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پیش فروش بلیت های نوروزی 
ناوگان عمومی مسافری 

از 12 اسفند 

بدری:

افزایش قیمت کاالهای اساسی طی 
یک هفته اخیر؛ دولت بازار را دریابد

اختالف پایداری ها و نواصولگریان 
بر سر ریاست مجلس

برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در پایانه های مسافربری و ناوگان 
اتوبوسی تمهیدات الزم انجام شده

پیش فروش اینترنتی بلیت  از طریق سایت های اینترنتی انجام می شود

دالالن از فرصت برای کسب سودهای میلیاردی استفاده کرده اند

ریاست مجلس یکی از عرصه هایی است، که این اختالفات خود را نشان خواهند داد

دولت در وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی را رها به حال خود گذاشته است

سنخیت انتخابات ریاست جمهوری با مجلس متفاوت است

لزوم برخورد جدی با دالالن و سوداگران بازارهای اقتصادی

پیروزی اصول گرایان در این دوره مجلس داللت بر پیروزی قطعی آنها در 1400 نیست
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بانک مرکزی انتقال بیش از
 2۰۰ میلیون تومان

 را مشروطمشروط کرد 

نحوه ارائه اینترنت رایگان برای 
آموزش مجازی

محموله بزرگ و میلیاردی قاچاق پارچه 
در استان مرکزی کشف و ضبط شد 

تاریخ محاکمه »محمدعلی 
نجفی« مشخص شد 

نهادهای نظارتی و قوه قضائیه دست 
سودجویان را از بازار کوتاه کنند
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روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه 12 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 689 سیاست2
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــک عض ی
گفــت: اینکــه گفتــه می شــود اگــر ایــران بــا تعبیــر 
غلــط مطبوعــات بــه لیســت ســیاه FATF بپیونــدد 
بــرای بازگشــتش حتــی بعــد از تحریم هــای آمریــکا 
نیــز پروســه طوالنــی نیــاز اســت، بایــد بگویــم کــه 

چنیــن حرفــی درســت نیســت. 
ــدم  ــزارش ایســنا، غالمرضــا مصباحــی مق ــه گ ب
در ارتبــاط بــا قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه 
ــه  ــی ب ــرد: در FATF  اصطالح ــار ک FATF اظه
ــه  ــن بره ــدارد. در ای ــود ن ــیاه وج ــت س ــام لیس ن
ــا  ــکار ب ــا مجــددا وارد لیســت کشــورهای غیرهم م

FATF  شــدیم.
ــا  ــدد ب ــکاری مج ــکان هم ــا ام ــاط ب وی در ارتب
FATF گفــت: آنچــه تصویــب شــده مجــددا فرجــه 
ــت دو  ــر وق ــه ه ــی گذاشــته ک ــران باق ــرای ای ای ب
کنوانســیون پالرمــو و CFT  تصویــب شــد، امــکان 
ــه لیســت کشــورهای همــکار هســت.  ــران ب ورود ای
ــا تعبیــر غلــط  ــران ب اینکــه گفتــه می شــود اگــر ای
مطبوعــات بــه لیســت ســیاه FATF بپیونــدد بــرای 
ــکا  ــای آمری ــم ه ــد از تحری ــی بع ــتش حت بازگش
نیــز پروســه طوالنــی نیــاز اســت، بایــد بگویــم کــه 

چنیــن حرفــی درســت نیســت.
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــن عض ای
ــه از ۴۱  ــه االن ۳۹ توصی ــا ب ــرد: ت ــان ک خاطرنش
ــرای  ــی ب ــا منفعت ــده ام ــل ش ــه FATF عم توصی

ــت. ــته اس ــران نداش ای
ــت  ــوان »لیس ــه عن ــر ب ــاق اخی ــت: از اتف وی گف
ــه هیــچ وجــه صحیــح نیســت؛  ــردن ب ــام ب ســیاه« ن
چراکــه شــرایطی بــه نــام لیســت ســیاه FATF وجود 
نــدارد ایــن در حالــی اســت کــه متأســفانه مطبوعــات 

ــد. ــتفاده می کنن ــن اصطــالح اس ــا از ای ــران دائم ای
وی در توضیــح نــام مناســب بــرای شــرایط فعلــی 

ــل FATF گفــت: آنچــه وجــود دارد  ــران در مقاب ای
ــال  ــکار، در ح ــکار، غیرهم ــورهای هم ــت کش لیس
ــا  ــکاری ب ــال هم ــده در ح ــق ش ــکاری و تعلی هم
ــر بســیار  ــیاه اث ــاد اســت. اســتفاده از لیســت س نه

ــا دارد. ــه م ــی جامع ــکار عموم ــدی روی اف ب
مصباحــی مقــدم تصریــح کــرد: رئیــس محتــرم 
بانــک مرکــزی نیــز در واکنــش بــه افزایــش نــرخ ارز 
ــن  ــر قرارگرفت ــران تحــت تاثی ــرخ ارز در ای ــت ن گف
 FATF ایــران در گــروه هــای غیرهمــکار از ســوی
ــزی  ــک مرک ــس بان ــی رئی ــرد. وقت ــی گی ــرار نم ق
ــن  ــه ای ــرا بقی ــد چ ــی کن ــری م ــن اظهارنظ چنی

نمی شــنوند؟ را  حرف هــا 
مصباحــی مقــدم در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 

ــل  ــران مث ــادی ای ــازار اقتص ــر ب ــاق ب ــن اتف ــا ای آی
ــذارد  ــر می گ ــی اث ــارت خارج ــت تج ــا وضعی ارز ی
ــی  ــازی مطبوعات ــالف فضاس ــت: برخ ــه؟ گف ــا ن ی
کــه افــکار عمومــی، فعــاالن اقتصــادی، بــازار و 
ــد  ــذاری کرده ان ــرمایه گ ــورس س ــه در ب ــانی ک کس
ــازار اقتصــادی  ــد گفــت کــه در ب را می ترســانند بای
هیــچ اتفــاق جدیــدی نیفتــاده اســت. انتشــار اخبــار 
غلــط  باعــث مــی شــود کســانی کــه خریــد و 
فــروش ارز انجــام مــی دهنــد بــه باالبــردن قیمــت 

ــوند. ــویق ش ارز تش
وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای اقتصــادی آمریــکا 
گفــت: بانک هــای بیــن المللــی چــه درجــه یــک و 
ــاس  ــر اس ــی ب ــزرگ جهان ــرکت های ب ــه ش دو و چ

تحریم هــای آمریــکا بــا مــا کار نمی کننــد و تــا 
را  تحریم هــای خــود  آمریــکا  وقتــی هــم کــه 
ــر  ــد مگ ــی کن ــدا م ــه پی ــع ادام ــن وض ــدارد ای برن
ــم جــرأت دور زدن  ــم ک ــر ک آنکــه کشــورهای دیگ

ــد اســت. ــه بعی ــد ک ــدا کنن ــا را پی ــم ه تحری
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد بانــک هــا 
ــران  ــا ای ــوز ب ــا هن ــا ام و شــرکت هــای درجــه ۳ دنی
همــکاری مــی کننــد. آن هــا بــا آمریکایــی هــا تعاملــی 
ندارنــد یــا اگــر دارنــد بســیار انــدک اســت، بــر همیــن 

ــم شــدن نمی ترســند. ــورد تحری اســاس از م
وی بــا بیــان اینکــه »همیــن وضعیتــی کــه امــروز 
داریــم اســتمرار پیــدا می کنــد« گفــت: میــزان 
صــادرات مــا در ســال جــاری ۳۶میلیــارد دالر بــوده 
اســت. حــدودا همیــن مقــدار نیــز واردات داشــته ایم.  
آیــا ایــن صــادرات و واردات بــا اســتفاده از بانــک هــا 
و شــرکت هــای بــزرگ جهانــی انجــام شــده اســت؟

مصباحــی مقــدم تصریــح کــرد: مــا بــا اســتفاده از 
بانــک هــا و شــرکت هــای درجــه ســه دنیــا، صرافــی 
ــن،  ــد چی ــران مانن ــکار ای ــای هم ــت ه ــا و دول ه
ــته  ــال گذش ــراق در س ــه و ع ــد، ترکی ــیه، هن روس
ــم. ایــن همکاری هــا همچنــان ادامــه  تجــارت کردی

پیــدا خواهــد کــرد.
وی گفــت: بانــک هــا و کشــورهای همــکار ایــران 
بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــران نــه پولشــویی و نــه 
ــا  ــن معن ــد. بنابرای ــی تروریســم مــی کن تأمیــن مال
ــا  ــانه ه ــات و رس ــق مطبوع ــا از طری ــه م ــدارد ک ن
ــر  ــردم فک ــا م ــم ت ــان کنی ــی را پریش ــکار عموم اف
کننــد دنیــا بــه آخــر رســیده اســت؛ یــک کشــور ۸۰ 
میلیونــی، کــه ۷درصــد ذخایــر زیرزمینــی جهــان را 
دارد بــه بــن بســت نمــی رســد. ۸۰درصــد اقتصــاد 
ایــران داخلــی اســت و تنهــا بیســت درصــد اقتصــاد 
ایــران وابســته بــه داد و ســتدهای خارجــی اســت.

مصباحی مقدم: 

لیست سیاهی وجود ندارد

ــول در  ــاد تح ــس، ایج ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــزه رأی  ــت را انگی ــای دول ــر بی تدبیری ه ــتادگی در براب ــور و ایس کش

ــد. ــی خوان ــان انقالب ــه جری ــردم ب م
بــه گــزارش مهــر، ابوالفضــل ابوترابــی در خصــوص کاهش مشــارکت 
مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی گفــت: کاهــش مشــارکت 
ــای  ــت راهکاره ــود؛ دول ــت ب ــای دول ــل بی تدبیری ه ــه دلی ــردم ب م

داخلــی را کنــار گذاشــته و رهــا کــرده و بــه برجــام چســبیده بــود.
ــه داد:  ــس شــورای اســالمی ادام ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
ــس  ــات مجل ــتانه انتخاب ــن را در آس ــرخ بنزی ــری، ن ــا بی تدبی ــت ب دول
شــورای اســالمی افزایــش داد. مشــکالت معیشــتی، گرانــی و بیــکاری، 
عامــل کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات بــود. ۸۰ درصــد مشــکالت 
ــا  ــدارد ام ــا ن ــا تحریم ه ــی ب ــی دارد و ربط ــه داخل ــا ریش ــادی م اقتص

ــد. ــا را نمی شناس ــت و اولویت ه ــل اس ــت غاف دول
ــردم و  ــی م ــل نارضایت ــی را عام ــت اجتماع ــود عدال ــدم وج وی ع
کاهــش مشــارکت در انتخابــات خوانــد و گفــت: درحالی کــه بیــکاری و 
حقــوق پاییــن کارمنــدان و کارگــران ادامــه دارد، حقوق هــای نجومــی 
ــت  ــی و گسس ــل نارضایت ــی، عام ــی اجتماع ــه دارد. بی عدالت ــز ادام نی

ــا  ــن بی عدالتی ه ــود را از ای ــم خ ــت چش ــا دول ــت ام ــی اس اجتماع
برداشــته و حتــی مشــکل حقوق هــای نجومــی را نیــز حــل نمی کنــد.

ــر  ــگ خط ــات را زن ــردم در انتخاب ــارکت م ــش مش ــی، کاه ابوتراب
خوانــد و اظهــار داشــت: اولویــت مجلــس یازدهــم، مقابلــه بــا 
بی عدالتــی اجتماعــی، بی تدبیری هــای دولــت و اصــالح بنیادیــن 

ــود. ــد ب ــام اداری خواه نظ
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــزی فراکس ــورای مرک ــو ش عض
ــالب اداری  ــد انق ــت، بای ــخگو نیس ــت اداری پاس ــرد: سیاس ــح ک تصری

ــردد. ــالح گ ــه ای اص ــی و بیم ــام مالیات ــود و نظ ــاد ش ایج
ــد، احســاس  ــای رأی آمدن ــای صندوق ه ــه پ ــرادی ک ــزود: اف وی اف
ــه  ــراد ب ــن اف ــد ای ــد شــوند؛ امی ــد ناامی ــد و نبای ــف شــرعی کردن تکلی

ــی اســت. ــان انقالب جری
ابوترابــی گفــت: مــردم بــه جریــان انقالبــی رأی دادنــد تــا تحولــی 
در اداره کشــور ایجــاد شــود، در مقابــل بی تدبیری هــای دشــمن، 
ــد. ــل حــرام کنن ــران نااه ــا و مدی ــر نفوذی ه ایســتادگی و خــواب را ب

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــزی فراکس ــورای مرک ــو ش عض
ــه ای باشــد  ــه گون خاطرنشــان کــرد: بایــد اقدامــات مجلــس انقالبــی ب
کــه امیــد بــرای بهبــود وضعیــت کشــور و معیشــت مــردم در جامعــه 

ایجــاد شــود.

ابوترابی : 

امیدی به دولت نیست

دادگاه رســیدگی بــه شــکایت الیــاس قالیبــاف از محمد علــی نجفــی 
ــعبه ۱۰۵۹ دادگاه  ــت ۹۹ در ش ــران، ۲۱ اریبهش ــین ته ــهردار پیش ش

ــود.  ــزار می ش ــت برگ ــان دول کارکن
بــه گــزارش تســنیم، حمیدرضــا گــودرزی وکیــل مدافــع محمدعلــی 
نجفــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: پرونــده شــکایت الیــاس قالیبــاف از 
مــوکل بــه عنــوان شــهردار پیشــین تهــران بــرای رســیدگی بــه شــعبه 
ــت ۹۹ را  ــال و دادگاه ۲۱ اریبهش ــت ارس ــان دول ۱۰۵۹ دادگاه کارکن

بــرای تشــگیل جلســه دادگاه تعییــن کــرده اســت.
ــر نجفــی، رســول  ــح کــرد: عــالوه ب ــن وکیــل دادگســتری تصری ای
کشــت پور شــهردار منطقــه ۲ و مدیــر وقــت حراســت شــهردار منطقــه 

در ایــن پرونــده حضــور دارنــد.
گـودرزی همچنیـن درباره آخرین وضعیت رسـیدگی بـه پرونده دیگر 
نجفـی کـه در آن بـه قتـل عمـدی میترا اسـتاد همسـر دومـش محکوم 
شـده اسـت، اظهـار کـرد: ایـن پرونده بـرای رسـیدگی بـه فرجام خواهی 
در شـعبه ۴۱ دیوان عالی کشـور به ریاسـت حجت االسـالم علـی رازینی 
مطـرح رسـیدگی اسـت؛ پرونـده به شـعبه ارسـال شـده اما هنوز شـعبه 

دیـوان ورود به رسـیدگی نکرده اسـت. 
وکیــل مدافــع محمدعلــی نجفــی افــزود: همچنیــن روز گذشــته بــه 
دنبــال بخشــنامه اخیــر رئیــس قــوه قضائیــه در ارتبــاط بــا پیشــگیری 
از شــیوع کرونــا در زندان هــا، از سرپرســت مجتمــع دادگاه هــای کیفــری 
یــک اســتان تهــران و رئیــس شــعبه نهــم دادگاه کیفــری یــک تقاضــا 
کردیــم ایــن بخشــنامه نســبت بــه مــوکل نیــز بــا اعطــای مرخصــی یــا 
آزادی بــه قیــد وثیقــه اجــرا شــود کــه قــرار اســت طــی یکــی دو روز 

آینــده بــه ایــن درخواســت پاســخ بدهنــد.

میتــرا اســتاد؛ همســر محمدعلــی نجفــی روز هفتــم خــرداد ۹۸ در 
ــرای  ــی ها ب ــید؛ بررس ــل رس ــه به قت ــد گلول ــلیک چن ــا ش ــش ب منزل
شناســایی قاتــل در حــال انجــام بــود کــه نجفــی  بــا معرفــی خــود بــه 
پلیــس آگاهــی تهــران، ضمــن اعتــراف بــه قتــل، انگیــزه خــود از قتــل 

را اختالفــات خانوادگــی عنــوان کــرد.
ـــرای  ـــوی دادس ـــات از س ـــل تحقیق ـــس از تکمی ـــی پ ـــده نجف پرون
ــه  ــه جلسـ ــس از سـ ــد و دادگاه پـ ــال شـ ــه دادگاه ارسـ ــی بـ جنایـ
ــاص نفـــس و  ــه قصـ ــد بـ ــل عمـ ــام قتـ ــی را به اتهـ ــه، نجفـ محاکمـ
ـــوم  ـــس محک ـــال حب ـــه دو س ـــلحه ب ـــاز اس ـــل غیرمج ـــام حم ـــه  اته ب
کـــرد. نجفـــی و وکالیـــش کـــه معتقـــد بودنـــد نواقصـــی در رونـــد 
ــبه عمد  ــل شـ ــه قتـ ــاد بـ ــود دارد و اعتقـ ــده وجـ ــات پرونـ تحقیقـ
داشـــتند بـــه حکـــم صـــادرره اعتـــراض کردنـــد تـــا در دیوان عالـــی 
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــن حی ـــا در همی ـــرد ام ـــرار گی ـــیدگی ق ـــورد رس ـــور م کش

ـــاص  ـــای دم از قص ـــت اولی ـــالم رضای ـــتاد از اع ـــرا اس ـــوم میت ـــرادر مرح ب
نجفـــی خبـــر داد.

در ادامــه دیــوان عالــی کشــور بــه تحقیقــات پرونــده ایــراد گرفــت 
و حکــم را نقــض کــرد تــا شــعبه دادگاه تحقیقــات را تکمیــل و جلســه 

محاکمــه را دوبــاره برگــزار کنــد.
بــا انجــام کارشناســی های دوبــاره و بازدیــد از محــل جنایــت، 
کارشناســان نظریــه جدیــد خــود را صــادر کردنــد و شــعبه نهــم دادگاه 
دوبــاره نجفــی را محاکمــه و بــار دیگــر او بــه قتــل عمــد محکــوم کــرد.

هــر چنــد بحــث قصــاص در پرونــده نجفــی منتفــی شــده امــا او در 
صــورت تأییــد قتــل عمــد بایــد از بابــت جنبــه عمومــی جــرم، حبــس 

را تحمــل کنــد.
او در حکــم جدیــد دادگاه بــه ۶ ســال و نیــم حبــس محکــوم شــده 

اســت.
ــاس  ــر اس ــز ب ــاف نی ــاس قالیب ــکایت الی ــه ش ــوط ب ــده مرب در پرون
ــود  ــت:»رونده ای وج ــه اس ــنیم گفت ــه تس ــودرزی ب ــتر گ ــه پیش آنچ
از شــهردار  قالیبــاف و شــرکت شمس الشــموس  آقــای  دارد کــه 
وقــت منطقــه ۲ رســول کشــت پــور، مدیــر وقــت حراســت شــهرداری 
ــران،  ــت ته ــهردار وق ــوان ش ــه عن ــوکل ب ــن از م ــه ۲ و همچنی منطق
ــرده  ــع شــکایت ک ــزارش خــالف واق ــب و گ ــوان نشــر اکاذی تحــت عن
و ایــن پرونــده در دادســرای کارکنــان دولــت مطــرح رســیدگی اســت. 
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه حراســت منطقــه ۲ شــهرداری تهــران 
ــات موسســه  ــورد تخلف ــخ ۱۷ بهمــن ســال ۹۶ گزارشــی در م در تاری
نــوآوران آموزشــی شمس الشــموس مبنــی بــر تخلفــات و جرایــم تهیــه 
ــه شــهردار وقــت منطقــه ۲  یعنــی رســول کشــت پور اعــالم  و آن را ب
ــه  ــت را ب ــزارش حراس ــخ گ ــان تاری ــم در هم ــت پور ه ــد. کش می کن
انضمــام اســناد و مدارکــی بــرای نجفــی شــهردار وقــت تهــران ارســال 

می فرســتد.

ـــان  ـــا بی ـــز ب رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر تبری
ــهرداری  ــال ۹۹ شـ ــه سـ ــب بودجـ ــه تصویـ اینکـ
تبریـــز ضـــروری اســـت، گفـــت: تبصره هـــای 
بودجـــه ســـال ۹۹ بـــه تصویـــب خواهـــد رســـید. 
ـــن  ـــری در صح ـــهرام دبی ـــنا، ش ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــی از  ــن قدردانـ ــالمی، ضمـ ــورای اسـ ــی شـ علنـ
رعایـــت بهداشـــت فـــردی و عمومـــی توســـط 
شـــهروندان تبریـــز، گفـــت: اقدامـــات پیشـــگیرانه  
ـــروز  ـــا ام ـــاری ت ـــه بیم ـــده ک ـــث ش ـــهروندان باع ش

کنتـــرل شـــود .
ـــوت ســـه  ـــه ابتـــالی ۱۵ نفـــر و ف ـــا اشـــاره ب وی ب
نفـــر در اســـتان، گفـــت: البتـــه آمـــار مبتالیـــان 
ــه  ــخیص بـ ــت تشـ ــه کیـ ــت؛ چراکـ ــق نیسـ دقیـ

انـــدازه وجـــود نـــدارد.
ـــان  ـــز بی ـــهر تبری ـــالمی ش ـــس شـــورای اس ریی
ـــمت  ـــه س ـــد ب ـــی بای ـــا هراس ـــروز از کرون ـــرد: ام ک
کرونـــا زدایـــی حرکـــت کنیـــم؛ چـــرا کـــه آمـــار 
آمـــار  از  کم تـــر  بســـیار  کرونـــا  فوتی هـــای 
ـــه  ـــت ک ـــانی اس ـــا کس ـــرطان و ی ـــه س ـــان ب مبتالی

ــد. ــادف می کننـ ــا تصـ ــاده هـ در جـ
ـــال  ـــر مبت ـــزار نف ـــوت ســـه ه ـــه ف ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت:  ـــال، گف ـــزار مبت ـــتاد ه ـــان هش ـــا از می ـــه کرون ب

ــر  ــر در اثـ ــون نفـ ــک میلیـ ــش از یـ ــاالنه بیـ سـ
ــد  ــوت می کننـ ــان فـ ــی در جهـ ــادف رانندگـ تصـ
کـــه ایـــن آمـــار قابـــل مقایســـه بـــا فوتی هـــای 

کرونـــا نیســـت.
ــا بایـــد  ــه مـ ــان کـــرد: همـ دبیـــری خاطرنشـ
ـــا  ـــروس کرون ـــرل وی ـــگیری و  کنت ـــه پیش ـــبت ب نس
ـــه  ـــم ب ـــی می توانی ـــزم عموم ـــا ع ـــم و ب ـــدام کنی اق

ـــم. ـــه کنی ـــاری غلب ـــن بیم ای

اجرای طرح شیف در شهرداری در دستور 
کار قرار گیرد

ــز  ــهر تبریـ ــالمی شـ ــورای اسـ ــه دار شـ خزانـ
نیـــز در صحـــن علنـــی شـــورای اســـالمی شـــهر 
ــی  ــرایط بحرانـ ــه شـ ــاره بـ ـــن اشـ ـــز، ضم تبری
ــت:  ــور، گفـ ــا در کشـ ــاری کرونـ ــل از بیمـ حاصـ
ـــهرداری  ـــری در ش ـــع دیگ ـــش از مواق ـــهروندان بی ش
حضـــور دارنـــد و ایـــن موضـــوع باعـــث می شـــود 

تـــا کارکنـــان شـــهرداری تبریـــز دچـــار برخـــی 
ــوند. مشـــکالت شـ

افـــزود:  ریحـــان  مســـعودی  غالمحســـین 
پیشـــنهاد مـــن بـــرای ایـــن امـــر تغییـــر زمـــان 
ـــا  ـــت ت ـــاه اس ـــت م ـــه اردیبهش ـــفند ب ـــف از اس تخفی

ایـــن بحـــران از بیـــن بـــرود.
ــد  ــهرداری می توانـ ــه شـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
در تهیـــه پک هـــای بهداشـــتی نیـــز کمـــک 
ــم  ــنهاد می دهـ ــرد: پیشـ ــان کـ ــد، بیـ ــال باشـ حـ
ـــتی  ـــک بهداش ـــه پ ـــرای تهی ـــان ب ـــارد توم ۱۰ میلی
بـــرای مـــردم اختصـــاص یابـــد چراکـــه اقدامـــات 

دولـــت در ایـــن زمینـــه کافـــی نیســـت .
ـــرا  ـــت چ ـــوم نیس ـــت: معل ـــان گف ـــعودی ریح مس
ـــر  ـــم ت ـــز از بودجـــه کشـــور مه ـــب بودجـــه تبری تصوی
ـــت . ـــل اس ـــی تعطی ـــرایط فعل ـــس در ش ـــت، مجل اس

ـــورا  ـــات ش ـــم جلس ـــنهاد می ده ـــزود: پیش وی اف
ـــود. ـــل ش ـــی تعطی ـــرایط فعل در ش

عضـــو شـــورای اســـالمی شـــهر تبریـــز بابیـــان 
ــی ادارات را  ــاعات کاری تمامـ ــت سـ ــه دولـ این کـ
ـــهرداری از  ـــا ش ـــه داد:  ام ـــت، ادام ـــش داده اس کاه
ـــر  ـــرده و حاض ـــتثنی ک ـــود را مس ـــوع خ ـــن موض ای

ـــت. ـــده اس ـــود نش ـــاعت اداری خ ـــش س ـــه کاه ب
ـــاعت کاری  ـــش س ـــا کاه ـــدوارم ب ـــت: امی وی گف
ـــردن  ـــا  شـــیفتی ک ـــت شـــود ام در شـــهرداری موافق
حضـــور کارکنـــان در ادارات نیـــز راهـــکار بســـیار 

ـــی شـــود. ـــت کـــه می توانـــد اجرای ـــبی اس مناس

تاریخ محاکمه »محمدعلی نجفی« مشخص شد 

رییس شورای اسالمی شهر تبریز:

تصویب بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز ضروری است

فرهنگی:
بستر ایجاد تحوالت فراهم است

ــم  ــس یازده ــز گفت:مجل ــردم تبری ــده م نماین
ــه را  ــوه مقنن ــا ق ــد ت ــام ده ــی را انج ــد اقدامات بای
بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگردانــد و از انفعالــی کــه 

ــد. ــود نجــات ده ــار آن ب ــم گرفت ــس ده مجل
فرهنگــی  محمدحســین  مهــر،  گــزارش  بــه 
در خصــوص علــل کاهــش مشــارکت مــردم در 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: 
عملکــرد منفــی قــوه مجریــه در بخــش اقتصــادی و 
اداری و همچنیــن انفعــال قــوه مقننــه و اشــتباهاتی 
کــه بعــد از آن در مجلــس و ســایر دســتگاه ها 
رخ مــی داد عامــل کاهــش مشــارکت مــردم در 

ــود. ــات ب انتخاب
تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
ــر  ــه تغیی ــتی جامع ــه آش ــه داد: الزم ــالمی ادام اس
ــور  ــادی کش ــای اداری و اقتص ــا و رویکرده روش ه

ــت. اس
ــس  ــی مجل ــب انقالب ــام ترکی ــریح پی وی در تش
آینــده گفــت: اکثریــت مــردم جریانــی را برگزیدنــد که 
نســبت بــه صداقــت و شــفافیت آنهــا اطمینــان دارنــد.

ــات  ــی امتحان ــان انقالب فرهنگــی ادامــه داد: جری
ــرای اداره  ــر ب ــای دیگ ــه جریان ه ــبت ب ــری نس بهت
کشــور پــس دادنــد و بایــد اقداماتــی از ســوی 
ــرای  ــه ب ــا زمین ــرد ت ــورت گی ــده ص ــس آین مجل

ــود. ــم ش ــردم فراه ــار م ــورد انتظ ــوالت م تح
ــدگان  ــیون نماین ــزی فراکس ــورای مرک ــو ش عض
والیــی مجلــس خاطرنشــان کــرد: مجلــس یازدهــم 
بایــد اقداماتــی را انجــام دهــد تــا قــوه مقننــه را بــه 
ــه  ــی ک ــد و از انفعال ــود بازگردان ــی خ ــگاه اصل جای

ــود، نجــات دهــد. مجلــس دهــم گرفتــار آن ب

بروجردی در واکنش به کشمکش پمپئو 
با قانون گذاران آمریکایی:

تالش ترامپ 
برای توجیه و کتمان واقعیت

ــت:  ــس گف ــی مجل ــت مل عضــو کمیســیون امنی
آمریــکا بــا هــدف انتقــام شکســت داعــش دســت بــه 
ــرور ســردار ســلیمانی زد و از جنبه هــای مختلــف  ت
ــه  ــت ک ــالش اس ــپ در ت ــا ترام ــد ام ــرر ش متض

ــد.  ــان کن ــه و کتم ــت را توجی واقعی
ــن بروجــردی،  ــت، عالءالدی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــذاران  ــا قانون گ ــو ب ــمکش پمپئ ــه کش ــش ب در واکن
ــت:  ــلیمانی، گف ــردار س ــرور س ــر ت ــر س ــی ب آمریکای
ــی  ــکار دولت ــرور آش ــپ تروریســت در ت ــت ترام جنای
مشــخص و روشــن اســت. آمریــکا فــردی را تــرور کــرد 
کــه نمــاد مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه بــود و اگــر 
ــی داد،  ــام نم ــات را انج ــن اقدام ــلیمانی ای ــردار س س
امــروز شــاهد جغرافیــای سیاســی متفاوتــی در منطقه 
بودیــم و حاکمیــت داعــش واقعیــت تلخــی بــود کــه با 

کمــک آمریــکا در منطقــه شــکل گرفتــه بــود.
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای 
ــه در  ــی ک ــکا جنایت ــرد: آمری ــح ک ــالمی تصری اس
بــه شــهادت رســاندن ســردار ســلیمانی انجــام داد، 
ــش دســت  ــرا داع ــود زی ــش ب ــام شکســت داع انتق

ــود.   ــه ب ــکا در خاورمیان ــرورده آمری پ
وی افــزود: اســتدال های واهــی دولــت ترامــپ 
ــکا مجلــس  ــی ارزش اســت کــه از درون آمری آنقــدر ب
نماینــدگان معتــرض شــدند و اســتدال وزیــر خارجــه 
ــدا  ــد از ابت ــان می ده ــن نش ــد. ای ــا را نپذیرفتن آمری
خطــای راهبــردی بزرگــی را آمریکایی هــا رقــم زدنــد.

بروجــردی یــادآور شــد: دولــت ترامــپ بــه دنبــال 
کــم جلــوه دادن تاثیــر عکــس العمــل تاریخــی 
ــن  ــه مهمتری ــه ب ــران در حمل ــالمی ای ــوری اس جمه
پایــگاه آمریــکا در عــراق یعنــی عین االســد و شکســتن 
هیمنــه آمریــکا بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت امــا 
تبعــات ایــن جنایــت همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
ــت در درون  ــن جنای ــن ای ــرد: نپذیرفت ــح ک تصری
جامعــه آمریــکا نشــان دهنــده شکســت ترامــپ در 
ایــن پــروژه بــود. کتمــان واقعیــت بــرای آمریکایــی 
کــه ادعــای فراوانــی را انجــام میدهــد ولــی حاضــر 
نیســت تلفــات نیروهــای آمریکایــی در حملــه 
ــز  ــد نی ــالم کن ــگاه اع ــن پای ــه مهمتری ــکی ب موش

ــه اســت. ــل توج قاب
و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
در  گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  خارجــی 
ــو در ادعاهــای واهــی  چنیــن شــرایطی مایــک پمئ
ــه  ــد ک ــالم می کن ــان اع ــی جه ــکار عموم ــرای اف ب
ایــران دربــاره ویــروس کرونــا واقعیــت را نمی گویــد 
در حالــی کــه مــا در اوج شــفافیت بــه طــور مســتمر 
را داریــم. در  اطــالع رســانی  بیشــترین حجــم 
ــای  ــه از جنبه ه ــدام احمقان ــکا در اق ــت آمری حقیق
مختلــف متضــرر شــده و از ایــن رو همچنــان دنبــال 

ــتند. ــت هس ــان واقعی ــه و کتم توجی

پلمب 22 واحد صنفی متخلف در مراغه 

ــف  ــب و توق ــه از پلم ــی مراغ ــده انتظام  فرمان
فعالیــت ۲۲ واحــد قهــوه خانــه ســنتی رســتوران و 

ــرداد.  ــتان خب ــن شهرس ــداری در ای مرغ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســرهنگ 
اللهوردیــان فرمانــده انتظامــی مراغــه از پلمــب 
ــنتی،  ــه س ــوه خان ــد قه ــت ۲۲ واح ــف فعالی و توق
رســتوران و مرغــداری در ایــن شهرســتان خبــرداد.

سـرهنگ اللهوردیـان افـزود: در راسـتای کنتـرل، 
نظـارت و شناسـایی و برخـورد بـا واحد هـای صنفـی 
متخلـف، اکیپ هـای مشـترک بـا حضـور نماینـدگان 
دادسـتانی، دامپزشـکی، بهداشـت و نیـروی انتظامـی 
تشـکیل و از واحد های صنفی شهرسـتان بازدید شـد.

ــن راســتا از ۵۰ واحــد صنفــی از  او گفــت: در ای
ــنتی و  ــای س ــفره خانه ه ــا، س ــتوران ه ــه رس جمل

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــا بازدی ــوه خانه ه قه
ــد  ــرح، ۱۴ واح ــن ط ــزود: در ای ــان اف اللهوردی
ــدم  ــل ع ــه دلی ــنتی ب ــه س ــوه خان ــتوران و قه رس
ــر  ــان براب ــه قلی ــتی و عرض ــن بهداش ــت موازی رعای
ــد. ــب ش ــه پلم ــدور اخطاری ــا ص ــی و ب ــام صنف نظ

او  گفــت: همچنیــن هشــت واحــد مرغــداری نیــز 
بــه دلیــل عــدم رعایــت مســائل زیســت محیطــی و 

بهداشــتی بــا صــدور اخطاریــه پلمــب شــدند.
ــرای  ــن طــرح ب ــزود: در راســتای اجــرای ای او اف
۳۵ واحــد صنفــی تذکــر و بــرای ۲۷ واحــد صنفــی 

دیگــر نیــز اخطاریــه کتبــی صــادر شــد.
ــوارد  ــاهده م ــورت مش ــهروندان در ص ــزود: ش او اف
تخلــف، مراتــب را بــه ســامانه ۱۱۰ پلیــس اطــالع دهند.

برگزاری جلسات مجلس به صورت 
ویدئو کنفرانس در آیین نامه داخلی 

پیش بینی نشده است

سـخنگوی هیات رئیسـه مجلس شـورای اسالمی 
گفـت: برگـزاری جلسـات مجلـس بـه صـورت ویدئو 
کنفرانـس بـه دلیـل عـدم پیش بینـی در آییـن نامـه 

داخلـی مجلـس ممکن نیسـت. 
اسـداهلل عباسـی در گفت وگـو بـا اشـاره بـه طـرح 
مجلـس  جلسـات  برگـزاری  مـورد  در  پیشـنهاداتی 
بـه صـورت ویدیـو کنفرانـس گفـت: مجلـس بایـد بر 
اسـاس آیین نامـه داخلـی اداره شـود و در آییـن نامـه 
بینـی نشـده اسـت. مـا  نیـز چنیـن چیـزی پیـش 
نمی توانیـم در ایـن خصـوص شـیوه جدیـدی را ایجاد 
کنیـم زیرا تشـکیل جلسـات مجلـس طبـق آئین نامه 
بایـد بـا حضور نماینـدگان و با رأی الکترونیکی باشـد.

وی همچنیـن با اشـاره به پیشـنهاد اصل هشـتاد 
و پنجـی شـدن بودجـه ۹۹)بررسـی و تصویـب در 
کمیسـیون تلفیـق بـه جای صحـن علنی( نیـز گفت: 
ایـن پیشـنهاد در مـورد بودجـه مطـرح اسـت امـا 
مسـتلزم برگزاری جلسـه علنی مجلـس و رای گیری 

در ایـن باره اسـت.
عباســی خاطرنشــان کــرد: هنــوز هیــات ســه نفــره 
ــرای حضــور در ســتاد  هیــات رییســه مجلــس کــه ب
ــا معرفــی شــده اند جمع بنــدی خــود  ــا کرون مقابلــه ب
ــه  ــد ک ــالم نکرده ان ــس اع ــه مجل ــات رییس ــه هی را ب
ــالح  ــه ص ــس ب ــات مجل ــکیل جلس ــا تش ــم آی ببینی

هســت یــا خیــر؟
یکـی از نماینـدگان مجلـس در گفتگـو بـا یکی از 
خبرگـزاری پیشـنهاد داده بـود کـه جلسـات مجلس 

بـه صـورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـود.

ذوالقدر: 
نهادهای نظارتی و قوه قضائیه دست 

سودجویان را از بازار کوتاه کنند 

امیــد  فراکســیون  مرکــزی  شــورای  عضــو 
ــدید  ــا تش ــی ب ــتگاه های نظارت ــت: دس ــس گف مجل
نظــارت خــود و همچنیــن قــوه قضائیــه بــا برخــورد 
ــژه در  ــه وی ــودجویان را ب ــت س ــران، دس ــا محتک ب

ــد.  ــاه کنن ــازار کوت ــور از ب ــی کش ــای فعل فض
بــه گــزارش فــارس، ســیده فاطمــه ذوالقــدر نماینده 
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته م
نهادهــای نظارتــی در هــر ســه قــوه چــه قــوه مقننــه، 
چــه قضائیــه و چــه بخش هــای نظارتــی قــوه مجریــه 
بایــد در وضعیــت فعلــی کشــور تــوان خــود را بســیج 
و بــا هــر گونــه احتــکار و ســودجویی برخــورد کننــد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط خاصی کــه امروز 
ــوازم  ــه ل ــردم ب ــاز م ــه و نی ــرار گرفت کشــور در آن ق
بهداشــتی بیشــتر شــده باید بــر زنجیــره توزیــع لوازم 
ــن  ــا ای ــرد ت ــورت گی ــق ص ــارت دقی ــتی نظ بهداش
وســایل و لــوازم از جملــه مــواد ضدعفونی کننــده و... 

بــه ســهولت در اختیــار مــردم قــرار گیــرد.
عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون امیــد مجلــس 
اظهــار داشــت: بازرســان دســتگاه های نظارتــی 
بایــد نظــارت خــود را تشــدید کننــد و بــا هــر گونــه 
تخلــف در توزیــع لــوازم بهداشــتی و یــا احتــکار در 

خصــوص ایــن لــوازم برخــورد کننــد.
ــز  ــه نی ــوه قضائی ــرد: ق ــان ک ــدر خاطرنش ذوالق
ــران  ــای محتک ــه پرونده ه ــدی ب ــا ورود ج ــد ب بای
ــا آنهــا  ــا قاطعیــت ب و ســودجویان در ایــن رابطــه ب

ــند. ــته باش ــورد الزم را داش برخ
ــه طــور کل دســتگاه های  ــان گفــت: ب وی در پای
ــق و  ــارت دقی ــا نظ ــد ب ــه بای ــوه قضائی ــی و ق نظارت
برخــورد بــا محتکــران و ســودجویان در فضــای 
ــازار کوتــاه کننــد. فعلــی کشــور دســت آنهــا را از ب

دلنوشته

ما 
تبعید 

شدگان ،
یک 

سیب 
هستیم !

)اکبر عظیم نیا(
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حسین زاده:

 با عامالن احتکار 2۰۰ میلیون ماسک 
برخورد شود

رییــس فراکســیون حقــوق شــهروندی مجلــس بــا 
ــداوم بازداشــت های سیاســی در روزهــای  انتقــاد از ت
ــکار ۲۰۰  ــالن احت ــا عام ــورد ب ــتار برخ ــر خواس اخی
میلیــون ماســک و شــرکت هواپیمایــی ماهــان شــد. 
ــین زاده در  ــم حس ــنا، عبدالکری ــزارش ایس ــه گ ب

ــت: ــر نوش ــود در توییت ــخصی خ ــه ش صفح
روزهــای  در  امنیتــی  دســتگاه های  »برخــی 
ــی هــم مشــغول بازداشــت  سیاســی هســتند  کرونای
ــکار ۲۰۰  ــازمان یافته احت ــاد س ــالن فس ــا عام ــا ب ام
ــال  ــه در ح ــود ک ــورد نمی ش ــک برخ ــون ماس میلی

ــتند. ــی هس ــا ایران ــالمت میلیون ه ــرور س ت
 بــا  شــرکت هواپیمایــی ماهــان  هم برخورد نشــد. 

چــرا در میــدان عمــل کســی کاری نمی کند؟!«

وزیر صمت:
همه ظرفیت های تولید کشور برای تامین 

ملزومات بهداشتی فعال شده است 

ــدگان،  ــی تولیدکنن ــا آمادگ ــت: ب ــی گف رحمان
همــه ظرفیت هــای تولیــد کشــور بــرای تامیــن 
ــال  ــده، فع ــی کنن ــتی و ضدعفون ــات بهداش ملزوم

ــت.  ــده اس ش
ــا  ــوان، رض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی وزیــر صمــت در جلســه شــورای معاونیــن  رحمان
ــی و  ــالم آمادگ ــا اع ــرد: ب ــوان ک ــه عن ــن وزارتخان ای
ــاد  ــن ایج ــدگان و همچنی ــه تولیدکنن ــکاری هم هم
ــد  ــش تولی ــای بخ ــه ظرفیت ه ــهیالت الزم، کلی تس
کشــور بــرای تامیــن ملزومــات بهداشــتی و ضدعفونی 

ــاز مــردم، فعــال شــده اســت. کننــده مــورد نی
ــدات الزم جهــت  ــن راســتا تمهی ــزود: در ای او اف
تســهیل واردات برخــی دیگــر از اقــالم کاالیــی 
ــز  ــی نی ــای صنعت فراهــم شــده و در برخــی واحده

ــت. ــده اس ــادر ش ــوط ص ــر خط ــای تغیی مجوزه
ــزان  ــش می ــه افزای ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــد  ــتی و ض ــی بهداش ــالم کاالی ــی اق ــا در برخ تقاض
عفونــی کننــده در چنــد روز گذشــته، خوشــبختانه 
ــوزه  ــن ح ــال در ای ــدی فع ــای تولی ــه واحده هم
اعــالم آمادگــی کامــل کــرده و بــرای افزایــش 
تولیــدات خــود همــکاری الزم را داشــته انــد و 
ــیفته و  ــت ۳ ش ــاهد فعالی ــوص ش ــن خص در همی

ــتیم. ــا هس ــبانه روزی آنه ش
ــرای  ــز ب ــی نی ــرد: تمهیدات ــح ک ــی تصری رحمان
ــان اتخــاذ  ــا برخــی ســودجویان و متخلف برخــورد ب
ــال و  ــور فع ــا حض ــت ب ــده اس ــعی ش ــده و س ش
ــن و  ــد تامی ــه رون ــرادی ک ــا اف ــه ب ــورد قاطعان برخ
ــد  ــد؛ رون ــرار داده ان ــالم را تحت الشــعاع ق ــع اق توزی

ــم. ــود دهی ــا را بهب ــن کااله تأمی
ــرد:  ــد ک ــارت تاکی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مقطــع کنونــی مســتلزم همــکاری و همراهــی همــه 
ــام  ــا تم ــه ب ــر و البت ــا یکدیگ ــردم ب ــا و م بخش ه
ــا کمتریــن  ــا بتوانیــم ب ــوان و جــان و دل اســت ت ت

ــم. ــور کنی ــن شــرایط عب ــه از ای دغدغ
رحمانــی گفــت: بــرای عبــور از مشــکالت متنابــه 
ــا و  ــت ه ــی ظرفی ــم افزای ــد ه ــا، بای ــاری کرون بیم
همســویی در رونــد تصمیــم گیــری هــا و اقدامــات 

را دســتور کار خــود قــرار دهیــم.

میــزان حقــوق کارگــران در ســال آینــده احتمــاال 
یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان افزایــش یابــد. 

ــه  ــوان، هم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــوروز و  ــد ن ــان عی ــه زم ــک شــدن ب ــا نزدی ــاله ب س
ــتی  ــته معیش ــران، بس ــدی کارگ ــال و عی ــان س پای
و تعییــن میــزان حقــوق آن هــا بــرای ســال جدیــد 
تبدیــل بــه موضوعــی داغ در صــدر اخبــار می شــود.

ســبد معیشــت مجمــوع هزینه هــای جــاری 
یــک خانــواده ۴ نفــره شــامل هزینــه خــوراک، 
پوشــاک، درمــان، آمــوزش و غیــره را مــد نظــر قــرار 
تعیین کننــده  مالک هــای  جملــه  از  و  می دهــد 
بــرای افزایــش حقــوق کارگــران در ســال آینــده بــه 

حســاب می آیــد.
بــرای ســال آینــده کمیتــه دســتمزد ذیــل 
نماینــدگان  حضــور  بــا  کار  عالــی  شــورای 
ــه منظــور تعییــن  کارفرمایــان، کارگــران و دولــت ب
هزینــه ســبد معیشــت کارگــران در تاریــخ ۵ اســفند 
ــران را  ــت کارگ ــبد معیش ــم س ــد و رق ــزار ش برگ

مشــخص کــرد .
ــه  ــد ک ــرر ش ــا مق ــم گیری ه ــاس تصمی ــر اس ب
ــزار  ــون و ۹۴۰ ه ــغ ۴ میلی ــه مبل ســبد معیشــت ب
ــه  ــم ب ــزان رق ــن می ــه ای ــد ک ــش یاب ــان افزای توم
ــرار  ــزدی ق ــات م ــاز جلس ــرای آغ ــوان ورودی ب عن

ــت. ــد گرف خواه
امــا ســال گذشــته کمیتــه دســتمزد ذیــل 
شــورای عالــی کار میــزان ســبد معیشــت کارگــران 
را بــه میــزان ۳ میلیــون و ۷۵۹ هــزار تومــان تعییــن 
و پــس از آن شــورای عالــی کار حقــوق کارگــران در 

ســال ۹۸ را حداقــل روزی ۵۰ هــزار تومــان و ماهانــه 
یــک میلیــون و ۵۱۷ هــزار تومــان تعییــن کــرد.

میزان تفاوت حقوق و بسته معیشتی 
کارگران در سال 98 چقدر بود؟ 

تفــاوت قیمــت ســبد معیشــتی کارگــران و 
ــه آن هــا در ســال گذشــته حــدود ۲  حقــوق ماهیان
ــود، تفــاوت قیمتــی  میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان ب
کــه بــه نظــر می رســد امســال هــم بایــد بــه همیــن 

ــزان منظــور شــود. می
ــتمزد  ــه دس ــی کار و کمیت ــورای عال ــه ش جلس
ــورم و افزایــش  ــه میــزان ت ــا توجــه ب همــه ســاله ب
قیمت هــا، میــزان حقــوق و بســته معیشــتی را 
ــا  ــام حیطه ه ــه در تم ــی ک ــد، تورم ــن می کنن تعیی
ــل و  ــامیدنی، حم ــی، آش ــواد غذای ــت م ــه قیم چ

نقــل، مســکن، ارتباطــات، آمــوزش و بهداشــت 
ــری  ــم گی ــد تصمی ــر اســاس آن  بای وجــود دارد و ب

ــود. ــذ ش ــوق اخ ــن حق ــت تعیی ــای الزم جه ه
ــوق  ــزان حق ــد می ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
تــورم حســاب  اســاس  بــر  بســته معیشــتی  و 
می شــود و طبــق محاســبات کمیتــه دســتمزد 
ســهم خوراکی هــا در ســبد معیشــتی یــک خانــواده 
کارگــری حــدود ۳۱ درصــد اســت کــه دارای تــورم 

ــود. ــاه ب ــدی در دی م ۳۲ درص
۶۹ درصــد مابقــی ســبد معیشــتی خانــواده 
کارگــری شــامل اقــالم غیــر خوراکــی هماننــد 
مســکن، حمــل و نقــل، بهداشــت و ارتباطــات اســت 
کــه ایــن اقــالم هــم در دی مــاه امســال تــورم ۳۱ 

ــتند. ــر گذاش ــت س ــدی را پش درص
ــال  ــد س ــتمزد مانن ــه دس ــد کمیت ــا باش ــر بن اگ

گذشــته حقــوق کارگــران در ســال ۹۹ را بــا توجــه 
ــوق  ــد، حق ــن کن ــا تعیی ــتی آن ه ــته معیش ــه بس ب
ــت  ــالف قیم ــد اخت ــده بای ــال آین ــران در س کارگ
ــزان بســته  ــا می ــی ب ــزار تومان ــون و ۲۰۰ ه ۲ میلی

ــد. ــته باش ــده را داش ــن ش ــتی تعیی معیش
بــا توجــه بــه آن کــه بســته معیشــتی امســال بــه 
میــزان ۴ میلیــون و ۹۴۰ هــزار تومــان تعییــن شــده 
اســت، حقــوق کارگــران در ســال ۹۹ بایــد حــدود ۲ 

میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان باشــد. 
 

حقوق کارگری سال آینده 
چقدر خواهد بود؟ 

ــوز جلســه شــورای  ــه هن ــا وجــود آن ک ــه ب البت
ــری  ــوق کارگ ــزان حق ــن می ــرای تعیی ــی کار ب عال
ــور  ــه ط ــوان ب ــده نمی ت ــزار نش ــده برگ ــال آین س
دقیــق بیــان کــرد کــه حقــوق ســال آینــده ۲ 
ــا  ــود، ام ــد ب ــان خواه ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه میلی
ــی  ــته ط ــال گذش ــه س ــدی ک ــاس رون ــر اس ــر ب اگ
ــن شــود  ــم تعیی ــری امســال ه ــوق کارگ شــده حق
می تــوان شــاهد افزایــش یــک میلیــون و ۱۸۰ 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــوق نس ــی حق ــزار تومان ه

ــود. ب
ــورای  ــاً ش ــه نهایت ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای
ــر چــه مبنایــی حقــوق ســال آینــده را  ــی کار ب عال
تعییــن می کنــد و چــه میــزان بــه بســته معیشــتی 
ــم  ــه بوده ای ــا آن مواج ــان ب ــه انس ــی ک و تورم های
ــده  ــال آین ــوق س ــت حق ــد و در نهای ــه می کن توج

چقــدر تعییــن خواهــد شــد.

حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟ 

ایـن نماینـده مجلس دهم گفت: دولت در وضعیت فعلـی باید به بازارهای 
اقتصـادی بیشـتر توجـه کنـد. مهمتریـن راه کار بـرای مدیریـت و مقابلـه با 

بیمـاری کرونـا، مدیریت افـکار عمومی و سـالمت روانی جامعه اسـت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، صدیــف بــدری، بــا انتقــاد از بــروز تالطــم 
در بازارهــای اقتصــادی کشــور، گفــت: متأســفانه در یــک هفتــه اخیــر 
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور، شــاهد افزایــش قیمــت کاالهــای 
اساســی در کشــور نیــز هســتیم کــه ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه 
دالالن از فرصــت کنونــی بــرای کســب ســودهای میلیــاردی و افزایــش 

قیمــت کاالهــا اســتفاده کــرده انــد.
نماینــده مــردم اردبیــل، نیــر و نمیــن در مجلــس شــورای اســالمی 
ــرای  ــود را ب ــز خ ــام تمرک ــت تم ــی دول ــرایط کنون ــه داد: در ش ادام
مقابلــه و کنتــرل بیمــاری کرونــا گذاشــته اســت و ایــن مســئله موجــب 

شــده کــه عمــال بازارهــای اقتصــادی دچــار تالطــم و تنــش شــوند.

دولت در وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی را رها به حال 
خود گذاشته است

ــی  ــه نوعـ ــی بـ ــت فعلـ ــت در وضعیـ ــرد: دولـ ــح کـ وی تصریـ
بازارهـــای اقتصـــادی را رهـــا بـــه حـــال خـــود گذاشـــته و ایـــن 
ـــرای فعالیـــت و ورود دالالن ایجـــاد کـــرده، ایـــن  موضـــوع عرصـــه را ب
ـــه  ـــت و مقابل ـــرای مدیری ـــن راه کار ب ـــه مهمتری ـــت ک ـــی اس در حال
بـــا بیمـــاری کرونـــا، مدیریـــت افـــکار عمومـــی و ســـالمت روانـــی 

جامعـــه اســـت.

لزوم برخورد جدی با دالالن و سوداگران بازارهای 
اقتصادی

ــا دالالن و ســوداگران بازارهــای  ــزوم برخــورد جــدی ب ــر ل ــدری ب ب
اقتصــادی تأکیــد کــرد و گفــت: هیــچ دلیــل اقتصــادی در کشــور وجــود 
ــدارد کــه طــی مــدت یــک هفتــه قیمــت گوشــت قرمــز حــدود ۴۰  ن
هــزار تومــان افزایــش یابــد، از ایــن رو تنهــا دلیــل ایــن مســئله دالل 
بــازی عــده ای از افــراد اســت کــه دســتگاه قضــا، ســازمان تعزیــرات و 
دســتگاه هــای نظارتــی بایــد بــا ایــن مســئله برخــورد ســخت و جــدی 

کننــد.
ــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه داد: افزایــش قیمــت  ای
هــا در یــک مــاه اخیــر تنهــا معطــوف بــه بــازار گوشــت نبــوده اســت، 
ــن  ــر ای ــت، بناب ــه اس ــاال رفت ــز ب ــبزیجات نی ــوه و س ــت می ــه قیم بلک
دســتگاه هــای نظارتــی و تعزیراتــی بایــد بازارهــای اقتصــادی و قیمــت 

هــای کاالهــای اساســی را مدیریــت کننــد.

بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای اعــالم کــرد، انتقــال وجــه بــا مبلــغ 
ــن  ــی ممک ــروط خاص ــا ش ــان ب ــون توم ــقف ۲۰۰ میلی ــر از س باالت

می شــود. 
در  مرکــزی  بانــک  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــد  ــز ۳ بن ــرر در ج ــف مق ــرای تکالی ــرد، در اج ــالم ک ــنامه ای اع بخش
ــه منظــور افزایــش شــفافیت  ــون بودجــه ســال ۹۸ ب ح تبصــره ۱۶ قان
تراکنش هــای بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی و جلوگیــری از فــرار 
ــول و  ــورای پ ــب ش ــا تصوی ــت ب ــف اس ــزی موظ ــک مرک ــی، بان مالیات
اعتبــار بــرای شــفافیت در تراکنش هــای بانکــی بــه صــورت یکســان یــا 
متناســب بــا ســطح فعالیــت اشــخاص حقیقــی از نظــر عملکــرد مالــی 
ــر از  ــغ باالت ــا مبل ــه ب ــال وج ــد و انتق ــن نمای ــتانه ای را تعیی ــد آس ح
حــد آســتانه را بــرای اشــخاص حقیقــی از طریــق کلیــه تراکنش هــای 
بانکــی و ســایر ابزارهــای پرداخــت مشــروط بــه درج بابــت و در صــورت 

ــه اســناد مثبــت کنــد. ــه ارائ ــاز ب نی
ــاری  ــتفاده تج ــود اس ــی خ ــاب بانک ــه از حس ــی ک ــخاص حقیق اش
ــا دریافــت شناســه اقتصــادی و اتصــال حســاب  می کننــد می تواننــد ب

بانکــی خــود بــه آن از شــمول مفــاد ایــن جــز مســتثنی شــوند.

ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده ۱۱۲ آیی ــره ۱ م ــتناد تبص ــه اس ــن ب همچنی
ــال ۱۳۹۸  ــه س ــویی مصوب ــا پولش ــارزه ب ــون مب ــی قان ــاده ۱۴ الحاق م
ــی آن  ــه ط ــال ۹۸ ک ــاه س ــان م ــنامه آب ــب بخش ــه موج ــی ب و ابالغ
مقــرر شــده بانــک مرکــزی بــه منظــور کاهــش ســطح خطــر پولشــویی 
ــر  ــوه تدابی ــال وج ــات انتق ــه خدم ــم در ارائ ــی تروریس ــن مال و تامی
مقتضــی را از قبیــل تعییــن حداکثــر ســقف مبلــغ بــرای ارائــه خدمــات 
و تعــداد مجــاز روزانــه بــرای تراکنش هــای هــر مشــتری متناســب بــا 

ــد. ســطح خطــر تعامــل کاری اتخــاذ کن
ــی  ــای بانک ــازی تراکنش ه ــفاف س ــتورالعمل ش ــیله دس ــن وس بدی
اشــخاص کــه در شــورای پــول و اعتبــار تصویــب شــده بــرای اســتحضار 

و صــدور دســتور مقتضــی ایجــاد می شــود.
ــان  ــارد توم ــک میلی ــر از ی ــوه باالت ــاالت وج ــل و انتق ــه نق در کلی
درون بانکــی و بیــن بانکــی مشــتری حقوقــی و مشــتری حقیقــی دارای 
ــر از ۲۰۰  ــه باالت ــال وج ــل و انتق ــز نق ــاری و نی ــپرده تج ــاب س حس
ــی دارای  ــتری حقیق ــی مش ــن بانک ــی و بی ــان درون بانک ــون توم میلی
ــل قســمت  ــه تکمی ــوط ب ــال وجــوه من حســاب ســپرده شــخصی انتق
ــر  ــت دال ب ــناد مثب ــه اس ــه و ارائ ــوط ب ــای مرب ــت در فرم ه ــد باب فیل

ــال وجــه اســت. ــت انتق ــا عل ــرارداد و ی ــه، ق انجــام معامل
ضمــن آنکــه ضــرورت دارد آســتانه مجــاز مجمــوع مبالــغ برداشــت 
از طریــق درگاه هــای پرداخــت حضــوری و غیرحضــوری از کلیــه 
ــه مشــتری حقوقــی، مشــتری حقیقــی  حســاب های ســپرده متعلــق ب
دارای ســپرده جــاری و مشــتری حقیقــی داری ســپرده شــخصی، 
ــه  ــاری ب ــه اعتب ــال در آن موسس ــر از ۱۸ س ــخاص پایین ت ــی اش ول

ــود. ــدود ش ــتورالعمل مح ــده در دس ــن ش ــتانه های تعیی آس

بدری:

افزایش قیمت کاالهای اساسی طی یک هفته اخیر؛ دولت بازار را دریابد

بانک مرکزی انتقال بیش از 2۰۰ میلیون تومان را مشروط کرد 

ـــه  ـــه بودج ـــق الیح ـــیون تلفی ـــخنگوی کمیس س
ـــن  ـــدگان در ای ـــالش نماین ـــس از ت ـــال ۹۹ مجل س
ـــان  ـــل از پای ـــا قب ـــه ت ـــب بودج ـــت تصوی ـــا جه روزه
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــت: بـ ــر داد و گفـ ــال خبـ سـ
فعـــال ســـناریوی چنـــد دوازدهـــم شـــدن الیحـــه 
منتفـــی اســـت چراکـــه مجلـــس ابتـــدا بایـــد بـــه 

اصـــل ۸۵ شـــدن آن رای دهـــد. 
ــی  ــادی قوامـ ــت، هـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
ــه  ــه بودجـ ــق الیحـ ــیون تلفیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ســـال ۹۹، در تشـــریح آخریـــن نشســـت خبـــری 
ـــی از  ـــال آت ـــه س ـــه بودج ـــق الیح ـــیون تلفی کمیس
ـــیوع  ـــود ش ـــا وج ـــس ب ـــدگان در مجل ـــت نماین فعالی
بیمـــاری کرونـــا جهـــت بررســـی الیحـــه بودجـــه 
ـــا  ـــه ت ـــب بودج ـــرای تصوی ـــدگان ب ـــالش نماین و ت

قبـــل از پایـــان ســـال خبـــر داد.
ـــورای  ـــس ش ـــفراین در مجل ـــردم اس ـــده م نماین
اســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه کمیســـیون تلفیـــق 
ــدی  ــه را جمع بنـ ــاره الیحـ ــود دربـ ــزارش خـ گـ
کـــرده اســـت و بـــه زودی آن را بـــه هیـــات 
رئیســـه مجلـــس تقدیـــم میکنـــد، افـــزود: پـــس 
ــه  ــادی الیحـ ــه روال عـ ــا بـ ــن مجلـــس یـ از ایـ
بودجـــه را بررســـی خواهـــد کـــرد و نماینـــدگان 
بـــا حضـــور در صحـــن علنـــی ابتـــدا کلیـــات و 
ــا  ــد و یـ ــی می کننـ ــات را بررسـ ــپس جزئیـ سـ
اینکـــه بررســـی الیحـــه مشـــمول اصـــل ۸۵ 

ــن  ــه در ایـ ــد کـ ــد شـ ــی خواهـ ــون اساسـ قانـ
صـــورت کمیســـیون تلفیـــق بـــه نیابـــت از 
ــی را  ــه تمامـ ــی بودجـ ــه بررسـ ــس وظیفـ مجلـ

ــت. ــد گرفـ ــده خواهـ برعهـ
وی بـــا ابـــراز امیـــدواری از اینکـــه تـــا قبـــل 
ــس  ــال ۹۹ در مجلـ ــه سـ ــال، بودجـ ــان سـ از پایـ
تصویـــب بـــه دولـــت ابـــالغ شـــود، افـــزود: بـــه 
ـــم  ـــد دوازده ـــناریو-ی چن ـــال س ـــد فع ـــر می رس نظ
شـــدن الیحـــه منتفـــی اســـت چراکـــه مجلـــس 
ابتـــدا بایـــد بـــه اصـــل ۸۵ شـــدن آن رای دهـــد 
ـــر  ـــد و اگ ـــات رای ده ـــه کلی ـــاورد ب ـــر رای نی و اگ

هیـــچ کـــدام از ایـــن مـــوارد میســـر نشـــد آنـــگاه 
ـــم  ـــد دوازده ـــه صـــورت چن ـــن اســـت الیحـــه ب ممک

بررســـی شـــود.
ــل ۸۵  ــرای اصـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ قوامـ
ـــود  ـــری ش ـــن رای گی ـــد در صح ـــه بای ـــدن الیح ش
به همیـــن منظـــور مســـئوالن مربوطـــه در حـــال 
ـــه  ـــتند ب ـــدگان هس ـــتمزاجی از نماین ـــری اس رای گی
ـــی  ـــه و م ـــاس گرفت ـــا تم ـــا آنه ـــه ب ـــورت ک ـــن ص ای
پرســـند؛ آیـــا شـــما بـــا اصـــل ۸۵ شـــدن الیحـــه 
بودجـــه موافـــق هســـتید یـــا مخالـــف؟ در ادامـــه 
نظـــر نماینـــدگان ثبـــت و بـــرای هیـــات رئیســـه 

مجلـــس مشـــخص می شـــود اکثریـــت بـــا ایـــن 
مهـــم مخالـــف یـــا موافـــق هســـتند.

گیـــری  رای  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
اســـتمزاجی صرفـــا بـــرای درک درســـت از نظـــر 
ـــه رای  ـــر نتیج ـــح داد: اگ ـــت، توضی ـــدگان اس نماین
اســـتمزاجی مبنـــی بـــر ایـــن بـــود کـــه الیحـــه 
ــه  ــک جلسـ ــود یـ ــل ۸۵ شـ ــمول اصـ ــد شـ بایـ
ــدگان در  ــا نماینـ ــود تـ ــکیل می شـ ــس تشـ مجلـ
ایـــن جلســـه علنـــی دربـــاره ۸۵ شـــدن الیحـــه 

ــد. ــم بگیرنـ تصیمیـ
ـــح داد: کمیســـیون  ـــس توضی ـــده مجل ـــن نماین ای
تلفیـــق جلســـه دیگـــری نخواهـــد داشـــت، البتـــه 
اگـــر الیحـــه بودجـــه مشـــمول اصـــل ۸۵ شـــود 
بـــه نیابـــت مجلـــس کار بررســـی الیحـــه را آغـــاز 
می کنـــد امـــا اگـــر بـــه صحـــن رود طبـــق روال 

همیشـــگی بررســـی خواهـــد شـــد.
بـــه گفتـــه ســـخنگوی کمیســـیون تلفیـــق 
ــی  ــورت بررسـ ــال ۹۹ در صـ ــه سـ ــه بودجـ الیحـ
الیحـــه در صحـــن از نماینـــدگان خواســـته مـــی 
شـــود از پیشـــنهادات کثیـــِر خـــود بگذرنـــد تـــا 
بتـــوان قبـــل از پایـــان ســـال الیحـــه را تصویـــب 

کـــرد.
ــب  ــرای تصویـ ــس بـ ــالش مجلـ ــزود: تـ وی افـ
ـــت چراکـــه  ـــل از پایـــان ســـال اس بودجـــه تـــا قب
مجلـــس جدیـــد ۷ خـــرداد تشـــکیل مـــی شـــود 
ــاه  ــهریور مـ ــرداد و شـ ــه در مـ ــی بودجـ و بررسـ
می شـــود  تـــالش  لـــذا  میشـــود  امکان پذیـــر 
ــن  ــط همیـ ــال توسـ ــان سـ ــل از پایـ ــه قبـ بودجـ

ــود. مجلـــس تصویـــب شـ

قوامی خبر داد:

سناریوی چند دوازدهم شدن الیحه منتفی است

افزایش 5 درصدی صادرات 
محصوالت پتروشیمی

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده 
هــای نفتــی گفت: صــادرات محصــوالت پتروشــیمی 
در ۱۰ ماهــه امســال، پنــج درصــد افزایــش یافــت. 
ــا، »ســید حمیــد حســینی« بــا  بــه گــزارش ایرن
اشــاره بــه اینکــه در شــرایط تحریــم آمارهــا چنــدان 
ــج  ــش پن ــزود: افزای ــود، اف ــی ش ــان نم ــفاف بی ش
درصــدی صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بیــش از 
ــای  ــرداری از واحده ــره ب ــه به ــوط ب ــز مرب ــر چی ه

ــران اســت.  ــد پتروشــیمی در ای جدی
 وی پیرامــون گســترش ویــروس کرونــا در جهان 
ــا از  ــرژی اضافــه کــرد: کرون ــازار ان ــر ب و تاثیــر آن ب
ــع پاییــن دســتی  ــازار نفــت و صنای ــر ب ــه ب دو جنب
آن اثــر داشــته اســت، نخســتین تاثیــر آن تعطیلــی 
ــن  ــیمی در چی ــی و پتروش ــای نفت ــی واحده برخ
ــوالت  ــت محص ــش قیم ــکل دوم کاه ــوده و مش ب
اســت کــه بــه دلیــل افــت تقاضــا اتفــاق مــی افتــد. 
بــه گفتــه حســینی، ایــران ممکــن اســت در ایــن 
زمینــه بــا مشــکل روبــرو شــود، زیــرا بخشــی از بازار 
ــورهای  ــیمی ایران،کش ــوالت پتروش ــادرات محص ص

همســایه  اســت.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده 
ــه اینکــه عمــده صــادرات  ــا اشــاره ب ــی ب هــای نفت
پتروشــیمی ایــران، کشــورهای ترکیــه و عــراق 
اســت، گفــت: تعطیلــی مرزهــا و وجــود نااطمینانــی 
ــن  ــد، ممک ــه دارباش ــه ادام ــه چنانچ ــن زمین در ای
ــد. ــرار ده ــر ق ــی را تحــت تاثی ــازار صادرات اســت ب

وی تاکیــد کــرد: تغییــر رونــد قیمــت نفــت 
ــتگی دارد  ــک بس ــالس اوپ ــه اج ــه نتیج ــازار ب در ب
ــار  ــوان انتظ ــی ت ــند، م ــق برس ــه تواف ــه ب و چنانچ
ــود.   ــت ش ــدی تثبی ــا ح ــا ت ــت ه ــه قیم ــت ک داش
حســینی چالــش دیگــر پیــش روی بــازار نفــت را 
آزاد ســازی ۱۲ میلیــون بشــکه از ذخایــر راهبــردی 
ــد  ــکا دانســت و گفــت: ایــن موضــوع مــی توان آمری

فشــار بیشــتری بــر بــازار نفــت داشــته باشــد. 
وی یادآورشــد: ایــن خطــر وجــود دارد  کــه 
ــرد  ــالش ک ــد ت ــا شــود و بای ــار کرون عســلویه گرفت
تــا آســیب کمتــری ببینیــم و در ایــن صــورت مــی 
ــه  ــرای ورود ب ــت ب ــن فرص ــده از ای ــم در آین توانی

ــم. ــتفاده کنی ــد اس ــای جدی بازاره

مرزهای عراق به روی صادرکنندگان 
تخم مرغ باز شد

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار 
ــدی  ــش ۶ درص ــه کاه ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان ته اس
ــه  قیمــت تخــم مــرغ، از آغــاز صــادرات ایــن کاال ب

ــر داد. عــراق خب
ــش  ــور از کاه ــی پ ــر نب ــر، ناص ــزارش مه ــه گ ب
حــدود ۶ درصــدی قیمــت تخــم مــرغ در بــازار طــی 
ــت  ــن قیم ــت: میانگی ــر داد و گف ــر خب ــاه اخی یکم
هرکیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری بیــن ۷۷۰۰ 

ــا ۷۸۰۰ تومــان اســت. ت
ــا  ــه اینکــه شــیوع ویــروس کرون ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــه مختــل شــدن صــادرات ای در کشــور منجــر ب
کاال بــه عــراق شــده بــود، افــزود: طــی ۳ الــی ۴ روز 
اخیــر، عــراق مرزهــای خــود را بــرای صادرکننــدگان 
تخــم مــرغ بــاز کــرده و صــادرات ایــن محصــول از 

ســر گرفتــه شــده اســت.
ــه  ــادرات ب ــه داد: ص ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
افغانســتان نیــز بــه شــکل محــدود ادامــه دارد.

ــازار  ــکلی در ب ــه مش ــان اینک ــا بی ــور ب ــی پ نب
تخــم مــرغ در آســتانه شــب عیــد نخواهیــم داشــت، 
ــوب  ــرخ مص ــدود ن ــن کاال در ح ــت ای ــزود: قیم اف

ــد. ــد مان ــی خواه ــان( باق )۷۷۴۰ توم
ــدای  ــرغ را از ابت ــم م ــادرات تخ ــزان ص وی می

ــرد. ــالم ک ــن اع ــدود ۳۵ هزارت ــون ح ــال تاکن س
ــازار  ــامانی در ب ــه نابس ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ نب
ــل  ــه دلی ــت ذرت ب ــزود: قیم ــی اف ــای دام نهاده ه
کمبــود عرضــه افزایــش زیــادی داشــته و در حالــی 
کــه نــرخ مصــوب آن ۱۳۵۰ تومــان اســت در بــازار 
تومــان عرضــه  قیمــت هرکیلوگــرم ۲۱۰۰  بــه 

می شــود.
ــدگان  ــه کــرد: مشــکل دیگــر تولیدکنن وی اضاف
ــاالی  ــن ب ــا س ــر )ب ــای پی ــتار مرغ ه در بخــش کش
ــه  ــن زمین ــتارگاه در ای ــه کش ــت ک ــه( اس ۹۰ هفت
ــرغ  ــت م ــون قیم ــد چ ــکاری نمی کنن ــا هم ــا م ب
ــد مــرغ  گوشــتی پاییــن اســت و آنهــا تمایــل ندارن

ــد. ــتار کنن ــی دار کش چرب
ــازمان  ــالم س ــاس اع ــه داد: براس ــور ادام ــی پ نب
ــای  ــه مرغ ه ــتارگاه هایی ک ــور کش ــکی کش دامپزش
پیــر را کشــتار می کننــد بایــد دســتگاه تبدیــل 
ــه در  ــتارگاه هایی ک ــند و کش ــته باش ــات داش ضایع
ــد تعدادشــان محــدود  ــن دســتگاه را دارن کشــور ای

اســت.

اقتصاد

تولید ساالنه بیش از 55۰ هزار تن 
شیر در آذربایجان شرقی 

ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج ــاورزی اس جهادکش
ــه صــورت  ــن شــیر ب ســاالنه بیــش از ۵۵۰ هــزار ت
ســنتی و صنعتــی در اســتان تولیــد می شــود. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــدات دامــی ســازمان  ــود تولی ــاون بهب شــریفیان مع
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج ــاورزی اس جهادکش
ــه صــورت  ــن شــیر ب ســاالنه بیــش از ۵۵۰ هــزار ت

ســنتی و صنعتــی در اســتان تولیــد می شــود.
ــد شــیر ســنتی در کشــور و   شــریفیان گفــت: تولی
اســتان بیشــتر از شــیر صنعتی بــوده و ۶۰ الــی ۷۰ درصد 
شــیر تولیــدی به صــورت ســنتی و ۳۰ الــی ۴۰ درصد آن 

بــه صــورت صنعتــی در اســتان تولیــد می شــود.
او افــزود: ســاالنه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزارتــن لبنیــات 
ــی در  ــواد لبن ــایر م ــتوریزه و س ــیر پاس ــم از ش اع

ــود. ــد می ش ــتان تولی اس
ــرف در  ــات و مص ــوع لبنی ــه موض ــاره ب ــا اش او ب
جامعــه و چرخــه تولیــد و فــرآوری مــواد لبنی،افزود: 
حمایت هــای  گذشــته  ســال های  در  متاســفانه 
ــی  ــره و حت ــم به ــای ک ــص وام ه ــه، تخصی ــی روی ب
ــی  ــع لبن ــه صنای ــی روی ــد ب ــه رش ــای ارزی ب وام ه
ــرآوری  دامــن زده اســت، چراکــه وقتــی ظرفیــت ف
ــکالت و  ــروز مش ــث ب ــد باع ــدات باش ــش از تولی بی
چالش هــای متعــددی در ایــن زمینــه خواهــد شــد.

ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهادکشــاورزی اســتان گفــت: اگــر تولیدکننــدگان 
ــره  ــره ارزش و زنجی ــب زنجی ــات اســتان در قال لبنی
تولیــد فعالیــت کننــد، تامیــن مالــی زنجیــره ارزش 
ــا  ــام واحد ه ــت تم ــد توانس ــد خواه ــره تولی و زنجی
ــد. ــت کن ــتیبانی و حمای ــد را پش ــای تولی و حلقه ه

او بــا اشــاره بــه ایــن کــه واحد هــای تولیــد مــواد 
لبنــی در ســطح اســتان بــه صــورت جزیــره ای عمــل 
ــه ۵۰۰۰  ــک ب ــال نزدی ــر س ــزود: ه ــد، اف می کنن
ــه زیربخــش دام در اســتان  ــه ب ــال یاران ــارد ری میلی
ــفانه  ــد، متاس ــاص می یاب ــرقی اختص ــان ش آذربایج
ایــن یارانه هــا در قالــب زنجیــره ارزش و تولیــد 

ــد. ــرار نمی گیرن ــرداری ق ــره ب ــورد به م
او بــه تولیدکننــدگان صنایــع لبنــی توصیــه کــرد 
ــب تشــکل های  ــی در قال ــا تشــکیل زنجیره های ــا ب ت
تولیــدی اعــم از اتحادیــه دامــداران، انجمــن صنایــع 
تبدیلــی و کارخانجــات خــوراک دام نســبت بــه 
تولیــد و فــرآوری مــواد لبنــی اقــدام کننــد تــا هــم 
قیمــت تمــام شــده محصــوالت افزایــش نیابــد و هــم 
محصــوالت تولیــدی تقاضامحــور و اقتصــادی باشــد.

شـریفیان در خصـوص موضوع دخالـت و یا دخالت 
نکردن دولـت در قیمت گذاری محصوالت لبنی، افزود: 
حمایت هـای دولت از تولیدکنندگان لبنیات بیشـتر در 
قالـب پشـتیبانی و حمایت از تولید و تامیـن نهاده های 
مـورد مصـرف بـرای تولیـدات دام و طیور اسـت که در 
نهایـت به عنـوان مـواد اولیـه کارخانجـات و صنایع در 

راسـتای تولید شـیر و گوشـت انجام می شـود.
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سخنگوی شورای شهر تهران تذکر داد:

تأخیر 8ماهه در خصوص ارائه الیحه 
فرآیند صدورپروانه عملیات ساختمانی

تهــران  شــهر  اســالمی  شــورای  ســخنگوی 
نســبت بــه عــدم ارائــه الیحــه فرآینــد صــدور 
ــاختمانی  ــی س ــاختمانی و گواه ــات س ــه عملی پروان

تذکــر داد.
بــه گــزارش مهــر، علــی اعطــا در جلســه علنــی 
شــورای اســالمی شــهر تهــران بــا تشــکر از اقدامــات 
ــه  ــری ک ــای موث ــت تالش ه ــهری باب ــت ش مدیری
ــا انجــام داده  ــروس کرون در حــوزه پیشــگیری از وی
از تالش هــای مدیریــت شــهری  اســت، گفــت: 
ــای  ــا در فضاه ــترش کرون ــری از گس ــرای جلوگی ب

ــم. ــکر می کن ــهر تش ــی ش عموم
وی در ادامــه تذکــری در خصــوص عــدم اجرایــی 
ــات شــورای شــهر تهــران داد  شــدن یکــی از مصوب
ــه ارائــه  ــزام شــهرداری تهــران ب ــه ال و گفــت: مصوب
الیحــه فرآینــد صــدور پروانــه عملیــات ســاختمانی 
و گواهی هــای ســاختمانی کــه در تاریــخ ۳۰ تیرمــاه 
ــی دو  ــید، مهلت ــب رس ــه تصوی ــورا ب ــال در ش امس
ــه شــهرداری داده  ــن الیحــه ب ــه ای ــرای ارائ ماهــه ب

شــد.
اعطــا ادامــه داد: امــا علیرغــم گذشــت قریــب بــه 
ــال نشــده  ــورا ارس ــه ش ــن الیحــه ب ــاه ای هشــت م

اســت.
ســخنگوی شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه 
ــاختمانی از  ــای س ــه و گواهی ه ــدور پروان ــوزه ص ح
حوزه هــای پــر مشــکل و پــر از نارضایتــی در میــان 
شــهروندان اســت، گفــت: انتظــار مــی رود شــهرداری 
ــه  ــن مصوب ــه ای ــبت ب ــتری نس ــه بیش ــران توج ته
داشــته باشــد و در اســرع وقــت الیحــه مربوطــه را 
ــه کــردن  ــه شــورای شــهر جهــت بررســی و بهین ب

فرآینــد و تصویــب ارائــه کننــد.

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق؛
مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت 

خانوارهای کم درآمد در سال ۹۹

عضـــو هیـــات رییســـه کمیســـیون تلفیـــق 
بودجـــه ســـال ۹۹، از تصویـــب تمهیـــدات الزم 
بـــرای تولیـــد و عرضـــه واحدهـــای مســـکونی بـــا 
اولویـــت الگـــوی مصـــرف در کمیســـیون تلفیـــق 

ــر داد.  خبـ
ـــفنژاد از  ـــر یوس ـــی اصغ ـــا، عل ـــزارش ایرن ـــه گ  ب
ـــه  ـــه بودج ـــره ۸ الیح ـــه تبص ـــد ب ـــک بن ـــاق ی الح
ـــه  ـــن الحاقی ـــاس ای ـــت: براس ـــر داد و اظهارداش خب
دولـــت مجـــاز اســـت بـــا اســـتفاده از زمین هـــای 
در اختیـــار در قالـــب مشـــارکت بـــا بخـــش 
ـــرای  ـــدات الزم را ب ـــی تمهی ـــا غیردولت ـــی ی خصوص
ـــت  ـــا اولوی ـــکونی ب ـــای مس ـــه واحده ـــد و عرض تولی

الگـــوی مصـــرف فراهـــم ســـازد.
نماینـــده مـــردم ســـاری در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی افـــزود: وزارت راه و شهرســـازی موظـــف 
اســـت نســـبت بـــه شناســـایی خانوارهـــای فاقـــد 
مســـکن متقاضـــی ایـــن واحدهـــای بـــا اولویـــت 
خانوارهـــای کـــم درآمـــد از طریـــق ســـامانه 

مناســـب اقـــدام کنـــد.
ــی  ــور اجرایـ ــه منظـ ــه داد: بـ ــفنژاد ادامـ یوسـ
کـــردن مفـــاد ایـــن بنـــد بـــا »هـــدف کاهـــش 
قیمـــت تمـــام شـــده مســـکن«  ســـایر دســـتگاه  
هـــای اجرائـــی ذیربـــط ازجملـــه وزارتخانه هـــای 
ــازمان  ــهرداری ها، سـ ــور، شـ ــرو، کشـ ــت، نیـ نفـ
تامیـــن اجتماعـــی، بنیـــاد مســـکن انقـــالب 
اســـالمی و بانـــک مرکـــزی موظفنـــد در زمینـــه 
ــن  ــی، تامیـ ــن مالـ ــای الزم تامیـ ــه مجوزهـ ارائـ
ـــکاری  ـــی هم ـــات اجرائ ـــی و اقدام ـــات زیربنای خدم
الزم را بـــا وزارت راه و شهرســـازی بـــه عمـــل 

آورنـــد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای کاهش قیمت مسکن

نایب رئیس کمیسـیون تلفیق الیحه بودجه۹۹ مجلس شـورای اسـالمی 
از مصوبه این کمیسـیون برای کاهش تمام شـده قیمت مسـکن خبر داد. 

بــه گــزارش ایســنا، علــی اصغــر یوســف نــژاد، بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــن  ــل صح ــال ۹۹ در مح ــه س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــه کمیس جلس
علنــی مجلــس گفــت: براســاس مصوبــه کمیســیون تلفیــق، دولــت مجــاز 
ــا  ــارکت ب ــب مش ــار در قال ــای در اختی ــتفاده از زمین ه ــا اس ــت ب اس
بخــش خصوصــی بــا غیــر دولتــی تهمیــدات الزم بــرای تولیــد و عرضــه 
ــا اولویــت الگــوی مصــرف فراهــم کنــد وزارت راه  واحدهــای مســکونی ب
ــد از  ــم درآم ــای ک ــایی خانواره ــه شناس ــبت ب ــت نس ــف اس ــز موظ نی

ــدام کننــد. ــق ســامانه مناســب اق طری
بــه گفتــه یوســف نــژاد، طبــق این مصوبــه بــه منظــور اجرایی کــردن مفاد 
ــای  ــه وزارت خانه ه ــط از جمل ــی ذی رب ــایر دســتگاه های اجرای ــد س ــن بن ای
نفــت، نیــرو، کشــور، شــهرداری ها، ســازمان تامیــن اجتماعی،  بنیاد مســکن و 
بانــک مرکــزی موظــف هســتند بــا هــدف کاهــش قیمت تمام شــده مســکن 
در زمینــه ارائــه مجوزهــای الزم، تامیــن مالــی، تامیــن خدمــات زیــر بنایــی و 

اقدامــات اجرایــی همــکاری الزم را بــا وزارت راه بــه عمــل آورنــد.
ــه  ــق مصوب ــت: طب ــن گف ــق همچنی ــیون تلفی ــس کمیس ــب رئی نای
ــازه داده  ــران اج ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ش ــق ب ــیون تلفی ــر کمیس دیگ
می شــود تــا ســقف بدهــی ارزی سررســید شــده ایــن شــرکت بــه بانــک 
ــاوت  ــه التف ــا ب ــت، ســالیانه از محــل م ــای ســپه و مل ــزی و بانک ه مرک
ظرفیــت نفــت خــام تولیــدی )پــس از کســر مصــارف داخلــی و صــادرات 
ممکــن در شــرایط تحریــم( بــه ایــن بانک هــا نفــت خــام تحویــل دهــد.

ــه معــادل ۸۵.۵ درصــد ارزش نفــت  ــن مصوب ــه گفتــه وی طبــق ای ب
ــرای تســویه مطالبــات ارزی سررســیده  ــت( ب خــام تحویلــی )ســهم دول
شــده و ۱۴.۵ درصــد بــه شــرکت ملــی نفــت اختصــاص خواهــد یافــت.

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی همچنیــن گفــت: کمیســیون 
ــن  ــهمیه بنزی ــر س ــاص ۶۰ لیت ــا اختص ــر ب ــه ای دیگ ــق در مصوب تلفی

ــرده اســت. ــت ک ــا موافق ــه خودروه ــورزوی ب ن
ــات پیــش از ایــن توســط کمیتــه تعییــن شــده از ســوی  ایــن مصوب
ــروز  ــه ام ــه در جلس ــود ک ــیده ب ــب رس ــه تصوی ــق ب ــیون تلفی کمیس

ــید. ــز رس ــیون نی ــن کمیس ــب ای ــه تصوی ــق ب ــیون تلفی کمیس
ــه  ــت فاصل ــت رعای ــق جه ــیون تلفی ــه کمیس ــت جلس ــی اس گفتن
بیــن نماینــدگان و بــاز تــر بــودن فضــا بــه جــای کمیســیون تلفیــق در 
محــل صحــن علنــی مجلــس برگــزار شــده تــا بــه ایــن ترتیــب از شــیوع 

ــا نیــز جلوگیــری شــود. ــروس کرون وی

با دستور شهردار تبریز
متقاضیان پروانه ساختمانی می توانند 

تا پایان اسفند بدون طی کامل 
تشریفات اداری نسبت به تسویه 

حساب مالی اقدام کنند 

ـــاه  ـــور رف ـــه منظ ـــتور داد ب ـــز دس ـــهردار تبری ش
ــکان  ــال امـ ــان امسـ ــا پایـ ــهروندان تـ ــال شـ حـ
ـــه  ـــان پروان ـــرای متقاضی ـــی ب ـــاب مال ـــویه حس تس
ــریفات اداری  ــل تشـ ــی کامـ ــدون طـ ــاخت بـ سـ

فراهـــم شـــود. 
بـــه گـــزارش شـــهریار، در بخشـــنامه شـــهردار 
ـــن  ـــرار گرفت ـــه ق ـــت ب ـــا عنای ـــت: ب ـــده اس ـــز آم تبری
ــه  ــب تعرفـ ــال و تصویـ ــی سـ ــای پایانـ در روزهـ
ـــهروندان  ـــزم ش ـــز ع ـــال ۹۹ و نی ـــی س ـــوارض محل ع
بـــرای عـــدم مشـــمولیت افزایـــش نـــرخ عـــوارض 
مربـــوط بـــه تعرفـــه ســـال آتـــی و بهـــره منـــدی 
از تخفیـــف ۱۰درصـــدی شـــورای اســـالمی شـــهر 
ـــز  ـــهروندان عزی ـــور ش ـــش حض ـــاهد افزای ـــز، ش تبری
در واحدهـــای مختلـــف شـــهرداری و ســـازمان 

نظـــام مهندســـی هســـتیم.
ـــاص  ـــت خ ـــه وضعی ـــت ب ـــا عنای ـــه داد: ب او ادام
ـــروس  ـــیوع وی ـــا ش ـــه ب ـــه در رابط ـــود در جامع موج
ـــز  ـــت مســـائل بهداشـــتی و پرهی ـــزوم رعای ـــا و ل کرون
ــهرداری،  ــای شـ ــهروندان در واحدهـ از تجمـــع شـ
ـــی  ـــاب مال ـــویه حس ـــکان تس ـــود ام ـــی ش ـــرر م مق
عـــوارض مربـــوط بـــه پروانـــه ســـاختمانی بـــدون 
ـــازه  ـــای س ـــد نقشـــه ه طـــی تشـــریفات اداری و تایی

ـــود. ـــم ش ـــق فراه ـــه مناط ـــاری در کلی و معم
شـــهردار تبریـــز یـــادآور شـــد: شـــهروندان 
عزیـــز مـــی تواننـــد صرفـــا بـــا ارائـــه مشـــخصات 
ــود در  ــای موجـ ــدازه هـ ــاد و انـ ــاختمان و ابعـ سـ
ـــال  ـــان س ـــل از پای ـــا قب ـــاری ت ـــای معم ـــه ه نقش
ـــرخ  ـــش ن ـــمول افزای ـــرده و مش ـــاب ک ـــویه حس تس

عـــوارض ســـال آتـــی نباشـــند.

»مدیریت شهری تهران« هماهنگ با وزارت بهداشت 
در حال مقابله با کرونا است 

رئیــس شــورای شــهر تهــران گفــت: »مدیریــت شــهری« هماهنــگ بــا 
وزارت بهداشــت در حــال انجــام وظایــف محولــه در مقابلــه بــا کرونا اســت. 
بـه گـزارش تسـنیم؛ محسـن هاشـمی در جریـان برگـزاری دویسـت و 
دومین جلسـه شـورای شـهر تهـران اظهـار کرد: در شـرایطی هسـتیم که 
مردم دوران سـختی را سـپری می کنند و ماه پایانی سـال دشـوار ۱۳۹۸، 
شـاهد بـروز وضعیتـی خـاص در جامعه بـه دلیـل اپیدمی کرونا هسـتیم.

ــا،  ــا کرون ــه ب ــه زحمتکشــان در عرصــه مقابل ــی از هم ــا قدردان وی ب
ــا در تهــران و  ــا کرون بــه خصــوص دکتــر زالــی، رئیــس ســتاد مبــارزه ب
دکتــر کرمــی، مســئول ســتاد مدیریــت بحــران شــهر تهــران افــزود: ایــن 
بیمــاری موجــب شــده هــم ســالمت جامعــه تهدیــد شــود و هــم اقتصــاد 
ــق  ــه رون ــه وابســته ب ــل توجهــی از شــهروندان ک و معیشــت بخــش قاب

شــب عیــد و ایــام پایانــی ســال اســت آســیب ببینــد.
ــوزه  ــران ح ــه کارگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی
نظافت،گردشــگری، غذایــی، فروشــندگان، تولیدکننــدگان و دستفروشــان و 
بســیاری از صنایــع وابســته بــا اختــالل در زندگــی خــود مواجــه شــده اند، 
ــت و  ــی از دول ــا، انتظــار اصل ــا کرون ــه ب متذکــر شــد: اگــر در بخــش مقابل
ــه  ــف ب ــهروندان موظ ــود دارد و ش ــی وج ــات عموم ــرای اقدام ــت ب حاکمی
رعایــت بهداشــت فــردی هســتند، در حــوزه معیشــت و اقتصــاد بخــش قابل 
توجهــی از جامعــه کــه جــزو حقوق بگیــران دولــت و نهادهــا نیســتند، بــار 
اصلــی بــر دوش خیریــن و نیکــوکاران اســت کــه در حــد تــوان و بضاعــت 
خــود، فشــار مضاعــف بــر نگرانــی مربــوط بــه ســالمت را از پــدران و مادرانی 

کــه در ایــن ایــام شــرمنده فرزنــدان خــود هســتند بــردارد.
آزمــون  نوعــی  بالیــا،  و  اینکــه ســوانح طبیعــی  بیــان  بــا  وی 
همنوع دوســتی و انســانیت نیــز هســت، یــادآور شــد: خوشــبختانه 
ــد و در  ــرون آمده ان ــق بی ــی موف ــن آزمون های ــواره از چنی ــان هم ایرانی
زلزلــه قبــل و ســیل ابتــدای ســال، شــاهد جوشــش احساســات انســانی و 

کمک هــای مــردم بــه آســیب دیدگان بودیــم.
هاشــمی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه مدیریــت شــهری هماهنــگ بــا 
ــا  ــا کرون ــه ب ــه در مقابل ــف محول ــام وظای ــال انج وزارت بهداشــت، در ح
ــود  ــات خ ــاخت ها و امکان ــد از زیرس ــن می توان ــزود: همچنی ــت، اف اس
ــور  ــه منظ ــهروندان ب ــی ش ــه و مردم ــای داوطلبان ــاد پویش ه ــرای ایج ب
کمــک بــه یکدیگــر و همچنیــن تأمیــن کاالهــای بهداشــتی و پیشــگیرانه 
ــت  ــرک معاون ــه تح ــد ک ــتفاده کن ــه اس ــروم جامع ــار مح ــرای اقش ب

ــد. ــاب می کن ــهرداری را ایج ــی ش اجتماع
رئیــس شــورای شــهر تهــران افــزود: تشــکل های مردم نهــاد یــا ســمن ها 
کــه روز ســمن ها را نیــز پشــت سرگذاشــتیم، ابــزار کارآمــدی بــرای 
ســازماندهی و اثربخشــی اقدامــات داوطلبانــه هســتند کــه ســتاد ســمن های 
ــد. ــا کن ــه ایف ــن زمین ــری در ای ــد نقــش موث شــورای شــهر تهــران می توان

وی ادامـه داد: بـرای کاهش آسـیب های خانواده بزرگ مدیریت شـهری نیز 
در ایـن ایـام پیک بیمـاری، تدابیری از قبیل کاهش نیروی انسـانی مسـتقر در 
ادارات و تمرکـز بـر حوزه خدمات شـهری و نظافت را می تـوان پیش بینی کرد.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر تهــران از اصحــاب رســانه نیــز خواســت 
کــه توجــه داشــته باشــند ایجــاد فضــای پرتنــش و افــزودن بــه نگرانــی 
ــانی  ــار اطالع رس ــوان در کن ــد و می ت ــی را کاهــش می ده ــی، ایمن عموم
دقیــق و بــروز، امیــد را بــه جامعــه تزریــق کــرد و در میــان زشــتی های 

بیمــاری، زیبایی هــای خدمــت و همنــوع دوســتی را برجســته کــرد.

شهر و شورا

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
آذربایجـان شـرقی گفت: فرآیند بـرق دار کردن ۱۰ 
هـزار چـاه دیزلـی کشـاورزی در اسـتان آغاز شـد. 
بــه گــزارش فــارس، اکبــر فتحــی در جلســه 
بررســی بــرق دارکــردن ۱۰ هــزار و ۲۶۲ حلقــه 
چــاه کشــاورزی دیزلــی اســتان بــا بیــان اینکــه 
شــورای اقتصــاد در ســال ۱۳۹۳ طرحــی را 
ــش  ــدف آن کاه ــه ه ــاند ک ــب رس ــه تصوی ب
کشــاورزی  چاه هــای  در  گازوییــل  مصــرف 
ــالش دارد  ــرح ت ــن ط ــت: ای ــار داش ــود اظه ب
ــرق شــبکه سراســری  ــرق ) ب ــی ب ــا جایگزین ب
ــر  ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــرق حاصــل از ان ــا ب ی
ــد  ــا مول ــا خورشــیدی ی ــادی ی ــرژی ب ــر ان نظی
هــای گازســوز( به جــای گازوییــل مصرفــی در 
ــر  ــالوه  ب ــاورزی،  ع ــای کش ــاژ آب چاه ه پمپ
صرفــه جویــی، باعــث بهبــود شــرایط اقتصــادی 

ــود. ــور ش ــزراع کش ــت محیطی در م و زیس
وی بـا بیان اینکه برای تشـویق کشـاورزان به 
ایـن امـر،  یارانه هایـی در نظر گرفته شـده اسـت 

گفـت: یارانـه اختصـاص یافتـه برای هر کشـاورز 
متغیـر بـوده که این مقدار براسـاس شـرایط چاه 
مصـرف  میـزان  و  بهره بـرداری(  پروانـه  )طبـق 
گازوییل در چاه )طبق سـهمیه رسـمی کشاورز( 
تعییـن می شـود و در صورتـی که کشـاورز تمام 
مراحـل اجـرای طـرح )تجدید منبع انـرژی چاه( 
را طبـق شـرایط و الزاماتـی که ارایه شـده اسـت 
بـه درسـتی طـی کنـد،  در طـول مـدت هشـت 

سـال از یارانـه  مربوطـه بهره منـد خواهد شـد.
فتحــی بــا بیــان اینکــه  لــزوم اســتفاده 
مناســب تر از منابــع طبیعــی و پایــه،  امــری 
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــت اف ــر اس اجتناب ناپذی
کشــور  در  دیزلــی  کشــاورزی  چاه هــای 
انــرژی  تامیــن  بــرای  نفــت گاز  از ســوخت 
پمپ هــای آب اســتفاده مــی کننــد و بــا توجــه 
بــه اینکــه دولــت ســالیانه هزینــه زیــادی بابــت 

یارانــه ســوخت تحویلــی بــه کشــاورزان پرداخت 
ــرداری از  ــرای بهره ب ــاورزان ب ــد و کش ــی کن م
ــل  ــادی تحم ــقت های زی ــی مش ــای دیزل چاه ه
ــای  ــردن چاه ه ــرق دار ک ــرح ب ــد، ط ــی کنن م
ــه  ــرار گرفت ــت ق کشــاورزی در دســتور کار دول
اســت و در ایــن طــرح، انرژی هــای تجدیدپذیــر 
)خورشــید و بــاد(، شــبکه بــرق سراســری 
ســوخت  جایگزیــن  گازســوز  موتورهــای  و 
گازوییــل در چاه هــای کشــاورزی خواهــد شــد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان با 
بیـان اینکـه تاکنـون بـا گذشـت حدود ۵ سـال 
از ابـالغ مصوبـه شـورای اقتصـاد در خصـوص 
اقـدام  کشـاورزی  هـای  چـاه  کـردن  برقـدار 
چنـدان موثـری در اسـتان اتفـاق نیفتاده اسـت 
باقیمانـده  فرصـت  در  رود  مـی  امیـد  گفـت: 
تمدیـد شـده تـا سـال ۱۴۰۲  بـا هماهنگـی و 

دسـتور اسـتانداری اقدامـی صـورت گیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه موضوع برقـدار کـردن چاه 
تقاضـا محـور می باشـد و وقتـی بـرای ۴۱۰ حلقه 
طـرح نهایی شـده و بهـره بـردار تقاضـا داده قطعاً 
آمـاده پرداخـت هزینـه هـا مربـوط بـه خـود مـی 
باشـد، افـزود: بـرای تعـداد ۴۱۰ حلقـه چـاه که با 
تقاضـای بهره بـرداران در شهرسـتانهای شبسـتر، 
مرند و هشـترود پرونده تشکیل شـده برنامه ریزی 
ونسـبت بـه  بـرق دار کـردن آنهـا اقدام می شـود.

تاالرهـا  در  را  خـود  مراسـم های  همچنـان  مـردم  از  برخـی 
برگـزار می کننـد، امـا طـرف دیگـر ماجـرا کسـانی هسـتند کـه 
باتوجـه بـه شـرایط فعلـی لغو مراسـم یـا جابجایـی آن بـه زمانی 
دیگـر را ترجیح داده و خواسـتار فسـخ قراردادهای خود هسـتند. 
از  نگرانـی  بـر  مـردم عـالوه  روزهـا  ایـن  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
وضعیـت سـالمت خـود، دغدغه هایـی از جنس لغو مراسـم های از 
پیش تعییـن شـده دارنـد کـه از بلیـت پـرواز و هتل هـا و تورهای 
ررزو شـده تا جشـن ها و مراسـم های عروسـی را شـامل می شـود.

ــد  ــر بتوانن ــردم راحت ت ــه م ــرای آن ک ــف ب ــوف مختل صن
برنامه هــای از پیش تعییــن شــده خــود را لغــو کننــد، بــا صــدور 
ــه ای از  ــه جریم ــتور داد ک ــه دس ــای مربوط ــه واحده ــه ب ابالغی
متقاضیــان لغــو دریافــت نشــود کــه یکــی از ایــن مــوارد مربــوط 

ــود. ــا ب ــو مراســم های عروســی و تاالره ــه لغ ب
ــای  ــه تاالره ــس اتحادی ــا«، ریی ــرو ابراهیمی نی ــتر »خس پیش
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــا اع ــه ایرن ــس ب ــز مجال ــی و تجهی پذیرای
ــو  ــتار لغ ــتی خواس ــایل بهداش ــل مس ــه دلی ــراد ب ــه اف چنانچ
ــت  ــازه دریاف ــی اج ــای پذیرای ــند، تاالره ــود باش ــای خ برنامه ه

جریمــه از آنهــا ندارنــد؛ امــا پــس از گذشــت چنــد روز مخاطبــان 
ــو مراســم ها  ــرای لغ ــا ب ــه برخــی تاالره ــد ک ــا، اطــالع دادن ایرن
ــد و  ــت می کنن ــراد دریاف ــه از اف ــد جریم ــا ۳۵ درص ــن ۱۰ ت بی

ــان نیســتند. ــه آن ــه بازگشــت ودیعــه ب ــا حاضــر ب ی
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن جمل ــیده« ای ــا نرس ــت م ــه دس ــه ب »ابالغی
ــدگان  ــه از لغوکنن ــت جریم ــان دریاف ــه خواه ــاالرداران ک برخــی ت
ــالم  ــئولیت اع ــگرانه و بی مس ــن پرخاش ــا لح ــد ب ــم ها بودن مراس
کردنــد؛ ایــن در حالــی اســت که رییــس اتحادیــه تاالرهــای پذیرایی 
امــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار تاکیــد کرد:ابالغیــه بــه تمــام تاالرها 
ارســال شــده و چنانچــه تــاالری از افــرادی کــه خواهــان لغــو مراســم 
ــون نظــام  ــر اســاس مــاده ۲۸ قان هســتند، جریمــه طلــب کنــد، ب

ــا آنهــا برخــورد شــده و واحــد پلمــپ می شــود. صنفــی ب

تشریفاتی ها هم مجوزی برای دریافت جریمه ندارند
مـردم در شـرایط نامسـاعد اپیدمـی ویـروس کرونـا، در ارتبـاط با 
مجموعـه هایـی کـه کار تشـریفات مراسـم مختلـف از جمله جشـن 
ازدواج را انجـام مـی دهنـد، هـم بـا بلوکـه کـردن پیـش پرداخـت یا 

ودیعـه و یـا پرداخت جریمه روبرو شـده انـد، تازه عـروس و دامادهایی 
کـه چشـم بـه راه رسـیدن اسـفند مـاه بوده انـد تـا جشـن پیونـد 
بگیرنـد، اکنـون بدلیل بیمـاری مزبور مراسـم را لغو کـرده اند، برخی 
از تشـریفاتی ها کـه برگـزاری مراسـم را عهده دار شـده بودنـد، زیر بار 
دریافـت نکـردن جریمه نمـی روند و به مشـتریان می گوینـد ابالغیه 
مربـوط بـه تاالرهـای پذیرایـی بـوده و به تشـریفات ارتباطی نـدارد.

رییــس اتحادیــه تاالرهــای پذیرایــی در ایــن زمینــه نیــز بــه 
ــریفات هایی  ــی تش ــح داد: تمام ــا توضی ــادی ایرن ــگار اقتص خبرن
ــز  ــتند نی ــی هس ــای پذیرای ــرارداد تاالره ــد ق ــده دار عق ــه عه ک

ــوند. ــه می ش ــن ابالغی ــامل ای ش
بــه گفتــه ابراهیمــی، تمــام واحدهــای صنفــی تاکنــون مطیــع 
دســتورات اتحادیــه بوده انــد و تــا ایــن لحظــه مــوردی از تخلــف 

و شــکایت ثبــت نشــده اســت.
وی همچنیــن از مــردم خواســت بــا مســووالن تاالرهــا کــه در 
ــا  ــد، ت ــت نکنن ــه دریاف ــا جریم ــد از آنه ــن شــرایط پذیرفته ان ای
حــد امــکان همــکاری و تعامــل دوطرفــه داشــته باشــند تــا ایــن 

شــرایط نیــز بــا کمتریــن مشــکل بگــذرد.

ـــرقی  ـــان ش ـــالب آذربایج ـــرکت آب و فاض ـــل ش ـــر عام  مدی
ــان  ــردم آذربایجـ ــرف آب مـ ــدی مصـ ــش ۱۰ درصـ از افزایـ

شـــرقی در یـــک هفتـــه ی گذشـــته خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، ایمانلـــو مدیـــر 
ـــش  ـــرقی از افزای ـــان ش ـــالب آذربایج ـــرکت آب و فاض ـــل ش عام
ـــک  ـــرقی در ی ـــان ش ـــردم آذربایج ـــرف آب م ـــدی مص ۱۰ درص
هفتـــه ی گذشـــته خبـــر داد و گفـــت: بـــا شـــیوع بیمـــاری 
ـــتان  ـــردم اس ـــی م ـــا، آب مصرف ـــه تکانی ه ـــاز خان ـــا و آغ کرون

ـــت. ـــه اس ـــش یافت افزای
ـــتان  ـــردم اس ـــاالی آب م ـــرف ب ـــه مص ـــاره ب ـــا اش ـــو  ب  ایمانل
ـــی از  ـــال نگران ـــه دنب ـــت: ب ـــته، گف ـــه ی گذش ـــک هفت ـــی ی ط
ـــکات  ـــدان ن ـــت دوچن ـــرورت رعای ـــا و ض ـــاری کرون ـــیوع بیم ش
ـــدن  ـــک ش ـــن نزدی ـــهروندان و همچنی ـــوی ش ـــتی از س بهداش
ـــردم  ـــرف آب م ـــا، مص ـــه تکانی ه ـــاز خان ـــد و آغ ـــال جدی ـــه س ب
ـــه طـــور چشـــمگیری افزایـــش یافتـــه اســـت، برهمیـــن  اســـتان ب
ـــی  ـــه تکان ـــروری و خان ـــارف غیرض ـــد از مص ـــردم بای ـــاس م اس

ـــد. ـــودداری کنن خ
ـــا  ـــا کرون ـــه ب ـــردی در مقابل ـــت ف ـــت بهداش ـــزود: رعای او اف
ـــه  ـــرف آب را ب ـــد مص ـــردم بای ـــی م ـــوده، ول ـــروری ب ـــری ض ام

ـــد. ـــت کنن ـــی مدیری خوب
او بـــا بیـــان این کـــه مصـــرف آب بـــه صـــورت اســـتاندارد 
ـــت،  ـــبانه روز اس ـــرد در ش ـــر ف ـــرای ه ـــر ب ـــور ۱۵۰ لیت در کش

ـــتان  ـــرف آب در اس ـــته، مص ـــه ی گذش ـــک هفت ـــی ی ـــت: ط گف
مـــا بـــه ویـــژه در شـــهر تبریـــز، ۲۱۵ لیتـــر در شـــبانه روز 
بـــرای هـــر نفـــر بـــرآورد شـــده اســـت، یعنـــی هـــر فـــرد 
ـــرف  ـــوری مص ـــتاندارد کش ـــتر از اس ـــر آب بیش ـــش از ۵۰ لیت بی

می کنـــد.
ایمانلـــو گفـــت: طـــی چنـــد مـــاه اخیـــر مصـــرف آب در 
اســـتان ۱۹۰ لیتـــر بـــرای هـــر فـــرد در شـــبانه روز بـــرآورد 
ـــا،  ـــه تکانی ه ـــاز خان ـــا و آغ ـــیوع کرون ـــا ش ـــی ب ـــود، ول ـــده ب ش

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــر افزای ـــه ۲۱۵ لیت ـــزان ب ـــن می ای
ـــی در  ـــود آب کاف ـــا وج ـــز ب ـــوارد نی ـــی م ـــزود: در برخ او اف
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــرا ک ـــویم؛ چ ـــه می ش ـــکل مواج ـــا مش ـــازن ب مخ
اســـتفاده ی همزمـــان مـــردم از منابـــع آبـــی، شـــبکه دارای 
کشـــش کافـــی نمی باشـــد و بـــه همیـــن دلیـــل در برخـــی 

مناطـــق مشـــکل آب ایجـــاد می شـــود.
ایمانلـــو گفـــت: مـــردم از مصـــارف غیرضـــروری در ایـــن 

ایـــام خـــودداری کننـــد.

تاالهاریی که جریمه کنسلی بگیرند، پلمپ می شوند 

فرآیند برق دار کردن 1۰ هزار چاه دیزلی 
کشاورزی در آذربایجان شرقی کلید خورد 

افزایش میزان مصرف آب در آذربایجان شرقی 

 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

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/12

)روزنامه عجب شیر(
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در راستای مبارزه با کرونا ویروس

2۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت 
اختصاص یافت

ــاص  ــه از اختص ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــرای  ــت ب ــه وزارت بهداش ــان ب ــارد توم ۲۰۰ میلی

ــر داد.  ــروس خب ــا وی ــا کرون ــارزه ب مب
ــت در  ــر نوبخ ــد باق ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
صفحــه شــخصی خــود در اینســتاگرام نوشــت: 
ــران  ــرای جب ــور ب ــس جمه ــتور رئی ــرای دس در اج
کارکنــان  و  پرســتاران  درمانــی،  کادر  خدمــات 
حــوزه ســالمت در مبــارزه بــا کرونــا، دســتور 

تخصیــص۲۰۰ میلیــارد تومــان صــادر شــد.
ــن نوبخــت، دســتور اختصــاص ۵۳۰  پیــش از ای
میلیــارد تومــان بــه وزارت بهداشــت و درمــان بــرای 

مقابلــه بــا کرونــا را داده بــود.
عــالوه برایــن، معــادل ۱۰۰ میلیــارد تومــان 
ــرای  ــدارس ب ــط م ــازی محی ــت بهس ــم در جه ه
ــروس  ــا وی ــترش کرون ــیوع و گس ــگیری از ش پیش

ــت. ــاص یاف اختص
همچنیــن، ایــن مقــام مســئول اعــالم کــرده بــود 
کــه بــا هــدف حمایــت و پشــتیبانی موثــر از فعــاالن 
حــوزه بهداشــت و درمــان بــه ویــژه بــرای معوقــات 
ــتان های  ــات بیمارس ــکی و مطالب ــه کادر پزش کاران
دســتور  داروخانه هــا  و  دولتــی  و  دانشــگاهی 
تخصیــص ۱۶۶۵ میلیــارد تومــان بــه ســازمان بیمــه 

ــران صــادر شــده اســت. ســالمت ای

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:
تمامی مکاتبات با سازمان برنامه و 

بودجه به صورت الکترونیکی انجام شود

معاون توسـعه منابع انسـانی و پشـتیبانی سازمان 
مکاتبـات  تمامـی  گفـت:  کشـور  بودجـه  و  برنامـه 
مربـوط به این سـازمان فقـط به صـورت الکترونیکی 

و از طریـق شـبکه پیـام دولـت صـورت گیرد. 
بـه گـزارش ایرنـا،  زهـرا اربابـی طـی نامـه ای بـه 
تمامـی وزارت خانه هـا، سـازمان ها و ارگان های متصل 
بـه شـبکه پیـام دولـت بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری 
مسـری کرونـا و لزوم رعایـت اصول بهداشـتی بر عدم 
مراجعـات حضـوری مـردم و رابطیـن بین دسـتگاهی 

بـه سـازمان برنامـه و بودجـه تاکیـد کرد.
وی از دسـتگاه های مختلف خواسـت در راسـتای 
کاهـش حداکثـری تمـاس افـراد بـا اشـیا متعـدد از 
قبیـل بسـته پـاکات کاغـذ و غیـره ضمـن کاهـش 
مراجعـات، تمامـی مکاتبـات مربـوط به این سـازمان 
فقـط بـه صـورت الکترونیکـی و از طریق شـبکه پیام 

دولـت صـورت گیرد.

توقف تردد مسافر در مرز نوردوز 

ــف  ــرقی از توق ــان ش ــرکات آذربایج ــر گم  ناظ
ــت:  ــر داد و گف ــوردوز خب ــرز ن ــافر از م ــردد مس ت
اجــازه تــردد مســافران ایرانــی از طریــق پایانــه 

نمی شــود.  داده  نــوردوز  مــرزی 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اورنگــی 
ــردد  ناظــر گمــرکات آذربایجــان شــرقی از توقــف ت
ــازه  ــت: اج ــر داد و گف ــوردوز خب ــرز ن ــافر از م مس
ــرزی  ــه م ــق پایان ــی از طری ــافران ایران ــردد مس ت

نمی شــود. داده  نــوردوز 
ــات  ــط مقام ــم توس ــن تصمی ــزود: ای ــی اف اورنگ
ــر  ــه اخی ــی دو هفت ــده و ط ــاذ ش ــتان اتخ ارمنس
ــا در کشــور ایــران،  ــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون ب

ــی رود. ــو م ــی جل ــررات خاص ــا مق ــتان ب ارمنس
ــاری  ــای ب ــردد کامیون ه ــن ت ــت: همچنی او گف
ــا  ــوردوز ب ــرزی ن ــه م ــادرات و واردات از پایان و ص

ــرد. ــام می گی ــی انج ــرایط خاص ش

کشف نزدیک به 5۰۰ هزار عدد مواد 
محترقه در تبریز

 رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی آذربایجان شــرقی از 
انهــدام کارگاه تولیــد مــواد محترقــه غیــر مجاز و کشــف 

۴۹۱ هــزار عــدد ترقــه غیرمجــاز در تبریــز خبــر داد.
ــگاران جــوان، ســرهنگ  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
پاشــا رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی آذربایجان شــرقی 
از انهــدام کارگاه تولیــد مــواد محترقه غیر مجاز و کشــف 

۴۹۱ هــزار عــدد ترقــه غیرمجــاز در تبریــز خبــر داد.
ســرهنگ پاشــا گفــت: بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن 
بــه ایــام پایانــی ســال مامــوران امنیــت عمومــی اســتان 
خبــری را در خصــوص فعالیــت افــرادی در امــر تهیــه و 

توزیــع مــواد محترقــه را کســب کردنــد.
او افــزود: مامــوران بــا اشــرافیت اطالعاتــی و 
مــواد  تولیــد  کارگاه  نامحســوس  مراقبت هــای 
محترقــه را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مقــام 

ــد. ــب کردن ــر را پلم ــورد نظ ــی کارگاه م قضای
او گفــت: در بازرســی از کارگاه تولیــد مــواد 
ــاز  ــه غیرمج ــدد ترق ــزار ع ــداد ۴۹۱ ه ــه تع محترق
آمــاده فــروش کشــف شــده و همچنیــن مقادیــری 
ــه و وســایل  ــواد محترق ــد م ــواد پیــش ســاز تولی م

ــد. ــط ش ــدی ضب ــته بن بس
ــه طرح هــای پلیــس  ــا اشــاره ب ســرهنگ پاشــا ب
ــد و  ــا تولی ــارزه ب ــه و مب ــوص مقابل ــتان در خص اس
ــزود: در ایــن راســتا تعــداد  عرضــه مــواد محترقه،اف
ــر متهــم کــه بصــورت خانوادگــی فعالیــت  ــج نف پن
می کردنــد، دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه 

مرجــع قضائــی تحویــل شــدند.

با کنترل نگرانی مانع تضعیف بدن کودکتان
 در برابر کروناویروس شوید 

رئیــس کمیتــه پیشــگیری از بیماری هــای واگیــردار بهزیســتی 
ــرل  ــا کنت ــا ب ــت ت ــودک خواس ــای دارای ک ــران از خانواده ه ــتان ته اس
ــی  ــتم ایمن ــف سیس ــب تضعی ــروس موج ــی از کروناوی ــای ناش نگرانی ه

ــوند.  ــودکان نش ــدن ک ب
ــا بیــان اینکــه کــودکان نیــز  ــه گــزارش ایســنا، امیــن شــاهرخی، ب ب
ماننــد بزرگســاالن احتمــال ابتــال بــه بیمــاری کویــد ۱۹ را دارنــد، گفــت: 
ــاالن  ــبت بزرگس ــودکان نس ــاری در ک ــن بیم ــدت ای ــال ش ــن ح ــا ای ب
کمتــر اســت. بــرای مثــال وقتــی کودکــی آبلــه مرغــان می گیــرد افــراد 
نگــران نمــی شــوند، امــا وقتــی یــک بزرگســال مــی گیــرد همــه نگــران 
ــز  ــد ۱۹ نی ــاری کویی ــاری هســتند. در خصــوص بیم ــن بیم ــوارض ای ع

ایــن مســاله صــادق اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان هــم بــه ایــن ویــروس مبتــال می شــوند 
ــار  ــد، اظه ــدا می کنن ــود پی ــریع تر بهب ــد و س ــری دارن ــم کمت ــا عالئ ام
کــرد: تــا کنــون نیــز هــم مرگــی در ســن کــودکان گــزارش نشــده اســت.

رئیــس کمیتــه پیشــگیری از بیماری هــای واگیــردار بهزیســتی اســتان 
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون مــوردی از ابتــال در مهدهــای کــودک 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــزارش نش ــا گ ــی آنه ــل از تعطیل ــتان قب اس
البتــه قبــل از شــیوع کرونــا هــم براســاس دســتورالعمل های بهزیســتی، 
مهدهــای کــودک از پذیــرش کــودکان مبتــال بــه ســرماخوردگی امتنــاع 

می کردنــد.
ــد  ــت و بای ــت اس ــروس واقعی ــن وی ــیوع ای ــه داد: ش ــاهرخی ادام ش
ــیم.  ــودکان باش ــی ک ــار روان ــب ب ــد مراق ــا بای ــم ام ــدی بگیری آن را ج
ــه طوریکــه افزایــش ایــن نگرانــی کارایــی سیســتم ایمنــی بــدن آنهــا  ب
ــاد  ــالل ایج ــز اخت ــره نی ــای روزم ــام کاره ــد و در انج ــش می ده را کاه

می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســترس و مســائل روحــی روانــی باعــث کاهــش 
ــه کروناویــروس  ــرای ابتــال ب سیســتم ایمنــی بــدن می شــود و بــدن را ب
ــرای  ــانی ب ــی رس ــه داد: آگاه ــد، ادام ــاده می کن ــا آم ــه بیماری ه و بقی
ــه یــک  ــا حتــی ابتــال ب افزایــش اطالعــات افــراد بایــد صــورت بگیــرد ت
ســرماخوردگی ســاده باعــث اضطــراب بیــش از حــد در آنهــا  نشــود. بــه 
همیــن دلیــل افــراد بایــد بداننــد کــه فقــط  در صــورت تشــدید عالئــم 
ــن بیمــاری  ــات الزم را در خصــوص ای ــد اقدام ــراد بای ــا ســرفه اف ــب ی ت

انجــام دهنــد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
زندانیان نیازمند حمایت های ویژه

 پیشگیری از کرونا هستند

رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران بــا بیــان اینکــه زندانیــان 
نیازمنــد حمایت هــای ویــژه پیشــگیری از کرونــا هســتند، افــزود: عمــوم 
ــگیری از  ــت پیش ــی جه ــود تمهیدات ــان خ ــرای کارکن ــردم و ادارات ب م
ــان،  ــد زندانی ــار مانن ــی اقش ــا برخ ــد ام ــاذ می کنن ــا اتخ ــروس کرون وی
کارتــن خواب هــا و کــودکان کار و خیابــان نیازمنــد توجــه ویــژه ای 

هســتند. 
بــه گــزارش ایرنــا، سیدحســن موســوی چلــک بــا اشــاره بــه تمــاس 
ــالی  ــان از ابت ــی آن ــراز نگران ــان و اب ــای زندانی ــواده ه ــراوان خان ــای ف ه
ــان از  ــا زندانی ــات ب ــه داد: مــکان مالق ــا ادام ــروس کرون ــه وی ــان ب زندانی
مــکان هــای پرتــردد و در معــرض خطــر ابتــال بــه ویــروس کرونــا اســت، 
برخــی افــراد در آنجــا ممکــن اســت ناقــل باشــند و بســیاری افــراد ممکن 
اســت شــک نکننــد کــه ناقــل هســتند و مــی تــوان تمهیداتــی در ایــن 

جهــت اتخــاذ کــرد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد تــا در ایــن شــرایط بتــوان برخــی زندانیــان 
را بــه مرخصــی فرســتاد و گفــت: شــاید بتــوان طبــق اختیــارات، قوانیــن 
و ضوابــط، امــکان مرخصــی موقــت برخــی زندانیــان فراهــم شــود؛ اگــر 
فــردی مرتکــب جرمــی مــی شــود، ارتــکاب جــرم نبایــد دسترســی بــه 

ســایر حقــوق او را تحــت شــعاع قــرار دهــد.
رئیـــس انجمـــن مـــددکاری ایـــران گفـــت: ســـازمان زنـــدان هـــا و 
قـــوه قضائیـــه تدابیـــر الزم را جهـــت پیشـــگیری از کرونـــا در زنـــدان 
ـــت  ـــه اس ـــل توج ـــز قاب ـــا نی ـــواده ه ـــی خان ـــا نگران ـــد ام ـــاذ کردن ـــا اتخ ه
ـــوزه  ـــط ح ـــا و کادر مرتب ـــدان ه ـــران زن ـــرایط، مدی ـــن ش ـــا در ای و طبیعت
ـــی  ـــا م ـــدان ه ـــان زن ـــت و درم ـــوزه بهداش ـــان ح ـــد کارکن ـــالمت مانن س
تواننـــد در پیشـــگیری از کرونـــا نقـــش داشـــته باشـــند؛ مـــددکاران 
اجتماعـــی ســـازمان زنـــدان هـــا نیـــز مـــی تواننـــد حلقـــه ارتبـــاط 
خانـــواده و زندانیـــان باشـــند تـــا نگرانـــی هـــا خانـــواده هـــا در ایـــن 

ـــد. ـــر باش ـــه کمت زمین
ــه  ــبت ب ــردم نس ــوم م ــر عم ــوی دیگ ــزود: از س ــک اف ــوی چل موس
ــد و مراقبــت هــای اولیــه را انجــام مــی  ــا حساســیت دارن ویــروس کرون
ــا  ــواب ه ــن خ ــد کارت ــار مانن ــی اقش ــردی برخ ــت ف ــا بهداش ــد ام دهن
خــوب نیســت و بهداشــت محیــط رعایــت نمــی شــود و از ســوی دیگــر 

ــت اصــول بهداشــتی نیســتند. ــد رعای ــراد پایبن ــن اف ای
ــتی و  ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــراد دسترس ــن اف ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــرای آنهــا اندیشــیده  ــد و الزم اســت کــه تدابیــر خــاص ب ــی ندارن درمان
شــود؛ کــودکان کار و خیابــان نیازمنــد توجــه خــاص هســتند تا نادانســته 

ــرای انتقــال ایــن ویــروس بــه دیگــران نشــوند. عاملــی ب
ــا در  ــروس کرون ــه وی ــی ب ــان قطع ــداد مبتالی ــا، تع ــزارش ایرن ــه گ ب
کشــور تاکنــون ۵۹۳ نفــر هســتند کــه ۱۲۳ نفــر ترخیــص شــده و بهبــود 

ــد. ــوت کرده ان ــر ف ــه و ۴۳ نف یافت

ــال  ــت: در ح ــات گف ــر ارتباط ــاون وزی مع
تهیــه لیســتی از پلتفــرم هــای آموزشــی مــورد 
و  آمــوزش  و  علــوم  وزارتخانه هــای  تاییــد 
ــران  ــه اتصــال کارب ــا هزین ــرورش هســتیم ت پ
بــرای آمــوزش مجــازی تــا پایــان ســال، 

ــود. ــبه ش ــگان محاس رای
بــه گــزارش مهــر، حســین فــالح جوشــقانی، 
ــرای  ــات ب ــر ارتباط ــتور وزی ــه دس ــاره ب ــا اش ب
اینترنــت  ترافیــک  تعرفــه  شــدن  رایــگان 
راســتای  در  مجــازی،  آمــوزش  کالس هــای 
ــت:  ــا، گف ــروس کرون ــیوع وی ــگیری از ش پیش
ایــن تصمیــم عصــر روز شــنبه در جلســه 
شــورای معاونــان وزارت ارتباطــات کــه بــه 
صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد، توســط 
ــن  ــه ای ــت. ب ــده اس ــذ ش ــات اخ ــر ارتباط وزی
ــت در  ــتفاده از اینترن ــک اس ــه ترافی ــی ک معن
زمــان آمــوزش مجــازی بــرای دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان بــه صــورت رایــگان محاســبه شــود.

ــم  ــن تصمی ــرای ای ــوه اج ــورد نح وی در م
توضیــح داد: ایــن تصمیــم شــامل پلتفرم هــای 
ــای  ــد وزارتخانه ه ــورد تایی ــوزش مجــازی م آم
ــه  ــود ک ــد ب ــرورش خواه ــوزش و پ ــوم و آم عل
ــه تعطیلــی دانشــگاه ها و مــدارس،  ــا توجــه ب ب
کالس هــای درس بــه صــورت مجــازی روی 

ــزار شــود. ــن بســترها برگ ای
و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  رئیــس 
ــم  ــا ه ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ــات رادیوی ارتباط
ــا  ــایت ها و پلتفرم ه ــن س ــتی از ای ــون لیس اکن
حــال  در  داد:  ادامــه  نداریــم،  اختیــار  در 
پیگیــری بــرای دریافــت ایــن لیســت هســتیم 

ــای  ــار اپراتوره ــا را در اختی ــا آدرس IP آنه ت
ــن  ــه ای ــی ب ــم و دسترس ــرار دهی ــت ق اینترن

ــود. ــگان ش ــال رای ــان س ــا پای ــایت ها ت س
اینکــه  بیــان  بــا  جوشــقانی  فــالح 
وزارتخانه هــای علــوم و آمــوزش و پــرورش 
بایــد پلتفرم هــای مــورد تاییــد خــود را بــه مــا 
اعــالم کننــد، گفــت: در ایــن راســتا مقــرر شــد 
ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا مذاکــره بــا ایــن 
وزارتخانه هــا، اســامی را بــه رگوالتــوری اعــالم 
ــا  ــا اپراتوره ــی ب ــرای هماهنگ ــوری ب و رگوالت

ــد. ــدام کن اق
و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  رئیــس 
ارتباطــات رادیویــی بــا اشــاره بــه اینکــه آدرس 
را در  IP و مشــخصات ســایت های مدنظــر 
ــا  ــزود: ت ــم، اف ــرار می دهی ــا ق ــار اپراتوره اختی
ــایت های  ــه س ــز دسترســی ب ــن نی ــش از ای پی
داخلــی نصــف قیمــت اینترنــت محاســبه 

می شــد امــا در پــی تصمیــم اخیــر وزارت 
ارتباطــات، دسترســی بــه ســایت های آمــوزش 
ــران  ــرای کارب ــگان ب ــورت رای ــه ص ــازی ب مج

ــد. ــد ش ــبه خواه محاس
وی تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع صرفــاً بــرای 
ــود و  ــد ب ــازی خواه ــوزش مج ــای آم کالس ه
ــا در  ــایت ها تنه ــن س ــه ای ــی ب ــرخ دسترس ن
مــدت زمانــی کــه دانشــجو و یــا دانش آمــوز از 
ایــن پلتفــرم اســتفاده می کنــد، رایــگان اســت. 
ــه  ــا ب ــن پلتفرم ه ــت ای ــن اس ــه ممک ــرا ک چ
ــوزش مجــازی، ســرویس های دیگــری  جــز آم
ــوه  ــب نح ــر ترتی ــه ه ــد. ب ــه دهن ــز ارائ را نی
ــخص  ــران مش ــتفاده کارب ــدل اس ــخیص م تش
ــی  ــه دسترس ــت ک ــه داش ــد توج ــت و بای اس
کاربــران تنهــا بــرای آمــوزش مجــازی بــه 

ــود. ــبه می ش ــگان محاس ــورت رای ص
ــه  ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع

ــا  ــن تعرفه ه ــت، ای ــت لیس ــض دریاف ــه مح ب
ــی  ــه برخ ــت: البت ــد، گف ــد ش ــال خواه اعم
اپراتورهــا قبــل از ایــن دســتور و در پــی عمــل 
بــه مســئولیت های اجتماعــی خــود پیــش 
ــک  ــه ی ــن تعرف ــه تعیی ــدام ب ــده و اق ــدم ش ق
ســوم بــرای آمــوزش مجــازی کردنــد. امــا حــاال 
بــا وجــود دســتور وزیــر ارتباطــات، بــه محــض 
اعــالم اســامی ســایت ها، بــه کل اپراتورهــا 
نامــه می زنیــم تــا ترافیــک مصــرف ایــن 

ســایت ها رایــگان شــود.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری اپراتورهــای 
ــی در  ــئولیت اجتماع ــتای مس ــل در راس موبای
خصــوص بحــران کرونــا گفــت: ایــن اپراتورهــا 
بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت در مــدت اخیــر 
بــه  را  رســانی  اطــالع  پیامــک  میلیون هــا 
ــد. ــردم ارســال کردن ــرای م ــگان ب صــورت رای

و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  رئیــس 
ــه اســتفاده  ــی در مــورد تعرف ارتباطــات رادیوی
و  اینترنتــی  تلویزیون هــای  خدمــات  از 
ویدئوهــای درخواســتی ) VOD ( نیــز گفــت: 
ایــن خدمــات روی شــبکه ملــی اطالعــات 
ــه صــورت نیــم  اســت و هزینــه اتصــال آنهــا ب
ــت محاســبه می شــوند.  ــه اینترن ــا نســبت ب به
بــا ایــن حــال وزیــر ارتباطــات از ایــن ســرویس 
دهنــدگان خواســته اســت کــه هزینــه اشــتراک 
ــات  ــایر خدم ــودکان و س ــش ک ــوای بخ محت
ــد  ــه دهن ــگان ارائ ــان ســال رای ــا پای خــود را ت
امــا هزینــه ترافیــک دسترســی بــه ایــن 
ســایت ها بــرای کاربــران بــه صــورت نیــم بهــا 

می شــود. محاســبه 

منتخــب مــردم ســراب در مجلــس شــورای 
ــت  ــا خدم ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــالمی ب اس
صادقانــه و بی منــت و تجربــه چهــار ســال 
گذشــته ، جــواب اعتمــاد دوبــاره مــردم را 
ــه  ــای نیم ــل پروژه ه ــت: تکمی ــم داد، گف خواه
ــی اســت  ــه اقدامات تمــام در شهرســتان از جمل
کــه در مجلــس یازدهــم پیگیــری خواهــم کــرد. 
در  داوودی  ایسنایوســف  گــزارش  بــه 
ــای  ــا ایســنا، در خصــوص برنامه ه ــو ب گفت وگ
خــود در مجلــس یازدهــم، اظهــار کــرد: خدمت 
بــه مــردم، توســعه و عمــران اســتان و مخصوصا 
شهرســتان ســراب مســیری اســت کــه از ابتــدا 
ــم  ــد ه ــال های بع ــرای س ــه ام و ب ــش گرفت پی

ــم داد. ــه خواه ــن مســیر را ادام ای
وی بــا اشــاره بــه اصلی تریــن چالــش هــای 
ــی  ــه برخ ــان این ک ــا بی ــراب، ب ــتان س شهرس
ــف  ــای مختل ــام در حوزه ه ــه تم ــات نیم اقدام
ــت:  ــود، گف ــل ش ــد تکمی ــه بای ــود دارد ک وج
بزرگــراه سراب-بســتان آبــاد و ســراب بــه 
ــراب- ــیر س ــن مس ــل و همچنی ــمت اردبی س

میانــه و سراب-مشــکین شــهر کــه شهرســتان 
ســراب را بــه »چهــارراه ارتباطــی« تبدیــل 
مــی کنــد، از اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده 
ــالش  ــا ت ــن پروژه ه ــات ای ــریع عملی و در تس

ــرد. ــم ک خواهی
ــروژه  ــه داد: »پ منتخــب مــردم ســراب ادام
راه آهــن« از دیگــر پروژه هــای مهــم شهرســتان 
ــا در  ــرد ت ــم ک ــالش خواهی ــوده و ت ــراب ب س
رونــد اتمــام پــروژه، تســریع شــود؛ قطعــه اول 
ــل داده  ــه تحوی ــه مناقص ــن ب ــط آه ــن خ ای
شــده و قطعــه دوم نیــز در مرحلــه تحویــل بــه 

مناقصــه اســت.
وی افــزود: موضــوع راه آهــن از اهمیــت 
ــروژه  ــن پ ــداوم ای ــوده و ت ــوردار ب ــی برخ باالی
ــمت  ــه س ــت ب ــل و در نهای ــمت اردبی ــه س ب
جمهــوری آذربایجــان از جملــه برنامه هــای 
مــورد پیگیــری مــا در مجلــس یازدهــم خواهــد 

ــود. ب
وی در خصــوص پــروژه کارخانــه تولیــد 
پــودر آلومینــا، خاطرنشــان کــرد: در واقــع 
ایــن پــروژه بــه ســمت عملیاتــی شــدن رفتــه و 
تعــدادی ســاخت و ســاز در آن صــورت گرفتــه 
اســت. هــدف مــا بهــره بــرداری کامــل از ایــن 
مجلــس  در  و  بــوده  شهرســتان  در  پــروژه 
یازدهــم نیــز ایــن موضــوع را پیگیــری خواهیــم 

کــرد. 
ــرم  ــای گ ــمه های آب ه ــود چش داوودی وج
ــرای جــذب  در ایــن شهرســتان را پتانســیلی ب
ــا  ــوان ب ــادآور شــد: می ت گردشــگر دانســت و ی

ســاماندهی و مدرنیــزه کــردن چشــمه های 
ــگر  ــذب گردش ــرای ج ــتان، ب ــرم شهرس آب گ
ــن  ــرد؛ ای ــتفاده ک ــتان اس ــتان و اس در شهرس
ــاب و  ــتان ها کمی ــیاری از اس ــیل در بس پتانس
نــادر اســت و حتمــا بایــد از ایــن نعمــت الهــی 

ــم. بهــره کافــی را ببری
وی معــادن موجــود در شهرســتان ســراب را 
ظرفیــت موثــری عنــوان کــرد و افــزود: وجــود 
معــادن مــس، طــال و آلومینــا از اهمیــت 
بســیاری بــرای اســتان برخــوردار بــوده و 
ــم  ــالش می کنی ــا ت ــوع آلومین ــی در موض حت
تــا قــرارگاه خاتــم االنبیــاء هــر چــه زودتــر وارد 
کار شــده و عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه نیــز 

ــاز شــود. آغ
اعتمــاد  رای  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
دوبــاره مــردم ســراب بــه وی، ادامــه داد: 
ــام  ــه اتم ــام و ب ــه تم ــات نیم ــری اقدام پیگی
ــی  ــران و آبادان ــم، عم ــای مه ــاندن پروژه ه رس

ــد  ــای جدی ــرح ایده ه ــراب و ط ــتان س شهرس
بــرای کمــک بــه اقتصــاد در آینــده از وظایــف 
نماینــدگان مــردم اســت کــه باعــث شــد تــا در 
انتخابــات مجلــس یازدهــم نیــز شــرکت کنــم.

منتخــب مــردم ســراب بــا اشــاره بــه 
پیگیــری اقدامــات جبرانــی، خاطــر نشــان 
کــرد: متاســفانه حــوادث طبیعــی کــه در 
ــتان رخ  ــن شهرس ــای۹۶ و ۹۸ در ای ــال ه س
ــده را  ــارت دی ــای خس ــدادی از خانه ه داد تع
ــر  ــالوه ب ــرد؛ ع ــر ک ــازی و تعمی ــد بازس نیازمن
ــده  ــوری، بن ــئوالن کش ــری مس ــی پیگی تمام
ــر  ــردم پیگی ــن م ــده ای ــوان نماین ــه عن ــز ب نی

ــودم. ــکالت ب مش
ــران  ــرات و جب ــازی، تعمی ــزود: بازس وی اف
ــده  ــام ش ــه زده انج ــق زلزل ــارت در مناط خس
امــا تعــدادی از فرآیندهــا باقــی مانــده کــه در 
نطق هــای اخیــر خــود در مجلــس شــورای 
ــردم. ــم اشــاره ک ــوارد مه ــن م ــه ای اســالمی ب

وی ادامــه داد: متاســفانه پیــش از ایــن، 
ــد  ــه رون ــع ادام ــوا مان ــرودت ه ــا و ب بارش ه
رســیدگی و پیگیــری عملیــات عمرانــی در 
ــا تغییــر آب  ــود امــا ب مناطــق آســیب دیــده ب
ــرعت  ــوت و س ــا ق ــد ب ــن رون ــا ای ــوا حتم و ه

ــد. ــد ش ــری خواه پیگی
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  داوودی 
ــه  اســتاندار آذربایجــان شــرقی نامــه مربــوط ب
ــه زده را نوشــته اند  ــه مناطــق زلزل رســیدگی ب
ــه  ــی ب ــن مال ــه جهــت تامی ــن نام ــون ای و اکن
ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال شــده اســت 
ــات  ــر مطالب ــن روز کاری پیگی ــا آخری ــا ت و م

ــود. ــم ب ــردم خواه م

عضـــو کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال ۹۹ گفـــت: بـــا 
ـــان  ـــوق کارکن ـــل حق ـــق حداق ـــیون تلفی ـــروز کمیس ـــه ام مصوب
و بازنشســـتگان کشـــوری و لشـــکری و کســـانی کـــه قـــرارداد 
ـــون و  ـــده ۲ میلی ـــال آین ـــد در س ـــت دارن ـــا دول مســـتقیم کاری ب

ـــود.  ـــد ب ـــان خواه ـــزار توم ۸۰۰ ه
ــده  ــار نماینـ ــی پورمختـ ــارس، محمدعلـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
مـــردم بهـــار و کبودرآهنـــگ در مجلـــس شـــورای اســـالمی 
بـــا اشـــاره بـــه نشســـت امـــروز کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه 
ســـال ۹۹، گفـــت: بـــا مصوبـــه اعضـــای کمیســـیون تلفیـــق 
حداقـــل حقـــوق کارکنـــان و بازنشســـتگان کشـــوری و 
لشـــکری و کســـانی کـــه قـــرارداد مســـتقیم کاری بـــا 
ــزار  ــون و ۸۰۰ هـ ــده ۲ میلیـ ــال آینـ ــد در سـ دولـــت دارنـ

تومـــان خواهـــد بـــود کـــه حقـــوق همـــه ایـــن کارکنـــان و 
بازنشســـتگان عـــالوه بـــر ایـــن ۱۵ درصـــد نیـــز افزایـــش 

خواهـــد داشـــت.
وی افـــزود: ایـــن مصوبـــه شـــامل حـــال بازنشســـتگان 
و کارکنـــان تأمیـــن اجتماعـــی نمی شـــود و در مـــورد 
ـــن  ـــتگان ای ـــان و بازنشس ـــوق کارکن ـــش حق ـــزان و افزای می
ــاه اجتماعـــی تصمیـــم  ــاون، کار و رفـ صنـــدوق وزارت تعـ

. د می گیـــر
عضـــو کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال ۹۹ اظهـــار 
داشـــت: عـــالوه بـــر ایـــن بـــر اســـاس مصوبـــه کمیســـیون 
ـــد  ـــر از ۵۰ درص ـــا کمت ـــوق آنه ـــه حق ـــم ک ـــی ه ـــق معلمان تلفی
فوق العـــاده شـــغل مـــاده ۱۰ قانـــون مدیریـــت خدمـــات 

کشـــوری باشـــد شـــامل حداقـــل حقـــوق ۲ میلیـــون و ۸۰۰ 
ـــر  ـــق ب ـــیون تلفی ـــای کمیس ـــد و اعض ـــد ش ـــان خواه ـــزار توم ه

ــد. ــد کردنـ ــان تأکیـ ــدی معلمـ ــرای رتبه بنـ اجـ
ــود  ــوب شـ ــه مصـ ــات رئیسـ ــه در هیـ ــزود: چنانچـ وی افـ
ــون  ــل ۸۵ قانـ ــاس اصـ ــر اسـ ــال ۹۹ بـ ــه سـ ــه بودجـ الیحـ
اساســـی مـــورد بررســـی قـــرار میگیـــرد و دیگـــر نیـــازی بـــه 
ـــه  ـــتقیم ب ـــت و مس ـــس نیس ـــی مجل ـــن علن ـــی آن در صح بررس

شـــورای نگهبـــان ارســـال خواهـــد شـــد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

نحوه ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی

منتخب مردم سراب در مجلس شورای اسالمی:

تکمیل و توسعه پروژه های نیمه تمام شهرستان سراب را پیگیری خواهم کرد

کمیسیون تلفیق حداقل حقوق سال آینده را 
2 میلیون و 8۰۰ هزار تومان تعیین کرد 

کاریکاتور

 اولین نتیجه معامله قرن!

منبع: تسنیم

نهضــت آســفالت تبریز کــه از ابتدای امســال 
و بــا دســتور شــهردار تبریزآغــاز شــد و هــدف 
ــامان  ــت نابس ــه وضعی ــیدگی ب ــن کار رس از ای
آســفالت خیابــان هــای شــهر و محالت بــود که 
البتــه بعضــی از معابــر اصلــی هــم چــون اتوبان 
ــه  ــهرک اندیش ــرف ش ــه ط ــز ب ــهند تبری س
هــم چنــان بــدون انجــام ایــن نهضــت عظیــم 
ــان  ــد در می ــه امی ــن کار بارق ــت، ای پابرجاس
شــهروندان را زنــده کــرد کــه وضعیــت زیبایــی 
شــهر، تــردد خودروهــا، عبــور و مــرور بــه 
آســانی و ســهولت انجــام خواهــد گرفــت، البتــه 
ایــن کار خــود درکیفیــت و ســالمتی جلوبندی 
ــه انشــاال اهلل  ــر اســت ک ــا بســیار موث خودروه

ــان هــا،  ــه پســتی و بلنــدی در خیاب هیــچ گون
معابــر و محلــه هــا شــاهد نخواهیــم بــود، لــذا 
در کنــار انجــام ایــن کار خــوب رعایــت اصــول 
بــه  و  هــای الزم ضروریســت  اســتاندارد  و 
قــول معــاون فنــی عمرانــی اســتانداری تبریــز 
عــدم رعایــت کیفیــت آســفالت هــا و اســتفاده 
و  متقلّــب  کاران  پیمــان  از  هــا  شــهرداری 
ــنگ  ــفالت را از س ــت آس ــه کیفی ــودجو ک س

ــه  ــزه هــای کــوه هــا و ضایعــات نفتــی تهی ری
ــود  ــی ش ــی م ــه اش همین ــد نتیج ــی کنن م
ــرم مشــاهده مــی کننــد  کــه شــهروندان محت
کــه نهضــت عظیــم آســفالت بــه نهضــت چالــه 
هــای عمیــق و پــر پیــچ و خــم خیابــان هــای 
اکثــر مناطــق تبریــز تبدیــل شــده کــه باعــث 
رانندگــی مارپیچــی در خیابــان هــا مــی شــود، 
کــه خــود عامــل ترافیــک و تصــادف اســت. 

ــم ســطحی  ــی کنی ــواره ســعی م چــرا هم
ــن  ــم ای ــر نکنی ــده فک ــه آین ــوده و ب ــر ب نگ
ــر  ــی دی ــت اندک ــی توانس ــم م ــت عظی نهض
ــا، اصــول و  ــر ســاخت ه ــا زی ــود ام ــام ش انج
ترکیبــات بــه کار رفتــه در ایــن کار از مــواد بــا 
کیفیــت انجــام مــی پذیرفــت تــا اکنــون نیــاز 
مجــددی نبــود کــه همــان خیابــان هــا مثــل 
ــزی  ــفالت ری ــز آس ــتانداری تبری ــان اس خیاب
مجــدد شــود، مهمتریــن مســاله عــدم رعایــت 
ــن کار اســت کــه باعــث  اســتاندارهای الزم ای
اتــالف ســرمایه و هــدر رفــت بیــت المــال مــی 
ــز کــه  ــرم تبری شــود. امیــدوارم شــهردار محت
مقــام اول جشــنواره چهــره برتــر ســال ۹۸ در 
ــن  ــخگوی ای ــد پاس ــوده ان ــهرداران ب ــن ش بی

هــدر رفــت بیــت المــال باشــند؟ 

تبدیل نهضت آسفالت تبریز به 
نهضت چاله های عمیق شهر    

حامد پورمند

کاریکاتور
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نان کشتا گیالن

مواد الزم:
آرد )مخلوط آرد برنج و آرد سفید قنادی(

 ۷ پیمانه
کدو حلوایی پخته و له شده                      ۲ پیمانه

تخم شنبلیله )کشتا دانه یا خرفه( پودر شده 
۲ قاشق غذاخوری
شکر                                         به میزان دلخواه

خـوردن نـان سـنتی داغ بـه همـراه پنیـر یـا 
تخـم مـرغ بسـیار لذت بخشـه. خیلی از شـهرهای 
مختلـف ایـران نان سـنتی مخصوص خودشـون رو 
دارن کـه هـر کدوم طعـم ویـژه ای داره. از معروف 
تریـن و محبـوب تریـن نان های سـنتی مـا ایرانی 
هـا نان فطیـر یا توتکه که بیشـتر تو اراک درسـت 
میشـه. نـان هـای محلـی ترکمـن هـا هـم خیلـی 
زیـاده. مثـل بیشـمه کـه شـبیه بامیـه اسـت و بـا 
ماسـت، تخم مرغ و شـکر درست میشـه یا بوروک 
کـه کمی شـبیه پیراشـکیه و حتی به عنـوان وعده 
ی غذایـی هـم خـورده میشـه. قاتمـا، چافاتـی و 
چـوروک هـم از نـون هـای سـنتی مـردم ترکمـن 
هسـتند. بـه جـرات میتونیـم بگیـم هر اسـتان در 
ایـران از شـمال گرفتـه تا جنوب نان سـنتی خاص 
خـودش رو دارن و انـواع نـان در کشـور مـا وجـود 
داره. امـروز مـی خوایـم یکـی از نـون های سـنتی 
شـمال ایـران مربـوط به اسـتان گیالن رو به شـما 
معرفـی کنیـم.  ایـن نـان خوشـمزه و خـوش عطر 
و بـو اسـمش نـان کشـتا گیالنه کـه البته به اسـم 

نـان خرفـه یـا نـان خلفه هم شـناخته میشـه.
 

طرز تهیه:
۱- ابتـدا کـدو حلوایـی را بـه صـورت قطعـات 
مکعبـی بـه انـدازه ی نسـبتا بـزرگ خـرد کنیـد. 
آن هـا را در قابلمـه ای بریزیـد و بـه همـراه نصـف 
پیماه آب بپزید. با اسـتفاده از قاشـق، پوسـت کدو 
حلوایـی را از آن جـدا کنیـد. سـپس کدوهـا را بـا 
اسـتفاده ازگوشـت کـوب کامـال لـه کنیـد. در این 
مرحلـه مـی توانیـد شـکر را بـه کدوهـای در حال 

پخـت اضافـه کنید.
در  و  و  نمـک  شـنبلیله،  تخـم  پـودر  آرد،   -۲
صـورت نیـاز مقـدار بسـیار کمی آب )تـا حدی که 
خمیـر تـان عمـل بیایـد( اضافـه و مخلـوط کنید. 
خمیـر  بـه دسـت آمـده را  بـا دسـت خـوب ورز 
دهیـد تـا انـدازه ای که به دسـت نچسـبد. سـپس 
آن را کمـی چـرب کنیـد و اجازه دهیـد به مدت ۲ 

سـاعت در هـوای اتـاق اسـتراحت کند.
هـای  گلولـه  کـه  اسـت  آن  زمـان  حـاال   -۳
کوچکـی از خمیـر )چونـه( آماده کنیـد. بعد از ۱۵ 
دقیقـه چونـه هـا را یکـی یکـی پهـن کنید.گمـج 
یـا تابـه ای گلـی را وارونـه روی گاز قـرار دهیـد 
تـا داغ شـود. سـپس از ایـن خمیـر روی سـطحی 
صـاف مثـل تختـه که کمـی آرد پاشـیده ایـد اول 
بـا ضربـات دو کـف دسـت یـا بـا وردنـه به انـدازه 
یـه بشـقاب پهـن کنیـد. سـپس آن را روی گمـج 
داغ کـه روی حـرارت اسـت قـرار بدید. بهتر اسـت 
سرپوشـی مثـل در قابلمـه را چند لحظـه ای روی 
نـان قـرار بدیـد تـا کمـی بخـار کنـد. بـه محـض 
اینکـه حبـاب هایـی روی نان مشـاهد کردید آن را  
برگردانیـد تـا طـرف دیگرش هـم پخته شـود. می 
توانیـد طـرف دیگر نـان را خیلی کوتاه روی شـعله 

مسـتقیم گاز قـرار دهیـد تا برشـته شـود.
۴- بعـد از آن  کـه نـان کشـتا پخـت آن را الی 
پارچـه بپیچیـد و بعـد از آن کـه خنـک شـد مـی 
توانیـد آن را بسـته بنـدی کنید یـا داخل ظرف در 

دار  نگهـداری کنید.
 

نکات کلیدی:
- مـی توانیـد کـدو حلوایـی را قبـل از خـرد 
کـردن پوسـت بکنیـد. امـا پوسـت کنـدن آن بعد 

از پختـه شـدن آسـان تـر خواهـد بـود.
- اگـر کـدو آب داشـت دیگـه نیـاز بـه اضافـه 

کـردن آب بـه مـواد نیسـت.
- بهتـر اسـت قبـل از اسـتفاده از آردهـا ابتـدا 
آن هـا را الـک کنیـد و بعـد بـا سـایر مـواد خمیـر 

کنید. درسـت 
- ممکنـه اسـت نان کشـتا به آرد بیشـتری نیاز 
داشـته باشـد. ولی سـعی کنید آرد اضافـه به خمیر 

نزنیـد تا خشـک نشـود و کیفیت نان کم نشـود.
مـرغ  تخـم  بـا  را  نـان کشـتا  - در الهیجـان 
محلـی، لوبیـا چیتـی و یـا ماهـی شـکم پـر سـرو 
مـی کننـد و آن را بـرای صبحانـه، ناهـار، شـام و 

عصرانـه مـی خورنـد.
- بـرای آن کـه نان کشـتا بیشـتر پـف کند می 
توانیـد از یک قاشـق خمیر مایه نیز اسـتفاده کنید.

- نـان کشـتا را مـی توانیـد داخل تابـه ی داغ 
)بـدون روغـن( نیـز بپزید.

- هـر چـه نان کشـتا نازک تر باشـد خوشـمزه 
بود. تر خواهـد 

- مقـدار شـیرینی ایـن نـان بـه ذائقه ی شـما 
بسـتگی دارد. در نتیجـه می توانید مقدار شـکر آن 

را بسـته بـه سـلیقه تان کـم و زیـاد کنید.
- اسـتفاده از گـردو، دارچیـن یا شـکر آسـیاب 
العـاده ای بـه آن  شـده داخـل نـان طعـم فـوق 
خواهـد داد: بـرای درسـت کـردن نان کشـتا میان 
پـر یا کشـتای گردویـی، ابتدا خمیر را روی دسـت 
پهـن کنیـد، یک قاشـق از این مـواد را میان خمیر 

بریزیـد و بعـد بـا وردنـه آن را بـاز کنید.
- دقـت کنیـد کـه نـان کشـتا را ماننـد سـایر 
نـان هـای صـاف در یـک جهت پهـن کنیـد. مثال 
اگـر نـان را در جهـت عقربه های سـاعت پهن می 
کنیـد، حرکـت وردنـه را برعکـس نکنیـد. چون از 

پـف کـردن نـان جلوگیـری مـی کند.
منبع: ایران کوک

دانش آموزان، دروس خود را از رسانه ملی 
پیگیری کنند 

ــر برقــراری آمــوزش در کشــور  ــا تاکیــد ب وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
ــی پیگیــری  ــا دروس خــود را از رســانه مل ــوزان خواســت ت ــش آم از دان

کننــد. 
ــه گــزارش ایســنا،  در پــی تصمیــم ســتاد ملــی مدیریــت ویــروس  ب
ــن  ــیوع ای ــری از ش ــت جلوگی ــدارس جه ــی م ــر تعطیل ــی ب ــا مبن کرون
بیمــاری، محســن حاجــی میرزایــی در پیامــی نوشــت: »مصمــم هســتیم 
ــی  ــب افتادگ ــازی، عق ــای مج ــی و فض ــانه مل ــت رس ــتفاده از ظرفی بااس
درســی دانش آمــوزان ناشــی از تعطیلــی بــه دلیــل پیشــگیری از شــیوع 

ــا را جبــران کنیــم. بیمــاری کرون
وی ادامــه داد: نمــی خواهیــم در تقویــم آموزشــی تغییــر ایجــاد شــود. 
جریــان آمــوزش را بــه کمــک معلمــان و مدیــران مــدارس پیگیــری مــی 

. کنیم
ــه  ــام گرفت ــزی انج ــا برنامه ری ــور ب ــس جمه ــتور رئی ــرای دس در اج
ــری  ــی پیگی ــانه مل ــان دروس را از رس ــت معلم ــا هدای ــوزان ب ــش آم دان

ــد.« کنن
شــایان ذکــر اســت؛ بــر اســاس دســتور رئیــس جمهــور و بــا 
هماهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و همچنیــن ســازمان صــدا و ســیما، 
ــی  ــق رســانه مل ــن و عمومــی از طری ــوزش آنالی ــرای آم ــات الزم ب اقدام
ــت  ــا هدای ــود را ب ــد دروس خ ــوزان می توانن ــش آم ــده و دان ــام ش انج

ــد. ــری نماین ــه پیگی ــق برنام ــر طب ــی، ب ــق رســانه مل معلمــان از طری
بنــا براعــالم مرکــز اطــالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش، خانواده هــا و دانــش آمــوزان می تواننــد بــرای آگاهــی از برنامــه 
ــه ســایت وزارت آمــوزش و  ــی ب پخــش محتــوای آموزشــی از رســانه مل

پــرورش بــه نشــانی medu.ir مراجعــه کننــد.

برنامه های عمومی در اماکن گردشگری 
آذربایجان شرقی لغو شد

دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: تمــام نشســت ها و مراســم ها در اماکــن و 

تاسیســات گردشــگری اســتان لغــو شــد. 
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــدار، در گف ــی آب ــا، مرتض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــا، ب ــاری کرون ــیوع بیم ــگیری از ش ــه و پیش ــور مقابل ــه منظ افزود:ب
ــن اداره کل  ــارت ای ــت نظ ــه تح ــی ک ــژه اماکن ــه وی ــی ب ــن عموم اماک

ــود. ــی ش ــارت م ــت نظ اس
ــای  ــکل ه ــل پروت ــت کام ــتا رعای ــن راس ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــات  ــکی در تاسیس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــتی وزارت بهداش بهداش
گردشــگری الزامــی بــوده و برگــزاری هرگونــه همایــش، نشســت، 
جشــن و مراســم در ســالن هــای هتــل هــا و ســایر تاسیســات و مراکــز 

ــت. ــوع اس ــدی ممن ــالع بع ــا اط ــگری ت گردش
آبــدار، ادامــه داد: بازدیدهــای نظارتــی مســتمر بــه همــراه ابــالغ پیــام 
هــای پیشــگیرانه در خصــوص مواجــه بــا بیمــاری تحــت نظــارت اداره کل 
توســط گــروه هــای نظارتــی تلفیقــی بــا مشــارکت انجمــن هــای مراکــز 

حرفــه ای پذیرایــی اماکــن اقامتــی در حــال انجــام اســت.

فراخوان نظام پزشکی از پزشکان و پرستاران 
برای کمک در مراکز درمانی مبتالیاِن کرونا

معــاون ســازمان نظــام پزشــکی طــی فراخوانــی از پزشــکان خواســت 
تــا درصــورت تمایــل بــرای همراهــی بــا پزشــکان مراکــز ریفــرال درمــان 

ــد.  ــام کنن ــا ثبت ن کرون
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مســعود حبیبــی، بــا اشــاره بــه همه گیــری 
ــی  ــری برخ ــان و درگی ــورهای جه ــیاری از کش ــا در بس ــاری کرون بیم
ــوان  ــا تمامــی ت ــی ب اســتان ها کشــورمان، گفــت: پزشــکان و کادر درمان
ــه  ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــچ کوشش ــر و از هی ــه حاض ــود در عرص خ

ــد. ــغ نمی کنن ــاران دری بیم
ــه  ــت هرچ ــکی در حمای ــام پزش ــازمان نظ ــزود: س ــه اف وی در ادام
ــرال  ــی ریف ــز درمان ــاغل در مراک ــتاران ش ــان و پرس ــتر از کادر درم بیش
بیمــاری کرونــا، اقــدام بــه فراخــوان بــرای جامعــه پزشــکی کــرده اســت 
ــر  ــک و دیگ ــکاران پزش ــه هم ــک ب ــرای کم ــل ب ــورت تمای ــه در ص ک

گروه هــای درمانــی ثبت نــام کننــد.
حبیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا آغـــاز اعـــالم ایـــن فراخـــوان بیـــش 
از ۴۰۰ نفـــر حرفه هـــای مختلـــف پزشـــکی اعـــالم آمادگـــی کردنـــد، 
تصریـــح کـــرد: از تمامـــی گروه هـــای پزشـــکی بویـــژه پزشـــکان 
عمومـــی، متخصصـــان عفونـــی، داخلـــی، بیهوشـــی، طـــب اورژانـــس و 
گروه هـــای پرســـتاری دعـــوت می شـــود جهـــت ثبت نـــام بـــرای ایـــن 
 corona.ir ـــکی و یـــا آدرس ـــم بـــه ســـایت ســـازمان نظـــام پزش مه

مراجعـــه کننـــد.
وی همچنیــن بــا تشــکر از نــگاه قــدر شناســانه هموطنــان بــه جامعــه 
ــن  ــن راه هــای پیشــگیری از ای ــرد: یکــی از اصلی تری ــد ک پزشــکی، تاکی
ــا یکدیگــر اســت. بهتــر اســت مــردم  بیمــاری همراهــی آحــاد جامعــه ب
ــت مســائل بهداشــتی، کاهــش ارتباطــات خــود و خــودداری از  ــا رعای ب
ــال بیمــاری کمــک  ــره انتق ــه قطــع زنجی ــی ب ــع عموم حضــور در مجام

کننــد.

ـــداری  ـــازمان راه ـــافر س ـــل مس ـــل و نق ـــر حم ـــرکل دفت مدی
ـــی  ـــاوگان عموم ـــوروزی ن ـــای ن ـــت ه ـــروش بلی ـــش ف ـــت: پی گف
مســـافربری جـــاده ای از روز دوشـــنبه ۱۲ اســـفند مـــاه ســـال 
ـــی شـــود.  ـــاز م ـــه صـــورت حضـــوری و غیرحضـــوری آغ جـــاری ب
ـــر  ـــرکل دفت ـــوان، مدی ـــوش باقرج ـــارس، داری ـــزارش ف ـــه گ ب
حمـــل و نقـــل مســـافر ســـازمان راهـــداری بـــا بیـــان ایـــن 
مطلـــب اظهـــار داشـــت: پیـــش فـــروش اینترنتـــی بلیـــت  از 
ــتانی و  ــای اسـ ــایت هـ ــای اینترنتـــی، سـ ــایت هـ طریـــق سـ
ـــل مســـافر  ـــای حمـــل و نق ـــای اختصاصـــی شـــرکت ه ســـایت ه

ـــود. ـــی ش ـــام م انج
ــل  ــت در محـ ــوری بلیـ ــروش حضـ ــش فـ ــزود: پیـ  وی افـ
ـــزی و  ـــر مرک ـــن دفات ـــافر و همچنی ـــی مس ـــای عموم ـــه ه پایان

ـــافربری  ـــای مس ـــرکت ه ـــهر ش ـــطح ش ـــت س ـــروش بلی ـــر ف دفت
بـــرای ســـرویس هـــای هـــر شـــرکت و در صـــورت نیـــاز بـــا 

ـــطح  ـــز در س ـــر متمرک ـــبی از دفات ـــداد مناس ـــودن تع ـــر نم دای
ــرای آن  ــی بـ ــب و کافـ ــاعات کار مناسـ ــن سـ ــهر و تعییـ شـ
ـــوه  ـــر نح ـــی ب ـــارت کاف ـــام و نظ ـــترک انج ـــور  مش ـــه ط ـــا، ب ه
ـــود. ـــی ش ـــال م ـــتان اعم ـــط ادارات کل اس ـــا توس ـــرد آنه عملک

 باقرجــوان اضافــه کــرد: فــروش و پیــش فــروش بلیــت و اعــزام 
ســرویس هــای اتوبوســی الزامــاً مــی بایســت بــا رعایت قواعد شــبکه 
ســیر و صرفــاً در قالــب شــبکه ســیر هــر شــرکت مســافربری باشــد. 
ــال ویـــروس  ــگیری از انتقـ ــرای پیشـ ــرد: بـ ــد کـ وی تاکیـ
کرونـــا در پایانـــه هـــای مســـافربری و نـــاوگان اتوبوســـی 
ـــی  ـــای صنف ـــکل ه ـــا تش ـــی ب ـــق هماهنگ ـــدات الزم از طری تمهی
بخـــش حمـــل و نقـــل مســـافر و شـــرکت هـــای مســـافربری 

انجـــام شـــده اســـت. 

رییـــس دانشـــکده علـــوم پزشـــکی و خدمـــات بهداشـــتی 
در  بیمـــاران  مالقـــات  ممنوعیـــت  از  مراغـــه  درمانـــی 
ــا  ــروز تـ ــتان از امـ ــن شهرسـ ــن ایـ ــتان امیرالمومنیـ بیمارسـ
ـــتای  ـــم در راس ـــن تصمی ـــت: ای ـــر داد و گف ـــدی خب ـــالع بع اط
ـــده  ـــاذ ش ـــا اتخ ـــگیری از کرون ـــه پیش ـــه کمیت ـــه مصوب ـــل ب عم

اســـت.
ــار داشـــت: در  ــد اظهـ ــر تنومنـ ــا، اصغـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــتان مراغ ـــتی شهرس ـــهید بهش ـــینا و ش ـــای س ـــتان ه بیمارس
ــه  ــه کمیتـ ــق مصوبـ ــار طبـ ــات بیمـ ــت مالقـ ــز محدودیـ نیـ
پیشـــگیری از کرونـــا اعـــالم شـــده اســـت و از مـــردم انتظـــار 

ــم. ــوص داریـ ــن خصـ ــکاری در ایـ همـ
وی گفـــت: دوری از شـــایعات، اضطـــراب و اســـترس در 
جامعـــه، رعایـــت بهداشـــت عمومـــی و فـــردی، اجتنـــاب 
از حضـــور در تجمعـــات و عـــدم خریـــد تجهیـــزات پزشـــکی 
غیرضـــروری، مـــواردی هســـتند کـــه بایـــد از ســـوی مـــردم 

رعایـــت و توجـــه شـــود.
تنومنـــد گفـــت: همچنیـــن بـــرای اطمینـــان بخشـــی هـــر 

چـــه بیشـــتر بـــه مـــردم آمبوالنـــس هـــای مجزایـــی بـــرای 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــی در نظ ـــاران تنفس ـــه بیم ـــانی ب ـــات رس خدم

ـــت. اس
ـــوازم شـــوینده  ـــه تدابیـــری در خصـــوص ل ـــزود: در مراغ وی اف
ـــده و  ـــام ش ـــداری انج ـــکاری فرمان ـــا هم ـــده ب ـــی کنن و ضدعفون

ـــت. ـــش اس ـــال پخ ـــاز در ح ـــد نی در ح
ـــه  ـــت ک ـــایع اس ـــی ش ـــا، ویروس ـــا، کرون ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــاهده  ــرماخوردگی مشـ ــم سـ ــا عالیـ ــتان بـ ــال زمسـ هرسـ
می شـــد امـــا از ســـال ۲۰۰۲ ایـــن ویـــروس جهـــش 
ژنتیکـــی داشـــته و ابتـــدا خـــود را بـــا بیمـــاری ســـارس، 
پـــس از آن مـــرس و در حـــال حاضـــر بـــه شـــکل کرونـــا 
ـــا  ـــی ۲ ت ـــا دوره نهفتگ ـــه ب ـــان داده  ک ـــد نش ـــروس جدی وی
۱۴ روز و بـــا تظاهراتـــی نظیـــر تـــب بـــاال، ســـرفه، تنگـــی 
نفـــس ســـردرد  و گاهـــی بـــا  اســـهال و اســـتفراغ همـــراه 

اســـت.

پیش فروش بلیت های نوروزی ناوگان عمومی مسافری از 12 اسفند 

ممنوعیت مالقات بیماران در بیمارستان امیرالمومنین مراغه

م الف: 527/4560                                                                                                                                                                        تاریخ انتشار: 1398/12/12 
برگه اجرائیه

مشخصات محکوم له
نام: بهمن نام خانوادگی:    باغبان کندری  شغل: آزاد با وکالت امیر ظریفی

نشانی محل اقامت: آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، بخش ممقان، شهرک صنعتی شهید سلیمی، جنب مجتمع تجاری امام رضا، دفتر وکالت امیر ظریفی
مشخصات محکوم علیه 

نام و نام خانوادگی: 1-  سعید کرمی ف حیدر 2- احسان جمشیدی ف علی 
نشانی محل اقامت هر دو: شهرستان کرمانشاه میدان جمهوری خیابان شهدای منابع طبیعی خیاطی کرمی 09189286252

محکوم به
بموجــب دادنامــه شــماره 10 مــورخ 98/2/30 شــورای حــل اختــاف شــهرک شــهید ســلیمی شــعبه 2 ممقــان کــه وفــق دادنامــه شــماره ..... شــعبه ....... شــورای حــل اختــاف 
اســتان ....... قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 166،000،000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ2,195,000 ریــال هزینــه دادرســی وحــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه از بــاب قاعــده تســبیب و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســیدچک تــا مرحلــه اجــرا طبــق شــاخص تــورم اعامــی بانــک مرکــزی جمهــوری 

اســامی کــه در واحــد اجــرا محاســبه خواهــد شــد.
محکوم عیله مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-  پس اباغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند.
2-  ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهند.

3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتیکــه خــودرا قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه  ندانــد بایــد ظــرف مهلــت )ده روز( 
صــورت جامــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد هــرگاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــا مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر 
بــه اجــرای حکــم و پرداخــت محکــوم بــه بــوده ایــد لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارائــی خــود بدهیــد بــه نحــوی کــه 

اجــرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه معتبــر باشــد بــه مجــازات حبــس از 61 روز تــا 6 مــاه محکــوم خواهیــد شــد. 
4-  عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی از مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی مــی باشــد بــه مــواردی از قانــون اجــرای احــکام و قانــون آئییــن دادرســی مدنــی مصــوب 
79/1/21 و همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت هــای مالــی مصــوب 10 آبــان 1377 کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد.
شعبه حل اختالف شهرک شهید سلیمی شعبه  دو ممقان

ــت: در  ــس گف ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
ــت  ــر اس ــا درگی ــروس کرون ــا وی ــور ب ــه کش ــی ک ــرایط کنون ش
کمبــود معلــم در حــوزه بهداشــت مــدارس بیشــتر از حوزه هــای 

ــان  اســت.  دیگــر نمای
بــه گــزارش خانــه ملــت، فریــده اوالدقبــاد در مــورد کمبــود 
ــانی  ــروی انس ــن نی ــت: تامی ــرورش گف ــوزش و پ ــرو در آم نی
ــد  ــرد. در چن ــورت بپذی ــد ص ــرزمینی بای ــش س ــاس آمای براس
ــود  ــر کمب ــکالتی نظی ــا مش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــال اخی س
ــی کــه پذیــرش نیــروی  ــوده و از زمان نیــروی انســانی مواجــه ب
تربیــت معلــم در کشــور محــدود شــد، تعــداد معلمــان جوابگــوی 
ــوده  ــور نب ــوزان در کش ــش آم ــده دان ــی ش ــت پیش بین ظرفی

اســت.
و  اسالمشــهر  شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: آمــوزش و پــرورش 
بــا کمبــود معلــم در دروس تخصصــی مثــل معلــم ورزش، 
مشــاوره تحصیلــی و بهداشــتی روبــرو اســت؛ در شــرایط کنونــی 
ــم در  ــا درگیــر اســت کمبــود معل ــروس کرون ــا وی کــه کشــور ب
ــان   ــر نمای ــای دیگ ــتر از حوزه ه ــدارس بیش ــت م ــوزه بهداش ح
ــی  ــزار مرب ــرورش ۱۲ ه ــوزش و پ ــر آم ــال حاض ــده، در ح ش
بهداشــت دارد کــه جوابگــوی ظرفیــت دانــش آمــوزی کشــور مــا 
نیســت، وجــود مربــی بهداشــت در مــدارس یکــی از ضروریــات 

ــر مدرســه ای اســت. ه

علی الخصــوص  مــدارس  در  متخصــص  نیــروی  کمبــود 
ــای  ــیاری از بیماری ه ــا بس ــده ت ــر ش ــت منج ــروی بهداش نی

ــد  ــان بمان ــوزان پنه ــش آم ــی دان ــمی و روح جس
مــدارس  در  متخصــص  نیــروی  داد:کمبــود  ادامــه  وی 
ــیاری از  ــا بس ــده ت ــر ش ــت منج ــروی بهداش ــوص نی علی الخص
ــد؛  ــان بمان ــوزان پنه ــش آم ــای جســمی و روحــی دان بیماری ه
حضــور مربــی بهداشــت می توانــد آموزش هــای بهداشــتی 
ــا  ــن آنهــا مهی ــوزان و والدی ــش آم ــه دان ــی را ب جســمانی و روان
ــه  ــد کــه چگون ــوارد خــود مراقبتــی را می آموزن کنــد و آنهــا  م
ــی  ــد؛ در ط ــت کنن ــود مراقب ــر از خ ــای پرخط ــر رفتاره در براب
چنــد ســال اخیــر خبرهایــی منتشــر شــد مبنــی بــر پوســیدگی 
ــدان دانــش آمــوزان کــه اگــر مربیــان بهداشــت در مــدارس  دن
ــا  مشــکالت ایــن  ــدون شــک کمتــر ب حضــور داشــته باشــند ب

ــود. ــم ب ــرو خواهی ــی روب چنین

پذیرش نیرو از اولویت های آموزش و پرورش است
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــزو  ــم ورزش ج ــه و معل ــاوره مدرس ــی بهداشــت، مش ــود مرب وج

ــوزش  ــرو در آم ــود نی ــتند، کمب ــدارس هس ــای الزم م ضرورت ه
ــرده؛  ــرورش وارد ک ــوزش و پ ــه آم ــنگینی ب ــه س ــرورش ضرب و پ
پیشــنهادی کــه در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش ارائــه داده 
شــد پذیــرش نیروهــای متخصــص در حــوزه ورزش، بهداشــت و 
ــوزش و  ــد آم ــه بای ــود ک ــان ب ــگاه فرهنگی ــط دانش ــاور توس مش
پــرورش ایــن موضــوع  را در اولویــت اقدامــات خــود قــرار دهــد.

نیروی سالم، نیاز جامعه موفق
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم یــادآور شــد: نیــروی 
ــِه  ــر جامع ــروری ه ــای الزم و ض ــی از نیازه ــالم یک ــانی س انس
موفقــی اســت، انســان ها نیازمنــد آموزش هــای درســت و ســالم 
ــتند  ــان هس ــت و درم ــوص بهداش ــا علی الخص ــام حوزه ه در تم
ــود  ــی از خ ــمی و روح ــیب های جس ــل آس ــد در مقاب ــا بتوانن ت
ــتی  ــای الزم بهداش ــد آموزش ه ــن بای ــد. بنابرای ــت کنن محافظ
در مــدارس مــورد توجــه قــرار بگیــرد تــا شــاهد کاهــش 
بیماری هــای واگیــردار و غیرواگیــردار کــه امــروِز عامــل مــرگ و 

ــان اســت باشــیم. ــر ایرانی می
ــیوع  ــفانه  شـ ــرد: متاسـ ــح کـ ــه تصریـ ــاد در ادامـ اوالد قبـ
ــواع  ــرطان و انـ ــت، سـ ــای دیابـ ــا و بیماری هـ ــاری کرونـ بیمـ
ســـکته ها درســـرتیتر خبرهـــای ناخوشـــایند جامعـــه امـــروز 
ــت در  ــای درسـ ــا آموزش هـ ــدام بـ ــر کـ ــه هـ ــت، کـ ــا اسـ مـ
ـــا در  ـــرگ و میره ـــیاری از م ـــش بس ـــر کاه ـــی ب ـــدارس عامل م
کشـــور هســـتند؛ اگـــر بتوانیـــم  از طریـــق مربـــی بهداشـــت 
ــا  ــائل بهداشـــتی را بـــه دانـــش آمـــوزان و والدیـــن آنهـ مسـ
آمـــوزش دهیـــم  بـــدون شـــک شـــاهد کاهـــش بســـیاری از 

ــود. ــم بـ ــور خواهیـ ــا در کشـ بیماری هـ

کمبودها را به گوش مسئوالن برسانید
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــان مجل ــیون زن ــس فراکس رئی
آمــوزش و پــرورش می توانــد از طریــق مجــاری ارتباطــی مثــل 
ــا والدیــن دانــش آمــوزان  ــا شــماره تلفــن ارتباطــی ب ســامانه ی
ــد  ــق می توانن ــن طری ــن از ای ــد؛ والدی ــتقیم باش ــاط مس در ارتب
ــران و مســئوالن  ــه گــوش مدی کــم و کاســتی های مــدارس را ب
برســانند علی الخصــوص در شــرایط کنونــی کــه اکثریــت کشــور 
ــد  ــا می توان ــن کمبوده ــت؛ ای ــر اس ــا درگی ــروس کرون ــا وی ب

ــات بهداشــتی باشــد. ــا امکان شــامل وســایل ورزشــی و ی

آموزش مجازی در روزهای بحرانی
ــد روز  ــه داد: در چن ــم ادام ــس ده ــردم درمجل ــده م نماین
اخیــر آمــوزش مجــازی از طریــق رســانه ملی و ســایت های 
ــد  ــرورش می توان ــوزش و پ ــت، آم ــی اس ــرح موفق ــازی ط مج
ایــن برنامــه را در روزهــای بحرانــی ســال مثــل روزهــای آلــوده 
و روزهایــی کــه کشــور در شــرایط خــاص اســت اجرایــی کنــد، 
امیــدوارم آمــوزش و پــرورش اعــالم نمایــد تــا چــه زمانــی قــرار 
ــا والدیــن بتواننــد  اســت ایــن تعطیــالت ادامــه داشــته باشــد ت

ــدان خــود داشــته باشــند. ــرای فرزن ــه مشــخصی ب برنام
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
اســالمی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: از تمامــی جامعــه پزشــکی 
کــه در ایــن شــرایط بحرانــی در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس 
کرونــا در کنــار مــردم هســتند و تــا پــای جــان بــه مــردم خدمــت 
می کننــد بســیار سپاســگزاریم؛ ایــران امــروزِ مدیــون ایــن ســفید 
پوشــان بی ادعــا اســت، بــدون شــک در آینــده ای نزدیــک 

ــد. ــان می آفرینن ــکی در جه ــوزه پزش ــزرگ در ح ــه ای ب حماس

اوالد قباد:

مدارس با کمبود نیروی متخصص مواجه  هستند
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مظنه خرید سینمای خانگی؛ 
خلق تجربه جذاب فیلم دیدن

سیســتم ســینمای خانگــی بــه شــما در خلــق 
ــوش دادن  ــا گ ــم ی ــدن فیل ــص دی ــه خال تجرب
ــینمای  ــک س ــد. ی ــک می کن ــیقی کم ــه موس ب
در  را  حــس  ایــن  می توانــد  خــوب  خانگــی 
بیننــده ایجــاد کنــد کــه بخشــی از فیلــم اســت. 
اگــر شــما هــم می خواهیــد ایــن حــس را تجربــه 
ــی آن  ــخصات فن ــا مش ــد ب ــش از خری ــد، پی کنی
ــرای  ــتمی ب ــه سیس ــد چ ــا بدانی ــوید ت ــنا ش آش

ــت.  ــب اس ــما مناس ش
هــدف از خریــد ســینمای خانگــی خلــق 
صدایــی بــا کیفیــت متفــاوت در فیلــم و موســیقی 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــتین نکت ــس نخس ــت. پ اس
ــردی  ــه کارب ــرای چ ــتم را ب ــن سیس ــد ای بدانی
ــتفاده  ــما اس ــد ش ــر قص ــد. اگ ــداری می کنی خری
از ســینمای خانگــی بــرای تماشــای فیلــم اســت، 
ــال  ــه دارای کان ــد ک ــه کنی ــتمی تهی ــد سیس بای
ــا  ــد. ام ــر باش ــاب ووف ــا و س ــزی، بلندگوه مرک
ــا  ــی ب ــای برج ــد بلندگوه ــیقی، خری ــرای موس ب
ــرای گــوش  ــاال کافــی اســت. اگرچــه ب کیفیــت ب
دادن بــه موســیقی جــاز، توصیــه می شــود ســاب 

ــد. ــرار دهی ــد ق ــت خری ــر را در لیس ووف

محیط را در نظر بگیرید
ــه  ــد ب ــد بای ــگام خری ــه هن ــر ک ــوع دیگ موض
ــه  ــت ک ــی اس ــید، محیط ــته باش ــه داش آن توج
می خواهیــد ســینمای خانگــی را در آن قــرار 
دهیــد. اگــر می خواهیــد آن را در یــک اتــاق 
ــر  ــاب ووف ــک س ــد ی ــد، خری ــرار دهی ــک ق کوچ
ــدازه  ــه ان ــد ب ــتاندارد بای ــده اس ــک و گیرن کوچ
ــر را  ــی بزرگ ت ــر فضای ــد. اگ ــوب باش ــی خ کاف
ــرد کامــل  ــا ب مدنظــر داریــد، بایــد بلندگوهــای ب
بــه همــراه یــک تقویت کننــده صوتــی خریــداری 
کنیــد چــرا کــه یــک گیرنــده کافــی نخواهــد بــود.

بلندگوی زیاد هم خوب نیست
ــت  ــا کیفی ــی ب ــینمای خانگ ــک سیســتم س ی
ــزی،  ــو - مرک ــج بلندگ ــوالً دارای پن ــوب معم خ
چــپ و راســت و دو بلندگــوی فراگیــر اســت. اگــر 
ــد، حتمــا از  ــی داری ــد بلندگــوی اضاف قصــد خری
فروشــنده بخواهیــد کــه یــک نســخه نمایشــی از 
بلندگوهــا را بــرای شــما آمــاده کنــد تــا بتوانیــد 
صــدای حاصــل از آن را بشــنوید. شــاید از خریــد 
ــید  ــته باش ــر داش ــه خاط ــدید. ب ــرف ش آن منص
ــده  ــن ای ــورت آنالی ــه ص ــو ب ــد بلندگ ــه خری ک
ــگاه  ــه آن را در فروش ــر اینک ــت مگ ــی نیس خوب

ــرده باشــید. امتحــان ک

سیستم صدای فراگیر چیست؟
ــاال در  ــت ب ــا کیفی ــدای ب ــش ص ــه پخ ــر ب اگ
هنــگام تماشــای فیلــم حســاس هســتید، سیســتم 
ــی اســت. سیســتم  ــر انتخــاب خوب صــدای فراگی
ــز  ــد هرت ــر ص ــای زی ــه صداه ــر ک ــدای فراگی ص
را پخــش می کنــد، بــه شــما ایــن امــکان را 
می دهــد تــا صداهــا را همــان گونــه کــه هســتند، 
بشــنوید. ایــن سیســتم مخاطــب را در بیــن 
ــا را  ــه صحنه ه ــس ورود ب ــوس و ح ــا محب صداه

در فــرد ایجــاد می کنــد.

حواس تان به تعداد کانال ها باشد
ــی  ــر باالی تعــداد کانال هــای پخــش صــدا تاثی
تعــداد  دارد.  دریافتــی  صــدای  کیفیــت  بــر 
می دهــد  را  امــکان  ایــن  بیشــتر  کانال هــای 
ــا  ــی و ب ــه خوب ــود را ب ــای موج ــام صداه ــا تم ت
کیفیــت بــاال دریافــت کنیــد. بنابرایــن در هنــگام 
ــداد  ــه تع ــد ک ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــد ب خری
کانال هــا از ۴ کانــال بیشــتر باشــد. همچنیــن 
ــم در  ــدای ب ــد ص ــت تولی ــه جه ــی جداگان کانال

ــد. ــده باش ــه ش ــتم تعبی سیس

سبک تر بخرید اما با کیفیت
ــد،  ــد داری ــرای خری ــدودی ب ــه مح ــر بودج اگ
ــینمای  ــک س ــد ی ــای خری ــه ج ــد ب ــعی کنی س
خانگــی مفصــل از یــک برنــد متفرقــه، یــک 
سیســتم جمــع و جــور امــا مناســب را از برنــدی 
ــه،  ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت ــاب کنی ــنا انتخ ــام آش ن
ــام  ــه تم ــی ب ــر چــه بیشــتر ســینماهای خانگ اگ
امــا  می شــوند  نصــب  تلویزیــون  برندهــای 
ــه  ــد، ب ــک برن ــول از ی ــد دو محص ــه خری همیش
ــتری  ــی بیش ــی و زیبای ــت، هماهنگ ــما کیفی ش

می دهــد.
منبع: ایرنا زندگی

 :AFC رئیس
برای حمایت از فوتبال هر تصمیمی را می گیریم

رئیــس کنفدراســیون فوتبــال آســیا در واکنــش بــه لغــو دیدارهــای مهــم 
ــر  ــال ه ــت از فوتب ــرای حمای ــه ب ــت ک ــا در آســیا گف ــد از شــیوع کرون بع

تصمیمــی را خواهنــد گرفــت. 
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســتاد الدوحــه، شــیوع کرونــا در آســیا و 
البتــه اروپــا بــه یــک معضــل بــزرگ تبدیــل شــده و رقابت هــای ورزشــی را 
هــم تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. در فوتبــال آســیا بازی هــای زیــادی در 
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه تاخیــر افتــاده و حتــی ایــن احتمــال وجــود دارد 

کــه ایــن رقابــت بــه کلــی لغــو شــوند.
شــیخ ســلمان رئیــس کنفدراســیون فوتبــال آســیا گفــت: کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا از همــه بــرای غلبــه بــر ایــن ویــروس حمایــت خواهــد کــرد. 
ایــن شــرایط اســتثنایی چالــش هــای بزرگــی را بــرای همــه بــه وجــود آورده 
و بــرای نجــات دادن خانــواده فوتبــال نیــاز بــه کار روز افــزون و تالش بســیار 

. ست ا
او ادامــه داد: بــرای مــا اولویــت ســالمت خانــواده فوتبــال و هــواداران در 
همــه نقــاط آســیا اســت. کنفدراســیون فوتبــال آســیا در ایــن روزهــای کــه 
ایــن ویــروس خطرنــاک وجــود دارد هیچ کســی را بــه خطر نخواهــد انداخت 
و تعلیــق بازی هــا یــک تصمیــم منطقــی بــود کــه گرفتیــم. کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا امیــدوار اســت کــه ایــن شــرایط هــر چــه زودتــر بــه پایــان 
ــار دیگــر  برســد تــا وضعیــت بــه حالــت عــادی خــود برگــردد و فوتبــال ب
بتوانــد شــادی و نشــاط را بیــن مــردم بوجــود آورد. مــن بــه فدراســیون ها 
ــر  ــد و ه ــت بررســی کنن ــه دق ــروس را ب ــت وی ــه وضعی ــرده ام ک ــد ک تاکی

تصمیمــی کــه الزم اســت بــرای نجــات فوتبــال بگیرنــد.

هاشمی:
 بازی های لیگ بسکتبال بهتر است

 قبل از عید برگزار شود
سـرمربی تیـم بسـکتبال مهـرام تهـران گفـت: مـا تابـع نظر مسـئوالن 
کشـور هسـتیم امـا بـه نظـرم بازی هـای لیگ تـا مرحلـه یک چهـارم قبل 

از عیـد برگـزار شـود بهتر اسـت. 
تعطیلـی  احتمـال  مـورد  در  ایسـنا، مصطفـی هاشـمی،  گـزارش  بـه 
بازی هـای مرحلـه پلـی آف لیـگ برتر بسـکتبال بـرای جلوگیری از شـیوع 
ویـروس کرونـا، اظهـار کـرد: اول  از هـر چیزی بایـد گفت تصمیـم  گیری 
کالن ورزش از سـوی مسـئوالن عالـی رتبـه مملکـت  اسـت که همـه باید 
تابـع آن باشـند. اگـر بگوینـد بـدون تماشـاگر برگزار شـود یا اصـال برگزار 
نشـود بایـد قبـول  کـرد چـون اولیـن  مرجع ما مسـئوالن کشـور هسـتند.

او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا موافـق اسـت بازی هـا لغـو شـوند، 
توضیـح داد: اگـر شـرایط بـه نحـوی باشـد کـه بازی هـا بـدون تماشـاگر 
برگـزار شـود و این اجـازه را بدهند، فکـر می کنم اگر تا مرحلـه یک چهارم 
را ایـن طـرف عیـد سـال جدیـد برگـزار کنیـم بهتـر اسـت. البتـه همه ما 
خانـواده داریـم و ایـن نگرانـی برای همه ما وجـود دارد ولی بـه نظرم بهتر 

اسـت برنامه هـا را طبـق برنامـه قبلـی تـا قبـل از عید عملـی کنیم.
سـرمربی تیـم مهـرام تهـران گفـت: اگـر بگوینـد بازی هـا بـه آن طرف 
عیـد بیفتـد زمـان زیـادی نیسـت و حـدودا ۱۰ تـا ۱۵ روز مانده اسـت اما 
آیـا تیم هـا تمرینـات خـود را در ایـن مـدت تعطیـل می کننـد؟ همانطـور 
کـه می دانیـد شـرایط انتقـال این  ویـروس در تمرینـات هم  وجـود دارد و 
بـه همیـن منظـور معتقـدم کـه تـا مرحلـه یک چهارم لیـگ، طبـق برنامه 
قبلـی برگـزار شـود. البتـه تاکیـد می کنم که ما تابع نظر مسـئوالن کشـور 

. هستیم
او در واکنـش بـه ایـن  موضوع که برخـی تیم های لیگ برتـری به خاطر 
تقویـت تیمشـان، از ایـن تعطیلی احتمالی اسـتقبال می کننـد، اظهار کرد: 
درسـت اسـت امـا بنـده همچنـان ایـن را تاکیـد می کنم کـه ما تابـع نظر 
مسـئوالن هسـتیم. اگر اجازه داده شـود که بازی ها بدون تماشـاگر باشـد 

بـه نظـرم خوب اسـت، هرچند که می دانیم شـرایط سـخت اسـت.
هاشــمی در پایان گفــت: حتــی اگــر بازی هــا لغــو هــم شــود مــا بایــد 
ــا ۹۹ درصــد  ــور ت ــن منظ ــه همی ــم، ب ــری کنی ــود را پیگی ــات خ تمرین
ایــن موضــوع نظــر مســئوالن اســت و در یــک درصــد باقــی مانــده هــم 
مــا دوســت داریــم کــه بازی هــا طبــق برنامــه قبلــی، ایــن طــرف عیــد 

برگــزار شــود.

خط و نشان کشیدن آذری خوب نیست!

عضـو هیـات رئیسـه فدراسـیون فوتبال بـا بیان اینکـه تاریـخ انتخابات 
ریاسـت ایـن فدراسـیون قطعـا تغییـر نمی کند و همـان ۲۵ اسـفند برگزار 
می شـود، گفـت: نمی دانـم نیـت سـعید آذری از جوسـازی و خط و نشـان 

کشـیدن چیست.
انتخابـات  برگـزاری  بـه گـزارش مهـر، عبدالکاظـم طالقانـی، دربـاره 
فدراسـیون فوتبـال در تاریـخ ۲۵ اسـفند و ایراداتـی که فیفا به اساسـنامه 
آقـای شـکوری  کـه  آنچـه  گفـت: طبـق  اسـت،  کـرده  وارد  فدراسـیون 
سرپرسـت دبیـر کلی فدراسـیون اعـالم کرد، برگـزاری انتخابـات از نظر ما 

مشـکلی نـدارد و در همـان تاریـخ مقـرر انتخابـات انجـام می شـود.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه آیا فیفـا پاسـخ نامه آخر فدراسـیون 
را بـرای برگـزاری انتخابـات داده اسـت؟ تصریـح کـرد: این را بایـد از خود 

آقـای شـکوری بپرسـید و بنده اطالعـی ندارم.
عضـو هیئـت رئیسـه فدراسـیون فوتبـال در خصـوص اظهارات سـعید 
بـر  فـوالد و عضـو مجمـع فدراسـیون مبنـی  باشـگاه  آذری مدیرعامـل 
احتمـال حـذف تیـم ملـی ایـران از رقابت هـای انتخابـی جـام جهانـی بـه 
خاطـر مخالفـت بـا فیفـا، تاکید کـرد: بـه نظرم خوب نیسـت کـه این طور 
بـرای فوتبـال کشـور خط و نشـان بکشـیم که مثـاًل فیفا می توانـد این کار 
را انجـام بدهـد یـا خیـر. از کسـی کـه در راس یـک باشـگاه لیـگ برتـری 

اسـت انتظـار مـی رود اقداماتـش پیرامـون کم شـدن مشـکالت باشـد.
طالقانـی ادامـه داد: اگـر موضوع دیگـری در میان اسـت، این یک بحث 
جـدا اسـت. هرکسـی طبـق قوانیـن خـودش کار می کنـد و مـا هـم طبق 

اساسـنامه سـال ۹۰، انتخابـات را برگـزار خواهیم کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: نیـت کسـانی کـه به دنبال جوسـازی هسـتند را 
نمی دانـم. شـاید آنهـا از موضـوع اطالعی ندارنـد ولی به عنوان کارشـناس 
نمی تـوان از نظراتشـان اسـتفاده کـرد. همانطـور که گفتم آنچه که هسـت 
را انجـام می دهیـم و بنـا نداریـم انتخابـات ۲۵ اسـفند را در تاریخ دیگری 

برگـزار کنیم.
عضـو هیـات رئیسـه فدراسـیون فوتبـال در پایـان در خصوص هشـدار 
سـعید آذری مبنـی بـر تـالش عربسـتان و امـارات بـرای حـذف تیم هـای 
ایرانـی از لیـگ قهرمانـان آسـیا هـم گفـت: مـن مطلـع نیسـتم و بایـد از 

سـازمان لیـگ سـئوال کنید.

ســرمربی تیــم فوتســال ســتارگان ورامیــن 
گفــت: کاش بازی هــای مرحلــه نیمه نهایــی 
در حضــور تماشــاگران برگــزار می شــد، چــون 
ــن صــورت شــور و هیجــان بیشــتری در  در ای

ــت.  ــود داش ــا وج بازی ه
داورزنــی،  رضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســرمربی تیــم فوتســال ســتارگان ورامیــن 
پــس از شکســت ۲ بــر صفــر تیمــش در دیــدار 
برتــر  لیــگ  نیمه نهایــی  مرحلــه  برگشــت 
فوتســال کشــور در مصــاف بــا مــس ســونگون 
ورزقــان اظهــار داشــت: بــازی زیبایــی از ســوی 
دو تیــم شــاهد بودیــم و بازیکنــان بــازی بســیار 

ــد. ــه کردن ــی ارائ خوب
ــدار  ــن دی ــه ای ــد ک ــف ش ــزود: حی وی اف
هــم مثــل بــازی ورامیــن بــدون تماشــاگر بــود. 
کاش ایــن بازی هــا در حضــور تماشــاگران 
صــورت  ایــن  در  چــون  می شــد،  برگــزار 
ــود  ــا وج ــتری در بازی ه ــان بیش ــور و هیج ش
ــی اســت  ــن تصمیم ــال ای ــر ح ــه ه داشــت. ب

ــود. ــه ب ــال گرفت ــه فوتس ــه کمیت ک
ســتارگان  فوتســال  تیــم  ســرمربی 

ــا  ــم م ــه خاطرنشــان کــرد: تی ــن در ادام ورامی
زحمت کشــیده و یــک شــهر پشــت ایــن تیــم 
ــازی  ــتند، ب ــت داش ــواداران دوس ــتند. ه هس
ــت  ــرای آن زحم ــدت ب ــن م ــه در ای ــی ک تیم
ــم  ــن و ه ــم در ورامی ــد. ه کشــیده اند را ببینن
ــه  ــم ک ــازی کردی ــدون تماشــاگر ب ــز ب در تبری
ــد.  ــه فوتســال مــا ضربــه می زن ایــن موضــوع ب
اگــر بیمــاری و بحرانــی وجــود دارد، بــرای مــا 

و بازیکنــان هــم هســت. فکــر می کنــم کمیتــه 
ــن  ــوب ای ــزاری خ ــوص برگ ــال در خص فوتس

ــرد. ــی ک ــداری کوتاه ــابقات مق مس
مــس  عملکــرد  خصــوص  در  داورزنــی 
ســونگون در ایــن دیــدار گفــت: بــه تیــم خــوب 
ــم  ــن تی ــم. ای ــک می گوی ــونگون تبری ــس س م
در حملــه، دفــاع و انتقــال تــوپ بهتــر از مــا کار 
ــرد پشــت ســر گذاشــت.  ــا ب ــازی را ب کــرد و ب

و  داشــتیم  زیــادی  فرصت هــای  هــم  مــا 
می توانســتیم از آن هــا اســتفاده کنیــم. ایجــاد 
موقعیــت در برابــر تیــم مــس ســونگون بســیار 
ــن کار را  ــتیم ای ــا توانس ــه م ــت ک ــخت اس س
ــن  ــتند از ای ــا نتوانس ــا بچه ه ــم ام ــام دهی انج

ــد. ــتفاده کنن ــا اس موقعیت ه
وی ادامــه داد: مــا گل اول را در نیمــه اول 
دریافــت کردیــم و در نیمــه دوم به دنبــال جبران 
گل خــورده بودیــم. ایــن طبیعت فوتســال اســت 
کــه وقتــی بــرای گلزنــی حملــه می کنیــد، اگــر 
ــای  ــد، گل ه ــتفاده کنی ــا اس ــد از فرصت ه نتوانی

بیشــتری دریافــت خواهیــد کــرد.
پایــان  در  ورامیــن  ســتارگان  ســرمربی 
ــونگون  ــس س ــم م ــال تی ــر ح ــه ه ــت: ب گف
و  بهتــر  ســاختار  بــا  بــوده،  برنامه تــر  بــا 
ــه نظــر  ــای بیشــتر تشــکیل شــده و ب هزینه ه
ــال  ــه در فین ــت ک ــم اس ــن تی ــق ای ــن ح م
ــگ  ــول لی ــس در ط ــد. م ــته باش ــور داش حض
نیــز نشــان داد کــه یکــی از بهتریــن تیم هــای 
مــا اســت. بــه آن هــا تبریــک می گویــم و 

ــد. ــق باش ــم موف ــن تی ــدوارم ای امی

رییــس فدراســیون بدنســازی بــا ابــراز 
ــن  ــای قویتری ــزاری رقابت ه ــی از برگ بی اطالع
چنیــن  در  نبایــد  گفــت:  تهــران،  مــردان 
شــرایطی ایــن رقابت هــا برگــزار می شــد و 
قطعــا ایــن موضــوع را پیگیــری خواهــم کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، بــا وجــود شــرایط 
بحرانــی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و بــر 
خــالف دســتورالعمل صریــح در لغــو برگــزاری 
ــور، روز  ــر کش ــی در سراس ــای ورزش رویداده
جمعــه مســابقات قویتریــن مــردان اســتان 
تهــران برگــزار و نفــرات برتــر مشــخص شــدند!

ناصــر پورعلــی فــرد رئیــس فدراســیون 
ــاره  ــن ب ــا ایســنا، در ای بدنســازی در گفتگــو ب
مســابقات  ایــن  برگــزاری  از  کــرد:  اظهــار 
برنامه هــای  این هــا  نــدارم!  اطالعــی  خبــر 
ــد آن را  ــا بای ــود هیات ه ــت و خ ــتانی اس اس
رعایــت کننــد. نبایــد ایــن مســابقات را برگــزار 
می کردنــد چــرا کــه ویــروس کرونــا در کشــور 
ــی  ــار مخرب ــرده و متاســفانه آث ــدا ک شــیوع پی

ــت. ــته اس ــم داش ه
رییــس فدراســیون بدنســازی افــزود: قطعــا 

ــن  ــران ای ــازی ته ــات بدنس ــس هی ــر ریی اگ
ــرده   ــی ک ــرده، کم لطف ــزار ک ــابقات را برگ مس
ــرم و  ــاس می گی ــا او تم ــا االن ب ــت. حتم اس
ــرد. االن  ــم ک ــری خواه ــوع را پیگی ــن موض ای
در وضعیتــی نیســتیم کــه بخواهیــم بــر خــالف 

ــابقات  ــزاری مس ــه برگ ــت ب ــی دس ــح مل مصال
ــکالت  ــش مش ــث افزای ــه باع ــرا ک ــم چ بزنی

ــد. ــد ش خواه
ــرا  ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
اســتانی خــود  بــه هیات هــای  فدراســیون 

اعــالم نکــرده از برگــزاری مســابقات خــودداری 
کننــد، گفــت: مــا حتــی قبــل از اینکــه ســتاد 
مبــارزه بــا کرونــا دســتور لغــو مســابقات 
ــوری را  ــای کش ــت ه ــد، رقاب ــی را بده ورزش
ــو  ــتان لغ ــتان و بلوچس ــاس و سیس در بندرعب
ــتان ها  ــه اس ــز کلی ــع آن نی ــه تب ــم و ب کردی
ــند.  ــته باش ــالع داش ــوع اط ــن موض ــد از ای بای
ــرایطی  ــن ش ــدارد در چنی ــی ن ــچ ضرورت هی
ــزار  ــور برگ ــای کش ــچ کج ــابقه ای در هی مس

ــود. ش
ــه غایــن موضــوع  پورعلی فــرد در واکنــش ب
ــن  ــات تهــران اعــالم کــرده ای کــه رییــس هی
بــوده  تماشــاگر  حضــور  بــدون  مســابقات 
اســت، خاطرنشــان کــرد: حتــی بــدون حضــور 
تماشــاگر نیــز نبایــد مســابقه برگــزار می شــد. 
در ایــن رشــته برخــورد فیزیکــی مثــل دســت 
دارد کــه  یــا گــرم کــردن وجــود  و  دادن 
ــروس  ــتر وی ــیوع بیش ــث ش ــت باع ــن اس ممک
ــکاران  ــز ورزش ــتیج نی ــود. پشــت اس ــا ش کرون
ــن  ــه ای ــد ک ــور دارن ــک حض ــی کوچ در فضای

ــود. ــد ب ــاک خواه ــز خطرن ــوع نی موض

ــت:  ــتی آزاد گفـ ــی کشـ ــم ملـ ــی تیـ مربـ
ـــازی  ـــاده س ـــای آم ـــی اردوه ـــث تعطیل در بح
ـــر  ـــی زی ـــل تمام ـــم مث ـــا ه ـــان، م ـــی پوش مل
ــات  ــع تصمیمـ ــای ورزش، تابـ ــه هـ مجموعـ

ــتیم. ــور هسـ کالن کشـ
بـــه گـــزارش مهـــر، ابراهیـــم مهربـــان در 
ــی  ــم ملـ ــی اردوی تیـ ــه تعطیلـ ــن بـ واکشـ
ـــیوع  ـــگیری از ش ـــل پیش ـــه دلی ـــتی آزاد ب کش
ــش از  ــت: پیـ ــار داشـ ــا اظهـ ــروس کرونـ ویـ
ایـــن قـــرار بـــود اردوی تیـــم ملـــی از روز ۶ 
ــی  ــور مقطعـ ــود و بطـ ــاز شـ ــفندماه آغـ اسـ
ــه  ــزام بـ ــان اعـ ــا زمـ ــده تـ ــدی شـ و زمانبنـ
ـــیا  ـــاره آس ـــک در ق ـــی المپی ـــای گزینش رقابته
ــد در  ــن رونـ ــه ایـ ــد کـ ــته باشـ ــه داشـ ادامـ
همیـــن ابتـــدای اردو بـــا تغییـــرات اساســـی 

روبـــرو شـــد.
ـــات  ـــح کـــرد: پـــس از اعـــالم مصوب وی تصری
ـــر  ـــرار ب ـــا در ورزش ق ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل س
ـــتی  ـــی کش ـــای مل ـــم ه ـــه اردو تی ـــد ک ـــن ش ای
ـــی در  ـــط نفرات ـــود و فق ـــو ش ـــی لغ آزاد و فرنگ
اردو بماننـــد کـــه قـــرار اســـت در گزینشـــی 
المپیـــک حضـــور یابنـــد. مـــا نیـــز تصمیـــم 

گرفتیـــم بـــرای عقـــب نمانـــدن از رونـــد 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــن آزادکاران و همچنی تمری
کســـب ســـهمیه در ســـه وزن باقیمانـــده، ۶ 

آزادکار را در اردو نگـــه داریـــم.
ـــه داد:  ـــتی آزاد ادام ـــی کش ـــم مل ـــی تی مرب
البتـــه مانـــدن ایـــن ۶ آزادکار هـــم منتفـــی 
ـــتی  ـــیون کش ـــئوالن فدراس ـــه مس ـــد، چراک ش
قرقیزســـتان بـــه عنـــوان میزبـــان رقابتهـــای 

ــالم  ــیا اعـ ــاره آسـ ــی المپیـــک در قـ گزینشـ
کردنـــد ایـــن مســـابقات بـــه تعویـــق افتـــاده 
اســـت. بدیـــن ترتیـــب رقابتهـــای گزینشـــی 
المپیـــک کـــه قـــرار بـــوذد روزهـــای ۸ تـــا 
۱۰ فروردیـــن ر شـــهر بیشـــکک قرقیزســـتان 
ــا توجـــه بـــه  برگـــزار شـــود، لغـــو شـــد. بـ
ـــه  ـــم ک ـــی ندیدی ـــم دلیل ـــا ه ـــوع م ـــن موض ای
آزادکاران را در ایـــن شـــرایط در اردو نگـــه 

داریـــم.
مهربـــان در پایـــان خاطـــر نشـــان کـــرد: 
ــن  ــتی و همچنیـ ــیون کشـ ــه فدراسـ مجموعـ
تیـــم ملـــی کشـــتی آزاد بـــه عنـــوان جزئـــی 
ـــات کالن  ـــا و تصمیم ـــت ه ـــع سیاس از کل، تاب
ـــرای  ـــه ب ـــت. در نتیج ـــتی اس ـــی و بهداش ورزش
ــار  ــازی در انتظـ ــاده سـ ــای آمـ ــاز اردوهـ آغـ
تصمیمـــات جدیـــد متولیـــان امـــر هســـتیم.

ــا  ــتی بـ ــیون کشـ ــه فدراسـ پـــس از اینکـ
ـــیوع  ـــا ش ـــه ب ـــتاد مقابل ـــات س ـــه مصوب ـــه ب توج
ـــم  ـــای تی ـــرد اردوه ـــالم ک ـــا در ورزش اع کرون
ــده،  ــو شـ ــی لغـ ــتی آزاد و فرنگـ ــی کشـ ملـ
برنامه هـــای کادرهـــای فنـــی ایـــن دو تیـــم 
ـــر  ـــد. ب ـــراه ش ـــادی هم ـــرات زی ـــا تغیی ـــم ب ه
ــر  ــا دبیـ ــته علیرضـ ــاس روز گذشـ ــن اسـ ایـ
ـــژه ای  ـــت وی ـــتی نشس ـــیون کش ـــس فدراس رئی
ـــتی  ـــی کش ـــای مل ـــی تیم ه ـــران فن ـــا مدی را ب
ـــرر  ـــت مق ـــرد. در نهای ـــزار ک ـــی برگ آزاد و فرنگ
شـــد تدویـــن برنامـــه هـــای جدیـــد منـــوط 
بـــه تصمیمـــات آتـــی اتحادیـــه جهانـــی 
ــی  ــابقات گزینشـ ــوص مسـ ــتی در خصـ کشـ

المپیـــک در آســـیا شـــود.

ـــه  ـــت مرحل ـــدار برگش ـــونگون در دی ـــس س ـــال م ـــم فوتس تی
نیمه نهایـــی لیـــگ برتـــر فوتســـال کشـــور مقابـــل ســـتارگان 

ورامیـــن، راهـــی فینـــال ایـــن رقابت هـــا شـــد. 
ــه گــزارش تســنیم ، تیم هــای مــس ســونگون و ســتارگان  ب
ــی  ــه نیمه نهای ــای برگشــت مرحل ــن در چارچــوب دیداره ورامی
ــالن  ــروز در س ــاعت ۱۶ ام ــور از س ــال کش ــر فوتس ــگ برت لی
شــهید پورشــریفی تبریــز بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه ایــن بــازی 

بــا برتــری ۲ بــر صفــر تیــم میزبــان بــه پایــان رســید.
ایـــن دیـــدار در حالـــی آغـــاز شـــد کـــه بازیکنـــان مـــس 
ـــه  ـــت، ب ـــدار رف ـــک در دی ـــر ی ـــروزی ۵ ب ـــس از پی ـــونگون پ س
دنبـــال کســـب پیـــروزی خانگـــی مقابـــل ایـــن تیـــم بـــوده 
و بـــازی را تهاجمـــی آغـــاز کردنـــد امـــا بـــازی دو تیـــم بـــا 
ـــام در  ـــم خی ـــه میث ـــا اینک ـــد ت ـــری ش ـــدون گل پیگی ـــاوی ب تس

دقیقـــه ۹ توانســـت دروازه تیـــم مهمـــان را بـــاز کنـــد.
در ادامـــه دیـــدار بازیکنـــان مـــس ســـونگون و ســـتارگان 
ورامیـــن قـــدر موقعیت هـــای پیـــش آمـــده را ندانســـتند تـــا 

ـــر صفـــر شـــاگردان  ـــا برتـــری یـــک ب ـــازی ب نیمـــه نخســـت ایـــن ب
ـــد. ـــان برس ـــه پای ـــل ب ـــا افض علیرض

ـــرای  ـــی ب ـــان موقعیت های ـــم میزب ـــز تی ـــازی نی در نیمـــه دوم ب
بـــاز کـــردن دروازه حریـــف داشـــت امـــا بازیکنـــان ســـتارگان 
ضمـــن کنتـــرل بـــازی، موقعیت هایـــی نیـــز روی دروازه ایـــن 
ــده،  ــای ایجادشـ ــم فرصت هـ ــد. علی رغـ ــاد کردنـ ــم ایجـ تیـ

بـــازی بـــا همـــان نتیجـــه نیمـــه نخســـت دنبـــال شـــد تـــا 
ـــس  ـــازی گل دوم م ـــی ب ـــق پایان ـــد در دقای ـــدی جاوی ـــه مه اینک

ـــاند. ـــر رس ـــه ثم را ب
ایــن دیــدار در حالــی بــا برتــری ۲ بــر صفــر مــس ســونگون 
ــی  ــق پایان ــم در دقای ــای دو تی ــه فرصت ه ــید ک ــان رس ــه پای ب

ــور نکــرد. ــا عب ــی از خــط دروازه ه ــود و توپ ــز بی ثمــر ب نی
ــور  ــه منظـ ــه بـ ــد کـ ــزار شـ ــی برگـ ــدار در حالـ ــن دیـ ایـ
جلوگیـــری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا، ســـالن شـــهید 

پورشـــریفی خالـــی از تماشـــاگر بـــود.
بازیکنـــان و کادر فنـــی دو تیـــم در برخـــی از دقایـــق 
ـــتند. ـــازی داش ـــاوت داور ب ـــه قض ـــدیدی ب ـــبتاً ش ـــات نس اعتراض

ـــه سیســـتم  ـــدار رو ب ـــی ایـــن دی ـــق پایان تیـــم مهمـــان در دقای
۵ نفـــره آورد تـــا بـــا ایجـــاد موقعیت هـــای بیشـــتر، نتیجـــه 
بـــازی را تغییـــر دهـــد امـــا مـــس ســـونگون بـــا اســـتفاده از 
ضـــد حمـــالت، موقعیت هایـــی روی دروازه ســـتارگان ورامیـــن 

ـــرد. ـــاد ک ایج

ــان  ــر ورزش و جوان ــگاه وزارت ورزش نوشــت: معــاون وزی پای
ــه  ــذاری باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس ب ــاد دارد واگ اعتق

ــد. ــی را طــی می کن ــد خوب بخــش خصوصــی، رون
ــدن  ــازی ش ــی س ــد خصوص ــاره رون ــی زاده درب ــید تق جمش
ــتقالل و  ــدن اس ــی ش ــت: خصوص ــتقالل گف ــپولیس و اس پرس
پرســپولیس، رونــد خوبــی را طــی می کنــد و توانســتیم مجمــع 

عمومــی دو باشــگاه را بــدون مشــکل برگــزار کنیــم. فدراســیون 
فوتبــال در زمــان دادکان کار ارزشــمندی کــرد و دو ســاختمان 
ــام  ــه ن ــام ایــن دو باشــگاه خریــد کــه ســند آنهــا هنــوز ب ــه ن ب

ــران اســت. ــال ای فدراســیون فوتب
ــا  ــال ب ــیون فوتب ــده فدراس ــع آین ــت: در مجم ــی زاده گف تق
ــیون  ــگاه از فدراس ــن دو باش ــاختمان ای ــت س ــذاری مالکی واگ

ــی فر و  ــگاه های درفش ــز ورزش ــپولیس و نی ــتقالل و پرس ــه اس ب
مرغوبــکار، ســرمایه آنهــا بــرای ورود بــه بــورس افزایــش خواهــد 
یافــت و شــرایط بهتــری پیــدا می کننــد. امــوال دیگــری هــم از 
ــه  ــق ب ــج آپارتمــان متعل ــه پن دو باشــگاه کشــف شــده، از جمل
ــه  ــناد ب ــت و اس ــال مالکی ــا انتق ــد ب ــرر ش ــه مق ــپولیس ک پرس

ــود. ــه ش ــپولیس اضاف ــای پرس دارایی ه

سرمربی ستارگان ورامین: 

بازی بدون تماشاگر به فوتسال ما ضربه می زند

رییس فدراسیون بدنسازی:

 اطالع ندارم!

کشتی هم تابع تصمیمات کالن ورزشی و بهداشتی کشور است

صعود مس سونگون به فینال لیگ برتر فوتسال در غیاب تماشاگران 

کشف 5 آپارتمان متعلق به باشگاه پرسپولیس
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اوقات شرعی شهر تهران

همزمــان بــا اعــالم خبــر رســمی ورود 
ــرای  ــا ب ــاره تقاض ــه یکب ــور، ب ــه کش ــا ب کرون
ــی،  ــد ماســک و محلــول هــای ضــد عفون خری
ایــن محصــوالت  قیمــت  تــا  باعــث شــد 
ــه  ــاعت ب ــر از ۲۴ س ــدت کمت ــتی در م بهداش

ــد. ــر برس ــد براب چن
ــا قبــل از  ــرس از کرون ــه گــزارش مهــر، ت ب
ــدازه ای  ــه ان ــور، ب ــه کش ــروس ب ــن وی ورود ای
ــد.  ــا کن ــه داروخانه ه ــردم را روان ــه م ــود ک نب
ــن بیمــاری در  ــه ای ــه شــد ک ــی گفت ــا، وقت ام
قــم دیــده شــده و دو نفــر نیــز بــر اثــر ابتــالء به 
ــا  ــه داروخانه ه ــد، هجــوم ب ــرده ان ــوت ک آن ف
و محلول هــای ضــد  ماســک  تهیــه  بــرای 
ــه  ــد. ب ــاور ش ــل ب ــر قاب ــده، غی ــی کنن عفون
ــاعت  ــک س ــر از ی ــدت کمت ــه در م ــوری ک ط
بــا بحــران کمبــود ماســک و محلول هــای 

ــدیم. ــه ش ــور مواج ــتی در کش بهداش
ــم  ــدری وخی ــه ق ــت ب ــن وضعی ــدت ای ش
شــد کــه مــردم مجبــور بودنــد ماســک و 
محلول هــای بهداشــتی را بــا هــر قیمتــی 
کــه پیــدا می کردنــد، بخرنــد. بــه طــوری 
بــه  تومانــی   ۴۱۰ ماســک  قیمــت  کــه 
ــید.  ــم رس ــان ه ــان و ۵,۰۰۰ توم ۳,۰۰۰ توم
محلول هایــی کــه تــا قبــل از ورود کرونــا، 
ــه  ــورد، ب ــاک می خ ــا خ ــه داروخانه ه در قفس
یکبــاره بــا چنــد بــار قیمــت بــه فــروش رفتنــد 

ــدند. ــاب ش و نای
کــه  می شــد  گفتــه  حــال  همیــن  در 
ــت ۴۳۰  ــا قیم ــز ت ــردار نی ــک های فیلت ماس
هــزار تومــان در شــمال شــهر تهــران بــه 
فــروش برســد، بــا ایــن ترفنــد کــه ایــن 
ــی  ــوع خیل ــوده و از ن ــی ب ــک ها آمریکای ماس
عالــی هســتند. از ســوی دیگــر فــروش ماســک 
بــه دستفروشــی هــا رســید و در چنــد نقطــه از 
شــهر تهــران، شــاهد بســاط گســتران ماســک 

ــم. بودی
اول ورود  ایــن وضعیــت در دو ســه روز 
ــرات  ــا ورود ســازمان تعزی ــه کشــور، ب ــا ب کرون
حکومتــی، تغییــر مســیر داد. بــه طــوری 
ــس و  ــوران پلی ــته مأم ــد روز گذش ــه در چن ک
ــکار  ــار احت ــن انب ــرات، چندی ــت های تعزی گش
ــور  ــاط کش ــی نق ــتی را در اقص ــوازم بهداش ل

ــد. ــف کردن کش

کشف ماسک های احتکار شده
ــرات  ــرکل تعزی ــری نســب مدی احمــد جعف
ــران، از  ــتان ته ــتان های اس ــی شهرس حکومت
ــه ارزش ۴۰  ــک ب ــون ماس ــک میلی ــف ی کش
ــهریار  ــای ش ــی از انباره ــال در یک ــارد ری میلی
ــدن  ــادی ش ــا ع ــت: ت ــار داش ــر داد و اظه خب
شــرایط ۵ تیــم بــه بازرســی داروخانه هــا و 

ــت. ــد پرداخ ــا خواهن انباره
محمدرضــا  ســردار  حــال،  همیــن  در 
مقیمــی رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی 
ناجــا از کشــف ۱۶ میلیــون و ۷۷۳ هــزار و 
ــر  ــتی نظی ــزات بهداش ــواع تجهی ــدد ان ۹۱۷ ع
ماســک، دســتکش و مــواد ضدعفونــی کننــده 
ــت: در بازرســی  ــر داد و گف ــکار شــده خب احت
ــه  ــک هفت ــی ی ــع ط ــز توزی ــا و مراک از انباره
گذشــته، ۱۶ میلیــون و ۷۷۳ هــزار و ۹۱۷ 
شــامل  بهداشــتی  تجهیــزات  انــواع  عــدد 
۶ میلیــون و ۷۰۹ هــزار و ۶۷۳ عــدد انــواع 
ماســک، ۹ میلیــون و ۸۱۶ هــزار و ۴۰۰ عــدد 
دســتکش های بهداشــتی )التکــس( و ۲۴۷ 
هــزار و ۸۴۴ بطــری انــواع مــواد ضــد عفونــی 

ــد. ــف ش ــکاری کش ــده احت کنن
ــروس  ــد شــیوع وی ــس از تأیی ــزود: پ وی اف
بررســی های  بــا  برابــر  کشــور،  در  کرونــا 
میدانــی انجــام شــده و اطالعاتــی کــه در 
ــت  ــد قیم ــخص ش ــود مش ــس ب ــت پلی دس

ضدعفونــی  مــواد  بهداشــتی،  ماســک های 
ــکی  ــزات پزش ــوینده و تجهی ــواد ش ــده، م کنن
مــورد نیــاز بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن 
ویــروس چندیــن برابــر افزایــش داشــته اســت 
ــرق  ــه ط ــودجو ب ــب و س ــت طل ــراد فرص و اف
ــای  ــف، مغازه ه ــای متخل ــف )داروخانه ه مختل
ــه  ــدام ب ــتی و…( اق ــی و بهداش ــوازم آرایش ل
ــد. ــرده ان ــن کاال ک ــه ای ــدم عرض ــکار و ع احت

مشکل کجاست
تأمیــن  زمینــه  در  کــه  مشــکالتی  بــا 
ماســک و محلول هــای بهداشــتی در ســطح 
کشــور بــروز کــرد، همــه نگاه هــا را بــه ســمت 
ــی از  ــه یک ــی ک ــاند. در حال ــا کش داروخانه ه
اعضــای انجمــن داروســازان ایــران، بــا رد 
ــن  ــل ای ــا عام ــه داروخانه ه ــوع ک ــن موض ای
نابســامانی هســتند، گفــت: تخلــف در هــر 
ــوان  ــا نمی ت ــه ای وجــود دارد، ام صنــف و حرف
گفــت کــه همــه تقصیرهــا در کمبــود ماســک 
ــا  ــه داروخانه ه ــای بهداشــتی متوج و محلول ه
اســت. مگــر یــک داروخانــه چنــد بســته 
ــا را  ــد آنه ــه بخواه ــول دارد ک ــک و محل ماس

ــد. ــران بفروش ــا گ ــد ی ــکار کن احت
ــدن  ــاب ش ــی و نای ــرد: گران ــد ک وی تاکی
ــورد  ــری آب می خ ــای دیگ ــالم از ج ــن اق ای

ــت. ــن اس ــاًل روش ــه کام ک
ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت ماســک و 
محلول هــای بهداشــتی یــک روز بعــد از اعــالم 
ــه های  ــور، قفس ــه کش ــا ب ــمی ورود کرون رس
ــای  ــک و محلول ه ــود ماس ــا از وج داروخانه ه
بهداشــتی، خالــی شــد. گفتــه می شــود در 
مســیر تولیــد ایــن محصــوالت بهداشــتی نیــز 
کــم کاری صــورت گرفتــه اســت. در عیــن 
در ســطح  پخــش  بــرای  قیمت هــا  حــال، 
داروخانه هــا هــم ســیر صعــودی داشــته اســت.

تشکیل کمیته تامین و توزیع
بــر همیــن اســاس، روز گذشــته بــه منظــور 
در  تمرکــز  و  مدیریــت  اعمــال  در  تســریع 
ــن و  ــه تأمی ــد، کمیت ــتگذاری های واح سیاس
ــد. ــزار ش ــا برگ ــا کرون ــه ب ــالم مقابل ــع اق توزی

بــه  مربــوط  مســائل  جلســه  ایــن  در 
تأمیــن الــکل مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی، 
وضعیــت تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده، 
ــر فرآینــد تولیــد، روش هــای توزیــع  نظــارت ب
ــده  ــی کنن ــواد ضدعفون ــب م ــریع و مناس س
و عرضــه آن مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
همچنیــن شــرایط واحدهــای تولیــدی تأمیــن 
ــز بررســی  ــیلد و…، نی ــواع ماســک، گان، ش ان
ــتفاده  ــا اس ــن آن ب ــی تأمی ــورد چگونگ و در م

ــی  ــی و مردم ــای داخل ــری از ظرفیت ه حداکث
ــری  ــم گی ــان ممکــن تصمی ــن زم در کوتاه تری

شــد.
ــن جلســه مقــرر شــد ناظــران مقیــم  در ای
ــد  ــت از تولی ــازمان حمای ــی از س ــه نمایندگ ب
ــن  ــدگان و همچنی ــرف کنن ــدگان و مص کنن
تولیــد  ســازمان غــذا و دارو در واحدهــای 
ــواع ماســک بــه  محلول هــای ضــد عفونــی و ان

ــند. ــته باش ــور داش ــم حض ــورت مقی ص

نامه گالیه آمیز نمکی به روحانی
در همیــن حــال، ســعید نمکــی وزیــر 
ــور،  ــس جمه ــه رئی ــه ای ب ــت، در نام بهداش
ــرده  ــه ک ــدت گالی ــه ش ــک ب ــکار ماس از احت
ــس  ــفانه پ ــه متأس ــت ک ــته اس ــوان داش و عن
ــدد  ــون ع ــک میلی ــط ی ــدود ۱۰ روز فق از ح
ــا  ــم در کج ــه نمی دان ــل و بقی ــک تحوی ماس
ــه  ــب ب انباشــته شــده اســت. همــکاران اینجان
دلیــل اجبــار شــبانه روز در بازارهــای مختلــف 
ــا  ــان ب ــطه و دالل از قاچاقچی ــش واس و در نق

قیمــت گــزاف می خرنــد.
در ایامــی کــه احتمــال آلودگــی مــردم 
بــه دلیــل عــدم وجــود اقــالم حفاظتــی و 
ایــن شــبکه  پیشــگیرانه در خطــر اســت، 
خاطــر  کجــا  از  بی انصــاف  فرصت طلــب 
ــروی  ــه جســورانه روب ــه اینگون ــی دارد ک جمع
ــی  ــه راحت ــتد و ب ــئولین می ایس ــردم و مس م
اعــالم می کنــد کــه ۲۰۰ میلیــون ماســک 
ــت در  ــالن قیم ــا ف ــاعته ب ــد ۲۴ س را می توان
فــالن جــا عرضــه کنــد. آیــا رواســت گروهــی 
دل بــه دریــای آلودگــی جهــت رهایــی مــردم 
ــان و  ــک این ــاس و ماس ــی لب ــد و گروه بزنن
بیمارانشــان را در انبارهــا بــرای ســودجویی صد 
برابــری و یــا قاچــاق بــه دیگــر کشــورها تلنبــار 

ــد. کنن

نکته…
و  بهداشــت  وزارت  می رســد،  نظــر  بــه 
ســازمان غــذا و دارو نیــز نتوانســته انــد آن طور 
ــتی  ــالم بهداش ــن اق ــاید، تأمی ــد و ش ــه بای ک
ــه  ــن بیمــاری را ب ــاز پیشــگیری از ای مــورد نی
ــس  ــه پ ــی ک ــد. در حال ــت کن ــی مدیری خوب
ــتی،  ــای بهداش ــک و محلول ه ــود ماس از کمب
ــه  ــد و ب ــه ش ــا گرفت ــه از داروخانه ه کار عرض
هیــأت امنــای صرفــه جویــی ارزی در معالجــه 
بیمــاران ســپرده شــد، امــا ایــن برنامــه و 
سیاســت وزارتخانــه دوبــاره تغییــر کــرد و 
ــتی  ــای بهداش ــک و محلول ه ــد ماس ــرار ش ق
ــا  ــا ب ــود. ام ــه ش ــا عرض ــطح داروخانه ه در س
ــاره مشــکلی  ــادا دوب ــا مب ــرات، ت نظــارت تعزی
در عرضــه رخ دهــد. آنچــه مســلم اســت، 
ــد  ــته ان ــا توانس ــود کرون ــده ای از آب گل آل ع

ــد. ــی بگیرن ماه

ــن و ۸۶۰  ــت: ۳ ت ــزی گف ــتان مرک ــی اس ــده انتظام فرمان
ــال  ــارد ری ــی ۴ میلی ــه ارزش تقریب کیلوگــرم پارچــه قاچــاق ب

ــد.  ــف ش ــزی کش ــتان مرک ــس اس ــات پلی در عملی
بـه گـزارش تسـنیم، سـردار حسـن مفخمـی شهرسـتانی، بـا 
اشـاره بـه عملیـات پلیـس در راسـتای مبـارزه بـا کاالی قاچـاق 
اظهـار داشـت: در بررسـی های تخصصـی انجـام شـده در پایـش 
محموله هـای جـاده ای، ماموران اداره مبارزه با قاچـاق کاال و ارز این 
پلیـس، از تـردد یک دسـتگاه خـودروی کامیون حامـل پارچه های 

قاچـاق از محورهـای مواصالتـی شهرسـتان اراک مطلـع شـدند.
ــن  ــده، ای ــام ش ــی انج ــزی عملیات ــا برنامه ری ــزود: ب وی اف
خــودرو در یکــی از محورهــای مواصالتــی شهرســتان اراک 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بازرس ــف و م ــایی و متوق شناس
در  کــرد:  تصریــح  مرکــزی  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــوران انتظامــی مشــخص شــد کــه  بررســی های تخصصــی مام
ــرت در وزن  ــده دارای مغای ــادر ش ــه ص ــا بارنام ــودرو ب ــار خ ب
بــوده و ایــن خــودرو بــه احتمــال قــوی دارای بــار قاچــاق اســت 
ــی  ــی کارشناس ــرای بررس ــودرو ب ــده، خ ــکیل پرون ــا تش ــه ب ک

ــت. ــرار گرف ــرک ق ــان گم ــار کارشناس دراختی
بررســی های  در  کــرد:  بیــان  شهرســتانی  مفخمــی 
ــاق  ــودرو قاچ ــار خ ــه ب ــه اضاف ــد ک ــخص ش ــی مش کارشناس
بــوده و ایــن وســیله نقلیــه درحــال جابــه جایــی ۳ تــن و ۸۶۰ 
کیلوگــرم پارچــه قاچــاق بــه ارزش تقریبــی ۴ میلیــارد اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: فــرد دســتگیر شــده در ایــن عملیــات 
بــا تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد.

کشف 6 تن سیر خوراکی احتکارشده
ــه کشــف ۶  ــا اشــاره ب ــده انتظامــی اســتان مرکــزی ب فرمان
تــن ســیر خوراکــی احتکارشــده افــزود: مامــوران اداره مبــارزه 
ــکار  ــی از احت ــس در تحقیقات ــن پلی ــادی ای ــم اقتص ــا جرای ب
مقادیــر قابــل توجهــی ســیر خوراکــی در منزلــی مســکونی در 

ــدند. ــع ش ــهر اراک مطل ــای ش ــی از محله ه یک

ــل  ــش قاب ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــتانی اف مفخمــی شهرس
ــد روز گذشــته، بررســی  ــی در چن توجــه قیمــت ســیر خوراک
موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت و بــا پیگیری هــای 
ــا هماهنگــی  انجــام شــده ایــن منــزل مســکونی شناســایی و ب

مرجــع قضایــی مــورد بازرســی قــرار گرفــت.
ــیر  ــن س ــل ۶ ت ــن مح ــی از ای ــرد: در بازرس ــح ک وی تصری
خوراکــی بــه ارزش تقریبــی یــک میلیــارد ریــال کشــف و فــرد 
ــی و  ــل گران فروش ــه دلی ــات ب ــن عملی ــده در ای ــتگیر ش دس
ــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد. ــده ب ــا تشــکیل پرون احتــکار ب

توقیف 4 خودروی شوتی حامل بار قاچاق 
ــداوم  ــه ت ــاره ب ــا اش ــزی ب ــتان مرک ــی اس ــده انتظام فرمان
خودروهــای  بــا  برخــورد  در  پلیــس  عملیــات  طرح هــای 
ــا ادامــه یافتــن طرح هــای عملیاتــی  شــوتی)قاچاق بَر( گفــت:  ب
ــته در  ــوتی، روز گذش ــای ش ــا خودروه ــورد ب ــس در برخ پلی
طرحــی عملیاتــی در محورهــای مواصالتــی اســتان، ۴ دســتگاه 

ــد. ــف ش ــوتی توقی ــودروی ش خ
مفخمــی شهرســتانی بیــان کــرد: ایــن خودروهــا کــه حامــل 
ــر و۳  ــزات کول ــه تجهی ــر، ۱۴ قطع ــوازم التحری ــن ل ۴۹ کارت
ــد، در  ــاق بودن ــای ال ای دی  قاچ ــدد المپ ه ــزار و ۱۰۰ ع ه
ــری ۱۶  ــاوه، کالنت ــی س ــس آگاه ــوران پلی ــای مام عملیات ه
ــن  ــتان خمی ــکان شهرس ــی ل ــگاه انتظام ــوران پاس اراک و مام

ــد. ــرار گرفتن ــورد بازرســی ق ــف و م توقی
وی ادامــه داد: ارزش ریالــی کاالی هــای کشف شــده قاچــاق 
در ارزیابــی کارشناســان اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
پلیــس آگاهــی در حــدود یــک میلیــارد و ۷۰۵ میلیــون ریــال 

ــرآورد شــد کــه در ایــن خصــوص ۴ نفــر دســتگیر شــدند. ب
ــا بیــان تشــدید طــرح  فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی ب
ــوان  ــا قاچــاق کاال از ســوی پلیــس اســتان عن ــارزه ب هــای مب
کــرد: دستگیرشــدگان بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی 

معرفــی شــدند.

ــت:  ــا گف ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س رئی
ــاد،  ــرای مشــموالن معت ــه ب ــت ۶ ماه ــت موق معافی
صرفــا یکبــار صــادر مــی شــود و در صــورت تــرک 
اعتیــاد و ارائــه گواهــی از مراجــع مربوطــه بــه 

ــوند.  ــی ش ــزام م ــربازی اع ــت س خدم
بـه گزارش ایسـنا، سـردار تقی مهـری در این باره 
اظهـار کـرد: کلیه مشـموالن قبل از اعـزام به خدمت 
از نظـر وضعیـت جسـمانی و روانی توسـط پزشـکان 
معایـن اولیـه در سراسـر کشـور معاینه می شـوند تا 

مشـمول بیمـار به خدمت سـربازی اعزام نشـود.

ــت  ــون خدم ــاده ۳۹ قان ــاس م ــت: براس وی گف
ــواد مخــدر  ــه م ــه ب ــی مشــموالنی ک ــه عموم وظیف
اعتیــاد دارنــد و بــه هنــگام معاینــه اولیــه شناســایی 
مــی شــوند، از ســوی مراکــز وظیفــه عمومــی بــرای 
تــرک اعتیــاد بــه مــدت حداکثــر ۶ مــاه بــه مراجــع 

مربوطــه معرفــی مــی شــوند.
ــوان  ــا عن ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س رئی
کــرد: معافیــت موقــت شــش ماهــه بــرای مشــموالن 
ــس از  ــود و پ ــی ش ــادر م ــار ص ــا یکب ــاد، صرف معت
ــی در  ــات درمان ــام اقدام ــرر و انج ــت مق ــام مهل اتم
ــع  ــی از مراج ــه گواه ــاد و ارائ ــرک اعتی ــورت ت ص
ــی شــوند. ــزام م ــت ســربازی اع ــه خدم مربوطــه ب

ــه  ــموالنی ک ــرد: مش ــح ک ــری تصری ــردار مه س

ــان در  ــالمتی آن ــد و س ــته ان ــاد داش ــابقه اعتی س
ــده،  ــرز ش ــی مح ــه عموم ــکی وظیف ــورای پزش ش
قبــل از اعــزام بــه خدمــت، از ســوی وظیفــه 
ــان  ــاد از آن ــدم اعتی ــر ع ــی ب ــدی مبن ــی تعه عموم
ــان  ــز در جری ــان نی ــواده آن ــود و خان ــی ش ــذ م اخ

ــد. ــی گیرن ــرار م ــد ق ــی و تعه گواه
ــام  ــن مق ــس، ای ــایت پلی ــزارش س ــاس گ براس
ــه  ــربازانی ک ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش ــد انتظام ارش
ــد،  ــاد دارن ــدر، اعتی ــواد مخ ــه م ــت ب ــن خدم حی
شناســایی و در واحدهــای مســتقل و مخصــوص 
ــه مراجــع مربوطــه تــرک اعتیــاد  بــه کارگیــری و ب
ــربازی  ــت س ــول خدم ــوند و در ط ــی ش ــی م معرف

ــد. ــی گیرن ــرار م ــر ق ــز تحــت نظ نی

گذشــت دهــه نخســت اســفند و وجــود ابهــام در اختصــاص ســهمیه بنزیــن 
ــش و  ــی پاالی ــل شــرکت مل ــر عام ــام مدی ــم مق ــه قائ ــوروزی موجــب شــد ک ن
پخــش فــرآورده هــای نفتــی توضیــح دهــد: چنانچــه ایــن موضــوع در مجلــس 
تصویــب شــود، ۶۰ لیتــر ســهمیه بنزیــن نــوروزی بــه خودروهــا اختصــاص پیــدا 

مــی کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، بیــش از ســه مــاه از ســهمیه بنــدی بنزیــن مــی گــذرد. در 
ایــن زمــان مصــرف بنزیــن حــدود ۳۰ درصــد کاهــش پیــدا کــرده و در مقابــل 
مصــرف ســایر ســوخت هــا ماننــد ســی ان جــی و ال پــی جــی بــا رشــد همــراه 

بــوده اســت. 
امــا بــا نزدیــک شــدن بــه نــوروز و احتمــال افزایــش ســفرها، نگرانــی مــردم 

نســبت بــه تامیــن بنزیــن مــورد نیــاز بــرای ســفر افزایــش پیــدا کــرده اســت.

بـــر همیـــن اســـاس بـــود کـــه بحـــث اختصـــاص ســـهمیه نـــوروزی در 
ـــار  ـــل فش ـــه دلی ـــوع ب ـــن موض ـــروز ای ـــا ام ـــه ت ـــد و اگرچ ـــرح ش ـــور مط کش
ـــت  ـــاال از دول ـــا ح ـــد ام ـــی ش ـــه نم ـــدی گرفت ـــدان ج ـــه چن ـــع یاران ـــر مناب ب
و مجلـــس خبـــر مـــی رســـد کـــه رایزنـــی هـــا در ایـــن خصـــوص انجـــام 
ـــی  ـــای پایان ـــوروز در گام ه ـــرای ن ـــری ب ـــهمیه ۶۰ لیت ـــاص س ـــده و اختص ش

ـــرار دارد. ق
ــام مدیرعامــل شــرکت  ــم مق ــد قاســمی ده چشــمه قائ ــن زمینــه حمی در ای
ــا دســتور  ــا گفتــه کــه ب ــه ایرن ــرآورده هــای نفتــی ب ــی پاالیــش و پخــش ف مل
ــن  ــوروزی و همچنی ــن ن ــهمیه بنزی ــی س ــورد بررس ــوری در م ــس جمه ریی
پیشــنهاد مجلــس، اختصــاص ســهمیه ۶۰ لیتــری بــرای نــوروز در مراحــل پایانــی 

ــری اســت. ــم گی تصمی
ــن در  ــه عنــوان ســهمیه فروردی ــن ب ــر اینکــه ۶۰ لیتــر بنزی ــا تاکیــد ب وی ب
نخســتین روز ایــن مــاه بــه کارت هــای ســوخت واریــز خواهــد شــد، ادامــه داد: 
در صــورت تصویــب، ۶۰ لیتــر نیــز بــه عنــوان ســهمیه بنزنــی نــوروزی در کارت 

هــا شــارژ خواهــد شــد.
قاســمی تاکیــد کــرد: البتــه هنــوز ابالغیــه ای در ایــن زمینــه صــادر نشــده 

اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن ســخنگوی دولــت و وزیــر نفــت بــار 
ــه  ــع یاران ــر مناب ــان ب ــارد توم ــوروزی را ۳ هــزار میلی ــن ن ــی اختصــاص بنزی مال

عنــوان کــرده بودنــد.
از بامــداد ۲۴ آبــان مــاه ســال جــاری، بنزیــن ســهمیه بنــدی شــد. بــر ایــن 
اســاس بنزیــن ســهمیه ای بــا قیمــت ۱۵۰۰ تومــان و بنزیــن آزاد بــه قیمــت ۳ 

هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد.

معافیت موقت 6 ماهه برای 
مشموالن معتاد برای ترک اعتیاد 

آخرین خبرها از اختصاص سهمیه بنزین نوروزی

اختالف پایداری ها و نواصولگریان بر سر ریاست مجلس 

محموله بزرگ و میلیاردی قاچاق پارچه پشت پرده نایاب شدن ماسک و محلول
در استان مرکزی کشف و ضبط شد 

ــران،  ــاق ای ــه ات ــات رییس ــو هی ــه عض ــه گفت ب
حوزه هــای گردشــگری، تجــارت خارجــی و اصنــاف 
از شــیوع  کــه  بخش هایــی هســتند  مهمتریــن 

ــد.  ــرار گرفته ان ــر ق ــت تاثی ــا تح کرون
ــان  ــا بی ــفی ب ــوان کاش ــنا، کی ــزارش ایس ــه گ ب
اینکــه شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان اقتصــاد همه 
کشــورهایی کــه درگیــر بیمــاری هســتند را تحــت 
تاثیــر قــرار داده و ایــن موضــوع فقــط مختــص بــه 
ــادی  ــای اقتص ــرد: پیامده ــار ک ــت، اظه ــران نیس ای
اقتصــادی  وضعیــت  نســبت  بــه  معضــل  ایــن 
ــرای  ــوز ب ــه هن ــه البت ــوده ک ــاوت ب ــورها متف کش

تخمیــن خســارت های وارده زود اســت.
ــد  ــان می ده ــا نش ــه برآورده ــان اینک ــا بی وی ب
ایــران نیــز در چنــد بخــش بــه میــزان قابــل توجهی 
ــرار گرفتــه، بخــش گردشــگری را از  تحــت تاثیــر ق
بخش هــای تاثیرپذیــر از ایــن بیمــاری عنــوان کــرد 
ــک  ــه نزدی ــه ب ــا توج ــران ب ــور ای ــت: در کش و گف
ــم،  ــفرها را داری ــک س ــه پی ــوروز ک ــام ن ــدن ای ش
ــود را  ــگری خ ــر گردش ــا ب ــیوع کرون ــای ش پیامده

ــد. ــان می ده ــتر نش بیش
عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــی و  ــز اقامت ــا، مراک ــیاری از هتل ه ــرد: بس ــوان ک عن
رســتوران ها یــا بــا هــدف رعایــت مــوارد بهداشــتی و 

یــا نبــود مشــتری فعالیــت خــود را متوقــف کــرده اند.
کاشــفی اصنــاف را دومیــن بخشــی دانســت کــه 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا دچــار رکــود شــده 
انــد و عنــوان کــرد: اصنــاف مرتبــط بــا مــواد غذایــی 
از جملــه کافــی شــاپ ها، اغذیــه فروشــی ها و... ایــن 

پیامدهــا را بــه صــورت جدی تــر شــاهد هســتند.
ــر  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــم ش ــر مه وی از تاثی
ــن  ــادی بی ــاط اقتص ــع ارتب ــی و قط ــارت خارج تج
ــیوع  ــد از ش ــزود: بع ــرد و اف ــاد ک ــم ی ــورها ه کش
کرونــا ارتبــاط تجــاری مــا بــا برخــی کشــورها قطــع 
شــد و برخــی کشــورها نیــز واردات کاال از ایــران را 

ــد. محــدود کردن
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه دربــاره 
تاثیــر ایــن وضعیــت بــر مــراودات تجــاری بــا عــراق 
ــا  ــی خصوص ــک شــریک تجــاری اصل ــوان ی ــه عن ب
ــون  ــت: اکن ــز گف ــاه نی ــای کرمانش ــق مرزه از طری
ــتان  ــای اس ــادرات کاال در مرزه ــرای ص ــکلی ب مش
ــور  ــن دو کش ــا بی ــی کااله ــون جابجای ــم، چ نداری

ــری همــراه اســت. ــه و بارگی ــا تخلی ــا ب عمدت
کاشــفی اضافــه کــرد: بــا وجــود اینکــه چنــد روز 
ــا  ــد، ام ــال ش ــه اعم ــن زمین ــی در ای محدودیت های
در نهایــت توانســتیم طــرف عراقــی را متقاعــد کنیــم 
ــوز  ــراق هن ــا ع ــران ب ــای ای ــی مرزه ــه برخ و اگرچ

مشــکالتی دارنــد، امــا مرزهــای کرمانشــاه بــا عــراق 
ــد. ــه می دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــان ب همچن

کاشــفی بــا بیــان اینکــه شــیوع ویــروس کرونــا در 
ــته،  ــراه داش ــه هم ــق را ب ــز رون ــا نی ــی بخش ه برخ
افــزود: در حــوزه تولیــد برخــی کاالهــای بهداشــتی 
محصــوالت  شــوینده،  مــواد  ماســک،  جملــه  از 

ــم. ــوده ای ــاهد ب ــق را ش ــی و... رون ضدعفون
وی تاکیــد کــرد: پیشــنهادی هــم در ایــن زمینــه 
ــه واردات  ــر اینک ــی ب ــم مبن ــه دادی ــت ارائ ــه دول ب
ماســک، لــوازم ضدعفونــی و... بــدون ثبــت ســفارش 
ــباع  ــل را اش ــازار داخ ــم ب ــا بتوانی ــرد ت ــورت گی ص
ــه  ــر در مضیق ــه کمت ــن زمین ــردم در ای ــم و م کنی

باشــند.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ابــراز 
امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه پیامدهــای اقتصــادی 
قابــل توجهــی کــه شــیوع کرونــا بــه همــراه داشــته، 
هرچــه زودتــر شــاهد مدیریــت ایــن شــرایط باشــیم 

ــود. ــر ش ــارت های وارده کمت ــا خس ت

عضو شـورای مرکـزی حزب کارگزاران سـازندگی 
بـا  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  سـنخیت  گفـت: 
مجلـس متفـاوت اسـت و پیـروزی اصول گرایـان در 
ایـن دوره مجلـس داللـت بر پیـروزی قطعـی آنها در 

۱۴۰۰ نیسـت چراکـه شـرایط متفـاوت اسـت. 
ــال  ــر«، فع ــد عطریانف ــا، »محم ــزارش برن ــه گ ب
سیاســی اصالح طلــب و عضــو شــورای مرکــزی 
ــان و  ــت: اصولگری ــازندگی، گف ــزاران س ــزب کارگ ح
ــا  جبهــه پایــداری اختالفــات زیربنایــی دارنــد کــه ب
توجــه بــه حضــور کمرنــگ اصالح طلبــان در مجلــس 

ــود. ــدا می ش ــتر هوی ــات بیش ــن اختالف ــده، ای آین
ایـن فعال سیاسـی اصالح  طلب در رابطـه با موارد 
اختـالف برانگیـز میـان اصول گرایـان تصریـح کـرد: 
ریاسـت مجلـس یکـی از عرصه هایی اسـت، کـه این 
اختالفـات خـود را نشـان خواهنـد داد چراکـه جبهه 

پایـداری و برخـی از اصول گرایـان چهره هایـی ماننـد 
آقاتهرانـی و میرسـلیم را مدنظـر دارنـد، در حالی که 
جریـان اصول گـرای مقابـل کـه بـا لیسـت اکثریـت 
و گسـترده تری بـه مجلـس آمـده، قالیبـاف را بـرای 

ریاسـت مجلـس انتخـاب کرده اسـت.
ــا  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای ــر در پاســخ ب عطریانف
مجلــس  انتخابــات  در  اصول گرایــان  پیــروزی 
یازدهــم منجــر بــه پیــروزی ایــن جنــاح در انتخابات 
ــان  ــود؟ خاطرنش ــوری می ش ــت جمه ــده ریاس آین
ــا  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــنخیت انتخاب ــرد: س ک
مجلــس متفــاوت اســت و پیــروزی اصول گرایــان در 
ایــن دوره مجلــس داللــت بــر پیــروزی قطعــی آنهــا 
ــاوت اســت. در ۱۴۰۰ نیســت، چراکــه شــرایط متف

ــزاران  ــزب کارگ ــزی ح ــورای مرک ــن عضــو ش ای
پیــروزی  شــرایط  بــا  رابطــه  در  ســازندگی 

جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  اصالح طلبــان 
یــادآور شــد: نکتــه موثــر در انتخابــات میــزان 
مشــارکت و حضــور مــردم اســت کــه در ایــن دوره 
حضــور مــردم بســیار حداقلــی بــود. در واقــع بــرای 
ــور  ــران حض ــاله ای ــل س ــخ چه ــار در تاری ــن ب اولی
۴۰درصــدی مــردم در پــای صندوق هــای رأی، 

ــورد. ــم خ رق
ــاوت  ــر تف ــد ب ــن تاکی ــان ضم ــر در پای عطریانف
انتخابــات مجلــس بــا ریاســت جمهــوری بیــان 
کــرد: اگــر در انتخابــات ریاســت جمهــوری ظرفیــت 
حضــور مردمــی بــه بــاالی ۶۰درصــد افزایــش 
ــان بســیار ضعیــف  ــگاه اصول گرای ــد مســلما جای یاب
می شــود و چــه بســا اصالح طلبــان در ریاســت 
ــدا،  ــد و کاندی ــدا کنن ــدرت پی ــوری مجــددا ق جمه

ــانند. ــروزی برس ــه پی ــود را ب ــر خ ــورد نظ م

»کرونا« با اقتصاد چه می کند؟


