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استاندار آذربایجان شرقی:

مسووالن، ابعاد مختلف 
تصمیمات خود را در نظر بگیرند 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

منتخبان مردم در مجلس یازدهم 
در جهت حل مشکالت تالش کنند 

مهم ترین مسئله در حال حاضر، سالمت مردم است
نباید امنیت روانی جامعه و فعالیت های اقتصادی دچار اختالل شود

تمام منتخبان مردم نهایت استفاده را به عمل آورند
وجود چهار نماینده با سابقه عضویت در هیئت رئیسه مجلس غنیمتی است

از تجربه پیشکسوتان مانند اعضای صمیمی یک خانواده عمل کنید
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تجارت پرهزینه، نتیجه بازگشت 
FATF به لیست سیاه

واحدهای تولیدی ناکام
 از تسهیالت بانکی

مردم زندگی عادی شان را 
تعطیل نکنند

دستگاه قضایی آذربایجان شرقی از 
واحدهای تولیدی حمایت می کند

ماشین سازی تبریز به عنوان یکی از 
پایگاه ها و سنگرهای مقاومت علیه تحریم ها 

باید احیا شود 

 بــه گفتــه یــک کارشــناس اقتصــادی هنــوز بــازار بــورس بــا حبــاب قیمتــی 
مواجــه نشــده و قیمــت ســهام متناســب بــا ارزش آن اســت. 

بــه گــزارش میــزان، مهــدی ســوری کارشــناس حــوزه بــورس بــا اشــاره بــه 
نحــوه قیمــت گــذاری بنــگاه اقتصــادی اظهــار کــرد: در اقتصــاد ارزش یــک بنــگاه 
اقتصــادی تنهــا بــه رونــق اقتصــادی مربــوط نیســت و ارزش گــذاری بــر اســاس 

ــی و ســودزایی آن انجــام می شــود. دارای
ــل  ــه دلی ــرکت ب ــی ش ــرد: دارای ــح ک ــورس تصری ــوزه ب ــناس ح ــن کارش ای
کاهــش ارزش ریــال رشــد داشــته اســت و صاحبــان شــرکت نیــز از ایــن موضــوع 

ذی نفــع خواهنــد شــد.
وی افــزود: در کشــور مــا بســیاری از ســود های اقتصادی نشــات گرفتــه از افزایش 
قیمــت دالر، تــورم و مابتفــاوت ارز دولتــی و آزاد، یارانــه انــرژی و حمایت هــای دولتی 

اســت کــه سودســازی شــرکت های اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
ــه  ــش یافت ــورم افزای ــه دلیــل ت ــی شــرکت ب ــان کــرد: ارزش دارای ســوری بی
ــا ایــن وجــود شــرکت از لحــاظ کســب و کاری شــاید رشــد چندانــی  اســت و ب
نداشــته اســت، امــا بــه واســطه اینکــه نــرخ محصــوالت بــاال رفتــه سودســازی آن 

افزایــش یافتــه اســت، وقتــی افزایــش نــرخ دالر وجــود داشــته باشــد بــورس بــه 
شــدت رشــد پیــدا کنــد.

ــران را  ــورس ای ــته ب ــال گذش ــرد: در س ــد ک ــورس تاکی ــناس ب ــن کارش ای
می تــوان بهتریــن بازار هــای جهــان از لحــاظ بازدهــی نامیــد کــه چنیــن 
بازدهــی داشــته و در بهمــن مــاه ســال گذشــته ۱۷ درصــد بازدهــی در شــاخص 

ــت شــده اســت. ــورس ثب ب
وی افــزود: هنــوز بــازار بــورس بــا حبــاب قیمــت مواجــه نشــده و قیمت ســهام 
متناســب بــا ارزش آن اســت و ایــن ارزندگــی باعــث ترغیــب برخــی برای ســرمایه 

گــذاری در بــورس و ایجــاد صف هــای طوالنــی می شــود.
ســوری بیــان کــرد: عملکــرد یــک وســاله ونیمــه بــورس، باعــث اســتقبال و 
ــی کــه جــذب  ــا زمان ــه آن شــده اســت و ت ــد ب ــراد جدی ــری اف حضــور ۱۰ براب
ــا در  ــرد، ام ــد ک ــد خواه ــز رش ــهام نی ــد ارزش س ــته باش ــه داش ــرمایه ادام س

ــود. ــه می ش ــاب مواج ــا حب ــورس ب ــازار ب ــدن در ب ــرریز ش ــورت س ص
ایــن کارشــناس حــوزه بــورس بــا بیــان اینکــه ظــرف بــازار بــورس گنجایــش 
دارد، عنــوان کــرد: دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه تنهــا جایــی کــه در صــورت 
ورود ســرمایه اقتصــاد آســیب نمی بینــد بــورس اســت بنابرایــن تــاش می کننــد 

کــه جریــان نقدینگــی را بــه ســمت بــورس ســرازیر کنــد.
ــورس و جلوگیــری از حبــاب قیمــت  ــرای توســعه ب وی افــزود: سیاســت هایی ب
ــرای گســترش و ورود  ــذاری شــرکت ها ب ــه ســرمایه گ ــوان ب ــه می ت وجــود دارد ک
شــرکت های جدیــد بــا عرضــه اولی هــا اشــاره کــرد، در صورتــی کــه دولــت بتوانــد 

شــرکت های بیشــتری را وارد کنــد ظرفیــت بــورس افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ســوری در پایــان گفــت:، امــا مــردم بایــد دقــت کننــد ســرمایه گــذاری بــر 
ــت،  ــر اس ــان ب ــت آن زم ــت و برگش ــکی اس ــر ریس ــت پ ــی فعالی ــاس دارای اس
توصیــه می شــود در زمینــه بــورس آموزش هــای الزم را کســب و از طریــق 

ــد. ــدام کنن ــذاری اق ــرمایه گ ــه س ــبت ب ــای نس کارگزاری ه

ــان  ــارد توم ــه و بودجــه کشــور یکصــد میلی ــاغ رییــس ســازمان برنام ــا اب ب
بابــت بهســازی محیــط مــدارس بــرای پیشــگیری و  مقابلــه بــا گســترش بیمــاری 

کرونــا اختصــاص یافــت. 
ــار  ــا در چه ــروس کرون ــرل وی ــگیری وکنت ــتاد پیش ــا، س ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــن  ــط و همچنی ــت محی ــازی و بهداش ــز، بهس ــی، تجهی ــوزش، علم ــه آم کمیت
ــی  ــری م ــی و پیگی ــش بین ــات الزم را پی مستندســازی و اطــاع رســانی، اقدام
کنــد، امــا هنــوز جزئیاتــی از برنامــه هــای دقیــق و عملیاتــی اختصــاص بودجــه 
ــگیری و  ــرای پیش ــدارس ب ــط م ــازی محی ــرای بهس ــی ب ــارد تومان ــد میلی یکص

ــام نشــده اســت. ــا اع ــا گســترش بیمــاری کرون ــه ب مقابل
ــرورش،  ــوزش و پ ــی و ســامت وزارت آم ــت بدن ــاون تربی ــن، مع ــش از ای پی

ــا را ضــروری  ــرای پیشــگیری از ویــروس کرون تغذیــه مناســب دانــش آمــوزان ب
ــن  ــه  در حــال تدوی ــت اصــول تغذی ــرای رعای دانســت و گفــت: دســتورالعملی ب

ــود. ــاغ می ش ــدارس اب ــه م ــی های الزم ب ــس از بررس ــه پ ــت ک اس
مهــرزاد حمیــدی روز یکشــنبه در دومیــن جلســه ســتاد پیشــگیری و کنتــرل 
ــد  ــتاد بای ــن س ــای ای ــت: کمیته ه ــار داش ــه اظه ــن وزارتخان ــروس ای ــا وی کرون
ــن  ــوارد را در ای ــی و م ــش بین ــرل پی ــگیری و کنت ــرای پیش ــات الزم را ب اقدام

ــود. ــام ش ــای الزم انج ــا پیگیری ه ــد ت ــتاد مطــرح کنن س
وی افــزود: بخشــی از کارهــا را دفتــر امــور ســامت ایــن وزارتخانــه بــا وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی پیگیــری کــرده اســت.
ــا بیــان اینکــه  ــرورش ب ــی و ســامت وزارت آمــوزش و پ معــاون تربیــت بدن
ــا بســته هــای آموزشــی تهیــه شــده  ــروس کرون ــرای پیشــگیری و کنتــرل وی ب
اســت، گفــت: در حــال حاضــر بهتریــن کار ایــن اســت کــه در کمیته هــای ایــن 
ــزی  ــن و برنامه ری ــرد، تدوی ــام بگی ــتان ها انج ــد در اس ــه بای ــی ک ــتاد، آموزش س

شــود.
ــای  ــته ه ــوزان و بس ــش آم ــب دان ــه مناس ــوع تغذی ــای کار، موض ــا اینج ت
آموزشــی دو ســر فصلــی اســت کــه احتمــال مــی رود موضــوع اختصــاص بودجــه 
ــترش  ــا گس ــه ب ــگیری و مقابل ــرای پیش ــدارس ب ــط م ــازی محی ــد بهس جدی
بیمــاری کرونــا باشــد امــا بــه نظــر مــی رســد پیگیــری هــای کمیته هــای ســتاد 
پیشــگیری وکنتــرل ویــروس کرونــا خطــوط و ریزبرنامــه هــای هزینــه کــرد ایــن 

بودجــه را مشــخص خواهــد کــرد.

آیا رشد شاخص های بورس کاذب است؟ 

یکصد میلیارد تومان بابت پیشگیری و مقابله با کرونا در مدارس اختصاص یافت
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احتمال آغاز به کار کانال مالی
 ایران و اتحادیه اروپا 

خبرهایی منتشـر شـده مبنی بر اینکـه کانال مالی 
موسـوم به اینسـتکس بین ایـران و اتحادیـه اروپا آغاز 

بـکار خواهد کرد.  
بـه گزارش ایلنا، مهرداد عمـادی در مورد این موضوع 
اظهـار داشـت: اتحادیـه اروپا بـرای تایید این سـازوکار ۸ 
مـاه منتظر خزانه داری آمریـکا بود تا هماهنگی های الزم 
صـورت بگیـرد و شـرکت های همـکار تحریم نشـوند. از 
همیـن روی ذره بین هایی که کشـورهای فرانسـه، آلمان 
و انگلسـتان بـرای تاییـد هویـت و شـفافیت شـرکت ها 

تعییـن کرده اند پذیرفته شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: اگرچـه این موضوع در مرحله مقدماتی 
اسـت امـا تاییـد آن بسـیار مهم اسـت هرچند کـه تایید 
کل سیسـتم بـه دلیل عدم پیوسـتن ایران بـه FATF با 

مشـکل روبرو شـده است.
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا تصریح کرد: در حال حاضر 
خزانـه داری آمریکا این موضـوع را مطرح می کند که ایران در 
چند مرحله مهلت داشـت تا به صورت تدریجی و مرحله  ای 

به FATF بپیوندد که از آن خودداری کرده اسـت.
ــن  ــن در همی ــرد: بنابرای ــان ک ــر نش ــادی خاط عم
راســتا، فــردا و پــس فــردا نشســتی برگــزار خواهد شــد 
تــا ابزارهــای مــورد نیاز در اینســتکس برای پاســخگویی 
بــه ایــن ابهامــات طراحــی شــود تــا شــرکت هایی کــه 
در ایــن کانــال مالــی حضــور دارنــد بــه صــورت قانونــی 

ــوند. شناخته ش

یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی 
ــه  آمارهــای  ــر این کــه »مســئوالن وزارت بهداشــت در ارائ ــد ب ــا تاکی ب
ــا و فوتی هــا مخفــی کاری نمی کننــد«،  ــه کرون ــان ب ــه مبتای ــوط ب مرب
ــول  ــظ اص ــا حف ــرده و ب ــاد ک ــا اعتم ــه آنه ــه ب ــت ک ــردم خواس از م
ــترس و  ــون اس ــد چ ــه دهن ــود را ادام ــادی خ ــی ع ــگیری زندگ پیش

ــد.  ــا وارد می کن ــه آنه ــدی ب ــیب ج ــراب آس اضط
بــه گــزارش ایســنا، همایــون هاشــمی اظهــار کــرد: آمــار مســئوالن 
ــوده  ــت ب ــا درس ــروس کرون ــه وی ــان ب ــاره  مبتای ــت درب وزارت بهداش
ــه  ــتیم ک ــامی داش ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــا آنه ــه ای ب ــا جلس م
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــری از ش ــت جلوگی ــده ای جه ــات قانع کنن توضیح

ارائــه کردنــد لــذا مــردم بــه آمارهــای ارائــه شــده از ســوی مســئوالن 
ــران نباشــند. ــرده و نگ ــاد ک اعتم

ــا وجــود  ــرای کرون ــر این کــه »هیــچ مخفــی کاری ب ــا تاکیــد ب وی ب
نــدارد«، افــزود: آمارهــای ارائــه شــده قابــل اعتمــاد اســت، ولــی این کــه 
ــر ســوال  ــا را زی ــن آماره عــده ای کــه حتــی پزشــک هــم نیســتند ای
می برنــد جــای تاســف اســت. اکنــون زمــان انتقــاد نیســت همــه بایــد 
بــا همــکاری و همبســتگی جلــوی ایــن ویــروس بایســتیم. مــردم هــم 

ــد. ــا انجــام پیشــگیری های الزم اضطــراب را از خــود دور کنن ب
رئیــس فراکســیون غــذا و داروی مجلــس شــورای اســامی توضیــح 
ــون  ــی و صاب ــه الکل ــی بــا پای ــت ها بــا محلول های ــتن دس داد: شس

ــردم اضطــراب و  ــه م ــم ک ــد می کن ــم تاکی ــاز ه ــم اســت ب بســیار مه
نگرانــی را از خــود دور کــرده و زندگــی عادی شــان را تعطیــل نکننــد. 
ــران از  ــده، ای ــنیده ش ــروس ش ــن وی ــار ای ــرای مه ــی ب ــای خوب خبره

ــاز کنتــرل شــده اســت. ــا عبــور کــرده و وارد ف ــه کرون پیــک ابتــا ب
ــادآور شــد: در حــال حاضــر بیــش از ۳۰ کشــور مبتــا  هاشــمی ی
ــان  ــر منافع ش ــه خاط ــم ب ــورها ه ــی کش ــتند، برخ ــا هس ــه کرون ب
ــا، دســتورالعمل ها  ــا براســاس پروتکل ه ــی م ــد ول ــان کاری می کنن پنه
ــزا را  ــا آنفلوآن ــم. م ــل می کنی ــی عم ــی و بوم ــی و مل ــای جهان و کده

ــم کــرد. ــا را هــم مهــار خواهی پشــت ســر گذاشــتیم پــس کرون
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی در پایــان دربــاره تعطیلــی 
ــد  ــدارس باش ــی م ــر تعطیل ــرار ب ــر ق ــت: اگ ــدارس و دانشــگاه ها گف م
نبایــد خانواده هــا بــه ســفر برونــد. ایــن تعطیــات بــرای پیشــگیری از 
ــن  ــی نکــرده ای ــه و خدای ــه ســفر رفت ــه ب ــه این ک شــیوع کروناســت ن

ویــروس را منتقــل کننــد.

ــازار  ــاف و بـ ــامی اصنـ ــه اسـ ــرکل جامعـ دبیـ
گفـــت: دولـــت بایـــد تـــاش کنـــد تـــا زندگـــی 
ـــل  ـــه تعطی ـــردد وگرن ـــادی بازگ ـــت ع ـــه حال ـــردم ب م
شـــدن مملکـــت در شـــب عیـــد فشـــارهای بیشـــتری 
ــه  ــادی بـ ــکات اقتصـ ــا و مشـ ــار تحریم هـ در کنـ

جامعـــه وارد می کنـــد. 
ــا  ــو بـ ــی در گفت وگـ ــی اصفهانـ ــد کریمـ احمـ
ـــر  ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــر ش ـــاره تاثی ـــنا، درب ایس
ـــش از  ـــرد: پی ـــار ک ـــازار، اظه ـــاد و ب ـــت اقتص وضعی
ایـــن مســـئله تحریـــم مطـــرح بـــود کـــه اثـــرات 
خـــود را بـــر اقتصـــاد مـــا گذاشـــته اســـت، ولـــی 
بایـــد بدانیـــم کـــه تاثیـــر تحریم هـــای خارجـــی 
۲۰ درصـــد و تاثیـــر تحریـــم داخلـــی ۸۰ درصـــد 
ـــگار  ـــه ان ـــد ک ـــکلی درآم ـــه ش ـــا ب ـــا فض ـــت ام اس
مســـبب همـــه مشـــکات اقتصـــادی تحریـــم 

خارجـــی اســـت.
ــاری  ــم بیمـ ــر هـ ــال حاضـ ــزود: در حـ وی افـ
کرونـــا بـــرای مـــا مسئله ســـاز شـــده اســـت امـــا 
در ایـــن مـــورد هـــم بایـــد بدانیـــم خـــود کشـــور 
چیـــن کـــه منشـــاء اصلـــی ایـــن بیمـــاری اســـت 
ـــت  ـــوده اس ـــل نب ـــی کام ـــا آن، تعطیل ـــوردش ب برخ
ـــر  ـــتان های درگی ـــه اس ـــه ب ـــد ک ـــد کردن ـــه تاکی بلک
ـــه خـــود  ـــن بیمـــاری ســـفر نکنیـــد و از ســـفر ب ـــا ای ب
ـــه کار و  ـــید وگرن ـــته باش ـــاب داش ـــم اجتن ـــن ه چی
فعالیـــت در ایـــن کشـــور تعطیـــل نشـــده اســـت.

ـــداد  ـــر تع ـــه اگ ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــی اصفهان کریم
محـــدودی در سراســـر کشـــور بـــه دلیـــل کرونـــا 
ـــی کل  ـــد و  تعطیل ـــت داده ان ـــود را از دس ـــان خ ج
ـــرد:  ـــح ک ـــت، تصری ـــا آن نیس ـــه ب ـــت راه مقابل مملک
مـــا بایـــد مـــردم را ابتـــدا تشـــویق کنیـــم کـــه 
ــام دهنـــد و آنانـــی  ــود را انجـ ــره خـ ــور روزمـ امـ
کـــه کارمنـــد هســـتند هـــم بـــا رعایـــت نـــکات 
ــوند. االن  ــر شـ ــود حاضـ ــر کار خـ ــتی سـ بهداشـ
ـــل  ـــا تعطی ـــه  کرون ـــه بهان ـــردم ب ـــور م ـــیاری از ام بس
شـــده و کســـی جوابگـــوی مشـــکات مـــردم در 

ــت. ادارات نیسـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه دولـــت بایـــد 
بـــا اداراتـــی کـــه کارشـــان را بـــه دلیـــل کرونـــا 
ـــض  ـــه تعوی ـــردم را ب ـــکات م ـــع مش ـــل و رف تعطی
انداخته انـــد برخـــورد کنـــد، گفـــت: دولـــت بایـــد 
ـــادی  ـــت ع ـــه حال ـــردم ب ـــی م ـــا زندگ ـــد ت ـــاش کن ت
ـــد  ـــب عی ـــت در ش ـــدن مملک ـــل ش ـــردد. تعطی بازگ
و  تحریم هـــا  کنـــار  در  بیشـــتری  فشـــارهای 
ــد. ــردم وارد می کنـ ــه مـ ــادی بـ ــکات اقتصـ مشـ

و  اصنـــاف  اســـامی  جامعـــه  دبیـــرکل 

ــت  ــم از دولـ ــاف هـ ــه داد: االن اصنـ ــازار ادامـ بـ
ــازی ها را  ــوی فضاسـ ــرا جلـ ــه چـ ــد کـ گله مندنـ
ــوند  ــد آگاه شـ ــردم بایـ ــم مـ ــه اســـت. هـ نگرفتـ
ــت و  ــزرگ نیسـ ــدر بـ ــوع آنقـ ــن موضـ ــه ایـ کـ
هـــم دولـــت وظیفـــه دارد در تامیـــن بهداشـــت 
ــانی  ــاع کمک رسـ ــود اوضـ ــردم و بهبـ ــردی مـ فـ
بـــه بیمـــاران قـــوی ظاهـــر شـــود تـــا دل مـــردم 

ــد. قـــرص باشـ
کریمـــی اصفهانـــی تصریـــح کـــرد: االن وزیـــر 
بهداشـــت اعـــام کـــرد کـــه ماســـک رایـــگان در 
ــکها  ــن ماسـ ــرد. ایـ ــرار می گیـ ــردم قـ ــار مـ اختیـ
ـــه  ـــده؟ ب ـــع ش ـــانی توزی ـــه کس ـــان چ ـــت؟ می کجاس
ـــده  ـــی ندی ـــه کس ـــد ک ـــل داده ان ـــری تحوی ـــن و پ ج
ـــد  ـــع کنی ـــه توزی ـــد ک ـــک نداری ـــر ماس ـــت؟ اگ اس
پـــس چـــرا حرفـــش را می زنیـــد؟ اگـــر ماســـک 
داریـــد پـــس کجـــا توزیـــع کردیـــد کـــه کســـی 

ـــت؟ ندیـــده اس
وی در پایـــان گفـــت: االن رییس جمهـــوری 
گفتـــه اســـت کـــه از شـــنبه همـــه چیـــز روال عـــادی 
خـــود را دارد ولـــی می بینیـــم و می شـــنویم کـــه 
ــوخی  ــوع را شـ ــد و موضـ ــاور نمی کننـ ــردم بـ مـ
ــرای  ــری بـ ــد فکـ ــت بایـ ــد. دولـ ــی می کننـ تلقـ
ــودش و  ــان خـ ــت آن میـ ــاد و تقویـ ــاد اعتمـ ایجـ
ـــه  ـــیر ب ـــن مس ـــه در ای ـــد وگرن ـــته باش ـــردم داش م

جایـــی نمی رســـیم.

هاشمی:

مردم زندگی عادی شان را تعطیل نکنند

کریمی اصفهانی:

 دولت بهداشت مردم را تامین کند

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی گفـت: 
دوره رقابـت انتخاباتـی پایـان یافته اسـت و منتخبان 
مجلـس یازدهـم بایـد با همدلـی در جهت پیشـرفت 
بیشـتر اسـتان و حل مشـکات مـردم تـاش کنند. 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان، حجـت  بـه گـزارش 
االسـام و المسلمین آل هاشـم نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شـرقی در جمع منتخبـان مردم آذربایجان 
شـرقی در یازدهمیـن دوره انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی بـا تبریـک به همـه نمایندگانی کـه از مردم 
رای اعتمـاد گرفته انـد، گفت: دوره رقابـت انتخاباتی 
یازدهـم  مجلـس  منتخبـان  و  اسـت  یافتـه  پایـان 
بایـد بـا همدلـی و بهـره وری از نیرو هـای اسـتان و 
همـکاری دولـت، قوه قضائیه، سـایر نهاد هـای نظامی 
و انتظامـی در جهـت پیشـرفت بیشـتر اسـتان و حل 

مشـکات مـردم تـاش کنند.
حجـت االسـام و المسـلمین  آل هاشـم  افـزود: 
وجـود چهـار نماینـده بـا سـابقه عضویـت در هیئـت 
رئیسـه مجلس غنیمتی اسـت و نماینـدگان هم زبان 
و هـم فکـر و سـلیقه سیاسـی بایـد ایـن فرصـت را 

بـرای اسـتان حفـظ کنند.
فراهـم کـردن  یـادآوری  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
در  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  تشـکیل  مقدمـات 
مجلـس دوره یازدهـم گفت: در اولیـن فرصت قانونی 
بـا همدلـی و هماهنگـی نماینـدگان مجمـع را بـه 
و  کنیـد  معرفـی  خـاص  کمیسـیون های  و  شـورا ها 

هیـچ اتـاف وقتـی در ایـن زمینـه نداشـته باشـید.
او بـا اشـاره بـه موضـوع بررسـی اعتبارنامه هـا و 
انتخـاب کمیسـیون ها از نمایندگان مجلس خواسـت 
از تجربـه پیشکسـوتان ماننـد اعضـای  بـا اسـتفاده 
صمیمـی یـک خانـواده عمـل کنیـد و بـا چینـش 
و برخـورد مناسـب فرصـت بهـره وری اسـتان را از 
کمیسـیون های کلیـدی و موثـر را بـا حضـور فعال و 
هماهنـگ در هیئـت رئیسـه کمیسـیون ها را حفظ و 

کنید. تقویـت 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی با تاکید 
بـر وحـدت و هماهنگـی بـا مدیریـت عالـی اسـتان 

بویـژه شـخص اسـتاندار فرهیختـه، معاونـان مدیران 
کل، فرمانـداران و بخشـداران گفـت: منتخبـان مردم 
در مجلـس شـورای اسـامی، وحـدت و هماهنگی با 
نماینـدگان اسـتان در  همـه دسـتگاه های اجرایـی، 
خبـرگان رهبـری و امامـان محتـرم جمعـه را واجب 
شـرعی و ضـرورت اجتماعـی بداننـد و در تقویـت و 

افزایـش تاثیـر آن صمیمانـه مجاهـدت کنید.
موقعیـت  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
نماینـدگان  بـه  اسـتراتژیک مـرزی اسـتان خطـاب 
مجلـس یازدهـم افـزود: ایـن فرصـت را را غنیمـت 
شـمرده و بـا اسـتفاده از ایـن ظرفیـت موجـود در 

زمینـه رونـق اقتصـادی، توریسـم پزشـکی، مبادالت 
سـازنده ی مـرزی، کاهـش بیـکاری و بهبود معیشـت 
مـردم غیـور آذربایجـان لحظـه ای از عمـر خدمتتـان 

را هـدر ندهیـد.
او در ادامـه بـا اشـاره به نقـش حیاتی بـازار تبریز 
در طـول تاریـخ در شـمال غـرب و کل کشـور گفت: 
بسترسـازی بـرای بهرگیـری از ظرفیـت بـازار تبریـز 
بـازار تبریـز بـرای رفع معضـات کسـب و کار، توجه 
بـه امر صـادرات و واردات، رفع مشـکات موسسـات 
کار آفریـن از نقدینگی و مشـکات بانکی، مواد اولیه، 
تجهیـزات صنعتـی و گره هـای اداری و گمرکـی جـز 
اولویت هـای کاری وکای ملـت در بهارسـتان باشـد.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی گفـت: 
فرصـت حـدود صـد روزه تـا افتتـاح مجلـس جدیـد 
تمـام منتخبـان بویـژه عزیزانـی کـه دوره نخسـتین 
خدمتـی را تجربـه می کننـد نهایـت اسـتفاده را بـه 
عمـل آورنـد بـا مطالعـه دقیق، قانـون اساسـی، آئین 
نامـه داخلـی مجلـس، اسـناد باالدسـتی، برنامه های 
پنـج سـاله و بـا برگـزاری نشسـت های هم اندیشـی، 
اتاق هـای فکـر و دیدار هـای کاربـردی مسـتقیم بـا 
مـردم اشـراف خـود بـر مشـکات و معضات اسـتان 
و کشـور را بیافزاینـد تـا نمایندگانـی شایسـته بـرای 

اسـتان آذربایجان شـرقی باشـند.
در ایـن دیـدار تعـدادی از منتخبـان مـردم نکاتی 
در پیرامون مسـائل و مشـکات اسـتان مطرح کردند.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تبریــز، موســس و رئیــس هیئــت 
مدیــره  شــرکت دانــش بنیــان فــرا دمــا بنیــان بــا حضــور در دفتــر 
ــان در  ــش بنی ــه نقــش شــرکت هــای دان روزنامــه عجــب شــیر ب

توســعه، فنــاوری و کارآفرینــی در کشــور پاســخ داد. 
ــرودی  ــدی قاســمی کاک ــر مه ــا، دکت ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر اســتان آذربایجــان  ــاور برت ــز و فن هیئــت علمــی دانشــگاه تبری
ــه نقــش شــرکت هــای دانــش در توســعه،  شــرقی در ســال 9۸ ب
فنــاوری، کارآفرینــی در کشــور پرداختــه و گفــت:  شــرکت هــای 
ــر در  ــیار موث ــاي بس ــي از نیروه ــوان یک ــه عن ــان، ب ــش بنی دان
تحــوالت اقتصــادي و اجتماعــي بــه شــمار مــي آیـــد و یــک کاالي 
ــش را  ــوان دان ــی ت ــزود: م ــردد؛ وی اف ــي گ ــي محســوب م عموم
بــدون کـــاهش و اســـتهاك بــا دیگــران بــه مشــارکت گذاشــت. 
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تبریز تصریح کـرد: اقتصـاد دانش 
بنیـان نیـز بـه عنـوان آخریـن مرحلـه توسـعه در بازسـازی اقتصاد 
جهانـی شـناخته شـده و افـزود: در نوآوری های تکنولوژیکـی و نیاز 
رقابتـی جهانـی برای نـوآوری با محصـوالت و فرآیندهـای جدیدی 

کـه از جامعـه تحقیـق توسـعه می یابد، مشـخص شده اسـت.
ــه روش تولیــدی گفتــه می شــود  ــان ب وی ادامــه داد: دانش بنی
ــا  ــوس ی ــزوده محس ــاد ارزش اف ــرای ایج ــش ب ــه در آن از دان ک
غیرمحســوس اســتفاده می شــود،وی بــا بیــان ایــن که کارشناســان 
ــا  ــورمان تنه ــادی کش ــرمایه  های اقتص ــه س ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــع زیرزمینــی ماننــد نفــت نیســت اظهــار کــرد:  ــه مناب محــدود ب
ــع  ــد و در واق ــاب می آی ــه حس ــی ب ــرمایه اصل ــانی س ــروی انس نی
ــروی انســانی خــاق و  ــر نی ــان ب ــی اقتصــاد دانش بنی اصــول اصل

متخصــص اســتوار شــده اســت.
ــار  ــا در اختی ــا ب ــور م ــت: کش ــراز داش ــتان اب ــر اس ــاور برت فن
ــای  ــاال در زمینه ه ــای ب ــیل ه ــوان و پتانس ــت ج ــتن جمعی داش
فنــاوری، چنــد ســالی اســت بــا هدایــت رهبــر معظــم انقــاب بــه 
ســوی پیــاده  ســازی ایــن مــدل از اقتصــاد رهنمــون شــده اســت. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: اقتصــاد 

دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه براســاس تولیــد، توزیــع و 
کاربــرد دانــش و اطاعــات شــکل گرفتــه، ســرمایه گذاری در 
ــم و  ــش عل ــرد و نق ــکل می گی ــه ش ــش پای ــع دان ــش و صنای دان

ــت. ــاد اس ــیار زی ــاوری در آن بس فن
ــت از شــرکت هــا و مؤسســات  ــون حمای ــه قان ــا اشــاره ب وی ب
دانش بنیــان و تجاری ســازی نــوآوری هــا و اختراعــات کــه در 
ــوری اســامی  ــون اساســی جمه ــتای اجــرای اصــل ۱۲۳ قان راس
ــا و  ــزود: شــرکت ه ــید اف ــب رس ــه تصوی ــال ۱۳۸9ب ــران در س ای
ــا  ــی ی ــه ای خصوص ــا مؤسس ــرکت ی ــان را ش ــات دانش بنی مؤسس
ــروت،  ــم و ث ــی عل ــه منظــور هم افزای ــه ب ــرده ک ــی ک ــی تلق تعاون

توســعه اقتصــاد دانش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی و 
تجاری ســازی نتایــج تحقیــق و توســعه )شــامل طراحــی و تولیــد 
کاال و خدمــات( در حــوزه فنــاوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده 
فــراوان تشــکیل می شــود، مهمتریــن گام در توســعه اقتصــاد 

ــش بنیــان در کشــور را فراهــم ســاخته اســت. دان
اســتاد گــروه مهندســی مــواد دانشــگاه تبریــز گفــت: تغییــرات 
ســریع علــم و فنــاوری، جهــان را وارد عصــر جدیــدی کــرده اســت 
کــه یکــی از مشــخصه هــای بــارز آن توســعة کارآفرینــی فناورانــه 
اســت کــه فرایندهــای تولیــد، توزیــع و مصــرف را دگرگــون کــرده 
و ســاختارهای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی را دســت خــوش 

تغییــرات بنیادیــن کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: مجموعــه ای از اقدامــات انجــام گرفتــه در طول 
ســه دهــة گذشــته ماننــد «ایجــاد ســازمان پژوهشــهای علمــی و 
صنعتــی ایــران»، «ایجــاد صندوقهــای متعــدد بــرای توســعة 
فنــاوری در کشــور»، «تدویــن ســند چشــمانداز»، «بازنگــری اصــل 
44 قانــون اساســی بــا هــدف تقویــت بخــش خصوصــی»، «توجــه 
بــه موضــوع کارآفرینــی و اقتصــاد دانــش بنیــان در برنامــه هــای 
توســعة ســوم، چهــارم و پنجــم»، «ایجــاد پارکهــای علــم و فنــاوری 
و مراکــز رشــد» و «تأســیس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی» بــرای 
ــوان  ــه عن ــان ب ــش بنی ــرکتهای دان ــان و ش ــت از کارآفرین حمای
تحقــق یکــی از اهــداف برنامــه هــای توســعه صــورت گرفته اســت.

دکتــر قاســمی بــا عنــوان ایــن موضــوع کــه اســتقبال سیاســت 
گــذاران از اتخــاذ رویکــرد جدیــد بــه کارآفرینــی یعنــی کارآفرینــی 
فناورانــه در برنامــة توســعة پنجــم نشــان دهنــدة اهمیــت توســعة 
ــاوری،  ــل آن در توســعة فن ــی بدی ــه و نقــش ب ــی فناوران کارآفرین
اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال، ثــروت و رفــاه در جامعــه اســت اظهــار 
ــارت  ــه عب ــی فناوران ــوع کارآفرین ــن ن ــی ای ــت: خروج ــرد و گف ک
ــوآوری  ــر دو(  و ن ــت و ه ــوآوری محصــول )کال، خدم اســت از: ن
ــه  ــی فناوران ــر کارآفرین ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــد. وی مهمتری فرآین
ــرمایه،  ــگاه، س ــت، دانش ــزود: دول ــمرده و اف ــن برش ــن چنی را ای

ــاور.  ــن فن ــازار/ مشــتریان، مشــاوران و کارآفری زیرســاخت، ب
دکتــر قاســمی فنــاور برتــر اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد 
بــر ایــن کــه متخصصیــن دانشــگاهی بــه عنــوان مهمتریــن عامــل 
موثــر بــر ایــن کارآفرینــی نقــش مهــم و حیاتــی را ایفــا مــی کننــد 
ــاب  ــا انتخ ــاس ب ــن اس ــر ای ــگاهها ب ــت دانش ــروری اس ــت: ض گف
مــدل هــای درســت نقــش جدیــد خــود را در توســعه فعالیتهــای 

فناورانــه بازتعریــف نماینــد.  

منتخبان مردم در مجلس یازدهم در جهت حل مشکالت تالش کنند 

هم افزایی علم و ثروت مهمترین گام در توسعه اقتصاد دانش بنیان

کرونا باعث تعلیق رزمایش مشترک 
کره جنوبی و آمریکا شد

درپـی نگرانـی از شـیوع گسـترده ویـروس کرونا، 
ارتـش  کره جنوبـی و آمریـکا رزمایـش مشـترك خود 

بـرای فصـل بهـار را تعلیـق کردند. 
به گـزارش ایرنا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش 
کرد که شـماری از سـربازان ارتش به کرونا آلوده شـده اند و 

این زمان مناسـبی برای برگزاری رزمایش نیست.
سـتاد کل ارتـش کـره جنوبی در بیانیـه ای آورده 
اسـت کـه قـرار بود رزمایش مشـترك شـبیه سـازی 
رایانـه ای دو کشـور در مـاه مـارس برگزار شـود ولی 

فعـا بـه تعویق مـی افتد.
ایـن بیانیـه مـی افزاید تا زمانـی که وضعیـت به حال 
عـادی بازنگـردد، ایـن رزمایش برگـزار نخواهد شـد. زیرا 
کشـور باالترین سطح هشـدار و خطر را اعام کرده است.

ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه یک مـورد مرتبـط با 
مسـایل ایمنـی بهداشـتی باعث مـی شـود ارتش های 
دو کشـور تصمیم بـه تعلیق رزمایش مشـترك بگیرند.

ارتـش کـره جنوبی اعام کـرده که دسـتکم ۲۱ نفر 
از سـربازان و کادر نظامی کشـور به کرونا آلوده شـده اند 

و 9 هـزار و ۵۰۰ نیروی نظامی دیگر قرنطینه هسـتند.
یـک سـرباز ۲۳ سـاله آمریکایـی نیـز در بخـش 
چیلگـوك کـره جنوبـی بـه کرونا آلوده شـده اسـت.

ارتـش هـای دو کشـور از سـال ۲۰۱۸ میـادی 
بـرای جلوگیـری از نگرانی های فزاینـده امنیتی کره 
شـمالی دامنـه رزمایش مشـترك را کاهـش داده اند.

کریمی مطرح کرد:
واحدهای تولیدی ناکام

 از تسهیالت بانکی

ـــدات  ـــس تولی ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
صـــادرات  محـــور را بهتریـــن گزینـــه بـــرای 
اختصـــاص تســـهیات بانکـــی دانســـت از اینکـــه 
ـــت  ـــارت اس ـــوزه تج ـــی در ح ـــودهای بانک ـــع س توزی

نـــه واحدهـــای تولیـــدی، انتقـــاد کـــرد. 
ـــی  ـــر کریم ـــی اکب ـــت، عل ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــی  ـــهیات بانک ـــترین تس ـــه بیش ـــاد از اینک ـــا انتق ب
ــق  ــور تعلـ ــادرات  محـ ــدات صـ ــش تولیـ ــه بخـ بـ
نمی گیـــرد، توضیـــح داد: تولیـــدات صـــادرات  
اختصـــاص  بـــرای  گزینـــه  بهتریـــن  محـــور 
ـــاد  ـــر ایج ـــه عاوه ب ـــت چراک ـــی اس ـــهیات بانک تس
ــور  ــرای کشـ ــادرات بـ ــل صـ ــه دلیـ ــتغال، بـ اشـ

درآمدزایـــی نیـــز دارنـــد.
ــداب  ــان و خنـ ــردم اراك، کمیجـ ــده مـ نماینـ
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه 
ــا  ــود را بـ ــی خـ ــپرده های بانکـ ــی سـ ــام بانکـ نظـ
ـــه داد:  ـــد، ادام ـــذب می کن ـــردم ج ـــاال از م ـــود ب س
بانک هـــا بـــرای پرداخـــت ایـــن ســـود بـــاال بایـــد 
ـــود  ـــه بیشـــترین س ـــد ک ـــرادی تســـهیات ده ـــه اف ب
ـــود  ـــن س ـــه ای ـــا ک ـــد و از آنج ـــک می دهن ـــه بان را ب
ــع  ــی توزیـ ــارت و بازرگانـ ــوزه تجـ ــا در حـ عمدتـ
ـــدی  ـــای تولی ـــد، واحده ـــوزه تولی ـــه ح ـــود ن می ش
ـــی  ـــتم بانک ـــق سیس ـــی از طری ـــن مال ـــا از تامی عم
ـــد. ـــی را دارن ـــن دسترس ـــتند و کمتری ـــروم هس مح

ـــی  ـــرایط فعل ـــی در ش ـــام بانک ـــه وی نظ ـــه گفت ب
ــاختار و  ــور نیســـت، بنابرایـــن بایـــد سـ تولیدمحـ
ســـازوکاری تعریـــف شـــود کـــه ایـــن نقدینگـــی 
عظیـــِم بلوکـــه شـــده در بانک هـــا در اختیـــار 

تولیـــد، اشـــتغال و صـــادرات قـــرار گیـــرد.
کریمـــی معتقـــد اســـت بایـــد مجموعـــه ای 
ــود  ــرخ سـ ــی، نـ ــود بانکـ ــورد سـ ــر در مـ از تدابیـ
تســـهیات و اولویت بنـــدی تســـهیات لحـــاظ 
ــوه  ــا نحـ ــه بـ ــرایط فعلـــی در رابطـ ــا شـ ــود تـ شـ
ـــدات  ـــش تولی ـــه بخ ـــی ب ـــهیات بانک ـــت تس پرداخ

ــد. ــر کنـ ــور تغییـ ــادرات محـ صـ
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ـــوان  ـــه  عن ـــه داد: ب ـــی ادام ـــان مثال ـــا بی ـــامی ب اس
مثـــال بایـــد توجـــه بـــه »ســـرمایه در گـــردش« 
ــا قـــرار گیـــرد چراکـــه  در اولویـــت کاری بانک هـ
بســـیاری از واحدهـــای تولیـــدی تمامـــی شـــرایط 
تولیـــد را دارا هســـتند امـــا ســـرمایه در گـــردش 
ـــردش  ـــرمایه در گ ـــا س ـــه آن ه ـــر ب ـــا اگ ـــد ام ندارن
داده شـــود بـــدون ســـرمایه گـــذاری جدیـــد 
می تواننـــد تولیـــد و اشـــتغال را افزایـــش دهنـــد.

آذربایجان میزبان »جام دریا« و 
ایران میزبان »غواصی عمق«

ــوری  ــور جمه ــا کش ــق ب ــی عم ــی غواص میزبان
اســامی ایــران اســت کــه در ســال ۲۰۲۰ میــادی 

ــد شــد.  ــزار خواه ــش برگ ــره کی در جزی
ــت  ــن امنی ــتای تامی ــنا، در راس ــزارش ایس ــه گ ب
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی دریای ــزر نی خ
ایــران تاکیــد دارد کــه ایــن امنیــت بایــد بــه شــکل 
جمعــی حفــظ شــود و توســعه پیــدا کنــد و در 
ایــن زمینــه  مذاکــرات و همکاری هایــی را آغــاز 
ــه  ــا متوج ــن همکاری ه ــی از  ای ــت. بخش ــرده  اس ک
مجموعــه مســابقات نظامــی اســت و کشــور جمهوری 

ــت. ــا اس ــام دری ــابقات ج ــان مس ــان میزب آذربایج
همزمــان بــا ایــن دوره از مســابقات، میزبانــی 
غواصــی عمــق بــا کشــور جمهــوری اســامی ایــران 
ــن مســابقات  ــروز دو دوره از ای ــه ام ــا ب ــه ت اســت ک
برگــزار شــده اســت و بــرای ســال ۲۰۲۰ میــادی در 
خلیــج فــارس در جزیــره کیــش برگــزار خواهــد شــد 
ــت  ــز جه ــان نی ــور آذربایج ــای کش ــروی دری و از نی
حضــور در مســابقات غواصــی دعــوت خواهــد شــد.

نماینده چین در سازمان های بین المللی 
در وین 

مشکل اجرای برجام ناشی از خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق است

ــی  ــن الملل ــازمان های بی ــن در س ــده چی نماین
ــر این کــه »مشــکات پیرامــون اجــرای  ــا تاکیــد ب ب
برجــام ناشــی از خــروج آمریــکا از ایــن توافــق 
پاســخ  تحریم هــا  بازگردانــدن  گفــت:  اســت«، 

چالش هــای پیــش روی مــا نیســت. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری 
در  چیــن  نماینــده  چــون  وانــگ  شــینهوا، 
یــک  در  ویــن  در  المللــی  بیــن  ســازمان های 
روز  نشســت  بــه  اشــاره  بــا  خبــری  نشســت 
چهارشــنبه کمیســیون مشــترك برجــام اظهــار 
ــه  ــران ب ــا ای ــق هســته ای ب داشــت: طرف هــای تواف
منظــور یافتــن راهکارهــای ویــژه بــرای حفــظ ایــن 

توافــق در حــال رقابــت بــا زمــان هســتند.
وی ادامــه داد: مشــکاتی کــه اکنــون در اجــرای 
برجــام بــا آن مواجــه هســتیم تــا حــد بســیار 
زیــادی ناشــی از خــروج یکجانبــه آمریــکا از توافــق 
و سیاســت فشــار حداکثــری آن علیــه ایــران اســت.

وانــگ چــون تصریــح کــرد: راه حلــی کــه 
یــک  هســتند  آن  روی  کار  حــال  در  طرف هــا 
ــل  ــاس عم ــر اس ــه ب ــت ک ــه گام اس ــول گام ب فرم
متقابــل بنــا شــده کــه از طرفــی می توانــد بــه 
ایــران بــرای بهــره منــدی از منافــع اقتصــادی برجام 
کمــک کنــد و از طرفــی دیگــر، اطمینــان دهــد کــه 
تمــام طرف هــا بایــد مجــددا در رونــد اجــرای کامــل 

ــوند. ــه کار ش ــت ب ــاره دس ــام دوب برج
ــازوکار  ــه س ــت ک ــن گف ــن همچنی ــده چی نماین
ــات در برجــام در دســتور کار نشســت  حــل اختاف
ــرار  روز چهارشــنبه نشســت کمیســیون مشــترك ق
متفاوتــی  دیدگاه هــای  البتــه  و  اســت  نداشــته 

ــود دارد. ــوع وج ــن موض ــاره ای درب
وی بــا بیــان این کــه »بازگردانــدن تحریم هــا 
پاســخ چالش هــای پیــش روی مــا نیســت«، افــزود: 
ــق  ــت در ازا تواف ــن نشس ــدگان در ای ــرکت کنن ش
ــت  ــام اس ــل انج ــه قاب ــه ک ــه روی آن چ ــد ک کردن
ــد  ــن رون ــد ای ــه می توان ــزی ک ــز شــوند، چی متمرک
)اجــرای برجــام( را پیــش ببــرد و بــه حفــظ برجــام 

ــد. ــی کمــک کن ــه گرای و چندجانب
روز  برجــام  مشــترك  کمیســیون  نشســت 
ــق  ــای تواف ــرف ه ــام ط ــور تم ــا حض ــنبه ب چهارش
ــن  ــدگان در ای ــرکت کنن ــد. ش ــزار ش ــن برگ در وی
ــدی  ــره من ــام و به ــظ برج ــزوم حف ــر ل ــت ب نشس
ایــران از منافــع اقتصــادی ایــن توافــق تاکیــد 

ــد. کردن
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خود را در نظر بگیرند 

ــاد  ــه ابع ــر توجــه ب ــتاندار آذربایجان شــرقی ب اس
مختلــف تصمیمــات از ســوی مســووالن و کارگزاران 

بخش هــای مختلــف تأکیــد کــرد. 
ــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی در  ب
جلســه کمیســیون تنظیــم بــازار اســتان، بــر توجــه 
ــات از ســوی مســووالن  ــف تصمیم ــاد مختل ــه ابع ب
ــرد و  ــد ک ــف تأکی ــای مختل ــزاران بخش ه و کارگ
ــری در خصــوص مســائل  ــار داشــت: تصمیم گی اظه
حوزه هــای مختلــف بایــد بــا در نظــر گرفتــن 
ــی آن انجــام  ــات سیاســی، اقتصــادی و اجتماع تبع
ــت  ــا معیش ــه ب ــائلی ک ــاره مس ــژه درب ــود و به وی ش
ــد در  ــت، بای ــاط اس ــردم در ارتب ــب  و کار م و کس

تصمیم گیری هــا دقــت کافــی صــورت گیــرد.
وی با اشــاره بــه اقدامــات انجام یافته در راســتای 
ــای  ــتان، از تاش ه ــا در اس ــاری کرون ــرل بیم کنت
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و ســایر دســتگاه های 
ــادآور  ــرد و ی ــی ک ــه قدردان ــن زمین ــوول در ای مس
ــن مســئله در حــال حاضــر، ســامت  شــد: مهم تری
مــردم اســت و نســبت بــه ایــن مســئله بایــد دقــت، 
جدیــت و آمادگــی کامــل داشــته باشــیم؛ در عیــن 
ــای  ــه و فعالیت ه ــی جامع ــت روان ــد امنی حــال نبای

اقتصــادی دچــار اختــال شــود.
و  اجرایـــی  دســـتگاه های  از  پورمحمـــدی 
ـــن  ـــد، تأمی ـــوص تولی ـــا در خص ـــت ت ـــی خواس نظارت
ــه  ــات مقابلـ ــتی و ملزومـ ــواد بهداشـ ــع مـ و توزیـ
بـــا شـــیوع بیمـــاری کرونـــا، نظـــارت کافـــی بـــر 
ــع  ــد و توزیـ ــز تولیـ ــف و مراکـ ــای مختلـ بخش هـ
ـــدی  ـــکل ج ـــه ش ـــان ب ـــا متخلف ـــند و ب ـــته باش داش

برخـــورد کننـــد.
ــت و  ــن تقوی ــرقی همچنی ــتاندار آذربایجان ش اس
ــای  ــه کااله ــن و عرض ــر تأمی ــا ب ــدید نظارت ه تش
اساســی و مایحتــاج عمومــی مــردم را مــورد تأکیــد 
بایــد جلــوی  و خاطرنشــان ســاخت:  داد  قــرار 
ــای اساســی  ــا کااله ــه شــود ت سوءاســتفاده ها گرفت
ــه  ــه دســت مصرف کننــده واقعــی و مــواد اولیــه ب ب

ــد. ــدگان برس ــت تولیدکنن دس
در ایــن جلســه وضعیــت تولیــد، توزیــع و ذخیــره 
ــن  ــردم و همچنی ــاز م ــورد نی ــی م ــای اساس کااله
رونــد تأمیــن و ذخیره ســازی میــوه شــب عیــد 

بررســی شــد.

ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــده فســاد کان ۱۶ ه پرون
گــروه عظــام بــه عنــوان دومیــن پرونــده فســاد کان 

اقتصــادی مــورد رســیدگی قــرار گرفــت. 
ــای  ــوان، پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــی  ــده ۱۶ هــزار میلیــارد تومانــی عبــاس ایروان پرون
مدیــر گــروه خودروســازی عظــام هــم بــه شــعبه 4 
ــاز  ــادی ب ــد اقتص ــه مفاس ــیدگی ب ــژه رس دادگاه وی

شــد.
ــام  ــه اته ــن ب ــش از ای ــه پی ــی ک ــاس ایروان عب
ــاز  ــر مج ــده واردات غی ــی االرض در پرون ــاد ف افس
ــات  ــان دادن قطع ــوز نش ــودرو و گاز س ــات خ قطع
بنزیــن ســوز تحــت محاکمــه قــرار گرفتــه بــود، بــار 
ــای  ــادی پ ــاد اقتص ــده کان فس ــرای پرون ــر ب دیگ

ــد. ــه آم ــز محاکم می
حجــم فســاد مالــی ایــن پرونــده ۱۵ هــزار و ۷۵۳ 
میلیــارد و ۲۶۶ میلیــون و ۱۱۵ هــزار و 4۲۸ تومــان 
اســت و پــس از پرونــده فســاد بابــک زنجانــی، 
ــادی  ــاد اقتص ــزرگ و کان فس ــده ب ــن پرون دومی

ــه شــمار مــی رود. کشــور ب
در حــال حاضــر عبــاس ایروانــی دو پرونــده بــاز 
ــادی  ــد اقتص ــژه مفاس ــارم دادگاه وی ــعبه چه در ش
قطعــات  قاچــاق  پرونــده  در  او  اتهامــات  و  دارد 
خــودرو، افســاد فــی االرض، پرداخــت رشــوه، جعــل 

ــت. ــول اس ــناد معج ــتفاده از اس ــناد و اس اس
در پرونــده قاچــاق قطعــات خــودرو در کنــار 
ــون  ــری همچ ــان دیگ ــام متهم ــی، ن ــاس ایروان عب

امیــر رضــا رفیعــی، مرتضــی روغنی هــا، حامــد 
ــان و  ــا، حســن صمدی ــرم نی ــی ک ــور، عل خاتمــی پ
مهــدی شــهابی بــه عنــوان متهمــان پرونــده دیــده 

می شــود. 

ــارج  ــی قصــد خ ــارد تومان ــزار میلی ــم ۱۶ ه مته
ــردن اســناد خــود را داشــت ک

ــه کمتــر و دور  ــرای پرداخــت تعرف ــن گــروه ب ای
زدن گمــرك اقــدام بــه پرداخــت رشــوه بــه ترخیص 
ــر و  ــل مه ــا جع ــد و ب ــرده بودن ــرك ک کاران گم
ســربرگ شــرکت های خارجــی قاچــاق ســازمان 
یافتــه ای را انجــام دادنــد، امــا عــاوه بــر ایــن اقــدام 
و پرونــده بــرای گــروه عظــام خــودرو، پرونــده 

ــت. ــده اس ــاز ش ــری در دادگاه ب ــد دیگ جدی
عبــاس  صــادره  کیفرخواســت  اســاس  بــر 
ــاد  ــان فس ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱۶ ه ــی ح ایروان
ــت،  ــک مل ــه ۶ بان ــام داده و ب ــادی انج کان اقتص
مســکن، ســپه، صــادرات، توســعه صــادرات و ملــی 
اســاس  بــر  و   دارد  بانکــی  کان  بدهی هــای 
ــری  ــی او  رهب ــه ایروان ــادره علی ــت ص کیفرخواس
ــا پرداخــت رشــوه های  گــروه را برعهــده داشــته و ب
ــود از  ــه خ ــناد علی ــردن اس ــارج ک ــد خ کان قص
ــن  ــه همی ــت، ب ــته اس ــتاندارد را داش ــازمان اس س
ــم او  ــق تی ــان از طری ــغ ۵۰ میلیــون توم دلیــل مبل
ــتاندارد داده  ــازمان اس ــدان س ــن از کارمن ــه دو ت ب

ــت. ــده اس ش

ایــن متهــم از بانــک هــای مختلــف بــدون 
وثیقــه و اعتبــار ســنجی بــرای واردات قطعــات 
خــودرو تســهیات کان گرفتــه و ایــن تســهیات را 
پرداخــت نکــرده اســت. البتــه از آنجایــی کــه وثیقــه 
ای بــرای اعطــای تســهیات دریافــت نشــده صــوری 
بــودن فاکتورهــای واردات قطعــات خــودرو کــه بــه 

ــه شــده محــرز اســت. ــک ارائ بان
ــه ۶  ــم ب ــن مته ــود ای ــات موج ــب گزارش حس
ــزان  ــه می ــکن ب ــک مس ــه بان ــی دارد؛ ب ــک بده بان
ــارات،  ــم ام ــزار و ۲۰۲ دره ــون و ۲44 ه 4۷۵ میلی
ــون و ۲۸۶  ــزان ۳۷۱ میلی ــه می ــی ب ــک مل ــه بان ب
و ۲۱۶  و ۲ هــزار  امــارات  و ۶۵9 درهــم  هــزار 
میلیــون و ۸۲۰ هــزار ریــال، بــه بانــک صــادرات بــه 

ــم،  ــزار و 94۲ دره ــون و 4۲4 ه ــزان ۶۳9 میلی می
بــه بانــک توســعه صــادرات بــه میــزان ۱۵۷ میلیــارد 
و 9۶۳ میلیــون و ۸۲۵ هــزار و ۱4۵ ریــال و ۱۲ 
میلیــون و ۵۲۸ هــزار و 4۶۳ یــورو، بــه بانــک ســپه 
بــه میــزان ۳۲ میلیــون و ۸۱۶ هــزار و ۸۷9 دالر بــه 
بانــک ملــت بــه میــزان ۱۶ میلیــون و ۱۶9 هــزار و 

ــت. ــکار اس ۲۱۸ دالر بده
عــاوه بــر آن ایــن متهــم بــه جعــل در ۳۶ فقــره 
گواهــی بازرســی جعلــی و ۶9 فقــره بارنامــه جعلــی 

متهــم اســت.
ــا ســوء اســتفاده از نفــوذ خــود قصــد  ــی ب ایروان
کســب منفعــت کان را داشــته، بــر همیــن اســاس 
ــا وارد  ــه بانک ه ــان بدهــی ب ــارد توم ــزار میلی ۱۶ ه

کــرده اســت، در حالــی کــه امــوال او هــم اکنــون ۸ 
هــزار میلیــارد تومــان اســت و از همیــن رو اموالــش 

ــد. ــای او را نمی ده ــت بدهی ه ــاف پرداخ کف

ــهیات وارد  ــت تس ــی در ازای دریاف ــچ کاالی هی
کشــور نشــده اســت 

در ایــن پرونــده کــه دومیــن پرونــده کان 
اقتصــادی کشــور اســت، رد پــای افــراد دیگــری هــم 
دیــده شــده و قــدرت اهلل شــریفی مدیــر عامــل وقــت 

ــراد اســت. ــک مســکن یکــی از آن اف بان
ایروانــی بــرای دریافــت تســهیات از ایــن بانــک 
ــد واردات کاال را  ــرده و قص ــت ک ــول کان دریاف پ
ــوری  ــده و ص ــی وارد نش ــچ کاالی ــا هی ــته، ام داش

ــت. ــرز اس ــای واردات مح ــودن فاکتوره ب
ــوان  ــام متهمــان و عن ــر ن ــر تغیی ــه عــاوه ب البت
ایــن دو پرونــده، وکیــل عبــاس ایروانــی هــم تغییــر 
یافــت و در پرونــده قاچــاق قطعــات خــودرو وکیــل 
او مدیــر خراســانی بــود، امــا در ایــن پرونــده وکیــل 

او دبیــر دریــا بیگــی اســت.
پرونــده قاچــاق قطعــات خــودرو عبــاس ایروانــی 
ــان مــاه در ۶ جلســه  ــا اواســط آب از شــهریور مــاه ت
برگــزار شــد و هنــوز رســیدگی بــه آن ادامــه دارد و 
دومیــن پرونــده ایروانــی هــم از اســفند امســال آغــاز 
شــده و تاکنــون ۲ جلســه آن برگــزار شــده و بایــد 
دیــد کــه نتیجــه رســیدگی بــه ایــن پرونده هــا چــه 

حکمــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

دومین پرونده فساد اقتصادی پس از بابک زنجانی روی میز قاضی صلواتی 

دادســتان عمومــی و انقــاب اســامی مرکــز آذربایجان شــرقی 
ــدی و  ــای تولی ــد از واحده ــام ق ــتان تم ــی اس ــتگاه قضائ ــت: دس گف

صنعتــی حمایــت می کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، بابــک محبــوب علیلــو در جلســه بررســی 
ــر تســریع در  ــز، ب ــل و خــودروی تبری ــی مب مشــکات شــهرك صنعت
حــل و فصــل مشــکات خدماتــی و تکمیــل زیرســاخت هــای ایــن دو 

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــم صنعت ــهرك مه ش
وی از مدیـران دسـتگاه هـای مربوطـه از جمله شـرکت بـرق منطقه 
ای آذربایجـان و مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای آذربایجان 
شـرقی خواسـت تا در کوتـاه ترین زمان نسـبت به تأمین برق و سـاخت 

پسـت فـوق توزیع این شـهرك هـا اقـدام و نتیجه را گـزارش کنند.
محبــوب علیلــو بــا اشــاره بــه صــورت جلســات قبلــی ســتاد اجرایــی 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری کل آذربایجــان شــرقی، از 
اجــرا نشــدن کامــل و یــا اجــرای ناقــص مصوبــات و نیــز عملــی نشــدن 

برخــی از تعهــدات قبلــی در شــهرك هــای یادشــده انتقــاد کــرد.
وی نقــش اشــتعال زایــی شــهرك هــای مبــل و خــودروی تبریــز را 
مــورد تاکیــد قــرار داد و تســریع در رفــع نواقــص خدماتــی و تکمیــل 

زیــر ســاخت هــای آن از ســوی نهادهــای مســوول را خواســتار شــد.
بــر  شــرقی  آذربایجــان  مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
رویکردهــای حمایتــی دســتگاه قضایــی اســتان از واحدهــای تولیــدی 
بــه ویــژه از واحدهایــی کــه در راســتای برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
دولــت و اشــتغال زایــی و نیــز رفــع وابســتگی بــه خــارج تــاش مــی 

ــرد. ــد ک ــد، تاکی کنن

در ایــن نشســت مقــرر شــد در مقابــل تعهــد متقابــل شــرکت بــرق 
منطقــه آذربایجــان و شــهرك هــای مبــل و خــودروی تبریــز، اداره کل 
ــی ۳  ــازه زمان ــک ب ــتان در ی ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ســاله بــا انتقــال هوایــی خــط پســت فــوق توزیــع بــه ایــن شــهرك هــا 

از مســیر اتوبــان تبریــز - صوفیــان همــکاری و موافقــت کننــد.
ــی از  ــز یک ــودروی تبری ــان و خ ــهرك مبلم ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
بزرگتریــن مراکــز فــروش مبــل و خــودرو در کشــور اســت کــه منطقــه 
ــه  ــی ب ــز در زمین ــان - تبری ــدوده مای ــز در مح ــرب تبری ــی غ صنعت

ــت. ــل اس ــاخت و تکمی ــال س ــار در ح ــاحت 4۳ هکت مس
ــدن  ــع ش ــی و واق ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب ــا توج ــهرك ب ــن ش ای
در مســیر ترانزیتــی ایــران – اروپــا و نیــز نزدیکــی بــه فــرودگاه بیــن 
ــل و  ــع مب ــورس صنای ــه ب ــد ب ــی توان ــل، م ــورت تکمی ــی، در ص الملل
خــودرو بــرای کشــورهای خارجــی بــه ویــژه کشــورهای حــوزه قفقــاز و 

ــه تبدیــل شــود. آســیای میان
ایــن شــهرك توســط بخــش خصوصــی و همــکاری شــهرداری تبریــز 
ســاخته مــی شــود و ســرمایه گــذاری اولیــه آن ۲۰۰ میلیــارد تومــان 

اعــام شــده اســت.

دستگاه قضایی آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی حمایت می کند شرکت های بهداشتی در ارس مجوز 
موقت تولید ژل می گیرند

از  مدیـر غـذا و دارو سـازمان منطقـه آزاد ارس 
مسـاعدت سـازمان غـذا و دارو برای تولید سـریع ژل 
و محلـول های پاك کننده و شستشـوی دسـت خبر 
داد و گفـت: بـر این اسـاس بـرای واحدهـای تولیدی 
ژل و محلول هـای پـاك کننـده و شستشـوی دسـت 
در صـورت وجـود ادعـای مشـترك پـاك کنندگی و 
ضدعفونـی کنندگی دسـت، مجـوز تولید موقت سـه 

ماهـه صادر می شـود. 
جمـع  در  غفـاری  مهـدی  ایرنـا،  گـزارش  بـه   
خبرنـگاران افـزود: ایـن اقدام بـه منظـور تامین اقام 
مصرفـی مـورد نیـاز جهت مقابلـه با اپیدمـی ویروس 
کوویـد ۱9 )ویـروس کرونـا( انجـام مـی شـود تـا در 
ایـن مـدت شـرکت هـای تولیـدی نسـبت بـه اخـذ 
مجـوز در خصـوص ادعـای ذکـر شـده اقـدام کننـد. 
هـای  فـراورده  تولیـد  واحدهـای  افـزود:  وی 
ارس  آزاد  منطقـه  محـدوده  در  مسـتقر  بهداشـتی 
مـی تواننـد از ایـن فرصـت ایجاد شـده جهـت تولید 
محصـوالت و عرضـه بـه بـازار مصـرف اسـتفاه کنند.

اقتصاد

دلنوشته

چه غریبانه
شبی ست ،

آسمان
پر از

ستاره ،
زمین
غرِق

سکوت !

)اکبر عظیم نیا(

 (تجديد مناقصهقصه عمومي يك مرحله اي )فراخوان منا
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه زير

مناقصه گران بازگشايي پاكت ها از طريق  پيشنهادت اسناد مناقصه تا ارائه حل برگزاري مناقصه از دريافرا)ستاد( برگزار نمايد. كليه م
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( اعالم خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در 

صبح  10در سامانه از ساعت سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه 
ابنیه -گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیساتداراي از شركت هاي پيمانكاري لذا مي باشد. 11/12/1398مورخه روز يكشنبه 
 ir.   داراي مجاز دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد و شرايط مناقصه به سامانه تداركات دولت )ستاد( به آدرس 5حداقل پایه

www.setadiran  مراجعه و پس از تكميل، اسناد و قيمت پيشنهادي خود را در سامانه ثبت و عالوه بر آن پاكت الف را تحويل
 اداره كل دامپزشكي استان نمايند. –اول خيابان دامپزشكي  -خيابان راه آهن -دبيرخانه اداره كل به آدرس : تبريز

 مي باشد. 15/12/98مورخه  پنجشنبهروز  12مدت زماني دريافت اسناد مناقصه: ساعت 
 مي باشد. 25/12/98مورخه  يكشنبه روز 14مدت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 

 دستگاه مناقصه گزار تسليم مي شود.تضمين شركت در مناقصه فقط به يكي از صورت هاي زير به 
 وجوه تمركز بانك بنام مركزيبانك IR850100004054038307565520رسيد بانكي واريز وجه به حساب شماره  -1

 929135554114002699890547565520واریزبا شناسه  سپرده
( به نام شركت و شماره تلفن همراه بصورت دقيق و خوانا در پشت رسيد بانكي جهت شبا ارائه  شماره حساب ) ترجيحا  1-1

 الزامي مي باشد. استرداد
و شناسه ملي  411369578494ضمانت نامه بانكي به نفع اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي به كد اقتصادي :  -2

14002699890 
ماه  3ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها مي باشد و براي  3مدت اعتبار ضمانت نامه برابر با اعتبار پيشنهادي بوده و حداقل  2-1
 ر قابل تمديد باشد.ديگ

 بديهي است ضمانت هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و به نام شركت باشد.
خواهد بود و پيمانكار موظف است به محض عقد قرار داد نسبت به شروع كار  31/03/99مدت زمان اجراي پروژه حداكثر تا تاريخ 

خواهد بود و  98قانون بودجه سال  5اد خزانه اسالمي طبق بند )ب( تبصره اقدام نمايد. پرداخت صورت وضعيت ها به صورت اسن
 مي باشد. 17/08/1400مورخه ( 808)اخزا موعد سر رسيد اين اسناد 

 تضمن شركت در مناقصه )ريال( برآورد اوليه به )ريال( رشته شهرستان پروژه
 000/000/503 000/000/055/10 مكانيك/ابنيه/برقتاسيسات  تبريز احداث و تكميل آزمايشگاه دامپزشكي

 
در محل اداره كل دامپزشكي مفتوح خواهد شد و انتخاب برنده بر  دوشنبه روز 14راس ساعت  26/12/98 پيشنهادات واصله در تاريخ

خواهد بود. ضمنا هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.  13/07/97مورخه  64/1587/94اساس بخشنامه شماره 
 (256داخلي 041-34440025-28اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار )

م الف: 3685 
تاریخ انتشار: 1398/12/10

)روزنامه عجب شیر(

لطفــًا، چگونگــی شــروع فعالیــت 
خــود را بــه طــور مختصــر شــرح دهیــد.

نانوایــی فعالیــت  از ســال ۱۳۷۷  در شــغل 
ــردن در  ــری ک ــی کارگ ــد از مدت ــردم و بع ــی ک م
مغــازه نانوایــی کــه تجربــه کافــی را در ایــن حیطــه 
ــدم و  ــر ش ــد فطی ــث تولی ــودم، وارد بح ــب نم کس
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه کاف ــه خاطــر داشــتن تجرب ب
بــه ســرعت پیشــرفت نمــودم و بــا توّجــه بــه اینکــه 
طــرح بنــده نوعــی نــوآوری و ایجــاد شــغل جدیــد 
ــا اســتقبال هــم اســتانی هــا  محســوب مــی شــد ب
ــر  ــتانها و دیگ ــر اس ــم دیگ ــای مقی ــی ه و هریس
شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی مواجــه شــد 
ــر  ــا جــذب دو نف ــان شــد کــه ب ــاز کارم ــن آغ و ای

اســتارت خــورد. 

ــا فّعالیــت خــود  از  در حــال حاضــر ب
لحــاظ اشــتعال زایــی چقــدر توانســتید 
در ایــن بــاب گامهــای موثــری برداریــد؟

ــی  ــتغال زای ــه اش ــدیم در زمین ــق ش ــااالن موف م
نســبت بــه ســابق قدمهــای مفیــدی برداریــم طــوری 
کــه در حــال حاضــر بــاالی 4۵ نفــر بــه طــور مســتقیم 
ــا  ــا م ــر مســتقیم ب ــه طــور غی ــر ب و بیــش از ۳۰۰ نف
همــکاری دارنــد و درآمــد کســب مــی کننــد و 
اعتقادمــان بــر ایــن اســت کــه اگــر اراده و نظــم کاری را 
ســرلوحه برنامــه هــای کاری مــان قرار دهیم، پیشــرفت 

ــم داشــت. ــن بخــش خواهی هــای بزرگــی را در ای

ــه  ــه قــدم مثبــت شــما ب ــا توجــه ب ب
عنــوان کارآفریــن برتــر، انتظــارات شــما 
ــد  ــران ارش ــط و مدی ــئوالن ذیرب از مس
دولتــی جهــت حمایــت از تولیــد و 
فعالّیــت هــای همــکاران شــما چیســت؟

ــه  ــواد اولی ــه مســئله آرد و م ــه اینک ــا توجــه ب ب
مــا جــزو کاالهــای اساســی  مــی باشــد و در واقــع 
ــوان  ــی ت ــرد نم ــی گی ــعه را م ــد و توس ــوی رش جل
برنامــه بلنــد مــّدت را در ایــن بــاب تهّیــه وتدویــن 
کــرد. امیــدوارم مســئولین محتــرم بــرای تولیداتــی 
کــه مــواد اولیــه آنهــا جــزو کاالهــای اساســی اســت، 
ــن  ــدگان در ای ــد کنن ــا تولی ــند ت ــری بیندیش تدابی
ــئولین  ــوند. از مس ــه نش ــکل مواج ــا مش ــورد  ب م
محتــرم تقاضــا دارم بــرای کارگاههــای کوچــک 
اهمیــت بیشــتری بدهنــد.  چــون کارگاههــای 
ــی  ــی م ــد میلیون ــد ص ــای چن ــا وامه ــک ب کوچ
تواننــد نیــروی کار بیشــتری جــذب نماینــد و ایــن 
ــرای  ــزرگ ب ــای ب ــه ه ــه کارخان ــی اســت ک در حال

ــی  ــول م ــان پ ــارد توم ــد میلی ــر چن ــذب ده نف ج
ــه ام از مســئولین  ــد. در آخــر عرائضــم، گای خواهن
ــت از  ــی جهــت حمای ــون ریال ــه تاکن ــن اســت ک ای
ــواده هــای  ــی از خان ــان آور خیل کارگاه بنــده کــه ن
کــم بضاعــت شــده اســت، پرداخــت نشــده اســت. 

ــر  ــان ب ــما در کارت ــت ش ــز موفقی رم
ــت؟  ــوده اس ــتوار ب ــی اس ــه عوامل چ

ــد. ــرح نمایی ــل آن را مط دالی
در واقــع اگــر مدیریــت بنــده نبــود امــکان 
نداشــت در شــهر کوچــک و ده هــزار نفــری بتــوان 
ــن مــدت نگــه داشــت  ــا ای ــر را ت ــداد کارگ ــن تع ای
ــتکار  ــده پش ــت بن ــز موفقی ــر از از رم ــی دیگ و یک
و خســته نشــدن از کار مــی باشــد. چــرا کــه 
ــه  ــرش ب ــا آخ ــد ت ــم بای ــروع کردی ــر کاری را ش ه
نتیجــه نرســیده، از تــاش دســت برنداریــم و بــرای 
رســیدن بــه موفقیــت در مســیر بایــد برنامــه ریــزی 
ــم  ــه توضیــح مــی دان الزم را داشــته باشــیم. الزم ب
ــدون  ــه ای ب ــد کننده ــچ تولی ــم هی ــه عــرض کن ک

ــود.     ــد ب ــکل نخواه مش

مصاحبه اختصاصی با کمال محبوبیان:

موفقیت در قالب اراده شکل می گیرد
مرتضی محمدی اقدم

کمال محبوبیــان به عنــوان کارآفرین 
نمونــه شهرســتان هریــس و تولیــد 
کننــده برتــر در ایــن خّطــه مــی 
باشــد. بــا وی بــه مناســبت فعالیـّـت 
تاثیرگــذارش در منطقــه، گفتگویی 
ترتیــب دادیــم کــه ماحصــل آن را 

مــی خوانیــد:

اداره کل دامپزشکی استان آرذبایجان شرقی

استخدام )موسسه فرهنگی(
موسسـه فرهنگی مطبوعاتی در تبریز و شـهر های دیگر جهت تکمیل کادر تخصصی 

خـود افـراد ذیل را به همـکاری دعوت می نماید.
طـــراح - صفحه آرای روزنامه 

خبـرنگار بازاریاب 
روزنامه سراسری عجب شیر

موبایل: 09143010573
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زیرساخت های عشایری ایالم در 

سیالب 2۱ میلیارد ریال خسارت دید

مدیــرکل امــور عشــایر ایــام گفــت: ۲۱ میلیــارد 
ریــال طبــق برآوردهــای اولیــه بــه زیرســاخت هــای 
ــیاب وارد  ــی از س ــارت ناش ــتان خس ــایری اس عش

شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، علــی ســلیمی اظهــار داشــت: 
ــا،  ــل ه ــا، پ ــل راه ه ــه ای ــارت ب ــزان خس ــن می ای
زیرســاخت هــای عمرانــی و چندیــن حلقــه چشــمه 
ــزان  ــن می ــش ای ــکان افزای عشــایری وارد شــد و ام

ــود دارد. خســارت وج
وی افــزود: تاکنــون هیچگونــه خســارت جــدی و 
قابــل ذکــری ناشــی از ســیاب اخیــر بــرای احشــام 
یــا وســایل زندگــی عشــایر ســاکن در اســتان ایــام 

ایجــاد نشــده اســت.
ــد:  ــادآور ش ــام ی ــایری ای ــور عش ــرکل ام مدی
پیــرو اخطارهــای مکــرر هواشناســی مبنــی بــر وقوع 
بــارش هــای ســیابی پیــش از شــروع فعالیــت ایــن 
ــان  ــی و مهم ــایر بوم ــه عش ــارش زا هم ــامانه ب س
ــا خــود و احشــام شــان از  اطــاع رســانی شــدند ت

ــد. ــان بمانن ــیاب در ام ــن س ــرات ای مخاط
ــت  ــروع فعالی ــل از ش ــرد: قب ــد ک ــلیمی تاکی س
ایــن سیســتم بارشــی عشــایر از طریــق ارســال پیــام 
کوتــاه یــا چهــره بــه چهــره در جریــان وقــوع بــارش 
ــی  ــب ایمن ــا جوان ــد ت ــرار گرفتن ــیابی ق ــای س ه
ــر  ــام در نظ ــود و احش ــرای خ ــه را ب ــن زمین در ای

ــد. بگیرن
ــا  ــنبه ت ــه از روز دوش ــیابی ک ــای س ــارش ه ب
داشــت  فعالیــت  اســتان  در  چهارشــنبه  صبــح 
موجــب بــروز خســارت هایــی بــه زیرســاخت هــای 
ــی، ابنیــه، راه، کشــاورزی و منــازل مســکونی  عمران
ــر را  ــک نف ــان ی ــام ســیاب ج ــهر ای شــد و در ش

ــت. گرف

تا هفته آینده؛
۱۵ آزمایشگاه تشخیص کرونا

 در کشور ایجاد می شود

ــانی  ــی و اطاع رس ــط عموم ــز رواب ــس مرک ریی
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــداد  ــدی تع ــش ۱۵ واح ــا افزای ــه ب ــرد ک ــام ک اع
تشــخیص  بــرای  تاییــد  مــورد  آزمایشــگاه های 
کرونــا ظــرف هفتــه آتــی ایــن تعــداد بــه ۲۲ واحــد 

ــید.  ــد رس خواه
بــه گــزارش ایرنــا، کیانــوش جهانپــور در توئیتــی 
ــرای  ــد ب ــورد تایی ــگاه های م ــداد آزمایش ــزود: تع اف
ــا  ــت و ت ــه هف ــگاه ب ــا از ۲ آزمایش ــخیص کرون تش
پایــان هفتــه ۱۵ و ظــرف هفتــه آتــی بــه ۲۲ 

ــید. ــد رس ــگاه خواه آزمایش
او ادامــه داد: ایــن ظرفیــت آزمایشــگاهی در 
مقایســه بــا کشــورهای همتــراز، کــم نظیــر و 
حتــی در پیــک نمــودار شــیوع بیمــاری کوویــد۱9 

ــود. ــد ب ــاز خواه ــخگوی نی پاس
نوشــت:  دیگــری  توئیــت  در  همچنیــن  وی 
تــردد،  محدودیــت  روزانــه،  مــراودات  کاهــش 
ــرور،  ــر ض ــفرهای غی ــو س ــات، لغ ــت تجمع ممنوعی
گردهمایی هــا،  همایش هــا،  برگــزاری  عــدم 
ــای  ــت، اردوه ــه و جماع ــاز جمع ــگاه ها، نم نمایش
ســیاحتی و زیارتــی، تعطیلــی ســینما، مراســم 
جشــن و ترحیــم، اعتــکاف و محدودیــت رفــت و آمد 
ــوی اجتنــاب  ــا اطــاع ثان ــه اماکــن زیارتــی و ... ت ب

ــت. ــر اس ناپذی

ارایه خدمات غیرحضوری به مددجویان 
کمیته امداد در آذربایجان شرقی

ــات  ــریح جزئی ــه تش ــرقی ب ــان ش ــداد آذربایج ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــت  ــت جه ــت حمای ــان تح ــه مددجوی ــوری ب ــات غیرحض ــه خدم ارای
ــت.  ــی پرداخ ــای ویروس ــا بیماری ه ــه ب ــی و مقابل ــول ایمن ــت اص رعای
ــول  ــت اص ــر رعای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــد کام ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
بهداشــتی و ایمنــی در برابــر شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار کــرد: کمیتــه 
ــوده  ــام پاســخگوی مــردم ب امــداد آذربایجــان شــرقی همچــون ســایر ای
ــاد  ــان ایج ــدان و محروم ــه نیازمن ــانی ب ــد خدمت رس ــی در رون و اختال

نشــده اســت.
ــات  ــه خدم ــاده ارائ ــی e.emdad.ir آم ــامانه اینترنت ــزود: س وی اف
اینترنتــی و غیرحضــوری اســت و مددجویــان تحــت حمایــت ایــن 
ــرقی در ۲۷  ــان ش ــداد آذربایج ــه ام ــات کمیت ــد از خدم ــاد می توانن نه
ــت و  ــاوره، بهداش ــی، مش ــتغال، وام، فرهنگ ــای اش ــرفصل در حوزه ه س
درمــان، ازدواج، مســکن و حمایت هــای خــاص بــدون مراجعــه حضــوری 

بهره منــد شــوند.
ــان  ــن روش مددجوی ــت: در ای ــتان گف ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
می تواننــد از طریــق آدرس اینترنتــی  e.emdad.ir  بــا اســتفاده 
ــی در  ــات اینترنت ــر خدم ــا دفات ــراه و ی ــی هم ــخصی، گوش ــه ش از رایان
روســتاها و شــهرها و بــدون مراجعــه بــه دفاتــر کمیتــه امــداد و درج کــد 
ملــی و شــماره شناســنامه وارد ســامانه شــده و نســبت بــه ثبــت و ارســال 

ــد. ــدام کنن درخواســت خــود اق
ثبــت شــده توســط  وی خاطــر نشــان کــرد:  درخواســت های 
مددجویــان در کمتریــن زمــان ممکــن بــه صــورت هوشــمند بــه کارتابــل 
مــددکار خانــواده در سیســتم جامــع خدمــات حمایتــی ایــن نهادمنتقــل 

شــده و رســیدگی مــی شــود.

وزیر ارتباطات در فضای مجازی نوشت:
زیرساخت های الزم 

برای برگزاری کالس های مجازی فراهم شد 

آذری جهرمــی از فراهــم شــدن امکانــات بــرای برگــزاری کاس هــای 
مجــازی بــرای جوینــدگان علــم خبــر داد. 

ـــی  ـــه تعطیل ـــه ب ـــا توج ـــوان، ب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
موقـــت دانشـــگاه ها و مـــدارس کشـــور بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا، وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات در توییتـــی از فراهـــم 
شـــدن زیـــر ســـاخت های الزم بـــرای برگـــزاری کاس هـــای مجـــازی 

خبـــر داد.
ــات  ــکاری وزارت ارتباط ــا هم ــات ب ــن امکان ــت او ای ــاس تویی ــر اس ب
ــرورش فراهــم شــده و تحصیــل علــم و دانــش در ضمــن  و آمــوزش و پ
ــرای دانــش  ــن نعمــت انســان را ب حفــظ ســامتی و مراقبــت از مهم تری

ــد. ــن می کن ــجویان ممک ــوزان و دانش آم
ــث  ــی را باع ــن عموم ــراد در اماک ــر اف ــع کمت ــی تجم آذری جهرم

ــت. ــا دانس ــروس کرون ــه وی ــا ب ــتر از ابت ــگیری بیش پیش
ــات و  ــر ارتباط ــط وزی ــده توس ــر ش ــت منتش ــن و تویی ــه مت در ادام

فنــاوری اطاعــات را مشــاهده می کنیــد:
ــا  ــگاه ها تـ ــال تعطیلـــی مـــدارس و دانشـ ــه احتمـ ــه بـ ــا توجـ » بـ
پایـــان ســـال، بـــرای همـــکاری بـــا وزارت علـــوم و آموزش وپـــرورش، 
ــم  ــازی و از راه دور فراهـ ــوزش مجـ ــت آمـ ــژه ای را جهـ ــات ویـ امکانـ
کردیـــم تـــا میلیون هـــا دانش آمـــوز و دانشـــجوی عزیـــز، ضمـــن 
حفـــظ ســـامت خـــود، از تحصیـــل علـــم هـــم جـــا نماننـــد. تجمـــع 

کمتـــر، پیشـــگیری بیشـــتر »

شهردار منطقه۴ تبریز عنوان کرد:
تدارک برنامه های متنوع خدماتی و 
فرهنگی در ستاد نوروزی شهرداری 

منطقه4 تبریز 

تـــدارك  از  تبریـــز  منطقـــه4  شـــهردار 
برنامه هـــای متنـــوع خدماتـــی و فرهنگـــی در 

داد.  نـــوروزی خبـــر  ســـتاد 
بـــه گـــزارش شـــهریار، اکبـــر امجـــدی در 
ـــز  ـــال نی ـــه امس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــن جلس ای
ماننـــد ســـال های گذشـــته اقدامـــات گســـترده ای 
بـــرای خدمات دهـــی بـــه شـــهروندان و مســـافرین 
پیش بینـــی شـــده اســـت، گفـــت: در ایـــام نـــوروز 
99 بـــا بهره گیـــری از ظرفیت هـــای موجـــود، 

خدمـــات شایســـته  ای را ارائـــه خواهیـــم کـــرد.
او بـــه فضاآرایـــی و زیباســـازی معابـــر اشـــاره 
ـــب  ـــاره و نص ـــواع گل به ـــت ان ـــت: کاش ـــرد و گف ک
المان هـــا و آثـــار پـــر محتـــوا و زیبـــا در دســـتور 

کار قـــرار دارد.
ــزی  ــو و رنگ آمیـ ــه 4 شستشـ ــهردار منطقـ شـ
مبلمـــان شـــهری را از دیگـــر اقدامـــات برشـــمرد.

امجـــدی ترمیـــم و لکـــه گیـــری آســـفالت را 
ـــرد:  ـــد ک ـــت و تاکی ـــروری دانس ـــم و ض ـــیار مه بس
آســـفالت معابـــر اصلـــی و فرعـــی ســـطح حـــوزه 
ــم  ــه ترمیـ ــورت روزانـ ــه صـ ــپ بـ ــه اکیـ ــا سـ بـ

. می شـــود
او راه انـــدازی ســـتاد مرکـــزی اســـتقبال از 
ـــوع  ـــات متن ـــا ایجـــاد خدم ـــوروزی را ب گردشـــگران ن
ــای  ــن برنامه هـ ــافرتی از مهم تریـ ــی و مسـ فرهنگـ
ـــوروز 99  ـــام ن ـــرای ای ـــار ب ـــه چه ـــهرداری منطق ش

در غـــرب تبریـــز برشـــمرد.

رئیس جهاد کشاورزی بوشهر:
هجوم ملخ ها در مقایسه با سال گذشته 

سه برابر شده است
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر عنــوان کــرد: اکنــون 
ــیب  ــاندن آس ــل رس ــه حداق ــتای ب ــا در راس ــوم ملخ ه ــا هج ــارزه ب مب

مــزارع در اولویــت ایــن ســازمان قــرار دارد. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــی منوچه ــنا، محمدتق ــزارش ایس ــه گ ب
حملــه ملــخ هــا نیازمنــد مشــارکت همگانــی اســت، افــزود: بــرای تحقــق 
ــا  ــارس و تهــران همــراه ب ــون ۲ اکیــپ از اســتان های ف ــن مهــم تاکن ای

ــد. هواپیمــای ســمپاش در اســتان بوشــهر مســتقر شــده ان
ــاه  ــن م ــر بهم ــه از اواخ ــا ک ــاره ملخ ه ــوم دوب ــد: هج ــادآور ش وی ی
امســال آغــاز شــده در مقایســه بــا ســال گذشــته ســه برابــر شــده ولــی 
ــرای  ــی ب ــای نگران ــتا ج ــن راس ــده در ای ــی ش ــش بین ــدات پی ــا تمهی ب

ــدارد. کشــاورزان وجــود ن
ــا  ــرد: ب ــد ک ــهر تاکی ــتان بوش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــه اینکــه اســتان بوشــهر یکــی از کانون هــای ورود ایــن ملخ هــا  توجــه ب
بــه کشــور اســت در صــورت عــدم مبــارزه جــدی گســتره هجــوم ملخ هــا 
ــا هــدف پیشــگیری از  ــه ســایر اســتان ها نیــز کشــیده می شــود کــه ب ب
ایــن معضــل اقدامــات مناســبی در جریــان ســفر سرپرســت وزارت جهــاد 

ــد شــد. ــزی خواه کشــاورزی برنامه ری
ــار از اراضــی اســتان بوشــهر در  ــون 4۲۵ هکت ــادآور شــد: تاکن وی ی

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــورد سمپاش ــا م ــوم ملخ ه ــل هج مقاب
سرپرســت جهــاد کشــاورزی روز پنج شــنبه بــا هــدف بازدیــد از رونــد 

مبــارزه بــا هجــوم ملخ هــا وارد بوشــهر شــد.
ــتی از  ــتان دش ــد از شهرس ــا بازدی ــفر ب ــن س ــاورز در ای ــاس کش عب
ــد  ــد خواه ــده بازدی ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــوه مب ــا و نح ــته جات ملخ ه دس
ــدی  ــار پیون ــای کن ــد از باغ ه ــن بازدی ــفر همچنی ــن س ــرد. وی در ای ک

ــه دارد. ــه ای را در برنام ــد گلخان ــد واح ــتی و چن ــتان دش شهرس
سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی پیــش از ایــن نیــز اوایــل دی مــاه 
ــد طــرح  ــه بوشــهر چن ــوری در ســفر ب ــاون رئیــس جمه ــا مع ــراه ب هم

کشــاورزی را افتتــاح کــرد.

شهر و شورا

الهیــاری  فرماندار شهرســتان آذرشــهرگفت: 
ــروس  ــیوع وی ــر ش ــود خط ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــی جامعــه  ــا ، ضمــن حفــظ آرامــش روان کرون
بایــد بــا جدیــت بــه بررســی مــوارد مشــوك و 

ــم. انجــام اقدامــات پیشــگیرانه بپردازی
وی بــا بیــان اینکــه : بایــد از طریــق آموزش 
ــای الزم  ــانی ه ــاع رس ــام اط ــی و انج همگان
،  در زمینــه کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا  اقــدام شــود ، تاکیــد کــرد: بــا 
ــا و  ــکاری شــبکه بهداشــت ، شــهرداری ه هم
دهیــاری هــای شهرســتان؛ مــوارد آموزشــی بــه 
صــورت بروشــور و بنــر در تمــام نقــاط پرتــردد 

شــهری و روســتایی نصــب و توزیــع گــردد.
ای  عــده  اقــدام  اینکــه  اظهــار  بــا  وی 
ــواد  ــی م ــران فروش ــکار  و گ ــودجو در احت س
ــک عمــل  ــده  و ماســک ، ی ــی کنن ضــد عفون
غیــر خاقــی اســت  ، اضافــه کــرد: بــا تمامــی 
ــورد  ــام م ــدگان اق ــکار کنن ــان و احت متخلف
نیــاز پزشــکی در صــورت مشــاهده بــه شــدت 

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ

فرمانــدار آذرشــهر گفــت : بــا تصویــب 
ــه  ــد ب ــرر ش ــتان مق ــامت شهرس ــع س مجم
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش ــور جلوگی منظ
و کنتــرل بیشــتر آن، مراکــز غیــر اولویــت دار 
ــروری ،  ــر ض ــای غی ــش ه ــات و همای و جلس
مراکزآموزشــی ، ســالن هــای ورزشــی و اســتخر 
و قلیــان ســراها ؛ تــا اطــاع ثانــوی  و فروکــش 
ــا تعطیــل  نمــودن خطــر شــیوع ویــروس کرون

ــد. گردن
عامــل  غیــر  پدافنــد  شــورای  رئیــس 
ــرارگاه  ــری ق ــه دبی ــام اینک ــا اع ــتان ب شهرس
ــر  ــد غی ــورای پدافن ــتان در ش ــتی شهرس زیس
ــت  ــه مقاوم ــده ناحی ــده فرمان ــر عه ــل،  ب عام
بســیج ســپاه شهرســتان مــی باشــد؛ از ایشــان 
خواســت بــا همــکاری ســایر نهادهــا و اعضــای 
قــرارگاه  نســبت بــه تهدیــدات زیســتی در 

ســطح شهرســتان بررســی الزم را انجــام دهــد.
در ابتــدای جلســه رییــس شــبکه بهداشــت 
ــه گزارشــی از  و درمــان شهرســتان ضمــن ارائ
ــار  ــتان اظه ــده در شهرس ــام ش ــات انج اقدام
ــه  ــا ب ــوردی از ابت ــچ م ــون هی ــت: تاکن داش
ــده  ــاهده نش ــتان مش ــاری در شهرس ــن بیم ای
ــر شــایعات آرامــش  ــد تحــت تاثی اســت و نبای

ــود. ــه مخــدوش ش ــی جامع روان
رضــا علیــزاده  افــزود: بــا توجــه بــه ســرعت 
ــن راه  ــا بهتری ــروس کرون ــرایت وی ــیوع و س ش
ــت  ــه آن ؛  رعای ــا ب ــگیری از ابت ــرای پیش ب
ــب  ــت و شــوی مرت ــردی و شس ــت ف بهداش

ــت. ــون اس ــا آب و صاب ــتها ب دس
ــان اینکــه: خوشــبختانه در حــال  ــا بی وی ب
بــه  حاضــر هیــچ گونــه مــورد مشــکوك 
ــا در شهرســتان گــزارش نشــده و شــبکه  کرون
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل بهداشــت آمادگــی الزم ب
ــورت  ــرد در ص ــان ک ــاری را دارد خاطرنش بیم
وجــود مــورد مشــکوك و اثبــات مــورد بیمــاری 
کرونــا، اطــاع رســانی الزم انجــام خواهــد شــد.

سـازمان  آبخـوان داری  و  سـیاب  کنتـرل  دفتـر  مدیـرکل 
تنهـا  اینکـه  بـه  اشـاره  آبخیـزداری ضمـن  و  مراتـع  جنگل هـا، 
فعالیت هـای  کشـور  آبخیـز  حوضه هـای  درصـد   ۱۰ حـدود  در 
آبخیـزداری و آبخـوان داری انجـام شـده اسـت، گفـت: هـر هکتار 
فعالیـت آبخیـزداری و آبخـوان داری بـا احتسـاب نرخ تـورم به دو 

میلیـون تومـان بودجـه احتیـاج دارد. 
بـه گزارش ایسـنا، درحالـی لرسـتان از ابتدای امسـال تاکنون 
سـازمان  کـه  اسـت  گذرانـده  سـر  از  را  خسـارت بار  سـیل  دو 
هواشناسـی هشـدار می دهـد در آینـده اقلیـم کشـور بـه سـویی 
حرکـت خواهـد کـرد کـه میانگیـن بارش هـا کـم امـا بارش هـای 
و  آبخیـزداری  فعالیت هـای  شـد.  خواهـد  بیشـتر  سیل آسـا 
آبخـوان داری همـواره بـه عنـوان یکـی از راهکارهـای مقابلـه بـا 
سـیل کـه سـازگار بـا طبیعـت نیـز هسـتند معرفـی می شـوند. 
بـرای مثـال سـازمان جنگل هـا اعـام کـرده اسـت که بر اسـاس 
مطالعـه مراکـز تحقیقاتی کشـور  اجـرای پروژه هـای آبخوانداری 
و پخش سـیاب در کوهدشـت لرسـتان باعث شـد که طی سـیل 
فروردیـن امسـال ضریـب سـیاب از ۱۰ بـه دو کاهش پیـدا کند 
و بـه عبارتـی ۸۰ درصـد جلـوی وقوع سـیل شـدید گرفته شـود.

و  سـیاب  کنتـرل  دفتـر  مدیـرکل   - حسـین پور  ابوالقاسـم 
آبخـوان داری سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری- دربـاره 
در  سـیل  کنتـرل  بـرای  جنگل هـا  سـازمان  اقدامـات  آخریـن 

ازجملـه  لرسـتان  اسـتان  آبخیـز  اظهـار کـرد: حوضـه  لرسـتان 
حوضه هـای سـیل خیز کشـور اسـت و در سـال 9۸ نیز بـه یکی از 
نقـاط پرمخاطـره سـیل در کشـور تبدیل شـد. سـازمان جنگل ها 
لرسـتان  آبخیـز  حوضه هـای  سـطح  در  آبخیـزداری  مطالعـات 
باالدسـت شـهر  از جملـه  نقـاط جدیـدی  را توسـعه داده و در 

اسـت. کـرده  اجرایـی  را  آبخیـزداری  فعالیت هـای  پل دختـر 
وی بـا اشـاره بـه اینکه به طور کلـی تنها در حـدود ۱۰ درصد 
حوضه هـای آبخیز کشـور فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخوان داری 
انجـام شـده اسـت، تصریـح کـرد: ایـن رقم برای اسـتان لرسـتان 
نیـز تاحـدودی صـادق اسـت. لرسـتان در حـال حاضـر یکـی از 
بـه  نیـاز  و  اسـت  مـا  آسـیب پذیر  و  سـیل خیز  هـای  اسـتان 

فعالیت هـای بیشـتری بـرای کنتـرل سـیل دارد.
آبخـوان داری  و  سـیاب  کنتـرل  دفتـر  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
آبخیـز  حوضـه  سرشـاخه  لرسـتان  اسـتان  جنگل هـا،  سـازمان 
اسـتان خوزسـتان اسـت و ما اگر به دنبال کنترل سـیل و کاهش 
خسـارت آن در اسـتان خوزسـتان هسـتیم بایـد در اسـتان هایی 
ماننـد لرسـتان کـه سـیاب آن هـا بـه دشـت خوزسـتان منتهـی 
می شـود فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری را انجـام دهیم.

حسـین پور در ادامـه بـا بیـان اینکه بـه سـازه های آبخیزداری 
در لرسـتان طـی سـیل دو روز اخیـر خوشـبختانه آسـیبی وارد 
نشـد، گفـت: مـا فاصلـه زیـادی تـا پوشـش تمـام حوضه هـای 
آبخیـز کشـور بـه فعالیت هـای آبخیـزداری داریـم البتـه طـی دو 
سـال اخیـر بـا اختصـاص منابـع مالـی از صنـدوق توسـعه ملی ، 
فعالیت هـا بـا سـرعت بیشـتری انجـام می شـود و امیدواریـم کـه 

ایـن اقدامـات متناسـب بـا نیـاز کشـور تداوم داشـته باشـد.
سـازمان  آبخـوان داری  و  سـیاب  کنتـرل  دفتـر  مدیـرکل 
جنگل هـا، در پایـان اطهارکـرد: هـر هکتـار فعالیت آبخیـزداری و 
آبخـوان داری بـا احتسـاب نـرخ تورم بـه دو میلیون تومـان هزینه 
احتیـاج دارد امـا متاسـفانه ایـن رقـم بـرای اختصـاص بودجه به 
سـازمان جنگل هـا یـک میلیـون تومـان در نظـر گرفتـه می شـود 
کـه بـرای انجـام فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری به طور 

مطلـوب کافی نیسـت.

ــاد و  ــد و هفت ــز در ص ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــای ش اعض
نهمیــن جلســه ایــن شــورا، جزئیــات بودجه ســال 99 شــهرداری 

ــد.  ــب کردن ــی از آن را تصوی ــز را بررســی و تبصره های تبری
بـه گزارش شـهریار، محمدباقر بهشـتی در این جلسـه با اشـاره 
به فقدان کمسـیون تلفیق در شـورای شـهر گفت: نبود کمسـیون 
تلفیق برای بررسـی بودجه مشکل سـاز اسـت، اما کمسـیون برنامه 

و بودجـه و مرکـز پژوهش ها ایـن کار را انجـام می دهد.
او اولویـت اصلـی در تدویـن بودجـه را منافـع شـهری عنـوان 
کـرده و افـزود: تمامـی پروژه هـا بایـد در قالـب برنامـه پنج سـاله 

باشـد و افـراد نبایـد اجـازه ایجـاد پروژه را داشـته باشـد.
قائـم مقـام شـهرداری تبریـز نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره به 
سـیر متوسـط بودجـه تبریـز در سـال های اخیر خاطرنشـان کرد: 
در پنـج سـال گذشـته مجمـوع بودجـه شـهرداری بین ۲هـزار و 
۵۰۰، ۲هـزار و ۶۰۰ و  ۲هـزار و ۷۰۰میلیـارد تومـان بوده اسـت.

رسـول موسـایی  در ادامـه افـزود: نـگاه اعضـای شـورا این بود 
کـه ماننـد دوره هـای قبلی عمـل نکنیم و مـا نیز بر همان اسـاس 
حرکـت کردیـم و در نهایـت مجموعه شـهرداری مصمم اسـت که 

بـر اسـاس توانایی هایش عمـل کند.
او بـا اشـاره بـه تکمیل پروژه هـای نیمه تمـام شـهرداری اظهار 
داشـت: مـا پروژه جدیـدی ایجاد نکردیـم و دقیقا همـان برنامه ای 
را آوردیـم کـه شـورا تکلیـف کرده اسـت؛ اعتقـاد بر این اسـت که 
پروژه هایـی ایجـاد کنیـم که در آینده نیز اثربخشـی داشـته باشـد.

موسـایی در ادامـه یـادآور شـد: در بحـث مسیرگشـایی اعتقاد 
و  کنیـم  کامـل  را  تمـام  نیمـه  پروژه هـای  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
مسیرگشـایی جدیـدی نداریـم، فقـط در صورتـی مسیرگشـایی 
جدیـد خواهیـم داشـت کـه پـروژه تعریـف شـده باشـد و شـامل 

ارزش افـزوده نشـود.
در ادامـه ایـن جلسـه شـکور اکبرنـژاد ضمن قدردانـی از مرکز 
پژوهش هـای شـورا، گفت: بایسـتی بـرای بحث فنـاوری اطاعات 
در شـهرداری دقـت کـرده و فضـا را بـرای نوآوری ها باز گذاشـت.

او ادامـه داد: بایسـتی پروژه هـای شـهری را اولویت بنـدی کرده و 
از توانمندی هـای بخـش خصوصی نیز در این راسـتا بهره مند شـویم

دبیـر شـورای شـهر تبریز نیز دربـاره اهمیت فنـاوری اطاعات 
در اداره جامعـه اظهـار داشـت:اگر فنـاوری گسـترده ای در جامعه 

داشـتیم، حتـی در صـورت تعطیلـی دانشـگاه ها نیـز از طریـق 
وبینـار فعالیـت جامعـه دانشـگاهی تعطیل نمی شـد.

سـعید نیکوخصلـت با اشـاره به اهمیـت بهره منـدی از تجارب 
دیگر کشـورها تأکید کرد: شـهرداری می تواند پیشـگام اسـتفاده 

از فناوری هـای نوین و هوشـمند در جامعه باشـد.
فـرج قلیزاده در ادامه جلسـه اظهار کرد: پیشـنهادم این اسـت 
کـه در بودجه امسـال پیـش بینی هایی بـرای این سـازمان انجام 
دهیـم تا سـال آینده خروجی داشـته باشـیم؛ اگر این سـازمان را 

بـه جـد راه اندازی نکنیم، شـهر تعطیل می شـود.
در ادامــه ایــن جلســه، ۱۱۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 
پــروژه از پیشــنهادات شــهرداری در بودجــه ســال 99 حــذف و 
در مقابــل بــه همــان انــدازه نیــز پروژه هــای دیگــر تعریــف شــد 

کــه ایــن امــر بــه تصویــب شــورای اســامی شــهر  رســید.
ــه  ــی ک ــی و پروژه های ــاری و عمران ــای ج ــن هزینه ه همچنی
مرکــز پژوهش هــا بــدون تغییــر عنــوان در پیشــنهاد شــهرداری 
تأییــد کــرده اســت،  بــه اتفــاق آرا بــه تصویــب اعضــای شــورای 

شــهر رســید.

تنها ۱۰ درصد حوضه های آبخیز کشور در برابر سیل ایمن است

جلسه قرارگاه زیستی و مجمع سالمت شهرستان آذرشهر برگزار شد

تصویب ۱۱ تبصره و شفاف سازی هزینه ها در بودجه سال ۹۹

بـا توجـه بـه اینکـه کشـور مـا در منطقـه 
گرفتـه،  قـرار  زلزلـه  مسـتعد  جغرافیایـی 
حساسـیت  بـا  بایـد  سـاختمان  سبک سـازی 
بیشـتری مـورد توجـه قـرار گیـرد. علی رغـم 
موضـوع  ایـن  کشـورها  از  بسـیاری  در  آنکـه 
حـوزه  در  ارزشـی  فاکتورهـای  از  یکـی  بـه 
سـاختمان مبدل شـده و در حال تبدیل شـدن 
بـه یـک فرهنـگ فراگیـر اسـت ولـی هنـوز در 
در  عملـی  لحـاظ  بـه  اسـت  نتوانسـته  ایـران 
جایـگاه مناسـب خـود قـرار گیـرد بـه گونه ای 
کـه هم اکنـون نیـز بسـیاری از سـاختمان های 
جدیـد با همان مصالح و شـیوه سـنتی سـاخته 

می شـوند.
بـا  راهـکار  یـک  سـاختمان  سبک سـازی 
گفـت  می تـوان  اسـت.  چندوجهـی  ثمـرات 
افزایـش مقاومـت سـاختمان در برابـر بایـای 
طبیعـی باالخـص زلزلـه از اصلی تریـن دالیـل 
سبک سـازی سـاختمان ها اسـت. از آنجایی که 
میـزان خرابـی سـازه و تلفات ناشـی از حوادث 
بـا وزن سـازه رابطـه مسـتقیمی دارد، هـر چـه 
سـازه سـنگین تر باشـد احتمال خرابـی آن نیز 
دو چندان می شـود. سبک سـازی سـاختمان از 
ابعـاد مختلفـی می توانـد منجر به ایجـاد اثرات 
مثبتـی گـردد. اینکـه بـه موضوع سبک سـازی 
از زاویـه کاهـش وزن سـاختمان نـگاه  صرفـاً 
باشـد.  سـطحی  نگـرش  یـک  شـاید  شـود 
سبک سـازی سـاختمان رویکـرد یـا سیسـتمی 
اسـت که در مسـیر اجرایی کردن آن بسـیاری 
از اهـداف ارزشـمند دیگـر نیز محقق می شـود. 
بـه عبارتـی دیگـر می توان مدعی شـد سـبکی 
سـازه و اجـزای تشـکیل دهنده سـاختمان تنها 
هـدف مهندسـان طـراح نیسـت؛ بلکـه تحقـق 
اهمیـت  کـه  اسـت  اهـداف  مجموعـه  یـک 
اسـتفاده از ایـن شـیوه در ساختمان سـازی را 

پررنگ تـر کـرده اسـت. 

بـه  سـبک  مصالـح  و  سـازه ها  از  اسـتفاده 
عنـوان یکـی از مباحث نوین در علم سـاختمان 
و  گسـترش  حـال  در  روز  بـه  روز  کـه  اسـت 
پیشـرفت می باشـد. در کنـار اینکـه بهره منـدی 
از ایـن روش مقاوم سـازی و کاهـش خطـرات و 
آسـیب های ناشـی از حوادث طبیعـی و در رأس 
آن زلزلـه را کاهـش می دهـد، بـه سـبب اینکـه 
ایـن مصالـح و سـازه های نویـن دارای مجموعـه 
ویژگی هایـی خاصـی هسـتند، اسـتفاده از ایـن 

مصالـح توجیه پذیـری باالیـی پیـدا می کنـد.
ساخت و سـاز  در  نویـن  سـازه های  و  مصالـح 
هم اکنـون در بـازار ایـران تولیـد می شـوند ولـی 
هنـوز بـه طـور گسـتره مـورد اسـتقبال عمومـی 
بـه خصـوص در شـهرهای کوچـک و روسـتاها 
واقـع نشـده اند. بخشـی از علـل ایـن موضـوع بـه 
عـدم آگاهـی مـردم در زمینـه ثمـرات اسـتفاده 
ایـن مصالـح بازمی گـردد. بدان جهت کـه افزایش 
آگاهـی عمومـی از ایـن ویژگی هـا می توانـد در 
فرهنگ اسـتفاده از مصالح سـبک مفید واقع شود 
بـه برخـی از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن مصالـح 

اشـاره می شـود.
مهم تریـن  از  انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی 
تقریبـاً  اسـت.  سـاختمان  حـوزه  در  اهـداف 
می تـوان مدعـی شـد کـه همـه مصالح سـبک 
سـاخته شـده به عنوان یک عایق حرارتی قوی 
عمـل می کننـد که تا حـد زیادی مانـع از هدر 
رفتـن انـرژی می شـوند. برخی از مصالـح نوین 
در حـدود ۱۰ برابـر بیشـتر از مصالـح سـنتی 

قـدرت عایـق بودن را دارا هسـتند. ایـن امر در 
کنـار اینکـه بـا کاهـش مصـرف سـوخت یـک 
موضـوع بهینـه اقتصـادی محسـوب می شـود، 
یـک موضـوع زیسـت محیطی نیـز بـه حسـاب 
می آیـد. همچنیـن بـه لحـاظ زیسـت محیطی 
برخـی از ایـن مصالح بـه دلیل ویژگـی بازیافت 
و اسـتفاده مجـدد از آن، یـک محصـول حامی 

محیـط زیسـت تلقـی می شـوند. 
افزایـش عمـر بهینـه اجزای سـاختمان یکی 
در  پایـدار  طراحـی  پیشـنهادی  راهـکارای  از 
معمـاری سـبز می باشـد و چنانچـه بتـوان عمر 
مفیـد بنـا در قسـمت سـازه را نیـز افزایـش داد 
سـاختمانی  نخاله هـای  کـردن حجـم  کـم  بـا 
همچنیـن  و  زیسـت محیطی  آلودگی هـای  و 
در  مؤثـری  گام  بازسـازی  هزینـه  کـردن  کـم 
راسـتای اهـداف پایداری برداشـته شـده اسـت. 
عمـر بهینـه سـاختمان نیـز بنابه دالیلـی چون 
مقاومـت ایـن مصالح در برابر رطوبـت، یخ زدگی 

و سـایر عوامـل فرسایشـی افزایـش می یابـد.
در کنـار اینکـه ایـن مصالـح عایـق حرارتـی 
نیـز  بـودن صوتـی  عایـق  ویژگـی  از  هسـتند، 
برخـوردار هسـتند. ایـن عامـل شـرایط را بـرای 
به خصـوص  خانـه  سـاکنان  بیشـتر  آسـایش 
سـاختمان های احداث شـده در کنـار خیابان های 
پرتردد، سـاختمان های مسـکونی چنـد خانواری 

می کنـد. فراهـم  را  بیمارسـتان ها  و 
دیگـر  از  نیـز  آتـش  برابـر  در  مقاومـت 
ویژگی هـای ایـن مصالـح می باشـد. اغلـب این 

مصالـح بـه دلیل داشـتن ایـن نـوع از مقاومت 
بـه  گیرنـد.  قـرار  اسـتقبال  مـورد  می تواننـد 
یـا مکان هایـی کـه  خصـوص در کارخانجـات 
احتمـال وقـوع آتش سـوزی در آنها زیاد اسـت. 
این ویژگی آسـیب های ناشـی از آتش سـوزی و 
هزینه هـای بازسـازی پس از وقوع آتش سـوزی 
را بـه طـور قابـل ماحظـه ای کاهـش می دهد.

بـرای  هـم  اقتصـادی  مهـم  توجیـه  یـک 
اسـتفاده از مصالح سـبک در سـاختمان کاهش 
هزینه هـای اجرایـی سـاختمان در اثـر اجـرای 
سـریع پروژه های سـاختمانی می باشـد. معموالً 
پروژه هـای سـاختمانی با مصالح سـبک بسـیار 
سـریع تر از شـیوه های سـنتی اجـرا می شـوند. 
بـا توجـه بـه مسـائل مطـرح شـده در مـورد 
نتیجه گیـری  سبک سـازی سـاختمان می تـوان 
بـر  عـاوه  سـاختمان  سبک سـازی  کـه  کـرد 
توجیه فنی و مهندسـی، توجیه هـای اقتصادی و 
زیسـت محیطی را نیز در دل خود دارد. با حرکت 
جامعـه بـه سـمت اسـتفاده از مصالـح سـبک 
بسـیاری از انتظـارات مـردم از یک سـاختمان با 
اسـتانداردهای بـاال محقـق می شـود. بـه همیـن 
دلیـل ضروری اسـت که آگاهی و فرهنگ سـازی 

الزم در ایـن حـوزه انجـام گیـرد. 
بـرای تحقـق این اهـداف ضروری اسـت که 
نیـز همـواره  تجربه هـای جهانـی  و  مطالعـات 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد و تحقیقاتـی نیز در 
توسـعه ایـن رویکـرد برداشـته شـود. عـاوه بر 
اسـتفاده  فرهنـگ  پیاده سـازی  موضـوع  ایـن 
عنـوان  بـه  نیـز  سبک سـازی  شـیوه های  از 
یـک عامـل بسـیار تأثیرگـذار موضـوع مهمـی 
سـاختمان  مهندسـان  رسـالت  و  می باشـد 
شـیوه های  از  اسـتفاده  فرهنـگ  ایجـاد  در 
سبک سـازی سـاختمان به عنوان یـک رویکرد 
اصولـی جدیـد و تأثیرگـذار پررنگ تـر از سـایر 

اقشـار جامعـه دیـده می شـود.

سبک سازی ساختمان؛ 
راهکاری با ثمرات چندوجهی

علی بصیری نیا

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری کیا تیپ 

اپیروس 3800 مدل 2009 به شماره 
موتور G6DABS417642  به شماره 
شاسی KNALD225395172341 به 

شماره پالک ایران17-296 م 37 متعلق 
به کامران فاتح مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.



شنبه 10 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 687 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

ورود به عربستان برای انجام 
عمره و زیارت مسجدالنبی 

به حالت تعلیق درآمد

ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــرد ک ــام ک عربســتان اع
شــیوع ویــروس کرونــا، ورود زائــران بــه ایــن کشــور 
بــرای انجــام عمــره مفــرده و زیــارت مســجدالنبی را 

موقتــا بــه حالــت تعلیــق در آورده اســت. 
 بــه گــزارش ایســنا، وزارت خارجــه عربســتان بــا 
صــدور بیانیــه ای اعــام کــرد کــه تمــام تــاش خــود 
ــا  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش ــرای جلوگی را ب
همــکاری نهادهــای بیــن المللــی از جملــه ســازمان 
جهانــی بهداشــت بــه کار می گیــرد و در ایــن راســتا 

اقداماتــی را اتخــاذ کــرده اســت.
عربســتان اعــام کــرد در ایــن راســتا، بــه صــورت 
ــرای  ــه عربســتان ب ــران ب ــوع ورود زائ ــر ن ــت ه موق
انجــام مناســک عمــره مفــرده و زیــارت مســجدالنبی 

ممنــوع خواهــد بــود.
ورود  همچنیــن  عربســتان  خارجــه  وزارت 
ــا  گردشــگر از کشــورهای کــه شــیوع ویــروس کرون
در آنهــا گــزارش شــده اســت؛ ممنــوع کــرده اســت 
ــورهای  ــاع کش ــفر اتب ــرای س ــی ب و محدودیت های
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه عربســتان 

ــرده اســت. ــال ک اعم

احتکار خانگی؛ مهم ترین آفت بازار 
در ایام پایانی سال 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــرای  ســمنان، احتــکار خانگــی را مهم تریــن آفــت ب
بــازار در ایــام پایانــی ســال دانســت کــه بایــد جلــوی 

آن گرفتــه شــود. 
ــگری در  ــمت اهلل عس ــارس، حش ــزارش ف ــه گ ب
ــازار اســتان  پانزدهمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم ب
ــازار  ــرای ب ــت ب ــن آف ســمنان اظهــار کــرد: مهم تری
ــا  ــی ســال، احتــکار خانگــی اســت و ب ــام پایان در ای
ــام،  ــن ای ــده در ای ــی ایجادش ــو روان ــه ج ــه ب توج
مــردم بایــد از هرگونــه احتــکار خانگــی جلوگیــری 

ــد. کنن
بــا  کــه  اســت  کــرد: طبیعــی  تصریــح  وی 
ــرای برخــی  ــه افزایــش تقاضــای مردمــی ب توجــه ب
ــدا  ــش پی ــا افزای ــت کااله ــی، قیم ــای اساس کااله
کنــد و در ایــن ایــام، گشــت های مشــترك بازرســی 

ــود. ــدید ش ــد تش بای
ــتاندار  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
بــه  و  شــرایط  ایــن  در  گفــت:   ســمنان 
جهــت جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، 
صنــوف  از  بازرســی  مشــترك  گشــت های 
اغذیــه  رســتوران ها،  نانوایی هــا،  خصوصــاً 
حضــور  بــا  خــاص  مــواد  عرضه کننــدگان  و 
ــت و  ــکی و صنع ــوم پزش ــرات، عل ــاف، تعزی اصن
معــدن انجــام خواهــد شــد و ایــن صنــوف بایــد 

کنتــرل شــوند. روزانــه 
ــع پیــش  ــع موان ــزود: به منظــور رف عســگری اف
ــی و  ــواد ضدعفون ــده م ــای تولیدکنن رو در واحده
ــت  ــه درخواس ــدی ک ــای تولی ــتی و واحده بهداش
ــد  ــردن خــط تولی ــه ک ــا اضاف ــت ی ــش ظرفی افزای
ــت صنعــت و معــدن  ــا محوری ــه ای ب ــد، کمیت دارن
و بــا حضــور دســتگاه های ذی ربــط تشــکیل و 
روزانــه رصــد  واحدهــا  ایــن  موجــودی کاالی 

شــود.
وی بیــان کــرد: تغییــر هرچــه ســریع تر در خــط 
تولیــد ایــن واحدهــا بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــای 

مردمــی بررســی و انجــام شــود.

کشف ۹ هزار ماسک و پد الکلی احتکار شده
 از یک انبار در اراک 

در عملیـات مامـوران کانتری ۱4 شهرسـتان اراك، تعـداد 9 هزار عدد 
ماسـک و پـد الکـی کـه در یـک انبـاری در یکـی از محله های شهرسـتان 

احتکار شـده بود، کشـف شـد. 
بـر اسـاس اعـام پلیـس، سـرهنگ«امیر مختاری«فرمانـده انتظامـی 
شهرسـتان اراك بـا اعـام ایـن خبـر، گفـت: در پـی اعـام گـزارش هـای 
مردمـی بـه مرکـز فوریـت هـای پلیـس ۱۱۰ مبنـی بـر احتـکار تعـدادی 
اقـام بهداشـتی در انبـاری واقع در یکی از محله های شهرسـتان، بررسـی 

موضـوع در دسـتور کار مامـوران انتظامـی قـرار گرفـت.
وی افـزود: بـا شناسـایی ایـن محـل و در هماهنگی با مرجـع قضائی از 
ایـن محـل بازرسـی انجام شـد و تعـداد ۶ هزار عدد ماسـک، ۳ هـزار عدد 

پـد الکی و دسـتگاه تاریخ زن غیرمجاز کشـف شـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اراك خاطـر نشـان کرد: در ایـن عملیات 
۲ نفـر دسـتگیر و بـرای برخـورد قانونـی به مرجـع قضائی معرفی شـدند.

برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال
 آذربایجان شرقی تدوین شود 

معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتاندار آذربایجان شـرقی بر تدوین 
برنامـه توسـعه اقتصـاد دیجیتـال در اسـتان تأکیـد کرد و گفـت: تهیه این 
برنامـه نیازمنـد ارزیابـی وضـع موجود و آسیب شناسـی این حوزه اسـت. 

اقتصـاد  کارگـروه  جلسـه  در  جهانگیـری  علـی  فـارس،  گـزارش  بـه 
دیجیتـال اسـتان، اظهـار داشـت: دبیرخانـه کارگـروه نسـبت بـه تهیـه 
گـزارش وضـع موجـود ایـن حـوزه و شـاخص های آن همچنیـن سـهم 

کنـد. اقـدام  دیجیتـال  اقتصـاد  در  مختلـف  بخش هـای  و  دسـتگاه ها 
احسـاس  بـا  تـا  اسـتان خواسـت  اجرایـی  از همـه دسـتگاه های  وی 
مسـوولیت و فراتـر از امـور اداری بـا دبیرخانه این کارگـروه همکاری کرده 

و بـرای پیشـبرد ایـن امـر از همـه ظرفیت هـای خـود اسـتفاده کننـد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار آذربایجان شـرقی افـزود: 
پـس از تهیـه ایـن گـزارش، برنامـه توسـعه اقتصـاد دیجیتـال اسـتان بـا 
تکیـه بـر اهداف کمی و فرابخشـی و مشـخص کردن وظایف دسـتگاه های 

دولتـی و بخـش خصوصـی تدوین شـود.
جهانگیـری همچنیـن بـر آسیب شناسـی حـوزه اقتصـاد دیجیتـال در 
اسـتان تأکیـد کـرد و اضافـه کـرد: بایـد مشـخص شـود کـه چـه عواملـی 

باعـث شـده تـا در ایـن حـوزه بـه وضـع مطلوب نرسـیم.
در ایـن جلسـه گزارشـی از وضعیـت اقتصـاد دیجیتـال اسـتان ارائـه و 
راهکارهـای توسـعه ایـن بخـش و افزایـش سـهم آن از گـردش اقتصـادی 

اسـتان مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفت.

کل  اداره  راهبـردی  شـورای  رئیـس  نایـب 
مشـارکت مدنـی معاونـت پیشـگیری از وقـوع 
جرم قـوه قضائیه گفـت: تولیدکنندگان در صف 
نخسـت جنـگ اقتصادی هسـتند و قـوه قضائیه 
بـرای حمایـت از تولیـد ملی گام های اثربخشـی 

است.  برداشـته 
بـه گـزارش تسـنیم، پیمـان پورنصیـری، بـا 
بیـان اینکـه تولیدکننـدگان در صـف نخسـت 
قوانیـن  تسـهیل  و  هسـتند  اقتصـادی  جنـگ 
بـه نحـو قابـل ماحظـه  ای به آنـان در پیشـبرد 
اهدافشـان کمـک می کنـد اظهـار داشـت: قـوه 
بـه منویـات مقـام  قضائیـه در راسـتای عمـل 
معظـم رهبری، امسـال گام های اثربخشـی برای 

حمایـت از تولیـد ملـی برداشـت.
کل  اداره  راهبـردی  شـورای  رئیـس  نایـب 
مشـارکت مدنـی معاونـت پیشـگیری از وقـوع 
جـرم قـوه قضائیـه افـزود: یکـی از ایـن گام هـا 
در حـوزه واحدهـای تولیـدی و تجـاری کـه از 
و  بـود  کرده انـد  دریافـت  تسـهیات  بانک هـا 
طبـق آن اگـر میـزان وثیقـه واحدهـا بر اسـاس 
ارزیابـی دادگسـتری کفـاف پرداخت بدهیشـان 
را بدهـد مابقـی وثیقه هایـی کـه در رهـن بانک 

دارنـد دیگـر اجـرا نمی شـود.
مرکـب  سـود  حـذف  طـرح  پورنصیـری 
شـد  نهایـی  امسـال  کـه  را  بانکـی  تسـهیات 
کمـک بسـیار شـایانی بـه مـردم به ویـژه فعاالن 
اقتصـادی دانسـت و عنـوان کرد: یکـی از دالیل 
توسـعه سـایر کشـورها در حـوزه  و  پیشـرفت 
تولیـد و صنعـت، پشـتیبانی و حمایـت اعتباری 
و قانونـی آن هـا از فعـاالن اقتصـادی اسـت کـه 
امیدواریـم ایـن مهـم در کشـور ما نیـز به خوبی 

محقـق شـود.
نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضائـی 
خانـه صنعـت،  معـدن و تجـارت ایـران بـا بیان 
اینکـه رفع مشـکات و معضـات پیرامون حوزه 
بـدون  بخش نامه هـای  صـدور  بـا  تنهـا  تولیـد 
اثـر و ناقـض یکدیگـر  حـل و فصـل نمی شـود 
اظهـار داشـت: برطـرف کـردن ایـن دسـته از 
چالش هـای اخال گـر در بخـش تولیـد ملی، به 
تصمیماتـی خردمندانـه و بـا پشـتوانه ای کامـًا 

کارشناسـی نیازمنـد اسـت.
وی بـا تأکید بـر اینکه در کنـار قانون گذاری 
بـرای تسـهیل در امـر تولیـد و صنعـت کشـور، 
اصـاح و بازنگـری در برخـی قوانیـن نیـز مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت تصریـح کرد: شـورای 
معاونـت  اداره کل مشـارکت مدنـی  راهبـردی 
پیشـگیری از وقـوع جـرم قوه قضائیـه در جهت 
تحقق شـعار رونـق تولید و منویـات مقام معظم 

رهبـری جزو دسـتگاه های پیشـگام اسـت.
تشـخیص  مجمـع  موافقـت  پورنصیـری 

مصلحـت نظـام بـا طـرح حـذف سـود مرکـب 
تسـهیات بانکـی را کـه خبـر آن اخیـراً اعـام 
شـده اسـت را اتفاقی بسـیار مثبت ارزیابی کرد 
و گفـت: تولیدکنندگان و صنعتگران کشـورمان 
بـا مشـکات و گرفتاری هـای متعـددی روبـه رو 
هسـتند کـه الزم اسـت همـه مـا بـرای برطرف 

کـردن آن اقدامـات مقتضـی را انجـام دهیـم.
نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضائـی 
خانـه صنعـت، معدن و تجارت ایران فرسـودگی 
زیرسـاخت های اولیـه در مجموعه شـهرك های 
صنعتـی را مـورد توجه قـرار داد و بیان داشـت: 
یکـی از نگرانی هایـی کـه واحدهـای تولیـدی و 
صنعتـی کـه در شـهرك های صنعتـی باالی ۱۰ 
سـال عمـر حضـور دارنـد عـدم وجـود منابعـی 
زیرسـاختی  تجهیـزات  نوسـازی  بـرای  پایـدار 

ست. ا
و  ایـران  پیگیری هـای خانـه صمـت  از  وی 
اتـاق بازرگانی برای رفع مشـکات شـهرك های 
صنعتـی توسـط مجلـس در بخـش مالیـات بـر 

ارزش افـزوده خبـر داد و تصریـح کـرد: بحـث 
افـزوده شـرکت های  ارزش  بـر  مالیـات  حـذف 
از  صنعتـی  شـهرك های  در  مسـتقر  خدماتـی 
جملـه تصمیمـات بسـیار مهمـی بـود کـه بـا 
الزم  توافـق  آن  روی  بـر  نماینـدگان  تصویـب 

حاصـل شـد.
نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی 
خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایران با اشـاره 
بـه اینکـه یکـی از مؤلفه هـای مهـم حمایـت از 
تولیـد ملی تسـهیل در قوانین بانکی اسـت ابراز 
داشـت: عاوه بر وضـع قوانین حمایتـی، دولت، 
دسـتگاه قضا و مجلـس به عنوان قـوه قانونگذار 
و ناظـر بایـد ضمانت هـای الزم جهـت اجـرای 
دقیـق مصوبـات قانونی را بـا قوت دنبـال کنند.

و  اقتصـادی  تنگناهـای  پورنصیـری 
تأثیـرات  و  دشـمن  همه جانبـه  تحریم هـای 
صنعـت  و  تولیـد  وضعیـت  بـر  آن  مخـرب 
اظهـار  و  داد  قـرار  توجـه  مـورد  را  کشـورمان 
داشـت: بـرای کمـک و بهبـود شـرایط تولیـد 
کشـورمان و حرکـت در مسـیر تحقـق برنامـه 
راهبـردی اقتصـاد مقاومتـی مـورد تأکیـد مقام 
معظـم رهبری، تمام دسـتگاه های مسـئول باید 

کننـد. هـم همـکاری  بـا 
نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضائـی 
خانـه صنعـت،  معـدن و تجـارت ایـران عنـوان 
و  مشـکات  از  بسـیاری  کـه  آن جـا  از  کـرد:  
و  مخـرب  اثـرات  کـه  موجـود  چالش هـای 
اقتصـاد  و  تولیـد  حـوزه  متوجـه  آن  زیان بـار 
کشـور شـده دیگر به وسـیله اهرم گفتمـان قابل 
حـل و فصـل نیسـت بنابرایـن چاره اندیشـی و 
قاطـع دسـتگاه قضائـی ضـروری اسـت. ورود 

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس از رفــع 
ــون اســتخدام  ــاره استفســاریه قان ــرادات شــورای نگهبــان درب ای
ــور  ــا حض ــیون ب ــت کمیس ــس در نشس ــق التدری ــان ح معلم

ــر داد.  ــان خب ــورای نگهب ــدگان ش نماین
ـــار  ـــرزاده اظه ـــیدحمایت می ـــت، س ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــف  ـــن تکلی ـــون تعیی ـــاریه قان ـــب  استفس ـــس از تصوی ـــرد: پ ک
اســـتخدامی معلمیـــن حـــق التدریســـی و آموزشـــیاران 
نهضـــت ســـوادآموزی در نشســـت علنـــی ۲9 دی مـــاه، 
شـــورای نگهبـــان بـــه ایـــن طـــرح ایـــراد وارد کـــرد و بـــه 
ـــورای  ـــدگان ش ـــا نماین ـــوزش ب ـــیون آم ـــور کمیس ـــن منظ همی
ــترك  ــورا نشســـت مشـ ــرادات شـ ــع ایـ ــرای رفـ ــان بـ نگهبـ

برگـــزار می کنـــد.
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
ــاده ۱۷  ــن استفســاریه، مشــمولین تبصــره ۱۰ م ــر اســاس ای ب
قانــون تعییــن تکلیــف معلمیــن حــق التدریســی و آموزشــیاران 
نیروهــای خریــد خدمــات  از جملــه  نهضــت ســوادآموزی 
ــه  ــتانی ک ــش دبس ــتمر و پی ــی غیرمس ــق التدریس ــی ح آموزش
تــا تاریــخ ۲۶ مهــر ســال 9۱ شــامل اســتخدام در مــاده الحاقــی 

ــی شــوند. ــس م مصــوب در مجل

شورای نگهبان معتقد است استفساریه حدود قانون 
را توسعه داده است

ــه در  ــود ک ــن ب ــه ای ــان ب ــورای نگهب ــراد ش ــه داد: ای وی ادام
استفســاریه بــه تصویــب رســیده در صحــن علنــی مجلــس، حــدود 
قانــون بــه واســطه  قیــد تاریخــی کــه در استفســاریه آمــده، توســعه 
ــد  ــذاری جدی ــون گ ــی قان ــئله نوع ــن مس ــه ای ــت ک ــه اس یافت

ــت. ــی اس ــون اساس ــل ۷۳ قان ــاف اص ــود و خ ــوب می ش محس
میــرزاده تصریح کرد: مقرر شــد در نشســتی مشــترك کمیســیون 
آمــوزش ایــن ایــراد شــورا را مطــرح و قیــدی کــه استفســاریه قانــون را 

توســعه داده اصــاح و ایــراد مــد نظــر شــورای نگهبــان برطرف شــود.
بــا تأییــد شــورای نگهبــان قانــون قبلــی مجلــس کــه کامــا 
ــرای حــق التدریســان قبــل از ســال 9۱ و  ــد ب ــوده بای شــفاف ب

ــود. ــال ش ــل از 9۲ اعم ــای قب نهضتی ه
وی افــزود: بنابرایــن بــا تأییــد شــورای نگهبــان قانــون قبلــی 
ــرای حــق التدریســان  ــوده بایــد ب مجلــس کــه کامــا شــفاف ب

ــال شــود. ــل از 9۲ اعم ــای قب ــل از ســال 9۱ و نهضتی ه قب
میــرزاده تأکیــد کــرد: بنابرایــن استفســاریه برای آموزشــیاران 
ــون  ــوادآموزی در قان ــت س ــتمر نهض ــدگان مس ــوزش دهن و آم
ــرورش همــکاری داشــته  ــوزش و پ ــا آم ــه ب ــس ک مصــوب مجل
و حقــوق خــود را از ســرانه مــدارس و مشــارکت هــای مردمــی، 
ــا،  ــان، کارفرم ــاء و مربی ــن اولی ــه، انجم ــر مدرس ــاز وکار مدی س
موســس یــا شــرکت هــای طــرف قــرارداد بــا آمــوزش و پــرورش 
دریافــت کــرده انــد، بــه قــوت خــود باقــی خواهــد بــود و مشــکل 

ایــن افــراد برطــرف خواهــد شــد.
ــه  ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس اضاف
کــرد: ایــن مســئله در مجلــس دهــم حــل و فصــل خواهــد شــد و 
معلمــان بســیاری کــه نگــران موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت 

خــود هســتند نبایــد نگرانــی داشــته باشــند.

گام های قوه قضائیه برای حمایت از تولید ملی؛ 
تولیدکنندگان در صف نخست جنگ اقتصادی هستند 

با حضور نمایندگان شورای نگهبان در کمیسیون آموزش:

ایرادات شورای نگهبان به استفساریه معلمان حق التدریس بررسی  می شود

کاریکاتور

ویروس های بدتر از کرونا!
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گواهی حصروراثت
ــی بشناســنامه  ــا ایات ــره هاشــم نی ــم زه خان
ــی  ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــه اس ــماره ۳۸4 ب ش
ــتی  ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ف
ــن  ــوده چنی ــن دادگاه نم ــم ای 9۸/۱4۵۵/4 تقدی
اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رحیــم 
ــماره ۵4۷ در  ــنامه ش ــا درزی بشناس ــف نی یوس
تاریــخ 9۸/۱۱/۲۸ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

ــه ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــد رحیــم  ۱- حســین یوســف نیــا درزی فرزن
ــد  ــی ۰۰۲۲۳4۲4۳۵  متول ــه ش مل ــره ب و زه

ــرمتوفی ــبت پس ــران نس ــادره از ته ۱۳۷۸ص
۲- سحریوســف نیــا درزی فرزنــد رحیــم 
ــد  ــی  ۲۰۵۱۲۸9۸4۰ متول ــه ش مل ــره ب و زه
ــی ــبت دختــر متوف ــل نس ــادره از باب ۱۳۸۳ص

۳- زهــره هاشــم نیــا ایاتــی فرزنــد حســین و 
فاطمــه بــه ش ش ۳۸4  متولــد ۱۳49صــادره از 

بابــل نســبت همســر متوفــی
و  عبدالــه  فرزنــد  کردانــی  فخــری   -4
ــد ۱۳۱۵  ــه ش ش ۲۵4۲۰ متول ــون ب هاجرخات

صــادره از بابــل نســبت مــادر متوفــی
پــس از تشــریفات قانونــی و انتشــار یــک 
نوبــت آگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه 
الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیــن نامــه ســری 
یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربوطــه و 
ــماره  ــر ارث بش ــات ب ــه مالی ــه گواهینام ماحظ
ــاده  ــوق الع ــت ف ــخ - در وق ــرانجام در تاری - س
شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
بابــل بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و پــس 
ــد کــه  ــده کارگواهــی مــی نمای از ماحظــه پرون
ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده 
ــی  ــدارد و دارائ ــری ن ــوده و وارث دیگ ــاال ب در ب
آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و 

دیونیکــه برتــر کــه تعلــق مــی گیــرد
اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث 

مبلــغ نامحــدود مــی باشــد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

خیری زاده 

یادداشت

کرونــا بــا ســرعتی بــاور نکردنــی جهــان را در مــی نــوردد و 
همــه نــگاه هــا ، فکرهــا، دلهــره هــا فقــط بــه کرونــا منعطــف 
ــان،  ــت درهایم ــگار پش ــا ان ــاس کرون ــل در لب ــده، عزرائی ش
ــار  ــه انتظ ــم ب ــی کنی ــورش را م ــه تص ــر از آنچ ــک ت نزدی
نشســته تــا یــک لقمــه چپمــان کنــد و گاه گاه بــه مــا بخنــدد 

ــان!!! ــد چــه آســان خوردمت ــد دیدی ــا خــودش بگوی و ب
ــر  ــه نف ــود و ن ــر، ن ــد نف ــم از ص ــر کن ــه فک ــا ک ــا اینج ت
ــی  ــا باشــند، ول ــز کرون ــن داســتان رعــب انگی ــده ای هــم عقی
ــت،  ــون گذش ــش میلی ــرز ش ــکه از م ــت س ــتان هس حواس
ــده  ــت فزاین ــا قیم ــی ب ــام مصرف ــایر اق ــرغ و س ــت و م گوش
ای هــر روز پلــه هــای ترقــی را طــی مــی کنــد، خــدا را چــه 
دیدیــد ایــن ویتامیــن ســی کــه رســانه هــا دم بــه دم تکــرار 
ــد  ــاید روزی برس ــت، ش ــد هس ــان مفی ــد خوردنش ــی کنن م

ــت، ــد نیس ــا بعی ــیم، اص ــته باش ــد آن را نداش ــدرت خری ق
ــن  ــر در ای ــتناک ت ــب وحش ــه مرات ــر ب ــاق دیگ ــزار اتف  ه
ــان  ــم برایم ــده ای ــا دی ــه ب ــس ک ــی ب ــد ول ــی افت ــور م کش
ــی  ــر طبیع ــی و غی ــای طبیع ــه از باه ــده،هر چ ــادی ش ع
بگوییــد ســرمان آمــد و ادامــه دارد، ماشــااهلل زیــر ایــن همــه 
بدبختــی پوســتی کلفــت کــرده ایــم! هــر چقــدر هــم رســانه 
هــا بگوینــد بــاور بفرماییــد ایــن کرونــا بــه وحشــتناکی باهای 
ــاور نمــی کنــد، شــاید بــس کــه  قبلــی نیســت هیــچ کــس ب
دروغ شــنیدیم، حــاال چــه کنیــم ، هیــچ مــی گوینــد« دســت 
ــد«،  ــگیری کنی ــویید و پیش ــون بش ــا آب و صاب ــان را ب هایت
اصــا بیاییــد بــرای چنــد  روز بیخیــال کرونــا باشــیم باالخــره 
ــان  ــوان روز پای ــه عن ــک روزی ب ــی ی ــر کس ــت ه در سرنوش
نوشــته شــده، بلــه الاقــل خودمــان عامــل جلــو انداختــن آن 
روز نشــویم ، ایــن هــم نمــی شــود کــه هــر روز منتظــر کرونــا 
ــد روز  ــامتی چن ــرد، ناس ــف ک ــی را متوق ــام زندگ ــود و تم ب
دیگــر عیــد مــی آیــد هیــچ کــس دل و دمــاغ عیــد را نــدارد 
ــی  ــگیری م ــا پیش ــرده، ب ــی ک ــه گناه ــد چ ــاره عی ــی بیچ ول
تــوان بــه زندگــی عــادی برگشــت، مدرســه هــا و دانشــگاه هــا  
تعطیــل شــد تــا بعــد از عیــد نــوش جانتــان، کارمنــدان هــم 
کــه پوستشــان کلفــت اســت حــاال هــر چــه شــد، شــد، خــدا 
نگهدارشــان ولــی دیگــر مــن یکــی کــه مــی خواهــم ایــن فکــر 
و واقعیــت پلیــد کرونــا کــه از صبــح تــا شــب از شــب تــا صبــح 
ــم شــعار  ــدازم، نمــی خواه ــرون بین ــرده بی مخــم را اجــاره ک
بدهــم چــون مــی دانــم هیــچ کــس حوصلــه نــدارد ولــی واقعــا 
وقــت آن رســیده بــا پیشــگیری بــه زندگــی عــادی برگردیــم 
ــی  ــنی زندگ ــوکل چاش ــی ت ــم و کم ــز کنی ــان را تمی اطرافم
روزانــه مــان کنیــم و زندگــی کنیــم و از بقیــه روزهــای باقــی 

ــاد. ــادا ب مانــده عمرمــان لــذت ببریــم، هــر چــه ب
به قول فروغ

من به پایان نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست.

لیال شهبازی 

کرونا  و دیگر هیچ
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دسر پسته ای

مواد الزم:
پودر پسته                                    ۱ پیمانه
پودر ژالتین                          ۳ قاشق غذاخوری
شــیر                                           ۱ لیتــر
شیر عسلی                                    ۱ قوطی
شکر                                       ۲/۱ پیمانه
وانیل                                   ۲/۱ قاشق چای خوری
زرده تخــم مــرغ                              ۲ عــدد
خامــه                                         ۱ پاکــت
رنگ خوراکی سبز                    به میزان الزم

 طرز تهیه:
ــدا  ــردن دســر پســته ای، ابت ــرای درســت ک ب
زرده تخــم مــرغ، شــکر و وانیــل را بــا اســتفاده از 
ــا زمانــی کــه کــرم رنــگ و  یــک همــزن برقــی ت
کشــدار شــوند بزنیــد. ســپس مایــه تخــم مرغــی 

ــد. را کنــاری بگذاری
ــف  ــن را در نص ــودر ژالتی ــه پ ــن مرحل در ای
ــتفاده از  ــا اس ــد. ســپس ب ــرد بریزی ــوان آب س لی
ــودر  ــن مــاری )حــرارت غیــر مســتقیم( پ روش ب
ــد  ــد و بع ــی در آب حــل کنی ــه خوب ــن را ب ژالتی

ــد. ــار بگذاری آن را کن
حــاال شــیر و شــیر عســلی را بــا هــم مخلــوط 
ــد  ــم بزنی ــدام ه ــط م ــعله متوس ــد و روی ش کنی
ــه مرحلــه جوشــیدن برســند. ســپس کمــی  ــا ب ت
ــه  ــل مای ــلی را داخ ــیر عس ــیر و ش ــب ش از ترکی
تخــم مرغــی بریزیــد تــا مایــه تخــم مرغــی بریــده 
ــام  ــوط شــدند تم ــه مخل ــده نشــود. کمــی ک بری
مایــه تخــم مرغــی را داخــل ترکیــب شــیر و شــیر 
ــرای  ــریع ب ــی س ــدام و خیل ــد و م ــلی بریزی عس
ــواد را از  ــپس م ــد. س ــم بزنی ــه ه ــدت ۲ دقیق م
ــده را  ــل ش ــن ح ــودر ژالتی ــد و پ روی گاز برداری
ــه کنیــد و در حــد ترکیــب  ــه آن هــا اضاف ــز ب نی

ــا هــم مخلــوط کنیــد. شــدن مــواد ب
 در یــک کاســه متوســط خامــه، پــودر پســته 
و چنــد قطــره رنــگ خوراکــی ژلــه ای ســبز 
رنــگ را بــه خوبــی بــا هــم مخلــوط کنیــد. 
ســپس مخلــوط خامــه و پــودر پســته را نیــز بــه 
مخلوطــی کــه در مرحلــه قبــل درســت کردیــد و 
اکنــون خنــک شــده و بــه دمــای محیــط رســیده 
ــد. ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــد و ب ــه کنی اســت، اضاف

قالــب مــورد نظــر خــود را کمــی چــرب کنیــد. 
ــب  ــل قال ــته ای را داخ ــر پس ــواد دس ــپس م س
ــال  ــاعت در یخچ ــل ۸ س ــرای حداق ــد و ب بریزی
ــد از گذشــت  ــدد. بع ــی ببن ــه خوب ــا ب ــد ت بگذاری
ــال  ــب را از یخچ ــده، قال ــه ش ــان گفت ــدت زم م
ــه آرامــی  ــه کمــک یــک چاقــو ب خــارج کنیــد. ب
دســر را از کنــاره هــای قالــب جــدا کنیــد. ســپس 
در ظــرف مــورد نظــر برگردانیــد و بــا پــودر پســته 

ــد. تزییــن کنی
 

نکات کلیدی تهیه دسر پسته ای
- بــه جــای خامــه معمولــی، در صــورت 
تمایــل، از خامــه قنــادی و فــرم گرفتــه نیــز مــی 

ــد. ــتفاده کنی ــد اس توانی
ــر دســر پســته ای  ــرای طعــم و عطــر بهت - ب
ــد  ــی توانی ــز م ــران و گاب نی ــودر هــل، زعف از پ

ــد. اســتفاده کنی
 منبع: ایران کوک

اجرای 8 هزار طرح صنعتی در مراکز آموزشی

ــات  ــوم، تحقیقـ ــت وزارت علـ ــا صنعـ ــاط بـ ــر ارتبـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــا  ــگاه ها بـ ــای دانشـ ــداد قراردادهـ ــر تعـ ــد دو برابـ ــاوری از رشـ و فنـ
ـــان  ـــار نش ـــن آم ـــت: ای ـــر داد و گف ـــا خب ـــن قرارداده ـــغ ای ـــع و مبال صنای
می دهـــد کـــه دانشـــگاه ها در کنـــار انجـــام پایان نامـــه و انتشـــار 
ـــتند.  ـــت هس ـــع در حرک ـــا صنای ـــاط ب ـــعه ارتب ـــمت توس ـــه س ـــاالت ب مق
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــیف ب ـــعید س ـــد س ـــر محم ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــوزش و  ــم و آمـ ــعه علـ ــای توسـ ــته در زمینه هـ ــال های گذشـ در سـ
پژوهـــش اقدامـــات زیـــادی انجـــام شـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: ایـــن 
ـــادی دانشـــجوی  ـــداد زی ـــال حاضـــر تع ـــه در ح ـــات موجـــب شـــد ک اقدام
ـــترش  ـــی گس ـــته های تحصیل ـــیم و رش ـــته باش ـــی داش ـــات تکمیل تحصی

ـــت. ـــه اس یافت
ـــزار  ـــدود 9۰۰ ه ـــی را ح ـــات تکمیل ـــجویان تحصی ـــداد دانش وی تع
ـــد  ـــان می ده ـــار نش ـــن آم ـــه داد: ای ـــرد و ادام ـــر ک ـــور ذک ـــر در کش نف
ـــی در کشـــور ایجـــاد شـــده، ضمـــن آنکـــه  ـــی خوب ـــوان پژوهش کـــه ت
ســـرمایه گذاری های خوبـــی در آزمایشـــگاه ها و مراکـــز تحقیقاتـــی 

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ص
ایـــن مزیت هـــا می توانـــد  اینکـــه  ســـیف بـــا تاکیـــد بـــر 
ــتغال  ــزوده و اشـ ــاد ارزش افـ ــور، ایجـ ــعه کشـ ــرای توسـ ــزاری بـ ابـ
ســـال های  در  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  باشـــد،  فارغ التحصیـــان 
اخیـــر ایـــن موضـــوع از ســـوی مدیـــران و مســـؤوالن وزارت علـــوم 
بـــه رســـمیت شـــناخته شـــده و بـــه طـــور جـــدی بـــه آن پرداختـــه 
شـــده اســـت؛ چراکـــه اســـتفاده از تـــوان نیروهـــای تحصیلکـــرده و 
ــی  ــؤولیت های اجتماعـ ــزو مسـ ــگاه ها جـ ــره وری دانشـ ــش بهـ افزایـ

ایـــن وزارتخانـــه اســـت.
مدیـــرکل دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت وزارت علـــوم، تحقیقـــات و 
ـــده،  ـــروع ش ـــی ش ـــاس حرکت های ـــن اس ـــر ای ـــرد: ب ـــه ک ـــاوری اضاف فن
ــاالت و  ــام مقـ ــر روی انجـ ــگاه ها بـ ــر، دانشـ ــه دیگـ ــه ای کـ ــه گونـ بـ
ــه  ــام پایان نامـ ــار انجـ ــد و در کنـ ــذاری نمی کننـ ــا ارزش گـ پایان نامه هـ

بـــه دنبـــال حـــل چالش هـــای کشـــور نیـــز هســـتند.
ـــی را  ـــای صنعت ـــا بخش ه ـــگاه ها ب ـــای دانش ـــش قرارداده ـــیف، پای س
یکـــی از شـــاخص های ارزیابـــی دانشـــگاه ها نـــام بـــرد و یـــادآور شـــد: 
در دو ســـال اخیـــر شـــاخص های جدیـــد ماننـــد تعـــداد قـــرارداد هـــر 
ـــگاه ها  ـــی دانش ـــرای ارزیاب ـــگاهی ب ـــای دانش ـــغ قرارداده ـــگاه و مبل دانش

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ــده  ــد شـ ــای منعقـ ــت قراردادهـ ــن وضعیـ ــوص آخریـ وی در خصـ
میـــان دانشـــگاه ها و صنایـــع گفـــت: آخریـــن پایش هـــای مـــا نشـــان 
می دهـــد کـــه تعـــداد قراردادهـــای دانشـــگاه ها بـــا بخش هـــای 
ـــت.  ـــده اس ـــر ش ـــدود ۲ براب ـــل ح ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــال نس ـــی امس صنعت
در ســـال قبـــل تعـــداد قراردادهـــا 4 هـــزار مـــورد بـــود و ایـــن عـــدد 

ـــت. ـــیده اس ـــرارداد رس ـــزار ق ـــه ۸ ه ـــال ب امس
وی همچنیـــن میـــزان مبلـــغ قراردادهایـــی کـــه در دانشـــگاه ها در 
ـــت و  ـــل دانس ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــر نس ـــدود ۲ براب ـــت، ح ـــرا اس ـــال اج ح
گفـــت: حجـــم قراردادهـــای اجرایـــی در دانشـــگاه ها از حـــدود هـــزار 
ـــدود  ـــه ح ـــوده، ب ـــگاه ب ـــاری دانش ـــای ج ـــه قرارداده ـــان ک ـــارد توم میلی

ـــت. ـــیده اس ـــان رس ـــارد توم ۱9۰۰ میلی
ــات  ــوم، تحقیقـ ــت وزارت علـ ــا صنعـ ــاط بـ ــر ارتبـ ــرکل دفتـ مدیـ
و فنـــاوری خاطـــر نشـــان کـــرد: ایـــن اعـــداد نشـــان می دهـــد کـــه 
جهت گیـــری دانشـــگاه ها بـــه ســـمت حـــل مشـــکات جامعـــه اســـت 
ـــه در  ـــگاه ها چ ـــوان دانش ـــعه ت ـــه توس ـــد ب ـــن روش بتوان ـــم ای و امیدواری
ـــوان  ـــای ت ـــه ارتق ـــه در زمین ـــص و چ ـــای متخص ـــت نیروه ـــوزه تربی ح

ـــد. ـــر باش ـــه موث ـــای جامع ـــمت نیازه ـــه س ـــی ب تحقیقات

سرپرســت اداره کل امــور پــارك علــم و 
ــگاه  ــان دانش ــرکت های دانش بنی ــاوری و ش فن
آزاد از عملیاتــی شــدن »آمــوزش از راه دور 
ــوز« در شــرایط شــیوع  ــون دانش آم ــک میلی ی
ویــروس کرونــای جدیــد ۲۰۱9 در کشــور 
ــل  ــاده و قاب ــی س ــت: پلت فرم ــر داد و گف خب
اســتفاده در اختیــار مــدارس کشــور قــرار 
گرفتــه و تــا زمانــی کــه مــدارس بــه روال عادی 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــته اند، م برنگش
ــد  ــید محم ــدس س ــزارش ایســنا، مهن ــه گ ب
جــواد صــدری مهــر گفــت: پــارك علــم و فنــاوری 
ــه  ــی ک ــی و از زمان ــرایط فعل ــگاه آزاد در ش دانش
ویــروس کرونــا در چیــن ظاهــر شــد، برنامه هایــی 
ــه نتیجــه  ــه ب ــرد ک ــف ک ــوزه تعری ــن ح را در ای
رســیده و در حــال عملیاتــی شــدن اســت. یکــی 
ــر روی  ــارك انجــام داده، کار ب ــه پ ــی ک از کارهای
دانش آمــوزان«  دور  راه  از  »آمــوزش  موضــوع 

ــوده اســت. ــی ب کشــور در شــرایط فعل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارك علــم و 
فنــاوری دانشــگاه آزاد در صــدد اســت وقفــه ای 
کــه در دروس دانش آمــوزان بــه علــت تعطیلــی 
ــا  ــیوع کرون ــگیری از ش ــرای پیش ــدارس )ب م
را  می آیــد  (پیــش   ۲۰۱9 جدیــد  ویــروس 
جبــران کنــد، از هدف گــذاری ایــن پــارك 
میلیــون  یــک  دور  راه  از  آمــوزش  بــرای 
دانش آمــوز در کشــور )در گام اول ایــن پــروژه( 
خبــر داد و افــزود: زیرســاخت های فنــی و 

اجرایــی ایــن کار فراهــم شــده و آمــوزش 
آغــاز  دانش آمــوز  میلیــون  یــک  دور  راه  از 
ــی در  ــاس، پلت فرم ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ش
اختیــار مــدارس قــرار گرفتــه و خــود مــدارس 
ایــن  بــه  دارنــد  پلت فــرم مدیریتــی  هــم 
ــد  ــه درس بدهن ــاتید از خان ــه اس ــورت ک ص
ــه  ــود را در خان ــز درس خ ــوزان نی و دانش آم

ــد. ــت کنن دریاف
سرپرســت اداره کل امــور پــارك علــم و 
ــگاه  ــان دانش ــرکت های دانش بنی ــاوری و ش فن
آزاد اســامی تأکیــد کــرد: ایــن پلت فرمــی 
ســاده و قابــل اســتفاده اســت، پیچیدگی هــای 
و  نــدارد  را  قبلــی  مجــازی  آموزش هــای 
تــا زمانــی کــه مــدارس بــه روال عــادی 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــته اند، م برنگش
پــروژه  شــد:  یــادآور  مهــر  صــدری 
 آمــوزش از راه دور دانش آمــوزان بــا کمــک 
شــده  اجــرا  آزاد  دانشــگاه  زیرســاخت های 
و اگــر زیرســاخت های دانشــگاه بــه کمــک 
چنیــن  نداشــت  امــکان  نمی آمــد،  پــارك 
وســعتی در کشــور تحــت پوشــش قــرار بگیــرد.

وی در پاســخ بــه اینکــه چــه اقداماتــی برای 
بهبهــود فضــای اســتقرار پــارك علــم و فنــاوری 
دانشــگاه آزاد انجــام شــده اســت، تشــریح کــرد: 
ــد  ــر فضــای جدی ــزار مت ــتا 4۰ ه ــن راس در ای
بــه بدنــه پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه 
اضافــه کردیــم و اولیــن ســاختمان )ســاختمان 
دکتــر قریــب )نبــش خیابــان آزادی، روبــه روی 

خیابــان قریــب( نیــز بــه مســاحت حــدود 
ــت علمــی  ــا کمــک معاون ــر ب هشــت هــزار مت
و فنــاوری ریاســت جمهــوری تبدیــل بــه یکــی 
از ســاختمان های زیرمجموعــه پــارك شــده 

اســت.
سرپرســت اداره کل امــور پــارك علــم و 
ــگاه  ــان دانش ــرکت های دانش بنی ــاوری و ش فن
ــوآوری  ــرای ن ــاختمان را »س ــن س ــام ای آزاد ن
ــرد و  ــوان ک ــه ای« عن ــع منطق ــعه صنای توس
ــوآوری را  ــرای ن ــن س ــم ای ــد داری ــت: قص گف
همزمــان بــا والدت حضــرت امیرالمومنیــن 
)۱۳ رجــب( افتتــاح کنیــم کــه اگــر ایــن 
ــت ســامت کشــور  ــدام تحت الشــعاع وضعی اق
ــد  ــای جدی ــروس کرون ــه شــیوع وی ــوط ب )مرب
۲۰۱9( قــرار نگیــرد، ان شــاء اهلل ســاختمان 
افتتــاح  مــاه  اســفند   ۱9 را  قریــب  دکتــر 

ــرد. ــم ک خواهی
صدری مهــر در پایــان اضافــه  کــرد: بعــد از 
افتتــاح ســاختمان دکتــر قریب، در اردیبهشــت 
ــکده  ــًا دانش ــه قب ــری ک ــاختمان دیگ ــاه س م
اســامی  آزاد  دانشــگاه  معمــاری  و  هنــر 
)واقــع در تقاطــع خیابــان فلســطین و انقــاب 
ــرای  ــوان »س ــه عن ــت را ب ــوده اس ــامی( ب اس
ــی«  ــع فرهنگ ــاق و صنای ــع خ ــوآوری صنای ن
افتتــاح خواهیــم کــرد و در ایــن اقــدام نیــز ۱۵ 
ــاوری  ــم و فن ــارك عل ــه فضــای پ هــزار متــر ب

ــد شــد. ــه خواه دانشــگاه آزاد اضاف

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
از اعمــال محدودیــت عبــور و مــرور بــرای 
ــا  ــروس کرون ــای وی ــه ابت ــکوك ب ــراد مش اف
در بیــن شــهرها و تعطیلــی یــک هفتــه ای 

داد.  خبــر  دانشــگاه ها 
ــاره  ــی درب ــعید نمک ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
بــا  مبــارزه  ســتاد  تصمیم هــای  آخریــن 
قرنطینــه  جــای  بــه  کــرد:  بیــان  کرونــا 
شــهرها، محدودیــت عبــور و مــرور افــراد 
ــال  ــا اعم ــروس کرون ــای وی ــه ابت ــکوك ب مش
ــردد  ــر ت ــه پ ــهرها ک ــود و در ورودی ش می ش
اســت، اکیپ هــای وزارت بهداشــت مســتقر 
ــب  ــا ت ــدن را ب ــرارت ب ــه ح ــوند و درج می ش
افــراد  و  می ســنجند  دیجیتــال  ســنج های 

می شــوند. متوقــف  مشــکوك 
ــم  ــردم می خواه ــه م ــه داد: از هم وی ادام
ــی  ــد. وقت ــت نکنن ــافرت حرک ــرای مس ــه ب ک
بــه  رفتــن  منــع  و  محدودیــت  روز  چنــد 
ــد  ــراد ســفر نکنن مدرســه اعمــال می شــود، اف
و از نقــاط آلــوده یــا غیرآلــوده بــه نقــاط دیگــر 
کشــور ســفر نکننــد. اگــر فــردی مشــکوك بــه 

ــی رود. ــه م ــه قرنطین ــد، ۱4 روز ب ــا باش ابت
ــدارس  ــی م ــاره تعطیل ــت درب ــر بهداش وزی
ــد  ــرار ش ــدارس ق ــی م ــاره تعطیل ــت: درب گف
مناطقــی کــه مــوارد مثبــت در آنجــا شناســایی 
ــا  شــده، جمعــه شــب تصمیــم گیــری شــود ت
در دوره ســه روزه مــدارس تعطیــل شــود و اگــر 

ــد باشــد، اعمــال خواهــد شــد.  ــه تمدی ــاز ب نی
ــوده تشــخیص داده  ــه آل ــی ک فهرســت مناطق
شــده و منــع رفتــن بــه مــدارس جمعــه اعــام 

خواهــد شــد.
ــز  ــگاه ها نی ــی دانش ــاره تعطیل ــی درب نمک
ــزد  ــه ن ــک هفت ــجویان ی ــرد: دانش ــار ک اظه
ــرای مــا دشــوار  خانواده هــای خــود رفتنــد و ب
اســت کــه ابتــا یــا عــدم ابتــا تشــخیص داده 
ــه  ــت ک ــم گرف ــتاد تصمی ــه س ــود. در نتیج ش
ــل باشــد.  ــر تعطی ــه دیگ ــک هفت دانشــگاه ها ی
البتــه همــه ایــن مــوارد بایــد بــه تاییــد رییــس 
و  دولتــی  دانشــگاه های  برســد.  جمهــوری 
غیردولتــی بــه مــدت یــک هفتــه تعطیــل 

ــه  ــاتید ب ــه اس ــرطی ک ــه ش ــود؛ ب ــد ب خواه
بــه  را  برونــد و دروس مربوطــه  محــل کار 
شــکلی بــه دانشــجویان ارائــه بدهنــد تــا 
ــه خوابگاه هــا  ــروس ب شــبهه نقــل و انتقــال وی

ــد. ــته باش ــود نداش ــا وج و کاس ه
وی بیــان کــرد: در ایــن جلســه کمیته هایــی 
ــف مشــخص شــد  ــرای مســئولیت های مختل ب
ــخص و  ــا مش ــن کمیته ه ــی ای ــای اصل و روس
ــن  ــه ای از ای ــد. نمون ــن ش ــا تعیی ــداف آنه اه
ــتانی  ــتاد اس ــوان س ــا عن ــتاد در اســتان ها ب س

ــود. ــا تشــکیل می ش ــا کرون ــارزه ب مب
وزیــر بهداشــت در ادامــه بیــان کــرد: بــرای 
اماکــن زیارتــی نیــز محدودیــت ورود بــه حــرم 

ــد از  ــط می توانن ــراد فق ــود و اف ــاد می ش ایج
داخــل صحــن زیــارت کننــد. فعــا محدودیــت 
ورود بــه حــرم وجــود خواهــد داشــت بــه ایــن 
ــن از  ــه صح ــگام ورود ب ــراد هن ــه اف ــرط ک ش
ــت ها  ــی دس ــد عفون ــویی و ض ــع دست ش مای
ــرده و  ــور ک ــه عب ــی وقف ــرده و ب ــتفاده ک اس

ــد و رد شــوند. تجمــع نکنن
وی دربــاره برگــزاری نمــاز جمعــه نیــز 
گفــت: نمــاز جمعــه نیــز بــه مــدت یــک 
ــوده تشــخیص داده  ــه آل دوره در شــهرهایی ک
شــده برگــزار نخواهــد شــد. همــه ایــن مــوارد 

تصمیم هــای مقطعــی اســت.
نمکــی اظهــار کــرد: ســامانه 4۰۳۰ از امــروز 
ــامانه  ــن س ــد. ای ــدازی ش ــور راه ان در کل کش
ــا  ــت. قب ــتاب اس ــیار پرش ــخگویی بس در پاس
مــردم ســواالت خــود را بــا ســامانه ۱9۰ 
ــک  ــا کم ــامانه ب ــن س ــد. ای ــرح می کردن مط
ــدازی  ــام )ره( راه ان ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س

ــت. ــده اس ش
وزیــر بهداشــت دربــاره رونــد بهبــودی 
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در کشــور نیــز گفت: 
ــی  در ایــن زمینــه خوشــبختانه خبرهــای خوب
بــه دســت می آیــد و تعــداد افــراد رو بــه 
بهبــودی افزایــش یافتــه اســت و امــروز تعــداد 
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استقالل به دنبال ۱۰۰ درصدی ماندن؛ 

جاللی در پی بگوویچ نشدن 
اســتقال در حالــی ۲ تقابــل پیشــین خــود مقابــل گل گهــر ســیرجان 
برنــده بــوده اســت کــه مجیــد جالــی قصــد نــدارد ماننــد وینگــو بگوویــچ 

بازنــده ایــن دیــدار باشــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، هفتــه بیســت و یکــم رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال 
ــی از  ــود و در یک ــاز می ش ــدار آغ ــج دی ــام پن ــا انج ــنبه ب ــران روز پنجش ای
ــران از  ــتقال ته ــیرجان و اس ــر س ــم گل گه ــا ۲ تی ــاس ترین دیداره حس

ســاعت ۱۶ بــه دیــدار یکدیگــر خواهنــد رفــت.
اســتقال و گل گهــر پیــش از ایــن ۲ تقابــل رســمی بــا یکدیگــر داشــتند. 
ــم در  ــن ۲ تی ــکار ای ــش شــاهد پی ــی ۲ فصــل پی ــار در جــام حذف ــک ب ی
ســیرجان بودیــم کــه اســتقال بــا هدایــت علیرضــا منصوریــان موفــق شــد 
ــگ  ــن لی ــت همی ــدار رف ــد. در دی ــری برس ــه برت ــک ب ــر ی ــا نتیجــه ۲ ب ب
نوزدهــم نیــز اســتقال در ورزشــگاه آزادی میزبــان گل گهــر بــود و توانســت 

بــا نتیجــه مشــابه ۲ بــر یــک از ســد نماینــده اســتان کرمــان بگــذرد. 
ـــتراماچونی  ـــان و اس ـــد از منصوری ـــدی بع ـــاد مجی ـــد فره ـــد دی ـــال بای ح
ـــد  ـــا مجی ـــد ی ـــی برس ـــومین رویاروی ـــروزی در س ـــومین پی ـــه س ـــد ب می توان
ــلیم  ــان پایتخـــت تسـ ــر آبی پوشـ ــو در برابـ ــر خـــاف وینگـ ــی بـ جالـ

نمی شـــود.

دلیل تعویق دیدار پرسپولیس و 
التعاون مشخص شد

دیــدار  لغــو  دلیــل  از  عربســتانی  روزنامــه 
پرســپولیس و التعــاون ســخن بــه میــان آورد و 
ــم  ــتانی ه ــگاه عربس ــر باش ــه دیگ ــرد ک ــد ک تاکی
ــت.  ــران اس ــده ای ــر نماین ــازی براب ــو ب ــر لغ منتظ
ــر  ــپولیس براب ــدار پرس ــنا، دی ــزارش ایس ــه گ ب
التعــاون عربســتان در هفتــه ســوم مرحلــه گروهــی 

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــان آســیا ب ــگ قهرمان لی
ــن  ــق ای ــاره تعوی روزنامــه الریاضیــه عربســتان درب
دیــدار نوشــت: ایــن بــازی قــرار بــود کــه در  امــارات 
ــود  ــای خ ــور پروازه ــن کش ــون ای ــود و چ ــزار ش برگ
ــا در  ــروس کرون ــار وی ــر انتش ــه خاط ــران را ب ــا ای ب
ایــران بــه حالــت تعلیــق درآورده اســت کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا هــم تصمیــم گرفــت کــه ایــن بــازی را 
بــه تعویــق انــدازد. البتــه خــود باشــگاه التعــاون هــم 

ــود. ــه AFC داده ب ــتی را ب ــن درخواس چنی
ایــن روزنامــه عربســتانی در ادامــه نوشــت: باشــگاه 
ــر  ــدار براب ــو دی ــمی لغ ــت رس ــم درخواس ــر ه النص
ســپاهان را داده اســت و منتظر اســت که کنفدراســیون 

فوتبــال آســیا جــواب خــود را اعــام کنــد.

اجازه ریاست بازنشسته ها بر 
فدراسیون فوتبال را نمی دهیم

عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسـامی 
با بیان اینکه اجازه ریاسـت بازنشسـته ها بر فدراسـیون 
فدراسـیون  انتخابـات  گفـت:  نمی دهیـم،  را  فوتبـال 
فوتبـال نبایـد از جانب وزارت ورزش مهندسـی شـود. 
ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی  در گفت وگــو 
ــا اشــاره بــه برگــزاری  بــا خبرگــزاری خانــه ملــت  ب
انتخابــات هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبــال در اواخر 
ــد در  ــات بای ــن انتخاب ــرد: ای ــح ک ــفندماه ، تصری اس
اواخــر اســفندماه برگــزار شــود و هیــچ بهانــه ای بــرای 
بــه تعویــق انداختــن انتخابــات قابــل قبــول نیســت.

نماینــده مــردم فریمــان در مجلــس شــورای 
ــیون  ــات فدراس ــر انتخاب ــارت ب ــزود: نظ ــامی اف اس
ــل دو  ــبت بــه انتخابات هــای دوره قب ــال نس فوتب
چنــدان خواهــد بــود و بــه تــک تــک اعتراضــات در 
ــود. ــیدگی می ش ــیون رس ــات فدراس ــه انتخاب زمین

وزارت ورزش نباید انتخابات فدراسیون 
فوتبال مهندسی شود

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا کمــک دســتگاه های 
ــم داد  ــازه نخواهی ــی اج ــازمان بازرس ــی و س نظارت
ــط وزارت  ــده ای توس ــی ش ــات مهندس ــه انتخاب ک
ورزش برگــزار شــود، افــزود: انتظــار داریــم بــا 
برگــزاری ایــن انتخابــات، یــک پوســت انــدازی 

ــرد. ــورت گی ــال ص ــیون فوتب ــب در فدراس مناس
قاضــی زاده هاشــمی افــزود: برخــی از اعتراضــات 
ــای  ــای اعض ــداد امضاه ــه تع ــود ک ــن ب ــاره ای درب
ــه  ــد ک ــروی نمی کن ــی پی ــق خاص ــع از منط مجم
ــس و دســتگاه های  ــا نظــارت مجل ــن راســتا ب در ای
ــی اجــازه داده نمی شــود کــه اعضــای هیــأت  نظارت

ــده شــوند. ــی برگزی ــا الب رئیســه ب
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اســامی تأکیــد کــرد: قطعــا اجــازه نخواهیــم داد که 
بازنشســته ها بــر فدراســیون فوتبــال ریاســت کننــد 

ــود. ــم ش ــیون ها حاک ــر فدراس ــی ب ــی قانون و ب

مقام کمیته بین المللی المپیک:
 اگر »کرونا« مهار نشود، المپیک توکیو لغو می شود

یکـــی از مقامـــات کمیتـــه بیـــن المللـــی المپیـــک )IOC( اعـــام 
ـــش  ـــا بی ـــروس کرون ـــه وی ـــوع ک ـــن موض ـــات ای ـــورت اثب ـــه در ص ـــرد ک ک
از انـــدازه بـــرای برگـــزاری المپیـــک خطرنـــاك اســـت،  لغـــو تمـــام 
ــن  ــزاری ایـ ــکان برگـ ــر مـ ــا تغییـ ــق یـ ــر از تعویـ ــا محتمل تـ بازی هـ

ــت.  ــا اسـ رقابت هـ
ـــه  ـــد ب ـــای جدی ـــورد ابت ـــک م ـــد ی ـــال تایی ـــا، بدنب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ویـــروس کرونـــا در ژاپـــن و تعویـــق رقابت هـــای فوتبـــال جـــی لیـــگ 
ـــرات  ـــوص تاثی ـــا در خص ـــش نگرانی ه ـــد، افزای ـــاه بع ـــه م ـــور ب ـــن کش ای

ـــت. ـــه س ـــدت گرفت ـــک ش ـــای المپی ـــر بازی ه ـــروس ب ـــن وی ای
ـــنا  ـــبق ش ـــی و اس ـــان کانادای ـــد« قهرم ـــک پون ـــن »دی ـــاس تخمی براس
ـــت دارد،  ـــک فعالی ـــی المپی ـــن الملل ـــه بی ـــال ۱9۷۸ در کمیت ـــه از س ک
ـــو  ـــک توکی ـــای المپی ـــازی ه ـــت ب ـــاره سرنوش ـــری درب ـــان تصمیم گی زم
ـــاره آن  ـــه درب ـــاه م ـــر م ـــا اواخ ـــی ت ـــن یعن ـــت و ای ـــاه اس ـــه م ـــا س ۲ ی

ـــد. ـــد ش ـــری خواه ـــم گی تصمی
وی ادامـــه داد: در ایـــن بـــازه زمانـــی و در حوالـــی آن، مـــردم 
می پرســـند: کرونـــا بـــه انـــدازه ای تحـــت کنتـــرل درآمـــده کـــه بـــا 
ـــی از  ـــت خیل ـــد گف ـــخ بای ـــه؟ در پاس ـــا ن ـــم ی ـــو بروی ـــه توکی ـــان ب اطمین
ـــد.  ـــش دهی ـــی را افزای ـــر امنیت ـــد تدابی ـــد. بای ـــد رخ ده ـــات بای موضوع
ــتودیوهای پخـــش  ــه و اسـ ــور یافتـ ــا حضـ ــد آنجـ ــز بایـ ــانه ها نیـ رسـ

خـــود را برپـــا کننـــد.
ــوان  ــه نمی تـ ــرد کـ ــم بگیـ ــی تصمیـ ــر آی اوسـ ــزود: اگـ ــد افـ پونـ
ـــاد  ـــال زی ـــه احتم ـــرد، ب ـــزار ک ـــو برگ ـــه در توکی ـــق برنام ـــا را طب بازی ه

ـــید. ـــی باش ـــو کل ـــر لغ ـــد منتظ بای
روز گذشـــته ســـه مـــورد جدیـــد مبتـــا بـــه کرونـــا تاییـــد شـــد 
ــا  ــهر چیبـ ــی در شـ ــگاه ورزشـ ــک باشـ ــر در یـ ــه نفـ ــر سـ ــه هـ کـ
ـــده  ـــع ش ـــو واق ـــمال توکی ـــه در ش ـــهر ک ـــن ش ـــتند. ای ـــت داش فعالی
اســـت، میزبانـــی رویدادهـــای تکوانـــدو، شمشـــمیربازی، کشـــتی و 
مـــوج ســـواری و همچنیـــن چهـــار رویـــداد پارالمپیـــک را برعهـــده 

دارد.
ــی  ــه بزرگـ ــدادی بـ ــد رویـ ــما نمی توانیـ ــرد: شـ ــد کـ ــد تاکیـ پونـ
ــای  ــرا جابجایی هـ ــد زیـ ــه تعویـــق بیاندازیـ و وســـعت المپیـــک را بـ
ـــای  ـــل ه ـــورها و فص ـــیاری از کش ـــد؛ بس ـــد رخ ده ـــادی بای ـــیار زی بس
ورزشـــی، پخش هـــای تلویزیونـــی فصلـــی و ... بنابرایـــن نمی توانیـــد 
خیلـــی راحـــت بگوییـــد »مشـــکلی نیســـت آن را در اکتبـــر برگـــزار 

می کنیـــم.«

فدراســیون فوتبــال در نامــه ای خطــاب بــه 
فیفــا و بــا اســتناد بــه اســناد و مــدارك موجــود 
کــه در گذشــته نیــز بــه تاییــد اعضــای مجمــع 
ــک  ــات را ی ــزاری انتخاب ــیده، برگ ــا رس و فیف

ضــرورت دانســته اســت.  
بــه گــزارش ایســنا، بــا نزدیکــی بــه انتخابات 
فدراســیون فوتبــال و اقدامــات پنهــان و آشــکار 
برخــی از اعضــای مجمــع ایــن فدراســیون بــرای 
ــا بازنشســته  ــت آن ه ــه اکثری ــات ک ــو انتخاب لغ
ــش رو  ــات پی ــد در انتخاب ــا نمی توانن ــتند ی هس
صاحیــت الزم بــرای شــرکت در انتخابــات را به 
ــد، فیفــا پنجــم اســفند در نامــه ای  دســت آورن
ــران خواســتار لغــو و  ــه فدراســیون فوتبــال ای ب
ــه  ــن فدراســیون ب ــات ای ــول شــدن انتخاب موک

زمــان دیگــری شــد. 
انتخابــات  لغــو  بــرای  فیفــا  نامــه  در 
فدراســیون فوتبــال بــه علــت آنچــه »ایــرادات 
آییــن  و  فوتبــال  اســاس نامه ای فدراســیون 
ــده شــده  ــات« نامی ــه انتخاب ــوط ب ــه ای مرب نام
ــه نبــود آیین نامــه  اســت، فیفــا ایرادهایــی را ب
کمیتــه  و  اســتیناف  کمیتــه  انتخابــات، 

انتخابــات وارد کــرده اســت.
ایرادهای واهی فیفا به انتخابات 

فدراسیون فوتبال
ایرادهــای فیفــا بــه اســاس نامه و آیین نامــه 
ــات فدراســیون فوتبــال در حالــی اســت  انتخاب
کــه اســناد و مــدارك موجــود و همینطــور 
طــور  بــه  فوتبــال  فدراســیون  اســاس نامه 
آشــکار و واضــح تمــام مــوارد مطــرح شــده از 
ســوی فیفــا را تعییــن تکلیــف کــرده اســت و 
مشــکلی از بابــت ایرادهــای فیفــا وجــود نــدارد.

فدراســیون فوتبــال ایــران نیــز بــا علــم بــر 

ــو  ــرای لغ ــا ب ــه فیف ــود در نام ــتباهات موج اش
انتخابــات ایــن فدراســیون، در نامــه ای بــه فیفــا 
خواســتار تجدیدنظــر از ســوی ایــن نهــاد شــده 

اســت 
اساس نامه کنونی از 9 سال قبل 

استفاده می شود 
ــراد  ــن اســاس نامه ای ــه ای ــی ب ــا در حال فیف
وارد کــرده و خواســتار اصــاح آن و تاییــد 
ــه  ــت ک ــده اس ــاس نامه ش ــد اس ــه جدی نمون
فدراســیون فوتبــال در نامــه ارســال شــده 
بــه ایــن نهــاد، بــه اســتفاده از اســاس نامه 
کنونــی بــرای برگــزاری مجامــع عمومــی و 
ســالیانه و همینطــور ارائــه گــزارش هــای 
ــد  ــال و تایی ــرد فدراســیون فوتب ــی و عملک مال
آن توســط اعضــاء مجمــع اشــاره کــرده اســت.  
وزارت ورزش نقشی در فدراسیون و 

انتخابات ندارد
دربــاره شــبهه دخالــت وزارت ورزش در 
انتخابــات فدراســیون فوتبــال، ایــن فدراســیون 
در نامــه ارســال شــده تاییــد کــرده اســت کــه 
وزارت ورزش و جوانــان همــواره در پیشــبرد 

ــال در  ــن فدراســیون و توســعه فوتب اهــداف ای
سراســر کشــور نقــش حمایتــی داشــته اســت. 
ــی از  ــا اعضای ــو ی ــچ گاه اعض ــن هی همچنی
ــات  ــع انتخاب ــان در مجام وزارت ورزش و جوان
نامــزد در  بــه عنــوان  فوتبــال  فدراســیون 

ــت.  ــرده اس ــرکت نک ــات ش انتخاب
تشکیل انتخابات و استیناف در 

اساس نامه قید شده است
دیگــر ایــراد فیفــا بــه نبــود ســازوکار 
انتخابــات و اســتیناف در  تشــکیل کمیتــه 
ــال اســت  ــی فدراســیون فوتب اســاس نامه کنون
کــه ایــن موضــوع از اســاس اشــتباه اســت چــرا 
کــه دســتورالعمل انتخابــات فدراســیون فوتبال 
در ســال 9۰ از ســوی مجمــع ایــن فدراســیون، 
بــه هیــات رئیســه تفویــض و تهیــه و تصویــر و 

ــز پیوســت شــده اســت.  ترجمــه آن نی
انتخابات زودهنگام به علت 

کناره گیری مهدی تاج و اعالم اسامی 
تا هفته آینده

دربــاره  فوتبــال  فدراســیون  همچنیــن 
ــی از  ــز توضیحات ــات نی ــن انتخاب ــزاری ای برگ

ــت  ــاج از ریاس ــدی ت ــری مه ــل کناره گی قبی
و  بیمــاری  علــت  بــه  فوتبــال  فدراســیون 
مصوبــه هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال 
بــرای برگــزاری انتخابــات در تاریــخ ۱۵ مــارس 
۲۰۲۰ )۲۵ اســفند 9۸( ارائــه کــرده اســت 
ــی  ــان و بررس ــام از داوطلب ــت ن ــد ثب و فرآین
ــات  ــه انتخاب ــا توســط کمیت ــت نامزده صاحی

را توضیــح داده اســت.
همچنیــن فدراســیون فوتبــال یــادآور شــده 
کــه اســامی نهایــی نامزدهــا هفتــه آینــده 
و حــدود ۱۰ روز قبــل از انتخابــات اعــام 

ــد.  ــد ش خواه
هیچ یک از اعضا درخواست اصالح 

اساس نامه را نداده است
ــد  ــه تاکی ــن نام ــال در ای ــیون فوتب فدراس
ــیون  ــی فدراس ــاس نامه کنون ــت اس ــرده اس ک
فوتبــال مــورد تاییــد اعضــا مجمــع اســت 
ــاح  ــت اص ــی درخواس ــچ کس ــون هی و تاکن

اســاس نامه را ارائــه نکــرده اســت. 
اصالح اساس نامه بعد از انتخابات

ــادآور شــده  ــه فیفــا ی فدراســیون فوتبــال ب
اســت کــه در شــرایط کنونــی و بــه علــت 
ــرور  ــات ض ــزاری انتخاب ــاج، برگ ــری ت کناره گی
دارد امــا بعــد انتخابــات، اصــاح و بازنگــری در 
اســاس نامه بــر اســاس ضوابــط و قوانیــن فیفــا 

در دســتور کار قــرار می گیــرد. 
انتظار حمایت از فیفا و AFC برای 

برگزاری انتخابات
ایــن فدراســیون از فیفــا و AFC بــه علــت 
ــی از  ــودن رویدادهــای مهــم فوتبال در پیــش ب
ــی در  ــم مل ــی و شــرکت تی ــه جــام جهان جمل
ــه  ــرده ک ــت ک ــی درخواس ــای انتخاب رقابت ه
از  را  خــود  حمایت هــای  گذشــته  هماننــد 
ــات  ــا انتخاب فدراســیون فوتبــال انجــام دهــد ت
در موعــد مقــرر و اعــام شــده بــه علــت 

ــود. ــزار ش ــود برگ ــای موج ضرورته

جبـــران  بـــرای  دانش آمـــوزان  تلویزیونـــی  آمـــوزش   
ـــد.  ـــد ش ـــاز خواه ـــوزش آغ ـــبکه آم ـــنبه در ش ـــا، از ش تعطیلی ه
بـــه گـــزارش ایرنـــا، از روز شـــنبه ۱۰ اســـفندماه آمـــوزش 
ـــوزش  ـــبکه آم ـــب از ش ـــن ترتی ـــه ای ـــی ب ـــع تحصیل دروس مقاط
ـــع  ـــر مقط ـــی، ظه ـــع ابتدائ ـــح مقط ـــود: صب ـــاز می ش ـــیما آغ س
متوســـطه اول راهنمایـــی و بعـــداز ظهـــر متوســـطه دوم 
دبیرســـتان و هنرســـتان هـــای فنـــی حرفـــه ای و کارودانـــش.

ــا و لـــزوم حفـــظ  ــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـ بـ
ـــود  ـــات خ ـــت امکان ـــبکه هف ـــوزان، ش ـــتر دانش آم ـــامت بیش س
را در اختیـــار آمـــوزش و پـــرورش قـــرار می دهـــد و بخشـــی 
از ســـاعات خـــود را بـــه موضـــوع آمـــوزش تکمیلـــی دانـــش 
آمـــوزان مقاطـــع تحصیلـــی مختلـــف اختصـــاص داده اســـت.

هــر عنــوان درســی در ۲۰ دقیقــه از هــر پایــه ظــرف مــدت 
4 تــا ۵ ســاعت بــه صــورت روزانــه آمــوزش داده خواهــد شــد.

جدول پخش برنامه ها بدین شرح است:
شنبه ۱۰/۱۲

۸:۰۰  ریاضی هفتم متوسطه اول
۸:۳۰ ریاضی هشتم متوسطه اول

۱۰:۳۰ فارسی اول ابتدایی
۱۰:۵۰ علوم سوم ابتدایی

۱۱:۱۰ فارسی پنجم ابتدایی
۱۱:۳۰ شیمی ۳ )پایه۱۲متوسطه(

۱۵:۰۰ عربی ۲ )پایه ۱۱ علوم انسانی(
۱۵:۳۰ عربی ۳ )پایه ۱۲ علوم انسانی(

ـــه  ـــی حرف ـــتانهای فن ـــه ای )هنرس ـــاق حرف ۱۶:۰۰ درس اخ
ـــش( ای وکار دان

ــه ۱۱ هنرســتانهای  ــو آوری و کار آفرینی)پای ۱۶:۲۵ کارگاه ن
فنــی حرفــه ای و کار دانــش(

دانـــش آمـــوزان و دبیـــران، دروس تلویزیونـــی را از دســـت 
ــش  ــه دانـ ــده برنامـ ــام شـ ــدی اعـ ــق زمانبنـ ــد و طبـ ندهنـ

آمـــوزان را تنظیـــم کننـــد.
ـــته )آذر/دی(  ـــامبر گذش ـــر دس ـــا اواخ ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــازمان  ـــار س ـــن آم ـــاس آخری ـــد و براس ـــاز ش ـــن آغ ـــور چی از کش
بهداشـــت جهانـــی، تاکنـــون ۷۸ هـــزار و ۸۶۶ نفـــر بـــه ایـــن 
ـــود را از  ـــان خ ـــر ج ـــزار و ۵9۲ نف ـــده و ۲ ه ـــا ش ـــروس مبت وی

ـــد. ـــن بوده ان ـــان در چی ـــتر آن ـــه بیش ـــد ک ـــت داده ان دس
ـــا  ـــدارد ام ـــان خاصـــی ن ـــن بیمـــاری اگرچـــه واکســـن و درم ای
ـــاده  ـــای س ـــا راهکاره ـــی و ب ـــه  راحت ـــل پیشـــگیری اســـت و ب قاب
ــری  ــاری جلوگیـ ــن بیمـ ــه ایـ ــا بـ ــیوع و ابتـ ــوان از شـ می تـ
ــروری و  ــای غیرضـ ــردد و تماس هـ ــد از تـ ــردم بایـ ــرد؛ مـ کـ
ـــا  ـــی را ب ـــه منطق ـــد، فاصل ـــز کنن ـــات پرهی ـــور در اجتماع حض
ـــت  ـــی و دس ـــرده و روبوس ـــت ک ـــر( رعای ـــک مت ـــراد )ی ـــه اف هم

ـــد. ـــار بگذارن دادن  را کن
ـــگیرانه  ـــه هـــا و نهادهـــای مختلـــف اقدامـــات پیش وزارتخان
ـــی  ـــا و تعطیل ـــرت ه ـــا، کنس ـــه ه ـــو برنام ـــه لغ ـــی از جمل متفاوت
ـــای  ـــگاه ه ـــا و خواب ـــگاه ه ـــی دانش ـــا، تعطیل ـــینماها و تئاتره س
ـــتر  ـــرایت بیش ـــری از س ـــرای جلوگی ـــدارس را ب ـــجویی و م دانش

ـــد. ـــرار داده ان ـــتور کار ق ـــاری در دس ـــن بیم ای

فدراسیون فوتبال پاسخ فیفا را داد

شبکه آموزش، مدرسه تلویزیونی می شود
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اوقات شرعی شهر تهران

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه

ـــارزه  ـــی و مب ـــت قضای ـــیون حمای ـــس کمیس ریی
ــادن و  ــع، معـ ــی، صنایـ ــاق بازرگانـ ــاد اتـ ــا فسـ بـ
ـــت  ـــه لیس ـــت ب ـــت: بازگش ـــران گف ـــاوررزی ته کش
ـــش  ـــش از پی ـــارت را بی ـــه تج ـــیاه FATF هزین س

ــد.  ــش می دهـ افزایـ
ــرای  ــا ب ــا و تعطل ه ــا، تاخیره ــزارش ایرن ــه گ ب
 )FATF( پیوســتن بــه کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی
ــی  ــه پیشــین، یعن ــان نقط ــه هم ــران را ب ــا ای نهایت
امیدهــای  بیم هــا و  بازگردانــد و  لیســت ســیاه 
ــاال  ــرد. »ح ــر آب ک ــش ب ــادی را نق ــاالن اقتص فع
چــه می شــود« ســوالی اســت کــه بعــد از بازگشــت 
ــاالن  ــیاری از فع ــرای بس ــت ب ــن لیس ــه ای ــران ب ای

ــت. ــود آورده اس ــادی بوج اقتص
»حســـن فروزان فـــر«، رییـــس کمیســـیون 
ــاق  ــاد اتـ ــا فسـ ــارزه بـ ــی و مبـ ــت قضایـ حمایـ
ـــه  ـــت: باتوج ـــه گف ـــن زمین ـــران در ای ـــی ته بازرگان
ـــه  ـــران ب ـــتن ای ـــا پیوس ـــا ب ـــوع گرفتاری ه ـــه مجم ب
ـــدی  ـــزرگ و جدی ـــاق ب ـــیاه FATF اتف ـــت س لیس
نمی افتـــد، چـــرا کـــه پیشـــتر هـــم در شـــرایطی 
قـــرار داشـــتیم کـــه زمینه هـــای ارتبـــاط بانکـــی 
ـــکاری  ـــدم هم ـــکا و ع ـــای آمری ـــل تحریم ه ـــه دلی ب

رســـمی بانکهـــا بـــا مـــا فراهـــم بـــود.
وضعیــت  همیــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ــن  ــک چی ــون بان ــخت گیرانه، کونل ــای س تحریم ه
و چندجــای دیگــر هــم تعامــات را بــا مــا متوقــف 
ــتیم  ــا هس ــدر در تنگن ــن آنق ــد.  بنابرای ــرده بودن ک
کــه عمــا ورود بــه لیســت ســیاه FATF تغییــرات 
ــد.  ــم نمی کن ــا فراه ــا دنی ــات ب ــده ای در تعام عم
پیشــتر نیــز  نــه شــرکت ها آمــاده بودنــد بــه 
ــه  ــند و ن ــل باش ــا در تعام ــا م ــتقیم ب ــورت مس ص
ــمی  ــات رس ــف تعام ــورهای مختل ــای کش بانک ه

ــتند. ــا داش ــا م ب
ــن  ــه ایـ ــه ورود بـ ــان اینکـ ــا بیـ ــر بـ فروزان فـ

لیســـت یعنـــی بازگشـــت بـــه ایـــن مســـیر 
ـــار  ـــک ب ـــزود: ی ـــود، اف ـــد ب ـــش خواه ـــوارتر از پی دش
ـــیاه  ـــت س ـــه در لیس ـــس از اینک ـــام و پ ـــان برج زم
ـــات و در  ـــه توضیح ـــا ارائ ـــم ب ـــاش کردی ـــم ت بودی
ـــی،  ـــی و بانک ـــام پول ـــات در نظ ـــن اصاح ـــر گرفت نظ
خودمـــان را از ایـــن ورطـــه بیـــرون آوریـــم امـــا 
متاســـفانه در نهایـــت موفـــق نشـــدیم و بـــه ایـــن 
ــدد از  ــروج مجـ ــون خـ ــتیم و اکنـ لیســـت بازگشـ
لیســـت ســـیاه کاری ســـخت تر از گذشـــته اســـت.

ــان  ــران خاطرنشـ ــی تهـ ــاق بازرگانـ ــو اتـ عضـ
ـــق  ـــرات موف ـــن مذاک ـــه در ای ـــورهایی ک ـــرد: کش ک
بودنـــد تائیـــد کرده انـــد کـــه بـــاد از فرصت هـــای 
ـــی  ـــی- سیاس ـــای فن ـــن گفتگوه ـــرای ای ـــب ب مناس
ـــت  ـــه از ظرفی ـــا ک ـــد کوب ـــود، مانن ـــتفاده ش ـــد اس بای
ـــاال اســـتفاده  ـــت ب ـــا دق ـــا ب ـــان اوبام ـــرات در زم مذاک

ـــود. ـــارج ش ـــیاه خ ـــت س ـــا از لیس ـــرد ت ک
فروزان فـــر مذاکـــرات پیـــش رو بـــرای خـــروج 
از لیســـت ســـیاه را دشـــوار خوانـــد و گفـــت: بـــا 
ــف  ــل متوقـ ــات کامـ ــه رخ داد، تعامـ ــی کـ اتفاقـ
ـــادگی  ـــه س ـــمی ب ـــد رس ـــت و آم ـــچ رف ـــت و هی اس
در تعامـــات تجـــاری نخواهیـــم داشـــت و نهایتـــا 
ـــان  ـــرف زم ـــتر و ص ـــای بیش ـــا هزینه ه ـــم ب مجبوری
ــام  ــدود را انجـ ــاری محـ ــای تجـ ــتر فعالیتهـ بیشـ

دهیـــم.
ـــتفاده  ـــامل اس ـــا ش ـــن هزینه ه ـــه وی ای ـــه گفت ب
ــا  ــا یـ ــی و یـ ــر ایرانـ ــطه غیـ ــرکت های واسـ از شـ
جابجـــا کـــردن پـــول می شـــود کـــه در نهایـــت 

ـــرد. ـــی ب ـــاال م ـــادالت را ب ـــای مب ـــه ه هزین
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــو ات عض
ــاری  ــد تج ــیاه رون ــت س ــه لیس ــت ب ــه بازگش اینک
ــت  ــن لیس ــزود: ای ــد، اف ــف نمی کن ــور را متوق کش
ــر  ــی ب ــر مبن ــورهای دیگ ــه کش ــه ای اســت ب توصی
ــا کشــورهای عضــو لیســت  ــه در مراواتشــان ب اینک

ســیاه دقــت داشــته باشــند و از ایــن نظر مســوولیت 
ســنگینی بــرای تعامــل بــا ایــران بــه دوش کشــورها 
ــت  ــه نیس ــا قطعنام ــت ی ــا ممنوعی ــذارد؛ ام ــی گ م
ــا آن  ــراری تعامــل ب کــه کشــورهای دیگــر را از برق

ــد. کشــور منــع کن
رییــس کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا 
فســاد اتــاق بازرگانــی تهــران خاطرنشــان کــرد: ورود 
بــه لیســت ســیاه تفــاوت عمــده ای در کوتــاه مــدت 
ایجــاد نمی کنــد و تنهــا تعامــات را دشــوارتر و پــر 

هزینه تــر می کنــد.

اثرات پیوستن به لیست سیاه پس از لغو 
تحریم ها عیان می شود

فروزان فــر معتقــد اســت اگــر روزی شــرایط 
ــوع  ــن موض ــان اولی ــود، آن زم ــاح ش ــم اص تحری

ــود. ــد ب ــه FATF خواه ــتن ب ــا پیوس قطع
وی راه حــل کنونــی را تــاش بــرای اصــاح 
نظــام پولــی عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن شــرایط 
ــیاه  ــت س ــن در لیس ــرار گرفت ــه ق ــا بهان ــد ب نبای
FATF  خودمــان را متوقــف کنیــم، بلکــه بــا تمــام 
ــی و  ــام بانک ــه نظ ــر اینک ــیم ب ــز باش ــوان متمرک ت
پولــی خــود را از وضعیــت عــدم شــفافیت و خطاهــا 
ــن از  ــای ممک ــا ج ــم ت ــم و ســعی کنی نجــات دهی

ــویم. ــارج ش ــت خ ــن وضعی ای

موانع کم نداشتیم، لیست سیاه هم 
اضافه شد

»احمــد صادقیــان« عضــو دیگــر اتــاق بازرگانــی 
تهــران نیــز در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار اقتصــادی 
ایرنــا گفــت: وقتــی روابــط عــادی بانکــی و مبــادالت 
بــا ســایر کشــورها نداشــته باشــیم مشــخص اســت 

ــه می شــود. ــه مشــکاتمان اضاف ب
ــط  ــاق رواب ــن اتف ــا ای ــرد: ب ــح ک ــان تصری صادقی
ــدود  ــا مح ــل تحریم ه ــه دلی ــتر ب ــه پیش ــی ک بانک
ــا  ــاط ب ــه ارتب ــائلی ک ــه مس ــر و هم ــود، محدودت ب
تجــارت و تولیــد دارد دچــار مشــکل می شــود، 
چــرا کــه حتــی معــدود نقــل و انتقــاالت ســابق بــه 

ــود. ــام ش ــد انج ــی نمی توان راحت
ــه لیســت  ــه بازگشــت ب ــه اینک ــاد ب ــا اعتق وی ب
ــر خــود را نشــان می دهــد،  ســیاه در کوتاه مــدت اث
افــزود: شــاید عمــوم مــردم در بلنــد مــدت متوجــه 
تبعــات منفــی آن شــوند امــا فعــاالن اقتصــادی کــه 
تجــارت در راس امــور آنــان قــرار دارد بــه وضــوح آن 

را لمــس خواهنــد کــرد.
ــد مشــکل هایمان  ــه بای ــان اینک ــا بی ــان ب صادقی
ــا  ــا دنی ــط ب ــت: رواب ــم، گف ــل کنی ــا ح ــا دنی را ب
بایــد عادی تــر شــود چــرا کــه عــدم ارتبــاط باعــث 
ــارت  ــرای تج ــوص ب ــدد بخص ــکات متع ــروز مش ب

می شــود.

نماینـــده منتخـــب مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــورای اســـامی ب ـــس ش ـــکو در مجل اس
ــای  ــال تحریم هـ ــور و اعمـ ــی کشـ ــرایط کنونـ شـ
ـــز  ـــازی تبری ـــین س ـــرکت ماش ـــت: ش ـــمنان، گف دش
بـــه عنـــوان یکـــی از پایگاه هـــا و ســـنگرهای 
مقاومـــت علیـــه تحریم هـــا می توانـــد نقـــش 

بســـزایی در ایـــن حـــوزه ایفـــا کنـــد. 
ــت  ــنیم، حجـ ــزاری تسـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ـــاج  ـــا میرت ـــید محمدرض ـــلمین س ـــام و المس االس
الدینـــی منتخـــب مـــردم تبریـــز در مجلـــس 
یازدهـــم، در بازدیـــد از کارخانـــه ماشـــین ســـازی 
تبریـــز، ایـــن کارخانـــه را برنـــد صنعـــت تبریـــز 
معرفـــی کـــرده و اظهـــار داشـــت: بـــدون شـــک 
ــی  ــی بـ ــطح ملـ ــی در سـ ــه صنعتـ ــن مجموعـ ایـ
ــت  ــک مادرصنعـ ــوان یـ ــه عنـ ــوده و بـ ــر بـ نظیـ
شـــناخته می شـــود و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بـــه 
تنهایـــی یـــک شـــرکت کارخانـــه ســـازی اســـت، 
توانایـــی ایجـــاد صدهـــا خـــط تولیـــد در داخـــل 

ــت. ــه را داراسـ ــود مجموعـ خـ
وی افـــزود: شـــرکت ماشـــین ســـازی تبریـــز بایـــد 
ـــروز شـــود و تمامـــی مســـئولین  حفـــظ، نوســـازی و ب
دولتـــی بـــه همـــراه نماینـــدگان مجلـــس و قـــوه 
ـــن  ـــای ای ـــرای احی ـــود را ب ـــاش خ ـــام ت ـــه تم قضایی
مجموعـــه انجـــام داده و از هیـــچ اقدامـــی بـــرای 

ـــند. ـــذار نباش ـــرو گ ـــت آن ف ـــداوم فعالی ت
نماینـــده منتخـــب مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و 
اســـکو در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره 
ـــای  ـــال تحریم ه ـــور و اعم ـــی کش ـــرایط کنون ـــه ش ب
ـــژه در  ـــه وی ـــران ب دشـــمنان علیـــه کشـــور و ملـــت ای
حـــوزه صنعـــت و تکنولوژی هـــای نویـــن، گفـــت: 
ــوان  ــه عنـ ــز بـ ــازی تبریـ ــین سـ ــرکت ماشـ شـ
یکـــی از پایگاه هـــا و ســـنگرهای مقاومـــت علیـــه 
تحریم هـــا می توانـــد نقـــش بســـزایی در ایـــن 

حـــوزه ایفـــا کنـــد.
وی ضمـــن یـــادآوری مشـــکات و حواشـــی 
ــرکت  ــن شـ ــا ایـ ــه بـ ــر در رابطـ ــال های اخیـ سـ
یـــادآور شـــد: خوشـــبختانه بـــا مدیریـــت جدیـــد 
و اقدامـــات بـــه موقـــع و اساســـی قـــوه قضاییـــه 
در مقابلـــه بـــا افـــرادی کـــه بـــه ناحـــق درصـــدد 
تعطیلـــی و ورشکســـته کـــردن شـــرکت ماشـــین 

ایـــن  فعالیت هـــای  بودنـــد،  تبریـــز  ســـازی 
بـــه روال عـــادی خـــود  مجموعـــه صنعتـــی 
بازگشـــته و در مســـیر خـــود بـــا ســـرعت و 

پیشـــرفت چشـــمگیری حرکـــت می کنـــد.
حجـــت االســـام میرتـــاج الدینـــی بـــا اشـــاره 
ـــه  ـــن کارخان ـــان ای ـــا کارکن ـــود ب ـــوی خ ـــه گفتگ ب
ـــت  ـــد و وضعی ـــت جدی ـــان از مدیری ـــت ایش و رضای
ـــن  ـــه ای ـــاع از اینک ـــرد: اط ـــان ک ـــی، خاطرنش فعل
شـــرکت نـــه تنهـــا بـــرای امســـال بلکـــه بـــرای 
ســـال آینـــده نیـــز سفارشـــات متعـــددی از 
ــت،  ــته اسـ ــی داشـ ــزرگ صنعتـ ــات بـ کارخانجـ
ـــای  ـــش روزه ـــد بخ ـــدواری و نوی ـــی امی ـــای بس ج
خـــوب بـــرای ماشـــین ســـازی و صنعـــت تبریـــز، 

اســـتان و کشـــور خواهـــد بـــود.
  وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه بایـــد تمامـــی 
حاشـــیه ســـازی ها علیـــه ماشـــین ســـازی پایـــان 
ـــن  ـــتگی بی ـــاد و همبس ـــا اتح ـــرد: ب ـــد ک ـــد، تاکی یاب
مســـئولین بایـــد شـــرایطی را محیـــا کنیـــم کـــه 
رونـــد رو بـــه رشـــد فعالیت هـــای شـــرکت تـــداوم 
ــین  ــزون ماشـ ــرفت روزافـ ــاهد پیشـ ــه و شـ یافتـ

ســـازی تبریـــز باشـــیم.
ــا تاکیـــد  معـــاون پارلمانـــی دولـــت دهـــم بـ
معرفـــی  و  انتصـــاب  در  تســـریع  لـــزوم  بـــر 

هیئـــت مدیـــره شـــرکت ماشـــین ســـازی تبریـــز 
ـــه  ـــده ب ـــس آین ـــده در مجل ـــرد: بن ـــان ک خاطرنش
ـــود و  ـــم ب ـــوع خواه ـــن موض ـــر ای ـــم پیگی ـــور حت ط
ـــده  ـــد ش ـــای منعق ـــه قرارداده ـــن در زمین همچنی
بـــا شـــرکت های خارجـــی، بایـــد تســـهیات 
ــر  ــرکت در نظـ ــن شـ ــرای ایـ ــای بـ و حمایت هـ
گرفتـــه شـــود تـــا در آینـــده مشـــکلی در ایـــن 

زمینـــه پیـــش نیایـــد.
ـــرمایه  ـــز را س ـــازی تبری ـــین س ـــرکت ماش وی ش
ـــر  ـــزود: ه ـــت و اف ـــز دانس ـــان و تبری ـــردم آذربایج م
ـــد در  ـــت بای ـــرکت اس ـــن ش ـــه ای ـــق ب ـــه متعل آن چ
ـــود  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــازی ب ـــت و نوس ـــتای تقوی راس
ـــی در  ـــتغال زای ـــه اش ـــایانی ب ـــک  ش ـــد کم ـــا بتوان ت

ـــد. ـــته باش ـــتان داش اس
ـــراز  ـــن اب ـــی ضم ـــاج الدین ـــام میرت ـــت االس حج
رضایـــت از پیشـــرفت شـــرکت ماشـــین ســـازی، 
ـــه  ـــن مجموع ـــد از ای ـــا بازدی ـــروز ب ـــت: ام ـــراز داش اب
ــدوارم  ــان ایـــن شـــرکت امیـ ــده درخشـ ــه آینـ بـ
شـــدم و یقیـــن دارم ماشـــین ســـازی تبریـــز بـــا 
مدیریـــت پرتـــوان و جوانـــان متخصـــص، بـــا اراده 
ــروغ و  ــر فـ ــای پـ ــه روزهـ ــادی، بـ ــاش جهـ و تـ
طایـــی خـــود خواهـــد رســـید و بـــرای اســـتان و 

کشـــور افتخـــار آفرینـــی خواهـــد کـــرد.

FATF تجارت پرهزینه، نتیجه بازگشت به لیست سیاه

ماشین سازی تبریز به عنوان یکی از پایگاه ها و 
سنگرهای مقاومت علیه تحریم ها باید احیا شود 


