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جهانگیری:    

دستگاه ها موظفند کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم را فوری تأمین کنند

فروش ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی 
محصوالت  شرکت های دانش بنیان

تامین کاالهای اساسی و دارو اولویت اصلی دولت است
تولید سه شیفته ماسک و ممنوعیت صادرات ماسک و مواد اولیه تولید آن

زیست بوم دانش و فناوری در خراسان رضوی شکل گرفته است
بنگاه های اقتصادی استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل شده اند

باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان از پول و کمک دولت فاصله گرفت
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۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای 
خودروها تخصیص یافت

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان 
کفاف زندگی آنان را نمی دهد

الیحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی
 با سال های گذشته ندارد 

مجلس موافق تعطیلی مدارس و 
دانشگاه هاست

ــروه  ــکیل کارگ ــا از تش ــا ناج ــس فت ــس پلی رئی
فضــای  شایعه ســازان  بــا  مقابلــه  بــرای  ویــژه 
ــت:۲۴  ــر داد و گف ــا خب ــوع کرون ــا موض ــازی ب مج
ــورد  ــز م ــران نی ــر از کارب ــت و ۱۱۸ نف ــر بازداش نف

ــد.  ــرار گرفتن ــاد ق ــر و ارش تذک
بــه گــزارش فــارس، ســردار وحیــد مجیــد رئیــس 
ــار  ــوق اظه ــر ف ــریح خب ــا در تش ــا ناج ــس فت پلی
داشــت : هــم اکنــون پلیــس فتــا بــه صــورت کامــا 

تخصصــی کلیــه جریانــات خبــری منتشــر شــده در 
ــار  ــای انتش ــان گاه ه ــور و نش ــازی کش ــای مج فض
ــاهده  ــورت مش ــد و در ص ــی کن ــد م ــار را رص اخب
ــر ،  ــم ، خب ــامل فیل ــی ش ــوارد محتوای ــه م هرگون
عکــس کــه حــاوی مطالــب شــایعه و کــذب بــه قصد 
ایجــاد تشــویش اذهــان عمومــی و افزایــش نگرانــی 
در جامعــه را تشــدید کنــد ؛ موضــوع را بــه صــورت 
قانونــی مــورد پــی گیــری قــرار داده و بــا متخلفــان 

ــون برخــورد خواهــد کــرد .  ــر قان براب
ـــورد  ـــا در برخ ـــس فت ـــه پلی ـــه داد : روی وی ادام
ــایعه و  ــه شـ ــر گونـ ــزاری هـ ــان بارگـ ــا متخلفـ بـ
ـــه اول  ـــازی در مرحل ـــای مج ـــذب در فض ـــار ک اخب
ـــب  ـــذف مطال ـــر ح ـــی ب ـــاد مبن ـــر و ارش ـــان تذک بی
و عـــدم تکـــرار اســـت کـــه در ایـــن راســـتا ۱۱۸ 
ـــس  ـــن پلی ـــه ای ـــار ب ـــن احض ـــایی و ضم ـــر شناس نف
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــرار گرفتن ـــاد ق ـــر و ارش ـــورد تذک ، م
ـــدم  ـــه ع ـــان ب ـــا اذع ـــت و ب ـــار ندام ـــا اظه ـــراد ب اف
آگاهـــی از قوانیـــن و مقـــررات و عـــدم اطـــاع از 
ـــب  ـــذف مطال ـــه ح ـــبت ب ـــود نس ـــه خ ـــل مجرمان فع

منتشـــره اقـــدام کردنـــد.
رئیــس پلیــس فتــا ناجــا  تصریــح کــرد : رصــد 
و پایــش پلیــس فتــا در خصــوص انتشــار هــر گونــه 
اخبــار جعلــی و کــذب در فضــای مجــازی از ســوی 
ــروس »  ــا وی ــیوع کورن ــوع » ش ــا موض ــران ب کارب
ــن  ــا ریشــه کنــی کامــل ای ــا جدیــت ت در کشــور ب

ــه دارد .  ــان ادام جری
ســردار مجیــد از هموطنــان خواســت : در صورت 
ــایعه در  ــکوک و ش ــوارد مش ــه م ــر گون ــاهده ه مش
ــان  ــا متخلف ــورد ب ــت برخ ــازی ، جه ــای مج فض
ــه آدرس  ــا ب ــس فت ــمی پلی ــایت رس ــق س از طری
تلفــن  شــماره  یــا  و   www.cyberpolice.ir
ــار  ــد و اخب ــا منعکــس کنن ــس فت ــه پلی ۰۹۶۳۸۰ب
رســمی و موثــق را صرفــا از خبرگــزاری هــا و منابــع 
معتبــر خبــری نظیــر رســانه ملــی دریافــت کننــد. 

چهارمین مرحله کمک معیشــتی، شــنبه ۱۰ اســفند 
۹۸ بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز می شــود.

بــه گــزارش مهــر، چهارمیــن مرحلــه کمــک 
معیشــتی، ســاعت ۲۴ شــنبه ۱۰ اســفندماه، طبــق بعــد 
خانــوار بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز می شــود.

ــه،  ــه و بودج ــازمان برنام ــام س ــا اع ــق ب مطاب

ــوار  ــزار و ۱۴۹ خان ــداد ۲۸۶ ه ــه تع ــن مرحل در ای
ــدد  ــی مج ــورد بررس ــان م ــه درخواستش ــد ک جدی
قــرار گرفتــه و تاییــد شــده بــه فهرســت خانوارهــای 
ــه را  ــر ۴ مرحل ــه ه ــه و یاران ــده اضاف ــت کنن دریاف

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــا دریاف ــک ج ی
ــخنگوی  ــی، س ــه میرزای ــق گفت ــن طب همچنی

حمایــت  طــرح  مشــموالن  شناســایی  ســتاد 
خانــوار  سرپرســت  کــه  در صورتــی  معیشــتی، 
مشــمول یارانــه باشــد بــه نــوزاد جدیــد هــم یارانــه 
تعلــق می گیــرد و در غیــر ایــن صــورت، یارانــه بــه 

نــوزاد جدیــد تعلــق نمی گیــرد.
گفتنــی اســت؛ طــرح کمک هــای معیشــتی 
کــه بــرای جبــران افزایــش نــرخ بنزیــن در دســتور 
ــراد  ــد اف ــب بع ــه تناس ــت، ب ــرار گرف ــت ق کار دول
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــود؛ به گون ــت می ش ــوار پرداخ خان
خانوارهــای تک نفــره ۵۵ هــزار تومــان، دو نفــره 
ــان،  ــزار توم ــره ۱۳۸ ه ــه نف ــان، س ــزار توم ۱۰۳ ه
چهارنفــره ۱۷۲ هــزار تومــان و پنــج نفــره و بیشــتر 

ــود. ــام می ش ــز انج ــان واری ــزار توم ۲۰۵ ه

ـــی آذربایجـــان  ـــده انتظام ـــی فرمان ـــاون اجتماع مع
شـــرقی گفـــت: در راســـتای پیشـــگیری ازشـــیوع 
ــت  ــه فعالیـ ــر گونـ ــس از هـ ــا پلیـ ــروس کرونـ ویـ
ــد.  ــت می کنـ ــتان ممانعـ ــرا ها در اسـ ــان سـ قلیـ

ــوان ،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــده  ــی فرمانـ ــاون اجتماعـ ــعفی معـ ــرهنگ شـ سـ
انتظامـــی آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: در راســـتای 
پیشـــگیری ازشـــیوع ویـــروس کرونـــا، پلیـــس از 

ــتان  ــرا ها در اسـ ــان سـ ــت قلیـ ــه فعالیـ ــر گونـ هـ
می کنـــد. ممانعـــت 

منظـــور  بـــه  گفـــت:  شـــعفی  ســـرهنگ 
پیشـــگیری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا پلیـــس بـــا 
ـــه  ـــا هرگون ـــتان، ب ـــت اس ـــبکه بهداش ـــکاری ش هم
قهوه خانه هـــا  و  ســـرا ها  قلیـــان  فعالیـــت 

ــرد. ــد کـ ــری خواهـ جلوگیـ
ســـامت  حفـــظ  راســـتای  در  افـــزود:  او 
ـــوف  ـــن صن ـــان ای ـــن و متصدی ـــهروندان از مالکی ش
خواســـتاریم تـــا همـــکاری الزم را بـــا پلیـــس 

ــند. ــته باشـ داشـ

بازداشت 24 نفر و احضار و تذکر به 
118 شایعه پرداز مجازی کرونا 

بنا به اعالم سازمان برنامه و بودجه؛

چهارمین مرحله کمک معیشتی 
شنبه واریز می شود

ممانعت پلیس از هر گونه فعالیت 
قلیان سرا ها در آذربایجان شرقی 

قوامی در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹:

افزایش حقوق ها پلکانی نشد 
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هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: 09143010573

سیاست

ــام  عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت گفــت: پی
ــادی نســبت  ــام بی اعتم ــات اع ــن انتخاب روشــن ای
ــث  ــس منبع ــت، مجل ــب، دول ــان اصاح طل ــه جری ب
از آن اســت چــرا کــه در ایــن دو دوره ایــن مجموعــه 

ناکارآمــدی خــود را بســیار روشــن نشــان داد.
بــه گــزارش مهــر، حجت االســام غامرضــا 
مصباحــی مقــدم عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــات دوم اســفندماه  ــام انتخاب ــا پی نظــام در رابطــه ب
بــرای دولــت بــا تشــکر از ملــت ایــران بــرای حضــور 
پــای صندوق هــای رأی، اظهــار داشــت: مــردم 
ــر  ــوت رهب ــه دع ــر ب ــار دیگ ــک ب ــان ی ــا حضورش ب
ــرعی و  ــه ش ــد و وظیف ــخ دادن ــاب پاس ــم انق معظ

ــد. ــرا کردن ــود را اج ــی خ مل
ــام  ــات پی ــن انتخاب ــام ای ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ــام روشــن  ــرد: پی ــوان ک بســیار روشــنی اســت، عن
ــه  ــبت ب ــادی نس ــی اعتم ــام ب ــات اع ــن انتخاب ای
ــورای  ــس و ش ــت، مجل ــب، دول ــان اصــاح طل جری
شــهر منبعــث از آن اســت چراکــه در ایــن دو دوره 
ــیار  ــود را بس ــدی خ ــه ناکارآم ــن مجموع ــر ای اخی

ــان داد. ــن نش روش
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: 
ــه  ــر معظــم انقــاب ب ــان آنچــه کــه رهب ــن جری ای
عنــوان رهنمــود بــرای خــروج از فشــارهای تحریمی 
آمریــکا عنــوان کردنــد از اقتصــاد مقاومتــی گرفتــه 

ــد  ــه تولی ــه ب ــر، توج ــای دیگ ــایر رهنموده ــا س ت
داخلــی کشــور و درون زایــی اقتصــاد، عــدم اعتمــاد 
ــا را،  ــه اروپ ــاد ب ــاد زی ــدم اعتم ــگان و ع ــه بیگان ب
گــوش ندادنــد و مســائل اقتصــاد کشــور را بــه 
روابــط و مناســبات خارجــی و بین المللــی گــره 

ــد. زدن
ــرد:  ــد ک ــدم تاکی ــی مق ــام مصباح حجت االس
ــه  ــوط ب ــران ۸۰ درصــد مرب حــال آنکــه اقتصــاد ای
ظرفیــت داخلــی کشــور اســت و قابــل بهــره بــرداری 
و اســتفاده بــود. ایــن انتخابــات اعــام بی اعتمــادی 
ــه  ــاره ب ــان و روی آوردن دوب ــه آن جری ــبت ب نس
جریــان انقابــی و ارزشــی اســت و رأیــی کــه ملــت 
مــا بــه ایــن جریــان داده رأی بســیار بزرگــی اســت.

وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: مجلســـی 
ــدود ۲۰  ــه حـ ــتم کـ ــس هشـ ــه مجلـ ــبیه بـ شـ
ــتند  ــرا هسـ ــی اصولگـ ــب و مابقـ ــر اصاح طلـ نفـ
ـــوان  ـــت عن ـــم تح ـــده ای ه ـــود و ع ـــکیل می ش تش
مســـتقلین مطـــرح هســـتند کـــه آنهـــا هـــم بـــا 
ـــع  ـــد موض ـــتان ها آمدن ـــه از شهرس ـــه اینک ـــه ب توج
ـــن  ـــد داد بنابرای ـــان خواهن ـــس نش ـــود را در مجل خ
ــال در  ــی و فعـ ــت انقابـ ــع، اکثریـ ــت قاطـ اکثریـ
ــاب  ــم انقـ ــر معظـ ــای رهبـ ــتای رهنمودهـ راسـ
خواهـــد بـــود. بنـــده بـــه همـــه منتخبیـــن ایـــن 

دوره تبریـــک عـــرض می کنـــم.

پیام انتخابات 2 اسفند اعالم بی اعتمادی به دولت و اصالحات بود

ــرای  ــران ب ــاش ای ــه ت ــاره ب ــا اش ــک ب ــی نیوزوی ــریه آمریکای نش
جلوگیــری از گســترش شــیوع ویــروس کرونــا اعــام کــرد تحریم هــای 
اقتصــادی آمریــکا بــا ایجــاد مشــکاتی مانــع مقابلــه بــا ایــن ویــروس 

شــده اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نشــریه آمریکایــی نیوزویــک 
ــیوع  ــترش ش ــری از گس ــرای جلوگی ــران ب ــاش ای ــه ت ــاره ب ــا اش ب
ــا ایجــاد  ــکا ب ــای اقتصــادی آمری ــرد تحریم ه ــا اعــام ک ــروس کرون وی

ــروس شــده اســت. ــن وی ــا ای ــه ب ــع مقابل مشــکاتی مان
ــای  ــرد تحریم ه ــام ک ــل اع ــن تحلی ــی از ای ــریه در بخش ــن نش ای
آمریــکا توانایــی شــهروندان ایــران بــرای دسترســی بــه اطاعــات الزم 
ــاره ایــن بیمــاری و نحــوه شــیوع آن را هــم مختــل کــرده اســت. درب

Article ۱۹، یــک ســازمان مســتقر در لنــدن کــه خــودش را 
ــی  ــات معرف ــردش اطاع ــان و آزادی گ ــدار آزادی بی ــازمانی طرف س
می کنــد دوشــنبه اعــام کــرد ایرانی هــا بــه دلیــل تحریم هــای 
ــز  ــگاه جان هاپکین ــگاه داده دانش ــه پای ــی ب ــه دسترس ــادر ب ــکا ق آمری

ــتند. نیس

ــا اعــام اینکــه نتیجــه  ــکا ب ــی اســت کــه ارتــش آمری ــن در حال ای
ــت  ــا مثب ــروس کرون ــه وی ــی ب ــرباز آمریکای ــک س ــای ی ــش ابت آزمای
ــوده اســت اعــام کــرد کــه او در پایــگاه کمــپ کارول کــره جنوبــی  ب

ــت. ــه اس در قرنطین
پیــش از ایــن امــا نانســی مســونیر، از مقامــات مرکــز پیشــگیری و 

کنتــرل بیماری هــا در آمریــکا پیــش از ایــن تاکیــد کــرده بــود کــه در 
هرصــورت نمی تــوان مانــع از ورود ویــروس کرونــا بــه ایــن کشــور شــد.

ــی نوشــت در حــال حاضــر  ــام ایران ــک مق ــل از ی ــه نق ــک ب نیوزوی
ایــران قــادر اســت نزدیــک بــه ۹۵ تــا ۹۷ درصــد از نیاز هــای خــودش 

را تولیــد کنــد.
ــن  ــد بی ــران می توان ــی گفــت: »در حــال حاضــر ای ــام ایران ــن مق ای
۹۵ تــا ۹۷ درصــد از نیازهایــش را تولیــد کنــد. حتــی ایــران بــه ســایر 

ــد.« ــادر می کن ــه دارو ص ــور های منطق کش
وی اضافــه کــرده شــهروندان ایــران، از جملــه جوانــان ایــن کشــور 
اخبــار بین المللــی را پیگیــری کــرده و می داننــد کــه آمریــکا مســئول 

ــت. ــا اس تحریم ه
ــا  ــکا و اروپ ــرات جانبــی رویکــرد آمری ــح کــرد: »یکــی از اث او تصری
بــه توافــق هســته ای ایــن بــوده کــه بــه مــردم ثابــت شــده کــه تعامــل 
ــن  ــد ای ــال کرده ان ــا ارس ــه آن ه ــی ک ــورد. پیام ــد خ ــت خواه شکس
اســت کــه اگــر شــما بــا دنیــای بیــرون تعامــل کنیــد متقابــًا نتیجــه ای 

حاصــل نخواهــد شــد. ایــن پیــام بســیار بــدی اســت.«

تحریم های آمریکا مانع تالش ها برای مقابله با کرونا می شود

ـــل  ـــه مراح ـــتکس ب ـــت: اینس ـــه گف ـــر خارج ـــی وزی ـــاون سیاس مع
ـــورد بحـــث  ـــروز م ـــت آن در جلســـه ام ـــی رســـیده و نحـــوه تقوی عملیات

ـــت.  ـــرار گرف ق
ـــی  ـــاس عراقچ ـــید عب ـــوان، س ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
ـــرکت در  ـــرای ش ـــه ب ـــران ک ـــه ای ـــور خارج ـــر ام ـــی وزی ـــاون سیاس مع
ـــران  ـــان و مدی ـــطح معاون ـــام در س ـــترک برج ـــیون مش ـــت کمیس نشس
ــر  ــور دارد، بعدازظهـ ــن حضـ ــروه ۱+۴ در ویـ ــران و گـ ــی ایـ سیاسـ
ـــگاران  ـــع خبرن ـــت در جم ـــن نشس ـــان ای ـــنبه( در پای ـــروز )چهارش ام
ـــت  ـــت: نشس ـــت و گف ـــده پرداخ ـــام ش ـــای انج ـــریح گفتگو ه ـــه تش ب
ــار برگـــزار  ــاه یـــک بـ کمیســـیون مشـــترک برجـــام هـــر ســـه مـ
می شـــود و آخریـــن وضعیـــت اجـــرای برجـــام هـــم در حـــوزه 
ــد  ــی می کنـ ــا را بررسـ ــع تحریم هـ ــوزه رفـ ــم در حـ ــته ای و هـ هسـ
و ایـــن روال از قبـــل از اجرایـــی شـــدن برجـــام تـــا االن در جریـــان 

بـــوده اســـت.
ــرات  ــث تاثیـ ــروز بحـ ــه امـ ــی در جلسـ ــوع اصلـ ــزود: موضـ او افـ
ـــود  ـــران ب ـــه ای ـــکا علی ـــای آمری ـــت تحریم ه ـــکا و بازگش ـــروج آمری خ
ـــوان بـــه  ـــد و اینکـــه چگونـــه می ت کـــه در ایـــن جلســـه بررســـی ش

نوعـــی منافـــع اقتصـــادی ایـــران از برجـــام را تامیـــن کـــرد.
ـــه  ـــرد: هم ـــان ک ـــران خاطرنش ـــه ای ـــر خارج ـــی وزی ـــاون سیاس مع
ـــت  ـــر اهمی ـــددا ب ـــه مج ـــن جلس ـــام در ای ـــده در برج ـــای باقیمان اعض
ــی  ــم بین المللـ ــق مهـ ــن توافـ ــه ایـ ــد و اینکـ ــد کردنـ ــام تأکیـ برجـ
ـــود و  ـــظ ش ـــد حف ـــادی دارد و بای ـــی و اقتص ـــای امنیت ـــت و جنبه ه اس

ـــود  ـــت خ ـــژه حمای ـــه وی ـــد و ب ـــام کردن ـــددا اع ـــود را مج ـــت خ حمای
ـــع اقتصـــادی ناشـــی از  ـــران از مناف ـــه منجـــر شـــود ای ـــی ک را از ابتکارات

برجـــام بهره منـــد شـــود، اعـــام کردنـــد.
و  جدی تـــر  ایده هـــای  جلســـه  ایـــن  در  افـــزود:  عراقچـــی 
ــت  ــرای تقویـ ــی بـ ــور های اروپایـ ــوی کشـ ــه از سـ ــری کـ متمرکزتـ
ســـازوکار اینســـتکس ارائـــه شـــد. اینســـتکس تقریبـــا بـــه مراحـــل 
عملیاتـــی رســـیده اســـت و اینکـــه چگونـــه می تـــوان آن را تقویـــت 

کـــرد، مـــورد بحـــث قـــرار گرفـــت.
ایـــن دیپلمـــات ارشـــد کشـــورمان در عیـــن حـــال خاطرنشـــان کـــرد: 

ـــارات  ـــوارد نیســـت و انتظ ـــن م ـــه ای ـــام محـــدود ب ـــا از برج ـــارات م انتظ
ـــدن  ـــرآورده نش ـــل ب ـــه دلی ـــت. ب ـــام اس ـــود برج ـــق خ ـــترده ای طب گس
ـــش  ـــدم کاه ـــج ق ـــام را در پن ـــش در برج ـــران تعهدات ـــارات، ای آن انتظ
ـــته ای را  ـــازی و هس ـــی س ـــوزه غن ـــود در ح ـــدی خ ـــدات ج داد و تعه
ـــود را  ـــدات خ ـــم تعه ـــه حاضری ـــم ک ـــام کردی ـــی اع ـــش داده، ول کاه
ـــق  ـــام محق ـــا از برج ـــارات م ـــه انتظ ـــرط اینک ـــه ش ـــم، ب ـــر بگیری از س

ـــود. ش
ـــده  ـــوردار ش ـــی برخ ـــی تعادل ـــام از نوع ـــی برج ـــه نوع ـــت: ب او گف
ـــت  ـــا بازگش ـــت. ب ـــن اس ـــطح پایی ـــه در س ـــی ک ـــفانه تعادل ـــه متاس ک
تحریم هـــا، انتظـــارات اقتصـــادی ایـــران بـــرآورده نشـــد و در مقابـــل 
ـــور های  ـــاش کش ـــال ت ـــن ح ـــا ای ـــش داد. ب ـــش را کاه ـــران تعهدات ای
ـــوری  ـــه دارد و جمه ـــام ادام ـــظ برج ـــرای حف ـــام ب ـــده در برج باقیمان
ـــد  ـــه تأکی ـــن جلس ـــه ای ـــه و از جمل ـــر جلس ـــم در ه ـــران ه ـــامی ای اس
کـــرده کـــه بـــدون بـــرآورده شـــدن انتظـــارات مـــا در حوزه هـــای 

ـــت. ـــدور نیس ـــام مق ـــه برج ـــران ب ـــل ای ـــت کام ـــادی بازگش اقتص
عراقچـــی افـــزود: بـــا ایـــن حـــال مـــا نیـــت حفـــظ برجـــام را 

کمـــاکان داریـــم و در ایـــن جهـــت تـــاش می کنیـــم.
الزم بـــه ذکـــر اســـت، نشســـت کمیســـیون مشـــترک برجـــام در 
ســـطح معاونـــان و مدیـــران سیاســـی وزارت خارجه هـــای ایـــران و 
ـــه  ـــروز ب ـــس( ام ـــن و انگلی ـــیه، چی ـــه، روس ـــان، فرانس ـــروه ۱+۴ )آلم گ
ـــن  ـــورگ وی ـــه کوب ـــل پل ـــم در هت ـــاعت و نی ـــک س ـــدود ی ـــدت ح م

ـــد. ـــزار ش برگ

منتخــب مــردم الر، گــراش، خنــج و اوز در 
ــمنان و  ــاش دش ــه ت ــه ب ــا توج ــت: ب ــس گف مجل
تحریم هــای ظالمانــه آنهــا علیــه ملــت ایــران، 
ــردم را  ــت م ــوع معیش ــد موض ــد بای ــس جدی مجل

ــد.  ــرار ده ــود ق ــی خ ــت اصل اولوی
ــات  ــارس، یازدهمیــن دوره انتخاب ــه گــزارش ف ب
مجلــس شــورای اســامی جمعــه دوم اســفندماه در 
سراســر کشــور برگــزار و مــردم بــا حضــور بــر پــای 
ــرای ۴ ســال  صندوق هــای رای منتخــب خــود را ب

نمایندگــی در خانــه ملــت انتخــاب کردنــد.

الر،  مــردم  منتخــب  زاده  حســین  حســین 
ــن دوره  ــات یازدهمی ــج و اوز در انتخاب ــراش، خن گ
مجلــس شــورای اســامی در گفــت و گــو بــا 
ــاره  ــا اش ــارس ب ــزاری ف ــی خبرگ ــگار پارلمان خبرن
ــت:  ــار داش ــم اظه ــس یازده ــای مجل ــه اولویت ه ب
بــا توجــه بــه تــاش دشــمنان و تحریم هــای 
ــد  ــران، مجلــس جدی ــت ای ــه مل ــا علی ــه آنه ظالمان
ــت اول  ــردم را در اولوی ــت م ــوع معیش ــد موض بای

ــد.  ــرار ده ــود ق خ
وی افــزود: توجــه بــه حــل مشــکات اقتصــادی 

ــم  ــس یازده ــائل مجل ــات در راس مس ــاد ثب و ایج
ــود. خواهــد ب

ــل از  ــا قب ــات ت ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــین زاده ب حس
شــروع مجلــس یازدهــم در خردادمــاه ســال ۹۹، گفت: 
ــای  ــام کاره ــن انج ــده ضم ــی مان ــدت باق ــن م در ای
معمــول ماننــد پیگیــری انتقــال مســئولیت و غیــره، با 
گروه هــای مختلــف از حــوزه انتخابیــه بــرای تکمیــل 

نیازســنجی هــا مشــورت خواهــم کــرد.
منتخــب مــردم الر، گــراش، خنــج و اوز بــه 
عملکــرد مجلــس فعلــی )دهــم( نیــز اشــاره و 

ــه  ــس دهــم در مجمــوع کارنام ــرد: مجل ــح ک تصری
ــه هــر حــال  خوبــی از خــود باقــی نگذاشــت امــا ب

قــوت و ضعف هایــی هــم داشــت.
وی گفــت کــه نقطــه قــوت مجلــس دهــم تکثــر 
ــچ نمــودی  ــه هی ــه البت ــود ک ــدگان ب فکــری نماین
خارجــی نداشــت. نقطــه ضعــف مجلــس دهــم هــم 
ایــن بــود کــه مجلــس در ایــن دوره، در راس امــور 
ــس  ــن مجل ــا ای ــال اساس ــرای مث ــت. ب ــرار نداش ق
تــاش خاصــی بــرای پاســخگو کــردن دولــت 

انجــام نمــی داد.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: افزایــش ۱۵ درصــدی 
ــا  ــنخیتی ب ــد و س ــان را نمی ده ــی آن ــاف زندگ ــدان کف ــوق کارمن حق

ــدارد. ــورم ۴۲ درصــدی کشــور ن ت
بــه گــزارش مهــر، محمــود بهمنــی در واکنــش بــه افزایــش قیمــت 
برخــی از کاالهــا و خدمــات طــی روزهــای اخیــر، اظهــار داشــت: علــت 
ایــن گرانی هــا فضــای روانــی موجــود در جامعــه اســت کــه بایــد ایــن 

فضــا از ســوی مســئوالن ذیربــط مــورد کنتــرل قــرار گیــرد.
وی ادامـــه داد: شـــیوع ویـــروس کرونـــا تـــا حـــدی باعـــث 
ــی  ــورها و گرانـ ــان کشـ ــادی میـ ــادالت اقتصـ ــدن مبـ ــدود شـ محـ
ـــرایطی  ـــن ش ـــه در چنی ـــت ک ـــده اس ـــات ش ـــا و خدم ـــی از کااله برخ
مســـئوالن بایـــد بـــه مـــردم آرامـــش دهنـــد و بـــه دنبـــال فراهـــم 
کـــردن شـــرایطی بـــرای بهبـــود وضعیـــت اقتصـــادی و معیشـــتی 

مـــردم باشـــند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: 
ــراد،  ــی اف ــه برخ ــت ک ــا آن اس ــی کااله ــت گران ــر از عل ــی دیگ یک
ــدود  ــع مح ــد و توزی ــکار می کنن ــردم را احت ــاز م ــورد نی ــای م کااله

ــن  ــد از ای ــی می شــود کــه بای ــه گران ــن کاالهــا در جامعــه منجــر ب ای
ــد. ــت بردارن ــدام دس اق

ــت  ــود وضعیـ ــرای بهبـ ــد بـ ــم بایـ ــت هـ ــزود: دولـ ــی افـ بهمنـ
ـــی  ـــود و برنامه های ـــه ش ـــش وارد صحن ـــش از پی ـــردم بی ـــادی م اقتص

را بـــرای بهبـــود وضعیـــت اقتصـــادی مـــردم در دســـتور کار قـــرار 
ـــد. ده

وی بــا بیــان اینکــه افزایــش ۱۵ درصــدی حقــوق کارمنــدان کفــاف 
ــوق  ــش حق ــزان افزای ــرد: می ــح ک ــد، تصری ــان را نمی ده ــی آن زندگ
کارکنــان دولــت بایــد بــا تــورم ۴۲ درصــدی کشــور ســنخیت داشــته 
باشــد کــه پیشــنهاد دولــت یعنــی افزایــش ۱۵ درصــدی حقــوق آنــان 

کافــی نیســت.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
رد کلیــات الیحــه بودجــه ۹۹ گفــت: افزایــش حقــوق کارمنــدان بایــد 
پیــش از عیــد نــوروز اعمــال شــود و اگــر بررســی بودجــه ۹۹ بــه بعــد از 
ســال نــو موکــول شــود، قطعــاً ایــن قشــر از جامعــه از لحــاظ اقتصــادی 

دچــار مشــکات زیــادی می شــوند.
بهمنــی تأکیــد کــرد: علی رغــم آنکــه افزایــش ۱۵ درصــدی حقــوق 
کارمنــدان کافــی نیســت امــا مجلــس بایــد حتمــاً ایــن افزایــش حقــوق 
را پیــش از عیــد بــه تصویــب برســاند تــا کارمنــدان بتواننــد تــا حــدی 

ــد. ــا را پشــت ســر بگذارن گرانی ه

عراقچی خبر داد؛

تالش کشور های باقیمانده در برجام برای حفظ آن ادامه دارد 

حسین زاده: 

اولویت اصلی مجلس یازدهم معیشت مردم خواهد بود

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی دهد

تحویل 5۰۰۰ کیت تشخیص کرونا
 به ایران توسط چین

۵۰۰۰ کیــت تشــخیص ویــروس جدیــد کرونــا از 
ســوی چیــن بــه ایــران اهــدا شــد. 

بــه گــزارش ایســنا، چانــگ هــوآ، ســفیر چیــن در 
ــت  ــت: ۵۰۰۰ کی ــرش نوش ــه توییت ــران در صفح ای
تشــخیص ویــروس جدیــد کرونــا کــه هدایــای 
ســفارت چیــن و شــرکت های چینــی در ایــران 
ــی تحویــل داده شــد. تــاش  ــه طــرف ایران اســت ب

ــه دارد. ــا ادام م

منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی:

حرکتی همه جانبه برای توسعه  حوزه 
انتخابیه در مجلس یازدهم خواهیم داشت

نماینــده منتخــب مــردم تبریــز، آذرشــهر و 
اســکو در مجلــس شــورای اســامی اشــتغال و 
از مهم تریــن  را  حــل مســائل معیشــتی مــردم 
برنامه هــای خــود در یازدهمیــن دوره ی مجلــس 
ــن  ــرد و گفت:همچنی ــوان ک ــامی عن ــورای اس ش
در ایــن دوره حرکــت همــه جانبــه بــرای توســعه ی 

تبریــز، آذرشــهر و اســکو انجــام می شــود. 
ــی،  ــین فرهنگ ــد حس ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
در خصــوص برنامه هــای خــود در مجلــس یازدهــم، 
اظهــار کــرد: برنامه هــای مجلــس شــورای اســامی 
بــه دو دســته تقســیم می شــود، در رابطــه بــا 
برنامه هایــی کــه خــود نماینــدگان در آن می تواننــد 
منشــا اتفاقــات جدیــد شــوند، تمامــی تــاش خــود 
را بــرای پیگیــری اموراتــی کــه تاکنــون بــه نتیجــه 

ــم. ــه کار می گیری ــت، ب ــیده اس ــی نرس نهای
ــف  ــر از وظای ــی دیگ ــه بخش ــان این ک ــا بی وی ب
ــه مســائل مطــرح شــده در  نماینــدگان رســیدگی ب
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــس اس ــت در مجل ــح دول لوای
ــت  ــیر عدال ــم در مس ــعی می کنی ــز س ــائل نی مس
ــژه اقشــار محــروم  ــه وی ــردم ب ــه نفــع م واقعــی و ب

ــم. ــت کنی حرک
فرهنگــی ضمــن قدردانــی از رای اعتمــاد دوبــاره 
مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو بــه وی، ادامــه داد: 
بــا انجــام صحیــح وظایــف خــود ســعی خواهــم کــرد 

بــه اعتمــاد مــردم پاســخ دهــم.
فرهنگــی دربخــش دیگــر ســخنان خــود بــا 
بیــان این کــه بنــده متمایــل بــه طیــف اصولگرایــی 
هســتم، البتــه اصولگرایــی کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــرادی  ــزود: اف ــد، اف ــف کرده ان ــود تعری ــات خ دربیان
کــه دارای گرایــش تنــد و تنــگ نظرانــه هســتند را 

ــدارم. ــه عنــوان اصولگــرای واقعــی قبــول ن ب

نماینده نی ریز و استهبان: 
نمایندگان منتخب به شعارهایی که 

دادند پایبند باشند

ــا  ــس ب ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس ــک عض ی
بیــان اینکــه »نمایندگانــی کــه بــه مجلــس راه 
ــظ  ــی را حف ــگاه نمایندگ ــد جای ــد بای ــدا می کنن پی
ــه  ــد ب ــدگان بای ــن نماین ــت: همچنی ــد«، گف کنن
شــعارهایی کــه داده انــد پایبنــد باشــند و آن هــا را 

ــد.  ــی کنن اجرای
ــاره  ــعودی، درب ــر مس ــنا، اصغ ــزارش ایس ــه گ ب
توقعاتــی کــه از مجلــس یازدهــم وجــود دارد، اظهــار 
داشــت: مجلــس در راس امــور اســت و بایــد عصــاره 
ــرای  ــه ب ــم ک ــیری ه ــد، در مس ــت باش ــل مل فضائ
ــد  ــود بای ــی می ش ــس ط ــن مجل ــه ای ــتیابی ب دس
شــأن و جایــگاه آن حفــظ شــود، بــر همیــن اســاس 
نماینــدگان دوره آینــده مجلــس بایــد جایــگاه ایــن 

مجلــس را حفــظ کننــد.
ــس  ــتهبان در مجل ــز و اس ــردم نی ری ــده م نماین
افــزود: نمایندگانــی کــه بــه مجلــس راه پیــدا 
می کننــد بایــد نماینــده همــه مــردم باشــند و 
ــت  ــه مل ــع هم ــت مناف ــود را در جه ــات خ خدم
ــه  ــد ب ــد و بای ــام ده ــام انج ــح نظ ــران و مصال ای
ــا  ــند و آن ه ــد باش ــد پایبن ــه داده ان ــعارهایی ک ش

ــد. ــی کنن را اجرای

مخالفت روسیه با هرگونه اشاره ای
 به ایران در تمدید تحریم های 

تسلیحاتی یمن
روسـیه درمذاکـرات تمدیـد تحریم هـای یمـن در 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل تهدیـد کـرد کـه در 
صـورت اشـاره ای بـه نـام ایـران، ایـن اقـدام را وتـو 

کرد.  خواهـد 
بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از فرانس ۲۴، شـواری 
امنیـت سـازمان ملل روز سه شـنبه پـس از مذاکراتی 
سرسـختانه میـان انگلیـس و روسـیه، تحریم ها علیه 
یمـن را بـه مـدت یـک سـال دیگـر تمدیـد کـرد. 
روسـیه تهدیـد کـرد کـه اگـر در ایـن تحریم ها حتی 
ایـران  بـه  غیرمسـتقیمی  و  پنهـان  اشـاره  هرگونـه 

شـود، آن را وتـو خواهـد کرد.
ملـل،  سـازمان  امنیـت  شـواری  مذاکـرات  در 
انگلیـس در ابتـدا هیـچ اشـاره ای بـه ایـران نداشـت.

امـا سـپس، مـدت کوتاهـی پـس از رای گیـری و 
پس از آن که فرانسـه و بلژیک شـروع به میانجیگری 
کردنـد، لنـدن موافقـت کـرد که هـر گونه ارجـاع به 
سـاح های در اختیـار حوثی هـای یمن و تشابه شـان 

بـه سـاح های ایرانـی را حـذف کند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، شـورای امنیت روز سـه 
شـنبه قطعنامـه ای را دربـاره منازعـات یمـن تصویب 
کـرد کـه بـه موجـب آن تحریم هـای بین المللی علیه 

ایـن کشـور تـا ۲۶ فوریـه ۲۰۲۱ تمدید می شـود.
ایـن قطعنامه بـا ۱۳ رای موافـق و دو رای ممتنع 
روسـیه و چیـن تصویـب شـد و بـر تمدیـد تحریم ها 
و  یمـن  انصـاراهلل  جنبـش  رهبـران  برخـی  علیـه  
تمدیـد ماموریـت کمیتـه ویـژه کارشناسـان یمـن تا 

۲۸ مـارس ۲۰۲۱  تاکیـد دارد.
کشـورها  همـه  از  امنیـت  شـورای  قطعنامـه 
می خواهـد کـه بـه تحریـم واردات سـاح بـه یمـن 
پایبنـد باشـند و طرف هـای یمنـی را به حـل و فصل 
می نمایـد. ترغیـب  گفت وگـو  طریـق  از  اختافـات 

شـورای امنیـت تحریم هـای مربـوط بـه منازعات 
یمـن را از سـال ۲۰۱۴ سـاالنه تمدیـد می کنـد.

توقیف بیش از 1۰ تن آرد قاچاق
 در مراغه

ــف  ــف و توقی ــه از کش ــی مراغ ــده انتظام فرمان
ــاق در  ــی آرد قاچ ــزار و ۴۰۰ کیلوی ــه ۱۰ ه محمول

ــرداد.  ــتان خب ــن شهرس ای
به گزارش ایرنا، سـرهنگ رمضـان اللهوردیان افزود: 
مامـوران پلیس آگاهی این شهرسـتان در حین گشـت 
زنـی و کنتـرل خودروهـای عبـوری، بـه یـک دسـتگاه 

کامیون مشـکوک شـده و آن را متوقـف کردند.
وی ادامـه داد: در بازرسـی مامـوران از ایـن خودرو، 
تعـداد ۲۶۰ کیسـه آرد ۴۰ کیلویـی آرد  قاچاق و فاقد 
مـدارک مثبتـه و خـارج از شـبکه توزیـع بـه ارزش 

تقریبـی ۳۰ میلیـون تومـان کشـف و توقیف شـد.
اللهوردیـان اضافـه کـرد: یک نفـر در ایـن ارتباط 
دسـتگیر و بـه همـراه خـودرو و محمولـه توقیفـی 

تحویـل مقـام قضایـی شـد.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اجـرای طرح تشـدید 
نظـارت بـر صنـوف افـزود: در ایـن راسـتا،  اکیـپ 
هـای نظـارت بر اماکـن عمومـی از ۶۰ واحـد صنفی 
از جملـه قهـوه خانـه هـا، رسـتوران هـا و واحدهـای 

کردند. بازدیـد  صنفـی 
وی اضافـه کـرد: در این بازدیـد، هفت واحد صنفی 
متخلـف برابـر نظـام صنفی پلمـپ و برای پنـج واحد 

متخلـف دیگـر نیـز اخطاریه کتبی صادر شـد.
ــودجویان  ــا س ــورد ب ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
اولیــوت پلیــس اســت گفــت: شــهروندان در صــورت 
ــامانه  ــه س ــب را ب ــکوک مرات ــوارد مش ــاهده م مش

ــد. ــاع دهن ــس اط ۱۱۰ پلی

امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت:
رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی 
جهاد کشاورزی دفاع می کند 

معـــاون پارلمانـــی رئیس جمهـــور گفت: رأی 
اعتمـــاد وزیـــر جهاد کشـــاورزی روز دوشـــنبه 
دوازدهم اســـفند با حضور رئیـــس جمهور برگزار 

خواهد شـــد. 
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
رئیــس  پارلمانــی  معــاون  امیــری  حســینعلی 
جمهــور در حاشــیه جلســه هئیــت دولــت در 
ــگاران، اظهــار کــرد: رأی اعتمــاد وزیــر  جمــع خبرن
جدیــد جهــاد کشــاورزی طبــق زمانــی کــه مجلــس 
مشــخص کــرده اســت روز دوشــنبه دوازدهــم 

اســفند برگــزار خواهــد شــد.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور گفــت: رئیــس 
جمهــور بــرای دفــاع از برنامه هــای وزیــر جدیــد در 

مجلــس حضــور خواهــد یافــت.

ایران و عمان موافقت نامه کشتیرانی 
تجاری دریایی امضا می کنند

هیـــات وزیـــران ضمـــن صـــدور مجـــوز انجـــام 
مذاکـــره، پـــاراف و امضـــای موقـــت موافقتنامـــه 
کشـــتیرانی تجـــاری دریایـــی بیـــن دولـــت ایـــران و 
ـــوص  ـــود در خص ـــین خ ـــه پیش ـــب نام ـــان، تصوی عم

شـــرکت هپکـــو را اصـــاح کـــرد. 
ـــه روز  ـــران در جلس ـــات وزی ـــا، هی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــام  ـــت االس ـــت حج ـــه ریاس ـــود ب ـــنبه - خ - چهارش
ـــا  ـــوری ب ـــس جمه ـــی ریی ـــن روحان ـــلمین حس والمس
ـــدور  ـــر ص ـــی ب ـــازی مبن ـــنهاد وزارت راه و شهرس پیش
مجـــوز انجـــام مذاکـــره، پـــاراف و امضـــای موقـــت 
ـــت  ـــن دول ـــی بی ـــه کشـــتیرانی تجـــاری دریای موافقتنام
ـــان  ـــلطنت عم ـــت س ـــران و دول ـــامی ای ـــوری اس جمه

ـــرد. ـــت ک موافق
ـــی  ـــو اراک از برخ ـــرکت هپک ـــدن ش ـــتثنی ش مس

ـــهیات ـــت تس ـــه دریاف ـــوط ب ـــروط مرب ش
ـــد  ـــی و تولی ـــرکت مهندس ـــت، ش ـــب دول ـــا تصوی ب
ــو اراک از  ــی هپکـ ــازی و معدنـ ــین آالت راهسـ ماشـ
برخـــی شـــمول مربـــوط بـــه دریافـــت تســـهیات 

ـــد. ـــتثنی ش ـــی مس بانک
ایـــن شـــروط شـــامل اخـــذ گواهـــی پرداخـــت 
ــا ترتیـــب پرداخـــت بدهـــی مالیاتـــی قطعـــی  یـ
ــوط  ــی مربـ ــور مالیاتـ ــی اداره امـ ــده و گواهـ شـ
مبنـــی بـــر وصـــول نســـخه ای از صـــورت هـــای 
ــایر  ــا و سـ ــک هـ ــه بانـ ــده بـ ــه شـ ــی ارائـ مالـ

ــتند. ــاری هسـ ــات اعتبـ موسسـ
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نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 
ســال ۱۳۹۹ کل کشــور می گویــد براســاس تصمیــم 
کمیســیون مقــرر شــد بــرای نــوروز ســال آینــده، ۶۰ 

لیتــر بــه ســهمیه بنزیــن اضافــه شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی اصغــر یوســف نژاد 
نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجه ســال 
ــر  ۱۳۹۹ کل از تصمیــم کمیســیون تلفیــق مبنــی ب
ــال ۹۹  ــوروزی در س ــن ن ــر بنزی ــاص ۶۰ لیت اختص
خبــر داد و گفــت: براســاس تصمیــم کمیســیون 
ــه  ــر ب ــده ۶۰ لیت ــوروز ســال آین ــرای ن ــرر شــد ب مق

ســهمیه بنزیــن اضافــه شــود.
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای 
ــیون  ــات کمیس ــر از مصوب ــی دیگ ــه یک ــامی ب اس
ــی  ــرکت مل ــه ش ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــش اش متبوع
نفــت اجــازه داده مــی شــود تــا ســقف بدهــی 
ارزی سررســید شــده شــرکت ملــی نفــت بــه بانــک 
مرکــزی، ســپه و ملــت ســالیانه از محــل مابــه اتفاوت 
ظرفیــت نفــت خــام تولیــدی پــس از کســر مصــارف 
ــام  ــت خ ــا نف ــن بانک ه ــه ای ــادرات، ب ــی و ص داخل
تحویــل دهــد. معــادل ۸۵.۵ درصــد ارزش نفــت 
خــام تولیــدی بــرای تســویه مطالبــات سررســید شــد 
ــاص  ــت اختص ــی نف ــرکت مل ــه ش ــد ب و ۱۴.۵ درص
ــت  ــی آن توســط دول داده شــده و آئیــن نامــه اجرای

ــی شــود. ــب م تصوی

رد کلیات الیحه بودجه ۹۹ پیام بسیار 
بدی برای فعاالن اقتصادی دارد 

ــت: رد  ــم گف ــس یازده ــران در مجل ــده ته نماین
کلیــات الیحــه بودجــه ۹۹ در شــرایطی کــه در 
ــام  ــم پی ــرار داری ــار ق ــام عی ــادی تم ــگ اقتص جن
ــل و  ــادی داخ ــاالن اقتص ــرای فع ــدی را ب ــیار ب بس

ــت.  ــراه داش ــه هم ــی ب ــران خارج ــز ناظ نی
بــه گــزارش تســنیم، احســان خانــدوزی اقتصــاد 
ــم  ــس یازده ــران در مجل ــردم ته ــده م دان و نماین
ــد  ــس فرآین ــی مجل ــه هــای داخل ــن نام گفــت: آیی
بســیار غلطــی را در مــورد تصویــب بودجــه ســنواتی 
در نظــر گرفتــه و ایــن فرآینــد معیــوب ایــن فرصــت 
ــن  ــا چندی ــد ت ــرار میده ــس ق ــار مجل را در اختی
ــن  ــه، در صح ــه بودج ــم الیح ــس از تقدی ــه پ هفت

ــه شــود. ــه بررســی آن پرداخت ــس ب ــی مجل علن
وی افــزود: یکــی از الزامــات بررســی الیحــه 
بودجــه رســیدگی و بررســی آن در روز نخســت 
ــت  ــب، دول ــدم تصوی ــا در صــورت ع ــه اســت ت ارائ

ــد. ــته باش ــاح آن را داش ــت اص فرص
ــه  ــم الیح ــان تقدی ــه زم ــاره ب ــا اش ــدوزی ب خان
بودجــه ۹۹ در ۱۵ آذر افــزود: بــه نظــر مــی رســد در 
صــورت بررســی بودجــه درمجلــس در ۲۵ آذر مــاه 
دولــت قــادر بــود در ایــن روزهــا بودجــه را اصــاح 
کنــد و فرآینــد تلفیــق بصــورت فشــرده طــی شــود.

وی افــزود: در صورتیکــه مجلــس پــس از ۵۰ 
ــن  ــد ای ــی نمای ــودت م ــت ع ــه دول روز بودجــه را ب
ــرادات  ــا ای ــه ب ــه بودج ــت ک ــرح اس ــئله مط مس
ــادر  ــت ق ــد روز دول جــدی روبروســت و ظــرف چن

ــود. ــد ب ــاح آن نخواه ــه اص ب
ــت ۳  ــد: دول ــادآور ش ــران ی ــردم ته ــده م نماین
ــه  ــن ب ــاز دارد و ای ــان نی ــاح زم ــرای اص ــه ب هفت
منزلــه از دســت دادن ۳ تــا ۵ مــاه از قانــون بودجــه 

ــد. ــی باش ــال ۹۹ م س
وی گفــت: مصوبــه مجلــس در خصــوص رد 
ــات الیحــه ۹۹ کــه در جنــگ اقتصــادی تمــام  کلی
عیــار قــرار داریــم پیــام بســیار بــدی را بــرای 
ــی  ــران خارج ــز ناظ ــل و نی ــادی داخ ــاالن اقتص فع

ــت. ــراه داش ــه هم ب
خانــدوزی ادامــه داد: ایــن بهانــه نماینــدگان کــه 
حرکــت ضــد منافــع ملــی محســوب مــی شــود بایــد 

از طریــق قانــون برطــرف شــود.

بــا گذشــت چندیــن هفتــه از تصویــب ترخیــص 
خودرو هــای دپــو شــده در گمــرک، همچنــان 
ــر  ــر آن ب ــا و تاثی ــن خودرو ه ــروج ای ــری از خ خب

ــود.  ــده نمی ش ــودرو دی ــازار خ ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  در حالی 
مصوبــه ترخیــص خودرو هــای دپویــی از ســوی 
هیــات دولــت تمدیــد شــده کــه بــا گذشــت مــدت 
زمانــی از ایــن مصوبــه، نــه تنهــا هنــوز کار ترخیــص 
ایــن خودرو هــا آغــاز نشــده بلکــه رونــد اجــرای آن 

نیــز بــا موانعــی روبــرو شــده اســت.
ــوزه  ــی در ح ــران های ــاهد بح ــت ش ــی اس مدت
ــن کاال  ــه قیمــت ای ــه نحــوی ک خــودرو هســتیم ب
بــه شــدت افزایــش داشــته و باعــث بــروز نارضایتــی 
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــت. ب ــده اس ــز ش ــردم نی م
صنعــت خــودرو علــت هــای مختلفــی بــرای افزایش 
ــن آن  ــی تری ــه اصل ــود دارد ک ــودرو وج ــت خ قیم
عرضــه نکــردن خــودرو توســط خودروســازان اســت. 
ــر ایــن کارشناســان صنعــت خــودرو عــدم  عــاوه ب
ترخیــص خــودرو را از دیگــر دالیــل افزایــش قیمــت 
ــد  ــودرو بای ــرای واردات خ ــد. ب ــی دانن ــودرو م خ
ســامانه ثبــت ســفارش نیــز بــاز شــود کــه در ایــن 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــش بحران ه ــاهد کاه ــورت ش ص
پیــش روح اهلل لطیفــی ســخنگوی   چنــدی 
ــا هماهنگــی  گمــرک کل کشــور اعــام کــرد کــه ب
ــه  ــده در منطق ــو ش ــای دپ ــت، خودرو ه وزارت صم
آزاد ارونــد و هــزار و ۴۸ خودرویــی کــه همــه حقــوق 
و عــوارض آن پرداخــت شــده بــه ســرعت ترخیــص 
ــه  ــرده ک ــد ک ــال تاکی ــن ح ــا در عی ــود، ام می ش
بایــد بــرای بقیــه خودرو هــا مراحــل ثبــت ســفارش 
از طریــق وزارت صمــت انجــام شــود کــه ایــن 

ــود. ــد ب ــان برخواه موضــوع زم
ــا ورود رئیــس  ــه ب ــرده ک ــدواری ک ــار امی او اظه
ــای  ــف خودرو ه ــن تکلی ــرای تعیی ــه ب ــوه قضایی ق
ــه  ــده هم ــاه آین ــا ســه م ــرک، ت ــو شــده در گم دپ
پنــج هــزار و ۱۰۸ خــودرو مانــده در گمــرک، 

ــود. ــف ش ــن تکلی تعیی
مهــدی دادفــر دبیــر انجمــن واردکننــدگان 
خــودرو در گفــت وگــو بــا خبرنــگار صنعــت، تجــارت 
ــگاران  ــگاه خبرن ــادی باش ــروه اقتص ــاورزی گ و کش
ــو  ــای دپ ــص خودروه ــرای ترخی ــت: ب ــوان،  گف ج
ــازمان  ــت و س ــه وزارت صم ــت ک ــاز اس ــده نی ش
ــفانه  ــا متاس ــوند ام ــل ش ــارت  وارد عم ــعه تج توس

ــد.  ــی کنن ــکاری نم ــه هم هیچگون

از دپــو  او بیــان کــرد: ۲ ســال اســت کــه 
ــون  ــم اکن ــذرد و ه ــی گ ــی م ــای گمرک خودروه
اجــازه ترخیــص هیــچ خودرویــی صــادر نشــده 
اســت. بــه دلیــل عــدم همــکاری نهاد هــای مرتبــط 
ــن  ــد ای ــر می افت ــه تاخی ــواره ب ــوع هم ــن موض ای
ــر در  ــه تاخی ــدون شــک هرگون ــه ب در حالیســت ک

اجــرای ایــن مصوبــه، کار را دشــوارتر می کنــد
ادامــه  انجمــن واردکننــدگان خــودرو  دبیــر 
ــودرو  ــزار و  ۴۸ خ ــه ه ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب داد: ق
ترخیــص شــوند و گواهینامــه گمرکــی گرفتــه 
بودنــد امــا متاســفانه در برابــر ترخیــص ایــن 
ــن  ــه ای ــی ک ــا مقاومــت مــی شــود در حال خودروه
ــو  ســرمایه های مردمــی اســت کــه در گمــرکات دپ

ــت. ــده اس ش
دبیرانجمــن واردکننــدگان خــودرو بــا تاکیــد بــر 
اینکــه بایــد اقداماتــی از ســوی دولــت بــرای بهبودی 
شــرایط انجــام شــود، گفــت: بــه دلیــل درج برخــی 
از اخبــار مبنــی بــر واردات دوبــاره خودرو هــای 
ــا  ــی ب ــای دپوی ــص خودرو ه ــه ترخی ــس، مصوب لوک

موانعــی مواجــه شــده اســت.
ــودرو  ــت خ ــناس صنع ــواه کارش ــم نیک خ کاظ
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار صنعــت، تجــارت و 
کشــاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان،  بــا بیــان اینکــه بــازار خــودرو دچــار 
ــازار  ــه بیشــتر ناشــی از ب ــی شــده اســت ک تحرکات
ــازار خــودرو در  ســرمایه اســت، گفــت:  تحــرکات ب
حــد بــازار کاال نیســت و ایــن موضــوع مهمــی اســت 

ــرد. ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
ــه  ــاره ب ــا اش ــت خــودرو ب ــن کارشــناس صنع ای

اینکــه ارزش ســهام شــرکت های صنعتــی کشــور در 
حــال بــاال رفتــن اســت، ادامــه داد: علــت بــاال رفتــن 
ــت. در  ــاد کان اس ــائل اقتص ــی مس ــود برخ آن وج
حــال حاضــر یــک بــازار ســرمایه ای وجــود دارد کــه 
ــه  ــر چ ــد ه ــح می ده ــت و ترجی ــده اس ــران آین نگ
ــه  ــل ب ــار دارد تبدی ــه در اختی ــی را ک ــریعتر پول س
ــرای ایــن  کاال )خــودرو( کنــد، هــر چقــدر تقاضــا ب

ــد. ــش می یاب ــرود قیمــت افزای ــر ب موضــوع باالت
ــدم  ــت: ع ــودرو گف ــت خ ــناس صنع ــن کارش ای
ــل  ــر عل ــده از دیگ ــو ش ــای دپ ــص خودروه ترخی
ــون بیــش از ۲  ــش قیمــت خــودرو اســت. اکن افزای
ــده  ــرکات مان ــی در گم ــه خودورهای ــال اســت ک س
ــا صــادر نشــده اســت  اســت و اجــازه ترخیــص آنه
در صورتــی کــه اگــر دولــت اجــازه ترخیــص آنهــا را 
صــادر کنــد احتمــال کاهــش قیمــت خــودرو وجــود 

دارد.
ــودرو  ــازار خ ــران ب ــرد: بازیگ ــان ک ــواه بی نیکخ
ــی می داننــد در  ــه خوب عوامــل افزایــش قیمــت را ب
حــال حاضــر صنعــت خــودرو در حداکثــر ظرفیــت 
تولیــد قــرار دارد و یــک بازیگــر فعــال در ایــن 
ــر  ــد و ه ــوع را می دان ــن موض ــی ای ــه خوب ــوزه ب ح
ــد  ــش عرضــه می دهن ــده افزای ــردان وع ــه دولتم چ
می دانــد کــه ایــن قابلیــت حداقــل طــی ۲ تــا ســه 

ــدارد. ــده وجــود ن ــاه آین م
کــه  سیاســت هایی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ــد  ــرا کردن ــر اج ــال اخی ــی ۲ س ــتمداران ط سیاس
موجــب بهــم ریختگــی بــازار شــد، افــزود: طــی ایــن 
مــدت تمرکــز سیاســتمداران بــر کنتــرل بــازار بــود 
و بــه ازای آن ضربــات مهلکــی بــه صنعــت خــودرو 

زدنــد کــه منجــر بــه زیــان چندیــن هــزار میلیــاردی 
ــک  ــه ی ــل ب ــت تبدی ــن صنع ــودرو و ای ــت خ صنع
صنعــت زیانــده شــد، از طرفــی وعــده ثبــات قیمــت 
ــم  ــا ه ــازار را ب ــازی و ب ــان خودروس ــد و همزم دادن

ــد. ــود کردن ناب
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بــا تاکید بــر اینکه 
دولــت بایــد بــه تولیــد خــودرو توجــه ویــژه ای داشــته 
ــود،  ــاز آزاد ش ــت خودروس ــد قیم ــت:  بای ــد، گف باش
ــه  ــد ک ــت پرای ــدن قیم ــتر ش ــای بیش ــه به ــی ب حت
ــادن اســت،  ــاق افت ــال اتف ــم در ح ــی ه ــازار فعل در ب
ــه  ــد آن ب ــد درآم ــا بیفت ــرای قیمت ه ــی ب ــر اتفاق ه
صنعــت خــودرو مــی رود و چــرخ صنعــت بــه گــردش 
در می آیــد و صنعتــی را خواهیــم داشــت کــه در حــال 

رشــد و برطــرف کــرن مشــکات آن اســت.
نیکخــواه بــا بیــان اینکــه بایــد اجــازه داد صنعــت 
خــودرو نفــس بکشــد، گفــت: بــرای کاهــش قیمــت 
خــودرو نیــاز اســت تــا در بلنــد مــدت ایــن صنعــت 
ــی  ــه در صــورت ســود ده ــق بکشــد ک ــس عمی نف
ــرل  ــرد و تحــت کنت ــرار می گی ــد ق در سیســتم مول
ــود امــا در وضعیــت فعلــی همــه ســود ها  خواهــد ب
بــه جیــب دالالن و بخــش ناپیــدا اقتصــاد مــی رود و 

کنترلــی روی آن نیســت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت خــودرو ب ــن کارشــناس صنع ای
ــا آزاد شــدن قیمــت هــا، دالالن از صحنــه  اینکــه ب
ــوان  ــده و می ت ــت ش ــد تقوی ــوند، تولی ــارج می ش خ
ــم  ــودرو ه ــازار خ ــت: ب ــرد، گف ــرل ک ــازار را کنت ب
ــاز  ــادی اســت کــه نی اکنــون در حــال نوســانات زی
دارد مســئوالن وارد ایــن بــازار شــوند تــا ایــن 

ــد. ــش یاب ــات کاه التهاب
ایــن رونــد در حالیســت کــه پیــش از ایــن 
ــتار  ــه پیشــنهادی خواس ــا ارای ــر اقتصــاد ب ــز وزی نی
ــد،  ــرکات ش ــا از گم ــن خودرو ه ــه ای ــص هم ترخی
ــه دالیــل نامعلــوم از اجرایــی  امــا وزیــر صمــت بناب
شــدن ایــن پیشــنهاد اســتقبال نکــرد کــه در نهایــت 
بــا دســتور و مصوبــه هیــات وزیــران، مصوبــه 
ــه  ــد ک ــد ش ــی تمدی ــای دپوی ــص خودرو ه ترخی
بــدون شــک ایــن مصوبــه الزم االجــرا اســت، امــا از 
آن جــا کــه نهــاد اجرایــی ایــن امــر، وزارت صمــت و 
ســازمان توســعه تجــارت هســتند، در حــال حاضــر 
کارشــکنی هایی دیــده می شــود کــه کار را بــه 
ــا ورود  ــد ب ــد دی ــال بای ــت. ح ــه اس ــر انداخت تاخی
ــاز  ــه ب ــره چگون ــن گ ــرک ای ــاد و گم وزارت اقتص

ــد؟ ــد ش خواه

خودروهای دپو شده چه زمانی ترخیص می شوند؟

ــه در  ــت: سال هاســت ک ــن گف ــران و چی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــاغ می شــود  ــی اب ــی ســال بســته های تشــویقی صادرات ــای پایان ماه ه

ــود.  ــی نمی ش ــا اجرای ام
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، مجیدرضـــا حریـــری 
ــته  ــاره بسـ ــن دربـ ــران و چیـ ــی ایـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ ــب رئیـ نائـ
ـــار  ـــت، اظه ـــده اس ـــاغ ش ـــی اب ـــه تازگ ـــه ب ـــی ۹۸ ک ـــویقی صادرات تش
ـــی  ـــای پایان ـــه و در ماه ه ـــن روی ـــا همی ـــه ب ـــال اســـت ک ـــد س ـــرد: چن ک
ــه  ــا بـ ــود، امـ ــاغ می شـ ــی ابـ ــویقی صادراتـ ــته های تشـ ــال بسـ سـ
ـــدت،  ـــاه م ـــد کوت ـــی بای ـــویق صادرات ـــت و تش ـــد، حمای ـــرا نمی رس اج

هدفمنـــد و جهـــت دار باشـــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن ادامــه داد: مشــوق های 
ــازده  ــرای کاالی مشــخص، در ب ــا اهــداف مشــخص ب ــد ب صادارتــی بای
زمانــی مشــخص و بــرای اخــذ نتیحــه مشــخص در نظــر گرفتــه شــود 
زمانــی کــه بیــش از ۹۰ درصــد، صــادرات شــده اســت بنابرایــن بایــد 
ــت  ــه قابلی ــته ای ک ــورت، بس ــن ض ــر ای ــم در غی ــوق دهی ــه آن مش ب

ــی شــده داشــته باشــد نیســت. اجرای
ــی را  ــط کاالی ــت فق ــرار اس ــر ق ــرد: اگ ــان ک ــه بی ــری در ادام حری
ــی  ــد، ول ــی نمی کن ــه فرق ــم ک ــرف کنی ــم و ارز آن را مص ــادر کنی ص
اگــر تصمیــم داریــم بــه اهــداف بلنــد مــدت و هــدف دار برســیم، بایــد 

ــازاری صــادر شــود. ــرار اســت در چــه ب بدانیــم چــه کاالیــی ق
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن یــادآوری کــرد: بهتــر آن بــود 
کــه تــا جایــی کــه امــکان داشــت تنخواهــی از نظــر محاســبات دولتــی 

در ایــن یــک مــاه آخــر ســال صــورت می گرفــت.
ــم  ــه ای تنظی ــرای صــادرات، برنام ــری، می بایســت ب ــه حری ــه گفت ب

میشــد تــا در آینــده بــا چنیــن مشــکاتی مواجــه نباشــیم.
ـــت  ـــال اس ـــن س ـــرادات چندی ـــائل و ای ـــن مس ـــت، ای ـــی اس گفتن
کـــه تکـــرار مـــی شـــود و موضوعـــی نیســـت کـــه امســـال اتفـــاق 
ـــا مشـــوق  ـــی ی ـــزه صادرات ـــام جای ـــا ن ـــت ب ـــن اس ـــد و ممک ـــاده باش افت
ـــته  ـــن بس ـــاغ ای ـــود. اب ـــاغ ش ـــری اب ـــز دیگ ـــر چی ـــا ه ـــی و ی صادرات
هـــای صادراتـــی در چنیـــن تاریـــخ و بـــا چنیـــن محتوایـــی بـــی 
ـــه  ـــی ک ـــت های ـــاس سیاس ـــر اس ـــه ب ـــت ک ـــردی اس ـــه ف ـــی ب احترام
ـــام  ـــال اع ـــر س ـــدای ه ـــم در ابت ـــور آن ه ـــاد کش ـــه و اقتص در بودج
ـــی  ـــی م ـــادارت طراح ـــرای ص ـــود را ب ـــاالنه خ ـــه س ـــود، برنام ـــی ش م

ـــد. کن

بسته های تشویقی صادرکنندگان اجرایی نمی شود 

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق با بیــان این کــه الیحه 
بودجــه ۹۹ تفــاوت چندانــی با ســال های گذشــته نــدارد 

گفــت: بــا رد کلیــات الیحه مخالف هســتیم. 
بــه گــزارش تســنیم، حمیدرضــا حاجی بابایــی در 
اســتودیو گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه دوم ســیما 
ــا بیــان ایــن کــه الیحــه بودجــه ســال ۹۹ تصویــر  ب
روشــنی از اشــتغال متصــور نیســت افــزود: بنــده پس 
از مطالعــه الیحــه بودجــه ســال آینــده خواســتار رد 
بخشــی از کلیــات آن شــدم، دلیــل اصلــی بــرای رد 

بودجــه، عــدم شــفافیت بودجــه بــود.
او ادامــه داد: مــاده واحــده و عــدد و رقــم الیحــه بودجه 
ــص  ــت در تخصی ــدم عدال ــت. ع ــی نداش ــفافیت کاف ش
بودجــه را می تــوان دوم گزینــه و دلیــل بــرای رد بودجــه 
ســال ۹۹ عنــوان کــرد. در الیحــه بودجه ســال ۹۹ عدالت 

در پرداخــت حقــوق مــورد ظلــم قــرار گرفتــه بــود.
اســناد  بــه  بی توجهــی  گفــت:  حاجی بابایــی 
ــر  ــعه از دیگ ــم توس ــه شش ــل برنام ــتی مث باالدس
دالیــل بــرای رد الیحــه بودجــه بــود، از ســوی دیگــر 
ــت  ــت نف ــیمی ها و وضعی ــوال پتروش ــرایط و اح ش
ــود. چنــدان مــورد بررســی و تأمــل قــرار نگرفتــه ب

هــادی قوامــی ســخنگوی کمیســیون تلفیــق در 
ســوی دیگــر برنامــه گفــت: ضمــن اینکــه در شــرایط 
فعلــی انتقاداتــی بــه الیحــه بودجــه وارد اســت، امــا 
ــرایط  ــتیم، ش ــف هس ــه مخال ــات الیح ــا رد کلی ب
بودجــه ای کشــور در وضعیــت عــادی قــرار نــدارد و 
نبایــد نــگاه عــادی بــه آن داشــت، زیــرا تحریم هــای 
آمریــکا علیــه ایــران شــرایط نامتعادلــی را در اقتصاد 

ایــران پدیــد آورده اســت.
ــام  ــداد و ارق ــفافیت اع ــدم ش ــوص ع او در خص
ــاوت  ــه ۹۹ تف ــه بودج ــت: الیح ــه گف ــه بودج الیح

ــدارد. ــته ن ــال های گذش ــا س ــی ب چندان
حاجی بابایــی در خصــوص تبصــره ۱۴ الیحــه 
بودجــه بــه رقــم ۲۵۰ هــزار میلیــارد تومــان گفــت: 
بــا وجــود اینکــه مصــارف ایــن مبلــغ دیــده شــده، اما 
ــی  در مــاده واحــده آورده نشــده اســت، ایــن در حال
اســت کــه دولــت مــاده واحــده را حــدود ۴۸۴ هــزار 
ــوان کــرده و کمیســیون تلفیــق  ــان عن ــارد توم میلی
هــم ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــه آن افــزوده، ایــن 

ــرا  ــد، زی ــود می آی ــه وج ــادی ب ــبهات زی ــان ش می
۲۵۰ هــزار میلیــارد تومــان بایــد بــه ایــن رقــم اضافــه 

گــردد، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
ــق  ــیون تلفی ــت: در کمیس ــخ گف ــی در پاس قوام
ــوردی  ــود م ــرار ب ــره ۱۴ ق ــی تبص ــگام بررس به هن
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــزودن ۲۵۰ ه ــوص اف در خص
ــا در شــرایط  ــردد ت ــه گ ــه ســرجمع بودجــه اضاف ب
تحریمــی فعلــی نمــود بیرونــی خوبــی داشــته باشــد 
ــن بودجــه  ــرار گرفت ــر ق ــدم تحــت تأثی ــر ع و بیانگ

ــاد. ــاق نیفت ــن اتف ــت ای ــا در نهای باشــد، ام
بــر  وارده  ایــرادات  خصــوص  در  حاجی بابایــی 
عــدم عدالــت حقوقــی در الیحــه بودجــه ســال 
ــد  ــش ۱۵ درص ــت افزای ــت درخواس ــت: دول ۹۹ گف
ــایر  ــس و س ــس مجل ــت؛ رئی ــا را داش ــه حقوق ه هم
نماینــدگان بــه ناعادالنــه بــودن ایــن موضــوع اذعــان 
داشــتند، در ایــن میــان دوســتان در کمیســیون تلفیق 
قــرار گرفتــن کــف حقــوق مــردم در رقــم دو میلیــون 
ــن  ــش، ای ــد و ۱۵ درصــد افزای و ۸۰۰ را مطــرح کردن
در واقــع همــان بــرای همــه ۱۵ درصــد افزایــش اســت 

بــرای بقیــه، زیــرا حقوق بگیــران بازنشســته و شــاغل 
ــه  ــی ک ــزار تومان ــش ۴۰۰ ه ــا افزای ــل ب ــال قب در س
اعمــال شــد دریافتی شــان بــه دو میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار تومــان رســید و امســال بــا افزایــش ۱۵ درصــد 
ــان می رســد دیگــر  ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ــه دو میلی ب

ــه منــت گذاشــتن نیســت. نیــازی ب
قوامــی بــا ابــراز اینکــه حداقــل حقــوق در ســال 
۹۸ رقمــی معــادل یــک میلیــون و ۵۶۰ هــزار تومان 
ــون و  ــا دو میلی ــم ت ــن رق ــش ای ــزود: افزای اســت اف
۸۰۰ هــزار تومــان یعنــی چیــزی حــدود ۶۰ درصــد 
تغییــر ســطح دریافتــی اقشــار پایین تــر جامعــه کــه 
چیــزی حــدود ۷۰۰ هــزار نفــر را شــامل می شــود. 
در شــرایطی کــه معافیــت مالیاتــی را تــا ســقف ســه 
ــا  ــن ج ــا همی ــم ت ــش داده ای ــان افزای ــون توم میلی
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــار ه ــت حــدود چه ــرای دول ب

ــی آورد. ــراه م ــی به هم ــار مال ب
ــوق در  ــی حق ــوص ناعدالت ــی در خص حاجی بابای
الیحــه بودجــه ۹۹ گفــت: در شــرایطی کــه حــدود 
ــوق دو و  ــا حق ــرده ای بازنشســته ب ــون و خ دو میلی

ــد  ــی کنن ــد زندگ ــان نمی توانن ــون توم ــم میلی نی
ــا  ــوق برخــی از شــاغلین ب ــه حق انصــاف نیســت ک
ــان  ــون توم ــه میلی ــدود س ــش ح ــد افزای ۱۵ درص
رشــد داشــته باشــد. نبایــد مصوبــه ای داشــته باشــیم 

ــک بازنشســته درآورد. ــه اشــک از چشــمان ی ک
آقــای  اســتدالل های  بــه  پاســخ  در  قوامــی 
ــه روی  ــورم ب ــت: همیشــه فشــار ت ــی گف حاجی بابای
حقوق بگیــران اســت، زیــرا تــورم فقیــر را فقیرتــر و 
ــا تــورم ۵۰ درصــد کــه  غنــی را غنی تــر می کنــد. ب
امســال بــه مــردم تحمیــل شــده کــه اصــًا اوضــاع 

ــدارد. ــف ن ــران تعری حقوق بگی
افزایــش ۵۰ درصــد حقــوق  در خصــوص  او 
حقوق بگیــران گفــت: در ایــن مــورد جامعــه هــدف 
مــا بیشــتر کارمنــدان جهــاد کشــاورزی بودنــد کــه 

ــتند. ــی را داش ــوق دریافت ــن حق کمتری
حاجی بابایــی بــا بیــان اینکــه تبصــره ۱۴ عصــای 
دســت دولــت اســت ادامــه داد: امــروز دولــت حــدود 
۳۰ درصــد مشــکاتش را از طریــق تبصــره ۱۴ حــل 
می نمایــد، بــرای مثــال، چهــار برابــر شــدن حقــوق 
همیــن  از  امدادی هــا  کمیتــه  و  بهزیســتی ها 

ــردد. ــن می گ ــره ۱۴ تأمی تبص
او اضافــه کــرد: در بنــد ۳۰ تبصــره ۱۴ آمــده ۱۰۲ 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای اشــتغال صــرف گــردد، اما 
چنــد مــورد دیگــر ماننــد قطــار و ریــل و... هــم بــه آن 
چســبیده شــده، معلــوم نیســت ایــن رقــم ۱۰۲ هــزار 

میلیــارد تومــان دقیقــاً بــرای کــدام مــورد اســت.
ایـن عضو کمیسـیون برنامه و بودجـه تصریح کرد: 
پـس از سـه برابـر کـردن نرخ بنزیـن، دولت قرار شـد 
۳۱ هـزار میلیـارد تومـان در قالـب یارانـه معیشـتی 
بـه ۶۰ میلیـون نفـر پرداخـت کنـد، ایـن یعنـی هـر 
چهـار نفـر در خیابـان بایـد سـه نفرشـان یارانه بگیـر 
باشـند، امـا از هـر چهار نفر سـه نفـر می گوینـد یارانه 

نمی گیرنـد، پـس ایـن مبلـغ کجـا صـرف می شـود؟
ســاختار  اصــاح  خصــوص  در  حاجی بابایــی 
بودجــه گفــت: اصــاح ســاختار بــرای شــرایط 
تحریمــی ماننــد یــک راهــکار اســت، زیــرا می توانــد 
را  تحریــم  اثــر  بــر  به وجودآمــده  کاســتی های 

نمایــد. جایگزین ســازی  و  جبــران 

الیحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی
 با سال های گذشته ندارد 

توقف فعالیت کارگزاران بورسی 
تکذیب شد 

ــادار  ــورس و اوراق به ــی ســازمان ب ــط عموم رواب
بــا رد شــایعات تأکیــد کــرد ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار هیچ گونــه دســتوری مبنــی بــر توقــف 
ــت.  ــرده اس ــادر نک ــی ص ــزاران بورس ــت کارگ فعالی
ــه گــزارش تســنیم، یاســر فــاح مدیــر روابــط  ب
عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان بــورس و اوراق 
ــادار طــی یادداشــتی در صفحــه شــخصی خــود  به
در فضــای مجــازی نوشــت: ســازمان بــورس و اوراق 
ــف  ــر توق ــی ب ــتوری مبن ــه دس ــچ گون ــادار، هی به

فعالیــت کارگــزاران بورســی صــادر نکــرده اســت.
ــازی  ــد اساســاً نی ــرادی کــه کــد بورســی دارن اف
بــه مراجعــه حضــوری بــه شــعب کارگــزاری ندارنــد.

افــراد جدیدالــورود: شــرکت های  بــرای  امــا 
ــتی  ــوارد بهداش ــت م ــکان رعای ــه ام ــزاری ک کارگ
ــا  ــتند ام ــات هس ــه خدم ــه ارائ ــف ب ــد موظ را دارن
ــن  ــکان تأمی ــه ام ــی ک ــته از کارگزاری های آن دس
شــرایط ایمــن بهداشــتی را ندارنــد حتمــاً مراجعیــن 
ــر  ــه دفات ــا از جمل ــایر روش ه ــتفاده از س ــه اس را ب

ــد. ــی کنن ــت راهنمای ــخوان دول پیش

الکل طبی در بورس انرژی عرضه شد 

حســینی از پذیــرش الــکل طبــی در بــورس 
انــرژی بــرای مصــارف تولیــدات دارویــی و پزشــکی 

ــر داد.  خب
ــی  ــوان، عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حســینی مدیــر عامــل بــورس انــرژی ایــران از 
پذیــرش الــکل طبــی اتانــول ۹۶ درجــه در ایــن بازار 
ــرکت  ــه ش ــق ب ــن کاال متعل ــت: ای ــر داد و گف خب
خمیرمایــه و الــکل رازی وابســته بــه شــرکت توســعه 
نیشــکر و صنایــع جانبــی اســت کــه بــا پذیــرش آن 

ــران، موافقــت شــده اســت. ــرژی ای ــورس ان در ب
ــا ظرفیــت تولیــد ۳۳  وی افــزود: ایــن شــرکت ب
میلیــون لیتــر اتانــول طبــی ۹۶ %و یــک میلیــون و 
۷۵۰ هــزار لیتــر اتانــول صنعتــی و ۲۵۰ هــزار لیتــر 
روغــن اتانــول جمعــا از قابلیــت تولیــد ۳۵ میلیــون 

لیتــر اتانــول در ســال را دارد.
ـــول  ـــرژی اتان ـــورس ان ـــل ب ـــر عام ـــه مدی ـــه گفت ب
تولیـــدی ایـــن شـــرکت بـــا نـــام تجـــاری »نـــاب 
ــی  ــتاندارد ملـ ــر اسـ ــت مهـ ــا دریافـ ــول« بـ اتانـ
ــوردار  ــازی برخـ ــیار ممتـ ــت بسـ ــران از کیفیـ ایـ
اســـت و امـــکان مصـــرف در صنایـــع مختلـــف از 
ـــیمیایی،  ـــازی، موادش ـــگ س ـــازی، رن ـــه داروس جمل
ــت و در  ــی و ... را داراسـ ــع نظامـ ــوینده، صنایـ شـ
ـــدد  ـــارج از کشـــور دارای مشـــتریان متع داخـــل و خ

اســـت.
ــه  ــد عرض ــه تعه ــه ب ــا توج ــزود: ب ــینی اف حس
ــی  ــران، ط ــرژی ای ــورس ان ــن کاال در ب ــده ای کنن
ــالیانه آن  ــدی س ــت تولی ــد از ظرفی ــال ۵۰ درص س
ــی و  ــای داخل ــن در رینگ ه ــزار ت ــا ۹ ه ــادل ب مع

ــت. ــه اس ــل عرض ــل قاب ــن المل بی
وی تصریــح کــرد: اتانــول تولیــدی ایــن شــرکت 
در حــال حاضــر بــه صــورت فلــه و حمــل بــا 
ــر  ــکه های ۲۲۰ لیت ــا بش ــوص و ی ــای مخص تانکر ه
ــواع  ــدی در ان ــته بن ــت بس ــود و قابلی ــه می ش عرض

ــت. ــر اس ــفارش میس ــت س ــف تح مختل

اقتصاد

همتی:
 تالش بانک مرکزی »تأمین ثبات و 
آرامش بازارهای پول و ارز« است 

بانــک  رئیــس کل  دوره ای  نشســت  نهمیــن 
ــازار  ــا محوریــت ثبــات ب ــان ب ــا اقتصاددان مرکــزی ب
ارز، کنتــرل نقدینگــی و تأمیــن مالــی تولیــد، مهــار 
ــی و  ــادرات غیرنفت ــاز، ص ــازار ب ــات ب ــورم، عملی ت

ــد.  ــزار ش ــر FATF ، برگ ــم اخی تصمی
بـــه گـــزارش تســـنیم، عبدالناصـــر همتـــی در 
ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط خـــاص و 
ـــا در نظـــر  ـــک مرکـــزی ب حســـاس کشـــور گفـــت: بان
ـــود را  ـــاش خ ـــتر ت ـــور، بیش ـــرایط کش ـــتن ش داش
ـــول و ارز  ـــای پ ـــش بازاره ـــات و آرام ـــن ثب ـــر تأمی ب

داشـــته اســـت .
ــی از  ــن قدردان ــزی ضم ــک مرک ــس کل بان رئی
پیشــنهادات و ایده هایــی کــه از طــرف اقتصاددانــان 
گفــت:  می شــود،  مطــرح  کارشناســان  ســایر  و 
نظــرات  و  گفته هــا  مرجعیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــوت می شــود  ــان دع ــه از آن صاحب نظــران در جامع
خنثی ســازی  و  ملــی  تولیــد  تقویــت  بــرای 
ــا  ــا، ب ــات بازاره ــداوم ثب ــه و ت ــای ظالمان تحریم ه
ــت  ــه تقوی ــد را در جامع ــی و امی ــئولین همراه مس

ــد.  کنن
ــم  ــاره حج ــار درب ــول و اعتب ــورای پ ــس ش رئی
نقدینگــی عنــوان کــرد: هــر چنــد نــرخ ۲۸ درصــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــاال اس ــی ب ــرای نقدینگ ب
ــی،  ــای نفت ــش درآمده ــز کاه ــور و نی ــرایط کش ش
ــن ۵۰  ــرخ از میانگی ــن ن ــدی ای ــه درص ــراف س انح
ــرایط دارد و  ــرل ش ــان از کنت ــی، نش ــاله نقدینگ س
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــرل آن از ابزاره ــرای کنت ب

ــرد. ــم ک خواهی
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــزی بـ ــک مرکـ ــس کل بانـ رئیـ
پیش بینی هـــا و فرضیـــات مطـــرح شـــده توســـط 
ـــرخ  ـــرای ن ـــک ب ـــن بان ـــادی ای ـــت اقتص ـــوزه معاون ح
تـــورم در ســـال آتـــی اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه 
ــورم  ــده، تـ ــل آمـ ــه عمـ ــای بـ ــه پیش بینی هـ بـ
ـــد  ـــر چن ـــت، ه ـــن نیس ـــد دور از ذه ـــر ۲۰ درص زی
ـــال ۹۹،  ـــه س ـــت ک ـــر داش ـــر را در نظ ـــن ام ـــد ای بای
ســـالی دشـــوار اســـت کـــه تنهـــا بـــا انســـجام و 
همدلـــی می توانیـــم از شـــرایط خـــاص آن عبـــور 

کنیـــم.
همتــی افــزود: بــر اســاس مصوبــه اخیــر شــورای 
اشــخاص  بانکــی  حســاب های  واعتبــار،  پــول 
حقیقــی بــر اســاس تجــاری و غیرتجــاری از یکدیگــر 

تفکیــک می شــود.
ــاعته در  ــه س ــه س ــن جلس ــت در ای ــی اس گفتن
ــرایط  ــاز، ش ــازار ب ــات ب ــازار ارز، عملی ــوص ب خص
 ،FATF اخیــر  تصمیــم  غیرنفتــی،  صــادرات 
ــرل  وضعیــت اصــاح نظــام بانکــی، روش هــای کنت
ــرخ  ــار ن ــرل و مه ــی کنت ــی، چگونگ ــم نقدینگ حج
تــورم و حمایــت از تولیــد، از جملــه موضوعــات 
مطــرح شــده از ســوی اقتصاددانــان و صاحب نظــران 

ــود. ــوزه ب ــن ح ای

دلنوشته

کسانی 
که ،

مطالعه 
دارند ،

از کسانی 
که ،

خودرو 
دارند ،
زودتر 

به 
مقصد ،

می رسند !

)اکبر عظیم نیا(
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معاون آب و آبفای وزارت نیرو:

بارش های 24 ساعت گذشته عقب 
افتادگی بارش ها در تهران را جبران کرد

اسـتان  نیـرو گفـت:  وزیـر  آبفـای  و  معـاون آب 
تهـران تـا امـروز ۱۰۰ میلیمتـر بارندگـی داشـته که 
ایـن بارش هـا توانسـته عقـب ماندگـی این اسـتان را 

کند.  جبـران 
بـه گزارش ایرنا، قاسـم تقـی زاده خامسـی افزود: 
بارش هـا در تهران گرچه از شـدت بیشـتری برخودار 
اسـت امـا بـا توجـه بـه وجـود شـبکه مناسـب جمع 
اسـتاندارد  مسـیل های  و  سـطحی  آب هـای  آوری 

تاکنـون بـا مشـکل خاصـی مواجه نشـده اسـت.
وی ادامـه داد: بارندگـی های ۲۴ سـاعت گذشـته 
کل کشـور بارندگـی خوبی اسـت ، با ایـن وجود هنوز 
نسـبت بـه پارسـال عقـب ماندگـی دارد کـه احتمال 
مـی رود باتـداوم بارندگـی در امـروز و فـردا به سـطح 

مسـاوی برسد.
و  لرسـتان  اسـتان  گفـت:  خامسـی  زاده  تقـی 
رودخانـه کشـکان و مسـیل خـرم آبـاد بـا بارش های 
مناسـب بیشـترین سـیاب را داشته اسـت و با اینکه 
بارندگـی در سـطح ایـن اسـتان حـدود۱۰۲ میلیمتر 
بـه طـور متوسـط بوده ولـی در نورآباد لرسـتان ۱۴۸ 
میلیمتـر بـاران باریـده و بـه طـور تقریـب توانسـته 
متوسـط بارندگـی اسـتان لرسـتان را افزایـش دهـد.

معـاون وزیـر نیـرو ادامـه داد: بـارش های اسـتان 
لرسـتان هنوز نسـبت به سـال گذشـته تا امـروز ۲۹ 
درصـد کاهـش بارندگـی دارد اما پیش بینی می شـود 
ایـن میـزان بـا تـدوام بـارش در امـروز و فـردا کمتر 

. شود
وی افـزود: نـور آبـاد دراسـتان لرسـتان تـا حـد 
تحمـل رودخانـه سـیاب داشـته کـه امـروز کاهـش 
یافتـه و در رودخانـه کشـکان مقطع پلدختر سـیاب 
به حدود سـه هـزار مترمکعب برثانیه رسـیده اسـت.

بـه  توجـه  بـا  خامسـی  تقـی زاده  گفتـه  بـه 
دیواره سـازی هایی کـه هـم در خـرم آبـاد و هـم در 
پلدختـر و نیـز کارهـای الیروبی که انجام داده شـده 

کنـد. هدایـت  را  ایـن حجـم سـیاب  توانسـته 
معاون آب و آبفای وزیر نیرو خاطرنشـان سـاخت: 
سـال گذشـته عرض رودخانـه پلدختـر ۷۳ متر بوده 
کـه بـا انجـام عملیـات الیروبـی اکنون عـرض آن  به 
۱۲۳ متـر افزایـش یافته و همین امر توانسـته تا سـه 
هـزار متـر مکعـب سـیاب را عبور دهـد در حالی که 

سـال گذشته خسـارت زا بود.
وی افـزود: امـا پیش بینـی مـا ایـن اسـت کـه در 
در  میـزان سـیاب  افزایـش  پلدختـر  مقـع  همیـن 
چنـد روز آینـده را داشـته باشـیم کـه ایـن موضـوع 
به اسـتان هشـدار داده شـده اسـت و تنهـا جایی که 

بایـد پیش بینـی جـدی شـود، اینجاسـت.
ورودی  در  البتـه  گفـت:  خامسـی  زاده  تقـی 
رودخانه به سـد سـیمره و سـپس سـد کرخـه حجم 
مناسـبی بـرای سـیاب در نظـر گرفته شـده اسـت.

احتمال طغیان رودخانه های 
غرب کشور 

رئیــس ســازمان هواشناســی از احتمــال طغیــان اغلــب رودخانه هــای 
غــرب کشــور خبــر داد و گفــت: بحــران اصلــی در اســتان های لرســتان، 

ــود.  ــد ب ــاری و شمال شــرق خوزســتان خواه ــام، چهارمحال و بختی ای
ــال  ــه »به احتم ــراز این ک ــا اب ــزارش تســنیم، ســحر تاجبخــش ب ــه گ ب
زیــاد در اغلــب رودخانه هــای غــرب کشــور شــاهد طغیــان باشــیم«، اظهــار 
کــرد: تمهیــدات الزم به منظــور پیشــگیری از مخاطــرات احتمالــی، توســط 

دســتگاه های مســئول، اندیشــیده شــده باشــد.
ــم  ــاً خواهی ــی را قطع ــر عموم ــی معاب ــران آب گرفتگ ــزود: در ته وی اف
البــرز و  داشــت و بــر اســاس گزارش هــای غیررســمی، در اســتان 
ســاوجباغ، طغیــان رودخانــه را داشــتیم و پیش بینــی می کنیــم در 
طالقــان نیــز طغیــان رودخانــه را شــاهد باشــیم، ضمــن این کــه در منطقــه 

ــت. ــته اس ــن نشس ــه زمی ــی ب ــرف خوب ــن ب دیزی
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان این کــه »طبــق پیش بینی هــای 
ــتان های  ــی را در اس ــرایط بحران ــم ش ــار داری ــی انتظ ــازمان هواشناس س
اعام شــده تــا صبــح امــروز داشــته باشــیم«، تصریــح کــرد:  امــروز 
ــود.  ــم ب ــا خواهی ــش بارش ه ــاهد کاه ــی ش ــتان های غرب ــج در اس به تدری
از ظهــر امــروز نیــز از شــدت بارش هــا در تهــران کاســته خواهــد شــد و 
تمرکــز سیســتم در بخش هــای شمال شــرق کشــور خواهــد بــود؛ ســواحل 
شــمالی کشــور نیــز درگیــر ایــن بارش هــا خواهنــد بــود ولــی شــرایط مــا 

ــی نیســت. ــتان ها بحران ــن اس در ای
تاجبخــش بیــان کــرد: بحــران اصلــی در اســتان های لرســتان، 
غــرب ایــام، شــمال چهارمحال و بختیــاری و شمال شــرق خوزســتان 

به خصــوص محــدوده ســد دز خواهــد بــود.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو:
سیالب، برق 3۷روستا و آب 23 روستای 

لرستان را قطع کرد
ــرو  ــل وزارت نی ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
ــاران و  ــدید ب ــارش ش ــر ب ــتابر اث ــتا و آب ۲۳ روس ــرق ۳۷روس ــت: ب گف

ــد.  ــع ش ــتان، قط ــیل در لرس ــوع س وق
ــم  ــش از ۱۲۰  تی ــزود: بی ــرزاده« اف ــم جعف ــا، »میث ــزارش ایرن به گ

ــتند. ــب هس ــع عی ــال رف ــه در ح ــی در منطق عملیات
وی ادامـه داد: مصـرف بـرق بـرای گرمایـش بـا توجـه به قطعـی گاز در 
شـهر معمـوالن در اثـر سـیاب، افزایش یافته که امیداسـت بـا کمک مردم  
در اینشـهر معمـوالن بـرای مدیریـت مصرف، قطـع برق در شـهر رخ ندهد.

ــرو  ــل وزارت نی ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
افــزود: یکــی از فیدرهــای ۲۰ کیلوولــت در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــاد از مــدار خــارج شــده و ۱۰۰ روســتا در  ــارش و تنــد ب ــر ب ــر اث نیــز ب

ــت. ــرق اس ــر بی ب ــال حاض ح
ــتمر  ــاش مس ــا ت ــود ب ــی می ش ــرد: پیش بین ــح ک ــرزاده  تصری جعف
تیم هــای عملیاتــی، تــا فیــدر مذکــور در کهگیلویــه و بویراحمــد برق دار شــود.

ــرو  ــل وزارت نی ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
افــزود: میانگیــن بارش هــا تــا ســاعت ۶:۳۰ دقیقــه امــروز ۱۰۴ میلی متــر 
ــاد و  ــر در نورآب ــا ۱۴۵ میلی مت ــارش ب ــترین ب ــه بیش ــده ک ــزارش ش گ

ــت. ــده اس ــت ش ــر ثب ــر در پلدخت ــا ۷۰ میلی مت ــارش ب ــن ب کمتری
وی ادامــه داد: طــی ۳۸ ســاعت گذشــته متوســط بارش هــای اســتان 

ــوده اســت. ــر ب ۹۴.۷ میلی مت
جعفــرزاده افــزود: بارش هــا تــا پایــان وقــت امــروز ادامــه دارد و بــر همیــن 
ــا توجــه بــه حجــم بــاالی  اســاس از مــردم اســتان درخواســت مــی شــود ب
بارش هــای رگبــاری و افزایــش دبــی رودخانه هــا بــه هیــچ عنــوان در حاشــیه 

رودخانه هــا بخصــوص قســمت های عبــوری درون شــهرها توقــف نکننــد.

رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس 
گفــت: یکــی از عوامــل اثرگــذار در افزایــش قیمــت مســکن، 
افزایــش چشــمگیر نــرخ ارز اســت، زیــرا ایــن مســئله رابطــه 
ــح ســاختمانی دارد، در دو ســال  ــا قیمــت مصال مســتقیمی ب
ــح و  ــرخ دالر، قیمــت مصال ــه واســطه افزایــش ن اخیــر نیــز ب

ــت.  ــش یاف ــع آن قیمــت مســاکن افزای ــه تب ب
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد جــواد کولیونــد، بــا اشــاره 

ــار  ــی ب ــرایط کنون ــت: در ش ــکن، گف ــازار مس ــت ب ــه وضعی ب
دیگــر دالالن و واســطه ها در بــازار مســکن فعالیــت شــده انــد، 
بــه طــوری کــه همــواره در ماه هــای پایــان ســال بــازار دچــار 

تاطــم مــی شــود.

تأثیر چشمگیر افزایش نرخ ارز در گرانی مسکن
نماینــده مــردم کــرج و آســارا در مجلــس شــورای اســامی 

ادامــه داد: یکــی از عوامــل اثرگــذار در افزایــش قیمت مســکن، 
ــن مســئله  ــرا ای ــوده اســت، زی ــرخ ارز ب ــش چشــمگیر ن افزای
ــاختمانی دارد، در  ــح س ــت مصال ــا قیم ــتقیمی ب ــه مس رابط
ــرخ دالر، قیمــت  ــش ن ــه واســطه افزای ــز ب ــر نی دو ســال اخی

ــه تبــع آن قیمــت مســاکن افزایــش یافــت. ــح و ب مصال

بانک مرکزی برای حمایت از بازارهای اقتصادی،

 نرخ ارز را مدیریت کند
کار در شــرایط کنونــی  راه  بهتریــن  افــزود:  کولیونــد 
ــال ۹۹،  ــکن در س ــت مس ــش قیم ــری از افزای ــرای جلوگی ب
مدیریــت نــرخ ارز و دالر اســت، اگــر بانــک مرکــزی نســبت به 
ــازار مســکن و کنتــرل قیمــت هــا اقــدام کنــد،  ســاماندهی ب
ــد داشــت. ــات نســبی قیمــت مســکن امی ــه ثب ــوان ب ــی ت م

ــش  ــداوم افزای ــا ت ــورت ب ــن ص ــر ای ــه داد: در غی وی ادام
نــرخ ارز، بایــد در ســال آینــده شــاهد افزایــش قیمــت مســکن 
ــزی و وزرای  ــک مرک ــت، بان ــز دول ــن تمرک ــر ای ــیم، بناب باش
ــا در آینــده شــاهد  ــازار ارز باشــد ت اقتصــادی بایــد کنتــرل ب

ــی مســکن نباشــیم. گران

شهر و شورا

اقتصــاد  و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
مســکن وزارت راه و شهرســازی گفــت: ســامانه 
ــش  ــات کشــور در بخ ــد اطاع ــکان می توان اس
مســکن را نشــان دهــد؛ ایــن در شــرایطی 
اســت کــه ســاخت و ســازها اکثــراً بــرای تولیــد 

ــوده اســت. ــروت ب ث
بــه گــزارش مهــر، فرزانــه اصانــی در یــک 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــده تلویزیون ــه زن برنام
وقتــی درآمدهــای نفتــی زیــاد می شــود یکــی 
ــرمایه گذاری در  ــش س ــای آن، افزای از پیامده
ــت:  ــت، گف ــکونی اس ــای مس ــاخت واحده س
ــران،  ــاد ای ــک دوره ای از اقتص ــفانه در ی متأس
افزایــش ســاخت واحدهــای مســکونی را شــاهد 
ــد واحدهــای  ــه تولی ــت ب هســتیم کــه در نهای

ــی شــده اســت. مســکونی لوکــس منته
وی افــزود: برخــی بانک هــا نیــز وارد بخــش 
ــی از  ــای خال ــداد واحده ــدند و تع ــکن ش مس
ســکنه افزایــش یافتــه کــه ایــن موضــوع باعــث 
شــده تــا شــکاف میــان عرضــه و تقاضــا ایجــاد 
ــی  ــزار ســامانه مل ــر حــال اب ــه ه ــا ب شــود؛ ام
امــاک و اســکان می توانــد بــه مــا کمــک 
گــذاری  ســرمایه  کســی  اگــر  کــه  کنــد 
می خواهــد انجــام دهــد، بایــد واحدهایــی 
ــا وجــود  ــد آنه ــی خری ــه توانای ــد ک ــد کن تولی

ــاخته  ــس س ــد لوک ــر واح ــد و اگ ــته باش داش
می شــود، بایــد مالیــات خالــی مانــدن آن نیــز 

ــود. ــت ش پرداخ
ــاد  ــزی و اقتص ــه ری ــر برنام ــرکل دفت مدی
مســکن وزارت راه و شهرســازی گفــت: بــا 
ــا  ــن ب ــاک در ۲۹ بهم ــامانه ام ــی از س رونمای
حضــور وزیــر راه و شهرســازی، ایــن ســامانه از 
منظــر نــرم افــزاری آمــاده اســت تــا اطاعــات 
الزم را از دســتگاه های ذی ربــط دریافــت کــرده 

ــود. ــل ش ــازمان ها متص ــات س ــه اطاع و ب
ــامانه  ــن س ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش اصان

ــای  ــا شناســایی واحده ــی ب ــه خوب ــد ب می توان
ــدن،  ــی مان ــت خال ــا باب ــی از ســکنه از آنه خال

ــد. ــات اخــذ کن مالی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــر اســاس الیحــه 
کمیســیون  تصویــب  بــه  کــه   ۹۹ بودجــه 
تلفیــق رســیده، قــرار اســت از واحدهــای 
لوکــس نیــز مالیــات اخــذ شــود حتــی اگــر آن 
واحــد مســکونی خالــی نباشــد، گفــت: ســامانه 
امــاک و اســکان می توانــد کشــور را در حــوزه 
سیاســتگذاری کمــک کنــد و مشــخص کنــد در 
کشــور چــه تعــداد مســکن و چــه تعــداد مالــک 

داریــم و بــه برقــراری تعــادل بــازار مســکن در 
کشــور کمــک کنــد.

اصانــی ادامــه داد: بــا شناســایی واحدهــای 
خالــی از ســکنه و عرضــه آنهــا می توانیــم 
تعــادل را بــه بــازار مســکن تــا حــدودی 

برگردانیــم.
میلیــون  وی گفــت: در حالــی کــه ۲۴ 
خانــوار داریــم، ۲۷ میلیــون مســکن در کشــور 
وجــود دارد؛ امــا نکتــه  ایــن اســت کــه ۲ 
ــم؛  ــی داری ــکن خال ــزار مس ــون و ۵۷۰ ه میلی
امــاک می توانــد اطاعــات  پــس ســامانه 
ــه  ــی ارای ــه خوب کشــور را در بخــش مســکن ب
دهــد؛ چراکــه می توانــد نشــان دهــد کــه ایــن 
ــروت  ــد ث ــرای تولی ــراً ب ــازها، اکث ــاخت و س س

ــت. ــوده اس ب
ــا را  ــام کاره ــد تم ــه داد: نبای ــی ادام اصان
بــه بــازار بســپاریم؛ چراکــه ایــن رونــد منطقــی 
نیســت؛ بلکــه ورود دولــت هــم ضــروری اســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه وقتــی حاشــیه ســود بــرای 
ــه  ــازار ب ــود، ب ــاد می ش ــس زی ــای لوک واحده
ــت  ــس حرک ــای لوک ــات خانه ه ــمت معام س

می کنــد.
ــامانه  ــال س ــر ح ــه ه ــرد: ب ــح ک وی تصری
امــاک و اســکان و طــرح اقــدام ملــی مســکن 
ــکن  ــازار مس ــازی ب ــادل س ــه تع ــد ب می توانن
ــامانه  ــم س ــه بگویی ــی اینک ــد؛ ول ــک کنن کم
امــاک و اســکان بــه تنهایــی می توانــد تعــادل 
را بــه بــازار مســکن برگردانــد، صحیــح نیســت.

ــوس ۱۶  ــاده چال ــت: در ج ــداری گف ــازمان راه ــاون س مع
بهمــن ســقوط کــرده کــه برخــی از آن هــا بســیار ســنگین بــوده 

اســت. 
ــی  ــدر مطاع ــوان، حی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
معــاون راهــداری ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای  بــا 
بیــان اینکــه از روز گذشــته تاکنــون ۱۶ مــورد ســقوط بهمــن در 
مســیر چالــوس رخ داده اســت، گفــت: برخــی از ایــن بهمن هــا 
بســیار ســنگین بــوده بــه طــوری کــه در صــورت مســدود نکردن 

ــه طــور قطــع شــاهد تلفــات جانــی بودیــم. ایــن مســیر ها ب
ــردن  ــدود نک ــل مس ــه دلی ــته ب ــال های گذش ــزود: س او اف
ــات  ــب تلف ــنگین موج ــای س ــقوط بهمن ه ــوس س ــاده چال ج
بــا  خوشــبختانه  امــا  بــود،  شــده  زیــادی  بســیار  جانــی 
ــداری  ــازمان راه ــی در س ــان هواشناس ــای کارشناس پیش بینی ه
و همــکاری تمامــی نیرو هــای راهــداری از ســاعت ۶ روز گذشــته 
ــا  ــد و ب ــدود ش ــل مس ــورت کام ــه ص ــوس ب ــاده چال ــیر ج مس
ــه رخ دادن بهمــن شــاهد هیــچ تلفــات جانــی در ایــن  توجــه ب

مســیر ها نبودیــم.
معــاون ســازمان راهــداری اظهــار کــرد: هــم اکنــون محــور 
هــراز و فیروزکــوه شــاهد بــارش ســنگین بــرف و کــوالک اســت 

و تمامــی نیرو هــای راهــداری و مدیــران مناطــق شــمالی کشــور 
در حــال بازگشــایی مســیر های مســدود شــده در ایــن محور هــا 

هســتند.

تمامی محور های کشور 
شاهد بارش برف سنگین هستند

مطاعــی توضیــح داد: هــم اکنــون در سراســر کشــور بــه جــز 
ــنگین  ــارش س ــاهد ب ــور ش ــرق کش ــتان ها در ش ــی از اس برخ

بــرف و کــوالک هســتیم و اکثــر جاده هــا برفگیــر شــده کــه تــا 
ــن  ــی ای ــداری تمام ــای راه ــکاری نیرو ه ــا هم ــده ب ــاعت آین س

ــود. ــایی می ش ــل بازگش ــورت کام ــه ص ــا ب محور ه
معــاون ســازمان راهــداری افــزود: هــم اکنــون تمامــی 
ویــژه  بــه  اســتان ها  از  بســیاری  در  راهــداری  نیرو هــای 
اســتان های شــرقی کشــور شــاهد بــارش بــرف و کــوالک 
هســتند. همچنیــن تمامــی ماشــین آالت و نیرو هــای راهــداری 
ــدود  ــای مس ــایی راه ه ــال بازگش ــر در ح ــای برف گی در محور ه
ــرف و  ــنگین ب ــارش س ــل ب ــه دلی ــه ب ــه البت ــتند ک ــده هس ش
ــور  ــمالی کش ــای ش ــی از محور ه ــت برخ ــن اس ــوالک ممک ک

ــود. ــدود ش مس
ــف  ــای مختل ــیل در محور ه ــت س ــن وضعی ــاره آخری او درب
ــای  ــداری در بخش ه ــای راه ــی نیرو ه ــرد: تمام ــام ک ــم اع ه
مختلــف اســتان های درگیــر ســیل در حــال فعالیــت و بازگشــایی 
ــه مســدود شــده را  ــی ک ــه زودی محور های ــا هســتند، ب محور ه

بازگشــایی خواهیــم کــرد.
او یــاد آورشــد: نیرو هــای راهــداری در حــال آمارگیــری 
هســتند و بــه زودی نتایــج دقیــق و میــزان خســارت ها را اعــام 

خواهیــم کــرد.
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لغو تمامی آزمون های بین المللی 

ایران در اسفند ماه

تمامــی آزمون هــای بیــن المللــی ایــران در 
ــدند.  ــو ش ــاه لغ ــفند م اس

آمـوزش  سـنجش  سـازمان  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
 TOEFL, GRE کشـور اعام کـرد؛ آزمون هـای
 General, GRE Subject, IELTS, Life

Skills, UKVI در اسـفند مـاه لغـو شـدند.
ایـن سـازمان اعـام کـرد؛ بـا هماهنگی بـه عمل 
آمـده بـا موسسـات ETS و IDP، کلیه آزمون های 
فـوق در ایـران تا سـوم  ماه آوریـل ۲۰۲۰ برابر با ۱۵ 

فروردیـن مـاه ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شـد.
همچنیــن زمــان  و نحــوه برگــزاری ایــن آزمــون 
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــق س ــا از طری ــا متعاقب ه
کشــور یــا مراکــز برگزارکننــده ایــن آزمون هــا 

ــد شــد. ــام خواه اع

امکانات و خدمات الزم برای شرایط 
اضطراری سیل فراهم شده است

ــاره  ــس درب ــا در مجل ــردم درود و ازن ــده م نماین
ســیل ایــن منطقــه تاکیــد کــرد: ســتاد بحــران 
اســتان جلســات مســتمری را بــا حضــور هــال احمر، 
اســتاندار و معــاون عمرانــی اســتان برگــزار مــی کند و 

ــا تحــت نظــارت اســت.  شــرایط کام
به گزارش ایسـنا، مجیـد کیان پور، دربـاره آخرین 
وضعیت شهرسـتان هـای دورود و ازنا بـه دنبال بارش 
هـای شـدید بـاران بیان کرد: در کل اسـتان لرسـتان، 
شـدت بارندگی نسـبت به سـال های قبـل قابل توجه 
اسـت. باالتریـن میـزان بارندگـی در شـهر دورود بـه 

حـدود ۱۲۸ میلی متر رسـیده اسـت.
وی در ادامـه اظهـار کرد: امکانـات و خدمات الزم 
بـرای پشـتیبانی هماهنـگ شـده اسـت و در صورت 

ضـرورت بـه مـردم ارائه خواهد شـد.
نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلـس تصریـح 
کـرد: مـکان های اسـکان اضطـراری در شـهر دورود 
مشـخص شـده اسـت و مـردم کـه سـاکن در اطراف 
حاشـیه رودخانـه هـا هسـتند اعـام شـده تـا منازل 

خـود را تخلیـه کنند.
بحـران  سـتاد  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در  کیان پـور 
جلسـات مسـتمری را با حضور هال احمر، اسـتاندار 
و معـاون عمرانـی اسـتان برگـزار مـی کند و شـرایط 
کاما تحت نظارت اسـت. ان شـاءاهلل طغیـان رودخانه 

در ۴۸ سـاعت آینـده بـه حداقـل خواهد رسـید.

شرط ادامه فعالیت تاالرهای پذیرایی 

تجهیـز  و  پذیرایـی  تاالرهـای  اتحادیـه  رئیـس 
مجالـس تهـران اعـام کرد کـه تاالرهـای پذیرایی با 
رعایـت نـکات بهداشـتی همچنـان بـه فعالیـت خود 
ادامـه می دهنـد و تاکنـون اباغیه ای مبنـی بر توقف 

فعالیـت  از وزارت بهداشـت دریافـت نکرده انـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، خسـرو ابراهیمـی نیـا اظهـار 
بـا اجـرا  کـرد کـه تاکنـون بخشـنامه ای در رابطـه 
نشـدن مراسـم  در تاالرها به دسـتش نرسـیده اسـت.

ــر  ــی زی ــای پذیرای ــه تاالره ــان اینک ــا بی وی ب
ــتی را  ــکات بهداش ــت و ن ــت اس ــر وزارت بهداش نظ
رعایــت می کنــد، گفــت: اخیــرا بخشــنامه ای مبنــی 
ــه  ــتی ب ــائل بهداش ــل مس ــت کام ــزوم رعای ــر ل ب

ــم. ــاغ کردی ــی اب ــای صنف واحده
رعایــت  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  ابراهیمی نیــا 
نــکات بهداشــتی از جانــب مهمانــان ســالن ها، 
ــردن  ــل ک ــاهد کنس ــواردی ش ــرا در م ــت: اخی گف
مهمانی هــا از جانــب خــود مــردم بودیــم، امــا 
ــت. ــترس نیس ــزان آن در دس ــق از می ــاع دقی اط

واکسن »کروناویروس« برای 
آزمایش انسانی به وزارت بهداشت 

آمریکا ارسال شد

شـرکت داروسـازی »مدرنا«)Moderna( اعام 
کـرد که سـاخت واکسـن »کروناویـروس« را تکمیل 
کـرده و بـرای آزمایش هـای بیشـتر به مقامـات عالی 

سـامت آمریکا ارسـال کرده اسـت. 
مـردم  تمامـی  هم اکنـون  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سراسـر جهـان، بـه خصـوص کشـورهای آلـوده بـه 
خبـر  شـنیدن  منتظـر  سـخت  ویـروس«  »کرونـا 
سـاخت واکسـن قطعـی بـرای ایـن ویروس هسـتند.

شـرکت  کروناویـروس،   شـیوع  بـه  توجـه  بـا 
نسـخه  کـه  داد  خبـر   )Moderna(»مدرنـا«
آزمایشـگاهی ایـن واکسـن را بـرای آزمایشـات اولیه 
بـه مسـئوالن عالـی سـامت آمریـکا ارسـال کـرده 
اسـت. شیشـه های کوچک این واکسـن به »موسسـه 
ملـی آلـرژی و بیماری هـای واگیـردار ایـاالت متحده 

شـده اند. ارسـال   )NIAID(»آمریـکا
شـرکت »مدرنا در حسـاب کاربری خـود در توئیتر 
 »۱۲۷۳-mRNA« نوشـت: مـا شیشـه های واکسـن
را بـه »مؤسسـه ملی سـامت«)NIH( ارسـال کردیم 

تـا فاز اولیـه مطالعاتـی آن در آمریکا انجام شـود.
 )NIH(قرار است محققان موسسه ملی سامت آمریکا

آزمایشـات فاز انسانی این واکسن را انجام دهند.
واگیـردار  بیماری هـای  و  آلـرژی  ملـی  »موسسـه 
آمریکا«)NIAID(، یکی از ۲۷ موسسـه تشـکیل دهنده 
»موسسـه ملی سـامت آمریکا«)NIH( است که همگی 
زیـر نظـر وزارت بهداشـت این کشـور فعالیـت می کنند.

در حـال حاضـر دانشـمندان سراسـر جهـان بـه 
دنبـال سـاخت واکسـن »کرونـا ویـروس« هسـتند و 
البتـه که تنها زمـان ثابت خواهد کـرد کار تحقیقاتی 

کـدام یـک از آنهـا مفیـد واقـع خواهد شـد.
انتظـار می رود که آزمایشـات بالینی این واکسـن اواخر 
مـاه آوریـل انجام شـود. اگـر این آزمایش هـا موفقیت آمیز 
پیـش رود، وضـع مقررات و مطالعات عمیق تری را به دنبال 
خواهـد داشـت. به این ترتیـب این احتمال وجـود دارد که 

این واکسـن تا سـال آینـده آماده توزیع نخواهد شـد.

پوشش بیمه ای آزمایش و درمان کرونا 

ـــه ای  ـــش بیم ـــوص پوش ـــامت در خص ـــه س ـــازمان بیم ـــل س مدیرعام
ـــه داد.  ـــی ارائ ـــروس توضیحات ـــه کروناوی ـــان ب ـــرای مبتای ـــات ب خدم

بـــه گـــزارش ایســـنا، مهنـــدس طاهـــر موهبتـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ــان  ــروس دارای درمـ ــان کروناویـ ــارات متخصصـ ــق اظهـ ــه طبـ اینکـ
خاصـــی نیســـت، گفـــت: البتـــه بـــرای تشـــخیص بیمـــاری برخـــی 
آزمایشـــات از بیمـــار گرفتـــه می شـــود کـــه تمـــام ایـــن آزمایشـــات 

تحـــت پوشـــش بیمـــه اســـت. 
ــتم تنفســـی  ــه اینکـــه سیسـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: از طرفـــی بـ وی افـ
ـــه  ـــاز ب ـــوال نی ـــت معم ـــده اس ـــیب دی ـــروس آس ـــه کروناوی ـــان ب مبتای
بســـتری آنهـــا در آی ســـی یو اســـت کـــه ایـــن دســـت خدمـــات نیـــز 

دارای پوشـــش بیمـــه ای اســـت.
مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـامت بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه 
درمـــان نیـــز بیشـــتر داروهـــای نگـــه دارنـــده بـــرای ایـــن بیمـــاران 
اســـتفاده می شـــود، خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن داروهـــا در پرتکلهـــای 

دارویـــی مـــا قیـــد شـــده اســـت.
ــه  ــرای بیمـ ــار ۱۰ روزه بـ ــون دوره انتظـ ــه قانـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
شـــدگان و حـــذف بیمـــه از روی تخـــت بیمارســـتان، گفـــت: بـــرای 
ـــم؛  ـــر بگیری ـــار در نظ ـــا ۱۰ روز دوره انتظ ـــود ت ـــرر ب ـــه مق ـــدور دفترچ ص
ـــه ای  ـــد، در بخش نام ـــده بودن ـــه نش ـــی بیم ـــه برخ ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــم  ـــروس را ه ـــه کروناوی ـــان ب ـــه مبتای ـــم ک ـــام کردی ـــتان ها اع ـــه اس ب
جـــزو بیمـــاران اورژانســـی حســـاب کـــرده و بیمـــه آنهـــا بـــدون دوره 

انتظـــار آغـــاز شـــود.
ــانی کـــه  ــن پیـــش از ایـــن کسـ ــه داد: همچنیـ ــی ادامـ موهبتـ
ــام  ــه اتمـ ــان پیـــش از موعـــد مقـــرر بـ برگ هـــای دفترچـــه بیمه شـ
ـــد  ـــذ می کردن ـــه اخ ـــه و تاییدی ـــه رفت ـــه اداره کل بیم ـــد ب ـــید بای می رس
ـــه  ـــددا دفترچ ـــت مج ـــخوان دول ـــر پیش ـــه دفت ـــه ب ـــا مراجع ـــپس ب و س
ـــیوع  ـــاز ش ـــا آغ ـــز ب ـــوع نی ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــت می کردن ـــه دریاف بیم
ـــس  ـــن پ ـــد و از ای ـــذف ش ـــاران ح ـــرای بیم ـــور ب ـــروس در کش کروناوی
ـــاز  ـــورد نی ـــتعام های م ـــخوان و اس ـــر پیش ـــه دفات ـــه ب ـــا مراجع ـــا ب تنه

دفترچـــه بیمـــه مجـــدد بـــه متقاضـــی تحویـــل داده می شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه انجـــام عملیـــات اســـتحقاق ســـنجی در 
ــار  ــر بالیـــن بیمـ ــد بـ ــا بایـ ــر مـ ــرد: ناظـ ــتان ها، تصریـــح کـ بیمارسـ
حاضـــر می شـــد و تاییدیـــه ای بـــرای بیمـــار صـــادر می کـــرد. اکنـــون 
اعـــام کرده ایـــم بســـتری بیمـــار مبتـــا بـــه کروناویـــروس تنهـــا بـــا 

کـــد HID کفایـــت می کنـــد.
مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـامت در خاتمـــه ســـخنان خـــود 
بـــر لـــزوم اطـــاع رســـانی در خصـــوص نحـــوه انتقـــال و پیشـــگیری 
از بیمـــاری، تاکیـــد کـــرد: بـــه نظـــر می رســـد فعالیت هـــای مقتضـــی 
ـــم  ـــر داری ـــه در نظ ـــت البت ـــه اس ـــورت گرفت ـــامت ص ـــه س ـــوی بیم از س
ـــی از  ـــانی تلفن ـــاع رس ـــاخت ها، اط ـــدن زیرس ـــم ش ـــا فراه ـــان ب همزم

ـــم. ـــال کنی ـــز دنب ـــامانه ۱۶۶۶ را نی ـــق س طری

ـــد  ـــا تاکی ـــوری ب ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
بـــر ایـــن کـــه همـــه دســـتگاه ها موظفنـــد 
ــردم را  ــاز مـ ــورد نیـ ــی مـ ــای اساسـ کاالهـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــد گف ـــن کنن ـــوری تأمی ف
ضـــرورت تنظیـــم بـــازار پایـــان ســـال همـــه 
دســـتگاه ها موظفنـــد بـــا برنامـــه ریـــزی 
ـــردم  ـــاز م ـــورد نی ـــی م ـــای اساس ـــق کااله دقی

را بـــه فـــور تأمیـــن کننـــد. 
اســـحاق جهانگیـــری در جلســـه آخریـــن 
ــه  ــی، بـ ــای اساسـ ــن کاالهـ ــت تأمیـ وضعیـ
ـــیوع  ـــی ش ـــده در پ ـــاد ش ـــی ایج ـــای روان فض
ویـــروس کرونـــا و افزایـــش تقاضـــا در بـــازار 
ـــدرکاران و دســـتگاه  ـــرد و از دســـت ان اشـــاره ک
ــه  ــا عرضـ ــا بـ ــت تـ ــف خواسـ ــای مختلـ هـ
فـــراوان و ســـریع کاالهـــای مـــورد نیـــاز 
ـــروش،  ـــز ف ـــای و مراک ـــگاه ه ـــردم در فروش م
ـــکل  ـــود مش ـــوص نب ـــان الزم را در خص اطمین

در تامیـــن مایحتـــاج بـــه جامعـــه بدهنـــد.
وی بــا بیــان اینکــه تامیــن کاالهای اساســی 
ــح  ــت اســت،   تصری ــی دول ــت اصل و دارو اولوی
ــی در  کــرد: خوشــبختانه ظرفیــت هــای فراوان
ــای  ــه ه ــژه کارخان ــف بوی ــای مختل ــش ه بخ
تولیــدی مــواد شــوینده و بهداشــتی در کشــور 
ــای  ــه نیازه ــد هم ــی توان ــه م ــود دارد ک وج

ــد. کشــور را برطــرف کن
ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــاون اول رییــس جمه مع

ضــرورت تامیــن کاهــای مــورد نیازهــای 
مــردم در شــب عیــد و مــاه مبــارک رمضــان و 
رصــد مســتمر وضعیــت بــازار، از همــه دســتگاه 
ــاش  ــزی و ت ــه ری ــا برنام ــا ب ــت ت ــا خواس ه
گســترده شــرایطی فراهــم کننــد تــا در تامیــن 

ــد. ــازار مشــکلی بوجــود نیای ــاز ب تقاضــا و نی
در ایــن جلســه کــه وزیــر راه و شهرســازی، 
ــس  ــاورزی، ریی ــاد کش ــت وزارت جه سرپرس
ــه  ــازمان برنام ــس س ــزی، ریی ــک مرک کل بان
نیــز حضــور  تهــران  و شــهردار  بودجــه  و 
ــی از  ــازی گزارش ــر راه و شهرس ــتند، وزی داش
ــی  ــام واردات ــزان اق ــا و می ــتی ه ــداد کش تع

ــادر  ــویا در بن ــج و س ــدم،   ذرت، برن ــر گن نظی
ــه داد. ــور ارای کش

ــت،  ــر صنعـ ــام وزیـ ــم مقـ ــن قائـ همچنیـ
معـــدن و تجـــارت در امـــور بازرگانـــی در 
گزارشـــی بـــا اشـــاره بـــه آمادگـــی و برنامـــه 
ــام شـــده بـــرای تامیـــن  ریـــزی هـــای انجـ
ــور  ــاز کشـ ــش از نیـ ــی بیـ ــای اساسـ کاالهـ
ــاذ  ــال،   از اتخـ ــی سـ ــام پایانـ ــژه در ایـ بویـ
تمهیـــدات الزم بـــرای عرضـــه فـــراوان و 
مناســـب پوشـــاک، کیـــف و کفـــش، آجیـــل، 
نظیـــر  خدمـــات  شـــکات،  و  شـــیرینی 
قالیشـــویی و نیـــز فـــروش فـــوق العـــاده 

اصنـــاف و فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای،   
تشـــدید طـــرح نظـــارت خبـــر داد و گفـــت: 
ـــده در  ـــاد ش ـــی ایج ـــه فضـــای روان ـــه ب ـــا توج ب
خصـــوص بیمـــاری کرونـــا، در همـــه اســـتان 
ــوینده و  ــام شـ ــی اقـ ــزان کافـ ــه میـ ــا بـ هـ
ــردی و  ــت فـ ــه بهداشـ ــط بـ ــای مرتبـ کاالهـ

ــت. ــه اسـ ــال عرضـ ــی در حـ جمعـ
ـــان و آمـــوزش  ـــر بهداشـــت،  درم ـــاون وزی مع
ـــک  ـــیفته ماس ـــه ش ـــد س ـــز از تولی ـــکی نی پزش
ـــه  ـــواد اولی ـــک و م ـــادرات ماس ـــت ص و ممنوعی
ــبختانه  ــت: خوشـ ــر داد و گفـ ــد آن خبـ تولیـ
در زمیـــن تامیـــن دارو و کاالهـــای پزشـــکی 

ـــدارد. ـــود ن ـــور وج ـــودی در کش کمب
قائـــم مقـــام رییـــس شـــورای اصنـــاف و 
ــره  ــوه و تـ ــن و میـ ــازمان میادیـ ــس سـ رییـ
ــی از  ــز گزارشـ ــران نیـ ــهرداری تهـ ــار شـ بـ
ـــروش  ـــرای کاال و ف ـــا ب ـــزان تقاض ـــن می آخری
ــال و  ــان سـ ــازار پایـ ــم بـ محصـــوالت، تنظیـ
ـــورد  ـــام م ـــایر اق ـــرم و س ـــت گ ـــن گوش تامی
ـــران و  ـــب در ته ـــت مناس ـــه قیم ـــردم ب ـــاز م نی

ســـایر شـــهرهای کشـــور ارایـــه کـــرد.
ـــث و  ـــس از بح ـــه پ ـــن جلس ـــن درای همچنی
ـــای  ـــن کااله ـــوص تأمی ـــر، در خص ـــادل نظ تب
اساســـی و دارو و نیـــز تأمیـــن کاالهـــای 
بهداشـــتی و مـــواد شـــوینده بویـــژه ماســـک 

ــردد. ــاذ گـ ــات الزم اتخـ تصمیمـ

یـــک عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج سیاس
ــگیری های الزم  ــزوم پیشـ ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
ــه  ــاری بـ ــال بیمـ ــری از انتقـ ــرای جلوگیـ بـ
ســـایر کشـــورها از طریـــق مســـافران ایرانـــی 
گفـــت: بایـــد در فرودگاه هـــا از مســـافران 

تســـت کرونـــا گرفتـــه شـــود. 
حشـــمت اهلل  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
فاحت پیشـــه بـــا اشـــاره بـــه شـــیوع کرونـــا 
ــدن  ــی شـ ــرد: اپیدمـ ــار کـ ــور اظهـ در کشـ
ـــی را  ـــیت جهان ـــا حساس ـــاری در دنی ـــک بیم ی
بـــه دنبـــال دارد و بـــه همیـــن دلیـــل همـــه 
کشـــورها بـــرای اطـــاع رســـانی مســـئولیت 
بیـــن المللـــی دارنـــد؛ بـــر همیـــن اســـاس  
ـــن  ـــا ورود ای ـــامی ب ـــوری اس ـــئوالن جمه مس
ــفاف  ــورت شـ ــه صـ ــور بـ ــه کشـ ــروس بـ ویـ

ــد. ــری کردنـ ــانی و پیگیـ ــاع رسـ اطـ
ــق  ــا از طریـ ــه »کرونـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــت:  ـــد« گف ـــران ش ـــایگان وارد ای ـــی همس برخ
ایـــن کشـــورها هنـــوز مدعـــی هســـتند کـــه 
مـــورد ابتـــا بـــه کرونـــا نداشـــته انـــد ولـــی 
طبـــق گفتـــه مســـئوالن حتـــی در ایـــن 

ــخیص  ــرای تشـ ــزات الزم بـ ــورها تجهیـ کشـ
ـــوج  ـــل م ـــن دلی ـــه همی ـــدارد ب ـــود ن ـــا وج کرون
ـــه  ـــا اســـت ک ـــرای آن ه ـــا ب ـــیوع کرون ـــده ش آین
ــه  ــا بـ ــی از ابتـ ــان اطاعـ ــی مردمان شـ حتـ

ایـــن ویـــروس ندارنـــد.
ایـــن نماینـــده مجلـــس اطاع رســـانی 
ـــورد  ـــه در کشـــورمان در م ـــای صـــورت گرفت ه

کرونـــا را خـــوب دانســـت و در عیـــن حـــال 
ـــات  ـــاره تلف ـــا درب ـــه ه ـــی مصاحب ـــت: برخ گف
مبتایـــان بـــه کرونـــا ضربـــه اساســـی بـــه 
کشـــور  زد. بعـــد از آن برخـــی از رســـانه هـــا 
شـــروع بـــه فضاســـازی علیـــه ایـــران کـــرده 
مبنـــی بـــر اینکـــه جایـــگاه ایـــران از حیـــث 
ـــه دوم  ـــن در رتب ـــد از چی ـــا بع ـــه کرون ـــا ب ابت

قـــرار گرفـــت امـــا چنیـــن چیـــزی صحـــت 
نـــدارد.

بـــر  تاکیـــد  بـــا  پیشـــه  فاحـــت 
بایـــد  اســـامی  »جمهـــوری  اینکـــه 
کرونـــا  شـــیوع  از  پیشـــگیری  بـــرای 
دهـــد«  انجـــام  را  الزم  ســـخت گیری های 
توضیـــح داد: بایـــد ســـخت گیری هـــای 
صـــورت گرفتـــه دربـــاره مـــواد مخـــدر در 

کرونـــا هـــم اعمـــال شـــود.
ایـــن عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــی مجل ـــت خارج سیاس
ـــرودگاه  ـــا در ف ـــت کرون ـــک و تس ـــد چ »نیازمن
ــتیم«  ــافران هسـ ــروج مسـ ــل از خـ ــا قبـ هـ
ـــان  ـــکان درم ـــه ام ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــور  ـــل کش ـــای داخ ـــتان ه ـــان در بیمارس ایرانی
ـــکوک  ـــی مش ـــک ایران ـــی ی ـــت، وقت ـــم اس فراه
بـــه کرونـــا در فـــرودگاه هـــای خارجـــی بـــه 
ـــب  ـــه تخری ـــا زمین ـــی ب ـــرودگاه های خصـــوص ف
ـــی  ـــه اساس ـــود، ضرب ـــی ش ـــت م ـــران بازداش ای
ـــا  ـــگیری ه ـــد پیش ـــذا بای ـــت ل ـــور اس ـــه کش ب
ــران  ــل ایـ ــای الزم در داخـ ــیت هـ و حساسـ

ـــد. ـــته باش ـــود داش وج

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور از 
فــروش ۹۰۰ هــزار میلیــارد تومانــی محصوالت 
در ســال  دانش بنیــان  توســط شــرکت های 

گذشــته خبــر داد. 
ــتاری در  ــورنا س ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
نشســت کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
ــد  ــار داشــت: بای ــد خراســان رضــوی اظه تولی
ــت  ــرای حمای ــی ب ــش خصوص ــرمایه بخ از س
بهــره  از شــرکت های دانش بنیــان کوچــک 
ــوآوری اســتان  گرفــت و صنــدوق پژوهــش و ن

ــرد. ــده بگی ــم را برعه ــن مه ــرار اســت ای ق
ــور  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــان  ــاد دانش بنی ــوزه اقتص ــد در ح ــت: بای گف
ــه گرفــت البتــه  ــت فاصل ــول و کمــک دول از پ
ــدوق  ــرمایه صن ــش س ــوزه افزای ــت در ح دول
پژوهــش و نــوآوری کمک هــای الزم را بــه 

ــد داد. ــورت خواه ــوض ص ــورت باع ص
ـــت بوم  ـــه زیس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــتاری ب س

ـــاوری در خراســـان رضـــوی شـــکل  ـــش و فن دان
گرفتـــه اســـت تاکیـــد کـــرد: بنگاه هـــای 
ـــش  ـــرمایه گذاری بخ ـــا س ـــتان ب ـــادی اس اقتص
از  بایـــد  و  خصوصـــی تشـــکیل شـــده اند 
ایـــن ظرفیـــت بـــرای حرکـــت بـــه ســـمت 
ـــاد  ـــت؛ اقتص ـــره گرف ـــان به ـــاد دانش بنی اقتص

دانش بنیـــان ارزش افـــزوده فراوانـــی را وارد 
کشـــور می کنـــد و نمونـــه آن را می تـــوان 
ــت  ــت و هشـ ــور هفـ ــد داروی فاکتـ در تولیـ
ـــن  ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــرد.وی ب ـــاره ک اش
مهـــم توســـط داروســـازی ثامـــن در مشـــهد 
ـــا  ـــت هزینه ه ـــت: دول ـــت گف ـــده اس ـــام ش انج

حـــوزه  در  خـــود  درســـت  جـــای  در  را 
ــاهد  ــروز شـ ــداده؛ امـ ــورت نـ ــی صـ پژوهشـ
ـــه  ـــده ک ـــاد ش ـــکده هایی ایج ـــتیم پژوهش هس
حقوق بگیـــر دولـــت هســـتند در حالـــی کـــه 
ایـــن مســـئله بایـــد بـــه ســـازمان ها واگـــذار 
ــی  ــش خصوصـ ــور بخـ ــدون حضـ ــود؛ بـ شـ

ــد. ــرون نمی آیـ ــش بیـ ــزی از پژوهـ چیـ
ــد از پژوهــش  ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت در  ــه داد: دول ــت ادام ــه گرف ــی فاصل دولت
حــوزه پژوهــش صرفــا بایــد زیرســاخت ها 
ــده  ــد محصــول برعه ــا تولی ــد ام ــم کن را فراه
شــرکت های  اســت؛  خصوصــی  بخــش 
دانش بنیــان در ســال های اخیــر در کشــور 
ــاهد  ــروز ش ــته  و ام ــی داش ــل توجه ــد قاب رش
دانش بنیــان  شــرکت   ۵۰۰۰ کــه  هســتیم 
میلیــارد  هــزار   ۹۰۰ و  فعالنــد  کشــور  در 
ــروش  ــته ف ــال گذش ــز س ــول نی ــان محص توم

ند. داشــته ا

جهانگیری:    

دستگاه ها موظفند کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را فوری تأمین کنند

فالحت پیشه: 

مسافران قبل از خروج از کشور تست کرونا دهند

فروش ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی محصوالت  شرکت های دانش بنیان

رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل 
ــش  ــت: الیحــه افزای ــران گف شــورای شــهر ته
نــرخ کرایه هــای حمــل و نقــل عمومــی در 
ایــن کمیســیون، بررســی و پیشــنهاد افزایــش 

ــب رســید.  ــه تصوی ۲۵ درصــدی ب
بــه گــزارش مهــر، محمــد علیخانی با اشــاره 
ــای  ــرخ کرایه ه ــش ن ــب الیحــه افزای ــه تصوی ب
حمــل و نقــل عمومــی در کمیســیون عمــران 
ــرخ مصــوب  ــار داشــت: ن ــل اظه و حمــل و نق
در کمیســیون نهایــی نیســت، بایــد در صحــن 
شــورا بــه تصویــب برســد، پــس از تائیــد ایــن 
مصوبــه در هیئــت تطبیــق فرمانــداری و ابــاغ 
نهایــی  نرخ هــای  شــهرداری،  ســوی  از  آن 
ــی های  ــس از بررس ــا پ ــود ام ــخص می ش مش
ــا  ــل ب ــل و نق ــیون حم ــانه در کمیس کارشناس
افزایــش ۲۵ درصــدی موافقــت شــد. پیشــنهاد 
ــورم  ــزان ت ــر اســاس می ــش ب شــهرداری، افزای
ــرای آن  ــا ب ــه م ــود ک ــده ب ــام ش ــمی اع رس
ســقف تعییــن کردیــم و »افزایــش تــا ۲۵ 

ــب رســاندیم. ــه تصوی درصــد« را ب

ــرخ  ــه افزایــش ن ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
بنزیــن، رقــم تصویبــی در کمیســیون عادالنــه 
اســت، جــداول نرخ هــا مشــخص شــده کــه در 

ــام می شــود. ــات آن اع صحــن شــورا جزئی
رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل 
ــش  ــوص افزای ــران در خص ــهر ته ــورای ش ش
نــرخ بلیــت متــرو افــزود: وســایل حمــل و نقــل 

ــی،  ــوس و تاکس ــرو، اتوب ــد مت ــی همانن عموم
ســقف افزایــش مشــابهی خواهنــد داشــت. 
هشــتگرد  متــروی  بلیــت  نــرخ  همچنیــن 

ــت. ــده اس ــخص ش مش
ــای  ــه کارت بلیت ه ــاره ب ــا اش ــی ب علیخان
متــرو کــه بــرای اقشــار خــاص صــادر می شــد، 
بــه صــورت  کارت هــا  ایــن  تمــام  گفــت: 

یکپارچــه هســتند و ســقفی بــرای صــدور 
ایــن کارت هــا مشــخص کرده ایــم بنابرایــن 
ســالمندان،  بازنشســتگان،  خبرنــگاران، 
ــه  ــربازان وظیف ــوزان، س ــجویان، دانش آم دانش
و … کارت هــای اعتباری شــان بــه صــورت 

ــود. ــد ب ــه خواه یکپارچ
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته کارت هــای 
اعتبــاری بــه گونــه ای بــود کــه در صــورت پایان 
اعتبــار، قابــل شــارژ نبــود و بایــد بــرای صــدور 
کارت جدیــد هزینــه ای پرداخــت می شــد، 
ــان  ــه هم ــده ک ــی ش ــرد: پیش بین ــد ک تأکی
کارت هــا قابلیــت شــارژ شــدن داشــته باشــند 
ــی  ــا وجــود آنکــه اعــام شــد از لحــاظ فن و ب
ــرد  ــام ک ــیون اع ــت، کمیس ــر نیس امکان پذی
از طریــق نرم افزارهــا، امــکان شــارژ مجــدد 
کارت هــا وجــود دارد و لزومــی بــه صــدور 
کارت و تحمیــل هزینــه دوبــاره بــه شــهروندان 
نیســت؛ اصاحــات خوبــی در ایــن زمینــه 
ــه زودی در  ــات آن ب ــه جزئی ــده ک ــام ش انج

ــد. ــد ش ــرح خواه ــن مط صح

علیخانی خبر داد؛

افزایش 25 درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی

کاریکاتور

ویروس های بدتر از کرونا!

منبع: تسنیم

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

ـــم هـــا عطـــاء الـــه  ـــان و خان ـــه آقای ــیله ب بدینوسـ
محمـــودی مهـــر نـــام پـــدر: عزیـــز  شـــماره شناســـنامه: 
605  و فیـــروزه خانـــم تعاونـــی نـــام پـــدر: میـــرزا علـــی  
شـــماره شناســـنامه: 115 و عنایـــت الـــه محمـــودی مهـــر 
نـــام پـــدر: عزیـــز  تاریـــخ تولـــد: 1345/06/25 شـــماره 
شناســـنامه: 1098 و نیلوفـــر محمـــودی مهـــر نـــام پـــدر: 
عزیـــز  شـــماره شناســـنامه: 475 همگـــی بـــه آدرس 
آذرشـــهر: خیابـــان خمینـــی روبـــروی شـــهرداری پـــاک 
ـــم  ـــه خان ـــود ک ـــی ش ـــاغ م ـــدرش اب ـــخصی پ ـــزل ش 73 من
ـــای  ـــال ط ـــول ده مثق ـــرای وص ـــی ب ـــان رومیان ـــه هامی طیب
ــغ 236/677/150  ــه مبلـ ــده بـ ــوم شـ ــار مقـ ــده عیـ هجـ
ریـــال )دویســـت و ســـی و شـــش میلیـــون و ششـــصد و 
هفتـــاد و هفـــت هـــزار و صـــد و پنجـــاه هـــزار ریـــال( از 
ـــند:  ـــخ س ـــند: 2775، تاری ـــماره س ـــند ازدواج، ش ـــت س باب
1365/02/18 علیـــه شـــما اجرائیـــه صـــادر و پرونـــده 
بـــه کاســـه 9800365 در واحـــد اجـــرای اداره ثبـــت و 
اســـناد و امـــاک شهرســـتان آذرشـــهر تشـــکیل شـــده و 
طبـــق گـــزارش اداره پســـت شهرســـتان آذرشـــهر محـــل 
اقامـــت شـــما خالـــی از ســـکنه مـــی باشـــد و بســـتانکار 
هـــم بشـــرح وارده شـــماره 104/7/4818 - 1398/12/05 
اعـــام نمـــوده کـــه از آدرس شـــما بـــی اطـــاع اســـت و 
ـــی  ـــی معرف ـــاغ واقع ـــت اب ـــما را جه ـــد آدرس ش ـــی توان نم
ـــاده 18 -  ـــق م ـــتانکار و طب ـــای بس ـــه تقاض ـــذا ب ـــد. ل نمای
آئیـــن نامـــه اجـــرای مفـــاد اســـناد رســـمی الزم االجـــرا 
و طـــرز رســـیدگی بـــه شـــکایت از عملیـــات اجرائـــی از 
ــه  ــاغ اجرائیـ ــه روز ابـ ــی کـ ــن آگهـ ــار ایـ ــخ انتشـ تاریـ
ـــه  ـــبت ب ـــرف ده روز نس ـــه ظ ـــود. چنانچ ـــی ش ـــوب م محس
ـــی  ـــات اجرائ ـــد عملی ـــدام ننمائی ـــود اق ـــی خ ـــت بده پرداخ

جریـــان خواهـــد یافـــت.

تاریخ انتشار: روز پنج شنبه 1398/12/08
م الف: 547/455
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آشپزی

مقلوبه مرغ و بادمجان

مواد الزم:
مرغ                                               ۴ تکه
بادمجان                                              ۲ عدد
پیاز                                                      ۱ عدد
سیب زمینی                                          ۲ عدد
بادام                                                     ۱۰۰ گرم
سیر                                               ۲ حبه
رب گوجه فرنگی                               ۳ قاشق غذاخوری
گوجه فرنگی                                         ۲ عدد
برنج                                                 ۴ پیمانه
نمک، فلفل، زردچوبه و ادویه             به میزان الزم
زعفران                                            به میزان الزم
روغن                                           به میزان الزم

 
طرز تهیه:

مرحله اول: آماده سازی پیش نیازها
بادمجــان هــا را بشــویید. ســپس حلقــه حلقــه 
ــان  ــه آن هــا بزنیــد و زم کنیــد و کمــی نمــک ب
ــه خــورد بادمجــان هــا  ــا طعــم نمــک ب دهیــد ت
ــه را روی شــعله متوســط گاز  ــرود. یــک ماهیتاب ب
بگذاریــد تــا خــوب گــرم شــود. ســپس مقــداری 
ــس از داغ  ــد و پ ــه بریزی ــل ماهیتاب ــن داخ روغ
شــدن روغــن، بادمجــان هــا را ســرخ کنیــد و بعــد 

ــد. ــاری بگذاری کن
ســیب زمینــی هــا را نیــز پوســت بکنیــد و بــه 
صــورت حلقــه حلقــه بــرش بزنیــد و بعــد داخــل 

روغــن ســرخ کنیــد و کنــاری بگذاریــد.
ــه صــورت حلقــه  ــز ب گوجــه فرنگــی هــا را نی

ــد. ــرش بزنی ــه ب حلق
ــگ  ــوب رن ــا خ ــد ت ــز دم کنی ــران را نی زعف
ــرغ و  ــه م ــر مقلوب ــر بهت ــرای عط ــد. ب ــس بده پ
ــه زعفــران  ــز ب ــودر هــل نی بادمجــان، مقــداری پ

ــد. ــه کنی اضاف
مرحله دوم: پخت برنج

و  مــرغ  مقلوبــه  کــردن  درســت  بــرای 
بادمجــان، ابتــدا از حــدود ۱ الــی ۲ ســاعت قبــل 
ــد و  ــط بریزی ــه متوس ــک کاس ــل ی ــج را داخ برن
ــانید  ــج را بپوش ــبی آب روی برن ــدار مناس ــا مق ب
ــد  ــه کنی ــه آن اضاف ــک ب ــی نم ــدازه کاف ــه ان و ب
و بگذاریــد خیــس بخــورد. پــس از گذشــت ایــن 
ــد و روی  مــدت زمــان، در یــک قابلمــه آب بریزی
شــعله گاز بگذاریــد تــا آب بــه جــوش بیایــد. حــاال 
برنــج خیــس خــورده را داخــل آب جــوش بریزیــد 
و زمــان بدهیــد تــا برنــج کمــی بپــزد و مغــز آن 
نــرم شــود. ســپس برنــج را آبکــش کنیــد و آن را 

ــد. ــاری بگذاری کن
مرحله سوم: آماده سازی مرغ ها

پیــاز را بــه صــورت نگینــی خــرد کنیــد. ســیر 
هــا را نیــز رنــده کنیــد.

ــد و  ــعله گاز بگذاری ــه را روی ش ــک ماهیتاب  ی
ــن داخــل آن  ــداری روغ ــرم شــدن مق ــس از گ پ
ــه همــراه کمــی  ــاز و ســیر را ب ــد و بعــد پی بریزی
نمــک، فلفــل و زردچوبــه تفــت دهیــد. حــاال مــرغ 
هــا را نیــز روی پیــاز و ســیر بگذاریــد و مقــداری 
پــودر دارچیــن و ادویــه کاری نیــز بــه آن اضافــه 
کنیــد. مــرغ هــا را تــا زمانــی کــه کمــی برشــته 
ــد  ــود بگیرن ــه خ ــا را ب ــه ه ــم ادوی ــوند و طع ش

ســرخ کنیــد.
مرحله چهارم: درست کردن سس مرغ

بــرای درســت کــردن ســس مــرغ مقلوبــه مــرغ 
و بادمجــان، مــرغ هــای ســرخ شــده را از ماهیتابــه 
خــارج کنیــد. ســپس رب گوجــه خانگــی را داخل 
ماهیتابــه بریزیــد و کمــی تفــت دهیــد تــا خامــی 
رب گرفتــه شــود و رنــگ بــاز کنــد. ســپس کمــی 
آب یــا اســتاک مــرغ بــه آن اضافــه کنیــد و زمــان 
ــه  ــرغ نســبتاً غلیظــی ب ــک ســس م ــا ی ــد ت دهی
ــد و  ــوش کنی ــد. ســپس گاز را خام دســت آوردی

ســس را کنــاری بگذاریــد.
 مرحلــه پنجــم: چیــدن مقلوبه مــرغ و بادمجان

یــک ظــرف یا قابلمه نچســب را روی شــعله گاز 
بگذاریــد. ابتــدا مقــداری از محلــول زعفــران و هل 
را کــف قابلمــه بریزیــد و بــه بعــد بــه صــورت الیه 
بــه الیــه ابتــدا بــادام، ســپس گوجــه فرنگــی هــای 
حلقــه شــده، مــرغ هــای ســرخ شــده، بادمجــان و 
ســیب زمینــی هــا را کــف قابلمــه بچینیــد و بعــد 
ســس مرغــی را کــه درســت کردیــد را روی مــواد 
ــز روی  ــده را نی ــی ش ــج آبکش ــاال برن ــد. ح بریزی
ــار  ــوب فش ــر خ ــت کفگی ــا پش ــد و ب ــواد بریزی م
دهیــد. ســپس باقــی مانــده زعفــران و پــودر هــل 
را نیــز روی برنــج بریزیــد. شــعله گاز را کــم کنیــد 

و اجــازه دهیــد برنــج دم بکشــد.
مرحله ششم: سرو مقلوبه مرغ و بادمجان

ظــرف مناســب پذیرایــی را برداریــد و روی 
قابلمــه بگذاریــد. ســپس بــه آرامــی و بــا احتیــاط 

ــد. ــه را برگردانی قابلم
 

نکات کلیدی:
ــه  ــه در دســتور مقلوب ــه ک ــواد اولی ــدازه م - ان
مــرغ و بادمجــان آمــده اســت، تقریبــی هســتند. 
ــواد  ــی توانیــد مقــدار م ــل، م در صــورت تمای

ــد. ــاد کنی ــا زی ــم ی ــه را ک اولی
ــه ای،  ــل دلمـ ــل از فلفـ ــورت تمایـ - در صـ
ـــد  ـــی توانی ـــز م ـــج نی ـــم و هوی ـــبز، گل کل ـــدو س ک
در مـــواد تـــه چیـــن مقلوبـــه مـــرغ و بادمجـــان 

اســـتفاده کنیـــد.
- اگــر دوســت داشــتید مــی توانیــد بادمجــان 
هــا را بــه صــورت طولــی بــرش بزنیــد و در 
ــدا  ــرغ و بادمجــان، ابت ــه م ــدن مقلوب ــه چی مرحل
بادمجــان هــا را  کــف ظــرف بچینیــد و بعــد ســایر 

ــد. ــواد را روی آن بگذاری م
منبع: ایران کوک

عباسی: 
مجلس موافق تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد کــه 
در شــرایط کنونــی بایــد ســفرها و تجمعــات غیرضــروری کنســل شــود 
و شــیوه زیــارت نیــز مــی توانــد تغییــر کنــد تــا بــا پیشــگیری تــا گــرم 

شــدن هــوا از ایــن مرحلــه عبــور کنیــم. 
ــه ضــرورت انجــام  ــا اشــاره ب ــزارش ایســنا، اســداهلل عباســی ب ــه گ ب
ــروس  ــه وی ــدن ب ــا ش ــری از مبت ــت جلوگی ــگیرانه جه ــات پیش اقدام
کرونــا، بیــان کــرد: باتوجــه بــه گزارشــی کــه وزیــر بهداشــت در جلســه 
روز دوشــنبه مجلــس ارائــه دادنــد اکنــون نــه درمانــی در خصــوص کرونــا 
وجــود دارد و نــه دارویــی بــرای آن کشــف شــده اســت . ایــن ویــروس یک 
پدیــده اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه در بیــش از ۳۰ الــی ۴۰ کشــور دنیــا 

ســرایت کــرده اســت.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: بــه دلیــل رفــت و آمدهــای بعضــی از اتبــاع 
کشــورهای همســایه مثــل افغانســتان، پاکســتان و حضــور حــدود ۱۰۰۰ 
نفــر از اتبــاع چینــی در قــم باعــث شــد ایــن بیمــاری نیــز بــه کشــور مــا 
ســرایت کنــد. امــروز تنهــا راه ممکــن پیشــگیری اســت کــه در گام اول 
ــن ورزشــی  ــدارس، دانشــگاه ها، اماک ــر م ــن نظی ــع در اماک ــد از تجم بای
و مذهبــی جلوگیــری شــود. از انجــام ترددهــای غیــر ضــروری نیــز بایــد 

پرهیــز شــود.
ــرد:  ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
اســتفاده از مــواد صدعفونــی کننــده و ماســک بــرای افــرادی کــه 
نشــانههای مشــکوک بیمــاری را دارنــد ضــروری اســت. تنهــا راه مصــون 
مانــدن از ایــن بیمــاری توجــه بــه نــکات بهداشــتی و دســتورالعمل هــای 
وزارت بهداشــت اســت کــه متاســفانه در چنــد روز گذشــته شــاید خیلــی 
ــه ایــن موضــوع توجــه نشــد و شــاهد افزایــش ســفرهای غیــر  جــدی ب

ــم. ــدران بودی ــه اســتان گیــان و مازن ضــروری ب
ــد  ــر ضــروری بای ــات غی ــفرها و تجمع ــرد: س ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــی تغییــر  ــد در شــرایط کنون ــارت نیــز می توان کنســل شــود و شــیوه زی
ــور  ــه عب ــن مرحل ــوا از ای ــدن ه ــرم ش ــا گ ــگیری ت ــا پیش ــد ب ــد. بای کن
کنیــم. تــا زمــان ســرد بــودن هــوا ایــن ویــروس مانــدگار اســت امــا بــا 

گــرم شــدن هــوا از بیــن خواهــد رفــت.
ــگاه  ــدارس و دانش ــی م ــق تعطیل ــس مواف ــزود: مجل ــان اف وی در پای
هــا تــا پایــان ســال اســت چراکــه یــک پیشــنهاد کارشناســی و پزشــکی 
در شــرایط کنونــی اســت. مــدارس و دانشــگاه هــا مــی تواننــد یــک مــاه 

بیشــتر ســال تحصیلــی را در تابســتان ادامــه دهنــد.

پرداخت مطالبات ناشران طی روزهای آینده

معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد از پرداخــت مطالبــات بــدون تبعیــض 
ــی  ــای فصل ــرای طرح ه ــان ب ــاب و کتابفروش ــد کت ــت خری ــران باب ناش

ــر داد.  ــده خب ــه چهار روز آین ــرف س ظ
ــا توجــه  ــان ســال و ب ــه پای ــک شــدن ب ــا نزدی ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ــروش  ــا و کاهــش ف ــروس کرون ــی شــیوع وی ــت موجــود در پ ــه وضعی ب
ــت فرهنگــی  ــت تاخیــر در پرداخــت مطالبــات معاون کتــاب، ناشــران باب
ــز جهــت  ــا و کتاب فرشــان نی ــاب از آن ه ــد کت ــت خری وزارت ارشــاد باب
ــه   ــاب  گل ــی کت ــرای طرح هــای فصل ــر در پرداخــت مطالباتشــان ب تاخی
دارنــد و خواســتار پرداخــت ایــن مطالبــات هســتند تــا نگرانــی و فشــار 

ــه آن هــا کاســته شــود. ب
ــر  ــی از ناشــران از ســیدعباس صالحــی - وزی ــی درخواســت یک در پ
ــت  ــرای پرداخ ــاعدت ب ــر مس ــی ب ــامی  - مبن ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــت فرهنگ ــت از معاون ــران و درخواس ــات ناش مطالب
بــدون تبعیــض و باعدالــت مطالبــات ناشــران، محســن جــوادی - معــاون 
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی - گفــت: »ضمــن عذرخواهــی 
ــات ناشــران و  ــود و پنــج درصــد مطالب ــه اطــاع می رســاند بیــش از ن ب
کتابفروشــان بــدون تبعیــض تــا ســه چهار روز آینــده پرداخــت می شــود 

.
کلیه اسناد نهایی و ظرف یکی دو روز در بانک اجرا می شوند.«

ــان  ــت کتاب فرش ــه درخواس ــخ ب ــوادی در پاس ــن ج ــن محس همچنی
بــرای تخصیــص بخشــی از بودجــه نمایشــگاه کتــاب تهــران بــه »عیدانــه 
کتــاب« بــرای رونــق کتاب فروشــی ها، بیــان کــرد: حتمــا عیدانــه 
ــا اعتبــار مالــی مناســب. در برخــی  کتــاب را خواهیــم داشــت و اتفاقــا ب
ــد. ــن طــرح کمــک می کنن ــه اجــرای ای ــم ب از شــهرها، شــهرداری ها ه

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد:
آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه ها 

و حذف کنکور در شورای انقالب فرهنگی
ــی انقــاب فرهنگــی آخریــن وضعیــت ســاماندهی  دبیــر شــورای عال
ــی را  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــور در ش ــذف کنک ــا و ح ــهمیه ه س
ــاماندهی  ــای س ــد کارشناســی سیاســت ه ــت: فراین ــرد و گف تشــریح ک

ــم. ــام رســانده ای ــه اتم ــور را ب کنک
ــط  ــن خ ــاره تعیی ــی درب ــعیدرضا عامل ــید س ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
مشــی های ســاماندهی کنکــور )حــذف کنکــور( در شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی گفــت: در ایــن خصــوص چندیــن جلســه تشــکیل شــده 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه آن ص ــع ب ــز راج ــی نی و صحبت های
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر فراینــد کارشناســی ســاماندهی 
ــد تعامــل  ــه اتمــام رســانده ایم، ولیکــن نیازمن سیاســت های کنکــور را ب

ــس هســتیم. ــا مجل ب
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: هــم 
ســهمیه های کنکــور و هــم سیاســت های ســاماندهی کنکــور دارای 
ــن  ــتند، بنابرای ــس هس ــی و مجل ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش مصوب

ــتیم. ــس هس ــا مجل ــل ب ــد تعام نیازمن
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه تعییــن خــط و مشــی و سیاســت های 

ســاماندهی کنکــور در ۶ ماهــی کــه قبــًا اعــام شــده عملیاتــی شــود.
ــاره ســاماندهی  دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی همچنیــن درب
ــی  ــد تکمیل ــک فرآین ــوع ی ــن موض ــزود: ای ــز اف ــور نی ــهمیه های کنک س
ــا رئیــس مجلــس در ایــن  دارد کــه احتمــاالً هفتــه آینــده ماقاتــی را ب

خصــوص خواهیــم داشــت.
ــور  ــهمیه های کنک ــاماندهی س ــنهادی س ــدل پیش ــزود: در م وی اف
ــم اســت و  ــدل بســیار مه ــن م ــی وجــود دارد، ای ــدار تردیدهای ــک مق ی
بایــد مدلــی باشــد کــه بتوانــد هــم شــرایط را بــرای ظرفیــت حداکثــری 
ــه  ــی ک ــال عزیزان ــن ح ــد و در عی ــم کن ــان فراه ــوم متقاضی ــرای عم ب

ــول نباشــند. ــدل مغف ــن م ــران هســتند در ای ــون ایثارگ مشــمول قان
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: در حــال حاضــر 

نمی توانــم جزئیــات آن را بــه صــورت قطعــی اعــام کنــم.

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــش  ــرقی از افزای ــان ش ــتی آذربایج صنایع دس
تعــداد ۱۹ مــوزه بــه موزه هــای اســتان در 
هفتــه میــراث فرهنگــی ســال آتــی خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی آبــدار بــا 
ــته های  ــودی از داش ــا نم ــه موزه ه ــان اینک بی
تاریخــی، فرهنگــی و هویتــی یــک ملــت 
اســت، ادامــه داد: موزه هــا اهمیــت بســزایی در 
ترســیم چهــره ملــی و بین المللــی ملــل داشــته 
و می تــوان از مــوزه به عنــوان دریچــه ای رو 
ــی  ــگری فرهنگ ــعه گردش ــم انداز توس ــه چش ب

ــرد. یادک
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آذربایجــان 
شــرقی همــواره در عرصــه مــوزه داری یکــی از 
ــن  ــوده و اســتمرار در ای اســتان های پیشــرو  ب
امــر را در راســتای توســعه گردشــگری فرهنگی 
منطقــه در رأس اقدامــات ویــژه خــود قــرار داده 
اســت، گفــت: آذربایجــان شــرقی از پیشــگامان 
مــوزه داری در کشــور محســوب می شــود و 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری اســتان 

مشــارکت  و  برنامه ریــزی  بــا  دارد  نظــر  در 
ــه  ــا هفت ــط ت ــای مرتب ــتگاه ها و نهاده ــا دس ب
ــه  ــوزه ب ــی، ۱۹ م ــال آت ــی س ــراث فرهنگ می

ــد. ــتان بیافزای ــای اس ــوع موزه ه مجم
آبــدار اعــام کــرد: مــوزه دیپلماســی، مــوزه 
مطبوعــات آذربایجــان، موزه بنــادر و دریانوردی 
بنــدر شــرفخانه، خانــه مــوزه ســتارخان، خانــه 

مــوزه شــیخ محمــد خیابانــی، مــوزه کاریکاتــور، 
احــد  اســتاد  معاصــر  هنــری  آثــار  مــوزه 
حســینی، مــوزه چــاپ، نشــر، تعلیــم و تربیــت، 
ــی و  ــن اعتصام ــوزه پروی ــه م ــا، خان ــوزه علم م
ــوان شــاعره آذربایجــان، مــوزه شــعر و ادب  بان
ــوزه  ــز، م ــب تبری ــر مکت ــوزه هن آذربایجــان، م
خیمه شــب بازی  مــوزه  آذربایجــان،  مفاخــر 

ــوزه  ــز، م ــرم تبری ــش و چ ــوزه کف ــز، م تبری
هنرهــای اســامی و صنایع دســتی کشــورهای 
اســامی، مــوزه کبریــت ممتــاز، مــوزه محــرم 
و مــوزه ارســباران اهر«موزه هایــی هســتند کــه 
ــارکت کننده و  ــتگاه های مش ــکاری دس ــا هم ب
ــد  ــرداری خواهن ــه بهره ب ــی ب ــش خصوص بخ
رســید و تعــداد موزه هــای اســتان بــه ۵۲ 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــوزه افزای م
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
افــزود:  و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی 
ــا  ــتقیم ب ــکاری مس ــز در هم ــهرداری تبری ش
بــرای  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
تبریــز،  شــهرداری  عمــارت  مجموعه هــای 
ــی  ــه عل ــز، خان ــازار تبری ــاغل ب ــال، مش فوتب
مســیو و خانــه اســتاد شــهریار اقــدام بــه اخــذ 
مجــوز رســمی مــوزه داری کــرده اســت کــه در 
ــن  ــهرداری در ای ــکاری ش ــداوم هم ــورت ت ص
ــی،  ــال آت ــت ماه س ــان اردیبهش ــا پای ــه ت زمین
اماکــن یادشــده، مجــوز رســمی مــوزه دریافــت 

ــرد. ــد ک خواهن

فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس 
ــز رشــد  ــن مرک ــت: دومی آذربایجان شــرقی گف
آینــده  در  کشــور  فرهنگــی  فناوری هــای 
می شــود.  انــدازی  راه  تبریــز  در  نزدیــک 
ــی در  ــا واعظ ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود: ایــن مرکــز 
ــکارات و  ــا، ابت ــده ه ــت از ای ــدف حمای ــا ه ب
خاقیــت هــای حــوزه فرهنگــی و هنــری 

ــد. ــد ش ــاد خواه ایج

وی بـــا بیـــان اینکـــه در گام دوم انقـــاب 
بایـــد فنـــاوری وارد حـــوزه فرهنـــگ شـــود، 
اظهـــار کـــرد: مرکـــز رشـــد فنـــاوری هـــای 
فرهنگـــی تـــاش خواهـــد کـــرد تمـــام بازیگـــران 
ـــتان را  ـــر اس ـــگ و هن ـــش فرهن ـــاالن بخ و فع
ـــای  ـــاوری ه ـــری فن ـــه کارگی ـــد و ب ـــرای تولی ب
ــه  ــک مجموعـ ــوزه در یـ ــن حـ ــن در ایـ نویـ

ــم آورد. گردهـ
وی دربــاره زمــان آغــاز فعالیــت ایــن مرکــز 

هــم گفــت: هــم اکنــون در حــال بررســی 
مــکان مناســب در مرکــز کانشــهر تبریــز 

ــتیم.  ــز هس ــن مرک ــتقرار ای ــرای اس ب
ــاوری آذربایجــان  ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
شــرقی همچنیــن از راه انــدازی مرکــز نــوآوری 
و توســعه تعــاون تبریــز در مرکــز آمــوزش 
ــن شــهر در  ــک ای ــه ای شــماره ی فنــی و حرف

ــر داد. ــک خب ــده نزدی آین
واعظــی افــزود: تفاهم نامــه ایجــاد ایــن 

ــاون،  ــن اداره کل تع ــال بی ــاه امس ــز آذرم مرک
کار و رفــاه اجتماعــی و پــارک علــم و فنــاوری 
ــا حضــور معــاون وزیــر تعــاون، کار و  اســتان ب
رفــاه اجتماعــی امضــا شــد کــه بــر اســاس آن، 
شــرکت هــای تعاونــی دانــش بنیــان اســتان در 

ایــن مرکــز مســتقر خواهنــد شــد.
هــای  فنــاوری  رشــد  مرکــز  نخســتین 
ــهر  ــال ۱۳۹۳ در ش ــور در س ــی در کش فرهنگ

ــد. ــدازی ش ــهد راه ان مش

سال آینده 1۹ موزه در آذربایجان شرقی افتتاح می شود

ایجاد دومین مرکز رشد فناوری های فرهنگی در تبریز

معـاون مسـافری راه آهن گفت: مسـافرانی که قصد اسـترداد و 
یـا لغو بلیـت قطار خـود را دارنـد می توانند اقـدام کنند. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، میرحسـن موسـوی 
معـاون مسـافری راه آهـن بـا بیـان اینکـه طبـق دسـتور محمـد 
اسـامی وزیـر راه و شهرسـازی تمامـی بلیت هـای مسـافرانی که 
سـعی دارنـد سـفر های ریلـی خـود را در بازه زمانی سـوم اسـفند 
تـا شـانزدهم فروردیـن ماه لغو کننـد و بلیت آنان بـدون پرداخت 

هیـچ هزینـه ای اسـترداد می شـود.
او افزود: مسـافرانی که متقاضی تغییر تاریخ سـفر خود هسـتند 
بایـد حداقـل ۷۲ سـاعت پیـش از تاریـخ حرکـت خـود با سـامانه 
صـدای مسـافر راه آهـن تمـاس گرفتـه و در رابطه بـا هماهنگی و 
یـا تهیـه بلیت جایگزیـن بـرای تاریخ مورد نظـر خود اقـدام کنند.

معـاون مسـافری راه آهـن تأکیـد کرد: پیـش فـروش بلیت های 
مسـافری قطار از تاریـخ ۰۳/۱۲/۹۸ تا ۱۶/۰۱/۹۸ عرضه می شـد که 
در روز هـای ابتدایـی پیش فـروش، تمـام بلیت هـا بـه صـورت کامل 
بـه فـروش رفـت، امـا بـا توجه بـه شـیوع ویـروس کرونا بسـیاری از 
مسـافران درخواسـت ابطال و یا اسـترداد دارند که برای رعایت حال 

مسـافران ایـن اقدامات در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
موسـوی با بیان اینکه مسـافرانی که قبـل از تاریخ ۰۳/۱۲/۹۸ 
نسـبت بـه خریـد بلیـت قطـار اقـدام کردنـد و متقاضی کنسـلی 
آن هـا هسـتند می تواننـد از امـروز حداکثـر تـا سـاعت ۱۲ روز 
پیـش از تاریـخ حرکـت مراجعـه کننـد و از مراکـز فروش نسـبت 

بـه اسـترداد بهـای بلیت بـدون کسـر هزینه کنسـلی اقـدام کند.
معـاون مسـافری راه آهـن تصریـح کـرد: مسـافرانی کـه پیش 
از تاریـخ ۰۳/۱۲/۹۸ اقـدام بـه خریـد بلیـت قطـار کرده انـد و در 
چهـار روز گذشـته از تاریـخ )۰۳/۱۲/۹۸ تـا ۰۶/۱۲/۹۸( نسـبت 
تاریـخ  از  می تواننـد  کردنـد  اقـدام  خـود  بلیـت  اسـترداد  بـه 
)۱۶/۰۱/۹۸( بـه مـدت یـک مـاه بـا مراجعـه بـه مراکـز فـروش 

بلیـت هزینـه کنسـلی را دریافـت کننـد.
او تأکیـد کـرد: تمامـی قطار های مسـافری طبق برنامه مسـیر 

خـود را در خطـوط ریلی کشـور انجـام خواهند داد.
معـاون مسـافری راه آهن با بیـان اینکه به دلیل شـیوع ویروس 
کرونا بسـیاری از مسـافران قصد انصراف از سـفر را داشـتند، گفت:  
مسـافرانی کـه از بهمن  بلیـت خریداری کرده بودنـد می توانند ۹۰ 
درصـد از بهـای بلیـت خـود را که اسـترداد کرده انـد دریافت کنند 

و مابقـی مبلـغ را از آژانس هـا دریافت کنند.
او افـزود: ارائـه اصـل بلیـت و همچنیـن متـن پیامکـی کـه 
بـرای خریـداران ارائه شـده اسـت به همـراه کارت ملـی در زمان 

اسـترداد بایـد همـراه مسـافران باشـد.

تمامی واگن های قطار ضدعفونی شدند
موسـوی توضیـح داد: طبـق دسـتور وزارت بهداشـت و حتـی 
پیش از شـیوع ویروس کرونا شـرکت راه آهن و تمامی شـرکت های 
حمل ونقـل ریلـی بـا پیشـرفته ترین و بهتریـن مـواد ضدعفونـی 
و  واگن هـا  تمامـی  تمیـز کـردن  و  پاکسـازی  بـه  اقـدام  کننـده 
صندلی هـای قطـار کـرده و هـم اکنـون تمامـی قطار هـا در تمامی 
مسـیر های ریلی ضدعفونی و پاکسـازی شـده اند و مسـافران نباید 

هیـچ گونـه نگرانـی بابت ایـن موضوع داشـته باشـند.
معـاون مسـافری راه آهـن اظهـار کـرد: عـاوه بـر واگن هـا 
تمامـی اقدامـات ضد عفونی و پاکسـازی در سراسـر ایسـتگاه ها و 
نمازخانه هـا عـاوه بـر قطار هـا انجـام شـده  اسـت، با ایـن وجود 
اگـر مسـافری تمایـل به اسـترداد بلیـت خود داشـته و یـا تمایل 
بـه سـفر در روز دیگری را داشـته باشـد ایـن امکان بـرای تمامی 

مسـافران فراهم شـده اسـت.
موسـوی افـزود: تاکنون تعدادی از مسـافران بـرای تغییر زمان 
سـفر خـود و یـا لغـو بلیـت اقـدام کردنـد کـه تمامـی هزینه های 

آن ها پرداخت شـده اسـت.

مسافران از امروز برای استرداد بلیت قطار به آژانس ها مراجعه کنند

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در نظر دارد سرویس حمل و نقل و ماموریت های درون شهری و برون شهری خود را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
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 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
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چند فیلم جنایی که شاید آن ها را 
تماشا نکرده اید

»رفقـای  خـوب(:  )رفقـای   Goodfellas
خـوب« یکـی از بهتریـن فیلم هـای جنایـی تاریـخ 
سـینما اسـت که در سـال ۱۹۹۰ و توسـط مارتین 
اسکورسـیزی ساخته شـد. اسکورسـیزی این فیلم 
را براسـاس کتابـی از یـک خبرنـگار جنایـی تهیـه 
کـرد. بنابرایـن داسـتان فیلـم هم از حقایـق واقعی 
نشـات گرفته اسـت. هنـری هیـل، از کودکی آرزو 
داشـته تـا روزی بـه یـک گانگسـتر شناخته شـده 
تبدیـل شـود. او آنقـدر بـه دنیای مافیـا عاقه دارد 
کـه خافـکاری را بـه نشسـتن بـر روی صندلـی 

ریاسـت جمهـوری آمریـکا ترجیـح می دهـد. 
عامه پسـند(:  )داسـتان   Pulp Fiction
»داسـتان  فیلـم  شـهرت  از  عمـده ای  بخـش 
امـا  خشـونت آمیز  صحنه هـای  از  عامه پسـند« 
خنـده دار آن نشـات می گیـرد. فیلمـی کـه اعتبـار 
بسـیار زیادی بـرای کویینتیـن تارانتینو بـه همراه 
داشـت و کارگردانـش را وارد لیسـت متفاوت ترین 
کارگردانـان معاصـر کرد. یکـی از ویژگی هـای بارز 
»داسـتان عامه پسـند« کـه در سـال ۱۹۹۴ اکـران 
داسـتان های  از  آن  روایـت  متفـاوت  نـوع  شـد، 

مختلـف درون فیلـم اسـت.
Léon: The Professional )لئـون: یـک 
حرفـه ای(: ماتیلـدا دختری ۱۲ سـاله اسـت که وقتی 
بـه خانه بازمی گردد، متوجه می شـود همـه ی اعضای 
خانواده اش توسـط پلیسـی فاسـد به نام استانسـفیلد 
بـه قتـل رسـیده اند. ماتیلـدای تنهـا، بـه لئـون پنـاه 
می بـرد. قاتلـی حرفـه ای کـه در آپارتمانـی در محلـه 
ایتالیایی نشـین شـهر نیویـورک زندگی می کنـد. این 
فیلم محصول سـینمای فرانسـه و بـا کارگردانی لوک 

بسـون اسـت کـه در سـال ۱۹۹۴ اکران شـد.
)هفـت( Seven: فیلـم »هفـت« که بـا مفاهیم 
روانشـناختی و فلسـفی آمیختـه شـده، رگه هایـی از 
یک داسـتان جنایی را هم نشـان می دهـد. این فیلم 
توسـط دیویـد فینچر کارگردانی شـده اسـت. دیوید 
میلـز و ویلیـام سامرسـت، دو کارآگاه هـای جنایـی 
هسـتند. آن هـا درگیـر پرونـده ای می شـوند کـه بـه 
نظـر می رسـد شـرایط بیش از حـد پیچیـده ای دارد

)فارگـو Fargo(: برادران کوئن از مشـهورترین 
و موفق تریـن برادران سـینما هسـتند کـه فیلم های 
کنـار  در  یـا  و  تنهایـی  بـه  را  بسـیاری  ارزشـمند 
یکدیگـر کارگردانـی کرده اند. جویـل و ایتان کوئن، 

فیلـم »فارگـو« را در سـال ۱۹۹۶ سـاختند.
از   )جیب بـری( Snatch: »جیب بـری« یکـی 
بهتریـن فیلم هـای گای ریچـی اسـت. کارگردانی که 
در ابتدا به نظر می رسـید سـبک و توانایی ویـژه ای در 
سـاخت فیلم های متفـاوت دارد اما در سـال های اخیر 
دسـتاورد ارزشـمندی نداشته اسـت. این فیلم جنایی 
بـا پیش زمینـه ای از روایت هـای کمـدی احتماال یکی 
از متفاوت تریـن تجربه هـای سـینمایی شـما باشـد. 
داسـتان فیلـم دربـاره ی مـردی اسـت کـه عضو یک 
باند خافکاری اسـت و تصمیم می گیرد یک اتومبیل 
کاروان را از بی خانمان هـا خریـداری کنـد. امـا خریـد 

ایـن کاروان، حواشـی بسـیاری ایجـاد می کند.
فیلـم  ایـن   :City of God خـدا(  )شـهر 
کـه متعلـق بـه سـینمای برزیـل اسـت، در سـال 
در  واقعـی  داسـتان هایی  و  شـد  اکـران   ۲۰۰۲
دهه هـای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ میـادی از جنایت هـای 
شـهر ریودوژانیـرو را روایـت می کنـد. در محلـه ای 
فقیرنشـین در ریـو دوژانیرو که هیـچ قانونی در آن 
وجـود نـدارد، منطقـه توسـط مافیـای قدرتمندی 
اداره می شـود. دو کـودک در ایـن محلـه ی فاسـد 
بـزرگ می شـوند؛ یکـی از آن هـا عکاس می شـود و 

دیگـری بـه داللـی مـواد مخـدر روی مـی آورد.
 Gangs of New )گانگسـترهای نیویـورک(
York: در سال ۱۹۳۸ فیلمی به نام »گانگسترهای 
نیویورکـی« در ایـاالت متحـده اکران شـد. این فیلم 
کـه براسـاس کتابـی بـه همیـن نـام سـاخته شـده 
اسـت، در سـال ۲۰۰۲ توسـط مارتین اسکورسـیزی 
بازسـازی شـد. لئوناردو دی کاپریو، دنیل دی  لوییس 
و کامـرون دیـاز از بازیگـران شـناخته شـده ی ایـن 
فیلم هسـتند. داسـتان فیلم در حاشیه ی جنگ های 
داخلـی آمریـکا طـی سـال های ۱۸۴۰ تـا ۱۸۵۲ در 

شـهر نیویـورک در جریان اسـت. 
از  یکـی   :The Departed )جداافتـاده ( 
مامـوران اداره پلیـس شـهر بوسـتون ماموریت دارد 
بـه صـورت کاما ناشـناس در تشـکیات یـک باند 
و  کنـد  نفـوذ  خطرنـاک  و  قدرتمنـد  خافـکاری 
اطاعـات مهمـی را بـه پلیس انتقـال دهـد. اما باند 
خافـکاری موردعاقـه ی پلیس بوسـتون هم بیکار 
نمی نشـیند و یکـی از اعضـای خـود را بـه عنـوان 
نیـروی تـازه کار وارد اداره پلیس شـهر می کند. پس 
از مدتـی، هـر دو دشـمن خونـی متوجـه می شـوند 
جاسوسـی در زمین شـان وجـود دارد کـه اطاعـات 
را بـه بیگانـه لـو می دهـد. ایـن فیلـم هـم توسـط 
بازیگـران  و  شـده  سـاخته  اسکورسـیزی  مارتیـن 
مطرحـی مانند لئونـاردو دیکاپریو، جک نیکلسـون، 
مـت دیمـون و مـارک والبـرگ را میزبانـی می کند.

 No نیســت(  پیرمردهــا  بــرای  )جایــی   
کنــار  در   :Country for Old Men
مارتیــن اسکورســیزی کــه عاقــه ی بســیاری بــه 
فیلم هایــی جنایــی دارد، بــرادران کوئــن نیــز 
دســتی بــر آتــش فیلم هــای جنایــی دارنــد. فیلــم 
»جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت« یکــی دیگــر از 
لقــب  بــرادران کوئــن  ســاخته های مشــترک 
ــزه اســکار شــد و در  ــزد ۸ جای ــه نام ــرد ک می گی
نهایــت ۴ جایــزه را از آن خــود کــرد. ایــن فیلــم 
ــده  ــاخته ش ــام س ــن ن ــه همی ــی ب براســاس کتاب
ــکیده ی  ــای خش ــتان آن در زمین ه ــت و داس اس

ــت.  ــان اس ــزاس در جری ــت تگ ــرب ایال غ
منبع: ایرنا زندگی

AFC از تیم های ایرانی گواهی سالمت
 نخواسته است 

برخــاف کمیتــه بیــن المللــی المپیــک، AFC تاکنــون نامــه ای بــرای 
ارائــه گواهــی ســامت از ســوی ورزشــکاران بــه فدراســیون های عضــو ابــاغ 

نکــرده اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، پــس از شــیوع ویــروس کرونــا 
ــه ســیر  ــا توجــه ب ــی المپیــک اعــام کــرد ب ــه بیــن الملل ــران کمیت در ای
ــروس کل ورزشــکارانی کــه قصــد حضــور  ــن وی ــری ای صعــودی همــه گی
در رقابت هــای انتخابــی المپیــک را دارنــد بایــد گواهــی ســامت بــا عنــوان 
ــا  ــودن آن ه ــل نب ــودن و ناق ــاک ب ــده پ ــن کنن ــه تضمی کارت بهداشــت ک
اســت را ارائــه بدهنــد. در واقــع IOC از کشــور های میزبــان ایــن رویداد هــا 
خواســته کــه بــه شــرط همــراه داشــتن ایــن گواهــی، میزبــان ورزشــکاران 

شــوند.
البتــه بــه نظــر می رســد ایــن موضــوع تنهــا اختصــاص بــه IOC دارد و 
طبــق برخــی اطاعــات فیفــا و AFC بــرای برگــزاری رقابت هــای مقدماتــی 
جــام جهانــی و همچنیــن لیــگ قهرمانــان آســیا چنیــن دســتورالعملی بــه 

کشــور های عضــو ابــاغ نکــرده انــد.
یــک منبــع آگاه در فدراســیون فوتبــال بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع اظهــار 
داشــت: همانگونــه کــه AFC تاکنــون لغــو بــازی تیم هــای ایرانــی در هفتــه 
ســوم لیــگ قهرمانــان آســیا را بــه مــا ابــاغ نکــرده، نامه ای هــم بــرای اینکه 
ــد گواهــی  ــرای حضــور در رقابت هــای بیــن المللــی بای ــی ب بازیکنــان ایران

ســامت ارائــه بدهنــد ارســال نکــرده اســت.

آقاکوچکی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر شد
عبـاس آقاکوچکـی بـه عنـوان سـرمربی تیـم ملی بسـکتبال بـا ویلچر 

اعزامـی بـه رقابـت هـای پارالمپیـک ۲۰۲۰ توکیـو معرفی شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، انتصـاب سـرمربی تیـم ملـی بسـکتبال بـا ویلچر به 

پیشـنهاد فدراسـیون ورزش هـای جانبـازان و معلولیـن صـورت گرفـت.
عبـاس آقاکوچکـی در حالـی بـه عنـوان سـرمربی تیـم ملی بسـکتبال 
بـا ویلچـر منصـوب شـده که طـی روزهای گذشـته نیـز حکـم هدایت تیم 
نوجوانان ۲۰۲۱ را از سـوی رامین طباطبایی رییس فدراسـیون بسـکتبال 

دریافـت کرده اسـت.

قاضی زاده هاشمی:
اجازه ریاست بازنشسته ها 

بر فدراسیون فوتبال را نمی دهیم
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
اجــازه ریاســت بازنشســته ها بــر فدراســیون فوتبــال را نمی دهیــم، 
گفــت: انتخابــات فدراســیون فوتبــال نبایــد از جانــب وزارت ورزش 

ــود.  ــی ش مهندس
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی بــا اشــاره 
ــر  ــال در اواخ ــیون فوتب ــه فدراس ــأت رئیس ــات هی ــزاری انتخاب ــه برگ ب
اســفندماه ، تصریــح کــرد: ایــن انتخابــات بایــد در اواخــر اســفندماه برگــزار 
شــود و هیــچ بهانــه ای بــرای بــه تعویــق انداختــن انتخابــات قابــل قبــول 

نیســت.
نماینــده مــردم فریمــان در مجلــس شــورای اســامی افــزود: نظــارت 
ــل  ــای دوره قب ــه انتخابات ه ــال نســبت ب ــات فدراســیون فوتب ــر انتخاب ب
دو چنــدان خواهــد بــود و بــه تــک تــک اعتراضــات در زمینــه انتخابــات 

ــود. ــیدگی می ش ــیون رس فدراس

وزارت ورزش نباید انتخابات فدراسیون فوتبال مهندسی شود
ــا تأکیــد بــر اینکــه بــا کمــک دســتگاه های نظارتــی و ســازمان  وی ب
ــات مهندســی شــده ای توســط  بازرســی اجــازه نخواهیــم داد کــه انتخاب
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــم ب ــار داری ــزود: انتظ ــود، اف ــزار ش وزارت ورزش برگ
انتخابــات، یــک پوســت انــدازی مناســب در فدراســیون فوتبــال صــورت 

گیــرد.
قاضــی زاده هاشــمی افــزود: برخــی از اعتراضــات دربــاره ایــن بــود کــه 
ــد  ــروی نمی کن ــق خاصــی پی ــع از منط ــای مجم ــای اعض ــداد امضاه تع
ــی اجــازه  ــس و دســتگاه های نظارت ــا نظــارت مجل ــن راســتا ب ــه در ای ک

ــا البــی برگزیــده شــوند. داده نمی شــود کــه اعضــای هیــأت رئیســه ب
ــرد:  ــد ک ــس شــورای اســامی تأکی ــی مجل عضــو کمیســیون فرهنگ
ــال  ــیون فوتب ــر فدراس ــته ها ب ــه بازنشس ــم داد ک ــازه نخواهی ــا اج قطع

ــود. ــم ش ــیون ها حاک ــر فدراس ــی ب ــی قانون ــد و ب ــت کنن ریاس

کرونا پرواز وزنه برداران به امارات را لغو کرد 
بدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا کشــور امــارات متحــده عربــی، روادیــد 
پــرواز وزنه بــرداران مــرد و زن را بــرای حضــور در مســابقات غــرب آســیا 

را صــادر نکــرد. 
ــه  ــی غــرب آســیا ب ــرداری قهرمان ــا، مســابقات وزنه ب ــه گــزارش ایرن ب
ــو  ــک ۲۰۲۰ توکی ــای المپی ــی بازی ه ــل گزینش ــی از مراح ــوان یک عن
در شــهر دوبــی آغــاز شــد و هفــت وزنه بــردار مــرد وزن بایــد در 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه بدلی ــد ک ــرکت می کردن ــا ش ــن رقابت ه ای

ــد. ــود آم ــه وج ــارات ب ــه ام ــان ب ــزام ملی پوش ــرای اع ــکلی ب مش
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران، امــارات پــرواز از ایــران 
بــه کشــور خــود را ممنــوع کــرده اســت و تیــم بانــوان هــم نتوانســت بــه 

دبــی بــرود و مســابقات را از دســت داد.
اکنــون در بخــش مــردان تنهــا »ســهراب مــرادی« از هفتــه گذشــته 
ــد« در  ــا بیرالون ــمی« و »رض ــی هاش ــد و »عل ــابقات ش ــن مس ــی ای راه
بخــش مــردان، »ســیده الهــام حســینی«، »پریســا جهانکفریــان«، »النــاز 
ــن  ــی ای ــتند راه ــان نتوانس ــش زن ــی« در بخ ــروغ یونس ــی« و »ف باجان

ــوند. ــا ش رقابت ه
»بهــار بهرامــی« نایــب رییــس زنــان فدراســیون وزنه بــرداری روز 
چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا ایــن خبــر را تاییــد کــرد و اظهار داشــت: 
ــا بــه روی  متاســفانه همــه پروازهــای امــارات بدلیــل شــیوع ویــروس کرون

ــد. ــا ندادن ــه م ــز ب ــرداران را نی ــرواز وزنه ب ــران بســته شــد و مجــوز پ ای

مدیرعامــل کانــون هموفیلــی ایــران، بــا 
ــی  ــابقات ورزش ــم از مس ــی ق ــه میزبان ــاره ب اش
بیمــاران خــاص، بــه شــرکت کننــدگان در ایــن 
مســابقات هشــدار داد کــه دوره پنهــان بیمــاری 
کرونــا را جــدی بگیرنــد و مراقــب خــود باشــند.

ــن  ــدل، ضم ــد قوی ــر، احم ــزارش مه ــه گ ب
ــاص  ــاران خ ــی بیم ــابقات ورزش ــادآوری مس ی
ــزار  ــم برگ ــی ۲۵ بهمــن ۹۸ در ق کــه از ۲۲ ال
گردیــد، بــه ۱۸۰ نفــر شــرکت کننــده در ایــن 
ــدار داد  ــده هش ــزار کنن ــابقات و کادر برگ مس
آنفلوانــزا  عائــم  داشــتن  صــورت  در  کــه 

ــد. ــدی بگیرن ــوع را ج موض
وی گفــت: در ایــن مســابقات از ۱۹ اســتان 
کشــور در قالــب ۲۱ تیــم در دو رده هموفیلــی 
و همودیالیــزی آقایــان و بانــوان زیــر ۳۰ ســال 
دارت،  رشــته های  در  ســال   ۳۰ بــاالی  و 

ــتند. ــور داش ــک حض ــطرنج و پتان ش
قویــدل تاکیــد کــرد: ایــن ورزشــکاران 
ــا  ــاری ب ــان بیم ــا دوره پنه ــه ب ــاً در رابط حتم
پزشــکان مشــورت نماینــد و مقــررات قرنطینــه 
ــد. ــت کنن ــکان رعای ــر پزش ــورت نظ را در ص

کانــون  اســتانی  مدیــران  داد:  ادامــه  وی 
تک تــک  بــا  موظفنــد  ایــران  هموفیلــی 
ورزشــکاران و مربیــان و کادر همــراه تمــاس 
بگیرنــد و از وضعیــت ســامت آنهــا مطلع شــوند.

ــران ضمــن  ــون هموفیلــی ای ســخنگوی کان
تاکیــد بــر رعایــت توصیه هــای پیشــگیرانه 

وزارت بهداشــت بــه بیمــاران هموفیلــی توصیــه 
نمــود حتی المقــدور از ســفرهای بیــن شــهری 
ــاران  ــد. بیم ــز نماین ــران پرهی ــه ته ــفر ب و س
داشــتن  صــورت  در  می بایســت  هموفیلــی 
عائــم آنفلوانــزا از خــود درمانــی پرهیــز و 

ــد. ــه نماین ــک مراجع ــه پزش ــاً ب حتم
ــی  ــاران هموفیل ــت: بیم ــن گف وی همچنی
هنــگام ورود بــه مراکــز درمانی و بیمارســتان ها 
ضــرورت دارد نــکات ایمنــی را رعایــت نماینــد. 
بــر اســاس اطاعــات موجــود بخشــی از مراکــز 
بیمارســتانی کــه خدمــات هموفیلــی ارائــه 
بــه  بهداشــت  وزارت  طــرف  از  می دهنــد 
ــاران  ــتری بیم ــتانی بس ــز بیمارس ــوان مراک عن

ــده اند. ــی ش ــا معرف ــه کرون ــکوک ب مش

قویــدل در ارتبــاط بــا تمهیــدات کانــون 
ــاء  ــگیری از ابت ــرای پیش ــران ب ــی ای هموفیل
ــران از  ــی ای ــون هموفیل ــزود: کان ــا، اف ــه کرون ب
ــا  ــیوع کرون ــدن ش ــدی ش ــه ج ــات اولی لحظ
ــه و  ــان مؤسس ــرای کارکن ــی ب ــه آموزش برنام
ــون  ــه کان ــق ب ــی متعل ــز درمان ــن مرک همچنی
ــه  ــتانی توصی ــران اس ــه مدی ــوده و ب ــزار نم برگ
کــرده کــه آموزش هــای مجــازی توصیــه شــده 
جمعیــت هــال احمــر و ســازمان نظام پزشــکی 
را ماحظــه نماینــد. اطــاع رســانی گســترده ای 
نیــز در شــبکه های مجــازی متعلــق بــه مؤسســه 

ــت. ــده اس ــق گردی ــور محق ــر کش در سراس
نشســت  مؤسســه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
هیــأت مدیــره و مدیــران اســتانی را در همــدان 

ــزار  ــره برگ ــأت مدی ــات هی ــًا جلس ــو و فع لغ
هموفیلــی  بیمــاران  خوابــگاه  نمی شــود. 
شهرســتانی از ۸ اســفند در تهــران تعطیــل 
بــه  متعلــق  درمانــی  مرکــز  در  می شــود. 
ــه ماســک و  مؤسســه همــه کارکنــان مجهــز ب
ــی ســطوح و دســت ها  ــای ضــد عفون محلول ه
و همچنیــن دســتکش های یکبــار مصــرف 
ــی  ــت. تمام ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــار آنه در اختی
ــل از ورود می بایســت  ــز قب ــه مرک ــن ب مراجعی

دســت های خــود را ضــد عفونــی نماینــد.
ــران در  ــی ای ــون هموفیل ــل کان ــر عام مدی
ــه  ــی ک ــرایط بحران ــن ش ــت: در ای ــان گف پای
همــه تــاش مــا متوجــه دور شــدن از ویــروس 
کرونــا اســت، پزشــکان و پرســتاران و کادر 
درمانــی فداکارانــه و شــجاعانه مواظبــت از 
ــام  ــاس انج ــن تم ــک تری ــاران را در نزدی بیم

می دهنــد.
وی افــزود: بنــده مراتــب قدردانــی و تشــکر 
ــا  ــا کرون ــر ب ــی درگی خــود را از پرســنل درمان
یــک  در  بایــد  معتقــدم  می نمایــم.  اعــام 
عرصــه گســترده و ملــی ایــن تشــکر و قدردانــی 
ــردم  ــازمان های م ــد س ــی تردی ــود. ب ــام ش اع
ــدگان متشــکل  ــوان نماین ــه عن ــاد کشــور ب نه
از  قدردانــی  پیــام  ایــن  می تواننــد  مــردم 
ــرای  ــه جســورانه ب ــوش ک فرشــتگان ســفید پ
ســامت مــردم جــان خــود را در معــرض خطــر 

ــد. ــکاس دهن ــد، انع ــرار می دهن ق

سرپرســت مدیرعاملــی باشــگاه اســتقال گفــت: بــا توجــه بــه 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــش رو ب ــرات پی ــا و خط ــروس کرون ــیوع وی ش
اســتقال را بــرای دیــدار بــا گل گهــر راهــی ســیرجان نخواهــم 

کــرد. 
ــرات  ــاره خط ــل زاده درب ــماعیل خلی ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــر ب ــگ برت ــای لی ــزاری رقابت ه برگ
ــل از  ــرا قب ــه چ ــد ک ــا می گوین ــت: بعضی ه ــار داش ــا اظه کرون
بــازی بــا ذوب آهــن بــه فکــر لغــو بازی هــا نبودیــد؛ مــا آن موقــع 
ــا نخواســتیم از روش هــای  ــم ام ــن موضــوع بودی ــال ای هــم دنب
ــح  ــداد، ترجی ــه ن ــون نتیج ــا چ ــم ام ــتفاده کنی ــانه ای اس رس
دادیــم کــه بــه طــور رســمی اعــام کنیــم. ضمــن اینکــه اخبــار 
ــل مقایســه  ــل قاب ــار روز قب ــا چه ــا ب ــروس کرون ــه وی ــوط ب مرب

ــت. ــده اس ــتر ش ــا بیش ــب نگرانی ه ــه مرات ــت و االن ب نیس
ــتقال  ــن اس ــد نرفت ــه می گوین ــنویم ک ــه داد: می ش وی ادام
ــگاه  ــان باش ــت و در ش ــور اس ــار آمات ــک رفت ــیرجان ی ــه س ب
ــا.  ــن حرف ه ــد و از ای ــد ش ــه خواهی ــت و جریم ــتقال نیس اس
ــن  ــتقال ۲ بازیک ــاال در اردوی اس ــن ح ــز، همی ــتان عزی دوس
ســرماخورده حضــور دارنــد. آیــا شــما درک می کنیــد کــه جــان 

انســان ها مهمتــر از فوتبــال آماتــور و حرفــه ای اســت؟ صــد یــا 
هــزار جــام  قهرمانــی بــه انــدازه جــان یــک انســان ارزش نــدارد. 

ــد؟ ــی را درک نمی کنی ــن مهم ــه ای ــوع ب ــرا موض چ
سرپرســت مدیرعاملــی باشــگاه اســتقال گفــت: رفتــن 
ــه  ــا ب ــر ابت ــیاری از نظ ــرات بس ــیرجان، خط ــه س ــران ب از ته
ویــروس دارد. هیــچ اقــدام پیشــگیرانه ای هــم بــرای ایــن ســفرها 
ــه  ــض ورود ب ــه مح ــتقال ب ــان اس ــت. بازیکن ــده اس ــام نش انج
ســیرجان، چنــد هــزار نفــر بــرای عکــس و امضــا بــه ســراغ آنهــا 

ــا خطــر نیســت؟ ــا اینه ــت؛ آی ــد رف خواهن
ــردم  ــام ک ــب اع ــه دیش ــور ک ــان ط ــرد: هم ــح ک وی تصری
ــده  ــا نهادهــای تصمیــم گیرن ــازی هــا هســتیم. ب منتظــر لغــو ب
ــامتی  ــر س ــه فک ــه ب ــتیم ک ــا خواس ــم و از آنه ــاس گرفتی تم

ــند. ــان باش ــان و مربی بازیکن
خلیـــل زاده اظهـــار داشـــت: مـــا بـــه ســـیرجان نخواهیـــم 
ـــت.  ـــم گرف ـــده نخواهی ـــفر را برعه ـــن س ـــؤولیت ای ـــت و مس رف
ـــؤولیت  ـــی مس ـــمی و علن ـــور رس ـــه ط ـــد ب ـــا بای ـــزار کننده ه برگ
ســـامتی اعضـــای تیـــم اســـتقال در ســـفر بـــه ســـیرجان 
ــاق  ــفر اتفـ ــن سـ ــد از ایـ ــر بعـ ــد. اگـ ــده می گرفتنـ را برعهـ
ـــی  ـــروه احتمال ـــان در کارگ ـــن آقای ـــه ای ـــد، هم ـــواری رخ ده ناگ
ـــردم  ـــل م ـــا را مقاب ـــد و م ـــی می کنن ـــانه خال ـــه ش ـــت حادث باب
ــرای  ــم بـ ــده ای هـ ــخ قانع کننـ ــچ پاسـ ــد. هیـ ــرار می دهنـ قـ
صحبت هـــای مـــن وجـــود نـــدارد کـــه اگـــر داشـــت تاکنـــون 

ــد. ــام می کردنـ اعـ
وی تاکیــد کــرد: امیــدوارم دکتــر نــوروزی، معــاون پزشــکی 
باشــگاه اســتقال در جلســه ســتاد مبــارزه بــا کرونــا دســت پــر 

بیــرون بیایــد و بــازی لغــو شــود.

گفـت:  آزاد  کشـتی  ملـی  تیم هـای  مدیـر 
بعـد از کسـب قهرمانی تیـم ملـی در پیکارهای 
قهرمانـی آسـیا در حـال حاضـر همـه دغدغـه 
کادر فنـی و ملی پوشـان کسـب سـه سـهمیه 
باقیمانـده در بازی هـای المپیـک توکیـو اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، محسـن کاوه افزود: ُحسـن 
رقابت هـای قهرمانـی آسـیا در هنـد ایـن بود که 
چنـد جوان رفتنـد و خودشـان را امتحان کردند 
و کادر فنـی از ملی پوشـان جوان راضـی بود و به 
طـور حتـم نیاز بـود کـه آزادکاران جـوان از یک 

مسـابقه بین المللـی وارد میادین می شـدند.
مـن  کـه  چیـزی  آن  داشـت:  اظهـار  وی 
آسـیا  قهرمانـی  مسـابقه های  سـطح  دیـدم، 
خـوب بـود و ملی پوشـان کشـورمان توانسـتند 
بـا کشـتی گیران خارجی مبـارزه کننـد و تاکید 
می کنـم کـه رقابت هـای قهرمانـی آسـیا بـرای 
آزادکاران جـوان میـدان خوبـی بـود و حضـور 
در چنیـن میادینـی بـرای آنـان همچنـان بایـد 
ادامـه داشـته باشـد تا بتواننـد تجربیـات خوبی 

بدسـت آورنـد.
کاوه در خصوص شکسـت برخی ملی پوشـان 
»مصطفـی  هـادی«،  »پرویـز  همچـون 
حسـین خانی« و »امیرحسـین مقصـودی« نیـز 
گفـت: شکسـت هـادی بـه نظـرم یـک حادثـه 
و اتفـاق بـود و او توانایی هایـش بیـش از ایـن 
بـود و اگـر آن اتفـاق نمی افتـاد بـه طـور حتـم 
از  بعـد  نیـز  حسـین خانی  می گرفـت.  طـا 
مصدومیـت  گذاشـتن  پشت سـر  و  مدت هـا 
نتوانسـت  و  بـود  بـه مسـابقات گذاشـته  پـای 
نتیجـه دلخـواه را بگیـرد. مقصـودی هـم برابـر 

لحـاظ روحـی  از  کشـتی گیر هنـدی مقـداری 
و روانـی کـم آورد بـا ایـن وجـود او کشـتی گیر 

خوبـی اسـت و بایـد کار کنـد.
دغدغـه  همـه  شـد:  یـادآور  همچنیـن  وی 
کادر فنـی و ملی پوشـان هم اکنون کسـب سـه 
سـهمیه باقیمانـده از بازی های المپیک اسـت و 
بـه طـور حتم نخسـتین هـدف تیم ملی کسـب 
سـهمیه در وزن هـای ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگـرم 
کشـورمان  نماینـدگان  امیـدوارم  کـه  اسـت 
بتواننـد در پیکارهـای کسـب سـهمیه المپیـک 
در قـاره آسـیا کـه اوایـل فروردین سـال ۹۹ در 
بیشـکک قرقیزسـتان برگـزار می شـود بـه ایـن 

مهـم دسـت یابند.
مدیـر تیم هـای ملـی کشـتی آزاد همچنیـن 
شـهید  کشـتی  خانـه  بازسـازی  خصـوص  در 
از  یکـی  گفـت:  نیـز  هـادی«  »ابراهیـم 
بـود کـه  ایـن  دغدغه هـای کشـتی کشـورمان 
ملی پوشـان در محیطـی تمریـن کننـد کـه در 
حـد و انـدازه کشـتی مـا باشـد و ایـن موضـوع 
البتـه برای رییس فدراسـیون کشـتی از اهمیت 
بسـیاری برخـوردار بود کـه محلی کـه تیم های 
ملـی کشـتی در آن اسـکان دارنـد و یـا تغذیـه 
کـه  گذشـته  روز  باشـد.  اسـتاندارد  می کننـد 
ملی پوشـان کشـتی از هنـد بـه خانـه کشـتی 
جدیـد  اتاق هـای  کیفیـت  وقتـی  بازگشـتند، 
خانـه کشـتی را دیدنـد هماننـد هتـل بـود و 
ایـن موضـوع بـه طـور حتـم در ادامـه تمرینات 
و شـرایط روحـی و روانی آنـان تاثیرگذار خواهد 
بـود و بایـد تشـکر کنـم از »علیرضـا دبیـر« که 
ایـن بسـتر را فراهـم کردنـد و البتـه ایـن کار 

بـرای کشـتی کشـورمان مانـدگار خواهـد بـود.
وی در بخـش دیگـری در خصـوص انتصـاب 
بـه  درسـتکار«  »پژمـان  و  طایـی«  »محمـد 
عنـوان سـرمربیان تیم هـای ملـی کشـتی آزاد 
نوجوانـان و جوانـان گفـت: چنـد گزینـه بـرای 
تیم هـای رده هـای پایـه داشـتیم کـه در نهایت 
تصمیـم گرفتیـم، مربیانـی کـه فعالیـت دارند و 
رزومـه ای داشـته باشـند را انتخـاب کنیم. بحث 
وارد  را  بیشـتری  مربیـان  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
عرصـه مربیگـری کنیـم و نفـرات بیشـتری را 
وارد چرخـه مربیگـری کنیـم و به طـور حتم در 
کنـار ایـن افـراد از مربیـان فعال که هـم اکنون 
در باشـگاه ها فعالیـت و در امرسـازندگی تـاش 

دارنـد در تیم هـای پایـه بهـره خواهیـم بـرد.
مربی اسـبق تیم ملـی کشـتی آزاد ادامه داد: 
موضـوع مهـم ایـن اسـت مربیانـی کـه در کادر 
فنـی تیم هـای ملـی قـرار می گیرنـد بایـد حتما 
در باشـگاه ها هم فعالیت داشـته و در دل کشـتی 
باشـند. حتمـا در تیـم ملـی از کسـانی اسـتفاده 
می کنیم که شـاگرد داشـته باشـند.  بنابراین هر 
کسـی می توانـد مربی تیم ملی باشـد به شـرطی 
کـه مربـی فعال و شـاگرد داشـته باشـد و به روز 
باشـد و در ایـن بحث هـم داریـم کار می کنیم و 

کارهـای خوبـی در حال اجرا اسـت.
آنالیـز  کارگـروه  تشـکیل  خصـوص  در  وی 
کشـتی گیران خارجـی نیـز گفـت: جـای ایـن 
گـروه خالـی بود و جـا دارد از »مجیـد ترکان«، 
»بهـروز یاری«، »یـداهلل اعتصامـی« و »عزیزاهلل 
اطاعتـی« کـه ایـن مسـوولیت را قبـول کردند، 
تشـکر کنـم و خوشـحالم اعـام کنـد کـه ایـن 

افـراد بـدون هیـچ چشم داشـتی پذیرفتنـد کـه 
بـه کشـتی کمـک کنند و کشـتی های حسـاس 
ملی پوشـان را مقابـل حریفـان مشـاهده و آنالیز 

. کنند
کاوه یـادآور شـد: بـا توجه بـه در پیش بودن 
ضـرورت  توکیـو   ۲۰۲۰ المپیـک  بازی هـای 
آنالیـز نقـاط ضعـف و قـوت، رقبـای خارجـی 
کشـتی گیران کشـورمان، بـه منظـور شـناخت 
بیشـتر از وضعیـت آمادگـی فنی رقبـای خود و 
اتخاذ راهبرد مناسـب بـرای رویارویـی و مبارزه 

بـا حریفـان، کارگـروه آنالیز تشـکیل شـد.
وی بیـان داشـت: موضـوع آنالیـز از اهمیـت 
زیـادی برخـوردار اسـت. بـرای مثـال نماینـده 
کشـورمان بـا کشـتی گیر آمریکایی و یا روسـی 
مبـارزه دارد و اگـر قـرار اسـت برنامـه ای بـرای 
مقابلـه بـا او داشـته باشـیم باید شـیوه مقابله با 
آن حریـف در تمرینـات، مرور و تمرین شـود تا 
در زمان مسـابقه مشـکلی نداشـته باشـد. اینکه 
قبـل از کشـتی بـه کشـتی گیر برخـی نقـاط را 
گوشـزد کنیـم و نقـاط ضعف و قـوت حریفان را 

بگوییـم، ایـن موضـوع کارایـی ندارد.
آزاد  کشـتی  ملـی  تیم هـای  فنـی  مدیـر 
اینکـه  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  خصـوص  در 
و  فنـی  کادر  بـرای  را  خطـری  موضـوع  ایـن 
داشـت؟  نخواهـد  تمرینـات  در  ملی پوشـان 
گفـت: از هـم اکنـون همه پیشـگیری های  الزم 
 – پزشـکی  فدراسـیون  از  انجـام می دهیـم.  را 
ورزشـی بـرای پیشـگیری ایـن موضـوع حضـور 
پیـدا کردنـد و تمـام مسـایل پزشـکی را رعایت 

می کنیـم تـا مشـکلی بـه وجـود نیایـد.

هشدار به بیماران خاص حاضر در مسابقات ورزشی قم

خلیل زاده:

 استقالل برای دیدار با گل گهر به سیرجان نخواهد رفت

کاوه:

 دغدغه ما کسب سهمیه های باقیمانده کشتی آزاد است

 )ADHD( ــی ــش فعال ــه و بی ــص توج ــال نق اخت
یــک نــوع اختــال رشــدی وراثتی و ناتــوان کننده اســت. 
ایــن اختــال حداقــل ۶ درصــد افــراد را تحــت تاثیــر قرار 
می دهــد. کنتــرل تعــادل یکــی از عملکردهــای حســی- 
حرکتــی بــا اهمیــت می باشــد کــه در افــراد مبتــا بــه 

نقــص توجــه و بیــش فعالــی دچــار اختــال اســت. 
از  بسـیاری  نیـز هم چـون  اختـال  ایـن  درمـان 
اختـاالت روان پزشـکی کودکـی، در دو محـور کلـی 
درمـان دارویـی و غیردارویی بررسـی می شـود تا آنجا 
کـه می تـوان ادعا کـرد رایج ترین درمـان برای کاهش 
عایـم ADHD، درمان دارویی می باشـد. متاسـفانه 
سـازمان غـذا و دارو بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت که 
داروهـای رایـج در درمـان ADHD با خطرات سـوء 
فراوانـی همـراه اسـت. از ایـن رو یافتـن یـک مداخله 

غیـر دارویـی موثـر، ضروری بـه نظر می رسـد.

تمرینـات ریبانـد از گـروه تمرینـات پایومتریـک 
اسـت  کـه شـامل جهـش بـه بـاال و پاییـن، فـرود 
آمـدن روی دوپـا، یـک پـا و حـرکات گوناگون شـانه 
ها، دسـت ها، تنـه، رانها و بازوهاسـت. در فرآیندهای 
توابخشـی از ریباندتراپـی در برنامـه هـای تمرینـی و 
بازتوانی اسـتفاده می شـود. زیرا ریباندتراپی را شـیوه 
ای مثبـت بـرای افزایـش تعـادل، قـدرت عضانـی، 
پـرش عمـودی و همچنیـن بـاال بـردن سـامتی و 

حتـی بهبود آسـیب ها قلمـداد کـرده انـد. از مزایای 
ایـن روش تمرینـی می تـوان به درگیرشـدن عضات 
بهبـود  محافظتـی،  هـای  واکنـش  توسـعه  بیشـتر، 
عکـس العمـل هـای تعادلـی، افزایش حـس عمقی و 

بهبـود پوسـچر بدنـی اشـاره کرد.
بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد چندگانــه ایــن اختــال 
ــیار  ــر، بس ــر حاض ــاالی آن در عص ــیوع ب ــز ش و نی
مهــم اســت کــه دانــش جمــع آوری شــده در ســطح 

تحــول  و  درمانــی  مداخــات  در  سبب شناســی، 
شــیوه های نویــن بــرای کمــک بــه ایــن کــودکان بــه 
کار گرفتــه شــود. هــدف ایــن مطالعــه، بررســی تاثیــر 
ریبانــد بــر تعــادل کــودکان مبتــا بــه ADHD بــود.

اختــال  بــه  مبتــا  پســر  دانش آمــوز   ۲۰
 ۱۰/25±2/۱ ســنی  میانگیــن  بــا   ADHD
ســال و میانگیــن وزن 3/۵۸±۳۸/01 کیلوگــرم 
از نمونه هــای در دســترس انتخــاب شــده و بــه 

طــور تصادفــی در دو گــروه تجربــی و کنتــرل قــرار 
گرفتنــد. بــه منظــور ارزیابــي تعــادل از زیــر آزمــون 
تعادلــي قابلیــت حرکتــي بروئینینکــس- اوزرتســکي 
ــه،  ــه مــدت ۸ هفت ــی ب اســتفاده شــد. گــروه تجرب
هفتــه ای ســه جلســه ۴۵ دقیقــه ای زیر نظــر مربی 
مجــرب تمرینــات ریبانــد را انجــام دادنــد. همچنین 
در پایــان دوره پس آزمــون بــه عمــل آمــد. از 
ــرر  ــاي مک ــراي اندازه گیري ه ــس ب ــل واریان تحلی
اســتفاده شــد و ســطح معنــي داري ۰/۰۵ اســتفاده 
ــات  ــت تمرین ــر مثب ــر تاثی ــا بیانگ ــه ه ــد. یافت ش
ــای  ــتا )P=۰/۰۰۳( و پوی ــادل ایس ــر تع ــد ب ریبان
)P=۰/۰۰۱( کــودکان مبتــا بــه ADHD بــود. بــا 
توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده می تــوان گفــت 
ــودکان  ــادل ک ــود تع ــد در بهب ــات ریبان ــه تمرین ک

ــد. ــر می باش ــه ADHD موث ــا ب مبت

تاثیر یک دوره تمرین ریباند بر تعادل کودکان
 مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی

فرانک خادم تبریزی
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اوقات شرعی شهر تهران

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۹۹ 
ــه رتبه بنــدی  ــد ب از اختصــاص ردیــف بودجــه جدی
ــه  ــد در رابط ــت های جدی ــال سیاس ــان، اعم معلم
بــا ســاخت و عرضــه مســکن و تخصیــص ۶۰ 
ــه  ــا در جلس ــرای خودروه ــوروزی ب ــن ن ــر بنزی لیت

ــر داد.  ــه خب ــق بودج ــیون تلفی کمیس
ــق  ــیون تلفی ــخنگوی کمیس ــی س ــادی قوام ه
ــه  ــه ملــت ب ــا خان بودجــه ســال ۹۹ در گفت وگــو ب
تشــریح ســومین جلســه کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ســال آتــی، پــس از رد کلیــات ایــن الیحــه در 

ــت. ــی پرداخ ــن علن صح
ــورای  ــس ش ــفراین در مجل ــردم اس ــده م نماین
تلفیــق  کمیســیون  اینکــه  بیــان  بــا  اســامی 
ــس  ــی مجل ــه علن ــان جلس ــس از پای ــه پ بافاصل
اســت،  داده  جلســه  تشــکیل  دوشــنبه  روز  در 
ــه ای  ــد؛ کمیت ــرر ش ــت مق ــه نخس ــت: در جلس گف
بــا  را  نماینــدگان  اعتــراض  مــورد  موضوعــات 
کمــک کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه 
و  دســته بندی  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  و 
ــا  مــورد بررســی قــرار دهنــد. در جلســه دوم نیــز ب
حضــور مســئوالن دســتگاه های مربوطــه میــزان 
انتشــار اوراق مشــارکت، حقــوق کارمنــدان، شــفافت 
بودجــه، مولدســازی دارایی هــا، دریافــت و پرداخــت 
ــرار گرفــت. مالیات هــا و... مــورد بحــث و بررســی ق

یارانه معیشتی و نقدی تفکیک نشد
وی همچنیــن بــه مصوبــات ســومین جلســه 
ــد  ــزار ش ــروز برگ ــح ام ــه صب ــق ک کمیســیون تلفی
اشــاره کــرد و توضیــح داد: یارانــه معیشــتی و یارانــه 
نقــدی باوجــود داشــتن دو پیشــنهاد، تفکیــک نشــد 
و کمیســیون بــر نظــر خــود اصــرار ورزیــد، در مــورد 
حقــوق کارکنــان دولــت نیــز تصمیــم گرفتــه شــد؛ 
ردیــف جدیــدی بــرای تطبیــق رتبه بنــدی معلمــان 
ــا حکــم برنامــه ششــم توســعه گذاشــته شــود تــا  ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــان اس ــر معلم ــه مدنظ آنچ

گیــرد.

افزایش حقوق ها همچنان پلکانی نیست 
ــان  ــوق کارکن ــه حق ــه پای ــان اینک ــا بی ــی ب قوام
باقــی  تومــان  هــزار   ۸۰۰ میلیــون  دو  دولــت 
ــال  ــدی اعم ــش ۱۵ درص ــرد: افزای ــه ک ــد، اضاف مان

می شــود و افزایــش حقوق هــا همچنــان پلکانــی 
ــت. ــده اس نش

اعمال سیاست های جدید در رابطه با 
ساخت و عرضه مسکن 

ـــیون  ـــد کمیس ـــات جدی ـــه مصوب ـــاره ب ـــا اش وی ب
تلفیـــق در رابطـــه بـــا مســـکن، افـــزود: پیشـــنهاد 
شـــد؛ دولـــت بـــا زمین هـــای در اختیـــار خـــود، 
زمینـــه ســـاخت و عرضـــه واحدهـــای مســـکونی 
ـــا  ـــی )ب ـــش خصوص ـــا بخ ـــارکت ب ـــب مش را در قال
ـــد  ـــم کنن ـــرف( فراه ـــوی مص ـــت الگ ـــت رعای اولوی
ـــا  ـــن واحده ـــی ای ـــکن و متقاض ـــد مس ـــراد فاق ـــا اف ت
-کـــه عمومـــا از قشـــر کـــم درآمـــد جامعـــه هســـتند- 

ـــوند. ـــه ش ـــب خان صاح
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال 
ــه  ــد عرض ــت  جدی ــال سیاس ــا اعم ــه داد: ب ۹۹ ادام
مســکن بــه دولــت فرصــت داده مــی شــود؛ از 
و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذارهای  ظرفیــت 
ــا گشایشــی در  ــد ت نهادهــای عمومــی اســتفاده کن

ــود. ــاد ش ــکن ایج ــای مس فض

تخصیص 60 لیتر بنزین نوروزی برای 
خودروها

وی همچنیــن از تخصیــص ۶۰ لیتــر بنزیــن 
ــه  ــت: ب ــر داد و گف ــا خب ــرای خودروه ــوروزی ب ن

ــاه  ــن م ــی، فرودی ــن علن ــب در صح ــرط تصوی ش
ــر  ــا، ۶۰ لیت ــهمیه خودروه ــر س ــر ۶۰ لیت ــاوه ب ع
ــص داده  ــا تخصی ــه خودروه ــرای مســافرت ب ــز ب نی
ــرای  ــاه ب ــه م ــا س ــا ت ــان خوردوه ــود. صاحب می ش

ــد. ــت دارن ــتفاده از آن فرص اس

وزارت نفت می تواند به جای بدهی های 
خود به بانک ها نفت دهد 

بــه گفتــه نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه 
بودجــه مجلــس همچنیــن بــه شــرکت ملــی نفــت 
ایــران اجــازه داده شــد بدهی هــای ارزی )سررســید 
ــا ســقف ۸۵ درصــد  ــا ت ــه بانک ه ــود را ب شــده( خ

ــد. ــل نفــت خــام تســویه کن ــا تحوی ب
قوامـــی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر کـــه آخریـــن 
جلســـه کمیســـیون تلفیـــق ســـاعت ۷ صبـــح روز 
یکشـــنبه هفتـــه آینـــده پیـــش از آغـــاز صحـــن 
ـــت: در  ـــد، گف ـــد ش ـــکیل خواه ـــس تش ـــی مجل علن
ایـــن جلســـه جمع بنـــدی نهایـــی در رابطـــه بـــا 
شـــفافیت بودجـــه، عدالـــت بودجـــه ای، حقوق هـــا 
ــاءاهلل  ــا ان شـ ــود تـ ــام می شـ ــا و... انجـ و یارانه هـ
ــود  ــل شـ ــن حاصـ ــدگان در صحـ ــت نماینـ رضایـ
ــنهاد  ــزار پیشـ ــه ۸ هـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
اصاحـــی و الحاقـــی ازســـوی نماینـــدگان بـــرای 
ـــن  ـــه در صح ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــه ارائ ـــاح الیح اص

مـــورد بررســـی قـــرار خواهنـــد گرفـــت.

قوامی در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹:

افزایش حقوق ها پلکانی نشد 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه


