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رئیس قوه قضاییه:

پرونده های معوقه باید 
سریع تر تعیین تکلیف شوند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:

غیرحضوری شدن احراز 
هویت سامانه سجام

پرداخت مطالبات پرستاران در آینده ای نزدیک
لزوم توجه به عوامل موفقیت در دوران مواجهه با موج اول شیوع کرونا

فرصت طالیی در بازار سرمایه با حضور مردم و سرمایه های خرد فراهم شده است
فرصت خوب سرمایه گذاری بنگاه های زیر مجموعه بانکی در بورس

مردم حاضر به سرمایه گذاری در بورس شده اند
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واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر یافت

نمایندگان اهل معامله سیاسی باشند، 
مجلس از راس امور می افتد

جریمه میلیاردی شهرداری تهران 
توسط تعزیرات حکومتی 

حذف ۴ صفر اقتصاد کشور را 
سامان نمی دهد

کشور بجای »مدیریت بحران« با 
»بحران مدیریت« مواجه است

دبیـــر مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بـــا 
ــی  ــکل االکلنگـ ــه شـ ــاد بـ ــاد از اداره اقتصـ انتقـ
ـــرخ  ـــش ن ـــا کاه ـــر، ب ـــای اخی ـــی ماه ه ـــت: ط نوش
ســـود بانکـــی، بانـــک را هـــم بـــه کفـــه تولیـــد 
افـــزوده و زمین گیـــر می کننـــد تـــا کفـــه بـــورس 

بـــه هـــوا رود.
ــر  ــر، محســـن رضایـــی دبیـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــتی  ـــام در یادداش ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش مجم
ـــد  ـــی بای ـــی و مال ـــام پول ـــه نظ ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
بـــا تولیـــد و اشـــتغال تـــراز شـــوند و بـــه تعـــادل 
ـــت  ـــن اس ـــی ممک ـــای مل ـــت: اقتصاده ـــند، نوش برس
دچـــار تکانه هـــای متعـــددی شـــوند؛ امـــا تأمـــل 
در وضعیـــت اقتصـــاد ایـــران نشـــان می دهـــد 
ــاد از ناحیـــه  ــر ایـــن اقتصـ ــترین آســـیب بـ بیشـ
تکانه هـــای سیاســـی و تصمیم هـــای ناآگاهانـــه 

ــت. ــده اسـ ــا وارد شـ دولت هـ
ــخیص  ــع تشـ ــر مجمـ ــت دبیـ ــن یادداشـ متـ

ــت: ــر اسـ ــرح زیـ ــه شـ ــام بـ ــت نظـ مصلحـ
را  اقتصـــاد  ایـــران،  در  دولت هـــا  برخـــی 
االکلنگـــی اداره کرده انـــد؛ بـــه نحـــوی کـــه 
ــه  ــرده و کفـ ــف کـ ــن متوقـ ــه ای را روی زمیـ کفـ
دیگـــر را تقویـــت کرده انـــد و بدیـــن ترتیـــب، 
تعـــادل اقتصـــاد را بـــه هـــم زده انـــد؛ یکبـــار بـــه 
ـــرمایه  ـــی و ورود س ـــایش بین الملل ـــد کاذب گش امی
ـــد و  ـــرات برجـــام، روی تولی ـــه مذاک خارجـــی از ناحی
ـــد  ـــش می کنن ـــینند و متوقف ـــی می نش ـــرمایه مل س
ـــه  ـــی ب ـــیر نقدینگ ـــدن مس ـــد ش ـــا س ـــو ب و در آن س
ـــی را  ـــرمایه مل ـــورم، س ـــرل ت ـــدف کنت ـــا ه ـــد، ب تولی
بـــا نـــرخ ســـود بـــاال در بانک هـــا حبـــس کـــرده، 

ــد. ــوا می کننـ ــی را هـ ــام بانکـ نظـ
نتیجـــه ایـــن می شـــود کـــه ســـیل نقدینگـــی 

ســـد بانک هـــا را شکســـته، راهـــی بازارهـــای 
ارز،  طـــا،  چـــون  ســـفته بازی  و  ســـوداگری 
ــلد،  ــار می گسـ ــورم افسـ ــود، تـ مســـکن و... می شـ
ارزش پـــول ملـــی بـــه ســـبب تضعیـــف تولیـــد، 
ـــاد  ـــورت اقتص ـــه ص ـــیلی ب ـــود و س ـــف می ش تضعی

می خـــورد. ســـال ۹۶ و ۹۷ اینچنیـــن شـــد.
ـــود  ـــرخ س ـــش ن ـــا کاه ـــر، ب ـــای اخی ـــی ماه ه ط
بانکـــی، بانـــک را هـــم بـــه کفـــه تولیـــد افـــزوده 
ــه  ــورس بـ ــه بـ ــا کفـ ــد تـ ــر می کننـ و زمین گیـ
ـــود  ـــرای خ ـــت، ب ـــن موفقی ـــبب ای ـــه س ـــوا رود و ب ه
ــل  ــال تبدیـ ــه در حـ ــال آنکـ ــد؛ حـ کـــف می زننـ
نقدینگـــی بـــدون پشـــتوانه بـــه ســـرمایه بـــدون 

پشـــتوانه هســـتند.
ـــاً  ـــه نهایت ـــن اســـت ک ـــدی ای ـــن رون ـــام چنی فرج
ســـرمایه تجمیـــع شـــده بـــه بانـــک بازگشـــته و 
حجـــم نقدینگـــی را افزایـــش خواهـــد داد. بـــاز، پـــس 
ـــه  ـــده ک ـــت ش ـــرمایه انباش ـــن س ـــد ای ـــی س از مدت
ــته  ــدارد، شکسـ ــی نـ ــش واقعـ ــی در بخـ مابه ازایـ
شـــده، وارد بـــازار ســـفته بـــازی مالـــی و دارایـــی 
ـــی  ـــول مل ـــش ارزش پ ـــتان کاه ـــد و داس ـــد ش خواه

ـــت. ـــد یاف ـــرار خواه تک
اقتصـــاد زمانـــی بـــه تعـــادل واقعـــی می رســـد 
کـــه از ایـــن سیاســـت های االکلنگـــی بـــه طـــور 
ـــد  ـــی بای ـــی و مال ـــام پول ـــود. نظ ـــاب ش ـــدی اجتن ج
بـــا تولیـــد و اشـــتغال تـــراز شـــود و بـــه تعـــادل 
برســـند، نـــه اینکـــه بـــه صـــورت تـــک بعـــدی 
ـــا  ـــر ره ـــای دیگ ـــده و بازاره ـــه ش ـــازاری توج ـــه ب ب

ـــوند. ش
 )Financialization( پدیـــده مالـــی شـــدن
ـــت، در  ـــرب اس ـــر غ ـــای متاخ ـــه بحران ه ـــه ریش ک
ـــل  ـــه دو دلی ـــی ب ـــده ول ـــرار ش ـــم تک ـــا ه ـــاد م اقتص

ـــن  ـــرد نئوکاســـیکی و همچنی ـــل رویک ـــه دلی ـــم ب ه
بـــه دلیـــل اقدامـــات تـــک بعـــدی دولت هـــا بـــه 
بخـــش مالـــی و تقویـــت آن بـــدون ارتبـــاط بـــا 
ــت و  ــوده اسـ ــدی رخ نمـ ــی و تولیـ ــش واقعـ بخـ
تردیـــدی نیســـت کـــه ایـــن راه تجربـــه شـــده را 

ـــت. ـــد رف نبای
ــه  ــود کـ ــث می شـ ــوم، باعـ ــده شـ ــن پدیـ ایـ
بـــاز، پولدارتـــر شـــده و  پولدارهـــای ســـفته 
ـــف شـــده  ـــه روز تضعی ـــان روز ب ـــران و کارآفرین کارگ
و بـــه حاشـــیه اقتصـــاد رانـــده شـــوند و ایـــن بـــه 

معنـــی آســـیب بـــه اقتصـــاد ملـــی اســـت.
بندهـــای متعـــددی از مجموعـــه سیاســـت های 
کلـــی نظـــام کـــه دولت هـــا موظـــف بـــه رعایـــت 
هســـتند،  خـــود  تصمیم گیری هـــای  در  آنهـــا 
بـــه شـــدت دســـتگاه ها را از ایـــن رویکـــرد نهـــی 
ــت های  ــد ۳ سیاسـ ــخصاً بنـ ــت. مشـ ــرده اسـ کـ
ـــم  ـــاره »تنظی ـــرمایه گذاری« درب ـــویق س ـــی »تش کل
ــدف  ــا هـ ــی و ارزی بـ ــی، مالـ ــت های پولـ سیاسـ
ـــانات  ـــار نوس ـــادی و مه ـــات اقتص ـــه ثب ـــتیابی ب دس

و تقویـــت تولیـــد ملـــی« صراحـــت دارد.
علـــی ای حـــال، اکنـــون کـــه یکبـــار دیگـــر دولـــت 
ـــت،  ـــرده اس ـــاز ک ـــورس آغ ـــی را در ب ـــازی االکلنگ ب
ــه  ــدد بـ ــیلی مجـ ــک سـ ــری از یـ ــرای جلوگیـ بـ
ـــرعت  ـــا س ـــد ب ـــر بای ـــیب پذی ـــار آس ـــاد و اقش اقتص
ـــرد: ـــرار گی ـــت ق ـــر در اولوی ـــه زی ـــات پنج گان اقدام

بـــا  محصـــوالت  صـــادرات  از  حمایـــت   -۱
ارزش افـــزوده بـــاال )بویـــژه از آنجـــا کـــه طبـــق 
ــس  ــس، پـ ــای مجلـ ــز پژوهش هـ ــزارش مرکـ گـ
ــور،  ــام کشـ ــادرات خـ ــا و کاهـــش صـ از تحریم هـ
ـــاز  ـــوده و نی ـــی ب ـــوالت جهش ـــن محص ـــادرات ای ص

ــه تقویـــت دارد(. بـ
ــی  ــازار داخلـ ــه از بـ ــه جانبـ ــت همـ ۲- صیانـ
ــل،  ــد داخـ ــابه تولیـ ــوم کاالی مشـ ــر هجـ در برابـ
از طریـــق وضـــع تعرفه هـــای مؤثـــر و اعمـــال 

وارداتـــی. ممنوعیت هـــای  و  محدودیت هـــا 
ــار دولـــت  ــای در اختیـ ــتفاده از ابزارهـ ۳ - اسـ
بـــرای رهگیـــری تراکنش هـــای بانکـــی بـــرای 
ــات  ــژه مالیـ ــه ویـ ــی )بـ ــه مالیاتـ ــترش پایـ گسـ
بـــر ثروت هـــای راکـــد و عایـــدی ســـرمایه( و 
جلوگیـــری از فـــرار مالیاتـــی کـــه بالـــغ بـــر ۱۵۰ 

ــود. ــرآورد می شـ ــان بـ ــارد تومـ ــزار میلیـ هـ
بـــرای  مالیاتـــی  مشـــوق های  ارائـــه   -  ۴
ـــور را  ـــی کش ـــای اساس ـــه نیازه ـــی ک تولیدکنندگان

تأمیـــن و اشـــتغال ایجـــاد می کننـــد.
ــی و  ــفته بازی مالـ ــر سـ ــات بـ ــع مالیـ ۵ - وضـ
ـــود  ـــش س ـــدف کاه ـــا ه ـــی، ب ـــازی دارای ـــفته ب س
ــد و  ــود تولیـ ــطح سـ ــر سـ ــه زیـ ــفته بازی بـ سـ

هدایـــت نقدینگـــی بـــه ســـمت تولیـــد.

انتقاد رضایی از اقتصاد االکلنگی؛

کفه بورس به هوا رفته است، برای خود کف می زنند
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ــا  ــت: ب ــس گف ــد در مجل ــردم نهاون ــده م نماین
وجــود فضــای منفــی و بمبــاران خبــری بــه منظــور 
ســیاه نمایــی عملکــرد مدیریــت کشــورمان در مبارزه 
بــا کرونــا، ایــران اســامی در مقایســه بــا کشــورهای 

دنیــا ســربلند اســت. 
ــا  در  ــرام نی ــت، حســن به ــه  مل ــزارش خان ــه گ ب
ــس شــورای اســامی در نطــق  ــی مجل نشســت علن
میان دســتور ضمــن گرامیداشــت روز معلــم و کارگــر، 
گفــت: از رهبــر انقــاب کــه بــا قلم شــان بــر کتــاب 
خاطــرات دفــاع مقــدس شــهید حــاج میــرزا محمــد 
ــاع  ــار دوران دف ــا افتخ ــرداران ب ــه از س ــلگی »ک س
مقــدس و جانبــاز و شــهید ۷۰ درصــدی بــود« تحــت 
ــد،  ــر نمودن ــرد« تقری ــی می ــز نم ــوان » آب هرگ عن

تشــکر مــی کنــم.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای 
ــوان جهــادی  ــن از بان اســامی اظهــار کــرد: همچنی
ــال  ــدس فع ــاع مق ــد دوران دف ــه همانن ــد ک نهاون
هســتند و بــرای مقابلــه بــا کرونــا کمــک مــی کننــد، 

ــم. ــی کن ــر م تقدی
ــی  ــش آفرین ــن از نق ــن بی ــه داد: در ای وی ادام
پزشــکان و تمامــی کادر درمانــی کشــورمان، مجموعه 
هــای نظامــی کشــورمان، افــراد نیکــوکار، ســمن هــا 
ــی و  ــه کن ــتای ریش ــادی در راس ــای جه ــروه ه و گ
ــع  ــم. در واق ــی کن ــی م ــا قدردان ــا کرون ــارزه ب مب
ــن  ــا ای ــی ب ــه مردم ــب مقابل ــی رخ داده موج همدل

ــی  ــد مدیریت ــا از رون ــت کرون ــاری شــد و مدیری بیم
ــی خــارج شــد. دولت

بهــرام نیــا افــزود: رونــد مقابلــه بــا کرونــا در 
ــه  ــی ک ــورهای اروپای ــا کش ــه ب ــورمان در مقایس کش
ــدن از  ــده مان ــرای زن ــد و ب ــودن دارن ــوی ب ــای ق ادع
یکدیگــر غــارت مــی کننــد، اصا قابــل قیاس نیســت.

ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای

کــرد: کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ســالها بــرای 
ــون  ــا اکن ــد ام ــرده ان ــه ک ــر هزین ــع همدیگ مناف
ــی  ــه هــای اهدای ــری خــود محمول ــرای حفــظ برت ب
کشــورهای شــرقی را از یکدیگــر ســرقت مــی کننــد.

ــی و  ــای منف ــود فض ــا وج ــت: ب ــا گف ــرام نی به
بمبــاران خبــری بــه منظــور ســیاه نمایــی عملکــرد 
ــود  ــی ش ــاهده م ــروزه مش ــورمان، ام ــت کش مدیری

ــت؛  ــتر اس ــا بیش ــکا و اروپ ــات در آمری ــزان تلف می
همچنیــن ظرفیــت هــای اقتصــادی نشــان مــی دهــد 
ــن بحــران ســربلند بیــرون آمــده اســت. ــران از ای ای

شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســامی افــزود: در واپســین روزهــای مجلــس دهــم 
ــد،  ــی نهاون ــردم انقاب ــم از م ــی دان ــر خــود الزم م ب
ــم. ــت کن ــب حالی ــا طل ــتی ه ــام کاس ــر تم بخاط

نماینــده مــردم نهاونــد در مجلس شــورای اســامی 
اظهــار کــرد: از مــردم نهاونــد و مســئوالن شهرســتان 
کــه از ارائــه کمــک و مســاعدت الزم جهــت شــکوفایی 

نهاونــد دریــغ نکردنــد، تقدیــر مــی کنــم.
وی ادامــه داد: حاصــل همراهــی مســئوالن و 
مــردم، گرفتــن پنــچ پــروژه ملــی در نهاونــد اعــم از 
احــداث ســد، ایجــاد ایســتگاه راه آهــن، احــداث راه 

ــره  اســت. ــتان و غی ــه اس ــن س ــی بی مواصات
ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــن از س ــن بی ــرد: در ای ک
درخواســت مــی شــود منابــع مــورد نیــاز پــروژه های 
یــاد شــده را تخصیــص دهــد تــا پــروژه هــا بــه اتمــام 

ــرداری برســد. و بهــره ب

بهرام نیا در نطق میان دستور:

شاهد سربلندی ایران در مبارزه با کرونا هستیم

جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معاونــت  سرپرســت 
دادگســتری کل آذربایجان شــرقی بــه مطــب پزشــکانی کــه اقــدام بــه 
ــت داد.  ــد، ۱۵ روز مهل ــود نمی کنن ــماندهای خ ــتی پس ــع بهداش دف
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد موقــری در جلســه بررســی وضعیــت دفــع 
پســماندهای مطــب پزشــکان، تشــریح کــرد: مطــب هــای پزشــکی در 
اســتان و بــه ویــژه تبریــز اگــر تــا پایــان اردیبهشــت جــاری قــراردادی 
ــت  ــند، تح ــته باش ــکی نداش ــماند پزش ــع پس ــای دف ــرکت ه ــا ش ب

تعقیــب قــرار خواهنــد گرفــت.
وی اظهــار کــرد: بــه استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند، تمامــی 
مراکز تولید کننده پسماندهــای ویژه و زباله هــای عفونی پزشکی باید 
ــه هــای عــادی  نسبت به جداسازی پسماندهــای عفونی پرخطــر از زبال

اقــدام کننــد.
موقــری بــا تاکیــد بــر  بــی خطرســازی پســماندهای عفونــی قبــل از 
حمــل و حیــن دفــع، افــزود: ایــن اقــدام بایــد بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــداد ۳  ــر تع ــال حاض ــد و در ح ــام برس ــه انج ــه روز ب ــن و ب ــای نوی ه

ــد. ــن حــوزه فعالیــت دارن ــز در ای شــرکت در کانشــهر تبری
ــا جمــع آوری  ــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرون وی اظهــار کــرد: ب
ــن شــرکت  ــی پســماندهای پزشــکی توســط ای ــق و امحــای اصول دقی
هــا و نظــارت دقیــق ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تبریــز بــر 

ــا جدیــت صــورت بگیــرد. شــرکت هــای مذکــور بایــد ب
ــای  ــازی و امح ــی خطرس ــه ب ــازی هزین ــادل س ــر متع ــری ب موق
ــرای  ــادی ب ــه اقتص ــتن توجی ــدف داش ــا ه ــکی ب ــماندهای پزش پس

ــرد. ــد ک ــا تاکی ــری امح ــای مج ــرکت ه ش
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــر حفــظ 
ــاس  ــیار حس ــی بس ــت محیط ــایل زیس ــه و مس ــراد جامع ــامت اف س
ــان  ــا پای ــا مطــب هــای پزشــکی کــه ت ــد ب ــدون تردی ــزود: ب اســت، اف
ــدام  ــکی اق ــماندهای پزش ــع پس ــرای دف ــاری ب ــاه ج ــت م اردیبهش

ــود. ــی ش ــورد م ــد، برخ نکنن
در آذربایجــان شــرقی ۱۳ هــزار و ۵۰۲ پزشــک وجــود دارد کــه پنــج 
هــزار و ۴۷۱ نفــر از آنــان را مــردان و هشــت هــزار و ۳۱ نفــر را بانــوان 

تشــکیل مــی دهنــد. 
آذربایجانــن شــرقی بعــد از اســتان هــای تهــران، خراســان رضــوی 
ــک  ــداد پزش ــر تع ــوری از نظ ــم کش ــارس در رده پنج ــان و ف و اصفه

ــای دارد.  ج

ضرب االجل دادگستری آذربایجان شرقی برای دفع پسماند پزشکان 

معــاون عمرانــی وزیــر کشــور گفــت: تفاهم نامــه مشــترک ســازمان 
زمینــه  علــوی در  بنیـــاد  و  و دهیاری هــای کشــور  شــهرداری ها 

ــد.  ــا ش ــوردار امض ــر برخ ــق کمت ــادی مناط ــرفت اقتص پیش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــه نقــل از  پایــگاه 
ــی  ــاون عمران ــژاد مع ــی ن ــدی جمال ــانی وزارت کشــور، مه اطــاع رس
ــور  ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــس س ــور  و ریی وزارت کش
درحاشــیه امضــا تفاهم نامــه همــکاری مشــترک ســازمان شــهرداری ها 
ــه  ــه ب ــه توج ــان اینک ــا بی ــوی  ب ــاد عل ــور و بنیـ ــای کش و دهیاری ه
پیشــرفت و آبادانــی مناطــق کمتربرخــوردار در دوران کرونــا هــم 
تعطیــل بــردار نیســت، گفــت: اهــداف ایــن تفاهــم نامــه را کمــک بــه 
ــاخت ها،  ــتی و زیرس ــاخص های معیش ــود ش ــی و بهب ــرفت، آبادان پیش
کمتــر  مناطــق  در  و خدماتــی  عمرانــی  فعالیت هــای  و  امکانــات 
ــی و  ــای فن ــوان و ظرفیت ه ــی ت ــق هم افزای ــدف از طری ــوردار ه برخ
ــطح  ــش و س ــاء دان ــی و ارتق ــه، توان افزای ــن تفاهم نام ــی طرفی اجرای
ــرای  ــازی ب ــق و بسترس ــن مناط ــغلی در ای ــردی و ش ــای ف مهارت ه
رونــق اقتصــادی، بهبــود وضعیــت معیشــتی و اشــتغال پایــدار در 

ــود. ــوان نم ــدف، عن ــوردار ه ــروم و کمتر برخ ــق مح مناط
او همچنیــن، تدویــن برنامه هــای میان مــدت و بلندمــدت مشــترک 
و هماهنگــی الزم بــرای توســعه و بهینــه ســازی بهره بــرداری از 
ــازمان،  ــار س ــات در اختی ــین آالت و امکان ــزات، ماش ــا، تجهی ظرفیت ه
ــری در فعالیت هــای  ــاد جهــت بکارگی ــا و بنی شــهرداری ها و دهیاری ه
مختلــف عمرانــی، خدماتــی و پروژه هــای مشــترک و اشــتراک گــذاری 
ــادل  ــن تب ــه و همچنی ــورت گرفت ــای ص ــات و پژوهش ه ــج مطالع نتای

داده هــا و اطاعــات طرفیــن در چهارچــوب موضــوع تفاهم نامــه جهــت 
ــه در  ــه های GIS مربوط ــاد نقش ــی و ایج ــای اطاعات ــکیل بانک ه تش
راســتای برنامه ریــزی بهینــه را از جملــه تعهــدات طرفیــن ایــن تفاهــم 

نامــه ذکــر نمــود.
جمالــی نــژاد، شناســایی ظرفیت هــای اقتصــادی و توســعه ای 
در مناطــق هــدف و تعریــف پروژه هــای مشــترک در زمینه هــای 
ــرای برگــزاری  ــن و هماهنگــی ب ــی، تدوی ــی و خدمات اقتصــادی، عمران
انــواع دوره هــای آموزشــی مشــترک پــس از تأمیــن اعتبــار، بــا هــدف 
تــوان افزایــی فــردی و ســاختاری در مناطــق هــدف در راســتای 
تحقــق اهــداف ایــن تفاهــم نامــه و معرفــی و تبــادل تجربیــات موفــق 
ــتا ها  ــتغال زا در روس ــادی و اش ــای اقتص ــه طرح ه ــردی در زمین و کارب

ــو ه ــط الگ ــم و بس ــر، تعمی ــرای نش ــام الزم ب و اهتم

ای منتخب را دیگر تعهدات طرفین این تفاهم نامه برشمرد.
او همچنیــن، بسترســازی و همــکاری مشــترک در زمینــه برگــزاری 
دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی و افزایــش مهارت هــای الزم در مناطــق 
ــزی و همــکاری مشــترک در زمینــه توســعه و بهبــود  هــدف، برنامه ری
ــی از  ــوان یک ــه عن ــدف ب ــل در مناطــق ه ــل و نق زیرســاخت های حم
مهمتریــن الزامــات توســعه، از طریــق ارتقــای زیرســاخت ها، مدیریــت 
ســامانه ها و توســعه و بهینه ســازی نــاوگان روســتایی، اســتفاده از 
یــا  پروژه هــای مشــترک  توانمندی هــا و ظرفیت هــای محلــی در 
مســتقل و حمایــت از فعالســازی مجموعه هــای نوپــا و ایده هــای 
نویــن در زمینه هــای مرتبــط بــا موضــوع تفاهم نامــه را ســایر تعهــدات 

طرفیــن ایــن تفاهــم نامــه اعــام نمــود.
جمالــی نــژاد همچنیــن بــا بیــان اینکــه دفتــر برنامه ریــزی و توســعه 
ــه  ــای کشــور ب ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــتایی س ــت روس مدیری
ــور  ــه منظ ــد: ب ــد،یادآور ش ــی می باش ــه مل ــه کمیت ــوان دبیرخان عن
اجرایــی نمــودن مفــاد تفاهم نامــه، کمیتــه ای در ســطح ملــی متشــکل 
ــران  ــد از مدی ــی چن ــهرداری ها و تن ــا و ش ــور دهیاری ه ــان ام از معاون
کل ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و معــاون فنــی، 
ــرفت  ــی و پیش ــای آبادان ــاون طرح ه ــاد، مع ــی بنی ــی و اجرای مهندس
ــرکت  ــارکت های ش ــق و مش ــور مناط ــاون ام ــل و مع ــاد و مدیرعام بنی
ــتان ها  ــطح اس ــکیل و در س ــوی( تش ــاد عل ــه بنی ــکان )زیرمجموع اس
هــم کمیتــه ای متشــکل از مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــورا های 
اســتانداری و نماینــده بنیــاد در ســطح اســتان و کارشناســان ذی ربــط 

ــود. ــکیل می ش تش

جمالی نژاد خبر داد؛

امضا تفاهم نامه مشترک در زمینه پیشرفت اقتصادی مناطق کمتر برخوردار

اصالح مصوبه تخفیف واگذاری 
سهام دولت در بورس 

اول رئیس جمهــور، اصاحیــه مصوبــه  معــاون 
تخفیــف واگــذاری ســهام متعلــق بــه دولــت در قالــب 
صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل معاملــه در بــورس 

ــاغ کــرد.  ــی اب ــه وزارت امــور اقتصــادی و دارای را ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــه 
نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر هیئــت دولــت، 
ــت ۱۳۹۹  ــه ۱۰ اردیبهش ــران در جلس ــت وزی هیئ
بنــد )۳( تصویــب  نامــه شــماره ۳۶۲۲/ ۵۷۵۷۹ 

ــرد. ــاح ک ــن ۱۳۹۹ را اص ــورخ ۲۰ فروردی م
بــر ایــن اســاس، مبنــای محاســبه قیمــت بــرای 
ــی  ــهام در س ــط س ــت متوس ــف، قیم ــال تخفی اعم
روز منتهــی بــه فراخــوان واگــذاری خواهــد بــود. در 
هــر حــال قیمــت پــس از اعمــال تخفیــف نبایــد از 
ــل از  ــی قب ــی روز معامات ــت پایان ــد قیم ۷۰ درص

ــد. ــر باش ــی کمت ــروع پذیره نویس ش

نایب رئیس مجلس:
ایران در مقابله با کرونا،

 موفق تر از اروپا عمل کرد 

ــت:  ــس شــورای اســامی گف ــب رئیــس مجل نای
هرچنــد از ابتــدای ورود ویــروس بــه کشــور تاکیــد 
داشــتم کــه دولــت مــی بایســت قاطــع تــر و محکــم 
تــر عمــل کنــد، امــا در مجمــوع، اقدامــات دولــت در 

ــا قابــل تقدیــر اســت.  مدیریــت و کنتــرل کرون
ــا  ــه ملــت، مســعود پزشــکیان ب ــه گــزارش خان ب
ــرل  ــت و کنت ــت در مدیری ــات دول ــه اقدام ــاره ب اش
بیمــاری کرونــا گفــت:ورود نیــرو هــای بســیج ،مردم 
عــادی و تمــام ارگان هــا همچنیــن پیگیــری هــای 
ــا و صداوســیما  ــانه ه ــور، رس ــس جمه شــخص رئی
ــرد و  ــن مســاله حســاس ک ــه ای ــردم را نســبت ب م
ــه  ــه صحن ــدرت ب ــا ق ــه ب ــا آن، هم ــه ب ــرای مقابل ب

ــد. آمدن
ــه  ــودم ک ــد ب ــع معتق ــان موق ــه داد:هم وی ادام
دولــت مــی بایســت قاطــع تــر و محکــم تــر عمــل 
مــی کــرد امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه زحماتــی 

کــه ایــن عزیــزان کشــیدند، خــوب نبــوده اســت.
ــوان  نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی عن
کرد:وقتــی کشــورمان را بــا اروپــا و آمریــکا مقایســه 
مــی کنیــم مــی بینــم کــه در زمینــه بیمــاری کرونــا 
بــا آن هــا اختــاف فاحــش داریــم و زحمــات دولــت 

قابــل قدردانــی اســت .
ــه  ــت را در کارنام ــابقه وزارت بهداش ــه س وی ک
خــود دارد، افــزود: در مناطقــی کــه وضعیــت کرونــا 
ســفید اعــام شــده، بایــد تــاش کنیــم کــه افــراد 
ــی  ــه زندگ ــوند و  ب ــز نش ــهرهای زرد و قرم وارد ش

ــد. عــادی خــود برگردن
ــت  ــر جــای دول ــن اگ ــرد: م ــان ک  پزشــکیان بی
ــا  ــردم و ب ــی ک ــه م ــز را قرنطین ــودم مناطــق قرم ب
توزیــع نیــاز هــای روزانــه مــردم مانــع تــردد هــای 
ــه  ــت ب ــه دول ــا کاری ک ــدم ام ــی ش ــت م ــی جه ب
وســیله نیــرو هــای مختلــف انجــام مــی دهــد قابــل 

ــر اســت. تقدی
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــیما  ـــش صداوس ـــای پی ـــه ه ـــرد: در هفت ـــح ک تصری
جلســـاتی را برگـــزاری کـــرد و در آن جـــا گفتـــم 
ــتاد  ــی سـ ــد فرماندهـ ــور بایـ ــس جمهـ ــه رئیـ کـ
مقابلـــه بـــا کرونـــا را بـــر عهـــده بگیـــرد . بعـــد از 
ـــی  ـــه م ـــور جلس ـــس جمه ـــر روز رئی ـــت ه آن صحب
گـــذارد و در حـــال پیگیـــری اســـت کـــه نتایـــج 
آن بهبـــود وضعیـــت فعلـــی نســـبت بـــه گذشـــته 

اســـت.

کلیات الیحه ایجاد 
3 منطقه آزاد جدید تصویب شد 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا کلیــات 
الیحــه ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری - صنعتــی 
ــد.  ــت کردن ــدران موافق ــارون و مازن ــرخس، دوغ س
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــان  ــامی در جری ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
جلســه علنــی گــزارش کمیســیون اقتصــادی الیحــه 
ــرخس،  ــی س ــاری - صنعت ــه آزاد تج ــاد منطق ایج
دوغــارون و مازنــدران را بررســی کــرده و در نهایــت 

ــد. ــت کردن ــات آن موافق ــا کلی ب
ــن  ــده ای ــاده واح ــه م ــس در ادام ــدگان مجل نماین
الیحــه را بررســی و بــه تصویــب رســاندند. بــر اســاس 
مــاده واحــده این الیحــه در منطقــه ســرخس، دوغارون 
و مازنــدران در محدوده هایــی بــه شــرح پیوســت، 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــاری - صنعت ــه آزاد تج منطق
بــر اســاس تبصــره ایــن مــاده مناطــق آزاد 
ــون  ــاس قان ــر اس ــده ب ــاد ش ــی ی ــاری - صنعت تج
چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی 

جمهــوری اســامی ایــران اداره خواهــد شــد.

اخذ آخرین دفاعیات از نجفی در 
دور سوم رسیدگی به پرونده

اتهامـات  بـه  رسـیدگی  سـوم  دور  دادگاه  در 
محمدعلـی نجفـی آخریـن دفاعیات از وی اخذ شـد.

وکیـل  گـودرزی  حمیدرضـا  مهـر،  گـزارش  بـه 
محمدعلـی نجفـی در خصـوص دادگاه نجفـی گفـت: 
امـروز دادگاه در شـعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک اسـتان 
تهـران برگـزار و آخریـن دفاع از آقای موکل اخذ شـد.

وی افـزود: پـس از پایان جلسـه دادگاه بـه ما ظرف 
سـه روز فرصـت دادند تا الیحـه دفاعـی را ارائه بدهیم.

کدخدایی: 
عدم تأیید صالحیت نمایندگانی از 

مجلس دهم فارغ از نظرات سیاسی بود 
ســخنگوی شــورای نگهبــان عــدم تأییــد صاحیت 
نمایندگانــی از همــه گرایش هــای سیاســی در مجلــس 
دهــم را نشــانگر اِعمــال قانون فــارغ از نظرات سیاســی 

نمایندگان دانســت. 
عباســعلی کدخدایــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــا انتشــار یادداشــتی  ــان ب ســخنگوی شــورای نگهب
ــام  ــازی اع ــای مج ــخصی اش در فض ــه ش در صفح
تأییــد صاحیــت  کــرد کــه در جریــان عــدم 
نماینــدگان دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی بــا 

ــت. ــته اس ــوت نبس ــد اخ ــس عق ــچ ک هی
متن کامل یادداشـت کدخدایی به شرح زیر است:

»عدم تأیید صاحیت نمایندگانی از همه گرایش های 
سیاسـی در مجلس دهم نشـان داد که شـورای نگهبان با 
هیـچ کس عقد اخـوت نبسـته و در اِعمال قانون فـارغ از 

نظرات سیاسـی آنها اقـدام می نماید«.

یزدی خواه:
نمایندگان اهل معامله سیاسی باشند، 

مجلس از رأس امور می افتد

منتخـــب مـــردم تهـــران در مجلـــس یازدهـــم 
ــش  ــی از نمایندگانـ ــه بعضـ ــی کـ ــت: مجلسـ گفـ
ــاز  ــاز دادن و امتیـ ــی، امتیـ ــه سیاسـ ــل معاملـ اهـ
ــرار  ــور قـ ــد در رأس امـ ــند نمی توانـ گرفتـــن باشـ

گیـــرد.
ــواه  ــزدی خ ــی ی ــید عل ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
نماینــده منتخــب مــردم تهــران در یازدهمیــن دوره 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــامی در رابط ــورای اس ــس ش مجل
ــگاه  ــه جای ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــس یازده الزم مجل
ــور  ــن آن در رأس ام ــرار گرفت ــس و ق ــی مجل واقع
ــد در  ــم بخواه ــس یازده ــر مجل ــت: اگ ــار داش اظه
ــه گام دوم  ــه بیانی ــد ب ــرد بای ــرار گی ــور ق رأس ام

ــد. ــه کن ــاب توج انق
ــه  ــد ب ــم بای ــس یازده ــرد: مجل ــوان ک وی عن
ــه  ــه ب ــتی، توج ــتیزی، پاک دس ــات فسادس موضوع
تولیــد و ظرفیت هــای داخلــی، توجــه بــه کارآمــدی 
ــه  ــه در بیانی ــاخص هایی ک ــی و ش ــراد، جوانگرای اف
ــد  ــت، پایبن ــده اس ــان ش ــا بی ــرت آق گام دوم حض

ــند. باش
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم، 
خــود  بــه  خــود  مجلــس  کــرد:  خاطرنشــان 
نمی توانــد در رأس قــرار گیــرد. مجلســی کــه در آن 
بعضــی از نماینــدگان اهــل معاملــه سیاســی، امتیــاز 
ــر  ــای غی ــی از روش ه ــن و بعض ــاز گرفت دادن، امتی
ــور  ــد در رأس ام ــاً نمی توانن ــند طبیعت ــی باش اصول

ــرد. ــرار بگی ق
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــان ب ـــواه در پای ـــزدی خ ی
ــد  ــش تولیـ ــتغال، جهـ ــد اشـ ــی ماننـ موضوعاتـ
ــی  ــن طرح هایـ ــکاری اولیـ ــوع بیـ ــل موضـ و حـ
ـــری  ـــم پیگی ـــس یازده ـــد در مجل ـــه بای ـــت ک اس
ـــاکرونا  ـــوارض پس ـــه ع ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــود، گف ش
کـــه پیش بینـــی شـــد بیـــش از یـــک میلیـــون 
ـــوس  ـــروس منح ـــاعه وی ـــی از اش ـــکار ناش ـــر بی نف
کرونـــا در کشـــور وجـــود دارد، قطعـــاً اولویـــت 
موضـــوع  بایـــد  اول  گام هـــای  در  مجلـــس 
معیشـــت، اقتصـــاد، اشـــتغال، تولیـــد، صـــادرات، 
اصـــاح نظامـــات بانکـــی و گمرکـــی و امثالهـــم 

باشـــد.

بــر  رئیســی  المســلمین  و  االســام  حجــت 
پرونده هــای  بــه  رســیدگی هــر چــه ســریع تر 
ــرد.  ــد ک ــور تأکی ــی کش ــتگاه قضای ــه در دس معوق
ــگاران جــوان، حجــت  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
رئیســی  ابراهیــم  ســید  المســلمین  و  االســام 
رئیــس قــوه قضاییــه در شــورای عالــی قــوه قضاییــه 
بــا تســلیت وفــات حضــرت خدیجــه )س(، بــه 
مجاهدت هــای ایشــان در کنــار پیامبــر عظیــم 
الشــأن اســام بــرای نشــر معــارف دیــن و موفقیــت 
رســالت نبــوی پرداخــت و آن بانــوی مکــرم را الگــوی 

ــرد. ــی ک ــار معرف ــاق و ایث ــامی در انف ــه اس جامع
ــا در ۸  ــردم م ــت: م ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
ــرم و  ــم و ح ــاع از حری ــدس و دف ــاع مق ــال دف س
ــا ویــروس منحــوس  ــه ب همچنیــن در صحنــه مقابل
ــد  ــان دادن ــه نش ــک مؤمنان ــش کم ــا و رزمای کرون
ــه حضــرت خدیجــه  ــار ب در اندیشــه، ســلوک و رفت
ــای  ــا تأســی از ایشــان جلوه ه ــد و ب )س( ارادتمندن
پرتــو  در  دگرخواهــی  و  همیــاری  از  زیبایــی 

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــی را ب خداخواه

لزوم توجه به عوامل موفقیت در دوران 
مواجهه با موج اول شیوع کرونا

حجـت االسـام و المسـلمین رئیسـی بـا اشـاره 
بـه نظـر متخصصـان دربـاره احتمـال آغاز مـوج دوم 
ویـروس کرونـا و تـداوم شـرایط موجـود، بـر لـزوم 
بـا  مواجهـه  دوران  در  موفقیـت  عوامـل  بـه  توجـه 
مـوج اول شـیوع تأکیـد کـرد و اظهـار داشـت: اولین 
چیـزی کـه موجب نمایـش موفقیـت ایران اسـامی 

در مواجهـه بـا ویـروس کرونـا در دنیـا شـد، تدابیـر 
حکیمانـه مقـام معظـم رهبـری و سـیره و سـلکوک 
شـخصی ایشـان بـود که همـه ظرفیت های کشـور را 

بـرای تـاش همدالنـه بسـیج کردنـد.
رئیـس قـوه قضاییـه افـزود: اقنـاع افـکار عمومـی 
توسـط رسـانه ها بـه ویژه رسـانه ملـی دومیـن عامل 
مهـم در ایـن موفقیـت بود که باعث شـد مـردم عزیز 
مـا در کنـار حافظـان سـامت خـوش بدرخشـند و 
عامـل دیگـر بـه میـدان آمـدن همـه ظرفیت هـای 
دولـت، نیرو هـای مسـلح و نهاد هـای انقابـی بود که 

همـه از ایـن آزمـون سـربلند بیـرون آمدند.
حجـت االسـام  و المسـلمین رئیسـی ادامـه داد: 
امیدواریـم هـر چـه زودتر شـر ویـروس کرونا از سـر 
بشـریت و همـه کشـور ها بـه ویـژه امت اسـامی کم 
شـود، امـا ادامـه ایـن وضعیـت هر چـه باشـد، حفظ 
عوامـل موفقیـت در مرحلـه نخسـت شـیوع بیمـاری 
می توانـد در شـرایط جدید و حتی شـرایط پسـاکرونا 

نیـز مـا را صیانت بیشـتری بخشـد.
رئیـس قـوه قضاییه در بخش دیگری از سـخنانش 
بـا اشـاره به نشسـت های هـم اندیشـی اخیر خـود با 
اقشـار مختلـف از جملـه کارگـران و اصحـاب تولید، 
توجـه بـه نیـروی کار در سـال جهـش تولیـد را مهم 
دانسـت و بـا تأکیـد بـر لـزوم پیگیـری رفـع موانـع 
تولیـد از سـوی همه دسـتگاه ها، تصریح کـرد: نفس 
حمایـت و پشـتیبانی لفظـی از تولید کافی نیسـت و 

بایـد در عرصـه اقـدام و عمـل هم تـاش کرد.
حجـت االسـام و المسـلمین رئیسـی افـزود: در 
برگـزار  پرسـتاران  بـا  پیـش  چنـدی  کـه  نشسـتی 

شـد، آن هـا تأکیـد کردنـد بـا ایـن کـه ایـن روز هـا 
مـورد حمایـت و تقدیـر ملت هسـتند، اما مشـکاتی 
دارنـد کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و یکی از 
بزرگ ترین مشـکات شـان عـدم اجـرای قوانینی بود 
کـه برای حمایت از این عزیزان تصویب شـده اسـت.

پرداخت مطالبات پرستاران در آینده ای 
نزدیک

حجــت  االســام درویشــیان رئیــس ســازمان 
ــح داد  ــن خصــوص توضی بازرســی کل کشــور در ای
ــوه  ــت ق ــتور ریاس ــس از دس ــازمان پ ــن س ــه ای ک
ــری  ــتاران را پیگی ــات پرس ــه، موضــوع مطالب قضایی
ــر ۲۰۰  ــغ ب ــا بال ــات آن ه ــرده و بخشــی از مطالب ک
ــری  ــده و بخــش دیگ ــان پرداخــت ش ــارد توم میلی

ــد. ــد ش ــت خواه ــه زودی پرداخ ــز ب نی
به منظـور  جلسـاتی  کـرد  اعـام  همچنیـن  وی 
جملـه  از  کارگـران  مشـکات  و  مسـائل  بررسـی 
رقـم دسـتمزد آن هـا در سـال ۹۹ بـا حضـور آن هـا 
و کارفرمایـان برگـزار شـده اسـت کـه گـزارش آن را 

تقدیـم رئیـس دسـتگاه قضـا خواهـد کـرد.
رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور بـه موضـوع 
افزایـش قیمـت خـودرو و التهابـات ناشـی از آن در 
جامعـه نیـز اشـاره کرد و گفـت که در ایـن خصوص 
بـا معاون اول رئیـس جمهور مکاتبه کرده و سـازمان 
بازرسـی منتظر دریافـت توضیحات مقامـات ذی ربط 

در ایـن زمینه اسـت.
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامــه ســخنانش بــا بیــان 
ــم  ــب و کار ه ــای کس ــت از فض ــرای حمای ــه ب اینک

ــرای  ــزوم اج ــر ل ــده، ب ــب ش ــژه ای تصوی ــون وی قان
ــا از  ــرای آن ه ــن اج ــری حس ــن و پیگی ــل قوانی کام
ســوی دســتگاه های قضاوتــی و نظارتــی تأکیــد کــرد.

رسیدگی هرچه سریع تر دستگاه قضایی 
کشور به پرونده های معوقه در سال ۹۹

المسـلمین رئیسـی در عیـن  حجـت االسـام و 
حـال از همـکاران خـود در دسـتگاه قضـا در سراسـر 
و  تولیـد  از  بـا حمایـت  کـه سـال گذشـته  کشـور 
تولیدکننـدگان بـرای رفـع مشـکات و احیـای هزار 
کردنـد  تـاش  تولیـدی  واحـد  و  کارگاه  کارخانـه، 
تقدیـر کـرد و ارتباط آن هـا با کارآفرینـان و کارگران 

را ضامـن تحقـق جهـش تولیـد دانسـت.
رئیـس قـوه قضاییـه همچنیـن بـا تقدیـر از اقدام 
جهـادی همـکاران دسـتگاه قضـا در سراسـر کشـور 
پرونده هـای  تکلیـف  تعییـن  و  رسـیدگی  بـرای 
معوقـه در سـال گذشـته، اظهـار داشـت: کاری کـه 
دادگسـتری تهران و دادگسـتری های اسـتان ها برای 
تعییـن تکلیف سـریع پرونده های کثیرالشـاکی انجام 
دادنـد، بسـیار با ارزش بوده و حجـم مکاتبات مردمی 

بـا دسـتگاه قضایـی را کاهـش داده اسـت.
حجـت االسـام و المسـلمین رئیسـی بـا تأکیـد 
بـر لـزوم تـداوم ایـن رونـد در سـال ۹۹ بـرای بـه 
سـامان رسـیدن هرچـه سـریع تر پرونده هـای معوقه، 
ایـن  اتمـام کار  خاطرنشـان کـرد: بـه روزرسـانی و 
پرونده هـا در همیـن روز هـای ابتدای سـال امکانپذیر 
باشـند  داشـته  دقـت  قضـا  همـکاران  امـا  اسـت، 
موجـب  نبایـد  پرونده هـا،  ایـن  بـه  رسـیدگی  کـه 

شـود. جـاری  پرونده هـای  معوقه شـدن 
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه 
تحریم هـای  تمدیـد  بـرای  آمریـکا  اقـدام خصمانـه 
تسـلیحاتی ایـران اظهـار داشـت: اقـدام آمریکایی هـا 

بـرای مـردم آزاده جهـان و فرهیختگان شـگفتی آور 
اسـت کـه از یک سـو می گویند از برجام خارج شـده 
ایـم و از سـوی دیگـر بعـد از دو سـال می گوینـد در 

ایـن قرارداد شـریک هسـتیم.
رئیـس قـوه قضاییـه این رفتـار را نشـانگر تعارض 
آمریکایی هـا در تصیـم گیری دانسـت و افـزود: رفتار 
برخـی کشـور های اروپایی هـم برای جهانیان سـوال 
برانگیـز اسـت که چرا در اوج مسـأله کرونـا که آلمان 
گرفتـار آن شـده و میزان مرگ و میر در آن باالسـت 
و مـردم این کشـور دنبـال نجات جان خود هسـتند، 
آن هـا دنبـال نشـان دادن عنادشـان بـا حـزب اهلل و 

جریـان مقاومت مردمی هسـتند.
حجت االسـام و المسـلمین رئیسـی با بیان اینکه 
امـروز جبهـه مقاومـت از مرز هـای لبنـان فراتـر رفته 
و جبهـه بیـن المللـی مقاومـت شـکل گرفتـه اسـت، 
برپایـی راهپیمایـی میلیونـی اربعیـن و شـکل گیـری 
حرکت هـای مردمـی علیـه آمریـکا و تروریسـت ها و 
حامیانشـان در عـراق و سـوریه و دیگـر کشـور های 

منطقـه را از دسـتاورد های ایـن جبهـه دانسـت.
رئیــس قــوه قضاییــه خاطــر نشــان کــرد: امــروز 
ــردم  ــه م ــت هم ــه خواس ــکا از منطق ــراج آمری اخ
منطقــه اســت و شــاید زدوبند هــای سیاســی باعــث 
تأخیــر در تحقــق ایــن مطالبــه شــود، امــا بــه برکــت 
ــهید  ــژه ش ــه وی ــت ب ــهدای مقاوم ــر ش ــون مطه خ
ــراج  ــد و اخ ــق می یاب ــلیمانی تحق ــم س ــاج قاس ح

آن هــا از منطقــه قطعــی اســت.
در ایـن نشسـت، بـا توجـه بـه اهمیـت تحـوالت 
بورس و اسـتقبال گسـترده مردم برای سـرمایه گذاری 
در ایـن حـوزه، مقـرر شـد مسـائل مربـوط بـه بورس 
در جلسـه  آتـی شـورای عالـی قـوه قضاییـه بـا حضور 
اقتصـادی  و صاحب نظـران  حـوزه  ایـن  کارشناسـان 

مـورد بررسـی قـرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه:

پرونده های معوقه باید سریع تر تعیین تکلیف شوند
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نوبخت مطرح کرد:

عزم دولت برای اداره بودجه سال ۹۹ 
با توجه تمام سختی های بازار اقتصادی

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه گفـــت: 
ـــه  ـــد بودج ـــا بتوان ـــود ت ـــاده می ش ـــون آم ـــت اکن دول
ـــه  ـــختی هایی ک ـــه س ـــه هم ـــه ب ـــا توج ـــال ۹۹ را ب س
اقتصـــاد جهانـــی را دربـــر گرفتـــه و تاثیـــر آن بـــر 

روی اقتصـــاد ملـــی و بـــازار نفـــت، اداره کنـــد. 
محمدباقـــر  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
نوبخـــت رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
بـــا اشـــاره بـــه جلســـه مشـــترک امـــروز عصـــر 
خـــود بـــا اعضـــای کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه 
و محاســـبات مجلـــس گفـــت: عملکـــرد بودجـــه 
ســـال ۱۳۹۸ در ایـــن نشســـت ارائـــه شـــد، 
خوشـــبختانه از نظـــر منابـــع و مصـــارف از ۴۴۸ 
هـــزار میلیـــارد تومـــان بودجـــه مصـــوب در 
ـــرد در  ـــان عملک ـــارد توم ـــزار میلی ـــون ۴۴۱ ه قان

ــته اســـت. ــود داشـ ــته وجـ ــال گذشـ سـ
ــکات  ــی از ن ــا تاکیــد براینکــه بخــش عمران وی ب
قــوت گــزارش عملکــرد بودجــه ســال ۹۸ محســوب 
می شــود، تصریــح کــرد: پرداخــت بیــش از ۶۰ هــزار 
ــکات  ــی از ن ــای عمران ــه طرح ه ــان ب ــارد توم میلی
ــش  ــه افزای ــن موضــوع منجــر ب ــه ای ــود ک ــت ب مثب
ــور  ــا در کش ــن و بزرگراه ــا، راه آه ــاخت آزادراه ه س

شــد.
نوبخــت همچنیــن دربــاره نحــوه پرداخت هــا 
ــه ای  ــه گون در ســال ۹۸ بیــان کــرد: ایــن موضــوع ب
انجــام شــد کــه توانســتیم پرداخت هــای ضــروری و 

ــر را داشــته باشــیم. ــاب ناپذی اجتن
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در پایــان 
اعــام کــرد: دولــت اکنــون آمــاده می شــود تــا 
بتوانــد بودجــه ســال ۹۹ را هــم بــا توجــه بــه همــه 
ســختی هایی کــه اقتصــاد جهانــی را دربــر گرفتــه و 
ــازار نفــت، اداره  ــی و ب ــر روی اقتصــاد مل ــر آن ب تاثی

ــد. کن

هشدار صنعت و معدن 
آذربایجان شرقی نسبت به افزایش 

خودسرانه قیمت ها

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــرانه  ــش خودس ــه افزای ــبت ب ــرقی نس آذربایجان ش
ــای  ــه واحده ــات ب ــا و خدم ــی کااله ــت برخ قیم

صنفــی و خدماتــی هشــدار داد. 
ــه  ــن زاده در جلس ــب امی ــا، حبی ــزارش ایرن ــه گ ب
کمیســیون نظــارت مرکــز اســتان بــر پرهیــز از هرگونه 
افزایــش قیمــت خودســرانه از ســوی واحدهــای صنفی 
و خدماتــی تاکیــد و رعایت نــرخ مصــوب کاال و خدمات 
و صــدور صورتحســاب هــای رســمی را خواســتار شــد.

ــای  ــراد و واحده ــه اف ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــات ی ــه خدم ــرخ نام ــب ن ــه نص ــزم ب ــی مل صنف
ــده  ــن ش ــای تعیی ــرخ  ه ــت ن ــر روی کاال و رعای درج ب
هســتند،  افــزود: کمیســیون نظــارت اســتان بــا اتخــاذ 
تدابیــر مناســب و اســتفاده از تــوان فنــی و کارشناســی 
تشــکل های صنفــی و ســازمان  هــای غیردولتــی مــردم 
نهــاد نســبت بــه تعیین قیمــت و ایجــاد تعــادل در بــازار 
ــا شــرایط  ــط و چارچــوب متناســب ب ــا ایجــاد ضواب و ی
ــرای نحــوه قیمــت  گــذاری برخــی از  ــازار ب ــه و ب جامع
کاالهــا و خدمــات حســاس و اساســی اقــدام مــی کنــد.

دســتورالعمل  طبــق  داد:  ادامــه  زاده  امیــن 
ــات  ــی، خدم ــات صنف ــا و خدم ــذاری کااله نرخ گ
ــروه  ــه گ ــه س ــی ب ــای صنف ــه واحده ــورد عرض م
ــا اولویــت یــک  شــامل کاالهــا و خدمــات صنفــی ب
ــا اولویــت دو و ســایر  و کاالهــا و خدمــات صنفــی ب
کاالهــا و خدمــات صنفــی تقســیم  بنــدی می شــود.

وی اضافــه کــرد: میــزان ســهم کاال یــا خدمــت در 
ســبد هزینــه خانــوار و تقاضــای عمومــی بــرای کاال یــا 
خدمــات، تعــداد واحدهــای صنفــی و میــزان عرضــه 
ــن  ــای پایی ــک  ه ــا، ده ــطح تقاض ــا س ــه ب در مقایس
درآمــدی متقاضیــان و بــه تبــع آن قــدرت پایین خرید 
عمومــی، ضــرورت نظــارت و کنتــرل بــه دلیــل برخــی 
از انحصــارات و وجــود بحــران در عرضــه و تقاضــا در 
برخــی مقاطــع زمــان برخــی از شــاخص هــای اولویت 

بنــدی کاال و خدمــات در قیمــت گــذاری اســت.
ــت  ــا اولوی ــی ب ــات صنف ــا و خدم ــن ازده کااله امی
یــک را از مــواردی برشــمرد کــه مــورد توجــه و تقاضای 
ــه  ــبد هزین ــت و در س ــدگان اس ــرف  کنن ــاص مص خ
خانــوار ســهم زیــادی دارنــد و مصــرف  کننــدگان در هر 

شــرایطی ناگزیــر بــه تهیــه و مصــرف آن هســتند.
وی گفــت: بــر این اســاس ۲۰ گروه کاالیــی و خدماتی 
شــامل انــواع شــیرینی پرمصــرف، زولبیــا و بامیــه و ســایر 
انــواع شــیرینی با تشــخیص کمیســیون نظــارت، خدمات 
آرایشــگران زنانــه، خدمــات آرایشــگران مردانــه، خدمــات 
ــای خــودرو،  ــن، تعمیرگاه ه ــض روغ ــری و تعوی پنچرگی
ــویی،  ــات خشکش ــی، خدم ــی تلفن ــای تاکس آژانس ه

خدمــات مشــاورین امــاک اولویــت اول اســت.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجان 
شــرقی بــا اشــاره بــه اینکه طبــق ایــن دســتورالعمل، نظر 
نهایــی در دو اولویــت بعــدی نیــز بــر عهــده کمیســیون 
نظــارت اســتان اســت، گفــت: این رونــد منجر بــه وحدت 
رویــه در فرآینــد قیمــت گــذاری کاال و خدمات می شــود.

نماینــدگان مخالــف الیحــه یــک فوریتــی اصــاح 
قانــون پولــی و بانکــی کشــور دالیــل خــود را بــرای 
ــد کــه ایــن  اظهارنظــر خــود بیــان کــرده و معتقدن
کار موجــب بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور نمــی 

شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدتقی کبیــری  
در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی در 
ــی اصــاح  ــک فوریت ــات الیحــه ی ــا کلی ــت ب مخالف
قانــون پولــی و بانکــی کشــور بــا بیــان اینکــه حــذف 
۴ صفــر و تغییــر واحــد پولــی اولویــت فعلــی کشــور 
ــر  ــه ذک ــن الیح ــت ای ــل فوری ــت: دالی ــت، گف نیس
ــه  ــگام ارائ ــز هن ــیون نی ــخنگوی کمیس ــده و س نش

ــداد. ــح ن ــل آن را توضی ــزارش دالی گ
نماینــده مــردم خــوی در مجلس شــورای اســامی 
ــا بیــان اینکــه واحــد پولــی کشــور بــه تغییــر نیــاز  ب
ــزود:  ــت، اف ــت نیس ــی اولوی ــرایط فعل ــا در ش دارد، ام
ــاپ  ــد، چ ــکه جدی ــرب س ــی ض ــد پول ــر واح تغیی
اســکناس و امحــای اســکناس هــای گذشــته، هزینــه 
هــای زیــادی را بــه دولــت تحمیــل مــی کنــد کــه در 

ــدارد. شــرایط فعلــی اقتصــادی توجیــه ن
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر واحــد پولــی تاثیــری 
بــر تــورم نخواهــد داشــت، اظهــار کــرد: ایــن 
ــه صــورت عــادی در صحــن علنــی  موضــوع بایــد ب
ــت  ــروزه اولوی ــه ام ــرا ک ــود، چ ــس بررســی ش مجل
اصلــی کشــور معیشــت، مشــکات فرهنگیــان و 

ــت. ــران اس کارگ
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا تاکیــد 
ــا  ــان ی ــه توم ــی ب ــام واحــد پول ــر ن ــر اینکــه تغیی ب
پارســه نیازمنــد کارشناســی بیشــتری اســت، تصریح 
کــرد: تومــان یــک عنــوان از رژیــم گذشــته اســت، 

ــن  ــت، از ای ــتی اس ــی درس ــای آن اقدام ــا احی آی
ــد کار  ــم نیازمن ــی ه ــد پول ــوان واح ــر عن رو تغیی

ــت. ــتری اس ــی بیش کارشناس
مهــرداد بائــوج الهوتــی نیــز دیگــر مخالــف 
کلیــات ایــن الیحــه بــود کــه در بیــان دالیــل 
خــود گفــت: بررســی ایــن الیحــه بایــد در شــرایط 
ــا ثبــات تــری صــورت بگیــرد، چــرا کــه  اقتصــای ب
اقتصــاد فعلــی نگــران کننــده اســت و اصــاح ایــن 
ــورم  ــش ت ــری در کاه ــا تغیی ــه تنه ــی ن ــد پول واح
ــش قیمــت  ــه موجــب افزای ــد، بلک ایجــاد نمــی کن

ــد شــد. ــز خواه ــا نی ه
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
ــس در  ــد مجل ــار دارن ــردم انتظ ــزود: م ــامی اف اس
ــرای بهبــود وضعیــت اقتصادیشــان  روزهــای آخــر ب
اقــدام موثــری صــورت دهــد، در حالــی کــه حــذف 
ــی  ــر محسوس ــی، تغیی ــد پول ــر واح ــر و تغیی ۴ صف
در زندگــی مــردم و حفــظ ارزش پــول ملــی ایجــاد 

نمــی کنــد.
ــرایط  ــه کشــورها در ش ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــاح  ــود را اص ــی خ ــد پول ــادی واح ــات اقتص باثب
ــرایط  ــرات در ش ــن تغیی ــال ای ــزود: اعم ــد، اف کردن
متزلــزل اقتصــادی موجــب بدتــر شــدن تــورم 
ــر  ــن بهت ــود، بنابرای ــی ش ــا م ــت ه ــش قیم و افزای
اســت اجــازه دهیــم مجلــس آینــده در زمــان 

ــد. ــی کن ــوع را بررس ــن موض ــری ای ــب ت مناس
ــات  ــا کلی ــت ب ــز در مخالف ــور نی ــی پ ــادر قاض ن
ایــن الیحــه گفــت: حــذف ۴ صفــر و تغییــر واحــد 
ــام  ــوده و مق ــی یکــی از مســائل مهــم کشــور ب پول
معظــم رهبــری نیــز بارهــا در ایــن خصــوص 
ــد در  ــرات بای ــن تغیی ــا ای ــد، ام ــرده ان ــت ک صحب
راســتای بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم صــورت 

ــرد. گی
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: اصــاح واحــد پولــی کشــور در 

شــرایط فعلــی تنهــا یــک نمایش بــرای حفــظ ارزش 
ــی اســت، امــا در واقعیــت هیــچ اتفــاق مثبتــی  پول
نخواهــد افتــاد. ســیل کاهــش ارزش پــول ملــی بــه 
ــت اقتصــادی مســتضعفین را  ــه وضعی ــاده ک راه افت

ــر مــی کنــد. ــه روز بدت روز ب
وی بــا بیــان اینکــه گــزارش بانــک مرکــزی تــورم 
۴۰ درصــد را نشــان مــی دهــد، افــزود: آیــا دولــت 
ــا اجــرای ایــن الیحــه قــول مــی دهــد کــه تــورم  ب
را در طــول ســال هــای آینــده کنتــرل کنــد؟ بنــده 
ــن  ــودن خطاســت و ای ــوده را آزم معتقــدم کــه آزم
ــول ملــی را افزایــش نمــی  ــه تنهــا ارزش پ اقــدام ن
ــرد.  ــد ک ــرل نخواه ــم کنت ــورم را ه ــه ت ــد، بلک ده
بهتــر اســت در ایــن شــرایط بــرای بهبــود وضعیــت 
کارگــران، کشــاورزان و فرهنگیــان، اقــدام موثرتــری 

صــورت گیــرد.
ــا بیــان  ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ب
اینکــه تغییــر اصــاح واحــد پولــی کشــور مشــکات 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری اقتصــادی را حــل نمــی کن
ــای  ــه ج ــت، ب ــادق اس ــود ص ــار خ ــت در گفت دول
ــظ ارزش  ــرای حف ــی ب ــدام عمل ــش، اق ــن نمای ای
ــر  ــذف ۴ صف ــر ح ــد. اگ ــام ده ــور انج ــی کش پول
تــورم را کاهــش مــی داد، بایــد تمــام دانشــگاه هــای 
ــازی  ــه جــای آن ب ــد ب جهــان را تعطیــل مــی کردن

ــد. ــی انداختن ــان م ــه جری ــا را ب ــا صفره ب
ــد  ــاح واح ــرح اص ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پولــی و حــذف ۴ صفــر در ۲۸ کشــور جهــان 
ــر  ــه داد: بهت ــت، ادام ــورده اس ــت خ ــرا و شکس اج
ــه مجلــس آینــده  ــن موضــوع را ب اســت بررســی ای
ــتر،  ــان بیش ــی و زم ــا کار کارشناس ــا ب ــپاریم ت بس

ــانند. ــرانجام برس ــه س ــم را ب ــن مه ای

مخالفان حذف صفر از نظام پولی کشور

حذف ۴ صفر اقتصاد کشور را سامان نمی دهد

رییــس کل بانــک مرکــزی کاهــش کارایــی پــول 
ــر  ــه اخی ــج ده ــته پن ــورم انباش ــه ت ــی را نتیج مل
عنــوان کــرد و گفــت کــه بــا توجــه بــه رایــج بــودن 
ــگ  ــرف هماهن ــا ع ــم ب ــرف می خواهی ــان در ع توم

باشــیم. 
در  همتــی  عبدالناصــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در  و  اســامی  علنــی مجلــس شــورای  جلســه 
جریــان بررســی کلیــات الیحــه حــذف چهــار 
ــی  ــش کارای ــرد: کاه ــار ک ــی اظه ــول مل ــر از پ صف
پــول ملــی در نتیجــه تــورم مزمــن و انباشــته پنــج 
دهــه اخیــر اتفــاق افتــاده و باعــث شــده پــول ملــی 
ــه عنــوان ریــال و پیــش از آن دینــار نامیــده  کــه ب
ــه  ــرد نداشــته باشــد و البت ــه کارب می شــد در جامع
دینــار مدت هاســت کــه وجــود خارجــی نــدارد 
ــم  ــا ه ــت. م ــان اس ــه توم ــی در جامع ــرف اصل و ع
ــید. ــگ باش ــه هماهن ــرف جامع ــا ع ــم ب می خواهی

وی ادامــه داد: مجلــس شــورای اســامی فوریــت 
ــا  ــرد و م ــب ک ــته تصوی ــال گذش ــن الیحــه را س ای
ــز در  ــن الیحــه نی ــات ای ــات و جزیی ــم کلی امیدواری
مجلــس بــه تصویــب برســد بــه خصــوص بــا توجــه 
بــه این کــه مــا هزینــه باالیــی بــرای چــاپ و 
ــت  ــا هش ــم. م ــت می کنی ــکناس پرداخ ــای اس امح

میلیــارد اســکناس داریــم کــه پنــج میلیــارد آن زیــر 
۲۰۰۰ تومــان اســت. در حــال حاضــر مســکوکات ما 
ــارد  ــک میلی ــاالنه ی ــوند و س ــارج می ش ــده خ از وع
ــال ۴۰۰  ــن هرس ــه ای ــود ک ــاء می ش ــکناس امح اس

ــه دارد. ــان هزین ــارد توم میلی
رییــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
افــت حیثیــت ملــی پــول ایــران خاطــر نشــان کــرد: 
ــم  ــورو رق ــا ی ــا ب ــول م ــه پ ــر رابط ــال حاض در ح
وحشــتناکی اختــاف دارد و معــادل ۰.۰۰۰۰۰۶ 

ــا  ــور م ــکناس در کش ــرانه اس ــن س ــت. همچنی اس
ــود و در  ــن بیــن کشــورها ب ۱۰۲ اســت کــه باالتری
ــت در  ــور ۲۶ اس ــکوکات در کش ــرانه مس ــل س مقاب
ــن رقــم ۲۰۰  ــی ای ــی کــه در کشــورهای اروپای حال

ــا ۳۰۰ اســت. ت
همتــی در بخــش دیگــری از اظهــارات اش یــادآور 
شــد: در اینجــا تــورم علــت اســت نــه معلــول و ایــن 
ــت  ــه ای اس ــد ده ــن چن ــورم مزم ــول ت ــر معل تغیی
وظیفــه بانــک مرکــزی تســهیل مبــادالت بازرگانــی 

ــنهاد  ــا پیش ــل م ــن دلی ــه همی ــت و ب ــردم اس م
ــوع  ــن موض ــم ای ــرده بودی ــه ک ــه را ارائ ــن الیح ای
ــال  ــادی در ح ــیون اقتص ــت در کمیس ــال اس یکس
ــاره ی آن بحث هــای کارشناســی  بحــث اســت و درب
ــوان  ــه عن ــادی ب ــیون اقتص ــه کمیس ــورت گرفت ص
کمیســیون اصلــی و کمیســیون بودجــه بــه عنــوان 

ــت. ــرده اس ــب ک ــی آن را تصوی ــیون فرع کمیس
ــورت  ــه ص ــر ب ــن تغیی ــه ای ــان این ک ــا بی وی ب
تدریجــی انجــام خواهــد شــد، اظهار کــرد: هــر دو پول 
بــه مواضــات هــم پیــش خواهــد رفــت تــا ایــن تغییــر 
ــات  ــته در هی ــب گذش ــددا ش ــا مج ــود. م ــذف ش ح
دولــت بــر ایــن موضــوع تاکیــد کردیــم کــه پــول ملی 
ــران باشــد  ــه صــورت ق ــان باشــد و اضعــاف آن ب توم
یعنــی یــک تومــان معادل صــد قــران و ۱۰ هــزار ریال 
ــر  ــن ام ــا ای ــه پیش بینی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــابق ک س
بســته بــه شــرایط و آماده ســازی از دو تــا پنــج ســال 

ــد. ــول می انجام ــه ط ب
ــب  ــتار تصوی ــزی خواس ــک مرک ــس کل بان ریی
کلیــات ایــن الیحــه از ســوی مجلــس شــورای 
ــورد  ــی در م ــر نظرات ــه اگ اســامی شــد و گفــت ک
را می تــوان مــورد  جزییــات آن وجــود دارد آن 

ــرار داد. ــی ق بررس

کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی

کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم 5 دهه اخیر است

با تصویب شورای شهر تبریز
۱0 میلیارد تومان به اتوبوسرانی و 
قطار شهری تبریز اختصاص یافت

تصویـــب  بـــا  تبریـــز  اســـامی  شـــورای 
الیحـــه ای دو فوریتـــی، اختصـــاص اعتبـــاری 
ـــش  ـــاالن بخ ـــه فع ـــان ب ـــارد توم ـــادل ۱۰ میلی مع
خصوصـــی اتوبوســـرانی و شـــرکت های حجمـــی 
ـــرد. ـــب ک ـــهر را تصوی ـــن کانش ـــهری ای ـــار ش قط

ــرف  ــه از طـ ــن الیحـ ــر، ایـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــی ب ـــاعدت مال ـــور مس ـــه منظ ـــز ب ـــهردار تبری ش
ــهر و  ــن شـ ــی ایـ ــی اتوبوس رانـ ــش خصوصـ بخـ
ـــام  ـــل ای ـــه دلی ـــه ب ـــرو ک ـــی مت ـــرکت های حجم ش
ـــا  ـــفند ت ـــا از ۲۵ اس ـــیوع کرون ـــی از ش ـــی ناش تعطیل
ـــه  ـــانی مواج ـــت رس ـــه در خدم ـــا وقف ـــن ب ۷ فروردی

ـــت. ـــده اس ـــنهاد ش ـــدند پیش ش
بـــر ایـــن اســـاس بـــرای افزایـــش کارایـــی 
بخـــش خصوصـــی در جابجایـــی مســـافرین و 
ــارژ  ــرل و شـ ــش کنتـ ــرکتی در بخـ ــراد شـ افـ
ــز و نیـــز کارگـــران حجمـــی  ــرانی تبریـ اتوبوسـ
ـــتی  ـــک معیش ـــاعدت و کم ـــوان مس ـــه عن ـــرو ب مت
ـــه  ـــال ب ـــون ری ـــغ ۵ میلی ـــرورت، مبل ـــد ض ـــا قی ب
ــی از  ــش خصوصـ ــای بخـ ــک از اتوبوس هـ هریـ
ــغ  ــا، مبلـ ــدد اتوبوس هـ ــدازی مجـ ــت راه انـ بابـ
۵ میلیـــون ریـــال از بابـــت کمـــک هزینـــه 
معیشـــتی بـــه هـــر یـــک از راننـــدگان بخـــش 
خصوصـــی شـــرکت اتوبـــوس رانـــی، مبلـــغ 
۵ میلیـــون ریـــال از بابـــت کمـــک هزینـــه 
ــی  ــرات کمکـ ــک از نفـ ــر یـ ــه هـ ــتی بـ معیشـ
راننـــدگان بخـــش خصوصـــی شـــرکت اتوبـــوس 
ـــک  ـــر ی ـــه ه ـــال ب ـــون ری ـــغ ۱۰ میلی ـــی، مبل ران
از افـــراد شـــاغل و کارگـــران حجمـــی ســـازمان 
ـــک  ـــاعدت و کم ـــوان مس ـــه عن ـــهری ب ـــار ش قط
ـــه  ـــال ب ـــون ری ـــغ ۵ میلی ـــتی و مبل ـــه معیش هزین
هریـــک از نفـــرات شـــاغل در بخـــش شـــارژ و 
ـــط،  ـــرل بلی ـــروش کارت و کنت ـــرل کارت و ف کنت

پرداخـــت خواهـــد شـــد.

آخرین وضعیت 
واریز سود سهام عدالت

ســازمان  بنگاه هــای  و  ســهام  امــور  معــاون 
خصوصی ســازی آخریــن وضعیــت واریــز ســود 

ســهام عدالــت را تشــریح کــرد. 
ـــاره  ـــی، درب ـــین عای ـــنا، حس ـــزارش ایس ـــه گ ب
آخریـــن وضعیـــت واریـــز ســـود ســـهام عدالـــت 
ســـال ۱۳۹۷ کـــه فرآینـــد آن در اســـفند ســـال 
ــهام  ــود سـ ــح داد: سـ ــد، توضیـ ــاز شـ ۱۳۹۸ آغـ
 ۱۳۹۸ ســـال  در  کـــه   ۱۳۹۷ ســـال  عدالـــت 
ـــط  ـــمولین توس ـــی مش ـــرای برخ ـــد، ب ـــت ش پرداخ
بانک هـــا بـــه دالیـــل مختلـــف از جملـــه اینکـــه 
حســـاب غیرفعـــال یـــا مســـدود بـــوده، برگشـــت 

خـــورده و در حـــال بررســـی اســـت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر فــردی کــه مشــکل 
بانکــی نداشــته، ســود خــود را دریافــت کــرده 
اســت، اظهــار کــرد: بــرای مثــال اطاعــات ۵۸ هــزار 
ــورده  ــت خ ــی برگش ــک مل ــط در بان ــمول فق مش

اســت.
ــهام  ــود س ــز س ــزارش، واری ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــال ۱۳۹۸  ــفند س ــوم اس ــال ۱۳۹۷ از س ــت س عدال
آغــاز و بــه ازای یــک میلیــون تومــان ســهم، 
۲۰۵ هــزار تومــان بــه حســاب مشــمول واریــز 
ــماره  ــوز ش ــه هن ــرادی ک ــتا اف ــن راس ــد. در ای ش
شــبای خــود را وارد نکرده انــد بایــد بــه ســایت 
SAMANESE.IR مراجعــه کــرده و شــماره 
ــا ســود ســه دوره را  شــبای خــود را واریــز کننــد ت
ــج  ــوع پن ــد. در مجم ــت کنن ــاه دریاف ــک م ــی ی ط
ــود را وارد  ــبای خ ــماره ش ــوز ش ــر هن ــون نف میلی

نکرده انــد.

اقتصاد

ـــد  ـــای اکی ـــا و توصیه ه ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
مســـئوالن بهداشـــتی نســـبت بـــه در خانـــه مانـــدن و رعایـــت 
ـــا  ـــنایی ب ـــوص آش ـــا در خص ـــدیم ت ـــرآن ش ـــی ب ـــه اجتماع فاصل
ـــه  ـــی را ب ـــی مطالب ـــای اینترنت ـــده در خریده ـــوق مصـــرف کنن حق

ـــم: ـــان داری ـــار بی اختص
ــرف  ــوق مصـ ــون حقـ ــک پیرامـ ــارت الکترونیـ ــون تجـ قانـ
کننـــدگان و تجـــارت الکترونیـــک مشـــتمل بـــر ۸۱ مـــاده و ۷ 
ـــوده  ـــورای اســـامی ب ـــس ش تبصـــره، مصـــوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجل
و در بـــر گیرنـــده قواعـــدی در رابطـــه بـــا مبـــادالت آســـان و 
ـــد. ـــی باش ـــازی م ـــای مج ـــت و فض ـــات در اینترن ـــی اطاع ایمن

ـــاد  ـــان از نم ـــی اطمین ـــد اینترنت ـــل از خری ـــدام قب ـــن اق اولی
اعتمـــاد الکترونیکـــی مرجـــع فروشـــنده اســـت. نمـــاد اعتمـــاد 
ـــی وزارت  ـــارت الکترونیک ـــعه تج ـــز توس ـــط مرک ـــی توس الکترونیک
ـــس از  ـــی پ ـــگاهای اینترنت ـــه  فروش ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع صنع
ـــود  ـــورت وج ـــکان درص ـــا مال ـــک ی ـــت مال ـــراز هوی ـــی و اح بررس
ـــرای  اســـتانداردهای الزم داده مـــی شـــود. ایـــن نمـــاد، تضمینـــی ب
اطمینـــان مشـــتریان در خریـــد از فروشـــگاه هـــای اینترنتـــی 
معتبـــر بـــه حســـاب می آیـــد. نمـــاد اعتمـــاد الکترونیکـــی بـــه 
ـــرد   ـــرار میگی ـــا انتهـــای ســـایت ق ـــاال ی ـــک عامـــت در ب صـــورت ی
کـــه از نظـــر قانونـــی فعالیـــت آن مـــورد تاییـــد قـــرار گرفتـــه 
ـــک روی  ـــد از کلی ـــوده و بع ـــک ب ـــل کلی ـــاد قاب ـــن نم ـــت. ای اس
ـــنامه  ـــه شناس ـــود، ک ـــی ش ـــاز م ـــتریان ب ـــرای مش ـــه ای ب آن صفح

نمـــاد اعتمـــاد الکترونیکـــی فروشـــگاه را نشـــان می دهـــد.
ـــک  ـــارت الکترونی ـــون تج ـــا ۴۹ قان ـــواد ۳۳ ت ـــذار در م قانونگ
ـــه  ـــده پرداخت ـــرف کنن ـــت از مص ـــه حمای ـــی ب ـــن مقررات ـــا تعیی ب

ـــت: اس
ارائـــه ی اطالعـــات کاال و خدمـــات؛  1( لـــزوم 
ــات  ــد اطاعـ ــات بایـ ــدگان خدمـ ــندگان کاال و ارائه دهنـ فروشـ
ــا  ــد یـ ــرای خریـ ــدگان بـ ــری مصرف کننـ ــر در  تصمیم گیـ مؤثـ
قبـــول شـــرایط را از زمـــان مناســـبی قبـــل از عقـــد  دراختیـــار 

مصرف کننـــدگان قـــرار دهنـــد.
از راه دور،  معاملـــه ی  هـــر  در  انصـــراف؛  حـــق   )2
مصرف کننـــده بایـــد حداقـــل »۷ روز کاری« زمـــان بـــرای 
ـــدون تحمـــل جریمـــه  ـــا خدمـــت خـــود ب ـــد کاال ی انصـــراف از خری
ـــر  ـــی ب ـــه ی تحمیل ـــا هزین ـــد و تنه ـــته باش ـــل داش ـــه ی دلی ـــا ارائ ی
ــود. ــد بـ ــتادن کاال خواهـ مصرف کننـــده، هزینـــه ی بازپس فرسـ

ـــلیم  ـــخ تس ـــروش کاال، از تاری ـــراف در ف ـــق انص ـــروع ح ـــان ش زم
آن اســـت و بـــر فـــرض فـــروش خدمـــات، از روز انعقـــاد عقـــد 
ـــا  ـــی از کااله ـــد برخ ـــل گردی ـــتی قائ ـــه بایس ـــتثنایی ک است.اس
به دلیـــل ماهیـــت خاصشـــان بازگشـــت پذیر نیســـتند یـــا 
ـــت  ـــن اس ـــی ممک ـــت خاص ـــا در وضعی ـــت آن ه ـــوه ی بازگش نح
ـــت  ـــا برگش ـــاری کرون ـــل بیم ـــاص مث ـــرایط خ ـــه در ش ـــا اینک و ی

ـــده  ـــام ش ـــوع اع ـــتی ممن ـــررات بهداش ـــه مق ـــا ب ـــا بن کاال اساس
اســـت.

3( کاال یـــا خدمـــت مشـــابه؛ تأمین کننـــده می توانـــد 
ــده  ــده  وعـ ــه مصرف کننـ ــه بـ ــابه آنچـ ــت مشـ ــا خدمـ کاال یـ
کـــرده، تحویـــل یـــا ارائـــه کنـــد، مشـــروط بـــر آنکـــه قبـــل از 
ـــد.  ـــرده باش ـــام ک ـــه، آن را  اع ـــام معامل ـــن انج ـــا درحی ـــه ی معامل
درصورتی کـــه تأمین کننـــده  کاال یـــا خدمـــات دیگـــری غیـــر از 
ـــد، کاال  ـــال کن ـــب ارس ـــرای مخاط ـــد ب ـــا تعه ـــه  ی ـــوع معامل موض
ـــده ی  ـــاع  برعه ـــه ی ارج ـــود و هزین ـــاع داده می ش ـــت ارج ـــا خدم ی
تأمین کننـــده اســـت. چنانچـــه تأمین کننـــده کاال یـــا خدمـــت 
ــری  ــد دیگـ ــا  تعهـ ــه یـ ــوان معاملـ ــور را به عنـ ــالی مذکـ ارسـ

ایجـــاب کنـــد، مخاطـــب می توانـــد آن را قبـــول کنـــد.
ـــق  ـــون؛ مطاب ـــالف قان ـــق برخ ـــتن تواف ـــار نداش 4( اعتب
مـــاده ی۴۶ قانـــون تجـــارت الکترونیکـــی، اســـتفاده از شـــروط 
ـــن اعمـــال   ـــن فصـــل اســـت و همچنی ـــررات ای ـــرارداد خـــاف مق ق
ــت.  ــر نیسـ ــده مؤثـ ــرر مصرف کننـ ــه به ضـ ــروط غیرمنصفانـ شـ
ــوص  ــواد در خصـ ــن مـ ــز مهمتریـ ــوان جـ ــاده را میتـ ــن مـ ایـ
تامیـــن حقـــوق مصـــرف کننـــده دانســـت بـــرای مثـــال، اگـــر 

ـــر از ۷  ـــراف را کمت ـــق انص ـــدت ح ـــق م ـــق تواف ـــنده ازطری فروش
ـــود. ـــد ب ـــر نخواه ـــق معتب ـــن تواف ـــد، ای ـــن کن روز تعیی

قانونگـــذار در فصـــل دوم از مـــواد ۵۰ تـــا ۵۷ مقررراتـــی را 
ـــای  ـــت و فض ـــت؛در اینترن ـــته اس ـــان داش ـــغ کاال بی ـــت تبلی جه
ـــرای  ـــان ب ـــب مخاطب ـــزایی درترغی ـــر بس ـــات تأثی ـــازی، تبلیغ مج
خریـــد کاال و خدمـــات آن فروشـــگاه می گـــذارد. بـــه همیـــن 
جهـــت قانون گـــذار قواعـــدی بـــرای تبلیغـــات در فضـــای 
اینترنتـــی بـــرای جلوگیـــری از فریـــب مشـــتری، مقـــرر کـــرده 
اســـت و تأمین کننـــدگان را مکلـــف بـــه صداقـــت در خصـــوص  

کّمّیـــت و کیفیـــت کاال کـــرده اســـت.
ـــت  ـــون حمای ـــک در قان ـــارت الکترونی ـــون تج ـــر قان ـــاوه ب ع
از حقـــوق مصرف کننـــدگان مصـــوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ مجلـــس 
شـــورای اســـامی نیـــز مقرراتـــی به منظـــور حمایـــت از 
مصرف کننـــده وضـــع شـــده اســـت کـــه بـــه اختصـــار عبـــارت 

اســـت:
خدمـــات  یـــا  کاال  ضمانـــت  نامـــه ی  ضمانت نامـــه؛ 
ســـندی اســـت کـــه تولیدکننـــده، واردکننـــده، عرضه کننـــده 
ــا  ــدار یـ ــه خریـ ــی بـ ــتگاه فنـ ــر دسـ ــده ی هـ ــا تعمیرکننـ یـ

ســـفارش دهنده ی کاال و خدمـــات می دهـــد تـــا چنانچـــه 
در مدتـــی معیـــن عیـــب یـــا نقـــص فنـــی در کاالی فروختـــه  
ـــذ  ـــدون أخ ـــود، ب ـــاهده ش ـــده مش ـــه  ش ـــات ارائ ـــا خدم ـــده ی ش
ــارت از طـــرف وی، آن  ــا پرداخـــت خسـ ــدار یـ ــه از خریـ وجـ
ـــع  ـــد. من ـــض کن ـــوب را تعوی ـــه ی معی ـــا قطع ـــع ی ـــب را رف عی
ـــوع کاال  ـــد ن ـــا چن ـــک ی ـــاری ی ـــروش اجب ـــاری؛ ف ـــروش اجب ف
ــوع  ــر ممنـ ــت دیگـ ــا خدمـ ــراه کاال یـ ــه  همـ ــت بـ ــا خدمـ یـ
اســـت. نشـــان اســـتاندارد؛ نشـــان اســـتاندارد عامتـــی اســـت 
کـــه بـــر اســـاس آن، مقام  هـــای دولتـــی میـــزان کیفیـــت و 
ــه ی کاال  ــد. در زمینـ ــد می کننـ ــی را تأییـ ــت کاالهایـ مرغوبیـ
ــان  ــتن نشـ ــاری، داشـ ــتاندارد اجبـ ــمول اسـ ــات مشـ و خدمـ
اســـتاندارد الزامـــی اســـت. قیمـــت کاال یـــا خدمـــات؛ مطابـــق 
ـــی  ـــدگان، تمام ـــوق مصرف کنن ـــت از حق ـــون حمای ـــاده  ۵ قان م
الصـــاق  بـــا  موظف انـــد  و خدمـــات  کاال  عرضه کننـــدگان 
ــا  ــب یـ ــل کسـ ــو در محـ ــب تابلـ ــا نصـ برچســـب روی کاال یـ
حرفـــه، قیمـــت واحـــد کاال یـــا دســـتمزد خدمـــت را روشـــن 
ــگان  ــرای همـ ــه بـ ــه ای کـ ــد؛ به گونـ ــام کننـ ــوب اعـ و مکتـ

باشـــد. مشـــاهده کردنی 
اگـــر فروشـــندگان کاال و ارائه کننـــدگان خدمـــات مقـــررات 
ــا  ــری یـ ــر در تصمیم گیـ ــات مؤثـ ــه ی اطاعـ ــه ارائـ ــوط  بـ مربـ
ــد  ــا قواعـ ــاری یـ ــل تجـ ــد آدرس محـ ــه ماننـ ــات اولیـ اطاعـ
ـــارت  ـــون تج ـــواد ۶۹ و ۷۰ قان ـــق م ـــد، مطاب ـــض کنن ـــغ را نق تبلی
ـــد  ـــوم خواهن ـــدی محک ـــه ی نق ـــازات جریم ـــه مج ـــک، ب الکترونی

ـــد. ش
ــرف  ــوق مصـ ــت از حقـ ـــون حمایـ ــاده  ۱۸ قان ــق مـ مطابـ
عرضه شـــده ی  خدمـــات  یـــا  کاال  چنانچـــه   کننـــدگان، 
عرضه کننـــدگان کاال یـــا خدمـــات معیـــوب باشـــد و بـــه 
ـــود،  ـــده وارد ش ـــه مصرف کنن ـــاراتی ب ـــب، خس ـــطه ی آن عی  واس
ـــزای  ـــت ج ـــه پرداخ ـــارات، ب ـــران خس ـــر جب ـــاوه  ب ـــف ع متخل
ـــد  ـــوم خواه ـــارت محک ـــر خس ـــادل ۴ براب ـــا مع ـــر ت ـــدی حداکث نق

شـــد.
افـــزون  برایـــن، مطابـــق مـــاده  ۱۹ قانـــون مذکـــور، تخلـــف 
از مقـــررات مربـــوط  بـــه ضمانت نامـــه، فـــروش اجبـــاری، 
نشـــان اســـتاندارد و قیمـــت کاال و خدمـــات موجـــب می شـــود 
درصـــورت ورود خســـارات ناشـــی از مصـــرف همـــان کاال و 
خدمـــات بـــه مصرف کننـــدگان، عـــاوه  بـــر جبـــران خســـارت 
وارده، بـــه جـــزای نقـــدی حداکثـــر معـــادل ۲ برابـــر خســـارت 

وارده محکـــوم خواهنـــد شـــد.
ـــل  ـــه قب ـــن اســـت ک ـــردد ای ـــی گ ـــه م ـــه ای ک ـــر توصی آخراالم
ـــزان در  ـــر را عزی ـــوق الذک ـــی ف ـــکات قانون ـــی ن ـــد اینترنت از خری
نظـــر داشـــته باشـــند و بـــدواً از اصالـــت فروشـــگاه اینترنـــی 

ـــد. ـــد نماین ـــه خری ـــدام ب ـــپس اق ـــوده س ـــل نم ـــاع حاص اط

حقوق مصرف کننده در خریدهای اینترنتی
ابوالفضل شهباز - وکیل پایه یک دادگستری
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 در بحبوحه کرونا در تهران

معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس 
ــگاه  ــب ۲۰ آرایش ــت از پلم ــی پایتخ ــت عموم امنی
ــتادملی  ــات س ــت مصوب ــدم رعای ــی ع ــف درپ متخل

ــر داد.  ــا خب ــا کرون ــه ب مقابل
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ نــادر مــرادی دراین 
بــاره گفــت: بــا توجــه بــه مصوباتــی کــه ســتادملی 
مقابلــه بــا کرونــا در خصــوص عــدم فعالیت مشــاغل 
ــز  ــن نی ــس اماک ــت، پلی ــاال داش ــک ب دارای ریس
ــه  ــوف مربوط ــی صن ــا هماهنگ ــود را ب ــات خ اقدام
ــی  ــت زن ــق گش ــرار داد و از طری ــتور کار ق در دس
و پیگیــری گــزارش هــای دریافتــی بــرای تخلفــات 

نظــارت داشــت.
ــد  ــز در چن ــتا نی ــن راس ــه داد: در همی وی ادام
روز گذشــته مامــوران پلیــس اماکــن ۲۰ آرایشــگاه 
متخلــف را کــه بــر خــاف مصوبــات ســتادملی 
ــد،  ــه فعالیــت کــرده بودن ــا اقــدام ب ــا کرون مقابلــه ب
ــه  وهــم  ــن آرایشــگاه هــا هــم زنان پلمــب کــرد. ای
مردانــه بودنــد و برخــی از آنهــا بــا گــزارش و اعــام 

ــه پلمــب شــدند. ــوف مربوط صن
معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس 
امنیــت عمومــی پایتخــت افــزود: همچنیــن دو 
باشــگاه بدنســازی هــم کــه برخــاف مقــررات 

فعالیــت داشــتند شناســایی و پلمــب شــد.
مــرادی اضافــه کــرد: پلیــس بــر واحدهــای 
ــا  ــته و ب ــارت داش ــز نظ ــان نی ــده قلی ــه کنن عرض
ــه  ــه عرض ــدام ب ــه اق ــا ک ــن واحده ــدادی از ای تع

ــت. ــرده اس ــورد ک ــد، برخ ــرده بودن ــان ک قلی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد تابــع 
مقابلــه  ســتادملی  هــای  مصوبــه  و  دســتورات 
ــتورالعمل  ــه دس ــت: چنانچ ــند، گف ــا باش ــا کرون ب
جدیــدی از ســوی ایــن ســتاد بــرای پایتخــت اتخــاذ 

ــرد. ــد ک ــرا خواه ــز آن را اج ــس نی ــود، پلی ش

جریمه میلیاردی شهرداری تهران 
توسط تعزیرات حکومتی 

رایگانـی از جریمـه ۲۶ میلیارد تومانی شـهرداری 
تهران به دلیل گرانفروشی در اماکن ورزشی خبر داد. 
سـید  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش   بـه 
یاسـر رایگانی سـخنگوی سـازمان تعزیرات حکومتی 
دربـاره جریمـه میلیـاردی شـهرداری تهـران اظهـار 
کـرد: بر اسـاس شـکایت سـازمان حمایـت از مصرف 
کننـدگان و تولیدکننـدگان از شـورای شـهر تهـران 
مبنـی بـر گرانفروشـی و اسـتفاده از اماکـن ورزشـی 
شـهرداری و همچنیـن افزایـش نرخ عـوارض ورودی 
محـدوده طـرح ترافیـک در شـعبه بـدوی و تجدیـد 
تهـران،  اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  سـازمان  نظـر 
هـر دو مـورد برائـت گرفتنـد کـه بـا اعتـراض مجدد 
تولیـد  و  کننـدگان  مصـرف  از  حمایـت  سـازمان 
کننـدگان و اجـرای امـر از طـرف وزیـر دادگسـتری 
به ریاسـت سـازمان شـعبه ۴ عالی سـازمان تعزیرات 

حکومتـی مجـددا مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
وی بـا اشـاره به عـوارض محـدوده طـرح ترافیک 
بـه شـهرداری  تعزیـرات حکومتـی  گفـت: سـازمان 
و  گرانفروشـی  دلیـل  بـه  شـهر  شـورای  و  تهـران 
اسـتفاده از اماکـن ورزشـی برائـت داد و  شـهرداری 
تهـران را بـه مبلغ ۲۶ میلیـارد تومان و بـه میزان دو 
برابـر تخلـف انجـام شـده در آن مـدت زمـان جریمه 
اسـاس  بـر  رأی   اسـت کـه  صـدور  نقـدی کـرده 
نظـر سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان و تولیـد 

کننـدگان بـود.
رایگانـی گفـت: رأی صـادره قطعـی و الزم اجـرا 
اسـت کـه هم اکنـون در حـال اجرای حکم هسـتیم.

یکهزار و ۷۹ حلقه چاه غیرمجاز 
در مراغه مسدود شد 

مدیـر امـور آب منطقـه ای مراغـه گفـت: از ابتدای سـال ۱۳۹۰ تاکنون 
یکهـزار و ۷۹ حلقـه چاه غیرمجاز در این شهرسـتان مسـدود شـده اسـت. 
ــور آب  ــر ام ــی مدی ــوان، فرمان ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
منطقــه ای مراغــه گفــت: از ابتــدای ســال ۱۳۹۰ تاکنــون یکهــزار و ۷۹ 

ــتان مســدود شــده اســت. ــن شهرس ــاز در ای ــاه غیرمج ــه چ حلق
 فرمانـی افـزود: اقدامـات مربـوط به مسـدود کـردن چاه ها در راسـتای 

حفـظ و صیانـت از منابـع آب شهرسـتان انجام می شـود.
او بــه شناســایی ۹۸۲ حلقــه چــاه غیرمجــاز در شهرســتان در ســال های 
ــره  ــه به ــدگان پروان ــد دارن ــت: ۴۵ درص ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــته نی گذش

ــد. ــه مراجعــه نکردن ــد ســاالنه پروان ــرداری از چاه هــا جهــت تمدی ب
ــرداران چاه هــا در طــول مــدت ســه ســال در  فرمانــی گفــت: بهــره ب
ــا  ــاه آن ه ــد، چ ــه نکنن ــه خــود مراجع ــد پروان ــرای تمدی ــه ب ــی ک صورت

غیرمجــاز معرفــی و مســدود خواهــد شــد.
در  مجـاز  چـاه  حلقـه  و ۶۲۰  هـزار  در حـال حاضـر سـه  افـزود:  او 
شهرسـتان مراغـه وجـود دارد. مدیـر امـور آب منطقـه ای مراغـه افـزود: 
همچنیـن ۱۵۷ حلقـه چـاه مجاز در حـوزه صنعت و ۱۲۵ حلقـه چاه مجاز 
در حوزه بهداشـت و شـرب در شهرسـتان دارای مجوز بهره برداری اسـت.

فرمانـی گفـت: ۶۴ میلیـون مترمکعـب میـزان تخلیه ی چاه هـای مجاز 
از آب هـای زیرزمینی شهرسـتان اسـت.

مساجد ۹ شهر آذربایجان شرقی با »وضعیت 
سفید کرونایی« از فردا بازگشایی می شوند 

ــا و دســتور رئیــس  ــا کرون ــر اســاس تصمیــم ســتاد ملــی مبــارزه ب ب
جمهــور، مســاجد ۹ شهرســتان آذربایجــان شــرقی بــا »وضعیــت ســفید 

ــوند.  ــایی می ش ــردا بازگش ــی« از ف کرونای
بـه گـزارش تسـنیم، بـا آغـاز شـیوع کرونـا در ایـران، همه اسـتان های 
کشـور، بـه ویـژه آذربایجـان شـرقی هـم از ایـن ویـروس متأثر شـد. همه 
مـدارس، دانشـگاه ها، مسـاجد و نمازهـای جمعـه به تعطیلی کشـیده شـد 

تـا ویـروس کرونـا در کشـور مدیریت شـود.
حـال پـس از گذشـت نزدیـک بـه ۲ مـاه و نیـم از آغـاز شناسـایی قطعی 
کرونـا در اسـتان آذربایجان شـرقی، سـتاد ملی مقابلـه با کرونا بر اسـاس آمار 
مبتایـان و فوتی هـا، شـهرها را بـه سـه بخـش »وضعیت سـفید«، »وضعیت 
زرد« و »وضعیت قرمز« تقسـیم بندی کرد و تصمیم گرفت در شـهرهایی که 

وضعیت سـفید حاکم اسـت، به تدریج اماکن بسـته شـده بازگشـایی شـود.
تعریـف سـتاد ملـی کرونـا از وضعیـت سـفید، عـدم شناسـایی مبتای 
جدیـد و فوتـی کرونایـی در چنـد روز اخیـر اسـت کـه بـه نظـر می رسـد 
ایـن شـیوه جایگزیـن اعام آمار در اسـتان ها و شـهرهای کشـور می شـود.

بـا این اوصاف آذربایجان شـرقی با ۲۱ شهرسـتان، ۹ شهرسـتانش مبتا 
و فوتـی جدیـد نداشـت و در محـدوده وضعیـت سـفید قـرار گرفـت و قـرار 
اسـت از فـردا مسـاجد بازگشـایی شـود و نمازهای جمعـه هم برقرار باشـد.

سـتاد ملـی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا، بـه شهرسـتان های »آذرشـهر ـ 
اسـکو ـ بسـتان آباد ـ جلفـا ـ خداآفریـن ـ عجب شـیر ـ ملـکان ـ  هریـس 
و  هورانـد« اجـازه بازگشـایی مسـاجد بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی را 
داد و در مرحلـه بعـدی در مـورد سـایر شـهرها و سـایر اماکـن هم تصمیم 

گییـری خواهـد کرد.

شهر و شورا

وزیــر راه وشهرســازی گفــت: تصمیمــات مهــم بــرای حمایــت 
از مســتاجرانی کــه بــر اثــر کرونــا دچــار مشــکل شــده انــد اخــذ 

شــده اســت. 
ــامی  ــد اس ــوان، محم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــا بیــان اینکــه بــه هیــچ عنــوان حکــم  وزیــر راه وشهرســازی  ب
ــادر  ــون ص ــکونی تاکن ــای مس ــه واحده ــرای تخلی ــی ب دادگاه
ــن  ــط فروردی ــا اواس ــال ت ــدای س ــت: از ابت ــت گف ــده اس نش
تمامــی دادگاه هــا تعطیــل بــوده بنابرایــن مالــکان حکمــی بــرای 
تخلیــه واحدهــای مســکونی نگرفتــه انــد. ایــن شــایعه کــه حکــم 
تخلیــه بــرای تعــدادی از مســتاجران صــادر شــده را بــه صــورت 

کامــل رد مــی کنــم.
او ادامــه داد: نبایــد بــه شــایعه هــا دربــاره تخلیــه واحدهــای 
ــی را  ــن مطالب ــه چنی ــد مســئوالنی ک ــن زد و بای مســکونی دام
ــه  مطــرح مــی کننــد و باعــث نگرانــی مســتاجران مــی شــود ب
ــه  ــزم ب ــا مل ــه ه ــد. صاحبخان ــه کنن ــتر توج ــات بیش موضوع
تمدیــد قــرارداد اجــاره هــا بــا همــان شــرایط قبلــی بــه مــدت 

ــتند. ــاه هس ۲ م
ــه اینکــه طرحــی را بــرای  ــا اشــاره ب وزیــر راه وشهرســازی ب
ــد  ــده ان ــیب دی ــام آس ــن ای ــه در ای ــتاجرانی ک ــت از مس حمای
ــم و روز  ــرده ای ــه ک ــا ارائ ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س را ب
گذشــته تصمیماتــی هــم در ایــن خصــوص گرفتــه شــده اســت، 
ــن  ــری در ای ــات موث ــت از مســتاجران اقدام ــرای حمای گفــت: ب

بخــش انجــام شــده و امیدواریــم بتوانیــم حمایــت معنــاداری از 
مســتاجران در ایــن ایــام انجــام دهیــم و بخشــی از مشــکات در 

ــرای مســتاجران برطــرف شــود. ایــن حــوزه ب
اســامی بــه طــرح جدیــد دولــت بــرای جــذب بیشــتر بخــش 
ــازار  ــه ب ــق بخشــیدن ب ــرای رون خصوصــی و ســرمایه گــذاران ب
ــروژه  ــه پ ــازندگانی ک ــزود: از س ــرد و اف ــاره ک ــم اش ــکن ه مس
ــای  ــه طــرح ه ــی شــود ک ــوت م ــد دع ــام دارن ــه تم ــای نیم ه
ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــه ط ــدن ب ــل ش ــرای تکمی ــود را ب خ

ــد. منتقــل کنن
ــد  ــرح جدی ــک ط ــن ی ــد: ای ــاد آور ش ــازی ی ــر راه وشهرس وزی
مســکنی اســت کــه در آینــده نزدیــک جزئیــات آن اعــام می شــود.

ــت:  ــم گف ــکن ه ــی مس ــدام مل ــرح اق ــاره ط ــامی درب اس
ســاخت ۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی در قالــب طــرح اقــدام ملــی 
مســکن آغــاز شــده و ثبــت نــام متقاضیــان انجــام و پاالیــش و 

ــم انجــام شــده اســت. ــان ه غربالگــری از متقاضی
گفتنــی اســت رئیــس جمهــور در جلســه ســتاد ملــی مبــارزه 
ــا از اخــذ تصمیــات در راســتای حمایــت از مســتاجران  ــا کرون ب

آســیب دیــده بــر اثــر کرونــا خبــر داده اســت.
بــرای  مســکونی  واحــد  هــزار  ســاخت ۱۷۰  همچنیــن 
فرهنگیــان فــردا بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور و وزرای 
ــور  ــتان کش ــرورش در ۱۱ اس ــوزش و پ ــازی و آم راه و شهرس
ــی بخشــی از  ــدام مل ــی می شــود. در راســتای طــرح اق کلنگ زن
ــف  ــا دســتگاه های مختل ــه ب ــم نام ــب تفاه ــا در قال ــن واحد ه ای

ــود. ــام می ش ــیده انج ــا رس ــه امض ب
ــا  ــف ب ــتگاه های مختل ــد دس ــرر ش ــه مق ــن تفاهم نام در ای
ــد  ــود دارن ــه تحــت پوشــش خ ــات ک ــات و امکان ــع خدم تجمی
ــات الزم  ــود اقدام ــان خ ــدن کارکن ــه دار ش ــرای خان ــد ب بتوانن
ــوزش و  ــتگاه ها، وزارت آم ــن دس ــی از ای ــد. یک ــام دهن را انج
پــرورش بــوده اســت کــه بــرای تامیــن مســکن فرهنگیــان فاقــد 

ــازد. ــی س ــا را م ــن واحد ه ــکونی، ای ــد مس واح
طبــق فراخوانــی کــه اعــام شــده ۳۰۹ هــزار متقاضــی بــرای 
ــزار  ــه ۷۵ ه ــش اولی ــه در پاالی ــدند ک ــی ش ــرح معرف ــن ط ای
ــد و ۱۴۵ هــزار متقاضــی شــرایط  متقاضــی واجــد شــرایط بودن
الزم را نداشــته و ۲۷ هــزار نفــر هــم اعتــراض کــرده و اطاعــات 
ثبــت نــام ۸۷ هــزار متقاضــی هــم تکمیــل  بــوده اســت کــه در 
مراحــل بعــدی پاالیــش و تکمیــل اطاعــات متقاضیــان تعــداد 

ــد. ــش می یاب ــرایط افزای ــدان ش واج

ــره  ــه مقب ــل صف ــز از تکمی ــهردار تبری ش
ــر داد و  ــاری خب ــال ج ــان س ــا پای ــعرا ت الش
گفــت: شــهرداری تبریــز در پــروژه مقبــره 
الشــعرا فراتــر از وظایــف خــود عمــل می کنــد. 
ــر  ــهین باه ــرج ش ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــره الشــعرا و ارزیاب ــروژه مقب ــد از پ در بازدی
ــره  ــرد: مقب ــار ک ــروژه، اظه ــن پ ــرفت ای پیش
شــهرداری  پروژه هــای  جملــه  از  الشــعرا 
ــا  ــتیم ت ــر هس ــه پیگی ــت ک ــه ۱۰ اس منطق
صفــه ایــن مجموعــه را تــا پایــان ســال تکمیــل 

ــم. کنی
وی ادامــه داد: همــان طــور کــه همــه 
ــهرداری  ــروژه ش ــعرا پ ــره الش ــد، مقب می دانن
نیســت و شــهرداری تبریــز بخاطــر اینکــه ایــن 
ــگری  ــی و گردش ــای تاریخ ــک فض ــل، ی مح

ــت. ــرده اس ــوع ورود ک ــه موض ــت ب هس
شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکــه پیگیــر 
ــی  ــن بخش ــرای تامی ــی ب ــای دولت ــک ه کم
ــره الشــعرا اســت،  ــروژه مقب ــای پ ــه ه از هزین
ــه  ــت ک ــن اس ــزی ای ــه ری ــرد: برنام ــوان ک عن
اگــر تامیــن اعتبــار از ســوی دولــت بــه موقــع 
ــره  ــه مقب ــال، صف ــان س ــا پای ــود، ت ــام ش انج
ــا  ــر ت ــم و حداکث ــی کنی ــل م ــعرا را تکمی الش
یــک مــاه، از حــد شــمال دیــواره هــا برداشــته 

ــد عمــوم آمــاده  ــرای بازدی شــده و مجموعــه ب
ــی شــود. م

وی افــزود: در کنــار المــان مقبــره الشــعرا، 
ــر  ــه هن ــر و کاف ــوزه هن ــه م بخشــی از مجموع
ــت.  ــرداری اس ــره ب ــاده به ــعرا آم ــره الش مقب
مــوزه اســتاد حســینی تقریبــا تکمیــل شــده و 
ــر  ــر را حداکث ــای دیگ ــش ه ــار آن، بخ در کن
تــا ســه مــاه جمــع بنــدی مــی کنیــم تــا بــه 
ــعرا را  ــره الش ــای مقب ــمتی از فض ــی قس نوع

ــم. ــاده کنی ــوم آم ــد عم ــرای بازدی ب
شــهین باهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در پــروژه 

مقبــره الشــعرا، شــهرداری تبریــز فراتــر از 
ــد، گفــت:  ــی خــود عمــل می کن ــف قانون وظای
ــد  ــت واح ــون، مدیری ــه در قان ــم اینک ــه رغ ب
شــهری عمــًا اتفــاق نیفتــاده اســت امــا وقتــی 
میهمــان و مســافر بــه تبریــز می آیــد و مقبــره 
ــه  ــد، هم ــت می بین ــن وضعی ــا ای ــعرا را ب الش
مــا ناراحــت می شــویم بــه همیــن دلیــل 
شــهرداری پــا پیــش گذاشــته تــا ایــن مشــکل 

ــد. را حــل کن
ــارات  ــر اعتبـ ــر منتظـ ــه داد: اگـ وی ادامـ
ـــول  ـــال ط ـــا س ـــاید ۱۰ ه ـــیم، ش ـــی باش دولت

ـــود  ـــدی ش ـــع بن ـــروژه جم ـــن پ ـــا ای ـــد ت بکش
ـــروژه ورود  ـــن پ ـــه ای ـــهرداری ب ـــن رو ش و از ای
کـــرده تـــا در ســـریع تریـــن زمـــان جمـــع 
ـــه  ـــز ک ـــعرای تبری ـــره الش ـــد و مقب ـــدی کن بن
بـــه نوعـــی نمـــاد و معـــرف تبریـــز اســـت و 
تمامـــی گردشـــگران در تبریـــز حتمـــا از 
ـــن  ـــریع تری ـــد، در س ـــی کنن ـــد م ـــا بازدی اینج

زمـــان بـــرای بازدیـــد آمـــاده شـــود.
شــهردار تبریــز یــادآور شــد: خادمــان مــردم 
در شــهرداری تبریــز در کنــار ۳۰۰ وظیفــه ای 
کــه قانــون بــرای آنهــا تعریــف کــرده و انجــام 
مــی دهــد، در چنیــن وضعیــت اقتصــادی 
ــهرداری  ــد ش ــه درآم ــرایطی ک ــور و در ش کش
ــه  ــل دارد، ب ــی از قب ــی های ــت و بده ــم اس ک
لطــف خــدا و بخاطــر رضایــت مــردم و و طبــق 
مســئولیت پذیــری کــه دارد، ایــن پــروژه هــا را 

نیــز اجــرا مــی کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری 
ــه دلیــل  ــن تــاش هــا ب ــزود: ای ــز، وی اف تبری
ایــن اســت کــه فضــای تبریز بــرای گردشــگری 
ــرای  فراهــم شــود. مباحــث اقتصــادی شــهر ب
مــا مهــم اســت و تــا زمانــی کــه اقتصــاد شــهر 
رشــد نکــرده، نــه شــهرداری موفــق اســت نــه 
ــا  ــه م ــن اســاس هم ــر ای ــران شــهری و ب مدی
ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــم ک ــی کنی ــاش م ت
شــهر و اســتان مــا بهتــر شــود و رفــاه و 

ــد. ــا یاب ــهرمان ارتق ــایش در ش آس

وزیر راه وشهرسازی:

طرح جدید مسکنی در راه است

تکمیل صفه مقبره الشعرا تا پایان سال

ــته  ــال گذش ــت : در س ــی گف ــد ملک احم
ــهر  ــطح ش ــی در س ــل قبول ــای قاب ــروژه ه پ
اجــرا شــد کــه هــر یــک نقــش قابــل توجهــی 

ــد.  ــا نمون ــهری ایف ــعه ش در توس
پــروژه بوســتان نیایــش )دره عشــرت ابــاد( 
ــدگار می باشــد  ــای مان ــروژه ه ــن پ ــی از ای یک

کــه در یــک منطقــه محــروم قــرار داشــت . 
پــروژه تعریــض  پــل زیــن العابدیــن مراغــه 
ای کــه نهایــی شــد همچنیــن اســفالت ریــزی 
ــه  ــادگاران _ جمع ــتان ی ــی بوس ــیر خاک مس

ــود .  ــروژه هــا ب ــن پ ــی از ای ــازار و... جزئ ب
وی ادامــه داد : پــروژه هــای در حــال اجــرا 
هــم بخشــی از عملکــرد ایــن کمیســون را 
شــامل مــی شــود کــه  مقــاوم ســازی بخــش 
قدیمــی پــل یــادگاران و عملیــات اجرایــی 
ــا  ــن انه ــت بزرگتری ــهروند و در نهای ــاالر ش ت
قاســم  ســردار  شــهید  متــری   ۴۵ بلــوار 
ــعه  ــکان توس ــه ام ــد ک ــی باش ــلیمانی  م س
ــکات  ــن اتصــال ن ــه و همچنی ــتان مراغ شهرس

کــور و رفــع محرومیــت زدایــی رو بهمــراه 
ــت. ــد داش خواه

وی در بــاره امســال هــم گفــت : بــا توجــه 
بــه جلســات مختلــف امســال نیــز بحــث تــداوم 
عملیــات عمرانــی بهســازی رصــد خانــه مراغــه 
_ پــارک ولــی عصــر در دســت اجــرا هســت . 

همچنین مسـیر میدان الغدیر تا میدان دانشجو 
و پـل کوپیران نیز با سـرعت دنبال میگردد .

وی ادامــه داد : در راســتای توســعه هــر چــه 
بیشــتر شهرســتان پیگیــر برگــزاری جلســه ای 
در وزارت مســکن و شهرســازی بودیــم تــا 
مجــوز تغییــر کاربــری بــرای احــداث مجتمــع 

ــد  ــف اخ ــار ضعی ــرای اقش ــدی را ب ۴۰۲ واح
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــط س ــه توس ــم ک نمایی

ــام اجــرا خواهــد شــد ام
ــرار گاه  ــا ق ــر ب ــه ای دیگ ــن جلس همچنی
خاتــم االنبیــا  برگــزار نمودیــم و تفاهــم نامــه 
ــزرگ  ــروژه ب ــار پ ــرای چه ــر اج ــی ب ای مبن
ــه در حــدود  ــغ اولی ــه  مبل ــم ک ــد نمودی منعق
ــه  ــه انشــاهلل ب ــان هســت ک ــارد توم ۱۳۰ میلی
ــات  ــال عملی ــه امس ــتیم ک ــن هس ــال ای دنب

ــردد .  ــاز گ ــا اغ ــروژه ه ــن پ ــی ای اجرای
همچنیــن مجــوز هتــل ۱۸ طبقه گرشــگری 

مراغــه از کارگــروه اســتانی اخذ شــد . 
و در اخــر پــروژه تعریــض خیابــان قدوســی 
از جملــه پــروژه هــای امســال شــهرداری 

ــد. ــی باش ــه م مراغ
مجموعــه مدیریــت شــهری در تــاش اســت 
ــی ۳دم  ــای عمران ــوان در بحــث ه ــام ت ــا تم ب
بــردارد و امســال نیــز پــروژه هــای عمرانــی بــا 

جدیــت تــداوم میابــد.

گفتگوی اختصاصی با  دکتر احمد ملکی عضو شورای شهر مراغه و تشریح عملکرد کمیسیون عمران و شهرسازی 

پروژه های عمرانی امسال نیز با جدیت تداوم میابد
رضا شکوری

تاریخ: ۹۹/2/14
شماره کالسه: ۹8/845/11
موضوع :ابالغ وقت دادرسی

نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای محمداحمــدی 
ــتی  ــماعیل دادخواس ــد اس ــد محم ــی فرزن حاج
بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه طرفیــت ۱- 
ــم  ــم ابراهی ــن ۲- ابراهی ــهاب الدی ــا ش محمدرض
زاده فرزنــد - در ایــن شــعبه تســلیم نمــوده 
کــه پــس از انجــام مقدمــات قانونــی بــه کاســه  
۹۸/۸۴۵/۱۱ ثبــت و بــرای مورخــه ۹۹/۳/۲۵ 
ــده  ــت گردی ــن وق ــح تعیی ــاعت ۱۰/۳۰ صب س
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه لحــاظ  مجه ــذا ب اســت ل
ــاده  ــتناد م ــه اس ــان ب ــای خواه ــده و تقاض خوان
ــک  ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون آیی ۷۳ قان
ــار  ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام ــت در یک نوب
درج و بــه خوانــده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت 
ــل از  ــر و قب ــم حاض ــعبه یازده ــیدگی در ش رس
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف آن جه
ــه  ــم مراجع ــعبه یازده ــر ش ــه دفت ــم آن ب ضمای
ــت و  ــاد دادخواس ــورت مف ــر اینص ــد در غی نمای
ضمایــم ابــاغ شــده محســوب و اقــدام مقتضــی 

ــد. ــه عمــل خواهــد آم ب
مدیر دفترشعبه یازدهم شورای حل 

اختالف شهرستان بابل

تاریخ: ۹۹/2/14
شماره کالسه: ۹۹/88/15

موضوع :ابالغ وقت دادرسی
ــه  ــاء ال ــای عط ــان آق ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ــه  ــتی ب ــید دادخواس ــد جمش ــعبان فرزن پورش
خواســته مطالبــه وجــه بــه طرفیــت ســید 
ــیدمحمد در  ــد س ــرکا فرزن ــاء امی ــل ضی خلی
ایــن شــعبه تســلیم نمــوده کــه پــس از انجــام 
ــت  ــه کاســه ۹۹/۸۸/۱۵ ثب ــی ب ــات قانون مقدم
ــح  ــاعت -/۹ صب ــه ۹۹/۳/۱۷ س ــرای مورخ و ب
ــاظ   ــه لح ــذا ب ــت ل ــده اس ــت گردی ــن وق تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و تقاضــای 
ــن  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــتناد م ــه اس ــان ب خواه
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج و بــه خوانــده 
ــیدگی در  ــت رس ــه در وق ــردد ک ــی گ ــاغ م اب
ــت  ــل از آن جه ــر و قب ــم حاض ــعبه پانزده ش
ــم  ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
ــد  ــه نمای ــم مراجع ــعبه پانزده ــر ش ــه دفت آن ب
در غیــر اینصــورت مفــاد دادخواســت و ضمایــم 
ــه  ــی ب ــدام مقتض ــوب و اق ــده محس ــاغ ش اب

ــد. ــد آم ــل خواه عم
مدیر دفترشعبه پانزدهم شورای حل 

اختالف شهرستان بابل

کالسه: ۹۹/84/5           رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ســید محمــود حســنی حســن کا دارای شناســنامه شــماره 
ــن دادگاه  ــه ۹۹/۸۴/۵ از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۳۴۴۱۱ ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــخ  شــادروان ســیدمهدی حســنی حســن کا بشناســنامه ۱۶ در تاری
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب ۹۸/۹/۲۰اقامت

الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه
۱-ســید محمــود حســنی حســن کا فرزنــد ســیدمهدی بــه ش ش 

۳۴۴۱۱متولــد ۱۳۵۳ صــادره از بابــل فرزنــد متوفــی
۲- ســیدعباس حســنی حســن کا فرزنــد ســیدمهدی بــه ش ش 

۲۰۹۸ متولــد ۱۳۵۷ صــادره از بابــل فرزنــد متوفــی
۳- ســید مصطفــی حســنی حســن کا فرزنــد ســیدمهدی بــه ش 

ش ۴۳ متولــد ۱۳۶۲ صــادره از بابــل فرزنــد متوفــی 
۴- ســیده زهــره حســنی حســن کا فرزنــد ســیدمهدی بــه ش ش 

۲۰۳متولــد ۱۳۵۲ صــادره از بابــل فرزنــد متوفــی 
۵- ســیده الهــام حســنی حســن کا فرزنــد ســیدمهدی بــه ش ش 

۲۰۵۰۰۹۷۶۳۸ متولــد ۱۳۶۸ صــادره از بابــل فرزنــد متوفــی
ــور را در یــک نوبــت  ــا تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب اینــک ب
یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 

بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل

تاریخ: ۹۹/2/13
شماره کالسه: ۹8/۹8۹/14
موضوع :ابالغ وقت دادرسی

نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای ابراهیــم 
رضــا  محمــد  فرزنــد  فیروزجــاه  گلچوبــی 
ــه  ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
طرفیــت ســیدحبیب رخشــنده فرزنــد رســول در 
ــس از انجــام  ــه پ ــوده ک ــن شــعبه تســلیم نم ای
مقدمــات قانونــی بــه کاســه ۹۸/۹۸۹/۱۴ ثبــت 
ــح  ــاعت -/۱۱ صب ــه ۹۹/۳/۱۹ س ــرای مورخ و ب
ــاظ   ــه لح ــذا ب ــت ل ــده اس ــت گردی ــن وق تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و تقاضــای 
ــن  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــتناد م ــه اس ــان ب خواه
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
ــده  ــه خوان ــای کثیراالنتشــار درج و ب ــه ه روزنام
ــیدگی در  ــت رس ــه در وق ــردد ک ــی گ ــاغ م اب
ــت  ــل از آن جه ــر و قب ــم حاض ــعبه چهارده ش
ــم  ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
ــد  ــه نمای ــم مراجع ــر شــعبه چهارده ــه دفت آن ب
ــم  ــاد دادخواســت و ضمای ــر اینصــورت مف در غی
ابــاغ شــده محســوب و اقــدام مقتضــی بــه عمــل 

ــد. ــد آم خواه
مدیر دفترشعبه 14 شورای حل اختالف 

شهرستان بابل

شماره: ۹۹/10۹/4 گواهی حصروراثت
ــی  ــوت و فتوکپ ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــه اس ــماره - ب ــنامه ش ــان بشناس ــه عالمی ــم رباب خان
شناســنامه ورثــه درخواســتی شــماره ۴/ ۱۰۹/ ۹۹ تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
کــه شــادروان ســکینه رضوانــی ولوکائــی بشناســنامه شــماره ۴۴ در تاریــخ  ۹۹/۱/۱۳ در اقامتــگاه دائمــی 

خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه
۱-محمدصــادق عالمیــان گاوزن ف ســیف الــه و شــاوران بــه ش ش ۵۵ متولــد ۱۳۳۸ صــادره از بابــل 

)پســرمتوفی(
ــل  ــادره از باب ــد ۱۳۴۳ ص ــه ش ش ۴ متول ــکینه ب ــه و س ــیف ال ــان گاوزن ف س ــهراب عالمی ۲- س

)پســرمتوفی(
ــل  ــد ۱۳۴۵ صــادره از باب ــه ش ش ۱۹ متول ــه و ســکینه ب ۳- حســینعلی عالمیــان گاوزن ف ســیف ال

)پســرمتوفی(
۴- علی اکبرعالمیان گاوزن ف سیف اله و سکینه به ش ش ۲۵ متولد  ۱۳۴۸صادره از بابل )پسرمتوفی(
۵- حسن عالمیان گاوزن ف سیف اله و سکینه به ش ش  ۸۷۲ متولد  ۱۳۴۹صادره از بابل )پسرمتوفی(
۶- صدیقه عالمیان گاوزن ف سیف اله و سکینه به ش ش ۱۹۲۰ متولد  ۱۳۵۱صادره از بابل )دخترمتوفی(
۷- حدیقه عالمیان گاوزن ف سیف اله و سکینه به ش ش ۹۲۵ متولد ۱۳۵۴ صادره از بابل )دخترمتوفی(
۸- ربابــه عالمیــان گاوزن ف ســیف اله و ســکینه به ش ش ۱۹ متولد ۱۳۵۸ صــادره از بابل )دخترمتوفی(

پــس از تشــریفات قانونــی و انتشــار یــک نوبــت آگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا 
اعتــراض بــا ارائــه وصیــن نامــه ســری یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربوطــه و ماحظــه گواهینامــه 
ــل  ــورای ح ــارم ش ــعبه چه ــاده ش ــوق الع ــت ف ــخ - در وق ــرانجام در تاری ــماره - س ــر ارث بش ــات ب مالی
اختــاف شهرســتان بابــل بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و پــس از ماحظــه پرونــده کارگواهــی مــی 
نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری نــدارد و دارائــی 

آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونیکــه برتــر کــه تعلــق مــی گیــرد
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

برگ اجرائیه
تاریخ: 13۹۹/2/13
شماره: ۹8/825/12

مشخصات محکوم له: 
نــام: زینــب- نــام خانوادگــی: نــوری نیانشــلی 
ــا  ــعود محمدنی ــل مس ــغل- وکی ــدر: - ش ــام پ ن
-نشــانی محــل اقامــت: بابــل- چهــارراه دانــش-
ســاختمان مازنــد رفــاه- طبقــه دوم- واحــد ۲۳

مشخصات محکوم علیه:
رضــا  نــام خانوادگــی: ۱-حمیــد  و  نــام   
جهانگیــر پــدر:  نــام  نشــرودگلی  معصومــی 

نــام و نــام خانوادگــی: مظاهــر )یاســر( حســن 
پــور نــام پــدر: - 

 نشانی محل اقامت: مجهول المکان
بموجــب رای شــماره ۱۱۲۷ تاریــخ ۹۸/۱۰/۴ 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۲ ش ش
ــخ - شــعبه- دادگاه  ــل و )رای شــماره – تاری باب
ــوم  ــت محک ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــی-( ک عموم
علیــه محکــوم اســت بــه خوانــده وتودیــع مبلــغ 
۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بعنــوان اصــل خواســته 
و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
سررســید ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۸ لغایــت یــوم االجــرا بــر 
ــغ  ــزی و مبل ــک مرک ــورم بان ــاخص ت ــاس ش اس
ــه دادرســی و  ــوان هزین ــه عن ــال ب ۸۹۲/۵۰۰ ری
ــه در حــق  ــه وکیــل  طبــق تعرفــه ل حــق الوکال

ــی باشــد. ــان م خواه
ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده ۱۹ آیی ــتناد م ــه اس ب
توســعه  ســوم  برنامــه  قانــون   ۱۸۹ مــاده 
ــه  ــوم علی ــی محک ــی فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
مکلــف اســت پــس از ابــاغ ایــن بــرگ اجرائیــه 
ــذارد  ــرا بگ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ظ
ــوم بــه و  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب و یــا ترتیب
ــر  ــد در غی ــاد رای بده ــد و مف ــام تعه ــا انج ی
ــرای  ــی ب ــدام قانون ــت اق ــده جه ــورت پرون اینص
اجــرای احــکام دادگاه یــا دادگســتری محــل 

ــد. ــد ش ــل خواه تحوی
دفترشعبه دوازدهم

 شورای حل اختالف بابل
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معافیت سربازی برای

 خانواده جانباختگان سانحه
 سقوط هواپیمای اوکراینی

نیــروی  عمومــی  وظیفــه  ســازمان  رئیــس 
ــقوط  ــانحه س ــگان س ــان باخت ــت: ج ــی گف انتظام
هواپیمــای اوکراینــی کــه تابعیــت ایرانــی دارنــد در 
ــت  ــون خدم ــازات قان ــوده و از امتی ــهید ب ــم ش حک

می شــوند.  بهره منــد  عمومــی  وظیفــه 
بــه گــزارش ایســنا، ســردار تقــی مهــری اظهــار 
ــقوط  ــانحه س ــگان س ــه جان باخت ــا ک ــرد: از آنج ک
ــم  ــی در حک ــت ایران ــا تابعی ــی ب ــای اوکراین هواپیم
شــهید محســوب شــده اند، لــذا برابــر اباغیــه ســتاد 
ــزان  ــن عزی ــای ای ــلح خانواده ه ــای مس کل نیروه
ــه بــرای شــهدا  ــی ک ــه امتیازات ــد از کلی می توانن
در قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی در نظــر گرفتــه 

ــوند. ــد ش ــت، بهره من ــده اس ش
ــت:  ــس، وی گف ــری پلی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
کلیــه  عمومــی  وظیفــه  قانــون خدمــت  برابــر 
ــاف  ــت ســربازی مع ــور شــهدا از خدم ــدان ذک فرزن
ــد  ــد فرزن ــهید فاق ــه ش ــی ک ــوند و در صورت می ش
ذکــور باشــد بــه ازای هــر شــهید یــک نفــر از 
بــرادران وی از انجــام خدمــت ســربازی معــاف مــی 

ــود. ش

وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه طرح 
پرورش ماهی در دریا تاکید کرد 

توســعه طــرح پــرورش ماهــی در قفس هــای 
دریایــی مــورد تاکیــد ویــژه وزیــر جهــاد کشــاورزی 

ــت.  ــرار گرف ق
بــه گــزارش فــارس، در نشســتی بــا حضــور دکتــر 
خــاوازی وزیــر جهــاد کشــاورزی، دکتــر خون میرزایــی 
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــیات ایــران و دکتر 
ــی در  ــرورش ماه ــعه پ ــرح توس ــری ط ــی مج حقیق
قفس هــای دریایــی در محــل دفتــر وزارتــی، مســائل و 
مشــکات پیــش روی طــرح توســعه پــرورش ماهــی در 
دریــا )قفس هــای دریایــی( و راه هــای برون رفــت از آن 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت، پــس از طــرح مشــکات و موانع 
ــران و  ــیات ای ــازمان ش ــس س ــط رئی ــود توس موج
مجــری طــرح توســعه پــرورش ماهــی در قفس هــای 
ــه از  ــاز ک ــورد نی ــن ارز م ــرر شــد تامی ــی، مق دریای
ــوب  ــروژه محس ــن پ ــعه ای ــروری توس ــای ض نیازه
ــورد  ــه طــور جــدی م می شــود در اســرع وقــت و ب

پیگیــری قــرار گیــرد.

حرکت های خالصانه شرط اول 
رزمایش مواسات است 

نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی با تاکید بر 
پرداختـن بـه آرمان در رزمایش مواسـات گفت: شـرط 

اول رزمایش مواسـات،حرکت های خالصانه اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران  جـوان، حجـت 
االسـام و المسـلمین آل هاشـم نماینـده ولـی فقیـه 
در آذربایجـان شـرقی درمراسـم توزیع ۲۸هزار بسـته 
معیشـتی بـه ارزش شـش میلیـارد تومـان از سـوی 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره(، بـا تاکید بر 
پرداختـن به آرمان در رزمایش مواسـات گفت: شـرط 
اول رزمایـش مواسـات حرکت هـای خالصانـه اسـت.

حجـت االسـام و المسـلمین آل هاشـم گفـت: 
ایجـاد محبـت و پیوند هـای مومنانـه، ایجـاد اخـوت 
و بـرادری، برکـت یافتـن مال و افزایـش رزق و روزی 
و همچنیـن ریشـه کن شـدن فقـر از جامعـه از نتایج 

ارزشـمند مواسـات است.
او بـا اشـاره بـه نقـش آفرینی هـای سـتاد اجرایی 
فرمـان حضـرت امـام )ره( در عرصه هـای مختلـف، 
گفـت: ایـن سـتاد در رابطـه بـا مبـارزه بـا ویـروس 
کرونـا نقـش بسـیار مهمـی ایفـا کـرده و از واردات 
دسـتگاه های تولیـد ماسـک گرفته تـا تهیـه و توزیع 
رهبـر  فرمـان  بـه  لبیـک  در  معیشـتی  بسـته های 

انقـاب بخشـی از ایـن اقدامـات ارزشـمند اسـت.
این کـه رزمایـش مواسـات و کمـک  بیـان  بـا  او 
مومنانـه بـا شـکوه وصـف ناپذیـری در حـال انجـام 
اسـت، افـزود: هدف اصلـی در این رزمایش، گذشـتن 
از آرم هـا و پرداختـن بـه آرمان هاسـت؛ بایـد بدانیـم 

کـه بـه چـه کسـانی می خواهیـم خدمـت کنیـم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی، امـام 
در  محـوری  مسـجد  بـر  تاکیـد  بـا  تبریـز  جمعـه 
رزمایـش مواسـات،گفت: مومنـان روزه دار با اسـتفاده 
از فضـای معنـوی مـاه مبـارک رمضـان برای دسـت 

گیـری از نیازمنـدان بـه میـدان آمده انـد.

عابدی با اشاره به کاهش توان اقتصادی داروخانه ها:
شرکت ها دارویی در دوران کرونا 

بیش از گذشته با داروخانه ها همکاری کنند

ــه کاهــش  ــا اشــاره ب عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس ب
تــوان اقتصــادی داروخانه هــا در بحــران کرونــا، گفــت: شــرکت ها 
ــا  ــد ت ــا فرصــت دهن ــه داورخانه ه ــاه بیشــتر ب ــب کار ســه م ــی طل داروی

ــود.  ــر طــرف ش ــا ب مشــکات اقتصــادی آنه
بــه گــزارش خانــه ملــت، حیــدر علــی عابــدی، در رابطــه بــا وضعیــت 
اقتصــادی داروخانه هــا در بحــران کرونــا، گفــت: داروخانه هــا قبــل 
ــر در  ــد. تاخی ــرو بودن ــادی رو ب ــی زی ــا مشــکات مال ــا ب ــی کرون از پاندم
پرداخــت بدهــی بیمه هــا بــه داروخانه هــا چالــش اصلــی ایــن صنــف قبــل 
ــد  ــان را داده بودن ــاس و سرمایه ش ــه اجن ــرا ک ــود چ ــا ب ــران کرون از بح
ــا ورود کمیســیون  ــرار داشــتند کــه ب و در معــرض خطــر ورشکســتگی ق
ــع شــد. ــت، مشــکات رف ــع دول ــه موق ــدات ب بهداشــت مجلــس و تمهی

ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
بیــان اینکــه کاهــش تــوان اقتصــادی داروخانه هــا در بحــران کرونــا 
ــروز  ــزود: ام ــت، اف ــاوت اس ــف متف ــن صن ــته ای ــای گذش ــا چالش ه ب
داروخانه هــا بــه دلیــل رکــود ما ه هــای اســفند و فروردیــن و عــدم تجویــز 
دارو بــه دلیــل تعطیلــی مطب هــا بــا کاهــش گــردش مالــی و فــروش دارو 
ــا نیســت. ــر داروخانه ه ــا گریبانگی ــن مشــکل تنه ــا ای مواجــه هســتند ام

داروخانه ها جزء رسته   کسب و کارهای آسیب دیده از 
بیماری کرونا قرار گرفتند

 ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه داد: بــا توجــه بــه قوانین 
ــا را  ــای داروخانه ه ــخص چک  ه ــی مش ــازه زمان ــا در ب ــوب، بانک ه مص
بــه مرحلــه اجــرا در نمــی آورد، از طرفــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، 
داروخانه هــا را جــزء رســته  ی کســب و کارهــای آســیب دیــده از بیمــاری 

کرونــا برشــمرده تــا مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد.
اسـاس  بـر  کـرد:  اظهـار  در مجلـس دهـم  اصفهـان  مـردم  نماینـده 
پروتکل هـای طـرح فاصله گـذاری هوشـمند، مطب هـا و بیمارسـتان های 
خصوصـی و دولتـی بـه مـرور کارشـان را بـرای معالجـه بیمـاران غیـر 
اورژانسـی آغـاز خواهنـد کـرد. بنابراین با شـروع فعالیت مطب هـا و تجویز 

داور وضعیـت داروخانه هـا نیـز بـه روال سـابق برخواهـد گشـت.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی، افزود: 
ــا  ــه داورخانه ه ــتر ب ــاه بیش ــه م ــب کار س ــی طل ــرکت ها داروی ــر ش اگ

فرصــت دهنــد، مشــکات اقتصــادی آنهــا نیــز بــر طــرف خواهــد شــد.

اهدای نخستین پالسمای خون بهبودیافته 
کرونا در زنجان

ــوان نخســتین  ــه عن ــی ســامت ب ــه شــکرانه بازیاب ــی ب پرســتار زنجان
اهداکننــده، پاســمای خــود را بــرای درمــان بیمــاران کرونایــی اهــدا کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، کرونــا بیمــاری ناشــناختهای اســت کــه تاکنــون 
ــه  طــوری کــه  ــرای آن یافــت نشــده اســت، ب درمــان و داروی خاصــی ب
ــا در ســطح کــره  همه گیــری ایــن بیمــاری ســبب شــیوع ویــروس کرون
خاکــی شــده اســت، هــر چنــد بســیاری از افــراد در ایــران و کشــورهای 

ــروس منحــوس شــده اند. ــن وی ــه شکســت ای مختلــف موفــق ب
پاســماتراپی یــک روش درمانــی اســت کــه قدمــت آن بــه یــک قــرن 
می رســد، در خــون افــرادی کــه دچــار بیماری هــای ویروســی می شــوند 
آنتی بادی هــا، پادتن هــا یــا پادزهرهایــی وجــود دارد کــه اگــر فــرد 
بیمــار بهبــود پیــدا کنــد ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن پادتن هــا باشــد، 
ــق  ــرد بیمــار تزری ــه ف ــه ب ــراد بهبودیافت در روش پاســماتراپی خــون اف
می شــود تــا رونــد بهبــودی بیمــاران را تســریع کنــد، قابــل ذکــر اســت 
 H۱N۱ ،طــی دو دهــه گذشــته در بیماری هــای عفونــی  ســارس، مــرس

و ابــوال، پاســماتراپی بــه خوبــی پاســخ داد.
امــروزه نیازمنــد یــاری بهبودیافتــگان بیمــاری کرونــا در اســتان زنجان 
بــرای اهــدای پاســمای خــون خــود هســتیم؛ بنابرایــن از بهبودیافتــگان 
بازیابــی سامتی شــان  شــکرانه  بــه  می شــود  درخواســت  زنجانــی 
ــرای درمــان بیمــاران کرونایــی اهــدا کننــد. پاســمای خــون خــود را ب

انتقــال خــون اســتان زنجــان بــا وجــود همــه امکانــات الزم در 
ــون  ــمای خ ــت پاس ــاده دریاف ــتان آم ــکی اس ــگاه علوم پزش ــار دانش کن

بهبودیافتــگان کرونــا و جمــع آوری آن اســت.
امیــر جعفــری، پرســتار یکــی از بیمارســتان های زنجــان بــه شــکرانه 
ــود را  ــمای خ ــده، پاس ــوان نخســتین اهداکنن ــه عن ــی ســامت ب بازیاب

بــرای درمــان بیمــاران کرونایــی اهــدا کــرد.
اداره کل انتقــال خــون اســتان زنجــان از بهبودیافتــگان کرونــا دعــوت 
ــا در دســت داشــتن مســتندات ابتــا و بهبــود  کــرد در ســاعات اداری ب
ــه  ــده جهــت اهــدای پاســما ب ــد نتیجــه آزمایش هــا، خاصــه پرون مانن

بخــش پاســمافرزیس در چهــارراه ســعدی مراجعــه کننــد.

قالیبـاف  اصل گفـت: احراز هویت مشـتریان 
غیـر  صـورت  بـه  سـجام  سـامانه  در  بورسـی 

حضـوری و الکترونیکـی انجـام خواهـد شـد. 
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  
ــورس  ــاف  اصــل رئیــس ســازمان ب حســن قالیب
اوراق بهــادار گفــت: بــازار ســرمایه در حــال حاضر 
بــزرگ شــده اســت، حجــم بــازار بــه ۴۲۰۰ هــزار 
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــیده اس ــان رس ــارد توم میلی
اینکــه مــردم نســبت بــه ســرمایه گذاری در 
ــی  ــد، ورود نقدینگ ــدا کرده ان ــال پی ــورس اقب ب
ــه بــورس مشــاهده می شــود کــه ایــن  زیــادی ب

ــک فرصــت اســت. ی
او گفـت: مـردم حاضـر به سـرمایه گذاری در 
بـورس شـده اند و  هـم اکنـون نشـان می دهـد 
اولیـه  عرضه هـای  جـذب  کشـش  بـازار  کـه 
شـرکت ها را دارد و فرصـت تأمین مالی توسـط 

شـرکت ها در بـورس وجـود دارد.

فرصت خوب سرمایه گذاری بنگاه 
های زیر مجموعه بانکی در بورس

رئیـس سـازمان بـورس اوراق بهـادار گفـت: 
بـه  از طریـق سـازمان خصوصی سـازی  دولـت 
همچنیـن  می پـردازد،  شـرکت ها  واگـذاری 
بنگاه هـای زیرمجموعـه بانک هـا فرصـت خوبی 
بـرای سـرمایه گذاری در بـورس پیـدا کرده انـد، 
طریـق  از  راحتـی  بـه  می تواننـد  شـرکت ها 
بـورس تأمیـن مالـی انجـام دهنـد و بنگاه هـای 
بورسـی می تواننـد از فرصـت نقدینگـی موجود 
در بـازار بـه افزایش سـرمایه و اجـرای طرح ها و 

پروژه هـای خـود بپردازنـد.
قالیباف اصـل ایـن را هـم گفت: شـرکت های 
جدیـد هـم بـا توجـه بـه رونـق بـازار سـرمایه 
می تواننـد، در بـازار حاضـر شـده و بـه عرضـه 

اولیـه سـهام خـود اقـدام کننـد و از ایـن طریق 
بـه افزایـش سـرمایه بپردازنـد.

او بیــان کــرد: فرصــت مناســبی بــرای تأمیــن 
مالــی شــرکت های بورســی از طریــق بــازار 
ســرمایه فراهــم شــده اســت، تقاضــا بــرای خریــد 
ــد  ــن بای ــر ای ــود دارد، بناب ــازار وج ــهام در ب س
ســهام ارزنــده در بــازار عرضــه شــود و شــرکت ها 
نیــز می تواننــد بــا نقدینگــی جمــع اوری شــده در 

ــد. ــه تأمیــن مالــی بپردازن ــازار ب ب
بهـادار  اوراق  بـورس  سـازمان  رئیـس 
همچنیـن در پاسـخ بـه این پرسـش کـه ارزش 
معامـات یـک روز بـورس و فرابـورس به حدود 
۱۸.۵ هـزار میلیـارد تومـان می رسـد، آیا جذب 
شـرکت های بورسـی می شـود، گفـت: افـرادی 
بـا  کـه در بـورس خریـد و فـروش می کننـد، 
ارزش  پول هـای ریـز و خـرد وارد می شـوند و 
 ۱۸ بـاالی  روز هـا  برخـی  در  معامـات  ایـن 

هـزار میلیـارد تومـان شـده اسـت، ایـن پـول 
بـزرگ  نهاد هـای  بـه سـهامداران  بخـش  یـک 
را  سـهام  ایـن  اشـخاص  گاهـی  می رسـد، 
می خرنـد، همچنین سـازمان خصوصی سـازی و 
دولـت بـه تأمیـن مالـی می پـردازد، اما بـه طور 
متوسـط هـر روز ۱۵۰۰ میلیـارد تومـان پـول 

می شـود. بـورس  وارد  جدیـد 
ســهام  حقوقــی  شــرکت های  گفــت:  او 
می فروشــند و در جایــی کــه نیــاز دارنــد، بــه 
تأمیــن مالــی می پردازنــد کــه البتــه نبایــد فقــط 
بــه تأمیــن مالــی اکتفــا کننــد، بلکــه شــرکت های 
بورســی بــه افزایــش ســرمایه بپردازنــد و از طریــق 
عرضه هــای اولیــه ســهام و انتشــار اوراق مشــارکت 
توســط نهاد هــای عمومــی و ســرمایه گــذاری 
نهاد هــا بــه تأمیــن مالــی بپردازنــد و از طرفــی بــه 

ــد. ــک کنن ــازار کم ــی ب تعادل بخش
رئیـس سـازمان بـورس اوراق بهـادار گفـت: 

فرصـت طایی در بازار سـرمایه بـا حضور مردم 
و سـرمایه های خـرد فراهم شـده اسـت و بعد از 
اینکـه سـهام عدالـت آزاد شـد، مـردم در بورس 
در  مـردم  حضـور  حتـی  و  می شـوند  حاضـر 
بـورس توسـط مقامات باالتـر در کشـور توصیه 
ایـن  از  می تواننـد  شـرکت ها  و  اسـت  شـده 
فرصـت اسـتفاده کننـد، باید گسـترش فرهنگ 

سـهامداری در کشـور انجـام شـود.
قالیباف اصـل با اشـاره بـه آخرین عرضـه اولیه 
در بـورس گفـت: در عرضه اولیه یـک پگاه گیان 
۲ میلیـون و ۳۵۰ هـزار نفـر خریدار سـهام بودند 
اسـتقبال  بـورس  از  کـه نشـان می دهـد مـردم 
کرده انـد، در حـال حاضـر ۱۱ میلیـون نفـر در 
کشـور کد معامات بورسـی دارند و این پتانسـیل 

بسـیار خوبی در کشـور به شـمار مـی رود.
او در مـورد اینکـه بـه واسـطه حضـور مردم 
در بـورس در کارگزاری هـا و دفاتـر پیشـخوان 
دولـت الکترونیـک ازدحام ایجاد شـده اسـت آیا 
قصـد نداریـد کارگزاری هـا را زیاد کنیـد، گفت: 
االن در دفاتـر پیشـخوان دولـت الکترونیـک و 
صـادرات،  بانک هـای  کارگزاری هـا  همچنیـن 
کـد  صـدور  بـه  نسـبت  شـهر،  بانـک  آینـده، 
بورسـی و احـراز هویـت اقـدام می شـود و مردم 
بـه راحتـی می تواننـد از این طریق اقـدام کنند.

او  گفت: بـه شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی 
دسـتور داد ه ایـم، ظـرف یکـی دو روز آینـده به 
صـورت آنایـن و غیرحضـوری فرآینـد احـراز 
هویـت مشـتریان در سـامانه جامـع اطاعـات 

مشـتریان، سـجام را انجـام دهـد.

بــا وجــود از ســرگیری پــرواز پنــج شــرکت 
ــد  ــاد کــه می توان هواپیمایــی از فــرودگاه مهرآب
ــی  ــفر هوای ــای س ــش تقاض ــانه ای از افزای نش
ــان در  ــا همچن ــت هواپیم ــت بلی ــد، قیم باش

ــد.  ــروش می رس ــه ف ــرخ ب ــف ن ک
بــه گــزارش ایرنــا، پنــج شــرکت هواپیمایــی 
زاگــرس، ســاها، ســپهران، وارش و فایــت 
ــه  ــاد را ب پرشــیا کــه پروازهــای خــود از مهرآب
دلیــل کمبــود مســافر از حــدود دو مــاه پیــش 
ــته  ــاد بازگش ــه مهرآب ــد ب ــرده بودن ــق ک تعلی
ــفر  ــری از تقاضــای همیشــگی س ــا خب ــد ام ان

نیســت.
ــود  ــن ماهــی ب بهمــن ســال گذشــته آخری
ــه قیمــت بلیــت هواپیمــا در ســقف قیمــت  ک
هــا بــه فــروش رفــت و کمبــود صندلــی پــرواز 
در مقابــل افزایــش تقاضــا، قیمــت بلیــت را بــه 

مــرز یــک میلیــون تومــان نزدیــک کــرد.
امــا شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش ۷۰ تــا 
ــران  ــازار گ ــی ب ــفرهای داخل ــدی س ۹۰ درص
بلیــت هواپیمــا را ارزان و نــرخ هــا را بــه کــف 

قیمــت هــا رســاند.
ــا  ــه از اســفند ســال گذشــته ت ــا آنجــا ک ت
امــروز دوشــنبه ۱۵ اردیبهشــت بلیــت هواپیمــا 
ــر مســیرهای پرتقاضــا در کــف قیمــت  در اکث
ــر  ــده و حتــی در برخــی مســیرها زی باقــی مان

نــرخ مصــوب بــه فــروش مــی رســد.
نــرخ بلیــت شــرکت هواپیمایــی ایرتــور 
ــه مشــهد  ــرای مســیر تهــران ب ــروز ب عصــر دی
ــافران  ــت و مس ــان اس ــزار توم ــغ ۲۴۹ ه مبل
تهــران  بــه  مشــهد  از  بازگشــت  بــرای 
می تواننــد بــا حــدود همیــن نــرخ از پنــج 

شــرکت هواپیمایــی بلیــت تهیــه کننــد.
ــاس  ــران- بندرعب ــای ته ــیر پرتقاض در مس
نیــز کــه معمــوال در ایــن فصــل ســال قیمــت 
ــید  ــی رس ــان م ــون توم ــک میلی ــه ی ــت ب بلی
نیــز نــرخ هــا بیــن ۱۹۰ تــا ۲۶۰ هــزار تومــان 

بســته بــه کاس و ســاعت پــروازی بــه فــروش 
مــی رســد.

مســافران شــرکت هواپیمایــی کاســپین 
ــت ۲۲۶  ــغ بلی ــا مبل ــد ب ــروز می توانن ــز ام نی
هــزار تومــان تهــران را بــه ســمت شــیراز تــرک 
کننــد و همیــن امــروز ســه شــرکت هواپیمایــی 
دیگــر بلیــت شــیراز را از مبــدا تهــران تــا نــرخ 
ــه کاس  ــته ب ــان ، بس ــزار توم ــای ۳۰۰ ه ه

ــه فــروش مــی رســانند. ــروازی ب پ
قیمــت بلیــت هواپیمــا در مســیرهای تهــران 
بــه مقصــد اصفهــان، قشــم، چابهــار، کرمانشــاه، 

ــا  ــدود و ت ــن ح ــز در همی ــواز نی ــادان و اه آب
ــه فــروش  ســقف قیمتــی ۳۰۰ هــزار تومــان ب

مــی رســد.
ـــال  ـــاه س ـــفند م ـــاد ۲۸ اس ـــرودگاه مهرآب ف
ـــن  ـــی قدیمی تری ـــف خدمات ده ـــته از توق گذش
ـــال  ـــای ترمین ـــال پروازه ـــود و انتق ـــال خ ترمین
ـــا ده روز  ـــر داد، ام ـــال دو خب ـــه ترمین ـــک ب ی
ــش  ــل افزایـ ــه دلیـ ــرد بـ ــام کـ ــش اعـ پیـ
ــظ  ــت حفـ ــه جهـ ــاد و بـ ــا در مهرآبـ پروازهـ
جلوگیـــری  و  اجتماعـــی  فاصله گـــذاری 
از ازدحـــام در ســـایر ترمینال هـــای ایـــن 
ــرکت های  ــای شـ ــددا پروازهـ ــرودگاه، مجـ فـ
ـــه  ـــر گرفت ـــال از س ـــن ترمین ـــی از ای هواپیمای

می شـــود.
فاصلـــه  حفـــظ  هـــای  دســـتورالعمل 
ـــت  ـــده اس ـــث ش ـــز باع ـــی نی ـــذاری اجتماع گ
ــا  ــرودگاه بـ ــل فـ ــای داخـ ــوس هـ ــه اتوبـ کـ
ظرفیـــت ۵۰ درصـــدی خـــود مســـافران را پـــای 
پروازهـــا برســـاند و در عیـــن حـــال تمامـــی 
ایرالین هـــا و شـــرکت هـــای هواپیمایـــی 
ـــه  ـــظ فاصل ـــتورالعمل حف ـــتند دس ـــف هس موظ
ـــت  ـــا رعای ـــل پروازه ـــی را داخ ـــذاری اجتماع گ
کننـــد و صندلـــی هـــای هواپیمـــا یکـــی در 
ـــته  ـــافران داش ـــرش مس ـــه پذی ـــدام ب ـــان اق می

باشـــد.                   

ــه  ــد ک ــوب کردن ــامی مص ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــر ۱۰  ــان براب ــر توم ــرد؛ ه ــرار گی ــان ق ــران توم ــول ای ــد پ واح

ــت.  ــه اس ــد پارس ــادل یک ص ــاری و مع ــال ج هزارری
ــا، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در  ــه گــزارش ایرن ب
ــی و  ــون پول ــات الیحــه اصــاح قان ــروز جزئی ــی دی جلســه علن

ــد. ــب کردن بانکــی کشــور را تصوی
ــی و  ــون پول ــاده )۱( قان ــن الیحــه، م ــده ای ــاده واح ــر م بناب
بانکــی کشــور مصــوب ۱۸ تیــر ۱۳۵۱ بــه ایــن ترتیــب اصــاح 
شــد کــه» واحــد پــول ایــران تومــان اســت و هــر تومــان برابــر 

ــران اســت.« ــادل یکصــد ق ــال جــاری و مع )۱۰.۰۰۰( ری
بنابــر تبصــره ۱ ایــن مــاده واحــده؛ برابــری پول هــای 
خارجــی نســبت بــه تومــان و نــرخ خریــد و فــروش ارز توســط 
ــران در چهارچــوب نظــام  بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ای
ــدات  ــزوم تعه ــر ارزی و عندالل ــت ذخای ــا رعای ــم و ب ارزی حاک
کشــور در مقابــل صنــدوق بین المللــی پــول، محاســبه و تعییــن 

می شــود.
بـــر اســـاس تبصـــره ۲ ایـــن مـــاده، دوره گـــردش مـــوازی 
ـــون  ـــن قان ـــه در ای ـــال« ک ـــان« و »ری ـــان »توم ـــار همزم و اعتب
ـــت  ـــا رعای ـــال ب ـــر دو س ـــود، حداکث ـــده می ش ـــذار« نامی »دوره گ
تبصـــره)۴( ایـــن بنـــد خواهـــد بـــود. طریقـــه جمـــع آوری و 

شـــرایط خـــروج اســـکناس ها و ســـکه های ریـــال از جریـــان، 
ـــاده )۴(  ـــد »ج« م ـــاده )۳( و بن ـــد »ب« م ـــاد بن ـــق مف ـــر طب ب
قانـــون پولـــی و بانکـــی کشـــور حســـب مـــورد، تعییـــن یـــا 

ــود. ــراء می شـ اجـ
همچنیــن بــر اســاس تبصــره ۳ س از پایــان دوره گــذار، 
تعهداتــی کــه پیــش از ایــن بــر اســاس واحــد پــول ریــال ایجــاد 
شــده اســت، تنهــا بــا واحــد پــول تومــان قابــل ایفــا خواهــد بــود.

ــا تصویــب تبصــره ۴ بانــک مرکــزی جمهــوری  نماینــدگان ب
ــخ  ــال از تاری ــرف دو س ــد ظ ــف کردن ــران را موظ ــامی ای اس
ــی الزم را جهــت  ــات اجرائ ــون، ترتیب ــن قان الزم االجراءشــدن ای

ــد. ــم کن ــذار فراه ــاز دوره گ آغ
ــون  ــن قان ــی ای ــه اجرائ ــاده آیین نام ــن م ــق تبصــره ۵ ای طب
ظــرف ســه ماه از تاریــخ الزم االجراءشــدن توســط بانــک مرکــزی 
ــران  ــه تصویــب هیــأت وزی ــران تهیــه و ب جمهــوری اســامی ای

می رســد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:

غیرحضوری شدن احراز هویت سامانه سجام

با وجود بازگشت شرکت های هواپیمایی به مهرآباد:

بلیت هواپیما همچنان در کف قیمت به فروش می رسد

واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر یافت

معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی، گفــت: باالتریــن آمــار بهبــودی بیمــاران 
کرونایــی مربــوط بــه اســتان مــا بــوده و بیــش از 

۸۰ درصــد مبتایــان بهبــود یافته انــد. 
در  راســتگو  علیــار  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــوی تلویزیون گفت وگ
در  یافتــگان  بهبــود  درصــد  کــرد:  اظهــار 
ــم  ــوری ه ــن کش ــرقی از میانگی ــان ش آذربایج
باالتــر بــوده و در ایــن راســتا از عوامــل بهداشــت 

و درمــان قدرانــی می کنیــم. 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در زمینــه 
ــتان  ــده در اس ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــن م تامی
بــه حالــت اشــباع رســیده ایم، گفــت: مــواد 
ــاز ســایر اســتان ها  ــی کننــده مــورد نی ضدعفون

را هــم تامیــن می کنیــم.
ــه  ــاران ایزول ــد بیم ــه رص ــاره ب ــا اش وی ب
ــاداری  ــام وف ــه ن ــی ب ــت: روش ــزل، گف در من
ــا سیســتم  ــاران ب ــیون و رصــد بیم ــه ایزوالس ب
BTS بــه منظــور جلوگیــری از تکثیــر ویــروس 
و آلودگــی ســایر محیط هــا بــه کمــک دانشــگاه 
فنــاوری  کل  اداره  و  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
ــرا  ــال اج ــتان در ح ــات اس ــات و اطاع ارتباط

ــت.  اس
معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی در خصــوص آخریــن تصمیــم گیری هــا 
در ارتبــاط بــا بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها، 
اظهــار کــرد: غیــر از مقطــع دکتــری، کاس های 
ــن  ــورت آنای ــه ص ــع دانشــگاهی ب ــایر مقاط س
برگــزار شــده و در مــورد مــدارس نیــز فعــا تــا 
ــه  ــی گرفت ــه تصمیم ــچ گون ــت هی ۲۶ اردیبهش

نشــده اســت.
وی افـزود: در خصـوص بازگشـایی مـدارس، 
سـتاد ملی کرونا بعد از بیست و ششم اردیبهشت 
مـاه تشـکیل جلسـه داده و تصمیـم می گیـرد.

راســتگو بــا اشــاره بــه تصمیــم گیــری 
در مــورد برگــزاری مراســم شــب های قــدر 
ــن  ــوص ای ــت: در خص ــی گف ــای آت ــی روزه ط
ــا  ــب ب ــد متناس ــز بای ــض نی ــر فی ــب های پ ش
ــز  ــن نی ــه ای ــود ک ــری ش ــت تصمیم گی وضعی

ــت. ــردم اس ــکاری م ــه هم ــوط ب من
برگــزاری  مــورد  در  کــرد:  تاکیــد  وی 

مراســم شــب های قــدر در فضــای آزاد نیــز 
ــد  ــن بای ــود و همچنی ــری ش ــم گی ــد تصمی بای
ــی  ــه خوب ــد ب در مســاجد نیــز گــردش هــوا بای
خوبــی  تهویــه  از  مســجد  و  شــده  برقــرار 
ــتی  ــوارد بهداش ــه و م ــد و فاصل ــوردار باش برخ

ــت شــوندـ رعای
ــت حســینیه ها  ــاز فعالی ــرد: آغ ــه ک وی اضاف

بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بامانــع 
ــه در  ــت ک ــن اس ــرطش ای ــن ش ــوده و اولی ب
ــان در  طــول دو هفتــه، میانگیــن تعــداد مبتای
آن منطقــه یــک نفــر باشــد و آمــار هفتــه دوم 

ــد. ــدا نکن ــش پی ــه اول افزای ــه هفت نســبت ب
ایــن  اســاس  بــر  وی خاطرنشــان کــرد: 
تقســیم بنــدی وضعیــت هفــت شهرســتان 

ــدن  ــفید مان ــا س ــت، ام ــفید اس ــا س ــتان م اس
وضعیــت شهرســتان ها مشــروط بــه رعایــت 

نــکات بهداشــتی از ســوی مــردم اســت.
راســتگو بــا اشــاره بــه شــرط برگــزاری نمــاز 
در هفــت شهرســتان اســتان کــه وضعیــت 
ــت در  ــای جماع ــت: نمازه ــد، گف ــفید دارن س
ایــن هفــت شهرســتان می تواننــد بــا هماهنگــی 
ائمــه جماعــت و شــورای سیاســتگذاری اســتان 

ــر شــوند. دای
ــه در  ــی ک ــق  گزارش های ــرد: طب ــان ک وی بی
طــی چنــد روز آینــده تهیــه و در اختیار حــاج آقا آل 
ــوص  ــوان در خص ــود، می ت ــته می ش ــم گذاش هاش

برگــزاری نمــاز جمعــه نیــز تصمیــم گرفــت.
اســتاندار  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
ســفید  گفــت:  خاتمــه  در  آذربایجان شــرقی 
ــت  ــدار نبــوده و عــدم رعای ــودن وضعیــت، پای ب
ــت  ــد وضعی ــردم می توان ــط م ــا توس پروتکل ه
را بافاصلــه تغییــر داده و منجــر بــه تعطیلــی و 

آن شــود. منفــی  بازتاب هــای 

معاون سیاسی امنیتی استاندار:

باالترین آمار بهبودی مبتالیان به کرونا مربوط به آذربایجان شرقی است

کاریکاتور

افشای همدستی موساد با آلمان علیه حزب اهلل لبنان

منبع: تسنیم
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بسبوسه

مواد الزم:
برای شربت روی بسبوسه:

شکر                                           ۲۵۰ گرم 
آب                                            ۳۵۰ گرم 
آب لیمو                                       چند قطره

بسبوسه:
آرد سمولینا                                  ۵۰۰ گرم 
کـره آب شـده                              ۱۵۰ گـرم
پودر نارگیل خشک                            ۵۰ گرم
شـیر کامـل                              ۱۵۰ گـرم

شـربت قنـد                  ۱۰۰ گـرم شـکر 
گـرم ریـز                         ۲۵۰  دانـه 

فندق و بادام خرد شده                      ۱۵۰ گرم 

طرز تهیه: 
مرحله اول: طرز تهیه شربت بسبوسه

۱- قبـل از طـرز تهیه بسبوسـه، ابتدا باید شـربت 
آن را درسـت کنید تا بعد از درسـت کردن بسبوسـه، 
کامـا خنـک شـود. بـرای درسـت کـردن شـربت 
بسبوسـه، ابتدا در یک قابلمه ی متوسـط، شکر، آب و 
افشـره ی لیمـو ترش را بریزید و بـا هم ترکیب کنید.

۲- قالبمـه را روی حـرارت متوسـط شـعله ی 
گاز قـرار دهیـد و مخلـوط داخـل آن را بـه آرامـی 
هـم بزنیـد تـا آرام آرام گرم شـود. دقـت کنید که 
هیـچ شـکری در هیـچ قسـمتی از قابلمـه باقـی 
نمانـد و کامـا داخـل آب حل شـود. مخلوط آب و 
شـکر را تـا زمانـی که بـه جـوش بیاید هـم بزنید.

۳- بعـد از بـه جوش آمدن شـربت، بافاصلـه آن را از 
روی حـرارت بردارید و کنار بگذارید تا کاما خنک شـود. 

مرحله دوم: طرز تهیه شیرینی
۱- فـر را در دمای متوسـط ۲۱۰ درجه سـانتی 

گـراد )۴۱۰ درجه فارنهایـت( گرم کنید.
۲- تابـه یـا قالـب گـرد )۳۴ سـانتی متـری( را 

کمـی چـرب کنیـد و کنـار بگذاریـد.
۳- در یـک کاسـه ی متوسـط، آرد سـمولینا، 
و کـره ی ذوب شـده را بریزیـد و بـا هـم مخلـوط 
کنیـد. آن هـا را آن قـدر هـم بزنیـد تـا دانـه های 
سـمولینا کامـا بـا کره ترکیـب شـوند و مخلوطی 

یکدسـت بـه دسـت آید.
اضافـه  آرد سـمولینا  بـه  را  نارگیـل  پـودر   -۴

کنیـد و هـم بزنیـد.
۵- در کاسـه یـا فنجـان مقـاوم در ماکروفـر، 
شـیر، شـربت قنـد )طـرز تهیـه در نـکات کلیـدی 
دسـتور( و شـکر را بـا هـم ترکیـب کنیـد. آن هـا 
را بـه مـدت ۱ الـی ۱.۵ دقیقـه داخـل ماکروفـر 

بگذاریـد تـا کامـا گـرم شـوند.
۶- مخلـوط را خـوب هـم بزنیـد تـا تمـام مواد 

آن بـه خوبـی بـا هـم ترکیب شـوند.
۷- مخلوط شـیر گـرم را روی مخلوط سـمولینا 
بریزید و با اسـتفاده از لیسـک یا کفگیر پاسـتیکی 
مـواد را بـه آرامـی زیـر و رو کنیـد و هـم بزنیـد تـا 
تمـام قسـمت های سـمولینا با شـیر خیس شـود.

۸- خمیـر بـه دسـت آمـده را داخـل تابـه یـا 
قالبـی کـه از قبـل چـرب کرده ایـد بریزید. سـپس 
دو طرفـه قالـب را بگیرید و چند بـار آن را به زمین 

ضربـه بزنیـد تـا مـواد داخل آن یکدسـت شـود.
۹- آجیل های خشـک را روی خمیر بپاشـید و 
قالـب را بـه مدت ۱۰ تـا ۱۵ دقیقـه داخل یخچال 
قـرار دهیـد تا اسـتراحت کنـد و غلیظ شـود. دقت 
کنیـد کـه در ایـن مدت قالـب اصا تـکان نخورد.

۱۰- قالـب را از یخچـال بیرون بیاورید و داخل فر که 
از قبـل آن را گـرم کـرده ایـد بـه مدت ۲۲ تـا ۲۷ دقیقه 

قـرار دهیـد تا زمانی کـه روس آن طایی رنگ شـود.
۱۱- بعـد از آن که بسبوسـه پخـت، آن را از فر 
بیـرون بیاوریـد و بافاصیـه شـربت را کـه از قبـل 
آمـاده کـرده ایـد و حـاال خنـک شـده، روی آن 

بریزیـد تـا بسبوسـه خیس شـود. 
۱۲- در صـورت تمایـل می توانید بـا قلمو روی 
بسبوسـه کمـی روغن بمالیـد. ۲ قاشـق غذاخوری 

روغن برای سـطح بسبوسـه کافی اسـت.
۱۳- اجـازه دهیـد بسبوسـه بـه مـدت حداقـل 
۳۰ دقیقـه داخل قالـب بماند و کاما خنک شـود. 
سـپس آن را بـه آرامـی از قالـب خـارج کنیـد، بـه 

شـکل مربـع بـرش بزنیـد و سـرو کنید.
 

نکات کلیدی:
آسـیاب  بـا  سـمولینا  آرد  از  اسـت  بهتـر   -

کنیـد. اسـتفاده  متوسـط 
- اضافـه کـردن پـودر نارگیـل بـه مـواد اولیـه 
ی بسبوسـه اختیـاری اسـت و مـی توانیـد آن را از 

دسـتور حـذف یـا مقـدار آن را کمتـر کنیـد.
- اگـر ماکروفـر ندارید می توانید شـیر، شـربت 
و شـکر را داخـل قابلمـه ای کوچـک ریخته و روی 
شـعله ی گاز گـرم کنیـد. دقـت کنیـد که مـواد را 

مـدام هـم بزنیـد تا تـه نگیرد.
- بـرای آن کـه از حـل شـدن شـکر در شـیر 
مطمئـن شـوید، انگشـت خـود را در آن فـرو کنید و 
بیـن انگشـتانتان مالش دهید. اگر شـکر را احسـاس 
نکردیـد، می توانید از حل شـدن آن مطمئن شـوید.

- هنـگام ریختـن آجیـل هـا روی خمیـر، آن 
هـا را کمـی بـا دسـت بـه آرامـی فشـار دهیـد تـا 

مطمئـن شـوید بـه خمیـر چسـبیده انـد.
- بسبوسـه را مـی توانیـد داخل ظرف در بسـته 
بـه مـدت یک هفته در دمـای اتاق نگهـداری کنید.

- بـه هیـچ عنـوان بسبوسـه را بیشـتر از زمـان 
ذکـر شـده داخـل یخچال قـرار ندهید چـون بافت 

شـیرینی را سـفت خواهـد کرد.
- بـه جای کـره میتوانید از روغن کرمانشـاهی 

اسـتفاده کنید.
 منبع: ایران کوک

بروجردی:
امکانات الزم برای بازگشت دانشجویان 

و اتباع ایرانی از سایر کشورها وجود دارد

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون چندیــن هواپیمــا اتبــاع و دانشــجویان ایرانــی را بــه کشــور 
بازگردانده انــد، گفــت: امکانــات الزم بــرای بازگشــت دانشــجویان و اتبــاع 

ایرانــی از ســایر کشــورها وجــود دارد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، عاءالدیــن بروجــردی در خصــوص وضعیــت 
ــه کشــور،  ــا ب ــکان بازگشــت آن  ه ــایر کشــورها و ام ــی در س ــاع ایران اتب
اظهــار داشــت: شــرایط بــرای اتبــاع ایرانــی در دیگــر کشــورها بــا توجــه 

بــه شــیوع ویــروس کرونــا ســخت اســت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس بیــان کرد: 
ــه رهنمودهــای  ــا توجــه ب ــران ب ــد کــه ای همــه کشــورهای جهــان دیدن
ــی، اتحــاد و همکاری هــای گســترده  ــری، انســجام مل ــام معظــم رهب مق
ــا  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل نیروهــای مســلح و مــردم کاســتی های موجــود ب

را برطــرف کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه انســجام ملــی در ســایه رهنمودهــای مقــام معظــم 
ــه تاش هــای  ــا توجــه ب ــه رفــع نیازهــا شــد، افــزود: ب رهبــری منجــر ب
کیت هــای  صــادرات  آســتانه  در  جهــادی،  نیروهــای  روزی  شــبانه 

ــا هســتیم. ــروس کرون ــه وی ــا ب ــوارد مبت تشــخیص م
بروجــردی ادامــه داد: بــه لحــاظ نیازهــای بهداشــتی بــا توجــه بــه ایــن 
ــوری  ــای کش ــدد ارگان ه ــای متع ــی و همکاری ه ــترده مردم ــیج گس بس
ــا  ــا کرون ــه ب ــژه مقابل ــات ارزشــمند نیروهــای مســلح و ســتاد وی و اقدام
ــتاران و  ــکان، پرس ــد پزش ــت مانن ــه وزرت بهداش ــای زیرمجموع و نیروه
ــد،  ــانی می کنن ــا جانفش ــا کرون ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــه در خ ــداران ک به

ــد. ــت کنن ــا را مدیری ــته اند کرون توانس
نماینـده مـردم بروجـرد در مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه 
تعـدادی از دانشـجویان ایرانـی شـرایط سـختی در سـایر کشـورها دارنـد 
و بـه دالیـل مختلفـی عاقمنـد بـه بازگشـت هسـتند، گفـت: بـه تدریـج 
بازگشـت دانشـجویان و اتباع ایرانی در سـایر کشـورها در حال انجام است 

و تاکنـون چندیـن هواپیمـا نیـز آن هـا را بـه ایـران منتقـل کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه دانشـجویان، اتبـاع و خانواده هـای آن هـا می توانند 
بـرای بازگشـت بـه کشـور اتخـاذ کننـد، افـزود: بعـد از آن هواپیمایـی 
کـه دانشـجویان ایرانـی را از ووهـان چیـن بـه ایـران آوردنـد، تاکنـون از 

کشـورهای دیگـر نیـز اتبـاع ایرانـی بـه کشـور بازگردانـده شـده اند.
بروجــردی اظهــار داشــت: وزارت خارجــه و ارگان هــای ذیربــط 
مســئولیت هایی در زمینــه بازگردانــدن اتبــاع ایرانــی بــه کشــور برعهــده 

ــت. ــام اس ــال انج ــوع در ح ــن موض ــد و ای دارن

برگزاری جشنواره استانی
 شعر و داستان کوتاه در تبریز 

 رئیـس انجمـن ادبـی تبریـز از برگـزاری جشـنواره اسـتانی شـعر و 
داسـتان کوتـاه و قطعـه ادبـی در تبریـز خبـر داد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران  جـوان، علیمحمـدی رئیـس انجمـن 
ادبـی تبریـز از برگزاری جشـنواره اسـتانی شـعر و داسـتان کوتـاه و قطعه 

ادبـی در تبریـز خبـر داد.
 علیمحمـدی افـزود: ایـن جشـنواره در زمینـه شـعر، داسـتان کوتـاه، 
قطعـه ادبـی و دل نوشـته و بـه دو زبـان فارسـی و ترکـی بـرای اعضـای 

ادبـی اسـتان برگـزار می شـود. انجمن هـای 
او تصریـح کـرد: جشـنواره اسـتانی شـعر و داسـتان کوتاه، بـا محوریت 
موضوعاتـی، چـون دهکـده جهانـی، یـک جهـان و یـک انسـان، نیایـش و 
آرامـش، آرزو هـای کوچـک و بـزرگ برای فردای پـس از کرونـا، مفاهیم و 
مظاهـر جدیـدی از عشـق انسـانی، بنـی آدم اعضـای یکدیگرنـد و اهمیت 

وحـدت ملـی در برابـر حـوادث و اتفاقـات برگزار می شـود.
رئیـس انجمـن ادبـی تبریـز مهلـت ارسـال آثـار به ایـن جشـنواره را تا 
تاریـخ ۳۰ خـرداد مـاه سـال جاری اعام کـرد و یـادآور شـد: عاقه مندان، 
آثـار خـود را بـه نشـانی تبریـز، نرسـیده بـه چهـارراه آبرسـانی، اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، دبیرخانـه جشـنواره انجمـن ادبـی تبریـز و یـا 
به ایمیـل Anjomanadabitabriz@gmail.com ارسـال کنند.

رئیـس انجمـن ادبـی تبریـز خاطرنشـان کـرد: به آثـار برگزیـده پس از 
داوری جوایـز ارزنـده ای اهـدا خواهد شـد.

این جشـنواره توسـط انجمن ادبـی تبریز با همکاری کانـون فرهنگ، هنر 
و ادب آذربایجان و اداره کل فرهنگ وارشـاد اسـامی اسـتان برگزار می شـود.

در پــی انتقاداتــی مبنــی بــر عــدم دریافــت 
اینترنــت رایــگان آموزشــی توســط برخــی 
دانشــجویان، معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
ارتباطــات گفــت: در ســنجش از ۶۰ مرکــز ۹۰ 
ــرای  ــگان ب ــت رای ــگاهیان اینترن ــد دانش درص
و  کردنــد  دریافــت  مجــازی  آموزش هــای 
ــگان دریافــت نکــرده  ــت رای اگــر کســی اینترن

ــت.  ــوده اس ــدارک ب ــه م ــکل در ارائ مش
بــه گــزارش ایســنا، بــا شــیوع کرونــا یکــی 
از مهم تریــن تصمیماتــی کــه گرفتــه شــد، 
از  آموشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  تعطیلــی 
ــه  ــا ب ــام ورود کرون ــی اع ــه ابتدای ــان هفت هم
کشــور بــود. امــا بــرای اینکــه رونــد تحصیــات 
در کشــور دچــار اختــال نشــود، روش آمــوزش 
آنایــن بــه عنــوان راه جایگزینــی در نظــر 
ــا  ــووالن، کرون ــم مس ــه زع ــا ب ــد ت ــه ش گرفت
ــن  ــا یکــی از مهم تری ــوزش نشــود. ام ــع آم مان
دسترســی  آنایــن،  آمــوزش  چالش هــای 
اینترنــت  بــه  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان 
ــای  ــرکت در کاس ه ــه ش ــد؛ اینک ــوان ش عن
ــی از  ــم باالی ــد حج ــن دانشــگاهی نیازمن آنای
ــه   ــجویان هزین ــرای دانش ــت و ب ــت اس اینترن

ــت. ــد داش ــی خواه باالی
بــه همیــن دلیــل بــا همــکاری وزارت 
وزارت  و  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
علــوم، رایــگان شــدن ترافیــک ســایت های 
دانشــگاهی مطــرح شــد. بــا وجــود ایــن، 
ســامانه های  ایــن  شــدن  رایــگان  فرآینــد 

ــی دارد،  ــراز و فرودهای ــی همچنــان ف آموزش
از طرفــی دانشــجویان معتقدنــد حضــور در 
ــا  ــت آنه ــم اینترن ــن از حج ــای آنای کاس ه
ــی  ــای اینترنت ــل اپراتوره ــد و در مقاب می کاه
ــای  ــت  آی پی ه ــک لیس ــد ترافی ــا می کنن ادع
ارایه شــده بــه آنهــا رایــگان شــده و اگــر 
ــی آن  ــا آی پ ــت، حتم ــگان نیس ــامانه ای رای س

در فهرســت وجــود نــدارد.
وزارت  اعــام  طبــق  و  راســتا   ایــن  در 
ارتباطــات، ســتار هاشــمی - معــاون فنــاوری و 
نــوآوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات- 
بــا اشــاره بــه اقــدام داوطلبانــه وزارت ارتباطات 
ــه ترافیــک  ــه ارائ ــاوری اطاعــات در زمین و فن
ــرد:  ــار ک ــوزش مجــازی اظه ــرای آم ــگان ب رای
ــا، وزارت  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ب

توســعه  بــه  کمــک  به منظــور  ارتباطــات 
آمــوزش مجــازی، در اســفندماه ســال گذشــته 
ــگان  ــک رای ــه ترافی ــه، ارائ ــورت داوطلبان به ص
ــه  ــه جامع ــات ب ــی اطاع ــبکه مل ــتر ش در بس
دانشــگاهی شــامل اســاتید و دانشــجویان را 
ــه ترافیــک  ــرای ارائ ــرار داد. ب در دســتور کار ق
ــا  ــات الزم ب ــگاهیان، مکاتب ــه دانش ــگان ب رای
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری انجــام شــد 
ــال  ــا در س ــد ت ــبب ش ــوع س ــن موض و همی
جهــش تولیــد، حرکــت علمــی کشــور متوقــف 

ــود. نش

افزایش فشار کاری برای اپراتورها
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات 
فهرســت های  دریافــت  اینکــه  بیــان  بــا 

بــرای  را  کاری  فشــار  افزایــش  متنــاوب 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــی داش ــا در پ اپراتوره
در برخــی مــوارد ارســال نشــدن اطاعــات 
ــا تاریــخ  ــه آدرس ســامانه ها ت کامــل مربــوط ب
ــجویان در  ــتن دانش ــرار نداش ــت، ق ۸ اردیبهش
ــودن  ــق نب ــالی و مطاب ــات ارس فهرســت اطاع
ــا آدرس هــای واقعــی  آدرس هــای اعام شــده ب
دلیــل رایــگان نبــودن ترافیــک اینترنــت بــود.

ضعــف  هــای  بــه  اشــاره  بــا  هاشــمی 
دســتور العمل هــای آموزشــی افــزود: طبــق 
بررســی های انجــام  شــده ضعــف یــا نبــود 
دســتورالعمل مشــخص در دانشــگاه ها بــرای 
ــی  ــری و یادده ــتم های یادگی ــتفاده از سیس اس
یکــی از مشــکات پیــش روی تحــول دیجیتــال 
ــه  ــای دانشــگاهی اســت ک ــه آموزش ه در زمین
ــگاه   ــتفاده دانش ــورد اس ــامانه های م ــدد س تع
ــوزش  ــرویس آم ــه س ــرای ارائ ــف ب ــای مختل ه
ــن  ــی از ای ــکاالت در بعض ــود اش ــط و وج برخ
ســامانه ها، اختاالتــی در آمــوزش آنایــن را در 

ــت. ــته اس ــی داش پ
وزارت  ســوی  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پیشــنهاد  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل شــده ک
ــتاندارد  ــود را اس ــد خ ــورد تأیی ــامانه های م س
و بــه دانشــگاه ها اعــام کنــد و ســازمان نظــام 
صنفــی رایانــه ای نیــز آمادگــی خــود را اعــام 
ــاز، در استانداردســازی  ــا در صــورت نی ــرد ت ک
بــا وزارت علــوم همــکاری الزم را داشــته باشــد.

ــته  ــران بازنشس ــی کارگ ــون عال ــس کان رئی
ــت:  ــی گف ــن اجتماع ــر تأمی ــتمری بگی و مس
بازنشســتگان و مســتمری بگیــران بــرای حفــظ 
ــکان از  ــی االم ــران حت ــود و دیگ ــامت خ س
ــتگی  ــای بازنشس ــر کانون ه ــه دفات ــه ب مراجع

ــد. ــودداری کنن خ
بــه گــزارش مهــر، علــی اصغــر بیــات افــزود: 
ــه  ــام ارائ ــا اع ــر ب ــای اخی ــفانه در روزه متأس
تســهیات بانکــی بــه بازنشســتگان و مســتمری 
ــئول  ــوی مس ــی از س ــن اجتماع ــران تأمی بگی
کانــون شهرســتان تهــران شــاهد مراجعــه 
ــای  ــر کانون ه ــه دفات ــراد ب ــن اف ــوری ای حض
بازنشســتگی بــوده ایــم کــه ایــن موضــوع 
و  برنامه هــا  تــداوم  بــرای  جــدی  تهدیــد 
ــروس  ــرل شــیوع وی ــه کنت ــوط ب ــات مرب اقدام
کرونــا اســت و ســامتی جامعــه را تهدیــد 

می کنــد.
بیــات ادامــه داد: بازنشســتگان و مســتمری 
ــه لحــاظ شــرایط  ــران تأمیــن اجتماعــی ب بگی

ــاء  ــر ابت ــروه پرخط ــزو گ ســنی و جســمی ج
ــل  ــن دلی ــه همی ــن بیمــاری هســتند، ب ــه ای ب
بایــد مراقبــت بیشــتری از آنهــا بــه عمــل آیــد.

ـــته  ـــران بازنشس ـــی کارگ ـــون عال ـــس کان رئی
و مســـتمری بگیـــر تأمیـــن اجتماعـــی در 
گفـــت:  بازنشســـتگان  تســـهیات  مـــورد 

ــی  ــیار خوبـ ــات بسـ ــا جلسـ ــبختانه بـ خوشـ
ـــی  ـــن اجتماع ـــازمان تأمی ـــا مســـئوالن س ـــه ب ک
ـــد  ـــرر ش ـــتیم مق ـــران داش ـــاه کارگ ـــک رف و بان
هـــم در تعـــداد ســـهمیه ها و هـــم در میـــزان 
تســـهیات بانکـــی بـــرای بازنشســـتگان و 
ـــل ماحظـــه ای  مســـتمری بگیـــران افزایـــش قاب

ـــرای  ـــای الزم ب ـــه هماهنگی ه ـــود ک ـــال ش اعم
آمـــاده ســـازی و پرداخـــت ایـــن تســـهیات 
در حـــال انجـــام اســـت و بنـــده و همکارانـــم 
در کانـــون عالـــی بـــه طـــور جـــدی پیگیـــر 
تســـریع در انجـــام امـــور مربوطـــه هســـتیم 
ـــاع  ـــار و اط ـــده اخب ـــای آین ـــاً در روزه و قطع
رســـانی موثـــق در ایـــن خصـــوص را انجـــام 

ــم داد. خواهیـ
تمامــی  از  کــرد:  خاطرنشــان  بیــات 
در  بازنشســتگی  کانون هــای  مســئوالن 
ــا احســاس  سراســر کشــور توقــع داریــم کــه ب
از  خــودداری  و  انســجام  حفــظ  مســؤلیت، 
ــی  ــدون هماهنگ ــده و ب ــانی پراکن ــاع رس اط
ــع  ــه و تجم ــه مراجع ــی، زمین ــون عال ــا کان ب
ــن  ــران را در ای ــتمری بگی ــتگان و مس بازنشس

ایــام پرخطــر فراهــم نکننــد.
رئیــس کانــون عالــی کارگــران بازنشســته و 
ــت: در  ــی گف ــن اجتماع ــر تأمی ــتمری بگی مس
ــتانی  ــون اس ــر ۳۴۸ کان ــغ ب ــر بال ــال حاض ح
ــه ۳  ــانی ب ــت رس ــه خدم ــتانی وظیف و شهرس
میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر از افــراد بازنشســته و 

ــد. ــر عهــده دارن مســتمری بگیــر را ب

مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی 
گفــت: ۱۶ نمــره ســؤاالت امتحــان نهایــی 
ــوای ۸۰ درصــد آمــوزش  ــوزان از محت دانش آم
از  انتخابــی  ســؤاالت  نمــره   ۴ و  حضــوری 

آموزش هــای حضــوری و مجــازی اســت. 
بــه گــزارش فــارس، خســرو ســاکی رئیــس 
مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی در 
ــات  ــوای امتحان ــاب محت ــوه انتخ ــوص نح خص
ــار  ــم اظه ــه دوازده ــوزان پای ــی دانش آم نهای
دو  بــه  جــاری  ســال  در  آمــوزش  کــرد: 
شــکل انجــام شــد؛ تــا هفتــه اول اســفند 
دانش آمــوزان در مــدارس حضــور داشــتند 
ــورت  ــه ص ــی ب ــوای آموزش ــد محت و ۸۰ درص
ــد از آن،  ــا بع ــود ام ــده ب ــه ش ــوری ارائ حض
ــا  ــه آموزش ه ــل شــد ک ــدارس کشــور تعطی م

بعــد از تعطیلــی مــدارس بــه صــورت تلویزیونی 
ــت. ــده اس ــام ش ــازی انج و مج

وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس نســبت 
ــوری  ــوزش حض ــوای آم ــد محت ــه ۸۰ درص ب
مطمئــن هســتیم امــا از میــزان یادگیــری ۲۰ 
درصــد محتــوای آمــوزش مجــازی و تلویزیونــی 
اطمینــان نداریــم و ســؤاالت نیــز متناســب بــا 
ــاب  ــده، انتخ ــوزش داده ش ــوای آم ــن محت ای
نمــره  از ۲۰  عبــارت دیگــر  بــه  می شــود؛ 
آمــوزش  بــه  مربــوط  نمــره   ۱۶ ســؤاالت، 
ــت. ــد اس ــوای ۸۰ درص ــی محت ــوری یعن حض

ســاکی اضافــه کــرد: انتخــاب ســؤاالت 

۴ نمــره باقیمانــده بــه دو بخــش تقســیم 
می شــود یعنــی هــم از محتــوای ۲۰ درصــد و 
هــم از محتــوای ۸۰ درصــد اســت؛ بــه عبــارت 
ــره  ــه ۴ نم ــود ک ــرح می ش ــؤال ط ــر ۸ س دیگ
ــوای  ــره از محت ــوای ۲۰ درصــد و ۴ نم از محت
ــؤال را  ــوزان ۴ س ــت و دانش آم ــد اس ۸۰ درص
ــوای  ــد از محت ــه می توان ــد ک ــاب می کنن انتخ
ــد. ــد باش ــوای ۸۰ درص ــا از محت ــد ی ۲۰ درص

ــان اینکــه ۴۶۰۰ حــوزه امتحــان  ــا بی وی ب
ــزار و  ــال ۹۶۸ ه ــت: امس ــم، گف ــی داری نهای
۶۳۷ دانــش آمــوز در امتحانــات نهایــی شــرکت 
ــش  ــامت دان ــظ س ــرای حف ــه ب ــد ک می کنن

ــتی،  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــوزان و رعای آم
رشــته های تحصیلــی بــه دو گــروه تقســیم 
شــده و دانــش آمــوزان طبــق برنامــه امتحانــی 
ــد. ــان می دهن ــرد امتح ــا ف ــای زوج ی در روزه

کیفیـت  پایـش  و  سـنجش  مرکـز  رئیـس 
آموزشـی تصریح کـرد: فاصله بیـن دانش آموزان 
در حـوزه امتحانـی ۱.۸ تـا ۲ متر خواهـد بود و 
دانـش آمـوزان ملـزم بـه اسـتفاده از ماسـک و 
دسـتکش هسـتند همچنین مراقبین بهداشـت 
در همـه حوزه هـای امتحانـی حضـور دارنـد و 
سـامت دانـش آمـوزان بـر اسـاس پروتکل های 

وزارت بهداشـت رصـد می شـود.

ــی  ــلح ط ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
پیامــی با گرامیداشــت ســالروز شــهادت اســتاد 
مطهــری و تبریــک روز معلــم بــه وزیــر آموزش 
ــد  ــان تاکی ــریف معلم ــه ش ــرورش و جامع و پ
ــم  ــی تعلی ــران اصل ــوان پیش ــم بعن ــرد: معل ک
و تربیــت، مهمتریــن عنصــر در هویــت ســازی 

ــی کشــور اســت.  ــای علم ــی و اعت فرهنگ
بــه گــزارش ایســنا، همزمــان بــا هفتــه معلم 
سرلشــکر پاســدار محمــد باقــری رئیــس ســتاد 
کل نیروهــای مســلح طــی پیامــی خطــاب 
ــا گرامیداشــت  ــرورش ب ــر آمــوزش و پ ــه وزی ب
ســالروز شــهادت عالــم فرزانــه، معلــم مجاهــد، 
شــهید اســتاد آیــت اهلل مرتضــی مطهــری 
ــه  ــاد جامع ــه وی و آح ــم را ب ــه معل )ره( هفت
ــک گفــت. ــان و معلمــان کشــور  تبری فرهنگی
متــن کامــل ایــن پیــام بــه شــرح زیر اســت:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــرادر ارجمند آقای محســن حاجی میرزایی

وزیر محترم آموزش و پرورش
با سام و تحیات؛

دوازدهــم اردیبهشــت مــاه، چهــل و یکمیــن 
ســالروز شــهادت عالــم فرزانــه ، معلــم مجاهــد 
آیــت اهلل اســتاد مرتضــی مطهــری )ره( و هفتــه 
پاسداشــت معلــم را بــه جنابعالــی و آحــاد 
ــن  ــریف میه ــان ش ــان و معلم ــه فرهنگی جامع
اســامی کــه یــادآور روح پــاک و عــزم نســتوه 
و پرشــکوه رســالت بــر دوشــان حضــرت نبــوی 
)ص( در ســاختن نســل هــای حماســه ســاز و 
افتخــار آفریــن بــرای ایــران و ایرانــی اســت، را 

تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم.
ــه  ــم » ب ــترگ »معل ــگاه س ــک جای ــی ش ب
عنــوان پیشــران اصلــی تعلیــم و تربیــت و 
ــت ســازی فرهنگــی  ــن عنصــر در هوی مهمتری
ــیار  ــت بس ــور از قداس ــی کش ــای علم و اعت
ــر  ــر حاض ــژه در عص ــوردار و بوی ــی برخ واالی
یــادآور نقــش برجســته معلــم در »جامعــه 
ــت  ــامی« اس ــازی اس ــدن س ــردازی »و »تم پ
کــه در منشــور بیانیــه گام دوم انقــاب مــورد 
تاکیــد رهبــر عظیــم الشــأن انقــاب اســامی 

ــت. ــده اس ــع ش واق
و  آمــوزش  روزهــا کــه حــوزه  ایــن  در 
ــور  ــدارس کش ــی م ــان آموزش ــرورش و جری پ
تحــت تاثیــر بیمــاری کرونــا شــرایط کــم 
نظیــر و تجربــه نشــده ای را ســپری مــی 

و  تعلیــم  امــر  ناپذیــری  تعطیــل  و  کنــد 
تربیــت الزامــات و مقتضیــات نویــن و تــوأم بــا 
خاقیــت و نــوآوری را فــراروی دســتگاه انســان 
ســاز و مولــد فرهنــگ و دانــش »آمــوزش 
و پــرورش« قــرار داده اســت، تمســک بــه 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــای اخی رهنموده
ــل  ــوه نس ــی بالق ــتعداد و توانای ــت اس کار بس
نوجــوان و جــوان کشــور بــرای شــکوفا ســازی 
ارزش هــای متعالــی اســامی و انقابــی حیاتــی 
ــروت و ســرمایه انســانی  ــد ث ــه تولی و در صحن
تحــول آفریــن بــرای میهــن اســامی دارای ره 

ــت. ــی اس ــردی و تاریخ ــای راهب آورده
بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه غلبــه 
ــر ویــروس منحــوس  زودهنــگام ملــت ایــران ب
ــدارس  ــراری م ــی اضط ــام تعطیل ــا و فرج کرون

ــه صحنــه خدمــت آمــدن مجــدد معلمــان  و ب
ارجمنــد و دانــش آمــوزان تشــنه علــم و دانــش 
و شــیفته آینــده پرفــروغ و افتخــار آمیــز ، 
ــور  ــی کش ــان آموزش ــار جری ــت قط ــاز حرک ب
ــه و  ــقانه مجاهدان ــای عاش ــاش ه ــق و ت محق
مســئوالنه قشــر مکــرم معلــم، متضمــن تربیــت 
و شــکوفایی الگوهایــی درخشــان و برجســته به 
ماننــد شــهیدان »محســن حججــی« و ســردار 
دلهــا »حــاج قاســم ســلیمانی« در ســاخت 
ــان خــواه  ــت محــور و آرم ــی عدال ــه دین جامع

ــردد. گ
بــا ارج گــذاری بــه مقــام معلــم و معلمــی و 
ــد  ــای بلن ــره و آرمان ه ــاد و خاط ــت ی پاسداش
ــزار و ۷۰۰  ــوز و ۳ ه ــهید دانش آم ــزار ش ۳۶ ه
معلــم شــهید در هشــت ســال دفــاع مقــدس ؛ 
توفیــق روز افــزون جنابعالــی و آحــاد معلمــان و 
ــز در ســاخت و تربیــت نیــروی  ــان عزی فرهنگی
انســانی تــراز انقــاب و نســل هــای بهــره مند از 
امیــد و نــگاه خــوش بینانــه بــه آینــده و مهیــای 
نقــش پذیــری بــرای دفــاع سلحشــورانه از کیان 
ــه تمــدن  ایــران ســربلند و شایســته رســیدن ب
اســامی و مقدمــه ســاز زمینــه هــای ظهــور و 
طلــوع خورشــید والیــت عظمــی )ارواحنــا فداه( 
ــم  ــه اهلل االعظ ــرت بقی ــات حض ــت عنای ، تح
ــت  ــریف( و تبعی ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال )عج
از منویــات و رهنمودهــای حکیمانــه نایــب 
ــری  ــت و رهب ــای والی ــام عظم ــش مق ــر حق ب
حضــرت امــام خامنــه ای ) مدظلــه العالــی( را از 

درگاه خــدای ســبحان طلــب مــی کنــم.«

۹0 درصد دانشگاهیان اینترنت رایگان دریافت کردند 

بازنشستگان به کانون ها مراجعه نکنند

۴ نمره سؤاالت امتحان نهایی انتخابی است 

سرلشکر باقری عنوان کرد:

معلم، مهمترین عنصر در هویت سازی فرهنگی و اعتالی علمی کشور

بهروز بنیادی:
برگزاری کنکور با رعایت فاصله  ۱.5 متری

 هیچ خطری ندارد

عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس تصریــح کــرد: برگــزاری آزمــون 
ــت  ــا رعای ــال ۹۹ ب ــری س ــور سراس ــد و کنک ــی ارش ــری، کارشناس دکت
فاصلــه گــذاری اجتماعــی بیــن داوطلبــان هیــچ خطــری نخواهــد داشــت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، بهــروز بنیــادی بــا اشــاره بــه تغییــر زمــان 
برگــزاری آزمــون دکتــری، کارشناســی ارشــد و کنکــور سراســری ســال 
ــرد:  ــوان ک ــا، عن ــن آزمون ه ــزاری ای ــدم برگ ــا ع ــزاری ی ــاره برگ ۹۹ درب
بــا الکترونیکــی شــدن ثبــت  نــام کنکــور عمــا از تجمــع در زمــان ثبــت 
نام هــا جلوگیــری شــده و فقــط بایــد در زمــان برگــزاری آزمــون نســبت 

بــه رعایــت فاصلــه اجتماعــی دقــت شــود.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــکن در مجل ــمر و بردس ــردم کاش ــده م نماین
ــش از  ــه بی ــه فاصل ــز چنانچ ــون نی ــزاری آزم ــط برگ ــه داد: در محی ادام
۱.۵ متــر رعایــت شــود، خطــری داوطلبــان را تهدیــد نمی کنــد و حتــی 

ــه اســتفاده از ماســک و دســتکش هــم نیســت. ــازی ب نی
وی بــا بیــان اینکــه داوطلبــان نبایــد دچــار باتکلیفــی شــوند، اضافــه کرد: 
ــا تمرکــز بــر آزمون هــای پیــش رو خــود  در حــال حاضــر داوطلبــان بایــد ب
را بــرای کنکــور آمــاده کننــد؛ چراکــه تاریــخ نهایــی برگــزاری ســه آزمــون 
دکتــری، کارشناســی ارشــد و کنکــور ســال ۹۹ بــه زودی توســط ســتاد ملــی 

مقابلــه بــا کرونــا و ســازمان ســنجش اطــاع رســانی خواهــد شــد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
ــه درخواســت های  ــوزش کشــور در پاســخ ب ــه ســازمان ســنجش آم البت
داوطلبــان و بــا هماهنگــی بــا ســه وزارتخانــه علــوم و بهداشــت و آمــوزش 
و پــروش زمــان برگــزاری آزمون هــای دکتــری، کارشناسی ارشــد و 
سراســری را تغییــر داد ولــی قطعــا هــر ســه آزمــون برگــزار خواهــد شــد.

ــای  ــد در روزه ــی ارش ــون کارشناس ــود آزم ــرار ب ــن ق ــش از ای پی
ــز روز  ــری نی ــون دکت ــاه و آزم ــرداد م ــه ۲۳ خ ــنبه ۲۲ و جمع پنجش
جمعــه ۹ خــرداد مــاه برگــزار شــود کــه زمــان آن تغییــر کــرده و توســط 

ــد. ــد ش ــام خواه ــنجش اع ــازمان س س
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روز جهانی ماما: 
۴ موردی که باید

 در مورد آن ها بدانید!

ـــم  ـــا در تقوی ـــام مام ـــه ن ـــد روزی را ب ـــرا بای چ
جشـــن بگیریـــم؟ ماماهـــا همـــان کســـانی 
ــا  ــال ها پیـــش بـــه خانه هـ ــه از سـ ــتند کـ هسـ

ــتند؟  ــام داشـ ــه نـ ــد و قابلـ می آمدنـ
ـــا  ـــی از م ـــتند؟ خیل ـــم هس ـــا مه ـــرا ماماه چ
ـــه  ـــی منحصـــر ب ـــم مامای ـــر کنی ـــن اســـت فک ممک
ـــش  ـــا نق ـــن دنی ـــروز در ای ـــوده و ام ـــته ها ب گذش
زیـــادی نـــدارد امـــا اشـــتباه می کنیـــم چـــون 
آمارهـــا نشـــانمان می دهـــد کـــه ســـامت 
ـــن  ـــر ای ـــه هن ـــم ب ـــوز ه ـــوزادان هن ـــادران و ن م
ــته  ــروزی وابسـ ــی امـ ــی و علمـ ــران تجربـ ماهـ
ـــه  ـــا چ ـــیم آن ه ـــت بپرس ـــر اس ـــال بهت ـــت. ح اس
ـــد؟  ـــوزادان دارن ـــادران و ن ـــامت م ـــری در س تأثی
ـــا  ـــد روز ماماه ـــل متح ـــازمان مل ـــه س ـــا ک از آنج
ـــه  ـــا ب ـــرد، م ـــن می گی ـــان جش ـــر جه را در سراس
ـــد  ـــا بای ـــه م ـــم. هم ـــاره می کنی ـــم اش ـــه مه ۴ نکت
ـــم. ـــع بدانی ـــا در جوام ـــی آنه ـــش اساس ـــاره نق درب

ماماها هر ساله جان میلیون ها نفر را 
نجات می دهند!

ماماهـــا یـــک تـــازه مـــادر خســـته را چـــک 
از ســـال ۱۹۹۰ جهـــان شـــاهد  می کننـــد. 
کاهـــش مـــداوم مـــرگ و میـــر نـــوزادان بـــوده 
اســـت. زیـــرا از آن بـــه بعـــد بخـــش عمـــده ای 
تجربـــه  را  مامایـــی  مراقبت هـــای  زنـــان  از 
ـــه ۷۹  ـــال ۲۰۱۰ ب ـــد در س ـــد: از ۶۷ درص کرده ان

ــیده اســـت. ــال ۲۰۱۷ رسـ ــد در سـ درصـ
ــی  ــت جهانـ ــازمان بهداشـ ــار سـ ــق آمـ طبـ
)WHO( مامایـــی، مـــرگ و میـــر مـــادران 
و نـــوزادان را بیـــش از ۸۰ درصـــد کاهـــش 
ــد  ــا ۲۴ درصـ ــان زودرس را تـ ــد و زایمـ می دهـ

می دهـــد. کاهـــش 
ـــوزاد هـــر  ـــن وجـــود صدهـــا هـــزار زن و ن ـــا ای ب
ســـال در دوران بـــارداری و زایمـــان می میرنـــد. 
آژانـــس بهداشـــت جنســـی و بـــاروری ســـازمان 
ملـــل متحـــد بیشـــتر ایـــن مرگ هـــا را قابـــل 
پیشـــگیری می دانـــد. اکثـــر قریـــب بـــه یقیـــن 
ایـــن زنـــان بـــه دلیـــل جلوگیـــری از خدمـــات 

ـــد. ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــا ج ماماه
روشـــن اســـت کـــه زنـــان همیشـــه در 
ــع،  ــد و در واقـ ــان نمی کننـ ــتان ها زایمـ بیمارسـ
آنهـــا معمـــوالً در خانه هـــای خـــود تحـــت 
ـــد.  ـــان می کنن ـــه زایم ـــا تجرب ـــک زن ب ـــت ی هدای
ـــد و  ـــص دارن ـــان تخص ـــر زایم ـــه در ام ـــرادی ک اف
ـــد  ـــام می دهن ـــان را انج ـــی زایم ـــور طبیع ـــه ط ب
ـــی  ـــود. روز جهان ـــه می ش ـــا گفت ـــا مام ـــه آن ه و ب
ماماهـــا بـــه مـــا یـــادآوری می کنـــد کـــه بـــدن 
ــان  ــا آوردن و زایمـ ــه دنیـ ــه بـ ــادر بـ ــان قـ زنـ
کـــودک بـــدون برخـــی از روش هـــای تهاجمـــی 
ـــان  ـــان زن ـــی از متخصص ـــط برخ ـــه توس ـــت ک اس

و زایمـــان بـــه کار مـــی رود.

هنوز در جهان کمبود ماما وجود دارد!
وقتـــی همـــه مـــا از کارهـــای شـــگفت انگیز 
ــه  ــم کـ ــد بدانیـ ــم بایـ ــرف می زنیـ ــا حـ ماماهـ
ــورهای در  ــوص در کشـ ــا بخصـ ــود ماماهـ کمبـ
ـــدان معناســـت  ـــن ب حـــال توســـعه وجـــود دارد! ای
کـــه بســـیاری از چالش هـــا همچنـــان در ایـــن 
ـــدم  ـــا ع کشـــورها وجـــود دارد و بســـیاری از ماماه
ـــف را  ـــن و دســـتمزد ضعی ـــت پایی ـــت، وضعی حمای

ـــد. ـــی کنن ـــه م تجرب

ماماها مراقبت های پزشکی 
حیاتی را هم انجام می دهند

ـــوزادان  ـــادران و ن ـــان م ـــا ج ـــه تنه ـــا ن ماماه
را نجـــات می دهنـــد بلکـــه طیـــف گســـترده ای 
ـــه  ـــز ارائ ـــکی را نی ـــم پزش ـــات مه ـــایر خدم از س
غربالگـــری  می تواننـــد  آن هـــا  می دهنـــد. 
ــینه و  ــرطان سـ ــم و سـ ــه رحـ ــرطان دهانـ سـ
همچنیـــن ارائـــه مشـــاوره و خدمـــات را انجـــام 
ـــن  ـــا همچنی ـــورها، آن ه ـــی از کش ـــد. در برخ دهن
اساســـی  مراقبت هـــای  انجـــام  بـــه  قـــادر 
اضطـــراری در مـــورد زنـــان و زایمـــان هســـتند.

ماماها مدافعان مهم 
حقوق زنان هستند

مـــا نمی توانیـــم از اهمیـــت ماماهـــا حـــرف 
ــان  ــورد اقداماتشـ ــه درمـ ــدون اینکـ ــم بـ بزنیـ
ــر  ــان در سراسـ ــوق زنـ ــرفت حقـ ــر پیشـ از نظـ
ـــه  ـــد ب ـــی توانن ـــا م ـــم. آنه ـــت کنی ـــان صحب جه
ــیت  ــر جنسـ ــی بـ ــونت مبتنـ ــدگان خشـ بازمانـ
بـــرای  آن هـــا  همچنیـــن  کننـــد.  کمـــک 
جلوگیـــری از مثلـــه کـــردن دســـتگاه تناســـلی 

زنـــان )FGM( نیـــز کمـــک می کننـــد.

چگونه روز جهانی ماماها را 
جشن بگیریم

ـــی  ـــن راه هـــای جشـــن روز جهان یکـــی از بهتری
ـــی  ـــی و نقش ـــورد مامای ـــری در م ـــا، یادگی ماماه
ـــد  ـــر می دانی ـــدآوری دارد. اگ ـــه در فرزن ـــت ک اس
کـــه یـــک مامـــا در بـــه دنیـــا آوردن فرزندتـــان 
ـــرای  ـــکر ب ـــا کارت تش ـــت، حتم ـــرده اس ـــک ک کم
ــد.  ــاس بگیریـ ــا او تمـ ــا بـ ــد یـ ــال کنیـ او ارسـ
ــزان  ــی، میـ ــیم مامایـ ــته باشـ ــاد داشـ ــه یـ بـ
شـــیردهی و پیامدهـــای روانـــی و اجتماعـــی را 
بهبـــود می بخشـــد و باعـــث کاهـــش اســـتفاده 
از مداخـــات، بـــه خصـــوص در بخش هـــای 

ســـزارین می شـــود.
منبع: ایرنا زندگی

مدیر تیم فوتبال ماشین سازی تبریز تاکید کرد؛
 سالمت افراد فدای یک جام نشود

مدیر تیم فوتبال ماشـین سـازی تبریز از سـرگیری مسـابقات لیگ برتر را 
نادرسـت قلمـداد کرد و گفت: سـامت افـراد فدای یک جام نشـود.

بــه گــزارش مهــر، ســید محمــد علــوی در جمــع خبرنــگاران در تبریــز 
در واکنــش بــه احتمــال از ســرگیری رقابت هــای فصــل نوزدهــم لیــگ برتــر 
بیــان کــرد: طبیعــی اســت کــه در ایــن شــرایط برخــی تیم هــا بــه دنبــال 
منافــع خــود باشــند و ادامــه مســابقات یــا لغــو کامــل آن را خواســتار شــوند 

ولــی ارجح تــر از همــه، حفــظ منافــع عمومــی اســت.
ــان  ــون مربی ــزود: کان ــه اف ــازی در ادام ــین س ــال ماش ــم فوتب ــر تی مدی
فوتبــال ایــران طــی بیانیــه ای دالیــل و اســتدالالت خــود در خصــوص تبعات 
از ســرگیری مســابقات لیگ برتــر را اعــام کــرده و بــه عقیــده مــن موضــع 

ایــن مرجــع از لحــاظ تخصصــی و فنــی فوتبــال قابــل قبــول اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم مســؤولین مربوطــه نیــز بــا لحــاظ کــردن 
تمامــی جوانــب امــر اقــدام بــه تصمیم گیــری کننــد، عنــوان کــرد: حفــظ 
ســامت افــراد بــر هــر موضوعــی اولویــت دارد و نبایــد بــه بهــای یــک جــام 

یــا مقــام، ســامت انســان ها را بــه مخاطــره انداخــت.
ــگاه  ــن باش ــره ای ــایعه مذاک ــوص ش ــارات در خص ــان اظه ــوی در پای عل
ــان  ــده، خاطرنش ــل آین ــم در فص ــت تی ــت هدای ــف جه ــراد مختل ــا اف ب
کــرد: تمامــی ایــن اخبــار کــذب محــض اســت و ماشــین ســازی بــا احــد 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــیخ الری ب ش

زمان شروع به کار سرمربی جدید
 تیم ملی والیبال مشخص شد

از  تیـم ملـی  آینـده  والیبـال سـرمربی  رئیـس فدراسـیون  اعـام  بـا 
فروردیـن مـاه سـال آینـده شـروع بـه کار خواهـد کـرد.

بـه گزارش مهر، محمدررضا داورزنی، رئیس فدراسـیون والیبال در جلسـه 
هـم اندیشـی برای انتخاب سـرمربی تیم ملـی که از صبح امروز دوشـنبه آغاز 
شـده اسـت، اعـام کـرد، سـرمربی آینـده تیـم ملـی چـه ایرانی باشـد و چه 

خارجـی از فروردیـن ماه سـال آینده کار خـود را آغـاز خواهد کرد.
فدراسـیون والیبـال اوایـل سـالجاری قـرارداد همـکاری خـود بـا ایگور 

کوالکوویـچ را فسـخ کـرد.

فیفا درباره زمان آغاز مسابقات انتخابی
 جام جهانی 2022 تصمیم می گیرد 

کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای برگــزاری مســابقات انتخابــی جــام 
جهانــی ۲۰۲۲ منتظــر دســتور فیفــا اســت. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، شــیوع ویــروس کرونــا باعــث 
ــه لیگ هــای معتبــر فوتبــال  شــده رقابت هــای مختلــف ورزشــی از جمل

جهــان لغــو و بــه زمــان دیگــری موکــول شــوند.
از سـرگیری مسـابقات مقدماتـی جـام جهانی در اختیار AFC نیسـت 
بلکـه فیفـا تصمیم گیرنـده نهایـی در ایـن موضـوع خواهد بود. فدراسـیون 

جهانـی فوتبـال بایـد تاریـخ جدید برگـزاری ایـن بازی ها را اعـام کند.
کنفدراســیون فوتبــال آســیا برگــزاری ادامــه مســابقات انتخابــی جــام 
جهانــی در ماه هــای اکتبــر و نوامبــر )مهــر و آبــان( را پیش بینــی کــرده، 

امــا در انتظــار چــراغ ســبز فیفــا بــه منظــور تاییــد ایــن تاریــخ اســت.
ــه  ــا فیفــا ب کنفدراســیون فوتبــال آســیا همچنــان در حــال رایزنــی ب
منظــور انتخــاب بهتریــن تاریــخ جهــت برگــزاری ایــن رقابت هــا اســت.

وضعیت عجیب مدعیان صعود 
به لیگ دسته اول فوتسال

تیم هـای مدعـی صعـود بـه لیـگ برتـر فوتسـال در وضعیـت عجیبـی 
گرفتـار شـده اند و مشـخص نیسـت تکلیـف آن هـا چـه خواهـد بـود. 

بـه گـزارش ایسـنا، رقابت هـای لیـگ دسـته اول فوتسـال نیـز مثـل 
تمامـی رقابت هـای ورزشـی بـه دلیل شـیوع بیمـاری کرونـا ناتمـام مانده 
و در حالـی کـه چیـزی تـا مشـخص شـدن دو تیم صعـود کننـده به لیگ 

برتـر نمانـده ایـن بازی هـا نیمـه تمـام مانده اسـت.
هفتـه پایانـی گـروه دوم و دو دیـدار رفـت و برگشـت پلـی آف در لیگ 
دسـته اول باقـی مانـده و ۵ تیـم شـانس صعـود به لیـگ برتـر را دارند اما 

هنـوز تصمیمـی در ایـن باره گرفته نشـده اسـت.
یـک روز زمزمـه ۱۶ تیمـی شـدن لیـگ برتـر مطرح شـد اما مشـخص 
نشـد بـا ۱۶ تیمـی شـدن لیگ کـدام تیم هـا از لیـگ دسـته اول در لیگ 
برتـر حاضـر خواهنـد شـد هـر چنـد ایـن خبـر از سـوی سـازمان لیـگ 
تکذیـب شـد. از سـوی دیگـر در گـروه دوم سـه تیـم بـرای لیـگ برتـری 
شـدن شـانس دارنـد امـا برخـی خبرهـا حاکـی از احتمـال عـدم برگزاری 
هفتـه پایانـی رقابت هـا و برگـزاری مسـتقیم مرحلـه پلی آف اسـت. دیگر 
شـنیده ها حاکـی از ناتمـام مانـدن رقابت هاسـت. اتفاقـی کـه بـا توجـه به 
مشـخص بـودن وضعیـت دو تیم سـقوط کننـده از لیگ برتر بـه لیگ یک 

بـی عدالتـی در حـق تیـم های دسـته اولی اسـت.
در ایـن شـرایط سـازمان لیگ چاره ای جـز برگزاری بازی هـای پلی آف 
نـدارد. بـه نظـر می رسـد بـا خبرهایـی کـه مبنـی بـر برگـزاری بازی های 
فوتبـال بـدون حضـور تماشـاگر بـه گـوش می رسـد احتمـاال مسـابقات 
فوتسـالی از جملـه لیگ دسـته اول نیز با مشـخص شـدن زمـان الزم برای 
تمریـن و آمـاده سـازی تیم ها بـدون حضور تماشـاگر برگزار خواهد شـد و 

تکلیـف دو تیـم صعـود کننـده بـه لیگ برتر مشـخص می شـود.

رییــس اداره ورزش و جوانــان مراغــه گفــت: ورزشــکاران 
رشــته های  در  مــدال   ۳۱۷ گذشــته  ســال  در  شهرســتان 
ــرای  ــی ب ــت بزرگ ــه موفقی ــد ک ــب کردن ــی کس ــف ورزش مختل

ورزش شهرســتان بــود.
ــا بیــان اینکــه نخســتین  ــا، مهــدی نوایــی ب بــه گــزارش ایرن
ایــن  ورزش  تاریــخ  در  جهانــی  مســابقات  طــای  مــدال 
شهرســتان ســال گذشــته از ســوی مســعود فرمانــی عضــو تیــم 
ــداد ۲۴  ــن تع ــزود: همچنی ــد اف ــب ش ــرا کس ــپک تاک ــی س مل
ــه ای در  ــکاران مراغ ــاش ورزش ــل ت ــی حاص ــن الملل ــدال بی م

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش س
ــن شهرســتان در مســابقات  ــرد: ورزشــکاران ای ــه ک وی اضاف
ــه از  ــد ک ــدال کســب کردن کشــوری در ســال گذشــته، ۱۰۱ م
ــن  ــز اســت و همچنی ــره و ۳۱ برن ــا، ۳۴ نق ــداد ۳۶ ط ــن تع ای
ــوده  تعــداد مــدال هــای اســتانی ایــن شهرســتان ۱۹۱ مــورد ب

ــز اســت. ــره و ۴۱ برن ــداد ۱۰۲ طــا، ۴۸ نق ــن تع ــه از ای ک
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــای شهرس ــگاه ه ــت باش ــه فعالی وی ب
گفــت: در حــال ۶۷ باشــگاه خصوصــی و ۱۹ باشــگاه دولتــی در 

ــد. ــی کنن ــت م ــه فعالی مراغ

دعوت 1۹ ورزشکار مراغه ای در سال گذشته به تیم های 
ملی 

نوایــی بــه مراســم تجلیــل از برتریــن هــای ورزش شهرســتان 
و اســتقبال از مــدال آوران در ســال گذشــته اشــاره کــرد و 
ــته  ــه ای در رش ــکار مراغ ــته ۱۹ ورزش ــال گذش ــت: در س گف
ــرداری و  ــه ب ــال، فوتبــال ناشــنوا، ســپک تاکــرا، وزن هــای هندب
ــوت  ــورمان دع ــی کش ــای مل ــم ه ــه تی ــان ب ــا کم ــدازی ب تیران

شــدند.
وی گفــت: بانــوان فوتسالیســت مراغــه ای در ســال گذشــته 
در لیــگ دســته دوم کشــوری بــا اقتــدار و بــه عنــوان تیــم اول 
در نیــم فصــل بــه مرحلــه بعــدی رقابــت هــا صعــود کــرد کــه 
ــزار  ــه برگ ــی مراغ ــه میزبان ــا ب ــت ه ــن رقاب ــل دوم ای ــم فص نی

خواهــد شــد.
وی افــزود: هندبــال آقایــان نیــز بــه عنــوان تیــم دوم در ســال 

گذشــته از دســته ســوم کشــوری بــه دســته دوم صعــود کــرد.

افزایش سرانه ورزشی مراغه
 به ۶۹ سانتی متر مربع

نوایــی بــه افتتــاح هــای انجــام شــده در ســال گذشــته اشــاره 
ــا  کــرد و گفــت: ســرانه ورزشــی شهرســتان در ســال گذشــته ب
ــه ۶۹  ــدی ب ــگ حمی ــه و کارتین ــطرنج مهدوی ــه ش ــاح خان افتت

ســانتی مترمربــع افزایــش یافــت.

وی گفــت: ۲۷ ســانتی مترمربــع فضــای روبــاز و ۴۲ ســانتی 
مترمربــع فضــای سرپوشــیده شهرســتان اســت کــه بــرای 
افزایــش ســرانه در ســالجاری برنامــه هــای مختلفــی را در نظــر 

ــم. داری
وی گفــت: بــرای بهــره بــرداری از ۲ پــروژه شــطرنج مهدویــه 
ــارد  ــر ۶ میلی ــغ ب ــته بال ــال گذش ــدی در س ــگ حمی و کارتین

ــه شــده اســت. ــان از ســوی بخــش خصوصــی هزین توم

برگزاری 4۷ کارگاه دانش افزایی از سوی اداره ورزش و 
جوانان مراغه در سال گذشته

نوایــی بــه برگــزاری منظــم جلســات شــورای ورزش قهرمانــی 
و همگانــی اشــاره کــرد و گفــت: همچنیــن جلســات تخصصــی 
بــرای هیــات هــای ورزشــی در راســتای توســعه دانــش مربیــان 
ــزاری ۴۷  ــه برگ ــت ک ــده اس ــزار ش ــتان برگ و داوران در شهرس

کارگاه دانــش افزایــی از جملــه ایــن جلســات اســت.
وی گفــت: برگــزاری ۴ دوره مربیگــری در رشــته هــای شــطرنج، 
ــن و  ــورد کاس داوری تدوی آمادگــی جســمانی، بوکــس و ســه م
طراحــی ۲۰ پوســتر، مقالــه و کتــاب در خصــوص آمارهــای مربوطه 

از دیگــر برنامــه هاســت.

میزبانی از 18 رویداد کشوری و استانی
رییــس اداره ورزش و جوانــان مراغــه گفــت: در ســال گذشــته 
شهرســتان مراغــه از ۶ رویــداد کشــوری در رشــته هــای کاراتــه 
ــی  ــوردی، قایقران ــی، کوهن ــای رزم ــان، ورزش ه ــوان و آقای بان
ــی  ــداد اســتانی میزبان ــه ســهند و ۱۲ روی ــود سراســری ب و صع

کــرده اســت.
نوایــی اضافــه کــرد: همچنیــن مراغــه در ســال ۹۸ از اردوی 
ــه  ــه، وزن ــای کارات ــته ه ــتانی در رش ــای اس ــم ه ــی تی آمادگ
ــت،  ــتکبال، ددلیف ــال، بس ــودو، فوتب ــو، ج ــگ ف ــرداری، کون ب
تیرانــدازی بــا کمــان و المپیــاد بهبــود یافتــگان ایــن شهرســتان 

ــرده اســت. ــی ک میزبان

میزبانی از ۶ هزار ورزشکار استانی در لیگ های مختلف
نوایــی گفــت: شهرســتان مراغــه میزبــان ۵ لیــگ اســتانی در 
ــرای بیــش از ۶  ــود کــه در ایــن مســابقات پذی ســال گذشــته ب

هــزار ورزشــکار از شهرســتان هــای مختلــف اســتان بــود.
وی گفــت: همچنیــن تیــم هــای شهرســتان در ســال گذشــته 

در رشــته هــای مختلــف در ۱۱ لیــگ اســتانی شــرکت کردنــد.
وی افــزود: توجــه بــه ورزش قهرمانــی از اولویــت هــای ایــن 
اداره بــوده و در شهرســتان بــا همــکاری دســتگاه هــای متولــی 
ــایی  ــرای شناس ــا ب ــت ه ــی ظرفی ــتفاده از تمام ــعی در اس س

ــای ورزشــی هســتیم. پتانســیل ه
وی ادامــه داد: توســعه زیرســاخت هــای ورزشــی و شناســایی 
ــی از  ــای ابتدای ــی در رده ه ــه ورزش ــر و نخب ــتعدادهای برت اس
ــی  ــعه ورزش قهرمان ــتان در توس ــی شهرس ــای اصل ــه ه برنام

اســت.

برگزاری 5۷۷ برنامه مختلف در حوزه ورش همگانی
ـــی  ـــوزه ورزش همگان ـــن اداره در ح ـــرد ای ـــه عملک ـــی ب نوای
اشـــاره کـــرد و گفـــت: در ســـال گذشـــته ۵۷۷ برنامـــه 
مختلـــف در حـــوزه ورزش همگانـــی در دو بخـــش بانـــوان و 
ـــزار  ـــتان برگ ـــتایی شهرس ـــهری و روس ـــق ش ـــان در مناط آقای

شـــده اســـت.
وی افــزود: ۲۹۳ برنامــه از جملــه کوهنــوردی، دوچرخــه 
ســواری و پیــاده روی در منطقــه شــهری در حــوزه ورزش 

ــت. ــده اس ــزار ش ــته برگ ــال گذش ــی در س همگان
نوایــی افــزود: همچنیــن ۶۰ همایــش در حــوزه هــای مختلف 
ــن اداره در  ــای ای ــه ه ــر برنام ــتایی از دیگ ــنواره روس و ۵ جش
حــوزه ورزش همگانــی در مناطــق روســتایی شهرســتان اســت.

ــه  ــام خوش ــتانی ج ــابقات اس ــی مس ــرد: میزبان ــه ک وی اضاف
چیــن در پاییــز ۹۸ از جملــه برجســته تریــن برنامــه هــای ورزش 
روســتایی بــوده کــه ایــن شهرســتان میزبــان بیــش از یکهــزار و 

۵۰۰ ورزشــکار در ایــن مســابقات بــود.
ــی  ــوزه ورزش همگان ــوان در ح ــش بان ــه داد: در بخ وی ادام
ــوزه  ــده و در ح ــزار ش ــتایی برگ ــق روس ــه در مناط ۲۱۹ برنام
ــاب و  ــهدا، حج ــت ش ــه و بزرگداش ــاق مداران ــای اخ ــه ه برنام

ــت. ــده اس ــرا ش ــه اج ــاف ۱۴۰ برنام عف
ــه  ــش از ۱۰۰ برنام ــن بی ــرد: همچنی ــان ک ــی خاطرنش نوای
ــتان از  ــا در شهرس ــتگاه ه ــر دس ــکاری دیگ ــا هم ــی ب فرهنگ
ــزار  ــام و برگ ــان انج ــوزه ورزش و جوان ــن اداره در ح ــوی ای س

ــت. ــده اس ش

1۶ جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سال ۹8
ــوزه  ــه ح ــه ب ــتان مراغ ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان ریی
ــر  ــان اشــاره کــرد و گفــت: در راســتای پایــش و نظــارت ب جوان
ــزاری ۱۶  ــا برگ ــن اداره در ســال گذشــته ب ــان، ای مســایل جوان
جلســه ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان بــا حضــور مســووالن و 
ــات  ــل موضوع ــارت و ح ــعی در نظ ــی س ــای تخصص ــه ه کمیت

ایــن حــوزه شــده اســت.
نوایــی گفــت: همزمــان بــا هفتــه جــوان در ســال گذشــته بــا 
برگــزاری جشــنواره حضــرت علــی اکبــر از ۱۷ جــوان موفــق و 

نمونــه شهرســتان در حــوزه هــای مختلــف تجلیــل شــد.

ــادی  ــی و اقتص ــی، ورزش ــگاه فرهنگ ــک باش مال
ــد  ــال بای ــگاه های فوتب ــت: باش ــز گف ــور تبری تراکت
ــیون  ــات فدراس ــوع آرا را در انتخاب ــد مجم ۵۱ درص

داشــته باشــند. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدرضـــا زنـــوزی 
مطلـــق در جمـــع خبرنـــگاران، بـــا بیـــان اینکـــه 
باشـــگاه ها  را  کشـــور  فوتبـــال  هزینه هـــای 
ــال  ــیون فوتبـ ــس فدراسـ ــا رئیـ ــد امـ می پردازنـ
انتخـــاب  باشـــگاه ها  از  غیـــر  افـــرادی  را 
می کننـــد، افـــزود: ایـــن امـــر بـــه هیـــچ عنـــوان 
عادالنـــه نیســـت و بایـــد تجدیدنظرهایـــی در 

ــرد. ــام بگیـ ــوص انجـ ــن خصـ ایـ
اساســنامه  اصــاح  در  داشــت:  اظهــار  وی 

فدراســیون فوتبــال تعــداد ۷۰ رأی بــه ۹۱ رأی 
افزایــش یافتــه، امــا ســهم باشــگاه ها تنهــا ۲۰ 
درصــد افزایــش و ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 

۳۶ درصــد مجمــوع آراء را بــاال برده انــد.
زنــوزی بــا اشــاره بــه حضــور ۲۵ ســاله خــود در 
عرصــه فوتبــال کشــور، یــادآوری کــرد: در این ســال 
ــور در  ــا تراکت ــه ت ــال گرفت ــای فوتس ــم ه ــا از تی ه
حــال تیــم  داری هســتم؛ درآمــد آنچنانــی در حــوزه 
ــدارد و معمــوالً درآمدهــای فوتبــال  ورزش وجــود ن

ــد. ــگاه ها نمی رس ــود باش ــه خ ب
ــه  ــخاصی ک ــا اش ــرکت ها و ی ــه وی ش ــه گفت ب
در حاشــیه فوتبــال هســتند، خیلــی بیشــتر از خــود 

ــد. ــع دارن ــد و مناف ــود می برن ــگاه ها س باش

زنــوزی اضافــه کــرد: هــم اکنــون اپلیکیشــن های 
ــودبری از  ــال س ــه در ح ــد ک ــود دارن ــی وج مختلف
هــواداران هســتند و از آنهــا در راســتای ایجــاد 
منافــع بــرای شــرکت ها و اشــخاص حاشــیه  ای 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــد ک ــتفاده می کنن ــال اس فوتب
ــا  ــم داد و ب ــح خواه ــتر توضی ــد بیش ــر الزم باش اگ
ــای  ــد درآمده ــم ۹۵ درص ــی کن ــام م ــرات اع ج
ــخاص  ــرکت ها و اش ــب ش ــه جی ــران ب ــال ای فوتب
بــه  آن  درصــد  تنهــا ۵  و  مــی رود  ای  حاشــیه  

می رســد. باشــگاه ها 
وی گفــت: مــا در ۲ ســال گذشــته هزینه هایــی را 
کــه در طــول فصــل بــرای تراکتــور و ماشین ســازی 
کــرده ایــم، هیــچ بازگشــتی نداشــته انــد و اکنــون 

ــنی  ــد اپلیکیش ــال تولی ــه دنب ــی ب ــرای درآمدزای ب
هســتیم کــه از طریــق ســرویس دادن بــه هــواداران 

بــه درآمدزایــی برســیم.
ــت  ــه فعالی ــی ب ــی توجه ــاد از ب ــا انتق ــوزی ب زن
ــون  ــا تاکن ــت: م ــی در ورزش، گف ــش خصوص بخ
ــزرگ و  ــگاه ب ــت در دو باش ــوی دول ــی از س حمایت
مهــم آذربایجــان یعنــی تراکتــور و ماشــین ســازی 
مشــاهده نکــرده ایــم و هیــچ تســهیات و امکاناتــی 

ــه اســت. ــرار نگرفت ــم ق ــن دو تی ــار ای در اختی
وی ادامــه داد: در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی 
ــه  ــدام ب ــد انتظــار داشــت بخــش خصوصــی اق نبای
ــچ  ــرا هی ــد، زی ــه ای کن ــطح حرف ــم داری در س تی
ــه  ــا ب ــز تنه ــن نی ــود و م ــی ش ــد نم ــودی عای س

ــه  ــن عرص ــودم وارد ای ــای خ ــهری ه ــر همش خاط
شــده ام، چــون معتقــدم هــر جــا حتــی یــک نفــر 

ــن اســت. ــوری باشــد، آنجــا شــهر م تراکت
مالــک باشــگاه هــای تراکتــور و ماشــین ســازی 
ــت  ــه رقاب ــف ادام ــر اینکــه مخال ــد ب ــا تاکی ــز ب تبری
ــن خصــوص  ــر اســت، گفــت: در ای هــای لیــگ برت
بایــد ســامت بازیکــن و افــرادی کــه درگیــر فوتبــال 

هســتند، در اولویــت اول باشــد.
زنـــوزی بـــا بیـــان اینکـــه نمی شـــود مـــا 
هزینـــه کنیـــم و خـــدای ناکـــرده بازیکـــن هـــم 
ـــران  ـــی از مدی ـــا یک ـــن ب ـــزود: م ـــرد، اف ـــا بگی کرون
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  ارشـــد 
ـــر  ـــود اگ ـــد ب ـــه معتق ـــردم ک ـــت  ک ـــکی صحب پزش
ــد  ــود، بایـ ــا شـ ــه کرونـ ــا بـ ــتی مبتـ فوتبالیسـ
ـــه   ـــد ری ـــون  ۵۰ درص ـــذارد چ ـــار بگ ـــال را کن فوتب
ــه  ــه بـ ــد در ادامـ ــی رود و نمی توانـ ــن مـ او از بیـ

ــد. ــه ای ورزش کنـ ــورت حرفـ صـ

کسب 3۱۷ مدال از سوی ورزشکاران مراغه ای در سال ۹8

زنوزی: 

باشگاه ها باید 5۱ درصد آراء را در انتخابات فدارسیون داشته باشند

ــان  ــد از مربی ــال می گوی ــان فوتب ــون مربی ــو کان ــک عض ی
ــاری  ــل ج ــه فص ــا خاتم ــه ی ــرای ادام ــر ب ــگ برت ــاغل در لی ش
نظرخواهــی شــده و آن هــا بــه اتفــاق آرا موافــق مختومــه اعــام 

ــتند.  ــا هس ــدن رقابت ه ش
ــگاری  ــاره نامــه ن ــه گــزارش ایســنا، حمیــد درخشــان، درب ب
کانــون مربیــان فوتبــال ایــران بــا وزارت ورزش و جوانــان بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــاری گف ــل ج ــابقات فص ــزاری مس ــو برگ لغ
ــه  ــا نام ــا آن ه ــت، ب ــتی اس ــاد باالدس ــه وزارت ورزش نه اینک
نــگاری کردیــم. البتــه نظــر کانــون مربیــان را بــرای فدراســیون 

ــم. ــال هــم ارســال کردی فوتب
ــان  ــا مشــارکت مربی ــی ب ــم کنون ــه تصمی ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــده اس ــام ش ــر اع ــگ برت ــاغل در لی ش
نظــرات و پیشــنهادها بــا مشــارکت مربیــان فعــال در لیــگ برتــر 
ــی  ــان نظرخواه ــه مربی ــا از هم ــا تقریب ــت. م ــده اس ــام ش اع
کردیــم و بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدیم کــه ادامــه لیــگ بــه 

ــران اســت. ــال ای ضــرر فوتب
ــاره  ــاره درب ــران درب ــال ای ــان فوتب ــون مربی ــو کان ــن عض ای
راهکارهــای ایــن کانــون بــرای تعییــن قهرمــان و تعییــن 
ــه  ــده ب ــای ســقوط کنن ــیایی و همینطــور تیم ه ســهمیه های آس
لیــگ پایین تــر، گفــت: مــا چندیــن راهــکار را پیشــنهاد کردیــم. ما 
نظــرات مختلــف را دریافــت و بــه اشــتراک گذاشــتیم و در نهایــت 

ــود، رســیدیم. ــه چنــد مــوردی کــه در نامــه اخیــر درج شــده ب ب
درخشـان ادامـه داد: به طور مثال پیشـنهاد کردیـم فصل آینده 
بـا ۱۸ تیـم برگزار شـود تا هیچ تیمی سـقوط نکنـد و از لیگ یک، 
دو تیـم بـه لیـگ برتـر صعـود کننـد. دربـاره قهرمـان و تیم هـای 
آسـیایی فدراسـیون فوتبـال تصمیـم گیـر اسـت و مـا نمی توانیـم 
بگوییـم چـه کار کننـد. فدراسـیون به عنـوان متولی بایـد تصمیم 

گیـری کنـد که کـدام تیم هـا به لیـگ قهرمانـان آسـیا بروند.
ــن  ــه ممک ــه اینک ــش ب ــان در واکن ــون مربی ــو کان ــن عض ای
ــیا  ــه آس ــن ب ــر نرفت ــه خاط ــم ب ــم و شش ــای پنج ــت تیم ه اس
اعتــراض کننــد چــون شــانس کســب ســهمیه را دارنــد، گفــت: 
ــدول  ــم ج ــم شش ــت. تی ــد نیس ــزی صددرص ــال چی در فوتب

می گویــد می توانســت ســهمیه را بگیــرد امــا ایــن اتفــاق 
ــر می رفــت.  قطعــی نیســت. شــاید از همیــن رتبــه هــم پایین ت
در فوتبــال گارانتــی وجــود نــدارد کــه مثــا تیــم شــش ســهمیه 
بگیــرد. تصمیــم گیــری دربــاره ایــن مســائل بــر عهــده مــا نبــود.

وی خاطرنشــان کــرد: از طرفــی مشــخص نیســت لیــگ 
قهرمانــان آســیا در فصــل آینــده برگــزار شــود. مســابقات فصــل 
ــواداران  ــم ه ــنهاد کردی ــا پیش ــت. م ــوا اس ــم روی ه ــاری ه ج
ــکان  ــد چــون ام ــه ورزشــگاه نرون ــت ب ــا ســفید شــدن وضعی ت

ــت. ــوار اس ــی دش ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل رعای
درخشــان تاکیــد کــرد: هــدف از ایــن نامــه نــگاری ایــن بــود 
کــه تکلیــف تیــم هــا، مربیــان و بازیکنــان مشــخص شــود و از این 
وضعیــت بیــرون بیاینــد. اگــر مســابقات را مختومــه اعــام کنیــم، 
همــه تکلیــف خــود را می داننــد و می تواننــد مثــا بــرای دو مــاه 

آینــده برنامــه ریــزی کننــد. االن برنامــه مشــخص نیســت.
ــه  ــش ب ــران در واکن ــال ای ــان فوتب ــون مربی ــو کان ــن عض ای
ــیون  ــد فدراس ــه جدی ــاس نام ــت در اس ــرار اس ــا ق ــه آی اینک
فوتبــال کرســی مربیــان را بــه خــود اختصــاص دهنــد، گفــت: در 
ایــن زمینــه اقدامــات خوبــی انجــام شــده و آقــای ذوالفقارنســب 
دیــداری را بــا آقــای نبــی داشــتند و نتیجــه نهایــی منــوط بــه 
برگــزاری یــک جلســه دیگــر میــان طرفیــن شــده اســت. فکــر 
ــد. ــی رخ می ده ــات خوب ــده اتفاق ــه آین ــه هفت ــا س ــم ت می کن

درخشان: 

فدراسیون باید درباره قهرمان لیگ تصمیم بگیرد
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اوقات شرعی شهر تهران

پیشنهاد کواکبیان برای تحقیق و 
تفحص از حوادث آبان ۹8

گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  در  تهــران  نماینــده 
ــس از  ــوادث پ ــص از ح ــق و تفح ــث تحقی ــت بح ــا اس مدت ه
افزایــش قیمــت بنزیــن و آبــان مــاه در کمیســیون امــور داخلــی 
مجلــس و شــوراها مطــرح اســت، امــا اصــا جلســه ای تشــکیل 
نمی دهنــد، تاکیــد ویــژه ای صــورت گیــرد کــه در مــدت باقــی 

ــد.  ــه کنن ــه را ارائ ــم نتیج ــس ده ــده از مجل مان
بـه گـزارش ایرنـا، »مصطفـی کواکبیـان« در جلسـه علنی در 
تذکـری گفـت: در مـورد خود مجلـس بحث دارم کمیسـیون های 
مجلـس در سـه چهـار هفتـه آخـر فعالیـت مجلـس اگـر  تعطیل 
هسـتند بگویند تعطیل اسـت. واقعیت این اسـت که مدت هاسـت 
بحـث تحقیـق و تفحـص از حوادث پـس از افزایـش قیمت بنزین 
و حـوادث آبـان ماه در کمیسـیون امـور داخلی مجلس و شـوراها 
مطـرح اسـت، اما اصـا جلسـه ای تشـکیل نمی دهنـد، همینطور 
در  تهـران  شـهرداری  نجومـی  امـاک  از  تفحـص  و  تحقیـق 

کمیسـیون عمـران مطرح اسـت.
نماینــده تهــران در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: ایــن 
بحــث چنــد مــاه مطــرح شــده اســت؛  باالخــره جــواب دهنــد 
کــه آیــا رد یــا تاییــد شــده اســت، حــاال ســواالتی از وزیــر کشــور 
ــا در  ــود را دارد، ام ــه روال خ ــت ک ــرح اس ــا مط ــال آنه و امث
مــورد تحقیــق و تفحــص از شــما خواهــش میکنیــم کــه تاکیــد 
ویــژه ای صــورت گیــرد کــه در مــدت باقــی مانــده مجلــس دهــم 

نتیجــه ای را مطــرح کننــد.

نماینــده مــردم قــروه و دهــگان در مجلــس شــورای 
ــران  ــت بح ــه مدیری ــور را ن ــکل کش ــن مش ــامی، بزرگتری اس
ــورمان  ــت: در کش ــرد و گف ــوان ک ــت عن ــران مدیری ــه بح بلک
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــم. ب ــر داری ــا( مدی ــتگی )بق ــون پایس قان
ــان از شــکلی و  ــد بلکــه در طــول زم ــن نمی رون ــران از بی مدی

ســازمانی بــه شــکل و ســازمان دیگــری درمی اینــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »علی محمــد مــرادی« در جلســه علنــی 
ــه  ــت: مســاله ای ک ــان دســتور خــود گف ــس در نطــق می مجل
ــن اســت کــه آن ملــت  ــد ای ــوی کن ــت را ق ــد یــک مل می توان
ــرو شــود. البتــه صرفــا مواجــه شــدن کافــی  ــا ســختی ها روب ب

ــرد. ــد از آنهــا درس بگی ــد بتوان نیســت بلکــه بای
افــزود:  نماینــده مــردم قــروه و دهــگان در مجلــس 
ــه  ــرو شــدن ب ــه روب ــز فقــط مرحل ــا نی متاســفانه در کشــور م
مشــکات وجــود دارد و بــه نظــر می رســد هیــچ گاه نتوانســتیم 
ــم. چــرا  از ســختی ها در راســتای پیشــرفت خــود درس بگیری
کــه اگــر اینگونــه بــود ســال های متوالــی کــه از بحــران ســیل 
و زلزلــه می گذشــت مــا را آماده تــر می کــرد و یــا هــم اکنــون 
ــا  ــه اینجــا نمی کشــید و ی ــا ب ــت بحــران کرون وضعیــت مدیری
ــود بایــد  ــرای مــا عبرت آمــوز ب اگــر تاطم هــای مــواج نفــت ب
خــود را بــرای اقتصــاد کامــا مســتقل از نفــت آمــاده کردیــم.

مــرادی خاطرنشــان کــرد: بزرگتریــن مشــکلی کــه مــا بــا آن 
روبــرو هســتیم مدیریــت بحــران نیســت بلکــه بحــران مدیریــت 
اســت. در شــرایطی کــه مــردم فشــارهای اقتصــادی کمرشــان 
ــاه  ــک م ــوق ی ــم حق ــی نمی توانی ــا حت ــرده اســت م را خــم ک
ــانه های  ــه نش ــا هم ــم. اینه ــت کنی ــا را مدیری ــردن آنه کار نک

ضعــف مدیریــت مــا اســت.
ــاده  ــن و آم ــرای درس گرفت ــد ب ــا بای ــد: م ــادآور ش وی ی
ــا  ــه تنه ــت ک ــه نیس ــم. منصفان ــروع کنی ــی ش ــدن از جای ش
ــن  ــا تامی ــه م ــد. مگــر وظیف ــن فشــار را تحمــل کنن ــردم ای م
ــت  ــا پرداخ ــت؟ ب ــان نیس ــت جوان ــغل و معیش ــاه و کار ش رف
ــزد  ــان کارم ــزار توم ــن ۲۰۰ ه ــان و گرفت ــون توم ــک میلی ی

ــم. ــن کنی ــت را تامی ــن معیش ــم ای می خواهی
نماینــده مــردم قــروه و دهــگان در مجلــس عنــوان کــرد: 
ــا  ــتی ب ــم درس ــتیم تصمی ــد روز نتوانس ــد از چن ــه بع همین ک
ــم نشــان  ــرض خطــر بگیری ــردم در مع ــی م بســته های حمایت
ــون ۴۲  ــه هســتیم. اکن ــت مواج ــا بحــران مدیری ــد ب ــی ده م

ــی  ــا چــه زمان ــروزی انقــاب اســامی می گــذرد م ســال از پی
می خواهیــم تصمیــم بگیریــم کــه مدیــران پیرمــان را بــا 
ــان  ــت جوان ــت را دس ــم و مملک ــا کنی ــه خانه ه ــرام روان احت
تازه نفســی بدهیــم کــه شــاید بتواننــد بــا ایــن انگیــزه و نشــاط 

ــد. بیشــتری کشــور را اداره کنن
ــون پایســتگی  ــا در کشــورمان قان ــان داشــت: م ــرادی بی م
ــد  ــه ایــن معنــی کــه مدیــران از بیــن نمی رون مدیــر داریــم. ب
بلکــه در طــول زمــان از شــکلی و ســازمان بــه شــکل و ســازمان 

ــد. ــری درمی آین دیگ
وی اضافــه کــرد: مــن ایــن بارهــا گفتــه ام و تکــرار می کنــم 
ــر تفاســیر  ــی کــه قوانیــن مــا اصــاح نشــود و راه را ب ــا زمان ت
ــن  ــده روش ــه آین ــم ب ــم، نمی توانی ــلیقه ای نبندی ــخصی س ش

امیــدوار باشــیم.
ــه  ــت: ب ــس گف ــگان در مجل ــروه و ده ــردم ق ــده م نماین
ــی از  ــد یک ــت از تولی ــت حمای ــن سیاس ــال همی ــوان مث عن
بهتریــن  تصمیم هــای گرفتــه شــده اســت. امــا متاســفانه 
ــم  ــبان تحری ــه کاس ــی ب ــود اصل ــه س ــم ک ــل می بینی در عم
ــا  ــن م ــه قوانی ــرا ک ــد. چ ــر می رس ــودجوی محتک و دالالن س

ــت. ــته اس ــه گذش ــن ده ــن چندی ــاس قوانی ــان براس همچن
مــرادی افــزود: بهتــر می دانیــد کــه بــازار و تجــارت، 
ــرد.  و  ــه آن را اداره ک ــوان اینگون ــت و نمی ت ــی پویاس محیط
ــرای شــروع  ــک جــوان ب ــن می شــود کــه ی ــز ای نتیجــه آن نی
ــای ادارات،  ــل یکســال در راهروه ــت اقتصــادی اش حداق فعالی

ــد. ــازی باش ــر کاغذب گی
وی تصریــح کــرد: مســاله ای را کــه امــروز می خواهــم 
مطــرح کنــم، دوســت داشــتم کــه ۲ مــاه قبــل مطــرح 
ــری از  ــور و جلوگی ــائل کش ــه مس ــه ب ــا توج ــا ب ــردم، ام می ک
آب بــه آســیاب دشــمن ریختــن ایــن مســاله را اکنــون مطــرح 

می کنــم.
ــار  ــگان در مجلـــس اظهـ ــروه و دهـ ــردم قـ ــده مـ نماینـ
ـــرات  ـــاری از تقصی ـــا ع ـــات م ـــن انتخاب ـــفانه قوانی ـــت: متاس داش
ـــود  ـــث می ش ـــود باع ـــن خ ـــت و ای ـــلیقه ای نیس ـــخصی و س ش

ـــود.  ـــازی ش ـــراد ب ـــیاری از اف ـــروی بس ـــت و آب ـــا حیثی ـــه ب ک
ـــت  ـــم رعای ـــن را ه ـــت منافقی ـــی حرم ـــرآن حت ـــد در ق خداون
می کنـــد ولـــی مـــا حرمـــت مومـــن و مســـلمان را رعایـــت 

نمی کنیـــم.
ــال  ــادآور شـــد: شـــما طـــی ایـــن چنـــد سـ ــرادی یـ مـ
ــه  ــال ها همیشـ ــن سـ ــید در ایـ ــی می شناسـ ــه خوبـ ــرا بـ مـ
ـــع  ـــم، مناف ـــر کن ـــه فک ـــاله ای ک ـــا مس ـــه تنه ـــردم ب ـــاش ک ت
ـــط  ـــه فق ـــیاطین ک ـــیار از ش ـــا بس ـــز ب ـــد و در راه نی ـــردم باش م
ـــم  ـــورد کن ـــزم برخ ـــردم عزی ـــان م ـــه می ـــاد تفرق ـــان ایج هدفش
ـــردم  ـــق م ـــه ح ـــوزنی ب ـــر س ـــدازه س ـــه ان ـــدادم ب ـــازه ن و اج

ـــد. ـــدی کنن تع
ــراد  ــن اف ــا همی ــد صاحیت ه ــام تایی ــا در ای ــت: ام وی گف
ــا  ــات ت ــن انتخاب ــایی در قوانی ــن نارس ــتفاده از همی ــا سوءاس ب
ــر زده و  ــن خنج ــه م ــت ب ــتند از پش ــه می توانس ــی ک آنجای

ــد. ــبت دادن ــه را نس ــای غیرمنصفان ــواع تهمت ه ان
ــزود:  ــروه و دهـــگان در مجلـــس افـ ــردم قـ ــده مـ نماینـ
ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــم ب ـــرح می کن ـــاله را مط ـــن مس ـــر االن ای اگ
ـــروه و  ـــتان  ق ـــد شهرس ـــردم چن ـــل م ـــال وکی ـــه ۴ س ـــت ک اس

ـــودم و آنهـــا نیـــز ایـــن حـــق را  دهـــگان از اســـتان کردســـتان ب
ـــرده ام  ـــت ک ـــا خیان ـــق آنه ـــن در ح ـــه م ـــد ک ـــه بدانن ـــد ک دارن
ـــن  ـــرای م ـــی را ب ـــان حکم ـــورای نگهب ـــفانه ش ـــر. متاس ـــا خی ی
ـــت کـــه از لحـــاظ  ـــه داش ـــی قیـــد محرمان ـــه حت ـــتاد ک فرس
حقـــوق قانونـــی، اجـــازه انتشـــار آن را نداشـــتم. در حالـــی 
ــتفاده های  ــا سوءاسـ ــن بـ ــیاطین تفرقه افکـ ــان شـ ــه همـ کـ
مضاعـــف در حـــال جـــوالن دادن بـــر تحریـــم شـــخصیت و 

ـــتند. ـــن هس ـــروی م آب
ــی  ــم کس ــام می کن ــون اع ــن تریب ــت: از همی ــرادی گف م
را نخواهیــد یافــت کــه چــون مــن بــه اســام و حقــوق نظــام 
اســام معتقــد باشــد و تاش هــای مــن در کشــور در راســتای 
حفــظ وحــدت و همدلــی کامــا مشــخص اســت و ردصاحیــت 
مــن هیــچ مبنــای قضایــی و حقوقــی و اســامی وجــود نداشــته 

اســت.
نماینـــده مـــردم قـــروه و دهـــگان در مجلـــس شـــورای 
اســـامی تصریـــح کـــرد: از شـــورای نگهبـــان خواســـتارم پرونـــده 
ـــه  ـــی ک ـــم از تهمت های ـــا بتوان ـــد ت ـــاع کنن ـــه دادگاه ارج ـــرا ب م

ـــم. ـــاع کن ـــده دف ـــبت داده ش ـــن نس ـــه م ب

ــم  ــاره تصمی ــئوالی درب ــه س ــخ ب ــت در پاس ــخنگوی دول س
ــت:  ــلیحاتی، گف ــدد تس ــم مج ــان تحری ــران در زم ــت ای دول
ــار  ــاره نحــوه واکنــش و گزینه هــای مختلفــی کــه در اختی درب
داریــم بــا توجــه بــه روندهایــی کــه داریــم تصمیــم می گیریــم. 
ــاره خــروج ایــران از برجــام در راســتای تمدیــد  تصمیمــی درب

ــم.  ــم هــای تســلیحاتی نداری مجــدد تحری
ــن  ــری ای ــی ربیعــی در نشســت خب ــه گــزارش ایســنا، عل ب
ــرت  ــات حض ــلیت وف ــا تس ــانه،  ب ــی رس ــا اهال ــود ب ــه خ هفت
ــارک  ــاه مب ــرکات م خدیجــه )س(، گفــت: امیــدوارم همــه از ب

ــد شــویم. ــره من رمضــان به
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ــت  ــوص رعای ــردم در خص ــار م ــه رفت ــاره ب ــا اش ــی ب ربیع
ــان  ــد ایرانی ــرد: ۸۳ درص ــار ک ــی اظه ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
ســهم  و  کرده انــد  رعایــت  را  بهداشــتی  هــای  پروتــکل 
پایتخت نشــین ها در ایــن همراهــی ۶۳ درصــد اســت کــه 

داشــته اند. محورانــه  نشــان می دهــد همراهــی ســامت 
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از برنامه هــای دولــت گســترش 
برنامه هــای اجتماعــی و ایجــاد زمینــه مشــارکت مــردم در 
خیــر جمعــی اســت، عنــوان کــرد: خوشــبختانه ترتیبــی اتخــاذ 
ــده  ــا نماین ــتاد کرون ــتانی س ــه اس ــه در ۱۳، ۱۴ کمیت ــده ک ش

ســمن هــا حضــور دارنــد و مشــارکت مــی کننــد.

۶0 درصد سمن های حوزه بهزیستی 
در دولت فعلی ثبت شده است

ــده در  ــت ش ــکل های ثب ــداد تش ــرد: تع ــوان ک ــی عن ربیع
ــدف  ــوزه ه ــیده و در ح ــکل رس ــه ۲۸۳۱ تش ــور ب وزارت کش
بهزیســتی در مجمــوع ۹۸۰۰ خیریــه و ســمن ثبــت داریــم کــه 
ــده اند.  ــت ش ــون ثب ــال ۹۲ تاکن ــمن از س ــزار س ــش از ۵ ه بی
یعنــی ۶۰ درصــد ســمن های حــوزه بهزیســتی در همیــن 

ــت ثبــت شــده اســت. دول
وی افــزود: ایــن سیاســت دولــت بــوده و امیدواریــم بتوانیــم 
در مــدت زمــان باقیمانــده موانــع پیــش روی فعالیت هــای 

ــم. ــا را برداری ــب خیریه ه ــی در قال مدن
ــد  ــا نیازمن ــا کرون ــه ب ــروز در مقابل ــت: ام ــخنگوی دول س
یکســری رفتارهــای جدیــد هســتیم. مــا بایــد بتوانیــم ســامت 

ــم. ــظ کنی ــم حف ــا ه ــم را ب روح و جس
وی همچنیــن گفــت: در دنیــا تــاب آوری بــرای حفــظ 
ــای  ــی در اقتصاده ــت حت ــدودی اس ــاب آوری مح ــاد، ت اقتص
مدعــی. مــا هوشــمندانه عمــل کردیــم و اگــر بتوانیــم بــاالی۹۰ 
درصــد رفتــار ســامت محــور داشــته باشــیم، هــم حفــظ جــان 

ــم و هــم حفــظ اقتصــاد. کردی

جامعه کارگری با وجود همه سختی ها 
مسئوالنه ایستاده است

ــت  ــه وضعی ــتیم ک ــع هس ــا مطل ــه م ــرد: هم ــار ک وی اظه
ــا وجــود  ــه کارگــری ب ــران، ســخت شــده اســت. جامع مزدبگی
همــه ســختی هــا مســئوالنه ایســتاده اســت. خوشــحال هســتیم 
کــه اعــام کنیــم غربالگــری خوبــی صــورت گرفــت و تولیــد مــا 

در جریــان اســت.
ســخنگوی دولــت بیــان کــرد: اتفــاق عظیمــی هــم در حــوزه 
آمــوزش افتــاده اســت کــه متاســفانه کمتــر دیــده شــد. طــرح 
شــاد بــا تمــام ســختی ها و اشــکاالتی کــه بــه طــور طبیعــی در 

ابتــدای کار دارد، طــرح بســیار خوبــی اســت.

امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
132 شهر سفید اعالم شد

ــروز در  ــرد: ام ــام ک ــن نشســت اع ــی در بخشــی از ای ربیع
ــام  ــفید اع ــهر را س ــا، ۱۳۲ ش ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س

ــم. کردی

تصمیمی درباره خروج ایران از برجام در راستای تمدید 
مجدد تحریم های تسلیحاتی نداریم

وی در پاســخ بــه ســئوال خبرنــگاری در ارتبــاط بــا تصمیــم 
ــت:  ــلیحاتی، گف ــدد تس ــم مج ــان تحری ــران در زم ــت ای دول
ــار  ــاره نحــوه واکنــش و گزینه هــای مختلفــی کــه در اختی درب
داریــم بــا توجــه بــه روندهایــی کــه داریــم تصمیــم می گیریــم. 
ــاره خــروج ایــران از برجــام در راســتای تمدیــد  تصمیمــی درب
مجــدد تحریــم هــای تســلیحاتی نداریــم. قطعــا نقــض برجــام 
ــن  ــت؛ در اولی ــل اس ــل تحم ــت غیرقاب ــورای امنی ــط ش توس
ــش  ــت را پی ــورای امنی ــن موضــوع ش ــود ای ــی خ ــد جهان پیام
ــران در رفــع  مــردم کوچــک مــی کنــد. جمهــوری اســامی ای

ــت ــاز اس ــود بی نی ــای خ نیازه
.

دولت هیچ گونه دخالتی در مجلس نداشته و ندارد
ربیعــی خاطرنشــان کــرد: حساســیت دولــت آن اســت کــه 
ــرد.  ــردم شــکل بگی ــا م ــراه ب ــق و بانشــاط و هم مجلســی دقی
انتخــاب رئیــس، هیــات رئیســه و ... بــه خــود مجلــس مربــوط 
ــه دخالتــی در  اســت. مــن تاکیــد مــی کنــم دولــت هیــچ گون
مجلــس نداشــته و نــدارد و بنــا بــر همــکاری در باالتریــن ســطح 
ــده اســت. هــر ترکیبــی کــه مجلــس انتخــاب  ــا مجلــس آین ب
ــت  ــاره دخال ــری درب ــر خب ــت. ه ــرم اس ــا محت ــرای م ــد ب کن
معــاون رئیــس جمهــور در تشــکیل ترکیــب مجلــس را رد 
ــن  ــم از چنی ــور ه ــس جمه ــی رئی ــاون پارلمان ــم. مع ــی کنی م
شــایعه ای بــی اطــاع بودنــد. اساســا در ســایر قــوا نفــی و اثباتــا 
ــوا  ــایر ق ــوق و کار س ــه حق ــا ب ــت عمیق ــم. دول ــی نداری دخالت

احتــرام مــی گــذارد.
وی در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه تحــارب شــخصی خــودم 
بگویــم وقتــی جریــان اســامی کــه اساســش ملــت دولــت بــود، 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی شــکل گرفــت از همــان روز 
ــر  ــام را خط ــی و اس ــن دموکراس ــکا ای ــده آمری ــت متح ایال
دیــد. از هــر راهــی بــرای هــدف قــرار دادن جمهــوری اســامی 

اســتفاده کــرد.

آمریکایی ها با واقعیات کنار بیایند
ربیعــی بــا اشــاره بــه تحــوالت اســامی در منطقــه و 
ــت  ــل حمای ــه مث ــا اســام در منطق ــا ب ــای آمریکایی ه مقابله ه
ــردم  ــت: م ــده گف ــل القاع ــتی مث ــای تروریس ــاد گروه ه و ایج
آمریــکا بداننــد چــه ۱۱ ســپتامبر و چــه امــروز داعــش، چیــزی 
ــی  ــای امنیت ــص سیســتم ه ــای ناق ــزی ه ــه ری ــر برنام ــز اث ج
آمریــکا نیســت. ایــن یــک بــازی اســت و حتمــا در ایــن بــازی 
بــه ضــرر خــود عمــل مــی شــود. جریــان منطقــه بــه نفــع آنچــه 
کــه آمریــکا بــه دنبالــش هســت، نیســت. توصیــه می کنیــم بــه 
ایــن دســت و پــا زدن در ایــن باتــاق هــا خاتمــه دهنــد و بــا 
ــظ  ــور در حف ــن کش ــران بزرگ تری ــد. ای ــار بیاین ــات کن واقعی
ــت را در  ــح و امنی ــه جــز صل ــزی ب ــه اســت و چی ــات منطق ثب

ــم. ــال نکردی ــه دنب منطق
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه پرسشــی در خصــوص 
ــت  ــاره وضعی ــک درب ــای دیپلماتی ــی ه ــا و رایزن ــری ه پیگی
ــا در  ــی م ــر نمایندگ ــت: دفت ــکا، گف ــی در آمری ــان ایران زندانی
ــاالت  ــم ای ــا معتقدی ــن موضــوع اســت و م واشــنگتن پیگیــر ای
متحــده آمریــکا برخــاف ادعاهایــی کــه دارد، در ایــن مــورد و 

ــانی دارد. ــار غیرانس ــی رفت ــراد زندان ــوص اف در خص

گروگان های ایرانی در آمریکا بی قید و شرط آزاد شوند
ـــون  ـــم اکن ـــی ه ـــراد زندان ـــن اف ـــی از ای ـــه داد: یک وی ادام
ـــی  ـــت او منف ـــر تس ـــت و اگ ـــده اس ـــا ش ـــاری کرون ـــار بیم دچ
باشـــد بـــه ایـــران بـــاز خواهـــد گشـــت، همچنیـــن مـــا در 
ـــتیم،  ـــا هس ـــی ه ـــه زندان ـــت آزادی بقی ـــری وضعی ـــال پیگی ح
ـــتند،  ـــدان هس ـــی در زن ـــات واه ـــا بـــا اتهام ـــن ه ـــت ای اکثری
ـــن  ـــداری ای ـــت از نگه ـــم حکای ـــه داری ـــی ک ـــه گزارش های البت
ـــت؛  ـــتی اس ـــات بهداش ـــدون امکان ـــد و ب ـــرایط ب ـــان در ش زندانی
لـــذا جمهـــوری اســـامی می خواهـــد ایـــن گروگان هـــا بـــی 

ـــوند. ـــرط آزاد ش ـــد و ش قی
ــه  ــن زمینـ ــکا را در ایـ ــت آمریـ ــن دولـ ــی همچنیـ ربیعـ
ـــکا  ـــه آمری ـــم ک ـــا معتقدی ـــت: م ـــراز داش ـــت و اب ـــئول دانس مس
نســـبت بـــه ســـامت همـــه گـــروگان هـــای ایرانـــی کـــه در 

خـــاک ایـــن کشـــور هســـتند، مســـئول اســـت.
ــران  ــت: در ایـ ــدارس گفـ ــایی مـ ــوص بازگشـ وی در خصـ
ـــدارس را  ـــورها م ـــایر کش ـــر از س ـــه زودت ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
تعطیـــل کردیـــم و بـــا توجـــه بـــه ســـفید شـــدن وضعیـــت 
برخـــی از شهرســـتان ها، ســـتاد ملـــی تصمیـــم گرفـــت کـــه 

مـــدارس بازگشـــایی شـــود.

هرگونه بازگشایی نیازمند مجوز از وزارت
 بهداشت خواهد بود

ـــور  ـــس جمه ـــدا ریی ـــه داد: چـــون ابت ـــت ادام ســـخنگوی دول
اطمینـــان خاطـــر کســـب نکـــرده بودنـــد، زمـــان بازگشـــایی 
ـــق انداختنـــد. بدیهـــی اســـت  ـــه تعوی ـــه ۲۷ ب مـــدارس را از ۲۰ ب
ـــتی  ـــای بهداش ـــت پروتکل ه ـــی، رعای ـــه تصمیم ـــه در هرگون ک
ـــوز از  ـــد مج ـــایی نیازمن ـــه بازگش ـــی هرگون ـــت یعن ـــروری اس ض

ـــود. ـــد ب ـــت خواه وزارت بهداش
ـــی  ـــذاری و ضدعفون ـــت فاصله گ ـــرد: رعای ـــه ک ـــی اضاف ربیع
کـــردن کاس هـــا و ســـرویس ها در نوبت هـــای مختلـــف 

مهمتریـــن مســـائلی اســـت کـــه در پروتکل هـــای بهداشـــتی 
ــرای  ــط بـ ــر فقـ ــن امـ ــت. ایـ ــد گرفـ ــرار خواهـ ــر قـ مدنظـ
شـــهرهای ســـفید اســـت و در ســـایر مـــوارد تصمیم گیـــری 

و اطاع رســـانی خواهـــد شـــد.
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــت بـ ــن نشسـ ــی از ایـ ــی در بخشـ ربیعـ
ــورهای  ــتر کشـ ــادی در بیشـ ــای اقتصـ ــایی فعالیت هـ بازگشـ
ـــمندانه  ـــز هوش ـــا نی ـــت: م ـــت، گف ـــام اس ـــال انج ـــان در ح جه
ـــور  ـــور در کل کش ـــامت مح ـــای س ـــر رفتاره ـــم اگ ـــدام کردی اق
بـــاالی ۹۰ درصـــد شـــود هـــم می توانیـــم از جان هـــا و هـــم 
ـــادن  ـــرو افت ـــم از ف ـــم و ه ـــت کنی ـــتغال حفاظ ـــاد و اش از اقتص

ـــم. ـــری کنی ـــر جلوگی ـــه فق ـــن و تل ـــات پایی ـــراد در طبق اف
وی ادامـــه داد: دولـــت دائمـــا در حـــال رصـــد، بررســـی و 
ــن  ــد. در ایـ ــه روز می کنـ ــا را بـ ــت و طبقه هـ ــی اسـ ارزیابـ
ــات و  ــاز جماعـ ــدند و نمـ ــایی شـ ــاجد بازگشـ ــهرها مسـ شـ
جمعـــه بـــا حفـــظ پروتکل هـــای بهداشـــتی اقامـــه می شـــود.

ـــهر  ـــن ۱۳۲ ش ـــرد: در ای ـــان ک ـــه بی ـــوه مجری ـــخنگوی ق س
ـــاغل  ـــه مش ـــتند و بقی ـــل هس ـــک تعطی ـــاغل پرریس ـــط مش فق
ـــد،  ـــه دهن ـــود را ادام ـــت خ ـــهرها فعالی ـــن ش ـــد در ای می توانن
ــی  ــای ورزشـ ــد مجموعه هـ ــک ماننـ ــاف پرریسـ ــی اصنـ حتـ
ـــی  ـــای ورزش ـــی مجموعه ه ـــتند ول ـــل هس ـــا تعطی ـــزرگ فع ب
ـــا  ـــرادی هســـتند ب ـــردد دارد و انف ـــا ت ـــت کـــم در آنه ـــه جمعی ک
حفـــظ پروتکل هـــای بهداشـــتی می تواننـــد فعالیـــت خـــود را 

ـــد. ـــاز کنن آغ
دســـتیار ارتباطـــات اجتماعـــی رییـــس جمهـــور بـــا 
اشـــاره بـــه اضافـــه شـــدن حـــدود یـــک هـــزار تخـــت بـــه 
ـــا  ـــم ب ـــت ه ـــزار تخ ـــن ه ـــت: ای ـــو گف ـــی ی ـــای آی س تخت ه
دســـتگاه هایی کـــه در آنهـــا ایجـــاد شـــده، مثـــل آی ســـی 
یـــو عمـــل مـــی کنـــد و در مواقـــع بحـــران بـــه مـــا کمـــک 

زیـــادی خواهـــد کـــرد.
ــی و  ــر کادر درمانـ ــاوه بـ ــروز عـ ــد کـــرد: امـ وی تاکیـ
ـــه  ـــتند و جامع ـــغول هس ـــان مش ـــظ ج ـــه حف ـــه ب ـــکی ک پزش
سپاســـگزار آنـــان خواهـــد بـــود، چرخـــه زندگـــی مـــا هـــم 

توســـط کارگـــران و جامعـــه کارگـــری چرخیـــده اســـت.

هیچ کشور ثالثی حق دخالت در تعامالت دوجانبه  
ایران و ونزوئال را ندارد

دســـتیار ارتباطـــات اجتماعـــی رییـــس جمهـــور و ســـخنگوی 
دولـــت در پاســـخ بـــه پرسشـــی مبنـــی بـــر انتشـــار برخـــی 
ـــران  ـــوی ای ـــی از س ـــات مهندس ـــه خدم ـــر ارائ ـــی ب ـــا مبن خبره
ـــات،  ـــن خدم ـــا در ازای ای ـــمش ط ـــت ش ـــا و دریاف ـــه ونزوئ ب
ـــوده و  ـــی ب ـــه قانون ـــک رابط ـــا ی ـــران و ونزوئ ـــط ای ـــت: رواب گف
ـــه هیـــچ  ـــت شـــکل گرفتـــه اســـت و ب ـــر مبنـــای توافـــق دو دول ب

ـــدارد. ـــاط ن ـــی ارتب ـــور ثالث کش
وی افـــزود: کشـــورهای ثالـــث و بـــه ویـــژه آمریـــکا روی 
ـــد  ـــا بای ـــد، ام ـــاد می کنن ـــانه ای ایج ـــازی رس ـــر فضاس ـــن خب ای
بداننـــد کـــه نـــه آمریـــکا و نـــه هیـــچ کشـــور ثالثـــی حـــق 

دخالـــت در تعامـــات دوجانبـــه  ایـــران و ونزوئـــا را نـــدارد.
ـــان  ـــل می ـــم و تعام ـــت: تفاه ـــار داش ـــه اظه ـــی در ادام ربیع
ـــکل  ـــل ش ـــوق بین المل ـــول حق ـــای اص ـــا برمبن ـــران و ونزوئ ای
ـــت  ـــا دو دول ـــدارد، م ـــاط ن ـــا ارتب ـــور ه ـــایر کش ـــه س ـــه و ب گرفت

ـــم. ـــل داری ـــکاری متقاب ـــل و هم ـــه تعام ـــتیم ک هس
ـــار  ـــز اظه ـــردم نی ـــتقبال م ـــورس و اس ـــازار ب ـــاره ب وی درب
ــزی و  ــک مرکـ ــاد و بانـ ــم در وزارت اقتصـ ــرد: از همکارانـ کـ
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــم کـ ــازمان ها خواهـــش می کنـ ــایر سـ سـ
ــه  ــن بـ ــا مـ ــد امـ ــح دهنـ ــتر توضیـ ــا بیشـ را در کنفرانس هـ
ــم داد؛  ــوص خواهـ ــن خصـ ــی در ایـ ــودم توضیحاتـ ــه خـ نوبـ
ــور اســـت و  ــای مالـــی کشـ ــرمایه یکـــی از بازارهـ ــازار سـ بـ
ـــن  ـــا در ای ـــادی دارد م ـــد اقتص ـــی در رش ـــش اساس ـــاً نق قطع

شـــرایط یـــا بایـــد از بانـــک برداشـــت کنیـــم و یـــا تســـهیل 
ــت  ــه دسـ ــورس بـ ــان را از راه بـ ــی بنگاه هایمـ ــن مالـ تامیـ
بیاوریـــم ایـــن روش، روشـــی اســـت کـــه موجـــب می شـــود 
ـــی  ـــود نقدینگ ـــث  می ش ـــود و باع ـــاد نش ـــد ایج ـــورم جدی ـــه ت ک
ـــران  ـــه صاحب نظ ـــن از هم ـــن م ـــد؛ بنابرای ـــرل باش ـــل کنت قاب
ـــن روش  ـــه ای ـــد ک ـــک کنن ـــم کم ـــش میکن ـــوزه خواه ـــن ح ای

درســـت رونـــق پیـــدا کنـــد.
وی افــزود: ایــن موضــوع را فرامــوش نکنیــم کــه ایــن 
ــب  ــه موج ــت ک ــارک اس ــون و مب ــاق میم ــک اتف ــاق، ی اتف
ــاه  ــب رف ــت موج ــده و در نهای ــرکت ها ش ــردی ش ــود راهب بهب

می شــود. اجتماعــی 
ــازار  ــا بیــان اینکــه رویکــرد ملــی دولــت حمایــت از ب وی ب
بــورس اســت، گفــت: دولــت کمــک خواهــد کــرد کــه این بــازار 
رونــق خــود را داشــته باشــد. البتــه بدیهــی اســت در هر بــازاری 
ــش  ــزان عرضــه و تقاضاســت. افزای ــده قیمــت، می ــن کنن تعیی
ــن ســهام ها  ــل رشــد قیمــت برخــی از ای تقاضــا یکــی از عوام
بــوده اســت؛ امــا در کنــار ایــن مــوارد، بهبــود وضعیــت 
ــژه شــرکت های  ســوداوری برخــی از شــرکت های بورســی ه وی

ــوده اســت. ــل توجــه ب صــادرات محــور قاب
ســخنگوی دولــت خاطرنشــان  کــرد: انتظــارات مثبــت 
ــز  ــورد ســودآوری شــرکت های بورســی نی ســرمایه گذاران در م
عامــل مهمــی در افزایــش قیمــت برخــی ســهام ها بــوده اســت.

ــی  ــت کم ــر حمای ــدد ب ــد مج ــن تاکی ــا ضم ــزود: م وی اف
ــر  ــم ذک ــه را ه ــن نکت ــرمایه ای ــازار س ــت از ب ــی دول و کیف
مناســب  مدیریــت  بایــد  صــورت  هــر  در  کــه  می کنیــم 
ریســک، دانــش و بررســی کافــی نســبت بــه ســودآوری 
مدنظــر قــرار بگیــرد امــا در هــر حــال دولــت از توســعه کمــی 
ــد داد. ــت و خواه ــام داده اس ــود را انج ــت خ ــی حمای و کیف

وی اضافـــه کـــرد: طبـــق گـــزارش بانـــک مرکـــزی تـــورم 
انتظـــاری مـــا کاهنـــده اســـت و بـــه نظـــر می رســـد ارزش 
ـــه  ـــت ب ـــزم دول ـــوده و ع ـــر ب ـــورس موث ـــد ب ـــی در رش جایگزین
واگـــذاری هـــای بیشـــتر نیـــز در خصـــوص تاثیـــر داشـــته 

اســـت.
ربیعـــی در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت درخصـــوص 
ــن  ــت در ایـ ــدات دولـ ــه و تمهیـ ــری بودجـ ــی از کسـ نگرانـ
ـــو و  ـــک س ـــا از ی ـــی از کرون ـــی ناش ـــود جهان ـــت: رک ـــتا، گف راس
ـــوی  ـــی از س ـــای بین الملل ـــرژی در بازاره ـــای ان ـــش تقاض کاه
ـــکل  ـــار مش ـــی را دچ ـــای نفت ـــت و فرآورده ه ـــروش نف ـــر ف دیگ
کـــرده اســـت، امـــا در خصـــوص میـــزان احتمالـــی کســـری 
ـــان را  ـــارد توم ـــزار میلی ـــد ۲۴۰ ه ـــی مانن ـــن عددهای ـــه م بودج

ـــدارد. ـــت ن ـــت و صح ـــز اس ـــراق آمی ـــه اغ ـــدم ک دی
ــل  ــن مح ــه از ای ــی ک ــه منابع ــا در بودج ــه داد: م وی ادام
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر از ۵۰ ه ــم کمت ــرده بودی ــی ک پیش بین

ــیده ایم. ــی اندیش ــز تمهیدات ــران نی ــرای جب ــا ب ــت ام اس
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: صرفه جویــی در هزینه هــا، 
انتشــار اوراق، اجــرای عملیــات بــازار بــاز، فــروش ســهام، 
فــروش امــوال مــازاد، مولدســازی و بهــره وری بخش هایــی 
کــه در اختیــار دولــت اســت، راه هایــی هســتند کــه مــا تــاش 
ــم. ــن کنی ــه را تامی ــری بودج ــا کس ــق آن ه ــم از طری می کنی

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دولـــت در نظـــر دارد مشـــاغل 
پاییـــن دســـتی را تقویـــت کنـــد، تصریـــح کـــرد: در ســـال 
ــرد و  ــم کـ ــال خواهیـ ــی را دنبـ ــای عمرانـ ــش رو پروژه هـ پیـ
ــن  ــتغال های پاییـ ــت اشـ ــزوم تقویـ ــر لـ ــر آن بـ ــاوه بـ عـ

ــم. ــد داریـ ــتی تاکیـ دسـ
ــزان و  ــوص می ــرد: درخص ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای ربیع
ــا ســازمان  ــی ب ــات هــم وزارت اقتصــاد و دارای عــدد اخــذ مالی
مدیریــت و برنامه ریــزی بــه تفاهــم رســیده اســت و مــا از ایــن 

ــی نداریــم. جهــت نگران

در نطق میان دستور؛
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