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معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

بروز قطعی 
موج دوم و سوم کرونا

حناچی در دیدار با فعاالن اقتصادی مطرح کرد؛

نباید به هر قیمتی 
درآمدزایی کنیم

دررخداداینموضوعهیچشکینداریموقطعارخمیدهد
درپاییزوماههایمهر،آبانوآذرنگرانیمانبسیارجدیاست

تنها۱۵درصدبیلبوردهایتبلیغاتیمتعلقبهشهرداریاست
سرایمحالتبایدمطالباتمردمرابهمدیریتشهریمنتقلکنند

ساختوسازبهمعنیشهرفروشینیست
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چرا فقط چند نفر می توانند نهاده های 
دامی را وارد کنند؟! 

باید از زورگویی های آمریکا به 
سازمان ملل شکایت کنیم

بازگشایی مدارس و دانشگاه  ها 
صحت ندارد 

رشد شاخص بازار سرمایه و بورس 
طبیعی نیست

 افزایش تولیدات سایپا آذربایجان 
امیدبخش است

ــا بیــان اینکــه بهتــر  نماینــده عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس ب
اســت کســی کــه ســابقه نمایندگــی دارد، رئیــس مجلــس شــود، از رقابــت میــان 
قالیبــاف و حاجی بابایــی خبــر داد و گفــت: حاجــی بابایــی در ایــن رقابــت نبایــد 

بــه رای راه یافتــگان مجلــس دهــم بــه یازدهــم اکتفــا کنــد. 
علیرضــا ســلیمی نماینــده عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس در گفت وگــو 
ــان  ــه بی ــم را اینگون ــس یازده ــش سیاســی مجل ــل خــود از آرای ــا، تحلی ــا ایلن ب
کــرد: آرایــش سیاســی مجلــس بــا توجــه بــه اینکــه اصالح طلبــان و مســتقلین 
حاضــر در آن تعدادشــان کــم اســت و تاثیرگــذار نیســتند، در میــان اصولگرایــان 

شــکل خواهــد گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه اینکــه آرایــش سیاســی در میــان اصولگرایــان نیــز بــرای 
تعییــن هیــات رئیســه، ریاســت مجلــس و ریاســت کمیســیون ها صــورت خواهــد 
گرفــت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر رایزنی هایــی هــم در حــال انجــام اســت 
ــه  ــود ک ــل می ش ــد. تحلی ــی کرده ان ــالم آمادگ ــرای ریاســت اع ــز ب ــده ای نی و ع
ــائل  ــورد مس ــه در م ــیم ک ــته باش ــروه داش ــه گ ــا س ــان دو ت ــن اصول گرای بی
سیاســی و اقتصــادی نگاه هــای متفاوتــی داشــته باشــند کــه بایــد منتظــر باشــیم 
ــه  ــات رئیســه و ریاســت کمیســیون ها را ب ــی هی ــم کــدام گــروه اصول گرای ببین

ــرد. ــت می گی دس
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس دهــم دربــاره دوگانــه تجربــه 
ــت  ــری ریاس ــرای تصدی گ ــس ب ــی در مجل ــه طوالن ــور و تجرب ــی و حض اجرای

ــه  ــردی ک ــی ف ــه توانای ــتگی ب ــوع بس ــن موض ــرد: ای ــان ک ــس خاطرنش مجل
ــم  ــراد علیرغ ــرد، دارد، برخــی اف ــده بگی ــه عه ــس را ب ــد ریاســت مجل می خواه
ــد  ــی می توانن ــدت کوتاه ــا در م ــد، ام ــی بوده ان ــتم های اجرای ــه در سیس اینک

ــد. ــق دهن ــس وف ــا مجل خودشــان را ب
ــس  ــه مجل ــت ب ــرف دول ــه از ط ــی ک ــر آن لوایح ــالوه ب ــه داد: ع وی ادام
اغلــب در  ارائــه می دهنــد  نماینــدگان  می آینــد و طرح هایــی کــه خــود 
مــورد مســائل اجرایــی کشــور اســت، بنابرایــن ایــن موضــوع بــرای فــردی کــه 
ــت. ــم اس ــرد، مه ــرار گی ــت ق ــگاه ریاس ــود و در جای ــدا ش ــد کاندی می خواه

نماینــده مــردم محــالت یــادآور شــد: اگــر کســی ســوابقی از نمایندگــی داشــته 
باشــد، بهتــر اســت امــا بحــث ریاســت مجلــس اینگونــه نیســت کــه اگــر کســی 
بــرای ریاســت مجلــس کاندیــدا می شــود، بایــد ســوابق نمایندگــی و آشــنایی بــا 
قوانیــن و مقــررات مجلــس را داشــته باشــد و علیرغــم اینکــه تبلیغاتــی روی ایــن 
موضــوع انجــام می شــود امــا ایــن شــاخصه در ریاســت مجلــس مثمــر ثمــر نیســت 
و صرفــا اینگونــه نیســت کــه کســی فقــط بــه خاطــر حضــور در مجلــس ســکاندار 

مجلــس شــود.
وی دربــاره مصــداق ایــن دوگانــه و رقابــت میــان حاجی بابایــی و قالیبــاف گفــت: 
فــردی کــه در مجلــس باشــد و بــه ویــژه مجلســی کــه در حــال حاضــر  وجــود دارد 
و می خواهــد بــه مجلــس بعــد وصــل شــود و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه پایــان 

دولــت را هــم نزدیــک داریــم، می توانــد مثمــر ثمرتــر باشــد.
بــه گفتــه ســلیمی انتخــاب رئیــس مجلــس بیشــتر بــه رایزنی هــا و 
ــه ســابقه نماندگــی  ــا ب یارگیری هایــی کــه انجــام می شــود بســتگی دارد و صرف
و حضــور افــراد در مجلــس ربــط نــدارد؛ مهــم اســت کــه ایــن چنــد روز باقــی 
مانــده تــا مجلــس کــدام یــک از افــراد بتواننــد یارگیری هــای بیشــتری را انجــام 

دهــد.
وی تحلیــل خــود از ریاســت مجلــس حاجــی بابایــی یــا قالیبــاف را اینگونــه 
بیــان کــرد: تــا جایــی کــه اطــالع دارم هــر دو گــروه رایزنــی می کننــد، بــا توجــه 
بــه اینکــه تعــداد نمایندگانــی کــه از مجلــس دهــم بــه مجلــس جدیــد راه پیــدا 
کرده انــد زیــاد نیســت، اگــر آقــای حاجــی بابایــی بخواهــد صرفــا روی رآی آنهــا 

ــد کارش ســخت می شــود. کار کن
ســلیمی ادامــه داد: البتــه افــراد دیگــری نیــز بــرای حضــور در جایگاه ریاســت 

مجلــس اعــالم آمادگــی کرده انــد امــا رقابــت بیــن ایــن دو نفــر خواهــد بــود.

محمــد جــواد ظریــف در توییتــی نوشــت کــه آمریــکا بــا وجــود آنکــه بزرگترین 
جنــگ آفریــن در دنیــا اســت، از بیــم ایــران در جهــان ســالح پخــش می کنــد. 

بــه گــزارش ایرنــا، ظریــف نوشــت: آمریکا مدتهاســت کــه در میــان دیگر کشــورهای 
جهــان بیشــترین مخــارج را صرف نیــروی نظامی کرده، بزرگترین فروشــنده تســلیحات 

بــوده، آغازگــر و محــرک جنــگ و ســودجوی درگیری هــا بــوده اســت.
وی افــزود: بــا ایــن وجــود مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور گویــا 
آنقــدر در مــورد ایــران - یکــی از مشــتریان اصلــی تســلیحات آمریــکا تــا ســال 

۱۹۷۹- نگــران اســت کــه در سراســر جهــان ســالح پخــش می کنــد.
ــام را  ــر برج ــار دیگ ــت( ب ــروز )۱۲ اردیبهش ــکا دی ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی
توافقــی فاجعه بــار دانســت و گفــت از حــق انکارناپذیــر خــود در شــورای امنیــت 

ــم. ــتفاده می کنی ــران اس ــلیحاتی ای ــای تس ــد ممنوعیت ه ــرای تمدی ب
ــتفاده  ــم، اس ــه داری ــه در چنت ــی ک ــزار دیپلماتیک ــر اب ــت: از ه ــو گف پمپئ

ــا مطمئــن شــویم کــه چیــن و روســیه در مــاه اکتبــر آتــی )زمــان  می کنیــم ت
ــک  ــد تان ــارف( نمی توانن انقضــای ممنوعیــت صــادرات و واردات ســالح های متع

ــران( بفروشــند. ــه ای و تســلیحات )ب
ــدام  ــع اق ــه جام ــل بخشــی از برنام ــو تحریم هــای تســلیحاتی ســازمان مل لغ
مشــترک )برجــام( اســت کــه قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل کــه 
بــرای تاییــد برجــام صــادر شــد، انقضــای ایــن تحریم هــا را در ۲۷ مهرمــاه ســال 

جــاری پیش بینــی کــرده اســت.
ــی  ــای آمریکای ــل از مقام ه ــه نق ــی ب ــیتدپرس در گزارش ــزاری آسوش خبرگ
ــرای تمدیــد  گفــت کــه واشــنگتن قصــد دارد پیش نویــس قطعنامــه ای را کــه ب
ایــن تحریم هــا علیــه ایــران تهیــه کــرده و در مــاه مــه )اردیبهشــت-خرداد( کــه 
اســتونی بــه عنــوان متحــد ناتویــی آمریــکا ریاســت دوره ای شــورای امنیــت را بــه 

ــذارد. ــه رای بگ ــد، ب ــده می گیرن عه

عضو فراکسیون والیی مجلس: 

بهتر است کسی که سابقه نمایندگی دارد، رئیس مجلس شود 

وزیر امور خارجه: 

بزرگترین جنگ آفرین جهان، از ایران نگران است
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رئیــس فراکســیون مســتقلین والیــی تاکیــد کرد 
ــه  ــه خاورمیان ــش در منطق ــال تن ــه دنب ــکا ب آمری
ــگاه  ــز پای ــه تجهی ــراض ب ــد اعت ــران بای ــت و ای اس
ــای کشــور را در  ــی مرزه ــر در نزدیک ــی الحری نظام

ــد.  ــال کن ــی دنب ــن الملل مراجــع بی
ــرزاده  ــی جعف ــت، غالمعل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــا اشــاره بــه تجهیــز پایــگاه نظامــی  ایمــن آبــادی، ب
آمریــکا در ۱۱5 کیلومتــری مــرز ایــران، گفــت: 
آمریــکا بایــد بــه حقــوق و مقــررات کشــورهای مقابل 
ــبه وضــع  ــک ش ــن ی ــپ قوانی ــذارد، ترام ــرام بگ احت
مــی کنــد و انتظــار دارد همــه دنیــا از ایــن قوانیــن 
تبعیــت کننــد چــرا بــه کشــورهایی کــه داری ریشــه 
هســتند و عقبــه بزرگــی دارنــد احتــرام نمــی گــذارد.

نماینــده مــردم رشــت در مجلــس دهــم شــورای 
اســالمی ادامــه داد: مجلــس عــراق بــه احتــرام 
ــان از  ــه نظامی ــت ک ــرده اس ــب ک ــش تصوی مردم
کشــور برونــد، آمریــکا در مقابــل ایــن مصوبــه قانونــی 
5 پایــگاه نظامــی خــود را بــه دو پایــگاه تبدیــل کرده 
دو پایگاهــی کــه بــه انــدازه ۱0 هــا پایــگاه تجهیــزات 

ــای پیشــرفته دارد. ــی و ســالح ه نظام
ــر  ــی الحری ــگاه نظام ــز پای ــرد: تجهی ــد ک وی تاکی

آمریــکا در عــراق نشــان مــی دهــد التهــاب در منطقــه 
ــی  ــه م ــپ را هم ــت دارد، ترام ــکا منفع ــرای آمری ب
شناســند هیــچ کار غیــر اقتصــادی نمــی کنــد و اگــر 
ــعه  ــن توس ــرد، بنابرای ــی ک ــت کاری نم ــی نداش نفع
پایــگاه هــای نظامــی بــرای آمریکا نفــع اقتصــادی دارد 
و هنــوز آنهــا منافعــی در منطقــه خاورمیانــه دارد کــه 
ایــن منافــع حیاتــی اســت و بــه دنبــال حفظ هســتند. 
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره به خــروج ترامــپ از 

برجــام بیــان داشــت: آمریــکا نمــی خواهــد نتیجه قطع 
منافــع بــا ایــران را در عــراق  تکــرار کننــد، ترامپ خون 
جوانــان و مالیــات آمریکایــی هــا را در عــراق ریختــه و 
اگــر بخواهــد بــودن منفعــت از ایــن کشــور خارج شــود 

پاســخی بــرای افــکار عمومی نــدارد.
جعفــرزاده ایمــن آبــادی در ادامــه گفت وگــو 
ــکا  ــدام آمری ــت: اق ــت، گف ــه مل ــزاری خان ــا خبرگ ب
ــر  ــه الحری ــی از جمل ــای نظام ــگاه ه ــز پای و تجهی

ــز  ــت تجهی ــردن اس ــی ک ــکری ،کش ــاوز و لش تج
نظامیــان  دائمــی  اســتقرار  و  الحریــر  کــردن 

آمریکایــی در عــراق خطرنــاک اســت.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــه  ــر ب ــی الحری ــگاه نظام ــه نزدیکــی پای ــا اشــاره ب ب
ــال  ــه دنب ــکا ب ــان داشــت: آمری ــران، بی ــای ای مرزه
ــز از  ــت پرهی ــران سیاس ــل ای ــت در مقاب ــش اس تن
ــان  ــران اعتراض ــن رو ای ــر دارد، ازای ــش را در نظ تن
ــع  ــه در مراج ــور خارج ــق وزارت ام ــود را از طری خ

ــد. ــی کن ــری م ــی پیگی ــن الملل بی
ـــال  ـــرد: آمریکاع ـــد ک ـــس تاکی ـــده مجل ـــن نماین ای
ـــران و  ـــی ای ـــق از ارکان نظام ـــات دقی ـــرده اطالع ک
ـــم  ـــی گوی ـــا م ـــران دارد م ـــی ای ـــای نظام ـــالح ه س
ــد  ــر ۲0 درصـ ــد حداکثـ ــی دانـ ــه مـ ــزی کـ چیـ
ـــه  ـــن تجرب ـــب ای ـــت،برای کس ـــی اس ـــات واقع اطالع
تلـــخ خـــون جوانـــان آمریکایـــی هـــا در منطقـــه 

ـــزد. نری
ــگ  ــه جن ــکا ب ــردم آمری ــت : م ــان داش وی بی
افــروزی هــای ترامــچ اعتــراض دارنــد بــا ایــن 
حــال انتظــار مــی رود کــه وزارت خارجــه مباحــث 
حقوقــی را جــدی پیگیــری کنــد و پــای کار بیایــد.

ــا اشــاره  ــی ب رئیــس فراکســیون مســتقلین والی
بــه اینکــه پایــگاه الحریــر در اقلیــم کردســتان واقــع 
ــن موضــوع  ــه از ای ــرد: هم ــح ک شــده اســت، تصری
ســالیان  مــا  کــرد  بــرادران  خواهنــد،  متضــرر 
بســیاری بــرای اســتقالل منطقــه جنگیــده انــد بایــد 
ــگاه  رد صــف اول مدعیــان برچیــده شــدن ایــن پای

ــند. ــتان باش ــم کردس ــی در اقلی نظام

رئیس فراکسیون مستقلین والیی:

وزارت خارجه تجهیز نظامی الحریر در نزدیکی 
مرز ایران را در مراجع بین المللی دنبال کند

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــا،  ــا کرون ــه ب ــکا در مقابل ــم آمری ــت وخی ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
دبیــرکل ســازمان ملــل بایــد بــرای آزادی ســیروس عســگری اقدامــات 

ــد.  الزم را انجــام ده
ــا  ــت، ب ــه مل ــا خان ــو ب ــی در گفت وگ ــی نوبندگان ــواد جمال محمدج
ــی در  ــه دســتگیری ســیروس عســگری اســتاد دانشــگاه ایران اشــاره ب
آمریــکا و شــرایط نامناســب بهداشــتی و پزشــکی وی در زنــدان، اظهــار 
داشــت: ســازمان های مدعــی دفــاع از حقــوق بشــر امــروز بایــد ســری 
ــان  ــرا زندانی ــد زی ــتی بزنن ــم صهیونیس ــکا و رژی ــای آمری ــه زندان ه ب
آن هــا واقعــاً شــرایط بــدی دارنــد و در معــرض خطــر ابتــال بــه ویــروس 
کرونــا هســتند، ایــن کشــورها نشــان دادنــد بــرای مــردم عــادی خــود 
ــته  ــی داش ــت خوب ــد مدیری ــتند، نمی توانن ــم نیس ــدان ه ــه در زن ک

باشــند.
ــس  ــت خارجی مجل ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس نایب رئی
ــزان شــیوع و کشــتار  ــان اینکــه بیشــترین می ــا بی شــورای اســالمی ب
کرونــا در آمریــکا رخ داده اســت، بیــان کــرد: اکنــون دکتــر عســگری بــا 

بدتریــن وضــع ممکــن بــه بهانه هــای واهــی در زنــدان آمریــکا بــه ســر 
ــرای آزادی وی اقــدام شــود. ــرد و الزم اســت هــر چــه ســریعتر ب می ب

ــه  ــم، ب ــالم می کن ــک اع ــک پزش ــوان ی ــه عن ــن ب ــزود: م وی اف
ــه  ــد اســتعداد ابتــال ب لحــاظ علمــی ثابــت شــده کــه اســترس می توان
ــد  ــترس می توان ــال، اس ــورت ابت ــد و در ص ــتر کن ــاری را بیش ــن بیم ای

ــد. ــش ده ــا را افزای ــاری کرون ــی از بیم ــرات ناش خط
جمالـی نوبندگانـی ادامه داد: دکتر عسـگری دانشـمند ایرانـی به ناحق 
گرفتـار ظالمیـن دموکـرات مآب هـا شـده و بایـد آزاد شـود و تحـت درمان 
قـرار گیـرد، آن هایـی کـه بـرای جاسوسـان آمریکایـی در ایـران یقـه پـاره 
می کننـد و رسـانه های فارسـی زبانـی که مـدام از مردم ایـران دم می زنند، 

اکنـون خبـر از وضعیـت ایـن اسـتاد دانشـگاه ایرانی منتشـر نمی کنند.
ــی و سیاســت خارجــی  ــت مل ــت رئیســه کمیســیون امنی عضــو هیئ
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه حقــوق بشــر ابــزاری دوگانــه در 
دســت کشــورهای غربــی و آمریــکا اســت، گفت: حقوق بشــر فقــط به عنوان 
آچــار فرانســه ای در دســت آمریــکا و غربی هــا اســت تــا بــه کشــورهای غیــر 
همســو فشــار وارد کننــد، امــا ایــن بــار قاطعانــه مــی خواهیــم کــه دکتــر 

ســیروس عســگرِی مظلــوم هــر چــه ســریع تر آزاد شــود.
جمالــی نوبندگانــی اظهــار داشــت از دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد 
در نیویــورک ســاکن اســت و می بینــد نیویــورک بــه کشــتارگاه کرونــا 
ــیروس  ــر س ــوص آزادی دکت ــم در خص ــار داری ــده و انتظ ــل ش تبدی
عســگری اقدامــات الزم را انجــام دهنــد و بــه وظیفــه خــود عمــل کنــد.

جمالی نوبندگانی با اشاره به ابتالی استاد دانشگاه ایرانی به کرونا در زندان در آمریکا:

دبیرکل سازمان ملل برای آزادی سیروس عسگری اقدام کند

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی مجلــس شــورای 
ــن حجــم  ــاال رفت ــدم ب ــرد: معتق ــد ک اســالمی تاکی
ــور  ــکا در ام ــای آمری ــا و دخالت ه ــع گیری ه موض
ــاوران  ــط مش ــدف توس ــن ه ــا ای ــران ب ــی ای داخل
ــت  ــده اس ــی ش ــور طراح ــن کش ــور ای رئیس جمه
کــه ناکارآمــدی جــدی ترامــپ در مقابلــه بــا پدیــده 

ــده نشــود.  ــا دی ــی کرون ســخت جهان
بــه گــزارش ایلنــا، عالالدیــن بروجــردی، دربــاره 
دخالت هــای آمریــکا در امــور داخلــی کشــورها 
ــردازد،  ــورش بپ ــائل کش ــه مس ــه ب ــای این ک ــه ج ب
گفـــت: عــدم تعــادل روانــی ترامــپ بیــش از مــردم 
ــجل  ــا مس ــود آمریکایی ه ــرای خ ــوری ب ــر کش ه
ــرف هســتند  ــا معت ــروز آمریکایی ه ــده اســت. ام ش
در ایــاالت متحــده فــردی رئیس جمهــور اســت کــه 
ــات  ــادل و ثب ــی از تع ــی و خارج ــائل داخل در مس

ــی برخــوردار نیســت. روان
ــت  ــی و سیاس ــیون امنیت مل ــو کمیس ــن عض ای
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
ایــاالت  رئیس جمهــور  موضع گیری هــای  بــه 
متحــده، بیــان کــرد: اگــر بــه اکثریــت مصاحبه هــا، 
تصمیمــات  و  موضع گیری هــا  صحبت هــا، 
متوجــه  کنیــد،  نــگاه  آمریــکا  رئیس جمهــور 
می شــوید او فــردی غیرمتعــادل و خــارج از ضوابــط 
ــارج  ــه در خ ــکا و چ ــل آمری ــه در داخ ــی چ اصول

ــت. اس
ــپ  ــر ترام ــای اخی ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش وی ب
مبنــی بــر تزریــق مــواد ضدعفونــی کننــده بــه خــود 
بــرای واکســینه شــدن در برابــر کرونــا، عنــوان کــرد: 
رئیس جمهــور آمریــکا در ســخنانش بــه مــردم 
ــا وقتــی متوجــه  ــد! ام ــق کنی گفــت وایتکــس تزری
ــت،  ــته اس ــری گذاش ــه تاثی ــخنش چ ــن  س ــد ای ش

گفــت مــن شــوخی کــردم.
بروجــردی خاطرنشــان کــرد: ســوال اصلــی 
اینجاســت چــرا یــک فــرد در چنیــن جایگاهــی بایــد 
ــر  ــا اظهارنظ ــن تنه ــه ای ــد؟ البت ــرف را بزن ــن ح ای

ــت و  ــکا نیس ــور آمری ــب رئیس جمه ــب و غری عجی
ــود دارد. ــیار وج ــا بس ــن نمونه ه از ای

نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه اظهارنظرهــای مداخله جویانــه 
ــرد:  ــان ک ــران بی ــور ای ــکا در ام ــور آمری رئیس جمه
و  موضع گیری هــا  حجــم  رفتــن  بــاال  معتقــدم 
ــا  ــران ب ــی ای ــور داخل ــکا در ام ــای آمری دخالت ه
ایــن هــدف توســط مشــاوران رئیس جمهــور آمریــکا 
طراحــی شــده اســت کــه ناکارآمــدی جــدی دولــت 
ــی  ــده ســخت جهان ــا پدی ــه ب ــن کشــور در مقابل ای

ــده نشــود. ــا دی کرون
ــات  ــکا بیشــترین تعــداد تلف ــه داد: آمری وی ادام
را از بیمــاری کرونــا در جهــان دارد بــه طــوری 
ــد ۱۹  ــگان کووی ــارم جانباخت ــک چه ــروز ی ــه ام ک
ــه شــدت دولــت  مختــص ایــن کشــور اســت کــه ب
ترامــپ و شــخص وی را در افــکار عمومــی زیــر 
ــه  ــه هم ــرای این ک ــن ب ــت. بنابرای ــرده اس ــوال ب س
ــادات  ــه انتق ــر ب ــه منج ــوال ها ک ــت س ــن عالم ای
ــت، از  ــده اس ــپ ش ــه ترام ــی علی ــترده و علن گس
ــه ای در  ــای مداخله جویان ــرود او اظهارنظره ــن ب بی
ــران بلکــه ســایر کشــور ها انجــام  ــا ای ــه تنه ــور ن ام

می دهــد. 
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی خاطرنشــان 
کــرد: امــروز ایــن ســوال  در افــکار عمومــی آمریــکا 
بــه وجــود آمــده در پیشــرفته ترین کشــور دنیــا کــه 
دارای امکانــات مالــی اســت ایــن چــه نــوع مدیریتی 
اســت کــه کرونــا آن را در یــک باتــالق فــرو بــرده و 
بــه اعتبــار و حیثیــت کشورشــان ضربــه زده اســت.

ــه  ــد ب ــا قصــد دارن ــرد: آمریکایی ه ــد ک وی تاکی
ــردن  ــرح ک ــا مط ــازی و ب ــتمر مسئله س ــور مس ط
ــان  ــی ملت ش ــکار عموم ــه اف ــای فرافکنان صحبت ه
ــد  ــه دارن ــی ک ــض و طویل ــتگاه های عری ــا دس را ب
ــد،  ــرف کنن ــوءمدیریت ها منح ــا و س از ناکارآمدی ه
بنابرایــن از مســائل مربــوط بــه رهبــر کــره شــمالی 
گرفتــه تــا مســائل منطقــه ماننــد جمهوری اســالمی 

ــد. ــر می کن ــره اظهارنظ ــوریه و غی ــران، س ای
ایــاالت  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  بروجــردی 
ــائلی  ــی مس ــا بزرگنمای ــد ب ــعی می کن ــده س متح
کــه بــه هیــچ عنــوان ارتباطــی بــه او ندارنــد افــکار 
عمومــی را منحــرف کنــد، گفــت: تصمیم گیــران در 
ــد  ــق نخواهن ــا موف ــن رفتاره ــا ای ــاالت متحــده ب ای

شــد؛ زیــرا مــردم آمریــکا بــه شــدت نگــران آینــده 
و وضعیــت خودشــان هســتند. امــروز مــوج عظیــم 
ــه  ــن کشــور ب ــا در ای ــه دنبــال کرون بیــکاری کــه ب
ــث  ــر باع ــن ام ــاده وحشــتناک اســت و همی راه افت
ــد. شــده مردمــش مسئوالنشــان را بازخواســت کنن

ــا در  ــت آمریکایی ه ــدم موفقی ــد: ع ــادآور ش وی ی
درمــان کرونــا همچنین کمبود وســایل و تجهیــزات الزم 
بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری بــه هیــچ عنــوان نخواهــد 
ــن  ــه ای ــی ک ــا رفتارهای ــن کشــور ب ــت ای گذاشــت دول
روزهــا انجــام می دهــد افــکار عمومــی را منحــرف کنــد.

ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
دربــاره  اســالمی  شــورای  مجلــس  خارجــی 
ــی  ــه واه ــه بهان ــده ب ــاالت متح ــروز ای ــه ام این ک
عــدم شــفافیت در سیســتم مالــی ایــران مانــع 
می شــود،  دوســتانه  انســان  ارســال کمک هــای 
گفــت: چنیــن صحبت هایــی بهانه هــای بچگانــه 
و مضحکانــه  بیشــتر نیســت و فقــط ختــم بــه 

نمی شــود. ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــپ  ــخص ترام ــا و ش ــه داد: آمریکایی ه وی ادام
در حــال راهزنــی بین المللــی حتــی از شــرکای  
اروپایــی خــود هســتند، بــه طــور مثــال فرانســه  بــه 
چیــن چنــد میلیــون ماســک ســفارش می دهــد امــا 
ایــاالت متحــده توســط عوامــل و یــا کســانی کــه بــه 

ــد. ــا را می ربای ــد، آ ن ه ــول می ده ــا پ آن ه
بروجــردی خاطرنشــان کــرد: مدعیــان دروغیــن 
ــر  ــال س ــی کام ــم اله ــون مه ــن آزم ــدن در ای تم
ــا را  ــدای اروپایی ه ــا ص ــه اتفاق ــتند ک ــده هس افکن

ــت. آورده اس
مجامــع  در  ایــران  پیگیــری  دربــاره  وی 
ــر  ــودش در براب ــق خ ــاع از ح ــرای دف ــی ب بین الملل
ــه  ــد ب ــا بای ــا م ــت: حتم ــکا گف ــای آمری زورگویی ه
ــه  ــان از کلی ــع خودم ــی و مناف ــوق مل ــر حق خاط
ابزارهــا اســتفاده کنیــم، بخصــوص از ســازمان ملــل 
و دبیــرکل ســازمان ملــل کــه ایــن زمینه مســئولیت 
ــکا فشــار  ــه آمری ــم ب ــد بخواهی ــد بای مســتقیم دارن

ــردارد. ــش ب ــای خالف ــت از کاره ــا دس ــد ت بیاورن

نحــوه  قانــون   ۱0 مــاده  کمیســیون  عضــو 
ــد  ــا تاکی ــی ب ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــت اح فعالی
بــرای  دولــت  ســوی  از  یارانــه  تخصیــص  بــر 
ــه  ــدن یاران ــر ش ــزاب، از دو براب ــازی اح توانمندس

امســال احــزاب خبــر داد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، »قاســم میرزایی نیکــو« 
دربــاره پرداخــت یارانــه از ســوی دولــت بــه احــزاب 
ــه  ــزاب در بودج ــه اح ــار داشــت: یاران رســمی، اظه
ســال ۹۹ دیــده شــده و دو برابــر مبلغــی کــه 
ــن موضــوع اختصــاص یافتــه،  ــه ای ســال گذشــته ب

ــب شــده اســت. تصوی
داخلــی  امــور  و  شــوراها  کمیســیون  عضــو 
مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: ســال گذشــته 
ــر  ــزاب در نظ ــه اح ــان یاران ــارد توم ــدود ۷ میلی ح
گرفتــه شــده بــود و در ســال جــاری مقــرر شــده تــا 
مبلــغ ۱5 میلیــارد تومــان را بــه صــورت یارانــه بــه 

ــد. ــت کنن ــزاب پرداخ اح
ــه همــه احــزاب  ــا بیــان اینکــه ب میرزایی نیکــو ب
ــود،  ــت می ش ــه پرداخ ــن یاران ــتانی ای ــی و اس مل
ــزاب  ــدن اح ــی ش ــه دولت ــر ب ــه منج ــزود: یاران اف

بــرای  مبلــغ  ایــن  پرداخــت  بلکــه  نمی شــود 
ــت. ــزاب اس ــدن اح ــد ش توانمن

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا در 
ــت  ــود دریاف ــا وج ــزاب ب ــر اح ــای اخی انتخابات ه
یارانــه نتوانســتند اثرگــذار باشــند، خاطرنشــان 
ــت  ــش رف ــه ای پی ــه گون ــات ب ــیر انتخاب ــرد: مس ک
کــه احــزاب نتوانســتند نقــش خــود را ایفــا کننــد، 
همچنیــن یارانــه ای کــه پرداخــت شــد نیــز بســیار 

ــذارد. ــرات الزم را بگ ــت اث ــود و نتوانس ــم ب ک
ــه  ــا اشــاره ب ــاده ۱0 احــزاب ب عضــو کمیســیون م

ــه  ــدام ب ــد اق ــون جدی ــاس قان ــر اس ــزاب ب ــه اح اینک
تشــکیل کنگــره می کننــد، گفــت: اخیــرا ۹ حــزب نیــز 
ــن  ــه ای ــد ک ــزار کنن ــود را برگ ــره خ ــته اند کنگ توانس
موضــوع بــه رســمیت یافتــن احــزاب کمــک می کنــد.

ــه  ــه یاران ــی ک ــرد: احزاب ــان ک ــو بی میرزایی نیک
ــد، البتــه بایــد  ــد حــدود ۱۲0 حــزب بوده ان گرفته ان
ــن  ــت و ای ــی پرداخ ــغ کم ــه مبل ــت ک ــه داش توج

ــال هســتند. ــون فع احــزاب اکن
حمیــد مالنــوری دبیــر کمیســیون مــاده ۱0 
قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروه هــای سیاســی 
روز چهارشــنبه از  صــدور مجــوز بــرای ۱۱۸ حــزب 
ــت ۸۷ حــزب در  ــت:  گســتره فعالی ــر داد و گف خب
ســطح ملــی و ۳۱ حــزب دیگــر در گســتره اســتانی 

اســت.

بروجردی: 

باید از زورگویی های آمریکا به سازمان ملل شکایت کنیم

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:

یارانه تخصیص یافته برای احزاب دو برابر می شود

در پیام هایی جداگانه به وزرای دفاع 
کشورهای منطقه؛

 آماده انتقال تجربیات خود 
در مقابله با »کرونا« هستیم

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح در پیام هایــی 
جداگانــه بــه وزرای دفــاع و روســای ســتاد نیروهــای 
مســلح کشــورهای منطقــه از اعــالم آمادگــی ایــران 
بــرای انتقــال تجــارب در حــوزه مقابلــه بــا ویــروس 

کرونــا خبــر داد.
محمـــد  سرلشـــکر  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
باقـــری رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح در 
پیام هـــای خـــود بـــه وزرای دفـــاع و رؤســـای 
ـــتان،  ـــان، افغانس ـــراق، آذربایج ـــورهای ع ـــتاد کش س
ـــان  ـــوریه و لبن ـــت، س ـــر کوی ـــان، قط ـــتان، عم پاکس
ـــران  ـــوری اســـالمی ای ـــای جمه ـــاره موفقیت ه ـــا اش ب
ـــش  ـــه نق ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ـــه ب در مقابل
ــلح ایـــران در عملیـــات  گســـترده نیروهـــای مسـ
ـــاک در  ـــروس خطرن ـــن وی ـــا ای ـــه ب ـــارزه و مقابل مب
ـــای  ـــرد: نیروه ـــان ک ـــر نش ـــاره و خاط ـــورمان اش کش
ـــات  ـــال تجربی ـــادل و انتق ـــاده تب ـــران آم ـــلح ای مس
ـــرادر  ـــت و ب ـــورهای دوس ـــات کش ـــه مقام ـــه ب حاصل

هســـتند.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه عــدم مقابلــه 
صحیــح و عالمانــه بــا ایــن بیمــاری می توانــد 
ــن بیمــاری را افزایــش  همچنــان ســرعت شــیوع ای
و ســالمت یــک ملــت را بــه مخاطــره انــدازد، 
ــوری  ــز جمه ــت آمی ــرد موفقی ــرد: عملک ــد ک تاکی
ــد،  اســالمی ایــران در کنتــرل ایــن ویــروس می توان
کشــورهای  و  اســالمی  ملــل  دیگــر  راهگشــای 

ــد. ــایه باش ــت و همس دوس

پورمختار:
 حرف های امین زاده و تاج زاده 
تکرار صحبت های دشمنان است 

گفــت:  مجلــس  قضایــی  کمیســیون  عضــو 
ــرار  ــع تک ــن زاده درواق ــاج زاده و امی ــای ت حرف ه
ــت  ــر وق ــا ه ــت و آنه ــمنان اس ــای دش صحبت ه
کشــور موفقیتــی را بــه دســت مــی آورد ایــن گونــه 

می کننــد.  انتقــاد 
پورمختــار  فــارس، محمدعلــی  گــزارش  بــه 
ــس  ــگ در مجل ــار و کبودرآهن ــردم به ــده م نماین
ــر  ــارات اخی ــه اظه ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
ــاب  ــورد پرت ــاج زاده در م ــن زاده و ت ــن امی محس
ــن  ــاج زاده و امی ــارات ت ــت: اظه ــور گف ــواره ن ماه
ــت و  ــمنان اس ــای دش ــرار حرف ه ــع تک زاده در واق
ــر  ــه مدنظ ــد ک ــی را           می زنن ــان حرف های ــا هم اینه

ــت. ــمنان ماس دش
وی افــزود: پرتــاب ماهــواره نــور و تقویــت بنیــه 
دفاعــی کشــور مــا را           از آســیب ها مصــون نگــه 
ــه نشــان داده هــر کشــوری کــه از  مــی دارد و تجرب
لحــاظ نظامــی و امنیتــی ضعیــف بــوده مــورد حملــه 

ــکا قــرار گرفتــه اســت. آمری
اظهــار  مجلــس  قضایــی  کمیســیون  عضــو 
ــای  ــه ج ــد ب ــه می گفتن ــان ک ــن آقای ــت: همی داش
پرتــاب موشــک مذاکــره کنیــم، درواقــع دیدیــم کــه 
ــود را            ــازات خ ــره امتی ــای مذاک ــا در پ آمریکایی ه
گرفتنــد و وقفــه ای را           هــم در فعالیت هــای موشــکی 

ــد. ــا ایجــاد کردن م
پورمختــار خاطرنشــان کــرد: تجربــه نشــان 
ــت  ــد در اولوی ــور بای ــی کش ــدرت دفاع ــه ق داده ک
مــا  دشــمنان  اینکــه  کمــا  باشــد،  برنامه هــا 
ــرلوحه کار و  ــوع را           در س ــن موض ــم ای ــان ه خودش

قــرار داده انــد. برنامه هــای خــود 
وی در پایــان گفــت: مقایســه ایــران بــا شــوروی 
ــاد و  ــور اقتص ــن کش ــه در ای ــت؛ چراک ــتباه اس اش
ــی در  ــود ول ــت ب ســایر مســائل هــم در دســت دول
کشــور مــا شــرایط بــا کشــوری مثــل شــوروی فــرق 
ــتوانه  ــام پش ــن نظ ــر ای ــه مهمت ــد و از هم می کن
ــاله  ــزار س ــد ه ــدن چن ــردم در دارد و دارای تم م

اســت.
محســن امیــن زاده و تــاج زاده در اظهارنظــر 
اخیــر خــود در صفحاتشــان در فضــای مجــازی 
عنــوان کــرده بودنــد کــه مراقــب باشــید بــا پرتــاب 
ماهــواره نــور شــرایط مــا از نظــر اقتصــادی و 

ــود. ــوروی نش ــل ش ــی مث اجتماع

برای نخستین بار بعد از ۳ هفته؛ 
کیم جونگ اون 

در انظار عمومی ظاهر شد 

ــه هفته ای،  ــت س ــد از غیب ــمالی بع ــر کره ش رهب
در انظــار عمومــی ظاهــر شــد. 

ــی ان ان،  ــل از سـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
خبرگـــزاری یونهـــاپ کره جنوبـــی گـــزارش داد 
ـــد  ـــمالی بع ـــر کره ش ـــگ اون« رهب ـــم جون ـــه »کی ک
ـــر  ـــی ظاه ـــار عموم ـــه هفته ای، در انظ ـــت س از غیب

شـــد.
ــد  ــالم کردن ــمالی اع ــمی کره ش ــانه های رس رس
ــک  ــه ی ــم افتتاحی ــه در مراس ــم روز جمع ــه کی ک

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــه ش کارخان
ــد  ــالگرد تول ــم س ــم در مراس ــور کی ــدم حض ع
پدربزرگــش، گمانه زنی هایــی را دربــاره وضعیــت 

ــت. ــال داش ــه دنب ــالمت وی ب س

دادگاه نجفی امروز برگزار می شود 

پـــس از نقـــض رای دادگاه محمدعلـــی نجفـــی 
ـــومین دور دادگاه  ـــور س ـــی کش ـــوان عال ـــط دی توس

ــاز می شـــود.  او فـــردا آغـ
ــوان،   ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــده محمدعل ـــه پرون ـــیدگی ب ـــومین دوره رس س
ـــری  ـــران در دادگاه کیف ـــبق ته ـــهردار اس ـــی ش نجف

ــود. ــاز می شـ ــک آغـ یـ
پــس از نقــض رای دادگاه محمدعلــی نجفــی 
ــرا اســتاد  ــه جــرم قتــل عمــده همســر خــود میت ب
ــه شــعبه  ــده او ب ــی کشــور پرون ــوان عال توســط دی
ــه  ــک ارجــاع شــد ک ــری ی ــرض دادگاه کیف ــم ع ه
فــردا یکشــنبه چهاردهــم اردیبهشــت مــاه ســاعت ۹ 

ــود. ــاز می ش ــه آن آغ ــیدگی ب ــح رس صب
پرونـــده  از  دور  ســـومین  بـــه  رســـیدگی 
محمدعلـــی نجفـــی در شـــعبه ۱0 دادگاه کیفـــری 
ــه  ــخ بـ ــن راسـ ــی متیـ ــت قاضـ ــه ریاسـ ــک بـ یـ

ــود. ــد بـ ــی خواهـ ــورت علنـ صـ

انتقاد کواکبیان از مدافعان داخلی 
تمدید تحریم های تسلیحاتی آمریکا

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــه  ــانی ک ــالمی از کس ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
همنــوا بــا آمریــکا از تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی 
در شــورای امنیــت اســتقبال می کننــد، انتقــاد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی کواکبیــان در مطلبی 
ــدام  ــی ازاق ــت: »تعجب ــود نوش ــر خ ــه توییت در صفح
شــرورانه دولتمــردان آمریــکا )همچــون پمپئو( نیســت 
کــه بــا تأکیــد بــر فاجعه بــار بــودن »برجــام« جهــت 
ــت  ــورای امنی ــلیحاتی در ش ــای تس ــد تحریم ه تمدی
ــا برخــی اصولگرایــان  یارگیــری کننــد؛  امــا ســخنم ب
اســت، شــما چــرا همنــوا بــا آمریکایی هــا از تحریم هــا 
اســتقبال می کنیــد!؟ البتــه شــما »برجــام« را گنجــی 

ــد!!« ــکا می دانی ــرای آمری تکــرار ناشــدنی ب

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
رویکرد دستگاه قضائی بهره مندی

 از ظرفیت نخبگان است

 رئیـــس کل دادگســـتری آذربایجان شـــرقی 
گفـــت: رویکـــرد و هـــدف اصلـــی و محـــوری 
ـــت  ـــب از ظرفی ـــدی مناس ـــی بهره من ـــتگاه قضائ دس
نخبـــگان و فرهیختـــگان بـــرای حـــل مشـــکالت 

جامعـــه اســـت.
ــی  ــل اللهـ ــی خلیـ ــر، موسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
در مراســـم امضـــای تفاهـــم نامـــه همـــکاری 
حقوقـــی ســـه جانبـــه بیـــن دادگســـتری، کانـــون 
آذربایجـــان،  مدنـــی  دانشـــگاه شـــهید  و  وکال 
افـــزود: دادگســـتری اســـتان در راســـتای تحقـــق 
ــواره از  ــه همـ ــوه قضائیـ ــم قـ ــرد مهـ ــن رویکـ ایـ
ــات و  ــگاهی و مؤسسـ ــه دانشـ ــته های جامعـ داشـ
ســـازمان های مـــردم نهـــاد اســـتفاده کـــرده و بـــر 

ــا تاکیـــد دارد. ــا ایـــن نهادهـ همـــکاری بـ
ــا را در  ــم نامه هـ ــوع تفاهـ ــن نـ ــاد ایـ وی انعقـ
راســـتای اجـــرای برنامه هـــای تحولـــی قـــوه 
ـــگان  ـــت نخب ـــتفاده از ظرفی ـــر اس ـــی ب ـــه مبن قضائی
ــه  ــوان و اضافـ ــی عنـ ــارکت عمومـ ــب مشـ و جلـ
ــذار  ــم و تأثیرگـ ــای مهـ ــی از راهکارهـ ــرد: یکـ کـ
ـــی و  ـــای علم ـــرم، برخورده ـــوع ج ـــگیری از وق پیش
ـــه  ـــتری ها ب ـــائل و دادگس ـــن مس ـــا ای ـــی ب تحقیقات
ـــگاه ها  ـــت دانش ـــتفاده از ظرفی ـــد اس ـــدت نیازمن ش
ـــتند. ـــود هس ـــی خ ـــداف فرهنگ ـــبرد اه ـــرای پیش ب

خلیـــل اللهـــی، هـــدف اصلـــی از امضـــای 
تفاهـــم نامـــه ســـه جانبـــه فـــوق را ارتقـــای 
ــعه  ــه و توسـ ــی جامعـ ــی و قضائـ ــش حقوقـ دانـ
ــای آموزشـــی، پژوهشـــی و فرهنگـــی  همکاری هـ

اعـــالم کـــرد.
وی حفـــظ کرامـــت انســـانی، نشســـت بـــا نخبـــگان 
جامعـــه، جلـــب مشـــارکت عمومـــی و برگـــزاری 
ـــد آرای  ـــی و نق ـــی مســـئولین قضائ ـــای مردم دیداره
محاکـــم قضائـــی را از جملـــه سیاســـت های کالن 

ـــرد. ـــالم ک ـــه اع ـــوه قضائی ق
ــرقی  ــان شـ ــتری آذربایجـ ــس کل دادگسـ رئیـ
افـــزود: بـــر همیـــن اســـاس اســـتفاده از ظرفیـــت 
نهادهـــای فرهنگـــی در کنـــار ظرفیـــت دســـتگاه 
قضائـــی راهگشـــای حـــل بســـیاری از مشـــکالت 
و  اجتماعـــی  مشـــکالت  ویـــژه  بـــه  قضائـــی 
اختالفـــات خانوادگـــی و فضـــای مجـــازی اســـت.
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همتی: 

تورم ماهانه تولید کننده 
در فروردین ماه منفی شد 

ــده در  ــورم تولیدکنن ــدن ت ــی ش ــی از منف همت
ــر  ــن ام ــرد: ای ــالم ک ــر داد و اع ــاه خب ــن م فروردی
می توانــد بیانگــر کاهــش تــورم آتــی مصــرف کننــده 

ــد.  ــی باش ــارات تورم ــش انتظ ــب کاه و موج
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــی بــا 
ــالم  ــور اع ــورم در کش ــده ت ــد کاهن ــه رون ــاره ب اش
کــرد: خوشــبختانه در فروردیــن مــاه شــاهد کاهــش 
۲.4 واحــد درصــدی شــاخص بهــای تولیــد کننــده 
ــورم تولیــد کننــده از ۱.6  ــه طــوری کــه ت بودیــم، ب
درصــد اســفند ۹۸ بــه 0.۸- درصــد در فروردیــن ۹۹ 

رســید.
ــن  ــزود: برایـ ــزی  افـ ــک مرکـ ــس کل بانـ رئیـ
اســـاس تغییـــر شـــاخص بهـــای  تولیـــد کننـــده 
ـــبت  ـــاه نس ـــن م ـــه( درفروردی ـــه نقط ـــه ب ـــورم نقط )ت
ــه ۲0.۹  ــته بـ ــال گذشـ ــابه در سـ ــاه مشـ ــه مـ بـ
درصـــد رســـید کـــه نســـبت بـــه مـــاه پیـــش ۲.۹ 

واحـــد درصـــد کاهـــش داشـــت.
ــودن  ــا توجــه پیش نگــر ب ــرد: ب ــد ک ــی تأکی همت
ــر  ــد  بیانگ ــر می توان ــن ام ــده ،ای ــد کنن ــورم تولی ت
کاهــش تــورم آتــی مصــرف کننــده و موجــب کاهش 

انتظــارات تورمــی اســت.

فرهنگی مطرح کرد:
انتفاع مردم از سود بنگاه های اقتصادی 

دولتی با آزادسازی سهام عدالت

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــردم  ــت م ــا آزادســازی ســهام عدال ــد اســت ب معتق
می تواننــد از منافــع بنــگاه هــای اقتصــادی دولتــی 
ــده اند،  ــیس ش ــی تاس ــع مردم ــا از مناب ــه عمدت ک

ــد.  ــره ببرن به
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدحســین فرهنگــی 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه موافقــت مقــام معظــم 
ــت: از  ــت، گف ــهام عدال ــازی س ــا آزادس ــری ب رهب
آنجایــی کــه در حــال حاضــر بســیاری از خانواده هــا 
درگیــر مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا از 
جملــه تعطیلــی کســب و کارهــا هســتند، آزادســازی 
ــود  ــه به ــدودی ب ــا ح ــد ت ــی توان ــت م ــهام عدال س
وضعیــت معیشــتی و اقتصــادی آنهــا کمــک کنــد.

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــا  ــم ب ــزود: امیدواری ــالمی اف ــورای اس ــس ش مجل
ــهام  ــازی س ــد آزادس ــی مانن ــی تمهیدات ــش بین پی
ــردم  ــادی م ــکالت اقتص ــع مش ــه رف ــت زمین عدال
فراهــم شــود زیــرا در شــرایط کنونــی تامیــن 
ــای  ــه ه ــن دغدغ ــی تری ــی از اساس ــت یک معیش

ــت. ــردم اس م
وی بــا بیــان اینکــه آزادســازی ســهام عدالــت بــا 
هــدف حمایــت از خانــواده هــای کــم درآمــد بــود، 
ــه  ــت ب ــهام عدال ــذاری س ــه واگ ــرد: اگرچ ــار ک اظه
ــدان و  ــیاری از نیازمن ــت و بس ــام نگرف ــت انج دق
ــروم  ــه آن مح ــی ب ــر از دسترس ــیب پذی ــار آس اقش
شــدند امــا هــدف اصلــی از ایــن اقــدام ایجــاد 
شــراکت عمومــی در بنــگاه هــای اقتصــادی دولتــی 
ــا  ــگاه ه ــن بن ــع ای ــد از مناف ــردم بتوانن ــا م ــود ت ب
ــیس  ــکیل و تاس ــی تش ــع مردم ــا از مناب ــه عمدت ک

ــد. ــره ببرن ــده اند، به ش

مردمعجلهایبرایفروشسهامعدالت
نداشتهباشند

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــا آزادســازی ســهام  ــه ممکــن اســت ب ــاره اینک درب
ــش  ــروش، ارزش آن کاه ــف ف ــاد ص ــت و ایج عدال
ــرای  ــه ای ب ــد عجل ــردم نبای ــرد: م ــه ک ــد، اضاف یاب
ــوی  ــند، از س ــته باش ــت داش ــهام عدال ــروش س ف
ــب از  ــای مناس ــاد محدودیت ه ــا ایج ــد ب ــر بای دیگ
ــار  ــال در انحص ــه دنب ــه ب ــی ک ــروه های ــکیل گ تش
ــتند،  ــورس هس ــق ب ــت از طری ــهام عدال ــن س گرفت

ــود. ــری ش ــز جلوگی نی

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس معتقـــد 
اســـت از آن جایـــی کـــه وضعیـــت کنونـــی بـــازار 
ــت،  ــال نیسـ ــی و نرمـ ــورس طبیعـ ــرمایه و بـ سـ
ســـاماندهی و هدایـــت آن امـــری ضـــروری اســـت 
زیـــرا جریـــان ورود نقدینگـــی و تقاضـــا در ایـــن 
ـــمگیری  ـــد چش ـــته رش ـــای گذش ـــی ماه ه ـــازار ط ب

یافـــت. 
ــی  ــر کریم ــی اکب ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس دربــار وضعیــت 
ــه  ــی ک ــت: از آن جای ــورس، گف ــرمایه و ب ــازار س ب
ــی  ــورس طبیع ــرمایه و ب ــازار س ــی ب ــت کنون وضعی
ــری  ــت آن ام ــاماندهی و هدای ــت، س ــال نیس و نرم
ضــروری اســت زیــرا جریــان ورود نقدینگــی و 
ــازار طــی ماه هــای گذشــته رشــد  ــن ب تقاضــا در ای

ــت. ــه اس ــمگیری یافت چش

عرضهسهامدربازارسرمایهوبورسباید
پاسخگویتقاضایبازارباشد

نماینــده مــردم اراک، خنــداب و کمیجــان در 
مجلــس شــورای اســالمی افــزود: عرضــه ســهام در 
ــد پاســخگوی تقاضــای  ــورس بای ــازار ســرمایه و ب ب
ــه  ــن زمین ــت در ای ــه دول ــد ک ــرمایه باش ــازار س ب
اقدامــات مناســب و جــدی انجــام نــداده اســت، ایــن 
ــت  ــم هدای ــی شــود نقدینگــی عظی ــر موجــب م ام
ــی  ــه فرصت ــورس ک ــرمایه و ب ــازار س ــه ب ــده ب ش
ــل  ــد تبدی ــه تهدی ــت، ب ــاد اس ــرای اقتص ــی ب طالی

شــود.

بیشاز۸۰درصدحجمنقدینگیبخش
خصوصیدرسپردههایبانکیبلوکهشدهاست

نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه 
در ســال های گذشــته همــواره بــازار پــول بــر بــازار 
ســرمایه برتــری داشــته، اضافــه کــرد: بیــش از 
ــی در  ــش خصوص ــی بخ ــم نقدینگ ــد حج ۸0 درص

ــت. ــده اس ــه ش ــی بلوک ــپرده های بانک س
ــه کارشناســان  ــی ک ــه داد: از آنجای کریمــی ادام
ــازار  ــی از ب ــت نقدینگ ــرورت هدای ــر ض ــواره ب هم
پــول بــه بــازار ســرمایه تاکیــد می کننــد و در حــال 
حاضــر نیــز ایــن امــر در حــال تحقــق اســت، دولــت 
ــادی  ــای اقتص ــهام بنگاه ه ــذاری س ــرای واگ ــد ب بای

فرصــت را غنیمــت شــمارد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض

ــر ضــرورت نظــارت و کنتــرل  ــا تاکیــد ب اســالمی ب
دقیــق بــر بــازار ســرمایه، گفــت: در شــرایط کنونــی 
ــم  ــای اقتصــادی علیرغ ارزش ســهام برخــی بنگاه ه
اینکــه تعطیــل بــوده یــا تولیــدی نداشــته و در 
برخــی مــوارد در وضعیــت بحرانــی قــرار دارنــد، در 
حــال افزایــش اســت کــه ایــن امــر بیانگــر اختــالل 

ــازار ســرمایه اســت. در ب

افزایشارزشسهامهپکودربازارسرمایه؛
حبابیاواقعیت؟

وی در تشــریح مطلــب فــوق توضیــح داد: به طور 
مثــال ارزش ســهام هپکــو علیرغــم تمــام مشــکالت 
ــال  ــد، ح ــد می یاب ــا رش ــد بی محاب ــوزه تولی در ح
ــازار  ــئوالن ب ــرا مس ــه چ ــود ک ــاد می ش ــوال ایج س

ســرمایه دربــاره ایــن واحــد تولیــدی، شــفاف ســازی 
ــراف  ــردرگمی و انح ــردم را از س ــا م ــد ت ــی کنن نم

نجــات دهنــد.
ــهام  ــد س ــرای خری ــردم ب ــه داد: م ــی ادام کریم
در بــازار بــورس بایــد بــه ارزش ذاتــی بنگاه هــا 
و ارزش آنهــا روی تابلوهــای بــورس نیــز توجــه 
کننــد، بــه طــور مثــال ممکــن اســت مجمــوع ارزش 
ــارد  ــدی حــدود ۱00میلی ــد تولی ــک واح ــص ی خال
ــد  ــن واح ــه ارزش ای ــی ک ــد، در صورت ــان باش توم
ــان  ــارد توم ــدود ۲00 میلی ــورس ح ــوی ب روی تابل
درج شــده  بنابرایــن ارزش ســهام آن ۱00 میلیــارد 
ــی در  ــد غیرواقع ــن رش ــه ای ــاب دارد ک ــان حب توم
شــرایط منطقــی ازبیــن رفتــه و مــردم دچــار زیــان 

مــی شــوند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس کنتــرل، 
نظــارت و شــفافیت بــرای بنگاه هــای اقتصــادی 
موجــود در بــورس و بــازار ســرمایه را ضــروری دانســت 
ــی  ــهام برخ ــوارد ارزش س ــی م ــه داد: در برخ و ادام
واحدهــای اقتصــادی جهشــی افزایــش مــی یابــد کــه 
ــازار را بــر هــم می زنــد،  ایــن امــر تعــادل و آرامــش ب
در ایــن شــرایط مدیریــت بــازار ســرمایه بایــد اقدامــات 

ــد. ــع مشــکالت را انجــام دهن ــرای رف الزم ب
کریمــی یــادآور شــد: اگرچــه توســعه بــازار 
ــه  ــد ب ــا نبای ــت ام ــی اس ــی طالی ــرمایه فرصت س
ــه تلخــی از  ــردم تجرب ــه م ــود ک ــل ش ــه ای عم گون
ــند و  ــته باش ــازار داش ــن ب ــذاری در ای ــرمایه گ س

اطمینــان خــود را بــه آن از دســت دهنــد.

کریمی:

رشد شاخص بازار سرمایه و بورس طبیعی نیست

منتخــب مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در دوره یازدهــم مجلــس 
ــرای  ــز ب ــایپا در تبری ــدات س ــش تولی ــت: افزای ــالمی گف ــورای اس ش

ــیار امیدبخــش اســت.  ــه بس ــن منطق ــتغال ای بخــش اقتصــاد و اش
ــی در  ــاج الدین ــا میرت ــالم  محمدرض ــا، حجت االس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــی وقف ــای ب ــالش ه ــی از ت ــد از  شــرکت ســایپا ضمــن قدردان بازدی
کارگــران ایــن شــرکت برای توســعه صنعــت خودروســازی کشــور، افزود: 
بــدون تردیــد چرخــه تولیــد کشــور نیازمنــد کارگــران خدومی اســت که 
بــا جــان و دل در مســیر تعالــی و اعتــالی تولیــد ملــی می کوشــند و امید 

را بــه بخــش هــای مختلــف اقتصــادی تزریــق می کننــد.
وی اظهــار داشــت: اینکــه شــرکتی بتوانــد در اوج تحریم هــای 
ــروش  ــزوده و ف ــدات خــود اف ــر تولی ــر ۳0 درصــد ب ــزون ب ــه اف ظالمان
ــادرات  ــق ص ــاالنه از طری ــد و س ــر کن ــد براب ــود را چن ــوالت خ محص
ــد  ــوده و نوی ــده ب ــیار امیدوارکنن ــد، بس ــورمان ارزآوری کن ــرای کش ب

ــد. ــی ده ــادی را م ــوب اقتص ــای خ روزه
میرتــاج الدینــی ادامــه داد: شــرکت ســایپا آذربایجــان ســال گذشــته 
ــر قراردادهــای خــوب بیــن المللــی در حــوزه  توانســته اســت عــالوه ب
اشــتغال و جــذب جوانــان نیــز عملکــرد مطلوبــی از خــود ارائــه دهــد 
ــت و مجلــس از چنیــن واحدهــای  ــت دول ــه حمای ــر الزم ــن ام کــه ای

تولیــدی و صنعتــی را اجتنــاب ناپذیــر مــی کنــد.
وی ادامــه داد: ایــن روحیــه جهــادی کارگــران زحمتکــش آذربایجــان 

شــرقی و شــهر صنعتــی تبریــز بایــد امســال نیــز که توســط رهبــر انقالب 
بــا عنــوان جهــش تولیــد نامگــذاری شــده اســت، شــتاب بیشــتری بــه 
ــا بتوانیــم گام هــای محکــم و مهمــی در تحقــق شــعار  خــود بگیــرد ت

ســال و حــل مشــکالت صنعتــی و اقتصــادی مــردم برداریــم.
ــا  ــابق( ب ــع س ــان )صان ــایپا آذربایج ــرکت س ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزار  ــزار ســهم ده ه ــامل 40 ه ــال ش ــون ری ــه 400 میلی ــرمایه اولی س
ــازی  ــترش و نوس ــازمان گس ــارکت س ــا مش ــال ۱۳54 ب ــی در س ریال
ــتان  ــیدلی انگس ــی هاوکرس ــی و کمپان ــش خصوص ــران، بخ ــع ای صنای
ــای  ــواع موتوره ــاخت ان ــور س ــه منظ ــزل ب ــیران دی ــام هاکس ــا ن ب

ــی  ــیدلی در زمین ــه هاوکرس ــانس موسس ــت لیس ــردور و تح ــی پ دیزل
بــه مســاحت ۲0 هــزار مترمربــع تاســیس و در ســال ۱۳5۷ در ناحیــه 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــز ب ــک تبری ــی قرامل صنعت
ــای  ــف موتوره ــواع مختل ــال ۱۳60 ان ــان س ــا پای ــرکت ت ــن ش ای
دیزلــی را بــه صــورت قطعــات منفصلــه CKD از انگلســتان وارد و پــس 
از مونتــاژ بــه بــازار عرضــه مــی کــرد، ســپس بیــن ســال هــای ۱۳5۸ 
تــا ۱۳60 ســهامی کمپانــی هاوکرســیدلی و بعــد بخــش خصوصــی بــه 
ــران واگــذار شــد و در ســال  ــع ای ســازمان گســترش و نوســازی صنای
ــد از ســوی ســازمان گســترش، ایــن  ۱۳۷5 پیــرو اتخــاذ اهــداف جدی
شــرکت بــه عنــوان یــک شــرکت موتورســاز تامیــن کننــده موتورهــای 

خــودروی شــرکت هــای خودروســاز شــناخته شــد.
ســهام شــرکت صانــع بــه ســال ۱۳۷6 بــه شــرکت پــارس خــودرو 
ــازی  ــد خودروس ــن واح ــه ای ــرکت ب ــهام ش ــد س ــال و ۱00 درص انتق
ــاه  ــز در اســفند م ــن شــرکت نی ــی ای ــذار شــد و شــخصیت حقوق واگ
ســال ۱۳۸0 از ســهامی خــاص بــه عــام تبدیــل و موفــق بــه دریافــت 

ــد. ــان گردی ــتاندارد ISO۹00۲ از آلم ــه اس گواهینام
ــط  ــودرو توس ــارس خ ــرکت پ ــدن ش ــداری ش ــه خری ــه ب ــا توج ب
ــورت %۱00  ــه ص ــع ب ــرکت صان ــال ۱۳۸0، ش ــایپا در س ــرکت س ش
ــایپا  ــاری س ــای اقم ــرکت ه ــه از ش ــور ک ــرکت مگاموت ــه ش ــق ب متعل
مــی باشــد، شــد و در حــال حاضــر نیــز اقــدام بــه تولیــد و ماشــینکاری 

ــد. ــی کن ــد م ــگ خــودروی پرای ــل لن ــوک ســیلندر و می بل
ســایپا آذربایجــان هــم اکنــون انــواع قطعــات خــودروی پرایــد و تیبــا 
ــواع  ــواع کشــوئی، ان ــگ، ســیلندر، شــفت، ان ــل لن ــان، می شــامل یاتاق

ــازار عرضــه مــی کنــد. بلنــگ دنــده و شــفت را تولیــد و بــه ب

عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت: اگرچــه ممکــن اســت تــا پایــان 
ــران  ــا جب ــه دلیــل کرون ــراق ب ــا ع ســال بخشــی از کاهــش تجــارت ب
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس ــد تجارت ــوع رش ــا در مجم ــود، ام ش
پیش بینــی نشــده و حتــی ممکــن اســت شــاهد کاهــش ۱5 درصــدی 

ــن دو کشــور باشــیم.  ــالت بی در حجــم معام
بــه گــزارش ایرنــا، »علــی شــریعتی« بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات 
در چنــد مــاه گذشــته بــه ایــن کشــور گفــت: چنانچــه مصــرف لبنیــات 
ــز مصــرف  ــراق نی ــوده، در کشــور ع ــز کاهشــی ب در داخــل کشــور نی
محصوالتــی چــون شــیرینی، شــکالت و لبنیــات رو بــه کاهــش اســت. 
از ســوی دیگــر صــادرات کاالهــای دیگــری ماننــد پــودر و مــواد ضــد 
ــده و  ــوع ش ــی ممن ــاز داخل ــل نی ــه دلی ــس ب ــده و وایتک ــی کنن عفون

همــه ایــن عوامــل صــادرات بــه عــراق را کاهــش داده اســت.

عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد: حــوزه کردنشــین عــراق 
ــراق در کل  ــه ع ــوب دارد. البت ــه جن ــبت ب ــتری نس ــخت گیری بیش س
ــه  ــی، واهم ــتی و درمان ــاخت های بهداش ــودن زیرس ــل ضعیف ب ــه دلی ب
ــه همیــن دلیــل ســخت گیری آن نســبت  ــا داشــته و ب ــادی از کرون زی

بــه دیگــر کشــورها بیشــتر اســت.
ــه  ــراق از قرنطین ــه ع ــت ک ــه اس ــک هفت ــدود ی ــه وی ح ــه گفت ب
ــاز  ــه صــورت نیمــه وقــت آغ کامــل خــارج شــده و برخــی مغازه هــا ب

بــه کار کرده انــد.
ـــان  ـــار مبتالی ـــش آم ـــه افزای ـــد رو ب ـــه رون ـــاره ب ـــا اش ـــریعتی ب ش
کرونـــا گفـــت: بـــه نظـــر مـــی رســـد دوبـــاره وضعیـــت تعطیلـــی و 
ـــرف  ـــوری مص ـــا کش ـــراق ذات ـــه ع ـــد. البت ـــته باش ـــه داش ـــدی ادام کن
ــل  ــه دلیـ ــم بـ ــی می کنیـ ــت و پیش بینـ ــور اسـ ــرا و واردات محـ گـ

ـــده  ـــری ش ـــهیل گ ـــد واردات تس ـــور، در رون ـــن کش ـــاالی ای ـــرف ب مص
ـــم  ـــا ک ـــان، مغازه ه ـــارک رمض ـــاه مب ـــل م ـــه دلی ـــر ب ـــوی دیگ و از س

ـــود. ـــاز ش ـــم ب ک
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران ابــراز امیــدواری کــرد کــه در روزهــای 

مــاه مبــارک رمضــان، شــاهد اوج صــادرات بــه بــازار عــراق باشــیم

میرتاج الدینی:

 افزایش تولیدات سایپا آذربایجان امیدبخش است

احتمال کاهش ۱5 درصدی صادرات به عراق

ــی مناطــق  ــر نفــت، شــرکت مل ــه دســتور وزی ب
ــص ۲0 دکل  ــه ترخی ــف ب ــوب موظ ــز جن نفت خی
حفــاری شــرکت حفــاری ایــران شــده اســت. 
ــتقیم  ــکاری مس ــث بی ــا باع ــن دکل ه ــص ای ترخی
4 هــزار نفــر از پرســنل ایــن دکل هــا خواهــد شــد 
ــه  ــه کارشــان ب ــر ک ــزار نف و اشــتغال حــدود ۱0 ه
صــورت غیرمســتقیم در ارتبــاط بــا صنعــت حفــاری 

ــدازد.  ــر می ان ــه خط ــت را ب اس
بــه گــزارش فــارس، شــرکت ملــی مناطــق 
ــر  ــه وزی ــژن زنگن ــتور بی ــه دس ــوب ب ــز جن نفت خی
نفــت، موظــف بــه ترخیــص ۲0 دکل حفــاری 

ــت. ــده اس ــران ش ــاری ای ــرکت حف ش
ــه  ــر ب ــر دکل منج ــص ه ــی، ترخی ــور کل ــه ط ب
ــه کار در  ــغول ب ــنل مش ــر از پرس ــکاری ۲00 نف بی
دکل خواهــد شــد. در نتیجــه، اجــرای دســتور 
ــرکت  ــص ۲0 دکل ش ــر ترخی ــی ب ــت مبن ــر نف وزی
ــی 4000  ــی تقریب ــران، بالتکلیف ــاری ای ــی حف مل
را در پــی خواهــد داشــت. در  از پرســنل  نفــر 
ــی  ــای شــرکت مل حــال حاضــر، ۱۷ دکل از دکل ه
حفــاری ترخیــص شــده اســت و حــدود ۳400 نفــر 

ــتند. ــف هس بالتکلی
ــق  ــی مناط ــرکت مل ــران ش ــن مدی ــن بی در ای
ــوان  ــاری عن ــی حف ــوب و شــرکت مل ــز جن نفت خی
ــوق  ــی، حق ــدت بالتکلیف ــن م ــه در ای ــد ک کرده ان
پرســنل دکل هــای ترخیــص شــده پرداخــت خواهــد 
شــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه پرداخــت حقــوق 
پرســنل رســمی و قــراردادی شــرکت ملــی حفاری و 

پرســنل شــاغل در دکل هــا بــه معنــای رفــع تمامــی 
ــوز  ــرا هن ــود؛ زی ــد ب ــده نخواه ــاد ش مشــکالت ایج
ــنل  ــا و پرس ــزد، رادیومن ه ــران روزم ــف کارگ تکلی
ــه  ــکاری ک ــرکت های پیمان ــه کار در ش ــغول ب مش
دکل هاســت  بــه  وابســته  اشتغال شــان  تــداوم 

مشــخص نیســت.
ــکاری  برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه هــر بی
ــاری، حــدود  مســتقیم ناشــی از ترخیــص دکل حف
۳ برابــر بیــکاری غیرمســتقیم ایجــاد می کنــد، 
ــه  ــا ب ــاری، ت ــص ۱۷ دکل حف ــا ترخی ــه ب در نتیج
ــان  ــه کارش ــر ک ــزار نف ــدود ۱0 ه ــتغال ح االن اش
ــه مخاطــره  ــا صنعــت حفــاری اســت ب در ارتبــاط ب

ــاده اســت. افت

چــرا وزیــر نفــت دســتور ترخیــص ۲0 دکل 
حفــاری را صــادر کــرد؟

در ایــن بیــن کارشناســان شــرکت ملــی مناطــق 
از ترخیــص ۲0 دکل  نفت خیــز جنــوب، هــدف 
حفــاری توســط وزیــر نفــت را در راســتای حمایــت 

ــد. ــل می کنن ــزن تحلی ــعه ۲۸ مخ ــرح توس از ط
بــا  طــرح توســعه ۲۸ مخــزن در ســال ۹6 
ــرح،  ــکاران ط ــط پیمان ــرمایه توس ــذب س ــدف ج ه
افزایــش تولیــد و ایجــاد اشــتغال وارد فرهنــگ 
واژگان شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب 
ــه ســادگی و  ــکاران ایــن طــرح ب ــد. امــا پیمان گردی
بــا نامــه وزیــر نفــت از آوردن ســرمایه معــاف شــده  
و مســتوجب دریافــت پیــش پرداخــت نیــز شــدند و 

عمــاًل بــه مصــرف کننــده بودجــه تبدیــل گردیدنــد.
آغــاز طرح هــای  هنــگام  در  راســتا  ایــن  در 
ــتور  ــال ۹6، دس ــر س ــزن در اواخ ــعه ۲۸ مخ توس
و  ســطح االرضی  فعالیت هــای  کلیــه  توقــف 
تحت االرضــی در حــوزه طــرح ۲۸ مخــزن و در گام 
ــط  ــوب توس ــز جن ــق نفت خی ــدی در کل مناط بع
شــخص وزیــر نفــت صــادر گردیــد. امــا بــا مخالفــت 
ــوع  ــی از وق ــای نظارت ــت و ورود نهاده ــران وق مدی
بیــکاری پرســنل ۲۹ دکل حفــاری ممانعــت گردیــد.

ــای  ــم حمایت ه ــه علیرغ ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
وزیــر نفــت بــرای اجــرای ایــن طــرح، وجــود 
ایــرادات اساســی در طــرح توســعه ۲۸ مخــزن 
باعــث شــده کــه از مجمــوع ۲۸ بســته طــرح، صرفــاً 
6 بســته بعــد از گذشــت ۲ ســال آغــاز بــکار نمــوده 
ــد و  ــدود ۲0 درص ــه ح ــق برنام ــرفت آن طب و پیش
ــد. ۲۲  ــد باش ــی آن ۸0 درص ــب افتادگ ــزان عق می
بســته دیگــر هنــوز دارای قــرارداد فعــال نیســتند و 
مناقصــه تعــداد زیــادی از ایــن بســته ها نیــز هنــوز 

ــزار نشــده اســت. برگ
در نتیجــه بــه نظــر می رســد دســتور وزیــر نفــت 
ــتورات  ــابه دس ــاری مش ــص ۲0 دکل حف ــه ترخی ب
ــر توقــف کلیــه فعالیت هــای  قبلــی ایشــان مبنــی ب
مناطــق  کل  در  تحت االرضــی  و  ســطح االرضی 
ــز  ــت  متمرک ــتای حمای ــوب و در راس ــز جن نفت خی
ــه عقیــده  از طــرح توســعه ۲۸ مخــزن باشــد کــه ب
برخــی کارشناســان دارای ایراداتــی اساســی در 

ــد.  ــرا می باش ــیوه اج ش

وزیر نفت دستور ترخیص 20 دکل شرکت ملی حفاری را صادر کرد 

رشد تولید انواع لوازم خانگی
 در سال ۹۸

وزارت  شـده  منتشـر  رسـمی  آمارهـای  بررسـی 
صنعـت، معـدن و تجـارت حاکـی از مثبـت بـودن 
رشـد تولید انـواع لـوازم خانگـی توسـط کارخانجات 

داخلـی در سـال »رونـق تولیـد«  اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، تولیـد تلویزیـون کـه تـا پایان 
دی مـاه سـال گذشـته همـواره رونـدی کاهشـی در 
مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال ۹۷ داشـت، در مـاه 
یازدهـم باالخره افزایشـی شـد و بـا حفظ ایـن روند، 

سـال ۹۸ را بـا رشـد 6.۳ درصـدی بـه پایـان بـرد.
کارخانجات داخلی توانسـتند سـال گذشـته ۸۲5 
هـزار و 400 دسـتگاه تلویزیـون تولید کنند. پیشـتر 
»محمدرضـا شـهیدی« دبیـر انجمـن تولیدکنندگان 
لـوازم صوتـی و تصویـری کشـور بـه ایرنـا گفتـه بود 
ایـن میـزان تولیـد بسـیار کمتـر از تقاضـای کنونـی 
بـازار )دسـت کـم ۱.۷ میلیـون دسـتگاه( اسـت، امـا 
بـرای سـال ۹۹ بـا جهـش خوبـی بـرای تولیـد ۱.۱ 

میلیـون دسـتگاه برنامه ریـزی کرده ایـم.

رشدتولیدیخچال،لباسشوییوکولرآبی
بررسـی آمارهای رسـمی منتشـره وزارت صنعت، 
ماهـه ۹۸،  در ۱۲  اسـت  تجـارت حاکـی  و  معـدن 
تعـداد یـک میلیـون و ۱6۸ هـزار و ۷00 دسـتگاه 
یخچـال فریـزر در کشـور تولیـد شـد که در مقایسـه 

بـا سـال ۹۷ رشـد ۷.۸ درصـدی داشـته اسـت.
داخلـی  کارخانجـات  گذشـته  کـه  سـالی  در 
موفـق بـه تولیـد ۷۳۲ هزار و ۲00 دسـتگاه ماشـین 
لباسشـویی شـدند که رشـد ۳۲ درصدی در مقایسـه 

بـا سـال قبـل از آن داشـته اسـت.
همچنیـن تولیـد کولـر آبـی در این مدت با رشـد 

6.۳ درصـدی به ۹04 هزار و ۹00 دسـتگاه رسـید.

تصمیم گیری ۱ میلیون و 350 هزار 
مشمول در خصوص روش آزادسازی 

سهام عدالت 
بیــش از یــک میلیــون و ۳50 هــزار نفــر از 
روش  خصــوص  در  عدالــت  ســهام  مشــموالن 
آزادســازی ســهام عدالــت خــود تصمیم گیــری 

کردنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، پــس از ابالغیــه مقــام 
ــهام  ــازی س ــا آزادس ــت ب ــری در موافق ــم رهب معظ
عدالــت تــا ظهــر دیــروز یــک میلیــون و ۳50 هــزار 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــامانه ص ــن س ــه ای ــه ب مراجع

ســهام  مشــموالن  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
عدالــت تــا دهــم خــرداد مــاه ســال جــاری فرصــت 
ــه  ــت  ب ــه ســامانه ســهام عدال ــا مراجعــه ب ــد ب دارن
آدرس اینترنتــی www.samanese.ir یکــی از 
ــر  ــا غی ــتقیم ی ــیوه مس ــه ش ــازی ب دو روش آزاد س
مســتقیم را انتخــاب نمــوده و از مزایــای ســهام خــود 

برخــوردار شــوند.
ســهامداران  چنانچــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
خودشــان یکــی از ایــن دو روش را انتخــاب نکننــد 
ــان مهلــت اعــالم شــده روش غیــر مســتقیم  در پای

ــد. ــد ش ــاب خواه ــا انتخ ــرای آنه ب

اقتصاد

جهانگیری آیین نامه اجرایی انتشار 
اوراق مالی اسالمی را ابالغ کرد

معـــاون اول رییـــس جمهـــوری، آیین نامـــه 
اجرایـــی انتشـــار اوراق مالـــی اســـالمی در ســـال 
۱۳۹۹ را بـــرای اجـــرا بـــه دســـتگاه های ذیربـــط 

ابـــالغ کـــرد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـحاق جهانگیـــری 
آیین نامـــه اجرایـــی انتشـــار اوراق مالـــی اســـالمی 
در ســـال ۱۳۹۹ را بـــرای اجـــرا بـــه دســـتگاه های 

ذیربـــط ابـــالغ کـــرد.
ــه  ــب آیین نامـ ــا تصویـ ــاس، بـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
اجرایـــی انتشـــار اوراق مالـــی اســـالمی در ســـال 
 ،۱۳۹۹ اردیبهشـــت  ســـوم  جلســـه  در   ،۹۹
شـــرکت های دولتـــی می تواننـــد تـــا ســـقف 
ــال اوراق مالـــی اســـالمی  ــارد ریـ ــزار میلیـ 65 هـ
ــای دارای توجیـــه  ــرای طرح هـ ــرای اجـ ریالـــی بـ
ـــود  ـــی خ ـــت محیط ـــی و زیس ـــادی، مال ـــی، اقتص فن
ــد،  ــاد می رسـ ــورای اقتصـ ــب شـ ــه تصویـ ــه بـ کـ
ـــط  ـــود توس ـــل و س ـــت اص ـــن و بازپرداخ ـــا تضمی ب
خـــود، بـــا رعایـــت قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط 

منتشـــر کننـــد.
و  کشـــور  شـــهرداری های  همچنیـــن 
ســـازمان های وابســـته بـــه آنهـــا بـــا تأییـــد وزارت 
کشـــور می تواننـــد تـــا ســـقف ۸0 هـــزار میلیـــارد 
ریـــال اوراق مالـــی اســـالمی ریالـــی بـــا تضمیـــن 
ـــط  ـــود آن توس ـــل و س ـــت اص ـــا بازپرداخ ـــود و ب خ

ــد.   ــر کننـ ــهرداری ها منتشـ ــان شـ همـ
منظـــور  بـــه   و  اســـاس  همیـــن  بـــر 
گاز  و  نفـــت  طرح هـــای  در  ســـرمایه گذاری 
ــت  ــترک وزارت نفـ ــن مشــ ــت میادیـ ــا اولویـ بـ
وزارت  توســـعه ای  و  زیربنایـــی  طرح هـــای  و 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و وزارت نیـــرو، 
داده  اجـــازه  مذکـــور  وزارتخانه هـــای  بـــه 
تابعـــه  شـــرکت های  طریـــق  از  می شـــود 
ـــاد، اوراق  ـــورای اقتص ـــب ش ـــا تصوی ـــط و ب ذی رب
ــقف  ــا ارزی( در سـ ــی یـ ــالمی )ریالـ ــی اسـ مالـ
۳5 هـــزار میلیـــارد ریـــال منتشـــر کننـــد و 
ـــط  ـــن اوراق را توس ـــود ای ـــل و س ـــت اص بازپرداخ
شـــرکت های مذکـــور از محـــل افزایـــش تولیـــد 
وزارت  طرح هـــای  )بـــرای  میادیـــن  همـــان 
ــای  ــرای طرح هـ ــرح )بـ ــدات طـ ــت( و عایـ نفـ
وزارت  و  تجـــارت  و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت 

ــد. ــن کننـ ــرو( تضمیـ نیـ
ـــوع  ـــتورالعمل های موض ـــاس، دس ـــن اس ـــر همی ب
ـــازمان  ـــط س ـــترک توس ـــور مش ـــه بط ـــن آیین نام ای
ـــه و  ـــی تهی ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــه و وزارت ام برنام
دســـتگاه های اجرایـــی موظفنـــد متناســـب بـــا آن 

ـــد. ـــل آورن ـــات الزم را بعم اقدام

دلنوشته

ای زن وجودت  از نگاه  ،
نیم مردان در گذرگاهان ،

طعمه ایست ،
برای نامحرمان ، 

جنس وجودت بهانه ایست ،
برای محدودیت  ،

وگناه ،
ولی عصاره وجودت ،

هستی بخش ،
حیات است ،

در اندیشه ام  ،
از نیم مردانی که ،

وجودش ،
از وجودت ،

به وجود آمده ،
چرا هراسانند  از حضورت ،

در میان هیاهوی ،
هزاران  رهگذران ،

)اکبرعظیمنیا(
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سخنگوی تعزیرات اعالم کرد:

جریمه میلیاردی 
برای ۸ قاچاقچی گازوئیل 

از  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان  ســخنگوی 
ــرین و  ــرای مباش ــی ب ــارد ریال ــت ۳4 میلی محکومی

حاملیــن گازوییــل قاچــاق خبــر داد. 
ــی در ایــن  ــه گــزارش ایســنا، سیدیاســر رایگان ب
ــزار و 5۳۸  ــف ۱۳۱ ه ــا کش ــرد: ب ــار ک ــاره اظه ب
ــر  ــتگاه تانک ــار دس ــاق از چه ــل قاچ ــر گازوئی لیت
حمــل ســوخت توســط ماموریــن نیــروی انتظامــی، 
ــه تخلفــات قاچــاق کاال  شــعبه چهــارم رســیدگی ب
و ارز تعزیــرات اصفهــان رســیدگی بــه پرونــده را بــه 

ــت. ــده گرف عه
ــیدگی  ــس از رس ــور پ ــعبه مذک ــزود: ش وی اف
بــه ایــن پرونــده و احــراز تخلــف، حکــم بــه ضبــط 
حامــل  خودروهــای  و  شــده  کشــف  گازوئیــل 
محمولــه صــادر و هشــت متخلــف پرونــده را نســبت 
ــارد  ــت ۳4 میلی ــه پرداخ ــام وارده ب ــزان اته ــه می ب

ــرد. ــوم ک ــدی محک ــه نق ــال جریم ری

انتصاب سرپرست جدید
 CNG مدیریت طرح های 

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش مدیرعام
نفتــی ایــران در حکمــی محمدحســین باقــری 
طرح هــای  مدیریــت  سرپرســت  به عنــوان  را 

کــرد.  منصــوب  ســی ان جی 
ویس کرمــی  کرامــت  فــارس،  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران در حکمــی محمدحســین باقــری 
طرح هــای  مدیریــت  سرپرســت  به عنــوان  را 

کــرد. منصــوب  ســی ان جی 
ــده  ــی آم ــوی ویس کرم ــادره از س ــم ص در حک
اســت: »بــا توجــه بــه گســترش بخــش ســی ان جی 
ــور در  ــاالی کش ــوان ب ــل و ت ــت حمل ونق در صنع
ــی ان جی کــه اقــدام موثــری  ــت س ــعه صنع توس
در راســتای جهــش تولیــد و بســتری مناســب 
ــی  ــور و آلودگ ــن موت ــرف بنزی ــش مص ــرای کاه ب
ــا  ــی رود ب ــار م ــود انتظ ــد ب ــت خواه ــط زیس محی
ــارکت  ــب مش ــتمر و جل ــالش مس ــزی، ت برنامه ری
همــکاران متعهــد، متخصــص و کارآزمــوده در ســتاد 
ــه و تحقــق ایــن  و مناطــق در انجــام وظایــف محول

ــید.« ــد باش ــق و موی ــر، موف ــئولیت خطی مس
ــه حســن  ــات صادقان ــم از خدم ــن حک وی در ای
ــکر و  ــمت تش ــن س ــدی ای ــول تص ــور در ط قلی پ

ــرد. ــی ک قدردان

قائم مقام شهردار تبریز مطرح کرد:
موانع پروژه های کالن شهری رفع می شود

ـــش روی  ـــع پی ـــع موان ـــی و رف ـــز از بررس ـــهردار تبری ـــام ش ـــم مق قائ
ســـه پـــروژه کالن شـــهری در ســـال ۹۹ خبـــر داد و افـــزود:   در جلســـه ای 
ـــد،  ـــزار گردی ـــهری برگ ـــروژه کالن ش ـــه پ ـــکار س ـــور پیمان ـــا حض ـــه ب ک
ـــت  ـــان والی ـــز، اتوب ـــزرگ تبری ـــارک ب ـــای پ ـــع پروژه ه ـــکالت و موان مش
ـــات الزم  ـــی و تصمیم ـــماره ۲، بررس ـــهری ش ـــماند ش ـــن پس ـــز دف و مرک

ـــد  ـــاذ ش اتخ
ـــوق  ـــب ف ـــالم مطل ـــا اع ـــایی ب ـــول موس ـــهریار، رس ـــزارش ش ـــه گ  ب
افـــزود: پـــارک بـــزرگ تبریـــز در محـــدوده ورودی شـــهر بـــه عنـــوان 
ـــت  ـــده اس ـــرح ش ـــز، مط ـــهر تبری ـــی ش ـــت  محیط ـــروژه زیس ـــن پ بزرگتری
ـــار  ـــی از آن در اختی ـــده و بخش ـــک ش ـــی از آن تمل ـــمت اعظم ـــه قس ک
ـــرای  ـــد اج ـــارک رون ـــن پ ـــکالت ای ـــی مش ـــه برخ ـــت ک ـــبزیکاران اس س

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــروژه م پ
ـــال  ـــهری در س ـــروژه کالن ش ـــن پ ـــز، دومی ـــهردار تبری ـــام ش ـــم مق قائ
ـــر  ـــوان و خاط ـــهری عن ـــماندهای  ش ـــن پس ـــماره ۲ دف ـــلول ش ۹۹ را س
ـــروژه،  ـــن پ ـــکار ای ـــوان پیمان ـــه عن ـــا ب ـــرار گاه خاتم االنبی ـــرد: ق ـــان ک نش

ـــرد. ـــش می ب ـــرعت آن را پی ـــت و س ـــا جدی ـــده و ب ـــل ش وارد عم
ــز  ــه در تبریـ ــنتی زبالـ ــن سـ ــم از دفـ ــد: می خواهیـ ــادآور شـ او یـ
فاصلـــه بگیریـــم و پســـماندهای شـــهری تبریـــز در ســـلول های 
مشـــخص دفـــن شـــوند کـــه هـــم شـــیرابه های آنهـــا قابـــل کنتـــرل 
ـــری  ـــهر جلوگی ـــط ش ـــده در محی ـــای آالین ـــد گازه ـــم از تصاع ـــد و ه باش

شـــود.
قائـــم مقـــام شـــهردار تبریـــز اتوبـــان والیـــت را ســـومین پـــروژه 
ـــت  ـــان والی ـــت:  اتوب ـــوان داش ـــته و عن ـــال ۹۹ دانس ـــهر در س ـــی ش حیات
در راســـتای پدافنـــد غیرعامـــل و بـــرای خـــروج از شـــهر در مواقـــع 
ـــه  ـــورت گرفت ـــی ص ـــق طراح ـــه  طب ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــی طراح بحران
بـــا ۷ کیلومتـــر طـــول می توانـــد مســـیر میـــدان رودکـــی تـــا کـــوی 
ـــل  ـــر متص ـــاده اه ـــه ج ـــداد آن ب ـــش داده و امت ـــرزداران را پوش ـــر، م نص
ـــمار  ـــه ش ـــی ب ـــع بحران ـــن در مواق ـــی مطمئ ـــک خروج ـــه ی ـــود ک ـــی ش م

ـــی رود. م
ـــد  ـــرر ش ـــم مق ـــاز ه ـــز ب ـــروژه نی ـــن پ ـــا ای ـــاط ب ـــه داد: در ارتب او ادام
ـــین آالت متناســـب  ـــش و روی کار آوردن ماش ـــا افزای ـــک، ب ـــار تمل در کن
ــان  ــاز اول اتوبـ ــرداری فـ ــاهد بهره بـ ــال شـ ــکار، امسـ ــط پیمانـ توسـ

ـــیم. ـــت باش والی

چرا فقط چند نفر می توانند
 نهاده های دامی را وارد کنند؟! 

ــار واردات  ــه انحصـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
ـــط  ـــرا فق ـــد: چ ـــر ش ـــل از آن متذک ـــکالت حاص ـــی و مش ـــای دام نهاده ه
ـــن  ـــر ای ـــد؟! اگ ـــی را وارد کنن ـــای دام ـــاده ه ـــد نه ـــر می توانن ـــد نف چن

ـــت؟  ـــس چیس ـــت پ ـــا نیس ـــمش مافی اس
بـــه گـــزارش فـــارس، محمدرضـــا پورمحمـــدی در جلســـه ســـتاد 
اقتصـــاد مقاومتـــی اســـتان کـــه بـــا حضـــور وزیـــر صمـــت تشـــکیل 
شـــد، اظهـــار کـــرد: بـــا وجـــود همـــه مشـــکالت بـــا تـــالش همـــه 
ـــای مهمـــی در اســـتان  ـــردم کاره مســـووالن اســـتان و همراهـــی آحـــاد م

ــت. ــه اسـ ــورت گرفتـ ــرقی صـ آذربایجان شـ
ـــه دوم  ـــدی رتب ـــای تولی ـــزود: ســـال گذشـــته در توســـعه واحده وی اف
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب ـــه اول کش ـــد رتب ـــای جدی ـــاد واحده و ایج
دادیـــم و صـــادرات غیرنفتـــی اســـتان در ســـال گذشـــته 5۱ درصـــد 

ـــت. ـــته اس ـــش داش افزای
ــای  ــرد: در بخش هـ ــان کـ ــال خاطرنشـ ــن حـ ــدی در عیـ پورمحمـ
در  را  مطلوبـــی  رونـــد  هـــم  خدمـــات  و  کشـــاورزی  عمرانـــی، 

بودیـــم. شـــاهد  آذربایجان شـــرقی 
ـــود  ـــد خ ـــه عه ـــرد: ب ـــت ک ـــت درخواس ـــر صم ـــوول از وزی ـــن مس ای
نســـبت بـــه تفویـــض اختیـــارات الزم بـــه مســـووالن اســـتان وفـــادار 
باشـــد؛ چـــرا کـــه بســـیاری از مشـــکالت بـــا تفویـــض اختیـــار قابـــل 

ـــت. ـــل اس ح
ایـــن مســـوول بـــا اشـــاره بـــه انحصـــار واردات نهاده هـــای دامـــی 
ــر  ــد نفـ ــط چنـ ــرا فقـ ــد: چـ ــر شـ ــل از آن متذکـ ــکالت حاصـ و مشـ
می تواننـــد نهـــاده هـــای دامـــی را وارد کننـــد؟! اگـــر ایـــن اســـمش 

مافیـــا نیســـت پـــس چیســـت؟

شهر و شورا

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
ــی بخشــی  ــات اجرای ــاز عملی شهرســازی از آغ
از ۱۷0 هــزار واحــد مســکونی موضــوع تفاهــم 
ــرورش از دوشــنبه  ــوزش و پ دو وزارت راه و آم

ــر داد. ــت خب ۱5 اردیبهش
بــه گــزارش مهر، محمــود محمــودزاده از آغاز 
ــرح  ــای ط ــی از واحده ــی بخش ــات اجرای عملی
اقــدام ملــی مســکن، موضــوع تفاهم نامــه وزارت 
ــرورش  ــوزش و پ ــا وزارت آم ــازی ب راه و شهرس
ــا وزارت  ــه ب ــرو تفاهم نام ــت: پی ــر داد و گف خب
ــزار  ــداث ۱۷0 ه ــرای اح ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــی  ــات اجرای ــان، عملی واحــد مســکونی فرهنگی
بخشــی از واحدهــای مســکونی فرهنگیــان، 

ــود. ــاز می ش ــت، آغ ــنبه ۱5 اردیبهش دوش
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی ادامــه داد: تمامــی فرهنگیانــی 
ــد،  ــی بودن ــکن مل ــت مس ــی دریاف ــه متقاض ک
پاالیــش و افــراد واجــد شــرایط، مشــخص 
شــده اند و بــر اســاس ظرفیتــی کــه هــر کــدام 
ــی  ــذاری اراض ــکان واگ ــد ام ــتان ها دارن از اس
بــه طــرح اقــدام ملــی در دســت بررســی قــرار 
دارد. در برخــی از اســتان ها، بررســی ها انجــام 
ــت و  ــه اس ــص یافت ــاز تخصی ــی موردنی و اراض
ــت  ــرار اس ــت ۹۹ ق ــنبه ۱5 اردیبهش روز دوش
ــس  ــکل ویدئوکنفران ــه ش ــم ب ــن مراس ــا ای ت

کلنگ زنــی شــود.

ستادملیکرونادربارهاجارهبها
تصمیممیگیرد

معــاون وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص 

ــاره  ــن ب ــرد: در ای ــالم ک ــا، اع ــاره به ــازار اج ب
ــه  ــا ارائ ــی کرون ــتاد مل ــه س ــنهادی را ب پیش
کردیــم و آنچــه کــه ایــن ســتاد تصویــب کنــد، 
ــن خصــوص،  ــرا در ای ــل اســت. زی ــالک عم م
دســتگاه های مختلــف اظهارنظــر می کننــد.

آخرینوضعیتغربالگریمتقاضیان
طرحملیمسکن

ــت  ــن وضعی ــودزاده در خصــوص آخری محم
احــداث 400 هــزار واحــد مســکونی طــرح 
ــا ۷  ــرای دهک هــای 4 ت ــی مســکن ب ــدام مل اق
ــاح بخشــی  ــان افتت ــی زم ــدی، و پیش بین درآم
ــه  ــاره دو مرحل ــرد: در این ب ــالم ک ــا، اع از آن ه
اول  انجــام و پاالیش هــای مرحلــه  ثبت نــام 
ــود  ــامانه ب ــه س ــتعالم از س ــی و اس ــه بررس ک
انجــام شــد و بــرای پاالیــش چهــارم کــه شــرط 
ســکونت بــود، متقاضیــان بــه اســتان های محــل 

ســکونت معرفــی شــدند. بخشــی از ایــن تعــداد 
کــه حــدود 50 هــزار نفــر بودنــد قبــل از بحــران 
ــکیل و  ــتان ها تش ــان در اس ــا، پرونده هایش کرون

ــد. ــام ش ــداد، انج ــن تع ــای ای ــع بندی ه جم
وی افــزود: بــه لحــاظ محدودیتــی کــه 
تاریخــی  بایــد  آورد  پیــش  کرونــا  بحــران 
ــد  ــان واج ــر متقاضی ــا دیگ ــود ت ــخص ش مش
شــرایط بتواننــد تشــکیل پرونــده دهنــد و 
چنانچــه همــه مــوارد بــرای آنهــا کامــل باشــد 
ــرادی  ــن اف ــد. همچنی ــه کنن ــک مراجع ــه بان ب
آنهــا  بیشــتر  اعتــراض داشــتند کــه  کــه 
ــابهت  ــرم ج و مش ــودن ف ــز ب ــه قرم ــوط ب مرب
ــوی  ــه از س ــی ک ــا پیگیری های ــود، ب ــمی ب اس
ــد،  ــام ش ــکن انج ــن و مس ــی زمی ــازمان مل س

ــد. ــض ش ــتان ها تفوی ــه اس ــرل ب ــن کنت ای
ــون، وزارت  ــودزاده، هم اکن ــه محم ــه گفت ب
راه و شهرســازی، اطالعــات ثبت نام شــدگان 

اختیــار  در  را  مســکن  ملــی  اقــدام  طــرح 
ــش  ــوص پاالی ــا در خص ــرار داده ت ــتان ها ق اس
و بررســی ها، اســتان ها خــود رأســا کنتــرل 
کننــد و چنانچــه اشــتباهی انجــام شــده، 

ــد. ــالح کنن اص
یــادآور  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ــک  ــدود ی ــه ح ــرح ک ــه دوم ط ــد: در مرحل ش
میلیــون و ۳60 هــزار نفــر در آن ثبت نــام 
کردنــد بیــش از 500 هــزار نفــر از طریــق 
ســامانه اینترنتــی و بیــش از ۸00 هــزار نفــر از 
طریــق پیامــک ثبــت نــام کردنــد. آنهایــی کــه 
از طریــق ســامانه اینترنتــی، ثبــت نــام کردنــد، 
ــده  ــت ش ــامانه ثب ــل روی س ــان کام اطالعاتش
ــال  ــا در ح ــات آنه ــش اطالع ــل پاالی و مراح
انجــام اســت کــه نتایــج پاالیــش ایــن عــده تــا 

ــود. ــالم می ش ــاه اع ــت م ــان اردیبهش پای

تکمیلثبتنامپیامکیها،حضوری
دراداراتراهوشهرسازی

از  تعــدادی  آن  گفــت:  محمــودزاده 
ــام  ــک ثبت ن ــق پیام ــه از طری ــی ک متقاضیان
ــا پایــان مــاه شــرایط مراجعــه  کرده انــد اگــر ت
حضــوری مهیــا شــود بایــد نســبت بــه تکمیــل 
ــه  ــد. ب ــدام کنن ــود اق ــات خ ــدارک و اطالع م
نظــر می رســد بســیاری از شــهرها از نظــر 
ــالم  ــفید اع ــهرهای س ــوان ش ــتی به عن بهداش
شــوند کــه در آن شــهرها مشــکلی از نظــر 
مراجعــه و تکمیــل مــدارک وجــود نــدارد کــه 
بــه زودی بــه متقاضیــان بــرای مراجعــه اعــالم 

ــد. ــد ش خواه

معاون وزیر راه خبر داد

آغاز ساخت ۱۷0 هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

ــهری  ــت ش ــت: مدیری ــران گف ــهردار ته ش
ــکلی  ــر ش ــه ه ــد ب ــد نمی خواه در دوره جدی

ــد.  ــی کن درآمدزای
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــدار و  ــران در دی ــهردار ته ــی ش ــروز حناچ پی
گفت وگــو بــا تعــدادی از کارآفرینــان و فعــاالن 
اقتصــادی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســال گذشــته با 
ــت از  ــد دول ــزان درآم ــد می ــای جدی تحریم ه
نفــت، بــه حداقــل رســید و شــهرداری تهــران 
ــت،  ــرار گرف ــا ق ــن فض ــر ای ــت تأثی ــم تح ه
جدیــد  دوره  در  شــهری  مدیریــت  گفــت: 
ــه هــر شــکلی درآمدزایــی کنــد  نمی خواهــد ب
و چارچوب هایــی دارد. بــه همیــن دلیــل امــروز 
ــم.  ــه می کنی ــختی را تجرب ــی س ــرایط مال ش
اداره شــهرداری تهــران حداقــل نیــاز بــه اعتبــار 
ــان دارد  ــارد توم ــا ۸0 میلی ــن 50 ت ــه بی روزان
بــا ایــن وجــود شــهرداری در دوران کرونــا 
فعالیــت خــود را ادامــه داد؛ بــرای نمونــه 
ــا ۸0 درصــد  ــاوگان حمــل و نقــل عمومــی ب ن
ــا  ــه تنه ــرد، در حالیک ــت می ک ــت فعالی ظرفی
۱0 درصــد مســافران همیشــگی از آن اســتفاده 

می کردنــد.
نقــد کــه  ایــن  شــهردار تهــران دربــاره 
ــت«  ــش باالس ــه های ــران هزین ــهرداری ته »ش
ــده  ــالش ش ــت و ت ــاد وارد اس ــن انتق ــت: ای گف
ــرف  ــدودی برط ــا ح ــکل ت ــن مش ــه ای ــت ک اس
شــود، بدنــه شــهرداری ســنگین اســت هــر چنــد 
کــه حقــوق بگیــران شــهرداری از ابتــدای مدیریت 
جدیــد از 6۷ هــزار بــه 6۲ هــزار نفــر رســیده، امــا 
ــب  ــام جوان ــت تم ــا رعای ــه ب ــن زمین ــد در ای بای

ــم. ــالش کنی ــتر ت ــانی بیش ــی و انس اخالق
شــهردار تهــران بــا اشــاره بــه ارائــه الیحــه 
ــرای  ــران ب ــهر ته ــورای ش ــه ش ــی ب دوفوریت
ــرد:  ــد ک ــهرداری تاکی ــی ش ــع مال ــع موان رف
مــا بــه دنبــال کســب درآمــد بــه هــر بهانــه ای 
نیســتیم، چــرا کــه بعضــی مســیر های درآمــد 

ــد. ــیب می زن ــهر آس ــه ش ــی ب زای
حمایتشهرداریازاستارتآپها

و  »همــکاری  دربــاره  تهــران  شــهردار 
ــت: سیاســت  ــا گف ــتارت آپ« ه ــت از اس حمای
اســتارت  از  حمایــت  شــهری  مدیریــت 
ــر  ــا پیگی ــتا م ــن راس ــت، در همی ــا اس آپ ه

ــهری« در  ــات ش ــه خدم ــازی ارائ »هوشمندس
ــرای  شــهر تهــران هســتیم. حتــی الیحــه ای ب
ــهر  ــورای ش ــه ش ــاده و ب ــا آم ــت از آن ه حمای

ــت. ــده اس ــه ش ــران ارائ ته
سرایمحالتبایدمطالباتمردمرابه

مدیریتشهریمنتقلکنند
حناچــی دربــاره »درآمدزایــی از ســرای 
محــالت« گفــت: از ســرای محالت به انــدازه ای 
ــود و  ــب نمی ش ــی کس ــد مال ــد، درآم ــه بای ک
ــر  ــی موث ــرای درآمدزای ــی ب ــای فعل مکانیزم ه
ــی  ــای مدن ــد نهاد ه ــر می رس ــه نظ ــت. ب نیس
بایــد بیشــتر تــالش کننــد و خواســته های 
ــد  ــت شــهری منتقــل کنن ــه مدیری ــردم را ب م
ــود. در  ــی ش ــات اجرای ــه تصمیم ــل ب ــا تبدی ت
عیــن حــال بایــد قبــول کــرد کــه نزدیکتــر از 
ــردم در شــرایط  ــه م ــن ســرا های محــالت ب ای
فعلــی وجــود نــدارد کــه اطالعــات بســیار 
ــوان از آن  ــد و می ت ــهروندان دارن ــی از ش خوب
ــهروندان  ــه ش ــتر ب ــی بیش ــات ده ــرای خدم ب

ــرد. ــتفاده ک اس
ساختوسازبهمعنیشهرفروشینیست

ــح  ــی توضی ــم فروش ــاره تراک ــی درب حناچ
ــرد،  ــا ســاختن اداره ک ــوان شــهر را ب داد: می ت
ــه  ــم فروخت ــه تراک ــارج از برنام ــد خ ــا نبای ام
شــود. شــهرداری در دوره مدیریــت جدیــد 
تــالش کــرده اســت هــم طبــق برنامــه تراکــم 
بفروشــد و هــم آن را بــه قیمــت واقعــی و نــه به 
نصــف قیمــت و ارزان ارائــه دهــد. هــم اکنــون 
در تهــران قیمــت تراکــم معــادل قیمــت زمیــن 

ــمت  ــه س ــهرداری ب ــه ش ــن زمین ــت. در ای اس
ــد. ــت می کن ــادل حرک تع

لوایحدرآمدزابرایشهرداری
حناچــی بــه درآمد هــای پایــدار جدیــد 
دو  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  شــهرداری 
الیحــه در مجلــس تصویــب شــد یکــی الیحــه 
ــای  ــه زودی ایراد ه ــه ب ــدار ک ــای پای درآمد ه
وارده شــورای نگهبــان بــر آن برطــرف خواهــد 
شــد و دیگــری مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت 
ــر ارزش  ــات ب ــد مالی ــوم درآم ــک س ــه از ی ک
ــا  ــید و مطمئن ــد رس ــه 4 از ۹ درص ــزوده، ب اف
ایــن دو الیحــه در افزایــش درآمــد شــهرداری 

ــت. ــد داش ــر خواه ــادی تاثی ــرایط ع در ش
تهرانمقصدگردشگریاست

ــک  ــوان ی ــه عن ــران ب ــل ته ــه »تبدی او ب
مقصــد گردشــگری« اشــاره کــرد و گفــت: 
تهــران از نظــر جاذبــه گردشــگری چیــزی کــم 
نــدارد، امــا در زمینــه شناســاندن آن بــه مــردم 
کــم کاری شــده، مدیریــت شــهری تــالش 
جدیــدی  موزه هــای  جدیــد  دوره  در  کــرد 
ــل  ــر تهــران تبدی ــا اگ ــد و قطع ــدازی کن راه ان
بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل شــود بســیاری 
از مشــکالت شــهر برطــرف خواهــد شــد و 
درآمد هــای خوبــی هــم بــه شــهر تهــران 

ــد. ــد ش ــق خواه تزری
۱۶۷تومانهزینهامحایهرکیلوزباله

ــه«  ــاره »کســب درآمــد از زبال حناچــی درب
ــوزه«  ــن ح ــه ای ــی ب ــش خصوص و »ورود بخ
ــت  ــم دس ــون ه ــران اکن ــه در ته ــت: زبال گف

ــت  ــت بازیاف ــد پذیرف ــا بای ــت، ام ــکار اس پیمان
زبالــه مســیر طبیعــی خــود را طــی نمی کنــد. 
مبنــای طــرح جامــع پســماند کــه قــرار اســت 
اجــرا شــود ایــن اســت کــه زبالــه تولیــد شــده 
ــه  ــرای آن برنام ــد ب ــذاری و بع را اول ارزش گ
ــر  ــور ب ــه در کش ــرانه زبال ــد. س ــزی می کن ری
خــالف تبلیغــی کــه می شــود خیلــی بــاال 
زباله هــای  ارزش  حــال  عیــن  در  نیســت. 
همــه مناطــق شــهر یکــی نیســت مثــال ارزش 
ــل  ــا قاب ــا ۱۲ اساس ــک ب ــه ی ــای منطق زباله ه
مقایســه نیســت. قیمــت متوســط امحــای 
ــم  ــه رق ــت ک ــان اس ــی ۱6۷ توم ــه کیلوی زبال

ــت. ــی اس ــبتا باالی نس
۶۰درصداتوبوسرانیخصوصیاست

ســازی  »خصوصــی  دربــاره  حناچــی 
اتوبوســرانی« گفــت: درحــال حاضــر 60 درصــد 
اتوبوســرانی در اختیــار بخــش خصوصــی اســت، 
ــی اســت  ــه باالی ــن بخــش یاران ــا مشــکل ای ام
کــه پرداخــت می شــود و مدیریــت شــهری بــه 
ــا و شــرایط اقتصــادی  ــل برخــی مخالفت ه دلی
کشــور اجــازه نــدارد ایــن یارانــه را تعدیــل کنــد.
پیشنهادیبرایجایگزینپلمبواحد

ــد »اجــاره  ــن پیشــنهاد هایی مانن او همچنی
ــتفاده اداری  ــه اس ــی ک ــکونی »های ــالک مس پ
می شــوند را قابــل تأمــل خوانــد و گفــت: ایــن 
پیشــنهاد خوبــی اســت و بهتــر از پلمــب واحــد 

اســت کــه فعــال اجــرا می شــود.
استقبالشهرداریتهرانازپیشنهادهای

منجربهدرآمدزایینمایشگاهآفتاب
حناچــی دربــاره اســتفاده از »نمایشــگاه 
آفتــاب » گفــت: مدیریــت شــهری قصــد 
ایــن  بــه  را  ملــی  نمایشــگاه های  داشــت 
اتــاق  اگــر  امــا  کنــد،  منتقــل  مجموعــه 
ــا  ــه را ب ــن مجموع ــد ای ــران بتوان ــی ته بازرگان
ــاند  ــی برس ــه درآمدزای ــود ب ــنهاد های خ پیش
مدیریــت شــهری از آن اســتقبال می کنــد.
تنها۱۵درصدبیلبوردهایتبلیغاتی

متعلقبهشهرداریاست
از  درآمــد  کســب  دربــاره  پایــان  در  او 
شــهرداری  گفــت:  تبلیغاتــی  بیلبورد هــای 
تهــران ۱5 درصــد بیلبورد هــا را در اختیــار 
ــتر  ــم در بیش ــا ه ــن بیلبورد ه ــه ای دارد. البت
ــال  ــن ح ــا در عی ــتند. ام ــی نیس ــع خال مواق
ــهرداری  ــای ش ــه در بیلبورد ه ــده ک ــالش ش ت
تبلیغــات مرتبــط بــا مناســبت ها و شــرایط روز 

ــد. ــته باش ــود داش ــور وج کش

حناچی در دیدار با فعاالن اقتصادی مطرح کرد؛

نباید به هر قیمتی درآمدزایی کنیم

 امورخیریه اداره اوقاف وآگهی مزایده  

به نمایندگی از موقوفات تعدادی از رقبات را به اجاره واگذار نماید دواطلبان جهت شرکت در مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر  خیریه ناحیه دو شهرستان تبریز امور اداره اوقاف و
 :تماس حاصل فرمایند 33251299امورخیریه مراجعه و یا با شماره تلفن  اداره اوقاف و به اداره اوقاف واقع در خیابان آزادی جنب مسجد طوبی پارک مفاخر، 28/02/1399تاریخ  تا

 (())مشخصات مورد اجاره

 توضیحات آدرس مبلغ اجاره ماهیانه  به ریال مربع( )متر مساحت مورد اجاره نام موقوفه ردیف

 خالی خیابان اشرفی الله 6000000 15 مغازه چهارده معصوم الله 1

 (نوبت دوم)بافتوت  حسن عبد فلکه بزرگ جنب مسجد شهرک نور 11000000 20 مغازه مسجدامیرالمومنین 2

 (فرهنگی کتابفروشی امور) خالی جنب اداره کل 90000000 220 مغازه ارفع الملک 3

 خالی مسجد چهارده معصومشهرک پرواز زیرزمین  27000000 79 مغازه چهارده معصوم پرواز 4

 نجفی -کلینیک پزشکی  شهرک پرواز زیرزمین مسجد چهارده معصوم 60000000 360 ساختمان پزشکی چهارده معصوم پرواز 5

 )اجاره سالیانه(خالی  باسمنج خیابان باکری جنب اتوبان زنجان تبریز 75000000 4427 زمین خالی باسمنج 6

 )سالیانه( حسین غفوری خسروشاه 530000 - 470000 روز 16ساعت آب از  6 قنات شاهی مسجدین ویجویه 7

 )سالیانه( حسین غفوری خسروشاه 18000000 - 15000000 روز 22ساعت از  12 قنات حاج فرج مسجد باال کوچه و لیل آباد 8

 )سالیانه(حسین غفوری  خسروشاه 1500000 -  1300000 روز 16ساعت از  36 قنات دیلمان لیل آباد مسجد باال کوچه و  9

 

آگهی فقدان سند مالکیت

ششــدانگ پــاک 5241 فرعــی از 1 
اصلــی واقــع در هریــس بخــش 47 تبریــز 
ذیــل ثبــت 344 صفحــه 181 دفتــر جلــد 
6 اداری بنــام آقــای محمــد قاســم توکلــی 
ــنامه 27  ــماره شناس ــه ش ــوکل ب ــد ت فرزن
متولــد   1739358236 ملــی  و شــماره 
مالکیــت  ســند  و  ثبــت   1316/02/04
دفترچــه ای بــه شــماره ســریال 105546 
ــر  ــت و براب ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ص
ــک ســند تحــت پــاک مذکــور  اعــام مال
ــود  ــان مفق ــازه ایش ــرقت از مغ ــت س بعل
گردیــده اســت و دارای ســابقه رهنــی 
و بازداشــتی نمیباشــد. فلــذا مراتــب در 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئیی ــرای م اج
نوبــت  یــک  وامــاک در  اســناد  ثبــت 
آگهــی مــی شــود هرکــس ادعایــی نســبت 
انجــام  یــا  مالکیــت  بــه وجــود ورقــه 
ــی  ــود دارد م ــزد خ ــه را ن ــه معامل هرگون
انتشــار  از  پــس  روز   10 ظــرف  توانــد 
همــراه  بــه  را  خــود  اعتــراض  آگهــی، 
ثبــت  اداره  بــه  کتبــا  مثبتــه  مــدارک 
ــد  ــلیم نمای ــس تس ــاک هری ــناد و ام اس
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت 
ــبت  ــراض، نس ــول اعت ــدم وص ــور و ع مزب
ــدام  ــی اق ــت المثن ــه صــدور ســند مالکی ب
ــت  ــارج از مهل ــه خ ــات واصل ــه اعتراض و ب

ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی
تاریخانتشار:۱399/۰2/۱4

سرپرستادارهثبتاسنادوامالک
هریس

مالف:۱3۸تاریخانتشار:99/۰2/۱4

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا   
ــه  ــد محمــد تقــی ب ــه آقــای محمــد حســین الهامــی اصــل فرزن بدینوســیله ب
ــن  ــروی تامی ــمالی روب ــران ش ــز قط ــانی تبری ــه نش ــی 1709923237 ب ــد مل ک
ــه عنــوان ضامــن تســهیات ابــاغ  اجتماعــی 8 متــری اول کاشــی 7 طبقــه 5 ب
مــی گــردد کــه بانــک رفــاه کارگــران شــعبه پاســتور جدیــد تبریــز جهــت وصــول 
مبلــغ 3/428/679/449 ریــال بانضمــام خســارت تاخیــر تأدیــه از بابــت قــرارداد 
بانکــی شــماره: 2- 1569391 - 5310 - 329  مورخــه 1397/12/20  تنظیمــی 
ــخ 1398/12/08  ــا بتاری ــدون رب ــی ب ــات بانک ــون عملی ــاده 15 قان ــرای م در اج
اقــدام بــه صــدور اجرائیــه نمــوده و پرونــده اجرائــی کاســه 9806249 در ایــن 
اداره تشــکیل و طبــق گــزارش مورخــه 1398/12/18 مامــور پســت تبریــز، آدرس 
شــما جهــت ابــاغ اوراق اجرایــی شناســایی نشــده و بانــک نیــز اعــام نمــوده کــه 
ــاغ  ــت اب ــد آدرس شــما را جه ــی اطــاع اســت و نمــی توان ــگاه شــما ب از اقامت
واقعــی معرفــی نمایــد، لــذا بــه تقاضــای بســتانکار و طبــق مــاده مــاده 18 آییــن 
ــاغ اجرائیــه محســوب مــی  ــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه روز اب نامــه اجــرا از تاری
ــدام ننمائیــد  ــه پرداخــت بدهــی خــود اق شــود چنانچــه ظــرف ده روز نســبت ب

عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.
رئیسادارهاجرایاسنادرسمیتبریز

اسماعیلعبدالهی

اداره اواقف و امور خیرهی
شناسهآگهی:۸299۱۸

تاریخانتشار:۱399/۰2/۱4
)روزنامهعجبشیر(

آگهی مزایده اداره اوقاف و امور خیریه



یک شنبه 14 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 719 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
کمک 3۹0 میلیون تومانی سران قوا 

به ستاد دیه

ســران قــوای مجریــه، قضاییــه و مقننــه در 
ــون  ــادل ۳۹0 میلی ــی مع ــدای مبلغ ــا اه ــوع ب مجم
تومــان در آییــن گلریــزان مجــازی ســتاد دیــه 
کشــور، ویــژه مــاه مبــارک رمضــان مشــارکت 

داشــتند. 
ــر  ــتای کاهــش خط ــزارش ایســنا، در راس ــه گ ب
ــن  ــال خیری ــه امس ــا اگرچ ــروس کرون ــال وی انتق
ــی  ــور فیزیک ــزان حض ــوی گلری ــای معن در آیین ه
ــپری  ــای س ــا در روزه ــاری آن ه ــا همی ــد، ام ندارن
ــال های  ــد س ــه مانن ــدا ب ــی خ ــاه مهمان ــده از م ش

ــداوم دارد. ــان ت ــل همچن قب
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی بســـیاری از 
ــده در  ــزار شـ ــزان برگـ ــن های گلریـ ــق جشـ طریـ
زنـــده  یـــا جشـــن های  اســـتانی  شـــبکه های 
ـــدی  ـــغ نق ـــی مبال ـــبکه های اجتماع ـــه ش ـــوط ب مرب
ـــتاد  ـــن س ـــی ای ـــاب های اختصاص ـــه حس ـــود را ب خ
مردمـــی در اســـتان ها واریـــز و رمضـــان امســـال 
ـــور  ـــد حض ـــدان دردمن ـــان آزادی دربن ـــز در احس نی
ـــا  ـــن کمک ه ـــمار ای ـــه در ش ـــد ک ـــمگیری دارن چش
می تـــوان بـــه اهـــدای مبلـــغ ۲۷0 میلیـــون 
ــی، بـــذل کمـــک  تومانـــی حجت االســـالم روحانـ
۷0 میلیـــون تومانـــی آیـــت اهلل رییســـی و واریـــز 
ـــی  ـــی الریجان ـــر عل ـــی دکت ـــون تومان کمـــک 50 میل

اشـــاره داشـــت.
امـــروز  بـــه  تـــا  ایـــن،  بـــر  افـــزون 
مجموعه هایـــی متعـــددی چـــون کمیتـــه امـــداد 
ــی  ــز مبلغـ ــا واریـ ــم بـ ــی )ره( هـ ــام خمینـ امـ
ــی  ــاق  بازرگانـ ــان، اتـ ــون تومـ ــادل 50 میلیـ معـ
ایـــران بـــا کمـــک ۱۱0 میلیـــون تومـــان و 
همچنیـــن اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
ــغ ۱00  ــص مبلـ ــا تخصیـ ــران بـ ــاورزی تهـ کشـ
میلیـــون تومـــان در ایـــن امـــر خداپســـندانه 

مشـــارکت داشـــتند.

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی 
امسال برگزار نمی شود

ــران در  ــوری اســالمی ای ــن جمه شــرکت راه آه
اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه نمایشــگاه بین المللــی 
ــال  ــته، امس ــع وابس ــی و صنای ــل ریل ــل و نق حم

ــد شــد.  ــزار نخواه برگ
ــرکت راه  ــی ش ــط عموم ــا، رواب ــزارش ایرن ــه گ ب
آهــن در اطالعیــه ای تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه 
ضــرورت تــالش همگانــی بــرای جلوگیــری از شــیوع 
ویــروس کرونــا و لــزوم پیــروی از دســتورالعمل های 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا مبنــی بــر ممنوعیــت 
هرگونــه تجمــع و نیــز بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی 
شــرکت هــای خصوصــی حمــل و نقــل ریلــی، 
شــرکت راه آهــن در ســال ۹۹برنامــه ای بــرای 
ــل  ــل و نق ــی حم ــن الملل ــگاه بی ــزاری »نمایش برگ

ــدارد. ــتور کار ن ــته« در دس ــع وابس ــی و صنای ریل
ــم  ــورت فراه ــد: درص ــی افزای ــه م ــن اطالعی ای
ــگاه  ــزاری نمایش ــرای برگ ــب ب ــه مناس ــدن زمین ش
ــأ  ــده)۱400(، اطــالع رســانی الزم متعاقب ســال آین

ــد. ــد ش ــام خواه انج

عضو کمیسیون امورداخلی کشور پیش 
بینی کرد:

امکان تصویب الیحه جامع قانون 
انتخابات در مجلس یازدهم

عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراهای 
ــه شــرایطی کــه پیــش  ــا توجــه ب مجلــس گفــت: ب
ــس  ــات در مجل ــون انتخاب ــع قان ــه جام ــد، الیح آم
ــم  ــس یازده ــد و مجل ــب نمی رس ــه تصوی ــم ب ده

ــاند.  ــه برس ــه نتیج ــه را ب ــن الیح ــد ای می توان
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد محمــودی شــاه 
نشــین در خصــوص سرنوشــت الیحــه جامــع قانــون 
انتخابــات، اظهــار داشــت: کارگروهــی بــرای بررســی 
الیحــه جامــع قانــون انتخابــات در کمیســیون 
ــکیل  ــس تش ــوراهای مجل ــور و ش ــی کش امورداخل
شــده بــود امــا بــه دلیــل برگــزاری انتخابــات 
و شــیوع ویــروس کرونــا امــکان فعالیــت ایــن 

ــد. ــا نش ــروه مهی کارگ
عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراهای 
مجلــس مجلــس بیــان کــرد: الیحــه جامــع قانــون 
ــس شــورای اســالمی  ــم مجل ــات در دوره ده انتخاب

امــکان بــه تصویــب رســیدن نــدارد.
ــان الزم  ــم زم ــس ده ــه مجل ــان اینک ــا بی وی ب
ــس  ــزود: مجل ــدارد، اف ــه را ن ــب الیح ــرای تصوی ب
ــات  ــون انتخاب ــع قان ــه جام ــد الیح ــم می توان یازده

ــاند. ــب برس ــه تصوی ــی و ب را بررس
محمــودی شــاه نشــین ادامــه داد: دو مرتبــه 
ــات مجلــس شــورای اســالمی  ــون انتخاب اصــالح قان
ــش  ــک بخ ــه ی ــده ک ــرح ش ــس مط ــرا در مجل اخی
آن پیــش از انتخابــات تصویــب و اجــرا شــد و 
اخیــرا نیــز طرحــی در مجلــس تصویــب شــده 
ــورد  ــه در م ــورد نحــوه گزارش هــای واصل ــه در م ک

ــت. ــان اس ــورای نگهب ــه ش ــا ب کاندیداه
نماینــده مــردم شــهریار، قــدس و مــالرد در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: قانونــی کــه پیــش 
ــب و  ــالمی تصوی ــورای اس ــس ش ــات مجل از انتخاب
ــات  ــا تخلف ــورد تشــدید برخــورد ب اجــرا شــد در م
ــه  ــد شــفافیت هزین ــواردی مانن ــود و م ــی ب انتخابات
ــه  ــز در آن اصالحی ــا نی ــی کاندیداه ــای انتخابات ه

ــت. ــود داش ــس وج ــات مجل ــون انتخاب قان
ــم  ــی دوره ده عضــو فراکســیون مســتقلین والی
مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: طرحــی 
ــات  ــون انتخاب ــالح قان ــوص اص ــرا در خص ــه اخی ک
ــارات  ــد اختی ــرای تحدی ــده، ب ــب ش ــس تصوی مجل
ــت،  ــن اس ــرای ای ــه ب ــت بلک ــان نیس ــورای نگهب ش
افــرادی کــه در مــورد کاندیداهــا گــزارش می دهنــد 

ــد ــزارش بدهن ــفاف گ ــتند و ش ــورت مس به ص

مرادی:
هم گرایی در کمک به هم نوع جلوه زیباتری

 از ماه رمضان را به نمایش می گذارد

نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد 
ــر شــده  ــه یکدیگــر نزدیــک ت کــه در مــاه رمضــان دل هــای مومنــان ب

و هــم بســتگی و وحــدت مســلمانان بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، احمــد مــرادی بــا اشــاره بــه تاثیــر مــاه رمضــان بــر 
ابعــاد مختلــف جامعــه و لــزوم کمــک بــه اقشــار آســیب پذیــر، بیــان کــرد: 
ــود.  ــوب می ش ــان ها محس ــازی انس ــرای خودس ــی ب ــان فرصت ــاه رمض م
همــواره در ایــن مــاه بــا حضــور مســلمانان در مســاجد و اماکــن مذهبــی 

شــاهد تقویــت ارتبــاط مســلمانان بیــش از گذشــته هســتیم.
وی اظهــار کــرد: در ایــن مــاه دل هــای مومنــان بــه یکدیگــر نزدیــک 
تــر شــده و هــم بســتگی و وحــدت مســلمانان بــه نمایــش گذاشــته مــی 
شــود. مــاه رمضــان فرصــت مناســبی اســت تــا از برخــی مســائل دنیــوی 

فاصلــه گرفتــه و تغییــرات در خــود ایجــاد کنیــم.
نماینــده مــردم بنــدر عبــاس در مجلــس تصریــح کــرد: امــروز تمــام 
ــی  ــی م ــی تلق ــت زیبای ــه و آن را حرک ــی روزه داری را پذیرفت ــان اله ادی
کننــد. در کنــار تمــام کارهــای نیکــی کــه در ایــن مــاه رغــم مــی خــورد 
همگرایــی بــرای کمــک بــه هــم نــوع مــی توانــد جلــوه زیباتــری از ایــن 
ــر  ــه یکدیگ ــران ب ــردم ای ــی و کمــک م ــذارد. همدل ــش بگ ــه نمای ــاه ب م
ــه چشــم مــی خــورد و ان شــاءاهلل در رمضــان  ــا ب در تمــام ادوار و ماه ه
ــا  ــر کرون ــه تحــت تاثی ــه زندگــی و معیشــت بخشــی از جامع امســال ک

قــرار گرفتــه پررنــگ تــر از همیشــه خواهــد بــود.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: دولــت کمــک هایــی انجــام داده اســت امــا با 
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور کمــک هــای دولــت بــه تنهایــی کافی 
نیســت. مــا شــاهد هســتیم کــه در نقــاط مختلــف کشــور مــردم بــه میدان 
آمــده و ایــن وظیفــه انســانی، دینــی و اخالقــی مــا اســت. حمایــت مقــام 

معظــم رهبــری نیــز انگیــزه مضاعفــی را ایجــاد کــرده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت مشــارکت مــردم در اهــدای خون، 
بیــان کــرد: یکــی از ســنت هایــی کــه هــر ســاله در مــاه مبــارک رمضــان 
انجــام مــی شــود، اهــدای خــون اســت کــه مــردم بــه صــورت خودجــوش 
خــون خــود را تقدیــم هموطــن مــی کننــد. امســال نیــز ســازمان انتقــال 
خــون اعــالم کــرده کــه ذخایــر خــون کاهــش یافتــه اســت. ان شــاءاهلل 
مــردم نیــز هماننــد گذشــته ایــن حرکــت انســانی را ادامــه داده و بــه هــم 
وطــن خــود کمــک مــی کننــد. امــروز بخشــی از بیمــاران نیــاز بــه خــون 

دارنــد و زنــده مانــدن آنــان بــه هم وطنانشــان بســتگی دارد.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:
بروز قطعی موج دوم و سوم کرونا 

رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد واکســن کرونا 
در دنیــا، گفــت: در پاییــز و ماه هــای مهــر، آبــان و آذر نگرانی مــان بســیار 
جــدی اســت؛ چراکــه در ایــن ایــام می توانــد مــوج بعــدی کرونــا رخ دهــد. 
ــوج  ــروز م ــاره ب ــر محمدرضــا شانه ســاز درب ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
دوم وســوم ویــروس کرونــا، گفــت: در رخــداد ایــن موضــوع هیــچ شــکی 
نداریــم و قطعــا رخ می دهــد. بــا توجــه بــه پیشــگیری و اقدامــات 
وهمکاری هــای خوبــی کــه در کشــور انجــام شــد، نگرانی هایمــان دربــاره 
ــز و  ــا در پایی ــه اســت، ام ــاه و خــرداد کاهــش یافت ــه اردیبهشــت م ادام
ــان و آذر نگرانی مــان بســیار جــدی اســت؛ چراکــه در  ماه هــای مهــر، آب
ــن  ــن مهم تری ــد. بنابرای ــا رخ ده ــدی کرون ــوج بع ــد م ــام می توان ــن ای ای
ــه  ــی اســت ک ــذاری اجتماع ــردی و فاصله گ ــت بهداشــت ف ــه رعای توصی
همچنــان بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار بــرای کنتــرل ایــن ویــروس مطــرح 

اســت.
وی دربــاره وضعیــت تولیــد واکســن ویــروس کرونــا، افــزود: بــه دلیــل 
پیچیدگــی ماهیــت ویــروس، ســاخت واکســن کرونــا بــه آســانی میســر 
نیســت. بخــش مهمــی از آنچــه کــه در دنیــا هــم ادعــا می شــود، جنبــه 
ــا  ــه در دنی ــف ک ــات مختل ــع انتخاب ــه مقاط ــه ب ــا توج ــی دارد، ب تبلیغات

مــورد بحــث اســت.
ــد،  ــن موضــوع کار می کنن ــر روی ای ــد ب وی ادامــه داد: کشــورها دارن
امــا از آنجایــی کــه هنــوز ماهیــت کامــل ویــروس شــناخته نشــده، تولیــد 
واکســن هــم بــر همیــن اســاس پیچیدگی هــای خــاص خــودش را دارد.

ــاری  ــن بیم ــرای ای ــوز داروی مشــخصی ب ــرد: هن ــد ک شانه ســاز تاکی
ــا در  ــدارد، ام ــم ن ــنی ه ــال واکس ــن ح ــت. در عی ــده اس ــناخته نش ش
کشــورهای مختلــف از جملــه کشــور مــا بــر روی تولیــد آن کار و تحقیــق 

می شــود.
وی دربــاره اقدامــات ایــران در ایــن حــوزه، گفــت: ایــران جــزو 
رتبه هــای بــاال در زمینــه تحقیقــات در عرصه هــای مختلــف کرونــا اســت. 
ــرای  ــا ب در حــوزه دارو تمــام داروهایــی کــه اکنــون مطــرح شــده و دنی
درمــان کرونــا بــه آن هــا امیــد بســته اســت،  هــم تولیــد می شــود و هــم 
ــا کشــورهای  ــرار گرفتــه و مــا هــم همــگام ب مــورد مطالعــات بالینــی ق

ــم. ــام می دهی ــات را انج ــن اقدام ــم ای ــا داری ــرفته دنی پیش
می کــرد،  صحبــت  تلویزیونــی  برنامــه  یــک  در  کــه  شانه ســاز 
همچنیــن گفــت: بــه عنــوان مثــال در ســه  قلــم دارویــی کــه در دنیــا بــه 
شــدت دربــاره آن صحبــت شــد و تبلیغــات شــد، می توانیــم همــه آن هــا 
را تولیــد کنیــم. در حــوزه واکســن هــم چنــد مــورد از شــرکت های مــا 
ــم  ــعی می کنی ــد و س ــش می رون ــه گام پی ــد و گام ب ــد کار می کنن دارن
تــا زمانیکــه امیدهــا جــدی نشــده و تــا زمانیکــه نتوانیــم نتایــج قطعــی 
ــر روی ایــن  را اعــالم کنیــم، آن را رســانه ای نکنیــم، امــا در حــال کار ب

مــوارد هســتیم.

عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلس بـا انتقاد 
از اینکـه طـی دو دهـه گذشـته تـالش چندانی 
بـرای رفـع مشـکالت کارگـران نشـده، گفـت: 
انتظـار مـی رود سـازمان بازرسـی گـزارش تهیه 
شـده از مشـکالت کارگـران را بـا کمـک دولت 
و مجلـس بـه قانـون تبدیـل و مجلـس یازدهـم 

قانـون کار را بـه نفـع کارگـران اصـالح کند. 
بـه گـزارش خانه ملت، سـلمان خـدادادی با 
تبریـک روز جهانـی کارگـر در مـورد ماموریـت 
جدیـد رئیس دسـتگاه قضا به سـازمان بازرسـی 
بـرای تهیه گـزارش جامع از مشـکالت کارگری 
ظـرف ۱0 روز و چـاره اندیشـی برای حـل آنها، 
گفـت: همـراه شـدن قـوه قضائیـه بـا کارگـران 
اقدامی بسـیار مناسـب است و سـازمان بازرسی 
بـه عنـوان یکـی از سـازمان های نظارتـی باید با 
نـگاه دقیق گـزارش کامـل و جامع کارشناسـی 

شـده از مشـکالت کارگـران را تهیـه کند.
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه دســتور 
ــی  ــا منته ــد تنه ــا نبای ــتگاه قض ــس دس رئی
بــه تهیــه گزارشــی از مشــکالت کارگــران 
ــان  ــب می ــل مناس ــد تعام ــزود: بای ــود، اف ش
بازرســی، قــوه قضائیــه و دولــت  ســازمان 
بــرای تبدیــل گــزارش مذکــور بــه قانــون 
بــرای حــل مشــکالت کارگــران انجــام شــود و 
انتظــار مــی رود مجلــس یازدهــم بــرای تبدیــل 
مباحــث ایــن گــزارش بــه قانــون تــالش کنــد 
و دولــت هــم تــالش مناســبی را بــرای اجــرای 

ــد. ــته باش آن داش
را  کارگــران  وضعیــت  کرونــا  بحــران 
دگرگــون کــرده اســت و بخــش خصوصــی 
بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی بســیاری از 
کارگــران را تعدیــل کــرده و از ســویی بــه 
دلیــل تعــداد بــاالی آنهــا بایــد بــرای دریافــت 

بماننــد  نوبــت  در  بیــکاری ســال ها  بیمــه 
بنابرایــن قــوه قضائیــه، مجلــس و دولــت بایــد 
ــرای حمایــت از ایــن قشــر  دنبــال راهــکاری ب
باشــند؛ مشــکالت کشــور بــه حــدی بــاال اســت 
ــد  ــری تشــخیص داده بای کــه آنطــور کــه رهب
ــت  ــد حرک ــش تولی ــمت جه ــه س ــل و ب عم
ــود  ــای بهب ــه معن ــد ب ــش تولی ــم و جه کنی
وضعیــت اقتصــادی کارگــران، رفــع بیــکاری و 

ــت ــور اس ــی کش ــای داخل نیازه
ــم  ــس ده ــکان در مجل ــردم مل ــده م نماین
ــان اینکــه مشــکالت کارگــری ریشــه دار  ــا بی ب
ــگاه  ــته ن ــه گذش ــی دو ده ــت: ط ــت، گف اس
ســایر  ماننــد  کارگــران  بــه  عادالنــه ای 
ــت و  ــته اس ــود نداش ــت وج ــتخدمان دول مس
ــا  ــکالت آنه ــع مش ــرای رف ــی ب ــالش چندان ت
ــی  ــا و زمان ــال ه ــن س ــی ای ــت؛ ط ــده اس نش
کــه ریاســت کمیســیون اجتماعــی را بــر عهــده 
داشــتم بیــش از هفــت جلســه بــا حضــور 
ــاون، کار و  ــئوالن وزارت تع ــان و مس کارشناس
رفــاه اجتماعــی و نماینــدگان کارگــری برگــزار 
و مصرانــه افزایــش قابــل توجــه دســتمزد 

ــم. ــال کردی ــران را دنب کارگ
ــی ۱0  ــت ط ــد: دول ــادآور ش ــدادادی ی خ
ــوده  ســال گذشــته جــزو کارفرمایــان بــزرگ ب
ــغ دســتمزد  ــن مبل ــی کــه کوچکتری و از آنجای
ــیار  ــر بس ــش اث ــای جاری ــران در هزینه ه کارگ
قابــل توجهــی داشــته بنابرایــن طــی دو دهــه 
در برابــر افزایــش دســتمزد کارگــران مقاومــت 
کــرده البتــه طــی ســه ســال گذشــته دســتمزد 
کارگــران رونــد افزایشــی داشــت امــا چــون در 
ســنوات گذشــته توجــه مناســبی نشــد مبلــغ 
افزایشــی نســبت بــه واقعیت هــای جامعــه 

بســیار ناچیــز اســت.
وی ادامـه داد: بـرای سـال جـاری میانگیـن 
دسـتمزد کارگـران یـک میلیـون و ۹00 هـزار 
کـه  حالـی  در  شـده  گرفتـه  نظـر  در  تومـان 
ایـن مبلـغ حتـی کفـاف هزینـه ایـاب و ذهـاب 
البتـه  نمی دهـد  را  پایتخـت  در  کارگـران 
دولـت هـم بیشـتر از ایـن تـوان نـدارد امـا باید 

دیـد. را  جامعـه  واقعیت هـای 
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلس شـورای 
اسـالمی بـا ابـراز تاسـف از اینکـه دولـت بـر اثر 

فشـارهای تشـکل های کارگـری الیحـه اصـالح 
قانـون را پـس گرفـت، تصریح کـرد: بارها تاکید 
کردیـم کـه قانـون کار بایـد اصـالح شـود امـا 
متاسـفانه تشـکل های کارگری اجـازه ندادند در 
حالـی که ایـن قانون مصوب ۲6 سـال گذشـته 

و نیازمنـد بازنگـری و اصالح اسـت.
دهـم  مجلـس  در  ملـکان  مـردم  نماینـده 
مذکـور  الیحـه  در  اصالحـات  از  یکـی  افـزود: 
عالـی کار  اعضـای شـورای  ترکیـب  تغییـر در 
را  موضوعـی  اعضـا  اکثریـت  اگـر  زیـرا  اسـت 
تصویـب کننـد و نماینـدگان کارگـران کـه در 
اقلیـت هسـتند امضـا نکننـد موضوع مـورد نظر 
تصویب و اجرا می شـود؛ در گذشـته کمیسـیون 
اجتماعـی بـه دنبـال تغییر در ترکیـب اعضا بود 
و در ایـن رابطـه گفت و گویی هایی را داشـتیم 
امـا متاسـفانه تشـکل های کارگـری بـا تجمـع 
جلـوی مجلـس نسـبت بـه علمیاتی کـردن این 
کار اعتـراض کردنـد و تصـور مـی کردنـد بـه 

می کننـد. کارگـران خدمـت 
دهـم،  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
بـا تاکیـد بـر اینکـه قانـون کار بایـد بـه نفـع 
گذشـته  در  گفـت:  شـود،  اصـالح  کارگـران 
امـا  دهیـم  انجـام  را  کار  ایـن  می خواسـتیم 
تشـکل های کارگـری بـا ایجاد فشـارهایی اجازه 
ایـن کار را ندادنـد و فرصت هـای زیـادی بـرای 

رفـت. دسـت  از  کارگـران  از  حمایـت 
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس 
بـا بیـان اینکـه مجلـس یازدهـم باید بـا ورودی 
جـدی قانـون کار را بـه نفـع کارگـران اصـالح 
بایـد  کار  قانـون  اصـالح  در  داد:  ادامـه  کنـد، 
کارگـران،  حقـوق  یعنـی  جانبه گرایـی  سـه 
کارفرمایـان و دولـت رعایت شـود زیـرا در حال 
حاضـر در تصمیم گیری هـا سـه جانبه گرایـی و 

حـق کارگـران رعایـت نمی شـود.

ــه  ــالب مراغ ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
گفــت: در ســال ۱۳۹۸ بــا افزایــش ۱۹ برابــری 
اعتبــارات ایــن شــرکت نســبت بــه ســال 
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــل آن، ۳۱ میلی قب
طرح هــای آبفــای مراغــه پیش بینــی شــد 
ــا در حــال اجراســت. ــن طرح ه ــه بیشــتر ای ک

ابراهیــم ســلیمانی در تشــریح عملکــرد ایــن 
شــرکت در ســال ۹۸ بــه ایرنــا اظهــار داشــت: 
شــرکت آب و فاضــالب مراغه در ســال گذشــته 
در راســتای توســعه کمــی و کیفــی خدمــات در 
ــتی  ــع بهداش ــع آب و دف ــد، توزی ــش تولی بخ
فاضــالب در ۲ بخــش شــهری و روســتایی 
اقدامــات خوبــی انجــام داد کــه اصــالح و 
توســعه شــبکه آب بــه طــول ۱0 کیلومتــر 
ــل  ــرد از مح ــه ک ــان هزین ــارد توم ــا ۲ میلی ب

ــت. ــه آنهاس ــی از جمل ــارات داخل اعتب
وی گفــت: همچنیــن بــرای اصالح و توســعه 
شــبکه فاضــالب بــه طــول ۳0 کیلومتــر، مبلــغ 
ــرح  ــار ط ــل اعتب ــان از مح ــارد توم ــج میلی پن
هــای ملــی و ســه میلیــارد تومــان از اعتبــارات 

داخلــی هزینــه شــده اســت.
وی توســعه و اصــالح شــبکه آب و فاضــالب 
شهرســتان را یکــی از ضــروری تریــن فعالیــت 
هــای ایــن شــرکت عنــوان کــرد و گفــت: 
جلوگیــری از هــدر رفــت آب، پایــداری تامیــن 
آب شــرب اهالــی، تثبیــت شــبکه و جلوگیــری 
از کــدورت آب در مناطــق مختلــف را مــی 
ــالح  ــعه و اص ــداف توس ــن اه ــوان از مهمتری ت

ــت. ــالب دانس ــبکه آب و فاض ش

ــالح  ــعه و اص ــرح توس ــزود: ط ــلیمانی اف س
ــه در حــال انجــام  شــبکه آب و فاضــالب مراغ
ــه صــورت گســترده  ــم ب اســت و در نظــر داری

ــم. ــه دهی آن را ادام
ــن  ــات ای ــن اقدام ــی از مهمتری ــه یک وی ب
شــرکت در ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاز  ــزن زالل س ــداث مخ ــات اح ــروع عملی ش
ــارد  ــت میلی ــار هف ــا اعتب ــه آب ب ــه خان تصفی
تومــان از محــل طــرح هــای ملــی در راســتای 
ــا  ــده ه ــش آالین ــدورت آب و کاه ــش ک کاه
ــه آب از  ــه خان ــت تصفی ــش ظرفی ــز افزای و نی
ــام  ــال انج ــات در ح ــن اقدام ــه مهمتری جمل

ــن شــرکت اســت. ای
ــه  ــالب مراغ ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــب  ــر مکع ــزار مت ــزن 5 ه ــداث مخ ــت: اح گف
ایســتگاه پمپــاژ ولیعصــر بــا اعتبــار 6 میلیــارد 

ــدف  ــا ه ــی ب ــای مل ــان از محــل طــرح ه توم
افزایــش حجــم ذخیــره ســازی آب شهرســتان 
و تامیــن فشــار شــبکه از یکــی دیگــر از طــرح 
ــای  ــرکت آبف ــوی ش ــه از س ــت ک ــی اس های

ــی شــد. مراغــه کلنــگ زن
ــم  ــازی و ترمی ــاوم س ــزود: مق ــلیمانی اف س
ــارد  ــغ ۲ میلی ــا مبل ــه روش frp ب ــازن ب مخ
و 500 میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات 
ــرق اضطــراری  ــی و احــداث ســاختمان ب داخل
ایســتگاه پمپــاژ و راه انــدازی دیــزل ژنراتــور بــه 
مبلــغ ســه میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات 
داخلــی از دیگــر اقدامــات انجــام شــده اســت.

وی ادامـــه داد: تجهیـــز پمـــپ هـــای 
لجـــن کـــش و منحـــول و ســـایر تاسیســـات 
تصفیـــه خانـــه فاضـــالب بـــا مبلـــغ 500 
ـــی،  ـــارات داخل ـــل اعتب ـــان از مح ـــون توم میلی

ـــه  ـــه خان ـــک تصفی ـــازن کلروفی ـــازی مخ بازس
ـــل  ـــان از مح ـــون توم ـــغ ۲00 میلی ـــا مبل آب ب
ـــازی  ـــات هوشمندس ـــی و اقدام ـــارات داخل اعتب
ـــا  ـــری ب ـــه مت ـــگ و تل ـــبکه آب و مانیتورین ش
ـــل  ـــرد از مح ـــه ک ـــان هزین ـــون توم ۲00 میلی
اعتبـــارات داخلـــی از دیگـــر کارهـــای انجـــام 
شـــده توســـط آبفـــای شهرســـتان در ســـال 

گذشـــته بـــوده اســـت.
وی خاطرنشــان کــرد: بهســازی و رنــگ 
ــغ  ــا مبل ــی تاسیســات شــرکت ب ــزی تمام آمی
۲00 میلیــون تومــان از اعتبــارات داخلــی، 
ــغ  ــا مبل ــرکت ب ــی ش ــگاه تعاون ــداث فروش اح
۲00 میلیــون تومــان از اعتبــارات داخلــی، 
رطوبتــی  ایزوالســیون  و  ســازی  محوطــه 
مخــازن بــا مبلــغ 500 میلیــون تومــان از 
و  چــاه  تجهیــز  داخلــی،  اعتبــارات  محــل 
ــون  ــغ ۲00 میلی ــا مبل ــتایی ب ــات روس تاسیس
ــت  ــی از فعالی ــارات داخل ــان از محــل اعتب توم
هــا و برنامــه هــای دیگــر ایــن شــرکت اســت.

ــزود: اســتانداردهای انشــعابات  ســلیمانی اف
مشــترکین، فــروش و نصــب آب و فاضــالب بــه 
مبلــغ 500 میلیــون تومــان از دیگــر اقدامــات و 

عملکــرد شــرکت اســت.
ــزار  ــترک آب و 6۲ ه ــزار مش ــدود ۹۲ ه ح
دارد  وجــود  مراغــه  در  فاضــالب  مشــترک 
ــدود  ــا ح ــه ب ــالب مراغ ــرکت آب و فاض و ش
500 کیلومتــر خــط انتقــال آب و حــدود ۳60 
کیلومتــر خــط انتقــال فاضــالب بــه مشــترکان 

ــد. ــی کن ــه م ــات ارائ خدم

خدادادی با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی:

گزارش تهیه شده از مشکالت کارگری به قانون تبدیل شود

3۱ میلیارد تومان در طرح های آبفای مراغه هزینه شد

ــی اســتان  ــرات حکومت رئیــس گشــت تعزی
گشــت های  جزئیــات  خصــوص  در  تهــران 
ــت  ــی در پایتخ ــام کرونای ــازمان در ای ــن س ای

توضیحاتــی داد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
تعزیــرات  گشــت  رئیــس  ایــزدی  حســین 
حکومتــی اســتان تهــران گفــت: تمرکــز اصلــی 
ــازار  ــا در خصــوص بررســی ب ــای م ــن روز ه ای
بــر روی اقــالم ســالمت محــور اســت تــا 
ــن اقــالم در  ــر تســهیل در عرضــه ای نظــارت ب
ــات بهداشــتی و  ــع ملزوم ــازار در حــوزه توزی ب

ــرد. ــورت بگی ــی ص درمان
وی بــا بیــان اینکــه از تاریــخ ســوم اســفند 
ســالمت  گشــت های  گذشــته  ســال  مــاه 
محــور مــا در ســطح اســتان برگــزار شــد، 
افــزود: در کنــار بررســی اقــالم ســالمت محــور، 
پورتال هــای دیگــر مــا نیــز طبــق روال عــادی 
در حــال بررســی اســت و نســبت بــه شــکایات 
هموطنــان در حــال انجــام وظایــف خــود 

ــتیم. هس
ایــزدی تصریــح کــرد: در بررســی یکــی 
عرضــه  حــوزه  در  تخلــف  پرونده هــای  از 
تلفــن همــراه، یکــی از عرضــه کننــدگان ایــن 
ــه  ــه فــروش تلفــن همــراه ب ــدام ب محصــول اق
قیمــت ۱۲0 میلیــون ریــال بــه خریــدار کــرده 
ــه  ــروش رفت ــه ف ــراه ب ــن هم ــی تلف و از طرف
ــب  ــا فری ــنده ب ــه فروش ــود ک ــی ب دارای معایب
خریــدار اقــدام بــه قالــب کــردن تلفــن همــراه 

ــود. ــرده ب ــه او ک ب
شــاکی،  شــکایت  از  پــس  افــزود:  وی 

پرونــده ای مبنــی بــر فریــب مشــتریان تشــکیل 
ــرات  ــت تعزی ــوران گش ــور مام ــا حض ــد و ب ش
ــه  ــه کاال، وج ــل عرض ــران در مح ــتان ته اس
ــراه از  ــن هم ــن تلف ــد ای ــت خری ــی باب پرداخت
ــدار  ــه خری ــد و ب ــه ش ــس گرفت ــنده پ فروش
بازگردانــده و فــرد خاطــی نیــز مــورد جریمــه 

ــت. ــرار گرف ــان ق بازرس
ــرات اســتان تهــران در  رئیــس گشــت تعزی
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا وجــود تعطیلــی 
ــه دلیــل شــیوع  واحد هــای صنفــی پایتخــت ب
کرونــا، برخــی از افــراد اقــدام بــه قیمــت 
گــذاری جدیــد بــر روی محصــوالت خــود 
کــرده و قصــد برطــرف کــردن زیان هــای وارده 
ــت:  ــد، گف ــی را دارن ــام تعطیل ــود در ای ــه خ ب
ــن موضــوع تخلــف محــض اســت چــرا کــه  ای
ــه افزایــش قیمتــی  ــون هیچگون ــر اســاس قان ب
مبنــی بــر عرضــه اقــالم صــورت نگرفتــه 

اســت و در صــورت افزایــش قیمــت هــر کاالی 
موجــود در بــازار، نــرخ جدیــد آن توســط 
ــذا  ــد؛ ل ــد ش ــالم خواه ــالح اع ــع ذی ص مراج
در صــورت مشــاهده افزایــش خودســر قیمــت 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــان برخ ــا متخلف ــالم ب اق
وی در خصــوص موضوع گرانفروشــی قطعات 
کامپیوتــری تولیــد شــرکت های داخلــی نســبت 
بــه مشــابه خارجــی آن در بــازار، افــزود: در 
صــورت بررســی کارشناســان مربوطــه و تاییــد 
ــات  ــر گــران فروشــی قطع ــی ب ــراد مبن ــن اف ای
ــرد. ــم ک ــه موضــوع ورود خواهی ــری، ب کامپیوت

ــزدی در خصــوص گرانفروشــی در بحــث  ای
ــار  ــازار، اظه ــس در ب ــتکش التک ــه دس عرض
کــرد: قمیــت اصلــی این محصــول حــدود 550 
هــزار ریــال اســت و عرضــه آن بیــش از قیمــت 
ــود و در  ــوب می ش ــی محس ــوب گرانفروش مص
ایــن صــورت شــهروندان مراتــب را بــه ســازمان 

تعزیــرات بــرای پیگیــری و شناســایی متخلفــان 
اعــالم کننــد.

وی درخصــوص جزئیــات فعالیــت گشــت های 
ــت: از  ــور، گف ــالمت مح ــوزه س ــرات در ح تعزی
تــا 0۳/0۱/۹۹ گشــت های  تاریــخ  ۳/۱۲/۹۸ 
ســالمت محــور مــا در ســطح اســتان برگزار شــد 
ــترک،  ــت مش ــام 4۷۸ گش ــه آن انج ــه نتیج ک
بازرســی از 5 هــزار و ۲۳6 واحــد صنفی، بررســی 
ــون و  ــف 50 میلی ــی، توقی ــده تعزیرات 6۷۸ پرون
ــون و ۲00  ــف ۱ میلی ــک، توقی ــزار ماس 44۳ ه
ــر  ــزار و 45۸ لیت ــف ۸ ه ــتکش، کش ــزار دس ه
ــی کننــده، کشــف ۱۸ هــزار و  محلــول ضدعفون
۲۳ عــدد ژل ضدعفونــی کننــده، کشــف ۲0 هزار 
ــد ماســک، کشــف  ــرای تولی کیلوگــرم پارچــه ب
4۱ هــزار و ۳۹۲ لیتــر الــکل، کشــف داروی 
ــال و  ــه ارزش ۲00 میلیــارد ری منقضــی شــده ب
ــه ارزش ۲0  ــاق ب ــف داروی قاچ ــن کش همچنی

میلیــارد ریــال اســت.
بــه گفتــه ایــزدی طــی برپایــی گشــت های 
ــی  ــای مختلف ــازمان ه ــرات س ــترک تعزی مش
اعــم از پلیــس امنیــت اقتصــادی فاتــب، ســپاه 
ــه  ــاف، اتحادی ــاق اصن ــان ات ــداران، بازرس پاس
هــا، دانشــگاه های علــوم پزشــکی تهــران، 
ــا  ــورد ب ــر برخ ــتی در ام ــهید بهش ــران و ش ای
متخلفــان مــا را یــاری کردنــد و در بحــث 
تعطیلــی واحدهــای صنفــی اقدامــات الزمــه را 

ــد. ــام دادن انج
وی افــزود: بالــغ بــر ۱0 هــزار واحــد صنفــی 
ــی  ــه تعطیل ــبت ب ــر نس ــت تذک ــس از دریاف پ

مراکــز صنفــی خــود اقــدام کردنــد.

قیمت گذاری اقالم برای جبران ضرر و زیان ایام کرونایی ممنوع 

کاریکاتور

 الف در غربت ترامپ در واکنش به
 تحقیر ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

منبع:تسنیم
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شیرینی نسکافه ای

موادالزم:
برایشیرینی:

پودر نسکافه                        ۱ قاشق مرباخوری پر
کــره                                    ۱00 گــرم
زرده تخم مرغ                                ۱ عدد
پودر قند                                     ۲/۱ پیمانه
وانیل                               نوک قاشق چای خوری
آرد                                          ۱ و ۲/۱ پیمانه

برایفیلینگ:
خامــه                                     ۱00 گــرم
شکالت تخته ای                                ۱00 گرم

ــر  اگــه شــما هــم مــث مــن از طرفدارهــای پ
و پاقــرص نســکافه وقهــوه هســتین و از پیچیــدن 
عطــر دل انگیــز نســکافه و قهــوه در خونــه و محل 
ــا مــن همــراه  ــذت مــی بریــن، پــس ب ــون ل کارت
باشــین تــا بــا طــرز تهیــه شــیرینی نســکافه ای در 
ایــن مطلــب آشــنا بشــین. شــیرینی نســکافه ای 
یــه شــیرینی خشــک فــوق العــاده دلپذیــر و البتــه 
زیبــا ســت و خیلــی راحــت درســت میشــه مثــل 
شــیرینی قهــوه، شــیرینی اتریشــی، شــیرینی گل 
ــک و  ــیرینی خش ــه ش ــای دیگ ــدل ه ــا و م مین
ــون  ــن منتظرت ــتر از ای ــب بیش ــر. خ ــیرینی ت ش
ایــن  ایــران کــوک در  و  بــا مــن   نمیــذارم 

ــین. ــراه باش ــم هم فســتیوال عطــر و طع
 

طرزتهیه:
ــر شــیرینی  ــردن خمی ــه اول: درســت ک مرحل

ــکافه ای نس
ــرای درســت کــردن یــک شــیرینی نســکافه  ب
ــتفاده  ــا اس ــدا ب ــمزه، ابت ــاده خوش ــوق الع ای ف
ــط  ــای محی ــه دم ــره ب ــی ک ــزن برق ــک هم از ی
رســیده و پــودر قنــد را خــوب بــا هــم بزنیــد تــا 
ــپس  ــوند. س ــوک ش ــگ و پ ــرم رن ــه ک ــی ک زمان
زرده تخــم مــرغ و وانیــل را هــم بــه آن هــا اضافــه 

ــد. ــد و هــم بزنی کنی
مرحلــه دوم: اضافــه کــردن پــودر نســکافه بــه 

خمیــر
در ایــن مرحلــه پــودر نســکافه را نیــز بــه 
مخلــوط کــره، پــودر قنــد، زرده تخــم مــرغ اضافــه 

ــد. ــم بزنی ــی ه ــه خوب ــد و ب کنی
مرحلــه ســوم: افــزودن آرد بــه خمیــر شــیرینی 

ای نسکافه 
ــه  ــه آرد ب ــه مرحل ــه ب ــم و مرحل ــم ک حــاال ک
ــد  ــل درســت کردی ــه قب ــه در مرحل مخلوطــی ک
اضافــه کنیــد و خــوب مخلــوط کنیــد تــا خمیــر 

ــد.  ــه دســت آی لطیــف و یــک دســتی ب
مرحله چهارم: استراحت دادن به خمیر

ــه در  ــدود ۳0 دقیق ــرای ح ــر را ب ــاال خمی ح
یخچــال بگذاریــد تــا اســتراحت کنــد و منســجم 

شــود.
ــیرینی  ــر ش ــب زدن خمی ــم: قال ــه پنج مرحل

ــکافه ای نس
ــده،  ــه ش ــان گفت ــدت زم ــت م ــس از گذش پ
ــاال روی  ــد. ح ــارج کنی ــال خ ــر را از یخچ خمی
ســطح پیشــخوان آشــپزخانه را کمــی آرد پاشــی 
ــا  ــر را ب ــه خمی ــک وردن ــک ی ــه کم ــد و ب کنی
ضخامــت مناســب بــاز کنیــد. ســپس بــا اســتفاده 
ــپس  ــد. س ــب بزنی ــکل قال ــره ای ش ــر دای از کات
خمیــر هــای قالــب زده را از وســط نصــف کنیــد، 
بــه طــوری کــه دو نیــم دایــره حاصــل شــود. کــف 
ســینی فــر را کاغــذ روغنــی بیندازیــد و شــیرینی 
ــه  ــا فاصل ــل آن ب ــده را داخ ــب زده ش ــای قال ه

ــد.  ــب بچینی مناس
مرحله ششم: آماده سازی فر

ــای  ــا دم ــر را ب ــل ف ــه قب ــدود ۱5 دقیق از ح
۱60 درجــه ســانتی گــراد روشــن کنیــد تــا گــرم 
ــه  ــی ۱5 دقیق ــدت ۱0 ال ــرای م ــپس ب ــود. س ش
شــیرینی هــا را در فــر بگذاریــد تــا خــوب بپزنــد.

پــس از گذشــت ایــن مــدت، شــیرینی هــا را از 
فــر خــارج کنیــد و اجــازه دهیــد تــا خنــک شــوند

فیلینــگ  کــردن  درســت  هفتــم:  مرحلــه 
ای نســکافه  شــیرینی 

بـــرای درســـت کـــردن فیلینـــگ شـــیرینی 
ـــرف  ـــک ظ ـــه را درون ی ـــدا خام ـــکافه ای، ابت نس
مناســـب بریزیـــد و روی شـــعله گاز بگذاریـــد و 
هـــم بزنیـــد تـــا روان شـــود. ســـپس شـــکالت 
ـــیم  ـــک تقس ـــات کوچ ـــه قطع ـــم ب ـــه ای را ه تخت
ـــد  ـــم بزنی ـــد و ه ـــه کنی ـــه اضاف ـــه خام ـــد و ب کنی
تـــا زمانـــی کـــه شـــکالت هـــا آب شـــوند و بـــا 
خامـــه مخلـــوط شـــوند. بعـــد گاز را خامـــوش 
ـــود  ـــک ش ـــوط خن ـــی مخل ـــد کم ـــد و بگذاری کنی
و بعـــد آن را در یخچـــال بگذاریـــد تـــا زمانـــی 
ـــگ را از  ـــواد فیلین ـــپس م ـــود. س ـــفت ش ـــه س ک
ـــا  ـــد ت ـــزن بزنی ـــا هم ـــد و ب ـــارج کنی ـــال خ یخچ

فـــرم بگیـــرد.
مرحلـــه هشـــتم: تزییـــن شـــیرینی نســـکافه 

ای
حــاال مقــداری از مــواد فیلینــگ فــرم گرفتــه را 
بیــن دو تکــه از شــیرینی هــا بگذاریــد. بــرای ایــن 
کار میتوانیــد از قیــف و ماســوره اســتفاده کنیــد. 
ــی کــه همــه شــیرینی هــا را  ــا زمان ایــن کار را ت

بــا گانــاش پــر کنیــد ادامــه دهیــد.
 

نکاتکلیدی:
- در مرحلــه ســوم تهیــه شــیرینی ، اگــر 
ــی  ــد، م ــع نش ــزن جم ــه هم ــان در کاس خمیرت
توانیــد حــدود دو یــا ســه قاشــق غذاخــوری شــیر 

ــد. ــه کنی ــر اضاف ــه خمی ب
منبع:ایرانکوک

بازگشایی مدارس و دانشگاه  ها صحت ندارد 

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا دســتور بازگشــایی مــدارس 
ــت  ــا وضعی ــق ب ــت مناط ــت: فهرس ــد و گف ــذب خوان ــگاه  ها را ک و دانش
ســفید در جلســات آتــی ســتاد اعــالم می  شــود و در صــورت تصویــب، در 
ایــن مناطــق مشــروط بــه رعایــت پروتکل  هــا احتمــاالً شــاهد بازگشــایی 

برخــی اماکــن خواهیــم بــود. 
ــتاد  ــخنگوی س ــور، س ــوش جهانپ ــر کیان ــنیم؛ دکت ــزارش تس ــه گ ب
ملــی مقابلــه بــا کرونــا، موضــوع دســتور رئیس جمهــور و موافقــت وزیــر 
آموزش وپــرورش مبنــی بــر بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه های ۱۱ 
ــد و گفــت:  ــده را شــایعه و کــذب محــض خوان ــه آین اســتان از اول هفت
چنیــن دســتوری به هیچ وجــه از ســوی رئیــس محتــرم جمهــوری 
صــادر نشــده و چنیــن مصوبــه ای از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا وجــود 

ــدارد. خارجــی ن
ــدارس  ــی م ــوع تعطیل ــزود: موض ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب جهانپ
ــارک  ــاه مب ــان م ــا پای ــتان ها ت ــه اس ــی در هم ــوزش عال ــز آم و مراک
ــز برحســب  ــوارد نی ــایر م ــی اســت و در س ــوت خــود باق ــر ق رمضــان ب
وضعیــت و ارزیابــی خطــر در هــر منطقــه، فهرســت مناطــق بــا وضعیــت 
ــا از ســوی وزارت  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــی ســتاد مل ســفید در جلســات آت
ــن  ــاً در ای ــتاد، صرف ــب س ــود و در صــورت تصوی ــالم می  ش بهداشــت اع
ــاالً  ــی احتم ــای ابالغ ــت پروتکل ه ــه رعای ــروط ب ــم مش ــق آن ه مناط
شــاهد بازگشــایی برخــی اماکــن یــا برگــزاری محــدود و مشــروط برخــی 

ــود. ــم ب ــا جماعــت خواهی ــه ی ــای جمع ــه نمازه ــات ازجمل تجمع
وی ادامــه داد: موضــوع بازگشــایی اماکــن در چارچــوب طــرح 
ــت  ــا رعای ــی ب ــه ای و تدریج ــورت مرحل ــمند، به ص ــذاری هوش فاصله گ
شــروط و احتیاطــات الزم تصویــب و ابــالغ خواهــد شــد و در ایــن رابطــه 
اکیــداً از مــردم عزیــز و هم وطنــان گرامــی خواهشــمندیم ضمــن کســب 
اطــالع از منابــع رســمی، بــه شــایعات توجهــی نداشــته باشــند و البتــه 
ــای  ــات توصیه ه ــی، مراع ــوع حیات ــرایطی موض ــر ش ــورت و ه درهرص
بهداشــتی و رعایــت فاصله گــذاری فیزیکــی را حتــی بــا دقــت و جدیتــی 

ــد. ــرار دهن بیشــتر از گذشــته کمــاکان وجهــه عمــل خــود ق

اولین پرواز سفینه گردشگری
 »ویرجین گلکتیک« از خانه جدید خود

ــق  ــیپ تو«)SpaceShipTwo( متعل ــی »اسپیس ش ــفینه فضای س
 )Virgin Galactic(»گلکتیــک »ویرجیــن  فضایــی  شــرکت  بــه 
ســرانجام بــرای اولیــن بــار از پایــگاه جدیــد خــود بنــام »اســپیس پــورت 

ــد.  ــرواز درآم ــه پ ــکا«)Spaceport America( ب امری
بــه گــزارش ایســنا، قطعــات پــازل گردشــگری فضایــی بــرای شــرکت 
فضایــی »ویرجیــن گلکتیــک« ســرانجام در حــال آمــاده شــدن هســتند. 
ایــن شــرکت ســفینه »SpaceShipTwo« را کــه بــرای راه انــدازی 
گردشــگری فضایــی طراحــی و ســاخته شــده اســت، بــرای اولیــن بــار از 
ــرواز  ــه پ ــام »Spaceport America« ب ــه ن ــود ب ــد خ ــه جدی خان

درآورد.
ایــن پــرواز تنهــا یــک آزمایــش پــرواز نــرم از ارتفــاع 50 هــزار پایــی 
ــر  ــورد نظ ــدف م ــه ه ــا ب ــا فضاپیم ــد ت ــث ش ــرواز باع ــن پ ــا ای ــود، ام ب

ــی نیومکزیکــو آشــنا شــدند. ــا فضــای هوای ــز ب ــان نی برســد و خلبان
ــا  ــد ت ــک می کن ــک کم ــن گلکتی ــه ویرجی ــن ب ــرواز همچنی ــن پ ای
ــی  ــای قبل ــا آزمایش ه ــای مشــابه ب ــرد ســفینه خــود را در مانوره عملک

ــد. مقایســه کن
تمــام  می گویــد  گلکتیــک«  »ویرجیــن  اینکــه شــرکت  ضمــن 
ــه  ــال ب ــل ابت ــه در مقاب ــتن خدم ــه داش ــن نگ ــرای ایم ــا را ب پروتکل ه
بیمــاری همــه گیــر کوویــد-۱۹ رعایــت کــرده اســت و خدمــه همگــی 
ملــزم بــه رعایــت فاصلــه حداقلــی از یکدیگــر و پوشــیدن ماســک بودنــد.

پروازهــای آزمایشــی بیشــتری در راه خواهــد بــود و اکنــون »ویرجیــن 
گلکتیــک« بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه هــدف خــود در راه انــدازی 
گردشــگری فضایــی و بــردن گردشــگران متقاضــی بــه یــک ســفر فضایــی 

نزدیــک اســت.
ــا کارهــای خــود را ســریع تر  ــرار دارد ت ــن شــرکت تحــت فشــار ق ای
ــه  ــی اســت ک ــی آن مدت ــت مال ــه وضعی ــرا ک ــاند، چ ــرانجام برس ــه س ب
وخیــم اســت و تــا زمانــی کــه ســفینه بــه طــور کامــل راه انــدازی نشــود 
و گردشــگران متقاضــی مبالغــی را پرداخــت نکننــد، پولــی در کار نخواهــد 

بــود.

مرگ 55 خبرنگار در سراسر جهان بر اثر کرونا 
یـک موسسـه حمایـت از حقـوق خبرنـگاران از مـرگ دسـت کـم 55 
خبرنـگار طـی دو مـاه گذشـته بـر اثـر ابتـال بـه ویـروس کرونا در سراسـر 

جهـان خبـر داد. 
به گزارش ایسـنا، در آسـتانه روز آزادی مطبوعات )یکشـنبه ۳ می؛ ۱4 
اردیبهشـت(، »Press Emblem Campaign« کـه یـک موسسـه 
حامی آزادی مطبوعات اسـت، هشـدار داد که بسـیاری از خبرنگاران برای 
پوشـش بحـران جهانـی کرونا در معـرض خطر هسـتند و ده ها نفـر نیز به 

ویـروس کرونـا مبتال شـده اند و جـان باخته اند. 
از اول مـاه مـارس 55 نفـر از خبرنـگاران در ۲۳ کشـور جهـان جـان 
خـود را بـه دلیـل ابتال بـه ویروس کرونـا از دسـت داده اند؛ اگرچـه در این 
گـزارش تاکید شـده که مشـخص نیسـت این خبرنـگاران حیـن انجام کار 

بـه ویروس آلـوده شـده اند یـا خیر. 
در بیانیه موسسـه »Press Emblem Campaign« آمده اسـت: 
خبرنـگاران در ایـن بحـران جهانـی در معـرض خطـر بزرگـی قـرار دارنـد؛ 
چراکـه ناگزیرنـد بـرای ادامـه اطالع رسـانی بـه بیمارسـتان ها برونـد و بـا 
پزشـکان، پرسـتاران، رهبـران سیاسـی، متخصصـان، دانشـمندان و بیماران 
مصاحبـه کننـد. همچنیـن در برخـی از کشـورها اقدامـات محافظتی چون 
فاصله گـذاری اجتماعـی، قرنطینـه و اسـتفاده از ماسـک رعایـت نمی شـود. 
در ایـن میـان کشـور اکـوادور بـا مـرگ ۹ خبرنـگار بـر اثـر ابتـال بـه 
ویـروس کرونـا در رتبـه اول قـرار دارد و پـس از آن آمریـکا بـا ۸ قربانـی، 
برزیـل بـا 4 و اسـپانیا و بریتانیـا هـر کـدام بـا ۳ قربانـی خبرنـگار در 

هسـتند.  بعـدی  رتبه هـای 
در بیـن اسـامی نـام بـرده شـده از خبرنگارانـی کـه بـر اثر کرونـا فوت 
کرده انـد، همچنیـن نـام عبداهلل زاویه، عضو شـورای سـردبیری خبرگزاری 

فـارس هـم دیده می شـود.
در بخـش دیگری از این گزارش همچنین هشـدار داده شـده اسـت که 
شـیوع ویـروس کرونا که تاکنـون ۳.۲ میلیون مبتال و ۲۳0 هـزار قربانی را 
در سراسـر جهـان رقـم زده اسـت، در برخی از کشـورها به عنـوان بهانه ای 

بـرای اعمال فشـار بر رسـانه ها مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

طــی  مجلــس  هــای  پژوهــش  مرکــز 
ــات  ــات و الزام ــی مالحظ ــه بررس ــی ب گزارش
کرونایــی آمــوزش و پــرورش بــرای ســال 

پرداخــت.  آینــده  تحصیلــی 
ــات  ــر مطالع ــت، دفت ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
آمــوزش و فرهنــگ ایــن مرکــز در گزارشــی 
بــا عنــوان »مالحظــات و الزامــات کرونایــی 
آمــوزش و پــرورش بــرای ســال تحصیلــی آینــده 
۱400-۱۳۹۹« آورده اســت؛ براســاس اظهارنظــر 
مقامــات رســمی وزارت بهداشــت، در فصــل پاییز 
ــان  ــرد، هم  زم ــاره اوج می  گی ــد – ۱۹ دوب کووی

ــد. ــود می  رس ــک خ ــه پی ــز ب ــزا نی آنفلون
همچنین برخی کارشناســان و اپیدمیولوژیست 
  هــا معتقــد هســتند مــوج دوم شــیوع بیمــاری رخ 
ــتی  ــی آن به درس ــان و بزرگ ــی زم ــد داد ول خواه
ــک  ــوع داینامی ــرا موض ــت، زی ــن نیس ــل تعیی قاب

تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف اســت.
نظیــر  بیماری  هایــی  می  رســد  به نظــر 
ــذا  ــند. ل ــته باش ــی داش ــاری فصل ــد، رفت کووی
ــن  ــدی ســرما، ای ــی  رود در فصــل بع انتظــار م

ــم. ــه کنی ــدد تجرب ــاری را مج بیم
ــای  ــکالت و چالش  ه ــم مش ــن به  رغ بنابرای

کرونایــی کــه وزارت آمــوزش و پــرورش در 
ســال تحصیلــی جــاری بــا آنهــا مواجــه اســت 
ــوج دوم در  ــاز م ــی آغ ــه پیش  بین ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه ب ــز ۱۳۹۹، در ادام ــا پایی ــرما ی ــل س فص
بایســته   های ایــن وزارتخانــه بــرای شــروع 
ســال تحصیلــی ۱400-۱۳۹۹ بــا رویکــرد 
کارکنــان،  و  دانش  آمــوزان  ســالمت  حفــظ 
و  آموزشــی  فعالیت  هــای  کیفیــت  ارتقــای 
تقویــت آموزش  هــای الکترونیکــی و تلویزیونــی 

می  شــود. پرداختــه 

در  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
گزارش هایــی قبلــی خــود بــه بایســته های 
 )۱۳۹۹-۱۳۹۸( فعلــی  تحصیلــی  ســال 
ــه  ــرای ادام ــه اســت و پیشــنهادهایی ب پرداخت
ســال تحصیلــی ارائــه کــرده اســت کــه کلیــات 
آنهــا عبــارت اســت از: آموزش هــای تلویزیونــی 
مکمــل فراینــد یادگیــری اســت و از همیــن رو 
بعــد از بازگشــایی مــدارس، بــه مــدت حداقــل 
ــع  ــی و رف ــوری جبران ــوزش حض ــه آم دو هفت
اشــکال برگــزار شــود، از ظرفیــت روزهــای 

ــه و  پنج شــنبه، افزایــش ســاعت تدریــس روزان
شــیفت مخالــف مــدارس تــک نوبتــه اســتفاده 
شــود. آزمــون سراســری حداقــل بــه مــدت دو 
هفتــه بعــد از پایــان امتحانــات پایــه دوازدهــم 
ــرل  ــب کنت ــه تناس ــدارس ب ــود، م ــزار ش برگ
ویــروس کرونــا در اســتان های مختلــف بــا 
کاهــش  و  دانش آمــوزان  ســالمت  حــذف 
امتحانــات  شــود،  برگــزار  کالســی  تراکــم 
درصــد   ۷0 بــر  پایانــی  ارزشــیابی های  و 
از  قبــل  حضــوری  آموزش دیــده  محتــوای 

ــد. ــز یاب ــا، تمرک ــروس کرون ــیوع وی ش
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گــزارش 
ــال  ــات س ــه مالحظــات و الزام ــد خــود ب جدی
پرداختــه  مــدارس  تحصیلــی ۱۳۹۹-۱400 
همچــون  مــواردی  بــه  آن  در  و  اســت 
ــوری،  ــای حض ــدارس و آموزش  ه ــایی م بازگش
آموزش هــای الکترونیــک و مجــازی آمــوزش و 
ــه  ــی پرداخت ــای تلویزیون ــرورش و آموزش ه پ
اســت؛ ضمــن اینکــه در ایــن مــوارد بــه نکاتــی 
تراکــم  کاهــش  قانــون،  اصــالح  همچــون 
کالســی، ارزیابــی کیفیــت یادگیــری ســال 
ــدارس  ــام در م ــی ۱۳۹۹-۱۳۹۸، ثبت ن تحصیل
تحصیلــی  ســال  در  غیردولتــی  و  دولتــی 
در  بهداشــتی  مالحظــات  رعایــت  جدیــد، 
مــدارس، اجــرای قوانیــن، تدویــن ضوابــط 
الزامــات  مجــازی،  آموزش هــای  حکمرانــی 
مدیریتــی و اجرایــی آموزش هــای مجــازی، 
ــترش  ــی و گس ــوزش تلویزیون ــد آم ــه رون ادام
ــی،  ــای تلویزیون ــه آموزش ه ــی ب و کیفیت بخش

ــت ــرده اس ــاره ک اش

یــک عضــو شــورای عالــی آمــوزش و پرورش 
بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر دنبــال تحول هســتیم 
ــم  ــت معل ــت و هوی ــت، منزل ــه معیش ــد ب بای
ــوان  ــزه و ت ــش انگی ــت: افزای ــم گف توجــه کنی
ــه  ــد ک ــت باش ــد در اولوی ــم بای ــه ای معل حرف

ــت.  ــفانه نیس متاس
بــه گــزارش ایســنا، علــی اصغــر فانــی درباره 
تکریــم مقــام معلــم و در پاســخ بــه اینکــه »آیــا 
شــیوه فعلــی تقدیــر از معلمان ســازنده اســت؟« 
ــت و  ــازده اس ــرورش دیرب ــوزش و پ ــت: آم گف
دولت هــا بــه دنبــال کارهــای زودبــازده هســتند 
بــه همیــن علــت آمــوزش و پــرورش در اولویــت 

ــوده و نیســت. ــا نب دولت ه
از دیــد  افــزود: آمــوزش و پــرورش  وی 
کســانی کــه بودجــه در اختیارشــان اســت کــه 
ــه  ــازمان برنام ــه س ــوان ب ــا می ت ــه آنه از جمل
ــرای تخصیــص  و بودجــه و مقامــات ذینفــوذ ب
ــده می شــود. ــرد، کوچــک دی ــار اشــاره ک اعتب

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــبق آم ــر اس وزی
اینکــه بــا کوچــک انــگاری آمــوزش و پــرورش، 

ــوان  ــه می ت ــد ک ــود می آی ــه وج ــن تصــور ب ای
آن را بــا بودجــه کــم اداره و در فضاهــای 
ــه  ــت: ب ــرد گف آموزشــی غیراســتاندارد اداره ک
ایــن اصــل کــه معلــم رکــن اصلــی و اساســی 
ــه  ــه الزم ــدم ک ــم و معتق ــت قائل ــوزش اس آم
ــروی  ــول در نی ــتگاه، تح ــن دس ــول در ای تح

ــت. ــانی آن اس انس
وی افــزود: وجــود یــک معلــم بــا انگیــزه و با 

تــوان حرفــه ای بــاال، الزمــه تحــول اســت. اگــر 
چنیــن معلمانــی داشــته باشــیم می توانیــم بــه 
تحــول در آمــوزش و پــرورش امیــدوار باشــیم. 
ــه  ــا اعتقــاد پیــدا کــردن ب البتــه حــرف زدن ب
ــن  ــن چنی ــت و م ــاوت اس ــرف متف ــک ح ی

ــم. ــئوالن نمی بین ــادی را در مس اعتق
فانــی بــا بیــان اینکــه بهداشــت و درمــان در 
دولــت یازدهــم بــه علــت  زودبــازده بــودن مورد 

توجــه واقــع شــد گفــت: امــا آمــوزش و پــرورش 
ــود،  ــی اداره ش ــه خوب ــر ب ــازده اســت و اگ دیرب
ــده می شــود. از آن  ــر آن ۲0 ســال بعــد دی تاثی
ســو دولت هــا بــه دنبــال رای هســتند. بایــد بــه 

داد آمــوزش و پــرورش رســید.
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: معلمان 
در دوران کرونــا خــوش درخشــیدند و همینجــا 
ــان را  ــرده و دستش ــی ک ــا قدردان ــه آنه از هم

می بوســم.
فانــی در برنامــه تلویزیونــی پرسشــگر تاکیــد 
کــرد: افزایــش انگیــزه و تــوان حرفــه ای معلــم 

بایــد در اولویــت باشــد کــه متاســفانه نیســت.
وی بــا اشــاره بــه ســهم آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــی و درآم ــه عموم از بودج
گفــت: ایــن ســهم بایــد معقــول باشــد. اکنــون 
 ،GDP ســهم آمــوزش و پــرورش کشــور مــا از
دو  درصــد اســت در حالــی کــه ایــن رقــم در 
دنیــا بــه طــور میانگیــن چهــار تــا پنــج درصــد 
ــه  ــتم ک ــس خواس ــدگان مجل ــت. از نماین اس
ــرورش از  ــوزش و پ ــهم آم ــد س ــوب کنن مص
ــا  ــود ت ــه ش ــم درصــد اضاف ــاالنه نی GDP س
در پایــان برنامــه بــه میانگیــن جهانــی برســد. 
اگــر دنبــال تحــول هســتیم بایــد بــه معیشــت، 

منزلــت و هویــت معلــم توجــه کنیــم.

ــرد  ــد ک ــینمایی تاکی ــازمان س ــس س ریی
بــه  بســتگی  ســینماها  دوبــاره  بازگشــایی 
ــا دارد. ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــم س تصمی

بــه گــزارش مهــر رییــس ســازمان ســینمایی 
ــان  ــرر و زی ــران ض ــه جب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــا  صنعــت ســینما در پــی شــیوع ویــروس کرون
یکــی از اولویت هــای اصلــی وزارت فرهنــگ 
ــات  ــت: در جلس ــت گف ــالمی اس ــاد اس و ارش
متعــدد بررســی آســیب های کرونــا مقــرر شــده 
اســت تــا از قشــرهای آســیب پذیر ســینما 
همچنیــن  و  مســتقیم  پرداخــت  طریــق  از 
فعالیت هایــی کــه بــر اثــر کرونــا دچــار آســیب 

ــود. ــت ش ــده اند، حمای ــی ش و تعطیل
ــی  ــد حمایت ــاره رون ــی درب ــین انتظام حس
ایــن زمینــه  امــور ســینمایی در  ســازمان 
تــا کنــون اظهــار کــرد:  از اســفند ۱۳۹۸ 
صنعــت  بــه  وارده  آســیب های  از  حمایــت 
ســینمای ایــران موضوعــی اســت کــه مدیــران 
ــد  ــاق نظــر دارن ــاره آن اتف دولتــی ســینما درب
ــوان خــود  ــا حداکثــر ت و ســازمان ســینمایی ب
ــا کمــک  ــام داشــته و ب ــن موضــوع اهتم در ای
ــیب های وارده  ــم آس ــه ترمی ــی ب ــاالن صنف فع

ــت. ــم پرداخ خواهی

تصویببستههایحمایتیدرکارگروه
بررسیآسیبهایکرونا

ــه  ــدور پروان ــف ص ــه توق ــاره ب ــا اش وی ب

ــروه  ــزاری کارگ ــینمایی و برگ ــار س ســاخت آث
ــت:  ــینما گف ــا در س ــیب های کرون بررســی آس
ــن  ــده ای ــزار ش ــه برگ ــون در 6 جلس ــا کن ت
ــی  ــته های حمایت ــنهادات و بس ــروه، پیش کارگ
مختلــف مطــرح و مــورد تصویــب قــرار گرفتــه 

اســت.
ــرد: از  ــح ک ــال تصری ــن ح ــی در عی انتظام
جملــه ایــن بســته های حمایتــی می تــوان 
ــه  ــای خان ــاط اعض ــت اقس ــق پرداخ ــه تعوی ب
پرداخــت  و  مــاه  مــدت ســه  بــه  ســینما 
بخــش  ســینماهای  بــه  قرض الحســنه  وام 
خصوصــی بــه ازای هــر پــرده ۱0 میلیــون 
ــان(  ــراج کارکن ــدم اخ ــرط ع ــه ش ــان )ب توم

ــرد. ــاره ک اش
بــه گفتــه رییــس ســازمان ســینمایی، 
بیمــه  کارفرمــای  ســهم  هزینــه  پرداخــت 
آموزشــگاه ها،  کارکنــان  اجتماعــی  تامیــن 
ــا، شــرکت های پخــش و ســینماها از  البراتوره
طریــق اعتبــارات حمایتــی ســازمان ســینمایی 
از اســفند مــاه تــا زمــان بازگشــایی ســالن های 
از فیلم هــای ســینمایی  ســینما و حمایــت 
شــبکه  در  عرضــه  درصــورت  اکران نشــده 
نمایــش خانگــی اســت کــه معــادل ۲0 درصــد 
مبلــغ قــرارداد عــالوه بــر قــراردادی کــه بــا آن 
ــی از  ــوارد حمایت ــر م ــد از دیگ ــامانه ها دارن س

ــت. ــام اس ــن ای ــازمان در ای ــن س ــوی ای س

ثبتنامسههزارو۶4۵نفردرسامانهحمایت
ــه  ــاره ب ــا اش ــینمایی ب ــازمان س ــس س ریی
ــر  ــه در اث ــینما ک ــاالن س ــات فع ــت اطالع ثب
کرونــا دچــار آســیب شــده اند در ســامانه 
ــرد:  hemayat.samfaa.ir خاطرنشــان ک
ــت  ــر ثب ــزار و 645 نف ــامانه ســه ه ــن س در ای
ــراد  ــت اف ــا اولوی ــی ها ب ــد و بررس ــام کرده ان ن
ناشــی  بیشــتر  دیــده  و آســیب  ضعیف تــر 
از بیــکاری کرونــا و بــر اســاس اطالعــات 
خواهــد  اولویت هــا  و  فرمول هــا  دریافتــی، 
بــود و در نهایــت بــا مطابقــت اطالعــات خانــه 
ــر، بســته های  ــاری هن ــدوق اعتب ــینما و صن س
ــف  ــای مختل ــرای گروه ه ــی ب ــف حمایت مختل

ــد. ــد ش ــف خواه تعری
انتظامــی دربــاره زمــان احتمالــی بازگشــایی 
ضوابــط  کــرد:  اعــالم  ســینما  ســالن های 
بنــد  بازگشــایی ســالن های ســینما در ۱5 
ــا  ــا کرون بــرای ارائــه بــه ســتاد ملــی مبــارزه ب
آمــاده و تدویــن شــده اســت و پــس از کســب 
تکلیــف نهایــی از ایــن ســتاد بــر اســاس قوانین 
ــه بازگشــایی  ــالغ شــده نســبت ب بهداشــتی اب

ســالن های ســینما اقــدام می شــود.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: تاکنــون مصوبات 
ــا  ــیب های کرون ــروه بررســی آس ــج کارگ و نتای
اطــالع رســانی شــده و مصوبــات جلســات 
ــانی  ــالع رس ــب اط ــور مرت ــه ط ــم ب ــده ه آین

خواهــد شــد.

گفــت:  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
ــوری از  ــورت حض ــه ص ــات ب ــزاری امتحان برگ
ــتاد  ــد س ــا بای ــت، ام ــگاه ها اس ــارت دانش اختی

ــد. ــازه ده ــا اج ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
ــق  ــی صدی ــی خاک ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
بــرای  علــوم  وزارت  راهکارهــای  دربــاره 
برگــزاری دروس عملــی و اینکــه آیــا قــرار 
اســت راهکارهــای جدیــدی دربــاره ایــن دروس 
ارائــه شــود، گفــت: راهکارهــای برگــزاری 
دروس عملــی در ســند ۲0 بنــدی کــه توســط 
معاونــت آموزشــی وزارت علــوم در راســتای 
تســهیالت آموزشــی بــه دانشــگاه ها ارائــه شــده 
بــود، آمــده اســت و راهــکار ارائــه شــده توســط 
ــوم همــان اســت. ــت آموزشــی وزارت عل معاون

نحوهبرگزاریدروسعملیدانشگاهها
ــن موضــوع  ــه ای ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
ــورت  ــه ص ــی را ب ــوان دروس عمل ــه نمی ت ک
دانشــگاه ها  کــرد،  برگــزار  الکترونیکــی 
را  کالس هــا  ایــن  تابســتان  در  می تواننــد 
ــرای آن را در  ــکان اج ــر ام ــد و اگ ــزار کنن برگ
ــه  تابســتان نداشــته باشــند، می تواننــد آن را ب
تــرم آینــده موکــول کــرده ولــی نمــرات آن را 

ــد. ــاظ کنن ــاری لح ــرم ج ــرای ت ب
دربــاره  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
برگــزاری امتحانــات بــه صــورت حضــوری 
ــورت  ــه ص ــات ب ــزاری امتحان ــت: برگ ــز گف نی
اســت  دانشــگاه ها  اختیــارات  از  حضــوری 
ــی  ــتاد مل ــد و س ــا باش ــرایط مهی ــر ش ــه اگ ک

کرونــا اجــازه دهــد می تواننــد امتحانــات را بــه 
ــد. ــزار کنن ــوری برگ ــورت حض ص

برگزاریامتحاناتحضوریمشروطبه
اجازهستادملیکرونا

ــه  ــات ب ــزاری امتحان ــرد: برگ ــد ک وی تاکی
ــه ســتاد  ــه مصوب صــورت حضــوری مشــروط ب
ــد  ــاً بای ــت و حتم ــا اس ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل

ــد. ــن ســتاد اجــازه ده ای

ارسالپروتکلشرایطحضور
دانشجویاندکتریدرآزمایشگاهها

خاکــی صدیــق دربــاره حضــور دانشــجویان 
دکتــری در آزمایشــگاه ها نیــز افــزود: پروتــکل 

در  دکتــری  دانشــجویان  حضــور  شــرایط 
ــه  ــت تهی ــر وزارت بهداش ــا نظ ــگاه ها ب آزمایش
ــت  ــده اس ــال ش ــگاه ها ارس ــه دانش ــده و ب ش
ــجویان  ــور دانش ــرایط حض ــکل ش ــن پروت و ای
دکتــری در آزمایشــگاه ها را اعــالم می کنــد.

وی ادامــه داد: در ایــن پروتــکل اینکــه 
چگونــه فاصلــه رعایــت شــود و یــا اینکــه 
اگــر آزمایشــگاه کوچــک اســت یــک دانشــجو 
چگونــه حضــور یابــد آمــده اســت و اگــر ایــن 
شــرایط فراهــم نشــود و نتواننــد حضــور یابنــد 
ــه  ــروط ب ــن مش ــت و ای ــاری نیس ــزام و اجب ال
ایــن اســت کــه تمــام شــرایط بهداشــت فــردی 
بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 

ــد. ــده باش ــم ش فراه

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد:

مالحظات و الزامات کرونایی آموزش
 و پرورش برای سال تحصیلی آینده

فانی: 

باید به داد آموزش و پرورش رسید

حسین انتظامی مطرح کرد؛

بازگشایی سینماها در انتظار تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا است

برگزاری حضوری امتحانات مشروط به اجازه ستاد کرونا
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 کنکوری ها بخوانند؛ 
۷ راه برای تمرکز بهتر

ماهیچه هــای  ماننــد  تمرکــز  خوشــبختانه 
ــد کــه هــر چــه آن را تقویــت کنیــد  مغــر می مان

می شــود.  قوی تــر 
۱. قــدم اول؛ بــا ارزیابــی تمرکــز ذهنــی خــود 

شــروع کنیــد
بهتــر اســت قبــل از اینکــه بــاال بــردن تمرکــز 
خــود کمــک کنیــد، تمرکــز اولیــه ذهــن خــود را 

آزمایــش کنیــد.
الــف( اگــر در ایــن دســته قــرار داریــد تمرکــز 

شــما خــوب اســت:
۱. با زنگ آالرم به راحتی بیدار می شوید.

۲. یــرای خــود برنامــه ریــزی می کنیــد و 
طبــق برنامــه عمــل می کنیــد.

۳. بیــن کارهــا و درس هایتــان بــه خــود وقــت 
ــه  ــاره ب ــپس دوب ــد س ــاه می دهی ــتراحت کوت اس

ــد. ــر می گردی کار ب
ــز  ــد تمرک ــرار داری ــته ق ــن دس ــر در ای ب( اگ

ــر شــدن دارد: ــه بهت ــاز ب ــما نی ش
۱. مرتب در فکر و خیال فرو می روید.

۲. قــدرت تفکیــک مســایل را نداریــد و ســریعا 
دچــار اســترس می شــوید.

از دســت  را همیشــه  زمــان  از  بخشــی   .۳
. هیــد می د

اگــر یخشــی از خصوصیــات گــروه اول و گــروه 
ــد  ــاز باش ــاید نی ــس ش ــد پ ــم داری ــا ه دوم را ب
ــان کار  ــدرت تمرکزت ــدن ق ــر ش ــی روی بهت کم

ــد. کنی
۲. قــدم دوم: حاشــیه ها و مــواردی کــه باعــث 

ــد ــان می شــود را حــذف کنی حــواس پرتی ت
ــی  ــد روی موضوع ــه می خواهی ــی ک در هنگام
ــواس  ــث ح ــه باع ــزی ک ــر چی ــد ه ــز کنی تمرک
ــی شــما می شــود را از خــود دور کنیــد. اگــر  پرت
محیــط بــرای تمرکــز مناســب نیســت بــه محیــط 
ــود دور  ــت را از خ ــی و تبل ــد. گوش ــری بروی دیگ
ــد،  ــاز داری ــی.دی.اف را نی ــل پ ــر فای ــد و اگ کنی
ــای  ــد. صداه ــوش کنی ــتگاه را خام ــت دس اینترن
اضافــی را از دور و بــر خــود حــذف کنیــد. رادیــو، 
تلویزیــون و هــر نویــز دیگــری را خامــوش کنیــد. 
ممکــن اســت فرزنــد، همســر یــا خواهــر و بــرادر 
شــما موجــب حــواس پرتــی شــما شــوند. در ایــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــی را انتخــاب کنی ــه زمان صــورت، ب
عوامــل کمتــر مزاحمــت ایجــاد می کننــد، ماننــد 
آخــر شــب یــا صبح هــای زود. گاهــی اوقــات 
حــواس پرتــی از درون بــه وجــود می آیــد ماننــد 

ــزه کــم. ــی، اضطــراب، انگی نگران
ــک  ــر روی ی ــان ب ــک زم ــوم: در ی ــدم س ۳. ق

ــد ــز کنی ــوع تمرک موض
ــه  ــتید ک ــی هس ــه در اتاق ــد ک ــاس کنی احس
تاریــک اســت و تنهــا چیــزی کــه می بینیــد 
ســایه های روی دیــوار بیــرون اســت. شــما نبایــد 
ــت  ــر اس ــد. بهت ــت کنی ــری دق ــوارد دیگ ــه م ب
ــه در  ــد ک ــی بگذاری ــر داده های ــود را ب ــن خ ذه
ــف  ــن وظای ــود را بی ــواس خ ــد و ح ــار داری اختی

ــد. ــیم نکنی ــف تقس مختل
4. قدم چهارم: در لحظه زندگی کنید

اگــر شــما بخواهیــد بــا افــکار گذشــته و 
آینــده در حــال زندگــی کنیــد، کیفیــت زندگــی 
شــما بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا 
ــه االن  ــط ب ــر فق ــال حاض ــس در ح ــد. پ می کن
و در لحظــه فکــر کنیــد. مــردم اغلــب از ســختی 
ــاور  ــا ب ــد ام ــردن می گوین ــی ک ــه زندگ در لحظ
ــا  ــردن حــواس  پرتی ه ــا دور ک ــر ب ــه اگ ــد ک کنی
ماننــد گوشــی موبایــل و دیگــر دالیــل فیزیکــی، 
ــاره   ــی درب ــد نکران ــی مانن ــل ذهن ــن دالی همچنی
ــرای  ــان را ب ــده ای درخش ــد آین ــده، می توانی آین

ــازید. ــود بس خ
5. قدم پنجم: ذهن خالی را تمرین کنید

ذهـــن خالـــی بـــرای هـــزاران ســـال اســـت 
ـــن  ـــود. ای ـــن می ش ـــان ها تمری ـــن انس ـــه در بی ک
ـــان  ـــن انس ـــم و ذه ـــالمتی جس ـــرای س ـــن  ب تمری
ـــن  ـــن ذه ـــن تمری ـــرای ای ـــیاری دارد. ب ـــد بس فوای
خالـــی، بهتـــر اســـت از نفس هـــای عمیـــق 
بکشـــید و یـــوگا شـــروع کنیـــد. نفس هـــای 
عمیـــق را می توانیـــد در همـــه جـــا و در همـــه 
ــق  ــای عمیـ ــد. نفس هـ ــان کنیـ ــاعت امتحـ سـ
ــام  ــد انجـ ــه بایـ ــه کاری کـ ــا بـ ــید و تنهـ بکشـ

بدهیـــد توجـــه و تمرکـــز کنیـــد.
ــن  ــدم ششــم: اســتراحت های کوچــک بی 6. ق

کار بــه خــود بدهیــد
در بیـــن درس  خوانـــدن و کار کـــردن بهتـــر 
ـــه  ـــان ۱5 دقیق ـــه خودت ـــه ب ـــر 45 دقیق ـــت ه اس
اســـتراحت بدهیـــد. اســـتراحت شـــما بایـــد 
ــش  ــان آرامـ ــه ذهن تـ ــد کـ ــه ای باشـ ــه گونـ بـ
ــز  ــرای تمرکـ ــد و بـ ــتراحت کنـ ــرد و اسـ بگیـ
دوبـــاره آمـــاده شـــود. پـــس زمـــان اســـتراحت 
خـــود را بـــا شـــبکه های اجتماعـــی و اینترنـــت 
ـــوی  ـــی مق ـــواد غذای ـــد م ـــعی کنی ـــد. س نگذرانی
ـــرب  ـــای چ ـــوردن غذاه ـــد و از خ ـــالم بخوری و س

بپرهیزیـــد.
۷. قــدم هفتــم: همــه 6 قــدم قبــل را دوبــاره و 

دوبــاره تکــرار کنیــد
حتــی ورزشــکاران خبــره و مهندســان کاربلــد 
بــرای تقویــت تمرکــز خــود ســاعت ها وقــت 
ــیدند.  ــت رس ــه موفقی ــه ب ــا اینک ــته اند ت گذاش
ــترش  ــرای گس ــی را ب ــدم قبل ــت 6 ق ــر اس بهت
تمرکــز خــود وارد ســبک زندگــی خودتــان کنیــد. 
ــد  ــاعت داری ــر س ــر روز و ه ــورت ه ــن ص در ای
ــک  ــان کم ــر خودت ــده ی بهت ــرفت و آین ــه پیش ب

. می کنیــد
منبع:ایرنازندگی
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 والیبال را اعالم کرد 

ــیوع  ــل ش ــه دلی ــف ب ــای مختل ــی در قاره ه ــابقات ورزش ــام مس تم
ویــروس کرونــا بــه حالــت تعلیــق درآمــد. در همیــن راســتا کنفدراســیون 
والیبــال آســیا )AVC( پیش نویــس تقویــم مســابقات ۲0۲0 ایــن قــاره 

را اعــالم کــرد.
بــه گــزارش فــارس، بنــا بــر اعــالم کنفدراســیون والیبــال آســیا اگــر 
ایــن ویــروس تــا ۱0 مــرداد مــاه کنتــرل نشــود رقابت هــای قــاره کهــن 
لغــو شــده و تیم هــا صعــود کننــده بــه رقابت هــای جهانــی ۲0۲۱ 

ــد شــد. ــی خواهن ــی معرف براســاس رنکینــگ فدراســیون جهان
AVC اعــالم کــرد کــه رقابت هــای قهرمانــی باشــگاه های مــردان آســیا 
)تایلنــد( و مســابقات قهرمانــی زیــر ۱۹ ســال دختــران )چیــن( از ۹ تــا ۱6 
شــهریور مــاه برگــزار خواهــد شــد. ۲0 تــا ۲۷ شــهریور مــاه هــم رقابت هــای 
ــر ۲0  ــی زی ــابقات قهرمان ــن( و مس ــیا )چی ــان آس ــگا های زن ــی باش قهرمان

ســال پســران )تهــران( برگــزار می شــود.
ــای  ــار( در روزه ــیا )میانم ــردان آس ــیون م ــام کنفدراس ــای ج بازی ه
جــام  رقابت هــای  و  می شــود  انجــام  مهرمــاه   ۷ تــا  شــهریور   ۳۱
ــا ۱۷  ــای ۱0 ت ــم در تاریخ ه ــه( ه ــیا )چین تایپ ــان آس ــیون زن کنفدراس

مهرمــاه برگــزار می شــود.

رئیس فیفا دادگاهی شد 
بـا  را مخفیانـه  اخیـر جلسـاتی  روز هـای  فیفـا در  رئیـس  اینفانتینـو 

اسـت.  کـرده  برگـزار  سوئیسـی  دادگاه  یـک  مسـئوالن 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان. بـه نقـل از »تریبـون دو ژنـو«، 
جیانـی اینفانتینـو رئیـس  فیفـا به تازگـی جلسـاتی را با رئیس دادسـتان 
کل کشـور سـوئیس  برگـزار کـرده کـه ایـن موضـوع سـوءظن ها را در 

خصـوص فسـاد اداری  رئیـس فیفـا بـاال بـرده اسـت.
اینفانتینـو پـس از اولیـن روز هـای حضورش در فیفا که به سـال ۲0۱6 
بـاز می گـردد با دادسـتان عمومی دسـت بـه یکی کـرد تا تحقیقـات علیه 
او انجـام نشـود. علـت این تحقیقات فـروش حق پخـش تلویزیونی  به یک 
شـرکت خارجـی بـود کـه بـا انتقاداتی همراه شـده بـود. دبیـرکل اتحادیه 
فوتبـال )فیفـا( قصـد دارد تـا ایـن پرونـده در خفـا پیگیری شـود و نگران 

اسـت اتفاقاتـی کـه بـرای بالتر افتـاده این بار بـرای اینفانتینـو رخ دهد.
اینفانتینو در ایمیلی که توسـط این روزنامه منتشـر شـده به دادسـتان 
سـوئیس نوشـته بـود: «مـن سـعی خواهـم کرد کـه بـه دادسـتانی فدرال 
توضیـح دهـم کـه اوضـاع به نفـع من اسـت و همه چیـز را در سـریعترین 
زمـان ممکـن روشـن می کنـم. مشـخص اسـت کـه مـن هیـچ ارتباطی با 

ایـن موضـوع نـدارم و همـه این ها دسیسـه اسـت.»
بـا ایـن حـال همچنـان جلسـات میـان دادسـتانی و اینفانتینـو برگـزار 

می شـود تـا ایـن پرونـده بـه نتیجه برسـد.

بهترین های ورزش آذربایجان شرقی 
انتخاب می شوند

ــر  ــا نظ ــال ۱۳۹۸ ب ــرقی در س ــان ش ــای ورزش آذربایج ــن ه بهتری
ــود. ــی ش ــاب م ــان انتخ ــی آذربایج ــان ورزش کارشناس

ــر مراســم انتخــاب  ــور دبی ــاد فرهادپ ــا، فره ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
بهتریــن هــای ورزش آذربایجــان شــرقی گفــت: ایــن مراســم بــا همــکاری 

باشــگاه دبیــری تبریــز  برگــزار مــی شــود.
ــم و  ــرقی در ۱0 آیت ــان ش ــای ورزش آذربایج ــن ه ــزود: بهتری وی اف
ــا نظرخواهــی از کارشناســان ورزشــی انتخــاب شــده و طــی مراســمی  ب

معرفــی خواهنــد شــد.
دبیــر ایــن همایــش گفــت: قــرار بــود ایــن مراســم در اواخر اردیبهشــت 
برگــزار شــود کــه بــه دلیــل انتشــار ویــروس کرونــا فعــال بــه تعویــق افتــاده 
و در صورتــی کــه امــکان برگــزاری ایــن مراســم بــه شــکل همایــش فراهــم 
ــا  ــاال ب ــن و احتم ــی و آنالی ــه شــکل اینترنت ــا ب ــی بهترین ه نشــود، معرف

همــکاری یکــی از شــبکه های تلویزیونــی صــورت خواهــد گرفــت.

سئول نشــینان ۳ ســناریو بــرای پایــان دادن 
ــد  ــد و بای ــه لیــگ نوزدهــم در پیــش رو دارن ب
ــان،  ــور آلم ــک از ۳ کش ــدام ی ــد ک ــد مانن دی
هلنــد و یــا فرانســه بــرای پایــان دادن بــه ایــن 
لیــگ عمــل خواهنــد کــرد؛ البتــه اســتفاده از 
عملکــرد هــر کــدام از ایــن کشــورها می توانــد 
ــدگان  ــرای تصمیم گیرن ــی را ب ــات مختلف تبع

فوتبــال ایــران داشــته باشــد. 
بــه گــزارش ایســنا، باشــگاه ماشــین ســازی 
ــگ  ــه لی ــزاری ادام ــف برگ ــرد مخال ــالم ک اع
ــف  ــم مخال ــه جمــع ۱۲ تی ــم اســت و ب نوزده
دیگــر پیوســت و نظــر بــه لغــو لیــگ برتــر داد 
تــا تنهــا ۳ تیــم فــوالد، پرســپولیس و صنعــت 
ــه  ــزاری ۹ هفت ــه برگ ــی ب ــادان راض ــت آب نف
باقــی مانــده از فصــل ۹۹-۹۸ لیــگ برتــر 
ــون  ــال، اکن ــن ح ــا ای ــد. ب ــران باش ــال ای فوتب
ســازمان لیــگ و فدراســیون فوتبــال ۳ ســناریو 
بــرای مشــخص کــردن تکلیــف لیــگ نوزدهــم 
دارد و بایــد دیــد شــبیه کــدام لیــگ اروپایــی 
از بیــن ۳ لیــگ آلمــان، فرانســه و یــا هلنــد را 

ــد. ــار می کن رفت

لیگنافرجام
ــد  ــگ می توان ــازمان لی ــت س ــوری نخس تئ
ــگ  ــژه )لی ــد و اردوی ــال هلن ــه از فوتب برگرفت
فوتبــال هلنــد( ایــن کشــور باشــد. لیگــی 
کــه بــا اعــالم فدراســیون فوتبــال هلنــد 
ناتمــام باقــی مانــد و نــه ســقوط کننده ای 

ــث  ــه باع ــی. تصمیمــی ک ــه قهرمان داشــت و ن
ــه  ــور ب ــن کش ــای ای ــیاری از تیم ه ــد بس ش
و  کننــد  اعتــراض  فوتبال شــان  فدارســیون 
نافرجــام  بداننــد.  بی عدالتــی  نوعــی  را  آن 
ــی  ــا جــام حذف ــژه باعــث شــد ت ــدن اردوی مان
فوتبــال ایــن کشــور کــه تنهــا فینــال آن بیــن 
ــم  ــود ه ــده ب ــت مان ــورد و اوترخ ــم فاین ۲ تی
ناتمــام بمانــد و تنهــا آژاکــس بــه عنــوان تیــم 
ــان  ــگ قهرمان ــواز حضــور در لی صدرنشــین ج

ــد. ــب کن ــا را کس اروپ
ــران  ــگ ای ــد در لی ــر بخواه ــه اگ ــی ک اتفاق
ســپاهان،  پرســپولیس،  تیم هــای  بیفتــد، 
ــی  ــام حذف ــد ج ــد قی ــور بای ــتقالل و تراکت اس
ــراه  ــه هم ــت ب ــرخابی های پایتخ ــد و س را بزنن
طالیی پوشــان زاینــده رود و قرمزهــای آذربایجــان 
را راه یافتــان بــه لیــگ قهرمانــان آســیای فصــل 

پیــکان  تیم هــای  دانســت. هم چنیــن  بعــد 
ــرار  ــقوط ف ــهر از س ــهرداری بوش ــاهین ش و ش
ــا در  ــرای بق ــر ب ــل دیگ ــک فص ــد و ی می کنن
ــد. ــت دارن ــران وق ــال ای ــطح فوتب ــن س باالتری

پایانیپرحاشیهوکمطرفدار
ــگ  ــازمان لی ــناریو، مســئوالن س ــن س در ای
ــور  ــد از کش ــر بخواهن ــال اگ ــیون فوتب و فدراس
فرانســه و لیــگ یــک ایــن کشــور پیــروی کنند، 
بایــد پرســپولیس را ماننــد پاری ســن ژرمن کــه 
اختالفــی ۱0 امتیــازی بــا ســایر رقیبــان خــود 
ــم ســپاهان،  ــد و ۳ تی ــان اعــالم کنن دارد قهرم
اســتقالل و تراکتــور راه یافتــه بــه آســیا بداننــد. 
هم چنیــن ۲ تیــم پیــکان و شــاهین شــهرداری 
ــای  ــقوط  کننده ه ــناریو، س ــن س ــهر در ای بوش
و  گرفــت  خواهنــد  لقــب  نوزدهــم  لیــگ 

تیم هــای گل گهــر، ســایپا و پــارس جنوبــی 
ــد کــرد. ــرار خواهن جــم از ســقوط ف

بــه طبــع ایــن تصمیــم هــم می توانــد 
ــه  ــه شــهرخودرو ک ــی از جمل ــراض تیم های اعت
شــانس آســیایی شــدن را دارد، در پــی داشــته 
ســقوط کننده  تیــم   ۲ هم چنیــن  و  باشــد 
یعنــی شــاهین بوشــهر و پیــکان هــم بــه 
صــف معترضیــن خواهنــد پیوســت. هم چنیــن 
تیم هــای مــس رفســنجان و مــس کرمــان بــه 
ــه  ــگ آزادگان ب ــای اول و دوم لی ــوان تیم ه عن

ــد گشــت. ــر بازخواهن ــگ برت لی

پیگیریلیگباورزشگاههای
سوتوکور

ــازه فدراســیون فوتبــال آلمــان،  ــا اعــالم ت ب
قــرار اســت بوندســلیگای ایــن کشــور از تاریــخ 
از  خالــی  ورزشــگاه های  در  اردیبهشــت   ۲۷
ــس  ــر انگلی ــگ برت ــد و لی ــزار ش ــگر برگ تماش
ــروی  ــدی، پی ــن رون ــت از چنی ــرار اس ــم ق ه
سئول نشــینان  اگــر  بیــن  ایــن  در  کنــد. 
بخواهنــد لیــگ برتــر را ببــر خــالف میــل 
آن  در  شــرکت کننده  تیــم   ۱۳ باطنــی 
ــا در  ــاد بازی ه ــال زی ــه احتم ــد، ب ــه دهن ادام
ورزشــگاه های بــدون تماشــاگر برگــزار خواهــد 
ــائل  ــی مس ــا در برخ ــیاری از تیم ه ــد و بس ش
تبلیغــات  و  بلیت فروشــی  ماننــد  اقتصــادی 

ــرد. ــد ک ــرر خواهن ــی ض محیط
ــخص  ــان و مش ــت زم ــا گذش ــد ب ــد دی بای
ــال  ــیون فوتب ــا و کنفدراس ــع فیف ــدن موض ش
ــازمان  ــران و س ــال ای ــیون فوتب ــیا، فدراس آس
ــرای  ــاال را ب ــناریو ب ــک از ۳ س ــدام ی ــگ ک لی
سرنوشــت لیــگ نوزدهــم انتخــاب خواهــد 
کــرد و بــه چــه شــیوه ای بــه ایــن لیــگ پایــان 

خواهنــد داد.

دبیــر ســابق فدراســیون دوچرخــه ســواری گفــت: از ســمت 
ــات  ــریک تصمیم ــتم ش ــون نمی خواس ــتعفا دادم چ ــودم اس خ

اشــتباه فدراســیون باشــم. 
ســابق  دبیــر  عطاالهــی  حمیــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فدراســیون دوچرخــه ســواری کــه بــه طــور ناگهانــی از ســمت 
خــود اســتعفا کــرد. پــس از گذشــت دو ســال ســکوت خــود را 
شکســت و علــت اســتعفای خــود را بیــان کــرد. او در ایــن بــاره 

ــن  ــا قوانی ــادی ب ــنایی زی ــیون آش ــه فدراس ــا ک ــت: از آنج گف
ــر  ــه ب ــت ک ــی می گرف ــن تصمیمات ــدارد بنابرای ــی ن ــن الملل بی
خــالف قوانیــن بــود و مــن هــم مخالــف آن تصمیمــات بــودم. 
یکــی از ایــن تصمیمــات کــه بــه شــدت بــا آن مخالفــت کــردم، 
گرفتــن تســت ســالمت بــود. فدراســیون بــدون اطــالع نــادو و 
ــرد  ــا را محــروم می ک ــت و آنه ــان تســت می گرف وادا، از رکابزن
ــم از  ــواری ه ــه س ــی دوچرخ ــه جهان ــید. اتحادی ــا می بخش ی
ــد  ــال کردن ــی ارس ــل های ــد و ایمی ــع ش ــوع مطل ــن موض ای
ــده  ــن کار انجــام شــده اســت و پرون ــر اینکــه چــرا ای مبنــی ب

ــورد انجــام شــد. ــن م ای در ای
او ادامــه داد: مــورد دیگــر هــم اســتفاده از مربــی محــروم بــود 
ــی ســر همیــن  ــه جهان ــودم و اتحادی ــف ب ــا آن هــم مخال کــه ب
مســئله هــم یــک پرونــده دیگــر بــاز کــرد. مــن نیــز نتوانســتم 

ــات  ــریک تصمیم ــتم ش ــم و نخواس ــل کن ــرایط را تحم آن ش
اشــتباه باشــم. روزی نیســت کــه از اســتعفای خــودم خوشــحال 
ــه می شــود  ــه در فدراســیون گرفت ــی ک نباشــم چــون تصمیمات

ــود. اشــتباه اســت و مــن شــریک آن تصمیمــات نخواهــم ب
دبیــر ســابق فدراســیون در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
ــح  ــرد، تصری ــالم نک ــل آن را اع ــتعفا داد دلی ــه اس ــی ک در زمان
کــرد: چــون ابتــدا می خواســتم بــا مدیــران ارشــد وزارت ورزش 
ــم و  ــم نرفت ــا ه ــه تنه ــردم. البت ــن کار را ک ــم و ای ــت کن صحب
ــو  ــدم جل ــه ق ــدم ب ــد. می خواســتم ق ــم بودن ــر ه دوســتان دیگ
ــون  ــه چ ــود ک ــت ش ــور برداش ــن ط ــتم ای ــروم و نمی خواس ب
ــم.  ــزرگ کن ــانه ها ب ــودم را در رس ــم خ ــتعفا دادم می خواه اس
ــرای  ــم ب ــردم و دل ــت ک ــیون فعالی ــال ۷۹ در فدراس ــن از س م

دوچرخــه ســواری مــی ســوزد.

مدیرعامــل باشــگاه مــس ســونگون بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد 
ــر  ــگ برت ــال لی ــزاری فین ــوه برگ ــند در نح ــی پس ــم گیت تی
رد  دلیــل  بازیکنــان می شــود،  بازارگرمــی  باعــث  فوتســال 

ــرد.  ــالم ک ــس را اع ــی از م ــین طیب ــکایت حس ش
ــخص  ــاره نامشـ ــی دربـ ــد نجفـ ــر، حامـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــال  ـــته فوتس ـــل گذش ـــگ فص ـــال لی ـــزاری فین ـــان برگ ـــودن زم ب
ـــیا  ـــال آس ـــیون فوتب ـــا و کنفدراس ـــه فیف ـــی ک ـــا زمان ـــت: ت گف
ـــیا را  ـــای آس ـــت ه ـــام مل ـــی و ج ـــام جهان ـــزاری ج ـــان برگ زم
ـــی  ـــد، نم ـــازه نده ـــا اج ـــی کرون ـــتاد مل ـــد و س ـــخص نکنن مش
ـــا  ـــم ه ـــازی تی ـــاده س ـــرای آم ـــرد. ب ـــزار ک ـــال را برگ ـــوان فین ت
ـــد لحـــاظ  ـــه بای ـــاز اســـت ک ـــان نی ـــا 40 روز زم ـــاه ت ـــک م ـــم ی ه

ـــود. ش
ــند  ــی پس ــم گیت ــای تی ــنهاد اعض ــه پیش ــاره ب ــا اش وی ب
ــدای  ــال در ابت ــر فوتس ــگ برت ــال لی ــزاری فین ــر برگ ــی ب مبن
ــا  ــا ایــن پیشــنهاد مخالفــم. ب فصــل آینــده تاکیــد کــرد: مــن ب
ــان هــم صحبــت کــردم  ــم خودم ــی تی ــه فنــی و کادر فن کمیت
کــه انهــا هــم مخالــف بودنــد فینــال لیــگ، ابتــدای فصــل آینــده 
برگــزار شــود چــون هــم هزینــه هــا بــاال مــی رود و هــم بازیکنان 

ــتند. ــف هس بالتکلی
مدیرعامــل باشــگاه مــس ســونگون ادامــه داد: ایــن پیشــنهاد 
همچنیــن باعــث مــی شــود بازیکنــان »طاقچــه بــاال بگذارنــد« 
و بازارگرمــی زیــادی از ســوی بازیکنــان و کادر فنــی را در پــی 
ــه نظــرم دو تیــم در ایــن صــورت ضــرر مــی  خواهــد داشــت. ب

کننــد.

نجفــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: اگــر هــم بخواهــد همیــن 
وضعیــت ادامــه داشــته باشــد، در جلســه هیــات رئیســه ســازمان 
لیــگ مطــرح شــد کــه یکــی از دو تیــم گیتــی پســند و مــس 
بــه جــام باشــگاه هــای آســیا بــرود و یــک تیــم در جــام باشــگاه 
هــای جهــان شــرکت کنــد. ایــن طــرح تاییــد نشــده و بایــد دیــد 

چــه راهــکاری گرفتــه مــی شــود.
ــین  ــکایت حس ــر رد ش ــی ب ــئوالی مبن ــه س ــخ ب وی در پاس
طیبــی از باشــگاه مــس ســونگون و دلیــل ایــن شــکایت گفــت: 
در قانــون آمــده کــه اگــر از طلــب یــک بازیکــن دو ســال بگــذرد، 
ــا  ــود. م ــی ش ــال و AFC رد م ــیون فوتب ــکایت او در فدراس ش
ایــن را مــی دانســتیم ولــی طیبــی بــدون اینکــه بــا مــا صحبــت 

کنــد، اقــدام بــه شــکایت کــرد.
ــدود ۱50  ــال ۱۳۹4 ح ــی از س ــد: طیب ــادآور ش ــی ی نجف
میلیــون طلــب داشــت و بــه خاطــر همــان طلــب شــکایت کــرد. 
ــا ایــن بازیکــن در ارتبــاط بــوده ام امــا هیچــگاه در ایــن  مــن ب
زمینــه از مــن چیــزی نمــی پرســید. شــخصا طیبــی را دوســت 
ــای  ــرد، ج ــکایت ک ــکل ش ــن ش ــه ای ــرا ب ــه چ ــی اینک دارم ول

ــث دارد. بح

دادگاه حکمیــت ورزش در حالــی بــه شــکایت 
جــودو  فدراســیون  تعلیــق  خصــوص  در  ایــران 
رســیدگی خواهــد کــرد کــه فدراســیون جهانــی هــر 
چــه در تــوان داشــته بــرای پیــروزی در ایــن پرونــده 

ــت.  ــه اس ــه کار گرفت ب
ــد -۱۹  ــاری کووی ــیوع بیم ــر، ش ــزارش مه ــه گ ب
باعــث شــد تــا جلســه رســیدگی بــه پرونــده شــکایت 
ایــران از فدراســیون جهانــی جــودو در خصــوص 
تعلیــق ناجوانمردانــه از ۲0 فروردیــن مــاه بــه زمــان 
دیگــری موکــول شــود. دادگاهــی کــه ســرانجام ۲۷ 
شــهریورماه بــرای برگــزاری آن تعییــن شــده اســت.

ــد ســالی  ــه چن ــران ک ــق جــودو ای داســتان تعلی
ــدی  ــی ج ــود، زمان ــنیده می ش ــه آن ش ــت زمزم اس
شــد کــه ســعید مالیــی جــودوکار ایرانــی وزن ۸۱- 
ــد  ــن بای ــی ۲0۱۹ ژاپ کیلوگــرم در رقابت هــای جهان
در نیمــه نهایــی برابــر رقیــب بلژیکــی خــود مبــارزه 
ــارزه  ــروز آن در مب ــرد پی ــه ف ــارزه ای ک ــرد. مب می ک
نهایــی بــه مصــاف رقیبــی از رژیــم اشــغالگر قــدس 

قــرار مــی گرفــت.
را  زیــادی  حساســیت های  موضــوع  همیــن 
ــر  ــئوالن IJF ب ــرد و مس ــارزه ک ــن مب ــه ای متوج
خــالف عــرف بین الملــل نماینــده کشــورمان را 
ــاًل تحــت فشــار  ــا مث ــد ت ــی خــود جــدا کردن از مرب
ــر  ــن تدابی ــام ای ــا تم ــرد. ب ــرار نگی ــت ق ــرای باخ ب
ــه روی تاتامــی رفــت و  ــرای ایــن مبــارزه ب مالیــی ب
بعــد از هفــت دقیقــه مبــارزه باخــت و در مبــارزه رده 
بنــدی هــم نتیجــه را واگــذار کــرد و از دســت یابــی 

ــد. ــدال بازمان ــه م ب
مالیــی قبــل مبــارزه نهایــی از ناحیــه ســر آســیب 

دیــده بــود و حتــی برخــی ســایت های معتبــر جــودو 
جهــان از عــدم حضــور او در نیمــه نهایــی خبرهایــی 
ــی در  ــا مالی ــد. ام روی خروجــی خــود منتشــر کردن
ایــن مبــارزه علــی رغــم تــالش مضاعــف بــرای کســب 
ــان  ــه کارشناس ــواه هم ــه گ ــد. ب ــده ش ــروزی بازن پی
ــود و  ــی ب ــاس کاس« بلژیکــی فن ــه »ماتی باخــت او ب
هیــچ نشــانی از تمــارض بــه باخــت در آن دیــده نشــد. 
حتــی »ماریــوس ویــزر« رئیــس فدراســیون جهانی در 
مصاحبــه بــا BBC هــم نتوانســت بــه ایــن موضــوع 

اذعــان داشــته باشــد کــه او تمــارض کــرده اســت.
بعــد از باخــت و حــذف، ســعید مالیــی بــا دســتور 
شــخص رئیــس فدراســیون جهانــی بــه آلمــان 
منتقــل شــد و در پــی چنــد مصاحبــه علیــه ورزش 
ــرد.  ــران ک ــودو ای ــق ج ــه تعلی ــدام ب ــران، IJF اق ای
ــرک  ــدد ت ــل در ص ــاه قب ــد م ــی از چن ــه مالی اینک
ــه  ــد مصاحب ــوع در چن ــن موض ــه ای ــود و ب ــران ب ای
آخــر خــود بــه صراحــت اشــاره داشــت، یــک 
ــداف  ــه اه ــه او طعم ــت و اینک ــتان اس ــوی داس س
ــی  ــیون جهان ــس فدراس ــخص رئی ــتی ش صهیونیس
ــابق  ــی س ــی مرب ــتان. وقت ــر داس ــوی دیگ ــده س ش
تیــم ملــی مدتــی بعــد بــه او در آلمــان ملحــق شــد، 
ــن  ــل طراحــی شــده ای ــه ســناریوی از قب ــه فرضی ب

ــید. ــت بخش ــگ واقعی ــه رن برنام
فدراســیون جهانــی جــودو طــی دو ســال گذشــته 
ــه همیــن  ــز ب ــس را نی ــارات و تون فدراســیون های ام

دلیــل بــه حالــت تعلیــق درآورد. حتــی دو تورنمنــت 
ــرد.  ــو ک ــز لغ ــورها را نی ــن کش ــلم در ای ــد اس گرن
 IJF تعلیقــی کــه بــه دلیــل نفــوذ خزانــه دار اماراتــی
بــرای ایــن کشــور بــا یــک شــو تبلیغاتــی در ابوظبــی 
رفــع شــد، ولــی بــرای تونــس بــه دلیــل تــن نــدادن 

بــه خواســته نامعقــول آنهــا همچنــان ادامــه دارد.
»ماریــوس ویــزر« رئیــس فدراســیون جهانــی 
تمــام قــد پشــت رژیــم صهیونیســتی ایســتاده و بــرای 
ــد. او بارهــا  ــه هــر کاری می زن ــاع از آنهــا دســت ب دف
گفتــه ورزش از سیاســت جداســت! شــعاری کــه حتی 
ــح  ــود در لوای ــه آن پایبنــد نیســت و اگــر ب خــود او ب
ــه  ــرده ب ــال ک ــه دادگاه CAS ارس ــه ب ــدی ک جدی

مســائل اجتماعــی و داخلــی ایــران کــه هیــچ ارتباطی 
بــه ورزش نــدارد اشــاره نمی کــرد. لوایحــی کــه ثابــت 
ــرای او  می کنــد پیــروزی در دادگاه حکمیــت ورزش ب
بیــش از هــر چیــزی اهمیــت دارد و هــر چــه در تــوان 
ــداوم  ــران ت ــودو ای ــق ج ــا تعلی ــه ت ــه کار گرفت دارد ب
پیــدا کنــد. اســتفاده از ســه ایرانــی پناهنــده بــه عنوان 
شــاهد پرونــده و یــا قــراردادن شــرط مبــارزه نمادیــن 
ــغالگر  ــم اش ــدگان رژی ــا نماین ــران ب ــودوکاران ای ج

قــدس بیانگــر ایــن مدعاســت.
ــهریور را  ــه ۲۷ ش ــه جلس ــه نتیج ــزی ک ــا چی ام
ــق  ــه تعلی ــرده ن ــت ک ــر اهمی ــران پ ــرای ورزش ای ب
جــودو بلکــه نشــانه رفتــن تعلیــق کل ورزش ایــران 

ــی  ــه خوب ــوق ب ــدگان موضــوع ف اســت. مطــرح کنن
ــد  ــاری می کنن ــی پافش ــه روی موضوع ــد ک می دانن
ــت  ــالمی اس ــوری اس ــام جمه ــز نظ ــط قرم ــه خ ک
ــچ  ــای هی ــران پ ــده ای از ای ــچ نماین ــرای آن هی و ب
مذاکــره ای نخواهــد نشســت. روی همیــن اصل اســت 
کــه صهیونیســت ها بــرای ضربــه زدن بــه ایــران ایــن 
ــاید  ــد و ش ــرار داده ان ــدف ق ــور را ه ــار ورزش کش ب
ــرای کل ورزش کشــور  ــن دادگاه ب ــی ای ــه منف نتیج

تأثیرگــذار باشــد.
ــوع از  ــیت موض ــد حساس ــر می رس ــه نظ ــه ب البت
ســوی مقامــات ارشــد ورزش کشــور درک شــده کــه 
در ســفر وزیــر ورزش و رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک 
بــه لــوزان رایزنی هایــی در ایــن مــورد صــورت 
گرفتــه و تــا حــدودی از عواقــب آن جلوگیــری شــده 
اســت. در دیــدار ســلطانی فــر و صالحــی امیــری بــا 
»تومــاس بــاخ« رئیــس کمیتــه بین المللــی المپیــک 
جــودو یکــی از مباحــث اصلــی مطروحــه بــوده کــه 
ارائــه پاســخ اصلــی منــوط بــه نتیجــه همیــن دادگاه 

عنــوان شــده اســت.
ــم وزارت ورزش و  ــه معتقدی ــت ک ــن روس از همی
ــده را  کمیتــه ملــی المپیــک بایــد نتیجــه ایــن پرون
بیــش از گذشــته جــدی گرفتــه و بــدون توجــه بــه 
ــرای  ــود ب ــوان خ ــه ت ــی از هم ــای قبل ــول و قراره ق
ــب  ــد و مراق ــالش کنن ــده ت ــن پرون ــروزی در ای پی
باشــند حاشــیه ســازان کار را دســت نگیرنــد و رأی را 

ــد. ــر ندهن ــان کشــور تغیی ــه ســود مخالف ب
ــداد آن  ــات پرتع ــورق صفح ــده و ت ــن پرون در ای
ــرای  ــب ب ــه و مطل ــی روزن ــدازه کاف ــه ان ــوان ب می ت

ــرد. ــدا ک ــدف پی ــن ه ــه ای رســیدن ب

آلمان، فرانسه یا هلند؛ سرنوشت لیگ 
نوزدهم به کدام کشور شباهت خواهد داشت؟

با بیان اینکه فدراسیون با قوانین بین المللی آشنایی ندارد

استعفا دادم تا شریک تصمیمات اشتباه نباشم

مدیرعامل مس سونگون:

پیشنهاد گیتی پسند باعث بازارگرمی بازیکنان فوتسال می شود

توطئه صهیونیست ها در جودو؛

مسئوالن ورزش مراقب این پرونده باشند!
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اوقات شرعی شهر تهران

حمیــد شــکری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه مراغــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
۳۱.۷۱ درصــد جمعیــت شــهر مراغــه در بافــت ناکارآمــد ســکونت دارنــد، گفــت: 
از نظــر فضــای زیســتی، بهداشــتی، فرهنگــی و بســیاری دیگــر از مــوارد در ایــن 
ــهری  ــدار ش ــی پای ــی بازآفرین ــتاد هماهنگ ــه س ــود دارد ک ــود وج ــق کمب مناط

موظــف بــه رســیدگی و رفــع کمبودهاســت.
ــه؛  ــهر مراغ ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس حمیــد شــکری در جلســه هماهنگــی ســتاد بازآفرینــی پایــدار شــهری 
مراغــه اظهــار داشــت: مســاحت شــهر مراغــه ســه هــزار و ۱۲0 هکتــار اســت کــه 

از ایــن مقــدار نزدیــک بــه 400 هکتــار بافــت ناکارآمــد اســت.
ــاد،  ــزاب، پهرآب ــاد، ان ــاد، عشــرت آب ــاد، یوســف آب وی ادامــه داد: میکاییــل آب
زغــال آبــاد، قــره برقــع، زینــال آبــاد، گللــر، اکبرآبــاد و جهانگیــر از مناطــق بافــت 
ــا  ــت در آن ه ــر جمعی ــزار نف ــه 5۸ ه ــک ب ــه نزدی ــه هســتند ک ــد مراغ ناکارآم

ســکونت دارنــد.
وی اضافــه کــرد: طــرح هــای مطالعاتــی و اجرایــی ســتاد بازآفرینــی پایــدار 
ــی و  ــوده میان ــت فرس ــازی باف ــازی و نوس ــرح بازس ــمال ط ــه ش ــهری مراغ ش
ــمی  ــای غیررس ــکونت گاه ه ــاماندهی س ــازی و س ــرح توانمندس ــی و ط تاریخ
اســت کــه در ایــن خصــوص در چنــد ســال گذشــته اقدامــات خــوب و اساســی 

انجــام شــده اســت.
ــاد  ــه عشــرت آب ــش در منطق ــتان نیای ــداث بوس ــزود: اح ــه اف ــدار مراغ فرمان
مراغــه یکــی از شــاخص تریــن پــروژه هــای شهرســتان در مناطــق ناکارآمــد و 
ــر هفــت  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاه ب ــود کــه در 6 م ــر توســعه یافتــه شــهری ب کمت

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــان در ســال گذشــته ب ــارد توم میلی
مهنــدس شــکری اضافــه کــرد: در حالــی کــه اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده 
بــرای ایــن پــروژه ۹00 میلیــون تومــان بــود کــه شــهرداری مراغــه، ســه میلیــارد 
ــان در نظــر  ــارد توم ــار میلی ــی چه ــر متول ــای دیگ ــار و دســتگاه ه ــان اعتب توم
گرفتــه و بــا هــم افزایــی و همــکاری ایــن پــروژه تکمیــل و بهــره بــرداری رســید.

وی بــه دیگــر اقدامــات انجــام گرفتــه در محــالت هــدف و نیازمنــد بازآفرینــی 
شــهری در ایــن مناطــق اشــاره کــرد و گفــت: در چندســال گذشــته بیــش از ۳5 
مــورد اقدامــات زیرســاختی در ایــن مناطــق انجــام گرفتــه کــه احــداث پــارک 
ــان شــهید  ــوان، پــارک مســافر، ایســتگاه آتــش نشــانی، پــل فلــزکاران، خیاب بان

ــن  ــه ای ــه از جمل ــج گان ــه و فرهنگســراهای پن ــزرگ مراغ ــال ب ــتان، ترمین دوس
اقدامــات اســت.

ــات  ــا موضوع ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــه اقدامات ــزود: مجموع ــه اف فرماندارمراغ
بازآفرینــی بافــت فرســوده شــهری انجــام گرفتــه اســت نیازمنــد اطــالع رســانی 
عمومــی و معرفــی و شناســاندن ظرفیــت هــای مناطــق بــرای اهالــی شــهر اســت.

وی گفــت: همــکاری و همســویی ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان 
در اجــرای پــروژه هــای ســتاد ضــروری و نیــاز بــوده و در ایــن خصــوص 

ــت. ــرده اس ــل ک ــوب عم ــه خ ــر مراغ ــال اخی ــبختانه در دو س خوش
معــاون اســتاندار آذربایجانشــرقی اضافــه کــرد: بــرای ســالجاری ادارات 
ــه  ــریعتر ب ــه س ــر چ ــده را ه ــف ش ــاز و تعری ــورد نی ــای م ــروژه ه ــات و پ اقدام

ــد. ــال کنن ــتاد ارس ــه س دبیرخان
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی اقدامــات ســتاد در راســتای آبادانــی شــهر بــه 
خصــوص مناطــق کــم برخــوردار انجــام مــی شــود، گفــت: مســائل زیرســاختی، 
بهداشــتی، فرهنگــی، ورزشــی و توانمندســازی هــای اجتماعــی از خواســته هــای 

ایــن مناطــق اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال ۹۸، در محــالت کمتــر توســعه یافتــه شــهر 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــف ب ــر در ۸00 رشــته مختل ــازی ۷50 نف طــرح توانمندس
400 میلیــون تومــان اجــرا شــد کــه خوشــبختانه شــاهد خروجــی هــای مثبــت 

ایــن طــرح از جملــه اشــتغالزایی بــرای منطقــه هســتیم.

۵/۷میلیاردتومانازمطالباتشهرداریصرفبازآفرینی
شهریمراغهمیشود

شــهردار مراغــه گفــت: مبلــغ 5 میلیــارد و هفتصــد میلیــون تومــان از 
ــام  ــتانی در انج ــات اس ــتای مصوب ــایر ادارات در راس ــهرداری و س ــات ش مطالب

ــت. ــتان اس ــی اس ــتاد بازآفرین ــدف از س ــالت ه ــی مح ــورات عمران ام
ــه؛  ــهر مراغ ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدار  ــی پای ــتاد بازآفرین ــی س ــه هماهنگ ــدی در جلس ــا احم ــدس محمدرض مهن
شــهری مراغــه اظهــار داشــت: جــدول بنــدی معابــر خاکــی و آســفالت، 
ــه و  ــوار کشــی خــط راه آهــن در مســیر محل ــاد، دی ســاماندهی دره عشــرت آب

ــت. ــات اس ــن مطالب ــهرداری از ای ــای ش ــروژه ه ــر پ ــازی معاب بازس

وی گفــت: پرداخــت تخفیــف هــا بــرای یکهــزار و ۲۳ مــورد پروانــه احــداث 
ــه آییــن  ــا توجــه ب ــر ب ســاختمان در بافــت هــای فرســوده در چنــد ســال اخی
نامــه اجرایــی برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری، بیــش از ســه میلیــارد و هفتصــد 

میلیــون تومــان بــوده اســت.
مهنــدس احمــدی بــه شــاخص هــای شناســایی ســکونتگاه هــای غیررســمی 
شــهر مراغــه اشــاره کــرد و گفــت: شــاخص هــای زیســت محیطــی، اجتماعــی، 

اقتصــادی و کالبــدی از جملــه ایــن شــاخص هــا آســت.
وی گفــت: از یــازده محلــه ناکارآمــد، محــالت میکاییــل آبــاد، انــزاب، یوســف 

آبــاد، پهرآبــاد و زغــال آبــاد محــالت دارای اولویــت مداخلــه در طــرح اســت.
ــه  ــه در محل ــدی صــورت گرفت ــات کالب ــه اقدام ــا اشــاره ب ــه ب شــهردار مراغ
مکاییــل آبــاد اشــاره کــرد و گفــت: اصــالح آســفالت و پوشــش معابــر، رســیدگی 
ــال، جــدول  ــه، پوشــش کان ــا، جمــع آوری زبال ــا و بهســازی آن ه ــه جــوی ه ب
ــل  ــای مقاب ــازی فض ــن س ــس و ایم ــدان مجل ــاماندهی می ــال و س ــذاری کان گ

ــات اســت. ــن اقدام ــه ای ــه از جمل ــور مراغ ــام ن دانشــگاه پی
ــی در  ــی اجتماع ــات فرهنگ ــا و اقدام ــه ه ــت برنام ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
ایــن مناطــق گفــت: برگــزاری کالس هــای مختلــف و مشــاوره هــای خانوادگــی، 
ــوزی در  ــارت آم ــای مه ــت و کالس ه ــازی و اینترن ــای مج ــای فض ــیب ه آس
رشــته هــای مختلــف از جملــه اقداماتــی اســت کــه شــهرداری مراغــه در ایــن 

مناطــق انجــام داده اســت.
مهنــدس احمــدی پــروژه بلــوار 45 متــری شــهید ســلیمانی را یکــی از 
مهمتریــن پــروژه هــای مجموعــه مدیریــت شــهری در مراغــه عنــوان کــرد و گفت: 
توســعه و بهبــود زیرســاخت هــای شــهری، کاهــش حجــم ترافیــک میــدان جهــاد، 
ســهولت در دسترســی بــه شــهرک هــا و گســترش مســیرها و شــریان هــای اصلــی 

شــهر جهــت کنتــرل و هدایــت ترافیــک از اهــداف ایــن پــروژه اســت.

نقشانکارناپذیرهمکاریدستگاههایاجراییدرعمرانشهری
ــت:  ــه گف ــهر مراغ ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــب ریی ــی نای ــی عباس ــاج عل ح
همــکاری و همراهــی دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان بــا مدیریــت شــهری می 

ــه نقــش بســزایی داشــته باشــد. ــی مراغ ــد در عمــران و آبادان توانن
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر مراغــه؛ حــاج 

ــه  ــهری مراغ ــدار ش ــی پای ــتاد بازآفرین ــی س ــه هماهنگ ــی در جلس ــی عباس عل
ــه خصــوص در مناطــق  ــت شــهری ب ــه مدیری ــات مجموع ــی اقدام ــت: تمام گف
ــی شهرســتان مــی  ــوده و دســتگاه هــای اجرای ــن راســتا ب کــم برخــوردار در ای
تواننــد بــا همــکاری هــای الزم و بــه موقــع رونــد پیشــرفت پــروژه هــای اجرایــی 

را ســرعت بخشــند.
وی افــزود: در ســالجاری شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر مراغــه بــا تمــام 
ــوان  ــی ت ــرد و امســال را م ــوان در مناطــق حاشــیه شــهر فعالیــت خواهــد ک ت
ســال اوج گیــری و جهــش اقدامــات مجموعــه مدیریــت شــهری نامگــذاری کــرد.

 
ترافیکهستهمرکزیمراغهبرطرفمیشود

دکتــر احمــد ملکــی رییــس کمیســیون عمران و شهرســازی شــورای اســالمی 
شــهر مراغــه نیــز در ایــن جلســه گفــت: مجموعــه مدیریــت شــهری جابــه جایــی 
هســته مرکــزی شــهر را در برنامــه هــای خــود قــرار داده کــه در صــورت تحقــق 

ایــن امــر شــاهد حــل بســیاری از مشــکالت ترافیکــی در شــهر خواهیــم بــود.
ــه؛  ــهر مراغ ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــهری  ــدار ش ــی پای ــتاد بازآفرین ــی س ــه هماهنگ ــی در جلس ــد ملک ــر احم دکت
مراغــه گفــت: پــروژه بلــوار 45 متــری شــهید ســلیمانی از جملــه پــروژه هایــی 
اســت کــه بــا ورود بــه موقــع مجموعــه مدیریــت شــهری مانــع گســترش بافــت 
ناکارآمــد در ایــن مناطــق شــده و تحولــی بــزرگ در توســعه شــهری محســوب 

خواهــد شــد.
وی افــزود: ایــن پــروژه بــه طــول یکهــزار و 4۲0 متــر میایــن مــادر و ســهند 
را بــه هــم متصــل مــی کنــد کــه بــرای اجــرای آن 45 میلیــارد تومــان اعتبــار 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ملکــی اضافــه کــرد: تاکنــون از ۷۸ ملــک واقــع در مســیر، ۷4 ملــک مصالحــه 
و ۲۱ ملــک تخریــب شــده و شــهرداری در مصالحــه امــالک ایــن پــروژه ریالــی 

بدهــی نــدارد و بــه صــورت کامــل پرداخــت کــرده اســت.
ــیه  ــترش حاش ــری از گس ــتای جلوگی ــات در راس ــن اقدام ــه داد: ای وی ادام

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــر اجتماع ــات دیگ ــی تبع ــینی و برخ نش
ــی در  ــای متول ــتگاه ه ــکاری دس ــد هم ــهری نیازمن ــت ش ــزود: مدیری وی اف

ــروژه اســت. ــن پ موضــوع تاسیســات ای

معاون استاندار در جلسه هماهنگی ستاد بازآفرینی پایدار شهری مراغه مطرح کرد؛

درساماندهی سکونت گاه های غیررسمی طی چند سال گذشته اقدامات اساسی انجام شده است


