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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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روحانی:

 نیاز اصلی جامعه ایجاد آرامش 
با محوریت آگاه سازی دقیق است

میرزاده:

افزایش ۵۰ درصدی حقوق 
فرهنگیان

جریاناتی امروز به دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه هستند
ضرورت اطالع رسانی دقیق، صریح و شفاف در زمینه مقابله با کرونا

رتبه بندی معلمان یک قانون است
قانون رتبه بندی معلمان باید در سال ۹۶ به مرحله اجرا می رسید

نارضایتی فرهنگیان از نحوی اجرای رتبه بندی
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معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

موثرترین داروی درمان کرونا 
در ایران فراهم شده است

رئیس جمهور هفته ای ۳ بار در جلسات 
مربوط به کرونا شرکت می کند

باز بودن مدارس در تابستان در کمیسیون 
آموزش مجلس بررسی می شود

 اداراتی که کار ضروری انجام نمی دهند، 
به سرعت تعطیل شوند

عرضه کاال های اساسی متوقف 
نمی شوند 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
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عضـو فراکسـیون نمایندگان والیـی مجلس گفت: 
همراهـی اروپـا با آمریـکا در عدم همکاری بهداشـتی 
و دارویـی بـا ایـران ادامـه جنایـت ایـاالت متحـده 

محسـوب می شـود. 
ابطحـی  سـیدمحمدجواد  فـارس،  گـزارش  بـه 
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس شـورای 
اسـامی دربـاره تحریـم دارو و تجهیـزات پزشـکی 
جنگـی  جنایـت  و  آمریکایی هـا  سـوی  از  ایـران 
محسـوب شـدن این اقدام ضد بشـری اظهار داشـت: 
آمریـکا کشـوری اسـت کـه به دلیـل فروش واکسـن 
وبـا و تجـارت در ایـن کار ملتـش را به ایـن میکروب 
مبتـا کـرده و سـوابق سـوئی در ایـن بـاره داشـته و 
انتظـار دفاع از حقوق بشـر و انسـانیت را از او نداریم.

اقدامـات  بـا  همـواره  آمریکایی هـا  افـزود:  وی 
اقتصـادی  منافـع  می کننـد  سـعی  خـود  خصمانـه 
صهیونیسـتی  سـرمایه داران  بـزرگ  شـرکت های 
جـان  بـه  اهمیتـی  راه  ایـن  در  و  کننـد  حفـظ  را 

نیسـتند. قائـل  آمریکایـی  شـهروندان 

 جنایات جنگی آمریکا در عدم ارسال 
دارو به ایران

عضو فراکسـیون نماینـدگان والیی مجلـس تصریح 
کـرد: رژیم آمریکا جنایت های متعددی را علیه بشـریت 
انجـام داده و اقداماتـش محـدود بـه دولـت جمهـوری 
اسـامی نبـوده اسـت و از تعـداد زیـادی از پیمان هـای 
بین المللـی عـدول کـرده و از آن خـارج شـده اسـت که 
بخشـی از آنها مربوط به سـازمان بهداشت جهانی بوده و 
بـر خـاف قواعـد مصرح حقـوق بین الملل کـه تأکید بر 

تسـکنین آالم بشـریت دارد، رفتار کرده اسـت.
ابطحی خاطرنشـان کـرد: آمریکایی هـا اخیراً مانع 
از ارسـال دارو و تجهیـزات پزشـکی بـه جمهـوری 

اسـامی شـده اند کـه البتـه ایـن اقـدام آنها بـه بهانه 
تحریم هـا صـورت گرفتـه و حتـی چـوپ الی چـرخ 
بـه  ایـن حـوزه کـه  بین المللـی فعـال  شـرکت های 

دنبـال کمـک بـه ایران هسـتند گذاشـته  اسـت.
وی افـزود: اقدام خصمانه آمریکایی ها مبنی بر فشـار 
بـه شـرکت های بین المللـی بـرای عـدم ارسـال دارو بـه 

ایـران جنایت جنگی محسـوب می شـود.

 اروپا شریک جرم آمریکا در عدم ارسال 
دارو به ایران 

عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلـس گفت: 
براسـاس برخـی تحلیل هـا و پژوهش ها مشـخص شـده 
اسـت کـه ویـروس کرونا توسـط آزمایشـگاه های سـّری 
آمریـکا تهیـه و تولید شـده و آنها در حقیقت بـا این کار 
خصمانه شـان حمله بیولوژیکی به کشورهای مخالفشان 
داشـته اند ولـی عمـًا کار از دست شـان در رفتـه و ایـن 

ویـروس بـه اپیدمی جهانی تبدیل شـده اسـت.
ابطحـی گفـت: سـازمان های بین المللی که شـعار 

سـامتی بـرای همـه سـر می دهنـد و سـینه خـود 
را بـرای دفـاع از حقـوق بشـر چـاک داده انـد چـرا 
در قبـال ممانعـت آمریـکا از ارسـال دارو بـه ایـران 
سـکوت کرده انـد؟ چـرا کشـورهای خارجـی تحـت 
فشـار آمریکایی هـا  تجهیـزات بهداشـتی و دارویـی 

را بـه ایـران ارسـال نمی کننـد؟
وی خاطرنشـان کـرد: همراهـی اروپایی ها با آمریکا 
در عـدم همـکاری بهداشـتی و دارویـی با ایـران ادامه 
جنایـت ایـاالت متحـده محسـوب شـده و بایـد بـه 

عنـوان به عنـوان شـریک جرم نگریسـت. 

فارسی زبانان چرا با آمریکای جنایتکار 
علیه ملت ایران همراه شده اند؟

عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیی مجلـس بیان 
داشـت: اروپـا و آمریـکا بایـد بداننـد کـه در نهایـت 
دودی جنایتـی کـه علیـه جمهـوری اسـامی بـه راه 
انداخته انـد بـه چشـم خودشـان خواهـد رفـت؛ مـا 
بـر اسـاس تجـارب گذشـته اطمینـان داریـم کـه هر 

کسـی کـه چاهـی بـرای دیگـران حفـر کنـد باالخره 
خـودش هـم در آن چـاه گرفتـار خواهـد شـد.

وطن فـروش  افـراد  برخـی  از  انتقـاد  بـا  ابطحـی 
کـه اهـداف آمریکایی هـا را دنبـال می کننـد، اظهـار 
داشـت: برخـی فارسـی زبانان کـه دم از ملیـت ایرانـی 
می زننـد چـرا باید بـا اهداف اسـتعماری و اسـتکباری 
آمریکایی هـا همراهـی کنند و قطعاً ملت بـزرگ ایران 

ایـن عناصـر خودفروختـه را فرامـوش نخواهـد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه ممانعت آمریـکا از ارسـال دارو 
بـه ایـران جنایت علیه حقوق بشـر اسـت، تأکید کرد:  
دانشـمندان جـوان و متعهد ایرانی نشـان خواهند داد 
کـه فشـار و تهدیـد علیه جمهـوری اسـامی هیچگاه 
کار سـاز نبـوده و براسـاس دانـش و علم ایرانی دسـت 
از بحـران کرونـا هـم عبـور  بـر زانـوی خـود زده و 

کرد. خواهیـم 

 با دیپلماسی فعال باید اقدام آمریکا در 
عدم ارسال دارو به ایران را افشا کنیم

عضو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلـس از وزارت 
خارجـه و دسـتگاه دیپلماسـی خواسـت به دلیـل جنایت 
آمریکایی هـا علیه جمهوری اسـامی ایـران در ممانعت از 
ارسـال دارو و تجهیزات پزشـکی در دادگاه بین المللی علیه 
این کشور شکایت کرده و موضوع را پیگیری حقوقی کند.

ابطحـی بـا اشـاره به ارسـال نامـه رئیـس مجلس 
ایـران بـه جامعـه بین الملـل گفـت: علـی الریجانـی 
قطعـاً انتظـار کمـک جامعـه جهانـی را نداشـت ولی 
افـکار جهانـی را متوجـه جنایـات  بنـا داشـت کـه 
دیپلماسـی  بـا  امیـدوارم  ولـی  کننـد  آمریکایی  هـا 
فعـال بتوانیـم شـاهد موضع گیـری خوبـی از سـوی 
کشـورهای غیرمتعهـد دنیـا علیـه جنایت ضدبشـری 

ایـاالت متحـده آمریـکا علیـه ایـران باشـیم.

اروپا شریک جرم آمریکا در عدم ارسال دارو به ایران است 

سـخنگوی دولـت نوشـت: مـن حداقـل هفته ای سـه بار در جلسـات 
مختلـف در بحـث کرونـا بـا رئیس جمهـور مشـارکت دارم.

بـه گـزارش مهـر، علـی ربیعی سـخنگوی دولـت در یادداشـتی تحت 
عنـوان »در ایـن وانفسـا روحانی کجاسـت؟« نسـبت به انتقـادات جامعه 
بـه حضـور رئیس جمهـور در موضـوع بیمـاری کرونا واکنش نشـان داد.

متن یادداشت به شرح زیر است:
ایـن روزهـا می بینیـم که عـده ای روی تلـی از رنج و نگرانـی مردم به 
تعبیـر محـاوره ای، شـیک و مجلسـی نشسـته اند و فیلـم تولیـد می کنند 
و بیانیـه می نویسـند. ایـن گـروه فیلم هایـی می سـازند که به اسـتودیو و 

هزینـه نیـاز دارنـد و ساخت شـان کار عموم مردم نیسـت.
تمـام جلسـات هیـأت دولـت هفتـه ای دو روز و ۸ سـاعت بـه کرونـا 
اختصـاص دارد، در شـورای معاونیـن تمـام وزارتخانه هـا بـا دسـتور کار 

کرونـا جلسـه برگـزار می شـود.
مـن حداقـل هفتـه ای سـه بـار در جلسـات مختلـف در بحـث کرونـا 
بـا رئیـس جمهـوری مشـارکت دارم. در همیـن هفتـه، جلسـه سـتاد 

ملـی مقابلـه بـا کرونـا از روز شـنبه در وزارت بهداشـت به صـورت ویدئو 
کنفرانـس برگـزار می شـود، روز یکشـنبه سـتاد اقتصـادی بـا موضـوع 
کرونـا برگـزار می شـود و دوشـنبه سـتاد ملـی به صورت حضوری جلسـه 
دارد و در ایـن خـال ابعـاد مختلـف کرونـا از ابعـاد آموزشـی تـا حفـظ 
اقتصـاد کشـور، چرخـه تولیـد، حفـظ زندگـی مـردم و بویـژه معیشـت 
طبقات پایین و توان کسـب و کارها و بازگشـایی مرزهای بسـته شـده و 

صـادرات کشـاورزان و تأمیـن ارز مـورد بحـث قـرار می گیـرد.
درسـت در زمانـی کـه بـا یـک خبـر در کشـورهای توسـعه یافتـه بـا 
اقتصـاد قـوی مثل کانـادا و اسـترالیا فروشـگاه ها غارت می شـوند، همت 
دولـت بـر ایـن اسـت کـه چگونـه مـا مـردم را نگـران نکنیـم و کاالهای 
اساسـی را تأمیـن کنیـم. چـرا ایـن قـدر بـی  انصافانـه متهـم می کنیـد؟ 
امپراطـوری رسـانه ای و پول هایـی را کـه بـرای ایـن امپراطـوری هزینـه 
می شـود، صـرف اطاع رسـانی و افزایـش انسـجام ملـی در کـوران ایـن 

بحـران کنیـد، بـه اخـاق، دینـداری و وطن دوسـتی نزدیک تـر اسـت.
دولـت را متهـم بـه خسـتگی می کننـد امـا من فکـر می کنم خسـته 

واقعـی آنهـا هسـتند کـه از آرامـش مـردم خسـته شـده اند و مایلنـد هر 
چیـزی - حتـی اپیدمـی کرونـا - برای شـان نـان قـدرت بپزد

کاسـتی های  نگفتـن  در  نیـز  خارجـی  فارسـی زبان  شـبکه های 
سیاسـت ها، اقدامات و اطاع رسـانی کشـورهای توسـعه یافته و درست در 
مقابـل آن، بزرگ نمایـی هـر مسـأله ای در ایران سـنگ تمام گذاشـته اند. 
دربـاره  خبـر  یـک  می گیـرد حتـی  دالر  پتـرو  کـه  رسـانه ها  از  یکـی 
کتمـان کاری صاحـب رسـانه خـودش نمی دهـد. این رسـانه ها حتی یک 
نقـد مربـوط بـه حـل مسـائل ندارنـد و فقـط بـا روح و روان مـردم بازی 

می کننـد.
ایـن رسـانه ها حتـی یک نقـد مربوط به کاسـتی ها و درس هـای نظام 
سـامت در غـرب ندارنـد و فقـط بـا روح و روان مـردم بـازی می کننـد. 
کرونـا همـه ایرانیـان را بـه شـمول ایرانیان مقیـم خـارج در معرض یک 
امتحـان انسـانی و میهنـی بـزرگ نهـاده. انصافـاً بسـیاری از هم میهنـان 
مذکـور بـه رسـالت میهنـی و بـه سـوگند پزشـکی و تعهـد کارشناسـی 

خـود خـوب عمـل می کنند.

ربیعی:

رئیس جمهور هفته ای 3 بار در جلسات مربوط به کرونا شرکت می کند

یــک عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون امــور داخلی کشــور و شــوراها 
تاکیــد کــرد کــه رایزنــی هــا و نامــه نــگاری هــا از ســوی قــوای مقننــه، 
مجریــه و قضاییــه بــه اجاســیه هــا، نشســت هــا، مجامــع بیــن المللــی 
و مجامــع حقوقــی مــی توانــد در کنــار رفتــن تحریــم هــا در شــرایط 
کنونــی موثــر بــوده و ذهــن جهانیــان را نســبت بــه ایــن ظلــم بیــدار 

کنــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، پروانـــه مافـــی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت 
ـــی  ـــوزه درمان ـــای ح ـــم ه ـــن تحری ـــار رفت ـــرای کن ـــی ب ـــه جهان مداخل
و بهداشـــتی بیـــان کـــرد: بدیهـــی اســـت در شـــرایطی کـــه ایـــن 
ـــزار  ـــدود ۱۰۰ ه ـــرده و ح ـــوذ ک ـــور نف ـــش از ۱۰۰ کش ـــه بی ـــاری ب بیم
ـــی در  ـــک پاندم ـــتند ی ـــاری هس ـــن بیم ـــر ای ـــان درگی ـــر در کل جه نف
ـــد  ـــیاری از قواع ـــی بس ـــری جهان ـــن همه گی ـــت. ای ـــال روی دادن اس ح
ـــد  ـــائل بای ـــی از مس ـــا خیل ـــرار داده و قطع ـــر ق ـــت تاثی ـــائل را تح و مس

ـــار رود. کن
ــه  ــر مقابلـ ــرایطی کـــه کشـــورها درگیـ ــرد: در شـ ــار کـ وی اظهـ
ـــوزه  ـــژه در ح ـــه وی ـــا ب ـــم ه ـــود تحری ـــتند وج ـــروس هس ـــن وی ـــا ای ب
ـــد  ـــا بای ـــا قطع ـــن مســـئله اســـت و دنی ـــه تری ـــان و بهداشـــت ظالمان درم

ـــا  ـــم ه ـــن تحری ـــه ای ـــرض شـــود. بشـــریت نســـبت ب ـــه آن معت نســـبت ب
ـــد  ـــم از بع ـــن دارو و ه ـــرای تامی ـــی ب ـــادالت مال ـــر مب ـــم از نظ ـــه ه ک
ورود برخـــی از دارو هـــا بـــه کشـــور تاثیـــر گـــذار بـــوده، معتـــرض 

ـــت. اس
ــچ انســانی در  ــرد: هی ــد ک ــس تاکی ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــد.  ــی زن ــه نم ــدام ظالمان ــن اق ــر ای ــد ب ــر تایی ــا مه ــچ کجــای دنی هی

ــه و  ــه، مجری ــوای مقنن ــوی ق ــا از س ــگاری ه ــه ن ــا و نام ــی ه رایزن
قضاییــه بــه اجاســیه هــا، نشســت هــا، مجامــع بیــن المللــی و مجامــع 
ــی  ــرایط کنون ــا در ش ــم ه ــن تحری ــار رفت ــد در کن ــی توان ــی م حقوق
ــد.  ــدار کن ــم بی ــن ظل ــه ای ــان را نســبت ب ــن جهانی ــوده و ذه ــر ب موث
تحریــم هــا اگــر در شــرایط کنونــی ادامــه یابــد تهدیــدی بــرای جــان 

و ســامت بشــریت اســت.
ــه  ــری از رخ دادن فاجع ــرای جلوگی ــرد: ب ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــار  ــث کن ــی بح ــی و حقوق ــن الملل ــع بی ــام مجام ــد از تم ــری بای بش
رفتــن تحریــم هــا دنبــال شــود. آقــای الریجانــی از طریــق نامــه نــگاری 
ــن موضــوع را مطــرح  ــس ای ــن المجال ــی بی ــه جهان ــه رئیــس اتحادی ب
کردنــد و جــا دارد روســای ســایر قــوا نیــز بــه ایــن موضــوع وارد شــده 
و از طریــق شــوراهای عالــی بیــن المللــی و نهــاد هــا و ســازمان هــای 

ــد. ــال کنن ــن موضــوع را دنب مرتبــط ای
وی افــزود: بــا رایزنــی ســران قــوا و کنــار رفتــن تحریــم هــای ایــن 
ــی و  ــه تجهیــزات پزشــکی و درمان ــه دنبــال آن دســتیابی ب حــوزه و ب
تامیــن داروهــا مــی تــوان بــا تــوان بیشــتری بــه مقابلــه ایــن بیمــاری 

پرداخــت.

نوبخــت دربــاره تعطیلــی مــدارس و مراکــز 
ــی  ــن توضیحات ــس از ۱۵ فروردی ــی پ ــوزش عال آم

ــرد.  ــه ک را ارائ
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
نوبخــت، معــاون رئیــس جمهــور و  محمدباقــر 
 ، بودجــه در رشــت  و  برنامــه  رئیــس ســازمان 
ــرای  ــی ب ــگاه ها را تاش ــدارس و دانش ــی م تعطیل
کنتــرل ویــروس کرونــا و تصمیمــی در ســطح ملــی 
دانســت و گفــت: در صــورت لــزوم تعطیلــی مــدارس 
و مراکــز آمــوزش عالــی پــس از ۱۵ فروردیــن هــم 
ــان  ــر در زم ــا تغیی ــوان ب ــود و می ت ــد می ش تمدی
بندی هــا، تعطیلــی تابســتانی مــدارس را بــه تعویــق 

ــت. انداخ
او ، از اختصــاص بســته  حمایتــی بــه اقشــار کــم 
برخــوردار خبــر داد و افــزود: ۲ بســته حمایتــی 
ــد  ــم درآم ــار ک ــر از اقش ــون نف ــه ۷ میلی ــت ب دول

تعلــق می گیــرد.
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه گفــت: بــه ۳ میلیــون نفــر از افــراد جامعــه 
ــه ۲۰۰  ــد، ماهان ــه درآمــد ثابتــی ندارن کــه هیچگون
ــداد  ــن تع ــر گرفت ــا در نظ ــان، ب ــزار توم ــا ۶۰۰ ه ت

ــوار، کمــک می شــود. ــرات خان نف
ــراد  ــر از اف ــون نف ــرای ۴ میلی ــزود: ب ــت اف نوبخ
ــن  ــتاندارد های تعیی ــر اس ــا ب ــز بن ــه نی ــر جامع دیگ
ــرض  ــی ق ــون تومان ــا ۲ میلی ــهیات ۱ ت ــده، تس ش
ــت ۳۰  ــد و بازپرداخ ــزد ۴ درص ــا کارم ــنه ب الحس

ــد. ــد ش ــه خواه ــن، ارائ ــدون ضام ــه ب ماه
او ، دربــاره مبــارزه و کنتــرل ویــروس کرونــا 

ــرل  ــه کنت ــوط ب ــات مرب در کشــور ، گفــت: موضوع
ویــروس کرونــا بــا دو رویکــرد تامیــن نیازمندی هــای 
بهداشــتی و درمانــی و نیــز سیاســت های ویــژه 

ــف شــده اســت. ــی تعری اقتصــادی در ســطح مل
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه افزود: از ســوی 
دولــت بیــش از هــزار و ۶۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
ــاری  ــن بیم ــا ای ــه ب ــه ای در مقابل ــتیبانی بودج پش

پرداخــت شــده اســت.
معــاون رئیــس جمهــور ، بــا اشــاره بــه ارتبــاط بــا 
ــوم پزشــکی  اســتانداران و روســای دانشــگاه های عل
زیرســاخت های  گفــت:   ، دیگــر  اســتان های 
ــی گیــان نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت کــه  درمان
درایــن زمینــه عــاوه بــر تنخــواه ۲۸ میلیــارد 
ــتان  ــریع ۲ بیمارس ــدازی س ــرای راه ان ــی، ب تومان
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــز ۲۲ میلی ــرود نی ــش و لنگ تال

ــد. ــت ش پرداخ
نوبخــت، بــا اشــاره بــه اینکــه در روز های نخســت 
برخــی بخش هــای درمانــی لــوازم و تجهیــزات 
مراقبــت شــخصی بــه انــدازه کافــی وجــود نداشــت، 
ــی و  ــا کادر درمان ــن کمبود ه ــود ای ــا وج ــزود: ب اف
ــالت  ــه رس ــی ایثارگران ــا تاش ــان ب ــتی گی بهداش
خــود را بــه انجــام رســاندند کــه فــداکاری و روحیــه 
جهــادی آنــان بــه مثابــه تــاش رزمنــدگان در دفــاع 

ــی دارد. مقــدس اســت کــه جــای قدردان
او ، لیســت ارائــه شــده از اقــام مــورد نیــاز 
گیــان را بــه لحــاظ ارزش اقتصــادی ۱۶۰ میلیــارد 
ــورد نظــر در  ــغ م ــان اعــام کــرد و گفــت: مبل توم
ــد. ــز ش ــات واری ــن ملزوم ــرای تامی ــت ب ــرع وق اس

ــری  ــادآوری تاخی ــا ی ــور، ب ــس جمه ــاون رئی مع
کــه در پرداخــت کارانــه کادر درمانــی گیــان 
وجــود داشــت، تصریــح کــرد: بایــد پرداخــت کارانــه 
بــا اولویــت صــورت گیــرد کــه بــرای انجــام ایــن امــر 
۴۰ میلیــارد تومــان دیگــر از ســوی ســازمان برنامــه 

ــود. ــص داده می ش ــه تخصی و بودج

مافی:

هیچ انسانی مهر تایید بر تحریم های ظالمانه حوزه درمان و بهداشت نمی زند

معاون رئیس جمهور :

در صورت لزوم تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی 
پس از ۱5 فروردین هم تمدید می شود

تخت روانچی:
 آمریکا از سیاسی کردن »کرونا« 

دست بردارد 
از  ملــل  ســازمان  در  ایــران  دائــم  نماینــده 
از سیاســی کردن شــرایط  تــا  آمریــکا خواســت 
ــا دســت بــردارد و  ــا ویــروس کرون کنونــی مقابلــه ب

کنــد.  متوقــف  را  ظالمانــه  تحریم هــای 
ــی«  ــد تخت روانچ ــنیم، »مجی ــزارش تس ــه گ ب
ــران در ســازمان ملــل جمعه شــب  ــم ای نماینــده دائ
ــای  ــه تحریم ه ــت ک ــود نوش ــر خ ــه توئیت در صفح
ــن  ــژه ای ــای وی ــع تاش ه ــران مان ــه ای ــکا علی آمری
ــود. ــا می ش ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــور ب کش

آمریــکا  متحــده  ایــاالت  از  تخت روانچــی 
خواســت تــا از سیاســی کــردن مســئله کروناویــروس 
ــن  ــا ای ــه ب ــی مقابل ــرایط کنون ــتفاده از ش و سوءاس
ــه را  ــای ظالمان ــردارد و تحریم ه ــت ب ــروس دس وی

ــد. ــف کن متوق
ــرای مبــارزه  ــران ب وی افــزود: مــردم و دولــت ای
ــد،  ــاش می کنن ــروس کووید ــــ۱9 ســخت ت ــا وی ب
امــا تحریم هــای آمریــکا مانــع تاش هــای آنهــا 

می شــود.
ــد  ــل متح ــازمان مل ــران در س ــم ای ــده دائ نماین
جهانــی،  بحران هــای  رفــع  کــه  کــرد  تأکیــد 
می طلبــد. را  بین المللــی  واقعــی  تاش هــای 

محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران 
نیــز اخیــراً در نامــه ای بــه دبیــرکل ســازمان متحــد، 
پایــان تحریم هــای دولــت ایــاالت متحــده را ــــ کــه 
ــا در  ــیوع کرون ــا ش ــارزه ب ــرای مب ــده ب ــی عم مانع

کشــورمان اســت ــــ خواســتار شــد.
نامــه ای بــه  ایــران در  امــور خارجــه  وزیــر 
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد نوشــت: تحریم هــای 
یکجانبــه و غیرقانونــی آمریــکا مانــع عمــده ای بــرای 
ــه  ــا در کشــورمان اســت ک ــا شــیوع کرون ــارزه ب مب

ــد . ــان یاب ــد پای بای

رنجبرزاده با اشاره به نامه رییس قوه 
مقننه به اتحادیه بین المجالس:

امکان تامین تجهیزات پزشکی از 
حقوق اولیه انسانی است 

ـــکان  ـــت: ام ـــس گف ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
دســـتیابی جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــرای 
ــه  ــی از جملـ ــتی و دارویـ ــام بهداشـ ــن اقـ تامیـ
ــود.  ــی شـ ــوب مـ ــانی محسـ ــه انسـ ــوق اولیـ حقـ
ــر  ــت، اکبـ ــزاری خانه ملـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
رنجبـــرزاده بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت نامـــه رییـــس 
ــس و  ــن المجالـ ــه بیـ ــه اتحادیـ ــه بـ ــوه مقننـ قـ
ـــتای  ـــف در راس ـــورهای مختل ـــس کش ـــای مجال روس
ـــم هـــای  ـــرای لغـــو تحری ـــی ب ـــه جهان ضـــرورت مداخل
ضدانســـانی در بحـــران کرونـــا، گفـــت: رییـــس مجلـــس 
ـــکار  ـــرد، اف ـــاش ک ـــک ت ـــی بجـــا و دیپلماتی ـــا اقدام ب
عمومـــی دنیـــا بداننـــد تحریـــم هـــا و محدودیـــت 
هـــای دارویـــی و پزشـــکی آمریـــکا علیـــه ایـــران 
ـــت. ـــته اس ـــانی را در برداش ـــای انس ـــیب ه ـــه آس چ

ـــورای  ـــس ش ـــدآباد در مجل ـــردم اس ـــده م نماین
اســـامی اظهـــار کـــرد: متاســـفانه هـــم اکنـــون 
ـــگری  ـــاز پیش ـــورد نی ـــام م ـــای ورود اق ـــام راه ه تم
از بیمـــاری مذکـــور، بســـته شـــده یـــا نواقصـــی 
وجـــود دارد لـــذا تمـــام دنیـــا بایـــد یکصـــدا 
ـــای  ـــا راه ه ـــند ت ـــا باش ـــم ه ـــو تحری ـــتار لغ خواس
ــب  ــه موجـ ــی کـ ــتی و دارویـ ــام بهداشـ ورود اقـ
ـــا  ـــان ه ـــامتی انس ـــن س ـــه تامی ـــای اولی ـــع نیازه رف

بشـــمار مـــی رود، بازگشـــایی شـــود.
وی ادامـــه داد: هـــم اکنـــون امـــکان هرگونـــه 
ـــده  ـــی ش ـــورمات ملغ ـــرای کش ـــی ب ـــن الملل ـــل بی تعام
ـــر نیســـت از  ـــی و پزشـــکی امـــکان پذی ـــادالت داروی و تب
ـــر کشـــورها  ـــه دیگ ـــد ب ـــی توان ـــروس م ـــن وی ـــن رو ای ای
ـــا را  ـــردم دنی ـــی ســـامت م ـــه نوع ـــه ب ـــد ک ـــرایت کن س

ـــدازد. ـــی ان ـــر م ـــه خط ب
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
ــت  ــد تحـ ــی نبایـ ــامت جهانـ ــرد: سـ ــح کـ تصریـ
ــرار بگیـــرد  ــتمداران آمریکایـــی قـ ــعاع سیاسـ الشـ
و ایـــن عرصـــه بایـــد از همـــه محدودیـــت هـــای 
ـــاری و  ـــه بیم ـــر گون ـــرا ه ـــود زی ـــدا ش ـــه ج ظالمان
ـــی  ـــکار عموم ـــام اف ـــرای تم ـــا، ب ـــت ه ـــج مل درد و رن
ـــری  ـــگ خط ـــک زن ـــدون ش ـــت و ب ـــار اس ـــا غمب دنی

بـــرای همـــه بشـــمار مـــی رود.
عضـــو کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان در 
مجلـــس دهـــم خاطرنشـــان کـــرد: امیدواریـــم بـــا 
مداخلـــه همـــه نهادهـــای بیـــن المللـــی، ســـفرا 
و روســـای مجالـــس دیگـــر کشـــورها، امـــکان 
دســـتیابی جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــرای 
ـــود  ـــم ش ـــی فراه ـــتی و داروی ـــام بهداش ـــن اق تامی
ـــوب  ـــا محس ـــان ه ـــه انس ـــوق اولی ـــه حق ـــه از جمل ک

مـــی شـــود.

با انتقاد از تعطیلی مجلس؛
مگر خون نمایندگان رنگین تر ازخون 

مردم و مدافعان سالمت است

ــد  ــیون امی ــه فراکس ــات رییس ــو هی ــک عض ی
ــس  ــی مجل ــاد از تعطیل ــا انتق ــورای ب ــس ش مجل
ــون  ــر از خ ــدگان رنگین ت ــون نماین ــر خ ــت: مگ گف

ــت؟  ــامت اس ــان س ــردم و مدافع م
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی کواکبیــان در 
ــا  ــت: »باره ــود نوش ــر خ ــه توییت ــی در صفح مطلب
ــه  گفتــه ام تعطیلــی مجلــس در اوضــاع کرونایــی ب
ــدان  ــران و کارمن ــرا کارگ ــت؛ زی ــور نیس ــع کش نف
ــات  ــا جلس ــم ام ــد کار کنی ــا بای ــرا م ــد چ می گوین

ــد!؟ ــل باش ــاه تعطی ــفند م ــی در اس علن
ــد  ــا نبای ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــتور س  دس
مانــع کار مجلــس از طریــق دیگــر راه حل هــا 
ــون  ــر از خ ــدگان رنگین ت ــون نماین ــر خ ــد. مگ باش

ــت!؟« ــامت اس ــان س ــردم و مدافع م
ــا  ــامی بن ــورای اس ــس ش ــی مجل ــات علن جلس
ــزار  ــا برگ ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــر توصی ب

نمی شــود.

بیمقدار:
 باید از مبدا جلوی سفرها گرفته شود

ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــک عض ی
ــا  ــه ب ــن راه مقابل ــه بهتری ــرد ک ــد ک ــامی تاکی اس
کرونــا در شــرایط کنونــی پیشــگیری اســت کــه بــا 

ــی شــود.  ــه انجــام م ــدن در خان مان
ــا  بــه گــزارش ایســنا، شــهاب الدیــن بیمقــدار، ب
اشــاره بــه ضــرورت توجــه مــردم بــه دســتورالعمل 
ــی  ــرد: یک ــان ک ــا، بی ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــای س ه
ــا  ــا کرون ــه ب ــیر مقابل ــی در مس ــکات اصل از مش
ــا و دســتورالعمل  ــه ه ــه توصی ــه ب ــوده ک ــرادی ب اف
هــای پزشــکان و متخصصــان توجــه ندارنــد. خریــد 
شــب عیــد کار واجبــی نیســت. مــردم نبایــد رفــت و 

ــند. ــته باش ــر ضــروری داش ــای غی آمره
وی در ادامــه اظهــار کــرد: بهتریــن راه مقابلــه بــا 
کرونــا در شــرایط کنونــی پیشــگیری اســت کــه بــا 
ــد در  ــه انجــام مــی شــود. مــردم بای ــدن در خان مان
شــهرهای خــود و در خانــه هایشــان بماننــد و رفــت 

و آمدهــا را بــه حداقــل برســانند.
تصریــح  در مجلــس  تبریــز  مــردم  نماینــده 
ــفر از  ــت س ــر محدودی ــای موث ــی از کاره ــرد: یک ک
مبــدا اســت. بایــد پلیــس راهنمایــی و رانندگــی در 
خروجــی هــای شــهر هــای آلــوده مســتقر شــده و با 
جریمــه هــای ســنگین مانــع ســفرهای غیــر ضروری 
شــود. بــا فرمایــش رهبــری نیــز تکلیف روشــن شــد 
ــه  ــت در عرص ــور و کل دول ــس جمه ــون رئی و اکن

ــد. ــا حضــور دارن ــا کرون ــه ب مقابل
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: از ســوی دیگــر 
ــد در  ــال بای ــی س ــه پایان ــی ادارات در هفت تعطیل
ــا یــک هفتــه تعطیلــی در شــرایط  دســتور باشــد. ب
فعلــی مشــکلی پیــش نمــی آیــد. از ســوی دیگــر بــا 
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــفر و صرف ــدن س ــدود ش مح
بنزیــن مــی تــوان مبلغــی بــه افــراد یارانــه بگیــر و 

ــود. ــک ش ــتند کم ــزد هس ــه روز م ــرادی ک اف

رفتار قوه قضائیه با محتکرین
 لوازم بهداشتی باید قاطع و 

عبرت آموز باشد 

عضـــو کمیســـیون اصـــل 9۰ مجلـــس گفـــت: 
رفتـــار قـــوه قضاییـــه بـــا محتکـــران لـــوازم 
بهداشـــتی و ضدعفونی کننـــده بایـــد قاطـــع و 
ـــر  ـــا دیگ ـــا م ـــد ت ـــران باش ـــرای دیگ ـــوز ب عبرت آم

شـــاهد تکـــرار ایـــن مـــوارد نباشـــیم. 
ـــعیدی  ـــماعیلی س ـــارس، محمداس ـــزارش ف ـــه گ ب
نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس شـــورای 
اســـامی گفـــت:  موضـــوع کرونـــا یـــک موضـــوع 
ـــرای  ـــد ب ـــه بای ـــت و هم ـــی اس ـــی فرامل ـــی و حت مل
ــر  ــار آن دســـت بـــه دســـت یکدیگـ ــه و مهـ غلبـ

دهیـــم.
وی افـــزود: در ایـــن شـــرایط عـــده ای دســـت 
ـــردم  ـــاز م ـــورد نی ـــتی و م ـــوازم بهداش ـــکار ل ـــه احت ب
ـــت  ـــا بـــا قاطعی ـــتگاه قض ـــد دس ـــه بای ـــد ک می زنن

ـــد. ـــورد کن ـــا برخ ـــا آنه ب
عضـــو کمیســـیون اصـــل 9۰ مجلـــس  اظهـــار 
در  کرونـــا  ویـــروس  کار  ابتـــدای  در  داشـــت: 
کشـــور بـــه راحتـــی قابـــل مهـــار بـــود امـــا 
ــار  ــن رفتـ ــا آن و همچنیـ ــری بـ ــورد سرسـ برخـ
ـــث  ـــدای کار باع ـــن در ابت ـــا محتکری ـــامحه آمیز ب مس
ـــا  ـــروس کرون ـــث وی ـــم در بح ـــروز ه ـــا ام ـــا م ـــد ت ش
ـــگان مواجـــه  ـــاران و جان باخت ـــن حجـــم از بیم ـــا ای ب
ـــردم  ـــرای م ـــرایط را ب ـــران ش ـــم محتک ـــویم و ه ش

ســـخت تر کننـــد.
ســـعیدی خاطرنشـــان کـــرد: رفتـــار قـــوه 
قضاییـــه بـــا محتکـــران لـــوازم بهداشـــتی و 
و عبرت آمـــوز  قاطـــع  بایـــد  ضدعفونی کننـــده 
ـــرار  ـــاهد تک ـــر ش ـــا دیگ ـــا م ـــد ت ـــران باش ـــرای دیگ ب

ــیم. ــوارد نباشـ ــن مـ ایـ
ــن  ــار ایـ ــه در کنـ ــت: البتـ ــان گفـ وی در پایـ
محتکریـــن، افـــرادی هـــم هســـتند کـــه بـــا 
ـــتی و  ـــوازم بهداش ـــع ل ـــه توزی ـــدام ب ـــی اق خیرخواه
ضدعفونـــی در میـــان مـــردم می کننـــد کـــه ایـــن 

امـــر بســـیار قابـــل تقدیـــر اســـت.

دلنوشته
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گفتار ،
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دریاست  !
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اقساط در شرایط کرونایی

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــدگان  ــه وام گیرن ــه ب ــت دو ماه ــه مهل ــوع ارائ موض
ــورای  ــه ش ــد در جلس ــاط بای ــت اقس ــرای پرداخ ب
پــول و اعتبــار تصویــب و بعــد بــه صــورت بخشــنامه 
رســمی از ســوی هیئــت دولــت و بــا امضــای 
تــا  می شــد  ابــاغ  بانک هــا  بــه  رئیس جمهــور 

ــود.  ــرا ش الزم االج
بــه گــزارش خانــه ملــت، معصومــه آقاپــور 
علیشــاهی، بــا اشــاره بــه شــانه خالــی کــردن 
ــزی در  ــک مرک ــی بان ــات حمایت ــا از مصوب بانک ه
شــرایط کرونایــی کشــور گفــت: موضــوع ارائــه 
ــرای پرداخــت  ــدگان ب ــه وام گیرن مهلــت دو ماهــه ب
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــد در جلس ــاط بای اقس
ــمی از  ــنامه رس ــورت بخش ــه ص ــد ب ــب و بع تصوی
ــور  ــای رئیس جمه ــا امض ــت و ب ــت دول ــوی هیئ س
ــود. ــرا ش ــا الزم االج ــد ت ــاغ می ش ــا اب ــه بانک ه ب

ــح  ــس تصری ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
کــرد: بانــک مرکــزی زمانــی کــه بــه بانک هــا 
ــاه اقســاط تســهیات را  ــه م ــا س ــد ت ــام می کن اع
دریافــت نکننــد ابتــدا بایــد منابــع جایگزیــن بــرای 
ــا را  ــان بانک ه ــرر و زی ــاه و ض ــه م ــدت س ــن م ای
ــل  ــه عم ــن مصوب ــه ای ــا ب ــا آنه ــد ت ــخص کن مش
ــن  ــه تعیی ــن مصوب ــع ای ــا مناب ــن ت ــد بنابرای کنن
ــه اســتمهال اقســاط  ــار مصوب نشــود بانک هــا زیــر ب

ــت. ــد رف وام نخواهن
ــول  ــورای پ ــرد: ش ــد ک ــاهی تاکی ــور علیش آقاپ
و اعتبــار و رئیــس جمهــور کــه اکنــون رئیــس 
ــی  ــریعا ط ــد س ــده بای ــا ش ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب س
بخشــامه ای صراحتــا ایــن موضــوع را اعــام و محــل 
ــه  ــد وگرن ــاغ کنن ــخص و اب ــرر را مش ــان و ض زی

نمی کننــد. اقدامــی  بانک هــا 

مرادی:
مبنای افزایش یک میلیون و 3۰۰ هزار 
تومانی حقوق کارگران مشخص نیست

نماینــده ناظــر مجلــس در شــواری حقــوق و 
ــده در  ــه ش ــه گفت ــت: اگرچ ــور گف ــتمزد کش دس
ســال 99 حقــوق کارگــران نبایــد کمتــر از دو 
میلیــون و ۸۰۰هــزار تومــان باشــد امــا مبنــای 
تومانــی  هــزار   ۳۰۰ و  میلیــون  یــک  افزایــش 

نیســت.  مشــخص  حقوق هــا 
بــه گــزارش خانــه ملــت، منصــور مــرادی دربــاره 
ــران در ســال  ــل دســتمزد کارگ ــرخ حداق ــن ن تعیی
ــران  ــتمزد کارگ ــوق و دس ــل حق ــت: حداق 99، گف
در ســال 9۷ یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان در 
ــال 99  ــده در س ــه ش ــا گفت ــد، ام ــه ش ــر گرفت نظ
ــون و  ۸۰۰  ــر از دو میلی ــد کمت ــوق نبای ــن حق ای
هــزار تومــان باشــد، ایــن در حالیســت کــه مبنــای 
افزایــش یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومانــی حقــوق 
ــا توجــه بــه  کارگــران مشــخص نیســت کــه بایــد ب
ــع  ــا، منب ــیخته قیمت ه ــش افسارگس ــورم و افزای ت
ــا  ــود ت ــفاف ش ــا، ش ــش حقوق ه ــن افزای ــن ای تامی
ــرای پرداخــت آن مشــکل  ــه ســال ب ــت در میان دول

پیــدا نکنــد.
نماینــده مــردم مریــوان در مجلــس شــورای 
ــک  ــش از ی ــه بی ــزود: اگرچ ــن اف ــامی همچنی اس
ســوم درآمدهــای کشــور متکــی بــه نفــت اســت امــا 
بــه دلیــل تحریم هــا فــروش آن  کاهــش پیــدا کــرده 
ــوق و  ــل بســیاری از ســازمان ها حق ــن دلی ــه همی ب
ــاندند و  ــل رس ــه حداق ــود را ب ــان خ ــای کارکن مزای
دولــت نیــز برنامــه ای بــرای جایگزیــن  درآمدهــای 
نفــت نــدارد، در حالــی کــه بایــد حداقــل از افزایــش 
ــا  قیمت هــا جلوگیــری کنــد تــا کارگــران بتواننــد ب

ایــن افزایــش ناچیــز حقــوق زندگــی کننــد.
نماینــده ناظــر مجلــس در شــواری حقــوق و 
دســتمزد کشــور ادامــه داد: متاســفانه تاکنــون 
جلســه شــواری حقــوق و دســتمزد کشــور در ســال 
9۸ تشــکیل نشــده ایــن در حالیســت کــه هــر ســال 
ــور  ــه منظ ــه ای ب ــال جلس ــان س ــژه در پای ــه وی ب
ــران تشــکیل  ــتمزد کارگ ــل دس ــرخ حداق ــن ن تعیی
ــا توجــه شــرایط خــاص  می شــد امــا بعیــد اســت ب
ــزار  ــان ســال برگ ــا پای ــی کشــور، جلســه ای ت کنون

شــود.

گفــت:  عمــران مجلــس  رئیــس کمیســیون 
دولــت بایــد بــرای حمایــت از ایرالیــن هــا تــا زمــان 
ــدارک  ــژه ای را ت ــه وی ــا برنام ــاری کرون ــار بیم مه
ببینــد، زیــرا وضعیــت شــرکت هــای هواپیمایــی بــه 

ــوب نیســت.  ــچ مطل هی
ــی  ــا رضای ــت، محمدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
کوچــی رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه بــرآورد انجمــن شــرکت هــای 
هواپیمایــی دربــاره ضــرر دو هــزار میلیــارد تومانــی 
ــفانه  ــت: متأس ــر، گف ــه اخی ــا در دو هفت ــن ه ایرالی
شــیوع بیمــاری کرونــا تمــام بخــش هــای اقتصــادی 
را نــه تنهــا در داخــل کشــور بلکــه در عرصــه 
ــرار داده  ــر ق ــی تحــت تأثی ــن الملل ــه ای و بی منطق
ــه  ــی ب ــای خارج ــن ه ــی ایرالی ــرایط کنون و در ش
ــل کاهــش چشــمگیر مســافر دچــار مشــکات  دلی

ــدیدی هســتند. ــادی ش اقتص

خسارت مالی ایرالین های داخلی به دلیل 
کاهش مسافرت های هوایی

نماینـده مردم جهرم در مجلس شـورای اسـامی 

ادامـه داد: در ایـن میـان ایرالین های داخلـی نیز به 
دلیـل کاهـش مسـافرت هـای هوایی دچار خسـارت 
هـای مالی گسـترده ای شـده انـد، البته این شـرکت 
هـا در سـال هـای اخیـر نیـز بـه دلیـل تحریـم های 
دچـار  تجهیـزات  و  قطعـات  تأمیـن  بـرای  آمریـکا 
افزایـش  مـدت  ایـن  در  مشـکل شـدند، همچنیـن 
قیمـت بلیـط هواپیما موجـب کاهش اسـتفاده مردم 

از پروازهـای هوایی شـد.

دولت باید از تمام شرکت های اقتصادی از 
جمله ایرالین ها حمایت کند

وی گفــت: در شــرایط کنونــی تمــام کشــورها بــه 
ــود  ــادی خ ــای اقتص ــرکت ه ــت از ش ــال حمای دنب
هســتند تــا ایــن شــرکت هــا بتواننــد تــا زمــان مهــار 

ــد،  ــه بدهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــا ب ــاری کرون بیم
بنابــر ایــن کشــور مــا نیــز بایــد در راســتای حمایــت 

از شــرکت هــای اقتصــادی گام بــردارد.
نقــل  و  حمــل  داد:  ادامــه  کوچــی  رضایــی 
ــاد  ــتراتژیک اقتص ــای اس ــش ه ــزء بخ ــی ج هوای
ــت و وزارت راه  ــود و دول ــی ش ــوب م ــور محس کش
ــت  ــت و حمای ــتای تقوی ــد در راس ــازی بای و شهرس
ــن  ــه ای ــد، البت ــت کن ــوزه حرک ــن ح ــی از ای مال
مســئله بــه معنــای عــدم حمایــت از فعــاالن 

اقتصــادی و کســب و کارهــای خــرد نیســت.

وضعیت شرکت های هواپیمایی به هیچ 
مطلوب نیست

ــزود:  ــم اف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
بــه نظــر مــی رســد کــه دولــت بایــد بــرای حمایــت 
ــد،  ــدارک ببین ــژه ای را ت ــه وی ــا برنام ــن ه از ایرالی
وضعیــت شــرکت هــای هواپیمایــی بــه هیــچ 
ــب  ــد در قال ــت بای ــن رو دول ــوب نیســت، از ای مطل
ــن  ــرای تأمی ــاری ب ــای اعتب ــک ه ــا کم ــه ی یاران

ــد. ــت کن ــا حمای ــن ه ــزات از ایرالی تجهی

رضایی کوچی مطرح کرد:

خسارت مالی ایرالین های داخلی در پی شیوع کرونا؛ 
دولت باید از تمام شرکت های اقتصادی حمایت کند

رئیــس ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی گفــت: 
ــدای  ــرا، از ابت ــال اج ــام در ح ــای نیمه تم ــل طرح ه ــور تکمی ــه منظ ب
ســال 9۸ بیــش از ۱۷۰۰ میلیــارد تومــان از بخــش خصوصــی نقدینگــی 

جــذب شــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، خــداداد غریــب پــور بــا بیــان اینکــه ایــن مبالــغ 
صــرف طــرح هــای مشــارکتی بــا بخــش خصوصــی مــی شــود، افــزود: 
ــارد  ــی)۱۷۰۰ میلی ــش خصوص ــده از بخ ــذب ش ــع ج ــر مناب ــاوه ب ع
تومــان(، ایمیــدرو تزریــق منابــع مالــی بــه طــرح هــا را تســریع بخشــید 
ــارد  ــازمان از ۷۵۰ میلی ــن س ــذاری ای ــرمایه گ ــه س ــه بودج و در نتیج

تومــان بــه ۱۸۰۰ میلیــارد تومــان در ســال 9۸ اصــاح شــد.
وی بــا بیــان اینکــه تمرکــز بــر توســعه و افزایــش مشــارکت بخــش 
ــای  ــه ه ــمار برنام ــعه، در ش ــای توس ــرح ه ــرای ط ــی در اج خصوص
ــه منظــور تکمیــل طــرح هــای  ســازمان ایمیــدرو قــرار دارد، گفــت: ب
ــرمایه  ــک س ــور و بیابان ــاس خ ــوج و پت ــوم کهن ــوم کک، تیتانی پترولی
ــت ایمیــدور و  ــا حمای ــوق ب گــذار جــذب شــد. اجــرای طــرح هــای ف

ــال مــی شــود. توســط ســرمایه گــذار دنب
ــره  ــا هــدف تکمیــل زنجی ــزود: ب ــدرو اف ــات عامــل ایمی رییــس هی
ــوزنی و کک  ــه کک س ــور ب ــتگی کش ــدم وابس ــوم و ع ارزش آلومینی

ــد. ــه ش ــت مبادل ــا وزارت نف ــه ای ب ــم نام ــفنجی، تفاه اس
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه وزارت نفــت از طریــق ســرمایه 
ــن  ــد ای ــه تولی ــدام ب ــر اق ــن ام ــای کشــور در ای ــذاری پاالیشــگاه ه گ

ــرد. ــد ک ــوالت خواه محص
ــع  ــه رف ــان اینک ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــق برگــزاری جلســات  ــز از طری مشــکات طــرح هــای نیمــه تمــام نی
ماهانــه در حــال انجــام اســت، اظهــار داشــت: فراخــوان جــذب ســرمایه 

ــت  ــارس در دس ــج ف ــژه خلی ــه وی ــدر منطق ــعه بن ــت توس ــذار جه گ
ــدام اســت. اق

وی افــزود: همچنیــن مشــکات مرتبــط بــا تامیــن ســرمایه و مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز آلومینیــوم جنــوب برطــرف و ایــن واحــد بــه عنــوان 
ــد  ــدار تولی ــور وارد م ــوم کش ــد آلومینی ــن واح ــن و مدرنتری بزرگتری

شــده اســت.
غریــب پــور گفــت: تجهیــزات فــاز نخســت طــرح الکتــرود گرافیتــی 
ــا ویــروس  ــا برطــرف شــدن مشــکات مرتبــط ب وارد ســایت شــده و ب
ــره  ــه به ــده ب ــال آین ــل س ــی، اوای ــان چین ــور متخصص ــا و حض کرون

ــد رســید. ــرداری خواه ب
ــکار  ــزود: مشــکل پیمان ــر صنعــت، معــدن و تجــارت اف ــاون وزی مع
ــاده  ــکله آن آم ــت اس ــتین پس ــرف و نخس ــیان برط ــدر پارس ــرح بن ط

ــرداری اســت. ــره ب به
ــی و  ــون تن ــانتره ۲.۵ میلی ــای کنس ــرح ه ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــرداری اســت،  ــاده بهــره ب ــه ســنگان آم ــی ناحی ــون تن ــه ۵ میلی گندل
ــادی از مشــکات طــرح هــای فــوالد اســتانی  عنــوان کــرد: بخــش زی
برطــرف شــده و بــا توجــه بــه پیشــرفت آن هــا از ســال آینــده بــه بهــره 

ــرداری خواهنــد رســید. ب

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: بــر اســاس دســتور وزیــر 
ــای  ــا و شــرکت ه ــن ه ــی ایرالی ــازمان هواپیمای ــازی و س راه و شهرس
ــد تمــام وجــه پرداختــی مســافران را عــودت  ــی بای حمــل و نقــل ریل

ــت لغــو دریافــت شــود.  ــد هزینــه ای باب داده و در ایــن رابطــه نبای
ــیون  ــو کمیس ــور عض ــان پ ــد کی ــت، مجی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
عمــران مجلــس در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا 
ــوروزی حمل ونقــل  ــزوم اســترداد وجــه بلیــت ســفرهای ن ــه ل اشــاره ب
ــه ســتاد  ــر اســاس مصوب ــی ب هوایــی و ریلــی، گفــت: در شــرایط کنون
ملــی مقابلــه بــا کرونــا، تمــام ســفرهای نــوروزی لغــو شــده و شــهرهای 

ــود. گردشــگری در ایــام عیــد پذیــرای مســافران نخواهنــد ب
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
طبیعــی اســت کــه زمانــی کــه ســفرهای نــوروزی لغــو و حمــل و نقــل 
هوایــی و ریلــی متوقــف مــی شــود، ســازمان هــای متولــی بایــد هزینــه 

و وجــه پرداخــت شــده توســط مســافران را مســترد کننــد.

ایرالین ها و شرکت های حمل و نقل ریلی باید تمام وجه 
پرداختی مسافران را مسترد کنند

ــازی و  ــر راه و شهرس ــتور وزی ــاس دس ــر اس ــرد: ب ــح ک وی تصری

ســازمان هواپیمایــی ایرالیــن هــا و شــرکت هــای حمــل و نقــل ریلــی 
بایــد تمــام وجــه پرداختــی مســافران را عــودت داده و در ایــن رابطــه 

ــت لغــو دریافــت شــود. ــد هزینــه ای باب نبای
کیان پــور ادامــه داد: متأســفانه در برخــی رســانه هــا ایــن موضــوع 
ــی از  ــی و برخ ــای هواپیمای ــرکت ه ــی از ش ــه برخ ــده ک ــرح ش مط
ــط، از  ــو بلی ــال لغ ــروش بلیــط هواپیمــا و قطــار در قب ســایت هــای ف
مســافران جریمــه کنســلی دریافــت مــی کننــد کــه در صــورت صحــت، 
ــی وزارت راه و  ــل اباغ ــتور العم ــررات و دس ــاف مق ــدام خ ــن اق ای

شهرســازی اســت.
ــا  ــرد: قطعـ ــح کـ ــس تصریـ ــران مجلـ ــیون عمـ ــو کمیسـ عضـ
دســـتگاه هـــای نظارتـــی و قضایـــی بایـــد بـــه موضـــوع تخلفـــات 
ـــوروزی ورود  ـــفرهای ن ـــط س ـــو بلی ـــه در لغ ـــورت گرفت ـــی ص احتمال
ــدی  ــورد جـ ــان برخـ ــد متخلفـ ــت بایـ ــورت صحـ ــد و در صـ کننـ

کننـــد.

جذب نقدینگی ۱7۰۰ میلیارد تومانی از بخش خصوصی 
برای تکمیل صنایع معدنی در سال جاری

کیان پور:

ایرالین ها و شرکت های حمل و نقل ریلی باید تمام وجه پرداختی مسافران را مسترد کنند

مدرس خیابانی:
عرضه کاال های اساسی متوقف نمی شوند 

قائـم مقـام وزیـر صمـت گفـت: عرضـه کاالهـای 
اساسـی تعطیلـی نـدارد و مـا بـه عرضـه کاالهـای 

اساسـی همچنـان ادامـه مـی دهیـم. 
 بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، حسـین 
مـدرس خیابانـی، قائـم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن 
جلسـه  برگـزاری  از  بازرگانـی  امـور  در  تجـارت  و 
فوق العـاده سـتاد تنظیـم بـازار خبـر داد و گفـت: بـر 
اسـاس مصوبـه امـروز سـتاد تنظیم بـازار، در آسـتانه 
ایـام نـوروز سـال 99، فعالیت تامیـن و توزیع مایحتاج 
مـورد نیـاز مـردم بـه شـکل گسـترده ادامـه خواهـد 
یافـت و عرضـه کاال های اساسـی متوقف نخواهد شـد.

وی افـزود: بـر اسـاس مصوبـه امـروز ایـن سـتاد، 
هیچگونـه توقفـی در ارتبـاط بـا فعالیت هـای مرتبط 
بـا تامیـن اقـام، توزیـع، لجسـتیک و حمـل و نقـل 
کاال هـای اساسـی، ارزاق عمومـی، مـواد شـوینده و 
بهداشـتی مـورد نیـاز مردم صـورت نخواهـد گرفت و 

کار بـا قـدرت و قـوت ادامـه خواهـد یافـت.
مـدرس خیابانـی گفـت: عملیـات تامیـن و توزیـع 
نیـاز مـردم تعطیـل بـردار  کاال هـای اساسـی مـورد 
نیسـت و تولیدکننـدگان و جامعـه صنفـی کشـور در 
کنـار کادر درمانـی ایثاگر، به بهترین شـکل امر تولید 
و توزیـع و لجسـتیک کاال هـای مـورد نیـاز مـردم را 
پیـش خواهنـد بـرد؛ بنابرایـن انتشـار شـایعاتی مبنی 
بـر قرنطینـه تهـران بـه شـدت تکذیب شـده و سـتاد 
تنظیـم بـازار نیـز، در اباغیـه ای سراسـری بـه تمامی 
اسـتانداران کشـور، اعـام کـرده کـه هیـچ فعالیتـی 
از جنـس تامیـن اقـام مایحتـاج ضـروری مـورد نیاز 
مـردم، متوقف نخواهد شـد؛ بلکه آنچه که دسـتخوش 
تعطیلـی اسـت، فعالیت هـای غیرضـروری و تفریحـی 
مردم اسـت کـه در شـرایط کنونی باید متوقف شـود؛ 
در غیـر ایـن صورت به هیـچ عنوان، اصـل کار و تولید 
کشـور تحت الشـعاع قـرار نخواهد گرفـت و در تمامی 
سـاعات شـبانه روز و به خصوص ایام نوروز سـال 99، 

بـا قـدرت و قـوت ادامـه خواهـد یافت.

افزایش 23 درصدی تسهیالت بانکی

ــه  ــد ک ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــای بان آماره
مانــده تســهیات بانکــی در پایــان ســه ماهــه ســوم 
ســال 9۸ بــه یــک هــزار و ۷۴۰ هــزار میلیــارد 
تومــان رســیده کــه نســبت بــه مقطــع مشــابه ســال 
قبــل ۲۳ درصــد و نســبت بــه پایــان ســال گذشــته 

ــش داشــته اســت.  ۱۵.۴ درصــد افزای
بــه گــزارش ایرنــا، بررســی آمــار بانــک مرکــزی 
ــده رشــد ۲۶.9 درصــدی ســپرده هــا و  نشــان دهن
ــی در  ــده تســهیات بانک ــش ۲۳ درصــدی مان افزای

ــان آذر 9۸ اســت. پای
مانـده کل سـپرده ها در پایـان آذرمـاه دو هـزار و 
۴۷۱ هـزار میلیـارد تومان شـده که نسـبت به مقطع 
مشـابه سـال قبـل ۲۶.9 درصـد و نسـبت بـه پایـان 

سـال 9۷ حـدود ۱9.۶ درصد رشـد داشـته اسـت.
بیشــترین مبلــغ ســپرده ها نیــز بــه اســتان 
تهــران بــا یــک هــزار و ۳۲9 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه و  ــه اســتان کهگیلوی ــوط ب ــغ مرب ــن مبل و کمتری
بویراحمــد بــا ۶.۵ هــزار میلیــارد تومــان تعلــق دارد.

ــر  ــد از کس ــپرده ها بع ــه س ــهیات ب ــبت تس نس
ســپرده قانونــی ۷۸.۵ درصــد اســت کــه نســبت بــه 
مقطــع مشــابه ســال قبــل ۲.۴ درصــد و نســبت بــه 
پایــان ســال قبــل ۲.۸ درصــد کاهــش داشــته اســت.

کسـر  از  بعـد  سـپرده ها  بـه  تسـهیات  نسـبت 
سـپرده قانونـی در اسـتان تهران به عنـوان بزرگترین 
سـپرده گـذار و تسـهیات گیرنـده در کشـور معادل 
9۲.۷ درصـد اسـت. بـاال بـودن ایـن ارقام در اسـتان 
تهـران، ناشـی از قـرار گرفتـن دفاتر مرکزی شـرکت 
هـای بـزرگ در ایـن شـهر و انجـام تراکنـش هـای 

مالـی آنهـا در پایتخت اسـت.

اقتصاد

استمهال اقساط واحدهای 
صنعتی و تولیدی متأثر از کرونا 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی از تعویــق بازپرداخــت اقســاط 
تســهیات بــرای واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
ــا خبــر داد و گفــت: جرایــم مالیاتــی  ــر از کرون متأث

نیــز تــا خــرداد ســال 99 بخشــوده می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، علــی جهانگیــری بــا اشــاره بــه 
تشــکیل کمیتــه اقتصــادی ســتاد اســتانی مدیریــت 
و مقابلــه بــا کرونــا، گفــت: اعضــای ایــن کمیتــه بــا 
در نظــر گرفتــن شــرایط اقتصــادی حاصــل از پدیــده 
ــض بازپرداخــت اقســاط تســهیات  ــا تعوی ــا، ب کرون
ــای اســفند  ــر در ماه ه ــای تحــت تأثی ــرای واحده ب

9۸ و فروردیــن و اردیبهشــت 99 موافقــت کردنــد.
جرایــم  بخشــودگی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــت  ــده اس ــد ش ــرداد 99 تمدی ــا خ ــز ت ــی نی مالیات
و هیأت هــای حــل اختــاف مالیاتــی تــا پایــان 

فروردیــن 99 تشــکیل نخواهــد شــد.
جهانگیــری همچنیــن تمدیــد خــودکار پروانه هــا 
و جوازهایــی کــه تاریــخ انقضــای آنهــا اســفند مــاه 
بــوده را از دیگــر مصوبــات ایــن کمیتــه عنــوان کــرد 
ــان  ــوی مودی ــده از س ــای صادرش ــت: چک ه و گف
ــد  ــت خواهن ــن 99 مهل ــان فروردی ــا پای ــی ت مالیات

داشــت.
معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی اســـتاندار 
ــکاری  ــی از همـ ــا قدردانـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
حـــوزه  دســـت اندرکاران  بـــا  تولیـــد  بخـــش 
و  مســـاعدت ها  گفـــت:  درمـــان،  و  بهداشـــت 
کمک هـــای بخـــش خصوصـــی از قبیـــل اهـــدای 
ــتم  ــه سیسـ ــتی بـ ــزات بهداشـ ــا تجهیـ ــام یـ اقـ
درمانـــی، جـــزو هزینه هـــای قابـــل قبـــول امـــور 

مالیاتـــی در نظـــر گرفتـــه می شـــود.
جهانگیــری افــزود: در راســتای کاهــش مراجعــه 
ــول  ــادالت پ ــری از مب ــا و جلوگی ــه بانک ه ــردم ب م
نقــد، ســقف انتقــال از کارت هــای بانکــی از ۳۰ 
ــش  ــال افزای ــون ری ــه ۱۰۰ میلی ــال ب ــون ری میلی

ــت. یاف

ــا  ــاله کرون ــت: مس ــس گف ــده مجل ــک نماین ی
ــد  ــگ و هدفمن ــع و هماهن ــت جام ــک مدیری ــا ی ب
ــا در حــال کاهــش  ــه ه اعمــال مــی شــود و دغدغ

ــت  ــن اس یافت
بــه گــزارش ایلنــا، محمدابراهیــم رضایــی، دربــاره 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور گفــت: کرونــا یــک 
ــا ویژگی هــای خــاص خــود بــود کــه  ــو ب ویــروس ن
ــه و  ــی مقابل ــان آمادگ ــوری در جه ــچ کش کا هی
مدیریــت آن را نداشــت. کشــور مــا هــم تحــت تاثیــر 
ایــن وضعیــت بــود. مدیــران مــا بــا جدیــت در حــال 
ــن و شــواهد نشــان می دهــد  تــاش هســتند و قرائ

ــه مدیریــت مســلط می شــوند. ــد ب دارن
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح 
کــرد: باتوجــه بــه اعمــال مدیریــت بــر رونــد 
و  همراهــی  بــا  همچنیــن  و  درمــان  گســترش 
ــه روز  ــد روز ب ــام می دهن ــردم انج ــه م ــکاری ک هم
ــک  ــا ی ــاله ب ــن مس ــود. ای ــر می ش ــرایطمان بهت ش
ــال  ــد اعم ــگ و هدفمن ــع و هماهن ــت جام مدیری
می شــود و دغدغه هــا در حــال کاهــش یافتــن 
ــرک  ــروز تح ــه ام ــت ک ــن اس ــش ای ــت و اثرات اس
ــته  ــد روز گذش ــه چن ــبت ب ــران نس ــردم در ته م
ــای  ــری فعالیت ه ــان بهت ــا اطمین ــده و ب ــتر ش بیش

روزمــره خــود را انجــام می دهنــد.
نماینــده مــردم خمیــن تاکیــد کــرد: اطمینانــی 
کــه در حــال ایجــاد شــدن اســت یــک پیــام 
نویدبخــش اســت. از طــرف دیگــر حــوزه تخصصــی 
در حــال کار کــردن اســت و گفتــه شــده داروهــای 
جدیــدی را آزمایــش   کردنــد کــه ایــن دســتاوردها 
هــم می توانــد بــرای درمــان در کشــور و هــم بــرای 

ــی  ــایر کشــورها دســتاوردهای خوب ــان و س کل جه
ــل  ــد قاب ــال رون ــر ح ــه ه ــاورد. ب ــان بی ــه ارمغ ب
قبولــی اســت و بــه نظــرم بــه زودی انیبحــران حــل 

می شــود.
نماینـــده مجلـــس دهـــم دربـــاره موضـــوع 
قرنطینـــه کـــردن برخـــی شـــهرهای آلـــوده نیـــز 
گفـــت: بـــه صـــورت عمومـــی نمی تـــوان جامعـــه 
ـــان  ـــردم خودش ـــه م ـــن ک ـــرد. همی ـــه ک را قرنطین
ـــاس  ـــراد احس ـــک اف ـــک ت ـــد و ت ـــی کنن ـــت م رعای
می کننـــد بایـــد در ایـــن فراینـــد ایفـــای نقـــش 
ـــرادی  ـــت. اف ـــوب اس ـــش خ ـــرم اثرات ـــه نظ ـــد ب کنن
ـــط  ـــک محی ـــت در ی ـــت اس ـــان مثب ـــه آزمایش ش ک
ـــژه  ـــور وی ـــه ط ـــان ب ـــه درمانش ـــد ک ـــرار می گیرن ق
انجـــام شـــود. بـــه نظـــرم دغدغه هـــا روز بـــه روز 
کاهـــش پیـــدا می کنـــد و شـــاید ظـــرف مـــدت 
ــت  ــوان گفـ ــده بتـ ــا ده روز آینـ ــه یـ ــک هفتـ یـ

ــود.  ــوض شـ ــور عـ ــرایط مان در کشـ شـ
ایـــن  ســـوء  تاثیـــرات  دربـــاره  رضایـــی 
ـــرات  ـــت: اث ـــز گف ـــور نی ـــاد کش ـــر اقتص ـــاری ب بیم
اقتصادیـــش در کل دنیـــا اثـــرات جـــدی و فـــوق 
ــان  ــور خودمـ ــت. در کشـ ــنگینی اسـ ــاده سـ العـ
ـــه  ـــی و چ ـــن الملل ـــارت بی ـــوزه تج ـــه در ح ـــم، چ ه
ــدی  ــرات جـ ــی اثـ ــب و کار داخلـ ــوزه کسـ در حـ
گذاشـــته و بســـیاری از تولیـــد کننده هـــا و حتـــی 
ـــه  ـــدند ب ـــکل ش ـــران و مش ـــار بح ـــا دچ مغازه داره
ـــان  ـــاِر فروشش ـــام به ـــن ای ـــه ای ـــی ک ـــوص آنهای خص
بـــود امســـال همـــه بـــا ناکامـــی مواجـــه شـــدند. 
چـــه در حـــوزه اقتصـــاد خـــرد و چـــه در حـــوزه 
ـــادی داشـــت  ـــق زی ـــروس عم ـــن وی ـــاد کان ای اقتص
ـــطح  ـــد در س ـــه بای ـــت ک ـــنگین اس ـــارتش س و خس
ــه  ــت بـ ــید و دولـ ــژه ای اندیشـ ــر ویـ ــی تدابیـ ملـ
کســـانی کـــه آســـیب دیدنـــد و ممکـــن اســـت از 

پـــا در آینـــد بـــه طـــور ویـــژه کمـــک کنـــد.
ـــت  ـــه دس ـــت ب ـــه دس ـــد هم ـــه داد: بای وی ادام
ــیب  ــروز آسـ ــه امـ ــی کـ ــا آنهایـ ــد تـ ــم دهنـ هـ
می بیننـــد بـــه طـــور ویـــژه دیـــده شـــوند و 
ـــا کل  ـــروز حقیقت ـــد. ام ـــرار گیرن ـــت ق ـــورد حمای م
نظـــام چـــه قـــوه قضاییـــه، چـــه قـــوه مجریـــه و 
ـــن  ـــوند و ای ـــگ ش ـــد هماهن ـــه بای ـــوه مقنن ـــه ق چ
ـــی  ـــاد آنهای ـــه اقتص ـــا چرخ ـــود دارد ت ـــی وج توانای
ـــرار  ـــت ق ـــورد حمای ـــد م ـــدی دیدن ـــیب ج ـــه آس ک
گیـــرد و از حمایت هـــای همـــه جانبـــه احســـاس 
دلگرمـــی کننـــد. در دولـــت هـــم یـــک تصمیـــم 

شـــجاعانه نیـــاز اســـت.
و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــده  ــه ســال آین ــن بیمــاری ب ــرات اقتصــادی ای تاثی
ــه  ــی چرخ ــت: وقت ــد؟ گف ــد ش ــیده خواه ــز کش نی
ــود  ــف ش ــار توق ــه دچ ــک لحظ ــد ی ــاد و تولی اقتص
ــن  ــد و ای ــدا می کن ــه پی ــا ادام ــا ماه ه ــش ت اثرات
ــا  ــد حتم ــل ش ــج روز تعطی ــر پن ــه اگ ــت ک نیس
اثراتــش همــان پنــج روز خــود را نشــان دهــد. 
ــد،  ــه گرفتن ــهیاتی ک ــد، تس ــه دارن ــی ک بدهی های
ــه  ــی ک ــد و هزینه های ــد بدهن ــه بای ــی ک حقوق های

ــت. ــاد اس ــش زی ــده اثرات ــن نش تامی
رضایـــی گفـــت: کســـانی کـــه بدهی هـــای 
موقـــع  بـــه  نتوانســـتند  و  داشـــتند  جـــدی 
قسط هایشـــان را بدهنـــد اگـــر نظـــام بانکـــی بـــا 
آنهـــا همراهـــی نکنـــد ممکـــن اســـت بعضـــی از 
ـــای  ـــوند. حمایت ه ـــل ش ـــودی کام ـــار ناب ـــان دچ آن
ــر  ــد فکـ ــت االن بایـ ــت و دولـ ــاز اسـ ــدی نیـ جـ
ــه  ــد بـ ــه تولیـ ــت از چرخـ ــری در حمایـ عمیق تـ
خصـــوص کارخانه هایـــی کـــه امـــروز تولیـــد 
ــده و  ــران شـ ــار بحـ ــان دچـ ــد و تولیدشـ می کننـ

نیـــاز جدی تـــری دارنـــد، داشـــته باشـــد.

رضایی: 

اثرات اقتصادی کرونا تا ماه ها ادامه پیدا می کند
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وزارت کشور: 

توقف فعالیت های خدماتی، تجاری و 
حمل ونقل در پایتخت کذب است 

توقــف  شــایعه  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
فعالیت هــای خدماتــی، تجــاری و حمل ونقــل در 

پایتخــت را تکذیــب کــرد. 
ــلمانی  ــلمان س ــید س ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
کشــور،  وزارت  و ســخنگوی  هماهنگــی  معــاون 
ــی در  ــار جعل ــی اخب ــار برخ ــه انتش ــش ب در واکن
کانال هــای تلگرامــی مبنــی بــر ممنوعیــت فعالیــت 
واحد هــای صنفــی، توزیعــی و خدماتــی از ایــن 
شــایعات،  این گونــه  گفــت:  تهــران،  در  هفتــه 

ــت. ــاس اس ــه و اس ــی پای ــی ب ــور کل به ط
ــر  ــا تأکیــد ب معــاون هماهنگــی وزارت کشــور، ب
اســتمرار و تشــدید تــاش همــه بخش هــای کشــور 
ــا، خاطرنشــان  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــار و مقابل در مه
ــور از  ــاط کش ــی نق ــا در اقص ــز م ــردم عزی ــرد: م ک
جملــه در تهــران، بــا رعایــت بهداشــت فــردی و بــا 
حضــور در منــزل، مانــع از ابتــای خــود و خانــواده 
بــه بیمــاری شــوند و بــه شــایعات بی توجــه باشــند.

ــه در  ــی ک ــه تصمیم ــرد هرگون ــح ک وی تصری
ــًا  ــود قب ــاذ می ش ــتانها اتخ ــک از  اس ــطح هری س
ــد  ــی خواه ــانی عموم ــمی اطاع رس ــادی رس از مب

شــد.

ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی
 در استان تهران آغاز شد 

ثبــت نــام مرحلــه دوم طــرح اقــدام ملــی مســکن 
در اســتان تهــران بــا ظرفیــت ۲۰ هــزار واحــد 

ــاز شــد.  مســکونی آغ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مرحلــه 
ــروز  ــکن دی ــی مس ــدام مل ــرح اق ــام ط ــت ن دوم ثب
۲۴ اســفند ســاعت ۱۰ صبــح آغــاز و تــا ســاعت ۲۴ 

یکشــنبه ۲۵ اســفند ادامــه خواهــد داشــت.
متقاضیــان مســکن ملــی در تهــران مــی تواننــد 
بــه ســایت )tem.mrud.ir( مراجعــه و بــا مراحــل 

قیــد شــده ثبــت نــام کننــد.
ــکن  ــرح مس ــه دوم ط ــود در مرحل ــه می ش گفت
ملــی اســتان تهــران بیــش از ۲۰ هــزار واحــد 
مســکونی ظرفیــت جدیــد ایجــاد شــده اســت. 
متقاضیــان در ایــن دوره از ثبــت نــام نگــران اتمــام 
ــام  ســقف و زمــان نباشــند چــرا کــه زمــان ثبــت ن

ــه دارد. ــک روز ادام ــدت ی ــه م ب
بعــد از زمــان ثبــت نــام و صحــت ســنجی افــراد، 
بــا قرعــه کشــی صاحبــان مســکن ملــی در مرحلــه 

دوم مشــخص خواهــد شــد.

نادری مطرح کرد:
کاهش قیمت مسکن در پی شیوع کرونا

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: وقتــی مراجعــه و تقاضــا 
بــرای خریــد مســکن کاهــش یابــد، بــازار در یــک وضعیــت رکــودی قــرار 

مــی گیــرد، در ایــن شــرایط قیمــت مســکن کاهــش مــی یابــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، شــهاب نــادری عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس، بــا اشــاره بــه تأثیــر منفــی شــیوع بیمــاری کرونــا در تعطیلــی 
بازارهــای اقتصــادی، گفــت: در شــرایط کنونــی فعالیــت بســیاری 
ــن  ــیوع ای ــل ش ــه دلی ــکن ب ــازار مس ــه ب ــادی از جمل ــای اقتص از بازاره
ــه  ــترده ای را ب ــار گس ــئله آث ــن مس ــده و ای ــف ش ــا متوق ــاری عم بیم

ــته اســت. ــال داش دنب

تأثیر مستقیم بیماری کرونا بر کاهش مراجعه مردم به 
مشاوران امالک

ــه داد:  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــات در مجل ــردم اورامان ــده م نماین
ــه  ــد ک ــی کنن ــه م ــردم توصی ــه م ــا ب ــتگاه ه ــی دس ــرایط کنون در ش
بــرای مهــار شــیوع بیمــاری کرونــا در خانــه بماننــد، ایــن مســئله تأثیــر 
ــه مشــاوران امــاک و کاهــش  ــردم ب ــه م مســتقیمی در کاهــش مراجع

ــته اســت. ــات مســکن داش معام

کاهش تقاضا در وضعیت کرونایی موجب کاهش قیمت 
مسکن می شود

ــن موضــوع واضــح و مبرهــن اســت کــه وقتــی  ــح کــرد: ای وی تصری
ــک  ــازار در ی ــد، ب ــش یاب ــکن کاه ــد مس ــرای خری ــا ب ــه و تقاض مراجع
ــکن  ــت مس ــرایط قیم ــن ش ــرد، در ای ــی گی ــرار م ــودی ق ــت رک وضعی
کاهــش مــی یابــد، زیــرا فروشــندگان بــرای تبدیــل خانــه بــه ســرمایه، 
ــن  ــه در چنی ــه اینک ــد، از جمل ــی کنن ــاد م ــی را ایج ــای مال ــوق ه مش
ــد  ــرای خری ــداران ب ــا خری ــد ت وضعیتــی قیمــت هــا را پاییــن مــی آورن

ــوند. ــب ش ترغی
ــا در  ــاری کرون ــی بیم ــت کنون ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــادری گف ن
ــی  ــای ابتدای ــاه ه ــاری در م ــن بیم ــه ای ــی رســد ک ــه نظــر م کشــور، ب
ســال جدیــد نیــز در کشــور وجــود داشــته باشــد، حــال بــا رونــد نزولــی 
ــت  ــش قیم ــد کاه ــه رون ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــکن، پی ــت مس قیم

ــرد. ــتری بگی ــرعت بیش ــده س ــال آین ــکن در س مس
ــی  ــرایط کنون ــه داد: ش ــم ادام ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
بهتریــن زمــان اســت تــا دولــت بــا طراحــی و تولیــد مســکن، بــازار ملــک 
و امــاک را بــه ســمت متعــادل شــدن هدایــت کنــد، قطعــا تحقــق ایــن 
شــرایط هــم بــه نفــع خریــداران و هــم بــه نفــع فروشــندگان و ســازندگان 
اســت، زیــرا بــا منطقــی شــدن قیمــت هــا در بــازار مســکن مــی تــوان بــه 

بر اساس اعالم سازمان تاکسیرانی خــروج ایــن بخــش از رکــود و رونــق گرفتــن آن امیــد داشــت.
شهرداری تبریز؛ 

تردد تاکسی ها در بازار و هسته 
مرکزی شهر ممنوع شد 

ســازمان تاکســیرانی شــهرداری تبریــز از رانندگان 
تاکســی خواســت تــا از تــردد در مســیر بازار و هســته 

مرکــزی شــهر خــودداری کنند. 
بــه گــزارش شــهریار، تاکســیرانان تبریــز از تــردد 
در مســیر بــازار و هســته مرکــزی شــهر منــع شــدند 
ــش از  ــن بخ ــه ای ــهروندان ب ــه ش ــزان مراجع ــا می ت

شــهر کاهــش یابــد.
بــر اســاس اعــام ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
تبریــز، ایــن تصمیــم در راســتای جلوگیــری از شــیوع 
ــن  ــورای تامی ــه ش ــق مصوب ــا و طب ــاری کرون بیم

ــز اتخــاذ شــده اســت. شهرســتان تبری
ــردد  ــد از ت ــیرانان بای ــه، تاکس ــن مصوب ــق ای طب
ــازار،  ــیرهای ب ــامل مس ــهر ش ــزی ش ــته مرک در هس
خیابــان جمهــوری، فردوســی، درب گجیل، شــریعتی 

ــد.  ــدان ســاعت خــودداری کنن و می

تداوم توزیع اقالم بهداشتی بین 
پاکبانان تبریز 

دسـتکش،  ماسـک،  جملـه  از  بهداشـتی  اقـام 
اسـپری های ضـد عفونـی کننـده انفـرادی و ژل ضـد 
عفونی کننده دسـت در بین تمامی پاکبانان و رانندگان 
حوزه خدمات شـهری بـه صورت مداوم توزیع می شـود. 
بـه گـزارش شـهریار، علیرضـا اصغـری گفـت : بـا 
توجـه بـه اینکـه پاکبانـان ضامـن بهداشـت شـهری 
هسـتند شـغل پاکبانـی را نمی تـوان تعطیـل کـرد و 
از طرفـی چون محیط کاری حساسـی دارند بایسـتی 
همیشـه بـه سـامت فـردی ایـن عزیـزان رسـیدگی 
شـود و در ایـن شـرایط کـه ویـروس کرونـا تهدیدی 
بـرای سـامت جامعه شـده سـازمان خـود را موظف 
میدانـد تـا اقام بهداشـتی برای پاکبانـان و رانندگان 
حـوزه خدمـات شـهری تهیـه و توزیع کنـد و ناظران 
مسـئولیت  مناطـق  در  پسـماند  مدیریـت  سـازمان 

نظـارت بـر اسـتفاده ایـن اقـام را بـر عهـده دارند.
اصغـری افـزود : خوشـبختانه تـا کنـون هیچ یک 
از پاکبانـان و راننـدگان عزیـز به ویـروس کرونا مبتا 
نشـده اند و امیـد داریـم با رعایـت نکات بهداشـتی و 
اسـتفاده از اقـام توزیـع شـده همـه ایـن عزیـزان از 

سـامتی و تندرسـتی کامـل بهرمند باشـند.
او هم چنیــن اظهــار داشــت: بــرای ســامتی 
شــهروندان عزیــز و پاکبانــان و راننــدگان زحمتکــش 
باکس هــا،  زیــر  زبالــه،  باکس هــای  تمامــی 
ــه  ــن زبال ــز دف ــماند و مرک ــل پس ــای حم خودروه
بــه صــورت مــداوم مــورد سمپاشــی قــرار می گیــرد.

او در آخـر خاطـر نشـان کـرد : بـرای جلوگیـری 
از شـیوع ویـروس کرونـا و همچنیـن ریشـه کن شـدن 
ایـن ویـروس بایـد همـه سـازمان ها، ارگان هـا و تمامـی 
آحـاد مـردم متحـد شـوند و سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری تبریـز نیـز بـا حداکثـر امکانـات و تجهیزات 
سـعی بـرآن دارد تـا بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال به 
وظایـف خود در مقابل مـردم بافرهنگ تبریز عمل کند. 

تأکید وزارت کشور بر اطالع رسانی مستمر و فراگیر 
شهرداری ها و دهیاری ها برای ماندن مردم در خانه

ــور و  ــر کش ــتایی وزی ــهری و روس ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم مع
رییــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا بــا صــدور بخشــنامه ای 
ــری از  ــرورت جلوگی ــه ض ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــتانداران سراس ــه اس ب
ــی  ــوری از تمام ــر و ف ــری موث ــا، خواســتار بهره گی ــروس کرون انتشــار وی
ظرفیت هــای اطاع رســانی و تبلیغــی اســتان ها از جملــه امکانــات 
ــان  ــدن هموطن ــه مان ــغ در زمین ــرای اطاع رســانی و تبلی شــهرداری ها ب
ــرای  ــی ب ــن عموم ــات و اماک ــا در تجمع ــه و کاهــش حضــور آنه در خان

ــان شــد.  ــظ ســامتی آن حف
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی جمالی نــژاد در ایــن بخشــنامه بــر 
ــه منظــور خــودداری مــردم از خــروج  ضــرورت اطاع رســانی مناســب ب
بی دلیــل از منــازل جهــت حفــظ هرچــه بیشــتر ســامت خــود و رعایــت 
دقیــق تأکیــدات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا مبنــی بــر قطــع زنجیــره 

انتقــال ویــروس توســط افــراد تاکیــد کــرده اســت.
در ایــن بخشــنامه از اســتانداران خواســته شــده حســب تاکیــد وزیــر 
ــانی  ــه اطاع رس ــتورات الزم را در زمین ــی، دس ــای قبل کشــور و اباغیه ه
ــا اســتفاده از تمامــی ابزارهــای  ــان ب ــه عمــوم هموطن و آگاهی بخشــی ب
ــی  ــر از تمام ــری موث ــن بهره گی ــی و همچنی ــتانی و محل ــانه ای اس رس
و  اطاع رســانی  در  شــهری  مدیریــت  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا 
تبلیــغ و امکانــات تبلیغــی شــهرداری ها و ســازمان ها و دســتگاه های  
اجتماعــی و فرهنگــی تحــت مدیریــت آنــان مبنــی بــر خــودداری 
ــدن در  ــت و مان ــلوغ و پرجمعی ــی، ش ــن عموم ــور در اماک ــردم از حض م
ــکاری بیشــتر  ــو و هم ــال ن ــاز س ــال و آغ ــی س ــای پایان ــزل در روزه من
ــد. ــادر کنن ــتی ص ــکات بهداش ــت ن ــد و رعای ــتگاه های وظیفه من ــا دس ب

شهر و شورا

بـا  مجلـس  در  دشتسـتان  مـردم  نماینـده 
بیـان اینکـه »چنـد مقـام مسـئول ایـن هفتـه 
را پیـک کرونـا دانسـته اند« گفـت: اداراتـی کـه 
کارهـای ضـروری انجـام نمی دهنـد را می تـوان 
در ایـن چند روز آخر سـال تعطیـل کرد. ادارات 
ثبـت احـوال و اسـناد می تواننـد تعطیـل شـود. 

بانک هـا نیروهـای خـود را کـم کننـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد باقـر سـعادت در 
مـورد آخریـن وضعیـت اسـتان بوشـهر و شـهر 
دشتسـتان در مواجـه بـا کرونـا گفـت: اسـتان 
بوشـهر در ابتـدا بـه ایـن بیمـاری مبتـا نبود و 
در وضعیـت سـفید قـرار داشـت. عـدم کنتـرل 
ورودی شـهرها، مـردم ایـن شـهر را نیـز مبتـا 
کـرد. البتـه چنـد روزی اسـت که مبادی شـهر 
بهداشـت  وزارت  نیروهـای  و  کنتـرل می شـود 
مسـتقر شـده اند. نکتـه ای کـه وجـود دارد ایـن 
بـرای  مناسـبی  دسـتگاه  تب سـنج  کـه  اسـت 
کنتـرل نیسـت زیـرا ممکن اسـت فـردی بیمار 

باشـد امـا عامـت تـب را نداشـته باشـد.
وی افـزود: اخیـرا بـه چنـد مسـافر کـه در 
اصالتـا  امـا  می کردنـد  زندگـی  دیگـری  جـای 
اهل بوشـهر بودند، اجازه ورود داده شـده اسـت 
کـه مـن موافـق ایـن مجـوز نبـودم. بـه عقیـده 

مـن بایـد تمامـی عبـور مرورهـا غیـر از انتقـال 
مایحتـاج ضـروری ِبیـن اسـتانی لغـو شـود.

ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و 
ــرورت  ــورد ض ــس در م ــی مجل ــع طبیع مناب
مــردم  اگــر  گفــت:  مــردم  خانه نشــینی 
ــی  ــان معمول ــت شهرهایش ــد وضعی می خواهن
ــود  ــر نش ــی بدت ــرایط فعل ــد و از ش ــی بمان باق
ــه  ــرده و ب ــع ک ــال را قط ــره انتق ــد زنجی بای
حرف هــای کارشناســان، پزشــکان و پرســتاران 
ــرف  ــد. ح ــوش دهن ــمی گ ــانه های رس و رس
ــی و  ــه تلویزیون ــمی، چ ــانه های رس ــه رس هم

چــه اینترنتــی ایــن اســت کــه مــردم در خانــه 
ــد. بمانن

سـعادت از کمبـود اقام بهداشـتی و درمانی 
فعـاالن  و گفـت:  داد  بوشـهر خبـر  اسـتان  در 
اقـدام  بوشـهر،  اسـتان  اجتماعـی در دو شـهر 
بـه تولیـد ماسـک کردنـد. البتـه این ماسـک ها 
بـه دسـت مـردم نمی رسـد و تـا حـدودی نیـاز 
در  می کنـد.  تأمیـن  را  بعضی بیمارسـتان ها 
مـورد مـواد شـیونده و ضدعفونـی هـم کمبـود 
وجـود دارد. طـی چنـد روز گذشـته بـا همـت 
شـرکت  چنـد  بازرگانـی  اتـاق  و  اسـتاندار 

تولیدکننـده مـواد شـوینده فعـال شـده اند. در 
هـر دو مـورد نیازمند مسـاعدت مرکز هسـتیم.

بـا  مجلـس  در  دشتسـتان  مـردم  نماینـده 
پاییـن  احتمـال  »کارشناسـان  اینکـه  بیـان 
گـرم  هـوای  در  کروناویـروس  قـدرت  آمـدن 
از  بوشـهر  اسـتان  گفـت:  نکرده انـد«  رد  را 
نیمـه فروردیـن بـه شـدت گـرم می شـود. اگـر 
شـود،  ضعیـف  گـرم  هـوای  بـا  کروناویـروس 
اسـتان  وضعیـت  شـدن  سـفید  بـه  می تـوان 
بوشـهر امیـد داشـت. پیشـنهاد مـن این اسـت 
نیمـه  تـا  گـرم  شـهرهای  در  قرنطینـه  کـه 

شـود. اجـرا  جدی تـر  فروردیـن 
سـعادت در پایـان در مورد ضـرورت تعطیل 
شـدن ادارات دولتـی گفـت: چند مقام مسـئول 
ایـن هفتـه را پیـک کرونـا دانسـته اند. اداراتـی 
مثـل آب و بـرق و گاز بایـد بـاز باشـد اما بعضی 
ادارات کار خاصـی ندارنـد. مثا اگـر ثبت احوال 
یـا ثبـت  اسـناد کار نکنند، چـه اتاقـی می افتد؟ 
کـم  را  خـود  کارمنـدان  می تواننـد  بانک هـا 
ضرورتـی  شـهرداری  اداری  کارمنـدان  کننـد. 
بـرای مانـدن در ادارات ندارنـد. دولـت باید این 
تمهیـدات را فراهـم کنـد امـا ادارات غیرضـرور 

شـوند. تعطیل 

ــی  ــرح مل ــان ط ــی متولی ــوی برخ ــه از س ــاس آنچ ــر اس ب
مســکن اعــام شــده، تســهیات ۱۰۰ میلیــون تومانــی مرتبــط 
ــه  ــته ب ــکونی بس ــد مس ــه واح ــه ب ــرح در ۴ مرحل ــن ط ــا ای ب

ــد. ــی یاب ــاص م ــی اختص ــرفت فیزیک ــزان پیش می
بــه گــزارش مهــر، یــک مقــام مســئول ایــن بانــک در خصوص 
جزئیــات مربــوط بــه مبلــغ و نحــوه پرداخــت تســهیات طــرح 
اقــدام ملــی مســکن در شــهرهای تحــت مأموریــت بنیــاد 
ــکن  ــاد مس ــؤوالن بنی ــام مس ــاس اع ــر اس ــت: ب ــکن گف مس
ــای مجــری  ــن نهاده ــی تری ــی از اصل ــه یک ــاب اســامی ک انق
در اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن اســت، ایــن نهــاد، مســئول 
ســاخت ۱۰۰ هــزار واحــد مســکونی در قالــب ایــن طــرح بــرای 
ــر از  ــت کمت ــا جمعی ــهرهای ب ــرایط در ش ــد ش ــان واج متقاضی

یکصــد هــزار نفــر اســت.
وی افــزود: هــم اکنــون هــزار و ۱۳۳ شــهر کشــور جمعیتــی 
کمتــر از صــد هــزار نفــر دارنــد کــه قــرار اســت در قالــب طــرح 
ــن  ــرایط در ای ــد ش ــان واج ــرای متقاضی ــکن ب ــی مس ــدام مل اق
شــهرها واحدهــای مســکونی احــداث و بــه آنهــا واگــذار شــود.

ایــن مقــام مســئول بانکــی ادامــه داد: جزئیــات اعــام شــده 
از ســوی مســئوالن بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در خصــوص 
ــرح  ــب ط ــی در قال ــهیات بانک ــت تس ــوه پرداخ ــزان و نح می
ــهیات  ــن تس ــن ای ــت میانگی ــی اس ــکن حاک ــی مس ــدام مل اق
ــون  ــرح ۱۰۰ میلی ــن ط ــکونی ای ــای مس ــاخت واحده ــرای س ب

ــان اســت. توم
ــرفت  ــا پیش ــب ب ــهیات متناس ــن تس ــد: ای ــادآور ش وی ی
فیزیکــی پروژه هــا بــه حســاب افتتاحــی متقاضیــان واحــد 

شــرایط در بانک هــای عامــل پرداخــت کننــده تســهیات واریــز 
و مرحلــه بــه مرحلــه بــه پروژه هــا تزریــق می شــود تــا عملیــات 
ســاخت و تکمیــل پــروژه متناســب بــا برنامــه زمانبنــدی تعییــن 

شــده انجــام شــود.

بنیاد مسکن: میانگین تسهیالت طرح ملی مسکن 
در شهرهای کوچک، 100 میلیون تومان

ــن  ــکن در ای ــاد مس ــئول در بنی ــام مس ــک مق ــن ی همچنی
ــکن در  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــهیات ط ــرد: تس ــام ک ــاره اع ب
ــر از ۱۰۰  ــت کمت ــا جمعی ــهرهای ب ــه ش ــوط ب ــای مرب پروژه ه
هــزار نفــر کــه بنیــاد مســکن متولــی اجــرای طــرح اقــدام ملــی 
ــان  ــون توم ــط ۱۰۰ میلی ــور متوس ــه ط ــت ب ــن شهرهاس در ای
ــرفت  ــد پیش ــد رون ــس از تأیی ــه پ ــار مرحل ــه در چه ــت ک اس
ــود. ــق می ش ــا تزری ــه پروژه ه ــان ب ــوی کارشناس ــی از س فیزیک

ــوط  ــق تســهیات مرب ــه اول تزری ــه مرحل ــان اینک ــا بی وی ب

بــه »انتهــای عملیــات فونداســیون« اســت، افــزود: بعــد از 
اجــرای ایــن مرحلــه و تأییــد آن از ســوی کارشناســان مرحلــه 
اول تســهیات بــه پــروژه تزریــق می شــود. مراحــل بعــدی نیــز 
ــام  ــد از اتم ــا »۵۰ درص ــزی« و ی ــکلت فل ــام اس ــد از اتم »بع
ــه دوم  ــوان مرحل ــه عن ــه ب ــود ک ــد ب ــی« خواه ــکلت بتون اس
ــدا  ــص پی ــروژه تخصی ــه پ ــان ب ــاب متقاضی ــهیات، از حس تس

می کنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در بنیــاد مســکن، مرحله ســوم 
تزریــق تســهیات بــه واحدهــای در دســت ســاخت مربــوط بــه 
»اتمــام عملیــات ســفت کاری« واحدهــای مســکونی اســت، در 
ــومین  ــاختمانی س ــفت کاری س ــام س ــد از اتم ــه، بع ــن مرحل ای
بخــش از تســهیات بــه پــروژه تزریــق خواهــد شــد. در مرحلــه 
ــا  ــه واحده ــازک کاری« ب ــس از »اتمــام ن ــارم، تســهیات پ چه
ــورد  ــزات م ــده و تجهی ــی مان ــوارد باق ــا م ــد ت اختصــاص می یاب

نیــاز بــرای تکمیــل واحــد تأمیــن مالــی شــود.
خاطرنشــان می شــود بــر اســاس اعــام بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی متقاضیانــی کــه پــس از پاالیــش از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی بــه عنــوان متقاضیــان واجــد شــرایط بــرای ورود بــه 
ــل از  ــد قب ــوند بای ــناخته می ش ــکن ش ــی مس ــدام مل ــرح اق ط
شــروع عملیــات ســاختمانی مبلــغ ۳۰ تــا ۴۰ میلیــون تومــان بــه 
عنــوان تضمیــن در یــک حســاب غیــر قابــل برداشــت نــزد یکــی 
ــرح  ــن ط ــهیات ای ــده تس ــت کنن ــل پرداخ ــای عام از بانک ه
ــت  ــه اول و دوم پرداخ ــغ در دو مرحل ــن مبل ــد و ای ــز کنن واری
ــه متقاضــی برگشــت داده  ــا ب ــد کارفرم ــا تأیی ــی ب اقســاط بانک

خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت یکــی از شــروط متقاضیــان طــرح اقــدام 
ــه  ــی ب ــن مال ــد تمک ــه متقاضــی بای ــی مســکن آن اســت ک مل
منظــور تأمیــن هزینــه ســاخت و تکمیــل واحــد و ســپس 
ــد. ــته باش ــده داش ــت ش ــی پرداخ ــهیات بانک ــت تس بازپرداخ

متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می شود

جزئیات وام طرح ملی مسکن

 اداراتی که کار ضروری انجام نمی دهند، به سرعت تعطیل شوند

کاریکاتور

سفر حاصلی جز تهدید سالمتی ندارد

نماینــده وزیــر بهداشــت در گیــان در خانــه مانــدن و عــدم تــردد 
ــیوع  ــری از ش ــرای جلوگی ــن روش ب ــان بهتری ــا را همچن در خیابان ه

بیشــتر ویــروس کرونــا در ســطح کشــور تلقــی کــرد
منبع: تسنیم

 آگهی مناقصه عمومی

آزادی را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از  –سازمان عمران تبریز در نظر دارد عملیات اجرائی احداث تقاطع غیر همسطح )روگذر( ارتش 
 طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 راه می توانند در مناقصه شرکت نمایند. 3مناقصه گران دارای صالحیت پیمانکاری حداقل پایه  الف(

 ریال )دویست و هشتاد میلیارد ریال( 000/000/000/280/-مبلغ برآورد اولیه:  ب(

و هشت میلیون  )هفت میلیارد و پانصد و شصتریال  000/000/568/7/-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )تضمین فرآیند ارجاع کار(  ج(
بنام سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب شماره  22/09/94ه مورخه  50659ت/123402ریال( مطابق بخشنامه شماره 

 بانک شهر شعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز 700821340505

 حضوری و در قبال ارائه رسید واریز مبلغ  به صورت 26/01/99تا آخر وقت اداری تاریخ  26/12/98فروش اسناد مناقصه از تاریخ  د(
 بانک شهر شعبه آزادی تحویل می گردد. 700821340505حساب شماره ریال )غیر قابل استرداد( در وجه سازمان عمران تبریز به  000/500/-

 امور قراردادهای سازمان عمران تبریز –آخر خیابان صائب  –محل فروش اسناد: تبریز  ذ(

به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و پیشنهادات ارائه  26/01/99روز سه شنبه مورخه  14:30نهادات بایستی تا ساعت پیش ه(
 شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

 خواهد شد.در محل سازمان عمران تبریز بازگشایی و بررسی  26/01/99روز سه شنبه مورخه  14:30پیشنهادات واصله راس ساعت و(

 سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است. ر(

آخر خیابان صائب مراجعه و یا  –متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز  ز(
 تماس حاصل نمایند. 041 – 34769583با تلفن 

 17/01/99ی نوبت دوم: چاپ آگه  -  25/12/98چاپ آگهی نوبت اول: 

 سازمان عمران تبریز

آگهی مناقصه عمومی
شناسه آگهی: 804025

تاریخ انتشار: 13۹8/12/25
)روزنامه عجب شیر(



یک شنبه 25 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 698 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
رشد روزانه مبتالیاِن کرونا 
در ایران مشابه کره جنوبی 

سـخنگوی وزارت بهداشـت نمودار متوسط میزان 
رشـد روزانـه مبتایـان بـه کروناویـروس جدیـد در 
ایـران را مشـابه کره جنوبـی خواند و میانگین سـنی 
مبتایان را ۵۴ سـال و فوت شـدگان ایـن بیماری را 

۶۷ سـال گـزارش کرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر کیانـوش جهانپـور در 
فراوانـی  ای  مقایسـه  نمـودار  توئیتـر خـود  صفحـه 
کشـورهای  در  کوویـد۱9  بیمـاری  مـوارد  تجمعـی 

مختلـف را منتشـر کـرد و نوشـت:
مـوارد  تجمعـی  فراوانـی  ای  مقایسـه  »نمـودار 

... مختلـف  کشـورهای  در  بیمـاری  #کوویـد۱9 
خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل ...«

توییـت خـود  نمـوداری کـه وی در  در توضیـح 
منتشـر کـرده،   آمـده اسـت:

در  مبتایـان  روزانـه  رشـد  میـزان  »متوسـط 
کشـورهای مختلـف ۳۳ درصد بوده اسـت. مدل نمودار 
اسـتخراج شـده بـرای ایران شـبیه کـره جنوبی اسـت. 

نمودار چند کشور غیرعادی به نظر می رسد:
*آمریـکا کـه احتمـاال بـه دلیـل پنهـان کـردن 

کرونـا تـا روز ششـم بـوده اسـت.
*ژاپـن یـا بدلیـل اقدامـات سـخت و سـریع یـا عدم 
گرفتن تسـت از مبتایان و لذا گزارش کم تر، بوده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد. شـهر_ کشـورهای کوچکـی 
نظیـر هنـگ کنـگ و سـنگاپور هـم کـه در کنتـرل 
بیمـاری موفـق بوده انـد، بیش تـر بـه دلیـل اقدامـات 
سـخت گیرانه اسـت کـه در کشـورهای بـزرگ قابـل 
اجـرا نیسـت؛ مثـل مجـازات زنـدان یـا پرداخت ۱۰ 
هـزار دالر بـرای عـدم قرنطینـه خانگـی و ... و البتـه 

تعطیلـی سـریع مـدارس هـم موثـر بـوده اسـت. »

امکان ثبت نام معلمان روستایی و 
عشایری در»سپند« فراهم شد

معاونـت برنامه ریزی و توسـعه منابـع وزارت آموزش 
و پـرورش از فراهـم شـدن امـکان ثبت نـام راهبـران 
آموزشـی و معلمـان روسـتایی و عشـایری در سـامانه 

پایـش نـاوگان دانـش آمـوزان »سـپند« خبـر داد. 
بـه گـزارش ایرنـا،  معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه 
منابـع وزارت آمـوزش و پـرورش در بخشـنامه ای که به 
اسـتان ها ارسـال کـرد از فراهـم شـدن امـکان ثبت نام 
راهبـران آموزشـی و معلمـان روسـتایی و عشـایری در 
سـامانه پایش ناوگان دانش آموزان » سـپند« خبر داد.

در  کشـور  وزارت  مسـاعدت  بـا  اسـاس؛  برایـن 
راسـتای ایجاد شـرایط برخورداری راهبران آموزشـی 
و معلمـان روسـتایی و عشـایری از سـهمیه اعتبـاری 
سـوخت، امـکان ثبت افراد مذکور فراهم شـده اسـت 
لـذا ادارات کل آمـوزش و پرورش اسـتان ها با مراجعه 
  »/https://www.irtusepand.ir »بـه سـایت

نسـبت بـه ثبـت نام  افـراد مذکـور اقـدام کنند.
طبـق ایـن گـزارش؛   مشـخصات افـراد ثبـت نام 
شـده پس از تایید حراسـت آموزش و پرورش توسـط 

وزارت کشـور به شـرکت نفت ارسـال  می شـود.

شناسایی 5۹ بیمار جدید کرونایی
 در آذربایجان شرقی 

ــت:  ــز گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــا در  ــه کرون ــر ب ــکوک دیگ ــر مش ــش ۵9 نف آزمای

ــد.  ــام ش ــت اع ــتان مثب اس
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، صومی رئیس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز گفـت: آزمایـش ۵9 نفر 
مشـکوک دیگـر بـه کرونا در اسـتان مثبت اعام شـد.

صومـی  افـزود: بـا احتسـاب ایـن افـراد، تعـداد کل 
مبتایان قطعی به کرونا در اسـتان به ۳۳۸ نفر رسـید.

او  افـزود: تاکنـون ۲۷ نفـر هـم بـه علـت ابتا به 
کرونـا در اسـتان جـان باختـه اند.

او همچنیـن شـمار بیمـاران مبتا بـه کرونا را که 
بهبـود یافتـه و از بیمارسـتان های اسـتان ترخیـص 

شـده انـد ۸۵ نفـر اعـام کرد.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز بار دیگر از روند 
افزایشـی ایـن بیمـاری در اسـتان ابـراز نگرانی کـرد و از 
مردم خواسـت هشـدار های بهداشـتی را جـدی بگیرند. 

استقرار 5۰ سامانه ضدتگرگ 
در باغ های آذربایجان شرقی

سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی آذربایجان شـرقی گفـت: ۵۰ سـامانه 

ضدتگـرگ در باغ هـای اسـتان نصـب شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، علـی رخ افروز در جمـع خبرنگاران 
اظهار کرد: در فصل سـرمای امسـال هیچ گونه خسـارت 
ناشـی از حـوادث غیـر مترقبـه از جمله سـرما، تگرگ و 
سـیل در باغ های آذربایجان شـرقی وجود نداشته است.

وی بـا اشـاره بـه صـدور اطاعیه هـای فنی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان در ارتبـاط با سـرمای دیررس 
و تگـرگ بـه باغـات اسـتان، اظهـار کـرد: بـرای آمادگی 
باغـداران در مقابـل حوادثـی مثـل تگـرگ، سـیل و یـا 
سـرمای احتمالـی پیـش رو، دسـتگاه های مولـد بـاد، 
دمنـده هـوا و گرمایش های باغی مسـتقر شـده اسـت.

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــه داد: س ــزور ادام رخ اف
ــبک،  ــای س ــام آبیاری ه ــا انج ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــات، ب ــه پاشــی در باغ اجــرای م
و  دار  هســته  درختــان  بهــاره  هــرس  عملیــات 
تاکســتان ها و اســتفاده از محلول هــای ضــد یــخ 
جهــت دیــر بــاز شــدن شــکوفه ها نســبت بــه کاهــش 

خســارت های احتمالــی اقــدام کــرده اســت.
ــل  ــاز فص ــداران در آغ ــات باغ ــوص اقدام وی در خص
بهــار، گفــت: باغــداران بایــد بــا انجــام محلول پاشــی قبل 
از متــورم شــدن جوانه هــا، کاشــت نهــال دیــرگل و مقــاوم 
ــرس  ــه، ه ــه اورمی ــوزه دریاچ ــارج از ح ــرما در خ ــه س ب
نهال هــای غیــر بــارور، هــرس بازدهــی درختــان میــوه و 
حــذف درختــان خشــکیده وآفــت زده، الیروبــی نهرهــا، 
اصــاح سیســتم های آبیــاری، ذخیــره آب هــای حاصــل از 
بارندگــی فصلــی، کاشــت بذر ســبزی و صیفــی گلخانه ای 
و انتقــال نشــا بــه گلخانــه  و تهیــه و کاشــت نشــا و بــذر 

گیاهــان دارویــی بــه پیشــواز فصــل بهــار رونــد.

وزیر بهداشت:
قبل از شروع سال نو با بسیج ملی مبارزه با 
کرونا دستاوردهای وسیعی خواهیم داشت 

وزیــر بهداشــت مصوبــات آخریــن نشســت ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا 
را تشــریح کــرد و از بررســی وضعیــت بیــش از ۶.۵ میلیــون خانــوار خبــر 
داد و گفــت کــه تــا قبــل از شــروع ســال نــو بــا بســیج ملــی مبــارزه بــا 

کرونــا دســتاوردهای وســیعی خواهیــم داشــت. 
بــه گــزارش تســنیم؛ دکتــر ســعید نمکــی در گفتگــو بــا شــبکه خبــر 
دربــاره آخریــن مصوبــات هفتمیــن نشســت ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا 
ــی  ــردن برخ ــه ک ــت، اضاف ــن نشس ــات ای ــی از مصوب ــرد: یک ــار ک اظه
کارگروه هــا ماننــد ارزیابــی منابــع مالــی و بودجــه بــود؛ همچنیــن مصــوب 
ــی در خروجــی شــهرها داشــته باشــیم و محدودیت هــای  شــد اکیپ های
ــه  ــم ک ــال کنی ــا اعم ــراد مبت ــد اف ــرای رفت وآم ــدی به خصــوص ب جدی

جزییــات ایــن محدودیت هــا امــروز اعــام خواهــد شــد.
وی افــزود: همچنیــن مصوباتــی مبنــی بــر عــدم مراجعــه حضــوری بــه 
فراخوان هــای وزارت خانه هــا ماننــد ثبــت مســکن یــا خــودرو و ... نیــز از 
مصوبــات ایــن جلســه بــود؛ ســایر مصوبــات نیــز روز دوشــنبه بــا حضــور 

رئیــس جمهــور مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
وی دربــاره نتایــج بســیج ملــی مبــارزه بــا کرونــا تصریــح کــرد: ایــن 
ــایی  ــوارد شناس ــد و م ــرا ش ــوت اج ــورت پایل ــتان به ص ــیج در ۴ اس بس
شــده و تحــت مراقبــت قــرار گرفتنــد همچنیــن افــراد در تمــاس  بــا آنهــا 

ــت. ــتان ها را کاهــش یاف ــار بیمارس ــه شــدند و ب ایزول
ــز در سراســر کشــور  ــروز حــدود ۳۱ هــزار مرک ــه داد: ام نمکــی ادام
ــه  ــم ک ــرپایی داری ــاع س ــز ارج ــروژه اســت و ۱۲۰۰ مرک ــن پ ــر ای درگی
ــرارگاه در  ــاد ق ــر ایج ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــم مق ــان مه ــا فرم ب
نیروهــای مســلح ایــن مراکــز بــه دوهــزار تــا ۲۵۰۰ واحــد خواهــد رســید.

ــی  ــورد بررس ــوار را م ــون خان ــش از ۶.۵ میلی ــرد: بی ــه ک وی اضاف
قــرار دادیــم و افــراد را بــه مراکــز درمانــی یــا قرنطینــه خانگــی ارجــاع 
دادیــم و تــا قبــل از شــروع ســال نــو بــا بســیج ملــی مبــارزه بــا کرونــا 

ــت. ــم داش ــیعی خواهی ــتاوردهای وس دس
وی ادامــه داد: ســامانه  salamt.gov.ir بــرای خوداظهــاری مــردم 
راه انــدازی شــده اســت تــا مــوارد مشــکوک از آلــوده جــدا شــوند، مــوارد 
آلــوده تحــت درمــان قــرار بگیرنــد، زنجیــره انتقــال از مــوارد آلــوده بــه 

ســالم قطــع شــود و بــار درمــان در آینــده کاهــش یابــد.

رییس سازمان فضایی ایران:
اطالعات ماهواره ای به اشتراک گذاشته می شود

رییــس ســازمان فضایــی گفتــه کــه مرکــز آرشــیو و پــردازش 
ــورت  ــه ص ــواره ای را ب ــات ماه ــا و اطاع ــواره ای داده ه ــای ماه داده ه

رایــگان در اختیــار کســب و کارهــا قــرار خواهــد داد. 
ــراری« گفــت: در راســتای حمایــت و  ــا، »مرتضــی ب ــه گــزارش ایرن ب
توســعه زیســت بــوم کســب وکارهای حــوزه فضایــی هم زمــان بــا توســعه 
ــتور کار  ــی در دس ــدام اساس ــد اق ــور چن ــی کش ــاخت های فضای زیرس
ــرار گرفــت. آزادســازی داده هــای ماهــواره ای،  ــران ق ــی ای ســازمان فضای
احــداث مرکــز آرشــیو و پــردازش داده هــای ماهــواره ای و ایجــاد پلتفــرم 
ارایــه ســرویس های ویــژه بــه کســب و کارهــای فضاپایــه ســه گام اصلــی 

بــود کــه در رســیدن بــه هــدف ترســیم کردیــم.
ــرای  ــه ب ــی ک ــا اهداف ــق ب ــرد: مطاب ــه ک ــر ارتباطــات اضاف ــاون وزی مع
ــای  ــاله داده ه ــیو ۴۰س ــم، آرش ــور بودی ــا متص ــب وکاره ــت از کس حمای
ماهــواره ای ســازمان فضایــی ایــران بــه صــورت رایــگان در اختیــار آن هــا 
ــه کســب و کار خــود  ــزوده ب ــق ارزش اف ــا خل ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــرار گرف ق
رونــق بدهنــد. بــراری افــزود: در همیــن راســتا نیــز توســعه ایســتگاه های 
دریافــت داده هــای ماهــواره ای نیــز آغــاز شــد. اکنــون دریافــت آنایــن از 
۱۲ماهــواره در مرکــز فضایــی ماهدشــت صــورت می پذیــرد و در آینــده ای 
نزدیــک نیــز ایســتگاه دریافــت داده هــا بــا دقــت بــاال احــداث خواهــد شــد.

ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــردازش داده هــای ماهــواره ای نی مرکــز آرشــیو و پ
زیرســاخت مهــم در صنعــت فضایــی احــداث شــد، رییــس ســازمان فضایی 
ــاس  ــر اس ــی ب ــای دریافت ــام داده ه ــز تم ــن مرک ــت: در ای ــاره گف در این ب
طبقه بندی هــای الزم آرشــیو و عملیــات پــردازش روی داده هــا بــا کمــک 

ــرم افــزاری مهیــا شــده اســت. زیرســاخت های ســخت افــزاری و ن
نقشــه های تولیــدی بــا ســرعت بــاال در ایــن مرکــز پــردازش شــده و 
ــا  ــد شــد. ضمن ــی اطاع رســانی خواهن ــای مدیریت ــه صــورت گزارش ه ب
ــا  ــه کســب و کاره ــزاری ب ــرم نرم اف ــا ایجــاد پلتف ــز ب ــن مرک ــن در ای ای
و اســتارت آپ های حــوزه فضایــی ســرویس های ویــژه ای ارائــه و بــا 
ــواره ای، بســتر  ــای ماه ــه داده ه ــن کســب وکارها ب ــن ای دسترســی آنای

ــرای فعالیــت و توســعه آنهــا مهیــا خواهــد   الزم ب
ــای  ــردازش داده ه ــیو و پ ــز آرش ــه مرک ــدی ک ــوص بازدی او در خص
ــد  ــان می ده ــا نش ــاهدات م ــرد: مش ــان ک ــت، خاطرنش ــواره ای داش ماه
مرکــز آرشــیو و پــردازش داده هــای ماهــواره ای مطابــق بــا برنامــه 
زمان بنــدی تعییــن شــده مراحــل پایانــی خــود را طــی می کنــد. 
زیرســاخت های ایــن مرکــز نصــب و راه انــدازی شــده اند و در ایــام 

پیــش رو عملیــات نرم افــزاری آن صــورت خواهــد گرفــت.
وی اظهــار داشــت: تمــام تجهیــزات ایــن مرکــز از تولیــدات داخلــی 
ــران طراحــی شــده اند.  ــان ای ــش بنی اســت کــه توســط شــرکت های دان
ــتای  ــه در راس ــت ک ــی اس ــی مهم ــی گام ــزات بوم ــتفاده از تجهی اس
اســتفاده از تــوان و ظرفیــت داخلــی برداشــته شــده اســت. در ایــن مســیر 
ــی توســط ایــن شــرکت ها در زمینــه توســعه  نیــز توفیقــات بســیار خوب

مراکــز داده بدســت آمــده اســت.
ــعه  ــی توس ــات عمران ــفندماه- عملی ــنبه -۲۲اس ــزود: روز پنچ ش او اف
ــوان و  ــتفاده از ت ــا اس ــز ب ــت نی ــز ماهدش ــی در مرک ــتگاه های فضای ایس
تخصــص بخــش خصوصــی آغــاز شــد و تــاش خواهیــم کــرد مطابــق بــا 
ــرداری برســد. ضمــن ایــن  ــه بهره ب زمان بنــدی مقــرر ایــن پــروژه نیــز ب
کــه هفتــه گذشــته عملیــات عمرانــی احــداث مراکــز فضایــی ســلماس و 

چنــاران بــا عقدقــرارداد بــا بخــش خصوصــی آغــاز شــد.

ســازمان بورس و اوراق بهادار از ۱۰ اســفندماه 
ورود بــه بــورس را مشــروط کــرد و طبــق اباغیه 
ایــن ســازمان، افــراد بایــد بــرای ورود به بــورس و 
معاملــه ســهام حتمــا در آزمــون پذیرفتــه شــوند. 
البتــه هنــوز منابــع آزمــون و اینکــه چــه افــرادی 
بایــد در آزمــون شــرکت کننــد مشــخص نیســت 
ــد  ــازه ورود می توانن ــراد ت ــن حــال اف ــا ای ــی ب ول
ــورد  ــد م ــون در چن ــرکت در آزم ــل از ش ــا قب ت

دســت بــه معاملــه بزننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، اباغیــه ای توســط 
بهــادار در روز ۱۰  اوراق  بــورس و  ســازمان 
اســفندماه منتشــر شــد کــه طبــق آن صــدور 
کــد بــرای مشــتریان جدیــد بعــد از یــک مــاه 
ــی ایــن افــراد در آزمــون انجــام  و بعــد از قبول
می شــود. آنچــه در اباغیــه مذکــور حائــز 
اهمیــت بــوده، ایــن اســت کــه مشــتریان جدید 
ــه  یــک مــاه پــس از صــدور کــد امــکان معامل
ــی در  ــتا، قبول ــن راس ــت. در ای ــد داش خواهن
آزمــون کانــون کارگــزاران یــا ســازمان بــورس 
شــرط صــدور کــد معاماتــی اســت. همچنیــن 
سیگنال فروشــی  می شــود  متعهــد  شــخص 
ــه  ــود ک ــدود می ش ــد مس ــرا ک ــد، زی و ... نکن
مســئوالن بــورس، دلیــل ایــن تصمیــم را نیــاز 
ــورس  ــه ب ــا ب ــش تازه وارده ــه تخصــص و دان ب
اعــام کــرده و می گوینــد بــا توجــه بــه اینکــه 
ــرمایه  ــازار س ــرمایه گذاری در ب ــا س ــن روزه ای
ــه وارد  ــرادی ک ــت اف ــن اس ــق دارد و ممک رون
ــته  ــی نداش ــش کاف ــوند دان ــازار می ش ــن ب ای
ــوع ســرمایه گذاری  ــن ن ــه ای باشــند و از آنجاک
نیازمنــد تخصــص و دانــش اســت، چنیــن 

ــه شــده اســت. تصمیمــی گرفت
البتــه ایــن اباغیــه اســتثناهایی هــم داشــت و 
شــامل خریــد و فــروش ســهام شــرکت های عرضه 

ــد  ــا درآم ــه و اوراق ب ــروش تس ــد و ف ــه، خری اولی
ــای  ــروش واحده ــد و ف ــن خری ــت و همچنی ثاب

می شــد. ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــورس از ســوی  ــور ســازمان ب ــم مذک تصمی
ــورد  ــم م ــاد و ه ــورد انتق ــم م ــان ه کارشناس
ــن  ــر ای ــان آن ب ــت. مخالف ــرار گرف اســتقبال ق
ــد در  ــی نبای ــن تصمیم ــه اوال چنی ــد ک باورن
ــراد را از  ــا اف ــود. ثانی ــام ش ــه اع ــب اباغی قال
حــق قانونی شــان کــه همــان خریــد و فــروش 
ســهام اســت محــروم می کنــد و دیگــر اینکــه 
ــازار ســرمایه  ــا قوانیــن ب برخــی بندهــای آن ب
ــکه،  ــر س ــا در روی دیگ ــت. ام ــارض اس در تع
موافقــان هســتند کــه اعتقــاد دارنــد ایــن 
اباغیــه بــه جلوگیــری از ورود کدهــای جدیــد 
کــه از بــازار ســرمایه آگاهــی ندارنــد و تشــویق 
ــد.  ــا می انجام ــمت کارگزاری ه ــه س ــا ب آن ه

جزییات آماده سازی آزمون ورود به بورس
ــو  ــرآور- عض ــا مه ــان حمیدرض ــن می در ای
ــاد  ــزاران- از ایج ــون کارگ ــره کان ــات مدی هی

یــک بانــک اطاعاتــی ســوال خبــر داد و گفــت: 
تاکنــون بعضــی از ســرمایه گذاران در بــازار 
ســرمایه فعالیــت مــی کردنــد بــدون اینکــه از 
تخصــص و دانــش کامــل در رابطــه بــا بعضــی 
ــند. در  ــوردار باش ــازار برخ ــای ب ــت ه از فعالی
ــادار از  ــورس و اوراق به ــن راســتا ســازمان ب ای
ــه  ــن زمین ــه در ای ــرد ک ــت ک ــون درخواس کان
ورود کنــد و کانــون بــرای ایــن موضــوع بــرای 
اقشــار خاصــی بانــک ســوال طراحــی میکنــد. 
ــت و در  ــده اس ــنهاد دهن ــون پیش ــه کان البت
ــوع  ــن موض ــورد ای ــد درم ــازمان بای ــت س نهای
تصمیم گیــری کنــد. بنابرایــن نظــر کانــون 
ــه ای را  ــوق حرف ــات ف ــه معام ــت ک ــن اس ای
بایــد افــرادی انجــام دهنــد کــه تبحــر زیــادی 
ــازار ســرمایه دارنــد. فــردی کــه تخصــص  در ب
و دانــش کافــی نــدارد نمــی توانــد وارد شــود. 
ــته ای  ــم رش ــه دیپل ــردی ک ــال از ف ــرای مث ب
آزمــون  اســت  ممکــن  دارد  مرتبــط  غیــر 
گرفتــه شــود امــا از فــردی کــه دکتــرای مالــی 
ــه  ــم؟ البت ــی بگیری ــه ازمون ــد چ ــته باش داش

ــد  ــن موضــوع در حــد پیشــنهاد اســت و بای ای
ــون  ــواالت آزم ــود. س ــرح ش ــازمان مط در س
موضوعــات مالــی اســت و حتمــا بــرای آن  
ــی  ــی م ــاب معرف ــوال و کت ــه س ــع و نمون منب
شــود. فــردی کــه وارد بــازار ســرمایه می شــود 
بایــد قوانیــن ابتدایــی بــازار ســرمایه را بدانــد و 
ــرادی کــه از تبحــر الزم برخــوردار نیســتند  اف
ــازار جــذب  بایــد بــه طــور غیــر مســتقیم در ب
شــوند و ســراغ صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری 

ــد. مشــترک برون
ــال  ــه امس ــرد ک ــد ک ــرآور تاکی ــه مه البت
ــات آن  ــون و جزیی ــی آزم ــت طراح ــد اس بعی

ــود. ــاده ش آم

خرید و فروش سهام مشروط
 به قبولی در آزمون

ایــن مباحــث درحالــی مطــرح می شــود کــه 
علــی صحرایی-مدیرعامــل بــورس اوراق بهــادار 
تهــران-در گفت وگــو بــا ایســنا، درمــورد اینکــه 
افــرادی کــه بــه تازگــی اقــدام بــه دریافــت کــد 
بورســی می کننــد، چــه زمانــی اجــازه معاملــه 
دارنــد، توضیــح داد: درحــال حــال حاضــر هــم 
ــورود کــد داده می شــود امــا  ــراد جدیدال ــه اف ب
ایــن افــراد فقــط می تواننــد در  حوزه هــای 
معاملــه  اوراق  و  صندوق هــا  اولیــه،  عرضــه 
کننــد و فقــط زمانــی می تواننــد ســهام خریــد 
و فــروش کننــد کــه در آزمــون پذیرفته شــوند.

وی بــه ایــن ســوال کــه آیــا از همــه 
ــخ  ــود، پاس ــه می ش ــون گرفت ــان آزم متقاضی
داد: احتمــاال افــرادی کــه دیپلــم دارنــد حتمــا 
بایــد در آزمــون شــرکت کننــد. البتــه جزئیــات 
ایــن موضــوع هنــوز مشــخص نیســت و شــرایط 

ــود. ــام می ش ــدا اع بع

قربانـی گفـت: وام های مسـکن، خـودرو و خرید کاال مشـمول 
مصوبـه تعویـق ۳ ماهـه بازپرداخـت وام ها نمی شـوند. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، پیمــان قربانــی 
ــر  ــه اخی ــریح مصوب ــه تش ــزی ب ــک مرک ــادی بان ــاون اقتص مع
شــورای پــول و اعتبــار در خصــوص تعویــق ۳ ماهــه بازپرداخــت 
تســهیات دریافتــی صاحبــان کســب و کار هــای کوچــک و نیــز 
اقســاط قرض الحســنه تمامــی اشــخاص در راســتای کاهــش آثــار 
ــا در کشــور پرداخــت. ــروس کرون اقتصــادی ناشــی از شــیوع وی

ــا در کشــور و  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب او گف
ــی  ــا تمهیدات ــود ت ــاز ب ــا، نی ــب و کاره ــر روی کس ــرات آن ب اث
ــه  ــده ب ــن پدی ــب اقتصــادی ای ــار و عواق در راســتای کاهــش آث
ــار  ــول و اعتب ــن منظــور شــورای پ ــه همی ــه شــود و ب کار گرفت
ــک  ــنهاد بان ــه پیش ــا ب ــفندماه 9۸، بن ــورخ ۱۳ اس ــه م در جلس
تســهیات  اقســاط  بازپرداخــت  بــرای  شــرایطی  مرکــزی، 
دریافتــی فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه صاحبــان کســب و کار های 
کوچــک و نیــز اقســاط قرض الحســنه کلیــه اشــخاص کــه طــی 
ــت ۱۳99  ــن ۱۳99 و اردیبهش ــفند ۱۳9۸، فروردی ــای اس ماه ه

ــرار داد. ــد ق ــورد تأیی ــرح و م ــود مط ــید می ش سررس
بـه  اسـفند   ۱۵ تاریـخ  در  مصوبـه  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  او 
بانک هـا  اسـاس  ایـن  بـر  افـزود:  شـد،  ابـاغ  عامـل  بانک هـای 
صـورت  در  هسـتند  موظـف  غیربانکـی  اعتبـاری  مؤسسـات  و 
درخواسـت مشـتریان مشـمول، نسـبت بـه اسـتمهال سـه ماهـه 
اقسـاط پرداختـی اقـدام کنند که در واقـع بهره منـدی از مزایای 
ایـن مصوبـه نیازمند درخواسـت مشـتری از بانک اسـت که سـاز 
بانـک  اعـام می شـود کـه پیشـنهاد  بانک هـا  و کار آن توسـط 
مرکـزی ایـن اسـت کـه در بانک هـا ایـن سـاز و کار حتی االمکان 

مبتنـی بـر روش هـای الکترونیکـی و غیرحضـوری باشـد.
معـاون اقتصـادی بانـک مرکـزی بـا تشـریح نحـوه بازپرداخت 
اقسـاط مذکـور گفـت: درواقـع چنانچـه فردی مشـمول اسـتفاده 
از ایـن مزایـا و متقاضـی تعویـق سـه ماهه مذکور باشـد، اقسـاط 
ایـن سـه مـاه را پرداخـت نمی کنـد و بـه جـای آن، ایـن اقسـاط 

را در انتهـای دوره بازپرداخـت اقسـاط پرداخـت کنـد؛ بـه عنوان 
مثـال اگـر پایـان دوره بازپرداخت تسـهیات یک شـخص به طور 
عـادی تـا پایـان شـهریور ماه سـال ۱۴۰۰ بوده اسـت با اسـتفاده 
از مزایـای ایـن مصوبه، سـه قسـط مربوطه بایسـتی در مهـر، آبان 

و آذر مـاه ۱۴۰۰ پرداخـت شـود.
او افـزود: مطابـق رویـه معمول، سـود تسـهیات توسـط بانک 
دریافـت می شـود؛ امـا بانک ها مجاز بـه دریافـت هیچگونه جریمه 

و کارمـزدی مربـوط به سـه مـاه به تعویـق افتاده نیسـتند.
معـاون اقتصـادی بانک مرکـزی ادامه داد: فقـط وام های قرض 
الحسـنه افـراد ماننـد تسـهیات ازدواج و نیـز تسـهیات دریافتی 
توسـط صاحبـان کسـب و کار هایـی که به دلیل شـرایط ناشـی از 
شـیوع ویـروس کرونـا بـا آسـیب مواجـه شـده اند و مصادیـق آن 
بـه تصویـب کمیتـه منتخـب دولت رسـیده اسـت، به شـرطی که 
بدهـی آن هـا تا تاریـخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۳9۸  در طبقه جاری قرار داشـته 
باشـد، می تواننـد اقسـاط سـه مـاه اسـفند ۱۳9۸ و فروردیـن و 
اقسـاط  بازپرداخـت  دوره  پایـان  از  پـس  را   ۱۳99 اردیبهشـت 
پرداخـت نماینـد؛ لـذا طبـق مصوبه شـورای پـول و اعتبار، سـایر 
وام هایـی نظیـر وام مسـکن، وام خـودرو، وام خریـد کاال مشـمول 
ایـن مصوبـه نبـوده و روال طبیعی خـود در بازپرداخت اقسـاط را 

داشـت. خواهند 

وی ادامــه داد: کســانی کــه می خواهنــد از ایــن مزایــا 
اســتفاده کننــد بایســتی بدهــی شــأن بــه بانک هــا و مؤسســات 
ــال ۱۳9۸ در  ــاه س ــخ اول دی م ــا تاری ــی ت ــاری غیربانک اعتب
ــزو  ــه ج ــانی ک ــذا کس ــد؛ ل ــته باش ــرار داش ــاری ق ــه ج طبق
ــز  ــته نی ــوده و در گذش ــی نب ــاب بانک ــوش حس ــتریان خ مش
اقســاط خــود را پرداخــت نکــرده و تســهیات آن هــا غیرجــاری 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــن مزای ــد از ای ــده، نمی توانن گردی
قربانـی افـزود: کارگـروه بررسـی و مقابله بـا پیامد های ناشـی 
از شـیوع ویـروس کرونـا )منتخـب دولـت( در مصوبـه مـورخ ۱9 
اسـفند مـاه خـود عناوین بخش ها و رسـته های کسـب و کار هایی 
کـه بـه طـور مسـتقیم از بیمـاری کرونـا دچار بیشـترین آسـیب 
شـده و شـامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسـهیات در 
اسـفند 9۸ و دو ماهـه اول سـال 99 شـده اند را بـه بانک مرکزی 
اعـام و بانـک مرکـزی نیـز ایـن عناوین را بـه بانک ها ابـاغ کرد.

معـاون اقتصـادی بانـک مرکـزی گفـت: بـر ایـن اسـاس ده 
عنـوان و رسـته مشـاغلی کـه می تواننـد از ایـن مزایـا اسـتفاده 
از  اعـم  آمـاده  غذا هـای  توزیـع  و  تولیـد  مراکـز  شـامل  کننـد 
رسـتوران ها، بوفه هـا، طباخـی، تاالر هـای پذیرایـی، قهوه خانه هـا، 
اغذیـه فروشـی ها )و مـوارد مشـابه بـه تشـخیص وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت(، مراکـز مربـوط بـه گردشـگری شـامل هتل ها، 
گردشـگری،  و  جهانگـردی  مجتمع هـای  هتل آپارتمان هـا، 
مراکـز  زائرسـراها،  مسـافرخانه ها،  مهمانسـراها،  مهمان پذیرهـا، 
خدماتـی  و  تفریحـی  و  پذیرایـی  و  اقامتـی  مراکـز  بوم گـردی، 
بین راهـی )و مـوارد مشـابه به تشـخیص وزارت میـراث فرهنگی، 
نقـل عمومـی مسـافر  و  گردشـگری و صنایـع دسـتی(، حمـل 
درون شـهری و بـرون شـهری اعـم از هوایـی، جـاده ای، ریلـی و 
دریایـی، دفاتـر خدمـات مسـافرتی و گردشـگری، تولیـد و توزیع 
پوشـاک، تولیـد و توزیـع کیـف و کفـش، مراکـز توزیـع آجیـل، 
خشـکبار، قنادی، بسـتنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع های ورزشـی 
و تفریحـی، مراکـز و مجتمع هـای فرهنگـی و آموزشـی و مراکـز 

تولیـد، توزیـع و فـروش صنایـع دسـتی هسـتند.

تازه واردهای بورس چه زمانی اجازه معامله دارند؟

وام مسکن و خودرو مشمول تعویق 3 ماهه اقساط نمی شوند

ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه ریی
ــا  ــروز جامعــه ایجــاد آرامــش ب ــی ام ــاز اصل نی
محوریــت آگاه ســازی دقیــق اســت، گفــت: 
ــق  ــع، دقی ــه موق ــانی ب ــا اطاع رس ــم ب موظفی
و صریــح در موضــوع کرونــا بــه جامعــه آرامــش 
ندهنــد  اجــازه  رســانه ها  بنابرایــن  دهیــم 
در موضــوع کرونــا بــه ســمت دو قطبــی و 
شــود.  کشــیده  سیاســی  جناح بندی هــای 

بــه گــزارش ایرنــا، جلســه رییــس جمهــوری 
بــا اعضــای دفتــر، مشــاورین و معاونیــن دفتــر 
ــری، هماهنگــی و  ــرای پیگی رییــس جمهــور ب
پشــتیبانی اقدامــات ملــی در مقابلــه بــا کرونــا و 
اقدامــات و پیگیری هــای اجتماعــی و رســانه ای 
در حضــور حجــت االســام و المســلمین دکتــر 
حســن روحانــی رئیــس جمهــور برگــزار شــد.

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رئیــس 
ــان  ــاوران و معاون ــور، مش ــس جمه ــر رئی دفت
دفتــر رئیــس جمهــور برگــزار شــد، موضوعــات 
موضوعــات  خصــوص  در  بویــژه  مختلــف 
تبلیغاتــی و رســانه ای مقابلــه کرونــا مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  روحانــی 
در  شــفاف  و  صریــح  دقیــق،  اطاع رســانی 
ــی  ــاز اصل ــت: نی ــا گف ــا کرون ــه ب ــه مقابل زمین
ــت  ــا محوری ــش ب ــاد آرام ــه ایج ــروز جامع ام
مشــارکت  افزایــش  و  دقیــق  آگاه ســازی 
ــا توصیه هــا و اقدامــات  عمومــی در همراهــی ب
ــت. ــا کروناس ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــورت گرفت ص

ــا بیــان اینکــه جریاناتــی  رییــس جمهــور ب
ــی  ــش روان ــم زدن آرام ــال بره ــه دنب ــروز ب ام
جامعــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: مــا موظــف 
هســتیم تاش هــای خالصانــه و فداکارانــه کادر 
درمانــی کشــور را کــه تاکنــون جــان بســیاری 

ــتر  ــیوع بیش ــع از ش ــد و مان ــات داده ان را نج
بیمــاری شــده اند را در کنــار انتقــادات و بیــان 

ــم. ــان دهی ــتی ها نش کاس
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد ابهامــات، شــبهات 
و تولیــد شــایعات بی اســاس بــرای ایجــاد 
ــردم  ــان م ــاف در می ــی و اخت ــای دوقطب فض
ــه همــه  ــن اســت ک ــه ای ــرد: منصفان ــد ک تأکی
اصحــاب رســانه و شــخصیت های سیاســی 
و مســئولین ذیربــط در ایــن حــوزه ضمــن 
اطاع رســانی دقیــق و انتشــار بــه هنــگام 
اخبــار بــه صــورت دقیــق و شــفاف بــه جامعــه، 
ــه  ــده مقابل ــاد ش ــایعات ایج ــبهات و ش ــا ش ب
کننــد و ایــن حقایــق را نیــز تبییــن کننــد کــه 
ــوزه ســامت  ــت در ح ــی دول ــات زیربنای اقدام

ــوده و  ــروز راهگشــا ب در ســال های گذشــته ام
کمــک حــال کادر درمانــی در مبــارزه بــا ایــن 

ــده اســت. ــاری ش بیم
ــانه و  ــاب رس ــی از اصح ــا قدردان ــی ب روحان
خبرنــگاران بخاطــر تاش هــا و اقدامــات انجــام 
شــده در رســانه های مختلــف اعــم از دیــداری، 
ــانه ها  ــرد: رس ــد ک ــوب تأکی ــنیداری و مکت ش
در ایــن رابطــه نقــش مهمــی بــر عهــده دارنــد 
ــه ســمت دو  ــه فضــا ب ــد ک ــاش کنن ــد ت و بای
قطبــی و جناح بندی هــای سیاســی کشــیده 
ــی  ــت اصل ــه مرجعی ــت ک ــت اس ــود. درس نش
اطاع رســانی بــا صــدا و سیماســت چــون 
مخاطــب چنــد ده میلیونــی دارد، امــا ایــن نافی 
ــت. ــانه ها نیس ــایر رس ــات س ــا و زحم تاش ه

رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه هیــچ 
کشــوری در دنیــا بــا شــرایط تحریمــی و فشــار 
حداکثــری کــه روی آن وجــود دارد تــوان 
ــه االن  ــترده را ک ــیوع گس ــن ش ــا ای ــه ب مقابل
ــت:  ــت، گف ــه نداش ــان را در برگرفت ــه جه هم
آیــا اطاع رســانی منصفانــه و حرفــه ای در 
ــر  ــراد از ه ــه اف ــن اســت ک شــرایط بحــران ای
ــواری روی  ــت موج س ــه قیم ــی ب ــی حت فرصت
جــان انســان ها بــرای تخریــب دولــت اســتفاده 
کننــد؟ اطاع رســانی منصفانــه و حرفــه ای 
ــه  ــن هم ــت گرفت ــه خدم ــرایط ب ــن ش در ای
تکنیک هــا و ظرفیت هــای رســانه ای بــرای بــاال 
ــه  ــت در مقابل ــا دول ــردم ب ــارکت م ــردن مش ب
بــا ایــن بیمــاری، تقویــت و بــاال بــردن روحیــه 
خادمــان ملــت در ایــن شــرایط خصوصــاً کادر 
ــی و بهداشــتی کشــور و تبییــن شــرایط  درمان

ــت. ــی اس ــت فعل ــور در موقعی کش
دارد  اشـــکالی  چـــه  افـــزود:  وی 
رســـانه ها بـــرای مـــردم تبییـــن کننـــد 
ــا و اقدامـــات ایـــن دولـــت  کـــه توانمندی هـ
در مقابلـــه بـــا کرونـــا بـــا وجـــود فشـــارهای 
ــانی  ــرات ضدانسـ ــکا و تأثیـ ــری آمریـ حداکثـ
ــم نســـبت  ــاال هـ ــا همیـــن حـ ــا تـ تحریم هـ
ــوده  ــن بـ ــورها افتخارآفریـ ــر کشـ ــه دیگـ بـ
ـــت و  ـــه دول ـــبت ب ـــردم را نس ـــا م ـــت. اینه اس
می کنـــد. امیـــدوار  و  دلگـــرم  نظام شـــان 

اینکــه همــه  بــه  اشــاره  بــا   روحانــی 
ــا هم اکنــون در حــال دســت و  کشــورهای دنی
ــا ایــن بیمــاری هســتند،  ــرم کــردن ب پنجــه ن
امــا شــرایط مــا بــا همــه شــرایط آنهــا متفــاوت 
ــا ایــن همــه تفــاوت حقیقــت  اســت، گفــت: ب
ــل  ــده قاب ــام ش ــات انج ــه اقدام ــت ک ــن اس ای

ــت. ــوده اس ــول ب قب

روحانی:

 نیاز اصلی جامعه ایجاد آرامش با 
محوریت آگاه سازی دقیق است
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شیرینی گل مینا

مواد الزم:
کره به دمای محیط رسیده                     ۱۰۰ گرم
پــودر قنــد                          ۸۰ گــرم
پودر کاسترد یا آرد                 ۱ قاشق غذا خوری
آرد                                   ۱۳۰ گــرم

آرد ذرت                                ۲ قاشق سوپخوری 
زرده تخــم مــرغ                             ۱ عــدد
وانیل ۴/۱                             قاشق چایخوری
پودر کاکائو                       ۲ قاشق غذا خوری

نزدیــک عیــد کــه میشــه، همــه دنبــال درســت 
کــردن شــیرینی هــای مخصــوص عیــد مــی 
گــردن. شــیرینی هایــی کــه هــم خوشــمزه باشــه 
و هــم درســت کردنشــون آســون باشــه. شــیرینی 
ــه عنــوان  هــای زیــادی وجــود داره کــه میشــه ب
شــیرینی عیــد از اون هــا اســتفاده کــرد. یکــی از 
ــه  ــا ک ــیرینی گل مین ــای ش ــی ه ــن ویژگ مهتری
اون رو بیشــتر محبــوب مــی کنــه اینــه کــه مــی 
ــت  ــف درس ــای مختل ــگ ه ــد اون رو در رن تونی
ــا  ــا م ــد. ب ــوع بدی ــون تن ــه شــیرینی ت ــد و ب کنی
همــراه شــوید تــا در ادامــه طــرز تهیــه شــیرینی 

ــم. ــاد بدی ــون ی ــگ رو بهت ــا دو رن گل مین
 

طرز تهیه:
 ۱ــ- همــه ی مــواد را چنــد دقیقــه در دمــای 
ــودر  ــرار دهیــد. در کاســه ای، کــره و پ محیــط ق
ــا  ــا اســتفاده از یــک لیســک ب قنــد را بریزیــد و ب
ــرغ و  ــم م ــپس زرده ی تخ ــد. س ــم بزنی ــم ه ه
ــم  ــد و ه ــه کنی ــا اضاف ــه آن ه ــز ب ــل را نی وانی
ــه آن  ــم ب ــترد و آرد ذرت را ه ــودر کاس ــد. پ بزنی

ــد. ــوط کنی ــواد مخل ــا ســایر م ــزوده و ب ــا اف ه
۲- آرد را دو بــار الــک کنیــد و بعــد کــم کــم 
ــواد را هــم  ــا دســت م ــد. ب ــه کنی ــواد اضاف ــه م ب
ــک  ــد و ی ــم برون ــورد ه ــه خ ــا ب ــا کام ــد ت بزنی

دســت شــوند.
ــاز  ــه ب ــا وردن ــه دســت آمــده را ب ــر ب ۳- خمی
کنیــد و آن را آمــاده ی قالــب زدن کنیــد. قالــب 
شــیرینی گل مینــا را برداریــد، آن را روی خمیــر 

قــرار دهیــد و فشــار دهیــد.
۴- بــرای دو رنــگ شــدن شــیرینی گل مینــا، 
ــو  ــودر کاکائ ــه آن پ ــد و ب ــر را برداری ۴/۱ خمی
ــرده و  ــن ک ــر را په ــپس خمی ــد. س ــه کنی اضاف
بــا قالــب کوچــک گل مینــا قالــب بزنیــد. آن هــا 
ــرار  ــاده ق ــای س ــای گل مین ــیرینی ه را روی ش

ــد. دهی
۵- فــر را در دمــای ۱۷۰ درجــه ســانتی گــراد 
گــرم کنیــد. روی ســینی فــر را بــا کاغــذ روغنــی 
بپوشــانید و شــیرینی هــا را روی آن بچینیــد. 
ــه مــدت ۱۵ دقیقــه داخــل فــر قــرار  ســینی را ب

دهیــد.
 

نکات کلیدی:
- بــرای آن کــه خمیــر شــیرینی خــوب قالــب 
بخــورد، قالــب شــیرینی گل مینــا را ابتــدا در آرد 
ــر را  ــتفاده از آن خمی ــا اس ــد ب ــد و بع ــرو کنی ف

قالــب بزنیــد.
ــر  ــا س ــیرینی ه ــه ش ــه ب ــد از ۱۰ دقیق - بع
ــر  ــا را از ف ــود آن ه ــده ب ــه ش ــر پخت ــد. اگ بزنی

ــد. ــارج کنی خ
ــن،  ــد از مارگاری ــی توانی ــره م ــای ک ــه ج - ب
روغــن جامــد و یــا روغــن صــاف قنــادی اســتفاده 

کنیــد.
- بــرای خــوش طعــم تــر شــدن و روشــن رنــگ 
تــر شــدن شــیرینی هــای گل مینــا مــی توانیــد از 
زعفــران اســتفاده کنیــد. رنــگ هــای خوراکــی مجاز 
هــم مــی تواننــد در رنگــی شــدن بیشــتر شــیرینی 
بــه شــما کمــک کننــد. کافــی اســت چنــد قطــره از 
رنــگ مــورد نظــر خــود را داخــل خمیــر شــیرینی 

گل مینــا بریزیــد و بعــد قالــب بزنیــد.
ــر  ــر اســت بعــد از درســت کــردن خمی - بهت
ــرار  ــدت ۱ ســاعت داخــل یخچــال ق ــه م آن را ب
ــه  ــا وردن ــا اســتراحت کنــد. بعــد آن را ب دهیــد ت

ــاز کنیــد و قالــب بزنیــد. ب
- از آن جایــی کــه خمیــر شــیرینی گل مینــا 
ــه  ــد ب ــی توانی ــدارد، م ــی ن ــه ورز دادن احتیاج ب
جــای هــم زدن مــواد بــا دســت، از غذاســاز و یــا 

ــرای هــم زدن مــواد اســتفاده کنیــد. میکســر ب
ــا ۱ قاشــق  ــد ب ــی توانی ــودر کاســترد را م - پ

ــد. ــن کنی ــوری آرد جایگزی غذاخ
ــزد و  ــی پ ــی زود م ــا خیل - شــیرینی گل مین
بــه مــدت زمــان زیــادی بــرای پخــت نیــاز نــدارد. 
ــرای  ــز ب ــر نی ــد از ماکروف ــی توانی ــه م در نتیج

ــد. ــردن آن اســتفاده کنی درســت ک
- بــرای خریــد قالــب گل مینــا در انــدازه هــای 
مختلــف مــی توانیــد بــه ســایت فروشــگاه ایــران 

کــوک مراجعــه کنیــد.
- بــرای تزییــن شــیرینی گل مینــا مــی توانیــد 
از مرواریــد خوراکــی اســتفاده کنیــد. کافــی اســت 
وســط هــر گل یــک مرواریــد خوراکــی قــرار دهید.

ــای شــیرینی  ــگ ه ــب رن ــد ترتی ــی توانی - م
ــن صــورت کــه  ــه ای ــد. ب ــا را عــوض کنی گل مین
آن قســمت از خمیــر را کــه بــه آن پــودر کاکائــو 
ــب شــیرینی گل مینــای  ــا قال ــد را ب ــه کردی اضاف
بزرگتــر، و خمیــر ســاده را بــا قالــب کوچــک تــر 
بــرش بزنیــد تــا ترکیــب رنــگ شــیرینی هایتــان 

ــر شــود. متنــوع ت
- شــیرینی گل مینــا بــه دلیــل خشــک بــودن 
ــیرینی  ــت ش ــی اس ــادی دارد. کاف ــدگاری زی مان
ــرار  ــرف در دار ق ــده را داخــل ظ ــی مان ــای باق ه

ــد. ــد و در جــای خشــک نگهــداری کنی دهی
منبع: ایران کوک

چهار پنجم هیات علمی ها سال آینده در 
دانشگاه های کمتر برخوردار جذب می شوند

معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت بـا اعـام اینکـه سـال آینـده چهـار 
پنجـم جـذب اعضـای هیـات علمـی در دانشـگاههای کمتـر برخـوردار 
صـورت خواهـد گرفـت، گفـت: ایـن دانشـگاه هـا به اعضـای هیـات علمی 

بالینـی بیشـتر نیـاز دارند. 
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر علـی اکبـر حـق دوسـت ضمـن بیـان ایـن 
مطلـب به سیاسـت وزارت بهداشـت بـرای تکمیل نیاز دانشـگاههای کمتر 
برخـوردار بـه اعضـای هیـات علمـی اشـاره کـرد و افـزود: تصمیـم وزارت 
بهداشـت بـر ایـن اسـت برای رفـع نیـاز دانشـگاه های علوم پزشـکی کمتر 
برخـوردار کـه نتوانسـته اند نیروهـای مورد نیاز خـود را از طریـق فراخوان 
عمومـی در دانشـگاه جـذب کننـد دوره هـای تکمیلـی را بـرای رفـع نیاز 
ایـن دانشـگاهها بـه اعضای هیـات علمی اعـام کنـد. وی در ادامه تصریح 
کـرد: لـذا برنامـه مـا این اسـت که سـال آینـده فقط بـرای دانشـگاه های 
کمتـر برخـوردار و مناطـق محـروم و جذب هیـات علمی خواهیم داشـت.

معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت در خصـوص امـکان اعـام فراخـوان 
کلـی بـرای جـذب هیات علمی در تمامی دانشـگاه های علوم پزشـکی این 
کشـور در سـال آینـده نیز گفـت: در واقـع چهارپنجم جذب نیـروی هیات 
علمـی مـا در سـال 99 در دانشـگاه هـای علوم پزشـکی کمتر برخـوردار و 

مناطـق محـروم صورت خواهـد گرفت.
دکتـر حق دوسـت با اشـاره بـه امتیازات وزارت بهداشـت بـرای اعضای 
هیـات علمـی در مناطـق محـروم یـا دانشـگاه هـای کمتـر برخـوردار نیز 
گفـت: در ایـن زمینـه قوانین و آیین نامـه هایی در وزارت بهداشـت وجود 
دارد کـه بـر اسـاس آن امتیـازات و مشـوق های زیادی بـرای اعضای هیات 
علمـی کـه در ایـن دانشـگاه ها مشـغول خدمـت هسـتند در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت،  یکـی از مشـوق ها ایـن اسـت کـه جذب ایـن اعضـای هیات 
علمـی در دانشـگاه هـا راحـت تـر صـورت می گیـرد؛ ضمـن اینکـه پایـه 
حقـوق ایـن افراد بـه دلیل خدمـت در این مناطق بیشـتر از سـایر اعضای 

هیـات علمی دانشـگاه ها اسـت.
معاون آموزشـی وزارت بهداشـت همچنین خاطرنشـان کرده است: یکی 
دیگـر از مشـوق هـای وزارت بهداشـت بـرای اعضـای هیات علمی مشـغول 
خدمـت در دانشـگاه هـای کمتر برخـوردار این اسـت که امـکان کار آزاد در 

بیمارسـتانهای خصوصـی و کار در مطـب بـرای این افراد وجـود دارد.
دکتـر حـق دوسـت در پایـان تاکید کـرد: دانشـگاه های علوم پزشـکی 
کمتـر برخـوردار بیشـتر از جهت تعـداد اعضای هیات علمـی در دوره های 

بالینـی بـا کمبود مواجه هسـتند.

پیشرفت 7۰ درصدی مرمت و بازسازی خانه 
تاریخی سرخه ای تبریز

 مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی آذربایجـان 
شـرقی از پیشـرفت ۷۰ درصـدی مرمـت و بازسـازی خانه تاریخی سـرخه 

ای تبریـز خبـر داد.
بـه گـزارش مهـر، مرتضی آبـدار در جمـع خبرنگاران با اشـاره بـه اهمیت 
مرمـت خانه هـای تاریخـی در راسـتای حفـظ و احیـای بافـت سـنتی تبریز، 
ادامـه داد: تبریـز، شـهر خانه هـای تاریخی و بـه بیان دیگر، ویتریـن خانه های 
تاریخـی ایـران اسـت کـه بـا وجـود از دسـت دادن بخـش عمـده بناهـا و 
خانه هـای تاریخـی در زلزله هـای مهیب گذشـته، همچنان به عنوان بهشـت 

خانه هـای فاخـر قجـری شـهرت دارد.
او در ادامـه بـا بیـان اینکـه اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی اسـتان طـی سـال های اخیـر موفـق بـه احیـا و بازسـازی 
تعـداد قابـل توجهـی از خانه هـای تاریخـی تبریـز و اسـتان شـده اسـت، 
بـه تکمیـل بخـش عمـده ای از مرمت خانـه تاریخی سـرخه ای نیز اشـاره 
کـرد و گفـت: مرمـت ایـن خانـه فاخـر، از خـرداد ماه سـال 9۶ آغـاز و در 
سـال 9۷ بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱9۰ میلیون تومان توسـط معاونـت میراث 

فرهنگـی اسـتان تـداوم یافت.
آبـدار اضافـه کـرد: با توجـه بـه سیاسـت اداره کل در خصـوص احیای 
اماکـن تاریخـی، ایـن خانه در سـال ۱۳9۸ پـس از طی مراحـل قانونی به 
منظـور مرمـت، احیـا و ایجـاد کاربـری هتـل بوتیـک به بخـش خصوصی 
واگـذار شـده اسـت که عملیـات اجرایـی آن از تیرماه سـال جـاری آغاز و 

تـا کنـون در مجمـوع ۷۰ درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان در 
خصـوص اقدامـات انجـام گرفتـه در آخرین مراحـل مرمتی خانـه تاریخی 
سـرخه ای گفـت: در آخریـن اقدامات انجـام گرفته مراحلی نظیـر قابندی 
دیوارهـای جانبـی حیـاط، اجـرای پـی سـنگی زیر قابنـدی، خاکبـرداری 
کـف حیـاط به ارتفـاع ۵۰ سـانتی متر، کوبیدن بسـتر حیـاط، اجرای کف 
سـازی بـا سـنگ اسـپراخون، اجرای حـوض در داخـل حیاط، برداشـت و 

طراحـی حیـاط خانـه و … انجـام گرفته اسـت.

باز بودن مدارس در تابستان در کمیسیون آموزش 
مجلس بررسی می شود

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس از بررسـی موضـوع 
فعالیـت مـدارس در فصـل تابسـتان در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات 

مجلـس خبـر داد. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، محمـد مهـدی زاهدی بـا اشـاره بـه تعطیلی 
بـر ضـرورت جبـران عقـب  مکـرر مـدارس در سـال تحصیلـی 99-9۸ 
ماندگـی درسـی دانش آمـوزان تأکید و تصریـح کرد: باز بـودن مدارس در 
تابسـتان سـال آینـده در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس بررسـی 
می شـود و قطعـا اگـر بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه بـرای جبـران تحصیلی 

دانش آمـوزان نیـاز اسـت مـدارس بـاز باشـد، پیگیـری خواهیـم کرد.
نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی اضافـه کـرد: تـا 
ابـد نمی توانیـم به صـورت سـنتی آمـوزش بدهیـم و کشـور هـر روز دچار 

حـوادث غیرمترقب هـای اسـت و تعطیلی هـای زیـادی هـم داریـم.
رئیـس کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس  با بیـان اینکه امیدواریم 
کرونـا بـه فرصت در کشـور تبدیل شـود و سیسـتم آموزشـی کشـور ارتقا 
پیـدا کنـد، گفت: باید به سـمت روش های نوین روز در سیسـتم آموزشـی 

کشـور حرکت کنیـم و از آن ها الگـو بگیریم.

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس گفــت: رتبه بنــدی معلمــان کنــار 
ــت  ــون مدیری ــازات قان ــا امتی ــد ت ــته ش گذاش
اختــاف  باعــث  کار  ایــن  و  شــود  اعمــال 
ــتادی ها  ــان و س ــان معلم ــوق می ــش حق فاح

ــت.  ــده اس ش
بــه گــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی 
و  معلمــان   بنــدی  رتبــه  حــذف  دربــاره 
ــار  ــد اظه ــکام جدی ــدور اح ــه ص ــراض ب اعت
ــون  ــم قان ــل ده ــازات فص ــال امتی ــرد: اعم ک
مدیریــت خدمــات کشــوری پیــش از ایــن 
ــت اعمــال شــده  ــدان دول ــرای بیشــتر کارمن ب
ــوزش  ــازات در آم ــن امتی ــون ای ــود و هم اکن ب
ــفانه در  ــه متاس ــال شــد ک ــم اعم ــرورش ه وپ

ــد. ــل کردن ــد عم ــیار ب ــرای آن بس اج
وی افــزود: بــا اعمــال امتیــازات قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری، طــرح رتبــه 
ــن کار در حــق  ــا ای ــد و ب ــار زده ش ــدی کن بن
ــاف  ــان اجح ــی معلم ــی یعن ــای آموزش نیروه
ــه  ــد در حالیک ــر ش ــتادی ها بهت ــرایط س و ش
ــه  ــود و ب ــس ب ــاع برعک ــدی اوض ــه بن در رتب
ــد. ــتری می ش ــه بیش ــی توج ــای آموزش نیروه

عباســی ادامــه داد: هــم  اکنــون رتبه بنــدی 
قانــون  امتیــازات  تــا  گذاشــته اند  کنــار  را 
مدیریــت را اعمــال کننــد، ایــن ناپختگــی بــود 

ــت  ــتند درس ــم نتوانس ــت را ه ــون مدیری و قان
ــد. اعمــال کنن

نامه رییس کمیسیون آموزش برای 
حرکت در مسیر قانون

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس گفــت: اقدامــی کــه آمــوزش و پــرورش 
انجــام داده دور زدن قانــون اســت، هــم اکنــون 
شــرایط کشــور تحــت تاثیــر کروناســت و 
کمیســیون آمــوزش مجلــس جلســه ای نــدارد 
امــا آقــای زاهــدی رییــس کمیســیون نامــه ای 
ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ــا وزی ــت ت ــته اس نوش
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی براســاس 

ــد. ــون عمــل کنن قان

اختالف حقوق معلمان و ستادی ها 
بیشتر شد

قانــون  امتیــازات  داد:  ادامــه  عباســی 
رتبه بنــدی  از  کشــوری  خدمــات  مدیریــت 
مجزاســت و نمــی تــوان امتیــازات قانــون 
ــاب و  ــدی حس ــه بن ــه رتب ــر پای ــت را ب مدیری
اعــام کــرد کــه درصــدی از آن بــا رتبــه بنــدی 
اعمــال شــده اســت ایــن باعــث ایجــاد اختــاف 
ــوزش و  ــتاد آم ــا س ــان ب ــن معلم ــوق بی حق
ــا  ــا ب ــاف آنه ــر اخت ــه مهمت ــرورش و از هم پ
ســایر کارمنــدان دولــت مــی شــود کــه نوعــی 

ــی شــود. ــث دلســردی م ــوده و باع ــض ب تبعی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر در ایــن ماجــرا 
ســازمان  یــا  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
برنامــه و بوجــه مقصــر باشــد، آمــوزش و 
پــرورش بایــد واکنــش نشــان دهــد، گفــت: اگر 
ــد  ــرورش می گوین ــوزش و پ هــم مســئوالن آم
ــت و  ــون مدیری ــازات قان ــوان امتی ــه نمی ت ک
ــرد  ــرا ک ــم اج ــوازات ه ــه م ــدی را ب ــه بن رتب
چــرا بــه مجلــس کــه قانونگــذار اســت، اعــام 
ــدام  ــه اق ــی نمی شــود ک ــن دلیل ــد، ای نمی کنن
غیرقانونــی انجــام داده و رتبــه بنــدی را حــذف 

ــد. کنن
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــه  ــم ک ــازه نمی دهی ــرد: اج ــان ک ــس بی مجل
ســازمان اداری و اســتخدامی، برنامــه و بودجــه 
ــدام  ــرورش خودســرانه اق و وزارت آمــوزش و پ
ــدی را  ــه بن ــک روز رتب ــوان ی ــی ت ــد نم کنن
مصــوب کــرد و روز دیگــر بــه بهانــه امتیــازات 
ــون مدیریــت آن را حــذف کــرد، امتیــازات  قان
ــد  ــز بای ــات کشــوری نی ــت خدم ــون مدیری قان
دقیــق اعمــال شــود، اجــرا نکــردن آن بســیار 
بهتــر از بــد اجــرا کــردن بــود؛ هــم اکنــون مــا 
در مجلــس نیســتیم، در جلســه هیئــت رئیســه 
ــوع را  ــن موض ــا ای ــده حتم ــه آین ــرای هفت ب

بررســی می کنیــم.

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــدی  ــون رتبه بن ــفانه قان ــت:  متاس ــس گف مجل
معلمــان بــه درســتی اجرایــی نشــد و نتیجــه آن 
نارضایتــی بســیاری از فرهنگیــان بــوده اســت. 

بــه گــزارش خانــه ملت، ســیدحمایت میــرزاده   
در مــورد همپوشــانی بخشــنامه افزایــش حقــوق 
ــدی  ــت: رتبه بن ــان گف ــدی معلم ــرح رتبه بن و ط
معلمــان و افزایــش ۵۰ درصــدی حقــوق معلمــان 
دو مبحــث جداگانــه هســتند کــه در هفتــه 
گذشــته ایــن موضــوع مــورد اعتــراض و نارضایتی 

فرهنگیــان قــرار گرفتــه اســت.
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس شــورای 
اســامی در مــورد رتبه بنــدی معلمــان افــزود: 
ــه  ــت ک ــون اس ــک قان ــان ی ــدی معلم رتبه بن
در مــاده ۶۳ برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، 
توســعه  ســند  در  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
در  اســت،  شــده  تاکیــد  آن  بــه  بنیادیــن 
سیاســت های کلــی آمــوزش و پــرورش بــه 
موضــوع رتبه بنــدی معلمــان اشــاره شــده 
معلمــان  رتبه بنــدی  پرونــده  بایــد  اســت؛ 
بســته و اجرایــی شــود و دولــت بودجــه مــورد 

ــد. ــه کن ــرح را تهی ــن ط ــاز ای نی

نارضایتی فرهنگیان از نحوی اجرای 
رتبه بندی

وی ادامــه داد: افزایــش ۵۰ درصــدی حقــوق 

بایــد مشــمول حــال کل فرهنگیــان از معلمــان 
ــوزش و  ــی آم ــتگاه های اجرای ــا دس ــه ت گرفت
ــدی  ــون رتبه بن ــفانه قان ــد؛ متاس ــرورش باش پ
ــی نشــد و نتیجــه  ــه درســتی اجرای معلمــان ب
آن نارضایتــی بســیاری از فرهنگیــان بــوده 

اســت.
اجرایــی نشــدن  از  بــا گایــه  میــرزاده 
درســت قانــون رتبه بنــدی معلمــان گفــت: 
ــال  ــد در س ــان بای ــدی معلم ــه بن ــون رتب قان
ــه  ــا ب ــا بن ــید  ام ــرا می رس ــه اج ــه مرحل 9۶ ب
ــت  ــورت نگرف ــدی ص ــه بن ــن رتب ــی ای دالیل
و بــه ســال9۸ موکــول شــد در ایــن بیــن 
بســیاری  از بازنشســتگان کــه در ســال 9۶ 

ــدم  ــه  ع ــراض ب ــا 9۸ بازنشســته شــدند اعت ت
ــد. ــدی دارن ــوق رتبه بن ــش حق ــت افزای دریاف

رتبه بندی معلمان اقدامی موثر در 
راستای تقویت روحیه معلمان برای 

آموزش مدرن و پیشرفته است
وی ادامــه داد: رتبه بنــدی معلمــان اقدامــی 
ــان  ــه معلم ــت روحی ــتای تقوی ــر در راس موث
ــا  ــت ت ــرفته اس ــدرن و پیش ــوزش م ــرای آم ب
جایــی کــه فضــای رقابتــی منجــر بــه پیشــرفت 
علــم و دانــش در مــدارس باشــد همانطــور کــه 
ــع  ــک مقط ــگاه ها در ی ــاتید در دانش ــه اس هم
ــار و....  ــه اســتاد، اســتاد ی و ســمت نیســتند ب

ــرای  ــون ب ــن قان ــد ای ــوند؛ بای ــیم می ش تقس
ــی شــود. ــم اجرای ــان ه معلم

ــادآور  ــم ی ــس ده ــردم در مجل ــده م نماین
شــد: در حــال حاضــر بحــث بــر ســر این اســت 
ــوق،  ــش حق ــه بخشــنامه ۵۰ درصــدی افزای ک
ــاک  ــر م ــود؟ اگ ــان می ش ــمول فرهنگی مش
فقــط افزایــش ۵۰ درصــدی حقــوق فرهنگیــان  
بــود پــس چندیــن ســال بحــث و گفــت و گــو 
بــرای چــه  رتبه بنــدی معلمــان  در مــورد 
منظــوری بــوده اســت؟ اجرایــی نشــدن قانــون 
رتبه بنــدی معلمــان موجــب ایجــاد بدبینــی و 

ــود . ــان می ش ــدی فرهنگی ناامی
میــرزاده تاکیــد کــرد: اشــکاالتی درموضــوع 
ــدی  ــش ۵۰ درص ــان و افزای ــدی معلم رتبه بن
ــن  ــت  ای ــد دول ــه بای ــده ک ــش آم ــوق پی حق

ــد. ــی کن ــع و آن را اجرای ــکاالت را رف اش
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــوان  ــه عن ــته ب ــه گذش ــت:  هفت ــس گف مجل
نامــه ای  فرهنگــی  کمیســیون  ســخنگوئی 
ــردم  ــال ک ــوری ارس ــت جمه ــر ریاس ــه دفت ب
ایــن موضــوع را مطــرح کــردم؛ برخــی از 
معلمــان اعتــراض دارنــد بــه حــذف آیتــم 
ــاز  ــم ب ــوع ه ــن موض ــه ای ــه ای ک ــغل حرف ش
می گــردد بــه مبحــث رتبه بنــدی معلمــان، 
ــان از  ــدی معلم ــن تفاســیر رتبه بن ــام ای ــا تم ب
ابتــدا بــه درســتی اجرایــی نشــده اســت،  بایــد 
ــرار  ــر ق ــد و اگ ــاح می کردن ــن آن را اص قوانی
ــدی  ــش ۵۰ درص ــنامه افزای ــرای بخش ــه اج ی
ــدی را  ــه بن ــث رتب ــد مبح ــت نبای ــوق اس حق

ــد. ــث کنن ــن بح وارد ای

ــاره  ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم ــاور وزی مش
ــال  ــر و احتم ــام اخی ــدارس در ای ــت م وضعی
تغییــر در برگــزاری امتحانــات و تاخیــر در 
پایــان زمــان آمــوزش در ایــن ســال تحصیلــی 
گفــت: تــا کنــون یــک مــاه تعطیلــی داشــته ایم 
ــم  ــوروز ه ــد ن ــد از عی ــت بع ــن اس ــه ممک ک
بــرای  را  یابــد. حداقــل ۵ ســناریو  تــداوم 
ــم.  ــی کرده ای ــل پیش بین ــای محتم وضعیت ه
ــادی در  ــول عم ــنا، عبدالرس ــزارش ایس ــه گ ب
ایــن بــاره افــزود: اولیــن ســناریو، تشــکیل کاس ها 
بعــد از ۱۵ فروردیــن اســت. بــه ایــن ترتیــب یــک 
مــاه وقفــه اســفند مــاه را داریــم کــه بــا آمــوزش در 
فضــای مجــازی، ارتبــاط معلمــان بــا دانش آمــوزان 
و آمــوزش تلویزیونــی تــا حدی جبران شــده اســت 
و پیــش بینــی شــده ۵ شــنبه ها هــم در صــورت 
ــه روزهــای آمــوزش افــزوده  بازگشــایی مــدارس ب
شــوند. در ایــن صــورت تغییــر چندانــی در برنامــه 

امتحــان نخواهیــم داشــت.
مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: 
البتــه پیشــنهاد کردیــم بــا توجــه بــه یــک مــاه 
تعطیلــی اســفند، امتحانــات بــه جــای روزهــای 
و  برگــزار  خــرداد   ۱۷ از  خــرداد،  ابتدایــی 

ــا ۲۰ روز معــوق شــود. کنکــور هــم ۱۵ ت

ــن  ــت ای ــرار اس ــه ق ــان اینک ــا بی ــادی ب عم
ــن  ــورای معاونی ــنبه در ش ــروز ش ــناریوها ام س
نهایــی شــود گفــت: ســناریوی بعــدی ایــن اســت 
ــه  ــود و ب ــاز ش ــدارس از اول اردیبهشــت ب ــه م ک
همیــن نســبت آزمون هــا بــا تاخیــر برنامــه ریــزی 
می شــوند و پیشــنهاد می شــود کنکــور هــم یــک 
تــا دو هفتــه بــه تعویــق بیفتــد و نیمــه خــرداد تــا 
ــم. ــرای آن پیــش بینــی کردی اواخــر خــرداد را ب

وی افــزود: اگــر تــا آخــر خــرداد هــم 
ــه  ــد ب نتوانیــم کاس هــا را تشــکیل دهیــم بای
برگــزاری آزمون هــا در مــرداد و شــهریور فکــر 

ــا  ــرداد ی ــم در م ــون سراســری ه ــم و آزم کنی
شــهریور برگــزار شــود. البتــه بایــد حواســمان 
باشــد بــه ســال تحصیلــی بعــد آســیب نرســاند.

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم مشــاور وزی
ــن اســت کــه تشــکیل  ــا ای اینکــه پیشــنهاد م
کاس حضــوری بــرای رفــع اشــکال حتمــا در 
برنامه هــا باشــد گفــت: حتــی اگــر بعــد از عیــد 
کاس هــا بــاز هــم بــا تاخیــر شــروع شــد بایــد 
ــع اشــکال گذاشــته و بعــد  ــرای رف فرجــه ای ب

ــات برگــزار شــود. امتحان
عمــادی ادامــه داد: ایــن موضوعــات در 

ــث  ــه بح ــن وزارتخان ــورای معاونی ــات ش جلس
می شــود و در نهایــت بایــد در ســتاد ملــی 
ــی  ــتاد مل ــود. س ــی ش ــه بررس ــم ب ــا ه کرون
مدیریــت کرونــا اختیــار دارد کــه اجــازه دهــد 
تقویــم آموزشــی یــا زمــان کنکــور بــه تعویــق 

ــود. ــاذ ش ــات الزم اتخ ــد و تصمیم بیفت
وی دربــاره نقــش معلمــان در ایــن ایــام 
ــط  ــد و توس ــی ش ــه طراح ــه ای ک ــت: برنام گف
مدیــران مــدارس مراقبــت می شــود ایــن اســت 
ــق  ــوز از طری ــش آم ــم و دان ــاط معل ــه ارتب ک
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی برقــرار 
باشــد. تــا جایــی کــه در اســتان ها رصــد شــده 
ایــن ارتبــاط برقــرار اســت و طــوری نبــوده کــه 

معلمــان اقدامــی نکــرده باشــند.
ــزود:  ــرورش اف ــوزش و پ ــر آم ــاور وزی مش
مدیــران مــدارس و ملعمــان اهمیــت ایــن 
ــن  ــد و ای موضــوع را بســیار ســریع درک کردن

ــد. ــی نکردن ــق تلق ــی مطل ــام را، تعطیل ای
عمــادی در برنامــه تلویزیونــی پرسشــگر 
دربــاره حقــوق معلمــان غیردولتــی، حــق 
خریــد  مــدارس،  مســتخدمین  التدریــس، 
خدماتــی هــا و ... گفــت: تعطیــات اضطــراری 
ــا کار  ــکاران م ــه هم ــن اینک ــت. ضم ــوده اس ب
غیرحضــوری انجــام داده انــد و چــون تعطیــات 
ــان آن  ــس خواه ــچ ک ــوده و هی ــته ب ناخواس
نبــوده بنابرایــن حــق الزحمــه معلمــان و ایــن 

ــت خواهــد شــد. ــل پرداخ گروه هــا کام

ـــه  ـــا ادام ـــر تعطیلی ه ـــت: اگ ـــوم گف ـــی وزارت عل ـــاون آموزش مع
ـــی  ـــوزش الکترونیک ـــد آم ـــد دی ـــود بای ـــر ش ـــد و طوالنی ت ـــدا کن پی
ــورت  ــن صـ ــد در ایـ ــد پوشـــش دهـ ــدار می توانـ ــه مقـ ــا چـ تـ

تمدیـــد تـــرم جـــزو گزینه هـــا اســـت. 
ـــاون آموزشـــی  ـــق مع ـــی صدی ـــی خاک ـــزارش تســـنیم، عل ـــه گ ب
وزارت علـــوم گفـــت: تـــا کنـــون تعـــدادی از دانشـــگاه ها 
توانســـته اند بـــا آمـــوزش الکترونیکـــی ایـــن عقـــب افتادگـــی را 

جبـــران کننـــد. 
ــن دارد  ــه ایـ ــتگی بـ ــی بسـ ــد فعلـ ــه رونـ ــزود: ادامـ وی افـ
کـــه وضعیـــت کشـــور در نیمـــه دوم فروردیـــن چگونـــه باشـــد. 
ـــد و  ـــایی بده ـــازه بازگش ـــا اج ـــت کرون ـــی مدیری ـــتاد مل ـــر س اگ
ـــق و  ـــه تعوی ـــازی ب ـــاال نی ـــد احتم ـــرار باش ـــوری برق ـــوزش حض آم

ــد.  ــرم نباشـ ــردن تـ طویل کـ

طوالنی شدن ترم تحصیلی دانشگاه ها به این شرط!
وی افـــزود: امـــا اگـــر شـــرایط بـــه گونـــه ای باشـــد کـــه 
ــد  ــود بایـ ــر شـ ــد و طوالنی تـ ــدا کنـ ــه پیـ ــا ادامـ تعطیلی هـ
دیـــد آمـــوزش الکترونیکـــی تـــا چـــه مقـــدار می توانـــد 
ـــا  ـــزو گزینه ه ـــرم ج ـــد ت ـــورت تمدی ـــن ص ـــد در ای ـــش ده پوش

اســـت. 
ــن  ــم ۱۵ فروردیـ ــر نتوانیـ ــه داد: اگـ ــق ادامـ ــی صدیـ خاکـ
ـــد ببینیـــم تعطیـــات چـــه  ـــایی کنیـــم بای دانشـــگاه ها را بازگش
مقـــدار طـــول می کشـــد و آن موقـــع بایـــد تصمیم گیـــری 

شـــود. 

آموزش الکترونیک موفق از 70 تا 20 درصد 
ـــازی  ـــوزش مج ـــاخت های آم ـــودن زیرس ـــا نب ـــاره مهی وی درب
گفـــت: دانشـــگاه های مـــا ســـه دســـته اند نخســـت آنهـــا کـــه 
ــاخت های  ــد و دارای زیرسـ ــی دارنـ ــوزش الکترونیکـ ــه آمـ تجربـ
الزم هســـتند. دســـته دوم، دانشـــگاه های نســـبتا بزرگتـــر و 
مراکـــز اســـتان اند کـــه آمـــوزش الکترونیکـــی نداشـــته اند امـــا 
زیرســـاخت های داشـــته در ایـــن دو هفتـــه بـــه خوبـــی جلـــو 
رفته انـــد و تـــا ۷۰ درصـــد آمـــوزش الکترونیکـــی اجـــرا شـــده 
ـــک  ـــا کوچ ـــیس ی ـــازه تاس ـــگاه های ت ـــوم، دانش ـــته س ـــت. دس اس
ـــق  ـــد موف ـــا ۲۰ درص ـــا ت ـــد اینه ـــاخت ندارن ـــه زیرس ـــتند ک هس

بـــه آمـــوزش الکترونیکـــی شـــده اند.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم افــزود: از ابتــدای بحــران 

ــا عنــوان آمــوزش الکترونیکــی کــه  کارگروهــی تشــکیل دادیــم ب
ــه  ــد. دانشــگاه هایی ک ــت دارن ــتاد مجــرب در آن عضوی ــت اس هف
متقاضی انــد و زیرســاخت ندارنــد و بــه آمــوزش نیــاز دارنــد بایــد 

ــد.  ــت کنن ــاوره دریاف ــه و مش ــاس گرفت ــروه تم ــا آن کارگ ب
وی بـــا بیـــان اینکـــه موسســـاتی هـــم داریـــم کـــه آمـــوزش 
الکترونیکـــی می دادنـــد، این هـــا اعـــام کرده انـــد حاضرنـــد 
ــت:  ــد، گفـ ــرار دهنـ ــگاه ها قـ ــار دانشـ ــان را در اختیـ امکاناتشـ
ــا  ــرکت ها یـ ــه شـ ــگاه ها بـ ــدادی از دانشـ ــم تعـ ــون هـ ــا کنـ تـ
ـــات  ـــا خدم ـــده و از آنه ـــل ش ـــر وص ـــات دیگ ـــگاه ها و موسس دانش
ـــان  ـــگاه فرهنگی ـــای دانش ـــت امن ـــو هیئ ـــد. عض ـــت می کنن دریاف
ـــه  ـــان از ۲۲ ب ـــگاه فرهنگی ـــه دانش ـــن ورود ب ـــش س ـــاره افزای درب
ـــه  ـــدارم ک ـــی ن ـــون اطاعات ـــاره اکن ـــن ب ـــت: در ای ـــال گف ۲۴ س
اعـــام کنـــم. در جلســـه هیئـــت امنـــای دانشـــگاه فرهنگیـــان فقـــط 
ـــتور کار  ـــم در دس ـــن موضـــوع ه ـــردم و ای ـــه شـــرکت ک ـــک مرتب ی
ـــرار  ـــود هفتـــه گذشـــته جلســـه هیئـــت امنابرق ـــا ب نبـــوده اســـت. بن

ـــد.  ـــو ش ـــر، لغ ـــات اخی ـــطه تعطی ـــه واس ـــا ب ـــد ام باش

رتبه بندی را که به نفع معلمان بود حذف کردند 

میرزاده:

افزایش 5۰ درصدی حقوق فرهنگیان

۵ سناریوی پیشنهادی آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس در سال99 :

تعویق دو هفته ای زمان برگزاری کنکور

احتمال تمدید ترم دانشگاه ها در صورت تداوم تعطیلی ها 
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۱۰ حرکت ورزشی ساده؛ در 
روزهای قرنطینه خانه را به باشگاه 

ورزشی تبدیل کنیم

تمرین هوازی بدون تجهیزات در منزل
۱. تمریــن ســوپرمن: بــه روی شــکم بخوابیــد. 
دســت ها و پاهــا را در یــک زمــان بــه ســمت بــاال 
ببریــد. بــرای ایــن حرکــت پــس از بــاال بــردن پــا 
ــا، دســت و  ــه آن ه ــه دادن ب ــدون زاوی و دســت ب
پــای خــود را رهــا نکنیــد و بــا کنتــرل بــه زمیــن 
ــار  ــه ۱۵ ب ــر مرتب ــه و در ه ــه مرتب ــانید. س برس
ایــن کار را انجــام دهیــد. اگــر حرفــه ای هســتید 

تعــداد را باالتــر ببریــد.
ایــن   :)Push up( پــوش آپ  تمریــن   .۲
حرکــت روی دســت، عضــات ســینه و شــکم کار 
ــرار  ــدن ق ــل ب ــود را در مقاب ــت خ ــد. دس می کن
دهیــد و بــا زاویــه دادن بــه آن خــود را تــا زمیــن 
ــدد از  ــار ۱۵ ع ــر ب ــه و در ه ــه مرتب ــانید. س برس
ایــن حرکــت بزنیــد و در صــورت حرفــه ای بــودن 
آن را افزایــش دهیــد. در روزهــای بعــد هــر کــدام 
از حرکت هــا را بــه تعــداد بیشــتری برســانید. 
مثــا ســه مرتبــه ۲۰ تایــی و روزهــای بعــد ســه 
مرتبــه ۲۵ تایــی. تــا ســه مرتبــه ۳۰ تایــی ادامــه 

دهیــد.
شــده  خــم  زانــوی  بــا  نشســت  دراز   .۳
ــوی  ــد و زان ــن بخوابی ــه روی باس )crunch(: ب
ــت  ــت دو دس ــن حال ــد. در ای ــم کنی ــود را خ خ
خــود را اطــراف گــوش خــود قــرار دهیــد. بــدون 
اینکــه فشــار اضافــی بــه گــردن خــود وارد کنیــد 

ــد. ــاال بیایی ــی ب اندک
 Side Plank –( جانبــی  حرکــت   .۴
modified(: بــه پهلــو بخوابیــد. آرنــج تــا ســاعد 
خــود را بــه زمیــن بچســبانید و خــود را از زمیــن 
بلنــد کنیــد. کمــر خــود را بــه زمیــن بچســبانید 
و از زمیــن دور کنیــد. ایــن حرکــت بــرای باســن، 
ران و عضــات شــما مفیــد اســت. همچیــن بــه از 

ــد. ــک می کن ــا کم ــردن پهلوه ــن ب بی
۵. اســکات) squat(: ایــن حرکــت بســیار مهم 
بــه شــکل دادن و فــرم دهــی عضــات باســن و ران 
کمــک می کنــد. ایــن حرکــت نحوه هــای مختلفــی 
ــی اســت.  ــاده ترین آن اســکات معمول ــه س دارد ک
ــه  ــا وزن ــج ب ــه تدری ــد ب ــت را می توانی ــن حرک ای
ــتید  ــد. بایس ــام دهی ــد از آن انج ــرش بع ــا پ و ی
ــه  وزانــوی خــود را خــم کنیــد و باســن خــود را ب
ــوی  ــانید. زان ــب بکش ــال عق ــن ح ــن و در عی پایی
شــما نبایــد بیــش از جایــی کــه کفــش شــما قــرار 
دارد جلــو بــرود کــه در ایــن صــورت باعــث آســیب 
ــت را در  ــن حرک ــود. ای ــو می ش ــه زان ــیدن ب رس
ــح آن را  ــق صحی ــد و طری ــت جســتجو کنی اینترن
ــی  ــام انگلیس ــا ن ــا ب ــه حرکت ه ــد. هم ــاد بگیری ی
ــزل  ــادگی در من ــه س ــه ب ــوند ک ــا درج می ش آن ه
ــی  ــل ســرچ باشــند. کاف ــل قاب ــا گوشــی موبای و ب
ــد و آن  ــح را ببینی ــت صحی ــار حرک ــک ب اســت ی

را تمریــن کنیــد.
 Forward(ــو ــمت جل ــه س ــا ب ــت پ ۶. حرک
Lunge(: بایســتید و در یــک حرکــت پــای 
ــوی  ــر از یــک گام در حالــی کــه زان خــود را کم ت
ایــن  ببریــد.  جلــو  بــه  می شــکنید  را  خــود 
حرکــت بــرای عضــات پــا و باســن مفیــد اســت.

حرکــت  ایــن  بــرای   :)cobra(کبــری  .۷
ــج  ــود را از آرن ــت خ ــکم بخوابید.دس ــه روی ش ب
بشــکنید و کــف دســت خــود را کنــار ســینه خــود 
بگذاریــد. از کمــر بــه ســمت بــاال برویــد و مجــددا 
بــه زمیــن بازگردیــد. ایــن حرکــت بــرای عضــات 

پشــت شــما مفیــد اســت.
۸. پــل گلــوت)Glute Bridge(: در ایــن 
ــوی  ــه روی باســن خــود بخوابیــد و زان حرکــت ب
خــود را بشــکنید و بــا زمیــن زاویــه مثلــث ایجــاد 
کنیــد. در ایــن حالــت دســت های شــما بــه 
ــن  ــرار دارد. باس ــان ق ــار بدنت ــاف کن ــورت ص ص
ــن  ــه زمی ــپس ب ــد و س ــاال ببری ــه ب ــود را ب خ
ــت،  ــات پش ــرای عض ــت ب ــن حرک ــانید. ای برس

ــت. ــد اس ــا مفی ــن و پ باس
ــن  ــه روی باس ــی ک ــه زدن: در حال 9. دوچرخ
ــه ســمت آســمان دوچرخــه  ــد ب خــود خوابیده ای
بزنیــد. ایــن کار نقــش مهمــی در شــکل دادن بــه 

پــای شــما ایفــا خواهــد کــرد.
ــی  ــه زدن یکــی از کارهای ــه زدن: پروان ۱۰. پروان
اســت کــه همــه مــا از مهارت هــای جســمانی 
اولیــه هــم آن را بلــد هســتیم. اگــر کمــر درد و یــا 
مشــکات زانــو داریــد بهتــر اســت ایــن حرکــت را 
بــا پــرش کمتــری انجــام دهیــد. ایــن حــرکات بــا 
تنــاوب و بــا ســرعت می توانــد بــه چربی ســوزی هــم 
کمــک کنــد کــه احتمــاال بــه علــت در خانــه ماندن 

ــی مــدت دغدغــه بســیاری از افــراد اســت. طوالن
بــا اینترنــت ورزش کنیــد: اگــر ورزشــکار 
ــط  ــام غل ــا انج ــی ب ــه راحت ــتید ب ــه ای نیس حرف
حــرکات می توانیــد بــه بــدن خــود آســیب 
ــی اســت اســم حرکــت را در  برســانید. شــما کاف
اینترنــت ســرچ کنیــد و یــا فیلم هــای ورزش 
۲۰ یــا ۳۰ دقیقــه ای را در اینترنــت جســتجو 
ــتید  ــرو هس ــددی روب ــای متع ــا فیلم ه ــد. ب کنی
مثــا  دارنــد.  ویژگی هایــی  کــدام  هــر  کــه 
ــرای  ــرای مبتدی هــا و برخــی ب برخــی از آن هــا ب
حرفه ای ترهــا طراحــی شــده اســت. ســعی کنیــد 
تمــام ویژگی هــای مــورد نظــر خــود را بنویســید 
ــی  ــن برخ ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــتجو کنی و آن را جس
روزهــای  در  ورزشــی  آنایــن  کاس هــای  از 
ــدف  ــا ه ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــر اوج گرفته ان اخی
ســامت و تغییــر روحیــه تــا ایجــاد یــک عــادت 
خــوب، از ایــن کاس هــا کــه الــزام آور هــم 

ــد. ــتفاده کنی ــتند اس هس
منبع: ایرنا زندگی

زمان برگزاری لیگ ملت های والیبال
 2۰2۰ تغییر کرد 

ــی والیبــال، زمــان برگــزاری لیــگ ملت هــای والیبــال  فدراســیون جهان
ســال ۲۰۲۰ را تغییــر داد و آن را بــه بعــد بازی هــای المپیــک موکــول کــرد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، پیــش از ایــن قــرار بــود مرحلــه 
مقدماتــی لیــگ ملت هــای والیبــال مــردان، از دوم خــرداد تــا یکــم تیــر مــاه 
ســال 99 برگــزار شــود و رقابت هــای گــروه زنــان نیــز از ۳۰ اردیبهشــت تــا 

۲9 خــرداد ســال آینــده پیگیــری شــود.
فدراســیون جهانــی والیبــال در ســایت خــود اعــام کــرد کــه بازی هــای 

لیــگ ملت هــای والیبــال، بــه بعــد از المپیــک توکیــو موکــول می شــود.
این فدراسـیون تاکید کرده اسـت که شـیوع و گسـترش ویـروس کرونا را 
لحظـه بـه لحظـه رصد می کنـد و با مشـورت نماینـدگان فدراسـیون جهانی 
و روسـای فدراسـیون ملـی، تصمیـم بـه تعویق این مسـابقات گرفته اسـت تا 
از رفـاه و سـامت خانـواده بـزرگ والیبـال حمایت کنـد، زیرا سـامت و رفاه 
بازیکنـان، مربیـان و عوامل اجرایی، باالترین اولویت فدراسـیون جهانی اسـت.

فدراســیون جهانــی والیبــال در ادامــه تاکیــد می کنــد کــه تصمیــم بــه 
ــد روی  ــکاران بتوانن ــه ورزش ــد ک ــن می کن ــا، تضمی ــگ ملت ه ــق لی تعوی
ــا توجــه  بدنســازی و مراقبــت از ســامت خــود، بیشــتر تمرکــز کننــد و ب
بــه تعطیلــی برخــی لیگ هــای ملــی کشــورها، آن هــا موفــق بــه ادامــه آن 
مســابقات شــوند. البتــه FIVB بــا خوش بینــی بــه آینــده نــگاه می کنــد تــا 
بــا هماهنگــی فدراســیون های ملــی و مســئوالن برگــزاری، تاریخ مناســبی را 
بــرای برگــزاری لیــگ ملت هــا بعــد از بازی هــای المپیــک، مشــخص کنــد.

فدراســیون جهانــی والیبــال در پایــان یــادآوری کــرده اســت کــه 
بررســی هــر رویــداد را بــه صــورت مجــزا ادامــه خواهــد داد و در همــکاری 
بــا مســئوالن اجرایــی ایــن رویدادهــا، اگــر تصمیــم جدیــدی گرفتــه شــود 

ــاند. ــه اطــاع همــگان برس ســریعاً ب

بسکتبال با ویلچر ایران پارالمپیکی شد

فدراسـیون بین المللـی بسـکتبال بـا ویلچـر)IWBF( پـس از پایـان 
از  کننـده  شـرکت  تیم هـای  آفریقـا،  قـاره  سـهمیه  کسـب  رقابت هـای 
قاره هـای مختلـف در بازی هـای پارالمپیـک ۲۰۲۰ توکیـو را معرفـی کرد 

کـه نـام ایـران در بیـن آنهـا دیـده می شـود. 
 )IWBF( بـه گزارش ایرنا، فدراسـیون بین المللی بسـکتبال بـا ویلچر 
پـس از پایـان رقابت هـای کسـب سـهمیه قـاره آفریقـا، تیم هـای شـرکت 
پارالمپیـک ۲۰۲۰ توکیـو را  بازی هـای  از قاره هـای مختلـف در  کننـده 
معرفـی کرد که براسـاس آن از قـاره آفریقا الجزایر، قاره آمریکا کشـورهای 
کانـادا، کلمبیـا و ایـاالت متحده حضور دارنـد. همچنین انگلیس، اسـپانیا، 

آلمـان و ترکیـه نماینـدگان قـاره اروپا بـه شـمار خواهند رفت.
در  آسـیا  قـاره  نماینـدگان  ژاپـن  و  کره جنوبـی  اسـترالیا،  ایـران، 
پارالمپیـک خواهنـد بـود.  پیـش از ایـن کمیتـه ملـی پارالمپیـک اعـام 
کـرد کـه در راسـتای سیاسـت های کیفی گرایـی تیـم بسـکتبال بـا ویلچر 

نمی شـود. اعـزام  توکیـو ۲۰۲۰  بـه 
 در بسـکتبال بـا ویلچـر بازی هـای پارالمپیک در بخش مـردان ۱۲ تیم 
در ۲ گـروه ۶ تیمـی در مرحلـه مقدماتـی بـه رقابـت می پردازند کـه از هر 
گـروه ۴ تیـم بـه مرحلـه یک هشـتم نهایـی صعـود می کنند و پـس از آن 

مرحلـه یـک چهـارم نهایی برگزار می شـود.

ناظم الشریعه نامزد بهترین مربی فوتسال جهان 
در سال 2۰۱۹ شد

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران از ســوی ســایت معتبــر فوتســال 
پلنــت در جمــع ۱۰ مربــی برتــر جهــان در ســال ۲۰۱9 قــرار گرفــت. 

بــه گــزارش ایســنا، ســایت فوتســال پلنــت کــه در بخش هــای 
ــال  ــال در س ــای فوتس ــای بهترین ه ــی نامزده ــه معرف ــدام ب ــف اق مختل
ــان در  ــای فوتســال جه ــی بهترین ه ــه معرف ــرده اســت در ادام ۲۰۱9 ک
ــید  ــام س ــه ن ــرد ک ــام ک ــر را اع ــی برت ــت ۱۰ مرب ــال ۲۰۱9، فهرس س
محمــد ناظــم الشــریعه، ســرمربی تیــم فوتســال ایــران هــم در آن دیــده 
می شــود. ســرمربی ایــران بایــد بــا 9 مربــی دیگــر بــرای کســب عنــوان 

ــت کنــد. ــی جهــان رقاب ــن مرب بهتری
اسامی ۱۰ مربی برتر به شرح زیر است:

۱- آلبرت آالوز )زیر ۱9 سال اسپانیا(
۲- فدریکو مونتالدو )اسپانیا(

۳- کلودیو پونوس )زنان اسپانیا(
۴- جرج براز )پرتغال(

۵- مارکوس ژاویر )برزیل(
۶- سید محمد ناظم الشریعه )ایران(

۷- خوزه پازوس )تایلند(
۸- ویلسون نوبورگا )زنان برزیل(

9- سرگی اسکوروویچ )روسیه(
۱۰- روئیجی سوزوکی )زیر ۲۰ سال ژاپن(

لغو کلیه مسابقات هندبال
 توسط فدراسیون جهانی به دلیل کرونا

ــاه  ــا م ــال ت ــی هندب ــیون جهان ــر فدراس ــت نظ ــابقات تح ــه مس کلی
ــد.  ــو ش ــن ۲۰۲۰ لغ ژوئ

بــه گــزارش ایســنا، فدراســیون جهانــی هندبــال اعــام کــرد، ســامتی 
کلیــه افــرادی کــه درگیــر برگــزاری مســابقات انتخابــی المپیــک ۲۰۲۰ 
هســتند، اولویــت اصلــی ایــن نهــاد اســت. بنابرایــن حتــی اگر فدراســیون 
جهانــی و فدراســیون های میزبــان مســابقات تمایــل بــه برگــزاری 
ــکات ایمنــی داشــتند، چالش هــای مــداوم  ــا رعایــت کلیــه ن رویدادهــا ب
ــاد  ــرکت کننده ایج ــورهای ش ــرای کش ــا ب ــروس کرون ــل وی ــه دلی ــه ب ک
ــه  ــر ب ــی، منج ــن دولت ــافرتی و قوانی ــای مس ــل محدودیت ه ــده مث ش

ــن ۲۰۲۰ شــد. ــا مــاه ژوئ تعویــق مســابقات ت
ــچ  ــه هی ــود ک ــرده ب ــام ک ــال اع ــیون هندب ــن فدراس ــش از ای پی
ــدون  ــابقات ب ــه مس ــدارد و هم ــابقات ن ــه مس ــو کلی ــرای لغ ــه ای ب برنام
ــد. ــد ش ــزار خواه ــل برگ ــن قب ــای معی ــاچی و در تاریخ ه ــور تماش حض

بــا ایــن تصمیــم، مســابقات بانــوان کــه قــرار بــود از ۲۰ تــا ۲۲ مــارس 
ــه  ــردان ک ــابقات م ــرو و مس ــتان و مونته نگ ــپانیا، مجارس ــور اس ــا حض ب
قــرار بــود از ۱۷ تــا ۱9 آوریــل بــا حضــور نــروژ، فرانســه و آلمــان برگــزار 

شــود، تــا ژوئــن ۲۰۲۰بــه تعویــق افتــاد.
ترکیــب تیم هــای حاضــر تغییــر نخواهــد کــرد و تاریــخ جدیــد 
ــام  ــال اع ــی هندب ــیون جهان ــدی فدراس ــه بع ــز در اطاعی ــابقات نی مس

ــد. ــد ش خواه

ــت:  ــدو گفـ ــی تکوانـ ــم ملـ ــرمربی تیـ سـ
ــوزش  و  ــتیم آمـ ــه می توانسـ ــی کـ ــا جایـ تـ
ملی پوشـــان  بـــرای  را  الزم  توصیه هـــای 
داشـــتیم و از آنهـــا خواســـتیم بـــا بازگشـــت 
ـــوند.  ـــارج نش ـــه خ ـــود از خان ـــهرهای خ ـــه ش ب
بـــه گـــزارش تســـنیم، فریبـــرز عســـکری 
ـــدو  ـــی تکوان ـــم مل ـــی اردوی تی ـــاره تعطیل درب
ــق  ــه تعویـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــار داشـ اظهـ
مســـابقات قهرمانـــی آســـیا و تورنمنت هـــای 
جزیـــره کیـــش و اینکـــه هنـــوز تاریـــخ 
جدیـــدی اعـــام نشـــده و شـــرایط نیـــز 
ـــات  ـــم تمرین ـــم گرفتی ـــت تصمی ـــاس اس حس
را تـــا بعـــد از تعطیـــات عیـــد تعطیـــل 
کنیـــم تـــا بچه هـــا بـــا روحیـــه جدیـــد 
برگردنـــد. امیـــدوارم هـــر چـــه زودتـــر نیـــز 
ــود  ــه کن شـ ــا ریشـ ــروس کرونـ ــکل ویـ مشـ
ـــم.  ـــاره بزنی ـــتارتی دوب ـــخ اس ـــزم راس ـــا ع ـــا ب ت
ــامت  ــت سـ ــی بابـ ــورد نگرانـ وی در مـ
ملی پوشـــان در بازگشـــت بـــه شـــهرهای 
ـــرایط  ـــر ش ـــال حاض ـــرد: در ح ـــان ک ـــود بی خ
ـــن  ـــی ام ـــچ جای ـــه هی ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ب

ـــا نیـــز چیـــزی نیســـت  نیســـت و ویـــروس کرون
کـــه دیـــده شـــود و فقـــط بایـــد در حـــال 
ــر کســـی بهداشـــت شـــخصی را  ــر هـ حاضـ
ـــتیم  ـــه می توانس ـــی ک ـــا جای ـــد. ت ـــت کن رعای
را  الزم  توصیه هـــای  و  آموزش هـــا  نیـــز 
انجـــام دادیـــم و مـــواد ضدعفونی کننـــده در 
اختیـــار بچه هـــا گذاشـــتیم. از بچه هـــا نیـــز 
خواســـتیم از منـــزل خـــارج نشـــوند و اگـــر 

ماحظـــه کردنـــد شـــرایط بـــرای تمرینـــات 
ـــد روز  ـــد از چن ـــت بع ـــاعد نیس ـــخصی مس ش
بـــه اردو بازگردنـــد، امـــا شـــروع تمرینـــات 
ـــد  ـــه بع ـــاه ب ـــن م ـــا از ۱۵ فروردی ـــمی م رس

خواهـــد بـــود. 
ـــه  ـــع ب ـــدو راج ـــی تکوان ـــم مل ـــرمربی تی س
ــر  ــیا خاطـ ــی آسـ ــابقات قهرمانـ ــان مسـ زمـ
نشـــان کـــرد: هنـــوز زمـــان دقیـــق مســـابقات از 

ـــد نشـــده  ـــیا تأیی ـــدو آس ـــه تکوان ســـوی اتحادی
اســـت، امـــا کشـــور لبنـــان بـــرای تاریخـــی 
در اردیبهشـــت مـــاه اعـــام آمادگـــی کـــرده 
ــت  ــی اسـ ــی تاریخـ ــی قطعـ ــت. تاریخـ اسـ
ـــیا و  ـــدو آس ـــه تکوان ـــایت اتحادی ـــه روی س ک
فدراســـیون جهانـــی قـــرار بگیـــرد و هنـــوز 
ـــه  ـــورت نگرفت ـــمی ص ـــر رس ـــام نظ ـــچ اع هی

اســـت. 
ــودن  ــخص بـ ــورد نامشـ ــکری در مـ عسـ
تعویـــق  احتمـــال  حتـــی  و  شـــرایط 
ــه  ــرایط کـ ــت: شـ ــک گفـ ــابقات المپیـ مسـ
ـــکلی  ـــت و مش ـــوب نیس ـــر خ ـــال حاض در ح
اســـت کـــه تمـــام دنیـــا را در برگرفتـــه 
 ۱۲9 آمـــار  آخریـــن  طبـــق  و  اســـت 
ــتند و  ــروس هسـ ــن ویـ ــر ایـ ــور درگیـ کشـ
بـــه ســـرعت نیـــز در حـــال پخـــش شـــدن 
اســـت، امـــا شـــرایط بـــرای همـــه یکســـان 
ــه  ــی اتحادیـ ــرایط حتـ ــن شـ ــت. در ایـ اسـ
ـــود  ـــابقات خ ـــه مس ـــز کلی ـــا نی ـــدو اروپ تکوان
را لغـــو کـــرده اســـت. در حـــال حاضـــر 
چـــاره ای نداریـــم و بایـــد امیـــدوار باشـــیم 
ــر ایـــن مشـــکل برطـــرف  ــه زودتـ ــر چـ هـ
ــته  ــزی داشـ ــدداً برنامه ریـ ــا مجـ ــود تـ شـ
باشـــیم. فکـــر می کنـــم حداقـــل بایـــد تـــا 
ــر  ــاس IOC صبـ ــاه و اجـ ــت مـ اردیبهشـ
کنیـــم تـــا ببینیـــم المپیـــک در همـــان 
تاریـــخ اعامـــی برگـــزار خواهـــد شـــد یـــا 

ــاد.  ــد افتـ ــق خواهـ ــه تعویـ بـ

رئیـــس هیـــات مدیـــره باشـــگاه صنعـــت نفـــت آبـــادان 
ــی  ــم ملـ ــرمربی تیـ ــکوچیچ سـ ــار دراگان اسـ ــت: رفتـ گفـ
ــا  ــای مـ ــات و ایمیل هـ ــال مکاتبـ ــران در قبـ ــال ایـ فوتبـ

حرفـــه ای نبـــود.
بـــه گـــزارش مهـــر، حســـن نصراصفهانـــی، بـــا اشـــاره 
بـــه  اســـکوچیچ  دراگان  از  شـــکایت  پیگیـــری  بـــه 
ــا( گفـــت: اســـکوچیچ  ــال )فیفـ ــیون جهانـــی فوتبـ فدراسـ
ـــد  ـــرد، بای ـــا ک ـــت امض ـــت نف ـــا صنع ـــه ب ـــه ای ک در توافقنام
ـــگاه  ـــه باش ـــزار دالر ب ـــی ۱۴۰ ه ـــم مل ـــور در تی ـــرای حض ب
مـــا بدهـــد امـــا بعـــد از ایـــن اتفـــاق، پاســـخ ایمیل هـــای 

مـــا را نـــداد. مـــا هـــم بـــه فیفـــا شـــکایت کردیـــم.
ـــرای  ـــی را ب ـــت مهلت ـــت نف ـــگاه صنع ـــه داد: باش وی ادام
اســـکوچیچ تعییـــن کـــرده بـــود کـــه ایـــن فرصـــت تمـــام 
شـــد. یـــک مـــدت هـــم منتظـــر ماندیـــم تـــا اســـکوچیچ 
از ســـفر و دیـــدار بـــا لژیونرهـــا بـــه ایـــران برگـــردد کـــه 
بازهـــم اتفاقـــی رخ نـــداد. وقتـــی دیدیـــم بـــه هیچکـــدام 
ــا  ــه فیفـ ــکایت بـ ــداد، شـ ــخی نـ ــا پاسـ ــای مـ از ایمیل هـ
را پیگیـــری کردیـــم. فرهنـــگ حرفـــه ای این طـــور اســـت 

کـــه اســـکوچیچ حداقـــل بایـــد جـــواب ایمیل هـــا را 
بدهـــد.

رئیـــس هیـــات مدیـــره باشـــگاه صنعـــت نفـــت در 
پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال کـــه آیـــا ایـــن باشـــگاه برنـــده 
ایـــن پرونـــده در فیفـــا می شـــود؟ تصریـــح کـــرد: همـــه 
ــفاف اســـت. ــکوچیچ شـ ــا اسـ ــا بـ ــه مـ ــز در توافقنامـ چیـ

نصراصفهانـــی در ادامـــه صحبت هایـــش در خصـــوص 

ـــرها  ـــت: اسپانس ـــت گف ـــت نف ـــگاه صنع ـــی باش ـــکات مال مش
هنـــوز نتوانســـته اند باشـــگاه را از نظـــر مالـــی تغذیـــه 
ــد.  ــکاری داده انـ ــول همـ ــه قـ ــن هفتـ ــرای ایـ ــد و بـ کننـ
ـــم  ـــای تی ـــان و اعض ـــه بازیکن ـــی ب ـــم پول ـــم بتوانی امیدواری
بدهیـــم تـــا شـــرمنده آنهـــا نشـــویم. ۵ مـــاه اســـت کـــه 
پولـــی بـــه اعضـــای تیـــم نداده ایـــم و پرداختـــی مـــا در 

مجمـــوع ۳۰ درصـــد بـــوده اســـت.
وی دربـــاره نامشـــخص بـــودن زمـــان از ســـرگیری 
را  بازیکنـــان  کـــرد:  اظهـــار  برتـــر  لیـــگ  مســـابقات 
ترخیـــص کرده ایـــم. از ســـازمان لیـــگ و فدراســـیون 
فوتبـــال هـــم خواســـتیم تـــا در یـــک بـــازه زمانـــی 
مشـــخص پیـــش از آغـــاز مجـــدد لیـــگ، اطـــاع بدهنـــد 
تـــا بتوانیـــم تمرینـــات را شـــروع کنیـــم. مـــا قبـــًا هـــم 
ــورت  ــه صـ ــیون بـ ــت از فدراسـ ــن وضعیـ ــر ایـ ــه خاطـ بـ
ـــامت  ـــظ س ـــرای حف ـــگ را ب ـــم لی ـــته بودی ـــوب خواس مکت
بازیکنـــان و مربیـــان تعطیـــل کننـــد. االن هـــم تابـــع 
وزارت بهداشـــت و تصمیمـــات ســـتاد مبـــارزه بـــا کرونـــا 

هســـتیم.

رییــس فدراســیون ورزش  روســتایی و بازی هــای بومی محلــی 
ــا و تاکیــد  ــا کرون ــارزه ب گفــت: حســب دســتور ســتاد ملــی مب
ــر برگــزار نشــدن مســابقات، رقابت هــای کشــتی  ــر ورزش ب وزی

ــا چوخــه اســفراین در فروردیــن مــاه برگــزار نمی شــود.  ب
ـــا  ـــت: بن ـــار داش ـــری اظه ـــا جعف ـــا، غامرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــعود  ـــد »مس ـــا و تاکی ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــتور س ـــه دس ب
ـــدن  ـــزار نش ـــر برگ ـــی ب ـــان مبن ـــر ورزش و جوان ـــلطانی فر« وزی س
رقابت هـــای ورزشـــی تـــا پایـــان فروردیـــن ســـال ۱۳99، ایـــن 
فدراســـیون و دســـت اندرکاران برگـــزاری مســـابقه کشـــتی 
ــته در  ــال های گذشـ ــد سـ ــا ماننـ ــن رقابت هـ ــه، ایـ ــا چوخـ بـ
گـــود »چشـــمه زینل خـــان« اســـفراین برگـــزار نمی شـــود. در 
رقابت هـــای کشـــتی بـــا چوخـــه بیـــش از ۵۰ هـــزار نفـــر بـــه 
ـــیوع  ـــر ش ـــه خط ـــد ک ـــور دارن ـــاگر حض ـــکار و تماش ـــوان ورزش عن

ـــرد. ـــد ک ـــش خواه ـــش از پی ـــا را بی ـــروس کرون وی
او گفــت: بــا وجــود آنکــه ایــن ورزش یکــی از محبوب تریــن 
ــت  ــان اس ــه خراس ــران و منطق ــرق ای ــمال ش ــا در ش ورزش ه
امــا ســامتی مــردم بیــش از هیجــان ورزش بــرای مــا اهمیــت 
دارد، لــذا تحــت هیــچ شــرایطی حاضــر نیســتیم چنیــن رویــداد 

بزرگــی برگــزار شــود.
ــن  ــی همچنی ــی و محل ــای بوم ــازی ه ــیون ب ــس فدراس ریی
یــادآور شــد: تعطیــات عیــد نــوروز بــرای ایرانیــان یــک زمــان 

ویــژٰه بــرای برگــزاری دیدارهــای خانوادگــی و بازی هــای بومــی 
ــا  ــال ب ــا امس ــود، ام ــزار می ش ــز برگ ــنواره هایی نی ــت و جش اس
ــم کــه مــردم از  ــه داری ــا توصی ــروس کرون ــه شــیوع وی توجــه ب
ــودداری  ــهروندان خ ــادی از ش ــماری زی ــا ش ــازی ب ــزاری ب برگ
ــزاری  ــرای برگ ــه ای ب ــچ برنام ــیون هی ــن فدراس ــد. همچنی کنن
جشــنواره محلــی در تعطیــات در دســتور کار نــدارد. برگــزاری 
جشــنواره موجــب جمــع شــدن شــماری از مــردم در کنــار هــم 

ــرای ســامتی یــک آســیب اســت. خواهــد شــد و ایــن ب
ــا اشـــاره بـــه روزهالـــی ســـخت مبـــارزه بـــا  جعفـــری بـ
ـــور  ـــتان های کش ـــام اس ـــه تم ـــون ک ـــت: اکن ـــا گف ـــروس کرون وی

ـــه  ـــردم ب ـــتند و م ـــان هس ـــه گریب ـــت ب ـــروس دس ـــن وی ـــا ای ب
ــد  ــی می کننـ ــه خانگـ ــود را قرنطینـ ــوش خـ ــورت خودجـ صـ
ـــن  ـــم. ای ـــم کنی ـــان فراه ـــرای آن ـــرگرمی های الزم را ب ـــد س بای
قرنطینـــه ممکـــن اســـت در زمـــان تعطیـــات عیـــد نـــوروز 
هـــم ادامـــه داشـــته باشـــد. یکـــی از ســـرگرمی ها برگـــزاری 
بازی هـــای بومـــی اســـت کـــه قابلیـــت اجـــرا در محیط هـــای 
ــل های  ــد نسـ ــا می تواننـ ــن بازی هـ ــد. ایـ ــی را دارنـ آپارتمانـ
مختلـــف را در کنـــار هـــم قـــرار دهـــد. بـــا کمـــک رســـانه 
ـــات  ـــد اوق ـــازی بای ـــای مج ـــف در فض ـــای مختل ـــی و کلیپ ه مل
ـــردن  ـــرای پرک ـــم. ب ـــر کنی ـــهروندان را پ ـــی ش ـــه خانگ قرنطین
ـــم.  ـــزار می کنی ـــازی برگ ـــنواره مج ـــردم، جش ـــت م ـــات فراغ اوق
در ایـــن جشـــنواره مـــردم می تواننـــد بازی هایـــی را کـــه در 

خانـــه انجـــام می دهنـــد بـــرای فدراســـیون بفرســـتند.
وی در پایـــان بـــا ابـــراز امیـــدواری نســـبت بـــه شکســـت 
ـــز  ـــتاران عزی ـــان و پرس ـــد نخســـت از کادر درم ـــت: بای ـــا گف کرون
ـــروس هســـتند.  ـــن وی ـــا ای ـــه ب ـــه در خـــط مقابل ـــم ک تشـــکر کنی
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه فرهنـــگ ایرانـــی و همدلـــی کـــه 
در بیـــن مـــردم وجـــود دارد، عبـــور از ایـــن مشـــکل ســـخت 
ـــت.  ـــد رف ـــران خواه ـــه زودی از ای ـــا ب ـــروس کرون ـــت و وی نیس
ـــه  ـــه ب ـــدن در خان ـــتی  و مان ـــکات بهداش ـــت ن ـــا رعای ـــردم ب م

ـــد. ـــک کنن ـــا کم ـــت کرون شکس

رییــس فدراســیون بوکــس بــا بیــان اینکــه 
بــه مســووالن ورزش کشــور قــول کســب ۲ تــا 
ــده  ــه وع ــت: ب ــود، گف ــهمیه را داده ب ــه س س
خودمــان عمــل کردیــم و بســیار متاســفم کــه 
داوران اجــازه ندادنــد تــا »امیــد احمدی صفــا« 

بــه حقــش برســد. 
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم ملــی بوکــس ایــران 
در مســابقات گزینشــی المپیــک کــه بــا حضــور 
ــیه در  ــیا و اقیانوس ــای آس ــور از قاره ه ۳۵ کش
اردن برگــزار شــد بــه ۲ ســهمیه المپیک دســت 
ــی را از خــود برجــای  ــا عملکــرد خوب ــت ت یاف

بگــذارد.
در ایــن خصــوص »حســین ثــوری« روز 
ــار داشــت:  ــا، اظه ــا ایرن ــو ب ــنبه در گفت وگ ش
تیــم ملــی بوکــس ایــران دارای شــخصیت 
ــبک  ــا س ــود و ب ــابقات ب ــن مس ــی در ای خوب
ــر  ــه تحســین دیگ ــرد ک ــارزه می ک خاصــی مب
کشــورها را برانگیخــت. بــه غیــر از وزن ۶9 
ــی  ــارزات خوب ــا مب ــرات م ــایر نف ــرم، س کیلوگ

ــتند. ــش گذاش ــه نمای را ب
ــان  ــی جه ــابقات قهرمان ــزود: در مس وی اف
ــزار  ــیه برگ ــاری در روس ــال ج ــط س ــه اواس ک
ــم  ــار تی ــا، چه ــر دنی ــم برت ــن ۶ تی ــد از بی ش
فیلیپیــن  و  هنــد  قزاقســتان،  ازبکســتان، 
ــان از  ــاله نش ــن مس ــه ای ــد ک ــیایی بودن آس
ــه  ــن دارد. ب ــاره که ــس ق ــاالی بوک ــدرت ب ق
واقــع مســابقات گزینشــی المپیــک بــرای 
مــا، آوردگاهــی در قــواره پیکارهــای قهرمانــی 

ــود. ــان ب جه

ابــراز  بــا  بوکــس  فدراســیون  رییــس 
ــورمان،  ــان کش ــارزات ملی پوش ــت از مب رضای
ــوی ازبکســتان را در ایــن مســابقات  گفــت: تاب
شکســتیم و نفــرات مــا برابــر قزاق هــا بــه 
گونــه ای مبــارزه کردنــد کــه آنهــا را بــه 
دردســر انداختنــد. مبــارزات طوفــان شــریفی، 
دانیــال شــه بخش، اشــکان رضایــی، امیــد 
ــا  ــیار زیب ــوی بس ــاهین موس ــا و ش احمدی صف

ــود. ب
ــده داری  ــم آین ــه تی ــان اینک ــا بی ــوری ب ث
تشــکیل شــده اســت، اظهــار داشــت: ایــن تیــم 
ــس  ــرای بوک ــال ب ــا ۱۰ س ــد ت ــوان می توان ج

ــود از  ــاء موج ــد. خ ــی کن ــور افتخارآفرین کش
ــه ایجــاد شــده  ــا ک ــان ســابق م ــن قهرمان رفت
ــت و  ــن اس ــن رفت ــال از بی ــون در ح ــود اکن ب
یقیــن داشــته باشــید کــه بوکــس مــا روزهــای 

ــد داشــت. ــری خواه بهت
ــه بخش«  ــال ش ــه »دانی ــان اینک ــا بی وی ب
ــتان  ــخ اس ــی تاری ــکار المپیک ــتین ورزش نخس
سیســتان و بلوچســتان لقــب گرفــت، تصریــح 
ــر  ــزرگ دیگ ــت ب ــک موفقی ــم ی ــن ه ــرد: ای ک
ــی بوکــس ثبــت  ــم مل ــه از ســوی تی اســت ک

شــد.
ــا  ــول کســب ۲ ت ــه ق ــان اینک ــا بی ــوری ب ث

ســه ســهمیه را به مســووالن ورزش کشــور داده 
بــود، عنــوان کــرد: بــه قولمــان عمــل کردیــم و 
بســیار ناراحتــم کــه حــق »امیــد احمدی صفــا« 
ــران،  ــد. در واقــع حــق تیــم ای را پایمــال کردن

کســب ســه ســهمیه بــود.
مــورد  در  بوکــس  فدراســیون  رییــس 
ــت: او  ــز گف ــی« نی ــان روزبهان ــرد »احس عملک
وزن زیــادی بــرای حضــور در ۸۱ کیلوگــرم 
کــم کــرد و نتوانســت آن طــور کــه بایــد، 
مبــارزه کنــد. ضمــن اینکــه حریــف چینــی او 

ــت. ــش رف ــال پی ــا فین ــم ت ه
وی در خصــوص عملکــرد کادر فنــی، گفــت: 
ــه  ــت ب ــن بضاع ــا ای بســیار راضــی هســتم و ب
ــم. »علیرضــا  آنچــه می خواســتیم دســت یافتی
ــوان فنــی  ــا ت اســتکی« ســرمربی تیــم ملــی ب
ــی خــود تاثیــر مهمــی در  ــاال و منــش پهلوان ب
ــری«،  ــون امی ــت. »همای ــم داش ــت تی موفقی
»غامرضــا کریمــی« و ســایر مربیانــی کــه ایــن 
ــوان خــود را  ــز، ت ــد نی ــاه در اردو بودن ــد م چن

ــد. ــات کردن اثب
ثــوری در خصــوص مســابقات گزینشــی 
فرانســه کــه قــرار اســت اردیبهشــت مــاه ســال 
ــت:  ــزار شــد، گف ــان برگ ــده در ســطح جه آین
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــا برگ ــابقات قطع ــن مس ای
ــان و محــل برگــزاری  ــه ممکــن اســت زم البت
ــا  ــاد ب ــال زی ــه احتم ــم ب ــا ه ــد. م ــر کن تغیی
ــا  ــن پیکاره ــی ای ــار بوکســور راه ــا چه ــه ت س
ــش  ــرای افزای ــود را ب ــانس خ ــا ش ــویم ت می ش

ــم. ــش کنی ــک ۲۰۲۰ آزمای ــهمیه  المپی س

عسکری:

 تا جایی که می توانستیم آموزش و 
توصیه های الزم را برای ملی پوشان داشتیم

رقابت های کشتی با چوخه اسفراین برگزار نمی شود

صنعت نفت پیگیر شکایت از اسکوچیچ به فیفا

رییس فدراسیون بوکس:

 به وعده خودمان عمل کردیم
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــت  ـــاوری وزارت بهداش ـــات و فن ـــاون تحقیق مع
ـــران  ـــا در ای ـــان کرون ـــن داروی درم ـــت: موثرتری گف
فراهـــم شـــده اســـت و بـــه همـــت متخصصـــان 
موفـــق شـــدیم پژوهـــش هـــای مناســـبی در 
زمینـــه کنتـــرل و درمـــان بیمـــاری کرونـــا 

طراحـــی کنیـــم.
ــک زاده در  ــا مل ــر رض ــر، دکت ــزارش مه ــه گ ب
صفحــه شــخصی خــود در اینســتاگرام نوشــت: 
ــم  ــران فراه ــا در ای ــان کرون ــن داروی درم موثرتری
ــان  ــت متخصص ــه هم ــبختانه ب ــت خوش ــده اس ش
موفــق شــدیم پژوهــش هــای بســیار مناســبی را در 
ــی  ــا طراح ــاری کرون ــان بیم ــرل و درم ــه کنت زمین

ــم. ــام دهی ــرده و انج ک
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: ثبــت اطاعــات افــراد 
ــک  ــاد ی ــن ایج ــه و همچنی ــود یافت ــا و بهب مبت
ــک  ــای بیولوژی ــه ه ــره نمون ــرای ذخی ــک ب بیوبان
مبتایــان بــه کوویــد -۱9 یکــی از محورهــای ایــن 

ــت. ــش اس پژوه
ملـــک زاده دربـــاره داروی موثـــر در درمـــان کرونـــا 
ــتیم موثرتریـــن داروهـــای  ــته اســـت: توانسـ نوشـ
ـــا را بـــرای مـــداوای بیمـــاران در کشـــور  درمـــان کرون
فراهـــم کنیـــم یکـــی از ایـــن داروهـــا، در کشـــور 
ـــن  ـــی از چی ـــر واردات ـــود و داروی دیگ ـــد می ش تولی
ــی  ــوده و بخشـ ــگان بـ ــی از آن رایـ ــت. بخشـ اسـ

ـــم. ـــرده ای ـــداری ک ـــر را خری دیگ
وی افـــزود: بـــرای تهیـــه بیشـــتر دارو و رفـــع 

کمبودهـــا مراحـــل ثبـــت ســـفارش نیـــز صـــورت 
ــداد  ــش تعـ ــا افزایـ ــی بـ ــا حتـ ــت تـ ــه اسـ گرفتـ
ــه  ــور مواجـ ــود دارو در کشـ ــا کمبـ ــان بـ مبتایـ
ـــد آن  ـــل تولی ـــان مراح ـــورت همزم ـــه ص ـــویم. ب نش

در داخـــل کشـــور نیـــز در حـــال انجـــام اســـت
ــت  ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــت تحقیق معاون
یــادآور شــد: بهتریــن و موثــر تریــن و البتــه گــران 
تریــن داروهــا بــرای درمــان ایــن بیمــاری و نجــات 
جــان مبتایــان فراهــم شــده و ارســال آن بــه 
ــاز شــده اســت. ســایر  ــا آغ ــر کرون اســتانهای درگی
اقدامــات بــرای کنتــرل بیمــاری نیــز در حــال انجــام 

اســت. 
ــا  ــان اص ــد مبتای ــا 9۰ درص ــت: ۸۵ ت وی گف
ــه  ــود یافت ــد و بهب ــده ان ــود نش ــای خ ــه ابت متوج
ــان  ــب مبتای ــه اغل ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ان
ــه دارو بهبــود مــی یابنــد. آنهــا پــس  بــدون نیــاز ب
از گذرانــدن دوره بیمــاری نــه تنهــا بهبــود خواهنــد 
یافــت، بلکــه نســبت بــه ایــن بیمــاری ایمنــی نیــز 
مــی یابنــد. بــه همیــن دلیــل نبایــد بــرای دریافــت 
ــا  ــان کرون ــند داروی درم ــته باش ــرار داش دارو اص
ــا  ــار مزیت ه ــری در کن ــر داروی دیگ ــد ه ــم مانن ه
ــدون  ــد ب ــچ وجــه نبای ــه هی ــس ب عوارضــی دارد. پ

ــز پزشــک مصــرف شــوند. تجوی
ــه وارد  ــی ک ــت: از آنجای ــار داش ــک زاده اظه مل
ــم طبیعــی  ــان شــده ای ــداد مبتای ــش تع ــاز افزای ف
اســت کــه تعــداد فوتــی هــای ناشــی از ایــن 

ــا بســیار خوشــبین  ــد، ام بیمــاری هــم افزایــش یاب
ــا  ــا اســتفاده از ایــن داروهــا حتــی ب هســتیم کــه ب
ــی از  ــرگ ناش ــداد م ــان، تع ــداد مبتای ــش تع افزای
آن کاهــش یابــد بهتریــن اقــدام مردمــی مانــدن در 
خانــه و پرهیــز از ترددهــای غیرضــروری در شــهر و 

ــت. ــفر اس ــز از س ــن پرهی همچنی
ـــرر  ـــوی مک ـــوع شستش ـــر موض ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ــا  ــیوع کرونـ ــا شـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــا بـ ــت هـ دسـ
ـــرر  ـــوی مک ـــر شستش ـــدام دیگ ـــت: اق ـــروس گف وی
ــتفاده از  ــت. اسـ ــون اسـ ــا آب و صابـ ــت ها بـ دسـ
ـــتان  ـــه دوس ـــرادی ک ـــرای اف ـــه ای ب ـــک پارچ ماس
ـــتند  ـــا هس ـــد-۱9 مبت ـــه کووی ـــا ب ـــکان آن ه و نزدی
ـــالم  ـــراد س ـــرای اف ـــه ب ـــت ک ـــروری اس ـــدر ض همانق

ضرورتـــی نـــدارد.
معــاون وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: بــرای 
پیشــگیری بایــد مــدارس، دانشــگاهها و عمــده 

کنیــم. تعطیــل  را  ادارات 
وی بــا اشــاره بــه زمــان شــیوع بیمــاری در ایــران 
اظهــار داشــت: قــدری دیــر متوجــه ورود کرونــا بــه 
ــتباه  ــزا اش ــا آنفلوآن ــون آن را ب ــدیم؛ چ ــران ش ای
ــت ها  ــد تس ــا ۵۰ درص ــن ت ــم. در چی ــه بودی گرفت

ــروس، کروناســت. ــن وی نشــان نمــی داد کــه ای
ملــک زاده تاکیــد کــرد: زمانــی از ایــن ویــروس 
ــردم  ــد م ــا ۷۰ درص ــه ۵۵ ت ــویم ک ــاص می ش خ
ایــن ویــروس را بگیرنــد؛ چــون دائمــا در کشــورمان 

تجمــع و میهمانــی داریــم.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

موثرترین داروی درمان کرونا در ایران فراهم شده است
ــه  ــاه بیم ــت دو م ــوزه کار پرداخ ــال ح ــک فع ی
ــا را  ــده از کرون ــیب دی ــران آس ــه کارگ ــکاری ب بی
ــمت  ــه س ــت ب ــرورت حرک ــر ض ــد و ب ــتار ش خواس
الکترونیــک و اســتقرار نظــام یکپارچــه  دولــت 

ــرد.  ــد ک ــور تاکی ــی در کش الکترونیک
ــاره  ــا اش ــی، ب ــی اصان ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــای  ــب وکاره ــاد و کس ــر اقتص ــا ب ــر کرون ــه تاثی ب
گفــت:  چیــن،  جملــه  از  کشــورها  از  بســیاری 
ــران و  ــه ای ــن، بلک ــا چی ــه تنه ــا ن ــروس کرون وی
ــا  ــرده ام ــر ک ــا را غافگی بســیاری از کشــورهای دنی
ــر  ــه، توانســت ب ــرل شــدید و قرنطین ــا کنت ــن ب چی
ایــن بیمــاری غلبــه کنــد و جلــوی گســترش کرونــا 
ــه  ــی در خان ــه حت ــا ک ــا آنج ــرد، ت ــروس را بگی وی
ــد  ــی کردن ــکاری نم ــه هم ــی ک را روی خانواده های
ــن غــذا ســفارش  ــه شــکل آنای قفــل زد و مــردم ب
داده، خدمــات خــود را دریافــت کردنــد و از طریــق 

ــدند. ــر ش ــرکار حاض دورکاری س
وی افــزود: دولــت چیــن یکســری امکانــات بــرای 
خانــواده هــا در مقابلــه بــا کرونــا فراهــم و یــک نفــر 
از اعضــای خانــواده را مســئول خریــد مایحتــاج کــرد 
ــزات کامــل ضــد  ــا لبــاس مخصــوص و تجهی کــه ب

کرونــا از خانــه خــارج مــی شــد.
ایــن فعــال کارگــری بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
کســب و کارهــا در چیــن در بســتر فضــای مجــازی 
ــن از  ــاد چی ــه اقتص ــر چ ــزود: اگ ــدند، اف ــظ ش حف
کرونــا کــم ضــرر نکــرده ولــی آنهــا بــه دلیــل وجــود 
ــی،  ــای تعاون ــاد، بنگاهه ــوی اقتص ــاختهای ق زیرس
ــت و از  ــودن شــبکه هــای مجــازی و اینترن فعــال ب
ــک  ــت الکترونی ــر اســتقرار نظــام و دول ــه مهمت هم

ــد. ــرایطی دوام بیاورن ــن ش ــتند در چنی توانس
 وی تصریــح کــرد: هرچــه بــه ســمت الکترونیکی 
شــدن برویــم اولیــن آثــار مثبــت آن را در تولیــد و 
ــروز  ــرایط ام ــد. ش ــم دی ــی خواهی ــره وری داخل به
ــت  ــمت حرک ــن س ــه ای ــه ب ــد ک ــی کن ــاب م ایج
ــور  ــک را در کش ــه الکترونی ــام یکپارچ ــم و نظ کنی

ــم. ــاده ســازی کنی پی
اصانــی در ادامــه دربــاره حمایــت از کارگــران و 
مشــاغل آســیب دیــده از کرونــا اظهــار کــرد: طبــق 
اعــام مســئوالن، مقــرر شــده تــا بــه کارگرانــی کــه 
بــه کرونــا مبتــا مــی شــوند مقــرری بیمــه بیــکاری 
ــول  ــی ق ــن اجتماع پرداخــت شــود و ســازمان تامی
مســاعد داده تــا در بحــث مرخصــی اســتعاجی 

کارگــران مبتــا بــه کرونــا همــکاری الزم را داشــته 
و غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری را پرداخــت کنــد.

ــت از  ــرای حمای ــا ب ــنهاد م ــه داد: پیش وی ادام
ــه  ــوده ک ــن ب ــا ای ــده از کرون ــیب دی ــران آس کارگ
بــرای دو مــاه اســفند ۱۳9۸ و فروردیــن ۱۳99 
بیمــه بیــکاری بــه آنهــا پرداخــت شــود تــا هــم بیــن 
واریــز بیمــه هایشــان فاصلــه نیفتــد و هــم آســیب 
بیشــتری نبیننــد و ســازمان تامیــن اجتماعــی بایــد 

ــرد. ــم بگی ــن خصــوص تصمی در ای
ــر  ــری ب ــئول کارگ ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــه افــرادی کــه ب اســاس قانــون بیمــه بیــکاری، ب
طــور غیــر ارادی و در اثــر بــروز حــوادث غیرمترقبــه، 
ــه  ــرری بیم ــد مق ــی دهن ــت م ــود را از دس کار خ
بیــکاری پرداخــت مــی شــود لــذا وزارت کار و 
خصــوص  در  بایــد  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
کارگــران مشــمول قانــون کاری کــه بیمــه هایشــان 
ــه تفاهــم  از طریــق کارفرمــا پرداخــت مــی شــود ب
ــکاری  ــه بی ــا بیم ــه آنه ــاه ب ــرای دو م ــا ب برســند ت

ــود. ــت ش پرداخ
ــاغل در  ــون کار ش ــمول قان ــران مش ــی کارگ اصان
رســتورانها، فســت فودهــا، مراکز خدماتی و گردشــگری 
ــه  ــت بیم ــموالن دریاف ــه مش ــگاهها را از جمل و آرایش

بیــکاری دانســت کــه بایــد حمایــت شــوند.
ــاد  ــا انتق ــن حــال ب ــال حــوزه کار درعی ــن فع ای
از عــدم کاهــش ســاعات کار کارگــران در زمــان اوج 
ــه  ــه هــای گذشــته ب ــا، گفــت: در هفت شــیوع کرون
اســتانداران اختیاراتــی واگــذار کردنــد و ســاعات کار 
ــدا کــرد  ــت کاهــش پی ــرای کارمنــدان دول ادارات ب

ولــی متاســفانه جامعــه کارگــری را نادیــده گرفتنــد 
و بخــش اعظمــی از کارگــران نســبت بــه ایــن امــر 

اعتــراض داشــتند.
ــاعات کار ادارات و  ــی س ــرد: وقت ــح ک وی تصری
مراکــز دولتــی کاهــش یافتــه و بــه دورکاری منجــر 
شــده اســت چــرا کارگــران همچنــان بایــد ۸ ســاعت 

مشــغول کار باشــند؟
بــه گفتــه اصانــی، بایــد بــا صــدور بخشــنامه ای 
بــه کارگاههــا و کارخانــه هــا، کارگــران دســتکم تــا 
پایــان فروردیــن مــاه همچــون مــاه مبــارک رمضــان 

از کاهــش ســاعات کار برخــوردار مــی شــدند.
ایــن فعــال کارگــری در پایــان بــا انتقــاد از 
ــر  ــرایط حاض ــران را در ش ــه کارگ ــی ک کارفرمایان
مجبــور بــه کار کردنــد تــا تولیدشــان متوقف نشــود، 
ــه شــخصی، ماســک و  ــا هزین ــی کــه ب از کارفرمایان
ــرده و در  ــه ک ــی تهی ــول ضدعفون ــتکش و محل دس

ــرد. ــر ک ــتند، تقدی ــود گذاش ــران خ ــار کارگ اختی
منظــور  بــه  کار  وزارت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حمایــت از صاحبــان کســب و کارهــای متضــرر 
بنــگاه  از کرونــا، ضمــن شناســایی 9۴۰  شــده 
آســیب دیــده در رســته هــای مختلــف، مبلــغ ۳۰۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار اختصــاص داده کــه در قالــب 
ــود. ــد ب ــکاری خواه ــه بی ــهیات و بیم ــای تس اعط

پیــش از ایــن مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمت 
ــا  وزارت کار نیــز گفتــه بــود کارگــران مبتــا بــه کرون
مشــمول دریافــت غرامــت دســتمزد ایــام بیماری شــده 
و مــی تواننــد از مرخصــی اســتعاجی بــه شــرط تاییــد 

ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتفاده کنند.

پرداخت بیمه بیکاری به کارگران آسیب دیده از کرونا


