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در تماس تلفنی با تعدادی از استانداران

همه امکانات دولتی
 خصوصی و نهادهای مختلف

 برای مبارزه با کرونا بسیج شود

دستور روحانی به همتی 
برای تامین ارز واردات 
ماسک و لباس پزشکی

قطعا همکاری و همراهی مردم نقش پراهمیتی در کوتاه شدن عمر این ویروس 
و روند کاهشی ابتال و شکست این بیماری در کشور دارد

حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، اولویت اول وزارت صنعت
توزیع الکل از طریق شرکت های پخِش مورد تائید وزارت بهداشت

قیمت ماسک های کارگاهی ۲,۲۰۰ تومان تعیین شد
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اسفنانی:

دست سازمان تعزیرات حکومتی برای 
برخورد با گرانفروشی خودرو بسته است

بازداشت ولیعهد پیشین عربستان
 به جرم خیانت

جوالن محتکران و سوداگران در سایه 
نبود سامانه جامع تجارت الکترونیک

اطالعیه رسمی بورس در خصوص 
بازگشت دامنه نوسان به روال عادی

وکال، بال های فرشته عدالت 
هستند  

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
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نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــر ظرفیت هــای داخلــی راه چــاره ی  غیــر از تکیــه ب
دیگــری نداریــم، گفــت: اقتصــاد کشــور بایــد ملــی 
ــژه  ــه وی ــردم توج ــات م ــه مطالب ــت ب ــود و دول ش

ــد.  ــته باش داش
بــه گــزارش ایســنا، احمدعلیرضــا بیگــی، بــا بیــان 
این کــه غیرواقعــی بــودن اقتصــاد از عمــده مشــکات 
ملــی اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر دولــت بــه 
ــت  ــرده و دول ــت ک طــور مســتقیم در اقتصــاد دخال
ــاد  ــده ی اقتص ــرل کنن ــه داور و کنت ــای این ک ــه ج ب

باشــد، بــه عنــوان بازیکــن نقــش ایفــا می کنــد.
ــه  ــروت ب ــدن ث ــه بازگردان ــان این ک ــا بی وی ب
ــور  ــاد کش ــدن اقتص ــی ش ــه ی واقع ــردم، مقدم م
اســت، افــزود: زمینــه ی مردمــی شــدن اقتصــاد بایــد 
ــد اداره ی  ــردم بتوانن ــا م ــود ت ــم ش ــور فراه در کش

ــد. ــده بگیرن ــود برعه ــور را خ ــاد کش اقتص
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: معتقــدم بایــد 
رقابــت را توســعه داده و حــق و اختیــار را برعهــده ی 
مــردم بگذاریــم تــا مــردم نفــع و صــاح خــود را در 
نظــر بگیرنــد و براســاس آن اقتصــاد واقعــی تحقــق 

یابــد.
وی نظــام منــد کــردن یارانه هــای پرداختــی بــه 

مــردم را از دیگــر زمینه هــای واقعــی شــدن اقتصــاد 
کشــور عنــوان کــرد و گفــت: ســاالنه، ۱۴۰۰ هــزار 
میلیــارد تومــان یارانــه بــه صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم بــه مــردم پرداخــت می شــود کــه 
ــز  ــتی نی ــک معیش ــامل کم ــغ ش ــن مبل ــه ای البت

اســت.
ــول  ــت پ ــن روش پرداخ ــدم ای ــزود: معتق وی اف
عادالنــه نبــوده و بایــد بــه ســمت نظام منــد کــردن 

ــم. ــش بروی ــا پی ــن پرداخت ه ای
تحقــق  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  بیگــی 

اگــر  گفــت:  واقعــی،  اقتصــاد  زیرســاخت های 
بتوانیــم زیرســاخت های واقعــی شــدن اقتصــاد 
را  کشــور  می توانیــم  کنیــم،  فراهــم  را  کشــور 
از  اعــم  اقتصــادی  تکانه هــای  تمــام  مقابــل  در 

کنیــم. بیمــه  تحریم هــا 
وی تاکیــد کــرد: ایجــاد اقتصــاد واقعــی در کشــور 

مســتلزم واگــذاری اقتصــاد بــه مردم اســت.
ــن  ــود، مهم تری ــر ســخنان خ وی در بخــش دیگ
ــرح  ــوع آب مط ــرقی را موض ــان ش ــش آذربایج چال
ــی  ــچ موضوع ــر هی ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ک

واجب تــر از مســئله ی آب در اســتان نیســت. در 
ــه رود را از  ــال آب زرین ــوع انتق ــز موض ــس نی مجل
ــت  ــفانه دول ــی متاس ــردم ول ــری ک ــط دوم پیگی خ
از انتقــال آب ارس جلوگیــری کــرده و براســاس آن 
نیــز مصوبــه هیئــت وزیــران باطــل اعــام شــد، ایــن 
امــر باعــث اتــاف چهــار ســاله  در موضــوع انتقــال 

ــد. آب ارس ش
اســکو  و  آذرشــهر  تبریــز،  مــردم  نماینــده 
در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان این کــه 
ــدان  ــز، فق ــردم تبری ــی م ــد حیات ــن تهدی بزرگ تری
پیــش  اســت، گفــت: طبــق  آبــی الزم  منابــع 
ــرای  ــال آب ارس ب ــی کــه در راســتای انتق بینی های
ــز  ــی شــهر تبری ــاز بخــش غرب ــورد نی ــن آب م تامی
ــن  ــون اجــرای ای ــم، متاســفانه اکن انجــام داده بودی
پــروژه دچــار وقفــه شــده و معتقــدم ایــن موضــوع 

ــد. ــد ش ــل خواه ــدی تبدی ــد ج ــک تهدی ــه ی ب
تــا  بســته اند  امیــد  مــردم  بیــان کــرد:  وی 
ــرات اساســی در  ــد تغیی ــدگان منتخــب بتوانن نماین
مناســبات اداری و اقتصــادی کشــور ایجــاد کننــد و 
البتــه بخــش عمــده ی آن نیــز انجــام شــده اســت.

ــان این کــه مشــخص کــردن ســمت و  ــا بی وی ب
ــی اســت،  ــاق مل ــده، مســتلزم وف ــت آین ســوی دول
گفــت: در حــال حاضــر دولــت تدبیــر و امیــد، هیــچ 
راهبــردی در اداره ی کشــور و روابــط خارجــی ندارد.

منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی:

چاره ای جز تکیه بر ظرفیت های داخلی نداریم

عضــو گــروه دوســتی پارلمانــی ایــران و هنــد معتقــد اســت دولــت 
ــه  ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــود هرچ ــزوای خ ــری از ان ــرای جلوگی ــد ب هن
ــه  ــوب علی ــب آش ــه موج ــهروندی ک ــوق ش ــون حق ــرای قان ــو اج لغ

ــد.  ــدام کن مســلمانان شــده اســت، اق
ــاره  ــا اش ــواد ابطحــی ب ــد ج ــت، ســید محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه حقــوق بشــری در هندوســتان کــه باعــث  ــون ناعادالن ــه وضــع قان ب
ــی  ــای افراط ــوی گروه ه ــلمانان از س ــه مس ــا علی ــوب ه ــش آش افزای
هنــدو شــده اســت، گفــت: انتظــار مــا از دولتمــردان هنــد ایــن نبــود 
ــه اقــوام و مذاهــب مختلــف در  ــا نســبت ب کــه قانونــی وضــع کننــد ت

ــت شــود. ــه خصــوص مســلمانان ایجــاد آزار و اذی ــن کشــور ب ای
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــهر در مجل ــی ش ــردم خمین ــده م نماین
ادامــه بــا یــادآوری ایــن مطلــب کــه اســام هیچــگاه از حکومــت هــای 
ــه  ــی ک ــرد: از زمان ــوان ک ــوده اســت، عن ــف هندوســتان جــدا نب مختل
گانــدی اســتقال هنــد را اعــام کــرد و از زمــان نهــرو، گســترش روابط 
ــن رو تصویــب  ــا کشــورهای اســامی و غیرمتعهدهــا آغــاز شــد از ای ب
چنیــن قانــون نپختــه ای تحــت تأثیــر گــروه هــای افراطــی هنــدو کــه 
منجــر بــه درگیــری هــای شــدید در هندوســتان شــده اســت، منافــع 

هنــد را دنبــال نمــی کنــد.
وی افـــزود: پلیـــس هندوســـتان بایـــد ادامـــه حمایـــت از برخـــی 
ـــور  ـــن کش ـــت ای ـــانده و دول ـــان رس ـــه پای ـــون را ب ـــای افراطی ـــاخه ه ش
نیـــز بـــه منافـــع بلندمـــدت خـــود بیاندیشـــد و بدانـــد کـــه ایـــن 
ــرار داده و  ــعاع قـ ــت الشـ ــا را تحـ ــادی آنهـ ــع اقتصـ ــات منافـ اتفاقـ

هندوســـتان را بـــه انـــزوا مـــی کشـــاند.

تأثیــر مســتقیم ســفر نخســت وزیــر هنــد بــه ســرزمین های اشــغالی 
در تصویــب قانــون حقــوق شــهروندی علیــه مســلمانان این کشــور

ابطحــی تأکیــد کــرد: کنگــره هنــد بایــد دســتور دیگــری در 
ــد  ــازه نده ــرده و اج ــادر ک ــهروندی ص ــوق ش ــون حق ــوص قان خص
ــد. ــری کنن ــوب و درگی ــه آش ــد را صحن ــه هن ــدو صحن ــون هن افراطی

ـــب  ـــه تصوی ـــس در ادام ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــو فراکس عض
ـــت  ـــفر نخس ـــا س ـــد را ب ـــهروندی در هن ـــوق ش ـــه حق ـــون ناعادالن قان
وزیـــر ایـــن کشـــور بـــه ســـرزمین هـــای اشـــغالی مرتبـــط دانســـت 
و افـــزود: همچنیـــن بـــا فشـــارهایی کـــه ترامـــپ بـــر اثـــر البـــی 
صهیونیســـت هـــای آمریکایـــی بـــه هنـــد وارد مـــی کنـــد، بعیـــد 
ــاهد اقدامـــات شـــدیدتر دولـــت هنـــد  نیســـت کـــه در آینـــده شـ
ـــار  ـــد اخط ـــن رو بای ـــیم از ای ـــور باش ـــن کش ـــلمانان ای ـــه مس ـــبت ب نس

جـــدی بـــه دولـــت هنـــد داده شـــود.
ــان  ــا بی ــان ب ــد در پای ــران و هن ــی ای ــتی پارلمان ــروه دوس عضــو گ
ــت  ــه آزار و اذی ــز نســبت ب ــدو نی ــب هن ــدان مذه ــی معتق ــه حت اینک
ــراوده  ــرد: م ــان ک ــد، خاطرنش ــراض دارن ــور اعت ــن کش ــلمانان ای مس
ــر  ــای اخی ــال ه ــه س ــوط ب ــب مرب ــایر مذاه ــا س ــدی ب ــلمانان هن مس
نیســت بلکــه از گذشــته هــای دور بــوده و حتــی تاریــخ و توســعه هنــد 
مدیــون مســلمانان هنــدی اســت کــه قــرن هــا در ایــن کشــور ســاکن 

ــد. ــوده و باعــث پیشــرفت آن شــده ان ب

ابطحی:

هندوستان تاریخ خود را مدیون مسلمانان است

ــد از  ــران می گوی ــتان ته ــرات اس ــرکل تعزی مدی
آنجایــی کــه ســازمان های مســئول مبنــای قیمتــی 
ــد ســازمان  ــن نکردن ــرای خــودرو تعیی مشــخصی ب
ــا گرانفروشــی چارچــرخ هــا  ــد ب متبوعــش نمی توان

در بــازار برخــورد کنــد. 
ــفنانی  ــی اس ــت، محمدعل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــاره گران ــرات اســتان تهــران، درب ــر کل تعزی مدی
ــال  ــه در ح ــی ک ــت: از آنجای ــازار، گف ــودرو در ب خ
ــودرو  ــرای خ ــخصی ب ــی مش ــای قیمت ــر مبن حاض
ــازار  ــی در ب ــا گرانفروش ــوان ب ــدارد، نمی ت ــود ن وج
برخــورد کــرد زیــرا ســازمان تعزیــرات بــرای برخورد 
بــا گرانفروشــان بایــد مبنــای قیمتــی داشــته باشــد 
بــه طــور مثــال زمانیکــه ســازمان مســئول، قیمــت 
گوشــت قرمــز را ۱۰۰ تومــان اعــام مــی کنــد اگــر 
ــد  ــروش رس ــه ف ــان ب ــازار ۱۰۱ توم ــن کاال در ب ای
مصــداق گرانفروشــی بــوده و مــا بــه آن بــه راحتــی 

برخــورد مــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه هیــچ ســازمانی قیمــت 
ــزود: مســئوالن  خــودرو را تعییــن نکــرده اســت، اف
بایــد قیمــت خودروهــای تولیــد شــده توســط تمامی 
خودروســازان را بــه ســازمان تعزیــرات اعــام کننــد 
تــا در صــورت گرانفروشــی در بــازار مــا بــا آن 

ــم. ــورد کنی برخ

فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار 
پذیرفتنی نیست 

ــر  ــی ب ــئوالن مبن ــی مس ــارات برخ ــفنانی اظه اس
اینکــه فــروش آنهــا 5 درصــد زیــر قیمــت بــازار اســت 
ــار  ــت و اظه ــی دانس ــت و غیرحقوق ــی نادرس را حرف
کــرد: مگــر قیمــت بــازار را مــی تــوان مبنــای بهــای 
ــده  ــای آین ــت در روزه ــن اس ــت، ممک ــودرو دانس خ
قیمــت ایــن کاال در بــازار ۱۰ برابــر بهــای فعلــی شــود.

مدیــر کل تعزیــرات اســتان تهــران تصریــح 

ــازار  ــر قیمــت ب ــروش خــودرو 5 درصــد زی کــرد: ف
ــازار توســط  ــا در ب ــرا قیمت ه پذیرفتنــی نیســت زی
دالالن تعییــن می شــود، مادامی کــه ایــن مبنــا 
ــه  ــد ب ــی توان ــرات نم ــازمان تعزی ــود س ــاح نش اص
موضــوع گرانــی بهــای خــودرو در بــازار ورود کنــد.

قیمت کاالها در بازار باید توسط 
تولیدکننده تعیین و تعدیل شود

ـــت کاالهـــا در بـــازار  ـــا بیـــان اینکـــه قیم وی ب

بایـــد توســـط تولیدکننـــده تعییـــن و تعدیـــل 
شـــود، اضافـــه کـــرد: بـــا رقابـــت درســـت میـــان 
ـــل  ـــازار تعدی ـــودرو در ب ـــت خ ـــدگان قیم تولیدکنن

مـــی شـــود.
ــت،  ــه وزارت صنعـ ــان اینکـ ــا بیـ ــفنانی بـ اسـ
معـــدن و تجـــارت یـــا ســـایر دســـتگاه هـــای مســـئول 
ـــد،  ـــخص کنن ـــودرو را مش ـــت خ ـــای قیم ـــد مبن بای
ـــد  ـــودرو بای ـــذاری خ ـــت گ ـــیوه قیم ـــرد: ش ـــه ک اضاف
ـــا  ـــد ب ـــرات بتوان ـــازمان تعزی ـــا س ـــود ت ـــخص ش مش
گرانفروشـــی در بـــازار برخـــورد کنـــد در صـــورت 
مشـــخص بـــودن قیمت هـــا حتـــی می تـــوان 
بنـــگاه هـــای معاماتـــی را نیـــز بررســـی و در 
ـــا،  ـــِت مبن ـــش از قیم ـــروش بی ـــد و ف ـــورت خری ص

ـــرد. ـــورد ک ـــا برخ ـــا آنه ب
مدیـــر کل تعزیـــرات اســـتان تهـــران دربـــاره نحـــوه 
برخـــورد ســـازمان تعزیـــرات بـــا گرانفروشـــی خـــودرو 
ـــردی از  ـــر ف ـــر اگ ـــال حاض ـــت: در ح ـــازار، گف در ب
ـــرات از  ـــازمان تعزی ـــد، س ـــکایت کن ـــی ش گرانفروش
ـــودرو  ـــت خ ـــارت قیم ـــدن و تج ـــت، مع وزارت صنع
ـــه،  ـــن وزارتخان ـــد ای ـــس از تایی ـــه و پ ـــتعام گرفت اس
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــورد می کنـ ــان برخـ ــا گرانفروشـ بـ
ـــا  ـــورد ب ـــرای برخ ـــدی ب ـــول و کارآم ـــیوه ی معق ش

ـــت. ـــان نیس گرانفروش

ــد  ــس تاکی ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــک عض ی
کــرد: قطعــا هــر فــردی در حیطــه کاری و تخصــص 
بــه  بی توجهــی  و  بــوده  ســاز  تصمیــم  خــود 
دســتورالعمل ها و نظــرات کارشناســی ســتاد مقابلــه 
ــه  ــان آوری ب ــات اجتماعــی زی ــار و تبع ــا آث ــا کرون ب

ــال دارد.  دنب
بــه گــزارش ایســنا، اســداهلل قــره خانــی، بــا اشــاره 
بــه حکــم رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص الیحــه 
بودجــه ۹۹ و توجــه ایشــان بــه نظــرات ســتاد مقابلــه 
بــا کرونــا، بیــان کــرد: تعطیلــی مجلــس بــا دســتور 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــود کــه در ایــن زمینــه چند 
نکتــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ ســتاد مبــارزه با 
کرونــا بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس تشــکیل شــده و 
دولــت دســتورات ایــن ســتاد را الزم االجــرا می دانــد 
چراکــه دســتور العمــل هــای ایــن ســتاد بــا ســامت 
جامعــه و حیــات افــراد و مباحــث و معضــات 
اقتصــادی و اجتماعــی ارتبــاط دارد. در ایــن مجموعــه 
ــامت  ــوزه س ــص در ح ــناس و متخص ــراد کارش اف
تصمیــم گیــری مــی کننــد و شایســتگی الزم را 
ــون  ــز قان ــود مرک ــه خ ــس ک ــذا مجل ــد فل ــز دارن نی
گــذاری اســت بایــد در اجــرای قوانیــن و دســتورات 

کارشناســی پیشــگام باشــد.

ــس  ــول در مجل ــاد کت ــی آب ــردم عل ــده م نماین
ــر  ــا را در نظ ــک هواپیم ــا ی ــر م ــرد: اگ ــح ک تصری
بگیریــم در هنــگام پــرواز هــر فــردی بــا هــر 
ــگاه و ســمتی کــه در آن هواپیمــا حضــور دارد  جای
در جایــگاه تصمیم گیــری نیســت بلکــه تصمیــم بــا 
کادر پــرواز اســت. قطعــا هــر فــردی در حیطــه کاری 
ــی  ــس ب ــوده، پ ــاز ب ــم س ــود تصمی ــص خ و تخص
توجهــی بــه دســتورالعمل هــا و نظــرات کارشناســی 

ــی  ــات اجتماع ــار و تبع ــا آث ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س
ــال دارد. ــه دنب ــان آوری ب زی

در  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
ادامــه تاکیــد کــرد: در هفتــه اول اســفند کــه 
جلســات مجلــس تشــکیل شــد از حــدود ۱۲۰ نفــر 
از نماینــدگان بــه صــورت داوطلبانــه تســت گرفتــه 
شــد کــه تســت تعــدادی از نماینــدگان مثبــت بــود 
کــه تجمــع ایــن افــراد در صحــن مجلــس و شــیوع 

آن در بیــن ســایر نماینــدگان از یــک ســو و ســپس 
مراجعــه بــه حــوزه هــای انتخابیــه و برقــراری 
ارتبــاط و مــراودات تنگاتنــگ بــا مــردم خــود 
مــی توانســت بســیار خطرنــاک باشــد، بنابرایــن بــا 
ــس  ــا جلســات مجل ــا کرون ــه ب دســتور ســتاد مقابل
لغــو شــد و بررســی بودجــه ۹۹ نیــز بــا اذن رهبــری 

ــد. ــارج ش ــتور خ از دس
قــره خانــی تاکیــد کــرد: تعطیلــی جلســات 
ــود  ــدگان نب ــر نماین ــز از روی رأی و نظ ــس نی مجل
دســتورالعمل  و  ضــرورت  و  التــزام  یــک  بلکــه 

کارشناســی در شــرایط کنونــی بــود.
نماینــده مــردم علــی آبــاد کتــول در پایــان 
ضمــن قدردانــی از زحمــات کادر پزشــکی در مقابلــه 
ــم  ــون تی ــا تاکن ــت: انصاف ــا، گف ــروس کرون ــا وی ب
ــا  ــا وجــود همــه کاســتی ه پزشــکی و پرســتاری ب
در مقابلــه بــا ایــن ویــروس کــم نگذاشــته انــد و بــه 
ــا وجــود اینکــه  ســوگند خــود پایــدار مانــده انــد. ب
ــات  ــا از نظــر امکان ــای م بســیاری از بیمارســتان ه
ــی  ــای درمان ــم ه ــا تی ــت ام ــر اس ــزات فقی و تجهی
بــا تمــام وجــود بــرای بهبــود بیمــاران تــاش مــی 
کننــد کــه جــای قدردانــی و تشــکر دارد و بنــده نیــز 
از همــه آنــان در سراســر کشــور تشــکر مــی کنــم.

اسفنانی:

دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی خودرو بسته است

یک عضو کمیسیون انرژی:

بی توجهی به دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا تبعات زیان آوری بدنبال دارد

بازداشت ولیعهد پیشین عربستان
 به جرم خیانت 

ــت  ــعودی از بازداش ــاهی س ــع آگاه در پادش مناب
ــد.  ــت خبــر دادن ــه اتهــام خیان ــن نایــف ب محمــد ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، روزنامــه 
نیویــورک تایمــز به نقــل از منابــع آگاه در پادشــاهی 
ــد  ــف، ولیعه ــن نای عربســتان از بازداشــت محمــد ب

پیشــین ایــن کشــور بــه اتهــام خیانــت خبــر داد.
ــن  ــه در گزارشــی نوشــت: محمــد ب ــن روزنام ای
ــتان  ــگ عربس ــر جن ــی و وزی ــد فعل ــلمان، ولیعه س
ــت.  ــف اس ــن نای ــد ب ــت محم ــرده بازداش ــت پ پش
همچنیــن نــواف بــن نایــف، بــرادر کوچکتــر محمــد 

ــت. ــده اس ــت ش ــز بازداش ــف نی ــن نای ب
وال اســتریت ژورنــال نیــز اعــام کــرد احمــد بــن 
ــرادر پادشــاه عربســتان نیــز در میــان  ــز، ب عبدالعزی

بازداشــت شــدگان قــرار دارد.
مقامــات امنیتــی ســعودی صبــح جمعــه بــا 
مراجعــه بــه محــل اقامــت ایــن شــاهزادگان، عــاوه 
بــر بازداشــت آن هــا محــل اقامتشــان را نیز بازرســی 

ــد.  و تفتیــش کردن
بلومبــرگ نیــز گــزارش داد احمــد بــن عبدالعزیــز 
و محمــد بــن نایــف بــا یکدیگــر در حــال مســافرت 
بودنــد کــه توســط نیروهــای امنیتــی دســتگیر 
ــت  ــعودی خیان ــاهزاده س ــن دو ش ــرم ای ــدند. ج ش
بــزرگ بــه پادشــاهی عربســتان عنــوان شــده اســت.

ــن دو  ــت، ای ــس از بازداش ــی پ ــای امنیت نیروه
شــاهزاده ســعودی را بــه یــک اردوگاه نظامــی 
درپــی  احتمــاالً  و  کردنــد  منتقــل  صحرایــی 

از آن هــا هســتند.  بازجویــی 

آمریکا به دنبال برداشتن طالبان
 از سر راه خود است 

نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجان شـــرقی 
ــی  ــا ظاهرنمایـ ــد بـ ــی خواهـ ــکا مـ ــت: آمریـ گفـ
طالبـــان را بـــه تدریـــج بـــا یـــک برنامـــه زمـــان 
ــم  ــردارد و کـ ــود بـ ــر راه خـ ــده از سـ ــدی شـ بنـ
ـــلح  ـــروه مس ـــک گ ـــی ی ـــه زمان ـــان ک ـــم از طالب ک
ــکار  ــت سازشـ ــک دولـ ــد، یـ ــی بودنـ ضدآمریکایـ

ــازد.  ــی بسـ آمریکایـ
ــلمین  ــارس، حجت االسام والمس ــزارش ف ــه گ ب
توافــق  خصــوص  در  آل هاشــم  ســیدمحمدعلی 
طالبــان و آمریــکا و آینــده افغانســتان اظهار داشــت: 
روز شــنبه گذشــته هتــل شــرایتون پایتخــت قطــر 
ــان و  ــان طالب ــح می ــه صل ــای توافقنام ــاهد امض ش
آمریــکا بــود کــه پــس از ۱۹ ســال بــا حضــور برخــی 

ــف امضــا شــد. از کشــورهای مختل
ــن  ــع دو رک ــه در واق ــن توافقنام ــزود: ای وی اف
اساســی دارد، تعهــد بــر خــروج آمریــکا از افغانســتان 
ــن عــدم  ــی ۱8 ماهــه همچنی ــک جــدول زمان در ی
حملــه بــه آمریــکا در افغانســتان و خــروج از خــاک 

افغانســتان اســت.
نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجان شـــرقی 
ـــتان در  ـــوزه افغانس ـــران ح ـــرد: صاحب نظ ـــه ک اضاف
ـــروزی  ـــک پی ـــق را ی ـــن تواف ـــی ای ـــاره برخ ـــن ب ای
بـــزرگ بـــرای طالبـــان می داننـــد و گروهـــی 
ـــن  ـــق  بدبی ـــن تواف ـــورد ای ـــدت در م ـــه ش ـــر ب دیگ
ـــان  ـــای طالب ـــر پ ـــکا در زی ـــتند و آن را دام آمری هس
ـــن  ـــر ای ـــر ب ـــی دیگ ـــد و برخ ـــتان می دانن و افغانس
باورنـــد کـــه بـــه توافـــق اخیـــر نمی تـــوان نـــگاه 
صفـــر و صـــد داشـــت ایـــن توافـــق آمیختـــه بـــا 

بیم هـــا و امیدهاســـت.
جمع بنــدی  یــک  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــان  ــه طالب ــن معامل ــروز اول ای ــت، پی ــوان گف می ت
کــه  اســت  ترامــپ  بــرای  دوم  بــرد  و  بــوده 
می خواهــد از ایــن  توافــق بــه عنــوان بــرگ برنــده 

انتخابــات اســتفاده کنــد.
ــم انداز  ــا چش ــه ب ــا در رابط ــت: ام ــم گف آل هاش
ــد  ــان می ده ــا نش ــه این ه ــتان هم ــده افغانس آین
ظاهرنمایــی  ایــن  بــا  می خواهــد  آمریــکا  کــه 
ــدی  ــه زمانبن ــک برنام ــا ی ــج ب ــان را به تدری طالب
شــده از ســر راه خــود بــردارد و کــم کــم از طالبــان 
کــه زمانــی یــک گــروه مســلح ضدآمریکایــی بودنــد، 

ــازد. ــی بس ــکار آمریکای ــت سازش ــک دول ی
وی تاکیــد کــرد: آمریــکا بــه افغانســتان بــه 
چشــم یــک ســرزمین راهبــردی و ممتــاز می نگــرد 
ــداهلل،  ــداهلل عب ــاف عب ــه ائت ــق ب ــن تواف ــا ای ــه ب ک
ــن  ــد و ای ــر می انجام ــزاب دیگ ــی و اح ــرف غن اش
شــرایط را بــرای تحقــق آرزوی آمریــکا ســهل تر 

می کنــد.

کدخدایی:
 معترضین انتخابات در زاهدان 

نتیجه را پذیرفتند

نتایــج  گفــت:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
حاصلــه از بازرســی در حــوزه انتخابیــه زاهــدان 
و  دارد  نظــارت  هیــات  عمــل  دقــت  از  نشــان 
معترضیــن نیــز نتیجــه انتخابــات را پذیرفتنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، عباســعلی کدخدایــی در 
توییتــی نوشــت: نتایــج حاصلــه از بازرســی در حــوزه 
ــل هیــات  ــت عم ــدان نشــان از دق ــه زاه انتخابی

ــود دارد. ــی خ ــف نظارت ــام وظای ــارت در انج نظ
در ادامــه توییــت آمــده اســت: تغییــر محسوســی 
ــات را  ــز نتیجــه انتخاب ایجــاد نشــد و معترضیــن نی
پذیرفتنــد،  تشــکر از همــکاران مردمــی نظــارت بــر 

انتخابــات!
ــرض  ــد معت ــم چن ــس یازده ــات مجل در انتخاب
نســبت بــه انتخابــات انجــام شــده در حــوزه زاهــدان 
شــورای  پیگیری هــای  بــا  کــه  داشــت  وجــود 

ــد. ــع ش ــان رف نگهب

به دلیل ابتال به ویروس کرونا؛
فاطمه رهبر درگذشت 

منتخـب مردم تهران در مجلس شـورای اسـامی 
صبـح شـنبه بـر اثـر ابتا بـه بیمـاری کرونـا دارفانی 

گفت.  وداع  را 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان،  فاطمـه 
شـورای  مجلـس  در  تهـران  مـردم  منتخـب  رهبـر 
موتلفـه  حـزب  مرکـزی  شـورای  عضـو  و  اسـامی 
اسـامی صبـح امـروز شـنبه بـر اثـر ابتا بـه بیماری 

کرونـا دارفانـی را وداع گفـت.
روابـط عمومـی حـزب موتلفـه اسـامی نیـز خبر 

درگذشـت فاطمـه رهبـر را تاییـد کرد.

خط و نشان دادستان تبریز برای 
متخلفان حوزه امنیت سالمت 

ـــه  ـــه ب ـــرادی ک ـــا اف ـــت: ب ـــز گف ـــتان تبری دادس
ـــی،  ـــکار کاال، گرانفروش ـــه احت ـــدام ب ـــی اق ـــر طریق ه
کاال  عرضـــه  از  خـــودداری  یـــا  کم فروشـــی 

می کننـــد بـــا جدیـــت برخـــورد می شـــود. 
ــا  ــو بـ ــوب علیلـ ــارس، محبـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ــط  ــتگاه های رابـ ــدن دسـ ــه مکلـــف شـ ــاره بـ اشـ
ـــامت  ـــام س ـــه اق ـــای عرض ـــد از واحده ـــه بازدی ب
طـــی  داشـــت:  اظهـــار  روزانـــه،  به صـــورت 
بازدیدهـــا اگـــر مشـــخص شـــود واحـــدی تخلـــف 
ـــف  ـــن تخل ـــا ای ـــت ب ـــت و قاطعی ـــا جدی ـــته ب داش

برخـــورد خواهـــد شـــد.
وی افـــزود: برنامـــه دســـتگاه قضایـــی اســـتان 
ــوه  ــس قـ ــدات رئیـ ــه تأکیـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ نیـ
قضائیـــه، برخـــورد جـــدی، قاطـــع و به موقـــع بـــا 
ـــه  ـــدام ب ـــی اق ـــر طریق ـــه ه ـــه ب ـــت ک ـــرادی اس اف
ـــه در  ـــی ک ـــا از عرضـــه کاالهای ـــرده ی ـــکار کاال ک احت
ـــا  ـــودداری و ی ـــوده خ ـــاز ب ـــامت موردنی ـــوزه س ح
گرانفروشـــی و کم فروشـــی می کننـــد بـــا جدیـــت 

برخـــورد خواهـــد شـــد.
ــن  ــرد: در چنیـ ــه کـ ــز اضافـ ــتان تبریـ دادسـ
ـــه  ـــردم و ب ـــار م ـــد در کن ـــه بای ـــه هم ـــرایطی ک ش
ـــورت  ـــند در ص ـــردم باش ـــت م ـــامت و امنی ـــر س فک
ــاتی  ــچ مماشـ ــرایط هیـ ــن شـ ــتفاده از ایـ سوءاسـ

نخواهـــد شـــد.
ـــر اســـاس دســـتورالعمل  ـــرد: ب وی خاطرنشـــان ک
ـــف   ـــاس کش ـــا، اجن ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل س
ـــز  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــار دانش ـــده در اختی ش
ــف  ــز مکلـ ــزان نیـ ــن عزیـ ــرد و ایـ ــرار می گیـ قـ
ــت و  ــوزه بهداشـ ــه در حـ ــی کـ ــتند اجناسـ هسـ
ــت و  ــز بهداشـ ــتان ها و مراکـ ــان در بیمارسـ درمـ
درمـــان در راســـتای مبـــارزه بـــا ویـــروس کرونـــا 
ــی  ــد و بخشـ ــاص دهنـ ــت اختصـ ــاز اسـ موردنیـ
از اجنـــاس را بـــه واحدهایـــی صنفـــی ماننـــد 
ــه  ــد ارائـ ــه دارنـ ــه عرضـ ــه وظیفـ ــا کـ داروخانه هـ

کننـــد.

آگهی مزایده اتومبیل

ششــدانگ خــودرو ســواری پــژو 206 
 23 ی   228 انتظامــی  شــماره  بــه   sd
ــفید  ــگ س ــه رن ــوز ب ــه س ــران 25 دوگان ای
شــماره  دارای   1391 مــدل  روغنــی 
شــماره  بــه   15891001223 موتــور 
ــزارش وارده  ــق گ ــی 621110-1 طب شاس
 1398/11/08 مورخــه   104/7/13853
کارشــناس رســمی دادگســتری کــه اعــام 
ــتیکها  ــاظ الس ــوق از لح ــواری ف ــوده: س نم
ســالم و قابــل اســتفاده، بدنــه و اطــاق 
ســالم مــی باشــد و تــودوزی و شیشــه 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــی باش ــالم م ــا س ه
مــدل و سیســتم و نحــوه نگهــداری وســیله 
گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  بدنــه  وضعیــت 
ــغ  ــه مبل ــازار ب ــت ب ــی و وضعی ــت کل وضعی
700.000.000 ریــال )هفتصــد میلیــون 
ریــال( کــه در قبــال اصــل طلــب و حقوقــات 
دولتــی ارزیابــی گردیــده اســت کــه خــودرو 
بدهــکار  قربانــی  ابوالفضــل  بــه  متعلــق 
ــی  ــه 9700243 م ــی کاس ــده اجرای پرون
ــل  ــه ابوالفض ــادره علی ــده ص ــد و پرون باش
ــد و  ــی باش ــتاری م ــک س ــه باب ــی و ل قربان
ــی 12 ظهــر روز ســه  ــح ال از ســاعت 9 صب
شــنبه مــورخ 99/01/26 در محــل آذرشــهر 
- میــدان نمــاز - پارکینــگ اتحــاد از طریــق 
مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید. مزایــده 
از مبلــغ اعامــی در فــوق شــروع و بــه 
ــه  ــده فروخت ــنهاد ش ــت پیش ــن قیم باالتری
ــوط  ــای مرب ــی ه ــا بده ــد شــد. ضمن خواه
بــه مالیــات و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
ــده  ــوم ش ــا معل ــی آنه ــم قطع ــه رق از اینک
ــراج  ــق الح ــن ح ــد  همچنی ــده باش ــا نش ی
ــه عهــده خریــدار  ــر مبلــغ مزایــده ب زایــد ب
ــورت  ــه ص ــروش ب ــا ف ــود. ضمن ــد ب خواه

ــود. ــد ب ــدی خواه نق
 تاریخ انتشار: دوشنبه 1398/1۲/19

م الف: 5۲7/4567
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 یکی از نشست های بد تاریخ اوپک 
رقم خورد 

ــترک  ــی مش ــت وزارت ــران نشس ــت ای ــر نف وزی
ــک« و  ــت »اوپ ــده نف ــور های صادرکنن ــازمان کش س
غیراوپــک را کــه روز جمعــه بــدون نتیجــه و توافــق 
ــن  ــخ ای ــت تاری ــن نشس ــید بد تری ــرانجام رس ــه س ب

ــد.  ــازمان خوان س
بــه گــزارش تســنیم،  »بیــژن زنگنــه« در گفتگــو 
ــگاران گفــت: ایــن نشســت اوپــک یکــی از  ــا خبرن ب
نشســت های »بــد« ایــن ســازمان بــود کــه در تاریــخ 
ــود و  ــدم. جلســه بســیار ســختی ب ایــن ســازمان دی

تقریبــاً بــه نتیجــه نرســید.
وی افــزود: کاهــش تولیــدی کــه در مــاه دســامبر 
ــازار  ــد نشــد. ب ــن نشســت تمدی ــب شــد در ای تصوی

نیــاز بــه کاهــش تولیــد و توافــق دارد.
ــرات  ــاعت مذاک ــت: 6 س ــران گف ــت ای ــر نف وزی
ــتان  ــیه و عربس ــی روس ــد، ول ــام ش ــی انج خصوص
ــد  ــره بای ــند. در مذاک ــه برس ــه نتیج ــتند ب نتوانس
ــرر  ــه متض ــورت هم ــت در غیراین ص ــاف داش انعط

می شــوند.
زنگنــه افــزود: برخــی اعضــای اوپــک اصــرار 
ــازمان  ــن س ــه عضــو ای ــه کشــور هایی ک ــتند ک داش
نیســتند، در کاهــش تولیــد مشــارکت کننــد و آن هــا 

ــد. نپذیرفتن
ــنهاد  ــه ای پیش ــدور بیانی ــا ص ــک ب ــای اوپ اعض
ــار منفــی شــیوع  ــرای جلوگیــری از آث ــد کــه ب کردن
روزانــه  جهانــی،  بازار هــای  در  کرونــا  ویــروس 
یک میلیــون و 5۰۰هــزار بشــکه نفــت از تولیــد خــود 

ــد. ــش دهن را کاه
ــن  ــک از ای ــهم اوپ ــه، س ــن بیانی ــاس ای ــر اس ب
میــزان یــک میلیــون بشــکه و ســهم غیراوپــک 5۰۰ 

ــود. ــن شــده ب ــزار بشــکه تعیی ه

اطالعیه رسمی بورس در خصوص 
بازگشت دامنه نوسان به روال عادی 

معاونــت بــازار شــرکت بــورس تهــران بــا صــدور 
اطاعیــه ای از بازگشــایی نمادهــا بــا دامنــه نوســان 

5درصــد خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، معــاون بــازار شــرکت 
ــر  ــا صــدور اطاعیــه ای به شــرح زی ــورس تهــران ب ب
از بازگشــایی نمادهــا بــا دامنــه نوســان 5 درصــد در 

ــر داد: ــفند( خب ــنبه )۱7 اس روز ش
ــذاران  ــرمایه گ ــران و س ــه ناش ــاع کلی ــه اط »ب
ــت  ــه هیئ ــه مصوب ــه ب ــا توج ــاند ب ــرم می رس محت
ــادار، از  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــرم س ــره محت مدی
ــه روال  ــان ب ــه نوس ــنبه ۹8.۱۲.۱7 دامن ــخ ش تاری
مــورخ   ۱8۱.7۲5۱3 شــماره  اطاعیــه  از  قبــل 
۹8.۱۲.۱۴ ایــن معاونــت، بــه 5 درصــد بازمی گــردد.

ــوع  ــن موض ــه ای ــوط ب ــات مرب ــاً تصمیم ضمن
می گــردد: اعــام  ذیــل  به شــرح 

ــی  ــه هماهنگ ــه ب ــا توج ــد ب ــرر گردی ۱ ــــ مق
ــت  ــا اکثری ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب ــی س قبل
هیئــت  تصمیــم  بــورس،  شــورای عالی  اعضــای 
ــورای عالی  ــورخ ۹8.۱۲.۲۰ ش ــه م ــا جلس ــره ت مدی
بــورس تعلیــق و پــس از طــرح در شــورای عالی 

ــردد. ــف گ ــن تکلی تعیی
ــورس  ــازمان ب ــره س ــت مدی ــم هیئ ۲ ــــ تصمی
ــان  ــه نوس ــش دامن ــر کاه ــی ب ــادار مبن و اوراق به
ــه ۱۹۰.۰۰۰ واحــدی  ــب ب ــه رشــد قری ــا توجــه ب ب
اخیــر  مــاه  دو  طــی  تهــران  بــورس  شــاخص 
صــورت پذیرفتــه اســت کــه به نظــر می رســد 
ــادی اقتصــاد  ــا عوامــل بنی ــاً چنیــن رشــدی ب تمام
ــه  ــر توج ــد ب ــن تأکی ــذا ضم ــدارد، ل ــی ن همخوان
ســرمایه گذاران محتــرم به تناســب رشــد قیمــت 
ــل  ــه تحلی ــه ب ــرکت ها، توج ــودآوری ش ــهام و س س
اقتصــادی و مالــی و پرهیــز از توجــه بــه شــایعات یــا 
ــب منتشــره خــارج از چارچــوب اطاع رســانی  مطال
ــازار ســرمایه، وســایل ارتبــاط جمعــی  رســمی در ب
ــی  ــوای قیمت ــه اغ ــه ب ــی ک ــبکه های اجتماع ــا ش ی
ــازار  ــا مــاده ۴6 قانــون ب می پردازنــد )کــه مطابــق ب
ــرورت  ــردد( ض ــوب می گ ــرم محس ــادار ج اوراق به
دارد و ســرمایه گــذاران و فعــاالن بــازار ســرمایه در 
ــل  ــاط الزم را به عم ــود احتی ــرمایه گذاری های خ س

ــد.« آورن

ــدم  ــل ع ــه دلی ــد ب ــس می گوی ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ایجــاد زیرســاخت های شــبکه ملــی اطاعــات، کســب و کارهــای  
جوانانــی کــه شــرایطی را بــرای درآمدزایــی ایجــاد کرده انــد، بــا 
ــد.  ــه می بین ــان لطم ــی و آبروی ش ــده و دارای ــه رو ش ــت رو ب شکس
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، نصـــراهلل پژمان فـــر بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت( در  ـــی اینترن ـــبکه مل ـــات )ش ـــی اطاع ـــبکه مل ـــت ش ـــن وضعی آخری
ـــد  ـــی از درآم ـــرفته، بخش ـــان پیش ـــه در جه ـــا ک ـــت: از آنج ـــور، گف کش
ـــازی  ـــای مج ـــز در فض ـــی نی ـــی و بخش ـــای فیزیک ـــق فض ـــردم از طری م
ــد تـــاش  ــز بایـ ــران نیـ ــل ایـ ــن دلیـ ــه همیـ ــرد، بـ ــکل می گیـ شـ
کنـــد عـــاوه بـــر حمایـــت از اقتصـــاد مـــردم در دنیـــای فیزیکـــی، 
ـــتین  ـــد. نخس ـــت کن ـــز حمای ـــازی نی ـــای مج ـــا در فض ـــاد آن ه از اقتص
ـــا  ـــازی ب ـــای مج ـــر فض ـــت ب ـــم حاکمی ـــن مه ـــق ای ـــت تحق ـــدام جه اق
ـــود  ـــل نب ـــه دلی ـــون ب ـــا اکن ـــت ام ـــات اس ـــی اطاع ـــبکه مل ـــاد ش ایج
موفقیـــت در ایـــن فضـــا، ضـــرر و زیان هـــای ریـــز و درشـــتی بـــه 

ــد. ــردم می رسـ مـ
ــان  ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــهد و کات در مجل ــده مش نماین
اینکــه بایــد تــاش کــرد تــا عــاوه بــر بهــره منــدی مــردم از خدمــات 
فضــای مجــازی، اقتصــادی پویــا در ایــن فضــا در گــردش باشــد، افــزود: 

به عنــوان مثــال مــردم کره جنوبــی از خدمــات فضــای فیزیکــی و 
مجــازی توامــان بهره منــد شــده اند امــا در ایــران بــه دلیــل عــدم ایجــاد 
ــی  ــای  جوانان ــب و کاره ــات، کس ــی اطاع ــبکه مل ــاخت های ش زیرس
ــا  ــد، ب ــاد کرده ان ــی ایج ــرای درآمدزای ــتری را ب ــون دل بس ــا خ ــه ب ک

ــد. ــه می بین ــان لطم ــی و آبروی ش ــده و دارای ــه رو ش ــت رو ب شکس
ــدم ایجــاد  ــی در ع ــراد اصل ــس ای ــی مجل عضــو کمیســیون فرهنگ
زیرســاخت های شــبکه ملــی اطاعــات و گســترش اینترنــت داخلــی را 

متوجــه وزارت ارتباطــات دانســت و توضیــح داد: ایــن وزارتخانــه تمامــی 
بســتر پهنــای بانــدی کــه مــردم از آن بهره منــد هســتند را در اختیــار 
ــای  ــی از پهن ــبکه های داخل ــت و ش ــرار داده اس ــی ق ــت خارج اینترن

ــد. ــره را می برن ــن به ــد کمتری بان
ـــی  ـــات م ـــی اطاع ـــبکه مل ـــف ش ـــت، در تعری ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــبکه  ـــعه ش ـــرای توس ـــروژه ای ب ـــبکه پ ـــن ش ـــه ای ـــم ک ـــم بگویی توانی
ـــا  ـــبکه ب ـــن ش ـــت. ای ـــران اس ـــی در ای ـــدار مل ـــن و پای ـــاخت ام زیرس
نام هـــای دیگـــری ماننـــد اینترنـــت ملـــی، اینترانـــت ملـــی ایـــران و 
ـــی  ـــاس تعریف ـــر اس ـــود. ب ـــناخته می ش ـــز ش ـــت نی ـــی اینترن ـــبکه مل ش
ـــاره  ـــعه درب ـــم توس ـــه پنج ـــون برنام ـــاده ۴6 قان ـــره ۲ م ـــه در تبص ک
ـــازی  ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــت و ش ـــده اس ـــث آم ـــورد بح ـــبکه م ش
ـــبکه ای  ـــور، ش ـــات کش ـــی اطاع ـــبکه مل ـــرده، ش ـــب ک ـــز آن را تصوی نی
مبتنـــی بـــر قـــرارداد اینترنـــت )آیپـــی(، بـــه همـــراه ســـوئیچ ها و 
مســـیریاب ها و مراکـــز داده ای اســـت. بـــه صورتـــی کـــه درخواســـت  
هـــای دسترســـی داخلـــی و اخـــذ اطاعاتـــی کـــه در مراکـــز داده 
ــارج  ــق خـ ــه از طریـ ــه هیچ وجـ ــوند، بـ ــداری می شـ ــی نگهـ داخلـ
کشـــور مســـیریابی نشـــود و امـــکان ایجـــاد شـــبکه های اینترانـــت، 

ـــود. ـــم ش ـــی در آن فراه ـــن داخل ـــی و ام خصوص

سرپرســـت ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی 
دولـــت از راه انـــدازی امـــکان ثبـــت نـــام برخـــط 
در  شـــرکت  متقاضیـــان  بـــرای   )Online(
ــوری و  ــورت غیرحضـ ــه صـ ــی بـ ــات دولتـ معامـ
ـــت  ـــی دول ـــدارکات الکترونیک ـــامانه ت ـــگان در س رای

ــر داد. خبـ
ــت:  ــکری گفـ ــر، آرش عسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
متقاضیانـــی کـــه بخواهنـــد در معامـــات دولتـــی 
بـــه عنـــوان تأمیـــن کننـــده، مناقصـــه گـــر و یـــا 
مزایـــده گـــر ثبـــت نـــام کننـــد ، می تواننـــد 
بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت ســـامانه تـــدارکات 
https://www. ـــه آدرس ـــت )ب ـــی دول الکترونیک

ـــش  setadiran.ir/setad/cms/home(، بخ
ــه  ــاز بـ ــدون نیـ ــکان بـ ــن امـ ــام، از ایـ ــت نـ ثبـ

مراجعـــه حضـــوری بهـــره منـــد شـــوند.
وی افـــزود: ثبـــت نـــام بـــه صـــورت متمرکـــز 
ـــورت  ـــه ص ـــدد ب ـــام مج ـــت ن ـــه ثب ـــازی ب ـــوده و نی ب
ـــه  ـــده، مناقص ـــن کنن ـــرای تأمی ـــزا ب ـــه و مج جداگان

ـــت. ـــر نیس ـــده گ ـــر و مزای گ
سرپرســـت ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی 
ــام  ــرد: همچنیـــن پـــس از انجـ ــان کـ دولـــت بیـ
ـــکان  ـــری، ام ـــخصات کارب ـــت مش ـــام و دریاف ـــت ن ثب
فعـــال شـــدن در هـــر ســـه زیرســـامانه )خریـــد 
ـــوان  ـــه عن ـــده( ب ـــی و متوســـط، مناقصـــه و مزای جزئ

ـــرای  ـــر ب ـــده گ ـــر و مزای ـــده، مناقصـــه گ ـــن کنن تأمی
ـــود. ـــد ب ـــم خواه ـــا فراه آنه

عســـکری اضافـــه کـــرد: بـــا راه انـــدازی ایـــن 
ـــت  ـــی دول ـــدارکات الکترونیک ـــامانه ت ـــکان در س ام
اهـــداف  گامـــی دیگـــر در راســـتای تحقـــق 
دولـــت الکترونیـــک، تســـهیل کاربـــری و حـــذف 
ــوری،  ــات حضـ ــه مراجعـ ــط بـ ــای مرتبـ هزینه هـ
ــن  ــای ایـ ــایر مزایـ ــانی و سـ ــل انسـ ــذف عامـ حـ

طـــرح برداشـــته شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه مزایـــای ثبـــت نـــام غیـــر 

ـــت:  ـــوری گف ـــام حض ـــت ن ـــه ثب ـــبت ب ـــوری نس حض
ثبـــت نـــام غیـــر حضـــوری بـــه صـــورت رایـــگان 
می باشـــد در حالـــی کـــه، ثبـــت نـــام حضـــوری 
ــال  ــزار ریـ ــه 5۰۰ هـ ــت هزینـ ــتلزم پرداخـ مسـ
ــال  ــزار ریـ ــی و 7۰۰ هـ ــخاص حقیقـ ــرای اشـ بـ

ــی اســـت. ــرای اشـــخاص حقوقـ بـ
سرپرســـت ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی 
ــه  ــه مراجعـ ــاز بـ ــدم نیـ ــرد: عـ ــان کـ ــت بیـ دولـ
در  تـــردد  هزینه هـــای  )حـــذف  حضـــوری 
مراجعـــات(، کاهـــش چشـــم گیـــر زمـــان ثبـــت 

ـــه  ـــذی )صرف ـــتندات کاغ ـــه مس ـــاز ب ـــدم نی ـــام، ع ن
جویـــی در مصـــرف کاغـــذ(، امـــکان ثبـــت نـــام 
ــح  ــاعته، درج صحیـ ــورت ۲۴ سـ ــه صـ ــن بـ آنایـ
ـــا توجـــه  ـــروز خطـــای انســـانی ب ـــدم ب ـــات و ع اطاع
ـــدارک  ـــراز م ـــه و اح ـــن در لحظ ـــتعام آنای ـــه اس ب
ـــن  ـــای ای ـــر مزای ـــط از دیگ ـــتعام برخ ـــق اس از طری

ســـامانه اســـت.
و  ایجـــاد  در  کـــرد:  تصریـــح  عســـکری 
توســـعه ثبـــت نـــام غیـــر حضـــوری در ســـامانه، 
ــا  ــادالت سیســـتمی مختلفـــی بـ تعامـــات و تبـ
ــورت  ــرویس صـ ــر سـ ــی هـ ــتگاه های متولـ دسـ
پذیرفتـــه اســـت و ایـــن تبـــادالت بـــه صـــورت 
ــدد  ــرویس های متعـ ــق وب سـ ــط و از طریـ برخـ

برقـــرار شـــده اســـت.
سرپرســـت ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت 
ــات  ــرویس اطاعـ ــی سـ ــت: بررسـ ــان گفـ در پایـ
ـــانی  ـــه نش ـــوط ب ـــات مرب ـــرویس اطاع ـــی، س هویت
از طریـــق اســـتعام کدپســـتی، بررســـی صحـــت 
ـــن  ـــماره تلف ـــب ش ـــی صاح ـــد مل ـــودن ک ـــان ب یکس
ـــی  ـــئول، بررس ـــرد مس ـــی ف ـــماره مل ـــا ش ـــراه ب هم
صحـــت کـــد شناســـه ملـــی حقوقـــی شـــرکت ها، 
ـــی  ـــاع خارج ـــه اتب ـــوط ب ـــر مرب ـــد فراگی ـــتعام ک اس
واســـتعام کـــد اقتصـــادی از جملـــه مـــوارد 

ــد. ــاب می آیـ ــه حسـ ــتعام بـ اسـ

پژمان فر مطرح کرد

ضعف در زیرساخت ها مانع موفقیت کسب و کارهای اینترنتی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد:

امکان ثبت نام غیرحضوری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ــت  ــات پرداخ ــای خدم ــرکت  ه ــا و ش ــک  ه بان
ــال  ــرداد س ــان م ــا پای ــر ت ــده اند حداکث ــف ش مکل
۱3۹۹ از ادامــه فعالیــت پــر خطــر و غیرمجــاز 
حســاب  هــای بانکــی و پایــان ه هــای فــروش 
)کارتخــوان و... ( در کمتــر از ۲۴ ســاعت جلوگیــری 

ــد.  کنن
ــه  ــه بودج ــاس الیح ــر اس ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ســال ۹۹ کــه بــه تصویــب کمیســیون تلفیــق 
ــت،  ــات پرداخ ــرکت های خدم ــیده، ش ــس رس مجل
غیربانکــی  اعتبــاری  هــای  موسســه  و  بانک هــا 
ــال  ــرداد س ــان م ــا پای ــر ت ــتند حداکث ــف هس مکل
۱3۹۹ از ادامــه فعالیــت پــر خطــر و غیرمجــاز 
حســابهای باتکــی و پایانــه هــای فــروش )اعــم 
از فیزیکــی و مجــازی( در کمتــر از ۲۴ ســاعت 

جلوگیــری کننــد.
بانــک مرکــزی مکلــف اســت بــر حســن اجــرای 
خدمــات  شــرکت های  توســط  تکالیــف  ایــن 
اعتبــاری  هــای  موسســه  و  بانک هــا  پرداخــت، 
غیربانکــی نظــارت کــرده و حداکثــر تــا پایــان 
ــه  ــه شــیوه سیســتمی از ارای خــرداد ســال ۱3۹۹ ب
ــا از  ــن ابزاره ــه ای ــر مجــاز ب ــات پرخطــر و غی خدم
ــم از  ــت اع ــویه و پرداخ ــای تس ــامانه ه ــق س طری
ــاد  ــکاوک و صی ــاپرک، چ ــتاب، ش ــا، ش ــاتنا، پای س

ــد. ــری کن جلوگی
ــت  ــف اس ــی مکل ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام

ــان  ــا پای ــر ت ــزی، حداکث ــک مرک ــکاری بان ــا هم ب
اردیبهشــت ۱3۹۹ مصادیــق فعالیــت هــای پرخطــر 
ــه  ــک پایان ــودن مال ــان نب ــم از یکس ــاز اع و غیرمج
ــل  ــی متص ــپرده بانک ــک س ــع )مال ــروش و ذینف ف
بــه پایانــه( فعالیــت حســاب بانکــی امــوات و 
شــرکت های منحــل شــده یــا ورشکســته  وضوابــط 

ــورای  ــب ش ــه تصوی ــد و ب ــه کن ــی آن را تهی اجرای
ــاند. ــویی برس ــا پولش ــارزه ب ــی مب عال

جریمه ۲5 درصدی تخلف در اعالم 
»بابت« پرداخت

ــق، از  ــه کمیســیون تلفی ــق مصوب ــن طب همچنی

ــای  ــش ه ــه تراکن ــام هم ــر ۱3۹۹ انج ــدای تی ابت
ــه اســتثنای تراکنــش  بیــن بانکــی و درون بانکــی ب
ــک  ــه چ ــت وج ــر کارت و پرداخ ــی ب ــای مبتن ه
ــال ۱3۹۹  ــزدار صادرشــده در س ــادی و رم ــای ع ه
مســتلزم اظهــار »بابــت« توســط پرداخــت کننــده و 

ــده اســت. ــت کنن دریاف
ارایــه اطاعــات خــاف واقــع یــا نقــص در 
ارتبــاط بــا بابــت تراکنــش تخلــف اســت و در 
صــورت کشــف، متخلــف مکلــف بــه پرداخــت 
ــی  ــش م ــغ تراکن ــد مبل ــادل ۲5 درص ــه مع جریم
شــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی مســوول وصــول 

ــت. ــه اس ــن جریم ای
بــه گــزارش ایرنــا، الیحــه بودجــه ســال ۹۹ پــس 
از تصویــب در کمیســیون تلفیــق بــه صحــن مجلــس 
ــه کلیــت  ــا نماینــدگان مجلــس ب فرســتاده شــد ام
آن رای منفــی داده و الیحــه را بــه کمیســیون 

ــد. بازگرداندن
ــتفاده  ــا اس ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
از اصــل 85 قانــون اساســی و حکــم حکومتــی 
ــده در  ــب ش ــه تصوی ــاب، بودج ــم انق ــر معظ رهب
کمیســیون تلفیــق را بــرای تاییــد بــه شــورای 

ــرد. ــال ک ــان ارس نگهب
ــی  ــات علن ــه جلس ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
مجلــس بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا تــا اطــاع 

ــل اســت.  ــوی تعطی ثان

 توقف فعالیت کارتخوان های 
پرخطر و غیرمجاز در سال ۹۹

یارانه نقدی 2۰ اسفند واریز می شود 
یارانــه نقــدی اســفند امســال ســاعت ۲۴ روز ســه 
شــنبه )۲۰ اســفند( بــه حســاب سرپرســتان خانــوار 

ــود.  ــز می ش واری
ــگاران جــوان  یکصــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــه  ــوط ب ــه نقــدی مرب ــز یاران ــه واری و نهمیــن مرحل
ــنبه )۲۰  ــه ش ــاعت ۲۴ روز س ــال س ــفند امس اس
ــود. ــز می ش ــتان واری ــاب سرپرس ــه حس ــفند( ب اس

ــه نقــدی اســفند هماننــد ماه هــای گذشــته  یاران
بــه ازای هــر نفــر ۴5 هــزار و 5۰۰ تومــان بــه همــراه 
افزایــش حداقــل مســتمری خانوار هــای مددجویــان 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و 
ســازمان بهزیســتی کشــور بــه حســاب ســر پرســتان 

خانوار هــا واریــز و قابــل برداشــت خواهــد بــود.
در مجمــوع، تــا کنــون هــر یارانــه بگیــر ۴ 
ــه نقــدی  ــان یاران میلیــون و ۹5۹ هــزار و 5۰۰ توم

ــت. ــرده اس ــت ک دریاف

گوشت شناسنامه دار به درب منازل 
تبریزی ها ارسال می شود 

صنعتــی  کشــتارگاه  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری تبریــز گفــت: بــا تاکیــد شــهردار و تامیــن 
ــت ارســال گوشــت  ــای مناســب، قابلی ــاز و کاره س
ــد.  ــاد ش ــز ایج ــازل در کشــتارگاه تبری ــه درب من ب
ــن  ــی در ای ــم قدرت ــهریار، کری ــزارش ش ــه گ ب
ــته  ــتی بس ــت بهداش ــرد: گوش ــار ک ــوص اظه خص
ــای دارای  ــا پیک ه ــوب و ب ــت مص ــا قیم ــدی ب بن
ــه درب  ــتی، ب ــا بهداش ــورت کام ــه ص ــال و ب یخچ

منــازل شــهروندان ارســال می شــود.
او تشــریح کــرد: ایــن موضــوع در روزهــای آتــی 
ــد  ــز می توانن ــدازی می شــود و شــهروندان عزی راه ان
ــاز، آن را درب  ــورد نی ــت م ــفارش دادن گوش ــا س ب

منــزل تحویــل بگیرنــد.
قدرتــی ادامــه داد: پروســه ســفارش گیــری 
ــوده و در ســایت رســمی ســازمان  ســاده و آســان ب
ــد. ــد ش ــح داده خواه ــل آن توضی ــتارگاه مراح کش

همچنیــن  تبریــز  کشــتارگاه  مدیرعامــل 
بــه افزایــش کشــتار دام اشــاره کــرد و افــزود: 
خوشــبختانه بــا ادامــه رونــد افزایــش کشــتار، 
قیمت هــا رونــد نزولــی گرفتــه و بــا ادامــه ایــن کار 
دوبــاره شــاهد کاهــش قیمــت مصــوب نیــز خواهیــم 

ــود. ب
ــان  ــع آس ــتای توزی ــا در راس ــاش م ــت: ت او گف
گوشــت بهداشــتی بــا حداقــل قیمــت به شــهروندان 
اســت کــه تــا کنــون نیــز در ایــن خصــوص توفیقات 

ــی به دســت آمــده اســت. خوب

اقتصاد

معاون سازمان حمایت:
تخلفات را بگویید؛ 

پول تان را برمی گردانیم

معــاون ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
ــه  ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــدگان گف تولیدکنن
ــا  ــا، ب ــروس کرون ــار وی ــس از انتش ــده پ ــود آم وج
ــن  ــه تعیی ــودت وج ــه از ع ــی ک ــای متخلف آژانس ه
ــه مســافران خــودداری کننــد یــا مســافران  شــده ب
را جریمــه کــرده باشــند، برخــورد می کنیــم و پــول 

مســافران را برمی گردانیــم. 
بــه گــزارش ایســنا، ســید جــواد احمــدی اظهــار 
کــرد: در پــی ابــاغ بخشــنامه اســترداد وجــه بلیــت 
پروازهــای داخلــی و خارجــی از ســوی ســازمان 
هواپیمایــی  شــرکت های  کشــوری،  هواپیمایــی 
ــه اســترداد وجــه بلیــت  موظــف هســتند نســبت ب
خدمــات  شــرکت های  و  دفاتــر  بــه  مســافران 

ــد. ــدام کنن ــافرتی اق مس
ــه دنبــال اقدامــات  ایــن مقــام مســئول افــزود: ب
ــی و بازرســی های انجــام شــده از ســایت های  نظارت
ــکواییه ها  ــب ش ــز حس ــا و نی ــت هواپیم ــروش بلی ف
و گزارشــات شــاکیان خصوصــی مشــخص شــد 
مســافران زیــادی پروازهــای خــود را کنســل کردنــد 
ــافرتی  ــات مس ــر خدم ــه دفات ــه ب ــن مراجع و ضم
ــا  ــده اند. ام ــود ش ــت خ ــه بلی ــودت وج ــتار ع خواس
بــه نظــر می رســد کــه آژانس هــای مســافرتی 
برخــی شــرکت ها از ایــن کار خــودداری کــرده 
و بــرای لغــو بلیــت ســفرها از مــردم جریمــه 
دریافــت می کننــد کــه ایــن امــر موجــب نارضایتــی 

ــت. ــده اس ــا ش ــردرگمی آنه ــافران و س مس
احمــدی در ایــن بــاره متذکــر شــد کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط بــه وجــود آمــده پــس از انتشــار ویروس 
کرونــا و جلوگیــری از التهــاب بــازار و تبعــات بعــدی 
ــترداد  ــه اس ــد نســبت ب ــن شــرکت ها موظفن آن، ای
وجــه بلیــت بــه دفاتــر و شــرکت های خدمــات 

مســافرتی در اســرع وقــت اقــدام کننــد.
طبــق اعــام ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان، معــاون ایــن ســازمان تاکیــد کــرد 
کــه رعایــت دقیــق بخشــنامه اســترداد وجــه بلیــت 
از ســوی تمامــی آژانس هــای مذکــور  الزامــی اســت 
و تحــت هیــچ شــرایطی دفاتــر اجــازه کســر جریمــه 

از مســافران را ندارنــد.
تخلفــات  بــه  رســیدگی  و  بازرســی  معــاون 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط ــت در پای ــازمان حمای س
هوایــی  مســافرت  خدمــات  دفاتــر  از  بازرســی 
در  می تواننــد  مــردم  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
ــه،  ــن زمین ــف در ای ــه تخل صــورت مشــاهده هرگون
بــه شــکایات  تلفــن ۱۲۴  از طریــق  را  مراتــب 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان های صنع ــی س مردم
سراســر کشــور اعــام کننــد یــا در ســایت ســازمان 
ــوع را  ــکایات، موض ــش ش ــوری بخ ــی کش هواپیمای
ــا  ــاض ب ــدون اغم ــند ب ــن باش ــد و مطمئ درج کنن
شــرکت ها یــا آژانس هــای متخلــف برخــورد و پــول 

ــد.  ــد ش ــده خواه ــا برگردان ــه آنه ــافران ب مس
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)عظیم نیا(

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رییــس  نایــب 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی ضمــن 
ــتی  ــوازم بهداش ــران ل ــه »محتک ــر این ک ــد ب تاکی
بخصــوص ماســک، مــواد ضدعفونــی و دســتکش در 
مــاء عــام و بــه صــورت شــفاف محاکمــه شــوند«، 
در توصیــه ای از مــردم خواســت کــه خریدهــای 
ــرده و  ــول ک ــاه موک ــه فروردین م ــود را ب ــد خ عی

ــد.  ــر نیندازن ــه خط ــه را ب ــود و جامع خ
بــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد جمالــی، 
اظهــار کــرد: بیمــاری همه گیــر ویروســی مثــل 
کرونــا از مرحلــه  اپیدمــی عبــور کــرده و وارد مرحلــه 
ــرا  ــا را ف ــده و کل دنی ــر ش ــی جهان گی ــی یعن اندم
گرفتــه  اســت ایــن بیمــاری تنهــا مربــوط بــه ایــران 
نیســت و در کشــورهای همســایه و همــه دنیــا دیــده 

می شــود.
وی ادامــه داد: اگــر هــر یــک از زنجیره هــای 
ابتــا بــه ایــن بیمــاری قطــع نشــود جــان انســان ها 
ــئوالن  ــل مس ــن دلی ــه همی ــد، ب ــر می افت ــه خط ب
بهداشــت و درمــان اقداماتــی را در دســتور کار قــرار 

ــد. داده ان
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــن  ــرح ای ــا ط ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــلبریتی ها ب ــرا س ــه چ ــش ک پرس
ــرد:  ــار ک ــد؟، اظه ــه نمی آین ــه صحن ــروس ب ــن وی ای
ــردم  ــد و م ــون دارن ــه تریب ــرادی ک ــک از اف ــر ی ه
بــه  بایــد  می دهنــد  گــوش  حرف هایشــان  بــه 
ــد و  ــنگری کنن ــا روش ــاره  کرون ــده و درب ــدان آم می
ــد.  ــرون نیاین ــان بی ــد از خانه هایش ــردم بخواهن از م
ــای  ــام دادن کاره ــرای انج ــه ب ــدن از خان ــرون آم بی
غیرضــروری بــه خصــوص خریدهایــی همچــون 

ــک  ــه ی ــت بلک ــجاعت نیس ــد از روی ش ــد عی خری
کار احمقانــه  اســت و ایــن افــراد در مــرگ مبتایــان 
بــه کرونــا شــریک هســتند. مــا همــه در برابــر جــان 

ــتیم. ــئول هس ــود مس ــان خ همنوع
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی در 
ــا  ــط ب ــتی مرتب ــواد بهداش ــکار م ــه احت ــش ب واکن
پیشــگیری از وقــوع کرونــا، اضافــه کــرد: محتکــران 
نــام خــود را انســان می گذارنــد، امــا مــواد شــوینده، 

ــم  ــکار می کننــد نمی دان بهداشــتی و ماســک را احت
بایــد اســم ایــن افــراد را چــه گذاشــت. بــه هرحــال 
مــا در شــرایط فعلــی در کشــور بــه همــکاری بیــن 
ــوه  ــت، ق ــد وزارت بهداش ــم. بای ــاز داری ــی نی بخش
قضاییــه، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســازمان 
ــر  ــی قوی ت ــی و اطاعات ــای امنیت ــرات و نهاده تعزی
عمــل کــرده و بــا محتکــران برخــورد کننــد. مــردم 
خواهــان محاکمــه ســریع، شــفاف و حتــی در مــاء 
عــام محتکــران هســتند. آنهــا بایــد مجــازات شــوند 

ــد. ــا همــه درس بگیرن ت
جمالــی در توصیــه بــه مــردم دربــاره خریــد عیــد 
گفــت: اگــر خریدهایتــان را بــه بعــد از عیــد نــوروز 
موکــول کنیــد اتفاقــی نمی افتــد ولــی اگــر خدایــی 
نکــرده فرزندانتــان دچــار کرونــا شــوند آن وقت دیگر 
ــم،  ــر می کنی ــه را درگی ــت و هم ــر نیس جبران پذی
لــذا خریــد را بــه فروردین مــاه موکــول کنیــد خــود و 
جامعــه را در معــرض خطــر قــرار ندهیــد. در تمامــی 
ــدارس  ــگاه ها و م ــا دانش ــیوع کرون ــد از ش ــا بع دنی
تعطیــل و نیمــه تعطیــل شــدند و مســافرت ها کــم 
شــد و هیــچ اتفاقــی نیفتــاد پــس اگــر خریــد عیــد 
ــا  ــود و ب ــدا نمی ش ــنودی خ ــث ناخش ــد باع نکنی

هــم نــازل نخواهــد شــد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

مردم خرید عید را به فروردین ماه موکول کنند
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شهرداری تبریز:
خانواده هایی که در تبریز بیمار 

کرونایی دارند با 137 تماس بگیرند
پســماند  مدیریــت  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــازمان  ــن س ــژه ای ــات وی ــز از اقدام ــهرداری تبری ش
در خصــوص بیمــاران کرونایــی بــا هــدف جلوگیــری 
گفــت:  و  داد  خبــر  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از 
خانواده هایــی کــه در تبریــز بیمــار کرونایــی دارنــد 

ــد.  ــاس بگیرن ــا ۱37 تم ب
در  اصغــری  علیرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
از  یــک  زباله هــای هــر  ایــن خصــوص گفــت: 
بــه  دارنــد  بیمــار کرونایــی  خانواده هایــی کــه 

می شــود. آوری  جمــع  جداگانــه  صــورت 
وی در تشــریح ایــن مطلــب افــزود: خانواده هایــی 
 ۱37 ســامانه  بــا  دارنــد  کرونایــی  بیمــار  کــه 
ــر  ــه خاط ــا ب ــد ت ــاس بگیرن ــز تم ــهرداری تبری ش
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا زبالــه شــان بــه 
صــورت جداگانــه بــا خودروهــای ویــژه جمــع آوری 
ــی شــدن در بســته بندی هــای  و بعــد از ضــد عفون

ــن شــود. مخصــوص دف
وی خاطــر نشــان کــرد : بایــد تمامــی مســئوالن 
ــیوع  ــم از ش ــا بتوانی ــوند ت ــد ش ــهروندان متح و ش
ایــن ویــروس جلوگیــری کــرده و بــا یــاری خداونــد 

متعــال ایــن بیمــاری را ریشــه کــن کنیــم.

کشف انبار تولید مواد محترقه 
در تبریز 

جانشــین فرماندهــی انتظامــی آذربایجــان شــرقی 
از کشــف انبــار تولیــد مــواد محترقــه و دســتگیری 

۲6 نفــر در ایــن رابطــه در تبریــز خبــر داد. 
ــگاران جــوان، ســردار  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
محمــدی جانشــین فرماندهــی انتظامــی آذربایجــان 
شــرقی گفــت: در دو روز گذشــته همــکاران مــن در 
ــات و امنیــت عمومــی  پلیس هــای تخصصــی اطاع
موفــق شــدن کارگاهــی کــه در بحــث تولیــد مــواد 
ــتان  ــن پخــش آن در ســطح اس ــه و همچنی محترق
می نمــود  اقــدام  همجــوار  اســتان های  وحتــی 
ــن  ــم در ای ــر مته ــداد ۲6 نف ــرده و تع ــف ک را کش
ــه  ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون زمینــه دســتگیر و ب

ــل داده شــدند. ــی تحوی ــام قضای مق
او افــزود: در راســتای پیشــگیری از اتفاقاتــی 
ــد  ــال جدی ــه س ــک ب ــام نزدی ــاالً در ای ــه احتم ک
پلیــس  می افتــاد  اتفــاق  ســوری  چهارشــنبه  و 
توانســته بالــغ بــر ۱۱ میلیــون عــدد مــواد محترقــه 
کشــف کنــد کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته پنــج 

ــت. ــده اس ــر ش براب

آذربایجان شرقی در 33 رشته پروانه 
کارشناس رسمی صادر می کند

رئیـــس مرکـــز کارشناســـان رســـمی دادگســـتری آذربایجان شـــرقی 
ـــاز دارد  ـــمی نی ـــناس رس ـــه کارش ـــته ب ـــتان در 33 رش ـــرد: اس ـــام ک اع

کـــه از طریـــق آزمـــون کشـــوری انتخـــاب می شـــوند. 
ـــا  ـــگاران ب ـــع خبرن ـــر در جم ـــهین باه ـــرج ش ـــا، ای ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــت:  ـــتان گف ـــتری اس ـــمی دادگس ـــان رس ـــت کارشناس ـــه وضعی ـــاره ب اش
ـــناس  ـــود کارش ـــف کمب ـــته مختل ـــال در 33 رش ـــرقی امس ـــان ش آذربایج
ــه  ــه دفترچـ ــا مطالعـ ــم بـ ــت می کنـ ــدان درخواسـ دارد و از عاقه منـ
ـــت، در آن  ـــده اس ـــر ش ـــنجش منتش ـــازمان س ـــق س ـــه از طری ـــون ک آزم

ـــد. ـــرکت کنن ش
وی تاکیـــد کـــرد: تنهـــا راه دریافـــت پروانـــه کارشـــناس رســـمی، 
شـــرکت در ایـــن آزمـــون اســـت کـــه بـــه صـــورت کشـــوری انجـــام 

می شـــود.
شـــهین باهـــر بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت کار کارشناســـان رســـمی 
ــه  ــدرک و پروانـ ــن مـ ــت ایـ ــل اهمیـ ــه دلیـ ــت: بـ ــتری گفـ دادگسـ
ـــی آیـــد تـــا برتریـــن و  ـــل م ـــه بـــه عم ـــت، از منتخبـــان مصاحب فعالی
زبـــده تریـــن افـــراد موفـــق بـــه کســـب پروانـــه فعالیـــت بـــه عنـــوان 

ــوند. ــتری شـ ــناس رســـمی دادگسـ کارشـ
ـــرقی  ـــان ش ـــتری آذربایج ـــمی دادگس ـــان رس ـــز کارشناس ـــس مرک ریی
ـــفند  ـــا ۲3 اس ـــده و ت ـــاز ش ـــفند آغ ـــون از ۱3 اس ـــام آزم ـــت ن ـــت: ثب گف

ـــه دارد. ادام
وی افـــزود: بـــر اســـاس برنامـــه ریـــزی هـــای انجـــام یافتـــه ایـــن 

ــود. ــزار می شـ ــال ۹۹ برگـ ــرداد سـ ــون در خـ آزمـ

تاکید سه عضو شورا 
به لزوم نوسازی ناوگان شرکت واحد 

اتوبوسرانی تبریز 

ــل  ــران و حم ــیون عم ــای کمیس ــس و اعض رئی
ــز  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــک ش ــل و ترافی و نق
از توقفــگاه و تعمیــرگاه مرکــزی شــرکت واحــد 

ــد.  ــد کردن ــه بازدی ــز و حوم ــرانی تبری اتوبوس
ــور، محــرم  ــه تقــی پ ــه گــزارش شــهریار، عبدال ب
از توقفــگاه و  محمــد زاده و علــی آجــودان زاده 
تعمیــرگاه مرکــزی شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز 
و حومــه بازدیــد کردنــد و در جریــان اقدامــات و 

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــائل مربوط مس
رئیــس و اعضــای کمیســیون عمــران و حمــل و 
نقــل و ترافیــک شــورای اســامی شــهر تبریــز در این 
بازدیــد از رونــد نظافــت و ضدعفونــی روزانــه نــاوگان 
ــاس  ــد ب ــا، واح ــیوع کرون ــل ش ــرانی در مقاب اتوبوس
ــی  ــای متوقف ــوس ه ــل و اتوب ــپ گازوئی واش،   پم

ــد. ــد کردن بازدی
ــرخ  ــط ف ــات الزم توس ــد توضیح ــن بازدی در ای
جالــی مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز 
ــه شــد و اعضــای کمیســیون عمــران و  و حومــه ارائ
حمــل و نقــل و ترافیک شــورای اســامی شــهر تبریز 
نیــز بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه شــورا بــه بحــث حمــل 
و نقــل عمومــی و اتوبوســرانی در بودجــه ســال آتــی، 
ــاوگان و حمایــت از  ــزوم نوســازی و بازســازی ن ــه ل ب
بهــره بــرداران بخــش خصوصــی و برگــزاری جلســات 
ــات و همــکاری  جهــت عملــی کــردن اجــرای مصوب
ــرانی  ــکات اتوبوس ــع مش ــت رف ــی جه ــن بخش بی

تاکیــد کردنــد.

ساعت کاری ادارات سراسر کشور 
در هفته سوم اسفند

در ســومین هفتــه مبــارزه فراگیــر بــا بیمــاری کرونــا در ایــران، ســاعت 
کاری ادارات بــه روال ســابق بازگشــت. 

بــه گــزارش ایرنــا، هفتــه دوم اســفند مــاه بــه گفتــه وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، هفتــه اوج گیــری بیمــاری کرونــا در کشــور 
بــود و پیــش بینــی هــای ایــن وزارتخانــه بــر ایــن اســت کــه در هفتــه 
پیــش رو، رونــد ابتــا و درمــان رو بــه بهبــودی بگــذارد از ایــن رو تصمیــم 
ــه ســتادهای اســتانی  ــاره ســاعت کاری ادارات و بانــک هــا ب گیــری درب

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا واگــذار شــد.
البتــه کاهــش ســاعت کاری ادارات شــامل مراکــز بهداشــتی، درمانــی 
و بیمارســتان هــا و نیــز واحدهــای عملیاتــی دســتگاههای خدمــت رســان 

نمــی شــود.

اصالحیه: بازگشت ساعت کار ادارات به روال سابق
ــاعت ۱7 و 55  ــور س ــع وزارت کش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
دقیقــه عصــر جمعــه بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا بیماری 
کرونــا دربــاره ســاعت کار ادارات در سراســر کشــور، گفــت: ســاعت کاری 
ــر روال  ادارات از فــردا )شــنبه ۱7 اســفندماه ۹8( در سراســر کشــور براب

عــادی اســت.
ــور  ــع وزارت کش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــان« مع ــواد ناصری »ج
اظهــار داشــت: بــر اســاس مصوبــه الزم االجــرای ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ــی در  ــای اجرای ــتگاه ه ــه ادارات و دس ــاعات کار هم ــا، س ــاری کرون بیم

ــر روال عــادی تعییــن شــده اســت. سراســر کشــور براب
ــار  ــی اخب ــاس، برخ ــن اس ــر ای ــرد: ب ــد ک ــور تاکی ــر کش ــاون وزی مع
منتشــر شــده مبنــی بــر تفــاوت ســاعات اداری در اســتان هــای مختلــف، 
ــادی و  ــر روال ع ــد براب ــتگاه ها، موظفن ــه دس ــته و هم ــت نداش موضوعی
مطابــق برنامــه قانونــی قبلــی بــه خدمــت رســانی بــه مــردم و مراجعیــن 

اهتمــام کننــد.
ناصریــان خاطرنشــان کــرد: برابــر تمهیــدات پیش بینــی شــده و 
ــی  ــتفاده از مرخص ــکان اس ــا، ام ــتگاه ه ــه دس ــی ب ــای اباغ اولویت ه
ــی  ــررات قانون ــوب مق ــان، در چارچ ــرای کارکن ــتحقاقی و دورکاری ب اس

ــد. ــد ش ــهیل خواه تس

نماینده سمیرم:
مردم قرنطینه خانگی را جدی بگیرند

ســـخنگوی کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراها تاکیـــد 
ـــی  ـــود باق ـــای خ ـــه ه ـــد در خان ـــردم بای ـــی م ـــرایط کنون ـــرد: در ش ک
ــه توصیـــه هـــای  ــه بـ مانـــده و رعایـــت اصـــول بهداشـــتی و توجـ

کارشناســـان و متخصصـــان را در اولویـــت قـــرار دهنـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، اصغـــر ســـلیمی، بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت 
ــه،  ــدن در خانـ ــکی و مانـ ــای پزشـ ــه هـ ــه توصیـ ــردم بـ ــه مـ توجـ
ـــورهای  ـــر کش ـــا اکث ـــروس کرون ـــه وی ـــه اینک ـــه ب ـــرد: باتوج ـــان ک بی
ـــگیری  ـــرای پیش ـــی ب ـــوز داروی ـــت و هن ـــرده اس ـــر ک ـــان را درگی جه
و درمـــان آن ســـاخته نشـــده، توجـــه بـــه توصیـــه هـــای پزشـــکی 

بـــرای کنتـــرل شـــیوع ایـــن بیمـــاری یـــک الـــزام اســـت.
ــه  ــا مـــی توانـــد بـ ــرد: ویـــروس کرونـ ــار کـ ــه اظهـ وی در ادامـ
ســـرعت انتقـــال یابـــد و در حـــال حاضـــر تنهـــا راه کنتـــرل ایـــن 
ویـــروس قرنطینـــه خانگـــی و پرهیـــز از ترددهـــای غیـــر ضـــروری 

مـــی باشـــد.
ـــه  ـــرادی ک ـــرد: اف ـــرح ک ـــس تص ـــمیرم در مجل ـــردم س ـــده م نماین
ـــود  ـــای خ ـــه ه ـــد در خان ـــد بای ـــروری ندارن ـــه کار ض ـــرون از خان در بی
بماننـــد. مـــردم بایـــد بحـــث قرنطینـــه خانگـــی را جـــدی بگیرنـــد. 
ـــاعات کاری  ـــر در س ـــگاه و تغیی ـــدارس و دانش ـــی م ـــال تعطیل ـــه دنب ب
ادارات شـــاهد افزایـــش ســـفرها بـــه مراکـــز گردشـــگری و حضـــور 
مـــردم در بـــازار و مراکـــز تفریحـــی هســـتیم کـــه جـــدا خطرنـــاک 
ـــز  ـــروری پرهی ـــر ض ـــفرهای غی ـــا و س ـــد از تردده ـــردم بای ـــوده و م ب

ـــد. کنن
ســـلیمی در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: مـــردم بایـــد در خانـــه هـــای 
ـــه  ـــه توصی ـــه ب ـــتی و توج ـــول بهداش ـــت اص ـــده و رعای ـــی مان ـــود باق خ
هـــای کارشناســـان و متخصصـــان را در اولویـــت قـــرار دهنـــد. اگـــر 
ـــن  ـــاءاهلل ای ـــد ان ش ـــدی بگیرن ـــی را ج ـــه خانگ ـــث قرنطین ـــردم بح م

ـــد. ـــد ش ـــن خواه ـــه ک ـــر ریش ـــروس زودت وی
ـــی  ـــات کادر درمان ـــی از زحم ـــکر و قدردان ـــن تش ـــان ضم وی در پای
ـــط  ـــی در خ ـــروز کادر درمان ـــرد: ام ـــان ک ـــتاران بی ـــکی و پرس و پزش
ـــت  ـــا دارد دول ـــته و ج ـــرار داش ـــروس ق ـــن وی ـــا ای ـــارزه ب ـــدم مب مق
و وزارت بهداشـــت بـــا تامیـــن لـــوازم بهداشـــتی از ســـامتی ایـــن 

ـــد.  ـــت کن ـــراد محافظ اف

شهر و شورا

وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه 
ــت  ــده مدیری ــریع کنن ــل تس ــن عام مهمتری
ــت،  ــردم اس ــر م ــی مؤث ــش آفرین ــرایط،  نق ش
گفــت: بهتریــن کمــک مــردم حضــور در منــزل 
ــروری در  ــردد غیرض ــه ت ــاب از هرگون و اجتن

ســطح شــهرها و جاده هــا اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرضــا رحمانــی 
بــا  ویدئــو کنفرانســی  فضلــی در نشســت 
ــی  ــاره بررس ــور در ب ــر کش ــتانداران سراس اس
در  اســتان ها  شــرایط  آخریــن  گــزارش 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا ضمــن تبریــک 
امیرالمومنیــن  والدت  روی  پیــش  در  عیــد 
ــاختار  ــن س ــام و تبیی ــه الس ــی علی ــام عل ام
اعمــال مدیریــت از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه 
ــور  ــژه وزارت کش ــا و کار وی ــاری کرون ــا بیم ب
ــی  ــی و امنیت ــی، انتظام ــای اجتماع درعرصه ه
مدیریــت شــرایط جــاری کشــور بــر هماهنگــی 
و  ملــی  ســتاد  بیــن  ارتباطــات  هرگونــه 
اســتانداری هــا از ســوی وزارت کشــور تاکیــد 
کــرد و گفــت: اتخــاذ و اعمــال توامــان تدبیــر، 
تحمــل و بردبــاری، رمــز موفقیــت مدیــران در 

ــت. ــرایط اس ــن ش ــا ای ــه ب مواجه
وی تصمیمــات اتخــاذ شــده در ســتاد ملــی 
ــا حضــور رئیــس جمهــور در خصــوص ابعــاد  ب
ــاری  ــیوع بیم ــر از ش ــرایط متاث ــی ش اجتماع
کرونــا از جملــه در خصــوص ســفرهای نــوروزی 
و ســرویس هــای خدماتــی از جملــه ضــرورت 
ــز  ــورد مراک ــای الزم در م ــکل ه ــن پروت تدوی
ــر آمادگــی حداکثــری  خدماتــی را تشــریح و ب
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــف مدیریت ــطوح مختل س

شــرایط تاکیــد کــرد.
وزیــر کشــور گفــت: مهمتریــن عامــل تســریع 

ــود  ــرایط موج ــت ش ــای مدیری ــده در ارتق کنن
کشــور، اســتمرار و تقویــت نقــش آفرینــی مؤثــر 
ــردم  ــک م ــن کم ــت و بهتری ــردم اس ــوم م عم
در ایــن شــرایط، رعایــت کامــل توصیه هــای 
تــردد  هرگونــه  از  اجتنــاب  و  بهداشــتی 
غیرضــرروی در ســطح شــهرها و جاده هــا اســت.

تشــریح  ضمــن  فضلــی  رحمانــی 
ــر اســاس  ــه ب ــاوت مدنظــر ک ســناریوهای متف
و  اســت  شــده  تدویــن  علمــی  مطالعــات 
ایــن  از  یــک  هــر  اقتضائــات  و  الزامــات 
ســناریوها، بــر حمایــت حداکثــری اســتانداران 
از رونــد تقویــت آمادگی هــا در عرصــه خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد 
از همــه ظرفیت هــای اســتانی اســتفاده کنیــم و 
همزمــان بــا رعایــت سیاســت ها و راهبردهــای 
ســتاد ملــی، همــه خاقیت هــا و ابتــکارات 
اســتانی را در چارچــوب ترتیبــات قانونــی و 
ــه کار  ــود شــرایط ب ــرای بهب ــن علمــی ب موازی

بگیریــم و در ایــن مســیر از حداکثــر همــکاری 
ــم. ــتفاده کنی ــردم اس ــی و م ــش خصوص بخ

وزیــر کشــور در ادامــه بــا تبییــن اهمیــت و 
ضــرورت اســتمرار آرامــش جامعــه خاطرنشــان 
کــرد: انتظــار مــی رود، صــدا و ســیما بــا برنامــه 
ریــزی الزم، عــاوه بــر اطاع رســانی شایســته، 
فضــای بســیار بســیار پــر نشــاطی را در آســتانه 

ســال جدیــد بــرای مــردم فراهــم نمایــد.
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــی فضل رحمان
اتخــاذ رویــه واحــد در سیاســت هــا و راهبردهــا 
و روش هــای اصلــی مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری 
کرونــا، خواســتار توجــه جــدی اســتانداران بــه 
ــی شــرایط  ــی و امنیت ــی، انتظام ــاد اجتماع ابع
شــد و بــر هماهنگــی بــا حــوزه ذی ربــط وزارت 

کشــور در ایــن خصــوص تاکیــد کــرد.
وی تعامــل مؤثــر بیــن اســتان ها را بــرای عبور 
از شــرایط موجــود ضــروری برشــمرد و همــکاری 
حداکثــری فی مابیــن اســتانداران به خصــوص در 

اســتان های مجــاور را خواســتار شــد.
ــدگان  ــدادی از نماین ــت، تع ــن نشس در ای
ارائــه  ضمــن  اســتان ها،  در  دولــت  عالــی 
گــزارش از آخریــن شــرایط اســتان در مدیریــت 
مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا، پیشــنهادات مدنظــر 
بــرای بهبــود شــرایط از جملــه؛ بهبــود ســاختار 
ســتادملی، اختصــاص اعتبــار قابــل توجــه 
از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه، پیــش 
مشــارکت  بــرای  مؤثــر  روش هــای  بینــی 
ــه  ــق ارائ ــن،   تعوی ــی و اســتفاده از خیری مردم
ــام  ــه ای ــروری ب ــی غیرض ــرویس های خدمات س
ــی،  ــه کادر درمان ــوری کاران ــت ف ــی، پرداخ آت
دانشــگاه های  مطالبــات  فــوری  تســویه 
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تامی ــوم پزشــکی از س عل
 پیشــنهادات اصاحــی بــرای رونــد تامیــن 
ــور  ــوه حض ــاماندهی نح ــتی، س ــام بهداش اق
ــه و  ــی را ارائ ــتگاه های اجرای ــان در دس کارکن

ــد. ــرار دادن ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح م
ســتادهای  اقدامــات  و  مصوبــات   مــرور 
اســتانی، تحــول در نظــام اطــاع رســانی، 
طراحــی الگــوی تشــخیص نیــاز یــا عــدم نیــاز 
بــه اســتقرار بیمارســتان صحرائــی، راهکارهــای 
رفــع کســری بودجــه دانشــگاه های علــوم 
دهیــاران  نقش آفرینــی  اســتان ها،  پزشــکی 
ــی  ــش بین ــل و پی ــد غیرعام در راســتای پدافن
ــی  ــم ده ــرای نظ ــدی ب ــای ج ــوب ه چارچ
ــن شــهری،  ــای داخــل شــهری وبی ــه تردده ب
اختیــارات  بــه  کافــی  توجــه  همچنیــن  و 
اســتانداران بــرای اعمــال مدیریــت در شــرایط 
نظــر  از دیگــر محورهــای مــورد  موجــود، 
ــود کــه مطــرح  ــن نشســت ب اســتانداران در ای

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــورد تب و م

طرح هـــای  و  محدوده هـــا  ســـاماندهی  واحـــد  مدیـــر 
ــد  ــهیات جدیـ ــات تسـ ــران، جزئیـ ــهرداری تهـ ــک شـ ترافیـ
محـــدوده  ســـاکنان  تـــردد  بـــرای  تهـــران،  شـــهرداری 

ارائـــه کـــرد.  طرح هـــای ترافیکـــی را 
ـــعیدیان  ـــار س ـــوان، عم ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
فـــر مدیـــر واحـــد ســـاماندهی محدوده هـــا و طرح هـــای 
ترافیـــک شـــهرداری تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال های 
ـــک، تســـهیاتی  ـــد ترافی ـــال اجـــرای طـــرح جدی ـــه دنب ـــر و ب اخی
ــدوده ی  ــک و محـ ــرح ترافیـ ــدوده ی طـ ــاکنان محـ ــرای سـ بـ
کنتـــرل آلودگـــی هـــوا )زوج و فـــرد ســـابق( در نظـــر گرفتـــه 
ـــف  ـــد از تخفی ـــرح جدی ـــرای ط ـــا اج ـــاکنان ب ـــت: س ـــد، گف ش
5۰ درصـــدی در هزینـــه طـــرح ترافیـــک و طـــرح محـــدوده 

ــوند. ــد می شـ ــوا بهره منـ ــی هـ ــرل آلودگـ کنتـ
طرح هـــای  و  محدوده هـــا  ســـاماندهی  واحـــد  مدیـــر 
ـــی  ـــه امســـال تغییرات ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــهرداری ته ـــک ش ترافی
در تســـهیات ارائـــه شـــده بـــه ســـاکنان محدوده هـــای 
ترافیکـــی داشـــته ایم، تصریـــح کـــرد: در ســـال جـــاری، 
ـــد از  ـــار ورود بع ـــاعت 8:3۰ و یک ب ـــل از س ـــروج قب ـــار خ یک ب

ـــی  ـــن در حال ـــود، ای ـــگان ب ـــاکنان رای ـــرای س ـــز ب ـــاعت ۱7 نی س
ـــاکنان  ـــهر، س ـــامی ش ـــورای اس ـــب ش ـــر تصوی ـــه براب ـــت ک اس
ـــوا  ـــی ه ـــرل آلودگ ـــدوده  کنت ـــک و مح ـــرح ترافی ـــدوده  ط مح
در ســـال ۹۹ می تواننـــد یکبـــار خـــروج قبـــل از ســـاعت ۹ و 
ـــته  ـــگان داش ـــورت رای ـــه  ص ـــاعت ۱6 ب ـــد از س ـــار ورود بع یکب

باشـــند.
ــدوده دوم  ــاکنان محـ ــه سـ ــت: البتـ ــر گفـ ــعیدیان فـ سـ

»کنتـــرل آلودگـــی هـــوا« یـــا همـــان زوج یـــا فـــرد ســـابق 
ــان  ــوارض همـ ــرای عـ ــه فقـــط بـ ــند کـ ــته باشـ دقـــت داشـ
ـــه  ـــد و چنانچ ـــف 5۰ درصـــدی برخوردارن ـــدوده دوم از تخفی مح
ـــدی  ـــف 5۰ درص ـــوند، تخفی ـــک ش ـــرح ترافی ـــدوده ط وارد مح

شـــامل حالشـــان نخواهـــد بـــود.
طرح هـــای  و  محدوده هـــا  ســـاماندهی  واحـــد  مدیـــر 
ـــای  ـــاکنان محدوده ه ـــه داد: س ـــران ادام ـــهرداری ته ـــک ش ترافی
ـــوارض  ـــد نســـبت پرداخـــت ع ـــک هســـتند بای ـــه مال ـــی ک ترافیک
ـــک  ـــرح ترافی ـــوارض ط ـــی ع ـــودرو و بده ـــماند، خ ـــازی، پس نوس
ـــه  ـــاز ب ـــر نی ـــت دیگ ـــورت پرداخ ـــه در ص ـــد ک ـــدام کنن ـــود اق خ
ـــه دفاتـــر خدمـــات الکترونیـــک شـــهر  ـــه مـــدارک ب مراجعـــه و ارائ
ندارنـــد، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه آن دســـته از ســـاکنان 
ـــاره  ـــان اج ـــوده و زم ـــتأجر ب ـــه مس ـــی ک ـــای ترافیک محدوده ه
ـــده  ـــد ش ـــرارداد تمدی ـــد ق ـــت بای ـــام اس ـــه اتم ـــان رو ب ـــه ش نام
ـــد. ـــه کنن ـــهر ارائ ـــک ش ـــات الکترونی ـــر خدم ـــه دفات ـــود را ب خ

ـــه رزرو  ـــد توجـــه داشـــت ک ـــرد: بای ـــح ک ـــر تصری ـــعیدیان ف س
ـــم  ـــهروندان اع ـــه ش ـــرای هم ـــده ب ـــال آین ـــک از س ـــرح ترافی ط
ـــت. ـــی اس ـــرح الزام ـــدوده ط ـــر از مح ـــا غی ـــرح ی ـــدوده ط از مح

ــی  ــای تلفنـ ــاس هـ ــور در تمـ ــس جمهـ ــاون اول رییـ معـ
ـــان،  ـــن، اصفه ـــارس، قزوی ـــزگان، ف ـــتانداران هرم ـــا اس ـــه ب جداگان
ـــرای  ـــتان اج ـــتان و بلوچس ـــان و سیس ـــوی، کرم ـــان رض خراس
ـــا و  ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــای س ـــه ه ـــا و برنام ـــت ه سیاس
ـــردم را  ـــئوالن و م ـــتر مس ـــکاری بیش ـــی و هم ـــجام،  هماهنگ انس
ـــان  ـــان مبتای ـــروس و درم ـــن وی ـــیوع ای ـــت پیشـــگیری از ش جه

ـــرد.  ـــی ک ـــروری ارزیاب ض
ـــه  ـــری در مکالم ـــحاق جهانگی ، اس ـــنا یس ـــزارش ا ـــه گ ب
هـــای تلفنـــی ضمـــن دریافـــت آخریـــن گـــزارش هـــا و 
نجـــام  ا مـــات  قدا بـــه ویـــروس کرونـــا و ا اخبـــار مربـــوط 
ـــا  ب ـــت  ران خواس ـــتاندا ز اس ا  ، ـــا ـــتان ه ـــن اس ی ا ـــده در  ش
نـــات  لـــی دولـــت همـــه امکا بـــه عنـــوان نماینـــدگان عا
را  خصوصـــی  بخـــش  و  مختلـــف  نهادهـــای  دولـــت، 

بـــکار  بـــا ویـــروس کرونـــا  بلـــه  بـــرای پیشـــگیری و مقا
ــد. گیرنـ

ـــه نقـــش رســـانه هـــا و ســـازمان هـــای مـــردم  ـــا اشـــاره ب وی ب

ـــزوم  ـــه جامعـــه،  ل نهـــاد در اطـــاع رســـانی و اطمینـــان بخشـــی ب
ـــی  ـــتاد مل ـــای س ـــتورالعمل ه ـــدارها و دس ـــن هش ـــدی گرفت ج
مقابلـــه بـــا کرونـــا از ســـوی مـــردم را خاطرنشـــان ســـاخت و 
ـــی  ـــش پراهمیت ـــردم نق ـــی م ـــکاری و همراه ـــا هم ـــت: قطع گف
ـــا و  ـــی ابت ـــد کاهش ـــروس و رون ـــن وی ـــر ای ـــدن عم ـــاه ش در کوت

ـــور دارد. ـــاری در کش ـــن بیم ـــت ای شکس
ـــری هـــای خـــود  ـــه پیگی ـــاون اول رییـــس جمهـــور در ادام مع
از وضعیـــت اســـتان هـــای کشـــور، بـــار دیگـــر از مجاهـــدت 
ـــرای  ـــه ب ـــانی ک ـــز کس ـــی و نی ـــکی و درمان ـــمند کادر پزش ارزش
ــی و  ــد قدردانـ ــی کننـ ــاش مـ ــردم تـ ــاج مـ ــن مایحتـ تامیـ
بـــر نظـــارت بیشـــتر بـــر توزیـــع اقـــام درمانـــی و بهداشـــتی 
و مقابلـــه بـــا ســـودجویان و محتکـــران و معرفـــی آنـــان بـــه 

مراجـــع قضایـــی تاکیـــد کـــرد.
ـــان  ـــان، خراس ـــن، اصفه ـــارس، قزوی ـــزگان، ف ـــتانداران هرم اس
ـــن تمـــاس  رضـــوی، کرمـــان و سیســـتان و بلوچســـتان نیـــز در ای
ـــا  ـــت ابت ـــن وضعی ـــزارش از آخری ـــه گ ـــن ارائ ـــی ضم ـــای تلفن ه
ـــدی  ـــام ج ـــده، از اهتم ـــام ش ـــات انج ـــا و اقدام ـــا، نیازه ـــه کرون ب
مســـئولین اســـتان بـــرای بکارگیـــری همـــه ظرفیـــت هـــا در 
ـــا  ـــروس کرون ـــا وی ـــر ب ـــراد درگی ـــان اف ـــگیری و درم ـــت پیش جه

ـــد.  خبردادن

خبر خوش برای ساکنان محدوده طرح ترافیک 

رحمانی فضلی: 

مردم از هرگونه تردد غیرضروری در شهرها و جاده ها اجتناب کنند

در تماس تلفنی با تعدادی از استانداران

همه امکانات دولتی، خصوصی و نهادهای 
مختلف برای مبارزه با کرونا بسیج شود

آذربایجان غربـی  اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  رییـس 
گفـت: صـدور پروانه سـاخت بـرای واحدهای زلزلـه زده در این 
منطقه شـروع شـده و سـعی می شـود برنامه سـاخت و تعمیر 

تمامـی واحدهـا نیـز تـا 6 مـاه آینده بـه اتمام برسـد. 
بـه گـزارش ایرنا، محمـود بدلی افزود: 3۰ اکیپ کارشـناس 
ایـن نهـاد در منطقـه زلزلـه زده قطور بـرای بررسـی واحدهای 

مسـکونی حضور مسـتمر دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارزیابـی مسـاکن روسـتایی ایـن 
منطقـه بـه اتمـام رسـیده  و کار صـدور پروانـه سـاخت بـرای 
اظهـار  شده اسـت،  آغـاز  منطقـه،  احداثـی  واحدهـای  همـه 
بنیـاد  نیروهـای  توسـط  لکه گیـری  کار  همچنیـن  داشـت: 

مسـکن در حـال انجـام اسـت. 
وی با اشـاره به وضعیـت عملیات آواربرداری اظهار داشـت: 
عملیـات آواربرداری از واحدهای آسـیب دیده در پنج روسـتای 
آسـیب دیـده »میـر عمـر«، »هسـته جـوک«، »گناویـک«، 

»کوتان آبـاد« و »راویـان« در حـال انجـام اسـت. 
وی افـزود: ۱۲ دسـتگاه کمپرسـی، یـک دسـتگاه لـودر و 
سـه دسـتگاه بیل مکانیکـی در ایـن روسـتاها مشـغول فعالیت 
اسـت و طـی روزهـای آینـده ایـن فعالیـت به سـایر روسـتاها 

گسـترش می یابـد. 
خسـارت  شـدن  وارد  دلیـل  مهمتریـن  کـرد:  تاکیـد  وی 
زیـاد بـه خانه هـا در زمین لرزه هـای خـوی، وجـود واحدهـای 

مسـکونی غیرمقـاوم بـوده اسـت.
آذربایجان غربـی  اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  رییـس 
بـا اشـاره بـه پرداخـت تسـهیات بـه واحدهـای آسـیب دیده 

و  مقاوم سـازی  تسـهیات  کـرد:  بیـان  مقاوم سـازی،  جهـت 
اسـت  ریـال  میلیـون   ۴۰۰ روسـتایی  مسـکن های  بهسـازی 
کـه بـا کارمـزد پنـج درصـد و بازپرداخـت ۱5 سـاله پرداخـت 

می شـود.
بدلـی بـا اشـاره به منـازل آسـیب دیده نیـز اظهار داشـت: 
بـر اثـر  زمین لـرزه 6 هـزار و ۱37 واحد خانه آسـیب دیده که  
از ایـن تعـداد چهـار هـزار و 5۰۰ واحـد احداثی مسـکونی بود 

کـه 5۰۰ واحـد در شـهر قطـور آسـیب دیده و 3 هـزار و 65۰ 
واحـد روسـتاهای شهرسـتان خوی قرار داشـتند. 

وی تاکیـد کـرد: همچنین حدود 35۰ واحد در روسـتاهای 
شهرسـتان سـلماس آسـیب جزئـی دیدنـد کـه شـامل تـرک 

خوردگـی منازل اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا روز یکشـنبه - چهـارم اسـفندماه - ابتدا 
منطقـه »قطـور« و سـپس »زرآباد« خـوی با زمین لرزه نسـبتا 

شـدیدی لرزیـد کـه ایـن امـر در مجمـوع موجـب مصدومیت 
حـدود ۱۰۴ نفـر، بسـتری شـدن ۱۰ نفـر، تلـف شـدن صدها 
راس دام، تخریـب چهـار هـزار واحـد مسـکونی و وارد شـدن 
خسـارت جزئـی بـه یکهـزار واحـد دیگـر در روسـتاهای خوی 

و سـلماس شد.
امدادگـران و مسـووالن آذربایجان غربـی بافاصلـه پـس از 
زلزلـه اول در سـاعت ۹:۲۲ راهـی منطقـه »قطـور« شـدند و 
ارزیابـی میـزان خسـارت تـا شـامگاه همـان روز ادامـه داشـت؛ 
تـا اینکـه در سـاعت ۱۹:3۰ زلزلـه نسـبتا شـدید دیگـری بـه 
بزرگی 5.۹ ریشـتر »زرآبـاد« را لرزاند و خسـارت های زلزله اول 
را دوچنـدان کـرد؛ تـا جایـی کـه شـبکه بـرق و مخابـرات برای 
چنـد سـاعت قطع شـد اما در یـک اقدام جهـادی و پس از چند 

سـاعت، زیرسـاخت ها دوبـاره در بامـداد دوشـنبه وصـل شـد.
زلزلـه دوم در »زرآبـاد« تنهـا چنـد مصـدوم جزئی داشـت 
امـا تمرکـز امدادگـران و مسـووالن بـر روی آن موجب شـد تا 
توزیـع اقـام امـدادی در بین زلزلـه زدگان قطور بـه فردای آن 
روز موکـول شـود که متاسـفانه برخی هـا بافاصله ایـن تاخیر 

را در فضـای مجـازی به حسـاب نقصان کار گذاشـتند. 
و  سـپاهی  نیروهـای  حتـی  و  مسـووالن  امدادگـران،  امـا 
مرزبانـی کـه از نخسـتین سـاعات پـس از وقـوع زلزلـه اول در 
منطقـه حضـور داشـتند، از روز دوشـنبه بـه بعـد بـه صـورت 
از دیگـری رفـع کردنـد و  جهـادی کمبودهـا را یکـی پـس 
بسـیاری از افـراد مطلـع اکنـون بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه 
در  آذربایجان غربـی  بحـران  مدیریـت  سـتاد  دسـت اندرکاران 

ایـن حادثـه غیرمترقبـه، سـنگ تمـام گذاشـتند.   

آغاز صدور پروانه ساخت برای واحدهای 
مسکونی مناطق زلزله زده قطور
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سهمیه نوروزی بنزین
 در تابستان استفاده شود

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۹۹ گفت: 
ــا و تحت شــعاع  ــه شــیوع بیمــاری کرون ــا توجــه ب ب
قــرار گرفتــن ســفرهای نــوروزی، صاحبــان خــودرو 
می تواننــد در تابســتان ســال آینــده از ســهمیه 

6۰لیتــری بنزیــن خــود اســتفاده کننــد. 
ــا  ــی ب ــال میرزای ــت، ج ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه مصوبــه اخیــر کمیســیون تلفیــق مبنــی 
بــر تخصیــص 6۰ لیتــر بنزیــن نــوروزی بــه صاحبــان 
خودروهــا، گفــت: براســاس مصوبــه کمیســیون 
ــع  ــت اجــازه داد شــد از محــل مناب ــه دول ــق ب تلفی
در  اختیــار، نســبت بــه افزایــش ســهیمه بنزیــن در 

ــوروز اقــدام کنــد. ــام ن ای
نماینــده مــردم ایام در مجلس شــورای اســامی 
ادامــه داد: اگرچــه دولــت بــا ایــن پیشــنهاد مخالــف 
ــیون  ــی های الزم در کمیس ــس از بررس ــا پ ــود ام ب
ــه  ــبت ب ــد نس ــازه داده ش ــت اج ــه دول ــق ب تلفی
افزایــش ســهیمه بنزیــن در ایــام نــوروز بــه میــزان 

ــد. ــدام کن ــر اق 6۰ لیت
ــاری  ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ــه وی ب ــه گفت ب
کرونــا و تحــت شــعاع قــرار گرفتــن ســفرهای 
نــوروزی مــردم می تواننــد در تابســتان ســال آینــده 

ــد. ــتفاده کنن ــهمیه اس ــن س ــز از ای نی
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس اظهــار کــرد: از 
آنجــا کــه اکنــون همــه مســائل تحــت تاثیــر کرونــا 
ــتان  ــه تابس ــفرها را ب ــد س ــت بای ــه اس ــرار گرفت ق
ــهمیه  ــرد و از س ــول ک ــر موک ــد فط ــس از عی ــا پ ی

ــام اســتفاده کــرد. ــن ای مذکــور در ای

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:
تحویل بیش از 3۰۰ هزار لیتر 
مواد ضدعفونی به بیمارستان ها

ــر  ــی در توییت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
خــود نوشــت: هفتــه ای کــه گذشــت بیــش از 3۰۰ 
ــار  ــده  در اختی ــی کنن ــواد ضدعفون ــر م ــزار لیت ه

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــز عموم ــتان ها و مراک بیمارس
رفــاه  و  کار  وزیرتعــاون،  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــه ای  ــرد : هفت ــام ک ــر خــود اع ــی در توئیت اجتماع
کــه گذشــت مراکــز دارویــی- بهداشــتی وزارتخانــه  
بیــش از ســیصد هــزار لیتــر از انــواع مــواد ضدعفونی 
کننــده  طبــق دســتورالعمل وزارت بهداشــت  در 
اختیــار بیمارســتان ها و مراکــز عمومــی قــرار دادنــد، 
ــه  ــوروز ب ــام ن ــتا در ای ــی  شس ــع داروی ــز توزی مراک

ــغول اند.  ــت مش ــه خدم ارائ
 ۱۹  – کوویــد  رســما  کــه  کرونــا  ویــروس 
ــن  ــان چی ــهر ووه ــار در ش ــتین ب ــام دارد، نخس ن
ــور  ــش از 8۰کش ــه بی ــون ب ــد تاکن ــایی ش شناس
ســرایت کــرده و ســازمان بهداشــت جهانــی را بــرآن 
داشــته اســت تــا وضعیــت فــوق العــاده اعــام کنــد.

»کیانــوش جهانپــور« رییــس مرکــز روابــط 
روز  بهداشــت  وزارت  اطــاع رســانی  و  عمومــی 
ــوارد  ــون م ــرد: اکن ــام ک ــفندماه اع ــه ۱6 اس جمع
ــه  ــور ب ــا در کش ــروس کرون ــه وی ــی ب ــای قطع ابت
ــه  ــی از آن ب ــوت ناش ــر و ف ــزار و 7۴7 نف ــار ه چه
ــود  ــر بهب ــن ۹۱3 نف ــیده و همچنی ــر رس ۱۲۴ نف

نــد. یافته ا

جمعیت هالل احمر:
 ذخیره خون کشور

 در وضعیت قرمز است

ــی  ــط عموم ــرکل رواب ــی مدی ــماعیل رمضان اس
و ارتباطــات مردمــی جمعیــت هــال احمــر در 
ــر را  ــاران دیگ ــا بیم ــه کرون ــان اینک ــا بی ــی ب توئیت
هــم بــه درد خــود مبتــا کــرده اســت، تاکیــد کــرد: 

ــت.  ــز اس ــت قرم ــون در وضعی ــره خ ذخی
بــه گــزارش ایرنــا، رمضانــی در ایــن توئیــت افــزود: 
ذخیــره خــون در وضعیــت قرمــز اســت. کرونــا بیماران 
دیگــر را هــم بــه درد خــود مبتــا کــرده اســت. اگــر 
امــکان اهــداء خــون داریــد؛ بــا رعایــت شــرایط ایمنــی 

و بهداشــتی بــه یــاری بیمــاران نیازمنــد بشــتابید.
ــازمان  ــل س ــر عام ــقی مدی ــان عش ــتر پیم پیش
ــن  ــه تامی ــود ک ــرده ب ــد ک ــز تاکی ــال خــون نی انتق
مصرف کننــدگان  و  اورژانســی  بیمــاران  خــون 

ــت. ــت اس ــتمر در اولوی مس
ــر  ــای غی ــی ه ــه جراح ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد دســت کــم در تهــران و شــهرهای  اورژانســی بای
بــزرگ متوقــف شــود، اظهــار داشــت: اولویــت 
ســازمان انتقــال خــون تامیــن خــون بــرای بیمــاران 
بــا وضعیــت اورژانســی و مصــرف کننــدگان مســتمر 

ــت. ــمی اس ــاران تاالس ــد بیم مانن
ــور  ــرای حض ــون ب ــدای خ ــز اه ــزود: مراک او اف
اهداکننــدگان خــون کامــا مهیــا و بــا تمــام 

اســتانداردها آمــاده شــده اســت.
ــادآوری  ــا ی مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون ب
ــادی  ــرایط ع ــال در ش ــر س ــای آخ ــه در روزه اینک
نیــز بــه دلیــل تعطیــات و ســفرهای نــوروزی دچــار 
کمبــود خــون مــی شــدیم، گفــت: مــا نمــی خواهیــم 
بحــران کمبــود خــون، بــر بحــران کرونــا افزوده شــود.

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــن وزارت بهداش همچنی
پزشــکی بــه دلیــل ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات بــه 
ــتان  ــا از بیمارس ــروس کرون ــه وی ــا ب ــاران مبت بیم
ــردن  ــتری ک ــت از بس ــران خواس ــر ای ــای سراس ه
ــن  ــد، از ای ــر اورژانســی خــودداری کنن بیمــاران غی
ــف  ــتار متوق ــز خواس ــون نی ــال خ ــازمان انتق رو س

ــد. ــو ش ــال جراحــی الکتی ــردن اعم ک
مراجعــه  آمــار  از  ویــروس  کرونــا  شــیوع 
ــال خــون  ــز انتق ــه مراک ــان اهــدای خــون ب داوطلب
ــال  ــازمان انتق ــت و س ــته اس ــور کاس ــر کش سراس
خــون ایــران در تــاش اســت تــا خــون مــورد نیــاز 
بیمــاران نیازمنــد را همچــون گذشــته تامیــن کنــد.

هشدار پلیس در مورد سایت ها و اپلیکیشن های 
تست کرونا

رییــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ نســبت بــه احتمــال کاهبــرداری 
ــا خبــر داد.  از طریــق برخــی از ســایت ها و اپلیکیشــن های تســت کرون

ــه  ــاره گفــت:  ب ــورج کاظمــی، دراین ب ــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ ت ب
دنبــال نگرانــی شــهروندان از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، برخــی از 
شــهروندان بــه دنبــال راهکارهایــی هســتند تــا بــدون نیــاز بــه مراجعــه 
ــن  ــوند در ای ــع ش ــود مطل ــامتی خ ــت س ــی از وضعی ــز درمان ــه مراک ب
ــه  ــخیص اولی ــرای تش ــن ها ب ــایت ها و اپلیکیش ــی از س ــز برخ ــان نی می
ایــن بیمــاری ایجــاد شــده کــه بیشــتر بــا هــدف کاهــش وســواس و مــوج 

ــد. ــت می کن ــا فعالی ــه کرون ــا ب ــورد از ابت ــی بی م نگران
وی ادامــه داد:  در ایــن میــان ممکــن اســت برخــی از افــراد ســودجو 
نیــز بخواهنــد از طریــق طراحــی ســایت ها و اپلیکیشــن های ایــن 
چنینــی اقــدام بــه کاهبــرداری از شــهروندان یــا سوءاســتفاده از 
اطاعــات شــخصی آنــان کننــد کــه در همیــن راســتا الزم اســت یکســری 
ــکات و مســائل ایمنــی از ســوی شــهروندان مــورد توجــه قــرار گیــرد. ن

ــر اینکــه تنهــا ســایت ها و اپلیکیشــن هایی کــه  ــا تاکیــد ب کاظمــی ب
از ســوی وزارت بهداشــت تأییدیــه داشــته باشــد، قابــل اطمینــان اســت، 
ــرای  ــه ب ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــهروندان بای ــرد:  ش ــان ک خاطرنش
تســت کرونــا در فضــای مجــازی هیــچ نیــازی بــه پرداخــت پــول حتــی 
ــی  ــایت ها و نرم افزارهای ــن س ــدارد و چنی ــود ن ــدک وج ــزان ان ــه می ب
ــه آن  ــد ب ــذا نبای ــت، ل ــده اس ــاد ش ــتفاده ایج ــدف سوءاس ــا ه ــا ب حتم

اعتمــاد کننــد.
رییــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ ادامــه داد:  همچنیــن ایــن 
ــن نرم افزارهــا قصــد سوءاســتفاده  احتمــال وجــود دارد کــه برخــی از ای
ــن رو شــهروندان  ــران را داشــته باشــند، از ای ــات شــخصی کارب از اطاع
بــه هیــچ عنــوان نبایــد اطاعــات شــخصی و خصوصــی خــود را در ایــن 

ــد. ــذاری کنن فضــا بارگ
ــروس  ــه کروناوی ــوط ب ــای مرب ــه خبره وی از شــهروندان خواســت ک
ــت  ــگام دریاف ــن هن ــد. همچنی ــت کنن ــر دریاف ــع معتب ــز از مراج را نی
ــای  ــه فایل ه ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه ب ــند ک ــته باش ــه داش ــا توج نرم افزاره
ــرا  ــد؛ چ ــه نکنن ــی مراجع ــبکه های اجتماع ــا و ش ــناس در کانال ه ناش
کــه ممکــن اســت فایــل مذکــور بدافــزار بــوده و بــه تلفــن همــراه آســیب 

بزنــد.

بیات از ارسال نامه ای به وزیر رفاه خبر داد:
۶3 درصد بازنشستگان حداقل بگیرند 

ـــا  ـــی ب ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــتگان س ـــی بازنشس ـــون عال ـــس کان رئی
اشـــاره بـــه اینکـــه 63 درصـــد بازنشســـتگان حداقـــل بگیـــر هســـتند 
ـــی  ـــش واقع ـــتار افزای ـــاه، خواس ـــر رف ـــه وزی ـــه ای ب ـــال نام ـــا ارس ـــت: ب گف

ـــم.  ـــده ای ـــورم ش ـــا ت ـــب ب ـــوق متناس حق
بـــه گـــزارش مهـــر، علـــی اصغـــر بیـــات در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار 
مـــورد افزایـــش حقـــوق بازنشســـتگان در ســـال آینـــده گفـــت: بـــا 
ـــائل و  ـــن مس ـــی از مهمتری ـــال یک ـــی س ـــام پایان ـــه ای ـــدن ب ـــک ش نزدی
ـــران  ـــتمری بگی ـــتگان و مس ـــف بازنشس ـــار مختل ـــه اقش ـــی ک دغدغه های
تأمیـــن اجتماعـــی را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــد تعییـــن میـــزان 
افزایـــش حداقـــل حقـــوق مصـــوب شـــورای عالـــی کار و مشـــموالن 
ســـایر ســـطوح مـــزدی اســـت بـــه همیـــن دلیـــل در نامـــه ای بـــه 
ـــتار  ـــی خواس ـــاه اجتماع ـــاون کار و رف ـــر تع ـــریعتمداری وزی ـــد ش محم
ـــران  ـــتمری بگی ـــتگان و مس ـــتمری بازنشس ـــول مس ـــل قب ـــش قاب افزای

شـــده ایم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیـــش از 63 درصـــد از بازنشســـتگان و 
ـــزود:  ـــتند اف ـــر هس ـــل بگی ـــی حداق ـــن اجتماع ـــران تأمی ـــتمری بگی مس
ایـــن افـــراد بـــا توجـــه بـــه مشـــکات و مســـائل عدیـــده درمانـــی و 
معیشـــتی بـــه ســـختی روزگار می گذراننـــد و از آســـیب پذیـــران 

محســـوب می شـــوند.
ـــن  ـــران تأمی ـــتمری بگی ـــتگان و مس ـــی بازنشس ـــورای عال ـــس ش رئی
ـــت  ـــده اس ـــاه آم ـــر رف ـــه وزی ـــالی ب ـــه ارس ـــه داد: در نام ـــی ادام اجتماع
ایـــن قشـــر زحمـــت کـــش کـــه در دوران اشـــتغال مدافـــع تولیـــد و 
ســـازندگی کشـــور بـــوده و بـــا هـــزاران امیـــد و آرزو مواقـــع راســـتین 
و حافـــظ ذخایـــر و ســـرمایه های ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی در ایـــام 
ـــه  ـــتحق توج ـــتگی مس ـــام بازنشس ـــد در ای ـــار دارن ـــد انتظ ـــخت بوده ان س
ـــل  ـــی و در عم ـــای منطق ـــاذ تصمیم ه ـــا اتخ ـــر ب ـــئوالن ام ـــند و مس باش

ـــند. ـــخت باش ـــرایط س ـــا در ش ـــتیبان آنه پش
بـــه گفتـــه بیـــات، متأســـفانه افزایـــش حقـــوق و مســـتمری 
ـــرخ  ـــی و ن ـــورم واقع ـــر ت ـــی ب ـــته مبتن ـــال های گذش ـــتگان در س بازنشس
بـــاالی هزینه هـــای زندگـــی نبـــوده اســـت و افزایـــش چندیـــن بـــاره 
میـــزان تـــورم بســـیاری از آنهـــا را حتـــی در تأمیـــن مایحتـــاج اولیـــه 

زندگـــی ناتـــوان کـــرده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از وزیـــر رفـــاه خواســـته ایم افزایـــش 
حقـــوق بازنشســـتگان متناســـب بـــا واقعیـــت و تـــورم باشـــد اظهـــار 
داشـــت: بنابرایـــن انتظـــار مـــی رود در ایـــن شـــرایط حســـاس 
تمهیداتـــی در نظـــر گرفتـــه شـــود تـــا بـــا لحـــاظ جمیـــع شـــرایط 
ـــب  ـــراد متناس ـــن اف ـــتمری ای ـــی مس ـــای جانب ـــوق و مزای ـــش حق افزای
ـــا  ـــود ت ـــه ش ـــر گرفت ـــه در نظ ـــی جامع ـــورم واقع ـــرخ ت ـــات و ن ـــا واقعی ب
بـــا حفـــظ قـــدرت خریـــد آنهـــا بخشـــی از مشـــکات و تنگناهـــای 
معیشـــتی کـــه روز بـــه روز بـــر حجـــم آنهـــا افـــزوده شـــده اســـت 

جبـــران شـــود. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــبزی ب ــوه و س ــندگان می ــه فروش ــو اتحادی عض
ــادرات  ــاز ص ــل آغ ــه دلی ــاز ب ــت پی ــدی قیم ــش ۴۰ درص افزای
ــا  ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــوه ب ــازار می ــود ب ــول، از رک ــن محص ای

ــر داد. خب
بــه گــزارش مهــر، جــواد باقــری، عضــو اتحادیــه فروشــندگان 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــبزی ب ــوه و س می
ــر  ــا منج ــیوع کرون ــت: ش ــار اظهارداش ــره ب ــوه و ت ــازار می ــر ب ب
ــت  ــده و قیم ــار ش ــره ب ــوه و ت ــازار می ــود در ب ــاد رک ــه ایج ب
میوه هایــی ماننــد پرتقــال، ســیب درختــی، کیــوی و خیــار کــه 
هــر ســال در چنیــن فصلــی افزایــش پیــدا می کــرد، هــم اکنــون 

ــده اســت. ــت مان ثاب
ـــرم  ـــت هرکیلوگ ـــه قیم ـــان اینک ـــا بی ـــئول ب ـــام مس ـــن مق ای
ـــزود:  ـــت، اف ـــان اس ـــا 5 هزارتوم ـــن ۴ ت ـــون بی ـــم اکن ـــال ه پرتق
ـــا  ـــر ب ـــال حاض ـــول در ح ـــن محص ـــت ای ـــال قیم ـــوان مث ـــه عن ب
ـــدود  ـــه ح ـــد ب ـــویم بای ـــد می ش ـــک عی ـــه نزدی ـــه اینک ـــه ب توج
7 هزارتومـــان و هفتـــه آینـــده بـــه 8 هزارتومـــان می رســـید، 
ـــده  ـــت مان ـــده، ثاب ـــاد ش ـــه ایج ـــرایطی ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ام

ـــت. اس
وی ادامــه داد: بــا ادامــه رونــد فعلــی، پیــش بینــی می کنیــم 
کــه ماننــد هــر ســال شــب عیــد نداشــته باشــیم و بــه همیــن 

جهــت قیمت هــا نیــز افزایــش چندانــی نخواهــد داشــت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــری در بخ باق
ــت:  ــازار گف ــاز در ب ــت پی ــدی قیم ــا ۴۰ درص ــش 3۰ ت افزای

قیمــت ایــن محصــول در میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار بــه 
ــا ۱۱ هزارتومــان رســیده و در مغازه هــای ســطح  کیلویــی ۱۰ ت

ــود. ــه می ش ــان عرض ــا ۱۲ هزارتوم ــی ۱۱ ت ــهر کیلوی ش
وی صــادرات پیــاز را دلیــل ایــن مســاله عنــوان کــرد و افــزود: 
صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، 
ــت  ــش قیم ــل افزای ــن دلی ــده و همی ــاز ش ــیه آغ ــراق و روس ع

آن اســت.
باقــری ادامــه داد: البتــه ایــن افزایــش قیمــت مقطعــی اســت 
ــن شــوک  ــاز شــد ای ــی آغ ــه صــورت ناگهان و چــون صــادرات ب

ــه  ــده عرض ــا 5 روز آین ــدود ۴ ت ــا ح ــرده ام ــازار وارد ک ــه ب را ب
بیشــتری از مناطــق تولیــد انجــام می شــود و قیمــت بــه حــدود 
متعــادل خــود خواهــد رســید. چــرا کــه تولیــد زیــاد و بــه انــدازه 

کافــی اســت.
ــت  ــش قیم ــود از کاه ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
لیموتــرش و زنجبیــل نیــز خبــر داد و افــزود: قیمــت هرکیلوگــرم 

لیموتــرش بــه حــدود ۱5 تــا ۱6 هزارتومــان رســیده اســت.
ــر  ــازاری خب ــم ب ــل تنظی ــع زنجبی ــن از توزی ــری همچنی باق
داد و گفــت: چنــد روز قبــل حــدود 5 تــن و دیــروز نیــز 5 تــن 
ــه قیمــت کیلویــی  دیگــر از ایــن محصــول بیــن فروشــندگان ب
ــه  ــد آن را ب ــز بای ــازه داران نی ــع شــد و مغ ــان توزی 5۱ هزارتوم
ــی  ــده نهای ــرف کنن ــه مص ــان ب ــی 6۰ هزارتوم ــت کیلوی قیم

ــد. عرضــه کنن
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت زنجبیــل قبــل از شــیوع کرونــا در 
ــا 35 هزارتومــان و در ســطح شــهر  میــدان مرکــزی بیــن 3۰ ت
ــد از  ــه داد: بع ــت، ادام ــوده اس ــان ب ــا 5۰ هزارتوم ــدود ۴۰ ت ح
ــن محصــول در میــدان مرکــزی میــوه  ــا قیمــت ای شــیوع کرون
ــال  ــه در ح ــید ک ــان رس ــی ۱۰۰ هزارتوم ــه کیلوی ــار ب ــره ب و ت

حاضــر حــدود ۴۰ هزارتومــان کاهــش یافتــه اســت.

کرونا، مانع گرانی قیمت میوه شد

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس معتقــد اســت در ســایه نبــود ســامانه 
و  ســوداگران  الکترونیــک  تجــارت  جامــع 
ــازار را بــه  ــده و ب ــران وارد میــدان ش محتک

ــد.  ــی گیرن ــت م دس
ــت، ســعید باســتانی  ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از افزایــش 
قیمــت کاالهــای اساســی در بــازار، گفــت: 
ــی در  ــی ناامن ــا نوع ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
جامعــه و میــان مــردم ایجــاد و هجــوم برخــی 
ــا  ــد آنه ــم خری ــگاه ها و حج ــه فروش ــراد ب اف
افزایــش یافــت، بنابرایــن تعــادل عرضــه و 

ــت. ــن رف ــا از بی تقاض
ــه والت  ــه، م ــت حیدری ــردم ترب ــده م نماین
و زاوه در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
اگرچــه برخــی علــت افزایــش قیمــت کاالهــا را 
از بیــن رفتــن تناســب میــان عرضــه و تقاضــا 
ــازار مــی داننــد امــا نبــود ســامانه جامــع  در ب
تجــارت الکترونیــک ریشــه اصلــی گرانی هــا در 

روزهــای اخیــر اســت.
وی اظهــار کــرد:در ســایه نبود ســامانه جامع 
تجــارت الکترونیک ســوداگران و محتکــران وارد 

میــدان شــده و بــازار را بــه دســت مــی گیرنــد 
ــق و  ــارت دقی ــود نظ ــل نب ــه دلی ــن ب همچنی
اطاعــات آنایــن از وضعیــت انبارهــا و...  تعــادل 
عرضــه و تقاضــا از بیــن مــی رود بــه طــور مثــال 
ــه  ــبت ب ــی نس ــواد پروتئین ــه م ــه عرض زمانیک
تقاضــا کمتــر شــود گرانــی ایــن اجنــاس دور از 

انتظــار نخواهــد بــود.

شیب افزایش قیمت کاالها در روزهای 
آینده منفی خواهد شد

ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــا  ــت کااله ــش قیم ــیب افزای ــه ش ــان اینک بی
شــد،  خواهــد  منفــی  آینــده  روزهــای  در 
اضافــه کــرد: اگرچــه بــا بــروز مشــکاتی ماننــد 
ــورت  ــه ص ــازار ب ــا ب ــروس کرون ــترش وی گس
ــش  ــا افزای ــار شــوک می شــود ام ــی دچ مقطع
ــده و  ــس زده ش ــی پ ــس از مدت ــا پ ــت ه قیم
ــای گذشــته  ــه ه ــد هفت ــاس همانن ــای اجن به

ــد. ــد ش خواه
ســـخنگوی کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 

مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه ضـــرورت وجـــود 
ســـامانه جامـــع تجـــارت الکترونیـــک در شـــرایط 
ـــه در  ـــه داد: اگرچ ـــت، ادام ـــوس اس ـــی ملم فعل
ـــا  ـــش تقاض ـــورت افزای ـــورها در ص ـــی کش تمام
مشـــکاتی ماننـــد کمبـــود کاال و گرانـــی 
ــور  ــامانه مذکـ ــر سـ ــا اگـ ــد امـ رخ مـــی دهـ
راه انـــدازی شـــود بـــه راحتـــی مـــی تـــوان 
ـــه کاال  ـــود عرض ـــایی و از کمب ـــکار را شناس احت

جلوگیـــری کـــرد.

نبود سامانه جامع الکترونیک ما را 
آچمز کرد

ــامانه  ــود س ــه نب ــان اینک ــا بی ــتانی ب باس
جامــع الکترونیــک مــا را آچمــز کــرده اســت، 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  کــرد:  تصریــح 
تجــارت بایــد بســترهای الزم بــرای راه انــدازی 
ــرد،  ــی ک ــم م ــون فراه ــامانه را تاکن ــن س ای
ــا،  ــد انباره ــامانه مانن ــامانه ۱3 زیرس ــن س ای
راهــداری، گمــرک، صنــدوق مکانیــزه فــروش، 
مالیــات و... دارد در واقــع بــا راه انــدازی ســامانه 
ــل  مذکــور کاال در زنجیــره تولیــد و توزیــع قاب
ــکار  ــرایط احت ــن ش ــه در ای ــت ک ــی اس ردیاب

معنایــی پیــدا نمی کنــد.

باستانی مطرح کرد:

جوالن محتکران و سوداگران در سایه نبود سامانه جامع تجارت الکترونیک

کاریکاتور

آیا پایان پادشاه بحران ها نزدیک است!

ــی  ــو معرف ــروع گفتگ ــوان ش ــه عن  ب
از خــود و ســوابق علمــی و عملــی خــود 

ــه بفرماییــد.  ارائ
 بنــده محمــد پرتــوی هســتم، عضــو کانــون 
وکای دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی 
و دارای دوازده ســال ســابقه وکالــت می باشــم. 
همچنیــن درحــال حاظــر در دوره کارشناســی 
آزاد  دانشــگاه  ارشــد حقــوق خصوصــی در 
ــت هســتم  ــه فعالی ــه مشــغول ب اســامی مراغ
و هــر از چنــد گاهــی هــم در رشــته تخصصــی 
خــود کــه حقــوق خصوصــی مــی باشــد و هــم 
در زمینــه علــل و عوامــل طــاق در ایــران 

تحقیقاتــی انجــام مــی دهــم.

در طــول چندین ســال ســابقه وکالت، 
بیشــتر پرونــده هــای ارجاعــی بــه شــما 
شــامل چــه پرونــده هایــی مــی باشــد؟

در  ارجاعــی  هــای  پرونــده  بیشــترین 
ــاوی  ــه دع ــوط ب ــتر مرب ــم بیش ــدت فعالیت م
مــواد  کاهبــرداری،  ســرقت،  خانوادگــی، 
مخــدر و در مــواردی قتــل عمــد بــوده اســت.

آیــا ســخت گیــری هــای قانونــی  در 
ــا  ــده ه ــم و پرون ــزان جرای ــش می کاه

ــری دارد؟ تاثی
ــد  ــی توان ــی م ــای قانون ــری ه ــخت گی  س
بســتگی بــه نــوع جــرم داشــته باشــد. در 
برخــی از جرایــم، ســخت گیــری هــا تاثیرگــذار 
ــدارد  ــری ن ــوارد تاثی ــی م ــتند و در برخ هس
ــد.  ــی دارن ــر مقطع ــم تاثی ــواردی ه ــا در م وی
بــه عنــوان مثــال در جرایــم مربــوط بــه 
ــر  ــه، تاثی ــش جریم ــی، افزای ــات رانندگ تخلف
ــی دارد و  ــات رانندگ ــش تخلف ــت در کاه موق
ــی زود  ــورم خیل ــل شــرایط اقتصــادی و ت بدلی
عــادی مــی شــود. امــا در برخــی مــوارد تاثیــر 
ــل و  ــرای حم ــا ب ــا قب ــزایی دارد مث ــه س ب
نگهــداری آمفیتامیــن هــا ) شیشــه( مجــازات 
قانونــی چنــدان بازدارنــده نبودنــد و قضــات در 
ــال  ــدی اعم ــزای نق ــی ج ــده های ــن پرون چنی
ــرای حمــل  ــی هنگامــی کــه ب ــد ول مــی کردن
ــنگینی  ــای س ــدر جزاه ــواد مخ ــداری م و نگه
ــع  ــدام وض ــی اع ــد و حت ــس اب ــون حب همچ

ــد. ــون گردی ــا دگرگ ــت کام ــد، وضعی گردی

بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر در 
ــته  ــت داش ــالق فعالی ــای ط ــده ه پرون
ایــد، بــه نظــر شــما مهــم تریــن دالیــل 
افزایــش آمــار طالق در کشــور چیســت؟

 بــه طــور کلــی ۱5 عامــل زندگــی مشــترک را 

تهدیــد مــی کننــد کــه عمــده تریــن دالیــل طاق 
در کشــور مــا بــه حســاب مــی آینــد و ایــن مــوارد 
شــامل: ازدواج زود هنــگام، ازدواج هــای قبلــی، 
فقــدان برخــی بــاور هــای مذهبــی، مســائل مالــی، 
داشــتن فرزنــدان زیــاد، ســطح تحصیــات، فقــدان 
ــاوت  ــن، تف ــای مناســب، طــاق والدی ــوزش ه آم
ســنی زیــاد، خیانــت، ناســازگاری جنســی، اعتیــاد، 
مشــکات روحــی و روانــی، اختاف نظــر در تربیت 

فرزنــدان و اخیــرا فضــای مجــازی مــی باشــد.

نقــش وکال در کاهــش میــزان جرایــم 
و ســازماندهی  مشــکالت موجــود در 

ــت؟ ــه چیس جامع
عدالـت  فرشـته  هـای  بـال  از  یکـی  وکا 
محسـوب مـی شـوند و ایـن جمله ای اسـت که 
در بیـن حقـوق دانـان و افـرادی کـه بـا مسـائل 
حقوقـی سـروکار دارنـد بـه وفـور شـنیده مـی 
قضایـی  هـای  پرونـده  در  وکا  حضـور  شـود. 
همیشـه بعـد از وقـوع جرم اسـت، یعنـی زمانی 
کـه افـراد آنچـه را کـه نباید انجـام مـی دادند را 
انجـام داده و بـه دام قانـون مـی افتنـد. امـا ایـن 
موضـوع شـامل حـال افرادی کـه وکیـل را مثل 
پزشـک مـی داننـد و در مواجهه با مسـائل برای 

آنهـا نسـخه حقوقی مـی پیچند، نمی شـود؛ زیرا 
ایـن افراد شـخصی را دارند که بـه آنها رفتارهای 
قانونـی را آمـوزش مـی دهـد. شناسـایی عوامـل  
تاثیـر گـذار بـر جـرم و حضـور وکا در جرایـم 
مربـوط بـه متهمـان و مجرمـان مـی تواند نقش 
پـر رنگـی در پیشـگیری از جـرم و آسـیب هـای  

اجتماعـی بـه وسـیله وکا داشـته باشـد. 

ــی  ــی و آموزش ــای فرهنگ ــه ه  زمین
تــا چــه میزانــی در پیشــگیری از وقــوع 

ــد؟ ــی باش ــذار م ــم تاثیرگ جرای
زمینــه هــای فرهنگــی و آموزشــی تــا حــد 
زیــادی در پیشــگیری از وقــوع جــرم موثــر مــی 
باشــد. پیشــگیری از وقــوع جــرم عبــارت اســت 
از: شناســایی متغیــر هــای تاثیــر گــذار بــر جرم 
و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای تضعیــف یــا کنتــرل 
و یــا خنثــی ســازی آن تــا زمانــی کــه متغیــر 
هــای تاثیرگــذار بــر جــرم دســت خالــی شــوند. 
ــی  ــچ اتفاق ــم هی ــم و چــه نخواهی چــه بخواهی
در حــوزه کاهــش جرایــم نخواهــد افتــاد چــون 
بــدون شناســایی عوامــل وقــوع جــرم، تقویــت 
تاثیــری  چنــدان  آموزشــی  هــای  زمینــه 

نخواهــد گذاشــت.

بــه نظــر شــما بهتریــن راهــکار بــرای 
بهبــود اوضــاع اجتماعــی  و کاهــش 

ــت؟ ــه چیس ــم در جامع ــزان جرای می
ــوع جــرم شــرایط  ــرای وق ــی کــه ب از آنجای
متعــددی نیــاز اســت، شــیوه هــای پیشــگیری 
ــا  ــود. ت ــا آن عوامــل خواهــد ب نیــز متناســب ب
ــکاب جــرم  ــرد مســتعد ارت ــم ف ــه ه ــی ک زمان
نباشــد و هــم شــرایط و احــوال محیطــی بــرای 
جــرم فراهــم نباشــد، هیــچ جرمــی رخ نخواهــد 
داد. همچنیــن خانــواده و تربیــت افــراد در ایــن 
ــورت  ــن ص ــه ای ــی دارد؛ ب ــش مهم ــه نق زمین
کــه پیشــگیری از همــان اوایــل دوران کودکــی 
یــا پیشــگیری از طریــق تمرکــز بــر نهــاد هایــی 
ــه  ــا ب ــزان ابت ــش می ــدراس، در کاه ــون م چ

رفتــار هــای پــر خطــر موثــر خواهــد بــود.

ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــن ب ــا قوانی  آی
ــی  ــه مکف ــود در جامع ــکالت موج مش
ــد؟ ــه تغییــرات دارن ــا نیــاز ب هســتند ی

اکثـر قوانیـن مصـوب در ایـران مربـوط بـه 
چندیـن دهـه قبـل مـی باشـد که بـا توجـه به 
پیشـرفت جامعـه بشـری، نمـی توانـد آنچنـان 
پاسـخگوی نیـاز هـای جامعـه امـروزی باشـد. 
هرچنـد در برخـی مـوارد ایـن قوانیـن حذف یا 
اصـاح مـی شـوند امـا گاهـا مـوردی پیش می 
آیـد کـه قضـات در مواجهه بـا خاهـای قانونی 
بـه فتـاوی معتبر فقهـا و نظرات مشـورتی اداره 

حقوقـی قـوه قضائیـه اسـتناد مـی کنند.

ــخن  ــه کالم ، س ــوان خاتم ــه عن وب
ــود  ــرای بهب ــما ب ــنهاد ش ــی و پیش پایان

ــت؟ ــود چیس ــاع موج اوض
ــازات  ــر مج ــگیری ب ــران پیش ــن ای در قوانی
مقــدم دانســته شــده اســت و اگــر مــا بــه 
ــی پیــش بینــی شــده  ــی و تربیت ــف تامین وظای
توجــه کنیــم، هــم تعــداد پرونــده هــای کیفــری  
ــد و  ــی یاب ــا کاهــش م ــم  و دادســرا ه در محاک
ــدان هــای کشــور در  هــم جمعیــت کیفــری زن
ــود.  ــد ب ــود دارد، نخواه ــه االن وج ــد ک ــن ح ای
ــازمان  ــای س ــد ه ــان و بان ــیاری از از مجرم بس
یافتــه در محیــط زنــدان هــا تشــکیل مــی شــود 
ــه  ــدان ب ــه زن ــس از ورود ب ــکاران ســاده پ و بزه
مجرمــان کاربلــد مبــدل مــی شــوند، لــذا بهترین 
راه بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن اتفاقــات، 
ــل  ــه حداق ــس ب ــای حب ــازات ه ــش مج کاه
ــا  ــدی و ی ــای نق ــه جزاه ــل آن ب ــان و تبدی زم
انجــام خدمــات عمومــی اســت متاســفانه بــه این 
ــث  ــه باع ــی نمــی شــود ک ــوارد توجــه چندان م
بــروز مشــکات اجتماعــی در جامعــه مــی شــود.   

در مصاحبه اختصاصی با عضو کانون وکالی آذربایجان شرقی مطرح شد:

وکال، بال های فرشته عدالت هستند  
حمیدرضا سامبرانی

ایـن روزهـا بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی و فرهنگـی کمتـر خانـواده ای اسـت کـه بـه 
نوعـی درگیـر پرونـده هـای قضایـی نباشـد. بدیهـی اسـت کـه همـگان تسـلط بـر قوانیـن 
ماهـوی و شـکلی ندارنـد و مقتضـای عقـل اسـت کـه دفـاع از حقـوق بـه وکیـل مجـرب 
سـپرده شـود. بیشـتر افـراد عالقـه منـد هسـتند که پرونـده هـای خود را بـه بهتریـن وکیل 
پایه یک دادگسـتری محول کنند. شـرایط وکال بسـیار شـبیه به پزشـکان اسـت و همانطور 
کـه در بیماری هـای سـخت انسـان بـه هر پزشـکی اعتمـاد نمی کنـد در انتخـاب وکیل هم 
بایـد دقـت زیـادی وجـود داشـته باشـد لذا بـرای تکمیل پاسـخ سـواالت در زمینـه حقوقی، 
بـا یکـی از وکالی مجـرب دادگسـتری گفـت و گـو انجـام دادیم. محمـد پرتوی وکیـل پایه 
یک دادگسـتری و اسـتاد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد مراغه در طول دوازده سـال فعالیت 
در حیطـه وکالـت و انجـام تحقیقات فـراوان در حوزه مشـکالت اجتماعـی، در این گفتگوی 
اختصاصـی، بـه بحـث دربـاره طـالق و مشـکالت اساسـی جامعـه پرداختـه و بـه مشـکالت 

موجـود در قوانیـن حقوقـی و راهـکار هـای کاهـش مشـکالت اجتماعی اشـاره مـی کند. 

منبع: تسنیم
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آشپزی

چیز کیک موزی به دو روش ساده
مواد الزم: 

 بیسکویت پتی بور                        ۱ بسته
کره آب شده                                         ۲/۱ پیمانه
مـوز                                         3 عـدد
زرده تخم مرغ                                     ۴ عدد

شیر                                           ۲ پیمانه 
شکر                                         ۲/۱ پیمانه
نشاسته ذرت                                   ۴/۱ پیمانه
نمک                          ۲/۱ قاشق چای خوری

کره                              ۲ قاشق سوپ خوری 
عصاره وانیل                              ۱ قاشق چای خوری
پنیر ماسکارپونه                                    ۱ بسته

چیـز کیـک از دسـرهای همـه پسـنده کـه بـه 
راحتـی نمیشـه ازش گذشـت. چیـز کیـک با طعم 
هـای مختلـف بـرای هـر ذائقـه ای وجـود داره بـه 
مثـا  میشـه.  هـای مختلفـی هـم درسـت  روش 
کـه  تنوریـه  کیـک  چیـز  کیـک،  چیـز  نـوع  یـه 
طرفدارهـای خـاص خـودش رو داره. چیـز کیـک 
یخچالـی هـم کـه مـورد پسـند همـه اسـت. چیـز 
کیـک بـه روش هـای مختلفـی هـم سـرو میشـه. 
بیایـد بـا هم با طـرز تهیه چیـز کیک موزی آشـنا 

. بشیم
 

طرز تهیه:
روش اول:

۱- یـک بسـته بیسـکویت پتـی بـور را کامـا 
خـرد کنیـد تـا بـه شـکل پـودر درآیـد. بـرای این 
کار مـی توانیـد از مخلـوط کـن اسـتفاده کنیـد. 
سـپس کـره آب شـده را بـه آن اضافـه کنیـد و 
خـوب بـا هـم مخلـوط کنیـد تـا بیسـکویت هـا 

حالـت منسـجم پیـدا کننـد.
کمربنـدی  قالـب  کـف  را  هـا  بیسـکویت   -۲
بریزیـد. بـه طـوری که تمام سـطح آن را بپوشـاند. 
بـا دسـت بیسـکویت هـا را فشـار دهیـد تـا کـف 

قالـب سـفت شـوند.
قابلمـه  داخـل  را  مـرغ  تخـم  هـای  زرده   -3
بریزیـد، بـه آن شـیر را اضافـه کنیـد و خـوب هـم 
بزنیـد تـا مخلـوط شـوند. قابلمـه را روی حـرارت 
مایـم قـرار دهیـد. به مواد شـکر، نشاسـته ذرت و 
نمـک را اضافـه کنیـد و مـدام هـم بزنیـد تـا مایع 
یکدسـتی بـه دسـت آیـد. در آخـر کـره و عصـاره 
وانیـل را به سـایر مـواد اضافـه کنید. مجـددا مواد 

را هـم بزنیـد و از روی حـرارت برداریـد.
بـا  و  بریزیـد  ای  کاسـه  داخـل  را  موزهـا   -۴
چنـگال خـوب لـه کنید تـا پوره شـود. بعـد از آن 
کـه مایـع چیـز کیـک خنـک شـد، آن را داخـل 
کاسـه ی موزهـا بریزیـد و خـوب هـم بزنیـد تـا با 
هـم مخلـوط شـوند. سـپس پنیـر خامـه ای زده 
شـده )پنیـر ماسـکارپونه( را به آن هـا اضافه کنید 

و بـه صـورت دورانـی هـم بزنیـد.
5- فـر را در دمـای ۱7۰ درجـه سـانتی گـراد 
گـرم کنیـد. مواد را روی بیسـکویت هـای پتی بور 
خـرد شـده داخـل قالـب کمربنـدی بریزیـد و آن 
را داخـل فـر گرم شـده بـه مـدت ۴۰ دقیقـه قرار 

. دهید
6- چیـز کیـک شـما آمـاده اسـت. مـی توانید 
روی آن را بـا خامـه قنادی زده شـده تزیین کنید.

 
روش دوم:

۱- ۲ پیمانــه بیســکویت پتــی بــور خــرد شــده 
را داخــل کاســه بریزیــد. کمــی کــره ی آب شــده 
ــت آن  ــا باف ــد ت ــم بزنی ــد و ه ــه کنی ــه آن اضاف ب
ــب  ــل قال ــا را داخ ــکویت ه ــود. بیس ــجم ش منس
ــا  ــد ت ــا دســت فشــار دهی ــد و ب کمربنــدی بریزی

ســفت شــود.
۲- 7۰۰ گـرم پنیـر خامـه ای را داخـل کاسـه 
بریزیـد. ۴/3 پیمانـه شـکر و 3 عـدد تخـم مـرغ به 
آن اضافـه کنیـد و با همـزن خوب هـم بزنید. ۲/۱ 
پیمانـه مـوز را لـه کنیـد و بـا سـایر مـواد مخلوط 
کنیـد. در آخـر ۱ قاشـق چایخـوری وانیـل را نیـز 
اضافـه کـرده و هـم بزنیـد. وقتـی همه ی مـواد با 
هـم خوب مخلـوط شـد، آن را روی بیسـکویت ها 

داخـل قالـب بریزید.
3- فـر را در دمـای ۱8۰ درجـه سـانتی گـراد 
گـرم کنیـد و قالـب را بـه مـدت ۱ سـاعت داخـل 

آن قـرار دهیـد.
۴- ۲ و ۲/۱ پیمانـه شـیر را داخـل کاسـه ای 
بریزیـد. ۱ بسـته پودینـگ وانیلـی )یـا مـوزی( را 
داخـل شـیر بریزیـد و حل کنیـد. ۱ پیمانـه خامه 
بـا  و  کنیـد  اضافـه  آن  بـه  را  شـده  زده  قنـادی 
اسـتفاده از لیسـک بـه صـورت دورانـی هـم بزنید 

تـا مخلـوط شـوند.
5- بعـد از ۱ سـاعت قالـب را از فـر درآوریـد و 
اجـازه دهیـد خنک شـود. یـک موز را حلقـه حلقه 
خـرد کنیـد و یـک الیـه روی آن بچینیـد. سـپس 
مـوز  را روی حلقـه هـای  آمـاده شـده  پودینـگ 
بریزیـد و بـا اسـتفاده از لیسـک صـاف کنیـد. چیز 
کیـک را به مدت ۲ سـاعت در یخچـال قرار دهید. 
بعـد از آن چیـز کیک شـما آماده اسـت. می توانید 

روی آن را بـا اسـپری خامـه تزییـن کنید.
 

نکات کلیدی:
- مـی توانیـد بـرای الیـه ی رویـی چیـز کیک 
مـوزی از ژلـه ی مـوز اسـتفاده کنیـد، داخـل آن 
مـوز حلقـه حلقـه شـده بریزیـد و به دلخـواه آن را 

کنید. تزییـن 
- طعــم بیســکویت پایــه ی چیــز کیــک 
مــوزی بــه ســلیقه شــما بســتگی دارد. مــی 
توانیــد از بیســکویت ســاده ی شــکاتی هــم 

اســتفاده کنیــد.
منبع: ایران کوک

رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد:
ظرفیت فرصت مطالعاتی دانشجویان

 اوایل سال آینده اعالم می شود

ــام  ــه اع ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــجویان ب ــور دانش ــازمان ام ــس س ریی
ظرفیــت فرصــت مطالعاتــی دانشــجویان اوایــل ســال ۹۹ تعییــن 
فرصــت  بــه  دانشــجو   ۱۲5۰ حــدود   ۹8 ســال  در  می شــود، گفت: 

مطالعاتــی داخــل و خــارج از کشــور اعــزام شــدند. 
ــن  ــوص آخری ــی، در خص ــی صدیق ــر مجتب ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
وضعیــت تامیــن اعتبــار فرصــت مطالعاتــی خــارج از کشــور دانشــجویان 
دکتــری در ســال ۹8 اظهــار کــرد: ظرفیــت اعــزام هــای قبــل و ظرفیــت 
شــش ماهــه اول ســال ۹8 در مجمــوع حــدود 6۰۰ نفــر بــود کــه حــدود 
ــتند  ــته هس ــال گذش ــای س ــز از ظرفیت ه ــجویان نی ــر از دانش ۲۰۰ نف
ــت  ــجو از فرص ــاری ۱۲5۰ دانش ــال ج ــان س ــا پای ــی ت ــور کل ــه ط و ب

ــی داخــل و خــارج از کشــور اســتفاده خواهنــد کــرد. مطالعات
صدیقــی تاکیــد کــرد: برنامــه مــا ایــن بــود کــه در ســال ۹8 تعــداد 
۱8۰۰ دانشــجوی دکتــری بــه فرصــت مطالعاتــی داخــل و خــارج 
ــال  ــا در س ــد و طبیع ــق نش ــه محق ــفانه برنام ــه متاس ــوند ک ــزام ش اع
ــی  ــت منابع ــا مدیری ــا ب ــت ام ــم داش ــادی را خواهی ــکات اقتص ۹۹ مش
ــود در   ــف خ ــام وظای ــن انج ــم ضم ــم داشــت ســعی می کنی ــه خواهی ک

ــم. ــه دهی ــز ادام ــی را نی ــای مطالعات ــازمان، فرصت ه س
دکتــر صدیقــی بــا بیــان این کــه ظرفیــت اعــزام دانشــجویان دکتــری 
بــه فرصت هــای مطالعاتــی اول ســال ۹۹ مشــخص خواهــد شــد، افــزود: 
ــرای  ــد ب ــار جدی ــه اعتب ــم ک ــرده بودی ــت ک ــزی درخواس ــک مرک از بان
ــفانه  ــه متاس ــد ک ــرار ده ــوم ق ــار وزارت عل ــد در اختی ــای جدی اعزام ه

ــد. ــم نش ــال جاری)۱3۹8( فراه ــش ماهه دوم س ــرای ش ــار آن ب اعتب
ــر  ــزار و 8۰۰ نف ــال ۹7 یک ه ــرد: س ــار ک ــوم اظه ــر عل ــاون وزی مع
ــن  ــد. ســهمیه ای ــی اســتفاده کردن ــای خارجــی و داخل ــن فرصت ه از ای
ــی  ــال تحصیل ــده س ــت ۹8 و باقی مان ــه نخس ــی در نیم ــت مطالعات فرص

ــود. ــر ب ۹7 حــدود 8۰۰ نف
دکتــر صدیقــی بــا تاکیــد بــر این کــه بودجــه بورســیه دانشــجویان در 
ســال ۹۹ افزایــش نیافــت، گفــت: بودجــه ایــن بخــش بــرای ســال آینــده 
تغییــر نکــرده و همــان بودجــه ســال ۹8 اســت و در امســال نیــز اعزامــی 

بــه بورســیه نداشــتیم. 

درخواست انجمن های فرهنگی و میراثی خوزستان از استاندار؛
لطفا خوزستان را ممنوع الورود 
و بناهای تاریخی را تعطیل کنید

اســتان  ایــن  مدیریــت  از  خوزســتان  مردم نهــاد  تشــکل های 
درخواســت کردنــد تــا بــا تعطیلــی بناهــا و محوطه هــای تاریخــی، 

ممنوعیــت ورود گردشــگران بــه خوزســتان را اعــام کنــد. 
ــاد  ــای مردم نه ــکل ها و انجمن ه ــی از تش ــنا، جمع ــزارش ایس ــه گ ب
فرهنگــی و میــراث فرهنگــی در نامــه ای بــه غامرضا شــریعتی - اســتاندار 
خوزســتان - بــا عنــوان »ممنوعیــت ورود گردشــگران بــه خوزســتان بــه 
ــد:  ــت کردن ــا« درخواس ــروس کرون ــیوع وی ــران ش ــترش بح ــت گس عل
»کشــور مــا هم اکنــون درگیــر بحــران وســیع و همه گیــری شــده 
ــا«. از آنجــا کــه در آســتانه  اســت، تحــت عنــوان »شــیوع ویــروس کرون
تعطیــات نــوروز و ســال نــو قــرار داریــم، اســتان خوزســتان از مناطــق 

ــور در ســطح کشــور اســت. ــوروزی و راهیــان ن ــان گردشــگران ن میزب
ــری از  ــور جلوگی ــا، به منظ ــروس کرون ــیوع وی ــران ش ــه بح ــه ب باتوج
فاجعــه ای کــه می توانــد جــان مهمانــان و شــهروندان خوزســتانی را بــا خطر 
ــات و زیرســاخت های  ــود امکان ــه کمب ــه ب ــا توج ــرده و ب ــه ک جــدی مواج
بهداشــتی درمانــی، همچنیــن گســتردگی و پهناور بــودن اســتان، پراکندگی 
ــا  ــتان، لطف ــن اس ــگری در ای ــدف گردش ــتاهای ه ــق و روس ــدد مناط و تع
ــور و اســتقرار  ــان ن ــوروزی و راهی ــان ن ــا از ورود میهمان ــد ت دســتور فرمایی
ــان در مــدارس و مهمانســراهای ادارات دولتــی و  خصوصــی، کمپ هــای  آن
گردشــگری،  پارک هــا و مکان هــای عمومــی، تورهــای گردشــگری داخــل 
و خــارج اســتان جلوگیــری شــود و بــا صــدور منــع بازدیــد از همــه ی اماکــن 
تاریخــی باســتانی و موزه هــا و کنتــرل تمامــی مســیرهای ورودی بــه اســتان 
از قبیــل ریلــی، زمینــی، هوایــی و دریایــی بــا اســتقرار اکیپ هــای نظــارت و 
کنتــرل بهداشــتی مســافران ورودی، از بــه وجــود آمــدن مشــکات بعــدی و 

فاجعــه انســانی در خوزســتان جلوگیــری شــود.
لـذا مـا سـازمان های مردم نهـاد و غیردولتـی بـا نگاه بـه اتفاقـات ناگوار 
و تاسـف بار که در اسـتان قم و اسـتان های گردشـگرپذیر شـمالی رخ داده 
اسـت، بـه جـد هشـدار الزم را می دهیـم تـا بـا مدیریـت به موقـع و قبـل 

از وقـوع بحـران، شـاهد بحرانـی فاجعه بار در اسـتان خوزسـتان نباشـیم.
فرهنگــی شهرســتان  میــراث  دوســتداران  »انجمــن  تشــکل های 
شــوش«، »انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی ایذه)تاریشــا(«، »انجمــن 
دوســتداران میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی تیری)شهرســتان حمیدیه(«، 
بنیــاد  شوش شناســی«، »انجمــن گردشــگری  »موسســه فرهنگــی 
میســان«، »انجمــن میــراث کهــن آوان شهرســتان اندیمشــک«، »انجمــن 
ــوش«،  ــندگان ش ــن نویس ــوش«، »انجم ــت ش ــهر و طبیع ــتداران ش دوس
»انجمــن توانجویــان امیــد شــوش«، »انجمــن دوســتداران میــراث 
ــردون«،  ــاب مهرگ ــگری آفت ــه گردش ــواز(«، »موسس ــی تاریانا)اه فرهنگ
ــراث  ــارس(«، »انجمــن می »انجمــن دوســتداران پژوهشــگران دزفول)دزپ
ــز«،  ــراث فرهنگــی رامهرم ــک«، »انجمــن دوســتداران می دوســتان باغمل
»انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی شوشــتر«، »انجمــن بیــان میــراث 
و ســیاحت خوزســتان)اهواز، کارون(«، »تشــکل فرهنگــی گرگیعــان«، 
فارس)ماهشــهر(«،  خلیــج  فرهنگــی  میــراث  دوســتداران  »انجمــن 
ــراث  ــذه«، »انجمــن دوســتداران می ــی شــاد ای »موسســه رهنمــای زندگ
ــاد  ــودک ش ــواده و ک ــم خان ــز تحکی ــادان(«، »مرک ــان) آب ــی آپات فرهنگ
ــتر«،  ــتان شوش ــنگی شهرس ــری شیرس ــی هن ــن  فرهنگ ــذه«، »انجم ای
ــم آل محمــد)ص( خرمشــهر«، »موسســه رهنمــای زندگــی  »موسســه قائ
شــاد ایــذه«، »انجمــن اوتیســم خوزســتان«، »موسســه طلــوع ســینا ارونــد 
خرمشــهر« و »انجمــن دوســتداران طبیعــت و محیــط زیســت خوزســتان« 

ــد. ــاء کرده ان ــتان امض ــتاندار خوزس ــه اس ــاب ب ــت را خط ــن درخواس ای

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس گفــت: در شــرایط خاصــی کــه کشــور 
دانــش  مجــازی  فضــای  در  آمــوزش  دارد، 
ــت.  ــرون آورده اس ــی بی ــوزان را از باتکلیف آم
 بــه گــزارش خانــه ملــت، فریــده اوالدقبــاد 
فضــای  در  یادگیــری  و  آمــوزش  مــورد  در 
تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا  گفــت:  مجــازی 
ــدازی  ــم راه ان ــازی ه ــای مج ــوزش در فض آم
محــدود  تنهــا  آموزش هــا  اینگونــه  شــده، 
ــال حاضــر  ــی نیســت، در ح ــرایط کنون ــه ش ب
ــتم  ــات سیس ــی از ملزوم ــازی یک ــوزش مج آم
آموزشــی مــا اســت کــه خوشــبختانه در چنــد 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــه ب ــن برنام ــر ای ــال اخی س

ــت . ــده اس ــری ش پیگی
ــمیرانات،  ــران، ری، ش ــردم ته ــده م  نماین
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــزود: ب ــامی اف اس
آمــوزش  روی  بیشــتر  پــرورش  و  آمــوزش 
ــه  ــدام وزارتخان ــن اق ــرده ای ــد ک ــازی تاکی مج
ــه ســامتی  ــرا ک ــی اســت؛ چ ــل قبول ــر قاب ام
دانــش آمــوزان در اولویــت سیســتم آموزشــی 

ــت . ــور اس کش

آموزش مجازی با شروع تعطیالت 
آغاز شد

ــس  ــر تدری ــال حاض ــه داد: در ح  وی ادام
دروس بــه دســتور آمــوزش و پــرورش از طریــق 
رســانه ملــی شــبکه آمــوزش و فضــای مجــازی 

صــورت می گیــرد ایــن آموزش هــا از زمــان 
تعطیلــی مــدارس شــروع شــد؛ در ایــن طــرح 
ــری  ــوزش و یادگی ــه آم ــان، فاصل ــت زم مدیری
دانــش آمــوز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .

 

آموزش از راه دور  همانند کالس های 
مجازی برخی از دانشگاه ها است 

تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
مجلــس تاکیــد کــرد: در آمــوزش فضــای مجازی 
ــاط  ــود در ارتب ــوزان خ ــش آم ــا دان ــان ب معلم
هســتند و در شــرایط بحرانــی کــه امــکان حضور 
ــا نیســت مثــل  دانــش آمــوزان در مــدارس مهی
روزهــای آلــوده هــوا یــا شــرایط ایــن روزهــا کــه 
کشــور درگیــر بیمــاری همه گیر اســت، دروســی 

کــه بایــد تدریــس شــود در گروه هــای متفــاوت 
ــوزان خــود  ــش آم ــا دان مجــازی کــه معلمــان ب
تشــکیل داده انــد، مــورد بررســی قــرار می گیــرد؛ 
آمــوزش از راه دور هماننــد کاس هــای مجــازی 
برخــی از دانشــگاه ها اســت در ایــن گروه هــا 
دانــش آمــوزان ســواالت خــود از معلمــان و 
ــه  ــف ب ــان موظ ــید و معلم ــود پرس ــان خ مربی
ــش  ــی دان ــکات درس ــل مش ــخگویی و ح پاس

ــوزان هســتند. آم
ــادآور  ــم ی ــس ده ــردم در مجل ــده م  نماین
شــد: آمــوزش در فضــای مجــازی دانــش 
در  آورده  بیــرون  باتکلیفــی  از  را  آمــوزان 
ــرح  ــن ط ــور دارد ای ــه کش ــاص ک ــرایط خ ش
ــه  ــک نتیج ــدون ش ــت، ب ــکار اس ــن راه بهتری

مطلوبــی هــم از آن خواهیــم گرفــت.

مدارس از راه دور چند سال قبل 
پایه گذاری شد

ــان مجلــس شــورای   رئیــس فراکســیون زن
اســامی تصریــح کــرد: تمــام دروســی کــه در 
فضــای مجــازی تدریــس می شــود همــان 
ــدارس  ــت؛ م ــوزان اس ــی دانش   آم ــب درس کت
ــد  ــذاری ش ــل پایه گ ــال قب ــد س از راه دور چن
بــرای افــرادی کــه مشــکل حضــور در کاس را 
ــد  ــرده  ان ــال  ازدواج ک ــرض مث ــه ف ــتند ب داش
ــه ادامــه  ــا شــاغل هســتند امــا عاقمنــد ب و ی
ــور در کاس را  ــرایط حض ــوده و ش ــل ب تحصی

نداشــته اند.
ــت:  ــم گف ــس ده ــردم در مجل ــده م نماین
ــوزان  ــی دانش آم ــرح را جدای ــن ط ــده ای ای ع
ــد  ــدارس می دان ــان م ــی هم ــای آموزش از فض
ایــن نظریــه اشــتباهی اســت؛ در شــرایط 
ــا درگیــر  ــا ویــروس کرون کنونــی کــه کشــور ب
اســت بهتریــن راه آمــوزش و یادگیــری فضــای 
مجــازی اســت؛ مدرســه دومیــن محیطــی 
ــی و  ــوزان در آن اجتماع ــش آم ــه دان اســت ک
ــای  ــی از محیط ه ــوند. یک ــر می ش ــه پذی جامع

ــتند. ــدارس هس ــا  م ــور م ــاط آور در کش نش
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــر  ــان خاط ــامی در پای ــورای اس ــس ش مجل
ــازی  ــوزش مج ــم آم ــل ه ــرد: از قب ــان ک نش
ــوزش  ــن آم ــی ای ــرایط کنون ــی در ش ــود ول ب
ــزی مــدون شــده  ــی و برنامه ری ــه صــورت مل ب

می شــود. تدریــس 

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
بــرای  تصمیم گیــری  هرگونــه  فنــاوری،  و 
ــات  ــق امتحان ــی و تعوی ــم آموزش ــر تقوی تغیی
ــور  ــرایط کش ــه ش ــگاه ها را ب ــرم دانش ــان ت پای
بعــد از تعطیــات ســال نــو و نحــوه پیشــرفت 
ــط  ــال مرتب ــان س ــا پای ــازی ت ــای مج کاس ه

ــت.  دانس
ــق  ــی صدی ــی خاک ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
دربــاره احتمــال تغییــر تقویــم آموزشــی و 
امتحانــات پایــان تــرم دوم دانشــگاه هــا اظهــار 
داشــت: اگــر آمــوزش الکترونیکــی نتوانــد تــرم 
ــد و در  ــل  ده ــش کام ــی را پوش دوم تحصیل
ــن  ــه دوم فروردی ــرایط در نیم ــه ش ــی ک صورت
ــکیل  ــا تش ــه کاس ه ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
ــه  ــک گزین ــوان ی ــه عن ــرم ب ــد ت نشــود، تمدی

ــد. ــد ش ــرح خواه مط
ــاره برگــزاری کاس هــای مجــازی  وی درب
تاکیــد کــرد: در یــک هفتــه گذشــته کــه 
ــل  ــا تعطی ــگاه ه ــوری دانش ــای حض کاس ه
ــورت  ــه ص ــوزش ب ــراری آم ــه برق ــد، ادام ش
ــرار  ــا ق الکترونیــک در دســتور کار دانشــگاه ه
ــی  ــای خوب ــرفت ه ــون پیش ــه تاکن ــت ک گرف

ــتند. داش
ــن دوره  ــه ای ــان اینک ــا بی ــق ب ــی صدی خاک
هــای الکترونیــک در تعطیــات پیــش روی 
کاس هــای دانشــگاه هــا همچنــان ادامــه 
دارد، گفــت: ایــن دوره هــا بایــد ادامــه داشــته 
باشــد و بــر اســاس ارزیابــی هــا بایــد مشــخص 

شــود دانشــگاه هــا تــا پایــان ســال چــه میــزان 
ــا کمــک ایــن دوره هــا پیــش  از درس هــا را ب

ــد. بــرده ان
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بررســی 
شــرایط نیمــه دوم فروردیــن در کشــور را عامل 
ــی  ــرای تغییــر احتمال دیگــر تصمیــم گیــری ب
ــرم  ــان ت ــات پای ــی و امتحان ــم آموزش در تقوی

ــت. ــا دانس ــگاه ه دانش
خاکــی صدیــق در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــی  ــرم تحصیل ــاندن ت ــان رس ــه پای ــا ب ــه آی ک
ــر  ــک امکانپذی ــای الکترونی ــا دوره ه ــاری ب ج
اســت یــا خیــر، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر 
ــازی را  ــوزش مج ــا آم ــگاه ه ــیاری از دانش بس
بــه صــورت جــدی از یکشــنبه هفتــه گذشــته 
شــروع و درس هــای زیــادی بــه صــورت 

ــی  ــد برخ ــر چن ــد؛ ه ــرده ان ــه ک ــن ارائ آنای
ــا  ــرو شــدند ام ــا مشــکاتی روب دانشــگاه هــا ب
ــی  ــق آموزش ــرد دقی ــق از عملک ــی دقی ارزیاب
ــه دانشــگاه  ــری از هم ــزارش گی ــه گ ــوط ب من

ــا اســت. ه
وی افــزود: در تمــاس بــا دانشــگاه هــا، 
اکثریــت موفــق بــه برگــزاری کاس هــای 
مجــازی شــده انــد و امیــدوارم همــه دانشــگاه 
هــا ایــن دوره هــا را فعــال کننــد؛ مطــرح 
شــدن کرونــا یــک فرصــت بــرای کشــور اســت 
کــه ایــن قبیــل خدمــات را آمــاده کنیــم؛ 
آمــوزش الکترونیکــی یــک شــیوه خــوب اســت 

ــم. ــعه دهی ــد توس ــه بای ک
ــکیل  ــوم از تش ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
کارگروهــی در ایــن وزارتخانــه بــرای حــل 

ــا  ــگاه ه ــازی دانش ــای مج ــکات کاس ه مش
ــوزش  ــروه آم ــت: کارگ ــار داش ــر داد و اظه خب
ــای  ــی از اعض ــوولیت یک ــا مس ــی ب الکترونیک
هفتــه  از  شــیراز  دانشــگاه  علمــی  هیــأت 
گذشــته در وزارت علــوم فعــال شــد و دانشــگاه 
ــازی  ــای مج ــزاری دوره ه ــه در برگ ــی ک های
ــا ایــن کارگــروه مطــرح مــی  مشــکل دارنــد، ب
ــی،  ــک فن ــه کم ــاز ب ــورت نی ــد و در ص کنن

ــوند. ــی ش ــی م راهنمای
ــاب  ــوم خط ــوول وزارت عل ــام مس ــن مق ای
بــه دانشــجویان گفــت کــه آنهــا بایــد خــود را 
بــا ایــن سیســتم آمــوزش الکترونیکــی و بخــش 
هایــی کــه آمــوزش ندیــده انــد، وفــق بدهنــد 
و بــه عنــوان یــک گزینــه آموزشــی کنــار 

ــند. ــته باش ــوزش حضــوری داش آم
هــای  دوره  صدیــق،  خاکــی  گفتــه  بــه 
آموزشــی مقــداری نیازمنــد همکاری دانشــجویان 
اســت هــر چنــد دانشــجویان اســتقبال خوبــی از 

ــد. ــل آورده ان ــه عم ــا ب ــن دوره ه ای
وی همچنیــن تعطیلــی بخــش هــای اداری 
دانشــگاه هــا را کــه در حــال حاضــر دایــر 
اســت منــوط بــه تصمیــم گیــری ســتاد ملــی 
مدیریــت و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا اعــام و 
ــوم در ایــن زمینــه  تاکیــد کــرد کــه وزارت عل

ــت. ــت اس ــع وزارت بهداش تاب
ــوزش  ــز آم ــا و مراک ــگاه ه ــی دانش تعطیل
ــا وارد  ــروس کرون ــیوع وی ــت ش ــه عل ــی ب عال
هفتــه دوم شــد و تــا پایــان ســال ادامــه دارد.

معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و گردشــگری ســازمان منطقــه 
ــراث  ــد وزارت می ــنامه جدی ــاس بخش ــر اس ــت: ب آزاد ارس گف
ــاذ  ــات اتخ ــتی و تصمیم ــع دس ــگری و صنای ــگ، گردش فرهن
ــگران در  ــرش گردش ــه آزاد ارس، پذی ــازمان منطق ــده در س ش
ــوع اســت.  ــه آزاد ارس ممن ــی و گردشــگری منطق ــز اقامت مراک
ــگاران  ــع خبرن ــف داداش زاده در جم ــزارش ایرنا،یوس ــه گ  ب
ضمــن تشــکر از همــکاران حــوزه بهداشــت شهرســتان و ســایر 
ــه آزاد ارس در  ــازمان منطق ــا س ــه ب ــی ک ــا و ارگان های نهاده
زمینــه مبــارزه و پیشــگیری از ویــروس کرونــا همــکاری داشــته 
انــد،  اظهــار داشــت: بــر اســاس بخشــنامه جدیــد وزارت میــراث 
ــاذ  ــات اتخ ــتی و تصمیم ــع دس ــگری و صنای ــگ، گردش فرهن
ــه  ــوروزی از ۱7 اســفند در منطق ــرش گردشــگران ن شــده، پذی
آزاد ارس ممنــوع خواهــد بــود و هیــچ یــک از زائرســراها، هتــل 
هــا، مهــان پذیرهــا، خانــه هــای بومگــردی و کاشــانه مهمــان هــا 

ــود.  ــه پذیــرش مســافر نخواهنــد ب مجــاز ب
ــه  ــرادی ک ــغ اف ــه مبال ــت ک ــی اس ــرد: بدیه ــح ک وی تصری
اقــدام بــه رزرو در مراکــز اقامتــی ارس کــرده انــد بــدون کســر 

ــد شــد.  ــودت داده خواه ــراد ع ــن اف ــه ای ــه ب جریم

ــای  ــت ه ــی و اقام ــوع چادرزن ــر ن ــرد: ه ــد ک داداش زاده تاکی
موقــت در کمــپ هــا نیــز در منطقــه آزاد ارس ممنــوع خواهــد بود. 
ــز  ــه آزاد ارس نی ــذری از منطق ــافران گ ــه مس وی در زمین
ــور مــی  ــه عب ــن منطق ــوان کــرد: تمــام مســافرانی کــه از ای عن
کننــد، در مبــادی ورودی از نظــر بیمــاری کرونــا بــه طــور دقیــق 

ــرار خواهنــد گرفــت.  مــورد بررســی ق
داداش زاده در زمینــه ســایر مــوارد اشــاره شــده در بخشــنامه 
اخیــر وزارت میــراث فرهنــگ، گردشــگری و صنایــع دســتی نیــز 

ــای  ــکان ه ــایر م ــا و س ــن ه ــپ بنزی ــا، پم ــتوران ه ــت: رس گف
ــوروز  ــام ن ــی و ای ــای آت ــت خــود را در روزه ــه فعالی ــی ک عموم
ادامــه خواهنــد داد نیــز ملــزم بــه رعایــت تمــام ضوابــط اعــام 
ــن  ــر ای ــی ب ــارت کامل ــتند و نظ ــی هس ــرای ضدعفون ــده ب ش

ــت.  اماکــن صــورت خواهــد گرف
معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و گردشــگری ســازمان منطقــه 
ــی  ــری، ورزشــی و فرهنگ ــای هن ــه ه ــه برنام آزاد ارس در زمین
ــوروز ۹۹ در ارس نیــز خاطرنشــان کــرد: تمــام جشــنواره هــا،  ن
ــوروزی  ــده ن ــی ش ــش بین ــای پی ــه ه ــایر برنام ــابقات و س مس
منطقــه آزاد ارس لغــو و اجــرای جشــنواره هــای هنــری و 
ــت.  ــده اس ــول ش ــری موک ــای دیگ ــان ه ــه زم ــی ارس ب ورزش
ــی  ــه ضدعفون ــر اینک ــاوه ب ــت: ع ــه گف داداش زاده در ادام
کــردن اماکــن عمومــی ارس بــه قــوت تمــام ادامــه دارد، اماکــن 
ــل  ــوی تعطی ــاع ثان ــا اط ــخ ت ــن تاری ــز از ای ــی ارس نی تاریخ

ــدارد.  ــود ن ــن وج ــن اماک ــد از ای ــکان بازدی ــتند و ام هس
وی افــزود: امیدواریــم کــه بعــد از فروکــش کــردن وضعیــت 
هشــدار کنونــی، دوبــاره میزبــان شایســته ای بــرای تمــام 

هموطنــان در منطقــه آزاد ارس باشــیم.

مدیــرکل ســامت و امــور اجتماعــی شــهرداری تبریــز 
ــک از  ــر ی ــا ه ــروس کرون ــرای پیشــگیری از شــیوع وی گفــت: ب
ــگیری از  ــتاد پیش ــو س ــک عض ــوان ی ــه عن ــد ب ــهروندان بای ش

ــند.  ــن باش ــش آفری ــرده و نق ــل ک ــا عم ــروس کرون وی
اداره کل ســامت وامــور  ارتباطــات  امــور  بــه گــزارش 
ــتردگی  ــرد: گس ــار ک ــن زاده اظه ــین حس ــی، محمدحس اجتماع
ویــروس کرونــا در ســطح جهــان، کشــور و شــهر نشــان می دهــد 
اگــر غفلــت کنیــم، نمــی توانیــم بــا ایــن ویــروس مقابلــه کنیــم.

حسـن زاده از ضـرورت ایجـاد عزمـی ملـی بـرای پیشـگیری از 
ایـن ویـروس خبـر داد و افـزود: عزمـی کـه طـی آن همـه بـه یک 
چیـز فکـر  می کنیم و دسـت به دسـت یکدیگر آگاهانـه و مطمئن 

و بـا تفکـر الزم تصمیـم می گیریـم بـا این ویـروس مقابلـه کنیم.
ــط  ــتی توس ــول بهداش ــت اص ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تاکی او ب

شــهروندان، گفــت: از تمامــی همشــهریان و هــم اســتانی ها 
ــگاه  ــران دانش ــان و مدی ــه کارشناس ــه توصی ــت دارم ب درخواس
ــات  ــی عملی ــوان فرمانده ــه عن ــه ب ــز ک ــکی تبری ــوم پزش عل
ــد عمــل کننــد. ــا انتخــاب شــده ان مبــارزه علیــه ویــروس کرون

مدیــرکل ســامت و امــور اجتماعــی شــهرداری تبریــز 
ــاع  ــکان از تشــکیل اجتم ــا حــد ام ــرد: شــهروندان ت ــح ک تصری
ــده و  ــتقر ش ــا مس ــواده در خانه ه ــود و خان ــرده و خ ــز ک پرهی

ــد. ــود راه ندهن ــه خ ــه خان ــا را ب ــروس کرون وی
حسـن زاده ادامه داد: این ولی دلیل آن نیسـت که خانواده ها هیچ 
گونـه مبادلـه ای بیرون از خانه رخ ندهند بلکه بر اسـاس ضرورت تنها 
یـک نفـر جهـت انجـام امور به بیـرون از خانـه رفته و قبـل از به خانه 

آمدن باید مطمئن شـود هیچ گونه ناقل کرونا نیسـت.
او بــا تاکیــد بــر رعایــت بهداشــت فــردی افــزود: شستشــوی 
مکــرر دســت هــا بــا آب و صابــون و مــواد ضدعفونــی کننــده و 
تعویــض لبــاس هایــی کــه شــخص بــا آنهــا بــه بیــرون از خانــه 
ــده و  ــه نش ــی وارد خان ــچ ویروس ــا هی ــت ت ــروری اس ــه ض رفت

ــد نکنــد. ــواده را تهدی ســامتی شــخص و خان

اوالدقباد:

»آموزش  مجازی« دانش آموزان را از بالتکلیفی بیرون آورد

تغییر احتمالی تقویم آموزشی به پیشرفت کالس های مجازی بستگی دارد 

ممنوعیت سفر به منطقه آزاد ارس در تعطیالت نوروز 

مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز: 

هر شهروند به عنوان یک عضو ستاد پیشگیری از ویروس کرونا عمل کند 
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دزدیده شدن اطالعات بخشی از 
زندگی انسان در قرن 21 است!

اســـتارتاپ آمریکایـــی کلیرویـــو اِی آی، کـــه 
میلیاردهـــا عکـــس کاربـــران شـــبکه هـــای 
اجتماعـــی را بـــرای فنـــاوری تشـــخیص چهـــره 
جمـــع آوری و ذخیـــره می کنـــد، اعـــام کـــرده 
ـــتریانش را  ـــی مش ـــات تمام ـــت و اطاع ـــه لیس ک
ـــا از دســـت داده اســـت.  ـــرقت هکره ـــل س ـــه دلی ب
اهمیـــت ایـــن اتفـــاق از آنجاســـت کـــه شـــرکت 
ـــس از  ـــه عک ـــارد قطع ـــش از 3 میلی ـــو بی کلیروی
ـــود دارد و  ـــیو خ ـــت را در آرش ـــای اینترن ـــه ج هم
ـــران  ـــابهای کارب ـــا از حس ـــس ه ـــن عک ـــتر ای بیش
در شـــبکه های اجتماعـــی ماننـــد فیـــس بـــوک 
ـــته و در  ـــوب برداش ـــر و یوتی ـــتاگرام، توییت ، اینس

ـــت. ـــته اس ـــره داش ـــود ذخی ـــی خ ـــک اطاعات بان

دزدیده شدن اطالعات بخشی از زندگی 
انسان در قرن ۲1 است!

ــص  ــد نقـ ــی کنـ ــا مـ ــو ادعـ ــاال کلیرویـ حـ
نامشـــخصی کـــه باعـــث نفـــوذ هکرهـــا و بـــه 
ــرف  ــده را برطـ ــات شـ ــن اطاعـ ــرقت رفتـ سـ
ـــه  ـــی اطاعی ـــرکت آمریکای ـــن ش ـــت. ای ـــرده اس ک
ــر  ــتاده و خبـ ــود فرسـ ــتریان خـ ــرای مشـ ای بـ
داده کـــه یـــک مهاجـــم بـــه لیســـت مشـــتری 
ـــدا کـــرده  ـــاز« پی ـــی غیرمج هایشـــان  »دسترس
ـــس،  ـــای پلی ـــامل نیروه ـــه ش ـــتی ک ـــت. لیس اس
ـــا  ـــک ه ـــن بان ـــی و همچنی ـــای نظام ـــازمان ه س
مـــی شـــود. ایـــن شـــرکت اعـــام کـــرده ایـــن 
ـــدام از  ـــچ ک ـــتجوی هی ـــابقه جس ـــه س ـــخص ب ش

مشـــتریان نتوانســـته دسترســـی پیـــدا کنـــد.
ــو  ــرکت کلیرویـ ــل شـ ــد«، وکیـ ــور اکلنـ »تـ
در بیانیـــه ای خبـــر داد کـــه بـــا وجـــود نفـــوذ 
ــی  ــت اصلـ ــت، اولویـ ــان امنیـ ــا همچنـ هکرهـ
شـــرکت اســـت. در ایـــن بیانیـــه آمـــده اســـت  
ـــدن داده  ـــده ش ـــن و دزدی ـــو رفت ـــفانه ل ـــه متأس ک
ـــرن ۲۱  ـــا در ق ـــان ه ـــی انس ـــی از زندگ ـــا بخش ه
ـــرورهای  ـــه س ـــز ب ـــا هرگ ـــا آنه ـــت ام ـــادی اس می

مـــا دسترســـی پیـــدا نکردنـــد.
ـــرکت  ـــن ش ـــد: »ای ـــی گوی ـــاره م ـــن ب او در ای
بـــا قـــدرت بـــه تقویـــت رویـــه هـــای امنیتـــی 
ـــن نقـــص شناســـایی  ـــد و ای ـــی ده ـــه م خـــود ادام

ـــت.« ـــده اس ـــرف ش ـــون برط ـــم اکن و ه

فروش عکس های شخصی کاربران به 
سازمان های امنیتی و نظامی

ـــه  ـــی ک ـــز در گزارش ـــورک تایم ـــه نیوی روزنام
ـــه  ـــود ک ـــر داده ب ـــرد خب ـــر ک ـــه منتش ـــاه ژانوی م
فنـــاوری کلیرویـــو اِی آی بـــه ســـازمان هـــای 
ــا از  ــازه داده تـ امنیتـــی و نظامـــی آمریـــکا اجـ
ـــش  ـــس های ـــیو عک ـــرکت و آرش ـــن ش ـــاوری ای فن
ـــراد  ـــناخته اف ـــای ناش ـــس ه ـــت عک ـــرای مطابق ب
بـــا تصاویـــر آنایـــن مـــردم در شـــبکه هـــای 
ـــی  ـــرکت حت ـــن ش ـــد. ای ـــتفاده کنن ـــی اس اجتماع
ـــف  ـــای مختل ـــبکه ه ـــران ش ـــه کارب ـــس از اینک پ
اجتماعـــی عکـــس هـــای خـــود را، از حســـاب 
ـــای  ـــاب ه ـــا حس ـــرده ی ـــذف ک ـــری ح ـــای کارب ه
خـــود را خصوصـــی کـــرده انـــد، عکـــس هـــای 
ـــداری  ـــود نگه ـــی خ ـــک اطاعات ـــران را در بان کارب

ـــد. ـــی کن م
ــی  ــال بزرگـ ــزارش جنجـ ــن گـ ــار ایـ انتشـ
ـــی  ـــی بزرگ ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــرد و ش ـــا ک برپ
ـــه  ـــوک ب ـــس ب ـــوگل و فی ـــر، گ ـــون توییت همچ
ــط  ــران توسـ ــی کاربـ ــم خصوصـ ــض حریـ نقـ
ایـــن شـــرکت واکنـــش هـــای تنـــدی نشـــان 
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــرض بودنـ ــا معتـ ــد. آنهـ دادنـ
شـــرکت نبایـــد اطاعـــات شـــخصی و عکـــس 
هـــای کاربرانشـــان را در بانـــک اطاعاتـــی 

خـــود ذخیـــره کنـــد.
بزرگتریـــن همـــکاران و مشـــتریان ایـــن 
شـــرکت و شـــرکت هایـــی از ایـــن دســـت، 
ســـازمان های نظامـــی و امنیتـــی آمریکایـــی 
اطاعـــات  می کننـــد  ادعـــا  کـــه  هســـتند 
ـــن  ـــایی مظنونی ـــرای شناس ـــره را ب ـــخیص چه تش
بـــه کار می گیرنـــد. بـــا ایـــن حـــال در برخـــی 
ــغول  ــد دادگاه مشـ ــکا، چنـ ــای آمریـ از ایالت هـ
ــتند و  ــاوری هسـ ــن فنـ ــده ایـ ــری پرونـ پیگیـ
قوانینـــی در راســـتای ممنوعیـــت سراســـری 
بـــرای ســـازمان های نظامـــی و امنیتـــی در 
ـــب  ـــو تصوی ـــاوری کلیروی ـــتفاده از فن ـــتای اس راس

نـــد. کرده ا
حـــاال »هـــون تون-تَـــت«، بنیانگـــذار و 
ــرای  ــه بـ ــا دارد کـ ــو ادعـ ــل کلیرویـ مدیرعامـ
فنـــاوری شـــرکتش جـــای نگرانـــی وجـــود 
بـــا  او می گویـــد کـــه می خواهـــد  نـــدارد. 
ــرکت  ــک شـ ــداف« یـ ــن اهـ ــبرد »بهتریـ پیشـ
بـــزرگ ایجـــاد کنـــد و محصـــول خـــود را 
بـــه کشـــورهای دیگـــر نمـــی فروشـــد و ایـــن 
فنـــاوری بـــرای حفاظـــت از کـــودکان و رفـــع 

ــت. ــتفاده اسـ ــورد اسـ ــم مـ جرائـ
ــای  ــده هـ ــی از نماینـ ــال یکـ ــن حـ ــا ایـ بـ
ـــان کاری  ـــاد از پنه ـــا انتق ـــکا ب ـــنا آمری ـــس س مجل
ـــی  ـــات خصوص ـــع آوری اطاع ـــرکت و جم ـــن ش ای
و عکس هـــای افـــراد، می گویـــد کـــه حـــق هـــر 
شـــهروند اســـت کـــه بدانـــد از عکس هایـــش در 
ــگاه خصوصـــی و مخفـــی تشـــخیص  یـــک پایـ

چهـــره مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
عکس هـــای  از  شـــرکت  ایـــن  اســـتفاده 
کاربـــران در صفحه هـــای شـــخصی آنهـــا در 
شـــبکه های اجتماعـــی، نگرانی هـــای جـــدی 
ـــاد  ـــردم ایج ـــی م ـــم خصوص ـــض حری ـــاره نق درب

کـــرده اســـت.
 منبع: ایرنا زندگی

استوکس باشگاه تراکتور را نقره داغ کرد

ــان  ــز در جری ــور تبری ــی اســتوکس بازیکــن فصــل گذشــته تراکت آنتون
شــکایت از ایــن باشــگاه بــه فیفــا، توانســت تیــم تبریــزی را محکــوم و ایــن 

باشــگاه پرهــوادار را نقــره داغ کنــد. 
ــا، در حالیکــه معــاون حقوقــی باشــگاه تراکتــور بارهــا  ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــم ب ــرک تی ــه خاطــر ت ــی شــکایت از او ب از محکومیــت اســتوکس در پ
رغــم داشــتن قــرارداد چندســاله خبــر مــی داد، امــا ایــن اســتوکس بــود کــه 

توانســت رأی فیفــا را بــه نفــع خــود رقــم زنــد.
ـــم  ـــن تی ـــتوکس از ای ـــی اس ـــی آنتون ـــد از جدای ـــور بع ـــگاه تراکت باش
همـــواره مدعـــی بـــود کـــه از ایـــن بازیکـــن شـــکایت کـــرده اســـت، 
ـــه  ـــا در صفح ـــم فیف ـــار حک ـــا انتش ـــپولیس ب ـــی پرس ـــم فعل ـــا مهاج ام
ـــده  ـــوم ش ـــا محک ـــور در فیف ـــگاه تراکت ـــرد باش ـــام ک ـــود اع ـــخصی خ ش

ـــت. اس
ـــرف  ـــا ظ ـــد ت ـــا بای ـــق رای فیف ـــور طب ـــگاه تراکت ـــاس باش ـــن اس ـــر ای ب
ـــرد  ـــاوه 5 درصـــد ســـود دیرک ـــه ع ـــزار دالر ب ـــغ ۴۰۰ ه ـــده مبل ۴5 روز آین
ـــن  ـــر ای ـــد و در غی ـــز کن ـــی اســـتوکس واری ـــه حســـاب آنتون ـــک ســـاله را ب ی
صـــورت محرومیـــت از ۲ پنجـــره نقـــل و انتقـــاالت در انتظـــار تیـــم تراکتـــور 

ـــود. ـــد ب ـــز خواه تبری
ــود،  ــام شــده ب ــور اع ــی باشــگاه تراکت ــاون حقوق پیشــتر از ســوی مع
ــرارداد  ــی ق ــا تیم ــد ب ــی توان ــی نم ــن تم ــی از ای ــس از جدای ــتوکس پ اس
ببنــدد، امــا او ابتــدا بــا تیــم آدانــا اســپور ترکیــه و ســپس پرســپولیس تهران 

قــرارداد همــکاری بــه امضــا رســاند. 
تیــم فوتبــال تراکتــور بــا 37 امتیــاز در جایــگاه ســوم جــدول رده بنــدی 

لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه هــای کشــور جــای دارد.

کرونا، حضور تماشاگران 
در ورزشگاه های عربستان را ممنوع کرد 

ـــور  ـــتان از حض ـــرد، وزارت ورزش عربس ـــام ک ـــی اع ـــانه عرب ـــک رس ی
تماشـــاگران بـــه اســـتادیوم های ورزشـــی بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس 

کرونـــا جلوگیـــری می کنـــد. 
ــایت  ــل از سـ ــه نقـ ــوان، بـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــیوع  ـــل ش ـــه دلی ـــرد ب ـــام ک ـــتان اع ـــپورت ۲۴، وزارت ورزش عربس اس
ــا اطـــاع  ــا تـ ــاگران در ورزشـــگاه هـ ــا حضـــور تماشـ ویـــروس کرونـ

ثانـــوی ممنـــوع اســـت.
ـــدا در آورده و  ـــه ص ـــتان ب ـــر را در عربس ـــگ خط ـــا زن ـــروس کرون وی
ـــنبه در  ـــروز ش ـــرده از ام ـــام ک ـــه ای اع ـــتان در بیانی وزارت ورزش عربس

مســـابقات ورزشـــی، ورود تماشـــاگران ممنـــوع خواهـــد بـــود.
ـــای  ـــت ه ـــد بلی ـــه خری ـــدام ب ـــل اق ـــه از قب ـــانی ک ـــن کس همچنی
مســـابقات ورزشـــی کـــرده انـــد، پـــول آن هـــا بازگردانـــده مـــی 

ـــود. ش

فدراســیون بســکتبال ایــران اعتراضــش نســبت به 
ــی بلغارســتان  ــان در جــام جهان ــم نوجوان غیبــت تی
ــیون  ــه فدراس ــک ب ــی المپی ــه مل ــق کمیت را از طری
جهانــی و کمیتــه بین المللــی المپیــک اعــام کــرد. 
بــه گــزارش مهــر، فدراســیون جهانــی بســکتبال در 
حالــی فهرســت ۱6 تیمــی جام جهانــی ۲۰۲۰ پســران 
در رده ســنی زیــر ۱7 ســال را اعــام کــرده کــه در میان 

چهــار تیــم آســیایی، نامــی از ایــران دیــده نمی شــود. 
ایــن فدراســیون بــه خاطــر لغــو مســابقات 
ــه  ــروت ک ــان در بی ــی جه ــیا و انتخاب ــی آس قهرمان
شــیوع ویــروس کرونــا موجــب آن شــد، طبــق 
رنکینــگ جدیــد خــود چهــار نماینــده منطقــه آســیا 
و اقیانوســیه را بــرای شــرکت در جــام جهانــی ســال 

ــرد. ــخص ک ــاری مش ــادی ج می
تیــم بســکتبال نوجوانــان ایــران کــه از جملــه تیم 
ــی آســیا  هــای شــرکت کننــده در مســابقات قهرمان
)لبنــان( بــود بــه خاطــر قــرار داشــتن در رده پنجــم 
ــی  ــهمیه جهان ــب س ــه کس ــق ب ــگ موف ــن رنکین ای
ــام  ــم در ج ــن تی ــت ای ــئله غیب ــن مس ــد و همی نش

ــی داشــت. ــی بلغارســتان را در پ جهان

ــران  ــکتبال ای ــیون بس ــتا فدراس ــن راس در همی
از طریــق کمیتــه ملــی المپیــک و بــا امضــای 
ســیدرضا صالحــی امیــری، اعتــراض مکتــوب خــود 
ــه فدراســیون جهانــی بســکتبال )فیبــا( و کمیتــه  ب

ــرد. ــام ک ــک )IOC( را اع ــی المپی ــن الملل بی
فدراســیون  رئیــس  طباطبایــی  رامیــن 
کــرد. تاییــد  را  خبــر  ایــن  بســکتبال 

تــا ۲۲  بلغارســتان ۱۴  جــام جهانــی ۲۰۲۰ 
تیرمــاه در صوفیــه بلغارســتان برگــزار خواهــد شــد. 
گــروه بنــدی اعــام شــده از ســوی فیبــا بــرای ایــن 

ــه ایــن شــرح اســت: ــت هــا ب رقاب
گروه A: کانادا، استرالیا، ایتالیا، مصر

گروه B: چین، دومینیکن، فرانسه، بلغارستان
گــروه C: ترکیــه، کره جنوبــی، آرژانتین، اســپانیا
گــروه D: روســیه، آمریــکا، مالی، نیوزلنــد یا ژاپن

ــد و  ــای نیوزلن ــم ه ــد، تی ــگ جدی ــق رنکین طب
ــر  ــم برت ــن تی ــترک چهارمی ــورت مش ــه ص ــن ب ژاپ
آســیا بــه حســاب مــی آینــد. قــرار اســت برگــزاری 
ــده  ــم، نماین ــن دو تی ــان ای ــی می ــت گزینش رقاب
چهــارم منطقــه آســیا و اقیانوســیه را مشــخص کنــد.

جــام  رقابت هــای  می شــود  گفتــه 
ــاه ســال  ــیا در خردادم ــای فوتســال آس ملت ه

برگــزار خواهــد شــد.   ۱3۹۹
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مســابقات فوتســال جــام ملت هــای آســیا 
کــه قــرار بــود اوایــل اســفند مــاه بــه میزبانــی 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــود، ب ــزار ش ترکمنســتان برگ
ویــروس کرونــا از ســوی کنفدراســیون فوتبــال 
ــه زمــان دیگــری موکــول شــد.  آســیا لغــو و ب
شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه ایــن رقابــت 
ــارک  ــاه مب ــام م ــد از ای ــت بع ــرار اس ــا ق ه
رمضــان یعنــی اوایــل خــرداد مــاه ســال آینــده 

ــود. ــزار ش برگ
ــیون  ــود کنفدراس ــنیده می ش ــن ش همچنی
برگــزاری  دقیــق  تاریــخ  آســیا  فوتبــال 
ــا را مشــخص  ــام ملت ه ــابقات فوتســال ج مس
ــرار  ــا ق ــن رقابت ه ــه ای ــوری ک ــه ط ــرده ب ک
اســت ۱۰ خــرداد مــاه بافاصلــه بعــد از پایــان 
ــور  ــان کش ــان در هم ــارک رمض ــاه مب ــام م ای
ــن  ــد ای ــر چن ــود. ه ــزار ش ــتان برگ ترکمنس
ــیون  ــات کنفدراس ــوی مقام ــوز از س ــر هن خب
ــنیده ها  ــا ش ــده، ام ــام نش ــیا اع ــال آس فوتب

حاکــی از آن اســت کــه طــی روز هــای آینــده 
بــه طــور  را  ایــن خبــر   AFC مســئوالن 
رســمی در ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا 

ــد داد. ــرار خواهن ق
یــک منبــع آگاه در کمیتــه فوتســال در 
کــرد:  اعــام  مــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در نهایــت بــه ایــن 
ــام  ــال ج ــابقات فوتس ــه مس ــید ک ــه رس نتیج
ملت هــای را ۱۰ خــرداد مــاه بافاصلــه بعــد از 
پایــان ایــام مــاه مبــارک رمضــان برگــزار کنــد 

تــا کشــور های مســلمانی کــه می خواهنــد 
ــکل  ــا مش ــد ب ــور یابن ــا حض ــن رقابت ه در ای
رو بــه رو نشــوند. همچنیــن قــرار شــد میزبــان 
ــوارد  ــن م ــد. همــه ای ــر نکن ــا هــم تغیی بازی ه
ترکمنســتانی ها  کــه  دارد  آن  بــه  بســتگی 
حاضــر باشــند میزبانــی بازی هــا را قبــول 
ــی  ــد از میزبان ــور بخواه ــن کش ــر ای ــد. اگ کنن
ــورت  ــد در آن ص ــر کن ــرف نظ ــابقات ص مس
ــد  ــیا بای ــال آس ــیون فوتب ــئوالن کنفدراس مس

ــند. ــدی باش ــور جدی ــر کش ــه فک ب

ــی  ــا شانس ــور م ــا کش ــه آی ــاره اینک او درب
جــام  مســابقات  میزبانــی  گرفتــن  بــرای 
ملت هــا خواهــد داشــت گفــت: خیــر بــا 
ــور  ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب توج
مــا AFC قصــد دارد ایــن مســابقات را در 
ــر در معــرض  ــد کــه کمت کشــوری برگــزار کن
ــه  ــا توج ــرار دارد. ب ــا ق ــروس کرون ــیوع وی ش
ــا االن هیــچ  ــه آن کــه کشــور ترکمنســتان ت ب
نــوع عائمــی راجــع بــه ویــروس کرونــا در ایــن 
کشــور دیــده نشــده، بــه احتمــال بســیار زیــاد 
بازی هــای جــام ملت هــا در همــان کشــور 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ترکمنس
تیــم ملــی فوتســال کشــورمان در مســابقات 
ــا  ــارم ب ــروه چه ــیا در گ ــای آس ــام ملت ه ج
تیم هــای ملــی عربســتان، کــره جنوبــی و 
تایلنــد همگــروه شــده اســت. همچنیــن 5 
تیــم اول ایــن مســابقات جــواز حضــور در 
رقابت هــای جــام جهانــی ۲۰۲۰ را کســب 
جــام  فوتســال  مســابقات  کــرد.  خواهنــد 
جهانــی قــرار اســت از ۲۲ شــهریور مــاه تــا ۱3 
مهــر مــاه بــه میزبانــی کشــور لیتوانــی برگــزار 

ــود. ش

بیـش از یک مـاه اسـت کـه فدراسـیون والیبـال 
فـردی را برای سـمت نایـب رئیس بانوان فدراسـیون 

والیبـال انتخـاب نکرده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، متیـن زبردسـت، سرپرسـت 
سـابق نایـب رئیسـی بانـوان فدراسـیون والیبـال، در 
تاریـخ ۲8 دی از سـمت خـود کنـار رفـت و ترجیـح 
داد کـه کار خـود را در هیـات والیبـال تهـران دنبـال 
کنـد. پـس از کناره گیری زبردسـت انتظار بـر این بود 
کـه شـخص دیگـری بـه زودی انتخـاب شـود تـا امور 
بانـوان فدراسـیون را بـا دقت بیشـتری پیـش ببرد اما 
با گذشـت ۴6 روز هنوز این اتفاق نیفتاده و مشـخص 
نیسـت کـه چه زمانـی نایب رئیـس انتخاب می شـود.

ایـن بی توجهـی در حالـی اتفـاق افتـاد کـه لیـگ 
برتـر برگـزار شـد و نایـب رئیسـی نبـود تـا بـه دقت 
وضعیـت بانـوان را زیـر نظر داشـته باشـد، با بررسـی 

شـرایط نقـاط ضعـف را شناسـایی و بـرای پیشـبرد 
از طرفـی  کنـد.  برنامه ریـزی  بانـوان  والیبـال  بهتـر 
ایـن بی توجهـی می توانـد ناشـی از مهـم نشـماردن 
ایـن سـمت و حتـی والیبـال بانـوان برای مسـئوالن 
ایـن  بـودن  درسـت  صـورت  در  باشـد.  فدراسـیون 
احتمـال بایـد شـاهد این باشـیم  کـه والیبـال بانوان 

روز بـه روز پسـرفت کنـد.
از  فدراسـیون  دبیـر  فتاحـی،  علـی  چنـد  هـر 
انجـام امـور مربوطـه بانوان توسـط شـاددل، مشـاور 
اسـت  هـم ضـروری  بـاز  امـا  داد  خبـر  فدراسـیون 
کـه بانـوان هـر چـه سـریع تر نایـب رئیـس خـود را 

بشناسـند.
فتاحـی می گویـد شـاید طـی چنـد روز آینـده و 
شـاید چنـد مـاه دیگـر شـخصی بـرای نایب رئیسـی 
بانـوان انتخـاب شـود. بـا این وجـود به نظر می رسـد 
کـه فدراسـیون برنامـه ای بـرای ایـن سـمت نـدارد و 
بـه شـرایط موجـود راضی اسـت. در حالی کـه بانوان 
بـه مدیـری نیـاز دارند کـه بـا برنامه ریـزی و حمایت 
دقیـق مسـیر پیشـرفت  آنهـا را همـوار کنـد؛ شـاید 
یـک مشـاور بـه تصمیم سـازی درسـت کمـک کنـد 
امـا نمی توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای نقـش مدیر 
باشـد، بنابراین ضروری اسـت که فدراسـیون نسـبت 
بیشـتری  توجـه  بانـوان  رییـس  نایـب  انتخـاب  بـه 

باشد. داشـته 

سـال های  طـی  کـه  پرسـپولیس  باشـگاه 
اخیـر بـا مربیـان و بازیکنـان خارجـی متعددی 
قـرارداد بسـته بـود، به واسـطه آن حـاال درگیر 
اسـت.  شـده  میلیـاردی  بـزرگ  بدهـی  یـک 
بـه گـزارش ایسـنا، با وجـود اینکه زمسـتان 
در نیـم کـره شـمالی روزهـای آخـرش را طـی 
روزهـای  پرسپولیسـی ها  بـرای  امـا  می کنـد، 
هرچـه  رسـیده اند  راه  از  تـازه  برفـی  و  سـرد 
سـال های شـیرنی قهرمانی ها و نتایج درخشـان 
در آسـیا، هـواداران ایـن تیم را خوشـحال کرده 
بـود، حـاال بدهی هـای میلیاردی نگرانـی بزرگی 

را بـرای آنهـا ایجـاد کرده اسـت.
طـی سـال های اخیـر پرسپولیسـی ها بـرای 
رسـیدن بـه قهرمانی های متعـدد در لیگ و البته 
کسـب پیروزی های ارزشـمند در لیـگ قهرمانان 
آسـیا، برانکو ایوانکوویچ را به ایـران آوردند اما در 
سـال آخر همـکاری، بـا توجه بـه افزایش قیمت 
ارز و ایجـاد مشـکات اقتصـادی، شـرایط بـرای 
پرداخـت دسـتمزد مربـی کـروات فراهـم نشـد. 
برانکـو در سـال آخـر فعالیـت خـود در ایـران، از 
قـرارداد یـک میلیـون و ۱۴۰هـزار یورویـی اش 
)8۰۰هـزار یـورو اصل قـرارداد و 3۴۰هـزار یورو 

آپشـن( فقـط 5۲۴ هـزار یـورو دریافـت کـرد و 
در نهایـت هـم بـا وجـود اینکـه یک فصـل دیگر 
باسـرخ ها قرارداد داشـت، با ناراحتی این باشـگاه 
را تـرک کرد و برای رسـیدن حـق و حقوق خود، 

دسـت بـه دامن فیفا شـد.
البتــه دســتیاران مــرد کــروات هــم راهی جز 
شــکایت جلــوی پــای خــود ندیدنــد. از باشــگاه 
از میــان ســه  پرســپولیس خبــر می رســد 
دســتیار کــروات برانکو، فعــا رای ایگــور پانادیچ 
ــپولیس  ــاس آن پرس ــر اس ــه ب ــده ک ــادر ش ص
اصــل  بابــت  یــورو  و ۴8۰  هــزار  بایــد 76 
قــرارداد و 86هــزار یــورو نیــز بابــت غرامــت بــه 
او بپــردازد. بــا ایــن حــال طــی روزهــای آینــده 
هــم رای پرونــده مارکــو اســتیلینوویچ و زالتکــو 

ــد شــد. ــز صــادر خواه ــچ نی ایوانکووی
از طـرف دیگـر ماریـو بودیمیـر هـم کـه برای 
حـل مشـکل گلزنـی پرسـپولیس آمده بـود، پس 
از یک نیم فصل به کشـورش برگشـت و توانسـت 
فیفـا را راضـی کنـد تـا حقـوق فصل بعد خـود را 
نیـز از پرسـپولیس بگیـرد تـا بـه نوعـی مصائـب 
جدیـدی برای سـرخ های تهرانی ایجـاد کند. حاال 
که پرسـپولیس مشـکات عدیده ای بـرای تامین 

دسـتمزد بازیکنـان و کادر فنـی اش دارد، با احکام 
صـادره از سـوی فیفـا فعـا محکـوم بـه پرداخت 
یـک میلیـون 6۹۲ هـزار و ۴8۰ یـورو شـده کـه 
بـه ایـن مبلـغ بایـد 5 درصد سـود دیرکـرد را نیز 
اضافـه کـرد. یعنـی بـا یـک حسـاب سـاده )بـر 
حسـب یـورو ۱7هـزار تومانـی( انصاری فـرد طـی 
بایـد حـدود 3۰میلیـارد تومـان  3۰ روز آینـده 
تامیـن کنـد تـا پرسـپولیس بتوانـد بدهـی سـال 

قبل خـود را بپـردازد.
البتــه ایــن فقــط بخشــی از بدهــی ســنگین 
ســرخ ها اســت. ایــن باشــگاه کــه محکومیت هــای 
مختلفــی را از ســوی فیفــا تجربــه می کنــد، خــود 
را بایــد آمــاده کنــد کــه طــی ماه هــای آینــده، از 
ــدرون  ــل کال ــب گابری ــده طل رای صــادره در پرون
اســتقبال کنــد. ایــن مربــی آرژانتینــی بــا وجــود 
اینکــه یــک نیــم فصــل در پرســپولیس فعالیــت 
کــرد و 3۰۰هــزار دالر دریافتــی داشــت، امــا 
بــه لطــف هنرنمایــی مدیــران باشــگاه، بــه فیفــا 
شــکایت کــرده و خواهــان مبلــغ 55۰ هــزار دالر 

دیگــر شــده اســت.
ــا  ــپولیس در فیف ــای پرس ــی پرونده ه بررس
ــن  ــد، ای ــان می ده ــادره نش ــه آرای ص و البت

باشــگاه در اواخــر لیــگ نوزدهــم درگیــر یــک 
ــی شــده اســت. فشــار  ــی ســابقه مال بحــران ب
و  خارجی هــا  بدهــی   تســویه  بــرای  فیفــا 
ــر  ــال حاض ــان ح ــات بازیکن ــور مطالب همین ط
کادرمدیریتــی  روی  عجیبــی  فشــار  قطعــا 
ــوم  ــرار معل ــرد، از ق ــد ک ــاد خواه ــگاه ایج باش
ــول  ــی ق ــان و کادر فن ــه بازیکن ــرد ب انصاری ف
ــل  ــغ قاب ــاه، مبل ــفند م ــش از ۲5 اس داده  پی
کنــد  پرداخــت  را  قراردادشــان  از  توجهــی 
ــه نظــر  ــد ب ــال حاضــر بعی ــرایط ح ــا ش ــا ب ام
می رســد قــول آقــای مدیرعامــل عملــی شــود.

انصاری فــرد  کــه  روزی  نخســتین  در 
حکــم مدیرعاملــی اش را دریافــت کــرد، در 
ــده  ــول داد پرون ــا ق ــگاران صراحت ــع خبرن جم
ــا  ــایر خارجی ه ــه س ــچ و البت ــو ایوانکووی برانک
را بــا مذاکــره حــل تــا ایــن موضــوع بــه فیفــا 
ــفیر  ــای س ــه پ ــود اینک ــا وج کشــیده نشــد. ب
ــاز  ــده ب ــن پرون ــه ای ــران در کرواســی هــم ب ای
شــد، امــا شــرایط بــه گونــه ای رقــم نخــورد تــا 
نخســتین وعــده مدیرعامــل پرســپولیس رنــگ 

ــرد. ــود بگی ــه خ ــت ب واقعی
شـده،  صـادره  آرای  بـه  توجـه  بـا  حـاال 
کمیتـه  جرایـم  از  فـرار  بـرای  پرسـپولیس 
انضباطـی فیفـا، فقـط 3۰ روز فرصـت دارد تـا 
بدهـی خارجی های سـابق خـود را پرداخت کند.

زمان برگزاری مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا مشخص شد 

والیبال بانوان 4۶ روز بدون نایب رئیس!

اعتراض مکتوب بسکتبال ایران به فیبا 
و IOC از طریق کمیته ملی المپیک

سرخ ها و میلیاردها تومان بدهی!

ـــوری  ـــوری جمه ـــی آمات ـــای ورزش ـــیون ه ـــنامه فدراس ـــاده ۱5 اساس ـــرای م در اج
ـــأت  ـــه هی ـــن نام ـــران و آئی ـــرم وزی ـــت محت ـــوب 8۱/8/۱5 هیئ ـــران مص ـــامی ای اس
ـــی  ـــت بدن ـــرم تربی ـــازمان محت ـــوب 83/۱۱/۲5 س ـــا مص ـــتان ه ـــی اس ـــای ورزش ه
ـــه،  ـــأت  کارات ـــاله هی ـــدت ۴ س ـــان م ـــه پای ـــه ب ـــا توج ـــران، ب ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــورد  ـــه م ـــوق ب ـــی ف ـــای ورزش ـــأت ه ـــات هی ـــت انتخاب ـــرر اس ـــارد مق ـــگ و بیلی بولین

ـــود. ـــته ش ـــرا گذاش اج
لـــذا بدینوســـیله ضمـــن دعـــوت از کلیـــه داوطلبیـــن و عاقمنـــدان و صاحـــب 
نظـــران هیـــأت کاراتـــه، بولینـــگ و بیلیـــارد و آگاه بـــه امـــر مدیریـــت ورزشـــی 
ـــدارک  ـــه م ـــام و ارائ ـــت ن ـــت ثب ـــاند جه ـــی رس ـــاع م ـــه اط ـــوری ب ـــت کاندیدات جه
ـــز -  ـــه آدرس: تبری ـــه ب ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــت ۹8/۱۲/۲6 ب ـــخ ۹8/۱۲/۱۹ لغای از تاری
ـــب  ـــت کس ـــه و جه ـــتان مراجع ـــان اس ـــاختمان اداره کل ورزش و جوان ـــه - س منظری
ـــاس  ـــع تم ـــور مجام ـــن 3۴766۴۰۰ ام ـــماره تلف ـــا ش ـــه روزه ب ـــتر هم ـــات بیش اطاع

ـــد. ـــل نماین حاص

شرایط الزم:
۱- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران

۲- تابعیت جمهوری اسامی ایران
3- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور

۴- نداشتن سو سابقه کیفری
5- دارا بودن حداقل تحصیات لیسانس

6- دارا بودن حداقل ۲5 سال تمام
7-عدم بازنشستگی فرد متقاضی

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصا« مراجعه نمایند.

کارشناس مجامع اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

مدارک الزم:
۱- اصل شناسنامه و کپی آن

۲- اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی آن
3- تکمیل فرم اعام آمادگی

۴- دو قطعه عکس ۴ * 6 جدید
5- اصل پایان خدمت و کپی آن

6- اصل کارت ملی و کپی آن
7- آخرین حکم کارگزینی )در صورت اشتغال به کار

» اطالعیه «

)آگهی انتخاب رئیس هیأت کاراته، بولینگ و بیلیارد استان آذربایجان شرقی(
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اوقات شرعی شهر تهران

دستور روحانی به همتی برای تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی

از  حمایـــت  اینکـــه  بابیـــان  وزیرصمـــت  قائم مقـــام 
دســـتورکار  در  پزشـــکی  ماســـک ولباس  تولیدداخلـــی 
ــه  ــور بـ ــتور رئیس جمهـ ــرار دارد،از دسـ ــه قـ ــن وزارتخانـ ایـ
بانک مرکـــزی بـــرای تامیـــن بدون پیش شـــرط ارز واردات 

ــرداد. ــام خبـ ــن اقـ ایـ
ـــتور  ـــر، از دس ـــا مه ـــو ب ـــی در گفتگ ـــدرس خیابان ـــین م حس
صریـــح رئیـــس جمهـــور بـــه بانـــک مرکـــزی بـــرای تأمیـــن 
ـــر داد و  ـــکی خب ـــاس پزش ـــک و لب ـــاز واردات ماس ـــورد نی ارز م
گفـــت: رئیس جمهـــور در دســـتوری صریـــح، بانـــک مرکـــزی 
را مکلـــف کـــرده تـــا بـــدون قیـــد و شـــرط، ارز مـــورد نیـــاز 
ــه  ــد کـ ــن نمایـ ــکی را تأمیـ ــاس پزشـ ــک و لبـ واردات ماسـ
بـــر ایـــن اســـاس، فراخوانـــی از ســـوی وزارت صنعـــت بـــه 
ـــرای  ـــود ب ـــوان خ ـــام ت ـــا از تم ـــده ت ـــال ش ـــدگان ارس واردکنن
تأمیـــن ایـــن دو قلـــم کاالی ضـــروری مـــورد نیـــاز شـــبکه 

درمانـــی کشـــور، اســـتفاده نماینـــد.
ـــا  ـــارت، ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــام وزی ـــه قائم مق ـــه گفت ب
ـــت  ـــزی، اولوی ـــک مرک ـــه بان ـــور ب ـــس جمه ـــح رئی ـــتور صری دس

ـــورد  ـــن ارز م ـــه تأمی ـــون ب ـــم اکن ـــور ه ـــص ارز کش اول تخصی
ـــت. ـــه اس ـــر یافت ـــکی تغیی ـــاس پزش ـــک و لب ـــاز واردات ماس نی

تائید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک و لباس 
پزشکی در کمتر از یک روز کاری

ـــفارش  ـــت س ـــد ثب ـــان تائی ـــش زم ـــی از کاه ـــدرس خیابان م
ــق اداره کل  ــت از طریـ ــکی دارای اولویـ ــام پزشـ ــی اقـ برخـ
ــوزش  ــان و آمـ ــت، درمـ ــکی وزارت بهداشـ ــزات پزشـ تجهیـ
ــد  ــران تائیـ ــدگان نگـ ــر داد و گفـــت: واردکننـ پزشـــکی خبـ
ـــاز  ـــورد نی ـــکی م ـــام پزش ـــرای واردات اق ـــود ب ـــای خ پرونده ه
ـــک  ـــر از ی ـــن کار در کمت ـــه ای ـــند؛ چراک ـــت نباش وزارت بهداش

روز کاری بـــه ثمـــر خواهـــد رســـید.

حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، 
اولویت اول وزارت صنعت

ــی  ــد داخلـ ــت از تولیـ ــزود: حمایـ ــی افـ ــدرس خیابانـ مـ
ماســـک و لبـــاس پزشـــکی، یکـــی از دســـتورکارهای جـــدی 

دولـــت و وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـت؛ امـــا در 
عیـــن حـــال بـــه منظـــور تأمیـــن کســـری نیـــاز داخلـــی، 
ـــی،  ـــک کاالی ـــت ی ـــا اولوی ـــکی ب ـــاس پزش ـــک و لب واردات ماس

ــرار دارد. در اولویـــت تأمیـــن ارز قـ
ــی  ــدات کارگاهـ ــردن تولیـ ــال کـ ــرد: فعـ ــح کـ وی تصریـ
از  لبـــاس پزشـــکی در کنـــار واردات، یکـــی  ماســـک و 
ـــت  ـــارت اس ـــدن و تج ـــت، مع ـــدی وزارت صنع ـــای ج برنامه ه
ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــب هماهنگی ه ـــاس، در قال ـــن اس ـــر ای ـــه ب ک
بـــا اتحادیـــه پوشـــاک کشـــور، ســـازمان فنـــی و حرفـــه ای، 
ــکان و  ــه امـ ــی کـ ــی تولیدکنندگانـ ــاف و تمامـ ــیج اصنـ بسـ
ظرفیـــت تولیـــد ماســـک را دارنـــد، ظرفیت هـــای تولیـــدی 
ماســـک و لبـــاس پزشـــکی در کشـــور فعـــال شـــده و نحـــوه 
تأمیـــن مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز آنهـــا بـــا اســـتانداردهای 
ـــه  ـــورت گرفت ـــکی ص ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم وزارت بهداش

اســـت.
ـــورد  ـــان اینکـــه بخشـــی از پارچـــه م ـــا بی ـــی ب ـــدرس خیابان م
نیـــاز تولیدکننـــدگان ماســـک و لبـــاس پزشـــکی، بـــا تائیـــد 

ـــده و  ـــن ش ـــکی تأمی ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم وزارت بهداش
ـــد  ـــم خواه ـــدگان فراه ـــود تولیدکنن ـــق خ ـــز از طری ـــی نی مابق
ـــه  ـــدی ک ـــک های تولی ـــن ماس ـــع ای ـــبکه توزی ـــزود: ش ـــد، اف ش
کامـــًا منطبـــق بـــر اســـتانداردهای وزارت بهداشـــت اســـت، 
ـــر  ـــه ب ـــت ک ـــد اس ـــورد تائی ـــزرگ م ـــش ب ـــرکت پخ ـــه ش ـــا س ب
ـــرکتها، در  ـــن ش ـــق ای ـــع از طری ـــت توزی ـــرار اس ـــاس ق ـــن اس ای

داروخانه هـــای کشـــور صـــورت گیـــرد.
تولیـــدی  ماســـک های  تمامـــی  داشـــت:  اظهـــار  وی 
ــه ای  ــع داروخانـ ــبکه توزیـ ــار شـ ــا، در اختیـ ــن کارگاه هـ ایـ
قـــرار می گیـــرد تـــا میـــان مـــردم توزیـــع شـــوند؛ ایـــن در 
ـــل  ـــرف و قاب ـــار مص ـــک ها چندب ـــن ماس ـــه ای ـــت ک ـــی اس حال
ـــدی،  ـــای تولی ـــار کارگاه ه ـــت در کن ـــرار اس ـــوده و ق ـــو ب شستش
ـــوی وزارت  ـــز، از س ـــازل نی ـــک در من ـــد ماس ـــای تولی آموزش ه
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و از طریـــق صـــدا و 
ـــود  ـــه ش ـــردم ارای ـــه م ـــران، ب ـــامی ای ـــوری اس ـــیمای جمه س
تـــا ظرفیت هـــای تولیـــدی خانگـــی نیـــز، بـــا اســـتانداردهای 
ـــال  ـــش فع ـــن بخ ـــه؛ در ای ـــن وزارتخان ـــوی ای ـــده از س ـــه ش ارای

ـــد. گردن
مـــدرس خیابانـــی بـــا بیـــان اینکـــه بخشـــی از تولیـــدات 
ـــاف،  ـــیچ اصن ـــازمان بس ـــدات س ـــوص تولی ـــه خص ـــی ب کارگاه
در واحدهـــای صنعتـــی، صنفـــی و نانوایی هـــای کشـــور 
ـــت  ـــای کار اس ـــاف پ ـــیج اصن ـــت: بس ـــد، گف ـــد ش ـــع خواه توزی
ـــه  ـــدام ب ـــاک، اق ـــه پوش ـــدگان و اتحادی ـــوازات تولیدکنن ـــه م و ب

ـــت. ـــرده اس ـــکی ک ـــاس پزش ـــک و لب ـــع ماس ـــد و توزی تولی
ـــع وزارت  ـــت صنای ـــی از ســـوی معاون ـــام فراخوان وی از انج
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــه تولیدکننـــدگان پارچـــه و 
کارخانجـــات نســـاجی بـــرای تأمیـــن پارچـــه مـــورد نیـــاز 
تولیدکننـــدگان داخلـــی ماســـک و لبـــاس پزشـــکی خبـــر 

داد.
مـــدرس خیابانـــی گفـــت: اتحادیـــه پوشـــاک کشـــور 
ـــک را دارد  ـــون ماس ـــه دو میلی ـــع روزان ـــد و توزی ـــی تولی آمادگ
ـــای  ـــاف و ظرفیت ه ـــیج اصن ـــدی بس ـــت تولی ـــد ظرفی ـــه بای ک
ـــه  ـــرد ک ـــه ک ـــه آن اضاف ـــز ب ـــه ای را نی ـــی و حرف ـــی فن کارگاه

ـــد. ـــد ش ـــازار خواهن ـــه ب ـــرور روان ـــه م ـــا ب ـــدات آنه تولی

قیمت ماسک های کارگاهی ۲,۲۰۰ تومان تعیین شد
ـــات  ـــاس توافق ـــر اس ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــدرس خیابان م
صـــورت گرفتـــه میـــان وزارتخانه هـــای بهداشـــت و صمـــت، 
ــرف  ــار مصـ ــو و چندبـ ــل شستشـ ــک های قابـ ــت ماسـ قیمـ
ــان تعییـــن  ــرای مصرف کننـــدگان، ۲.۲۰۰ تومـ کارگاهـــی بـ
ــا  ــه بـ ــک هایی کـ ــرد: ماسـ ــان کـ ــت، خاطرنشـ ــده اسـ شـ

ــت،  ــای ارزی وزارت بهداشـ ــأت امنـ ــری هیـ ــت و راهبـ هدایـ
وارد کشـــور می شـــوند، تنهـــا در اختیـــار کادر درمانـــی و 
ـــی  ـــن در حال ـــت؛ ای ـــد گرف ـــرار خواهن ـــور ق ـــتانی کش بیمارس
ـــک ها  ـــن ماس ـــع ای ـــن و توزی ـــیوه واردات و تأمی ـــه ش ـــت ک اس

کامـــًا در اختیـــار هیـــأت امنـــای ارزی خواهـــد بـــود.
وی ادامـــه داد: در عیـــن حـــال، بـــا تاکیـــد بـــر حمایـــت 
از تولیـــد داخلـــی و بـــه منظـــور تأمیـــن کســـری ماســـک و 
لبـــاس پزشـــکی، واردکننـــدگان توانمنـــد در عرصـــه واردات 
ـــرای  ـــی ب ـــام آمادگ ـــده و اع ـــایی ش ـــم کاال، شناس ـــن دو قل ای
واردات ایـــن کاالهـــا را صـــورت داده انـــد، بـــه نحـــوی کـــه 
هـــم اکنـــون مطابـــق بـــا تصمیمـــات روز گذشـــته دولـــت، 
ــریفات  ــی تشـ ــفارش و طـ ــت سـ ــدون ثبـ ــدگان بـ واردکننـ
گمرکـــی، صرفـــاً بـــر اســـاس »ثبـــت آمـــاری« واردات را در 
ـــد  ـــت کلی ـــا تح ـــی آنه ـــای واردات ـــام داده و کااله ـــرکات انج گم

دولـــت خواهـــد بـــود.

موجودی انبارهای کشف شده ماسک و لباس 
پزشکی به کجا می روند؟

ـــر اینکـــه موجـــودی  ـــی ب ـــن ســـوال مبن ـــه ای وی در پاســـخ ب
ـــتکش  ـــکی و دس ـــاس پزش ـــک، لب ـــده ماس ـــف ش ـــای کش انباره
چـــه سرنوشـــتی پیـــدا کـــرده و در کجـــا توزیـــع خواهنـــد 
ـــورت  ـــه ص ـــده ب ـــف ش ـــای کش ـــودی انباره ـــت: موج ـــد، گف ش
ــت،  ــار وزارت بهداشـ ــده و در اختیـ ــه شـ ــل، صورتجلسـ کامـ

درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی قـــرار می گیرنـــد.
مـــدرس خیابانـــی تاکیـــد کـــرد: هیچیـــک از انبارهـــای 
نگهـــداری اقـــام پزشـــکی در حاشـــیه امـــن قـــرار ندارنـــد و 
ـــر  ـــتگاه های ناظ ـــی دس ـــز و کار نظارت ـــن تمرک ـــروز، بزرگتری ام
ـــکار  ـــداری و احت ـــز نگه ـــایی مراک ـــور، شناس ـــی کش و اطاعات

ـــت. ـــکی اس ـــام پزش ـــک و اق ماس

توزیع الکل از طریق شرکت های پخِش مورد تائید 
وزارت بهداشت

ـــع  ـــبکه های توزی ـــق ش ـــکل از طری ـــع ال ـــه داد: توزی وی ادام
ـــان  ـــت، درم ـــد وزارت بهداش ـــورد تائی ـــش م ـــرکت های پخ و ش

ـــوزش پزشـــکی در حـــال انجـــام اســـت. و آم
مـــدرس خیابانـــی گفـــت: اســـتانداران نیـــز بـــه مـــوازات 
ـــود  ـــتانی خ ـــدگان اس ـــا تولیدکنن ـــژه ای را ب ـــات وی ـــز، جلس مرک
ـــاک  ـــی پوش ـــای صنعت ـــدی و واحده ـــای تولی ـــل کارگاه ه از قبی
برگـــزار خواهنـــد کـــرد تـــا از تمامـــی ظرفیت هـــای کشـــور 
ـــردم و کادر  ـــای م ـــن روزه ـــاج ای ـــن مایحت ـــرای تأمی ـــوان ب بت

ـــرد. ـــتفاده ک ـــور اس ـــی کش درمان

بدینوســیله انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت 
ــرض  ــک ع ــه تبری ــدان مراغ ــت اداره زن  سرپرس
مــی نمائیــم. امیــد اســت بــا تــالش هــا و حمایــت 
ــر در  ــی دیگ ــما  قدم ــه ش ــر خواهان ــای خی ه
راســتای حمایــت از خانــواده هــای زندانیــان 

ــم. برداری

ــگر در  ــر تالش ــما مدی ــات ش ــیله از زحم بدینوس
ــان  ــای زندانی ــواده ه ــه خان ــت ب ــه خدم عرص
ــرای  ــوده و ب ــکر نم ــر و تش ــه تقدی ــدان مراغ زن
شــما در پســت جدیــد بــه عنــوان معــاون 
ــزون را  ــت روز اف ــتان آرزوی موفقی ــالمت  اس س

ــم.  داری

جناب آقای  ابراهیم اکبریان
  سرپرست محترم  اداره زندان مراغه

جناب حاج قربان صفیلویی
رئیس پیشین اداره زندان مراغه و  معاون سالمت، اصالح و تربیت 

زندان های استان آذربایجان شرقی  

با آرزوی موفقیت 
انجمن حمایت از زندانیان مراغه

با احترام
انجمن حمایت از زندانیان مراغه


