
چهارشنبه 14 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 691 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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مسکو به حسین روحانی 
اجازه ورود نداد

رضایی کوچی:

دست آشکار مشاوران امالک در 
افزایش قیمت مسکن؛ تولید مسکن 

فعالیت دالالن را بی اثر می کند

 روس ها می گویند ورود ایرانی ها از هر کجای دنیا ممنوع!
هر چه می گویم ۳ ماه است به ایران نرفته ام گوششان بدهکار نیست

بازار مسکن تحت تأثیر عرضه و تقاضا است
بهترین راه برای بی اثر کردن فعالیت دالالن، افزایش تولید مسکن است

قیمت مسکن توسط مشاوران امالک تعیین می شود
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جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد؛ 

وزارت اقتصاد در خواب کرونایی است

دادگاه های غیرضروری 
به تعویق بیفتد

تغییر در تاریخ اعزام مشموالن به 
سربازی در نیمه اول سال 99

با برهم زنندگان سالمت جامعه به 
شدت برخورد می شود 

مردم از تبعیض گله مند هستند 

دورکاری کارکنان دستگاه های 
اجرایی بالمانع است

ــنامه ای  ــتخدامی در بخش ــازمان اداری و اس س
بــه دســتگاه های اجرایــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا 
اربــاب رجــوع  و حفــظ ســامت کارکنــان و 
ــات  ــه خدم ــن اســاس ارائ ــر ای ــه ب ــاغ کــرد ک اب
الکترونیکــی توســط کارکنــان دســتگاه ها بــه 

ــت.  ــع اس ــکل دورکاری بامان ش
ــا، در ایــن بخشــنامه کــه بــه  بــه گــزارش ایرن
ــاغ شــد، امــده اســت  ــی اب تمــام دســتگاه اجرای
ــوازم بهداشــتی )ماســک،  ــد ل ــتگاه ها بای ــه دس ک
دســتکش و مــواد ضدعفونــی کننــده( بــرای 

ــد.  ــم کن ــود فراه ــان خ کارکن
ادارات  و  دســتگاه ها  بیــن  مکاتبــات  تمــام 
ــود  ــام ش ــیون اداری انج ــق اتوماس ــه از طری تابع
ــت  ــکان ثب ــد ام ــتگاه ها بای ــر آن دس ــاوه ب و ع
الکترونیکــی درخواســت خدمــات و مکاتبــات 
ــه  ــاز ب ــورت نی ــد و در ص ــم کن ــهروندان فراه ش
مراجعــه حضــوری نوبت دهــی الکترونیکــی ظــرف 

ــود.  ــم ش ــه روز فراه ــدت س م
ــزاری  ــنامه برگ ــن بخش ــق ای ــن مطاب همچنی
همایــش، نشســت های تخصصــی، برنامه هــای 
کارکنــان  اعــزام  و  اســت  ممنــوع  تخصصــی 
ــود  ــودداری ش ــروری خ ــت غیرض ــرای مأموری ب
ــد  ــا تایی ــد ب ــز بای ــروری نی ــای ض و ماموریت ه
ــود.  ــام ش ــتان انج ــاز در اس ــام مج ــن مق باالتری
ــام شــده از  ــات اع ــن اطاع ــر اســاس آخری ب
ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تــا روز ۱۳ 
اســفند تعــداد کل مبتایــان قطعــی بــه ۲هــزار و 
ــیده و ۴۳۵  ــر رس ــه ۷۷ نف ــا ب ــر، فوتی ه ۳۳۶نف

نفــر نیــز بهبــود یافتــه اســت.
در ایــن مــدت مســئوالن وزارت بهداشــت 
ــتی از  ــام بهداش ــتفاده از اق ــزوم اس ــر ل ــا ب باره
ــتکش  ــده و دس ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــه م جمل
ــرده و  ــد ک ــت ها تاکی ــداوم دس ــوی م و شستش
ــزل  ــروج از من ــردم از خ ــودداری م ــتار خ خواس
ــق از ســیر صعــودی  ــن طری ــه ای ــا ب ــد ت شــده ان

ــد. ــری کنن ــروس جلوگی ــن وی ــیوع ای ش
ــه همیــن منظــور نیــز طــی دو هفتــه گذشــته  ب
فعالیــت تمامی دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی و مدارس 
در اغلــب اســتان هــای کشــور تعطیــل شــده اســت و 
مســئوالن امــور شــهری نیــز اقــدام بــه ضــد عفونــی 

مســتمر اتوبــوس هــا و قطارهــای متــرو کــرده انــد.

صیانت از امنیت غذایی کشور 
نیازمند تالش همگانی است

بــر  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  سرپرســت 
ضــرورت تــاش همگانــی بــرای صیانــت از امنیــت 
غذایــی کشــور تاکیــد کــرد و گفــت: همــه بایــد 
ــت  ــی کشــور صیان ــت غذای ــم از امنی ــاش کنی ت
کنیــم و هیــچ مانعــی نبایــد در مســیر تولیــد قــرار 

ــرد.  گی
ــاورز «  ــاس کشـ ــا،» عبـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــه  ــران ارشـــد ایـــن وزارتخانـ در نشســـت مدیـ
و روســـای ســـازمان هـــای جهـــاد کشـــاورزی 
ــو  ــه شـــکل ویدئـ ــروز بـ ــه امـ ــا کـ ــتان هـ اسـ
کنفرانـــس در محـــل ســـالن نعمتـــی جـــم 
ـــزی  ـــه ری ـــا برنام ـــال ب ـــزود: امس ـــد اف ـــزار ش برگ
و تدارکـــی کـــه دیـــده شـــده، مشـــکل جـــدی 
نظیـــر  کشـــاورزی  نهاده هـــای  تامیـــن  در 
بـــذر، کـــود و آفت کش هـــا نداشـــته ایـــم و 
ایـــن پیش بینی هـــا بـــرای ســـال آینـــده نیـــز 

انجـــام شـــده اســـت.
سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی اضافــه 
کــرد: بــرای توســعه بخــش کشــاورزی نیــاز اســت 
ــا و  ــازمان ه ــا و س ــت ه ــاط معاون ــل و ارتب تعام
بخــش خصوصــی تقویــت شــود و هیــچ تصمیــم 
ــا  ــاوره ب ــر و مش ــب نظ ــدون کس ــتی ب و سیاس

ــا انجــام نشــود. تشــکل ه
کشـــاورز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در آســـتانه 
هفتـــه منابـــع طبیعـــی قـــرار داریـــم، تصریـــح 
ـــم  ـــاس بداری ـــکاری را پ ـــد جشـــن درخت ـــرد: بای ک
و بـــر اســـاس دســـتورالعمل هـــای مقابلـــه بـــا 
ـــزار  ـــکاری را برگ ـــم درخت ـــا، مراس ـــاری کرون بیم

ـــم. کنی
ــای  ــاس پیش بینی ه ــرد: براس ــح ک وی تصری
نظیــر  اساســی  کاالهــای  تامیــن  بــرای  الزم 
گوشــت مــرغ، گوشــت قرمــز و مرکبــات در ایــام 
ــا  ــازار را رصــد کنیــم ت ــوروز داشــته باشــیم و ب ن

ــود. ــاهده نش ــازار مش ــا در ب کمبوده
سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
ــور  ــی کش ــتان های جنوب ــخ در اس ــا مل ــارزه ب مب
ــای  ــتان ه ــت اس ــد و الزم اس ــتمرار یاب ــد اس بای

ــد.  ــدی بگیرن ــوع را ج ــر موض درگی
محققــان  بیشــتر  حضــور  بــر  کشــاورز 
کشــاورزی در عرصــه تولیــدات و حــل مشــکات 

کشــاورزان تاکیــد کــرد.

نماینـــده مجلـــس دهـــم گفـــت: اگـــر الیحـــه 
ـــن  ـــد تعیی ـــال جدی ـــش از س ـــال۹۹ پی ـــه س بودج
تکلیـــف نمـــی شـــد، کشـــور در حـــوزه بودجـــه 
ـــه  ـــکل روب ـــا مش ـــارات ب ـــص اعتب ـــزی و تخصی ری
ــال دولـــت نمـــی  ــور مثـ ــه طـ ــد، بـ رو مـــی شـ
توانســـت حقـــوق کارمنـــدان را پرداخـــت کنـــد و 
ـــا  ـــر ب ـــت، مغای ـــی گرف ـــورت م ـــدام ص ـــن اق ـــر ای اگ

ـــود.  ـــون ب قان
ـــور  ـــان پ ـــد کی ـــت، مجی ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس، بـــا اشـــاره 
ــال  ــرای ارسـ ــم انقـــاب بـ ــر معظـ ــه اذن رهبـ بـ
مصوبـــه کمیســـیون تلفیـــق الیحـــه بودجـــه ۹۹ 
ـــی  ـــرایط کنون ـــت: در ش ـــان، گف ـــورای نگهب ـــه ش ب
بـــه دلیـــل شـــیوع بیمـــاری کرونـــا، مجلـــس بـــا 
ــه  ــاز بـ ــا مجـ ــا کرونـ ــارزه بـ ــتاد مبـ ــتور سـ دسـ
ـــر  ـــرف دیگ ـــود، از ط ـــی نب ـــات علن ـــزاری جلس برگ
دولـــت بـــرای تخصیـــص بودجـــه ســـال آینـــده 
ـــب  ـــرایط موج ـــن ش ـــت، ای ـــون داش ـــه قان ـــاز ب نی
ـــور در  ـــت و کل کش ـــس، دول ـــه مجل ـــود ک ـــده ب ش

یـــک التکلیفـــی قـــرار گیرنـــد کـــه خوشـــبختانه 
ـــع  ـــی رف ـــکل اساس ـــن مش ـــه ای ـــم ل ـــا اذن معظ ب

ـــد. ش
نماینـــده مـــردم دورود و ازنـــا در مجلـــس 
شـــورای اســـامی ادامـــه داد: هـــدف اصلـــی مجلـــس 
از تعطیلـــی جلســـات علنـــی عـــدم انتقـــال و شـــیوع 

ـــر  ـــه اخی ـــرا در دو هفت ـــود، زی ـــردم ب ـــه م ـــاری ب بیم
مشـــخص شـــد کـــه تعـــدادی از نماینـــدگان بـــه 
بیمـــاری کرونـــا مبتـــا شـــده انـــد و حضـــور آن 
ــرر  ــه ضـ ــا بـ ــتان هـ ــس و شهرسـ ــا در مجلـ هـ

ســـامتی مـــردم خواهـــد بـــود.
ــون اساســی  ــح کــرد: خوشــبختانه قان وی تصری

ــه  ــه بودج ــب الیح ــرای تصوی ــات را ب ــام اقدام تم
ــه  ــال آن ب ــق و ارس ــیون تلفی ــال ۹۹ در کمیس س
ــن  ــود و ای ــرده ب ــی ک ــش بین ــان پی ــورای نگهب ش

ــت. ــه درســتی صــورت گرف ــر ب ام
ـــس  ـــر از عملکـــرد رئیـــس مجل ـــا تقدی ـــور ب کیانپ
ــاب،  ــم انقـ ــر معظـ ــه رهبـ ــه بـ ــال نامـ در ارسـ
ــم  ــه معظـ ــس بـ ــس مجلـ ــه رئیـ ــت: در نامـ گفـ
ـــی  ـــون بررس ـــات پیرام ـــوارد و موضوع ـــام م ـــه تم ل
ـــز  ـــری نی ـــد و رهب ـــح داده ش ـــه توضی ـــه بودج الیح
ـــد. ـــت کردن ـــورا موافق ـــه ش ـــه ب ـــال الیح ـــا ارس ب

ــا اگــر الیحــه بودجــه ســال۹۹  وی گفــت: قطع
پیــش از ســال جدیــد تعییــن تکلیــف نمــی شــد، 
تخصیــص  و  ریــزی  بودجــه  حــوزه  در  کشــور 
اعتبــارات بــا مشــکل روبــه رو مــی شــد، بــه طــور 
ــدان را  ــوق کارمن ــت نمــی توانســت حق ــال دول مث
ــی  ــورت م ــدام ص ــن اق ــر ای ــد و اگ ــت کن پرداخ
گرفــت، مغایــر بــا قانــون بــود، بنابــر ایــن تصویــب 
ــع را  ــکات و موان ــن مش ــام ای ــه تم ــه بودج الیح

ــار زد. کن

کیان پور:

دولت بدون قانون بودجه نمی توانست حقوق پرداخت کند

تازه های خبرتازه های خبر



روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 14 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 691 سیاست2

صـــدور  بـــا  قضائیـــه  قـــوه  اول  معـــاون 
دســـتورالعملی بـــه قضـــات، فعالیـــت دادگاه هـــا و 
ـــروس  ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــای قضائ واحده

ــرد. ــریح کـ ــا را تشـ کرونـ
ــیوع  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــر، بـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــا روز گذشـــته غامحســـین محســـنی  ـــروس کرون وی
ـــنامه ای را در  ـــه بخش ـــوه قضائی ـــاون اول ق اژه ای مع
ــادر  ــای قضائـــی صـ ــا فعالیـــت واحدهـ ــه بـ رابطـ

ـــرد. ک
در این بخشنامه آمده است

ـــوارض  ـــش ع ـــگیری و کاه ـــور پیش ـــه منظ ۱- ب
ــای  ــا در واحدهـ ــروس کرونـ ــوی ویـ ــی از سـ ناشـ
ـــور  ـــاماندهی ام ـــه و س ـــوه قضائی ـــی و اداری ق قضائ
محولـــه در شـــرایط فعلـــی در اجـــرای مصوبـــات 
ســـتاد ملـــی مدیریـــت بیمـــاری کرونـــا تمامـــی 
ــات  ــد خدمـ ــام فرآینـ ــه در انجـ ــای تابعـ واحدهـ
قضائـــی و اداری تـــا پایـــان فروردیـــن مـــاه ســـال 

آینـــده بـــه شـــرح زیـــر اقـــدام نماینـــد.
تشــکیل  از  اداری  و  قضائــی  احدهــای  ۲-و 
ــت های  ــا و نشس ــزاری همایش ه ــات و برگ اجتماع
ــه صــورت حضــوری اجتنــاب  ــی و آموزشــی ب قضائ
نماینــد. اعــزام هیئت هــا و انجــام مأموریت هــای 

ــود. ــودداری ش ــروری خ غیرض
ــک و  ــاغ الکترونی ــت اب ــا اســتفاده از ظرفی ۳- ب

ــی  ــه اصحــاب پرونده های ــاه ب ــام کوت ســامانه های پی
ــن  ــان فروردی ــا پای ــا ت ــی آنه ــات دادرس ــه اوق ک
ــواردی  ــز در م ــود ج ــام ش ــد اع ــاه ۹۹ می باش م
ــور آنهــا در  ــی حض ــا بــه تشــخیص قاض کــه بن
جلســه رســیدگی ضــرورت دارد بــه جــای مراجعــه 
حضــوری مطالــب خویــش را بــه صــورت الیحــه بــه 

ــد. ــال نماین ــی ارس ــع قضائ مراج
ویـــژه  بـــه  همـــکاران  از  دســـته  آن   -۴
ــمی  ــکات جسـ ــاظ مشـ ــه لحـ ــه بـ ــی کـ قضاتـ
حضـــور  امـــکان  زمینـــه ای  بیماری هـــای  و 

ـــز  ـــدارد و نی ـــود ن ـــل کار وج ـــا در مح ـــتمر آنه مس
ـــاب  ـــتورالعمل حس ـــرای دس ـــه در اج ـــی ک همکاران
ـــای  ـــه پرونده ه ـــیدگی ب ـــرای رس ـــدور ب ـــابق الص س
ـــت  ـــارج از وق ـــاعت اداری در خ ـــدوده س ـــوق مح مع
ــا  ــد بـ ــد می تواننـ ــدت می نماینـ ــاش و مجاهـ تـ
هماهنگـــی رؤســـای کل و مدیـــران مربوطـــه بـــا 
انجـــام دورکاری در جهـــت رســـیدگی بـــه امـــور 

محولـــه اقـــدام نماینـــد.
ـــه  ـــواردی ک ـــر از م ـــه غی ـــیدگی ب ـــات رس ۵- اوق
رســـیدگی غیـــر حضـــوری امـــکان دارد و مـــوارد 

ــد  ــا تجدیـ ــورت اقتضـ ــوری در صـ ــروری و فـ ضـ
وقـــت رســـیدگی مجـــدد تعییـــن گـــردد.

و  شــکایات  بــه  رســیدگی  بــرای   -۶
درخواســت های جدیــد کــه موجــب ترددهــای 
ــاب رجــوع و ازدحــام مراجعیــن می شــود  مکــرر ارب
بــه جــز در مــوارد ضــروری و فــوری وقــت رســیدگی 

ــود ــن ش ــاه تعیی ــن م ــد از فروردی ــرای بع ب
ــوارد  ــراد در م ــب اف ــه احضــار و جل ۷- از هرگون

ــاب شــود. غیرضــروری اجتن
ــی  ــوزه قضائ ــک ح ــان از ی ــال زندانی ۸- از انتق
بــه حــوزه قضائــی دیگــر حــد امــکان اجتنــاب شــود

تکمیــل  دســتورالعمل  رعایــت  ضمــن   -۹
ــاب  ــهروندان و اصح ــه ش ــرام ب ــه احت ــان ب مراجع
پرونــده بــه نحــو مقتضــی از حضــور افــراد غیرمرتبط 
ــده در واحدهــای اداری و  و همراهــان اصحــاب پرون

ــود. ــری ش ــی جلوگی قضائ
ســـتاد  اباغـــی  مـــوارد  و  توصیه هـــا   -۱۰
ـــا  ـــاری کرون ـــت بیم ـــتانی مدیری ـــتاد اس ـــی و س مل
و معاونـــت محتـــرم امـــور مالـــی عمرانـــی و 
ـــل  ـــر عام ـــد غی ـــه پدافن ـــس کمیت ـــتیبانی و رئی پش
قـــوه قضائیـــه در هـــم در حـــد امکانـــات مـــورد 

توجـــه قـــرار گیـــرد
معاون اول قوه قضائیه
غالمحسین محسنی اژه ای 

بخشنامه اژه ای به واحدهای قضائی؛

دادگاه های غیرضروری به تعویق بیفتد

مجلـــس  قضایـــی  و  حقوقـــی  کمیســـیون  ســـخنگوی 
انتشـــار تصاویـــر و فیلم هـــای رفتارهـــای نامتعـــارف اخیـــر 
در زیـــارت بقـــاع متبرکـــه را مصـــداق نشـــر اکاذیـــب و امـــر 
خـــاف واقـــع علیـــه تصمیـــم نهادهـــای رســـمی کشـــور 
دانســـت و گفـــت: در ایـــن خصـــوص مجـــازات از دو مـــاه تـــا 
ــراد در  ــرای افـ ــه شـــاق بـ ۷۴ ضربـ ــا  ــدان و تـ ــال زنـ دو سـ

ــود.  ــه مـــی شـ ــر گرفتـ نظـ
ــوروزی، در  ــن نـ ــام حسـ ــت االسـ ــنا، حجـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــارت  ـــراد در زی ـــی اف ـــارف برخ ـــای نامتع ـــی رفتاره ـــه برخ ـــش ب واکن
ـــن  ـــت: ای ـــور گف ـــی کش ـــرایط فعل ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــاع متبرک بق
ـــب  ـــر اکاذی ـــه نش ـــرا ک ـــت چ ـــب اس ـــر اکاذی ـــوارد نش ـــوع از م موض
نشـــر دروغ علیـــه شـــخص یـــا نشـــر یـــک موضـــوع خـــاف واقـــع 
ـــمی  ـــای رس ـــا نهاده ـــراد ی ـــه اف ـــد علی ـــه بتوان ـــت ک ـــه اس در جامع

تاثیـــر بگـــذارد.
ـــم نشـــر  ـــاهد آن بودی ـــه ش ـــال ک ـــه اعم ـــن گون ـــزود: نشـــر ای وی اف
ـــت،  ـــت اس ـــی دول ـــمی یعن ـــاد رس ـــه نه ـــع علی ـــاف واق ـــک کار خ ی

چـــرا کـــه دولـــت تصمیـــم گرفتـــه اســـت بـــا تشـــکیل ســـتادی از 
ـــرادی  ـــس اف ـــد، پ ـــری کن ـــه جلوگی ـــروس در جامع ـــن وی ـــیوع ای ش
کـــه بـــه ایـــن رفتارهـــای نامتعـــارف دســـت مـــی زننـــد و ایـــن 
ـــر  ـــن ام ـــذب و ای ـــن ک ـــر ای ـــا نش ـــد ب ـــی کنن ـــر م ـــوع را منتش موض
خرافـــه علیـــه مقامـــات رســـمی کشـــور کار خـــاف واقـــع انجـــام 

مـــی دهنـــد؛ در ایـــن خصـــوص بـــرای ایـــن افـــراد مجـــازات از دو 
ـــه  ـــر گرفت ـــاق در نظ ـــه ش ـــا ۷۴ ضرب ـــدان و ت ـــال زن ـــا دو س ـــاه ت م

ـــود. ـــی ش م
اخیـــرا پـــس از شـــیوع ویـــروس کرونـــا در کشـــور نهادهـــا و 
ـــری  ـــرای جلوگی ـــه  ب ـــتند ک ـــردم خواس ـــط از م ـــای مرتب ـــتگاه ه دس
از شـــیوع بیشـــتر در منـــازل خـــود بماننـــد و از شـــرکت در 
ــرکت در  ــن شـ ــد، ایـ ــز کننـ ــی پرهیـ ــن عمومـ ــا و اماکـ تجمع هـ
و  نمازهـــای جمعـــه  تجمع هـــا خـــود می توانـــد شـــرکت در 
ـــوع  ـــن موض ـــی ای ـــا در پ ـــود، ام ـــامل ش ـــه را ش ـــاع متبرک ـــارت بق زی
ـــری  ـــازی تصاوی ـــای مج ـــش در فض ـــک چال ـــدازی ی ـــا راه ان ـــده ای ب ع
ــر  ــه منتشـ ــاع متبرکـ ــن بقـ ــح ایـ ــارف ضریـ ــارت نامتعـ را از زیـ
کـــرده و مخالفـــت خـــود را بـــا توصیه هـــای بهداشـــتی نهادهـــای 

مســـئول ابـــراز کردنـــد.
ـــر  ـــدام غی ـــب اق ـــه مرتک ـــرادی ک ـــته اف ـــای گذش ـــه در روزه البت
ـــا )ع( ـــام رض ـــرم ام ـــه )س( و ح ـــرت معصوم ـــرم حض ـــارف در ح متع

ـــدند. ـــت ش ـــد، بازداش ـــده بودن ش

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی:

2 ماه تا 2 سال حبس مجازات کسانی که در بقاع متبرکه اقدام غیرمتعارف داشتند

ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب ـــهروندی مجل ـــوق ش ـــیون حق ـــس فراکس ریی
ـــچ  ـــه هی ـــد ب ـــم نبای ـــتن عای ـــورت نداش ـــدگان در ص ـــه »نماین اینک
ـــت  ـــود خواس ـــده خ ـــکاران نماین ـــد«، از هم ـــا بدهن ـــت کرون ـــه تس وج
ــای  ــاد فضـ ــان از ایجـ ــودن تســـت کرونایشـ ــورت مثبـــت بـ در صـ

ـــد.  ـــز کنن ـــی پرهی ـــو روان ـــانه ای و ج رس
ــرد:  ــار کـ ــین زاده اظهـ ــم حسـ ــنا، عبدالکریـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
مـــن فکـــر می کنـــم مـــا مســـئوالن، بـــه خاطـــر مســـئول بـــودن، 
ــد در  ــاً بایـ ــود و قاعدتـ ــنگین تر می شـ ــتر و سـ ــئولیت مان بیشـ مسـ
ـــات  ـــتفاده از خدم ـــط اس ـــیم و در خ ـــگام باش ـــاش پیش ـــف کار و ت ص
ـــم  ـــه بخواهی ـــه اینک ـــم ن ـــرار بگیری ـــت ق ـــد از مل ـــط بع ـــای خ در انته
ـــم. ـــتفاده کنی ـــا اس ـــت از فرصت ه ـــارج از نوب ـــا خ ـــا و ی ـــش از آنه پی

وی افـــزود: در روزهـــای اخیـــر شـــائبه هایی در خصـــوص 
ـــت،  ـــده اس ـــاد ش ـــا ایج ـــت کرون ـــت تس ـــدگان از کی ـــتفاده نماین اس
ـــس  ـــردم در مجل ـــدادی از وکای م ـــا تع ـــه م ـــت ک ـــن در حالیس ای
ــا قبـــل از عـــدم مشـــاهده عایـــم  ــا نداده ایـــم و تـ تســـت کرونـ
ویـــروس ایـــن اقـــدام را نخواهیـــم کـــرد و در صـــورت نیـــاز بـــه 
انجـــام آن حتمـــا در انتهـــای خـــط و در صـــف و نوبـــت خواهـــد 

ـــود. ب
حســـین زاده ادامـــه داد: بـــه مـــردم اطمینـــان می دهـــم حتـــی 

ـــودن  ـــت ب ـــم مثب ـــی رغ ـــه عل ـــت ک ـــده ای هس ـــه، نماین ـــن لحظ همی
ـــوع  ـــردن موض ـــانه ای ک ـــدون رس ـــوری و ب ـــا صب ـــش ب ـــت کرونای تس
و ایجـــاد فضـــای غوغاســـاالری و هـــای و هـــوی در حـــال درمـــان 

ـــت. اس
ــیاری از  ــی بسـ ــد: بدبختـ ــادآور شـ ــس یـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ

ـــد.  ـــداری دارن ـــه خودقهرمان پن ـــت ک ـــن اس ـــران ای ـــیون در ای سیاس
ـــا  ـــون م ـــه خ ـــت ک ـــه اس ـــی گفت ـــه کس ـــم چ ـــن نمی فهم ـــا م واقع
ـــد  ـــا رای داده ان ـــه م ـــردم ب ـــا م ـــت، آی ـــت اس ـــون مل ـــر از خ رنگین ت

ـــا ؟! ـــا م ـــند ی ـــری برس ـــتی بهت ـــت زیس ـــه کیفی ـــان ب ـــه خودش ک
نیازمنـــد  »جامعـــه  اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  حســـین زاده 
ــت«،  ــه اسـ ــت رفتـ ــای از دسـ ــازی اعتمادهـ ــازی و بازسـ اعتمادسـ
گفـــت: البتـــه ایـــن را قبـــول دارم کـــه بخـــش اعظمـــی از ایـــن 
کار وظیفـــه دولـــت اســـت امـــا ایـــن دلیـــل نمی شـــود کـــه مـــا 
خودمـــان، یعنـــی نماینـــدگان مجلـــس را نبینیـــم، و بگوییـــم 

مجلـــس کاره ای نیســـت.
نماینـــده مـــردم نقـــده و اشـــنویه در مجلـــس در پایـــان گفـــت: 
در شـــرایط کمبـــود کیـــت تســـت کرونـــا، نماینـــدگان در صورتـــی 
ـــد  ـــوداری کنن ـــتفاده از آن خ ـــد از اس ـــم بای ـــد ه ـــی ندارن ـــه عایم ک
و حتـــی در صـــورت مثبـــت بـــودن تست شـــان از ایجـــاد فضـــای 
رســـانه ای و جـــو روانـــی پرهیـــز کننـــد. فضـــای ویـــروس کرونـــا 
هنـــوز توســـط برخـــی افـــراد جـــدی گرفتـــه نشـــده و برایشـــان 
فضـــای شـــو و نمایـــش اســـت، امـــا ایـــن میـــدان مبـــارزه اســـت 
ـــر و  ـــاه و وزی ـــم ش ـــیم و بدانی ـــرد باش ـــن نب ـــربازان ای ـــد س ـــا بای و م

ولـــی نعمـــت مـــردم و مـــا ســـرباز هســـتیم. 

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب اســـامی مرکـــز 
ــدگان  ــم زننـ ــا برهـ ــت: بـ ــرقی گفـ آذربایجان شـ
ســـامت عمومـــی و امنیـــت روانـــی جامعـــه بـــه 

ــود.  ــورد می شـ ــدت برخـ شـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
محبـــوب علیلـــو دادســـتان عمومـــی و انقـــاب 
گفـــت:  آذربایجان شـــرقی  مرکـــز  اســـامی 
بـــا برهـــم زننـــدگان ســـامت عمومـــی و 
امنیـــت روانـــی جامعـــه بـــه شـــدت برخـــورد 

. د می شـــو
ـــع  ـــح و مناق ـــه مصال ـــه ب ـــو توج ـــوب علیل  محب
ـــی  ـــتگاه قضای ـــرد دس ـــن رویک ـــی را مهمتری اجتماع
ـــام و  ـــا اع ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب ـــرای مقابل ـــتان ب اس
افـــزود: مـــا همـــواره در کنـــار بهداشـــت عمومـــی 
مـــردم، رســـانه ها و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
هســـتیم تـــا اجـــازه ندهیـــم مشـــکلی در حـــوزه 
ســـامت روانـــی و جســـمانی مـــردم آذربایجـــان 

ـــد. ـــود آی ـــه وج ـــرقی ب ش
او بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم مدیریـــت افـــکار 
عمومـــی دربـــاره ویـــروس کرونا،گفـــت: بایـــد 
ـــکلی  ـــا مش ـــه ب ـــه جامع ـــی ک ـــت زمان ـــه داش توج
مواجـــه می شـــود، نبایـــد بـــه افـــراد ســـودجو و 
فرصـــت طلـــب اجـــازه عرضـــه انـــدام داده شـــود 
ـــود  ـــرده و خ ـــکل ک ـــار مش ـــردم را دچ ـــاد م ـــا آح ت
ــنیع  ــدام شـ ــن اقـ ــی ایـ ــع مالـ ــع و منافـ از منابـ

ــوند. ــوردار شـ برخـ
ـــی و  ـــتانی عموم ـــزود: دادس ـــو  اف ـــوب علیل محب

ـــه  ـــراد ب ـــن اف ـــا ای ـــز اســـتان ب ـــاب اســـامی مرک انق
ـــانی  ـــا کس ـــورد ب ـــرده و در برخ ـــورد ک ـــدت برخ ش
ـــد  ـــا را چن ـــرده و درد آن ه ـــردم رحـــم نک ـــه م ـــه ب ک
ـــد  ـــم از تولی ـــوزه ای اع ـــر ح ـــد، در ه ـــر می کنن براب
ـــش دارو و  ـــده و بخ ـــی کنن ـــواد ضدعفون ـــع م و توزی

ـــرد. ـــد ک ـــاض نخواه ـــان، اغم درم
ــد  ــداد ۶ واحـ ــی تعـ ــه تعطیلـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
و  مـــواد ضدعفونـــی  تولیـــدی  و  داروخانـــه ای 
دارویـــی در تبریـــز، افـــزود: جـــای تاســـف اســـت 
کـــه تـــا دیـــروز داروخانه هایـــی کـــه ایـــن مـــواد 

ــه  ــت عرضـ ــن قیمـ ــا کمتریـ ــی و بـ ــه راحتـ را بـ
ـــه  ـــدید ب ـــاز ش ـــه نی ـــه جامع ـــروز ک ـــد، ام می کردن
ـــا از توزیـــع آن خـــودداری کـــرده  ایـــن اقـــام دارد، ی
و یـــا بـــا قیمت هـــای گـــزاف عرضـــه می کننـــد.

ــه  ــوارد بـ ــن مـ ــت: ایـ ــو گفـ ــوب علیلـ محبـ
ــتان  هیـــچ عنـــوان بـــرای دســـتگاه قضایـــی اسـ
قابـــل قبـــول نیســـت و در یـــک کشـــور اســـامی 
بـــه هیـــچ عنـــوان بـــه ایـــن افرادســـودجو اجـــازه 
خودنمایـــی نمی دهیـــم تـــا بـــه خـــود جـــرات و 
ـــردم  ـــامت م ـــان و س ـــا ج ـــه ب ـــد ک ـــارت دهن جس

بـــازی کننـــد.
او بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اولویـــت اصلـــی 
و محـــوری دســـتگاه قضائـــی اســـتان حفـــظ 
ـــه  ـــی جامع ـــامت روان ـــه س ـــردم و البت ـــامت م س
ــع و  ــد منافـ ــه بایـ ــن رابطـ ــزود: در ایـ ــت، افـ اسـ
مصالـــح اجتماعـــی مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد و 
در کنـــار رعایـــت موازیـــن و مقـــررات بهداشـــتی 
ـــوزش  ـــان و آم ـــت، درم ـــوی وزارت بهداش ـــه از س ک
ــز  ــردم نیـ ــاد مـ ــود، آحـ ــام می شـ ــکی اعـ پزشـ
نســـبت بـــه انتشـــار اخبـــار و اطاعـــات دقیـــق 
از ســـوی مراجـــع ذی صـــاح حساســـیت داشـــته 

باشـــند.
محبـــوب علیلـــو بـــا قدردانـــی از زحمـــات 
شـــبانه روزی مجموعـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
اســـتان بـــرای پیشـــگیری و مقابلـــه بـــا انتشـــار 
ـــاس  ـــرایط حس ـــن ش ـــت: در ای ـــا، گف ـــروس کرون وی
ـــت  ـــذر از وضعی ـــرای گ ـــم ب ـــار ه ـــد در کن ـــه بای هم
کنونـــی دســـت بـــه دســـت هـــم دهنـــد تـــا بـــا 
ـــده  ـــت ش ـــوع مدیری ـــن موض ـــکل ای ـــن مش کمتری

و بـــه اتمـــام برســـد.
ـــا انتقـــاد از انتشـــار برخـــی اخبـــار و شـــایعات  او ب
ــزود:  ــای مجازی،افـ ــا در فضـ ــه کرونـ ــوط بـ مربـ
ــز  ــامی مرکـ ــاب اسـ ــی و انقـ ــتانی عمومـ دادسـ
ــه وارد عمـــل  ــرقی در ایـــن زمینـ ــان شـ آذربایجـ
شـــده و بـــا همـــکاری پلیـــس فتـــا بـــا مخـــان 
ــه  ــه بـ ــی جامعـ ــی و ســـامت روانـ امنیـــت روانـ

شـــدت برخـــورد می کنـــد.

حسین زاده: 

نمایندگان مبتال به کرونا جو روانی ایجاد نکنند

با برهم زنندگان سالمت جامعه به شدت برخورد می شود 

هندوستان تایمز ادعا کرد:
 احضار سفیر ایران در دهلی 

ــه وزارت  ــد ک ــا کردن ــدی ادع ــای هن ــانه ه رس
ــران در دهلــی را  امورخارجــه ایــن کشــور ســفیر ای

ــرده اســت.  ــف احضــار ک ــت ظری ــل توئی ــه دلی ب
ــه گــزارش ایســنا، روزنامــه هندوســتان تایمــز  ب
ادعــا کــرد کــه  وزارت امورخارجــه هنــد در واکنــش 
بــه توئیــت شــب گذشــته محمدجــواد ظریــف، وزیــر 
امورخارجــه ایــران دربــاره خشــونت هــا علیــه 
مســلمانان در هنــد، ســفیر تهــران در دهلــی را 

ــت. ــرده اس ــار ک احض
هندوســتان تایمــز در ادامــه بــه نقــل منابــع آگاه 
از موضــوع ادعــا کــرده اســت کــه بــه ســفیر ایــران 
گفتــه شــده، »اظهــارات وزیرامورخارجــه کشــورتان 
کامــا غیــر قابــل قبــول و نامطلــوب بــوده اســت.«

بــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد ظریــف 
دوشــنبه شــب در پیامــی در توییتــر خــود خشــونت 
هــای ســازمان یافتــه علیــه مســلمانان هنــد را 

ــرد. ــوم ک محک
ــود  ــام خ ــورمان در پی ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
نوشــت: ایــران مــوج خشــونت ســازمان یافتــه 
ــران،  ــد. ای ــد را محکــوم می کن ــه مســلمانان هن علی
قرن هــا دوســت هنــد بــوده اســت. از مقامــات 
هنــد می خواهیــم کــه رفــاه »همــه« هندی هــا 
ــن آدم کشــی  ــد ای ــد و اجــازه ندهن ــن کنن را تضمی
ــر  ــد ب ــش رو بای ــیر پی ــد. مس ــه یاب ــا ادام بی معن

اســاس گفت وگــو و حاکمیــت قانــون باشــد.

 مجلس نیاز به نظارت درونی دارد

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
گفــت: مــردم در انتخابــات مجلــس یازدهــم نشــان 
دادنــد کــه از عملکــرد اصــاح طلبــان و اعتدالیــون 

راضــی نیســتند. 
بــه گــزارش مهــر، علــی اکبــر کریمــی، بــا اشــاره 
ــن  ــات یازدهمی ــردم در انتخاب ــب م ــه اغل ــه اینک ب
منتقــدان  بــه  اســامی  شــورای  مجلــس  دوره 
ــام  ــت: پی ــار داش ــد، اظه ــت رای دادن ــدی دول ج
ــه  ــان نســبت ب ــود کــه آن ایــن انتخــاب مــردم آن ب
شــرایط موجــود در دولــت و مجلــس دهــم گایــه و 
نارضایتــی دارنــد و انتظارشــان آن اســت کــه بــرای 
ــان  ــات آن ــری مطالب حــل مشــکات کشــور و پیگی

ــود.  ــام ش ــات جــدی انج اقدام
ــی،  ــای انقاب ــا انتخــاب نیروه ــردم ب ــزود: م وی اف
پیــام واضــح و روشــنی را بــه طیــف اصــاح طلبــان و 
همچنیــن اعتدالیــون طرفــدار دولــت دادنــد مبنــی بر 
اینکــه از عملکــرد آنهــا راضــی نیســتند و بــه همیــن 
ــای  ــاح ه ــن جن ــای ای ــا و نامزده ــه ه ــل گزین دلی

ــد.  سیاســی را خیلــی کــم مــورد اقبــال قــرار دادن
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس 
شــورای اســامی بــا بیان اینکــه مــردم در ایــن دوره از 
انتخابــات اقبــال بســیار زیــادی بــه نیروهــای انقابــی 
نشــان دادنــد، تصریــح کــرد: انتظــار مــردم از منتخبان 
مجلــس یازدهــم و نیروهــای انقابــی ایــن اســت کــه 
ــری  ــد و موث ــای بلن ــدی گام ه ــس بع ــان در مجل آن

بــرای پیگیــری و حــل مشــکات مــردم بردارنــد. 
کریمــی تاکیــد کــرد: منتخبــان مــردم در مجلــس 
ــی و  ــای انقاب ــف نیروه ــا از طی ــه عمدت ــم ک یازده
ــر از مــردم  ارزشــی هســتند بایــد در ســپاس و تقدی
بــه جهــت انتخــاب شــان، نهایــت دقــت را در عملکرد 
ــیار  ــدت بس ــاش و مجاه ــند و ت ــته باش ــان داش ش

زیــادی بــرای پیگیــری مشــکات مــردم کننــد. 
ــدگان  ــجام نماین ــدت و انس ــرد: وح ــان ک وی بی
ــت  ــاز حرک ــه س ــد زمین ــی توان ــم م ــس یازده مجل
بــه ســمت پیگیــری مطالبــات مــردم و حــل 

ــد.  ــان باش ــکات آن مش
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
شــورای اســامی اظهــار داشــت: قطعــا مجلــس نیــاز 
بــه تقویــت و نظــارت درونــی بــرای جلوگیــری از هر 
ــه تخلــف نماینــدگان دارد کــه ایــن ســاز و کار  گون

ــی بایــد در مجلــس آینــده تقویــت شــود.  قانون

مردم نباید به اخبار رسانه های معاند 
اعتنا کنند 

منتخــب مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
بهبودیافتــگان  تعــداد  گفــت:  یازدهــم  مجلــس 
ــر  ــار براب ــا چه ــه ت ــران س ــا در ای ــاری کرون از بیم
مبتایانــی اســت کــه وضعیــت آنهــا رو بــه وخامــت 
ــه اخبــار هــول برانگیــز  می گــذارد و مــردم نبایــد ب

رســانه های معانــد اعتنــا کننــد. 
رضــا  محمــد  ســید  فــارس،  گــزارش  بــه 
از  اطــاع  بــرای  کــرد:  اظهــار  میرتاج الدینــی، 
وضعیــت واقعــی مربــوط بــه کرونــا مــردم فقــط باید 
ــت  ــوی وزارت بهداش ــه از س ــمی ک ــار رس ــه اخب ب
ــود،  ــام می ش ــران اع ــی ای ــیمای مل ــدا و س و ص
اعتمــاد داشــته باشــند و از انتشــار اطاعــات ناموثــق 
کــه جامعــه را ملتهــب و مــردم را ناامیــد می کنــد، 

ــد. ــودداری کنن خ

ماجرای  فایل صوتی منتسب به حریرچی
وی در ادامــه بــه ماجــرای  فایــل صوتی منتســب 
بــه حریرچــی، معــاون وزیــر بهداشــت نیــز اشــاره و 
اضافــه کــرد: بنــده آن فایــل صوتــی را گــوش کــردم 
ــا از  ــت و بعض ــبی داش ــیار نامناس ــات بس ــه ادبی ک
ــه  ــود ک ــده ب ــتفاده ش ــز اس ــتی نی ــاظ ناشایس الف
ــع  ــودب و متواض ــخصیت م ــا ش ــنخیتی ب ــچ س هی

ــر حریرچــی نداشــت. دکت
ــح  ــم تصری ــت ده ــور دول ــس جمه ــاون رئی مع
ــم؛  ــی می شناس ــه خوب ــی را ب ــر حریرچ ــرد: دکت ک
ایشــان اهــل تبریــز بــوده و لهجــه آذری نیــز دارنــد 
ــل را کــه  ــودن آن فای کــه همیــن امــر ســاختگی ب
هیــچ تناســبی بــا ادبیــات و لهجــه ایشــان نداشــت، 

ــرد. ــات می ک ــی اثب ــه تنهای ب
میرتاج الدینــی افــزود: در نهایــت پلیــس فتــا 
عامــان انتشــار ایــن فایــل را دســتگیر کــرد و 
ــد از  ــه هدفمن ــک برنام ــاق ی ــن اتف ــد ای ــوم ش معل
ســوی دشــمنان نظــام بــرای ملتهــب کــردن جامعــه 

ــوده اســت. ب

65 کشور درگیر ویروس کرونا هستند
منتخــب مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس یازدهــم در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
امــروز ۶۵ کشــور درگیــر  یــادآور شــد:  خــود 
ــه  ــرایط توج ــن ش ــتند و در ای ــا هس ــروس کرون وی
ــه اخبــار ناموثــق فضــای مجــازی بــی در و پیکــر  ب
ــر  ــت منتش ــش خواس ــه دل ــر چ ــس ه ــر ک ــه ه ک
ــراب  ــره و اضط ــای دله ــاد فض ــز ایج ــد، ج می کن

ــت. ــد داش ــودی نخواه س
وی خاطرنشـان کـرد: وظیفـه رسـانه ها در ایـن 
اوضـاع و احـوال ایـن اسـت کـه ضمـن انتشـار اخبار 
موثـق همراهـی مـردم را بـا دولت و وزارت بهداشـت 
جهـت مواجهـه مناسـب بـا این بحـران جلـب کنند.

ــود  ــداد بهب ــه تع ــان اینک ــا بی ــی ب میرتاج الدین
یافتــگان از بیمــاری کرونــا در ایــران ســه تــا چهــار 
ــه  ــا رو ب ــت آنه ــه وضعی ــت ک ــی اس ــر مبتایان براب
ــا  ــا کرون ــا قطع ــه کــرد: م وخامــت می گــذارد، اضاف
را شکســت خواهیــم داد کــه دیــری نخواهــد پاییــد.

مردم از تبعیض گله مند هستند 

ــس  ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذرش ــده تبری نماین
ــزار و ۴۰۰  ــک ه ــه ســاالنه حــدود ی ــان اینک ــا بی ب
هــزار میلیــارد تومــان یارانــه بــه شــکلی ناعادالنه در 
ــاد و  ــردم از فس ــت: م ــود، گف ــع می ش ــور توزی کش
تبعیضــی کــه حاصــل اقتصــاد غیرواقعــی و دولتــی 

ــتند.  ــد هس ــت، گله من اس
بـه گـزارش فـارس، احمدعلیرضـا بیگـی، اظهـار 
کـرد: معمـوال در هر جایـی که دولت به عنـوان بازیگر 
اصلـی در اقتصـاد بـه ایفـای نقـش پرداختـه فسـاد 
ایجـاد شـده کـه بـرای مقابله بـا ایـن امر کشـور باید 
بـه سـمت واقعی شـدن اقتصـاد حرکت کند کـه گام 
اول، نظام منـد و عادالنـه کـردن توزیع یارانه ها اسـت.

ــارت و  ــگاه نظ ــد در جای ــت بای ــزود: دول وی اف
ــه  ــردم را ب ــروت م ــرد و ث ــرار گی ــاد ق داوری اقتص
خــود آنهــا بازگردانــد کــه در نتیجــه ایــن امــر مــردم 

ــود. ــی می ش ــز رقابت ــاد نی ــد و اقتص توانمن
بیگــی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقاط قــوت و ضعف 
مجلــس دهــم اظهــار کــرد: ایــن مجلــس برنامــه پنج 
ســاله ششــم را تدویــن کــرد کــه بــه نظــر می رســید 
ــی  ــود پیش بین ــته ب ــش رو را نتوانس ــدات پی تهدی
ــا  ــیاری از آیین نامه ه ــازه داد بس ــت اج ــد و دول کن
ــری  ــت پیگی ــم نتوانس ــس ه ــود؛ مجل ــی نش اجرای

الزم را در ایــن مــوارد داشــته باشــد.
ــس  ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذرش ــده تبری نماین
ــزار و ۴۰۰  ــک ه ــه ســاالنه حــدود ی ــان اینک ــا بی ب
هــزار میلیــارد تومــان یارانــه بــه شــکلی ناعادالنه در 
ــاد و  ــردم از فس ــت: م ــود، گف ــع می ش ــور توزی کش
تبعیضــی کــه حاصــل اقتصــاد غیرواقعــی و دولتــی 

ــتند. ــد هس ــت، گله من اس

50 هزار میلیارد تومان سود اوراق مشارکت!
ــه  ــب الیح ــه در تصوی ــاد وقف ــد: ایج ــر ش وی متذک
بودجــه ســال ۹۹ معلــول فرصت هایــی اســت که مجلس 
تقدیــم دولــت کــرده و اجــازه داده خام فروشــی را توســعه 

دهــد و بــه انتشــار بی رویــه اوراق قرضــه بپــردازد.
اســتاندار پیشــین آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: 
ــت  ــروش نف ــزان ف ــال ۹۹ می ــه س ــه بودج در الیح
ــده،  ــی ش ــان پیش بین ــارد توم ــزار میلی ــا ۵۰ ه تنه
در حالــی کــه دولــت بایــد بــه همیــن میــزان یعنــی 
۵۰ هــزار میلیــارد تومــان سر رســید ســود مشــارکت 
را پرداخــت کنــد؛ در واقــع شــرایطی پیــش می آیــد 
کــه گویــی نفتــی نفروخته ایــم؛ ایــن شــرایط معلــول 

تعامــل دولــت و مجلــس اســت.
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سخنگوی تعزیرات خبر داد؛

کشف ۱۶ تن ژل ضد عفونی

ســخنگوی ســازمان تعزیــرات گفــت: حــدود ۴۰۰ 
ــر  ــون در سراس ــش تاکن ــه پی ــنبه هفت ــده از ش پرون
کشــور در حــوزه مبــارزه بــا احتــکار و گران فروشــی و 
عــدم عرضــه اقــام بهداشــتی رســیدگی شــده اســت.

بــه گــزارش مهــر، ســید یاســر رایگانی ســخنگوی 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی، اظهــار داشــت: حــدود 
۴۰۰ پرونــده از شــنبه هفتــه پیــش تاکنــون در 
سراســر کشــور در حــوزه مبــارزه بــا احتــکار و گــران 
فروشــی و عــدم عرضــه اقــام بهداشــتی، رســیدگی 
اســتان های  در  پرونده هــا  بیشــترین  کــه  شــد 
خراســان رضــوی، تهــران، همــدان و کرمانشــاه بــود.

رایگانــی افــزود: فقــط در شــهر تهــران، حــدود ۶ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار عــدد ماســک را از هفتــه پیــش 
ــم  ــل وزارت بهداشــت دادی ــنبه تحوی ــر دوش ــا ظه ت
ــعب  ــران در ش ــن محتک ــای ای ــان پرونده ه و همزم

ســازمان تعزیــرات در حــال رســیدگی اســت.
وی اضافــه کــرد: دوشــنبه ۱۲ اســفند بیــش از ۱۶ 
تــن ژل ضدعفونــی کننــده را کشــف کردیــم کــه از 

ایــن مقــدار، ۱۴ تــن در اســتان البــرز بــود.
ــت:  ــی گف ــرات حکومت ــازمان تعزی ــخنگوی س س
ــی کننــده  ــکل ضدعفون بیــش از پنــج هــزار لیتــر ال
را کشــف کردیــم کــه از ایــن میــزان ســه هــزار لیتــر 
بــه اســتان فــارس مربــوط بــوده اســت و بیــش از ۳۰ 
میلیــون عــدد دســتکش هــم کشــف و ضبــط شــد 

کــه در یــک انبــار در شــهر ری بــود.
ــبانه روزی  ــت ش ــه گش ــان اینک ــا بی ــی ب رایگان
مــردم  افــزود:  دارد،  ادامــه  تعزیــرات،  ســازمان 
می تواننــد گزارش هــای خــود را در ســاعات اداری 

ــد.  ــام کنن ــن ۱۳۵ اع ــماره تلف ــق ش از طری

زمان واریز بنزین نوروزی
 مشخص نیست

شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســامی بــا اشــاره بــه تصویــب اختصــاص ۶۰ 
لیتــر بنزیــن نــوروزی در کمیســیون تلفیــق گفــت:  
ــه کارت هــای ســوخت  زمــان واریــز ایــن ســهمیه ب
بــه دولــت واگــذار شــده و اکنــون مشــخص نیســت. 
ــا بیــان  ــا، »جــال میرزایــی« ب ــه گــزارش ایرن ب
اینکــه پیشــنهاد اختصــاص ســهمیه بنزیــن نــوروزی 
از ســوی برخــی از اعضــای کمیســیون تلفیــق 
ــنهاد  ــزود: پیش ــد،  اف ــرح ش ــال ۹۹ مط ــه س بودج
اولیــه اختصــاص بیــش از ۶۰ لیتــر بنزیــن نــوروزی 
بــرای هــر دســتگاه خــودرو بــود، امــا در نهایــت ۶۰ 

ــه تصویــب رســید. ــر ب لیت
وی بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور بعــد از شــیوع 
ــهری،   ــن ش ــفرهای بی ــش س ــزوم کاه ــا و ل کرون
افــزود: بــر ایــن اســاس بــه دولــت ایــن اجــازه داده 
ــد از  ــوروزی را بع ــز ســهمیه ن ــان واری ــا زم شــده ت
ــر دهــد،  ــه مجلــس شــورای اســامی تغیی اعــام ب
بنابرایــن ممکــن اســت ایــن ســهمیه در بهــار و یــا 

ــود. ــارژ ش ــای ســوخت ش تابســتان در کارت ه
بــه گفتــه میرزایــی،  دولــت بایــد از منابعــی کــه 
در اختیــار دارد، ایــن ۶۰ لیتــر را بــه خودروهــا 
ــت  ــان آن دس ــورد زم ــا در م ــد، ام ــاص ده اختص

ــت. ــده اس ــته ش ــاز گذاش ــت ب دول
وی تاکیــد کــرد:  چنانچــه شــرایط از نظــر شــیوع 
ــا عــادی شــود، دولــت می توانــد ایــن ســهمیه  کرون

را در نــوروز بــه کارت هــای ســوخت واریــز کنــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
اختصــاص ســهمیه بنزیــن نــوروزی فشــار مضاعفــی 
ــر  ــه ه ــت: ب ــد داشــت، گف ــه خواه ــع یاران ــر مناب ب
ــه ایــن موضــوع نیــز بررســی انجــام  حــال راجــع ب
شــد و نماینــده دولــت در ارتبــاط بــا بودجــه در ایــن 

ــرد. ــه صحبــت ک زمین
بــا  دولــت  اینکــه  بــر  تاکیــد  ضمــن  وی 
ــرد:  ــه ک ــی روبروســت،  اضاف ــع مال ــت مناب محدودی
بعــد از توضیحــات مجلــس و دولــت، تصمیــم 
برایــن شــد تــا ۶۰ لیتــر بــه عنــوان بنزیــن نــوروزی 

ــد. ــدا کن ــاص پی اختص
ــهمیه بندی  ــاری س ــال ج ــان س ــداد ۲۴ آب  از بام
ــر  ــت ه ــاس قیم ــن اس ــر ای ــد. ب ــام ش ــن انج بنزی
لیتــر بنزیــن ســهمیه ای ۱۵۰۰ تومــان،  بنزیــن آزاد 
ســه هــزار تومــان و بنزیــن ســوپر ســه هــزارو ۵۰۰ 

تومــان تعییــن شــد.

ســخنگوی شناســایی مشــموالن طــرح حمایــت 
معیشــتی بــا اشــاره بــه بررســی دو مرحلــه ای 
ــتی در  ــت معیش ــرح حمای ــموالن ط ــت مش وضعی
ــه لیســت  ــرد ک ــد ک ــال، تاکی ــر س ــرداد و آذر ه خ
ــتخوش  ــرداد ۹۹ دس ــرح در خ ــن ط ــموالن ای مش

ــد.  ــد ش ــر خواه تغیی
در  میرزایــی  تســنیم، حســین  گــزارش  بــه 
مصاحبــه بــا رادیــو بــا اشــاره بــه پیشــنهاد مجلــس 
مبنــی بــر تلفیــق یارانــه نقــدی و معیشــتی و 
ــرد:  ــار ک ــموالن اظه ــه مش ــی آن ب ــت ادغام پرداخ
ــی  ــه مختلف ــرح و ادل ــس مط ــث در مجل ــن بح »ای
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت امــا بعــد از منتفــی 
ــون  ــده ۷۸ میلی ــال آین ــد س ــرار ش ــدن آن، ق ش
ــت  ــی را دریاف ــزار تومان ــه ۴۵۵۰۰ ه ــی یاران ایران
ــتی را  ــت معیش ــرح حمای ــی ط ــون ایران و ۶۰ میلی

ــد.« بگیرن
وی در خصــوص ادلــه دولــت در راســتای رد 
ــا در وزارت  ــه گفــت: »م ــن دو یاران ــام ای طــرح ادغ
تعــاون ۶۰ میلیــون نفــری کــه اولویــت باالتــر بــرای 
دریافــت یارانــه حمایــت معیشــتی را داشــتند، 
ــراد  ــن اف ــهم ای ــر س ــم و اگ ــرده بودی ــایی ک شناس
ــان  ــزار و ۵۰۰ توم ــغ ۱۰۰ ه ــد و مبل ــی ش ــم م ک
بــرای خانــوار یــک نفــره بــه ۷۲ هــزار تومــان تقلیــل 

ــد.« ــی کردن ــراد ضــرر م ــرد، اف ــی ک ــدا م پی
ــمول  ــراد مش ــیاری اف ــه داد: »بس ــی ادام میرزای

در اســتان هــای محــروم و مناطــق روســتایی و 
ــی  ــا را در زندگ ــا آن ه ــد و م حاشــیه شــهرها بودن
ــون و  ــراد ۱۱ میلی ــن اف ــم. ای ــد نکردی ــره رص روزم
۹۰۰ هــزار خانــواده از مجمــوع ۱۹ میلیــون خانــوار 
مــی باشــند کــه حتــی خــودرو هــم ندارنــد و قطعــا 
بنزیــن سوبســیدی را هــم دریافــت نمــی کننــد کــه 
از هــر جهــت ادغــام بــرای ایــن عزیــزان ضررهایــی 

ــه همــراه داشــت.« ب
وی یـــادآور شـــد: »مـــا ادلـــه خـــود را مطـــرح 
و شـــیوه شناســـایی را از محـــل پایـــگاه اطاعـــات 
ـــه  ـــس ارائ ـــای مجل ـــده ه ـــرای نماین ـــان ب ـــاه ایرانی رف
ـــد  ـــا ش ـــد و بن ـــس متقاع ـــه مجل ـــم و در نتیج دادی

بـــا همیـــن رویـــه پیـــش رویـــم و ان شـــااهلل در 
ـــت  ـــش را پش ـــه پای ـــن مرحل ـــاه ۹۹ اولی ـــرداد م خ

ســـر بگذاریـــم.«
میرزایــی خاطرنشــان کــرد: »بنــا شــد بــر 
ــر  ــرداد و آذر ه ــران خ ــت وزی ــه هیئ ــاس مصوب اس
ســال یکبــار کل جامعــه هــدف کــه متقاضــی طــرح 
حمایــت معیشــتی هســتند، بررســی شــوند کــه تــا 
ــن  ــت ای ــوار حمای ــون خان ــدود ۱۹ میلی ــروز ح ام
ــراد  ــااهلل اف ــد و ان ش ــی کنن ــت م ــرح را دریاف ط
ــه  دیگــری کــه متقاضــی هســتند و در لیســت یاران
ــی  ــرداد بررس ــر در خ ــار دیگ ــد، یکب ــران نبودن بگی

ــوند.« ش

وی ادامــه داد: »در مرحلــه بررســی خــرداد مــاه 
ــمول  ــراد مش ــی اف ــکان دارد برخ ــده، ام ــال آین س
ــا بررســی شــرایط معیشــت شــان،  ــی ب نباشــند ول
ــه  ــت اضاف ــه لیس ــرح و ب ــمول وارد ط ــوان مش بعن
شــوند؛ همچنیــن امــکان دارد تمکــن مالــی برخــی 
ــد و  ــش یاب ــا کاه ــت آن ه ــش و اولوی ــراد افزای اف
علــی القاعــده از لیســت مشــموالن خــارج شــوند.«

ــردم  ــده ای از م ــرد: »ع ــی خاطرنشــان ک میرزای
اطاعــات موجــود در حســاب شــان را پذیرفتــه 
انــد امــا اعــام مــی دارنــد ایــن مبالــغ متعلــق بــه 
ــت. روی  ــواده آن هاس ــراد خان ــا اف ــب کاران ی صاح
ــا مســئولیت  ــوام ب ــام اقتصــاد ت ــا نظ ــا، ب ســخن م
اســت؛ یعنــی اگــر مبلغــی بــه حســاب کســی واریــز 
ــرد.« ــئولیت آن را بپذی ــد مس ــرد بای ــود، ف ــی ش م

ــد  ــا کن ــت ادع ــن اس ــردی ممک ــزود: »ف وی اف
یــک موسســه خیریــه راه انــدازی کــرده، در حالــی 
ــه  ــاد موسس ــازه ایج ــا اج ــای دنی ــچ ج ــه در هی ک

ــد.« ــی دهن ــی نم ــراد معمول ــه اف ــه را ب خیری
میرزایــی گفــت: »یکــی از محمــل هــای جــدی 
در بحــث پولشــویی در کل دنیــا، همیــن موسســات 
خیریــه هســتند پــس بنابرایــن عزیزانــی کــه بــه هــر 
نحــوی موسســه خیریــه دارنــد یــا اقــدام مالــی بــه 
نیابــت از دیگــران انجــام مــی دهنــد، بایــد ســاختار 
ــک  ــه ی ــا ب ــول ه ــد و پ ــی الزم را ایجــاد کنن حقوق

حســاب حقوقــی واریــز شــود.«

تغییر فهرست مشموالن طرح یارانه معیشتی در خرداد ۹۹ 

ــت  ــای وزارت نف ــس تســویه بدهی ه ــرژی مجل عضــو کمیســیون ان
ــرد دانســت و  ــکاری برد-ب ــت خــام را راه ــل نف ــا تحوی ــا، ب ــه بانک ه ب
ــز  ــازار نی ــرگردان در ب ــای س ــزان نقدینگی ه ــن کار از می ــا ای ــت: ب گف

کاســته خواهــد شــد. 
ـــه  ـــه مصوب ـــاره ب ـــا اش ـــرادی ب ـــی گلم ـــت، عل ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
اخیـــر کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال ۹۹ مجلـــس مبنـــی بـــر 
اینکـــه وزارت نفـــت میتوانـــد بدهی هـــای خـــود را بـــه بانک هـــا بـــا 
ســـقف ۸۵ درصـــد بـــا تحویـــل نفـــت خـــام تســـویه کنـــد، گفـــت: 
ـــق و اســـتقبال  ـــه کمیســـیون تلفی ـــن مصوب ـــی شـــدن ای درصـــورت نهای
بانک هـــا، روش و راهـــکار مناســـبی بـــرای فـــروش نفـــت و تســـویه 
بدهی هـــا بـــه بانک هـــا ایجـــاد مـــی شـــود بنابرایـــن میتـــوان آن را 

ـــت. ـــرد دانس ـــرد ب ـــکاری ب راه
نماینـــده مـــردم بنـــدر ماهشـــهر، امیدیـــه و هندیجان در 
مجلس شـــورای اســـامی یادآور شـــد: مصوبات از این دســـت 
در ســـنوات گذشـــته نیز وجود داشـــته اســـت اما بـــه خوبی 
برای   نفت  وزارت  محدودیت هـــای  چراکـــه  نکردند  پیـــدا  تحقق 

صادرات نفـــت برای  ســـایر ســـازمان ها و ارگان هـــا نیز وجود 
دارد بنابرایـــن بایـــد راهی برای فـــروش نفت دریافتی توســـط 

بانک هـــا پیـــدا کرد.
ــکاران  ــه طلب ــول ب ــه جــای پ ــت ب ــل نف ــه تحوی ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــرد: اگ ــه ک ــد شــد، اضاف ــازار خواه ــع از انباشــت نقدینگــی در ب مان

وزارت نفــت بتوانــد بــه جــای وجــه نقــد بــه طلبــکاران خــود نفت خــام 
ــرگردان در  ــای س ــرل نقدینگی ه ــه کنت ــز ب ــایانی نی ــک ش ــد کم ده

کشــور کــرده اســت.
ــح داد:  ــامی توضی ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
شــرکت ملــی نفــت  بــه بانک هــا بدهــکار اســت و بــا ایــن مصوبــه ایــن 
ــی نفــت مطالبــات بانک هــا را  امــکان را فراهــم شــده کــه شــرکت مل
پرداخــت کنــد البتــه ایــن مــازاد بــر آن چیــزی اســت کــه در تبصــره 
ــر  ــده شــده اســت و عاوه ب ــرای فــروش نفــت خــام دی یــک بودجــه ب
ــرکت ها و  ــه ش ــت بقی ــای دول ــن نیازه ــرای تامی ــه ب ــت ک ــی اس مبلغ

صنــدوق توســعه ملــی پیــش بینــی شــده اســت.
ــت  ــی نف ــرکت مل ــه ش ــق ب ــیون تلفی ــر کمیس ــه دیگ ــق مصوب طب
ــده  ــید ش ــی ارزی سررس ــقف بده ــا س ــود ت ــازه داده می ش ــران اج ای
ــت، ســالیانه  ــای ســپه و مل ــک مرکــزی و بانک ه ــه بان ــن شــرکت ب ای
از محــل مــا بــه التفــاوت ظرفیــت نفــت خــام تولیــدی )پــس از کســر 
ــن  ــه ای ــم( ب ــرایط تحری ــن در ش ــادرات ممک ــی و ص ــارف داخل مص

ــد. ــل ده ــام تحوی ــت خ ــا نف بانک ه

ــه  ــد ک ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــه س ــزی مصوب ــک مرک بان
توســط شــورای پــول و اعتبــار اصــاح شــده را ابــاغ کــرد کــه مهلــت 
اســتفاده از مزایــای ایــن مصوبــه تــا پایــان شــهریور مــاه ۱۳۹۹ اســت. 
ــه  ــنامه ای ب ــدور بخش ــا ص ــزی ب ــک مرک ــا، بان ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدف  ــا ه ــک ب ــن بان ــرد: ای ــام ک ــاری اع ــات اعتب ــا و موسس بانک ه
مســاعدت بــه بنگاه هــای تولیــدی و تســهیل وصــول مطالبــات 
غیرجــاری بانک هــا، پیشــنهادی را مبنــی بــر اســاس مصوبــه هشــتاد و 
پنجمیــن جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه شــورای پــول 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــن  ۹۸ ب ــه در ۲۹ بهم ــرد ک ــه ک ــار ارائ و اعتب
بــر ایــن اســاس، مؤسســه اعتبــاری موظــف اســت بنــا به درخواســت 
مشــتری و در چارچــوب ضوابــط و مقــررات موجــود، مطالبــات از 
ــده  ــاری ش ــی از آن غیرج ــا بخش ــام ی ــه تم ــدی را ک ــای تولی واحده
اســت، بــرای یک بــار و حداکثــر بــه مــدت پنــج ســال، بــا أخــذ میــزان 
ــا دوره تنفــس ۶ ماهــه امهــال کنــد. ــده بدهــی و ب ۷.۵ درصــد از مان

ســازوکار اجرایــی امهــال موضــوع ایــن مصوبــه، در چارچــوب 
ــات  ــال مطالب ــوه امه ــتورالعمل نح ــرر در دسـ ــال مق ــای امه روش ه
مؤسســات اعتبــاری اســت. مهلــت اســتفاده از مزایــای ایــن مصوبــه نیــز 

ــت. ــاه ۱۳۹۹ اس ــهریور م ــان ش ــا پای ت
چنانچــه مشــتری طبــق مفــاد قــرارداد امهــال، در موعــد مقــرر، طی 
ــدام  ــی اق ــات امهال ــه بازپرداخــت اقســاط مطالب ــال نســبت ب دوره امه
ــت  ــزی جه ــک مرک ــامانه های بان ــاری از س ــتعام اعتب ــد، در اس کن
اعطــای تســـهیات و یــا ایجــاد تعهــدات، مطالبــات مزبــور بــه عنــوان 
مطالبــات امهالــی گــزارش شــده امــا بابــت مطالبــات امهالــی مشــمول 
ممنوعیت هــای ناظــر بــر اشــخاص دارای بدهــی غیرجــاری نمی شــود.

امهــال مطالبــات توســط مؤسســه اعتبــاری صرفــاً بــرای مشــتریانی 
امکان پذیــر اســت کــه بــه تشــخیص مؤسســـه اعتبــاری و بــر مبنــای 
اعتبارســنجی انجــام شــده، مطالبــات مذکــور پــس از امهــال در 

ــد. ــل وصــول باش ــرر قاب ــیدهای مق سررس
واحدهــای تولیــدی دارای مجــوز از وزارت جهادکشــاورزی یــا وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و معرفــی شــده از ســوی ســتاد تســهیل و 

رفــع موانــع تولیــد مشــمول ایــن مصوبــه اســت.

گلمرادی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح کرد:

تسویه بدهی های وزارت نفت با راهکار تحویل نفت خام

با ابالغ بانک مرکزی؛

شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی اعالم شد

یــک نماینــده مجلــس شــورای اســامی تاکیــد 
کــرد: بایــد بــه اقشــاری کــه ایــن روزهــا کــم درآمــد 
ــن  ــی همی ــث تعطیل ــا باع ــاری کرون ــتند و بیم هس

مشــاغل کوچــک شــده یارانــه داده شــود. 
جعفــرزاده  غامعلــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ــر  ــا و تاثی ــاره شــیوع بیمــاری کرون ــادی درب ایمن آب
ایــن بیمــاری بــر کســب و کارهــا و تاثیــر ایــن فضــا 
ــت:  ــران گف ــد و کارگ ــم درآم ــی اقشــار ک ــر زندگ ب
ــن  ــه نیســت، ای ــک وزارت خان ــه ی ــق ب ــا متعل کرون
کــه فقــط بگوییــم فقــط وزارت بهداشــت و درمــان 
ــه کن  ــرل و ریش ــی کنت ــیدگی و متول ــئول رس مس

ــت. ــت نیس ــت، درس ــاری اس ــن بیم ــردن ای ک
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای 
ــاد  ــامت اقتص ــا س ــه کرون ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
ــردم از  ــرد: م ــوان ک ــت، عن ــرده اس ــه دار ک را خدش
درب منــازل بیــرون نمی آینــد کــه باعــث تعطیلــی 
امــر  همیــن  اســت؛  شــده  کارشــان  و  کســب 
می توانــد بــه بســیاری از مشــکات اقتصــادی و 

ــد. ــن بزن ــتی دام معیش
وی بــا اشــاره بــه ایــام نــوروز و شــب عیــد، بیــان 
کــرد: امــروز بازارهــا رو بــه تعطیلــی رفتــه اســت و 

ــردم دچــار مشــکل شــده اند.  م
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  ایــن 
خاطرنشــان کــرد: مــردم از بعضــی از اصنــاف ماننــد 
ــا  ــاری کرون ــدن بیم ــایع ش ــرس ش ــا از ت قنادی ه
ــان  ــاً فعالیت ش ــروز تقریب ــه ام ــد ک ــد نمی کنن خری
ــرای  ــا ب ــر بعده ــن ام ــر رســیده اســت و ای ــه صف ب
چنیــن مشــاغلی مشــکات فراوانــی بــه وجــود 

ــی آورد. م
وی تاکیــد کــرد: یکســری از اصنــاف دچــار 
ــه  ــزد ک ــران روزم ــد کارگ ــده اند، مانن ــارت ش خس
ــر  ــن قش ــد ای ــت می کنن ــتمزد دریاف ــاعتی دس س
ــا  ــان ب ــرا کل معیشت ش ــده زی ــج ش ــان فل زندگیش
ســرکار رفتــن در روز می چرخــد امــا ایــن روزهــا بــه 
ــد  ــده اند، بای ــین ش ــا خانه نش ــاری کرون ــر بیم خاط

ــادی را  ــرای ایــن بخــش از جامعــه کــه تعــداد زی ب
ــرد. ــری ک ــد، فک ــکیل می دهن ــم تش ه

ــات  ــاره اقدامـ ــا اشـ ــادی بـ ــرزاده ایمن آبـ جعفـ
صـــورت گرفتـــه در مدتـــی کـــه بیمـــاری کرونـــا 
ـــه  ـــی ک ـــا اقدامات ـــت: تنه ـــت، گف ـــده اس ـــایع ش ش
ــل و  ــده ام افزایـــش نقـ ــدت دیـ ــن مـ ــن در ایـ مـ
انتقـــال پول هـــا از طریـــق خودپـــرداز بـــود کـــه 
مثـــًا از ۳ میلیـــون ریـــال بـــه ۵ میلیـــون ریـــال 
ـــه  ـــت در رابط ـــوال اینجاس ـــا س ـــت؛ ام ـــیده اس رس
ـــه  ـــا چ ـــی و چک ه ـــاط بانک ـــیدها و اقس ـــا سررس ب

تمهیداتـــی بایـــد اندیشـــیده شـــود؟
وی ادامــه داد: پیشــنهاد مــا ایــن اســت بانک هــا 
ــذ  ــده اخ ــش آم ــه پی ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــد و از  ــق بیندازن ــه تعوی بازپرداخــت تســهیات را ب
ســوی دیگــر دولــت کمک هــای خــود را بــه اقشــار 

ــد. ــام ده ــیب پذیر انج آس
ــه  ــه ادام ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــن عض ای
داد: بایــد بــه اقشــاری کــه ایــن روزهــا کــم درآمــد 

ــن  ــی همی ــث تعطیل ــا باع ــاری کرون ــتند و بیم هس
ــه داده شــود. مشــاغل کوچــک شــده یاران

ــا  ــی تنه ــد کــرد: وزارت اقتصــاد و دارای وی تاکی
وزارت خانــه ای اســت کــه در خــواب کرونایــی 
ــود و در  ــدار ش ــد بی ــه  بای ــن وزارت خان ــت، ای اس
حوزه هــای مختلــف تمهیداتــی را اتخــاذ کنــد؛ 
ــی داده  ــاز و کمک های ــاف امتی ــوزه اصن ــًا در ح مث

ــود. ش
کــرد:  خاطرنشــان  ایمن آبــادی  جعفــرزاده 
ــد  ــار کنن ــر رفت ــردم مهربان ت ــا م ــد ب ــا بای بانک ه
ــم و ســر  ــز نداری ــچ چی ــه هی ــا کاری ب ــد م و نگوین
رســیدها را بیاوریــد و اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد 

جریمــه می شــوید.
وی افــزود: در طــول ایــن چنــد وقــت کــه 
ــا  بیمــاری در کشــور شــایع شــده و کســب و کاره
بــه مشــکل برخــورده، مــا هیــچ واکنــش مثبتــی از 
ــد  ــه نظــر می رســد بای ــم و ب ــا ندیدی ســوی بانک ه
بــه سررســید چک هــا کــه یــک بخشــی از کســب و 

ــود. کارهاســت رســیدگی ش
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
ــور  ــا در کش ــاری کرون ــه بیم ــی ک ــه در مدت این ک
شــایع شــده اســت اشــتغال و کســب و کار بــا 
مشــکل روبــرو شــده و همیــن امــر می توانــد باعــث 
ــه وجــود آمــدن مشــکات دیگــری شــود، گفــت:  ب
ــه  ــن ک ــه پایی ــط رو ب ــار متوس ــد اقش ــدم بای معتق
بــر اســاس روزمــزد و ســاعتی درآمــد دارنــد، مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــت ق حمای
وی ادامــه داد: حــال اگــر طــرف خطــر کرونــا را 
ــه خاطــر شــکم زن و بچــه اش  ــه جــان بخــرد و ب ب
از از خانــه خــارج شــود بــازار تعطیــل اســت و 

ــد. ــته باش ــدی داش ــد درآم نمی توان
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  ایــن 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه شــاید 
شــرایط تحریمــی اجــازه ندهــد آن طــور کــه بایــد 
ــرد:  ــوان ک ــرد، عن ــورت گی ــی ص ــای حمایت بحث ه
ــان  ــه را کتم ــکات خزان ــی و مش ــرایط تحریم ش
ــی  ــن روزهای ــک چنی ــت ی ــا حاکمی ــم ام نمی کن

ــد. ــردم برس ــه داد م ــد ب بای
وی تاکیــد کــرد: تفــاوت یــک حاکمیــت دلســوز 
ــا یــک حاکمیــت خــودرأی در همیــن اســت کــه  ب
فقــط بــه فکــر خــودش نیســت بلکــه بــه فکــر حفظ 
جــان و مــال و آرامــش مــردم اســت، حاکمیــت اگــر 
در یــک چنیــن روزهایــی بــه داد مــردم نرســد دگــر 

چــه روزهایــی می خواهــد برســد؟
جعفــرزاده بــا بیــان ایــن کــه مــردم انتظــار دارند 
ایــن روزهــا مــورد حمایــت قــرار گیرنــد، اظهــار کرد: 
ــری  ــک تدبی ــان ی ــه خودش ــا ک ــه روزه ــردم بقی م
ــد و در  ــات می دهن ــه حی ــور ادام ــک ج ــد و ی دارن
ــد  ــاش می کنن ــش ت ــم و بی ــم ک ــی ه طــول زندگ
ــه یــک  ــاز ب ــی اســت کــه نی ــا در چنیــن روزهای ام
حاکمیــت دارنــد کــه از آنهــا در برابــر تمامــی 
مشــکات اقتصــادی و ســایر مــوارد حمایــت صــورت 

گیــرد.

جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد؛ 

وزارت اقتصاد در خواب کرونایی است کاظم جاللی خبر داد:
پیشنهاد روحانی به پوتین برای 

برگزاری نشست بعدی آستانه در تهران 

سـفیر ایـران در مسـکو گفـت کـه رئیس جمهـور 
کشـورمان به همتـای روس خود پیشـنهاد داده اسـت 
تا نشسـت آتی مذاکرات آسـتانه در تهران برگزار شـود. 
بـه گـزارش ایسـنا، کاظم جالـی سـفیر جمهوری 
اسـامی ایران در مسـکو در دیدار خود با رئیس کمیته 
روابـط خارجـی شـورای فدراسـیون روسـیه، گفت که 
حسـن روحانی رئیس جمهور ایران بـه والدیمیر پوتین 
همتای روس خود پیشـنهاد داده اسـت تا نشسـت آتی 

مذاکـرات آسـتانه در تهران برگزار شـود.
اسـت:  کـرده  تصریـح  دیـدار  ایـن  در  وی 
رئیس جمهـور روحانـی چنـد روز پیـش گفت وگویی 
تلفنـی بـا رئیس جمهـور پوتیـن داشـته اسـت که در 
جریـان آن، این پیشـنهاد را مطرح کرده که نشسـت 
بعـدی مذاکرات آسـتانه بایـد در تهران برگزار شـود.

جالـی همچنیـن تاکیـد کـرده اسـت کـه فرمت 
مذاکـرات آسـتانه یک موفقیت اسـت و طـرف ها می 
بایسـت بـه تعهدات خـود و همکاری هایشـان در این 

ادامـه دهند. چارچوب 
سـفیر ایـران در ادامـه بـر اهمیـت نقـش ویـژه 
تروریسـم  بـا  مبـارزه  در  روسـیه  ایـران-  همـکاری 
تاکیـد و خاطـر نشـان کـرده اسـت: دیگر ائتـاف ها 
بـرای مقابلـه با تروریسـم ایجاد نشـده انـد. هیچ یک 
از آنهـا تاکنـون در مبـارزه بـا تروریسـم موفـق نبوده 
انـد و تنهـا ائتـاف موفـق که به طـور واقعی بـا ترور 

مقابلـه کـرده، ائتـاف ایران- روسـیه اسـت.
کاظـم جالـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگاران نیـز 
خاطـر نشـان کـرد کـه ایـران از کشـورهای دوسـت 
همچـون روسـیه انتظـار دارد کـه بـرای مقابلـه بـا 
شـیوع ویـروس کرونـا بـه ایران کمـک هـای الزم را 

دهند. ارائـه 

نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو 
در سال ۹۹ مشخص شد 

اعضــای شــورای شــهر تهــران نــرخ کرایــه 
ــخص  ــال۹۹ را مش ــرو در س ــوس مت ــی و اتوب تاکس

ــد.   کردن
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اعضــای 
شــورای شــهر تهــران نــرخ کرایــه تاکســی و اتوبــوس 

متــرو در ســال۹۹ را مشــخص کردنــد.
بر این اساس نرخ بلیت مترو در سال ۹۹،

بلیــت تــک ســفره داخلــی شــهری ۱۵،۰۰۰ ریال
ــران، ۲،۰۰۰  ــه ته ــه ب ــفره حوم ــک س ــت ت بلی
ــی  ــفره داخل ــک س ــت ت ــرخ بلی ــتر از ن ــال بیش ری

شــهری در ســال ۹۹ )۱۷،۰۰۰ریــال(
بلیت تک سفره هشتگرد ۵۰،۰۰۰ ریال

بلیــت تــک ســفره فــرودگاه امــام خمینــی 
همانند ســال گذشــته بــدون افزایــش ۰۰۰/۹۰ ریال

بلیــت  کارت  تخفیــف  بیشــترین  همچنیــن 
ــک  ــت ت ــای بلی ــد به ــفر ۵۰ درص ــا س ــب ب متناس

ــد. ــن ش ــفره تعیی س
ــی در  ــه تاکس ــرخ کرای ــی ن ــا بررس ــه ب در ادام
ــد  ــقف ۲۵ درص ــی س ــه تاکس ــرخ کرای ــال ۹۹،ن س
ــش  ــه افزای ــرخ پای ــته و ن ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــه تاکســی از ســاعت ۲۲  ــرخ کرای ــرد )در ن ــدا ک پی
تــا ۰۶ صبــح ۲۰ درصــد افزایــش اعمــال می شــود(.

ــات  ــه خدم ــیرانی ک ــاوگان تاکس ــه ن ــرخ کرای ن
ویــژه بــه شــهروندان ارایــه می کننــد تــا ۸۰ درصــد 

افزایــش یافــت.
نــرخ کرایــه ســرویس مــدارس نیــز در ســال ۹۹ 
نســبت بــه ســال گذشــته تــا ســقف ۲۵ درصــد بــا 

افزایــش نــرخ مواجــه شــد.
مینــی  و  اتوبــوس  خطــوط  کرایــه  نــرخ 
ــه شــهرداری  ــران ب بوس،اعضــای شــورای شــهر ته
ــد  ــران )شــرکت واحــد اتوبوســرانی( اجــازه دادن ته
ــد  ــال ۹۸، ۲۵ درص ــه س ــرخ کرای ــه ن ــبت ب ــا نس ت
نــرخ کرایــه اتوبــوس و متــرو را در ســال ۹۹ افزایــش 

ــد. ده

اقتصاد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو؛
افزایش 3۰ درصدی مصرف

 آب شرب

یکــی  در  نیــرو  وزیــر  آبفــای  و  آب  معــاون 
آب  مصــرف  نوشــت:  اجتماعــی  شــبکه های  از 
ــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در  آشــامیدنی ب
برخــی نقــاط کشــور تــا ۳۰ درصــد افزایــش یافتــه 

ــت.  اس
ــا، » قاســم تقــی زاده خامســی  ــه گــزارش ایرن ب
ــال  ــت: هرس ــود نوش ــتاگرام خ ــه اینس » در صفح
در ایــن روزهــای ســال ســرانه مصــرف آب در 
ــد  ــی افزایــش مــی یاب ــه تکان ــه دلیــل خان کشــور ب
ــر شــدن  ــه گی ــا هم ــن ب ــر ای ــاوه ب ــا امســال ع ام
بیمــاری ویروســی جدیــد، در برخــی نقــاط مصــرف 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــامیدنی افزای آب آش
وی ادامــه داد: ظرفیــت تصفیــه خانه هــا محــدود 
اســت و بــرای جلوگیــری از کمبــود آب آشــامیدنی، 
ضمــن تاکیــد بررعایــت اصــول بهداشــتی بــه 
ــرف آب  ــد در مص ــت ها، بای ــتن دس ــوص شس خص
در ســنت خــوب خانــه تکانــی دقــت کــرد تــا همــه 
ــد  ــوب بهره من ــرب مطل ــد از آب ش ــان بتوانن ایرانی

شــوند.
ــه  معــاون وزیــر نیــرو در ادامــه ضمــن  اشــاره ب
ســیزده اســفند کــه روز ملــی آب نام گــذاری شــده 
ــا شــعار«  اســت، نوشــت: همایــش ایــن روز ملــی ب
آب، تغییــر اقلیــم و مســوولیت اجتماعــی« بــا توجــه 
بــه ضــرورت اقدام هــای پیشــگیرانه برگــزار نخواهــد 
شــد، امــا مســوولیت اجتماعــی مــا بــه قــوت خــود 

باقــی اســت.
ــروردگار  ــه لطــف پ ــزود: ب تقــی زاده خامســی اف
ــارش در  ــی ب ــش تجمع ــال کاه ــای امس بارندگی ه
ســطح کشــور نســبت بــه پارســال را جبــران کــردو 
نســبت دوره  درازمــدت ۵۱ ســاله را بــه ۲۲ درصــد 

افزایــش داد.
ــال  ــا پارس ــدها ب ــر س ــزان ذخای ــت: می وی نوش

ــر شــده اســت. براب
دارم  یقیــن  داد:  ادامــه  نیــرو  وزیــر  معــاون 
همچنــان کــه مــردم بــا همدلــی و همبســتگی 
ملــی در مقابــل کرونــا ویــروس امیدوارانــه مقاومــت 
می کنندتــا آن را شکســت دهنــد، بــه تقاضــای 
ــه مدیریــت  تاشــگران بخــش آب کشــور نســبت ب

ــد داد. ــت خواهن ــخ مثب ــرف پاس ــر مص بهت
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برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا
نماز جماعت در اداره ها تعطیل شد

مدیــر روابــط عمومــی ســتاد اقامــه نمــاز کشــور 
گفــت: بــه منظــور پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس 
ــا و  ــه اداره ه ــت در کلی ــاز جماع ــه نم ــا، اقام کرون

ــد.  ــل ش ــی تعطی ــتگاه های اجرای دس
ــر  ــی _ مدی ــد صالح ــنا، حام ــزارش ایس ــه گ ب
ــاز  ــه نم ــتاد اقام ــانی س ــی و اطاع رس ــط عموم رواب
کشــور _ بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: حســب 
مصوبــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــه  ــور، ب ــاز کش ــه نم ــزی اقام ــتاد مرک ــه س و اباغی
ــا،  ــروس کرون ــه وی ــا ب ــگیری از ابت ــور پیش منظ
اقامــه نمــاز جماعــت در کلیــه ادارات و دســتگاه های 

ــل شــد. ــوی تعطی ــا اطــاع ثان ــی ت اجرای
و  ادارت  می بایســت  البتــه  کــرد:  تصریــح  او 
دســتگاه ها بــه گونــه ای برنامه ریــزی کننــد تــا 
ضمــن فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای اقامــه 
ــرای ایــن  نمــاز فــرادا و تامیــن اقــام مــورد نیــاز ب
فریضــه بــرای کارکنــان آن دســتگاه، ایــن مهــم بــه 

ــرد. ــام پذی نحــو شایســته انج

به دلیل شیوع کرونا و جهت کاهش 
مراجعه بیماران خاص؛

تایید نسخ بیماران خاص، یک ماه 
تمدید شد

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت، گفــت: 
تمامــی نســخی کــه موعــد مراجعــه مجــدد بیمــاران 
ــود،  ــه ادارات کل بیمــه در آن فرارســیده ب خــاص ب

ــد شــد.  ــاه تمدی ــه مــدت یــک م ب
ــا  ــه گــزارش ایســنا، مهنــدس طاهــر موهبتــی،  ب ب
اشــاره بــه تمهیــدات در نظــر گرفته شــده بــرای کاهش 
مراجعــات بیمــاران خــاص بــه دفاتــر بیمه جهــت تایید 
نســخه هایشــان در شــرایط شــیوع کرونــا، گفــت: ایــن 
بیمــاران بــرای دریافــت دارو بــه داروخانه هــای نشــان دار 
مراجعــه می کننــد، امــا برخــی از ایــن نســخ زمــان دار 
ــد  ــه عنــوان مثــال ســه ماهــه اســت کــه بای اســت؛ ب
پــس از اتمــام موعــد مقــرر بــه اداره کل مراجعــه کــرده 

و اقــدام بــه تمدیــد آن کننــد.
وی بــا اشــاره بــه شــیوع کروناویــروس در کشــور 
ــش  ــت کاه ــده جه ــه ش ــر گرفت ــات در نظ و اقدام
ــه  ــرد: ب ــان ک ــاص، خاطرنش ــاران خ ــه بیم مواجه
همیــن دلیــل تمامــی نســخی کــه موعــد مراجعــه 
مجــدد بیمــاران خــاص بــه ادارات کل بیمــه در آن 
ــد شــد. ــاه تمدی ــک م ــدت ی ــه م ــود ب فرارســیده ب

مدیرعامــل بیمــه ســامت در ادامــه تصریــح 
ــاری  ــیوع بیم ــوع ش ــه موض ــی ک ــرد: در صورت ک
ــخ  ــد نس ــد تمدی ــته باش ــه داش ــروس ادام کروناوی

ــت. ــد داش ــه خواه ــاران ادام بیم

ضد عفونی اماکن متبرکه برای پیشگیری از 
شیوع کرونا

ـــن  ـــاجد و اماک ـــزود: مس ـــتان اف ـــه اس ـــور خیری ـــواف و ام ـــر کل اق مدی
ـــه  ـــا روزان ـــروس کرون ـــیوع وی ـــگیری از ش ـــت پیش ـــتان، جه ـــه اس متبرک

ـــود. ـــی ش ـــی م ضدعفون
ــور خیریـــه  ــاف و امـ ــزارش روابـــط عمومـــی اداراه کل اوقـ ــه گـ بـ
ــید  ــلمین سـ ــام و المسـ ــت االسـ ــرقی، حجـ ــان شـ ــتان آذربایجـ اسـ
شـــهاب الدیـــن حســـینی در راســـتای مقابلـــه بـــا شـــیوع ویـــروس 
ـــامت  ـــظ س ـــرای حف ـــور و ب ـــر کش ـــا سراس ـــان ب ـــت: همزم ـــا، گف کرون
ـــت  ـــتان جه ـــه اس ـــن متبرک ـــی و اماک ـــن مذهب ـــاجد، اماک ـــردم، مس م
ـــی  ـــد عفون ـــه ض ـــورت روزان ـــه ص ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــگیری از ش پیش

مـــی شـــوند.
ـــرای پیشـــگیری از شـــیوع   ـــرد؛ ب ـــار ک ـــن اظه ـــر حســـینی همچنی دکت
بیمـــاری، تمامـــی برنامـــه هـــای عمومـــی و مراســـمات مســـاجد کـــه 
ـــذری  ـــه ن ـــع هرگون ـــدند و توزی ـــل ش ـــد، تعطی ـــی ش ـــات م ـــث تجمع باع
ـــد.   ـــام ش ـــوع اع ـــوی ممن ـــاع ثان ـــا اط ـــتان ت ـــزادگان اس ـــل امام در مح
ـــزود؛  ـــروس اف ـــن وی ـــترش ای ـــری از گس ـــت جلوگی ـــه جه وی در ادام
ـــام زاده  ـــی در ام ـــورت تجمع ـــه ص ـــردم ب ـــور م ـــری از حض ـــرای جلوگی ب
ـــاجد  ـــود و در مس ـــی ش ـــی م ـــم زدای ـــی و س ـــار روب ـــا غب ـــح ه ـــا، ضری ه
ـــتفاده از  ـــرد و اس ـــام پذی ـــی انج ـــم پاش ـــه س ـــا روزان ـــد ت ـــاغ ش ـــم اب ه

ـــود.  ـــودداری ش ـــرف خ ـــار مص ـــروف یکب ـــه ظ هرگون
ـــه  ـــام زاده ک ـــی ۶۰ ام ـــوص تعطیل ـــتان در خص ـــاف اس ـــر کل اوق مدی
ـــز  ـــا نی ـــت:  م ـــود، گف ـــاذ ش ـــرای آن اتخ ـــی ب ـــر خاص ـــود تدابی ـــرار ب ق
ـــی از  ـــم و اقدامات ـــوده ای ـــروس ب ـــن وی ـــع ای ـــرای دف ـــردم ب ـــار م در کن
ـــن و  ـــت خادمی ـــه هم ـــتی ب ـــول بهداش ـــت اص ـــی و رعای ـــل ضدعفون قبی

ـــم. ـــام داده ای ـــی انج ـــل اجرای عوام

پلمپ ۱7 مورد انبار ضایعات غیر مجاز در شهرداری 
منطقه ۱۰ طی دو روز اخیر 

ــز از تشــدید کارکــرد شــهرداری در مبحــث  شــهردار منطقــه ۱۰ تبری
پلمــب انبارهــای فــروش ضایعــات فاقــد مجــوز در ســطح منطقــه خبــرداد. 
ــول  ــز، رس ــه ۱۰ تبری ــهرداری منطق ــات ش ــور ارتباط ــزارش ام ــه گ ب
وظیفــه شــناس  بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه شــیوع 
بیمــاری کرونــا بــه منظــور پیشــگیری ازبیماریهــای واگیــردار و ممانعــت 
ــوق شــهروندان  ــت از حق ــای آن در راســتای حمای ــده ه از انتشــار آالین
و جلوگیــری از آلودگــی هــای بهداشــتی و زیســت محیطــی، شناســایی 
ــه خصــوص در  ــه ب ــر مجازســطح منطق ــات غی ــای ضایع و پلمــپ انباره

بافــت مســکونی بــه صــورت جــدی پیگیــری مــی شــود.
ــه گفتــه وظیفــه شــناس طــی دو روز اخیــر ۱۷ مــکان انبــار ضایعــات  ب
فاقــد مجــوز بــا هماهنگــی و اخــذ دســتور قضایــی در خیابان هــای ۴۲ متری، 
قــره باغــی، ششــگان ، کوثــر غربــی، منطقــه ۴ ارم، پشــت میــدان پــاس و... 

شناســایی و پلمــب شــده اند و تعــدادی دیگــر نیــز در دســت اقــدام اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای پلمــب انبارهــای ضایعــات فاقــد مجــوز 
نیــازی بــه مجــوز دادســتانی نیســت، اظهــار کــرد: تذکــرات کتبــی ارائــه 
ــی از  ــی توجه ــا ب ــر مجــاز ب ــات غی ــای ضایع ــان انباره ــه صاحب شــده ب
ــذا شــهرداری در راســتای رعایــت حقــوق  ــان مواجهــه شــده ل ســوی آن
ــه  ــبت ب ــا نس ــهرداری ه ــاده ۵۵ ش ــد ۲۰ م ــاس بن ــهروندی و براس ش
ــا متخلفــان ادامــه  ــدام کــرده اســت و برخــورد ب ــن انبارهــا اق پلمــپ ای

دارد.

شهر و شورا

نماینــده مجلــس گفــت: بایــد از همــان 
ــاهده  ــن مش ــروس در چی ــن وی ــه ای ــان ک زم
در  امــا  می شــد  اندیشــیده  تدابیــر  شــد، 
حالــی کــه پروازهــا بــه چیــن متاســفانه انجــام 
کنترلــی  و  پیشــگیرانه  اقدامــات  می شــد، 

ــد،  ــروع ش ــر ش ــی دی خیل
بــه گــزارش ایلنــا، شــهاب الدیــن بــی 
مقــدار نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و 
ــات  ــن وضعیــت اقدام اســکو درخصــوص آخری
ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــده در اس ــام ش انج
ــئوالن  ــد مس ــتانی مانن ــئوالن اس ــت: مس گف
ــی  ــان اقدامات ــاش هســتند و هم کشــور در ت
کــه در سراســر کشــور انجــام شــده، در تبریــز 

ــان دارد. ــز جری نی
ــان در اســتان  ــداد مبتای ــه داد: تع وی ادام
ــار ۱۵  ــن آم ــق آخری ــرقی طب ــان ش آذربایج
نفــر اســت کــه متاســفانه ۳ نفــر از آن هــا جــان 

باخته انــد.
درخصــوص  داشــت:  اظهــار  بی مقــدار 
توزیــع اقــام مــورد نیــاز مــردم ماننــد ماســک 
و مــوارد ضدعفونــی مشــخص نیســت چــه 
رونــدی در جریــان اســت کــه کارخانه هــا 
تولیــد انجــام می دهنــد و آن را در اختیــار 
وزارت بهداشــت قــرار می دهنــد امــا ایــن 
از  توزیــع نمی شــود.  اقــام در داروخانه هــا 
ــد  ــدی رخ می ده ــاق ب ــک اتف ــر ی ــوی دیگ س
کــه در برخــی مــوارد انبــاری کــه اقــام را دارد 
ــد  ــپ می کنن ــت را پلم ــع اس ــال توزی و در ح
کــه ایــن اتفــاق موجــب ایجــاد اختــال و 
ــوالت  ــه محص ــردم ب ــی م ــدی در دسترس کن
مــورد نیــاز می شــود، در حالــی کــه بایــد 
اجــازه دهنــد توزیــع اقــام در داروخانه هــا 

بــه صــورت عــادی و بــا حجــم مناســب انجــام 
شــود تــا مــردم از ایــن بابــت احســاس نگرانــی 

ــد. نکنن
ــد  ــام نمی توان ــن اق ــع ای ــزود: توزی وی اف
ــه  ــود، بلک ــام ش ــتان ها انج ــاً در بیمارس صرف
بلکــه بایــد در داروخانه هــا توزیــع صــورت 
گیــرد و از ایــن طریــق بــه دســت مــردم 
ــد. ــی نکنن ــاس نگران ــردم احس ــا م ــد، ت برس

ــز در مجلــس شــورای  ــده مــردم تبری نماین
اســامی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم تعطیلــی 
ــدارس  ــت م ــرد: الزم اس ــح ک ــدارس، تصری م
بــرای مــدت طوالنــی تعطیــل باشــند، در 
ــش را  ــن مدارس ــه ژاپ ــود ک ــده ب ــا آم خبره
ــت،  ــرده اس ــل ک ــاه تعطی ــد م ــدت چن ــه م ب
نمی دانــم چــه اصــراری وجــود دارد کــه نشــان 
ــه دیگــری  ــه گون ــا ب ــم شــرایط کشــور م دهی
ــاری  ــن بیم ــرایت ای ــه س ــا ک ــت، از آن ج اس
ــدارس  ــر م ــد اگ ــاق می افت ــریع اتف ــیار س بس
ــاه  ــی دو م ــا یک ــه ی ــد هفت ــدت چن ــرای م ب

ــد،  ــود نمی آی ــه وج ــکلی ب ــد مش ــل باش تعطی
ــد  ــی را انجــام می دهن ــن تعطیل ــا ای ــه دنی هم
امــا علــت ایــن کــه چــرا در کشــور مــا انجــام 

نمی شــود، مشــخص نیســت.
ــوزش از راه  ــرای آم ــی ب ــه داد: حت وی ادام
دور و عقــب نمانــدن دانــش آمــوزان از جریــان 
تحصیــل می تواننــد شــبکه های بیشــتری از 
صداوســیما را بــه ایــن امــر اختصــاص دهنــد و 

تنهــا شــبکه  آمــوزش نباشــد.
شــروع  در  تاخیــر  همچنیــن  بی مقــدار 
اقدامــات پیشــگیرانه را یکــی از اشــتباهات 
مســئوالن دانســت و ابــراز داشــت: اشــتباه 
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــورت گرف ــه ص ــری ک دیگ
ــروس در  ــن وی ــه ای ــان ک ــان زم ــد از هم بای
اندیشــیده  تدابیــر  شــد،  مشــاهده  چیــن 
ــه چیــن  ــی کــه پروازهــا ب می شــد امــا در حال
متاســفانه انجــام می شــد، اقدامــات پیشــگیرانه 
و کنترلــی نیــز خیلــی دیــر شــروع شــد، بــرای 
ــن  ــه می شــد، ای ــم قرنطین ــال اگــر شــهر ق مث

بیمــاری بــه ایــن انــدازه فراگیــر نمی شــد چــرا 
ــی  ــی برخ ــتان ها و حت ــیاری از اس ــه در بس ک
ــم  ــروس از ق ــن وی ــایه ای ــای همس ــور ه کش
ــا برخــی اقدامــات  منتقــل شــد کــه می شــد ب

ــد. ــترده  آن ش ــار گس ــع از انتش مان
ــان  ــا بی ــه ب ــز در ادام ــردم تبری ــده م نماین
اینکــه در اســتان آذربایجــان شــرقی هماهنگــی 
مناســبی میــان اســتاندار و ســایر دســتگاه های 
ــال  ــت: در ح ــان داش ــود دارد، بی ــی وج اجرای
حاضــر شــاهد هماهنگــی مناســبی میــان 
اجرایــی  و دســتگاه های مختلــف  اســتاندار 
ــز  ــهرداری نی ــن ش ــتیم، همچنی ــتان هس اس
ســطح شــهر را ضدعفونــی می کنــد امــا از 
ــت و  ــکان رف ــد ام ــا ح ــا دارم ت ــردم تقاض م
ــدور از  ــی المق ــد و حت ــش دهن ــا را کاه آمده

ــد. ــاب کنن ــروری اجتن ــفرهای غیرض س
ـــازار  ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب وی در پای
ازدحـــام  و  تجمـــع  محل هـــای  از  یکـــی 
جمعیـــت اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: بـــا 
ـــه  ـــی ب ـــه خوب ـــردم ب ـــه م ـــن ک ـــه ای ـــه ب توج
توصیه هـــا عمـــل نمی کننـــد اگـــر بـــرای 
ـــکلی  ـــود مش ـــل ش ـــز تعطی ـــازار تبری ـــی ب مدت
ـــی  ـــازار یک ـــه ب ـــرا ک ـــد چ ـــود نمی آی ـــه وج ب
از مکان هایـــی اســـت کـــه جمعیـــت زیـــادی 
بـــه آن رفـــت و آمـــد دارد و بـــه دلیـــل 
ــراد  ــان افـ ــورد میـ ــت برخـ ــام جمعیـ ازدحـ
زیـــاد اســـت و ایـــن می توانـــد زمینـــه ای  
بـــرای انتقـــال ویـــروس و ســـرایت بیمـــاری 
ـــن  ـــن ای ـــنهاد م ـــل پیش ـــن دلی ـــه همی ـــد ب باش
ـــود  ـــل ش ـــی تعطی ـــرای مدت ـــازار ب ـــه ب اســـت ک
تـــا از انتشـــار بســـیار زیـــاد ایـــن ویـــروس 

جلوگیـــری شـــود.

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: در شــرایط 
کنونــی، قیمــت مســکن توســط برخــی مشــاوران امــاک 
ــا  ــا هماهنگــی ب تعییــن مــی شــود و ایــن میــان اماکــی هــا ب
تولیدکننــدگان مســکن، قیمــت هــا را بــاال و پاییــن مــی برنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا رضایــی کوچــی رئیــس 
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــورای ب ــس ش ــران مجل ــیون عم کمیس
ــت: در  ــر، گف ــاه اخی ــی دو م ــکن ط ــت مس ــدی قیم ۲۴ درص
شــرایط کنونــی افزایــش قیمــت مســکن هیــچ منطــق اقتصــادی 
ــش دالالن و  ــه نق ــت ک ــوان گف ــی ت ــدارد و م ــی ن و کارشناس

ــا مشــهود اســت. ــا کام ــش قیمــت ه ــا در افزای واســطه ه

قیمت مسکن توسط مشاوران امالک تعیین می شود
نماینــده مــردم جهــرم در مجلس شــورای اســامی ادامــه داد: 
بــه نظــر مــی رســد در شــرایط کنونــی، قیمــت مســکن توســط 
برخــی مشــاوران امــاک تعییــن مــی شــود و ایــن میــان اماکی 
هــا بــا هماهنگــی بــا تولیدکننــدگان مســکن، قیمــت هــا را بــاال 
و پاییــن مــی برنــد، بنابــر ایــن وزارت راه و شهرســازی، اتحادیــه 

ــه  ــبت ب ــد نس ــی بای ــای نظارت ــتگاه ه ــاک و دس ــاوران ام مش
ســاماندهی ایــن بخــش اقــدام کننــد.

ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــت فعل ـــزود: در وضعی ـــی اف ـــی کوچ رضای
پاییـــن بـــودن میـــزان تولیـــد مســـکن، خریـــداران قـــدرت 
انتخـــاب گســـترده ای بـــرای خریـــد مســـکن ندارنـــد، در 
اینجـــا برخـــی مشـــاوران امـــاک بـــا مدیریـــت وضعیـــت، 

ــی  ــب مـ ــا ترغیـ ــت هـ ــردن قیمـ ــاال بـ ــه بـ ــکان را بـ مالـ
کننـــد.

بازار مسکن تحت تأثیر عرضه و تقاضا است
وی گفــت: البتــه بــازار مســکن تحــت تأثیــر عرضــه و تقاضــا 
ــکن  ــد مس ــرای خری ــا ب ــی تقاض ــرایط کنون ــت، در ش ــز اس نی
ــا  ــود عرضــه، قیمــت ه ــل کمب ــه دلی ــاال اســت و ب ــان ب همچن
ــن میــان نیــز  مــدام دســتخوش تغییــر مــی شــود، حــال در ای

ــد. ــی کنن ــم م ــار تاط ــازار را دچ ــت ب دالالن وضعی

بهترین راه کار برای بی اثر کردن فعالیت دالالن و 
سودجویان، افزایش تولید مسکن است

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم تصریــح کــرد: بهتریــن 
ــودجویان،  ــت دالالن و س ــردن فعالی ــر ک ــی اث ــرای ب راه کار ب
ــا  ــه و تقاض ــر عرض ــا اگ ــت، قطع ــکن اس ــد مس ــش تولی افزای
ــا  ــت ه ــش قیم ــد در افزای ــی توانن ــود، دالالن نم ــادل ش متع

ــند. ــذار باش اثرگ
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس افــزود: متأســفانه تاکنــون 
اقــدام قابــل قبولــی در عرصــه تولیــد مســکن صــورت نگرفتــه، 
از ایــن رو ضــروری اســت کــه دولــت خــارج از برنامــه ریــزی بــر 
روی کاغــذ؛ بــه صــورت عملیاتــی اقــدام بــه تولیــد مســکن کنــد 

تــا بخشــی از مشــکات ایــن حــوزه مرتفــع شــود.

رضایی کوچی:

دست آشکار مشاوران امالک در افزایش قیمت 
مسکن؛ تولید مسکن فعالیت دالالن را بی اثر می کند

بی مقدار: 

بازار تبریز برای مدتی تعطیل شود

ــی از آن اســت طــی  ــی حاک  بررســی های میدان
دو هفتــه اخیــر کــه ویــروس کرونــا در کشــور 
شــیوع پیــدا کــرده و تعــداد معامــات پاییــن آمــده، 
ــا  ــه ام ــش نیافت ــکن افزای ــازار مس ــا در ب قیمت ه

ــت.  ــته اس ــم نداش ــی ه ــش محسوس کاه
بــه گــزارش ایســنا، فروشــندگان حاضــر نیســتند 
ــازار مســکن تحــت  ــه ب ــی ک ــی در شــرایط فعل حت
ــات  ــده و معام ــه ش ــت مواج ــا اف ــا ب ــر کرون تاثی
ــاً قفــل شــده اســت، نرخ هــای پیشــنهادی را  تقریب

ــد. ــن بیاورن پایی
برخــاف بــازار خــودرو کــه تحــت تاثیــر شــیوع 
ویــروس کرونــا بــا کاهــش ۷ تــا ۱۲ میلیــون 
تومانــی قیمــت مواجــه شــد، نرخ هــا در بــازار 
ــت؛  ــوده اس ــه نب ــی مواج ــت چندان ــا اف ــکن ب مس
هرچنــد واســطه های ملکــی مــی گوینــد کــه در دو 
هفتــه اخیــر بخصــوص هفتــه ی گذشــته قیمت هــا 

ــت. ــته اس ــی نداش ــش چندان افزای
ــک  ــازار مل ــر ب ــرایطی ب ــی در ش ــاد قیمت انجم
حاکــم اســت کــه رصــد بــازار مســکن شــهر تهــران 
در روز دوشــنبه ۱۲ اســفندماه نشــان می دهــد 
ــا و بازخوردهــای  ــداد قرارداده ــا، تع ــداد بازدیده تع
آگهی هــا در فضــای مجــازی بــه یــک چهــارم 

ــت. ــه اس ــش یافت ــل کاه ــه قب هفت
ایــن در حالــی اســت کــه گزارشــهای میدانــی از 
دو تغییــر قیمتــی در بــازار مســکن متأثــر از افزایــش 
ــات مجلــس شــورای اســامی  ــرخ بنزیــن و انتخاب ن
ــت  ــن قیم ــه میانگی ــوری ک ــه ط ــت دارد؛ ب حکای
ــد  ــاه ۱۴ درص ــن م ــران در بهم ــهر ته ــکن ش مس
ــم  ــه رق ــت و ب ــش یاف ــاه افزای ــان م ــه آب ــبت ب نس
بــی ســابقه ۱۴ میلیــون و ۴۰۵ هــزار تومــان در هــر 
متــر مربــع رســید. البتــه آمــار نشــان میدهــد نــرخ 
ــر  ــران بیش ت ــی ته ــق جنوب ــت در مناط ــد قیم رش
از مناطــق شــمالی و محــدوده پــر تقاضــا از جملــه 

ــت. ــوده اس ــق ۵، ۴، ۲، ۱۴ و ۱۵ ب مناط
اســمی  قیمت هــای  کــه  شــرایط  ایــن  در 
ــود  ــان رک ــده کارشناس ــرده، عم ــدا ک ــش پی افزای
ــازار مســکن در ســال ۱۳۹۹ را محتمــل میداننــد  ب
کــه احتمــاالً بــرای ۱۰ تــا ۱۲ فصــل نــرخ هــا دارای 
ــورم  ــه ت ــا توجــه ب ــود و در واقــع ب ثبــات خواهــد ب
ــش  ــا کاه ــاد کان ب ــطح اقتص ــتماتیک در س سیس

ــویم. ــه میش ــکن مواج ــی مس ــت واقع قیم

حســین عبــده تبریــزی - تحلیلگــر بــازار مســکن 
ــورس  ــزش ب ــه ری ــدر ک ــان ق ــت: هم ــد اس - معتق
محتمــل و قابــل پیش بینــی اســت، کاهــش قیمــت 
واقعــی مســکن نیــز بــه تدریــج و در ماه هــای 

ــد داد. ــی رخ خواه ــده قطع آین
هم چنیــن ســلمان خادم الملــه - کارشــناس 
مدت هاســت  می گویــد:   - مســکن  اقتصــاد 
ــارج  ــا خ ــادل عرضــه و تقاض قیمــت مســکن از تع
ــی  ــای مصرف ــه تقاض ــا ک ــن معن ــت. بدی ــده اس ش
ــده  ــم ش ــیار ک ــده و بس ــرکوب ش ــدت س ــه ش ب
ــدود ۱۴  ــه ح ــران ب ــکن در ته ــت مس ــت. قیم اس
ــیده و  ــع  رس ــر  مرب ــر مت ــان در ه ــون  توم میلی
ــط را  ۴  ــای متوس ــد خانواره ــط درآم ــر متوس اگ
ــا ۵ میلیــون تومــان در مــاه فــرض کنیــم ده هــا  ت
ــد  ــواده بتوان ــک خان ــا ی ــد ت ــول می کش ــال ط س
ــران  ــط ته ــای متوس ــک ج ــراژ در ی ــه میان مت خان
بــه  هم اکنــون  کــه  وجوهــی  کنــد.  خریــدار 
ــرمایه گذاری  ــی از س ــد ناش ــکن می آی ــش مس بخ
ــه  ــن کار نگ ــت بدتری ــن وضعی ــا ای اســت. چــون ب
ــد از  ــت بع ــن اس ــت. ممک ــد اس ــول نق ــتن پ داش
ــازار  ــه ب ــع ب ــی از مناب ــرمایه،  بخش ــازار س ــت ب اف
ــای  ــای تقاض ــه معن ــی ب ــد ول ــت کن مســکن حرک
ــدم  ــود. معتق ــد ب ــت نخواه ــد قیم ــی و رش مصرف
نهایــت افزایــش قیمــت مســکن بــرای ســال ۱۳۹۹ 

ــت. ــی اس ــورم عموم ــرخ ت ــادل ن مع

ــان  ــا بی ــز ب رئیــس شــورای اســامی شــهر تبری
اینکــه بودجــه ســال آینــده تبریــز ســه هــزار و ۶۰۹ 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــون توم ــارد و ۴۰۰ میلی میلی
ــی ۶۰  ــش عمران ــه بخ ــت: بودج ــت، گف ــده اس ش
ــد از کل  ــاری ۴۰ درص ــش ج ــه بخ ــد و بودج درص

ــود.  ــامل می ش ــز را ش ــده تبری ــال آین ــه س بودج
ــن  ــری در ای ــهرام دبی ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
خصــوص اظهــار کــرد: پــس از بررســی های متعــدد 
تبریــز  شــهرداری  بودجــه  کارشناسی شــده،  و 
ــت  ــه هیئ ــی ب ــای آت ــی روزه ــده و ط ــب ش تصوی

ــد. ــد ش ــال خواه ــتان ارس ــق اس تطبی
وی بــا بیــان این کــه پــس از جلســات مختلــف و 

ــا بررســی در مرکــز پژوهش هــا، شــورای اســامی  ب
ــال ۹۹  ــه س ــورا، بودج ــیون های ش ــهر و کمیس ش
شــهرداری تبریــز را تصویــب کردیــم، افــزود: تمامــی 
تــاش مدیریــت شــهری تبریــز در تصویــب بودجــه 
در راســتای افزایــش کیفیــت خدمــات رســانی 
ــهروندان  ــرای ش ــر ب ــی بهت ــات رفاه ــه خدم و ارائ

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اصــاح و افــزوده شــدن 
تبصره هــای متعــدد در بودجــه ســال آینــده افــزود: 
بــا اعمــال برخــی تغییــرات توجــه جــدی بــه رفــاه و 
معیشــت کارکنــان شــهرداری و همچنیــن افزایــش 
ســطح ارائــه خدمــات بــه مــردم تبریــز شــده اســت.

ــه  ــا بیــان این کــه امیدواریــم بودجــه ب دبیــری ب
زودی در هیئــت تطبیــق شهرســتان تبریــز تصویــب 
ــال  ــرای س ــددی ب ــای متع ــت: پروژه ه ــود، گف ش
ــرا  ــورت اج ــه در ص ــده ک ــی ش ــش بین ــده پی آین
گره هــای ترافیکــی، مشــکات فرهنگــی و بســیاری 

ــازد. ــع می س ــز را مرتف ــای تبری از نیازه
وی بــا بیــان این کــه شــورای شــهر تمــام تــاش 
خــود را بــرای حمایــت از شــهرداری جهــت تحقــق 
کامــل بودجــه ســال آینــده بــه کار خواهــد بســت، 
افــزود: از شــهرداری حمایــت می کنیــم تــا بــا 
تحقــق بودجــه بتوانــد بــه وظایــف محولــه در ســال 

۹۹ عمــل کنــد.

قیمت مسکن در بازار کرونایی ثابت ماند
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۸۰ درصد غذاخوری ها و 

رستوران های تبریز تعطیل است

چلوکبابی هـای  و  غذاخوری هـا  اتحادیـه  رییـس 
تبریـز اعـام کـرد: افـزون بـر ۸۰ درصد غذاخـوری ها، 
رسـتوران ها، غذاهـای تلفنـی و تاالرهـای پذیرایی این 
شـهر به دلیل شـیوع ویروس کرونا تعطیل شـده است. 
ــزود:  ــد رشــیدتقی پور، اف ــا، وحی ــزارش ایرن ــه گ ب
اتحادیــه غذاخــوری هــا و چلوکبابــی هــای تبریز جزو 
نخســتین مجموعــه هایی اســت کــه دســتور تعطیلی 
تاالرهــای پذیرایــی را بــه دلیــل تجمــع افــراد متعــدد 
در قالــب مراســم هــای عروســی و عــزا بــه واحدهــای 

تحــت پوشــش خــود صــادر کــرده اســت.
وی اظهـار داشـت: بـر همیـن اسـاس تمـام مراسـم 
هـای فوق لغـو و قراردادهای فی مابیـن صاحبان تاالرها 
و مشـتریان ملغـی شـد که طبـق دسـتور اتـاق اصناف 
کشـور، مبالـغ پرداختی و پیش پرداخـت های مزبور نیز 

بـه طور کامـل به مشـتریان عودت داده شـده اسـت.
رشـیدتقی پور بـا تاکیـد بـر اینکـه واحدهـای در 
حـال فعالیـت تبریـز نیـز بـه صـورت مـداوم نسـبت 
بـه ضدعفونـی کـردن مغـازه هـای خـود اقـدام مـی 
کننـد، ادامـه داد: مـواد ضدعفونی مورد نیاز از سـوی 
اتحادیـه خریـداری شـده و در اختیار غذاخـوری ها، 

رسـتوران هـا و چلوکبابـی هـا قـرار گرفته اسـت.
وی بــا ابــراز اطمینــان از ســم زدایــی و ضدعفونی 
ســازی غذاخــوری هــای فعــال تبریــز، گفــت: ایــن 
ــط  ــام محی ــت تم ــن نوب ــه در چندی ــا روزان واحده
کاری، میزهــای پذیرایــی و ســایر اقــام مصرفــی را 
ــای  ــوص ج ــن خص ــد و در ای ــی کنن ــی م ضدعفون

ــدارد. ــی وجــود ن ــه نگران هیــچ گون
رشــیدتقی پور اضافــه کــرد: تمــام صاحبــان 
واحدهــای صنفــی غذاخــوری و رســتوران هــا 
دربــاره نحــوه ضدعفونــی توجیــه شــده انــد و بایــد 
متوجــه باشــند کــه عــدم رعایــت موازیــن و مقــررات 
بهداشــتی لطمــان جبــران ناپذیــر  و دامــن گیــری 

ــه دارد. ــطح جامع در س

مدیر مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ:
تعدادی از زندانیان ندامتگاه تهران 
بزرگ مشمول آزادی مشروط شدند

بـا  بـزرگ گفـت:  تهـران  ندامتـگاه  مدیرمجتمـع 
مـددکاران  تاش هـای  و  قضایـی  واحـد  اقدامـات 
مجتمـع، پـس از بررسـی درخواسـت آزادی مشـروط 
کلیـه مددجویان، ۱۴۴۰ درخواسـت که واجد شـرایط 
اسـتفاده از آزادی مشـروط بـود بـه مراجـع قضایـی 
ذی صـاح جهـت سـیر مراحـل قانونـی ارسـال شـد. 
ــاره  ــن ب ــی در ای ــنا، چهارمحال ــزارش ایس ــه گ ب
ــران  ــتان ته ــد دادس ــال بازدی ــه دنب ــرد: ب ــار ک اظه
از مجتمــع و دیــدار بــا مددجویــان و بــا تاکیدشــان 
ــت کیفــری و اعطــای  مبنــی بــر کاهــش جمعی
آزادی مشــروط بــه مددجویــان واجــد شــرایط، 
ســطح  از  مددجویــان  هــای  درخواســت  کلیــه 
ــدود  ــی ح ــس از بررس ــع آوری و پ ــا جم اندرزگاه ه
ــر  ۲۱۵۰ درخواســت رســیده، درخواســت ۱۴۴۰ نف
ــروط و  ــتفاده از آزادی مش ــرایط اس ــن ش از واجدی
ــه  ــد الکترونیکــی ب ــن ۱۸۱ درخواســت پابن همچنی

ــد. ــال ش ــی ارس ــع قضای مراج
ــزود:  آزادی مشــروط فرصتــی اســت کــه  وی اف
پیــش از پایــان دوره محکومیــت، بــه محکومــان بــه 
ــا چنانچــه در طــول مدتــی  حبــس داده می شــود ت
از خــود رفتــاری  تعییــن می کنــد،  کــه دادگاه 
پســندیده نشــان دهنــد و دســتورهای دادگاه را 

ــوند ــوردار ش ــق برخ ــد، از آزادی مطل ــرا کنن اج
ــه  ــزرگ ادام ــران ب ــگاه ته ــع ندامت ــر مجتم مدی
ــان و  ــاح مددجوی ــت اص ــدام در جه ــن اق داد: ای
ــی  ــه زندگ ــت ب ــرای بازگش ــان ب ــاده ساختنش آم
آزادی  اعطــای  و  می گیــرد  صــورت  اجتماعــی 
مشــروط زندانیــان را تشــویق می کنــد کــه در 
ــه طــور مســتمر از خــود حســن  ــدت مجــازات ب م

ــد. ــان دهن ــار نش ــاق و رفت اخ
ــاره طــرح پابنــد الکترونیــک  وی  همچنیــن در ب
ــه  ــد الکترونیکــی نقــش ب گفــت: اجــرای طــرح پابن
ســزایی در کاهــش جمعیــت کیفــری خواهــد داشــت 
ــا  ــود ت ــث می ش ــز باع ــر نی ــن ام ــر ای ــاوه  ب ــه ع ک
ــود  ــت خ ــواده دوران محکومی ــار خان ــی در کن زندان
از  آنهــا  و دیگــر خانواده هــای  را ســپری کــرده 
آســیب هایی متعــدد در امــان باشــند. امیــدوارم 
مراجــع ذی صــاح بــا قبول تقاضــای آزادی مشــروط 

ــد. ــم نمای ــان را فراه ــن مددجوی ــه آزادی ای زمین

سردار ظهیری خبر داد:
راه اندازی سیستم ردزنی در پلیس پیشگیری پایتخت

ــی  ــدازی سیســتم رد زن رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت، از راه ان
در پلیــس پیشــگیری پایتخــت بــه منظــور تشــریع بخشــیدن در کشــف 

ــر داد. ــرقتی خب ــای س موبایل ه
ــوالی  ــه س ــخ ب ــری، در پاس ــوان ظهی ــردار کی ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
مبنــی بــر اینکــه افــرادی کــه گوشــی موبایــل شــأن بــه ســرقت مــی رود، 
ادعــا می کننــد کــه پلیــس هیــچ گونــه رد زنــی بــرای گوشــی ســرقتی 
آنهــا کــه روشــن هــم هســت، انجــام نمی دهــد. آیــا ایــن ادعــا را تأییــد 
ــگیری  ــس پیش ــف پلی ــز وظای ــی ج ــت: رد زن ــر، گف ــا خی ــد ی می کنی
ــت،  ــف ماس ــردم از وظای ــه م ــت ب ــه خدم ــل اینک ــه دلی ــا ب ــت ام نیس
ــدازی کردیــم. سیســتم رد زنــی را در پلیــس پیشــگیری پایتخــت راه ان

ــی رود،  ــرقت م ــه س ــما ب ــل ش ــی موبای ــه گوش ــی ک ــزود: هنگام وی اف
بافاصلــه بــه نزدیک تریــن کانتــری مراجعــه کنیــد، تشــکیل پرونــده دهید 
و از کانتــری بخواهیــد کــه بــه پلیــس پیشــگیری بــرای رد زنی اعــام کند. 

اگــر گوشــی موبایــل روشــن باشــد، عملیــات رد زنــی شــروع می شــود.
رئیـس پلیـس پیشـگیری پایتخت گفت: یـک مورد از عملیـات رد زنی 
که بافاصله بعد از سـرقت موبایل شـروع شـد برای چند روز گذشـته بود 
کـه یـک سـارق را از ونـک تا مخفیگاهـش که در انتهـای بازار بـود، دنبال 
کردیـم و هنگامی که سـارق وارد مخفیگاهش شـد بافاصلـه مأموران وارد 

مخفیگاهش شـدند و از او ۱۶ گوشـی موبایل سـرقتی پیدا کردند.

کمبود کالنتری را با افزایش گشتی ها جبران کردیم
ــا  ــر اینکــه آی ــه ســوال دیگــری مبنــی ب ســردار ظهیــری در پاســخ ب
ــی  ــای پلیســی و امنیت ــوی نیازه ــا در پایتخــت جوابگ ــداد کانتری ه تع
ــای  ــا و نیروه ــداد کانتریه ــرد: تع ــح ک ــر، تصری ــا خی ــت ی ــردم اس م

ــود. ــه روز ش ــد ب ــت اش بای ــران و جمعی ــعت ته ــاس وس ــی براس نظام
وی افــزود: ســال های قبــل برنامــه ریــزی شــده بــود کــه تعــداد ۴۰ 
کانتــری در پایتخــت ایجــاد شــود. مــا هــم نیروهــای مربــوط بــه ایــن 
کانتری هــا را جــذب کردیــم امــا همچنــان بعــد از گذشــت چنــد ســال، 

ــده اند. ــاد نش ــا ایج ــن کانتری ه ای
ــه  ــری ب ــود کانت ــت: کمب ــت گف ــگیری پایتخ ــس پیش ــس پلی رئی
معنــی کمبــود حضــور پلیــس در شــهر نیســت. چــرا کــه مــا ایــن کمبــود 

ــم.  ــرده ای ــران ک ــداد گشــتی ها جب ــش تع ــا افزای را ب

تغییر در تاریخ اعزام مشموالن به سربازی 
در نیمه اول سال ۹۹

رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا اعــام کــرد کــه تاریــخ اعــزام 
بــه ســربازی در نیمــه اول ســال ۹۹ تغییــر خواهــد کــرد. 

بـه گـزارش ایسـنا، سـردار تقـی مهـری، در این باره گفـت: بنا بـر اباغیه  
سـتادکل نیروهای مسـلح، در شـش ماه اول سـال ۹۹ زمان اعزام به سـربازی 

تغییـر کـرده و قـرار شـد دیگـر در تاریخ ۱۹ هر ماه اعزامی نداشـته باشـیم.
وی ادامــه داد: بنابرایــن برابــر ایــن اباغیــه تمامــی اعزام هــا در تاریــخ 

یکــم و دوم و ســوم هــر مــاه انجــام خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا بیــان ایــن کــه در گذشــته 
ــری در  ــا دکت ــم ت ــوق دیپل ــگاهی از ف ــدرک دانش ــموالن دارای  م مش
یــک تاریــخ و مشــموالن  دارای دیپلــم و کمتــر در تاریــخ دیگــر اعــزام  
می شــدند گفــت: مشــموالن دارای تحصیــات دانشــگاهی یعنــی از فــوق 
دیپلــم تــا دکتــری در تاریــخ یکــم هــر مــاه و مشــموالن دارای مــدرک 

دیپلــم و پاییــن تــر در تاریــخ ســوم هــر مــاه اعــزام خواهنــد شــد.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا بیــان ایــن کــه ایــن تغییــر 
تاریــخ  فعــا در نیمــه اول ســال اجــرای خواهــد شــد گفــت: بــرای نیمــه 

دوم ســال تاکنــون تصمیمــی اتخــاذ نشــده اســت.
ــت: در  ــز گف ــاه ۹۹ نی ــن م ــای فروردی ــاره اعزام ه ــری درب ــردار مه س
فروردیــن مــاه ۹۹ هیــچ اعزامــی بــه ســربازی نخواهیــم داشــت و افــرادی 
کــه هــم کــه پیــش از ایــن دارای برگــه اعــزام بــه تاریــخ ۱۹ فروردیــن بودند 
اعزامشــان بــه تاریخ هــای یکــم و ســوم اردیبهشــت ۹۹ مــوکل شــده اســت.

ــاره غربالگــری و بررســی  رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا درب
ســامت ســربازان در عیــن اعــزام بــه مراکــز آموزشــی نیــز گفــت: ایــن 
رویه ایســت کــه همیشــه در نیروهــای مســلح وجــود داشــته و ســازمان 
ــامت  ــت س ــربازی وضعی ــه س ــزام ب ــل از اع ــا قب ــی ناج ــه عموم وظیف

ــد. ــی می کن ــری و بررس ــموالن را پیگی مش
وی تاکیــد کــرد کــه مرجــع اصلــی اعــام اخبــار مربــوط بــه ســربازی 
ــی ناجــا اســت و شــهروندان  ــه عموم ــگاه وظیف ــر و پای رســانه های معتب
ــاس  ــز تم ــن ۰۹۶۴۸۰ نی ــماره تلف ــا ش ــاعات اداری ب ــد در س می توان

گرفتــه و ســواالت خــود را مطــرح کننــد.
ــه  ــه ب ــت ک ــا خواس ــای آنه ــموالن و خانواده ه ــری از مش ــردار مه س
ــواالت  ــرده و س ــه نک ــور مراجع ــر کش ــی در سراس ــه عموم ــز وظیف مراک

ــد. ــری کنن ــر حضــوری پیگی ــه شــکل غی خــود را ب

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــرکل س دبی
گفــت: آماده ایــم بــا افغانســتان در اجــرای 
جملــه  از  توســعه ای  مشــترک  پروژه هــای 
برنامه هــای  پیشــبرد  و  معیشــت جایگزیــن 

توســعه ای همــکاری کنیــم.
بــه گــزارش مهــر، اســکندر مؤمنــی در 
ــالیانه  ــاس س ــومین اج ــصت و س ــیه ش حاش
کمیســیون مــواد مخــدر در مقــر ســازمان ملــل 
ــه  ــور داخل ــر ام ــاون وزی ــا مع ــن ب متحــد در وی
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب ــتان در ام افغانس
ــم  ــن باوری ــر ای ــاً ب ــت: عمیق ــرد و گف ــدار ک دی
کــه ایــران و افغانســتان ماننــد برادرانــی در یــک 
خانــواده هســتند کــه ناخواســته گرفتــار بــای 

خانمان ســوز مــواد مخــدر شــده اند.
ــت و  ــا امنی ــرای م ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ثبــات افغانســتان بــه معنــای گســترش اخوت و 
مــودت اســت، افــزود: از تاش هــای شــما بــرای 
کنتــرل کشــت و تولیــد مــواد تشــکر می کنیــم 
و از مشــکات شــما در توقــف کشــت و تولیــد 
ــواره در  ــل هم ــن دلی ــه همی ــم، ب ــاع داری اط
ــک  ــرورت کم ــر ض ــی ب ــت های بین الملل نشس
ــن و  ــت جایگزی ــه کش ــتان در زمین ــه افغانس ب
ــد  ــای توســعه ای تأکی ــژه ی برنامه ه ــت وی اهمی

می کنیــم.
ــن  ــه ای ــار داشــت: ادام ــتاد اظه ــرکل س دبی
وضعیــت، باعــث تــداوم ناامنــی و گســترش 
تشــدید  تروریســتی،  گروه هــای  فعالیــت 

ــان  ــر، جوان ــه مهم ت ــده و از هم ــی ش افراط گرای
دو کشــور هــر روز بیشــتر از روز قبــل در معرض 
ــد؛  ــه ایــن معضــل شــوم قــرار می گیرن ابتــاء ب

ــاره ای اندیشــیده شــود. ــد چ ــذا بای ل
مؤمنــی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی 
ایــران، تمامــی تاش هــای خــود را بــرای مقابلــه 
بــا قاچــاق پیــش ســازها بــه افغانســتان انجــام 
ــال های  ــا در س ــفیات م ــت: کش ــد، گف می ده
ــت  گذشــته و به خصــوص امســال، نشــانه جدی
ــد  ــدر می باش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب ــا در ام م
لیکــن حجــم محموله هــای ترانزیتــی از کشــور 
ــاال اســت و  ــه مقصــد افغانســتان بســیار ب مــا ب
ــکا  ــه آمری ــای یک جانب ــر تحریم ه ــه خاط ــا ب م
ــق  ــی دقی ــرای بازرس ــی ب ــی کاف ــزات فن تجهی

همــه آن هــا را در اختیــار نداریــم.

ــا  ــه محموله ه ــی هم ــرد: بازرس ــان ک وی بی
بــه دالیــل مختلــف از جملــه تبعیــت از قوانیــن 
و ســازوکارهای گمرکــی و ترانزیــت کاال، در هیــچ 
کشــوری امکان پذیــر نیســت؛ اگــر هــم بتوانیــم 
همــه را بازرســی کنیــم صف هــای طوالنــی 
موجــب  طرفــی  از  کــه  می شــود  تشــکیل 
نارضایتــی بازرگانــان دو کشــور شــده و از طــرف 
دیگــر احتمــال فاســد شــدن محموله هــای 

ــد شــد. ــه مقصــد افغانســتان خواه ــی ب مصرف
کمــاکان  مــا  گفــت:  ســتاد  دبیــرکل 
مســاعدت های آموزشــی و فنــی بــرای پزشــکان 
و پلیــس افغانســتان را در برنامــه داریــم و 
اجــرای  و  تعریــف  مــورد  در  تــا  آماده ایــم 
جملــه  از  توســعه ای  مشــترک  پروژه هــای 
برنامه هــای  پیشــبرد  و  معیشــت جایگزیــن 

توســعه ای همــکاری کنیــم.
مؤمنــی افــزود: واحــد برنامه ریــزی مشــترک 
ــر  ــیار مؤث ــی بس ــه JPC، از ظرفیت ــوم ب موس
ــی  ــی و طراح ــای اطاعات ــه همکاری ه در زمین
عملیــات برخــوردار اســت و بایــد تــاش کنیــم 
از ایــن فرصــت کــه مــورد تأییــد جامعــه 
ــتقرار  ــم، اس ــتفاده کنی ــت، اس ــی اس بین الملل
افســر رابــط مــواد مخــدر افغانســتان در واحــد 
مؤیــد  تهــران،  در  مشــترک  برنامه ریــزی 
ــا  ــواد مخــدر و ارتق ــا م ــارزه ب اراده شــما در مب
و  اطاعــات  تبــادل  زمینــه  در  همکاری هــا 

گشــت های هم زمــان مــرزی اســت.
وی بــر اجــرای توافقــات دوجانبه و ســه جانبه 
دفاتــر  فعال ســازی  و  راه انــدازی  جملــه  از 
ــه جانبه  ــه و س ــورت دوجانب ــرزی به ص ــط م راب
ــداوم  تأکیــد کــرد و گفــت: تــاش در جهــت ت
برگــزاری نشســت های مقامــات ارشــد و وزرا 
ــا و  ــرور همکاری ه ــرای م ــه جانبه، ب ــکار س ابت
تعییــن دســتور کار تعامــات آتــی، هــم در ابعاد 
سیاســی و هــم در ابعــاد اطاعاتــی – عملیاتــی، 

یــک ضــرورت اســت.
تاکیــد  ایــن دیــدار طرفیــن ضمــن  در 
ــادل  ــزوم تب ــر ل ــور ب ــی دو کش ــر اراده سیاس ب
ــد  ــد کردن ــات تاکی ــه عملی ــر ب ــات منج اطاع
ــواد  ــا م ــارزه ب ــت وزرای مب ــد نشس ــرر ش و مق
مخــدر ابتــکار ســه جانبــه در تابســتان ســال ۹۹ 

ــود.  ــزار ش ــل برگ در کاب

ــی  ــه دسترسـ ــت تعرفـ ــه قیمـ در حالی کـ
ـــادی  ـــت ع ـــات در حال ـــی اطاع ـــبکه مل ـــه ش ب
نیـــز نصـــف ســـایت ها و اپلیکیشـــن های 
خارجـــی بـــود، در روزهـــای خانه نشـــینی 
شـــیوع  از  جلوگیـــری  به دلیـــل  مـــردم 
ویـــروس کرونـــا، ارائه دهنـــدگان خدمـــات 
ــتراک  ــه اشـ ــز تعرفـ ــن نیـ ــی آنایـ ویدیویـ
خدمـــات خـــود را کاهـــش داده و برخـــی 
خدمـــات خـــود را تـــا پایـــان ســـال رایـــگان 

کردنـــد. 
ــه  ــا بـ ــن روزهـ ــنا، ایـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ویـــروس  شـــیوع  از  جلوگیـــری  دلیـــل 
ــد  ــه مانده انـ ــراد در خانـ ــب افـ ــا، اغلـ کرونـ
ــتفاده  ــات اسـ ــاوری اطاعـ ــای فنـ و از ابزارهـ
ـــرای  ـــوزش از راه دور ب ـــات آم ـــد. امکان می کنن
ـــی  ـــده، برخ ـــم ش ـــگاه ها فراه ـــدارس و دانش م
بـــرای  را  دورکاری  امـــکان  شـــرکت ها  از 
کارمنـــدان خـــود فراهـــم کرده انـــد و البتـــه 
ــن  ــدن ایـ ــرای گذرانـ ــراد بـ ــیاری از افـ بسـ
اوقـــات، بـــه تماشـــای فیلم هـــا و ســـریال ها 

روی آورده انـــد.
ــات،  ــی اطاعـ ــبکه ملـ ــدازی شـ ــا راه انـ بـ
ــورد  ــه مـ ــی کـ ــن مزایایـ ــی از مهم تریـ یکـ
توجـــه قـــرار گرفـــت، تفکیـــک تعرفـــه 
ـــن  ـــود. بدی ـــی ب ـــن الملل ـــل از بی ـــت داخ اینترن
ـــرورهای  ـــا س ـــایت ها ب ـــرای وب س ـــه ب ـــا ک معن
بـــا وب ســـایت های  داخلـــی در مقایســـه 
ــر  ــدی در نظـ ــف ۵۰ درصـ ــی، تخفیـ خارجـ
گرفتـــه شـــد و ارائه دهنـــدگان خدمـــات 
ثابـــت و همـــراه،  اینترنـــت  از  اینترنتـــی 
مطابـــق مصوبـــه ســـازمان تنظیـــم مقـــررات 
ــوع در  ــن موضـ ــت ایـ ــه رعایـ ــی، بـ رادیویـ
محاســـبه هزینـــه اینترنـــت بـــرای کاربـــران 

ملـــزم شـــدند.

ـــی  ـــز آموزش ـــد مراک ـــام ش ـــه اع ـــی ک زمان
ـــی  ـــواد آذری جهرم ـــتند،  محمدج ـــل هس تعطی
- وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات- از 
تلویزیون هـــای  مدیـــران  بـــا  صحبـــت 
ــش  ــه پخـ ــرای اینکـ ــر داد بـ ــی خبـ اینترنتـ
ـــا  ـــی از آنه ـــودکان و در برخ ـــه ک ـــوص ب مخص
رایـــگان  ســـریال ها  و  فیلم هـــا  تمامـــی 
ــد ایـــن تعطیلـــی  ــا تمدیـ ــه بـ شـــود و البتـ
ــی،  ــای اینترنتـ ــرد: تلویزیون هـ ــار کـ او اظهـ
ارائـــه خدمـــات رایـــگان خـــود را تـــا پایـــان 
ـــی  ـــک مصرف ـــد داد.  ترافی ـــه خواهن ـــال ادام س
ایـــن تلوزیون هـــا نیم بهـــا محاســـبه خواهـــد 

شـــد. 
ـــوزش از  ـــات آم ـــاره امکان ـــن درب او همچنی
راه دور بـــرای مراکـــز آموزشـــی اعـــام کـــرد 
کـــه ترافیـــک کلیـــه کاس هـــای آموزشـــی 
مجـــازی مـــورد تاییـــد وزارت آمـــوزش و 
پـــرورش و وزارت علـــوم، بـــرای کاربـــران 
رایـــگان خواهـــد بـــود. پیـــش از ایـــن هـــم 
ـــکان  ـــودن ام ـــم ب ـــاره فراه ـــی درب آذری جهرم

ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــه ب ـــوزش از راه دور گفت آم
ـــگاه ها  ـــدارس و دانش ـــی م ـــال تعطیل ـــه احتم ب
ـــا وزارت  ـــکاری ب ـــرای هم ـــال، ب ـــان س ـــا پای ت
ـــژه ای  ـــات وی علـــوم و آمـــوزش و پـــرورش، امکان
ـــم  ـــازی و از راه دور فراه ـــوزش مج ـــت آم جه
و  دانش آمـــوز  میلیون هـــا  تـــا  کردیـــم 
دانشـــجو ضمـــن حفـــظ ســـامت خـــود، از 

تحصیـــل علـــم هـــم جـــا نماننـــد.
ـــا  ـــا ی ـــر VODه ـــال حاض ـــن در ح بنابرای
سیســـتم های پخـــش آنایـــن ویدیویـــی، 
ــش  ــه پخـ ــود از جملـ ــات خـ ــی خدمـ برخـ
ــگان  ــال رایـ ــان سـ ــا پایـ ــن ها را تـ انیمیشـ
ــود را  ــتراک خـ ــه اشـ ــی هزینـ ــرده، برخـ کـ
کاهـــش داده انـــد و البتـــه تعرفـــه ترافیـــک 
تماشـــای ایـــن فیلم هـــا و ســـریال ها بـــا 
توجـــه بـــه برخـــورداری از قـــرار گرفتـــن در 
ــا محاســـبه  شـــبکه ملـــی اطاعـــات، نیم بهـ

می شـــود.
ــس  ــی -نایب رئیـ ــجاد بنابـ ــن سـ همچنیـ
ارتباطـــات  شـــرکت  مدیـــره  هیـــات 

زیرســـاخت - دربـــاره تعرفـــه ای کـــه بـــرای 
خدمـــات اینترنتـــی ایـــن روزهـــا مـــورد 
اســـتفاده قـــرار می گیـــرد،  اظهـــار کـــرد: 
قیمـــت تعرفـــه دسترســـی بـــه شـــبکه 
ــف  ــادی نصـ ــت عـ ــات در حالـ ــی اطاعـ ملـ
ــوده  ــی بـ ــن های خارجـ ــایت ها و اپلیکیشـ سـ
اســـت کـــه اکثـــر اپراتورهـــا بـــا هماهنگـــی 
ـــن  ـــد ای ـــعی دارن ـــوا س ـــای محت تولیدکننده ه

ــد. ــش دهنـ ــه را کاهـ هزینـ
بنابـــی همچنیـــن دربـــاره فراهـــم کـــردن 
ــات  ــتفاده از امکانـ ــرای اسـ ــاخت ها بـ زیرسـ
فضـــای مجـــازی در حـــوزه آمـــوزش بیـــان 
ـــوم  ـــک وزارت عل ـــا کم ـــن ب ـــش از ای ـــرد: پی ک
ـــه  ـــی ک ـــبکه علم ـــرورش در ش ـــوزش و پ و آم
ــه  ــور بـ ــگاه های کشـ ــال دانشـ ــل اتصـ محـ
ــات و اینترنـــت اســـت  ــی اطاعـ ــبکه ملـ شـ
ــه  ــه مربـــوط بـ ــد کـ ــبکه رشـ و هـــم در شـ
ـــازی  ـــرورش و هوشمندس ـــوزش و پ ـــبکه آم ش
ـــم  ـــن کردی ـــات را تامی ـــت، ارتباط ـــدارس اس م
و ظرفیـــت مناســـبی در ایـــن فضـــا وجـــود 

دارد. 
ـــح  ـــات توضی ـــن خدم ـــه ای ـــاره تعرف وی درب
داد: وزیـــر ارتباطـــات بـــا هماهنگـــی بـــا 
اپراتورهـــا و کســـانی کـــه ســـرویس های 
ــای  ــد کاس هـ ــات ماننـ ــاخت ارتباطـ زیرسـ
ـــی  ـــوزش الکترونیک ـــرویس های آم ـــن، س آنای
و نمایـــش فیلـــم بـــه صـــورت آنایـــن ارائـــه 
می دهنـــد، مذاکـــره کردنـــد تـــا آنهـــا پـــس 
ـــرورش،  ـــوزش و پ ـــوم و آم ـــد وزارت عل از تایی
بـــرای  را  کاربـــران  مصـــرف  تعرفه هـــای 
پلت فرم هـــا و ســـرویس هایی کـــه تاییـــد 
ـــن  ـــه ای ـــان ک ـــر زم ـــد و ه ـــگان کنن ـــده، رای ش
آمـــار را بـــه مـــا اعـــام کننـــد، مـــا قابلیـــت 

اعمالـــش را داریـــم.

مؤمنی:

آماده همکاری با افغانستان برای اجرای پروژه معیشت جایگزین هستیم

تعرفه خدمات اینترنتی این روزها چقدر است؟

نـــود  اصـــل  کمیســـیون  ســـخنگوی 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــوع  ـــردن موض ـــی ک ـــز از سیاس ـــرورت پرهی ض
ـــپ  ـــزار اکی ـــزام ۳۰۰ ه ـــا، اع ـــا کرون ـــه ب مقابل
ـــا  ـــیوع کرون ـــا ش ـــه ب ـــرای مقابل ـــازل ب ـــه من ب
ــتار  ــرد و خواسـ ــف کـ ــی توصیـ را غیرمنطقـ

ــد.  ــری از آن شـ جلوگیـ
ــایی  ــرام پارسـ ــنا، بهـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــرا گفت ـــت اخی ـــرد: وزارت بهداش ـــار ک اظه
می خواهـــد ۳۰۰ هـــزار اکیـــپ را بـــه در 
منـــازل بـــرای مقابلـــه بـــا کرونـــا بفرســـتد، 
ـــی  ـــا م ـــار در دنی ـــن ب ـــرای اولی ـــن موضـــوع ب ای
ـــی  ـــد و گاه ـــاق بیفت ـــا اتف ـــد در کشـــور م خواه
ـــرای  ـــا بســـیج جامعـــه پزشـــکی ب ـــاق ب ـــن اتف ای
گرفتـــن فشـــار خـــون مقایســـه می شـــود در 
حالـــی کـــه یـــک قیـــاس مع الفـــارق اســـت.

وی در ادامـــه سیاســـی شـــدن موضـــوع 
ــف  ــاک توصیـ ــا را خطرنـ ــا کرونـ ــه بـ مقابلـ
کـــرد و بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت پرهیـــز از 
ـــن  ـــران ای ـــی نگ ـــن خیل ـــزود: م ـــر، اف ـــن ام ای
ـــن  ـــت متخصصی ـــر صحب ـــتم، اگ ـــوع هس موض
ـــده  ـــران کنن ـــدت نگ ـــه ش ـــد ب ـــر را بخوانی ام
اســـت. چیـــن بـــه عنـــوان کشـــور توســـعه 
ــه  ــوز بـ ــان هنـ ــاد دوم جهـ ــه و اقتصـ یافتـ
چنیـــن نتیجـــه ای نرســـیده ولـــی مـــا 
ــام دهیـــم در  می خواهیـــم ایـــن کار را انجـ
حالـــی کـــه ایـــن بیمـــاری آنقـــدر ســـرعت 
ــون و  ــای آزمـ ــه جـ ــرایتش باالســـت کـ سـ

خطـــا نـــدارد.

ـــادآور  ـــس ی ـــیراز در مجل ـــردم ش ـــده م نماین
شـــد: تعـــداد افـــراد ایـــن اکیپ هـــا حداقـــل 
ــد  ــدا بایـ ــر اســـت و  ابتـ ــون نفـ یـــک میلیـ
ـــون  ـــک میلی ـــن ی ـــود ای ـــه خ ـــود ک ـــجل ش مس
ـــان  ـــا و زم ـــا کیت ه ـــتند و آی ـــالم هس ـــر س نف
ـــداد را  ـــن تع ـــامت ای ـــخیص س ـــرای تش الزم ب
ـــا روش  ـــه ی ـــدام تجرب ـــاس ک ـــر اس ـــم؟ ب داری
ـــود و  ـــام ش ـــن کار انج ـــت ای ـــرار اس ـــی ق علم
از کجـــا معلـــوم کـــه ویـــروس از خانه هـــای 
ـــود؟  ـــل نش ـــس منتق ـــا و بالعک ـــه آنه ـــردم ب م
مـــا از وزارت بهداشـــت می خواهیـــم بـــه 
ـــردم  ـــان م ـــت از ج ـــامتی و حفاظ ـــر س خاط
ــی  ــن کارهایـ ــام چنیـ ــتابزدگی در انجـ از شـ

پرهیـــز  کنـــد.
روش  حتـــی  داد:  ادامـــه  پارســـایی 
ــدون  ــاس و بـ ــه خیلـــی حسـ ــری کـ آمارگیـ

خطـــر بـــوده و از قبـــل دارای برنامـــه اســـت 
ــوده و بـــه صـــورت  بســـیار زمـــان بـــر بـ
ــود.  ــام نمی شـ ــم انجـ ــه  هـ ــه خانـ ــه بـ خانـ
بـــه نظـــر مـــن ایـــن امـــر در کوتـــاه مـــدت 
ـــرد  ـــان می ب ـــاه زم ـــد م ـــت و چن ـــن اس ناممک
ـــش  ـــاری را افزای ـــزان شـــیوع بیم و خـــودش می
ــتری  ــر بیشـ ــا تدبیـ ــم بـ ــد. امیدواریـ می دهـ
ـــب  ـــا عواق ـــود. قطع ـــگاه ش ـــوع ن ـــن موض ـــه ای ب
ـــه  ـــت ک ـــانی اس ـــده کس ـــه عه ـــز ب ـــن کار نی ای
ـــه  ـــن ب ـــتند. م ـــن کار هس ـــام ای ـــه انج ـــر ب مص
ـــن  ـــه ام را روی ای ـــک شـــهروند در خان ـــوان ی عن

اکیپ هـــا بـــاز نمی کنـــم.
از  »بســـیاری  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــت زده  ــم بهـ ــن تصمیـ ــا ایـ ــن بـ متخصصیـ
می کنیـــم  خواهـــش  گفـــت:  شـــده اند«، 
ـــن  ـــتر ای ـــار  بیش ـــب انتش ـــن روش موج ـــا ای ب

ـــر  ـــه خط ـــردم را ب ـــه م ـــوند و هم ـــروس نش وی
ــد  ــر می توانـ ــن امـ ــه ایـ ــرا کـ ــد چـ نیندازنـ

ــد. ــه باشـ ــرای جامعـ ــدی بـ تهدیـ
نـــود  اصـــل  کمیســـیون  ســـخنگوی 
ـــکی،  ـــه پزش ـــه »جامع ـــان اینک ـــا بی ـــس ب مجل
ــام  ــال انجـ ــان در حـ ــتاری و کادر درمـ پرسـ
وظیفـــه انســـانی، اخاقـــی و پزشـــکی خـــود 
هســـتند«، گفـــت: ایـــن امـــر قابـــل تقدیـــر 
ـــر  ـــا از س ـــم قطع ـــت ه ـــر بهداش ـــت و وزی اس
ــد،  ــام دهـ ــد کاری انجـ ــوزی می خواهـ دلسـ
ـــی  ـــد از سیاس ـــردم بای ـــامتی م ـــرای س ـــا ب ام
ـــر  ـــم و ه ـــت برداری ـــوع دس ـــن موض ـــردن ای ک
ـــن  ـــه از ای ـــات جامع ـــتای نج ـــی در راس اقدام

ــم. ــام دهیـ ــم انجـ ــروس می توانیـ ویـ
وی یـــادآور شـــد: درســـت اســـت درصـــد 
کشـــندگی ایـــن ویـــروس دودرصـــد اســـت 
ـــا  ـــراد پ ـــت و اف ـــم نیس ـــم ک ـــن ه ـــی همی ول
ـــه  ـــن جامع ـــار از همی ـــته و بیم ـــه ســـن گذاش ب
ـــانی  ـــم کس ـــررا بگویی ـــه مک ـــن ک ـــتند، ای هس
کـــه سیســـتم ایمنـــی قـــوی دارنـــد بیمـــار 
ــی  ــث بـ ــت باعـ ــن اسـ ــوند ممکـ ــی شـ نمـ
ـــادن  ـــر افت ـــه خط ـــراد و ب ـــی اف ـــی برخ احتیاط

ـــود. ـــر ش ـــف ت ـــراد ضعی ـــان اف ج
ـــار  ـــه انتش ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــایی در پای پارس
ـــخیص  ـــت تش ـــاخت کی ـــورد س ـــاری در م اخب
ـــا در داخـــل کشـــور نیـــز خواســـتار پرهیـــز  کرون
ـــت دســـتورالعمل های  ـــون و خطـــا و رعای از آزم
ــاره  ــن بـ ــی در ایـ ــت جهانـ ــازمان بهداشـ سـ

ـــد. ش

هشدار سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 
نسبت به شناسایی کرونایی ها از در منازل

کاریکاتور

کرونا و بازگشت فرستاده !

منبع: تسنیم

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهند ســتون نصــر 
ــه شــماره ثبــت ۵۱۹  شــرکت ســهامی خــاص ب
و شناســه ملــی ۱۴۰۰۶۵۰۸۵۶۹ بــه اســتناد 
العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه 
مــورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : مــوارد زیــر بــه موضــوع فعالیــت شــرکت 
الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح 
مذکــور اصــاح گردیــد: احــداث و نگهــداری 
ــرای ســازمانها  ــط زیســت ب فضــای ســبز و محی
و ادارات و شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی 
– امــور خدمــات شــهری از قبیــل تنظیــف 
معابــر و خیابــان ، تامیــن نیــروی انســانی بــرای 
ــا  ــرده ه ــدول و ن ــزی ج ــگ آمی ــرکت – رن ش
ــع  ــدی و توزی ــته بن ــه – بس ــع آوری زبال ، جم
ــه وام  ــذ هرگون ــیمیایی – اخ ــموم ش ــود و س ک
ــی و  ــا و موسســات مال ــک ه ــه از بان و ضمانتنام
اعتبــاری بــه نــام شــرکت . در صــورت ضــرورت 
قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور 
ــه فعالیــت نمــی  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ب

ــد(. باش
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری عجبشیر )791990(
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همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را جهت 

چاپ در شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.

آشپزی

شیرینی چرخی قزوینی

مواد الزم:
آرد قنادی                                  ۱۲۵ گرم
آرد برنج )الک حریر کرده(                          ۱۲۵ گرم
روغـن جامـد                               ۹۵ گـرم
پـودر قنـد                              ۹۰ گـرم
گـرم  ۳۸ ماسـت                        
زرده تخـم مـرغ                               ۲ عـدد
بیکینگ پودر                              ۴/۱ قاشق چایخوری
گاب                                       ۱ قاشق غذاخوری
زعفران غلیظ دم کرده                            به مقدار الزم
هل                                                    ۴/۱ قاشق سوپ خوری

شـیرینی هـای سـنتی کشـور مـا آن قـدر زیاده 
کـه نمیشـه اسـم همشـون رو بـرد. بـه جـرات می 
تونیـم بگیـم کـه هر شـهر تو ایـران حداقـل یک یا 
چند شـیرینی سـنتی مخصوص به خودش رو داره. 
از شـیرینی های خوشـمزه ی شـمالی مثـل کوکی 
الهیجـان گرفتـه تـا شـیرینی هـای سـنتی جنوب 
مثـل کلوچه خرمـا همه طرفدارهای زیـادی دارن و 
بـه راحتـی نمیشـه از اون ها گذشـت. یکـی از انواع 
شـیرینی هـای سـنتی قزویـن، شـیرینی چرخیـه. 
پـس اگـر شـما هـم بـه دنبـال درسـت کـردن یـه 
شـیرینی خوشـمزه و آسـون بـرای شـیرینی عیـد 
هسـتید، طرز تهیه شـیرینی چرخـی رو یاد بگیرید 

و اون رو درسـت کنیـد.
 

طرز تهیه:
۱- ابتـدا پـودر شـکر )پـودر قنـد( و روغـن را 
حـدود ۵ دقیقـه بـا همـزن بزنید تا پفکی و سـبک 

شـود و رنـگ آن بـه رنـگ کـرم تغییـر کند.
۲- زرده هـای تخـم مرغ، زعفـران، هل و گاب 
را بـه مـواد اضافـه کـرده و حـدود ۱ دقیقـه هـم 

بزنیـد تـا کامـا مخلوط شـوند.
ظرفـی  در  را  پـودر  بیکینـگ  و  ماسـت   -۳
جداگانـه بـا هم مخلـوط کنید و اجـازه دهید چند 
دقیقـه بمانـد. سـپس آن هـا را بـه مواد شـیرینی 

اضافـه کنیـد و کمـی هـم بزنیـد.
۴- آردهـا را بـا هـم مخلوط کـرده و الک کنید. 
در مرحلـه ی آخـر آن هـا را به مـواد اضافه کرده و 
با یک قاشـق و یا با اسـتفاده از انگشـتان دسـتتان 

مـواد را هـم بزنید تـا خمیری به دسـت آید.
۵- روی خمیـر بـه دسـت آمـده را بپوشـانید یا 
آن را داخـل کیسـه بگذارید، به مدت ۶ سـاعت در 
دمـای محیـط )ترجیحا خنک( قرار دهیـد و اجازه 

دهید اسـتراحت کند.
۶- اگـر  چرخ و ماسـوره داشـید خمیـر را از آن 
رد کنیـد. خمیـر را داخـل چـرخ گوشـت بریزیـد، 
در خروجـی آن یـک تختـه قـرار دهیـد، بعـد از 
خـروج خمیـر آن را با اسـتفاده از چاقـو به قطعات 

مناسـب تقسـیم کنید.
۷- سـینی فـر را چـرب کنیـد و داخـل آن کاغذ 
روغنـی قـرار دهیـد. خمیر هـا را داخـل آن با فاصله 
از هـم بچینیـد، روی نیمـی از آن هـا دانـه ی خرفه 
بپاشـید و داخل فـر که از قبل در دمـای ۱۷۰ درجه 

گـرم کـرده اید  بـه مـدت ۱۵ دقیقه قـرار دهید.
۸- بعـد از ۱۵ دقیقـه شـیرینی هـا را از فـر خارج 
کنیـد بعـد از آن که کاما خنک شـدند، روی نیمه ی 
دیگـر آن ها پودر پسـته بپاشـید و نوش جـان کنید.

 
نکات کلیدی:

- از روغـن بـا کیفیـت اسـتفاده کنیـد. روغـن 
نامناسـب شـیرینی را خـراب مـی کند. مـی توانید 
از روغـن صـاف قنـادی نیـز به جـای روغـن جامد 

کنید. اسـتفاده 
- بـرای چـرخ کـردن خمیر می توانیـد از چرخ 
گوشـت برقـی و یا چرخ گوشـت دسـتی اسـتفاده 
کنیـد. اگـر چـرخ گوشـت نداریـد مـی توانیـد از 
قالـب دلخـواه و یـا قیف و ماسـوره اسـتفاده کنید. 
بـرای قالـب زدن خمیـر، آن را بیـن دو ورق کاغـذ 
روغنـی بـا اسـتفاده از ورنه بـاز کنید و با اسـتفاده 

از کاتـر بـرش، قالـب بزنید.
- اگـر تعـدادی از قطعـات خمیـر بـه شـکل 
دلخواهتـان در نمیامـد، مجـددا آن هـا را داخـل 

چـرخ گوشـت بریزیـد و دوبـاره چـرخ کنیـد.
- بـرای تزییـن شـیرینی چرخی مـی توانید از 
خرفـه، پودر پسـته و پـودر نارگیل اسـتفاده کنید.

- اسـتراحت دادن بـه خمیـر بـرای ری کـردن 
سـاعت   ۶ از  بیشـتر  را  آن  امـا  اسـت.  برنـج  آرد 
اسـتراحت ندهید. چـون بیکینگ پـودر موجود در 

آن، خمیـر را خـراب مـی کنـد.
- اضافـه کـردن هـل بـه مـواد اولیـه شـیرینی 
چرخـی دلخـواه اسـت. اگـر مـی خواهیـد رنـگ 
شـیرینی تـان کـدر نشـود، مـی توانیـد هـل را از 

مـواد اولیـه آن حـذف کنیـد.
- خمیـر را بیـش از انـدازه ورز ندهیـد چون به 

روغـن می افتد و سـفت می شـود.
- حتمـا ۱۵ دقیقـه قبـل از آن که شـیرینی ها 

را داخـل فـر قرار دهیـد، فر را گـرم کنید.
- حتمـا آرد برنـج و پودر قنـد را از حریر، و آرد 
را از الـک رد کنیـد تا نرم شـوند و شـیرینی لطیف 

تری داشـته باشید.
- بعـد از اضافـه کـردن ماسـت به مـواد، آن را 

زیـاد هـم نزنیـد تا ماسـت آب نینـدازد.
بـه صـورت کاکائویـی  را  - شـیرینی چرخـی 
نیـز درسـت مـی کننـد. کافی اسـت به مـواد اولیه 

شـیرینی کمـی پـودر کاکائـو اضافـه کنید.
- در بسـیاری از دسـتورها در صـورت اضافـه 
کـردن زعفـران، هـل و گاب را حـذف مـی کنند.

- مانـدگاری شـیرینی چرخـی زیـاد اسـت و 
بهتریـن گزینه برای شـرینی عید شـما می باشـد.
منبع: ایران کوک

فعالیت آژانس های گردشگری
 آذربایجان شرقی به صفر رسید 

رییــس انجمــن آژانس هــای مســافری و گردشــگری آذربایجان شــرقی 
گفــت: در حــال حاضــر بــه دلیــل فراگیــر شــدن ویــروس کرونــا هرگونــه 

فعالیــت آژانس هــای گردشــگری بــه صفــر رســیده اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  رجــب پــور رییــس انجمــن 
ــال  ــت: در ح ــرقی گف ــگری آذربایجان ش ــافری و گردش ــای مس آژانس ه
ــت  ــه فعالی ــا هرگون ــروس کرون ــدن وی ــر ش ــل فراگی ــه دلی ــر ب حاض

ــت. ــیده اس ــر رس ــه صف ــگری ب ــای گردش آژانس ه
ــه ســال قبــل  ــزود: ایــن صنعــت هــر ســال نســبت ب ــور اف  رجــب پ
ــرد. ــر دچــار می شــود و کســی هــم ســراغش را نمی گی ــه شــرایط بدت ب

رجــب پــور گفــت: در حالیکــه ســال گذشــته در همیــن ایــام انتقــادات 
زیــادی از کــم رونــق بــودن فعالیــت آژانس هــای مســافری و گردشــگری 
می شــد، امــروز وضعیــت کنونــی بســیار بدتــر و تاســف بارتــر از پارســال 

شــده اســت.
ــان  ــادی از صاحب ــداد زی ــون تع ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
آژانس هــای مســافری و گردشــگری آذربایجــان شــرقی اقــدام بــه 
ــرده  ــود ک ــانی خ ــروی انس ــش نی ــا کاه ــود و ی ــای خ ــی واحد ه تعطیل
ــا  ــن فرصت ه ــی از بهتری ــر یک ــان حاض ــه زم ــی ک ــت: در حال ــد، گف ان
بــرای افزایــش ســاعات کاری و همچنیــن اضافــه کــردن نیــروی انســانی 

ــت. ــتر اس بیش
ــل شــیوع  ــه دلی ــا ب ــران آژانس ه ــزود: بســیاری از مدی ــور اف رجــب پ
ویــروس کرونــا اعــام کــرده انــد کــه طــی یــک مــاه اخیــر حتــی یــک 
مــورد مراجعــه کننــده نداشــته انــد کــه ایــن امــر متــرادف بــا نابــودی و 
ســقوط آزاد صنعــت گردشــگری کشــور و البتــه آذربایجــان شــرقی اســت.

او گفــت:در حــال حاضــر تعــداد ۲۶۰ واحــد آژانــس مســافری و 
ــن  ــه از ای ــد ک ــت دارن ــوز فعالی ــرقی مج ــان ش ــگری در آذربایج گردش

ــت. ــال اس ــز فع ــورد در تبری ــداد ۱۵۰ م تع

وضعیت عجب شیر در رابطه با شیوع کرونا
 سفید است

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان عجب شــیر از منفــی بــودن نتایــج 
آزمایــش بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا در ایــن شهرســتان خبــر داد. 

ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــور در جم ــد حیدرپ ــا، حمی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــلوغ و  ــکان ش ــور در ام ــروس، حض ــا وی ــال کرون ــن راه انتق ــی تری اصل
تجمعــات اســت از ایــن رو مــردم بایــد ضمــن رعایــت بهداشــت فــردی و 

ــد. ــودداری کنن ــن خ ــن اماک ــای پزشــکی از حضــور در ای ــه ه توصی
وی همچنیــن بــر محــدود شــدن برگــزاری مراســم تعزیــه و ترحیــم 
تاکیــد کــرد و گفــت: تــا حــد امــکان ایــن مراســمات بــه طــور خاصــه 

برگــزار و از پذیرایــی و پخــش نظــری خــوداری شــود.
ــزده و  ــه شــایعات دامــن ن ــا ب ــور از مــردم درخواســت کــرد ت حیدرپ

ــد. ــری کنن ــار رســمی را از رســانه هــای رســمی پیگی اخب
۴۸ کرونایــی در بیمارســتان هــای آذربایجــان شــرقی بســتری هســتند 
و تاکنــون ۴ نفــر بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان جــان باختــه 

. ند ا
رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان عجــب شــیر خاطــر نشــان کــرد: 
ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده و لــوازم پزشــکی بــرای مراکــز درمانــی 
بــه انــدازه الزم موجــود بــوده و نبــود ماســک در داروخانــه هــا در دســت 

بررســی اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: بیــش از ۱۲ هــزار نفــر 
کادر درمانــی در مراکــز بیمارســتانی آذربایجــان شــرقی در حــال خدمــات 

رســانی بــه مــردم هســتند.

خسارت یک میلیارد یورویی »کرونا« 
برای گردشگری 

درحالـی کـه شـمار بازدیدکنندگان مقاصد گردشـگری پرطرفـدار اروپا 
بـه دلیـل نگرانی هـا از شـیوع ویـروس »کرونـا« درحـال کاهـش اسـت، 
اتحادیـه اروپـا روز دوشـنبه اعـام کرد صنعت گردشـگری طـی این مدت 

هرمـاه بـا حـدود یک میلیـارد یورو خسـارت مواجه شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن اطاعات توسـط »تیـری برتون« از مسـووالن 
بـازار جهانـی اتحادیه اروپا ارائه شـده اسـت. »برتون« پیشـتر هشـدار داده 
بـود بـا ادامـه رونـد شـیوع ویـروس »کرونـا«، صنعـت گردشـگری نیـز از 

لحـاظ اقتصـادی بـه شـدت صدمه خواهـد دید.
ــد:  ــه ش ــارت مواج ــا خس ــوج ب ــا در دو م ــگری اروپ ــت گردش صنع
ــردن  ــین ک ــن و خانه نش ــا« در چی ــروس »کرون ــیوع وی ــا ش ــت ب نخس
شــهروندان ایــن کشــور و ســپس بــا شــیوع ایــن ویــروس در اروپــا کــه 
ســبب کــم شــدن مســافرت بــه نقــاط تحــت تاثیــر ایــن ویــروس، لغــو 
ــم  ــگری مه ــدن مقاصــد گردش ــل ش ــزرگ و تعطی ــای ب ــدن رویداده ش

جهــان شــد.
در پاریـس، مـوزه »لـوور« روز دوشـنبه در پی ممانعـت کارکنان آن به 
دلیـل نگرانـی از شـیوع ویروس »کرونـا«  برای دومیـن روز متوالی درهای 

خـود را به روی بازدیدکنندگان بسـته نگه داشـت.
در همیـن بیـن در ایتالیا که گردشـگری سـهم ۱۳ درصـدی از اقتصاد 
کشـور را دارد، حـدود ۱۷۰۰ نفـر مبتـا بـه ویـروس »کرونـا« شناسـایی 
شـده  اسـت و در بعضـی نقـاط ایـن کشـور آمـار لغـو رزرو هتل هـا به ۹۰ 

درصـد نیز رسـیده اسـت

و  امکان هــا  از  آمــوزش  شــبکه  مدیــر 
روش هــای جدیــد آمــوزش از راه دور تلویزیــون 
بــه »مدرســه تلویزیونــی« تلوبیــون اشــاره کــرد 
ــاه  ــی در م ــوزش تلویزیون ــرح آم ــه ط و از ادام

ــر داد. ــده خب ــال آین ــان س ــارک رمض مب
ــزادی  ــه گــزارش مهــر، مســعود احمدی اف ب
ــه  ــور در برنام ــا حض ــوزش ب ــبکه آم ــر ش مدی
»ســام صبــح بخیــر«، دربــاره طــرح آموزشــی 
ــا  ــه ماه ه ــن طــرح ب ــح داد: ای ــون توضی تلویزی
ــر  ــا درگی ــه م ــی ک ــا زمان ــردد ت ــل برمی گ قب
تعطیاتــی بــه خاطــر آلودگــی هــوا شــدیم کــه 
ــی  ــی داد عمل ــرار م ــعاع ق ــدارس را تحت الش م
شــود. غیــر از ایــن همیشــه ایــن ســوال مطــرح 
بــود کــه آیــا عدالــت آموزشــی بــه طــور نســبی 
شــامل حــال دانش آمــوز نقطــه دور کشــور 

ــود؟ ــم می ش ه
وی افــزود: در ۳ مــاه گذشــته معاونــت 
ــی را در  ــرورش طرح ــوزش و پ ــی آم اجتماع
ــد و در  ــرح کردن ــوزش مط ــبکه آم ــورای ش ش
نهایــت مصــوب شــد و قــرار بــود زمانــی بــرای 
ــا  اجــرای آن در نظــر گرفتــه شــود. گذشــت ت
ــنبه  ــیدیم و روز سه ش ــا رس ــاری کرون ــه بیم ب
ــان و  ــورای معاون ــه ش ــود ک ــته ب ــه گذش هفت
رئیــس ســازمان صداوســیما بــه شــبکه آموزش 
ــل  ــوزش مکم ــرح آم ــه ط ــد ک ــوب کردن مص
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــم. وزی ــری کنی را پیگی
ــای  ــاتی در روزه ــا جلس ــیما و م ــاون س و مع
ــروز ۸  ــتیم و دی ــنبه داش ــنبه و چهارش سه ش

ــد. ــی ش ــرح اجرای ــن ط ــح ای صب
ــر شــبکه آمــوزش ادامــه داد: عملیــات  مدی
ایــن کار از چهارشــنبه تــا شــنبه بــود و جــدای 
ــه  ــا ب ــنبه ت ــری، از سه ش ــاه کار فک ــد م از چن
ــی نداشــته اند  ــره خواب ــم ۵۰ نف ــک تی حــال ی
تــا ایــن کاس هــای تلویزیونــی را ارائــه کننــد.

ــی  ــزی درس ــد: برنامه ری ــادآور ش ــدی ی احم

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــیم کار ش ــای تقس ــر مبن ب
وزارت آمــوزش و پــرورش و معاونــت ابتدایــی و 
متوســطه ایــن برنامه ریــزی را شــکل داده انــد و 
ــب  ــای مناس ــا را در زمان ه ــن درس ه مهمتری
کــه خســته کننده نباشــد و بــه دانش آمــوز 
آمــوزش  گرفتیــم.  نظــر  در  نیــاورد  فشــار 
تلویزیونــی چیــز جدیــدی در دنیــا نیســت اما در 
ــه جــز زمــان دفاع مقــدس، اولیــن  کشــور مــا ب

ــم. ــه می کنی ــرح را تجرب ــن ط ــت ای ــار اس ب
وی تأکیــد کــرد: در فــاز اول ۱۰ بخــش 
ارائــه  درس   ۷۰ هفتــه  طــول  در  درســی 
ــا  ــن بخش ه ــم ای ــی داری ــا آمادگ ــود؛ م می ش
هــر  درس  ســاعت های  کنیــم.  اضافــه  را 
کاســی نهایتــاً ۲۸ دقیقــه بیشــتر نیســت. 
ــی  ــم و پویانمای ــح داری ــگ تفری ــه زن ۵ دقیق
ــی  ــگ درس ــا زن ــم ت ــش می کنی ــره پخ و غی

ــود. ــاز بش ــدی آغ بع
ــه اینکــه  ــر شــبکه آمــوزش در پاســخ ب مدی
ــه  ــان گرفت ــی امتح ــای تلویزیون ــا از درس ه آی
بازگشــت دانش آمــوزان  از  می شــود و پــس 
بــه مدرســه از آن بــه بعــد درس داده می شــود، 
توضیــح داد: مــا زمانــی کــه ایــن بحث را شــروع 
ــا را  ــا حــدود ۷۰ درصــد کتاب ه ــم بچه ه کردی

ــی  ــرورش، بررس ــوزش و پ ــد. آم ــده بودن خوان
ــه  ــه مدرس ــی ک ــت و زمان ــرده اس ــی ک آموزش
ــه  ــگاه ب ــا ن ــرم ب ــای محت ــود معلم ه ــروع ش ش
آنچــه کــه درس داده شــده اســت ادامــه بحــث 
ــی  ــه طبیع ــرد. البت ــد ک ــی خواهن را پیش بین
ــم  ــری ه ــک بازنگ ــری ی ــر دبی ــه ه ــت ک اس
خواهــد داشــت. بــه همــه دبیــران ابــاغ شــده 
کــه ایــن مباحــث را دنبــال و میــزان مشــارکت 

ــد. ــری کنن ــا را پیگی بچه ه
احمدی افــزادی دربــاره بازپخــش ایــن دروس 
ــم  ــه می دهی ــمی را ارائ ــام رس ــا نظ ــت: م گف
و کاری بــه کمــک آموزشــی ها نداریــم. مــا 
می خواهیــم بــه بچه هــا جریــان رســمی کشــور 
ــل  ــوزش تعطی ــه آم ــه ک ــن نکت ــم و ای را بگویی
نیســت. اتفــاق خــوب ایــن اســت کــه مــا پخش 
زنــده داریــم و در فضــای شــبکه های اجتماعــی 
دو ســه امــکان در نظــر گرفتیــم. اولیــن امــکان 
ــردن آن  ــاز ک ــا ب ــه ب ــت و بافاصل ــون اس تلوبی
پیــدا  را  تلویزیونــی«  »مدرســه  می تواننــد 
کننــد. اتفــاق خــوب دیگــر از فــردا ایــن اســت 
ــدازی می کنیــم  ــام ۷ راه ان ــه ن کــه نرم افــزاری ب
کــه در آن تمــام کاس هــا را خواهیــم داشــت و 
ــخ  ــده پاس ــط و زن ــوز را برخ ــواالت دانش آم س

می دهیــم. در حــال هماهنگــی بــا دبیــران 
ــد؛  ــخ بدهن ــا پاس ــان درج ــا معلم ــم ت خبره ای

ایــن اتفــاق تعاملــی جــدی اســت.
از  کــه  عکس هایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دانش آمــوزان در  از  نقــاط مختلــف کشــور 
حــال تماشــای کاس هــای تلویزیونــی بــه 
ــه پروســه انتخــاب  شــبکه آمــوزش رســیده، ب
ــر حــال  ــه ه ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــان اش معلم
حــرف زدن جلــوی دوربیــن تلویزیــون بــا 
اینکــه بــرای ۱۵، ۲۰ نفــر صحبــت کنیــد قابــل 
مقایســه نیســت امــا تــا بــه حــال بازخوردهــای 
خوبــی داشــته ایم. معلــم محتــرم امــروز نقــش 
مشــاور را دارد؛ گاهــی بــه خاطــر حجــم بــاالی 
درس هــا بحــث تربیــت مغفــول می مانــد و 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس ــت خوب ــون فرص اکن

ــود. ــه بش ــم توج ــش ه بخ
مدیــر شــبکه آمــوزش در پاســخ بــه اینکــه 
ــن  ــود ای ــل ش ــدارس تعطی ــد م ــا عی ــر ت اگ
ــی  ــت: زیبای ــد داشــت، گف ــه خواه ــرح ادام ط
ــی  ــروژه تلق ــه پ ــت ک ــن اس ــه ای ــن برنام ای
ــا  ــگاه م ــد. ن ــد باش ــه و فرآین ــود و پروس نش
ــد  ــا عی ــا ت ــاد م ــه اعتق ــت و ب ــدی اس فرآین
بایــد یــک گونــه عمــل کنیــم در ایــام عیــد بــه 
نحــوی و از ۱۵ فروردیــن تــا ۵ اردیبهشــت کــه 
قبــل از مــاه مبــارک رمضــان اســت مســیری را 
پیــش بگیریــم. از ۶ اردیبهشــت تــا ۵ خــرداد و 
در ایــام مــاه مبــارک رمضــان نیــز بــه گونــه ای 
دیگــر خواهیــم بــود و آمــوزش تعطیــل نیســت.

ــر  ــا ه ــت: م ــان گف ــزادی در پای احمدی اف
ــه شــکل  ــد را ب ــای روز بع ــه کاس ه روز برنام
پخــش  مختلــف  شــبکه های  از  زیرنویــس 
ــای  ــم در فض ــوزش ه ــبکه آم ــم و ش می کنی
ــام  ــن نظ ــد؛ ای ــام می کن ــن را اع ــازی ای مج
ــه در  ــت ک ــی اس ــل قلب ــل مث ــی مکم آموزش

نظــام اصلــی کار می کنــد.

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس از جــذب 
ــده و  ــوزش دهن ــی، آم ــای حق التدریس نیروه
ــر  ــال ۹۹ خب ــاه س ــر م ــا مه ــتانی ت پیش دبس
داد و گفــت: طــرح رتبه بنــدی معلمــان در 
صــورت تخصیــص اعتبــارات، ســال آینــده بــه 

ــود.  ــرا می ش ــل اج ــورت کام ص
بــه گــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی، 
از  زیــادی  تعــداد  اســتخدام  و  ســاماندهی 
ــا،  ــوزش دهنده ه ــی، آم ــای حق التدریس نیروه
ــان  ــوق معلم ــش حق ــتانی ها و افزای پیش دبس
تأکیــد  مــورد  را  آینــده  در ســال  رســمی 
ــدی  ــرح رتبه بن ــت: ط ــار داش ــرار داد و اظه ق
معلمــان در صــورت تخصیــص اعتبــارات، ســال 
ــود. ــی می ش ــل اجرای ــورت کام ــه ص ــده ب آین

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس تکمیــل 
ــده  ــال آین ــان در س ــدی فرهنگی ــرح رتبه بن ط
کاری  اولویت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  را 
ــرد و  ــی ک ــرورش تلق ــوزش و پ ــه آم مجموع
ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه بودجــه الزم 
ــرار  ــم ق ــیار مه ــرح بس ــن ط ــرای ای ــرای اج ب
اســت در صــورت تأمیــن اعتبــار و بــه صــورت 
ــان  ــد، فرهنگی ــاص یاب ــی اختص ــره چکان قط

می شــوند. اولویت بنــدی  مشــمول 
عباســی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اگــر 
ــارات الزمــه طــرح رتبه بنــدی فرهنگیــان  اعتب
در ســال آینــده بــه طــور کامــل تأمیــن نشــود 

ــود  ــان خواهــد ب چــه سرنوشــتی در انتظــار آن
انجــام  الزم  پیش بینی هــای  همــه  گفــت: 
ــرار  ــکل ق ــن مش ــروز ای ــورت ب ــده و در ص ش
ــازات  ــی کــه امتی اســت آن دســته از فرهنگیان
باالتــری دارنــد در ردیــف نخســت اجــرای 

ــد. ــرار بگیرن ــدی ق ــرح رتبه بن ط
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــتمزد  ــوق و دس ــی حق ــش پلکان ــس افزای مجل
همسان ســازی  طــرح  اجــرای  کارکنــان، 
رتبه بنــدی  طــرح  و  بازنشســتگان  حقــوق 
کــه  اولویت هایــی  از  را  فرهنگیــان  کــردن 
اجــرای آن مــورد تأکیــد مجلــس اســت خوانــد 
ــه شــرایطی کــه مــا االن  ــا توجــه ب ــزود: ب و اف

ــن  ــرای ای ــده مــن ب ــه عقی ــم ب در کشــور داری
طرح هــا قدم هــای خوبــی برداشــته شــده 

ــت. اس
نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
ــر و  ــرای س ــاز ب ــورد نی ــی م ــع مال ــن مناب تأمی
ــتمزد  ــوق و دس ــت حق ــه وضعی ــامان دادن ب س
کارکنــان را مــورد تأکید قــرار داد و اظهار داشــت: 
ــش  ــذار و زحمت ک ــار تأثیرگ ــان از اقش فرهنگی
تعییــن  و  می شــوند  محســوب  جامعــه 
نیروهــای حق التدریســی،  و جــذب  تکلیــف 
آموزش دهنده هــا و پیش دبســتانی ها بایــد در 

ــود. ــام ش ــت انج ــرع وق اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا مهــر مــاه 

ــی ها،  ــادی از حق التدریس ــش زی ــال ۹۹ بخ س
پیش دبســتانی ها  و  آموزش دهنده هــا 
در  کــرد:  خاطرنشــان  می شــوند  اســتخدام 
حــال حاضــر اســتان گیــان در بخــش جــذب 
ــن  ــدارد بنابرای ــی ن ــه خوب ــا رتب ــن نیروه ای
انتظــار داریــم بــا تدابیــر ویــژه وزارت آمــوزش 
ــث در  ــن حی ــان از ای ــگاه گی ــرورش جای و پ

ــد. ــدا کن ــاء پی ــور ارتق ــطح کش س
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس ضمــن ابــراز 
امیــدواری از تخصیــص منابــع مالــی الزم و 
اعتبــارات یــاد شــده توســط دولــت بــرای 
ــوان  ــده عن ــی ش ــای پیش بین ــرای طرح ه اج
کــرد:  بــا مجموعــه اعتباراتــی کــه دولــت 
حق التدریســی  معلمــان  جــذب  بحــث  در 
دهنده هــا  آمــوزش  و  پیش دبســتانی ها  و 
ــی از  ــم بخش ــت امیدواری ــه اس ــر گرفت در نظ
دغدغه هــای فرهنگیــان کشــور برطــرف شــود. 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــان  ــدی معلم ــرح رتبه بن ــرای ط ــس اج مجل
ــه  ــان و جامع ــر معلم ــی قش ــوق اصل را از حق
فرهنگیــان کشــور دانســت و تصریــح کــرد:  بــا 
ــر امــکان  اجــرای درســت ایــن طــرح عــاوه ب
همــکاری برخــی از معلمــان بــا مؤسســات 
علمــی و پژوهشــی کشــور عدالــت الزم نیــز در 
پهنــه وســیع نظــام آمــوزش و پــرورش برقــرار 

می شــود.

ــم مقــام شــرکت آب و فاضــاب اســتان  قائ
تهــران گفتــه اســت کــه پــس از شــیوع 
ــزان مصــرف آب در تهــران  ــا می ــروس کرون وی
حــدود ۱۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت و 
شــهروندان بایــد بداننــد کــه در شــرایط فعلــی 
بایــد از آب بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای مقابلــه 
بــا ایــن بیمــاری اســتفاده و خانــه تکانــی را بــه 

ــد.  ــول کنن ــری موک ــان دیگ زم
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا احمــد 
ــک  ــران ی ــه ای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــب، ب نس
اســت،  خشــک  نیمــه  و  خشــک  کشــور 
اظهــار کــرد: بارندگیهایــی کــه در کشــور 
ــی  ــن جهان ــه میانگی ــد، نســبت ب ــاق میافت اتف
ــل  ــی طــی ســالهایی مث ــر اســت  و حت پایینت
ــال  ــه س ــه س ــبت ب ــی نس ــه بارندگ ــال ک امس
ــزو  ــران ج ــم ای ــاز ه ــا ب ــوده ام ــر ب ــش بهت پی
کشــورهای دارای بحــران آب شــناخته میشــود.

ــز  ــران نی ــتان ته ــه اس ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــع آب ــود مناب ــا کمب ــف ب ــه صــورت مضاع ب
مواجــه اســت، گفــت: علــت ایــن مســاله ایــن 
ــت  ــم، جمعی ــعت ک ــک وس ــه در ی ــت ک اس
ــاله  ــن مس ــت و همی ــه اس ــرار گرفت ــادی ق زی
ــن  ــه تامی ــا دغدغ ــا دائم ــه م موجــب شــده ک

ــیم. ــته باش ــی را داش ــع آب مناب

تامین آب تهران به شرط صرفه جویی
ــم مقــام شــرکت آب و فاضــاب اســتان  قائ
ــر  ــال حاض ــه در ح ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ته
ــه و حجــم  ــه صــورت گرفت ــزی ک ــا برنامهری ب
مخــازن ســدها، دغدغــه تامیــن آب شــرب 
ــن  ــه ای ــرد: البت ــار ک ــم، اظه ــران را نداری ته
ــرف  ــه مص ــت ک ــن اس ــه ای ــوط ب ــاله من مس

ــد. ــادل باش متع

فرهنــگ  بــه  اشــاره  بــا  نســب  احمــد 
ــیوع  ــا ش ــدن آن ب ــادف ش ــی و مص خانهتکان
ویــروس کرونــا در کشــور، گفــت: آب بــه یــک 
ــل  ــا تدی ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــزار ب اب
ــه عنــوان  ــت. اگــر مــردم آب را ب شــده اس
یــک ابــزار در ایــن راســتا در نظــر بگیرنــد، مــا 

ــت. ــم داش ــود آب نخواهی ــه کمب دغدغ
وی افــزود: مصــرف آب در کشــور بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا حــدود ۲۰ درصــد 
ــه  ــا ب ــه م ــذا توصی ــت ل ــه اس ــش یافت افزای
شــهروندان ایــن اســت کــه بحــث خانــه تکانــی 
و فــرش شســتن در شــهرهای اطــراف تهــران 

ــود. ــام نش ــی انج ــع زمان ــن مقط در ای
ــم مقــام شــرکت آب و فاضــاب اســتان  قائ
تهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت آب شــرب تاکیــد 
ــا ایــن زحمــت بدســت مــی  کــرد: آبــی کــه ب
ــن  ــتن و از ای ــرش شس ــرای ف ــد ب ــد، نبای آی

قبیــل کارهــا مصــرف شــود. اگــر مــردم بــه مــا 
کمــک کننــد، قطعــا بــدون دغدغــه و اطمینــان 
خاطــر ایــن مســاله را پشــت ســر مــی گذاریــم.

ــرف  ــر مص ــرد: اگ ــح ک ــب تصری ــد نس احم
ــره  ــور مــی شــویم از ذخی ــد، مجب ــش یاب افزای
ــن  ــان ممک ــم و آن زم ــتفاده کنی ــتان اس تابس
ــا چالــش مواجــه شــویم امــا در حــال  اســت ب
ــا  ــم ام ــود آب نداری ــکل کمب ــر االن مش حاض
الزم اســت کــه مــردم مدیریــت مصــف را 

ــد. ــود کنن ــای خ ــرلوحه کاره س

اگر مصرف افزایش یابد، افت فشار 
خواهیم داشت

وی دربــاره افــت فشــار در تهــران نیــز 
ــش  ــران افزای ــرف آب در ته ــر مص ــت: اگ گف
ــم،  ــره آب داری ــه ذخی ــم اینک ــی رغ ــد،  عل یاب
شــبکه دیگــر جوابگــو نخواهــد بــود لــذا تنهــا 

راه جلوگیــری از ایــن مســاله صرفــه جویــی در 
ــت. ــرف آب اس مص

ــم مقــام شــرکت آب و فاضــاب اســتان  قائ
ــه  ــی ب ــع آب ــه مناب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ته
ــار  ــود دارد، اظه ــران وج ــی در ته ــزان کاف می
کــرد: اگــر مصــرف افزایــش یابــد، شــبکه 
ــم  ــت فشــار خواهی ــود و اف ــد ب ــو نخواه جوابگ

ــت. داش
ــاره وضعیــت منابــع آبــی  احمــد نســب درب
ــن  ــاس آخری ــرد: براس ــار ک ــز اظه ــران نی ته
ــت  ــب آب پش ــر مکع ــون مت ــار ۶۴۰ میلی آم
ــده تهــران وجــود دارد و  ــن کنن ســدهای تامی
از ایــن بابــت جــای نگرانــی نیســت. ۳۰ درصــد 
از تامیــن آب تهــران از ســفرههای زیرزمینــی و 
۷۰ درصــد را از آب هــای ســطحی تامیــن مــی 

کنیــم.

کرونا مصرف آب تهران را 14 درصد 
افزایش داد

ــر  ــه اگ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــد، دیگــر  ــا چــه میــزان افزایــش یاب مصــرف ت
ــرد،  ــن ک ــران را تامی ــاز آب ته ــوان نی ــی ت نم
گفــت: میــزان مصــرف آب تهــران بعــد از 
شــیوع بیمــاری کرونــا حــدود ۱۴ درصــد 
نســبت بــه ســال گذشــته در ایــن تاریــخ 
ــز  ــون نی ــت اکن ــن اس ــه و ممک ــش یافت افزای
ــذا راهــی جــز  ــا مشــکاتی مواجــه باشــیم ل ب

ــت. ــرف نیس ــش مص کاه
ــم مقــام شــرکت آب و فاضــاب اســتان  قائ
ــه  ــد ک ــد بدانن ــردم بای ــرد: م ــار ک ــران اظه ته
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــلحه ای اس ــن آب اس ای
ــت  ــرای شس ــد از آن ب ــا و نبای ــروس کرون وی
ــد. ــی اســتفاده کنن ــه تکان ــرش و خان و شــو ف

مدیر شبکه آموزش خبر داد:

ادامه طرح آموزش تلویزیونی در ماه مبارک رمضان ۱3۹۹

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: 

طرح رتبه بندی معلمان سال آینده به صورت کامل اجرا می شود

خانه تکانی را تعطیل کنید
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7 نوشیدنی برای پاکسازی کلیه ها 
به طور طبیعی

مـــا  بـــدن  از  مهمـــی  بخـــش  کلیه هـــا 
هســـتند و بـــا خـــوردن ایـــن نوشـــیدنی ها 
می توانیـــم بـــه عملکـــرد آن هـــا کمـــک کنیـــم. 
ــه در  ــتند کـ ــی هسـ ــدام کوچکـ ــا انـ کلیه هـ
ســـامتی مـــا نقـــش اساســـی دارنـــد. کلیه هـــا 
در پاکســـازی خـــون مـــا اثـــر دارنـــد. اگـــر تـــا 
ـــن  ـــدر ای ـــته اید، ق ـــه داش ـــنگ کلی ـــال س ـــه ح ب
ــور  ــه عبـ ــد. چنانچـ ــتر می دانیـ ــو را بیشـ عضـ
ــبیه  ــان تشـ ــه درد زایمـ ــع آن، بـ ــنگ و دفـ سـ
شـــده اســـت! ســـرطان کلیـــه ســـاالنه حـــدود 
ــرد.  ــر می گیـ ــر را در بـ ــرگ و میـ ــزار مـ ۱۴ هـ
بنابرایـــن شـــما می توانیـــد بـــا خـــوردن ایـــن 
نوشـــیدن ها بـــه عملکـــرد کلیـــه خـــود کمـــک 

کنیـــد.

دمنوش گیاهی قاصدک
ـــی  ـــای گیاه ـــواع  چ ـــی از ان ـــدک یک گل قاص
ـــت.  ـــد اس ـــما مفی ـــای ش ـــرای کلیه ه ـــه ب ـــت ک اس
ـــن  ـــرای ویتامی ـــی ب ـــع خوب ـــدک منب ـــای قاص چ
A، B کمپلکـــس، C و D، آهـــن، پتاســـیم و روی 
ـــی  ـــای طبیع ـــی از داروه ـــای یک ـــن چ ـــت. ای اس
ـــکا  ـــی امری ـــای بوم ـــه در داروه ـــت ک ادرارآور اس
ـــتفاده  ـــوی از آن اس ـــاری کلی ـــان بیم ـــرای درم ب
ــاب  ــای ضدالتهـ ــن چـ ــن ایـ ــود. همچنیـ می شـ
ـــدا  ـــد. ابت ـــل می کن ـــه را ح ـــنگ کلی ـــت و س اس
بـــا یـــک پزشـــک مشـــورت کنیـــد و بیـــش از 

ـــد. ـــتفاده نکنی ـــاه از آن اس ـــک م ی

آب چغندر
پاک کننده هـــای  از  یکـــی  چغنـــدر  آب 
ــه و  ــامت کلیـ ــرای سـ ــاده بـ ــی فوق العـ طبیعـ
ـــیدان  ـــی اکس ـــر از آنت ـــدر پ ـــد اســـت. آب چغن کب
ــث  ــیم، باعـ ــردن کلسـ ــن بـ ــا از بیـ ــت و بـ اسـ
ــه  ــنگ کلیـ ــه سـ ــا بـ ــال ابتـ ــش احتمـ کاهـ
می شـــود. چغنـــدر بـــه پاک ســـازی کلیـــه 
ــه  ــم بـ ــت هـ ــن بابـ ــد و از ایـ ــک می کنـ کمـ

کلیـــه کمـــک می کنـــد.

چای زنجبیل
زنجبیـــل یکـــی از ادویه هاســـت کـــه فوایـــد 
ـــادی  ـــات زی ـــامتی دارد. تحقیق ـــرای س ـــادی ب زی
ــای  ــل بیماری هـ ــه زنجبیـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ــل را در  ــد. زنجبیـ ــش می دهـ ــوی را کاهـ کلیـ
آب داغ بریزیـــد و در آن را بگذاریـــد. پـــس از 
ـــه  ـــل اضاف ـــه آن عس ـــتید ب ـــر خواس ـــه اگ ۵ دقیق
کنیـــد. ایـــن چـــای بـــه ســـرفه و دفـــع معـــده 
کمـــک می کنـــد. همچنیـــن ســـطح کلســـترول 
مبـــارزه  عفونت هـــا  بـــا  و  داده  کاهـــش  را 

می کنـــد.

گزنه
گیــاه گزنــه در طــب ســنتی یکــی از داروهایــی 
اســت کــه التهــاب را کاهــش می دهــد و از آنتــی 
ــان  ــرای درم ــه ب ــت.  گزن ــار اس ــیدان سرش اکس
ــت و داروی  ــده اس ــناخته ش ــوی ش ــاری کلی بیم
ــای  ــان باکتری ه ــه درم ــه ب ــت ک ادرار آوری اس
کلیــه کمــک می کنــد. زنــان بــاردار نبایــد از 
ــی  ــرای برخ ــد ب ــند و می توان ــه بنوش ــای گزن چ

ــد. ایجــاد حساســیت کن

آب لیمو
ـــت  ـــیترات اس ـــاوی س ـــال ح ـــو و پرتق آب لیم
ــا  ــیم از کلیه هـ ــردن کلسـ ــن بـ ــه از بیـ ــه بـ کـ
کمـــک می کنـــد و از ایـــن طریـــق بـــه از بیـــن 
ــد.  ــک می کنـ ــا کمـ ــیم از کلیه هـ ــردن کلسـ بـ
چهـــار یـــا پنـــج لیمـــو را در آب ســـرد بریزیـــد 

و بنوشـــید.

آب ذغال اخته
ـــوب  ـــی محب ـــک روش درمان ـــه ی آب ذغال اخت
ــوه  ــن آبمیـ ــت. ایـ ــه اسـ ــت مثانـ ــرای عفونـ بـ
ــک  ــما کمـ ــه شـ ــامت کلیـ ــه سـ ــی بـ طبیعـ
می کنـــد. آب ذغال اختـــه عـــاوه بـــر عفونـــت، 
ـــد.  ـــک می کن ـــز کم ـــه نی ـــنگ کلی ـــع س ـــه رف ب
آب ذغال اختـــه بـــدون هیـــچ ترکیـــب دیگـــری 
ـــه  ـــا روی کلی ـــود ت ـــق ش ـــا آب رقی ـــد ب ـــا بای تنه

ـــد. ـــته باش ـــر داش اث

چای زردچوبه
دارد.  شـــگفت انگیزی  خـــواص  زردچوبـــه 
ــد  ــاب قدرتمنـ ــاده ضدالتهـ ــک مـ ــه یـ زردچوبـ
ــر  ــوی موثـ ــای کلیـ ــرای بیماری هـ ــت و بـ اسـ
اســـت. زردچوبـــه فشـــار خـــون را کاهـــش 
می دهـــد کـــه علـــت اصلـــی بیمـــاری کلیـــوی 

اســـت.
هـــر یـــک از ایـــن پاک کننده هـــای کلیـــوی 
ـــا  ـــت و آن ه ـــری اس ـــای دیگ ـــی دارای مزای طبیع
در عیـــن لـــذت بـــردن از طعـــم  بـــه ســـامتی 
شـــما نیـــز کمـــک می کننـــد. کلیه هـــا بخـــش 
ـــن  ـــوردن ای ـــا خ ـــتند و ب ـــا هس ـــدن م ـــی از ب مهم
ــا  ــرد آن هـ ــه عملکـ ــم بـ ــیدنی ها می توانیـ نوشـ

ـــم. ـــک کنی کم
منبع: ایرنا زندگی

 استفاده از ورزشکاران برای رأی جمع کردن، 
بی اخالقی انتخاباتی است 

نامـزد انتخابـات ریاسـت فدراسـیون دوومیدانی با بیـان اینکه اسـتفاده از 
ورزشـکاران بـرای رأی جمع کـردن، بی اخاقی انتخاباتی اسـت گفت: مجمع 

فدراسـیون باید مطالبه گر باشـد.
به گزارش تسـنیم، محمدرضا کاظمی آشـتیانی در مورد مجمع انتخاباتی 
فدراسـیون دوومیدانـی اظهـار داشـت: دوومیدانـی مهم ترین رشـته المپیکی 
اسـت. فدراسـیون دوومیدانـی ایـران مشـکاتی دارد ولـی بایـد بـه این نکته 

توجـه داشـت که رئیـس فدراسـیون، ناجی دوومیدانی نیسـت.
نامـزد انتخابات ریاسـت فدراسـیون دوومیدانی ادامـه داد: فضای همدلی و 
اعتمـاد بعـد از سـال ۹۱ در دوومیدانـی از بیـن رفته و اختافات شـدیدی به 
وجـود آمـده اسـت. تعداد دوپینگ های بـاال و رکوردهای غیر قابـل باور، باعث 

آبروریزی بین المللی در این رشـته شـده و اختافات را بیشـتر کرده اسـت.
آشـتیانی گفت: امیدوارم اعضای مجمع انتخاباتی فدراسـیون دوومیدانی و 
روسـای هیئت ها به معیارهایی برسـند و بر اسـاس آن رئیس را انتخاب کنند. 
کاندیداهـا نبایـد وعده  هـای پـوچ بدهند چون حرف زدن کار سـاده ای اسـت. 
خوشـبختانه افرادی که برای ریاسـت فدراسـیون در این دوره نامزد شـده اند، 

امتحان پس داده هسـتند.
وی تصریـح کـرد: کاندیداها نباید ورزشـکاران را سـپر خود بـرای رأی گیری 
کنند. یک ورزشـکار برای موفقیت نیاز به تمرکز و آرامش دارد تا در مسـابقات 
لطمـه نخـورد. اسـتفاده از ورزشـکاران بـرای رأی جمـع کـردن، بی اخاقـی 
انتخاباتی اسـت. عاوه بر این کسـانی که در وزارت ورزش، پسـت های حسـاس 
دارند، نباید با حفظ سـمت خود در انتخابات ثبت کنند و در سـفر به شـهرهای 

مختلـف بـه دنبال رأی باشـند. ایـن ضعف بزرگ و ایراد اساسـی قانون اسـت.
کاظمـی آشـتیانی در پایان گفت: مجمع فدراسـیون باید مطالبه گر باشـد 
و حـق دوومیدانـی را از کاندیداهـا بخواهـد. اعضـای مجمـع نبایـد بـه افـکار 

رویایـی و شـعارها رأی بدهند.

عباسعلی به المپیک 2۰2۰ می رسد 

کاراتـه کای کشـورمان بـا پشـت سـر گذاشـتن دوران نقاهـت می تواند 
در المپیـک ۲۰۲۰ بـه روی تاتامـی برود. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، حمیـده عباسـعلی کاراته کای 
تیـم ملـی کشـورمان ضمـن قهرمانـی در رقابت هـای کاراتـه وان اتریش و 
کسـب سـهمیه المپیـک ۲۰۲۰  در فینـال ایـن مسـابقات  مصـدوم و بـه 

جـای رفتـن روی سـکوی قهرمانـی بـه بیمارسـتان اعزام شـد.
شـدت آسـیب دیدگی عباسـعلی از ناحیه ربـاط صلیبی زانو بـه حدی باال 
بـود که فدراسـیون کاراتـه او را به هانوفر اعزام کـرد تا تحت نظر متخصصانی 
کـه سـهراب مـرادی را در آلمـان معالجـه کـرده بودند، درمان شـود. آسـیب 
دیدگـی عباسـعلی بـه زودی جراحی می شـود. این امیـدواری وجـود دارد که 

او بـا گذرانـدن دوران نقاهت آمـاده حضور در  المپیک ۲۰۲۰ شـود.
عباسعلی در رقابت های کاراته وان کشور مراکش غایب خواهد بود.

حریفان بوکسورهای ایران در گزینشی المپیک 
مشخص شدند

حریفــان بوکســورهای ایــران در مســابقات گزینشــی المپیــک ۲۰۲۰ 
توکیــو مشــخص شــدند. 

ــا، مراســم قرعــه کشــی مســابقات بوکــس گزینشــی  ــه گــزارش ایرن ب
المپیــک در قــاره آســیا برگــزار شــد و مشــتزنان کشــورمان رقیبان خــود را 
شــناختند.در ایــن  رقابت هــا ۱۵۱ بوکســور از ۳۵ کشــور در بخــش مــردان 
حضــور دارنــد و از فــردا بــه مــدت ۹ روز در شــهر »امــان« پایتخــت اردن 
روی رینــگ می رونــد. قرعــه بوکســورهای کشــورمان بــه قــرار زیــر اســت:

۵۲ کیلوگــرم: امیــد احمدی صفــا پــس از یــک دور اســتراحت در دور 
دوم بــا قاســم الســودانی بوکســور عراقــی دیــدار می کنــد.

از  چــن  بــا  نخســت  دور  در  شــه بخش  دانیــال  کیلوگــرم:   ۵۷
کــرد. خواهــد  مبــارزه  چین تایپــه 

ــی  ــا ل ــتراحت ب ــک دور اس ــس از ی ــی پ ــکان رضای ــرم: اش ۶۳ کیلوگ
ــد. ــاف می ده ــی مص ــره جنوب ــگ از ک جون

۶۹ کیلوگــرم: ســجاد کاظــم زاده یــک دور اســتراحت می کنــد و 
ــد. ــدار می کن ــی دی ــاموا و فیج ــده س ــا برن ــپس ب س

۷۵ کیلوگــرم: ســید شــاهین موســوی پــس از اســتراحت در دور اول 
بــا برنــده ژاپــن و عــراق روی رینــگ خواهــد رفــت.

ــن  ــا چ ــت ب ــان دور نخس ــی در هم ــان روزبهان ــرم: احس ۸۱ کیلوگ
دونــگ از چیــن مبــارزه می کنــد.

ــن را  ــور چی ــان از کش ــریفی در دور اول ه ــان ش ــرم: طوف ۹۱ کیلوگ
ــش رو دارد. پی

+۹۱ کیلوگــرم: ایمــان رمضان پــور در دور نخســت آی مای تــی از 
ــد. ــد دی ــود خواه ــل خ ــن را مقاب چی

ــان  ــه بخش« و »احس ــال ش ــابقات، »دانی ــن مس ــت  ای در روز نخس
روزبهانــی« روی رینــگ می رونــد.

ــده دارد.  ــران را برعه ــس ای ــی بوک ــم مل ــت تی ــتکی« هدای ــا اس »علیرض
»همایــن امیــری« و »غامرضــا کریمــی« هم مربیان تیم کشــورمان هســتند.

ایران از فدراسیون جهانی تنیس روی میز 
استعالم گرفت

فدراسـیون تنیـس روی میز از فدراسـیون جهانی در مـورد برگزاری به 
موقـع رقابت هـای انتخابی المپیـک در تایلند اسـتعام گرفت.

بـه گـزارش مهـر، طبق برنامـه ای که پیش از این از سـوی فدراسـیون 
جهانـی تنیـس روی میـز مصـوب شـده، قرار اسـت رقابـت هـای انتخابی 
المپیـک در سـطح قاره آسـیا فروردین ماه بـه میزبانی تایلند برگزار شـود.

در ایـن رقابـت هـا پینـگ پنـگ بـازان شـرکت کننـده از کشـورهای 
مختلـف در جـدول مربـوط بـه منطقـه خـود رقابت مـی کنند تـا وضعیت 
سـهمیه هـا مشـخص شـود. قرار اسـت از هر منطقـه و از هر بخـش بانوان 

و مـردان یـک سـهمیه المپیـک توزیع شـود.
تیـم تنیـس روی میـز ایـران نیز از جمله شـرکت کننـدگان در مسـابقات 
تایلنـد و منطقـه آسـیای میانـه اسـت. نوشـاد و نیمـا عالمیـان همـراه بـا نـدا 
شهسـواری و شـیما صفایـی ترکیـب تیـم اعزامی به ایـن رقابت ها را تشـکیل 
خواهند داد تا بتوانند از حضور در بخش آسـیای میانه صاحب سـهمیه شـوند.

ایـن در حالی اسـت که بـه خاطر موضـوع کرونا و فراگیـری جهانی آن 
برگـزاری بـه موقـع ایـن رقابـت هـا در هالـه ای از ابهام اسـت، کمـا اینکه 
مسـابقات قهرمانـی جهـان هـم کـه قـرار بـود اوایـل فروردین مـاه در کره 

جنوبـی برگزار شـود، لغو شـده اسـت.
بـه همیـن دلیل فدراسـیون ایـران در مکاتبـه ای با فدراسـیون جهانی 
اسـتعام خـود در مـورد برگزاری به موقـع رقابت ها را مطرح کرده اسـت.

بـه گفتـه قارداشـی، رئیس فدراسـیون تنیـس روی میز، هنوز پاسـخی 
به اسـتعام ایران داده نشـده اسـت.

رئیـس فدراسـیون تنیـس روی میز ضمـن تأکید بر ایـن موضوع گفت: 
بـر همیـن اسـاس حضور یا عـدم حضور تیم ایـران هم وضعیت مشـخصی 
نـدارد. البتـه کـه بـدون توجـه بـه ایـن موضـوع و بـه خاطـر شـیوع کرونا 
تمرینـات ملـی پوشـان فعـًا تعطیـل اسـت و آنهـا به صـورت انفـرادی در 
محـل سـکونت خـود پیگیر تمرینات هسـتند امـا دریافت پاسـخ قطعی در 
ایـن زمینـه مـی تواند وضعیـت پیگیـری تمرینات را هم روشـن تـر کند.

مســیر  در  فدراســیون  کوتاهــی  اگــر   «
ــال  ــق فوتب ــه تعلی ــر ب ــنامه منج اصــاح اساس
ــده  ــرایط ناامیدکنن ــدن ش ــر ش ــا بدت ــران ی ای
ــن  ــران ای ــببان و مقص ــا مس ــود آی ــروز ش ام
ــد؟« ــد ش ــی خواهن ــه ای معرف ــار غیرحرف رفت

بــه گــزارش مهــر،  برگــزاری انتخابــات 
ــخ  ــیدن پاس ــرو رس ــال در گ ــیون فوتب فدراس
نامــه فیفــا و ماجــرای اصــاح اساســنامه قــرار 
ــن بیــن کســی نمــی پرســد  ــا در ای گرفتــه ام
چــرا از ایــن ماجــرا پــر پیــچ و تــاب کــه 
حداقــل ۶ مــاه پیــش بــه جریــان افتــاده هیــچ 

خبــری در رســانه ها دیــده نمی شــود؟
طبــق گزارش هــای منتشــر شــده و بــر 
اســاس نامــه ارســال شــده از فیفــا مکاتبــات در 
خصــوص اصــاح اساســنامه بــا ارســال ۴ نامــه 
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــی ب ــل احتمال ــا ایمی ی
آغــاز شــده و هیأتــی از فیفــا بــه منظــور 
بررســی اساســنامه و مذاکــره در ایــن خصــوص 

ــدند. ــران ش ــاری وارد ته ــال ج ــاه س مردادم
در نامــه فیفــا بــه ایــن موضــوع اشــاره 
ــخ  ــال پاس ــیون فوتب ــرا فدراس ــه چ ــده ک ش
خصــوص  ایــن  در  را  الزم  اقدامــات  و  الزم 
ــب  ــدی از جان ــوال بع ــا س ــداده؟ ام ــام ن انج
ــه چــرا  رســانه های کشــور مطــرح می شــود ک
ــه  در خصــوص چنیــن موضــوع مهمــی، مکاتب
بــا فیفــا پیرامــون ضــرورت اصــاح اساســنامه و 
حتــی اعــزام یــک هیــأت ویــژه بــه ایــران جهت 
بررســی اساســنامه اطــاع رســانی الزم صــورت 

ــت؟ ــه اس نگرفت
عــدم  از  رســانه ها  کــه  هاســت  مــدت 
ــیون  ــانی فدراس ــاع رس ــازی و اط ــفاف س ش
فوتبــال همچنیــن نبــود صداقــت الزم در ایــن 

حــوزه گایــه دارنــد امــا در ایــن مــورد خــاص 
شــاهد یکــی از عجیب تریــن رفتارهــا از جانــب 
فدراســیون همیشــه مرمــوز و مشــهور بــه 

ــم. ــوده ای ــان کاری ب پنه
و  رســانه ها  اســت  ممکــن  چگونــه 
میلیون هــا مخاطــب فوتبــال از درخواســت 
فیفــا بــرای اصــاح اساســنامه پرعیــب و نقــص 
ــان  ــن پنه ــر باشــند؟ اصــوالً ای ــی خب ــی ب فعل
ــه  ــی صــورت گرفت ــا چــه هدف کاری روشــن ب
ــران  ــه ای ــا ب ــدگان فیف ــفر نماین ــی س ــه حت ک
ــع  ــچ موض ــده و هی ــام ش ــه انج ــم مخفیان ه
ــب فدراســیون  ــری و اطــاع رســانی از جان گی

ــت؟ ــده اس ــام نش ــورد انج ــن م در ای
ــه در آن  ــوده ک ــن ب ــر از ای ــدف غی ــا ه آی
مقطــع از ایــن اصاحــات عبــور کننــد تــا 

آتــی  در ســال های  قــدرت  زمینــه حفــظ 
حفــظ شــود و همچنــان اعمــال تغییــرات 
منجــر بــه کنــار رفتــن بعضــی از مدیــران 
ــود؟ ــال نش ــای فوتب ــه صندلی ه ــبیده ب چس

حــاال و بــا گذشــت چندیــن مــاه مشــخص 
شــده کــه فدراســیون بــر مبنــای منافــع 
ــال  ــده فوتب ــت و آین ــاص مصلح ــی خ گروه
ــا و  ــه نامه ه ــه، ب ــر انداخت ــه خط ــور را ب کش
هشــدارهای فیفــا بــی توجــه بــوده و از هــراس 
ــن موضــوع  فشــار رســانه ها اجــازه نمــی داد ای

ــود. ــی ش علن
جلســات محرمانــه تعــدادی افــراد خــاص در 
داخــل فدراســیون برگــزار شــده مذاکــرات بــه 
ــه دنبــال شــده و خروجــی آن  صــورت محرمان
خطــری اســت کــه امــروز برگــزاری انتخابــات 

ــیون و  ــی فدراس ــای آت ــرایط ماه ه ــه ش و البت
ــد. ــد می کن ــور را تهدی ــال کش فوتب

و امــروز بایــد پرســید چــه کســی در قبــال 
ــان کاری پاســخگو  ــن پنه ــی ای ــات احتمال تبع
خواهــد بــود؟ اگــر کوتاهــی فدراســیون در 
ــق  ــه تعلی ــر ب ــنامه منج ــاح اساس ــیر اص مس
ــخ  ــرایط تل ــدن ش ــر ش ــا بدت ــران ی ــال ای فوتب
ــببان و  ــا مس ــود آی ــروز ش ــده ام و ناامیدکنن
مقصــران ایــن رفتــار غیــر حرفــه ای شناســایی 

ــد؟ ــد ش ــی خواهن و معرف
رســانه ها بــه عنــوان نماینــدگان افــکار 
ــان  ــای آقای ــرم رازه ــی مح ــا زمان ــی ت عموم
هســتند کــه در مســیر و خدمــت سیاســت های 
نادرســت آنهــا گام بردارنــد امــا در جایــی کــه 
ــا  ــد فیف ــه تاکی ــار از جمل ــی اخب ــار برخ انتش
بــر اصــاح اساســنامه بــه ســود جنــاح حاکــم 
ــا  ــی از میلیون ه ــوع مهم ــن موض ــت چنی نیس
دوســتدار و عاقمنــد بــه فوتبــال پنهــان 
ــی  ــه حکمران ــرای ادام ــی ب ــا چالش ــود ت می ش
بعضی هــا در فوتبــال ایــران ایجــاد نشــود؟

پنهــان کاری گســترده و ســازمان یافتــه 
ــور  ــه ط ــرا ب ــن ماج ــال در ای ــیون فوتب فدراس
در  نقطه هــا  تاریک تریــن  از  یکــی  قطــع 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــیون ب ــن فدراس ــه ای کارنام
کــه نشــان گــر بــی توجهــی بــه منافــع ملــی، 
اصــل صداقــت و شــفافیت رســانه ای همچنیــن 

ــت.  ــانه ها اس ــتفاده ابــزاری از رس اس

ملــی پــوش تنیــس روی میــز ایــران گفــت: بــرای یــک هفتــه 
ــا لغــو پروازهــا مانــدگار شــدیم و  بــه ایــران آمــده بودیــم امــا ب
ــی اســت کــه حــدود ۱۰ روز دیگــر بایــد در لیــگ  ایــن در حال

فرانســه بــازی کنیــم. 
ــاره ی اجــازه نــدادن  بــه گــزارش ایســنا، نیمــا عالمیــان درب
بــه او و بــرادرش بــرای حضــور در مســابقات قطــر و عمــان بیــان 
ــازی کــردم  کــرد: مــن ســال قبــل در مســابقات قطــر خــوب ب
ــال  ــه امس ــه اینک ــه ب ــا باتوج ــم ام ــم گرفت ــی ه ــاز خوب و امتی
نتوانســتم در ایــن رقابتهــا شــرکت کنــم، فکــر مــی کنــم امتیــاز 
ســال قبــل هــم از بیــن بــرود  و در رنکینــگ افــت داشــته باشــم. 
ــیون  ــه فدراس ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــران ب ــیون ای ــه فدراس البت
جهانــی درخواســت کــرد امتیــاز مــا از بیــن نــرود و حــاال بایــد 
ــر  ــرد. در ه ــی گی ــی م ــه تصمیم ــی چ ــیون جهان ــد فدراس دی

ــرد. ــوان ک ــورت کاری نمی ت ص
ــی  ــرکت م ــان ش ــر و عم ــابقات قط ــر در مس ــزود: اگ  او اف

ــا  ــم ام ــاده بودی ــم آم ــا ه ــی شــد و م ــی خــوب م ــم خیل کردی
ــی  ــم نم ــد و کاری ه ــش آم ــا پی ــروس کرون ــئله وی ــر مس دیگ
ــن مــی کنیــم. ــی تمری ــرادرم دو تای ــا ب ــوان کــرد. االن هــم ب ت

عالمیــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه او و بــرادرش بــرای 
چــه مــدت بــه ایــران آمــده بودنــد و در لیــگ فرانســه مســابقه 

دارنــد یــا خیــر، تصریــح کــرد: بــرای یــک هفتــه آمــده بودیــم 
کــه هــم خانــواده را ببینیــم و هــم اســتراحت کنیــم امــا بــا ایــن 
وضعیــت مانــدگار شــدیم و پــروازی نیســت. ۱۰-۱۵ روز دیگــر 
ــتیم.  ــف هس ــا باتکلی ــم ام ــازی داری ــه ب ــگ فرانس ــم در لی ه
ــد  ــی دهن ــا را راه م ــه و اصــا م ــا ن ــرواز هســت ی ــم پ نمی دانی
یــا خیــر )بــا خنــده(. ان شــاءاهلل درســت مــی شــود و تــا ۲۰ روز 

دیگــر پروازهــا انجــام مــی شــود.
ــه پرســش  ــران در پاســخ ب ملــی پــوش تنیــس روی میــز ای
دیگــری مبنــی براینکــه بــا ایــن شــرایط نگــران رنکینــگ خــود 
نیســت، تاکیــد کــرد: مــن ســال گذشــته رنکینــگ ۶۰ جهــان 
بــودم امــا بعــد افــت کــردم چــون در دو ، ســه تورنمــت نتایــج 
ــودم  ــل خ ــگ قب ــه رنکین ــعی دارم ب ــا س ــم ام ــی نگرفت جالب
برگــردم و جبــران مــی کنــم. مســابقات تیمــی قهرمانــی جهــان 
ــد  ــر باش ــا موث ــگ م ــود رنکین ــت در بهب ــی می توانس ــم خیل ه

ــه تعویــق افتــاد. کــه ب

تیرانـــداز المپیکـــی ایـــران گفـــت: بـــه کمبودهـــا عـــادت 
کرده ایـــم امـــا بـــدون توجـــه بـــه ایـــن اتفـــاق در هـــر 
مســـابقه ای تـــاش می کنیـــم  تـــا بهتریـــن  اتفاقـــات را بـــرای 

رشـــته تیرانـــدازی رقـــم بزنیـــم. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، نجمـــه خدمتـــی بعـــد از مســـابقات 
ـــتم  ـــه داش ـــردی ک ـــرد: از عملک ـــار ک ـــارک اظه ـــدازی دانم تیران
ـــن  ـــی را در ای ـــای خوب ـــی راضـــی هســـتم. توانســـتم رکورده خیل
ـــه فرصـــت کمـــی کـــه  ـــا توجـــه ب ـــر جـــای بگـــذارم. ب مســـابقات ب
ـــری  ـــکل بهت ـــه ش ـــد ب ـــده بای ـــی مان ـــک باق ـــروع المپی ـــا ش ت
تمرینـــات را دنبـــال کنـــم تـــا رکوردهایـــم را افزایـــش داده و 

ـــم. ـــک برس ـــال المپی ـــه فین ـــم ب بتوان
ملی پـــوش تیرانـــدازی بـــا اشـــاره بـــه مـــدت  کـــم  اردوی 
ـــه  اردوی  ـــود اینک ـــا وج ـــت: ب ـــان گف ـــر آلم ـــی در هانوف ـــم مل تی
ـــبختانه   ـــا خوش ـــود ام ـــتر نب ـــه روز بیش ـــان  س ـــر آلم ـــا در هانوف م

ـــا  ـــم. م ـــن بپردازی ـــه تمری ـــاال ب ـــنگ  ب ـــداد فش ـــا تع ـــتیم  ب توانس
ـــه  ـــه ب ـــدون توج ـــم و ب ـــادت کرده ای ـــا ع ـــه کمبوده ـــه ب همیش
ـــن  ـــا بهتری ـــم  ت ـــاش می کنی ـــابقه ای ت ـــر مس ـــاق در ه ـــن اتف ای

ـــم. ـــم بزنی ـــدازی رق ـــته تیران ـــرای رش ـــات را ب  اتفاق
خدمتـــی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا در مـــدت 
کمـــی کـــه در هانوفـــر بودنـــد توانســـتند ســـاح های خـــود 
را تجهیـــز کننـــد گفـــت: تجهیزاتمـــان را توانســـتیم بـــه روز 
ــیده  ــنگ ها نرسـ ــوز فشـ ــم هنـ ــر می کنـ ــی فکـ ــم ولـ کنیـ

ـــت. اس
دارنـــده ســـهمیه المپیـــک توکیـــو در مـــورد اردوی تیـــم 
ـــت:  ـــا گف ـــروس کرون ـــیوع وی ـــرایط ش ـــدازی در ش ـــی تیران مل
ـــیوع  ـــده )ش ـــود آم ـــه وج ـــرایط ب ـــر ش ـــر بخاط ـــال حاض در ح
ــت اردوی  ــرار اسـ ــم. قـ ــن نمی کنیـ ــا( تمریـ ــروس کرونـ ویـ
غیـــر حضـــوری را زیـــر نظـــر ســـرمربی تیـــم ملـــی الهـــام 

هاشـــمی داشـــته باشـــیم تـــا بتوانیـــم آمادگـــی تکنیکـــی و 
ـــن  ـــم. تمری ـــت ندهی ـــم و از دس ـــظ کنی ـــود را حف ـــمی خ جس
در خانـــه شـــامل آمادگـــی جســـمی و تکنیکـــی اســـت. بـــا 
وســـایل تیرانـــدازی فقـــط حالت گیـــری و خشـــک تمریـــن 

خواهیـــم کـــرد.
ـــی هنـــد  خدمتـــی در مـــورد حضـــور در مســـابقات جـــام جهان
ـــع  ـــت: راج ـــود گف ـــزار ش ـــفند برگ ـــر اس ـــت اواخ ـــرار اس ـــه ق ک
ـــه  ـــم. ب ـــزی نمی دان ـــا چی ـــابقات اص ـــن مس ـــور در ای ـــه حض ب
ـــال حاضـــر  ـــم. در ح ـــم بروی ـــوم نیســـت بتوانی ـــا معل ـــر کرون خاط

ـــت. ـــده اس ـــو ش ـــا لغ ـــا تقریب ـــام پروازه ـــه تم ک
ـــون  ـــیایی اینچئ ـــای آس ـــره بازی ه ـــا و نق ـــدال ط ـــب م صاح
ـــا  ـــروس کرون ـــایه وی ـــی در س ـــم مل ـــای تی ـــاز اردوه ـــورد آغ در م
ــد  ــم بایـ ــم. نمی دانـ ــم بگویـ ــزی نمی توانـ ــا چیـ ــت: واقعـ گفـ

ـــرایط دارد. ـــه ش ـــتگی ب ـــز بس ـــه چی ـــرد. هم ـــه کار ک چ
ــک  ــردش در المپیـ ــی از عملکـ ــش بینـ ــورد پیـ وی در مـ
توکیـــو گفـــت: اصـــا قابـــل پیش بینـــی نیســـت. مـــن تمـــام 
ــه را در  ــن نتیجـ ــا بهتریـ ــرد تـ ــم کـ ــود را خواهـ ــاش خـ تـ

المپیـــک بگیـــرم.

ســرمربی ایرانــی تیــم ملــی کاراتــه روســیه 
ــای  ــت ه ــازم رقاب ــش ع ــراه تیم ــه هم ــه ب ک
ــود، علــی رغــم  ــی اتریــش شــده ب لیــگ جهان
ــه  ــده، ب ــران نیام ــه ای ــت ب ــاه اس ــه ۳ م اینک
بهانــه مبــارزه بــا کرونــا اجــازه ورود بــه مســکو 
را دریافــت نکــرد و ساعت هاســت در اتاقــی در 

ــرد.  فــرودگاه مســکو بســر مــی ب
ــی در  ــین روحان ــنا، حس ــزارش ایس ــه گ ب
ــای  ــت ه ــان رقاب ــا پای ــرد: ب ــار ک ــاره اظه اینب
لیــگ جهانــی در اتریــش عــازم مســکو شــدیم 
امــا مامــوران فــرودگاه مســکو از ورود مــن 
ــش  ــر بی ــال حاض ــد و در ح ــری کردن جلوگی
ــط ۳۰  ــک محی ــه در ی از ۱۰ ســاعت اســت ک
متــری در فــرودگاه بــدون هیــچ آب و غذایــی 

ــده ام.  ــه ش قرنطین

هر چه می گویم ۳ ماه است به ایران 
نرفته ام گوششان بدهکار نیست

ســرمربی ایرانــی تیــم ملــی کاراتــه روســیه 
افــزود: مــن ۳ مــاه اســت کــه اصــا بــه ایــران 
ــودم هیــچ  ــران ب نیامــده ام و آن موقــع کــه ای
بحثــی دربــاره ویــروس کرونــا نبــود. در ایــن ۳ 
مــاه در روســیه بــودم امــا هــر چــه بــه آن هــا 

مــی گویــم قبــول نمــی کننــد.

 روس ها می گویند ورود ایرانی ها از 
هر کجای دنیا ممنوع!

مربــی ســابق تیــم ملــی ایــران خاطرنشــان 
کــرد: روس هــا مــی گوینــد بــه مــا گفتــه انــد 
بــه هیــچ ایرانــی از هــر کجــای دنیا اجــازه ورود 
بــه خــاک روســیه را ندهیــد. بــرای آن هــا جان 

شهروندانشــان بیــش از هــر چیــز دیگــری 
مــوارد  اینگونــه  بــا  اصــا  و  دارد  اهمیــت 
شــوخی ندارنــد و توصیــه پذیــر هــم نیســتند. 
شــانس آوردم مــن را بــه ایــران دیپــورت 
نکردنــد و بــه مــن گفتنــد مــی توانــی از همــان 
اتریــش کــه بــه مســکو آمــدی بــه همانجــا یــا 
ــه  ــروی امــا اجــازه ورود ب هــر کجــای دیگــه ب

ــداری. ــیه را ن روس

حتی غذا هم به من نمی دهند!
ــکو  ــرودگاه مس ــرایطش در ف ــاره ش وی درب
ــت  ــاعت اس ــش از ۱۰ س ــت: االن بی ــز گف نی
ــن  ــری م ــدودا ۳۰ مت ــای ح ــک فض ــه در ی ک
را نگــه داشــته انــد. بــه آن هــا گفتــم ۱۲ 
ســاعت اســت هیــچ چیــزی نخــورده ام و 
ــی  ــا توجه ــا اص ــتم ام ــنه هس ــی گرس خیل
نمــی کننــد و هیچگونــه خدماتــی ارائــه نمــی 
کننــد. اینجــا هیــچ چیــز در دســترس نیســت. 

در حقیقــت بــدون آب و غــذا گیــر افتــاده ام و 
ــتم.  ــف هس ــا باتکلی فع

 برای استفاده از سرویس بهداشتی 
هم مامور همراهیم می کند

ــت  ــه ای اس ــرایط بگون ــزود: ش ــی اف روحان
ــرویس  ــم از س ــی خواه ــی م ــی وقت ــه حت ک
بهداشــتی هــم اســتفاده کنــم یــک مامــور مــن 
را همراهــی مــی کنــد. یــک ایرانــی دیگــر نیــز 
مثــل مــن اجــازه ورود نداشــت و ۳ شــبانه روز 
در فــرودگاه مســکو گیــر افتــاده بــود تــا اینکــه 
ــتان  ــه قرقیزس ــد ب ــور ش ــل مجب ــی قب دقایق

بــرود.

اینجا قانون حرف اول و آخر را می زند
ــنا، در  ــا ایس ــو ب ــه گفتگ ــی در ادام روحان
ــئوالن  ــا مس ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
فدراســیون کاراتــه روســیه اقدامــی بــرای حــل 

ایــن مشــکل انجــام داده انــد یــا خیــر، گفــت: 
رییــس فدراســیون کاراتــه روســیه فــردی 
بســیار بــا نفــوذ در ایــن کشــور محســوب مــی 
شــود تــا جاییکــه رابطــه بســیار نزدیکــی نیــز 
ــون  ــا قان ــا اینج ــن دارد ام ــر پوتی ــا والدیمی ب
باالتــر از هــر چیــزی اســت و نمــی تــوان 
ــس  ــرد. ریی ــش ب ــازی کاری را پی ــی ب ــا پارت ب
ــت  ــاس گرف ــن تم ــا م ــخصا ب ــیون ش فدراس
تاســف و  اظهــار  آمــده  اتفــاق پیــش  از  و 
عذرخواهــی کــرد و گفــت چــاره ای بــرای حــل 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــکل پی ــن مش ای

به احتمال زیاد به استونی می روم
ســرمربی تیــم ملــی کاراتــه روســیه در 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
چــه برنامــه ای دارد، گفــت: بــه احتمــال زیــاد 
بــه اســتونی مــی روم و فدراســیون روســیه در 
ــتونی را  ــه اس ــفر ب ــط س ــا بلی ــت ت ــاش اس ت
برایــم بگیــرد، چــرا کــه قصــد داریــم از چنــد 
روز دیگــر در ایــن کشــور اردوی خــود را برگزار 
کنیــم و از آنجــا عــازم رقابــت هــای قهرمانــی 
ــرای  ــا در آذربایجــان شــویم. اگــر بلیــط ب اروپ
ــش  ــه اتری ــود ب ــا نش ــتونی مهی ــه اس ــفر ب س
ــرای  ــی ب ــه شانس ــا ک ــردم. از آنج ــی گ بازم
ــگ  ــق رنکین ــک از طری ــهمیه المپی ــب س کس
نداریــم بــه آخریــن مرحلــه رقابــت هــای 
کســب ســهمیه در مراکــش حضــور نخواهیــم 
داشــت و خــود را بــرای حضــور در رقابــت 
هــای قهرمانــی اروپــا آمــاده مــی کنیــم. هــدف 
مــا کســب ســهمیه از رقابــت هــای پاریــس در 

ــده اســت. ــال آین ــاه س اردیبهشــت م

غریبه با شفاف سازی؛

»ویروس« پنهان کاری به جان فدراسیون

بالتکلیفی برادران عالمیان برای بازگشت به فرانسه

نجمه خدمتی:

 به کمبودها عادت کرده ایم

مسکو به حسین روحانی اجازه ورود نداد
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اوقات شرعی شهر تهران

ویــروس کرونــا بــه ســرعت مرزهــا را یکــی پــس 
از دیگــر درمی نــوردد بــا پشــت ســر گذاشــتن 
ــکای  ــکا، آمری ــا، آمری ــیا، اروپ ــیع، آس ــای وس مرزه
التیــن و اســترالیا، یکــی دو روزی اســت خــود را بــه 
قــاره ســیاه رســانده و چنــد کشــور آفریقایــی را نیــز 

ــر کــرده اســت.  ــه تازگــی درگی ب
بــه گــزارش ایرنــا، در ســه روز اخیــر کشــورهایی 
چــون ســنگال، تونــس، نیجریــه، مغــرب، ارمنســتان، 
ــوری  ــزی، جمه ــوج، اندون ــدورا، افغانســتان، کامب آن
لیتوانــی،  اردن،  ایرلنــد،  اســتونی،  دومینیکــن، 
لوکزامبــورگ، ، نپــال، نیوزیلنــد، نیجریــه، مقدونیــه 
ســریانکا،  مارینــو،  ســن  عربســتان،  شــمالی، 

ــا  ــورد ابت ــن م ــکاتلند اولی ــک و اس ــوری چ جمه
ــا را توســط شهروندانشــان تاییــد  ــه ویــروس کرون ب
ــر  ــرگ و می ــوردی از م ــوز م ــه هن ــد. اگرچ کردن
ناشــی از کرونــا در ایــن کشــورها گــزارش نشــده امــا 
آغــاز شــیوع ایــن ویــروس بــه ویــژه در کشــورهایی 
کــه از امکانــات بهداشــتی و درمانــی کمتــری 
ــگ خطــر جــدی  ــک زن ــد ی ــی توان ــد، م برخوردارن

ــد. ــه شــمار بیای ب
ــه  ــی منتشــر شــده ک ــد در حال ــار جدی ــن آم ای
ــون  ــمی تاکن ــات رس ــن اطاع ــاس جدیدتری براس
بیــش از ۹۰ هــزار نفــر در حــدود ۶۰ کشــور جهــان 
ــار  ــن آم ــد کــه جدیدتری ــا مبتــا شــده ان ــه کرون ب
ــه  ــک ب ــروس نزدی ــن وی ــی از ای ــر ناش ــرگ و می م

ــام شــده اســت. ــر اع ۳۲۰۰ نف
خبــر خــوب دربــاره کرونــا، افزایــش بهبــود 
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــرخ م ــش ن ــگان و کاه یافت
بیمــاری در چیــن اســت. براســاس آمارهــای جدیــد 
ــه  ــود یافت ــان بهب ــر از مبتای ــزار نف ــش از ۴۸ ه بی

ــد. ان
ــزار و  ــون ۸۰ ه ــن تاکن ــان در چی ــمار مبتای ش
۱۵۱ و آمــار تلفــات در ایــن کشــور ۲ هــزار و ۹۴۳ 

نفراعــام شــده اســت.
کمیســیون بهداشــت ملــی چیــن مــی گویــد کــه 
۴۸ هــزار و ۲ نفــر از کل مبتایــان تاکنــون درمــان 
ــا   ــی ام ــره جنوب ــان در ک ــمار مبتای ــد. ش ــده ان ش
ــر  ــزار و ۸۱۲ نف ــه ۴ ه ــه و ب ــش یافت ــدت افزای بش
رســیده اســت و ۲۸ نفــر تاکنــون فــوت کــرده انــد.

ســومین کشــوری کــه بیشــترین گســترش 
ــدود ۲  ــا ح ــوده ب ــا ب ــرده ایتالی ــه ک ــا را تجرب کرون

هــزار و ۳۶ مــورد ابتــا و ۵۲ جــان باختــه.
ــان و  ــه، آلم ــز فرانس ــی نی ــورهای اروپای در کش
ــد.  ــان را دارن ــزان مبتای ــن می ــز باالتری ــپانیا نی اس
در فرانســه تــا کنــون چهــار نفــر از مبتایــان جــان 

ــد. ــت داده ان ــود را از دس خ
ــا،  ــاره کرون ــوار درب ــای ناگ ــی از خبره ــا یک ام
ــت؛  ــا اس ــا آفریق ــه مرزه ــروس ب ــن وی ــیدن ای رس
ــاره ای کــه مــردم بیشــتر کشــورهای آن از فقــر،  ق
گرســنگی و نداشــتن امکانــات بهداشــتی و درمانــی 
ــی  ــرایطی را م ــن ش ــد . چنی ــی برن ــج م ــی رن کاف
توانــد زمینــه را بــرای تاخــت و تــاز ســریع ویــروس 
ــم  ــوار آن فراه ــب ناگ ــیاه و عواق ــاره س ــا در ق کرون

کنــد.

شــرقی  آذربایجــان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
ــت  ــال راح ــا خی ــردم ب ــه م ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
ــد،  ــرف کنن ــی را مص ــتی و دام ــای گوش فرآورده ه
گفــت: تاکنــون هیــچ مــوردی از ویــروس کرونــا در 
ــاهده  ــی مش ــتی و دام ــای گوش ــرف فرآورده ه مص

ــت.  ــده اس نش
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر امیرحســین بهــداد، بــا 
بیــان این کــه کرونــا، ویــروس مشــترک بیــن انســان 
ــردم  ــب م ــوت غال ــرد: ق ــار ک ــوان اســت، اظه و حی
فرآورده هــای گوشــتی و دامــی اعــم از گوشــت گاو، 
گوســفند و مــرغ اســت ولــی تاکنــون مــوردی مبنــی 
ــا از مصــرف فرآورده هــای  ــر انتقــال ویــروس کرون ب

دامــی بــه انســان مشــاهده نشــده اســت.

عاملــی  افــزود: گوشــت شــتر می توانــد  وی 
بــرای انتقــال ویــروس کرونــا بــه انســان باشــد؛ بــر 
همیــن اســاس شــترهای اســتان نیــز مــورد بررســی 
ــرداری  ــه ب ــدوم نمون ــه صــورت رن ــه و ب ــرار گرفت ق
ــا  ــروس کرون ــوردی از وی ــون م ــی تاکن ــده اند ول ش

ــا مشــاهده نشــده اســت. در آن ه
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــتی  ــی و گوش ــای دام ــرف فرآورده ه ــردم از مص م
نگــران نباشــند، گفــت: تاکنــون مــوردی از انتقــال 
ویــروس از فرآورده هــای دامــی و گوشــتی مشــاهده 

نشــده اســت.
ــتر  ــیر ش ــت و ش ــرف گوش ــه داد: مص وی ادام
نیــز در بیــن مــردم زیــاد معمــول نیســت البتــه در 

صــورت مصــرف نیــز بایــد شــیر و گوشــت شــتر را 
در حــرارت بســیار باالیــی بپزنــد تــا ویــروس هــای 

ــرود. ــا پخــت کامــل از بیــن ب ــی موجــود ب احتمال
ـــتان های  ـــتر از اس ـــال ش ـــل و انتق ـــزود: نق وی اف
ـــه آذربایجـــان شـــرقی در راســـتای  ـــی کشـــور ب جنوب
ـــن  ـــت و از ای ـــده اس ـــوع ش ـــا، ممن ـــا کرون ـــه ب مقابل
ـــود  ـــا وج ـــتان م ـــکلی در اس ـــه مش ـــچ گون ـــت هی باب

ـــدارد. ن
ــردم در  ــه م ــی ب ــه ی توصیه های ــا ارائ ــداد ب به
مصــرف فرآورده هــای گوشــتی و دامــی، افــزود: 
ــی باشــند؛  ــل بیرون ــب عوام ــد مراق ــردم بای ــی م ول
چــرا کــه در حالــت عمومــی احتمــال آلودگــی 
ــا  ــروس کرون ــه وی ــراد قصــاب ب ــا اف ــندگان ی فروش
وجــود دارد و از فــرد بــه فــرد دیگــری منتقــل مــی 

شــود.
وی افـــزود: مـــردم بـــا رعایـــت اصـــول اولیـــه 
خریـــد  و  مصـــرف  بـــه  نســـبت  می تواننـــد 
ــد،  ــدام کننـ ــتی اقـ ــی و گوشـ ــای دامـ فرآورده هـ
همچنیـــن گوشـــت را بـــه طـــور کامـــل پختـــه و 

ــد. ــرف کننـ مصـ

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان تهـران، بـا 
بیـان اینکـه احتکارکنندگان ماسـک که اسـامی آنها 
توسـط ایـن سـازمان اعـام می شـود متخلف بـوده و 
بـه پرداخـت جریمه نقـدی محکوم می شـوند، تاکید 
کـرد کـه چنانچـه قادر بـه پرداخـت جریمه نباشـند 

مجازاتشـان بـه حبـس تبدیل خواهد شـد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد علــی اســفنایی، 
در تشــریح جزییــات انتشــار خبــری مبنــی بــر اینکه 
ــه زودی توســط  اســامی احتکارکننــدگان ماســک ب
می شــود،  اعــام  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان 
گفــت: احتــکار از لحــاظ قانونــی یــک تخلفــی 
اســت کــه در قانــون تعزیــرات و قانــون امــور صنفــی 
بــدان اشــاره شــده و از جملــه تخلفاتــی اســت کــه 
ــرات  ــازمان تعزی ــت س ــدان در صاحی ــیدگی ب رس
حکومتــی اســت، امــا گاه احتــکار در قالــب تخلــف 
بــوده و مجــازات آن الــزام بــه عرضــه کاال و جــزای 
ــت  ــد ارزش کاال اس ــا ۷۰ درص ــن ۱۰ ت ــدی بی نق
کــه در حــال اعمــال آن هســتیم و گاه نیــز وصــف 
مجرمانــه دارد کــه توســط قــوه قضائیــه مــورد 

ــرد.   ــرار می گی ــیدگی ق رس

تشخیص افساد فی االرض برای 
احتکارکنندگان در صالحیت قوه قضائیه است

وی ادامـه داد: اگـر احتکار از وضعیـت تخلف عبور 
کـرده و بـه عنـوان مجرمانـه تبدیل شـود، کمـا اینکه 
دادسـتان کل کشـور بـه آن اشـاره کـرده و تاکیـد 
کـرده کـه می توانـد جرمـی برابر با افسـاد فـی االرض 
داشـته باشـد، در ایـن مـورد اخـال در نظام سـامت 
را همچـون اخال در نظام اقتصادی کشـور محسـوب 
کـرده و مجـازات سـنگینی بـرای آن تعیین می شـود.  

20 سال حبس مجازات اخالل در نظام 
بهداشتی کشور است

اسـفنانی تصریـح کـرد: اگـر دادگاه به ایـن نتیجه 
برسـد کـه اخاگـران نظـام سـامت جرمـی برابـر با 
افسـاد فـی االرض مرتکب شـده اند، نوع مجـازات آن 
هـم در قانـون مجـازات اسـامی تعیین شـده اسـت، 
امـا بـرای اخـال در نظـام بهداشـتی و ارزی و پولـی 
کشـور مجـازات تا ۲۰ سـال حبـس تعیین می شـود.

ایـن نماینده ادوار مجلس شـورای اسـامی، اظهار 
کـرد: البتـه تشـخیص اینکـه احتـکار صـورت گرفته 
جـرم افسـاد فـی االرض محسـوب شـده یـا وصـف 
تخلـف دارد و صاحیـت رسـیدگی بدان بـا تعزیرات 
یـا قـوه قضائیـه بـوده بـا قاضـی رسـیدگی کننده بـه 

ایـن پرونده هـا اسـت.
تعزیـرات  در  قاضـی  اگـر  یادآورشـد:  اسـفنانی 
حکومتـی تشـخیص دهد کـه احتکار صـورت گرفته 
وصـف مجرمانـه دارد، پرونـده برای رسـیدگی به قوه 
قضائیـه ارسـال می شـود و طبـق قانـون اگـر بیـن 
دادگاه و تعزیـرات حکومتـی اختـاف وجـود داشـته 

باشـد، نظـر قـوه قضائیـه ارجح اسـت.
مدیـر کل تعزیـرات حکومتی اسـتان تهـران، تاکید 
کـرد: افرادی که اسـامی آنها به عنـوان احتکارکنندگان 
ماسـک اعـام می کنیـم، متخلـف هسـتند و جریمـه 
نقـدی سـنگینی بـرای آنها تعییـن می شـود و چنانچه 
قـادر بـه پرداخـت نباشـند به حبـس تبدیل می شـود.

کرونا مرزها را درمی نوردد؛ قاره سیاه هم گرفتار شد

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی:

مردم فرآورده های گوشتی و دامی 
را با خیال راحت مصرف کنند

مجازات احتکارکنندگان ماسک چیست؟

ــرد:  ــام ک ــارت اع ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده و بهداشــتی از 
ــری  ــش دو براب ــاری افزای ــاه ج ــفند م ــدای اس ابت
ــت  ــکان فعالی ــه ام ــی ک ــد های ــرای واح ــه و ب یافت

ــد.  ــادر ش ــوز ص ــتند، مج داش
افــزود:  رحمانــی  رضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
براســاس اعــام نیــاز ۸۰ میلیونــی وزیــر بهداشــت، 
ــرای ماســک، باوجــود  درمــان و آمــوزش پزشــکی ب
اینکــه تولیــد ایــن محصــول دو تــا ســه برابــر 
ــا  ــه ب ــن زمین ــت؛ در ای ــده اس ــول ش ــرایط معم ش
ــی از ســوی  ــص ارز دولت ــت و تخصی مســاعدت دول
بانــک مرکــزی، واردات در ســریعترین زمــان ممکــن 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت خاطرنشــان 
ســاخت: بیشــترین دغدغــه هــا در مورد تامین ماســک 
تنفســی اســت کــه ظرفیــت تولیــد کشــور بــه نســبت 
تقاضــای چنــد برابــری روزهــای اخیــر و بــا توجــه بــه 

ــه وجــود آمــد.  تولیــد پاییــن، کمبودهایــی ب

وی افــزود: فرآینــد توزیــع اقــام بهداشــتی، 
ــاح  ــد اص ــک ، نیازمن ــده و ماس ــی کنن ــد عفون ض
و بازبینــی جــدی اســت و ایــن وزارتخانــه آمادگــی 
دارد تجربیــات خــود را در اختیــار وزارت بهداشــت، 

ــد.  ــرار ده ــکی ق ــوزش پزش ــان و آم درم
ــت،  ــانی وزارت بهداش ــاع رس ــا اط ــان ب  همزم
درمــان و آمــوزش پزشــکی در زمینــه بیمــاری کرونا، 
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــتادی در وزارت صنع س
حضــور همــه عوامــل مرتبــط، تشــکل هــای بخــش 
خصوصــی، انجمــن هــا و تولیدکننــدگان تشــکیل و 
ــن  ــد و تامی ــت تولی ــاز جه ــورد نی ــی م ــام کاالی اق
بــه میــزان کافــی مــورد توجــه و رصــد قــرار گرفتــه 

انــد.
ــرکت  ــن ش ــش از ای ــد: پی ــادآور ش ــی ی رحمان
ــد  ــتی، ض ــوالت بهداش ــده محص ــد کنن ــای تولی ه
ــر  ــود را زی ــت خ ــک، فعالی ــده و ماس ــی کنن عفون
نظــر وزارت بهداشــت و درمــان و ســازمان غــذا 
انجــام داده و وزارت صنعــت بــر اســاس  و دارو 

ــرای حفــظ فراینــد تولیــد ایــن  مســوولیت خــود، ب
ــن  ــد در ای ــش تولی ــدو افزای ــل ش ــا وارد عم واحده

ــد. ــی کن ــری م ــش را پیگی بخ
ــی  ــای صنعت ــداد واحده ــرد: تع ــح ک وی تصری
فعــال در حــوزه شــوینده بهداشــتی، هیــچ مشــکلی 
کافــی  میــزان  بــه  و  ندارنــد  کشــور  درســطح 

ــود. ــی ش ــه م ــازار عرض ــطح ب ــدات در س تولی
ــام  ــن اق ــد تامی ــرد: رون ــر صنعــت اعــام ک وزی
بهداشــتی و ضدعفونــی کننــده هــا تــداوم دارد و در 
ایــن مــدت بــا هماهنگــی ســازمان غــذا و دارو، ۱۰۷ 
ــه  ــر محصــول از آرایشــی ب ــرای تغیی ــز ب مجــوز نی
ــده  ــی کنن ــواد شــوینده و بهداشــتی و ضــد عفون م
صــادر شــده و بــه قیــد فوریــت نیــز پروانــه فعالیــت 
ــدگان در  ــرف کنن ــاز مص ــا نی ــده ت ــا ش ــا اعط آنه

ــرو نشــود. ــا مشــکلی روب کشــور ب

وزیر صنعت:

 تولید مواد ضدعفونی کننده و 
بهداشتی افزایش 2 برابری یافت
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