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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

هنوز تصمیمی برای تعطیلی 
جلسات مجلس گرفته نشده است 

مدیر شبکه آموزش خبر داد:

آموزش دانش آموزان در 
تلویزیون تا خرداد ادامه می یابد

رییس ستاد ملی مقابله با کرونا در نامه ای از  رییس مجلس درخواست کرده 
است تا برای جلوگیری از شیوع این ویروس جلسات صحن فعال تعطیل شود

ما به مافیا فکر نمی کنیم بلکه به محتوا فکر می کنیم
وظیفه رسانه ملی است که آموزش مکمل را پیش ببرد

 از دوشنبه »نرم افزار هفت« آماده می شود
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روحانی:  

همه ملت ها و دولت های جهان 
برای مقابله با کرونا در کنار هم باشند

سقوط ۱۹هزار واحدی شاخص 
بورس

ثبت اعتراض متقاضیان
 مسکن ملی آغاز شد 

 پنهان کاری درباره آمار مبتالیان به 
کرونا وجود ندارد

کرونا نفت را به کما برد

علمــی  جامــع  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 
ــرح  ــام در »ط ــت ن ــان ثب ــد زم ــردی از تمدی کارب
ســرباز ماهــر در مراکــز علمــی کاربــردی ناجــا« تــا 

ــر داد.  ــاری خب ــاه ج ــفند م ۱۲ اس
بــه گــزارش ایرنــا،  مختــار جاللــی جــواران 
گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــه منظــور 

مهــارت افزایــی و خوشایندســازی خدمــت ســربازی 
و اســتفاده مناســب از اوقــات فراغــت کارکنــان 
وظیفــه بــرای اشــتغال پذیــری اکثریــت آنهــا پــس 
از خدمــت، بــر اســاس تفاهــم نامــه ای کــه مابیــن 
ــردی، ســتاد نیروهــای  دانشــگاه جامــع علمــی کارب
مســلح، دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و موسســه 

آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی ناجــا منعقــد شــد، 
نســبت بــه برگــزاری دوره هــای تــک پودمــان بــرای 

ــرد. ــدام ک ــای مســلح اق ســربازان نیروه
ــام ســرباز  ــوان کــرد: ثبــت ن ــی جــواران عن جالل
ماهــر بــه صــورت آزمایشــی در هشــت اســتان 
آذربایجــان غربی، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، 
فــارس، گیــالن، کرمانشــاه، خراســان رضــوی و تهران 
تــا ۱۲ اســفند ۹۸ ادامــه خواهــد داشــت و ســربازان 
داوطلــب مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ســاتب 
ــبت  ــه آدرس https://sateb.uast.ac.ir نس ب

بــه ثبــت نــام خــود اقــدام کننــد.
ــک  ــوان ت ــه ۱۱ عن ــن مرحل ــه داد: در ای وی ادام
پودمــان بــرای ســربازان داوطلــب و متناســب بــا عالقه 
ــن  ــه مــی شــود. ای ــوط ارائ ــاز بومــی اســتان مرب و نی
دوره هــای پودمانــی در چهــار حــوزه اصلــی صنعــت، 

کشــاورزی، فرهنــگ و هنــر و مدیریــت اســت.
علمــی  جامــع  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 
ــه آزمایشــی ســرباز  ــردی بیــان کــرد: در مرحل کارب
ــک  ــکاری، مکانی ــت، جوش ــای صنع ــر، دوره ه ماه
ــرق  ــش ب ــودرو، گرای ــک خ ــزار، مکانی ــین اف ماش
صنعتــی، گرایــش الکترونیــک صنعتــی، صنایــع 
پــرورش  تولیــد مبلمــان، دامپــروری،  و  چــوب 
تولیــد محصــوالت  و  باغبانــی  طیــور،  صنعتــی 
گلخانــه ای، گردشــگری، مترجمــی زبــان انگلیســی 

ــود. ــی ش ــه م ــب و کار ارائ ــت کس و مدیری

ابالغیــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از تغییــر 
ــد در  ــتریان جدی ــرای مش ــی ب ــد معامالت ــدور ک ص
بازارســرمایه حکایــت دارد و طبــق آن، مشــتریان 
جدیــد یــک مــاه پــس از صــدور کــد امــکان معاملــه 
دارنــد؛ تصمیمــی کــه مدیــر نظــارت بــر بورس هــای 
ــص و  ــه تخص ــاز ب ــل آن را نی ــورس دلی ــازمان ب س

ــرد.  ــالم ک ــورس اع ــه ب ــا ب ــش تازه وارده دان

ــط  ــه توس ــه ای ک ــنا، در ابالغی ــزارش ایس ــه گ ب
شــده،  صــادر  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
آمــده اســت کــه مشــتریان جدیــد یــک مــاه پــس 
ــد  ــه خواهن ــکان معامل ــی ام ــد بورس ــدور ک از ص
داشــت و در ایــن راســتا، قبولــی در آزمــون کانــون 
کارگــزاران یــا ســازمان بــورس شــرط صــدور 
ــد  ــخص متعه ــن ش ــت. همچنی ــی اس ــد معامالت ک

ــد  ــرا ک ــد، زی ــی و ... نکن ــیگنال  فروش ــود س می ش
می شــود. مســدود 

در  کارگــزاران،  کانــون  تصمیم گیــری  بنابــر 
کــه  حقیقــی  افــراد  دانــش  افزایــش  راســتای 
بــه  آزمــون  دارنــد  بــورس  در  معاملــه  قصــد 
صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار می شــود. 
در صــورت قبولــی اشــخاص در آزمــون مذکــور 
ــراد حداکثــر ظــرف ســه  ــه اف ــوط ب مشــخصات مرب
ــی  ــس از ط ــود و پ ــال می ش ــمات ارس ــه س روز ب
فرآیندهــای مربوطــه کدهــای معامالتــی از قابلیــت 

می شــوند.  برخــوردار  معاملــه 
ــن  ــم، محس ــن تصمی ــاذ ای ــی اتخ ــاره چرای درب
خدابخــش - مدیــر نظــارت بــر بورس هــای ســازمان 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــا ایســنا، اظه ــو ب ــورس - در گفت وگ ب
ــرمایه گذاری در  ــا س ــن روزه ــه ای ــه اینک ــه ب توج
ــرادی  ــق دارد و ممکــن اســت اف ــازار ســرمایه رون ب
کــه وارد ایــن بــازار می شــوند دانــش کافــی نداشــته 
نــوع ســرمایه گذاری  ایــن  آنجاکــه  از  و  باشــند 
نیازمنــد تخصــص و دانــش اســت، چنیــن تصمیمــی 

گرفتــه شــده اســت.
بــه گفتــه وی، طــی یــک ماهــی کــه کــد صــادر 
می شــود و بعــد فــرد اجــازه معاملــه پیــدا می کنــد، 
بایــد در آزمــون شــرکت کنــد و در صورتــی کــه در 
آزمــون پذیرفتــه شــود، کــد فعــال خواهــد شــد و در 
ــاره در آزمــون شــرکت  غیــر ایــن صــورت بایــد دوب

کنــد.

مهلت نام نویسی در طرح سرباز 
ماهر تا ۱2 اسفند تمدید شد

دلیل شرط گذاشتن برای 
تازه واردهای بورس اعالم شد
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یــک وکیــل دادگســتری گفــت: در طول ســنوات 
گذشــته نهادهــای دیگــری در کنــار مجلس شــورای 
ــد در  ــه قانونگــذاری زده ان اســالمی عمــاًل دســت ب
ــورای اســالمی اســت  ــس ش ــا مجل ــه تنه ــی ک حال
کــه بــه عنــوان قــوه مقننــه بایــد دســت بــه وضــع 
قانــون بزنــد، ســایر قــوا و برخــی دیگــر از نهادهــای 
زیــر مجموعــه آنهــا نیــز بــا دخالــت در امــر تقنیــن، 

ــد.  ــه مقــررات گــذاری زده ان دســت ب
بــه گــزارش ایســنا، ســیدمهدی حجتــی دربــاره 
وظیفــه مجلــس در امــر قانونگــذاری گفــت: قانــون 
اساســی، دو روش قانونگــذاری را مــورد پیــش بینــی 
ــون  ــل 7۱ قان ــک روش در اص ــت. ی ــرار داده اس ق
ــش  ــورد پی ــران م ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس
بینــی شــده کــه بــه موجــب آن مقــرر شــده اســت 
ــائل،  ــوم مس ــالمی در عم ــورای اس ــس ش ــه مجل ک
ــد و دیگــری در اصــل  ــون وضــع کن ــد قان مــی توان
5۹ قانــون اساســی مــورد پیــش بینــی قــرار گرفتــه 
اســت کــه بــه موجــب آن، در مســایل بســیار مهــم 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی، ممکــن 
ــی و  ــه پرس ــه از راه هم ــوه مقنن ــال ق ــت اعم اس
ــرد. ــردم صــورت گی ــه آرای م ــه مســتقیم ب مراجع

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتری ب ــل دادگس ــن وکی ای
ــس  ــارات مجل ــی و اختی ــف ذات قانونگــذاری از وظای
شــورای اســالمی اســت، افــزود: اختیــار وضــع قانــون 
ــات آن  ــق نیســت بلکــه مصوب توســط مجلــس مطل
ــون اساســی  ــا شــرع و قان ــاق ب ــث انطب ــد از حی بای
ــار  ــا اعتب ــز برســد ت ــان نی ــد شــورای نگهب ــه تأئی ب
ــر،  ــی دیگ ــل اجــرا باشــد. از طرف ــرده و قاب ــدا ک پی
ــد قیــودی را کــه  ــون بای مجلــس در امــر وضــع قان

ــرار  ــح ق ــورد تصری ــی م ــون اساس ــل 7۲ قان دراص
ــی را  ــرده و قوانین ــت ک ــز رعای ــت را نی ــه اس گرفت
وضــع کنــد کــه بــا اصــول و احــکام مذهــب شــرعی 
ــی نداشــته باشــد. ــون اساســی مغایرت کشــور و قان

ــل 5۸  ــب اص ــه موج ــه ب ــت: اگرچ ــی گف حجت
قانــون اساســی، اعمــال قــوه مقننــه بایــد از طریــق 
نماینــدگان  از  کــه  اســالمی  شــوراس  مجلــس 
منتخــب مــردم تشــکیل مــی شــود صــورت گیــرد؛ 
ــر از  ــی دیگ ــب اصول ــه موج ــواردی ب ــن در م لیک
قانــون اساســی، اختیــار قانونگــذاری از مجلــس 
ــت  ــده اس ــذار ش ــری واگ ــع دیگ ــه مراج ــلب و ب س
ماننــد آنچــه در اصــل ۱۱۲ قانــون اساســی در رابطه 
ــخیص  ــع تش ــه مجم ــوط ب ــررات مرب ــع مق ــا وض ب
ــررات  ــب آن، مق ــه موج ــده و ب ــام آم ــت نظ مصلح
ــب و  ــه و تصوی ــاد توســط خــود اعضــا تهی ــن نه ای
بــه تأییــد مقــام رهبــری خواهــد رســید و نتیجتــاً، 
مجلــس نمــی توانــد در ارتبــاط بــا مقــررات مجمــع 

ــد. ــذاری کن ــام، قانونگ ــت نظ ــخیص مصلح تش
ایــن عضــو هیأت رئیســه کانــون وکالی دادگســتری 
مرکــز بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ســنوات گذشــته 
نهادهــای دیگــری در کنــار مجلــس شــورای اســالمی 
عمــالً دســت بــه قانونگــذاری زده انــد گفــت: در حالــی 
ــورای  ــس ش ــون، مجل ــع قان ــی وض ــع اصل ــه مرج ک
ــر از  ــی دیگ ــوا و برخ ــایر ق ــن؛ س ــت لیک ــالمی اس اس
نهادهــای زیــر مجموعــه آنهــا و مراجــع مقــررات گــذار 
دیگــری نیــز در امــر تقنیــن، دخالــت دارنــد و دســت 
بــه مقــررات گــذاری مــی زننــد کــه از جملــه آنهــا مــی 
تــوان بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اشــاره کــرد 

کــه مصوبــات آن در حکــم قانــون اســت.
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــات رئی ــزود: مصوب ــی اف حجت
نیــز کــه در قالــب آئیــن نامــه یــا بخشــنامه تصویــب 
ــه واســطه  ــد نیــز ب ــالغ مــی گردن و جهــت اجــرا اب
عــدم امــکان ابطــال آنهــا در دیــوان عدالــت اداری، 
بــه نوعــی در حکــم قانــون بــوده و تقریبــاً از 

ــت. ــوردار اس ــه آن برخ ــبیه ب ــداری ش اقت
ایــن وکیــل دادگســتری خاطرنشــان کــرد: 
ــار  ــذار در کن ــررات گ ــدد مق ــع متع ــود مراج وج
ــدوث  ــواردی ح ــالمی و در م ــورای اس ــس ش مجل
ــف  ــز ضع ــه و نی ــه گان ــوای س ــف ق ــل وظای تداخ
ــدان  ــدگان حقوق ــود نماین ــث کمب ــس از حی مجل
و آگاه بــه قانونگــذاری و فقــدان یــک مجلــس 
ــورای  ــس ش ــار مجل ــذاری در کن ــی قانونگ تخصص
ــر  ــس در ام ــه نقــش مجل اســالمی، باعــث شــده ک

ــود. ــگ ش ــم رن ــذاری ک قانونگ
ــی،  ــس شــورای اســالمی فعل ــزود: مجل ــی اف حجت
نتوانســت در زمینــه وضــع قوانیــن مــادر ماننــد قانــون 
تجــارت موفــق عمــل کنــد و در زمینــه وضــع قانــون 
مجــازات اســالمی و قانــون آئیــن دادرســی کیفــری نیز 
بــا شــیوه ای غیــر معمــول، مصوبات کمیســیون قضایی 
و حقوقــی مجلــس را قوانیــن موقتــی بــود را بــه قوانین 
دائمــی تبدیــل کــرد در حالــی کــه ضــروری بــود ایــن 
قوانیــن بــه صــورت مــاده بــه مــاده در صحــن علنــی 
ــی دائمــی  ــه قانون مجلــس تصویــب شــده و ســپس ب
ــن  ــیاری از قوانی ــی، بس ــور کل ــه ط ــود و ب ــل ش تبدی
مصــوب مجلــس از کیفیــت مناســبی برخــوردار نبــود 

و قابلیــت تأویــل و تفســیر باالیــی داشــت.
ایــن وکیــل دادگســتری در پایــان گفــت: مشــکل 
قانونگــذاری در کشــور مــا، ســاختار مجلــس شــورای 
اســالمی اســت کــه صبغــه سیاســی و نقــش نظارتی 
ــرد  ــر کارک ــور، ب ــور کش ــرد آن در اداره ام و کارک
ــه  ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــی چرب ــذاری آن م قانونگ
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــاختار، نم ــن س از ای
ــن  ــو احس ــه نح ــون را ب ــع قان ــر وض ــه خطی وظیف
ــا  ــده ب ــه در آین ــت ک ــروری اس ــد و ض ــام ده انج
بهــره گیــری از یــک نظــام پارلمانــی دو مجلســی و 
ایجــاد یــک مجلــس تخصصــی قانوگــذاری در کنــار 

ــرد. ــی را اصــالح ک ــس شــورا، ســاختار فعل مجل

حجتی:

نقش مجلس در قانونگذاری کم رنگ شده است

یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی 
ــورت  ــان کاری ص ــا پنه ــروس کرون ــاره وی ــه درب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــه کرون ــان ب ــاره مبتالی ــت درب ــار وزارت بهداش ــت: آم ــرد، گف نمی گی
بــر اســاس مــوارد بســتری شــده در بیمارستان هاســت، حــال ایــن کــه 
احتمــاال برخــی از مبتالیــان بــا عالیــم خفیــف در ســطح جامعــه پراکنده 

ــد.  ــرار نمی گیرن ــار وزارت بهداشــت ق ــا در آم هســتند کــه طبیعت
بــه گــزارش ایســنا، بهــروز بنیــادی، اظهــار کــرد: آمــار وزارت بهداشــت 
دربــاره مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا بــر اســاس مــوارد بســتری شــده در 
ــرار  ــان ق ــت درم ــه تح ــی ک ــته از بیماران ــا آن دس ــت ی بیمارستان هاس
دارنــد؛ لــذا ممکــن اســت از افــراد بســتری شــده تعــدادی مبتــال شــده و 

در ســطح جامعــه تــردد کــرده و جامعــه را آلــوده کننــد.
ــداد  ــا تع ــه طبیعت ــتند ک ــل هس ــراد ناق ــته اف ــن دس ــزود: ای وی اف

آنهــا در آمــار وزارت بهداشــت نمی آیــد، مجــددا تاکیــد دارم کــه آمــار 
مبتالیــان بــه کرونــا بــر اســاس بیمــاران بســتری شــده اســت، ممکــن 
اســت افــرادی ناقــل در ســطح جامعــه بــا عالیــم خفیفــی وجود داشــته 
ــذا  ــود؛ ل ــد نمی ش ــت قی ــار وزارت بهداش ــا در آم ــه طبیعت ــند ک باش
دربــاره آمــار مبتالیــان پنهــان کاری وجــود نــدارد امــا وزارت بهداشــت 
ــر اســاس کار علمــی اعــالم کنــد کــه احتمــاال چنــد ناقــل در  ــد ب بای

ســطح کشــور وجــود دارد.
ایــن عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی 
ــم  ــا در کشــور را بســیار مه ــا در شــرایط شــیوع کرون ــانه ه ــه رس وظیف
ــت  ــازمان بهداش ــتورالعمل های س ــد دس ــانه ها بای ــت: رس ــد و گف خوان
ــر اســاس آن پیشــگیری های  ــم ب ــردم ه ــد و م ــی را منعکــس کنن جهان
الزم را انجــام دهنــد، کســانی کــه عالیــم ســاده اولیــه مثــل آبریــزش بینی 

و ســرفه دارنــد ماســک اســتفاده کننــد تــا ویــروس گســترش پیــدا نکنــد.
ــذار  ــا تاثیرگ ــرل کرون ــات را در کنت ــز از حضــور در اجتماع وی پرهی
ــون  ــی همچ ــور در اجتماعات ــد حض ــردم بای ــح داد: م ــد و توضی خوان
دانشــگاه ها، مــدارس، نمــاز جماعــت و جمعــه، مهمانی هــا و عروســی ها 

ــن بیمــاری باشــیم. ــا شــاهد کاهــش شــیوع ای ــد ت را محــدود کنن
ـــاری  ـــن بیم ـــت ای ـــخص نیس ـــرد: مش ـــار ک ـــان اظه ـــادی در پای بنی
ــه  ــا اینکـ ــود کمـ ــد بـ ــال خواهـ ــور فعـ ــی در کشـ ــه زمانـ ــا چـ تـ
احتمـــال ابتـــالی افـــراد در کشـــورهای همســـایه وجـــود دارد کـــه 
ـــاری  ـــم بیم ـــورها ه ـــر در آن کش ـــد. اگ ـــه نکردن ـــاری را  ارائ ـــوز آم هن
گســـترش پیـــدا کنـــد ممکـــن اســـت مجـــدد جامعـــه مـــا آلـــوده 
ـــگیری های  ـــتی و پیش ـــائل بهداش ـــد مس ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــود ب ش

ـــود. ـــت ش الزم رعای

بنیادی:

 پنهان کاری درباره آمار مبتالیان به کرونا وجود ندارد

ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــتان کل کش ــاون دادس مع
دشــمن  اطالعاتــی  جاسوســی  دوربیــن  زیــر 
ــی  ــوی داخل ــبکه ق ــک ش ــد ی ــت: بای ــتیم، گف هس

داشــته باشــیم.
ــخ  ــا در پاس ــواد جاویدنی ــر، ج ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــار تبلیغات ــت انحص ــه شکس ــوال ک ــن س ــه ای ب
در فضــای مجــازی را چطــور می بینیــد؟ گفــت: در 
بیانیــه گام دوم مقــام معظــم رهبــری مســتقیماً بــه 
ضــرورت شکســتن حصــار تبلیغاتــی دشــمن آن هــم 
توســط جوانــان انقالبــی اشــاره شــده اســت و ایــن 

ــی وســیعی دارد. معن
افــزود: االن در داخــل کشــور از طریــق  وی 
ــب  ــه گــوش غال فضــای مجــازی صــدای دشــمن ب

ــام؟ ــالب و نظ ــدای انق ــا ص ــد ی ــردم می رس م

مکرراً شاهد مسدود سازی صفحات 
انقالبی هستیم

ــرد: در  ــح ک ــور تصری ــتان کل کش ــاون دادس مع
بســتر پیــام رســان هــای خارجــی اگــر همــه تــوان 
ــیم  ــن باش ــم مطمئ ــیج کنی ــان را بس ــات م و امکان
اگــر بــه نقطــه ای برســیم کــه صــدای انقــالب و نظام 
ــن  ــد ای ــلماً نمی گذارن ــاً و مس ــد قطع ــر باش ــد ت بلن
صــدا بلنــد بمانــد و مکــرراً مسدودســازی صفحــات 
ــی را شــاهدیم چــرا کــه نمی خواهنــد تعــادل  انقالب

ــردد و  ــالب برگ ــع انق ــمت مناف ــه س ــوازن را ب و ت
ــن معنــی اســت  ــه ای حصــار دشــمن را شکســتن ب
کــه نگذاریــم دشــمن در ایــن رابطــه نفــوذی داشــته 

باشــد.

فضای مجازی تحت اشغال دشمن، منطقه 
جنگی است

ـــتانی  ـــازی دادس ـــای مج ـــت فض ـــت معاون سرپرس
کل کشـــور افـــزود: االن می بینیـــم شـــبکه پـــرس 
تـــی وی کـــه رســـاننده شـــعار نظـــام و انقـــالب اســـت 

از ســـوی برخـــی از کشـــورها مســـدود و محـــدود 
شـــده اســـت، مـــا نمی گوییـــم فعالیـــت در بســـتر 
ــت  ــتباه اسـ ــا اشـ ــیم امـ ــته باشـ ــی نداشـ خارجـ
ــد  ــازه می دهنـ ــا اجـ ــم آنهـ ــر کنیـ ــا فکـ ــه مـ کـ
ــام  ــد. مقـ ــردم برسـ ــه مـ ــت بـ ــای درسـ پیام هـ
ـــازی  ـــای مج ـــه در فض ـــد ک ـــری فرمودن ـــم رهب معظ
مـــردم زیـــر بمبـــاران دشـــمن هســـتند و فضـــای 
ـــی  ـــه جنگ ـــمن منطق ـــغال دش ـــت اش ـــازی تح مج
ـــارج  ـــه از خ ـــازی ک ـــبکه های مج ـــاً ش اســـت خصوص
از کشـــور هدایـــت می شـــود. آیـــا عقالنـــی اســـت 

کـــه افـــراد بـــی دفـــاع و زنـــان و کـــودکان را در 
منطقـــه جنگـــی نگـــه داریـــم؟

زیر دوربین جاسوسی اطالعاتی کامل 
دشمن هستیم

وی بــا بیــان اینکــه بایــد تیم هــای آمــوزش 
ــته  ــور داش ــد حض ــت: بای ــد گف ــور یابن ــده حض دی
باشــند تــا بداننــد چــه حرف هایــی رد و بــدل 
کننــد چــون هــم جنــگ اســت و هــم زیــر دوربیــن 
کامــل دشــمن هســتیم.  اطالعاتــی  جاسوســی 
برخی هــا می بینیــم عملیــات روانــی و رســانه ای 
را آنجــا طراحــی می کننــد امــا در ایــن رابطــه 
ــه  ــد اینک ــرد بمان ــار ک ــده رفت ــوزش دی ــد آم بای
دیدگاه هــای مردمــی کــه در آن فضــا حضــور دارنــد 
ــا،  ــای آن تحریم ه ــر مبن ــد و ب ــایی می کن را شناس
ــور و  ــادی کش ــای اقتص ــه بنیان ه ــا ب ــه زدن ه لطم
تالطم هــای اقتصــادی را شــکل می دهــد حتــی 
ــای  ــکن، کااله ــه دالر، مس ــع ب ــم راج ــاهد بودی ش
ــد  ــبکه ها بودن ــن ش ــه در ای ــی ک ــی گروه های اساس

قیمت هــا را بــاال و پاییــن می کردنــد.
ــن  ــه ای ــار ب ــتن انحص ــزود: شکس ــا اف جاویدنی
معنــی اســت کــه یــک شــبکه داخلــی قــوی وجــود 
داشــته باشــد تــا مــردم در آن حضــور یابنــد و 
ــه و بلکــه جهــان گســترش  ــم آن را در منطق بتوانی
دهیــم و بتوانیــم از ایــن ابــزار بــرای انتقــال فکــر و 
ــایر کشــورها اســتفاده  ــه س ــالب ب ــام انق صــدور پی
ــه  ــم ک ــم بگویی ــه می توانی ــت ک ــا اس ــم و آنج کنی

ــتیم. ــار را شکس انحص

مجلــس  عمــران  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ــردم  ــالمت م ــه س ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش
ــئوالن  ــه مس ــت هم ــوده و در اولوی ــوخی بردار نب ش
ــی  ــش اصل ــردم نق ــه م ــرد ک ــد ک ــرار دارد، تاکی ق
ــد از  ــد و بای ــا دارن ــروس کرون ــا وی ــه ب را در مقابل

ــود.  ــز ش ــات پرهی ــزاری اجتماع برگ
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـیدابوالفضل موســـوی 
ـــات  ـــام اقدام ـــرورت انج ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــی ب بیوک
ـــا،  ـــروس کرون ـــه وی ـــدن ب ـــال ش ـــگیرانه از مبت پیش
ــه  ــان داده کـ ــا نشـ ــروس کرونـ ــرد: ویـ ــان کـ بیـ
بـــا کســـی شـــوخی نـــدارد و بـــزرگ و کوچـــک 
ــد.  ــی شناسـ ــئول را نمـ ــر مسـ ــئول و غیـ و مسـ
مـــا شـــاهد بودیـــم کـــه دکتـــر حریرچـــی کـــه 
خـــود الگـــو ســـالمت کشـــور بودنـــد و در برنامـــه 
ـــه  ـــه قرنطین ـــاز ب ـــه نی ـــد ک ـــالم کردن ـــی اع تلویزیون
ـــه  ـــون در قرنطین ـــده و اکن ـــال ش ـــود مبت ـــت خ نیس
ـــم  ـــکی ق ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــا رئی ـــتند. ی هس
و حتـــی چنـــد تـــن از نماینـــدگان مجلـــس نیـــز 

ـــده انـــد. ـــروس مبتـــال ش بـــه ایـــن وی
وی اظهــا کــرد: ایــن ویــروس اکنــون در کشــور 
ــتان  ــک اس ــه ی ــق ب ــا متعل ــده و صرف ــر ش فراگی

ــود از همــان ابتــدا کــه ایــن  نیســت. البتــه بهتــر ب
ــرل و  ــا کنت ــرد ب ــدا ک ــیوع پی ــم ش ــروس از ق وی
ــا  ــترش را ت ــوی گس ــا جل ــردن تردده ــدود ک مح
ــد، امــا بــه هــر حــال ایــن ویــروس  حــدودی بگیرن
بــا مســائل سیاســی قاطــی شــد و اکنــون در نقــاط 

ــت. ــده اس ــش ش ــور پخ ــف کش مختل

ــرد:  ــح ک ــس تصری ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
ــردم  ــوی م ــتی از س ــول بهداش ــت اص ــون رعای اکن
ضــروری اســت. از ســوی دیگــر مــردم اســتان 
ــد  ــی دارن ــر و ســفر فرســت وظایف ــای ســفر پذی ه
ــد از  ــد. در گام اول بای ــه آن توجــه کنن ــد ب ــه بای ک
ترددهــای غیــر ضــروری پرهیــز شــود. مــردم نقــش 

اصلــی را در مقابلــه بــا ایــن ویــروس دارنــد. دولــت 
ــرده و  ــل ک ــات را تعطی ــد اجتماع ــی توان ــا م صرف

ــد. ــن کن ــتی را تامی ــات بهداش امکان
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: خواســته مــردم 
ــرای  ــردم ب ــد. م ــی باش ــر اجتماع ــی ه ــد تعطیل بای
ســالمتی خودشــان بایــد نــکات بهداشــتی را رعایــت 
کننــد. از ســوی دیگــر دولــت بایــد تمهیــدات الزم 
بــرای مانــدن مــردم در خانه هایشــان را فراهــم 
کنــد. دولــت زمانــی کــه بــه مــردم توصیــه می کنــد 
در خانــه هایشــان بماننــد بایــد تمهیــدات الزم 
ــی، تامیــن مایحتــاج و  نظیــر برنامــه هــای تلویزیون

ــد. ــردم را بیندیش ــای م ــایر نیازه س
وی افــزود: ســالمت مــردم شــوخی بــردار نیســت 
و در اولویــت همــه مســئوالن قــرار دارد. امــروز 
بحــث سیاســی مطــرح نیســت بلکــه پــای ســالمت 
مــردم بــه میــان اســت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه 
پیشــرفت های علمــی و بهداشــتی در داخــل کشــور 
ــی و  ــص ایران ــان متخص ــکی و جوان ــه پزش از جامع
شــرکت های دانــش بنیــان انتظــار مــی رود در 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا پیشــتاز بــوده و تخصــص 

ــه جامعــه جهانــی نشــان دهنــد. خــود را ب

معاون دادستان کل کشور مطرح کرد:

سوءاستفاده از دیدگاه های مردمی در فضای مجازی

موسوی:

 دولت تمهیدات الزم را برای حضور مردم در خانه هایشان بیندیشد

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:
هنوز تصمیمی برای تعطیلی جلسات 

مجلس گرفته نشده است 

ســخنگوی هیئــت رییســه مجلــس گفــت: هنــوز 
هیــچ تصمیمــی مبنــی بــر  تعطیلــی جلســات 
ــده  ــه نش ــه گرفت ــت رییس ــس در هیئ ــن مجل صح
ــه درخواســت ســتاد  ــم، ناظــر ب ــده گفت و آنچــه بن
ــی  ــرای تعطیل ــس ب ــا از مجل ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل

ــود .  ــات ب جلس
ــا  ــی ب ــداهلل عباس ــت، اس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه  ــور ب ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــاره ب اش
برنامــه صحــن علنــی مجلــس اشــاره کــرد و گفــت: 
هنــوز هیــچ تصمیمــی مبنــی بــر  تعطیلــی جلســات 
ــده  ــه نش ــه گرفت ــت رییس ــس در هیئ ــن مجل صح
ــه درخواســت ســتاد  ــم، ناظــر ب ــده گفت و آنچــه بن
ــی  ــرای تعطیل ــس ب ــا از مجل ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل

ــود . جلســات ب
عباســی افــزود: وزیــر بهداشــت بــه عنــوان 
رییــس ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در نامــه ای از  
ــرای  ــا ب رییــس مجلــس درخواســت کــرده اســت ت
جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس جلســات صحــن 
ــا ایــن حــال هیئــت رییســه  فعــال تعطیــل شــود، ب
هنــوز بــه ایــن درخواســت پاســخ نــداده و در قبــال 

ــه اســت. ــی نگرفت آن تصمیم
ســخنگوی هیئــت رییســه مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــتاد  ــرم س ــس محت ــت ریی ــی درخواس ــرای بررس ب
ملــی مقابلــه بــا کرونــا ، هیئــت رییســه فــردا جلســه 
ــز را از  ــردم عزی ــدگان و م ــد گذاشــت و نماین خواه
ــس در  ــی کار مجل ــاره چگونگ ــری درب ــم گی تصمی
هفتــه پیــش رو  و موضوعاتــی کــه در دســتور 

ــرد. ــم ک ــع خواهی ــس اســت، مطل مجل

المانیتور از تالش آمریکا برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران خبر داد 

ــت  ــزارش داد دول ــور گ ــری المانیت ــگاه خب پای
آمریــکا تــالش می کنــد تحریم هــای تســلیحاتی 
ســازمان ملــل علیــه ایــران در اکتبــر ۲۰۲۰ تمدیــد 

شــوند. 
ــگاه  ــگاران جــوان، پای ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــد  ــارات ض ــه اظه ــاره ب ــا اش ــور ب ــری المانیت خب
ــان هــوک گــزارش داد  ــی مایــک پمپئــو و برای ایران
ــد  ــالم کردن ــه اع ــی روز جمع ــام آمریکای ــن ۲ مق ای
ــکا  ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــت دونال ــه دول ک
بــرای جلوگیــری از بــه اتمــام رســیدن تحریم هــای 
تســلیحاتی علیــه ایــران در اکتبــر ۲۰۲۰ میــالدی، 

تــالش می کنــد.
المانیتــور نوشــت مایــک پمپئــو امــروز در جلســه 
کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان آمریــکا 
گفــت کــه آمریــکا از جامعــه ملــل خواهــد خواســت 
تحریم هــای ســازمان ملــل بــرای جلوگیــری از 
ــد  ــران را تمدی ــه ای ــارف ب ــلیحات متع ــروش تس ف

کنــد.
مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه آمریــکا، طــی یــک 
ــه تکــرار  ــدگان ب ــس نماین جلســه اســتماع در مجل

ادعاهــای گذشــته خــود دربــاره ایــران پرداخــت.
تروریســم  نخســت  حامــی  را  ایــران  پمپئــو 
ــه ای  ــران روی ــه ته ــد ک ــی ش ــرد و مدع ــاب ک خط
یهودســتیز دارد. وی همچنیــن بــدون ارائــه ادلــه ای 
ایــن را هــم گفــت کــه ایــران مســئول مــرگ 

صد هــا آمریکایــی در عــراق اســت.
ــر  ــپ دربراب ــه ترام ــی شــد ک ــه مدع وی در ادام
ــکا  ــی آمری ــت مل ــه امنی ــران علی ــه ای ــی ک تهدیدات
و همچنیــن علیــه متحدیــن واشــنگتن اعمــال 

نشســت. نخواهــد  بی تفــاوت  می کنــد، 
ــا  ــه اروپایی ه ــم ک ــا امیدواری ــت: »م ــو گف پمپئ
ــن خطــر را کــه ســالح های چیــن و ســامانه های  ای
ــوند را  ــه ش ــران فروخت ــه ای ــیه ب ــلیحاتی روس تس

ــد.« جــدی بگیرن
پمپئــو همچنیــن گفــت ایــاالت متحــده تــالش 
خواهــد کــرد روســیه ای و چینی هــا را متقاعــد 
کنــد قطعنامــه ســازمان ملــل متحــد بــرای تمدیــد 

ــد. ــو نکنن ــلیحاتی را وت ــای تس ــن تحریم ه ای
ایــن در حالــی اســت کــه برایــان هــوک، نماینــده 
ویــژه وزارت خارجــه آمریــکا در امــور ایــران نیــز بــا 
ایــن ادعــا کــه ایــران در ســطحی کــه الزم اســت بــا 
ســازمان جهانــی بهداشــت دربــاره کرونــا همــکاری 
ــال  ــه دنب ــکا ب ــت آمری ــد دول ــی ش ــد مدع نمی کن

تغیــی نظــام در ایــران نیســت.
ــا المانیتــور گفــت:  ــان هــوک در مصاحبــه ب برای
ــلیحاتی  ــم تس ــد تحری ــم موع ــازه بدهی ــر اج »اگ
مرتکــب خطــای  منقضــی شــود  ایــران  علیــه 

شــده ایم.« دیپلماتیــک 

پزشکیان:
دولت شهرهای آلوده را

 در اسرع وقت قرنطینه کند

ــد  ــس شــورای اســالمی تأکی ــب رئیــس مجل نای
کــرد: دولــت بایــد کامــال قاطعانــه و در اســرع وقــت 

شــهرهای آلــوده را قرنطینــه  کنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، مســعود پزشــکیان  در 
ــه  صفحــه شــخصی خــود در اینســتاگرام نســبت ب

ــا هشــدار داد و نوشــت: ــروس کرون شــیوع وی
بنــده معتقــدم نبایــد وقــت را از دســت داد، 
دولــت بایــد کامــال قاطعانــه و در اســرع وقــت 
ــد و  ــت و آم ــع رف ــوده، من ــه ی شــهرهای آل قرنطین
ــری  ــا اتخــاذ تدابی ــی را ب ــی ارگان هــای دولت تعطیل
کــه کمتریــن لطمــه بــه مــردم وارد شــود را بــا نظــر 

ــد. ــال کن ــی اعم ــی و خارج ــان داخل کارشناس

دستور رییس قوه قضاییه برای 
پیشگیری از شیوع کرونا در زندان ها

رئیــس قــوه قضاییــه طــی بخشــنامه ای بــه 
ــتوراتی را در  ــور، دس ــر کش ــی سراس ــع قضای مراج
جهــت پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا در 

زندان هــا صــادر کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، دســتورات ســیدابراهیم 
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــنامه ب ــن بخش ــی در ای رئیس

ــدان  ــه زن ــراد ب ــا رویکــرد کاهــش ورودی اف ۱. ب
هــا از صــدور قرارهــای تامیــن منجــر بــه بازداشــت 

جــز در مــوارد ضــروری اجتنــاب گــردد.
۲. بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات قانونــی در 
اتخــاذ تصمیمــات قضایــی از تاسیســات ارفاقــی 
منــدرج در قانــون آییــن دادرســی کیفــری و قانــون 
ــای  ــال مجازات ه ــل اعم ــالمی از قبی ــازات اس مج
جایگزیــن حبــس، تعویــق اجــرای مجــازات، تعلیــق 
ــی  ــکان قانون ــق مجــازات در حــد ام تعقیــب و تعلی

ــود. ــتفاده ش اس
آنهــا  محکومیــت  آرای  کــه  محکومانــی   .۳
ــن  ــرار تامی ــا ق ــه و در حــال حاضــر ب قطعیــت یافت
آزاد هســتند جــز در مــوارد ضــروری از معرفــی آنهــا 
ــودداری  ــن ۹۹ خ ــان فروردی ــا پای ــا ت ــه زندان ه ب

ــود. ش
براســاس ایــن گــزارش، تمامــی قضــات دادســراها 
و دادگاه هــا مســئول اجــرا و دادســتان ها و روســای 
ــف  ــز موظ ــور نی ــر کش ــتری های سراس کل دادگس
ــن بخشــنامه  ــن اجــرای ای ــر حس ــارت ب ــه نظ ب

شــده اند.

پلیس فتا:
 شهروندان فریب پیام های تبلیغاتی 

خرید ماسک را نخورند

ــان  ــا بی ــرقی ب ــا آذربایجان ش ــس فت ــس پلی ریی
اینکــه شــهروندان مراقــب پیام هــای تبلیغاتــی 
ــده باشــند،  ــی کنن ــواد ضدعفون ــد ماســک و م خری
گفــت: هرگــز نســبت بــه تهیــه دارو و یــا تجهیزاتــی 
ــای  ــاری در فض ــن بیم ــگیری از ای ــرای پیش ــه ب ک

ــد.  ــدام نکنی ــی شــود اق ــغ م مجــازی تبلی
بـه گـزارش ایرنا، سـرهنگ محسـن محمـودی در 
گفـت وگـو با خبرنـگاران بـا اشـاره به شـیوع ویروس 
کرونـا و توصیـه پزشـکان مبنـی بـر عـدم اسـتفاده از 
سـکه و اسـکناس افـزود: شـهروندان در پرادخت های 
اینترنتـی خـود نهایـت دقـت را داشـته باشـند تـا در 
دام فیشـرها و یا کالهبرداران اینترنتی گرفتار نشـوند.

در  همچنیــن  شــهروندان  داد:  ادامــه  وی 
ــای  ــتفاده از کارت ه ــه اس ــه ب ــود ک ــای خ خریده
ــوز  ــای پ ــتگاه ه ــت از دس ــت پرداخ ــاری جه اعتب
فروشــگاهی نیــاز دارنــد، دقــت کننــد تــا رمــزکارت 
را خودشــان وارد نمــوده و از فروشــگاه هــای معتبــر 

ــد. ــام دهن ــد انج ــت خری و ثاب
ســرهنگ محمــودی تاکیــد کــرد: از فروشــندگان 
ــا اطالعــات کارت شــما  ــد نکنیــد ت بیــن راهــی خری
توســط کالهبــرداران از طریق اســکیمرها کپی نشــود.

کلیات بودجه۹۹ غیر واقعی بود

نماینـده ورامین گفت: کلیـات بودجه۹۹ غیر واقعی 
بـود و ما حـق نداریم بودجه را غیـر واقعی ببندیم. 

ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حســین نقــوی حســینی نماینــده ورامیــن و پیشــوا 
در مجلــس شــورای اســالمی  بــا اشــاره بــه رد 
ــتدالل  ــن اس ــت: عمده تری ــه ۹۹ گف ــات بودج کلی
ــی  ــر واقع ــه، غی ــات بودج ــف کلی ــدگان مخال نماین
بــودن ارقــام بودجــه، عــدم امــکان درآمدزایــی 
ــروش اوراق  ــده، ف ــی ش ــش بین ــای پی ــرای رقم ه ب
ــارد  ــزار میلی ــد 5۰ ه ــاال مانن ــیار ب ــقف بس ــا س ب

ــود. ــی ب ــوال دولت ــروش ام ــان و ف توم
اصلــی  نقد هــای  از  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
فــروش اوراق بــه عنــوان فــروش آینــده کشــور 
ــود؛  ــات ب ــوزه مالی ــد در ح ــطح درآم ــش س و افزای
چراکــه مالیــات، مســتقیم از مــردم گرفتــه می شــود 

ــرد. ــد ک ــار وارد خواه ــردم فش ــه م ــاً ب و قطع
موافقــان  اینکــه  بیــان  بــا  نقــوی حســینی 
جــدی  خیلــی  اســتدالل های  بودجــه  کلیــات 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــرح نکردن ــان مط ــرای موافقتش ب
ــات  ــر کلی ــد اگ ــدگان می گفتن ــته از نماین ــن دس ای
ــه  تصویــب نشــود، اتفاقاتــی رخ می دهــد و آینــده ب
ــن اســتدالل هایی  ــد خــورد. چنی ــر خواه مشــکل ب
باعــث شــد کــه مخالفــان کلیــات بودجــه توانســتند 

ــد. ــر بگذارن ــس تأثی ــای مجل روی فض
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــوا ب ــن و پیش ــده ورامی نماین
ارجــاع الیحــه بودجــه بــه کمیســیون تلفیــق لزومــاً 
ــت، در  ــدن آن نیس ــی ش ــه دوازدهم ــای س ــه معن ب
تشــریح نظــر خــود گفــت: بنــده مخالــف ایــن کلیات 
بــودم، زیــرا حقیقتــاً بودجــه غیــر واقعــی بــود و مــا 
حــق نداریــم بودجــه را غیــر واقعــی ببندیــم و کشــور 
را دچــار مشــکل کنیــم؛ هرچــه بودجــه غیــر واقعــی 
تــر باشــد، کســری بودجــه بیشــتر می شــود و در پــی 

آن، درصــد تــورم بــاال خواهــد رفــت.
نقـوی حسـینی در پایـان بیان کرد: اگـر در بودجه 
بـا اعـداد واقعـی حرکـت کنیـم، سـختی اش را تحمل 
می کنیـم، امـا با مردم نبایـد غیر واقعـی صحبت کرد.
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نامحدود توزیع می شود 

عرضــه  از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
نامحــدود اقــالم اساســی ماننــد برنــج، روغــن، شــکر و 

ــر داد.  ــرغ خب ــت م گوش
ــا  ــوان، رض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــار  ــاف، اظه ــی از اصن ــا جمع ــی در نشســت ب رحمان
کــرد: برنامــه ریــزی ایــده آلــی بــرای بــازار شــب عید 
و مــاه مبــارک رمضــان صــورت گرفتــه و ذخایــر خود 
را بــه میــزان قابــل توجهــی نســبت به ســال گذشــته 

افزایــش داده ایــم.
وی ادامــه داد: رونــد تولیــد کاال هــا نیــز افزایشــی 

بــوده کــه مــورد پایــش مســتمر قــرار مــی گیرنــد.
ــای  ــرل فض ــردم در کنت ــی م ــی از همراه رحمان
بــازار قدردانــی کــرد و افــزود: بــدون شــک همراهــی 
و کنتــرل  اقــالم  توزیــع  بازاریــان در  و  اصنــاف 

ــود. ــد ب ــر خواه ــا موث قیمت ه
ــط  ــز توس ــژه ای نی ــارت وی ــرد: نظ ــه ک وی اضاف
ــتان ها  ــت اس ــازمان های صم ــاف و س ــی اصن بازرس
ــی  ــات احتمال ــاهد تخلف ــا ش ــد ت ــد ش ــام خواه انج

ــیم. نباش

خالدی مطرح کرد:
تسویه بدهی های دولت

 با استفاده از ظرفیت بورس انرژی

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس معتقــد اســت 
بــورس انــرژی ســازوکار الزم را بــرای معامــالت 
نفتــی دارد و امــکان تهاتــر بدهــی دولــت، در بــازار 

ــم اســت.  ــرژی فراه ــورس ان ب
بــه گــزارش خانــه ملــت، براســاس الیحــه 
بودجــه ســال۹۹، طلبــکاران دولــت در ســال آتــی به 
جــای طلــب خــود می تواننــد نفــت دریافــت کننــد 
و دولــت مجــاز اســت تــا ســقف مشــخصی از خالــص 
ــی،  ــخاص حقیق ــه اش ــود ب ــی خ ــای قطع بدهی ه
ــل نفت خــام  ــی و خصوصــی را از محــل تحوی حقوق
ــه  ــد. ب ــرژی تســویه کن ــورس ان براســاس قیمــت ب
ــن  ــوص ای ــدی درخص ــد خال ــور محم ــن منظ همی
تبصــره الیحــه بودجــه، گفــت: از ایــن طریــق 
شــرکت های  پیمانــکاران،  گــذاران،  ســرمایه 
از  را  خــود  طلــب  می تواننــد  و...  دانش بنیــان 
طریــق فــروش نفــت خــام در بــورس انــرژی بدســت 
آورنــد و در ایــن شــرایط دولــت پــول نقــد پرداخــت 
نمی کنــد امــا در عیــن حــال طلــب طلبــکاران 

ــد.   ــد ش ــول خواه وص
نماینــده مــردم لــردگان در مجلــس شــورای 
اســالمی معتقــد اســت اگــر دولــت بتوانــد بــه جــای 
ــد  ــام ده ــود نفت خ ــکاران خ ــه طلب ــد ب ــه نق وج
ــه جمــع آوری نقدینگی هــای  ــز ب کمــک شــایانی نی

ــت. ــرده اس ــور ک ــرگردان در کش س
ــت  ــروش نف ــاز و کار ف ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
خــام در بــورس انــرژی بــه میــزان فــروش نفــت نیــز 
ــازوکار الزم را  ــرژی س ــورس ان ــد، افزود:ب ــی افزای م
بــرای معامــالت نفتــی دارد و امــکان اجــرای مصوبــه 
کمیســیون تلفیــق بودجــه ۹۹ در تهاتــر بدهــی 

ــرژی فراهــم اســت. ــورس ان ــازار ب ــت، در ب دول
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا ابــراز 
توســط  نفت خــام  پایــدار  عرضــه  از  امیــدواری 
ــه ایــن  شــرکت ملــی نفــت اضافــه کــرد: باتوجــه ب
ــی  ــرکت مل ــرد ش ــی ک ــوان پیش بین ــه می ت مصوب
نفــت در تعاملــی حداکثــری بــا بــورس انــرژی رونــد 

روبه رشــدی را در عرضــه نفــت داشــته باشــد.

قائم مقـــام وزیـــر صنعـــت از حضـــور ۱٦هـــزار 
واحـــد صنفـــی بـــرای توزیـــع کاالی مـــورد نیـــاز 
ـــت:  ـــر داد و گف ـــال خب ـــی س ـــام پایان ـــردم در ای م
اصنـــاف، فروشـــگاه های زنجیـــره ای و میادیـــن 
میـــوه و تره بـــار ســـه رکـــن توزیعـــی کاال بـــرای 

تنظیـــم بـــازار هســـتند. 
ـــی  ـــه گـــزارش تســـنیم، حســـین مـــدرس خیابان ب
ــرای  ــت بـ ــای وزارت صنعـ ــوص برنامه هـ در خصـ
ـــت:  ـــار داش ـــال، اظه ـــی س ـــام پایان ـــع کاال در ای توزی
ــه  ــازار کـ ــم بـ ــای تنظیـ ــن برنامه هـ ــن رکـ دومیـ
ـــوع  ـــده موض ـــه ش ـــه آن توج ـــن کاال ب ـــس از تأمی پ
ـــردم  ـــاز م ـــورد نی ـــالم م ـــع اق ـــع درســـت و بموق توزی

ـــت. ـــام اس ـــن ای در ای
وی بـــا بیـــان اینکـــه توزیـــع کاال در ســـه 
بخـــش دنبـــال می شـــود، گفـــت: بخشـــی از 
کار توزیـــع کاال بـــه اصنـــاف محـــول شـــده کـــه 
شـــبکه توزیـــع مطمئنـــی به شـــمار می رونـــد. 
بـــر اســـاس آخریـــن آمارهـــا، بیـــش از ۱٦ هـــزار 
واحـــد صنفـــی بـــرای فـــروش فوق العـــاده پایـــان 
ســـال در حـــال آمـــاده شـــدن هســـتند کـــه بـــا 
محوریـــت اتـــاق اصنـــاف، برنامـــه مرتبـــط بـــا آن 

عملیاتـــی می شـــود.
ـــای  ـــه داد: واحده ـــت ادام ـــر صنع ـــام وزی قائم مق
ـــف  ـــد تخفی ـــل ۱5 درص ـــت حداق ـــرار اس ـــی ق صنف
بـــه روی کاالهـــای خـــود اعمـــال و زمینـــه را 
بـــرای تأمیـــن مایحتـــاج مـــردم فراهـــم کننـــد، 
بنابرایـــن نه تنهـــا هیـــچ کاالیـــی در ایـــام پایانـــی 
ســـال، گـــران نمی شـــود؛ بلکـــه بـــا همراهـــی و 
ـــگاهها  ـــطح فروش ـــراج در س ـــاف، ح ـــکاری اصن هم
و واحدهـــای صنفـــی نیـــز تـــدارک دیـــده شـــده 

اســـت. همچنیـــن بـــه روی اقالمـــی همچـــون 
پوشـــاک کـــه رقابـــت شـــدید و انباشـــت کاال 
وجـــود دارد، ممکـــن اســـت تخفیف هـــا بعضـــاً از 

ایـــن هـــم بیشـــتر شـــود.
اینکـــه  یـــادآوری  بـــا  خیابانـــی  مـــدرس 
پوشـــاک جـــزو کاالهـــای ممنـــوع وارداتـــی 
ــاک  ــوزه پوشـ ــرد: در حـ ــان کـ ــت، خاطرنشـ اسـ
تولیـــد داخلـــی، انباشـــت و فراوانـــی کاال داریـــم، 
بنابرایـــن مشـــخصاً در پوشـــاک به عنـــوان یکـــی 
ـــد،  ـــب عی ـــردم در ش ـــاز م ـــورد نی ـــم م ـــالم مه از اق
افزایـــش قیمتـــی رخ نمی دهـــد و  هیچ گونـــه 
بلکـــه کاهـــش قیمـــت را هـــم تجربـــه خواهیـــم 

کـــرد.
ــای  ــر از بخش هـ ــی دیگـ ــوص یکـ وی در خصـ
ــرد:  ــح کـ ــام، تصریـ ــن ایـ ــالم در ایـ ــع اقـ توزیـ
یکـــی دیگـــر از بازوهـــای توانمنـــد دولـــت در 

اجـــرای سیاســـت های تنظیـــم بـــازار شـــب عیـــد 
و ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان، فروشـــگاه های 
ـــا  ـــی آنه ـــروز در تمام ـــه ام ـــتند ک ـــره ای هس زنجی
از فروشـــگاه های زنجیـــره ای رفـــاه و شـــهروند 
گرفتـــه تـــا افـــق کـــوروش و ســـایر فروشـــگاه ها، 
انجـــام  حـــال  در  فوق العـــاده ای  فروش هـــای 
اســـت کـــه ایـــن کار از ۲5 بهمـــن شـــروع شـــده 
اســـت و تـــا ۱5 فروردیـــن مـــاه ســـال ۹۹ ادامـــه 

خواهـــد داشـــت.
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــت ب ـــر صنع ـــام وزی قائم مق
حتـــی ایـــن فروشـــگاه های زنجیـــره ای در حـــراج 
ــد،  ــبقت می گیرنـ ــم سـ ــا از هـ ــوع تخفیف هـ و نـ
ــرای  ــش بـ ــن دو بخـ ــار ایـ ــت: کنـ ــار داشـ اظهـ
ـــز در  ـــاره نی ـــگاه های به ـــود نمایش ـــرار ب ـــع، ق توزی
ـــرایط  ـــه در ش ـــود ک ـــزار ش ـــور برگ ـــه کش ۲۰۰ نقط
ــری  ــا و جلوگیـ ــروس کرونـ ــل ویـ ــی به دلیـ فعلـ

همـــه  برگـــزاری  بیمـــاری،  ایـــن  شـــیوع  از 
نمایشـــگاه ها لغـــو شـــد؛ امـــا صنـــوف خودشـــان 
اقـــدام بـــه فروش هـــای فوق العـــاده کرده انـــد.

وی در خصـــوص راه انـــدازی میادیـــن میـــوه و 
تره بـــار در ســـایر اســـتانها نیـــز گفـــت: علی رغـــم 
ظرفیـــت بســـیار خوبـــی کـــه میادیـــن میـــوه و 
تره بـــار در حـــوزه خدمات رســـانی بـــه مـــردم 
ـــن  ـــتانها، ای ـــیاری از اس ـــفانه بس ـــا متأس ـــد، ام دارن
امـــکان یعنـــی ایجـــاد میادیـــن میـــوه و تره بـــار 
ــا  ــا مهیـ ــاختهای الزم در آنجـ ــد و زیرسـ را ندارنـ

نیســـت.
ــه در  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ مـــدرس خیابانـــی بـ
ــه  ــود دارد کـ ــار وجـ ــدان تره بـ ــران ۲5۰ میـ تهـ
تـــا پایـــان ســـال 5 میـــدان جدیـــد نیـــز افتتـــاح 
خواهـــد شـــد، خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
اینکـــه میادیـــن میـــوه و تره بـــار بـــرای مـــردم و 
ـــد  ـــت، قص ـــم اس ـــردی و مه ـــان کارب ـــن نیازش تأمی
داریـــم مـــدل ســـازمان میادیـــن تهـــران را در کل 

ــم. ــی کنیـ ــور اجرایـ ــتان های کشـ اسـ
ـــال  ـــی س ـــام پایان ـــرای ای ـــت: ب ـــان گف وی در پای
نیـــز قـــرار اســـت بـــه ســـازمان میادیـــن میـــوه و 
ــور  ــی به منظـ ــای اساسـ ــهمیه کاالهـ ــار سـ تره بـ
ـــن  ـــتای تأمی ـــردم در راس ـــه م ـــتقیم ب ـــه مس عرض
ـــن  ـــه در ای ـــود، ک ـــاص داده ش ـــان اختص مایحتاجش
روزهـــا بـــا توجـــه بـــه افزایـــش تقاضـــا، ایـــن کار 
ـــرای  ـــات ب ـــن اقدام ـــه ای ـــت و هم ـــده اس ـــام ش انج
ـــکلی در  ـــچ مش ـــد هی ـــردم بدانن ـــه م ـــت ک ـــن اس ای
ـــردم  ـــاز م ـــر نی ـــد براب ـــرا چن ـــم زی ـــن کاال نداری تأمی
کاال وجـــود دارد و تـــا زمانـــی کـــه بـــازار اشـــباع 

ـــرد. ـــم ک ـــع خواهی ـــود، توزی ش

مشارکت ۱٦هزار واحد صنفی برای فروش کاالی شب عید 

ـــا  ـــازان ب ـــن س ـــر نوی ـــرکت تدبی ـــل ش ـــر عام مدی
حضـــور در دفتـــر روزنامـــه گفـــت: توجـــه ویـــژه 
بـــه کیفیـــت محصـــول تولیـــدی همـــان عاملـــی 
ـــال  ـــای فع ـــرکت ه ـــایر ش ـــا س ـــا را ب ـــه م ـــت ک اس
ـــی  ـــی اتیلن ـــاالت پل ـــه و اتص ـــد لول ـــه تولی در زمین

متمایـــز کـــرده اســـت.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، شـــرکت تدبیـــر 
ـــاالت  ـــه و اتص ـــد لول ـــه تولی ـــازان در زمین ـــن س نوی
ـــی  ـــزو یک ـــف ج ـــای مختل ـــایز ه ـــی در س ـــی اتیلن پل
ـــی  ـــابقه طوالن ـــا س ـــام ب ـــوش ن ـــای خ ـــرکت ه از  ش
ـــر  ـــای معتب ـــد ه ـــی از برن ـــوان یک ـــه عن ـــوده و ب ب

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــور ب کش
ـــا  ـــازان ب ـــن س ـــر نوی ـــرکت تدبی ـــل ش ـــر عام مدی
ـــای  ـــد ه ـــی از برن ـــه یک ـــل شـــدن ب ـــه تبدی ـــاره ب اش
مطـــرح کشـــور در زمینـــه تولیـــد لولـــه، پلیـــکا و 
ــاختار  ــرد: سـ ــار کـ ــاالت پلـــی اتلیـــن، اظهـ اتصـ
و پتانســـیل شـــرکت مـــا بـــه گونـــه ایســـت کـــه 
ـــک کار  ـــای کوچ ـــروژه ه ـــا پ ـــا ب ـــد صرف ـــی توان نم
ـــی باشـــیم،  ـــزرگ م ـــای ب ـــروژه ه ـــد پ ـــد و نیازمن کن
همانطـــور کـــه در طـــول ســـال هـــای گذشـــته 
ـــزرگ  ـــیار ب ـــای بس ـــروژه ه ـــا پ ـــا ب ـــد م ـــرخ تولی چ

ـــت. ـــده اس ـــت درآم ـــه حرک ـــی ب مل
محمـــود خادمـــی بـــا بیـــان اینکـــه اوضـــاع 
اقتصـــادی کشـــور خـــوب نیســـت و پـــروژه 

هایـــی کـــه بایـــد تعریـــف نمـــی شـــود، ادامـــه 
ـــانی  ـــروی انس ـــل نی ـــی و تعدی ـــائل مال ـــا مس داد: ب
ـــه  ـــرای غلب ـــالش ب ـــال ت ـــتیم و در ح ـــر هس درگی
ـــروش  ـــم ف ـــیم، تی ـــی باش ـــکالت م ـــن مش ـــر ای ب
بســـیار قدرتمنـــد و خوبـــی را دراختیـــار داریـــم 
کـــه در دو کالنشـــهر تهـــران و تبریـــز مســـتقر 

بـــوده و افـــراد متخصصـــی بـــه عنـــوان رابطـــان 
فـــروش در مجموعـــه فـــروش شـــرکت فعالیـــت 

دارنـــد.
وی افـــزود: در ســـال ۹۸ نتوانســـتیم آنطـــوری 
ـــم در  ـــیم و امیدواری ـــته باش ـــت داش ـــد فعالی ـــه بای ک
ـــب  ـــای مناس ـــزی ه ـــه ری ـــا برنام ـــش رو ب ـــال پی س

دولـــت و خـــروج از رکـــود اقتصـــادی شـــاهد روز 
ـــیم. ـــی باش ـــای خوب ه

ــن  ــژه ایـ ــه ویـ ــر توجـ ــد بـ ــا تأکیـ ــی بـ خادمـ
شـــرکت بـــه کیفیـــت محصـــول تولیـــدی بیـــان 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان عامل ـــوع هم ـــن موض ـــت: ای داش
مـــا را بـــا ســـایر شـــرکت هـــای فعـــال در زمینـــه 
تولیـــد لولـــه و اتصـــاالت پلـــی اتیلنـــی متمایـــز 
ـــت  ـــوان رقاب ـــوق ت ـــای ف ـــرده و معمـــوال شـــرکت ه ک

بـــا شـــرکت مـــا را ندارنـــد.
نویـــن  تدبیـــر  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
ــا بیـــان اینکـــه در زمینـــه فعالیـــت  ــازان بـ سـ
مـــا بعضـــا اجناســـی تولیـــد مـــی شـــود کـــه از 
نظـــر کیفـــی در ســـطح بســـیار پایینـــی قـــرار 
دارنـــد اضافـــه کـــرد: خوشـــبختانه بـــه لطـــف 
وجـــود شـــریک آلمانـــی در طـــول ایـــن ســـال 
هـــا همـــواره کیفیـــت محصوالتمـــان را حفـــظ 
کـــرده ایـــم امـــا هســـتند شـــرکت هایـــی کـــه 
ــث  ــن آورده و باعـ ــیار پاییـ ــت کار را بسـ کیفیـ
ـــی  ـــت و محصول ـــاوت قیم ـــدن تف ـــود آم ـــه وج ب
ــه  ــوند کـ ــی شـ ــن مـ ــی و دوام پاییـ ــا کارایـ بـ
ــرل و  ــا کنتـ ــه بـ ــئولین مربوطـ ــم مسـ امیدواریـ
نظـــارت مناســـب و همچنیـــن آگاهـــی دادن 
ـــان  ـــت را برایش ـــاوت کیفی ـــردم تف ـــوم م ـــه عم ب

ــد.        ــخص نماینـ مشـ

ـــات  ـــترده ارتباط ـــدار گس ـــرکت م ـــل ش ـــر عام مدی
ــات  ــوزه ارتباطـ ــود در حـ ــوژی موجـ ــت: تکنولـ گفـ
ـــن  ـــرای شـــناخت ای بیســـیم بســـیار خـــاص اســـت و ب
ـــام  ـــیاری انج ـــذاری بس ـــرمایه گ ـــد س ـــوژی بای تکنول

ـــود. ش
ـــده  ـــگار مـــا، شـــرکت مـــگا دارن ـــه گـــزارش خبرن ب
ـــات  ـــررات و ارتباط ـــم مق ـــازمان تنظی ـــه از س پروان
رادیویـــی، عضـــو اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز و عضـــو 
صادرکننـــدگان خدمـــات فنـــی و مهندســـی نیـــز 
مـــی باشـــد کـــه در زمینـــه انـــواع دســـتگاه هـــا 
ــت  ــیم فعالیـ ــی سـ ــی بـ ــای رادیویـ ــبکه هـ  و شـ

می نماید.
در همیـــن راســـتا مدیـــر عامـــل شـــرکت 
مـــدار گســـترده ارتباطـــات بـــا حضـــور در دفتـــر 
ـــای بیســـیم و  ـــبکه ه ـــعه ش ـــتا توس ـــه در راس روزنام
ـــوژی فـــوق گفـــت: امـــروزه مشـــکل اصلـــی مـــا  تکنول
ـــه  ـــل ب ـــدا مای ـــور مب ـــت، کش ـــم هاس ـــث تحری بح
ـــد،  ـــی ترس ـــت و م ـــا نیس ـــا م ـــارات ب ـــراوده و تج م
در بحـــث انتقـــال پـــول نیـــز مشـــکالتی وجـــود 
ـــه. ـــی ارز و حوال ـــه جای ـــکان جاب ـــدم ام ـــل ع دارد مث

ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــه داد: ب ـــتوفی ادام ـــه مس ـــن ال امی
ـــن  ـــری ای ـــای دیگ ـــکار ه ـــا راه ـــم ب ـــرده ای ـــعی ک س
ـــی  ـــیم  فعل ـــبکه بیس ـــانیم، ش ـــام برس ـــه انج کار را ب

ـــد  ـــی باش ـــوگ م ـــوده و آنال ـــودگی ب ـــال فرس در ح
ـــی  ـــت م ـــدن حرک ـــی ش ـــه دیجیتال ـــه رو ب ـــه البت ک

ـــد. کن
ـــی  ـــای چین ـــتگاه ه ـــود دس ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی نســـبت  ـــه از لحـــاظ کیف ـــا ک موجـــود در کشـــور م
بـــه ســـایر برنـــد هـــای معتبـــر دنیـــا در ســـطح پایینـــی 

ــه  ــن بـ ــور چیـ ــرد: کشـ ــار کـ ــد، اظهـ ــرار دارنـ قـ
ـــورت  ـــه ص ـــا را ب ـــور م ـــازار کش ـــه ب ـــل ک ـــن دلی ای
انحصـــاری در اختیـــار دارد، هـــر شـــرایطی را کـــه مـــی 

ـــد. ـــی کن ـــل م ـــتری تحمی ـــه مش ـــد ب خواه
مدیـــر عامـــل شـــرکت مـــگا کـــه هـــر ســـاله 
مســـئولیت ارتباطـــات و شـــبکه بیســـیم تـــور 

ـــده  ـــر عه ـــان را ب ـــواری ایران-آذربایج ـــه س دوچرخ
ـــت  ـــن اس ـــر ای ـــان ب ـــعی م ـــت: س ـــان داش دارد، بی
تـــا واردات تکنولـــوژی جدیـــد را انجـــام داده و در 
ــال ۹۹  ــان سـ ــواری آذربایجـ ــه سـ ــور دوچرخـ تـ
ـــان  ـــم، هم ـــتفاده نمائی ـــوق اس ـــزات ف ـــز از تجهی نی
ــور  ــا تـ ــس یـ ــور دو فرانـ ــه در تـ ــی کـ تجهیزاتـ

ایتالیـــا مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد.
ـــا  ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــتوفی در پاس مس
ــور  ــیم را در کشـ ــوژی بیسـ ــم تکنولـ ــی توانیـ مـ
ــر  ــرد: اگـ ــوان کـ ــم، عنـ ــد کنیـ ــان تولیـ خودمـ
ـــی  ـــم در صورت ـــت کن ـــه صحب ـــع بینان ـــم واق بخواه
کـــه بـــا روال موجـــود پیـــش برویـــم، خیـــر بـــه 
ـــوزه  ـــود در ح ـــوژی موج ـــون تکنول ـــه، چ ـــچ وج هی
ارتباطـــات بیســـیم خـــاص مـــی باشـــد و بـــرای 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــد س ـــوژی بای ـــن تکنول ـــناخت ای ش
بســـیاری انجـــام شـــود، امـــروز مـــا در قطعـــات 
الکترونیـــک تولیـــد نداریـــم چـــه رســـد بـــه 
محصـــول الکترونیکـــی و معمـــوال تمامـــی لـــوازم 

ایـــن بخـــش وارداتـــی مـــی باشـــد.

کیفیت، ابزاری برای تمایز

تالش برای واردات تکنولوژی جدید بیسیم  سقوط ۱۹هزار واحدی شاخص بورس

ــق معامــالت  ــورس در نخســتین دقای شــاخص ب
بــا بیــش از ۱۹هــزار و 7۴۱ واحــد افــت بــه کانــال 

5۰۴هــزار و ۱۰۹ واحــدی رســید. 
ــزارش ایرنــا، بــازار ســرمایه وارد رشــد  ــه گ ب
ــر روز شــاهد رکوردشــکنی های  لحظــه ای شــد و ه
جدیــد در ایــن بــازار بودیــم. امــا بــا توجــه ابالغیــه 
جدیــد مبنــی بــر تغییــر حجــم مبنــا، بــازار امــروز از 
آغــاز معامــالت تغییــر رویــه داد و در مســیر اصــالح 

قــرار گرفــت.
ــود را در روز  ــالت خ ــه معام ــورس ک ــاخص ب ش
چهارشــنبه افزایشــی آغــاز کــرد و در دقایــق پایانــی 
بــازار بــا عــدد 5۲۴ هــزار واحــد بــه معامــالت پایــان 
ــزار  ــا ۱۹ه ــه )۱۰:۱۰( ب ــن لحظ ــا ای ــروز  ت داد، ام
از رکوردشــکنی های هفتــه  افــت  و 7۴۱ واحــد 
ــدد 5۰۴  ــه ع ــون ب ــت و اکن ــه گرف ــته فاصل گذش

ــیده اســت. ــد رس ــزار و ۱۰۹ واح ه
ــه  ــه هم ــن لحظ ــا ای ــزارش ت ــن گ ــاس ای براس
شــاخص  ماننــد  بــورس  اصلــی  شــاخص های 
قیمــت )وزنــی - ارزشــی(، شــاخص کل )هــم وزن(، 
ــم وزن(، شــاخص آزاد شــناور،  شــاخص قیمــت )ه
ــار  ــازار دوم در کن ــاخص ب ــازار اول و ش ــاخص ب ش

ــده اند. ــراه ش ــت هم ــا اف ــاخص کل ب ش
ــاد  ــتند و نم ــی هس ــا منف ــر نماده ــون اکث تاکن
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس )فــارس(، فــوالد 
مبارکــه اصفهــان )فــوالد(، ملــی صنایــع مــس ایــران 
ــت و گاز  ــارس(، نف ــارس )پ ــی(، پتروشــیمی پ )فمل
پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو(، معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر )کگل( و معدنــی و صنعتــی چادرملــو )کچــاد( 
بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص کل داشــتند.

یک مقام مسوول:
تولید و بسته بندی موادضدعفونی 
توسط صنایع پتروشیمی کلید خورد

ــرکت  ــراری ش ــرایط اضط ــه ش ــخنگوی کمیت س
محلــول  تولیــد  از  پتروشــیمی  صنایــع  ملــی 
آنتی ســپتیک بــا برخــورداری از آزمایشــگاه ها و 
تجهیــزات شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی 

ــر داد. خب
ــن  ــا اعــالم ای ــوی ب ــوب بن ــه گــزارش مهــر، ای ب
خبــر و بــا اشــاره بــه اینکــه بهــزاد محمــدی، 
ــه  ــیمی ب ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
دنبــال کمبــود شــدید مــواد ضدعفونی کننــده و بــه 
ــت  ــاغل در صنع ــان ش ــاز کارکن ــن نی ــور تأمی منظ
به ویــژه در مناطــق عســلویه و ماهشــهر، تولیــد ایــن 
مــواد را در دســتور کار شــرکت پژوهــش و فنــاوری 
قــرار داده اســت، افــزود: در ایــن راســتا کارکنــان و 
محققــان ایــن شــرکت شــبانه روزی توانســتند تولیــد 
ــانند. ــام رس ــه انج ــواد را ب ــن م ــازی ای و مظروف س

وی بــا بیــان اینکــه مــواد تولیدشــده بــرای 
ــه مناطــق عســلویه و ماهشــهر  ــع ب اســتفاده و توزی
به تدریــج ارســال می شــود، ادامــه داد: ایــن در 
حالــی اســت کــه نخســتین محمولــه تولیــدی بــرای 
ــن مناطــق عصــر پنجشــنبه )هشــتم اســفندماه(  ای
ــه  ــد ک ــال ش ــهر ارس ــلویه و ماهش ــد عس ــه مقص ب
ــل  ــن مناطــق تحوی توســط کمیته هــای اضطــرار ای
ــن  ــور تأمی ــه منظ ــن ب ــود، همچنی ــع می ش و توزی
تمهیداتــی  نفــت  وزارت  ســتادی  ادارات  نیــاز 
ــای  ــه در روزه ــت ک ــده اس ــدام ش ــی و اق پیش بین

ــت. ــد یاف ــداوم خواه ــی ت آت
ــور  ــت در ام ــر نف ــاون وزی ــرد: مع ــد ک ــوی تاکی بن
ــا و  ــام ظرفیت ه ــری تم پتروشــیمی دســتور به کارگی
امکانــات بــرای تولیــد مســتمر مــواد ضدعفونی کننــده 
بــه منظــور کاهش شــیوع ویــروس کرونــا در جغرافیای 
شــهری و صنعتــی، شــامل اهالــی و کارکنــان صنعــت 
در ایــن مناطــق را بــه رئیــس شــورای عالــی شــرایط 

اضطــراری صــادر کــرد.

اقتصاد

سقوط 19 درصدی قیمت هفتگی نفت؛
کرونا نفت را به کما برد

تاثیــر کرونــا بــر بــازار نفــت آنقــدر وســیع 
شــده کــه حــاال ارزش طــالی ســیاه در یــک هفتــه 
ــده و نفــت  ــن آم گذشــته بیــش از ۱۹ درصــد پایی
برنــت نیــز بــه زیــر 5۰ دالر در هــر بشــکه ســقوط 

ــرده اســت.  ک
بــه گــزارش ایرنــا، حــدود دو مــاه از اولیــن بــاری 
ــا در جهــان شــنیده شــد، می گــذرد  ــام کرون ــه ن ک
و در ایــن مــدت عــالوه بــر آنکــه جــان انســان های 
و  مالــی  بازارهــای  افتــاده،   خطــر  بــه  زیــادی 
ــرده و  ــر ک ــتخوش تغیی ــف را دس ــا مختل بورس ه

ــده اند. ــراه ش ــت هم ــا اف ــا ب ــن بازاره ای
ــاید  ــیاه ش ــالی س ــال روز ط ــان ح ــن می در ای
ــه  ــت ک ــد. نف ــر باش ــا بدت ــایر بازاره ــه س ــبت ب نس
ــاالی ٦5 دالر  ــی ب ــا قیمت های ــا را ب گســترش کرون
ــر 5۰  ــه زی ــود حــاال ب در هــر بشــکه آغــاز کــرده ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــیده و ب ــکه رس ــر بش دالر در ه
رونــد افــت قیمــت در کوتــاه مــدت ادامــه دار باشــد .

ایــن افــت قیمــت آنچنــان تاثیرگــذار بــوده کــه 
حــاال عربســتان از کاهــش ۱ میلیــون بشــکه ای 
ــد. ــر می ده ــا خب ــی شــیوع کرون ــد نفــت در پ تولی

از جملــه  نفــت  تولیدکننــدگان  از  عربســتان 
روســیه می خواهــد بــا کاهــش روزانــه یــک میلیــون 
ــن  ــد. ای ــد نفــت موافقــت کنن بشــکه دیگــر از تولی
مقــدار بســیار بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه قبــاًل 

ــود. ــت شــده ب ــورد آن صحب در م
ــن  ــای ای ــه پ ــده ک ــتر ش ــی بیش ــا زمان نگرانی ه
ویــروس بــه کشــورهای دیگــر جهــان نیــز بــاز شــد 
ــادی  ــد اقتص ــا و رش ــی تقاض ــر پیش بین ــن ام و ای

ــه رو کــرد. ــا چالــش رو ب جهــان را ب
ــته  ــه گذش ــه در هفت ــت البت ــت نف ــش قیم کاه
ــه  ــا ک ــا آنج ــاد ت ــاق افت ــتری اتف ــتاب بیش ــا ش ب
بیشــترین کاهــش هفتگــی در ۴ ســال گذشــته بــه 

ــید. ــت رس ثب
ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا نفــت برنــت کــه روز 
دوشــنبه و در آغــاز معامــالت،  57 دالر و ۹۴ ســنت 
معاملــه می شــد،  در روز جمعــه بــا افتــی 5.۱٦ 
ــه قیمــت ۴۹ دالر و ٦7 ســنت برســد. درصــدی،  ب

قیمــت نفــت شــاخص آمریــکا نیــز بعــد از 
کاهشــی ۱۹.۲ درصــدی از 5۳ دالر و ۳۸ ســنت بــه 

۴۴ دالر و 7٦ ســنت رســید.
ــت  ــرای تقوی ــت ب ــازار نف ــد ب ــم امی ــاال چش ح
قیمت هــا بــه ویــن دوختــه شــده،  جایــی کــه 
قــرار اســت اعضــای اوپــک در پایــان هفتــه جــاری 
دربــاره توافــق کاهــش تولیــد در آن بــه گفــت و گــو 

ــینند. بنش
ایــن در شــرایطی اســت کــه یــک مورد مشــکوک 
بــه ویــروس کرونــا در شــهر ویــن در نزدیکــی مقــر 
اوپــک گــزارش شــده اســت البتــه دبیــر کل اوپــک 
اعــالم کــرده کــه ایــن ســازمان در آســتانه برگــزاری 
ــش،  ــازمان و متحدان ــن س ــه ای ــن هفت ــت ای نشس
گســترش ویــروس کرونــا را زیــر نظــر دارد و گفــت: 
ــم؛  ــا کنی ــم و دع ــه دهی ــارت ادام ــه نظ ــد ب ــا بای م

ــی اســت. روزگار خطرناک

دلنوشته

با
چشمان
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)اکبر عظیم نیا(

اصــوالً کلمــات در قراردادهــا دارای بــار حقوقــی 
بــوده و مــی تواند منشــا اثــر بــرای متعاملین باشــد. 
نامه هــای  اخیــراً درج شــرط داوری در مبایعــه 
اتحادیــه مشــاوران امــالک بصــورت چاپــی بهانــه ای 
شــد تــا مختصرتوضیحــی در خصــوص نهــاد داوری 

و بــار حقوقــی آن ارائــه گــردد۰
ــل  ــی ح ــه معن ــی ب ــر حقوق واژه ی داوری از نظ
اختالفــات میــان طرفیــن قــرارداد توســط شــخصی 
ــد  ــی نباش ــودش قاض ــه خ ــت ک ــخاصی اس ــا اش ی
و بــدون رعایــت تشــریفات رســمی رســیدگی 
ــن رای  ــات متعاملی ــوص اختالف ــا در خص دادگاه ه

ــد. ــادر نمای ص
ــت  ــذار دارای اهمی ــر قانونگ ــاد داوری از نظ نه
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آیی ــوده و در قان خاصــی ب
ــه بحــث  ــی 5۰۱ ب ــواد ۴5۴ ال ــم درم ــاب هفت در ب
دربــاره نهــاد داوری پرداختــه و در ارتبــاط بــا داوری  
تجــاری قانــون داوری تجــاری بیــن المللــی را وضــع 

نمــوده اســت.
ــده  ــا گنجان ــه نامه ه ــه در مبایع شــرط داوری ک

شــده از نظــر حقوقــی دارای اهمیــت خاصــی بــوده 
ــا قبــول شــرط فــوق الذکــر  زیــرا کــه متعاملیــن ب
ــات  ــل اختالف ــل و فص ــه ح ــد ک ــی نماین ــد م تعه
ــپارند.  ــه داوری بس ــرارداد را ب ــی از ق ــی ناش حقوق
ــت  ــتری صالحی ــر دادگس ــه دیگ ــت ک ــی اس بدیه
رســیدگی بــه اصــل اختــالف را نداشــته و تنهــا در 
مــوارد خــاص مــی تــوان از دادگاه صالح درخواســت 
اگــر متعاملیــن در  را نمــود و  ابطــال رای داور 
انتخــاب داور یــا داوران دقــت و توجــه خاصــی 
ننماینــد ایــن امــر در آینــده مــی توانــد منشــا اثــر 
حقوقــی در قــرارداد واقــع شــده و حتــی بــه ضــرر 

ــن تمــام شــود. متعاملی
ــودن  ــه ب ــل اوالً( کــم هزین ــه دلی ــاد داوری ب نه
ــاری  ــط تج ــرعت در راب ــل س ــه اص ــا ب ــاً( بن ثانی
ــه  ــورد توج ــودن آن م ــریفات ب ــارج ازتش ــاً( خ ثالث

حقوقدانــان و تجــار بــوده اســت ولیکــن بایســتی در 
نظــر داشــت کــه ایــن مزایــا زمانــی بــرای طرفیــن 
مــی تــوان در نظــر گرفــت کــه داور از افــراد کاردان 
حقوقــی و دارای عدالــت و اســتقالل قضایــی باشــد،

زیــرا کــه داور در قــرارداد متعاملیــن مســئولیت 
ــتی  ــن بایس ــده دارد. بنابرای ــادل را برعه ــی ع قاض
ــا داوران دقــت  ــرارداد در انتخــاب داور ی طرفیــن ق
زمــان  در  آینــده  در  تــا  آورنــد  بعمــل  را  الزم 
ــیمان و  ــود پش ــاب خ ــرارداد از انتخ ــالف درق اخت

متضررنگردنــد.
ــد  ــی توانـ ــذار مـ ــر قانونگـ ــاد داوری از نظـ نهـ
ـــا توافـــق خـــود  بصـــورت مـــوردی یعنـــی متعاملیـــن ب
ـــل  ـــت ح ـــوان داور جه ـــخاصی را بعن ـــا اش ـــخص ی ش
ـــد،  ـــی نماین ـــن م ـــود تعیی ـــراردادی خ ـــات ق اختالف
ـــع  ـــی مرج ـــازمانی یعن ـــورت س ـــه بص ـــا اینک ـــد ی باش

ـــد کـــه در  ـــن مـــی نماین ـــوان داور تعیی خاصـــی را بعن
ـــل  ـــوان داور وارد عم ـــان بعن ـــراردادی آن ـــات ق اختالف
شـــده و رای داوری صـــادر نماینـــد کـــه از جملـــه ایـــن 
ـــون وکالی  ـــز داوری کان ـــه مرک ـــوان ب ـــی ت ـــع م مراج
ـــاره  ـــی اش ـــاق بازرگان ـــز داوری ات ـــتری و مرک دادگس
ـــن  ـــر از بی ـــوق الذک ـــع ف ـــه داوران در مراج ـــرد ک ک

ـــند. ـــی باش ـــتری م وکالی دادگس
نهــاد داوری در کشــورهای پیشــرفته نیــز بعنــوان 
نهــادی مثمــر ثمــر در نظــر گرفتــه شــده و حتــی در 
دعــاوی تجــاری بیــن المللی نیــز از آرا صــادره داوری 
ــن مراجــع  ــه از برجســته تری ــد ک ــی جوین ــره م به
ــوان داوری  ــه دی ــوان ب ــی ت ــی م ــن الملل داوری بی

اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی)ICC( اشــاره کــرد.
آخریــن توصیــه ای کــه مــی گــردد ایــن اســت 
ــا  ــکان ب ــی االم ــرارداد حت ــاد ق ــان انعق ــه در زم ک
وکالی متخصــص و مجــرب مشــورت نمــوده و 
ــات  ــل اختالف ــت ح ــرب جه ــه داورمج ــی ک زمان
ــرارداد  ــل ق ــردد در ذی ــی گ ــی نم ــرارداد معرف ق
شــرط داوری را ســاقط نمــوده و دادگســتری را 
بعنــوان مرجــع حــل اختالفــات قــراردادی تعییــن 

ــود. ــوده ش نم

در انتخاب داور دقت الزم را بعمل آورید
ابوالفضل شهباز

یادداشت
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 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper

ثبت اعتراض متقاضیان
 مسکن ملی آغاز شد 

اســفند  از ۱۰  بــه مســکن ملــی  معترضــان 
ــدام  ــرح اق ــایت ط ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
ملــی نســبت بــه ثبــت اعتــراض خــود اقــدام کننــد. 
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــی  ــدام مل ــرح اق ــتعالم ط ــه در اس ــی ک متقاضیان
بــه نتیجــه  حائــز شــرایط نشــده اند و نســبت 
اســتعالم اعتــراض دارنــد، از ۱۰ اســفند مــی تواننــد 
tem.( ــی ــدام مل ــرح اق ــایت ط ــه س ــه ب ــا مراجع ب

mrud.ir( نســبت بــه ثبــت اعتــراض خــود اقــدام 
ــد. کنن

از اول اســفند مــاه ایــن امــکان فراهــم شــده بــود 
ــا مراجعــه بــه ســامانه طــرح اقــدام  تــا معترضــان ب
ــد  ــدم تائی ــل ع ــری از دلی ــد رهگی ــی و ورود ک مل

شــرایط خــود مطلــع شــوند.
ــماره ۲۲  ــه ش ــن وزارت راه در اطالعی ــم چنی ه
خــود اعــالم کــرد؛ متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی کــه 
تمایــل بــه انصــراف از طــرح را دارنــد از ۱۲ اســفند 
مــاه مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت طــرح اقــدام 
ــدام  ــه ثبــت درخواســت انصــراف اق ــی نســبت ب مل

کننــد.
کمــک  راســتای  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــن  ــی تأمی ــدام مل ــرح »اق ــکن، ط ــن مس ــه تأمی ب
مســکن« را در قالــب احــداث ۴۰۰ هــزار واحــد 

اســت. کــرده  برنامه ریــزی  مســکونی 

معاون پارلمانی رییس جمهوری خبر داد؛
موافقت رهبر انقالب با ادامه سرپرستی کشاورز 

بر وزارت جهاد کشاورزی

ــوری طــی  ــس جمه ــت: رئی ــوری گف ــس جمه ــی ریی ــاون پارلمان مع
نامــه ای از مقــام معظــم رهبــری موافقــت ایشــان بــرای ادامــه سرپرســتی 
ــاد  ــد جه ــر جدی ــاد وزی ــب رای اعتم ــان کس ــا زم ــاورز ت ــاس کش عب

ــد.  ــب کرده ان ــاورزی را کس کش
ــان رای  ــه زم ــاره ب ــا اش ــری« ب ــینعلی امی ــا، »حس ــزارش ایرن ــه گ ب
اعتمــاد وزیــر جدیــد جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: تــا موعــد قانونــی 
بــرای کســب رای اعتمــاد وزیــر جدیــد جهــاد کشــاورزی، عباس کشــاورز 

سرپرســت قانونــی ایــن وزارتخانــه اســت.
وی، ضمــن اشــاره بــه قانونــی بــودن ادامــه سرپرســتی عباس کشــاورز 
افــزود: خــاوازی طــی هفتــه گذشــته بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی بــرای 
ــس  ــه مجل ــوری ب ــس جمه ــوی رئی ــاورزی ازس ــاد کش ــه جه وزات خان

شــورای اســالمی معرفــی شــده اســت.
امیــری افــزود: طبــق قانــون اساســی چنانچــه وزارت خانــه ای بــه هــر 
دلیــل فاقــد وزیــر باشــد رئیــس جمهــوری مــی توانــد بــه مــدت ســه مــاه 

وزراتخانــه مذکــور را را بــا سرپرســت اداره کنــد.
معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور بیــان کــرد: مجلــس شــورای 
اســالمی روز دوشــنبه )۱۲ اســفند ( را بــرای رســیدگی بــه رای اعتمــاد 
مجلــس شــورای اســالمی بــرای اقــای خــاوازی تعییــن کــرده اســت در 
ایــن روز انشــااهلل اقــای رییــس جمهــوری بــرای دفــاع از ایشــان و برنامــه 
ــدا خواهــد کــرد. پیشــنهادی و در مجلــس شــورای اســالمی حضــور پی

ــی  ــن روحان ــلمین حس ــالم والمس ــت االس ــت، حج ــر اس ــایان ذک ش
رئیــس جمهــور روز ۴ آذرمــاه ســال جــاری بــا اســتعفای محمــود حجتــی 
از وزارت جهــاد کشــاورزی موافقــت و بــا صــدور حکمــی عبــاس کشــاورز 

را بــه عنــوان سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی منصــوب کــرد.
عبــاس کشــاورز از ســال ۹۲ معــاون وزارت جهــاد کشــاورزی در امــور 
ــن  ــت، او همچنی ــته اس ــت داش ــاورزی فعالی ــاد کش ــت وزارت جه زراع
چنــدی پیــش رئیــس انجمــن آبیــاری و زهکشــی ایــران هــم بــوده کــه 

مقــاالت متعــددی در ایــن زمینــه بــه ثبــت رســانده اســت.

فراخوان ویژه نامه کمیته آموزش 
شهروندی شورای شهر تبریز 

فراخــوان ویــژه نامــه کمیتــه آمــوزش شــهروندی 
شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز منتشــر شــد. 

بــه گــزارش شــهریار، کمیتــه آمــوزش شــهروندی 
شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز در نظــر دارد ویــژه 
نامــه ای بــا محوریــت آمــوزش شــهروندی و ســال نــو 

در تیــراژ بــاال تهیــه و چــاپ کنــد.
ــه  ــود ک ــی ش ــوت م ــدان دع ــی عالقمن از تمام
مطالــب مرتبــط خــود را بــا نام خــود و شــماره تماس 
در قالــب شــعر، داســتان، مقالــه، گــزارش، مصاحبــه، 
تاریــخ  تــا  و...  کاریکاتــور  دلنوشــته،  یادداشــت، 
javananetabriz@ ۱۴/۱۲/۹۸ بــه آدرس هــای
 www.yctc.ir/farakhan۱ و   gmail.com

ــر ارســال کنیــد. زی
ــژه  ــام نویســنده در وی ــا ن ــار فرســتاده شــده ب آث
ــا  ــذا شــخص، ب ــه چــاپ خواهــد شــد. ل ــه کمیت نام

ــد. ــه می ده ــه کمیت ــازه را ب ــن اج ــر ای ــال اث ارس
ــی  ــای نفیس ــده هدای ــال ش ــر ارس ــار برت ــه آث ب
ــر  ــالی از دیگ ــار ارس ــای آث ــود. هدای ــی ش ــم م تقدی
ــتاده  ــان فرس ــانی ایش ــه نش ــهرها ب ــا و ش ــتان ه اس
ــز از  ــهر تبری ــی مراســمی در ش ــا ط ــد ی ــد ش خواه

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــر ب ــان تقدی ایش
ــد  ــوان تمدی ــچ عن ــه هی ــر ب ــال اث ــت ارس مهل

ــد. ــد ش نخواه

تامین محلول های ضدعفونی کننده 
برای داروخانه ها تا پایان هفته

نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران بــا 
و  ژل هــا  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  بــه  اشــاره 
ــت:  ــور، گف ــده در کش ــی کنن ــای ضدعفون محلول ه
ــه  ــان هفت ــا پای ــم ت ــن اســاس فکــر می کن ــر همی ب
ــا و  ــن ژل ه ــرای تامی ــا ب ــب داروخانه ه ــکل اغل مش
ــود.  ــرف ش ــده برط ــی کنن ــد عفون ــای ض محلول ه
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســید علــی فاطمــی، 
ــی  ــه وضعیــت توزیــع ژل هــای ضدعفون ــا اشــاره ب ب
کارخانه هــای  گفــت:  داروخانه هــا  در  الــکل  و 
تولیدکننــده ژل هــا و مــواد ضدعفونــی کننــده، 
امــا در حــال حاضــر  الــکل داشــتند،  مشــکل 
ــازمان  ــده و س ــن ش ــی تامی ــزان کاف ــه می ــکل ب ال
ــه  ــن زمین ــادی را در ای ــای زی ــذا و دارو حواله ه غ
ــی از  ــاس برخ ــن اس ــر همی ــت. ب ــرده اس ــادر ک ص
کارخانه هــا هــم دســت بــه تولیــد انبــوه ایــن مــوارد 

ــد. ــع کنن ــازار را رف ــاز ب ــد نی ــا بتوانن ــد ت زده ان
ــان  ــا پای ــم ت ــر می کن ــرد: فک ــد ک ــی تاکی فاطم
ــن  ــرای تامی ــا ب ــب داروخانه ه ــکل اغل ــه مش هفت
ژل هــای ضــد عفونــی کننــده و محلول هــا برطــرف 
ــغ  ــان بال ــتان اصفه ــال در اس ــوان مث ــه عن ــود. ب ش
ــد  ــده تولی ــی کنن ــدد ژل ضدعفون ــزار ع ــر ۲۰ ه ب
می شــود کــه فعــال بنــا شــده تــا در ســطح اســتان 

ــع شــود. ــان توزی اصفه
ــان  ــا پای ــا ت ــن کارخانه ه ــد ای ــه داد: تولی وی ادام
هفتــه بــه میــزان دو تــا ســه برابــر افزایــش می یابــد 
ــم  ــتان ها ه ــایر اس ــا را در س ــن ژل ه ــد ای و می توانن
توزیــع کننــد. در ســایر اســتان ها نیــز کارخانه هــای 
تولیدکننــده ژل و محلول هــای ضــد عفنونــی کننــده، 
ایــن افزایــش تولیــد را انجــام داده اند و دانشــکده های 
داروســازی هــم اقــدام بــه تولیــد ایــن مــواد کرده انــد. 
البتــه بهتــر بــود کــه ایــن اقــدام یــک یــا دو هفتــه 
ــر  ــال فک ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام ــام می ش ــر انج زودت
ــه  ــان هفت ــا پای ــه ت ــن زمین ــکل در ای ــم مش می کن
رفــع شــود. حتــی امــروز هــم برخــی از داروخانه هــا 
ــده  ــی کنن ــای ضدعفون ــا و ژل ه ــتند محلول ه توانس

مــورد نیازشــان را تامیــن کننــد.

کرونای هشت نفر در آذربایجان شرقی مثبت شد
ــش  ــون آزمای ــت: تاکن ــز گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی

ــت.  ــده اس ــت ش ــرقی مثب ــان ش ــر در آذربایج ــت نف ــای هش کرون
محمــد حســین صومــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: یــک نفــر 

از مبتالیــان بــه کرونــا در اســتان فــوت کــرده اســت.

معاینه بیماران بیمارستان سینا به شیخ الرییس تبریز 
انتقال یافت

ــگیری  ــت و پیش ــزوم مدیری ــه ل ــه ب ــا ت وج ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــن و  ــه مراجعی ــی ب ــای تنفس ــال بیماری ه ــی و انتق ــال آلودگ از احتم
کوچــک بــودن فضــای درمانــگاه ســینا، تــا پایــان ســال جــاری ویزیــت 

ــد. ــل ش ــس منتق ــیخ الرئی ــک ش ــه کلینی ــینا ب ــگاه س ــای درمان ه
اســاتید و پزشــکان درمانــگاه ســینا در کلینیــک شــیخ الرئیــس 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ویزی
ــز  ــز نی ــا )ع( تبری ــام رض ــی ام ــی و درمان ــز آموزش ــن مرک همچنی
ــن  ــاران در ای ــات بیم ــروس، مالق ــا وی ــیوع کرون ــری از ش ــرای جلوگی ب

ــرد. ــالم ک ــوع اع ــالجاری ممن ــان س ــا پای ــتان را ت بیمارس
ــان  ــروس در آذربایج ــا وی ــاری کرون ــیوع بیم ــگیری از ش ــرای پیش ب
ــی  ــه تعطیل ــا از جمل ــی در بیشــتر ادارات و نهاده شــرقی، محدودیت های
ــاز  ــزاری نم ــی برگ ــی،  و حت ــای فرهنگ ــه ه ــدارس، دانشــگاه ها، برنام م

ــز و چنــد شهرســتان دیگــر وضــع شــده اســت.  جمعــه در تبری

با پایان یافتن لکه گیری آسفالت در معابر اصلی
چاله زدایی در معابر محالت توسط منطقه 5 با 

سرعت اجرا می شود 

شـــهردار منطقـــه 5 تبریـــز از اجـــرای لکـــه گیـــری آســـفالت در 
معابـــر محـــالت ســـطح حـــوزه خبـــر داد و گفـــت: باپایـــان یافتـــن 
ـــان  ـــران، اتوب ـــاده ته ـــون ج ـــی همچ ـــای اصل ـــیر ه ـــری در مس ـــه گی لک
ـــه،  ـــهرک باغمیش ـــری ش ـــده و ۳5مت ـــهید فهمی ـــدان ش ـــداران، می پاس
ـــت.  ـــده اس ـــروع ش ـــوزه ش ـــطح ح ـــالت س ـــر مح ـــی در معاب ـــه زدای چال
ــزود: در  ــاج افـ ــر نسـ ــی اصغـ ــر علـ ــهریار ، میـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
مســـیر هـــای اصلـــی ســـطح حـــوزه بیـــش از ۳۰۰ تـــن آســـفالت 

بـــرای چالـــه زدایـــی اســـتفاده شـــده اســـت. 
او در ادامـــه بااشـــاره بـــه تـــالش ٦ اکیـــپ کارگاهـــی معاونـــت 
ـــه  ـــن منطق ـــی ای ـــهری و اجرای ـــات ش ـــی و خدم ـــی ، عمران ـــای فن ه
ـــه  ـــده ای ک ـــق وع ـــرد: طب ـــار ک ـــر اظه ـــی از معاب ـــه زدای ـــرای چال ب
بـــه شـــهروندان داده بودیـــم در 5 روزاقـــدام بـــه لکـــه گیـــری در 
مســـیر رفـــت و برگشـــت جـــاده تهـــران بـــه طـــول ۱۰ کیلومتـــر و 
ـــهید  ـــدان ش ـــا می ـــی ت ـــام عل ـــادل ام ـــرح تب ـــداران از ط ـــان پاس اتوب
ــر  ــول ۱۰ کیلومتـ ــه طـ ــت بـ ــت و برگشـ ــد رفـ ــده در دو بانـ فهمیـ
و۳5 متـــری باغمیشـــه بـــه طـــول ۲کیلومتـــر بـــا وجـــود ســـختی 

کار شـــده اســـت.
نســـاج در ایـــن رابطـــه همچنیـــن گفـــت: در مرحلـــه دوم اقـــدام 
ـــع در  ـــای واق ـــهرک ه ـــی ش ـــر اصل ـــفالت در معاب ـــری آس ـــه گی ـــه لک ب

ـــت. ـــده اس ـــوزه ش ـــطح ح س
ـــفالت  ـــری آس ـــه گی ـــزود : لک ـــورد اف ـــن م ـــه 5 در ای ـــهردار منطق ش
ــته و  ــج ، فرشـ ــر ، بارنـ ــتانداری، نصـ ــوی اسـ ــی کـ ــر اصلـ در معابـ
مـــرزداران شـــروع شـــده و ایـــن طـــرح خدماتـــی ادامـــه خواهـــد 

داشـــت. 
او ابـــراز امیـــدواری کـــرد تـــا قبـــل از فرارســـیدن ســـال جدیـــد 
ـــفالت  ـــری آس ـــه گی ـــا لک ـــی ب ـــه زدای ـــات چال ـــر عملی ـــی معاب در تمام

ـــد. ـــام برس ـــه اتم ب

شهر و شورا

ـــت:  ـــس گف ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
در شـــرایط کنونـــی مـــا بـــه دلیـــل تحریـــم 
ـــکل  ـــا مش ـــی ب ـــوط ریل ـــن خط ـــرای تأمی ـــا ب ه
مواجـــه هســـتیم کـــه اســـتفاده از تولیـــدات 
ــر  ــی اثـ ــدام را بـ ــن اقـ ــال ایـ ــی عمـ داخلـ

خواهـــد کـــرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدکمال الدیــن 
شــهریاری عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، 
و  راه  وزارت  ریــزی  برنامــه  بــه  اشــاره  بــا 
شهرســازی بــرای قطــع واردات ریــل بــه داخــل 
کشــور، گفــت: برنامــه ریــزی وزارتخانــه بــرای 
خودکفایــی در تولیــد زیرســاخت هــای حمــل 
ــل بســیار  ــژه خطــوط ری ــه وی ــی ب ــل ریل و نق
ارزشــمند و قابــل تحســین اســت و قطعــا 
ایــن مســئله از خــروج ارز بــه خــارج از کشــور 

ــد. ــی کن ــری م جلوگی

خودکفایی کشور در تکنولوژی تولید 
فوالدهای سخت مانند خطوط ریلی 

قدم رو به رشد و مثبتی است

نماینـــده مـــردم دشـــتی و تنگســـتان 
در مجلـــس شـــورای اســـالمی ادامـــه داد: 
ــد  ــوژی تولیـ ــور در تکنولـ ــی کشـ خودکفایـ
ــوط ریلـــی  ــد خطـ ــای ســـخت ماننـ فوالدهـ
ـــی  ـــی اســـت، از طرف ـــه رشـــد و مثبت ـــدم رو ب ق
در شـــرایط کنونـــی مـــا بـــه دلیـــل تحریـــم 
ـــکل  ـــا مش ـــی ب ـــوط ریل ـــن خط ـــرای تأمی ـــا ب ه

مواجـــه هســـتیم کـــه اســـتفاده از تولیـــدات 
ـــر خواهـــد  ـــی اث ـــدام را ب ـــن اق ـــی عمـــال ای داخل

کـــرد.
ــالع دارم  ــه اطـ ــا کـ ــا آنجـ ــت: تـ وی گفـ
ـــوط  ـــرای خط ـــده ب ـــد ش ـــای تولی ـــل ه پروفی
ریلـــی هـــم از نظـــر شـــکلی و هـــم از نظـــر 
ــاوت  ــاص و متفـ ــیار خـ ــوالد، بسـ جنـــس فـ

اســـت تـــا در زمـــان اســـتفاده از آن، دچـــار 
آســـیب و اســـتهالک نشـــود، امـــا اگـــر فوالدهـــا 
ـــاال برخـــوردار نباشـــد،  ـــت ب ـــت و کیفی از مقاوم
ـــود دارد. ـــف وج ـــوادث مختل ـــروز ح ـــکان ب ام

ـــرح  ـــوال مط ـــد س ـــی چن ـــرایط کنون در ش
مـــی شـــود، نخســـت اینکـــه آیـــا ســـازمان 
ملـــی اســـتاندارد، محصـــوالت ریلـــی تولیـــد 
ـــا  ـــت؟ آی ـــرده اس ـــد ک ـــل را تأیی ـــده در داخ ش
ـــابه  ـــق و مش ـــا منطب ـــی م ـــتانداردهای داخل اس
المللـــی در حـــوزه  اســـتانداردهای بیـــن 

ایمنـــی حمـــل و نقـــل ریلـــی اســـت؟
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
افــزود: در شــرایط کنونــی چنــد ســوال مطــرح 
مــی شــود، نخســت اینکــه آیــا ســازمان 
ملــی اســتاندارد، محصــوالت ریلــی تولیــد 
ــا  ــت؟ آی ــرده اس ــد ک ــل را تأیی ــده در داخ ش
ــابه  ــق و مش ــا منطب ــی م ــتانداردهای داخل اس
ــی در حــوزه ایمنــی  اســتانداردهای بیــن الملل

ــت؟. ــی اس ــل ریل ــل و نق حم

کارشناسان و متخصصان فنی باید به 
مسئله تولید داخلی ریل ورود کنند

شـــهریاری ادامـــه داد: قطعـــا کارشناســـان 
ـــد  ـــئله تولی ـــه مس ـــد ب ـــی بای ـــان فن و متخصص
ــائل  ــن مسـ ــد و ایـ ــی ریـــل ورود کننـ داخلـ

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح م

شــهرداری تبریــز در راســتای وظایــف و 
ــوص  ــار دارد بخص ــه در اختی ــی ک ــوزه های ح
در اماکنــی کــه تجمــع مــردم در آنجــا بیشــتر 
اســت و اســتفاده عمومــی مــی شــود، اقدامــات 
ــه  ــتای مقابل ــگیرانه را در راس ــی و پیش آموزش
بــا شــیوع ویــروس کرونــا بــه شــکل جــدی در 

ــود دارد.  ــتور کار خ دس
شــهین  ایــرج  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــات  ــه اقدام ــا اشــاره ب ــز ب ــر، شــهردار تبری باه
شــهرداری در خصــوص مقابلــه بــا شــیوع 
ــا و حفــظ ســالمتی شــهروندان،  ویــروس کرون
نقــل  و  بحــث سیســتم حمــل  در  گفــت: 
ــردم  ــا م ــتقیم ب ــاط مس ــه در ارتب ــی ک عموم
ــد  ــه ض ــدام ب ــز اق ــهرداری تبری ــرار دارد، ش ق
عفونــی کــردن مســتمر اتوبــوس هــا و ایســتگاه 
ــای  ــا و ایســتگاه ه ــوس، تاکســی ه ــای اتوب ه
ــرو و  ــای مت ــا و ایســتگاه ه ــن ه تاکســی، واگ
همچنیــن فضــای ســازمان پایانــه هــا کــرده تــا 

ــد. ــگیری کن ــا پیش ــروس کرون ــیوع وی از ش
عفونــی  ضــد  امــروز  از  داد:  ادامــه  او 
اتوبوســی هــای بیــن شــهری انجــام مــی 
ــزی  ــه مرک ــه پایان ــافران ورودی ب ــود و مس ش
شــهر تبریــز توســط دســتگاه ویــژه تــب ســنج 
کنتــرل و تســت مــی شــوند. همچنیــن در ۱۰ 
ایســتگاه ســیار و یــک ایســتگاه ثابــت نیــز کار 
ضــد عفونــی تاکســی هــا از روز گذشــته آغــاز 

ــه دارد. ــتمر ادام ــورت مس ــده و بص ش
حضــور  کــرد:  عنــوان  تبریــز  شــهردار 

ــد  شــهروندان در محــل هــای شــلوغ مــی توان
ــوت  ــا را ق ــروس کرون ــه وی ــال ب ــال ابت احتم
ــه  ــی برنام ــاس تعطیل ــن اس ــر ای ــد و ب ببخش
هــای فرهنگــی، هنــری و ورزشــی و لغــو 
ــا از  ــی ه ــا و گردهمای ــه ه ــا، برنام ــش ه همای
ــه در  ــت ک ــگیرانه ای اس ــات پیش ــر اقدام دیگ
دســتور کار شــهرداری تبریــز قــرار گرفتــه 
ــش  ــه همای ــماتی از جمل ــی مراس ــت. حت اس
ــل  ــاه قب ــد م ــه از چن ــز ک ــان تبری ــده نام زن
بــرای آن برنامــه ریــزی کــرده بودیــم نیــز لغــو 

ــت. ــده اس ش
او بــا دعــوت از مــردم بــرای رعایــت اصــول 
ــع،  ــن مقط ــی در ای ــردی و عموم ــت ف بهداش
ــز در  ــهروندان نی ــت ش ــد: الزم اس ــادآور ش ی

ــروی  ــره غیرض ــات روزم ــی اقدام ــرایط فعل ش
ــردی و  ــت ف ــد، بهداش ــار بگذارن ــود را کن خ
عمومــی را رعایــت کننــد و تــا حــد امــکان در 
ــا شــاهد از  ــش دم ــا افزای ــا ب ــد ت ــازل بمانن من

ــیم. ــروس باش ــن وی ــن ای ــن رفت بی
ســتاد  تشــکیل  از  باهــر  شــهین  ایــرج 
در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  پیشــگیری 
و  داد  خبــر  تبریــز  شــهرداری  مجموعــه 
گفــت: اداره کل ســالمت و امــور اجتماعــی 
بیمــاری  از  پیشــگیری  ســتاد  عنــوان  بــه 
ــی  ــز معرف ــا در مجموعــه شــهرداری تبری کرون
ــتگاه ها  ــه دس ــت کلی ــده اس ــرر ش ــده و مق ش
ــا  ــز ب ــهرداری تبری ــف ش ــای مختل و بخش ه
هماهنگــی ایــن اداره کل، اقدامــات الزم در 

خصــوص پیشــگیری از ایــن بیمــاری را انجــام 
ــد. دهن

او افــزود: بــا توجــه بــه آغــاز فعالیــت ســتاد 
پیشــگیری از ویــروس کرونــا در شــهرداری 
ــن  ــای آموزشــی در ای ــران بیلبورده ــز، اک تبری
ارتباطــات  کل  اداره  کار  دســتور  در  حــوزه 
ــرار  ــز ق ــهرداری تبری ــل ش ــن المل ــور بی و ام
گرفتــه اســت ایــن اداره بــه شــکل جــدی 
ــز  موضــوع پخــش بروشــورهای آموزشــی را نی
ــر  ــا ب ــن بیلبورده ــد. در ای ــی کن ــری م پیگی
ــه عنــوان  ضــرورت رعایــت بهداشــت فــردی ب
تنهــا راه پیشــگیری از بیمــاری هــای ویروســی 
تاکیــد شــده و خطــاب بــه شــهروندان مــواردی 

ــت. ــده اس ــادآوری ش ــتا ی ــن راس در ای
شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: در کنــار ایــن 
اقدامــات عمومــی، بهداشــت فــردی و ســالمت 
ــا  ــر م ــز مدنظ ــز نی ــهرداری تبری ــان ش کارکن
قــرار دارد و ســتاد پیشــگیری از شــیوع ویروس 
کرونــا بــا ضــد عفونــی محــل کار، فضــا را بــرای 
فعالیــت کارکنــان شــهرداری فراهــم مــی کنــد.

و  مناطــق  هــای  شــهرداری  گفــت:  او 
ســازمان هــا و شــرکت هــای وابســته بــه 
ــا  ــته ب ــای گذش ــی روزه ــز ط ــهرداری تبری ش
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، مــوارد مهــم 
ــروس  ــیوع وی ــگیری از ش ــا پیش ــه ب در رابط
ــه و  ــهروندان ارائ ــان و ش ــه کارکن ــا را ب کرون
ــی کــردن بعضــی  ــی همچــون ضدعفون اقدامات

ــد. ــام داده ان ــی را انج ــای عموم ــل ه مح

ایرج شهین باهر:

ضدعفونی روزانه سیستم حمل و نقل عمومی و ایستگاه ها

شهریاری:

گام مثبت در خودکفایی تولید ریل راه آهن؛
 با قطع واردات ریل تحریم ها را بی اثر می کنیم
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رابط علمی کشور با دولت ها برای 

مبارزه با کرونا منصوب شد 
ــوزش پزشــکی در  ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی
حکمــی محمــد آســایی را بــه عنــوان رابــط علمــی 
ــی  ــی و تحقیقات ــز علم ــا، مراک ــا دولت ه ــور ب کش
ســازمان هــای مــردم نهــاد درگیــر در زمینــه 

ــرد.  ــوب ک ــد ۱۹ منص ــا کووی ــارزه ب مب
بــه گــزارش ایرنــا، در حکــم ســعید نمکــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت:  ب ــده اس ــایی آم ــه آس ــاب ب خط
تجربیــات و دســتاوردهای دیگــر کشــورها در زمینــه 
مبــارزه بــا کوویــد  ۱۹، ضــروری اســت دســت 
ــن  ــورمان از ای ــان کش ــت  و درم ــدرکاران بهداش ان
تجــارب و دســتاوردها بــه ســرعت بهــره منــد شــوند.

ــه  ــذا ب ــت:  ل ــده اس ــح ش ــم تصری ــن حک در ای
ــوان  ــه عن ــود ب ــی ش ــت داده م ــی ماموری جنابعال
ــت هــا، مراکــز علمــی  ــا دول ــط علمــی کشــور ب راب
و تحقیقاتــی ســازمان هــای مــردم  نهــاد درگیــر در 
ــور  ــوص کش ــه بخص ــب تجرب ــاری و صاح ــن بیم ای
ــا  ــی بهداشــت و ی ــا واســطه ســازمان جهان ــن ب چی
مســتقیماً اطالعــات مربوطــه را جمــع  آوری و 
ــرم  ــار معاونیــن محت ــرداری در اختی جهــت بهــره ب
بهداشــت، درمــان، آمــوزش، پژوهــش و کمیتــه 
ــک نســخه  ــال ی ــد. ارس ــرار دهی ــه ق ــی مربوط علم
از گــزارش  هــای فــوق بــه دفتــر اینجانــب موجــب 

ــت. ــگزاری اس سپاس
ــر بهداشــت در امــور  آســایی ســمت مشــاور وزی

ــده دارد. ــز برعه بهداشــتی را نی

شکالت گران نمی شود 
مغـــازه ای گفـــت: باتوجـــه بـــه آنکـــه شـــکالت جـــز کاالی لوکـــس 
ـــرایط  ـــا در ش ـــن رو کارخانه ه ـــی رود، از ای ـــمار م ـــه ش ـــوار ب ـــبد خان س

ـــد.  ـــکالت ندارن ـــت ش ـــش قیم ـــرای افزای ـــه ای ب ـــاد برنام ـــی اقتص فعل
ــازه ای  ــید مغـ ــوان، جمشـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــکالت  ب ـــیرینی و ش ـــکویت ش ـــن بیس ـــس انجم رئی
ـــدارد،   ـــود ن ـــد وج ـــب عی ـــکالت ش ـــیرینی و ش ـــه ش ـــو دی در عرض کمب
ـــابق  ـــد س ـــاکان مانن ـــه کم ـــد و عرض ـــر تولی ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک اظه
اســـت کـــه بدیـــن ترتیـــب مشـــکلی در تامیـــن نیـــاز بـــازار وجـــود 

ـــدارد. ن
وی از ثبـــات قیمـــت شـــیرینی و شـــکالت نســـبت بـــه ماه هـــای 
اخیـــر خبـــر داد و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه آنکـــه شـــیرینی و شـــکالت 
ـــن رو  ـــی رود، از ای ـــمار م ـــه ش ـــوار ب ـــبد خان ـــس س ـــای لوک ـــزء کااله ج
ـــک از  ـــچ ی ـــتور هی ـــت در دس ـــش قیم ـــاد، افزای ـــی اقتص ـــرایط فعل در ش

ــت. ــدی نیسـ ــای تولیـ کارخانه هـ
ـــکالت  ـــیرینی و ش ـــادرات ش ـــت ص ـــن وضعی ـــاره آخری ـــازه ای درب مغ
بیـــان کـــرد: چنـــد ماهـــی اســـت کـــه گمـــرک آمـــار مســـتندی در 
خصـــوص صـــادرات ارائـــه نکـــرده، امـــا در ٦ ماهـــه ابتدایـــی ســـال 
ـــل  ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــکالت نس ـــیرینی و ش ـــادرات ش ص

ـــت. ـــته اس ـــد داش ـــد رش ٦ درص
ایـــن مقـــام مســـئول ادامـــه داد: اگـــر چهـــار آمـــار مســـتندی از 
ـــا  ـــت، ام ـــترس نیس ـــال در دس ـــه دوم س ـــش ماه ـــادرات در ش ـــزان ص می
ـــادرات  ـــرف ص ـــد و مص ـــک تولی ـــا پی ـــان ب ـــود همزم ـــی می ش پیش بین

ـــد. ـــته باش ـــری داش ـــق بهت ـــال رون ـــی س ـــه ابتدای ـــه ٦ ماه ـــبت ب نس

افزایش 10 تا 20 درصدی شکالت در سال 98
ـــش  ـــاره از افزای ـــکالت درب ـــیرینی و ش ـــکویت ش ـــن بیس ـــس انجم رئی
مجـــدد هزینه هـــای تولیـــد خبـــر داد و گفـــت: بـــا وجـــود افزایـــش 
ـــال  ـــدای س ـــا در ابت ـــدی تنه ـــای تولی ـــه ه ـــه، کارخان ـــواد اولی ـــت م قیم
ـــم  ـــد و ه ـــش دادن ـــود را افزای ـــوالت خ ـــت محص ـــد قیم ـــا ۲۰ درص ۱۰ ت
ـــود  ـــا وج ـــه ب ـــرا ک ـــد چ ـــت ندارن ـــش قیم ـــرای افزای ـــه ای ب ـــون برنام اکن

ـــدارد. ـــود ن ـــکان وج ـــن ام ـــردم ای ـــد م ـــدرت خری ـــش ق کاه
ـــود  ـــا وج ـــت: ب ـــر داد و گف ـــازار خب ـــکر در ب ـــود ش ـــازه ای از کمب مغ
ـــای  ـــاه ه ـــر م ـــه دیگ ـــبت ب ـــا نس ـــاز کارخانه ه ـــفند نی ـــاه اس ـــه در م آنک
ـــا  ـــاز ت ـــورد نی ـــکر م ـــن ش ـــن رو در تامی ـــود، از ای ـــی ش ـــتر م ـــال بیش س
حـــدودی مشـــکل داریـــم بـــه همیـــن خاطـــر قـــرار اســـت از طریـــق 

ـــم. ـــع کنی ـــوع را مرتف ـــن موض ـــت ای وزارت صم
ـــی  ـــک محصول ـــه ت ـــی ک ـــرد: تولیدکنندگان ـــح ک ـــان تصری وی در پای
هســـتند در فـــروش محصوالتشـــان بـــه ســـبب افزایـــش هزینه هـــای 
تولیـــد متضـــرر شـــدند امـــا در مقابـــل تولیدکنندگانـــی کـــه طیـــف 
گســـترده ای از محصـــوالت را تولیـــد مـــی کننـــد ســـود خـــود را در 

ـــی بیننـــد. ســـبد کاال م

ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 
ـــذب  ـــدم ج ـــاد از ع ـــا انتق ـــالمی ب ـــورای اس ش
ــرورش  ــوزش و پـ ــت در آمـ ــان بهداشـ مربیـ
گفـــت: نیروهـــای خدماتـــی را تبدیـــل  وضعیـــت 
ـــم.  ـــت نداری ـــی بهداش ـــروز مرب ـــا ام ـــم ام کردی

ـــرزاده  ـــت می ـــر، میرحمای ـــزارش  مه ـــه گ ب
ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 
ــه  ــه برنامـ ــاره بـ ــا اشـ ــالمی  بـ ــورای اسـ شـ
آمـــوزش مکمـــل از طریـــق شـــبکه آمـــوزش 
ســـیما افـــزود: ممکـــن اســـت در همـــه 
ــل دریافـــت  ــوزش قابـ ــبکه آمـ ــتاها شـ روسـ
 نباشـــد. اگـــر مشـــکلی هســـت حتمـــاً بایـــد 

حـــل و روی آن کار شـــود. 
ـــوزش و  ـــه آم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــرزاده ب می
پـــرورش در ایـــن کشـــور در اولویـــت نبـــوده 
ــت:  ــم گفـ ــیده ایـ ــا رسـ ــه اینجـ ــروز بـ و امـ
ــوزش و  ــه آمـ ــم کـ ــراف نمی کنیـ ــرا اعتـ چـ
ـــه  ـــم و ب ـــداده ای ـــرار ن ـــت ق ـــرورش را در اولوی پ
آن انـــدازه کـــه شـــعار داده شـــده اســـت ۱۰ 
درصـــد هـــم در اولویـــت نبـــوده اســـت. الزم 
ــای  ــی و برنامه هـ ــوای درسـ ــت در محتـ اسـ
ــرد.  ــورت گیـ ــی صـ ــی تجدیدنظرهایـ آموزشـ
ــه  ــتری را بـ ــد وقـــت بیشـ ــم بایـ ــانه هـ رسـ
مســـائل  آمـــوزش و پـــرورش اختصـــاص 

مـــی داد. 
وی ادامـــه داد: آیـــا می دانیـــد برخـــی 
مـــدارس نیـــروی خدماتـــی، کمبـــود معـــاون، 
ـــد  ـــا بای ـــد. اینه ـــان و… ندارن دیوارکشـــی، نگهب

مراقـــب بچه هـــا  باشـــند و بـــه آنهـــا آمـــوزش 
ــازمان  ــید کـــه سـ ــر رسـ ــد. البتـــه خبـ دهنـ
برنامـــه  و بودجـــه ۱۰۰ میلیـــارد تومـــان 
ــا  ــا کرونـ ــه بـ ــث مقابلـ ــدارس در بحـ ــه مـ بـ

ــت.  ــاص  داده اسـ اختصـ
ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 
ـــا  ـــد ب ـــه بای ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ش
ـــا بســـیج عمومـــی  صراحـــت اعـــالم کنیـــم کـــه ب
ــم  ــور می کنیـ ــا  عبـ ــت از کرونـ ــت و ملـ دولـ
گفـــت: بایـــد از خیریـــن کمـــک بخواهیـــم، 
ـــی  ـــد. مدارس ـــوار ندارن ـــه دی ـــم ک ـــی داری مدارس
ـــی  ـــزار و مرب ـــان و خدمتگ ـــه نگهب ـــتند ک هس

 بهداشـــت ندارنـــد. ســـال های قبـــل تعـــدادی 
نیروهـــای بهداشـــتی را از مـــدارس بـــه وزارت 
ـــه  ـــالمت ک ـــول س ـــرح تح ـــد. ط ـــت بردن بهداش
ـــرای کل  ـــود ب ـــت نب ـــرای  وزارت بهداش ـــط ب فق
کشـــور بـــود، امـــا بـــه مـــدارس نیامـــد. االن 
ـــت.  ـــدید اس ـــت ش ـــی بهداش ـــود مرب ـــم کمب ه

ـــم.  ـــذب نداری ـــرای  ج ـــی ب ـــأ قانون ـــه خ البت
میـــرزاده بـــا اشـــاره بـــه قانـــون تعییـــن 
ـــا  ـــی ه ـــق التدریس ـــیاران و ح ـــف آموزش تکلی
ــاز  ــرو نیـ ــدر نیـ ــم هرچقـ ــا گفتیـ گفـــت: مـ
ـــر را  ـــد نف ـــد. چن ـــذب  کنن ـــالم و ج ـــد اع دارن
ـــی  ـــته تخصص ـــر رش ـــه اگ ـــد ک ـــوان زدی فراخ

دارنـــد بـــه عنـــوان مربـــی بهداشـــت جـــذب 
تبدیـــل  را  خدماتـــی  نیروهـــای  شـــوند؟ 
ـــی بهداشـــت  ـــروز مرب ـــا ام ـــم ام ـــت کردی  وضعی

نداریـــم. 
وی افـــزود: مدرســـه هـــم تعطیـــل باشـــد 
ــت. از  ــل نیسـ ــت تعطیـ ــی بهداشـ ــه مربـ کـ
ایـــن بحـــران بـــا موفقیـــت عبـــور می کنیـــم 
امـــا می خواهیـــم هزینه هـــای نظـــام بیشـــتر 

ـــود.  نش
ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 
شـــورای اســـالمی دربـــاره آمـــوزش عملـــی 
بهداشـــت گفـــت: آمـــوزش عملـــی را بـــا 
ســـخنرانی نمی دهنـــد. آمـــوزش را مربـــی 

ــد.   ــد بدهنـ ــزار بایـ ــت و خدمتگـ بهداشـ
ـــگیری  ـــه پیش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــرزاده ب می
بیفتـــد  اتفـــاق  درمـــان  از  قبـــل  بایـــد 
گفـــت: بـــه مـــردم اطـــالع درســـت بدهیـــم. 
کمبـــود در مـــدارس وجـــود دارد.  از خیریـــن 
ــد.  ــک کننـ ــدارس کمـ ــه مـ ــم بـ می خواهیـ
اکنـــون وقـــت احســـان اســـت. مـــردم بـــه 
ــا  ــاره کرونـ ــت دربـ ــای وزارت بهداشـ پیام هـ

توجـــه کننـــد. 
ـــر  ـــی ب ـــس مبن ـــنهاد مجل ـــاره پیش وی درب
تعطیلـــی مـــدارس تـــا آخـــر اســـفند گفـــت: 
ـــی داده  ـــنهاد تعطیل ـــیون ها پیش ـــا در کمیس م
ـــر  ـــی تدبی ـــودش بخوب ـــت  خ ـــا دول ـــم ام بودی
کـــرد. کار جهـــادی در حـــال انجـــام اســـت. 

قطعـــاً کرونـــا را بـــه زانـــو در می آوریـــم.  

ـــای  ـــت: آموزش ه ـــوزش گف ـــر شـــبکه آم مدی
دانش آمـــوزان تـــا خـــرداد ادامـــه مـــی یابـــد. 
ــود  ــؤاالت خـ ــد سـ ــوزان می تواننـ ــش آمـ دانـ
را از سرشـــماره اعالمـــی بـــه صـــورت برخـــط 
بپرســـند و از دوشـــنبه »نـــرم افـــزار هفـــت« 

آمـــاده می شـــود.
ــدی  ــعود احمـ ــر، مسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
افـــزادی مدیـــر شـــبکه آمـــوزش رســـانه 
ملـــی نیـــز دربـــاره آموزش هـــای مکمـــل از 
ـــی  ـــه تلویزیون ـــیما در برنام ـــوزش س ـــبکه آم ش
ـــن  ـــته روی آنت ـــامگاه گذش ـــه ش ـــگر ک پرسش
ــوب  ــر خـ ــن خبـ ــد ایـ ــت: بایـ ــت، گفـ رفـ
را بـــه مـــردم بدهیـــم کـــه در اســـتفاده 
راســـتای  در  و  آموزشـــی  فرصت هـــای  از 
عدالـــت آموزشـــی شـــبکه آمـــوزش بعـــد از 
یـــک دوره کارشناســـی مفصـــل در شـــورای 
ــته  ــای گذشـ ــش در ماه هـ ــه ورز خویـ اندیشـ
ـــورای  ـــته در ش ـــنبه گذش ـــه ش ـــه در س و آنچ
ـــد  ـــوب ش ـــیما مص ـــازمان صداوس ـــن س معاونی
بـــا هماهنگـــی معاونـــت آمـــوزش ابتدایـــی و 
ـــاون  ـــرورش و مع ـــوزش و پ متوســـطه وزارت آم
ســـیما بـــه جمـــع بنـــدی خوبـــی بـــرای راه 

ــیدیم. ــل رسـ ــای مکمـ ــدازی آموزش هـ انـ

وی افـــزود: در شـــرایطی کـــه مرســـوم اســـت 
کـــه در کشـــورهای دیگـــر هـــم مشـــکالتی 
ـــت بحـــران و  ـــه عل ـــد، تعطیـــالت ب پیـــش می آی
ـــا  ـــن آموزش ه ـــد؛ ای ـــش می آی ـــل پی ـــایر عل س
الزم بـــه نظـــر می رســـید. در شـــرایط اخیـــر 
ـــه  ـــا ک ـــی از کرون ـــی ناش ـــت تعطیل ـــه عل ـــم ب ه
ـــه  ـــرده وظیف ـــر ک ـــورها را درگی ـــیاری کش بس
ـــل را  ـــوزش مکم ـــه آم ـــت ک ـــی اس ـــانه مل رس

ـــرد. ـــش بب پی
مدیـــر شـــبکه آمـــوزش ســـیما بـــا بیـــان 

اینکـــه از شـــنبه ۸ صبـــح شـــبکه آمـــوزش، 
ــا ۹  ــرد:: ۸ تـ ــار کـ ــود، اظهـ ــه می شـ مدرسـ
ــم  ــطه اول، ۱۰ و نیـ ــح دو کالس متوسـ صبـ
ــک کالس  ــی و یـ ــه کالس ابتدایـ ــا ۱۲ سـ تـ
ـــر  ـــا ۴ بعدازظه ـــاعت ۳ ت ـــطه دوم، از س متوس
کالس متوســـطه دوم از و ۴ تـــا 5 بعدازظهـــر 
دو کالس فنـــی و حرفـــه ای و کاردانـــش 

خواهیـــم داشـــت.
ــی  ــا معلمانـ ــه آیـ ــاره اینکـ ــدی دربـ احمـ
کـــه تدریـــس می کننـــد مـــورد تاییـــد 

آیـــا  و  هســـتند؟  پـــرورش  و  آمـــوزش 
ـــی در  ـــه مافیای ـــده ک ـــیده ش ـــی اندیش تمهیدات
ـــا  ـــه مافی ـــا ب ـــت: م ـــرد؟ گف ـــکل نگی ـــازار ش ب
ــر  ــوا فکـ ــه محتـ ــه بـ ــم بلکـ ــر نمی کنیـ فکـ
می کنیـــم. مســـؤولیت محتـــوا و ســـرفصل ها 
ـــطه  ـــی و متوس ـــت ابتدای ـــده دو معاون ـــر عه ب
آمـــوزش و پـــرورش اســـت و معلمانـــی کـــه 
مؤلفـــان کتـــب درســـی هســـتند آمـــوزش را 

برعهـــده خواهنـــد داشـــت.
ــد  ــوزان می تواننـ ــش آمـ ــزود: دانـ وی افـ
ـــه  ـــی ک ســـواالت خـــود را از ســـر شـــماره اعالم
هنـــگام پخـــش برنامـــه زیرنویـــس می شـــود، 
بـــه صـــورت برخـــط بپرســـند و از دوشـــنبه 
»نـــرم افـــزار هفـــت« آمـــاده می شـــود کـــه 
ـــه  ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــران آم ـــتوانه دبی ـــه پش ب
ـــد داد  ـــخ خواهن ـــوزان پاس ـــش آم ـــؤاالت دان س
ـــم  ـــدازی خواهی ـــم راه ان ـــی ه ـــابقات علم و مس
ــی  ــور تیمـ ــا حضـ ــه بـ ــن کار کـ ــرد. ایـ کـ
جـــوان و قـــوی انجـــام می دهیـــم یـــک 
فراینـــد اســـت و یـــک پـــروژه نیســـت و اوج 
مقولـــه آمـــوزش یعنـــی آمـــوزش چندالیـــه 
ــه  ــرداد ادامـ ــا خـ ــت و تـ ــدی اسـ و چندبعـ

می یابـــد.

میرحمایت میرزاده:

نیروهای خدماتی را تبدیل وضعیت کردیم چون مربی بهداشت جذب نکردیم

مدیر شبکه آموزش خبر داد:

آموزش دانش آموزان در تلویزیون تا خرداد ادامه می یابد

کاریکاتور

تحریم های آمریکا تهدید جدی علیه امنیت بهداشت جهانی

کارشناسـان مـی گوینـد گوشـت تهیـه شـده از 
بـازار حیوانـات وحشـی عامل شـیوع کرونـا ویروس 
)COVID-۱۹( بـود کـه کل ووهـان چیـن را فـرا 
گرفـت. مقامـات چینی بـه دلیل شـیوع این ویروس 
بـه طـور موقـت خرید و فـروش حیوانات وحشـی را 
ممنـوع کردنـد. طبـق اطالعیـه ای کـه دولت چین 
صـادر کـرد، هـر گونـه خریـد و فـروش و انتقـال 
حیوانـات وحشـی بطـور موقـت ممنوع شـد. تمامی 
مراکـز پـرورش قانونـی قرنطینـه شـدند و مقامـات 
اشـد  بـا  متخلفـان  بـا  کـه  کردنـد  اعـالم  چینـی 
مجـازات برخـورد خواهنـد کـرد. چیـن بزرگتریـن 
مصـرف کننـده فـرآورده هـای حیات وحـش اعم از 
قانونـی یـا غیرقاونـی در دنیا اسـت. ایـن ممنوعیت 
تـا زمانیکـه ایـن اپیدمـی از آن کشـور بـرود، باقـی 
اسـت. سـازمان بهداشـت جهانـی اعالم کرده اسـت 
شـیوع کرونـا ویـروس، نیازمنـد اقدام فـوری جهانی 
اسـت و رئیـس جمهـور چیـن شـی جینـگ پین از 
مـردم چیـن خواسـت تا خـوردن گوشـت را متوقف 
کننـد کـه علـت اصلی ایـن بیماری کشـنده اسـت.

تحقیقــی در مرکــز کنتــرل بیمــاری هــا و 
ــکا نشــان مــی دهــد کــه بیــش از  پیشــگیری آمری
75 درصــد از بیمــاری هــای نوظهــور منشــا حیوانــی 
ــاک جدیــدی  ــد. تاکنــون ویــروس هــای خطرن دارن
انفوالنــزای  ویــروس، ســارس،  همچــون کرونــا 
مرغــی، نشــانگان تنفســی خاورمیانــه )مــرس(، 
منشــا حیوانــی داشــته انــد. خانــواده ویــروس کرونــا 
همیشــه از گونــه حیوانــی بــه گونــه دیگــر منتقــل 
ــل آن  ــه تکام ــه تاریخچ ــور ک ــود. و همانط ــی ش م
ــرس و ســپس  ــه م ــد )از ســارس ب ــی ده نشــان م
ایــن ویــروس کرونــای جدیــد(، ایــن ویــروس بــرای 
انتقــال آســانتر، ممکــن اســت تکامــل پیــدا کنــد و 
موجــب بیمــاری ســخت تــر شــود. همچنیــن یافتــه 
هــای ســازمان ملــل نشــان مــی دهــد کــه اکثریــت 
ــات  ــد بشــری ریشــه در حیوان ــای جدی ــاری ه بیم
ــی  ــه حیوانات ــا مســتقیما ب ــد و بســیاری از آنه دارن
ــذا اســتفاده مــی  ــرای غ ــوط مــی شــوند کــه ب مرب
شــوند.  بــرای ســال هاســت که دانشــمندان هشــدار 

ــات،  ــرورش حیوان مــی دهنــد کــه مــزارع کثیــف پ
ــی  ــه انت ــاوم ب ــای مق ــری ه ــرای باکت ــه را ب زمین
بیوتیــک هــا فراهــم مــی کننــد. بعضــی مطالعــات 
ــال ۲۰5۰  ــل از س ــا قب ــه ت ــد ک ــی دهن ــان م نش
انســان هــای بیشــتری بــه نســبت ســرطان ازچنیــن 
بیمارهایــی مــی میرنــد. جوامــع و دولــت هــا مایلنــد 
ــد را  ــی جدی ــاری عفون ــر بیم ــه ه ــای اینک ــه ج ب
ــه  ــان ب ــر رویکردم ــوه تغیی ــزوم نح ــانه ای از ل نش
ــتقل  ــران مس ــک بح ــد ی ــا آن مانن ــد، ب ــا بدانن دنی
ــط را  ــتر محی ــه بیش ــر چ ــد. ه ــی کنن ــورد م برخ
تغییــر دهیــم، احتمــاال بیشــتر اکوسیســتم را مختل 
ــروز بیمــاری را فراهــم مــی  مــی کنیــم و امــکان ب
کنیــم. مــا بایــد از ایــن لحظــه اســتفاده کنیــم تــا به 
مــردم آمــوزش دهیــم کــه چگونــه عــادت مــا بــرای 
ــات، شــرایط غیربهداشــتی، ناامــن و  خــوردن حیوان
بــی رحمــی را ایجــاد کــرده اســت کــه همــه مــا را 
بــه خطــر انداختــه اســت. آیــا ایــن مهــم نیســت که 
از یــک ســیاره دلســوزتر و پایــدار تــر دفــاع کنیــم؟ 
نگاهــی بــه تهدیــدی کــه بخاطــر نحــوه برخــورد 
انســان بــا اکوسیســتم طبیعــی بوجــود آمــده، نشــان 
ــتماتیک  ــر سیس ــد تغیی ــا نیازمن ــه م از آن دارد ک
نگاهمــان بــه ایــن طبیعــت ارزشــمند و تمامــی گونه 
هــای حیــات داریــم. مــا بایــد تغییــر اجتماعــی را در 
ــات ایــن ســیاره، محیــط  ــه حیوان نحــوه نگاهمــان ب
ــم.  ــود آوری ــان بوج ــه م ــوه تغذی ــان و نح ــت م زیس

توقــف خــوردن حیوانــات یکــی از ایــن راه هــا اســت. 
همانطــور کــه شــیوع آنفلونــزای مرغی کمــک زیادی 
ــدگان  ــیاری از پرن ــای بس ــه ه ــت از گون ــه محافظ ب
کــرد، زمــان آن فرارســیده اســت کــه ارتبــاط بیــن 
مــزارع حیوانــات و تخریــب محیــط زیســت، مقاومــت 
انتــی بیوتیکــی و شــیوع بیمارهــا بــه شــکل روشــنی 
توضیــح داده شــود. مــا بایــد از پــاره شــدن جنــگل ها 
بــه بهانــه تهیــه غــذای حیوانــات پرورشــی و  توســعه 
ــیوع  ــیم. ش ــت بکش ــات دس ــرورش حیوان ــزارع پ م
بیمــاری در چیــن بخاطــر خــوردن حیوانــات، همــه 
ــارغ از ملیــت هایشــان تحــت تاثیــر  انســان هــا را ف
قــرار داد. البتــه شــیوع ایــن ویروس داســتان آشــنایی 
اســت، زیــرا امــراض واگیــردار ســارس و مــرس نیــز 
ــز از  ــارس نی ــدند، س ــی ش ــروس ناش ــن وی از همی
ــود و   ــاد ب ــه زب ــوردن گرب ــی از خ ــد و ناش ــن آم چی
نشــانگان تنفســی خاورمیانــه )مــرس( که گمــان می 
رود از شــتر بــه انســان منتقــل شــده اســت.  امــراض 
ــرای  ــد ب ــه بای ــند و هم ــی شناس ــرز نم ــردار م واگی
پایــان دادن بــه نگاهــداری، پــرورش، اهلــی کــردن و 
اســتفاده از جانــوران وحشــی بعنــوان غــذا هــم صــدا 
شــویم.  مــا بایــد اکوسیســتم هــا را محافظــت کنیــم 
و ایمنــی و آزادی حیوانــات وحشــی برایمــان الویــت 
داشــته باشــد. یکــی از راه هــای جلوگیــری از کرونــا 
ــات  ــارت حیوان ــه تج ــت ک ــدی آن اس ــروس بع وی

وحشــی ممنــوع شــود. 

با احترام بیشتر به حیوانات و محیط زیست،
 از ویروس کرونا جلوگیری کنیم

رحیمه عزیززاده - دکتر مجتبی ولی بیگی

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت ســـهند ســـتون 
ــماره  ــه شـ ــاص بـ ــهامی خـ ــرکت سـ ــر شـ نصـ
ــی 14006508569  ــه ملـ ــت 519 و شناسـ ثبـ
ــی  ــع عمومـ ــه مجمـ ــتناد صورتجلسـ ــه اسـ بـ
مـــورخ  العـــاده  فـــوق  بطـــور  عـــادی 
ــد  ــاذ شـ ــل اتخـ ــات ذیـ 1397/08/28 تصمیمـ
: مســـعود نصیـــری آغجـــه اوبـــه بـــه شـــماره 
ـــه  ـــو ب ـــی دانال ـــهناز برق ـــی 5060038246 ش مل
ــوری  ــاز نـ ــی 5069098500 پرینـ ــماره ملـ شـ
ــه  ــی 1700141822 بـ ــماره ملـ ــه شـ ــا بـ نیـ
ـــدت دو  ـــرای م ـــره ب ـــت مدی ـــوان اعضـــای هیئ عن
ـــک  ـــاری چلی ـــا صف ـــدند. رؤی ـــاب ش ـــال انتخ س
ـــازرس  ـــوان ب ـــه عن ـــی 5060018814 ب ـــه کدمل ب
ـــماره  ـــه ش ـــه ب ـــه اوب ـــری آغج ـــی نصی ـــی عل اصل
ـــی  ـــازرس عل ـــوان ب ـــه عن ـــی 5069930044 ب مل
ـــی 1397  ـــال مال ـــک س ـــدت ی ـــرای م ـــدل ب الب
ـــت  ـــیر جه ـــب ش ـــه عج ـــدند. روزنام ـــاب ش انتخ
درج آگهـــی هـــای شـــرکت انتخـــاب گردیـــد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری عجبشیر )788443(

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائید
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قطاب گوشتی

مواد الزم 
برای خمیر: 

ماست ۳ قاشق غذا خوری
نمک ۱ قاشق چای خوری

روغن مایع ۲ قاشق غذا خوری
بکینگ پودر ۲ قاشق چای خوری

آرد به مقداری که خمیر به دست نچسبد
جعفری ۲ قاشق سوپ خوری

تخم مرغ ۱ عدد
برای مواد میانی:

گوشت چرخ کرده ۳۰۰ گرم 
پیاز ۱ عدد 

رب ۲ قاشق غذا خوری
فلفل دلمه خرد شده به مقدار الزم

قارچ خرد شده به مقدار الزم
نمــک، زرد چوبــه، فلفــل ســیاه، فلفــل قرمــز، 

آویشــن بــه مقــدار الزم
پنیر پیتزا به مقدار الزم

ــای خوشــمزه ی ســنتی  قطــاب از شــیرینی ه
ــه  ــا ب ــش مخصوص ــه خوردن ــی هاســت ک ــا ایران م
ــذت  ــیار ل ــه بس ــوان عصران ــه عن ــای ب ــراه چ هم
بخشــه. قطــاب شــکل خاصــی داره و از دو الیــه یــا 
دو ســمت تشــکیل شــده؛ الیــه ی خارجــی کــه نان 
ــرغ،  ــم م ــا آرد، زرده تخ ــه ب ــت ک ــده اس ــرخ ش س
ماســت و … درســت میشــه. مغــز داخــل آن هــم 
معمــوال از مــواد شــیرین و انــواع مغــز پــر میشــه. در 
نهایــت روی قطــاب رو هــم پــودر قنــد مــی ریــزن 
ــن فکــر  ــه ای ــا حــاال ب ــا ت ــن. ام ــی کن ــن م و تزیی
کــرده ایــد کــه مــواد داخــل قطــاب را عــوض کنیــد 
و آن را بــه عنــوان میــان وعــده در دورهمــی هاتــون 
ــه شــما طــرز تهیــه قطــاب  ســرو کنیــد؟ امــروز ب
گوشــتی رو یــاد میدیــم تــا ایــن غــذای خوشــمزه 
و لذیــذ رو درســت کنیــد و از خوردنــش لــذت 
ببریــد. در واقــع قطــاب گوشــتی نوعــی پیراشــکی 
ــا  ــه ی اون هــا تقریب ــواد اولی محســوب میشــه و م
مثــل همــه. ولــب قطــاب گوشــتی شــکل ظاهــرش 
دقیقــا مثل شــیرینی قطــاب میمونــه. برای درســت 
کــردن قطــاب گوشــتی هــم بایــد درســت کــردن 
ــه  ــد باشــید و هــم مای خمیــر مخصــوص اون رو بل
داخلــش رو. البتــه مایــه داخــل قطــاب گوشــتی تــا 
حــد زیــادی ســلیقه ایــه و مــی تونیــد از هــر مــاده 
ی اولیــه ای بــه دلخــواه خودتــون اســتفاده کنیــد. 
مــا ســاده تریــن روش طــرز تهیــه قطــاب گوشــتی 
رو بهتــون یــاد میدیــم تــا هــم خمیــر قطــاب و هــم 
مایــه داخلــش رو خیلــی راحــت درســت کنیــد. بــا 
مــا همــراه بشــید تــا ببینیــم ایــن میــان وعــده ی 

خوشــمزه چجــوری درســت میشــه:
 

طرز تهیه قطاب گوشتی
مرحله اول: درست کردن خمیر قطاب

۱- بــرای درســت کــردن خمیــر قطــاب ابتــدا 
بیکینــگ پــودر را داخــل ماســت بریزیــد، بــا هــم 
مخلــوط کنیــد و آن را بــه مــدت ۲ دقیقــه کنــار 

بگذاریــد تــا ماســت حجیــم و پــف دار شــود.
۲- ســپس داخــل ظرفــی دیگــر زرده ی تخــم 
مــرغ و نمــک را ریختــه و بــا هــم مخلــوط کنیــد. 
ــه همــراه ماســت  ــری خــرد شــده را ب ــد جعف بع
ــم  ــه ه ــوب ب ــی خ ــد و خیل ــه کنی ــه آن اضاف ب

ــا هــم مخلــوط شــوند. بزنیــد تــا کامــال ب
۳- حــاال زمــان آن اســت کــه آرد را کــم کــم 
در ۲ مرحلــه بــه مــواد اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد 
ــه  ــد از آن ک ــد. بع ــت بیای ــه دس ــری ب ــا خمی ت
ــزر  ــک کیســه فری ــاده شــد، روی آن ی ــر آم خمی
ــه آن  ــه ب ــدود ۳۰ دقیق ــید و ح ــتیکی بکش پالس

ــد. اســتراحت دهی
۴- بعــد از ۳۰ دقیقــه، روی تخته ای آرد بپاشــید، 
ــاف  ــه ص ــا وردن ــد و ب ــرار دهی ــر را روی آن ق خمی
کنیــد. خمیــر را بــه شــکل مســتطیلی باز کنیــد، آن 
را تــا کنیــد تــا ســبک شــود و معــده را اذیــت نکنــد. 
ــد و  آن را چهــار ال کنیــد، آرد اضافــی را از آن بگیری
خمیــر را برداریــد. مجــددا تختــه را آردپاشــی کنیــد، 
ــم  ــی نی ــه نازک ــد و ب ــرار دهی ــر را روی آن ق خمی
ســانتی متــر بــاز کنیــد. خمیــر را دور وردنــه بپیچید، 
مجــددا آردهــای اضافــی آن را بگیریــد. مــی توانید از 
خمیــر گلولــه هایــی جــدا کنیــد و هــر کــدام را بــا 

دســت یــا وردنــه پهــن کنیــد.

مرحله دوم: مواد داخل قطاب گوشتی
۱- پیاز را نگینی خرد کرده و سرخ کنید.

۲- گوشــت چــرخ کــرده را بــه آن اضافــه 
کنیــد و خــوب تفــت دهیــد.

۳- قــارچ هــای خــرد شــده را بــه همــراه 
ــه  ــده و ذرت ب ــرد ش ــه ای خ ــل دلم ــه، فلف ادوی
ــواد را  ــه م ــد از آن ک ــد. بع ــه کنی ــت اضاف گوش
خــوب تفــت دادیــد، کمــی بــه آن هــا رب بزنیــد.

 
مرحله سوم: سرخ کردن قطاب گوشتی

۱- داخــل گلولــه هایــی کــه پهــن کــرده 
ایــد کمــی از مــواد بریزیــد، روی آن پنیــر پیتــزا 
بپاشــید، دو لبــه ی قطــاب را روی هــم قــرار 
ــا  دهیــد و لبــه هــای آن را بــه هــم بچســبانید. ب
اســتفاده از یــک چنــگال لبــه ی قطــاب را شــیار 
دهیــد یــا آن را بــا دســت پیــچ دهیــد تــا کامــال 

ــزد. ــرون نری ــواد بی ــود و م بســته ش
۲-داخــل تابــه مقــدار زیــادی روغــن بریزیــد. 
ــاند.  ــا را بپوش ــاب ه ــه روی قط ــدازه ای ک ــا ان ت
بعــد از آن کــه روغــن داغ داغ شــد، قطــاب هــا را 

ــد. ــد و ســرخ کنی داخــل روغــن داغ بیندازی
۳- وقتــی رنــگ قطــاب هــا طالیــی شــد، آن هــا 

را از تابــه خــارج کنیــد و بــه دلخــواه تزییــن کنیــد.
منبع: ایران کوک

اعالم مهلت مجدد نام نویسی
 آزمون ارشد علوم پزشکی

ــام  ــت ثبت ن ــت: مهل ــکی گف ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــس مرک ریی
ــوم پزشــکی  ــرای شــرکت در آزمــون کارشناســی ارشــد رشــته های عل ب

ــرد.  ــان می پذی ــفند پای ــم اس ــنبه ده ــروز ش ــاعت ۱٦ ام س
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر آبتیــن حیــدرزاده ضمــن بیــان این مطلــب تاکیــد کرد: 
ــوم پزشــکی از  ــون کارشناســی ارشــد رشــته های عل ــرای شــرکت در آزم ــام ب ثبت ن
روز دوشــنبه، ۲۸ بهمــن مــاه از طریــق ســایت مرکــز ســنجش آموزش پزشــکی وزارت 
بهداشــت آغــاز شــد و بــر اســاس آخریــن آمــار اعــالم شــده از ســوی مرکــز ســنجش 
آمــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت، تاکنــون بیــش از ۳٦ هــزار داوطلــب بــرای شــرکت 

در آزمــون کارشناســی ارشــد رشــته های علــوم پزشــکی ثبت نــام کردنــد.
ــه  ــرد: دفترچ ــد ک ــکی تاکی ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــس مرک ریی
راهنمــای ثبت نــام در آزمــون کارشناســی ارشــد رشــته های علــوم 
ــرار  ــکی ق ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــایت مرک ــر روی س ــز ب ــکی نی پزش
ــا  گرفتــه اســت و داوطلبــان بایــد قبــل از ثبت نــام دفترچــه راهنمــا را ب
ــن دفترچــه  ــر اســاس اطالعــات منــدرج در ای ــد و ب دقــت مطالعــه کنن

ــد. ــدام کنن ــام اق ــه ثبت ن ــبت ب نس
بــر اســاس اعــالم رییــس مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی، مهلــت ثبت نام 

در آزمــون فــوق ســاعت ۱٦ امــروز شــنبه ۱۰ اســفند مــاه پایــان می پذیرد.
حیــدرزاده در پایــان یــادآور شــد: داوطلبــان از ۲5 تــا ۲7 فروردیــن مــاه 
ســال ۹۹ می تواننــد مجــددا بــرای ثبــت نــام در آزمــون کارشناســی ارشــد 

علــوم پزشــکی یــا ویرایــش اطالعــات اقــدام کنند.

آلمان مهم ترین نمایشگاه گردشگری جهان را 
تعطیل کرد

آلمــان یکــی از مهمتریــن نمایشــگاه هــای گردشــگری جهــان را بــرای 
جلوگیــری از شــیوع گســترده تر ویــروس کرونــا، کنســل کــرد. 

بــه گــزارش ایســنا، نمایشــگاه ITB قــرار بــود از روز چهارشــنبه ۱۴ 
ــش  ــود.  پی ــزار ش ــج روز برگ ــدت پن ــه م ــن ب ــهر برلی ــفندماه در ش اس
ــده از ۱۸۰ کشــور در  ــود بیــش از ۱۰ هــزار شــرکت کنن ــی شــده ب بین
ایــن رویــداد جهانــی شــرکت کننــد.  ایــران بیشــتر از یــک دهــه اســت 

ــن نمایشــگاه حضــور دارد. مســتمر در ای
ایــن نمایشــگاه بــه عنــوان بــورس گردشــگری جهــان شــناخته مــی 
ــورو درآمــد  ــود ITB امســال حــدود 7 بیلیــون ی ــرآورد شــده ب شــود. ب
ــن نمایشــگاه  ــر از ای ــد. ســال گذشــته حــدود ۱٦۰ هــزار نف حاصــل کن

ــد. بازدیــد کــرده بودن
برخــی مســؤوالن دولــت فــدرال آلمــان در یــک هفتــه گذشــته بارهــا 
ــروس  ــاره خطــر شــیوع بیشــتر وی ــن درب ــه مســؤوالن نمایشــگاه برلی ب
کرونــا در صــورت برگــزاری رویــداد هشــدار داده و خواســته بودنــد آن را 
ــه  ــا تصمیــم وزارتخان ــه زمــان دیگــری موکــول کننــد کــه ســرانجام ب ب
هــای بهداشــت و اقتصــاد دولــت فــدرال آلمــان، ITB برلیــن لغــو شــد و 

زمــان اجــرای آن تــا ســال ۲۰۲۱ بــه تعویــق افتــاد.
نمایشــگاه برلیــن پیش تــر شــهرهای آلــوده در کشــورهای چیــن، ایــران 
و کــره جنوبــی را مشــخص کــرده بــود و از شــرکت کننــدگان خواســته بــود 
پیــش از حضــور در ایــن رویــداد، برگــه ســالمت تهیــه کننــد. عــالوه بــر این 
اعــالم شــده بــود در صــورت ســفر بــه یکــی از شــهرهای ووهــن در چیــن، 
یــا قــم در ایــران و دیگــر شــهرهای آلــوده در کــره جنوبــی و ایتالیــا، اجــازه 

حضــور در ایــن نمایشــگاه بــه آن هــا داده نمــی شــود.
ــن نمایشــگاه  مســؤوالن بهداشــت شــهر برلیــن از برگزارکننــدگان ای
ــه  ــوده ب ــدگان از مناطــق آل ــد شــرکت کنن ــات کنن ــد اثب خواســته بودن
ــن  ــرل هــای شــدیدی در ای ــد و کنت ــا شــرکت نمــی کنن ــروس کرون وی

ــه داشــته باشــند. زمین
مرکــز نمایشــگاه برلیــن ســرانجام در بیانیــه ای رســما اعــالم کــرد کــه 
قــادر بــه اجــرای چنیــن تدابیــری نیســت و نمایشــگاه گردشــگری ۲۰۲۰ 
ــا هــدف حفــظ  ــن کشــور و ب ــه توصیــه مقامــات بهداشــتی ای را تنهــا ب

ســالمتی شــرکت کننــدگان و شــهروندان لغــو مــی کنــد.
یکــی از اعضــای مرکــز نمایشــگاهی برلیــن نیــز تعطیلــی ایــن مرکــز و 
نمایشــگاه گردشــگری ITB را در 5۴ ســال گذشــته، اقدامــی بــی ســابقه 

ــته است. دانس
آلمــان تــا کنــون ابتــالی حــدود ۳۰ نفــر از شــهروندان ایــن کشــور بــه 
ویــروس کرونــا را تاییــد کــرده اســت. ایــن ویــروس کــه یــک مــاه پیــش 
از شــهر ووهــان چیــن آغــاز شــده، کشــورهای بســیاری را در آســیا، اروپــا 

و آمریــکا آلــوده کــرده اســت.

مسابقه عصر جدید؛ راستی آزمایی
 »عصر جدید« به قسمت سوم رسید 

احسـان  حضـور  بـا  جدیـد«  »عصـر  آزمایـی  راسـتی  سـوم  قسـمت 
شـد.  پخـش  سـه  شـبکه  از  علیخانـی 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، از هفته گذشـته پخش راسـتی 
آزمایـی فصـل دوم »عصر جدید« آغاز شـد و مربیان این مسـابقه شـرکت 

کننـدگان را ارزیابـی کردند.
دیشـب قسـمت سـوم  راسـتی آزمایـی »عصـر جدیـد« حوالی سـاعت 

۲۳:۱5 روی آنتـن شـبکه سـه رفت.
فصـل دوم مسـابقه »عصـر جدید« با اجـرای احسـان علیخانی همزمان 
بـا شـب والدت امـام علـی )ع( )۱7 اسـفند( روی آنتن شـبکه سـه خواهد 

رفت.

هیــچ  گفــت:  وشهرســازی  راه  وزیــر 
ــای  ــو بلیت ه ــت لغ ــافران باب ــه ای از مس جریم

زمینــی و هوایــی نبایــد کســر شــود. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــا  ــازی  ب ــر راه و شهرس ــالمی وزی ــد اس محم
بیــان اینکــه تمامــی بلیــت هایــی کــه بخــش 
حمــل و نقــل ریلــی و بخــش هوایــی بــه دلیــل 
ــت  ــتور دول ــه دس ــا و ب ــروس کرون ــیوع وی ش
ــرکت های  ــد ش ــت: نبای ــده بود،گف ــل ش کنس
ــه ای  ــفر، جریم ــو س ــال لغ ــی در قب هواپیمای
از  بســیاری  کننــد،   دریافــت  مســافران  از 
مســافران بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در 
خواســت کنســلی بلیــت خــود را داشــتند کــه 
بــا رایزنی هــای انجــام شــده دســتور داده شــد 
هیــچ یــک از آژانس هــا نبایــد از مســافران بــه 
دلیــل کنســلی بلیــت جریمــه دریافــت کننــد.

اســالمی اظهــار کــرد: برخــی از کاروان 
هــای راهیــان نــور درخواســت کنســلی بلیــت 
ــه  ــد ب ــتور داده ش ــه دس ــتند ک ــود را داش خ

ــود. ــت نش ــه ای دریاف ــوان جریم ــچ عن هی
ــروس  ــه متاســفانه وی ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
ــدا  ــیوع پی ــا ش ــتان ه ــی از اس ــا در برخ کرون
کــرده  اســت، گفــت: ایــن ویــروس مشــکالتی 
را ایجــاد کــرده کــه بایــد بــا همــکاری تمامــی 
ــات  ــف اقدام ــتگاه های مختل ــا و دس ــش ه بخ
ــیوع  ــف و ش ــو توق ــرل ک ــت کنت الزم در جه

ــود. ــام ش ــروس انج ــن وی ای

خسارات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا 
را جبران خواهیم کرد

شــد:  آور  یــاد  وشهرســازی  راه  وزیــر 
امیدواریــم بــا بهبــوده ایــن رونــد بتوانیــم 
اقدامــات الزم در جهــت جبــران خســارت هــای 

ناشــی از آن را انجــام دهیــم.

ساخت پل های ویران شده بر اثر سیل
ــن وضعیــت مناطــق ســیل  ــاره آخری او درب
ــی  ــت: تمام ــم گف ــتان ه ــتان لرس زده در اس
ــداری در  ــای راه ــکاری نیروه ــا هم ــا ب محوره

ــق  ــی از مناط ــت و برخ ــایی اس ــال بازگش ح
کــه  پل هایشــان را  آب پــر کــرده اســت را بــا 
ــرعت در  ــه س ــداری ب ــای راه ــکاری نیروه هم

ــتیم. ــایی هس ــاخت و بازگش ــال س ح
ــه  ــافرانی ک ــت مس ــاره بازگش ــالمی درب اس
ــم  ــد ه ــده بودن ــی مان ــارات باق ــور ام در کش
ــرای انجــام  ــارات ب گفــت: متاســفانه کشــور ام
پروازهــای ایرانــی ســختگیری هایــی را لحــاظ 
ــا رایزنی هــای انجــام شــده  کــرده اســت کــه ب
دو پــرواز از ایــران ایــر و دو پــرواز هــم از امارات 

ــد. ــام ش ــدن مســافران انج ــرای بازگردان ب
ــی  ــی باق ــافر ایران ــه مس ــت: در ترکی او گف
درخواســت  مســافرانی  اگــر  امــا  نمانــده 

ــرای  ــات الزم ب ــند اقدام ــته باش ــت داش بازگش
ــم. ــی دهی ــام م ــم انج ــا را ه ــدن آنه بازگردان

ــی  ــع ناگهان ــال قط ــه دنب ــت ب ــی اس گفتن
تمامــی پروازهــا از تهــران بــه دبــی و بالعکــس 
توســط ســازمان هواپیمایــی کشــوری امــارات، 
یــک فرونــد هواپیمــای ایربــاس »همــا« جهــت 
بازگردانــدن مســافران ایرانــی اعــزام مــی شــود.

بــه دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا در برخــی 
مناطــق کشــور، ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
امــارات در یــک اقــدام ناگهانــی تمامــی پروازها 
از تهــران بــه دبــی و بالعکــس را تعلیــق نمــود. 
ایــن ســازمان همچنیــن از صــدور مجــوز 
پــرواز جهــت بازگردانــدن مســافران بــه کشــور 

خــودداری نمــود.
پیگیری هــای  بــا  اقــدام،  ایــن  از  پــس 
ــا« و  ــل »هم ــره و مدیرعام ــات مدی رئیــس هی
ــا هواپیمایــی  مســئوالن وزارت امــور خارجــه ب
کشــوری امــارات، مجــوز انجــام یــک پــرواز بــه 
ــدن  ــت بازگردان ــی جه ــوم دب ــرودگاه آل مکت ف

ــد. ــادر ش ــی ص ــافران ایران مس
ایربــاس  هواپیمــای  اســت  گفتنــی 
هواپیمایــی جمهــوری اســالمی ایــران »همــا« 
ــافران از  ــدن مس ــت بازگردان ــته جه روز گذش
دبــی بــه کشــور فــرودگاه حضــرت امــام )ره( را 
بــه مقصــد فــرودگاه آل مکتــوم تــرک خواهــد 

ــرد. ک

ــت:  ــس شــورای اســالمی گف ــده مجل نماین
یکــی از اعتراضــات شــدید مــا در مجلــس ایــن 
بــود کــه رتبــه بنــدی اجــرا شــد ولــی بیــش از 
ــدی  ــه بن ــده دارد و آن را رتب ــکال عم ۱۰ اش

ــم. ــی نمی دانی  اصل
بــه گــزارش  مهــر، حمیدرضــا حاجــی بابایی 
ــه  ــس شــورای اســالمی در برنام ــده مجل نماین
ــت،  ــن رف ــه روی آنت ــگر ک ــی پرسش تلویزیون
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــدن بودج ــاره رد ش درب
ــد  ــت خواه ــا اولوی ــا در بازنگری ه ــه آی و اینک
ــر؟ گفــت: فقــط بودجــه آمــوزش  ــا خی ــود ی ب
ــات بودجــه رد  ــرورش رد نشــده بلکــه کلی و پ
شــده اســت. یکــی از  دالیــل مهــم رد کلیــات، 
بودجــه  دربــاره  بــود.  اجتماعــی  عدالــت 
آمــوزش و پــرورش کــه یکــی از ارکان کل 
بودجــه کشــور اســت نبایــد بــه ســمت  اینکــه 
میــزان بودجــه آمــوزش و پــرورش چقــدر 

ــم. ــت بروی اس
وی  ادامــه  داد: هرچــه قــدر کــه باشــد 
در نهایــت پایــان ســال دولــت حقوق هــا را 
می پــردازد و  در بودجــه آمــوزش و پــرورش 
اضافــه  بــه  نیــز همیــن حقــوق معلمــان 
ــر  ــت. اگ ــم اس ــی مه ــی آموزش ــت بخش کیفی
ــم از  ــی  کنی ــت  م ــوق صحب ــت در حق از عدال
ــت  ــرورش صحب ــوزش و پ ــه آم ــش بودج افزای

می کنیــم. 
وی بیــان  کــرد: یکــی از اعتراضــات شــدید 

ــد  ــرا ش ــدی اج ــه بن ــه رتب ــود ک ــن ب ــا ای م
ولــی بیــش از ۱۰ اشــکال عمــده دارد و آن 
را رتبــه بنــدی  اصلــی نمی دانیــم. داشــتیم 
رتبــه بنــدی را پیگیــری می کردیــم کــه از 
آن ســو کار مثبتــی بــرای کل کارکنــان دولــت 
انجــام و قــرار شــد 5۰  درصــد بــه فــوق العــاده 
ــود.  ــزوده شــود کــه کار مثبتــی ب شغلشــان اف
ــان  ــرای معلم ــس ب ــه پ ــت ک ــن اس ــوال ای س
ــن 5۰  درصــد را  ــد ای چــه؟ چــرا معلمــان نبای

ــد؟ ــت کنن دریاف
ـــان  ـــا بی ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــبق آم ـــر اس وزی
ــه  ــه رتبـ ــرد کـ ــی کـ ــت بررسـ ــه دولـ اینکـ
بنـــدی را اجـــرا کـــرده و بـــه جـــای رتبـــه 

ـــه  ـــه شـــرط آنک ـــد ب ـــدی، 5۰ درصـــد را  بده بن
ـــوق  ـــش حق ـــزان افزای ـــور می ـــای کش ـــچ ج هی
ـــدی  ـــه بن ـــت رتب ـــزوده شـــده باب ـــغ اف از آن مبل
ــد  ــه بایـ ــدر کـ ــه قـ ــود و هرچـ ــر نشـ کمتـ
ـــع  ـــت: در واق ـــود گف ـــه بش ـــود، اضاف ـــه بش  اضاف
حقوقشـــان در قســـمت اداری و آمـــوزش بـــه 
ـــر  ـــه کمت ـــد ک ـــدا می کن ـــش پی ـــه ای افزای گون
ــا را  ــر حکم هـ ــت. اگـ ــدی نیسـ ــه  بنـ از رتبـ
زدنـــد و مشـــخص شـــد کـــه افزایش هـــا 
ـــت  ـــکلی نیس ـــود مش ـــدی ب ـــه بن ـــش از رتب بی
ــه  ــدی را بـ ــه بنـ ــداً رتبـ ــد بعـ ــا بایـ ــا مـ امـ
ـــی  ـــا اجرای ـــم ت ـــه کنی ـــری مطالب ـــکل دیگ  ش
شـــود. اگـــر هـــر دو را می پرداختنـــد بهتـــر 

ـــود.  ب
وی افــزود: اشــکاالت زیــادی بــه رتبــه 
بنــدی وارد بــود و متاســفانه یکــی از اعتراضــات 
مــا ایــن اســت کــه اگــر 5۰ درصــد را بــه همــه 
ــدی روز  ــه بن ــری رتب ــرای پیگی ــاز ب ــد  ب بدهن
ازنــو و  روزی از نــو می شــود و بایــد رتبــه 

ــم.  ــری کنی ــدی را پیگی بن
ـــاره کســـر ۴5 درصـــدی  ـــی درب حاجـــی بابای
از حقـــوق دانشـــجومعلمان دانشـــگاه فرهنگیـــان 
گفـــت: دربـــاره دانشـــجومعلمان دو نکتـــه 
ـــدی را  ـــت عی ـــکل پرداخ ـــت. مش ـــود  داش وج
حـــل کردیـــم و دریافتـــی شـــان بـــه انـــدازه 
حداقـــل حقـــوق را پیگیـــری کردیـــم. دعـــوا 
ــا  ــق بـ ــد و  حـ ــروع شـ ــا شـ ــن جـ از همیـ
ـــدد  ـــد ع ـــرا بای ـــه چ ـــت ک ـــجومعلمان اس دانش
ـــود.  ـــم ش ـــان ک ـــل حقوقش ـــد از حداق ۴5 درص

ایـــن ظلـــم بزرگـــی اســـت. 
وی افــزود: ســال قبــل کــه ٦۰۰ هــزار 
تومــان حقــوق می گرفتنــد ۴5 درصــد را کســر 
ــک  ــه ی ــان ب ــه حقوقش ــاال ک ــد و ح می کردن
میلیــون و   5۰۰ هــزار تومــان رســیده بــاز هــم 
بایــد ۴5 درصــد کــم کنیــم. ایــن کار بایــد در 
هیئــت امنــای دانشــگاه فرهنگیــان حــل شــود. 
پیگیــری کــردم و  گفتنــد هفتــه آینــده جلســه 
هیئــت امنــا برگــزار می شــود. پیگیــر هســتیم 
در هیئــت امنــای دانشــگاه فرهنگیــان عــدد بــه 

جــای درصــد تصویــب  شــود. 

آمادگی برای بازگرداندن مسافران ایرانی خارج از کشور 
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ترفندهای ساده و سریع برای از 
بین بردن لکه های لباس

پاک کردن لکه لباس سفید
جــوش شــیرین یــا آبلیمــو دو عنصــر قــوی از 
بیــن برنــده لکه هــا از روی لبــاس ســفید هســتند. 
یــک دوم پیمانــه جــوش شــیرین را بــا یــک 
ــفید  ــاس س ــد. لب ــوط کنی ــرم مخل ــطل آب ول س
ــوط جوش شــیرین  ــا مخل ــد ت ــرق کنی را در آن غ
و آب، یــا لیمــو و آب، روی لبــاس را بگیــرد. اگــر 
ــفید  ــاس س ــل لب ــزی کام ــث تمی ــن روش باع ای
ــی  ــتفاده از مخلوط ــن کار اس ــد، بهتری ــما نش ش
ــیرین و آب  ــی از جوش ش ــرم غلیظ ــه ک ــبیه ب ش
ــت  ــن حال ــرد. در ای ــه را بگی ــه روی لک ــت ک اس
پــس از ده دقیقــه مخلــوط را از روی لبــاس 
ــوش  ــتفاده از ج ــر اس ــن را دیگ ــویید. همچنی بش
شــیرین بــه صــورت پــودر شــده و مالیــدن برشــی 
ــس از  ــن روش هــم پ لیمــو روی آن اســت. در ای

ــه را بشــویید. ــه محــل لک ۱5 دقیق

خالص شدن از لکه های لباس
کافــی اســت آبــی ولــرم در یــک ســطل 
ــذا خــوری  ــک قاشــق غ ــد و مخلوطــی از ی بریزی
ــو و  ــودر شستش ــان پ ــارم فنج ــک چه ــک، ی نم
بــه انــدازه نصــف فنجــان آبلیمــو را بــه آن اضافــه 
کنیــد. لبــاس را ۴5 دقیقــه در آن بگذاریــد. توجــه 
ــه زدن  ــث صدم ــه آب داغ باع ــید ک ــته باش داش
ــه بافــت لبــاس می شــود و آب را بیــش از حــد  ب

ــد. داغ نکنی

اگر از سفیدکننده استفاده می کنید:
کــردن  تمیــز  بــرای  ســفیدکننده  از  اگــر 
ــد،  ــتفاده می کنی ــود اس ــفید خ ــاس س ــه لب لک
ــه  ــچ وج ــه هی ــد ب ــه نبای ــد ک ــت بدانی ــر اس بهت
ــاس  ــفیدکننده را روی لب ــتقیم س ــور مس ــه ط ب
ــد. تشــتی آب فراهــم کنیــد و بیــش  خــود بریزی
ــه  ــد ک ــتفاده نکنی ــفیدکننده اس ــدازه از س از ان
ممکــن اســت بــه بافــت لبــاس صدمــه وارد 
کنــد. اول ســفیدکننده را داخــل آبــی کــه تهیــه 
کرده ایــد بریزیــد. پــس از چنــد دقیقــه کــه 
آنزیم هــای آن فعــال می شــود، لبــاس ســفید 
خــود را داخــل آن بیندازیــد و کمــی هــم بزنیــد 
تــا مــواد بــه همــه جــای لبــاس برســد. در آخــر 
ــان  ــاک شــده اســت اطمین ــا پ ــه لکه ه ــن ک از ای
حاصــل کنیــد و در غیــر اینصــورت مجــددا لبــاس 

ــد. ــول بگذاری ــل محل را داخ

پاک کردن لکه عرق
حالــت  بــه  را  داغ  آب  و  له شــده  آســپرین 
کرمــی درآوریــد و روی لکــه بمالیــد. پــس از چند 
دقیقــه لبــاس را بشــویید. ایــن روش را می توانیــد 
ــرای  ــد. آبلیمــو ب ــرای آبلیمــو هــم انجــام بدهی ب
اســت  پلی اســتر  جنسشــان  کــه  لباس هایــی 

ــد. ــل می کن ــر عم ــیار کارات بس

پاک کردن لکه میوه از روی لباس
ــاس را در  ــوه، لب ــه می ــردن لک ــاک ک ــرای پ ب
تشــت آب خیــس بدهیــد و در آن لیمــو بریزیــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه آب ســرد باشــد و لیمــو 
بــه انــدازه باشــد. بــرای ایــن کار ۱5 دقیقــه زمــان 

الزم اســت.

از بین بردن لکه لباس زیر
هــم  لیمــو  بــرای  جوش شــیرین  و  لیمــو 
بــا  را  آب  و  جوش شــیرین  هســتند.  اثرگــذار 
یکدیگــر مخلــوط کنیــد تــا حالــت خمیــری 
ــای  ــه لکه ه ــر را ب ــن خمی ــد. ای ــت آی ــه دس ب
دقیقــه   ۱5 از  پــس  و  بمالیــد  زیــر  لبــاس 
ــرکه  ــود. س ــز ش ــال تمی ــا کام ــد ت ــو دهی شستش
ســفید هــم می توانــد لکه هــا را از بیــن ببــرد 
و لبــاس را ضدعفونــی کنــد. شــما می توانیــد 
ــتفاده  ــم اس ــویی ه ــول لباسش ــرکه در محل از س
کنیــد. اگــر از ایــن روش هــا کامــاًل راضــی نبودید، 
می توانیــد روش آســپرین را در مــورد لباس هــای 
ــور قطــع  ــه ط ــن روش ب ــد. ای ــر امتحــان کنی زی
لباس هــای زیــر شــما را کامــال بــدون لــک 

ــرد. ــد ک خواه

پاک کردن لکه جوهر از روی لباس
ــه  ــردن لک ــاک ک ــا پ ــد ام ــاور نکنی ــاید ب ش
جوهــر را بــه اســپری مــو و الــکل بســپارید. حتمــا 
زیــر لبــاس را حولــه تمیــز قــرار بدهیــد تــا جوهــر 
ــی از  ــد. کم ــال نده ــری انتق ــطح دیگ ــه س را ب
ــد  ــس از چن ــد و پ ــاس بزنی ــه لب ــو را ب اســپری م
دقیقــه بــا الــکل تمیــز کنیــد. بــرای تمیــز شــدن 
قطعــی لبــاس ایــن کار را تــا چندبــار تکــرار کنیــد.

پاک کردن لکه روغن از روی لباس
ــتمال  ــا دس ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ت
کاغــذی چربــی اضافــه را از روی لبــاس بزداییــد. 
بــه طــور کامــل چربــی را با پــودر بچــه بپوشــانید. 
ــه  ــع ظرفشــویی و آب را ب ــوط مای اندکــی از مخل
محــل چربــی بزنیــد و صبــر کنیــد. صابــون 
از بهتریــن تمیزکننده هــای  رختشــویی یکــی 
ــن روش را  روغــن از روی لبــاس اســت. حتمــا ای

ــد. ــز امتحــان کنی نی
ــه آن اشــاره  ــه ب ــن مقال ــی کــه در ای روش های
کاربــردی  حــال  عیــن  در  و  ســاده  کردیــم، 
ــمج  ــای س ــا از لکه ه ــن روش ه ــا ای ــتند. ب هس
رهــا می شــویم. توجــه داشــته باشــید کــه دمــای 
ــت  ــه باف ــد و ب ــاد نکنی ــد زی ــش از ح آب را بی

لباس هــا آســیب وارد نکنیــد.
منبع: ایرنا زندگی

جمالی نوبندگانی:
هیچ بهانه ای برای تعویق انتخابات فدراسیون 

فوتبال قابل قبول نیست

ـــات  ـــزاری انتخاب ـــر برگ ـــد ب ـــا تأکی ـــس ب عضـــو فراکســـیون ورزش مجل
فدراســـیون فوتبـــال در تاریـــخ ۲5 اســـفندماه، تصریـــح کـــرد: هیـــچ 
بهانـــه ای بـــرای تعویـــق انتخابـــات فدراســـیون فوتبـــال قابـــل قبـــول 

ـــت.  نیس
ــا  ــی بـ ــواد جمالی نوبندگانـ ــت، محمدجـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
تأکیـــد بـــر ضـــرورت برگـــزاری انتخابـــات فدراســـیون فوتبـــال در ۲5 
ـــال  ـــه شـــرایط موجـــود در فوتب ـــا توجـــه ب ـــرد: ب ـــار ک اســـفندماه ۹۸، اظه
ـــه  ـــارهای AFC و چ ـــی و فش ـــن الملل ـــرایط بی ـــاظ ش ـــه لح ـــور چ کش
لحـــاظ بحران هـــای داخلـــی، انتخابـــات فدراســـیون فوتبـــال بایـــد در 

ـــود. ـــزار ش ـــرر برگ ـــد مق موع
نماینـــده مـــردم فســـا در مجلـــس شـــورای اســـالمی افـــزود: اگـــر 
فدراســـیون دارای ریاســـت مقتـــدر و بـــا نفـــوذی در AFC  داشـــت، 
ـــران در  ـــدگان ای ـــی نماین ـــلب میزبان ـــون س ـــده پیرام ـــرح ش ـــث مط مباح
ـــن روال  ـــر ای ـــد و اگ ـــرح نمی ش ـــیا مط ـــان آس ـــگ قهرمان ـــابقات لی مس
ـــد،  ـــته باش ـــدری نداش ـــت مقت ـــیون ریاس ـــد و فدراس ـــته باش ـــه داش ادام

ـــد. ـــد ش ـــتر خواه ـــران بیش ـــی ای ـــو میزبان ـــرای لغ ـــع AFC ب طم
وی بـــا اشـــاره بـــه نامـــه اخیـــر فیفـــا دربـــاره ضـــرورت اصـــالح 
ـــه  ـــن رابط ـــرد: در ای ـــوان ک ـــات، عن ـــزاری انتخاب ـــش از برگ ـــنامه پی اساس
تیـــم حقوقـــی فدراســـیون فوتبـــال بایـــد پاســـخ متقـــن بـــه نامـــه 
ـــد در  ـــم جدی ـــدن تی ـــس از روی کار آم ـــز پ ـــنامه نی ـــد و اساس ـــا ده فیف
ـــه ای  ـــن نام ـــار چنی ـــن اخب ـــاس آخری ـــر اس ـــود. ب ـــالح ش ـــیون اص فدراس
ـــد و  ـــاد نکن ـــت ایج ـــا ممانع ـــم فیف ـــه امیدواری ـــده ک ـــال ش ـــا ارس ـــه فیف ب

ـــود. ـــزار ش ـــالم برگ ـــکل س ـــه ش ـــات ب انتخاب
ـــالح  ـــوع  اص ـــرادی موض ـــز اف ـــل نی ـــه از داخ ـــرد: اینک ـــه ک وی اضاف
ـــن  ـــق انداخت ـــه تعوی ـــرای ب ـــه ای ب ـــال را بهان ـــیون فوتب ـــنامه فدراس اساس
ـــز  ـــا نی ـــه فیف ـــق ب ـــن طری ـــد و از همی ـــرح کنن ـــیون مط ـــات فدراس انتخاب
خـــط دهنـــد کـــه منجـــر بـــه تذکـــر رســـمی فیفـــا بـــه فدراســـیون 
ــت و  ــودنی نیسـ ــوان بخشـ ــچ عنـ ــه هیـ ــد بـ ــورمان شـ ــال کشـ فوتبـ
ایـــن افـــراد بایـــد بداننـــد کـــه منافـــع ملـــی کشـــور را بـــه مخاطـــره 

انداخته انـــد.
جمالـــی نوبندگانـــی یـــادآور شـــد: بـــه لحـــاظ فوتبـــال داخلـــی 
ـــدی  ـــت ج ـــر، رقاب ـــگ برت ـــدول لی ـــای ج ـــدر و انته ـــروز در ص ـــز ام نی
ــاید اگـــر فدراســـیون مدیریـــت  و نفس گیـــری وجـــود دارد کـــه شـ
کارآمـــدی داشـــت، حواشـــی نظیـــر بـــازی ســـپاهان و پرســـپولیس 
ـــه  ـــنگین مواج ـــم س ـــا جرای ـــف ب ـــم متخل ـــوراً تی ـــا ف ـــی داد ی ـــا رخ نم ی

می شـــد.
ـــات  ـــه انتخاب ـــال اینک ـــاره احتم ـــس درب ـــیون ورزش مجل ـــو فراکس عض
ـــا  ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــل ش ـــه دلی ـــت ب ـــن اس ـــال ممک ـــیون فوتب فدراس
نیـــز بـــه تعویـــق بیفتـــد، گفـــت: اتفاقـــا بـــرای مدیریـــت برگـــزاری 
ـــات  ـــه انتخاب ـــا الزم اســـت ک ـــاری کرون ـــرایط شـــیوع بیم مســـابقات در ش
در موعـــد مقـــرر خـــود برگـــزار شـــود تـــا در خصـــوص ایـــن مـــوارد 
تصمیم گیـــری صحیـــح شـــود؛ بنابرایـــن هیـــچ بهانـــه ای بـــرای بـــه 

تعویـــق انتخابـــات فدراســـیون فوتبـــال قابـــل قبـــول نیســـت.

لیگ جهانی کاراته - اتریش
تیم ملی ایران راهی فرانفکورت می شود

ــگ  ــای لی ــان رقابته ــد از پای ــران بع ــه ای ــی کارات ــم مل ــای تی اعض
ــن  ــدت ۱۰ روز در ای ــه م ــدند و ب ــان ش ــی آلم ــش، راه ــی در اتری جهان

ــد زد.  ــور اردو خواهن کش
بــه گــزارش مهــر، مرحلــه چهــارم رقابــت هــای لیــگ جهانی در ســال 
۲۰۲۰ بــه عنــوان آخریــن دور از رقابتهایــی کــه امتیــاز آن در رنکینــگ 
ــفندماه  ــد، ۲۳ اس ــد ش ــبه خواه ــک محاس ــهمیه المپی ــب س ــرای کس ب
بــه میزبانــی مراکــش در شــهر ربــاط و بــا حضــور ۴۳۹ کاراتــه کا از ٦۹ 

کشــور آغــاز خواهــد شــد.
ــران روز  ــان ای ــی پوش ــه مل ــیون کارات ــم فدراس ــاس تصمی ــر اس ب
دوشــنبه و بعــد از پایــان رقابتهــای ســالزبورگ، راهــی آلمــان شــدند و در 
شــهر فرانکفــورت اردو خواهنــد زد. اردوی تمرینــی پاریــس نیــز مــد نظــر 
ــورت و حضــور  ــی نزدیکــی شــهر فرانکف ــود، ول ــی ب ــم مل ــی تی کادر فن
یــک ایرانــی کــه ســابقه حضــور در تیــم ملــی کشــورمان را دارد، باعــث 
شــد تــا وی مقدمــات تمریــن تیــم ملــی در ایــن شــهر را فراهــم کنــد.

ــای  ــوده و در رقابته ــی ب ــم مل ــی ســال ۱۳٦۲ عضــو تی ــر ولدخان امی
ــت. وی  ــه اس ــدان رفت ــه می ــی ب ــی جهان ــتریخت، روی تاتام ۱۹۸۴ ماس
چنــد ســال بعــد بــرای ادامــه تحصیــل راهــی آلمــان شــد و اکنــون در 
ــد. ــم« را اداره می کن ــه »دو کلک های ــگاه کارات ــورت باش ــهر فرانکف در ش

اعضــای تیــم ملــی کشــورمان قــرار اســت بــه مــدت ۱۰ روز در ایــن 
باشــگاه کــه دارای امکانــات مناســبی اســت تمریــن کــرده و چهارشــنبه 
ــد از  ــرده و بع ــرک ک ــاط ت ــد رب ــه مقص ــورت را ب ــفندماه فرانکف ۲۱ اس

ــد. ــه تهــران بازگردن ــه وان مراکــش ب ــان رقابتهــای کارات پای

تعطیلی یک هفته ای تمام باشگاه ها،
 سالن های ورزشی و استخرها

تمامـی باشـگاه ها)بـه غیر از فوتبال(، سـالن های ورزشـی و اسـتخرها 
اعـم از خصوصـی و دولتـی بـه مدت یـک هفته تعطیل شـد. 

بـه گـزارش ایسـنا، بـا اعـالم سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا و نظـر بـه 
شـرایط ویـژه هفتـه پیـش رو، بـه منظـور حفـظ سـالمت جامعـه ورزش، 
تمامـی باشـگاه هـای ورزشـی)غیر از فوتبـال( و سـالن هـای ورزشـی و 
اسـتخرها اعـم از خصوصـی و دولتـی بـه مـدت صرفـا یـک هفتـه)از روز 

شـنبه ۱۰ اسـفندماه( تعطیـل خواهـد بـود.
بدیهـی اسـت طی این مـدت باید ایـن اماکن و تمامی سـطوح مختلف 
آن هـا و وسـایل گوناگـون ورزشـی و امکانـات بهداشـتی ضـد عفونـی و 

شـود. گندزدایی 
عـالوه بـر ایـن تمامـی ورزشـگاه هـا بـه جـز اماکن ورزشـی کـه برای 
آمادگـی تیـم هـای ملـی و یـا باشـگاهی نیـاز بـه امکانـات دارنـد، نیـز تا 
پایـان ایـن هفتـه یعنـی شـانزدهم اسـفندماه سـال جـاری تعطیـل اعالم 

شـود. می 
گفتنـی اسـت دربـاره فعالیـت یا عدم فعالیت باشـگاه های فـوق پس از 
تعطیلـی یـک هفتـه ای، متعاقبا تصمیم گیری و اطالع رسـانی می شـود.

سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در ورزش مجـددا یـادآور شـد کـه لیـگ برتر و 
لیـگ هـای یک، دو و سـه فوتبـال همچنان بـدون حضور تماشـاگر برگزار 

خواهد شـد.

مسـابقات  در  مـرادی«  »سـهراب  موفقیـت 
 ۲ تـا  شـد  موجـب  آسـیا  غـرب  وزنه بـرداری 
قهرمـان المپیـک تـا روز پایانـی گزینشـی های 

باشـند.  داشـته  رقابت تنگاتنگـی  المپیـک 
و  مـرادی«  »سـهراب  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
وزنه بردارانـی  جملـه  از  رسـتمی«  »کیانـوش 
هسـتند کـه در صورت کسـب سـهمیه المپیک 
در  ایسـتادن  بـرای  ایـران  امیـد  می تواننـد 
باشـند؛  ورزشـی  بـزرگ  ایـن جشـنواره  سـکو 
در ۲ دسـته  ریـو ۲۰۱٦  در  کـه  ورزشـکارانی 
۸5 و ۹٦ کیلوگـرم  ۲ طـالی خوش رنـگ آن 
آوردگاه بـزرگ را بـرای ایران بـه ارمغان آوردند. 
امـا داسـتان ایـن ۲ در توکیـو ۲۰۲۰ متفاوت از 
ریـو اسـت زیـرا در توکیو ایـران تنها ۲ سـهمیه 
یـک  وزن  هـر  در  بایـد  و  دارد  وزنه بـرداری 

کنـد. اعـزام  را  وزنه بـردار 
 ایـن معادلـه چگونه حل خواهد شـد؟ بدون 
شـک ایـن ۲ ورزشـکار در کاروان اعزامـی ایران 
بـه توکیـو  به صـورت هم زمـان حضـور ندارنـد 
و تنهـا یکـی از آنـان بـه همـراه کاروان در روز 
نخسـت در رژه تیم هـا حاضـر می شـود امـا آن 
وزنه بـردار چـه کسـی اسـت و چگونـه می تواند 

بلیـت توکیـو را بـرای خـود رزرو کند؟
بـرای  وزنه بـرداری  جهانـی  فدراسـیون   
گزینشـی   ٦ رشـته  ایـن  ورزشـکاران  حضـور 
المپیـک در نظـر گرفته اسـت که هـر وزنه بردار 
بایـد در چهار گزینشـی آن بـه روی تخته برود. 
مـاه   ۱۸ زمـان  مـدت  در  گزینشـی های  ایـن 
انجـام می شـوند و تمـام ورزشـکاران حاضـر در 

آن تسـت دوپینـگ نیـز خواهنـد داد. 

در پایـان ایـن ٦ گزینشـی که در سـه سـطح 
طالیـی، نقـره ای و برنـزی برگـزار می شـود بایـد 
مدعیـان در جمـع هشـت وزنه بـردار برتـر قـرار 
گیرنـد یـا بهتریـن وزنه بـردار قـاره خـود شـوند. 
آن زمـان اسـت که جواز حضـور در توکیو ۲۰۲۰ 
از سـوی فدراسـیون جهانـی صـادر خواهد شـد.  
حـال با ایـن شـرایط در دسـته ۹٦ کیلوگرم 
چه کسـی به توکیـو ۲۰۲۰ مـی رود؟ »کیانوش 
رسـتمی« و »سـهراب مـرادی« مدعیـان اعـزام 
بـه توکیـو هسـتند امـا امتیـازات آنـان فعـال به 
هشـت نفـر برتر فاصلـه دارد و احتمال رسـیدن 
بـه جمـع برترین هـای کمـی سـخت اسـت امـا 

احتمـال برتـر شـدن در قاره وجـود دارد. 
سـهراب مرادی کـه در قهرمانی جهان سـال 
۲۰۱۸ با کسـب مدال طال ۱۲۲۴ امتیاز کسـب 
کـرده بـود در جـام فجـر سـال ۱۳۹7 شـرکت 

نکـرد و در سـوئیس نیـز بـا وزنـه سـبک تنهـا 
۹۰ امتیـاز کسـب کـرد. مجمـوع امتیـازات او تا 
پیـش از مسـابقات قهرمانـی غرب آسـیا ۱۳۳۳ 
امتیـاز بود کـه بـا ۸۰۳ امتیاز مسـابقات امارات 
بـه ۲۱۳٦ امتیـاز رسـید. مـرادی ۲ گزینشـی 
مسـابقات  در   اگـر  او  دارد.  پیـش  در  دیگـر 
بزنـد  امـارات  از  بیشـتر  کلمبیـا ۱5 کیلوگـرم 
امتیـاز کامـل آن گزینشـی را خواهـد گرفت. به 
عبارتـی سـهراب بایـد در کلمبیا مجمـوع ۳۸5 

کیلوگـرم را مهـار کند 
کـه  آسـیا  قهرمانـی  در  اگـر  او  همچنیـن 
 ۱۰ بـه  می شـود  محسـوب  طالیـی  سـطح 
امتیـاز  بـه  بزنـد  کلمبیـا  از  بیشـتر  کیلوگـرم 
خواهـد  گزینشـی ها  در  آن  نهایـت  و  کامـل 
رسـید. قهرمـان المپیـک ریو باید در ازبکسـتان 
۳۹5 کیلوگـرم درمجمـوع مهـار کنـد. سـهراب 

مـرادی در صـورت موفقیت در ایـن ۲ تورنمنت 
عـدد ۳۲۹٦  بـه  را  خـود  امتیازهـای  مجمـوع 

رسـاند. خواهـد 
امـا در ایـن دسـته کار رسـتمی سـخت تر از 
مرادی اسـت زیرا وی در چند گزینشـی مهم اوت 
کرد و امتیازی به دسـت نیاورد. وی در مسـابقات 
کـه سـطح  تایلنـد  در  جهـان  قهرمانـی ۲۰۱۹ 
طالیـی بود با اوت کردن شـانس خـود را کم کرد 
و در جام فجر سـال ۱۳۹۸ نیز نتوانسـت امتیازی 
کسـب کنـد. وی اکنـون ۲ گزینشـی کلمبیـا و 
قهرمانـی آسـیا را در پیـش دارد و بایـد در آن هـا 
رکـورد مجمـوع ۴۱۰ کیلوگرم را به ثبت برسـاند. 
باالترین رکورد شـخصی رسـتمی مسـابقات قطر 
کاپ بـود کـه مجمـوع ۴۰۳ کیلوگـرم را بـه ثبت 
ایـن  ازبکسـتان  بایـد در کلمبیـا و  رسـاند. وی 
رکـورد را بـه میـزان هفت کیلوگـرم افزایش دهد. 
کیانـوش اگر در قهرمانی آسـیا و کلمبیا به رکورد 
۴۱۰ کیلوگرم برسـد مجموع امتیـازات او به عدد 
۳۲۹5 خواهـد رسـید کـه نهایت امتیاز بـرای این 

اسـت.  ملی پوش 
حـال اگـر تصور کنیـم کرونا اجـازه برگزاری 
ایـن گزینشـی ها را بدهـد و کیانـوش رسـتمی 
و سـهراب مـرادی در هـر ۲ تورنمنـت نهایـت 
قـدرت خود را بـه کار بگیرند آن زمان رسـتمی  
۳۲۹5 و مـرادی با ۳۲۹٦ امتیاز خواهند داشـت 
امتیازاتـی کـه ممکـن اسـت آنـان را در جمـع 
هشـت نفـر قـرار دهد یـا برترین وزنه بـردار قاره 
کهـن کنـد. بـا ایـن شـرایط کیانـوش رسـتمی 
عمـال از کاروان ایـران جـا خواهد مانـد و رویای 

سـه مـدال المپیکـی او بر بـاد خواهـد رفت.

گفــت:  ایــران  فوتبــال  پیشکســوت 
مســئوالن فدراســیون از تــرس ایــن کــه مبــادا 
ــی را از  ــی جام جهان ــابقات انتخاب ــی مس میزبان

مــا بگیرنــد لیــگ را برگــزار می کننــد.
بــه گــزارش مهــر، برگــزاری یــا عــدم 
برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر چالــش بزرگــی 
اســت کــه بــرای فدراســیون فوتبــال مــا پیــش 
ــران  آمــده و هنــوز تصمیــم ســازان فوتبــال ای
ــوع  ــن موض ــرای ای ــدی الزم ب ــع بن ــه جم ب

ــد. ــیده ان نرس
ــال در  ــوت فوتبـ ــی پیشکسـ ــال ندافـ جمـ
ایـــن رابطـــه گفـــت: مســـئوالن فدراســـیون 
ــد  ــل کننـ ــگ را تعطیـ ــر لیـ ــند اگـ می ترسـ
میزبانـــی مســـابقات انتخابـــی جـــام جهانـــی 
ـــا  ـــه م ـــن ک ـــل از ای ـــد، غاف ـــت بدهن را از دس
ـــت  ـــان را از دس ـــه چیزم ـــال هم ـــن فوتب در ای

داده ایـــم.
ــال  ــه در فوتب ــود ک ــال ها ب ــزود: س وی اف
تنهــا یــک تیــم ملــی خــوب داشــتیم کــه آن 
هــم صرفــاً بــه خاطــر حضــور کــی روش بــود. 
بعــد از کــی روش آن را هــم از دســت دادیــم و 

ــب بازگشــت. ــه عق ــا ب ــال م ســال ها فوتب
کــرد:  تصریــح  فوتبــال  پیشکســوت 
ــن  ــال کمتری ــابقات فوتب ــردن مس ــل ک تعطی
فدراســیون  کــه  اســت  کاری  مهم تریــن  و 
ــی  ــع حساس ــن مقط ــد در ای ــال می توان فوتب
ــرای مــردم  ــر اســت ب ــا آن درگی کــه کشــور ب

ــد. ــام ده انج
ــتقالل  ــال اس ــم فوتب ــین تی ــک پیش هافب

بــازی  بــه حاشــیه های  اشــاره  بــا  ســپس 
ــن  ــت: ای ــار داش ــپاهان اظه ــپولیس و س پرس
بــازی تنهــا بــه دو تیــم بــاز نمی گــردد و بــه جــز 
آنهــا منافــع چنــد تیــم دیگــر از جمله اســتقالل 
بــه ایــن بــازی بســتگی دارد. شــاید بــرای انجــام 
ــخص  ــد ش ــا چن ــک ی ــازی ی ــن ب ــدن ای نش
مقصــر باشــند و بایــد آنهــا کــه مقصــر هســتند 
جریمــه شــوند. نتیجــه مســابقات بایــد در زمین 

ــه انضباطــی. ــه در کمیت ــود ن ــن ش تعیی
ــی  ــا م ــن روزه ــزود: ای ــه اف ــی در ادام نداف
بینــم برخــی از مســئوالن باشــگاه پرســپولیس 
از  دم  و  می کننــد  قانــون«  »قانــون  مرتــب 
بگویــم  دارد  جــا  می زننــد.  قانــون  اجــرای 

ــه  ــن ب ــال قوانی ــن فوتب ــع در همی ــی مواق خیل
ــده  ــه ش ــده گرفت ــپولیس نادی ــم پرس ــود تی س
و اتفاقاتــی خیلــی بزرگ تــر از نتیجــه یــک 
ــادآوری  ــال ی ــاب مث ــن ب ــم زده. م ــازی را رق ب
می کنــم همیــن تیــم پرســپولیس یــک فصــل 
از یــک بازیکــن غیــر قانونــی اســتفاده کــرد کــه 
ــد همــه  ــون اجــرا شــود، بای ــود قان ــرار ب اگــر ق
بازی هــای ایــن تیــم ۳ بــر صفــر می شــد و بــه 
جــای آن کــه پرســپولیس در آن فصــل قهرمــان 
ــرد. ــقوط می ک ــک س ــگ ی ــه لی ــد ب ــود، بای ش

اتفاقــات  اخیــر  ســالهای  در  افــزود:  وی 
ــتگاه  ــت دس ــائبه حمای ــا ش ــاده ت ــادی افت زی
ــاد  ــاص ایج ــم خ ــک تی ــال از ی ورزش و فوتب
شــود. سیســتم حاکــم بــر ورزش و فوتبــال مــا 
بایــد طــوری عمــل کنــد کــه ایــن ذهنیــت را 

ــد. ــاک کن پ

عضـو تیـم ملـی تنیس گفت: همـه چیز در تنیـس بهم ریخته 
اسـت و آینـده خوشـی را بـرای ایـن رشـته نمی بینـم. هیچکدام 
از کاندیدها هم شایسـته ریاسـت فدراسـیون نیسـتند زیرا تجربه 

خوبـی در این عرصـه ندارند. 
بـه گـزارش ایرنـا، »حمیـد نـداف« اظهـار داشـت: همـه چیز 
در تنیـس بهـم ریختـه اسـت و هنـوز فدراسـیون رییس نـدارد و 
فراینـد انتخابـات طوالنی شـده اسـت و مجمع انتخاباتـی باید هر 
چـه سـریعتر برگزار تا تکلیف فدراسـیون مشـخص شـود. افراد با 
تجربـه ای نامـزد فدراسـیون نشـده اند. متاسـفانه هر کـدام از این 
کاندیداهـا کـه رییـس شـوند با صـرف زمـان طوالنی بایـد با این 

رشـته آشـنا شوند.
وی افـزود: نمی دانـم وزارت ورزش و جوانـان چـه برنامـه ای 
بـرای تنیـس در نظـر دارد امـا ایـن شـیوه درسـت نیسـت و باید 
فـردی کـه از خـود تنیـس و با تجربـه زیاد اسـت و می داند ضعف 
تنیـس چیسـت، باید ریاسـت این فدراسـیون را برعهـده بگیرد. با 

ایـن شـرایط انقالبـی در تنیـس رخ نخواهـد داد و بـه مرحله های 
باالتـر صعود نمـی کنیم .

ملی پـوش تنیـس عنـوان کـرد: تنیـس یـک ورزش انفـرادی 
اسـت و بایـد بـرای اینکـه بـه المپیـک برسـد تنیس بازان سـطح 
یـک دنیا باشـند. بایـد برنامه ریـزی خوبی بـرای حضـور بازیکنان 
در  بایـد  بازیکنـان  گیـرد.  صـورت  مختلـف  تورنمنت هـای  در 
طـول سـال ۳۰ هفتـه آن هـم بـه مـدت ۱۰ سـال مـداوم در 
تورزنمت هـای مختلـف حضـور یابنـد.  بـرای ایـن مـوارد هیچگاه 
برنامه ریـزی نشـده اسـت تا مسـووالن نخواهنـد بازیکنانـی که از 
نظـر اسـتعداد و تکنیکـی در تنیـس بهتر هسـتند را جـدا کنند و 
بـه ایـن تورنمت هـا بفرسـتند و بـه المپیـک نزدیـک نمی شـویم.

وی ادامـه داد: اصـل تنیـس رسـیدن بـه رنـگ ای تی پـی یـا 
جهانـی اسـت. اکنـون تنهـا مـن، »شـاهین خالـدان« و »آنوشـا 
شـاهقلی« در ایـن شـرایط قـرار داریم. ایـن موضوع بـرای تنیس 
ایـران خـوب نیسـت کـه تنهـا یـک یـا ۲ بازیکـن خـوب داشـته 

باشـد و متاسـفانه االن بازیکـن خوب دیگری نداریـم. باید حداقل 
هشـت بازیکـن بـا رنکینـگ خـوب در ای تی پـی وجـود داشـته 

  . شد با
وی در خصــوص مســابقات جــام حذفــی تنیــس گفــت: 
ــد  ــزار ش ــش برگ ــی در کی ــام حذف ــابقات ج ــه مس ــل آنک بدلی
ــم و  ــا حضــور یاب ــن رقابت ه ــا در ای ــتم ت ــل بیشــتری داش تمای
بــرای آمــاده شــدن در فصــل جدیــد حضــور در ایــن مســابقات 
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــون بدلی ــود. اکن ــم ب ــی از برنامه های بخش
کرونــا ایــن رقابت هــا لغــو شــد. نمی دانــم بــا ایــن شــرایط چــه 
اتفاقــی رخ خواهــد داد و بایــد بــه تمرینــات خــود بــرای حضــور 

ــردم.   ــف بازگ ــای مختل در تورنمنت ه
نـداف خاطرنشـان کـرد: یک مـاه از تمرینـات بـدن سـازی ام 
مانـده اسـت و بعـد از آن بایـد در مسـابقات فیوچرز شـرکت کنم 
کـه در اوایـل فروردیـن مـاه در توزرنمت هـای اروپایـی در ترکیه 

یـا تونـس شـرکت می کنم.

جنگ المپیکی شدن باال گرفت

فوتبال همه چیز را از دست داد

هیچکدام از نامزدهای ریاست فدراسیون تجربه کافی ندارند

 آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی
و اصالح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پست های هوائی و زمینی، خطوط  (pm)موضوع: انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه 

 فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم
 یک سال مدت زمان اجرای کار:

 ریال 52 400 000 000به مبلغ تقریبی  برآورد اولیه برای کل موضوع مناقصه:
 شرکت توزیع نیروی برق تبریز دستگاه مناقصه گزار:

 شرکت برای هر امور بشرح اسناد مناقصه می باشد. ریال می باشد. که در صورت 1 900 000 000 مبلغ تضمین برای شرکت برای  کل موضوع مناقصه:
 (021-88887086آقای عباسی ) 207قه دوم واحد نیم طب 2ک تمان شهید عباسپور، بلوتهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساخ محل فروش اسناد:

 تبریز: کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه چهارم، اداره مناقصات و قرارداد ها
 فلکه بارنج -بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر  130281020211مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ریال  قابل واریز به شماره حساب  مبلغ فروش اسناد:

 تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کتبی خواهد بود
 26/12/98لغایت  13/12/98از تاریخ مهلت فروش اسناد:

و محل تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز، کوی ولیعصر،  20/01/99روز چهارشنبه مورخ 10مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت آخرین مهلت و محل تحویل اسناد: 
 33328950دورنگار:  33328946-49، تلفن خیابان نظامی، اول خیابان قطران، 

  20/01/99روز چهار شنبه مورخه  11ساعت  زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی:
در طبقه پنجم ساختمان شرکت  27/01/99روز چهارشنبه مورخه  11ساعت  :( از ارزیابی کیفی 65زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه ) الف، ب، ج ( به شرط کسب امتیاز الزم ) حداقل 

 ول قطرانتوزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی ا
 ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی -مان برنامه و بودجه در رشته نیرو ارائه گواهی رتبه بندی به روز از ساز شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه: 

  آدرس های اینترنتی شرکت بدین شرح می باشد:
 http://www.tavanir.org.irو سایت توانیر   http://lets.mporg.irپایگاه اطالع رسانی مناقصه   http://www.toztab.irق تبریز شرکت توزیع نیروی بر

اد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از برای اطالع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسندرج آگهی در سایت فقط 
 خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل -عادل کاظمی 
  

شرکت توزعی نیروی ربق تبرزی
شناسه آگهی: 789754
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اوقات شرعی شهر تهران

شـــورای  مجلـــس  در  چاراویمـــاق  و  هشـــترود  مـــردم  منتخـــب 
ــن  ــردم و همچنیـ ــات مـ ــم مطالبـ ــس یازدهـ ــت: در مجلـ ــالمی گفـ اسـ
چالش هـــای مهـــم هـــر دو شهرســـتان را بـــا قـــوت بیشـــتری پیگیـــری 

خواهیـــم کـــرد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، حمـــزه امینـــی، در خصـــوص برنامه هـــای خـــود در 
ـــرد  ـــم ک ـــعی خواهی ـــس س ـــدی مجل ـــرد: در دوره بع ـــار ک ـــم، اظه ـــس یازده مجل
ـــک  ـــا کم ـــرده و ب ـــرداری ک ـــره ب ـــاده به ـــده را آم ـــن مان ـــر زمی ـــای ب ـــا پروژه ه ت

دولـــت پروژه هـــای موثـــر دیگـــری را تحویـــل مـــردم هشـــترود و چاراویمـــاق 
ـــم. دهی

ـــت در  ـــانگر موفقی ـــده نش ـــه بن ـــردم ب ـــدد م ـــاد مج ـــا اعتم ـــزود: قطع وی اف
ـــا  ـــم ب ـــن ه ـــد از ای ـــوده و بع ـــالیان گذشـــته ب ـــزان در س ـــن عزی ـــاد ای ـــب اعتم جل

ـــتیم. ـــذاری هس ـــاده خدمتگ ـــی آم ـــد اخالق ـــش و تعه ـــالش، کوش ت
وی بـــا اشـــاره بـــه اصلـــی تریـــن چالـــش هـــای هشـــترود و چاراویمـــاق، 
ـــترود  ـــرب هش ـــت آب ش ـــه وضعی ـــوان ب ـــی می ت ـــش اصل ـــرد: از چال ـــریح ک تش
اشـــاره کـــرد کـــه مـــردم را بـــا مشـــکل مواجـــه کـــرده و موضوعـــی نگـــران 

ـــت. ـــده اس کنن
ـــه  ـــس شـــورای اســـالمی ادام ـــردم هشـــترود و چاراویمـــاق در مجل منتخـــب م
ـــای  ـــه راه ه ـــوان ب ـــی ت ـــتان م ـــن دو شهرس ـــم ای ـــای مه ـــر چالش ه داد: از دیگ
ـــت؛  ـــود آورده اس ـــه وج ـــیاری را ب ـــالالت بس ـــه اخت ـــت ک ـــاره داش ـــتایی اش روس
تـــالش خواهیـــم کـــرد بـــا پیگیـــری ایـــن موضوعـــات بـــه حـــل مشـــکالت 

ـــم.  ـــک کنی کم
ـــه  ـــاق ب ـــترود و چاراویم ـــردم هش ـــاره م ـــی از رای دوب ـــن قدردان ـــی ضم امین
وی، خاطرنشـــان کـــرد: خوشـــبختانه بـــا احســـاس مســـئولیت و مقبولیتـــی 
ـــه  ـــردم را ب ـــن م ـــی ای ـــار خادم ـــار، افتخ ـــر ب ـــم، دیگ ـــردم داری ـــان م ـــه در می ک

ـــم.   ـــت آوردی دس

مســـئول روابـــط عمومـــی ســـپاه انصارالحســـین )ع( اســـتان همـــدان از 
دســـتگیری یکـــی از بزرگ تریـــن متخلفـــان اقتصـــادی اســـتان همـــدان بـــا 

ـــر داد.  ـــج( خب ـــان )ع ـــام زم ـــام ام ـــداران گمن ـــالش پاس ت
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جوان،کریـــم  پـــور، مســـئول روابـــط 
عمومـــی ســـپاه انصارالحســـین )ع( اســـتان همـــدان بـــا اشـــاره بـــه بیانـــات 
مقـــام معظـــم رهبـــری مبنـــی بـــر اینکـــه »یکـــی از مصداق هـــای عدالـــت، 

مبـــارزه بـــا فســـاد مالـــی و اقتصـــادی اســـت کـــه بایســـتی جـــدی گرفتـــه 
شـــود«، گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ایـــن مهـــم مبـــارزه بافســـاد اقتصـــادی در 

ســـرلوحه جوانـــان انقالبـــی در ســـازمان اطالعـــات ســـپاه اســـت.
ــوزه  ــان حـ ــتگیری یکـــی از بزرگ تریـــن متخلفـ ــه دسـ ــاره بـ ــا اشـ او  بـ
ـــای  ـــی و پیگیری ه ـــاال و بررس ـــت ب ـــا هم ـــت: ب ـــدان گف ـــتان هم ـــادی اس اقتص
ـــی  ـــی اطالعات ـــده و فن ـــنگین، پیچی ـــاه کار س ـــد م ـــی چن ـــه ط ـــورت گرفت ص
ـــام  ـــام ام ـــداران گمن ـــت پاس ـــه هم ـــتان ب ـــادی اس ـــف اقتص ـــن متخل بزرگتری

ـــد. ـــی ش ـــع قضای ـــل مراج ـــتگیر وتحوی ـــج( دس ـــان )ع زم
ــدان  ــتان همـ ــین )ع( اسـ ــپاه انصارالحسـ ــی سـ ــط عمومـ ــئول روابـ مسـ
عنـــوان کـــرد: در پرونـــده نامبـــرده حـــدود  ۹۰۰ میلیـــارد ریـــال تخلـــف 

ــود دارد. ــادی وجـ اقتصـ
ـــروش  ـــارض، ف ـــناد مع ـــی، اس ـــالت دولت ـــی در معام ـــزود: تبان ـــور اف ـــم پ  کری
ـــخاص  ـــه اش ـــکاری ب ـــی و بده ـــات بانک ـــی، معوق ـــکاری مالیات ـــر، بده ـــال غی م
حقوقـــی از جملـــه جرائـــم ایـــن متخلـــف اســـت کـــه بـــا تـــالش  ســـازمان 

ـــد. ـــتگیر ش ـــایی و  دس ـــدان شناس ـــتان هم ـــپاه اس ـــات س اطالع
ـــداران  ـــپاه پاس ـــات س ـــازمان اطالع ـــی س ـــل اطالعات ـــراف کام ـــا اش او افزود:ب
گمنـــام امـــام زمـــان )عـــج(، مفســـدان و متخلفـــان اقتصـــادی و امنیتـــی 

نخواهنـــد داشـــت.

رییس جمهـــوری تاکیـــد کـــرد: امـــروز ویـــروس کرونـــا 
ـــا و  ـــه ملت ه ـــده و هم ـــل ش ـــی تبدی ـــکل جهان ـــک مش ـــه ی ب
ـــک  ـــا کم ـــوده و ب ـــم ب ـــار ه ـــد در کن ـــان بای ـــای جه دولت ه
ـــد.  ـــور کنن ـــکل عب ـــن مش ـــر از ای ـــه زودت ـــر هرچ ـــه یکدیگ ب

بـــه گـــزارش ایرنـــا، حجت االســـالم والمســـلمین حســـن 
ـــن  ـــم ب ـــیخ تمی ـــی »ش ـــاس تلفن ـــنبه در تم ـــی روز ش روحان
ـــی  ـــت: ســـفر جنابعال ـــا وی، گف ـــر قطـــر ب ـــی« امی ـــد آل ثان حم

بـــه تهـــران در راســـتای توســـعه مناســـبات و همکاری هـــا 
ـــدار ســـران دو کشـــور  ـــوده و امیـــدوارم در دی موفقیـــت آمیـــز ب
ـــای  ـــط و همکاری ه ـــعه رواب ـــرای توس ـــه ب ـــده در دوح در آین

فی مابیـــن گام هـــای موثرتـــری برداشـــته شـــود.
ـــا  ـــروس کرون ـــروز وی ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ـــوری ب ـــس جمه ریی
ـــا و  ـــه ملت ه ـــده و هم ـــل ش ـــی تبدی ـــکل جهان ـــک مش ـــه ی ب
ـــک  ـــا کم ـــوده و ب ـــم ب ـــار ه ـــد در کن ـــان بای ـــای جه دولت ه

ـــد،  ـــور کنن ـــکل عب ـــن مش ـــر از ای ـــه زودت ـــر هرچ ـــه یکدیگ ب
ــان و  ــت، درمـ ــبختانه وزارت بهداشـ ــت: خوشـ ــار داشـ اظهـ
آمـــوزش پزشـــکی ایـــران برنامه ریـــزی ویـــژه ای بـــرای 
ـــت. ـــام داده اس ـــروس انج ـــن وی ـــیوع ای ـــرل ش ـــت و کنت مدیری

ــای دو  ــرورت همکاری هـ ــه ضـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ روحانـ
ــه،  ــورهای منطقـ ــه کشـ ــان همـ ــه ای میـ ــه و منطقـ جانبـ
گفـــت: جمهـــوری اســـالمی ایـــران در خصـــوص تبـــادالت 
ــای  ــرای پروتکل هـ ــال اجـ ــادرات کاال در حـ ــاری و صـ تجـ
بهداشـــتی خاصـــی اســـت و بـــر ایـــن امـــر اهتمـــام دارد.

رییـــس جمهوریافـــزود: همچنیـــن بـــرای رفـــت و آمـــد 
مســـافران دو کشـــور هـــم پروتـــکل بهداشـــتی ویـــژه ای در 
ـــا  ـــم پروازه ـــت آن می توانی ـــا رعای ـــه ب ـــده ک ـــه ش ـــر گرفت نظ

ـــم. ـــادی برگردانی ـــت ع ـــه حال ـــور ب ـــن دو کش را بی

 هیچ کشوری از این بیماری مصون نخواهد بود
روحانـــی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت همـــکاری دو کشـــور در تامیـــن 
ـــه  ـــرای مقابل ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــتی و درمان ـــای بهداش نیازمندی ه
ـــعه  ـــه توس ـــد ب ـــه من ـــرد: عالق ـــان ک ـــروس، خاطرنش ـــن وی ـــا ای ب

ـــا  ـــه ای ب ـــه و منطق ـــتی دو جانب ـــترک بهداش ـــای مش همکاری ه
ـــوری از  ـــچ کش ـــرا هی ـــتیم؛ ظاه ـــه هس ـــورهای منطق ـــه کش هم
ـــادل  ـــر از تب ـــود و همـــگان ناگزی ـــن بیمـــاری مصـــون نخواهـــد ب ای
ـــود. ـــرای عبـــور از ایـــن مشـــکل خواهیـــم ب ـــات ب تجربیـــات و امکان

رییـــس جمهـــور ضمـــن ابـــراز امیـــدواری از گســـترش 
گفـــت:  تهران-دوحـــه،  جانبـــه   همـــه  همکاری هـــای 
ـــای  ـــترک همکاری ه ـــیون مش ـــئوالن در کمیس ـــدوارم مس امی
ایـــران و قطـــر کـــه در مـــاه آینـــده تشـــکیل مـــی شـــود 
زمینـــه توســـعه مناســـبات فـــی مابیـــن را فراهـــم کننـــد.

 
از هرگونه کمک به ایران برای مقابله با کرونا دریغ 

نخواهیم کرد
»شـــیخ تمیـــم بـــن حمـــد آل ثانـــی« امیـــر قطـــر نیـــز 
در ایـــن گفتگـــوی تلفنـــی، بـــا ابـــراز خرســـندی از ســـفر 
ـــم  ـــدوارم بتوانی ـــت: امی ـــران، گف ـــه ای ـــود ب ـــز خ ـــت آمی موفقی
ـــران  ـــای س ـــت و گوه ـــه گف ـــاهد ادام ـــک ش ـــده ای نزدی در آین

دو کشـــور در دوحـــه باشـــیم.
ـــران  ـــردم ای ـــه م ـــرای هم ـــا آرزوی ســـالمتی ب ـــر ب ـــر قط امی

ـــت  ـــت و مل ـــا دول ـــر ب ـــت قط ـــت و مل ـــالم همبســـتگی دول و اع
ـــراز  ـــروس و اب ـــن وی ـــا ای ـــه ب ـــران در مقابل ـــرادر ای ـــت و ب دوس
همـــدردی بـــا خانـــواده جـــان باختـــگان، گفـــت: مطمئـــن 
ـــی  ـــه توانای ـــه ب ـــا توج ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــتیم جمه هس
ـــادر  ـــود ق ـــالمت خ ـــش س ـــران بخ ـــکان و مدی ـــص پزش و تخص

ـــتند. ـــرایط هس ـــن ش ـــور از ای ـــرل و عب ـــه کنت ب
ـــورمان  ـــور کش ـــس جمه ـــنهاد ریی ـــتقبال از پیش ـــا اس وی ب
ــتی  ــترک بهداشـ ــای مشـ ــر پروتکل هـ ــق بـ ــه توافـ در زمینـ
و همکاری هـــای وزارتخانه هـــای بهداشـــت دو کشـــور در 
ـــاع دو  ـــد اتب ـــت و آم ـــاری و رف ـــادالت تج ـــام تب ـــتای انج راس
ـــردم  ـــار م ـــود را در کن ـــر خ ـــت قط ـــت و مل ـــت: دول ـــور، گف کش
و دولـــت ایـــران می بیننـــد و از هرگونـــه کمـــک و همـــکاری 
ـــرد. ـــم ک ـــغ نخواهی ـــاری دری ـــن بیم ـــا ای ـــه ب ـــتای مقابل در راس

ـــرورت  ـــر ض ـــن ب ـــی همچنی ـــد آل ثان ـــن حم ـــم ب ـــخ تمی ش
ـــترش تعامـــالت و همکاری هـــای همـــه جانبـــه تهـــران-  گس
ـــن  ـــی مابی ـــات ف ـــرای توافق ـــریع در اج ـــتای تس ـــه در راس دوح
در کمیســـیون مشـــترک همکاری هـــای ایـــران و قطـــر 

ـــرد. ـــد ک تاکی

منتخب مردم هشترود و چار اویماق در مجلس شورای اسالمی:

مطالبات مردم را با قوت بیشتری پیگیری می کنیم

بزرگ  ترین متخلف اقتصادی استان همدان دستگیر شد 

روحانی:  

همه ملت ها و دولت های جهان برای مقابله با کرونا در کنار هم باشند

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه


