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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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رئیس کل بانک مرکز اعالم کرد: 

لغو شرط محرومیت از خدمات 
بانکی برای دارندگان چک برگشتی

حناچی:

 بانک آینده نسبت به عدم پرداخت
 پول فروش اوراق مشارکت مترو 

پاسخگو باشد

رابطه حقوقی که بین صادرکننده چک و ذی نفع وجود دارد
 از زمان برگشت چک، تا ۳ ماه به فرد خدمات ارایه می شود

روزانه ۱۸۰ نقطه عمومی را ضدعفونی می کنیم
عمال محدودیت تردد تصمیمی نیست که شهرداری تهران به تنهایی اخذ کند

استفاده مردم از مترو و حمل و نقل عمومی کاهش یافته است
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روحانی: 

دولت تجهیزات درمانی را تامین خواهد کرد

حمایت  معیشتی نباشد آثار اقتصادی 
کرونا بیش از آثار بیولوژیک خواهد بود 

جزئیات محدودیت تردد در 
خروجی ۱۱ استان

مرحله دوم انتخابات ۲۱ شهریور 
ماه برگزار خواهد شد

خبری از توزیع ماسک در 
داروخانه ها نیست

ـــگیری از  ـــی و پیش ـــت اجتماع ـــت معاون سرپرس
ـــرقی  ـــان ش ـــتری کل آذربایج ـــرم دادگس ـــوع ج وق
ــر  ــت هـ ــاده دریافـ ــجام آمـ ــامانه سـ ــت: سـ گفـ
گونـــه گـــزارش تخلفـــات مربـــوط بـــه احتـــکار، 
ـــه و... در  ـــدم ارای ـــی، ع ـــران فروش ـــی، گ ـــم فروش ک

رابطـــه بـــا ویـــروس شـــایع کوویـــد 19اســـت. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، احمـــد موقـــری در 
ــجام  ــامانه سـ ــرد: سـ ــار کـ ــوص اظهـ ــن خصـ ایـ
آمادگـــی دریافـــت گزارشـــات مردمـــی در رابطـــه 
بـــا تخلفـــات اقتصـــادی وبهداشـــتی مربـــوط بـــه 
بیمـــاری کرونـــا را داشـــته و دادگســـتری اســـتان 
پـــس از صحـــت ســـنجی و اطمینـــان از جرایـــم 

ــن  ــی را در ایـ ــات مقتضـ ــزارش، اقدامـ ــورد گـ مـ
ــد داد. ــام خواهـ ــه انجـ زمینـ

ــاری  ــیوع بیمـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ وی افـ
ســـوء  بـــرای  فرصـــت  کشـــور،  در  کرونـــا 
ـــب  ـــر اکاذی ـــازی، نش ـــایعه س ـــا ش ـــتفاده گران ب اس
بـــا هـــدف ایجـــاد رعـــب و وحشـــت، بـــه وجـــود 
ـــوه  ـــد جل ـــا کارآم ـــی و ن ـــنگین روان ـــو س آوردن ج
دادن اعمـــال حاکمیتـــی و همچنیـــن کســـب 
ســـودهای نامشـــروع از طریـــق احتـــکار، کـــم 
ـــی، عـــدم ارایـــه و... اقـــام  ـــی، گـــران فروش فروش

ــد. ــم شـ ــتی فراهـ ــی و بهداشـ دارویـ
ـــن  ـــر ای ـــرد: ب ـــه ک ـــوص اضاف ـــن خص وی در ای

ـــار  ـــت اخب ـــاده ی دریاف ـــجام آم ـــامانه س ـــاس، س اس
ــات الزم در  ــام اقدامـ ــی و انجـ ــات مردمـ و گزارشـ
ـــوء  ـــودجویان و س ـــت س ـــا دس ـــت ت ـــه اس ـــن زمین ای
ـــمانی و  ـــامت جس ـــوزه س ـــران را از ح ـــتفاده گ اس

ـــد. ـــاه کن ـــاع کوت ـــی اجتم روان
ــظ  ــر حفـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ ــری در پایـ موقـ
ـــتی،  ـــای بهداش ـــت توصیه ه ـــی و رعای ـــش روان آرام
بانـــان  دیـــده  خصوصـــا  مـــردم  تمامـــی  از 
ـــود  ـــات خ ـــار و اطاع ـــا اخب ـــت ت ـــگیری خواس پیش
ـــوه  ـــی ق ـــاط مردم ـــع ارتب ـــامانه جام ـــتر س را در بس
ــرار  ــت قـ ــن معاونـ ــار ایـ ــجام(در اختیـ قضاییه)سـ

دهنـــد.

سرپرست معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی:

احتکار و گرانفروشی را به سجام گزارش دهید

ــگاه  ــه نمایشـ ــس اتحادیـ ــام رییـ ــق اعـ طبـ
داران و فروشـــندگان خـــودرو تهـــران، ویـــروس 
ـــم  ـــودرو را بره ـــد خ ـــب عی ـــازار ش ـــده، ب ناخوان
زده و میـــزان معامـــات را بـــه صفـــر نزدیـــک 
کـــرده اســـت و باتوجـــه بـــه اینکـــه عرضـــه و 
تقاضـــا همیشـــه تعییـــن کننـــده قیمت هاســـت، 
ـــدارد،  ـــود ن ـــازار وج ـــا در ب ـــه تقاض ـــی ک ـــا زمان ت
ــد  ــم نزولـــی خواهـ ــودرو هـ ــد قیمتـــی خـ رونـ

بـــود. 
ــنا،  ــا ایسـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــعید موتمنـ سـ
روال  برخـــاف  اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  ضمـــن 
هرســـاله کـــه در روزهـــای پایانـــی ســـال، 
ــا  ــش تقاضـ ــل افزایـ ــه دلیـ ــودرو بـ ــازار خـ بـ
رونـــد صعـــودی بـــه خـــود می گرفـــت، امســـال 
ــد را  ــازار شـــب عیـ ــا بـ ــیوع ویـــروس کرونـ شـ
خـــودرو  فروشـــندگان  و  نمایشـــگاه داران  از 

ـــرایطی  ـــن در ش ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــه اس گرفت
ــه برخـــی دارنـــدگان و فروشـــندگان  اســـت کـ
خودروهـــای خـــود را نگـــه داشـــته بودنـــد تـــا 
در روزهـــای پایانـــی ســـال بـــه بـــازار عرضـــه 
ــا خالـــی  ــد، امـ ــتری ببرنـ ــود بیشـ ــد و سـ کننـ
شـــدن بـــازار از خریـــدار ســـبب شـــد فعـــاالن 
ورشکســـتی  خطـــر  از  حـــوزه  ایـــن  خـــرد 
احســـاس نگرانـــی کننـــد و حتـــی حاضـــر 
شـــوند زیـــر قیمـــت بـــازار، خـــودروی خـــود را 

بفروشـــند.
ـــندگان  ـــگاه داران و فروش ـــه نمایش ـــس اتحادی ریی
ــازار آن  ــدار در بـ ــود خریـ ــه داد: نبـ ــودرو ادامـ خـ
هـــم در روزهـــای پایانـــی ســـال موجـــب نگرانـــی 
دســـت انـــدکاران ایـــن بـــازار شـــده اســـت. 
ــودرو  ــازار خـ ــاالن بـ ــن فعـ ــی ایـ ــی اصلـ نگرانـ
تـــداوم وضعیـــت فعلـــی در ســـال آینـــده اســـت. 

خالـــی شـــدن بـــازار از خریـــدار خـــودرو باعـــث 
شـــده بـــرای خودروهـــای خـــود مشـــتری پیـــدا 
ـــرای  ـــی ب ـــتریان حت ـــر مش ـــال حاض ـــد. در ح نکنن
ــد و  ــه نمی کننـ ــم مراجعـ ــت هـ ــیدن قیمـ پرسـ
نمایشـــگاه داران در بهتریـــن حالـــت بـــه مشـــاوره 
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــن روزه ـــد. ای ـــا کرده ان ـــی اکتف تلفن
ــین  ــا و خانه نشـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــل از شـ قبـ
شـــدن مـــردم، میـــزان معامـــات تـــا ۸۰ درصـــد 
ـــون  ـــت اکن ـــوان گف ـــی ت ـــرده و م ـــدا ک ـــش پی کاه
ـــیده  ـــر رس ـــه صف ـــا ب ـــات تقریب ـــزان معام ـــم می ه

اســـت.
ـــیوع  ـــه ش ـــی ک ـــا زمان ـــی، ت ـــاد موتمن ـــه اعتق ب
ــم  ــت آن کـ ــا از بابـ ــا و نگرانی هـ ــروس کرونـ ویـ
ــن  ــه همیـ ــودرو بـ ــازار خـ ــت بـ ــود، وضعیـ نشـ
ــودرو  ــازار خـ ــه بـ ــود؛ چراکـ ــد بـ ــورت خواهـ صـ
ــت؛  ــوده اسـ ــا بـ ــه و تقاضـ ــع عرضـ ــه تابـ همیشـ
بنابرایـــن تـــا زمانـــی کـــه تقاضـــا وجـــود نـــدارد، 

ــه دارد. ــم ادامـ ــا هـ ــی قیمت هـ ــد کاهشـ رونـ
ــروش  ــد و فـ ــر خریـ ــناس در امـ ــن کارشـ ایـ
ـــه  ـــگاه ب ـــر ن ـــال حاض ـــرد: در ح ـــام ک ـــودرو اع خ
رونـــد قیمتـــی خودروهـــا در ســـایت های خریـــد 
ـــای  ـــه خودروه ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــز نش ـــروش نی و ف
ــا  ــان، مونتاژی هـ ــون تومـ ــا 1۰ میلیـ ــی تـ داخلـ
حـــدود ۵۰ - ۶۰  میلیـــون تومـــان و خوردوهـــای 
وارداتـــی بیـــش از ۸۰ - 9۰ میلیـــون تومـــان کاهـــش 
قیمـــت داشـــته اند. جالـــب اســـت کـــه در تمـــام 
ــه  ــد 111 همیشـ ــت پرایـ ــر قیمـ ــال های اخیـ سـ
ـــر  ـــه کمت ـــل عرض ـــه دلی ـــای آن ب ـــایر مدل ه از س
ـــون  ـــا اکن ـــود ام ـــر ب ـــران ت ـــتر، گ ـــای بیش و تقاض
ـــن  ـــت ای ـــه قیم ـــده ک ـــب ش ـــا موج ـــش تقاض کاه
مـــدل خـــودرو حتـــی بـــه کمتـــر از پرایـــد 1۳۲ 

ـــد. ـــز برس نی
ــت  ــته قیمـ ــازار روز گذشـ ــزود: در بـ وی افـ
ـــوده  ـــان ب ـــون توم ـــادل ۶1 میلی ـــد 111 مع پرای
اســـت در حالـــی کـــه پرایـــد 1۳۲ معـــادل ۶۲ 
میلیـــون و ۵۰۰ هـــزار تومـــان قیمـــت داشـــت.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اعالم کرد:

افت شدید معامالت خودرو



روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه 26 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 699 سیاست2

عضــو هیــات رئیســه مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکه 
تمامــی فعالیــت هــای هســته ای ایــران در چارجوب 
ــس  ــس آژان ــه رئی ــود ب ــد ب ــوده و خواه ــام ب برج
ــاره  ــا درب ــرد ت ــه ک ــرژی اتمــی توصی ــی ان بین الملل
ــس  ــا آژان ــران ب ــای ای ــکاری ه ــا و هم ــت ه فعالی

ــد.  ــر کن ــدون گروکشــی اظهارنظ ب
ــاره  ــه ملــت، بهــروز نعمتــی درب ــه گــزارش خان ب
ادعاهــای اخیــر رئیــس آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
ــه  ــس ب ــتن آژان ــی نداش ــر دسترس ــی ب ــی مبن اتم
ــه  ــت ک ــت آن اس ــت: واقعی ــران گف ــکان در ای دو م
جمهــوری اســامی ایــران در بازدیدهــا و بازرســی هــا 
ــی  ــس بین الملل ــا آژان ــکاری را ب ــت هم ــواره نهای هم
انــرژی اتمــی داشــته و در فعالیــت هــای خــود 

ــدارد. ــی ن ــک و مبهم ــه تاری ــن نقط کوچکتری
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
مــاک ایــران در انجــام فعالیــت هــای هســته ای و 
اســتفاده از انــرژی هســته ای را فتــوای مقــام معظــم 
ــواره  ــران هم ــه داد: ای ــرد و ادام ــوان ک ــری عن رهب
ــال ســاخت بمــب  ــه دنب ــا هیــچ گاه ب ــن مبن ــر ای ب
ــت  ــام فعالی ــود و تم ــد ب ــوده و نخواه هســته ای نب
ــه صــورت  هــای خــود را در مســیر صلــح آمیــز و ب

ــرد. ــد ک ــال خواه شــفاف دنب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــان اینک ــا بی وی ب

ــز  ــح آمی ــات صل ــی خــارج از اقدام ــچ گاه فعالیت هی
ــا وجــود  نداشــته اســت، افــزود: هــم اکنــون هــم ب
بی تعهــدی آمریــکا و اروپایــی هــا نســبت بــه 
ــران همچنــان فعالیــت هــای خــود را در  برجــام، ای
چارچــوب برجــام پیگیــری مــی کنــد امــا در عیــن 
ــه  ــوق حق ــدی از حق ــره من ــرای به ــران ب ــال ای ح
ــت  ــتفاده را از ظرفی ــدی و اس ــت بهرمن ــود نهای خ

ــت. ــد داش ــام خواه ــای برج ه
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم حفــظ اســتقال آژانــس 
بیــن المللــی انــرژی اتمــی، ادامــه داد: آژانــس بــرای 

ــد  ــی بای ــر اقدام ــظ اســتقال خــود پیــش از ه حف
ــه اینکــه  ــه دنبــال اجــرای دقیــق برجــام باشــد ن ب
ــع  ــوان موض ــه عن ــا را ب ــی ه ــای آمریکای ــرف ه ح
آژانــس از تریبــون هــای بیــن المللــی مطــرح کنــد. 
ــی  ــاهد اظهارات ــی ش ــروز در حال ــا ام ــفانه م متاس
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــرکل آژان ــوی مدی از س
ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــران هســتیم ک ــد ای ــی ض اتم
ــی  ــام و ب ــا از برج ــی ه ــروج آمریکای ــان خ و در زم
ــاهد  ــام ش ــه برج ــبت ب ــا نس ــی ه ــدی اروپای تعه
ــکا و  ــی آمری ــر تخط ــی ب ــری مبن ــچ اظهارنظ هی

ــم. ــان نبودی ــف ش ــام وظای ــا در انج اروپ
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم اظهــارات 
اخیــر مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
پاســخگویی  در  ایــران  نبــودن  شــفاف  دربــاره 
ــی  ــی گروکش ــس را نوع ــواالت آژان ــی س ــه برخ ب
ــه  ــد ک ــای گروســی بدانن ــت: آق ــرد و گف تفســیر ک
ــه  ــع جامع ــه نف ــع ب ــور قط ــه ط ــی ب ــن گروکش ای
بیــن الملــل، اروپایــی هــا و ســازمان ملــل نیســت، 
ــه  ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــرکل آژان مدی
ــه  ــع بینان ــر اســت واق ــی بهت ــن اظهارات جــای چنی
بــا مســائل برخــورد کــرده و در چارچــوب برجــام از 

ــد. ــاع کن ــران دف مواضــع ای
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی با 
بیــان اینکــه اروپــا و آمریــکا بایــد بــه تعهــدات خــود 
ــح  ــند تصری ــد باش ــران پایبن ــال ای ــام در قب در برج
کــرد: مــا هنــوز هیــچ تخظــی از برجــام نداشــته ایــم 
ــی  بلکــه تنهــا در چارچــوب برجــام کاهــش تعهدات
ــه  ــی از توافقنام ــق بندهای ــه مطاب ــم ک ــته ای داش

بــوده اســت.
طــی روزهــای اخیــر مدیــرکل آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی اتمــی بــار دیگــر ادعــای خــود مبنــی 
بــر عــدم دسترســی آژانــس بــه دو مــکان در ایــران 
را تکــرار کــرد و گفــت: تهــران بــه درســتی دربــاره 

ســواالت آژانــس شــفاف ســازی نکــرده اســت.

نعمتی:

ایران نهایت بهره مندی را از ظرفیت برجام خواهد داشت

شــبکه ســعودی الحــدث بــه نقــل از یــک مقــام آمریکایــی نوشــت 
ــه  ــا ب ــه تنه ــت بلک ــران نیس ــا ای ــگ ب ــال جن ــه دنب ــنگتن ب ــه واش ک

ــت.  ــه اس ــی قاطعان ــال بازدارندگ دنب
ــزارش ایســنا ، شــبکه ســعودی الحــدث در گزارشــی تحــت  ــه گ ب
عنــوان » واشــنگتن بــه دنبــال جنــگ بــا ایــران نیســت بلکــه بــه دنبــال 
بازدارندگــی قاطعانــه اســت« نوشــت: در روز هــای اخیــر شــاهد تنــش 
کامــی میــان آمریــکا و ایــران بودیــم بــه خصــوص اینکــه مــک کنــزی، 
ــه  ــت ک ــنبه گف ــنتکام روز پنجش ــای س ــزی نیروه ــر مرک ــده مق فرمان
ــه خــود را  ــان وابســته ب ــد مســئولیت حمــات شــبه نظامی ــران بای ای
برعهــده بگیــرد. ایــن اظهــارات مــک کنــزی تنهــا چنــد ســاعت پــس از 
کشــته شــدن دو نظامــی آمریکایــی در پایــگاه التاجــی در عــراق بــود.

ــبکه  ــا ش ــو ب ــت و گ ــی در گف ــام آمریکای ــک مق ــتا، ی ــن راس در ای
الحــدث گفــت: ایــران تهدیــد بزرگــی بــرای امنیــت ملــی آمریــکا باقــی 

خواهــد مانــد.
ــی  ــی م ــه تنهای ــر ب ــن اظهارنظ ــت: ای ــعودی نوش ــبکه س ــن ش ای

توانــد نشــان دهنــده رویکــرد دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا 
در رابطــه بــا ایــران باشــد؛ واشــنگتن تهــران را نــه تنهــا تهدیــدی بــرای 
همســایگان خــود مــی دانــد بلکــه آن را تهدیــدی بــرای امنیــت ملــی 
آمریــکا از جملــه شــهروندان و ســربازان آمریکایــی در منطقــه خاورمیانه 
ــد. ایــران همچنیــن تــاش مــی کنــد کــه منافــع آمریــکا در  مــی دان
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــد. ای ــد کن ــز تهدی ــا را نی ــام دنی ــه و تم منطق
ــا  ــرای حفــظ امنیــت ملــی خــود ب واشــنگتن تــاش مــی کنــد کــه ب

ایــن تهدیــدات مقابلــه کنــد.
شــبکه الحــدث بــا اشــاره بــه انتشــار نیروهــای آمریکایــی در منطقــه 
ــدرت  ــه ق ــم ک ــا معتقدی ــی نوشــت: م ــام آمریکای ــن مق ــل از ای ــه نق ب
ــل  ــده در مقاب ــن بازدارن ــادی بهتری ــه اقتص ــی و چ ــه نظام ــکا چ آمری

ایــران اســت.
ایــن مســئول دولــت آمریــکا کــه خواســتار عــدم فــاش شــدن نامش 
شــده اســت تاکیــد کــرد: مــا بــه دنبــال بــه کار گیــری قــدرت نظامــی 
نیســتیم و ایــن مســاله اســت کــه رئیــس جمهــور آمریــکا چندیــن بــار 

ــا  ــران تنه ــل ای ــی در مقاب ــن حضــور نظام ــا ای ــرد. ام ــد ک ــر آن تاکی ب
یــک نمایــش نیســت بلکــه جزئــی از برنامــه ترامــپ بــرای فشــار آوردن 

بــر ایــران اســت تــا ایــران رفتــارش را تغییــر دهــد.
ــار  ــر رفت ــن هــدف تغیی ــی گفــت کــه بنابرای ــن مســئول آمریکای ای
ایــران از جملــه برنامــه هســته ای و آن چــه وی آن را حمایــت ایــران از 

ــد، اســت. ــی خوان تروریســت ها م
وی گفــت: شــرکای بیــن المللــی بایــد بــه مــا بپیوندنــد تــا بــا ایــران 

ــه توافق برســیم. ب

یک مقام آمریکایی :

 واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست

نماینــده مــردم شــازند در مجلــس بــا بیــان ایــن 
کــه انتظــار مــی رفــت در ایــن شــرایط اروپــا دربــاره 
ــه  ــال داور ب ــرای ارس ــتکس ب ــردن اینس ــال ک فع
ــا همــکاری  ــی شــیوع کرون ــران در شــرایط بحران ای
مــی کــرد، گفــت: بحــران کرونــا بااســتفاده بــودن 

اینســتکس را اثبــات کــرد. 
ــا  ــی ب ــی ابراهیم ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه اظهــارات ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــران در  ــه ای ــذا و دارو ب ــال غ ــت ارس ــاره وضعی درب
ــا در کشــور گفــت:  توجــه بــه شــیوع ویــروس کرون
ــی  ــال مال ــاره کان ــراوان درب ــات ف ــم تبلیغ ــی رغ عل
اقــام  ارســال دارو و  امــکان  بــرای  اینســتکس 
پزشــکی بــه ایــران، بــا محدودیت هایــی کــه آمریــکا 
در اینبــاره وضــع کــرده و انفعالــی کــه اروپــا از خــود 
نشــان مــی دهــد در عمــل در شــرایط فعلــی مبــارزه 
ــرای  ــی را ب ــال مال ــن کان ــه ای ــم ک ــا دیدی ــا کرون ب

ــتفاده اســت. ــران بااس ای
نماینــده مــردم شــازند در مجلــس شــورای 
ــی  ــا م ــه اروپ ــرد ک ــد ک ــاره تاکی ــامی در اینب اس
ــظ  ــرای حف ــل ب ــی حداق ــرایط فعل ــت در ش توانس

وجهــه و ادعــای انســان دوســتی خــود دربــاره 
اینســتکس گام هایــی بــردارد و در مبــارزه بــا کرونــا 
رفتــاری بــا اندکــی حســن نیــت از خــود بــروز دهــد 

.
ســنگ اندازی های  بــه  اشــاره  بــا  ابراهیمــی 
آمریــکا در راه ارســال دارو و اقــام پزشــکی بــه 

ایــران در ایــن شــرایط حســاس تصریــح کــرد: 
بااســتفاده بــودن اینســتکس در بحــران کرونــا 

ــد . ــات ش اثب
وی  بــا بیــان ایــن کــه آمریــکا و اروپــا در قبــال 
ــا یــک سیاســت عمــل مــی کننــد، گفــت:  ایــران ب
ــی از  ــه اقدامات ــد ک ــاز کرده ان ــی ب ــال مال ــک کان ی

ــی اجــازه نمی دهنــد  طریــق آن انجــام شــود ول
ــم را  ــف داری ــا منابعــی کــه از جاهــای مختل کــه م
ــا ســر  ــی کــه خودشــان ب ــه همیــن کانال حداقــل ب
و صــدای فــراوان بــاز کرده انــد، وارد کنیــم آن هــم 
در شــرایطی کــه شــاهد ادعــای مقامــات آمریکایــی 
مبنــی بــر اینکــه هیــچ مشــکلی بــرای ارســال دارو 

ــدارد، هســتیم ــران وجــود ن ــه ای ب
ــا تاکیــد  عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس ب
ــه  ــک ب ــرای کم ــکا ب ــای آمری ــه ادعاه ــن ک ــر ای ب
ــا فریــب  ــا بحــران کرون ــران در شــرایط مبــارزه ب ای
ــت  ــران درخواس ــرد:  ای ــد ک ــت ، تاکی ــه اس کاران
ــا در  ــه م ــری ک ــع دیگ ــازه ورود مناب ــه اج ــرد ک ک
ــی  ــال مال ــن کان ــه ای ــم، ب ــف داری کشــورهای مختل
داده شــود امــا ایــن مســاله محقــق نشــد  ، بعــد بــا 
ــد  ــی دارن ــوند آمادگ ــی ش ــی م ــرایط مدع ــن ش ای
پزشــک بــه ایــران ارســال کننــد کــه البتــه واقعیــت 
ــز نیســت.« ــا نی ــی م ــاز فعل ــر اســاس نی ــدارد و ب ن

ــرا  ــت، اخی ــه مل ــزاری خان ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــرد  ــد ک ــورمان تأکی ــه کش ــخنگوی وزارت خارج س
آمریــکا بــا محــدود کــردن ورود منابــع مالــی ایــران 
در ســایر کشــورها بــه کانــال مالــی ســوئیس کــه بــا 
ــرای ارســال اقــام بشردوســتانه  ــراوان ب تبلیغــات ف
بــه ایــران راه انــدازی شــده، عمــًا راه ارســال دارو و 

ــه ایــران را بســته اســت. اقــام پزشــکی ب

رئیـــس جمهـــوری آمریـــکا تـــاش می کنـــد 
ـــک  ـــات ی ـــج تحقیق ـــاد نتای ـــه زی ـــرف هزین ـــا ص ب
ـــا  ـــد واکســـن کرون ـــه تولی ـــی در زمین شـــرکت آلمان

ـــد. ـــداری کن ـــکا خری ـــرای آمری را ب
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، نشـــریه 
آلمانـــی ولـــت ام زونتـــاگ، بـــا اشـــاره بـــه 
ــوص  ــان در خصـ ــکا و آلمـ ــان آمریـ ــت میـ رقابـ
مالکیـــت واکســـن کرونـــا کـــه شـــرکت آلمانـــی 
CureVac در حـــال کار بـــر روی آن اســـت 
ــی  ــغ هنگفتـ ــپ مبلـ ــد ترامـ ــد: دونالـ می نویسـ
ــنهاد  ــی CureVac پیشـ ــرکت آلمانـ ــه شـ را بـ
کـــرده تـــا نتایـــج تحقیقـــات آن بـــرای تولیـــد 
ــی در  ــورت اختصاصـ ــه صـ ــا را بـ ــن کرونـ واکسـ

ــد. ــرار دهـ ــکا قـ ــار آمریـ اختیـ
از  نقـــل  بـــه  نیـــز  آلمـــان  خبرگـــزاری 
ـــت  ـــته اس ـــان نوش ـــت آلم ـــخنگوی وزارت بهداش س

ـــاش  ـــال ت ـــدیداً در ح ـــور ش ـــن کش ـــت ای ـــه دول ک
ــور و  ــرکت در کشـ ــن شـ ــتن ایـ ــرای نگه داشـ بـ

تولیـــد واکســـن در آلمـــان اســـت.
ـــتیتوی  ـــی CureVac و انس ـــرکت خصوص ش
ــا  ــر بـ ــال حاضـ ــش در حـ ــاول ارلیـ ــی پـ دولتـ
اســـتفاده از بودجـــه عمومـــی در حـــال تحقیـــق 
ــا  ــروس کرونـ ــن ویـ ــر روی واکسـ ــش بـ و آزمایـ

هســـتند.
ــفند )1۳  ــه، ۲۳ اسـ ــر جمعـ ــد از ظهـ ــا بعـ تـ
مـــارس( تعـــداد مـــوارد شناســـایی شـــده ابتـــا 
ـــزار  ـــه ه ـــان س ـــا در آلم ـــد کرون ـــروس جدی ـــه وی ب
ـــد  ـــاری کووی ـــان بیم ـــداد قربانی ـــورد و تع و 1۳9 م

ـــت. ـــوده اس ـــورد ب ـــت م 19 هف
ـــده  ـــایی ش ـــان شناس ـــداد مبتای ـــش تع ـــا افزای ب
بـــه ویـــروس کرونـــا در روزهـــای اخیـــر تدابیـــر 
ــد در  ــن رونـ ــردن ایـ ــد کـ ــرای کنـ ــدی بـ جدیـ
دســـتور کار قـــرار گرفتـــه کـــه لغـــو تجمع هـــای 
ـــز  ـــی مراک ـــی و تعطیل ـــی و سیاس ـــی، فرهنگ ورزش

ـــرار دارد. ـــا ق ـــدر آنه ـــی در ص آموزش
ایالت هـــای  و  آلمـــان  پایتخـــت  برلیـــن، 
بایـــرن، زارلنـــد و نیدرزاکســـن از نخســـتین 
مناطقـــی بودنـــد کـــه اعـــام کردنـــد مـــدارس و 
ـــده  ـــه آین ـــدای هفت ـــا از ابت ـــای آنه ـــد کودک ه مه

تعطیـــل خواهنـــد بـــود.

ـــه  ـــدون ارائ ـــی« ب ـــرف غن ـــد »اش ـــاور ارش مش
جزئیاتـــی اظهـــار داشـــت کـــه فهرســـت هیئـــت 
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــان نهای ـــا طالب ـــده ب ـــره کنن مذاک
ـــاور  ـــر« مش ـــد عم ـــنیم، »وحی ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــی  ـــط عموم ـــور رواب ـــی« در ام ـــرف غن ـــد »اش ارش
ــت  ــت: فهرسـ ــگاران گفـ ــه خبرنـ ــردی بـ و راهبـ
ــای  ــرای گفت وگوهـ ــده بـ ــره کننـ ــت مذاکـ هیئـ

ــت. ــی اسـ ــی نهایـ بین االفغانـ
وی بـــدون ارائـــه اطاعـــات بیشـــتر دربـــاره 
ــات  ــه جزئیـ ــت کـ ــت گفـ ــن هیئـ ــب ایـ ترکیـ
بیشـــتر در ایـــن بـــاره وقتـــی کـــه زمـــان 
گفت وگوهـــا تعییـــن شـــود اعـــام خواهـــد 

شـــد.
ــان،  ــکا و طالبـ ــه آمریـ ــاس توافقنامـ براسـ
بـــود  قـــرار  بین االفغانـــی  گفت وگوهـــای 
تـــا در تاریـــخ ۲۰ اســـفند برگـــزار شـــود 
جنجال هـــای  دلیـــل  بـــه  مذاکـــرات  امـــا 
انتخاباتـــی، عـــدم اجمـــاع سیاســـی بـــرای 
تشـــکیل هیئـــت مذاکـــره کننـــده و نیـــز 
پافشـــاری طالبـــان بـــر آزادی زندانیـــان بـــه 
ــه  ــون بـ ــرات تاکنـ ــرط مذاکـ ــوان پیش شـ عنـ

ــت.  ــاده اسـ ــر افتـ تاخیـ
ــال  ــل در حـ ــه کابـ ــت کـ ــر گفـ ــد عمـ وحیـ
حاضـــر روی فهرســـت زندانیـــان طالبـــان کار 

ـــدت  ـــن و ش ـــاس س ـــراد براس ـــن اف ـــد و ای می کن
و  می شـــوند  درجه بنـــدی  و  ارزیابـــی  جـــرم 
پـــس از آن نیـــز براســـاس ارزیابی هـــای صـــورت 
ـــح  ـــد صل ـــرفت در رون ـــا پیش ـــان ب ـــه و همزم گرفت

بطـــور تدریجـــی آزاد خواهنـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت کـــه روز گذشـــته نیـــز 
ـــداهلل  ـــه عب ـــان از جمل ـــیون افغ ـــی از سیاس جمع
عبـــداهلل، حامـــد کـــرزی، صاح الدیـــن ربانـــی، 
محمـــد محقـــق، کریـــم خلیلـــی، گلبدیـــن 
ــد  ــپنتا، حامـ ــر اسـ ــن دادفـ ــار، رنگیـ حکمتیـ
گیانـــی، حاجـــی دیـــن محمـــد، اســـحاق 
گیانـــی و انورالحـــق احـــدی در دیـــداری 
دربـــاره ایجـــاد یـــک تیـــم فراگیـــر و ســـاز و 
بین االفغانـــی  گفت وگوهـــای  بـــرای  کاری 
بـــرای حـــل جنجال هـــای  تـــاش  نیـــز  و 

ــد. ــدار کردنـ ــی دیـ انتخاباتـ

ابراهیمی با انتقاد از اتحادیه اروپا تاکید کرد:

بالاستفاده بودن اینستکس در بحران کرونا اثبات شد

مناقشه آمریکا و آلمان بر سر 
واکسن کرونا

فهرست هیئت مذاکره کننده با 
طالبان نهایی شده است 

عرف خبر داد؛ 
مرحله دوم انتخابات 2۱ شهریورماه 

برگزار خواهد شد

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور از برگــزاری 
مرحلــه دوم انتخابــات در 11 حــوزه انتخابیــه در ۲1 
شــهریورماه بــا موافقــت شــورای نگهبــان خبــر داد.

ــس ســتاد  ــرف رئی ــال ع ــر، جم ــزارش مه ــه گ ب
ــنهاد  ــه پیش ــا نتیج ــه ب ــور در رابط ــات کش انتخاب
ــن دوره  ــات یازدهمی ــه دوم انتخاب ــزاری مرحل برگ
ــر از ۲9  ــی غی ــامی در تاریخ ــورای اس ــس ش مجل
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــاه ب ــن م فروردی
ــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــان اظه ــه شــورای نگهب ب
ــا و ادامــه  ــا کرون کارشناســی ســتاد ملــی مبــارزه ب
ــه ای را  ــا نام ــاه، م ــن م ــا فروردی ــاری ت ــن بیم ای
ــنهاد  ــم و پیش ــال کردی ــان ارس ــورای نگهب ــه ش ب
دادیــم زمــان برگــزاری ایــن انتخابــات را بــه زمــان 

ــم. ــال دهی ــری انتق آرام ت
ــهریور  ــان را در ش ــذا دو زم ــرد: ل ــوان ک وی عن
مــاه یعنــی در دو جمعــه متوالــی ۲1 و ۲۸ شــهریور 
پیشــنهاد دادیــم کــه روز گذشــته شــورای نگهبــان 
ــذا در  ــا تاریــخ ۲1 شــهریور مــاه موافقــت کــرد، ل ب
11 حــوزه ای کــه بــه مرحلــه دوم منتقــل شــدند و 
ــزار شــود را در ۲1  ــن برگ ــود در ۲9 فروردی ــرار ب ق

شــهریور مــاه برگــزار خواهیــم کــرد.

پزشکیان با اشاره به نامه دکتر الریجانی 
به اتحادیه بین المجالس:

افزایش مطالبات جهانی موجب 
عقب نشینی آمریکا می شود

نایــب رئیــس مجلــس بــا یــادآوری نامــه رئیــس 
مجلــس بــه اتحادیــه بیــن المجالــس بــرای مداخلــه 
جهانــی جهــت لغــو تحریــم هــای ضدانســانی 
ــا، گفــت: افزایــش  آمریــکا در شــرایط بحرانــی کرون
مطالبــات جهانــی موجــب عقب نشــینی آمریــکا 

می شــود. 
ــا  ــه ملــت، مســعود پزشــکیان ب ــه گــزارش خان ب
ــس شــورای اســامی  ــه رییــس مجل ــه نام اشــاره ب
بــه اتحادیــه بین المجالــس و روســای مجالــس 
ــه  ــف در راســتای ضــرورت مداخل کشــورهای مختل
ــانی در  ــای ضدانس ــم ه ــو تحری ــرای لغ ــی ب جهان
بحــران کرونــا، گفــت: فعالیت هــای دیپلماســی 
و  دانشــگاه ها  NGOهــا،  مجالــس،  طریــق  از 
ــی  ــد آگاه ــی می توان ــی غیردولت ــای خصوص نهاده
و انگیــزش افــکار عمومــی دنیــا را نســبت بــه 
ــری  ــه گ ــد و مطالب ــکا حســاس کن مداخــات آمری

ــد. ــش ده را افزای
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
ــش  ــرد: افزای ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش مجل
مجالــس  حساســیت  ایجــاد  و  مطالبه گــری 
کشــورهای مختلــف کمــک کننــده اســت. بــه 
ــی  ــن گام های ــن چنی ــد ای ــا بای ــه گروه ه ــر هم نظ

را بردارنــد.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
ــیار  ــگان و بس ــی به هن ــر الریجان ــدام دکت ــه اق اینک
ــه  ــی ک ــا جای ــکا ت ــت: آمری ــت، گف ــذار اس تاثیرگ
ــد  ــران و ایرانیــان فشــار مــی آورد. رون ــه ای ــد ب بتوان
ــردان  ــرف دولتم ــری از ط ــارهای حداکث ــن فش ای
ــات  ــر توقع ــا اگ ــد ام ــدا نمی کن ــش پی ــکا کاه آمری
و مطالبــات جهانــی علیــه آنهــا افزایــش یابــد، 
محاظــه کار تــر می شــوند و عقــب خواهنــد نشســت.

رییــس مجلــس شــورای اســامی در نامــه هــای 
جداگانــه خطــاب بــه  رئیــس اتحادیــه جهانــی بیــن 
ــس کشــورهای  ــه مجال ــر کل اتحادی ــس، دبی المجال
عضــو ســازمان همــکاری اســامی، دبیــرکل اتحادیــه 
ــس  ــای مجال ــز روس ــیا و نی ــی آس ــس پارلمان مجال
کشــورهای اســامی و آســیایی ضمــن ابراز تاســف از  
تحریــم هــای ضــد انســانی آمریــکا علیــه کشــورمان، 
ــم  ــه تحری ــده از جمل ــاالت متح ــات ای ــن  اقدام ای
هــای  پزشــکی، دارویــی و وســایل آزمایشــگاهی را 
ــف  ــا  توصی ــار شــیوع  کرون ــی در  مســیر مه موانع
کــرد و  خواســتار  همصدایــی جامعــه بیــن المللــی 
و مواضــع اصولــی  بــرای لغــو فــوری همــه تحریــم 
ــکا علیــه  ــم هــای پزشــکی آمری ــه تحری هــا از جمل

مــردم  ایــران شــد.

سعیدی :
جلسات مجلس

 در فضای باز برگزار شود

نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: تقاضــای بنــده از ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا ایــن اســت کــه پیشــنهاد برگــزاری 
ــاز را بررســی  ــس در فضــای ب ــی مجل جلســات علن

ــد. کنن
ــاد از  ــا انتق ــعیدی ب ــرا س ــر، زه ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــس ب ــی مجل ــات علن ــزاری جلس ــنهاد برگ پیش
صــورت مجــازی، اظهــار داشــت: بنــده مخالــف ایــن 
ــزاری  ــکان برگ ــه ام ــدم ک ــتم و معتق ــئله هس مس
ــکات  ــا رعایــت ن ــاز ب جلســات مجلــس در فضــای ب

ــود دارد. ــتی وج بهداش
وی بــا بیــان اینکــه بنــده ایــن پیشــنهاد را 
ــر رئیــس مجلــس شــورای اســامی اعــام  ــه دفت ب
ــی  ــتاد مل ــده از س ــای بن ــه داد: تقاض ــرده ام، ادام ک
ــا ایــن اســت کــه ایــن پیشــنهاد را  ــا کرون مقابلــه ب

ــد. ــرار دهن ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
ــه  ــی ک ــامی نمایندگان ــرد: اس ــح ک ــامی تصری اس
ــام شــد، موجــود  ــت اع ــان مثب ــای آن تســت کرون
اســت کــه اکثــر آنــان بهبــودی خــود را بــه دســت 
آورده انــد و مشــکلی بــرای حضــور در جلســات 

ــد. ــس ندارن ــی مجل علن
ســعیدی بیــان کــرد: در شــرایطی کــه بســیاری 
از مــردم بــه ویــژه کادر درمانــی و کارمنــدان دولــت 
مشــغول فعالیــت هســتند، تعطیلــی مجلس شــورای 
اســامی پیــام خوبــی نــدارد و بایــد هــر چــه 
ــس  ــزاری جلســات مجل ــرای برگ ــری ب ــر تدبی زودت

ــود.  ــیده ش اندیش

ربیعی:
هرگونه شایعه درباره قرنطینه تهران 

یک دروغ بزرگ است

ســخنگوی دولــت گفــت: هرگونــه شــایعه دربــاره 
ــچ  ــت. هی ــزرگ اس ــک دروغ ب ــران ی ــه ته قرنطین
تغییــری در ســاعات کار فروشــگاه ها، مغازه هــا، 
صــورت  ضــروری  مشــاغل  دیگــر  و  نانوایی هــا 

ــت. ــد گرف نخواه
بــه گــزارش مهــر، علــی ربیعــی ســخنگوی دولت 
اظهارداشــت: هرگونــه شــایعه دربــاره قرنطینــه 
ــزرگ اســت. هیــچ تغییــری در  تهــران یــک دروغ ب
و  نانوایی هــا  ســاعات کار فروشــگاه ها، مغازه هــا، 
ــت. ــد گرف ــر مشــاغل ضــروری صــورت نخواه دیگ

وی افــزود: ســاعات کار برخــی مشــاغل بــه 
تناســب نیازهــای مــردم نیــز ممکــن اســت افزایــش 
یابــد. برخــی درصدنــد بــا ترویــج شــایعات، اســترس 

ــد. ــتر کنن ــردم را بیش ــای م و دغدغه ه

رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید:
اکنون بهترین فرصت رایزنی 

با مجامع بین المللی برای رفع 
تحریم های یکجانبه آمریکاست

امیــد  فراکســیون  سیاســی  کمیتــه  رئیــس 
ــا  ــی ب مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد: رایزن
مجامــع بیــن المللــی در شــرایط کنونــی منجــر مــی 
ــوارتری  ــت دش ــپ در موقعی ــت ترام ــا دول ــود ت ش
ــری  ــود بازنگ ــای خ ــت ه ــه و در سیاس ــرار گرفت ق

ــد.  کن
ــد  ــا تاکی ــی ب ــزارش ایســنا، جــال میرزای ــه گ ب
ــن  ــار رفت ــرای کن ــی ب ــه جهان ــرورت مداخل ــر ض ب
ــی، بیــان کــرد: بنظــر  ــم هــا در شــرایط کنون تحری
می رســد کــه ایــن اقــدام بایــد زودتــر از ایــن انجــام 
می شــد. در شــرایط کنونــی وزارت خارجــه، معاونــت 
ــران  ــدگان ای ــوری و نماین ــت جمه ــی ریاس حقوق
در مجامــع بیــن المللــی بایــد فعــال تــر شــده و از 
طریــق رایزنــی بــا کشــورها و قــدرت هــای جهانــی 
در خصــوص کنــار رفتــن تحریــم هــا رایزنــی کننــد.

ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامــه 
اظهــار کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تحریــم 
هــا بــه صــورت یکجانبــه و از طریــق آمریــکا اعمــال 
شــده و وابســتگی موسســات مالــی و شــرکت هــا بــه 
اقتصــاد آمریــکا آنــان را ناچــار کــرده کــه آمریــکا را 

در ایــن مســیر همراهــی کننــد.
نماینــده مــردم ایــام در مجلــس تصریــح کــرد: 
ــا مجامــع بیــن المللــی منجــر مــی شــود  رایزنــی ب
ــرار  ــوارتری ق ــت دش ــپ در موقعی ــت ترام ــا دول ت
بگیــرد و بــه دنبــال حمایــت افــکار عمومــی جهــان 
از ســامت انســان هــا در جوامــع مختلــف در 

ــد. ــری کن ــود بازنگ ــای خ ــت ه سیاس
ـــپ  ـــر ترام ـــرد: اگ ـــد ک ـــان تاکی ـــی در پای میرزای
بـــه فشـــار مجامـــع جهانـــی بـــی تفـــاوت باشـــد 
منـــزوی تـــر خواهـــد شـــد. اکنـــون فرصـــت 
مناســـبی بـــرای رایزنـــی بـــا مجامـــع حقوقـــی و 
ـــای  ـــم ه ـــن تحری ـــار رفت ـــرای کن ـــی ب ـــن الملل بی

یکجانبـــه اســـت.

دلنوشته

دیر
 یا زود ،

پشیمان شده ،
به سراغ من ،

خواهی
 آمد ،

اما ،
کور

 خواندی ،
چون من ،

گزینه دوم ،
هیچ کس ،
نمیشوم  ،

من ،
رنگین کمان ،

آسمان ،
ابری کسی ،

هستم ،
که تا آخر ،

به تماشای ،
باران ،

ایستاده ،
باشد ،

                                     )اکبر عظیم نیا(
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کدام واحدهای تولیدی تا پایان 
فروردین ماه تعطیل نمی شوند؟

سرپرســت معاونــت صنایــع وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت اعــام کــرد کــه واحدهــای تولیــدی 
مرتبــط بــا محصــوالت پیشــگیری و مقابلــه با شــیوع 
ویــروس کرونــا، مــواد اولیــه آن هــا و همچنیــن 
ــامیدنی،  ــی، آش ــواد غذای ــده م ــای تولیدکنن واحده
پایــان  تــا  بهداشــتی  محصــوالت  و  خوراکــی 

نمی شــوند.  تعطیــل  فروردین مــاه 
بــه گــزارش ایرنــا، »مهــدی صادقــی نیارکــی«  در 
ــدن  ــت، مع ــازمان های صنع ــای س ــه رؤس ــه ای ب نام
ــرای  ــزوم اج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــارت ۳1 اس وتج
اباغیــه قبلــی ایــن معاونــت درخصــوص نظــارت بــر 
تولیــد حداکثــری محصــوالت مرتبــط بــا پیشــگیری 
ــف  ــدم توق ــا و ع ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب و مقابل
و تعطیلــی واحدهــا و خطــوط تولیدکننــده ایــن 
محصــوالت، مــواد اولیــه و ملزومــات بســته بندی 
مســتقر در آن اســتان ها بــا دالیــل مختلــف )اعــم از 
تعطیــات پایــان ســال، تعطیــات رســمی و اورهــال 
ــروه  ــه گ ــد ب ــه بای ــرد ک ــار ک ــد(، اظه ــط تولی خ
ــی،  ــاد شــده، واحدهــای تولیــد کننــده مــواد غذای ی
ــز  ــتی نی ــوالت بهداش ــی و محص ــامیدنی، خوراک آش
ــام  ــد در ای ــش تولی ــن افزای ــا ضم ــوند ت ــه ش اضاف
پایانــی ســال و شــروع ســال جدیــد، خطــوط تولیــد 
ــا  ــه ت ــدون وقف ــاعته و ب ــورت ۲۴ س ــه ص ــا ب آن ه
پایــان فروردیــن مــاه فعالیت مســتمر داشــته باشــند.

ــت  ــتانی خواس ــازمان های اس ــن از س وی همچنی
ــتانی،  ــط اس ــتگاه های ذیرب ــا دس ــل ب ــا تعام ــه ب ک
ــان  ــردد کارکن ــزی ت ــرای برنامه ری ــات الزم ب اقدام
ــا را  ــن واحده ــه و محصــوالت ای ــواد اولی ــل م و حم
انجــام دهنــد و مجوزهــای الزم بــرای تــردد نــاوگان 
بــار و مســافر آن هــا را صــادر کننــد تــا از هــر گونــه 
اختــال در رونــد تولیــد و توزیــع ایــن محصــوالت در 

ــری شــود. ســطح کشــور جلوگی

قطع سهمیه الکل کارخانجات تولید 
مواد ضدعفونی  که در ایام عید 

تعطیل باشند 

ـــا  ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــام وزی قائم مق
ـــای  ـــن کااله ـــد و تأمی ـــد تولی ـــه رون ـــر اینک ـــد ب تأکی
ــه  ــی ادامـ ــدون تعطیلـ ــوینده ها بـ ــی و شـ اساسـ
ـــکل کارخانجـــات  ـــت: ســـهمیه ال ـــت، گف ـــد یاف خواه
ــه در  ــده کـ ــول ضدعفونی کننـ ــد ژل و محلـ تولیـ

ایـــام عیـــد تعطیـــل باشـــند، قطـــع می شـــود. 
بـــه گـــزارش فـــارس، حســـین مـــدرس 
خیابانـــی بـــا بیـــان اینکـــه الـــکل نیـــز بـــدون 
ـــد  ـــرای تولی ـــوروز ب ـــات ن ـــول تعطی ـــه در ط وقف
ژل و محلـــول ضدعفونـــی کننـــده تولیـــد و 
می گیـــرد،  قـــرار  کارخانجـــات  اختیـــار  در 
ــات  ــدد کارخانجـ ــه تعـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ گفـ
ــده،  ــی کننـ ــواد ضدعفونـ ــده ژل و مـ تولیدکننـ
ــدی  ــات تولیـ ــک از کارخانجـ ــر یـ ــه هـ چنانچـ
ایـــن محصـــوالت، در تعطیـــات بـــه تولیـــدات 
ـــه  ـــده ادام ـــام ش ـــت اع ـــا ظرفی ـــق ب ـــود مطاب خ
ندهنـــد، ســـهمیه الـــکل آنهـــا قطـــع خواهـــد 
شـــد و بـــه ســـایر کارخانجـــات اختصـــاص 

. بـــد می یا
ــک و  ــدی ماسـ ــای تولیـ ــزود: کارگاه هـ وی افـ
ـــز  ـــاز نی ـــورد نی ـــه م ـــده پارچ ـــات تولیدکنن کارخانج
ـــات  ـــام تعطی ـــژه در ای ـــزاری شـــیفت های وی ـــا برگ ب
بـــه کار خـــود ادامـــه خواهنـــد داد تـــا خللـــی در 
ـــود. ـــاد نش ـــکی ایج ـــاس پزش ـــک و لب ـــع ماس توزی

ـــدگان  ـــان داشـــت: تولیدکنن ـــی بی ـــدرس خیابان م
ــکان و  ــادوش پزشـ ــدی دوشـ ــات تولیـ و کارخانجـ
پرســـتاران کـــه خـــط مقـــدم مبـــارزه و کنتـــرل 
کرونـــا هســـتند، لجســـتیک و پشـــتیبانی تأمیـــن 
ـــاس  ـــک و لب ـــکل، ماس ـــده، ال ـــی کنن ـــواد ضدعفون م
ـــی در کار  ـــد داد و تعطیل ـــام خواهن ـــکی را انج پزش

ـــت.  نیس
ـــی، بخـــش لجســـتیک  ـــدرس خیابان ـــه م ـــه گفت ب
اعـــم از تأمیـــن و توزیـــع کاالهـــای مـــورد نیـــاز 
مـــردم بـــدون وقفـــه و در تعطیـــات نـــوروز بـــه 
ــدگان  ــد داد و تولیدکننـ ــه خواهنـ ــود ادامـ کار خـ
ــی  ــای کادر درمانـ ــد هم پـ ــدگان بایـ و توزیع کننـ
ـــد؛  ـــردم بپردازن ـــاز م ـــاج موردنی ـــن مایحت ـــه تأمی ب
ــواد  ــا و مـ ــع کاالهـ ــن و توزیـ ــد تأمیـ ــس رونـ پـ
ــچ  ــه هیـ ــکی، بـ ــام پزشـ ــده و اقـ ضدعفونی کننـ
ـــق  ـــات ح ـــت و کارخانج ـــردار نیس ـــوان تعطیل ب عن

تعطیـــل کـــردن ندارنـــد.

ــان اینکــه هــر  ــا بی ــک مرکــزی ب رئیــس کل بان
فــردی کــه از اول اســفند تــا آخــر اردیبهشــت چــک 
برگشــتی داشــته باشــد، از دریافــت خدمــات بانکــی 
محــروم نمی شــود گفــت: از زمانــی برگشــت چــک، 

تــا ۳ مــاه بــه فــرد خدمــات ارایــه می شــود.
ــس  ــی، رئی ــر همت ــر، عبدالناص ــزارش مه ــه گ ب
ســتاد  جلســه  حاشــیه  در  مرکــزی  بانــک  کل 
ــی  ــتم بانک ــت: سیس ــادی گف ــای اقتص هماهنگی ه
ــک  ــش را در کم ــترین نق ــی، بیش ــرایط کنون در ش
ــاس، در  ــن اس ــر ای ــه ب ــور دارد ک ــاد کش ــه اقتص ب
ــت،  ــروز ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دول جلســه ام
ــای  ــر مبن ــه ب ــد ک ــرح ش ــی مط ــای مختلف بحث ه
آن، آن دســته از فعــاالن اقتصــادی کــه چــک بانکــی 
ــات بانکــی  آنهــا برگشــت بخــورد، از دریافــت خدم

ــد.  ــد ش ــروم نخواهن مح
رئیــس کل بانــک مرکــزی در توضیــح ایــن 
ــردی  ــر ف ــون، ه ــاس قان ــر اس ــزود: ب ــم اف تصمی
کــه چــک بانکــی وی برگشــت بخــورد، از خدمــات 
بانکــی محــروم می شــود ولــی امــروز از رئیــس 
ــت داده  ــن مهل ــا ای ــم ت ــت کردی ــور درخواس جمه
شــود تــا کســانی کــه در فاصلــه اول اســفند تــا آخــر 
ــد از  ــد، بتوانن اردیبهشــت 99، چــک برگشــتی دارن
خدمــات بانکــی بهــره گیرنــد؛ البتــه رابطــه حقوقــی 
کــه بیــن صادرکننــده چــک و ذی نفــع وجــود دارد، 
ــرط  ــا ش ــد؛ ام ــد مان ــی خواه ــود باق ــای خ ــر ج س
ــم  ــذف خواهی ــی را ح ــات بانک ــت از خدم محرومی
ــرد برگشــت  ــک ف ــه چــک ی ــی ک ــا از زمان ــرد ت ک
بخــورد، تــا ســه مــاه مــی توانــد از خدمــات بانکــی 
اســتفاده کنــد و ســایر محرومیت هــای قانونــی 

ــد. ــد ش ــال وی نخواه ــامل ح ش
ــه  ــر اســاس مصوب وی تصریــح کــرد: همچنیــن ب
شــورای پــول و اعتبــار، ده رســته کســب و کار 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه از ش ــود ک ــده ب ــن ش تعیی
ــد  ــی توان ــراد م ــن اف ــن ای ــد، بنابرای ــیب دیده ان آس
ســه قســط اســفند 9۸ و فروردین و اردیهشــت 99 را 
پرداخــت نکننــد؛ ضمــن اینکــه مردمــی که کســب و 
کار آنهــا مشــمول ایــن ده گــروه بــوده، آســیب دیــده 
و نتوانســتند کــه درآمــد کســب کــرده و تســهیات 
ــد  ــاه مــی توانن ــا ســه م ــد، ت خــود را پرداخــت کنن
بــه بانکهــا مراجعــه نکننــد. بــر ایــن اســاس، بانکهــا 
بعــد از ســه مــاه پرونــده آنهــا را بررســی می کننــد و 

ــه آنهــا خواهنــد داشــت. کمــک الزم را ب
ــا  ــر ب ــون نف ــه ۴ میلی ــت وام ب ــی از پرداخ همت
ــت  ــت:  دریاف ــر داد و گف ــد خب ــود ۴ درص ــرخ س ن
کننــدگان ایــن وام هــا، طبقــات آســیب پذیــر کســب 

ــول  ــت قب ــاس دول ــن اس ــر ای ــه ب ــتند ک و کار هس
کــرده تــا نــرخ ســود ایــن تســهیات بــه ۴ درصــد 
کاهــش یابــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن افــراد 
نیــاز بــه ارایــه ضامــن نداشــته و از یارانــه خــود، مــی 
تواننــد اقســاط خــود را بپردازنــد کــه ایــن تصمیــم 

مهمــی بــود کــه قــرار اســت صــورت گیــرد.
ــه کمــک  ــی ب ــار داشــت: سیســتم بانک وی اظه
تــا  آمــد  خواهــد  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
ــد  ــرار ده ــن ســازمان ق ــار ای تســهیاتی را در اختی
تــا ســهم کارفرمایــی مشــاغل آســیب دیــده را ســه 
مــاه بــا تاخیــر دریافــت نمایــد؛ ضمــن اینکــه بانــک 
ــک  ــه کم ــن رابط ــه در ای ــی دارد ک ــزی آمادگ مرک
کنــد و بانکهــا نیــز آمادگــی دارنــد بــه مــردم کمــک 
ــا کشــور از نظــر اقتصــادی از ایــن مرحلــه  کننــد ت

ــد. ــور کن عب
همتــی در خصــوص ســقف جابجایــی غیــر 

ــام  ــت: تم ــی گف ــای بانک ــق کارته حضــوری از طری
تــاش مــا ایــن اســت کــه مــردم بــه شــعب کمتــر 
مراجعــه کــرده و بــا اســکناس کمتــر درگیــر شــوند؛ 
بــه همیــن منظــور ســقف دریافــت پــول نقــد از ای 
ــه  ــش یافت ــان افزای ــزار توم ــه ۵۰۰ ه ــا ب ــی ام ه ت
ــر  ــد؛ اگ ــه کنن ــعب مراجع ــه ش ــر ب ــردم کمت ــا م ت
ــد،  ــن ســقف را کاهــش داده ان ــک ای ــا دو بان ــک ی ی
ــی از نظــر  ــا اســت ول مســاله شــخصی خــود بانکه
ــی  ــه جــای خــود باق ــن ســقف ب ــزی ای ــک مرک بان
اســت؛ ضمــن اینکــه ســقف کارت بــه کارت نیــز از 
ســه میلیــون بــه ده میلیــون تومــان افزایــش یافتــه 

اســت.
ــز  ــردم نی ــان، م ــن می ــت: در ای ــار داش وی اظه
بایــد هــر بانکــی کــه ســرویس بهتــری مــی دهــد آن 
را نتخــاب کننــد و نکتــه دیگــر اینکــه کمتــر پــول 
ــت  ــقف دریاف ــل س ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــد بگیرن نق
کارت هدیــه را نیــز کــه ۵۰۰ هــزار تومــان بــوده بــه 

ــم. ــش داده ای ــان افزای ــون توم دو میلی
ــق روال  ــی طب ــاعت کار بانک ــت:  س ــی گف همت
ســالهای قبــل شــیفت دارنــد و بانکهــا برنامــه ریــزی 
کردنــد کــه همــواره در خدمــت مــردم باشــند؛ 
ــا توجــه  ــه ب ــم ک ــی کن ــاز هــم خواهــش م ــی ب ول
بــه فشــاری کــه بــه لحــاظ بیمــاری کرونــا بــر روی 
همــکاران نظــام بانکــی بــوده و برخــی از آنهــا نیــز 
آســیب دیــده انــد، مــردم کمتــر بــه شــعب مراجعــه 
نماینــد و فقــط کارهــای ضــروری خــود را از طریــق 
حضــور در شــعبه انجــام دهنــد؛ امــا بــه هــر حــال 
نظــام بانکــی در ایــام نــوروز نیــز در شــعب کشــیک، 

آمــاده خدمــات رســانی بــه مــردم اســت.

رئیس کل بانک مرکز اعالم کرد: 

لغو شرط محرومیت از خدمات بانکی برای دارندگان چک برگشتی

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: در شــرایط کنونــی بخــش 
قابــل توجهــی از درآمــد خانــوار صــرف پرداخــت اقســاط تســهیات بــه 
ــق  ــه تعوی ــژه وام مســکن مــی شــود، ایــن نشــان مــی دهــد کــه ب وی
انداختــن پرداخــت ایــن اقســاط مــی توانــد بــه خانوارهــا کمــک کنــد 

تــا چنــد مــاه آینــده را ســپری کننــد. 
ـــیون  ـــو کمیس ـــی عض ـــین افضل ـــت، سیدحس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ــهیات  ــدن تسـ ــتثنی شـ ــه مسـ ــاره بـ ــا اشـ ــس بـ ــران مجلـ عمـ
ــر تعویـــق ۳  خریـــد مســـکن از مصوبـــه جدیـــد دولـــت مبنـــی بـ
ماهـــه بازپرداخـــت تســـهیات، گفـــت: وام خریـــد مســـکن یکـــی از 
تســـهیات پرکاربـــرد محســـوب مـــی شـــود کـــه بســـیاری از زوج 
هـــای جـــوان و خانوارهـــا بـــرای تأمیـــن مســـکن از آن تســـهیات 

اســـتفاده کـــرده انـــد.
ــه داد:  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــد در مجل ــردم اقلی ــده م نماین
متأســفانه بــر اســاس مصوبــه بانــک مرکــزی، تســهیات خریــد مســکن 
از مصوبــه جدیــد دولــت مبنــی بــر تعویــق ۳ ماهــه بازپرداخــت 
تســهیات مســتنثی شــده اســت، ایــن بــه معنــای آن اســت کــه جمــع 
کثیــری از خانوارهــا بایــد اقســاط خــود را در مــاه هــای پایانــی ســال 

ــد. ــت کنن ــد پرداخ ــال جدی ــدای س ــای ابت ــاری و ماه ه ج

چگونه افراد در وضعیت اقتصاد کنونی باید اقساط 
تسهیالت خرید مسکن را پرداخت کنند؟

ــا  ــا تشــدید شــیوع بیمــاری کرون ــر ب ــاه اخی ــک م ــزود: در ی وی اف
ــادی  ــاالن اقتص ــرد و فع ــاغل خ ــیاری از مش ــفانه بس ــور، متأس در کش

ــرای  ــردم ب ــیاری از م ــرا بس ــد، زی ــب کنن ــدی کس ــتند درآم نتوانس
عــدم ابتــا بــه ایــن بیمــاری در خانــه هــا باقــی مانــده انــد. حــال در 
ایــن شــرایط چگونــه افــراد بایــد اقســاط تســهیات خریــد مســکن را 

ــد. پرداخــت کنن
ــت  ــد مســکن در وضعی ــه داد: اقســاط تســهیات خری ــی ادام افضل
کنونــی اقتصــاد کشــور بــه شــدت بــه شــرایط اقتصــادی مــردم آســیب 
وارد مــی کنــد، زیــرا افــراد درآمــدی نداشــته انــد کــه از ماحصــل آن 

اقســاط را پرداخــت کننــد.
ــرایط  ــرد: در ش ــح ک ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کنونــی بخــش قابــل توجهــی از درآمــد خانــوار صــرف پرداخــت اقســاط 
تســهیات بــه ویــژه وام مســکن مــی شــود، ایــن نشــان مــی دهــد کــه 
ــه خانوارهــا  ــد ب ــه تعویــق انداختــن پرداخــت ایــن اقســاط مــی توان ب

کمــک کنــد تــا چنــد مــاه آینــده را ســپری کننــد.
ــک  ــن بان ــر م ــه نظ ــت: ب ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــد  ــه جدی ــز جــزء مصوب ــد مســکن را نی ــد تســهیات خری مرکــزی بای
دولــت مبنــی بــر تعویــق ۳ ماهــه بازپرداخــت تســهیات اعــام کنــد 

ــد. ــور کنن ــی عب ــه کنون ــد از مرحل ــا بتوانن ــردم و خانواره ــا م ت

ــی از  ــده ناشـ ــیب دیـ ــغلی آسـ ــته شـ ــزی 1۰ رسـ ــک مرکـ بانـ
ــرد.  ــام کـ ــی اعـ ــت بانکـ ــرای حمایـ ــا را بـ ــروس کرونـ ویـ

ـــه در  ـــغلی ک ـــته ش ـــزی 1۰ رس ـــک مرک ـــارس، بان ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــرد. ـــاغ ک ـــد را اب ـــده ان ـــیب دی ـــا آس ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ـــه ب رابط

ــی،  ــای دولتـ ــک هـ ــرم بانـ ــل محتـ ــران عامـ ــه مدیـ ــن نامـ ایـ
غیردولتـــی، شـــرکت دولتـــی پســـت بانـــک، موسســـات اعتبـــاری 
غیـــر بانکـــی و بانـــک مشـــترک ایـــران - ونزوئـــا ارســـال شـــده 

اســـت.
در متـــن ایـــن نامـــه آمـــده اســـت: پیـــرو بخشـــنامه شـــماره 
محســـوبه  ابـــاغ  موضـــوع   1۰/1۲/1۳9۸ مـــورخ   ۳۰9۰۲/9۸
ــورخ 1۳/1۲/1۳۸۸  ــه مـ ــن جلسـ ــت و نودمیـ ــزار و دویسـ یک هـ
ــان  ــه صاحبـ ــاعدت بـ ــار در خصـــوص مسـ ــول و اعتبـ ــورای پـ شـ

ــیوع  ــی از شـ ــرایط ناشـ ــل شـ ــه دلیـ ــه بـ ــی کـ ــب و کارهایـ کسـ
ـــده  ـــه ش ـــکاتی مواج ـــا مش ـــود ب ـــب و کار خ ـــا در کس ـــروس کرون وی
انـــد، بدینوســـیله مصوبـــه جلســـه مـــورخ 19/1۲/1۳۸۸ کارگـــروه 
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی از ش ـــای ناش ـــا پیامده ـــه ب ـــی و مقابل بررس
ـــأت  ـــورخ ۴/1۲/1۳۸۸ هی ـــه م ـــذه در جلس ـــم متخ ـــوع تصمی - موس
ـــای  ـــته ه ـــا و رس ـــش ه ـــن بخ ـــین عناوی ـــران - مهندس ـــرم وزی محت
کســـب و کار هایـــی کـــه بـــه طـــور مســـتقیم از بیمـــاری کرونـــا 
دچـــار بیشـــترین آســـیب شـــده انـــد و در بنـــد الـــف بخشـــنامه 
ـــرم  ـــت محت ـــه دول ـــه مصوب ـــا ب ـــق آنه ـــن مصادی ـــر، تعیی ـــوق الذک ف
ـــی  ـــاد م ـــتحضار ایف ـــرای اس ـــل ب ـــرح ذی ـــه ش ـــود، ب ـــده ب ـــول ش موک

ـــود: ش
ـــا،  ـــتوران ه ـــم از رس ـــاده اع ـــای آم ـــع غذاه ـــد و توزی ـــز تولی 1- مراک
ـــه  ـــا، اغذی ـــه ه ـــوه خان ـــی، قه ـــای پذیرای ـــی، تاالره ـــا، طباخ ـــه ه بوف
ـــدن  ـــت، مع ـــخیص وزارت صنع ـــه تش ـــابه ب ـــوارد مش ـــا و م ـــی ه فروش

ـــارت  و تج
۲- مراکـــز مربـــوط بـــه گردشـــگری شـــامل هتـــل هـــا، هتـــل 
آپارتمـــان هـــا، مجتمـــع هـــای جهانگـــردی و گردشـــگری، مهمـــان 

ــوم  ــز بـ ــراها، مراکـ ــا، زائرسـ ــافرخانه هـ ــراها، مسـ ــا مهمانسـ پذیرهـ
گـــردی، مراکـــز اقامتـــی و پذیرایـــی و تفریحـــی و خدماتـــی بیـــن 
ــراث فرهنگـــی،  ــه تشـــخیس وزارت میـ ــابه بـ ــوارد مشـ راهـــی و مـ

گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــهری  ـــرون ش ـــهری و ب ـــافر درون ش ـــی مس ـــل عموم ـــل و نق ۳- حم

ـــی ـــی و دریای ـــاده ای، ریل ـــی، ج ـــم از هوای اع
۴- دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 

۵- تولید و توزیع پوشاک
۶- تولید و توزیع کیف وکفش ،

7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 
۸- مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی 
9- مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی

1۰- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
ـــریع و  ـــد تس ـــه قی ـــب ب ـــد مرات ـــتور فرماین ـــت دس ـــمند اس خواهش
ـــورخ 19/۵/1۳9۶  ـــماره 1991۵۳/19 م ـــنامه ش ـــاد بخش ـــاظ مف ـــا لح ب
ـــاغ  ـــی اب ـــاری غیربانک ـــه اعتب ـــک مؤسس ـــای آن بان ـــی واحده ـــه تمام ب

ـــد. ـــل آی ـــه عم ـــق ب ـــارت دقی ـــرای آن نظ ـــن اج ـــر حس و ب

افضلی:

تسهیالت مسکن مشمول مصوبه دولت برای تعویق 3 ماهه بازپرداخت وام شود

بانک مرکزی فهرست ۱0 رسته شغلی آسیب دیده 
از کرونا را به بانک ها ابالغ کرد

یــک نماینــده مجلــس گفــت: کرونــا باعــث رکود 
ــا  ــا ب ــده اســت و بســیاری از بخش ه در اقتصــاد ش

ــه رو شــده اند.  مشــکل رو ب
ــر  ــاره تاثی ــار درب ــی بختی ــا، عل ــزارش ایلن ــه گ ب
شــیوع بیمــاری کرونــا بــر اقتصــاد و برخــی از 
ــود  ــث رک ــروز باع ــا ام ــت: کرون ــب وکارها گف کس
در بخش هایــی از اقتصــاد کشــور شــده اســت، 
مشــاهده می کنیــم تولیــد، تجــارت، بازرگانــی و 
ــرو  ــی روب ــکات فراوان ــا مش ــی ب ــای اجرای پروژه ه

ند. شــده ا
ــورای  ــش ش ــگان در مجل ــردم گلپای ــده م نماین
اســامی ادامــه داد: چیــزی بــه شــب عیــد نمانــده 
ــزی  ــام برنامه ری ــن ای ــرای ای ــل ب ــا از قب و بازاری ه
ــد کاالهایشــان را بفروشــند  ــا بتوانن ــد ت ــرده بودن ک

ــده اند. ــکل ش ــار مش ــروز دچ ــا ام ام
ــدگان کل  ــه تولیدکنن ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد،  ــد دارن ــب عی ــازار ش ــه ب ــم ب ــال چش ــام س ای
عنــوان کــرد: تولیدکننــدگان بــرای شــب عیــد 
برنامه ریــزی می کننــد و از قبــل آنچــه را کــه بایــد 
ــام  ــن ای ــا در ای ــد ت ــد می کنن ــد را تولی ــد کنن تولی
ــده  ــع ش ــا مان ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ــند ام بفروش

ــت. اس
ــس شــورای  ــرژی مجل ــن عضــو کمیســیون ان ای
اســامی تاکیــد کــرد: بیمــاری کرونــا شــرایط 
ــاری  ــن بیم ــروز ای ــود آورد، ام ــه وج ــختی را ب س

در سراســر جهــان فراگیــر شــده اســت و همــه 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــردم را تح ــی م ــای زندگ بخش ه

داده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: کرونــا عــاوه بــر ســامت 
جســم بــر ســامت روان هــم تاثیــر گذاشــته اســت. 
امــروز مــردم در اضطــراب و نگرانــی بــه ســر 

می برنــد.
بختیــار ادامــه داد: البتــه مســئوالن پــس از 

ــه متوجــه وجــود بیمــاری در کشــور شــدند،  آن ک
تمهیداتــی را صــورت و  اقدامــات پیشــگیرانه انجــام 

ــد. دادن
عبــور  شــرایط  ایــن  از  انشــااهلل  افــزود:  وی 
ــن برهــه زمــان مدیریــت  می کنیــم، مهــم در ای
ــت  ــت می توانس ــه دول ــت ک ــد گف ــه بای ــت  البت اس
ــرایط الزم  ــد و ش ــته باش ــری داش ــت جدی ت مدیری
ــرای قرنطینــه، شــیوع و حتــی  را پیــش از این هــا ب

ــازد. ــم س ــاری فراه ــری از بیم جلوگی
اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــده  ایــن 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر بســیاری از مــردم 

رعایــت می کننــد. را  پیشــگیرانه  مســائل 
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــی ب ــت: کارهای ــا، گف ــاری کرون ــوص بیم خص
ــارزه انجــام شــده اســت، امــروز کیت هــای  ــن مب ای
آزمایشــگاهی در اختیــار آزمایشــگاه های سراســر 
کشــور قــرار گرفتــه و خــدا را شــکر رونــد بهبــودی 

ــو اســت. ــه جل رو ب
ــز  ــدی نی ــات بع ــااهلل اقدام ــزود: انش ــار اف بختی
صــورت خواهــد گرفــت تــا کابــوس ایــن بیمــاری از 
ســر مــردم برداشــته شــود. ایــن بیمــاری بــا گرمتــر 
شــدن هــوا از بیــن مــی رود و مــردم در یــک آرامــش 
ــرار می گیرنــد و بخش هــای اقتصــادی هــم راه  ق

مــی افتنــد.
ــه  ــدارس و دانشــگاه  ها ب ــروز م ــه داد: ام وی ادام
ــوند  ــل می ش ــور تعطی ــرایط کش ــود ش ــل وج دلی
بنابرایــن مــا بایــد بــه آمــوزش از راه دور کــه 
ــات  ــا خدم ــد و ی ــت ش ــاره آن صحب ــا در ب مدت ه
دولــت الکترونیــک کــه بحث هــای زیــادی پیرامــون 
آن انجــام دادیــم اهتمــام ورزیــم شــاید ایــن شــرایط 
ــال های  ــه س ــی ک ــت الکترونیک ــد دول ــک کن کم
ــترش  ــم، گس ــت می کردی ــت از آن صحب ــال اس س

ــد. یاب

بختیار:

چشم امید تولیدکنندگان به شب عید بود

آغاز توزیع میوه های تنظیم بازاری 

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی بــا 
اشــاره بــه آغــاز توزیــع میــوه هــای تنظیــم بــازاری 
ــیار  ــا بس ــوه ه ــن می ــردم از ای ــتقبال م ــت: اس گف

ــوده اســت.  ســرد ب
ــان  ــا بی ــر ب ــداهلل کارگ ــر، اس ــزارش مه ــه گ ب
اینکــه توزیــع میوه هــای تنظیــم بــازاری آغــاز 
شــده اســت، گفــت: اســتقبال از ایــن عرضــه بســیار 

ــت. ــرد اس س
ــازاری  ــم ب ــای تنظی ــه میوه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــا قیمــت هرکیلوگــرم  )ســیب درختــی و پرتقــال( ب
۵,۶۰۰ تومــان از ســوی اتحادیــه فروشــندگان میــوه 
ــرد،  ــرار می گی ــازه داران ق ــار مغ ــبزی در اختی و س
افــزود: مغــازه داران بایــد ایــن میوه هــا را بــه 
ــه مصــرف  ــان ب ــرم شــش هزارتوم قیمــت هرکیلوگ

ــود. ــه می ش ــی عرض ــده نهای کنن
کارگــر ادامــه داد: قیمــت میوه هــای تنظیــم 
بــازاری معمــوالً بایــد کمتــر از نــرخ بــازار باشــد امــا 
هــم اکنــون ایــن رونــد معکــوس اســت بــه عبــارت 
ــزی  ــدان مرک ــال را از می ــازه داران پرتق ــر مغ دیگ
میــوه و تــره بــار کیلویــی ۴۰۰۰ تــا ۴,۲۰۰ تومــان 
مــی خرنــد و می تواننــد بــه قیمــت باالتــر از شــش 
هزارتومــان نیــز عرضــه کننــد بنابرایــن تمایلــی بــه 

ــدارد. ــود ن ــازاری وج ــم ب ــای تنظی ــد میوه ه خری
وی تصریــح کــرد: بــه همیــن دلیــل مــا منتظــر 
ــم  ــد تنظی ــای جدی ــام نرخ ه ــا و اع ــر قیمت ه تغیی

بــازاری هســتیم تــا ایــن شــرایط رفــع شــود.

فهرست اقالم بهداشتی موجود
 در انبارها 48 ساعته اعالم شود 

بــه  نامــه ای  در  صمــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
مدیرعامــل ســازمان بنــادر از دپــو محموله هــای 
مربــوط بــه تولیــد اقــام بهداشــتی مقابلــه بــا 
کرونــا در انبارهــای مســتقر در بنــادر و یــا انبارهــای 
ــام ۴۸  ــت اق ــت، فهرس ــر داد و نوش ــی خب عموم
ــذا و دارو  ــازمان غ ــت و س ــه وزارت صم ــاعته ب س

ــود.  ــام ش اع
ــدرس  ــین م ــه حس ــنیم در نام ــزارش تس ــه گ ب
خیابانــی قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی 

خطــاب بــه محمــد راســتاد آمــده اســت؛
 ۳۲۸۸9۲/۶۰ شــماره  نامــه  پیــرو  »احترامــاً 
تأکیــدات  بــه  توجــه  بــا  و   1۳/1۲/9۸ مــورخ 
ــر  ــی ب ــا مبن ــاری کرون ــا بیم ــازره ب ــی مب ســتاد مل
ــی در تأمیــن  همراهــی و همــکاری و بســیج همگان
و تولیــد محصــوالت بهداشــتی،الکل، آب ژاول و 
مــواد ضدعفونــی کننــده، ماســک، دســتکش و 
روپــوش محافــظ پرســتاری و توزیــع و عرضــه 
خواهشــمند  شــده  تعریــف  شــبکه های  در  آن 
ــری  ــه مقادی ــاع ک ــرار اط ــه ق ــه ب ــا توج ــت ب اس
از محموله هــای مذکــور در انبارهــای مســتقر در 
ــو شــده اســت و  ــی دپ ــای عموم ــا انباره ــادر و ی بن
ــن اقــام در ســطح مراکــز  از طرفــی نیــاز مبــرم ای
ــت  ــد فهرس ــتور فرمایی ــتانی دس ــی و بیمارس درمان
ــر اقــام مذکــور اعــم از صادراتــی و وارداتــی  مقادی
کاال  میــزان  و  نــوع  کاال،  تفکیــک صاحــب  بــه 
ــن حــوزه  ــه ای ــر ظــرف مــدت ۴۸ ســاعت ب حداکث
و ســازمان غــذا و دارو وزارت بهداشــت اعــام دارنــد.

 بدیهــی اســت نگهــداری کاالهــای یادشــده فــوق 
ــی  ــای عموم ــا انباره ــادر و ی ــازمان بن ــار س در انب
ــه ســازمان غــذا  ــدوم اطــاع و اعــام موجــودی ب ب
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  و  دارو  و 
ــق  ــده و مطاب ــوب ش ــکار محس ــدگان احت تولیدکنن

ــد. ــد ش ــار خواه ــط رفت ضواب
 لــذا اطاع رســانی بــه صاحبــان کاال جهــت 
ــذا  ــازمان غ ــه س ــل کاال ب ــودی و تحوی ــام موج اع
و دارو جهــت توزیــع در شــبکه امــروز ضــروری 

ــت.« اس

اقتصاد

هیچ قصابی بسته نمی شود 

ــه  ــت: عرض ــور دام گف ــتیبانی ام ــل پش مدیرعام
ــا  ــتر از تقاض ــازار بیش ــز در ب ــت قرم ــرغ و گوش م
ــود  ــه وج ــن زمین ــودی در ای ــچ کمب ــت و هی اس

ــدارد.  ن
ــه گــزارش تســنیم، حســن عباســی معروفــان،  ب
ــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: هــم اکنــون گوشــت  ب
ــت  ــه قیم ــگاه ها ب ــه فروش ــی در کلی ــز واردات قرم
ــی  ــازه داخل ــان و گوشــت ت ــزار توم ــی ۴۰ ه کیلوی
ــان در  ــزار توم ــو 9۳ ه ــر کیل ــت ه ــه قیم ــز ب نی

می شــود. عرضــه  فروشــگاه ها 
وی گفــت: گوشــت مــرغ منجمــد نیــز بــه قیمــت 
هــر کیلــو 1۲ هــزار تومــان و گوشــت مــرغ کشــتار 
روز نیــز بــه ازای هــر کیلــو 1۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان 

ــه مــردم عرضــه می شــود. ب
مدیرعامــل ســازمان پشــتیبانی امــور دام بــا 
تاکیــد بــر اینکــه توزیــع اقــام پروتئینــی بــه 
صــورت روزانــه انجــام شــده و هیــچ توقفــی در ایــن 
زمینــه نخواهیــم داشــت افــزود: بــه غیــر از روز اول 
عیــد کــه روز جمعــه اســت تمامــی مراکــز عرضــه 
ــدگان  ــع کنن ــا، توزی ــردخانه ه ــامل س ــت ش گوش
ــام  ــع اق ــن و توزی ــوده و تامی ــاز ب ــگاه ها ب و فروش

ــد. ــد ش ــف نخواه ــی متوق پروتئین
ــه  ــه در دو س ــان اینک ــا بی ــان ب ــی معروف عباس
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــته ب ــه گذش هفت
و همچنیــن بارندگی هــا قیمــت گوشــت قرمــز 
ــاره  ــون قیمــت دوب ــا اکن ــت: ام جهــش داشــته گف
ــا  ــال ب ــان برگشــته و امس ــزار توم ــر 1۰۰ ه ــه زی ب
ــوده و  ــرو ب ــبک روب ــه دام س ــد در زمین ــازاد تولی م

ــت. ــد یاف ــه خواه ــا ادام ــات قیمت ه ثب
برخــی  قیمــت  افزایــش  دلیــل  دربــاره  وی 
ــفندی در  ــر ران گوس ــی نظی ــای پروتئین فرآورده ه
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــه ب ــا ک ــزود: از آنج ــا اف قصابی ه
ــر دل،  ــفند نظی ــش گاو و گوس ــا آالی ــاری کرون بیم
ــدارد و قیمــت ایــن اقــام  جگــر و قلــوه مشــتری ن
بــه یــک ســوم کاهــش پیــدا کــرده بنابرایــن برخــی 
از قصابی هــا بــا افزایــش قیمــت برخــی اقــام 
ــن  ــود را بدی ــرر خ ــد ض ــعی می کنن ــی س پروتئین

ــد. ــران کنن ــلیه جب وس
مدیرعامــل ســازمان پشــتیبانی امــور دام در پایان 
ــتان های  ــیاری از اس ــون دام در بس ــم اکن ــت: ه گف
کشــور بیــش از نیــاز اســت و مــردم نگــران تامیــن 

مــواد پروتئینــی مــورد نیــاز خــود نباشــند.
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ــت از ســوم  ــد پرداخــت ســود ســهام عدال فرآین
اســفند آغــاز شــده و طبــق وعده مســئوالن ســازمان 
ــه  ــفند ب ــان اس ــا پای ــود ت ــرار ب ــازی، ق خصوصی س
حســاب همــه مشــموالن واریــز شــود امــا درحالــی 
بــه روزهــای پایانــی اســفند نزدیــک می شــویم کــه 
ــام  ــازی اع ــازمان خصوصی س ــوی س ــاری از س آم
پیگیری هــای  قبــال  در  آن  مســئوالن  و  نشــده 

ــه پاســخگویی نشــدند.  خبــری نیــز حاضــر ب
ــه  ــود ک ــفندماه ب ــوم اس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
علیرضــا صالــح - رئیــس ســازمان خصوصی ســازی - 
از واریــز ســود ســهام عدالــت خبــر داد و گفــت: قبا 
قــول داده بودیــم ســود تــا پایــان اســفند مــاه واریــز 
شــود امــا در نهایــت بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم 
کــه زودتــر بــه دســت مشــموالن برســد تــا قــدرت 

خریــد باالتــری داشــته باشــند.
ــز  ــت نی ــهام عدال ــود س ــزان س ــورد می وی درم
ــهم  ــون س ــک میلی ــه ی ــرادی ک ــه اف ــود ب ــه ب گفت
دارنــد ۲۵۰ هــزار تومــان تعلــق می گیــرد. بــر ایــن 
ــک  ــهم ی ــر س ــه ازای ه ــال 1۳9۵ ب ــاس در س اس
میلیــون تومانــی، 1۵۰ هــزار تومــان ســود پرداخــت 
شــده و در ســال 1۳9۶ هــم بــه ایــن میــزان ســهام 

ــه اســت. ــق گرفت ــان ســود تعل ــزار توم 17۵ ه
ــن  ــود، ای ــده ب ــی ش ــاس پیش بین ــن اس ــر ای ب
ــته  ــال های گذش ــتر از س ــال بیش ــرای امس ــم ب رق

ــد. باش
شــمار مشــموالن ایــن ســهام بالــغ بــر ۴9 
میلیــون و 1۵۴ هــزار نفــر هســتند کــه البتــه رقــم 
ــه ارزش  ــته ب ــه بس ــت ک ــاوت اس ــا متف ــهام آنه س
ــت  ــود دریاف ــموالن س ــن مش ــرد، ای ــر ف ــهام ه س

ــرد. ــد ک خواهن
ســازمان  تاکنــون  اســفند  ســوم  از  امــا 
ــورد  ــاری درم ــزارش و آم ــچ گ ــازی هی خصوصی س
ــرده  ــه نک ــت ارائ ــد پرداخــت ســود ســهام عدال رون
علیرغــم  نیــز  ســازمان  ایــن  رئیــس  و  اســت 
ــه  ــر ب ــنا، حاض ــگار ایس ــرر خبرن ــای مک پیگیری ه
پاســخگویی نشــد. ایــن درحالــی اســت کــه ســازمان 
دارد گــزارش عملکــرد  خصوصی ســازی وظیفــه 
خــود، علــی الخصــوص در زمینــه واریــز ســود ســهام 
عدالــت را در اختیــار مــردم و مســئوالن قــرار دهــد.

کارخانجات همپای کادر درمانی، 
نیازهای شب عید مردم را تامین می کنند

اینکــه  بیــان  بــا  صمــت  وزیــر  قائم مقــام 
کارخانجــات و شــبکه لجســتیک و توزیــع کاال، 
دوشــادوش کادر درمانــی، نیازهــای شــب عیــد مردم 
را تامیــن خواهنــد کــرد، گفــت: تولیــدژل و محلــول 

می یابــد. ادامــه  بی وقفــه  ضدعفونی کننــده 
ــین  ــارت، حس ــدن و تج ــر، مع ــزارش مه ــه گ ب
ــی  بــا بیــان اینکــه کارخانجــات  مــدرس خیابان
دوشــادوش  کاال،  توزیــع  و  لجســتیک  شــبکه  و 
را  مــردم  عیــد  شــب  نیازهــای  درمانــی،  کادر 
ــول  ــدژل و محل ــت: تولی ــرد، گف ــد ک ــن خواهن تامی

می یابــد. ادامــه  بی وقفــه  ضدعفونی کننــده 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــام وزی ــم مق قائ
تولیــدی  کارخانجــات  و  تولیدکننــدگان  افــزود: 
دوشــادوش پزشــکان و پرســتاران کــه خــط مقــدم 
مبــارزه و کنتــرل کرونــا هســتند، لجســتیک و 
پشــتیبانی تامیــن مــواد ضدعفونــی کننــده، الــکل، 
ــد داد و  ــام خواهن ــکی را انج ــاس پزش ــک و لب ماس

تعطیلــی در کار نیســت.
وی تصریــح کــرد: بخــش لجســتیک اعــم از 
تامیــن و توزیــع کاالهــای مــورد نیــاز مــردم بــدون 
وقفــه و در ایــام تعطیــات نــوروز بــه کار خــود ادامه 
ــدگان  ــع کنن ــدگان و توزی ــد داد و تولیدکنن خواهن
ــاج  ــن مایحت ــه تامی ــی ب ــای کادر درمان ــد همپ بای

ــد. ــردم بپردازن ــاز م ــورد نی م
ــی، رونــد تامیــن و  بــه گفتــه مــدرس خیابان
ــام  ــده و اق ــی کنن ــواد ضدعفون ــا و م ــع کااله توزی
پزشــکی، بــه هیــچ عنــوان تعطیــل بــردار نیســت و 

ــد ــردن ندارن ــل ک ــق تعطی ــات ح کارخانج

سوءاستفاده ایرالین های خارجی ازیک محدودیت

ــی  ــای ایران ــن ه ــرواز ایرالی ــا، پ ــیوع کرون ــر ش ــر اث ــه ب ــی ک در حال
بــه اروپــا محــدود شــده، برخــی ایرالیــن هــای خارجــی ایــن پروازهــا را 
بــرای رفــت و برگشــت از 7۰ تــا ۸۰ میلیــون تومــان از مســافران طلــب 

مــی کننــد.
بــه گــزارش مهــر، در حالــی کــه تنهــا دو ایرالیــن داخلــی می تواننــد 
پروازهــای اروپایــی داشــته باشــند، امــا برخــی ایرالین هــای خارجــی بــا 
سوءاســتفاده از موقعیــت بــه وجــود آمــده از ســوی فرودگاه هــای اروپایــی 
مبنــی بــر ممانعــت از ورود هواپیماهــای ایرانــی بــه ایــن کشــورها، قیمــت 

بلیــت را بــه چنــد برابــر نرخ هــای ســابق افزایــش داده انــد.
ــای  ــرای امض ــه ب ــد ک ــام کردن ــادی اع ــاالن اقتص ــدادی از فع تع
ــه  ــی ب ــر ایران ــای غی ــا هواپیمایی ه ــد ب ــاری مجبورن ــای تج قرارداده
ــران  ــرای مدی ــه خصــوص ب ــه هــر ســفر ب ــد کــه هزین ــردد کنن ــا ت اروپ
ــی  ــدازه بخش ــه ان ــاً ب ــط بعض ــک و متوس ــی کوچ ــرکت های بازرگان ش

ــت. ــیده اس ــا رس ــن قرارداده ــود ای ــی از س ــل توجه قاب
ــی  ــت برخ ــت و برگش ــه رف ــه هزین ــی ک ــال در حال ــوان مث ــه عن ب
ــن ۵  ــد بی ــام می دهن ــی انج ــای ایران ــه ایرالین ه ــی ک ــای اروپای پروازه
تــا 7 میلیــون تومــان اســت، ایرالین هــای خارجــی ایــن پروازهــا از مبــدأ 
ــس را  ــان، فرانســه و انگلی ــه مقاصــد آلم ــی )ره( ب ــام خمین ــرودگاه ام ف
ــد. ــام می دهن ــت( انج ــت و برگش ــان )رف ــون توم ــا ۸۰ میلی ــن 7۰ ت بی

سخنگوی سازمان هواپیمایی:
 ایرالین های خارجی تابع ما نیستند

ــی  ــرزاده ســخنگوی ســازمان هواپیمای ــاط، رضــا جعف ــن ارتب در همی
ــت  ــاس قیم ــر اس ــی ب ــای خارج ــت بلیت ه ــرد: قیم ــام ک ــوری اع کش
عرضــه و تقاضاســت؛ نــه قیمــت گــذاری ســازمان هواپیمایــی کشــوری.

وی افــزود: شــرکت های هواپیمایــی خارجــی عضــو یاتــا و تابــع 
شــرکت های  جهانــی  )انجمــن  انجمــن  ایــن  شــرایط  و  قوانیــن 

هســتند. هواپیمایــی( 
ــرکت های  ــرای ش ــود ب ــرار ب ــه ق ــد ک ــر چن ــه داد: ه ــرزاده ادام جعف
داخلــی هــم ایــن محدودیت هــا اعمــال نشــود؛ امــا بــه دســتور وزیــر راه 
ــرای بلیــت  و شهرســازی، از ســال گذشــته حداقــل و حداکثــر قیمــت ب

پروازهــای داخلــی تعییــن شــد.

4790 نفر از مبتالیان بهبود یافتند 

ــایی 1۲۰9  ــت از شناس ــخنگوی وزارت بهداش س
مــورد جدیــد ابتــا بــه ویــروس کرونــا ظــرف بیســت 

و چهــار ســاعته گذشــته خبــر داد. 
ــخنگوی وزارت  ــور س ــارس، جهانپ ــزراش ف ــه گ ب
ــروز  ــا ام ــته ت ــر روز گذش ــت: از ظه ــت گف بهداش
1۲۰9 مــورد جدیــد ابتــا بــه ویــروس کرونــا ثبــت 

شــده اســت.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: بــه طــور کلــی 
تــا امــروز 1۳9۸9 نفــر در سراســر کشــور بــه ویــروس 
کرونــا مبتــا شــده انــد و نتایــج تســت آنهــا قطعــی 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: متاســفانه در ایــن ۲۴ ســاعت 
ــه  ــد و ب ــده ان ــوت ش ــز ف ــان نی ــر از مبتای 11۳ نف
ایــن ترتیــب تعــداد کل فــوت شــدگان بــه عــدد 7۲۴ 

ــیده اســت. ــورد رس م
ــرح  ــه ش ــتانها ب ــک اس ــه تفکی ــان ب ــار مبتای آم

ــر اســت: زی
ــان  ــورد، گیـ ــم ۸۴ مـ ــورد، قـ ــران ۲۵1 مـ تهـ
ـــورد،  ـــرز ۶7 م ـــورد، الب ـــان 1۲۶ م ـــورد، اصفه ۴۳ م
مازنـــدران 7۲ مـــورد، قزویـــن ۲۲ مـــورد، ســـمنان 
ـــوی  ـــان رض ـــورد، خراس ـــتان ۲۵ م ـــورد، گلس ۴1 م
ـــورد،  ـــتان ۵۲ م ـــورد، لرس ـــارس 9 م ـــورد، ف 1۴۳ م
آذربایجـــان شـــرقی ۳۶ مـــورد، خوزســـتان ۳۲ مـــورد، 
ـــتان ۲7  ـــورد، کردس ـــان ۳۲ م ـــورد، زنج ـــزد ۳۶ م ی
ــورد،  ــان 7 مـ ــورد، کرمـ ــاه 1۳ مـ ــورد، کرمانشـ مـ
همـــدان 11 مـــورد، سیســـتان و بلوچســـتان ۶ 
ـــی 17  ـــان غرب ـــورد، آذربایج ـــزگان 7 م ـــورد، هرم م
مـــورد، کهگیلویـــه و بویراحمـــد 1 مـــورد، بوشـــهر 
ــان  ــورد، خراسـ ــمالی ۶ مـ ــان شـ ــورد، خراسـ ۶ مـ

جنوبـــی 1۸ مـــورد.

صادقی: 
ادارات را تعطیل کنید

ـــورای  ـــس ش ـــد مجل ـــیون امی ـــزی فراکس ـــورای مرک ـــو ش ـــک عض ی
ــا  ــردم در خیابان هـ ــد مـ ــار داریـ ــر انتظـ ــرد: اگـ ــد کـ ــامی تاکیـ اسـ
حضـــور پیـــدا نکننـــد بایـــد زمینـــه نیـــاز بـــه حضـــور آنهـــا کاهـــش 

پیـــدا کنـــد کـــه از جملـــه ایـــن کارهـــا تعطیلـــی ادارات اســـت. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــود صادقـــی بـــا بیـــان اینکـــه »مـــردم 
رفته رفتـــه کرونـــا را جـــدی می گیرنـــد« گفـــت: از آن جـــا کـــه 
ـــا  ـــردم مبت ـــی از م ـــل توجه ـــداد قاب ـــت تع ـــار وزارت بهداش ـــق آم طب
ـــا  ـــردم ب ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــد م ـــه اکی ـــد، توصی ـــده ان ـــا ش ـــه کرون ب
جـــدی گرفتـــن ایـــن ویـــروس در خانه هـــا مانـــده تـــا دچـــار ایـــن 
ـــازمان  ـــه س ـــه گفت ـــه ب ـــی ک ـــر جهان ـــاری فراگی ـــوند. بیم ـــاری نش بیم
بهداشـــت جهانـــی، مهمتریـــن عامـــل بـــرای جلوگیـــری از شـــیوع آن 

قطـــع زنجیـــره انتقـــال اســـت.
ـــا  ـــرای کرون ـــی ب ـــن و داروی ـــون واکس ـــه »تاکن ـــادآوری اینک ـــا ی وی ب
ـــرای  ـــکار ب ـــن راه ـــگیری را مهمتری ـــددا پیش ـــت«، مج ـــده اس ـــدا نش پی
ـــدردان زحمـــات پزشـــکان،  ـــا ق ـــه داد: م ـــا دانســـت و ادام ـــا کرون ـــه ب مقابل
پرســـتاران و کادر درمانـــی هســـتیم امـــا آن هـــا هـــم وضعیـــت محـــدودی 
ـــذا از  ـــد ل ـــده ان ـــاری ش ـــن بیم ـــر ای ـــا درگی ـــی از آن ه ـــته و بخش داش
ـــر  ـــه دیگ ـــدن در خان ـــکاری و مان ـــا هم ـــم ب ـــی کنی ـــت م ـــردم درخواس م

ـــد. ـــل نکنن ـــی تحمی ـــز درمان ـــه مراک ـــی ب ـــار اضاف ب
ـــردم در  ـــد م ـــر انتظـــار داری ـــر اگ ـــرد: از طـــرف دیگ ـــه ک ـــی اضاف صادق
ـــا  ـــور آنه ـــه حض ـــاز ب ـــه نی ـــد زمین ـــد بای ـــدا نکنن ـــور پی ـــا حض خیابان ه
کاهـــش پیـــدا کنـــد، همانطـــور کـــه مـــدارس و دانشـــگاه ها تعطیـــل 
شـــد و شـــاهد کاهـــش حضـــور قشـــری از جامعـــه در خیابـــان هـــا 

ـــود. ـــاظ ش ـــاره ادارات لح ـــت درب ـــن وضعی ـــم ای بودی
ـــود  ـــه وج ـــکات ب ـــه مش ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــران همچنی ـــده ته نماین
ـــور  ـــا در کش ـــروس کرون ـــترش وی ـــد از گس ـــاغل بع ـــرای مش ـــده ب آم
ــه  ــه خصـــوص آن هایـــی کـ ــزد و بـ ــاغل آزاد و روزمـ گفـــت: مشـ
جایـــی اســـتخدام نیســـتند، مجبورنـــد بـــرای امـــرار معـــاش هـــر 
ــد  ــه بایـ ــا در خانـ ــدن آن هـ ــرای مانـ ــذا بـ ــد لـ ــرکار برونـ روز سـ
ــکل  ــا مشـ ــتی بـ ــاظ معیشـ ــا از لحـ ــود تـ ــم شـ ــهیاتی فراهـ تسـ

مواجـــه نشـــوند.
ـــی  ـــه برخ ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــان خاطرنش ـــی در پای صادق
کشـــورها مشـــخصا چیـــن بـــا سیاســـت های ســـختگیرانه نســـبت بـــه 
ـــاید  ـــت، ش ـــا را گرف ـــترش کرون ـــوی گس ـــهرها جل ـــردن ش ـــه ک قرنطین
ـــتی  ـــن سیاس ـــز چنی ـــورمان نی ـــی کش ـــهرهای بحران ـــد در ش ـــاز باش نی
ـــی  ـــن عموم ـــز و اماک ـــراد در مراک ـــور اف ـــع حض ـــا مان ـــرد ت ـــاده ک را پی

ـــویم. ش

قدردانی شهردار تبریز از نیروی انتظامی؛
نیروی انتظامی در جمع آوری 

دستفروشان اهتمام ویژه ای داشت 

ـــع  ـــوص جم ـــی در خص ـــروی انتظام ـــات نی ـــز از اقدام ـــهردار تبری ش
ــر  ــش تـ ــیوع بیـ ــری از شـ ــتای جلوگیـ ــان در راسـ آوری دستفروشـ

ـــرد.  ـــی ک ـــد قدردان ـــال جدی ـــتانه س ـــا در آس ـــروس کرون وی
ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــر ب ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــا  ـــا ب ـــن روزه ـــز ای ـــزی تبری ـــاط مرک ـــان نق ـــرد: دستفروش ـــار ک اظه
ـــن  ـــیوع ای ـــل ش ـــد عام ـــی توانن ـــا، م ـــروس کرون ـــر وی ـــه خط ـــه ب توج

ـــوند. ـــروس ش وی
او افـــزود: بـــا توجـــه بـــه نارضایتـــی هـــای گســـترده از ســـوی 
ــای  ــه هـ ــز و توصیـ ــازار تبریـ ــبه بـ ــاف و کسـ ــهروندان و اصنـ شـ
ـــوان  ـــه عن ـــان ب ـــع آوری دستفروش ـــامت، جم ـــوزه س ـــان ح متخصص
یکـــی از خواســـته های شـــهروندان، بـــه همـــت نیـــروی انتظامـــی 

انجـــام یافـــت.
ایـــرج شـــهین باهـــر بـــا قدردانـــی از تـــاش و همـــت نیروهـــای 
ـــن  ـــک ای ـــدون ش ـــرد: ب ـــح ک ـــر، تصری ـــدام فراگی ـــن اق ـــی در ای انتظام
ــایر  اقـــدام در راســـتای حفـــظ ســـامت خـــود دستفروشـــان و سـ

شـــهروندان نیـــز مهـــم اســـت.

شهر و شورا

وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد: بــر اســاس 
مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، از خــروج افــراد 
دارای عائــم مشــکوک و مبتــا بــه ایــن ویــروس 
ــال  ــری می شــود و اعم ــزل و شــهر جلوگی از من
محدودیــت تــردد در 11 اســتان بــه همیــن 
منظــور انجــام شــده و ایــن کار هیــچ مشــکل و 

زحمتــی بــرای مــردم ایجــاد نخواهــد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، طــی یــک مــاه اخیــر بــا 
ــاس  ــر اس ــه کشــور و ب ــا ب ــروس کرون ورود وی
آخریــن آمارهــای رســمی منتشــر شــده از 
ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــر در  ــزار نف ــش از 1۲ ه ــون بی ــکی تاکن پزش
ــه ایــن ویــروس مبتــا شــده و بیــش  ــران ب ای
از ۶۰۰ نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد.

در ایـن راسـتا، مقـام معظـم رهبـری بـا صدور 
فرمانـی بـه رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح 
خواسـتار تشکیل قرارگاه بهداشـتی و درمانی برای 
پیشـگیری از شـیوع بیشـتر ایـن ویروس شـدند.

ــا  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه  س ــن جلس همچنی
بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور رئیــس 
جمهــور تشــکیل شــد و روحانــی پیشــنهاد وزیــر 
ــرل  ــه کنت ــب مصوب ــر تصوی ــی ب ــت مبن بهداش
تــردد در 11 اســتان کشــور این پیشــنهاد را برای 
ــرد و گفــت:  ــی ک ــد ارزیاب ــرل بیمــاری مفی کنت
بایــد دقــت کنیــم کــه نقــاط کنتــرل در اســتانها 
کامــًا مشــخص باشــد و تیم هــای کنتــرل 
کننــده بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه مشــکاتی 
همچــون ترافیــک در راه هــا ایجــاد نشــود و قبــل 

ــه مــردم اطــاع رســانی شــود. ــدام ب از اق
ــر راه  ــامی، وزی ــد اس ــتا محم ــن راس در ای

ــار  ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــازی در گفت وگ و شهرس
کــرد: در مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا آمــده 
ــا دارد از  ــم کرون ــه عائ ــی ک ــه کس ــت ک اس
خانــه و شــهر خــود خــارج نشــود و بــه جــای 
آنکــه در ورودی شــهرها و بــا پیمــودن مســافت 
طوالنــی از تــردد افــراد مبتــا و مشــکوک 
ــه بیمــاری کوئیــد-19 جلوگیــری کنیــم، در  ب
خروجــی شــهرها ایــن کار را انجــام دهیــم تــا 
ــهرهای  ــد از ش ــم آن را دارن ــه عائ ــانی ک کس
خــود خــارج نشــوند و بــرای درمــان بــه 

ــوند. ــی ش ــی معرف ــتم درمان سیس

امسال مردم سفر نوروزی نروند
ــر  ــه خاط ــع ب ــه در واق ــان اینک ــا بی وی ب
اینکــه مــردم بــه زحمــت نیفتنــد، ســتاد مقابله 
بــا کرونــا اعــام کــرده کــه در خروجــی شــهرها 
ایــن کنتــرل انجــام شــود، افــزود: ایــن تصمیــم 
مصوبــه یــک اقــدام خردمندانــه، خداپســندانه و 

مــردم پســندانه اســت کــه اگــر کســی عائــم 
ــری  ــش جلوگی ــاری را دارد از خروج ــن بیم ای
شــود و اگــر کســی مشــکلی نــدارد، محدودیــت 
و مشــکلی برایــش ایجــاد نخواهــد شــد امــا از 
ــفر  ــم از س ــی کنی ــش م ــردم خواه ــه م هم
غیرضــروری خــودداری کننــد و امســال ســفر 
نــوروزی نداشــته باشــند تــا کشــور بتوانــد بــه 

ــن مســئله و مشــکل مســلط شــود. ای
همیـن  داد:  ادامـه  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
اقدامـات غربالگـری و رصـد افـرادی کـه دارای 
عائـم ایـن بیمـاری هسـتند، هـم اکنـون در 
فـرودگاه ها، ایسـتگاههای راه آهـن و پایانه های 
افـراد  سـفر  از  و  شـود  مـی  انجـام  مسـافری 
مشـکوک بـه ایـن بیمـاری از طریـق  سیسـتم 
حمـل و نقـل عمومـی جلوگیـری می شـود. این 
کار را از همـان روزهـای ابتدایـی در فرودگاه هـا 
دسـتگاههای  بـا  و  کردیـم  شـروع  راه آهـن  و 
پیشـرفته دمـای بـدن افـراد را سـنجیدیم و اگر 

کسـی عائمی داشـت، اسـم، کد ملی و شـماره 
تماسـش را یادداشـت کردیـم تـا در سیسـتم 
غربالگـری وزارت بهداشـت وارد کنیـم و به امور 

فـرد مبتـا یـا مشـکوک رسـیدگی شـود.
اعــام کــرد: در واقــع هــدف  اســامی 
ــا  ــا کرون ــه ب ــه ســتاد مقابل ــدام و مصوب ــن اق ای
ــه  ــا و مشــکوک ب ــراد مبت شناســایی همــه اف
ایــن بیمــاری اســت تــا بتــوان زنجیــره انتقــال 

ــور را قطــع کــرد. آن در کش
وی دربــاره چگونگــی اجرای طــرح محدودیت 
تــردد در 11 اســتان گفــت: ایــن طــرح در ســتاد 
ــا تصویــب، ابــاغ و هــم اکنــون  ــا کرون مقابلــه ب
اجرایــی شــده اســت. نیروهــا در خروجــی 
شــهرهای ایــن 11 اســتان مســتقر شــده انــد و 
بیشــتر از ایــن هــم تجهیــز می شــوند. همچنیــن 
ــه  ــی ب ــود و نیروهای ــی وارد می ش ــش دفاع بخ
ایــن خروجــی هــا اضافــه می کنــد تــا بــا کنتــرل 

بیشــتر ایــن طــرح اجرایــی شــود.
از  تاکیــد کــرد:  راه و شهرســازی  وزیــر 
ــه ضمــن  ــم ک ــی کن ــردم خواهــش م ــه م هم
رعایــت همــه الزامــات بهداشــتی اعــام شــده 
ــوزش  ــان وآم ــت، درم ــوی وزارت بهداش از س
پزشــکی تــردد غیرضــرور نداشــته باشــند؛ چــرا 
ــر  ــه ســامت جامعــه و فراگیرت کــه ایــن کار ب
ــی  ــک م ــوس کم ــروس منح ــن وی ــدن ای نش
کنــد و مــی تــوان از ایــن طریــق زنجیــره 
انتقــال آن را قطــع کــرد. همچنیــن بــه کشــور 
و مســئوالن نیــز کمــک می کنــد تــا ایــن 
ــد از  ــردم بتوانن ــد و م ــرل کنن ــکل را کنت مش
ایــن مرحلــه حســاس بــه ســامت گــذر کننــد.

رییـس شـورای اسـامی شـهر تهـران گفـت: پراکنـده گویـی 
مسـئوالن عـوارض منفـی زیادی در این شـرایط دارد و مسـئوالن 
سـتاد کرونـا سـنجیده و حسـاب شـده، با مـردم صحبـت کنند. 

ــه  ــن جلس ــمی« در آخری ــن هاش ــا، »محس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاه از  ــدود یکم ــت: ح ــال 1۳9۸ گف ــران در س ــهر ته ــورای ش ش
ــت و  ــته اس ــور گذش ــه کش ــا ب ــی کرون ــر ورود اپیدم ــار خب انتش
احتمــاال حداقــل تــا یکمــاه آینــده، همــه فعالیــت هــا در کشــور از 
جملــه مدیریــت شــهری تحــت تاثیــر ایــن اپیدمــی خواهــد بــود.

وی افــزود: از اصحــاب رســانه هــم انتظــار داریــم بــا تزریــق 
ــه را  ــت جامع ــق، ذهنی ــح و دقی ــانی صحی ــاع رس ــد و اط امی

ــد. ــت کنن ــن ایپدمــی تقوی ــر ای ــه ب ــرای غلب ب
ــئوالن  ــی مس ــده گوی ــه داد: پراکن ــران ادام ــورای ته ــس ش ریی
عــوارض منفــی زیــادی در ایــن شــرایط دارد و مســوالن ســتاد کرونــا 
ســنجیده و حســاب شــده، بــا مــردم صحبــت کننــد که سخنانشــان 
ــود و  ــه نش ــرج در جامع ــرج وم ــی و ه ــردرگمی و نگران ــب س موج
کســانی هــم کــه مســئولیت مســتقیمی ندارنــد از دادن اطاعــات و 

اخبــار تاییــد نشــده و غیرقطعــی بــه مــردم خــودداری کننــد.
ــی را  ــن اپیدم ــان در ای ــادی از هموطن ــمار زی ــت ش وی درگذش
بــه خانــواده هــای آنــان تســلیت گفــت و بــرای همــه آنهــا از جملــه 
تعــدادی از شــخصیت های فرهنگــی، سیاســی، ورزشــی و مســئوالن 
طلــب رحمــت الهــی و برای مبتایــان آرزوی ســامتی و عافیــت کرد.

ــان  ــود مبتای ــروس و بهب ــن وی ــیوع ای ــرل ش ــمی، کنت هاش
ــی  ــت اصل ــت: اولوی ــت و گف ــه دانس ــأله جامع ــن مس را مهمتری
حفــظ ســامتی شــهروندان بــوده و بهمیــن خاطــر انتظــار مــی 
رود مســئوالن ومــردم، رفتارهــای خــود را بــا اقتضائــات مبــارزه 

ــا تنظیــم کننــد. ــا کرون ب
رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران تاکیــد کــرد: کاهــش 
فعالیــت هــای ادارای غیرضــروری در کشــور و همچنیــن عــدم 
ــوص  ــهروندان، بخص ــط ش ــروری توس ــای غیرض ــام تردده انج
بعنــوان خریــد عیــد، دیــد وبازدیــد، مســافرت مــی توانــد 

ــکند. ــا را بش ــال کرون ــره انتق زنجی
ــکان و  ــژه پزش ــامت، بوی ــش س ــبانه روزی بخ ــات ش وی از زحم
پرســتاران، همــکاران خدمــات شــهری بویــژه آتش نشــانان، پاکبانــان و 
حــوزه مدیریــت بحــران، نیروهای نظامــی و انتظامــی و کلیه هموطنانی 
کــه در ایــن شــرایط ســخت بجــای حضــور در خانه و تضمین ســامت 
خــود بــا انجــام خدمــت بــه جامعــه، ســامتی خــود و خانــواده خــود را 

بــرای کمــک بــه دیگــران بــه خطــر مــی اندازنــد، قدردانــی کــرد.

هاشمی: 

مسئوالن ستاد مدیریت کرونا با مردم سنجیده صبحت کنند

جزئیات محدودیت تردد در خروجی ۱۱ استان

 د مناقصات عمومی دو مرحله اییآگهی تجد
 اقدام نماید. ذیلشرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصات عمومی دو مرحله ای نسبت به خرید به شرح جدول  

 شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف
شماره فراخوان در سامانه تدارکات 

 الکترونیکی دولت
سپرده شرکت در مناقصه 

 )ریال(

خرید پکیج خود نگهدار آلیاژی پنج سیمه فشار  1   
 3* 50+16+50ضعیف 

98/70 2098005090000011 560،000،000 

 279،886،500 2098005090000012 98/71 )مجموعه( چراغ روشنایی معابر خرید پکیج 2   

 400،909،456 2098005090000013 98/72 شکل Hخرید انواع تیر بتنی  3   
 

 ایت نکات ذیل الزامی است.عدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه ر

به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد  11/01/99لغایت  25/12/98: از تاریخ زمان و محل و نحوه دریافت اسناد -1
 مناقصه اقدام نمایند. 

 www.setadiran.ir                                 (           )دریافت اسناد –سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

 www.tavanir.org.ir          (    )مالحظه آگهی -ت توانیر به آدرسپایگاه اطالع رسانی معامالت شرک

ج( در سامانه تدارکات  ب، : پیشنهاد دهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک پاکت های )الف،و بازگشایی پاکاتتحویل آخرین مهلت و محل  -2
روز  11:30تا ساعت  شرایط درج شده در اسناد مناقصهق نسبت به تحویل اصل پاکت الف طب 27/01/99روز چهارشنبه مورخ  09:30الکترونیکی دولت تا ساعت 

. به دبیرخانه مرکزی شرکت به آدرس تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند 27/01/99 چهارشنبه مورخ
 روز با حضور اعضای کمیسیون در اتاق جلسات طبقه اول افتتاح خواهد شد. انهم 15و  14، 13کیفی به ترتیب در ساعت پیشنهادات واصله پس از ارزیابی 

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  -3

د. توضیح اینکه به نمای اقدام و در پاکت الف ارائه هاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی و ...پیشن -4
خدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء ، مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مپیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.  آگهی مناقصه واصل شود مطلقاً 2مقرر در بند 

 روزنامه بر عهده برندگان مناقصات می باشد.هزینه چاپ آگهی در  -5

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

آگهی تجدید مناقصات عمومی 
دو مرحله ای

شناسه آگهی: ۸۰475۱
تاریخ انتشار: ۱۳9۸/۱2/26

)روزنامه عجب شیر(
شرکت توزعی نیروی ربق آرذبایجان شرقی

کابل
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هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 ۰4۱۳525۸222 

موبایل: ۰9۱4۳۰۱۰57۳

برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به 
مراجعه حضوری نیست 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعــام کــرد: 
کارگــران بیــکار شــده بــرای درخواســت بیمــه 

ــد.  ــوری ندارن ــه حض ــه مراجع ــاز ب ــکاری نی بی
بــه گــزارش فــارس، محمــد شــریعتمداری وزیــر 
ــی در صفحــه شــخصی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــیوع  ــگیری از ش ــرای پیش ــت: ب ــود نوش ــر خ توئیت
ــمول  ــز مش ــران عزی ــامت کارگ ــظ س ــا و حف کرون
قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی کــه شــغل خــود را از 
دســت داده انــد، از ایــن پــس بــرای ثبت درخواســت 
بیمــه بیــکاری نیــاز بــه مراجعــه حضــوری ندارنــد.

فرمانده یگان محیط زیست:
چهارشنبه سوری در خانه بمانید 

فرمانـده یـگان حفاطـت محیـط زیسـت از مـردم 
کروناویـروس  شـیوع  بـه  توجـه  بـا  کـه  خواسـت 
چهارشنبه سـوری را در خانـه بماننـد زیـرا عـاوه بـر 
خسـارات ریسـت محیطـی برگـزاری ایـن مراسـم و 
تجمـع می تواند سـبب گسـترش ایـن بیماری شـود. 
به گزارش ایسـنا، سـرهنگ جمشـید محبت خانی 
بـا تاکیـد بـر اینکه امسـال بـه دلیـل شـیوع بیماری 
مراسـم  برگـزاری  دنبـال  بـه  نبایـد  افـراد  کرونـا 
چهارشـنبه اخـر سـال باشـند، اظهـار کـرد: برگزاری 
ایـن مراسـم و تجمـع می توانـد سـبب گسـترش این 

شـود. بیماری 
وی در ادامـه بـا بیان اینکه هر سـاله طی مراسـم 
چهارشـنبه سـوری خسـارت هایی به مناطـق محیط 
زیسـتی وارد می شـود، تصریـح کرد: عـاوه بر حریق، 
آلودگـی هـوا و آلودگی صوتی نیز از جمله مشـکات 

دیگر زیسـت محیطی این روز اسـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت با اشـاره 
بـه اینکـه اسـتفاده از مـواد محترقـه و روشـن کردن 
آتـش می توانـد آثـار منفـی بـر سـامت سـالمندان، 
روشـن  گفـت:  باشـد،  داشـته  بیمـاران  و  کـودکان 
کـردن آتـش یـا مـواد محترقـه در مناطـق حفاظـت 

شـده محیـط زیسـتی ممنـوع اسـت.
محبت خانـی ادامـه داد: یـگان حفاظـت محیـط 
زیسـت بـا هرگونه آتش سـوزی که منجر بـه آلودگی 

هوا شـود برخـورد خواهـد کرد.
وی در پایـان تاکیـد کـرد: درحـال حاضـر توصیه 
بـه مـردم این اسـت که طی نـوروز و روزهـای پایانی 
سـال در خانـه بماننـد و از تجمـع، طبیعـت گـردی، 

دیـد و بازدیـد و... خـودداری کنند.

نوبخت: 
خانواده های کم درآمد کمک 

بالعوض دریافت می کنند

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه از کمــک 
ــای  ــی خانواره ــزار تومان ــا ۶۰۰ ه ــوض ۲۰۰ ت باع
کــم بضاعــت در چهــار مرحلــه خبــر داد کــه 
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــا سه ش ــن کمک ه ــتین ای نخس

می شــود.  انجــام 
بــه گــزارش ایرنــا، »محمدباقــر نوبخــت« در 
خاتمــه گفــت وگــوی زنــده تلویزیونــی رئیــس 
جمهــوری بــا مــردم، افــزود: آنچــه رئیــس جمهــوری 
بــه عنــوان مصوبــات اعــام کــرد در دو بخــش قابــل 
بیــان اســت کــه بخــش نخســت، مصوباتــی بــود کــه 
ــان از  ــه مشاغل ش ــرادی ک ــه اف ــا ب ــب آنه ــه موج ب

ــت داده خواهــد شــد. ــده، مهل ــا آســیب دی کرون
ــروه از  ــتا 1۰ گ ــن راس ــت: در ای ــان داش وی بی
ــات،  ــت مالی ــرای پرداخ ــده و ب ــف ش ــاغل تعری مش
بیمــه و اقســاط بانکــی شــان مهلــت داده می شــود.

ــه داد:  بخــش دوم ســخنان رئیــس  نوبخــت ادام
ــورت  ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــوری، مبالغ جمه
باعــوض پرداخــت شــود؛ مبالغــی کــه از تعهــدات 
ــه و  ــازمان برنام ــط س ــوده و توس ــت ب ــی دول مال

ــود. ــی ش ــت م ــه پرداخ بودج
ــک  ــا، کم ــن پرداختی ه ــه ای ــت: از جمل وی گف
باعــوض بــه خانــواده هــای کــم درآمــد و در 
ــت. ــه اس ــار جامع ــن اقش ــم درآمدتری ــت ک حقیق

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور توضیــح 
انجــام  مرحلــه  چهــار  در  کمک هــا  ایــن  داد: 
ــق  ــر تعل ــون نف ــه میلی ــدود س ــه ح ــود و ب می ش
ــه  ــته ب ــه بس ــد ک ــر آن ش ــم  ب ــرد و تصمی می گی
تعــداد افــراد خانــوار، از ۲۰۰ تــا ۶۰۰ هــزار تومــان 
تحــت عنــوان بســته حمایتــی ویــژه پرداخــت شــود 
و نخســتین آن ســه شــنبه همیــن هفتــه پرداخــت 

مــی شــود.
ــی  ــران فصل ــر، کارگ ــروه دیگ ــه داد: گ وی ادام
ــان در  ــون توم ــا دو میلی ــک ت ــن ی ــه بی هســتند ک
کارت یارانــه و حمایــت معیشــتی شــان شــارژ مــی 
ــته  ــس داش ــاه تنف ــه م ــز س ــغ نی ــن مبال ــود؛ ای ش
ــر  ــراد کس ــاطی از اف ــورت اقس ــه ص ــس از آن ب و پ
ــه حضــور  ــراد نیــازی ب می شــود؛ در ایــن زمینــه اف
در بانــک یــا آوردن وثیقــه و ضامــن ندارنــد و همیــن 

ــد شــد.   ــد پرداخــت خواه ــه تقاضــا کنن ک

سردار رحیمی خبر داد
لزوم اصالح روند ردزنی گوشی های سرقتی

رئیــس پلیــس پایتخــت از کشــف ۵۰ درصــد موبایل هــای ســرقتی در 
پایتخــت خبــر داد و گفــت: گوشــی های گــران قیمــت بعــد از ســرقت بــه 
ــد ســرقت را در  ــد بان ــون چن ــا کن ــرده می شــوند و ت خــارج از کشــور ب

ایــن زمینــه دســتگیر کردیــم.
ــوالی  ــه س ــخ ب ــی در پاس ــین رحیم ــردار حس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــده  ــام ش ــرقتی اع ــای س ــد از موبایل ه ــد درص ــه چن ــر اینک ــی ب مبن
بــه پلیــس پایتخــت کشــف و تحویــل صاحبانــش داده می شــود، اظهــار 
ــگاه  ــن موضــوع ن ــه ای ــت ب ــن حال ــه تری ــم در بدبینان کــرد: اگــر بخواهی
کنیــم بایــد بگویــم کــه حــدود ۵۰ درصــد موبایل هــای ســرقتی کشــف 
ــن عــدد  ــه ای ــل صاحبانشــان داده می شــود البت ــراً تحوی می شــوند و اکث

ــم. ــا را گفت ــن حداقلی ه ــی م ــت ول ــد اس ــتر از ۵۰ درص بیش
وی افــزود: البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه گوشــی های گــران قیمــت 
بعــد از ســرقت فــوراً بــه خــارج از کشــور بــرده می شــوند و تــا کنــون چند 
بانــد ســرقت را در ایــن زمینــه دســتگیر کردیــم کــه موبایل هــای گــران 

قیمــت را بافاصلــه بعــد از ســرقت بــه افغانســتان منتقــل می کردنــد.
ــه گفتــه رئیــس پلیــس پایتخــت برخــی دیگــر از گوشــی هایی کــه از  ب
ســارقان کشــف می شــود بــه صــورت اوراقــی اســت و قابــل شناســایی نیســت 
و یــا اینکــه قطعــات موبایــل ماننــد ال ســی دی از گوشــی جــدا شــده اســت.

سـردار رحیمـی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه برخـی از افـراد 
می گوینـد بعد از سـرقت موبایلشـان هنگامی کـه با 11۰ تمـاس می گیریم 
آنهـا کار را بـه کانتری هـا واگذار می کننـد و اقدام به ردزنـی در لحظه برای 
تلفـن همراهـی کـه روشـن اسـت نمی کنند، آیـا ایـن روال کار اسـت یا راه 
دیگـری بـرای پیگیری لحظـه ای موبایل به سـرقت رفته وجـود دارد، گفت: 
گوشـی اسـتثنا اسـت و بافاصله باید کار برای ردزنی آن شـروع شـود، اگر 
رونـد کار 11۰ بـه ایـن صـورت اسـت کـه به فـرد اعـام می کننـد در وهله 
اول بـه کانتـری مراجعـه و پرونده تشـکیل دهد، این روند اشـتباه اسـت و 

قطعـاً مـن بعـد از بررسـی های الزم دسـتور اصـاح رونـد را می دهم.

راه اندازی سیستم ردزنی در پلیس پیشگیری پایتخت
ــه ســوالی مبنــی  چنــدی پیــش ســردار کیــوان ظهیــری در پاســخ ب
بــر اینکــه افــرادی کــه گوشــی موبایــل شــان بــه ســرقت مــی رود، ادعــا 
ــا  ــرای گوشــی ســرقتی آنه ــی ب ــه ردزن ــچ گون ــد کــه پلیــس هی می کنن
ــد  ــا را تأیی ــن ادع ــا ای ــد. آی ــام نمی ده ــت، انج ــم هس ــن ه ــه روش ک
ــگیری  ــس پیش ــف پلی ــز وظای ــی ج ــت: ردزن ــر، گف ــا خی ــد ی می کنی
ــت،  ــف ماس ــردم از وظای ــه م ــت ب ــه خدم ــل اینک ــه دلی ــا ب ــت ام نیس
ــم. ــدازی کردی ــس پیشــگیری پایتخــت راه ان ــی را در پلی سیســتم ردزن

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

اگــر گوشــی موبایــل روشــن باشــد، عملیــات ردزنــی شــروع می شــود.

گفت وگوی الریجانی با رؤسای بیمارستان های قم؛ 
تأکید بر اولویت رفع نیازمندی های کادر درمان 

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا رؤســای بیمارســتان 
هــای قــم بــر اولویــت رفــع نیازمندیهــای کادر درمــان تأکیــد کرد. 

بــه گــزارش تســنیم، علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
در تمــاس  تلفنــی بــا معــاون بیمارســتان کامــکار و روســای بیمارســتان 
هــای نکویــی، شهیدبهشــتی، شــهدا، کــودکان، علــی بــن ابــی طالــب ) ع( 
و امــام رضــا)ع( قــم  از وضعیــت آمادگــی ایــن بیمارســتان هــا در مقابلــه 
ــه ایــن بیمــاری اطــاع  یافــت و   ــد درمــان مبتایــان ب ــا و  رون ــا کرون ب

از خدمــات صادقانــه  پزشــکان و پرســتاران  تشــکر و قدردانــی کــرد.
وی همچنیــن در جریــان ایــن گفــت و گوهــا میــزان تجهیــزات 
ــردی  ــت ف ــات حفاظ ــان و امکان ــای کادر درم ــدی ه ــکی، نیازمن پزش
ــرار داد  ــم را مــورد بررســی ق پزشــکان و پرســتاران بیمارســتان هــای ق
ــرد. ــه بیمــاران بســتری اطــاع حاصــل ک و از نحــوه خدمــت رســانی ب

ــه  ــی  هفت ــه ط ــی ک ــن  از خدمات ــس همچنی ــم در مجل ــده ق نماین
ــه  ــاری ارائ ــن بیم ــان ای ــه مبتای ــان ب ــای گذشــته  توســط کادر درم ه
ــرش،  ــوص پذی ــای الزم را در خص ــه ه ــرد و  توصی ــی ک ــده، قدردان ش
ــه  ــاران  ب ــان بیم ــه همراه ــی ب ــی بخش ــژه و آگاه ــای وی ــیدگی ه رس

ــد. ــادآور ش ــم ی ــی ق ــز درمان ــای مراک ــئوالن و روس مس
همچنیــن در ایــن گفــت و گــو هــا  آقایــان دکتــر نصرآبــادی، 
ــماعیلی،  ــی  و اس ــینی، رضای ــحاق حس ــاک اس ــفیعی،فروغی،دامن پ ش
ــای  ــتان ه ــای بیمارس ــکار و روس ــتان کام ــاون بیمارس ــب مع ــه ترتی ب
ــب ) ع( و  ــی طال ــن اب ــی ب ــودکان، عل ــی، شهیدبهشــتی، شــهدا، ک نکوی
ــزات  ــت تجهی ــه ای از وضعی ــای جداگان ــزارش ه ــم  گ ــا)ع( ق ــام رض ام
ــس  ــه ریی ــا ب ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــی در  مقابل ــی پرســنل درمان و آمادگ

ــد. ــه کردن ــامی ارائ ــورای اس ــس ش مجل

ــک  ــدام بان ــه از اق ــا گای ــران ب ــهردار ته ش
ــروش اوراق  ــول ف ــت پ ــدم پرداخ ــده درع آین
ــاه  ــش م ــده ش ــک آین ــت: بان ــارکت گف مش
ــهرداری  ــان ش ــارد توم ــه 91۰ میلی ــت ک اس

ــت.  ــته اس ــه داش ــران را نگ ته
بــه گــزارش ایســنا، پیــروز حناچــی در 
ــور در  ــا حض ــران ب ــهر ته ــورای ش ــه ش جلس
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه در پیــش بودن 
پنجشــنبه آخــر ســال و چهارشنبه ســوری 
ــم  ــت: از همــه شــهروندان خواهــش می کن گف
کــه همــکاری الزم را داشــته باشــند و در 

بماننــد. خانه هایشــان 
وی بــا بیــان اینکــه میادیــن میــوه و تره بــار 
بــا کاهــش روزهــای تعطیــل و افزایــش ســاعات 
فعالیــت بــه مــردم خدمــت می رســانند و ایــن 
موضــوع را نیــز در دولــت مطــرح کردیــم، 
گفــت:  بــه نظــر می رســد غیــر از روز اول عیــد 

ــال هســتند. ــار فع ــوه و تره ب ــن می میادی
شــهردار تهــران بــا اشــاره بــه بازدیــد 
میــوه  میادیــن  از  گذشــته اش  روز  ســرزده 
ســوپرمارکت  قســمت  افــزود:  تره بــار  و 
ــورت ۲۴  ــه ص ــز ب ــهروند نی ــگاه های ش فروش
ــن شــبکه  ــد کــرد و ای ســاعته فعالیــت خواهن
می توانــد خدمت رســانی بهتــری بــه مــردم 

ــد. ــته باش داش
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــی از  ــد برخ ــه مانن ــز ب ــران نی ــهرداری ته ش
ــل و  ــرویس حم ــتن س ــاده بس ــهرها آم کانش
نقــل عمومــی بــه خصــوص متــرو اســت، گفــت:  
ــت  ــی نیس ــردد تصمیم ــت ت ــال محدودی اعم
کــه شــهرداری تهــران بــه تنهایــی اخــذ کنــد؛ 

بلکــه ســتاد ملــی کرونــا بایــد در ایــن خصــوص 
تصمیــم بگیــرد و مــا نیــز تابــع تصمیمــات ایــن 
ــه  ــت داشــته باشــید ک ــا دق ســتاد هســتیم ام
اســتفاده مــردم از متــرو و حمــل و نقــل عمومی 
کاهــش یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه مســافران 
متــرو بــه یــک ســوم رســیده اســت و اگــر نهایتا 
دســتوری مبنــی بــر بســته شــدن یــا تعطیلــی 
متــرو و یــا شــبکه حمــل و نقــل داده شــود مــا 

ــاده اعمــال آن هســتیم. آم
حناچــی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــی  ــز تفریح ــت در مراک ــده اس ــده ش ــه دی ک

و دریاچــه  شــهرداری همچــون عباس آبــاد 
چیتگــر مراکــز تفریحــی فعــال شــدند، گفــت:  
شــب گذشــته گزارش هایــی در ایــن خصــوص 
بــه مــا داده شــد و در حــال رســیدگی هســتیم 
چــرا کــه طبــق پروتکل هــا مراکــزی کــه بایــد 

ــوند. ــل می ش ــند، تعطی ــل باش تعطی
ــک  ــدی بان ــورد بدعه ــن در م وی همچنی
آینــده در تزریــق پــول متــرو و جوابیــه بانــک 
آینــده کــه گفتــه اســت بــه شــهرداری بدهــی 
نــدارد، عنــوان کــرد:  ایــن بحــث بدهــی نیســت 
بلکــه موضــوع فــروش اوراق مشــارکت اســت و 

ــروش  ــه ف ــول اوراق ب ــاه اســت کــه پ شــش م
ــده  ــده مان ــک آین ــران در بان ــرو ته ــه مت رفت
ــن 91۰  ــود ای ــه س ــد ک ــاب کنی ــما حس و ش
ــدر  ــاه چق ــش م ــن ش ــان در ای ــارد توم میلی
می شــود و بانــک آینــده بایــد پاســخگو باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه توســعه متــرو یــک بحث 
حاکمیتــی و ملــی اســت و انتظــار مــی رود 
همــه دســتگاه های مجــری در راســتای انجــام 
توســعه  بــه  اجتماعی شــان  مســئولیت های 
ــودن  ــاوت ب ــوص متف ــد، در خص ــک کنن کم
ســبک ضدعفونــی شــهر تهــران بــا ســایر 
ــید  ــته باش ــت داش ــت:  دق ــا گف ــهرهای دنی ش
شــیوه های  شــده  منتشــر  فیلم هــای  در 
ــگام  ــا معمــوال در هن ــم ام ــی را می بینی متفاوت
ــه  ــر گرفت ــور در نظ ــر مان ــرداری حداکث فیلمب
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه کارگــران 
ــتند و  ــال هس ــر روز فع ــران ه ــهرداری ته ش
ــه  ــتگاه های م ــاخت دس ــه س ــدام ب ــی اق حت
پــاش کردنــد و روزانــه 1۸۰ نقطــه عمومــی را 
ــید  ــته باش ــت داش ــد و دق ــی می کنن ضدعفون
کــه مــا در شــرایط حــاد تحریمــی قــرار داریــم 
ــا کشــورهایی کــه ایــن  و شــیوه فعالیت مــان ب

ــت. ــاوت اس ــد، متف ــم را ندارن ــرایط تحری ش

فرمانــده یــگان هوادریــای نیــروی دریایــی ارتــش از آمادگــی 
کامــل بــرای کمــک بــه شــبکه بهداشــت و درمــان در مقابلــه بــا 

ویــروس کرونــا خبــر داد. 
ــادار دوم منصــور روح االمینــی  ــه گــزارش ایســنا، امیــر دری ب
ــن  ــاره آخری ــش  درب ــی ارت ــروی دریای ــای نی ــده هوادری فرمان
ــی  ــرایط فعل ــرو در ش ــن نی ــای ای ــانی ه ــداد رس ــت ام وضعی
ــس از  ــار داشــت: پ ــا، اظه ــروس کرون ــی شــیوع وی کشــور در پ
ــی  ــه تمام ــد ک ــوا دســتور فرمودن ــده معظــم کل ق ــه فرمان اینک
نیروهــای مســلح امکانــات خــود را در اختیــار شــبکه بهداشــت 
ــرار دهنــد از ســوی  ــا ق ــا کرون ــه ب ــرای مقابل و درمــان کشــور ب
سلســله مراتــب ارتــش و فرماندهــی محتــرم نداجــا ایــن موضــوع 

ــاغ شــده اســت. ــا نیــز اب ــگان هوادری ــه ی ب
ــگاه  ــه تمــام پای ــه ب ــن اباغی ــس از ای ــان اینکــه پ ــا بی وی ب
هــای سراســر کشــور داریــم اعــام آمــاده بــاش داده ایــم، ادامــه 
داد: پایگاه هــای هوادریــا ایــن آمادگــی را دارنــد در صــورت 

لــزوم هــر کمکــی کــه در راســتای کمــک بــه شــبکه بهداشــت 
ــا نیــاز باشــد را انجــام دهنــد. ــا کرون ــرای مقابلــه ب و درمــان ب

ــده هــوا دریــای نیــروی دریایــی ارتــش تصریــح کــرد:  فرمان
همانطــور کــه در ابتــدای ســال مــردم در ســیل دچــار مشــکل 

ــرایط  ــتافت در ش ــا ش ــک آنه ــه کم ــا ب ــد و هوادری ــده بودن ش
ــان  ــاری هموطن ــه ی ــه ب ــم ک ــی را داری ــن آمادگ ــز ای ــی نی فعل

ــتابیم. بش
ــی  ــرایط فعل ــا ش ــه م ــد براینک ــا تاکی ــی ب ــر روح االمین امی
کشــور را ماننــد شــرایط جنــگ مــی دانیــم و خــود را در کنــار 
ــای  ــی نیروه ــرایط فعل ــرد: در ش ــه ک ــم، اضاف ــی بینی ــردم م م
ــی  ــتند و حت ــاش هس ــاده ب ــور در آم ــر کش ــا در سراس هوادری
ــو  ــای خــود را لغ ــای نیروه ــز مرخصــی ه ــو نی ــام ســال ن در ای
کرده ایــم تــا در صــورت نیــاز بــه امــداد رســانی در بخــش هــای 

ــم. ــاز بپردازی ــورد نی م
ــوص  ــه در خص ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
جابجایــی تجهیــزات، بیمــاران و کادرهــای درمانــی توســط 
ــروی  ــروازی نی ــای پ ــگان ه ــزود: ی ــا، اف ــوا دری ــای ه بالگرده
دریایــی ارتــش هــم در شــمال و هــم در جنــوب آمــاده خدمــت 

ــتند. ــور هس ــان کش ــت و در م ــبکه بهداش ــه ش ــانی ب رس

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
آذربایجــان شــرقی از آغــاز توزیــع گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز 

منجمــد بــدون محدودیــت در سراســر اســتان خبــر داد.
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
آذربایجــان شــرقی، در گفتگــو بــا مهــر، ابــراز داشــت: بــا توجــه 
ــچ  ــاه داشــتیم، هی ــن م ــه در بهم ــزی ک ــزان جوجــه ری ــه می ب

ــم، ــرای تأمیــن مــرغ شــب عیــد نداری ــه کمبــودی ب گون
ــازار آزاد  ــه در ب ــی ک ــرد: قیمت ــد ک ــریفیان تاکی ــب ش حبی
ــه و تمــام شــده  ــت مصوب ــود، پایین تــر از قیم ــه می ش عرض

ــت. ــد ماس ــازاد تولی ــان از م ــه نش ــد ک می باش
وی ادامــه داد: ذخیــره ای در شــرکت پشــتیبانی وجــود دارد 

ــازار عرضــه می شــود. ــه ب ــزوم ب کــه در صــورت ل
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه میــزان تولیــد مــرغ و گوشــت 
در اســتان اذعــان داشــت: در گوشــت قرمــز ۵۴ هــزار تــن تولیــد 
داریــم کــه مــازاد بــر نیــاز اســتان اســت، در گوشــت مــرغ نیــز 

۸۴ هــزار تــن تولیــد داریــم کــه ۲۰ درصــد کمتــر از نیــاز اســتان 
ــود. ــن می ش ــوار تأمی ــتان های همج ــه از اس ــت ک اس

ــتان  ــردخانه های اس ــی از س ــس یک ــروا رئی ــی پ ــن ب همچنی
ــواد  ــن م ــت: در تأمی ــر گف ــگار مه ــه خبرن آذربایجــان شــرقی ب
ــفید،  ــت س ــرغ و گوش ــز و م ــت قرم ــل گوش ــی از قبی پروتئین
ــه  ــه خدمــت ب ــرای ارائ ــم و آمــاده ب ــه مشــکلی نداری هیــچ گون

ــردم هســتیم. م
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــا کارشناســان و متخصصــان تغذی ام
ــد  ــود فراین ــردخانه می ش ــه وارد س ــی ک ــد از زمان ــرغ منجم م
انجمــاد را بــه ســرعت طــی می کنــد و دمــای آن تــا -۴۵ درجــه 
پیــش مــی رود و در ایــن حالــت مولکول هــای آن بــه ســرعت در 
هــم شکســته شــده و ســاختار پروتئینــی و آمینــو اســیدهای آن 
از بیــن مــی رود، در نتیجــه مــرغ منجمــد مــواد مغــذی کافــی 
را بــه بــدن انســان منتقــل نخواهــد کــرد؛ عــاوه بــر ایــن مــرغ 
منجمــد در طــول دوره انجمــاد خــود دچــار نوســان های دمایــی 
زیــادی شــده کــه رشــد باکتری هــای موجــود در انــدام مــرغ را 

ــود. ــبب می ش س
ــت  ــرم قیم ــرغ گ ــد از م ــرغ منجم ــه م ــی اینک ــل اصل دلی
کمتــری دارد، ارائــه آن بــا یارانــه دولتــی در جهــت تنظیــم بــازار 
ــد  ــه حســاب می آی ــی مــردم ب ــاز اصل ــرا مــرغ از نی می باشــد زی
و در صــورت ارائــه نشــدن مــرغ منجمــد، قیمــت مــرغ تــازه رو 

بــه نابــه ســامانی خواهــد رفــت.

حناچی:

 بانک آینده نسبت به عدم پرداخت پول 
فروش اوراق مشارکت مترو پاسخگو باشد

امیر دریادار دوم روح االمینی:

یگان هوادریای نیروی دریایی ارتش در آماده باش کامل است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

توزیع گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد در آذربایجان شرقی آغاز شد

فرمانــده مدیریــت کرونــا در تهــران بــا 
انتقــاد نســبت بــه عملکــرد مــردم و مســئولین 
زیــادی  زمــان  گفــت:  کرونــا،  کنتــرل  در 
مدیریــت  در  معمــول  تعارفــات  صــرف  را 
ــا در  ــار اقتصــادی کرون ــم. آث ــه ای کردی مداخل
ــتی  ــت معیش ــه حمای ــه ب ــدم توج ــورت ع ص
بیــش از آثــار بیولوژیــک آن خواهــد بــود. 

ــی  ــه گــزارش تســنیم، دکتــر علیرضــا زال ب
ــا،  ــه جــدی نگرفتــن کرون ــاد نســبت ب ــا انتق ب
اظهــار کــرد: به نظــر می رســد کــه ابعــاد 
جــدی ویــروس کرونــا توســط آحاد شــهروندی 
ــده  ــه نش ــدی گرفت ــئولین، ج ــی از مس و برخ
ــات  ــه تعارف ــی را ب ــل توجه ــان قاب اســت و زم
خــود  مداخلــه ای  مدیریــت  در  معمــول 
ــه صــورت  ــه ای ب ــم و وحــدت روی ــام دادی انج
راهبــردی وجــود نداشــت کــه بــر اســاس آن، از 
کشــورهایی کــه توفیقــات فراوانــی در کنتــرل 

ــم. ــب کنی ــه کس ــته اند تجرب ــاری داش بیم
وی افــزود: برخــی اقدامــات مداخلــه ای 
ــال  ــی در ح ــل توجه ــر قاب ــا تاخی ــان ب همچن
ــردم  ــا م ــم ب ــوز ه ــن اســت و هن شــکل گرفت
ــطح  ــهروندان در س ــور ش ــم . حض ــارف داری تع
شــهر حاکــی از آن اســت کــه مــا توفیــق 
ــیت  ــی از حساس ــه بخش ــته ایم ک ــن را نداش ای

ــم . ــل کنی ــردم منتق ــه م ــی را ب واقع
زالــی ادامــه داد: بــا یــک تفریــط در اجتمــاع 
روبــه رو هســتیم. کوویــد19 ســرایت پذیری 
باالیــی دارد و مــردم بــدون اینکــه تــرس 
ــد  ــن ح ــد ای ــد بدانن ــد بای ــدا کنن ــورد پی بی م

ــت. ــح نیس ــز صحی ــت نی از غفل
ــوع  ــد مجم ــا بای ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
مداخــات تســهیلی، تشــویقی و تحکیمــی 
ــرای  ــیم. ب ــته باش ــان داش ــورت همزم را به ص
مثــال در مداخلــه تشــویقی بایــد پوشــش 
کســب وکارهای  از  حمایــت   مالیاتــی، 
بــرای  معیشــتی  بســته های  آســیب دیده، 
ــر  ــه، تاخی ــدی جامع ــن درآم ــای پایی دهک ه
ــر  ــرا اگ ــود زی ــام ش ــوض انج ــت قب در پرداخ
به خصــوص  معیشــتی  بســته های  طراحــی 
جامعــه صــورت  پاییــن  بــرای دهک هــای 
ــار  ــش از آث ــا بی ــادی کرون ــار اقتص ــرد آث نگی

بیولوژیــک آن خواهــد بــود.
فرمانــده مدیریــت کرونــا در کان شــهر 
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از کســبه 
چــک دارنــد و دچــار مشــکات اقتصــادی 
خواهنــد شــد، تصریــح کــرد: اســتمهال وام هــا 

باعــث  می توانــد  موثــر  تســهیات  دادن  و 
ــود.  ــردم ش ــای م ــی از نگرانی ه ــش بخش کاه
وقتــی بــه مــردم می گوییــم برویــد و در خانــه 
ــز  ــب آن را نی ــتیک متناس ــد لجس ــد بای بمانی

ــم. ــال کنی اعم
زالــی ادامــه داد: برنامه هــای کشــورهای 
ــگ  ــد هنگ کن ــا مانن ــرل کرون ــق در کنت موف
ــای  ــر برنامه ه ــاوه ب ــان داد ع ــنگاپور نش و س
بازدارنــده و آمــوزش همگانــی، دادن بســته های 
ــاز  ــورد نی ــهیات م ــی و تس ــویقی حمایت تش
بســیار کارســاز بــوده اســت بنابرایــن همــکاران 
ــد یــک بســته  ــت بای در مجموعــه رفاهــی دول
درنظــر  به ســرعت  را  متناســب  و  کارآمــد 

ــد. بگیرن
وی بــا اشــاره بــه نظرســنجی صــورت 
گرفتــه در شــهر تهــران، تصریــح کــرد: در ایــن 
ــن  ــران ای ــردم ته ــد م ــنجی، ۴۰ درص نظرس

ــدن، کاری  ــه مان تصــور را داشــتند کــه در خان
ــت! ــوده اس بیه

زالــی بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود دارو 
نه تنهــا در کشــور، بلکــه در تمــام جهــان تبدیــل 
ــادآور شــد: در  ــک معضــل شــده اســت، ی ــه ی ب
ــت بیمــاران  ــا اولوی تهــران در تــاش هســتیم ب
بســتری، داروهــای مــورد نیــاز را تــدارک ببینیم؛ 
ــیوع  ــن ش ــای آغازی ــه در روزه ــی ک پروتکل های
کرونــا تدویــن شــد بایــد بازنگــری شــوند کــه در 
کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت در حــال بررســی 
ایــن مســئله هســتند  . مــردم بایــد توجــه داشــته 
باشــند کــه مصــرف داروهــای درمــان کرونــا هیچ 
تاثیــری بــر پیشــگیری از ایــن بیمــاری نــدارد و 
مصــرف خودســرانه آن باعــث بــروز عوارضــی در 

ــود. ــراد می ش اف
ــای  ــکر از نهاده ــن تش ــن ضم وی همچنی
ــد:  ــر ش ــران، متذک ــهرداری ته ــی و ش اجرای
ــتکش های  ــدن دس ــل رهاش ــه دلی ــران ب رفتگ
آلــوده در ســطح شــهر، در معــرض خطــر 
در  حاضــر  افــراد  هســتند.  بیشــتری 
ــکاری  ــرا )س( هم ــت زه ــتان ها و بهش آرامس
ــی داشــته اند. همچنیــن نیروهــای  بســیار خوب
مســلح و ســپاه تهــران در ابعــاد حمایتــی، 
ــیاری  ــای بس ــتیبانی کمک ه ــتیکی و پش لجس
ــز  ــازان نی ــاد مســتضعفان و جانب ــد. بنی کرده ان
تمــام هتل هــا خــود در تهــران را جهت اســکان 
کادر درمــان در اختیــار مــا گذاشــته اند و از 
ــت ترخیــص  ــی باب ــای انتظام گمــرک و نیروه

ــم. ــکر می کن ــام تش ــف اق و کش

زالی: 

حمایت  معیشتی نباشد آثار اقتصادی کرونا بیش از آثار بیولوژیک خواهد بود 

کاریکاتور

کمک مردم و نیروی انتظامی برای قطع زنجیره ویروس

منبع: تسنیم
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نان فطیر محلی

مواد الزم:
آرد                                           ۳ پیمانه
شیر                                           ۳/۲ پیمانه
روغن جامد                                      ۲/1 پیمانه
شکر                                              ۲/1 پیمانه
خمیر مایه                              ۲ قاشق مرباخوری
نمک                               نوک قاشق چایخوری
تخم مرغ                                         ۲ عدد

تعـداد نـان هـای محلی و سـنتی در شـهرهای 
مختلـف کشـور مـا کم نیسـت. هر شـهر و اسـتان 
نـان محلـی مخصـوص بـه خـودش رو داره کـه بـا 
مـواد اولیـه خـاص و متفاوتـی درسـت میشـه. از 
نـان کشـتای گیـان تـا نـان خرمایـی کرمانشـاه 
بـه  و  دارن  زیـادی  خیلـی  طرفدارهـای  همگـی 
عنـوان صبحانـه یـا عصرانـه همـراه بـا چای سـرو 
میشـن. یکـی از معـروف تریـن نـان هـای سـنتی 
کشـور مـا، نـان فطیـره که بـه روش هـای مختلف 
درسـت میشـه. گفته شـده کـه ریشـه ی پیدایش 
نـان فطیـر متعلـق بـه قـوم یهـوده. اون هـا هنگام 
خـروج از مصـر، بـرای ورز اومـدن خمیـر زمـان 
کافـی نداشـتن و بـرای تهیـه نـان از نـان فطیـر 
اسـتفاده مـی کـردن. امـروزه هـم نـان فطیـر بـا 
شـیرینی مایـم، تقریبا در همه ی شـهرهای ایران 
بـا مـواد اولیـه ی مختلف درسـت میشـه. مثا نان 
فطیـر اراک خیلـی معروفـه و بـا نـان فطیر سـراب 
یـا گنابـاد کامـا متفاوته. معمـوال این نـان تو تنور 
و بـه صـورت سـنتی پختـه میشـه. امـا مـا امـروز 
طـرز تهیـه نـان فطیـر بـه شـیوه ی مـدرن، یعنی 
بـا اسـتفاده از فـر رو بهتـون یـاد مـی دیـم. اگـر 
هـم فـر نداریـد اصـا نگـران نباشـید چـون ایـن 
نـون خوشـمزه رو مـی تونیـد در تابـه بـه همـراه 
کمـی روغـن هم درسـت کنید. یکـی از مهم ترین 
ویژگـی هـای نـان فطیـر اینـه کـه تـو مـواد اولیه 
اش اصـا از جـوش شـیرین اسـتفاده نمیشـه، در 
نتیجـه نـون سـالمیه مـی تونیـد اون رو بـا خیـال 
راحـت درسـت کنیـد و نـوش جـان کنیـد. نـان 
فطیـر هـم بـه صـورت سـاده و هم بـا مـواد میانی 
مختلـف درسـت میشـه. معمـوال الی خمیـر نـان 
فطیـر خرمـا، گـردو، دارچین و حتی شـکات می 
ریـزن کـه سـلیقه ایه. مـا طـرز تهیه نـان فطیر رو 
بـه شـکل سـاده بهتـون آمـوزش مـی دیم امـا اگر 
دوسـت داشـتید مـی تونیـد داخلـش رو بـا مـواد 
دلخواهتـون پـر کنیـد. بیایـد بـا هـم ببینیـم طرز 
تهیـه این نون لذیـذ چجوریه. امیـدوارم از خوردن 

ایـن نـون خوشـمزه لـذت ببرید.
 

طرز تهیه:
- ابتـدا خمیر مایـه را در مقداری آب ولرم حل 
کنیـد و کنـار بگذاریـد تا حجـم آن دو برابر شـود.

- آرد را دو بـار الـک کنیـد و بـا شـکر و نمـک 
مخلـوط کنیـد. وسـط آن هـا را گـود کنیـد و روغن 
گـرم )نه داغ( و تخم مرغ را داخل آن بریزید. سـپس 
شـیر گـرم را آرام آرام و در حیـن ورز دادن خمیـر به 

آن اضافـه کنیـد. تـا جایی که به دسـت نچسـبد.
از  بعـد  کنیـد،  را چـرب  ای  کاسـه  داخـل   -
آمـاده شـده خمیـر، آن را داخل کاسـه قـرار دهید 
و رویش را با سـلفون بپوشـانید، روی آن نیز حوله 
یـا پارچـه ای تمیـز انداختـه و در جـای گـرم قرار 
دهیـد. اجـازه دهیـد خمیـر پـف کنـد و حجم آن 
زیـاد شـود. سـپس مجـددا آن را کمـی ورز دهید.

- فـر را در دمـای 1۶۰ دره سـانتی گـراد گـرم 
کنیـد. کف سـینی فر را بـا کاغذ روغنی بپوشـانید 
و روی آن را آرد پاشـی کنیـد. خمیـر حجیم شـده 
گلولـه گلولـه کنیـد و هر گلولـه را با فاصلـه از هم 
روی کاغـذ روغنـی پهـن کنید. دو عـدد زرده تخم 
مـرغ را داخـل کاسـه ای بشـکنید و با اسـتفاده از 
قلمـو آن هـا را روی خمیـر بمالیـد. سـپس روی 
خمیـر کنجد و سـیاه دانه بپاشـید و آن را به مدت 
نیـم سـاعت داخـل فـری گـرم شـده قـرار دهیـد. 
بعـد از پختـن نـان، آن را بـه مـدت ۵ دقیقـه در 
حالـت گریـل فر قـرار دهید تـا روی آن نیز طایی 

رنگ شـود.

نکات کلیدی:
نیـز  تابـه  داخـل  را  نـان  ایـن  توانیـد  مـی   -
درسـت کنیـد. آرد را در تابـه تفـت دهیـد و پـس 
از آن کـه طایـی رنـگ شـد، 1۰۰ گـرم کـره و 1 
قاشـق غذاخـوری شـکر بـه آن اضافـه کنیـد. هـر 
چانـه از خمیـر را گـود کنیـد و یـک قاشـق از این 
مـواد را داخـل آن قـرار دهیـد و سـر آن را ببندید. 
بعـد از آن کـه روی سـطح خمیـر روغـن مالیدید، 
تابـه را روی حـرارت متوسـط قـرار دهیـد و هـر 

طـرف نـان را بـه مـدت 1۰ دقیقـه بپزیـد.
- بـرای طعـم بهتر نـان فطیر مـی توانید داخل 
خمیـر آن مقـداری پـودر هـل و زنجبیـل و کمـی 

زردچوبـه بریزید.
- بـرای ورز دادن خمیر دسـت خـود را با کمی 

روغن چـرب کنید.
- این نان طبع گرم دارد.

- مـی توانیـد داخـل نـان فطیـر را بـا مـواد 
میانـی مختلـف پـر کنیـد. گـردو، دارچین و شـکر 
را بـا هـم مخلـوط کرده و مقـداری از آن را وسـط 
خمیـر نـان فطیـر که پهـن کرده ایـد قـرار دهید. 
لبـه هـای خمیـر را روی مخلوط بیاوریـد و مجددا 

کنید. پهـن 
- روی خمیـر نـان فطیر را حتما سـوراخ کنید 

تا سـطح نـان هنگام پخـت تکه تکه نشـود.
- اندازه ی چونه ها به سلیقه شما بستگی دارد 
و مـی توانیـد آن را کوچک یا بزرگ درسـت کنید.
منبع: ایران کوک

ذوالقدر:
تلویزیون فیلم های برتر سینمای ایران را 

خریداری و پخش کند

ــد  ــون بای ــت: تلویزی ــس گف ــی مجل ــس کمیســیون فرهنگ ــب رئی نای
بــرای ســرگرمی مــردم بــا اســتفاده از بودجه هــای اضطــراری فیلــم هــای 
برتــر ســینمای ایــران و ســریال های خانگــی را خریــداری و پخــش کنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســید فاطمــه ذوالقــدر بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــوع  ــای متن ــه ه ــا برنام ــردم در خانه ه ــدن م ــرای مان ــد ب ــون بای تلویزی
ــا ســامت  ــروس کرون ــد، گفــت: وی ــدارک ببین ــده ای را ت و ســرگرم کنن
مــردم را تهدیــد می کنــد و مــردم بــرای در امــان مانــدن از ایــن ویــروس 
ــه بماننــد و از ســفرهای غیــر ضــرور خــودداری کننــد امــا  بایــد در خان
ــه و  ــه تهی ــژه ای ب ــد توجــه وی ــون بای ــی تلویزی ــان طوالن ــن زم ــرای ای ب
ــته  ــف داش ــنی مختل ــای س ــرای رده ه ــب ب ــای مناس ــد برنامه ه تولی

باشــد.
ــرای  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس ب
ــزود: در  ــیم، اف ــته باش ــزی داش ــد برنامه ری ــا بای ــردم در خانه ه ــدن م مان
ــا  ــران فیلم ه ــکان اک ــینماها ام ــی س ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ح
وجــود نــدارد بنابرایــن نیــاز اســت صــدا و ســیما بــا اســتفاده از 
ســریال های  و  ســینمایی  برتــر  فیلم هــای  اضطــراری  بودجه هــای 

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــون ب ــداری و در تلویزی ــی را خری خانگ
ــش، از  ــون افزای ــان تلویزی ــدام مخاطب ــن اق ــا ای ــد: ب ــادآور ش وی ی
قاچــاق فیلــم جلوگیــری و همچنیــن از تهیه کننــدگان و تولیــدات 

داخلــی حمایــت می شــود.
ــس در  ــهر و پردی ــمیرانات، اسامش ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
ــد  ــی مانن ــه برنامه های ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــدون  ــد ب ــا بای ــرای پشــگیری از شــیوع کرون ــد ب دورهمــی و عصــر جدی
ــه  ــرای کاهــش خطــر ابتــای مــردم ب تماشــاگر پخــش شــود، گفــت: ب

ــود. ــش ش ــاگر پخ ــدون تماش ــد ب ــا بای ــن برنامه ه ــا ای کرون

قمی:
 مدارس و دانشگاه ها در صورت ادامه شیوع 

کرونا تا ابتدای اردیبهشت تعطیل باشند
یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی 
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــودی ش ــد صع ــان رون ــر همچن ــرد: اگ ــد ک تاکی
ســطح کشــور تــا پایــان تعطیــات عیــد نــوروز ادامــه داشــته باشــد بایــد 
ــل  ــده تعطی ــال آین ــت س ــدای اردیبهش ــا ابت ــگاه ها ت ــدارس و دانش م

شــوند. 
بــه گــزارش ایســنا، محمــد قمــی اظهــار کــرد: بعــد از شــیوع ویــروس 
کرونــا مــدارس و دانشــگاه ها بــرای جلوگیــری از ابتــای دانش آمــوزان و 
دانشــجویان بــه کرونــا تعطیــل شــد و در ایــن مــدت آمــوزش در فضــای 
مجــازی ادامــه داشــت و تعطیــل نشــد، البتــه کــه شــاید آمــوزش کامــل 
نبــود و مشــکاتی وجــود داشــت امــا بــه هــر حــال چنیــن سیســتمی را 

راه انــدازی کردنــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا چنــد روز بــه پایــان ســال جــاری و 
آغــاز تعطیــات نــوروزی باقــی مانــده، بایــد ســتاد مبــارزه بــا کرونــا دربــاره 
زمــان بــاز شــدن مــدارس بعــد از تعطیــات نــوروز تصمیم گیــری کنــد کــه 
قطعــاً ایــن موضــوع را در زمــان مناســب اعــام می کننــد کمــا اینکــه آنهــا 
بایــد بعــد از اطمینــان از شــرایط، مــدارس و دانشــگاه ها را بازگشــایی کننــد.

ایـن عضـو کمیسـیون آموزش و تحقیقـات مجلس توضیـح داد: طبیعتا 
اگـر شـیب ابتـا به ویـروس کرونا نزولی باشـد مـدارس و دانشـگاه ها بعد 
از تعطیـات نـوروز بـاز مـی شـود امـا اگر شـیب همچنـان صعودی باشـد 

بایـد مـدارس حداقل تـا اول اردیبهشـت ماه تعطیل باشـند.
ایــن عضــو فراکســیون امیــد مجلــس یــادآور شــد: مــدارس و دانشــگاه 
هــا محــل تجمــع هســتند پــس در صــورت ادامــه شــیوع گســترده کرونــا 
بعــد از تعطیــات هــم نبایــد بــاز شــوند چــون ضــرر آن بیشــتر از حضــور 

در کاس هــای درس اســت.
ــن  ــر ای ــه زودت ــر چ ــه ه ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــی در پای قم
ــت و  ــم امنی ــران طع ــردم ای ــده و م ــن ش ــه ک ــوس ریش ــروس منح وی

ــند. ــتر بچش ــامت را بیش س

خـــوب  هنـــوز  را  اعتصامـــی  پرویـــن 
همشـــهریان  مـــا  حتـــی  نمی شناســـیم، 
کـــه  تبریـــز  شـــهر  مردمـــان  پرویـــن، 
همیشـــه  ارزشـــمندش  اولین هـــای  بـــه 
بالیده ایـــم و فرهنـــگ پروریـــش را ســـتایش 
شایســـتگی  بـــه  را  او  هـــم  کرده ایـــم 

 . ســـیم نمی شنا
بــه گــزارش فــارس، اســتاد شــفیعی کدکنی 
ــن  ــاره پروی ــا »چــراغ و آینــه« درب در کتــاب ب
گفته اســت.  ســخن  نیکــی  بــه  اعتصامــی 
ــه  ــرده ک ــتفاده ک ــاره او اس ــی درب ــا صفت ام
ــد:  ــن باش ــر از پروی ــن تصوی ــاید عاطفی تری  ش
»دختــرک معصــوم« می تــوان بــه ایــن عبــارت 
یــک صفــت »مظلــوم« هــم اضافــه کــرد. 
چهره هــای  مظلوم تریــن  از  یکــی  پرویــن 

ــت.   ــی اس ــات فارس ادبی
نمی خواهـــم  از ارج و قـــدر شـــاعری پرویـــن 
ـــر  ـــاف نظ ـــه برخ ـــم ک ـــح بده ـــم و توضی بگوی
ناقـــدان مـــدرن و فرامـــدرن، دیـــوان پرویـــن 
ـــم  ـــا بگوی ـــاب. ی سراســـر شـــعر اســـت و شـــعر ن
ـــم  ـــری از نظ ـــی، اث ـــد برخ ـــم عقای ـــه علیرغ ک
را  این هـــا  نیســـت.  پرویـــن  دیـــوان  در 
ـــت  ـــد یاف ـــد خواه ـــف باش ـــر منص ـــب اگ مخاط

و بـــاور خواهـــد کـــرد.
ــی«  ــر زمانـ ــی« و »بـ ــر »در زمانـ از تاثیـ
پرویـــن هـــم نمی خواهـــم بگویـــم کـــه 
ـــر  ـــه ب ـــون او چگون ـــی چ ـــت زن ـــخص اس مش
ـــت و راه  ـــر گذاش ـــدگان تاثی ـــود و آین رزوگار خ
ـــرد؛  ـــاز ک ـــی ب ـــه خوب ـــاعر ب ـــان ش ـــرای زن را ب
بـــه زنـــان جرائـــت بخشـــید کـــه شـــاعری 
کننـــد و مهم تـــر کـــه بـــه نـــام خـــود 
ـــای  ـــان را پ ـــرافرازانه نامش ـــد و س ـــاعری کنن ش

اثرشـــان بنویســـند.

مظلومیـــت پرویـــن در جـــای دیگـــری 
اســـت. پرویـــن از آن زن هایـــی اســـت کـــه 
ـــا  ـــد، حتم ـــری زاده می ش ـــای دیگ ـــر در ج اگ
واحـــدی از واحدهـــای درســـی دانشـــکده 
ادبیـــات بـــود و هرســـال جایـــزه ای بـــه نـــام 
ــق  ــده تعلـ ــد و آفریننـ ــان هنرمنـ ــه زنـ او بـ
می گرفـــت. امـــا پرویـــن چنیـــن بختـــی 
نداشـــت. میـــراث او بـــه روزگار مـــا رســـیده 
تـــا بـــه محقرانه تریـــن حالـــت ممکـــن 
ـــه  ـــم ک ـــال ه ـــد. امس ـــش بگیرن ـــالمرگی برای س
ـــی را  ـــئوالن فرهنگ ـــت مس ـــا زحم ـــای کرون ب
ـــراری  ـــی تک ـــت جمع ـــرار نیس ـــرده و ق ـــم ک ک
ـــاره  ـــراری درب ـــی تک ـــوند و حرف های ـــع  ش جم

پرویـــن بزننـــد.
ســـوال  ایـــن  حـــال  بـــه  تـــا   
پرسیده شده اســـت کـــه چـــرا »جایـــزه ادبـــی 
ــن  ــهر پرویـ ــم در شـ ــار هـ ــک بـ ــن« یـ پرویـ
ــی از  ـــا بخشـ ـــا مث ــت؟ ی ــزار نشده اسـ برگـ
ـــه او در  ـــه ای ک ـــه آن در خان ـــوط ب ـــم مرب مراس
ــه  ــه خانـ ــرا نشده اســـت؟ قصـ ــته اجـ آن زیسـ

ــم  ــرآب چشـ ــتانی پـ ــی داسـ ــن اعتصامـ پرویـ
اســـت. خانـــه ای کـــه اکنـــون مدت هـــا اســـت 
در قـــرق بنیـــاد فرهنـــگ، هنـــر و ادب آذربایجـــان 
اســـت و حاصـــل ایـــن قـــرق؟ تقریبـــا هیـــچ. 
ـــش و  ـــال پی ـــد س ـــه چن ـــودم ک ـــاهد ب ـــن ش م
روز بیســـت و پنـــج اســـفند ضمـــن برنامـــه ای- از 
ــاله- در  ــل هرسـ ــای بی حاصـ ــان برنامه هـ همـ
ـــواده ای از کاشـــمر  ـــی، خان ـــن اعتصام ـــه پروی خان
ـــتاق  ـــیار مش ـــد و بس ـــردی آمده بودن ـــه تبریزگ ب
ـــی  ـــن اعتصام ـــه پروی ـــه خان ـــه ســـری ب ـــد ک بودن
ـــه  ـــزاری جلس ـــه برگ ـــه بهان ـــان ب ـــد. نگهب بزنن
ـــن  ـــمری از ای ـــواه کاش ـــی داد. خان ـــازه ورود نم اج
ـــان را  ـــاعر محبوبش ـــه ش ـــتند خان ـــه نمی توانس ک
ـــی  ـــد. پادرمیان ـــر و ســـرخورده بودن ـــد دلگی ببینن

کـــردم و امـــکان بازدیدشـــان فراهـــم شـــد.
خانـــواده  آن  بـــه  کـــه  سال هاســـت 
ماننـــد  بـــه خانواده هایـــی  و  می اندیشـــم 
آنهـــا کـــه بـــه خانـــه پرویـــن رفته انـــد و بـــا 
ـــخص  ـــه مش ـــدند. دری ک ـــرو ش ـــته روب در بس
ـــای  ـــت دره ـــت و پش ـــته اس ـــرا بس ـــت چ نیس

بســـته اش چـــه حاصلـــی بـــرای فرهنـــگ و 
ــی  ــم زده مـ ــان رقـ ــات آذربایجـ ــر و ادبیـ هنـ

شـــود.
ــا کســانی اســت کــه عــادت  روی ســخنم ب
اســفندهای  پنــج  و  بیســت  بــه  کرده انــد 
تکــراری. بــاور کنیــد می شــود از جلســات 
ــاد  ــر نه ــدم جلوت ــد ق ــر چن ــر ب ــه س حوصل
تاثیــرات  کــه  زنــی  بزرگداشــت  بــرای  و 
ــرزمین  ــن س ــگ و ادب ای ــماری در فرهن بی ش
گذاشته اســت کارهــای بزرگــی کــرد. می شــود 
ــی  ــات ب ــد و جلس ــه اش تکان ــوت را از خان رخ

ــرد. ــدا ک ــش ج ــل را از نام حاص
بــرای مدیــران فرهنگــی مــا مهم تریــن 
جلــوه پرویــن اعتصامــی »زن بــودن« او اســت. 
ــه  ــوی هم ــد الگ ــن می توان ــه پروی ــال آنک ح
ــن  ــه همی ــی باشــد.  ب ــان ایران شــاعران و ادیب
خاطــر هــر ســال در برنامه هایــی کــه بــرای او 
برگــزار می کننــد همیشــه زنــان شــاعری را در 
ــن  ــا مهم تری ــد ت ــرار می دهن ــه ق ــز برنام مرک
وجــه پرویــن را در روزگار مــا نشــان دهنــد. امــا 
دریــغ از بررســی درونمایــه اجتماعــی، سیاســی 
ــدرت  ــا بررســی ق ــن ی ــی اشــعار پروی و  اخاق

ــان درخشــان او. ــی و زب ادب
او  دربــاره  کــه  علمــی  مقالــه  چقــدر 
نوشته نشده اســت، چقــدر پژوهــش کــه در 
دیــوان او صــورت نگرفته اســت. خــوب می دانــم 
کــه ایــن همــه گفتــن و نوشــتن ســنگ بــر در 
بســته زدن اســت. ســال بعــد بیســت و پنجــم 
ــاز هــم مدیــران  اســفند فــرا خواهــد رســید، ب
ــف  ــط ردی ــط و بی رب ــا رب ــو را ب ــد بان ــا چن م
خواهنــد کــرد و برایشــان خواهنــد گفــت کــه 
ــه  ــدان هم ــت و وج ــم اس ــدر مه ــن چق پروی

ــد. ــوده خواهدش ــگ آس ــی فرهن اهال

ــا  ــران بـ ــازان ایـ ــن داروسـ ــس انجمـ رئیـ
ـــرای  ـــه ای ب ـــچ برنام ـــوز هی ـــه هن ـــان اینک بی
ــه  ــتکش در داروخانـ ــک و دسـ ــع ماسـ توزیـ
ـــدارد،  ـــود ن ـــازار وج ـــه ب ـــه ب ـــت عرض ـــا جه ه
ـــرایط کـــه حجـــم تقاضـــا  ـــت: در ایـــن ش گف
ـــه،  ـــش یافت ـــی افزای ـــای ضدویروس ـــرای داروه ب
ــای  ــه هـ ــق داروخانـ ــا از طریـ ــن داروهـ ایـ

منتخـــب و دولتـــی عرضـــه مـــی شـــود. 
ـــر  ـــد باق ـــر محم ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــع ماســـک  ـــت توزی ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش ـــا ب ضی
ـــواد  ـــت: م ـــا، گف ـــه ه ـــتکش در داروخان و دس
ضدعفونـــی کننـــده و بهداشـــتی ماننـــد 
الـــکل و ژل هـــای ضدعفونـــی کننـــده، بـــه 
ــج از  ــه تدریـ ــتکش بـ ــک و دسـ ــز ماسـ جـ
تولیـــد، در داروخانـــه هـــا توزیـــع و توســـط 
ـــه  ـــت عرض ـــت و مراقب ـــا جدی ـــا ب ـــن واحده ای
ـــیاری از  ـــر در بس ـــال حاض ـــوند. در ح ـــی ش م
ـــال  ـــدام در ح ـــن اق ـــا ای ـــتان ه ـــهرها و اس ش

اجراســـت.
ـــوز  ـــه هن ـــت ک ـــن در حالیس ـــزود: ای وی اف
هیـــچ اقدامـــی در راســـتای توزیـــع ماســـک 
ـــام نشـــده  ـــا انج ـــه ه ـــتکش در داروخان و دس
و هیـــچ ماســـک و دستکشـــی هـــم بـــه 
داروخانـــه هـــا تحویـــل داده نشـــده اســـت.

ـــک  ـــه ماس ـــم ک ـــی بینی ـــه داد: م ـــا ادام ضی
و دســـتکش بـــه راحتـــی در ابـــزار فروشـــی 
هـــا و ســـوپر مارکـــت هـــا و بســـیاری از 
مراکـــزی کـــه شناســـنامه دار نیســـتند، بـــا 
ـــد،  ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــزاف ب ـــای گ ـــت ه قیم
امـــا از آنجایـــی کـــه شـــرکت هـــای توزیـــع 
ــه  ــد کـ ــتکش ندارنـ ــک و دسـ ــمی ماسـ رسـ
ـــی  ـــد و از طرف ـــه دهن ـــا ارائ ـــه ه ـــه داروخان ب
ــد از  ــه خریـ ــاز بـ ــم مجـ ــا هـ ــه هـ داروخانـ
جـــای دیگـــر نیســـتند، در نتیجـــه ماســـک 
ــر  ــد. مگـ ــع ندارنـ ــرای توزیـ ــی بـ و دستکشـ

ــا  ــه هـ ــه داروخانـ ــد کـ ــازه دهنـ ــه اجـ اینکـ
ـــد،  ـــک دارن ـــه ماس ـــزی ک ـــور از مراک ـــا فاکت ب

تهیـــه کننـــد.
ـــه  ـــچ برنام ـــوز هی ـــفانه هن ـــت: متاس وی گف
ای بـــرای توزیـــع ماســـک و دســـتکش بـــه 
ـــه  ـــام ب ـــن اق ـــه ای ـــرای عرض ـــا ب ـــه ه داروخان
مـــردم ارائـــه نشـــده اســـت، در حالـــی کـــه 
ـــازار آزاد  ـــام در ب ـــن اق ـــف ای ـــال تاس ـــا کم ب
ـــا  ـــازه ه ـــن مغ ـــوند و در ویتری ـــی ش ـــه م عرض

زده انـــد کـــه ماســـک و دســـتکش داریـــم.
ــد  ــای ضـ ــاره وضعیـــت داروهـ ــا دربـ ضیـ

ویـــروس ماننـــد تامـــی فلـــو کـــه در درمـــان 
ـــت:  ـــوند، گف ـــی ش ـــه م ـــکار گرفت ـــز ب ـــا نی کرون
از آنجایـــی کـــه فشـــار مصـــرف بـــاال رفتـــه 
اســـت، طبیعتـــا ایـــن داروهـــا از دسترســـی 
کامـــل خـــارج شـــده و از طریـــق داروخانـــه 
هـــای منتخـــب و دولتـــی توزیـــع و عرضـــه 
ـــدکاران  ـــت ان ـــه دس ـــدوارم ک ـــوند. امی ـــی ش م
بتواننـــد بـــه زودی عرضـــه را بـــا تقاضـــا 

مطابقـــت دهنـــد.
ـــمت از  ـــن قس ـــه ای ـــرد: البت ـــد ک وی تاکی
ـــن  ـــردد. تامی ـــی گ ـــا بازم ـــه تقاض ـــاله ب مس
ـــرای  ـــادی ب ـــرایط ع ـــا در ش ـــد داروه و تولی
ـــم  ـــون حج ـــا اکن ـــود، ام ـــن ب ـــای روتی نیازه
تقاضـــا بســـیار بـــاال رفتـــه و تـــا زمانیکـــه 
را  خـــودش  بتوانـــد  تولیـــد  و  تامیـــن 
ــر  ــد، زمانبـ ــق دهـ ــا تطابـ ــن تقاضـ ــا ایـ بـ
ـــد  ـــه بای ـــم ک ـــی کن ـــور م ـــود. تص ـــد ب خواه
ســـطح تولیـــد افزایـــش یابـــد تـــا بتوانیـــم 
نیـــاز را پوشـــش دهیـــم. بـــه هـــر حـــال 
ایـــن کمبـــود در حـــال حاضـــر متاســـفانه 
در برخـــی از ایـــن داروهـــا وجـــود دارد 
ــه  ــمت داروخانـ ــه سـ ــم بـ ــع آن هـ و توزیـ
ــه  ــی رفتـ ــز دولتـ ــب و مراکـ ــای منتخـ هـ

اســـت.

ــش  ــوروز 99 بیـ ــیما در نـ ــبکه های سـ شـ
از 1۴۰ فیلـــم ســـینمایی از تولیـــدات ایـــران 
و جهـــان و همچنیـــن پویانمایـــی را بـــه 
میـــان  آن  از  کـــه  می بـــرد  آنتـــن  روی 
بـــه آثـــار ایرانـــی چـــون »شـــبی کـــه مـــاه 
ــت«  ــی« و »سرخ پوسـ ــد«، »تختـ ــل شـ کامـ

می تـــوان اشـــاره کـــرد. 
ـــانی  ـــگاه اطاع رس ـــنا پای ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــم   ـــش 1۴۰  فیل ـــاعت پخ ـــام س ـــا اع ـــیما ب س
ــامی  ــبکه ها اسـ ــک شـ ــه تفکیـ ــوروزی بـ نـ
ــر  ــرح زیـ ــه شـ ــا را بـ ــای آن هـ مهمترین هـ

ـــرد: ـــام ک اع
ـــی«،  ـــل شـــد«، »تخت ـــاه کام ـــه م »شـــبی ک
»آســـمان هشـــتم« و »زندانی هـــا« از جملـــه 
ــم«،  ــی ترحیـ ــی و »آگهـ ــای ایرانـ ــم هـ فیلـ
»اســـرار رســـمی« و »توگـــو« از جملـــه 
فیلم هـــای خارجـــی اســـت کـــه در ایـــام 
نـــوروز از شـــبکه یـــک ســـیما پخـــش 
ــیما  ــک سـ ــبکه یـ ــای شـ ــود. فیلم هـ می شـ
ـــش  ـــاعت 11 پخ ـــوروز س ـــام  ن ـــر روز در ای ه

. می شـــود
شـــبکه دو ســـیما هـــم فیلم هـــای ایرانـــی 
»شـــکاتی«، »پیشـــونی ســـفید ۳«، »هفـــت 
معکـــوس« و فیلم هایـــی از ســـینمای جهـــان 
همچـــون »ماشـــین دیوانـــه«، »بازگشـــت 
ــرای  ــدان ۵« را بـ ــر یخبنـ ــادت« و »عصـ برنـ
تعطیـــات نـــوروز پخـــش می کنـــد. ســـاعت 
پخـــش فیلم هـــای ایـــن شـــبکه 17 خواهـــد 

ـــود. ب
ــاعت  ــم در سـ ــیما هـ ــه سـ ــبکه سـ  شـ
ســـینمای  از  مطرحـــی  فیلم هـــای   1۵:۳۰
ایـــران و چهـــان از جملـــه »ســـرو زیـــر 
آب«، »سرخ پوســـت«، »ایـــران«، »شـــاهد 
نامرئـــی«، »مســـابقه بـــزرگ« و »تقلـــب« را 

می کنـــد. پخـــش 
ـــوروز 99، 1۶  ـــرای ن ـــیما ب ـــار س ـــبکه چه ش
ـــان  ـــران و جه ـــینمای ای ـــر س ـــار برت ـــم از آث فیل
را در ژانرهـــای کمـــدی، خانوادگـــی، حادثـــه ای، 
ـــه  ـــان عرض ـــه مخاطب ـــی و ... ب ـــی و تخیل علم

ــاعت  ــا سـ ــاعت پخـــش فیلم هـ ــد. سـ می کنـ
۲۰:۳۰ هـــر شـــب اســـت. »بـــر ســـر دروازه 
ــان« و  ــگ جریـ ــکوت«، »جنـ ــت«، »سـ ابدیـ
ــوروزی  ــای نـ ــه فیلم هـ ــرک« از جملـ »دانکـ

ـــت. ـــار اس ـــبکه چه ش

ــوروز 99، 17  ــرای ن ــیما ب ــج س ــبکه پن ش
فیلــم ســینمایی از آثــار برتــر ســینمای ایــران 
ــی،  ــدی، خانوادگ ــای کم ــان را در ژانره و جه
بــرای   ... و  تخیلــی  و  علمــی  حادثــه ای، 
ــده اســت کــه در  ــدارک دی ــان خــود ت مخاطب
ســاعات 1۰ صبــح و 1۳:۳۰ از آنتــن ایــن 
شــبکه پخــش می شــود. »اکســل« و »آشــوب 
ــر  ــز »بازیگ ــینمایی طن ــم س ــدان«، فیل در زن
قانــون« و »ده دقیقــه گذشــت« از جملــه 

فیلم هــای نــوروزی شــبکه پنــج اســت.
شـــبکه نمایـــش هـــم بـــا فیلم هایـــی 
مهمـــان  بامـــداد   1 و   ۲۳ ســـاعت های  در 
مخاطبـــان خواهـــد بـــود. »هـــر چـــی خـــدا 
ــا:  ــار«، »گودزیـ ــتاده در غبـ ــواد«، »ایسـ بخـ
پادشـــاه هیوالهـــا«، »مـــردان ســـیاه پوش: 
ـــاگا«  ـــای ن ـــانه مرواریده ـــی«، »افس ـــن المل بی
و »قصـــر رویایـــی« از جملـــه فیلـــم هایـــی 
هســـتند کـــه در ایـــن ایـــام روی آنتـــن 

می رونـــد. نمایـــش 
فروردیـــن  اول  از  هـــم  افـــق  شـــبکه 
تـــا پایـــان تعطیـــات نـــوروز در ســـاعت 
همیشـــگی«،  »مظنونیـــن  فیلم هـــای   1۵
ــچ  ــبختی«، »پـ ــوی خوشـ ــت و جـ »در جسـ
ــته« و .. را  ــدون گذشـ ــردی بـ ــز«، »مـ آدامـ

می دهـــد. نمایـــش 
همچنیـــن کـــودکان می تواننـــد »مدرســـه 
مـــرغ  تخـــم  نگهبانـــان  خرگوش هـــا 
طایـــی«، »هاچیپـــو«، »افســـانه ربات هـــا«، 
ـــوروز از  ـــام ن ـــورد« و ... را در ای ـــر کیهان ن »پس

شـــبکه کـــودک تماشـــا کننـــد.
در  کـــودک  شـــبکه های  همچنیـــن   
 17:۴۵ ســـاعت  در  امیـــد  و   1۴ ســـاعت 
فیلم هـــای ســـینمایی مخصـــوص کـــودکان و 

ــرد. ــد کـ ــش خواهنـ ــوان را  پخـ نوجـ

مظلومیت پروین اعتصامی در اسفندهای تکراری 

رییس انجمن داروسازان ایران:

خبری از توزیع ماسک در داروخانه ها نیست

معرفی مهمترین فیلم های نوروزی سیما + ساعت پخش

»شبی که ماه کامل شد«، »تختی« و »سرخ پوست« در تلویزیون 

آگهــی تغییــرات شــرکت شــن ریــزان آریــا میهــن ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 660 و شناســه ملــی 10200376738 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 
ــه  ــم فاطم ــد : خان ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 1398/03/03 تصمیم
ــوان  ــه عن ــی5069149490 ب ــماره مل ــه ش ــن ب ــادی نربی فری
ــماره  ــه ش ــروان ب ــار ه ــی افش ــای مرتض ــی و آق ــازرس اصل ب
ــرای  ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــی 5069914707 ب مل
مــدت یکســال مالــی 1398 انتخــاب شــدند. جهــت درج 
آگهــی هــای شــرکت روزنامــه عجــب شــیر بــه عنــوان روزنامــه 
کثیراالنتشــار انتخــاب گردیــد. آقــای داریــوش اســعدی آغجــه 
اوبــه بــه شــماره ملــی 5060148051 و آقــای منصــور نورانــی 
ــات  ــوان اعضــای هی ــه عن ــی 5069971492 ب ــه شــماره مل ب

ــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند. ــره ب مدی
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو 
)۸۰494۸(

 آگهــی تغییــرات شــرکت شــن ریــزان آریــا میهــن ســهامی خــاص 
بــه شــماره ثبــت ۶۶۰ و شناســه ملــی 1۰۲۰۰۳7۶7۳۸ بــه اســتناد 
ــل  ــات ذی ــورخ 1۳9۸/۰۳/۰۳ تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ صورتجلس
ــی  ــه شــماره مل ــه ب ــوش اســعدی آغجــه اوب ــای داری اتخــاذ شــد: آق
ــره و  ــت مدی ــس هیئ ــل و رئی ــر عام ــه ســمت مدی ۵۰۶۰1۴۸۰۵1 ب
ــه ســمت  ــی ۵۰۶9971۴9۲ ب ــه شــماره مل ــی ب ــای منصــور نوران آق
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند. امضــاء کلیــه اوراق بهادار 
و اســناد و مــدارک تعهــدآور اعــم از چــک، ســفته، بــروات و قراردادهــا 
ــر  ــمت مدی ــا س ــه )ب ــه اوب ــعدی آغج ــوش اس ــای داری ــاء آق ــا امض ب
ــا ســمت  عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره( و آقــای منصــور نورانــی )ب
ــن  ــر شــرکت و همچنی ــا مه ــراه ب ــره( هم ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نائ
امضــاء اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد آقــای داریــوش اســعدی 
آغجــه اوبــه )بــا ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه 

بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو 
)۸۰495۸(
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همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.

سبک زندگی

برای خرید یک اتو بخار ساده کافی 
است به این نکات توجه کنید

اگـــر بـــه دنبـــال خریـــد یـــک اتـــو بخـــار 
جدیـــد هســـتید، احتمـــاالً بـــا گزینه هـــای 
زیـــادی مواجـــه مـــی شـــوید. شـــاید ایـــن 
ـــوارد  ـــر م ـــر دیگ ـــی ب ـــدام ویژگ ـــه ک ـــئله ک مس
برتـــری دارد، شـــما را کمـــی ســـر در گـــم 
کنـــد. مـــا مهم تریـــن ویژگی هـــا را بـــرای 
شـــما تجزیـــه و تحلیـــل کرده ایـــم تـــا بتوانیـــد 

ــد.  ــم را بگیریـ ــن تصمیـ بهتریـ

صفحه با کیفیت خوب
ــو  ــه در اتـ ــن قطعـ ــی مهم تریـ ــه اصلـ صفحـ
اســـت. صفحه هـــا کیفیـــت اتـــو کشـــی لبـــاس 
ــر آن را تعییـــن  ــول عمـ ــوارد طـ ــر مـ و در اکثـ
می کننـــد. بـــه دنبـــال صفحـــه ای باشـــید کـــه 
ــراش  ــر خـ ــان و در برابـ ــردن آن آسـ ــز کـ تمیـ
ــه  ــرامیکی از بقیـ ــات سـ ــد. صفحـ ــاوم باشـ مقـ
ـــرم  ـــاوی گ ـــور مس ـــه ط ـــا ب ـــتند. آنه ـــر هس بهت
می شـــوند و بـــه راحتـــی روی لبـــاس ســـر 
می خوردنـــد. اتـــو بـــا جنـــس صفحـــه  فـــوالد 
ضـــد زنـــگ نیـــز می توانـــد گزینـــه قابـــل 

بررســـی باشـــد.

قدرت اتو
ســـرعت گـــرم شـــدن اتـــو بـــه میـــزان وات 
آن مربـــوط می شـــود. قـــدرت اتـــو حتـــی 
می توانـــد بـــر میـــزان تولیـــد بخـــار نیـــز اثـــر 
بگـــذارد. بنابرایـــن پیـــش شـــرط خـــود بـــرای 
خریـــد را بـــر روی اتـــو بـــا بیـــش از 1۵۰۰ 
ــا وزن  ــای بـ ــوال اتوهـ ــد. معمـ ــرار دهیـ وات قـ
باالتـــر نســـبت بـــه نمونه هـــای بـــا وزن پاییـــن 

ــد. ــتری دارنـ ــرد بیشـ عملکـ

دسته ارگونومیک
بـــه عنـــوان یـــک قاعـــده، همیشـــه راحتـــی 
ـــد.  ـــر بگیری ـــو در نظ ـــد ات ـــل از خری ـــته را قب دس
ـــت  ـــی در دس ـــه راحت ـــد ب ـــوب بای ـــو خ ـــک ات ی
ـــته  ـــه دس ـــد ک ـــی بخری ـــر اتوی ـــرد. اگ ـــرار بگی ق
ـــو  ـــگام ات ـــد، هن ـــته باش ـــختی داش ـــب و س نامناس
کشـــی حـــس ناخوشـــایندی خواهیـــد داشـــت.

طول و نوع سیم برق
بلنـــدی ســـیم اتـــو، دســـت شـــما را در اتـــو 
ـــه  ـــت فاصل ـــازی نیس ـــذارد. نی ـــاز می گ ـــردن ب ک
ـــما  ـــوی ش ـــز ات ـــز و می ـــان پری ـــی می ـــی کم خیل
وجـــود داشـــته باشـــد. جنـــس ســـیم امـــا 
مســـئله مهم تـــری اســـت. اگـــر ســـیم اتـــو از 
ــن  ــد، ممکـ ــوردار نباشـ ــی برخـ ــت خوبـ کیفیـ
ـــما را  ـــود و ش ـــع ش ـــدت قط ـــاه م ـــت در کوت اس

بـــه درد ســـر بینـــدازد.

تعداد منافذ بخار
ــزان بخــار  ــو می ــذ روی صفحــه ات ــداد مناف تع
تولیــد شــده را تعییــن می کنــد. ســوراخ های 
ــو  ــتر و ات ــار بیش ــای بخ ــه معن ــتر ب ــار بیش بخ
ــر، پراکندگــی  ــه دیگ ــردن آســان تر اســت. نکت ک
ــه  ــر چ ــت، ه ــه اس ــر روی صفح ــذ ب ــن مناف ای
روی  دســت تری  یــک  شــکل  بــه  ســوراخ ها 
کشــی  اتــو  باشــد،  شــده  طراحــی  صفحــه 
ــرد. ــد ک ــه خواهی ــریع تری را تجرب ــان تر و س آس

وزن اتو
ـــف در  ـــای مختل ـــا وزن ه ـــیاری ب ـــای بس اتوه
ـــه  ـــد ک ـــاب کنی ـــی را انتخ ـــود دارد، اتوی ـــازار وج ب
ـــی آن  ـــه جابه جای ـــد ک ـــنگین باش ـــی س ـــه خیل ن
ـــبک  ـــی س ـــه خیل ـــود و ن ـــوار ش ـــما دش ـــرای ش ب

ـــد. ـــی کن ـــی را طوالن ـــو کش ـــه ات ک

مخزن آب فیلتردار
در بســیاری از مناطــق، آب شــهری حــاوی 
ــوب در  ــب رس ــه موج ــت ک ــول اس ــر محل عناص
ــکان  ــر ام ــود، اگ ــاس می ش ــک روی لب ــا ل ــو ی ات
اســتفاده از آب جوشــیده بــرای پــر کــردن مخــزن 
ــد  ــک بخری ــر آه ــو دارای فیلت ــد، ات ــو را نداری ات
ــی  ــو و کارآی ــر ات ــول عم ــش ط ــث افزای ــه باع ک

می شــود. آن 

خاموشی خودکار
بهتــر اســت اتوهــای دارای خاموشــی خــودکار 
ــن  ــما ای ــه ش ــی ب ــن ویژگ ــد. ای ــاب کنی را انتخ
اطمینــان را می دهــد کــه در صــورت روشــن 
مانــدن اتــو، امــکان بــروز خطــرات احتمالــی 

ــد. ــته باش ــود نداش ــوزی وج ــش س ــد آت مانن
منبع: ایرنا زندگی

رفیعی: 
نیمه تمام ماندن لیگ به منزله برگزار نشدن آن است

ــی  ــگ حت ــدن لی ــام مان ــه تم ــت: نیم ــال گف ــی فوتب ــل بین الملل وکی
اگــر تنهــا یــک بــازی هــم از آن مانــده باشــد، بــه منزلــه برگــزار نشــدن 

آن لیــگ اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا رفیعــی بــا اشــاره بــه شــرایط فوتبــال ایــران 
و تعلیــق فوتبــال بــه دلیــل جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و احتمــال 
نیمــه کاره مانــدن مســابقات گفــت:  هنــوز نمی تــوان لیــگ را نیمــه تمــام 
دانســت. از طرفــی در هیــچ لیــگ حرفــه ای تاکنــون بــه هیــچ دلیلــی نیمــه 
ــد  ــد و بع ــاق رخ ده ــن اتف ــم ای ــر نمی کن ــه فک ــت. البت ــده اس ــام نمان تم
ــه  ــر گرفت ــگ از س ــم، لی ــور کردی ــن اوضــاع عب ــه ســامت از ای ــه ب از آنک

می شــود.
ــه،  ــر ســیل، زلزل ــه خاط ــه ب ــوده ک ــی ب ــون لیگ های ــا کن ــزود: ت وی اف
بیمــاری و تحــوالت سیاســی متوقــف شــده  امــا بعــد از آرام شــدن شــرایط 
دوبــاره از ســر گرفتــه شــده اند امــا هیــچ لیــگ معتبــری تاکنــون نیمــه کاره 

نمانــده اســت.
وکیــل بین المللــی فوتبــال در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اگــر لیــگ 
نیمــه تمــام بمانــد چــه تصمیمــی گرفتــه می شــود؟ اظهــار داشــت: اگــر 
ــه آن  ــه آن اســت ک ــه منزل ــد ب ــی لیــگ نیمــه تمــام بمان ــر دلیل ــه ه ب
لیــگ اصــا برگــزار نشــده اســت. بــرای اینکــه لیــگ پایــان بیابــد و تیــم 
قهرمــان، نایــب قهرمــان، و تیم هــای ســقوط کننــده بــه لیــگ دســته اول 
و صعــود کننــده بــه لیــگ برتــر مشــخص شــوند، بایــد تمــام مســابقات 

بــه انجــام برســد.
ــه نحــوی باشــد کــه تیمــی در  وی تاکیــد کــرد: حتــی اگــر شــرایط ب
ــان  ــاز هــم قهرم ــده اش، ب صــورت واگــذار کــردن تمــام بازی هــای باقی مان
شــود و یــا در ســوی مقابــل تیمــی در صــورت پیــروزی در تمــام بازی هــای 
ــان  ــد، همچن ــقوط کن ــر س ــگ پایین ت ــه لی ــم ب ــاز ه ــده اش، ب ــی مان باق

ــرد. ــخص ک ــگ را مش ــه آن لی ــوان نتیج نمی ت

آزمون:
 از ثبت اولین هت تریک در روسیه خوشحالم

مهاجــم ایرانــی تیــم زنیــت از هــت تریــک و درخشــش برابــر اورال ابــراز 
خوشــحالی کــرد. 

بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از SID، ســردار آزمــون، مهاجم تیــم فوتبال 
ایــران و زنیــت روســیه بعــد از درخشــش در بــازی برابــر اورال گفــت: خیلــی 
خوشــحالم کــه توانســتم اولیــن هــت تریــک خــودم را در فوتبــال روســیه 
ثبــت کنــم. امــروز واقعــا عالــی بــازی کردیــم و شــانس هــم بــا مــا یــار بــود. 
در بــازی قبــل نیــز تیــم مــا بهتــر عمــل کــرد و بــازی را در اختیــار داشــت 

ولــی شــانس نداشــت.
ــت: در کل  ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــم ایران مهاج
ــت. ــش اس ــی لذت بخ ــک خیل ــت تری ــی دارم. ه ــی خوب ــاس خیل احس

ــگام  ــی زودهن ــه قهرمان ــر ب ــک گام دیگ ــروزی ی ــن پی ــا ای ــت ب زنی
شــد. نزدیک تــر 

بازیکن استقالل سر کالس درس! 
مهـدی قائـدی فرصـت تعطیلـی لیـگ برتـر را بـرای یادگیـری زبـان 

انگلیسـی غنیمـت شـمرد. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان،  در شـرایطی کـه رقابت هـای 
لیـگ برتـر فوتبال بـه دلیل جلوگیری از شـیوع گسـترده تر ویـروس کرونا 
لغـو شـده اسـت، مهدی قائـدی مهاجم جوان تیـم فوتبال اسـتقال از این 

فرصـت اسـتفاده کـرده و به دنبـال یادگیری زبان انگلیسـی اسـت. 

تمام رقابت های روئینگ انتخابی المپیک لغو شد 

ــه فدراســیون های ملــی  فدراســیون جهانــی روئینــگ طــی نامــه ای ب
از لغــو تمامــی مســابقات انتخابــی المپیــک توکیــو خبــر داد. 

ــروس  ــترده وی ــیوع گس ــوان، ش ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
کرونــا در جهــان مشــکات زیــادی ایجــاد کــرده و ورزش را تحــت تاثیــر 

ــرار داده اســت. خــود ق
برهمیــن اســاس نیــز فدراســیون جهانــی روئینــگ طــی نامــه ای بــه 
فدراســیون های ملــی از لغــو تمامــی مســابقات کســب ســهمیه المپیــک 
ــترده  ــیوع گس ــل ش ــه دلی ــا ب ــن رقابت ه ــرده ای ــد ک ــر داده و تاکی خب

ــا لغــو شــده و برگــزار نخواهــد شــد. ویــروس کرون
ــزار  ــابقات برگ ــرده مس ــد ک ــود تاکی ــه خ ــی در نام ــیون جهان فدراس
نمی شــود و بــه زمــان و مــکان دیگــر هــم موکــول نمی شــود تــا برایــن 
اســاس پرونــده کســب ســهمیه ایــن رشــته بــرای المپیــک توکیــو کامــا 

بســته شــود.
ــر  ــا نظ ــم دارد ب ــرده تصمی ــام ک ــگ اع ــی روئین ــیون جهان فدراس
ــرای  کمیتــه بیــن المللــی المپیــک و هیــات اجرایــی ایــن فدراســیون ب
ــد. ــری کن ــم گی ــک تصمی ــهمیه های المپی ــی س ــف نهای ــن تکلی تعیی

ــروس المپیــک توکیــو را نشــانه گرفتــه و  ــن وی ــه نظــر می رســد ای ب
ســایه اش را از ایــن رویــداد بــزرگ ورزشــی برنمــی دارد. بــا لغــو شــدن 
ــت  ــز تح ــک نی ــای المپی ــا بازی ه ــف قطع ــی مختل ــای انتخاب رقابت ه

تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.
در هفته هــای اخیــر نیــز رســانه های ورزشــی دربــاره وضعیــت 
ــر  ــه منتظ ــد و هم ــرده ان ــر ک ــادی منتش ــرات زی ــک ۲۰۲۰ نظ المپی

ــتند. ــن هس ــک ژاپ ــورای المپی ــک و ش ــی المپی ــن الملل ــه بی کمیت

مسئوالن فدراسیوِن مستقل
 به دنبال پول در راهروهای وزارت ورزش! 

مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــا وجــود اینکــه بارهــا اعــام کرده انــد 
ــن  ــا ای ــوند ام ــی نمی ش ــررات دولت ــال مق ــامل ح ــوده و ش ــتقل ب مس

ــول از وزارت ورزش هســتند.  ــال گرفتــن پ ــه دنب ــا ب روزه
ــف  ــا در مقاطــع مختل ــال باره ــه گــزارش تســنیم، فدراســیون فوتب ب
ــن اتفــاق  اعــام کــرده کــه شــامل حــال مقــررات دولتــی نمی شــود. ای
ســال 97 و در جریــان قانــون منع به کارگیــری بازنشســتگان بــه اوج 
ــیون  ــابق فدراس ــی و س ــئوالن فعل ــان مس ــا از زب ــید و باره ــود رس خ
شــنیده شــد کــه فدراســیون فوتبــال مســتقل اســت و اینگونــه قوانیــن 
ــه کمــک  ــه آنهــا نمی شــود و حتــی گفتــه شــد کــه نیــازی ب ــوط ب مرب

ــد. ــت ندارن دول
بــا ایــن وجــود فدراســیون فوتبــال همــواره در ایــن ســال ها از کمــک 
دولتــی بهــره بــرده و ایــن موضــوع در تناقــض بــا آن چیــزی اســت کــه 

پیش تــر گفتــه و شــنیده شــده اســت.
اتفــاق روز گذشــته برخــی مســئوالن فدراســیون  تازه تریــن  در 
ــول  ــت پ ــان دریاف ــد و خواه ــان رفتن ــه وزارت ورزش و جوان ــال ب فوتب
شــدند.  فدراســیون فوتبــال ایــن روزهــا بدهــی ســنگینی دارد و برخــی 
خبرهــا حاکــی اســت کــه در حــال حاضــر بدهــی ایــن فدراســیون حــدود 
ــیون  ــی فدراس ــت دبیرکل ــد سرپرس ــر چن ــت ه ــان اس ــارد توم ۵۰ میلی

ــود. ــوان کــرده ب ــم عن ــن رق ــر از ای بدهــی را کمت
ــول از وزارت  ــرای گرفتــن پ تــاش روز گذشــته فدراسیون نشــین ها ب
ــی فدراســیون  ــه نظــر می رســد اهال ــوده و ب ــون بی نتیجــه ب ورزش تاکن

بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد بــه فکــر راه هــای دیگــری باشــند.

ـــان  ـــا بی ـــران ب ـــال ای ـــه فوتس ـــس کمیت رئی
ـــان  ـــران از مربی ـــم »ب« ای ـــرمربی تی ـــه س اینک
ــود،  ــاب می شـ ــر انتخـ ــاغل در لیـــگ برتـ شـ
ـــال  ـــی فوتس ـــام جهان ـــان ج ـــر زم ـــت: تغیی گف

بعیـــد بـــه نظـــر می رســـد. 
ـــاره  ـــزکار، درب ـــر، داود پرهی ـــزارش مه ـــه گ ب
برگـــزاری جـــام ملـــت هـــای آســـیا در مـــاه 
ـــد  ـــا بای ـــت ه ـــن رقاب ـــان ای ـــت زم ـــرداد گف م
در کمیتـــه فوتســـال AFC هـــم بـــه تاییـــد 
ــت  ــام ملـ ــه جـ ــت کـ ــی اسـ ــد. منطقـ برسـ
ـــل  ـــه دو دلی ـــاه ب ـــش از مردادم ـــیا پی ـــای آس ه
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی ش ـــود یک ـــزار نش برگ
ــارک  ــاه مبـ ــودن مـ ــش بـ ــری در پیـ و دیگـ
رمضـــان. بنابرایـــن تاریـــخ در نظـــر گرفتـــه 

شـــده نهایـــی خواهـــد شـــد.

زمان زیادی از جام ملت ها تا جام 
جهانی نیست

مشـــکاتی  از  یکـــی  داد:  ادامـــه  وی 
کـــه داریـــم نزدیـــک بـــودن جـــام جهانـــی 
ـــت.  ـــیا اس ـــای آس ـــت ه ـــام مل ـــه ج ـــال ب فوتس
بعـــد از جـــام ملـــت هـــا زمـــان زیـــادی تـــا 
ـــرای  ـــرایط ب ـــدارد و ش ـــود ن ـــی وج ـــام جهان ج
اســـتراحت ملـــی پوشـــان و برگـــزاری اردوی 
ــی ســـخت  ــازی تدارکاتـ ــازی و بـ ــاده سـ آمـ
مـــی شـــود. شـــاید در ایـــن فاصلـــه بتـــوان 
ــه  ــاالً بـ ــرد. احتمـ ــزار کـ ــط دو اردو برگـ فقـ
ــام  ــابقات جـ ــت مسـ ــل کیفیـ ــن دالیـ همیـ
ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــر ق ـــت تاثی ـــم تح ـــی ه جهان

AFC می توانست از کشورهای 
آسیایی نظر بخواهد

رئیـــس کمیتـــه فوتســـال در پاســـخ بـــه 
ـــی فوتســـال  ـــام جهان ـــا ج ـــه آی ـــئوال ک ـــن س ای
ـــرد:  ـــح ک ـــد؟ تصری ـــی افت ـــق م ـــه تعوی ـــم ب ه
فعـــًا کـــه هیـــچ تاریخـــی بـــه مـــا در ایـــن 
 AFC ـــه ـــت. وظیف ـــده اس ـــاغ نش ـــاط اب ارتب
ـــره  ـــا مذاک ـــا فیف ـــاط ب ـــن ارتب ـــه در ای ـــت ک اس
ــی  ــل مـ ــیا حداقـ ــیون آسـ ــد. کنفدراسـ کنـ
ــرف  ــد و از طـ ــر بخواهـ ــا نظـ ــت از مـ توانسـ
کشـــورهای آســـیایی بخشـــنامه ای را بـــه 

فیفـــا بـــرای تعویـــق جـــام جهانـــی بزنـــد.

احتمال تعویق جام جهانی کم است
پرهیـــزکار یـــادآور شـــد: نمـــی دانـــم 
AFC چـــه ماحظاتـــی داشـــته اســـت. 
شـــاید هـــم خودشـــان مذاکـــره کـــرده انـــد 
ــد.  ــاب کننـ ــا را مجـ ــد فیفـ ــته انـ و نتوانسـ
ـــام  ـــزاری ج ـــه برگ ـــا االن ک ـــال ت ـــر ح ـــه ه ب
جهانـــی در تاریـــخ مقـــرر ) ۲۲ شـــهریور تـــا 
1۳ مهرمـــاه 99( تغییـــر نکـــرده و احتمـــال 

تعویـــق ایـــن مســـابقات کـــم اســـت.

مهدی تاج هنوز در AFC ِسمت دارد
رئیــس کمیتــه فوتســال در پاســخ بــه ایــن 
ســئوال کــه آیــا مهــدی تــاج )رئیــس پیشــین 
در  همچنــان  ایــران(  فوتبــال  فدراســیون 
ــد  ــور دارد؟ تاکی ــال AFC حض ــه فوتس کمیت
ــرار  ــتند. ق ــم هس ــوز ه ــان هن ــه ایش ــرد: بل ک
 AFC ــود همیــن روزهــا هــم جلســه ای در ب

ــو شــد. ــه لغ داشــته باشــند ک

ویروس کرونا تمام برنامه ها را برهم زد
وی در خصـــوص فشـــرده شـــدن برنامـــه 
مســـابقات لیـــگ برتـــر در ســـال آینـــده بـــا 
ــن  ــتنباطم ایـ ــت: اسـ ــات گفـ ــن تصمیمـ ایـ
ـــم  ـــل کنی ـــدار تام ـــک مق ـــد ی ـــه بای ـــت ک اس
ـــد  ـــود. بع ـــر ش ـــرایط بهت ـــم ش ـــازه بدهی و اج

ـــم  ـــرمربی تی ـــور س ـــا حض ـــاتی را ب از آن جلس
ـــم  ـــزار خواهی ـــا برگ ـــران باشـــگاه ه ـــی و مدی مل
ـــی  ـــه خوب ـــش جلس ـــاه پی ـــد م ـــا چن ـــرد. م ک
ـــز را  ـــه چی ـــا هم ـــروس کرون ـــی وی ـــتیم ول داش
ـــرایط  ـــا در ش ـــد ت ـــی طلب ـــت. م ـــم ریخ ـــر ه ب

ـــم. ـــزار کنی ـــری برگ ـــه دیگ ـــر جلس بهت

انتخاب مربی تیم »ب« ایران از دل 
لیگ برتر

پرهیـــزکار در ادامـــه صحبـــت هایـــش دربـــاره 
برنامـــه کمیتـــه فنـــی و کمیتـــه فوتســـال بـــرای 
تشـــکیل تیـــم ملـــی »ب« گفـــت: همـــواره بیـــن 
ـــان در  ـــی، خـــا بازیکن ـــم مل ـــان و تی تیـــم جوان
رده ســـنی ۲۰ تـــا ۲۵ ســـال احســـاس مـــی 
ـــف  ـــب باتکلی ـــن رده اغل ـــان در ای ـــد. بازیکن ش
بودنـــد و فرصـــت رســـیدن بـــه تیـــم ملـــی 
را پیـــدا نمـــی کردنـــد. مـــا ایـــن فرصـــت را 
ـــی  ـــم م ـــر ه ـــگ برت ـــمردیم. در لی ـــت ش غنیم
ـــرایط  ـــا ش ـــته ای ب ـــی شایس ـــا مرب ـــم ت گردی
خـــوب را بـــرای ایـــن تیـــم انتخـــاب کنیـــم 
ـــه  ـــا تمـــام برنام ـــروس کرون ـــن وی ـــًا ای ـــی فع ول
ـــم  ـــی کنی ـــاش م ـــم زده اســـت. ت ـــر ه ـــا را ب ه
پشـــتوانه خوبـــی بـــرای تیـــم ملـــی داشـــته 
ـــرای  ـــم ب ـــی ه ـــم مل ـــرمربی تی ـــا س ـــیم ت باش
ـــد  ـــای بع ـــال ه ـــرای س ـــم ب ـــی و ه ـــام جهان ج

ـــد. ـــته باش ـــه ای نداش دغدغ

قرار بود حریفان تیم ملی با تیم »ب« 
هم دیدار کنند

ــوص  ــال در خصـ ــه فوتسـ ــس کمیتـ رئیـ
ـــم ب  ـــرمربیگری تی ـــرای س ـــر ب ـــه مدنظ گزین
ـــده  ـــال تشـــکیل پرون ـــًا در ح ـــرد: فع ـــار ک اظه
ـــه  ـــرای گزین هســـتیم. جـــدول امتیازبنـــدی را ب
ـــای الزم  ـــم و معیاره ـــکیل داده ای ـــان تش هایم
ـــه  ـــانی ک ـــا کس ـــم. ب ـــی دهی ـــرار م ـــر ق را مدنظ
ـــم  ـــی کنی ـــه م ـــد مصاحب ـــی بگیرن ـــاز خوب امتی
ــد  ــم. قصـ ــی گیریـ ــان را مـ ــه هایشـ و برنامـ
داشـــتیم کار را بـــرای ایـــن تیـــم از همیـــن 
ســـال 1۳99 آغـــاز کنیـــم. حتـــی بنـــا بـــود 
ــازی  ــزاری بـ ــرای برگـ ــه بـ ــورهایی کـ کشـ
ـــران  ـــه ای ـــی ب ـــی اصل ـــم مل ـــا تی ـــی ب تدارکات
ـــم »ب«  ـــا تی ـــم ب ـــازی ه ـــک ب ـــد، ی ـــی آین م
ـــازه  ـــا اج ـــروس کرون ـــر وی ـــد. اگ ـــام بدهن انج
ـــی  ـــام جهان ـــل از ج ـــم قب ـــم ب ه ـــی داد تی م

ـــد. ـــی ش ـــاده م آم

هنوز به میزبانی در جام ملت ها امید 
داریم

پرهیـــزکار در پایـــان دربـــاره مهلـــت 
ـــتان  ـــه ترکمنس ـــیا ب ـــال آس ـــیون فوتب کنفدراس
ـــیا  ـــای آس ـــت ه ـــام مل ـــی در ج ـــرای میزبان ب
تـــا پایـــان مـــاه مـــارس، گفـــت: مـــا هـــم 
ـــت  ـــا درخواس ـــت ه ـــام مل ـــی ج ـــرای میزبان ب
ـــخ  ـــا پاس ـــت م ـــه درخواس ـــم. AFC ب داده ای
ـــه  ـــن ک ـــت. همی ـــداده اس ـــی ن ـــا منف ـــت ی مثب
ــی  ــاق خوبـ ــد اتفـ ــداده انـ ــی نـ ــخ منفـ پاسـ
ـــیم.  ـــه باش ـــم گزین ـــوز ه ـــا هن ـــاید م ـــت. ش اس
ــروس  ــور و ویـ ــرایط کشـ ــم شـ ــد ببینیـ بایـ
ـــت  ـــد. وزارت بهداش ـــی رس ـــا م ـــه کج ـــا ب کرون
ــال  ــور در حـ ــف در کشـ ــئوالن مختلـ و مسـ
ـــتند.  ـــروس هس ـــن وی ـــار ای ـــرای مه ـــاش ب ت
بـــه هـــر حـــال مـــا از میزبانـــی ناامیـــد 

نیســـتیم.

ـــریح  ـــن تش ـــال ضم ـــیون والیب ـــر فدراس دبی
ـــرارداد  ـــاره ق ـــی درب ـــم مل ـــت تی ـــن وضعی آخری
ــش  ــرات پیـ ــا تغییـ ــت: بـ ــچ گفـ کوالکوویـ
ــرارداد  ــاره قـ ــا دربـ ــگ ملت هـ ــده در لیـ آمـ
ـــدی  ـــه جمع بن ـــوز ب ـــی هن ـــم مل ـــرمربی تی س

نهایـــی نرســـیده ایم. 
ـــیون  ـــام فدراس ـــا اع ـــر، ب ـــزارش مه ـــه گ ب
لیـــگ  رقابت هـــای  والیبـــال،  جهانـــی 
ویـــروس  شـــیوع  دلیـــل  بـــه  ملت هـــا 
کرونـــا بـــه پـــس از بازی هـــای المپیـــک 
ـــق  ـــه تعوی ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــول ش ۲۰۲۰ موک
ســـؤاالتی  ملت هـــا،  لیـــگ  رقابت هـــای 
ـــا  ـــچ ب ـــکاری کوالکووی ـــه هم ـــر ادام ـــی ب مبن
ـــود،  ـــرح می ش ـــران مط ـــال ای ـــی والیب ـــم مل تی
ـــم  ـــتانی تی ـــرمربی صربس ـــرارداد س ـــه ق ـــرا ک چ
ــد  ــک ۲۰۲۰ خواهـ ــان المپیـ ــا پایـ ــی تـ ملـ

بـــود.
ـــیون  ـــه فدراس ـــاره برنام ـــی درب ـــی فتاح عل
والیبـــال بـــرای ادامـــه همـــکاری بـــا ایگـــور 
حاضـــر  حـــال  در  گفـــت:  کوالکوویـــچ 
دربـــاره قـــرارداد کوالکوویـــچ تصمیم گیـــری 
نکرده ایـــم. بـــا توجـــه بـــه شـــرایط ناپایـــدار 
ـــوزه  ـــات ح ـــر اتفاق ـــور، منتظ ـــر کش ـــم ب حاک
والیبـــال  فدراســـیون  ســـامت هســـتیم. 
تابـــع ارگان هـــای پزشـــکی، وزارت بهداشـــت 
ــچ  ــرارداد کوالکوویـ ــت. قـ و وزارت ورزش اسـ
ـــه  ـــت. روال برنام ـــک اس ـــان المپی ـــا پای ـــز ت نی

ــگ  ــای لیـ ــدا رقابت هـ ــه ابتـ ــود کـ ــن بـ ایـ
ـــا  ـــود ام ـــزار ش ـــک برگ ـــپس المپی ـــا و س ملت ه
بـــا تغییـــرات اعمـــال شـــده، بایـــد بازنگـــری 

جـــدی در ایـــن زمینـــه انجـــام دهیـــم.
دبیـــر فدراســـیون والیبـــال ادامـــه داد: 
بـــا توجـــه بـــه اتمـــام قـــرارداد کوالکوویـــچ، 
ــایر  ــا سـ ــرارداد بـ ــاره قـ ــد دربـ وی می توانـ
ــران  ــا ایـ ــنهاد بـ ــن پیشـ ــا و همچنیـ تیم هـ
بحـــث کنـــد. فدراســـیون نیـــز می توانـــد 
ــرار  ــورد بررســـی قـ ــر را مـ ــای دیگـ گزینه هـ

دهـــد.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه 
ــایر  ــا سـ ــی بـ ــرای رایزنـ ــی بـ ــا تصمیمـ آیـ

ــا  ــت: تـ ــر؟ گفـ ــا خیـ ــد یـ ــا داریـ گزینه هـ
ـــان  ـــاه زم ـــدود ۵ م ـــو ح ـــک ۲۰۲۰ توکی المپی
ــا  ــر بـ ــال حاضـ ــت و در حـ ــده اسـ باقی مانـ
ـــت  ـــت نخس ـــور، اولوی ـــرایط کش ـــه ش ـــه ب توج
ــک  ــرای المپیـ ــی بـ ــم ملـ ــازی تیـ آماده سـ
توکیـــو می باشـــد. پـــس از حضـــور ایـــران در 
ــه  ــو، مهم تریـــن برنامـ المپیـــک ۲۰۲۰ توکیـ
ـــک اســـت.  ـــا کســـب نتیجـــه خـــوب در المپی م
ـــه و  ـــه نتیج ـــوز ب ـــک هن ـــس از المپی ـــاره پ درب

نرســـیده ایم. جمع بنـــدی 
ـــگ  ـــان لی ـــر زم ـــرد: تغیی ـــار ک ـــی اظه فتاح
ملت هـــا بـــا توجـــه بـــه تغییراتـــی کـــه رخ 
داده اســـت، ســـامت تمـــام مـــردم جهـــان 

ـــز از  ـــال نی ـــرار داده و والیب ـــر ق ـــت تأثی را تح
ـــم  ـــت. ه ـــوده اس ـــب نب ـــرات بی نصی ـــن تغیی ای
برنامه هـــای تیـــم ملـــی و هـــم رقابت هـــای 
لیـــگ تحـــت تأثیـــر قـــرار گرفته انـــد. بایـــد 
ـــدان  ـــه چن ـــده ن ـــه در آین ـــم ک ـــر بمانی منتظ
ایـــن  در  تصمیم گیری هایـــی  چـــه  دور 

زمینـــه انجـــام خواهـــد شـــد.
ـــن  ـــاره آخری ـــال درب ـــیون والیب ـــر فدراس دبی
وضعیـــت لژیونرهـــا نیـــز گفـــت: امیـــر 
ــم  ــت تیـ ــوان سرپرسـ ــه عنـ ــر بـ خوش خبـ
ــتمر و  ــاط مسـ ــان در ارتبـ ــا بازیکنـ ــی بـ ملـ
ـــاط  ـــا ارتب ـــا بچه ه ـــه ب ـــت. او روزان ـــداوم اس م
ــا بســـیار حائـــز  برقـــرار می کنـــد. بـــرای مـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــه لژیونره ـــت ک ـــت اس اهمی
ــوب  ــی مطلـ ــده، آمادگـ ــش آمـ ــرایط پیـ شـ
خـــود را حفـــظ کننـــد. خوش خبـــر بـــه 
ــر  ــه پیگیـ ــن زمینـ ــئول در ایـ ــوان مسـ عنـ
وضعیـــت ســـامت و آمادگـــی جســـمانی 

ــا اســـت. لژیونرهـ
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه آیـــا 
ـــه  ـــان ب ـــی نوجوان ـــم مل ـــت تی ـــنهاد هدای پیش
شـــما صحـــت دارد یـــا خیـــر؟ افـــزود: مـــن! 
ــرده  ــرح کـ ــی مطـ ــه کسـ ــر را چـ ــن خبـ ایـ
ــی  ــچ صحبتـ ــه هیـ ــن زمینـ ــت؟ در ایـ اسـ
ـــام  ـــی انج ـــن کار فن ـــال م ـــر ح ـــه ه ـــدارم. ب ن
داده ام و کار فنـــی جـــزو عایقـــم اســـت. در 
ـــدارم. ـــت ن ـــه صحب ـــه ای ب ـــه عاق ـــن زمین ای

در  را  خـــود  رای  انضباطـــی  کمیتـــه 
ــم  ــه هفدهـ ــدار از هفتـ ــک دیـ ــوص یـ خصـ
ـــرد.  ـــادر ک ـــال ص ـــر فوتب ـــگ برت ـــای لی رقابته
ـــات  ـــوص اتفاق ـــنا، در خص ـــزارش ایس ـــه گ ب
بـــازی فـــی مـــا بیـــن دو تیـــم پرســـپولیس 
تهـــران و تراکتورســـازی تبریـــز از هفتـــه 17 
ـــه از  ـــن کمیت ـــوت ای ـــس از دع ـــر پ ـــگ برت لی
ـــه  ـــه جداگان ـــم در جلس ـــن دو تی ـــن ای متخلفی
و پـــس از بررســـی و اســـتماع دفاعیـــات 
ـــاق آراء  ـــا اتف ـــه ب ـــن کمیت ـــاء ای ـــن، اعض طرفی
ـــرح رأی  ـــن ش ـــف بدی ـــراد متخل ـــه اف ـــبت ب نس

خویـــش را صـــادر کـــرد:
1- در مـــورد عمـــل اشـــکان دژاگـــه بـــا 
ــود  ــای موجـ ــم هـ ــی فیلـ ــی و بازبینـ بررسـ
تعـــداد فحاشـــی هـــای طرفـــداران باشـــگاه 
ـــات  ـــه دفاعی ـــر ب ـــان و نظ ـــه ایش ـــپولیس ب پرس
و فقـــدان ســـابقه از ســـوی مشـــارالیه وفـــق 
مـــاده 9۵ رأی برائـــت اشـــکان دژاگـــه را 

صـــادر و اعـــام مـــی دارد.
۲- در مـــورد تخلفـــات صـــورت گرفتـــه از 
ـــم  ـــن تی ـــزاده، بازیک ـــا خان ـــد رض ـــوی محم س
ـــابقه  ـــم مس ـــی فیل ـــه بازبین ـــر ب ـــور و نظ تراکت
و گـــزارش مقامـــات رســـمی و دفاعیـــات 
ـــورت  ـــف ص ـــیدگی تخل ـــه رس ـــان در جلس ایش
گرفتـــه مصـــداق بنـــد ج مـــاده ۵۴ مقـــررات 
انضباطـــی بـــوده و بـــا اعمـــال مـــاده 9۳ 
ـــا  ـــابقه ب ـــد س ـــاظ فق ـــه لح ـــررات ب ـــن مق همی

تبدیـــل محرومیـــت ، ایشـــان بـــه پرداخـــت 
ـــوم   ـــدی محک ـــه نق ـــال جریم ـــون ری 1۰۰ میلی

ـــود. ـــی ش م
ــه از  ــورت گرفتـ ــورد تخلـــف صـ ۳- در مـ
ســـوی ســـاکت الهامـــی و پـــس از بررســـی 
فیلـــم مســـابقه و گـــزارش مقامـــات رســـمی 
مســـابقه و دفاعیـــات ایشـــان در جلســـه 
ـــه از ســـوی  ـــورت گرفت ـــف ص ـــیدگی تخل رس
مشـــارالیه را مصـــداق بنـــد ۳ مـــاده ۸9 
ـــه  ـــت ب ـــا عنای ـــته و ب ـــی دانس ـــررات انضباط مق
ـــن  ـــاده 9۳ همی ـــال م ـــا اعم ـــابقه و ب ـــد س فق
مقـــررات بـــا تبدیـــل محرومیـــت ، ســـاکت 
ــال  ــون ریـ ــت ۵۰ میلیـ ــه پرداخـ ــی بـ الهامـ

جریمـــه نقـــدی محکـــوم شـــد.
ــه  ــورت گرفتـ ــات صـ ــورد تخلفـ ۴- در مـ
از ســـوی شـــجاع خلیـــل زاده بازیکـــن تیـــم 
پرســـپولیس و نظـــر بـــه بازبینـــی فیلـــم 
و  مقامـــات رســـمی  گـــزارش   ، مســـابقه 
دفاعیـــات ایشـــان در جلســـه رســـیدگی 
تخلـــف صـــورت گرفتـــه از ســـوی مشـــارالیه 
ـــررات انضباطـــی  ـــاده ۵۴ مق ـــد ج م مصـــداق بن
دانســـته و شـــجاع خلیـــل زاده را 1۰۰ میلیـــون 
ـــود .  ـــی ش ـــوم م ـــدی محک ـــه نق ـــال جریم ری
قابـــل ذکـــر اســـت کـــه چنانچـــه ایـــن رأی 
ــت  ــه محرومیـ ــک جلسـ ــردد یـ ــی گـ قطعـ
تعلیقـــی مشـــارالیه در هفتـــه چهـــارم لیـــگ 

نیـــز در اولیـــن بـــازی رســـمی لیـــگ برتـــر 
اعمـــال خواهـــد شـــد. 

تماشـــاگران  تخلفـــات  مـــورد  در   -۵
ـــس از  ـــپولیس و پ ـــگاه پرس ـــه باش ـــب ب منتس
ـــی  ـــا و بررس ـــس ه ـــا و عک ـــم ه ـــی فیل بازبین
ـــات  ـــابقه ، تخلف ـــمی مس ـــات رس ـــزارش مقام گ
تماشـــاگران پرســـپولیس محـــرز بـــوده و 
ــی  ــررات انضباطـ ــواد ۸۵ و ۸۶ مقـ ــق مـ وفـ
باشـــگاه پرســـپولیس را بـــه پرداخـــت مبلـــغ 
ـــک  ـــدی و ی ـــه نق ـــال جریم ـــارد ری ـــک میلی ی
جلســـه محرومیـــت از حضـــور تماشـــاگر 
بعنـــوان میزبـــان در مســـابقه لیـــگ برتـــر و 
ـــد. ـــی نمای ـــوم م ـــور محک ـــا تراکت ـــازی ب در ب

تماشـــاگران  تخلفـــات  مـــورد  در   -۶
ــس از  ــور ، پـ ــگاه تراکتـ ــا باشـ ــب بـ منتسـ
ـــی  ـــا و بررس ـــس ه ـــا و عک ـــم ه ـــی فیل بازبین
ـــف  ـــابقه ، تخل ـــمی مس ـــات رس ـــزارش مقام گ
تماشـــاگران منتســـب محـــرز بـــوده و وفـــق 
مـــواد ۸۵ و ۸۶ مقـــررات انضباطـــی باشـــگاه 
تراکتـــور را بـــه مبلـــغ ۵۰۰ میلیـــون ریـــال 
جریمـــه نقـــدی و یـــک جلســـه محرومیـــت 
از حضـــور تماشـــاگران بعنـــوان میزبـــان و در 
ـــا پرســـپولیس  ـــازی ب ـــر در ب مســـابقه لیـــگ برت
ـــد  ـــر از بن ـــن رأی بغی ـــد. ای ـــی نمای ـــوم م محک
ـــه  ـــک هفت ـــت ی ـــا در مهل ـــی بنده 1 و ۳ در باق
پـــس از ابـــاغ قابـــل تجدیدنظـــر در مرجـــع 

محتـــرم اســـتیناف اســـت.
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اوقات شرعی شهر تهران

ــار  ــا وجـــود مصوبـــه شـــورای پـــول و اعتبـ بـ
و تاکیـــد رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی مبنـــی بـــر 
ـــخاص  ـــه اش ـــنه کلی ـــاط وام  قرض الحس ـــه اقس اینک
ـــاه  ـــه م ـــدت س ـــه م ـــرطی ب ـــد و ش ـــچ قی ـــدون هی ب
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــم بانک ه ـــاز ه ـــد، ب ـــق بیفت ـــه تعوی ب
ـــرده  ـــدام ک ـــا اق ـــل وام ه ـــن قبی ـــاط ای ـــت اقس دریاف
یـــا از حســـاب اشـــخاص برداشـــت کرده انـــد کـــه 
ـــه در  ـــت اباغی ـــدم دریاف ـــا ع ـــی ی ـــراز »بی اطاع اب

ـــت.  ـــده اس ـــعب ش ـــه ش ـــه« بهان ـــن رابط ای
بـــه گـــزارش ایســـنا، چنـــدی پیـــش بـــا 
تشـــکیل شـــورای پـــول و اعتبـــار و پیشـــنهادات 
ـــا  ـــب و کاره ـــت از کس ـــرای حمای ـــزی ب ـــک مرک بان
ــیوع  ــان شـ ــه در جریـ و همچنیـــن اشـــخاصی کـ
ویـــروس کرونـــا کســـب درآمـــد و اشـــتغال آنهـــا 
ـــاط  ـــه اقس ـــد ک ـــوب ش ـــت، مص ـــده اس ـــیب دی آس
ـــه  ـــاه ب ـــه م ـــدت س ـــه م ـــرایطی ب ـــت ش ـــا تح وام ه

تعویـــق بیفتـــد. 
ــن  ــده ایـ ــه شـ ــای گرفتـ ــه تصمیم هـ از جملـ
بـــود کـــه اقســـاط وام قرض الحســـنه کلیـــه 
اشـــخاص بـــدون قیـــد و شـــرط بـــه مـــدت ســـه 
مـــاه بـــه تعویـــق بیفتـــد و بانک هـــا موظـــف بـــه 

ــند. ــرای آن باشـ اجـ
ــم از  ــخاص اعـ ــه اشـ ــاس، کلیـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
ـــد  ـــه درآم ـــانی ک ـــا کس ـــت ی ـــد ثاب ـــا درآم ـــراد ب اف
ـــاه،  ـــه م ـــدت س ـــه م ـــد ب ـــد می توانن ـــی ندارن ثابت

ـــاط  ـــت اقس ـــان اردیبهش ـــا پای ـــفند ت ـــی از اس یعن
ــان دوره  ــه پایـ ــد و بـ ــت نکننـ ــود را پرداخـ خـ

موکـــول شـــود. 
ـــفند  ـــان اس ـــای پای ـــون و در روزه ـــه اکن ـــا آنچ ام
ـــه  ـــود مصوب ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــاده ای ـــاق افت اتف
ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــار بانک هـ ــول و اعتبـ ــورای پـ شـ
دریافـــت اقســـاط قرض الحســـنه اقـــدام کردنـــد؛ 
بطوریکـــه یـــا از حســـاب اشـــخاص ایـــن اقســـاط 
ــه  ــک بـ ــال پیامـ ــا ارسـ ــا بـ ــده یـ ــت شـ برداشـ
ـــرس و  ـــدند. پ ـــط ش ـــز قس ـــان واری ـــتریان خواه مش
ـــت دارد کـــه ظاهـــرا  جـــو از شـــعب از ایـــن حکای
اباغـــی در ایـــن رابطـــه بـــه آنهـــا نشـــده و تـــا 
ـــت  ـــاط را دریاف ـــرد، اقس ـــورت نگی ـــوع ص ـــن موض ای

خواهنـــد کـــرد. 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مصوبـــه شـــورای 
ــن  ــق انداختـ ــه تعویـ ــرای بـ ــار بـ ــول و اعتبـ پـ
ـــوده  ـــاه اســـفند ب ـــای م ـــی روزه ـــرای تمام اقســـاط ب
ـــه  ـــوط ب ـــطی مرب ـــر قس ـــه اگ ـــت ک ـــه نیس و اینگون
روزهـــای ابتدایـــی ایـــن مـــاه و قبـــل از مصوبـــه 

باشـــد را شـــامل نشـــود. 
امـــا دیگـــر مصوبـــه شـــورای پـــول و اعتبـــار 
ـــژه  ـــه وی ـــا ب ـــب و کاره ـــان کس ـــه صاحب ـــوط ب مرب
ــل  ــه دلیـ ــه بـ ــک کـ ــب و کارهـــای کوچـ کسـ
ـــرر  ـــا متض ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی از ش ـــرایط ناش ش
ـــر  ـــد را در ب ـــده بودن ـــی ش ـــکات مال ـــار مش و دچ

می گیـــرد کـــه مجموعـــه ای از اشـــخاص حقیقـــی 
و حقوقـــی هســـتند. 

طبـــق بخشـــنامه  بانـــک مرکـــزی 1۰ گـــروه 
تعویـــق  بـــه  شـــامل  کـــه  کاری  و  کســـب 
از  عبارتنـــد  می شـــوند  تســـهیات  انداختـــن 
ــاده«،  ــای آمـ ــع غذاهـ ــد و توزیـ ــز تولیـ »مراکـ
ــل  ــگری«، »حمـ ــه گردشـ ــوط بـ ــز مربـ »مراکـ
و  شـــهری  درون  مســـافر  عمومـــی  نقـــل  و 
بـــرون شـــهری اعـــم از هوایـــی، جـــاده ای، 
ریلـــی دریایی«،»دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی 
ــاک«،  ــع پوشـ ــد و توزیـ ــگری«، »تولیـ و گردشـ
ــز  ــش«، »مراکـ ــف و کفـ ــع کیـ ــد و توزیـ »تولیـ
ــتنی و  ــادی، بسـ ــکبار، قنـ ــل، خشـ ــع آجیـ توزیـ
ــی و  ــای ورزشـ ــز و مجتمع هـ ــوه«، »مراکـ آبمیـ
تفریحی«،»مـــرکاز و مجتمـــع هـــای فرهنگـــی و 
ـــع  ـــد و توزی ـــز تولی ـــن »مراک ـــی« و همچنی آموزش

ــتی«. ــع دسـ ــروش صنایـ و فـ
بانـــک مرکـــزی تاکیـــد کـــرده بـــود کـــه 
موسســـات  و  بانک هـــا  واحدهـــای  تمامـــی 
اعتبـــاری غیربانکـــی موظـــف بـــه اجـــرای ســـریع 
ــرای آن  ــر اجـ ــد بـ ــتند و بایـ ــه هسـ ــن مصوبـ ایـ
ـــی رود  ـــار م ـــن رو انتظ ـــود. از ای ـــق ش ـــارت دقی نظ
مجموعـــه نظارتـــی بانـــک مرکـــزی بـــر بانک هـــا 
موضـــوع دریافـــت اقســـاط وام هـــا بـــه ویـــژه وام 

قرض الحســـنه را حـــل و فصـــل کنـــد. 

سرپیچی بانک ها از تعویق اقساط وام های قرض الحسنه

رئیس جمهــور گفــت: دولــت هــم بــا همــه 
اقداماتــی را بــرای  توانــی کــه در اختیــار دارد 
ــت و پشــتیبانی  ــات، حمای ــزات، امکان ــن تجهی تامی
ــد. ــام می ده ــان انج ــدوم بخــش درم ــنل خ از پرس

ــن  ــام حسـ ــر، حجت االسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
بـــا  ارتبـــاط ویدئـــو کنفرانـــس  روحانـــی در 
رئیـــس،؛ گـــروه پزشـــکی و درمانـــی بیمارســـتان 
امـــام خمینـــی)ره( بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه مـــن 
می خواهـــم از همـــه شـــما پرســـنل بیمارســـتان 
بیمارســـتان های  و دیگـــر  امـــام خمینـــی)ره( 
کشـــور و همچنیـــن پزشـــکان، پرســـتاران و کادر 
ــن  ــردم در ایـ ــت: مـ ــم، گفـ ــکر کنـ ــی تشـ درمانـ
مقطـــع حســـاس قـــدردان شـــما هســـتند. ایـــن 

ــور  ــه طـ ــردم بـ ــه در مـ ــاد و اطمینانـــی کـ اعتمـ
ـــش  ـــه بخ ـــاد ب ـــر اعتم ـــه خاط ـــود دارد ب ـــبی وج نس
ـــا دارای  ـــر م ـــتی کشـــور اســـت. اگ ـــی و بهداش درمان
ـــم  ـــور نبودی ـــطح کش ـــان در س ـــار آفرین ـــن افتخ ای

ایـــن اضطـــراب مـــردم چنـــد برابـــر بـــود.
ــبی در  ــش نسـ ــک آرامـ ــروز یـ ــزود: امـ وی افـ
جامعـــه مـــا وجـــود دارد زیـــرا مـــردم می داننـــد 
اگـــر دچـــار بیمـــاری و مشـــکات ناشـــی از 
ویـــروس کرونـــا شـــوند، پزشـــکان دلســـوز و 
پرســـتاران فـــداکار در کنـــار آنهـــا هســـتند و 
ـــار دارد،  ـــه در اختی ـــی ک ـــه توان ـــا هم ـــم ب ـــت ه دول
اقداماتـــی را بـــرای تامیـــن تجهیـــزات، امکانـــات، 
حمایـــت و پشـــتیبانی از پرســـنل خـــدوم بخـــش 

درمـــان انجـــام می دهـــد.
ــیار  ــات بسـ ــن لحظـ ــت: مـ ــور گفـ رئیس جمهـ
ـــا شـــما داشـــتم  ـــت ب ـــده ای در صحب خوشـــحال کنن
ـــام  ـــی از اق ـــد برخ ـــد کردی ـــه تاکی ـــوص اینک بخص
همچـــون ماســـک بـــرای همـــه نیـــاز نیســـت و مـــورد 
ــای  ــا مراقبت هـ ــت امـ ــراد اسـ ــی افـ ــاز برخـ نیـ

بهداشـــتی بـــرای همـــه الزم اســـت.
روحانـــی تصریـــح کـــرد: ایـــن مـــردم هســـتند 
کـــه بایـــد بـــه خودشـــان کمـــک کننـــد و شـــما 
بایـــد راه و مســـیر را بـــه آنهـــا نشـــان دهیـــد تـــا 
ـــم. ـــور کنی ـــی عب ـــه خوب ـــاس ب ـــع حس ـــن مقط از ای

اوراق  نخســـتین  پذیره نویســـی  اتمـــام  بـــا 
ـــران در  ـــوری اســـامی ای ـــت جمه ـــام دول مرابحـــه ع
فرابـــورس در یـــک روز کاری، تامیـــن مالـــی 11۰ 
هـــزار میلیـــارد ریالـــی دولـــت از درگاه فرابـــورس 

ایـــران محقـــق خواهـــد شـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا،  پذیره نویســـی ایـــن 
اوراق کـــه بـــه منظـــور تامیـــن نقدینگـــی مـــورد 
ــورد  ــات مـ ــا و خدمـ ــد کاالهـ ــرای خریـ ــاز بـ نیـ
نیـــاز دســـتگاه های اجرایـــی منتشـــر شـــده و 
اســـت،  ماهـــه   ۴۲ و   ۴۸ سررســـیدهای  دارای 
امـــروز یکشـــنبه ۲۵ اســـفندماه 9۸ بـــا اســـتقبال 

ســـرمایه گذاران بـــه اتمـــام رســـید.
ـــت در  ـــام دول ـــه ع ـــاس، اوراق مرابح ـــن اس ـــر ای ب
نمادهـــای»اراد 11، اراد 1۲، اراد 1۳، اراد ۲1، اراد 
ـــل در  ـــور کام ـــه ط ـــروز ب ۲۲، اراد ۲۳ و اراد ۲۴« ام
ـــه  ـــران ب ـــورس ای ـــی فراب ـــن مال ـــای نوی ـــازار ابزاره ب
فـــروش رفـــت و فراینـــد تامیـــن مالـــی دولـــت از 
ـــتاب  ـــن اوراق ش ـــی ای ـــار و پذیره نویس ـــق انتش طری

ـــت.  ـــتری گرف بیش
ـــن اوراق مرابحـــه در نمادهـــای اراد 11،   ارزش ای
اراد 1۲ و اراد 1۳ بـــه تعـــداد ۳۲ میلیـــون و ۵۰۰ 
هـــزار ورقـــه مجموعـــا ۳۲ هـــزار و ۵۰۰ میلیـــارد  
ـــد  ـــید خواهن ـــر سررس ـــاه دیگ ـــوده و ۴۲ م ـــال ب ری

ـــد.  ش
 همچنیـــن تعـــداد 77 میلیـــون و ۵۰۰ هـــزار 
ـــای اراد ۲1، اراد ۲۲،  ـــه در نماده ـــه اوراق مرابح ورق
اراد ۲۳ و اراد ۲۴ منتشـــر شـــده کـــه دارای ارزش 
ـــید ۴۸  ـــی و سررس ـــارد ریال ـــزار و ۵۰۰ میلی 77 ه

ـــتند. ـــه هس ماه
تامیـــن  شـــرکت های  از  کنسرســـیومی   
شـــامل  صندوق هـــا  و  بانک هـــا  ســـرمایه، 
و  پارســـیان  لوتـــوس  ســـرمایه های  تامیـــن 
نویـــن، بانک هـــای ملـــت، کارآفریـــن، ســـینا و ... 
ــاون  ــعه تعـ ــرمایه گذاری توسـ ــای سـ و صندوق هـ
ــی  ــد پذیره نویسـ ــی و... متعهـ ــت حامـ ــا، ثابـ صبـ

ــد. ــده گرفتنـ ــر عهـ ــن اوراق را بـ ایـ

ناشـــر اوراق مرابحـــه عـــام دولـــت کـــه فاقـــد 
بازارگردان انـــد، وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی 
بـــه نمایندگـــی از طـــرف دولـــت جمهـــوری 
اســـامی اســـت و از ســـایر ارکان ایـــن اوراق 
می تـــوان بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
بـــه عنـــوان ضامـــن، خزانـــه داری کل کشـــور بـــه 
ــرکت  ــت و شـ ــویه و پرداخـ ــد تسـ ــوان متعهـ عنـ
ســـپرده گذاری مرکـــزی و تســـویه وجـــوه بـــه 

ــرد. ــاره کـ ــت اشـ ــل پرداخـ ــوان عامـ عنـ
ـــام  ـــی اوراق مرابحـــه ع ـــرخ تمام ـــی اســـت ن گفتن
ـــفندماه  ـــار در ۲۲ اس ـــتین ب ـــرای نخس ـــه ب ـــت ک دول
ـــروز ۲۵  ـــرش و ام ـــران پذی ـــورس ای ـــاری در فراب ج
ـــاالنه  ـــد س ـــت، 1۸ درص ـــروش رف ـــه ف ـــفندماه ب اس
ـــاه  ـــر ۶ م ـــود ه ـــن س ـــه ای ـــت ک ـــید اس ـــا سررس ت
ـــد  ـــز خواه ـــدگان آن واری ـــاب دارن ـــه حس ـــار ب یک ب

ـــد. ش

روحانی: 

دولت تجهیزات درمانی را تامین 
خواهد کرد

تامین مالی ۱۱0 هزار میلیارد ریالی 
دولت از طریق فرابورس


