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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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اقساط تسهیالت کسب و کارهای 
خرد و وام های قرض الحسنه

 سه ماه امهال می شود 

فوالدگر انتقاد کرد:

مقاومت خودروسازان در برابر 
اصالح نحوه پیش فروش خودرو

بانک مرکزی نیز در کنار مدیران محترم بانک ها خواهد بود
اقساط بدون وضع هرگونه جریمه و کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل می شود

افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر موجب گرانی بیشتر خودرو شده است
خودروسازان نتوانستند عطش بازار را رفع کنند

ضرورت اصالح ساختار صنعت خودروسازی 

3
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وزیر فرهنگ: 

دغدغه مردم کروناگرفتگی مسئوالن نیست

 برای پرداخت قبوض آب و برق 
مهلت داده می شود

توان تولید روزانه پنج تا ۱۰ تُن 
مواد ضدعفونی کننده

درخواست از وزیر ارتباطات برای کاهش دولت نمی خواهد مانع گرانی شود
هزینه های خرید اینترنتی
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ــت  ــت: صح ــور گف ــات کش ــتاد انتخاب ــر س دبی
ــوزه  ــامی در۳۷ ح ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
انتخابیــه دیگــر در ۱۶ اســتان تاییــد شــد و در 
ــات در ۱۷۱ حــوزه  مجمــوع تاکنــون صحــت انتخاب
ــه تاییــد مراجــع قانونــی رســیده اســت.  انتخابیــه ب
ــا، »ســید اســماعیل موســوی«  ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: امــروز مراتــب تاییــد صحــت انتخابــات 
ــامی در ۳۷  ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل یازدهمی
حــوزه انتخابیــه دیگــر کــه از ســوی شــورای نگهبان 
ــه وزارت کشــور واصــل شــد. صــادر شــده اســت، ب

ــار داشــت:  ــات وزارت کشــور اظه ــر کل انتخاب مدی
بــا توجــه بــه تاییــد صحــت انتخابــات در ۱۳۴ حــوزه 
انتخابیــه تــا شــامگاه روز گذشــته، تاکنــون در مجمــوع 
صحــت انتخابــات ۱۷۱ حــوزه انتخابیه مجلس شــورای 
اســامی بــه تاییــد شــورای محتــرم نگهبــان رســیده و 

مراتــب تاییــد بــه وزارت کشــور واصــل شــده اســت.
ــاب،  ــس، بن ــر، هری ــکو، اه ــهر، اس ــز، آذرش تبری
کلیبــر، خداآفریــن، هورانــد، هشــترود، چاراویمــاق، 
ورزقــان، ارومیــه، بــوکان، ماکــو، چالــدران، پلدشــت، 
شــوط، نقــده، اشــنویه، لنگــرود، فریــدن، چــادگان، 
فریدونشــهر، بوئیــن، میاندشــت، نطنــز، بخــش 
قمصــر، دهلــران، دره شــهر، آبدانــان، بــدره، تهــران، 
نهاونــد،  پردیــس،  اسامشــهر،  شــمیرانات،  ری، 
ســپیدان، بیضــاء، اســفراین، اهــواز، بــاوی، حمیدیــه، 
ــزه،  کارون، بهبهــان، آغاجــری، دشــت آزادگان، هوی
شــادگان، شوشــتر، گتونــد، آبــاده، بوانــات، خرمبیــد، 
ســرچهان، الرســتان، خنج، گــراش، اوز، المــرد، مهر، 
ممســنی، رســتم، بافــت، رایــر، ارزوئیــه، کرمانشــاه، 
گــرگان، آق قــا، پلدختــر، درود، ازنــا، تنکابــن، 
رامســر، عبــاس آبــاد، زنجــان طــارم، قصــر شــیرین، 
چالــوس،  نوشــهر،  گیانغــرب،  ذهــاب،  ســرپل 
کاردشــت، کوهدشــت، رومشــکان، ایرانشــهر و 
ــای  ــور و بخــش ه ــوج و بمپ ــگان و  فن ســرباز و دل

الشــار و بنــت و آهــوران، چابهــار، نیکشــهر، کنــارک 
ــروز و  ــد، نیم ــک، هیرمن ــل، زه ــد، زاب ــر قن و قص
ــتان،  ــراوان، مهرس ــاوه، س ــاش و میرج ــون، خ هام
ســیب و ســوران، مینودشــت، کالــه، گالیکــش 
ــان  ــاد، رامی ــی آب ــد کاووس، عل ــه، گنب ــراوه تپ و م
و  بندرگــز  و  ترکمــن  و  آزاد شــهر، کردکــوی  و 
گمیشــان، تربــت حیدریــه، مــه والت و زاوه، چنــاران 
و بینالــود، خــواف و رشــتخوار، کاشــمر، خلیــل آبــاد 
و بردســکن، گنابــاد و بجســتان، نیشــابور و فیــروزه، 
خمینــی شــهر، ســمیرم، اردســتان، گلپایــگان و 
خوانســار، کاشــان و آران بیــدگل، نجــف آبــاد و 
ــان،  ــهرضا و دهاق ــان، ش ــرون، فاورج ــران و ک تی
شــاهین شــهر، میمــه و برخــوار، مســیحیان ارمنــی 
جنــوب ایــران، رامهرمــز و رامشــیر، آبــادان، شــوش، 
بخــش  و  هندیجــان  امیدیــه،  ماهشــهر،  بنــدر 
ــیحیان  ــدس، مس ــارد  و  ق ــهریار، م ــی، ش جولک
و  آشــوری  مســیحیان  ایــران،  شــمال  ارمنــی 
ــان،  ــیراز و زرق ــتیان، ش ــان، زرتش ــی، کلیمی کلدان

اقلیــد، داراب و زریــن دشــت، سروســتان و خرامــه و 
کــوار، فســا، فیروزآبــاد، قیــر و کارزیــن و فراشــبند، 
مرودشــت  بختــگان،  و  اســتهبان  و  ریــز  نــی 
ــم،  ــاوه و دیل ــهر، گن ــنجان، بوش ــارگاد و ارس وپاس
دشــتی و تنگســتان، دشتســتان، کنــگان، دیــر، جــم 
ــن،  ــان، خمی ــتیان و فراه ــرش، آش ــلویه، تف و عس
ســاوه و زرندیــه، شــازند، محــات و دلیجــان، ابهــر، 
خرمــدره و ســلطانیه، خدابنــده، ماهنشــان، ایجــرود 
و دهســتانهای بوغداکنــدی و قلتــوق، یــزد، اشــکذر و 
بخــش ندوشــن و دهســتان ســورک، اردکان، مهریــز، 
بافــق، ابرکــوه، خاتــم و بهابــاد، تفــت و میبــد، 
مشــگین شــهر، خلخــال و کوثــر، خــوی و چایپــاره،   
ســرخه،  و  شــهر  مهــدی  ســمنان،  ســلماس، 
ــک،  ــهر باب ــم، ش ــی، ق ــاهرود و میام ــان،   ش دامغ
ــار، بهشــهر و نــکا و گلــوگاه، بابلســر  رفســنجان و ان
ــار و  ــوادکوه وجویب ــهر و س ــم ش ــار، قائ و فریدونکن
ــر،  ــاد، مای ــوه شــمالی، اســد آب ــواد ک ســیمرغ وس
ــن و  ــی، فوم ــدر انزل ــار، بن ــگان، بیج ــروه و ده ق

شــفت، فــردوس وســرایان و طبــس و بشــرویه، 
قائنــات و زیرکــوه، ســاوجباغ نظــر آبــاد و طالقــان، 
شــیروان، پــاوه، جوانــرود، ثــاث باباجانــی، روانســر، 
دهســتان هــای ســرقلعه و جیگــران، مینــاب، رودان، 
ــان و  ــد، درمی جاســک، ســیریک و بشــاگرد، بیرجن
ــه،  ــان، مبارک ــه، اصفه ــدان و سربیش ــف، نهبن خوس
مشــهد و کات، تربــت جــام، تایبــاد، باخــرز و صالــح 
ــاد، درگــز، ســبزوار، جغتــای، جویــن، خوشــاب و  آب
داورزن، فریمــان، ســرخس و بخــش هــای احمدآبــاد 
و رضویــه، قوچــان و فــاروج، مسجدســلیمان، اللــی، 
هفتــگل و اندیــکا، کازرون، کــوه چنــار، کرمــان 
و راور، بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر، زرنــد و 
کوهبنــان، کهنــوج، منوجــان، رودبــار جنــوب، 
قلعــه گنــج و فاریــاب، کنــگاور، صحنــه و هرســین، 
بویراحمــد و دنــا، کهگیلویــه، بهمئــی، چــرام و لنــده، 
ــش،  ــار، رودســر، املــش، طوال رشــت، آســتارا، رودب
رضوانشــهر و ماســال، خــرم آبــاد، چگنــی، الیگــودرز، 
آمــل، بابــل، اراک، کمیجــان و خنــداب، تویســرکان، 
ربــاط کریــم، بهارســتان، ورامیــن، پیشــوا، قرچــک، 
ــب  ــه و عج ــتر، مراغ ــراب، شبس ــاد، س ــتان آب بس
ــهر،  ــه، پیرانش ــکان، میان ــا، مل ــد و جلف ــیر، مرن ش
سردشــت، مهابــاد، میانــدوآب، اردبیــل، نمیــن، نیــر 
ــدوز،  ــوار و اصان ــه س ــاد، بیل ــارس آب ــرعین، پ و س
گرمــی، بجنــورد، مانــه و ســملقان، جاجــرم، گرمــه، 
راز و جــرگان، گرمســار و آرادان، قزویــن، آبیــک و 
ــه ۱۷۱ حــوزه  ــز و بان ــرا و آوج، ق ــن زه ــرز، بوئی الب
انتخابیــه مجلــس شــورای اســامی هســتند کــه بــه 
ــب  ــیده و مرات ــان رس ــرم نگهب ــورای محت ــد ش تایی

ــه وزارت کشــور واصــل شــده اســت. ــد ب تایی
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی دوم اســفند 
مــاه ســال جــاری در ۲۰۸ حــوزه انتخابیــه برگــزار 
ــام  ــوزه آن اع ــت ۱۷۱ ح ــون صح ــه تاکن ــد ک ش

شــده اســت.

دبیر ستاد انتخابات کشور:

صحت انتخابات مجلس در 3۷ حوزه انتخابیه دیگر تایید شد

گفت وگویــی  در  اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
اختصاصــی اظهــار کــرد کــه دســتورکار آژانــس در برابــر ایــران سیاســی 
نبــوده و آژانــس فقــط خواســتار پایبنــدی تهــران بــه تعهداتــش اســت. 
ــی  ــس بین الملل ــرکل آژان ــل گروســی مدی ــه گــزارش ایســنا، رافائ ب
ــه  ــاره برنام ــس درب ــد آژان ــرژی اتمــی پــس از آن کــه گــزارش جدی ان
ــرز،  ــزاری رویت ــا خبرگ ــو ب ــد، در گفت وگ ــه ش ــران ارائ ــته ای ای هس
ــران   ــی ها از ای ــات و دسترس ــی اطاع ــتار برخ ــا خواس ــرد: م ــار ک اظه

ــم. ــت نکرده ای ــان را دریاف ــورد نیازم ــات م ــا اطاع ــم ام بوده ای
ــم و برخــاف  ــا پافشــاری کرده ای ــرد: م ــان ک ــه بی گروســی در ادام
ــان[  ــورد نظرم ــات م ــه آن]اطاع ــی تاش هایمــان نتوانســته ایم ب تمام
ــن  ــب م ــی از جان ــن، وضــع موجــود اقدام ــم. بنابرای ــدا کنی دســت پی
ــران  ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای ــع[ معنای ــن وض ــه ]ای ــد، چراک می طلب

ــد. ــش می ده ــش کاه ــام دادن فعالیت ــرای انج ــس را ب ــی آژان توانای
او افــزود: مــن جــدا امیــدوارم کــه ایــران بــه مــا و صــدای جامعــه 
بین المللــی در شــورای حــکام آژانــس گــوش دهــد و تشــخیص دهــد 
ــتور کاری  ــا دس ــت. م ــان اس ــع خودش ــه نف ــا ب ــا م ــکاری ب ــه هم ک

ــه تعهداتشــان  سیاســی نداریــم، مــا فقــط از آن هــا می خواهیــم کــه ب
پایبنــد باشــند.

مدیــرکل آژانــس انــرژی اتمــی عــاوه بــر ایــن گفــت: اگــر چنیــن 
نشــود بــه ســمت یــک بحــران خواهیــم رفــت.

ــا  ــه برخــی دیپلمات ه ــران ک ــاره تاسیســاتی در ای ــن درب او همچنی

مدعــی هســتند از اولیــن ســال های پــس از ســال ۲۰۰۰ فعــال 
بوده انــد، گفــت: بازرســی ایــن تاســیات توســط کارشناســان فنــی مــا 
ــه  ــود ک ــل ش ــان الزم حاص ــا اطمین ــت ت ــده اس ــته ش ــروری دانس ض

ــد. ــاق بیافت ــم اتف ــد ه ــد و نبای ــاق نمــی افت ــا اتف ــزی در آن ج چی
گروســی دربــاره گــزارش دومــی کــه روز گذشــته بــه طــور جداگانــه 
ــت:  ــد، گف ــر ش ــران، منتش ــاره ای ــس درب ــه آژان ــه ماهه ــزارش س از گ
مــن الزم دانســتم کــه گــزارش دوم را بنویســم چــرا کــه فکــر کــردم 
وضعیــت آن   قــدر جــدی هســت کــه چنیــن اقدامــی از جانــب مــن را 

می طلبــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در گــزارش دومــی کــه گروســی از آن یــاد 
کــرد آمــده بــود کــه ایــران اجــازه دسترســی بــه دو ســایت هســته ای 
را بــه بازرســان ژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی نــداده و بــه ســواالت 

پیشــین آژانــس در خصــوص فعالیت هایــش پاســخ نگفتــه اســت.
در ادامــه آمــده اســت: مدیــر آژانــس از ایــران می خواهــد کــه فــورا 
بــه همــکاری بــا آژانــس بپــردازد و اجــازه دسترســی بــه اماکــن مــورد 

نظــر را صــادر کنــد.

گروسی: 

همکاری با آژانس به نفع ایران است

یـــک عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس بـــا اشـــاره 
بـــه حکـــم حکومتـــی رهبـــری در مـــورد بودجـــه ســـال ٩٩ گفـــت: 
ـــند  ـــت می رس ـــن بس ـــه ب ـــرایطی ب ـــن ش ـــورها در چنی ـــیاری از کش بس
ـــفاف  ـــورت ش ـــه ص ـــر و ب ـــا تدبی ـــکل ب ـــن مش ـــا ای ـــور م ـــا در کش ام

ـــد.  ـــل ش ح
ـــور اظهـــار کـــرد: خوشـــبختانه  ـــه گـــزارش ایســـنا، شـــهباز حســـن پ ب
ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــن دنی ـــن قوانی ـــی از مترقی تری ـــا یک ـــی م ـــون اساس قان
باعـــث می شـــود کشـــور در هیـــچ مقطعـــی بـــه بن بســـت نرســـد، 
ـــه  ـــتاد مقابل ـــتورالعمل س ـــه دس ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــی ه ـــرایط فعل در ش
ـــت  ـــد، ریاس ـــع کردن ـــه من ـــکیل جلس ـــس را از تش ـــه مجل ـــا ک ـــا کرون ب

ـــرد. ـــی ک ـــا را بررس ـــه راهکاره ـــس هم ـــم مجل فهی
وی افـــزود: آقـــای الریجانـــی همچنیـــن پیشـــنهادی را مطـــرح 
ـــزار  ـــران برگ ـــاس س ـــالن اج ـــس در س ـــه مجل ـــه جلس ـــود ک ـــرده ب ک
ــد  ــدگان می تواننـ ــت و نماینـ ــری اسـ ــه بزرگ تـ ــه محوطـ ــود کـ شـ
بـــا فاصلـــه بیشـــتر در جلســـه حضـــور داشـــته باشـــند کـــه ایـــن 

ـــورد  ـــا م ـــیاری راهکاره ـــا بس ـــت، ام ـــرار نگرف ـــرش ق ـــورد پذی ـــم م ه
ــائل و  ــس مسـ ــس مجلـ ــت رییـ ــت و در نهایـ ــرار گرفـ ــی قـ بررسـ
ـــرد. ـــری ک ـــم رهب ـــه تقدی ـــه صفح ـــه را در س ـــاری بودج ـــکات ج مش

ـــا  ـــبختانه ب ـــه داد: خوش ـــس ادام ـــیرجان در مجل ـــردم س ـــده م نماین

اذن مقـــام معظـــم رهبـــری معضـــل بودجـــه حـــل شـــد و بودجـــه 
ـــا  ـــد ت ـــال ش ـــان ارس ـــورای نگهب ـــه ش ـــق ب مســـتقیم از کمیســـیون تلفی
ـــت در  ـــوان گف ـــرات می ت ـــه ج ـــرد. ب ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــا م در آنج
ـــا  ـــند ام ـــی رس ـــت م ـــن بس ـــه ب ـــورها ب ـــیاری از کش ـــرایط بس ـــن ش ای
ـــل  ـــفاف ح ـــورت ش ـــه ص ـــر و ب ـــا تدبی ـــکل ب ـــن مش ـــا ای ـــور م در کش
شـــد و ان شـــاءاهلل از ابتـــدای ســـال آینـــده نیـــز افزایـــش حقوق هـــا 
ـــی  ـــردم خلل ـــه م ـــانی ب ـــت رس ـــد خدم ـــد و در رون ـــد ش ـــال خواه اعم

ــود. ــاد نمی شـ ایجـ
حســـن پور در پایـــان بـــا آرزوی ســـامتی بـــرای رهبـــر انقـــاب 
ـــال  ـــزاران در ح ـــا کارگ ـــه زمینه ه ـــبختانه در هم ـــرد: خوش ـــد ک تاکی
ـــد کار در  ـــه رون ـــرای ادام ـــکلی ب ـــا مش ـــتند ت ـــت هس ـــاش و فعالی ت
ـــات  ـــم اقدام ـــا ه ـــا کرون ـــه ب ـــوع مقابل ـــد، در موض ـــش نیای ـــور پی کش
جـــدی و خوبـــی در دولـــت در حـــال انجـــام اســـت و وزارت بهداشـــت در 
ـــه  ـــم ک ـــت، امیدواری ـــروس اس ـــن وی ـــت ای ـــرای شکس ـــاش ب ـــال ت ح

رفته رفتـــه ایـــن مشـــکل نیـــز برطـــرف شـــود.

وزیــر نیــرو گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط کشــور 
بــه مشــترکانی کــه در پرداخــت قبــوض خــود 
مشــکات موقتــی دارنــد تــا پایــان اردیبهشــت مــاه 

٩٩ مهلــت الزم داده می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا اردکانیــان« در حاشــیه 
ــگل کاری  ــار جن ــرداری از ۱۲٩۰ هکت ــن بهره ب آیی
در  درختــکاری  روز  مراســم  و  تهــران  پیرامــون 
مجموعــه فرهنگــی- تاریخــی ســعدآباد، اظهــار 
داشــت: بــا رعایتــی کــه همــه شــهروندان در مصرف 
آب و انــرژی و شــرایط خوبــی کــه داریــم کمبــودی 
ــه  ــرژی و آب در کشــور نیســت ب ــن ان از نظــر تامی
ویــژه کــه در شــرایط کنونــی نیــاز بیشــتری بــه آب 

ــرای ماحظــات بهداشــتی وجــود دارد.   ب
وزیــر نیــرو افــزود: امیدواریــم ایــن رعایــت مــردم 
تــداوم داشــته باشــد و مــا بــرای مصــارف غیرضــرور 
ــم  ــتفاده کنی ــر از آب اس ــم کمت ــعی کنی ــود س خ

بــرای اینکــه بــا کمبــود مواجــه نشــویم.
ــال و  ــان س ــام پای ــرد: ای ــوان ک ــان عن اردکانی
ــام  ــال انج ــز در ح ــی نی ــه تکان ــنه خان ــنت حس س
ــا آب  ــر و ب ــاق زودت ــن اتف ــه ای ــدر ک ــت، هرچق اس
کمتــری رخ دهــد، اطمینــان بیشــتری از تامیــن آب 

ــود دارد.   وج

ــی  ــیابی برخ ــرایط س ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
برخــی  کــه  می شــود  موجــب  رودخانه هــا  از 
تصفیه خانه هــای آب به رغــم اینکــه مشــکلی در 
تامیــن آب نیســت، نتواننــد بیــش از حــد ظرفیــت 
ــذا برخــی  ــد ل ــرای کیفیــت عمــل کنن خودشــان ب
ــا  ــا احیان ــا کاهــش و ی ــه ب ــات ممکــن اســت ک اوق

ــویم. ــه ش ــار مواج ــت فش اف
وزیــر نیــرو گفــت: باالخــره ایــن شــرایط بیمــاری 
کرونــا و حوادثــی کــه ایجــاد می کنــد ســبب 
ــا  ــا می شــود؛ م کنــدی در برخــی از کســب و کاره
ــد کــه هزینه هــای آب و  ــان هرچن ــه ســهم خودم ب
بــرق در ســبد هزینــه خانــوار درصــد قابــل توجهــی 

نیســت و جــزو پایین ترین هــا اســت امــروز بــه همــه 
شــرکت های آب و فاضــاب در همــه اســتان ها و در 
ــه  واحدهــای توزیــع بــرق ابــاغ شــده اســت کــه ب
ــترکان  ــه مش ــواردی ک ــاص در م ــرایط خ ــل ش دلی
ــد  ــد و بای ــه می کنن ــت انشــعاب مراجع ــرای دریاف ب
حــق انشــعاب را براســاس قانــون بپردازنــد، حداکثــر 
ــه صــورت اقســاطی حــق انشــعاب  مــدارا شــود و ب

پرداخــت شــود.  
ــود در  ــرایط موج ــه ش ــاره ب ــا اش ــان ب اردکانی
ــه در پرداخــت  ــه کســانی ک ــرد: ب ــد ک کشــور تاکی
قبــوض خــود مشــکات موقتــی دارنــد، مهلــت الزم 
ــترکان  ــا مش ــت ماه ٩٩ داده و ب ــان اردیبهش ــا پای ت

ــدارا می شــود.   ــت قبوض شــان م ــرای پرداخ ب
ــد  ــردم می دانن ــه م ــرد: هم ــان ک وی خاطرنش
بخــش عمــده منابــع مــورد نیــاز صنعــت آب و بــرق 
بــرای ســرپا نگــه داشــتن آن از همیــن محــل تامین 
ــه  ــا از بودج ــه م ــت ک ــه نیس ــذا اینگون ــود ل می ش
ــم  ــل ماحظــه ای را دریافــت کنی ــم قاب عمومــی رق
ــی  ــه خدای ــم ک ــار کنی ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــذا بای ل
ــه دلیــل کمبــود منابــع مواجــه نشــویم و  ناکــرده ب
ــی  ــول حیات ــن دو محص ــه ای ــی در عرض ــا اختال ی

نداشــته باشــیم.  

حسن پور:

 معضل بودجه با تدبیر و به صورت شفاف حل شد

اردکانیان:

 برای پرداخت قبوض آب و برق مهلت داده می شود

روسیه: 
هیچ چیز غیر عادی در گزارش جدید 

آژانس درباره ایران وجود ندارد

نماینــده روســیه در ســازمان هــای بیــن المللــی 
بــا اشــاره جدیدتریــن گــزارش آژانــس دربــاره 
ــچ  ــه هی ــرد ک ــد ک ــران تاکی ــته ای ای ــه هس برنام
ــدارد.  ــود ن ــزارش وج ــن گ ــادی در ای ــر ع ــز غی چی
بــه گــزارش ایســنا، میخائیــل اولیانــوف نماینــده 
ــن  ــی در وی ــن الملل ــزد ســازمان هــای بی روســیه ن
ــود در  ــری خ ــاب کارب ــی در حس ــار پیام ــا انتش ب
ــس  ــد آژان ــزارش جدی ــار گ ــوه انتش ــه نح ــر ب توئیت
بیــن المللــی انــرژی اتمــی دربــاره برنامــه هســته ای 
ــران در چارچــوب برجــام در رســانه هــا واکنــش  ای

نشــان داد.
وی در پاســخ بــه خبرنــگار روزنامــه وال اســتریت 
ژورنــال کــه مدعــی شــده، مدیــرکل آژانــس از 
ــه دو  ــی ب ــازه دسترس ــدم اج ــل ع ــه دلی ــران ب ای
ــن  ــت، ای ــرده اس ــاد ک ــور انتق ــن کش ــایت در ای س

ــت. ــرده اس ــر ک ــت را منتش توئی
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــت: آژان ــوف نوش اولیان
اتمــی گــزارش خــود دربــاره ایــران را منتشــر کــرد 
امــا مثــل همیشــه ایــن گــزارش نیــز خیلــی فــوری 
پــس از و حتــی پیــش از آنکــه در اختیــار اعضــای 
شــورای حــکام قــرار گیــرد بــه رســانه هــا درز پیــدا 

کــرد.
ایــن دیپلمــات روس افــزود: رســانه هــا مطالــب 
ــد.  ــه( منتشــر کردن ــن زمین ــده )در ای هشــدار دهن
امــا خونســرد باشــید، هیــچ چیــز عجیــب و غریبــی 

در ایــن گــزارش وجــود نــدارد.
ــزارش  ــی در گ ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
ایــران  برنامــه هســته ای  جدیــد خــود دربــاره 
و  نظــارت  کــرد:  اعــام  برجــام  چارچــوب  در 
بــا  رابطــه  ایــران در  در  آژانــس  راســتی آزمایی 
برجــام ادامــه دارد و در عیــن حــال، گام هــای 
ــرا  ــال اج ــران در ح ــی ای ــدات برجام ــش تعه کاه

ــت. اس

یک عضو کمیسیون بهداشت:
اعالم ابتالی مسئوالن به کرونا

 نفعی برای مردم ندارد

و درمــان  بهداشــت  یــک عضــو کمیســیون 
ــش  ــن پرس ــرح ای ــا ط ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
کــه اعــام مثبــت شــدن تســت کرونــا بــرای 
ــت:  ــردم دارد؟ گف ــرای م ــی ب ــه نفع ــئوالن چ مس
مســئوالن دقــت کننــد کــه بــه کرونــا مبتــا نشــوند 
در صــورت ابتــا هــم لزومــی بــرای اعــام آن وجــود 

ــدارد.  ن
بــه گــزارش ایســنا، حیدرعلــی عابــدی، بــا اشــاره 
بــه اعــام مثبــت شــدن تســت کرونــای تعــدادی از 
مســئوالن آن هــم توســط خودشــان، اظهــار کــرد: 
می کننــد  اعــام  مســئوالن  از  برخــی  این کــه 
تســت کرونایشــان مثبــت شــده اســت چــه نفعــی 
ــی  ــر خوب ــه اث ــن در جامع ــردم دارد؟. ای ــرای م ب
ــت  ــن اس ــی ممک ــت حت ــد داش ــال نخواه ــه دنب ب
ــائل  ــا مس ــه آنه ــود آورد ک ــه وج ــوال را ب ــن س ای
ــا  ــا مبت ــه کرون ــرده و ب ــت نک ــتی را رعای بهداش
ــم و  ــواک نزدی ــم مس ــه بگویی ــل این ک ــدند. مث ش
ــردم چــه  ــرای م ــن ب ــم. خــب ای ــدان درد گرفتی دن

ــنی دارد. ــع و حس نف
ایــن عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس ادامــه 
داد: امیــدوارم مســئوالن دقــت کننــد تــا بــه کرونــا 
مبتــا نشــوند اگــر هــم دچــار ایــن بیمــاری شــدند 
اعــام نکننــد حتــی اگــر هدف شــان آن اســت کــه 
بــه مــردم بگوینــد از کرونــا نترســند و چیــز مهمــی 

نیســت.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اســامی در عیــن حــال اظهــار کــرد: البتــه دربــاره  
دکتــر حریرچــی موضــوع فــرق دارد او فرمانــده 
ــر  ــه اگ ــود ک ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــرارگاه س ق
ابتایــش را اعــام نمی کــرد شــائبه بــه وجــود 
می آمــد کــه چــرا او در جلســات شــرکت نمی کنــد. 
ــه در  ــد ک ــام ش ــه اع ــور ب ــی مجب ــر حریرچ دکت
ــه  ــذا توصیــه ام ب نهایــت هــم اثــر خوبــی نداشــت ل
ــا  ــورت ابت ــه در ص ــت ک ــئوالن آن اس ــه مس هم

ــد. ــام نکنن اع
بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور تعــدادی 
ــا  ــه آن مبتــا شــده اند برخــی از آنه از مســئوالن ب
ــت  ــه تس ــد ک ــام کردن ــی اع ــار ویدئوهای ــا انتش ب
ــام  ــوع اع ــن ن ــوده اســت ای ــت ب کرونای شــان مثب
ابتــا عمدتــا واکنش هــای منفــی را بــه دنبــال 

ــت. داش

نقوی حسینی:
آمریکا نمی خواهد پارلمان عراق 

منسجم و متمرکز باشد 

ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت ملـــی گفـــت: 
آمریکایی هـــا همـــه تـــاش خـــود را بـــه کار 
می گیرنـــد تـــا نظـــام سیاســـی عـــراق بـــه یـــک 
ـــود.  ـــل نش ـــز تبدی ـــِد متمرک ـــی قانونمن ـــام سیاس نظ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ســـید حســـین نقـــوی حســـینی، ســـخنگوی 
ــی  ــت خارجـ ــی و سیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ کمیسـ
مجلـــس شـــورای اســـامی در تحلیـــل علـــت 
اســـتعفای محمـــد توفیـــق عـــاوی، نخســـت 
وزیـــر عـــراق اظهـــار کـــرد: یکـــی از هدف هـــای 
ــتان و  ــا، عربسـ ــوم آمریکایی هـ اصلـــی مثلـــث شـ
رژیـــم صهیونیســـتی کـــه منشـــأ همـــه تنش  هـــا 
ـــه  ـــه هســـتند، تجزی ـــه در منطق ـــای خصمان و رفتاره
ـــه کشـــورهای  ـــراق و ســـوریه ب ـــد ع کشـــورهایی مانن
کوچک تـــر اســـت؛ بـــرای مثـــال قصـــد داشـــتند 
ـــین،  ـــر کردنش ـــور کوچک ت ـــه کش ـــه س ـــراق را ب ع
سنی نشـــین و شیعه نشـــین تقســـیم کننـــد و 

روی ایـــن هـــدف تـــاش بســـیاری کردنـــد.
ــش  ــکیل داعـ ــتیبانی و تشـ ــه داد: پشـ او ادامـ
ــان هـــدف  ــرای همـ ــوی همیـــن مثلـــث بـ از سـ
ـــه  ـــه نتیج ـــا ب ـــه آنه ـــت، البت ـــورت گرف ـــور ص مذک
ـــدت  ـــت وح ـــراق آرام آرام توانس ـــیدند و ع الزم نرس
ســـرزمینی  و حکومـــت مرکـــزی خـــود را حفـــظ 

ـــد. کن
ــن  ــه چنیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــینی بـ ــوی حسـ نقـ
اتفاقاتـــی بـــرای آمریکایی هـــا قابـــل تحمـــل 
نیســـت، گفـــت: آنهـــا همـــه تـــاش خـــود را بـــه 
ــه  ــراق بـ ــام سیاســـی عـ ــه نظـ ــد کـ کار می گیرنـ
ـــل  ـــز تبدی ـــِد متمرک ـــی قانونمن ـــام سیاس ـــک نظ ی
ـــن  ـــه همی ـــد؛ ب ـــد کشـــور را اداره کنن نشـــود و نتوانن
ـــع  ـــد، مان ـــه دارن ـــی ک ـــات و عوامل ـــا  امکان ـــل ب دلی

ــوند. ــی می شـ ــجام سیاسـ از انسـ
ـــه  ـــد توج ـــی بای ـــات عراق ـــرد: مقام ـــار ک او اظه
ـــزی  ـــت مرک ـــت حکوم ـــجام و تقوی ـــر انس ـــد اگ کنن
ــری  ــه های پیچیده تـ ــاً نقشـ ــود، قطعـ ــظ نشـ حفـ

ـــود دارد. ـــراق وج ـــرای ع ب
و  ملـــی  امنیـــت  کمیســـیون  ســـخنگوی 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ ــت خارجـ سیاسـ
گفـــت: آمریکایی هـــا، صهیونیســـت ها و رژیـــم 
آل ســـعود بـــا صـــرف هزینه هایـــی نمی خواهنـــد 
ـــت  ـــه دول ـــا کابین ـــراق منســـجم باشـــد ت پارلمـــان ع
عـــراق تشـــکیل شـــود؛ عـــاوی، نخســـت وزیـــر 
مســـتفی عـــراق آمـــاده تشـــکیل کابینـــه بـــود، 
بنابرایـــن دســـت خارجی هـــا در کار اســـت و 
ــی را  ــش اصلـ ــت ها نقـ ــا و صهیونیسـ آمریکایی هـ
ایفـــا می کننـــد تـــا انســـجام حکومـــت مرکـــزی 

حفـــظ نشـــود.

پاکستان از مواضع ظریف درباره 
خشونت ها علیه مسلمانان هند 

حمایت کرد

وزیــر امــور خارجــه پاکســتان سه شــنبه شــب از 
مواضــع همتــای ایرانــی خــود مبنــی بــر محکومیــت 
خشــونت های ســازمان یافتــه علیــه مســلمانان 

هنــد حمایــت کــرد. 
در  قریشـی«  ایرنـا، »شـاه محمـود  گـزارش  بـه 
یـک پیـام توییتـری اعـام کـرد: مـن از نگرانی های 
عنوان شـده از سـوی بـرادرم »محمد جـواد ظریف« 
رفـاه همـه  بایـد  مقامـات هنـد  اینکـه  درخصـوص 
هندی هـا را فراهـم کننـد، کامـا حمایـت می کنـم. 
ــار  ــی دچ ــونت جمع ــه خش ــد ب ــزود: هن وی اف
شــده کــه ناشــی از آن مســلمانان در ایــن کشــور بــا 
تهاجــم نیروهــای خشــونت طلــب مواجــه هســتند.

وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان آنچـه کـه قتل عـام 
شـیطانی و سیسـتماتیک مسـلمانان هنـد خوانـد، را 
ناعادالنـه و بـرای تمام منطقه خطرنـاک توصیف کرد.

ــای  ــی ه ــری، ناآرام ــام توئیت ــک پی ــف در ی ظری
دهلــی نــو را »یــک مــوج ســازمان یافتــه از خشــونت 

هــا علیــه مســلمانان هنــد« توصیــف کــرده بــود.
 ظریــف در ایــن توییــت تاکیــد کــرد کــه 
ــران مــوج خشــونت ســازمان  جمهــوری اســامی ای
ــد. ــوم می کن ــد را محک ــلمانان هن ــه مس ــه علی یافت

»ایــران  افــزود:  ایــران  امورخارجــه  وزیــر 
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 گفتگــو و حاکمیــت قانــون باشــد«.
صدهــا نفــر از شــهروندان هنــدی و اروپایــی 
ــزاری  ــا برگ ــته ب ــور روز گذش ــش از ۱۸ کش در بی
ــونت  ــت خش ــن محکومی ــن ضم ــرات و تحص تظاه
علیــه مســلمانان در پایتخــت هنــد خواســتار اقــدام 

ــدند. ــا ش ــونت ه ــن خش ــان ای ــه عام ــوری علی ف
خشـونت هـا در دهلی نو هفته گذشـته پـس از آنکه 
معترضـان بـه اصـاح قانـون شـهروندی هنـد اقـدام بـه 
مسـدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفرآباد 

واقـع در شـمال شـرق دهلی نـو کردند، آغاز شـد.
بــر اثــر خشــونت هــای یــک هفتــه ای عــاوه بــر 
کشــته شــدن ۴۶ تــن ،بیــش از ۳۰۰ نفــر دیگــر نیــز 

ــدند.  مجروح ش

دلنوشته

حصار 
پوسیده 

وطن ،
نه 

جای 
ماندن 
شده ،

نه 
جای 
دل 

کندن !

)اکبر عظیم نیا(
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اقساط تسهیالت کسب و کارهای 

خرد و وام های قرض الحسنه
 سه ماه امهال می شود 

ــاس  ــر اس ــت: ب ــزی نوش ــک مرک ــس کل بان رئی
تصمیــم شــورای پــول و اعتبــار اقســاط تســهیات و 
نیــز اقســاط تســهیات قرض الحســنه کلیــه اشــخاص 
طــی ماههــای اســفند ٩۸ و فروردیــن و اردیبهشــت 
ــه  ــزد ب ــه و کارم ــه جریم ــع هرگون ــدون وض ٩٩ ب

ــود.  ــل می ش ــا منتق ــاط آنه ــای اقس ــان انته زم
ــک  ــی در ی ــر همت ــارس، عبدالناص ــزارش ف ــه گ ب
ــورای  ــه ش ــت در جلس ــتاگرامی نوش ــت اینس یادداش
ــت از  ــرای حمای ــی ب ــات مهم ــار تصمیم ــول و اعتب پ
صاحبــان کســب و کارهــا خصوصــاً فعالیت هــا و حرفــه 
ــا  ــل شــرایط ناشــی از شــیوع کرون ــه دلی ــه ب خــرد ک
دچــار مشــکات مالــی شــده اند و مصادیــق آن توســط 
دولــت تعییــن می شــود )نظیــر هتل هــا، رســتوران ها، 

ــرد. ــاذ ک ــا( اتخ ــال آنه ــل و امث ــی از حمل ونق بخش
ــز  ــهیات و نی ــاط تس ــه اقس ــورت ک ــن ص ــه ای ب
ــخاص  ــه اش ــه کلی ــهیات قرض الحنس ــاط تس اقس
طــی ماههــای اســفند ٩۸ و فروردیــن و اردیبهشــت 
ــه  ــزد ب ــه و کارم ــه جریم ــع هرگون ــدون وض ٩٩ ب

ــل بشــود. ــا منتق ــای اقســاط آنه ــان انته زم
ــر بانکــی  ــاری غی ــا و مؤسســات اعتب ــه بانک ه کلی
مؤظــف هســتند براســاس مصادیــق اعامــی دولــت و 
درخواســت مشــتری مســاعدت الزم را بــه عمــل آورند. 
بالطبــع بانــک مرکــزی نیــز در کنــار مدیــران محتــرم 
ــت  ــه حمای ــاز ب ــود و در صــورت نی ــا خواهــد ب بانک ه
مالــی، پشــتیبانی الزم را از آنهــا بــه عمــل خواهــد آورد.
به امید خالصی هرچه زودتر ملت بزرگ 

ایران از این ویروس و عادی شدن 
فعالیت های اقتصادی کشور 

ویروس کرونا روی تولید نفت و گاز 
ایران هیچ اثری نگذاشت 

ــران  ــی نفـــت ایـ ــرکت ملـ ــد شـ ــاون تولیـ معـ
ـــت  ـــع نف ـــد و توزی ـــا روی تولی ـــروس کرون ـــت: وی گف
ــد و  ــته و تولیـ ــری نگذاشـ ــچ اثـ ــران هیـ و گاز ایـ
ـــیوع  ـــر از ش ـــدون تأثی ـــران ب ـــت و گاز ای ـــع نف توزی

ایـــن ویـــروس، در حـــال انجـــام اســـت. 
ـــاون  ـــی، مع ـــرخ علیخان ـــنیم، ف ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــت:  ـــار داش ـــران اظه ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــد ش تولی
ــه  ــک کمیتـ ــران یـ ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ در شـ
ـــر  ـــاوه ب ـــم و ع ـــطح ۳ داری ـــراری س ـــرایط اضط ش
ـــت  ـــی نف ـــرکت مل ـــطح کل ش ـــه در س ـــطح ۳ ک س
ـــطح  ـــراری س ـــرایط اضط ـــه ش ـــک کمیت ـــت، ی هس
ـــطح  ـــراری س ـــه اضط ـــا کمیت ـــم؛ ام ـــز داری ـــک نی ی
ــی  ــای اصلـ ــل و اعضـ ــطح مدیرعامـ ــه در سـ سـ

هیئـــت مدیـــره و مدیـــران ارشـــد اســـت.
ـــروس  ـــیوع وی ـــئله ش ـــوع مس ـــا وق ـــزود: ب وی اف
ـــه،  ـــطح س ـــراری س ـــرایط اضط ـــام ش ـــا اع ـــا، ب کرون
دکتـــر ســـمیع، مدیرعامـــل ســـازمان بهداشـــت و 
ـــه  ـــده صحن ـــوان فرمان ـــت به عن ـــت نف ـــان صنع درم
ـــه  ـــان س ـــور ایش ـــا حض ـــون ب ـــد و تاکن ـــاب ش انتخ
جلســـه برگـــزار شـــده و به صـــورت تخصصـــی 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــث م مباح
ـــن جلســـات  ـــرد: یکـــی از ای ـــح ک ـــی تصری علیخان
در خصـــوص بررســـی رفـــع کمبودهـــای کاال، 
ـــر بحـــث  ـــود، جلســـه دیگ ـــزات و دارو ب ـــواد، تجهی م
ـــوص  ـــز در خص ـــر نی ـــه آخ ـــانی و جلس ـــع انس مناب
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــرل ش ـــی کنت ـــتیبانی مال پش

ـــود. ب
معـــاون تولیـــد شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
ــرل  ــث کنتـ ــوع بحـ ــه در مجمـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ویـــروس کرونـــا تاکنـــون در مناطـــق عملیاتـــی 
و ســـتادی صنعـــت نفـــت کشـــور بـــا موفقیـــت 
انجـــام شـــده، گفـــت: ویـــروس کرونـــا روی 
ـــری  ـــچ اث ـــران هی ـــت و گاز ای ـــع نف ـــد و توزی تولی
نگذاشـــته و تولیـــد و توزیـــع نفـــت و گاز ایـــران 
ـــال  ـــروس، در ح ـــن وی ـــیوع ای ـــر از ش ـــدون تأثی ب

انجـــام اســـت.

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــای  ــام در طرح ه ــت ن ــیوه ثب ــاح ش ــد اص می گوی
پیــش فــروش خودروســازان ضــروری اســت زیــرا در 
حــال حاضــر عــده ی محــدودی مــی تواننــد در ایــن 

طــرح هــا شــرکت کننــد. 
ــر  ــا فوالدگ ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــس کمیس رئی
ــی  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــر اج ــارت ب و نظ
مجلــس بــا انتقــاد از افزایــش قیمــت خــودرو، 
گفــت: نقدینگــی ســرگردان موجــود در جامعــه 
ــرده  ــم ک ــازار را فراه ــودرو در ب ــی خ ــه گران زمین
ــول  ــظ ارزش پ ــال حف ــه دنب ــردم ب ــرا م ــت زی اس
ــن  ــوان ای ــه نمی ت ــی ک ــتند و از آنجای ــود هس خ
ــه ســراغ  ــراد ب ــرد، اف ــد جــذب ک ــار را در تولی اعتب

خریــد خــودرو، ســکه و ... می رونــد.

خودروسازان نتوانستند
 عطش بازار را رفع کنند

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی افــزود: در حــال حاضــر تعــادل عرضــه 
ــه  ــه در نتیج ــن رفت ــودرو از بی ــازار خ ــا در ب و تقاض
قیمت هــا صعــودی شــده اســت، از دو ســال گذشــته 

ــی  ــه پیش ــازار از عرض ــودرو در ب ــد خ ــای خری تقاض
ــازار را  ــازان نتوانســتند، عطــش ب ــت و خودروس گرف
رفــع کننــد، در نتیجــه خــودرو هــر روز گرانتــر شــد.

افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر موجب 
گرانی بیشتر خودرو شده است

وی بــا بیــان اینکــه افزایــش نــرخ ارز در روزهــای 
اخیــر موجــب گرانــی بیشــتر خــودرو شــده اســت، 

در  دارد  ارزبــری  خــودرو  تولیــد  کــرد:  اظهــار 
ــا ناخواســته قیمــت تمــام شــده  نتیجــه خواســته ی
ــد و  ــی یاب ــش م ــی دالر افزای ــس از گران ــد پ تولی
ــش  ــرای کاه ــی ب ــد اقدام ــازان نمی توانن خودروس

ــد. ــا انجــام دهن قیمــت ه
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
ــازان،  ــروش خودروس ــش ف ــوه پی ــاد از نح ــا انتق ب
اضافــه کــرد: از آنجایــی کــه عــده ی محــدودی مــی 

تواننــد در پیــش فــروش  خــودرو ثبــت نــام کننــد، 
ــراد از  ــی اف ــی رود. برخ ــن نم ــازار از بی ــای ب تقاض
ــای  ــا راهکاره ــد و ب ــت می کنن ــول دریاف ــردم پ م
ویــژه در طــرح هــای خودروســازان ثبــت نــام 

می کننــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــام  ــت ن ــیوه ثب ــرد: ش ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ش
در طرح هــای پیــش فــروش خودروســازان بایــد 
اصــاح شــود بــه طــور مثــال مــی تــوان از راهــکار 
قرعــه کشــی اســتفاده کــرد بــه گونــه ای کــه تمــام 
ــدان  ــان واج ــد و از می ــام کنن ــت ن ــان ثب متقاضی

ــد. ــل آی ــه عم ــه کشــی ب ــرایط قرع ش

ضرورت اصالح ساختار صنعت 
خودروسازی 

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــی  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــر اج ــارت ب و نظ
ــاختار  ــه س ــی ک ــه مادام ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
صنعــت خودروســازی اصــاح نشــود نمــی تــوان بــه 
ــه داد: قیمــت،  ــد داشــت، ادام ــا امی ــود قیمت ه بهب
ــت  ــد رقاب ــروش بای ــس از ف ــات پ ــت و خدم کیفی

ــر شــود. پذی

فوالدگر انتقاد کرد:

مقاومت خودروسازان در برابر اصالح نحوه پیش فروش خودرو

عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس گفــت: متاســفانه دولــت 
اراده ای بــرای کنتــرل تــورم نــدارد و در ایــن فضــا دالالن سوءاســتفاده 

ــد. ــردم وارد می کنن ــه م ــادی ب ــار زی ــد و فش می کنن
ــات  ــام انتخاب ــاره پی ــی، درب ــیدحمزه امین ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی گفــت: مــردم در ایــن دوره 
از انتخابــات بــا انتخابــی کــه داشــتند نشــان دادنــد از عملکــرد دولــت 

ــد. ــردان دارن ــی از دولتم ــتند و انتقادات ــی هس ــی ناراض فعل
وی ادامــه داد: همچنیــن مــردم از عملکــرد مجلــس دهــم در جریــان 
افزایــش قیمــت بنزیــن ناراضــی هســتند و ایــن مســاله بازتــاب هــای 
ــدی  ــدان ج ــه منتق ــردم ب ــد م ــث ش ــت و باع ــی داش ــی را در پ منف

ــد. ــات رای دهن ــن دوره از انتخاب ــت در ای دول
عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
ــی را انجــام  ــل اقدامات ــت هــای قب ــد دول ــت هــم مانن ــن دول ــاً ای قطع
داده اســت امــا بــرای حــل مشــکات اقتصــادی و کنتــرل تــورم اقــدام 
خاصــی نکــرده و بنــده از ایــن جهــت نســبت بــه عملکــرد دولــت نقــد 

ــزون  ــورم روزاف ــوی ت ــد جل ــا نمی توانن ــه دولتی ه ــرا ک ــدی دارم چ ج
را بگیرنــد.

ــع  ــد مان ــاً می توان ــد، قطع ــر اراده کن ــت اگ ــرد: دول ــان ک ــی بی امین
تــورم و گرانــی شــود امــا متاســفانه اراده ای بــرای حــل مشــکات اصلــی 

اقتصــادی کشــور در دولــت وجــود نــدارد.
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــترود در مجل ــردم هش ــده م نماین
ــًا  ــارت کام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــت: وزی ــودرو گف ــی خ ــه گران ب
بــازار خــودرو را رهــا کــرده اســت و مــا نماینــدگان معمــوالً از طریــق 
طــرح ســوال مــی توانیــم از وزرا بخواهیــم کــه پاســخگوی عملکردشــان 
باشــند. معمــوالً رونــد طــرح ســوال از وزرا و مطــرح شــدن آن ســوال در 
ــاه می گــذرد و  ــن م ــر اســت و چندی صحــن علنــی هــم بســیار زمان ب
ــا گرانی هــا فشــار  ــن مــدت دالالن کار خودشــان را می کننــد و ب در ای

ــد. ــردم وارد می کنن ــه م ــادی ب زی
عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد: 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــی ب ــد اراده جمع ــم بای ــس یازده ــدگان مجل نماین
کشــور داشــته باشــند در صورتیکــه در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر متحــد 
ــوان  ــام ت ــد و تم ــان می آی ــردان دستش ــاب کار دولت م ــند، حس باش
ــه اقتصــادی  ــژه در زمین ــه وی ــرای حــل مشــکات کشــور ب خــود را ب

ــد داد.  انجــام خواهن

قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( طــی نامــه ای 
ــد و  ــای بان ــش پهن ــه افزای ــنهاداتی از جمل ــات، پیش ــر ارتباط ــه وزی ب
کاهــش هزینه هــای خدمــات اینترنتــی بــرای ترغیــب مصرف کننــدگان 

بــه خریــد اینترنتــی ارائــه کــرده اســت. 
ــی  ــدرس خیابان ــه از ســوی م ــه ک ــن نام ــزارش ایســنا، در ای ــه گ ب
بــه آذری جهرمــی ارســال شــده، ابتــدا بــه راهکارهایــی بــرای حمایــت 
ــای آســیب  ــف از شــبکه تجــاری و کســب و کاره ــای مختل از بخش ه
ــرای  ــا ب ــب و کاره ــت از کس ــه حمای ــده و از جمل ــه ش ــده پرداخت دی
کاهــش فشــار هزینــه ای در شــرایط کاهــش فــروش و درآمــد، بهبــود 
ــات و کمــک  ــع کاال و خدم ــروش و توزی ــا ف ــط ب زیرســاخت های مرتب
ــه  ــی ب ــوارد مصرف ــدار م ــن پای ــت تامی ــدگان در جه ــرف کنن ــه مص ب
ــا عنــوان شــده اســت. صــورت ایمــن از حیــث ریســک ویــروس کرون

در ادامــه ایــن نامــه یکــی از برنامه هــای وزارت صمــت در راســتای 
از زیرســاخت های تجــارت  اهــداف یــاد شــده، ترویــج اســتفاده 
الکترونیکــی بــرای خریــد و فــروش کاال و خدمــات عنــوان شــده  و بــه 
گفتــه قائــم مقــام ایــن وزارتخانــه، »در حــال حاضــر ایــن زیرســاخت تــا 

حــد مطلوبــی در کشــور ایجــاد شــده و بــا شــرایط پیــش آمــده لــزوم 
ــب  ــت از کس ــاخت، حمای ــن زیرس ــتر از ای ــه بیش ــر چ ــری ه بهره گی
ــت  ــدگان جه ــب مصرف کنن ــوزه و ترغی ــن ح ــال در ای ــای فع و کاره

ــژه اســت«. ــز اهمیــت وی ــد اینترنتــی، حائ خری
ترغیــب  بــرای  پیشــنهاداتی  پایــان  در  مســئول  مقــام  ایــن 

ــن  ــه مهم تری ــرده ک ــرح ک ــی مط ــد اینترنت ــه خری ــدگان ب مصرف کنن
ــه خصــوص در حــوزه  ــد کشــور، ب ــای بان ــود و افزایــش بهن آن هــا بهب
ــر  ــزرگ درگی کســب و کارهــای اینترنتــی و مخصوصــا در شــهرهای ب
بــا ویــروس و کمــک بــه کاهــش هزینه هــای مرتبــط بــا ارائــه خدمــات 

ــت. ــوم اس ــه عم ــالی ب ــای ارس ــی در پیامک ه اینترنت
مــدرس خیابانــی همچنیــن بــه وزیــر ارتباطــات پیشــنهاد کــرده کــه 
اســتفاده از خریــد اینترنتــی در پیامک هــای ارســالی بــه عمــوم مــردم 
ترویــج شــود و امــکان اســتفاده رایــگان یــا بــا تخفیــف ویــژه از خدمــات 

اینترنتــی فراهــم شــود.
ــروس  ــه وی ــا ب ــواردی از ابت ــه گــزارش ایســنا، از یکــم اســفند م ب
ــا شــده و  ــروس مبت ــن وی ــه ای ــر ب ــام شــد ۶ نف ــران اع ــا در ای کرون
متاســفانه ۷۷ نفــر بــر اثــر ابتــا بــه آن فــوت کردنــد. همچنیــن شــیوع 
ایــن ویــروس و کــم شــدن رفت وآمدهــا بــرای پیشــگیری از آن در مــاه 
ــای  ــرای کســب وکاره ــی ب ــای پررونق ــا روزه ــه عمدت ــی ســال ک پایان
ــار  ــف دچ ــاف مختل ــاالن تجــاری و اصن ــث شــده فع خــرد اســت، باع

ــوند. ــدی ش ــیب های ج آس

امینی:

دولت نمی خواهد مانع گرانی شود

برای مقابله با شیوع ویروس کرونا مطرح شد

درخواست از وزیر ارتباطات برای کاهش هزینه های خرید اینترنتی

ــنبه(  ــورس ) چهارشـ ــازار بـ ــاخص کل در بـ شـ
۱۰ هـــزار و ٩۴۳ واحـــد افزایـــش داشـــت کـــه در 
ـــزار و ۳۲۸  ـــم ۵۵۵ ه ـــه رق ـــاخص ب ـــن ش ـــت ای نهای

ـــید.  ـــد رس واح
ــت  ــش از هفـ ــروز بیـ ــات دیـ ــاس معامـ براسـ
میلیـــارد و ۱٩۸ میلیـــون ســـهم، حـــق تقـــدم و 
ـــارد  ـــزار و ۴۸۳ میلی ـــه ارزش ۶۰ ه ـــادار ب اوراق به

ریـــال داد و ســـتد شـــد.
همچنیـــن شـــاخص کل )هـــم وزن( بـــا ســـه 
هـــزار و ۲۶٩  واحـــد افزایـــش بـــه ۱۸۶ هـــزار و 
ـــا دو  ـــم وزن( ب ـــت )ه ـــاخص قیم ـــد و ش ۲۶۶ واح
ـــزار و ٩۷۵  ـــه ۱۲۳ ه ـــد ب ـــد رش ـــزار و ۱۷۶ واح ه

واحـــد رســـیدند.
ـــزار و ۲۵۴  ـــا ۱۴ ه ـــز ب ـــناور نی ـــاخص آزاد ش ش
ـــد  ـــزار و ۲۳٩ واح ـــم ۷۰۰ ه ـــه رق ـــش ب ـــد افزای واح
ـــد  ـــزار و ۸۸۱ واح ـــازار اول ٩ ه ـــاخص ب ـــید، ش رس
و شـــاخص بـــازار دوم ۱۳ هـــزار و ۶۳۱ واحـــد 

ـــتند. ـــش داش افزای
ــا،  ــی نمادهـ ــن تمامـ ــن در بیـ ــر ایـ ــاوه بـ عـ
ـــا ۸۶۱  ـــوالد( ب ـــان )ف ـــه اصفه ـــوالد مبارک ـــاد ف نم
ـــا  ـــی(  ب ـــران )فمل ـــس ای ـــع م ـــی صنای ـــد، مل واح
ـــد،  ـــا ۵۲۵ واح ـــا( ب ـــا )رمپن ـــروه مپن ـــد، گ ۶۶۶ واح
پتروشـــمی پـــارس )پـــارس( بـــا ۴۸۴ واحـــد، 

بانـــک ملـــت )وبملـــت( بـــا ۴۶۰ واحـــد، صنایـــع 
ــا ۴۳۳  ــارس( بـ ــارس )فـ ــج فـ ــیمی خلیـ پتروشـ
واحـــد و گســـترش نفـــت و پارســـیان )پارســـان( 
بـــا ۴۲۵ واحـــد بیشـــترین تأثیـــر مثبـــت را بـــر 

ــتند. ــاخص کل داشـ شـ
ــد،  ــا ۲۰۶ واحـ ــودرو( بـ ــودرو )خـ ــران خـ  ایـ
ـــا ۱۳٩  ـــراه( ب ـــران )هم ـــیار ای ـــات س ـــرکت ارتباط ش
ـــات  ـــد، خدم ـــا ۱۳٩ واح ـــاپا( ب ـــایپا )خس ـــد، س واح
انفورماتیـــک )رانفـــور( بـــا ۱۳۶ واحـــد،  صنایـــع 
ــد و  ــا ۱۱۳ واحـ ــیران( بـ ــران )شـ ــیمیایی ایـ شـ

ـــتی(  ـــران )حکش ـــامی ای ـــوری اس ـــتیرانی جمه کش
بـــا ٩۵ واحـــد از جملـــه گروه هایـــی بودنـــد کـــه 

افـــت شـــاخص بـــورس را رقـــم زدنـــد.
ــک  ــاد بانـ ــروز نمـ ــزارش، امـ ــن گـ ــه ایـ برپایـ
تجـــارت، ســـایپا، ایـــران خـــودرو، پاالیـــش نفـــت 
ــارس  ــران، پـ ــس ایـ ــع مـ ــی صنایـ ــان، ملـ اصفهـ
خـــودرو و ماشـــین ســـازی اراک در گـــروه نمادهـــای 

پربیننـــده قـــرار داشـــتند.
ــا هـــم در معامـــات امـــروز  گـــروه بانـــک هـ
صدرنشـــین برتریـــن گروه هـــای صنعـــت شـــد و 

ـــه  ـــزار برگ ـــارد و ۳٩۷ ه ـــک میلی ـــروه ی ـــن گ در ای
ـــال  ـــارد ری ـــزار و ۱۲۴ میلی ـــج ه ـــه ارزش پن ســـهم ب

ـــد. ـــتد ش داد و س

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ـــد  ـــش از  ۱۴۱ واح ـــز بی ـــورس نی ـــاخص فراب ش
رشـــد داشـــت و بـــر روی کانـــال هفـــت هـــزار و 

۱۰۴  واحـــد ثابـــت مانـــد.
ــارد و ۸۲۰  ــازار دو میلیـ ــن بـ ــن در ایـ همچنیـ
ـــزار  ـــش از ۳۰ ه ـــه ارزش بی ـــه ســـهم ب ـــون برگ میلی

ـــد. ـــتد ش ـــال داد و س ـــارد ری و ۲۳ میلی
بیشـــترین تاثیـــر مثبـــت را در بیـــن تمامـــی 
ـــر(،  ـــن )کگه ـــن گهرزمی ـــنگ آه ـــاد س ـــا، نم نماده
هلدینـــگ صنایـــع معدنـــی خاورمیانـــه )میدکـــو(، 
ـــران  ـــورس ای ـــرس(، فراب ـــرس )زاگ ـــیمی زاگ پتروش
ـــدگان  ـــر آین ـــی مه ـــعه مال ـــروه توس ـــورس(، گ )فراب
ــر  ــارون(  بـ ــارون )مـ ــیمی مـ ــان( و پتروشـ )ومهـ

ـــتند. ـــازار داش ـــن ب ـــاخص ای ش
نمـــاد صنایـــع ماشـــین هـــای اداری ایـــران 
ـــد(،  ـــد )دماون ـــرق دماون ـــروی ب ـــد نی ـــرا(، تولی )مادی
ـــران  ـــع(، قاســـم ای ـــع )ارف ـــوالد ارف ـــن و ف شـــرکت آه
ـــم  ـــز( ه ـــوب )هرم ـــزگان جن ـــوالد هرم ـــم( و ف )قاس

ـــدند. ـــاخص ش ـــن ش ـــتر ای ـــد بیش ـــع از رش مان

ورود شاخص بورس به کانال ۵۵۰ هزار واحد

متن بودجه سال 1399 کل کشور 
منتشر شد

متــن بودجــه ســال ۱۳٩٩ کل کشــور کــه در 
ــد  ــرای تایی ــب و ب ــس تصوی ــق مجل کمیســیون تلفی
شــورای نگهبــان به عنــوان »قانــون بودجــه ۱۳٩٩ کل 
ــه ایــن شــورا ارســال شــده، منتشــر شــد.  کشــور« ب
بــه گــزارش ایســنا، بودجه ســال ۱۳٩٩ کل کشــور از 
حیــث منابــع و مصــارف بالغ بر بیســت میلیــون و یکصد 
و هفتــاد و شــش هــزار و شــانزده میلیــارد و هفتصــد و 
نــود و چهــار میلیــون ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷٩۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

بــه شــرح زیــر اســت:
ازلحــاظ  الف-منابــع بودجــه عمومــی دولــت 
درآمدهــا و واگــذاری داراییهــای ســرمایهای و مـــالی و 
مصــارف بودجــه عمومــی دولــت از حیــث هزینههــا و 
تملک داراییهای ســـرمایه ای و مـــالی، بـالغ بـر شـش 
میلیــــون و چهارصــــد و هفــت هــزار و هفتصــد و 
هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار میلیــون 

ــامل: ــال ش ۶,۴۰۷,۷۷۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ری
پنــج میلیــون  بــر  بالــغ  ۱-منابــع عمومــی 
و  نـــود  و  و هشتصـــد  هــزار  نــه  و  و ششــصد 
ــون  ــه میلی ــارد و پانصــد و پنجــاه و ن ــت میلیـ هفـ

ریــال  ۵,۶۰٩,۸٩۷,۵۵٩,۰۰۰,۰۰۰
ــه هــا و مؤسســات  ۲-درآمــد اختصاصــی وزارتخان
دولتــی بالــغ بــر هفتصـــد و نـــود و هفـــت هـــزار و 
هشــتصد و هفتــاد و ســه میلیــارد و چهارصد و هشــتاد 

ــال ــون ۷٩۷،۸۷۳،۴۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ری ــج میلی و پن
ب-بودجــه شــرکتهای دولتــی، بانکها و مؤسســات 
ــدها  ــاظ درآمـ ــت از لحـ ــه دولـ ــته ب ــی وابس انتفاع
ــارده  ــر چه ــغ ب ــار بال ــن اعتب ــع تأمی ــایر مناب و س
میلیــون و ســیصد و پنجــاه و نــه هـــزار و دویســـت و 
بیســـت و پـــنج میلیــارد و پانصــد و هفتــاد و هشــت 
از  و  ریــال  میلیــون ۲۲۵،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰،۱۴،۳۵٩ 
حیــث هزینههــا و ســـایر پرداختهــا بالــغ بــر چهــارده 
میلیــون و ســیصد و پنجــاه و نــه هــزار و دویســت و 
بیســت و پنــج میلیــارد و پانصــد و هفتــاد و هشــت 

میلیــون ۱۴،۳۵٩،۲۲۵،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ریــال 

اقتصاد

پزشکیان:
اذن مقام معظم رهبری،

 کشور را از بحران خالء بودجه
 در سال 99 نجات داد

نایـــب رییـــس مجلـــس گفـــت: مقـــام معظـــم 
رهبـــری تاییـــد کردنـــد کـــه بودجـــه براســـاس 
ــا  ــود تـ ــب شـ ــی تصویـ ــون اساسـ ــل ۸۵ قانـ اصـ

کشـــور بـــدون بودجـــه نمانـــد. 
ـــکیان،  ـــعود پزش ـــت، مس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــرای  ـــاب ب ـــم انق ـــر معظ ـــه اذن رهب ـــاره ب ـــا اش ب
ـــه  ـــق الیحـــه بودج ـــه کمیســـیون تلفی ـــال مصوب ارس
ــدگان  ــت: نماینـ ــان، گفـ ــورای نگهبـ ــه شـ ٩٩ بـ
هفتـــه گذشـــته در جلســـات علنـــی مجلـــس 
ـــود  ـــاعد نب ـــی مس ـــال برخ ـــا ح ـــد، ام ـــور یافتن حض
و پـــس از انجـــام تســـت کرونـــا از بیـــن ۳۰ نفـــر 
ـــار  ـــن آم ـــه ای ـــد ک ـــام ش ـــت اع ـــر مثب ـــواب ۵ نف ج
ـــد. ـــش یاب ـــر افزای ـــان ۲٩۰ نف ـــت در می ـــن اس ممک

نایـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی، بـــا 
بیـــان اینکـــه برگـــزاری جلســـات علنـــی بـــرای 
ـــدگان  ـــی نماین ـــای مردم ـــه و دیداره ـــی بودج بررس
ــور  ــاط کشـ ــام نقـ ــا را در تمـ ــد کرونـ ــی توانـ مـ
ـــورای  ـــس ش ـــس مجل ـــزود: ریی ـــد، اف ـــترش ده گس
اســـامی بـــا توجـــه بـــه ایـــن شـــرایط از مقـــام 
معظـــم رهبـــری درخواســـت کـــرد کـــه بودجـــه 
ســـال ٩٩ نیـــز کـــه توســـط کمیســـیون تلفیـــق 
ــی  ــون اساسـ ــل ۸۵ قانـ ــاس اصـ ــی، براسـ بررسـ
ـــا  ـــود ت ـــال ش ـــان ارس ـــورای نگهب ـــه ش ـــب و ب تصوی

کشـــور بـــدون بودجـــه نمانـــد.
ـــز در  ـــری نی ـــم رهب ـــام معظ ـــه داد: مق وی ادام
ـــد  ـــد کردن ـــس تایی ـــس مجل ـــه ریی ـــه نام ـــخ ب پاس
ـــی  ـــون اساس ـــل ۸۵ قان ـــاس اص ـــه براس ـــه بودج ک
تصویـــب شـــود همچنیـــن اجـــازه فرمودنـــد 
ــه  ــی کـ ــا زمانـ ــاورزی تـ ــاد کشـ ــه وزارت جهـ کـ
نماینـــدگان درگیـــر بـــا کرونـــا، درمـــان شـــوند و 
ـــا  ـــود ب ـــه ش ـــروس گرفت ـــن وی ـــترش ای ـــوی گس جل

سرپرســـت بـــه فعالیـــت خـــود ادامـــه دهـــد.
ـــت و  ـــد رف ـــه بای ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــکیان ب پزش
ـــا  ـــود ت ـــدود ش ـــور مح ـــاط کش ـــام نق ـــا در تم آمده
بتـــوان ویـــروس کرونـــا را کنتـــرل کـــرد، افـــزود: 
همزمـــان بـــا محدودیـــت رفـــت و آمـــد مـــردم، 
ـــان  ـــد درم ـــز بای ـــروس نی ـــن وی ـــا ای ـــر ب ـــراد درگی اف
ـــج  ـــور را فل ـــا کش ـــورت کرون ـــر اینص ـــوند در غی ش

ـــد. ـــی کن م
وی ادامـــه داد: در برخـــی کشـــورها بـــرای 
ـــه  ـــی ب ـــی و امنیت ـــای نظام ـــا نیروه ـــا کرون ـــه ب مقابل
ـــکاری  ـــه هم ـــر کســـی ک ـــا ه ـــد و ب ـــده ان ـــدان آم می
نمـــی کنـــد برخـــورد مـــی کننـــد چراکـــه هـــر 
فـــرد بیمـــار مـــی توانـــد ۲۰ نفـــر دیگـــر را نیـــز 

درگیـــر ویـــروس کنـــد.

 آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی آببــران نهــر کنــد آرخــی یکصــد و ســه ســیصد و ســی بــه شــماره ثبــت 399 و شناســه ملــی 14002951822 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/21 و مجــوز شــماره 299 مــورخ 1398/02/29 از اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان عجــب شــیر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : بیــان مالــی ســال 
هــای 95 الــی 97 مــورد تصویــب قــرار گرفــت . روزنامــه عجــب شــیر بــه عنــوان روزنامــه اصلــی و روزنامــه ســرخاب بــه عنــوان روزنامــه علــی البــدل بــرای درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. 
آقــای عبــاس نــوروزی بــه کــد ملــی 5069636669 و آقــای عبــاس توکلــی بــه کــد ملــی 5069626272 و آقــای بهمــن راکبــی بــه کــد ملــی 5069113860 بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره 
و آقایــان اصغــر رضائــی پــور بــه کــد ملــی 5069090208 و وحیــد اســعدی پــور بــه کــد ملــی 5069127076 بــه عنــوان عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. 
آقــای خلیــل صادقــی عجــب شــیر بــه کــد ملــی 5069631357 بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای یوســفعلی ســاجدی واحــدی بــه کــد ملــی 5069621378 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای 
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. تعــداد اعضــا از 99 نفــر بــه 322 نفــر افزایــش یافــت در نتیجــه ســرمایه شــرکت از 99 ســهم 150000 ریالــی بــه 322 ســهم 150000 ریالــی افزایــش و 

در نهایــت ســرمایه شــرکت از مبلــغ 14850000 ریــال بــه مبلــغ 48300000 ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح مذکــور اصــاح گردیــد. -
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )795236(

م.الف 241
ــاده 13  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابر رای شــماره 139860304009001139 
مورخــه 1398/11/15 هیئــت اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمانهای 
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
حــوزه ثبــت ملــک هریــس و تصرفــات مالکانــه 
و بامعــارض آقــای اصغــر حامــدی بلویــردی به 
شــماره ملــی 1738603539 در شــش دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
4932/26 متــر مربــع تحــت پــاک 5- اصلــی 
ــش  ــردی بخ ــتای بلوی ــی روس ــع در اراض واق
ــورد  ــس م ــک هری ــت مل ــز حــوزه ثب 24 تبری
ــا  ــردی ب ــی بلوی ــل عزت ــای خلی ــی از آق ابتیاع
ــر ســند  ــردی براب ــت اصغــر حامــدی بلوی وکال
قطعــی غیــر منقــول  بــه شــماره  3909 
مورخــه1393/06/23 بــه متقاضــی پرونده اصغر 
ــت  ــه  و مالکی ــال یافت ــردی انتق ــدی بلوی حام
ایشــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15 
روز آگهــی مــی شــود. در صورتــی که اشــخاص 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س نســبت ب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
الصــاق آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه  1398/11/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه   1398/12/15 
رئیس اداره ثبت اسناد و مدارک 

شهرستان هریس - حسین نصیر زاده
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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان 

شرقی خبر داد:
جریمه ۵.۵ میلیون روپیه ای یک 

شرکت وارداتی در تبریز

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان آذربایجــان 
شــرقی از جریمــه ۵.۵ میلیــون روپیــه ای یــک 

ــر داد. ــز خب ــی در تبری ــرکت واردات ش
ــار  ــی اظه ــیداحد یوزباش ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
داشــت: برابــر گــزارش بانــک ســامان شــعبه مرکــزی 
تبریــز دایــر بــر عــدم ایفــای تعهــدات واردکننــدگان 
ــن  ــی در ای ــات دولت ــت ارز و خدم ــال دریاف در قب
اداره کل تشــکیل پرونــده شــد و مــورد بررســی قــرار 

گرفــت.
وی گفــت: یــک شــرکت وارداتــی در تبریــز اقدام 
بــه افتتــاح یــک فقــره حوالــه ارزی برابــر تعهــد نامه 
ورود و ترخیــص و ارائــه بــرگ ترخیص کاالهــای 
ــط  ــرده و توس ــور ک ــارج کش ــده از خ ــداری ش خری
بانــک ســامان شــعبه تبریــز جمعــاً مبلــغ ۵ میلیــون 
و۵۰۰ هــزار روپیــه هنــد بــه شــرکت فــوق تحویــل 

داده شــده اســت.
ــی و  ــررات بانک ــاس مق ــر اس ــزود: ب ــی اف یوزباش
ــص  ــن ترخی ــود ضم ــف ب ــرکت موظ ــی ش گمرک
کاالی دانــه کنجــد بــه میــزان ۵۷ هــزار کیلوگــرم، 
پروانــه گمرکــی مطابــق بــا ثبــت ســفارش و اســناد 
ــخ  ــاه از تاری ــدت ســه م ــه م ــر ب ــی را حداکث تحویل
اعامیــه فــروش ارز بــه بانــک ارائــه دهــد تــا نســبت 

ــه رفــع تعهــد ارزی اقــدام شــود. ب
وی اظهــار داشــت: بــه دلیــل عــدم حضــور 
ــا  ــدارک محکمــه پســند و ب ــه م ــدم ارائ متهــم و ع
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــی های ص ــات و بررس تحقیق
ــوده  ــلم ب ــرز و مس ــام وارده مح ــن اداره کل، اته ای
ــت  ــه پرداخ ــی ب ــرات حکومت ــون تعزی ــق قان و طب
ــد در  ــه هن ــون روپی ــغ ۵.۵ میلی ــه مبل ــن ارز ب عی
ــد و کارت  ــوم ش ــز محک ــامان تبری ــک س ــق بان ح
بازرگانــی وی نیــز بــه مــدت شــش مــاه تعلیــق شــد.

شرکت های دانش بنیان از مالیات
 و سود بازرگانی معاف شدند

ــود  ــوارض و س ــی، ع ــوق گمرک ــت از حق  معافی
بازرگانــی، نــوع دیگــری از معافیت هایــی اســت 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــوی معاون ــه از س ک
جمهــوری بــرای شــرکت های دانــش بنیــان در 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــه  ــده ب ــه ش ــات ارائ ــا، خدم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی را  ــای مختلف ــان حوزه ه ــش بنی ــرکت های دان ش
در بــر می گیــرد. ارائــه انــواع خدمــات و معافیت هــا 
در حــوزه مالیــات و حقــوق و عــوارض گمرکــی 
ــده  ــی ش ــش بین ــی پی ــته های حمایت ــی از بس یک

ــت. ــرکت ها اس ــن ش ــت از ای ــرای حمای ب
ــان در  ــای شــرکت های دانش بنی ــواع معافیت ه ان
موضــوع مالیــات، حقــوق و عــوارض گمرکــی و ســود 
ــده  ــیم ش ــی تقس ــای مختلف ــی در حوزه ه بازرگان
اســت. نــوع خاصــی از شــرکت های دانش بنیــان 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــد معاون ــا تایی ــال ب ــر س ه
ریاســت جمهــوری بــه ســازمان امــور مالیاتــی 
معرفــی می شــوند تــا از معافیت هــای تعییــن شــده 

ــوند. ــوردار ش ــون برخ در قان
ــتقر  ــان مس ــش بنی ــرکت های دان ــن ش همچنی
برخــی  از  نیــز  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  در 
معافیت هــای مالیاتــی برخــوردار هســتند، کارکنــان 
فعــال در شــرکت های دانش بنیــان نیــز بــا پیگیــری 
ــوری از  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

معافیــت مالیاتــی بهره منــد می شــوند.
ســود بازرگانــی در واقــع مالیــات غیــر مســتقیم 
ــارت  ــون تج ــاس قان ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــا وجه ی
ــی  ــادر م ــران ص ــه وزی ــب نام ــی تصوی ــی ط خارج
ــت  ــت. دول ــی اس ــوق گمرک ــدا از حق ــردد  و ج گ
ــا  ــی هــر یــک از کاالهــا را ب ــد ســود بازرگان می توان
توجــه بــه سیاســت هــای خــود هــر زمــان کــه الزم 
بدانــد اضافــه نمــوده یــا کــم کنــد. دولــت بــا توجــه 
ــه و  ــد و عرض ــزان تولی ــادی، می ــرایط اقتص ــه ش ب
ــد  ــی توان ــالیانه م ــورت س ــه ص ــور ب ــای کش تقاض

ــد. ــر ده ــی را تغیی ــود بازرگان ــغ س مبل
ســود بازرگانــی توســط گمــرک بــه صــورت 
ــط از  ــی فق ــود بازرگان ــود، س ــی ش ــذ م ــی اخ ریال
ــرف در  ــرای مص ــه ب ــی ک ــی و کاالهای واردات قطع
کشــور اظهــار و از گمــرک ترخیــص می شــوند، 

ــود. ــی ش ــت م دریاف

کمبودی در تامین کاالهای اساسی
 در آذربایجان شرقی وجود ندارد 

جانشــین رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجان شــرقی 
ــای  ــود کااله ــای کمب ــای فضــای مجــازی در الق ــه هجمه ه ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــرده و هیچگون ــه نک ــا توج ــن هجمه ه ــه ای ــردم ب ــت: م ــی، گف اساس

نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 
ــز  ــد از مراک ــیه بازدی ــتی، در حاش ــی راس ــا، غامعل ــزارش ایرن ــه گ ب
پخــش، عمــده و خــرده فروشــی و فروشــگاه هــای زنجیــره ای در گفــت 
ــت  ــات ثب ــتمر اطاع ــش مس ــد و پای ــزود: رص ــگاران اف ــا خبرن ــو ب و گ
شــده موجــودی انبارهــا در ســامانه جامــع انبارهــا ادامــه دارد و کاالهــای 
ــن  ــود تامی ــت و کمب ــه محدودی ــدون هیچگون ــتان ب ــردم اس ــی م اساس

مــی شــود.
ــازمان  ــوی س ــده از س ــی ش ــش بین ــدات پی ــه تمهی ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــار داش ــی اظه ــای اساس ــن کااله ــوص تامی ــتان در خص ــت اس صم
مایحتــاج عمومــی و کاالهــای اساســی مــورد نیــاز شــهروندان اســتان و 
شهرســتان تبریــز اعــم از برنــج، روغــن، قنــد، شــکر و چــای در انبارهــای 

ــه وفــور وجــود دارد. مراکــز پخــش عمــده و خــرده ب
معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــازرس  ــتمر ۱۷۰ ب ــور مس ــه حض ــاره ب ــا اش ــز ب ــرقی نی ــان ش آذربایج
ــای  ــروه ه ــت: گ ــز، گف ــتان تبری ــتان و شهرس ــطح اس ــازمان در س س
بازرســی بــه صــورت مجــزا و در قالــب گشــت هــای مشــترک بــا اتحادیــه 
هــا اقدامــات نظارتــی را بــرای حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان انجام 
مــی دهنــد و بــا متخلفــان بــر اســاس قانــون نظــام صنفــی برخوردهــای 

ــی شــود. الزم انجــام م
ــوروز ٩٩ از ۵  ــام ن ــژه ای ــی وی ــاز طــرح نظارت ــرز رضــازاده، از آغ فریب
اســفند تــا ۱۵ فروردیــن ســال آینــده خبــر داد و افــزود: ســازمان صمــت 
ــده و  ــز عم ــش، مراک ــای پخ ــرکت ه ــی از ش ــارت و بازرس ــتان، نظ اس
ــرار  ــتور کار ق ــره ای را در دس ــای زنجی ــگاه ه ــی و فروش ــرده فروش خ

ــت. داده اس

پلمپ 3 انبار ضایعات
 توسط شهرداری منطقه 2 تبریز 

ــت  ــور رعای ــه منظ ــز ب ــه ۲ تبری ــهرداری منطق ش
ــاری  ــیوع بیم ــری از ش ــتی و جلوگی ــائل بهداش مس
کرونــا، اقــدام بــه پلمــپ ۳ انبــار تجمــع ضایعــات کرد. 
بــه گــزارش شــهریار، بــا اســتفاده از حکــم قضائــی 
دادســتان محتــرم تبریــز، معاونــت خدمــات شــهری 
منطقــه ۲ بــرای جلوگیــری از شــیوه بیمــاری کرونــا 
و جهــت رعایــت مســائل بهداشــتی، ۳ انبــار تجمــع 

ضایعــات را پلمــپ کــرد.
ــمس  ــه ش ــقدم، محل ــع در پیش ــا واق ــن انباره ای
ــال  ــاه ح ــور رف ــه منظ ــهند؛ ب ــوی س ــاد و در ک آب
ــورد  ــل، م ــاکنین مح ــامتی س ــظ س ــی و حف اهال
پلمــپ نیروهــای خدمــات شــهری منطقــه ۲ تبریــز 

ــت. ــرار گرف ق

به مناسبت هفته منابع طبیعی نماینده ولی امر 
مسلمین  در استان و امام جمعه محبوب و مردمی 

کالنشهرتبریز یک اصله نهال غرس نمودند 

ـــزداری  ـــی و آبخی ـــع طبیع ـــي اداره کل مناب ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
اســـتان: نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی و امـــام جمعـــه 
ـــبت روز  ـــی بمناس ـــع طبیع ـــه مناب ـــز در هفت ـــی  تبری ـــوب و مردم محب
ـــی  ـــکاری یک ـــتند درخت ـــام داش ـــال، اع ـــرس نه ـــد از غ ـــکاری بع درخت
از کارهـــای ارزشـــمند و مفیـــدی اســـت کـــه بـــرای محیـــط زیســـت 

ـــودمندی دارد. ـــرات س اث
ـــژه  ـــه وی ـــت توج ـــط زیس ـــث محی ـــه بح ـــد ب ـــد:  بای ـــان افزودن ایش
ـــگل  ـــوا و جن ـــن، ه ـــاک، آب، زمی ـــامل خ ـــت ش ـــط زیس ـــود. محی ای ش
ـــاش  ـــت ت ـــط زیس ـــتن محی ـــه داش ـــزه نگ ـــتی در پاکی ـــت و بایس ـــا اس ه

ـــم. کنی
ــم  ــیدمحمدعلی آل هاشـ ــر سـ ــلمین دکتـ ــام والمسـ ــه االسـ حجـ
در حاشـــیه غـــرس یـــک اصلـــه نهـــال بـــه مناســـبت هفتـــه منابـــع 
طبیعـــی کـــه بـــا حضـــور آقـــای رحیـــم مهـــردادی سرپرســـت اداره 
ـــام  ـــه االس ـــرقی و  حج ـــان ش ـــی و آبخیزداریآذربایج ـــع طبیع کل مناب
ـــه در  ـــی فقی ـــی ول ـــوزه نمایندگ ـــئول ح ـــی مس ـــد نجف ـــلمین مجی والمس
ـــا ۲۱  ـــت: ۱۵ ت ـــت ،گف ـــورت پذیرف ـــتان ص ـــاورزی اس ـــازمان جهادکش س
ـــن   ـــی و همچنی ـــع طبیع ـــه مناب ـــوان هفت ـــت عن ـــال تح ـــر س ـــفند ه اس
ـــردم  ـــه م ـــت. ک ـــده اس ـــذاری ش ـــت نامگ ـــن روز طبیع ـــیزدهم فروردی س
ــاش  ــت تـ ــت از طبیعـ ــت و حراسـ ــت در حفاظـ ــد در روز طبیعـ بایـ

مضاعفـــی داشـــته باشـــند.
ـــکاری  ـــه درخت ـــام ب ـــن اس ـــن مبی ـــه در دی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت؛  ـــده اس ـــات آم ـــرد: در روای ـــار ک ـــت، اظه ـــده اس ـــراوان ش ـــد ف تاکی
ـــره  ـــوه آن درخـــت به ـــایه و می ـــن از س ـــکارد و مومنی ـــی ب هرکـــس درخت
ـــاداش  ـــر و پ ـــال اج ـــد متع ـــزد خداون ـــد، ن ـــتفاده نماین ـــوند و اس ـــد ش من

ـــادی دارد. زی
ـــز  ـــه تبری ـــام جمع ـــرقی و ام ـــان ش ـــه در آذربایج ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــد  ـــال جدی ـــا در س ـــود ت ـــدواری نم ـــراز امی ـــود، اب ـــخنان خ ـــان س در پای
بـــه محیـــط زیســـت توجـــه ویـــژه ای شـــود، ان شـــاءا... خداونـــد بـــا 
ـــامی  ـــن اس ـــا را از میه ـــاری کرون ـــروس و بیم ـــود وی ـــرم خ ـــف و ک لط

ـــد. ـــن نمای ـــه ک ـــا ریش م

باران و برف دوباره آذربایجان شرقی را فرا می گیرد 
رییــس گــروه پیش بینــی اداره کل هواشناســی آذربایجان شــرقی گفــت: 
از اواخــر روز جمعــه بــا ورود ســامانه جدیــد بارشــی بــه اســتان، بــارش بــاران 

و در نواحــی سردســیر بــارش بــرف دوبــاره آغــاز می شــود. 
بــه گــزارش شــهریار، محمــد امیدفــر افــزود: فعالیــت ایــن ســامانه 
ــاد  ــی و وزش ب ــه گرفتگ ــرق، م ــد و ب ــرش رع ــب غ ــن موج همچنی

ــی شــود. ــا نســبتا شــدید در ســطح اســتان م گاهــی ت
او اظهــار داشــت: در پــی نفــوذ ایــن ســامانه احتمــال آبگرفتگــی معابــر 
ــرف،  ــر و جــاده هــا، در برخــی نواحــی کــوالک ب عمومــی، لغزندگــی معاب
کاهــش دیــد و اختــال در تــردد خودروهــا در راه هــای ارتباطــی بــه ویــژه 

گردنــه هــا و جــاده هــای کوهســتانی پیــش بینــی مــی شــود.
رییــس گــروه پیــش بینــی اداره کل هواشناســی آذربایجــان  شــرقی 
ــروری  ــفرهای غیرض ــرد، از س ــه ک ــدگان توصی ــافران و رانن ــه مس ب
اجتنــاب کــرده و در کنــار رعایــت نــکات ایمنــی خودروهــای خــود را 

ــد. ــزات زمســتانی مجهــز کنن ــه تجهی ب
امیدفــر، انجــام اقدامــات بــه موقــع در خصــوص آبگرفتگــی معابــر عمومــی و 
توجــه کشــاورزان بــه توصیه های کارشناســان جهاد کشــاورزی را خواســتار شــد.

او گفــت: در زمــان کنونــی) ۱۰ و ۴۵ دقیقــه( کلیبــر بــا ٩ درجــه باالی 
صفــر و هشــترود بــا صفــر درجــه ســانتی گــراد بــه ترتیــب گرمتریــن و 
ســردترین شــهرهای اســتان بــوده و دمــای تبریــز ۷ درجــه بــاالی صفــر 

اســت.

شهر و شورا

شــهردار مراغــه گفــت: از ابتــدای ســال 
ــد  ــال ۷۷ درص ــن امس ــان بهم ــا پای ــاری ت  ج
ــق شــده  ــدی بودجــه محق ــای درآم از ردیف ه

ــت. اس
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا احمــدی 
ــارد  ــدود ۶۸.۵ میلی ــدت، ح ــن م ــزود: در ای اف
تومــان از ایــن بودجــه محقــق شــده و بــا 
ــی  ــای پایان ــودن روزه ــش ب ــه درپی ــه ب توج
ســال پیــش بینــی مــی شــود ایــن میــزان بــه 

ــود. ــک ش ــد نزدی ۱۰۰ درص
از  میــزان  ایــن  تحقــق  داد:  ادامــه  وی 
بودجــه ۸٩ میلیــارد تومانــی مصوب شــهرداری 
مراغــه در حالــی اســت کــه وضعیــت اقتصــادی 
و رکــود بــازار مســکن و ســاخت و ســازها بیش 

ــی شــود. ــی احســاس م ــر زمان از ه
وی بــا بیــان اینکــه ســال جــاری بــه عنــوان 
ســال عمــران و آبادانــی شــهری اســت، اضافــه 
کــرد: تخصیــص حــدود ۴۸.۵ درصــد از بودجــه 
ــول  ــی در ط ــش عمران ــه بخ ــاری ب ــال ج س
ــان از  ــوده و نش ــابقه ب ــی س ــر ب ــالیان اخی س

ــی شــهرداری اســت. ــرد عمران رویک
ــرا  ــای اجـ ــرح هـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ

ـــرض  ـــت: تع ـــه گف ـــهری مراغ ـــران ش ـــده عم ش
پـــل دژبانـــی و احـــداث بوســـتان نیایـــش در 
کنـــار نهضـــت آســـفالت ریـــزی و پیـــاده رو 
ـــده  ـــرا ش ـــای اج ـــرح ه ـــن ط ـــم تری ـــازی مه س
در ســـال جـــاری توســـط شـــهرداری بـــوده 

ـــت. اس
ــرح  ــی ط ــات اجرای ــاز عملی ــزود: آغ وی اف
ــری، ۴۵  ــای ۶۵ مت ــان ه ــداث خیاب ــای اح ه
ــال  ــد فص ــلیمانی ح ــردار س ــهید س ــری ش مت

ــری  ــادر و ۳۵ مت ــدان م ــا می ــدان ســهند ت می
ــی  ــرح های ــه ط ــهر از جمل ــه گلش ــر ب الغدی
اســت کــه در ســال جــاری آغــاز شــده اســت.

هــای  طــرح  اجــرای  داد:   ادامــه  وی 
مسیرگشــایی کــه درو طــول ســال هــای اخیــر 
ــره  ــه ســاز گشــودن گ ــوده، زمین ــر ب کــم نظی
ــه در  ــور ترافیکــی درون شــهری مراغ ــای ک ه
ســال هــای آینــده و نیــز توســعه شــهر اســت.

ــارد  ــه ۱۱۰ میلی ــه بودج ــاره ب ــا اش وی ب

ــرای ســال آینــده  ــی شــهرداری مراغــه ب تومان
ــزه  ــال وی ــز س ــده نی ــال آین ــرد: س ــه ک اضاف
ــزرگ عمــران  ــای ب ــرای اجــرای طــرح ه ای ب
ــایی  ــای مسیرگش ــرح ه ــژه ط ــه وی ــهری ب ش

ــود. ــد ب خواه
ــای  ــی ه ــا رایزن ــت: ب ــه گف ــهردار مراغ ش
ــا مشــارکت و ســرمایه گــذاری  انجــام شــده، ب
ــرارگاه  ــام )ره( و ق ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س
خاتــم االنبیــا )ص( طــرح هــای بــزرگ عمرانــی 
ــام  ــه انج ــهر مراغ ــده در ش ــال آین ــز در س نی

مــی شــود.
احمــدی افــزود: اجــرای چنــد روگــذر و نیــز 
احــداث مجتمــع هــای مســکونی ارزان قیمــت 
از جملــه طــرح هایــی اســت کــه بــا مشــارکت 
ــده  ــه در ســال آین ــا در شــهر مراغ ــن نهاده ای

انجــام خواهــد شــد.
شــهر  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  مراغــه 
ــش از  ــا بی ــز ب ــد از تبری ــرقی بع آذربایجان ش
ــری  ــت در ۱۲۷ کیلومت ــر جمعی ــزار نف ۱۸۶ ه
تبریــز مرکــز اســتان قــرار گرفتــه و در ابتــدای 
ــت  ــول، پایتخ ــان مغ ــی ایلخان دوران فرمانروای

ــت. ــوده اس ــله ب ــن سلس ای

ناســا اعــام کــرد کــه یــک ســیارک در مــاه آوریــل از کنــار 
زمیــن عبــور خواهــد کــرد. 

ــی  ــه ردیاب ــه وظیف ــا ک ــان ناس ــنا، محقق ــزارش ایس ــه گ ب
ــخ  ــیارک در تاری ــن س ــه ای ــد ک ــد، می گوین ــیارک ها را دارن س
۲٩ آوریــل)۱۰ اردیبهشــت( از فاصلــه ۶.۲٩ میلیــون کیلومتــری 

ــور خواهــد کــرد. ــن عب زمی
ناســا تخمیــن زده کــه ایــن ســیارک کــه »OR۲« نــام دارد، 
ــه  ــا ســرعت حــدود ۸.۷ کیلومتــر در ثانیــه، در حــال آمــدن ب ب

ســمت ســیاره زمیــن اســت.
در نزدیک تریــن فاصلــه ایــن ســیارک بــا زمیــن، ایــن 
ســنگ فضایــی حــدود ۰.۰۴۲۰۵ واحــد نجومــی نزدیــک زمیــن 
خواهــد شــد. یــک واحــد نجومــی، متوســط فاصلــه میــان زمیــن 
ــت.  ــر اس ــون کیلومت ــدود ۱۴٩.۶ میلی ــوده و ح ــید ب و خورش
ــه  ــه فاصل ــل ب ــخ ۲٩ آوری ــیارک »OR۲« در تاری ــن س بنابرای

ــید. ــد رس ــن خواه ــری از زمی ــون کیلومت ۶.۲٩ میلی
بنــا بــه گزارش هــای انجمــن سیاره شناســی، قطــر ایــن 

ــت. ــر اس ــیارک ۴.۱ کیلومت س
ــرام  ــن اج ــه چنی ــال اینک ــد احتم ــان می گوین ستاره شناس

ــر  ــت و ه ــزار اس ــک در ۵۰ ه ــند ی ــن برس ــه زمی ــمانی ب آس
۱۰۰ ســال یــک بــار ممکــن اســت رخ دهــد. بنابرایــن احتمــال 
ــای  ــت و ج ــم اس ــیار ک ــن بس ــا زمی ــیارک ب ــن س ــورد ای برخ

ــت. ــی نیس نگران
»بــروس بتــز« از گــروه بین المللــی ستاره شناســان اظهــار کــرد، 
ــا وســعت چنــد متــری، اغلــب اوقــات در  ســیارک های کوچــک ب

ــد. ــی را ایجــاد می کنن ــوزند و آســیب های کم اتمســفر می س

شهاب ســنگ  مثــال،  عنــوان  بــه  داد،  ادامــه  وی 
»چلیابینســک« کــه حــدود ۲۰ متــر بــود، در ســال ۲۰۱۳ 
بــاالی شــهر چلیابینســک متاشــی گردیــد. در  میــادی 

ــد  ــر ۱۰۰۰ نفــر اعــام گردی ــغ ب ــه بال مجروحــان ایــن حادث
ــا  ــدن پنجره ه ــرد ش ــتن و خ ــر شکس ــا در اث ــتر آن ه ــه بیش ک

ــد. ــت شــده بودن دچــار مصدومی
ــر ســوختن ایــن جــرم در آســمان  ــور خیره کننــده ای در اث ن
ــهر  ــر ش ــه ب ــود ک ــن ب ــدازه ای روش ــه ان ــه ب ــد ک ــد آم پدی

ــد. ــایه افکن ــک س چلیابینس
 در ســال ۲۰۱۸ میــادی، شــورای ملــی علــوم فنــاوری 
آمریــکا، پتانســیل های مخــرب ســیارک های بــزرگ را در قالــب 

ــه داد. ــزارش ارائ ــک گ ی
ــک  ــر از ی ــمانی بزرگت ــرام آس ــه اج ــد ک ــان می گوین محقق
ــاس  ــیب هایی در مقی ــروز آس ــه ب ــر ب ــد منج ــر می توانن کیلومت

ــی شــوند. جهان
بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع بایــد اشــاره کــرد کــه 
محققــان معتقدنــد، ســیارکی کــه منجــر بــه مــرگ دایناســورها 

ــت. ــته اس ــعت داش ــر وس ــدود ۱۰ کیلومت ــده، ح ش

ــهرداری  ــماندهای شـ ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــل سـ مدیرعامـ
ـــده  ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــز ت ـــی تبری ـــه گاه قدیم ـــت: زبال ـــز گف تبری
ـــد  ـــماندهای جدی ـــود و پس ـــی ش ـــته م ـــل بس ـــورت کام ـــه ص ب
تولیـــدی شـــهر در ســـلول هـــای جدیـــد و پیشـــرفته مرکـــز 

ـــد.  ـــد ش ـــن خواه ـــز دف ـــی تبری ـــی و مهندس ـــن فن دف
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــا اصغ ـــا، علیرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
زبالـــه گاه قدیمـــی تبریـــز از چنـــد هفتـــه پیـــش در حـــال 
ــازمان  ــین آالت سـ ــاماندهی اســـت، گفـــت: تمامـــی ماشـ سـ
ــاه  ــا یـــک مـ ــتند و تـ ــال کار هسـ ــماند در حـ مدیریـــت پسـ
آینـــده تـــاش می کنیـــم تـــا ایـــن زبالـــه گاه قدیمـــی بـــه 

صـــورت کامـــل بســـته شـــود.
ــت  ــازمان مدیریـ ــی سـ ــتگاه کمپرسـ ــزود: ۲۰ دسـ وی افـ
ـــاء  ـــم االنبی ـــرارگاه خات ـــی ق ـــتگاه کمپرس ـــماندها و ۱۰ دس پس
در کنـــار دیگـــر لودرهـــا و دیگـــر ماشـــین آالت ســـازمان در 

حـــال فعالیـــت هســـتند.
ــهرداری  ــماندهای شـ ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــل سـ مدیرعامـ
ــتی  ــی و بهداشـ ــن اصولـ ــه دفـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــز بـ تبریـ

دیگـــر  از  نیـــز  پزشـــکی  و  بیمارســـتانی  پســـماندهای 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــت، گفـ ــا اسـ ــای مـ اولویت هـ
بی خطـــر ســـازی و عـــادی ســـازی پســـماندهای پزشـــکی و 

ــت. ــده اسـ ــد کننـ ــده تولیـ ــر عهـ ــتانی بـ بیمارسـ
ـــی  ـــن اصول ـــز روی دف ـــهرداری تبری ـــرد: ش ـــار ک ـــری اظه اصغ
ـــاش  ـــتانی ت ـــکی و بیمارس ـــماندهای پزش ـــن پس ـــتی ای و بهداش

مـــی کنـــد و بـــا آهـــک و آب آهـــک ایـــن پســـماندها دفـــن 
ـــوند. ـــی ش م

ــروس  ــوص ویـ ــازمان در خصـ ــن سـ ــات ایـ ــه اقدامـ وی بـ
ـــان  ـــن پاکبان ـــروس بی ـــن وی ـــترش ای ـــری از گس ـــا و جلوگی کرون
ـــواد  ـــماندها م ـــت پس ـــازمان مدیری ـــت: س ـــت و گف ـــاره داش اش
ضدعفونـــی و ماســـک در اختیـــار پاکبانـــان قـــرار داده اســـت 
ـــد. ـــاش کنن ـــهر ت ـــزی ش ـــرای تمی ـــوان ب ـــام ت ـــا تم ـــا ب ـــا آنه ت

ــهرداری  ــماندهای شـ ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــل سـ مدیرعامـ
تبریـــز گفـــت: دو دســـتگاه خـــودروی فـــورد تمـــام مکانیـــزه 
ـــرای حمـــل پســـماندهای  ـــان ب ـــارد توم ـــه ارزش ۳ میلی ـــدرن ب م
عـــادی شـــده بیمارســـتانی اختصـــاص یافـــت و از روز شـــنبه 
ــا منتقـــل  ــا آنهـ ــتانی بـ پســـماندهای عـــادی شـــده بیمارسـ

می شـــود.
ـــز  ـــوز تبری ـــه س ـــروگاه زبال ـــداث نی ـــرورت اح ـــه ض ـــری ب اصغ
ـــد  ـــز بای ـــون در شـــهر تبری ـــق قان ـــت: طب ـــرد و گف ـــد ک ـــز تاکی نی
ـــت  ـــا هم ـــم ب ـــود و امیدواری ـــداث ش ـــوز اح ـــه س ـــروگاه زبال نی

ـــود. ـــداث ش ـــروگاه اح ـــن نی ـــهر ای ـــورای ش ش

ناسا:

یک سیارک بزرگ 1۰ اردیبهشت از کنار زمین عبور می کند

۷۷ درصد از بودجه شهرداری مراغه محقق شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز:

زباله گاه قدیمی تبریز تا یک ماه آینده به صورت کامل بسته می شود

داشــتیم بــه قحطــی ماســک و ضــد عفونــی 
کننــده عــادت می کردیــم و تــازه راضــی شــده 
ــون،  ــا آب و صاب ــه شســتن دســت  ب ــم ک بودی
قابــل دســترس ترین گزینــه  راحت تریــن و 
بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســت کــه آژیــر خطــر 
شــرکت آب و فاضــاب بــه صــدا درآمــد و 

ــان آب هشــدار داد.  ــه قطعــی جری نســبت ب
بــه گــزارش ایســنا، شــرکت آب و فاضــاب 
ــیوع  ــه ش ــرد ک ــام ک ــرقی اع ــان ش آذربایج
ــه تکانــی، میــزان مصــرف  ــا و شــروع خان کرون
آب در آذربایجــان شــرقی را ۱۰ درصــد افزایش 
ــد در مصــرف آب صرفــه  داده و شــهروندان بای
جویــی کننــد، بــه دنبــال افزایــش ۱۰ درصدی 
مصــرف آب، بســیاری از هــم اســتانی ها بــا 
ــه  ــه طوریک ــدند، ب ــه ش ــار آب مواج ــت فش اف
ــد و  ــه شــفا می ده ــن آب ن ــد »ای ــد بودن معتق

ــد«. ــه می میران ن
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
بــه  ایــن خصــوص  آذربایجــان شــرقی در 
ایســنا گفــت: مصــرف آب در اســتان بــه طــور 
ــن  ــت، برهمی ــه اس ــش یافت ــمگیری افزای چش
ــروری  ــارف غیرض ــد از مص ــردم بای ــاس م اس
و خانــه تکانــی خــودداری کننــد. رعایــت 
ــری  ــا ام ــا کرون ــه ب ــردی در مقابل ــت ف بهداش
ضــروری بــوده ولــی مــردم بایــد مصــرف آب را 

ــد. ــت کنن ــی مدیری ــه خوب ب
ــرف  ــه مص ــان این ک ــا بی ــو ب ــا ایمانل علیرض
آب بــه صــورت اســتاندارد در کشــور ۱۵۰ لیتــر 

ــزود:  ــت، اف ــبانه روز اس ــرد در ش ــر ف ــرای ه ب
طــی یــک هفتــه  گذشــته، مصــرف آب در 
اســتان مــا بــه ویــژه در شــهر تبریــز، ۲۱۵ لیتــر 
ــده  ــرآورد ش ــر  ب ــر نف ــرای ه ــبانه روز ب در ش
ــر آب  ــش از ۵۰ لیت ــرد بی ــر ف ــی ه اســت، یعن
بیشــتر از اســتاندارد کشــوری مصــرف می کنــد.

ــرف  ــر مص ــاه اخی ــد م ــی چن ــت: ط او گف
ــرد در  ــر ف ــرای ه ــر ب ــتان ۱٩۰ لیت آب در اس
ــا شــیوع  ــا ب ــود، ام ــرآورد شــده ب شــبانه روز ب
ــزان  ــن می ــا، ای ــه تکانی ه ــاز خان ــا و آغ کرون
بــه ۲۱۵ لیتــر افزایــش یافتــه اســت. در برخــی 
مــوارد نیــز بــا وجــود آب کافــی در مخــازن بــا 
مشــکل مواجــه می شــویم؛ چــرا کــه بــه دلیــل 
اســتفاده  همزمــان مــردم از منابــع آبــی، شــبکه 
ــکل آب در  ــوده و مش ــی نب ــش کاف دارای کش

ــود. ــاد می ش ــق ایج ــی مناط برخ
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــهروندان  ــه ش ــه ب ــرقی در خاتم آذربایجــان ش
ــروری در  ــارف غیرض ــا از مص ــرد ت ــه ک توصی

ــد. ــودداری کنن ــام خ ــن ای ای
و  آب  شــرکت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فاضــاب، عصبانی تــر از ایــن حرف هــا بــود 
ــت«  ــوی اس ــای، ه ــواب ه ــق »ج ــا منط و ب
ــهروندان در  ــردن ش ــکاری نک ــی هم ــه تاف ب
ــه بســت و  ــیر را از فلک ــه آب، ش مصــرف بهین
جریــان آب برخــی مناطــق تبریــز را بــا صــدور 
ــرد. ــع ک ــاعاتی قط ــرای س ــی ب ــه قبل اطاعی

ــه  ــا مای ــان ها ب ــی انس ــود نامهربان ــا وج ب
حیــات و مصــرف بــی حــد و حســاب آب، 
ایــن روزهــا مایــه حیــات در دســترس ترین راه 

ــرای  ــی و شســتن دســت ها ب ــرای ضــد عفون ب
مبــارزه بــا کرونــا بــوده و قطعــی و افــت فشــار 
آب در حالــی روی داده اســت کــه بســیاری از 
ــی  ــود و قحط ــکل کمب ــا مش ــان ب هم وطنانم
محلول هــا و ژل هــای ضــد عفونــی کننــده 
دســت، مواجــه بــوده و آب تنهــا گزینــه بــرای 

ــت. ــان اس ــردن دست هایش ــز ک تمی
ــون،  ــا آب و صاب ــت ب ــوی دس ــت و ش شس
ــا  ــا کرون ــه ب ــان ترین راه مقابل ســریع ترین و آس
ــه  ــی ک ــژه آنهای ــه وی ــردم ب ــوم م ــرای عم ب
ــی کننــده  ــد ضدعفون ــرای خری ــی ب تمکــن مال
ــت  ــه دس ــد از جمل ــت ندارن ــران قیم ــای گ ه
فروش هــا، کــودکان کار، کارگــران، راننــدگان و 
....  بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه مصــرف آب 
در فصــل تابســتان بیــش از مــاه آخــر ســال بوده 
و جــا دارد شــرکت آب و فاضــاب، برخوردهــای 
ــد،  ــدر آب را نمی دانن ــا مردمــی کــه ق جــدی ب
را بــه فرصــت دیگــری موکــول کنــد، چــرا کــه 
االن وقــت تســویه حســاب نیســت و افــت فشــار 
آب یــا قطعــی آن می توانــد تبعــات جبــران 

ناپذیــری را در پــی داشــته باشــد.
ــرر  ــتن مک ــزارش، شس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
دســت ها بــا آب و صابــون در طــول شــبانه روز 
ــد  ــی مانن ــام فعالیت های ــد از انج ــل و بع و قب
غــذا خــوردن بــرای مقابلــه بــا کرونــا ویــروس 
جدیــد ضــروری بــوده و ایــن فراینــد ۲۰ الــی 
ــه  ــد توج ــد، بای ــول می انجام ــه ط ــه ب ۳۰ ثانی
کــرد کــه در مشــکل قطعــی آب، انگشــت 
اتهــام فقــط بــه ســمت شــرکت آب و فاضــاب 
نبــوده و شــهروندان نیــز بایــد در ایــن شــرایط 
ــرش و ســایر  ــی، شســتن ف ــه تکان بحــران خان
امــور غیــر ضــروری را کنــار گذاشــته و در 

ــد. ــت کنن ــتر دق ــرف آب بیش مص

اضافه شدن قطعی آب به قحطی ماسک و 
ضدعفونی کننده ها در آذربایجان شرقی 
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بلوچستان اعالم کرد
کشف 2 هزار عدد ماسک احتکار شده 

در زاهدان
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: دو هــزار عــدد ماســک و ۶ ظــرف 
ــی احتــکار  یــک لیتــری حــاوی محلــول ضــد عفون

شــده در زاهــدان کشــف شــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، حیـــدر میرزایـــی اظهـــار 
کـــرد: در ادامـــه اجـــرای طـــرح نظـــارت بـــر 
مراکـــز عرضـــه کاالی پزشـــکی و داروخانه هـــا، 
روز گذشـــته از تعـــداد ۵ داروخانـــه در ســـطح 
ـــه  ـــد ک ـــل آم ـــه عم ـــد ب ـــدان بازدی ـــتان زاه شهرس
ــده  ــه پرونـ ــرای ۳ داروخانـ ــتا بـ ــن راسـ در همیـ

ــد. تخلفاتـــی تشـــکیل شـ
وی افــزود: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تعــداد ۲ 
هــزار عــدد ماســک و ۶ ظــرف یــک لیتــری حــاوی 

محلــول ضــد عفونــی احتــکار شــده کشــف شــد.
ــی اســتان سیســتان  ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
و بلوچســتان افــزود: تمامــی اقــام مکشــوفه در 
ــز  ــی مرک ــرات حکومت ــعبه تعزی ــس ش ــور رئی حض
اســتان سیســتان و بلوچســتان در میــان شــهروندان 

ــع شــد. توزی
ـــترک  ـــت های مش ـــرد: گش ـــان ک ـــی خاطرنش میرزای
تعزیـــرات حکومتـــی بـــا همراهـــی نماینـــدگان 
ـــه  ـــکی ب ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت و دانش ـــازمان های صم س

صـــورت روزانـــه در حـــال انجـــام اســـت.
عرضــه  در  تخلفــات  شــهروندان  گفــت:  وی 
ــق  ــده را از طری ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــک و م ماس
ــا  ــا موضــوع ب ــد ت ــام دارن ــی ۱۳۵ اع ــامانه تلفن س

ــود. ــی ش ــت بررس فوری

یوسفیان مال مطرح کرد:
اشد مجازات برای محتکران اقالم 

دارویی و بهداشتی

ــرد:  ــد ک ــس تأکی ــی مجل عضــو فراکســیون والی
ــه  ــب ب ــی موج ــتی و داروی ــام بهداش ــکار اق احت
خطــر افتــادن جــان مــردم می شــود و مجــازات آن 

ــل اســت.  ــر مجــازات قت براب
ــفیان  ــزت اهلل یوس ــت، ع ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــا  ــع ب ــورد قاط ــرورت برخ ــر ض ــد ب ــا تأکی ــا ب م
اخــال گــران در امــر ســامت کشــور، اظهــار کــرد: 
ــور از  ــامت کش ــذا، دارو و س ــوزه غ ــال در ح اخ

ــدام دارد. ــا اع ــی ت ــازات ابتدای مج
شــورای  مجلــس  در  آمــل  مــردم  نماینــده 
ــی  ــردی داروی تقلب ــه داد: چنانچــه ف اســامی ادام
ــن دارو  ــر ای ــر اث ــاری ب ــد و بیم ــه کن ــازار ارائ ــه ب ب
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــل ش ــب قت ــد؛ مرتک ــوت کن ف
ــود. ــد ب ــل خواه ــازات قت ــرد مج ــن ف ــازات ای مج

افــزود:  مجلــس  در  مــردم   نماینــده  ایــن 
همچنیــن احتــکار اقــام دارویــی بــا احتــکار گنــدم، 
ــه  ــت، چراک ــاوت اس ــت متف ــن و گوش ــج، روغ برن
می  توانــد  بهداشــتی  و  دارویــی  اقــام  احتــکار 
ــوت  ــی ف ــراد و حت ــه اف ــروس ب ــال وی ــب انتق موج
بیمــار شــود لــذا بایــد بــرای محتکــران اقــام 

دارویــی اشــد مجــازات را در نظــر گرفــت.
وی یــادآور شــد: حتــی امــروز، نبــود مــواد 
شــوینده و بهداشــتی نیــز می توانــد موجــب انتقــال 
ــازات  ــد مج ــه بای ــود ک ــردم ش ــوت م ــروس و ف وی

ــت. ــر گرف ــران آن در نظ ــرای محتک ــنگینی ب س
عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس 
شــورای اســامی تأکیــد کــرد: عــدم عرضــه کاالهای 
ضــروری کــه در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا مواد 
ــی  ــام داروی ــده و اق ــی کنن ــد عفون ــوینده، ض ش
ــف  ــوده و تخل ــردم ب ــامت م ــه س ــه ب ــت، ضرب اس
جســمی و جانــی بــه شــمار می  آیــد و تــا مجــازات 

ــده اســت. ــن ش ــرای آن تعیی ــون ب ــدام در قان اع

مدیرکل دارو وزارت بهداشت: 
کمتر از 1۵ داروی وارداتی 

مشابه ایرانی دارد

ــذا و دارو  ــازمان غ ــر دارو س ــارت ب ــرکل نظ مدی
گفــت: تعــداد داروهــای وارداتــی کــه تولیــد داخــل 
ــه ۱۵  ــا ب ــداد آنه ــدود شــده و تع ــد بســیار مع دارن

ــد.  ــم نمی رس قل
بــه گــزارش ایرنــا، غامحســین مهرعلیــان افــزود: 
در حــوزه دارو بــا کاهــش واردات داروهــای خارجــی 
کــه تولیــد داخــل دارنــد از ابتــدای امســال حداقــل 
۲۰۰ میلیــون دالر کاهــش مصــرف ارز بــرای واردات 
ــن  ــی ای ــش بین ــم و پی ــده داری ــاخته ش داروی س
ــی ارزی  ــه جوی ــال صرف ــان س ــا پای ــه ت ــت ک اس
ــه  ــارج ب ــده از خ ــاخته ش ــوزه واردات داروی س ح

ــون دالر برســد. حــدود ۴۰۰ میلی
ــی  ــد داروهای ــش از ٩۰ درص ــه داد: بی وی ادام
کــه تولیــد داخــل دارنــد، وارداتشــان بســیار محــدود 
شــده اســت و بعضــا مــوارد معــدودی از ایــن داروهــا 
ــاص  ــات خ ــر ماحظ ــه خاط ــد ب ــه واردات دارن ک
بالینــی اســت کــه معاونــت درمــان وزارت بهداشــت 
ــرای برخــی بیمــاران خــاص اعــام کــرده اســت. ب

کانال واردات دارو از سوئیس اقدامی 
نمایشی است

ــال واردات دارو از  ــاد کان ــاره ایج ــان درب مهرعلی
ــال واردات دارو از  ــاد کان ــت: ایج ــز گف ــوئیس نی س
ــاق  ــت. اتف ــی داش ــه نمایش ــتر جنب ــوئیس بیش س
ــوئیس  ــم واردات دارو از س ــاده و حج ــی نیفت خاص
ــال  خیلــی کــم اســت. البتــه امیــد داریــم ایــن کان
ــون از  ــه تاکن ــی ک ــم داروی ــا حج ــود ام ــت ش تقوی
ایــن کانــال وارد شــده خیلــی کــم و در حــدود ۲.۳ 
ــورو اســت. فعــا عــدد کمــی اســت امــا  میلیــون ی
ــده  ــد و در آین ــدار باش ــال پای ــن کان ــم ای امیدواری
ــای  ــن داروه ــرای تامی ــتری ب ــک بیش ــد کم بتوانن

ــد.  ــاران در کشــور باش ــاز بیم ــورد نی م

معاون استاندار خراسان رضوی:
تمام مبادی ورودی خراسان رضوی 

به دقت بررسی می شود

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتانداری خراســان 
رضــوی گفــت: از روز یکشــنبه تمهیــدات خوبــی در خصــوص ورودی های 
مشــهد بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا اندیشــیده شــده، بــه جــد هــم 
پیگیــر ایــن قضیــه بــوده و در حــال انجــام فعالیت هایــی هســتند و تمــام 

مبــادی ورودی را مــورد توجــه و دقــت قــرار دادنــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، کوکـــب موســـوی، در خصـــوص تمهیـــدات 
ـــیوع  ـــگیری از ش ـــور پیش ـــه منظ ـــانی ب ـــروی انس ـــان و نی ـــرای کارکن ب
ـــه و  ـــتاد مقابل ـــه س ـــان مصوب ـــا هم ـــدات م ـــرد: تمهی ـــار ک ـــا، اظه کرون
ـــور ۵۰  ـــز حض ـــا نی ـــان مبن ـــر هم ـــوده و ب ـــروس ب ـــا کروناوی ـــگیری ب پیش
درصـــد کارکنـــان در دســـتگاه های اجرایـــی را داشـــتیم کـــه مصوبـــه 
ــتورالعمل  ــروز دسـ ــل آن امـ ــم و در تکمیـ ــاغ کردیـ ــنبه ابـ را روز شـ
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــی دس ـــات برخ ـــا ابهام ـــم ت ـــاغ نمودی ـــری را اب دیگ

ـــود. ـــع ش ـــه مرتف ـــن مصوب ـــتای ای در راس
ـــتر  ـــد بیش ـــرای تاکی ـــتورالعملی ب ـــز دس ـــته نی ـــزود: روز گذش وی اف
ـــانی  ـــت و خدمت رس ـــز خدم ـــی، می ـــای الکترونیک ـــتفاده از فضاه در اس
بـــه اربـــاب رجـــوع بـــا اســـتفاده از فضاهـــای الکترونیکـــی و مجـــازی 
ــازمان اداری و اســـتخدامی کشـــور  فرســـتادیم، همچنیـــن امـــروز سـ
ـــه  ـــه ب ـــن مصوب ـــاغ ای ـــن اب ـــه ضم ـــود ک ـــرده ب ـــاغ ک ـــنامه ای را اب بخش
ـــته  ـــه گذش ـــا مصوب ـــاط ب ـــه در ارتب ـــی ک ـــاره ای از ابهامات ـــتگاه ها، پ دس

ـــم. ـــح دادی ـــان توضی ـــود را برایش ب
موســوی ادامــه داد: برخــی تصورشــان ایــن بــود کــه همــه کارکنــان 
ــل  ــه ای عم ــه گون ــتگاه ها ب ــوند و در دس ــه نمی ش ــن مصوب ــامل ای ش
ــود،  ــی را مشــمول نکــرده ب ــان شــرکتی و خدمات ــود کــه کارکن شــده ب
ــتند  ــام داش ــیب پذیر ابه ــای آس ــف گروه ه ــی روی تعری ــن برخ همچنی
ــگیری  ــه و پیش ــتاد مقابل ــز س ــب نی ــاال امش ــم. احتم ــح دادی ــه توضی ک
ــروس تشــکیل خواهــد شــد و ممکــن اســت یکــی از دســتور  از کروناوی

کارهــا همیــن موضــوع باشــد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتانداری خراســان رضوی 
ــن خصــوص  ــدی از ســتاد کشــور در ای ــه جدی ــوز مصوب ــان کــرد: هن بی
نداشــتیم و همــان تصمیــم هیــات وزیــران بــوده کــه دکتــر ربیعــی اعــام 
ــری آن را  ــا انعطاف پذی ــاعت اداری ی ــش س ــران کاه ــات وزی ــد هی کردن
تصویــب کــرده، مــا نیــز بــه اســتناد مصوبــه ســتاد کرونــا اســتان از شــق 
انطعاف پذیــری اســتفاده کردیــم کــه حضــور ۵۰ درصــد کارکنــان اســت. 
ــن  ــاغ نشــده و در ای ــا اب ــه م ــی ادارات ب ــرای تعطیل ــه ای ب ــوز مصوب هن

ــای اســتان هســتیم. خصــوص تابــع سیاســت های ســتاد کرون
ــا،  ــرای ورودی ه ــده ب ــه ش ــر گرفت ــدات در نظ وی در خصــوص تمهی
گفــت: از روز یکشــنبه تمهیــدات خوبــی در ایــن زمینــه اندیشــیده شــده، 
ــی  ــوده و در حــال انجــام فعالیت های ــه ب ــن قضی ــر ای ــه جــد هــم پیگی ب
ــد.  ــرار دادن ــت ق ــه و دق ــورد توج ــادی ورودی را م ــام مب ــتند و تم هس
ــم را کــم کــرده  ــوده کــه ورودی قطارهــا از ق ــن ب یکــی از تمهیــدات ای
ــا  ــز ب ــا نی ــد، در پایانه ه ــدود کردن ــان مح ــک رام و روز در می ــه ی و ب

ــود.  ــام می ش ــنجی انج ــهرداری تب س ــکاری ش هم

صادرات محموله شرکت سایپا آذربایجان به عراق 

ــه  ــتین محمول ــت: نخس ــان گف ــایپا آذربایج ــرکت س ــل ش مدیرعام
صادراتــی ایــن شــرکت شــامل میــل لنــگ و بلــوک خــودروی پرایــد بــه 

کشــور عــراق ارســال شــد. 
ــل شــرکت  ــی مدیرعام ــوان، زینال ــگاران ج ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ســایپا آذربایجــان گفــت: نخســتین محمولــه صادراتــی این شــرکت شــامل 

میــل لنــگ و بلــوک خــودروی پرایــد بــه کشــور عــراق ارســال شــد.
ــا دو کشــور عــراق و ســوریه در  ــا بیــان اینکــه تعامــات ب ــی  ب زینال
ــزود: از  ــه اســت، اف ــرار گرفت دســتور کار شــرکت ســایپای آذربایجــان ق
ســال آینــده میــزان ۲۰ درصــد از محصــوالت ایــن شــرکت در بازار هــای 
ــر  ــن ام ــه ای ــراق و ســوریه عرضــه خواهــد شــد ک ــه ع خارجــی از جمل
می توانــد کانــال مناســبی بــرای حضــور در بازار هــای بین المللــی باشــد.

او گفــت: در اوج دوران تحریمــی و فشــار هایی کــه دشــمنان خارجــی 
بــر اقتصــاد ایــران و نیــز صنعــت خــودرو وارد می کننــد، قطعــات خــودرو 
در شــرکت ســایپای آذربایجــان بــه همــت تاشــگران صنعــت تولیــد بــا 

ــاال می شــود. ــت ب کیفی
زینالــی بــا بیــان اینکــه شــرکت ســایپا آذربایجــان بــه دنبال گســترش 
ــه  ــتیابی ب ــتای دس ــور ها در راس ــن کش ــای ای ــا بازار ه ــود ب ــات خ تعام
اهــداف صادراتــی می باشــد،افزود: ایــن شــرکت در بــازار قطعــات خــودرو 
ــده  ــی تولیدکنن ــن الملل ــزرگ و بی ــرکت های ب ــا ش ــوریه ب ــراق و س ع

ــد. ــت می کن ــت رقاب ــات خــودرو از لحــاظ کیفی قطع
ــر  ــن شــرکت طــی ســال جــاری خب ــدات ای ــش تولی ــی از افزای زینال
ــن مــدت ۳۰ درصــد رشــد در تولیــدات و کاهــش  داد و گفــت: طــی ای
چشــمگیر ضایعــات بــا همــت و تــاش متخصصیــن حاصــل شــده اســت.

او اســتفاده از پتانســیل های موجــود در مراکــز تحقیقاتــی و تــوان علمــی 
دانشــگاه ها را از اولویت هــای ســایپا آذربایجــان عنــوان و افــزود: در راســتای 
بهــره منــدی از پتانســیل های موجــود در مراکــز تحقیقاتــی و تــوان علمــی 
ــگاه آزاد  ــا دانش ــی ب ــم نامه های ــعه تفاه ــق و توس ــد تحقی ــگاه ها واح دانش
ــه  ــی ارومی ــک اســتان و دانشــگاه صنعت ــز، انجمــن الکترونی اســامی تبری
ــگاه ها و  ــا دانش ــکاری ب ــرکت، هم ــن ش ــای ای ــده و از اولویت ه ــد ش منعق

ــان می باشــد. ــش بنی ــی بخصــوص شــرکت های دان ــز علم مراک

ــوان  ــه عن ــت ب ــت: دول ــئول گف ــک مس ی
ــط  ــانی برخ ــتاد اطاع رس ــد س ــت، بای حاکمی
بــه منظــور ارایــه اطاعــات بــه صادرکننــدگان 
در مــورد مرزهــای کشــور تشــکیل داده و 
ــروج  ــن، ورود و خ ــورت آنای ــه ص ــه ب بافاصل

ــد. ــزارش ده ــا را گ کااله
بــه گــزارش مهــر، محمــد الهوتــی بــا اشــاره 
بــه وضعیــت کنونــی صــادرات غیرنفتــی کشــور 
ــور،  ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ــروز ب ــت: ام گف
مایحتــاج ارزی خــود را از منابــع ارز حاصــل از 
ــادرات  ــت ص ــد، اهمی ــن می کن ــادرات تأمی ص
از  یکــی  کاال،  صــدور  رونــد  در  تســهیل  و 
موضوعــات مهــم در سیاســتگذاری و مدیریــت 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش ــرایط کنون ش
ــه در  ــت از وقف ــی صحب ــه وقت ــوی ک ــه نح ب
ــرر  ــای ض ــد، معن ــان می آی ــه می ــادرات ب ص
ــی از  ــک بخش ــا ی ــده ی ــداد صادرکنن ــک تع ی
حــوزه فعالیــت اقتصــادی ایــران نیســت؛ بلکــه 
ــد  ــای کن ــه معن ــادرات، ب ــه در ص ــًا وقف عم

ــت. ــور اس ــدن ارزآوری کش ش
رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران افزود: 
بـر همیـن اسـاس، هـر گونـه خللـی در حـوزه 
ارز  عرضـه  کاهـش  باعـث  می توانـد  صـادرات 
شـده و در مقابـل واردات و نـرخ ارز را نیز مورد 
تأثیـر قـرار می دهـد؛ بنابراین در شـرایط کنونی 
اقتصـاد ایـران، موضوع صـادرات باید بـه عنوان 
یـک اولویـت در حاکمیت مدنظر قـرار گیرد که 
البتـه ایـن اولویت نیـز، از درجه اهمیـت باالیی 

اسـت. برخوردار 
ــات  ــه اتفاق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ویــروس  و  داده  رخ  کشــور  در  کــه  اخیــر 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــران را تح ــاد ای ــا اقتص کرون
ــه  ــه متوج ــه ای ک ــترین لطم ــت، بیش داده اس
ــف اقتصــادی شــده، مرتبــط  بخش هــای مختل
ــر  ــه ه ــه ب ــت؛ چراک ــادرات اس ــوزه ص ــا ح ب
ــل  ــه دلی ــران، ب ــی ای حــال کشــورهای پیرامون
نگرانــی از ســامت شــهروندان خــود، مجموعــه 
تدابیــری را بــه کار می بندنــد کــه جلــوی 
ــه  ــد ک ــد می کن ــی را س ــای ایران واردات کااله
ــای  ــوزه کااله ــوص در ح ــه خص ــر، ب ــن ام ای

ــد؛  ــدان می نمای ــکل را دو چن ــادپذیر، مش فس
مــواد  صــادرات  حجــم  بیشــترین  چراکــه 
غذایــی و کاالهــای فســادپذیر صادراتــی ایــران، 
راهــی کشــورهای پیرامونــی مثــل افغانســتان، 
عــراق و کشــورهای حــوزه CIS می شــود.

بــه گفتــه الهوتــی، از روزی کــه ایــن 
اتفــاق رخ داده، مشــکل در حــوزه صــادرات بــه 
خصــوص در مرزهــای مشــترک بــا کشــورهای 
حــال  در  ســرعت  بــه  صادراتــی،  هــدف 
ــه صراحــت  ــر ایــن اســاس، ب تغییــر اســت و ب
ــران،  ــه مســیر صــادرات ای ــت ک ــوان گف نمی ت
مطلقــاً بســته بــوده یــا کامــًا بــاز اســت؛ چراکه 
برخــی از کشــورها، در مقاطعــی از روز مرزهــای 
ــس از  ــاعاتی پ ــد و در س ــاز می کنن ــود را ب خ
آن، می بندنــد، پــس صــادرات روان نیســت.

عضــو کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران معتقــد اســت کــه 
در شــرایط کنونــی، ســه عامــل محــوری بایــد 
مدنظــر همــه تصمیم گیــران قــرار گیــرد؛ 
بــه نحــوی کــه اولیــن موضــوع آن اســت 
ــک  ــد ی ــت، بای ــوان حاکمی ــه عن ــت ب ــه دول ک
منظــور  بــه  برخــط  اطاع رســانی  ســتاد 
ــورد  ــدگان در م ــه صادرکنن ــات ب ــه اطاع ارائ
مرزهــای کشــور، تشــکیل داده و بــرای آن، 
ســامانه ای را در نظــر بگیــرد کــه بافاصلــه بــه 
صــورت آنایــن، ورود و خــروج کاال از مرزهــای 
ــد  ــان ده ــفاف نش ــورت ش ــه ص ــف را ب مختل

ــا صادرکننــدگان بداننــد کاالیــی کــه صــادر  ت
ــه  ــرز مواج ــرایطی در م ــه ش ــا چ ــد، ب می کنن
ــد  ــرو خواه ــرایطی روب ــه ش ــا چ ــا ب ــوده و ی ب
ــدور  ــرایط ص ــد ش ــه او می توان ــن گون ــد؛ ای ش

ــت کنــد. کاال را مدیری
وی ادامــه داد: دومیــن نکتــه آن اســت 
ــورهای  ــه کش ــان الزم را ب ــت، اطمین ــه دول ک
ــت الزم را  ــارت و دق ــه نظ ــد ک ــایه بده همس
در ســامت کاالهــای صادراتــی بــه خــرج 
ــده  ــه واردکنن ــان را ب ــن اطمین ــد و ای می ده
ــه  ــد ک ــران، می ده ــی ای ــدف صادرات کشــور ه
ــا خواســت  ــه مــرور، شــرایط صــدور کاال را ب ب
ــاالی  ــه لحــاظ ســامت ب ــف ب بازارهــای مختل

تطبیــق می دهــد. کاال، 
الهوتــی گفــت: بــه هــر حــال اکنــون 
علیرغــم  کــه  توانســته اند  صادرکننــدگان 
را  رونــد صــادرات  ارزی کشــور،  مشــکات 
حفــظ کننــد و نبایــد اجــازه داد کــه ایــن رونــد 

ــرد. ــرار گی ــعاع ق ــت الش تح
ــا  ــط ب ــه مرتب ــوم ک ــه س ــزود: نکت وی اف
ــرایط از  ــت، درک ش ــدگان اس ــود صادرکنن خ
ــه  ــت؛ ب ــور اس ــی کش ــه صادرات ــوی جامع س
ایــن معنــا کــه همــه مــا بایــد شــرایط را درک 
کــرده و بــه ایــن فکــر باشــیم کــه اولویــت اول 
کشــور، بایــد تنظیــم بــازار داخلــی باشــد؛ پــس 
ــر  ــم، ب ــادر کنی ــرار اســت ص ــه ق ــی ک کاالهای
ــد  ــب مرزهــا، بای اســاس شــرایط موجــود در ل

روانــه شــده و از ازدحــام بیــش از حــد کاال لــب 
ــم. ــرز خــودداری نمائی م

امــروز  کــه  اســت  معتقــد  الهوتــی 
صادرکننــدگان نبایــد بــه ایــن فکــر کننــد کــه 
اگــر کاال صــادر کننــد؛ حتــی اگــر کامیــون را 
ــرار داده و ازدحــام ایجــاد  پشــت صــف مــرز ق
کــه  می شــود  باعــث  رفتــار  ایــن  کننــد؛ 
ــتگذار  ــه سیاس ــود؛ بلک ــادر ش ــان ص کاالهایش
ــه  ــرد ک ــد ک ــور خواهن ــر را مجب و تصمیم گی
شــتاب زدگی  بــا  ناخواســته،  صــورت  بــه 
ــر،  ــن ام ــان ای ــرر و زی ــد و ض ــم بگیرن تصمی
بــرای صادرکننــدگان بیشــتر اســت؛ پــس 
ــه  ــود را در جامع ــش خ ــه آرام ــت ک الزم اس
ــخصی  ــای ش ــت رفتاره ــرده و مدیری ــظ ک حف
ــوزه  ــا ح ــط ب ــای مرتب ــری ه را در تصمیم گی

اقتصــادی صــورت دهیــم.
وی افــزود: نکتــه بعــدی ضــرورت حمایــت 
جبــران  و  متوســط  و  کوچــک  صنایــع  از 
ــه نظــر،  خســارت صادرکننــدگان اســت کــه ب
یکــی از وظایــف اصلــی دولــت در ایــن شــرایط 
ــث  ــی الزم را در بح ــد همراه ــس بای ــت؛ پ اس
بازپرداخــت مالیــات و بیمــه تأمیــن اجتماعــی 

داشــته باشــد.
و  تجــارت  تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه 
ــی  ــان بازرگان داد: نقــش وزارت خارجــه و رایزن
ــبت  ــی نس ــی، اطمینان بخش ــرایط کنون در ش
بــه آنچــه اســت کــه ایــن وزارتخانــه در رایزنــی 
می توانــد  دنیــا  ســفارتخانه های  ســایر  بــا 
ــه دهــد؛ ضمــن اینکــه  ــه صادرکننــدگان ارائ ب
بــا  می تواننــد  ســفرا  و  بازرگانــی  رایزنــان 
ارتبــاط گیــری و مذاکــرات پیوســته، اطمینــان 
کــه  بدهنــد  صادراتــی  بازارهــای  بــه  را 
ــتاندارد  ــی، دارای اس ــی ایران ــای صادرات کااله
الزم و ســامت کافــی بــوده و مشــکلی را بــرای 
ــر  ــس اگ ــد؛ پ ــدار ایجــاد نمی کنن ــه خری جامع
ــه  ــد و ب ــان را بده ــن اطمین ــران ای ــت ای دول
ــام  ــی را انج ــارت کاف ــت، نظ ــا دق ــع و ب موق
قطــع می تــوان شــرایط  بــه طــور  دهــد، 
ــرد.  ــت ک ــون مدیری ــر از اکن ــادرات را بهت ص

عضـــو کانـــون وکای آذربایجـــان شـــرقی 
ــی  ــدم آگاهـ ــل عـ ــه دلیـ ــردم بـ ــت: مـ گفـ
مجبورنـــد هزینـــه هـــای گذافـــی را بـــه 
ـــت  ـــص و صاحی ـــه تخص ـــد ک ـــانی بپردازن کس

ــد. ــردن رأی را ندارنـ ــادر کـ صـ
بـــه گـــزارش خبرنگارمـــا، عضـــو کانـــون 
ـــر  ـــور در دفت ـــا حض ـــرقی ب ـــان ش وکا آذربایج
روزنامـــه از رواج موسســـات داوری و مســـائل 
ـــرد:  ـــار ک ـــه و اظه ـــخن گفت ـــه آن س ـــوط ب مرب
قـــوه قضاییـــه در راســـتای اصـــل ۴۴ قانـــون 
ــازی دارد  ــی سـ ــه خصوصـ ــر بـ ــی نظـ اساسـ
ــی  ــروی دولتـ ــذب نیـ ــد از جـ ــی خواهـ و مـ
ــفانه  ــه متاسـ ــد کـ ــری نمایـ ــتر جلوگیـ بیشـ
ــی  ــا تخصصـ ــه اصـ ــرادی کـ ــی از افـ بعضـ
در ایـــن زمینـــه ندارنـــد از ایـــن خـــا ســـوء 
اســـتفاده کـــرده و موسســـات حقوقـــی را 

تشـــکیل داده انـــد.
ـــاره  ـــا اش ـــتری ب ـــک دادگس ـــه ی ـــل پای وکی
بـــه حضـــور افـــراد غیـــر متخصـــص در 
موسســـات داوری و کســـب مشـــروعیت بـــه 
ـــه داد:  ـــوری ادام ـــون ص ـــزاری آزم ـــیله برگ وس
برخـــی از افـــراد در ایـــن موسســـات بـــرای 
همدیگـــر مجـــوز داوری صـــادر کـــرده انـــد، 
در بیـــن آن هـــا از اقشـــار مختلـــف جامعـــه 
ـــره  ـــته و غی ـــازاری و بازنشس ـــد و ب ـــل کارمن مث
ـــته ای از  ـــر رش ـــچ س ـــه هی ـــد ک ـــور دارن حض
ـــب  ـــان کس ـــا انگیزش ـــد، تنه ـــز ندارن ـــوق نی حق
ـــای  ـــه ه ـــفانه هزین ـــد و متاس ـــی باش ـــد م درآم
ـــان  ـــه پروندش ـــرادی ک ـــه اف ـــی را ب غیرمتعارف
ـــد. ـــی کنن ـــل م ـــت تحمی ـــان اس ـــت ایش دس

ـــردم  ـــه م ـــان اینک ـــا بی ـــعادتی ب ـــین س حس
بـــه دلیـــل ناآگاهـــی مجبورنـــد هزینـــه 

ـــه  ـــد ک ـــانی بپردازن ـــه کس ـــی را ب ـــای گذاف ه
تخصـــص و حتـــی صاحیـــت صـــادر کـــردن 
رأی را نیـــز ندارنـــد گفـــت: در قـــرارداد هـــا 
ـــردم  ـــی از م ـــد و خیل ـــی گذارن ـــرط داوری م ش
ـــی  ـــرط داوری یعن ـــه ش ـــد ک ـــی دانن ـــم نم ه
چـــه بـــه ایـــن صـــورت کـــه وقتـــی فـــرد 
ـــد، دادگاه  ـــی کن ـــه م ـــه دادگاه مراجع ـــاکی ب ش
عـــدم صاحـــت داده و او را بـــه موسســـه داوری 
ـــه موسســـه  ـــرد ناچـــارا ب ارجـــاع مـــی دهـــد و ف
ـــن  ـــب ای ـــه جال ـــد؛ نکت ـــه مـــی کن داوری مراجع
ـــه رای  ـــی ک ـــد از رای داور طرف ـــه بع ـــت ک اس
ـــرا و شـــخصی  ـــع اوســـت درخواســـت اج ـــه نف ب
ـــال رای را از  ـــت ابط ـــع او نیس ـــه نف ـــه رای ب ک
ـــورت  ـــه در ص ـــد ک ـــی کن ـــت م دادگاه درخواس
ـــدود  ـــه ح ـــه ای ک ـــال پروس ـــرای مث ـــال، ب ابط
ـــد  ـــی رس ـــر م ـــه صف ـــیده ب ـــول کش ـــال ط ۱ س

ـــود. ـــروع ش ـــو ش ـــد از ن و بای
ـــل  ـــبختانه در مقاب ـــت: خوش ـــان داش وی بی
ایـــن قضایـــا از ســـوی کانـــون وکا و مرکـــز 

ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــام گرفت ـــی انج ـــاوران کار خوب مش
صـــورت کـــه کاس هـــا و دوره هـــای داوری 
ـــی  ـــث خروج ـــه باع ـــده ک ـــزار ش تخصصـــی برگ

ـــت. ـــده اس ـــی گردی داوران تخصص
عضـــو کانـــون وکا اســـتان بـــا تاکیـــد 
بـــر اضافـــه شـــدن یـــک بنـــد چاپـــی 
در مبایـــی نامـــه، قـــرارداد مشـــارکتی و 
ــای  ــه هـ ــروش اتحادیـ ــش فـ ــرارداد پیـ قـ
ــه ایـــن صـــورت کـــه طرفیـــن  امـــاک بـ
درصـــورت بـــروز هرگونـــه اختـــاف ناشـــی 
ـــان  ـــه داوری ف ـــه موسس ـــرارداد ب ـــن ق از ای
ـــا  ـــد کام ـــن بن ـــرد و ای ـــد ک ـــوع خواهن رج
ــه داد:  ــده، ادامـ ــه گردیـ ــرانه اضافـ خودسـ
کســـانی کـــه موسســـه داوری دارنـــد بـــه 
بنـــگاه امـــاک رجـــوع کـــرده و پیشـــنهاد 
هـــای  قـــرارداد  در  کـــه  دهنـــد  مـــی 
خـــود رجـــوع بـــه موسســـه داوری مـــورد 
نظـــر را بـــه صـــورت بنـــد چاپـــی اضافـــه 
کننـــد و پورســـانت دریافـــت کننـــد، حـــاال 

فـــرض کنیـــد اختافـــی بیـــن خریـــدار و 
فروشـــنده پیـــش مـــی آیـــد، آن هـــا بـــه 
ــون در  ــد و چـ ــی کننـ ــه مـ دادگاه مراجعـ
قـــرارداد شـــرط داوری وجـــود دارد دادگاه 
ـــام  ـــه ن ـــه ب ـــه داوری ک ـــه موسس ـــارا ب آن ه
ـــد. ـــی ده ـــاع م ـــده ارج ـــر ش ـــرارداد ذک در ق

ـــن  ـــار ای ـــرد: در کن ـــان ک ـــعادتی خاطرنش س
ـــات  ـــن موسس ـــص در ای ـــدم تخص ـــکات ع مش
ــادره  ــای صـ ــا رأی هـ ــود تـ باعـــث مـــی شـ
نیـــز مشـــکل دار باشـــند، بعضـــا شـــاهد رأی 
ـــی  ـــه حت ـــتیم ک ـــات هس ـــن موسس ـــی از ای های

ـــد. ـــی ندارن ـــت اجرای قابلی
ـــد  ـــردم بای ـــه م ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
بـــه بندهـــای قـــرارداد توجـــه کـــرده، دقـــت 
ــول را  ــر معمـ ــروط غیـ ــته و شـ الزم را داشـ
ـــود  ـــر وج ـــرار ب ـــم ق ـــر ه ـــزود: اگ ـــد، اف نپذیرن
ـــورت  ـــه ص ـــد ب ـــن بن ـــد، ای ـــرط داوری باش ش
ـــرار  ـــر ق ـــورد نظ ـــده م ـــرل ش ـــی و کنت تخصص
ــال مرکـــز داوری کانـــون  گیـــرد، بـــرای مثـ
وکا و یـــا مرکـــز داوری مرکـــز مشـــاوران 

گزینـــه هـــای مناســـبی مـــی باشـــند.
عضـــو کانـــون وکای آذربایجـــان شـــرقی 
ــا  ــفانه بعضـ ــرد: متاسـ ــوان کـ ــا عنـ در انتهـ
مـــردم در بندهـــای موجـــود در قـــرارداد هـــا 
ـــه  ـــا توج ـــم ب ـــا ه ـــد و بعض ـــت الزم را ندارن دق
ــه  ــن زمینـ ــی در ایـ ــه تخصصـ ــن کـ ــه ایـ بـ
ــه  ــق کـ ــن طریـ ــه ایـ ــگاه دار بـ ــد، بنـ ندارنـ
ایـــن بندهـــا در همـــه قـــرارداد هـــا موجـــود 
ـــی  ـــع م ـــان را قان ـــدارد آن ـــکلی ن ـــت و مش اس
ـــت  ـــن اس ـــردم ای ـــه م ـــن ب ـــه م ـــد، توصی کنن
ـــل  ـــک وکی ـــا ی ـــود ب ـــای خ ـــرارداد ه ـــه در ق ک
مشـــورت کـــرده و یـــا از او کمـــک بگیرنـــد.

ستاد اطالع رسانی برخط به صادرکنندگان درمرزها ایجاد شود

موسسات داوری و کسب مشروعیت به وسیله برگزاری آزمون صوری 

ــره  ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ــی ۱۴۰۰۲٩۵۱۸۲۲ ب ــه مل ــت ۳٩٩ و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــیصد و س ــه س ــد و س ــی یکص ــد آرخ ــر کن ــران نه ــی آبب ــرکت تعاون ــرات ش ــی تغیی آگه
مــورخ ۱۳٩۷/۱۲/۲۱ و مجــوز شــماره ۲٩٩ مــورخ ۱۳٩۸/۰۲/۲٩ از اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان عجــب شــیر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقــای عبــاس نــوروزی بــه کــد ملــی 
۵۰۶٩۶۳۶۶۶٩ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای عبــاس توکلــی بــه کــد ملــی ۵۰۶٩۶۲۶۲۷۲ بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای بهمــن راکبــی بــه کــد ملــی ۵۰۶٩۱۱۳۸۶۰ بــه 
ســمت مدیرعامــل و منشــی هیئــت مدیــره شــرکت انتخــاب شــدند. کلیــه اســناد تعهــد آور بانکــی و قراردادهــا و بــروات پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای : آقــای بهمــن راکبــی ) بــا ســمت 
مدیرعامــل و منشــی هیئــت مدیــره ( و آقــای عبــاس نــوروزی )بــا ســمت رئیــس هیئــت مدیــره( و آقــای عبــاس توکلــی )بــا ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد 

بــود. و اوراق عــادی و مکاتبــات بــا امضــای آقــای بهمــن راکبــی ) بــا ســمت مدیرعامــل و منشــی هیئــت مدیــره ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )795268(

 تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود خدمــات بهداشــتی درمانــی پشــتیبانی طاهــا ســامت روشــن درتاریــخ ۱۳٩۸/۰۳/۰۲ بــه شــماره ثبــت ۴۸۵۶۱ بــه شناســه ملــی ۱۴۰۰۸۳۵۲۴۵۲ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهت اطــاع عموم 
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات بهداشــتی و پیشــگیری، تشــخیصی و درمانــی شــامل تاســیس کلینیــک هــای تخصصــی و فــوق تخصصــی ، دندانپزشــکی و پزشــکی )داخلــی ، اطفــال ، زنــان و زایمــان ، قلــب و عــروق ، اعصــاب و ســتون فقــرات ، غــدد ، عفونــی( و روان 
پزشــکی – کلینیــک مامائــی ، تاســیس آزمایشــگاه تشــخیص طبــی، داروخانــه، رادیوگرافــی ، ســونوگرافی ، رادیولــوژی ، نــوار قلــب ، نــوار مغــز ، تزریقــات و پانســمان – بخیــه – ســوراخ کــردن گــوش ، شســت و شــوی گــوش – جراحــی هــای ســرپایی و بســتری – ارتقــاء ســامت بــه 
مراجعیــن و اعضــا براســاس مجــوز دریافتــی و تعرفــه و اســتانداردها و دســتورالعمل های اباغــی از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی - تأمیــن امکانــات بهداشــتی، درمانــی مــورد نیــاز شــرکت اعــم از وســائل، تجهیــزات و امــوال منقــول و غیرمنقــول - تأمیــن و اداره 
و تجهیــز واحدهــای بهداشــتی، درمانــی واگــذار شــده از ســوی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی از محــل تســهیات دریافتــی و ســرمایه شــرکت - ارائــه خدمــات حمایــت، پشــتیبانی و تدارکاتــی بــه مراکــز پزشــکی، بهداشــتی - تهیــه و تولیــد و توزیــع وســائل، تجهیــزات، 
ملزومــات بهداشــتی – درمانــی و داروئــی - فراهــم نمــودن زمینــه و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در ســایر کشــورها - تامیــن نیــروی انســانی مراکــز بهداشــتی و درمانــی و بیمارســتانی – همــکاری بــا پزشــکان و پرســتاران – انجــام امــور خدماتــی تنظیفــی- انجــام پــروژه هــای 
خدماتــی از قبیــل تامیــن نیــروی انســانی غیــر متخصــص خدماتــی ادارات و شــرکتها و ارائــه خدمــات در قالــب پیمــان هــای بــرون ســپاری - انجــام مدیریــت اجرایــی پســماند هــا – انجــام امــور بهداشــتی درمانــی در زمینــه بهداشــت ادارات و موسســات ایجــاد مراکــز بهداشــتی و 
درمانــی و ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی - ایجــاد مرکــز دارویــی و آزمایشــگاهی و پاتولــوژی و تصویربــرداری پزشــکی و پاراکلینیکــی- ارائــه خدمــات آموزشــی ، بهداشــتی و درمانــی - شــرکت در مناقصــات و مزایــده هــای دولتــی و خصوصــی – شــرکت در نمایشــگاه هــای بیــن 
الملــل تخصصــی و غیــر تخصصــی در داخــل و خــارج کشــور- واردات و صــادرات و خریــد و فــروش و تهیــه وتولیــد و توزیــع کاالهــای مجــاز بازرگانــی - بازاریابــی داخلــی و خارجــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای - ترخیــص کاالهــای شــرکت از گمــرکات - عقــد قــرارداد بــا اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی - اخــذ و اعطــای نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر 
تبریــز، توانیــر ، خیابــان بعثــت ، بــن بســت ۱۰متــری یــاس ، پــاک ۱۴ ، ســاختمان یــاس ، طبقــه ســوم کدپســتی ۵۱۵۶٩۷۴۱۱۵ ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای حســن نظــری ممقانــی 
بــه شــماره ملــی ۱۶٩٩۷۸۲۲۳۷ دارنــده ۵۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای حســین نظــری ممقانــی بــه شــماره ملــی ۱۶٩٩٩۶۷۲۳۷ دارنــده ۵۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حســن نظــری ممقانــی بــه شــماره ملــی ۱۶٩٩۷۸۲۲۳۷و بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای حســین نظــری ممقانــی بــه شــماره ملــی ۱۶٩٩٩۶۷۲۳۷و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از 
قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد آقــای حســن نظــری ممقانــی ) بــا ســمت مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 

اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار عجــب شــیر جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )795298(
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استخدام 
)موسسه فرهنگی( در تبریز

موسسـه فرهنگـی مطبوعاتـی در تبریز و 
شهرسـتان های دیگر جهـت تکمیل کادر 
تخصصـی خود افـراد ذیل را بـه همکاری 

می نماید. دعـوت 
طراح   -  خبرنگار  - بازاریاب 

موبایل: 09143010573

فرهنگ و هنر
آشپزی

کباب بلدرچین

مواد الزم:
بلدرچین                                             ٩۰۰ گرم
آب لیمو ترش                                        ۲/۱ فنجان
پیاز خام خال شده                                    ۳ عدد
زعفران دم کرده                                 به مقدار الزم

روغن زیتون یا کره                                  ۲/۱ فنجان 
کرفس خرد شده                              به مقدار الزم
ساقه جعفری                                به مقدار الزم
فلفل و نمک                                     به مقدار الزم

بـدن  کـه  ایـه  پرنـده  بلدرچیـن  کـه  ایـن  بـا 
از  یکـی  بلدرچیـن  گوشـت  امـا  داره  کوچیکـی 
مـواد  دنیاسـت.  هـای  گوشـت  تریـن  پرخاصیـت 
مغـذی گوشـت بلدرچیـن آن قـدر زیـاده کـه اکثر 
پزشـک هـا خـوردن اون رو بـرای همـه ی سـنین 
توصیـه مـی کنـن. از خـواص گوشـت بلدرچیـن 
میشـه بـه پروتئیـن، فسـفر، کلسـیم، آهـن و روی 
اشـاره کـرد کـه همـه بـرای سـامتی بـدن مفیـد 
هسـتن. ویتامیـن های موجود در گوشـت بلدرچین 
هـم خیلـی زیـاده؛ از جملـه ویتامیـن B، تیامیـن، 
نیاسـین، بیوتیـن و کوباالمیـن کـه سـوخت و سـاز 
بـدن رو افزایـش میدن و سیسـتم عصبی رو تقویت 
مـی کنـن، ویتامیـن D کـه بـرای رشـد اسـتخوان 
هـا مفیـده، ویتامین A، که اسـتخوان هـا را محکم 
مـی کنـه و بـه سـامت پوسـت کمـک مـی کنـه، 
ویتامیـن K کـه سـلول هـای سـوخت و سـاز را 
پـردازش مـی کنـه، انعقـاد خـون رو بهبـود مـی 
بخشـه و جذب کلسـیم رو افزایش میـده. بلدرچین 
بـه روش هـای مختلف درسـت میشـه؛ مثا بعضی 
هـا طرفـدار خـوراک بلدرچیـن هسـتن و بعضـی 
هـا هـم بلدرچیـن گریـل شـده بـا پـوره رو ترجیح 
میـدن. از بلدرچیـن شـکم پـر هـم که دیگـه نگیم 
براتـون! راسـتی تخـم بلدرچیـن رو هـم فرامـوش 
نکنیـد کـه خـواص بسـیاری داره و حـاوی مقـدار 
زیـادی پروتئیـن و کولینـه که برای مغـز مفیده. در 
ایـن غـذا بلدرچین بـه صـورت کبابی تهیه میشـه. 
قبـل از کبـاب شـدن، گوشـت بلدرچیـن هـا بـا یه 
سـس ویـژه مزه دار میشـن و طعـم فوق العـاده ای 
مـی گیـرن. طـرز تهیـه کبـاب بلدرچیـن و سـس 
مخصوصـش رو یـاد بگیریـد، ایـن غذای خوشـمزه 
رو درسـت کنیـد تـا هم از طعـم بی نظیـرش لذت 

ببریـد و هـم از خـواص بـی نهایتـش.
 

طرز تهیه:
۱- بلدرچیـن هـا را بشـویید و تمیـز کنیـد. آن 
هـا را در قابلمـه بگذاریـد و به همراه ۲ تـا ۳ لیوان 
آب، پیـاز خـرد شـده، بـرگ سـاقه کرفـس و چند 
سـاقه جعفـری اجـازه دهید نیـم پز شـود و آب به 
خـورد آب بـرود. بعـد از آن کـه بلدرچیـن هـا نیم 
پـز شـدند آن هـا را از قابلمـه خارج کنیـد و اجازه 

دهیـد خنک شـوند.
۲- بـرای درسـت کـردن سـس، کمـی روغـن 
زیتـون یـا کـره ی آب شـده را به همـراه آب لیمو 
تـازه، نمـک و فلفـل و زعفـران آماده کنیـد، داخل 
ظرفـی بـزرگ بریزیـد و بـا هـم خـوب مخلـوط 
کنیـد. سـپس بلدرچین هـای نیم پـز را داخل این 
سـس بخوابانیـد و بـه مـدت حداقـل ۴-۵ سـاعت 
داخـل یخچـال قرار دهیـد.  به بلدرچیـن ها اجازه 

دهیـد تـا طعم سـس را بـه خـود بگیرد.
اسـتراحت،  زمـان  شـدن  سـپری  از  بعـد   -۳
بلدرچیـن هـا را ماننـد جوجـه به سـیخ بکشـید و 
روی حـرارت مایـم کباب کنید. مرتب سـس کره 
ی آب شـده و زعفـران را بـا اسـتفاده از یـک قلمو 
روی بلدرچیـن در حـال کباب شـدن بمالیـد تا به 
خـورد بلدرچین هـا برود و به خوبی مزه دار شـود.

۴- بعـد از آن کـه سـیخ هـا را مـدام زیـر و رو 
کردیـد و بلدرچیـن هـا کاما برشـته شـدند آن ها 
را بـه همـراه گوجـه کبابـی سـرو کنیـد و از طعـم 

بـی نظیـر آن لـذت ببرید.

نکات کلیدی:
- بلدرچین های سـیخ شـده را هـم روی منقل 

و هـم روی حـرارت گاز می توانیـد کباب کنید.
بـه  نسـبت  بلدرچیـن  کبـاب شـدن  زمـان   -

اسـت. تـر  جوجـه طوالنـی 
- کبـاب بلدرچیـن را مـی توانید به همـراه پلو 

و یـا تنها سـرو کنید.
صـورت  بـه  توانیـد  مـی  را  هـا  بلدرچیـن   -
درسـته کبـاب کنیـد و یـا آن را از بـاال بـه پاییـن 
بـه دو قسـمت تقسـیم کـرده و بعـد کبـاب کنید.

- اگر تکه های بلدرچین شـما کوچک اسـت و 
بلدرچین درسـته نیسـت، نیـازی به نیـم پز کردن 
آن هـا قبـل از کبـاب کـردن نداریـد. کافی اسـت 
تکـه هـای بلدرچیـن را چنـد سـاعت داخل سـس 
مخصـوص قـرار دهیـد و بعد آن هـا را کباب کنید.

- در بعضـی دسـتورها در طـرز تهیـه سـس 
کبـاب بلدرچیـن از خامـه نیز اسـتفاده مـی کنند 
کـه اختیاری اسـت. در این دسـتور هم مـی توانید 

۲/۱ پیمانـه خامـه بـه سـس اضافـه کنید.
- اگـر بـه بـوی مرغ و گوشـت حسـاس هسـتید 
مـی توانیـد هنگام نیـم پز شـدن گوشـت بلدرچین 
از چنـد بـرگ بـو، چنـد شـاخه رزمـاری و یـا چوب 
دارچیـن اسـتفاده کنید تا بوی زهم آن گرفته شـود.

- بعـد از پختـه شـدن بلدرچین ها مـی توانید 
پوسـت روی گوشـت آن را جـدا کنیـد و بعد آن را 

در سـس بخوابانید.
- طبـع گوشـت بلدرچیـن بسـیار گـرم اسـت. 
بهتـر اسـت آن را بـه همـراه خوراکـی هـای سـرد 
سـرو کنیـد. همچنیـن اگـر طبـع گرمـی دارید از 

خـوردن بیـش از حـد آن خـودداری کنیـد.
منبع: ایران کوک

وزیر فرهنگ: 
دغدغه مردم کروناگرفتگی مسئوالن نیست

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد و اســامی در توئیتــی بــه اخبــاری کــه برخــی 
مســئوالن از ابتــای خــود بــه ویــروس کرونــا منتشــر می کننــد، نوشــت: 

دغدغــه مــردم، کروناگرفتکــی مــن و شــما نیســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســیدعباس صالحــی در توئیتــی نوشــت: چنــد خبــر 
ــدگان  ــداد ... از نماین ــوول: ۱.تع ــخاص مس ــز واش ــروز از مراک ــر ام منتش
ــت. ۳.  ــه اس ــا گرفت ــز... کرون ــس مرک ــد. ۲. رئی ــا گرفتن ــس کرون مجل

ــای مــن کنتــرل شــده اســت. نماینــده شهرســتان... :کرون
و ســپس خطــاب بــه مســئوالنی کــه مــدام اخبــاری در مــورد وضعیــت 
ســامت خــود در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا منتشــر می کننــد، 
ــت.  ــما نیس ــن و ش ــی م ــردم، کروناگرفتک ــه م ــزان: دغدغ ــت: عزی نوش

خودبزرگ بینــی را کنــار بگذاریــم.
ویــروس کرونــا از اوایــل دی مــاه در »ووهــان« واقــع در اســتان 
»هوبــی« چیــن پدیــدار شــد و تاکنــون بــه حــدود ۵۰ کشــور از جملــه 
آمریــکا، فرانســه، اســترالیا، تایلنــد، مالــزی، کــره جنوبــی، ژاپــن، کانــادا، 
8C%80%E2%+8+متحــدهC%80%E2%امارات و  اســپانیا  ســوئد، 

عربــی« امــارات گســترش یافتــه و تاکنــون جــان حــدود ســه هــزار نفــر 
ــه اســت.  را گرفت

مقامــات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور نیــز روز 
ــر  ــاه از ابتــا و درگذشــت دو شــهروند قمــی ب چهارشــنبه ۳۰ بهمــن م

اثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا خبــر دادنــد.
بــا اعــام همــه گیــری ویــروس ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا 

در کشــور تشــکیل شــد.
مطابــق آخریــن آمــار مربــوط بــه روز ســه شــنبه تاکنــون ۲ هــزار و 
ــن  ــا شــده اند کــه ۷۷ ت ــا مبت ــه کرون ــران ب ــر در ۲۸ اســتان ای ۳۳۶ نف

ــد. ــود یافته ان ــر بهب ــر دیگ ــه و ۴۳۵ نف ــان جــان باخت آن
ــی،  ــود مراقبت ــا خ ــد ب ــی کنن ــه م ــکان توصی ــال پزش ــن ح ــا ای ب
قرنطینــه خانگــی، پرهیــز از ســفر و رعایــت بهداشــت فــردی مــی تــوان 

ــد. ــا ش ــروس کرون ــه وی ــرایت ب ــا و س ــع از ابت مان

آماده ارائه پهنای باند رایگان به دانشگاه ها هستیم 

ــاده  ــه آم ــان اینک ــا بی ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــس ش نایب رئی
ــت: دانشــگاه ها  ــه دانشــگاه ها هســتیم، گف ــگان ب ــد رای ــای بان ــه پهن ارائ
مشــکل تأمیــن پهنــای بانــد بــرای آمــوزش مجــازی را بایــد بــا اتصالشــان 

بــه شــبکه ملــی کشــور حــل کننــد. 
ــرکت  ــره ش ــأت مدی ــس هی ــی رئی ــجاد بناب ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
ــه  ــاده ارائ ــات آم ــه وزارت ارتباط ــان اینک ــا بی ــاخت ب ــات زیرس ارتباط
ــه تکلیــف  ــا توجــه ب ــه دانشــگاه ها اســت،گفت: ب ــگان ب ــد رای پهنــای بان
ــه شــبکه ملــی کشــور  ــر اتصــال ب ــه دانشــگاه ها مبنــی ب ــوم ب وزارت عل
بــرای آمــوزش مجــازی دانشــجویان، وزارت ارتباطــات بــرای ارائــه 
ــکلی  ــت و مش ــچ محدودی ــون هی ــل دارد و اکن ــی کام ــات آمادگ خدم

ــدارد. ــود ن وج

 وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات محدودیتی ندارد
وی افــزود: در حــال حاضــر وزارت ارتباطــات آمادگــی کامــل داشــته 
ــر  ــه اگ ــوری ک ــه ط ــدارد ب ــات ن ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــچ محدودیت و هی
ــا مشــکل کمــی روبــرو بــوده بــه  اکنــون خدمــات اینترنتــی اپراتورهــا ب

ــت فرکانســی اســت. خاطــر محدودی

مشکل ظرفیت پهنای باند برای دانشگاه ها نداریم
ــود  ــر وج ــی ب ــه مشــکل برخــی دانشــگاه ها مبن ــاره ب ــا اش ــی ب  بناب
مشــکل تأمیــن پهنــای بانــد در آمــوزش مجــازی گفــت: در صــورت لــزوم 
آمــاده ارائــه پهنــای بانــد رایــگان هســتیم زیــرا مشــکل ظرفیــت پهنــای 

ــم. ــرای دانشــگاه ها نداری ــد ب بان

مدیـر کل دفتـر آمـوزش متوسـطه نظـری 
وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت: تاکنـون بیش 
از ۷۰ درصـد حجـم کتاب هـای درسـی تدریس 
شـده و بـا بسـته های آموزشـی کـه پیش بینـی 
شـده، بـا هماهنگـی اسـتان ها تـاش می کنیم، 
و  کنیـم  تمـام  موقـع  بـه  را  تحصیلـی  سـال 

امتحانـات بـدون تاخیـر برگـزار شـود. 
بــه گــزارش ایلنــا، »عبــاس ســلطانیان« 
مدیــرکل دفتــر آمــوزش متوســطه نظــری 
بــه  واکنــش  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
گایــه برخــی والدیــن از کیفیــت آموزشــی 
برنامه هــای درســی در شــبکه آمــوزش و بعضــا 
جلــو یــا عقــب بــودن برخــی مطالــب درســی به 
نســبت دروســی کــه دانــش آمــوزان در مدرســه 
گذرانده انــد گفــت: تعــداد مــدارس مــا در 
شــاخه نظــری در ســطح کشــور بیــش از دوازده 
هــزار مدرســه اســت؛ طبیعتــا وقتــی بخواهیــم 
درس را شــروع کنیــم، ایــن امــکان وجــود دارد 
ــر از  ــا عقب ت ــر ی کــه تعــدادی از مــدارس جلوت
ــه  ــون ارائ ــق تلویزی ــه از طری ــد ک ــی باش درس
ــروع  ــم ش ــه بخواهی ــا ک ــر ج ــود و از ه می ش

ــود. ــد ب ــی خواه ــن وضعیت ــم، چنی کنی
بـه  مـا  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  سـطانیان 
همکارانمـان کـه اکثـرا سـرگروه های درس یـا 
مولفـان کتـاب هسـتند، اعام کردیم بر اسـاس 
بودجـه بنـدی که مشـخص اسـت و بـه مدارس 
ابـاغ شـده از جایـی شـروع کننـد کـه احتمال 
تـا  دانش آمـوزان  تعـداد  بیشـترین  می دهنـد، 
آنجـا درس را خوانـده باشـند. نکتـه دیگـر هـم 
ایـن اسـت کـه وضعیـت تعطیلـی مـدارس در 
اسـتان ها یکسـان نیسـت؛ یعنـی شـهر تهـران 

تعطیـل شـده، ولـی بعضـی از اسـتان ها تعطیل 
دانـش  از  تعـدادی  درس  طبیعتـا  و  نشـدند 

آمـوزان جلوتـر و برخـی عقب تـر اسـت.
نظـری  متوسـطه  آمـوزش  دفتـر  مدیـرکل 
اسـاس  بـر  گفـت:  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
زمان بنـدی و آن میـزان دروسـی کـه بایـد تـا 
هفتـه سـوم بهمـن مـاه ادامـه پیـدا می کـرد، 
همـکاران مـا شـروع بـه تدریـس کردنـد. ایـن 
تدریس هـا در سـطح کتاب هـای درسـی بـرای 
همـه دانـش آموزان کشـور اسـت و فقـط برای 
دانـش آموزان مـدارس خاص یا مـدارس دولتی 
نیسـت. سـعی کردیـم محتـوای تدریس هـا بـر 

باشـد. مبنـای کتاب هـای درسـی 
تدریـس  کـه  همکارانـی  کـرد:  تاکیـد  وی 
می کننـد از بهترین ها و سـرگروه های آموزشـی 
درس هـا هسـتند. مضـاف بـر ایـن بـرای آن که 
ببینیـم کیفیت کارشـان به چه صورتی اسـت از 
دبیرخانه ها و سـرگروه های درسـی کشـوری مان 

خواسـتیم تمـام تدریس هـا را ببیننـد و بـه آنها 
فرم هـای امتیازبنـدی داده ایـم تا نظرشـان را در 
فرم هـا بیـان کننـد. اگـر ایرادهایـی در تدریس 
ببینیـم آن را بـه همکاران مـان اطـاع می دهیم 
و سـعی می کنیـم همـکاران بهتریـن کیفیت را 

در تدریس شـان داشـته باشند.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــلطانیان در پاس س
معلمانــی کــه انتخــاب کرده ایــد بــر چــه اساســی 
انتخــاب شــدند و آیــا عمومــا از تهــران هســتند؟ 
گفــت: خیــر، مــا از معلمــان و دبیــران اداره کل 
شــهر تهــران، اداره کل شهرســتان های تهــران و 

اســتان البــرز اســتفاده کردیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــوزش  ــی در آم ــم آموزش ــت تقوی ــن اس ممک
و پــرورش تغییــر کنــد؟ گفــت: خیــر، مــا 
فعــا روی ایــن قضیــه کاری نکردیــم؛ بــه 
ــن  ــد در ای ــرار باش ــر ق ــه اگ ــن ک ــت ای جه
ــتگی  ــن بس ــه ای ــم ب ــی بگیری ــه تصمیم رابط

ــل  ــدت تعطی ــه م ــوزان چ ــش آم ــه دان دارد ک
باشــند. تاکنــون بیــش از هفتــاد درصــد حجــم 
ــا بســته  کتاب هــای درســی تدریــس شــده و ب
ــا  ــده، ب ــی ش ــش بین ــه پی ــی ک ــای آموزش ه
ــال  ــم س ــاش می کنی ــتان ها ت ــی اس هماهنگ
تحصیلــی را بــه موقــع تمــام کنیــم و امتحانــات 
ــد  ــرای بع ــر ب ــود. اگ ــزار ش ــر برگ ــدون تاخی ب
ــد در آن  ــد بای ــری بیافت ــات دیگ ــد اتفاق از عی
زمــان تصمیــم گیــری کنیــم و فعــا در دســتور 

ــت. ــان نیس کارم
از  بعـد  اینکـه  بـه  درپاسـخ  سـلطانیان 
بازگشـایی مـدارس چه ارزیابـی از دانش آموزان 
صـورت می گیرد تـا بدانید برنامه های آموزشـی 
تلویزیـون را دنبـال کرده انـد؟ گفت: این مسـاله 
یکـی از چالش هـای ماسـت، امـا بـا تلویزیـون 
نمی توانیـم چنین چیـزی را ارزیابـی کنیم. روز 
گذشـته بـا معاونین آموزش متوسـطه اسـتان ها 
ویدئـو کنفرانـس داشـتیم، آنها را مأمـور کردیم 
بـا جلسـاتی کـه بـا مدیـران مـدارس خواهنـد 
داشـت از مدیـران مـدارس بخواهنـد این اطاع 
رسـانی را بـه دانش آمـوزان و خانواده ها داشـته 
باشـند و بـا دانش آمـوزان ارتباط دائمـی برقرار 
کننـد؛ ایـن ارتبـاط می تواند از طریـق پیامک یا 

تماس هـای تلفنـی برقرار شـود.
میـرکل دفتر آموزش متوسـطه نظری وزارت 
آمـوزش و پـرورش در پایان اظهار داشـت: تمام 
تاشـمان را می کنیـم تـا دانش آمـوزان از ایـن 
ظرفیـت اسـتفاده کننـد، امـا ایـن کـه چقـدر 
اسـتفاده کردنـد یـا نـه بیشـتر بـه مسـئولیت 
سـنگینی کـه خانواده هـا دارنـد برمی گـردد، از 

ایـن رو آنهـا بایـد بـا مـا همراهـی کنند.

معــاون آمــوزش ابتدایــی اظهــار کــرد: 
در  مهمــی  نقــش  می تواننــد  خانواده هــا 
یادگیــری دانــش آمــوزان داشــته باشــند. 
ـــم زاده  ـــوان حکی ـــنا، رض ـــزارش ایس ـــه گ ب
در برنامـــه ســـیمای خانـــواده شـــبکه یـــک 
ــن در  ــش والدیـ ــه نقـ ــاره بـ ــا اشـ ــیما بـ سـ
آموزش هـــای تلویزیونـــی بـــه دانش آمـــوزان، 
ـــیر  ـــن مس ـــوان در ای ـــچ عن ـــه هی ـــرد: ب اظهارک
ـــک  ـــه کم ـــم و ب ـــف نمی کنی ـــوزش را متوق آم
ـــم  ـــه خواهی ـــا را ادام ـــن برنامه ه ـــیما ای صداوس
ـــد  ـــاش کردن ـــا ت ـــوزگاران م ـــی آم داد. از طرف
بـــا توجـــه بـــه فرصت هـــا آموزش هـــای 
ــم  ــوزان فراهـ ــش آمـ ــرای دانـ ــی را بـ خوبـ
ــن  ــا در ایـ ــه نقـــش خانواده هـ ــد و البتـ کننـ
میـــان نبایـــد نادیـــده گرفتـــه شـــود، آنهـــا 
می تواننـــد نقـــش مهمـــی در یادگیـــری 

دانـــش آمـــوزان داشـــته باشـــند.
خصــوص  بــه  خانواده هــا  افــزود:  وی 
دارنــد،  مهمــی  نقــش  ابتدایــی  دوره  در 
نبایــد  ابتدایــی  دوره  در  دانش آمــوزان 
ــه  ــن اصــًا ب ــد و ای احســاس رهاشــدگی کنن

ــن  ــود. بنابرای ــه نمی ش ــی توصی ــاظ تربیت لح
ــن اســت کــه  ــا ای ــا از خانواده ه درخواســت م
بــرای روحیــه دادن بــه دانش آمــوزان و ایجــاد 
و  نظــم  تــداوم  و  مســئولیت پذیری  حــس 
ــای درســی  ــردن برنامه ه ــش ب ــاط در پی انضب
حتمــاً در کنــار بچه هــا باشــند و در کنــار 
کــودکان خــود برنامه هــای شــبکه آمــوزش را 
تماشــا کننــد تــا نتیجــه مثبــت را بــه دســت 

ــد. بیاورن
حکیــم زاده تاکیــد کــرد: دانش آمــوزان 
بایــد طبــق یــک برنامــه روزانــه آمــوزش 
را دنبــال کنــد. مــا در آمــوزش و پــرورش 
ــا  ــه ظرفیت ه ــه از هم ــت ک ــن اس ــان ای نگاه م
اســتفاده کنیــم و اکنــون والدیــن می تواننــد از 
نزدیــک مشــاهده کننــد کــه رونــد آموزشــی و 

ــت. ــی اس ــه صورت ــه چ ــان ب فرزندانش

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیرآمــوزش و 
ــتن  ــه داش ــه آرام نگ ــان اینک ــا بی ــرورش ب پ
ــش  ــه پخ ــه برنام ــی ک ــه در زمان ــای خان فض
می شــود از طــرف خانــواده ضــرورت دارد، 
گفــت: بایــد ایــن برنامه هــا جــدی گرفتــه 
شــود چراکــه کــودکان پایه هــای اول، دوم 
و ســوم حتمــا نیازمنــد ایــن هســتند کــه 
ــار  ــه در کن ــن پخــش برنام والدینشــان در حی

ــند. ــا باش آنه
والدیــن  کــرد:  اضافــه  ادامــه  در  وی 
می تواننــد پــس از اینکــه برنامــه درســی تمــام 
ــوال  ــاره دروس س ــود درب ــدان خ ــد از فرزن ش
کننــد و نظــارت داشــته باشــند تــا تکالیفشــان 

ــد. ــام دهن را انج
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی و روابــط 
عمومــی  وزارت آمــوزش و پرورش،حکیــم زاده 
در پایــان گفــت: مراکــز انجمــن اولیــا و مربیــان 
فعــال هســتند و خانواده هــا می تواننــد بــه 
ایــن مراکــز زنــگ بزننــد و یــا مراجعــه کننــد و 
اگــر ســوال و شــائبه وجــود دارد از ســوی ایــن 

انجمــن هــا برطــرف شــود. 

صنایــع  توســعه  پژوهشــکده  رئیــس 
در  گفــت:  دانشــگاهی  جهــاد  شــیمیایی 
مــواد  تــن  یــک  روزانــه  اخیــر،  روزهــای 
توســعه  پژوهشــکده  در  ضدعفونی کننــده 
صنایــع شــمیایی جهــاد دانشــگاهی تولیــد 
ــی  ــه الکل ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــی ب می شــد، ول
ــار داشــتیم تمــام شــد، مشــغول  ــه در اختی ک
رایزنــی بــا ســازمان های مختلــف هســتیم 
تــا بتوانیــم بــرای تولیــد ایــن مــواد الــکل بــه 

دســت آوریــم. 
ــا  ــی، ب ــزارش ایســنا، مســعود کمبران ــه گ ب
ــع  ــعه صنای ــکده توس ــه پژوهش ــن ک ــان ای بی
ــه  ــه ب ــا توج ــگاهی ب ــاد دانش ــیمیایی جه ش
و  تولیــد محلول هــای  بــه  شــرایط کشــور 
ژل هــای ضدعفونی کننــده اقــدام کــرده اســت، 
گفــت: بعــد از شــیوع  ویــروس کرونا در کشــور 
بــا توجــه بــه سیاســتی کــه جهــاد دانشــگاهی 
مبنــی بــر رفــع مشــکات کشــور دارد، تصمیــم 
ــا   ــردم و ی ــاز م ــه بخشــی از نی ــه شــد ک گرفت
ــه  ــگاهی ب ــاد دانش ــواده جه ــاز خان ــل نی حداق
ــکده  ــق پژوهش ــده از طری ــواد ضدعفونی کنن م

ــع شــیمیایی برطــرف شــود. توســعه صنای
ــکده  ــتا، پژوهش ــن راس ــزود: در همی وی اف

ــط  ــر خ ــا تغیی ــیمیایی ب ــع ش ــعه صنای توس
تولیــد خــود بــه تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده 
اقــدام کــرد. در ایــن پژوهشــکده، محلول هــای 
ضدعفونی کننــده بــرای دســت و ســطوح و 
ــه  ــود و ب ــکل موج ــا ال ــده، ب ژل ضدعفونی کنن
مقــدار محــدود تولیــد شــد و در اختیار پرســنل 
ــدادی از  ــت. تع ــرار گرف ــگاهی ق ــاد دانش جه
ــن  ــود از ای ــنل خ ــرای پرس ــم ب ــرکت ها ه ش

ــد. ــداری کردن ــوالت خری محص

صنایــع  توســعه  پژوهشــکده  رئیــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــاد دانش ــیمیایی جه ش
ــه مــواد ضدعفونی کننــده  نیــاز فعلــی کشــور ب
گفــت: اگــر مــواد اولیــه در اختیــار جهــاد 
ــه  ــم روزان ــرد، می توانی ــرار بگی ــگاهی ق دانش
پنــج الــی ۱۰ تــن از ایــن مــواد را تولیــد کنیــم 
ــم.  ــرار دهی ــردم ق ــار ســازمان ها و م و در اختی
ــن  ــن از ای ــک ت ــه ی ــر، روزان ــای اخی در روزه
مــواد ضدعفونی کننــده در پژوهشــکده توســعه 

صنایــع شــمیایی جهــاد دانشــگاهی تولیــد 
ــی  ــه الکل ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــی ب می شــد، ول
ــغول  ــد مش ــام ش ــتیم تم ــار داش ــه در اختی ک
رایزنــی بــا ســازمان های مختلــف هســتیم 
تــا بتوانیــم بــرای تولیــد ایــن مــواد الــکل بــه 

ــم. ــت آوری دس
از  بسـیاری  اکنـون  داد:  ادامـه  کمبرانـی 
شـرکت ها بـه تولیـد این مـواد اقـدام کرده اند و 
فکـر میکنـم در چنـد روز آینده بازار بـه تعادل 
متاسـفانه  امـا  برطـرف شـود  نیـاز  و  می رسـد 
برخـی بـا سوءاسـتفاده از این شـرایط اقـدام به 
قیمت هـای  بـا  بی کیفیـت  محصـوالت  فـروش 
فعلـی   ایـن شـرایط  در  غیرمنطقـی می کننـد. 
بـه ایـن شـرکت ها توصیـه می کنم، اگـر دردی 
از دردهـای مـردم کـم نمی کننـد به مشـکات 

نکنند. اضافـه  مـردم 
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره کیفیــت 
ــت:  بررســی های  ــد شــده گف محصــوالت تولی
ــعه  ــکده توس ــت پژوهش ــز بهداش ــز آنالی مرک
صنایــع شــیمیایی جهــاد دانشــگاهی کــه دارای 
مجــوز از ســازمان اســتاندارد و ســازمان غــذا و 
دارو اســت، کیفیــت ایــن محصــوالت را تاییــد 

کــرده اســت. 

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی از 
لغــو کاس هــای آمــوزش رانندگــی و نیــز امــکان تعویــق تمدیــد 
معاینــه فنــی و گواهینامه هــای منقضــی شــده تــا ۱۵ اردیبهشــت 

ــر داد.  ــاه ســال آینــده خب م
بــه گــزارش ایســنا، ســردار ســید کمــال هادیانفــرر در حاشــیه 
ــا حضــور در  بازدیــد از مرکــز شــماره گــذاری و تعویــض پــاک  ب
جمــع خبرنــگاران دربــاره تهمیــدات پلیــس راهــور بــرای مقابلــه با 
ویــروس کرونــا در اماکــن تجمعــی مرتبــط بــا ایــن پلیــس اظهــار 
ــه  ــا ک ــته از خودروه ــده، آن دس ــاذ ش ــر اتخ ــر تدابی ــا ب ــرد: بن ک
ــکان  ــت ام ــا ۱۵ اردیبهش ــیده ت ــام رس ــه اتم ــان ب معاینه فنی ش
تــردد بــدون جریمــه در ســطح شــهر را دارنــد بنابرایــن راننــدگان 
ــوکل  ــی م ــای آت ــه روزه ــی را ب ــه فن ــت معاین ــد دریاف می توانن

کننــد.
هادیانفــر در مــورد گواهینامه هــای منقضــی شــده هــم گفــت: 
ــان  ــه پای ــارش ب ــان اعتب ــه رانندگی ش ــه گواهینام ــی ک رانندگان

ــه  ــی نام ــد گواه ــرای تمدی ــت ب ــان ۱۵ اردیبهش ــا پای ــیده ت رس
ــد شــد. ــدت جریمــه نخواهن ــن م ــد و طــی ای ــت دارن مهل

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا در مــورد آموزشــگاه های رانندگــی 

و فعالیــت آنهــا نیــز گفــت: بنــا بــر اباغیــه ای کــه صــادر کردیــم 
ــون  ــده و آزم ــل ش ــی تعطی ــوزش رانندگ ــای آم ــی کاس ه تمام
آییــن نامــه در هیــچ جــا برگــزار نمی شــود تنهــا آزمــون عملــی و 

بــا رعایــت نــکات الزم اجــرا خواهــد شــد.
ــه  ــذاری ک ــماره گ ــز ش ــام در مراک ــورد ازدح ــر در م هادیانف
همــه ســاله بــا نزدیــک شــدن  بــه روزهــای پایانــی ســال افزایــش 
می یابــد اظهــار کــرد: در ایــن راســتا توصیــه مــا بــه افــرادی کــه 
ــل و  ــه نق ــن اســت ک ــد ای ــروش خــودرو را دارن ــد و ف قصــد خری
ــق  ــر از طری ــد اگ ــوکل کنن ــده م ــه ســال آین ــال خــودرو را ب انتق
ــار  ــدت اعتب ــد م ــد می توان ــن کار را دارن ــام ای ــد انج ــت قص وکال

ــد. ــت نامــه خــود را افزایــش دهن وکال
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــردم نبایــد نگرانــی بابــت شــماره 

ــن  ــدات الزم در ای ــت: تهمی ــند گف ــته باش ــودرو داش ــذاری خ گ
ــتاد  ــز س ــی مراک ــورد تعطیل ــا در م ــده ام خصــوص اندیشــیده ش

ــرد. ــم بگی ــد تصمی ــتان بای ــر اس ــا در ه ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
ــزود: اگــر مراکــز شــماره گــذاری در هــر اســتانی  ــر اف هادیانف
ــه  تعطیــل شــوند درخواســت مــا از شــهروندان ایــن اســت کــه ب

ــد. ــه نکن ــاور مراجع ــتان های مج اس
وی دربــاره ایــن کــه آیــا امــکان تعطیلــی مراکــز شــماره گذاری 
ــن خصــوص از  ــده ناجــا در ای ــا خیــر؟ گفــت: فرمان وجــود دارد ی

هیــات دولــت پیگیــری کــرده و منتظــر پاســخ آنهــا هســتیم.
ــاره ترخیــص خــودرو نیــز گفــت: پیگیــر هســتیم کــه  وی درب
تــا اوایــل هفتــه آینــده امــکان ترخیــص خــودرو از طریــق دفاتــر 
ــرح در ۱۳  ــن ط ــه اول ای ــه در مرحل ــود ک ــام ش ــس +۱۰ انج پلی
ــد بــا  ــردم می توان ــرا خواهــد شــد و م ــهر اج ــتان و کانش اس
مراجعــه بــه دفاتــر +۱۰ نســبت بــه ترخیــص خودرویشــان اقــدام 

کننــد.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش: 

تصمیمی برای تغییر تقویم آموزشی اتخاذ نشده

نقش والدین در آموزش های تلویزیونی به دانش آموزان

رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی خبر داد:

توان تولید روزانه پنج تا 1۰ تُن مواد ضدعفونی کننده

تعطیلی کالس های آموزش رانندگی
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نکات مهمی که باید
 هنگام خرید مبل بدانید

زیبایــی دکوراســیون بــه زیبایــی مبلمــان 
ــوه  ــل  جل ــگ مب ــره خــورده اســت، طــرح و رن گ
ــه فضــا می دهــد. یــک انتخــاب خــوب  خاصــی ب
ــر کارایــی و راحتــی،  ــه شــما عــاوه ب ــد ب می توان
ــر  ــد. اگ ــه ده ــواز هدی ــا و چشــم ن محیطــی زیب
قصــد خریــد مبــل داریــد، جــدا از رنــگ و نقــش 
آن، بایــد بــه چنــد نکتــه فنــی هــم توجــه کنیــد. 

ــر آنهــا داریــم.  ــا هــم مــروری ب ب
نخسـتین نکتـه در خرید مبل، توجـه به مدل و 
سـبک مبلی اسـت کـه می خواهید داشـته باشـید. 
مبل هـا انـواع مختلفـی دارنـد. مبل هـای اسـتیل 
یـا سـلطنتی بـرای محیط های بـزرگ مناسـبند و 
از نشسـتن روی آن در طوالنـی مـدت نمی تـوان 
احسـاس راحتـی داشـت. مبل هـای راحتـی همان 
طـور کـه از اسمشـان مشـخص اسـت مبل هـای 
آن  رویـه  جنـس  کـه  هسـتند  نرمـی  و  راحـت 
کامـا از پارچـه اسـت و مناسـب اسـتفاده طوالنی 
مـدت هسـتند. مبل هـای کاسـیک، از نظـر طرح 
و شـکل چیـزی بیـن مبل هـای اسـتیل و راحتـی 
قـرار دارنـد. از چـوب در طراحـی آنهـا اسـتفاده 
شـده اسـت و شـکل و فـرم سـختی دارنـد امـا به 
سـختی اسـتیل ها نیسـتند و می تـوان بـا آنها برای 
مـدت زمـان طوالنـی هم احسـاس راحتی داشـت. 
مبل هـای ال و مـدرن هـم نـوع دیگـری از انـواع 
مبل هـا هسـتند کـه بیشـتر بـرای خانه هـای نقلی 

یـا بـه عنـوان مبـل دوم خانـه کاربـرد دارند.
بودجه خود را مشخص کنید

بعـد از انتخـاب مـدل و نـوع مبـل، نوبـت بـه 
خریـد  در  بودجـه  مدیریـت  می رسـد.  بودجـه 
اهمیـت بسـیاری دارد. اگر قصد خریـد مبل دارید، 
پیـش از رفتـن بـه بـازار و مواجـه بـا مدل هـای 
متنـوع بـا قیمت هـای مختلـف کـه می تواند شـما 
را سـردرگم کنـد، محـدوده بودجه خـود را تعیین 
کنیـد تا هنـگام مراجعه به فروشـگاه، از فروشـنده 
بخواهیـد مبلی بـا مدل انتخابی و بودجه مشـخص 

شـما، معرفـی کند.
محیطی که مبل در آن قرار می گیرد

موضـوع مهـم دیگـر هنـگام خرید مبـل، توجه 
بـه فضایی اسـت کـه می خواهیـد مبـل در آن قرار 
بگیـرد. اگـر فضای بزرگـی دارید و به مبل اسـتیل 
عاقـه داریـد، می توانیـد سـراغ آن بروید امـا برای 
فضاهای کوچک نباید از مبلمان  اسـتیل اسـتفاده 
کـرد زیـرا هـم زیبایـی خـود را از دسـت می دهـد 
و هـم رفـت و آمـد را دشـوار می کنـد. مبل هـای 
ال، مـدرن و نیم سـت های راحتـی می تواند گزینه 
خوبـی بـرای فضاهـای نسـبتا کوچـک باشـد. بـه 
ایـن نکتـه توجـه کنید که صـرِف جـا گرفتن مبل 
در فضـا مطـرح نیسـت، بایـد مبلـی کـه می خرید 
عـاوه بـر کارایـی، بـه زیبایـی و دکوراتیـو شـدن 

فضـا نیز کمـک کند.
قاب مبل از جنسی بادوام باشد

حـاال که مدل و بودجه خود را مشـخص کردید 
بایـد بـه سـراغ جنـس و طـرح آن برویـد. جنـس 
قـاب اکثـر مبل هـا از چـوب اسـت امـا چوب هـا 
بسـته به نوعشـان، دوام مختلفی دارنـد. چوب های 
سـخت نسـبت بـه چوب هـای نـرم دوام بیشـتر و 
قیمـت باالتـری دارنـد. هنـگام خرید به ایـن نکته 
توجـه کنیـد کـه اگـر در گارانتی مبـل جنس قاب 
آن ذکـر نشـده از فروشـنده بخواهیـد به شـما این 
اطمینـان را بدهـد کـه قـاب مبـل جنـس مرغوبی 
دارد. بـا توجـه به اینکـه قاب ها داخل کار هسـتند 
و دیـده نمی شـوند، بهتر اسـت قبـل از خرید کمی 
روی مبـل بنشـینید و مقاومت قـاب، فنر و فوم آن 
را بسـنجید. همچنیـن می توانیـد یک سـمت مبل 
را بلنـد کنیـد تا در صورت مشـاهده لقـی یا ضعف 

در مبـل، از خریـد آن خـودداری کنید.
پارچه ای مرغوب انتخاب کنید

و  زیبایـی  در  زیـادی  تاثیـر  مبلـی  پارچـه 
ظاهـر دکوراسـیون شـما دارد. جنـس پارچـه در 
مدل هـای مختلـف مبـل، متفـاوت اسـت امـا یک 
نکتـه در همه مبل ها مشـترک اسـت و آن کیفیت 
پارچـه اسـت. در هنگام خرید از بـاال بودن کیفیت 
پارچـه اطمینـان حاصل کنیـد. می توانیـد چندین 
بخواهیـد  از فروشـنده  و  بزنیـد  را سـر  فروشـگاه 
مرغوب تریـن پارچه هـای مبلـی را به شـما معرفی 
کنـد، بـا این کار شـما بـا چند نام به عنـوان پارچه 
باشـید  داشـته  توجـه  می شـوید.  آشـنا  مرغـوب 
پارچه هایـی کـه قابلیت شسـت و شـوی بـاال دارند 
و لـک و کثیفـی بـه راحتـی از آنها پاک می شـود، 

انتخاب هـای بهتـری هسـتند.
تولیدکننده ای خوش نام و منصف پیدا 

کنید
بـه ایـن موضـوع توجـه کنید کـه مبل خـود را 
از تولیدکننـده ای خـوش نـام و منصـف خریـداری 
کنیـد. شـرکت های معـروف و باسـابقه، بـه اعتبـار 
خـود اهمیـت ویـژه ای مـی دهنـد و نـام خـود را 
فـدای سـود بیشـتر نمی کننـد. آنهـا فـروش باالتر 

را در جلـب اعتمـاد مشـتریان می داننـد.
گارانتی را فراموش نکنید

ــد.  ــوش نکنی ــی را فرام ــه گارانت در آخــر، اینک
ــراه  ــی هم ــه گارانت ــرکت ها دفترچ ــی از ش برخ
ــه در آن،  ــد ک ــه می دهن ــدار ارائ ــه خری ــل ب مب
مــوارد شــامل گارانتــی نوشــته شــده اســت، 
ــی  ــل انتخاب ــر مب ــد. اگ ــه کنی ــا آن را مطالع حتم
شــما دفترچــه گارانتــی نــدارد، از فروشــنده 
بخواهیــد تــا تمــام مــواردی کــه از آن بــه عنــوان 
ــام بــرده در فاکتــوری کــه دارای مهــر  گارانتــی ن
ــروز  ــورت ب ــا در ص ــد ت ــد کن ــت، قی ــرکت اس ش

ــد. ــتناد کنی ــه آن اس ــد ب ــکل بتوانی مش
منبع: ایرنا زندگی

ایران سیستم بهداشت خیلی خوبی دارد

دروازه بــان پرســپولیس عنــوان کــرد بعــد از یــک شــوک اولیــه، ویــروس 
کرونــا در ایــران در حــال مهــار شــدن اســت. 

بــه گــزارش ایســنا، بوژیــدار رادوشــوویچ، دروازه بــان کــروات پرســپولیس 
ــه  ــا ب ــروس کرون ــه شــیوع وی ــا توجــه ب ــران ب ــاره شــرایط خــود در ای درب

صحبــت پرداختــه اســت.
ایـن دروازه بـان در ابتـدای صحبـت خـود گفـت: مـردم خیلی ترسـیدند. 
خیلی هـا ماسـک دارنـد ولی باید بگویـم که تـرس افراطی وجود نـدارد. همه 
االن مشـغول خرید غذا هسـتند تا در خانه کمبودی نداشـته باشـند.  زندگی 
تقریبـا شـرایط عـادی دارد و خیلـی از فروشـگاه ها و مغازه هـا بـاز هسـتند و 
مشـغول بـه سـرویس دهـی. تنهـا چیزی کـه تعطیل اسـت مدارس اسـت و 
بچه هـا بـه مدرسـه نمی رونـد. بازیهـای ایـن هفتـه از رقابت هـا در لیـگ برتر 
ایـران لغو شـده اسـت و نمی دانیـم هفته بعد بازی هـا برگزار می شـود یا خیر. 
اگـر برگـزار نشـود بازی هـا به بعـد از سـال جدید در ایران کشـیده می شـود.

ــی  ــم ول ــن می کنی ــا االن تمری ــرد: م ــه ک ــپولیس اضاف ــان پرس دروازه ب
ــا  ــات ب ــا در تمرین ــت. فع ــی اس ــه زمان ــا چ ــدی م ــازی بع ــم ب نمی دانی
ماســک هســتیم. بهداشــت اولیــه بایــد حفــظ شــود. باشــگاه بــه مــا ماســک 
و مــواد ضدعفونــی داده اســت.  آن طــور کــه گفتــه شــده فقــط افــراد مســن 
و کســانی کــه بیمــاری داشــتند یــا سیســتم دفاعــی ضعیــف بدنــی هســتند 
بــه وســیله ایــن ویــروس از بیــن می رونــد. ایــران سیســتم بهداشــت خیلــی 
خوبــی دارد و مــن فکــر می کنــم آن هــا انتظــار نداشــتند ویــروس بــه کشــور 

وارد شــود و بعــد از شــوک اولیــه بــه خوبــی در حــال مهــار آن هســتند.

همزمان با افزایش گمانه زنی ها در خصوص تعویق المپیک؛
در حال آماده سازی برای توکیو 2۰2۰ هستیم

بازی هـای  تعویـق  خصـوص  در  گمانه زنی هـا  افزایـش  بـا  همزمـان 
المپیـک ۲۰۲۰ توکیـو به دلیل شـیوع گسـترده ویروس کرونا، سـخنگوی 
ارشـد دولـت ژاپـن اعـام کـرد کـه ایـن کشـور طبـق برنامـه در حـال 

آماده سـازی بـرای میزبانـی از ایـن بازی هـا اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، »یوشـیهیده شـوگا« دبیرکل ارشـد کابیـه توکیو در 

یـک نشسـت مطبوعاتی ایـن اظهـارات را مطـرح کرد.
»سـیکو هاشـیموتو« وزیـر المپیـک ژاپـن گفـت کـه قـرارداد توکیو با 
کمیتـه بین المللـی المپیـک »تعویـق برگـزاری المپیـک را تنهـا تـا پایان 

سـال ۲۰۲۰ مجـاز می دانـد.«
ایـن ویـروس کشـنده(  از چیـن )خاسـتگاه  شـیوع کرونـا در خـارج 
تاکنـون آمـار مبتایـان کلـی را به حـدود ٩۱ هزار نفر رسـانده کـه از این 
تعـداد بیـش از ۸۰ هـزار نفـر در چین هسـتند؛ آمار تلفـات کرونا در چین 
۲ هـزار و ٩۴۶ نفـر و خـارج از چین بیش از ۱۶۶ تَن گزارش شـده اسـت.

سیامند سرآمد پاراوزنه برداری بود

رییـس کمیتـه پارالمپیـک آسـیا در پیامی درگذشـت قهرمـان پاراوزنه 
بـرداری جهـان و پارالمپیـک را بـه ورزش ایـران و رییـس کمیتـه ملـی 

المپیـک تسـلیت گفت. 
بـه گـزارش ایرنـا، »مجیـد راشـد« در ایـن پیـام خطـاب بـه »محمـود 
خسـروی وفـا« رییـس کمیتـه ملی المپیـک نوشـته اسـت: همـه مـا در 
خانـواده کمیتـه پارالمپیـک آسـیا از خبـر فـوت »سـیامند رحمـان«، ایـن 
قهرمـان پارالمپیـک و اسـطوره واقعـی، متاثر شـدیم. عملکردهـای او برگی 
زریـن در تاریخ پارالمپیک محسـوب می شـود. رحماننه تنها سـرآمد رشـته 
پاراوزنـه بـرداری بـود، بلکه با الهام بخشـی خـود تاثیرات زیـادی بر مردمان 
کشـور ایـران و جهان گذاشـت. او انسـانی خـارق العاده و بسـیار مهربان بود 

کـه کمتـر شـخصی را می تـوان بـا جمیـع ایـن خصوصیـات دید.  
در پایـان پیـام راشـد آمده اسـت: در این لحظات سـخت، لطفـا تالمات 
و همـدردی عمیـق مـا را به خانواده ایشـان، هـم تیمی ها و دوسـتانش در 
کمیتـه ملی پارالمپیـک ایران رسـانده و مطمئن باشـید مـا در این لحظات 

در کنـار شـما هسـتیم. از خداونـد صبر جمیل مسـئلت داریم.
همچنیـن »جـورج مورنـو« رییـس پاراوزنه بـرداری جهانـی بـا صـدور 
پیامـی درگذشـت قهرمـان ارزنـده، سـیامند رحمـان را بـه رییـس کمیته 
ملـی پارالمپیـک ایـران تسـلیت گفـت. در پیـام او آمـده اسـت: عملکـرد 
خـارق العاده سـیامند  سـرخط خبـری در سراسـر جهان بـود و این باعث 
شـد تمامـی نـگاه ها بـه رشـته پاراوزنه بـرداری دوختـه شـود و مخاطبان 
زیـادی را جـذب کنـد. او به عنوان یکی از چهره های برجسـته و شـاخص 
در بـازی هـای توکیـو ۲۰۲۰ انتخاب شـده بـود و ما همگـی منتظر بودیم 
یـک بـار دیگـر رکوردشـکنی او را در ایـن بـازی هـا ببینیـم. کشـور ایران 
تاکنـون چندیـن وزنـه بـردار بـزرگ و شایسـته بـه جهانیان معرفـی کرده 
اسـت و مـا اطمینـان داریـم میراثی که سـیامند رحمان بر جای گذاشـت، 

برای همیشـه در کشـور شـما زنـده خواهـد ماند. 

احتمال انصراف ازبکستان از میزبانی مسابقات 
وزنه برداری قهرمانی آسیا

دبیــر فدراســیون وزنه بــرداری از احتمــال انصــراف میزبانــی مســابقات 
ــوز  ــت: هن ــر داد و گف ــتان خب ــیا در ازکبس ــی آس ــرداری قهرمان وزنه ب
انصــراف ایــن کشــور از میزبانــی نهایــی نشــده اســت و تــا روزهــای آینــده 

ــز مشــخص می شــود.  همــه چی
بــه گــزارش ایرنــا، میزبانــی مســابقات گزینشــی المپیــک وزنه بــرداری 
قهرمانــی آســیا کــه قــرار بــود در قزاقســتان برگــزار شــود بدلیــل شــیوع 
ــه ازبکســتان رســید امــا اکنــون خبرهایــی از انصــراف  ــا ب ویــروس کرون

میزبانــی ایــن کشــور و انتقــال آن بــه تایلنــد شــنیده می شــود.
ــی  ــتان از میزبان ــه ازبکس ــت: اینک ــار داش ــه اظه ــن زمین وی در ای
مســابقات قهرمانــی آســیا انصــراف داده و تایلنــد قــرار اســت میزبانــی آن 
را بپذیــرد هنــوز نهایــی نشــده و خبــری از رد میزبانــی ازبکســتان نیســت.

وی افــزود: در روزهــای آینــده همــه چیــز مشــخص می شــود. 
ــن  ــرا ای ــم زی ــزام کنی ــا اع ــن رقابت ه ــه ای ــرداران را ب ــه ب ــد وزن ــا بای م
ــن  ــه ای ــان ب ــزام آن مســابقات گزینشــی المپیــک محســوب می شــود. اع

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیت باالی ــا از حساس ــرای م ــی ب ــابقات خیل مس
ــه  ــه ای ب ــتادن نام ــوص فرس ــرداری درخص ــیون وزنه ب ــر فدراس دبی
ــه  ــد کارت ب ــن وایل ــق گرفت ــرای تعل ــک ب ــی المپی ــه بین المللل کمیت
ــک  ــی المپی ــه بین الملل ــه کمیت ــا ب ــت: م ــینی« گف ــام حس ــیده اله »س
ــرار شــد درخواســت مــا بررســی  ــم و ق در ایــن زمینــه درخواســت دادی
شــود. متاســفانه شــرایط تعلــق وایلــد کارت را نداریــم زیــرا ایــران بیشــتر 
ــرد  ــق می گی ــان تعل ــه آن ــک ب ــهمیه المپی ــه س ــانی ک ــر از کس از ۸ نف
ــگ  ــه دوپین ــر ک ــن خب ــایبه ای ــن ش ــود دارد. همچنی ــه خ را در کارنام
وزنه بــرداران زن می توانــد ســبب تعلــق وایلــد کارت بــه حســینی شــود، 

درســت نیســت.

فدراســیون بســکتبال در رابطــه بــا برگزاری 
ــی  ــه گزینش ــه س ــه ب ــابقات س ــع مس ــه موق ب
المپیــک در بخــش بانــوان از مســئول مربوطــه 
ایــن بخــش در فدراســیون جهانــی )فیبــا( 

ــت.  اســتعام گرف
ــی  ــه رویدادهای ــر، از جمل ــزارش مه ــه گ ب
کــه بــا وجــود گســترش جهانــی ویــروس 
کرونــا هنــوز در مــورد برگــزاری ســر وقــت آن 
تصمیــم جدیــدی اتخــاذ نشــده مســابقات ســه 
ــوان  ــه ســه گزینشــی المپیــک در بخــش بان ب

اســت.
فدراســیون جهانــی بســکتبال )فیبــا( پیــش 
ــان  ــوان زم ــه عن ــاه را ب ــفند م ــن ۲۸ اس از ای
ــود، طبــق  آغــاز ایــن رقابت هــا اعــام کــرده ب
ایــن برنامــه ایــران هــم بــه عنــوان یکــی از ۲۰ 
تیــم شــرکت کننــده در مســابقات ۲۵ اســفند 
مــاه را بــرای ســفر بــه هنــد و حضــور در محــل 
ــی  ــن در حال ــود. ای ــرده ب ــی ک ــا نهای رقابت ه
اســت کــه معضــات ایجــاد شــده بــه واســطه 
ــا  ــی در رابطــه ب ــا ابهامات ــروس کرون شــیوع وی

ــرده اســت. ــا ایجــاد ک ــن رقابت ه ــزاری ای برگ
ــجاعی  ــده ش ــه فری ــود ک ــأله ای ب ــن مس ای
نایــب رئیــس فدراســیون بســکتبال بــه آن 
اشــاره کــرد و اینکــه تیــم ســه بــه ســه 
ــن رقابت هــا  ــرای حضــور در ای ــران ب ــوان ای بان

ــت. ــف اس باتکلی
در همیــن رابطــه فدراســیون بســکتبال 
ــره  ــه مســئول بســکتبال ســه نف ــی ب در ایمیل
ــر  ــام نظ ــتار اع ــی خواس ــیون جهان در فدراس

شــفاف و صریــح در رابطــه بــا برگــزار شــدن یــا 
ــد شــده اســت. نشــدن مســابقات هن

ــیون  ــس فدراسـ ــی رئیـ ــن طباطبایـ رامیـ
ـــت:  ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــن اع ـــکتبال ضم بس
ــروز  ــه امـ ــا بـ ــا تـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ شـ
رشـــته های  در  را  زیـــادی  رویدادهـــای 
مختلـــف لغـــو کـــرده اســـت امـــا در رابطـــه 
بـــا مســـابقات هنـــد هیـــچ اطـــاع رســـانی 
نشـــده بـــود بـــا ایـــن حـــال و بـــه خاطـــر 

در نظـــر گرفتـــن ســـامت ورزشـــکاران و 
اطمینـــان از برگـــزار شـــدن یـــا نشـــدن 
ــیون  ــر را از فدراسـ ــورد نظـ ــتعام مـ آن اسـ

ــم. ــی گرفتیـ جهانـ
وی ادامــه داد: در پاســخ بــه اســتعام ایــران 
ــب  ــه ش ــا جمع ــر ت ــه حداکث ــده ک ــام ش اع
ــا  ــدن ی ــزار ش ــرای برگ ــیا ب ــا آس ــم فیب تصمی
نشــدن مســابقات ســه بــه ســه بانــوان در هنــد 

ــود. ــام می ش اع
ــه  ــی ک ــن گفــت: معضل ــی همچنی طباطبای
ــوط  ــداد خط ــت انس ــه اس ــا آن مواج ــران ب ای
و  رفــت  پروازهــای  برخــی  لغــو  و  هوایــی 
برگشــت از ایــران اســت. مــا در اســتعام خــود 
ــده  ــر ش ــا متذک ــه فیب ــم ب ــوع را ه ــن موض ای

ــم. ای
مســابقات بســکتبال ســه بــه ســه بانــوان در 
هنــد از جملــه رویدادهــای گزینشــی المپیــک 
ــم  ــه تی ــت س ــرار اس ــد. ق ــاب می آی ــه حس ب
برتــر از ۲۰ تیــم شــرکت کننــده در ایــن 

ــود. ــک ش ــهمیه المپی ــب س ــا صاح رقابت ه

ملــی پــوش وزن ۶۵ کیلوگــرم کشــتی آزاد در مســابقات 
جهانــی بوداپســت گفــت: ســال گذشــته بــه دوبنــده تیــم ملــی 
ــن  ــاره ای ــه دوب ــادی دارد ک ــت زی ــم اهمی ــاال برای ــیدم و ح رس

ــد.  ــاق رخ ده اتف
ــوت  ــورد دع ــی در م ــد یزدان ــنیم، امیرمحم ــزارش تس ــه گ ب
ــت:  ــار داش ــتی آزاد اظه ــی کش ــم مل ــه اردوی تی ــاره اش ب دوب
تصمیمــی بــود کــه کادرفنــی گرفتــه بــود کــه مــن در یــک اردو 
نباشــم و بــه آن احتــرام گذاشــتم. مربیــان تیــم ملــی می تواننــد 
در مــورد اینکــه چــه کســی در اردو باشــد و چــه کســی نباشــد، 
ــع کادرفنــی تیــم ملــی هســتم. بعــد  ــد. مــن تاب تصمیــم بگیرن
کــه دوبــاره دعــوت شــدم، بــه اردو رفتــم. ۶ نفــر بودیــم کــه در 
ــروس  ــه خاطــر موضــوع وی اردو حضــور داشــتیم و روز شــنبه ب
ــا اردو را تعطیــل کردنــد و بــه خانــه برگشــتیم تــا دوبــاره  کرون

اردو آغــاز شــود.

ــد داد،  ــه خواه ــش را ادام ــه تمرینات ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــن در خان ــا م ــده اند ام ــل ش ــه تعطی ــا هم ــگاه ه ــت: باش گف
تمرینــم را ادامــه می دهــم تــا آمادگــی بدنــم را از دســت ندهــم.

ایــن کشــتی گیــر مازندرانــی وزن ۶۵ کیلوگــرم کــه در 
ــوان  ــود، عن ــی ب ــم مل ــو تی ــلطان عض ــی نورس ــابقات جهان مس
ــاره ملــی پــوش  کــرد: همــه فکــر و ذکــرم ایــن اســت کــه دوب
ــیدم و  ــی رس ــم مل ــده تی ــه دوبن ــم ب ــته ه ــال گذش ــوم. س ش
حــاال برایــم اهمیــت زیــادی دارد کــه دوبــاره ایــن لبــاس را بــه 
دســت بیــاورم تــا نشــان دهــم ســال گذشــته ملــی پــوش شــدنم 
اتفاقــی نبــود. قطعــا بایــد بیشــتر از گذشــته تمریــن کنــم و بــه 
ــی  ــوب و مدع ــی خ ــان خیل ــون حریف ــاورم چ ــار بی ــودم فش خ

دارم.
یزدانــی بــا اشــاره بــه حریفــان داخلــی اش گفــت: امیرحســین 
مقصــودی و بهنــام احســانپور هرکــدام ســبک کشــتی خودشــان 
ــی هســتند. کســی کــه  ــی خوب ــران خیل ــد و کشــتی گی را دارن
ــام  ــا تم ــد ب ــود بای ــی ش ــم مل ــده تی ــب دوبن ــد صاح می خواه

وجــود تــاش کنــد و بهتریــن باشــد.

فدراســیون فوتبــال پــس از انتقــادی کــه در 
مــورد شــفاف ســازی نکــردن در مــورد اصــاح 
ــد،  ــرح ش ــال مط ــیون فوتب ــنامه فدراس اساس

توضیحاتــی ارائــه کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا، در مطلــب منتشــر شــده 
بــر روی ســایت فدراســیون فوتبــال آمــده 
ــائل  ــات و مس ــه موضوع ــه ب ــا توج ــت: »ب اس
مطــرح شــده در رســانه ها پیرامــون رونــد 
اســت  الزم  فدراســیون  اساســنامه  اصــاح 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــوص ب ــن خص ــواردی در ای م

ــود: ــریح ش تش
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــرو هماهنگی ه ۱- پی
ــط، جلســه بررســی اساســنامه  مســئوالن ذیرب
فدراســیون فوتبــال در تاریــخ ۲۱ و ۲۲ مــرداد 
ــیون و  ــا، کنفدراس ــدگان فیف ــور نماین ــا حض ب
فدراســیون فوتبــال در تهــران برگــزار شــد. طی 
ایــن جلســات اساســنامه اســتاندارد پیشــنهادی 
ــد  ــرح ش ــس مط ــش نوی ــوان پی ــه عن ــا ب فیف
ــورت  ــه در آن ص ــات اولی ــی و اصاح و بررس

ــت. پذیرف
۲ - متعاقبــاً فیفــا پیــش نویــس مذکــور را 
ــی  ــرات اصاح ــال نظ ــش و اعم ــس از ویرای پ
کــرد  درخواســت  و  ارســال  فدراســیون 
بررســی های مــورد نیــاز نهایــی در چهارچــوب 
ــد  ــررات انجــام و در صــورت تأیی ــن و مق قوانی

ــود. ــال ش ــا ارس ــرای فیف ب
روزرســانی  بــه  و  اصــاح  فرآینــد  در   -۳
ــاه ٩۸  ــان م ــه در آب ــنامه، دو جلس ــی اساس نهای
ــس دوم،  ــب رئی ــت، نای ــس وق ــور رئی ــا حض ب
سرپرســت دبیرکلــی، رئیــس کمیتــه حقوقــی و 

تدویــن مقــررات و رئیــس دپارتمــان بیــن الملــل 
در فدراســیون برگــزار شــد و در نهایــت بــا توجــه 
بــه در پیــش بــودن مجمــع انتخاباتی فدراســیون 
ــور  ــه منظ ــد و ب ــا آن موع ــدک ت ــت ان و فرص
پیشــگیری از هرگونــه شــائبه دخالــت و یــا 
مهندســی انتخابــات در صــورت تغییر اساســنامه 
پیــش از مجمــع انتخاباتــی مقــرر گردیــد فرآیند 
تغییــر اساســنامه پــس از برگــزاری انتخابــات در 
دســتور کار قــرار گیــرد و تیــم مدیریتــی بعــدی 

ــن مهــم شــود. عهــده دار ای
۴- نماینــدگان فیفــا و کنفدراســیون در 
اساســنامه جدیــد پیشــنهادی بــر چنــد موضوع 
تصریــح داشــتند کــه یکــی از آنهــا عــدم حضور 
وزیــر و معــاون محتــرم وزیــر ورزش و جوانــان 
فوتبــال  فدراســیون  انتخاباتــی  مجمــع  در 
ــمی  ــت رس ــا مخالف ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ب
فدراســیون در همــان نشســت همــراه بــود 

ــا و کنفدراســیون  ــا نماینــدگان اعزامــی فیف ام
ــد. نپذیرفتن

ــر نقــش  ــا تاکیــد ب مســئوالن فدراســیون ب
حمایتــی وزارت ورزش و جوانــان از فدراســیون 
فوتبــال بــر ایــن موضــوع تصریــح داشــتند کــه 
همراهــی و همگامــی دولــت بــا فوتبــال ماننــد 
همــه کشــورهای دنیــا تبعــات مثبتــی در 
فرآینــد موفقیــت ایــن ورزش داشــته و خواهــد 
داشــت. گفتنــی اســت گزینــش ارکان قضائــی 
فدراســیون توســط مجمــع هــم از دیگــر مــوارد 

ــود. مطروحــه در اساســنامه جدیــد ب
۵- نکتــه قابــل توجــه اینکــه فیفــا در 
ــاره ای  ــده اش ــر ش ــات ذک ــک از مکاتب هیچی
بــه الــزام برگــزاری انتخابــات پــس از تصویــب 
ــس از  ــاً پ ــت و صرف ــد نداش ــنامه جدی اساس
اعــام تاریــخ برگــزاری انتخابــات ایــن موضــوع 
مطــرح شــد. توضیــح مهــم دیگــر اینکــه 

مکاتبــات ۴ مــوردی مدنظــر فیفــا بــه صــورت 
ــوده و  ــرکل نب ــس و دبی ــه رئی ــمی ب ــه رس نام
پیگیــری صرفــاً بــه صــورت پســت الکترونیــک 
و پرســش و پاســخ از واحــد بیــن الملــل بــوده 
کــه پاســخ های الزم هــم متعاقبــاً توســط ایــن 

ــده اســت.. ــه گردی ــد ارائ واح
۶ - بــه صــورت مــوازی و بــه دنبال جلســات 
ــوالن وزارت  ــا مس ــیون ب ــت فدراس ــس وق رئی
ــی،  ــان و اظهارنظــر دکتــر داورزن ورزش و جوان
معــاون محتــرم وقــت توســعه ورزش قهرمانــی 
و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان مبنــی بــر 
طــی مراحــل اول و دوم بررســی اساســنامه 
ــی آن در  ــی نهای ــال و بررس ــیون فوتب فدراس
هیــأت محتــرم دولــت در مــورخ ۲ مــرداد ٩۸، 
رئیــس وقــت فدراســیون در ماههــای بعــد بــه 
همــراه دکتــر احمــدی، معــاون محتــرم وزارت 
ورزش و جوانــان در تمامــی کمیســیون های 

ــد. مرتبــط در هیــأت دولــت شــرکت کردن
لــذا فدراســیون فوتبــال در ایــن مــدت 
پیگیــری الزم را بــرای اخــذ مصوبــه اساســنامه 
فعلــی نیــز بــه عمــل آورده بــود تــا ایــن 
ــرم  ــأت محت ــی هی ــد نهای ــه تأیی ــنامه ب اساس
ــاق  ــن اتف ــال ای ــه ح ــا ب ــا ت ــد ام ــران برس وزی
رخ نــداده و اساســنامه همچنــان در کمیســیون 

ــت. ــی اس ــب نهای ــار تصوی ــه در انتظ مربوط
در ایــن خصــوص و موضوعــات مرتبــط 
بــا اصــاح اساســنامه و برگــزاری مجمــع 
فدراســیون فوتبــال اطــاع رســانی الزم از 
طریــق ســایت رســمی فدراســیون صــورت 

» . د می گیــر

ــتیار  ــن دس ــوان اولی ــه عن ــری ب ــم باق کری
ایرانــی دراگان اســکوچیچ قــرار اســت بــه طــور 
همزمــان در تیــم ملــی و پرســپولیس فعالیــت 

داشــته باشــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، روز گذشــته بــود کــه 
باشــگاه  و  فوتبــال  فدراســیون  مذاکــرات 
پرســپولیس بــه توافــق نهایــی منجــر شــد و کریم 
ــی  ــتیار ایران ــی از ۲ دس ــوان یک ــه عن ــری ب باق
ــه  ــی اضاف ــم مل ــه کادر تی ــکوچیچ ب دراگان اس
شــد. او قــرار اســت در کنــار پرســپولیس در تیــم 
ملــی هــم حضــور داشــته باشــد. مذاکــرات نهایــی 
ــال  ــز در ح ــمیان نی ــد هاش ــا وحی ــیون ب فدراس
انجــام شــدن اســت و احتمــاال او دومیــن دســتیار 

ــود. ــد ب ــروات خواه ــرمربی ک ــی س ایران
ــی  ــوان مرب ــه عن ــری ب ــم باق ــاب کری انتخ
ــته  ــی را داش ــای متفاوت ــی واکنش ه ــم مل تی
منفــی کــه  و  مثبــت  واکنش هــای  اســت. 
هرکــدام در جایــگاه خــود قابــل تامــل هســتند. 
حضــور  روشــن های  ســیاه  بــه  ادامــه  در 
ــی  ــی در کادر فن ــم مل ــوب تی ــماره ۶ محب ش

ــت. ــم پرداخ خواهی
ضعف احتمالی اسکوچیچ پوشیده شد

یکــی از نگرانی هــا پیرامــون اســکوچیچ 
و  بازیکنــان  نمی توانــد  او  کــه  بــود  ایــن 

ســتاره های تیــم ملــی را کنتــرل کنــد و نظــم 
ــاورد.  ــود بی ــه وج ــن ب ــاط را در رختک و انضب
انتخــاب کریــم باقــری بــه نوعــی برطــرف 
ــود. بیــش از مســائل  ــی ب کــردن همیــن نگران
فنــی چیــزی کــه در چنــد ســال اخیــر دربــاره 
کریــم باقــری در قامــت مربــی دیــده شــد ایــن 
ــا بازیکنــان  ــود کــه او رفتــار بســیار جــدی ب ب
دارد و بــه قــول معــروف بازیکنــان از او حســاب 
یــا  بی انضباطــی  اجــازه  باقــری  می برنــد. 
مســائلی از ایــن دســت را بــه کســی نمی دهــد.
عدم تمرکز 100 درصدی در تیم ملی

حضــور همزمــان در پرســپولیس و تیــم 
ــد  ــف خواه ــری را تضعی ــه باق ــا بنی ــی قطع مل
ــی  ــم مل ــی تی ــوان مرب ــه عن ــد ب ــرد. او بای ک
ــی را از  ــد و برخ ــد کن ــگ را رص ــای لی بازی ه
ــی  ــا نگاه ــت ب ــد. می بایس ــا کن ــک تماش نزدی
ــر نظــر داشــته باشــد  ــان را زی ــه بازیکن عادالن
ــی و دراگان  ــا کادر فن ــددی ب ــات متع و جلس
از  فضــا  تغییــر  باشــد.  داشــته  اســکوچیچ 
باشــگاه بــه تیــم ملــی بــه خــودی خــود در کار 
او تاثیــر خواهــد گذاشــت و بایــد دیــد باقــری 

ــد. ــت می کن ــاله را مدیری ــن مس ــه ای چگون
مردی از جنس تیم ملی

ــه  ــه هم ــا ک ــام معن ــه تم ــی ب ــک فوتبال ی

و  اخــاق  بــا  مــردی  می شناســند.  را  او 
بــا گذشــته ای تمیــز کــه محبــوب همــه 
ــی  ــم مل ــس تی ــری از جن ــت. باق فوتبالی هاس
ــای  ــوده و گل ه ــی ب ــم مل ــان تی ــت. کاپیت اس
بســیار زیــادی را وارد دروازه رقبــا کــرده اســت. 
ــت و  ــه نیس ــرای او غریب ــی ب ــم مل ــای تی فض
خیلــی زود می توانــد بــا شــرایط اخــت شــود و 

ــد. ــذار باش تاثیرگ
حرف و حدیث هایی که شدت می گیرد

ــر  ــال اخی ــد س ــا در چن ــال م ــای فوتب فض
ــازی  ــای مج ــدن فض ــر ش ــا همه گی ــا ب خصوص
ــاره  ــدام شــایعاتی درب ــه ای شــده کــه م ــه گون ب
رعایــت نشــدن عدالــت و جهت گیــری مســووالن 
ــه یکــی  ۲ تیــم خــاص وجــود  ورزش نســبت ب
دارد. کریــم باقــری بــه عنــوان مربی پرســپولیس 
در تیــم ملــی حاضــر خواهــد بــود و بــدون شــک 
در آینــده بعــد از انتشــار لیســت بازیکنــان دعوت 
شــده و در چالش هــای بیــن فدراســیون فوتبــال 
و باشــگاه ها همــواره مــورد انتقــاد و ســوال قــرار 
ــاده پاســخگویی  ــد خــودش را آم می گیــرد و بای

بــه ایــن حواشــی کنــد.
مکمل احتمالی وحید

اگــر حضــور وحیــد هاشــمیان را نیــز در تیــم 
ملــی قطعــی بدانیم ۲ دســتیار ایرانی اســکوچیچ 

کامــا مکمــل یکدیگــر هســتند. هاشــمیان در 
ــد  ــری می توان ــره اســت و باق ــی خب مســائل فن
فضــای تمریــن را در کنتــرل خــودش نگــه 
ــص  ــم نقای ــار ه ــد در کن ــن ۲ می توانن دارد. ای

ــادی پوشــش دهنــد. ــا حــد زی یکدیگــر را ت
ضعیف در مسائل فنی

ــه آن  ــال ب ــد س ــن چن ــه در ای ــزی ک چی
پرداختــه شــده ایــن اســت کــه کریــم باقــری 
در حیطــه مســائل فنــی و تئــوری چنــدان 
ــد مشــاوره خاصــی  ــد نیســت و نمی توان کارآم
ــن  ــر ای ــی ب ــد. برخ ــه کن ــرمربیان ارائ ــه س ب
ــد کــه اگــر او توانایــی فنــی باالیــی  ــاور بودن ب
داشــت، بعــد از رفتــن برانکــو بــه گزینــه اصلــی 
ــه خــودش  ــا ن ــل می شــد ام پرســپولیس تبدی
ــه کســی از  ــن کار داشــت و ن ــه ای ــه ای ب عاق

ــرد. ــت ک ــور او صحب حض
آشنا با کروات ها

ــروات  ــا ک ــردن ب ــی کار ک ــه خوب ــم ب کری
ــو  ــا برانک ــال ب ــد س ــت. او چن ــد اس ــا را بل ه
حــاال  و  داشــت  همــکاری  دســتیارانش  و 
همــکاری بــا یــک کــروات دیگــر برایــش اتفــاق 
عجیبــی نیســت و بــه همیــن دلیــل می توانــد 
ــد و  ــرار کن ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــی زود ب خیل

ــد. ــی دان ــان را م خلقیاتش

استعالم فدراسیون بسکتبال برای مسابقات گزینشی المپیک

یزدانی: 

همه فکر و ذهنم ملی پوش شدن دوباره است

توضیح فدراسیون فوتبال در مورد پیگیری اساسنامه و شفاف سازی نکردن!

سایه روشن های حضور کریم باقری در تیم ملی ایران
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــه  ـــا ک ـــاد م ـــت: اقتص ـــیراز گف ـــردم ش ـــده م نماین
ـــزل  ـــدار و متزل ـــف سیاســـی و... ناپای ـــل مختل ـــه دالی ب
اســـت شـــاید اثرگـــذاری بیمـــاری کرونـــا بـــر آن 
ـــی  ـــاری طوالن ـــن بیم ـــدت ای ـــر م ـــد و اگ ـــتر باش بیش
شـــود قطعـــا می توانیـــم بگوییـــم اقتصـــاد بســـیار 
ـــن  ـــد از تمـــام شـــدن ای ـــده و بع ـــدی را در ســـال آین ب

ـــت.  ـــم داش ـــی خواهی ـــور کل ـــه ط ـــونامی ب س
بـــه گـــزارش ایلنـــا، مســـعود رضایـــی نماینـــده 
ـــاره  ـــامی درب ـــورای اس ـــس ش ـــیراز در مجل ـــردم ش م
ـــور  ـــاد کش ـــر اقتص ـــا ب ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــرات ش تاثی
گفـــت: هـــر پدیـــده طبیعـــی می توانـــد اثرگـــذاری 
ــی  ــادی را در پـ ــائل اقتصـ ــود مسـ ــا بهبـ ــوء یـ سـ
ـــی  ـــور اجزای ـــه ط ـــوان  ب ـــی می ت ـــد حت ـــته باش داش
ـــده  ـــم. پدی ـــگاه کنی ـــاله ن ـــن مس ـــه ای ـــم ب ـــی ه و تک
ـــر  ـــود اگ ـــه می ش ـــه جامع ـــامل هم ـــون ش ـــا چ کرون
ـــرات آن  ـــه تاثی ـــد ک ـــش آی ـــی پی ـــم اتفاق ـــرض کنی ف
ـــن اســـت  ـــد، ممک ـــی باش ـــی و گروه ـــه ای، صنف منطق

ـــود. ـــرر ش ـــروه متض ـــا گ ـــف ی آن صن
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس گفـــت: 
ــوری و  ــه کشـ ــل اینکـ ــه دلیـ ــا بـ ــده کرونـ پدیـ
جهانـــی اســـت، در ســـطح کشـــور هـــم اثرگـــذار 
ــوئی روی  ــیار سـ ــر بسـ ــه تبـــع آن اثـ اســـت و بـ
اقتصـــاد مـــا خواهـــد داشـــت و شـــکی در آن نیســـت 
وقتـــی تمـــام مراکـــز تولیـــدی و زراعی مـــان 
تقریبـــا تعطیـــل یـــا نیمـــه تعطیـــل اســـت مگـــر 

ــد. ــاق هـــم می افتـ ــرورت ایـــن اتفـ ــه ضـ بـ

ــم  ــس دهـ ــیراز در مجلـ ــردم شـ ــده مـ نماینـ
ـــی  ـــی نه ـــی و اجتماع ـــه صـــورت گروه ـــت: کار ب گف
شـــده و امـــر پســـندیده ای اســـت کـــه نبایـــد در 
مجامـــع گروهـــی شـــرکت کنیـــم چراکـــه قطعـــا 
ــه  ــی کـ ــا و در جاهایـ ــرکت ها و کارخانه هـ در شـ
گروهـــی کار می کننـــد امـــکان ســـرایت ایـــن 
بیمـــاری و ویـــروس وجـــود دارد درنتیجـــه بایـــد 
جلوگیـــری کنیـــم. وقتـــی اینهـــا از کار و محـــل 
ــر  ــاد تاثیـ ــا در اقتصـ ــد تبعـ ــاع دوری کننـ اجتمـ
ـــد  ـــد دی ـــزایی خواه ـــر بس ـــا تاثی ـــاد م دارد و اقتص
همچنـــان کـــه تاثیـــر بســـزای آن در اقتصـــاد 

جهانـــی هـــم مشـــهود اســـت. 
وی ادامـــه داد: اقتصـــاد مـــا کـــه بـــه دالیـــل 
مختلـــف سیاســـی و غیـــره ناپایـــدار و متزلـــزل 
اســـت شـــاید ایـــن اثرگـــذاری بیشـــتر باشـــد و 
ـــا  ـــود قطع ـــی ش ـــاری طوالن ـــن بیم ـــدت ای ـــر م اگ
می توانیـــم بگوییـــم اقتصـــاد بســـیار بـــدی را 
ــدن ایـــن  ــام شـ ــد از تمـ ــده و بعـ ــال آینـ در سـ
ــت و  ــم داشـ ــی خواهیـ ــور کلـ ــه طـ ــونامی بـ سـ
شـــکی در آن نیســـت. مـــا بایـــد ســـعی کنیـــم 
ـــان  ـــر اقتصادم ـــه اگ ـــم ک ـــر کنی ـــه اول فک در مرحل
ـــه  ـــزی ب ـــه چی ـــش چ ـــی در ازای ـــد ول ـــرر می کن ض
ـــردم  ـــه و م ـــامتی جامع ـــر س ـــم. اگ ـــت می آوری دس
را در کشـــور حفـــظ کنیـــم خـــودش یـــک ارزش 
ــزی را از  ــر چیـ ــم اگـ ــم بگوییـ ــت و می توانیـ اسـ
ـــیدیم  ـــادل آن رس ـــزی مع ـــه چی ـــم ب ـــت دادی دس

ـــت و  ـــردم اس ـــامتی م ـــه و س ـــامتی جامع ـــه س ک
اشـــکالی نـــدارد.

ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت: بنابرای ـــی گف رضای
ـــند  ـــری بیاندیش ـــد تدبی ـــر بای ـــوع مســـئوالن ام موض
مثـــا در کارخانه هـــا بایـــد ورود و خروج هـــا را 
بـــا هـــدف رعایـــت ســـامت و بهداشـــت کنتـــرل 
ـــد  ـــت و می توان ـــم اس ـــیار مه ـــن بس ـــه ای ـــد ک کنن
ــری  ــی امـ ــدید و حتـ ــارت شـ ــک نظـ ــت یـ تحـ
ـــروی انســـانی آســـیب  ـــر نی ـــا از نظ ـــرد ت صـــورت گی
ـــاج  ـــش مایحت ـــم و در ازای ـــر ببینی ـــا کمت ـــم ی نبینی
ـــه در  ـــی ک ـــا چیزهای ـــی و ی ـــروری و ارزاق عموم ض
ـــا  ـــت ب ـــذار اس ـــاد تاثیرگ ـــد اقتص ـــرای مول ـــه ب جامع
تمهیـــدات خاصـــی از کار نیافتـــد. بنابرایـــن بایـــد 

ـــرد. ـــت ک ـــد مدیری ـــورت واح ـــه ص آن را ب
ـــادآور  ـــس ی ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــو کمیس  عض
ــت  ــک مدیریـ ــا از یـ ــام کارهـ ــر در تمـ ــد: اگـ شـ
موفـــق  می توانیـــم  بگیریـــم  دســـتور  واحـــد 
ــر می کنـــم  ــد. فکـ ــره ای نباشـ ــه جزیـ ــیم کـ باشـ
ــده  ــور کلـــی ایـــن پدیـ ــه طـ ــر حاکمیـــت بـ اگـ
ـــدی  ـــک رده بن ـــود و ی ـــرده ب ـــت ک ـــروس را مدیری وی
ــت  ــد وزارت بهداشـ ــوال بایـ ــه معمـ ــخصی کـ مشـ
ـــه  ـــود و هم ـــرده ب ـــن ک ـــش معی ـــد برای ـــته باش داش
از بـــاال تـــا پاییـــن تحـــت امـــر آن قـــرار گرفتـــه 
ــی  ــد و حتـ ــرل کننـ ــتند کنتـ ــد، می توانسـ بودنـ
ـــدت کوتـــاه دیدیـــم  ـــن م ـــیبی کـــه اآلن در ای آس

ــد.  ــن باشـ ــر از ایـ ــی کمتـ ــت خیلـ می توانسـ
ـــز  ـــا نی ـــه کرون ـــدن یاران ـــرح ش ـــاره مط وی درب
ـــه  ـــی ک ـــان صحبت ـــع هم ـــه تب ـــم ب ـــن ه ـــت: ای گف
ـــر  ـــان در کار غی ـــرادی حضورش ـــر اف ـــم اگ ـــا گفت قب
ـــان  ـــان در شغل ش ـــدم حضورش ـــت و ع ـــن اس ممک
زندگیشـــان  شـــدید  دیـــدن  آســـیب  باعـــث 
می شـــود، بـــا یـــک مدیریـــت صحیـــح شناســـایی 
ـــد  ـــد مفی ـــود می توان ـــه داده ش ـــن یاران ـــوند و ای ش
ـــتفاده  ـــورد سوءاس ـــد م ـــر نبای ـــن ام ـــه ای ـــد. البت باش
ـــت  ـــن تح ـــد م ـــس بگوی ـــر ک ـــه ه ـــرد ک ـــرار بگی ق
ـــدارم.  ـــم و کار ن ـــرار گرفت ـــاری ق ـــن بیم ـــر ای تاثی

رضایـــی گفـــت: بایـــد تحـــت یـــک مدیریـــت 
ـــی در  ـــور قطع ـــه ط ـــا و ب ـــه واقع ـــرادی ک ـــد، اف واح
ـــد  ـــیب می بینن ـــت آس ـــاظ غیب ـــه و از لح ـــن زمین ای
ــان  ــتی برایشـ ــا بایسـ ــوند و حتمـ ــایی شـ شناسـ
در یکـــی دو مـــاه یارانـــه در نظـــر گرفتـــه شـــود 
تـــا ایـــن کـــه ایـــن جریـــان بـــه اتمـــام برســـد و 
ـــرر  ـــای ض ـــه پ ـــم ب ـــن ه ـــدارد و ای ـــکالی ن ـــچ اش هی
ـــامت  ـــرای س ـــودی ب ـــوان س ـــه عن ـــه ب ـــد، بلک نباش
ـــم از  ـــااهلل بتوانی ـــه ان ش ـــم ک ـــه در نظـــر بگیری جامع

ـــم. ـــور کنی ـــوع عب ـــن موض ای

رضایی: 

اگر مدت بیماری کرونا طوالنی شود، 
سال آینده اقتصاد بدی خواهیم داشت
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