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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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مهلت ٢٠ روزه برای تعیین 
روش مدیریت سهام عدالت

موسوی بیوکی:

دولت برای کسری بودجه مجبور 
به فروش امالک دولتی است

 در سال ٩٧ سود سال ٩٧ به مبلغ ١٧٥ هزار تومان واریز شد
 به مدت یک ماه به مشموالن فرصت داده شده است

راه کار دوگانه دولت برای تأمین بودجه از محل دارایی ها و اموال خود
دف اصلی دولت برای عرضه امالک دولت، تأمین کسری بودجه کشور است

کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی
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پزشکیان:

 به جای دعوا کردن،
 باید مشکالت مردم را رفع کنیم

میزان افزایش حقوق 
جوابگوی تورم نیست

حمایت از تولید!؟
زمانی که شرایط را دیدم باید کنار می کشیدم

شناسایی 1300 سایت و بازداشت 
شهرداری یا شهر فروشی!320 شایعه ساز کرونایی

ـــت،  ـــانی وزارت بهداش ـــاع رس ـــز اط ـــس مرک رئی
ـــون ۱۰۶  ـــت: تاکن ـــکی گف ـــوزش پزش ـــان و آم درم
ـــه  ـــی ب ـــور قطع ـــه ط ـــور ب ـــر در کش ـــزار و ۲۲۰ نف ه
ـــر  ـــوت ۴۸ نف ـــا ف ـــده و ب ـــا ش ـــا مبت ـــروس کرون وی
در ۲۴ ســـاعت گذشـــته، تعـــداد جـــان باختـــگان 

ـــید.  ـــر رس ـــه ۶۵۸۹ نف ـــور ب ـــا در کش کرون
ـــاره  ـــور درب ـــوش جهانپ ـــا، کیان ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــا  ـــروس کرون ـــه وی ـــی ب ـــای قطع ـــار ابت ـــن آم آخری
و مـــوارد فـــوت ناشـــی از آن در کشـــور افـــزود: در 
۲۴ ســـاعت گذشـــته تـــا ظهـــر )۲۰ اردیبهشـــت( 
ـــا و دانشـــگاههای  ـــزارش آزمایشـــگاه ه ـــر اســـاس گ ب
علـــوم پزشـــکی ۱۵۲۹  بیمـــار جدیـــد مبتـــا بـــه 

ـــر  ـــا در نظ ـــد و ب ـــایی ش ـــور شناس ـــد۱۹ در کش کووی
ـــا  ـــاران مبت ـــوع بیم ـــد، مجم ـــوارد جدی ـــن م گرفت
ـــزار و ۲۲۰  ـــه ۱۰۶ ه ـــور ب ـــد- ۱۹ در کش ـــه کووی ب

ـــید. ـــر رس نف
رئیـــس مرکـــز روابـــط عمومـــی و اطـــاع 
ــول  ــه داد: در طـ ــت ادامـ ــانی وزارت بهداشـ رسـ
ـــه  ـــا ب ـــر مبت ـــار دیگ ـــته ۴۸ بیم ـــاعت گذش ۲۴ س
کوویـــد-۱۹ در کشـــور جـــان خـــود را از دســـت 
ـــاری در کشـــور  ـــن بیم ـــان شـــیوع ای ـــد و از زم دادن
ـــت داده  ـــود را از دس ـــان خ ـــر ج ـــون ۶۵۸۹ نف تاکن

ـــد. ان
ــن  ــاس ایـ ــر اسـ ــرد: بـ ــان کـ ــور بیـ جهانپـ

گـــزارش هـــا تاکنـــون ۸۵ هـــزار و ۶۴ نفـــر 
ــور  ــد ۱۹ در کشـ ــه کوویـ ــا بـ ــاران مبتـ از بیمـ
بهبـــود یافتـــه و از بیمارســـتان ترخیـــص شـــده 
انـــد کـــه حـــدود ۸۰ درصـــد مبتایـــان اســـت. 
۲۶۹۶ نفـــر از ایـــن بیمـــاران نیـــز در وضعیـــت 
ــی  ــی بحرانـ ــه نوعـ ــاری و بـ ــن بیمـ ــدید ایـ شـ
تحـــت مراقبـــت قـــرار دارنـــد کـــه امیدواریـــم 

شـــفا پیـــدا کننـــد.
ـــون ۵۷۳ هـــزار و ۲۲۰ آزمایـــش  وی گفـــت: تاکن
ـــور  ـــگاه کش ـــد- ۱۹ در ۱۲۶ آزمایش ـــخیص کووی تش

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ــز  ــه جـ ــته بـ ــای گذشـ ــه هـ ــت: هفتـ وی گفـ
ـــده  ـــران کنن ـــوب و نگ ـــد نامطل ـــه رون ـــتان ک خوزس
ـــاری  ـــتری بیم ـــوارد بس ـــش م ـــاهد کاه ای دارد، ش
ــبت  ــه نسـ ــم و البتـ ــور بودیـ ــد ۱۹ در کشـ کوویـ
ـــت.  ـــده اس ـــتر ش ـــتری بیش ـــه بس ـــرپایی ب ـــوارد س م
بـــه طـــوری کـــه ۲۵ درصـــد مـــوارد شناســـایی 
ـــی  ـــوارد ارجاع ـــی از م ـــور ناش ـــد در کش ـــده جدی ش
بســـتری در بیمارســـتان و بقیـــه مـــوارد ســـرپایی 
اســـت. البتـــه در خوزســـتان وضعیـــت متفـــاوت 
ــرپایی  ــه سـ ــتری بـ ــوارد بسـ اســـت و نســـبت مـ
ـــا  ـــم ب ـــت. امیدواری ـــور اس ـــن کش ـــتر از میانگی بیش
ـــاهد  ـــردم ش ـــط م ـــتی توس ـــول بهداش ـــت اص رعای
ـــای  ـــاری در روزه ـــن بیم ـــوارد ای ـــتر م ـــش بیش کاه

آینـــده باشـــیم.

کرونا جان 4۸ نفر دیگر را در ایران گرفت

توســـعه  و  غیردولتـــی  مـــدارس  ســـازمان 
ــا  ــنامه ای بـ ــی در بخشـ ــای مردمـ ــارکت  هـ مشـ
تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت شـــهریه مـــدارس 
ـــدن  ـــه بازگردان ـــا را ب ـــا آنه ـــام کرون ـــی در ای غیردولت
برنامه هـــای  فـــوق  فعالیت هـــای  شـــهریه 

ــرد.  ــف کـ ــن مکلـ ــه والدیـ ــی بـ غیرآموزشـ
مـــدارس  ســـازمان  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه   
غیردولتـــی و توســـعه مشـــارکت های مردمـــی 

ـــاد  ـــرای هفت ـــی و الزم االج ـــه قطع ـــاس مصوب براس
ــذاری،  ــت گـ ــورای سیاسـ ــه شـ ــن جلسـ و دومیـ
ــوزش و  ــزی آمـ ــارت مرکـ ــزی و نظـ ــه ریـ برنامـ
ـــدارس  ـــهریه م ـــت  ۹۹، ش ـــرورش در اول اردیبهش پ
ــن  ــی را تعییـ ــرایط کرونایـ ــی، در شـ ــر دولتـ غیـ

ــرد. ــاغ کـ ــتان ها ابـ ــه اسـ ــف و بـ تکلیـ
ـــوزش و  ـــر آم ـــد وزی ـــه تایی ـــه ب ـــه ک ـــن مصوب ای

ـــت. ـــت الزم االجراس ـــیده اس ـــز رس ـــرورش نی پ
برایـــن اســـاس؛ بـــا توجـــه بـــه آثـــار منفـــی 
محدودیت هـــای  و  کرونـــا  ویـــروس  شـــیوع 
اعمـــال شـــده از ســـوی ســـتاد ملـــی مدیریـــت 
ــرورت  ــه ضـ ــر بـ ــا نظـ ــن بـ ــا، و همچنیـ کرونـ
مـــدارس  موسســـان  حقـــوق  از  حمایـــت 
غیردولتـــی و تضمیـــن حقـــوق مـــردم و جامعـــه 
ــر اســـاس  ــد: مـــدارس غیردولتـــی بـ ــرر شـ مقـ
ــه  ــا توجـ ــی ۹۹-۹۸ و بـ ــال تحصیلـ ــه سـ مصوبـ
ـــده  ـــه ش ـــی ارائ ـــی و پرورش ـــات آموزش ـــه خدم ب

ـــر  ـــند و ب ـــهریه باش ـــل ش ـــت کام ـــه دریاف ـــاز ب مج
ــد. ــل کننـ ــاس آن عمـ اسـ

ــه  ــور بـ ــدارس مذکـ ــه؛ مـ ــن مصوبـ ــق ایـ طبـ
ـــوق  ـــای ف ـــات و فعالیت ه ـــه خدم ـــدم ارای ـــاظ ع لح
برنامه هـــای غیرآموزشـــی از قبیـــل؛ ســـرویس 
ـــوزی،  ـــش آم ـــای دان ـــذا، اردوه ـــاب، غ ـــاب و ذه ای
ســـالن ورزشـــی، اســـتخر، المپیادهـــا و ... پـــس از 
ـــه  ـــبت ب ـــتند نس ـــف هس ـــی مکل ـــات کرونای تعطی
ــا   ــی از اولیـ ــای دریافتـ ــردن هزینه هـ ــترد کـ مسـ
ـــی مدرســـه  ـــناد مال ـــی را در اس ـــدام و رســـید بانک اق
ـــور  ـــغ مذک ـــا مبال ـــت اولی ـــا رضای ـــا ب ـــد ی درج کنن
ـــش  ـــی دان ـــد تحصیل ـــال جدی ـــهریه س ـــت ش را باب

ـــد. ـــز کنن ـــه واری ـــاب مدرس ـــه حس ـــوز ب آم
ـــه  ـــذاری، برنام ـــت گ ـــورای سیاس ـــب ش ـــا تصوی ب
ریـــزی و نظـــارت مرکـــزی آمـــوزش و پـــرورش، 
شـــورای نظـــارت اســـتان ها مســـوول نظـــارت بـــر 

ـــت ـــه اس ـــن مصوب ـــرای ای ـــن اج حس

مدارس غیردولتی مکلف به بازگرداندن
شهریه فوق برنامه های غیرآموزشی شدند 
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نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای اســامی 
بهبــود معیشــت مــردم و ارتقــای جایگاه مجلــس را دو 
اولویــت مهــم مجلــس یازدهــم عنــوان کــرد و گفــت: 
ــد  ــی می توانن ــم در صورت ــس یازده ــدگان مجل نماین
و  مــردم  مطالبه گــری  در  تعیین کننــده ای  نقــش 
ــاس  ــردم احس ــه م ــند ک ــته باش ــام داش ــت نظ تقوی

کننــد نمایندگــی آنهــا را مــی کننــد. 
ــاره  ــدری درب ــا حی ــنا، غامرض ــزارش ایس ــه گ ب
بحــث  گفــت:  یازدهــم  مجلــس  اولویت هــای 
تعییــن اولویت هــا یــک موضــوع اقتضایــی بــر 
مبنــای شــرایط و مقتضیــات اســت؛ در شــرایط 
ــن اولویت هــا  ــه نظــر مــن یکــی از مهمتری ــی ب فعل
بهبــود معیشــت مــردم اســت کــه الزمــه اش فراهــم 
ــی را  ــک ســری ســاز و کارهاســت و عوامل شــدن ی
می طلبــد تــا بهبــود معیشــت مــردم محقــق شــود، 
ــع  ــه وض ــت ک ــن مبناس ــر ای ــا ب ــه آماره ــرا هم زی
ــور و  ــاط کش ــا نق ــردم در اقص ــت م ــی معیش عموم

ــت. ــوب نیس ــران خ ــی ته حت
ــداوم  ــا و ت ــر شــیوع کرون ــه تاثی ــا اشــاره ب وی ب
تعطیلــی کســب و کارهــا بــر گســترش فقــر یــادآور 
ــود معیشــت،  ــی بهب شــد: یکــی از فاکتورهــای اصل
ــه  ــد ب ــه تولی ــت البت ــد اس ــی از تولی ــت واقع حمای
ــت  ــن حمای ــم ای ــر می کن ــن فک ــام. م ــای ع معن
واقعــی از تولیــد بایــد در بســتر رقابتــی باشــد. 
ــم  ــاژی کنی ــی پمپ ــن اســت در مقطــع کوتاه ممک
و تولیــد رونــق مقطعــی پیــدا کنــد امــا اگــر تــداوم 
ــداوم  ــن ت ــدارد، بنابرای ــده ای ن ــد فای ــته باش نداش
ــتر  ــردن بس ــم ک ــع فراه ــد در واق ــت از تولی حمای

ــت. ــت اس رقاب
ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ادامــه داد: بــرای فراهــم کــردن بســتر رقابتــی 
ــان را  ــای م ــت ه ــارج مزی ــد در داخــل و خ ــا بای م
ببینیــم کــه روی چــه کاال و خدماتــی مزیــت داریــم 
ــا  ــی دنی ــای صادرات ــم ســهمی را از بازاره ــا بتوانی ت
در اختیــار بگیریــم وگرنــه اگــر بخواهیــم بــه همــه 

ــد  ــی نخواه ــه مطلوب ــم نتیج ــا ورود کنی ــه ه زمین
ــت  ــه نف ــم ک ــان داری ــه اذع ــا االن هم داشــت. مث
ــه  ــد، البت ــت باش ــا مزی ــرای م ــد ب ــر نمی توان دیگ
خــدا کنــد ایــن وضعیــت کوتــاه مــدت باشــد ولــی 

ــده اســت. ــا نگــران کنن پیــش بینــی ه
حیــدری ادامــه داد: مــا بــرای داشــتن بازارهــای 
صادراتــی نیــاز بــه بهبــود روابــط بیــن الملــل داریم، 
ــود  ــط بهب ــن رواب ــا ای ــه ت ــت ک ــی اس ــن واقعیت ای
ــه دور خــود مــی چرخیــم و هزینــه تولیــد  ــد ب نیاب
ــم  ــه ه ــرایط ب ــی رود، در ش ــاال م ــان ب و خدمات م
ــی  ــط بانک ــد رواب ــاً بای ــان حتم ــی جه ــته فعل پیوس
خوبــی داشــته باشــیم. اگــر روابــط بانکــی مــا روی 
یــک ریــل درســتی نباشــد نــه پــول مــی توانیــم رد 
ــاس  ــر اس ــد ب ــی می توان ــه معامات ــم ن ــدل کنی و ب
روابــط پولــی و تجــاری انجــام شــود، ایــن موضــوع 
ــس یازدهــم باشــد. ــد از اولویت هــای مهــم مجل بای

ــم در  ــم ه ــس ده ــه مجل ــرد: البت ــه ک وی اضاف
ــه نتیجــه  ــی ب ــرد ول ــاش ک ــی ت ــه خیل ــن زمین ای
مطلــوب نرســید. در همیــن زمینــه الزم اســت 
مجلــس یازدهــم ایــن موضــوع را بــا مقامــات 
ــفاف و روشــن  ــی ش ــت خیل ــر در حاکمی تصمیم گی

کنــد کــه اگــر بخواهیــم تولیــد داشــته باشــیم ابــزار 
آن روابــط بیــن الملــل اســت اگــر ایــن ابــزار فراهــم 
ــه شــعار و حــرف  ــل ب ــد تبدی نباشــد موضــوع تولی
می شــود و موجــب دلســردی و ســرخوردگی مــردم 

خواهــد شــد.
ایـــن عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه 
ــه  ــه بـ ــرورت توجـ ــر ضـ ــد بـ ــا تاکیـ ــس بـ مجلـ
و  بازنشســـتگان  بگیـــران،  حقـــوق  موضـــوع 
ــا  ــرورش واقعـ ــوزش و پـ ــت: آمـ ــان گفـ فرهنگیـ
ـــروی  ـــت نی ـــور، تربی ـــعه در کش ـــی توس ـــوگاه اصل گل
انســـانی مـــورد نیـــاز و مهـــارت آمـــوزی نیـــروی 
ـــفباری  ـــت اس ـــفانه وضعی ـــا متاس ـــت ام ـــانی اس انس
ـــتیم و  ـــاهد هس ـــرورش ش ـــوزش و پ ـــورد آم را در م
ـــا در  ـــم. م ـــه نتوانســـتیم کاری کنی ـــم ک ـــرمنده ای ش
ـــازی  ـــان س ـــم همس ـــس ده ـــم در مجل ـــه شش برنام
حقـــوق بازنشســـتگان را تصویـــب کردیـــم ولـــی 
ـــه  ـــل ب ـــرد و تبدی ـــد نک ـــان آن را تایی ـــورای نگهب ش
ــا  ــب بـ ــًا متناسـ ــه عمـ ــد کـ ــازی شـ متناسب سـ
ـــت  ـــا از اولوی ـــرد، اینه ـــی گی ـــورم صـــورت نم ـــرخ ت ن
ـــه صـــورت جـــدی  ـــد ب ـــه بای ـــی اســـت ک ـــای مهم ه

بـــه آن نـــگاه شـــود.

حیــدری بهبــود جایــگاه مجلــس را اولویــت 
خاطرنشــان  و  عنــوان  یازدهــم  مجلــس  دیگــر 
کــرد: نماینــدگان منتخــب مــردم در مجلــس بایــد 
ــردم باشــند، درســت اســت  ــات م ــر مطالب مطالبه گ
کــه آنهــا در کلیــت نظــام جمهــوری اســامی 
هســتند ولــی وظایفــی بــرای مجلــس تعریــف 
ــوای  ــا ق ــی ب ــرده تعارض ــدای نک ــر خ ــده و اگ ش
دیگــر وجــود داشــت آنهــا بایــد جانــب مــردم 
ــردم  ــاد م ــی آح ــوق اساس ــا حق ــد، اینج را بگیرن
مهــم اســت و بایــد ایــن موضــوع بــرای نماینــدگان 
اولویــت داشــته باشــد چــرا کــه ایــن وظیفــه ذاتــی 

ــت. ــس اس ــدگان مجل نماین
ــاهد  ــه ای ش ــفانه در بره ــرد: متاس ــد ک وی تاکی
ایــن بودیــم کــه جایــگاه مجلــس بــه انحــای 
مختلــف خیلــی آقاباالســر پیــدا کــرد. درســت اســت 
ــت  ــورد رضای ــت و م ــم یکدس ــس یازده ــه مجل ک
ــر  ــه اگ ــد ک ــا فکــر نکنن ــان اســت ام شــورای نگهب
مجلــس بلــه قربــان گــو باشــد ایــن بــه نفــع نظــام 
اســت. نماینــدگان مجلــس یازدهــم در صورتــی 
ــری  ــده ای در مطالبه گ ــش تعیین کنن ــد نق می توانن
ــردم  ــه م ــند ک ــته باش ــام داش ــت نظ ــردم و تقوی م
احســاس کننــد نمایندگــی آنهــا را مــی کننــد و در 
ــی خــود  ایــن صــورت آنهــا می تواننــد نقــش نظارت

ــد. ــا کنن ــم ایف ــر ه ــوای دیگ را در ق
ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
اســامی خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن الزم اســت 
ــس  ــب مجل ــس منتخ ــدای کار رئی ــن ابت در همی
یازدهــم بــه طــور جــدی ایــن موضــوع را از رهبــری 
ــت  ــرای کلی ــه ب ــی ک ــوان طلب ــه عن ــد؛ ب ــب کن طل

ــود. ــد ب ــد خواه ــت مفی مملک
ــا و شــرایط  ــه شــیوع کرون ــا اشــاره ب حیــدری ب
ــد  ــام بای ــت: کل نظ ــردم گف ــرای م ــده ب ــش آم پی
ــس  ــد و مجل ــرار دهن ــت ق ــئله را در اولوی ــن مس ای
یازدهــم بــه مراتــب بایــد بیشــتر بــه موضــوع 

ــد. ــه کن ــردم توج ــت م معیش

حیدری:

بهبود معیشت مردم و جایگاه مجلس اولویت مجلس آینده باشد

ـــی  ـــامی م ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب رئی نای
گویـــد کســـانی کـــه از مجلـــس دهـــم ناراحتنـــد 
ـــل  ـــتقل عم ـــدگان مس ـــه نماین ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ب
ـــوده  ـــا نب ـــر آنه ـــا نظ ـــس الزام ـــر مجل ـــد و نظ کردن

ـــت.  اس
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، مســـعود پزشـــکیان 
ـــی  ـــم و انتقادات ـــس ده ـــرد مجل ـــه عملک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــود،  ـــی ش ـــس م ـــن دوره از مجل ـــه ای ـــه کارنام ـــه ب ک
ـــتقل  ـــس مس ـــن مجل ـــه ای ـــه ام ک ـــا گفت ـــت: باره گف
ـــت  ـــرده اس ـــل ک ـــع عم ـــی و قاط ـــارهای سیاس از فش
و علـــت ناراحتـــی عـــده ای هـــم ایـــن بـــود کـــه 
ـــرات  ـــه نظ ـــه ب ـــدون توج ـــود را ب ـــر خ ـــس نظ مجل

آنهـــا داده اســـت.
نماینـــده مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در 
مجلـــس دهـــم شـــورای اســـامی تاکیـــد کـــرد: 
ـــتند  ـــت هس ـــم ناراح ـــس ده ـــه از مجل ـــانی ک کس
ـــه  ـــی ک ـــس اتفاق ـــن مجل ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ب
آنهـــا مـــی خواســـته را رقـــم نـــزده انـــد و ایـــن 
ـــم  ـــس ده ـــدگان مجل ـــه نماین ـــد ک ـــی ده ـــان م نش

رای و نظـــر خـــود را اعـــام کـــرده انـــد.
ـــس  ـــن مجل ـــات مخالفی ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا، یـــک  ــانه هـ ــار داشـــت: عـــده ای در رسـ اظهـ

طرفـــه در برخـــی مســـائل از جملـــه برجـــام، 
ـــار  ـــی اظه ـــر منطق ـــر غی ـــات دیگ FATF و موضوع
ـــور  ـــی حض ـــا کس ـــل آنه ـــد و در مقاب ـــی کنن ـــر م نظ

نـــدارد تـــا پاســـخ اظهاراتشـــان را بدهـــد.
ـــرد:  ـــح ک ـــس تصری ـــد مجل عضـــو فراکســـیون امی
ـــخص  ـــم مش ـــس ده ـــاره مجل ـــه درب ـــزی ک آن چی
ـــته  ـــر خواس ـــس نظ ـــه از مجل ـــت ک ـــن اس ـــوده، ای ب
ـــاال  ـــد، ح ـــر داده ان ـــدگان مســـتقل نظ ـــده و نماین ش

ـــت  ـــده اس ـــان نیام ـــرات خوشش ـــن نظ ـــده ای از ای ع
کـــه بحـــث جداســـت؛ البتـــه اگـــر مقـــام معظـــم 
ـــت  ـــه اطاع ـــد هم ـــس را نپذیرن ـــر مجل ـــری نظ رهب
مـــی کنیـــم امـــا اگـــر در ســـطوح دیگـــری نظـــر 
مجلـــس را خواســـته انـــد و نماینـــدگان رای داده 
انـــد نمـــی شـــود گفـــت نظـــر بدهیـــد امـــا آن 
نظـــری کـــه مـــا مـــی خواهیـــم را بگویـــد. ایـــن 
درســـت نیســـت، کســـانی کـــه از مجلـــس دهـــم 

ـــر  ـــه نظ ـــوده ک ـــل ب ـــن دلی ـــه ای ـــتند ب ـــی هس ناراض
ـــت. ـــوده اس ـــا نب ـــر آنه ـــان نظ ـــس هم مجل

پزشـــکیان در ادامـــه، بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت 
ـــوان  ـــد ت ـــس در ح ـــت: مجل ـــور گف ـــادی کش اقتص
ـــور،  ـــر کش ـــم ب ـــادی حاک ـــت اقتص ـــود در وضعی خ
ــود دارد،  ــه وجـ ــدی کـ ــپ و رونـ ــات ترامـ اقدامـ
ــس  ــه مجلـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــرد؛ واقعیـ کار کـ
ـــاال  ـــت و ح ـــس اس ـــه ادوار مجل ـــه هم ـــم نتیج ده
ـــل  ـــوب عم ـــم خ ـــس ده ـــد مجل ـــی گوین ـــی م برخ
ـــا را  ـــرا م ـــد چ ـــوب بودن ـــه خ ـــی ک ـــد، آنهای نکردن
ـــرده  ـــوب ک ـــه کار خ ـــا ک ـــاندند؟ آنه ـــا کش ـــه اینج ب

ـــد؟ ـــانی بودن ـــه کس ـــد چ ان
وی تاکیـــد کـــرد: بیشـــتر انتقاداتـــی کـــه بـــه 
مجلـــس دهـــم مـــی شـــود سیاســـی، جناحـــی و غیـــر 
ـــف  ـــدی و ضع ـــرای ناکارآم ـــد ب ـــت، بای ـــه اس منصفان
مجلـــس مصـــداق بیاورنـــد، بایـــد بـــرای اقدامـــات 
خـــوب مجالـــس گذشـــته نیـــز مصـــداق بیاورنـــد.

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
ــی  ــم مـ ــس یازدهـ ــا در مجلـ ــت آنهـ ــاال نوبـ حـ
ـــار  ـــد، اظه ـــی کنن ـــه کار م ـــم چ ـــی بینی ـــد و م رس
ـــم و  ـــی دهی ـــزه م ـــعار معج ـــت ش ـــت: سالهاس داش
مـــی خواهیـــم معجـــزه کنیـــم امـــا موفـــق نمـــی 
ـــا  ـــه م ـــم، هم ـــی دانی ـــر را مقصـــر م ـــویم و یکدیگ ش
ـــردن  ـــم ک ـــردن و مته ـــوا ک ـــه جـــای دع ـــم و ب قصری
ـــان را  ـــکات خودم ـــینیم و مش ـــد بنش ـــر بای یکدیگ

ـــم. ـــل کنی ح

پزشکیان:

 به جای دعوا کردن، باید مشکالت مردم را رفع کنیم

ـــورای  ـــه ش ـــیده ک ـــت آن رس ـــت: وق ـــف گف ظری
ــام  ــل برجـ ــرای کامـ ــای آن، اجـ ــت و اعضـ امنیـ
ــد.  ــن نماینـ ــا را تضمیـ ــی طرف هـ ــط تمامـ توسـ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  همزمان 
ــدون  ــی و ب ــر قانون ــروج غی ــالروز خ ــن س ــا دومی ب
دســتاورد ایــاالت متحــده آمریــکا از برجــام محمــد 
جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در نامه 
مهمــی خطــاب بــه آقــای آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل 
ســازمان ملــل متحــد توجــه وی بعنــوان دبیــر کل 
ســازمان ملــل متحــد را بــه برخــی موضوعــات 
مرتبــط بــا خــروج غیرقانونــی ایــاالت متحــده 
آمریــکا از برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( و 
ــی تحریم هــای یکجانبــه  همچنیــن اعمــال غیرقانون
آن دولــت علیــه ملــت و دولــت جمهــوری اســامی 
ایــران کــه در تناقــض روشــن بــا تعهــدات آن 
دولــت ذیــل حقــوق بیــن الملــل اســت، همچنیــن 
توجــه شــورای امنیــت را بــه موضوعــات مرتبــط بــا 
ــل  نقض هــای فاحــش، مکــرر و مســتمر منشــور مل
ــاالت  ــاده ۲۵ توســط ای ــی الخصــوص م متحــد، عل
متحــده کــه اعتبــار و تمامیــت ســازمان ملــل متحــد 
ــن  ــت بی ــح و امنی ــه و صل ــره انداخت ــه مخاط را ب

ــرد. ــب ک ــد، جل ــد می کن ــی را تهدی الملل
ـــه  ـــن نام ـــورمان در ای ـــه کش ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــاالت  ـــی ای ـــه خـــروج یکجانبـــه و غیرقانون ـــا اشـــار ب ب
متحـــده از برجـــام و خاتمـــه مشـــارکت آنـــان در 
ــی  ــی تحریم هایـ ــدد تمامـ ــال مجـ ــام و اعمـ برجـ
ـــدی  ـــود و »ناپایبن ـــده ب ـــع ش ـــام رف ـــق برج ـــه وف ک
ـــکار  ـــض آش ـــام در تناق ـــه برج ـــبت ب ـــی« نس اساس
ـــد  ـــل متح ـــت مل ـــورای امنی ـــه ۲۲۳۱ ش ـــا قطعنام ب
ـــد  ـــود، تاکی ـــرده ب ـــه ک ـــکا آن را ارائ ـــود آمری ـــه خ ک
ـــه  ـــورا ب ـــت ف ـــد می بایس ـــل متح ـــازمان مل ـــرد: س ک
مســـئولیت دولـــت ایـــاالت متحـــده رســـیدگی کـــرده 
ـــه  ـــه دلیـــل تبعـــات اعمـــال متخلفان ـــت را ب و آن دول

ــور ملـــل  ــا منشـ ــکار بـ ــه در تناقـــض آشـ اش کـ
ـــخگو  ـــرار دارد، پاس ـــل ق ـــوق بین المل ـــد و حق متح
ســـازد. بـــی کیفرمانـــی ایـــاالت متحـــده در ایـــن 
ـــل  ـــازمان مل ـــار س ـــه اعتب ـــوارد، ب ـــایر م ـــورد و س م

ـــد زد. ـــه خواه ـــدت لطم ـــه ش ـــد ب متح
متحــده  ایــاالت  غیرقانونــی  اعمــال  ظریــف 
بین الملــل  حقــوق  بــه  آشــکار  بی اعتنایــی  در 
ــل  ــده اص ــف کنن ــد را تضعی ــل متح ــور مل و منش
حــل و فصــل مســالمت آمیــز اختافــات و بــه 
مخاطــره انداختــن چندجانبه گرایــی و نهاد هــای 
آن و حاکــی از بازگشــت بــه عصــر فاجعه بــار و 
کــه  دانســت  یک جانبه گرایــی  شکســت خورده 
باعــث تشــویق ناســازگاری و اعمــال غیرقانونــی 
ــد  ــده تهدی ــان دهن ــا نش ــه آن ه ــه هم ــود ک می ش
ــی اســت. ــن الملل ــت بی ــح و امنی ــه صل واضــح علی

ـــان روی  ـــوص از زم ـــه خص ـــکا ب ـــزود: آمری او اف
کار آمـــدن دولـــت ترامـــپ تاکنـــون، بـــار دیگـــر 
بـــه اقدامـــات قهرآمیـــز یکجانبـــه متوســـل شـــده 
ـــام  ـــام را انج ـــق برج ـــود وف ـــدات خ ـــا تعه ـــه تنه و ن

نـــداده، بلکـــه در مســـیر اجـــرای تعهـــدات ســـایر 
اعضـــای برجـــام و دول عضـــو ملـــل متحـــد بـــه 

طـــور اساســـی مانع تراشـــی کـــرده اســـت.
وزیــر امــور خارجــه خاطــر نشــان کــرد: خــروج 
ایــاالت متحــده از برجــام و متعاقــب آن اعمــال 
مجــدد تحریم هــای ظالمانــه، جامــع و یکجانبــه 
خــود علیــه ایــران می بایســت بــه عنــوان هشــداری 
ــود. ــی ش ــی تلق ــن الملل ــت بی ــح و امنی ــه صل علی

ظریـــف تاکیـــد کـــرد: وقـــت آن رســـیده کـــه 
ــل  ــرای کامـ ــای آن، اجـ ــت و اعضـ ــورای امنیـ شـ
برجـــام توســـط تمامـــی طرف هـــا را تضمیـــن 
ــارت  ــای نظـ ــه جـ ــورای امنیـــت بـ ــد و شـ نماینـ
ـــای  ـــن رویکرد ه ـــرار چنی ـــه تک ـــبت ب ـــه نس منفعان
توهیـــن آمیـــز ایـــاالت متحـــده همـــراه بـــا بـــی 
کیفرمانـــی مطلـــق، اعمـــال مجـــدد تحریم هـــای 
غیرقانونـــی علیـــه مـــردم ایـــران کـــه نقـــض 
منشـــور، قطعنامـــه ۲۲۳۱ و حقـــوق بیـــن الملـــل 

اســـت را قویـــا محکـــوم نمایـــد.
ــراز  ــا ابـ ــورمان بـ ــه کشـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ

اطمینـــان از اطـــاع دبیـــر کل ســـازمان ملـــل از 
ـــس  ـــی آژان ـــی در پ ـــه و پ ـــزده گان ـــای پان گزارش ه
بیـــن المللـــی انـــرژی اتمـــی در مـــورد راســـتی 
آزمایـــی پایبنـــدی کامـــل ایـــران بـــه تعهداتـــش 
ـــن  ـــات حس ـــور اثب ـــه منظ ـــزود: ب ـــام اف ـــق برج وف
ــم  ــام نمایـ ــر اعـ ــار دیگـ ــم بـ ــود مایلـ نیـــت خـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــه همـــکاری کامـــل 
و موثـــر خـــود بـــا آژانـــس بیـــن المللـــی انـــرژی 

ــد. ــه می دهـ ــی ادامـ اتمـ
ــن نامــه بعــد از بیــان ویژگی هــای  ظریــف در ای
اصلــی قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت تاکیــد کرد: 
ــد  ــر قص ــی ب ــی مبن ــات آمریکای ــای مقام بیانیه ه
ــرای اقــدام علیــه قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای  آن هــا ب
امنیــت بســیار نگران کننــده اســت و ممکــن اســت 
اوضــاع را بــه شــرایط غیرقابل کنتــرل بکشــاند 
ــورای  ــه ۲۲۳۱ ش ــه قطعنام ــدام علی ــه اق و هرگون
امنیــت و برخــاف ایــن چارچــوب، پیامد هــای 
ــده  ــرایط توافق ش ــداری ش ــرای دوام و پای ــدی ب ج

ــه همــراه خواهــد داشــت. ب
ــا  ــورمان بـ ــی کشـ ــتگاه دیپلماسـ ــس دسـ رئیـ
ــوری  ــس جمهـ ــه رئیـ ــح نامـ ــه تصریـ ــتناد بـ اسـ
اســـامی ایـــران بـــه همتایـــان خـــود در قالـــب 
۱+۴ )۸ مـــه ۲۰۱۹( مبنـــی بـــر اینکـــه هرگونـــه 
تحریـــم یـــا محدودیـــت جدیـــد توســـط شـــورای 
ـــه  ـــده ب ـــی داده ش ـــدات اساس ـــاف تعه ـــت خ امنی
ــن  ــرد: در چنیـ ــد کـ ــران اســـت، تاکیـ ــردم ایـ مـ
ــه  ــور کـ ــران، همانطـ ــای ایـ ــناریویی، گزینه هـ سـ
قبـــًا بـــه اعضـــای باقیمانـــده در برجـــام اطـــاع 
ـــود و همـــه مســـئولیت  ـــد ب داده شـــده، قاطـــع خواه
ـــی  ـــر موجودیت ـــده و ه ـــاالت متح ـــده ای ـــر عه آن ب
ـــک  ـــده کم ـــاالت متح ـــه ای ـــا ب ـــه ی ـــود ک ـــد ب خواه
کـــرده و یـــا تلویحـــا در قبـــال رفتـــار غیرقانونـــی 

اش ســـکوت نمایـــد.

وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد:

شورای امنیت، اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف ها را تضمین کند

روانچی: 
تخطی آمریکا از قطعنامه

 223۱ تمسخر قوانین بین الملل است

نقــض  از  نیویــورک  در  کشــورمان  نماینــده 
ــل از  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ۲۲۳۱ ش قطعنام

ــرد.  ــاد ک ــکا انتق ــوی آمری س
بــه گــزارش ایســنا، مجیــد تخــت روانچــی 
نماینــده دائمــی کشــورمان در نیویــورک در پیامــی 
توییتــری بــه قســمتی از بیانیــه  اخیرش در ســازمان 
ملــل اشــاره کــرده و نوشــت: بیانیــه امــروز مــن در 
ــی  ــاره درس های ــل درب شــواری امنیــت ســازمان مل
کــه از جنــگ جهانــی دوم فراگرفتــه شــد: یکــی از 
مثال هــای زنــده تمســخر سیســتماتیک قوانیــن 
بین المللــی، تخطــی آمریــکا از قطعنامــه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل و تهدیــد بی شــرمانه 
آن علیــه دیگــران اســت کــه یــا ]آن هــا هــم[ از ایــن 
قطعنامــه تخطــی کننــد یــا بــا تنبیــه مواجــه شــوند.

روحانی:
 شرایط واگذاری سهام عدالت برای 

مردم و عرضه سهام شرکت های 
معدنی در بورس تسهیل گردد 

ــر اقتصــاد تأکیــد  ــه وزی رئیس جمهــور خطــاب ب
ــی  ــای بورس ــکاری کارگزاری ه ــا هم ــد ب ــرد: بای ک
در بانک هــا سیســتمی بــرای راهنمایــی مــردم 
ــی  ــا روش ــهام ب ــه س ــا عرض ــداری ی ــه نگه در زمین
ــود.  ــاد ش ــم ایج ــترس و فه ــل دس ــخص و قاب مش
بــه گــزارش تســنیم، حجت االســام  حســن 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــی رئی روحان
موضــوع آزادســازی ســهام عدالــت در اقتصــاد 
ــه فرهــاد دژپســند وزیــر اقتصــاد  کشــور، خطــاب ب
و دارایــی گفــت: بایــد در راســتای تســهیل شــرایط 
ــد ســهام  ــرادی کــه می خواهن ــروه از اف ــرای آن گ ب
خــود را در بــورس عرضــه کننــد، روش و ســازوکاری 
ــد  ــردم بتوانن ــا م ــه شــود ت مشــخص در نظــر گرفت
ایــن  و ســهولت هرچــه ســریعتر در  به راحتــی 

ــد. ــدام کنن ــه اق زمین
ــکاری  ــا هم ــد ب ــه داد: بای ــور ادام ــس جمه رئی
سیســتمی  بانک هــا  در  بورســی  کارگزاری هــای 
ــا  ــداری ی ــه نگه ــردم در زمین ــی م ــرای راهنمای ب
عرضــه ســهام بــا روشــی مشــخص و قابــل دســترس 

ــود. ــاد ش ــم ایج و فه
دژپســند  دکتــر  بــه  همچنیــن  روحانــی   
ــا  ــدس رض ــی، مهن ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــر  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت و دکت ــی وزی رحمان
جمهــور  رئیــس  اقتصــادی  معــاون  نهاوندیــان 
دســتور داد زمینه هــای الزم بــرای عرضــه و توســعه 
ســهام شــرکت های معدنــی را فراهــم کننــد و 
ــات الزم در راســتای تســریع  ــا و اقدام برنامه ریزی ه

ــد. ــام دهن ــه را انج ــن زمین ــهیل در ای و تس
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: بایــد ســازوکاری 
در نظــر گرفتــه شــود تــا کســانی کــه امتیــاز 
خصوصــی  بخــش  در  معــادن  از  بهره بــرداری 
ــال  ــا غیرفع ــادن آنه ــده و مع ــذار ش ــان واگ ــه آن ب
ــال  ــادن را فع ــوق های الزم مع ــا مش ــا ب ــتند، ی هس

ــود. ــذار ش ــا واگ ــاز آنه ــا امتی ــد و ی کنن
روحانــی همچنیــن دســتور داد بررســی های الزم 
ــور  ــتغات کش ــاک و مس ــورس ام ــاد ب ــرای ایج ب
بــرای عرضــه ســهام امــاک انجــام و ســازوکار 

ــود. ــن ش ــه آن تدوی ــوط ب مرب

از سوی جهانگیری صورت گرفت؛
ابالغ اصالح آیین نامه مجوز

 تضمین پرداخت پوشش تعهدات 
قراردادی شرکت های دولتی 

معــاون اول رییــس جمهــوری اصــاح آیین نامــه 
تعهــدات  پوشــش  پرداخــت  تضمیــن  مجــوز 
قــراردادی شــرکت های دولتــی را بــه وزارت اقتصــاد 

ــرد.  ــاغ ک ــه اب ــه و بودج ــازمان برنام و س
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــور  ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع ــحاق جهانگی اس
آیین نامــه  اصــاح  بــه  مربــوط  تصویب نامــه 
اجرایــی مجــوز تضمیــن پرداخــت پوشــش تعهــدات 
قــراردادی شــرکت های دولتــی ایرانــی را بــرای 
اجــرا بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان 

ــرد. ــاغ ک ــور اب ــه کش ــه و بودج برنام
هیئــت وزیــران در جلســه چهاردهــم اردیبهشــت 
۱۳۹۹ بــه پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
آیین نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون 
ــوع  ــت، موض ــی دول ــررات مال ــی از مق ــم بخش تنظی
مجــوز تضمیــن پرداخت پوشــش تعهــدات قــراردادی 

ــی را اصــاح کــرد. شــرکت های دولتــی ایران
ــن  ــز و تامی ــور تجهی ــه منظ ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
ــرمایه گذاری و  ــرای س ــاز ب ــورد نی ــی م ــع مال مناب
ــور  ــور، وزارت ام ــی کش ــای زیربنای ــرای طرح ه اج
اقتصــادی و دارایــی مجــاز اســت تضمیــن پرداخــت 
بابــت پوشــش تعهــدات قــراردادی شــرکت های 
ــه  ــه آن ب ــوط ب ــرارداد مرب ــه ق ــی را ک ــی ایران دولت
اشــکال مختلــف ترتیبــات قــراردادی بــه ویــژه 
ــد،  ــد می کن ــرداری منعق ــت و بهره ب ــاخت، مالکی س

ــد. صــادر کن

3۶۶ زندانی جرایم غیرعمد 
در آذربایجان شرقی وجود دارد

آذربایجان شـــرقی  دادگســـتری  کل  رئیـــس 
ـــی  ـــر زندان ـــداد ۳۶۶ نف ـــر تع ـــال حاض ـــت: در ح گف
جرایـــم غیرعمـــد در زنـــدان هـــای ایـــن اســـتان 

ـــد.  ـــی برن ـــر م ـــه س ب
ــا، موســـی خلیـــل اللهـــی،  بـــه گـــزارش ایرنـ
ــد  ــم غیرعمـ ــان جرایـ ــوع زندانیـ ــزود: از مجمـ افـ
آذربایجـــان شـــرقی، تعـــداد چهـــار زندانـــی زن و 
۳۶۲ زندانـــی مـــرد هســـتند کـــه در زندان هـــای 
ســـپری  را  خـــود  محکومیـــت  دوران  اســـتان 
می کننـــد و بـــرای آزادی آنهـــا بیـــش از ۱۵۰ 

میلیـــارد تومـــان نیـــاز اســـت.
ـــد و  ـــر عم ـــی غی ـــداد ۴۲۲ زندان وی از آزادی تع
ـــته  ـــال گذش ـــتان در س ـــای اس ـــدان ه ـــی از زن مال
ـــک  ـــا کم ـــراد ب ـــن اف ـــت: ای ـــار داش ـــر داد و اظه خب
ــتان از  ــه اسـ ــتاد دیـ ــوکاران و سـ ــن، نیکـ خیریـ
زندان هـــای اســـتان آزاد و  بـــه کانـــون گـــرم 

خانـــواده بازگشـــتند.
خلیـــل اللهـــی بـــا بیـــان اینکـــه تعـــداد ۴۱۸ 
ــرد و ۴  ــال مـ ــده پارسـ ــان آزاد شـ ــن از زندانیـ تـ
ــه داد: از  ــد، ادامـ ــان زن بوده انـ ــز زندانیـ ــر نیـ نفـ
مجمـــوع زندانیـــان آزاد شـــده ســـال گذشـــته در 
آذربایجـــان شـــرقی، ۲۷۴ زندانـــی را محکومیـــن 
مالـــی و ۱۵ زندانـــی را محکومیـــن تصادفـــات 
غیرعمـــد و حـــوادث غیرمترقبـــه تشـــکیل داده و  
همچنیـــن ۱۳۳ زندانـــی نیـــز محکومیـــن مهریـــه 

و نفقـــه بودنـــد.
ـــه گفتـــه وی مبلـــغ ۴ میلیـــارد و ۸۰۰ میلیـــون  ب
ـــرای  ـــه ب ـــتاد دی ـــژه س ـــای وی ـــک ه ـــان از کم توم
آزادی ایـــن زندانیـــان و ۴ میلیـــارد تومـــان نیـــز 
ـــن  ـــی و همچنی ـــهیات بانک ـــای تس ـــق اعط از طری
بـــا دعـــوت از شـــکات و مذاکـــره بـــا آن هـــا هـــم 

ـــت. ـــده اس ـــن ش تامی
ــرقی  ــان شـ ــتری آذربایجـ رییـــس کل دادگسـ
افـــزود: مبلـــغ ۲۴ میلیـــارد تومـــان نیـــز از 
طریـــق رضایـــت شـــاکیان پرونـــده جهـــت آزادی 
زندانیـــان غیرعمـــد ســـال گذشـــته تامیـــن شـــد 
و یـــک میلیـــارد تومـــان نیـــز توســـط خانـــواده 
مددجویـــان بـــرای آزادی ایـــن زندانیـــان فراهـــم 

شـــد.
ـــان  ـــازی زندانی ـــت: در آزادس ـــی گف ـــل الله خلی
غیـــر عمـــد پارســـال مبلـــغ ۹۶ میلیـــارد تومـــان 
ـــع  ـــط مراج ـــار توس ـــه اعس ـــدور دادنام ـــه ص ـــز ب نی

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــی تامی قضای

نماینده مجلس:
میزان افزایش حقوق 
جوابگوی تورم نیست 

ــان  ــا بی ــس ب ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــو کمیس عض
ــورم  ــوی ت ــوق جوابگ ــش حق ــزان افزای ــه می اینک
ــر  ــت دالالن ب ــازه مدیری ــت اج ــت، گفت:دول نیس

ــد.  ــور را نده ــاد کش اقتص
بــه گــزارش تســنیم، امیــر خجســته نماینــده مردم 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــدان و فامنی هم
بیــان اینکــه در چنــد وقــت اخیــر عــاوه بــر ویــروس 
کرونــا شــاهد کرونــای گرانــی هــا در حــوزه اقتصــادی 
هســتیم، گفــت: قیمــت اقــام و اجنــاس رو بــه 
افزایــش اســت و دولــت نیــز بــرای جلوگیــری از ایــن 

رونــد اقــدام جــدی انجــام نمــی دهــد.
ــان اینکــه افزایــش حقــوق در ســال  ــا بی   وی ب
جــاری فقــط ۱۵ درصــد بــوده کــه جوابگــوی  
میــزان تــورم بــاالی اقــام موجــود در بــازار نیســت، 
ادامــه داد: گرانــی هــای اخیــر قــدرت خریــد مــردم 
را کاهــش داده و ســفره آنهــا  را هــر روز کوچکتــر از 

گذشــته مــی کنــد.
ــا  ــی ب ــون اساس ــل ۹۰ قان ــیون اص ــو کمیس عض
ــد  ــن و مســکن در چن ــاد از اینکــه قیمــت زمی انتق
ــته  ــیخته ای داش ــام گس ــش لج ــر افزای ــت اخی وق
ــت  ــازه مدیری ــد اج ــت نبای ــه داد: دول ــت، ادام اس
ــه  ــد ک ــور را ده ــاد کش ــازار را و اقتص ــر ب دالالن ب

ــویم. ــور ش ــی در کش ــن وضع ــاد چنی ــاهد ایج ش
ــا تاکیــد بــر اینکــه  نماینــده همــدان در مجلــس ب
ــه خصــوص اقشــار  مــردم در ایــن شــرایط کرونایــی ب
ــتی  ــادی و معیش ــکات اقتص ــا مش ــر ب ــیب پذی آس
ــت و  ــت: دول ــار داش ــد، اظه ــده ان ــرو ش ــراوان روب ف
حاکمیــت بایــد بــه فریــاد مــردم برســند، زیــرا آنهــا در 
تامیــن معیشــت روزمــره خــود مشــکل پیــدا کــرده اند.

دلنوشته

قطاری
از ریل 

خارج  شده ،
شتاب گرفته 

ته دره ،
مبهم  هست ،

آمال و  آرزو ها !

)اکبر عظیم نیا(
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 بر قله ۱۰۰۰۰۰۰ واحد ایستاد 
شــاخص بــورس در جریــان معامــات امــروز 
بــازار ســرمایه، دقایقــی پیــش بــا ثبــت رشــد بیــش 
ــه ارتفــاع یک میلیــون واحــد  از ۲۳هــزار واحــدی، ب

ــدرت داشــت.  ــودی پرق صع
بــه گــزارش تســنیم، در جریــان معامــات بــازار 
ــا ثبــت  ــورس لحظاتــی پیــش ب ســرمایه شــاخص ب
ــک  ــاع ی ــدی از ارتف ــزار واح ــش از ۲۳ه ــد بی رش

ــون واحــد گــذر کــرد. میلی
ــه  ــن لحظ ــه ای ــا ب ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بیــش از یــک میلیــارد و ۶۸۴ میلیــون ســهم و 
حــق تقــدم نیــز به ارزشــی بالــغ بــر ۲ هــزار و 
ــت توســط  ــزار نوب ــان در ۲۶۴ ه ــارد توم ۵۶۸ میلی

ــت. ــده اس ــت ش ــه دس ــت ب ــران دس معامله گ
بیشــترین اثــر مثبــت بــر صعــود و رکوردشــکنی 
ــط  ــه توس ــن لحظ ــه ای ــا ب ــم ت ــورس ه ــاخص ب ش
شــرکت های فــوالد مبارکــه اصفهــان، ملــی صنایــع 
ــارس  ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش ــران و صنای ــس ای م

رقــم خــورده اســت.
ــورس  ــد: در بازارهــای فراب ایــن گــزارش می افزای
نیــز تاکنــون بــا ثبــت دادوســتد ۵۲۰ میلیــون ورقــه 
بــه ارزش بیــش از ۸۵۱ میلیــارد تومــان در ۱۱۹ 
هــزار نوبــت، شــاخص فرابــورس رشــد ۱۷۶واحــدی 
را تجربــه کــرده و در ارتفــاع ۱۱ هــزار و ۳۲۶ واحــد 

قــرار گرفتــه اســت.

ــی را  ــک اطاعات ــاد بان ــس، ایج ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
تنهــا مســیر درســت اجرایــی بــرای کمــک بــه اقشــار آســیب دیــده از 
کرونــا دانســت و گفــت: خــاء اطاعاتــی مانــع از تدبیــر و برنامه ریــزی 
درســت بــرای جبــران خســارت اقتصــادی وارده بــه مــردم شــده اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی اکبــر کریمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــده در دوران  ــیب دی ــاغل آس ــه مش ــک ب ــرای کم ــی ب ــیر اجرای مس
پســاکرونا بایــد درســت انتخــاب شــود، گفــت: خــاء اطاعاتــی از افــراد 
جامعــه مانــع از تدبیــر و برنامه ریــزی درســت بــرای جبــران خســارت 
اقتصــادی وارده بــه مــردم شــده اســت، همچنیــن اگرچــه درخصــوص 

ــکاری و...  ــه بی ــت بیم ــد پرداخ ــی مانن ــازوکار قانون ــراد س ــکاری اف بی
وجــود دارد امــا افــرادی -کــه تحــت پوشــش هیچ نــوع بیمــه و صندوق 
بیمــه بیــکاری نیســتند- چه طــور شناســایی و حمایــت خواهنــد شــد؟ 
لــذا دولــت در شناســایی ایــن افــراد و جبــران خســارات وارده بــه آن هــا 

ــه بن بســت خــورده اســت. ب

کارگران روزمزد و دستفروش ها در فایل 
شناسایی دولت نمی گنجند

نماینــده مــردم اراک، کمیجــان و خنــداب در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: عمــده افــراد دچــار مشــکل شــده همچــون 
ــوده و در  ــه ای ب ــد پوشــش بیم ــزد و دســتفروش ها فاق ــران روزم کارگ

ــد. ــز نمی گنجن ــت نی ــایی دول ــل شناس فای
ــن مشــکل را  ــرای حــل ای ــی ب ــا راه حــل اساســی و زیربنای وی تنه
ایجــاد بانــک اطاعاتــی از تــک تــک افــراد کشــور، در مــواردی همچــون 

ــا وجــود  ــوع اشــتغال و... دانســت، افــزود: دولت هــا ب میــزان درآمــد، ن
ــه  ــدی ب ــای نق ــت یارانه ه ــد پرداخ ــی مانن ــردن برنامه های ــاده ک پی
ــرای ایجــاد بانــک اطاعاتــی جامــع  جمعیــت گســترده ای از کشــور، ب

ــد. ــی نکرده ان ــدام عمل اق
ــت  ــی دول ــای اطاعات ــود زیربن ــل نب ــه دلی ــرد: ب ــار ک کریمــی اظه
ــد و  ــیم کن ــز تقس ــور متمرک ــه ط ــود را ب ــای خ ــد کمک ه نمی توان
کمک هــا را بــه اصــاح در جامعــه می پاشــد کــه درایــن صــورت 

ــود. ــد نمی ش ــراد نیازمن ــیاری از اف ــد بس ــزی عای چی
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس ـــه عض ـــه گفت ب
در شـــرایط فعلـــی عمـــده فعالیت هـــا بـــه ســـمت کمک هـــای 
مردمـــی و نهادهـــای انقابـــی رفتـــه کـــه کمک هـــا را بـــه دســـت 
اقشـــار شناســـایی شـــده توســـط خودشـــان می رســـانند، ایـــن کار 
می توانـــد بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی آســـیب وارد شـــده، مســـکنی 

ـــد. ـــف باش ـــار ضعی ـــرای اقش ب

کریمی مطرح کرد

ایجاد بانک اطالعاتی؛ تنها مسیر درست اجرایی 
برای کمک به اقشار آسیب دیده

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: 
ــای  ــش درآمده ــا کاه ــی ب ــرایط کنون کشــور در ش
ــا توجــه بــه  نفتــی مواجــه اســت، از طــرف دیگــر ب
ــدور  ــه ص ــدام ب ــت اق ــا، دول ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــئله  ــن مس ــه ای ــرده ک ــی ک ــای مالیات ــت ه معافی
ــن  ــد داد، ای ــش خواه ــی را کاه ــای مالیات درآمده
مســئله موجــب مــی شــود کــه دولــت بــرای تأمیــن 
بودجــه مــورد نظــر اقــدام بــه فــروش امــاک 

ــد.  ــی کن دولت
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدابوالفضل موســوی 
ــس   ــران مجل ــس کمیســیون عم ــب رئی ــی نای بیوک
ــه  ــرای عرض ــت ب ــزی دول ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــدف اصل ــت: ه ــورس، گف ــی در ب ــاک دولت ام
ــورس،  ــی در ب ــاک دولت ــه ام ــرای عرض ــت ب دول
تأمیــن کســری بودجــه کشــور اســت، در هــر 
صــورت دولــت بایــد بودجــه خــود را از محلــی 
تأمیــن کنــد کــه یکــی از بخــش هــا، عرضــه امــاک 

ــت. ــورس اس در ب

کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی
نماینــده مــردم یــزد و صــدوق در مجلــس 
شــورای اســامی ادامــه داد: کشــور در شــرایط 
کنونــی بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی مواجــه اســت، 
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا، 

ــی  ــای مالیات ــت ه ــدور معافی ــه ص ــدام ب ــت اق دول
کــرده کــه ایــن مســئله درآمدهــای مالیاتــی را 
کاهــش خواهــد داد، ایــن مســئله موجــب مــی شــود 
کــه دولــت بــرای تأمیــن بودجــه مــورد نظــر اقــدام 

ــد. ــی کن ــاک دولت ــروش ام ــه ف ب
وی گفــت: در قانــون بودجــه ســال ۹۹، مجلــس 
ــرمایه  ــرای س ــه ب ــت ک ــازه داده اس ــت اج ــه دول ب
گــذاری مولــد و همچنیــن تأمیــن بودجــه اقــدام بــه 

عرضــه امــاک دولتــی در بــورس کنــد، در شــرایط 
کنونــی مهــم تریــن هزینــه مالــی دولــت، پرداخــت 
ــن  ــر ای ــت، بناب ــدان اس ــتمزد کارمن ــوق و دس حق
بدیهــی اســت کــه در زمــان کاهــش درآمــد نفتــی و 
مالیاتــی، دولــت اقــدام بــه فــروش امــوال و دارایــی 

هــای خــود کنــد.

راه کار دوگانه دولت برای تأمین کسری 
بودجه از محل دارایی ها و اموال خود

ــت دو راه کار  ــه داد: دول ــی ادام ــوی بیوک موس
بــرای تأمیــن کســری بودجــه از محــل دارایــی هــا 
ــی  ــن دارای ــه ای ــت آنک ــود دارد، نخس ــوال خ و ام
ــا اســتفاده  هــا را مســتقیما بفروشــد، دوم آنکــه ب
از ایــن دارایــی و امــوال؛ ســرمایه گــذاری صــورت 
ــذاری،  ــرمایه گ ــن س ــود ای ــل س ــه و از مح گرفت
ــی  ــه نظــر م ــه ب ــن شــود ک کســری بودجــه تأمی
رســد کــه دولــت فرصــت کافــی بــرای راه کار دوم 

ــدارد. را ن
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم گفــت: اگر 
دولــت بتوانــد کســری بودجــه خــود را از محــل های 
ــوان از محــل  دیگــر تأمیــن کنــد، آن زمــان مــی ت
ــی در  ــاک دولت ــه ام ــل از عرض ــای حاص درآمده
ــورس در بخــش هــای تولیــدی از جملــه مســکن  ب

اســتفاده کــرد.

موسوی بیوکی:

دولت برای کسری بودجه مجبور به 
فروش امالک دولتی است

روند مثبت کنونی بازار بورس 
واقعی نیست

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــورس واقعــی نیســت و  ــازار ب ــی ب ــد مثبــت فعل رون
مســئوالن بایــد دقــت کننــد و مــردم را بــه ســمت 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــئوالن نق ــد، مس ــگاه نبرن پرت

ــد.  ــریح کنن ــورس را تش ب
ــوش  ــیدکاظم دلخ ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اباتــری، بــا بیــان اینکــه شــرایط فعلــی بــورس را واقعی 
ــت،  ــبیه اس ــاب ش ــک حب ــه ی ــتر ب ــم و بیش نمی دان
گفــت: آیــا می شــود بــورس مــا بــا اقتصــاد کشــورمان 
متفــاوت باشــد؟ آیــا اقتصــاد اکنــون به ســمت رشــد در 
حــال حرکــت اســت؟ اگــر اقتصــاد روبــه رشــد اســت، 

پــس شــرایط مثبــت بــورس هــم طبیعــی اســت.
ــح  ــس تصری ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
کــرد: مســئوالن شــرایطی را در بــازار بــورس مشــابه 
شــرایط بــازار ارز و ســکه دارنــد، بوجــود می آورنــد. 
ــه رشــد  ــک دفع ــازار ســکه و ارز ی ــه ب همانطــور ک
کــرد و بعــد بــازار را بهــم ریخــت اکنــون هــم 
ــازار  ــرل ب ــت و کنت ــدم دق ــورت ع ــدم در ص معتق

ــد ریخــت. ــم خواه ــه چــی به ــورس، هم ب
وی بــا تاکیــد براینکــه رونــد مثبــت فعلــی بــازار 
بــورس واقعــی نیســت و مســئوالن بایــد دقــت کننــد 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــگاه نبرن ــه ســمت پرت ــردم را ب و م
ــاط  ــرده و نق ــت ک ــردم صحب ــا م ــد ب ــئوالن بای مس
ــد،  ــریح کنن ــان تش ــورس را برایش ــف ب ــوت و ضع ق
بگوینــد کــدام شــرکت ها قابلیــت ســودآوری داشــته 
و کــدام یــک زیــان ده هســتند زیــرا در حــال حاضــر 
ــار  ــان ده را در کن ــودده و زی ــرکت های س ــت ش دول
ــرای  ــر ب ــد و اگ ــورس عرضــه می کن ــازار ب ــم در ب ه
مــردم تشــریح نشــود مســلما آســیب خواهنــد دیــد.

موضوع گزارش: 
تولید نفت در میدان های مشترک 

ــر نفــت در نشســت شــورای عالی هماهنگــی  وزی
اجــرای طرح هــای  از  قــوا، گزارشــی  اقتصــادی 
ــه اطــاع  ــای مشــترک را ب ــد نفــت از میدان ه تولی

اعضــا رســاند. 
پایــگاه  اعــام  بــه گــزارش تســنیم، طبــق 
نشســت  در  جمهــوری،  ریاســت  اطاع رســانی 
ــا حضــور  ــه ب ــی اقتصــادی ک ــورای عالی هماهنگ ش
ــازمان  ــنهاد س ــد، پیش ــزار ش ــوه برگ ــه ق ــران س س
مالیاتــی بــرای تســریع و تســهیل انجــام امــور 

ــد. ــب ش ــی تصوی ــان مالیات مؤدی
براســاس ایــن مصوبــه، مهلــت تســلیم اظهارنامــه 
ــزوده دوره چهــارم ســال ۹۸ و  ــر ارزش اف مالیــات ب
سررســید پرداخــت آن بــرای کلیــه مؤدیــان مالیاتــی 

ــا پایــان اردیبهشــت ماه تعییــن شــد. ت
ــت،  ــن نشس ــز در ای ــت نی ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن بی
از  نفــت  تولیــد  طرح هــای  اجــرای  از  گزارشــی 
میدان هــای مشــترک را بــه اطــاع اعضای شــورا رســاند.

موضــوع افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت 
صــادرات، دیگــر دســتور نشســت شــورای عالی 

ــد. ــب ش ــه تصوی ــود ک ــادی ب ــی اقتص هماهنگ

رئیس کل بانک مرکزی:
  بیانگر راهبرد درست
 بانک مرکزی است 

بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ــری از واردات  ــرای جلوگی ــک ب ــن بان سیاســت های ای
غیرضــروری گفــت:  تذکــرات مقــام معظــم رهبــری در 
خصــوص واردات غیرضــروری و نیــز مقابلــه بــا قاچاق، 
بیانگــر صحیــح بــودن راهبــرد بانــک مرکــزی اســت. 
ــا، »عبدالناصــر همتــی« تاکیــد  ــه گــزارش ایرن ب
ــدون  ــا واردات ب ــزی ب ــک مرک ــت بان ــرد:  مخالف ک
انتقــال ارز، دقیقــا بــه معنــای جلوگیــری از وارداتــی 
ــه  ــرورت ورود آن ب ــی ض ــدون بررس ــه ب ــت ک اس
ــه ماحظــات و تعهــدات ارزی،  کشــور و بی توجــه ب

ــی شــود. ــدگان انجــام م توســط واردکنن
وی افــزود: در ایــن زمینــه، محدودیت هــای ارزی 
ــی  ــل محکم ــی دالئ ــد مل ــت تولی ــرورت تقوی و ض
ــدون انتقــال ارز اســت.  ــرای ممنوعیــت واردات ب ب

ـــا  ـــه ب ـــر مقابل ـــوی دیگ ـــه داد: از س ـــی ادام  همت
ـــت  ـــی را تقوی ـــد مل ـــه تولی ـــر اینک ـــاوه ب ـــاق ع قاچ
می کنـــد، بـــا کاهـــش تقاضـــای ارز در بـــازار، 
ـــد  ـــازار ارز خواه ـــتر ب ـــات بیش ـــرل و ثب ـــب کنت موج

ـــد.  ش

اقتصاد

خادمی:
آزادسازی سهام عدالت مسیرهای 

سوداگری را باز نکند

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــوداگری  ــی و س ــیرهای تورم ــردن مس ــدود ک مس
ــت میســر  ــهام عدال ــع س ــت بیشــتر توزی ــا مدیری ب
خواهــد شــد، گفــت: آزادســازی ســهام عدالــت 

ــد.  ــد ش ــا خواه ــه  درآمده ــع عادالن ــث توزی باع
ــی  ــت اهلل خادم ــت، هدای ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
درخصــوص نحــوه اجــرای آزادســازی ســهام عدالت، 
ــه  ــت ب ــرار اســت ســهام عدال گفــت: از آنجــا کــه ق
اقشــار محــروم داده شــود نیازمنــد مدیریــت دقیــق 
اســت تــا ســود و حتــی درآمــد دائمــی بــرای افــراد 

را بــه همــراه داشــته باشــد.
نماینــده مــردم ایــذه و باغملــک در مجلــس 
ــت  ــه داش ــد توج ــه داد: بای ــامی ادام ــورای اس ش
ــت  ــراری عدال ــرای برق ــت ب ــهام عدال ــرح س ــه ط ک
ــن  ــه همی ــت و ب ــکل گرف ــه ش ــادی در جامع اقتص
منظــور شــرکت های دولتــی بایــد بــه مــردم واگــذار 
شــوند تــا مــردم بیشــتر بــر آن هــا مدیریــت داشــته 

باشــند.
بایــد  زمینــه  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
صــورت  بیشــتری  مدیریــت  و  فرهنگ ســازی  
ــوداگری  ــی و س ــوان مســیرهای تورم ــا بت ــرد ت پذی
ــهام  ــازی س ــرد: آزادس ــار ک ــرد، اظه ــدود ک را مس
عدالــت توزیــع عادالنــه درآمدهــا را بــه دنبــال دارد.

ــا بیــان اینکــه مــردم بایــد بتواننــد از  خادمــی ب
ظرفیــت ســهام عدالــت اســتفاده کننــد، ادامــه داد: 
ــل  ــه دلی ــت در بســیاری از شــرکت ها، ب ســهام دول
واگــذاری ســهام عدالــت کمتــر از ۵۰ درصــد شــده 
بنابرایــن ایــن شــرکت ها بایــد در بخــش خصوصــی 
بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد در حالیکــه مدیریــت 
آن هــا بــا دولــت اســت کــه ایــن امــر موجــب ایجــاد 
ــا  ــره وری آن ه ــی و به ــر بخش ــش اث ــض و کاه تناق

شــده اســت.
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســامی بــا بیــان اینکــه ســهام عدالــت در ســال های 
گذشــته تاثیــر ملموســی در وضعیــت اقتصــادی 
مــردم نداشــت، تصریــح کــرد: آزادســازی ایــن ســهام 
ــار  ــدی اقش ــب توانمن ــو موج ــک س ــد از ی می توان
ضعیــف جامعــه و بهبــود معیشــت مــردم شــود و از 

ــد. ــم زن ــورس را رق ــت ب ــر تقوی ــوی دیگ س

ــه  ــش در چ ــارت گون ــا تج ــرکت صف ش
زمینــه ای فعالیت نمــوده و چــه محصوالتی 

را تولیــد مــی کنــد؟
بهداشــتی  و  در زمینــه محصــوالت شــوینده 
مثــل شــامپو، مایــع دستشــویی، دســتمال مرطــوب، 
ــم. در  ــت داری ــره فعالی ــده و غی ــی کنن ــد عفون ض
مجــوزی کــه در دســت داریــم حــدود ۳۲ محصــول 
متفــاوت را مــی توانیــم تولیــد کنیــم امــا بــه خاطــر 
ــدگان  ــد کنن ــرای تولی ــود ب ــای موج ــت ه محدودی
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــول ب ــم محص ــد ۵  قل ــا تولی ب

ــم.  مــی دهی

ــه  ــود، ب ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
عنــوان تولیــد کننــده مــواد بهداشــتی در 
کشــور چــه حمایــت هایــی از شــما صورت 

پذیرفتــه؟
ــی  ــچ حمایت ــم هی ــت کن ــه صحب ــر صادقان اگ
ــی  ــان م ــاه زم ــک م ــدود ی ــرد. ح ــی گی ــام نم انج
بــرد تــا مجــوز فــروش محصــول ضــد عفونــی کننده 
تولیــدی صــادر شــود و محصولــی را کــه من نســبت 
بــه نیــاز بــازار و هزینــه هــای تولیــد چنــد مــاه قبــل 

بایــد بــه شــط
ــر دارد  ــده ام کــه مدی ــده هــم از کشــوری آم بن
امــا معمــوال آنــان بــه حــرف هایــی کــه مــی زننــد 
ــت  ــه زیردس ــری ب ــی مدی ــد. وقت ــی کنن ــل م عم
ــی آن  ــس ول ــه را بنوی ــان نام ــد ف ــی گوی ــود م خ
ــزی  ــرده و هرچی ــل ک ــودش عم ــه روش خ ــرد ب ف
ــام داده و  ــد انج ــی دان ــت م ــودش مصلح ــه خ ک
هیــچ نامــه ای نمــی نویســد ایــن اتفــاق مــی افتــد 
کــه تولیــد کننــده ضــد عفونــی را تولیــد کــرده امــا 
نمــی توانــد آن را بفروشــد و بعــد از مدتــی شــروع 

ــه ضــرر دهــی مــی کنــد. ب
شــرکت مــا هــم اکنــون حــدود ۵۸ هــزار 
محصــول تولیــدی ضــد عفونــی دارد کــه بــه خاطــر 
ــک  ــه مجــوز حــدود ی ــی شــدن پروســه تهی طوالن

ــده. ــرر دی ــارد ض میلی

ــن  ــی ای ــار های ــه معی ــاس چ ــر اس ب
ــد؟ ــی کنی ــرح م ــوع را مط موض

ــان در  ــزار توم ــا قیمــت ۲۸ ه ــکل را ب ــت ال دول
ــدی  ــول تولی ــد و ماحص ــی ده ــرار م ــا ق ــار م اختی
خــود را بــه قیمــت ۳۰ هــزار تومــان در بــازار عرضــه 
ــه  ــم عرض ــم ه ــی توانی ــه نم ــه البت ــم ک ــی کنی م
کنیــم. بــرای تولیــد مــاده ضــد عفونــی مــا بــه الــکل 
ــب  ــم، جال ــی کنی ــه م ــانس اضاف ــیرین و اس گلیس
ــانس  ــر اس ــک لیت ــت ی ــط قیم ــد فق ــت بدانی اس
ــز  ــا را نی ــای آن ه ــرف ه ــد، ظ ــی باش ــورو م ۶۵ ی
ــوق  ــن حق ــار ای ــم و در کن ــی کنی ــه وارد م از ترکی
ماهیانــه کارکنــان و هزینــه هــای جــاری آب و بــرق 
و گاز نیــز وجــود دارد. در کل اگــر بخواهیــم هزینــه 
ــک  ــده ی ــام ش ــت تم ــم قیم ــع ببندی ــا را جم ه
ضدعفونــی بــرای مــا در حــدود ۴۰ هــزار تومــن در 
مــی آیــد ولــی همانطــور کــه گفتــم بــه قیمــت ۳۰ 

ــه فــروش مــی رســد. هــزار تومــان ســخت ب

فقــط بــرای ســوله ای کــه در شــهر جلفــا اجــاره 
ــم نزدیــک ۹۰۰ میلیــون هزینــه کــرده ام  کــرده ای
ــده و از  ــت نیام ــران بدس ــرمایه در ای ــن س ــه ای ک
ــچ  ــه هی ــم ک ــی بین ــی م ــده ول ــرون وارد گردی بی
ــرای  ــود. ب ــی ش ــده نم ــن تولیدکنن ــه م ــی ب کمک
ــی  ــا نم ــم م ــی گوی ــه م ــاه اســت ک ــج م ــال پن مث
توانیــم از آب رود آراز اســتفاده نمائیــم و بعــد از ایــن 
ــدا  ــه شــده جدی ــری آب شــهری تصوی ــدت پیگی م

ــا شــده اســت. ــب م نصی

بــا فعالیــت شــرکت شــما بــرای 
چنــد نفــر کارآفرینــی صــورت پذیرفتــه 

ــت؟ اس
ــرای ۳۰  نفــر موقعیــت شــغلی ایجــاد  حــدودا ب
ــوده  ــه طــور مســتقیم ب ــرای ۱۶ نفــر ب شــده کــه ب
اســت البتــه امــروز بــه دلیــل انتشــار ویــروس کرونــا 

فعالیتمــان را محــدود تــر کــرده ایــم.

ــه  ــکالت را چگون ــن مش ــت ای ماهی
ــن  ــه ای در همی ــا برنام ــد و آی ــی بینی م

ــد؟ ــتا داری راس
حــدود دو ســال اســت بنــده در منطقــه آزاد 
ــی آن  ــه در ط ــرده ام ک ــذاری ک ــرمایه گ ارس س
ــار محصــول ترخیــص کنــم، در  فقــط توانســتم دوب
مــورد آخــر هــم بــا هــدف تولیــد مــواد ضدعفونــی 
در راســتای نیــاز مبــرم تمــام دنیــا و کشــور ایــران 
بــه آن بــاز هــم متضــرر شــدم کــه بــه همیــن دالیل 
دیگــر در صــدد افزایــش ســرمایه نیســتم و برعکــس 
آن را کاهــش داده ام، یــک ســری از دســتگاه هــارا 
ــه کار خــود  ــه در آن جــا ب ــه فرســتادم ک ــه ترکی ب

ادامــه دهنــد.
ــه  ــدی ک ــا کارمن ــر ی ــه آزاد ارس مدی در منطق
روی صندلــی نشســته خیلــی راحــت اســت و هرمــاه 
حــدود چنــد میلیــون حقــوق ماهیانــه خــود را مــی 
ــم  ــا ک ــد ب ــی کنن ــفانه درک نم ــی متاس ــرد ول گی
ــی  ــدر متضــرر م ــان بخــش خصوصــی چق کاری آن

شــود.
بــرای مثــال فقــط ایــن را درنظــر بگیریــد، بعضی 
ــه منتظــرش  ــه ای ک ــم جــواب نام ــی بین ــات م اوق
ــکان  ــج م ــه پن ــورم ب ــد و مجب ــی آی ــتیم نم هس
ــن  ــم و ای ــری نمای ــرده و پیگی ــه ک ــف مراجع مختل
مــورد کوچــک یعنــی یــک روز شــما هــدر مــی رود.

در همیــن راســتا در زمینــه رونــق تولید 

و همچنیــن حــل مشــکالت این مســائل را 
بــا مســئولین مطــرح کــرده اید؟

بیــش از ۱۵ روز اســت کــه مــی خواهــم بــا 
ــه آزاد  ــازمان منطق ــل س ــان، مدیرعام ــای نریم آق
ارس ماقــات کنــم ولــی گویــا ایشــان وقــت ندارنــد، 
ــه  ــد چــون همانطــور ک شــاید اصــا خبرهــم ندارن
ــئول  ــودش مس ــرای خ ــی ب ــر کس ــردم ه ــاره ک اش

ــد. ــداده ان ــی ن ــان اطاعات ــاید بهش ــت و ش اس
ـــود کـــه از دوســـتان پیگیـــر شـــده و از  مـــواردی ب
ـــد اگـــر وضعیـــت مناســـبی وجـــود  ـــده پرســـیده ان بن
ـــم  ـــذاری نمائی ـــرمایه گ ـــران س ـــم در ای ـــا ه دارد م
ــده و  ــور شـ ــارد ارز وارد کشـ ــد میلیـ ــی چنـ یعنـ
ـــن  ـــی م ـــرد ول ـــی گی ـــورت م ـــز ص ـــی نی کارآفرین
ـــود  ـــبی وج ـــت مناس ـــر وضعی ـــم خی ـــخ گفت در پاس
ـــارم  ـــت نث ـــردا لعن ـــم ف ـــی خواه ـــون نم ـــدارد چ ن

ـــد. کنن

ــت  ــن وضعی ــن ای ــر گرفت ــا درنظ ب
ــی  ــای آت ــال ه ــرای س ــی ب ــا تصمیم آی

ــد؟ ــه ای گرفت
بــا ایــن روال و وضعیتــی کــه پیــش مــی رود اگــر 
تــا پایــان تابســتان نیــز ایــن وضعیــت موجــود بــوده 
و دولــت از تولیدکننــدگان حمایــت نکنــد، بنــده بــه 
ــتن از  ــون بازگش ــت چ ــم رف ــری خواه ــور دیگ کش
ــه  ــا ب ــه م ــت. البت ــت اس ــی منفع ــرر نوع ــف ض نص
ــه  ــان و ترکی ــتان، آذربایج ــران در بلغارس ــر از ای غی

نیــز کار مــی کنیــم.

ــنی  ــه س ــتید و در چ ــا هس ــل کج اه
ــد؟ ــده ای ــران آم ــه ای ب

در نخجــوان بــه دنیــا آمــده ام و در باکــو بــزرگ 
شــده ام، در ترکیــه نیــز زندگــی کــرده ام و از حــدود 

۳۲ ســالگی بــه ایــران آمــده ام.

ــا  ــردم ی ــا م ــخنی ب ــر س ــا اگ در انته
ــد. ــد بفرمائی ــئولین داری مس

از کســی انتظــاری نــدارم و حقــی هــم بابــت آن 
نــدارم چــون زمانــی کــه ایــن شــرایط را مــی دیــدم 

بایــد کنــار مــی کشــیدم.
ــد  ــد بایـ ــه شـ ــه گفتـ ــایلی کـ ــن مسـ در بیـ
اشـــاره کنـــم از ســـوی اداره بهداشـــت شـــهر 
ــادی  ــک زیـ ــدت کمـ ــن مـ ــی ایـ ــز در طـ تبریـ
ـــم  ـــی کن ـــکر م ـــان تش ـــرده ام و از ایش ـــت ک دریاف
ولـــی در مجمـــوع سیســـتم بـــه شـــکلی اســـت 
ـــورت  ـــب ص ـــت مناس ـــذار حمای ـــرمایه گ ـــه از س ک

نمـــی گیـــرد.
 ارزیابــی مــن از وضعیــت موجــود اینگونــه اســت 
ــور  ــی حض ــتم دولت ــه در سیس ــی ک ــر کارمندان اگ
دارنــد بــا درســتی و راســتی کار کننــد چیــزی نمــی 

توانــد جلــوی توســعه ایــران را بگیــرد.

در مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت صفا تجارت گونش مطرح شد:

حمایت از تولید!؟
زمانی که شرایط را دیدم باید کنار می کشیدم

سیدحسین زینالی

ائلمـار ایمانـوف، تاجـر و تولیـد کننـده مـواد آرایشـی بهداشـتی اهل نخجـوان که مدیرعاملی شـرکت صفا تجـارت گونـش را بر عهده 
دارد نزدیـک 4 سـال اسـت کـه در منطقـه آزاد ارس آذربایجـان شـرقی به فعالیت مـی پردازد.

در وضعیـت کنونـی و انتشـار ویـروس کرونـا در سـطح جهانـی، صفـا تجـارت گونـش روی بـه تولید مـواد ضد عفونـی کننـده آورده و در 
ایـن زمینـه بـه تولیـد انبـوه پرداختـه اسـت اما بـا توجه به وضعیت نابسـامان اقتصاد کشـور و عـدم حمایـت از بحث تولیـد و ارز آوری 
علیرغـم شـعار هـای مسـئولین، ایـن شـرکت دچار مشـکالت عمیقـی می باشـد تاجایی کـه ائلمار بـا بیان ایـن جمله » اکنون شـکایتی 
از کسـی نـدارم چـون زمانـی کـه این شـرایط را مـی دیدم باید کنـار می کشـیدم« از عمق اتفاقات و مشـکالتی کـه تولیدکننـدگان را به 

سـختی تهدیـد مـی نماید خبر مـی دهد.
ایمانـوف متولـد سـال 1984 میـالدی بـوده و در کشـور های آذربایجـان، ترکیه، بلغارسـتان و ایران بـه فعالیت تولیـد و بازرگانی می 
پـردازد کـه در راسـتای بیـان مشـکالت و چگونگـی وضعیـت موجـود حمایـت از تولیدکنندگان گفـت و گو صمیمانـه ای در دفتـر روزنامه 

عجـب شـیر  بـا ایشـان انجـام داده ایم کـه ماحصل آن تقدیـم مخاطبین مـی گردد. 

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در شماره های بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com  ارسال فرمایند.
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رییس شورای اسالمی شهر تبریز:
از ایده های توسعه

 سبزه میدان حمایت می کنیم 

رییس شـورای اسـامی شـهر تبریز گفت: از ایده 
هـا و طرح های مناسـب در جهت تقویت زیرسـاخت 

ها و توسـعه سـبزه میدان، حمایـت می کنیم. 
بـه گـزارش شـهریار، شـهرام دبیری بـا حضور در 
سـبزه میـدان ضمن بازدیـد از اقدامات بهسـازی این 
محـل، اظهـار کـرد: حمایـت از اجـرای برنامـه هـای 
مدون سـازمان میادین و سـاماندهی مشـاغل شهری 
شـهرداری تبریـز، یکـی از بزرگتریـن موفقیـت های 

شـورا و شـهرداری تبریـز خواهـد بود.
ــن  ــرح در صح ــی ط ــن بررس ــه داد: ضم او ادام
شــورا و حمایــت از آن، تمــام تــاش خــود را جهــت 
ــبزه  ــازی س ــعه و بهس ــر توس ــه بهت ــرای هرچ اج
میــدان خواهیــم کــرد تــا مــردم بتواننــد از امکانــات 
ــوده  ــال آس ــا خی ــرده و ب ــتفاده ک ــده اس ــاد ش ایج
ــن  ــتی از ای ــالم و بهداش ــاورزی س ــوالت کش محص

ــد. ــه کنن ــز تهی مرک
بــه  تبریــز  اســامی شــهر  رییــس شــورای 
راه انــدازی سیســتم هوشــمند »خریــد از خانــه 
بــه خانــه« اشــاره کــرد و گفــت: اجــرای ایــن 
ــوده  طــرح یکــی از عملکردهــای مثبــت ســازمان ب
ــزی هــای صحیــح در  ــا برنامــه ری ــم ب کــه امیدواری
جهــت رفــع مســائل و مشــکات شــهری و وظیفــه 
ــوب از  ــانی مطل ــات رس ــاهد خدم ــذاری، ش خدمتگ
ــیم. ــز باش ــهریان عزی ــه همش ــهرداری ب ــوی ش س

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:
دولت قطعا امسال کسری بودجه دارد 
رئیـس کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات 
مجلـس گفـت: دولت با دو سیسـتم فـروش دارایی ها 
و سـهام خـود و پخـش کـردن اوراق بـا اسـتفاده از 
بـازار بـاز می توانـد مانـع افزایـش نرخ تـورم و جبران 

کسـری بودجه امسـال شـود. 
بـه گزارش خانـه ملت، غامرضا تاجگـردون رئیس 
کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلـس بـا 
اشـاره بـه گـزارش مرکز پژوهش هـای مجلـس درباره 
کسـری ۱۸۵ هـزار میلیـارد تومانـی بودجه سـال ۹۹  
بـه دلیـل کاهـش قیمـت نفـت گفـت: دولـت قطعـا 
امسـال کسـری بودجه خواهـد داشـت و دو فاکتور در 

ایـن موضـوع بسـیار تاثیرگذار اسـت.
از  حاصـل  درآمدهـای  داد:  ادامـه  تاجگـردون 
فـروش نفـت بـه شـدت کاهـش پیـدا کـرده و دیگر 
آنکـه شـیوع بیمـاری کرونـا هـم در کشـور  بر سـایر 
درآمدهـا و مسـایل اقتصـادی تاثیرگـذار بـوده اسـت 
بنابرایـن دولـت باید یک سـری تمهیـدات ویژه برای 

جبـران کسـری بودجـه امسـال در نظـر بگیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت بـرای جبـران کسـری 
بودجـه دو راه پیـش روی خود دارد، اظهـار کرد: ابتدا 
بحـث کاهـش هزینه هاسـت و دولـت می توانـد حدود 
۱۵ درصـد هزینه هـای خـود را کاهـش دهـد و مابقی 
آن هـم فـروش دارایی ها، توسـعه صنـدوق دارایی ها و 

بورسـی اسـت که بسـیار کمک کننده اسـت.
اقدام دوسویه دولت برای جبران کسری بودجه

محاسـبات  و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  رئیـس 
مجلـس تصریح کـرد: دولت برای جلوگیـری از افزایش 
تـورم و تورم زدایی در جامعه می تواند از  اوراق اسـتفاده 
کنـد، اگـر دولـت بتوانـد بـه درسـتی اوراق را در بـازار 
بـازی کـه در اختیـار بانـک مرکـزی قـرار دارد، عرضـه 

کنـد شـاید کسـری امسـال  بودجـه جبران شـود. 
تاجگـردون بـا تاکیـد براینکه دولت برای کسـری 
یعنـی  کنـد  دو سـویه عمـل  بایـد  امسـال  بودجـه 
روش هـای  کنـار  در  هزینه هـا  کاهـش  از  اسـتفاده 
جمـع آوری پـول تا مانع ایجاد تورم در کشـور شـود، 
گفـت: دولـت با دو سیسـتم فروش دارایی ها و سـهام 
خـود و پخـش کـردن اوراق بـا اسـتفاده از بـازار بـاز 

می توانـد مانـع افزایـش نـرخ تورم شـود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
مشکالت افزایش ساالنه نرخ اجاره مسکن زیاد است 

ــا بیــان اینکــه دولــت بایــد  ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس ب
ســازوکار افزایــش ســاالنه نــرخ اجــاره مســکن را عملیاتــی کنــد، گفــت: 
تحقــق ایــن مســئله نیازمنــد طراحــی یــک فرمــول و ســازوکار قانونــی 
ــش چشــمگیر و  ــا اســتفاده از آن شــاهد افزای ــا ب و کارشناســی اســت ت

ــرخ اجــاره در هــر ســال نباشــیم.  چندیــن مرتبــه ن
بــه گــزارش خانــه ملــت، صدیــف بــدری ســخنگوی کمیســیون عمــران 
مجلــس، بــا انتقــاد از وضعیــت بــازار اجــاره مســکن در کشــور، گفــت: قطعا 
دولــت بایــد هــر چــه ســریع تــر بــرای کاهــش مشــکات مســتأجران چاره 
ــی در آســتانه فصــل نقــل و انتقــال  ــرا در شــرایط کنون ای بیاندیشــد، زی

قــرار داریــم و وضعیــت بــازار اجــاره بســیار آشــفته اســت.

افزایش تدریجی نرخ اجاره مسکن در کشور
نماینــده مــردم اردبیــل، نیــر و نمیــن در مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
داد: در چنــد مــاه اخیــر شــاهد بودیــم کــه قیمــت اجــاره مســکن بــه تدریج 
در حــال افزایــش اســت و ایــن مســتأجران هســتند کــه از ایــن وضعیــت و 

نبــود سیاســت هــای کنتــرل قیمــت در بــازار آســیب مــی بیننــد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد ســازوکار افزایــش ســاالنه نــرخ اجــاره 
مســکن را عملیاتــی کنــد، گفــت: تحقــق ایــن مســئله نیازمنــد طراحــی 
یــک فرمــول و ســازوکار قانونــی و کارشناســی اســت تــا بــا اســتفاده از آن 
شــاهد افزایــش چشــمگیر نــرخ اجــاره در ســال نباشــیم، بلکــه بــا اســتفاده 
ــه  ــور از جمل ــادی کش ــای اقتص ــاخص ه ــه ش ــه ب ــول و توج ــن فرم از ای

تــورم، میــزان افزایــش قیمــت اجــاره بــر اســاس منطقــه تعییــن شــود.
بــدری ادامه داد: در شــرایط کنونــی به دلیل خاء نظارتــی و مدیریتی، 
ــی  ــن م ــکن را تعیی ــاره مس ــرخ اج ــود ن ــلیقه خ ــاس س ــر اس ــکان ب مال
کننــد کــه ایــن مســئله فشــار زیــادی را بــه مســتأجران وارد کــرده اســت.

لزوم ورود مجلس یازدهم 
به پرونده ساماندهی بازار اجاره مسکن

ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس بــر لــزوم ورود مجلــس یازدهم 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــکن تأکی ــاره مس ــازار اج ــاماندهی ب ــده س ــه پرون ب
نماینــدگان مجلــس بایــد از ابزارهــای قانونــی بــرای تقویــت بخــش هــای 

ــد.  ــازار مســکن اســتفاده کنن ــرل ب ــی جهــت کنت مدیریتــی و نظارت

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان 
شرقی خبر داد؛

اجرای عملیات ساماندهی 
زیرساخت های قلعه باستانی »جوشین«

ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ  مدیـ
ـــاماندهی  ـــرقی از س ـــان ش ـــتی آذربایج ـــع دس صنای
و تکمیـــل مســـیر دسترســـی ســـنگی قلعـــه 
ــهریورماه ۹۹  ــان شـ ــا پایـ ــین تـ ــتانی جوشـ باسـ

ــر داد. خبـ
ــن  ــزه زاده ضم ــد حم ــر، احم ــزارش مه ــه گ ب
اعــام ایــن خبــر در جمــع خبرنــگاران گفــت: قلعــه 
جوشــین کــه در ۲۶ کیلومتــری غــرب ورزقــان و بــه 
ــه  ــک منطق ــا در ی ــتانی خاروان ــهر باس ــت ش مرکزی
کوهســتانی واقــع شــده اســت از مجمــوع قلعه هــای 
باســتانی اســتان بــه شــمار می آیــد کــه آثــار کاوش 
ــاد و  ــل از می ــزاره اول قب ــه ه ــق ب ــده آن متعل ش

ــه اســام اســت. ــرون اولی ق
ــای  ــه کاوش هـ ــاره بـ ــن اشـ ــه ضمـ او در ادامـ
انجـــام گرفتـــه در ایـــن قلعـــه در ســـال های 
ـــن  ـــی ای ـــیر دسترس ـــازی مس ـــاده س ـــته، از آم گذش
ــت: در  ــر داد و گفـ ــگران خبـ ــرای گردشـ ــه بـ قلعـ
راســـتای دسترســـی آســـان گردشـــگران بـــه ایـــن 
قلعـــه باســـتانی اجـــرای مســـیر ســـنگ فـــرش و 
ـــتور کار  ـــر در دس ـــول ۱۵۰ مت ـــه ط ـــی ب ـــوار کش دی

ایـــن اداره کل قـــرار گرفـــت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی آذربایجــان شــرقی در ادامــه بــه اتمــام ایــن 
ــرد و  ــاره ک ــاری اش ــال ج ــهریورماه س ــروژه در ش پ
ــنگی و  ــی س ــیر دسترس ــداث مس ــروژه اح ــت: پ گف
ــون  ــه ۷۴۷ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب ــوار کش دی

ــرا شــده اســت. ــان اج توم
حمــزه زاده در خاتمــه گفــت: از آغــاز اجــرای ایــن 
پــروژه بــرای ۲۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم فرصــت 

شــغلی ایجــاد شــده اســت.

انتشار فراخوان نخستین جشنواره 
سراسری مراغه در آینه هنر

ـــری  ـــنواره سراس ـــتین جش ـــوان نخس ـــار فراخ ـــه از انتش ـــهردار مراغ ش
ـــرداد. ـــر« خب ـــه هن ـــه در آین ـــری »مراغ ـــی و هن فرهنگ

ـــا  ـــنواره ب ـــن جش ـــزود: ای ـــدی اف ـــا احم ـــا، محمدرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــای تاریخـــی، طبیعـــی و گردشـــگری  ـــت ه ـــکاس قابلی ـــت و انع هـــدف ثب
ـــهرداری  ـــی ش ـــی و اجتماع ـــوزه فرهنگ ـــوی ح ـــه، از ش ـــهر مراغ ـــاغ ش ب
ـــامی  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــکاری اداره فرهن ـــا هم ـــز ب ـــهر و نی ـــورای ش و ش

ایـــن شهرســـتان برگـــزار می شـــود.
ــس  ــعر و عکـ ــش شـ ــنواره در ۲ بخـ ــن جشـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
ـــی  ـــور م ـــر کش ـــدان از سراس ـــه در آن عاقهمن ـــود ک ـــی ش ـــزار م برگ
ــار هنـــری  ــا دهـــم تیـــر امســـال، آثـ تواننـــد از ۱۶ اردبیهشـــت تـ
ـــامی  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــع در اداره فرهن ـــه آن واق ـــه دبیرخان ـــود را ب خ

ارائـــه کننـــد.
احمـــدی اضافـــه کـــرد: در بخـــش عکـــس ایـــن جشـــنواره، آثـــار 
ارائـــه شـــده بـــا موضوعـــات چشـــم اندازهـــای طبیعـــی و شـــهری 
شـــامل جاذبـــه هـــای طبیعـــی، بناهـــای تاریخـــی و بافـــت هـــای 
شـــهری و  چشـــم اندازهـــای اجتماعـــی شـــامل مراغـــه از گذشـــته 
ـــه و  ـــای مراغ ـــی و بازاره ـــن مذهب ـــنتی و اماک ـــاغل س ـــروز، مش ـــا ام ت
ـــته  ـــای برجس ـــخصیت ه ـــا و ش ـــن ه ـــامل آیی ـــر ش ـــگ و هن ـــز فرهن نی

مراغـــه خواهـــد بـــود.
وی گفـــت: بخـــش شـــعر ایـــن جشـــنواره نیـــز در زمینـــه هـــای 
طبیعیـــت و زیبایـــی هـــا، جاذبـــه هـــای طبیعـــی، ناهـــای تاریخـــی 
و بافـــت هـــای شـــهری، شـــاخصه هـــای اجتماعـــی شـــامل مراغـــه از 
ـــت  ـــی و هش ـــی و تاریخ ـــی اجتماع ـــن مذهب ـــروز، اماک ـــا ام ـــته ت گذش
ـــامل   ـــر  ش ـــگ و هن ـــای فرهن ـــاخص ه ـــز ش ـــدس و نی ـــاع مق ـــال دف س

شـــامل آییـــن هـــا و شـــخصیت هـــای برجســـته مراغـــه اســـت.
وی افـــزود: نتایـــج داوری آثـــار ارائـــه شـــده نیـــز اول تـــا پنجـــم 
ــمی از  ــز در مراسـ ــاه نیـ ــم مردادمـ ــام و در دهـ ــال اعـ ــرداد امسـ مـ
برگزیـــدگان ایـــن جشـــنواره فرهنگـــی و هنـــری همزمـــان بـــا عیـــد 

ســـعید قربـــان تجلیـــل خواهـــد شـــد.
ـــب  ـــای منتخ ـــس ه ـــگاهی از عک ـــن نمایش ـــرد: همچنی ـــه ک وی اضاف
ایـــن جشـــنواره از ۱۰ تـــا ۱۸ مـــرداد بـــه مناســـبت عیـــد غدیـــر تـــا 

ـــد. ـــد ش ـــا خواه ـــتان برپ ـــن شهرس ـــان در ای ـــد قرب عی

شهر و شورا

 معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مراغــه گفــت: شــهرداری 
در راســتای اقدامــات پیش گیرانــه در خصــوص مخاطــرات 
ــاماندهی و  ــه س ــدام ب ــای ســطحی، اق ــت آب ه ــی و هدای طبیع

ــت. ــرده اس ــهر ک ــیده ش ــای روپوش ــتر کانال ه ــای بیش احی
ــی  ــای تمام ــت: احی ــی گف ــا، رحمــت عطای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــد  ــال ح ــه کان ــهر از جمل ــطح ش ــیده درس ــای روپوش ــال ه کان
فاصــل میــدان ســهند تــا میــدان اســتاندارد، هدایــت آب هــای 
ــا از  ــال ه ــه کان ــهر ب ــطح ش ــه از س ــن نقط ــطحی در چندی س
ــتا  ــن راس ــته در ای ــاه گذش ــهرداری در ۶ م ــات ش ــه اقدام جمل

ــوده اســت. ب
ــوی  ــتایی وش، ج ــتان، ش ــال دوس ــی کان ــت: الیروب وی گف
ــل هــای راه آهــن در  ــر پ شــهر، پســته جــوی، دره قمشــلو، زی
تمامــی نقــاط عبــوری ریــل راه آهــن، زیــر پــل ســهند، پــارک 
ــر  ــر از دیگ ــل جهانگی ــه، پ ــوی، دره زراب ــدان مول ــامت، می س

ــت. ــگیرانه اس ــات پیش اقدام
ــد  ــر در چن ــوب گی ــه رس ــداث حوضچ ــرد: اح ــه ک وی اضاف
نقطــه کمربنــدی، میــدان اســتاد کریمــی، آتــش نشــانی و نصــب 
فیلتــر درتمامــی ورودی آب هــای ســطحی بــه رودخانــه صوفــی 

ــدس در  ــان ق ــوی آب در خیاب ــازی ج ــن بهس ــی و همچنی چای
راســتای ســاماندهی و هدایــت آب هــای ســطحی بــوده اســت.

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مراغــه گفــت: همچنیــن 
بــزودی احیــای کانــال حدفاصــل مارســتم تــا میدان شــهرداری 
جهــت هدایــت آب ایــن مســیر بــه کانــال روبســته آغــاز خواهــد 

. شد
عطایــی گفــت: بــا اقدامــات انجــام شــده امیدواریــم مشــکلی 
هنــگام بــارش بــاران در معابــر و خیابــان هــای شــهر بــه نیایــد.

ــرد  ــاره ک ــه اش ــروز در مراغ ــاران ام ــدید ب ــارش ش ــه ب وی ب
و گفــت: ایــن بــارش در نقــاط محــدودی از شــهر موجــب 
ــود. ــی ش ــع م ــکل رف ــن مش ــزودی ای ــه ب ــد ک ــی ش آبگرفتگ

وی افــزود: بــا اقدامــات و پیــش بینــی هــای انجــام شــده در 
بیشــتر مناطــق شــهری در بــارش امــروز خوشــبختانه مشــکل آن 

چنانــی مشــاهده نشــد

پایـــان مهلـــت  از  رییـــس ســـازمان خصوصی ســـازی 
تعییـــن روش مدیریـــت ســـهام عدالـــت تـــا ۲۰ روز آینـــده 

ــر داد خبـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »علیرضـــا صالـــح« در نشســـت 
ـــع  ـــت در جم ـــهام عدال ـــازی س ـــری آزادس ـــتاد راهب ـــری س خب
خبرنـــگاران گفـــت: بـــا توجـــه بـــه اباغیـــه رهبـــر معظـــم 
انقـــاب، ســـهام عدالـــت از نهـــم اردیبهشـــت آزاد و از دهـــم 
ـــا  ـــد ت ـــت داده ش ـــهام فرص ـــن س ـــموالن ای ـــه مش ـــت ب اردیبهش
ـــت  ـــت روش مدیری ـــهام عدال ـــامانه س ـــه س ـــه ب ـــق مراجع از طری
ـــن  ـــتقیم تعیی ـــتقیم و غیرمس ـــه دو روش مس ـــود را ب ـــهام خ س

کننـــد.
ــموالن  ــه مشـ ــاه بـ ــک مـ ــدت یـ ــه مـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ــود را انتخـــاب  ــوه مدیریـــت خـ ــا نحـ فرصـــت داده شـــد تـ
کننـــد کـــه براســـاس مـــدت تعییـــن شـــده ســـهامداران تـــا 

هشـــتم خـــرداد ایـــن فرصـــت باقـــی اســـت.
ـــتقیم  ـــهامداران روش مس ـــه س ـــی ک ـــزود: در صورت ـــح اف صال
ــتم بـــه صـــورت اتوماتیـــک روش  ــاب نکننـــد سیسـ را انتخـ

ـــرد. ـــد ک ـــاب خواه ـــراد انتخ ـــن اف ـــرای ای ـــتقیم را ب غیرمس
صالـــح اظهـــار داشـــت: مشـــموالن ســـهام عدالـــت بایـــد 

ـــهام  ـــت س ـــوه مدیری ـــن نح ـــا تعیی ـــط ۲۰ روز ت ـــه فق ـــد ک بدانن
ـــه  ـــچ وج ـــه هی ـــان ب ـــن زم ـــت و ای ـــده اس ـــی مان ـــت باق عدال

ـــد. ـــد ش ـــد نخواه تمدی
ــرداد ۱۳۹۹،  ــتم خـ ــاعت ۲۴روز هشـ ــه وی، سـ ــه گفتـ بـ
ـــت. ـــت اس ـــهام عدال ـــت س ـــوه مدیری ـــام نح ـــت اع ـــن مهل آخری

صالـــح بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی از افـــراد دارای ســـهام 
عدالـــت ۴۹۲ هـــزار تومانـــی و برخـــی دیگـــر از ســـهام ۵۳۲ 
هـــزار تومانـــی برخوردارنـــد، گفـــت:در یـــک مقطـــع زمانـــی 

ـــده  ـــد، ع ـــع ش ـــموالن توزی ـــن مش ـــود بی ـــان س ـــزار توم ۴۰ ه
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــت نکردن ـــان را دریاف ـــزار توم ـــود ۴۰ ه ـــن س ای ای
رقـــم ۴۹۲ هـــزار تومـــان اضافـــه شـــد ودر مجمـــوع  ارزش 

ـــید. ـــان رس ـــزار توم ـــم ۵۳۲ ه ـــه رق ـــا ب ـــهام آنه س
وی خاطرنشـــان کـــرد: برخـــی از افـــراد دارای ســـهام عدالـــت 
ـــهم  ـــق س ـــه از طری ـــتند ک ـــان هس ـــون توم ـــک میلی ـــش از ی بی
ـــن  ـــم ممک ـــده ای ه ـــده و ع ـــه ش ـــا اضاف ـــهام آنه ـــه س االرث ب
ــان  ــزار تومـ ــر از ۴۹۲ هـ ــهام عدالـــت کمتـ اســـت دارای سـ
ـــت در  ـــهام عدال ـــمولین س ـــزو مش ـــراد ج ـــن اف ـــه ای ـــند ک باش
ـــهام  ـــی از س ـــهم االرث رقم ـــق س ـــد و از طری ـــال ۸۵ نبودن س

ـــت. ـــه اس ـــاص یافت ـــا اختص ـــه آنه ـــی ب ـــرد متوف ـــت ف عدال
ــه  ــا ۹۷ در سـ ــال ۹۵ تـ ــه از سـ ــان اینکـ ــا بیـ ــح بـ صالـ
مرحلـــه ســـود پرداخـــت کردیـــم، افـــزود: بـــه ازای ســـهام 
ـــال ۹۵  ـــود س ـــال ۹۶ س ـــی در س ـــون تومان ـــک میلی ـــت ی عدال

را بـــه مبلـــغ ۱۵۰ هـــزار تومـــان پرداخـــت کردیـــم.
ـــرد: در  ـــان ک ـــازی خاطرنش ـــی س ـــازمان خصوص ـــس س ریی
ســـال ۹۷ ســـود ســـال ۹۷ بـــه مبلـــغ ۱۷۵ هـــزار تومـــان و 
در ســـال ۹۸ ســـود ســـال ۹۷ بـــه رقـــم ۲۰۵ هـــزار تومـــان 

ـــد. ـــز ش واری

شهرداری: 

کانال های مراغه برای کنترل آب های سطحی احیا شده اند

مهلت 2۰ روزه برای تعیین روش مدیریت سهام عدالت

بـــا  فرمانـــده ســـپاه ناحیـــه مراغـــه 
اشـــاره بـــه تـــاش گـــروه هـــای جهـــادی و 
خودجـــوش مردمـــی در روزهـــای کرونایـــی 
ـــی  ـــاد و همدل ـــت: اتح ـــتان گف ـــن شهرس در ای
ـــاز  ـــا، زمینه س ـــن مجاهدت ه ــل از ای حاصـ
ـــه  ـــان جامع ـــای محروم ـــد در دل ه ـــاد امی ایج

شـــده اســـت.
ــدار  ــرهنگ پاسـ ــا، سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ســـعید رشـــیدی در بازدیـــد از فعالیـــت 
ــان  ــهید دهقـ ــادی  شـ ــرارگاه جهـ ــای قـ هـ
ـــای  ـــت ه ـــود محدودی ـــا وج ـــزود: ب ـــه اف مراغ
ـــا،  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــر ش ـــر اث ـــده ب ـــاد ش ایج
ـــز  ـــان و  نی ـــردم و جوان ـــی م ـــی و همراه همدل
ـــع  ـــا را مرتف ـــت ه ـــوکاران، محدودی ـــت نیک هم
ــای  ــد را در دل هـ ــی از امیـ ــرده  و موجـ کـ
محرومـــان  و آســـیب دیـــدگان بـــه وجـــود 

ــت. آورده اسـ
ــی،  ــکات مالـ ــه مشـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــی  ــای منفـ ــی از پیامدهـ ــتی و  روحـ بهداشـ
ـــکات  ـــی  و مش ـــه داد:  تلخ ـــت ادام ـــا اس کرون
معیشـــتی  مـــردم، ایـــن روزهـــا  بـــا دســـت 
ـــیرین  ـــوکاران ش ـــران و نیک ـــان خی ـــای مهرب ه

ـــت. ـــده اس ش
روحیـــه  کـــرد:  اضافـــه  رشـــیدی 
ملـــت   آحـــاد  دلســـوزانه  و  خیرخواهانـــه 
ـــبت  ـــه  نس ـــده ک ـــب ش ـــامی موج ـــران اس ای
بـــه دیگـــر کشـــورهای دنیـــا، نگرانـــی هـــای 
ـــل  ـــای حاص ـــیب ه ـــوص آس ـــری در خص کمت

ــیم. ــروس باشـ ــن ویـ از ایـ
وی گفـــت: در روزهـــای اخیـــر، خانـــواده 

ـــوز  ـــران دلس ـــد خی ـــتگان همانن ـــای درگذش ه
ـــه  ـــم، هزین ـــم خت ـــزاری مراس ـــای برگ ـــه ج ب
ـــی  ـــز درمان ـــا، مراک ـــتان ه آن را صـــرف بیمارس
ـــی کننـــد و ایـــن  و حمایـــت از نیازمنـــدان م
ـــی  ـــه همدل ـــود روحی ـــده وج ـــان دهن ـــر نش ام
در زمـــان هـــای ســـخت و حـــوادث دشـــوار 

ـــت. ـــی اس اجتماع
ــاه  ــزود: در مـ ــه افـ ــپاه مراغـ ــده سـ فرمانـ
ـــای  ـــک ه ـــز کم ـــال نی ـــان امس ـــارک رمض مب
مردمـــی در ایـــن شهرســـتان بیشـــتر بـــوی 
ــه  ــه  بـ ــود گرفتـ ــه خـ ــاری بـ ــی و یـ همدلـ
طـــوری کـــه بـــا اجـــرای طـــرح مواســـات، 
شـــاهد توزیـــع  روزانـــه یـــک هـــزار پـــرس 
ـــتان   ـــدان شهرس ـــن نیازمن ـــرم در بی ـــذای گ غ
ــان  ــرای آنـ ــار بـ ــای افطـ ــته هـ ــه بسـ و تهیـ

هســـتیم.
 رشـــیدی بـــا اشـــاره بـــه تـــاش هـــای 

قـــرارگاه جهـــادی شـــهید دهقـــان مراغـــه 
بهداشـــتی،  لـــوازم  توزیـــع  داد:   ادامـــه 
ـــدان  ـــن نیازمن ـــی در بی ـــای حمایت ـــته ه بس
ــردم،  ــن مـ ــگان در بیـ ــان رایـ ــه، نـ جامعـ
در  مســـافران  و  شـــهروندان  غربالگـــری 
ورودی هـــای شـــهر و حمایـــت از افـــرادی 
ـــد، از  ـــت داده ان ـــود را از دس ـــغل خ ـــه ش ک
ـــر  ـــای اخی ـــرارگاه  در روزه ـــن ق ـــات ای خدم

بـــوده اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: ایـــن قـــرارگاه بـــا ۳۰۰ 
ـــی  ـــب،  در تمام ـــی و داوطل ـــو مردم ـــر عض نف
زمینـــه هـــا، همـــگام و همـــراه  بـــا دیگـــر 
گـــروه هـــای جهـــادی ایـــن شهرســـتان 
فعالیـــت داشـــته و هرجـــا کـــه نیـــازی 
ـــدون  ـــده و ب ـــه  ش ـــود، وارد عرص ـــاس ش احس
ـــی  ـــه م ـــود ادام ـــت خ ـــه فعالی ـــت ب چشمداش

دهـــد.

ــیج در  ــو  بسـ ــر حضـ ــد بـ ــا تاکیـ  وی بـ
عرصـــه هـــای اجتماعـــی بـــه عنـــوان یـــک 
ــال  ــای فعـ ــت: نیروهـ ــد گفـ ــروی کارآمـ نیـ
ـــدس  ـــاع مق ـــه در دف ـــه ک ـــان  گون بســـیجی هم
و دیگـــر صحنـــه هـــای مختلـــف حضـــوری 
ــز در  ــروز نیـ ــتند، امـ ــی داشـ ــر و فعالـ موثـ
عرصـــه امدادرســـانی و جهـــادی بـــا  کمـــک 
ــا شکســـت  ــود تـ بـــه همنـــوع نیازمنـــد خـ
کامـــل کرونـــا نیـــز پیشـــگام و پیشـــقدم 

ــتند. هسـ
ــش  ــزاری رزمایـ ــه برگـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــن  ـــه در ای ـــک مومنان ـــی و کم ـــات وهمدل مواس
شهرســـتان ادامـــه داد: ایـــن رزمایـــش هـــای 
اجتماعـــی  بـــا دســـتور رهبـــر انقـــاب آغـــاز 
شـــده  تـــا در ایـــن روزهـــای کرونایـــی کـــه 
عـــده ای از نیازمنـــدان و مردمـــی براثـــر ایـــن 
بیمـــاری کســـب وکار خـــود را از دســـت داده 
ــارک  ــاه مبـ ــب های مـ ــد در شـ ــد، بتواننـ انـ
رمضـــان از توانایـــی معیشـــتی و حمایتـــی 

برخـــوردار شـــوند.
رشـــیدی بـــا تقدیـــر از تـــاش هـــای 
ـــان،  ـــهید دهق ـــادی ش ـــرارگاه جه ـــران ق جهادگ
ـــای  ـــک ه ـــش کم ـــه دوم رزمای ـــاز مرحل از آغ
ــه دوم  ــت: درمرحلـ ــرداد و گفـ ــه خبـ مومنانـ
رزمایـــش کمـــک هـــای مومنانـــه در نیمـــه 
ـــبت  ـــه مناس ـــان و ب ـــارک رمض ـــاه مب ـــای م ه
والدت کریـــم اهـــل بیـــت امـــام حســـن )ع(، 
بـــا توزیـــع بســـته هـــای حمایتـــی  ســـفره 
هـــای نیازمنـــدان  و بیـــکاران را رنگیـــن 

خواهیـــم کـــرد.

اتحاد و همدلی، امید را در دل  محرومان جامعه زنده کرد

کاریکاتور

 دولت باید کنترل تورم را اولویت  می داد

منبع: تسنیم

ــه  ــت: بودج ــتی گف ــر بهش ــر محمدباق دکت
ــکل دارد  ــاختار مش ــاس و س ــهرداری در اس ش
و بیــش از ۸۰  درصــد آن  بــه خصــوص در 
کانشــهر هــا از ۳ بخــش عمــده تراکــم فروشــی، 
تغییــر کاربــری و مــاده ۱۰۰ یعنــی تخلفــات بــه 
ــی  ــد زای ــی درآم ــن یعن ــد و ای ــی آی ــت م دس
برخــاف مباحــث توســعه شــهری و شــهر پایدار.

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
ــر  ــور در دفت ــا حض ــز ب ــهر تبری ــامی کانش اس
روزنامــه و اشــاره بــه ایــن کــه در حــوزه مدیریــت 
ــا دو نــوع دیــدگاه گذشــته نگــر و آینــده نگــر   ب
ــازمان  ــوالً در س ــار داشــت: معم ــم، اظه مواجهی
هــای قدیمــی دیــدگاه گذشــته نگــر حاکــم بوده 
و شــهرداری تبریــز نیــز ســازمانی بــا حــدود ۱۱۳ 
ســال ســابقه اســت کــه مشــخصاً تفکــر غالــب بر 
آن نیــز گذشــته نگــر مــی باشــد امــا در بســیاری 
ــده  ــای آین ــرش ه ــد نگ ــای جدی ــازمان ه از س

نگــر جایگزیــن شــده انــد.
دکتــر بهشــتی بــا بیــان ایــن کــه متاســفانه 
ــر  ــا تفک ــی ب ــازمان قدیم ــک س ــهرداری ی ش
ــا در  ــازمان ه ــوع از س ــن ن ــوده و ای ــی ب قدیم
ــی  ــت م ــدی مقاوم ــر جدی ــوع تفک ــل هرن مقاب
کننــد، ادامــه داد: در ســازمان شــهرداری عمــًا 
تفکــر بودجــه ریــزی ســنتی حاکــم اســت و ایــن 
ــد، بودجــه شــهرداری  ــر کن ــد تغیی موضــوع بای
ــا یکســری  ــه صرف یــک برنامــه ســاالنه اســت ن
ــورای  ــتا در ش ــن راس ــام، در همی ــداد و ارق اع
ــداز دوازده ســاله ۱۴۰۲-۱۳۹۸  پنجــم چشــم ان
تصویــب شــده و در قالــب آن یــک برنامــه 

ــرده و در  ــوب گ ــایه )۱۳۹۸-۱۴۰۲( مص پنجس
ایــن چارچــوب بودجــه بــه عنــوان برنامــه یــک 

ــردد. ــی گ ــب م ــی و تصوی ــال بررس س
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
شــهر تبریــز بــا اشــاره بــه تــاش شــورای پنجــم 
در جهــت اصــاح نگرشــی کــه بــر خــاف 
ــش  ــی پی ــهر فروش ــمت ش ــه س ــهرداری ب ش
مــی رود، گفــت: بودجــه شــهرداری در اســاس و 
ســاختار مشــکل دارد و بیــش از ۸۰  درصــد آن 
علــی الخصــوص در کانشــهر هــا از ســه بخــش 
ــری و مــاده  عمــده تراکــم فروشــی، تغییــر کارب
ــه دســت مــی آیــد کــه  ۱۰۰ یعنــی تخلفــات ب

ایــن نــوع درآمــد زایــی برخــاف مباحث توســعه 
شــهری و شــهر پایــدار مــی باشــد.

ــه در  ــی ک ــائل عجیب ــا مس ــه ب وی در رابط
سیســتم مدیریتــی شــهرداری هــای دوره هــای 
گذشــته اتفــاق افتــاده عنــوان کــرد: کل پســت 
هــای ســازمانی و ظرفیــت موجــود در ســازمان 
ــداد ۳۸۳۸   ــه تع ــز ب ــهر تبری ــهرداری کانش ش
ــه  ــت ک ــب اینجاس ــا جال ــد ام ــی باش ــغل م ش
ــر ایــن رقــم در ایــن ســازمان  بیــش از ســه براب

شــاغل هســتند.
ــا  ــران ب ــادی ای ــعه اقتص ــاب توس ــف کت مول
تاکیــد بر لــزوم هوشمندســازی و تغییر سیاســت 

هــای اشــتغال و تولیــد در وضعیــت فعلی انتشــار 
ویــروس کرونــا افــزود: بــا توجــه بــه برنامــه ریزی 
هــای انجــام شــده، بودجــه شــهرداری انعطــاف 
پذیــر بــوده و در شــرایط بحــران نیــز پاســخگوی 
ــبختانه  ــد و خوش ــی باش ــاری م ــای ج ــاز ه نی

نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
ــعه از  ــاد توس ــته اقتص ــل رش ــارغ التحصی ف
دانشــگاه جیمــز کــوک اســترالیا در مــورد نحــوه 
ــود  ــای موج ــت ه ــتفاده از فرص ــت و اس مدیری
ــر  ــد ب ــی دانی ــه م ــور ک ــت: همانط ــار داش اظه
اســاس پیــش بینــی هــای صنــدوق بیــن المللی 
پــول و بانــک جهانــی ویــروس کرونا تاثیر بســیار 
ــته  ــای گذاش ــان برج ــاد جه ــی روی اقتص منف
ولــی نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه غالــب 
ــای  ــر روی کســب و کار ه ــی ب ــر منف ــن تاثی ای
ســنتی بــوده نــه بــرای افــرادی کــه بــا تکنولوژی 
روز دنیــا خــود را تغییــر داده و کســب و کارشــان 
را مــدرن کــرده انــد، بــرای مثــال شــرکت خریــد 
و فــروش اینترنتــی آمــازون در بحبوحــه بحــران 
ــود  ــت س ــاغل توانس ــی از مش ــی برخ و فروپاش

بســیاری کســب نمایــد.
وی در انتهــا بــا ایــن عنــوان کــه جامعــه امروز 
مــا بیــش از همــه چیــز بــه مدیــران متخصــص و 
کاردان نیازمنــد اســت، اضافــه کرد: متاســفانه در 
کشــور مــا اقــدام مناســب بــرای تربیــت مدیــران 
ــل  ــه عم ــعه ب ــای توس ــت نیازه ــد صاحی واج
ــرف  ــاز را برط ــن نی ــا ای ــر م ــت و اگ ــده اس نیام
مــی کردیــم کشــور ثروتمنــد ایــران وضعیــت بــه 

مراتــب بهتــری از وضعیــت فعلــی داشــت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز؛

شهرداری یا شهر فروشی!
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 اسکن کننده بهداشتی از سوی چین 
به آستان قدس رضوی

ــتی  ــده بهداش ــکن کنن ــت اس ــتگاه گی ــه دس س
اهدایــی یــک شــرکت چینــی تحویــل ایــران شــده 
ــت  ــامت و بهداش ــرل س ــرای کنت ــت ب ــرا اس و ق

ــود.  ــتفاده ش ــوی اس ــور رض ــرم من ــن ح زائری
ــور خارجــه اعــام  ــه گــزارش ایســنا، وزارت ام ب
ــور  ــامت وزارت ام ــی س ــه دیپلماس ــرد: در ادام ک
ــه  ــه مهــار و مقابل ــرای کمــک ب ــاش ب خارجــه و ت
بــا کرونــا، اخیــرا ســه دســتگاه گیــت اســکن کننــده 
ــه از یــک شــرکت چینــی  ــب هدی بهداشــتی در قال
دریافــت شــده اســت کــه پــس از انجــام مقدمــات 
ــام و  ــه الس ــا علی ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــه ب ب
ــس  ــا پ ــدس رضــوی اهــداء مــی شــود ت آســتان ق
ــور رضــوی،  ــت شــده حــرم من از بازگشــایی مدیری
امــکان کنتــرل ســامت و بهداشــت زائریــن تســهیل 
ــی  ــدن زائریــن و ضــد عفون شــود.  کنتــرل دمــای ب
ــای  ــت ه ــن گی ــای ای ــی ه ــه ویژگ ــط از جمل محی

بهداشــتی اســت.

کشف ۸۰ هزار نخ سیگار 
خارجی قاچاق در میانه 

فرماندهــی انتظامــی شهرســتان میانــه از کشــف 
ــخ ســیگار خارجــی قاچــاق در  بیــش از ۸۰ هــزار ن

ایــن شهرســتان خبــر داد. 
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
فارســی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان میانــه 
گفــت: در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
مامــوران کانتــری ۱۳ شهرســتان در حیــن کنتــرل 
جاده هــای مواصاتــی بــه یــک دســتگاه وانــت 
ــد. ــف کردن ــده و آن را متوق ــکوک ش ــان مش نیس

ــان بازرســی از  ــوران در جری ــزود: مام فارســی اف
خــودروی مذکــور موفــق بــه کشــف ۴ هــزار پاکــت 
ــه  ــخ ســیگار قاچــاق خارجــی ب معــادل ۸۰ هــزار ن

ــال شــدند. ــون ری ارزش تقریبــی ۷۰۰ میلی
ــان  ــا بی ــه ب ــتان میان ــی شهرس ــده انتظام فرمان
اینکــه در همیــن رابطــه یــک متهــم پــس از 
ــاح  ــع ذی ص ــه مراج ــی ب ــده مقدمات ــکیل پرون تش
معرفــی شــد وی از مــردم خواســت هرگونــه مــوارد 
ــد. ــان گذارن ــامانه ۱۱۰ در جری ــا س ــکوک را ب مش

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
کریدور »فناوری اطالعات و ارتباطات« 
در آذربایجان شرقی راه اندازی می شود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــگاه  ــش و جای ــه نق ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
اقتصــاد دیجیتــال و حــوزه فنــاوری اطاعــات در 
ارتقــای شــاخص های اقتصــادی اســتان، گفــت: بــرای 
اســتفاده بیشــتر از ایــن ظرفیــت، کریــدور »فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات« در اســتان راه انــدازی می شــود. 
بـه گـزارش ایسـنا، علـی جهانگیـری در دومیـن 
جلسـه کارگروه اقتصاد دیجیتال اسـتان کـه به منظور 
هم اندیشـی در خصـوص راه انـدازی کریـدور فنـاوری 
برگـزار  ارتباطـات در آذربایجـان شـرقی  اطاعـات و 
شـد، افـزود: هـدف ایـن طـرح، ایجـاد بسـتری بـرای 
تسـهیل گری شـرکت های حـوزه ICT اسـت تا ضمن 
تامیـن نیازهای اسـتانی، منطقـه ای و کشـوری، زمینه 

بـرای صـادرات محصـوالت ICT نیـز فراهـم شـود.
وی بــا بیــان این کــه راه انــدازی ایــن مرکــز، 
امــکان رشــد شــرکت های نوپــای حــوزه ICT و 
ایده هــای فناورانــه در ایــن حــوزه را ایجــاد می کنــد، 
گفــت: بــرای ایــن منظــور بایــد برنامــه ای مشــخص و 
مــدون تهیــه و وظایــف تمــام دســتگاه های مرتبــط 

ــروژه مشــخص شــود. در اجــرای پ
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــع م ــرآورد مناب ــن ب وی همچنی
ــد  ــتار ش ــتان را خواس ــدور ICT در اس ــدازی کری راه ان
ــات و تســهیات  ــا فراهــم کــردن امکان ــد ب و افــزود: بای
مناســب از جملــه معافیــت مالیــات و عوارض، شــرکت ها 

ــن مرکــز ترغیــب کنیــم. ــرای اســتقرار در ای را ب
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری آذربایجـان 
شـرقی، جهانگیری با اشـاره به اهداف راه انـدازی کریدور 
ICT در اسـتان، گفـت: ایـن مرکـز باید محلی باشـد تا 
سـازمان ها نیازهای خودشـان را در آن جا مطرح کنند و 

بـرای ایـن نیازها راهکارهای مناسـب ارائه شـود.

شهردار تبریز مطرح کرد:
اجرای پروژه های مسیرگشایی  در مناطق 

کم برخوردار تبریز طی سال جاری

شــهردار تبریــز گفــت: بیشــتر مسیرگشــایی های 
ســال جاری در مناطــق کــم برخــوردار و بافــت 

ــود.  ــرا می ش ــز اج ــهر تبری ــوده ش فرس
بــه گــزارش ایســنا، ایــرج شــهین باهــر در 
حاشــیه بازدیــد از پــروژه مسیرگشــایی شــهید 
خلیلــی، گفــت: پــروژه مسیرگشــایی شــهید خلیلــی 
ــی  ــرایط آب و هوای ــودن ش ــاعد ب ــورت مس در ص
ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــاه ب ــرداد م ــوم خ س

ــول و ۱۸  ــر ط ــروژه ۵۰۰ مت ــن پ ــزود: ای وی اف
متــر عــرض دارد کــه اقدامــات عمرانــی آن بــا تمــام 

ــود. ــری می ش ــوان پیگی ت
وی بــا بیــان این کــه ایــن مسیرگشــایی در 
اجــرا می شــود،  برخــوردار شــهر  منطقــه کــم 
گفــت: تاکنــون بیــش از ۱۶ میلیــارد تومــان صــرف 
اجــرای ایــن پــروژه شــده اســت و تــاش می کنیــم 
در صــورت مســاعد بــودن شــرایط آب و هوایــی ایــن 

ــاح شــود. ــان ســوم خــرداد افتت خیاب
شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مسیرگشــایی ها  داد:  ادامــه  شــهین باهر  تبریــز، 
ــزو  ــوده ج ــای فروس ــیرها در بافت ه ــاح مس و اص
اولویت هــای شــهرداری بــوده و باعــث ایجــاد ارزش 

افــزوده در مناطــق کــم برخــوردار می شــود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار اعالم کرد:
سقوط قیمت تخم مرغ

 به کمتر از کیلویی 5 هزار تومان 

ــقوط  ــور، از س ــذار کش ــرغ تخمگ ــری م ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
ــرخ پنــج هــزار تومــان درب واحدهــای  ــه کمتــر از ن قیمــت تخم مــرغ ب

ــر داد.  ــدی خب تولی
ــرم  ــزود: قیمــت هــر کیلوگ ــا، »رضــا ترکاشــوند« اف ــزارش ایرن ــه گ ب
تخــم مــرغ درب واحدهــای تولیــدی از اواســط هفتــه گذشــته تاکنــون به 
کمتــر از پنــج هزارتومــان رســیده کــه ادامــه ایــن رونــد ضــرر هنگفتــی را 

بــرای صنعــت مــرغ تخمگــذار کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــرغ در  ــم م ــرم تخ ــر کیلوگ ــده ه ــام ش ــت تم ــت: قیم وی اظهارداش
ــام شــده  ــای تم ــز هزینه ه ــورم و آنالی ــرخ ت ــش ن ــق افزای ســالجاری طب
تولیــد حــدود ۱۰ هزارتومــان اســت درحالــی کــه اکنــون ایــن محصــول 

ــود. ــداری می ش ــدگان خری ــت از تولیدکنن ــف قیم را نص
بــه گفتــه وی، البتــه در مــاه مبــارک رمضــان بــا افــت مصــرف تخــم 

مــرغ روبــرو هســتیم.
ــت: ســال  ــرغ تخمگــذار کشــور گف ــه سراســری م ــل اتحادی مدیرعام
گذشــته قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ هفــت هــزار و ۷۴۰ 
تومــان بــود کــه البتــه ایــن نــرخ بــا توجــه بــه عرضــه نهاده هــای طیــور 

ــا ارز رســمی ۴۲۰۰ تومانــی تعییــن شــده بــود. ب
ــون  ــال تاکن ــدای س ــه از ابت ــت ک ــن درحالیس ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــه ذرت و  ــور از جمل ــاز طی ــورد نی ــل توجهــی از نهاده هــای م بخــش قاب

ــی  شــود. ــداری م ــرخ آزاد خری ــا ن ــویا ب ــه س کنجال
ترکاشــوند بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد تخــم مــرغ در ســال ۹۸ بــه 
یــک میلیــون و ۱۰۰ هزارتــن رســید گفــت: بــرای اســتمرار تولیــد بایــد 
از ضــرر تولیدکننــدگان جلوگیــری شــود کــه ایــن امــر حمایــت دولــت را 

در تامیــن نهــاده هــای مــورد نیــاز تولیــد بــا ارز مصــوب را مــی طلبــد.

شناسایی ۱3۰۰ سایت و بازداشت 32۰ شایعه ساز کرونایی

فرمانده نیروی انتظامی با اشـاره به شناسـایی ۱۳۰۰ تارنما و تشـویش 
کننـدگان فضـای مجـازی گفـت: نیـروی انتظامـی از روزهـای اول شـیوع 
کرونـا عـاوه بـر انجـام وظایـف ذاتـی خـود پـای کار آمـد و با تمـام توان 

بـرای مقابلـه بـا ایـن بیمـاری در چندین حـوزه ورود پیـدا کرد. 
بـه گزارش ایسـنا، سـردار حسـین اشـتری در دیـدار با آیت اهلل«سـید 
یوسـف طباطبایـی نـژاد« نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه اصفهان ضمن 
تبریـک سـالروز میـاد با سـعادت امام حسـن مجتبـی )ع( اظهار داشـت: 
بعـد از شـیوع ویـروس کرونـا ، نیـروی انتظامـی عـاوه بر انجـام ماموریت 

ذاتـی خـود در چندیـن بخـش و حوزه نیـز ورود پیـدا کرد.
لـوازم  احتـکار  بـا  ویـروس  ایـن  اول شـیوع  روزهـای  در  افـزود:  وی 
بهداشـتی و ضـد عفونـی مواجه شـدیم کـه بـا کار اطاعاتی خـوب پلیس 
بسـیاری از انبارهـا شناسـایی و در دل محتکـران تـرس و خـوف افتـاد و 
اقـام کشـف شـده نیـز به دانشـگاه های علـوم پزشـکی تحویل داده شـد.

وی بیـان داشـت: پـس از اینکـه رهبـر معظـم انقـاب تاکیـد کردنـد« 
نیروهـای مسـلح و دسـتگاه های مرتبط پـای کار بیایند« نیـروی انتظامی 

نیـز بـا تمـام تـوان در این حـوزه ورود پیـدا کرد.
بـه گفته سـردار اشـتری، یکی از موضوعاتـی که در روزهـای اول باعث 
نگرانـی و تشـویش اذهـان عمومی می شـد فضـای مجازی بـود که پلیس 
فتـا بـا افـرادی کـه در این فضـا شـایعه پراکنی مـی کردند برخـورد قاطع 
و قانونـی کـرده و بیـش از۱۳۰۰ تارنمـا را شناسـایی و ۳۲۰ نفـر را نیـز 

دسـتگیر کرد.
فرمانـده ناجـا اظهـار داشـت: همچنیـن بیمارسـتان های ناجـا نیز پای 
کار آمدنـد بـه طـوری کـه بیـش از ۵۱ هـزار نفر بـه مراکز درمانـی نیروی 

انتظامـی مراجعـه کردند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ماشـین هـای آب پـاش یـگان ویژه پلیـس نیز 
معابـر را ضـد عفونـی مـی کردنـد اظهـار داشـت: اینگونـه اقدامـات پلیس 

باعـث احسـاس آرامـش در مردم  شـد.
ــی  ــذاری اجتماع ــه گ ــرح فاصل ــرای ط ــت: در اج ــتری گف ــردار اش س
ــد و  ــرل ش ــس کنت ــط پلی ــی توس ــور مواصات ــزار مح ــش از ۳۰ ه بی
نیروهــا شــبانه روز بــدون داشــتن هیــچ گونــه تنشــی بــا اقتــدار و صبــر 

ــد. ــانی کردن ــت رس ــردم داری خدم و م
ایـن مقـام ارشـد انتظامی تاکید کـرد: روز ۱۳ فروردین نیـز مردم با پلیس 
همـکاری خوبـی داشـتند کـه کار بـی نظیری انجام شـد و همچنیـن نیروی 
انتظامـی از فعالیـت بسـیاری از فروشـگاه ها و اصناف که فعالیـت آنها ممنوع 

اعـام شـده بـود جلوگیری کـرد و هنوز هم تعـدادی کنترل می شـوند.
وی اظهـار داشـت: حضـرت آقـا فرمودنـد مصوبـات سـتاد کرونـا الزم 
االجرا اسـت که بسـیار در کشـور کار گشـا بـود و مردم با رعایـت مصوبات 
و اعتمـاد بـه پلیس توانسـتند تـا حد زیادی ایـن ویروس را کنتـرل کنند.

فرمانـده ناجـا بـا اشـاره بـه اینکـه رهبـر معظم انقاب امسـال را سـال 
جهـش تولیـد نامگـذاری کردند اظهار داشـت: ان شـاءاهلل نیـروی انتظامی 
بـه برکـت خـون شـهیدان و هدایـت هـای مقـام معظـم رهبـری و همـت 
فرماندهـان و کارکنـان در تمـام حـوزه هـا پیشـرفت داشـته و بـا اقتـدار 

وظایـف خـود را انجـام مـی دهد.
براسـاس گزارش سـایت پلیس، سردارحسـین اشتری با اشـاره به تکریم 
و معارفـه فرماندهـان انتظامی اسـتان اصفهان افزود: انصافا سـردار »معصوم 
بیگـی« در اصفهـان خـوب کار کردنـد و وظایـف را بـه نحـو احسـن انجـام 
دادنـد و امیـدوارم سـردار »میرحیـدری« فرمانده جدید اسـتان اصفهان که 
فـردی والیـت مـدار و زحمتکش اسـت نیز بـا لطف الهی و حمایـت و دعای 

خیـر شـما در ایـن وظیفه موفـق عمل کنند و باعث سـربلندی شـوند.

ــس  ــان مجل ــیون زن ــس فراکس ــب رئی نای
ــد  ــای ازدواج بای ــه مولفه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــه  ــوه قضائی ــی ق ــا هماهنگ ــت و ب ــط دول توس
در قالــب الیحــه ای تعریــف شــود، گفــت: نبایــد 
ــان  ــا ازدواج را آس ــرد ام ــخت ک ــاق را س ط
ــامت  ــد س ــاخص هایی مانن ــد ش ــت؛ بای گرف
روانــی و شــرایط ســنی در ازدواج بــرای کاهــش 

ــرار گیــرد.  طــاق مــد نظــر ق
بــه گــزارش خانــه ملــت، در رابطــه بــا 
اظهــارات ابتــکار، معــاون رئیس جمهــور در امور 
ــواده در مــورد الیحــه ســخت کردن  ــان و خان زن
حــق طــاق بــرای مــردان، گفــت: ایــن الیحــه 
شــش مــاه پیــش در فراکســیون زنــان مجلــس 
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق شــورای اســامی م
گرفــت و بــا توجــه بــه اختــاف نظرهــای 
صــورت گرفتــه میــان اعضــا و کارشناســان مرکز 
پژوهش هــای مجلــس مقــرر شــد اصاحاتــی در 
ــه فراکســیون ارســال شــود کــه  آن اعمــال و ب
بــه دلیــل برگــزاری انتخابــات مجلــس و بحــران 

ــه نشــد. ــا ارائ کرون
ــس  ــان مجل ــیون زن ــس فراکس ــب رئی نای
شــورای اســامی افــزود: زنــان در قانــون دارای 
حقوقــی ماننــد نفقــه، مهریــه و دســتمزد 
حضانــت فرزنــدان مشــترک هســتند امــا حــق 
ــته و  ــق داش ــردان تعل ــه م ــون ب طــاق در قان
ــد  ــدودی می توانن ــرایط مح ــا در ش ــان تنه زن
بایــد  بنابرایــن  کننــد  طــاق  تقاضــای 
ــرایط  ــاوی ش ــرای تس ــب ب ــای مناس راهکاره
اتخــاذ شــود و حــق طــاق بــرای مــردان 

شــود. ســخت تر 
وی ادامــه داد: بایــد دیــد کــه در ایــن 
ــده  ــم ش ــا ک ــه ی ــواردی اضاف ــه م ــه چ الیح
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــی م ــث اصل ــه بح ــت البت اس
ــر  ــه، چگونگــی ثبــت آن در دفات شــرایط مهری
ازدواج و امنیــت زنــان در خانــواده بــود و اینکــه 
مهریــه بایــد بــه گونــه ای ثبــت شــود کــه قابــل 

ــد. ــت باش پرداخ
نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس دهــم، 
بــا بیــان اینکــه موقعیــت زن در خانــواده بایــد 
ــتم  ــن نیس ــق ای ــت: مواف ــود، گف ــت ش تثبی
ــف  ــه نداشــته باشــد و مخال کــه خانمــی مهری

ــه هســتم. حــذف مهری
آقاپــور علیشــاهی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
بــه طــاق در جامعــه بــه عنــوان بحــران نــگاه 
ــوارد  ــی م ــاق در برخ ــد: ط ــادآور ش ــرد، ی ک
ــه  ــود ب ــوب می ش ــایش محس ــوان گش ــه عن ب

ــه  ــود ب ــاد ش ــردی معت ــر م ــال اگ ــوان مث عن
اعضــای خانــواده آســیب می زنــد بنابرایــن 
بــرای  تاش هایــش  اگــر  دارد  حــق  زن 
درمــان اعتیــاد همســر بــه ســرانجام نرســید و 
گشایشــی ایجــاد نشــد بــه طــاق روی بیــاورد.

ــس بــا  ــیون اقتصــادی مجل ــو کمیس عض
ــه  ــوان طــاق را در جامع ــان اینکــه نمــی ت بی
مقــررات  می تــوان  افــزود:  کــرد،  حــذف 
ــه طــاق را اصــاح و در شــروط آن  ــوط ب مرب

ــرد. ــری ک بازنگ
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تعریــف شــاخص 
ــاق را  ــد ط ــت: نبای ــرای ازدواج، گف ــی ب های
ــت و  ــان گرف ــا ازدواج را آس ــرد ام ــخت ک س
ــد شــاخص هایی  ــم بای ــا ازدواج ه ــاط ب در ارتب
تعریــف شــود کــه یکــی از شــاخص هــای مهــم 
ســامت روانــی، تمکــن مالــی و شــرایط ســنی 
ــازه  ــن اج ــنین پایی ــه س ــد ب ــه نبای ــت ک اس

ــس  ــان مجل ــیون زن ــود؛ فراکس ازدواج داده ش
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــادی ب ــاش زی ــم ت ده
ــفانه  ــا متاس ــرد ام ــری ک ــودک همس ــرح ک ط

ــرد. ــس آن را رد ک ــی مجل ــیون قضای کمیس
ــس  ــان مجل ــیون زن ــس فراکس ــب رئی نای
ــردان روســتایی  شــورای اســامی مهاجــرت م
بــه کانشــهرها بــرای اشــتغال را یکــی از 
ــه داد:  ــر در طــاق دانســت و ادام ــل موث عوام
ــی  ــورت فصل ــه ص ــتایی کار ب ــش روس در بخ
ــاورزی  ــان کار کش ــه پای ــه ب ــا توج ــت و ب اس
در شــهریورماه، اغلــب مــردان روســتایی در 
بــه ســمت کان شــهرها هجــوم  مهرمــاه 
ــا  ــود را ۶ ت ــدان خ ــان و فرزن ــد و زن می آورن
۷ مــاه بــدون سرپرســت رهــا می کننــد کــه در 
ایــن رابطــه مشــکات زیــادی ایجــاد می شــود 
ــرای ازدواج  بنابرایــن نیــاز اســت مولفه هایــی ب
تعریــف شــود کــه از چنیــن معضاتــی بتــوان 

ــرد. ــگیری ک پیش
آقاپــور علیشــاهی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــا  ــت و ب ــد توســط دول ــه هــای ازدواج بای مولف
ــه ای  ــب الیح ــه در قال ــوه قضائی ــی ق هماهنگ
تعریــف شــود، گفــت: زیــرا اگــر قانونــی بــدون 
ــا دســتگاه قضــا تصویــب شــود و  هماهنگــی ب
قابلیــت اجرایــی شــدن نداشــته باشــد کارایــی 
نداشــته و اثــر بخــش نیســت بنابرایــن  قانــون 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــته باش ــرایطی داش ــد ش بای
آیین نامــه نداشــته باشــد و بخــش اجرایــی 
ــه خوبــی اجــرا کنــد در  ــد آن را ب کشــور بتوان
ــر  ــا ب ــی تنه ــن قوانین ــورت چنی ــن ص ــر ای غی
روی کاغــذ باقــی می ماننــد؛ اگــر شــاخص های 
ــه حداقــل  ازدواج تعریــف شــود آمــار طــاق ب
خواهــد رســید زیــرا ازدواج هــا موفقیــت آمیــز 

ــود. ــد ب خواهن

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: افزایــش میــزان 
ــرقی  ــان ش ــر آذربایج ــم خط ــهر های ک ــا در ش ــت و آمد ه رف

نگــران کننــده اســت. 
ــس  ــی رئی ــوان، صوم ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــت  ــزان رف ــش می ــت: افزای ــز گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــران  ــرقی نگ ــان ش ــر آذربایج ــم خط ــهر های ک ــا در ش و آمد ه

ــت. ــده اس کنن
ــر کــم  ــه دنبــال  انتشــار اخبــاری مبنــی ب ــزود: ب صومــی اف
ــا  ــد و جلف ــن، هوران ــد خداآفری ــهر هایی مانن ــودن ش ــر ب خط
ــهر ها  ــن ش ــه ای ــته ب ــد روز گذش ــول چن ــا در ط ــت و آمد ه رف
ــان در  ــار مبتای ــش آم ــال افزای ــت و احتم ــته اس ــش داش افزای

ــود دارد. ــق وج ــن مناط ای
ــد در  ــر اینکــه هــم اســتانی ها بای ــد ب ــا تاکی ــه ب او در ادام
ــامت  ــز س ــه مراک ــز ب ــت نی ــن عام ــتن کم تری ــورت داش ص
ــا  ــرد کرون ــه ف ــخیص اینک ــرای تش ــت: ب ــد گف ــه کنن مراجع
ــان  ــزار توم ــی ۸۰۰ ه ــش، ۶۰۰ ال ــه و انجــام آزمای ــا ن دارد ی
هزینــه می کنیــم، از ایــن رو عامت دار هــا حتمــا مراجعــه 

ــد. کنن
ــه  ــا ب ــه بچه ه ــوان اینک ــت عن ــی تح ــت: مطلب ــی گف صوم

ــوارض  ــه ع ــرا ک ــت چ ــرح نیس ــوند، مط ــا نمی ش ــا مبت کرون
کرونــا ماننــد تهــوع، اســتفراغ، اســهال، درد شــکم و ســرفه تــب 

ــده شــود. ــودکان دی ــن اســت در ک ــز ممک ــرز نی و ل
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: در اســتان مــا 
نیــز مبتایــی زیــر یــک ســال، ســه ســاله و هشــت ســاله نیــز 
داشــتیم، کــودکان هــم در صــورت داشــتن عامــت حتمــا بایــد 

تحــت مراقبــت قــرار بگیرنــد.
ــوع  ــر ن ــد ه ــا می توان ــه کرون ــان داد ک ــوارد نش ــت: م او گف

ــم گوارشــی و پوســتی  ــزی، عای ــزی مغ ــد خونری ــی مانن عامت
هــم ایجــاد کنــد.

صومــی رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری 
اجتماعــی را ضــروری دانســت و افــزود: بــه نظــر می رســد مــردم 
یادشــان رفتــه اســت کــه ویروســی بــه اســم کوویــد ۱۹ وجــود 

دارد.
ــا در آذربایجــان شــرقی  ــه وضــع شــیوع کرون ــا اشــاره ب او ب
گفــت: نمونــه برداری هــا افزایــش چشــمگیری داشــته و روزانــه 
۵۰۰ الــی ۹۰۰ نمونــه بــرداری انجــام می شــود کــه ۲۰ الــی ۲۵ 

درصــد آن هــا مثبــت هســتند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: تعــداد 
ــر، روز  ــته دو نف ــاعت گذش ــاری در ۲۴ س ــن بیم ــای ای فوتی ه
ــود و فوتی هــا و  ــز یــک نفــر ب قبــل ۵ نفــر و روز قبــل از آن نی

ــد. ــی دارن ــیر نزول ــان س ــتری و همچن ــداد بس تع
ــر در بیمارســتان های اســتان  ــون ۵۳۲ نف ــم اکن ــت: ه او گف
و ۱۵۶ نفــر از آنــان در بخــش ویــژه بســتری هســتند و ۸۲ نفــر 

نیــز زیــر دســتگاه تهویــه مکانیکــی قــرار دارنــد.
ــا در  ــه کرون ــان ب ــدی مبتای ــود ۸۲.۵ درص ــی از بهب صوم

ــر داد. ــتان خب اس

آقاپور علیشاهی با یادآوری الیحه سخت کردن حق طالق برای مردان:

موقعیت زن در خانواده باید تثبیت شود

افزایش نگران کننده تردد ها در شهر های کم خطر 

ــه و  ــوط لول ــرکت خط ــات ش ــاون عملی مع
ــت  ــری ظرفی ــران از بکارگی ــت ای ــرات نف مخاب
مخــازن ایــن شــرکت بــرای کمــک بــه افزایــش 
ــر  ــور خب ــازاد در کش ــن م ــازی بنزی ذخیره س
ــی  ــای عملیات ــاش نیروه ــا ت ــت: ب داد و گف
منطقــه جنــوب شــرق در مرکــز انتقــال نفــت 
نائیــن فضــای ذخیره ســازی بنزیــن بــه میــزان 

ــر فراهــم شــد.  ــون لیت ۱۲۰ میلی
ــور«  ــدی پ ــی احم ــا، »عل ــزارش ایرن ــه گ ب
ادامــه داد: از زمانــی کــه مصــرف بنزیــن در کشــور 
ســیر نزولــی پیــدا کــرد، باتوجــه بــه محدودیــت 
فضــای ذخیــره بنزیــن در انبارهــای نفــت سراســر 
کشــور و در راســتای اســتفاده حداکثــری از فضاها 
ــل تبدیــل مخــازن  ــی و قاب و ظرفیــت هــای خال

ذخیــره ســازی اقداماتــی صــورت گرفــت.
ــته  ــاه گذش ــی م ــزود: ط ــور اف ــدی پ احم
باتوجــه بــه اینکــه مصــرف بنزیــن بــه صــورت 
چشــمگیری کاهــش پیــدا کــرده بــود مخــازن 
ــه آن  ــکان تخلی ــه ام ــی ک ــت خام ــره نف ذخی
هــا فراهــم بــود تخلیــه و پاکســازی شــدند تــا 
ــن  ــر بنزی ــه ذخای ــا ب ــت آن ه ــا ظرفی در انته

ــوند. ــص داده ش تخصی
از  بخشـی  مسـوول  مقـام  ایـن  گفتـه  بـه 
فضاهـای ذخیـره سـازی قابل تغییـر مثل مخزن 
نفـت خـام در منطقـه تهـران - مرکـز مغانـک 
تخلیـه شـدند تـا بـا ظرفیـت ۴۰میلیـون لیتری 
در آن بنزیـن ذخیره شـود همچنیـن یک مخزن 

دیگـر در منطقـه سـاری پـس از آماده شـدن به  
ذخیـره بنزیـن تخصیـص داده خواهـد شـد.

احمــدی پــور تاکیــد کــرد: در راســتای 
ظرفیــت  و  فضاهــا  از  حداکثــری  اســتفاده 
ــره  ــل مخــازن ذخی ــل تبدی ــی و قاب ــای خال ه
ســازی ضمــن تســریع در شــروع بهــره بــرداری 
ــاخت  ــال س ــی و درح ــای تعمیرات ــروژه ه از پ
مربــوط بــه مخــازن تعادلــی، ۳ دســتگاه از 
مخــازن مرکــز انتقــال نفــت نائیــن بــا ظرفیــت 
ــرآورده  ــره ف ــرای ذخی ــر ب ــون لیت ۱۲۰ میلی
ــج  ــتاره خلی ــگاه س ــی از پاالیش ــن دریافت بنزی
ــان  ــا پای ــر ت ــه حداکث ــت، ک ــرار گرف ــارس ق ف
اردیبهشــت مــاه بــه میــزان ۴۰ میلیــون لیتــر 
دیگــر  بــه ایــن ظرفیــت اضافــه خواهــد شــد.

ــز در  ــان اینکــه ســایر مخــازن نی ــا بی وی ب
ایــن مرکــز در حــال آمــاده شــدن بــرای شــروع 
بهــره بــرداری هســتند، اظهــار کــرد: طــی یــک 
ــازی  ــاده س ــل آم ــده مراح ــه آین ــا دو هفت ت
ــازی  ــره س ــرای ذخی ــه ب ــازن منطق ــایر مخ س
فــراورده بنزیــن و همچنیــن نفــت گاز بــه 
پایــان خواهــد رســید تــا بدیــن وســیله بخشــی 
ــج  ــتاره خلی ــه پاالیشــگاه س از مشــکاتی را ک
ــن تولیــدی  ــرای ذخیــره ســازی بنزی ــارس ب ف

ــود. ــع ش ــش رو دارد، مرتف پی
معــاون عملیــات شــرکت ادامــه داد: یکــی از 
مخــازن تحــت تعمیــر در مرکــز انتقــال نفت ری 
بــا ظرفیــت ۴۰ میلیــون لیتــر بــا ســرعت بــاالی 
ــت و  ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــدار به ــل در م عوام

آمــاده ذخیــره ســازی محمولــه هــای بنزین شــد 
ــت  ــش ظرفی ــی در خصــوص افزای ــه گام خوب ک

ذخیــره ســازی هــا تلقــی مــی شــود.
وی بــا تاکیــد براینکــه در حــد امــکان 
ــات الزم  ــازی اقدام ــره س ــش ذخی ــرای افزای ب
ــزود: مخــازن مراکــز  صــورت گرفتــه اســت، اف
ــره  ــرای ذخی ــرداری ب ــره ب ــر به ــال از نظ انتق
ســازی تعبیــه نشــده انــد ولــی در ایــن شــرایط 
ــازی  ــره س ــای ذخی ــه انباره ــت اینک ــه جه ب
شــرکت ملــی پخــش محدودیــت فضــا داشــتند 
ایــن مخــازن بــا حداکثــر امــکان بــرای ذخیــره 
فــراورده هــا اختصــاص داده شــدند تــا مشــکلی 

ــد. ــازاد کشــور بوجــود نیای ــن م ــرای بنزی ب
ــه نظــر مــی  احمــدی پــور تصریــح کــرد: ب
رســد در تابســتان شــرایط بهتــر خواهــد شــد 
و محدودیــت هــا در ایــن فصــل بــا توجــه بــه 
احتمــال افزایــش تــردد هــا و مصــرف بنزیــن، 
کــم تــر مــی شــود و از دغدغــه ذخیــره ســازی 

بنزیــن کاســته خواهــد شــد.
افــزود: خوشــبختانه در ســال جــاری  وی 
ــال  ــازی و انتق ــره س ــوص ذخی ــکلی در خص مش
نفــت گاز و ســایر فــرآورده ها وجود نداشــته اســت.

 احمــدی پــور گفــت: شــیوع کرونــا در 
ــی را  ــه خلل ــال هیچگون ــات و انتق حــوزه عملی
ــروس  ــوع وی ــه موض ــی ک ــرد و از زمان وارد نک
کرونــا مطــرح شــد کار براســاس روال ســابق و 

ــت. ــام اس ــال انج ــه درح ــدون وقق ب

با توجه به کاهش مصرف بنزین در کشور انجام شد؛

افزایش ۱2۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره سازی بنزین

ــری  ــس از پیگی ــی مجل ــیب های اجتماع ــروه آس ــس کارگ رئی
علــت افزایــش تعــداد کــودکان خیابانــی از وزارت کشــور خبــر داد 
ــدم ســاماندهی  ــت ع ــن عل ــت یکپارچــه را مهمتری ــود مدیری و نب

ایــن قشــر کــودکان دانســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، همایــون هاشــمی بــا ابــراز نگرانــی از 
ــژه پایتخــت،  ــه وی ــی در کشــور ب افزایــش تعــداد کــودکان خیابان
گفــت: کــودکان خیابانــی جــزو محروم تریــن و آســیب پذیرتریــن 
اقشــار جامعــه محســوب می شــوند کــه حضــور آنهــا در خیابان هــا 
ــرض  ــته و در مع ــی داش ــی را در پ ــیب های اجتماع ــدید آس تش

ــتند. ــیب ها هس ــواع آس ان
رئیـس کارگـروه آسـیب هـای اجتماعـی مجلـس بـا تاکیـد بـر 
اینکـه بایـد میان کـودکان خیابانـی و کار تفکیک قائل شـد، افزود: 

کـودکان کار و خیابانـی آینده سـازان ایـران هسـتند و می تواننـد 
نقـش موثـری در بهبود وضعیت کشـور داشـته باشـند بنابراین باید 

بـا تمامـی تـوان از آنهـا حمایـت کنیم.
ــی و کار در  ــه اینکــه کــودکان خیابان ــا هشــدار نســبت ب وی ب
ــح  ــد، تصری ــرار دارن ــیب ها ق ــتفاده ها و آس ــواع سوء اس ــرض ان مع
کــرد: افــراد ســودجو یــا باندهــای توزیــع مــواد مخــدر بــه راحتــی 
ــد و از  ــرار می دهن ــتثمار ق ــورد اس ــی را م ــودکان کار و خیابان ک
آنهــا بهره گیــری می کننــد و در شــرایط نامطلوبــی از نظــر تغذیــه 

و بهداشــت قــرار دارنــد.
نماینـده مردم میاندوآب، شـاهین دژ و تکاب در مجلس شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکـه راهکارهای مختلفی در سـطح بیـن المللی 
بـرای مبـارزه بـا کار کودک پیش بینی شـده اسـت، گفـت: در ایران 

هـم برنامه هـای خوبـی مدنظـر قـرار گرفتـه و دسـتگاه های متولـی 
بایـد بـه گونـه ای در مسـیر اجـرای ایـن برنامه هـا گام بردرنـد کـه 

شـاهد حضـور کـودکان در خیابان ها نباشـیم.
ــا  ــی ب ــودکان کار و خیابان ــه آســیب ک ــان اینک ــا بی هاشــمی ب
ــه داد:  ــت، ادام ــه نیس ــل مقایس ــی قاب ــیب های اجتماع ــایر آس س
کــودکان خیابانــی بــه دلیــل محرومیــت و فقــر اقتصــادی خانــواده 
بــه تکدی گــری در خیابــان هــا روی آوردنــد و مــی طلبــد دولــت 
و مــردم بــا شناســایی و حمایــت اقتصــادی مناســب از خانواده هــا 
نســبت بــه توانمندســازی آنهــا اقــدام و از حضــور آنهــا در 

ــد. ــری کنن ــا جلوگی خیابان ه
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی، 
ــاماندهی  ــهرداری ها را در س ــه ش ــد وظیف ــه نبای ــان اینک ــا بی ب

کــودکان خیابانــی فرامــوش کــرد، گفــت: شــهرداری هــا در رابطــه 
ــری  ــه خطی ــدی وظیف ــی و متک ــودکان خیابان ــاماندهی ک ــا س ب
دارنــد و همچنیــن ســازمان امــور اجتماعــی کــه نقــش دیده بــان، 
ناظــر عالــی و سیاســت گذار کان دارد و در وزارت کشــور مســتقر 
ــی  ــه کــودکان خیابان ــد آســیب هــای اجتماعــی از جمل اســت بای
را جــدی بگیــرد و بــرای ســاماندهی ایــن قشــر کــودکان اهتمــام 
ــاون،  ــازمان بهزیســتی و وزارت تع ــه س ــد البت ــته باش جــدی داش
کار و رفــاه اجتماعــی هــم بایــد همــکاری هماهنگــی بــرای 

ــودکان داشــته باشــند. توانمندســازی و ســاماندهی ک

نبود مدیریت یکپارچه 
مهمترین علت عدم ساماندهی کودکان خیابانی

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، نبــود مدیریــت یکپارچه 
را مهمتریــن علــت عــدم ســاماندهی کــودکان خیابانــی دانســت و 
ــد  ــی بای ــودکان خیابان ــاماندهی ک ــع آوری و س ــرای جم ــزود: ب اف

هماهنگــی الزم میــان دســتگاه هــای متولــی بــه وجــود آیــد.

هاشمی خبر داد:

پیگیری علت افزایش تعداد کودکان خیابانی از وزارت کشور
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چیز کیک بسبوسه

مواد الزم:
بیسکویت پتی بور                                    ۱ بسته
کره ذوب شده                                   ۶۰ گرم
شیر                                      ۱ قاشق غذاخوری
شیر خشک قنادی                             ۱ و ۲/۱ پیمانه
شکر                                          ۱ پیمانه
ماست                                   ۶ قاشق غذاخوری
پنیر ماسکارپونه                                   ۱۰۰ گرم
آرد سمولینا                                     ۲/۱ پیمانه
بکینگ پودر                          ۱ قاشق مرباخوری
خامه صبحانه                                  ۲۰۰ گرم
روغن                                        ۲/۱ پیمانه
شــهد                               ۲/۱ پیمانــه

 
طرز تهیه:

مرحله اول: طرز تهیه شربت برای روی 
چیز کیک بسبوسه

ــه  ــف پیمان ــا نص ــکر را ب ــه ش ــف پیمان ۱- نص
ــا هــم  آب داخــل قابلمــه ای کوچــک بریزیــد و ب
ــکر  ــا ش ــد ت ــم بزنی ــدر ه ــد و آن ق ــوط کنی مخل

ــود. ــل ش ــا در آب ح کام
۲- ترکیــب آب و شــکر را روی حــرارت مایــم 
ــه  ــا حــدود ۱۵ دقیق ــد ت ــرار دهی شــعله ی گاز ق

بجوشــد و غلیــظ شــود.
۳- ۸/۱ قاشــق چایخــوری جوهــر لیمــو و 
ــد و  ــه کنی ــه آن اضاف ــل ب ــران و ه ــی زعف کم
ــاده ای  ــوق الع ــم ف ــر و طع ــا عط ــد ت ــم بزنی ه
بــه شــربت بدهــد. )اضافــه کــردن ایــن مــواد بــه 
ــد  ــازه دهی ــپس اج ــت( س ــاری اس ــربت اختی ش

ــود. ــک ش ــا خن ــربت کام ش

مرحله دوم: الیه ی میانی
۱- یــک پیمانــه از شــیر خشــک و نصــف 
پیمانــه شــکر را بــه همــراه ماســت و پنیــر داخــل 
مخلــوط کــن بریزیــد تــا خــوب بــا هــم مخلــوط 

ــوند. ــت ش و یکدس
۲- فــر را در دمــای ۱۸۰ درجــه ســانتی گــراد 

گــرم کنیــد.
۳- بیســکویت هــای پتــی بــور را داخــل قالــب 
بچینیــد. ســپس ایــن مخلــوط را بــه عنــوان الیــه 
ی میانــی روی بیســکویت هــا بریزیــد و قالــب را 
بــه مــدت ۱۰ دقیقــه داخــل فــر قــرار دهیــد تــا 

مــواد خــودش را بگیــرد.
۴- پــس از ۱۰ دقیقــه، قالــب را از فــر خــارج 
کنیــد و اجــازه دهیــد تــا کمــی خنــک شــود. در 
ــه ی  ــردن الی ــت ک ــراغ درس ــه س ــدت، ب ــن م ای

ــد… ــی بروی نهای

مرحله سوم: الیه ی نهایی 
۱- نصــف پیمانــه باقــی مانــده از شــیر خشــک 
را بــه همــراه نصــف پیمانــه شــکر، آرد ســمولینا، 
خامــه، بیکینــگ پــودر و روغــن داخــل کاســه ای 
ریختــه و بــا هــم مخلــوط کنیــد. بــرای ایــن کار 
ــواد  ــا م ــد ت ــزن اســتفاده کنی ــد از هم ــی توانی م

کامــا یکدســت شــوند.
۲- مـواد آمـاده شـده را روی الیـه ی قبلـی که 
حـاال خنـک شـده بریزیـد و با اسـتفاده از لیسـک 
بـه طـور یکنواخت در تمام سـطح آن پخش کنید.

۳- قالــب را مجــددا بــه مــدت ۲۵ دقیقــه 
ــزد. ــل بپ ــا کام ــد ت ــرار دهی ــر ق ــل ف داخ

ــگ  ــه رن ــک بسبوس ــز کی ــی روی چی ۴- وقت
گرفــت و طایــی شــد، آن را از فــر بیــرون بیاورید 
و اجــازه دهیــد چیــز کیــک کامــا خنــک شــود.

مرحله چهارم:
 چیز کیک سبوسه آماده است

۱- بعــد از خنــک شــدن چیــز کیــک، شــربت 
ــز  ــد روی چی ــرده ای ــاده ک ــل آم ــه از قب آن را ک
کیــک بریزیــد و آن را چنــد ســاعت داخــل 

ــرد. ــودش را بگی ــا خ ــد ت ــرار دهی ــال ق یخچ
۲- روی چیــز کیــک را بــا پــودر پســته و 

نارگیــل تزییــن کــرده و ســرو کنیــد.
 

نکات کلیدی
- هنــگام پخــت ۱۰ دقیقــه ای الیــه ی میانــی 
چیــز کیــک، نیــازی بــه تغییــر رنــگ مــواد چیــز 

کیــک نیســت.
ــک،  ــز کی ــی چی ــه ی نهای ــرای پخــت الی - ب
ــه  ــر از ۲۵ دقیق ــی کمت ــه زمان ــت ب ــن اس ممک
نیــاز داشــته باشــید. هــر ۱۰ دقیقــه بــا اســتفاده 
از یــک خــال دنــدان از پختــه شــدن چیــز کیــک 

مطمئــن شــوید.
ــیر  ــه ش ــا ۱و ۲/۱ پیمان ــه م ــد ک ــت کنی - دق
خشــک داریــم کــه از ۱ پیمانــه بــرای الیــه ی میانی 
و از نصــف پیمانــه ی باقــی مانــده ی آن بــرای الیه ی 

نهایــی چیــز کیــک اســتفاده مــی کنیــم.
- بــه جــای پنیــز ماســکارپونه مــی توانیــد از 
ــدون نمــک  ــه ای ب ــر خام ــا پنی ــی و ی ــر کیب پنی

نیــز اســتفاده کنیــد.
ــون و  ــب تفل ــواع قال ــوان از ان ــی ت - اگرچــه م
چــدن بــرای درســت کــردن چیــز کیــک اســتفاده 
کــرد، امــا بهتریــن و رایــج تریــن نــوع قالــب بــرای 
ــدی  ــب کمربن ــک، قال ــز کی ــردن چی ــت ک درس
اســت کــه بــرای انــواع دســر الیــه ای کاربــرد دارد.

ــی  ــور دسترس ــی ب ــکویت پت ــه بیس ــر ب - اگ
ــه جــای آن از بیســکویت  ــد ب ــی توانی ــد، م نداری
ــکویت  ــد بیس ــاده مانن ــده ی س ــرد ش ــای خ ه
ــکویت  ــت بیس ــی اس ــد. کاف ــتفاده کنی ــادر اس م
هــا را بــه همــراه کمــی کــره داخــل میکســر یــا 
ــوان  ــه عن ــپس از آن ب ــد. س ــن بریزی ــوط ک مخل
ــد. ــتفاده کنی ــه اس ــک بسبوس ــز کی ــه ی چی پای
منبع: ایران کوک

میرزاده انتقاد کرد:
فرهنگیان همچنان در انتظار اجرای

 قانون اعمال مدرک تحصیلی

ــی  ــی توجه ــاد از ب ــا انتق ــس ب ــوزش مجل ــیون آم ــخنگوی کمیس س
ــی  ــدرک تحصیل ــال م ــون اعم ــرای قان ــرورش در اج ــوزش وپ وزارت آم
ــی از  ــم را یک ــن مه ــری ای ــود، پیگی ــای خ ــوق ومزای ــان درحق فرهنگی

ــت.  ــی دانس ــس آت ــرورش و مجل ــوزش و پ ــی آم ــای فعل اولویت ه
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدحمایت میــرزاده بــا اشــاره بــه حضــور 
وزیــر آمــوزش و پــرورش در نشســت اخیــر کمیســیون آمــوزش و 
ــر  ــه وزی ــی ب ــح کــرد: در ایــن نشســت تذکرات تحقیقــات مجلــس، تصری
بــرای بــرای بهبــود وضعیــت معلمــان داده شــد تــا قوانیــن و مقــررات در 
ایــن خصــوص بــه طــور کامــل اجرایــی شــود و در ایــن مــوارد تجدیــد 

نظــر شــود.
ــا بیــان  نماینــده مــردم گرمــی مغــان در مجلــس شــورای اســامی ب
اینکــه مجلــس قانونــی در خصــوص اعمــال مــدرک تحصیلــی فرهنگیــان 
در حقــوق و مزایــای فرهنگیــان بــه تصویــب رســانده کــه متأســفانه هنــوز 
ــم در  ــن مه ــرای اجــرای ای ــدگان ب ــزود: نماین ــی نشــده اســت؛ اف اجرای
قانــون بودجــه، ردیــف بودجــه در نظــر گرفتنــد ولــی هنــوز اجرایی نشــده 
اســت. البتــه خوشــبختانه ریاســت محتــرم ســازمان برنامــه وبودجــه بــه 
جــای آمــوزش وپــرورش شــخصا بــرای حــل مشــکل ورود پیداکــرده انــد.

وی تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر بــرای بازنشســتگان ســال ۹۸ حکــم 
ــد حکــم رتبــه بنــدی  ــدا بای ــه بنــدی اعمــال نشــده در حالیکــه ابت رتب
آنــان اعمــال و ســپس بازنشســتگی بــه ایــن معلمــان ابــاغ می شــد ولــی 
ــال  ۹۸  ــتگان س ــدی بازنشس ــه بن ــال رتب ــدون اعم ــر ب ــال حاض در ح

ــه شــدت متضــرر شــده  اند. ــت ب ــن باب ــه از ای بازنشســته شــده اند ک
میــرزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه البتــه مــا بــه نحــوه اجــرای نظــام رتبــه 
ــت  ــی دول ــه طــور کل ــح کــرد: ب ــم، تصری ــاد داری ــان انتق بنــدی فرهنگی
بایــد در ایــن بــاره الیحــه ای بــه مجلــس ارائــه یــا در نحــوه اجــرای آن 

بــرای بازنشســتگان و فرهنگیــان تجدیــد نظــر کنــد.
ســخنگوی کمیســیون آمــوزش مجلــس تأکیــد کــرد: بــا ارائــه 
الیحــه رتبــه بنــدی، ایــن طــرح تبدیــل بــه قانونــی دائــم بــرای بهبــود 
ــه  ــدن رتب ــی ش ــدن و دائم ــی ش ــود و قانون ــان می ش ــت فرهنگی وضعی
بنــدی فرهنگیــان مســئله ای اســت کــه بایــد در دولــت و مجلــس آینــده 
پیگیــری شــود. بیشــتر شــرمندگی از بازنشســتگان خصوصــا پیشکســوتان 
ــکاف  ــن ش ــق ممک ــه هرطری ــود ب ــی ش ــاش م ــه ت ــت ک ــی اس فرهنگ
ــم  ــتگان ه ــاغلین  و بازنشس ــن ش ــفند بی ــده از اول اس ــی ایجادش حقوق

ــران شــود شــرایط،  جب

رشد منفی ۱5.۸ درصدی گردشگری ایران در 2۰2۰

متوســط رشــد گردشــگری ایــران در ســه مــاه نخســت ســال ۲۰۲۰ 
همزمــان بــا شــیوع بحــران جهانــی کرونــا بنابــر اعــام ســازمان جهانــی 

گردشــگری منفــی ۱۵.۸ درصــد بــوده اســت. 
ــژه  ــزارش وی ــی گردشــگری در گ ــازمان جهان ــزارش ایســنا، س ــه گ ب
»گردشــگری و کوویــد-۱۹« اطاعاتــی دربــاره آثــار منفــی شــیوع ویــروس 
کرونــا بــر صنعــت گردشــگری بین المللــی و مناطــق و کشــورهای 
مختلــف در ســه ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۰ منتشــر کــرد کــه بــر اســاس 
ــه و  ــد در ژانوی ــت ۳۴ درص ــد مثب ــم رش ــران علی رغ ــگری ای آن گردش
مثبــت ۱۱ درصــد در فوریــه، بــا اوج گیــری بحــران کرونــا در مــاه مــارس 
ــده  ــراه ش ــی هم ــگران بین الملل ــدی ورودی گردش ــزول ۸۱ درص ــا ن ب
اســت کــه متوســط رشــد منفــی ۱۵.۸ درصــد را بــرای ایــران از ابتــدای 

ســال میــادی تاکنــون رقــم زده اســت. 

باگ جدید اینستاگرام برطرف شد

گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه بـاگ جدیـد اینسـتاگرام بـا قابلیت 
اشـتراک گـذاری تصاویـر بسـیار طویـل و آزاردهنده برطرف شـده اسـت. 
بــه گــزارش ایســنا، بــاگ جدیــد اینســتاگرام کــه بــه کاربــران امــکان 
ــی داد و  ــی م ــن شــبکه اجتماع ــی را در ای ــر بســیار طوالن ارســال تصاوی
کاربــران بایــد بــرای عبــور از آن چندیــن بــار اســکرول بــه ســمت پاییــن 

مــی کردنــد، برطــرف شــده اســت.
در هفتــه اخیــر بســیاری از کاربــران شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام از 
بــروز یــک بــاگ جدیــد در ایــن پلتفــرم خبــر داده بودنــد کــه حــاال بــه 
ــن  ــص نســخه ios اپلیکیشــن ای ــه مخت ــاگ ک ــن ب ــی رســد ای نظــر م
شــبکه اجتماعــی بــوده، بــا تــاش کارشناســان و متخصصــان اینســتاگرام 

رفــع و برطــرف شــده اســت.
ــر  ــک تصوی ــد ی ــاگ بای ــن ب ــتفاده از ای ــرای اس ــران ب ــع کارب در واق
ــد و از  ــی کردن ــود م ــتاگرام آپل ــخه ios اینس ــل را در نس ــیار طوی بس
آنجایــی کــه ایــن شــبکه اجتماعــی نمی توانســت بــه واســطه ایــن بــاگ 
تصویــر آپلــود شــده را بــه درســتی کات کنــد، بنابرایــن تصویــر مربوطــه 

ــود و اشــتراک گــذاری مــی شــد. ــه آپل ــدازه کامــل و اولی در ان
بــه گفتــه کاربــران در فضــای مجــازی، ایــن بــاگ کــه در هفتــه اخیــر 
ــیار  ــد، بس ــاهده ش ــتاگرام مش ــران اینس ــی از کارب ــل عظیم ــط خی توس
آزار دهنــده بــود چــرا کــه آنهــا بــرای عبــور از آن بایــد چندیــن بــار بــه 

ــد. ــکرول می کردن ــن اس ســمت پایی

قرارداد پروژه پارکینگ طبقاتی
 دانشگاه شریف امضا شد

قــرارداد ســاخت، بهره بــرداری و انتقــال پارکینــگ طبقاتــی دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــه امضــا رســید. 

ــرارداد ســاخت،  ــه گــزارش ایســنا، دانشــگاه شــریف اعــام کــرد: ق ب
بهره بــرداری و انتقــال پارکینــگ طبقاتــی دانشــگاه بــا توجــه بــه شــرایط 
ــوزش  ــی آم ــروس و تعطیل ــا وی ــیوع کرون ــر ش ــا از نظ ــن روزه ــژه ای وی
حضــوری دانشــجویان بــا بنیــاد حامیــان دانشــگاه شــریف کــه ســازنده و 

بهــره بــردار پارکینــگ اســت، بــه امضــا رســید. 
ــوق  ــرارداد ف ــق ق ــط عمومــی دانشــگاه شــریف، طب ــه گــزارش رواب ب
ایــن پارکینــگ در ۵ طبقــه در بخــش شــمالی پردیــس دانشــگاه و 
ــی  ــکده  مهندس ــاد و دانش ــت و اقتص ــکده  مدیری ــن دانش ــه بی در محوط
ــا ظرفیــت بیــش از ۱۰۰۰ دســتگاه پارکینــگ ظــرف  مکانیــک جدیــد ب

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــدت دو س م
ــگ و  ــن پارکین ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ــام ک ــریف اع ــگاه ش دانش
ــگاه  ــط دانش ــگاه، محی ــی دانش ــس اصل ــه پردی ــودرو ب ــردد خ ــذف ت ح
ــه  ــگاه ب ــان دانش ــی و کارکن ــات علم ــای هی ــجویان، اعض ــرای دانش ب

ــود. ــل ش ــر تبدی ــر و آرام ت ــی امن ت فضای

عضـو شـورای شـهر تبریـز گفـت: کتـاب و 
کتاب خوانـی عـاوه بـر توسـعه علـم و دانـش، 
هزینه هـای  و  مشـکات  آسـیب ها،  می توانـد 

اجتماعـی را بـه شـدت کاهـش دهـد. 
بـه گـزارش شـهریار، محـرم محمـدزاده، عضو 
شـورای شهر تبریز با اشـاره به لزوم همت همگانی 
بـرای قطـع زنجیـره شـیوع ویـروس کرونـا اظهار 
داشـت: امـروز کشـور ما نیـز مانند دیگر کشـورها 
درگیـر ایـن ویـروس شـده و بـرای جلوگیـری از 
شـیوع بیشـتر آن باید بـا همت همگانـی، به قطع 

زنجیـره انتقـال ویـروس کرونا کمـک کنیم.
وی افـزود: هـر یـک از مـا باید در حـد توان 
تـا  کنیـم  جلوگیـری  ویـروس  ایـن  شـیوع  از 
هـم وظیفـه اجتماعـی و اخاقی مـان را انجـام 
دهیـم و هـم بـه سـامت بیشـتر همشـهریان و 

کنیـم. خانواده مـان کمـک 
عضـو شـورای شـهر تبریز با اشـاره بـه تأثیر 
در  غیرضـروری  تـردد  از  خـودداری  لـزوم  و 
سـطح شـهر بـه خصـوص مکان هـای شـلوغ و 
پرتـردد خاطرنشـان کـرد: رعایـت فاصله گذاری 
اجتماعـی می توانـد بـه قطـع زنجیـره انتقـال و 
کاهـش اثرات شـیوع ویـروس کرونـا کمک کند 
کـه یکـی از راه های آن تـداوم حضور در منزل و 

خـودداری از ترددهـای غیرضـروری اسـت.
محمـدزاده ادامـه داد: امـروز و بـا توجـه بـه 

فرصـت پیش آمـده، ایـن نیـاز احسـاس می شـود 
کـه دسـتگاه های ذی ربط با فعالیت بیـش از پیش 
به غنی سـازی فرهنگـی و محتوایی اوقـات فراغت 
اقشـار مختلـف مـردم بپردازنـد کـه خوشـبختانه 
شـهرداری تبریز عاوه بر حضـور میدانی در مقابله 
بـا شـیوع ویـروس کرونـا، در حـوزه فرهنگـی نیز 

فعالیت هـای خوبـی انجـام داده اسـت.
مسـابقه  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کتاب خوانـی »در خانـه بخوانیـم« در نـوروز ۹۹ 
خاطرنشـان کرد: سـازمان فرهنگـی، اجتماعی و 
ورزشـی شـهرداری تبریز عـاوه بـر فعالیت های 
مختلـف در تولیـد محتـوا بـه منظـور مقابلـه بـا 
شـیوع ویـروس کرونـا، بـه مناسـبت فرارسـیدن 

سـال جدید اقـدام به برگزاری مسـابقه »در خانه 
بخوانیـم« کرد کـه طبق آمارهای اعام شـده و با 
توجـه به بخش های متنوع آن، شـاهد مشـارکت 

خـوب همشـهریان در ایـن مسـابقه بوده ایـم.
رییـس کمیسـیون محیـط زیسـت و خدمات 
شـهری شـورای اسـامی شـهر تبریـز در پایـان 
گفـت: توسـعه فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی 
یکـی از الزامات جوامعی اسـت که قصـد دارند با 
سـرعت بیشـتری پیشـرفت کنند چـرا که کتاب 
و کتاب خوانـی عـاوه بـر توسـعه علـم و دانـش، 
هزینه هـای  و  مشـکات  آسـیب ها،  می توانـد 
اجتماعـی را بـه شـدت کاهـش دهـد. بـه نوعی 
هزینـه کـردن در حـوزه کتـاب و کتاب خوانـی 

سـرمایه گذاری برای آینده شـهر و جامعه اسـت.
»در  کتاب خوانـی  مسـابقه  اسـت،  گفتنـی 
خانـه بخوانیـم« به منظور تشـویق همشـهریان 
بـرای حضـور در خانه و مقابله با شـیوع ویروس 
کرونا، غنی سـازی اوقـات فراغت اقشـار مختلف 
شـهروندان تبریـزی، توسـعه فرهنـگ کتـاب و 
کتاب خوانـی و اسـتفاده بهینـه از فرصـت پیش 
آمده در دوران قرنطینه خانگی توسـط سـازمان 
فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری تبریز 

از ابتـدای سـال ۹۹ برگزار می شـود.
بزرگسـاالن،  بخـش   ۴ در  مسـابقه  ایـن 
می شـود  برگـزار  ویـژه  و  کـودکان  نوجوانـان، 
کـه در هـر بخـش بـرای ۹۹ نفـر جوایـز نقـدی 
اهـدا می شـود. جایـزه هـر یـک از منتخبین این 
بخش هـا بـه ترتیـب ۷ میلیـون ریـال )بخـش 
بزرگسـاالن(، ۴ میلیـون ریال )بخـش نوجوانان(، 
۲.۵ میلیـون ریـال )بخش کـودکان( و ۳ میلیون 
ریـال )بخـش ویـژه( و جوایز ارزشـمند در بخش 

ویـژه مـاه مبـارک رمضـان خواهـد بـود.
عاقه منـدان جهـت شـرکت در این مسـابقه 
شـرکت  و  کتاب هـا  دریافـت  بـرای  می تواننـد 
در آزمـون مربوطـه بـه سـایت رسـمی سـازمان 
شـهرداری  ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
تبریـز، شـهریار نیوز و سـایت جامع شـهروندی 

نماینـد. مراجعـه   citizen.tabriz.ir

ــن  ــران ضم ــن اوتیســم ای ــل انجم مدیرعام
ثبــت  فعالیــت ســامانه  نحــوه  بــه  اشــاره 
اطاعــات اوتیســم ایــران، در عیــن حــال 
از معافیــت کامــل مبتایــان اوتیســم طــی 
ــا ســازمان نظــام وظیفــه خبــر داد.  تفاهمــی ب
بـه گـزارش ایسـنا، سـعیده صالـح غفـاری 
جامعـه  نیازهـای  مهم تریـن  از  یکـی  گفـت: 
اوتیسـم ایـران داشـتن آمارهای رسـمی و قابل 
قبـول در کشـور اسـت. در سیاسـت گذاری های 
پرداختـن  ایـران  حاکمیتـی  نظـام  در  و  کان 
بـه موضوعاتـی از قبیـل افـراد طیـف اوتیسـم 
نیازمنـد داشـتن اطاعـات قابـل قبـول اسـت. 
پیـش بینی هـای امسـال روز جهانی اوتیسـم از 
طریـق سـازمان های معتبـر آمـاری در جهـان،  
آمـار یـک تولـد از هـر ۵۷ تولـد را در طیـف 

اختـال اوتیسـم اعـام کـرده اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه مــاه آوریــل مــاه جهانــی 
ــزود: از ســال  ــده شــده اســت، اف اوتیســم نامی
گذشــته بــا همــکاری و حمایــت مجموعــه 
ایــران  اوتیســم  انجمــن  پاســارگاد،   مالــی 
ــت  ــوری ثب ــامانه کش ــدازی س ــدد راه ان درص
اطاعــات اوتیســم برآمــد کــه از آن بــه عنــوان 
ســامانه رجیســتری اوتیســم یــاد می کنیــم. در 
مرحلــه اول ایــن ســامانه کــه متشــکل از فــرم 

ســه صفحــه ای اســت؛ اطاعــات آمــاری دقیــق 
را از منظــر جمعیــت شــناختی، فرهنگــی، 
اجتماعــی، بهداشــتی، توانبخشــی و اقتصــادی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــرده و م ــذ ک ــواده اخ خان
ــه  ــا مراجع ــد ب ــواده می توان ــر خان ــد. ه می ده
حداقــل   www.irautism.ir ســامانه  بــه 
اطاعــات اولیــه را شــامل نــام، نــام خانوادگــی 
ــه  ــد. ب ــود را وارد کن ــد خ ــی فرزن ــد مل و ک
ایــن ســامانه،  بــه  اطاعــات  ورود  محــض 
ــرار  ــاط را برق کارشناســان انجمــن امــکان ارتب
ــد.  ــذ می کنن ــر را اخ ــات دیگ ــرده و اطاع ک
ــه خاطرنشــان کــرد: خانواده هــا  وی در ادام
ــن  ــه ای ــه ب ــرای اینک ــم ب ــویق می کنی را تش
ســامانه رجــوع کننــد؛ چراکــه هــم باعــث 
بررســی وضیعــت اوتیســم می شــود و هــم 
دالیــل مهــم دیگــری همچــون خدماتــی 
ــطه  ــه واس ــم ب ــای اوتیس ــه خانواده ه دارد ک
کننــد.  دریافــت  می تواننــد  ســامانه  ایــن 
ــازمان ها و  ــی س ــه تمام ــتری ب ــامانه رجیس س
ــوردی را  ــای م ــه گزارش ه ــکان ارائ ــا ام نهاده

می دهــد.
وی ادامـه داد: در صورتـی که فرزند اوتیسـم 
در سـن مراجعـه بـه نظـام وظیفـه قـرار گرفته 
باشـد، طـی تفاهماتی که سـال گذشـته انجمن 
اوتیسـم ایـران بـا سـازمان نظام وظیفه داشـت، 
خوشـبختانه اوتیسـم در لیسـت معافیـت کامل 
قـرار گرفـت. رونـد معافیـت فـرد دارای اختال 
اوتیسـم بـه شـرط آن اتفاق می افتد کـه انجمن 

بـه  را  فـرد  پزشـکی  تاییدیـه   ایـران  اوتیسـم 
سـازمان نظـام وظیفـه اعـام کند.

صالـح غفـاری در خصـوص دیگـر امتیـازات 
کـرد:  تصریـح  سـامانه،  ایـن  در  نـام  ثبـت  
نیروهـای  بیمـه   ماننـد  تکمیلـی  بیمه هـای 
مسـلح، بیمه بانـک ملت و بیمه بانک پاسـارگاد 
انجمـن  تاییـد  صـورت  در  کـه  پذیرفته انـد 
اوتیسـم ایـران،  خدمـات توانبخشـی ایـن افـراد 
را در قالـب پوشـش بیمه  تکمیلی پذیرا باشـند.

ــدن  ــم ش ــوع گ ــه موض ــان اینک ــا بی وی ب
افــراد طیــف اوتیســم یکــی از چالش هــای 
ــرای خانواده هــا اســت، اظهــار کــرد:  موجــود ب
ــی  ــر و درک ــرس از خط ــم ت ــرد اوتیس ــک ف ی
ــدارد و بســیاری  ــل ن از ارتبــاط و تعامــل متقاب
ــدان  ــدن فرزن ــم ش ــا گ ــا ب ــات خانواده ه از اوق
خــود مواجه انــد. کار ارزشــمندی کــه در دو 
ســال گذشــته صــورت گرفــت، ارتبــاط انجمــن 
اوتیســم ایــران از طریــق وزارت کشــور بــا 
ــامانه  ــه س ــود ک ــا« ب ــا« و »فاب ــازمان »ناج س
»فابــا«  در  اوتیســم  بچه هــای  گــم شــدن 
طراحــی و در تمــام کیوســک ها و تمامــی 
ــل اتصــال  مراکــز کانتری هــا ایــن ســامانه قاب
ــده  ــم ش ــرد گ ــه ف ــض اینک ــه مح ــت و ب اس
طیــف اوتیســم بــه نزدیک تریــن کانتــری 
رســانده شــود نــام و نــام خانوادگــی و یــا کــد 
ــه  ــتری ک ــق کارت رجیس ــرد از طری ــی ف مل
ــد؛  ــان می گذارن ــاس فرزندش ــا در لب خانواده ه
اطاعــات الزم بــرای کانتــری قابــل ماحظــه 

ــواده  ــه خان ــوع را ب ــد موض ــه بتوانن ــت ک اس
ــد. ــاع دهن اط

ــد  ــران تاکی ــم ای ــن اوتیس ــل انجم مدیرعام
یــا  و  اجتماعــی  کــرد: خدمــات حمایتــی، 
خدمــات معیشــتی کــه خیریــن در اختیــار 
ــامانه  ــن س ــطه ای ــه واس ــد ب ــن می گذارن انجم
قابــل ارائــه خواهــد بــود. معمــوال در طول ســال 
ــه در  ــار مرحل ــان در چه ــک حامیان م ــا کم ب
خدمــت خانواده هــای عزیــز هســتیم. پرداخــت 
کمک هزینه هــای آموزشــی، توانبخشــی کــه 
مهمتریــن نیــاز اســت بــه واســطه ثبــت نــام در 

ــر اســت. ــامانه انجــام پذی س
بیمای هـای  بودجـه  ردیـف  در  افـزود:  وی 
خـاص مهم تریـن عاملـی کـه سـازمان برنامـه 
بودجـه و مجلـس شـورای اسـامی می تواننـد 
تخصیـص اعتبـار کنند، اسـتناد به آمـار صحیح 
نباشـد  صحیـح  آمـار  ایـن  چنانچـه   و  اسـت 
متاسـفانه خانواده هـا از بودجـه ای کـه بایـد بـه 

اوتیسـم اختصـاص یابـد محـروم می شـوند.
صالــح غفــاری ادامــه داد: اگــر مجموعه هــای 
ــب مســئولیت های اجتماعــی  خصوصــی در قال
بتواننــد در ایجــاد زیرســاخت های الزم بــه 
ــران  ــم ای ــن اوتیس ــد انجم ــی مانن انجمن های
کمــک کننــد، بزرگتریــن رســالت خــود را 
انجــام داده انــد. مســئولیت اجتماعــی تنهــا 
گاهــی  و  نیســت  مالــی  وجــوه  پرداخــت 
ــان  ــرف زم ــال ص ــد در قب ــئولیت می توان مس

ــد. باش

ـــه  ـــت هم ـــا رعای ـــت: ب ـــاژوان گف ـــاماندهی ن ـــرح س ـــر ط مدی
پروتـــکل هـــای بهداشـــتی از ۲۱ اردیبهشـــت مـــاه مجموعـــه 
ـــدگان  ـــان گردشـــگران و بازدیدکنن ـــان میزب ـــدگان اصفه ـــاغ پرن ب

ـــود. ـــد ب خواه
ارتباطـــات رســـانه ای شـــهرداری  اداره  بـــه گـــزارش 
اصفهـــان، ســـید رســـول هاشـــمیان اظهـــار کـــرد: اســـتفاده 
ـــدگان در  ـــد کنن ـــرای بازدی ـــتکش ب ـــک و دس اجبـــاری از ماس

ــاغ پرنـــدگان الزم اســـت و بایـــد جـــدی گرفتـــه شـــود. بـ
وی ادامـــه داد: تامیـــن اقـــام بهداشـــتی ویـــژه کارکنـــان 
و مســـئوالن، برخـــورد بـــا مـــوارد مشـــکوک بـــه بیمـــاری، 
ــت  ــان و حفاظـ ــذاری در کارکنـ ــردی و فاصله گـ ــت فـ حفاظـ
فـــردی گردشـــگران از جملـــه مـــواردی اســـت کـــه در 

ـــه  ـــر گرفت ـــد نظ ـــدگان م ـــاغ پرن ـــتی ب ـــای بهداش ـــکل ه پروت
شـــده اســـت.

مدیـــر طـــرح ســـاماندهی نـــاژوان بـــا اشـــاره بـــه الـــزام 
ــگری  ــز گردشـ ــتی در مراکـ ــایل بهداشـ ــه مسـ ــت همـ رعایـ
ــامت  ــظ سـ ــزوم حفـ ــه لـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــاژوان گفـ نـ
ــاری  ــه بیمـ ــکوک بـ ــه مشـ ــرادی کـ ــهروندان از ورود افـ شـ
ــاغ  ــه بـ ــد بـ ــاری دارنـ ــه بیمـ ــا بـ ــم ابتـ ــتند و عائـ هسـ

ــود. ــی شـ ــری مـ ــدگان جلوگیـ پرنـ
ـــی از  ـــان یک ـــهر اصفه ـــه ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب وی اف
مقاصـــد اصلـــی گردشـــگری کشـــور در تابســـتان بـــه شـــمار 
مـــی رود، انتظـــار مـــی رود کـــه شـــهروندان بیـــش از پیـــش 

مســـائل و نـــکات بهداشـــتی را رعایـــت کننـــد.

ــی  ــود داخلـ ــرس کمبـ ــده از تـ ــورهای تولیدکننـ ــر کشـ اگـ
ـــکل  ـــی ش ـــگ غذای ـــد، جن ـــع کنن ـــذا را قط ـــادرات غ ـــره ص زنجی
ـــود.  ـــد ب ـــده خواه ـــر، ویران کنن ـــای فقی ـــرای دنی ـــه ب ـــرد ک می گی
ـــروس  ـــران وی ـــر بح ـــیب های ویرانگ ـــا، آس ـــزارش ایرن ـــه گ  ب
ـــره  ـــد. »زنجی ـــان می ده ـــود را نش ـــتر خ ـــه روز بیش ـــا، روز ب کرون
غذایـــی« و اختـــال در تامیـــن غـــذا، حـــاال بـــه بزرگتریـــن 
ـــل  ـــان تبدی ـــردم جه ـــر از م ـــون نف ـــا میلی ـــرای صده ـــران ب بح

ـــت.  ـــده اس ش
ــای  ــیاری از زنجیره هـ ــت می نویسد:»بسـ ــریه اکونومیسـ نشـ
ـــا  ـــت. ب ـــیخته اس ـــم گس ـــد-۱۹ از ه ـــل کووی ـــه دلی ـــذا ب ـــن غ تامی
ایـــن حـــال، هنـــوز مهم تریـــن بخش هـــای حیاتـــی سیســـتم 
ـــال های  ـــه در س ـــی ک ـــتند. از آنجای ـــاوم هس ـــی، مق ـــذای جهان غ
اخیـــر کشـــورهای بیشـــتری بـــرای تامیـــن غـــذا بـــه واردات وابســـته 
شـــده اند، بعضـــی کارشناســـان نگراننـــد کـــه اختـــال فعلـــی 
می توانـــد بحـــران غـــذای ســـال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را تکـــرار کنـــد. 
ــا وحشـــت  ــد، دولت هـ ــا افزایـــش یافتنـ ــه قیمت هـ ــی کـ زمانـ
ـــیدند.«  ـــنگی رس ـــت گرس ـــه وضعی ـــر ب ـــون نف ـــد و ۷۵ میلی کردن
ســـازمان ملـــل متحـــد و برنامـــه غـــذای جهانـــی نیـــز در 
روزهـــای اخیـــر بارهـــا نســـبت بـــه وضعیتـــی کـــه می توانـــد 

بـــه تـــراژدی گرســـنگی بیانجامـــد، هشـــدار داده انـــد. 
ـــه  ـــته ب ـــی وابس ـــذای جهان ـــه غ ـــزارش برنام ـــاس گ ـــر اس ب
ــنگی  ــه از گرسـ ــانی کـ ــمار کسـ ــد، شـ ــل متحـ ــازمان ملـ سـ

رنـــج می برنـــد، ممکـــن اســـت کـــه دو برابـــر شـــود و از ۱۳۵ 
ـــر  ـــون نف ـــش از ۲۵۰ میلی ـــه بی ـــال ۲۰۱۹ ب ـــر در س ـــون نف میلی

در ســـال ۲۰۲۰ افزایـــش یابـــد. 
در ایـــن شـــرایط، کشـــورهای وابســـته بـــه واردات مـــواد 
ـــوره رو«،  ـــیمو ت ـــد. »ماکس ـــیب را می بینن ـــترین آس ـــی، بیش غذای
ـــادی  ـــعه اقتص ـــش توس ـــر بخ ـــاون مدی ـــد و مع ـــاددان ارش اقتص
و اجتماعـــی فائـــو می گویـــد: »کشـــورهای واردکننـــده مـــواد 
ـــد.«  ـــد دی ـــه خواهن ـــال عرض ـــدیدی از اخت ـــر ش ـــی، تاثی غذای
بـــر اســـاس پیش بینـــی فائـــو، بـــا تاثیـــر عمیـــق بحـــران 
ـــی، ۸۰ میلیـــون  ـــره عرضـــه اقتصـــاد جهان ـــد-۱۹ روی زنجی کووی
ـــدون  ـــاال ب ـــی احتم ـــواد غذای ـــده م ـــورهای واردکنن ـــر در کش نف

ـــد.  ـــد مان ـــذا خواهن غ
ــران  ــان بحـ ــش، جهـ ــال پیـ ــز ۱۳ سـ ــن نیـ ــش از ایـ پیـ
ــی  ــت فعلـ ــاره وضعیـ ــا دربـ ــرد امـ ــه کـ ــنگی را تجربـ گرسـ
ــای  ــاال جـ ــان حـ ــع، جهـ ــد:»در واقـ ــت می نویسـ اکونومیسـ
بهتـــری اســـت: ارزش بـــورس بـــاال و قیمـــت نفـــت پاییـــن 
اســـت. امـــا بســـیاری از مـــردم در رنـــج و مشـــقت هســـتند 
و احتمـــاال تعـــداد بســـیار بیشـــتری نیـــز بـــه ورطـــه رنـــج 
ـــذا  ـــود غ ـــه کمب ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــه ب ـــد. ن ـــد ش ـــیده خواهن کش
وجـــود دارد؛ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه آن هـــا تمـــام درآمدشـــان 
را از دســـت داده انـــد. کشـــاورزان بـــه دلیـــل کمبـــود نیـــرو 
ــد. پرداخـــت  ــد می کننـ ــر تولیـ ــاری، کمتـ ــای تجـ ــا تقاضـ یـ

اعتبـــاری، کـــه جریـــان غـــذا وابســـته بـــه آن اســـت، بســـیار 
ـــت  ـــن اس ـــود، ممک ـــرس کمب ـــا ت ـــا ب ـــود. و دولت ه ـــم می ش ک
ـــد.«  ـــر کنن ـــان را پ ـــدود و انبارهایش ـــذا را مح ـــادرات غ ـــه ص ک
ـــده  ـــورهای واردکنن ـــرای کش ـــاع ب ـــرایطی، اوض ـــن ش در چنی
ــل،  ــن تحلیـ ــاس ایـ ــر اسـ ــد. بـ ــد شـ ــج خواهـ ــذا بغرنـ غـ
ــه  ــی بـ ــواد غذایـ ــده مـ ــده و صادرکننـ ــورهای تولیدکننـ کشـ
دلیـــل تـــرس از کمبـــود داخلـــی جریـــان تجـــارت را قطـــع 
ــد.  ــذا روی می آورنـ ــکار غـ ــه احتـ ــی بـ ــه نوعـ ــد و بـ می کننـ
اکونومیســـت دربـــاره ایـــن ســـناریوی احتمالـــی در هفته هـــا و 
ـــرای همـــه  ـــی ب ـــک جنـــگ غذای ـــده هشـــدار می دهد:»ی ماه هـــای آین
ـــود.«  ـــد ب ـــر خواه ـــر، ویران گ ـــای فقی ـــرای دنی ـــا ب ـــت ام ـــه اس احمقان
بنیـــاد خیریـــه جهانـــی »آکســـفام« نیـــز پیـــش از ایـــن 
ـــر  ـــارد« نف ـــم میلی ـــد »نی ـــا می توان ـــه کرون ـــود ک ـــدار داده ب هش
ـــت  ـــدازه هش ـــه ان ـــم ب ـــن رق ـــاند. ای ـــر بکش ـــط فق ـــر خ ـــه زی را ب

درصـــد از کل جمعیـــت جهـــان می شـــود.  
ـــت  ـــریه اکونومیس ـــی نش ـــگاه اینترنت ـــه از پای ـــر ک ـــه زی نقش
ـــان  ـــذا« را نش ـــه واردات غ ـــتگی ب ـــرخ »وابس ـــده، ن ـــته ش برداش
ـــد،  ـــر باش ـــی نزدیک ت ـــه آب ـــورها ب ـــگ کش ـــه رن ـــد. هرچ می ده
ـــی بیشـــتری در تولیـــد محصـــوالت کشـــاورزی و  آن هـــا خودکفای
ـــر  ـــز نزدیک ت ـــه قرم ـــا ب ـــگ آن ه ـــه رن ـــا هرچ ـــد ام ـــی دارن غذای
ــن  ــته ترند و بنابرایـ ــی وابسـ ــواد غذایـ ــه واردات مـ ــد، بـ باشـ

ـــت.  ـــان اس ـــی برایش ـــر بزرگ ـــه، خط ـــره عرض ـــال زنجی اخت

عضو شورای شهر تبریز:

کتاب و کتاب خوانی آسیب ها و هزینه های اجتماعی را کاهش می دهد 

مدیرعامل انجمن اوتیسم خبر داد:

معافیت مبتالیان اوتیسم از سربازی

مدیر طرح ساماندهی ناژاون اصفهان:

مجموعه باغ پرندگان اصفهان از فردا بازگشایی می شود

زنگ خطر بحران غذا برای کشورهای وابسته به واردات 
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آیا تماس های تصویری هک 
می شوند؟ راه های جلوگیری از آن

ـــری  ـــای تصوی ـــا در تماس ه ـــات م ـــی اوق گاه
اتصـــال دوربیـــن خـــود را از دســـت می دهیـــم 
ـــود؛  ـــع می ش ـــا قط ـــر اعض ـــا دیگ ـــا ب ـــاط م و ارتب
ـــال  ـــا فع ـــت م ـــان اکان ـــا همچن ـــرای آنه ـــی ب ول
اســـت. در ایـــن صـــورت تمـــاس تصویـــری مـــا 

ـــت.  ـــده  اس ـــک ش ه
بـــا شـــیوع کروناویـــروس اغلـــب خانـــه 
ــه  ــورت دورکاری بـ ــه صـ ــدند و بـ ــین شـ نشـ
ــن  ــد. در ایـ ــه دادنـ ــود ادامـ ــاش خـ ــرار معـ امـ
ـــب  ـــردن دورکاری و عق ـــت ک ـــرای راح ـــورت ب ص
نمانـــدن از برنامه هـــای معمـــول، نیـــاز بـــه 
ــه  ــم کـ ــدا کردیـ ــی پیـ ــن های مختلفـ اپلیکیشـ
از جملـــه  آنهـــا »زوم« اســـت. زوم اپلیکیشـــنی 

ــن. ــری آنایـ ــات تصویـ ــرای جلسـ ــت بـ اسـ
تفـــاوت ایـــن اپلیکیشـــن بـــا واتـــس آپ 
و اســـکایپ: در واتـــس آپ تمـــاس تصویـــری 
گروهـــی بیـــش از ۴ نفـــر امکان پذیـــر نیســـت 
ولـــی در زوم ایـــن امـــکان فراهـــم اســـت. 
ـــکایپ  ـــه اس ـــبت ب ـــن زوم نس ـــت اپلیکیش مجبوبی
ـــه  ـــت. ب ـــتر آن اس ـــرعت بیش ـــل س ـــه دلی ـــز ب نی
ــا و  ــیوع کرونـ ــل زوم در دوران شـ ــن دلیـ همیـ
ـــازمان  ـــا س ـــید؛ ام ـــوش درخش ـــینی خ ـــه نش خان
اف بـــی آی، از بیشـــتر شـــدن آمـــار هـــک 
تماس هـــای تصویـــری زوم خبـــر داد و ایـــن 
ـــرده  ـــران ک ـــران را نگ ـــه کارب ـــت ک ـــی اس موضوع

اســـت.
ـــری  ـــای تصوی ـــا در تماس ه ـــات م ـــی اوق گاه
اتصـــال دوربیـــن خـــود را از دســـت می دهیـــم 
ـــود؛  ـــع می ش ـــا قط ـــر اعض ـــا دیگ ـــا ب ـــاط م و ارتب
ـــال  ـــا فع ـــت م ـــان اکان ـــا همچن ـــرای آنه ـــی ب ول
اســـت. در ایـــن صـــورت تمـــاس تصویـــری 
ــازی  ــای مجـ ــت. در فضـ ــده  اسـ ــا هـــک شـ مـ
ــان  ــواره رخ داده و همچنـ ــکات همـ ــن مشـ ایـ
می دهنـــد بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد هوشـــیارتر 
ـــما  ـــی« ش ـــا زندگ ـــه »ایرن ـــم. در ادام ـــل کنی عم
ـــای  ـــک تماس ه ـــری از ه ـــد راه جلوگی ـــا چن را ب

ــد. ــنا می کنـ ــری زوم آشـ تصویـ

 قبل از جلسات آنالین تنظیمات اتاق 
انتظار خود را فعال کنید

ــاق  ــات زوم اتـ ــن تنظیمـ ــمت پاییـ  در قسـ
ـــاس  ـــل از تم ـــد و قب ـــال کنی ـــود را فع ـــار خ انتظ
تصویـــری بـــا دیگـــر اعضـــا چـــت کنیـــد. ایـــن 
ـــود. ـــد می ش ـــران تایی ـــور دیگ ـــدق حض ـــه ص گون

 حواستان به پشت سرتان باشد
گاهـــی اوقـــات در جایـــی می نشـــینید کـــه 
اطاعـــات خصوصـــی و محرمانـــه شـــما فـــاش 
می شـــود. هکرهـــا دزد اطاعـــات هســـتند و 
در ایـــن صـــورت شـــما خودتـــان را در معـــرض 
ــد.  ــرار می دهیـ ــات قـ ــتر اطاعـ ــرقت بیشـ سـ
ــا  ــرده یـ ــک پـ ــر، یـ ــت سـ ــت پشـ ــر اسـ بهتـ
ـــی  ـــات خصوص ـــا اطاع ـــد ت ـــاده باش ـــواری س دی
ـــه   ـــه خان ـــواده و نقش ـــای خان ـــس اعض ـــد عک مانن

خـــود را بـــه کســـی ندهیـــد.

 پسورد تماس تصویری
 خود را به کسی ندهید

شناســـه تمـــاس خـــود را در اختیـــار کســـی 
ـــات و  ـــا کلم ـــود و اعض ـــن خ ـــد و بی ـــرار ندهی ق
کـــد احـــراز هویتـــی را تعییـــن کنیـــد کـــه در 
طـــول جلســـات چنـــد بـــار آن را بـــا یکدیگـــر 

چـــک کنیـــد.

 اطالعات و محتوای تماس تصویری خود 
را در فضای مجازی به اشتراک نگذارید

ــود  ــری خـ ــاس تصویـ ــروه و تمـ ــک گـ لینـ
اشـــتراک  بـــه  اجتماعـــی  درشـــبکه های  را 
نگذاریـــد و اگـــر بـــرای کســـی خواســـتید 
ـــن کار  ـــک ای ـــل و پبام ـــق ایمی ـــتید از طری بفرس

ــد. ــام دهیـ را انجـ

 از مرورگر وب برای وارد شدن
 به حساب کاربری خود اقدام کنید

 نه اپلیکیشن
ــت  ــا امنیـ ــی بـ ــراری تماس هایـ ــرای برقـ بـ
ــا  ــوید و در آنجـ ــایت زوم شـ ــتر، وارد وبسـ بیشـ

لـــوگ ایـــن کنیـــد.

هیچ یک از اعضا نباید تغییر نام بدهند
ـــم  ـــه اس ـــد ک ـــی باش ـــد همان ـــی بای ـــر کس ه
ـــتفاده  ـــتعار اس ـــم مس ـــر اس ـــی اش اســـت و اگ واقع

می کنـــد دیگـــر آن را تغییـــر ندهـــد.

اعضا را حذف کنید
ـــه  ـــد ک ـــش آم ـــکلی پی ـــی مش ـــرای کس ـــر ب اگ
حاکـــی از هـــک شـــدن او بـــود یـــا بـــه امانـــت داری 
ـــذف  ـــروه او را ح ـــد از گ ـــک داری ـــات او ش اطاع
کنیـــد و بـــرای جلســـه ی جدیـــد مجـــدد او را 

ـــد. ـــه کنی اضاف

تنظیمات صفحه  مشترک
ــا  ــروه یـ ــن گـ ــه ادمیـ ــوید کـ ــن شـ مطمئـ
کســـی کـــه گـــروه را تشـــکیل داده اســـت 
تمـــاس تصویـــری را برقـــرار می کنـــد و در 
تمـــاس تصویـــری حضـــور دارد. بـــه تنظیمـــات 
برویـــد ســـپس بـــه گزینـــه  صفحـــه مشـــترک 
ـــه و  ـــرفته رفت ـــات پیش ـــه تنظیم ـــپس ب ـــد س بروی

ــان را فعـــال کنیـــد. گزینـــه ی فقـــط میزبـ
منبع: ایرنا زندگی

AFC به دنبال برگزاری انتخابی
 جام جهانی به میزبانی یک کشور

کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا قصـد دارد کـه ادامـه بـازی هـای انتخابی 
جـام جهانـی ۲۰۲۲ و جـام ملـت هـای آسـیا ۲۰۲۳ را بـه میزبانـی یـک 

کشـور برگـزار کند. 
بـه گـزارش ایسـنا، بـازی هـای انتخابـی جـام جهانـی ۲۰۲۲ در قـاره 

آسـیا بـه خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا بـه تعویـق افتاد.
باتوجـه بـه ادامـه ویـروس کرونـا و محدویـت هایـی کـه کشـورها در 
مرزهـای خـود بـه وجـود آورده انـد کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا در حـال 

بررسـی برگـزاری ادامـه بـازی هـا بـه میزبانـی یک کشـور اسـت.
بـرای بـه وجـود آوردن چنیـن شـرایطی بایـد ابتـدا فیفا مجـوز الزم را 
بدهـد و بـه همیـن خاطـر AFC در حال مشـورت کـردن با فیفا اسـت تا 

بـه جمع بنـدی نهایی برسـد.
سـایت اسـتاد الدوحـه نوشـت کـه AFC برگـزاری ادامـه بـازی های 
انتخابـی جـام جهانـی ۲۰۲۲ و جـام ملـت هـای آسـیا ۲۰۲۳ بـه صـورت 
سیسـتم تجمعـی )بـه میزبانـی یـک کشـور(  را بهتریـن راه حـال بـرای 

شـرایط کنونـی کرونایـی مـی داند.
سـایت اسـتاد الدوحـه قطـر در ادامه گزارش خود نوشـت کـه به وجود 
آوردن چنیـن شـرایطی باعـث می شـود تا کشـورهای عضو کنفدراسـیون 

فوتبـال آسـیا بتواننـد لیگ هـای محلی خـود را هم برگـزار کنند.
قطعـا ایـن تصمیـم بـه سـود فوتبـال ایـران نخواهد بـود؛ چرا کـه تیم 
ملـی فوتبـال ایـران در دور رفـت برابـر دو تیم عـراق و بحرین کـه مهمان 
بـود تـن بـه شکسـت داد و امید زیـادی دارد که بـا میزبانی از هـر دو تیم 
در آزادی شکسـت دور رفـت را جبران و وضعیتـش را در جدول رده بندی 

بهتـر کند.
AFC بـا آن کـه کرونـا هنـوز از بیـن نرفته اسـت امـا اصـرار دارد که 
لیـگ هـای مختلـف در این قـاره برگزار شـوند تا زمینـه بـرای ادامه لیگ 

قهرمانـان آسـیا هم مهیا شـود.

همه چیز روی هوا 

شــیوع ویــروس کرونــا موجــب شــده تــا برگــزاری مســابقات والیبــال 
جــام واگنــر در هالــه ای از ابهــام قــرار بگیــرد. 

بــه گــزارش فــارس، شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر جهــان موجــب 
شــد تــا مســابقات ورزشــی یکــی پــس از دیگــری لغــو شــود. بعــد از بــه 
تعویــق افتــادن رقابت هــای المپیــک توکیــو، روز گذشــته اعــام شــد کــه 
ــال هــم امســال برگــزار نخواهــد شــد. رقابت هــای لیــگ ملت هــای والیب

ــه از  ــا ک ــن رقابت ه ــن دوره ای ــود هجدهمی ــرار ب ــن راســتا ق در همی
۱۹ تــا ۲۱ تیــر مــاه ۹۹ در شــهر کراکــوف برگــزار شــود کــه مســئوالن 
ــال  ــیده اند. امس ــی نرس ــدی نهای ــه جمع بن ــوص ب ــن خص ــوز در ای هن
قــرار بــود تیم هــای ایــران، تونــس، آرژانتیــن و لهســتان در ایــن 

ــد. ــدا کنن ــور پی ــابقات حض مس
بـه نظـر می رسـد غیـر از کرونـا دالیـل دیگری هم وجود داشـته باشـد 
کـه حداقـل ایـران از حضـور در این مسـابقات انصراف دهـد و آن هم عدم 
تعییـن تکلیف سـرمربی اسـت. اگر ایران تـا آن زمان تکلیـف نیمکت خود 

را مشـخص نکنـد شـرایط حضورش در جام واگنر سـخت خواهد شـد.
ــاله از  ــر س ــال ۲۰۰۳ ه ــر« از س ــرت واگن ــال »هوب ــابقات والیب مس
ســوی بنیــاد هوبــرت واگنــر بــرای بزرگداشــت بازیکــن و مربــی پیشــین 
ــال  ــام والیب ــب ن ــرح و صاح ــم مط ــور ۴ تی ــا حض ــتان، ب ــال لهس والیب
ــار  ــون ۸ ب ــتانی ها تاکن ــود. لهس ــزار می ش ــور برگ ــن کش ــان در ای جه
ــت  ــل توانس ــم برزی ــته ه ــال گذش ــدند. س ــابقات ش ــن مس ــان ای قهرم

ــد. ــب کن ــی را کس ــوان قهرمان عن
تیــم ملــی والیبــال ایــران پیــش از ایــن نیــز ســه بــار بــه جــام واگنــر 
ــا  ــن رقابت ه ــال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ در ای ــه در س ــود ک ــوت شــده ب دع

شــرکت کــرد امــا در ســال ۲۰۱۷ ایــن دعــوت را نپذیرفــت.

استعفای »محمد بنا« تکذیب شد 

ــایعات  ــوان ش ــچ عن ــه هی ــت: ب ــتی گف ــیون کش ــخنگوی فدراس س
ــدارد.  ــا صحــت ن مطــرح شــده در خصــوص قطــع همــکاری محمــد بن
ــدن  ــرح ش ــال مط ــه دنب ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
چرخــه انتخابــی تیــم ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی غامرضــا محمــدی در 
جلســه ای بــا مســئوالن فدراســیون کشــتی بــه صــورت رســمی مخالفــت 
خــود را بــه برخــی جزئیــات اعــام کــرد، امــا محمــد بنــا بــا ســکوتی کــه 
ــا ایــن مضمــون  داشــت و متعاقــب آن پیامــی کــه در فضــای مجــازی ب
ــه  ــن هیچکــدام« ب ــه و رفت ــدن بهان ــد، مان ــل می خواه ــدن دلی ــه »آم ک
ــام  ــمی اع ــر رس ــورت غی ــه ص ــود را ب ــت خ ــت مخالف ــتراک گذاش اش
نمــود و همیــن موضــوع، شــایعاتی را مبنــی بــه جدایــی او از ســرمربیگری 

تیــم ملــی بوجــود آورد.
ــیون  ــخنگوی فدراس ــی س ــم امام ــد ابراهی ــاس محم ــن اس ــر همی ب
ــایعات  ــن ش ــدازه ای ــه ان ــا چ ــه ت ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــتی در پاس کش
ــدارد و آن  ــر صحــت ن ــن خب ــوان ای ــچ عن ــه هی درســت اســت گفــت: ب
ــت و  ــتی اس ــرمایه های کش ــزو س ــا ج ــد بن ــم. محم ــب می کن را تکذی

ــود. ــد ب ــی خواه ــم مل ــت تی ــان در خدم همچن
وی تصریــح کــرد: بــه زودی در جلســه ای کــه بــا محمــد بنــا خواهیــم 
ــادل  داشــت در خصــوص مباحــث پیرامــون کشــتی فرنگــی بحــث و تب
ــی  ــدی کل ــع بن ــک جم ــه ی ــت ب ــا در نهای ــرد ت ــی گی ــورت م ــر ص نظ

برســیم.
ســخنگوی فدراســیون کشــتی خاطرنشــان کــرد: هنــوز چرخــه 
انتخابــی تیــم ملــی کشــتی نهایــی نشــده و مــا پس جلســات کارشناســی 
بیشــتر بــا افــراد اهــل فــن و البتــه نظــر ســرمربیان تیم هــای ملــی آن را 

بــه صــورت رســمی ابــاغ خواهیــم کــرد.
ــتی  ــیون کش ــس فدراس ــر رئی ــا دبی ــرد: علیرض ــد ک ــی در تاکی امام
ــرای آن  ــا در اج ــود، ام ــل ش ــذاری تام ــد در قانون گ ــت بای ــد اس معتق

ــرج داد. ــه خ ــرعت ب ــد س بای

هــای  انجمــن  هیــأت  جدیــد  رئیــس 
ــک  ــودن ت ــذاب ب ــه ج ــاره ب ــا اش ــی ب ورزش
بــه تــک رشــته هــای موجــود در ایــن هیــأت 
گفــت: متاســفانه از طریــق رســانه هــا طــوری 
ــال  ــه ورزش در فوتب ــده ک ــا ش ــردم الق ــه م ب
ــم رشــته  ــا قصــد داری خاصــه مــی شــود و م
ــی  ــتر معرف ــأت را بیش ــن هی ــج ای ــای مهی ه

ــم.  نمائی
علــی حســن پــور گزارشــگر و مجــری 
ــامی  ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــی ص ورزش
ایــران کــه بــه تازگــی بــه عنــوان رئیــس هیأت 
انجمــن هــای ورزشــی آذربایجــان شــرقی 
انتخــاب گردیــده بــا حضــور در دفتــر روزنامــه 
ــه  ــأت ب ــود در هی ــای موج ــته ه ــورد رش درم
گفــت و گــو پرداختــه و اظهــار داشــت: هیــأت 
انجمــن هــای ورزشــی متشــکل از رشــته هــای 
ــدام  ــه هرک ــاوت اســت ک ــج و متف بســیار مهی
ــت  ــی در جه ــیار باالی ــیل بس ــا پتانس از آن ه
رشــد و شــکوفایی دارنــد، ایــن هیــأت ورزشــی 
را مــی تــوان بــه نوعــی یــک ســازمان تربیــت 

ــد. ــی کوچــک نامی بدن
ــا  ــی ب ــای ورزش ــن ه ــأت انجم ــس هی رئی
بیــان اینکــه فراوانــی رشــته هــا در هیــأت زیــاد 
ــدف  ــه ه ــش جامع ــث افزای ــن باع ــوده و ای ب
ــا نیــز مــی گــردد عنــوان کــرد: بســیاری از  م
جوانــان مــی تواننــد جــذب رشــته هــای جذاب 
ــفانه  ــا متاس ــوند ام ــی ش ــای ورزش ــن ه انجم
رســانه هــا طــوری القــا کــرده انــد کــه معنــای 
ورزش در فوتبــال خاصــه مــی شــود، مــا ایــن 
ــادی  ــدار زی ــال طرف ــه فوتب ــم ک ــول داری را قب
ــد فوتبالیســت  ــی توانن ــا همــه م ــی آی دارد ول
شــوند یــا اینکــه آیــا همــه در فوتبــال اســتعداد 

ــد؟ دارن
ــزی در جهــت  ــه برنامــه ری ــا اشــاره ب وی ب

تــک محــوری کــردن شهرســتان هــا گفــت: بــه 
دلیــل تنــوع رشــته هــا اگــر بخواهیــم همــه ی 
ــای  ــتان ه ــی را در شهرس ــای ورزش ــته ه رش
اســتان فعــال نمائیــم احتمــاال نتیجــه مطلوبــی 
دریافــت نخواهیــم کــرد چــون زیرســاخت 
ــم  ــم و چش ــار نداری ــبی در اختی ــای مناس ه
ــا را  ــتان ه ــه شهرس ــن اســت ک ــان برای اندازم
ــرای مثــال همانطــور  تــک محــوری نمائیــم، ب
ــواب  ــه ج ــتان مراغ ــپکتاکرا در شهرس ــه س ک
داده رشــته ای کــه زیــر ســاخت هــای آن 
را  باشــد  نظــر  مــورد  مناســب شهرســتان 

ــم. ــاب کنی انتخ
حســن پــور ادامــه داد: متاســفانه در بحــث 
ــف  ــرد ضعی ــا عملک ــتان ه ــازی شهرس فعالس
ــدارد  ــوده و امــروز وضعیــت جالبــی وجــود ن ب
ــد  ــای بلن ــه ه ــا برنام ــاس ب ــن اس ــر ای ــه ب ک
مــدت در راســتای فعالســازی و اســتعداد یابــی 

ــرد. ــم ک ــاش خواهی ــزی و ت ــه ری برنام

رئیــس جدیــد هیــأت انجمــن های ورزشــی 
آذربایجــان شــرقی اضافــه کــرد: همانطــور کــه 
ــی  ــته ورزش ــأت ۲۰ رش ــن هی ــد ای ــی دانی م
دارد کــه متاســفانه ۵ رشــته از آنــان در اســتان 
مــا فعــال نمــی باشــند، بــرای مثــال در رشــته 
ــال دســتی  ــان فوتب ــا هم ــز ی ــال روی می فوتب
ــی االن  ــی بازیکــن داشــتیم ول ــم مل ــا در تی م

اینچنیــن نیســت.
ــر  ــی مختص ــتا و گزارش ــن راس وی در همی
ــریح  ــی تش ــأت ورزش ــن هی ــای ای ــته ه از رش
ــک  ــم از کی ــی اع ــای رزم ــرد: در ورزش ه ک
بوکســینگ واکــو یــا همــان تنهــا کیــک 
بوکســینگ رســمی بیــن المللــی، مــوی تــای و 
رزم ســلطان فعالیــت داریــم، در ورزش راگبــی 
ــم  ــده و تی ــام ش ــی انج ــیار خوب ــات بس اقدام
آذربایجــان شــرقی در ســطح کشــوری حــرف 
ــد  ــم چن ــی ه ــم مل ــد و در تی ــی زن اول را م
ــب  ــم نائ ــل ه ــال قب ــه س ــم ک ــن داری بازیک

قهرمــان شــدند و قطعــا ایــن رشــته را حمایــت 
خواهیــم کــرد تــا ان شــاهلل در ســال هــای آتــی 

ــد. ــود کنن ــی را از آن خ ــوان قهرمان عن
ــه  ــه داد: در کمیت ــور ادام ــن پ ــی حس عل
هایــی مثــل ســپکتاکرا و دارت از قبــل برنامــه 
ــن  ــود و ای ــی انجــام شــده ب ــزی هــای خوب ری
رونــد ادامــه دارد و تنهــا نیــاز ایشــان حمایــت 
ــد  ــب نماین ــج را کس ــن نتای ــا بهتری ــت ت اس
کــه در همیــن راســتا ســالن اختصاصــی دارت 
در مجموعــه کوثــر بــا همــکاری جنــاب آقــای 
ــودی در  ــب مقص ــاج حبی ــاج و ح ــر بهت دکت

ــت. ــداث اس ــرف اح ش
مجــری ورزشــی صــدا و ســیما آذربایجــان 
ــور  ــه تازگــی رشــته هــای فل ــزود: ب شــرقی اف
ــیایی  ــای آس ــازی ه ــپکتاکرا وارد ب ــال و س ب
شــدند، چنــد رشــته بســیار جــذاب داریــم کــه 
یکــی از آن هــا پارکــور اســت و در تــاش 
ــرای ورزشــکاران  ــور ب ــه پارک ــه خان ــرای تهی ب
ــت  ــام جه ــه ن ــم ب ــته ای داری ــتیم، رش هس
یابــی کــه یکــی از ورزش هــای المپیــک ســیزم 
)المپــک ارتــش هــای جهــان( اســت و در 
ــج  ــی مهی ــابقه تلویزیون ــک مس ــه ی صــدد تهی

ــتیم. ــته هس ــن رش ــرای ای ب
ــای  ــرد: در ورزش ه ــه ک ــا اضاف وی در انته
ــفانه  ــا متاس ــم ام ــایت داری ــد س ــی چن هوای
فقــط یکــی از آنــان فعــال مــی باشــد و 
اولویــت اول مــا راه انــدازی ســایت هــای 
ــی مثــل  ــرواز مــی باشــد، در ورزش هــای آب پ
ــم  ــت داری ــوج ســواری و جــت اســکی فعالی م
ــه خاطــر اقلیــم ایــن منطقــه آن طــور  ــی ب ول
ــد و شــاید نمــی توانیــم توســعه پیــدا  کــه بای
کنیــم و همچنیــن بــرای رشــته هــای بیســبال 
ــه ان  ــم ک ــی داری ــه های ــز برنام و کیریکــت نی

ــد.  ــد ش ــرا خواهن ــاهلل اج ش

سـرمربی فصـل گذشـته تیـم فوتسـال شـهروند سـاری گفت: 
دوسـت دارم خـارج از ایـران مربیگـری کنـم امـا نـه شـتابزده و 

بـه هـر قیمتی.
بـه گـزارش مهـر، رضا لـک دربـاره مذاکراتی که با تیـم ملی و 
تیـم وامـوس اندونزی بـرای مربیگری داشـت و به نتیجه نرسـید، 
گفـت: تیـم ملی اندونـزی یک مربـی ژاپنی دارد که تـا پایان جام 
ملت هـا بـا آنهـا قـرارداد دارد. فعـًا کـه ایـن رقابت هـا بـه تعویق 

افتـاد و مذاکـرات هـم بـه بعد از جـام ملت ها موکول شـد.
واموس دنبال قرارداد چندماهه بود

وی ادامـه داد: بـا تیـم وامـوس هـم در حال مذاکـره بودیم که 
اختافاتـی بـا هـم داشـتیم. لیـگ اندونزی کوتـاه و ۴ ماهه شـده 
اسـت. آنهـا می خواسـتند بـا من قـراردادی بـرای نیم فصـل امضا 
کننـد کـه مخالفـت کـردم و گفتـم قـراردادی کـه می بنـدم یک 
فصـل و نیـم خواهـد بـود. در همیـن صحبت هـا بودیم کـه کرونا 

آمـد و همـه چیز تعطیل شـد.
نمی خواهم شتابزده تصمیم بگیرم

سـرمربی فصـل گذشـته تیم فوتسـال شـهروند سـاری درباره 
اینکـه چقـدر تمایـل دارد خـارج از ایـران کار مربیگـری را ادامـه 
بدهـد؟ تاکیـد کرد: دوسـت دارم تجربـه کار در خـارج از ایران را 
هـم داشـته باشـم ولـی نـه شـتابزده. می خواهـم هرکجـا هسـتم 

تأثیرگـذار باشـم. ایران صاحب فوتسـال آسـیا و تیـم اول این قاره 
اسـت. در دنیـا هـم جـزو سـه، چهار تیـم برتـر هسـتیم. بنابراین 

نیازی نیسـت شـتابزده عمـل کنم.
واموس می خواست فیفا طرف اختالفمان نباشد

لـک خاطرنشـان کـرد: مـن روی کادر فنـی و عواملـی هم که 
قـرار اسـت با خودم به یک تیم ببرم، حسـاس هسـتم. مسـئوالن 
تیـم وامـوس آدم هـای زرنگـی بودنـد. مـن روی متـون و بندهای 
قـرارداد ریـز شـدم. مثـًا دوسـت داشـتم مرجـع رسـیدگی بـه 
در  می خواسـتند  آنهـا  ولـی  باشـد  فیفـا  احتمالی مـان  اختـاف 
ایـن بنـد، فدراسـیون اندونـزی به جای فیفا قید شـود. مشـخص 
اسـت کـه فدراسـیون این کشـور در صـورت اختاف، طـرف آنها 

می گیرنـد. را 
جزو تیم های جوان لیگ بودیم

وی در بخـش دیگـری از صحبت هایـش بـا اشـاره بـه عملکرد 
تیـم شـهروند در فصل گذشـته مسـابقات لیگ برتر گفـت: از روز 
اول کـه بـه تیـم شـهروند رفتـم، بـر اسـاس دیدگاهـم تغییراتـی 
زیـادی در تیـم رقم زدم. می دانسـتم کار سـختی دارم. مـا تقریباً 
جوان تریـن تیـم لیـگ بودیـم و حتـی چنـد بازیکنمـان تجربـه 
بـازی در لیـگ برتـر را نداشـتند. در نهایـت جـزو چهـار تیـم 
بـاالی جـدول قـرار گرفتیـم و راهی پلـی آف شـدیم؛ هرچند که 

می شـد در ایـن مرحله هم عملکرد بهتری داشـته باشـیم. در کل 
مجموعـه باشـگاه و هـواداران از شـرایط تیـم راضـی بودند.

بازی در سالن حسینی به خودمان آسیب می زند
سـرمربی فصـل گذشـته تیـم شـهروند با بیـان اینکـه از کار در 
ایـن تیـم تجربـه ارزشـمندی دارد، درباره مشـکات زمین سـاری 
هـم گفـت: تیم شـهروند از نظر تماشـاگر اسـتثنایی اسـت. شـاید 
بعـد از هـر بـازی خانگی نزدیک به یک سـاعت در سـالن می ماندم 
و نظر تماشـاگران را می شـنیدم. البته شـاید بگویند بازی در سالن 
رسـول حسـینی بـا فشـار تماشـاگران بـه نفـع شـهروند اسـت اما 
واقعیتـش این اسـت که تمریـن در یک زمین اسـتاندارد و بازی در 
آن سـالن بیشـتر به خودمان آسـیب می زند. شـک ندارم حتی اگر 
سـالن بزرگ تـری هـم بـرای بازی هـای شـهروند در نظـر بگیرنـد، 

بازهـم بـه خاطـر شـور و هیجان تماشـاگران پر می شـود.
مشکلی بابت ادامه همکاری با شهروند نیست

لـک در پایـان درباره احتمـال تمدید قراردادش با تیم شـهروند 
تاکیـد کـرد: مـن بـا آقـای نجاریـان مدیرعامـل باشـگاه دوسـت 
هسـتم و مرتـب بـا هـم صحبـت می کنیم. مشـکلی بابـت حضورم 
در شـهروند نیسـت و باشـگاه هـم عاقـه منـد اسـت کـه در ایـن 
تیـم کار کنـم. خـودم هـم محیـط شـهر و باشـگاه را دوسـت دارم 
ولـی هنـوز تصمیم نگرفتـه ام و صحبت هایمان جدی نبوده اسـت.

ــال  ــی در فوتس ــیوه مدیریت ــت: ش ــال گف ــوت فوتس پیشکس
غلــط اســت چــرا کــه ســبب شــده باشــگاه ها و بخــش خصوصــی 
ــرای تیــم داری نداشــته باشــد. حیــف اســت شــهری  انگیــزه ای ب
پــر از اســتعداد ماننــد تهــران، در لیــگ برتــر بــدون تیــم باشــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »امیــر شمســایی« در مــورد حضــور نداشــتن 
تیم هــای تهرانــی در لیــگ برتــر، اظهــار داشــت: متاســفانه شــیوه 
مدیریتــی مســووالن در قبــال باشــگاه ها و شــرکت های خصوصــی 
ــت  ــح نیس ــد صحی ــال را دارن ــرمایه گذاری در فوتس ــد س ــه قص ک
و بــه گونــه ای تصمیم گیــری می کننــد کــه باشــگاه ها هیــچ 

انگیــزه ای بــرای تیــم داری نداشــته باشــند.
ــر  ــگ برت ــد در لی ــه می خواه ــی ک ــش  خصوص ــزود: بخ وی اف
تیــم داری کننــد، بایــد از ایــن کار ســود ببرنــد وگرنــه هیــچ 
ــد.  ــه کن ــت در ورزش هزین ــدون منفع ــد ب ــرمایه گذاری نمی آی س
پیــش از ایــن قانونــی بــود کــه کســانی کــه در ورزش ســرمایه گذاری 
ــم زود  ــون ه ــا آن قان ــدند ام ــاف می ش ــات مع ــد، از مالی می کردن
ــرکت ها و  ــرای ش ــزه ای ب ــچ انگی ــر هی ــاال دیگ ــد و ح ــته ش برداش

ــت. ــی نیس ــای خصوص بخش ه
ــیاری  ــد بس ــم می توان ــده ه ــش زن ــه داد: پخ ــایی ادام شمس

از ســرمایه گذاران را بــرای ورود بــه ورزش ترغیــب کنــد امــا 
ــود  ــش ش ــون پخ ــش در تلویزی ــد بازی های ــه می خواه ــی ک تیم
ــه  ــد و ب ــاق بیافت ــن اتف ــا ای ــد ت ــت کن ــه ای پرداخ ــد هزین بای
ــزه  ــد و انگی ــزده می کن ــا را دل ــم آنه ــون ه ــن قان ــع ای ــور قط ط
ــا  ــه تیم ه ــت ب ــت اس ــرد. درس ــن می ب ــرمایه گذاری را از بی س
ــد از  ــل می توان ــده حداق ــش زن ــا پخ ــد ام ــش نمی دهن ــق پخ ح

ــد. ــد باش ــرمایه گذاران مفی ــرای س ــی ب ــاظ تبلیغات لح
پیشکســوت فوتســال و فوتبــال ایــران همچنیــن گفــت: یکــی 

ــکات  ــال،  مش ــرمایه گذار در فوتس ــود س ــای نب ــر از علت ه دیگ
ــرکت ها را  ــا و ش ــه کارخانه ه ــان هم ــه گریب ــت ک ــادی اس اقتص
گرفتــه و آن هــا در ایــن شــرایط اصــا بــه تیــم داری فکــر نمی کنند. 
ــم فوتســال در  ــود تی ــدا نیســت و نب ــش پی ــدا و انتهای ــران ابت ته
تهــران بــه چشــم خیلی هــا نمی آیــد و بــرای آنهــا هیــچ اهمیتــی 
ــر از تیــم داری  ــه مراتــب راحت ت ــدارد. تیــم داری در شهرســتان ب ن
در تهــران اســت چــرا کــه در برخــی از تیم هــا در شهرســتان، کل 
شــهر از آن باشــگاه حمایــت می کنــد، امــا در تهــران هیــچ کســی 

انتظــار نــدارد تــا از جایــی حمایــت شــود.
شمســایی در مــورد تیــم داری اســتقال و پرســپولیس در 
ــال  ــم فوتس ــن در تی ــه م ــی ک ــرد: زمان ــان ک ــال خاطرنش فوتس
ــه  ــاگر ب ــزار تماش ــدار ۲ ه ــر دی ــردم در ه ــازی می ک ــتقال ب اس
ســالن می آمــد و یــادم اســت در مســابقات جــام رمضــان اســتقبال 
بیشــتر می شــد و ۱۵ هــزار نفــر بــه ســالن آزادی می آمدنــد. ایــن 
اســتقبال جمعیــت هــم انگیــزه و هــم خیلــی نــکات مثبــت دیگــر 
بــه همــراه خــودش داشــت.  نظــرم ایــن اســت کــه اگــر اســتقال 
و پرســپولیس بــه فوتســال بیاینــد، دوبــاره فوتســال تهــران رونــق 
تهــران  برمی گــردد.  اوج خــودش  روزهــای  بــه  و  می گیــرد 
ــران اســت و بســیاری از بازیکنــان  ــگاه فوتســال در ای هنــوزم پای
ــد و  ــی می کنن ــهر زندگ ــن ش ــته در ای ــن رش ــوتان ای و پیشکس
حیــف اســت شــهری پــر از اســتعداد ماننــد تهــران، در لیــگ برتــر 

بــدون تیــم باشــد.

ـــا کمـــان و دو  ـــدازی ب ـــر ان ـــأت تی رئیـــس هی
ـــدی  ـــز تولی ـــی از مرک ـــئولین ورزش ـــن از مس ت
ـــان  ـــان آذربایج ـــا کم ـــدازی ب ـــر ان ـــزات تی تجهی
شـــرقی کـــه در صـــورت حمایـــت از ســـوی 
مســـئولین مـــی توانـــد کشـــور را بـــه یکـــی 
ــل  ــوالت تبدیـ ــن محصـ ــدگان ایـ از صادرکننـ

ـــد.  ـــد کردن ـــد، بازدی نمای
ـــادی  ـــر قب ـــا، دکت ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
کمـــان  بـــا  تیرانـــدازی  هیـــأت  رئیـــس 
ــدا  ــای الفـ ــراه آقـ ــرقی بهمـ ــان شـ آذربایجـ
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــا، س ـــارکت ه ـــور مش ـــر ام مدی
و اقتصـــاد ورزش اداره کل اســـتان و مهنـــدس 
ــز از  ــأت تبریـ ــس هیـ ــامی رئیـ ــقای اسـ سـ
ـــان  ـــدازی باکم ـــزات تیران ـــد تجهی ـــز تولی مرک

هیـــات اســـتان بازدیـــد نمودنـــد.
در ایـــن بازدیـــد کـــه جهـــت بررســـی 
وضعیـــت ایـــن مرکـــز و کمـــک بـــه ارتقـــاء 
ــش  ــعار جهـ ــاختن شـ ــی سـ ــد و عملـ تولیـ
تولیـــد در رشـــته تیرانـــدازی باکمـــان انجـــام 

ـــان  ـــک اداره کل ورزش و جوان ـــر کم ـــت، ب گرف
اســـتان مبنـــی بـــر تامیـــن ســـرمایه اولیـــه 
جهـــت راه انـــدازی خـــط تولیـــد محصـــوالت 

پیشـــرفته تاکیـــد گردیـــد. 

الزم بذکـــر اســـت کـــه مرکـــز تولیـــد 
تجهیـــزات تخصصـــی تیرانـــدازی باکمـــان 
ـــان  ـــت مربی ـــور و فعالی ـــا حض ـــتان ب ـــات اس هی
ــات، راه  ــوان هیـ ــه و جـ ــان نخبـ و کارشناسـ

انـــدازی شـــده و تولیـــدات ایـــن مرکـــز، 
ـــت  ـــی کیفی ـــای ارزیاب ـــت ه ـــد تس ـــته ان توانس

را بـــه خوبـــی پشـــت ســـر گذارنـــد. 
در ایـــن مرکـــز ریلیـــزر کمـــان کامپونـــد، 
ـــرکت  ـــار ش ـــه در انحص ـــر ک ـــتابایزر و پانگ اس
ـــی  ـــد م ـــوده، طراحـــی و تولی ـــی ب ـــای امریکای ه

ـــردد. گ
محمدعلـــی عوامـــل و صـــادق بکتـــاش دو 
تـــن از مربیـــان فعـــال و خـــاق اســـتان کـــه 
مســـئولیت ایـــن مرکـــز را بـــر عهـــده دارنـــد 
ضمـــن تشـــریح تجهیـــزات تولیـــدی در ایـــن 
مرکـــز اظهـــار داشـــتند در صـــورت حمایـــت اداره 
کل ورزش و جوانـــان و فدراســـیون تیرانـــدازی بـــا 
ـــای  ـــد قبضـــه ه ـــوان تولی ـــز ت ـــن مرک ـــان، ای کم
حرفـــه ای کمـــان ریکـــرو بـــا قابلیـــت رقابـــت بـــا 
ـــره  ـــکا و ک ـــد آمری ـــه ای تولی ـــای حرف ـــان ه کم
جنوبـــی را دارا مـــی باشـــد و مـــی توانـــد در 
ـــران  ـــازار ای ـــاز ب ـــا نی ـــه تنه ـــک ن ـــده ای نزدی آین
را تامیـــن نمـــوده و از خـــروج ارز جلوگیـــری 
ـــورهای  ـــه کش ـــادرات ب ـــوان ص ـــه ت ـــد، بلک نمای
ـــز  ـــاز را نی ـــه قفق ـــزر و منطق ـــای خ ـــوزه دری ح

دارد.

ورزش فقط فوتبال نیست

شتابزده تصمیم نمی گیرم؛
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اوقات شرعی شهر تهران

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس مــی 
ــی  ــرای درج آگه ــخصی ب ــایت مش ــر س ــد، اگ گوی
فــروش خــودرو طراحــی شــود و فروشــندگان 
و  نــام  ثبــت  آن  در  احــراز هویــت  بــا  واقعــی 
خــودروی خــود را بــه فــروش رســانند، هیــچ یــک از 

سوءاســتفاده های فعلــی صــورت نمــی گیــرد. 
ــبحانی  ــی س ــت، رمضانعل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــر عض ف
ــه  ــت: اگرچ ــازار، گف ــودرو در ب ــی خ ــاره گران درب
افزایــش  گذشــته  ماه هــای  طــی  خودروســازان 
قیمتــی نداشــتند، امــا ســوداگران بــا قیمــت ســازی 
در فضــای مجــازی بــازار را بــه دســت گرفتــه 
ــم  ــازار حاک ــر ب ــود را ب ــر خ ــای مدنظ ــت ه و قیم

ــد. کردن
نماینــده مــردم ســبزوار، جغتــای، جویــن و 
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــاب در مجل خوش
ــی  ــای اینترنت ــایت ه ــر س ــارت ب ــرورت نظ ــه ض ب
بــه منظــور جلوگیــری از قیمــت ســازی در فضــای 
ــرای درج  ــزود: اگــر ســایت مشــخصی ب مجــازی، اف
آگهــی فــروش خــودرو طراحــی شــود و فروشــندگان 
و  نــام  ثبــت  آن  در  احــراز هویــت  بــا  واقعــی 
خــودروی خــود را بــه فــروش رســانند، هیــچ یــک از 
ــن  ــرد، ای ــی صــورت نمــی گی سوءاســتفاده های فعل
در حالــی اســت کــه در شــرایط کنونــی ســوداگران 
ــای  ــی ه ــراد و درج آگه ــردن اف ــگ ک ــا هماهن ب
ــی،  ــه راحت ــاال ب ــیار ب ــای بس ــا قیمت ه ــروش ب ف

ــد. ــی کنن ــران م ــودرو را گ خ

وی کــم بــودن تولیــد نســبت بــه تقاضــا را یکــی 
ــازار دانســت و  دیگــر از دالیــل گرانــی خــودرو در ب
افــزود: ســرازیر شــدن نقدینگــی موجــود در جامعــه 
ــازار خــودرو موجــب شــده، خــودرو از  ــه ســمت ب ب
ــه کاالی ســرمایه ای تبدیــل شــود  کاالی مصرفــی ب
در نتیجــه حجــم تقاضــا و بــه تبــع آن قیمــت 

خــودرو افزایــش یافتــه اســت.

ضرورت معرفی خودروی جایگزین پراید
ــای  ــی از بازاره ــودرو یک ــه خ ــان اینک ــا بی وی ب
جــذاب بــرای ســوداگران اســت زیــرا بهــای آن بــه 
ــی  ــان م ــار نوس ــه های دالالن دچ ــا نقش ــی ب راحت
شــود، اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه بــا رونــق گرفتــن 
ــوت  ــود و رخ ــار رک ــا دچ ــازار چارچرخ ه ــورس ب ب
مــی شــود، ســوداگران بــا قیمــت ســازی در فضــای 
مجــازی تمــام تــاش خــود را بــه کار مــی برنــد تــا 

ایــن بــازار را ســرپا نگــه دارنــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــد،  ــد پرای ــط تولی ــف خ ــا توق ــه ب ــان اینک ــا بی ب
خودروســازان بایــد بــه ســرعت خــوردوی جایگزیــن 
را بــا قیمــت مناســب در اختیــار مصــرف کننــدگان 
قــرار دهنــد تــا دســت مافیاهــا از بــازار کوتــاه 
شــود، اضافــه کــرد: خودروســازان بایــد بــا طراحــی 
ــه  ــدی را ب ــای تولی ــب خودروه ــازوکارهای مناس س
ــا تحقــق  ــی برســانند ب ــده اصل دســت مصــرف کنن
ــازار از بیــن رفتــه و قیمــت هــا  ایــن امــر عطــش ب

ــد. ــش یاب کاه

سبحانی فر:

خودروسازان افزایش قیمت نداشتند، 
ســخنگوی ســهام عدالــت بــا بیــان اینکــه خبرهــای خــوب دیگــری سوداگران خودرو را گران کردند

ــرای  ــی ب ــه فعل ــات در مرحل ــن تصمیم ــت: ای ــت، گف ــز در راه اس نی
کســانی اســت کــه قصــد خریــد دارنــد و اخبــار در خصــوص تکالیــف و 
اقدامــات  فروشــندگان ســهام عدالــت یــا کســانی کــه قصــد نگهــداری 

ایــن ســهام را دارنــد، در مراحــل بعــد اعــام خواهــد شــد. 
بـه گزارش ایرنا، »حسـین فهیمی« در نشسـت خبری سـتاد راهبری 
آزادسـازی سـهام عدالـت کـه در وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی برگزار 
شـد، گفـت: اگرچـه هرگونه تصمیـم درخصوص سـهام عدالت بـر عهده 
مشـمول و براسـاس توانمنـدی و دانـش و تشـخیص اوسـت، امـا توصیه 

مـا نگهداری سـهام و نگهـداری و نفروختن آن اسـت.
ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت بــا اشــاره بــه افزایــش مراکــز 
ــزار  ــه ۲ ه ــت ب ــراز هوی ــز اح ــون مراک ــت: هم اکن ــت گف ــراز هوی اح
مرکــز ارتقــا یافتــه اســت و دیگــر تجمــع انبــوه مراجعه کننــدگان را در 

ــم. ــی نمی بینی ــخوان دولت ــر پیش ــا و دفات ــل بانک ه مقاب
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــذاری م ــاش و هدفگ ــرد : ت ــد ک ــی تاکی فهیم
ــات الزم  ــه، خدم ــی و مراجع ــدون جابه جای ــموالن ب ــام مش ــرای تم ب
فراهــم شــود، بــرای افــرادی کــه قصــد خریــد دارنــد، طبیعتــا مســیر 

ورود بــه بــازار ســرمایه همــان ســامانه ســجام اســت. امــا اگــر افــرادی 
ــام  ــت انج ــی الزم نیس ــد، کار خاص ــداری دارن ــا نگه ــروش ی ــد ف قص
ــات  ــه و اطاع ــازی مراجع ــایت خصوصی س ــه س ــد ب ــا بای ــد و تنه دهن

ــد. ــه روزآوری کنن ــود را ب ــراه خ ــژه تلفن هم ــه وی ــود ب ــی خ هویت
بــه گفتــه فهیمــی، تــا هشــتم خــرداد ۹۹ بــه ایــن کدهــای بورســی 
دارایــی تخصیــص پیــدا خواهــد کــرد و بعــد از آن بــا تمرکــز بیشــتر بــه 

ســوی اســتیفای حقــوق مشــموالن پیــش خواهیــم رفــت.
ــازار  ــه ب ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت، ورود ایــن مشــموالن ب
ســرمایه را فرصتــی تاریخــی برشــمرد کــه زیرســاخت ها، محیــط حقوقــی 

و فضــای کســب و کار را در کشــور متحــول خواهــد کــرد.
وی افــزود: بعــد از اباغیــه رهبــر انقــاب و اختیاراتــی کــه 
ــد و  ــزار ش ــه برگ ــت، دو جلس ــرده اس ــدا ک ــورس پی ــورای عالی ب ش
امــروز نیــز طــی جلســه ای تکالیفــی مشــخص شــد کــه دســتورالعمل 

ــد. ــد ش ــاغ خواه ــوب و اب ــکام مص ــب اح آن در قال
ــت  ــراز هوی ــوه اح ــول در نح ــه تح ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام فهیم
مشــموالن اظهــار داشــت: در هفتــه جــاری احــراز هویــت غیرحضــوری 

ــود. ــام می ش ــت انج ــهام عدال ــموالن س مش

ــات  ــون اطاع ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــت ب ــهام عدال ــخنگوب س س
هویتــی ۵۰ میلیــون نفــر از مشــموالن در اختیار شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی اســت، افــزود: تــا امــروز بیــش از ۳۵ میلیــون کــد بورســی نیــز 

صــادر شــده کــه در آینــده دارایــی در آن قــرار خواهــد گرفــت.
ــت،  ــز در راه اس ــری نی ــوب دیگ ــای خ ــه خبره ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای کســانی  ــی ب ــه فعل ــن تصمیمــات در مرحل ــه ای ــادآور شــد: البت ی
اســت کــه قصــد خریــد دارنــد و اخبــار در خصــوص تکالیــف و اقدامــات  
ــن  ــداری ای ــد نگه ــه قص ــانی ک ــا کس ــت ی ــهام عدال ــندگان س فروش

ــد اعــام خواهــد شــد. ــد، در مراحــل بع ســهام را دارن

پرونــده ادغــام بانک هــای وابســته بــه نیروهــای مســلح کــه طبــق گفته 
رئیــس کل بانــک مرکــزی روزهــای پایانــی خــود را ســپری می کنــد، بــا 
ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان، کنتــرل و تزریــق آرامــش بــه پــول و 
بهبــود وضعیــت ســود ســپرده و ســود بیــن بانکــی، منافــع و ســهولت هایی 

را بــرای مــردم در ارتباطــات بانکــی ایجــاد می کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، پــروژه ادغــام بانک هــای وابســته بــه نیروهــای 
مســلح در بانــک ســپه، از بیــش از یــک ســال پیــش کلیــد خــورده و 
ــوده کــه  در ایــن مــدت نیــز اقدامــات مقدماتــی آن در حــال انجــام ب
در پــی آن ادغــام بانک هــای انصــار، قوامیــن، حکمــت ایرانیــان، مهــر 
اقتصــاد و موسســه مالــی و اعتبــاری کوثــر در بانــک ســپه از ماه هــای 
پایانــی ســال ۱۳۹۷ آغــاز شــد و در ســال گذشــته نیــز، در تابلــوی ایــن 

ــه بانــک ســپه درج شــده اســت. بانک هــا عبــارت وابســته ب
ــته از  ــای گذش ــپه در روزه ــک س ــل بان ــه، مدیرعام ــن زمین در ای
نزدیــک شــدن ماموریــت ملــی ادغــام بــه ایســتگاه پایانــی خــود خبــر 
ــع  ــزاری مجام ــاده برگ ــپه آم ــک س ــام ارکان بان ــه تم ــت ک داد و گف
نهایــی ادغــام چهــار بانــک و یــک موسســه مالــی وابســته بــه نیروهــای 

مســلح اســت.
بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه انتظــار داریــم 
در صــورت کســب مجــوز از مراجــع ذی ربــط تــا پایــان اردیبهشــت مــاه 
ــه  ــته ب ــی وابس ــه مال ــا و موسس ــوع بانک ه ــک از مجم ــل دو بان حداق

نیروهــای مســلح رســما بــه بانــک ســپه ملحــق شــوند.
عــاوه برایــن پــس از آن رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز اعــام کــرد 
ــای  ــلح در هفته ه ــای مس ــه نیروه ــته ب ــای وابس ــام بانک ه ــه ادغ ک
ــه دو  ــی می شــود و پیگیری هــای ایســنا مشــخص کــرد ک ــده نهای آین
بانکــی کــه قــرار اســت تــا پایــان اردیبهشــت بــه بانــک ســپه ملحــق 
ــای  ــه کاره ــت ک ــن اس ــان و قوامی ــت ایرانی ــای حکم ــوند، بانک ه ش

ــان رســیده اســت. ــه پای ــا ب ــا تقریب ــای آن ه ــذاری دارایی ه ارزش گ
بانک هــای مهــر اقتصــاد و انصــار و موسســه مالــی کوثــر نیــز پــس 
از انجــام ارزش گــذاری دارایی هــا توســط قــوه قضاییــه بــه بانــک ســپه 
ملحــق می شــوند، در واقــع زیرســاخت های ادغــام ایــن بانک هــا 
فراهــم شــده و بــرای الحــاق بــه بانــک ســپه در انتظــار ارزش گــذاری 
دارایی هــا هســتند کــه بــه نظــر می رســد ایــن بانک هــا نیــز در آینــده 
نــه چنــدان دور بــه بانــک ســپه ملحــق و پــروژه ادغــام نهایــی شــود.

همچنیــن، رئیــس کل بانــک مرکــزی در جدیدتریــن اظهــارات خــود 
دربــاره ادغــام بانک هــای نظامــی از رســیدن پرونــده ادغــام بانکــی بــه 
مراحــل پایانــی خبــر داد و گفــت: بــا تصمیماتــی کــه در جلســه ســتاد 
ادغــام ایــن بانک هــا انجــام شــد، مجامــع ادغــام ایــن بانک هــا برگــزار 

و پرونــده مهم تریــن ادغــام بانکــی بســته خواهــد شــد.
اکنــون ایــن پرونــده طبــق اعــام بانــک مرکــزی بــا هــدف متمرکــز 
ــت  ــن، حکم ــار، قوامی ــای انص ــت  بانک ه ــدی و ظرفی ــردن توانمن ک

ایرانیــان، مهــر اقتصــاد و مؤسســه اعتبــاری کوثــر در قالــب یــک بانــک 
ــه  ــر ب ــات بهت ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــر و ب ــات و کارآمدت ــا ثب ــد ب واح
ــود  ــی خ ــه پایان ــه مرحل ــردم، ب ــوم م ــای مســلح و عم ــواده نیروه خان

نزدیــک شــده اســت.
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده، طبــق گفتــه همتــی در طــول ماه هــای 
گذشــته و در پــی ادغــام، بــا نظــارت بانــک مرکــزی و تدبیــر و راهبــری 
ــع و  ــی خصوصــا در مناب ــپه، اصاحــات خوب ــک س ــت بان خــوب مدیری
ــی  ــش فعل ــه آرام ــه ب ــام شــده انجــام شــده ک ــای ادغ مصــارف بانک ه
ــه  ــوع بانک هــا از جمل ــی شــده اســت و ادغــام ایــن ن پــول کمــک خوب
ــن  ــود بی ــپرده ها و س ــود س ــی س ــد کنون ــر رون ــه ب ــت ک ــواردی اس م
بانکــی تاثیــر گذاشــته تــا بانک هــا از ســود ســپرده ۱۵ درصــدی تمکیــن 

کننــد.
از  یکــی  براینکــه  عــاوه  نظامــی  بانک هــای  ادغــام  بنابرایــن 
ــای  ــب ارتق ــاند و موج ــام می رس ــه اتم ــی را ب ــم بانک ــای مه پرونده
ــک  ــک در ی ــن بان ــز چندی ــا تمرک ــد ب ــود، می توان ــداری می ش بانک
ــول  ــرل پ ــا کنت ــد و ب ــه کن ــردم ارائ ــه م ــری را ب ــات بهت ــک، خدم بان
ــه دلیــل  و ســودهای ســپرده بانکــی کــه مــردم و معیشــت آن هــا را ب
بازپرداخــت اقســاط وام هــا تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، نقــش موثــری 
ــر تحــت فشــار ســودهای  ــا را کمت ــردم داشــته باشــد و آن ه ــرای م ب

ــد ــرار ده ــی ق ــام آور بانک سرس

خبرهای خوب بورسی در راه است

با رسیدن به ایستگاه پایانی 

ادغام بانک های نظامی چه نفعی برای مشتریان بانک دارد؟


