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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بانک مرکزی گزارش 4.8 میلیارد 
ارز گم شده را به مجلس داد 

اختالف بین اعضای هیات مدیره؛

 تماس یک وزیر کار را 
پیچیده کرد

مطهری: 

مجلس دهم ضعیف تر از
 مجالس دیگر نبود

 بانک مرکزی در حال بررسی آخرین وضعیت ارزهای اختصاص یافته است
اختالف گزارش بانک مرکزی با دیوان محاسبات حدود 1.6 میلیارد دالر است

کشمکش بین اعضای هیات مدیره کار را به جلسه با وزیر ورزش کشاند

شورای هماهنگی سران قوا هم یکی از عواملی بود که دست مجلس را بست

سلطانی فر شرایط دو شرکت را بررسی می کند

خیال نکنید مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود

اختالف نظر بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس

روشن است عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر نقصان زیادی داشت
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 ردپای آقازاده ها در پرونده مشخص شد 

دولت اجازه مدیریت دالالن بر 
اقتصاد کشور را ندهد

پشت پرده شرکت های تامین نیرو 
شهرداری تبریز را افشا می کنم 

درخواست از وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف 
آیین نامه مبارزه با پولشویی در بورس 

 صدور احکام قطعی ۷ نفر از 
مدیران وقت بانک سرمایه

ــت  ــهام عدال ــای س ــوری تعاونی ه ــه کش ــل اتحادی مدیرعام
ــرکت  ــه زودی 30 ش ــت ب ــهام عدال ــازی س ــا آزادس ــت: ب گف
ــوند.  ــورس می ش ــتانی وارد ب ــت اس ــهام عدال ــرمایه گذاری س س
ــه ایــن  ــارس، داریــوش پاک بیــن در پاســخ ب ــه گــزارش ف ب
ــهام  ــتقیم س ــت غیرمس ــر روش مدیری ــه اگ ــردم ک ــه م دغدغ
عدالــت را انتخــاب کننــد، بــاز هــم مدیریــت ایــن ســهام بعــد 
ــد  ــزود: در بن ــود، اف ــد ب ــت خواه ــار دول ــال در اختی از 14 س
3 ابالغیــه آزادســازی ســهام عدالــت ترجیــح داده شــده اســت 
ــاب  ــه انتخ ــرمایه گذاری ب ــرکت های س ــد در ش ــردم بای ــه م ک
مدیــران بپردازنــد و مدیریــت در دســت مــردم باشــد و ترجیــح 
ایــن اســت کــه مــردم در شــرکت های ســرمایه گذاری بماننــد.

دارد  بورســی  ســواد  خــودش  کســی  اگــر  افــزود:  وی 
می توانــد مدیریــت ســهام عدالــت را خــودش بــر عهــده بگیــرد 

و در بــورس آن را مدیریــت کنــد. 
پاک بیــن در پاســخ بــه اینکــه مــردم می گوینــد مدیــران 
شــرکت های اســتانی ســهام عدالــت را هــم دولــت انتخــاب 
اختیــار  ایــن دولــت همچنــان می خواهــد  بنابــر  می کنــد، 
ــا ســال 93، در  ــت را در دســت داشــته باشــد، گفت: ت ســهام عدال
ــب  ــوی )ترکی ــت پرتف ــرای مدیری ــرمایه گذاری ب ــرکت های س ش
دارایــی( خــود در ســهام عدالــت شــرکت های ســرمایه پذیر ســهام 
ــهام  ــرمایه گذاری س ــرکت های س ــون  ش ــاد کان ــه ایج ــت ب عدال
عدالــت اقــدام کــرده بودنــد کــه در ایــن کانــون مدیــران حرفه ای تــر 
ــتند. ــور داش ــم حض ــی ه ــرمایه گذاری بورس ــرکت های س از ش

ــهام  ــای س ــای تعاونی ه ــال 93 اعض ــا س ــه وی، ت ــه گفت ب
و  می کردنــد  انتخــاب  را  ســرمایه گذاری  مدیــران  عدالــت 
مدیــران ســرمایه گذاری هــم نماینــدگان کانــون ســرمایه گذاری 
ــا آن  ــود و ت ــی ب ــت مردم ــی مدیری ــد، یعن را انتخــاب می کردن
ــهام  ــرمایه گذاری س ــرکت های س ــت در ش ــری از دول ــان اث زم
ــه  ای در  ــت مصوب ــد دول ــه بع ــال 93 ب ــا از س ــود ام ــت نب عدال
ــرکت های  ــت ش ــه مدیری ــد ک ــل 44گذران ــی اص ــورای عال ش
ســرمایه گذاری ســهام عدالــت را از کانــون ســرمایه گذاران 
شــرکت های  مدیــران  خــودش  و  گرفتــه  عدالــت  ســهام 
ــردم  ــه م ــن دغدغ ــر ای ــرد بناب ســرمایه گذاری را انتخــاب می ک

ــت. ــت اس ــه درس ــن لحظ ــا ای ــت ت ــهامداران عدال و س
ــا آزادســازی ســهام عدالــت مــردم  وی گفــت: قــرار اســت ب
ــت  ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــود را در ش ــدگان خ نماین
ــرمایه گذاری را  ــران س ــا مدی ــد و آنه ــاب کنن ــتانی انتخ شهرس
ــت از  ــن مدیری ــر ای ــد و بناب ــتانی برگزینن ــرکت های اس در ش
دولــت جــدا شــده و بــه دســت مــردم می افتــد. درســت اســت 
ــم  ــم ک ــا ک ــوده ام ــه کاره ب ــت هم ــت در ســهام عدال ــال دول قب
دولــت پایــش کنــار مــی رود و مدیریــت دســت مــردم می افتــد.

بــه گفتــه وی، قــرار اســت مالکیــت ســهام عدالــت و مدیریت 
دســت مــردم باشــد و مــردم نماینــدگان خــود را در تعاونی هــا 
ــهام  ــرمایه گذاری س ــون س ــرمایه گذاری و کان ــرکت های س و ش

عدالــت انتخــاب کننــد. 
مدیرعامــل اتحادیــه کشــوری تعاونی هــای ســهام عدالــت در 
ــت  ــی ســهام عدال ــی شــرکت های تعاون ــورد اینکــه چــه زمان م
ــرمایه گذاری  ــرکت های س ــت: اال ش ــوند، گف ــورس می ش وارد ب
ــتند.  ــال نیس ــا فع ــده اند ام ــت ش ــورس ثب ــت در ب ــهام عدال س
ــت  ــهام عدال ــتانی س ــرمایه گذاری اس ــرکت س ــده 30 ش در آین
ــد از اینکــه آزادســازی ســهام  ــال می شــوند و بع ــورس فع در ب
عدالــت انجــام شــد، ایــن شــرکت ها بــه نیابــت از مــردم 

ماننــد  می کننــد.  اقــدام  بــورس  در  ســرمایه گذاری  بــه 
ــه االن  ــی ک ــعه مل ــا توس ــر ی ــرمایه گذاری غدی ــرکت های س ش
ــد و فــروش می کننــد. حتــی  ــورس هســتند و ســهام خری در ب
ســهام خــود ایــن شــرکت های ســرمایه گذاری هــم قابــل 

ــود. ــروش خواهــد ب ــد و ف خری
ــه گفتــه وی، اگــر ســهامداران عدالــت روش مدیریــت  ب
غیرمســتقیم را انتخــاب کننــد بــه نفــع آنهــا خواهــد بــود چــون 
هزینــه خریــد و فــروش ســهام بــرای آنهــا کمتــر خواهــد شــد و 

ــد.  ــا را اداره می کن ــه ای ســهام آنه ــت حرف ــک مدیری ی
پاک بیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آنچــه از مدیــران 
ــده ای  ــود ع ــادر می ش ــن متب ــت در ذه ــهام عدال ــی س تعاون
ــازمان  ــوی س ــب جل ــه مرت ــد ک ــت بودن ــراد دارای معلولی از اف
ــا  ــه م ــد ک ــع می کردن ــاد تجم ــازی و وزارت اقتص خصوصی س
ــد  ــه کارمن ــی ک ــیاری از آدم های ــت: بس ــتخدام کنید، گف را اس
شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت بودنــد، حرفــه ای هســتند، 
ــد ممکــن اســت برخــی  ــی کــه درجــه یــک بودن حتــی وکالی
ــم  ــت ه ــا معلولی ــند ام ــه ای باش ــواد و حرف ــیار باس ــا بس آدم ه
داشــته باشــند. همچنیــن کســانی کــه تجمــع می کردنــد 
ــه  ــد ک ــت بودن ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــدان ش کارمن
ــدود  ــی ح ــد و جمعیت ــکار کن ــا را بی ــت آنه ــت می خواس دول
ــه  ــی ک ــوند در حال ــکار ش ــود بی ــرار ب ــری ق ــزار نف ــا 3 ه 2 ت
بــرای ایجــاد هــر شــغل 300 میلیــون تومــان و بــرای مشــاغل 
صنعتــی حتــی 600 میلیــون تومــان بایــد هزینــه انجــام 
ــداد  ــن تع ــک مقطعــی قصــد داشــت ای ــت در ی ــا دول شــود ام

ــد. ــکار کن ــت را بی ــهام عدال ــی س ــرکت تعاون ــدان ش کارمن
مدیــره  هیــأت   اعضــای  گفــت: در  هــم  را  ایــن  وی 
ــانس و  ــد لیس ــت 85 درص ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ش

ــران شــرکت های  ــد و همــه مدی ــرا دارن ــی دکت 10 درصــد حت
تعاونــی ســرمایه گذاری ســهام عدالــت توســط ســازمان بــورس 
ــدای ســهام  ــد شــده اند. ممکــن اســت در ابت ــادار تأیی اوراق به
عدالــت ایــن ایــراد وجــود داشــته امــا بعــد از 12 ســال مدیــران 
ســهام  تعــاون  ســرمایه گذاری  شــرکت های  در  حرفــه ای 

ــد.  ــور دارن ــت حض عدال
وی گفــت: مثــاًل وقتــی کــه تــازه بــه شــرکت ســرمایه گذاری 
ــط 80  ــال 88 فق ــم در س ــران آمدی ــتان ته ــت اس ــهام عدال س
میلیــون تومــان پــول در ایــن شــرکت بــود کــه برخــی مدیــران 
ــت  ــا وجــودی کــه دول ــا ب ــد ام ــرده بودن ــی آن را از بیــن ب قبل
نــداد االن ســرمایه شــرکت  ســرمایه گذاری ســهام  پولــی 
ــت  ــهام عدال ــول س ــه از پ ــدون اینک ــران ب ــتان ته ــت اس عدال
ــران  ــن مدی ــر ای ــیده بناب ــان رس ــارد توم ــه 50 میلی ــردارد ب ب

ــد. ــور دارن ــرکت ها حض ــن ش ــدی در ای توانمن
می شــود  گفتــه  اینکــه  مــورد  در  همچنیــن  پاک بیــن 
می شــوند  حــذف  عدالــت  ســهام  از  تعاونــی  شــرکت های 
گفــت: در حــال حاضــر مشــموالن ســهام عدالــت کــه 49 میلیون 
نفــر هســتند همگــی عضــو شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت 
اســتانی هســتند و هــر کــس بــه میــزان ســهام خــود و معــادل 
ریالــی آن در شــرکت ســرمایه گذاری ســهام عدالــت عضــو 
اســت. اکنــون 361 شــرکت تعاونــی شهرســتانی ســهام عدالــت 
و 30 شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالــت در کشــور 
وجــود دارنــد کــه مــردم بــه انــدازه ســهام خــود در این هــا عضــو 
هســتند. عــده ای ســهام یــک میلیــون تومانــی دارنــد و عــده ای 
ســهام 532 هــزار تومانــی عدالــت دارنــد کــه 6.5 میلیــون نفــر 
ــک میلیــون  ــه ارزش اســمی ی ــت دارای ســهام ب ســهامدار عدال
ــی  ــزار تومان ــهام 532 ه ــردم س ــر م ــا اکث ــتند ام ــی هس تومان

اســمی دارنــد کــه اکنــون ارزش ســهام آنهــا حداقــل 5 میلیــون 
تومــان مــی ارزد و کســانی کــه ســهام یــک میلیونــی دارنــد ارزش 

ــان اســت.  ــون توم آن بیــش از 10 میلی
مدیریــت  روش  عدالــت  ســهامدار  مــردم  گفت: اگــر  وی 
ــرا وقتــی  ــه نفع شــان اســت زی غیرمســتقیم را انتخــاب کننــد ب
ــت  ــهام عدال ــتانی س ــرمایه گذاری اس ــرکت س ــهام از ش ــن س ای
ــر ســهامدار  ــاًل ه ــه می شــود مث ــه قطع جــدا شــود ســهام قطع
ــت از 36 شــرکت بورســی ســهام بســیار کوچــک مثــاًل در  عدال
ــا آن  ــه ب ــد داشــت ک ــار خواه ــا دو ســهم در اختی ــک ی حــد ی
ــت در  ــا اگــر ســهام عدال ــچ کاری انجــام دهــد ام ــد هی نمی توان
ــود  ــع ش ــت تجمی ــهام عدال ــتانی س ــرمایه گذاری اس ــرکت س ش
نماینــدگان آنهــا می تواننــد یــک یــا دو یــا ســه و حتی 4 کرســی 
در هیــأت مدیــره شــرکت های ســرمایه پذیر داشــته باشــند. االن 
در بیمــه دانــا ســه کرســی هیــأت مدیــره، پاالیشــگاه تهــران، 5 
ــار  ــره در اختی ــأت مدی ــه هی ــی هم ــره یعن ــأت مدی کرســی هی
ســهام عدالــت اســت. در ایرالکــو و آلومینیــوم اراک دو کرســی، 
ــی  ــدام 2 کرس ــر ک ــارت ه ــادرات و تج ــت، ص ــای مل در بانک ه
هیــأت مدیــره در پســت بانــک یــک صندلــی ، مــس سرچشــمه 
دو کرســی و بــه صــورت خالصــه بــه ازای هــر 20 درصــد ســهام 
هــر شــرکت یــک کرســی هیــأت مدیــره در اختیــار شــرکت های 

ــود دارد.  ــت وج ــهام عدال ــتانی س ــرمایه گذاری اس س
مدیرعامــل اتحادیــه کشــوری تعاونی هــای ســهام عدالــت 
ــازی  ــازمان خصوصی س ــذاری س ــرح واگ ــت: در ط ــن گف همچنی
اگــر مدیریــت ســهام عدالــت مســتقیم انتخــاب شــود دارنــده ســهام 
نمی توانــد آن را یکجــا بفروشــد، بلکــه مرحلــه بــه مرحلــه این ســهام 
آزاد می شــود امــا اگــر ایــن ســهام در شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی 
ســهام عدالــت باشــد مشــوق هایی بــرای آن در نظــر گرفته می شــود. 

ــرا  ــزرگ اج ــای ب ــوان طرح ه ــرمایه گذاری آن می ت ــد س از 30 درص
کــرد حتــی می تــوان امکانــات رفاهــی بــرای ســهامداران عدالــت در 
نظــر گرفــت و از همــه مهمتــر اینکه کســی که ســهامش در شــرکت 
اســتانی ســهام عدالــت باشــد می توانــد هــر وقــت اراده کــرد ســهام 
خــود را یکجــا بفروشــد و اگــر ســهام را نگــه داشــت ایــن ســهام بــه 
عنــوان وثیقــه وام بانکــی پذیرفتــه می شــود البتــه اگــر حالتــی کــه 
مدیریــت ســهام عدالــت را فــرد در اختیــار می گیــرد آنجــا هــم اگــر 
ســهام خــود را نگــه دارد می توانــد از ســهام خــود بــه عنــوان وثیقــه 

بــرای گرفتــن وام اســتفاده کنــد. 
وی گفــت: در شــرکت های ســرمایه گذاری ســهام عدالــت افــراد 
ــا در روش  ــد ام ــا کاهــش می یاب ــد، هزینه ه ــه ای حضــور دارن حرف
مدیریــت مســتقیم ســهام عدالــت اگر فــرد بخواهد ســهام بفروشــد 

بایــد حــق کارگــزاری را هــم بپــردازد و هزینــه اش بــاال مــی رود.
مدیرعامــل اتحادیــه کشــوری تعاونی هــای ســهام عدالــت در 
برابــر ایــن پرســش کــه مــردم می گوینــد ســود ســهام عدالــت 
ــط  ــال ها فق ــن س ــول ای ــوده و در ط ــم ب ــال ک ــد از 12 س بع
ــتباه  ــور اش ــن تص ــد گفت: ای ــود گرفته ان ــان س ــزار توم 250 ه
اســت بایــد در نظــر بگیرنــد کــه ســهام عدالــت بــه عامــه مــردم 
کــه 532 هــزار تومــان اســمی ارزش دارد از محــل ســود همیــن 
ــهام  ــن س ــت ای ــردم باب ــوده و م ــت ب ــهام عدال ــرکت های س ش
ــی  ــزار تومان ــهام 532 ه ــود س ــن س ــر ای ــد، بناب ــی نداده ان پول
اســمی حــدود 800 هــزار تومــان در ایــن ســال ها بــوده اســت 
ــده  ــتهلک ش ــود مس ــل س ــهام از مح ــود س ــه خ ــون هزین چ
اســت.از طرفــی ارزش امــروز ســهام 532 هــزار تومانــی بیــش از 

5 میلیــون تومــان شــده اســت. 
ــت در  ــهام عدال ــای س ــوری تعاونی ه ــه کش ــل اتحادی مدیرعام
مــورد اینکــه بــه نظــر شــما چــرا تــا کنــون 5 میلیــون نفر ســهامدار 
ــد، گفــت:  ــرای گرفتــن ســود ســهام شــماره شــبا ندادن ــت ب عدال
بســیاری از ســهامداران عدالت افراد مرزنشــین و یا عشــایر هســتند 
ــد کــه  ــا وقــت ندارن ــد ی کــه خیلــی از آنهــا حســاب بانکــی ندارن
شــماره شــبا بگیرنــد بســیاری از آنهــا کــودک هســتند و نمی توانند 
کاری بکننــد بایــد ســازمان خصوصی ســازی از بانک هــا اســتعالمی 
بگیــرد و شــماره شــبا  حســاب یارانــه ای دارنــدگان ســهام عدالــت را 

دریافــت کنــد و ســود آنهــا را واریــز کنــد. 
پاک بیــن همچنیــن در مــورد اینکــه آیــا شــرکت های تعاونــی 
ــهام  ــه ای در س ــت حرف ــک مدیری ــه ی ــد ک ــن را دارن ــت ای ظرفی
عدالــت داشــته باشــند گفــت: اوالً در شــرکت های ســرمایه  گذاری 
عدالــت کــه یــک نهــاد مالــی هســتند مدیــران آن بایــد حرفــه ای 
باشــند و تأییدیــه ســازمان بــورس را هــم بگیرنــد بنابــر ایــن بایــد 
حداقــل امتیازهــای مــورد نظــر ســازمان بــورس را کســب کننــد. 
ثانیــاً ایــن مدیــران بایــد یک تأییدیــه از نهادهــای امنیتــی و وزارت 
اطالعــات دریافــت کننــد و در شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت 
هــم عــالوه بــر ایــن دو مجــوز بایــد یــک تأییدیــه ســوم از ادارات 

تعاونــی سراســر کشــور داشــته باشــند. 
وی ایــن را هــم گفــت: در اساســنامه شــرکت های ســرمایه گذاری 
ســهام عدالــت آمــده اســت می توانند مدیــران حرفــه ای از بیــرون از 
مجموعــه بــکار بگیرنــد و همه مدیــران این شــرکت ها از کارگــزاران 
حرفــه ای بــورس و ســبدگردانان حرفــه ای و یا شــرکت های مشــاوره 
تأمیــن ســرمایه ای حرفــه ای هســتند بنابــر این مــردم هیــچ نگرانی 
ــرمایه گذاری  ــرکت های س ــود در ش ــهام خ ــت س ــت مدیری از باب
اســتانی ســهام عدالــت نداشــته باشــند زیــرا ایــن مدیــران دوره های 

مختلــف بــورس را هــم گذرانده انــد.

30 شرکت استانی سهام عدالت وارد بورس می شوند
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ــی  ــه ط ــالم اینک ــا اع ــت ب ــورای رقاب ــس ش رئی
ــر تعییــن  ــار مختلفــی مبنــی ب روزهــای اخیــر اخب
قیمتهــای جدیــد خــودرو شــنیده مــی شــود، گفــت: 
ــازار نداشــته  ــم ب ــا ســتاد تنظی ــچ توافقــی ب ــا هی م
ــدون هماهنگــی  ــد ب ــم و اگــر قیمــت هــای جدی ای
بــا شــورای رقابــت اعــالم شــود غیــر قانونــی اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، رضــا شــیوا بــا بیــان اینکــه 
در ســال 97 براســاس مــاده 3 ابالغیــه ســران 
ســه قــوه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
ــط  ــرخ و ضواب ــورد ن ــری در م ــه تصمیم گی »هرگون
قیمت گــذاری و تعییــن ســهمیه کاال و خدمــات 
و مقــررات مختلــف در  قوانیــن  به موجــب  کــه 
قــرار  و شــوراهای مختلــف  اختیــار دســتگاه ها 
ــم  ــتاد تنظی ــد س ــه تأیی ــوط ب ــت من ــه اس گرفت
ــاده  ــن م ــب ای ــار داشــت: به موج ــد«، اظه ــازار ش ب
هــر تشــکیالتی نه تنهــا شــورای رقابــت کــه در 
ــد  ــرد، بای ــت می ک ــذاری کاال فعالی ــش قیمت گ بخ
ــم  ــتاد تنظی ــه س ــد ب ــرای تأیی ــتورالعمل ها را ب دس
بــازار ارســال کنــد امــا ایــن مصوبــه بــه هیــچ عنــوان 
ــود. ــت نب ــورای رقاب ــه از ش ــلب وظیف ــای س به معن

وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن ابالغیه، شــورای 
رقابــت دســتورالعمل قیمت گــذاری را بــه ســتاد 
ــذار  ــت: قانون گ ــرد، گف ــال نمی ک ــازار ارس ــم ب تنظی
براســاس مــاده 58 اصــل 44 بــه مــا گفتــه بــود بایــد 
دســتورالعمل قیمت گــذاری را به صــورت مســتقل 
ــا  ــوب قیمت ه ــاس آن چارچ ــا براس ــد ت ــالم کن اع
ــه  ــاده 3 مصوب ــه م ــد از ابالغی ــا بع ــود ام ــن ش تعیی
ــی هماهنگــی اقتصــادی،  ــوا در شــورای عال ســران ق
دســتورالعمل تنظیــم قیمــت بایــد بــرای تأییــد بــه 

ــد. ــال می ش ــازار ارس ــم ب ــتاد تنظی س
رئیــس شــورای رقابــت در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــی  ــی هماهنگ ــورای عال ــه ش ــد از ابالغی ــه ؛ »بع ک
اقتصــادی شــما دســتورالعمل قیمت گــذاری خــود را 
ــر؟«  ــا خی ــد ی ــازار ارســال کردی ــم ب ــه ســتاد تنظی ب
ــر  ــی وزی ــم ول ــا ارســال کردی ــه، م ــار داشــت: بل اظه
ــتباهی  ــت اش ــه برداش ــن ابالغی ــت از ای ــت صنع وق
کــرد و ایــن تصــور به وجــود آمــد کــه قیمت گــذاری 
ــذاری  ــه قیمت گ ــی ک ــا و ارگان های ــوراها، نهاده از ش
می کردنــد گرفتــه شــده اســت. در حالــی که براســاس 
قانــون، شــورای رقابــت مکلف بــه تعیین دســتورالعمل 

قیمــت گــذاری کاالهــای انحصــاری اســت.
ــع  ــا در آن مقط ــه م ــه البت ــان اینک ــا بی  وی ب
ــت  ــی ریاس ــت حقوق ــت و معاون ــوان عدال ــه دی ب
جمهــوری شــکایت کردیــم و در نهایــت تأییــد 
ــون در  ــت براســاس قان ــد شــورای رقاب شــد کــه بای
کاالهــای انحصــاری ورود پیــدا کرده و دســتورالعمل 
قیمــت گــذاری آنهــا را تهیــه کنــد، گفــت: در طــول 
چنــد هفتــه اخیــر بــه مــا اعــالم شــده کــه دســتور 
العمــل قیمــت گــذاری خــودرو را بــه ســتاد تنظیــم 
ــود را  ــتورالعمل خ ــز دس ــا نی ــم، م ــه کنی ــازار ارائ ب
بــه ایــن ســتاد ارائــه کــرده و در جلســات مختلــف 

ــم. ــالم کردی نظــرات خــود را اع
ــه در دو  ــان اینک ــا بی ــت ب ــورای رقاب ــس ش رئی
ــا ســتاد تنظیــم  هفتــه اخیــر مــا هیــچ جلســه ای ب
بــازار نداشــته ایــم، افــزود: بایــد ســتاد تنظیــم بــازار 
دســتورالعمل قیمــت گــذاری شــورای رقابــت را 
بررســی و اگــر ایــرادی داشــت بــه مــا اعــالم کنــد تــا 
اصالحــات الزم را انجــام دهیــم. امــا متأســفانه خبری 
از ایــن موضــوع نیســت و حتــی شــنیده شــده ســتاد 
ــق  ــه تواف ــودرو ب ــت خ ــورد قیم ــازار در م ــم ب تنظی

ــی نیســت. ــن کار قانون ــه ای ــی ک رســیده، در حال
ــا در  ــذاری م ــت گ ــیوا، روش قیم ــه ش ــه گفت ب
ــه  ــی اســت ب بخــش  خــودرو براســاس ســقف قیمت
ــر  ــرای ه ــی ب ــورم بخش ــرخ ت ــق ن ــه مطاب ــوی ک نح
ــه و  ــه قیمــت پای ــه اضاف ــن  ب خــودرو در مــدت معی
لحــاظ کــردن دو متغییــر بهــره وری و کیفیت دســتور 
ــی شــود. ــن م ــذاری خــودرو تعیی العمــل قیمــت گ

 وی بــا اعــالم اینکــه ســتاد تنظیــم بــازار و 
ســازمان حمایــت معتقــد بــه لحــاظ کــردن هزینــه 
تمــام شــده  بــرای قیمــت گــذاری خــودرو هســتند، 
تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد مــا بخشــی از ایــن هزینــه 
هــای تمــام شــده خــودرو مرتبــط بــا هزینــه هایــی 
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــدی اســت ب ــر از کار تولی غی

هزینــه هــا مــورد قبــول مــا نیســت.
ــی  ــه ط ــالم اینک ــا اع ــت ب ــورای رقاب ــس ش رئی
ــر تعییــن  ــار مختلفــی مبنــی ب روزهــای اخیــر اخب
قیمتهــای جدیــد خــودرو شــنیده مــی شــود، گفــت: 
ــازار نداشــته  ــم ب ــا ســتاد تنظی ــچ توافقــی ب ــا هی م
ــدون هماهنگــی  ــد ب ــم و اگــر قیمــت هــای جدی ای
بــا شــورای رقابــت اعــالم شــود غیــر قانونــی اســت.

شیوا : 

اعالم قیمت جدید تخلف است

ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــق و تفحــص از صن ــه تحقی ــس کمیت رئی
ــره  ــدوق ذخی ــه صن ــده ب ــالس ش ــغ اخت ــی از مبال ــت بخش از بازگش

ــر داد .  ــان خب فرهنگی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، جبــار کوچکی نــژاد رئیــس 
ــان  ــا بی ــان، ب ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــص از صن ــق و تفح ــه تحقی کمیت
اینکــه بیــش از 20 متهــم از جملــه تعــدادی از آقازاده هــا در ماجــرای 
اختــالس صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان دســت داشــتند کــه بازداشــت و 
مجــازات هــم شــدند اظهــار داشــت: بخشــی از مبالــغ اختــالس شــده 
کــه رقــم دقیــق آن در اختیــار قــوه قضاییــه اســت بــه صنــدوق ذخیــره 

فرهنگیــان برگشــت.
ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــق و تفحــص از صن ــه تحقی ــس کمیت رئی
ــالس انجــام شــده از  ــق و بررســی اخت ــان اینکــه مراحــل تحقی ــا بی ب
ــده  ــید و پرون ــان رس ــه پای ــال 98 ب ــای س ــدوق در نیمه ه ــن صن ای
جهــت پیگیــری تحویــل قــوه قضائیــه شــد عنــوان کــرد: تــا بــه امــروز 
ــد و  ــخگو بودن ــان در دادگاه پاس ــط و متخلف ــراد مرتب ــیاری از اف بس

ــد. ــر می برن ــه س ــدان ب ــم در زن ــان ه ــادی از آن ــداد زی تع

ــدوق  ــالس از صن ــرنخ اخت ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــژاد ب کوچکی ن
ــان  ــاد آن همچن ــت و ابع ــترده اس ــده و گس ــان پیچی ــره فرهنگی ذخی
ــای  ــه در جاه ــرد: ریشــه بســیاری از مفاســد ک ــح ک ــه دارد تصری ادام
ــده  ــتند در پرون ــوذ داش ــدرت نف ــب ق ــراد صاح ــد و در اف ــر بودن دیگ
ــوه  ــی اســت و ق ــل ردیاب ــان قاب ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــالس از صن اخت

ــد. ــری می کن ــرا را پیگی ــه ماج ــه مرحل ــه ب ــم مرحل ــه ه قضائی
ــوب  ــکاری خ ــس هم ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
ــا کمیتــه تحقیــق و تفحــص از  ــوه قضاییــه ب ــی و بانکــی ق بخــش پول
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: احــکام 
ســنگینی بــرای متهمــان ایــن پرونــده صــادر شــده اســت کــه همگــی 
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــس ب ــه از مجل ــت ک ــاتی اس ــری گزارش ــه پیگی نتیج

ــی بررســی شــد. ــه خوب ارســال و ب
ــه  ــه ب ــی ک ــق مبالغ ــم دقی ــه رق ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب او در پاس
ــغ بازگشــته  صنــدوق بازگشــته چقــدر اســت افــزود: رقــم دقیــق مبال
شــده در اختیــار قــوه قضاییــه اســت؛ از طرفــی بخشــی از ایــن مبالــغ 
ــوان  ــه عن ــره ب ــدوق ذخی ــان در صن ــپرده های فرهنگی ــه س ــق ب متعل
ســهام دار در بانــک ســرمایه و بخشــی دیگــر هــم متعلــق بــه اعتبــارات 

ــوده اســت. ــدوق ب موجــود در خــود صن
ــر  ــزوم تغیی ــر ل ــد ب ــا تأکی ــس ب ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
ــی آن  ــان اصل ــع صاحب ــه نف ــان ب ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــاختار صن س
اظهــار داشــت:  روزی کــه ایــن صنــدوق شــکل گرفــت برخــی آقایــان 
ــی  ــا انحصارطلب ــرده و ب ــل ک ــود تبدی ــخصی خ ــک ش ــه مل آن را ب
ــوان  ــازه ورود و نظــارت بازرســی کل کشــور و دی ــی اج ــی حت مدیریت

ــد. ــه ندادن ــل مجموع ــه داخ ــز ب ــبات را نی محاس

 ردپای آقازاده ها در پرونده مشخص شد 

و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
ــای  ــگاه ه ــز پای ــوع تجهی ــرد: ن ــد ک ــی تاکی خارج
نظامــی آمریــکا در عــراق بــه معنــای نوعــی آرایــش 
نظامــی اســت کــه وضعیتــی خطرنــاک در رابطــه بــا 

ــد.  ــی ده ــکا شــکل م ــران و آمری ای
ــت، حشــمت اهلل فالحــت  ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــا اشــاره بــه اینکــه آمریــکا پایــگاه نظامــی  پیشــه ب
ــز  ــران را تجهی ــرز ای ــری م ــر در 115 کیلومت الحری
مــی کنــد، گفــت: نــوع تجهیــز پایــگاه هــای نظامــی 
آمریــکا در عــراق بــه معنــای نوعــی آرایــش نظامــی 
اســت کــه وضعیتــی خطرنــاک در رابطــه بــا ایــران 
و آمریــکا شــکل مــی دهــد، آمریکایــی هــا تــا زمــان 
حملــه ایــران بــه پایــگاه عیــن االســد آرایــش 
نظامــی در راســتای  تدابیــر منطقــه ای دنبــال مــی 

ــد. کردن
ــاد غــرب و داالهــو در  ــردم اســالم آب ــده م نماین
ــک  ــا ی ــه داد: آنه ــالمی، ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــد ک ــی کردن ــف م ــه را تعری ــر منطق ســری تدابی
ــود و  ــر قلمــداد شــده ب ــن تدبی ــران بخشــی از ای ای
ــکا در  ــی  آمری ــت کل ــتای سیاس ــد در راس ــی ش م

منطقــه ای تعریــف کــرد نــه سیاســت تقابلــی ایــران 
ــکا. و آمری

وی تاکیــد کــرد: از زمانــی کــه بــه پایــگاه 
آمریکایــی حملــه شــد و آمریکایــی هــا حتــی 
ــران را رهگیــری کننــد  نتوانســتند یــک موشــک ای
ــپ  ــای ترام ــه آق ــت ک ــن اس ــاد ای ــه افت ــی ک اتفاق
ــه  حکــم  ــکا از جمل ــی آمری ــن داخل برخــالف قوانی

رئیــس جمهــوری در ســال 2011 میــالدی در 
ــه  ــراق ب ــی از ع ــی آمریکای ــا خــروج نظام ــاط ب ارتب
دلیــل عــدم پذیــرش قانــون کاپیتوالســیون از ســوی 
عــراق، عمــل مــی کنــد و تجهیــزات نظامــی را  در 
خــاک عــراق مســتقر مــی کننــد و ایــن تجهیــزات 
ــه ای  ــت منطق ــرد امنی ــر راهب ــده تغیی ــان دهن نش

ــت. ــران اس ــا ای ــل ب ــرد تقاب ــه راهب ــکا ب آمری

ــور  ــه ط ــرد: ب ــان ک ــس بی ــده مجل ــن نماین ای
مشــخص ســامانه پدافنــد هوایــی پاتریــوت در رأس 
ایــن نقــل و انتقــال یــا تجهیــزات اســت آمریکایــی 
ــه  ــد ک ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــتباه ب ــه اش ــا ب ه
اســت  تــوان موشــکی  ایــران در  برنــده  بــرگ 
ــوان را  ــن ت ــروت ای ــا پاتی ــد ب ــی خواهن ــن م بنابرای

ــد. ــدود کنن مح
فالحــت پیشــه در ادامــه  گفــت: در صورتــی کــه 
در راســتای راهبــرد جنــگ غیــر متقــارن یــا جنــگ 
نامتقــارن بــا ایــران، موضــوع موشــکی فقــط یکــی از 
اولیــن گزینــه هایــی بــود کــه ایرانــی هــا رو کردنــد 
گزینــه هــای مختلــف دارنــد تنهــا کاری کــه صورت 
مــی گیــرد شــاخص تهدیــد تقابــل ایــران و آمریــکا 
افزایــش پیــدا مــی کنــد و گفت وگــو سیاســی بیــن 
ــی  ــوی نظام ــه گفت وگ ــود را ب ــای خ ــرف ج دو ط

مــی دهــد. 
ــت  ــی وسیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ عضـ
خارجـــی مجلـــس تاکیـــد کـــرد: اگـــر آمریکایـــی 
ـــی در  ـــروز یعن ـــا ام ـــالدی ت ـــال 1990 می ـــا از س ه
ـــه  ـــرد منطق ـــر ســـر راهب طـــول 30 ســـال گذشـــته ب
حضـــور خـــود تعریـــف کردنـــد ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــرد  ـــاس راهب ـــال براس ـــی س ـــن س ـــران در ای ـــه ای ک
ـــرد  ـــاده ک ـــود را آم ـــکا خ ـــد آمری ـــا تهدی ـــه ب مقابل
اســـت لـــذا گزینـــه موشـــکی آخریـــن گزینـــه نیســـت 
ـــکا  ـــو آمری ـــن ایران ـــازه بی ـــرد ت ـــگ س ـــدوارم جن امی

ـــرد. ـــکل نگی ش

نماینــده مــردم ایــذه و باغملــک در مجلــس 
گفــت: منابــع مالــی کشــور را بــه شــرکت هایی 
اختصــاص می دهیــم تــا چنــد قوطــی حلبــی 

چرخــدار تولیــد کننــد و مــردم را بکشــند. 
بــه گــزارش فــارس، هدایــت اهلل خادمــی نماینــده 
مــردم ایــذه و باغملــک در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــن علن ــود در صح ــتور خ ــان دس ــق می در نط
ــی در  ــتاوردهای بزرگ ــت:  دس ــار داش ــان اظه پارلم
ــروزی  ــس از پی ــال پ ــد س ــن چن ــرف ای ــور ظ کش
ــر  ــران نوکیســه ب ــا مدی ــه ام ــالب صــورت گرفت انق
امــور اجرایــی کشــور چنبــره زده و نتیجــه عملکــرد 
آنــان فقــر، تنگدســتی، کــودکان خیابانــی و عــادی 

ــالس اســت.  شــدن اخت
ــک  ــان از ی ــروه، منفعت طلب ــن گ ــزود:  ای وی اف
جریــان خاصــی نیســتند. امــروز خبــری از 4.8 
میلیــاردی دالری نیســت و تــازه می خواهنــد 5 

ــد.  ــر بگیرن ــارد دیگ میلی

هیچ کس حق حرف زدن از پرونده کرسنت 
را ندارد 

ــه  ــاره ب ــا اش ــک ب ــذه و باغمل ــردم ای ــده م نماین
پرونــده کرســنت گفــت:  هیــچ کــس جــرات حــرف 
زدن کرســنت را نــدارد و ایــن پرونــده مســکوت مــی 
ــا را  ــنتی ه ــنت، کرس ــدان کرس ــی  منتق ــد حت مان
ــه همیــن دلیــل اســت  ــه صــدارت مــی نشــانند ب ب

مجلــس نهمــی هــا بــه کرســنتی هــا رای دادنــد تــا  
قــرارداد توتــال و آی تــی ســی و توقــف خــط لولــه 
ــاز  ــد. مجلــس دهــم هــم ب ــه وجــود آورن صلــح را ب

ــه کرســنتی هــا رای داد. ب

منابع مالی کشور را صرف تولید قوطی 
حلبی چرخ دار کرده ایم

ــده  ــد ش ــای تولی ــاد از خودروه ــا انتق ــی ب خادم
در خودروســازی داخلــی گفــت: منابــع مالــی کشــور 
ــد  ــا چن ــم ت ــرکت هایی اختصــاص می دهی ــه ش را ب
ــردم را  ــد و م ــد کنن ــدار تولی ــی چرخ ــی حلب قوط

بکشــند.
ــرژی مجلــس خاطــر نشــان  عضــو کمیســیون ان
کــرد: چنــد بــار مقــام معظــم رهبــی فرمودنــد کــه 
ــاری بســیار  ــاری اســت و بیم فســاد اقتصــادی بیم
ــوی  ــد و جل ــئوالن کاری نکردن ــت. مس ــری اس مس
ــا در  ــی آنه ــع مال ــا مناف ــد چــون ب فســاد را نگرفتن

ــود. تضــاد ب
خادمــی اضافــه کــرد: ایــران بــا 8 درصــد منابــع 
دنیــا و 80 میلیــن نفــر جمعیــت حــدود 11 میلیــون 
ــراد  ــاد و اف ــون معت ــن میلی ــین چندی ــیه نش حاش
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در کشــور دارد، ایــن 

کار بــه معنــای عــادت دادن مــردم بــه فقــر اســت.
ــِر  ــد صــد نف ــان چن ــط هم ــرد: فق ــد ک وی تاکی
دولتمــردان و دوستانشــان بــه راحتــی زندگــی مــی 
ــه راحتــی زندگــی  کنــد، از طیــف هــای مختلــف ب
مــی کننــد بــه ســمت طبقاتــی تریــن جامعــه پیــش 
ــری  ــم ره ــام معظ ــح مق ــه نصای ــر ب ــم اگ ــی روی م
ــادی  ــکالت زی ــم مش ــل نکنی ــم و عم ــوش ندهی گ

ــم داشــت. خواهی
ایــن نماینــده مجلــس گفــت: مســئوالن محلــی 
نیــز چــون باالیــی هــا را دیــده انــد بــه جــای کاله 

ســر را مــی برنــد.
ــس  ــات مجل ــت: در انتخاب ــار داش ــی اظه خادم
یازدهــم در خوزســتان افتضــاح بــه بــار آمــد؛ قصــد 
داشــتم کلیــپ هــای آن را بــه نمایــش بگــذارم امــا 
ــت  ــه جمهوری ــن کار را نمــی کنــم چــون آنهــا ب ای
ــم  ــد. مــن چنیــن کاری نمــی کن نظــام لطمــه زدن
ــد. ــگ بودن ــم هماهن ــا ه ــای چــپ و راســت ب مافی

مجلس دهم یکی از بهترین مجلس ها بود
وی بــرای منتخبیــن مجلــس یازدهــم آرزوی 
ــی از  ــم یک ــس ده ــت: مجل ــرد و گف ــت ک موفقی
ــا و وزرا  ــت ه ــر دول ــود اگ ــا ب ــس ه ــن مجل بهتری
بــه کمیســیون هــا فشــار نمــی آوردنــد و وارد نمــی 
شــدند مــی توانســت یکــی از بهتریــن مجلــس هــای 

ــد. ــته باش ــد دوره گذش چن

فالحت پیشه:

تجهیز پایگاه الحریر، تغییر راهبرد امنیت منطقه ای 
آمریکا به راهبرد تقابل با ایران است

منابع مالی کشور را صرف تولید قوطی حلبی چرخ دار کرده ایم 

محمودی شاه نشین:
حدود ۹0 درصد از عملکرد 
نمایندگان شفاف شده است

عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراهای 
مجلــس بــا بیــان اینکه تــا حــدود زیــادی از عملکرد 
ــور- ــت: حض ــت، گف ــده اس ــفاف ش ــدگان ش نماین

ــیاری  ــا و بس ــات، دریافتی ه ــوق، امکان ــاب، حق غی
دیگــر از مــوارد پیرامــون نماینــدگان مشــخص شــده 

اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد محمــودی شــاه 
نشــین، در خصــوص شــفافیت عملکــرد نماینــدگان، 
ــه  ــی ک ــار داشــت: در راســتای خواســت عموم اظه
ایجــاد شــده و تمایــل وکالی ملــت تــا حــدود 90 از 

عملکــرد نماینــدگان شــفاف شــده اســت.
عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراهای 
ــون در  ــرد: اکن ــان ک ــالمی بی ــورای اس ــس ش مجل
ــور- ــدگان، حض ــرد نماین ــفافیت عملک ــتای ش راس

ــیاری  ــا و بس ــات، دریافتی ه ــوق، امکان ــاب، حق غی
ــوارد مشــخص شــده اســت. ــر از م دیگ

ــود  ــث می ش ــا باع ــز بعض ــا نی ــزود: کرون وی اف
ــد و  ــود رای بدهن ــام و قع ــا قی ــدگان ب ــه نماین ک
همیــن امــر نیــز تــا حــدودی موجــب شــفافیت آرا 

ــت. ــده اس ــدگان ش نماین
ــه  ــرای اینک ــه داد: ب ــین ادام ــودی شاه نش محم
و عملکــرد  آرا  بــه صــورت دقیق تــر، شــفافیت 
نماینــدگان ضابطه منــد شــود، مجلــس یازدهــم 
ــردارد  ــی ب ــای مثبت ــن مســیر گام ه ــد در ای می توان
ــات  ــرا در شــعارهای نماینــدگان پیــروز در انتخاب زی
دوره اخیــر، توجــه بــه ایــن موضــوع دیــده می شــد.

نماینــده مــردم شــهریار، قــدس و مــالرد در 
ــی  ــت ارزیاب ــن مثب ــالمی ضم ــورای اس ــس ش مجل
ــت:  ــدگان گف ــرد نماین ــفافیت آرا و عملک ــردن ش ک
ــورای  ــس ش ــم مجل ــه در دوره یازده ــم ک امیدواری
عملکــرد  شــفافیت  کامــل  بصــورت  اســالمی 

نماینــدگان ضابطه منــد و عملــی شــود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
مجازات جایگزین حبس 

در آذربایجان شرقی 80 درصد 
افزایش یافت

ــرقی  ــان شـ ــتری آذربایجـ ــس کل دادگسـ رئیـ
ـــس  ـــن حب ـــازات جایگزی ـــته مج ـــال گذش ـــت: س گف
ـــش از  ـــال 1397 بی ـــه س ـــبت ب ـــتان نس ـــن اس در ای

ـــت. ـــش یاف ـــد افزای 80 درص
بــه گــزارش مهــر، موســی خلیــل اللهــی بــا اعالم 
ــره  ــزار و 875 فق ــداد 8 ه ــدور تع ــر از ص ــن خب ای
ــان  ــتری آذربایج ــس در دادگس ــن حب آرای جایگزی
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــته خب ــال گذش ــرقی در س ش
آمــار در ســال 97 معــادل 4 هــزار و 940 فقــره بــود.

در  گذشــته  ســال  در  داشــت:  اظهــار  وی 
ــره  ــزار و 739 فق ــداد 8 ه ــتان تع ــتری اس دادگس
ــره  ــت، 15 فق ــره دوره مراقب ــدی، 13 فق ــزای نق ج
جــزای نقــدی روزانــه، 99 فقــره الــزام بــه خدمــات 
عمومــی رایــگان و 9 فقــره نیــز ســایر مــوارد بــرای 

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص ــان و مجرم متخلف
ــی  ــس زدای ــه حب ــان اینک ــا بی ــی ب ــل الله خلی
یکــی از رویکردهــای مهــم و محــوری قــوه قضائیــه 
ــا دادگســتری  ــن مبن ــر همی ــادآور شــد: ب اســت، ی
کل آذربایجــان شــرقی تمــام تــالش خــود را بــرای 
ــی  ــای زندان ــه ج ــن ب ــای جایگزی ــال مجازات ه اعم

ــرد. ــه کار می گی ــان ب ــدن مجرم ش
وی اضافــه کــرد: کاهــش جمعیــت کیفــری یکــی 
از مهمتریــن فوایــد حبــس زدایــی و قوانیــن مربــوط 
ــد در  ــه می توان ــت ک ــن اس ــای جایگزی ــه حبس ه ب
ســالم ســازی فضــای عمومــی جامعــه و نیــز تادیــب 

مجرمــان تأثیــر عمیقــی داشــته باشــد.
پایه هــای  تقویــت  و  اصــالح  اللهــی،  خلیــل 
مهــم در  عامــل  را  معنویــت جامعــه  و  اخــالق 
کاهــش بزهــکاری دانســت کــه فرآینــدی زمــان بــر 

و نیازمنــد فرهنــگ ســازی می باشــد.
وی افــزود: ایــن اقدامــات کار ریشــه ای می طلبــد 
ــه  ــود ک ــم ش ــه فراه ــای آن در جامع ــا زمینه ه ت
ــگاران  ــی و خبرن ــانه های گروه ــان رس ــن می در ای
کننــده ای  تعییــن  و  ممتــاز  نقــش  می تواننــد 
ــاالن عرصــه  ــن فع ــی رود ای ــد و انتظــار م ــا کنن ایف
فرهنگــی ضمــن توجــه بــه تهیــه و انتشــار اخبــار و 
گزارش هــای معمــول، در جهــت تقویــت اخالقیــات 
ــم نیــز  ــا هــدف کاهــش جرای ــات جامعــه ب و معنوی

ــد. ــی بردارن ــای اساس گام ه

توییتگردی؛
واکنش قالیباف به انصراف زاکانی 

از کاندیداتوری برای ریاست مجلس

ــردم  ــب م ــده منتخ ــاف نماین ــر قالیب محمدباق
تهــران در مجلــس یازدهــم بــه کنــاره گیــری 
ــش  ــس واکن ــت مجل ــوری ریاس ــی از کاندیدات زاکان

نشــان داد.
ــه گــزارش مهــر، محمدباقــر قالیبــاف نماینــده  ب
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم در 
پیامــی توییتــری بــه کنــاره گیــری زاکانــی از 
کاندیداتــوری ریاســت مجلــس واکنــش نشــان 
ــس کار،  ــس، مجل ــن مجل ــدا ای ــف خ ــه لط داد: »ب
همــکاری و بــرادری در حــل مســائل مــردم خواهــد 

ــود.« ب

امیرآبادی فراهانی:
طرح دو فوریتی شفافیت آرای 

نمایندگان از دستور کار خارج شد 

عضـو هیئت رئیسـه مجلـس از دسـتور کار خارج 
شـدن طـرح شـفافیت آرای نماینـدگان خبر داد. 

احمـد  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
امیرآبـادی فراهانـی، عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس 
دو  طـرح  بررسـی  بـه  اشـاره  بـا  اسـالمی  شـورای 
بنابـر  گفـت:   مجلـس  در  آرا  شـفافیت  فوریتـی 
مصلحـت اندیشـی رئیـس مجلـس و دیگـر اعضـای 
هیئـت رئیسـه قـرار شـد طـرح دو فوریتی شـفافیت 

آرا در مجلـس آینـده مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
او افـزود: اگـر مجلـس دهم بـه شـفافیت آرا رأی 
مـی داد، ایـن شـائبه بـه وجـود می آمـد کـه مجلـس 
دهـم شـفافیت را بـه نماینـدگان مجلـس یازدهم روا 

است. دانسـته 
عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی بیان 
کـرد: بـر اسـاس تصمیـم هیئت رئیسـه قرار شـد که 
هیـچ طـرح دو فوریتـی در مدت زمان  باقـی مانده از 

مجلـس دهم  در دسـتورکار قـرار نگیرد.

نماینده مجلس: 
دولت اجازه مدیریت دالالن بر 

اقتصاد کشور را ندهد

نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا انتقــاد از افزایــش قیمــت برخــی کاالهــا 
ــر  ــد دالالن ب ــازه نده ــت اج ــت: دول ــازار گف در ب

ــد.  ــت کنن ــور مدیری ــاد کش اقتص
بـه گزارش ایرنا، »امیر خجسـته« در نشسـت علنی 
مجلـس شـورای اسـالمی در تذکـری شـفاهی اظهـار 
کـرد: امـروز عـالوه بـر شـرایط سـخت کرونـا در حوزه 
بهداشـتی شـاهد شـرایط کرونای گرانی ها نیز هستیم.

نماینـده مـردم همدان، فامنیـن در مجلس شـورای 
حقـوق  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  اسـالمی 
15درصـدی در سـال جـاری، میـزان تـورم بـاالی اقالم 
موجـود در بـازار قدرت خرید مردم را کاهش داده اسـت.

ــا  ــی ب ــون اساس ــل 90 قان ــیون اص ــو کمیس عض
انتقــاد از اینکــه قیمــت زمیــن و مســکن در حــوزه 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــر ش ــه براب ــه اش 2 و س انتخابی
کــرد: دولــت نبایــد اجــازه مدیریــت دالالن بــر بــازار 

را و اقتصــاد کشــور را بدهــد.
»علـی ادیانـی« نماینده مـردم قائمشهر، سـوادکوه 
شـورای  مجلـس  در  جویبـار  و   سـوادکوه  شـمالی، 
اسـالمی هـم در تذکـری شـفاهی با اشـاره بـه مصوبه 
روز گذشـته صحن علنی مجلس اظهـار کرد: از دولت، 
مجلس، مجمع نمایندگان اسـتان مازندران و اسـتاندار 
مازنـدران برای توسـعه مناطق آزاد اسـتان تشـکر می 
کنـم، بـه ویژه منطقـه آزاد چپکـرود جویبـار ظرفیت 
فوق العاده ای برای توسـعه شهرسـتان جویبار و سـایر 
شهرسـتان های اسـتان مازنـدران ایجـاد خواهـد کرد. 

در راستای دیپلماسی عمومی؛
محموله کیت ایرانی برای تشخیص 

کرونا به آلمان صادر شد

ــت  ــرای تس ــا ب ــخیص کرون ــت تش ــه کی محمول
40 هــزار نفــر از فــرودگاه امــام خمینــی بــه آلمــان 

صــادر شــد.
ـــخیص  ـــت تش ـــه کی ـــر، محمول ـــزارش مه ـــه گ ب
ویـــروس کوویـــد -19 از فـــرودگاه امـــام خمینـــی 
بـــه مقصـــد آلمـــان ارســـال شـــد. ایـــن محمولـــه 
کیـــت تشـــخیص کرونـــا بـــرای تســـت 40 هـــزار 

ـــت. ـــر اس نف
ــد  ــی می افت ــاق در حال ــن اتف ــت، ای ــی اس گفتن
ــا در ایــران، کشــورمان  کــه در ابتــدای شــیوع کرون
نیازمنــد خریــد و یــا اهــدای ایــن قبیــل کیت هــای 
تشــخیصی از دیگــر نقــاط جهــان بــود، بــه طــوری 
ــران  ــه ای ــت ب ــداری کی ــز مق ــت آلمــان نی ــه دول ک

اهــدا کــرد.
ــدان  ــه می ــان ب ــا ورود شــرکت ها دانش بنی ــا ب ام
و تــالش بــرای تأمیــن نیازهــای داخلــی بــرای 
مقابلــه بــا کرونــا، حــاال ایــران توانســته اســت 
ــوری  ــه ط ــده، ب ــا ش ــن کیت ه ــده ای ــادر کنن ص
کــه محمولــه 40 هزارتایــی بــه کشــور پیشــرفته ای 

همچــون آلمــان صــادر می شــود.
روز گذشــته نیــز ایــران 10 هــزار ماســک کــه از 
ســوی مؤسســه حامــی تهیــه شــده بــود بــه ریاســت 

صحــت عامــه والیــت هــرات اهــدا کــرد.
همچنیــن هفتــه گذشــته نیــز جمهوری اســالمی 
ایــران اولیــن محمولــه اهدایــی از پنــج هــزار کیــت 
ــال  ــتان ارس ــه افغانس ــا را ب ــروس کرون ــش وی آزمای

کــرد.
ــروز در  ــز دی ــان نی ــد لبن ــگاه خبــری العه پای
خبــری اعــالم کــرد کــه ایــران کمک هایــی شــامل 
15 دســتگاه تنفــس مصنوعــی، 5 هــزار کیــت 
تشــخیصی، 4 هــزار ماســک N95، یــک تــن مــواد 
ضدعفونــی کننــده، 2 هــزار دســتکش، 2 هــزار 
بســته ماســک معمولــی و دیگــر تجهیــزات پزشــکی 
ــرده  ــان ارســال ک ــه لبن ــا ب ــوده را توســط هواپیم ب

اســت.
ــی  ــن روحان ــالم حس ــن حجت االس ــش از ای پی
رئیــس جمهــور از آمادگــی رهبــران برخــی کشــورها 
ــران  ــا از ای ــای تشــخیص کرون ــد کیت ه ــرای خری ب
ــا  ــا آنه ــی ب ــورت تلفن ــه ص ــه ب ــی ک در گفتگوهای

ــود. ــر داده ب داشــته، خب
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با اصالح موادی از طرح ساماندهی بازار 

خودرو صورت گرفت
تصمیم مهم مجلس برای واردات 

خودروهای هیبریدی

ــرح  ــوادی از ط ــس م ــردم در مجل ــدگان م نماین
ســاماندهی بــازار خــودرو در ارتبــاط بــا واردات 
لــذا  کردنــد،  اصــالح  را  هیبریــدی  خودروهــای 
مصادیــق ایــن خودروهــا توســط وزارت صمــت 

تعییــن مــی شــود. 
ــس  ــدگان مجل ــت، نماین ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
شــورای اســالمی جهــت تامیــن نظــر شــورای 
نگهبــان بــا اصــالح مــاده 4 و حــذف مــاده 7  طــرح 

ــد. ــت کردن ــودرو موافق ــازار خ ــاماندهی ب س
ــر اصــالح  ــه شــرح زی ــاده 4 ب ــن اســاس م ــر ای ب

شــد:
واردات خودروهــای ســواری تمــام برقــی و تمــام 
ــاده 3 در  ــور در م ــدی( مذک ــام هیبری ــی )تم ترکیب
ــط زیســتی و  ــای محی ــی ه راســتای کاهــش آلودگ
ــان  ــا زم ــیلی ت ــای فس ــوخت ه ــرف س ــش مص کاه
ــی  ــه گواه ــت و ارائ ــل از دریاف ــا در داخ ــد آنه تولی

ــاف هســتند. ــودرو مع ــقاط خ اس
ــا را در  ــد آنه ــه تولی ــت زمین ــف اس ــت موظ دول
داخــل بــا آمــاده ســازی زیرســاخت هــای الزم ظــرف 
ــی  ــای مال ــه ه ــد. هزین ــم نمای ــال فراه ــدت 5 س م
ــای  ــل درآمده ــاده از مح ــن م ــرای ای ــی از اج ناش
ــن  ــاده 3 ای ــل م ناشــی از اجــرای حکــم تبصــره ذی
ــای  ــق خودروه ــردد. مصادی ــی گ ــن م ــون تامی قان
تمــام ترکیبــی )تمــام هیبریــدی( توســط وزارت 

ــود. ــی ش ــن م ــارت تعیی ــدن و تج ــت، مع صنع
گفتنــی اســت مــاده 7 طــرح مذکــور در ارتبــاط 
بــا میــزان خســارت خــودرو در صــورت وقــوع 

ــد. ــذف ش ــادف ح تص

رئیس سازمان خصوصی سازی:
واگذاری سهام عدالت

 به جاماندگان ظرفیت قانونی ندارد 

رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا بیــان 
اینکــه واگــذاری مجــدد ســهام عدالــت بــرای 
ــت:  ــدارد، گف ــی ن ــت قانون ــد ظرفی ــموالن جدی مش
ــرخابی ها وارد  ــاه، س ــرداد م ــان م ــم در پای امیدواری
ــرد .  ــا انجــام گی ــرش آنه ــورس شــده و پذی ــازار ب ب
صالــح  علیرضــا  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی پــس از نشســت 
کمیســیون اقتصــادی دربــاره وضعیــت بــازار بــورس 
در جمــع  اقتصــادی،  هــای  بنــگاه  واگــذاری  و 
خبرنــگاران گفــت: هرچــه عرضــه ســهام بنگاه هــای 
دولتــی در بــازار ســرمایه افزایــش یابــد، بــازار 
ــود  ــتر می ش ــهام بیش ــوع س ــده و تن ــر ش ــق ت عمی
ــه  ــبت ب ــداران نس ــردم و خری ــی م ــن نگران بنابرای

ــد. ــش می یاب ــورس کاه ــد ب ــدن رش ــی ش حباب
ــش  ــدد افزای ــت درص ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
عرضــه اولیــه ســهام بنگاه هــای دولتــی اســت،  
ــدوق  ــی صن ــره نویس ــه پذی ــی ک ــزود: از آنجای اف
هــای ســرمایه گــذاری واســطه گری مالــی از امــروز  
آغــاز شــده، تنــوع بخشــی و عمــق بخشــی بــه بــازار 

ســرمایه محقــق می شــود.

بورس  در بلندمدت  مطمئن ترین بازار 
برای سرمایه گذاری است

صالــح بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاری در 
ــوان ادعــا  ــا ریســک همــراه اســت و نمی ت ــورس ب ب
کــرد کــه ایــن بــازار هــر روز 5 درصــد ســود داشــته 
باشــد، اظهــار کــرد: مــردم بایــد بــه عنــوان ســرمایه 
ــا  ــد، مطمئن ــورس بنگرن ــه ب ــدت ب ــد م ــذاری بلن گ
ــرای  ــازار ب ــن ب ــورس  در بلندمــدت  مطمئــن تری ب

ســرمایه گــذاری اســت .
رئیـس سـازمان خصوصی سـازی دربـاره واگذاری 
بـه مردمـی کـه  در سـال 85 جـا  سـهام عدالـت 
ماندنـد، گفـت: در حـال حاضـر تنها اقدامـات مربوط 
در  کـه  مشـموالنی  عدالـت  سـهام  آزادسـازی  بـه 
سـال 85 بـا موافقـت مقـام معظـم رهبـری در زمره 
دارنـدگان ایـن سـهام قـرار گرفتنـد، در حـال انجام 
اسـت، واگذاری مجدد سـهام عدالت برای مشـموالن 

جدیـد ظرفیـت قانونـی نـدارد .
وی همچنیــن دربــاره خصوصی ســازی ســرخابی 
ــا وزیــر ورزش  هــا توضیــح داد: جلســات بســیاری ب
ــان  ــم در پای ــم بتوانی ــزار شــده اســت، امیدواری برگ
ــرخابی ها بــا دارایی هــای جدیــد   مــرداد مــاه، س
وارد بــازار بــورس شــده و پذیــرش آنهــا انجــام 
ــورت  ــتان ص ــا در تابس ــت آنه ــف قیم ــرد .کش گی

ــت. ــد گرف خواه

ــم  ــدور حکـ ــه از صـ ــوه قضائیـ ــخنگوی قـ سـ
ـــرمایه  ـــک س ـــت بان ـــران وق ـــر از مدی ـــی 7 نف قطع

خبـــر داد. 
ـــماعیلی  ـــین اس ـــنیم، غالمحس ـــزارش تس ـــه گ ب
در ادامـــه بیســـت و پنجمیـــن نشســـت خبـــری 
خـــود دربـــاره نتیجـــه بررســـی های 500 هیئـــت 
ـــان را  ـــت زندانی ـــود وضعی ـــرار ب ـــه ق ـــی ک کارشناس
بررســـی کننـــد اظهـــار کـــرد: ایـــن هیئت هـــا در 
15 روز گذشـــته بـــا کار جهـــادی و شـــبانه روزی 
تمـــام پرونده هـــای زندانیـــان در حـــال مرخصـــی 
را  زنـــدان  در  موجـــود  زندانیـــان  برخـــی  و 
به صـــورت دقیـــق و کارشناســـی مـــورد بررســـی 
ـــزان  ـــرم و می ـــوع ج ـــاس ن ـــر اس ـــد و ب ـــرار دادن ق
ـــوه  ـــازات و نح ـــده مج ـــزان باقی مان ـــازات و می مج
رفتـــار در زمـــان حبـــس و مرخصـــی، بـــرای 
یکایـــک ایـــن زندانیـــان تصمیمـــات کارشناســـی 

گرفتـــه شـــده اســـت.
وی افـــزود: جمعیتـــی کـــه بـــه مرخصـــی 
رفتنـــد، 114 هـــزار و 193 نفـــر هســـتند و 
پرونـــده همـــه ایـــن افـــراد و تعـــدادی دیگـــر از 
ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــان م زندانی
ــان  ــا زندانیـ ــاط بـ ــر در ارتبـ ــیار مؤثـ ــدام بسـ اقـ
ـــت  ـــش جمعی ـــت های کاه ـــرای سیاس ـــود. در اج ب
کیفـــری و سیاســـت حبس زدایـــی در ســـال 
گذشـــته، بیـــش از 106 هـــزار حکـــم مجـــازات 
جایگزیـــن حبـــس توســـط همـــکاران مـــا در 

سراســـر ایـــران صـــادر شـــده اســـت.
وی افـــزود: همان طـــور کـــه قبـــاًل گفتیـــم، 
ـــی  ـــت اصل ـــادی اولوی ـــد اقتص ـــا مفاس ـــارزه ب مب
ماســـت و تـــا زمانـــی کـــه فســـاد وجـــود 

داشـــته باشـــد، مبـــارزه قاطـــع و بی امـــان 
ـــه  ـــه ای ادام ـــچ مالحظ ـــدون هی ـــدان ب ـــا مفس ب
ــار  ــاس چهـ ــن اسـ ــر همیـ ــد داشـــت، بـ خواهـ
خبـــر در ارتبـــاط بـــا مبـــارزه بـــا مفاســـد 
اقتصـــادی در اردیبهشـــت امســـال را اعـــالم 

. می کنـــم
بـــا  اضافـــه کـــرد: همزمـــان  اســـماعیلی 
ــژه  ــعبه اول ویـ ــت در شـ ــن نشسـ ــزاری ایـ برگـ
اخاللگـــران  پرونده هـــای  بـــه  رســـیدگی 
اقتصـــادی، 21 نفـــر از متهمـــان اخـــالل در 
نظـــام ارزی کشـــور کـــه بـــا خریـــد و فـــروش 
غیرمجـــاز ارز و خریـــد و فـــروش به صـــورت 
فردایـــی باعـــث اخـــالل در نظـــام ارزی کشـــور 
شـــده بودنـــد، محاکمـــه شـــدند. ایـــن متهمـــان 
ــت  ــروه فعالیـ ــار گـ ــب چهـ ــدام در قالـ ــر کـ هـ
می کردنـــد و در مجمـــوع بیـــش از 48 میلیـــون 

ـــروش  ـــد و ف ـــان خری ـــن متهم ـــط ای دالر ارز توس
شـــده بـــود.

ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه بـــه صـــدور رأی 
محکومیـــت هفـــت نفـــر دیگـــر از متهمـــان 
ــان  ــره فرهنگیـ ــدوق ذخیـ ــرمایه و صنـ بانـــک سـ
اشـــاره کـــرد و گفـــت: تقـــارن ایـــن محکومیـــت 
ـــه  ـــوه قضائی ـــه ق ـــه ای از ناحی ـــم هدی ـــه معل ـــا هفت ب
بـــه ایـــن قشـــر عزیـــز اســـت. در ایـــن ارتبـــاط 
محمدرضـــا خانـــی مدیرعامـــل وقـــت بانـــک ســـرمایه 
ـــادی  ـــام اقتص ـــالل در نظ ـــارکت در اخ ـــرم مش به ج
به صـــورت عمـــده بـــه تحمـــل 20 ســـال حبـــس، 
74 ضربـــه شـــالق، محرومیـــت دائـــم از خدمـــات 
دولتـــی و پرداخـــت جـــزای نقـــدی به مبلـــغ 640 
هـــزار یـــورو و 6 میلیـــارد و 723 میلیـــون ریـــال، 
ـــک  ـــت بان ـــام وق ـــی قائم مق ـــر ضیای ـــن یاس همچنی
ســـرمایه به جـــرم مشـــارکت در اخـــالل در نظـــام 

اقتصـــادی به صـــورت عمـــده بـــه تحمـــل 15 
ســـال حبـــس، 74 ضربـــه شـــالق، محرومیـــت از 
خدمـــات دولتـــی و ضبـــط مجموعـــاً 52 میلیـــارد 
ـــد  ـــراهلل بیرانون ـــرم، خی ـــل از ج ـــوه حاص ـــال وج ری
به جـــرم  ســـرمایه  بانـــک  وقـــت  مدیرعامـــل 
ــه  ــادی بـ ــام اقتصـ ــالل در نظـ ــارکت در اخـ مشـ
ــالق و  ــه شـ ــس، 74 ضربـ ــال حبـ ــل 5 سـ تحمـ
ــن  ــی، بهمـ ــات دولتـ ــم از خدمـ ــت دائـ محرومیـ
ــرمایه  ــک سـ ــره بانـ ــت مدیـ ــو هیئـ ــادم عضـ خـ
به جـــرم مشـــارکت در نظـــام اقتصـــادی بـــه 
تحمـــل 5 ســـال حبـــس، 74 ضربـــه شـــالق، 
ــط  ــی و ضبـ ــات دولتـ ــم از خدمـ ــت دائـ محرومیـ
ـــو  ـــری عض ـــرداد باق ـــال، مه ـــون ری ـــغ 960 میلی مبل
هیئـــت مدیـــره به جـــرم مشـــارکت در اخـــالل در 
نظـــام اقتصـــادی بـــه 5 ســـال حبـــس تعزیـــری، 
ـــات  ـــم از خدم ـــت دائ ـــالق و محرومی ـــه ش 74 ضرب
دولتـــی و پرویـــز احمـــدی مدیرعامـــل وقـــت 
بانـــک ســـرمایه بـــه 5 ســـال حبـــس تعزیـــری، 
ـــات  ـــم از خدم ـــت دائ ـــالق و محرومی ـــه ش 74 ضرب
و مشـــاغل دولتـــی و علیرضـــا حیدرآبادی پـــور 
ـــادی  ـــام اقتص ـــالل در نظ ـــارکت در اخ ـــرم مش به ج
به صـــورت غیابـــی بـــه تحمـــل 12 ســـال حبـــس 
تعزیـــری، محرومیـــت دائـــم از خدمـــات دولتـــی 
و جـــزای نقـــدی به مبلـــغ 4 میلیـــارد و 600 

میلیـــون ریـــال محکـــوم شـــدند.
وی گفـــت: در پرونـــده امامـــی و 20 نفـــر 
دیگـــر نیـــز اخیـــراً کیفرخواســـت صـــادر شـــده 
ــده 20  ــوند و پرونـ ــه می شـ ــه زودی محاکمـ و بـ
نفـــر نیـــز بـــه دادگاه کیفـــری 2 ارســـال شـــده 

اســـت

اسماعیلی:

 صدور احکام قطعی 7 نفر از مدیران وقت بانک سرمایه

عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس از ارائـــه گـــزارش 
ـــس و  ـــه مجل ـــال 97 ب ـــی س ـــت ارز دولت ـــاره وضعی ـــزی درب ـــک مرک بان

ـــر داد.  ـــبات خب ـــوان محاس دی
ـــزارش  ـــه گ ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــد حس ـــارس، محم ـــزارش ف ـــه گ ب
تفریـــغ بودجـــه ســـال 97 دیـــوان محاســـبات کـــه بخشـــی 
ــا  ــه کاالهـ ــی بـ ــاص ارز 4200 تومانـ ــه اختصـ ــوط بـ از آن مربـ
بـــود، اظهـــار داشـــت: بانـــک مرکـــزی پاســـخ ایـــن گـــزارش را 
بـــه ریاســـت جمهـــوری، مجلـــس و دیـــوان محاســـبات ارســـال 
ـــه  ـــه کمیت ـــروز در جلس ـــزارش ام ـــن گ ـــات ای ـــت. جزئی ـــرده اس ک
امـــور عمومـــی کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس بررســـی 

. د می شـــو
ـــه 4.8  ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــه مجل ـــه و بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
ـــک  ـــزارش بان ـــزود: در گ ـــود، اف ـــف ب ـــی بالتکلی ـــارد دالر ارز دولت میلی
ـــه  ـــارد دالر( ب ـــده )31.4 میلی ـــاص داده ش ـــزان ارز اختص ـــزی می مرک
ـــبات  ـــوان محاس ـــزارش دی ـــا گ ـــق ب ـــره را منطب ـــی و غی ـــای اساس کااله

ـــرد. ـــالم ک اع

ـــوان  ـــا دی ـــزی ب ـــک مرک ـــزارش بان ـــالف گ ـــه اخت ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــت: در  ــان داسـ ــت، بیـ ــارد دالر اسـ ــدود 1.6 میلیـ ــبات حـ محاسـ
ـــاص  ـــون دالر ارز اختص ـــدود 830 میلی ـــت؛ 1- ح ـــده اس ـــزارش آم گ
ـــوط  ـــی مرب ـــت. 2- بخش ـــات ارزی اس ـــش خدم ـــه بخ ـــوط ب ـــه مرب یافت
ـــدات آن  ـــه و تعه ـــورت گرفت ـــه واردات ص ـــوده ک ـــی ب ـــه ارز کاالهای ب

انجـــام شـــده اســـت. 3- بـــه میـــزان 1.5 میلیـــارد دالر گـــزارش ارز 
ــی  ــرات حکومتـ ــی و تعزیـ ــتگاه قضایـ ــه دسـ ــه بـ ــاص یافتـ اختصـ
داده شـــده اســـت. 4- 1.8 میلیـــارد دالر ارز اختصـــاص یافتـــه کـــه 
ـــه  ـــوط ب ـــش مرب ـــن بخ ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــور نیام ـــه کش کاالی آن ب
کاالهـــای خـــط تولیـــد کارخانجـــات اســـت کـــه کشـــور مبـــدا بـــه 
ـــال  ـــددا ارز ارس ـــد مج ـــده بای ـــد کنن ـــا تولی ـــرده و ی ـــل نک ـــدات عم  تعه

می کرده که این اتفاق نیفتاده است.
ـــزی در  ـــک مرک ـــه بان ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب ـــده مجل ـــن نماین ای
ـــت،  ـــه اس ـــاص یافت ـــای اختص ـــت ارزه ـــن وضعی ـــی آخری ـــال بررس ح
ـــه  ـــاص یافت ـــارد دالر از ارز اختص ـــت 3.2 میلی ـــرد: در حقیق ـــح ک تصری
ــه 1.6  ــه کاالی مربـــوط بـ ــرده و آورده کـ ــد کـ ــا را تاییـ ــه کاالهـ بـ
میلیـــارد دالر ارز 4200 تومانـــی پرداختـــی بـــه کشـــور وارد نشـــده 

ـــت. اس
ــد از  ــه بعـ ــه و بودجـ ــیون برنامـ ــد: کمیسـ ــادآور شـ ــینی یـ حسـ
اســـتماع و بررســـی گـــزارش بانـــک مرکـــزی، اظهارنظـــر نهایـــی را 

اعـــالم مـــی کنـــد.

ــی  ــاری مبن ــار اخب ــاره انتش ــارت درب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
بــر افزایــش قیمــت کارخانــه ای خــودرو در ســتاد تنظیــم بــازار 
ــه کــرد و گفــت کــه هنــوز تصمیمــی در ایــن زمینــه  ــی ارائ توضیحات

ــت.  ــده اس ــه نش گرفت
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــی وزی ــا رحمان ــت، رض ــزارش خانه مل ــه گ ب
ــی  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــت کمیس ــس از نشس ــارت پ تج
دربــاره انتشــار برخــی اخبــار مبنــی بــر افزایــش چنــد درصــدی قیمــت 
کارخانــه ای خــودرو در ســتاد تنظیــم بــازار، گفــت: در مــاه هــای اخیــر 
بســیاری از محصــوالت صنعتــی و غیرصنعتــی مشــمول افزایــش قیمــت 
ــری  ــم گی ــاره موضــوع مذکــور تصمی ــازار درب ــم ب شــدند. ســتاد تنظی
نکــرده امــا هــر تصمیمــی براســاس ضوابــط و فرمــول هــای مشــخص 

خواهــد بــود.
ــازار نماینــده  وی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه در ســتاد تنظیــم ب
14 دســتگاه و NGO هــای حمایــت از مصــرف کننــده حضــور دارنــد،  
تعییــن قیمــت خــودرو در ایــن ســتاد مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

ــه افزایـــش قیمـــت  ــه ایـــن پرســـش کـ رحمانـــی در پاســـخ بـ
ـــون  ـــرد: تاکن ـــار ک ـــت، اظه ـــیده اس ـــه ای رس ـــه نتیج ـــه چ ـــودرو ب خ
ـــت  ـــه دس ـــه ب ـــان نتیج ـــر زم ـــده ه ـــالم نش ـــاره اع ـــن ب ـــری در ای خب

ـــود. ـــی ش ـــالم م ـــد اع آی

ــت: در  ــودرو، گف ــه ای خ ــی کارخان ــی گران ــش بین ــاره پی وی درب
ســال 97 خودروســازان افزایــش قیمتــی نداشــتند امــا بــازار تالطمــات 
ــال  ــت در س ــرر اس ــا مق ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــت، براس ــیاری داش بس
جــاری تیــراژ تولیــد بیشــتر شــود، اگــر تولیــد افزایــش یابــد بســیاری 

از مشــکالت رفــع مــی شــود.
ــت از  ــازمان حمای ــه داد: س ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــرده و آن را  ــت ک ــدارک را دریاف ــل م ــا قب ــاه ه ــده از م ــرف کنن مص
مــورد بررســی قــرار مــی دهــد، بــه طــور قطــع وزارت صنعــت، معــدن 

ــه باشــد. ــد تصمیمــات  منصفان ــی کن ــالش م ــق ت ــا نظــارت دقی ب

عضــو کابینــه دوازدهــم تصریــح کــرد: بایــد واقعیــت را پذیرفــت، در 
دوره ای کاالهــا بــا ارز 4200 تومانــی وارد مــی شــد امــا از آنجایــی کــه 
در حــال حاضــر ارز موردنیــاز بــرای واردات برخــی کاالهــا از دولتــی بــه 

نیمایــی تبدیــل شــده اســت، گرانــی دور از انتظــار نیســت.
ــا،  ــه و تقاض ــرد: عرض ــه ک ــارت اضاف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
قیمــت خــودرو در بــازار را تعییــن مــی کنــد و تــالش اســت بــا افزایــش 

تولیــد مشــکالت موجــود رفــع شــود.
وی در تشــریح نشســت امــروز کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد 
ــای وزارت  ــه ه ــا و برنام ــادی کرون ــار اقتص ــی آث ــت: بررس ــی، گف مل
صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای جهــش تولیــد دســتورکار ایــن جلســه 

بــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران ظرفیــت خوبــی بــرای تولیــد در بخــش 
هــای معــدن و مســکن دارد، اضافــه کــرد: تامیــن مالــی و ســرمایه در 
ــد  ــن مشــکل پیــش روی تولی ــی تری گــردش واحدهــای تولیــدی اصل

اســت.
رحمانــی بــا بیــان اینکــه خــودرو، لــوازم خانگــی و پوشــاک از جملــه 
بازارهــای مــورد اســتقبال مــردم هســتند، اضافــه کــرد: بایــد عــالوه بــر 
ــی  ــه دســت گرفتــن بازارهــای جهان ــه دنبــال ب ــازار داخــل ب تامیــن ب

نیــز باشــیم.

بانک مرکزی گزارش 4.8 میلیارد ارز گم شده را به مجلس داد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ستاد تنظیم بازار تصمیمی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو نگرفته است

معــاون وزیــر اقتصــاد در مکاتبــه ای بــا دژپســند، 
ــوری  ــت حض ــراز هوی ــزام اح ــذف ال ــتار ح خواس
ــازار ســرمایه می شــوند،  ــرای اشــخاصی کــه وارد ب ب

شــد. 
ــوی  ــان دهن ــد دهق ــزارش تســنیم،  محم ــه گ ب
ــنهاداتی را در  ــاد پیش ــر اقتص ــا وزی ــه ای ب در مکاتب
خصــوص تســهیل فراینــد ورود متقاضیــان بــه بــازار 

ســرمایه مطــرح کــرد. 
در ایــن مکاتبــه آمــده اســت،در راســتای اهــداف 
ترســیم شــده بــرای ســال جهت تولیــد ایــن معاونت 
اقــدام بــه شناســایی مقــررات مختلــف در حوزه هــای 
ــه  ــر مجموع ــای زی ــوزه ه ــوص ح ــف در خص مختل
وزارت اقتصــاد و از جملــه بــازار ســرمایه بــه عنــوان 

موتــور محــرک تولیــد در کشــور نمــوده اســت.
ــی  ــاس بررس ــر اس ــاند ب ــی رس ــتحضار م ــه اس ب
ــش و  ــات پای ــی مطالع ــز مل ــه در مرک ــورت گرفت ص
ــذف  ــت ح ــن معاون ــب و کار ای ــط کس ــود محی بهب
ــرای اشــخاصی کــه  ــزام احــراز هویــت حضــوری ب ال
وارد بــازار ســرمایه مــی شــوند بــا توجــه بــه زمــان و 
هزینــه ای کــه بایــد توســط شــخص در ایــن خصوص 
در گــردد مــی توانــد ضمــن تســهیل فراینــد ســبب 
ایجــاد انگیــزه بــرای ورود افــراد جدیــد بــه ایــن بــازار 

در جهــت رونــق هــر چــه بیشــتر و عمــق بخشــی بــه 
ــری  ــم گی ــی ه ــالوه در شــرایط فعل ــه ع آن شــود ب
ــوری  ــه حض ــه مراجع ــاز ب ــع نی ــا رف ــروس کرون وی
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــد در پیشــگیری از ش ــی بلن گام
و باعــث افزایــش رضایتمنــدی عمومــی خواهــد شــد.

ضرورتی برای احراز هویت حضوری باقی 
نمانده است

در ادامــه ایــن نامــه آمــده اســت در حــال حاضــر 

بــا توجــه بــه ســرویس هــای برخــط احــراز هویــت 
ــات  ــع اطالع ــامانه جام ــده در س ــه ش ــه کار گرفت ب
ــتی  ــجلی کدپس ــخصات س ــل مش ــتریان از قبی مش
ســرویس شــاهکار )تطبیــق شــماره تلفــن همــراه و 
شــماره ملــی شــخص از طریــق وزارت ارتباطــات( و 
ــه شــخص  ــق شــماره حســاب بانکــی ب کنتــرل تعل
ــراز  ــرای اح ــی ب ــزی ضرورت ــک مرک ــق بان از طری
هویــت حضــوری باقــی نمــی مانــد چــرا کــه عــالوه 
ــخصی  ــات ش ــی قطع ــت الکترونیک ــراز هوی ــر اح ب

کــه دارای حســاب بانکــی اســت یکبــار در بانــک بــه 
صــورت حضــوری احــراز هویــت شــده و مســتندات 

ــده اســت. ــه اخــذ گردی الزم ســجلی از وی ب
در ادامـــه تاکیـــد کـــرده و موافقـــت شـــفاهی 
ــفانه  ــالح متاسـ ــن اصـ ــا ایـ ــورس بـ ــازمان بـ سـ
تبصـــره 3 مـــاده 91 آییـــن نامـــه اجرایـــی مـــاده 
14 الحـــاق قانـــون مبـــارزه بـــا پولشـــویی هیـــات 
ــورس  ــازار بـ ــان  بـ ــازه ورود متقاضیـ ــران اجـ وزیـ
ــد و  ــوری نمی دهـ ــت حضـ ــراز هویـ ــدون احـ را بـ
ـــاب  ـــه ارب ـــه ب ـــات پای ـــه خدم ـــی دارد ارائ ـــان م بی
رجـــوع  توســـط اشـــخاص مشـــمول بـــه صـــورت 
غیـــر حضـــوری ممنـــوع اســـت هـــر چنـــد مـــاده 
ــا  ــارزه بـ ــررات مبـ ــت مقـ ــتورالعمل رعایـ 6 دسـ
ـــرمایه  ـــازار س ـــی ب ـــات الکترونیک ـــویی در خدم پولش
ـــان  دارد  ـــویی اذع ـــا پولش ـــارزه ب ـــی مب ـــورای عال ش
ـــا  ـــی ب ـــورت الکترونیک ـــه ص ـــتری ب ـــایی مش شناس
ــازمان  ــد سـ ــورد تاییـ ــایی مـ ــای شناسـ ــزار هـ ابـ
ــناد و  ــال اسـ ــا ارسـ ــه یـ ــایی اولیـ ــرای شناسـ بـ
ــع  ــل بالمانـ ــایی کامـ ــرای شناسـ ــدارک الزم بـ مـ
اســـت؛ تبصـــره 3 فـــوق االشـــاره بـــا توجـــه بـــه 
اینکـــه مصوبـــه هیـــات وزیـــران اســـت ارجحیـــت 

دارد.

درخواست از وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف آیین نامه مبارزه با پولشویی در بورس 

مردم هیجانی به بازار بورس 
واردنشوند

رئیـــس کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد 
ــازار  ــه بـ ــردم بـ ــی مـ ــت: ورود هیجانـ ــی گفـ ملـ
ــهام  ــی ارزش سـ ــب افزایـــش حبابـ ــورس موجـ بـ
خواهـــد شـــد کـــه ایـــن امـــر موجـــب ســـقوط 

می شـــود. ســـهام  ارزش 
بـــه گـــزارش مهـــر، حمیدرضـــا فوالدگـــر، 
ـــد  ـــت: بای ـــت، گف ـــهام عدال ـــازی س ـــاره آزاد س درب
ـــت  ـــر تقوی ـــای دیگ ـــار بازاره ـــرمایه در کن ـــازار س ب
ـــی  ـــازار پول ـــکالتی در ب ـــه مش ـــی ک ـــا زمان ـــود ت ش
ـــر مشـــکل  ـــا ه ـــا ی ـــاری کرون ـــی ناشـــی از بیم و بانک
دیگـــری ایجـــاد می شـــود، بـــازار ســـرمایه بتوانـــد 
ــازار ســـرمایه  ــته باشـــد. بـ جایـــگاه خوبـــی داشـ
می توانـــد در راســـتای ســـرمایه گـــذاری و حفـــظ 
ارزش پـــول خانـــوار بـــه مـــردم کمـــک کنـــد و 
موجـــب می شـــود کـــه مـــردم ســـرمایه های 
ــرب وارد  ــد و مخـ ــای غیرمولـ ــود را در بازارهـ خـ

نکننـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم نبایـــد بـــه 
ـــازار  ـــن ب ـــتاب زده وارد ای ـــی و ش ـــورت هیجان ص
ـــن  ـــه ای ـــرای ورود ب ـــد ب ـــردم بای ـــزود: م ـــوند، اف ش
بـــازار بـــا صاحبنظـــران مشـــورت کننـــد و بـــه 
ــت  ــت فعالیـ ــا دقـ ــده و بـ ــه شـ ــورت مطالعـ صـ

کننـــد.
نماینـــده مـــردم اصفهـــان در مجلـــس گفـــت: 
ـــب  ـــورس موج ـــازار ب ـــه ب ـــردم ب ـــی م ورود هیجان
افزایـــش حبابـــی ارزش ســـهام خواهـــد شـــد 
ــهام  ــقوط ارزش سـ ــب سـ ــر موجـ ــن امـ ــه ایـ کـ

. می شـــود
فوالدگـــر بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم تقویـــت بـــازار 
ـــر و  ـــا تدبی ـــد ب ـــردم بای ـــت: م ـــار داش ـــرمایه، اظه س

ـــوند. ـــازار ش ـــن ب ـــت وارد ای دق

نماد شستا در بورس بازگشایی شد 

نمــاد ســهام شســتا در بــورس بعــد از چنــد روز 
وقفــه، بازگشــایی شــد. 

ــاد  ــوان، نم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــا رشــد  شســتا در بــورس بعــد از چنــد روز وقفــه ب
بیــش از 10 درصــدی قیمــت بازگشــایی شــد ایــن 
نمــاد بــا و صــف خریــد 324 میلیونــی همــراه اســت.

معامــالت نمــاد شســتا توانســت شــاخص را 327 
واحــد مثبــت کنــد.

ســـهام شســـتا بـــه دلیـــل نوســـان بیـــش از 
50 درصـــد بـــرای برگـــزاری کنفرانـــس اطـــالع 
ـــه  ـــس از ارائ ـــه پ ـــود ک ـــده ب ـــف ش ـــانی متوق رس
ــایی  ــددا بازگشـ ــر مجـ ــد ناظـ ــزارش و تاییـ گـ

ـــد. ش

افزایش حقوق کارکنان قرارداد 
کار معین منتفی است

ســازمان اداری اســتخدامی اعــالم کــرد: حقــوق و 
مزایــای کارکنــان قــرارداد انجــام کار معیــن معــادل 
80 درصــد حقــوق و مزایــای کارکنــان پیمانــی 
همتــراز تعییــن شــده و تغییــر آن در حــال حاضــر، 

امکانپذیــر نیســت.
ــری  ــاه نظ ــی ش ــت عل ــر، هم ــزارش مه ــه گ ب
نظام هــای  و  مشــاغل  مدیریــت  امــور  رئیــس 
ــوص  ــتخدامی در خص ــازمان اداری اس ــت س پرداخ
ــوق نیروهــای قــرارداد کار  تقاضــای افزایــش حق
ــع  ــت و مناب ــت مدیری ــوی معاون ــه از س ــن ک معی
ــود، اعــالم  وزارت جهــاد کشــاورزی مطــرح شــده ب
ــر اســاس بخشــنامه شــماره 713818  کــرد کــه »ب
ــای  ــوق و مزای ــازمان، حق ــن س ــورخ 98.12.7 ای م
کارکنــان قــرارداد انجــام کار معیــن معــادل 80 
درصــد حقــوق و مزایــای کارکنــان پیمانــی همتــراز 
ــر  ــال حاض ــر آن در ح ــت و تغیی ــده اس ــن ش تعیی

ــت.« ــر نیس امکانپذی

اقتصاد

شکر در بازار فراوان است 

رئیـــس اتحادیـــه خواربـــار و فـــروش همـــدان 
گفـــت: کمبـــود شـــکر دربـــازار همـــدان وجـــود 

نـــدارد. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
مجیـــد توقیـــری، رئیـــس اتحادیـــه خواربـــار 
ــایعات  ــه شـ ــاره بـ ــا اشـ ــدان بـ ــروش همـ و فـ
ــتان  ــکر در اسـ ــود شـ ــورد کمبـ ــود در مـ موجـ
اســـتان  در  شـــکر  کـــرد:  بیـــان  همـــدان 
ـــاز  ـــن نی ـــرای تامی ـــی ب ـــدازه کاف ـــه ان ـــدان ب هم
خانوار هـــا موجـــود اســـت و کمبـــودی در ایـــن 

ــدارد. ــود نـ ــه وجـ زمینـ
ـــوار  ـــاز خان ـــورد نی ـــکر م ـــه ش ـــان اینک ـــا بی او ب
ـــن  ـــی تامی ـــدازه کاف ـــه ان ـــارک رمضـــان ب ـــاه مب در م
ـــی در  ـــه دولت ـــکر یاران ـــرد: ش ـــان ک ـــت، بی ـــده اس ش
ــزار و  ــت 5 هـ ــه قیمـ ــی بـ ــته های 900 گرمـ بسـ
ـــه  ـــی ب ـــو گرم ـــک کیل ـــته های ی ـــان و بس 400 توم
ـــوار  ـــاز خان ـــرای نی ـــان ب ـــزار و 900 توم ـــت 5 ه قیم

ـــت. ـــود اس ـــازار موج در ب
رئیـــس اتحادیـــه خواربـــار و فـــروش همـــدان 
ـــکر  ـــن ش ـــان 100 ت ـــارک رمض ـــاه مب ـــت:در م گف
یارانـــه دولتـــی در بســـته هـــای  900 گرمـــی و 
ــده  ــع شـ ــتان  توزیـ ــی در اسـ ــو گرمـ ــک کیلـ یـ

اســـت.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد:  ب ـــان ک ـــه بی ـــری در ادام توقی
ـــورت  ـــه ص ـــکر ب ـــع ش ـــروش و توزی ـــا ف ـــیوع کرون ش

ـــت. ـــوع اس ـــه ای ممن فل
ـــه  ـــازار ب ـــی آزاد در ب ـــکر صنعت ـــه داد:  ش او ادام
قیمـــت 6 هـــزار 400 تـــا 6 هـــزار و 500 تومـــان 

ـــت. ـــود اس موج

دلنوشته

روزی 
تو
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برای

همیشه ،
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40 هزار مگاوات را گذراند

ــت  ــه دوم اردیبهش ــور در نیم ــرق کش ــرف ب مص
مــاه از مــرز چهــل هــزار مــگاوات گذشــته و بــه 40 

هــزار و 335مــگاوات رســید. 
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس آمــار اعالمــی 
ــران،  ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــوی ش از س
میــزان مصــرف بــرق شــب گذشــته کشــور نســبت 
ــش  ــگاوات افزای ــال 10 م ــابه پارس ــدت مش ــه م ب
ــزان  ــی می ــازه زمان ــن ب دارد.ســال گذشــته در همی

ــود . ــگاوات ب ــزار و 325 م ــل ه ــرف چه مص
ــع  ــرق توســط صنای همچنیــن میــزان مصــرف ب
شــب گذشــته بــه رقــم چهــار هــزار و 891 مــگاوات 
ــزار و  ــز 3 ه ــا نی ــروگاه ه ــره نی ــش یافت.ذخی افزای

749مــگاوات گــزارش شــده اســت.
میــزان بــرق تولیــد شــده از محــل انــرژی هــای 
تجدیــد پذیــر نیــز دو هــزار و 954 مــگاوات اســت.

نیمــه نخســت اردیبهشــت مــاه نیــز یکبــار دیگــر 
ــرق از مــرز چهــل هــزار مــگاوات  میــزان مصــرف ب

عبــور کــرده بــود.
ایــن میــزان مصــرف بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز 
ــه نظــر  ــم ب ــه داری ــر ســال فاصل ــای گرمت ــا روزه ب
ــه دلیــل شــیوع بیمــاری  ــد اگرچــه ب ــاد مــی آی زی
کرونــا پیش بینــی شــده بــود کــه بــا فروکــش 
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــور می ــوج آن در کش ــردن م ک

ــد ــش یاب افزای

کشف لوازم یدکی موتورسیکلت و 
کولر گازی قاچاق در جلفا 

فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجان شــرقی از 
ــه  ــا ب ــتان جلف ــاق کاال در شهرس ــار قاچ ــف انب کش

ــر داد.  ــال خب ــارد ری ارزش 25 میلی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، عبــدی 
ــت:  ــی اســتان آذربایجان شــرقی گف ــده انتظام فرمان
ــه  ــوی محمول ــر دپ ــی کســب خبــری مبنــی ب در پ
ــا،  ــهر جلف ــاری در ش ــاق در انب ــی قاچ ــوازم یدک ل
ــار  ــایی انب ــس از شناس ــا پ ــی جلف ــوران انتظام مام
موردنظــر، در بازرســی از ایــن محــل مقادیــری 
ــرگازی  ــیکلت و کول ــی موتورس ــوازم یدک ــادی ل زی
ــار  ــف و چه ــی کش ــوز گمرک ــد مج ــاق و فاق قاچ

ــد. ــتگیر کردن ــه دس ــن رابط ــم در ای مته
او بــا بیــان اینکــه کارشناســان ارزش کاالی 
ــد،  ــرآورد کرده ان ــال ب ــارد ری ــوفه را 25 میلی مکش
افــزود: متهمــان قصــد توزیــع ایــن محمولــه قاچــاق 
ــس  ــوران پلی ــط مام ــه توس ــتند ک ــازار را داش در ب

ــدند. ــی ش ــرا معرف ــه دادس ــتگیر و ب ــی دس آگاه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان 
شرقی خبر داد

آغاز »طرح توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار« در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز

ــرقی از  ــان ش ــتانداری آذربایج ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــر کل ام مدی
آغــاز فــاز اول »طــرح توانمندســازی فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی زنــان 
ــوار در ســکونتگاه های غیررســمی شــهر تبریــز« خبــر داد.  سرپرســت خان
بــه گــزارش ایســنا، رقیــه صــادق زاده در جلســه ای بــا حضــور مدیرکل 
امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری و مدیــران دفاتــر تســهیل گــری و 
توســعه محلــی شــهر تبریــز، بــر لــزوم توانمندســازی فرهنگــی، اجتماعــی 
ــز  ــهر تبری ــیه ش ــوار در محــالت حاش ــان سرپرســت خان و اقتصــادی زن

تاکیــد کــرد.
ــی،  ــازی فرهنگ ــرح توانمندس ــاز اول »ط ــاز ف ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
اجتماعــی و اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار در ســکونتگاه های 
غیررســمی شــهر تبریــز«، گفــت: ارائــه آموزش هــای الزم بــرای مهــارت 
آمــوزی و اشــتغال، ایجــاد انگیــزه، اعتمــاد بــه نفــس و توجــه بــه بــازار از 

ــت. ــرح اس ــن ط ــای ای اولویت ه
ــان  ــور زن ــت ام ــا مشــارکت معاون ــن طــرح ب ــه ای ــان این ک ــا بی وی ب
ــای  ــزود: فعالیت ه ــت، اف ــده اس ــه ش ــوری تهی ــت جمه ــواده ریاس و خان
مــورد نظــر در ایــن برنامــه، براســاس فعالیت هــای پیــش بینــی شــده در 
برنامــه ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده اســتان و بــا تاکیــد بــر مشــاغل 

خانگــی زنــان سرپرســت خانــوار اجــرا خواهــد شــد.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی 
انجام شد؛

آغاز عملیات ساخت ۱000 واحد 
مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند

ــات  ــور، عملیـ ــتان کشـ ــا 11 اسـ ــان بـ همزمـ
ــژه  ــکن ویـ ــد مسـ ــزار واحـ ــاخت  هـ ــی سـ اجرایـ
ـــاون  ـــتور مع ـــا دس ـــرقی ب ـــان ش ـــان آذربایج فرهنگی
ـــاز  ـــهند آغ ـــد س ـــهر جدی ـــور در ش ـــس جمه اول رئی

ـــد. ش
ـــتان  ـــا 11 اس ـــان ب ـــر، همزم ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــکن  ـــد مس ـــزار واح ـــی ه ـــات اجرای ـــور، عملی کش
ـــه  ـــهند ب ـــد س ـــهر جدی ـــتان در ش ـــان اس فرهنگی
دســـت اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی آغـــاز 

ـــد. ش
ایـــن مراســـم بـــه صـــورت ارتبـــاط تصویـــری 
ـــور  ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــا مع ـــی ب ـــو کنفرانس ویدئ
ـــان،  ـــارس، اصفه ـــران، ف ـــتان های ته ـــان در اس همزم
خوزســـتان، آذربایجـــان شـــرقی، کهگیلویـــه و 
ـــزی،  ـــان، مرک ـــوی، اصفه ـــان رض ـــد، خراس بویراحم
بوشـــهر و زنجـــان بـــه صـــورت همزمـــان برگـــزار 

ـــد. ش
ــب  ــان در قالـ ــکن فرهنگیـ ــی مسـ ــرح ملـ طـ
تفاهم نامـــه منعقـــد شـــده میـــان وزارت خانه هـــای 
ــی  ــرورش اجرایـ ــوزش و پـ ــازی و آمـ راه و شهرسـ
می شـــود کـــه ســـهم فرهنگیـــان آذربایجـــان 

شـــرقی از ایـــن طـــرح، هـــزار واحـــد اســـت.
ــد  ــهر جدیـ ــوم شـ ــاز سـ ــا در فـ ــن واحدهـ ایـ
ــاحت 36  ــه مسـ ــی بـ ــه زمینـ ــهند و در قطعـ سـ
هـــزار مترمربـــع احـــداث می شـــوند کـــه در 
مجمـــوع شـــامل 108 هـــزار مترمربـــع زیربنـــای 

ــود. ــد بـ ــی خواهـ ــکونی و خدماتـ مسـ

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ 
تبریز خبر داد:

اجرای دیوار سنگی ۵ متری
 در الیۀ نهائی مهران رود 

معــاون فنــی و عمرانــی منطقــه 1 تبریــز از 
ــی  ــه نهائ ــری در الی ــنگی 5 مت ــوار س ــرای دی اج

مســیر مهــران رود خبــر داد. 
بـــه گـــزارش شـــهریار، رامیـــن نصـــراهلل پـــور 
افـــزود: پـــروژه مهـــم و اساســـی اجـــرای دیـــوار 
ســـنگی داخـــل مهـــران رود حدفاصـــل پـــل 
بـــازار جواهـــر تـــا ایســـتگاه اســـتاد شـــهریار کـــه 
ــاز  ــد وارد فـ ــه می باشـ ــرای منطقـ ــت اجـ در دسـ

جدیـــد عملیاتـــی شـــد.
در جهــت  پــروژه  ایــن  اهمیــت  گفــت:  وی 
ــا  ــح آنه ــت صحی ــطحی و هدای ــای س ــرل آبه کنت
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد و بــا اجــرای دیــوار 
5 متــری در الیــۀ نهائــی داخــل مهــران رود شــاهد 

ــم. ــده ای ــد آن ش ــاز جدی ف
ــر در  ــن ام ــون ای ــم اکن ــزود :ه ــور اف ــراهلل پ نص
داخــل مهــران رود تــداوم داشــته و در قالــب پــروژه 
ســاماندهی مهــران رود در محــدوده مذکــور انجــام 

مــی یابــد.

شهر و شورا

ــالمی  ــورای اس ــری ش ــیون کارگ ــس فراکس رئی
نیــرو  تامیــن  پرســنل  از  گفــت:  تبریــز  شــهر 
می خواهــم تــا هیــچ قــراردادی بــا شــرکت های 

ــد.  ــا نکنن ــرو امض ــن نی تامی
ــزی  ــم صادق زاده تبری ــارس، کری ــزارش ف ــه گ ب
ــز و  ــه بخشــنامه جدیــد شــهردار تبری در واکنــش ب
ــران  ــرارداد کارگ ــد ق ــام وی در خصــوص عق قائم مق
و پرســنل تامیــن نیــرو هــر منطقــه و ســازمان 
ــن  ــه تامی ــرکت های متفرق ــا ش ــز ب ــهرداری تبری ش
ــت  ــل وضعی ــود تبدی ــرار ب ــت: ق ــار داش ــرو  اظه نی
ــه  ــز در هفت ــهرداری تبری ــرو ش ــن نی ــنل تامی پرس
کارگــر رونمایــی شــود ولــی متاســفانه در ایــن 
هفتــه شــاهد تنــزل ثبــات قــراردادی ایــن عزیــزان 

ــم. بودی
ــا  ــه کرون ــال ب ــرا ابت ــرد: ظاه ــان ک وی خاطرنش
باعــث شــده شــهردار تبریــز قول هــای خــودش را از 
یــاد ببــرد، چراکــه وی بارهــا بــه تمــام اعضــا شــورا 
ــت  ــت کاری در جه ــل وضعی ــول تبدی ــنل ق و پرس
ــت  ــا عدال ــوام ب ــی ت ــت مال ــغلی و امنی ــت ش امنی

ــود. ــی  داده ب اجتماع

پشت پرده شرکت های تامین نیرو را افشا می کنم
ایـــن عضـــو هیـــات رئیســـه شـــورای اســـالمی 
ـــکوت  ـــاد از س ـــن انتق ـــن ضم ـــز همچنی ـــهر تبری ش

رئیـــس شـــورای شـــهر تبریـــز در خصـــوص 
ـــت:  ـــام وی گف ـــهردار و قائم مق ـــر ش ـــنامه اخی بخش
ــان  ــی از آقایـ ــرده برخـ ــت پـ ــای پشـ زد و بندهـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــنامه ش ـــن بخش ـــدور ای ـــث ص باع
ــران و  ــتثمار کارگـ ــز اسـ ــزی جـ ــه آن چیـ نتیجـ
پرســـنل تامیـــن نیـــرو نخواهـــد بـــود و آقایـــان 
ــا  ــه برخی هـ ــد بـ ــر می خواهنـ ــد اگـ ــد بداننـ بایـ
ــاز بدهنـــد، حـــق و  بـــرای اهـــداف خـــاص امتیـ
ــذل و  ــل بـ ــش قابـ ــران زحمت کـ ــوق کارگـ حقـ

بخشـــش نیســـت.
ــان  ــه آقای ــی ک ــه داد: در صورت ــادق زاده ادام ص
ــوان عضــو  ــد به عن ــر نگردن ــم خــود ب ــن تصمی از ای
کمیســیون تحقیــق، نظــارت و ارزیابــی شــورای 
ایــن  پرده هــای  پشــت  تبریــز  شــهر  اســالمی 
تصمیــم عجوالنــه در مــورد بازگردانــدن دوبــاره 
دالالن و شــرکت های تامیــن نیــرو کــه فقــط و 
ــت را  ــز اس ــهرداری تبری ــران ش ــه کارگ ــط علی فق

ــرد. ــم ک ــاش خواه ف

شهرداری تبریز در حال از بین بردن امنیت 
شغلی کارگران خود است

وی تصریــح کــرد: شــهردار توانمنــد ارومیــه 
ــام  ــت تم ــل وضعی ــتور تبدی ــاه دس ــن م از چندی
پرســنل تامیــن نیــرو شــهرداری ایــن شــهر را داده 

ــز در حــال از  ــه شــهرداری تبری ــی ک اســت در حال
ــردن امنیــت شــغلی کارگــران خــود اســت،  بیــن ب
بایــد واقعــا در ایــن شــهر بــه حــال خودمــان بــا ایــن 

ــم. ــه کنی ــت گری وضعی
ــالمی  ــورای اس ــری ش ــیون کارگ ــس فراکس رئی
شــهر تبریــز یــادآور شــد: 49 درصــد شــرکت 
ــی  ــت و مابق ــهرداری اس ــه ش ــق ب ــهری متعل همش
ــن  ــخصی در ای ــع ش ــت و نف ــام هس ــز ع ــهام نی س
بیــن نیســت و ایــن یعنــی نصــف ســود ایــن 
ــاز  ــز ب ــه حســاب شــهرداری تبری شــرکت مجــددا ب
می گــردد و از طرفــی پرســنلی کــه بــا ایــن شــرکت 

ــودن امنیــت شــغلی،  ــر دارا ب ــد عالوه ب قــرارداد دارن
می تواننــد بــه راحتــی از خدمــات مراکــز درمانــی و 
رفاهــی شــهرداری تبریــز بهره منــد شــوند در حالــی 
ــان  ــه آقای ــت ک ــن وضعی ــر ای ــا تغیی ــا ب ــه قطع ک
ترســیم نموده انــد بــرده داری نویــن پیمانــکاری 

ظالــم را تداعــی می کننــد.
صــادق زاده بــا اعــالم اینکــه بــه هیچ وجــه اجــازه 
ــرو  ــن نی ــنل تامی ــغلی پرس ــت ش ــم امنی نمی دهی
ــد  ــر بیفت ــه خط ــهرداری  ب ــدوم ش ــران خ و کارگ
اذعــان کــرد: ایــن تصمیــم یــک شــبه باعــث از بیــن 
ــی و  ــورای فعل ــا ش ــاله اعض ــات 10 س ــن زحم رفت

ــه نوعــی  ــی می شــود کــه ب ــی و شــهرداران قبل قبل
ــات کاری پرســنل  ــت شــغلی و ثب در راســتای امنی

ــد. تامیــن نیــرو قــدم برداشــته بودن
 

مدیریت شهرداری توانایی مدیریت امور جاری 
شهرداری را ندارد

ـــهر  ـــالمی ش ـــورای اس ـــه ش ـــات رئیس ـــو  هی عض
ـــی  ـــرکت های خصوص ـــد: ورود ش ـــادآور ش ـــز ی تبری
ـــازمان ها  ـــق  و س ـــران در مناط ـــت کارگ ـــه مدیری ب
ــم  ــران و هـ ــوق کارگـ ــع حقـ ــث تضییـ ــم باعـ هـ
بسترســـازی بـــرای ورود نیروهـــای سفارشـــی بـــه 
شـــهرداری همچنیـــن بسترســـازی بـــرای ایجـــاد 
فســـاد در ایـــن حـــوزه اســـت و ایـــن تصمیمـــات 
مدیریـــت شـــهرداری  کـــه  نشـــان می دهـــد 
ــهرداری را  ــاری شـ ــور جـ ــت امـ ــی مدیریـ توانایـ
ــی  ــای زیربنایـ ــور و پروژه هـ ــام امـ ــدارد و انجـ نـ
ــار  ــوان انتظـ ــف را نمی تـ ــتم ضعیـ ــن سیسـ از ایـ

داشـــت.
ــای  ــام قرارداده ــد تم ــت: بای ــن گف وی همچنی
و  شــده  حــذف  پیمانــکاری  و  نیــرو  تامیــن 
ــا تمــام پرســنل به طــور مســتقیم وارد  شــهرداری ب
ــرای  ــیوه ب ــن ش ــن بهتری ــود و ای ــرارداد ش ــد ق عق
تحقــق فرمایشــات ولــی امــر مســلمین جهــان رهبــر 
ــا  ــد همان ــال جدی ــالمی در س ــالب اس ــه انق فرزان
ــت  ــردم اس ــی م ــر در زندگ ــد و تغیی ــش تولی جه
ــات  ــس فرمایش ــهرداری برعک ــفانه در ش ــه متاس ک

رهبــری قــدم بــر می دارنــد.

ــیس  ــه تاس ــالح الیح ــا اص ــس ب ــردم در مجل ــدگان م نماین
ــد.  ــت کردن ــی موافق ــوادث طبیع ــی ح ــه همگان ــدوق بیم صن

ــی  ــت علن ــدگان در نشس ــت، نماین ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
مجلــس شــورای اســالمی جهــت تامیــن نظــر شــورای نگهبــان 
ــوادث  ــی ح ــه همگان ــدوق بیم ــیس صن ــه تاس ــالح الیح ــا اص ب

ــد. ــت کردن ــی موافق طبیع
اصالحات انجام شده در الیحه مذکور بدین شرح است:

* در مــاده 1 عبــارت »در مناطقــی کــه احتمــال وقــوع هــر 
یــک از خطــرات مذکــور در آنهــا وجــود داشــته باشــد« بعــد از 

عبــارت »انشــعاب قانونــی بــرق« اضافــه شــد.
* تبصــره ای بــه شــرح زیــر بــه عنــوان تبصــره 1 بــه مــاده 1 

اضافــه و تبصــره ایــن مــاده بــه تبصــره 2 اصــالح شــد:
تبصــره 1- مناطــق مشــمول هــر یــک از خطــرات احتمالــی 
ــه و  ــر منطق ــری ه ــزان خطرپذی ــاس می ــاده 1 براس ــوع م موض
شــدت و تواتــر وقــوع حــوادث مذکــور بــه موجــب آییــن نامه ای 
کــه توســط ســازمان مدیریــت بحــران کشــور و بیمــه مرکــزی 
ایــران تهیــه و بــه تصویــب هیــات وزیــران مــی رســد، تعییــن و 

درجــه بنــدی خواهــد شــد.
* بــه منظــور رفــع ایــراد شــورای نگهبــان درخصــوص مــاده 

1، مــاده 2 بــه شــرح زیــر اصــالح و تبصــره آن حــذف شــد:
مــاده 2- حداکثــر حــق بیمــه هــر واحــد مســکونی هــر ســاله 
بــا پیشــنهاد صنــدوق، توســط دولــت در لوایــح بودجــه ســنواتی 
درج و بــه تصویــب مجلــس مــی رســد. حداکثــر تعهــد صنــدوق 
ــا  ــوط ب ــه مرب ــه پای ــق بیم ــکونی و ح ــد مس ــر واح ــه ازای ه ب
رعایــت حداکثــر حــق بیمــه مذکــور متناســب بــا میــزان 
ــودن آن  ــا روســتایی ب ــزی مناطــق کشــور و شــهری ی خطرخی
بــه موجــب آییــن نامــه ای اســت کــه بــه پیشــنهاد صنــدوق بــه 

تصویــب هیــات وزیــران مــی رســد.
* شــماره تبصــره مــاده 5 بــه تبصــره 1 اصــالح و متــن زیــر 

بــه عنــوان تبصــره 2 اضافــه شــد:
ــت  ــه تح ــکونی ک ــای مس ــکان واحده ــهم مال ــره 2- س تبص
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( یــا ســازمان بهزیســتی 
ــون تنظیــم بخشــی  مــی باشــند، از محــل اعتبــار مــاده 10 قان
از مقــررات مالــی دولــت مصــوب 27 بهمــن 1380 و اصالحــات 

بعــدی آن پرداخــت مــی شــود.
* در مــاده 7 عبــارت »خزانــه داری کل کشــور موظــف اســت 
کلیــه وجــوه حاصلــه را بــه حســاب صنــدوق واریــز کنــد« حــذف 
ــا پیــش بینــی در قوانیــن  و عبــارت »و معــادل صددرصــد آن ب
بودجــه ســنواتی بــه منظــور انجــام تعهــدات صنــدوق در قانــون 

در اختیــار صنــدوق قــرار مــی گیــرد« جایگزیــن شــد.
* در مصوبــه مجلــس درخصــوص بنــد الــف مــاده الحاقــی 2، 
ــه عنــوان ناظــر« بعــد از عبــارت »یکــی از نماینــدگان  قیــد »ب
عضــو کمیســیون اقتصــادی بــه انتخــاب مجلــس شــورای 
ــه  ــه جهــت ارســال ب ــم مصوب اســالمی« وجــود دارد و در تنظی
ــن  ــاده اســت. بنابرای ــم افت ــور از قل ــد مذک ــان قی ــورای نگهب ش

ــردد. ــی گ ــع م ــان مرتق ــف 4 شــورای نگهب ــراد ردی ای

آذربایجان شـــرقی  فرودگاه هـــای  مدیـــرکل   
گفـــت: امســـال بـــا اجـــرای طـــرح آبیـــاری 
قطـــره ای و بارانـــی در فـــرودگاه تبریـــز میـــزان 
ـــد.  ـــش می یاب ـــد کاه ـــدود 60 درص ـــرف آب ح مص
ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــرقی  ــای آذربایجان شـ ــرکل فرودگاه هـ آذری مدیـ
گفـــت: امســـال بـــا اجـــرای طـــرح آبیـــاری 
قطـــره ای و بارانـــی در فـــرودگاه تبریـــز میـــزان 
ـــد. ـــش می یاب ـــد کاه ـــدود 60 درص ـــرف آب ح مص

 آذری بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات انجـــام شـــده 
بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح افـــزود: ایـــن پـــروژه 
ــم  ــبز و هـ ــای سـ ــی فضـ ــاری بارانـ ــرای آبیـ بـ
ــز در  ــرودگاه تبریـ ــگل فـ ــره ای جنـ ــن قطـ چنیـ
ـــام  ـــال انج ـــار در ح ـــعت 30 هکت ـــه وس ـــی ب زمین

اســـت.
ــه  ــرح را بهینـ ــن طـ ــرای ایـ ــدف از اجـ او هـ
ســـازی و کاهـــش آب مصرفـــی فـــرودگاه تبریـــز 
ــن  ــه ایـ ــات اولیـ ــزود: اقدامـ ــرد و  افـ ــالم کـ اعـ
طـــرح در ســـال گذشـــته آغـــاز شـــده و تـــالش 
می شـــود تـــا پایـــان امســـال جنـــگل و فضـــای 
ســـبز ایـــن فـــرودگاه بـــه سیســـتم آبیـــاری 

ــود. ــز شـ ــی مجهـ ــره ای و بارانـ قطـ
ــرداری  ــر و خاکبـ ــات حفـ ــت: عملیـ آذری گفـ

ــال  ــذاری در سـ ــه گـ ــرای لولـ ــروژه بـ ــن پـ ایـ
ــود در  ــالش می شـ ــده و تـ ــروع شـ ــته شـ گذشـ
مـــدت زمـــان حـــدود 6 مـــاه آینـــده 10 هـــزار 
ــور  ــن منظـ ــرای ایـ ــن بـ ــی اتیلـ ــه پلـ ــر لولـ متـ

ــود. ــذاری شـ جاگـ
ـــز  ـــی تبری ـــهید مدن ـــی ش ـــن الملل ـــرودگاه بی ف
ـــز و در ســـال 1329  در شـــمالغرب شهرســـتان تبری
ـــری  ـــی، ناوب ـــات فرودگاه ـــه خدم ـــت ارائ ـــا ماموری ب
ـــی  ـــای داخل ـــرش پرواز ه ـــت پذی ـــوردی جه و هوان
ـــافر  ـــل مس ـــل و نق ـــور حم ـــه منظ ـــی ب ـــن الملل و بی
ـــورت  ـــت و بص ـــده اس ـــداث ش ـــی و اح ـــار طراح و ب
ـــه  ـــوده و ب ـــی ب ـــاعته عملیات open sky و 24 س
دلیـــل واقـــع شـــدن در مـــرز و کریدور هـــای 
ـــری،  ـــات ناوب ـــه خدم ـــی در ارائ ـــن الملل ـــی بی هوای
رادار و هوانـــوردی بـــه پرواز هـــای داخلـــی و 
بیـــن المللـــی بـــه خصـــوص پرواز هـــای عبـــوری 
ــداء و  ــتر از مبـ ــی )over fly( بیشـ ــن المللـ بیـ
ــد  ــه مقصـ ــا بـ ــه اروپـ ــو اتحادیـ ــور های عضـ کشـ
کشـــور های آســـیایی جنـــوب شـــرقی و آســـیای 

میانـــه و بالعکـــس انجـــام می شـــود.
روزانـــه بـــه صـــورت میانگیـــن 45 پـــرواز 
داخلـــی و 6 پـــرواز خارجـــی در ایـــن فـــرودگاه 

می شـــود. انجـــام 

جهت تامین نظر شورای نگهبان

موافقت مجلس با اصالح الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

پشت پرده شرکت های تامین نیرو شهرداری تبریز را افشا می کنم 

با اجرای طرح آبیاری قطره ای مصرف آب 
فرودگاه تبریز ۶0 درصد کاهش یافت 

گفـت:  آذربایجان شـرقی  سـالمت  بیمـه  معـاون 
تیرمـاه  اول  از  اسـتان  در  سـالمت  بیمـه  خدمـات 

می شـود.  الکترونیکـی 
بـه گـزارش فـارس، محمدعلـی فیروزیـان در جمع 
اول  از  داشـت:  اظهـار  مراغـه  داروخانه هـای  مدیـران 
تیـر بـا حـذف دفترچه هـای کاغـذی بیمه سـالمت در 
اسـتان، نسـخه ها به صورت الکترونیکی صادر می شـود.

 وی افـزود: تحقـق دولـت الکترونیـک و تشـکیل 
پرونده سـالمت برای شـهروندان در اسـتان از اهداف 

اجـرای این طرح اسـت.
 50 طـرح  ایـن  اجـرای  بـرای  گفـت:  فیروزیـان 
تیـر  پایـان  تـا  و  شـده  اجـرا  زیرسـاخت ها  درصـد 

می شـود. تکمیـل 
معـاون بیمـه و خدمـات سـالمت اسـتان افـزود: 
خدمـات  ارائـه  بـرای  داروخانه هـا  و  پزشـکان 
و  مطب هـا  زیرسـاخت  اسـت  الزم  الکترونیکـی 
داروخانه هـا را بـرای ارائـه خدمـات بـه بیمه شـده ها 

کننـد. تکمیـل 
وی، از پزشـکان و مدیـران داروخانه هـا خواسـت 
بـرای ثبت نـام در ایـن طرح به سـامانه بیمه سـالمت 

مراجعـه کنند.
فیروزیـان یـادآور شـد: پزشـکان و داروخانه هایـی 
کـه در ایـن طـرح ثبت نـام کننـد، مطالبـات خـود را 
زودتـر از دیگـران از بیمه سـالمت دریافـت می کنند.

وی تصریـح کـرد: در آذربایجان شـرقی دو میلیون 
نفـر در شـهرها و روسـتاها از خدمـات بیمه سـالمت 

هسـتند. بهره مند 
ایـن  در  نیـز  مراغـه  ویـژه  شهرسـتان  فرمانـدار 
بـرای  مراغـه  سـالمت  بیمـه  آمادگـی  از  جلسـه 

داد. خبـر  خدمـات  شـدن  الکترونیکـی 
حمیـد شـکری خاطرنشـان کـرد: در ایـن جلسـه 
مشـکالت مابین داروخانه ها و بیمه سـالمت بررسـی 

و بـرای حـل آنهـا تصمیم هـای خوبـی گرفته شـد.

الکترونیکی شدن خدمات بیمه سالمت
 در آذربایجان شرقی 

رودخانــه و مســیلها خانــه ســیل و مجــاری طبیعــی جریــان هســتند. بــا تصــرف بســتر و حریــم، مســیل را از خانــه خویــش منحــرف 
و خــود و دیگــران را در معــرض خطــرات جانــی و مالــی جبــران ناپذیــر قــرار ندهیــم.

آگهی مزایده عمومی 
الف( مزایده گزار: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 

ب( موضــوع مزایــده: شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد مزایــده واگــذاری بهــره بــرداری و نگهــداری آبگــرم اسبفروشــان 
شهرســتان ســراب را بصــورت اجــاره دوســاله طبــق شــرایط منــدرج در اســناد مزایــده و بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

بــا شــماره مزایــده )شــماره سیســتمی( ۵۰۹۹۰۰۱۱۸۶۰۰۰۰۰۵ بصــورت الکترونیکــی برگــزار نمایــد.
ج( نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده: تضمیــن شــرکت در مزایــده مبلــغ 3۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال( مــی 
باشــد کــه بایــد ضمــن درج و بارگــذاری تصویــر آن در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت اصــل آن نیــز بصــورت فیزیکــی در پاکــت الــف )الک 

و مهــر شــده( و بــه یکــی از شــکل هــای ذیــل تهیــه و ارائــه گــردد.
۱- رســید بانکــی واریــز نقــدی بــه حســاب IR ۸3۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۶2۰۶37۶۸۰3 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بنــام تمرکــز 

وجــوه ســپرده شــرکت هــای دولتــی آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی.
2- ضمانت نامه بانکی )هر دو مورد به نفع شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و به نام متقاضی باشد.(

د( قیمت پایه کارشناسی موضوع مزایده برای دو سال و با احتساب آب بهاء و اجاره بهاء مبلغ 3/4۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
ــرداری موضــوع مزایــده مبلــغ ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و  )توضیــح اینکــه قیمــت پایــه کارشناســی اجــاره بهــاء و آب بهــای ســال اول بهــره ب
بــرای ســال دوم بهــره بــرداری مبلــغ ۱/۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰ مــی باشــد کــه هشــتاد درصــد مبلــغ اعامــی، مربــوط بــه آب بهــاء و بیســت درصــد آن 

مربــوط بــه اجــاره بهــاء مــی باشــد.(
ــا: کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد  ــنهاد ه ــایش پیش ــل و گش ــل تحوی ــناد، مح ــت اس ــت دریاف ــان و مهل ــل، زم ه( مح
شــرایط بایــد در ســامانه ســتاد ایــران ثبــت نــام نمــوده و گواهــی امضــای الکترونیکــی )توکــن( دریافــت نماینــد . ثبــت نــام کننــدگان در ســامانه 
مذکــور بــا پرداخــت مبلــغ 2۰۰۰۰۰ ریــال از طریــق ســامانه )واریــز بــه حســاب IR 44۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۶2۰4۰2۰۸۹۰(  پــس از درج آگهــی 
نوبــت دوم بــه ســامانه ســتاد ایــران مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد مزایــده اقــدام نماینــد. )زمــان انتشــار در ســایت از تاریــخ ۹۹/۰2/۱۸ مــی 

باشــد و مهلــت دریافــت اســناد مزایــده در ســامانه ســتاد ایــران درج شــده اســت(
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــي باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت 
اســناد مزایــده، ارائــه تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه(، ارائــه پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاکات، اعــام بــه برنــده، واریــز وجــه و ســایر مــوارد 

مربوطــه از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
2- پیشنهاد مي گردد شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزایده بازدید نمایند.

ــب   ــر منتخ ــه دفات ــن( ب ــای الکترونیکی)توک ــی امض ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــت ثب ــت جه ــي بایس ــده م ــرکت در مزای ــه ش ــدان ب 3- عاقمن
ــران درج شــده اســت(. شــماره تمــاس مرکــز  ــر منتخــب درســامانه ســتاد ای ــران مراجعــه نماینــد. )لیســت دفات پیشــخوان دولــت در سراســر ای

ــد. ــي باش ــامانه: 4۱۹34-۰2۱ م ــتیبانی س ــری و پش راهب
4- قیمــت پیشــنهادی و تضمیــن شــرکت در مزایــده بایــد در ســامانه درج و بارگــزاری شــود. پیشــنهاد هــای ارائــه شــده در ســامانه تــدارکات 
ــاق  ــخ ۹۹/۰3/2۱ در ات ــنبه تاری ــح روز چهارش ــاعت ۱۱ صب ــده در س ــدگان در مزای ــرکت کنن ــدارک ش ــناد و م ــه اس ــت و کلی ــی دول الکترونیک
ــوار 2۹ بهمــن- شــرکت اب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی- ســاختمان شــماره 3 از طریــق ســامانه گشــایش و  ــه نشــانی تبریــز- بل کمســیون ب

ــن 333۸2437  - ۰4۱ و 333۸244۰  - ۰4۱   ــد. تلف ــد ش ــیدگی خواه رس
۵- شــرکت کننــدگان در مزایــده عــاوه بــر تکمیــل مــوارد خواســته شــده در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بایــد مــدارک ذیــل را پــس 
از مهــر / اثــر انگشــت و امضــاء در پاکــت هــای الک و مهــر شــده الــف و ب قــرار داده و همگــی پــاکات را در یــک پاکــت نهایــی سربســته و الک 
و مهــر شــده گذاشــته و بصــورت فیزیکــی ) بــا ذکــر عنــوان مزایــده، نــام و نــام خانوادگــی اشــخاص حقیقــی(، و نــام شــرکت )اشــخاص حقوقــی( 
نشــانی، شــماره تلفــن ( تــا ســاعت ۱۰ صبــح روز چهارشــنبه تاریــخ ۱3۹۹/۰3/2۱ بــه نشــانی تبریــز - بلــوار 2۹ بهمــن- شــرکت اب منطقــه ای 

آذربایجــان شــرقی - دفتــر حراســت شــرکت تحویــل نماینــد. 
الــف- اصــل تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت فیزیکــی و در داخــل یــک پاکــت سربســته و الک و مهــر شــده )پاکــت الــف() بــا ذکــر عنــوان 
عنــوان مزایــده ، نــام شــرکت کننــده، شــماره تلفــن پاکــت الــف(. )ضمنــا  بایــد در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نیــز درج و بــار گــذاری 

. د شو
ب- کلیــه اســناد شــرایط شــرکت در مزایــده و مــدارک خواســته شــده بصــورت فیزیکــی و در داخــل یــک پاکــت سربســته و الک و مهــر شــده 

)پاکــت ب( )بــا ذکــر عنــوان مزایــده، نــام شــرکت کننــده، شــماره تلفــن، پاکــت ب(
* متن آگهی در سایت های www.azarwater.ir  و  http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir  درج شده است.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/17

شناسه آگهی 830038
)روزنامه عجب شیر(



چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 722 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
دستگیری سارق حرفه ای در مراغه 

ــه از دســتگیری ســارق  ــده انتظامــی مراغ  فرمان
ــرقت  ــره س ــا 6 فق ــتان ب ــن شهرس ــه ای در ای حرف

ــر داد.  خب
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســرهنگ اللهوردیــان فرمانــده انتظامــی مراغــه 
گفــت: درپــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت از باغــات 
ــتور  ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب ــتان، موض شهرس

کار مامــوران گرفــت.
او گفــت: مامــوران بــا گشــت زنــی و انجــام 
ــه ای را در حیــن  ــن ســارق حرف ــات فنــی، ای اقدام
فــروش امــوال مســروقه بــه یــک مالخــر شناســایی و 

ــد. ــراه مالخــر دســتگیر کردن ــه هم ب
ـــه  ـــان ک ـــودروی متهم ـــزود: خ ـــان  اف اللهوردی
ــل  ــیم کابـ ــی سـ ــل توجهـ ــر قابـ ــاوی مقادیـ حـ
ـــد. ـــف ش ـــتر توقی ـــی بیش ـــت بررس ـــود جه ـــای ب ه

ــده  ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــت: در بازجوی او گف
ــداری  ــزارع، مرغ ــرقت از م ــره س ــه 6 فق ــم ب مته
ــن  ــردق چــای ای ــای اطــراف م ــاغ ه ــه ب ــا و خان ه

ــت. ــرده اس ــراف ک ــتان اعت شهرس
او بابیـــان اینکـــه متهـــم بـــه همـــراه مالخـــر 
پـــس از تشـــکیل پرونـــده بـــه مرجـــع قضایـــی 
معرفـــی شـــدند افـــزود: شـــهروندان بـــا انجـــام 
اقدامـــات پیشـــگیرانه احتمـــال ســـرقت را از 
ـــه  ـــاهده هرگون ـــورت مش ـــلب و در ص ـــارقین س س
مـــوارد مشـــکوک مراتـــب را بـــه پلیـــس 110 و 
ـــن  ـــماره تلف ـــه ش ـــود را ب ـــنهادات خ ـــر وپیش تقدی

ــد. ــزارش کننـ 197 گـ

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی:

۵7 تشکل محیط زیستی و منابع طبیعی 
در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

ـــان  ـــت آذربایج ـــط زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ مدی
شـــرقی از فعالیـــت 57 تشـــکل محیـــط زیســـتی 
و منابـــع طبیعـــی در اســـتان خبـــر داد و گفـــت: 
از ایـــن تعـــداد 23 تشـــکل دارای مجـــوز از وزارت 

ـــتند. ـــور هس کش
ـــد  ـــمی در بازدی ـــد قاس ـــر، حمی ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــد  ـــگاه زیســـت محیطـــی یاشـــیل میشـــو مرن از پناه
اظهـــار کـــرد: فعالیـــت تشـــکل ها و ســـازمان های 
مـــردم نهـــاد زیســـت محیطـــی موجـــب تغییـــر و 
ــری  ــیمای محیـــط زیســـت و بهره گیـ ــول سـ تحـ
از ظرفیت هـــای داوطلبانـــه در حـــوزه محیـــط 

ــود. ــتان می شـ زیســـت اسـ
ـــو  ـــیل میش ـــی یاش ـــت محیط ـــکل زیس ـــر تش دبی
ـــزارش  ـــه گ ـــا ارائ ـــد ب ـــن بازدی ـــز در ای ـــتر نی شبس
از اهـــم فعالیت هـــای انجـــام شـــده، پیشـــنهادات 
ـــای  ـــکالت و نیازه ـــی از مش ـــکل بخش ـــداف تش و اه
ـــاد را  ـــردم نه ـــکل م ـــن تش ـــی ای ـــری و حفاظت تراب

ـــرد. ـــریح ک تش
ــری  ــزود: بهره گیـ ــا افـ ــی نیـ ــاس عادلـ عبـ
اجـــرای  راســـتای  در  هـــا  ظرفیـــت   از 
ــق  ــت مناطـ ــت و مدیریـ ــای حفاظـ ــه  هـ برنامـ
گونه هـــای  و  زیســـت  محیـــط  چهارگانـــه 
ــن  ــم  تریـ ــه مهـ ــد از جملـ ــرض تهدیـ در معـ
ــی  ــت محیطـ ــکل زیسـ ــکیل تشـ ــداف تشـ اهـ

ــیل میشـــو اســـت. یاشـ
موافقـــت بـــا مـــوارد مطروحـــه تشـــکل زیســـت 
محیطـــی یاشـــیل میشـــو از جملـــه طـــرح ایجـــاد 
ـــز  ـــازی کل و ب ـــا س ـــر و ره ـــداری، تکثی ـــایت نگه س
ـــت کاری و  ـــه درخ ـــو، برنام ـــیل میش ـــگاه یاش در پناه
ـــه  ـــیل میشـــو از جمل ـــه یاش ـــی از منطق ـــد میدان بازدی
ــط  ــت محیـ ــر کل حفاظـ ــای مدیـ ــر برنامه هـ دیگـ
ـــد  ـــن بازدی ـــرقی در ای ـــان ش ـــتان آذربایج ـــت اس زیس

ـــود. ب

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
ریشه کنی فقر، از برکات رزمایش 
مواسات و همدلی در کشور است

نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی 
ـــی در  ـــات و همدل ـــش مواس ـــرکات رزمای ـــی از ب یک
ـــمرد.  ـــه برش ـــر از جامع ـــی فق ـــه کن ـــور را ریش کش
االســـالم  حجـــت   ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ـــم  ـــم در مراس ـــیدمحمدعلی آل هاش ـــلمین س والمس
ـــای  ـــجد صف ـــتی در مس ـــته معیش ـــع 500 بس توزی
بنـــی هاشـــم محلـــه ســـرخاب تبریـــز، بـــا بیـــان 
ـــم  ـــام معظ ـــدای مق ـــه ن ـــان ب ـــردم عزیزم ـــه م این ک
ـــات و  ـــش مواس ـــه و در رزمای ـــک گفت ـــری لبی رهب
کمـــک مومنانـــه پیشـــقدم شـــدند، افـــزود: یکـــی 
از بـــرکات رزمایـــش مواســـات و کمـــک مومنانـــه 

ریشـــه کنـــی فقـــر از جامعـــه اســـت.
ــان   ــوال انسـ ــن راه امـ ــرد: از ایـ ــه کـ وی اضافـ
ـــد  ـــی یاب ـــعت م ـــرده و روزی او وس ـــدا ک ـــت پی برک
ــان  ــن مومنـ ــرادری بیـ ــت و بـ ــن محبـ و همچنیـ

بیشـــتر می شـــود.
وی، صبـــر در انســـان را بســـیار ارزشـــمند 
برشـــمرد و گفـــت: صبـــر ســـه  قســـمت دارد کـــه 
ـــر  ـــال و صب ـــد متع ـــرادر اطاعـــت از خداون ـــر در ب صب
ـــود را در  ـــد خ ـــان بتوان ـــه انس ـــت ک ـــر معصی در براب
ـــت؛  ـــم اول آن اس ـــد، دو قس ـــظ کن ـــاه حف ـــر گن براب
ـــا،  ـــر گرفتاری ه ـــر در براب ـــز، صب ـــوم نی ـــمت س قس

ــا و مشـــکالت اســـت. غصه هـ
ـــخا،  ـــزود: س ـــتان اف ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین
بخشـــش، انفـــاق و احســـان از هرچیـــزی زیباتـــر 
ـــی هســـتند  ـــی غن ـــه از نظـــر مال اســـت و کســـانی ک
ـــدا  ـــا در راه خ ـــد ت ـــت دارن ـــه ارجعی ـــه بقی ـــبت ب نس

ـــد. ـــاق کنن انف
ـــی  ـــدا در تمام ـــف خ ـــه لط ـــرد: ب ـــار ک  وی اظه
نقـــاط ایـــن حرکـــت وجـــود دارد و خداونـــد بـــه 
ایـــن ملـــت برکـــت دهـــد، چـــرا کـــه مـــردم مـــا 

مـــردم بزرگـــی هســـتند.

سهمیه آرد واحدهای صنفی نانوایی
 متخلف قطع می شود 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجان شــرقی گفــت: 
ابتــدا اخطــار جــدی ســپس کســر یــا قطــع ســهمیه آرد و نهایتــا پلمــب 
ــی  ــای صنف ــرای واحده ــه ب ــت ک ــواردی اس ــه م ــی از جمل ــد صنف واح

نانوایــی متخلــف در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، حبیــب امیــن زاده در دیــدار بــا فرمانــدار 
ــاه  ــت م ــدای اردیبهش ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکان ب ــتان مل شهرس
موضــوع اصــالح قیمــت انــواع نــان در ســطح اســتان شــروع شــد؛ اظهــار 
ــی در شهرســتان  ــی نانوای ــون ســهمیه آرد 10 واحــد صنف داشــت: تاکن

ــت. ــده اس ــع ش ــا قط ــر و ی ــز کس تبری
ــل از آرد  ــتفاده کام ــه، اس ــوب، وزن چان ــت مص ــه داد: قیم وی ادام
تخصیصــی بــه واحــد نانوایــی و موازیــن بهداشــتی بایــد از ســوی 

ــود. ــت ش ــی رعای ــای صنف واحده
امیــن زاده یکــی از مهم تریــن اهــداف اصــالح قیمــت نــان را افزایــش 
ــی  ــف صنف ــن تخل ــر از ای ــوارد غی ــرد: م ــه ک ــوان و اضاف ــت آن عن کیفی
ــل  ــورد الزم را بعم ــی برخ ــارت و بازرس ــت نظ ــان معاون ــت و بازرس اس

ــد آورد. خواهن
ــری  ــی را ام ــارت و بازرس ــوع نظ ــود موض ــخنان خ ــه س وی در ادام
تعطیــل ناپذیــر دانســت و گفــت: در ایــام مــاه مبــارک رمضــان نظــارت 
ــه  ــژه نانوایی هــا و رســیدگی ب و بازرســی از همــه واحدهــای صنفــی بوی

ــا لحظــه افطــار ادامــه دارد. شــکایات مردمــی ت
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان خواســتار نظــارات 
هدفمنــد و برنامه ریــزی شــده در همــه ادارات صمــت شهرســتان ها شــد 
ــبکه  ــرات و ش ــازمان تعزی ــا س ــای مشــترک ب ــار داشــت: بازدیده و اظه

بهداشــت همچنــان ادامــه دارد.
امیــن زاده همچنیــن بــا تقدیــر از دغدغــه فرمانــدار شهرســتان ملــکان 
در تامیــن و توزیــع بــه موقــع اقــالم اساســی و بهداشــتی اســتاندارد بــرای 
ــت  ــتاندارد دارای قیم ــتی اس ــالم بهداش ــد اق ــت: در تولی ــهروندان گف ش
مصــوب، مشــکلی نداریــم و آماده ایــم بنابــر اعــالم مســوالن شهرســتانی، 

نســبت بــه تهیــه و ارســال ایــن اقــالم اقــدام کنیــم.
وی بــار دیگــر ضمــن دادن اطمینــان خاطــر بــه شــهروندان در تامیــن 
بــه موقــع کاالهــای مــورد نیــاز در ایــام خــاص بویــژه مــاه مبــارک رمضان 
ــرای  ــی ب ــن بخش ــازمانی و بی ــوان س ــام ت ــدی از تم ــا بهره من ــزود: ب اف

نظــارت بــر بــازار تــالش خواهیــم کــرد.

معاون کل وزیر بهداشت:
اعالم وضعیت سفید به معنای

 عادی سازی و عادی نمایی نیست 

ایــرج حریرچــی گفــت: اعــالم وضعیــت ســفید در برخــی مناطــق بــه 
معنــای عــادی ســازی و عــادی نمایــی نیســت. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ایــرج حریرچــی معــاون کل 
وزیــر بهداشــت در نشســت ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در هرمــزگان 
ــادی  ــای ع ــه معن ــق ب ــی مناط ــفید در برخ ــت س ــالم وضعی ــت: اع گف
ــد دســتورالعمل های بهداشــتی در  ــی نیســت و بای ــادی نمای ســازی و ع

جامعــه رعایــت شــود.
ــدارد و  ــا ن ــیوع کرون ــری در ش ــوا تاثی ــای ه ــزود: گرم ــی اف حریرچ
صعودی ترین آمار مبتالیان در کشــور به اســتان خوزســتان اختصاص دارد.

ــا در  ــان کرون ــش مبتالی ــود افزای ــت صع ــودن را عل ــیره ای ب او عش
ــرد. ــوان ک ــتان عن خوزس

معــاون کل وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد شــیوع بیمــاری 
ــد  ــر بای ــا ســاخت واکســن موث ــی اســت، گفــت: ت ــا در کشــور نزول کرون

بهداشــت فــردی و جمعــی رعایــت شــود.
ــراد  ــایی اف ــی، شناس ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل ــر رعای ــی ب حریرچ
بــدون عالمــت و افزایــش نمونــه گیــری هدفمنــد تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــران  ــد و ای ــه ان ــعه یافت ــور ها توس ــدام کش ــان داد ک ــا نش ــران کرون بح
ــت. ــرده اس ــل ک ــان عم ــا درخش ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــالمی در مقابل اس

حریرچــی افــزود: گرفتــن آزمایــش پی ســی آر و وجود ویروس شــناس 
در هرمــزگان نشــان از توانمنــدی اســتان بــرای تشــخیص کرونــا اســت.

افزایش تست تشخیص کرونا در هرمزگان به 700 مورد در روز
ــوم پزشــکی  در ایــن نشســت حســین فرشــیدی رئیــس دانشــگاه عل
ــا  ــده آزمایش هــای تشــخیص کرون ــا 48 ســاعت آین ــزگان گفــت: ت هرم

ــد. ــدا می کن ــش پی ــورد افزای ــا 700 م ــتان ت در اس
ــات از  ــار و اطالع ــن آم ــب آخری ــر ش ــزود: ه ــیدی اف ــین فرش حس
ــد و  ــردم می رس ــی م ــه آگاه ــارس ب ــج ف ــبکه خلی ــاعت 20 ش ــر س خب

توصیه هــای بهداشــتی هــم آمــوزش داده می شــود.
ــت:  ــم گف ــا ه ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــو س ــی، عض ــین عرفان حس
ــش  ــتان و افزای ــز و زمس ــا در پایی ــاری کرون ــیوع بیم ــرای ش ــی ب آمادگ
ــور بایــد در اولویــت باشــد. ــو و ونتیالت ظرفیــت و تخت هــای آی ســی ی

ــرای  ــر ضــرورت واکسیناســیون اطفــال گفــت: ب ــا تاکیــد ب ــی ب عرفان
مقابلــه بــا ســایر بیماری هــا ماننــد پشــه آئــدس نیــز برنامــه ریــزی شــود.

ــع  ــش توزی ــن نشســت خواســتار افزای ــزگان هــم در ای اســتاندار هرم
اعتبــارات حــوزه پزشــکی شــد و گفــت: از زمــان شــیوع کرونــا در اســتان 
ــا  ــا کرون ــری ب ــرور و غربالگ ــورو م ــرل عب ــا، کنت ــال محدودیت ه ــا اعم ب

مقابلــه شــده اســت.
در اســتان هرمــزگان تاکنــون آزمایــش 1009 نفــر بــه بیمــاری کرونــا 
مثبــت شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 29 نفــر جــان خــود را از دســت 

داده انــد.

ــکن  ــی مس ــرح مل ــود ط ــرار ب ــی ق در حال
پایــان 99 بــه پایــان برســد کــه معــاون وزیــر 
ــه پیشــرفت 35 درصــدی ایــن  ــا اشــاره ب راه ب
طــرح، گفــت: طــرح ملــی مســکن تیــر 1400 

ــد.  ــام می رس ــه اتم ب
ــزارش تســنیم، محمــود محمــودزاده  ــه گ ب
ــه  ــان این ک ــا بی ــی ب ــه تلویزیون ــک برنام در ی
ــال 1400  ــاه س ــا تیرم ــکن ت ــی مس ــرح مل ط
بــه اتمــام می رســد، اظهــار کــرد: اجــرای ایــن 
ــاز شــد و ســاخت 400  ــروژه از ســال 98 آغ پ
ــرار  ــتور کار ق ــکونی در دس ــد مس ــزار واح ه

ــت. گرف
وی بــا بیــان این  کــه 100 هــزار واحــد 
طــرح ملــی مســکن در بافت هــای فرســوده 
ســاخته می شــود، افزود:  تاکنــون بــرای 300 
ــر  ــروژه تامیــن زمیــن شــده و تــالش ب هــزار پ
ــات  ــه تاسیس ــاز ب ــا نی ــه زمین ه ــت ک ــن اس ای
شــهری  بافت هــای  در  ترجیحــا  و  نداشــته 
باشــند. احــداث حــدود 230 هــزار واحــد 
مراحــل اجرایــی را طــی مــی کنــد. در مجمــوع 
از 35 درصــد  بیــش  ملــی مســکن  طــرح 
ــروژه طــرح  پیشــرفت داشــته اســت و اولیــن پ
ــاح  ــال افتت ــاه امس ــل تیرم ــی را اوای ــدام مل اق

ــرد. ــم ک خواهی
وی بیــان کــرد:  ســاخت بافت هــای فرســوده 
ادامــه دارد و بــر اســاس آمــار درتهــران بیــش 
از 20 درصــد از کل پروانه هــای صــادره در 
محــدوده بافــت فرســوده اســت. درحالــی کــه 
محــدوده بافــت فرســوده نســبت بــه مســاحت 
کل شــهر تهــران کمتــر از 5 درصــد اســت کــه 

ایــن موضــوع نشــان از اســتقبال مــردم دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن کــه چــرا دولــت بــه 
خواســته هایــش در ایــن زمینه نرســیده اســت، 
ــه را  ــد دو نکت ــه بای ــن زمین ــت: در ای ــز گف نی
مــورد توجــه قــرار داد. اول ایــن کــه قــرار بــود 
مشــاغلی ماننــد تســهیل گری ایجــاد شــود 
کــه ایــن موضــوع مشــکالت قانونــی دارد 
و دلیــل دیگــر بــه عــدم اســتقبال بخــش 

خصوصــی بــر می گــردد.
او ادامــه داد: اکنــون در بافــت فرســوده مــی 
توانیــم ماننــد قبــل پــالک هــا را تــک بــه تــک 
بســازیم کــه مشــکالت خــاص خــودش را دارد 
و تغییــری در تراکــم منظقــه ایجــاد نمــی کند. 
ــه  ــر ســاخت ها و محل ــا چنانچــه اصــالح زی ام
ســازی را در اولویــت قــرا ردهیــم، انجــام ایــن 
ــن  ــن دارد و قوانی ــری  قوانی ــه یکس ــز ب کار نی

مالکیــت مانــع از اجــرای ایــن امــر اســت.
ــای  ــه سیاســت ه ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی او ب
الزامــات  جــزو  کمــاکان  فرســوده  بافــت 
ــن  ــرد: درای ــح ک ــود، تصری ــی ش ــوب م محس
خصــوص قانونــی داریــم کــه بعــد از زلزلــه بــم 
ــر ایــن اســاس دولــت موظــف  مصــوب شــد، ب
اســت هــر ســال  10 درصــد از بافــت فرســوده 
ــد و  ــرف کن ــر ط ــهرداری ب ــارکت ش را بامش
ــه  ــارات زلزل ــه خس ــاهدیم ک ــبختانه ش خوش

ــت. ــه اس ــش یافت ــته کاه ــه گذش ــبت ب نس
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در کالن شــهرها 
سیاســت آمایشــی مبنــی بــر جلوگیــری از 
رشــد کالنشــهرها وجــود دارد، در خصــوص 
مســکن مهــر گفــت: ایــن واقعیــت اســت کــه 

شــهرهای جدیــد نیــاز بــه زیرســاخت های 
بســیار دارد،طــرح مســکن مهــر متعلــق بــه کل 
دولــت بــود و نــه فقــط وزارت راه و شهرســازی 
بــا ایــن وجــود مــا بــرای رفــاه مــردم کارهایــی 
ــه  ــه وزارتخان ــزو وظیف ــه ج ــم ک ــام دادی انج
ــال در 2ســال  ــرای مث محســوب نمــی شــد. ب
ــهرهای  ــه در ش ــش از 100 مدرس ــته بی گذش
جدیــد ســاخته و تحویــل وزارت آمــوزش و 
ــالها  ــن س ــی ای ــن ط ــم. همچنی ــرورش دادی پ
ده هــا مســجد، کالنتــری و ورزشــگاه  ســاخته و 
تحویــل دادیــم کــه هیــچ کــدام جــزو وظایــف 

ــود. ــه نب وزارتخان
ــا  ــر راه ب ــاختمان وزی ــکن  و س ــاون مس مع
ــرای  ــی مســکن ب ــه در طــرح مل ــن ک ــان ای بی
ــکن  ــد مس ــوع تولی ــف، تن ــای مختل ــک ه ده
وجــود دارد، یــادآور شــد: در ایــن خصــوص 
ــی،  ــش خصوص ــارکتی، بخ ــروژه مش ــوع پ 4ن
اقســاطی  فــروش  و  ســاله   99 پروژه هــای 
ــال چنانچــه در  ــرای مث ــف شــده اســت .ب تعری
شــهر تهــران متقاضــی از تمکــن مالی بیشــتری 
برخــوردار باشــد، مــی توانــد از پروژه هــای 
بخــش خصوصــی یــا مشــارکتی اســتفاده کنــد.

طرح جامع مدیریت صنعیت ساختمان 
تدوین شد

محمــودزاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه در 
حــوزه مســکن یــک نــوع سیاســت گذاری 
ــکن  ــری مس ــد تهات ــرای تولی ــدت ب ــد م بلن
وجــود دارد، گفــت : در ایــن راســتا طــرح 
جامــع مدیریــت صنعــت ســاختمان را تدویــن 
کردیــم کــه اکنــون آمــاده تحویــل بــه دولــت 
اســت. انتظــار داریــم مجلــس نیــز مــا را یــاری 
ــت  ــه صنع ــی ک ــه وزن ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت کن
ســاختمان در اقتصــاد کشــور دارد، در ایــن 

ــم. ــه کنی ــی تهی ــوص چهارچوب خص
وی دربـاره دالیـل افزایـش قیمـت مسـکن 
نیـز اظهـار کـرد : یـک بخـش از افزایـش قیمت 
مسـکن ذاتـی اسـت و بـه ایـن مسـئه کـه در 
زمـان کمبـود تقاضـا، قیمـت رشـد مـی کنـد، 
برمـی گـردد. از سـوی دیگـر باید توجه داشـت 
کـه در شـرایطی قرار داریـم که سـرمایه فراوان 
در دسـت مـردم اسـت و در بازارهـای مختلـف 
رسـوخ مـی کند. سـه بـازار طـال، ارز و مسـکن 
به شـکل سـنتی رقیب هسـتند و هر سـه از این 
وضعیـت متاثـر بوده انـد. علی رغم تمـام تالطم 
هایـی کـه در بازار مسـکن وجود داشـته اسـت، 
ایـن بـازار کنتـرل شـده تـر بـوده که علـت آن 

هـم  بـه تـوان خریـد مـردم برمـی گردد.
ــا بیــان ایــن کــه اکنــون 26 میلیــون  وی ب
واحــد مســکونی در کشــور وجــود دارد، تصریــح 
کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد خانــوار 
3 تــا 4 میلیــون از ایــن میــزان کمتــر اســت و 
ایــن ســوال ایجــاد مــی شــود کــه چــرا عنــوان 
ــکونی  ــزار واحدمس ــاالنه 600 ه ــود س ــی ش م
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــواب ای ــم، ج ــم داری ک
واحدهایــی احتیــاج داریــم کــه مــردم توانایــی 
خریــد آن را داشــته باشــند نــه واحدهایــی کــه 

خریــد آنهــا خــارج از تــوان مــردم باشــد.

بـــا هـــدف دســـتگیری و حمایـــت از خانـــواده هـــای بـــی 
بضاعـــت و نیازمنـــد بـــا مشـــارکت اتـــاق اصنـــاف کالن 
شـــهرتبریز جمعـــی از اتحادیـــه هـــای صنفـــی شـــهر تبریـــز، 
ســـازمان صمـــت آذربایجـــان شـــرقی، طـــرح سراســـری 

ــد.  ــزار شـ ــز برگـ ــه در تبریـ ــک مومنانـ ــش کمـ رزمایـ
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، ســرهنگ محمدرضــا زینــال خــواه 
مســول بســیج اصنــاف تبریــز گفــت: در راســتای لبیــک گویــی 
ــدازی نهضــت و  ــری در راه ان ــام معظــم رهب ــه فرمایشــات مق ب
رزمایــش سراســری کمــک مومنانــه در مــاه مبــارک رمضــان، و 

بــه نیابــت از ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی، ایــن رزمایــش بــا 
توزیــع بیــش از 5 هــزار بســته غذایــی بیــن نیازمنــدان مناطــق 

محــروم کالن شــهر تبریزانجــام شــد.
ـــاجد  ـــیج مس ـــای بس ـــگاه ه ـــکاری پای ـــا هم ـــه داد: ب وی ادام
ـــق  ـــدان مناط ـــن نیازمن ـــا بی ـــته ه ـــن بس ـــتان، ای ـــالت اس مح

ـــد.  ـــع ش ـــتان توزی ـــطح اس ـــروم در س مح
ــت  ــن فعالیـ ــمردن ایـ ــا برشـ ــواه بـ ــال خـ ــرهنگ زینـ سـ
ـــر  ـــرد: ه ـــان ک ـــت. خاطرنش ـــد داش ـــه خواه ـــه ادام خیرخواهان
ـــز،  ـــع پخـــت و پ بســـته اقالمـــی  شـــامل قنـــد، شـــکر، روغـــن مای

ـــواد  ـــک و م ـــی، ماس ـــی، ماکارون ـــه فرنگ ـــج، رب گوج ـــویا، برن س
ـــدان  ـــن نیازمن ـــده بی ـــدی ش ـــته بن ـــکل بس ـــه ش ـــی ب ـــد عفون ض

ـــد.  ـــده ش ـــع گردی ـــروم توزی ـــق مح مناط
وی بـــا تشـــکرازاصناف، بازاریـــان واتحادیـــه هـــای صنفـــی 
ـــداران  ـــه بنک ـــه توســـط اتحادی ـــالم ک ـــن اق ـــن ای ـــه لحـــاظ تامی ب
مـــواد غذایـــی صـــورت افـــزود: برخـــی از اصنـــاف پاســـاژها، 
مجتمـــع هـــای تجـــاری بـــازار مشـــروطه نیـــز بـــه صـــورت 
ـــه  ـــک مومنان ـــش کم ـــب رزمای ـــی در قال ـــته های ـــوش بس خودج

ـــد.  ـــع گردی ـــز توزی ـــاف تبری ـــیج اصن ـــارکت بس ـــا مش و ب

پیشرفت 3۵ درصدی طرح ملی مسکن 

برگزاری نهضت و رزمایش سراسری کمک مومنانه درتبریز 

امـــور  در  رئیـــس جمهـــوری  معـــاون 
ـــروس  ـــیوع وی ـــا ش ـــت: ب ـــواده گف ـــان و خان زن
کرونـــا و بحران هـــای اقتصـــادی آن، اجـــرای 
ــای  ــرای ارتقـ ــت بـ ــن معاونـ ــای ایـ طرح هـ
زنـــان سرپرســـت  اقتصـــادی  توانمنـــدی 

ــت.  ــتری گرفـ ــتاب بیشـ ــوار شـ خانـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، معصومـــه ابتـــکار بـــا 
تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه معاونـــت امـــور زنـــان 
از همـــان نخســـتین روزهایـــی کـــه مباحـــث 
ـــد،  ـــرح ش ـــران آن مط ـــا و بح ـــا کرون ـــط ب مرتب
پـــای کار آمـــد، افـــزود: بـــا شـــیوع ویـــروس 
ـــرح  ـــاکرونا، ط ـــادی پس ـــای اقتص ـــران ه و بح
هـــای موجـــود معاونـــت بـــرای ارتقـــای 
زنـــان سرپرســـت  اقتصـــادی  توانمنـــدی 

خانـــوار مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت.
وی ادامـــه داد: در همیـــن راســـتا، بـــرای 
دوری کارگاه هایـــی کـــه عمدتـــا زنـــان 
سرپرســـت خانـــوار در آن فعالیـــت دارنـــد از 
ـــرای  ـــوار را ب ـــت خان ـــان سرپرس ـــی، زن تعطیل
تولیـــد محصـــوالت بهداشـــتی و مـــورد نیـــاز 
ـــویق  ـــت و تش ـــا حمای ـــا کرون ـــه ب ـــرای مقابل ب
ــه  ــد بـ ــی توانـ ــه مـ ــی کـ ــم؛ تولیداتـ کردیـ
بهبـــود شـــرایط بهداشـــتی، اشـــتغال و دوری 

از تعطیلـــی کارگاه هـــا کمـــک کنـــد.
ـــان  ـــور زن ـــوری در ام ـــس جمه ـــاون رئی مع
و خانـــواده یـــادآور شـــد: از نیمـــه هـــای 
اســـفند ســـال گذشـــته ایـــن اتفـــاق افتـــاد 
ــا  ــا بخصـــوص آن هـ ــیاری از کارگاه هـ و بسـ
ـــه ســـمت  ـــد ب ـــال بودن ـــه در کار خیاطـــی فع ک
ـــا  ـــه ای ب ـــتی و مقابل ـــوالت بهداش ـــد محص تولی

کرونـــا ســـوق یافتنـــد.

1200 سازمان مردم نهاد تحت آموزش 
مخصوص دوره کرونا قرار گرفتند

ابتـــکار دربـــاره همـــکاری ســـازمان هـــای 
مـــردم نهـــاد بـــا معاونـــت در روزهـــای 
ــبختانه  ــرد: خوشـ ــان کـ ــی خاطرنشـ کرونایـ
بـــرای بوجـــود آوردن فرصـــت هـــای جدیـــد 
ــه  ــا بـ ــا پـ ــکل هـ ــاالن و تشـ ــتغال، فعـ اشـ

ـــروع  ـــی را ش ـــت های ـــتند و فعالی ـــدان گذاش می
کردنـــد.

ـــروس  ـــیوع وی ـــس از ش ـــح داد: پ وی توضی
ــواده  ـــای خانـ ــران ه ــوع بحـ ـــا، موضـ کرون
ــرار  ــت قـ ــورد اهمیـ ــم مـ ــا هـ ــیب هـ و آسـ
ـــه  ـــیب ارائ ـــش آس ـــای کاه ـــت و راهکاره گرف
ـــه  ـــورد توج ـــواره م ـــه هم ـــی ک ـــد. موضوع ش
معاونـــت بـــود و بـــه همیـــن منظـــور در 
ــی  ــوان افزایـ ــار روزه تـ ــال 98، دوره چهـ سـ
ــت  ــاد را در هشـ ــردم نهـ ــازمان مـ 1200 سـ
ـــه  ـــن ک ـــرای ای ـــم و ب ـــی کردی ـــه اجرای منطق
ـــرد  ـــره ب ـــوان به ـــی بت ـــه خوب ـــبکه ب ـــن ش از ای
مســـئولیت را بـــر عهـــده زنـــان مدیـــران کل 
ـــکل  ـــا تش ـــم ت ـــا نهادی ـــتان ه ـــوان اس ـــور بان ام
هـــا را ســـازماندهی کننـــد تـــا ایـــن تشـــکل 
ــال و  ــا فعـ ــد کرونـ ــی ماننـ ــا در موضوعاتـ هـ

ظرفیـــت ســـازی شـــوند.
ـــان  ـــور زن ـــوری در ام ـــس جمه ـــاون رئی مع
ـــت  ـــن معاون ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــواده ب و خان
تـــالش کـــرده دســـتورالعمل هـــا و آمـــوزش 
هـــای مخصـــوص دوره کرونـــا را هـــم بـــرای 
ــار  ــد، اظهـ ــزار کنـ ــا برگـ ــکل هـ ــن تشـ ایـ
ـــاد،  ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــرای س ـــت: ب داش
ـــبکه  ـــا در ش ـــوزش ه ـــن آم ـــه ای از ای مجموع
ـــر  ـــی ب ـــده مبن ـــذاری ش ـــازی بارگ هـــای مج
اینکـــه چطـــور و در چـــه موضوعاتـــی مـــی 

تواننـــد فعالیـــت کننـــد.

پیشـــنهادات  و  بازخوردهـــا  از  ابتـــکار 
خالقانـــه ایـــن ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد 
دربـــاره آمـــوزش هـــای صـــورت گرفتـــه 
یـــاد کـــرد و گفـــت: بخشـــی از آنهـــا را 
ــم؛  ــال کردیـ ــوری ارسـ ــرای رئیـــس جمهـ بـ
پیشـــنهادهایی مبنـــی بـــر اینکـــه بـــرای 
ـــود  ـــارهای موج ـــش فش ـــد و کاه ـــاغل جدی مش
و آســـیب هایـــی کـــه بـــه خانـــواده هـــا وارد 
ـــا  ـــرایط کرون ـــی در ش ـــه کارهای ـــود، چ ـــی ش م

مـــی تـــوان انجـــام داد.

کاهش خشونت خانگی
 با داروی مهارت ارتباطی

خانگـــی  خشـــونت  موضـــوع  بـــه  وی 
کـــه بـــه دلیـــل درخانـــه مانـــدن اجبـــاری 
ـــاره  ـــد اش ـــی آی ـــود م ـــه وج ـــا ب ـــی گاه کرونای
کـــرد و افـــزود: بـــرای رفـــع ایـــن چالـــش، 
ــت  ــرح گفـ ــان طـ ــهیلگران و مجریـ ــا تسـ بـ
ـــروع  ـــری را ش ـــواده کار دیگ ـــی خان ـــوی مل وگ
ـــای  ـــارت ه ـــاص مه ـــور خ ـــه ط ـــا ب ـــم ت کردی
ـــا  ـــت ه ـــری پادکس ـــق یکس ـــی را از طری ارتباط
ـــد،  ـــک کن ـــواده کم ـــه خان ـــه ب ـــی ک و اطالعات
ـــواده  ـــه خان ـــی ک ـــن های ـــم؛ تمری ـــوزش دهی آم
هـــا مـــی تواننـــد کنـــار هـــم انجـــام دهنـــد. 
ـــرایط  ـــن ش ـــه در ای ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــالش م ت
ـــل  ـــه حداق ـــواده را ب ـــم آســـیب هـــای خان بتوانی
ـــت  ـــی و گف ـــای ارتباط ـــارت ه ـــانیم و مه برس

وگـــو را داخـــل خانـــواده توســـعه دهیـــم.

پیامک اورژانس اجتماعی
 و بازدارندگی های مفید آن

ـــان  ـــور زن ـــوری در ام ـــس جمه ـــاون رئی مع
و خانـــواده پیامـــک اورژانـــس اجتماعـــی 
ــونت  ــرای کاهـــش خشـ ــی بـ ــاق خوبـ را اتفـ
خانگـــی دانســـت و گفـــت: همـــه از وجـــود 
چنیـــن خدماتـــی در ســـطح ملـــی آگاهـــی 
یافتنـــد، چـــه افـــرادی کـــه در معـــرض 
ســـالمندان،  هماننـــد  هســـتند  آســـیب 
کـــودکان یـــا معلـــوالن و چـــه افـــرادی کـــه 
ــه  ــرای اینکـ ــد و بـ ــونت بودنـ ــاهد خشـ شـ
ــک  ــن پیامـ ــا ایـ ــوند بـ ــرم نشـ ــریک جـ شـ

ــد. ــانی کننـ ــالع رسـ اطـ
ـــان  ـــم مجرم ـــی ه ـــد: از طرف ـــادآور ش وی ی
یعنـــی کســـانی کـــه رفتارهـــای خـــالف 
ـــد  ـــی زنن ـــیب م ـــد و آس ـــالق دارن ـــون و اخ قان
ـــد،  ـــم دریافتن ـــد ه ـــی دهن ـــری را آزار م و دیگ
ــان  ــده آنـ ــع و بازدارنـ ــی مانـ ــن پیامکـ چنیـ
ــود  ــار خـ ــاس در رفتـ ــن اسـ ــت برهمیـ اسـ

تجدیـــد نظـــر مـــی کننـــد.
ـــان  ـــور زن ـــوری در ام ـــس جمه ـــاون رئی مع
و خانـــواده تاکیـــد کـــرد: جامعـــه مـــا یـــک 
ـــت  ـــا اس ـــیب ه ـــال آس ـــد در قب ـــه توانمن جامع
و دارای شـــبکه اورژانـــس اجتماعـــی اســـت کـــه 
افـــراد در معـــرض خطـــر و افـــراد دردمنـــد مـــی 
ـــه  ـــد. ب ـــک کنن ـــای کم ـــا تقاض ـــد از آنج توانن
همیـــن دلیـــل از ابتـــدای دولـــت دوازدهـــم 
یکـــی از سیاســـت های معاونـــت زنـــان و 
ـــه  ـــی، ب ـــس اجتماع ـــت از اورژان ـــواده حمای خان
ـــه  ـــر مداخل ـــوب و روش موث ـــرد خ ـــل کارک دلی
ـــن  ـــه در همی ـــود ک ـــواده ب ـــیب های خان در آس
ـــان  ـــر از کارشناس ـــم تقدی ـــاالنه مراس ـــتا س راس
ــم،  ــزار می کنیـ ــی را برگـ ــس اجتماعـ اورژانـ
ـــکوفایی،  ـــود ش ـــرای خ ـــم ب ـــک دوره ای را ه ی
تـــوان افزایـــی و خودمراقبتـــی کارشناســـانی 
ــوار  ــای ناگـ ــرض خبرهـ ــتر در معـ ــه بیشـ کـ

ــم. ــزار می کنیـ ــتند، برگـ هسـ

ابتکار:

طرح های ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار با شیوع کرونا شتاب بیشتری گرفت

کاریکاتور

 کرونا در آمریکا رکورد تلفات
 جنگ ویتنام را شکست

منبع: تسنیم
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کلوچه اهری

مواد الزم:
آرد ســاده قنادی                          250 گرم
کره ذوب شده                                  125 گرم
شکر دانه ریز                                        150 گرم
ــدد ــرغ                                 1 ع تخــم م
بیکینگ پودر                               1 قاشق چایخوری

ماست پرچرب                                116 گرم 
زنجبیل                                     1 قاشق غذاخوری
هل                                           1 قاشق چایخوری

امــروز مــی خوایــم بــه لیســت کلوچــه هامــون 
یــه کلوچــه ی خوشــمزه ی دیگــه بــه اســم کلوچه 
اهــری اضافــه کنیــم. البتــه در اغلــب شــهرها ایــن 
کلوچــه رو بــه شــیوه ی ســنتی و داخــل تنورهــای 
مخصــوص درســت مــی کنــن کــه البتــه اگــر تنــور 
ــم  ــر ه ــل ف ــون داخ ــید چ ــران نباش ــد نگ نداری
میشــه ایــن کلوچــه ی خوشــمزه رو درســت کــرد! 
ــازر کلوچــه اهــری خــط هــای  از ویژگــی هــای ب
ــم رو  ــت ه ــت مثب ــکل عالم ــه ش ــه ب ــه ک موازی
قطــع کــردن. اگــه شــما هــم از طرفدارهــای طعــم 
زنجبیــل هســتید حتمــا کلوچــه اهــری رو امتحــان 
ــه ی  ــواد اولی ــه ی م ــید هم ــن باش ــد. مطمئ کنی
ــد و همیــن االن مــی تونیــد  ــن کلوچــه رو داری ای
دســت بــه کار بشــید و اون رو درســت کنیــد. اگــر 
ــد از  ــی تونی ــد، م ــا رو نداری ــی از اون ه ــم بعض ه
فروشــگاه مــا ســفارش بدیــد تــا در کمتریــن زمــان 
براتــون ارســال کنــن. طــرز تهیــه کلوچــه اهــری 
هــم خیلــی آســونه و در مــدت زمــان خیلــی کــم 
مــی تونیــد اون رو بپزیــد. اگــر بــه پخــت کلوچــه 
ــراه  ــا هم ــا م ــتید، ب ــد هس ــه من ــی عالق زنجبیل
بشــید تــا در ادامــه طــرز تهیــه کلوچــه اهــری رو 

بهتــون آمــوزش بدیــم.
 

طرز تهیه:
ــده  ــره ی ذوب ش ــراه ک ــه هم ــکر را ب 1- ش
داخــل کاســه ای بریزیــد و حــدود 3 دقیقــه هــم 

ــوط شــوند. ــا هــم مخل ــال ب ــا کام ــد و ت بزنی
2- بعــد از 3 دقیقــه هــم زدن، تخــم مــرغ هــا 
را اضافــه کنیــد و آن را بــا ســایر مــواد بــه مــدت 
ــوط  ــد و مخل ــم بزنی ــر ه ــه دیگ ــدود 5 دقیق ح

کنیــد تــا ترکیــب کــرم رنگــی بــه دســت آیــد.
3- حــاال ماســت را بــه مــواد اضافــه کنیــد و در 
حــدی که ماســت بــه خورد مــواد برود، هــم بزنید.

4- آرد الــک شــده را بــه همراه بیکینــگ پودر، 
زنجبیــل و هــل کــم کــم داخــل کاســه بریزیــد و 
ــود. ــر ش ــا خمی ــد ت ــه کنی ــواد اضاف ــایر م ــه س ب

5- روی کاسـه را با سـلفون بپوشـانید و حدود 1 
سـاعت در یخچال اسـتراحت دهید. بعد از استراحت 

دادن خمیـر می تـوان آن را به راحتی شـکل داد.
ــد.  ــی کنی ــاف را آردپاش ــطحی ص 6- روی س
خمیــر را بعــد از اســتراحت روی آن قــرار دهیــد و 
بــا اســتفاده از وردنــه آن را بــه ضخامــت 1 ســانتی 

متــر بــاز و پهــن کنیــد.
ــه  ــا اســتفاده از کاتــر دایــره ای و یــا پیال 7- ب
ــدازه هــای مســاوی  ــه ان ــر را ب ای کوچــک، خمی

بــرش بزنیــد.
8- روی ســینی فــر را کمــی چــرب و آرد 

ــد. ــی کنی پاش
9- خمیــر هــای بــرش زده شــده را بــا فاصلــه 

از هــم داخــل ســینی بچینیــد.
ــو  ــوک چاق ــا ن ــگال ی ــتفاده از چن ــا اس 10- ب
چنــد خــط بــه شــکل عالمــت مثبــت روی خمیــر 

ایجــاد کنیــد.
11- 1 عـدد تخـم مـرغ را بـه همـراه شـیره ی 
انگـور، شـیره ی خرمـا، عسـل و یا پودر قنـد داخل 
کاسـه ای بریزید و خوب بزنید. سـپس این مخلوط 

را بـا اسـتفاده از قلمـو روی خمیرهـا بمالید.
ــانتی  ــه ی س ــای 180 درج ــر را در دم 12- ف
گــراد گــرم کنیــد. ســینی فــر را داخــل آن قــرار 
دیــد تــا شــیرینی هــا بــه مــدت 20 تــا 30 دقیقــه 

بپزنــد و طالیــی رنــگ شــوند.
ــی  ــتند. م ــاده هس ــری آم ــای اه ــه ه کلوچ
ــوان  ــه عن ــای ی ــراه چ ــه هم ــا را ب ــد آن ه توانی
ــان وعــده ی ســالم  ــه و یــک می ــه، صبحان عصران

ــد. ــان کنی ــوش ج ن
 

نکات کلیدی:
- قبل از استفاده از آرد حتما آن را دو 

بار الک کنید تا صاف و نرم شود.
ــدود 50  ــود، ح ــل ب ــی ش ــع خیل ــر مای - اگ
تــا 100 گــرم دیگــر آرد بــه آن اضافــه کنیــد تــا 

کمــی ســفت شــود.
ــچ  ــه هی ــع ب ــن مای ــتور از روغ ــن دس - در ای
ــره  ــتفاده از ک ــود. اس ــی ش ــتفاده نم ــوان اس عن
ــود. ــی خواهــد ب ــوک شــدن کلوچــه کاف ــرای پ ب

- مــی توانیــد قبــل از قــرار دادن کلوچــه هــا 
ــه  ــا خرف ــد و ی ــی کنج ــا کم ــر، روی آن ه در ف
ــد و  ــته باش ــا داش ــری زیب ــم ظاه ــا ه ــید ت بپاش

ــر شــود. ــم آن بهت ــم طع ه
- بــرای آن کــه از نچســبیدن کلوچــه هــا بــه 
ــد روی  ــی توانی ــوید، م ــن ش ــر مطمئ ــینی ف س
ــانید، روی  ــی بپوش ــذ روغن ــا کاغ ــر را ب ــینی ف س
آن را کمــی چــرب کنیــد و کلوچــه هــا را روی آن 
قــرار دهیــد . بعــد داخــل فــر بگذاریــد تــا بپزنــد.

ــن  ــل در ای ــل و ه ــود زنجبی ــل وج ــه دلی - ب
ــی دارد. ــع گرم ــری طب ــه اه ــه، کلوچ کلوچ

ــودر  ــز از پ ــه جــای شــکر ری ــد ب ــی توانی - م
ــودر  ــتفاده از پ ــل از اس ــد. قب ــتفاده کنی ــد اس قن
قنــد آن را الــک کنیــد تــا نــرم شــود و بــه بافــت 

ــد. کلوچــه آســیب نزن
منبع: ایران کوک

فوالدگر نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس را تشریح کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت قوانین و شرکت های 
دانش بنیان برای جهش تولید

رییــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی مجلــس گفــت: بایــد 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای نــرم افــزای ماننــد قوانیــن، نیــروی انســانی، 
شــرکت های دانــش بنیــان و شناســایی ظرفیــت هــای ســخت افــزاری در 
حــوزه صنعــت، معــدن، کشــاورزی و مســکن شــعار ســال را محقــق کــرد. 
ــیون  ــس کمیس ــر ریی ــا فوالدگ ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــون  ــل 44 قان ــرای اص ــر اج ــارت ب ــی و نظ ــد مل ــت از تولی ــژه حمای وی
اساســی مجلــس در تشــریح نشســت کمیســیون متبوعــش، بــه حضــور 
ــن جلســه اشــاره  ــان وی در ای ــدن و تجــارت و معاون ــت، مع ــر صنع وزی

کــرد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: 
دســتورکار امــروز کمیســیون بررســی تبعــات اقتصــادی کرونــا در 
واحدهــای تولیــدی و صنفــی بــا توجــه بــه الزامــات جهــش تولیــد بــود. از 
آنجایــی کــه گــزارش مربــوط بــه آثــار اقتصــادی کرونــا نهایــی و تقدیــم 
صحــن علنــی مجلــس شــده و مقــرر اســت هفتــه آینــده قرائــت شــود، 
ــه حــوزه صنعــت و معــدن در ایــن جلســه مــورد  پیشــنهادات مربــوط ب

ــت. ــرار گرف بررســی ق
ــات  ــد تبع ــی توان ــو م ــک س ــود از ی ــع رک ــه رف ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــادی کرونــا را کاهــش دهــد و از ســوی دیگــر زیرســاخت های 
جهــش تولیــد را فراهــم ســازد، اظهــار کــرد: بایــد بــا اســتفاده از 
ــروی انســانی، شــرکت های  ــن، نی ــد قوانی ــزای مانن ــرم اف ــای ن ظرفیت ه
ــوزه  ــزاری در ح ــخت اف ــای س ــت ه ــایی ظرفی ــان و شناس ــش بنی دان
ــرد. ــق ک ــال را محق ــعار س ــکن و... ش ــاورزی، مس ــدن، کش ــت، مع صنع

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــس کمیس ریی
ــه  ــت، ادام ــات اس ــی از الزام ــادی یک ــای اقتص ــگاه ه ــی بن ــن مال تامی
ــدی و  ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــد، حداکث ــع تولی ــع موان ــن رف داد: قوانی
ــد زمینــه ســاز جهــش تولیــد  خدماتــی و بهبــود کســب و کار مــی توان

باشــد.

فرماندار تهران خبر داد:
قرنطینه معتادان متجاهرکرونایی در مکانی مجزا

ــر از  ــادان متجاه ــع  آوری معت ــرح جم ــاز ط ــران از آغ ــدار ته فرمان
ــه  ــال ب ــادان متجاهرمبت ــزود: معت ــر داد و اف ــه جــاری در تهــران خب هفت
ــه  ــاده 16 نگهــداری و قرنطین ــی جــدا از مراکــز م ــروس در محل کروناوی

مــی شــوند. 
ــنا، در  ــا ایس ــو ب ــادی در گفت وگ ــی فره ــنا، عیس ــزارش ایس ــه گ ب
ــت:  ــران گف ــهر ته ــر در ش ــادان متجاه ــع آوری معت ــد جم ــریح رون تش
طــرح جمــع آوری معتــادان متجاهــر از ابتــدای ایــن هفتــه آغــاز شــده و 

ــود. ــع آوری می ش ــهر جم ــطح ش ــر از س ــه 500 نف ــر هفت ه
ــد  ــه خواه ــران ادام ــل ته ــازی کام ــا پاکس ــرح ت ــن ط ــزود: ای وی اف
داشــت و جمــع آوری معتــادان متجاهــر توســط نیــروی انتظامــی انجــام 
ــن  ــد در اجــرای ای ــی تردی و بهزیســتی کار نگهــداری را برعهــده دارد؛ ب
طــرح تســت کرونــا از معتــادان متجاهــر انجــام خواهــد شــد و در اجــرای 

طــرح نیروهــای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی نیــز حضــور دارنــد.
فرهــادی تاکیــد کــرد: اگــر تســت کرونــا معتــادان متجاهر جمــع آوری 
ــاده 16  ــز م ــه از مراک ــی جداگان ــد در محل ــت باش ــرح مثب ــده در ط ش

نگهــداری خواهنــد شــد.

»ف- الف« با موضوع فساد اقتصادی 
جلوی دوربین  می رود

مســـتند بلنـــد »ف- الـــف« از تولیـــدات جدیـــد مرکـــز گســـترش 
ســـینمای مســـتند و تجربـــی بـــه کارگردانـــی فرشـــاد اکتســـابی در 

پســـاکرونا جلـــوی دوربیـــن مـــی رود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مســـتند بلنـــد ف- الـــف از تولیـــدات جدیـــد 
ـــاد  ـــی فرش ـــه کارگردان ـــی ب ـــتند و تجرب ـــینمای مس ـــترش س ـــز گس مرک
ـــت  ـــاکرونا اس ـــن در دوران پس ـــای ام ـــاد فض ـــار ایج ـــابی، در انتظ اکتس
ـــد. ـــدا کن ـــه پی ـــادی ادام ـــاد اقتص ـــوع فس ـــا موض ـــرداری آن ب ـــا فیلمب ت

ـــتند  ـــاخت مس ـــده س ـــه ای ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــاز ب ـــن مستندس ای
ـــی  ـــاق بازرگان ـــترش و ات ـــز گس ـــات مرک ـــی از جلس ـــف« در یک »ف- ال
پیشـــنهاد شـــده بـــود، اظهـــار کـــرد: موضـــوع فســـاد اقتصـــادی بـــا 
ـــی  ـــون کس ـــود، چ ـــب ب ـــن جال ـــرای م ـــت ب ـــه داش ـــتردگی ک ـــود گس وج

ـــود. ـــه ب ـــه آن نپرداخت ـــال ب ـــه ح ـــا ب ت
اکتســـابی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه ایـــن فیلـــم قـــرار نیســـت 
ـــد،  ـــته باش ـــادی داش ـــاد اقتص ـــوع فس ـــه موض ـــتی ب ـــی ژورنالیس نگاه
ـــم  ـــاله داری ـــن مس ـــه ای ـــی ب ـــی علم ـــف نگاه ـــرد: در ف- ال ـــح ک تصری
ـــاد  ـــکل گیری فس ـــه ش ـــر ب ـــه منج ـــک جامع ـــی در ی ـــه عوامل ـــه چ ک
اقتصـــادی می شـــود. بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن منظـــور بایـــد 
ــای اجتماعـــی،  ــم و از زاویه هـ ــام می دادیـ ــترده انجـ پژوهشـــی گسـ
ــوع را  ــن موضـ ــی ایـ ــی و حقوقـ ــی، سیاسـ ــی، فرهنگـ جامعه شناسـ

بررســـی می کردیـــم.
ایـــن مستندســـاز بـــا بیـــان ایـــن کـــه فیلمبـــرداری ف- الـــف بـــه 
ـــل شـــیوع  ـــه دلی ـــم ب ـــد فیل ـــد تولی ـــح داد: رون ـــاز شـــده، توضی ـــی آغ تازگ
ویـــروس کرونـــا بـــه کنـــدی پیـــش مـــی رود. امیـــدوارم بـــا فراهـــم 
شـــدن شـــرایط امـــن، ســـرعت بیشـــتری بـــه کار ادامـــه دهیـــم تـــا 
ـــم. ـــش کنی ـــاده نمای ـــینماحقیقت« آم ـــرای »س ـــم را ب ـــن فیل ـــم ای بتوانی

ــان در  ــون حضورشـ ــه تاکنـ ــف کـ ــد ف- الـ ــتند بلنـ ــل مسـ عوامـ
ایـــن پـــروژه قطعـــی شـــده اســـت، عبارتنـــد از پژوهـــش، کارگـــردان 
ــی،  ــراد امین کاظمـ ــردار: مهـ ــابی، تصویربـ ــاد اکتسـ ــر: فرشـ و تدوینگـ
ــی،  ــد مهندسـ ــد: حمیـ ــر تولیـ ــین زاده، مدیـ ــد حسـ ــردار: حامـ صدابـ

ــی. ــین مهندسـ ــی: امیرحسـ هماهنگـ

ــه  ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــس جهاددانش رئی
ــگاهی  ــای جهاددانش ــخیص کرون ــای تش کیته
ــاد  ــن نه ــز تشــخیص ای ــه دســت مراک ــا ب تنه
مــی رســد، بیــان کــرد: هنــوز وزارت بهداشــت 
قــراردادی بــرای تامیــن نیــاز کشــور بــا جهــاد، 

ــت. ــرده اس ــد نک منعق
بــه گــزارش مهــر، دکتــر حمیدرضــا طیبــی 
در خصــوص نتیجــه اقدامــات محققــان جهــاد 
دانشــگاهی در زمینــه کرونــا از ابتــدای شــیوع 
ایــن ویــروس در کشــور اظهــار کــرد: یکــی از 
اقدامــات محققــان جهــاد دانشــگاهی، ســاخت 
کیت هــای تشــخیص ویــروس کوویــد 19 بــود 
ــد«  ــکده »معتم ــان پژوهش ــط محقق ــه توس ک
و مرکــز ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی مــورد 

ــرار گرفــت. پیگیــری ق
وی افــزود: کیتــی کــه پژوهشــکده معتمــد 
در قالــب یــک شــرکت دانــش بنیــان بــه 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــا س ــترک ب ــورت مش ص
امــام خمینــی )ره( تولیــد شــد در حــال حاضــر 
توســط مراکــز تشــخیص جهــاد دانشــگاهی در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــینا و … م ــهد، ابن س مش
می گیــرد؛ ایــن کیــت مــورد تاییــد وزارت 
ــراردادی  ــه ق ــود ک ــرار ب ــت و ق ــت اس بهداش
مبنــی بــر تامیــن کیت هــای مــورد نیــاز 
ــه  ــود ک ــد ش ــرکت منعق ــن ش ــا ای ــور ب کش

ــد. نش
ــن  ــاد دانشــگاهی، ای ــه رئیــس جه ــه گفت ب
در  دانشــگاهی  جهــاد  تولیــدی  کیت هــای 
ــر  ــگاهی در سراس ــاد دانش ــگاه های جه آزمایش
ــه طــور طبیعــی  کشــور اســتفاده می شــود و ب
ــت  ــا ظرفی ــود ب ــرار ب ــرا ق ــت زی ــدود اس مح

ــت  ــزار کی ــی 500 ه ــزار و حت ــد 250 ه تولی
ــد و وزارت  ــن کن ــور را تامی ــاز کش ــاه نی در م
ــوه  ــد انب ــراردادی در راســتای تولی بهداشــت ق
ایــن کیت هــای تولیــد محققــان جهــاد و 
توزیــع آن بــه ســایر مراکــز را منعقــد کنــد امــا 

ــد نشــده اســت. ــرارداد منعق ــن ق ــوز ای هن
وی ادامــه داد: مــا هــم تعجــب می کنیــم بــا 
ــای  ــن کیت ه ــه ای ــاز ب ــه ضــرورت نی ــه ب توج
ــد نشــده  ــرارداد منعق ــون ق ــا کن تشــخیصی ت
از  ایــن کیت هــا  اســت در صورتیکــه کــه 

ــد. ــی برخوردارن ــت باالی کیفی

توانایی تولید کیت کرونا تا یک 
میلیون تست در ماه

ــی  ــم توانای ــالم کردی ــا اع ــه وی، م ــه گفت ب
تولیــد تــا یــک میلیــون تســت در مــاه را 
داریــم و زیرســاخت آن را فراهــم کردیــم ولــی 
قــراردادی منعقــد نشــده اســت و اکنــون ایــن 

کیت هــا تنهــا در آزمایشــگاه های تشــخیص 
کرونــای جهــاد دانشــگاهی مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
طیبــی در خصــوص دیگــر کیتــی کــه 
ــر  ــز ذخای ــاد دانشــگاهی در مرک ــان جه محقق
ــتند،  ــد هس ــال تولی ــتی در ح ــی و زیس ژنتیک
ــز در  ــن مرک ــان ای ــوز محقق ــرد: هن ــان ک بی
ــد  ــدی تولی ــور ج ــه ط ــا ب ــتند ام ــالش هس ت
ــم  ــوز ه ــم هن ــری نکردی ــز را پیگی ــن مرک ای
انستیتوپاســتور نتایــج آن را اعــالم نکــرده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: در کل اولولیــت در تولیــد 
ــه در  ــد ک ــی بودن ــان تولیدکنندگان ــت، هم کی
ابتــدا اطــالع دادنــد کــه اکنــون هــم در حــال 

ــع اســت. ــد و توزی تولی

تولید واکسن نیاز به تامین منابع دارد
دانشــگاهی در خصــوص  رئیــس جهــاد 

توســط  کرونــا  واکســن  روی  تحقیقــات 
در  گفــت:  دانشــگاهی  جهــاد  محققــان 
پژوهشــگاه ابن ســینا بــه دنبــال تامیــن منابــع 
ــادی در  هســتند؛ ظاهــراً محققــان و مراکــز زی
ــال  ــه دنب ــد و ب ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ای
ــر  ــال حاض ــتند. در ح ــع آن هس ــن مناب تامی
هــم معــاون پژوهــش وزارت بهداشــت در حــال 

ــت. ــت اس ــد صالحی ــی و تایی بررس
وی ادامــه داد: مــا هنــوز موفــق بــه تامیــن 
ــرای  ــت ها ب ــدد درخواس ــت تع ــه عل ــع ب مناب

ــا نشــدیم. ــد واکســن کرون تولی
رئیــس جهــاد دانشــگاهی در پاســخ بــه 
اینکــه چــه نهادهایــی امــکان حمایــت از تولیــد 
ــت:  ــد گف ــگاهی را دارن ــاد دانش ــن جه واکس
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خمینــی )ره(، 
معاونــت علمــی و فنــاوری و معاونــت پژوهشــی 
ــد  ــع تولی ــن مناب ــکان تامی وزارت بهداشــت ام

ــد. ــن را دارن واکس
ــن نشــود  ــع تأمی ــا مناب ــرد: ت ــد ک وی تاکی
نمی توانیــم تحقیقــات بــرای تولیــد واکســن را 

آغــاز کنیــم.

تامین مواد ضدعفونی واحدهای جهاد 
دانشگاهی ادامه دارد

رئیــس جهــاد دانشــگاهی در خصوص ســایر 
زمینــه  در  دانشــگاهی  جهــاد  فعالیت هــای 
ــی کننــده  ــا گفــت: تولیــد مــواد ضدعفون کرون
ــیمیایی در  ــع ش ــعه صنای ــکده توس در پژوهش
خوزســتان ادامــه دارد. ایــن محلــول هــم بــرای 
ــایر  ــران و س ــگاهی ته ــاد دانش ــای جه واحده

اســتان ها تامیــن می شــود.

ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 
بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــه اخیـــر صحـــن 
علنـــی مجلـــس بـــه طـــرح استفســـاریه 
تعییـــن تکلیـــف اســـتخدامی معلمیـــن حـــق 
ـــواد  ـــت س ـــاران نهض ـــوزش ی ـــی و آم التدریس
ـــرح  ـــن ط ـــده ای ـــدن پرون ـــته ش ـــوزی، از بس آم

ــر داد.  ــم خبـ ــس دهـ در مجلـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، ســـیدحمایت 
ــرح  ــب طـ ــه تصویـ ــاره بـ ــا اشـ ــرزاده بـ میـ
استفســـاریه الحـــاق یـــک مـــاده بـــه قانـــون 
معلمیـــن  اســـتخدامی  تکلیـــف  تعییـــن 
حـــق التدریســـی و آمـــوزش یـــاران نهضـــت 
ــنبه 15  ــت روز دوشـ ــوادآموزی  در نشسـ سـ
اردیبهشـــت صحـــن علنـــی مجلـــس، تأکیـــد 
ـــده  ـــال پرون ـــرح عم ـــن ط ـــب ای ـــا تصوی ـــرد: ب ک
طرحـــی کـــه از ابتـــدای مجلـــس دهـــم در 
دســـتور کار کمیســـیون آمـــوزش و مجلـــس 

بـــود، بســـته شـــد.
ـــس  ـــان در مجل ـــی مغ ـــردم گرم ـــده م نماین
شـــورای اســـالمی افـــزود: بـــا تصویـــب ایـــن 
طـــرح نیروهـــای حـــق التدریـــس، نیروهـــای 
ـــی  ـــق التدریس ـــی، ح ـــات آموزش ـــد خدم خری

غیـــر مســـتمر و پیـــش دبســـتانی قبـــل 
از ســـال 1391 و همچنیـــن آموزشـــیاران 
و آمـــوزش دهنـــدگان مســـتمر نهضـــت 
ســـوادآموزی قبـــل از ســـال 92 تعییـــن 

می شـــوند. تکلیـــف 
وی ادامـــه داد: البتـــه قانـــون »نیـــاز« 
آمـــوزش و پـــرورش بـــه نیروهـــای مذکـــور 
ــا  ــا بـ ــت، تـ ــرار داده اسـ ــالک قـ ــز مـ را نیـ
ــاز در رشـــته، محـــل خدمـــت و  بـــرآورد نیـ

ـــزان  ـــن عزی ـــده ای ـــر ش ـــای ذک ـــس نیروه جن
ــد. ــف کنـ ــن تکلیـ را تعییـ

میـــرزاده اضافـــه کـــرد: امـــا ســـئوال 
ــا  ــه آیـ ــود کـ ــن بـ ــر ایـ ــاریه اخیـ در اسفسـ
مشـــمولین تبصـــره 10 مـــاده 17 قانـــون 
تعییـــن و تکلیـــف اســـتخدامی معلمیـــن 
حـــق التدریســـی و آموزشـــیاران نهضـــت 
ــرورش  ــوزش و پـ ــوادآموزی در وزارت آمـ سـ
ـــکاری  ـــرورش هم ـــوزش و پ ـــا وزارت آم ـــه ب ک

ـــدارس  ـــرانه م ـــود را از س ـــوق خ ـــته و حق داش
و مشـــارکت های مردمـــی، ســـاز و کار مدیـــر 
ـــا  ـــان، کارفرم ـــا و مربی ـــن اولی ـــه و انجم مدرس
ـــرارداد  ـــرف ق ـــای ط ـــرکت ه ـــا ش ـــس و ی مؤس
ـــد در  ـــت کرده ان ـــرورش دریاف ـــوزش و پ ـــا آم ب
ـــخ  ـــه پاس ـــوند، ک ـــی ش ـــاده م ـــوق الع ـــون ف قان

مجلـــس بـــه آن مثبـــت بـــود.
وی یـــادآور شـــد: ایـــن استفســـاریه 
ــان  ــا بیـــن مجلـــس و شـــورای نگهبـ ماه هـ
در حـــال رفـــت و آمـــد بـــود و ایـــراد 
وارده بـــه آن نیـــز بـــه تاریـــخ منـــدرج در 
ـــن  ـــاظ ای ـــا لح ـــه ب ـــود ک ـــاریه وارد ب استفس
تاریـــخ، دامنـــه قانـــون گســـترش یافتـــه و 
ـــورت  ـــد ص ـــذاری جدی ـــون گ ـــی قان ـــه نوع ب

گرفتـــه اســـت.
ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 
ـــده  ـــد ش ـــخ قی ـــر تاری ـــا نظ ـــن ب ـــزود: بنابرای اف
ـــه  ـــوض ب در استفســـاریه برداشـــته شـــد و در ع
ـــه  ـــون ک ـــدف قان ـــای ه ـــه گروه ه ـــت ب صراح
ســـند مالـــی دولتـــی هـــم ندارنـــد، اشـــاره 
ــذب  ــد جـ ــزان بتواننـ ــن عزیـ ــا ایـ ــد تـ شـ

آمـــوزش و پـــرورش شـــوند.

ـــان  ـــرورش آذربایج ـــوزش و پ ـــر کل آم مدی
شـــرقی گفـــت: ســـالن هـــای ورزشـــی 
ـــتی  ـــواد بهداش ـــات الزم و م ـــا امکان ـــدارس ب م
ـــرای  ـــتی ب ـــای بهداش ـــکل ه ـــت پروت ـــا رعای و ب
ـــتند. ـــاده هس ـــی آم ـــات نهای ـــزاری امتحان برگ

بـــه گـــزارش مهـــر، جعفـــر پاشـــایی 
ــا و  ــا رؤسـ ــس بـ ــو کنفرانـ ــاط ویدئـ در ارتبـ
مدیـــران نواحـــی و مناطـــق و منتخبیـــن 
اســـتانی و منطقـــه ای و ناحیـــه ای در ســـالن 
اجـــالس تـــاالر معلـــم تبریـــز گفـــت: امـــروز 
ـــم  ـــام معل ـــت مق ـــی داش ـــه گرام ـــه در هفت ک
ـــه  ـــان ک ـــی معلم ـــات تمام ـــم از زحم ـــرار داری ق
ـــرل  ـــل کنت ـــه دلی ـــدارس ب ـــی م ـــام تعطیل در ای
ـــازی و  ـــای مج ـــا در فض ـــروس کرون ـــیوع وی ش
شـــبکه شـــاد یـــا در قالـــب طـــرح ابتـــکاری 
ــالش  ــبانه روزی تـ ــتان شـ ــار اسـ ــم یـ معلـ
کردنـــد و اجـــازه ندادنـــد تـــا چـــراغ تعلیـــم 
و تربیـــت خامـــوش شـــود، ســـپاس گـــزاری 

. می کنـــم
وی بـــا بیـــان اینکـــه قدردانـــی و ســـپاس 
ـــئوالن  ـــان و مس ـــوزی معلم ـــداکاری و دلس از ف
تعلیـــم و تربیـــت روش و رویـــه آمـــوزش 
ــت، گفـــت: تمـــام  و پـــرورش اســـتان اسـ
ــه  ــتانی را بـ ــای درون و بـــرون اسـ ظرفیت هـ
کار مـــی بریـــم تـــا تمـــام محتـــوای درســـی 
ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــی 99-98 ب ـــال تحصیل س

آمـــوزش داده شـــود.
ـــان  ـــرورش آذربایج ـــوزش و پ ـــر کل آم مدی
شـــرقی، معلمـــان را الگـــو و نمـــاد فرهنگـــی 
ـــد  ـــزود: نبای ـــرد و اف ـــوان ک ـــه ای عن ـــر جامع ه
ـــطوره ها  ـــا و اس ـــن نماده ـــا ای ـــم ت ـــازه دهی اج
ــمه  ــه سرچشـ ــرای اینکـ ــوند بـ فرامـــوش شـ
جوامـــع  توســـعه  و  حرکت هـــا  تمامـــی 

ــود. ــن می شـ ــان ممکـ ــط معلمـ توسـ

اردیبهشت و خرداد ماه زمان حساسی 
برای دستگاه تعلیم و تربیت

ـــت  ـــه اردیبهش ـــان اینک ـــا بی ـــه ب وی در ادام
و خـــرداد مـــاه زمـــان حساســـی بـــرای 
ــت:  ــت، گفـ ــت اسـ ــم و تربیـ ــتگاه تعلیـ دسـ
روش هایـــی کـــه تـــا امـــروز بـــرای جبـــران 
عقـــب ماندگـــی تحصیلـــی دانـــش آمـــوزان 
در اســـتان اجرایـــی می شـــد را بـــرای تحـــت 
پوشـــش قـــرار دادن صـــد درصـــدی دانـــش 

آمـــوزان ادامـــه خواهیـــم داد.
ــتان  ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــر کل آمـ مدیـ
بـــا بیـــان اینکـــه آمـــوزش از طریـــق شـــبکه 
ـــوزش  ـــرم آم ـــر محت ـــد وزی ـــورد تاکی ـــاد م ش
و پـــرورش اســـت، گفـــت: در حـــال حاضـــر 
ــد  ــی، 99 درصـ ــدارس ابتدایـ ــد مـ 98 درصـ
درصـــد   100 و  اول  متوســـطه  مـــدارس 
مـــدارس متوســـطه دوم تحـــت پوشـــش 
ـــد. ـــرار دارن ـــاد ق ـــبکه ش ـــق ش ـــوزش از طری آم

برخورداری 26 هزار دانش آموز 
روستایی محروم از آموزش های الزم

ـــار  ـــم ی ـــرح معل ـــا ط ـــه ب ـــایی در رابط پاش

نیـــز گفـــت: هـــزار و 700 نفـــر از کادر اداری 
ـــه  ـــرح ب ـــن ط ـــب ای ـــتان در قال ـــان اس و معلم
ــه  ــی بـ ــش اینترنتـ ــد پوشـ ــتاهای فاقـ روسـ
ـــزار  ـــدند و 26 ه ـــزام ش ـــه اع ـــکل داوطلبان ش
نفـــر از دانـــش آمـــوزان روســـتایی محـــروم 
و دورافتـــاده تحـــت پوشـــش ایـــن طـــرح از 

آموزش هـــای الزم برخـــوردار شـــدند.
ــه  ــات پایـ ــه امتحانـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
می شـــود،  برگـــزار  حضـــوری  دوازدهـــم 
ـــم  ـــه دوازده ـــات پای ـــه امتحان ـــه داد: برنام ادام
آمـــاده ابـــالغ بـــه نواحـــی و مناطـــق اســـت 
و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یکـــی از ابزارهـــای 
ـــم  ـــه دوازده ـــرورش، پای ـــوزش و پ ـــنجش آم س
ــزی  ــه ریـ ــات و برنامـ ــی امکانـ ــت تمامـ اسـ
هـــای الزم بـــرای برگـــزاری هـــر چـــه بهتـــر 
ــم در  ــه دوازهـ ــات پایـ ــر امتحانـ و مطلوب تـ

ــرد. ــام می گیـ ــتان انجـ اسـ
ــتان  ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــر کل آمـ مدیـ
افـــزود: نحـــوه برگـــزاری امتحانـــات دوره اول 
ـــد  ـــز بع ـــی نی ـــع ابتدای ـــطه و مقط و دوم متوس

ــود و  ــانی می شـ ــالع رسـ ــالغ وزارت اطـ از ابـ
اجـــازه نخواهیـــم داد تـــا مشـــکلی در رونـــد 
ـــش  ـــه پی ـــدور کارنام ـــات و ص ـــزاری امتحان برگ

ـــد. آی
پاشـــایی ادامـــه داد: ســـالن های ورزشـــی 
ـــتی  ـــواد بهداش ـــات الزم و م ـــا امکان ـــدارس ب م
ـــت  ـــتی جه ـــای بهداش ـــت پروتکل ه ـــا رعای و ب
ـــتند  ـــاده هس ـــی آم ـــات نهای ـــزاری امتحان برگ
ــا  ــای الزم بـ ــه هماهنگی هـ ــن رابطـ و در ایـ
ـــه  ـــام گرفت ـــکی تبریزانج ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

ـــت. اس
ــور  ــتان در کنکـ ــر اسـ ــای برتـ وی رتبه هـ
ــت:  ــد و گفـ ــادآور شـ ــته را یـ ــال گذشـ سـ
ـــا  ـــرداد ت ـــم از 17 خ ـــه دوازده ـــات پای امتحان
ـــد از آن  ـــت و بع ـــد داش ـــه خواه ـــر ادام 15 تی
ـــت  ـــور اس ـــون کنک ـــرای آزم ـــت ب 21 روز فرص
بـــرای همیـــن در نواحـــی و مناطـــق اطـــالع 
رســـانی کافـــی بـــه دانـــش آمـــوزان انجـــام 
ـــته  ـــای الزم را داش ـــزی ه ـــه ری ـــا برنام ـــده ت ش

باشـــند. 

رئیس جهاددانشگاهی خبر داد

3 مرجع تأمین کننده منابع برای تولید واکسن کرونا

میرزاده با اشاره به مصوبه اخیر مجلس:

پرونده تعیین تکلیف نیروهای حق التدرسی در مجلس دهم بسته شد

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خبر داد؛

سالن های ورزشی مدارس آذربایجان شرقی آماده برگزاری امتحانات نهایی
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فرهنگ اقوام در رمضان
آیین و رسوم کاشانی ها

 در ماه رمضان؛ از مراسم هوم 
بابایی تا هدایای عروسان

مـردم کاشـان در دینـداری و اجـرای آییـن و 
رسـوم مذهبـی شـهرت بسـیاری دارنـد. آنهـا در 
مـاه مبـارک رمضـان بـه نظافـت خانـه و مسـاجد 
می رونـد، حلـوای نـذری برای اهـل قبـور می پزند 

و نوعروسـان هدایـای بسـیار می گیرنـد. 
خانه تکانی توسط دختران

ــن  ــجد از مهم تری ــت مس ــی و نظاف ــه  تکان خان
برنامه هــای کاشــانی ها بــرای اســتقبال از مــاه 
ــن مراســم در کاشــان از ســوی  رمضــان اســت. ای
ــا  ــه آنه ــرا ک ــرد چ ــام می گی ــوان انج ــران ج دخت
اعتقــاد دارنــد انجــام خانه تکانــی و نظافــت توســط 
دختــران، سرنوشــت آنهــا بــرای زندگــی مشــترک 
ــه  ــا ب ــارک تنه ــاه مب ــتقبال از م ــازد. اس را می س
ــه و مســجد محــدود نمی شــود بلکــه  نظافــت خان
ــراها  ــی و کاروانس ــای عموم ــازار، حمام ه ــهر، ب ش

ــوند. ــی می ش ــز غبارروب نی
انداختن کلوخ مشکالت در آب

ــه  ــن جمع ــا در آخری ــد یزدی ه کاشــانی ها همانن
مــاه شــعبان مراســم کلــوخ انــدازون برپــا می کننــد. 
آنهــا در ایــن روز خوراک هــای رنگارنــگ تهیــه 
ــت و  ــه دش ــکان ب ــوام و نزدی ــراه اق ــد و هم می کنن
صحــرا، زیارتگاه هــا و باغ هــا می رونــد و روز را در 
آنجــا ســپری می کننــد. علــت نام گــذاری ایــن روز بــا 
ســنت اهالــی یــزد متفــاوت اســت. کاشــانی ها آب را 
ــن روز  ــه همیــن جهــت، در ای ــد ب روشــنایی می دانن
ــل  ــوخ در آن ح ــا کل ــد ت ــی در آن می انداختن کلوخ
شــود، آنها کلــوخ را تمثیلی از مشــکالت می دانســتند 
و اعتقــاد داشــتند، همانطــور کــه کلــوخ در آن حــل 

ــز حــل شــدنی اســت. می شــود، مشــکالت نی
برپایی مراسم هوم بابایی

ــاه  ــردم کاشــان در م ــه م یکــی از رســوم دیرین
ــن  ــن آیی ــت. ای ــی اس ــوم بابای ــن ه ــان، آیی رمض
ــی از  ــا در برخ ــه ام ــی رفت ــه فراموش ــه رو ب اگرچ
ــام  ــش انج ــم و بی ــم ک ــوز ه ــان هن ــق کاش مناط
می شــود. در ایــن مراســم کــه تــا نیمــه مــاه 
رمضــان انجــام می گیــرد، گروهــی از بچه هــا و 
ــا انتخــاب  ــان دور هــم جمــع می شــوند و ب نوجوان
دو نفــر بــه عنــوان میــدان دار و دیگری صنــدوق دار، 
بعــد از افطــار بــه در خانه هــا می رونــد و بــا گفتــن 
»هــوم بابــا هــوم بابــا«، اهــل خانــه را صــدا می کنند 
تــا بــه آنهــا پــول یــا تنقــالت هدیــه دهنــد. میــدان 
دارهــا صــدای خوشــی دارنــد و اشــعار را می خواننــد 

و بچه هــا از او پیــروی می کننــد.
امـام  و  حسـن)ع(  امـام  کـه  اسـت  روایـت 
حسـین)ع( شـب پانزدهم مـاه رمضان بـه در خانه  
جـد بزرگوارشـان می رفتنـد و سـوره الضحـی را با 
نوایـی خـوش قرائت می کردنـد، آنـگاه پیامبر)ص( 
و حضـرت علـی)ع( بـرای شـادی و تشـویق آنهـا 

مقـداری خـوراک بـه آن عزیـزان می دادنـد.
آیین روزه واکنی

در  رمضـان  مبـارک  مـاه  در  جالـب  رسـوم  از 
بـرای  واکنـی  روزه  رسـم  بـه  می تـوان  کاشـان 
عروسـان و دامادهـا اشـاره کـرد. طبـق این رسـم، 
خانـواده عروس در شـب دوم ماه رمضـان، خانواده 
دامـاد را بـرای افطـاری بـه خانـه دعـوت می کنـد 
و خانواده هـا پیـش از افطـار، بـه عـروس و دامـاد 

هدایایـی بـا عنـوان روزه واکنـی می دهنـد.
هدیه های نیمه ماه

مـردم کاشـان مراسـم و هدایایـی بسـیاری در 
روزهـای مختلـف مـاه مبـارک رمضـان بـرای تازه 
عروسـان و دامادهـا در نظـر دارد. یکـی از رسـوم 
مرتبـط بـا تـازه عروسـان مراسـم روز پانزدهم ماه 
رمضـان مصـادف با میـالد امام حسـن مجتبی )ع( 
اسـت. در ایـن روز داماد یا خانـواده او برای عروس 
طـال و شـیرینی هدیـه می آورنـد. ایـن رسـم هنوز 

در اکثـر مناطـق کاشـان اجـرا می شـود.
ــه روز  ــج در رمضــان، هدی ــر رســوم رای از دیگ
بیســت و هفتــم اســت. در ایــن روز دامــاد پارچــه 
در  می دهــد.  هدیــه  عــروس  بــه  شــیرینی  و 
ــد  ــود کــه عــروس بای ــن ب ــر ای گذشــته اعتقــاد ب
ــر  ــر و عص ــاز ظه ــان نم ــجد می ــه را در مس پارچ
ــاس  ــه لب ــدوزد ک ــی ب ــد و از آب لباس ــرش بزن ب

ــود. ــد ب ــعادت او خواه ــی و س ــفید بخت س
دیدار اهل قبور در بیست و سوم رمضان

مـردم کاشـان از میـان سـه شـب قـدر، احترام 
ویـژه ای بـرای شـب بیسـت و سـوم قائلنـد. آنهـا 
در ایـن روز بـه دیـدار اهـل قبـور می رونـد. مـزار 
فاتحـه  می کننـد،  جـارو  و  آب  را  خـود  مـردگان 
می خواننـد، طلـب آمـرزش برای امـوات و حاللیت 
و  خیـرات  شـب  ایـن  در  می کننـد.  خـود  بـرای 
و  درسـت  قبـور  اهـل  بـرای  بسـیاری  نـذورات 
میـان اهالـی تقسـیم می شـود. حلـوا و ترحلـوا از 

مهمتریـن نـذورات ایـن روز اسـت.
برپایی عزای حضرت علی)ع(

مردم کاشـان در شـب های قدر مراسـم عزاداری 
راه انـدازی  بـا  آنـان  می کننـد.  اجـرا  شـوری  پـر 
هیات هـای عـزاداری، سـینه زنی و نخل بـرداری در 
تمـام شـهر بـه سـوگ شـهادت حضـرت علـی)ع( 
می نشـینند و بـا نوحه خوانـی و مراسـم تعزیـه بـه 
عـزاداری می پردازنـد. بسـیاری از کاشـانی ها در روز 
بیسـت و یکـم مـاه رمضـان بـرای افطار آش رشـته 
می پزنـد و در بیـن  همسـایگان و آشـنایان توزیـع 
می کننـد. اغلـب خانواده هـا در شـب های 23 و 27 
رمضـان کـه بـه شـب ختـم و هفتـم امام علـی)ع( 
مشـهور اسـت حلوای نذری می پزنـد و هنگام افطار 
پخـش می کننـد. پخـت ایـن حلـوا مهـارت ویژه ای 

می خواهـد کـه هنـر بانوان کاشـانی اسـت.
منبع: ایرنا زندگی

زمان ادامه ی رقابت های فوتبال را اعالم کنید

کنفدراســیون فوتبــال آســیا در نامــه ای از فدراســیون های عضــو 
خواســته کــه تاریــخ دقیقــی را بــرای از ســرگیری ادامــه فصــل فوتبالــی 

ــد.  ــالم کنن 2019-2020 اع
بــه گــزارش ایســنا، ورزش بــه ویــژه فوتبــال بیشــتر از دو مــاه اســت 

کــه در سراســر قــاره کهــن تعطیــل شــده اســت.
ویــروس خطرنــاک کرونــا کــه از چیــن آغــاز و شناســایی شــد به ســرعت 
همــه کشــورها را در برگرفــت و بــه همیــن خاطــر فوتبــال در آســیا تعطیــل 

شــده و سرنوشــت لیــگ هــای مختلــف در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد.
بــا وجــود آنکــه هنــوز کرونــا از بیــن نرفتــه امــا کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا اصــرار دارد کــه لیــگ هــا برگــزار شــوند و حتــی لیــگ قهرمانــان 

آســیا هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا در نامـه ای کـه بـه فدراسـیون هـای عضو 
فرسـتاده از آنهـا خواسـته کـه زمـان ادامـه فصـل فوتبالـی 2020-2019 

اعـالم کنند. را 

خداحافظی وزنه بردار معروف از رقابت های حرفه ای 

ملـی پـوش نامـدار وزنـه بـرداری قزاقسـتان از دنیـای ورزش حرفـه ای 
کرد.  خداحافظـی 

 ،Insidethegames به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از
در  مـدال   بـه کسـب  موفـق  کـه  قزاقسـتانی  بـردار  وزنـه  ایلیـن،  ایلیـا 
المپیک هـای پکـن و لندن شـده بود، اعالم کـرد به دلیل  تعویق یک سـاله 
بازی هـای المپیـک توکیو تصمیـم گرفته از وزنـه بـرداری خداحافظی کند.

ایلیـن گفـت: همچنـان معلـوم نیسـت کـه رقابت هـای توکیو در سـال 
2021 برگـزار شـود و مـن نمی توانـم منتظـر بمانـم. قصـد نـدارم  تـا 40 
سـالگی در وزنـه بـرداری باشـم و کارم در ایـن رشـته بـه پایـان رسـیده و 
در زندگـی جدیـدم می خواهـم یـک مدرسـه وزنـه بـرداری افتتـاح کنم. 

ایـن وزنـه بـرداری 32 سـاله بـه دلیـل مثبت شـدن تسـت  دوپینگش، 
مجبـور بـه پـس دادن مدال هـای المپیـک پکـن و لندن شـد.

محرومیت مهاجم هرتابرلین 
به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی 

مهاجـم هرتابرلیـن به دلیل رعایت نکـردن فاصله اجتماعـی از فعالیت در 
این باشـگاه آلمانی محروم شـد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، فیلمی که سـالومون کالـو مهاجم 
تیـم فوتبـال هرتابرلین در صفحه شـخصی خـود در فیس بوک منتشـر کرد 

باعـث محرومیت او شـد.
کالـو در ایـن فیلـم در حالـی کـه مشـغول انجـام تسـت کرونـا اسـت بـه 

شـوخی کـردن و دسـت دادن بـا هم تیمی هـای خـود می پـردازد.
باشـگاه هرتابرلیـن فعالیـت ایـن بازیکن را بـه دلیل رعایت نکـردن فاصله 

اجتماعـی تـا اطالع ثانـوی تعلیق کرده اسـت.

برانکو به خبر حضورش در تیم فوتبال سپاهان 
واکنش نشان داد

سـرمربی پیشـین پرسـپولیس و تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـه شـایعه 
حضـورش در سـپاهان اصفهـان واکنـش نشـان داد.

بـه گـزارش مهـر، در حالـی کـه رقابت هـای فصـل جـاری لیـگ برتـر 
فوتبـال ایـران بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا پـس از هفته بیسـت و یکم 
دچـار وقفـه ای طوالنـی مـدت شـده اسـت صحبـت در خصـوص آینـده 

نیمکـت باشـگاه ها همچنـان داغ اسـت.
سـپاهان اصفهـان بـا وجـود اختـالف 10 امتیازی خـود با پرسـپولیس 
کـه بـه صـدر جـدول تکیـه زده، همچنـان مدعـی عنـوان قهرمانی اسـت 
امـا بـر خـالف فصـل گذشـته خبـری از تمدیـد قـرارداد امیـر قلعه نویی با 

زردپوشـان بـه گوش نمی رسـد.
ایـن موضـوع سـبب شـد تـا صحبت هـای زیـادی دربـاره آینـده نیمکـت 
سـپاهانی ها برای فصل آینده انجام شـود و از محرم نویدکیا و برانکو ایوانکوویچ 
بـه عنـوان گزینه هـای احتمالی سـرمربیگری در این باشـگاه اسـم برده شـود.

برانکـو ایوانکوویـچ، دربـاره احتمال حضـور روی نیمکت سـپاهان اصفهان 
گفت: من سـرمربی تیم ملی عمان هسـتم. هـر جا بوده ام به قـراردادم پایبند 
مانـده ام. قبـل از انتخـاب عمـان بـا پیشـنهاداتی روبـرو بـودم اما با خواسـته 
خـودم بـه عمان آمـدم و از این انتخاب کامـاًل راضی هسـتم. در ابتدای هدف 

گـذاری قـرار داریـم و بـه روزهـای بهتـر با تیم ملـی عمان فکـر می کنم.
سـرمربی پیشـین پرسـپولیس ادامـه داد: دیگـر زمان ادامـه فعالیت در 
تیـم ملـی عمان اسـت و من برای تمـام همکاران خودم در باشگاه هایشـان 

آرزوی موفقیت دارم.
بنابرایـن بـا توجـه بـه اظهـار نظر سـرمربی پیشـین پرسـپولیس و تیم 
ملـی فوتبـال ایـران، حضور برانکو در سـپاهان کاماًل منتفی اسـت و حضور 

او بـه عنـوان جانشـین قلعه نویی شـایعه ای بیش نیسـت.
منوچهـر نیکفـر سرپرسـت باشـگاه سـپاهان نیز پیـش از ایـن تاکید بر 
انتخـاب سـرمربی فصـل آینـده ایـن تیـم پـس از پایـان رقابت هـای لیگ 
برتـر فصـل جـاری کـرده بـود تـا همچنـان احتمـاالت در خصـوص آینده 

سـرمربی زردپوشـان اصفهـان بـه قوت خـود باقـی بماند.

کسب مقام سومی آذربایجان شرقی 
در کاتا نوجوانان کشور 

کاتاکار آذربایجان شرقی به مقام سوم کشور دست یافت. 
ــر  ــر نظ ــور زی ــازی کش ــای مج ــابقات کات ــارس، مس ــزارش ف ــه گ ب

ــدند. ــی ش ــر معرف ــرات برت ــزار و نف ــه  برگ ــیون کارات فدراس
ــی  ــوه ای( عل ــر قه ــور)کنترلی- زی ــان کش ــا نوجوان ــدی کات در رده بن
ــت  ــابقات دس ــن مس ــوم ای ــام س ــه مق ــرقی ب ــالمی از آذربایجان ش س

ــت. یاف
مربی این کاراته کار نوجوان موسی ابراهیم زاده است.

ــدار  ــه دی ــنی ب ــن رده س ــتان در ای ــوی و لرس ــان رض ــرات خراس نف
ــد. ــه بودن ــی راه یافت نهای

کیــک  ملــی  تیــم  انتخابــی  رقابتهــای 
ــد  ــزار خواه ــزودی برگ ــی ب ــینگ درحال بوکس
ــن رشــته  ــی ای ــی اصل ــون متول ــه تاکن شــد ک
ــوع  ــن موض ــوده و همی ــخص نب ــران مش در ای
ــته  ــال داش ــه دنب ــدان را ب ــردرگمی عالقمن س

ــت. اس
بــه گــزارش مهــر، کیــک بوکســینگ یکــی 
ــدان  ــه عالقمن ــت ک ــی اس ــته های رزم از رش
جوانــان  دارد.  کشــور  داخــل  در  زیــادی 
ــی  ــم مل ــارزه در تی ــد مب ــه امی ــدادی ب پرتع
ــن  ــرزی در ای ــرون م ــابقات ب ــه مس ــزام ب و اع
مشــکل  ولــی  می کننــد،  فعالیــت  رشــته 
ــبک های  ــته دارای س ــن رش ــه ای ــت ک آنجاس
مختلفــی اســت و متأســفانه متولــی اصلــی آن 

ــت. ــخص نیس ــز مش نی
ــت  ــی تح ــته رزم ــن رش ــبک از ای ــد س چن
نظــر  زیــر  مختلــف  ســازمان های  عنــوان 
فدراســیون انجمن هــای رزمــی اســت و بــر 
ــن  ــد ای ــس جدی ــری رئی ــه بهت ــاس گفت اس
فدراســیون بعــد از بهبــود شــرایط، قــرار اســت 
رقابتهــای انتخابــی آن برگــزار شــود. البتــه کــه 
ــن  ــزاری ای ــدف برگ ــون ســخنی از ه وی تاکن
ــت  ــرار اس ــه ق ــاورده ک ــان نی ــه می ــا ب رقابته
منتخبیــن آن بــه چــه مســابقاتی اعــزام شــده 
و تحــت عنــوان چــه ســازمانی مبــارزه کننــد.

رقابتهــای  برگــزاری  خبــر  اعــالم  امــا 
انتخابــی، واکنــش یکــی از پرســروصداترین 
ــال  ــه دنب ــینگ را ب ــک بوکس ــبک های کی س
ــی  ــو« مدع ــینگ واک ــک بوکس ــت. »کی داش
اســت کــه تنهــا ســازمان مــورد تائیــد مجامــع 

بیــن المللــی اســت و فقــط ایــن ســبک بایــد 
بــه مســابقات بــرون مــرزی اعــزام شــود. 
تاکنــون  ســبک  ایــن  متولیــان  متأســفانه 
ــی  ــهای رزم ــیون ورزش ــته اند در فدراس نخواس
ــت  ــی« فعالی ــا رزم ــی »انجمن ه ــی و فعل قبل
ــس  ــام رئی ــه ن ــت ک ــم نیس ــم ه ــد. مه کنن
چیســت و چــه شــخصی روی صندلــی آن 

ــت. ــته اس نشس
نکتــه مهــم اینکــه همیــن ســازمان مدعــی 
هــم هیچــگاه رقابتهــای انتخابــی شــفاف و 
بــدون حــرف و حدیــث برگــزار نکــرده و رزمــی 
کاران شــرکت کننــده چــه از درون همیــن 
ــک  ــازمان های کی ــر س ــه از دیگ ــبک و چ س
ــا وجــود کســب  ــوده و ب بوکســینگ ناراضــی ب

ــل بــروز مشــکالت  نتایــج مطلــوب بــه دلی
عدیــده مجبــور بــه تــرک اردوهــای تیــم ملــی 

ــدند. ش
مشــکالتی از ایــن دســت در فدراســیون 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــراوان اس ــی ف ــهای رزم ورزش
نمی رســد کــه بــا اضافــه کــردن »انجمــن« بــه 
ــای  ــل دردی از درده ــض و طوی ــام عری ــن ن ای
ــداد آن کاســته شــود. در طــول ســالهای  پرتع
گذشــته مســئوالن ایــن فدراســیون بــرای اداره 
رشــته های مختلفــی از جملــه مــوی تــای، 
کیــک بوکســینگ و.... ســخت بــه مشــکل 

ــد. برخوردن
از ســوی دیگــر وزارت ورزش هــم هرگــز 
ــا رشــته هایی از  ــرای اداره ســبک ی نتوانســته ب

ایــن دســت طــرح و برنامــه مشــخصی داشــته 
ــیون  ــن فدراس ــردن از ای ــکان ک ــل م ــد. نق باش
بــه آن فدراســیون تنهــا برنامــه ای بــوده کــه از 
ســوی وزارت ورزش اجرایــی شــده و اکنــون هم 
شــنیده می شــود کــه پروســه بازگشــت دوبــاره 
آنهــا بــه ایــن فدراســیون کلیــد خــورده اســت.

ــر  ــه ه ــاری ب ــات ب ــفانه دود تصمیم متأس
جهــت و بــدون کار کارشناســی تنهــا بــه 
چشــم رزمــی کارانــی مــی رود کــه در ایــن نــوع 
ــت  ــراوان فعالی ــه ف ــق و عالق ــا عش ــته ها ب رش
می کننــد. برخــی آقایــان نیــز بــا هــدف تأمیــن 
ــی  ــن الملل ــع بی ــای مجام ــخصی پ ــع ش مناف
ــع  ــان کشــیده و حاضــر نیســتند تاب ــه می را ب
قوانیــن وزارت ورزش باشــند و هــر روز بــا 
ــق«  ــه »تعلی ــف از جمل ــائل مختل ــرح مس ط
ــد.  ــم می زنن ــد ه ــه تهدی ــت ب ــی دس ــه نوع ب
ــکارانی  ــی از آن ورزش ــت بالتکلیف ــا در نهای ام
ــه  ــا هزینه هــای شــخصی ب اســت کــه حتــی ب
ــرانجامی  ــه س ــوند ک ــزام می ش ــابقاتی اع مس
ــدارد و حتــی در صــورت کســب مــدال هــم  ن
از ســوی ورزش کشــور پذیرفتــه نیســت و 
جایــزه ای بــرای آن در نظــر گرفتــه نمی شــود.

وقتــی شــخصی بــا ســابقه فعالیت رســانه ای 
ــناخت  ــی و ش ــهای رزم ــی در ورزش و مدیریت
کافــی از مشــکالت مربــوط بــه آن، مســئولیت 
ــت وزارت ورزش را برعهــده دارد، انتظــار  معاون
مــی رود دســتگاه ورزش کشــور بــرای ایــن 
دســت رشــته ها کــه چــون اســتخوانی در گلــو 
فقــط ســاز خــود را کــوک می کننــد برنامــه ای 

مــدون طراحــی و اجــرا کنــد.

مســئوالن باشــگاه پرســپولیس بــرای تعیین 
تکلیــف اسپانســر فصــل نوزدهــم خــود در چند 
ــا  ــد ام ــرکت کردن ــر ورزش ش ــا وزی ــه ب جلس
ــا ســلطانی فر  ــر غیرورزشــی ب تمــاس یــک وزی

ــده کــرد. شــرایط را پیچی
بــه گــزارش مهــر، اختــالف نظــر بیــن 
ــپولیس  ــگاه پرس ــره باش ــات مدی ــای هی اعض
بــرای ادامــه همــکاری بــا شــرکت »آتیــه 
ســمت  بــه  چرخیــدن  یــا  و  داده پــرداز« 
ــش  ــد روز پی ــم« از چن ــان فیل ــرکت »ریح ش
ــه بزرگتریــن چالــش ایــن باشــگاه و دغدغــه  ب
مســعود ســلطانی فــر وزیــر ورزش تبدیــل 

ــت. ــده اس ش
ــن  ــن محمدحس ــار رفت ــا کن ــاق ب ــن اتف ای
هیــات  عضــو  یــک  تصمیــم  و  انصاریفــرد 
مدیــره بــرای فســخ قــرارداد بــا شــرکت آتیــه 
داده پــرداز رقــم خــورد و کشــمکش بیــن 
ــا  ــه ب ــه جلس ــره کار را ب ــات مدی ــای هی اعض

وزیــر ورزش کشــاند.
ــگ  ــم لی ــزار اسپانســری فصــل نوزده کارگ
ــر ورزش اعــالم کــرده  ــا وزی ــر در جلســه ب برت
اســت تاکنــون 25 میلیــارد تومــان بــه باشــگاه 
پرســپولیس تزریــق کــرده اســت. ایــن در حالی 
اســت کــه یــک مقــام رســمی باشــگاه در یــک 
برنامــه زنــده تلویزیــون تاکیــد کــرد ایــن 
کارگــزار 2 میلیــارد و 700 میلیــون تومــان بــه 

باشــگاه داده اســت.

از ســوی دیگــر شــرکت ریحــان فیلــم قبــل 
از شــروع فصــل رقابت هــای لیــگ برتــر مبلــغ 
7 میلیــارد تومــان بــه باشــگاه قــرض می دهــد 
ــن وعــده کــه بلیــت فروشــی بازی هــای  ــا ای ب
پرســپولیس را در اختیــار بگیــرد امــا ایــن 
ایــن  مســئوالن  تــا  نمی دهــد  رخ  اتفــاق 
شــرکت ضمــن طــرح شــکایت از پرســپولیس 

ــول شــوند. ــن پ ــن ای ــس گرفت خواســتار پ
پــس از ایــن اختــالف، مهــرداد هاشــمی بــه 
ســمت شــرکت ریحــان فیلــم تمایل نشــان داد 
ــا آتیــه داده پــرداز  ــا پــس از فســخ قــرارداد ب ت

ــرد  ــن شــرکت صــورت بگی ــا ای ــگ ب ــه لی ادام
ــس  ــوان رئی ــه عن ــاه ب ــول پن ــدی رس ــا مه ام
ــاد  ــگاه اعتق ــت باش ــره و سرپرس ــات مدی هی
ــه  ــزار رســمی باشــگاه ادام ــا کارگ ــد ب دارد بای

ــود. ــت داده ش فعالی
ــه  ــه جلس ــا کار را ب ــالف نظره ــن اخت همی
بــا وزیــر ورزش کشــاند. مســئوالن باشــگاه 
ــزار  ــل کارگ ــراه مدیرعام ــه هم ــپولیس ب پرس
ایــن باشــگاه طــی هفتــه گذشــته نشســت های 
ــد کــه در برخــی از  پرتعــدادی را برگــزار کردن
آنهــا مســعود ســلطانی فــر هــم حضــور داشــت.

شــامگاه  کــه  آنهــا  جلســه  آخریــن  در 
ــر  ــلطانی ف ــعود س ــد، مس ــزار ش ــنبه برگ دوش
ــا  ــد و ب ــی می کن ــرکت را بررس ــرایط دو ش ش
توجــه بــه بدهــی ســنگینی کــه شــرکت ریحان 
فیلــم از چنــد ســال قبــل بــه پرســپولیس دارد، 
تاکیــد می کنــد بــا کارگــزار فعلــی ادامــه 
دهنــد امــا تمــاس یــک وزیــر غیــر ورزشــی بــا 
وزیــر ورزش شــرایط را پیچیــده می کنــد. ایــن 
ــرایطی را  ــد ش ــر می خواه ــلطانی ف ــر از س وزی
فراهــم کنــد کــه پرســپولیس بــا ریحــان فیلــم 

ــد! ــکاری کن هم
وزیــر  درخواســت  و  تمــاس  همیــن 
غیرورزشــی بــرای چرخیــدن بــه ســمت ریحان 
فیلــم کار را پیچیــده می کنــد و وزیــر بــا 
مالحظاتــی روبــرو می شــود کــه در نهایــت 
ــد روز ســه شــنبه  ــوان می کن ــر عن ســلطانی ف
پــس از بررســی های نهایــی تصمیــم قطعــی را 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه اتخ
در ایــن مــورد گفتــه می شــود مهــدی 
ــپولیس  ــگاه پرس ــت باش ــاه سرپرس ــول پن رس
ــنگین  ــی س ــه بده ــه متوج ــس از آنک ــم پ ه
باشــگاه  ایــن  بــه  فیلــم  ریحــان  شــرکت 
نیســت  حاضــر  می کنــد  تاکیــد  می شــود، 
قــرارداد جدیــدی را تــا زمــان پرداخــت شــدن 
ــد.  ــا کن ــور امض ــرکت مذک ــا ش ــی ب ــن بده ای
ــات  ــای هی ــر اعض ــالف نظ ــر اخت ــن ام همی

مدیــره را تشــدید می کنــد.

رئیــس فدراســیون تنیــس روی میــز بــا اشــاره بــه در پیــش 
ــک  ــهمیه المپی ــب س ــان و کس ــی جه ــابقات قهرمان ــودن مس ب
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ــد.  ــرکت می کنن ــداد ش ــن دو روی ــه در ای ــت ک ــی اس بازیکن
ــه  ــورد برنام ــی قارداشــی در م ــرداد عل ــر، مه ــزارش مه ــه گ ب
ــم  ــازی تی ــاده س ــرای اردوی آم ــز ب ــس روی می ــیون تنی فدراس
ــم  ــه شــده از ســوی ســرمربی تی ــه ارائ ــای برنام ــر مبن ــی و ب مل
ملــی و تاکیــدی کــه وی بــر لــزوم حداقــل 12 اعــزام بیــن المللــی 
ــرای المپیکــی کــردن شــاگردانش داشــته اســت، توضیــح داد. ب

وی گفــت: حضــور در مســابقات  انتخابــی المپیــک و قهرمانــی 
جهــان مهمتریــن رویدادهــای پیــش روی تیــم ملــی اســت. برنامه 
ای کــه ســرمربی تیــم ملــی بــرای آمــاده ســازی ایــن تیــم ارائــه 
کــرده هــم بــا محوریــت ایــن دو رویــداد اســت و بهتریــن حضــور 
ممکــن در محــل برگــزاری آنهــا؛ امــا اینکــه چــه بخشــی از ایــن 
برنامــه قابلیــت اجرایــی شــدن پیــدا کنــد اصــال مشــخص نیســت.

رئیــس فدراســیون تنیــس روی میــز  تاکیــد کــرد: نزدیــک 
بــه 30 اعــزام بیــن المللــی تــا پیش از مســابقات کســب ســهمیه 
در برنامــه ارائــه شــده، پیــش بینــی شــده اســت. طبیعــی اســت 
ــر نیســت. در  ــکان پذی ــا ام ــن رویداده ــه ای ــه حضــور در هم ک
واقــع ســرمربی تیــم ملــی بــر اســاس تقویــم فدراســیون جهانــی، 
ــر  ــا ب ــرده ت ــاظ ک ــه لح ــوب را در برنام ــای مص ــام رویداده تم
اســاس شــرایط موجــود، شــرکت در برخــی ن از آنهــا بــرای ملــی 

پوشــان تصویــب شــود.
ــل 12  ــرکت در حداق ــنهاد وی ش ــه داد: پیش ــی ادام قارداش
رویــداد بیــن المللــی اســت امــا نظــر مــن اعــزام هــای بیشــتر 
اســت البتــه بــه شــرطی کــه شــرایط مالــی و زمانــی اجــازه آن را 

ــه فدراســیون بدهــد. ب
ــه کار فعالیــت  ــه اینکــه هنــوز زمــان آغــاز ب ــا اشــاره ب وی ب
هــای ورزشــی مشــخص نشــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــاز اردوه ــز آغ ــی تنیــس روی می ــم مل پیشــنهاد ســرمربی تی
ــدارد،  ــت آن ن ــاه اســت. فدراســیون هــم مشــکلی باب از خردادم
ــه  ــرای شــروع ب ــه شــرایط الزم را ب ــا هــر گون آمــاده هســتیم ت
کار تمرینــات ملــی پوشــان فراهــم کنیــم امــا مشــکل اینجاســت 
کــه هنــوز اجــازه آن را از ســتاد مقابلــه بــا کرونــا نگرفتــه ایــم. 
در واقــع در ایــن بخــش بایــد بــا نظــر ایــن ســتاد پیــش برویــم.

ــی  ــت مال ــه وضعی ــز ب ــس روی می ــیون تنی ــس فدراس رئی
ــی  ــه مل ــن فدراســیون هــم اشــاره ای داشــت و گفــت: کمیت ای
المپیــک بودجــه ســال گذشــته بــا 10 درصــد افزایــش را بــرای 
ســال جــاری پیــش بینــی کــرده اســت. وزارت ورزش امــا هنــوز 
رقمــی در ایــن زمینــه تعییــن نکــرده اســت. اینکــه از هــر یــک 
ــه  ــزان تخصیــص داشــته باشــیم هــم ب ــن نهادهــا چــه می از ای

ــاد  ــم ایج ــا ه ــه کرون ــی ک ــور و بحران ــادی کش ــت اقتص وضعی
کــرده ، بســتگی دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــی گویــم 
کــه اجــرای برنامــه هــای آمــاده ســازی بــرای ملــی پوشــان بــه 

ــی هــم بســتگی دارد. شــرایط مال
 ITTF ــالم ــن اع ــق آخری ــادآوری اینکــه طب ــا ی قارداشــی ب
شــود،  مــی  برگــزار  مهرمــاه  جهــان  قهرمانــی  مســابقات 
ــت هــا  ــن رقاب خاطرنشــان کــرد: طبیعــی اســت کــه بعــد از ای
تمــام تمرکــز فدراســیون روی کســب ســهمیه المپیــک خواهــد 
بــود. بنابرایــن اولویــت فدراســیون - در رده ســنی بزرگســاالن- 
آمــاده ســازی 10 بازیکنــی اســت کــه قــرار اســت در مســابقات 
ــم در  ــا ه ــر از آنه ــار نف ــند و چه ــته باش ــرکت داش ــی ش جهان

ــد داشــت. ــی حضــور خواهن ــای انتخاب ــت ه رقاب
وی تاکیــد کــرد: بودجــه کلــی تنیــس روی میــز بــرای ســال 
جــاری ماننــد دیگــر بخــش هــای ورزش، دقیــق و شــفاف نیســت 
ــه  ــی از کمیت ــک مال ــار کم ــت در کن ــن اس ــان ای ــا تالش م ام
ــزام  ــرای اع ــرایط را ب ــن ش ــر بهتری ــذب اسپانس ــا ج و وزارت، ب
حداکثــری ملــی پوشــان فراهــم  کنیــم تــا اینگونــه زمینــه بــرای 
ــب  ــان و کس ــی جه ــابقات قهرمان ــا در مس ــق آنه ــور موف حض

ســهمیه المپیــک فراهــم شــود.
رئیــس فدراســیون تنیــس روی میــز در پایــان گفــت: 
ــی  ــرای مســابقات جهان ــی را ب ــم مل ــب تی ــه ترکی ــی ک بازیکنان
و کســب ســهمیه تشــکیل مــی دهنــد فعــال در محــل ســکونت 
ــر تمرینات شــان  ــگ منازل شــان پیگی خــود و بیشــتر در پارکین
ــا مــا اردوی  ــا کرون ــه محــض اجــازه ســتاد مبــارزه ب هســتند. ب
ــا بیشــتر از  ــرای آنهــا تشــکیل مــی دهیــم ت آمــاده ســازی را ب

ــم. ــاده ســازی عقــب نیفتی ــن از آم ای

نیمــا نکیســا، عضــو کانــون مربیــان فوتبــال ایــران گفــت کــه 
نامــه ایــن کانــون بــرای لغــو مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال را امضــا 

نکــرده اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، نیمــا نکیســا در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــر ورزش و  ــه وزی ــران ب ــال ای ــان فوتب ــون مربی ــه کان ــا نام ــه آی ک
جوانــان، دربــاره تعطیلــی لیــگ برتــر فوتبــال را امضــا کــرده اســت 
یــا خیــر، اظهــار داشــت: خیــر. مــن بــا بســیاری از دالیــل موافــق 
ــان حــدود 20  ــون مربی ــر هســتم. کان ــگ برت ــزاری لی ــه برگ ادام

عضــو دارد و از ایــن کانــون ناراحــت هســتم.
وی ادامــه داد: اعضــای کانــون مربیــان بــر مبنــای دالیــل کامــاًل 
ــه  ــد. مــن و ســایر اعضــا ب ــان مســابقات رای دادن ــه پای درســت ب

دالیــل درســت تری بــه ادامــه برگــزاری لیــگ، بــه شــرط گرفتــن 
تســت ســالمتی، مصــون نگــه داشــتن بازیکنــان و بــدون حضــور 
تماشــاگران رای دادیــم. مــن از لحــاظ پزشــکی روی ایــن موضــوع 
ــم  ــن و امثال ــه رای م ــع ب ــت رای جم ــا در نهای ــرف دارم، ام ح

غالــب شــد.
عضــو کانــون مربیــان دربــاره اظهــارات پرویــز مظلومــی 
مبنــی بــر اینکــه مربیــان ایــن کانــون چــون تیــم ندارنــد، 
ــی  ــی کم لطف ــن خیل ــرد: ای ــان ک ــوند، بی ــه می ش ــار معرک آتش بی
و بی انصافــی اســت. اعضــای کانــون مربیــان از جملــه بیــژن 
ــابقه های  ــی س ــین فرک ــان و حس ــد درخش ــب، حمی ذوالفقارنس
ــت.  ــا وارد نیس ــه آنه ــی ب ــراد و انگ ــچ ای ــد و هی ــی دارن محکم

می گوییــم بایــد بزرگترهــا را تکریــم کنیــم، امــا آنهــا را در اینجــا 
بیــم. برنمی تا

نکیســا بــا بیــان اینکــه کانــون مربیــان از ســال 94 بــه دنبــال 
فراهــم کــردن تســهیالت و تمهیداتــی بــرای مربیــان کشــور اســت، 
خاطرنشــان کــرد: کمیتــه آمــوزش کــه مــن مســئول آن هســتم، 
ــا  ــان م ــی قهرمان ــرده و وقت ــزار ک ــی برگ ــد کارگاه دانش افزای چن
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــد، مث ــع می گیرن ــان موض ــون مربی ــه کان علی
ــه  ــر بچ ــورد، س ــذا می خ ــد غ ــفره ب ــر س ــی س ــر کس ــی ه وقت

ــگاه باالیــی دارد. ــون مربیــان جای ــی کنــد. کان ــواده خال خان
وی کــه بــا برنامــه »آفســاید« رادیــو جــوان گفت وگــو می کــرد، 
در پایــان گفــت: کســی می گویــد لیــگ نبایــد برگــزار شــود، بایــد 

ــی  ــی کس ــد. وقت ــته باش ــه داش ــد پیش زمین ــش بای ــم حرف بدانی
ــرای آن  از مــن پرســید چــرا لیــگ برگــزار نشــود، بایــد دلیلــی ب
داشــته باشــم. کاش فدراســیون فوتبــال مــوازی بــا ســتاد مبــارزه 

بــا کرونــا در ورزش، کارگــروه مبــارزه بــا کرونــا تشــکیل مــی داد.

 بالتکلیفی ادامه دارد

اختالف بین اعضای هیات مدیره؛

 تماس یک وزیر کار را پیچیده کرد

آماده آغاز اردوها هستیم؛

 تمرکز فدراسیون تنیس روی میز روی آماده سازی ۱0 بازیکن است

نکیسا:

 نامه کانون مربیان را امضا نکردم و موافق ادامه لیگ برتر فوتبال هستم
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اوقات شرعی شهر تهران

ــرای  ــت: ب ــرقی گف ــتاندار آذربایجانش ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه از  ــر مراجع ــز پ ــا و مراک ــد ادارات بانک ه ــز بای ــک تبری ــم ترافی ــش حج کاه

ــوند.  ــا ش ــهر جابج ــن ش ــزی ای ــته مرک هس
ــگاران  جــوان، رحمتــی  معــاون هماهنگــی امــور  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
عمرانــی اســتاندار آذربایجانشــرقی در جلســه شــورای هماهنگــی ترافیــک 
ــد ادارات،  ــز، بای ــک تبری ــم ترافی ــش حج ــرای کاه ــت: ب ــتان گف ــهر های اس ش
ــوند. ــا ش ــهر جابج ــن ش ــزی ای ــته مرک ــه از هس ــر مراجع ــز پ ــا و مراک بانک ه

رحمتــی  بــر بازنگــری در نحــوه فعالیــت نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی شــهر 
ــهر  ــز ش ــه مرک ــه ب ــفر هایی ک ــا و س ــیاری از تردد ه ــزود: بس ــد و اف ــز تاکی تبری
صــورت می گیــرد غیرضــروری بــوده و الزم اســت بــرای حــذف ایــن ســفر ها در 

نحــوه فعالیــت نــاوگان اتوبوســرانی نیــز تجدیدنظــر شــود.

او افــزود: بخشــی از ایــن تردد هــا نیــز بــه دلیــل ایجــاد تمرکــز زیــاد در هســته 
ــر افزایــش حجــم ترافیــک و آلودگــی  مرکــزی شــهر ایجــاد شــده کــه عــالوه ب
هــوا، از نظــر منظــر شــهری نیــز وضعیــت نامناســبی را بــه وجــود آورده اســت.

رحمتــی گفــت: بــرای بهبــود ایــن وضعیــت بایــد فعالیت هــای جــاذب ســفر 
و مراکــز پــر مراجعــه ماننــد بانک هــا، ادارات دولتــی و مراکــز تجــاری بــزرگ از 
مرکــز شــهر جــا بــه جــا شــوند و مقــررات ترافیکــی در هســته مرکــزی شــهر بــا 

جدیــت بیشــتر اجــرا شــود.
ــهری  ــر ش ــی معاب ــی هندس ــی در طراح ــتاندارد های قانون ــت اس ــر رعای او ب
تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه بحــث منیــت و حفــظ جــان مــردم 

اولویــت اصلــی در ایــن زمینــه اســت.
رحمتــی بــا اشــاره بــه معضــل ترافیــک در محــور جنوبــی شــهر تبریــز، تعریض 
ــای  ــی از اولویت ه ــیر را یک ــن مس ــردن ای ــه ک ــایی و بهین ــهید کس ــراه ش بزرگ
ترافیــک شــهری دانســت و از دســتگاه های مســئول خواســت تــا ایــن موضــوع را 

بــه عنــوان یــک پــروژه اساســی در برنامه هــای ســال جــاری قــرار دهنــد.
او همچنیــن از افزایــش 16 درصــدی تلفــات در تصادفــات درون شــهری 
ــر  ــر داد و ب ــال 97 خب ــه س ــبت ب ــته نس ــال گذش ــی س ــرقی ط ــان ش آذربایج
ــز و  ــهر تبری ــژه کالنش ــه وی ــهری ب ــر ش ــز در معاب ــه خی ــاط حادث ــایی نق شناس
اقدامــات پیشــگیرانه و تنبیهــی بــرای جلوگیــری از تصادفــات و تلفــات تاکیــد کرد.

 در ایــن جلســه مقــرر شــد بــا توجــه بــه تغییــر ســاعات کار ادارات به دلیل شــیوع 
ــز از ســاعت 10  ــرد در محــدوده مرکــزی شــهر تبری ــا، طــرح زوج و ف ــروس کرون وی
صبــح تــا 13.30 ظهــر اجــرا شــود کــه پیــش از ایــن تــا ســاعت 14.30 اجــرا می شــد.

البــرز مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان البــرز گفــت: فقــط فعالیــت 
اســت.  مجــاز  ســفید  مناطــق  در  انفــرادی  ورزش هــای  باشــگاه های 

بــه گــزارش ایســنا، امیــر غفرانــی اعــالم کــرد: براســاس گزارش هــای ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در حــال حاضــر تنهــا 
شهرســتان طالقــان در اســتان البــرز از نقطــه نظــر شــیوع کرونــا ســفید اســت بــر این 
اســاس باشــگاه های ورزشــی رشــته های انفــرادی و غیــر گروهــی در ایــن شــهر کــه 

ــا رعایــت دســتورالعمل های  ــدارد، ب ــادی در آن ورزش هــا وجــود ن ارتبــاط فــردی زی
بهداشــتی مجــاز هســتند فعالیــت خــود را از روز 16 اردیبهشــت مــاه آغــاز کننــد.

غفرانــی افــزود: ورزش هــای تنیــس، تنیــس روی میــز، دارت، پتانگ، شــطرنج، 
ــی، اســکیت، بولینــگ،  ــی انفــرادی، دوومیدان ــون، قایقران ــرداری، بدمینت ــه ب وزن
ــواری،  ــی و موتورس ــوار کاری، اتومبیلران ــان، س ــا کم ــدازی ب ــدازی، تیران تیران
دوچرخــه ســواری، کوهنــوردی، گلــف، جهــت یابــی، اســکی، پیــاده روی،  
ــی،  ــری ورزش ــی، ماهیگی ــای طبیع ــی، ورزش ه ــاب زن ــری، طن ــای فک بازی ه
ــمانی  ــی جس ــردی و ورزش آمادگ ــارت ف ــی مه ــوگا، ورزش تفریح ــی، ی فریزب
فدراســیون ورزش هــای همگانــی رشــته های ورزشــی هســتند کــه فعالیــت آنهــا 
در شــهرهای ســفید مجــاز اســت و تمــام باشــگاه ها موظــف هســتند پیــش از 

ــد. ــام کنن ــت ن ــامانه ســالمت وزارت بهداشــت ثب ــت در س ــاز فعالی آغ
وی ادامــه داد: غیــر از رشــته های ورزشــی اعالمــی، تعطیلــی دیگــر ورزش هــا 
اعــم از مســابقه و تمریــن همچنــان و فعــاًل تــا پایــان اردیبهشــت بــه قــوت خــود 
ــوی طبــق اطالعیه هــای  ــا اطــالع ثان ــاً ســایر شهرســتان ها ت ــی اســت. ضمن باق
قبلــی اقــدام و اطــالع رســانی نماینــد و از فعالیــت ورزشــی، مســابقات و 

بازگشــایی اماکــن و فضاهــای ورزشــی جــدا خــودداری نماینــد.

ادارات و بانک ها باید از هسته مرکزی تبریز جابجا شوند 

فعالیت  باشگاه های ورزشی همچنان ممنوع است

ــد  ــا تاکی ــس ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
بــر تاثیرگــذاری عوامــل خارجــی بــر تضعیــف 
نقــش مجلــس دهــم، گفــت: ســه دوره در مجلــس 
شــورای اســالمی حضــور داشــته ام،  بــه عقیــده مــن 
مجلــس دهــم اگــر قوی تــر از ســایر مجالــس نبــود، 

ــود.  ــم نب ــر ه ضعیف ت
ــی مطهــری« در صحــن  ــا، »عل ــه گــزارش ایرن ب
ــان  ــق می ــالمی در نط ــورای اس ــس ش ــی مجل علن
دســتور اظهــار داشــت: روشــن اســت عملکــرد 
شــورای نگهبــان در انتخابــات اخیــر نقصــان زیــادی 
ــورای  ــار ش ــه رفت ــدگان ب ــراض نماین ــت و اعت داش
نگهبــان جنبــه شــخصی نــدارد و صرفــا بــه خاطــر 
نمیکننــد.  اعتــراض  خودشــان  صالحیــت  رد 
ــام  ــالب و نظ ــده انق ــران آین ــدگان نگ ــر نماین اکث
جمهــوری اســالمی هســتند و معتقدنــد ایــن مســیر 
ــه اختنــاق، خفقــان و کاهــش ســرمایه اجتماعــی  ب

ــد. ــد ش ــر خواه منج
قانـون  وی اضافـه کـرد: هنـگام بررسـی اصـالح 
انتخابـات دیدیـد کـه اصولگـرا و اصـالح طلـب، رد 
ایـن  کردنـد  تـالش  نشـده ها  و  شـده ها  صالحیـت 
قانون را به سـرانجام برسـانند و دغدغه هایی داشـتند. 
شـورای نگهبـان بایـد در رفتار خود تجدیـد نظر کند.

و  شــمیرانات  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــر  ــار نظ ــر اظه ــه خاط ــت ب ــهر رد صالحی اسالمش
ــن دوره از  ــه در ای ــت ک ــدی دانس ــوع جدی را موض
انتخابــات مطــرح شــد و در ایــن بــاره اظهــار کــرد: 
ــد  ــار کنن ــی اظه ــه علن ــم ک ــزی نداری ــن چی چنی
ــد  ــن را بای ــد و ای ــن را گفتی ــما ای ــد »ش و بگوین
ــده  ــی دارد نماین ــه ربط ــما چ ــه ش ــد«؛ ب می گفتی
ــت.  ــن اس ــس ای ــت مجل ــت ماهی ــه اس ــه گفت چ
معنــی نــدارد شــما بگوییــد ایــن را بگــو ایــن را نگــو.

وی اضافــه کــرد: خیــال نکنیــد مجلــس یازدهــم 
مجلــس مطیعــی خواهــد بــود از میــان آنــان افــراد 
ــد و از  ــدان دارن ــود و وج ــد ب ــر و آزاده ای خواهن ح
ــما  ــار ش ــه رفت ــیاری ب ــم  بس ــا ه ــان همین ه می

ــد کــرد. ــراض خواهن اعت
مطهــری دربــاره مســاله کارآمــدی مجلــس دهــم 
ــورای اســالمی  ــس ش ــه دوره در مجل ــن س ــت: م گف
حضــور داشــته ام،  بــه عقیــده مــن مجلــس دهــم اگــر 
قوی تــر از ســایر مجلــس نبــود، ضعیف تــر هــم نبــود.

ــد  ــا تاکی ــس ب ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
بــر تاثیرگــذاری برخــی عوامــل خارجــی بــر ضعیــف 

ــن  ــی از ای ــه برخ ــم، ب ــس ده ــش مجل ــدن نق ش
عوامــل اشــاره کــرد و گفــت: اگــر کارآمــدی مجلــس 
دهــم کمــی ضعیــف شــده، نقــش عوامــل خارجــی 
را نبایــد نادیــده بگیریــم. راجــع بــه منتخــب مــردم 
)موضــوع نماینــده اصفهــان( استفســار کردیــم 
ــد  ــد از تایی ــدارد بع ــق ن ــان ح ــورای نگهب ــه ش ک
ــد  ــی را رد کن ــردم کس ــه و رای م ــت اولی صالحی
ــخیص  ــع تش ــه مجم ــه ب ــاریه ک ــن استفس ــا ای ام
ــت و  ــده اس ــیدگی نش ــوز رس ــه هن ــت رفت مصلح
می گوینــد رای شــورای نگهبــان حاکــم اســت. 

ــد؟ ــد ش ــه خواه ــس چ ــه مجل ــس مصوب پ
ــب  ــث منتخ ــم بح ــال ه ــرد: امس ــه ک وی اضاف
مــردم تفــرش مطــرح شــد کــه ایــن هــم بــاز بایــد 
ــود.  ــی ش ــا بررس ــد و اعتبارنامه ه ــس بیای ــه مجل ب
اگــر قــرار بــه حــذف ایــن نماینــده اســت، مجلــس 
بایــد حــذف کنــد نــه اینکــه شــورای نگهبــان خــود 

رصــد و اقــدام کنــد.
مطهــری یکــی دیگــر از عوامــل تضعیــف مجلــس 
ــوان و  ــوا عن ــران ق ــی س ــورای هماهنگ ــم را ش ده
تصریــح کــرد: شــورای هماهنگــی ســران قــوا 
ــس را  ــت مجل ــه دس ــود ک ــی ب ــی از عوامل ــم یک ه
بســت. انطبــاق مجلــس بــا سیاســت های کلــی 
نظــام خطــر دیگــری اســت کــه مجلــس را تهدیــد 
می کنــد؛ یعنــی چــه نهــادی غیــر از شــورای 
ــن  ــد. ای ــی کن ــس را بررس ــه مجل ــان مصوب نگهب
خــالف قانــون اساســی اســت هیــچ کــس و نهــادی 
ــن کار را بکنــد. ــد ای ــان نمی توان جــز شــورای نگهب

افــزود:  مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده 
ــده  ــی برعه ــا سیاســت های کل ــاق ب تشــخیص انطب
ــه  ــال مصوب ــا دو س ــک ت ــت؛ ی ــس اس ــود مجل خ
ــی  ــان بالی ــن هم ــد و ای ــه می دارن ــس را نگ مجل
ــم را  ــس یازده ــد. مجل ــو آم ــر پالرم ــه س ــت ک اس

ــد. ــال کن ــوارد را دنب ــن م ــد ای بای
ــه کــه مجلــس دهــم  ــن جمل ــاد از ای ــا انتق وی ب
ــس  ــدگان مجل ــه نماین ــاب ب ــت، خط ــد اس ناکارآم
یازدهــم گفــت: از شــما می خواهیــم انطبــاق بــا 
سیاســت های کلــی نظــام را حــذف کنیــد؛ بــه 
مســاله آزادی بیــان و حقــوق ملــت اهمیــت دهیــد. 
ــده  ــتید نماین ــران هس ــردم ای ــده کل م ــما نماین ش
حــوزه انتخابیــه خــود فقــط نیســتید. شــما نماینــده 
ــردم و  ــق م ــن ح ــی بی ــر تزاحم ــتید. اگ ــام نیس نظ
حــق نظــام پیــدا شــد ببینیــد حــق بــا کــدام طــرف 
اســت بــه بهانــه نظــام، حــق افــراد نبایــد ضایع شــود.

ــا  ــان ب نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در پای
گریــزی بــه برجــام و یکــی از بندهــای آن کــه قــرار 
بــود در همیــن ایام از ســوی شــورای امنیــت اجرایی 
شــود، گفــت: از برجــام نیمــه جــان هــم می ترســند، 
طبــق مصوبــه برجــام همــه تحریم هــای تســلیحاتی 
علیــه ایــران بایــد رفــع شــود امــا تحریم هــای 
ــر  ــه اگ ــد گ ــال می کنن ــد اعم ــلیحاتی را دارن تس
ــته  ــع داش ــع قاط ــد موض ــران بای ــود ای ــن ش چنی
باشــد.  خــروج کامــل از برجــام و خــروج از ان پــی 
تــی مــی توانــد جــواب قاطــع و محکمــی از ســوی 

ــران باشــد. ــوری اســالمی ای جمه
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