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الریجانی:

 همه دستگاه ها باید 
از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 

کرونا تبعیت کنند

پورابراهیمی:

FATF تاثیری درنظام
 ارزی ندارد

زمان شش ماهه برای سهمیه 
بنزین تمدید می شود؟

مسئله کرونا در کشور ما ابعاد گستردهای پیدا کرد
 ستاد ملی مقابله با کرونا باید از قدرت کافی برخوردار باشد

 ما با سخت ترین تحریم های دشمن روبرو هستیم

تا آخر فروردین نیز ذخیره بنزین افراد حفظ خواهد شد

تصمیم اخیر FATF موجب تشدید التهاب بازار ارز شد

سقف بنزین موجود در کارت ۳۶۰ لیتر است

بانک مرکزی تا حدی توانسته بر اوضاع تسلط داشته باشد

ممکن است افراد برای از دست ندادن سهمیه خود تدارک سفر ببینند
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ریزش 14 هزار و 808 واحدی شاخص 
بورس تهران 

مالحظاتی در قبال فجایع هند 
نداشته باشیم

وکال، بال های فرشته عدالت  

اظهار بی اطالعی بانک ها از بخشنامه 
تعویق بازپرداخت تسهیالت

سقف کارت به کارت
 ۱۰ میلیون تومان شد

کنداکتــور  در  نــوروزی  ســیمای  مخاطبــان 
ــار  ــش چه ــاهد پخ ــد ش ــون می توانن ــبانه تلویزی ش
ــه  ــاعت ۲۰:۳۰ ب ــه از س ــند ک ــز باش ــه طن مجموع

ترتیــب روی آنتــن می رونــد. 
نــوروزی  ســریال های  آنــا،  گــزارش  بــه 
روزهــای  همچنــان  تلویزیونــی  شــبکه های 
پرفشــاری را درحــال ســپری هســتند تــا حــدود ۱۰ 

روز دیگــر بــه آنتــن ســیما برســند.
»پایتخــت ۶«، »کامیــون« و »دوپینــگ« بــه اضافــه 
ــر«، ســریال هایی  ــان ب ــه درحــال پخــش »می مجموع
ــن  ــی همی ــته و برخ ــاه گذش ــه از چندم ــتند ک هس
ــور  ــا کنداکت ــد ت ــن رفته ان ــوی دوربی ــفندماه جل اس
عیدانــه تلویزیــون دوبــاره رنــگ بــوی قصه هــای طنــز 
ــرد. ــه خــود بگی ــده ب ــا نشــاطی را در روزهــای آین و ب

گــروه تولیــد و عوامــل ســریال ها حتــی در شــرایط 
بحرانــی ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا دســت از کار 
نکشــیده اند و بــا حضــور کادر پزشــکی که در کنارشــان 
می بیننــد بــا خیالــی آســوده تر در لوکیشــن های 

مختلــف تهــران مشــغول ضبــط هســتند.
ــاه کار  ســیروس مقــدم باالخــره بعــد از چنــد م
ــیرگاه  ــه ش ــمال از جمل ــی از ش ــردن در مناطق ک
ایــن  از  درصــد   ۹۰ تصویربــرداری  و  مازنــدران 
ــه  ــی ب ــه تازگ ــریال پرمخاطــب، »پایتخــت« را ب س
شــهر تهــران آورده اســت تــا ۱۰ درصــد باقــی مانــده 
جلــوی  خارجــی  و  داخلــی  لوکیشــن های  در  را 
ــران  ــی بازیگ ــروه اصل ــون گ ــرد. هم اکن ــن بب دوربی

ــتند. ــغول کار هس ــران مش ــت ۶« در ته »پایتخ
ــد  ــمت خواه ــت« ۱۵ قس ــم »پایتخ ــل شش فص
ــخص  ــر آن مش ــزر و تصاوی ــه از تی ــت و چنانک داش
اســت، بــا ماجراهــای متفــاوت و نقش پــردازی 
ــن  ــد. محس ــه می یاب ــا ادام ــرای کارکتره ــی ب خاص
مهران فــر،  احمــد  رامین فــر،  ریمــا  تنابنــده، 
مهــران احمــدی، هومــن حاجــی عبداللهــی، بهــرام 
ــی،  ــکا فرقان ــارا و نی ــی، س ــرین نصرت ــاری، نس افش
ــی  ــل رجب ــی، ابوالفض ــلمان خط ــد، س ــه جاوی عطی
ــتند. ــی آن هس ــران اصل ــی بازیگ ــی رضای و غالمعل

»پایتخــت« بــه کارگردانــی ســیروس مقــدم 
طبــق کنداکتــور شــبانه شــبکه یــک ســیما ســاعت 

ــی رود. ــن م ۲۲:۱۵ روی آنت
»کامیــون« بــه کارگردانــی سیدمســعود اطیابــی، 
ســریال نــوروزری شــبکه دو سیماســت. ســریال بــا 
ــمی و  ــدی هاش ــون مه ــی همچ ــور چهره های حض

ــر  ــه داســتانش را شــهاب عباســی ب ــه ک ــا زنگن لعی
اســاس طرحــی از شــهروز شــکورزاده نوشــته اســت.

ــوت  ــک پیشکس ــاره ی ــز درب ــه طن ــن مجموع ای
ــری کار  ــی روی کامیــون بارب فوتبــال اســت کــه مدت
ــه  ــجو ک ــه دانش ــا س ــنایی ب ــس از آش ــد و پ می کن
ــه  ــان را ب ــل مشــکالتی اثاثیه ش ــه دلی ــه ب صاحب خان
خیابــان ریختــه اســت، درگیــر ماجراهایــی می شــود.

جهانبخــش ســلطانی، بیتــا ســحرخیز، نــادر 
ــی،  ــهاب عباس ــلیمانی، ش ــپند امیرس ــلیمانی، س س
ســیاوش مفیــدی، گیتــی قاســمی، شــیوا خســرومهر، 
خشــایار راد، فرهــاد بشــارتی، زهــره فکــور صبــور و 
امیــد روحانــی دیگــر بازیگــران ایــن ســریال هســتند.

پایانــی  روزهــای  بــه  هم اکنــون  »کامیــون« 
ــش از  ــود و بی ــک می ش ــود نزدی ــرداری خ تصویرب
ــن  ــت. ای ــیده اس ــد رس ــه تولی ــد از آن ب ۹۰ درص
ــد  ــروه موســیقی ماکان  بن ــراژی از گ ــا تیت ســریال ب
ــود و از  ــد می ش ــه ای تولی ــمت ۴۲ دقیق در ۳۰ قس
ابتــدا تــا پایــان فروردیــن ۹۹ پخــش خواهــد شــد. 
ــبکه دو  ــه از ش ــاعت ۲۱:۳۰ دقیق ــریال س ــن س ای

ــد شــد. ــن خواه ــه آنت ســیما روان
ــه  »دوپینــگ« بعــد از کلــی امــا و اگــر باالخــره ب
ــت  ــده اس ــی ش ــه معرف ــبکه س ــریال ش ــوان س عن
ــمی  ــری رس ــر و خب ــان تصاوی ــه همچن ــد ک هرچن
دربــاره آن دیــده نمی شــود. »دوپینــگ« را رضــا 

مقصــودی بــا تهیه کنندگــی ســیدامیر پروین حســینی 
چنــدی قبــل کلیــد زده و روزهــای پــر تــب و تابــی را 

ــد. ــپری می کنن ــن س ــه آنت ــیدن ب ــرای رس ب
»دوپینــگ« هــم داســتانی کمــدی دارد کــه 
محمــد بحرانــی، نیمــا شــعبان نژاد، شــبنم مقدمــی 
ــتند.   ــران آن هس ــه بازیگ ــی از جمل ــاز حبیب و الن
ــاعت  ــب س ــر ش ــوروز ه ــام ن ــریال را در ای ــن س ای

ــد. ــه ببینی ــبکه س ۲۰:۴۵ از ش
ــه  ــوروز مجموع ــام ن ــیما در ای ــج س ــبکه پن ش
ــد داد.  ــه خواه ــر« را ادام ــان بُ درحــال پخــش »می
»میــان بـُـر« بــه کارگردانــی یــزدان فتوحــی و امیــر 
نــوری در قالــب داســتان هایی کــه بــرای چنــد 
خانــواده ســاکن در یــک آپارتمــان رخ می دهــد 
روایــت خواهــد شــد. محــور اصلــی مجموعــه، 
ــف و مراحــل  ــات مختل ــح در موضوع انتخــاب صحی
گوناگــون زندگــی از جملــه انتخــاب همســر، انتخاب 

ــت. ــی اس ــات سیاس ــن انتخاب ــغل و همچنی ش
غالمرضــا نیکخــواه، کمنــد امیــر ســلیمانی، 
محمــود جعفــری، ســیاوش رچاغی پــور، شــهین 
تســلیمی، جمیــد نیــک نبــرد، آرش نــوذری و 
اشــکان اشــتیاق بازیگــران ایــن مجموعــه هســتند.

قــرار اســت »میــان بـُـر« از شــنبه تــا چهارشــنبه 
هــر شــب ســاعت ۲۳ از شــبکه ۵ ســیما و بــا یــک 
روز تاخیــراز یکشــنبه از شــبکه شــما پخــش شــود.

ساعت پخش سریال های نوروز ۹۹ 
شبکه های مختلف سیما 

ــال جاری  ــدای س ــت: از ابت ــه گف ــهردار مراغ ش
ــان بهمــن امســال ۷۰ درصــد از ردیف هــای  ــا پای ت

درآمــدی بودجــه محقــق شــده اســت.
ــهرداری و  ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
شـــورای اســـالمی شـــهر مراغـــه، محمدرضـــا 
احمـــدی افـــزود: در ایـــن مـــدت، حـــدود ۶۰ 
ـــده و  ـــق ش ـــه محق ـــن بودج ـــان از ای ـــارد توم میلی
بـــا توجـــه بـــه درپیـــش بـــودن روزهـــای پایانـــی 
ـــه  ـــزان ب ـــن می ـــود ای ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــال پی س

ــود. ــد نزدیـــک شـ ۸۵ درصـ
ـــه  ـــزان از بودج ـــن می ـــق ای ـــه داد: تحق وی ادام
۸۹ میلیـــارد تومانـــی مصـــوب شـــهرداری مراغـــه 
ـــود  ـــادی و رک ـــت اقتص ـــه وضعی ـــت ک ـــی اس در حال
بـــازار مســـکن و ســـاخت و ســـازها بیـــش از هـــر 

زمانـــی احســـاس مـــی شـــود.
ـــوان  ـــه عن ـــاری ب ـــال ج ـــه س ـــان اینک ـــا بی وی ب
ســـال عمـــران و آبادانـــی شـــهری اســـت، اضافـــه 
کـــرد: تخصیـــص حـــدود ۴۸.۵ درصـــد از بودجـــه 

ــول  ــی در طـ ــش عمرانـ ــه بخـ ــاری بـ ــال جـ سـ
ــان از  ــوده و نشـ ــابقه بـ ــی سـ ــر بـ ــالیان اخیـ سـ

ــهرداری اســـت. ــی شـ ــرد عمرانـ رویکـ
وی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح هـــای اجـــرا شـــده 
ــل  ــرض پـ ــت: تعـ ــه گفـ ــهری مراغـ ــران شـ عمـ
دژبانـــی و احـــداث بوســـتان نیایـــش در کنـــار 
ـــم  ـــازی مه ـــاده رو س ـــزی و پی ـــفالت ری ـــت آس نهض
ـــاری  ـــال ج ـــده در س ـــرا ش ـــای اج ـــرح ه ـــن ط تری

توســـط شـــهرداری بـــوده اســـت.
ــرح  ــی طـ ــات اجرایـ ــاز عملیـ ــزود: آغـ وی افـ
ــری، ۴۵  ــای ۶۵ متـ ــان هـ ــداث خیابـ ــای احـ هـ
متـــری شـــهید ســـردار ســـلیمانی حـــد فاصـــل 
میـــدان ســـهند تـــا میـــدان مـــادر و ۳۵ متـــری 
ـــت  ـــی اس ـــرح های ـــه ط ـــهر از جمل ـــه گلش ـــر ب الغدی

کـــه در ســـال جـــاری آغـــاز شـــده اســـت.
هـــای  طـــرح  اجـــرای  داد:   ادامـــه  وی 
مسیرگشـــایی کـــه در طـــول ســـال هـــای اخیـــر 
کـــم نظیـــر بـــوده، زمینـــه ســـاز گشـــودن گـــره 

ــه در  ــهری مراغـ ــی درون شـ ــور ترافیکـ ــای کـ هـ
ـــت. ـــهر اس ـــعه ش ـــز توس ـــده و نی ـــای آین ـــال ه س

وی بـــا اشـــاره بـــه بودجـــه ۱۱۰ میلیـــارد 
تومانـــی شـــهرداری مراغـــه بـــرای ســـال آینـــده 
ــژه  ــال ویـ ــز سـ ــده نیـ ــال آینـ ــرد: سـ ــه کـ اضافـ
ای بـــرای اجـــرای طـــرح هـــای بـــزرگ عمـــران 
ــایی  ــای مسیرگشـ ــرح هـ ــژه طـ ــه ویـ ــهری بـ شـ

خواهـــد بـــود.
ــای  ــی هـ ــا رایزنـ ــت: بـ ــه گفـ ــهردار مراغـ شـ
انجـــام شـــده، بـــا مشـــارکت و ســـرمایه گـــذاری 
ـــم  ـــرارگاه خات ـــام )ره( و ق ـــان ام ـــی فرم ـــتاد اجرای س
ـــز در  ـــی نی ـــزرگ عمران ـــای ب ـــرح ه ـــا )ص( ط االنبی
ـــود. ـــی ش ـــام م ـــه انج ـــهر مراغ ـــده در ش ـــال آین س

ـــز  ـــذر و نی ـــد روگ ـــرای چن ـــزود: اج ـــدی اف احم
احـــداث مجتمـــع هـــای مســـکونی ارزان قیمـــت 
ـــارکت  ـــا مش ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــرح های ـــه ط از جمل
ایـــن نهادهـــا در شـــهر مراغـــه در ســـال آینـــده 

انجـــام خواهـــد شـــد.

شهردار مراغه مطرح کرد؛

اجرای طرح های مسیرگشایی در مراغه، زمینه ساز گشودن 
گره های کور ترافیکی درون شهری در سال های آینده است
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عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
 FATF قبــل از اینکــه ایــران در لیســت ســیاه
قــرار بگیــرد، هیــچ مــراوده اقتصــادی بیــن ایــران و 
دیگــر کشــورها انجــام نمی شــد، لــذا FATF هیــچ 

ــدارد. ــا ن ــام ارزی م ــری در نظ تأثی
بــه گــزارش مهــر، محمدرضــا پورابراهیمــی 
دربــاره وضعیــت بــازار ارز گفــت: وضعیــت بــازار ارز 
ــا  ــزی ت ــک مرک ــه بان ــن اســت ک ــده ای نشــان دهن
ــر اوضــاع تســلط داشــته باشــد و  حــدی توانســته ب
ــد. ــت کن ــازار را در بحــث عرضــه و تقاضــا مدیری ب

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد: ما 
ــا ســخت ترین تحریم هــای دشــمن روبــرو هســتیم  ب
و آمریکایی هــا اجــازه نمی دهنــد یــک دالر مــراودات 
اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای مختلــف انجــام شــود. 
بعــد از خــروج آمریکایی هــا از برجــام و شــرایط 
جدیــدی کــه در اقتصــاد کشــور پیــش آمــد، شــرایط 

ســختی بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل شــد.
وی گفــت: در طــول یــک ســال گذشــته حــدود 
۸۰ میلیــارد دالر مــراودات اقتصــادی ایــران در 
ــذا  بخــش صــادرات و واردات انجــام شــده اســت، ل
ــران  ــاد ای ــف اقتص ــرای توق ــا ب ــالش آمریکایی ه ت
ــن  ــی در ای ــه محدودیت های ــورد. البت ــت خ شکس

ــود دارد. ــوص وج خص
پورابراهیمــی در خصــوص علــت تشــدید التهابات 

ارزی تصریــح کــرد: تصمیــم اخیــر FATF موجــب 
تشــدید التهــاب بــازار ارز شــد. البتــه تأثیــر واقعــی 
ــت  ــران در لیس ــرار دادن ای ــم FATF در ق تصمی
ســیاه در اقتصــاد کشــور تأثیــر محسوســی نیســت.

وی اظهــار داشــت: قبــل از اینکــه ایران در لیســت 
ــراوده  ــچ م ــاًل هی ــرد، عم ــرار بگی ــیاه FATF ق س
ــران و کشــورهای مختلــف  علنــی اقتصــادی بیــن ای
ــک  ــران در بل ــن ای ــرار گرفت ــذا ق ــد، ل ــام نمی ش انج
لیســت هیــچ تأثیــری در نظــام ارزی مــا نداشــت امــا 
اعــالم ایــن خبــر تأثیــر روانــی بــر بــازار ارز گذاشــت.

کــه  زمانــی  داشــت:  اظهــار  پورابرهیمــی 
 FATF کردنــد،  امضــا  را  برجــام  آمریکایی هــا 
ــا جمهــوری اســالمی  ــه همــکاری ارزی ب هیــچ گون
نداشــت و اجــازه ندادنــد حتــی جمهــوری اســالمی 
ــدک ارزی را در  ــارات ان ــمی اعتب ــورت رس ــه ص ب

ــد. ــا کن ــه ج ــادالت جاب مب
 FATF وی تصریـــح کـــرد: تصمیـــم اخیـــر
ــکا  ــا و آمریـ ــار اروپـ ــد رفتـ ــده تأییـ ــان دهنـ نشـ
علیـــه ایـــران اســـت. قبـــل از ایـــن تصمیـــم نیـــز، 
ـــاد  ـــا اقتص ـــا دور زدن تحریم ه ـــالمی ب ـــوری اس جمه

ـــیر  ـــان مس ـــم هم ـــرد و االن ه ـــش می ب ـــور را پی کش
را ادامـــه می دهـــد. فضـــای روانـــی کوتـــاه مدتـــی 
ـــن  ـــات ای ـــب التهاب ـــت و موج ـــم اس ـــازار ارز حاک در ب
ـــالش  ـــام ت ـــد تم ـــت بای ـــا دول ـــت ام ـــده اس ـــازار ش ب
خـــود را بـــه کار بنـــدد کـــه صـــادرات غیرنفتـــی 

خـــود را افزایـــش دهـــد.
ــو  ــک س ــه داد: از ی ــان ادام ــردم کرم ــده م نماین
ــدند از  ــور وارد می ش ــه کش ــاًل ب ــه قب ــی ک کاالهای
طریــق ســاماندهی تولیــد در داخــل تولیــد می شــوند 
ــی  ــد خوب ــی رون ــادرات غیرنفت ــر ص ــوی دیگ و از س
ــکالت  ــا و مش ــه تحریم ه ــم هم ــی رغ ــذا عل دارد، ل

ــا مثبــت اســت. ــی م ــراز بازرگان اقتصــادی، ت
ارزی  سیاســت های  بایــد  البتــه  افــزود:  وی 
متناســب بــا شــرایط ســال آینــده اصــالح شــود، مــا 
ــا  ــم. ب ــت می کنی ــزی حمای ــک مرک ــات بان از اقدام
توجــه بــه اینکــه امســال بــه دلیــل شــرایط بیمــاری 
ــروج از کشــور  ــت خ ــرای ارز جه ــا ب ــا تقاضاه کرون
کاهــش یافتــه اســت، بانــک مرکــزی می توانــد 
ــازار ارز را  ــاب ب ــازار، الته ــه ب ــی ب ــادل بخش ــا تع ب

ــد. ــت کن مدیری
پورابراهیمــی در پایــان بــه مــردم توصیــه کــرد: 
بــه بــازار ارز بــه عنــوان بــازار ســرمایه گــذاری نــگاه 
نکننــد. کســانی کــه در تابســتان ۹۷ ارز را بــه نــرخ 
۱۷ هــزار تومــان خریدنــد، مجبــور شــدند همــان ارز 
ــانند.  ــروش برس ــه ف ــان ب ــزار توم ــرخ ۱۱ ه ــا ن را ب
ــرمایه  ــرای س ــازار ب ــن ب ــر امن تری ــال حاض در ح
ــازده  ــه ب ــرمایه اســت ک ــورس و س ــازار ب ــذاری ب گ

ــی دارد. بســیار باالی

پورابراهیمی:

FATF تاثیری درنظام ارزی ندارد

آزمایـش مثبـت کرونـا بـرای یکـی از شـرکت کنندگان در نشسـت 
محافظـه کاران آمریـکا باعـث ایجـاد نگرانـی از احتمال ابتال بـه کرونا در 
مقام هـای حاضـر در ایـن نشسـت از جملـه ترامـپ و پنس شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، شـبکه خبـری سـی ان ان گـزارش داد کـه آزمایش 
اقـدام سیاسـی  از شـرکت کنندگان در »کنفرانـس  بـرای یکـی  کرونـا 
محافظـه کاران« در آمریـکا کـه هفتـه گذشـته برگزار شـد، بیـم ابتال به 

کرونـا در شـرکت کنندگان در ایـن نشسـت را در پـی داشـته اسـت.
دونالــد ترامــپ رییــس جمهــوری آمریــکا، مایــک پنــس معــاون او 
و بســیاری از مقام هــای دولتــی و اعضــای کنگــره ایــن کشــور در ایــن 

نشســت حضــور داشــتند.
ــری  ــس خب ــنگتن( در کنفران ــت واش ــه وق ــنبه )ب ــپ روز ش ترام
ــا »ژائیــر بولســونارو« رییــس جمهــوری برزیــل گفــت کــه  مشــترک ب
ــا نیســت و  ــه کرون ــا وجــود شــرکت در ایــن نشســت نگــران ابتــال ب ب
ــرد. ــد ک ــو نخواه ــز لغ ــود را نی ــی خ ــای انتخابات ــک از تجمع ه هیچ ی

امــا »تــد کــروز« ســناتور ایالــت تگــزاس بامــداد دوشــنبه در پیامــی 
ــت  ــن نشس ــا در ای ــه کرون ــال ب ــرد مبت ــا ف ــه ب ــر داد ک ــری خب توئیت
تمــاس داشــته و بــا او دســت داده اســت، امــا عالئــم ایــن بیمــاری را در 

ــد. ــاهده نمی کن ــود مش خ

ــه  ــود را در خان ــه خ ــن هفت ــه ای ــت ک ــود گف ــن وج ــا ای ــروز ب ک
قرنطینــه می کنــد تــا دوره پنهــان ۱۴ روزه ایــن بیمــاری کامــل شــود 

ــد داد. ــه خواه ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ــپس ب و س
 روز شــنبه نیــز آزمایــش ابتــال به کرونــای دو نفر از شــرکت کنندگان 
در کنفرانــس شــورای امــور عمومــی آمریــکا و اســرائیل )آیپک( از شــهر 
ــن امــر موجــب هــراس شــرکت کنندگان  ــورک مثبــت اعــالم و ای نیوی

در ایــن نشســت از احتمــال ســرایت بیمــاری بــه آنهــا شــد.

آیپـک هفتـه گذشـته در بحبوحـه نگرانی هـا دربـاره شـیوع ویـروس 
کرونا در سراسـر آمریکا، اجالسـی را در  واشـنگتن دی سـی برگزار کرد.

ــروز(   ــه )دی ــر جمع ــا عص ــورک ت ــدار نیوی ــوم«و فرمان ــدرو ک »ان
ابتــالی ۱۱ نفــر در شــهر نیویــورک بــه ویــروس کرونــا را تاییــد کــرده 
بــود. ایــن ویــروس بــه چهــار شهرســتان ایالــت نیویــورک نیــز ســرایت 

کــرده اســت.
آیپــک در توئیتــی آزمایــش مثبــت ایــن دو شــرکت کننده از 
ــره  ــرکت کننده در زم ــن دو ش ــت: ای ــرده و نوش ــد ک ــورک را تایی نیوی
۴۴ نفــر از افــراد در ایالــت نیویــورک هســتند کــه مبتــال بــه ویــروس 
ــته  ــت خواس ــن ایال ــاکنان ای ــر از س ــزار نف ــتکم از ۴ ه ــده اند. دس ش
ــود را  ــا خ ــاری کرون ــترس بیم ــری از گس ــرای جلوگی ــت ب ــده اس ش

ــد. ــه کنن قرنطین
ــت  ــیوع یاف ــن ش ــان چی ــهر ووه ــدا از ش ــه ابت ــا ک ــروس کرون وی
اکنــون بســیاری از کشــورها و از جملــه ســاکنان آمریــکا را نیــز مبتــال 

کــرده اســت.
رســانه های آمریــکا از برنامــه ای بــرای دور کاری شــدن امــور 
مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور و برگــزاری جلســات از طریــق 

تله کنفــراس بــه خاطــر تهدیــد کرونــا گــزارش داده انــد.

ترس مقام های آمریکایی از ابتال به کرونا در نشست محافظه کاران

دریابـان شـمخانی در ادامه سـفر خود بـه عراق با 
رییـس جمهور عـراق دیدار و گفـت و گو کرد. 

ــی شــمخانی در  ــان عل ــزارش ایســنا، دریاب ــه گ ب
ــا  ــراق ب ــور ع ــس جمه ــح رئی ــم صال ــا بره ــدار ب دی
تاکیــد بــر موضــع اصولــی جمهــوری اســالمی ایــران 
کــه همــان حمایــت مســتمر از حاکمیــت، اســتقالل 
و اراده مــردم عــراق اســت، گفــت: ســاختار سیاســی 
عــراق بســیار مترقــی و مســتحکم اســت و مــی توانــد 
بــر نوســانات سیاســی و اجتماعــی اخیــر فائــق شــود.

 شــمخانی افــزود: ملــت هوشــمند و بــا فرهنــگ 
عــراق کــه بــا مجاهــدت کــم نظیــر، فتنــه تروریســم 
تکفیــری را بــه شکســت و زبونــی کشــاندند، مصالــح 
و منافــع خــود را بــه خوبــی تشــخیص مــی دهنــد و 
نیــازی بــه حضــور و اعمــال نظــر بیگانــگان ندارنــد.

وی اظهارامیـدواری کـرد کـه با مشـارکت و سـعه 
صـدر مجموعه گروه هـای سیاسـی و جناح های قومی 
و مذهبـی هرچـه سـریعتر دولت برآمده از خواسـت و 

اراده مـردم عـراق اداره امـور کشـور بر عهـده بگیرد.
 دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی گفت:رهبــران 
ــی،  ــبات سیاس ــعه مناس ــر توس ــور ب ــی دو کش عال
ــد و  ــد دارن ــه تاکی ــی دو جانب ــادی و فرهنگ اقتص
مســاعی رییــس جمهــور محتــرم عــراق بــرای 
تحقــق ایــن مهــم بســیار تاثیــر گــذار بــوده اســت .

عراق کشوری مستقل با حاکمیتی مقتدر است
 برهــم صالــح رییــس جمهــور عــراق نیــز در ایــن 
دیــدار بــا تاکیــد بــر مطالبــات بــه حــق مــردم عــراق 
در اعتراضــات اخیــر ایــن کشــور گفــت: مــردم عــراق 
ــه  ــتند از جمل ــی داش ــر مطالبات ــات اخی در اعتراض
کمبــود خدمــات و مقابلــه بــا گســترش فســاد، لــذا 
ــت  ــد دول ــت و بای ــروری اس ــری ض ــات ام اصالح
ــرد و  ــت ک ــردم تقوی ــات م ــق مطالب ــرای تحق را ب

ــرد. ــل ک ــه فرصــت تبدی ــی را ب ــای کنون چالش ه

نحــوه  در خصــوص  عــراق  جمهــور  رییــس 
ــاب  ــور گفت:انتخ ــن کش ــر ای ــت وزی ــاب نخس انتخ
نخســت وزیــر جدیــد بــر عهــده بیــت شــیعی اســت 
ــه  کــه بایــد حمایــت اکــراد و اهــل ســنت را نیــز ب
دنبــال داشــته باشــد.باید در معرفــی نخســت وزیــر 
جدیــد و تشــکیل حکومــت و بازگردانــدن ثبــات بــه 
ــران  ــور از بح ــا راه عب ــود و تنه ــریع نم ــراق تس ع

ــراق اســت. ــی در ع ــی کشــور، وحــدت مل کنون
ــح گفــت: شــهادت ســردار ســلیمانی  برهــم صال

ــه  ــنگینی ب ــه س ــدس ضرب ــدی المهن ــاج ابومه و ح
محــور مقاومــت بــود، ونبایــد ایــن رخــداد تلــخ روند 
ــف  ــت را متوق ــمنان مقاوم ــا دش ــداوم ب ــارزه م مب
ــران  ــم، ای ــا تروریس ــارزه ب ــخت مب ــد.در راه س کن
ــوده  ــراق ب ــت ع ــت و مل ــراه دول ــار و هم ــواره ی هم
اســت و مــا قــدردان دولــت و ملــت ایــران هســتیم.

ــه  ــن ک ــادآوری ای ــا ی ــراق ب ــور ع ــس جمه ریی
خطــر بازگشــت مجــدد داعــش جــدی اســت، 
بایــد همکاری هــای مســتمر دو کشــور  گفــت: 
ــا  ــارزه ب ــژه در مب ــه وی ــف ب ــای مختل در زمینه ه

تروریســم وافــراط گرایــی گســترش یابــد.
وی افزود:عمــق روابــط تاریخــی و منافــع دو 
ــه نقطــه  ــیدن ب ــرای رس ــش رو ب کشــور مســیر پی
ــر  ــت.حکومت ها تغیی ــرده اس ــم ک ــوب را فراه مطل
ــتند  ــی هس ــورها باق ــا و کش ــا ملت ه ــد ام می یابن
ــدار،  ــراق پای ــران و ع ــت ای ــن دو مل ــط بی ــذا رواب ل

ــت. ــرفت اس ــد و پیش ــه رش ــگی و رو ب همیش
ــا اشــاره بــه   برهــم صالــح درپیــان ایــن دیــدار ب
پیــاده روی اربعیــن گفــت: حماســه اربعیــن حســینی 
ــی و اســتقبال  ــون ایران ــش از ســه میلی ــارت بی و زی
ــاد و  ــش اتح ــا نمای ــراق از آنه ــردم ع ــی م و پذیرای
بــرادری دو ملــت و حاکــی از پیونــد عمیــق دو کشــور 
ــد. ــر می کن ــان را بی تاثی ــه بدخواه ــه توطئ ــت ک اس

ــر  ــت: هـ ــان نوشـ ــورای نگهبـ ــخنگوی شـ سـ
ــف  ــوان تخلـ ــا عنـ ــه بـ ــکایتی کـ ــزارش و شـ گـ
ـــون  ـــق قان ـــاً طب ـــده، لزوم ـــال ش ـــورا ارس ـــرای ش ب

تخلـــف نیســـت. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
ـــان  ـــی ســـخنگوی شـــورای نگهب عباســـعلی کدخدای
در صفحـــه شـــخصی خـــود در اینســـتاگرام نوشـــت: 
در وانفســـای حملـــه ویـــروس منحـــوس، کار در 
شـــورای نگهبـــان متوقـــف نبـــود و بررســـی 
انتخابیـــه  حوزه هـــای  در  انتخابـــات  صحـــت 
ــی  ــت برخـ ــه صحـ ــت کـ ــام اسـ ــال انجـ در حـ
حوزه هـــا بـــه اســـتحضار مـــردم عزیـــز رســـیده 

اســـت.
ایـــن روز هـــا شـــکایاتی از جملـــه درخواســـت 
ابطـــال انتخابـــات! در برخـــی از حوزه هایـــی کـــه 
رقابـــت میـــان داوطلبـــان شـــدید بـــوده اســـت 
ـــن خصـــوص  ـــت. در ای ـــده اس ـــال ش ـــا ارس ـــرای م ب
چنـــد نکتـــه بایـــد مـــورد توجـــه مـــردم عزیـــز 

قـــرار گیـــرد:
۱. هـــر گـــزارش و شـــکایتی کـــه بـــا عنـــوان 
ـــق  ـــاً طب ـــده، لزوم ـــال ش ـــورا ارس ـــرای ش ـــف ب تخل
قانـــون تخلـــف نیســـت. تخلـــف تنهـــا مـــواردی 
ــده  ــی شـ ــرم تلقـ ــون« جـ ــه در »قانـ ــت کـ اسـ

باشـــد.
ـــری  ـــل پیگی ـــی قاب ـــا گزارش ـــکایت ی ـــر ش ۲. ه
ــا مـــواردی قابـــل  ــا رســـیدگی نیســـت و تنهـ یـ

رســـیدگی اســـت کـــه مســـتند و دقیـــق باشـــد. 
ــد در  ــتند نمی توانـ ــر مسـ ــی و غیـ ــکایات کلـ شـ
تصمیـــم گیری هـــا مؤثـــر باشـــد یـــا مـــورد 

ــرد. ــرار گیـ ــع قانونـــی قـ ــه مراجـ توجـ
۳. گزارش هایـــی کـــه مســـتند و بـــا جزئیـــات 
ـــتانی  ـــر اس ـــه دفات ـــتر ب ـــی بیش ـــرای بررس ـــود ب ب
ارســـال شـــد. بـــه برخـــی حوزه هایـــی کـــه 
ــده  ــل شـ ــا واصـ ــتند از آن هـ ــکایت های مسـ شـ
بـــود، بازرســـان شـــورا اعـــزام شـــدند. در برخـــی 
مـــوارد مثـــل حـــوزه زاهـــدان حتـــی بازشـــماری 
آرا نیـــز صـــورت گرفـــت، امـــا نتیجـــه تغییـــری 
نکـــرد. البتـــه گـــزارش نهایـــی از حوزه هـــای 
ـــیاری  ـــا بس ـــد. ب ـــد ش ـــالم خواه ـــزودی اع ـــر ب دیگ
از تخلفـــات انتخاباتـــی هـــم توســـط مراجـــع 
مختلـــف برخـــورد شـــد. در مـــواردی متخلفـــان 
ـــت  ـــتانی بازداش ـــی و دادس ـــروی انتظام ـــط نی توس
ـــی  ـــده قضای ـــر پرون ـــده ای دیگ ـــرای ع ـــده اند و ب ش
ـــز  ـــددی نی ـــواردی متع ـــت. در م ـــده اس ـــکیل ش تش

ـــد. ـــل ش ـــکل ح ـــر مش ـــا تذک ب
و  انتخاباتـــی  تخلفـــات  بـــا  برخـــورد   .۴

رســـیدگی بـــه آن هـــا صرفـــاً بـــر دوش شـــورای 
نگهبـــان نیســـت و نهاد هـــای دیگـــر نظیـــر 
فرمانداری هـــا، قـــوه قضائیـــه و نیـــروی انتظامـــی 
ــی  ــئولیت ها و تکالیفـ ــه مسـ ــن زمینـ ــز در ایـ نیـ

دارنـــد.

نتیجه رسیدگی به هر تخلفی ابطال 
انتخابات نیست

بطـــور مثـــال در مـــاده ۵۶ قانـــون انتخابـــات 
مجلـــس، برخـــورد بـــا تبلیغـــات غیرمجـــاز بـــر 
قضایـــی  و  انتظامـــی  اداری،  مراجـــع  عهـــده 
دیگـــر،  مـــواد  در  اســـت.  شـــده  گذاشـــته 

مجـــازات تخلفـــات در زمینـــه خریـــد و فـــروش 
ــات،  ــر انتخابـ ــع در امـ ــا تطمیـ ــد یـ رای، تهدیـ
اخـــالل در فرآینـــد رای گیـــری، ســـو اســـتفاده 
ــا  ــان یـ ــداری مجریـ ــی، جانبـ ــات دولتـ از امکانـ
مـــواردی شـــامل  و...  داوطلبـــان  از  ناظـــران 
ـــت  ـــت از عضوی ـــدی، محرومی ـــزای نق ـــس، ج حب
ــن  ــارت و ... تعییـ ــی و نظـ ــای اجرایـ در هیات هـ
شـــده و خـــارج از حیطـــه وظایـــف شـــورای 

ــت. ــان اسـ نگهبـ
ـــال  ـــی ابط ـــر تخلف ـــه ه ـــیدگی ب ـــه رس ۵. نتیج
ـــدیدترین  ـــات ش ـــال انتخاب ـــت. ابط ـــات نیس انتخاب
ــا تخلفاتـــی اســـت کـــه  و باالتریـــن برخـــورد بـ
در سرنوشـــت انتخابـــات مؤثـــر بـــوده اســـت. بـــا 
ـــزاران  ـــوان ه ـــتند نمی ت ـــر مس ـــزارش غی ـــد گ چن
ــرد.  ــل کـ ــدوق را باطـ ــک صنـ ــالم در یـ رأی سـ
بـــا تخلـــف جزئـــی چنـــد نفـــر نیـــز نمی تـــوان 
ــات  ــزاری انتخابـ ــر در برگـ ــزاران نفـ ــالش هـ تـ

ســـالم یـــک حـــوزه را نابـــود کـــرد.
حق الناس یعنی 
صیانت از همه آرای سالم

شمخانی: 

مردم عراق برای تامین امنیت خود نیازی به حضور بیگانگان ندارند

پاسخ کدخدایی به درخواست عده ای
 برای ابطال انتخابات در برخی از حوزه ها 

الریجانی:
 همه دستگاه ها باید از تصمیمات ستاد 

ملی مبارزه با کرونا تبعیت کنند

ــات  ــالمی از مصوب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
جدیــد شــورای عالــی امنیــت ملــی مبنــی بــر لــزوم 
تبعیــت همــه دســتگاه ها از تصمیمــات ســتاد ملــی 
ــای  ــش ه ــکاری بخ ــوه هم ــا و نح ــا کرون ــارزه ب مب

ــا ایــن ســتاد خبــر داد.    مختلــف کشــور ب
ــس  ــی در جل ــی الریجان ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
هــای کــه بــا حضــور ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت 
و درمــان و جمعــی از نماینــدگان مجلــس بــه 
منظــور بررســی آخریــن تحــوالت و اقدامــات انجــام 
شــده در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در صحــن 
پارلمــان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: مســئله کرونــا 
ــه  ــرد و ب ــدا ک ــاد گســتردهای پی ــا ابع در کشــور م
ــیوع آن  ــا ش ــه ب ــی در مقابل ــه تمهیدات ــم آن ک رغ
ــی دو  ــفانه از یک ــی متاس ــود، ول ــه ب ــورت گرفت ص

ــت.   ــر رف ــتان فرات اس
ــه  ــزود: البت رییــس مجلــس شــورای اســالمی اف
ــاری  ــن بیم ــه ای ــن ک ــوع و ای ــای موض ــه ه ریش
چگونــه بــه بخشــهای مختلــف تســری یافتــه 
ــد،   ــایی ش ــت شناس ــر بهداش ــوی وزی ــت، از س اس
ــن کار  ــی ای ــری اندیشــیدند و ســتاد اصل ــذا تدابی ل
ــن  ــت ای ــوولیت مدیری ــز مس ــت نی در وزارت بهداش

ــت.   ــده گرف ــه عه ــوع را ب موض
الریجانــی بــا بیــان ایــن کــه ســتاد ملــی مقابلــه 
ــد،  ــوردار باش ــی برخ ــدرت کاف ــد از ق ــا بای ــا کرون ب
ــی  ــورای عال ــاس در ش ــن اس ــر همی ــه داد: ب ادام
ــها از  ــام بخش ــه تم ــد ک ــب ش ــی تصوی ــت مل امنی

ــد.   ــت کنن ــی تبعی ــتاد مل ــن س ــم ای تصمی
ـــتردهای در  ـــات گس ـــه اقدام ـــان اینک ـــا بی وی ب
مقابلـــه بـــا شـــیوع ایـــن بیمـــاری انجـــام شـــد، 
ــوع  ــر موضـ ــور درگیـ ــش از ۱۰۰ کشـ ــت: بیـ گفـ
ویـــروس کرونـــا شـــدهاند کـــه هـــم تبعـــات 
ـــام  ـــادی دارد و تم ـــائل اقتص ـــم مس ـــتی و ه بهداش
ـــه  ـــی مقابل ـــتاد مل ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــالش ب ت

بـــا کرونـــا توفیـــق پیـــدا کنـــد.  
گذشــته  روز  کــرد:  تاکیــد  مجلــس  رییــس 
ــی  ــی گزارش ــت مل ــی امنی ــورای عال ــدداً در ش مج
ــا و  ــتگاه ه ــه دس ــد ک ــه ش ــن ارائ ــر ای ــی ب مبن
ــته  ــد داش ــی بای ــه کمکهای ــف چ ــهای مختل بخش
باشــند تــا مــردم کمتــر متضــرر شــوند و مصوباتــی 
ــن خصــوص نحــوه همــکاری دســتگاهها  ــز در ای نی
ــید.   ــب رس ــه تصوی ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــا س ب
برگــزاری جلســات   عــدم  دربــاره  الریجانــی 
صحــن علنــی مجلــس در ایــن روزهــا نیــز توضیــح 
داد: بــه دلیــل مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، 

ــم. ــزار کنی ــس را برگ ــات مجل ــتیم جلس نتوانس
وی توضیــح داد: جلســه امــروز بــا ایــن هــدف 
ــوزه  ــص در ح ــدگان متخص ــه نماین ــد ک ــکیل ش تش
بهداشــت و درمــان و ســایر نمایندگانــی که از شــهرهای 
مختلــف اطالعــات میدانــی دارنــد، در رایزنــی بــا ایــن 

ــی اتخــاذ شــود.   ــد و  تصمیمات ــرار گیرن ســتاد ق
در ابتـــدای ایـــن جلســـه، ســـعید نمکـــی 
ــان و آمـــوزش پزشـــکی و  ــر بهداشـــت، درمـ وزیـ
ـــی  ـــا گزارش ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــس س رئی
ــر  ــام شـــده را بـــه ســـمع و نظـ ــات انجـ از اقدامـ

ــاند. ــدگان رسـ نماینـ

موالوردی :
مالحظاتی در قبال فجایع هند 

نداشته باشیم

ــر  ــوق بشـ ــت حقـ ــت حمایـ ــر کل جمعیـ دبیـ
زنـــان گفـــت: مـــا مســـئولیت بیشـــتری در قبـــال 
ـــانی  ـــات انس ـــد مالحظ ـــم و بای ـــد داری ـــع هن فجای
ـــر در  ـــات دیگ ـــه مالحظ ـــر هم ـــدم ب ـــی را مق و دین

دســـتور کار قـــرار دهیـــم.
بـــه گـــزارش مهـــر، شـــهیندخت مـــوالوردی، 
عضـــو شـــورای عالـــی سیاســـت گـــذاری اصـــالح 
از  حمایـــت  جمعیـــت  کل  دبیـــر  و  طلبـــان 
حقـــوق بشـــر زنـــان دربـــاره کشـــتار مســـلمانان 
ـــری  ـــع گی ـــه موض ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــتان گف هندوس
وزیـــر خارجـــه کشـــورمان در رابطـــه بـــا کشـــتار 
مســـلمانان در هنـــد معلـــوم می شـــود کـــه اصـــل 
ایـــن موضـــوع در چارچـــوب دســـتگاه سیاســـت 

خارجـــی مـــا در دســـتور کار اســـت.
ــه  ــد بـ ــا بایـ ــری مـ ــا کنش گـ ــزود: امـ وی افـ
ـــده باشـــد  ـــر و بازدارن نحـــوی شـــکل بگیـــرد کـــه مؤث
تـــا از تکـــرار چنیـــن جنایاتـــی جلوگیـــری کنـــد. 
ـــطح  ـــم در س ـــا ه ـــه م ـــت ک ـــاره الزم اس ـــن ب در ای
ــک  ــی یـ ــن المللـ ــطح بیـ ــم در سـ ــه و هـ منطقـ

سیاســـت مشـــخصی را تعریـــف کنیـــم.
ـــه  ـــت ک ـــن الزم اس ـــت: بنابرای ـــن گف وی همچنی
ایـــن موضـــوع هـــم در جمـــع کشـــورهای عضـــو 
ســـازمان همـــکاری اســـالمی )OIC( مطـــرح 
شـــود و هـــم بـــه نحـــوی از ســـایر ســـازوکارهای 
ــم. ــتفاده کنیـ ــود دارد اسـ ــه وجـ ــی کـ بین المللـ

امـــور  در  رئیس جمهـــور  ســـابق  معـــاون 
ـــاالی  ـــت ب ـــه ظرفی ـــاره ب ـــا اش ـــواده ب ـــان و خان زن
مدنـــی  نهادهـــای  و  مردمـــی  کمپین هـــای 
گفـــت: در روزهـــای اخیـــر شـــاهد بـــوده ام کـــه 
ــخص  ــه شـ ــده کـ ــدازی شـ ــی راه انـ کمپین هایـ
بنـــده را نیـــز در برخـــی از ایـــن کمپین هـــا 
ــر  ــیار مؤثـ ــد بسـ ــه می توانـ ــد کـ ــو کرده انـ عضـ
باشـــد و افـــکار عمومـــی جهـــان را نســـبت بـــه 
ــود  ــام می شـ ــد انجـ ــه در هنـ ــی کـ ــن فجایعـ ایـ

کنـــد. حســـاس تر 
ـــوع  ـــزاب در موض ـــش اح ـــاره نق ـــوالوردی درب م
ـــای  ـــن نهاده ـــم در ای ـــزاب ه ـــرد: اح ـــد ک ـــز تاکی نی
ــای  ــفانه فضـ ــا متأسـ ــد، امـ ــور دارنـ ــی حضـ مدنـ
ــروس  ــعاع ویـ ــان تحت الشـ ــور آنچنـ ــی کشـ فعلـ
ـــه  ـــائل ب ـــایر مس ـــه س ـــت ک ـــه اس ـــرار گرفت ـــا ق کرون

ـــت. ـــه اس ـــیه رفت حاش
ــی  ــای مدنـ ــی از ارکان نهادهـ ــزود: یکـ وی افـ
احـــزاب و تشـــکل های سیاســـی هســـتند و قطعـــاً 
ـــرده و کمـــک  ـــری ک ـــاره موضـــع گی ـــن ب ـــد در ای بای
کننـــد کـــه خشـــونت و افراطی گـــری در هـــر 
ـــوم و از  ـــی محک ـــر عنوان ـــت ه ـــکان و تح ـــان و م زم

ـــود. ـــری ش ـــرار آن جلوگی تک
ــد  ــان تاکیـ ــب در پایـ ــال اصالح طلـ ــن فعـ ایـ
کـــرد: از آنجـــا کـــه مـــا یـــک کشـــور اســـالمی 
ــن  ــال ایـ ــتری در قبـ ــئولیت بیشـ ــتیم مسـ هسـ
ـــی  ـــد مالحظـــات انســـانی و دین ـــم و بای ـــع داری فجای
ـــتور  ـــر در دس ـــات دیگ ـــه مالحظ ـــر هم ـــدم ب را مق

کار قـــرار دهیـــم.

دلنوشته

شبکه های 
مجازی
بعضی

از
بازیگران

را ،
بازیگوش

کرده !

)اکبر عظیم نیا(

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی- نوبت اول«
شــماره 2098001403000202 مــورخ 98/12/15 منــدرج در ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت شــماره 154 ســال 98
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه اصــاح بخــش 
ایســتگاه پمپــاژ ورودی مــدول اول تصفیــه خانــه فاضــاب مراغــه را از محــل اعتبــارات عمرانــی و بــا 
مشــخصات ذیــل بــه روش مناقصــه )عمومی( بــا ارزیابی کیفــی را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir بــه پیمانــکاران دارای صاحیــت واگــذار نمایــد.
مشخصات پروژه: 

الف- مبلغ برآورده اولیه: 24 میلیارد ریال
ب- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1200000000 ریال

ج- محل اجرای کار: مراغه
د- رشته و گروه پیمانکار: آب 

ه- مدت اجرای کار: 6 ماه
و- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور فراز آب

ز- محل اعتبار: عمرانی
ح- پپیشــنهاد دهنــده حائــز حداقــل امتیــاز ارزیابــی کیفــی الزم جهــت شــرکت در مناقصه مکلف 
اســت معــادل مبلــغ ســپرده، تضمیــن هــای معتبرتســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی 
شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را به صــورت اصل 
در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد. بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای 

مخــدوش،  ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
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 از مرز ترکمنستان 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و تاجیکســتان گفت: 
بدبختــی مــا از روزی شــروع شــد کــه وزارت بازرگانی 
را منحــل و وزارت صمــت را راه انــدازی کردنــد. امــروز 
ــرده اســت  ــود ک وزارت صمــت حــوزه تجــارت را ناب
ــوان  ــارات و ت ــم اختی ــارت ه ــعه تج ــازمان توس و س

ــدارد.  الزم را ن
ــنک در  ــین روش ــا، محمدحس ــزارش ایلن ــه گ ب
مــورد وضعیــت ۳۰ واگــن مــواد غذایــی کــه در 
ــت  ــرز ترکمنســتان در وضعی ــر در م ــای اخی هفته ه
ــن ۳۰  ــفانه ای ــت:  متاس ــت گف ــرار داش ــف ق بالتکلی
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــت خوردن ــن برگش واگ
ــه  ــا روحی ــئوالن م ــا مس ــروس کرون ــل وی ــه دلی ب
الزم بــرای پیگیــری ایــن موضوعــات را ندارنــد و بــه 
عبــارت دیگــر بالتکلیفــی و ســردرگمی مســئوالن را 

ــتیم. ــاهد هس ش
ــا  ــر کشــورها ب ــال اکث ــر ح ــه ه ــه داد: ب وی ادام
ایــن موضــوع درگیــر هســتند بنابرایــن مــا نبایــد از 
کســب و کارهــا و اقتصــاد غفلــت کنیــم و نیــاز داریــم 
تــا چــرخ اقتصــاد بچرخــد. مقصــد صادارتی بســیاری 
ــیای  ــان، آس ــتان های خراس ــا در اس ــدات م از تولی
میانــه اســت مثــال بســیاری از واحدهــای تولیدکننده 
خمیــر مایــع آمــاده صــادرات بــه ایــن کشــورها بــه 
ویــژه قزاقســتان هســتند کــه آ ن نیازمند بسترســازی 

اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و تاجیکســتان 
اظهــار داشــت: مســئوالن مــا بایــد بــه دنبــال تهیــه 
پروتکلــی باشــند تــا راهــکاری بــرای ادامــه صــادرات 
اندیشــیده شــود کــه اگــر ایــن گونــه باشــد می تــوان 

ــه داد. ــن ادام ــق واگ ــل از طری صــادرات را حداق
ــوی  ــد از س ــکل بای ــن پروت ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــا  ــفانه م ــه متاس ــد ک ــه می ش ــی تهی وزارت بازرگان
ــن کار  ــم و وزارت صمــت هــم ای ــن وزارت را نداری ای

را انجــام نمی دهــد.
روشــنک تصریــح کــرد: بدبختــی مــا از روزی 
ــی را منحــل و وزارت  شــروع شــد کــه وزارت بازرگان
ــوزه  ــت ح ــد. وزارت صم ــدازی کردن ــت را راه ان صم
ــعه  ــازمان توس ــت و س ــرده اس ــود ک ــارت را ناب تج

ــدارد. ــوان الزم را ن ــارات و ت ــم اختی ــارت ه تج

نفت ۳۰ درصد ارزان شد؛
سقوط تاریخی قیمت طالی سیاه

ــش  ــق کاه ــه تواف ــتیابی ب ــدم دس ــال ع ــه دنب ب
ــت  ــروش نف ــرای ف ــتان ب ــف عربس ــد و تخفی تولی
ــروز در  ــی و آســیایی، ام ــه مشــتریان اروپای خــود ب
ــقوط  ــد س ــت ۳۰ درص ــت نف ــالت، قیم ــاز معام آغ

ــد.  ــال ۳۰ دالری وارد ش ــه کان ــرد و ب ک
بــه گــزارش ایرنــا، روز جمعــه زمانــی کــه وزرای 
نفــت کشــورهای تولیــد کننــده اعــم از اوپــک و غیــر 
ــی  ــر کس ــدند، کمت ــی ش ــارج م ــن خ ــک از وی اوپ
فکــر مــی کــرد کــه قیمــت نفــت تنهــا دو روز بعــد 

از آن بــا کاهشــی بــی ســابقه رو بــه رو شــود. 
در واقـع در حالـی کـه روسـیه مهـر بطـالن را بـر 
توافـق کاهش تولید زد، عربسـتان نیز در پی فروپاشـی 
اوپـک پـالس، قیمـت گریدهـای نفتی خـود را کاهش 

داد تـا پـازل سـقوط قیمـت نفت تکمیل شـود.
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــت در حال ــقوط قیم ــن ش ای
ــرای  ــت ب ــده مف ــد کنن ــب کشــورهای تولی ــه اغل ک
ــی  ــد قیمــت های ــا کســری بودجــه نیازمن ــه ب مقابل

ــتند.  ــر هس ــب باالت ــه مرات ب
بــر ایــن اســاس قیمــت نفــت برنــت بــا کاهــش 
۲۸.۸ درصــدی بــه قیمــت ۳۲ دالر و ۲۳ ســنت در 
هــر بشــکه رســید کــه پاییــن تریــن قیمــت از ســال 
۲۰۱۴ تــا کنــون اســت و بزرگتریــن ریــزش روزانــه 

قیمــت را در تاریــخ ثبــت کــرده اســت.
ــی ســابقه  ــکا نیــز ســقوط ب نفــت شــاخص آمری
۳۱.۶ درصــدی را تجربــه گــرد و بــه قیمــت ۲۸ دالر 

و ۲۲ ســنت در هــر بشــکه معاملــه شــد.
ــن  ــش از ای ــل پی ــوک اوی ــی از ســهامداران ل یک
اعــالم کــرده بــود کــه روســیه بــه دلیــل لغــو توافــق 
ــا  ــه از ۱۰۰ ت ــک روزان ــا اوپ ــت ب ــد نف کاهــش تولی

۱۵۰میلیــون دلتــر زیــان مــی بینــد.
امــا بزرگتریــن بازنــده ایــن میــدان، نفــت هــای 
شــیل آمریــکا اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن قیمــت 
هــا تولیــد آن دیگــر اقتصــادی نخواهــد بــود و 
ــد افزایــش تولیــد ۶.۸ میلیــون بشــکه ای  مــی توان

ــد.  ــا خطــر جــدی مواجــه کن ــکا در روز را ب آمری
ــا روســیه روز جمعــه  توافــق ســه ســاله اوپــک ب
ــکه ای  ــون بش ــش ۱.۵ میلی ــنهاد کاه ــا رد پیش ب

ــت. ــان یاف ــیه پای ــت از روس ــد نف تولی

در طــول یــک هفتــه اخیــر دامنــه نوســان 
بــورس بــا تصمیــم هیــات مدیــره ســازمان بــورس از 
پنــج بــه دو درصــد کاهــش یافــت و پیــش از اینکــه 
بــه مرحلــه اجــرا برســد، بــه دســتور وزیــر اقتصــاد 
منتفــی شــد. بــا ایــن حال قــرار اســت سرنوشــت آن 
در جلســه فــردا )سه شــنبه( کــه بــا حضــور اعضــای 
هیــات مدیــره و شــورای عالــی بــورس برگــزار 
ــل  ــه مدیرعام ــه گفت ــود و ب ــن ش ــود، تعیی ــی ش م
ــوان نتیجــه نهایــی جلســه مذکــور  ــورس نمی ت فراب

را پیش بینــی کــرد. 
ــه  ــود ک ــزارش ایســنا، چهارشــنبه شــب ب ــه گ ب
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و همچنیــن شــرکت 
فرابــورس اطالعیــه ای اعــالم کردنــد کــه »بــه 
منظــور حمایــت از حقــوق و منافــع ســرمایه گذاران 
کلیــه  در  قیمــت  نوســان  دامنــه  مقــرر شــده 
نمادهــای معامالتــی در بــورس اوراق بهــادار تهــران 
و فرابــورس ایــران از روز شــنبه )۱۷ اســفندماه( بــه 
ــد  ــه تاکی ــن اطالعی ــد. در ای ــش یاب ــد کاه دو درص
ــورس  ــه فراب ــازار پای ــز ب ــو قرم ــه تابل ــود ک ــده ب ش
ــک درصــد  ــان ی ــه نوس ــاکان دارای دامن ــران کم ای
اســت و تغییــرات دامنــه نوســان در مقاطــع زمانــی 
ــد  ــری خواه ــل بازنگ ــرا قاب ــان اج ــه از زم ــه ماه س

ــود«. ب
ــادی را  ــای زی ــه واکنش ه ــم ک ــن تصمی ــر ای عم
از ســوی ســهام داران در پــی داشــت، بــه دو روز هــم 
نرســید و روز جمعــه، وزیــر اقتصــاد دســتور منتفــی 

شــدن تصمیــم مذکــور را صــادر کــرد.
در نهایــت ســعید فالح پــور - عضــو هیــات 
مدیــره ســازمان بــورس - بــه ایســنا اعــالم کــرد کــه 
ــورای  ــنبه در ش ــان روز سه ش ــه نوس ــش دامن کاه
ــری  ــورد آن تصمیم گی ــورس مطــرح و در م ــی ب عال

خواهــد شــد؛ هرچنــد رئیــس ســازمان بــورس 
بــه صــورت  اجــرای تصمیــم مذکــور  از  قبــل 
شــفاهی بــا اکثریــت اعضــای شــورای عالــی بــورس 

هماهنگی هــای الزم را انجــام داده بــود.

دلیل کاهش دامنه نوسان، 
کاهش سرعت هیجان بود

در ایــن راســتا امیــر هامونــی - مدیرعامــل 
ــورس  ــر اینکــه ســازمان ب ــد ب ــا تاکی ــورس -، ب فراب

و  اســت  تنظیم گــر  و  بــازار  رگوالتــور  نهــاد 
اختیــارات قانونــی دارد، اظهــار کــرد: شــورا هــم بــه 
ــات  ــی اســت. هی همیــن ترتیــب سیاســت گذار اصل
ــه  ــی ک ــارات و وظایف ــق اختی ــازمان طب ــره س مدی
طبــق قانــون دارد، می توانــد از اختیــارات خــود 
ــد. ــک کن ــازار کم ــری ب ــه تنظیم گ ــتفاده و ب اس

ــا  ــان بـ ــه نوسـ ــش دامنـ ــه داد: کاهـ وی ادامـ
هـــدف کاهـــش ریســـک های ســـرمایه گذاری، 
ــازار  ــه در بـ ــتمی کـ ــک های سیسـ ــش ریسـ کاهـ
ــل  ــرای تحلیـ ــت بـ ــش فرصـ ــود دارد و افزایـ وجـ
بـــوده اســـت تـــا مـــردم زمـــان بیشـــتری بـــرای 
ــن  ــند. ایـ ــته باشـ ــردن داشـ ــر کـ ــل و فکـ تحلیـ
تصمیـــم بـــه لحـــاظ تخصصـــی در بـــازار، قابـــل 
دفـــاع اســـت تـــا بـــا کاهـــش دامنـــه نوســـان از 
ـــرعت  ـــری س ـــد دیگ ـــا درص ـــد ی ـــه دو درص ـــج ب پن
هیجـــان را کـــم کنیـــم. امـــا شـــورای عالـــی 
ـــاس  ـــر اس ـــد ب ـــون می توان ـــق قان ـــم طب ـــورس ه ب
سیاســـت گذاری کالن و بنـــا بـــه صـــالح کشـــور 
تصمیم گیـــری کنـــد و تصمیـــم را منتفـــی کنـــد.

مدیرعامـــل فرابـــورس بـــا اشـــاره بـــه جلســـه 
روز آینـــده در مـــورد تصمیم گیـــری در زمینـــه 
ـــان روز  ـــه نوس ـــش دامن ـــت: کاه ـــان، گف ـــه نوس دامن
سه شـــنبه در شـــورا طبـــق نظـــر هیـــات مدیـــره 
ـــه  ـــه ای گرفت ـــر نتیج ـــود و ه ـــرح می ش ـــازمان ط س
ــود. نمی تـــوان  ــه بـــازار اعـــالم می شـ شـــود بـ
ــازمان و شـــورا  نتیجـــه را پیش بینـــی کـــرد و سـ

ــد. ــری کننـ ــد تصمیم گیـ بایـ

در شورای عالی بورس

دامنه نوسان بورس امروز تعیین می شود

ــن  ــز از اختصــاص بودجــه از ســوی ای ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
اتــاق بــرای کمــک بــه کســب و کارهایــی کــه بــر اثــر شــیوع بیمــاری 

ــر داد.  ــد، خب ــکل برخورده ان ــه مش ــا ب کرون
بـــه گـــزارش فـــارس، یونـــس ژائلـــه بـــا اشـــاره بـــه موقعیـــت 
بوجـــود آمـــاده در اثـــر شـــیوع بیمـــاری کرونـــا اظهـــار داشـــت: در 
شـــورای تامیـــن اقتصـــادی اتـــاق بازرگانـــی و در راســـتای کمـــک 
ـــه  ـــاص بودج ـــا اختص ـــاء ب ـــام اعض ـــهریان، تم ـــب و کار همش ـــه کس ب
موافقـــت کردنـــد چـــرا کـــه خـــود را در کنـــار مـــردم و جزئـــی از 
ـــار  ـــت در کن ـــن موقعی ـــه در ای ـــد ک ـــی دانن ـــه م ـــزرگ جامع ـــواده ب خان

ـــیم. ـــد باش ـــم بای ه
ــن بودجــه از  ــزود: ای ــا اف ــن بودجــه را اعــالم نکــرد ام ــم ای  وی رق
طریــق خیریــه هــای فعــال در اختیــار واجدیــن شــرایط قــرار خواهــد 
گرفــت کــه بوســیله همیــن موسســات خیریــه شناســایی مــی شــوند.

ــه در  ــه در ســطح اســتان را ک ــات صــورت گرفت ــر اقدام وی از دیگ
ــکل  ــد ال ــدازی ۳ واحــد تولی ــوده از راه ان ــا ب ــا کرون ــه ب راســتای مقابل
خبــر داد و گفــت: از واحدهــای صنعتــی در اســتان ســه واحــد تولیــدی 
ــوط  ــی در خط ــی جزئ ــاد تغییرات ــا ایج ــه ب ــد ک ــی کردن ــالم آمادگ اع

ــد. ــکل را دارن ــی تولیــد ال تولیــدی خــود توانای
ژائلــه تاکیــد کــرد: ایــن واحدهــای تولیــد بــا انجــام تغییــرات یــاد 
شــده ظرفیــت تولیــد روزانــه ۵ هــزار لیتــر الــکل را در بوجــود آوردنــد 
کــه ایــن حجــم تولیــد بــه صــورت رایــگان در اختیــار حــوزه بهداشــت 

و درمــان قــرار مــی گیــرد.
ــه موقعیــت بوجــود  ــا اشــاره ب ــال حــوزه صنعــت کشــور ب ــن فع ای

ــه هــای  ــا اظهــار داشــت: وزارتخان ــر شــیوع بیمــاری کرون آمــاده در اث
کشــاورزی و صمــت بایــد موقعیــت کنونــی را بــه فرصــت تبدیــل کننــد 
چــرا کــه مــی تــوان بــا تکیــه بــر تــوان تولیــد داخلــی و حمایــت از آنهــا 

تمــام نیازهــای داخلــی را تامیــن کــرد.
ــی، کشــور  ــای نفت ــتفاده از درآمده ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ژائل
ــان  ــا در کارآفرین ــرد: ام ــح ک ــرده تصری ــی ک ــوت و تنبل ــار رخ را دچ
و تولیدکننــدگان داخلــی پتانســیلهایی بــرای خودکفایــی و ســرپا 
ایســتادن وجــود دارد کــه نمــی تــوان کتمــان کــرد و براحتــی از کنــار 

ــت. ــا گذش آنه
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از هــم قطــاران خــود خواســت تــا بــا 
اســتفاده از وجــب بــه وجــب خــاک و قطــره قطــره آب ایــن ســرزمین 
تمــام هــم و غــم خــود را بــرای گــذر از ایــن موقعیــت بــا ســربلندی در 

کنــار هموطنــان تــالش کننــد.
ـــب و  ـــه مناس ـــا تغذی ـــت ب ـــز خواس ـــان نی ـــان از هموطن وی در پاپ
ـــدن  ـــه ب ـــا ب ـــن ه ـــواع ویتامی ـــاندن ان ـــی و رس ـــطح ایمن ـــردن س ـــاال ب ب
ـــا  ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب ـــرای مقابل ـــود را ب ـــی خ ـــتم ایمن ـــود سیس خ

ـــد. ـــت کنن تقوی

شـــاخص کل بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران در 
پایـــان معامـــالت امـــروز بـــا ریـــزش ۱۴ هـــزار و 

۸۰۸ واحـــد روبـــرو شـــد. 
ــادار  ــورس اوراق بهـ ــارس، بـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
تهـــران از روزهـــای گذشـــته مســـیر تعدیـــل 
ـــز  ـــروز نی ـــرده و ام ـــروع ک ـــش را ش ـــاخص و کاه ش
در پایـــان معامـــالت بـــا ریـــزش ۱۴ هـــزار و ۸۰۸ 
ـــم ۵۳۴  ـــه رق ـــده و ب ـــرو ش ـــاخص کل روب ـــد ش واح

هـــزار و ۳۷۶ واحـــد رســـید.
ـــد  ـــم وزن ۳۵۳۱ واح ـــار ه ـــا معی ـــاخص کل ب ش
ــزار و ۹۶۹  ــم ۱۸۰ هـ ــه رقـ ــه و بـ ــش یافتـ کاهـ

واحـــد رســـید. 
ـــه  ـــران ب ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــازار در ب ارزش ب

ـــید.  ـــان رس ـــون توم ـــش از ۱۹۴۶ تریلی بی
امـــروز معامله گـــران بـــورس بیـــش از ۳.۹ 
ــی در  ــدم و اوراق مالـ ــق تقـ ــهام حـ ــارد سـ میلیـ
ــه  ارزش  ــه و بـ ــت معاملـ ــزار نوبـ ــب ۵۲۹ هـ قالـ

ــد.  ــتد کردنـ ــان دادوسـ ــارد تومـ ۲۹۸۱ میلیـ
امـــروز شـــاخص قیمـــت بـــا معیـــار وزنـــی - 
ـــم  ـــه رق ـــه و ب ـــش یافت ـــد کاه ـــی ۳۹۴۷ واح ارزش

۱۴۲ هـــزار و ۴۵۰ واحـــد رســـید. 
ــم وزن ۲۳۵۰  ــار هـ ــا معیـ ــاخص قیمـــت بـ شـ
ـــزار و ۴۵۰  ـــم ۱۲۰ ه ـــه رق ـــرده و ب ـــت ک ـــد اف واح

واحـــد رســـید.
شـــاخص آزاد شـــناور بـــا کاهـــش ۲۱ هـــزار و 
۵۹۲ واحـــد بـــه رقـــم ۶۷۵ هـــزار و ۹۲۰ واحـــد 

رســـید. 
ــش ۱۲  ــا کاهـ ــورس بـ ــازار اول بـ ــاخص بـ شـ

هـــزار و ۲۶۹ واحـــد بـــه رقـــم ۳۷۶ هـــزار و ۴۳۸ 
ــا  ــورس بـ ــازار دوم بـ ــاخص بـ ــید. شـ ــد رسـ واحـ
کاهـــش ۲۳ هـــزار و ۴۰۴ واحـــد بـــه رقـــم یـــک 

ــید.  ــد رسـ ــزار و ۲۸۹ واحـ ــون و ۱۴۰ هـ میلیـ
امـــروز عمـــده نمادهـــای مهـــم بورســـی 
قرمزپـــوش بـــوده و در کاهـــش شـــاخص کل 
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــه م ـــه از آن جمل ـــد ک ـــر بوده ان مؤث
ـــی  ـــس، صنعت ـــی م ـــه، مل ـــوالد مبارک ـــای ف نماده
و معدنـــی گل گهـــر، بانـــک ملـــت، گـــروه مپنـــا، 
ـــرد. ـــاره ک ـــراه اول اش ـــران و هم ـــت ته ـــش نف پاالی

تهـــران  بـــورس  در  پربیننـــده  نمادهـــای 
شـــامل بانـــک ملـــت، ســـایپا، ایـــران خـــودرو، 
ـــان،  ـــه اصفه ـــوالد مبارک ـــن، ف ـــاد نوی ـــک اقتص بان
پاالیـــش نفـــت اصفهـــان و بانـــک تجـــارت 

نـــد.  بوده ا
ـــالت  ـــان معام ـــران در پای ـــورس ای ـــروز در فراب ام

ــه  ــه و بـ ــد کاهـــش یافتـ ــاخص کل ۱۴۷ واحـ شـ
رقـــم ۶۸۹۳ واحـــد رســـید.

ــه  ــران بـ ــورس ایـ ــازار اول و دوم فرابـ ارزش بـ
ــید.  ــان رسـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــش از ۴۱۶ هـ بیـ

معامله گـــران امـــروز در فرابـــورس بیـــش از 
۱.۸ میلیـــارد ســـهام حـــق تقـــدم و اوراق مالـــی 
در قالـــب ۵۴۹ هـــزار نوبـــت معاملـــه و بـــه ارزش 

۲۰۲۸ میلیـــارد تومـــان دادوســـتد کردنـــد. 
ـــترین  ـــد بیش ـــرق دماون ـــروی ب ـــاد نی ـــروز نم ام
ـــته و  ـــورس را داش ـــاخص فراب ـــی در ش ـــر افزایش اث
ـــن  ـــن، ذوب آه ـــر زمی ـــن گوه ـــنگ آه ـــای س نماده
ـــران و  ـــارون، مادی ـــیمی م ـــو، پتروش ـــان، میدک اصفه
ـــی  ـــر کاهش ـــترین اث ـــوب بیش ـــزگان جن ـــوالد هرم ف

ـــتند. ـــورس را داش ـــاخص فراب در ش
اقبـــال  مـــورد  کـــه  پربیننـــده  نمادهـــای 
شـــامل  بوده انـــد  فرابـــورس  معامله گـــران 

ـــک  ـــارس، بان ـــذ پ ـــع کاغ ـــان، صنای ـــن اصفه ذوب آ ه
ـــران، ســـیمان  ـــرم، مادی ـــی جه دی، توســـعه نیروگاه
الر ســـبزوار، توســـعه و عمـــران اســـتان کرمـــان، 
ــیا، صنایـــع غذایـــی مینوشـــرق  زرین معـــدن آسـ

نـــد. بوده ا
ــی  ــالت برخ ــان معام ــن در جری ــروز همچنی ام
ــازار  ــر ب ــام ناظ ــام مق ــا پی ــی ب ــای بورس از نماده
ــک  ــای بان ــه نماده ــوان ب ــه می ت ــف شــدند ک متوق
ــران دارو اشــاره  ــارس، ای ســینا، پتروشــیمی خلیج ف

کــرد.
ـــام دیگـــری تعـــدادی از نمادهـــا بازگشـــایی  در پی
ـــران و  ـــرز دارو، عم ـــدم الب ـــق تق ـــد ح ـــدند مانن ش
توســـعه فـــارس، داروســـازی ســـبحان، مهندســـی 
ــاد  ــن نمـ ــپاهان، همچنیـ ــیمان سـ ــوکار، سـ تکنـ
ــرکت  ــایی شـ ــدران، بازگشـ ــوش مازنـ ــی نـ غذایـ
گلوکـــزان، بازگشـــایی شـــرکت بامـــا، بازگشـــایی 
دارویـــی البـــرز، بازگشـــایی صنعتـــی بوتـــان 

ــرد.  ــاره کـ ــوان اشـ می تـ
ـــه  ـــار وقف ـــا دچ ـــی نماده ـــری برخ ـــام دیگ در پی
در معامـــالت شـــدند کـــه از جملـــه می تـــوان 
ـــاد  ـــه در نم ـــران، وقف ـــادن روی ای ـــعه مع ـــه توس ب

ــرد.  ــاره کـ ــوز آذر اشـ ــای نسـ فرآورده هـ
در پیـــام دیگـــر بازگشـــایی شـــرکت صنعتـــی 
بانـــک  و  ریخته گـــری  ماســـه  تأمیـــن  آمـــا، 

ــاد.  ــاق افتـ ــیان اتفـ پارسـ
ــدم  ــق تقـ ــف حـ ــو، توقـ ــاد تاپیکـ ــف نمـ توقـ
البـــرز دارو و توقـــف نمـــاد ماشین ســـازی اراک 

اتفـــاق افتـــاد.

تولید و اهدای روزانه 5 هزار لیتر الکل 

ریزش 14 هزار و 808 واحدی شاخص بورس تهران 

شــیوع ویــروس کرونــا برنامــه هــای ســفر را بــه 
چالــش کشــیده و موجــب شــده کــه نگرانــی هایــی 
بــرای ســهمیه بنزیــن خودروهــا بعــد از شــش مــاه 
بــه وجــود آیــد کــه بایــد دیــد دولــت چــه تصمیمی 
بــرای حفــظ ســهمیه بنزیــن پــس از فروردیــن مــاه 

اتخــاذ خواهــد کــرد. 
ــت  ــرار اس ــالم ق ــق اع ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
ــراد در  ــن اف ــه بنزی ــری ماهان ــهمیه ۶۰ لیت ــه س ک
ــه  ــودکار ب ــورت خ ــه ص ــتفاده ب ــدم اس ــورت ع ص
مــاه بعــد منتقــل شــود. البتــه بــا ایــن توضیــح کــه 
ــوده  ــر ب ــود در کارت ۳۶۰ لیت ــن موج ــقف بنزی س
ــتفاده  ــدم اس ــورت ع ــاه و در ص ــش م ــس از ش و پ
ــر کارت ســوخت  ــر، دیگ ــراد از ســهمیه ۳۶۰ لیت اف
آنــان شــارژ نخواهــد شــد؛ مگــر اینکــه کــه فــرد از 

ــد. ــتفاده کن ــود اس ــن خ ــهمیه بنزی س
ــن  ــول ای ــردی در ط ــر ف ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ب
شــش مــاه مثــال ۳۰ لیتــر از ســهمیه بنزیــن خــود 
اســتفاده کنــد، در مــاه هفتــم بــه جــای ســهمیه ۶۰ 
ــز  ــوخت وی واری ــر در کارت س ــط ۳۰ لیت ــر فق لیت

مــی شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه عــده ای قصــد داشــتند 
از ســهمیه بنزیــن خــود در ایــام نــوروز و بــرای ســفر 
ــای  ــه ه ــا برنام ــروس کرون ــا وی ــد، ام اســتفاده کنن
ســفر را لغــو کــرده و نگرانــی هایــی بــرای ســهمیه 
اســتفاده نشــده بــه وجــود آورده اســت. حتــی 
ــدادن  ــت ن ــرای از دس ــراد ب ــن اف ــت ای ــن اس ممک
ــن  ــه در ای ــد ک ــفر ببینن ــدارک س ــود ت ــهمیه خ س

ــر نیســت. ــه هیــچ عنــوان توجیــه پذی شــرایط ب
شــهرام رضایــی، مدیــر برنامه ریــزی شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی در ایــن بــاره 
ــه ایســنا گفــت: در حــال حاضــر مشــکلی وجــود  ب
ــاز  ــاه آغ ــان م ــدی از آب ــهمیه بن ــه س ــدارد؛ چراک ن
شــده و تــا آخــر فروردیــن نیــز ذخیــره بنزیــن افــراد 

ــد شــد. ــظ خواه حف

وی در پاســـخ بـــه اینکـــه آیـــا بهتـــر نیســـت 
بـــرای رفـــع نگرانـــی ایـــن افـــراد، زمـــان شـــش 
ـــور  ـــن منظ ـــرای ای ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــه در نظ ماه
ـــی  ـــرار باشـــد تصمیم ـــر ق ـــت: اگ ـــد؟ گف ـــش یاب افزای
مبنـــی بـــر تغییـــر شـــرایط فعلـــی اتخـــاذ شـــود، 
ـــکلی از  ـــچ مش ـــرد و هی ـــم ک ـــی خواهی آن را اجرای
ـــره در کارت  ـــزان ذخی ـــر می ـــرای تغیی ـــی ب ـــر فن نظ

ـــدارد. ـــود ن ـــوخت وج س
ــش  ــی پخـ ــرکت ملـ ــزی شـ ــر برنامه ریـ مدیـ
فرآورده هـــای نفتـــی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال 
ــدارد؛  ــود نـ ــی وجـ ــت نگرانـ ــن بابـ ــر از ایـ حاضـ
چراکـــه قـــرار نیســـت آخـــر ایـــن مـــاه )اســـفند( 
ســـهمیه ای کـــم شـــود یـــا بـــه عبـــارت عامـــه 
ســـهمیه بنزیـــن افـــراد بســـوزد، تصریـــح کـــرد: 
ـــان  ـــه پای ـــن ب ـــای فروردی ـــه انته ـــش ماه ـــان ش زم

مـــی رســـد.
رضایــی در پایــان گفــت: شــرکت پخــش فــراورده 
هــای نفتــی مجــری اســت و اگــر بــه مــا ابــالغ شــود 
کــه میــزان ذخیــره کارت افزایــش یابــد، ایــن طــرح 

را اجرایــی مــی کنیــم.

زمان شش ماهه برای سهمیه بنزین تمدید می شود؟

بانک مرکزی اعالم کرد:
سقف کارت به کارت
 10 میلیون تومان شد

بانـــک  پرداخـــت  نظام هـــای  اداره  مدیـــر 
مرکـــزی از افزایـــش ســـقف کارت بـــه کارت بـــه 
۱۰ میلیـــون تومـــان در ابزارهـــای خودپـــرداز، 
ـــر  ـــک خب ـــراه بان ـــک و هم ـــت بان ـــک، اینترن کیوس

داد. 
ــی  ــد بیگـ ــنا، داوود محمـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
دربـــاره اعمـــال تمهیـــدات جدیـــد از ســـوی 
بانـــک مرکـــزی بـــرای پیشـــگیری از شـــیوع 
ــتریان  ــور مشـ ــش حضـ ــا و کاهـ ــروس کرونـ ویـ
ـــات کارت  ـــقف عملی ـــت: س ـــی گف ـــعب بانک در ش
ــک،  ــرداز، کیوسـ ــای خودپـ ــه کارت در ابزارهـ بـ
ــتای  ــک در راسـ ــراه بانـ ــک و همـ ــت بانـ اینترنـ
ـــی  ـــعب بانک ـــه ش ـــهروندان ب ـــه ش ـــش مراجع کاه
ـــبکه  ـــه ش ـــد ب ـــالغ جدی ـــا اب ـــوی ب ـــالع ثان ـــا اط ت
بانکـــی بـــه ۱۰ میلیـــون تومـــان افزایـــش پیـــدا 

کـــرد.
ــام  ــن مقـ ــزی، ایـ ــک مرکـ ــالم بانـ ــق اعـ طبـ
ـــه کارت  ـــقف کارت ب ـــه س ـــد ک ـــادآور ش ـــئول ی مس
در نرم افزارهـــای پرداخت ســـازان همچنـــان تـــا 

اطـــالع ثانـــوی ســـه میلیـــون تومـــان اســـت.
ـــات  ـــقف عملی ـــن س ـــش از ای ـــت؛ پی ـــی اس گفتن
ـــرداز، کیوســـک،  ـــای خودپ ـــه کارت در ابزاره کارت ب
ـــون  ـــه میلی ـــک از س ـــراه بان ـــک و هم ـــت بان اینترن
تومـــان بـــه صـــورت روزانـــه بـــه پنـــج میلیـــون 
ــن  ــه ایـ ــود کـ ــرده بـ ــدا کـ ــش پیـ ــان افزایـ تومـ
ــدا  ــش پیـ ــد افزایـ ــدات جدیـ ــا تمهیـ ــزان بـ میـ

کـــرده اســـت.

ممنوعیت سفر به
 روستای گردشگری کندوان

ــگری  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــس اداره میـ رئیـ
ــر  ــکو و مدیـ ــتان اسـ ــتی شهرسـ ــع دسـ و صنایـ
ــی  ــتای تاریخـ ــی روسـ ــراث فرهنگـ ــگاه میـ پایـ
ـــتای  ـــن روس ـــه ای ـــفر ب ـــت س ـــدوان از ممنوعی کن
ـــا  ـــیوع کرون ـــا ش ـــه ب ـــتای مقابل ـــگری در راس گردش

خبـــر داد. 
ـــت و  ـــی در گف ـــد نعمت ـــا، اح ـــزارش ایرن ـــه گ ب
گـــو بـــا خبرنـــگاران افـــزود: بـــر اســـاس مصوبـــه 
کمیتـــه گردشـــگری و فضاهـــای ورزشـــی در 
ـــا  ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب ـــگیری و مقابل ـــوص پیش خص
ـــتی و  ـــع دس ـــف صنای ـــراث فرهنگی ـــه م در  وزارتخان
ـــتان  ـــن شهرس ـــورای تامی ـــه ش ـــگری و مصوب گردش
اســـکو بـــرای جلوگیـــری از انتشـــار ویـــروس 
ـــی و  ـــتای تاریخ ـــه روس ـــگران ب ـــا، ورود گردش کرون
ـــدی  ـــالع بع ـــا اط ـــرود ت ـــدوان و عنص ـــره ای کن صخ

ممنـــوع اســـت.
ــا،  ــی کرون ــه کن ــس از ریش ــرد: پ ــار ک وی اظه
ــتان تاریخــی  ــه گردشــگران در شهرس ــرای هم پذی

ــود. ــم ب اســکو خواهی
ــدی  ــه قن ــی و کل ــتای تارریخ ــه روس ــفر ب  س
»کنــدوان« در ۶۰ کیلومتــری جنــوب تبریــز در 
ــت  ــه نخس ــه در هفت ــود ک ــی ش ــوع م ــی ممن حال
تعطیــالت نــوروزی پارســال بیــش از ۳۵ هــزار 

ــد. ــفر کردن ــا س ــه آنج ــافر بب ــگر و مس گردش
ــده در دل  ــده ش ــدی کن ــه قن ــای کل ــه ه خان
ــه همــراه هتــل صخــره ای کنــدوان و  صخــره هــا ب
ــای  ــه جذابیت ه ــردی  از جمل ــوم گ ــگاه ب ۲۷ اقامت
ــگران  ــرای گردش ــدوان« ب ــی »کن ــتای تاریخ روس

اســت. 

اقتصاد

اظهار بی اطالعی بانک ها از بخشنامه 
تعویق بازپرداخت تسهیالت 

رئیس کمیسـیون صنعـت و معدن اتـاق بازرگانی 
تبریـز گفـت: پیامدهای اقتصـادی و اجتماعـی کرونا 
بیش تـر بـه کشـور ضربـه خواهـد زد و مطمئنـا ایـن 

پیامدهـا بعـد از دو مـاه قابـل لمس خواهـد بود. 
بـه گزارش فـارس، مسـعود بنابیان اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه شـرایط بوجـود آمـده بـرای بازار شـب 
عیـد، کـه همـه صاحبـان صنایـع، تولیدکننـدگان، 
بازاریـان و ... بخصـوص رده هـای خـرد جامعـه را در 
بـر گرفته بایـد تمهیـدات و برنامه ریـزی جامعه و در 
سـطح کالن صـورت گیـرد تـا تبعـات وارده بـه ایـن 

زنجیـره بـه هـم پیوسـته را بـه حداقل برسـانیم.
وی تاکیـد کـرد: همه باید آمادگی داشـته باشـیم 
کـه تـا چند روز آینده شـاهد برگشـت خـوردن قابل 
توجـه چک هـای صادر شـده باشـیم چرا کـه کاهش 
دادوسـتدها بـه تبع شـیوع ویروس کرونـا بطور کامل 

در جامعـه اتفاق افتاده اسـت.
حال دست فروشان و کارگران روزمزدی را دریابیم

بنابیـان بـا اشـاره بـه وضعیـت نامطلوب قشـرهای 
پاییـن دسـتی حـوزه کسـب و کار و اقتصـاد اظهـار 
داشـت: متاسـفانه این روزها دسـت فروشـان، کارگران 
روز مـزدی حال و روز خوشـی ندارنـد که باید صاحبان 
پیک هـای،  غذاخوری هـا،  اجـاره ای،  مغازه هـای 

آژانس هـا و ... را نیـز بـه ایـن جمـع اضافـه کـرد.
ایـن فعـال حـوزه صنعت کشـور در عین حـال عدم 
اقـدام بـرای حضـور در جامعـه بخصوص بـرای خرید و 
فـروش را از ملزومـات فضای کنونی برای پیشـگیری از 
شـیوع و گسـترش کوید۱۹ عنوان و بـر آن تاکید کرد.

اولیـه،  مـواد  هزینه هـای  کاهـش  از  بنابیـان 
توسـط  بیمـه  اسـتمهال  مالیاتـی،  بخشـش های 
تامیـن اجتماعـی بـه عنـوان راهکارهایی سـاده برای 
ایـن منظـور یـاد و تصریـح کـرد: دولـت بایـد بـرای 
ورود بـه جامعـه بعـداز کرونـا بـا نهادهـا، ارگان هـا 
بـرای  الزم  هماهنگـی  خـود  زیرمجموعه هـای  و 
همراهـی بـا عامـه مـردم از تولیـد کننـده گرفتـه تا 

آورد. بوجـود  را  فـروش  دسـت 
ایـن فعال حوزه چرم کشـور با یـادآوری خبر تعویق 
بازپرداخـت تسـهیالت گفت: تـا این لحظه هیـچ کدام 
از بانک هـا زیـر بـار ایـن خبـر نمی رونـد و در پاسـخ به 
اربـاب رجوع هـای خـود، وصـول نشـدن بخشـنامه در 
ایـن زمینه را دسـت آویز قـرار داده و اظهـار بی اطالعی 
می کننـد در حالـی کـه دولـت چندین روز اسـت سـر 

ایـن موضـوع در حـال دادن مانور خبری اسـت.
عضـو اتـاق بازرگانـی تبریـز خواسـتار ورود عملـی 
دولـت بـه گود مقابله بـا کرونای اقتصادی شـد و افزود: 
دولـت بـرای کمـک بـه مـردم در ایـن زمینه بـه وعده 
و وعیدهـا بسـنده نکنـد بلکـه گفته هایـش را بـه عمل 
برسـاند و بعـد در بـوق و کرنای خبری خود قـرار دهد.

وی در عیـن حـال همبسـتگی موجـود در بخـش و 
حوزه هـای فعالیـت خـود و بخش خصوصی را نیـز به رخ 
دولت کشـید و خبر داد در حال حاضر خیلی از دارندگان 
چک ها و بسـتانکاران با چشـم پوشـی از نبـود موجودی، 

همراهـی و همـکاری بـا یکدیگر را انجـام می دهند.
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بخشی از آزادراه تهران-شمال

بــا وجــود اینکــه برخــی از رســانه ها دربــاره 
ریــزش بخشــی از قطعــه یــک آزادراه تهــران شــمال 
ــد،  ــر داده بودن ــاح آن خب ــس از افتت ــه پ ــد هفت چن
ــب کــرد  ــر راه و شهرســازی آن را تکذی ــاون وزی مع
ــار  ــه چه ــمتی از قطع ــاق در قس ــن اتف ــت: ای و گف
ــال ۱۳۹۲  ــه در س ــمال رخ داده ک آزادراه تهران-ش

ــرداری رســیده اســت.  ــه بهــره ب ب
بــه گــزارش ایســنا، بــه تازگــی برخــی از رســانه 
ــی از آزادراه  ــزش بخش ــر ری ــی ب ــری مبن ــا خب ه
ــد کــه چنــد هفتــه  تهران-شــمال منتشــر کــرده ان

ــذرد. ــی گ ــاح آن نم ــتر از افتت بیش
در ایــن بــاره خیــراهلل خادمــی، معــاون وزیــر راه 
ــرد:  ــار ک ــا ایســنا اظه ــو ب ــازی در گفت وگ و شهرس
ــک آزادراه تهران-شــمال  ــه ی ــی در قطع ــچ اتفاق هی

رخ نــداده اســت.
ــارم  ــه چه ــه در قطع ــن حادث ــه وی، ای ــه گفت ب
ــه  ــال ۱۳۹۲ ب ــه در س ــمال ک ــران - ش آزادراه ته
بهــره بــرداری رســیده، رخ داده اســت. در ایــن 
قســمت از آزادراه کــه از لحــاظ تــردد حجــم باالیــی 
هــم دارد، بــه دلیــل رانــش زمیــن بخشــی از ترانشــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــده روی آزادراه ریخت ــب ش ــای نص ه
ســعی می کنیــم بــه زودی مشــکل بــه وجــود آمــده 

ــم. را برطــرف کنی
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
ــش از  ــن بخ ــه ای ــیبی ب ــت: آس ــل گف ــل و نق حم
ــزش  ــده و ری ــمال وارد نش ــه آزادراه تهران-ش قطع
بخشــی از کــوه و ترانشــه هــای نصــب شــده روی آن 
ــه از آزادراه شــده  ــن قطع ســبب مســدود شــدن ای
کــه عملیــات بازســازی آن نیــز آغــاز شــده اســت.

راه اندازی غسالخانه ویژه متوفیان 
کرونا در وادی رحمت تبریز 

سرپرســت ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری 
تبریــز گفــت: در اجــرای دســتور اخیــر رهبــر 
معظــم انقــالب در خصــوص رعایــت حداقــل واجــب 
ــازمان  ــن س ــلمان، ای ــان مس ــن متوفی ــورد دف در م
غســالخانه ویــژه متوفیــان کرونــا را در وادی رحمــت 

ــدازی کــرد.  ــن شــهر راه ان ای
بــه گــزارش ایرنــا، فــرخ جاللــی، در گفــت و گــو 
ــل  ــی عم ــدام در پ ــن اق ــزود: ای ــگاران اف ــا خبرن ب
ــای  ــواده ه ــه خان ــع دغدغ ــری، رف ــه دســتور رهب ب
متوفیــان و رعایــت باالتریــن اصــول بهداشــتی 
انجــام و آمــوزش هــا و تجهیــزات الزم بــرای پرســنل 

ــم شــد. ــز فراه ــن نی واحــد تغســیل و تدفی
وی اظهــار داشــت: تغســیل امــوات بیمــاری 
ــت  ــا رعای ــا ب ــد کرون ــردار ویروســی مانن هــای واگی
تمــام پروتــکل هــای بهداشــتی ابــالغ شــده انجــام 
از  بــرای جلوگیــری  مــواد ضدعفونــی الزم  از  و 

ــود. ــی ش ــری م ــره گی ــی به ــرات احتمال خط
سرپرســت ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری 
تبریــز بــا اشــاره بــه انتشــار برخــی تصاویــر منتســب 
ــف  ــاط مختل ــی در نق ــان کرونای ــن متوفی ــه تدفی ب
ــه  ــن زمین ــا در ای ــی ه ــار برخ ــت: رفت ــور گف کش
موجــب تکــدر خاطــرات بازمانــدگان متوفیــان شــده 
بنابرایــن ایــن ســازمان تمــام تــالش خــود را بــرای 
حفــظ کرامــت انســانی و دینــی شــهروندان در 

ــه کار مــی بنــدد. ــز ب تبری
ــا بیــان اینکــه کارگــروه ویــژه مقابلــه  ــی، ب جالل
بــا کرونــا از ابتــدای اســفند در ایــن مجموعــه 
ــیوع  ــی ش ــه داد: در پ ــت، ادام ــده اس ــکیل ش تش
ویــروس کرونــا و بــا هــدف تامیــن ســالمت و 
بهداشــت شــهروندان و پرســنل ســازمانی، محوطــه 
ــا ســموم  ــب ب ــه طــور مرت وادی رحمــت هــر روز ب

ویــژه ضدعفونــی می شــود.
ــواد  ــزات و م ــاس، تجهی ــرد: لب ــادآوری ک وی ی
ضدعفونــی الزم بــرای واحــد تغســیل و تدفیــن 
ــز تامیــن شــده  ــا در تبری ــه کرون ــان مبتــال ب متوفی
ــدارد. ــی وجــود ن ــت هیــچ جــای نگران ــن باب و از ای

ــتفتائی  ــه اس ــخ ب ــالب در پاس ــم انق ــر معظ رهب
ــر  ــر میتــی کــه براث ــاره انجــام غســل و کفــن ب درب
ــد کــه مجــرد  ــوت کــرده، فرمودن ــا ف ــروس کرون وی
ــن بیمــاری، موجــب ســقوط احــکام  ــه ای ابتــالی ب
واجــب مربــوط بــه میــت نمی شــود و بایــد حداقــل 
واجــب در مــورد غســل، حنــوط، کفــن، نمــاز میــت 

ــرد. ــن انجــام گی و دف

با انتقاد از بازگشت ساعت کاری ادارات به روال عادی
سالمت بسیاری از کارگران و کارمندان 

در معرض خطر است

نماینده مردم تهران در مجلس از بازگشـت سـاعت کاری ادارات به روال 
عـادی انتقـاد کرد و گفت: آیـا کارمندان و کارگران رویین تن هسـتند؟ 

ــاد اظهــار کــرد: چــرا تصمیمــات  ــده اوالدقب ــه گــزارش ایســنا، فری ب
ــر  ــا ب ــر بن ــود؟ مگ ــه می ش ــاعت کاری ادارات گرفت ــاره س ــه درب چندگان
مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا کــه هــدف اصلــی آن پیشــگیری و کنترل 
ایــن بیمــاری و صیانــت از جــان افــراد اســت بــرای کاهــش ســاعت اداری 
تصمیــم گرفتــه نشــده بــود، پــس چــرا ایــن کاهــش ســاعت کاری بــرای 

کارگــران و کارمنــدان اجرایــی نشــد؟
ــا  ــزود: آی ــس اف ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس ــن عض ای
ــود  ــکان وج ــن ام ــر ای ــن هســتند؟ مگ ــن ت ــران رویی ــدان و کارگ کارمن
ــوند؟  ــروس ش ــل وی ــان ناق ــرای خانواده هایش ــراد ب ــن اف ــه ای ــدارد ک ن
درخواســت مــا ایــن اســت در مــواردی کــه امــکان دورکاری و یــا شــیفتی 
شــدن ادارات هســت ایــن کار انجــام شــود و در غیــر ایــن صــورت نســبت 

ــدام شــود. ــه کاهــش ســاعت کاری ادارات اق ب
ــدان  ــران و کارمن ــه داد: بســیاری از کارگ ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
سالمتشــان در معــرض خطــر اســت، چــه نهــادی پاســخگوی آنهــا خواهد 
بــود؟ همچنیــن ایــن ســوال وجــود دارد کــه آیــا بــرای ضدعفونــی کــردن 
محــل کار کارمنــدان و کارگــران کــه می توانــد آلودگــی زیــادی داشــته 

باشــد فکــری شــده اســت؟
ــتاری و  ــکی، پرس ــی از کادر پزش ــن قدردان ــان ضم ــاد در پای اوالدقب
بهداشــت و درمــان بــرای انجــام رســالت خطیــر خــود در ایــن موقعیــت 
همچنیــن خواســتار ارائــه گزارشــی دربــاره میــزان تجهیــزات در اختیــار 

ــا شــد. ــا کرون ــه ب ــرای مقابل بیمارســتان ها ب

30 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده 
تقلبی در تبریز کشف شد

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــزار  ــایی و کشــف ۳۰ ه ــرقی از شناس ــان ش آذربایج
ــی کننــده تقلبــی در کارگاهــی  لیتــر مــواد ضدعفون

ــر داد.  ــز خب در تبری
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ »هاشــم شــعفی« روز 
دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اعــالم کــرد: 
پلیــس امنیــت عمومــی اســتان بــا اشــراف اطالعاتــی 
از فعالیــت افــرادی ســودجو در امــر تولیــد و توزیــع 
ــتی  ــر بهداش ــی و غی ــده تقلب ــی کنن ــواد ضدعفون م
ــتور کار  ــوع را در دس ــه موض ــیدگی ب ــع و رس مطل

خــود قــرار دادنــد.
وی ادامــه داد: مامــوران در یــک عملیات منســجم 
ــی کارگاه مــورد نظــر را  ــا هماهنگــی مقــام قضائ و ب

شناســایی و پلمــب کردنــد.
از  بازرســی  اظهارکــرد:در  شــعفی  ســرهنگ 
ایــن کارگاه مقــدار ۲۹ هــزار و ۸۰۰ لیتــر مــاده 
ــل  ــدد لیب ــزار ع ــی،۵۰ ه ــده تقلب ــی کتنن ضدعفون
مایــع ضدعفونــی کننــده تقلبــی،۷۰۰ بطــری خالــی 
ــی  ــواد ضدعفون ــد م ــط تولی ــتگاه خ ــداد ۲ دس و تع

ــد. ــط ش ــف و ضب ــده کش کنن
وی افــزود: در ایــن راســتا تعــداد ۶ نفر دســتگیر و 

تعــداد۲ دســتگاه خــودرو نیــز توقیف شــد. 

پیش فروش بلیت های نوروزی منتفی شد
مدیــرکل حمــل و نقــل مســافری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 

جــاده ای از منتفــی شــدن بلیــت ســفرهای نــوروزی خبــر داد.
ــا  ــفر ب ــت س ــاره ممنوعی ــوان درب ــوش باقرج ــر، داری ــزارش مه ــه گ ب
اتوبــوس بــه برخــی شــهرها در پــی شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار داشــت: 
ــع  ــوص تاب ــن خص ــاده ای در ای ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه س
تصمیمــات ســتاد مرکــزی کروناســت و شــهرهایی کــه ایــن ســتاد بــه مــا 
اعــالم کنــد، اجــازه تــردد ســرویس های نــاوگان عمومــی را نخواهیــم داد.

وی افـزود: بـا ایـن حـال تا کنون بـه ما به صـورت مکتـوب، ممنوعیت 
تـردد بـا اتوبـوس بـه برخـی شـهرها اعالم نشـده اسـت. هـر چنـد که در 
آذربایجـان غربـی، شـورای تأمیـن اسـتان مصوب کـرد تـا از ورود اتوبوس 
بـه ارومیـه از یکـی از مسـیرهای ایـن شـهر جلوگیری شـود کـه بالفاصله 
دسـتگاه های ذی ربـط از ورود نـاوگان عمومـی بـه ایـن شـهر ممانعـت 
کردنـد. امـا اینکـه این موضوع به صورت سراسـری و کشـوری باشـد، فعاًل 

دسـتورالعملی بـرای سـازمان راهداری صادر نشـده اسـت.
ــر حمــل و نقــل مســافر ســازمان راهــداری و حمــل و  ــرکل دفت مدی
ــرد: در  ــح ک ــز تصری ــتان های شــمالی نی ــاده ای در خصــوص اس ــل ج نق
ــای  ــرای خودروه ــمالی ب ــتان های ش ــردد در اس ــه ت ــر اگرچ ــال حاض ح
ــاوگان عمومــی و اتوبــوس بالمانــع  شــخصی محــدود شــده، امــا بــرای ن
اســت؛ ولــی از یکایــک مســافران در ورودی شــهرهای اســتان های 

ــود. ــام می ش ــا انج ــت کرون ــری و تس ــمالی غربالگ ش
ــا  ــاوگان عمومــی حتــی ب ــردد اتوبوس هــا و ن ــه باقرجــوان، ت ــه گفت ب
ــه  ــن موضــوع مصوب ــوع نیســت کــه ای ــز ممن ــر بومــی نی پالک هــای غی

ــا کروناســت. ســتاد مرکــزی مبــارزه ب
وی در خصـوص توقـف یـا ادامـه پیـش فـروش بلیت سـفرهای جـاده ای 
نـوروزی نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی نیـز خاطرنشـان کـرد: پیـش فروش 
بلیـت اتوبـوس برای سـفرهای نوروزی دیگـر به آن معنایی که در ایام اسـفند 
سـال های گذشـته وجـود داشـت، امسـال وجود نـدارد هرچند کـه همچنان 
برخـی سـایت های فروش بلیـت فعال هسـتند و اگر فردی بخواهـد، می تواند 
بلیـت اتوبـوس بـرای تاریخ مورد نظـر خریداری کنـد؛ اما توصیه مـا به مردم 

ایـن اسـت کـه نوروز امسـال در منـازل خود باقـی بمانند.
ــام مســئول در ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای  ــن مق ای
یــادآور شــد: پیــش فــروش بلیــت اتوبــوس بــه زمانــی کــه احســاس شــور 
عرضــه از تقاضــا کمتــر اســت، اختصــاص دارد امــا فعــاًل پیــش فــروش 

ســفرهای نــوروزی منتفــی شــده اســت.

شهر و شورا

ــا  ــن ب ــمند چی ــتان هوش ــتین بیمارس نخس
ــروز دوشــنبه  ــگ« ام ــام بیمارســتان »وو چان ن
ــوع  ــن بیمارســتان ۱۲ ن ــدازی شــد در ای راه ان
ربــات هوشــمند از جملــه ربــات هــای خدمــت 
ــورد  ــده م ــی کنن رســان پزشــکی و ضــد عفون

اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــه  ــتان ک ــن بیمارس ــا،  ای ــزارش ایرن ــه گ ب
توســط کمیتــه علــوم و فنــون شــهر شــانگهای 
و شــرکت کالودماینــز راه انــدازی شــده اســت 
مجهــز بــه تجهیــزات هوشــمند و شــبکه نســل 
چهــارم و پنجــم مخابراتــی اســت و ربــات 
هــای گوناگــون بــه جــای نیــروی انســانی بــه 
کارهــای گشــت زنــی، نگهبانــی، ضــد عفونــی، 
ــد. ــی پردازن ــا م ــل و ســنجش دم حمــل و نق

ــی  ــتان تجهیزات ــن بیمارس ــن در ای همچنی
بــرای نظــارت شــاخص هــای فیزیکــی پرســنل 
پزشــکی، و بیمــاران و ســامانه نظــارت داده 

ــاران ایجــاد شــده اســت. ــات و بیم ــای رب ه

یکـــی از مســـئوالن ایـــن بیمارســـتان 
اعـــالم کـــرد: ایـــن ربـــات هـــا ۲۴ ســـاعته 
ـــرعت  ـــب س ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب ـــی کنن کار م
ـــال دارو  ـــی، انتق ـــای پاکســـازی و ضدعفون کاره
ـــا  ـــمگیری ارتق ـــور چش ـــه ط ـــا ب ـــنجش دم و س

ـــات  ـــی رب ـــن، برخ ـــر ای ـــالوه ب ـــت ع ـــه اس یافت
هـــای مشـــاوره درمانـــی بـــرای پاســـخ بـــه 
ـــاران  ـــالمت بیم ـــکی و س ـــای پزش ـــش ه پرس
ـــز  ـــاران نی ـــه بیم ـــش ب ـــوزش ورزش و نرم و آم
ـــاران  ـــه بیم ـــا ب ـــود ت ـــی ش ـــه م ـــه کار گرفت ب

در کاهـــش اضطـــراب و مســـایل روانـــی 
کمـــک شـــود.

بیمارســتان  کــه  شــد  اعــالم  همزمــان 
موقــت صحرایــی در نمایشــگاه تکنولــوژی 
ــه طــور رســمی  »گــوان گــو« شــهر ووهــان ب
ــتان  ــن بیمارس ــن دومی ــت ای ــده اس ــته ش بس
ــه اســت. ــک هفت ــی بســته شــده در ی صحرای

در عیــن حــال، آمــار منتشــر شــده در مــورد 
تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا هــم توجــه همــگان 
ــداد  ــفند تع ــت از ۱۶ اس ــرده اس ــب ک را جل
ــان دو  ــا در ووه ــه کرون ــال ب ــد ابت ــوارد جدی م
رقمــی شــد بــه طــوری کــه ایــن رقــم در ۲۴ 
ســاعت گذشــته بــه ۴۰ نفــر رســید ایــن تعــداد 
در شــهرهای دیگــر بــه جــز ووهــان از اســتان 
ــید  ــر« رس ــه »صف ــی ب ــی در دو روز متوال هوب
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــد مب ــی ده ــان م ــن نش ای
کرونــا در ووهــان بــه نقطــه عطــف خــود 

رســیده اســت.

ـــاس  ـــر اس ـــده و ب ـــاز ش ـــا آغ ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــیج مل بس
آن قـــرار اســـت تیم هـــای مراقبتـــی بـــا اهـــداف و وظایـــف 
ــوزش،  ــتای آمـ ــف در راسـ ــای مختلـ ــخص و در مکان هـ مشـ

بیماریابـــی و گندزدایـــی اقـــدام کننـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا،  بـــا راه انـــدازی بســـیج ملـــی مبـــارزه 
در  اقداماتـــی  بهداشـــتی ها،  وزارت  ســـوی  از  کرونـــا  بـــا 
قالـــب ایـــن بســـیج پیش بینـــی شـــده کـــه بـــر اســـاس آن 
قـــرار اســـت یکســـری تیم هـــای مراقبتـــی بـــرای آمـــوزش، 
تشـــکیل  مختلـــف  مکان هـــای  گندزدایـــی  و  بیماریابـــی 
ـــیج ادارات و  ـــی بس ـــم مراقبت ـــا، تی ـــن تیم ه ـــی از ای ـــوند. یک ش
شـــرکت ها هســـتند کـــه بـــر اســـاس اعـــالم وزارت بهداشـــت 
ـــی را  ـــا وظایف ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــیج  مل ـــتورالعمل بس در دس

بـــر عهـــده دارنـــد کـــه در ادامـــه می آیـــد:
تیم هـــای بســـیج ادارات و شـــرکت ها بـــرای آمـــوزش 
ــی  ــروج و گندزدایـ ــای ورود و خـ ــرل محل هـ ــان، کنتـ کارکنـ
فضاهـــای عمومـــی و اختصاصـــی محـــل کار اقدامـــات مـــورد 

ــد. ــل می آورنـ ــه عمـ ــزوم را بـ لـ
افـــراد  توســـط  شـــرکت ها  و  ادارات  بســـیج  تیـــم 

آموزش دیـــده بســـیجی یـــا کارکنـــان داوطلـــب همـــان 
ســـازمان تشـــکیل خواهـــد شـــد.

ایـــن تیم هـــا بـــا اســـتفاده از وســـایل حفاظـــت فـــردی 
مشـــتمل بـــر دســـتکش، ماســـک و ســـایر ملزومـــات مـــورد 
نیـــاز طبـــق دســـتورالعمل های وزارت بهداشـــت اقـــدام بـــه 
ــور در  ــا حضـ ــا بـ ــن تیم هـ ــای ایـ ــد. اعضـ فعالیـــت می کننـ
ورودی ســـازمان ها و بـــا اســـتفاده از تب ســـنج لیـــزری، 
کارکنـــان و مراجعیـــن را ارزیابـــی می کننـــد. همچنیـــن 

ــن  ــتمر در ایـ ــی مسـ ــد عفونـ ــه ضـ ــوط بـ ــات مربـ اقدامـ
مکان هـــا را مطابـــق دســـتورالعمل های وزارت بهداشـــت 
انجـــام خواهنـــد داد. ایـــن افـــراد گـــزارش عملکـــرد و 
مـــوارد خـــاص را بـــه مســـئولین مربوطـــه ارایـــه داده و در 
زمینه هـــای مـــورد لـــزوم اقدامـــات ضـــروری را بـــه عمـــل 

ــد آورد. خواهنـ
ــع،  ــات جامـ ــام خدمـ ــور انجـ ــه منظـ ــال بـ ــن حـ در عیـ
ــزوم  ــورد لـ ــات مـ ــه اقدامـ ــا بایـــد کلیـ ــای ایـــن تیم هـ اعضـ
بـــرای رعایـــت احتیاط هـــای همه جانبـــه در پیشـــگیری و 
کنتـــرل بیمـــاری کوویـــد -۱۹ را نیـــز اعمـــال کننـــد. ایـــن 
اقدامـــات می توانـــد شـــامل اســـتقرار اســـتندها، نصـــب 
ـــدان از  ـــرای کارمن ـــری ب ـــای کامپیوت ـــال پیام ه ـــترها، ارس پوس
طریـــق آدرس www.iec.behdasht.gov.ir، در هنـــگام 

ــروع کار و... اســـت. شـ
از آنجـــا کـــه محیط هـــای کاری از تنـــوع قابـــل توجهـــی 
ـــط  ـــر محی ـــی ه ـــتانداردهای اختصاص ـــن اس ـــد، بنابرای برخوردارن
ـــوم پزشـــکی  ـــق وزارت بهداشـــت و دانشـــگاه های عل کاری از طری

بـــه ســـازمان های ذیربـــط اعـــالم شـــده اســـت.

ـــار  ـــف انب ـــدوآب، از کش ـــتان میان ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــر داد.  ـــتان خب ـــن شهرس ـــده در ای ـــکار ش ـــکل احت ال

بـــه گـــزارش فـــارس، ســـرهنگ حســـن شـــیخ نژاد اظهـــار 
ـــری  ـــب خب ـــی کس ـــدوآب در پ ـــی میان ـــوران انتظام ـــرد: مام ک

مبنـــی بـــر دپـــو و احتـــکار الـــکل از یـــک انبـــار، بررســـی موضـــوع 
ـــد. ـــرار دادن ـــود ق ـــتور کار خ ـــژه در دس ـــورت وی ـــه ص را ب

ــورد نظــر  ــار م ــس از هماهنگی هــای الزم از انب ــزود: پ وی اف
بازدیــد کــرده و در بازرســی انجــام شــده ۵۰ کارتــن ۹ تایــی، بــه 

تعــداد ۴۵۰ عــدد الــکل یــک لیتــری احتــکار شــده کشــف شــد.
ـــن  ـــه در ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــدوآب ب ـــی میان ـــده انتظام فرمان
ـــس  ـــم پ ـــه داد: مته ـــد، ادام ـــتگیر ش ـــم دس ـــک مته ـــه ی رابط
ـــد. ـــی ش ـــع قضائ ـــل مراج ـــی، تحوی ـــده مقدمات ـــکیل پرون از تش

ـــت  ـــالن از فعالی ـــاف گی ـــاق اصن ـــس ات رئی
مســـتمر واحدهـــای صنفـــی در اســـتان بـــر 
اســـاس دســـتورالعمل های صـــادر شـــده 
ـــت:  ـــر داد و گف ـــا خب ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل س
ـــژه  ـــه وی ـــا ب ـــه کااله ـــکلی در عرض ـــچ مش هی
اقـــالم خوراکـــی بـــه مـــردم وجـــود نـــدارد. 

جالل الدیـــن  تســـنیم،  گـــزارش  بـــه 
ــتورالعمل های  ــت دسـ ــکریه، رعایـ ــد شـ محمـ
ـــط  ـــا توس ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــده س ـــادر ش ص
ــهر  ــالن و شـ ــتان گیـ ــی اسـ ــای صنفـ واحدهـ
رشـــت را مـــورد تأکیـــد قـــرار داد و اظهـــار داشـــت: 
ـــبکه ها  ـــه در ش ـــواردی ک ـــایعات و م ـــالف ش برخ
و در فضـــای مجـــازی مطـــرح می شـــود هیـــچ 
ـــی توســـط  ـــواد غذای مشـــکلی از حیـــث عرضـــه م

واحدهـــای صنفـــی وجـــود نـــدارد.
رئیـــس اتـــاق اصنـــاف گیـــالن تعطیلـــی 
ـــیوع  ـــت ش ـــه عل ـــتان ب ـــی اس ـــای صنف واحده
ـــن رد  ـــد و ضم ـــایعه خوان ـــا را ش ـــاری کرون بیم
ـــردم و شـــهروندان  ـــرد: از تمـــام م ـــوان ک آن عن
اســـتان گیـــالن و شـــهر رشـــت تقاضـــا دارم 
بـــه هیـــچ عنـــوان بـــه شـــایعاتی کـــه ایـــن 
روزهـــا در کانال هـــای اجتماعـــی مطـــرح 
ــق  ــار موثـ ــرده و اخبـ ــه نکـ ــود توجـ می شـ
اصنـــاف را از رســـانه های معتبـــر دنبـــال 

کننـــد.
ـــه هم اینـــک  ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــکریه ب ش
ـــالن،  ـــی گی ـــای صنف ـــای واحده ـــه انباره کلی
پـــر  گنـــدم  انبارهـــای  و  آرد  ســـیلوهای 

ــوان  ــرد: بـــه هیـــچ عنـ ــوان کـ ــتند عنـ هسـ
قصـــد تعطیلـــی واحدهـــای صنفـــی بـــه 
ـــواد  ـــده م ـــه کنن ـــه عرض ـــی ک ـــژه واحدهای وی
ــی ها،  ــرغ فروشـ ــد مـ ــتند ماننـ ــی هسـ غذایـ
فروشـــی ها،  خواروبـــار  قصابی هـــا، 
پروتئینی هـــا و ماننـــد این هـــا در دســـتور 

ــا قـــرار نـــدارد. کار مـ
نایـــب رئیـــس اتـــاق اصنـــاف کشـــور 
اســـتمرار فعالیـــت فروشـــگاه های بـــزرگ، 
در  فروشـــی ها  میـــوه  و  ســـوپرمارکت ها 
ــورد  ــالن را مـ ــتان گیـ ــت و اسـ ــهر رشـ شـ
توجـــه قـــرار داد و ابـــراز داشـــت: در حـــال 
حاضـــر هیـــچ مشـــکلی در ورود کاالهـــا و 
ـــته  ـــود نداش ـــالن وج ـــه گی ـــی ب ـــالم خوراک اق

ـــه  ـــته ب ـــد گذش ـــاز مانن ـــورد نی ـــای م و کااله
ـــد  ـــردم نبای ـــن م ـــود بنابرای ـــتان وارد می ش اس

نگـــران باشـــند.
وی از پـــر بـــودن انبارهـــای آرد و گنـــدم 
ــورد  ــت را مـ ــهر رشـ ــالن و شـ ــتان گیـ اسـ
ـــالن  ـــرد: گی ـــان ک ـــرار داد و خاطرنش ـــه ق توج
ــاری  ــیوع بیمـ ــت شـ ــه علـ ــا بـ ــن روزهـ ایـ
ــکالت  ــا مشـ ــا بـ ــروس کرونـ ــوس ویـ منحـ
شـــده  مواجـــه  زیـــادی  گرفتاری هـــای  و 
ــردم  ــام مـ ــت از تمـ ــن علـ ــه همیـ ــت بـ اسـ
فهیـــم اســـتان تقاضـــا داریـــم بـــرای خریـــد 
مایحتـــاج و مـــواد غذایـــی مـــورد نیازشـــان 

ــد. ــوم نیاورنـ ــی هجـ ــای صنفـ ــه واحدهـ بـ
رئیـــس اتـــاق اصنـــاف گیـــالن بـــا بیـــان 

ــا  ــا بـ ــده تنهـ ــاد شـ ــکالت ایجـ ــه مشـ اینکـ
ـــهروندان  ـــردم و ش ـــاد م ـــجام آح ـــاد و انس اتح
ـــت  ـــع اس ـــل رف ـــران قاب ـــوق دیگ ـــظ حق و حف
ـــا  ـــی م ـــای صنف ـــداد واحده ـــت: تع ـــار داش اظه
ـــژه  ـــه وی ـــالن ب ـــتان گی ـــت و اس ـــهر رش در س
ـــی  ـــواد غذای ـــده م ـــه کنن ـــه عرض ـــی ک واحدهای
ـــا  ـــد ب ـــردم می توانن ـــت و م ـــاد اس ـــتند زی هس
ـــود  ـــای خ ـــل نیازمندی ه ـــش کام ـــظ آرام حف

ـــد. ـــه کنن را تهی
ــه  ــکاری مجموعـ ــالش و همـ ــکریه تـ شـ
ــرای  ــور بـ ــر کشـ ــی سراسـ ــای صنفـ واحدهـ
مقابلـــه جـــدی بـــا بحـــران انتشـــار ویـــروس 
ــح  ــرار داد تصریـ ــد قـ ــورد تأکیـ ــا را مـ کرونـ
ــه  ــای ارائـ ــه توصیه هـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ
ـــه  ـــجام هم ـــرای انس ـــت ب ـــده وزارت بهداش ش
ظرفیت هـــا و امکانـــات جهـــت حفـــظ و 
صیانـــت از ســـالمت عمومـــی، تصمیـــم بـــه 
ــی  ــای صنفـ ــاعات کاری واحدهـ ــش سـ کاهـ

ــم. ــت گرفتیـ ــهر رشـ شـ
ــا  ــالن ب ــتان گی ــاف اس ــاق اصن ــس ات رئی
واحدهــای  کار  ســاعت  اینکــه  بــر  تأکیــد 
صنفــی مســتقر در بــازار مرکــزی شــهر رشــت 
از ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقــه تــا ۱۸ و ۳۰ دقیقــه 
ــاف  ــت: اصن ــراز داش ــت اب ــده اس ــن ش تعیی
و کلیــه واحدهــای صنفــی اســتان گیــالن 
ــر اســاس دســتورالعمل های صــادره  ــواره ب هم
ــکاری  ــن هم ــم ای ــد و امیدواری ــل کرده ان عم

ــد. ــته باش ــه داش ــان ادام ــان همچن آن

در قالب بسیج ملی مبارزه به کرونا انجام می شود

تشکیل تیم های مراقبتی ضد کرونا در ادارات و شرکت ها

انبار الکل احتکار شده در میاندوآب کشف شد 

راه اندازی نخستین بیمارستان هوشمند در چین

فعالیت مستمر واحدهای صنفی در گیالن؛ مشکلی در عرضه کاال به مردم وجود ندارد 

م الف: 527/454۳
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

ــه  ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان 

ــد ســند رســمی  ــای فاق ه
برابـــر رای شـــماره 139860304023001333 مورخـــه 
1398/11/13 هیـــات اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف 
ــای فاقـــد ســـند  ــاختمان هـ وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و سـ
ـــک آذرشـــهر  ـــت مل ـــی حـــوزه ثب رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبت
تصرفـــات مالکانـــه بـــا معـــارض متقاضـــی آقـــای محمـــد 
ـــادره از  ـــنامه 604 ص ـــماره شناس ـــه ش ـــد ب ـــمان فرزندخال خش
ـــن  ـــه زمی ـــک قطع ـــدانگ ی ـــاع ازشش ـــگ مش ـــه دان ـــور در س قط
ـــده از  ـــزی ش ـــروز و مج ـــع مف ـــر مرب ـــاحت 143/75 مت ـــه مس ب
پـــاک - 139 فرعـــی از 6280 اصلـــی واقـــع در بخـــش 12 
ـــرزاده  ـــین باق ـــای  حس ـــمی آق ـــک رس ـــداری از مال ـــز خری تبری
ـــوم  ـــاع عم ـــور اط ـــه منظ ـــذا ب ـــده اســـت ل ـــرز گردی ـــاد مح مهاب
مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه 15 روز آگهـــی مـــی شـــود 
ـــت  ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ـــبت ب ـــخاص نس ـــه اش ـــی ک در صورت
متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند مـــی تواننـــد از تاریـــخ 
ـــه  ـــراض خـــود را ب ـــاه اعت ـــه مـــدت دو م انتشـــار اولیـــن آگهـــی ب
ـــک  ـــدت ی ـــس از اخـــذ رســـید، ظـــرف م ـــن اداره تســـلیم  و پ ای
مـــاه از  تاریـــخ تســـلیم اعتـــراض، دادخواســـت خـــود را بـــه 
ـــورت  ـــت در ص ـــی اس ـــد. بدیه ـــم نماین ـــی تقدی ـــع قضای مراج
انقضـــای مـــدت مذکـــور و عـــدم وصـــول اعتـــراض طبـــق 

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــت ص ـــند مالکی ـــررات س مق
کالسه           1۳981144۰4۰2۳۰۰۰121  
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1۳98/12/۰5

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1۳98/12/2۰
محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

وقتــی از اتحادیــه هــای صنفــی حرفــی بــه 
میــان مــی آیــد افــکار عمومــی بــه واحدهــای 
صنفــی و اعضــاء هیئــت مدیــره متمایــل مــی 
گــردد. در ایــن میــان افــرادی هســتند کــه بــا 
ــه  ــی در اتحادی ــش مهم ــه نق ــن ک ــود ای وج
هــا و آینــده ی هرکــدام از واحدهــای صنفــی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــچ وق ــا هی ــد، ام دارن
ــق و  ــورد ح ــا در م ــخن م ــد س ــی گیرن نم
ــر  ــد. مدی ــی باش ــی م ــران اجرای ــوق مدی حق
اجرایــی یــک اتحادیــه،کاری تخصصــی اســت 
کــه هرکســی نمــی توانــد از پــس آن برآیــد. 

ــل  ــناخت کام ــر ش ــالوه ب ــی ع ــر اجرای مدی
ــر تجــارب  ــا تکیــه ب قوانیــن نظــام صنفــی، ب
و علــم خــود مشــکالت مربــوط بــه واحدهــای 
صنفــی را بــر طــرف مــی کنــد ولــی خــودش 
از حداقــل هــای قانونــی و مزایایــی کــه حــق 
او مــی باشــد برخــوردار نیســت. تبعیــض 
ــوق  ــت حق ــورد پرداخ ــیاری در م ــای بس ه
و مزایــا، ســاعات کاری، نامتناســب بــودن 
ــورت  ــا ص ــه ه ــن اتحادی ــم کاری در بی حج
ــرای  ــی را ب ــرد کــه مشــکالت فراوان مــی پذی
ــا  ــی ب ــران اجرای ــی دارد. مدی ــان در پ کارکن
وجــود داشــتن مســئولیت هــای فــراوان، 

کمتــر از دیگــر کارکنــان اتحادیــه هــا حقــوق 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی کنن ــت م دریاف
ــا براســاس  ــی آنه ــوق دریافت ــه حــق و حق ک
ــی  ــون کار نم ــق قان ــتمزد طب ــوق و دس حق
ــراد بازنشســته ارگان  ــری اف ــه کارگی باشــد. ب
ــر  ــم از دیگ ــا ه ــه ه ــی در اتحادی ــای دولت ه
ــده ایــن تبعیــض هــا  ــه وجــود آورن عوامــل ب
ــاعات کاری  ــه س ــی ک ــه صورت ــد. ب ــی باش م
ــان  ــر کارکن ــتگان و دیگ ــن بازنشس ــن ای بی
متخّصــص متفــاوت بــوده و حقــوق افــراد 
اجرایــی  مدیــران  از  بیشــتر  بازنشســته 
ــی  ــران اجرای ــد. مدی ــی باش ــا م ــه ه اتحادی

مشــکالت  از  کثیــری  تعــداد  بــا  روزانــه 
پرونــده هــای واحدهــای صنفــی درگیــر 
بــوده و تمامــی تــالش خــود را در مــورد 
ــی  ــد ول ــی گیرن ــه کار م ــا ب ــده ه ــل پرون ح
ــه صــورت  ــی ک ــی های ــی عدالت ــر ب ــه خاط ب
مــی گیــرد حــق قانونــی آنهــا نادیــده گرفتــه 
مــی شــود. حجــم کاری بیــن اتحادیــه هــای 
صنفــی هــم متناســب نبــوده، در بعضــی 
ــاد و  ــم کاری زی ــاعات و حج ــا س ــه ه اتحادی
مزایــای آنهــا کــم مــی باشــد. در حالــی کــه 
ــاعات و  ــا س ــه ه ــر از اتحادی ــی دیگ در بعض
ــی  ــای دریافت ــوده و مزای ــم ب ــم کاری ک حج
بیشــتر اســت. مدیــران اجرایــی مــدت هاســت 
ــه  ــبت ب ــون نس ــای گوناگ ــل ه ــه در معض ک
رعایــت نشــدن حقــوق قانونــی خــود اعتــراض 
مــی کننــد ولــی ترتیــب اثــر داده نمــی شــود. 
ــان  ــق وحقوقش ــد ح ــی خواهن ــط م ــا فق آنه
ــچ  ــد و هی ــون کار باش ــّررات قان ــق مق مطاب
تبعیضــی بیــن کارکنــان صــورت نگیــرد، کــه 

ــت.  ــق آنهاس ــن ح ای

عدم توجه به حقوق قانونی 
مدیران اجرایی اتحادیه ها 

سیده خدیجه پور باقر

یادداشت
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دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در 
اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه انجــام تســت کرونــا برای 
بیمــاران بســتری شــده در مراکــز درمانــی تابــع ایــن 
دانشــگاه بــه صــورت رایــگان انجــام می شــود و مــردم 
ــت  ــام تس ــر انج ــی ب ــازی مبن ــای مج ــایعات فض ش

ــاور نکننــد.  ــغ را ب ــا دریافــت مبل ــا ب کرون
بــه گــزارش تســنیم؛ بــر اســاس اعــالم دانشــگاه 
شــهید بهشــتی، تســت کرونــا صرفــاً بــرای بیمــاران 
ــام  ــتان انج ــده در بیمارس ــتری ش ــت دار بس عالم
ــرای  ــا ب ــوان تســت کرون ــه هیــچ عن مــی  شــود و ب

ــود. ــام نمی ش ــرپایی انج ــاران س بیم
ــن  ــتی ضم ــکی شهیدبهش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــازی در  ــای مج ــود در فض ــایعات موج ــب ش تکذی
ــا دریافــت مبلــغ از  ــا ب خصــوص انجــام تســت کرون
ــه  ــه جــای توجــه ب ــراد هشــدار داد: هموطنــان ب اف
شــایعات بی پایــه و اســاس؛ اخبــار و اطالعــات 
گرفتــه  صــورت  اقدامــات  درخصــوص  صحیــح 
ــق  ــا از طری ــا را صرف ــا کرون ــه ب ــتای مقابل در راس
دانشــگاه،  ســایت  وب  نظیــر  معتبــر  مجــاری 
صفحــات و کانــال رســمی دانشــگاه دریافــت کننــد.

مردم از مسافرت و دید و بازدیدهای 
غیرضروری پرهیز کنند

نماینـده مـردم تهـران بـا بیـان اینکـه »پرهیـز از 
سـفر و ترددهـای غیـر ضـروری در شـرایط امـروز 
ضـرورت دارد«، گفـت: مردم فهیم ایـران توصیه های 

بهداشـتی را جـدی بگیرنـد. 
بـه گزارش ایسـنا، محمـد رضا بادامچـی، با تاکید 
بـر لـزوم پرهیـز از هرگونـه تـردد و سـفرهای غیـر 
ضـرور در شـرایط امروز کشـور گفت: مـردم به میزان 
بـا رعایـت توصیه های بهداشـتی و مراقبتی از سـوی 
نهادهـای مرجـع، رفـت و آمدهـا، دیـد و بازدیدهـا و 
سـفرهای خـود را محـدود کنند شـاهد کاهـش توان 
ایـن ویـروس در شـیوع بـه دیگـران بوده و سـالمتی 

خـود مـردم تضمین خواهد شـد.
تاکیـد  بـا  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
بـر کاهـش دیـد و بازدیدهـا در ایـن شـرایط بیـان 
بـه صـورت  را   رو  پیـش  عیـد  بتوانیـم  اگـر  کـرد: 
اینترنتـی و آنالیـن بـه یکدیگـر تبریـک بگوییـم و از 
دیـد و بازدیدهـا در چنیـن وضعیتـی حتی المقـدور 
بپرهیزیـم ایـن خـود موجـب خشـنودی پـروردگار 
بـوده و در جهـت کاهـش بیشـتر ایـن بیمـاری تاثیر 

مثبتـی را در پـی خواهـد داشـت. 
ایـن عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس اظهـار 
کـرد: خـود مـردم بزرگـوار ما فهیـم بـوده و از تبعات 
مسـافرت بـه اسـتان هایی کـه تجمـع در آن جا زیاد 
اسـت آگاه هسـتند؛ بـه نفـع همه مـا خواهـد بود که 
هـر چـه بیشـتر بـرای مقابلـه با ایـن ویـروس رفت و 

آمدهـا و سـفرهای غیـر ضـروری را کاهـش دهیم.

ایجاد محدودیت و حذف شرایط 
پذیرش مسافران نوروزی در تبریز

شـهردار تبریـز گفـت: امسـال بـه دلیـل شـیوع 
بیمـاری کرونا و ضـرورت پیشـگیری از آن، از پذیرش 
میهمانـان نـوروزی کـه می توانند ناقل ایـن بیماری به 

شـهر و اسـتان باشـند، معذور هسـتیم.
ــالم  ــا اع ــهین باهر ب ــرج ش ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
مطلــب فــوق افــزود: امســال تمــام شــرایط پذیــرش 
ــتقرار در  ــت اس ــرده و ممنوعی ــذف ک ــافر را ح مس

ــم. ــرده ای ــال ک ــهری را اعم ــای ش پارک ه
او ادامــه داد: بــا ایجــاد ایــن محدودیت هــا و 
حــذف شــرایط پذیــرش مســافر نــوروزی، بــه نوعــی 
ــود. ــذف می ش ــهرمان ح ــور در ش ــترهای حض بس

رکـود  دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  شـهین باهر 
گردشـگری نیـز اظهـار داشـت: بحـث گردشـگری و 
اقتصـادی همـواره در دسـتور کار شـهرداری  رونـق 
تبریز اسـت، اما امسـال به دلیل شـیوع ویـروس کرونا 
و ضـرورت پیشـگیری از همـه گیـری آن، الزم اسـت 
کـه به نوعی شـهر و اسـتان خـود را قرنطینـه کرده و 
از تـردد خودروهـای غیـر بومی ممانعت بـه عمل آید.

او خاطرنشـان کرد: همانطـور که متخصصین امر نیز 
تأکیـد دارنـد، از هموطنـان عزیـز می خواهیـم در خانـه 

خـود بماننـد و از ترددهای بین شـهری پرهیز شـود.

ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت 
کمک معیشت

ــته  ــموالن بس ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
حمایــت معیشــتی گفــت: زمــان ثبــت نــام از 
از  بعــد  معیشــت  کمــک  دریافــت  متقاضیــان 
ــود. ــی ش ــالم م ــا اع ــوج کرون ــردن م ــش ک فروک

به گـزارش مهر، حسـین میرزایی ، اظهار داشـت: 
یـک بـار در گذشـته از افـرادی کـه یارانـه حمایتـی 
وزارت  سـامانه  در  نمی کردنـد  دریافـت  را  دولـت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ثبـت نـام بـه عمل آمد 
و افـراد زیـادی ثبـت نـام کردنـد و مشـموالن نیز در 

مرحلـه چهـارم کمـک معیشـت را دریافـت کردند.
متقاضیـان  بـرای  امـکان  ایـن  افـزود: مجـدداً  وی 
دریافـت کمک معیشـت فراهم خواهد شـد کـه البته با 
توجـه به شـرایط موجـود منتظریم موج کرونـا فروکش 
کنـد و بعـد دوباره زمان ثبـت نام را اعـالم خواهیم کرد.

ــته  ــموالن بس ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
حمایــت معیشــتی گفــت: تاکنــون بیــش از ۴ 
میلیــون و ۳۳۵ هــزار نفــر از افــرادی کــه در ســامانه 
ــت  ــک معیش ــت کم ــرای دریاف ــود را ب ــراض خ اعت
اعــالم کــرده بودنــد مشــمول شــده و کمــک 
ــد. ــت کردن ــارم دریاف ــه چه ــت را در مرحل معیش

وی از مـردم درخواسـت کـرد برای سـوال و یا دریافت 
نتیجـه اعتراض خود از مراجعه حضوری بـه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پرهیز کنند تا در این شـرایط شـیوع 

بیماری کرونا در رفت و آمدها دچار مشـکل نشـوند.

معاون آموزشی وزیر علوم:
اینترنت دانشگاه ها

 برای کالس های الکترونیک رایگان  می شود

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، از رایــگان شــدن 
اینترنــت دانشــگاه ها و توســعه پهنــای بانــد فقــط بــرای گســترش 
ــوزش  ــز آم ــی مراک ــی آموزش ــک در دوران تعطیل ــای الکترونی آموزش ه

ــر داد.  ــی خب عال
بــه گــزارش ایرنــا، شــیوع گســترده ویــروس کرونــا، تعطیلــی 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی سراســر کشــور را وارد دومیــن هفتــه 
ــود.  ــی ش ــزار نم ــوی برگ ــالع ثان ــا اط ــی ت ــای آموزش ــرد و کالس ه ک
ــدادی از  ــازی تع ــای مج ــته کالس ه ــای گذش ــال ه ــه در س ــا ک از آنج
ــا فرصتــی بــرای مراکــز  دانشــگاه هــای کشــور فعــال شــده اســت، کرون
ــا توانایــی خــود را در ادامــه ایــن مــدل آموزشــی  ــود ت آمــوزش عالــی ب

ــد. محــک بزنن
وزارت علــوم هفتــه گذشــته بــا ابــالغ بخشــنامه ای بــه دانشــگاه هــای 
ــا در  ــرد، ام ــد ک ــودن دروس تاکی ــط ب ــترش برخ ــزوم گس ــر ل ــور ب کش
ــه دلیــل نبــود زیرســاخت هــای  ایــن میــان برخــی دانشــگاه هــا هــم ب
ــا مشــکالتی در حیــن اجــرای ایــن دوره هــای مجــازی مواجــه  کافــی ب

شــده انــد.
در ایــن زمینــه، علــی خاکــی صدیــق روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا دربــاره امــکان افزایــش پهنــای بانــد 
ــای الکترونیــک،  ــوزش ه ــر آم ــزاری گســترده ت ــرای برگ ــا ب دانشــگاه ه
ــات و  ــا وزارت ارتباط ــوم ب ــه وزارت عل ــر اســاس مکاتب ــار داشــت: ب اظه
ــرای دانشــگاه هــا  ــت ب ــاوری اطالعــات مقــرر شــد اســتفاده از اینترن فن
ــک هســتند،  ــوزش الکترونی ــر آم ــه درگی ــی ک ــوزش عال و موسســات آم

مجانــی شــده و پهنــای بانــد هــم افزایــش دهنــد.
خاکــی صدیــق گفــت: بــر اســاس مکاتبــه ای کــه وزارت علــوم بــا ایــن 
وزارتخانــه داشــت، پیشــنهاد رایــگان شــدن اینترنــت دانشــگاه هــا بــرای 

آمــوزش هــای مجــازی از ســوی وزارت ارتباطــات مطــرح شــد.
وی افــزود: از ایــن رو، هفتــه گذشــته فهرســت دانشــگاه هــا و 
ــد، در یــک  موسســاتی کــه آمــوزش هــای الکترونیــک را آغــاز کــرده ان
ــعه  ــرای توس ــا ب ــد ت ــال ش ــات ارس ــت وزارت ارتباط ــرای معاون ــه ب نام

ــود. ــاعدت ش ــک مس ــوزش الکترونی آم
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم، تاکیــد کــرد: در ایــن فهرســت، 
ــکان  ــه ام ــم ک ــی ه ــی غیرانتفاع ــای غیردولت ــگاه ه ــات و دانش موسس

برگــزاری دوره هــای الکترونیــک دارنــد، گنجانــده شــده اســت.
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ــن  ــه ای ــر در مجموع ــه ۱۳۸ نف ــان اینک ــا بی ــیر ب ــهردار عجب ش ش
ــت: ۸۰  ــه شــهروندان هســتند گف ــات ب ــه خدم شــهرداری مشــغول ارای
درصــد از بودجــه ایــن شــهرداری صــرف هزینه هــای جــاری و پرداخــت 

ــود.  ــان می ش ــات کارکن ــه و مالی ــوق، بیم حق
ــزود:   ــگاران اف ــع خبرن ــی در جم ــا، رضــا رحمت الله ــزارش ایرن ــه گ ب
بــرای ســال آینــده ۲۱ میلیــارد و ۶۵۳ میلیــون تومــان بودجــه مصــوب 
ــارد و ۳۲۹  ــل ۳ میلی ــال قب ــا س ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــه ای ــده ک ش

ــش دارد. ــان افزای ــون توم میلی
وی بـه اقدامـات و طـرح های این شـهرداری در سـال ۹۹ اشـاره کرد و 
گفـت: آسـفالت خیابـان هـا و میدان هـای شـهر و همچنین رنـگ آمیزی 
جـدول ها در راسـتای زیباسـازی شـهر در سـال آینده انجام خواهد شـد.

رحمــت اللهــی افــزود: در ســال جــاری حــدود  ۵۴۰۰ تــن آســفالت 
ریــزی در معبــر شــهر انجــام شــد و میــدان بســیج نیــز بــه رغــم اینکه در 
حــوزه وظایــف اداره راه و شهرســازی اســت در راســتای رفــاه همشــهریان 

آســفالت ریــزی مــی شــود.
وی همچنیــن از کاشــت ۱۰۰ هــزار اصلــه انــواع گل جهــت زیبــا ســازی 
ــه هــای  ــی در هزین ــه جوی ــار داشــت: جهــت صرف ــر داد و اظه شــهر خب
شــهرداری و بــرای نخســتین بــار، ایــن گل هــا در گلخانــه شــهرداری تولید 

شــده و در طــول ســال در ســطح شــهر کشــت مــی شــود.
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــازار روز در شهرس ــاد ب ــن از ایج وی همچنی
ــذار بخــش  ــا جــذب ســرمایه گ ــون ب ــا کن ــازار روز ت ۸۰درصــد طــرح ب
خصوصــی کــه در مرحلــه صــدور پروانــه مــی باشــد ایجــاد خواهــد شــد.

رحمـت الهـی گفـت: بلوار امـام علی )ع( نیز طبق مصوبه  شـورای شـهر 
و در قالب طرح جامع و در صورت تصویب شـورای اسـتان و وزارت مسـکن 
و شهرسـازی و  شـورای معماری ایران به محدوده شـهر ملحق خواهد شـد.

ــا  ــگیرانه کرون ــات پیش ــه اقدام ــن ب ــیر همچنی ــب ش ــهردار عج ش
ــی  ــتا، ضدعفون ــن راس ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــن شهرس در ای
ــگاه  ــتی، جای ــای بهداش ــرویس ه ــی وس ــکان عموم ــی ام ــد زدای و گن
هــای ســوخت، پــارک هــا و ســطح شــهر بــا همــکاری شــبکه بهداشــت 
ــرای ان  ــت و ب ــام اس ــال انج ــهر در ح ــالمی ش ــورای اس ــان و ش و درم
منظــور ۱۰۰میلیــون تومــان از اعتبــارات شــهرداری هزینــه خواهــد شــد.

بعــد از برگــزاری انتخابــات مجلــس، برخــی منتخبــان 
بــر اثــر کرونــا درگذشــتند کــه قانــون بــرای ایــن مــورد 

اســت.  داده  انجــام  پیش بینی هایــی 
ــیوع  ــس از ش ــوان، پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــن  ــن نکتــه دامنــه شــیوع ای ــه ای ــا توجــه ب ــا و ب ــروس کرون وی
ویــروس هیچگونــه مــرزی نمــی شناســد، متاســفانه شــاهد همــه 
ــه نحــوی  ــم ب ــوده ای ــف ب ــودن آن در گــروه هــای مختل ــر ب گی
ــای  ــخصیت ه ــا ش ــه ت ــی گرفت ــای مذهب ــخصیت ه ــه از ش ک
سیاســی و همچنیــن عامــه مــردم، هــم مبتــال شــده انــد و هــم 

ــد. ــوده ان ــان درگذشــتگان ب در می
در چنیــن شــرایطی کــه قطعــا اوضــاع عــادی نیســت اولیــن 
اقــدام رعایــت کــردن اصــول بهداشــتی مثــل قرنطینــه از ســوی 
همــه افــراد جامعــه اســت. در ایــن روزهــای حســاس نماینــدگان 
ــاب  ــس از انتخ ــای پ ــت ه ــرگرم فعالی ــز س ــردم نی ــب م منتخ
ــول را  ــد اص ــز بای ــن نی ــن منتخبی ــا ای ــتند و قطع ــود هس خ
ــه عــدم ابتــالی خــود و هــم دیگــران  ــا هــم ب رعایــت کننــد ت

کمــک کــرده باشــند.
ــی  ــرح م ــوال مط ــن س ــی ای ــوزه سیاس ــن در ح ــن بی در ای
شــود کــه در صــورت فــوت شــدن منتخبیــن مــردم ماننــد آنچــه 
ــر  ــر اث ــر از منتخبیــن رخ داده ب ــرای دو نف ــون ب متاســفانه تاکن
ابتــال بــه ایــن بیمــاری یــا هــر دلیــل دیگــری ، قانــون جایگزیــن 

را چگونــه مشــخص مــی کنــد؟!
از  تــن  دو  رهبــر  فاطمــه  و  رمضانی دســتک  محمدعلــی 
ــه  ــای انتخابی ــم در حوزه ه ــس یازده ــردم در مجل ــان م منتخب

ــهر و  ــمیرانات، اسالمش ــران، ری، ش ــرفیه« و »ته ــتانه اش »آس
پردیــس« هســتند کــه طــی روز هــای اخیــر بــه رحمــت ایــزدی 

پیوســته اند.
درگذشــت ایــن دو منتخــب مــردم در مجلــس یازدهــم، ایــن 
ــراد  ــف اف ــه تکلی ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــان عموم ــوال را در اذه س

ــن آن هــا چــه خواهــد شــد؟ جایگزی
ــات کشــور در  ــتاد انتخاب ــر س ــماعیل موســوی دبی ــید اس س
ــته  ــب درگذش ــدی منتخ ــر بع ــا نف ــه آی ــایعه ک ــن ش ــورد ای م
ــن در  ــر جایگزی ــت: نف ــود گف ــی ش ــن وی م ــد جایگزی می توان

ــود. ــاب می ش ــال ۱۴۰۰ انتخ ــان دوره ای س ــات می انتخاب
ــات  ــالف انتخاب ــالمی برخ ــورای اس ــس ش ــات مجل در انتخاب
علی البــدل  اعضــای  روســتا،  و  شــهر  اســالمی  شــورا های 
انتخــاب نمی شــوند کــه در صــورت برکنــاری، اســتعفا یــا 
فــوت، جایگزیــن منتخبــان اصلــی شــوند؛ بنابرایــن طبــق مــاده 

ــات  ــورای اســالمی، انتخاب ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــارم قان چه
ــد  ــای فاق ــالمی در حوزه ه ــورای اس ــس ش ــان دوره ای مجل می
نماینــده هم زمــان بــا یکــی از انتخابــات مذکــور در اصــل ششــم 
ــد. ــد ش ــام خواه ــران انج ــالمی ای ــوری اس ــی جمه قانون اساس

ــن  ــتا ای ــهر و روس ــالمی ش ــورای اس ــات ش ــث انتخاب در بح
ــای  ــی، اعض ــای اصل ــر اعض ــالوه ب ــه ع ــود دارد ک ــت وج وضعی
علــی البــدل انتخــاب مــی شــوند و افــرادی کــه رای آنهــا بعــد از 
اعضــای منتخــب بــود بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل انتخــاب 
ــه طــور اتوماتیــک اگــر اعضــای  ــه ب ــن مرحل مــی شــوند. در ای
اصلــی بــه هــر دلیلــی کنــار برونــد، یــک نفــر از اعضــای علــی 
ــس  ــات مجل ــی در انتخاب ــد، ول ــد ش ــن خواه ــدل جایگزی الب
ــراد رای  ــر اف ــم و اگ ــدل نداری ــی الب شــورای اســالمی عضــو عل
ــی  ــه حــد نصــاب برســند انتخــاب م الزم را داشــته باشــند و ب
ــه مرحلــه دوم کشــیده مــی  ــا ب شــوند، در غیــر ایــن صــورت ی
شــود و یــا از گردونــه انتخابــات خــارج مــی شــوند و بــه مرحلــه 

ــان دوره مــی رســند.  می
ــات مجلــس یازدهــم کــه هنــوز  بنابرایــن مرحلــه دوم انتخاب
معلــوم نیســت در ۲۹ فروردیــن برگــزار خواهــد شــد یــا خیــر، 
ــق  ــت و طب ــس نیس ــن مجل ــان دوره ای ای ــات می ــان انتخاب زم
ــال  ــم در س ــس یازده ــات میــان دوره ای مجل ــون، انتخاب قان
ــی  ــزار م ــوری برگ ــت جمه ــات ریاس ــا انتخاب ــان ب ۱۴۰۰ همزم
ــن  ــف جایگزی ــه تکلی ــود ک ــد ب ــات خواه ــود و در آن انتخاب ش
ــران  ــه آســتانه اشــرفیه و ته ــان مرحــوم و مرحوم ــای منتخب ه

ــد. ــد ش ــخص خواه ــم مش ــس یازده در مجل

قانون در مورد منتخباِن مجلسی که در اثر کرونا درگذشتند، چه می گوید؟ 

کاریکاتور

آیا پایان پادشاه بحران ها نزدیک است!

منبع: تسنیم

فصــل بهــار اســالم در راه اســت مــاه 
هــای رجــب، شــعبان و رمضــان فصــل بهــار 
ــه  ــل ب ــن فص ــان در ای ــت، انس ــالم اس اس
عالــم ملکــوت فکــر مــی کنــد، در ایــن عالــم 
ــدن و  ــامیدن، خوابی ــه خوردن،آش ــازی ب نی
ــز  ــن غرای ــز جنســی نیســت ای ارضــای غرای
وابســته بــه عالــم ملــک اســت ولــی در عالــم 
ــزی  ــت غرای ــم اس ــان مه ــوت روح انس ملک
کــه بــه روح مربــوط مــی شــود بیــاد 
ــه طــرف  ــد و مــی خواهــد ب انســان مــی آی
آنهــا پــروا کند،کــه در راس همــه ایــن 
ــوان  ــا عن ــه ب ــت ک ــال اس ــد متع ــا خداون ه
ــه  ــود ب ــی ش ــاد م ــن روحــی( ی ) نفخــی م
همیــن دلیــل مــاه اول ایــن فصــل یعنــی ماه 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــود خداون ــه خ رجــب ب

اختصــاص مــی یابــد کــه در فرمایــش پیامبر 
اکــرم )ص( بــه آن اشــاره گردیــده اســت کــه 
ــا  ــد اســت مــی خواهــد ب رجــب مــاه خداون
ــرار  ــش را برق ــد و ارتباط ــتی کن ــدا آش خ
ــق و ســالیق خــود را از  ــد و همــه عالی نمای
دنیــا قطــع نمایــد و بــه فرمایــش موالنــا در 
ــوش  ــد ) ای خ ــی فرمای ــوی م ــوی معن مثن
ــت(  ــر دوس ــا ب ــد ت ــرواز کن ــه پ آن روز ک
تمامــی وســیله هایــی را کــه انســان را 
ــد،  ــه خــدا مــی رســاند بررســی مــی نمای ب
کتــاب خــدا کــه خــودش حجــت اســت در 
میــان مــردم و بــه فرمایــش خــود قــرآن در 

میــان مــردم محجــور قــرار داده شــده اســت 
ــس  ــد ان ــی خواه ــورد م ــی خ ــم م ــه چش ب
ــا قــرآن و حبــل المتیــن بــه  پیــدا کنــد و ب
خداونــد بــزرگ نزدیــک شــود. ســرآغاز ایــن 
ارتبــاط دعــا خودنمایــی مــی کنــد و متوجــه 
مــی شــد بــا کســی کــه همیشــه و همــه جــا 
در فکــر انســان بــود ولــی انســان غافــل ازاو 
بــود و بــا عنــوان یــا مــن ارجــوه لــکل خبــر 
ــاد مــی کننــد منشــا تمامــی خبرهــا  او را ی
ــی  ــر و نیک ــه خی ــان را ب ــه انس ــت ک از اوس
دعــوت مــی کنــد. انســان از او غافــل بــود و 
ــول  ــود گ ــه ب ــش گرفت ــیطانی را در پی را ش

ــورده  ــکار را خ ــیطان م ــب ش ــورده و فری خ
ــت  ــی بایس ــود، م ــده ب ــیطان ش ــده ش و بن
بــه یــاد کالم الهــی مــی باشــد ) الــم اعهــد 
ــا بنــی آدم ان ال تعبــدو الشــیطات  الیکــم ی
ــه لکــم عــدو مبیــن( و از او اطاعــت مــی  ان
کــرد.  و آیــه شــریفه ) فــان اعبدونــی هــذا 
ــب  ــوت قل ــان ق ــه انس ــتقیم( ب ــراط مس ص
وامیــدواری مــی دهــد، قلبــش آرامــش مــی 
یابــد و آرام مــی گیــرد و بــا کالم الهــی 
امنیــت طوفــان شــیطانی را از بیــن مــی بــرد 
وآرامــش مــی کنــد ) اال بذکــر اهلل تطمئــن 

ــوب(  القل

مقاله

 بـــه عنـــوان شـــروع گفتگـــو 
معرفـــی از خـــود و ســـوابق علمـــی و 

ــد.  ــه بفرماییـ ــود ارائـ ــی خـ عملـ
ــو  ــتم، عضـ ــوی هسـ ــد پرتـ ــده محمـ  بنـ
ـــون وکالی دادگســـتری اســـتان آذربایجـــان  کان
ـــت  ـــابقه وکال ـــال س ـــرقی و دارای دوازده س ش
مـــی باشـــم. همچنیـــن درحـــال حاظـــر در 
دوره کارشناســـی ارشـــد حقـــوق خصوصـــی 
ــغول  ــه مشـ ــگاه آزاد اســـالمی مراغـ در دانشـ
بـــه فعالیـــت هســـتم و هـــر از چنـــد گاهـــی 
ـــوق  ـــه حق ـــود ک ـــی خ ـــته تخصص ـــم در رش ه
ـــل  ـــه عل ـــم در زمین ـــد و ه ـــی باش خصوصـــی م
ـــام  ـــی انج ـــران تحقیقات ـــالق در ای ـــل ط و عوام

ـــم. ـــی ده م

ــابقه  ــال س ــن س ــول چندی در ط
هــای  پرونــده  بیشــتر  وکالــت، 
ارجاعــی بــه شــما شــامل چــه 

ــد؟ ــی باش ــی م ــده های پرون
بیشـــترین پرونـــده هـــای ارجاعـــی در 
ـــاوی  ـــه دع ـــوط ب ـــتر مرب ـــم بیش ـــدت فعالیت م
ــواد  ــرداری، مـ ــرقت، کالهبـ ــی، سـ خانوادگـ
ــوده  ــد بـ ــل عمـ ــواردی قتـ ــدر و در مـ مخـ

اســـت.

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

ــری دارد؟ تاثی
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــای قانون ـــری ه ـــخت گی  س
ــد.  ــته باشـ ــرم داشـ ــوع جـ ــه نـ ــتگی بـ بسـ
ــا  ــری هـ ــخت گیـ ــم، سـ ــی از جرایـ در برخـ
تاثیرگـــذار هســـتند و در برخـــی مـــوارد تاثیـــری 
ـــی  ـــر مقطع ـــم تاثی ـــواردی ه ـــا در م ـــدارد وی ن
ـــوط  ـــم مرب ـــال در جرای ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب دارن
بـــه تخلفـــات رانندگـــی، افزایـــش جریمـــه، 
ـــی  ـــات رانندگ ـــش تخلف ـــت در کاه ـــر موق تاثی
ــورم  ــادی و تـ ــرایط اقتصـ ــل شـ دارد و بدلیـ
ـــی  ـــا در برخ ـــود. ام ـــی ش ـــادی م ـــی زود ع خیل
مـــوارد تاثیـــر بـــه ســـزایی دارد مثـــال قبـــال 
بـــرای حمـــل و نگهـــداری آمفیتامیـــن هـــا ) 
ـــده  ـــدان بازدارن ـــی چن ـــازات قانون ـــه( مج شیش
ـــی  ـــده های ـــن پرون ـــات در چنی ـــد و قض نبودن
جـــزای نقـــدی اعمـــال مـــی کردنـــد ولـــی 
ـــواد  ـــداری م ـــرای حمـــل و نگه ـــه ب ـــی ک هنگام
ـــس  ـــون حب ـــنگینی همچ ـــای س ـــدر جزاه مخ
ـــت  ـــد، وضعی ـــع گردی ـــدام وض ـــی اع ـــد و حت اب

کامـــال دگرگـــون گردیـــد.

بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر در 
ــته  ــت داش ــالق فعالی ــای ط ــده ه پرون
ایــد، بــه نظــر شــما مهــم تریــن 
ــار طــالق در کشــور  ــل افزایــش آم دالی

چیســت؟
 بـــه طـــور کلـــی ۱۵ عامـــل زندگـــی 

تهدیـــد مـــی کننـــد کـــه  را  مشـــترک 
عمـــده تریـــن دالیـــل طـــالق در کشـــور 
مـــا بـــه حســـاب مـــی آینـــد و ایـــن مـــوارد 
شـــامل: ازدواج زود هنـــگام، ازدواج هـــای 
ـــی،  ـــای مذهب ـــاور ه ـــی ب ـــدان برخ ـــی، فق قبل
ــاد،  ــدان زیـ ــتن فرزنـ ــی، داشـ ــائل مالـ مسـ
ســـطح تحصیـــالت، فقـــدان آمـــوزش هـــای 
ــنی  ــاوت سـ ــن، تفـ ــالق والدیـ ــب، طـ مناسـ
ـــاد،  ـــی، اعتی ـــازگاری جنس ـــت، ناس ـــاد، خیان زی
ـــر در  ـــالف نظ ـــی، اخت مشـــکالت روحـــی و روان
تربیـــت فرزنـــدان و اخیـــرا فضـــای مجـــازی 

مـــی باشـــد.

نقــش وکال در کاهــش میــزان جرایــم 
و ســازماندهی  مشــکالت موجــود در 

ــت؟ ــه چیس جامع
ـــت  ـــته عدال ـــای فرش ـــال ه ـــی از ب وکال یک
ــه ای  ــن جملـ ــوند و ایـ ــی شـ ــوب مـ محسـ
ـــرادی  ـــان و اف ـــوق دان ـــن حق ـــه در بی ـــت ک اس
ـــه  ـــد ب ـــروکار دارن ـــی س ـــائل حقوق ـــا مس ـــه ب ک
وفـــور شـــنیده مـــی شـــود. حضـــور وکال در 
ـــوع  ـــد از وق ـــی همیشـــه بع ـــای قضای ـــده ه پرون
ـــه  ـــراد آنچ ـــه اف ـــی ک ـــی زمان ـــت، یعن ـــرم اس ج
را کـــه نبایـــد انجـــام مـــی دادنـــد را انجـــام 
ـــن  ـــا ای ـــد. ام ـــی افتن ـــون م ـــه دام قان داده و ب
موضـــوع شـــامل حـــال افـــرادی کـــه وکیـــل 
را مثـــل پزشـــک مـــی داننـــد و در مواجهـــه 
ــی  ــخه حقوقـ ــا نسـ ــرای آنهـ ــائل بـ ــا مسـ بـ

ـــراد  ـــن اف ـــرا ای ـــود؛ زی ـــی ش ـــد، نم ـــی پیچن م
ـــای  ـــا رفتاره ـــه آنه ـــه ب ـــد ک ـــخصی را دارن ش
قانونـــی را آمـــوزش مـــی دهـــد. شناســـایی 
ـــر جـــرم و حضـــور وکال  ـــذار ب ـــر گ ـــل  تاثی عوام
ـــان  ـــان و مجرم ـــه متهم ـــوط ب ـــم مرب در جرای
ـــگیری  ـــی در پیش ـــر رنگ ـــش پ ـــد نق ـــی توان م
ــه  ــی بـ ــای  اجتماعـ ــیب هـ ــرم و آسـ از جـ

وســـیله وکال داشـــته باشـــد. 

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

ــد؟ ــی باش ــذار م ــم تاثیرگ جرای
زمینـــه هـــای فرهنگـــی و آموزشـــی تـــا حـــد 
ـــر  ـــرم موث ـــوع ج ـــگیری از وق ـــادی در پیش زی
مـــی باشـــد. پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم عبـــارت 
ــر  ــای تاثیـ ــر هـ ــایی متغیـ ــت از: شناسـ اسـ
ـــرای  ـــر الزم ب ـــاذ تدابی ـــرم و اتخ ـــر ج ـــذار ب گ
ـــازی آن  ـــی س ـــا خنث ـــرل و ی ـــا کنت ـــف ی تضعی
ـــر  ـــذار ب ـــای تاثیرگ ـــر ه ـــه متغی ـــی ک ـــا زمان ت
ـــم  ـــه بخواهی ـــوند. چ ـــی ش ـــت خال ـــرم دس ج
ــوزه  ــی در حـ ــچ اتفاقـ ــم هیـ ــه نخواهیـ و چـ
ـــدون  ـــون ب ـــاد چ ـــد افت ـــم نخواه ـــش جرای کاه
ــت  ــرم، تقویـ ــوع جـ ــل وقـ ــایی عوامـ شناسـ
ــری  ــدان تاثیـ ــی چنـ ــای آموزشـ ــه هـ زمینـ

نخواهـــد گذاشـــت.
بــه نظــر شــما بهتریــن راهــکار بــرای 
بهبــود اوضــاع اجتماعــی  و کاهــش 

ــت؟ ــه چیس ــم در جامع ــزان جرای می

از آنجایـــی کـــه بـــرای وقـــوع جـــرم 
شـــرایط متعـــددی نیـــاز اســـت، شـــیوه 
ــا آن  ــب بـ ــز متناسـ ــگیری نیـ ــای پیشـ هـ
ـــم  ـــه ه ـــی ک ـــا زمان ـــود. ت ـــد ب ـــل خواه عوام
ـــم  ـــد و ه ـــرم نباش ـــکاب ج ـــتعد ارت ـــرد مس ف
ــرم  ــرای جـ ــی بـ ــوال محیطـ ــرایط و احـ شـ
فراهـــم نباشـــد، هیـــچ جرمـــی رخ نخواهـــد 
داد. همچنیـــن خانـــواده و تربیـــت افـــراد در 
ایـــن زمینـــه نقـــش مهمـــی دارد؛ بـــه ایـــن 
ــل  ــان اوایـ ــگیری از همـ ــه پیشـ ــورت کـ صـ
ــق  ــگیری از طریـ ــا پیشـ ــی یـ دوران کودکـ
ـــدراس، در  ـــون م ـــی چ ـــاد های ـــر نه ـــز ب تمرک
ـــر  ـــای پ ـــار ه ـــه رفت ـــال ب ـــزان ابت ـــش می کاه

خطـــر موثـــر خواهـــد بـــود.

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

ـــوط  ـــران مرب ـــوب در ای ـــن مص ـــر قوانی اکث
بـــه چندیـــن دهـــه قبـــل مـــی باشـــد کـــه 
بـــا توجـــه بـــه پیشـــرفت جامعـــه بشـــری، 
ـــای  ـــاز ه ـــخگوی نی ـــان پاس ـــد آنچن ـــی توان نم
جامعـــه امـــروزی باشـــد. هرچنـــد در برخـــی 
ـــی  ـــالح م ـــا اص ـــذف ی ـــن ح ـــن قوانی ـــوارد ای م
ـــد  ـــی آی ـــش م ـــوردی پی ـــا م ـــا گاه ـــوند ام ش
ـــی  ـــای قانون ـــا خاله ـــه ب ـــات در مواجه ـــه قض ک
ـــورتی  ـــرات مش ـــا و نظ ـــر فقه ـــاوی معتب ـــه فت ب
ــی  ــتناد مـ ــه اسـ ــوه قضائیـ ــی قـ اداره حقوقـ

ـــد. کنن

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
ـــر مجـــازات  ـــران پیشـــگیری ب ـــن ای در قوانی
ـــه  ـــا ب ـــر م ـــت و اگ ـــده اس ـــته ش ـــدم دانس مق
وظایـــف تامینـــی و تربیتـــی پیـــش بینـــی 
شـــده توجـــه کنیـــم، هـــم تعـــداد پرونـــده 
هـــای کیفـــری  در محاکـــم  و دادســـرا هـــا 
ـــری  ـــت کیف ـــم جمعی ـــد و ه ـــی یاب ـــش م کاه
ـــه االن  ـــد ک ـــن ح ـــور در ای ـــای کش ـــدان ه زن
ــیاری از از  ــود. بسـ ــد بـ ــود دارد، نخواهـ وجـ
مجرمـــان و بانـــد هـــای ســـازمان یافتـــه در 
محیـــط زنـــدان هـــا تشـــکیل مـــی شـــود و 
بزهـــکاران ســـاده پـــس از ورود بـــه زنـــدان 
بـــه مجرمـــان کاربلـــد مبـــدل مـــی شـــوند، 
ـــوع  ـــری از وق ـــرای جلوگی ـــن راه ب ـــذا بهتری ل
ــای  ــازات هـ ــش مجـ ــات، کاهـ ــن اتفاقـ ایـ
ــل آن  ــان و تبدیـ ــل زمـ ــه حداقـ ــس بـ حبـ
ـــات  ـــام خدم ـــا انج ـــدی و ی ـــای نق ـــه جزاه ب
عمومـــی اســـت متاســـفانه بـــه ایـــن مـــوارد 
ــه باعـــث  توجـــه چندانـــی نمـــی شـــود کـ
ـــی  ـــه م ـــی در جامع ـــکالت اجتماع ـــروز مش ب

ـــود.    ش
بازنشر

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

وکال، بال های فرشته عدالت  
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. 

رجب، شعبان و رمضان فصل بهار اسالم  
 محمد رضا نظری
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ساالد کینوا مکزیکی

مواد الزم:
برای ساالد:

کینوا ۱ پیمانه
آب ۲ پیمانه

ذرت شیرین ۱ پیمانه
لوبیای سیاه ۱ پیمانه

گوجه گیالسی ۱ پیمانه
پیاز قرمز ۴/۱ پیمانه

آووکادو ۲ عدد

برای چاشنی:
روغن زیتون ۳/۱ پیمانه

گشنیز ۴/۱ پیمانه
سرکه سیب ۱ قاشق غذاخوری

آب لیمو ۲/۱ پیمانه
زیره سبز ۲/۱ قاشق چایخوری

پودر فلفل قرمز ۲/۱ قاشق چایخوری
پودر سیر ۲/۱ قاشق چایخوری

عسل ۲/۱ قاشق چایخوری
پاپریکا ۱ پنس

نمک ۸/۱ قاشق چای خوری

ســاالد کینــوا مکزیکــی یــک ســاالد خوشــمزه، 
ــن  ــت. ای ــن اس ــدون گلوت ــی و ب ــوی، گیاه مق
ــرای  ســاالد کامــاًل گیاهــی یــک گزینــه خــوب ب
ــی  ــوا مکزیک ــاالد کین ــت. س ــواران هس ــاه خ گی
خیلــی ســریع تهیــه میشــه. اگــه دوســت داریــن 
بدونیــن کینــوا چیــه کــه ایــن قــدر ایــن ســاالد 
ــد بگــم کــه کینــوا در  ــر خاصیــت کــرده بای رو پ
واقــع یــه پروتئیــن کامــل هســت بــه ایــن معنــی 
ــود دارن  ــروری وج ــید ض ــدود ۹ آمینواس ــه ح ک
کــه بــدن مــا نمــی تونــه اون هــا  رو تولیــد کنــه 
و یــک پروتئیــن کامــل، مثــل کینــوا، پروتئینــی 
ــه  ــروری رو ب ــید ض ــن ۹ آمینواس ــه ای ــت ک هس
نســبت هــای مســاوی در خــودش داره. در مطلــب 
طــرز تهیــه ســاالد کینــوا مــی تونیــن اطالعــات 
ــه  ــت ب ــر خاصی ــاده پ ــن م ــورد ای بیشــتری در م
ــاالد  ــن س ــن در ای ــر ای ــالوه ب ــن. ع ــت بیاری دس
ــی  ــی غن ــه منبع ــود داره ک ــز وج ــیاه نی ــا س لوبی
از فیبــر، پروتئیــن، امــالح و ویتامیــن هایــی مــث 
ــت.  ــز هس ــن و منگن ــیم، آه ــن A، کلس ویتامی
همچنیــن از ابتــال بــه بیمــاری هایــی مثــل 
ــم  ــی ه ــی و گوارش ــای قلب ــاری ه ــرطان، بیم س
پیشــگیری میکنــه. پــس عــالوه بــر گیــاه خــواران 
ســاالد کینــوا مکزیکــی یــه وعــده غذایــی ســالم 
هــای  ســاالد  انــواع  از  هســت.  همــه  بــرای 
ــاالد  ــم س ــوش طع ــگ و خ ــوش رن ــی خ مکزیک
سالســا مکزیکــی، ســاالد اســفناج مکزیکــی و 
ســاالد چیکــن تســتادا ایــران کــوک رو هــم 
ــن همــراه شــین  ــا م ــم. ب ــی کن ــم معرف ــی تون م
و ایــن ســاالد بســیار ســالم رو درســت کنیــن و از 

ــن. ــذت ببری ــوردن اون ل خ
 

طرز تهیه ساالد کینوا مکزیکی
مرحله اول: پخت کینوا

بــرای درســت کــردن ســاالد کینــوا مکزیکــی، 
ــه  ــک پیمان ــط، ی ــه متوس ــک ماهیتاب ــدا در ی ابت
کینــوا را بــه همــراه دو پیمانــه آب بریزیــد و 
ــد آب  ــازه دهی ــد و اج ــن کنی ــعله گاز را روش ش
ــد و  ــم کنی ــرارت را ک ــپس ح ــد. س ــوش بزن ج
اجــازه دهیــد بــرای ۲۰ دقیقــه یــا تــا زمانــی کــه 

ــد. ــود بجوش ــوا ش ــذب کین ــام آب ج تم
پــس از پختــه شــدن کینــوا، آن هــا را داخــل 
یــک ظــرف مناســب پخــش کنیــد و اجــازه 
ــا  ــد ت ــال بمان ــاعت در یخچ ــرای ۲ س ــد ب دهی

ــوند. ــک ش خن
مرحله دوم: درست کردن چاشنی ساالد 

ــی  ــاالد، م ــنی س ــردن چاش ــت ک ــرای درس ب
ــر  ــه دیگ ــا ســس ک ــا ی ــک شیشــه مرب ــد ی توانی
ــس  ــد. پ ــه کار ببری ــد را ب ــی کنی ــتفاده نم اس
روغــن زیتــون، گشــنیز تــازه و ریــز خــرد شــده، 
ــبز،  ــره س ــازه، زی ــوی ت ــیب، آب لیم ــرکه س س
ــکا  ــودر ســیر، عســل، پاپری ــز، پ ــودر فلفــل قرم پ
و نمــک را داخــل شیشــه مربــا بریزیــد و در آن را 
محــک ببندیــد و تــا زمانــی کــه مــواد بــه خوبــی 
ــد.  ــکان دهی ــب شــوند شیشــه را ت ــم ترکی ــا ه ب

مرحله سوم: درست کردن ساالد 
بـــرای درســـت کـــردن ســـاالد کینـــوا 
ـــد.  ـــزرگ را برداری ـــه ب ـــک کاس ـــدا ی ـــی، ابت مکزیک
ســـپس کینـــوای پختـــه شـــده، ذرت شـــیرین 
ــیاه  ــای سـ ــروی، لوبیـ ــا کنسـ ــده یـ ــه شـ پختـ
پختـــه شـــده یـــا کنســـروی، گوجـــه گیالســـی 
ـــرد  ـــز خ ـــز ری ـــاز قرم ـــده و پی ـــم ش ـــای دو نی ه
شـــده را داخـــل کاســـه بریزیـــد و تـــا زمانـــی 
ـــب  ـــم ترکی ـــا ه ـــی ب ـــه خوب ـــواد ب ـــام م ـــه تم ک
شـــوند مخلـــوط کنیـــد. ســـپس چاشـــنی کـــه 
ـــواد  ـــد را روی م ـــت کردی ـــل درس ـــه قب در مرحل

بریزیـــد و مجـــدداً مخلـــوط کنیـــد.
مرحله چهارم: سرو ساالد کینوا مکزیکی

آووکادو هــا بــرای ســرو ســاالد  هســتند. 
ــی  ــرش طول ــط ب ــا را از وس ــدا آن ه ــن ابت بنابری
بزنیــد. ســپس پوســت آن هــا را بکنیــد و هســته 
ــاالد  ــار س ــد و در کن ــارج کنی ــز خ ــا را نی آن ه

ــد. ــل کنی می

نکات کلیدی تهیه ساالد کینوا مکزیکی
ــاالد  ــتور س ــه در دس ــه ک ــواد اولی ــدازه م - ان
ــی هســتند.  ــده اســت، تقریب ــوا مکزیکــی آم کین
در صــورت تمایــل مــی توانیــد مقــدار مــواد اولیــه 

را تغییــر دهیــد.
منبع: ایران کوک

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
سال آینده رشد بودجه ای بهتری داریم

ــد  ــه رش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
بودجــه خوبــی در نظــام ســالمت داشــتیم گفــت: بودجــه دانشــگاه ها در 
ــش داشــته  ــا ســال ۹۸ حــدود ۱۵ درصــد افزای ســال ۹۹ در مقایســه ب

اســت. 
ــن  ــان ای ــن بی ــه زاده ضم ــل کوهپای ــر جلی ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــه ای  ــد بودج ــال ۹۹ رش ــرای س ــه ب ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــب و ضم مطل
بهتــری در نظــام ســالمت نســبت بــه ســال ۹۸ خواهیــم داشــت،  اظهــار 
ــا ســال ۹۸ حــدود  کــرد: بودجــه دانشــگاه ها در ســال ۹۹ در مقایســه ب
بودجــه در بخش هــای آموزشــی، فرهنگــی و  افزایــش  ۱۵ درصــد 

ــت. ــته اس ــان داش ــت و درم ــی، بهداش پژوهش
وی در خصــوص حــوزه فنــاوری اطالعــات در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــتفاده  ــت: اس ــز گف ــا نی ــه ه ــی هزین ــه جوی ــش آن در صرف ــران و نق ای
ــن  ــاید ای ــا ش ــات دانشــگاه در حــال توســعه اســت ام ــاوری اطالع از فن
ــع  ــگاه را مرتف ــای دانش ــام نیازه ــد تم ــر نتوان ــال حاض ــا در ح فناوری ه
ــوان  ــان و ت ــگاه زم ــئوالن دانش ــت مس ــته اس ــن رو شایس ــازد؛ از ای س
بیشــتری بــرای توســعه ایــن حــوزه صــرف کننــد و دانشــگاه موظف اســت 
حوزه هایــی ماننــد فنــاوری اطالعــات، روابــط عمومــی، حقوقــی و عمرانــی 
را ارج نهــاده و عــالوه بــر کمــک بــه آنهــا، از توانمندی هــای آن حوزه هــا 

نیــز بــه نحــو شایســته بهــره بــرداری کنــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــه برنامه هــای ایــن دانشــگاه 
ــرد:  ــار ک ــرد و اظه ــاره ک ــی اش ــجویان خارج ــذب دانش ــوزه ج در ح
ــای  ــایه تالش ه ــورهای همس ــی از کش ــجویان خارج ــذب دانش ــرای ج ب
زیــادی انجــام داده ایــم و در حــال حاضــر نیــز ۲۰۰ دانشــجوی خارجــی 
ــل  ــغول تحصی ــگاه مش ــن دانش ــکی ای ــوم پزش ــف عل ــته ها مختل در رش
هســتند و جــذب دانشــجویان خارجــی بیشــتر در بخــش و ظرفیت هــای 

خالــی دانشــگاه اتفــاق افتــاده اســت.

پرداخت پاداش پایان خدمت همه اساتید 
بازنشسته  سال ۹۷ تا پایان سال 

ــان از  ــارد توم ــن ۵۰ میلی ــا تامی ــت: ب ــوم گف ــاون اداری وزارت عل مع
ســازمان برنامــه و بودجــه، پــاداش پایــان خدمــت همــه اعضــای هیــات 
علمــی و غیــر هیــات علمــی دانشــگاه های زیرمجموعــه وزارت علــوم کــه 
ــان امســال پرداخــت می شــود.  ــا پای ــال ۹۷ بازنشســته  شــده اند ت در س
ــی و  ــاون اداری، مال ــور، مع ــی نظرپ ــارس، محمدتق ــزارش ف ــه گ ب
مدیریــت منابــع وزارت علــوم، تحقیقــات و گفــت: پــاداش پایــان خدمتــی 
کــه تاکنــون از ســوی وزارت علــوم پرداخــت شــده اســت، پایــان خدمــت 
اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی اســت کــه تــا پایــان ســال 

ــده اند.  ــته ش ۹۷ بازنشس
وی دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت 
بازنشســته دانشــگاه ها، گفــت: بخشــی اعظمــی از ایــن پاداش هــای 
ــارد  ــوم، پرداخــت شــده و حــدود ۵۰ میلی ــل وزارت عل دانشــگاه های ذی

ــت. ــده اس ــی مان ــده و باق ــت نش ــوز پرداخ ــان هن توم

5۰ میلیارد تومان پاداش های پایان خدمت معوقه سال 97
ــات و  ــوم، تحقیق ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
ــاداش  ــان  پ ــارد توم ــن ۵۰ میلی ــه ای ــوط ب ــزود: لیســت مرب ــاوری اف فن
پایــان خدمــت اعضــای هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی را بــه ســازمان 
برنامــه و بودجــه ارســال کرده ایــم و امیدواریــم کــه ایــن مبالــغ هــم تــا 
ــت در وزارت  ــان خدم ــاداش پای ــم پ ــود و بتوانی ــن ش ــال تامی ــان س پای
ــده اند را پرداخــت  ــال ۹۷ بازنشســته ش ــه در س ــرادی ک ــه اف ــوم هم عل

کنیــم.

آذربایجان شـرقی  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونا در کشـور و 
مشـکالت به وجـود آمده گفـت: بازاریـان تبریز 
مردمـان روزهـای سـخت و دشـوار هسـتند و 
همانگونـه کـه در تمـام عرصه هـا امتحـان خود 
را پـس دادنـد ایـن بـار نیـز از ایـن بحـران بـا 

سـربلندی بیـرون خواهنـد آمـد. 
بـه گزارش فـارس، آیـت اهلل سـیدمحمدعلی 
آل هاشـم با اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونا در 
کشـور اظهـار داشـت: حـدود ۲ هفتـه ای اسـت 
کـه کرونـا مهمان ناخوانـده زندگی مـردم ایران 
شـده و در ایـن مـدت شـاهد جهـاد همگانـی 
سـالمت هسـتیم کـه ایـن جهـاد در واقـع راه 

مقابلـه بـا کرونا هراسـی اسـت.
دیـدگاه  از  نفـس  حفـظ  کـرد:  تأکیـد  وی 
اسـالم واجـب بـوده و همـگان موظـف هسـتند 
از  بهداشـت  و  اصـول سـالمت  رعایـت  ضمـن 
وجـود خودشـان مراقبـت کننـد اگـر متولیـان 
و کادر پزشـکی کشـور کـه اهـل خبره هسـتند 
امـوری را در ایـن خصـوص الزم بداننـد و بایـد 
آن دسـتورات را اجـرا کـرد همان گونـه که مقام 

معظـم رهبـری نیـز در فرمایشاتشـان بـه ایـن 
نکتـه اشـاره فرمودنـد.

آل هاشـم بیـان کـرد: امیدواریـم با تـوکل بر 
خداونـد متعال و توسـل به حضـرات معصومین 
عبـور  سـربلندی  بـا  هـم  مرحلـه  ایـن  از  )ع( 
کنیـم، همان گونـه که مقـام معظـم رهبری هم 
فرمودنـد در ایـن روزهـا به خصـوص در این ماه 
رجـب ارتباطمان بـا درگاه الهی را بیشـتر کرده 

و دعـا کنیـم ایـن بـال از کشـور ما دور شـود.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی 
ضمـن خدا قوت به پزشـکان و پرسـتاران گفت: 
ویـروس کرونـا را شکسـت خواهیـم داد و مردم 
امپراتـوری  روانـی  عملیـات  و  شـایعات  اسـیر 

رسـانه ای اسـتکبار نشـوید.
و  حضـور  یـادآوری  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
برهه هـای حسـاس  تمـام  بازاریـان در  حمیـت 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی اظهـار داشـت: 
دشـوار  و  سـخت  روزهـای  مردمـان  بازاریـان 

هسـتند و همانگونـه کـه در تمـام عرصـه هـا 
امتحـان خـود را پـس دادنـد این بـار نیـز از این 

بحـران بـا سـربلندی بیـرون خواهنـد آمـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اصنـاف همـه اعضای 
یـک پیکـر هسـتند تصریـح کـرد: شـیوع ایـن 
ویروس، بسـیاری از بازاریـان را بویژه برخی از آنها 
کـه به لحاظ گردش مالی، مسـتاجر بـودن، رکود 
و چـک هـای متعـدد با چالـش های بسـیاری رو 
بـه رو بودند در تنگنای بسـیار سـختی قـرار داده 
اسـت؛ لـذا مـی طلبد بـزرگان بازار  که به نسـبت 
از شـرایط مالی بهتری برخوردارنـد، هوای اصناف 
ضعیف را داشـته باشـند و به واقـع می توان گفت 
ایـن شـرایط بهترین فرصـت برای تجلـی معنای 

واقعـی »الکاسـب حبیب اهلل« اسـت.
آل هاشـم افـزود: بزرگان بازار بـا پیگیری برای 
مهلت دادن به مسـتاجران واحدهـای صنفی بازار 
بخصـوص برخـی از صنـوف که آسـیب بیشـتری 
دیده انـد، بدهـکاران، اعمـال تاخیـر در وصـول و 
پرداخـت چـک زمینـه مناسـب تری بـرای ادامـه 
فعالیـت آنها فراهم سـازند تا بتوانیـم این روزهای 

سـخت را نیز پشـت سـر بگذاریم.

کمیسـیون تلفیـق مجلس شـورای اسـالمی 
در الیحـه بودجـه سـال ۱۳۹۹ بـر ممنوعیـت 
ایجاد مراکز آموزشـی و پژوهشـی دسـتگاه های 
اجرایـی صحـه گذاشـت و وزارت علـوم و وزارت 
بهداشـت مامـور رسـیدگی بـه ایـن امر شـدند.

بــه گــزارش مهــر، الیحــه بودجه ســال ۱۳۹۹ 
در آذرمــاه ســال ۹۸ از ســوی رئیــس جمهــور بــه 

مجلــس شــورای اســالمی ارائه شــد.
ایـن الیحـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا 
در  مجلـس،  تعطیلـی  همچنیـن  و  کشـور  در 
کمیسـیون تلفیـق مجلـس در ۱۱ اسـفند ۹۸ 
در یـک مـاده واحـده و ۲۱ تبصـره بـه تصویـب 
رسـید و بـا توجـه بـه اذن مقـام معظـم رهبری 
بـرای تاییـد بـه شـورای نگهبان فرسـتاده شـد.

ــت  ــی دول ــه تقدیم ــن در الیح ــش از ای پی
ــجو در  ــرش دانش ــه پذی ــود ک ــده ب ــوان ش عن
مراکــز آموزشــی دســتگاه های اجرایــی ممنــوع 

شــده اســت.
کمیسـیون تلفیـق بودجـه مجلـس در بند م 
تبصـره ۹ ایـن موضـوع را تاکید کرده اسـت. بر 
ایـن اسـاس: در سـال ۱۳۹۹ پذیـرش و تامیـن 
در  جدیـد  دانشـجوی  پذیـرش  بـرای  اعتبـار 
مراکـز و موسسـات پژوهشـی دولتی وابسـته به 
دسـتگاه های اجرایـی بـه غیـر از وزارتخانه هـای 
علـوم، تحقیقـات و فناوری و بهداشـت، درمان و 

آمـوزش پزشـکی ممنوع اسـت.
ــوم، تحقیقــات و فنــاوری  وزارتخانه هــای عل

و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف 
ــد در  ــجوی جدی ــرش دانش ــت پذی ــد ظرفی ان
مراکــز و موسســات پژوهشــی وابســته بــه 
خــود از جملــه پژوهشــکده و پژوهشــگاه را ۲۰ 

ــد. ــش دهن ــد کاه درص
در بنـد ن ایـن تبصره تاکید شـده اسـت: در 
سـال ۱۳۹۹ صـدور مجـوز برای تاسـیس مراکز 
بـرای  جدیـد  دولتـی  پژوهشـی  موسسـات  و 

دسـتگاه های اجرایـی ممنـوع اسـت.
سـازمان های برنامـه و بودجه کشـور و اداری 
و اسـتخدامی کشـور با همـکاری وزارتخانه های 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی موظـف هسـتند بـر اسـاس 
دسـتگاه های  پژوهشـی  موسسـات  عملکـرد 
اجرایـی در خصوص سـاماندهی )تمدیـد، ادغام 

و یـا لغـو مجـوز( آنهـا اقـدام کنند.
در بنـد الحاقـی یک این بند آمده اسـت: به 
منظـور ارتقـای شـاخص های علمی، پژوهشـی 
اختصاصـی  درآمدهـای  مهارتـی،  و  فنـاوری 
دانشـگاه  هـا، موسسـات آمـوزش عالی وابسـته 
بـه وزارتخانه هـای علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  و 
پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکـز آمـوزش 
فنـی و حرفـه ای وابسـته بـه وزارت تعـاون و 
اعتبـارات  از شـمول حکـم  جهـاد دانشـگاهی 
امکانـات  از  متـوازن  اسـتفاده  قانـون  موضـوع 
کمتـر  مناطـق  سـطح  ارتقـای  بـرای  کشـور 

یافتـه مسـتثنی هسـتند. توسـعه 
امــا نکتــه مــورد توجــه ایــن اســت کــه در 
ــد  ــدوق جدی ــک صن ــت ی ــش دول ــن بخ همی

ــدوق  ــوان »صن ــا عن ــت و ب ــرده اس ــاد ک ایج
توســعه علمــی و پژوهشــی« ســعی دارد از 

ــد. ــت کن ــا حمای ــان نامه ه پای
در بنــد الحاقــی ۲ همیــن بنــد آمــده اســت: 
بــه منظــور افزایــش فرصت هــای برابــر و توســعه 
ــوزش  ــت آم ــای کیفی ــی، ارتق ــت آموزش عدال
عالــی، تســهیل دسترســی بــه تحصیــالت 
تکمیلــی، ایجــاد منابــع پایــدار و افزایــش 
عمومــی،  منابــع  از  اســتفاده  در  بهــره وری 
رســاله های  و  نامه هــا  پایــان  از  حمایــت 
تحصیــالت تکمیلــی، طرح هــای پســادکتری 
در جهــت حــل نیازهــای کشــور و مشــارکت در 
ــی صنــدوق توســعه علمــی  طرح هــای تحقیقات

و پژوهشــی کشــور تشــکیل می شــود.
عالـی  شـورای  بـه  وابسـته  صنـدوق  ایـن 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـت و بـه عنـوان 
یـک نهـاد عمومـی، غیردولتی، دارای اسـتقالل 
اسـتخدامی، اداری، مالـی و معامالتـی اسـت و 
بـر اسـاس اساسـنامه و مصوبـات هیـات امنا در 
چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مربوطـه زیر نظر 

رئیـس جمهـور اداره می شـود.
سـازمان برنامه و بودجه کشـور موظف اسـت 
بـا همـکاری وزارتخانه هـای علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
آییـن نامـه اجرایـی ایـن بنـد را تهیـه کنـد و 
منابـع مـورد نیـاز ایـن بنـد از محل بنـد ح این 

تبصـره تامیـن می شـود.

معـاون فرهنگـی و اجتماعـی شـهردار تبریـز از صـدور مجـوز 
ابتـدای سـال  از  ایـن شـهر  هشـت فرهنگسـرای خصوصـی در 
جـاری خبـر داد و گفـت: بـا صـدور مجوزهـای جدیـد، تعـداد 
فرهنگسـراهای خصوصـی در سـطح شـهر بـه ۲۵ بـاب می رسـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، حجت االسـالم احمـد حمیـدی در جمـع 
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه این کـه ایجـاد فرهنگسـراهای خصوصی 
و واگـذاری کار فرهنگـی بـه عالقه منـدان واجـد شـرایط فرصتی 
بـرای ورود بخـش خصوصـی بـه فعالیت هـای فرهنگـی اسـت، 
اظهـار کرد: فعاالن فرهنگی شـهر برای راه اندازی فرهنگسـراهای 

خصوصـی اسـتقبال گسـترده ای کرده انـد. 
وی خاطرنشـان کـرد: هـدف از اجـرای طـرح فرهنگسـراهای 
حـوزه  فعـاالن  و  بخـش خصوصـی  دادن  مشـارکت  خصوصـی، 
ارتقـای  فرهنگـی،  سیاسـت های  تحقـق  در  هنـری  و  فرهنگـی 
و  شـهروندان  جمعـی  و  فـردی  توانمندی هـای  و  قابلیت هـا 
افزایـش تعـداد مراکـز فرهنگی شـهر تبریز به منظور سـهولت در 

دسترسـی بـه مراکـز فرهنگـی اسـت.

برنامه هــای  اجرایــی  اولویت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فرهنگســراهای خصوصــی گفــت: آموزش هــای شــهروندی، 
توجــه ویــژه بــه هویــت ملــی و محلــی شــهروندان و مخاطبــان، 
ترویــج ســبک زندگــی ایرانــی و اســالمی، جلــب مشــارکت های 
ــواده، ایجــاد نشــاط اجتماعــی از  اجتماعــی، تحکیــم بنیــان خان

ــت.  ــی اس ــائل فرهنگ ــای مس اولویت ه

اظهـار کـرد:  تبریـز،  اجتماعـی شـهردار  و  فرهنگـی  معـاون 
شـهرداری تبریـز با راه انـدازی فرهنگسـراهای خصوصی به دنبال 
ارتقـای فرهنگ شـهروندی و بسترسـازی مطلوب برای مشـارکت 

شـهروندان در امور شـهری اسـت.
فرهنگســراهای  فعالیت هــای  مهم تریــن  از  افــزود:  وی 
ــی،  ــف آموزش ــای مختل ــی دوره ه ــه برپای ــوان ب ــی می ت خصوص
برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش شــهروندی، برگــزاری مســابقات 
ــای  ــی، هنره ــوم قرآن ــی، عل ــای خانگ ــری، هنره ــی هن فرهنگ
هنــری،  ادبــی،  علمــی،  نشســت های  برگــزاری  تجســمی، 
برگــزاری جشــنواره های فرهنگــی هنــری، موســیقی و... اجــرای 
ــری از  ــا بهره گی ــی(، ب ــی و مل ــای مناســبتی )مذهب ویژه برنامه ه

ــرد. ــاره ک ــرب اش ــان مج ــتادان و مربی اس
وی  اظهــار کــرد: متقاضیــان تاســیس فرهنگســرای خصوصی  
دارای شــرایط و صالحیــت فنــی و اخالقــی می تواننــد بــه 
ــی  ــراهای خصوص ــیس فرهنگس ــرایط تاس ــالع از ش ــور اط منظ
ضمــن مطالعــه آییــن نامــه فرهنگســراهای خصوصــی در 
وبســایت farhangi.tabriz.ir، جهــت دریافــت فرم هــای 
ــز  ــهرداری تبری ــی ش ــی واجتماع ــت فرهنگ ــه معاون ــه ب مربوط

ــد. ــه کنن مراجع

از  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیسـه  هیئـت  سـخنگوی 
داد. خبـر  مسـئوالن  برخـی  از  بهداشـت  وزیـر  گالیه هـای 

به گزارش مهر، اسـداهلل عباسـی در تشـریح جلسـه فوق العاده 
کمیسـیون بهداشـت، رئیس مجلس و وزیر بهداشـت برای بررسی 
بیمـاری کرونـا گفت: در جلسـه امـروز آقای نمکی وزیر بهداشـت 
و معاونـان وی، الریجانـی رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی و ۵۰ 

نفـر از نمایندگان حضور داشـتند.
نماینده مردم رودسـر در مجلس شـورای اسـالمی افـزود: وزیر 
بهداشـت گالیـه داشـت که برخـی از مـردم و مسـئوالن، بیماری 
کرونـا را جـدی نگرفتنـد و آنطـور که بایـد و شـاید همکاری های 

الزم را بـا سـتاد مقابلـه بـا بیماری کرونـا ندارند.
وی تصریـح کـرد: بنابرایـن مقـرر شـد سـتاد پشـتیبانی که به 
ریاسـت رئیس جمهـور و بـا حضـور رئیـس کل سـتاد نیروهـای 
مسـلح تشـکیل جلسـه می دهد، به صـورت جدی تـر وارد موضوع 

شـده و بـه کمک سـتاد بشـتابند.
عباسـی بـا بیـان اینکه سـتاد ملی مقابلـه با کرونا به پیشـنهاد 
وزیـر بهداشـت و بـا تصویـب شـورای عالـی امنیت ملی تشـکیل 
شـده اسـت، گفت: باید ستاد پشـتیبانی به ریاسـت رئیس جمهور 
بـه صـورت جدی تـر بـرای هماهنگی دسـتگاه ها تشـکیل جلسـه 

دهد.
وی بیـان کـرد: وزیـر بهداشـت گالیـه داشـتند کـه اختیارات 
سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا، محـدود اسـت و بایـد اختیـارات 
بیشـتری بـه ایـن سـتاد داده شـود بنابرایـن مقـرر شـد سـتاد 

پشـتیبانی بـه ریاسـت رئیس جمهـور جدی تـر وارد عمـل شـود. 
همـه قـوا بایـد بـا ایـن سـتاد همـکاری کننـد.

عباسـی اظهـار داشـت: پیشـنهاد شـد وزارت امـور خارجه در 
زمینـه مقابلـه بـا کرونـا فعال تـر شـود و تجهیـزات و امکانـات 
نیسـتند،  بیمـاری  ایـن  درگیـر  کـه  کشـورهایی  از  را  پزشـکی 
دریافـت کنـد. عـالوه بـر ایـن، بـا توجـه بـه برخـی مشـکالت 
در  وزارتخانـه  ایـن  مقـرر شـد  وزارت صمـت  در همکاری هـای 

شـود. فعال تـر  بهداشـت  وزارت  بـا  همـکاری 
نماینـده مـردم رودسـر در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
همچنیـن مقـرر شـد سـازمان برنامـه و بودجـه اعتبـارات ارزی 
و ریالـی مـورد نیـاز را بـرای تهیـه امکانـات در اختیـار وزارت 

بهداشـت قـرار دهـد.
وی تصریـح کـرد: عـالوه بـر ایـن، مقـرر شـد آسـتان قـدس 
رضـوی، سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( و بنیـاد مسـتضعفان بـا 
سـتاد ملـی مقابله با کرونا همکاری های بیشـتری داشـته باشـند.

عباسـی با اشـاره به بررسـی موضوع قرنطنیه در جلسـه امروز 
گفـت: مقرر شـد محدودیت هـای رفت وآمـد با حداقـل تنش های 
اجتماعـی مـد نظر قـرار گیرد و تدبیـری در این زمینه اندیشـیده 
شـود. برخـی اسـتان ها ماننـد گیـالن و قـم درگیـر ایـن بیماری 

هسـتند و بایـد بـرای آنها تدبیر ویژه ای اندیشـیده شـود.
سـخنگوی هیئـت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی ادامـه داد: 
وزیـر بهداشـت اعـالم کرد که میـزان مبتالیـان به بیمـاری کرونا 
در اسـتان قـم در حـال کاهـش اسـت و میـزان بهبودیافتـگان در 

مازنـدران،  گیـالن،  اسـتان های  در  امـا  می یابـد  افزایـش  حـال 
خراسـان رضوی و یـزد میـزان مبتالیـان در حـال افزایـش اسـت 

بنابرایـن سـفر بـه ایـن اسـتان ها خطرناک اسـت.
وی اظهـار داشـت: همچنیـن مقـرر شـد توجـه ویژه به اقشـار 
آسـیب پذیر شـود و وزارت صنعـت بـرای مالیـات، سـود بانکـی و 

عـوارض، کمک هـای ویـژه ای بـه تولیدکنندگان داشـته باشـد.
عباسـی با اشـاره بـه تدبیر مجلس بـرای حمایت ویـژه از کادر 
درمانی، پرسـتاران و پزشـکان گفت: مقرر شـد وزیر بهداشـت در 
نامـه ای به سـران قـوا، خواسـتار تعلق یافتـن امتیـازات ایثارگری 
بـه پزشـکان و پرسـتاران خـط مقـدم مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا 

. شود
وی گفـت: رئیـس  مجلـس در مـورد عـدم تشـکیل جلسـات 
صحـن علنـی توضیـح داد که ما شـرعاً و قانونـاً وظیفـه داریم که 
مصوبـات سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا را اجرایی کنیـم. نمایندگان 
مجلـس در ایـام انتخابـات برخورد زیادی بـا مردم داشـتند، ناقل 
ویـروس کرونـا بوده انـد و بسـیاری از همکاران تسـت مثبت کرونا 
داشـتند. اگـر همـه همـکاران در صحـن علنـی جمـع می شـدند، 
بنابرایـن  می شـد  کشـور  سراسـر  بـه  بیمـاری  انتقـال  موجـب 

مجلـس نبایـد جلسـات علنی تشـکیل مـی داد.
سـخنگوی هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان 
اینکـه وزیـر بهداشـت مخالـف برگـزاری جلسـه امـروز در صحن 
علنـی بـود، گفت: به اصـرار اعضای کمیسـیون بهداشـت و برخی 

نماینـدگان ایـن جلسـه در صحـن علنـی مجلس تشـکیل شـد.

توصیه آیت اهلل آل هاشم به بازاریان: 

 از مهلت دادن به مستاجران تا تاخیر در وصول چک ها

در مصوبه کمیسیون تلفیق اعالم شد؛

مهر تایید مجلس بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در دستگاه های اجرایی

فعالیت 25 فرهنگسرای خصوصی در تبریز

روایت عباسی از جلسه فوق العاده مجلس:

درخواست امتیاز ایثارگری برای پرستان و پزشکان درگیر کرونا

 م الف: 527/4541  
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آیی ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ــمی  ــند رس س
برابر رای شماره 

هیـــات   ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مورخـــه   ۱۳۹۸۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۲۳۳۴
اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و 
ســـاختمان هـــای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی 
حـــوزه ثبـــت ملـــک آذرشـــهر تصرفـــات مالکانـــه بـــال معـــارض 
ــه  ــین بـ ــد حسـ ــدم فرزنـ ــی اقـ ــهین کاظمـ ــم شـ ــی خانـ متقاضـ
شـــماره شناســـنامه ۱۶۹۰۱۳۹۸۹۷ صـــادره از آذرشـــهر در ســـه 
دانـــگ متـــاع از ششـــدانگ یـــک قطعـــه زمیـــن بـــه مســـاحت 
ـــی  ـــالک ۱۳۹ فرع ـــده ازپ ـــری ش ـــروز و مج ـــع مف ـــر مرب ۱۴۳/۷۵ مت
ـــمی  ـــک رس ـــداری از مال ـــز خری ـــع در ۱۲ تبری ـــی واق از ۶۲۸۰  اصل
ـــه  ـــذا ب ـــت ل ـــده اس ـــرز گردی ـــاد مح ـــرزاده مهاب ـــین باق ـــای حس آق
منظـــور اطـــالع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه ۱۵ روز 
ـــدور  ـــه ص ـــبت ب ـــخاص نس ـــه اش ـــی ک ـــود در صورت ـــی ش ـــی م آگه
ـــد از  ـــی توانن ـــند م ـــته باش ـــی داش ـــی اعتراض ـــت متقاض ـــند مالکی س
ـــود را  ـــراض خ ـــاه اعت ـــدت دو م ـــه م ـــی ب ـــن آگه ـــار اولی ـــخ انتش تاری
ـــک  ـــدت ی ـــرف م ـــید، ظ ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ب
ـــع  ـــه مراج ـــود را ب ـــت خ ـــراض، دادخواس ـــلیم اعت ـــخ تس ـــاه از تاری م
ــای  ــورت انقضـ ــت در صـ ــی اسـ ــد. بدیهـ ــم نماینـ ــی تقدیـ قضایـ
مـــدت مذکـــور و عـــدم وصـــول اعتـــراض طبـــق مقـــررات ســـند 

مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
کالسه:    ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۲۳۰۰۰۱۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر



سه شنبه 20 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 694 ۷روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
خودرو

خودروهایی که می توانید
 با نصف قیمت بخرید

مرســدس بنــز ۱۸۰с: همیــن اول کار ســوپرایز 
ــرون  ــا از الی زرورق بی ــودرو واقع ــن خ ــدید؟ ای ش
ــور،  ــه و موت ــل بدن ــالمت کام ــن س ــده و ضم آم
ــار  ــت. در کن ــده اس ــت ش ــی از آن مواظب ــه خوب ب
ــب  ــش مناس ــرحالی دارد، مصرف ــور س ــا موت اینه
اســت، ســواری اش از بهتریــن هــای لیســت امــروز 
خودروهــای ایــن گزارش اســت و ســت کمــی از آنها 
دارد. بــه رغــم برخــی مشــکالت در زمینــه کمیابــی 
قطعــات مصرفــی، اســتهالکش هــم مناســب اســت. 
 С ضمنــا آسایشــی کــه در اتــاق ایــن ســری از بنــز
کالس هســت را تنهــا در خودروهــای بســیار گــران 
ــور  ــدرت موت ــد. ق ــه کنی ــد تجرب قیمــت مــی توانی
ایــن خــودرو ۱۲۲ اســب بخــار اســت و نــوع موتــور 
آن ۱۸۰۰СС اســت. مصــرف ســوخت ۹.۹ لیتــری 
دارد و در بــازار هــم بــا قیمتــی حــدود ۱۷۵ میلیــون 

تومــان خریــد و فــروش می-شــود.
پــژو ۴۰۷- مــدل  هــای ۲۰۱۰: بــا مبلغــی کــه 
بیــش از ســه برابــر خواهــد بــود، مــی توانیــد پــژو 
۵۰۸ را بخریــد و در عیــن حــال مختاریــد بــا یــک 
ــی ۴۰۷  ــه یادماندن ــری ب ــت، س ــوم آن پرداخ س
ــول  ــر محص ــر نظ ــه از ه ــد ک ــداری کنی را خری
ــی  ــطح ایمن ــر از س ــه غی ــت. ب ــتانداردی اس اس
مناســب و کیفیــت ســاخت قابــل قبــول، طراحــی 
خــودرو بســیار متفــاوت و دلچســب اســت و همــه 
ــاق  ــات ات ــی ســازد. امکان ــاوت م جــا شــما را متف
هــم بــا اینکــه زیــاد نیســتند امــا بــد هــم نیســتند 
ــادی و  ــی اقتص ــک رانندگ ــول ی ــای معم و نیازه
ــد  ــی مان ــد. م ــی دهن ــش م ــم پوش ــهری را ه ش
ــه  ــه ۴۰۷ در شــهر آن را ب ــگ و شــتاب ک هندلین
شــما مــی دهــد و در جــاده بــا کمــی تاخیر شــما را 
بــه مقصــد مــی رســاند. قــدرت موتــور این خــودرو 
۱۴۲ اســب بخــار اســت و مصــرف ســوختی برابــر 
 сс۲۰۰۰ ــم ــورش ه ــوع موت ــر دارد. ن ــا ۹.۱ لیت ب
ــون  ــم اکن ــژو ۴۰۷ ه ــای ۲۰۱۰ پ ــدل ه دارد. م

ــان دارد. ــون توم ــدود ۱۸۰ میلی ــی ح قیمت
ام جــی ۵۵۰- مــدل ۲۰۱۲: بــا آن طــرح 
بدنــه مــدرن و پویــا، یــک جلــو پنجــره کالســیک 
ــزرگ، ۵۵۰  ــز و ب ــی مجه ــه اتاق ــکیل و البت و ش
بــرای شــما یــک ســدان ایــده آل خواهــد بــود کــه 
واقعــا اذیــت نمــی کنــد و مثــل بچــه  هــای حــرف 
شــنو فقــط مســیری کــه دلخــواه شماســت را طی 
مــی کنــد. البتــه ایراداتــی در شــیوه طراحــی چــه 
ــا  ــا ب ــه آن وارد اســت ام ــن و چــه در بدن در کابی
ــو و  ــور تورب ــزان پرداخــت، موت ــن می مشــاهده ای
ــب و  ــوخت مناس ــرف س ــار مص ــد در کن قدرتمن
ــون  ــات، ۱۹۵ میلی ــی از امکان ــل قبول ــه قاب دامن
ــن ســدان چینــی نیســت.  ــرای ای ــادی ب ــول زی پ
ــم  ــدان ه ــن س ــی ای ــت ایمن ــبختانه وضعی خوش
بــد نیســت و ســت کامــل ایربــگ و انــواع ترمزهــا 
در شــرایط ســخت بــه داد سرنشــینان مــی آینــد.

ام وی  ام X۲۲- مــدل ۱۳۹۶: بــا کمتــر از 
ــول  ــخه ف ــد نس ــی توانی ــان م ــون توم ۱۸۵ میلی
ــروش  ــراس اقتصــادی و پرف ــک ک ــاچ ب آپشــن ه
ــلنت  ــپورت اکس ــم اس ــران را در تری ــری در ای چ
ــش  ــد و از مصــرف مناســب و طراحــی خوب بخری
ــر  ــن خــودرو کــه در نســخه صف ــد. ای ــذت ببری ل
کیلومتــر حــدود ۲۵۰ میلیــون تومان قیمــت دارد، 
ــرد  ــی در کارک اســتهالکش مناســب اســت و حت
ــدل  ــا م ــادی ب ــرق زی ــم ف ــر ه ــزار کیلومت ۶۰ ه
صفــر نخواهــد داشــت. امکانــات بــه نســبت خــوب 
اتــاق در کنــار قــدرت نقدشــونگی مناســب و 
قطعــات فــراوان از ایــن ســری محصولــی فراگیــر 
ســاخته کــه ظــرف ســه ســال بیــش از ۳۰ هــزار 
دســتگاه از آن در ایــران بــه فــروش رفتــه و 
ــرده  ــب ک ــم جل ــداران را ه ــر خری ــت خاط رضای
اســت. مــدل ۱۳۹۶ ایــن خــودرو قیمــت برابــر بــا 

ــان دارد. ــون توم ۱۸۵ میلی
ــراتو  ــل اول س ــدل ۲۰۰۸: نس ــراتو- م ــا س کی
ــو  ــزدا ۳ و رن ــه م ــا گذاشــت ک ــران پ ــه ای ــی ب وقت
ــرکت- های  ــترده ش ــاژ گس ــف مونت ــه لط ــگان ب م
ــد  ــوالن بودن ــال ج ــودرو در ح ــارس خ ــن و پ بهم
ــی بخشــی  ــه شــکل واردات ــز ب ــا کــوروال نی و تویوت
ــه  ــودرو ک ــن خ ــت. ای ــار داش ــازار را در اختی از ب
ــور  ــود، موت ــا ب ــول تویوت ــکار از محص ــدی آش تقلی
خــوب، امکانــات معمــول و ســواری پایــداری دارد و 
مصــرف ســوختش در حــد میانگیــن گــروه اســت. با 
اینکــه یــک دهــه از عمــر ایــن محصــول مــی گــذرد 
ــزول نکــرده و ظاهــرش  ــی کیفیــت ســاختش ن ول
چیــزی بیــن خمودگــی تویوتــا کــوروال و مدرنیتــه 
محصــوالت جدیــد کیــا اســت. دســت آخــر اینکــه، 
ســراتو نســل اول را از آن جهــت پیشــنهاد کردیــم 
کــه دوامــش باالســت. قیمــت ایــن خــودرو مــدل 

ــت. ــان اس ــون توم ــدود ۱۹۷ میلی ۲۰۰۸، ح
رنــو تنــدر پــالس اتومــات- مــدل ۱۳۹۷: خــودرو 
ــک  ــداری اش ی ــه نگه ــی اســت و هزین بســیار خوب
ــه شــمار  ــو ب ــخ محصــوالت رن ــن در تاری ــرگ زری ب
ــت  ــش را اذی ــدا خریداران ــه اب ــا ک ــی رود. از آنج م
نمــی کنــد، پیــدا کــردن مــدل هــای کارکــرده آن در 
ــازار ســخت اســت ولــی خــب ارزش صبــر کــردن  ب
ــری  ــرم ظاه ــه ف ــالس ک ــدر پ ــتن را دارد. تن و گش
بهتــری در مقایســه با نســخه معمولی تنــدر ۹۰ دارد، 
در بخــش کابیــن هــم بهتــر از قبــل طراحــی شــده 
و کســالت کمتــری حیــن مســافرت بــه سرنشــینان 
منتقــل مــی کنــد. ایــن خــودرو رانندگــی ســاده ای 
دارد، گنجایشــش بــاال و صنــدوق بــارش بزرگ اســت 
و در هــر ۱۰۰ کیلومتــر یکــی از کمتریــن نرخ-هــای 
مصــرف را بــه مالــک خــود تحمیــل مــی کنــد. تندر 
ــدود ۱۸۵  ــت ح ــدل ۱۳۹۷، قیم ــات م ــالس اتوم پ

میلیــون تومــان دارد.
منبع: ایرنا زندگی

انجمن سینمای جوانان؛ تالش برای حمایت های 
فنی و مهارتی

انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و البراتــوار پیشــگامان ســینمای آریــا 
در راســتای حمایــت از ســینماگران جــوان کشــور در حــوزه آمــوزش فنــی و 

مهارتــی تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.  
بــه گــزارش ایرنــا، انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و البراتوار پیشــگامان 
ســینمای آریــا در راســتای حمایــت از ســینماگران جــوان کشــور در حــوزه 
ــازی و  ــد و بازس ــس تولی ــد و پ ــتیبانی تولی ــی، پش ــی و مهارت ــوزش فن آم
مرمــت میــراث ارزشــمند فیلم هــای کوتــاه تولیــد شــده در ســینمای ایــران 

تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد. 
راســتای  در  آریــا  پیشــگامان ســینمای  البراتــوار  ایــن  از  پیــش 
توانمندســازی دانشــجویان ســینما در کشــور و بــا هــدف انتقــال تجربیــات 
ــا  ــینما ب ــن س ــای نوی ــر فن آوری ه ــی ب ــی مبتن ــش تخصص ــای دان و ارتق

ــد. ــرده بودن ــا ک ــکاری امض ــه هم ــوره تفاهمنام ــگاه س دانش
در همیــن راســتا البراتــوار پیشــگامان ســینمای آریــا بــا همــکاری مراکــز 
ــل  ــتین فص ــد دارد نخس ــور قص ــینمایی کش ــگاه های س ــی و دانش آموزش
ــینمای  ــتنی های س ــی دانس ــای عمل ــای »آموزش ه ــه کارگاه ه از مجموع

ــا عنــوان »اصــالح رنــگ« برگــزار کنــد.  دیجیتــال« را ب
ــن حــق شــناس سرپرســت بخــش  ــده هوت ــن کارگاه برعه ــس ای تدری
تصحیــح رنــگ البراتــوار پیشــگامان ســینمای آریــا اســت که ســابقه تصحیح 
رنــگ فیلم هایــی از جملــه خورشــید، ســرخ پوســت، متــری شــیش و نیــم 

ــه کاری خــود دارد. و..... را در کارنام
ــی  ــی، بررس ــای رنگ ــی فضاه ــگ، بررس ــای رن ــناخت تئوری ه درک و ش
ــگ در ســینمای  ــح رن ــد و بررســی نقــش تصحی ــد و پس تولی مراحــل تولی
امــروز از مباحثــی اســت کــه قــرار اســت در ایــن کارگاه بــه آن پرداخته شــود.

بــا توجــه بــه تعطیلــی برنامه هــای فرهنگی و آموزشــی در شــهر تهــران و 
بــه منظــور اهمیت ســالمت هنرجویان و پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا 

زمــان برگــزاری کارگاه »اصــالح رنــگ« متعاقبــا اعــالم می شــود.

سامان قدوس به تیم ملی فوتبال نزدیک شد 
لژیونـر فوتبـال ایـران در لیـگ یـک فرانسـه نظـر سـرمربی تیـم ملـی 

کشـورمان را جلـب کـرده اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، سـامان قـدوس بازیکـن تیـم 
فوتبـال آمیـان پـس از پشـت سـر گذاشـتن مشـکالت زیـادی که داشـت 
بـا گلزنـی بـه تیـم مطـرح المپیک مارسـی در لیگ فرانسـه ثابـت کرد که 

می توانـد بـرای تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـازی کند.
گفتـه می شـود اسـکوچیچ سـرمربی تیـم ملـی هـم قـدوس را بـه تیم 
ملـی ایـران دعـوت می کنـد. البتـه اردو های ایران بـه خاطر ویـروس کرونا 

بـه تعویق افتاده اسـت.

مسابقات بین المللی تنیس
 به دلیل شیوع کرونا لغو شد 

ــف ورزشــی از  ــا باعــث شــده رقابت هــای مختل ــروس کرون شــیوع وی
جملــه تنیــس ایندیــن ولــز لغــو شــود. 

ــده  ــک روز مان ــه ی ــوان، در فاصل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــت  ــز ۲۰۲۰، اداره بهداش ــن ول ــس ایندی ــابقات تنی ــزاری مس ــه برگ ب
ــه ویــروس  ــا اعــالم یــک مــورد ابتــال ب ریورســاید در ایالــت کالیفرنیــا ب
کرونــا )COVID-۱۹( در درٔه کوچــال وضعیــت اضطــراری اعــالم کــرد. 
بــه همیــن دلیــل مســئوالن برگــزاری مســترز ایندیــن ولــز بــه منظــور 
حفــظ ســالمت تماشــاگران، بازیکنــان و افــراد حاضــر در ایــن مســابقات، 

ــد. ــن دوره گرفتن ــای ای ــو رقابت ه ــه لغ ــم ب تصمی
ــترز از  ــت مس ــن تورنمن ــه اولی ــز ک ــن ول ــس ایندی ــابقات تنی مس
ــاه  ــاله در م ــر س ــد، ه ــمار می آی ــه ش ــس ب ــه تنی ــترز های ۹ گان مس
ــزار  ــی برگ ــای جنوب ــت کالیفرنی ــای داغ ایال ــب صحرا ه ــارس در قل م

می شــود.

واکنش باشگاه استقالل به شکایت  خارجی ها:
 پول نداریم بدهیم!

مطالبـات  پرداخـت  تـوان  کـه  کـرد  اعـالم  رسـما  اسـتقالل  باشـگاه 
نـدارد.  فیفـا  از  رای  صـدور  وجـود  بـا  حتـی  را  خارجی هایـش 

بـه گـزارش مهر با اعالم رسـمی باشـگاه اسـتقالل این باشـگاه در حال 
حاضـر بـا ۵ پرونـده دردسرسـاز و خطرنـاک بین المللـی مواجـه اسـت که 

بایـد نسـبت بـه پرداخـت ایـن بدهی ها اقـدام کند.
باشـگاه پاختاکـور ازبکسـتان )در انتقـال ایسـما به اسـتقالل( جباروف، 
بویـان، وینفـرد شـفر و گادوین منشـأ ۵ طرفی هسـتند که بعد از شـکایت 
بـه فیفـا علیـه اسـتقالل حکـم گرفته اند و ایـن باشـگاه ایرانی چـاره ای به 

جـز پرداخت ایـن بدهی ها نـدارد.
البتـه کامـران منـزوی عضـو هیـأت مدیـره باشـگاه اسـتقالل در ایـن 
خصـوص تاکیـد کـرد کـه ایـن باشـگاه توانایـی پرداخـت ایـن پول هـا را 

ندارد.
وی گفـت: هیـأت مدیـره اسـتقالل امـروز تشـکیل جلسـه می دهـد تا 

راهـکاری را در مقابـل ایـن وضعیـت پیـدا کند.

سلطانی فر:
 امیدوارم فیفا با برگزاری انتخابات فدراسیون 

فوتبال موافقت کند
وزیـر ورزش و جوانـان گفـت: امیـدوارم فیفا با درک شـرایط کشـور، با 
برگـزاری انتخابـات فدراسـیون فوتبـال همچـون دو دوره گذشـته موافقت 

ید.  نما
بـه گـزارش ایرنـا، »مسـعود سـلطانی فـر« در نشسـت بـا گروهـی از 
مدیـران ورزش بـا اشـاره بـه مکاتبـات اخیر فدراسـیون فوتبال بـا مقامات 
فیفـا اظهـار داشـت: کشـور در شـرایط خاصی به لحـاظ مقابله بـا ویروس 
کرونـا قـرار دارد و امیـدوارم بـا تمهیـدات مسـووالن و همـکاری مـردم 

بـزودی ریشـه ایـن ویـروس منحـوس کنده شـود.
وزیـر ورزش و جوانـان افـزود :امیـدوارم فیفا با درک شـرایط کشـور، با 
برگـزاری انتخابـات فدراسـیون فوتبـال همچـون دو دوره گذشـته موافقت 

ید. نما
مسـعود سـلطانی فـر وزیـر ورزش و جوانـان خاطرنشـان کـرد: فوتبال 
ایـران روزهـای مهمـی را پیـش رو دارد و امیـدوارم بـا کمـک و برگـزاری 
انتخابـات و تعییـن رییـس فدراسـیون فوتبـال هـر چـه سـریعتر سـامان 

مدیریتـی پیـدا کند.

ــی  ــک مطالب ــی المپی ــه مل ــرکل کمیت دبی
ــک  ــران در المپی ــت کاروان ای ــاره وضعی را درب
۲۰۲۰ و بودجــه فدراســیون ها در ســال آینــده 

بیــان کــرد. 
ــعیدی  ــکاووس س ــنیم، کی ــزارش تس ــه گ ب
در مــورد بودجــه کمیتــه ملــی المپیــک اظهــار 
ــم  ــا بتوانی ــتیم ت ــه هس ــر بودج ــت: پیگی داش
دریافتــی داشــته باشــیم. در حــال حاضــر بحــث 
ــا  ــم  ت ــک و نی ــدان و ی ــوق کارمن پرداخــت حق
دو میلیــارد تومــان مصوبــه هیئــت اجرایــی 
ــی  ــیون های المپیک ــه فدراس ــت ب ــرای پرداخ ب
آینــده  ســال  بــرای  داریــم.  اولویــت  در  را 
بودجــه ۴۷ فدراســیون ۱۰ درصــد افزایــش 
می یابــد. همچنیــن بودجــه فدراســیون هایی 
ــه  ــد را ب ــی دارن ــون دریافت ــر ۱۰۰ میلی ــه زی ک
ــن  ــه ای ــانیم. البت ــان می رس ــون توم ۱۰۰ میلی
موضــوع بایــد در هیئــت اجرایــی تصویــب 
شــود، امــا افزایــش ۱۰ درصــدی قطعــی اســت. 
بــرای کمــک بــه فدراســیون های المپیکــی نیــز 
ــج  ــغ پن ــن مبل ــم. ای ــر گرفتی ــقفی را در نظ س
میلیــارد تومــان و ماننــد ســال ۹۸ خواهــد بــود.

»امســال دو و نیــم میلیــارد از کمــک پنــج 
میلیــاردی را بــه فدراســیون های المپیکــی 
ــی  ــه مل ــرکل کمیت ــم.«، دبی ــت کردی پرداخ
ــه  ــخ ب ــه در پاس ــن جمل ــان ای ــا بی ــک ب المپی
ایــن ســؤال کــه آیــا ممکــن اســت فدراســیونی 
ماننــد کشــتی افزایــش بودجــه ای بیــش از ۱۰ 

درصــد داشــته باشــد، گفــت: کشــتی بودجــه 
بیشــتری نیــاز دارد تــا بهتریــن شــرایط را 
ــور  ــان و حض ــهمیه ملی پوش ــب س ــرای کس ب
ــا  ــت م ــی ظرفی ــک داشــته باشــد، ول در المپی
محــدود اســت. کمیتــه ملــی المپیــک حــدود 
۳۰ میلیــارد تومــان بیــن فدراســیون ها توزیــع 
ــتری  ــه بیش ــش بودج ــتی افزای ــد. کش می کن
خواهــد داشــت و از محــل کمک هــای خــاص 

ــد. ــتفاده می کن ــرایط اس ــه ش ــته ب ــز بس نی
در  ایــران  کاروان  اسپانســر  دربــاره  وی 
ــر  ــرای اسپانس ــد: ب ــادآور ش ــک ۲۰۲۰ ی المپی
ــه  ــت ب ــد اس ــیدیم و بعی ــدی نرس ــه جمع بن ب
ــم  ــاز ه ــی ب ــیم، ول ــرد برس ــرد - ب ــرایط ب ش

ــت. ــداف اس ــزو اه ــر ج ــاب اسپانس انتخ

ــاس کاروان  ــاب لب ــورد انتخ ــعیدی در م س
ایــران گفــت: طرح هــای نهایــی در ســتاد عالــی 
بــه نمایــش گذاشــته و از بیــن آن طــرح نهایــی 
ــرای  انتخــاب می شــود. فعــاًل وقــت کافــی را ب

ایــن کار داریــم.
وی راجــع بــه زمــان جلســه بعــدی هیئــت 
اجرایــی کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: تــا 
ــوم  ــه س ــم و هفت ــه نداری ــال جلس ــان س پای
فروردیــن نخســتین جلســه ســال ۹۹ را برگــزار 
در  اجرایــی ۲۳ مصوبــه  هیئــت  می کنیــم. 
ــه  ــان تشــکیل کمیت ــال ۹۸ داشــت و از زم س
ــی  ــر صالح ــت دکت ــا مدیری ــک  ب ــی المپی مل
ــه داشــتیم کــه ۹۰ درصــد  امیــری ۵۲۰ مصوب
آنهــا اجرایــی شــده اســت. ایــن مصوبــات 

ــت ها و  ــن سیاس ــی، تدوی ــک مال ــاً کم عمدت
ــت. ــوده اس ــا ب ــه برنامه ه البت

دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک  دربــاره 
تصمیمــات IOC در مــورد المپیــک ۲۰۲۰ 
ــن اســت کــه  ــر ای ــن خب ــز گفــت: موثق تری نی
IOC  در مــاه مــی )اردیبهشــت( دربــاره اینکه 
المپیــک ۲۰۲۰ برگــزار شــود و یــا بــه تعویــق 
 IOC بیفتــد، تصمیــم می گیــرد. یــک گزینــه
ــت و  ــرر  اس ــان مق ــک در زم ــزاری المپی برگ
ــر  ــا اگ ــت، ام ــن اس ــر ای ــا ب ــدی آنه ــزم ج ع
شــرایط فعلــی ادامــه داشــته تصمیــم دیگــری 
ــا  ــم ت ــر کنی ــد صب ــاًل بای ــود. فع ــه می ش گرفت

ــم اتخــاذ شــود. ــن تصمی بهتری
ــروس  ــیوع وی ــرات ش ــاره تأثی ــعیدی درب س
ــم  ــدواری کنی ــار امی ــد اظه ــت: بای ــا گف کرون
کــه تأثیــری روی راندمــان و کســب ســهمیه ها  
نداشــته باشــد، ولی شــرایط ســخت اســت و در 
بحــران هســتیم. بیــش از ۱۰۰ کشــور درگیــر 
ــابقات در  ــر مس ــتند و اکث ــروس هس ــن وی ای
جهــان و آســیا در حــال لغــو شــدن یــا تعویــق 
هســتند و بایــد شــرایط را مدیریــت کــرد. فعــاًل 
ــان  ــه کا در آلم ــم. کارات ــدی نداری ــئله ج مس
ــتیک  ــی ژیمناس ــم مل ــای تی ــد، اعض اردو دارن
در باکــو هســتند و ملی پوشــان بوکــس در 
اردن مســابقات کســب ســهمیه را پشــت ســر 
ــات  ــع تصمیم ــوع تاب ــا در مجم ــد. م می گذارن

ــا هســتیم. ــی کرون ســتاد مل

پیشکســوت فوتبــال ایــران می گویــد فوتبــال ایــران بایــد در 
رویکردهــای خــود تابــع قوانیــن فیفــا باشــد. 

ـــال  ـــوت فوتب ـــی، پیشکس ـــین کالن ـــنا، حس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــی  ــر احتمالـ ــیون و تاخیـ ــات فدراسـ ــاره انتخابـ ــران دربـ ایـ
در برگـــزاری آن بـــه درخواســـت فیفـــا، اظهـــار کـــرد: مـــن 
در حـــال حاضـــر نمی توانـــم اطالعـــات دقیقـــی دربـــاره 
ــن  ــتر روی قوانیـ ــرم بیشـ ــه نظـ ــم و نقطـ ــیون بدهـ فدراسـ
فیفاســـت امـــا شـــرایط دنیـــا از حالـــت عـــادی خـــارج شـــده 
اســـت و آنچـــه می دانیـــم، ایـــن اســـت کـــه در حـــال 
حاضـــر در کشـــور مـــا در مســـائل ورزشـــی و غیـــر ورزشـــی، 
ــا بزرگ تریـــن آن ایـــراد گرفتـــه می شـــود.  از کوچکتریـــن تـ
االن هـــم نمی دانـــم مســـئوالن می خواهنـــد چـــه کار انجـــام 

دهنـــد و مـــن هـــم از اخبـــار پیگیـــر اتفاقـــات هســـتم.
کالنــی در خصــوص اختــالف نظــر فیفــا بــا فدراســیون 
ــوان یکــی از اعضــای مجمــع  ــه عن ــت ب ــر حضــور دول ــی ب مبن
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــل کمک ه ــه دلی ــال ب ــیون فوتب فدراس
ــت  ــه دول ــده اســت ک ــا آم ــون فیف ــی گفــت: در قان مســائل مال
ــد  ــی بای ــه نوع ــد و ب ــت کن ــی دخال ــائل فوتبال ــد در مس نبای
سیاســت از ورزش جــدا باشــد. مــا شــاید خیلــی چیزهــا دلمــان 
بخواهــد امــا مبنــا چیــزی اســت کــه آنهــا وضــع کرده انــد. فیفــا 

تابــع مقــررات خاصــی اســت و مــا نیــز بایــد از آن پیــروی کنیــم. 
مــا اگــر بخواهیــم در مجامــع بیــن المللــی شــرکت کنیــم، بایــد 

ــد ســاز خودمــان را بزنیــم. ــع قوانیــن آنهــا باشــیم و نبای تاب
ـــی دارد و در  ـــا قوانین ـــزود: فیف ـــران اف ـــال ای پیشکســـوت فوتب
ســـطح دنیـــا اعمـــال می کنـــد و بـــه کشـــورهای دیگـــر ایـــن 
قانـــون را تحمیـــل می کنـــد. اگـــر از ایـــن قوانیـــن پیـــروی 

نشـــود، فیفـــا آن کشـــور را کنـــار خواهـــد زد. نمی شـــود کـــه 
بـــه قوانیـــن فیفـــا بـــی توجهـــی کـــرد و در جـــام  جهانـــی 
ــر کاری  ــود هـ ــود می شـ ــور خـ ــرد. در کشـ ــرکت کـ ــم شـ هـ
ـــرپیچی  ـــا س ـــن فیف ـــر از قوانی ـــا اگ ـــام داد ام ـــوان انج ـــه می ت ک
ـــکایت هایی  ـــه و ش ـــل جریم ـــد. مث ـــد ش ـــه خواهی ـــود، جریم ش

کـــه بـــه ضـــرر مـــا حکـــم می شـــود.
او در ادامــه اضافــه کــرد: مــا حتــی زورمــان بــه ایــن نرســید 
کــه بگوییــم کشــور مــا امــن اســت و در نهایــت حــرف خودشــان 
را زدنــد و پیگیــر ایــن هســتند کــه بازی هــای مــا را در کشــور 
ثالــث برگــزار کننــد. خیلــی از کشــورهای دنیــا یــک مــدت قیــد 
ــی از  ــه یک ــه االن ک ــن ک ــل ژاپ ــد مث ــا را زدن ــی از چیزه خیل
قطب هــای دنیاســت. اگــر مــا فکــر می کنیــم عملکردمــان 
درســت و بــه نفــع مــردم اســت، بایــد پایــش بایســتیم. مســاله 
ورزش هــم همیــن طــور اســت. فوتبــال تاثیــر زیــادی در مســائل 
مختلــف جامعــه دارد. فیفــا در حــال حاضــر قــدرت برتــر فوتبــال 

اســت و از تاثیرگــذاری زیــادی برخــوردار اســت.

افشــین داوری بــا کســب ۲۰ رای در مجمــع 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی فدراســیون دوومیدان انتخابات

رئیــس ایــن فدراســیون انتخــاب شــد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مجمــع انتخاباتــی فدراســیون دو و میدانــی 
ــاز شــود  ــروز ســاعت ۱۰ آغ ــود ام ــرار ب ــه ق ک
بــه علــت غیبــت برخــی از اعضــای ایــن مجمع 

ــت. ــده اس ــروع نش ــوز ش هن

تدابیر مقابله با شیوع کرونا در 
انتخابات فدراسیون دوومیدانی

انتخابــات  مجمــع  رئیــس  نــژاد  علــی 
ایــن  محــل  در  دوومیدانــی  فدراســیون 
انتخابــات حاضــر شــده اســت، امــا هنــوز 
ــد. ــه مجمــع را ندارن ــگاران اجــازه ورود ب خبرن

در نهایــت مســئوالن ســاعت ۱۱:۱۲ بــه 
ــه مجمــع انتخاباتــی  ــگاران اجــازه ورود ب خبرن

ــد. ــی را دادن ــیون دوومیدان فدراس
مســئوالن بــه خبرنگارانــی کــه دســتکش و 
ماســک ندارنــد اجــازه حضــور در ایــن مجمــع 

را نمی دهنــد.
مجمـع دوومیدانـی در حالـی آغـاز شـد کـه 
در ابتـدا کیهانـی یکـی از کاندیدا هـا حرفهایـی 
زد کـه باعـث شـد علی نـژاد بـه او تذکـر بدهد 

کـه فقـط دربـاره انتخابـات حـرف بزند.
ــاره  ــی در ادامــه گفــت: صحبتــی درب کیهان
ــع در  ــای مجم ــتر اعض ــدارم. بیش ــات ن انتخاب
ــات  ــن انتخاب ــد و ای ــن مجمــع حضــور ندارن ای

ــی اســت. ــر قانون غی
اســتان ها  نماینــده   ۴ گفــت:  کیهانــی 
ــدون امضــای رئیــس  ــد و برخــی هــم ب نیامدن
ــد. ــده ان ــر ش ــع حاض ــن مجم ــا در ای هیئت ه

ــر داد  ــی تذک ــه کیهان ــاره ب ــژاد دوب ــی ن عل
ــت  ــود صحب ــای خ ــاره برنامه ه ــط درب ــه فق ک

کنــد.
ــع داوری از  ــه نف ــل ب ــن افض ــی زری مصطف

ــراف داد. ــات انص انتخاب
کیهانــی گفــت: مــن بــه دوومیدانــی عالقــه 
دارم، امــا برگــزاری مجمــع انتخاباتــی بــه دلیــل 
حدنصــاب نرســیدن غیــر قانونــی اســت. بــازرس 
وزارت ورزش و جوانــان در مجمــع حضــور دارد. 

مــن از انتخابــات انصــراف نــداده ام.
رأی گیری آغاز شد.

مجیــد  و  داوری  افشــین  بیــن  رقابــت 
اســت. کیهانــی 

ــس  ــب ۲۰ رای رئی ــا کس ــین داوری ب افش
ــد. ــی ش ــیون دوومیدان فدراس

داوری گفــت: تشــکر مــی کنــم کــه اعضــای 
ــه  ــد و مــن را ب ــه مــن اعتمــاد کردن مجمــع ب

عنــوان رئیــس فدراســیون انتخــاب کردنــد.
ــی  ــکر م ــژاد تش ــی ن ــرد: از عل ــان ک او بی
ــی  ــن شــرایط مجمــع انتخابات ــا ای ــم کــه ب کن

ــرد. ــزار ک را برگ
مهــدی علــی نــژاد رئیــس مجمــع انتخاباتی 
فدراســیون دوومیدانــی گفــت: از همــه اعضــای 

ــد  ــرکت کردن ــم ش ــن مراس ــه در ای ــع ک مجم
تشــکر می کنــم. ویــروس بالتکلیفــی را بــه 

ــا ترجیــح دادم. ــروس کرون وی
ــی یکــی از رشــته هــای  او گفــت: دوومیدان
پرمــدال المپیــک اســت و مــدال هــای زیــادی 
ــرد. ۱۴  ــب ک ــوان کس ــی ت ــی م در دوومیدان
حضــور  مجمــع  ایــن  در  اســتانی  هیئــت 

ــتند. نداش
او ادامــه داد: مــا بــه خاطــر مردم کشــورمان 
ــع  ــن مجم ــر ای ــم و اگ ــع آمدی ــن مجم ــه ای ب
ــزاری  ــورت برگ ــد در آن ص ــی ش ــزار نم برگ
مجمــع بــه بعــد از المپیــک موکــول مــی شــد. 
اگــر مجمــع دوومیدانــی را امــروز برگــزار نمــی 

ــرد. ــرر می ک ــی ض ــم دوومیدان کردی
او ادامــه داد: دوومیدانــی یکــی از رشــته 
ــه  ــود ک ــت نب ــت و درس ــک اس ــاص المپی خ
انتخابــات آن را بعــد از المپیــک برگــزار کنیــم. 
ــتی  ــائل بهداش ــه مس ــت هم ــن عل ــه همی ب

ــم. ــزار کردی ــع را برگ ــد و مجم ــت ش رعای
ــم  ــی کن ــر م ــن فک ــت: م ــژاد گف ــی ن عل
تــرس از ویــروس کرونــا از لحــاظ روانــی مــردم 

ــم یکــی از  ــا پذیرفتی ــه اســت. م ــم ریخت را به
اعضــای مجمــع بــه صــورت غیابــی رأی بدهــد. 
ــا  ــس هیئت ه ــب رئی ــود. نای ــی ب ــع قانون مجم
مــی تواننــد در مجمــع حضــور داشــته باشــند.

او تصریــح کــرد: مســئولیت مجامــع بــا مــن 
اســت. کیهانــی در انتخابــات شــرکت کــرد 
ــرام  ــن احت ــه قوانی ــد ب ــا بای و ۸ رأی آورد. م

ــم. بگذاری
ــنامه  ــه اساس ــا ب ــرد: فیف ــر نشــان ک او خاط
ســال ۹۰ فدراســیون فوتبــال ایراد گرفته اســت. 
ــد از  مســئوالن فدراســیون اعــالم کــرد کــه بع
انتخابــات اساســنامه را درســت مــی کننــد، امــا 
ــن موضــوع را  ــا ای ــر فیف ــول نکــرد. اگ ــا قب فیف
ــد  ــالح و بع ــنامه اص ــد اساس ــد بای ــول نکن قب
انتخابــات برگــزار شــود. هنــوز مجمــع انتخاباتی 

فدراســیون فوتبــال لغــو نشــده اســت.
ــر  ــه خاط ــگاه ها ب ــت: باش ــژاد گف ــی ن عل
ــود  ــول خ ــه ق ــتند ب ــی نتوانس ــکالت مال مش
گفتیــم  باشــگاه ها  بــه  مــا  کننــد.  عمــل 
قرارداد هــا بایــد بــه تاییــد وزارت ورزش برســد.

او بیــان کــرد: تقــی زاده مســئول خصوصــی 
ســازی ســرخابی ها اســت.

المپیکــی  پرتابگــر  حــدادی  احســان 
کشــورمان گفــت: خــدا را شــکر انتخابــات 
دوومیدانــی برگــزار شــد. بــه داوری تبریــک می 
گویــم. از روســای هیئت هــا انتظــار داشــتم در 

ــد. ــی کردن ــرکت م ــع ش ــن مجم ای
حــدادی گفــت: در منــزل تمریــن می کنــم. 
ــی  ــی در دوومیدان ــه خوب ــه نتیج ــدوارم ک امی
ــم.  ــک داری ــکار در المپی ــا ۷ ورزش ــرم. م بگی
نمــی تواننــد المپیــک را لغــو کننــد، چــون بــه 
۴ ســال آینــده موکــول می شــود. نامــزد شــدن 
کارمنــدان وزارت ورزش و جوانــان در انتخابــات 

ایــرادی نــدارد.

سرپرســت باشــگاه ماشین ســازی تبریــز 
گفــت: ایــن تیــم بعــد از تعطیــالت بــه شــرایط 

ــوب خــود بازخواهــد گشــت.  مطل
ــار  ــا  اظه ــارس، حســن آذرنی ــه گــزارش ف ب
داشــت: تیــم ماشین ســازی  نیــم فصــل در 
کادر فنــی خــود تغییراتــی داشــته و دو بازیکــن 

ــز از دســت داد. ــر خــود را نی موث
ــاز ی  ــل در ۴ ب ــن دالی ــه همی ــت: ب وی گف
اخیــر تیــم ماشین ســازی خــوب نتیجــه نگرفتــه 
ــم  ــع تی ــه نف ــی ب ــه نوع ــالت ب ــا تعطی اســت ام

و  آقــای شــیخ الری  و  ماشین ســازی شــده 
دســتیارانش کــه از مربیــان خــوب فوتبــال تبریز 
ــوب  ــه وضعیــت مطل ــم را ب هســتند شــرایط تی
ــاهد  ــابقات ش ــه مس ــاند و در ادام ــد رس خواهن
نتایــج خــوب سبزپوشــان بــوده و  تیمــی متفاوت 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــر را ش ــازی آخ از ۴ ب
آذرنیـا در مورد اینکـه آیا حامد لک در اختیار 
باشـگاه اسـت، گفـت: لک هیـچ وقـت در اختیار 
باشـگاه قرار نگرفته اسـت و بازی مقابل شـاهین 
بوشـهر بـه دلیل هم رنگـی جوراب هایـش با تیم 

میزبـان با ناظر مسـابقه مشـکل پیدا کـرده و در 
بـازی مقابل نسـاجی هم به دلیل سـرماخوردگی 
در ترکیـب تیـم ماشین سـازی قـرار نداشـت و 

روی نیمکت نشسـته بود.
ــک در چنــد  ــم ل وی گفــت: فرامــوش نکنی
بــازی ایــن فصــل بــا درخشــش خــود موجــب 
موفقیــت تیــم ماشین ســازی شــده اســت کــه 
می تــوان بــه هــر ۲ بــازی رفــت و برگشــت بــا 
ــت  ــازی برگش ــن ب ــران و همچنی ــتقالل ته اس
بــا پرســپولیس تهــران اشــاره کــرد و هــر 

ــا  بازیکنــی روز خــوب و بــد دارد و لــک هــم ب
ــه  ــد ک ــالش می کن ــود ت ــم خ ــات منظ تمرین

ــش را داشــته باشــد. ــن نمای همیشــه بهتری
مـورد  در  ماشین سـازی  باشـگاه  سرپرسـت 
شـروع تمرینـات ایـن تیم گفـت: از چهارشـنبه 
ادامـه  اسـفند   ۲۸ تـا  و  آغـاز  تیـم  تمرینـات 
می یابـد و بـه مـدت ۵ روز تمرینـات بـه دلیـل 
ادامـه  فروردیـن  از ۵  و  تعطیـل  سـال جدیـد 
برنامـه آمـاده سـازی تیـم را خواهیـم داشـت.

ــی و  ــالش کادر فن ــت: ت ــان گف وی در پای
ــت  ــازی کســب رضای ــم ماشین س ــان تی بازیکن
از  دارد  و جــا  اســت  تیــم  ایــن  هــواداران 
ــگاه  ــره باش ــات مدی ــک و هی ــای مال حمایت ه

ــم. ــی نمای ــکر و قدردان تش

سعیدی: 

بودجه فدراسیون ها سال آینده حداقل 10 درصد افزایش دارد

کالنی:

 باید تابع قوانین فیفا باشیم

افشین داوری رئیس فدراسیون دوومیدانی شد 

آذرنیا: 

ماشین سازی به شرایط خوب بازخواهد گشت 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــه و  ــتان های مراغـ ــردم شهرسـ ــب مـ ــزاده منتخـ ــی علیـ ــه علـ  اعتبارنامـ
ـــن  ـــارت یازدهمی ـــات نظ ـــی و هی ـــات اجرای ـــای هی ـــور اعض ـــا حض ـــیر ب عجب ش

دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی اعطـــا شـــد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، علـــی علیـــزاده در انتخابـــات دوم اســـفند تعداد ۴۴ 
ـــوزه  ـــن ح ـــردم ای ـــب م ـــاص داد و منتخ ـــود اختص ـــه خ ـــزار و ۶۹۱ رای را ب ه

ـــد. ش
در یازدهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی و بـــا انصـــراف 
چنـــد تـــن از نامزدهـــای انتخابـــات، تعـــداد داوطلبـــان نمایندگـــی در حـــوزه 
ـــزاده  ـــی علی ـــت و عل ـــش یاف ـــر کاه ـــه ۱۳ نف ـــیر ب ـــب ش ـــه و عج ـــه مراغ انتخابی

ـــرد. ـــب ک ـــترین آرا را کس ـــات بیش ـــان انتخاب در جری
ـــدود۲۵۳  ـــت و ح ـــر جمعی ـــزار نف ـــدود ۳۴۰ ه ـــا ح ـــیر ب ـــب ش ـــه  و عج ـــد.مراغ ـــس دارن ـــی در مجل ـــی نمایندگ ـــک کرس ـــرایط رای دادن ی ـــد ش ـــزار واج ه

ــا همــان روی  حاجی فیــروز، اولیــن پیــام آور بهــار را دســت کــم گرفتیــم. ب
ــان  ــه ارمغ ــادی ب ــده و ش ــت، خن ــتان می رف ــرگ زمس ــگ گ ــه جن ــیاه ب س
مــی آورد، بــا دیــو ناامیــدی پنجــه در پنجــه می شــد و بــا لبــاس و زبــان ســرخ، 
ــف، حاجــی  ــل مختل ــه دالی ــی زد. در ســال های گذشــته، ب ــو م ــای مگ حرف ه
فیــروز را از کارکــرد اصلــی اش، بــه نوعــی تکدی گــری ســر چهارراه هــا تقلیــل 
ــروز از  ــی فی ــدر حاج ــم، ق ــت داده ای ــم از دس ــان را ه ــه هم ــاال ک ــم. ح دادی

ــم.  ــتر می دانی ــه را بیش ــت رفت دس
ــی از  ــر دقیق ــم. تصوی ــی را می گذرانی ــای کرونای ــنا، روزه ــزارش ایس ــه گ ب
بــه ســر آمــدن زمســتان کرونــا نداریــم امــا امیدواریــم کــه بــا فرارســیدن بهــار 
ــان برســد و شــهرها را  ــه خــط پای ــا ب ــروس کرون ــا، وی ــوع خورشــید گرم و طل
از ایــن آرامــش یأس آلــود برهانــد. بــاز هــم بهــار قــرار اســت نویدگــر روشــنی 

و زندگــی باشــد.
ــد، در  ــی آم ــوی چین ــال ن ــالت س ــان تعطی ــه در زم ــن ک ــل چی ــا مث کرون
ــتانه   ــت. در آس ــرده اس ــاب ک ــدن انتخ ــرای آم ــدی را ب ــان ب ــم زم ــا ه اینج
ــا باشــند امــا در  نــوروز ایرانــی. شــاید همــه مــردم دنیــا نگــران ویــروس کرون
ایــران همزمانــی کرونــا بــا آغــاز فصــل بهــار و نــوروز تحمــل مســئله را بــرای مــا 
ــان ماجــرا نیســت. امیــد  ایرانی هــا کمــی مشــکل تر کــرده اســت امــا ایــن پای
داریــم کــه قــدرت بهــار و امیــدی کــه بــه ارمغــان مــی آورد، بــر هــر بیمــاری 

و ویروســی غلبــه کنــد.
ــردم  ــد م ــت و آم ــا از رف ــفند، خیابان ه ــای اس ــن روزه ــاله در ای ــر س ه
ــا،  ــن هیاهوه ــان ای ــود. در می ــوروزی داِغ داغ ب ــای ن ــازار خریده ــلوغ و ب ش
حاجی فیروزهــا هــم بــا دایره زنــی و تنبک نــوزای و رقــص و شــعرخوانی 

ــهرها. ــه  ش ــر همهم ــد ب ــدی بودن ــدای بلن ص
 بنــا بــه ســنت های بســیار قدیمــی ایرانــی، حاجــی فیروزهــا در گروه هــای 
دو یــا ســه نفــره در ۱۰ روز آخــر ســال یــا حتــی تــا روز ۱۳ فروردیــن با لباســی 
ــا  ــد، ب ــا می گردن ــاً ســیاه در کــوی و برزن ه ــی تمام ــا صورت سراســر ســرخ و ب
ــا  ــد و ب ــی می کنن ــد. نقال ــود شــعر و آواز ســر می دهن ــی خــاص و طنزآل صدای

ــد. ــده می آورن ــه خن ــردم را ب شوخی هایشــان م
حاجــی فیــروز برخــالف صــورت ســیاه و دودی اش، پیــام آور بهــار پــاک و 
ــام و نشــان خــاص خــود را  ســبز اســت کــه در هــر یــک از مناطــق کشــور، ن

دارد.
مقالــه  در  شایســته رخ  الهــه  گفتــه  بــه  بنــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
»حاجی فیــروز«،  برخــی او را عمونــوروز، ننــه نــوروز، و بابــا نــوروز صــدا 
ــت  ــروز« اس ــروز »آتش اف ــی فی ــم حاج ــن اس ــا قدیمی تری ــا گوی ــد ام می کنن
ــی در  ــس قزوین ــفرنامه نوی ــتوفی س ــداهلل مس ــف حم ــاس توصی ــر اس ــه ب ک
ــت،  ــال، دس ــه س ــن هفت ــروز، در آخری ــن، »آتش اف ــی م ــرح زندگان ــاب ش کت
صــورت و گــردن خــود را ســیاه می کــرد. مقــداری خمیــر، بــا تکــه ای پنیــر و 
ــروزان مشــعل هایی  ــک از آتش اف ــی زد. هری ــش م ــت آت ــه نف پارچــه آغشــته ب
ــی  ــر دکان ــی از ه ــک و تصنیف خوان ــرب و تنب ــا ض ــد و ب ــت می گرفتن در دس

مبلغــی دینــار دریافــت می کردنــد.
آتش افــروز چنــد مشــعل در دســت می گرفــت. چنــد مشــعل کوچــک را در 
ــش  ــراه آت ــتیار و هم ــرد. دس ــوش می ک ــان خام ــرد و در ده ــرو می ک ــان ف ده
افــروز هــم دو تختــه در دســت داشــت کــه آنهــا را بــر هــم می کوبیــد و مــی 

ــت.« ــاباش می گرف ــد و ش رقصی
ــروز  ــا حاجــی فی ــه دوره ساســانیان می رســد ام ــروز ب تاریخچــه حاجــی فی
ــود  ــیمایی ب ــوش س ــرد خ ــه م ــود بلک ــیه چرده نب ــا س ــه تنه در آن دوران ن
ــد و  ــاه می آم ــزد ش ــال  ن ــه در ششــمین روز س ــروز و خجســته ک ــام پی ــه ن ب

ــود. ــوروز ب ــام آور ن پی
ــاره خاســتگاه حاجــی فیــروز اظهــار نظرهــای متفــاوت و گاه متضــادی  درب
وجــود دارد. یکــی از اظهارنظرهــای جالــب توجــه آن اســت کــه حاجــی فیــروز 
ــه  ــن دوران ب ــی کــه ای ــده دوره حرمســراداری مدانســته می شــود. زمان ، بازمان
پایــان می رســد. خواجه هــای حــرم بی ســر و ســامان شــدند، بــه همیــن 
دلیــل تــا مدتــی داشــتن صــورت بی مــو و ســیاه خــود و همچنیــن بــا حــرکات 
ــط  ــنت توس ــن س ــج ای ــه تدری ــدند. ب ــردم می ش ــده م ــب خن ــص موج و رق
ــا ســیاه کــردن صــورت و پوشــیدن لبــاس  مطرب هــا ادامــه پیــدا کــرد کــه ب

ــد. ــز می خواندن ــای طن ــعر ه ــا ش ــرای آنه ــد و ب ــردم را می خندان ــرخ م س
ــد  ــرده و معتقدن ــاز ک ــن ماجــرا ب ــه ای ــی را ب ــردگان آفریقای ــای ب برخــی پ
ــان صــورت خــود را ســیاه  ــه تقلیــد از آن ــی ب کــه خواننــدگان دوره گــرد ایران
می کردنــد تــا نظــر مــردم را بــه خــود جلــب کننــد و بــا حــرکات و حرف هــای 

خــود آنهــا  را بخنداننــد.
حــوزه  -پژوهشــگر  غیاث آبــادی  مــرادی  رضــا  میــان  ایــن  در 
ــروز، دســت  ــتگاه و تاریخچــه حاجــی فی ــل خاس ــرای تحلی باستان شناســی- ب
بــه نمادشناســی زده و معتقــد اســت کــه ســیاهی چهــره حاجــی فیــروز نمــاد 
ــه در  ــور ک ــان ط ــت؛ هم ــتانی اس ــی زمس ــرد و طوالن ــب های س ــرما و ش س
ــیاه  ــرگ س ــیاهی و گ ــا س ــرما ب ــتان و س ــن زمس ــم بی ــی ه ــاهنامه فردوس ش
ــا ســرما و  ــارزه ب ــاد مب ــروز نم ــب حاجــی فی ــن ترتی ــاط وجــود دارد. بدی ارتب

ــت. ــیاهی اس س
ــروز  ــی فی ــی حاج ــه تاریخ ــاره ریش ــرات درب ــن نظ ــل تأمل تری ــی از قاب یک
ــروز  را  ــی فی ــت.  او حاج ــناس- اس ــار - اسطوره ش ــرداد به ــه مه ــق ب متعل
یــادآور ســیاوش )از شــخصیت های شــاهنامه فردوســی(، می دانــد و بیــان 
ــت از  ــاد بازگش ــروز، نم ــی فی ــیاه حاج ــره س ــن چه ــرای همی ــه ب ــد ک می کن
جهــان مــردگان و لبــاس ســرخ او نمــاد خــون ســرخ ســیاوش و حیــات مجــدد 

ــاره اســت. ــش دوب ــروز نمــاد زای و شــادی حاجــی فی
ــخصیت  ــک ش ــته ی ــروز در گذش ــی فی ــه حاج ــیم ک ــته باش ــت داش دق
ــه  ــی زد. ب ــردم را م ــرف دل م ــز ح ــان طن ــا زب ــه ب ــود ک ــادی ب اجتماعی-انتق
ــده،  ــوخی و خن ــا ش ــرد و ب ــاد می ک ــش انتق ــر خوی ــامان عص ــرایط نابس ش
کنایه هــای تنــد و تیــزی بــه رفتارهــای غلــط حکمرانــان مــی زد. بــرای همیــن 
ــا مــردم  شــاید بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه حاجــی فیــروز نیــاز داریــم؛ ت
ــده آورد و در  ــه خن ــادی را ب ــارهای اقتص ــاری و فش ــته از بیم ــور و خس رنج
ــب  ــی، در قال ــامان مدیریت ــرایط نابس ــر ش ــی و در براب ــای کرونای ــن روزه ای
ــد.  ــردم را بگوی ــوی م ــای مگ ــد و حرف ه ــردم باش ــان م ــز زب ــوخی و طن ش
ــراض  ــروت اعت ــدرت و ث ــای ق ــط گروه ه ــتکش توس ــک و دس ــکار ماس از احت
کنــد و از نبــود مدیریــت یکپارچــه بــرای قرنطینــه یــا کنتــرل رفت وآمدهــای 
ــیاه،  ــروز رو س ــی فی ــه حاج ــم ک ــاز داری ــد. نی ــخن بگوی ــهری س ــرون ش ب
ــام  ــردم ن ــوق م ــای حق ــا را در اعط ــن روزه ــای ای ــا و مردودی ه تجدیدی ه

ــد. ــان کن ــرد و رسوایش بب

اعتبار نامه منتخب مردم مراغه و عجب شیر
  در مجلس یازدهم اعطا شد 
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