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ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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آزادسازی واردات خودرو، 
خودروسازان را از خواب خرگوشی 

بیدار می کند

گزارش تفحص از »قاچاق« 
و »استقالل و پرسپولیس« هفته بعد 

در دستورکار مجلس قرار می گیرد

انحصار در بخش خودروسازی باید شکسته شود
خودروهای داخلی با پلتفرم 40 سال گذشته تولید می شوند

نامه های مربوط به این گزارشــات با مستندات مربوط به این دو گزارش به 
هیأت رئیسه واصل شد

نامه ها با امضای بنده به دبیر طرح ها و لوایح ارسال شد
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در موافقت با معرفی حقوقدانان قوه قضاییه به مجلس؛

نباید حق انتخاب را از مجلس بگیریم

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
 فعاًل خودرو نخریدبازرگانی از دستور کار مجلس خارج شد

انحصار نهاده های دامی
 باید شکسته شود

 اقدامات احتیاطی الزم را در نظر بگیرید 
تا شاهد رشد مطمئن و منطقی باشیم

ــت  ــول نف ــه پ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
زیرســاخت های فکــری کشــور را نابــود می کنــد، تصریــح کــرد: صــادرات 
ــا بــه آلمــان ، نشــان دهنده قــدرت علمــی و فنــاوری  کیت هــای تشــخیص کرون

ــود.  کشــور مــا ب
بــه گــزارش فــارس،  ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
شــب گذشــته )۲۰ اردیبهشــت ۹۹( در نخســتین نشســت »فراکســیون اقتصــاد 
دانش بنیــان« مجلــس یازدهــم شــورای اسالمیگزارشــی از وضعیــت دانش بنیــان 

کشــور را ارائــه کــرد.
ســتاری در خصــوص وضعیــت نیــروی انســانی در کشــور اظهــار کــرد: برخــی 
ــت؛ آن  ــوم اس ــا س ــان دوم ی ــانی در جه ــروی انس ــش نی ــا در بخ ــای م رتبه ه
چیــزی کــه مــا در اقتصــاد دانش بنیــان بــا آن روبــرو هســتیم، اســتفاده از ایــن 

نیــروی انســانی اســت.
ــود  ــا را ناب ــری م ــاخت های فک ــت زیرس ــول نف ــه پ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

می کنــد، تصریــح کــرد: صــادرات کیت هــای تشــخیص کرونــا بــه کشــور آلمــان 
ــود. ــا ب ــور م ــاوری کش ــی و فن ــدرت علم ــان دهنده ق ــا، نش ــن روزه در ای

ــا بیــان اینکــه دانشــگاه وظیفــه  معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ب
ــد  ــه دی ــط ب ــه دانشــگاه فق ــا ب ــرد: م ــد ک ــروی انســانی را دارد، تاکی ــن نی تامی

ــتند. ــاد هس ــه اقتص ــگاه ها پای ــه دانش ــم بلک ــگاه نمی کنی ــوزش ن آم
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه 5 هــزار شــرکت دانــش بنیــان ۶ هــزار 
ــم و فنــاوری در  ــارک عل ــوآوری وشــتاب دهنده و ۴۲ پ اســتارتاپ، ۳۰۰ مرکــز ن
ــه ســرمایه گذاری  ــر پای ــه توســعه اســتارتاپ ها ب ــت: پای کشــور وجــود دارد، گف
ــد،  ــد نمی کنن ــا وام رش ــتارتاپ ها ب ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت؛ ب ــر اس خطرپذی

ــم. ــعه دادی ــر را توس ــای خطرپذی صندوق ه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا در کشــور کارخانه ســازی کردیــم و صنعت ســازی 
ــدارد امــا صنعت ســازی  ــه دانشــگاه ن ــزود: کارخانه ســازی نیــازی ب ــم، اف نکرده ای

نیــاز بــه دانشــگاه دارد زیــرا در آن طراحــی الزم اســت.
ــت  ــون حمای ــه قان ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــد  ــرد: بای ــان ک ــد، خاطرنش ــب ش ــال ۸۸ تصوی ــان س ــرکت های دانش بنی از ش
اصالحاتــی در ایــن قانــون انجــام گیــرد، زیــرا اکوسیســتم حاکــم بــر فعالیت هــای 

ــاوت اســت. ــا اکوسیســتم ســال ۸۸ متف ــان ب دانش بنی
ســتاری تاکیــد کــرد: مطمئــن هســتم در ایــن مجلــس )مجلــس یازدهــم( بــا 
توجــه بــه تشــکیل ایــن فراکســیون )فراکســیون اقتصــاد دانش بنیــان(، حرکــت 

جوانــان در ایــن مســیر تســهیل خواهــد شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقتصــاد، اقتصــاد جوانانــی اســت کــه 
ــادآور  ــان اســت، ی ــا تفکرش ــرمایه آن ه ــان نیســت و س ــان در جیب ش سرمایه ش
شــد: امــروز زمینــه ای فراهــم شــده اســت تــا بــا کمــک شــما اتفاقــات بزرگــی 

ــورد. ــم بخ رق

ستاری:

 پول نفت زیرساخت های فکری ما را نابود می کند

وزیــر آمــوزش و پــرورش از بازگشــایی مــدارس در هفتــه آینــده )۲۷ 
اردبیهشــت( بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی و فراهــم کــردن 

تمهیــدات الزم در ضدعفونــی کــردن مــدارس خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، محســن حاجــی میرزایــی در جلســه ویدئــو کنفرانــس ســتاد 

ملــی مقابلــه بــا کرونــا از بازگشــایی مــدارس از ۲۷اردبیهشــت خبــر داد.
وی افــزود: حضــور دانش آمــوزان اجبــار نیســت و تنهــا بــرای رفــع مشــکالت 

و ســئواالت از معلمــان می تواننــد بــه مدرســه مراجعــه کننــد.
بازگشایی تمامی مدارس به جز استثنایی ها 

حاجــی میرزایــی ادامــه داد: کلیــه مــدارس ابتدایــی و متوســط )بــه جــز کــودکان 

اســتثنایی( از ۲۷ اردیبهشــت بــه منظــور رفــع اشــکال و ارائــه خدمــات آموزشــی بــه 
ــه هــر دلیــل تاکنــون نتوانســته اند از خدمــات  آن دســته از دانــش آموزانــی کــه ب

آموزشــی غیرحضــوری، بهره منــد شــوند دایــر خواهــد شــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اســتمرار روش هــای آمــوزش 
غیرحضــوری، از تلویزیــون و بســتر شــاد تصریــح کــرد: اســتفاده دانــش آمــوزان 
از تمــام یــا بخشــی از فرصــت فراهــم شــده حســب نیــاز و بــه صــورت داوطلبانــه 

ــود. خواهــد ب
ارائه خدمات حضوری به دانش آموزان پایه دوازدهم

 تا دهم خرداد ماه
ــات  ــرای شــروع امتحان ــه تعییــن تاریــخ ۱۷ خــرداد ب ــا توجــه ب وی گفــت: ب
پایــه دوازدهــم، ارائــه خدمــات حضــوری بــه دانــش آمــوزان پایــه دوازدهــم تــا 

دهــم خــرداد مــاه خواهــد بــود.
ــوزان در روزهــای  ــش آم ــر اهمیــت ســالمت دان ــد ب ــا تاکی ــی ب حاجــی میرزای
بازگشــایی مــدارس، تاکیــد کــرد: وزارت آمــوزش و پــرورش تمهیــدات الزم را بــرای 
ضدعفونــی کــردن مــدارس و رعایــت پروتــکل هــای وزارت بهداشــت فراهــم کــرده و 

بایــد در جهــت توجیــه و آمــوزش دانــش آمــوزان اقــدام کنــد.
آغاز سنجش سالمت کالس اولی ها از مردادماه

ــه  ــزود: برنام ــی اف ــوزان ابتدای ــش آم وی در خصــوص ســنجش ســالمت دان
ــه اول  ــوزان پای ــش آم ــی دان ــی تحصیل ــمانی و آمادگ ــالمت جس ــنجش س س

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاه آغ ــتی از مردادم ــب بهداش ــت جوان ــا رعای ــی، ب ابتدای
بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و پرورش، 
شــایان ذکــر اســت؛ دســتورالعمل اجرایــی ایــن مصوبــه توســط وزارت آمــوزش و 

پــرورش ابــالغ خواهــد شــد.

بازگشایی مدارس از هفته آینده
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نماینــده تهــران در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیــان اینکــه حــق انتخــاب حــق طبیعــی سرنوشــت 
همــه انسان هاســت، گفــت: مــا نبایــد حــق انتخــاب 
را از مجلــس بگیریــم. مــا نبایــد حــق انتخــاب را از 

مجلــس بگیریــم و امــکان انتخــاب بایــد باشــد. 
در  کواکبیــان  مصطفــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــه ب ــوه قضایی ــان ق ــی حقوقدان ــا معرف ــت ب موافق
ــی از نماینــدگان  ــا قدردان مجلــس اظهــار داشــت: ب
مجلــس در بحــث اولویــت کــه بــا رای باالیــی ایــن 
ــد و اینکــه امــروز اخطــار  موضــوع را تصویــب کردن

را وارد ندانســتید.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــده ته نماین
ــوان  ــه عن ــم ک ــم می دان ــه را مه ــه نکت ــزود: س اف
کنــم. نکتــه اول اینکــه آقــای قاضــی پــور می گویــد 
کــه ایــن اختیــار را بــه رییــس قــوه قضاییــه بدهیــد 
ــما  ــت ش ــب اس ــد عجی ــر باش ــتش بازت ــه دس ک
ــتش  ــس دس ــرا مجل ــتید چ ــس هس ــده مجل نماین

ــد؟ ــر نباش بازت
کواکبیــان عنــوان کــرد: فعــال بحــث آقــای 
ــع  ــون وض ــم قان ــا داری ــت م ــرح نیس ــی مط رییس
ــوه  ــای ق ــه روس ــه هم ــه ک ــرای همیش ــم ب می کنی
ــون  ــن قان ــاس ای ــس براس ــده مجل ــه و نماین قضایی

ــد. ــل کنن عم
ــی  ــرد: حــق انتخــاب حــق طبیع ــح ک وی تصری
ــت  ــرار اس ــر ق ــت. اگ ــه انسان هاس ــت هم سرنوش
کــه براســاس ایــن حــق خــدادادی انتخــاب صــورت 
ــه  ــه اینک ــرد ن ــورت بگی ــد ص ــاب بای ــرد، انتخ بگی
ــد و شــما  ــر را مطــرح کنن ــه ۳ نف ــد ک شــما بگویی
هــم صلــوات بفرســتید و مــا بــه هــر ســه نفــر رای 

می دهیــم.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــده ته نماین

ادامــه داد: خــب کجــای ایــن انتخــاب اســت؟ 
انتخــاب یعنــی حداقــل ۲ برابــر یــا نزدیــک ۲ برابــر 
ــان مســلمان تحصیلکــرده و  افــراد، از بیــن حقوقدان
ــا مشــخصات کامــل  ــی ب ــف حقوق رشــته های مختل
و بــه همــراه ســوابق علمــی و تجربــی معرفــی 
بشــوند و نماینــدگان بتواننــد از بیــن خودشــان 

ــد. ــاب کنن انتخ
کواکبیــان افــزود: ایــن بســیار روشــن اســت و مــا 
نبایــد حــق انتخــاب را از مجلــس بگیریــم و امــکان 

انتخــاب بایــد باشــد.
ــه در  ــی ک ــی ماجرای ــر یعن ــه دیگ ــه نکت وی ب
ــرد و  ــاره ک ــد اش ــش آم ــم پی ــس ده ــن مجل همی

بیــان داشــت: رییــس قــوه قضایــی 5 نفــر را معرفــی 
کــرد کــه وســط راه یکدفعــه بــرادر مــا آقــای غالمــی 
ــدا از  ــن بع ــه م ــه انصــراف داده اســت البت ــت ک گف
وی شــنیدم کــه گفــت خــودش هــم خیلــی راضــی 
بــه ایــن انصــراف نبــوده اســت. بــه هــر حــال ۴ نفــر 
ــر  ــه ه ــا ب ــر م ــر می خواســتیم. اگ ــه ۳ نف ــد ک ماندن
شــکلی می خواســتیم ســه نفــر انتخــاب کنیــم خــب 
از میــان ۴ نفــر خیلــی وجاهــت انتخــاب معنــا نــدارد.

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــده ته نماین
ــدادی  ــه تع ــد ب ــم بای ــا اوال گفتی ــت: م ــار داش اظه
ــل  ــه قب ــرد. دوم اینک ــوان انتخــاب ک ــه بت باشــد ک
ــرد  ــرار بگی از اینکــه در دســتور هفتگــی مجلــس ق

اگــر کســی قــرار اســت کــه انصــراف بدهــد یــا وی 
را از انصــراف بــاز بدارنــد. ایــن مســاله را بایــد توجــه 
ــه  ــکان دارد ن ــا ام ــه اینه ــه هم ــید ک ــتید باش داش
اینکــه در دســتور قــرار گرفــت بعــد یکدفعــه وســط 
ــه  ــد ک ــراف داده ان ــه انص ــد ک ــد و بگوین راه بیاین

ــال مشــخص اســت. کام
کواکبیــان یــادآور شــد: نکتــه دیگــری کــه شــاید 
خیلــی مطــرح نشــد اینکــه مــاده ۲ ایــن طــرح بیــان 
ــه بنــد د  می کنــد کــه جــزء ۲ بنــد ذ مــاده ۱۱۷ ب
ایــن مــاده منتقــل بشــود بــه ایــن معناســت کــه مــا 
ــبی  ــت نس ــا اکثری ــس ب ــدگان مجل ــم نماین گفته ای
ــری  ــا اکث ــد ب ــته باش ــا نداش ــان معن ــم انتخابش ه
ــگاه  ــس جای ــی مجل ــد یعن ــر باش ــق امکانپذی مطل

واقعــی خــودش را پیــدا کنــد.

دوستان شورای نگهبان با ما می گویند 
اظهارنظر هیجانی نداشته باشید

ــزود: بعضــی از دوســتان شــورای نگهبــان  وی اف
بــه مــا می گوینــد کــه اظهارنظــر هیجانــی نداشــته 
ــتیم.  ــی نداش ــر هیجان ــچ اظهارنظ ــا هی ــید!  م باش
ــق  ــه ح ــم ک ــت می کنی ــی صبح ــی طبیع ــا خیل م
ــل  ــد و قب ــوظ باش ــدگان محف ــرای نماین انتخــاب ب
ــی اگــر می خواهــد  ــن جابجای از دســتور هفتگــی ای
ــه  ــس دهــم نشــود ک ــد مجل ــرد و مانن صــورت بگی
خیلــی بــد شــد. بعــد هــم بــا اکثریــت مطلــق انجــام 
شــود و حقوقدانــان شــورای نگهبــان انتخــاب شــوند.

در موافقت با معرفی حقوقدانان قوه قضاییه به مجلس؛

نباید حق انتخاب را از مجلس بگیریم

ـــه  ـــدگان ب ـــت: نماین ـــس گف ـــس مجل ـــب ریی نای
ــت  ــراز صالحیـ ــردن احـ ــت کـ ــال بی خاصیـ دنبـ
داوطلبـــان نیســـتند بلکـــه آنهـــا تاکیـــد داشـــتند 
ـــد  ـــرد بای ـــی زد، ف ـــی اتهام ـــه داوطلب ـــی ب ـــر کس اگ

بتوانـــد موضـــوع را در دادگاه پیگیـــری کنـــد. 
ــکیان روز  ــعود پزشـ ــا، مسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــورای  ـــر ش ـــارات دبی ـــه اظه ـــش ب ـــنبه در واکن یکش
ــردن  ــت کـ ــی خاصیـ ــر »بـ ــی بـ ــان مبنـ نگهبـ
ـــون  ـــالح قان ـــا اص ـــان« ب ـــت داوطلب ـــراز صالحی اح
انتخابـــات، اظهارداشـــت: براســـاس قانـــون، قـــوه 
قضاییـــه بـــه عنـــوان یکـــی از مراجـــع چهارگانـــه 
ـــود دارد  ـــان وج ـــاره داوطلب ـــری درب ـــر نظ ـــد ه بای
ـــی  ـــر کس ـــد، اگ ـــالم کن ـــان اع ـــورای نگهب ـــه ش را ب
ـــدارک آن را  ـــد م ـــت بای ـــم اس ـــا مته ـــرم ی ـــم مج ه

بـــه دادگاه ارایـــه شـــود.
ــکو  ــهر و اسـ ــز، آذرشـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
در مجلـــس شـــورای اســـالمی تصریـــح کـــرد: در 
صورتـــی کـــه فـــردی متهـــم و مجـــرم نیســـت و 
ـــو  ـــرس و ج ـــا پ ـــد ب ـــدارد نبای ـــده ن در دادگاه پرون
ـــرای وی  ـــات ب ـــای انتخاب ـــی از رقب ـــا یک ـــه ی از محل
ـــن کار دور از انصـــاف  پرونده ســـازی کـــرد زیـــرا ای
ــی  ــه داوطلبـ ــه بـ ــت کـ ــی نیسـ ــت و منطقـ اسـ
اتهـــام رانت خـــواری یـــا دزدی زده شـــود و هیـــچ 

قضاوتـــی دربـــاره وی در دادگاه نشـــود.
ـــت  ـــی نیس ـــرد: منطق ـــان ک ـــکیان خاطرنش پزش
ــواری  ــا رانت خـ ــام دزدی یـ ــی اتهـ ــه کسـ ــه بـ کـ
ـــوم  ـــی محک ـــچ دادگاه ـــا وی را در هی ـــود ام زده ش
نکنیـــم. فـــردی کـــه اتهاماتـــی علیـــه او مطـــرح 
ـــا  ـــد ت ـــوردار باش ـــکایت برخ ـــق ش ـــد از ح ـــده بای ش

آبـــروی مســـلمانی ریختـــه نشـــود.
ـــد  ـــات بای ـــان انتخاب ـــد: داوطلب ـــادآور ش وی ی

حـــق پیگیـــری و شـــکایت داشـــته باشـــند تـــا 
کســـی نتوانـــد بـــه راحتـــی بـــه آنهـــا تهمـــت 
بزنـــد. نماینـــدگان بـــا مصوبـــات خـــود بـــه 
ــت  ــراز صالحیـ ــردن احـ ــت کـ ــال بی خاصیـ دنبـ
ـــتند  ـــد داش ـــدگان تاکی ـــد. نماین ـــان نبودن داوطلب
اگـــر کســـی بـــه داوطلبـــی اتهامـــی زده شـــد، 
ـــری  ـــوع را در دادگاه پیگی ـــد موض ـــد بتوان ـــرد بای ف

کنـــد.

نایـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ـــی)ع(  ـــک مســـیحی از حضـــرت عل ـــرد: ی ـــح ک تصری
ـــع  ـــه نف ـــم ب ـــرد و دادگاه ه ـــکایت ک ـــه دادگاه ش ب
ـــرایطی  ـــن در ش ـــم داد. بنابرای ـــیحی حک ـــرد مس ف
کـــه حضـــرت علـــی)ع( و یـــک فـــرد مســـیحی 
می تواننـــد حـــق و حقـــوق خـــود را در دادگاه 
پیگیـــری کننـــد بـــا اینکـــه اتهامـــی علیـــه امـــام 
عـــادل مطـــرح شـــده بـــود چـــرا یـــک داوطلـــب 
ــوردار  ــق برخـ ــن حـ ــد از ایـ ــات نمی توانـ انتخابـ

باشـــد؟
ـــراد  ـــه ای ـــی ک ـــد: در صورت ـــادآور ش ـــکیان ی پزش
ـــه  ـــد، ب ـــس برس ـــن مجل ـــه صح ـــان ب ـــورای نگهب ش
ـــن  ـــرد و تعیی ـــرار می گی ـــتور کار ق ـــرعت در دس س

ــود. تکلیـــف می شـ
ـــان  ـــورای نگهب ـــر ش ـــی دبی ـــد جنت ـــت اهلل احم آی
ـــالح  ـــرح اص ـــا ط ـــاط ب ـــته در ارتب ـــنبه گذش چهارش
ـــون  ـــالح قان ـــه اص ـــود ک ـــه ب ـــات گفت ـــون انتخاب قان
انتخابـــات بایـــد ناظـــر بـــه سیاســـت های کلـــی 
ــر  ــرح اخیـ ــفانه طـ ــا متاسـ ــد، امـ ــات باشـ انتخابـ
ـــی  ـــت های کل ـــا سیاس ـــبتی ب ـــچ نس ـــا هی ـــه تنه ن
ـــت  ـــی خاصی ـــدف ب ـــا ه ـــه ب ـــدارد بلک ـــات ن انتخاب
کـــردن احـــراز صالحیـــت داوطلبـــان طراحـــی و 

ـــت. ـــده اس ـــب ش تصوی

پزشکیان:   

 داوطلبان باید از حق رسیدگی به شکایات برخوردار باشند

مجلــس شــورای اســالمی هرگونــه حمــل، عرضه، 
ــروج و  ــرای خ ــدام ب ــداری، اق ــروش، نگه ــد، ف خری
ــا زغــال حاصــل  ــا خــارج کــردن چــوب، هیــزم ی ی
ــدون  ــاری ب ــد تج ــا قص ــی را ب ــان جنگل از درخت
تحصیــل پروانــه از مرجــع ذی صـــالح ممنـــوع کرد. 
ــا، نماینــدگان مجلــس شــورای  ــه گــزارش ایرن ب
ــوادی از  ــب م ــا تصوی ــی ب ــه علن ــالمی در جلس اس
الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، 
ــروش  ــد و ف ــل، خری ــرای حم ــی ب ــت های ممنوعی
واقــدام بــرای خــروج چــوب، هیــزم و ذغــال را 

ــد. ــن کردن تعیی
ــه  ــاده ب ــک م ــه؛ ی ــن الیح ــاده ۲۸ ای ــر م بناب
ــا  ــارزه ب ــون مب ــه قان ــرر ب ــاده  ۲5 مک ــوان م عن
ــب؛  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــاق ش ــاق کاال و ارز الح قاچ
ــدام  ــداری، اق ــروش، نگه ــد، ف ــه، خری ــل، عرض حم
بــرای خــروج و یــا خــارج کــردن چــوب، هیــزم یــا 
زغــال حاصــل از درختــان جنگلــی مطلقــا و ارتــکاب 
ایــن اعمــال در مــورد ســایر محصــوالت و فــرآورده 
هــا و یــا مصنوعــات منابــع طبیعــی اعــم از جانــوری 
و گیاهــی بــا قصــد تجــاری بــدون تحصیــل پروانــه 
از مرجع ذی صـــالح ممنـــوع اســت و مرتکب عالوه 
بر ضـــبط کاالهـــای مزبـــور و آالت و ادوات مـــورد 

ــاده ۲5 و ۲۶  ــور در م ــوارد مذک ــز درم ــتفاده ج اس
ــون و ســایر مــواردی کــه مجــازات بیشــتر  ایــن قان
ــت،  ــده اس ــی ش ــش بین ــن پی ــب قوانی ــه موج ب
ــاق  ــرای قاچ ــرر بـ ــکام مق ــا و اح ــمول مجازاته مش

کـــاالی مجـــاز مشـــروط می شــود.
براســاس تبصــره ۱ ایــن مــاده؛  انتقــال بــه 
نقطــه دیگــر یــا عرضـــه یـــا خریـــد یـــا فـــروش و 
ــه  ــاده ک ــن م ــای موضــوع ای ــداری کااله ــا نگهـ یـ

ــگل  ــرداری از جن ــره ب ــت و به ــون حفاظ ــق قان طب
ــات  ــا اصالح ــوب ۲5 .5. ۱۳۴۶ ب ــع مص ــا و مرات ه
ــا  ــط ب ــن مرتب ــایر قوانی ــا س ــدی و ی ــات بع و الحاق
ــا  ــینان یـ ــگل نشـ ــتایی، جن ــاز روسـ ــرف مج مص
دهکده های مجاور جنگـــل و یـــا جهـــت مصـــارف 
دیگـــر توســـط ســـازمان جنگلهــا و مراتــع یا ســایر 
مراجــع قانونــی دیگــر اختصاص داده شــده، قاچـــاق 
ــا و  ــن کااله ــط ای ــر ضب ــالوه ب ــوب شــده، ع محسـ

آالت و ادوات مورد اســـتفاده، مرتکـــب حســب مورد 
ــه حداقــل مجــازات مقــرر در ایــن مــاده محکــوم  ب

ــی شــود. م
در  تبصــره ۲ مصــوب شــد؛ در خصــوص وســایل 
نقلیـــه حامــل اقـــالم فـــوق، مطـــابق مــاده ۲۰ این 

قانــون رفتــار مــی شــود.
ــق  ــت مصادی ــره ۳؛ فهرس ــر تبص ــن بناب همچنی
ــا  ــا ی ــرآورده هـ ــوالت، ف ــی و محص ــع طبیع مناب
مصنوعــات منابــع طبیعــی اعــم از جنگلــی و مرتعــی 
و نــوع مجوزهــا و نحــوه دریافــت آن، ظــرف مــدت 
سه ماه از تـــاریخ الزم االجـــراء شـــدن ایـــن قـانون 
توســط وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان حفاظــت 

از محیــط زیســت تهیــه و اعــالم مــی شــود.
ــوب  ــاده مص ــن م ــره ۴ ای ــدگان در  تبص نماین
ــوع  ــتعالمات موض ــه اس ــخ ب ــع پاس ــد؛ مرج کردن
کاالهــای  خصــوص  در  قانــون  ایــن   ۴۷ مــاده 
ــه  ــالم فهرســت ارزش اولی ــاده و اع ــن م موضــوع ای
ایـــن کاالهــا حســب مــورد وزارت جهــاد کشــاورزی 

ــت. ــت اس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا  س ی
ــر تبصــره 5؛ در خصــوص تخلفــات موضــوع  بناب
ایــن مــاده و مــاده ۲۷ ایــن قانــون، مفــاد مــاده ۲۱ 

ایــن قانــون اعمــال نمــی شــود.

ـــس در  ـــهر در مجل ـــی ش ـــردم خمین ـــده م نماین
تذکـــری بـــه وزیـــر امـــور خارجـــه، نامـــه او بـــه 
ــی  ــه دیپلماسـ ــل را ادامـ ــازمان ملـ ــرکل سـ دبیـ

ذلیالنـــه خوانـــد. 
ــی  ــواد ابطحـ ــارس، محمدجـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
نماینـــده مـــردم خمینـــی شـــهر در مجلـــس 
ـــوزش  ـــر آم ـــه وزی ـــری ب ـــالمی در تذک ـــورای اس ش
و پـــرورش خواســـتار پرداخـــت حقـــوق معلمـــان 

خریـــد خدماتـــی شـــد.
وی همچنیـــن خطـــاب بـــه وزیـــر امـــور 
خارجـــه، افـــزود: تـــا چـــه زمانـــی می خواهیـــد 
ــه  ــد؟ نامـ ــه دهیـ ــه را ادامـ ــی ذلیالنـ دیپلماسـ

ــتباه  ــل اشـ ــازمان ملـ ــرکل سـ ــه دبیـ ــما بـ شـ
بـــود؛ مـــی خواهیـــد آنهـــا حـــواس شـــان بـــه 

مـــا باشـــد؟
ابطحـــی ادامـــه داد: اظهـــار عجـــز پیـــش 
ـــان  ـــث طغی ـــاب باع ـــک کب ـــدار، اش ـــتمگر روا م س

آتـــش اســـت.
نماینـــده مـــردم خمینـــی شـــهر در مجلـــس 
ـــا  ـــرد: اینه ـــح ک ـــه تصری ـــورای اســـالمی در خاتم ش
بـــا مـــا دشـــمن هســـتند، شـــما بـــه دشـــمن رو 
ـــاس  ـــن التم ـــد، ای ـــاس می کنی ـــد و التم ـــی زنی م
ـــده ای  ـــه فای ـــران چ ـــت ای ـــر مل ـــز تحقی ـــردن ج ک

داشـــته اســـت.

نماینـده مـردم قزوین در مجلس با اشـاره افزایش 
بی رویـه قیمت هـا در بازار گفت: چه کسـی مسـئول 

جلوگیری وضع افسارگسـیخته موجود اسـت. 
بــه گــزارش فــارس، بهمــن طاهرخانــی نماینــده 
مــردم قزویــن در مجلــس شــورای اســالمی در 
تذکــری شــفاهی در جلســه علنــی خطــاب بــه 
ــریع تر  ــت س ــاورزی از وی خواس ــاد کش ــر جه وزی
ــه وضعیــت آشــفته اداره جهــاد کشــاورزی اســتان  ب

ــد. ــیدگی کن ــن رس قزوی
وی  در تذکر دیگری افزود: مشـکل بازنشستگان 

باید سـریع تر از سـوی دولت حل شـود.
نماینـده مردم قزوین در مجلـس گفت:  خودروها 

در بـازار بـا افزایـش بـی  رویـه قیمت مواجه شـدند؛ 
چه کسـی مسـئول افزایش قیمت  هاسـت.

مسـئول  کسـی  چـه  کـرد:  تصریـح  طاهرخانـی 
جلوگیری از وضع افسـار گسـیخته موجود در بازار است.

وی گفـت:  مـردم تـوان ندارنـد و بازنشسـتگان،  
کارمنـدان وکارگران روزمرد مشـکل داشـته و دولت 

هـم فکـری بـه حـال آنهـا نمی کند.
افـزود:  مجلـس  در  قزویـن  مـردم  نماینـده 
رئیس جمهـور و دولـت و سیاسـتمداران بایـد فکری 
بـه حـال مـردم کنند چرا کـه مردم گرفتار هسـتند 
و در برابـر خانـواده،  پـدر و فرزندانشـان شـرمنده 
هسـتند لذا از دولـت می خواهم به داد مردم برسـد.

مجلس خرید و فروش و خروج چوب، هیزم و زغال را ممنوع کرد

نماینده مجلس: 

نامه به دبیرکل سازمان ملل ادامه 
دیپلماسی ذلیالنه بود

طاهرخانی:

 چه کسی مسئول جلوگیری 
افسارگسیختگی قیمت هاست؟

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شد

ــالح  ــه اص ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
کمیســیون اجتماعــی دربــاره طــرح تشــکیل وزارت 
تجــارت و خدمــات بازرگانــی رای ندادنــد و بــه 
ــس  ــتور کار مجل ــرح از دس ــن ط ــل ای ــن دلی همی

ــارج شــد.  خ
ــورای  ــرادات ش ــی ای ــنا، بررس ــزارش ایس ــه گ ب
نگهبــان در طــرح تشــکیل وزارت تجــارت و خدمــات 
بازرگانــی در  دســتور کار جلســه علنــی امــروز 
)یکشــنبه( مجلــس شــورای اســالمی قــرار گرفــت.

ــره  ــه تبص ــان ب ــورای نگهب ــرادات ش ــی از ای یک
یــک مــاده واحــده ایــن طــرح بــود کــه نماینــدگان 
ایــراد را  ایــن  بــرای رفــع  مصوبــه کمیســیون 

ــد . ــب نکردن تصوی
مصوبــه کمیســیون ایــن بــود کــه از تاریــخ 
ــارات  ــف و اختی ــه وظای ــون کلی ــن قان ــب ای تصوی
ــع و  ــی و صنای ــای بازرگان ــک از وزارتخانه ه ــر ی ه
ــتگاه های  ــارات دس ــف و اختی ــق وظای ــادن مطاب مع
تابــع آنهــا در قبــل از قانــون تشــکیل دو وزارتخانــه 
ــدن و  ــت، مع ــی و صنع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

تجــارت مصــوب ۱۳۹۰.۴.۸ می باشــد.
نیــاورد  رای  مــاده  ایــن  این کــه  از  بعــد 
ــس  ــات رییســه مجل قاضــی زاده هاشــمی عضــو هی
ــرادات  ــار ای ــد ب ــه چن ــت ک ــالمی گف ــورای اس ش
ــود و  ــس بررســی شــده ب ــان در مجل شــورای نگهب
رای نیــاورد پــس دیگــر از ایــن دســتور می گذریــم.

محبی نیا: 
افزایش قیمت خودرو واکنش 

دالالن به رونق بازار بورس است

برنامــه و بودجــه  نایــب رییــس کمیســیون 
مجلــس شــورای اســالمی افزایــش قیمــت خــودرو 
را واکنــش دالالن بــه رونــق بــازار بــورس دانســت و 
نســبت بــه افزایــش قیمــت ســایر کاالهــا و خدمــات 

ــدار داد.  هش
بــه گــزارش ایســنا، جهانبخــش محبــی  نیــا 
ــی را در  ــه معیوب ــا چرخ ــفانه م ــرد: متاس ــار ک اظه
ــکل  ــه ش ــه ب ــتیم ک ــاهد هس ــور ش ــاد کش اقتص
ــا  ــام آور قیمت ه ــش سرس ــک افزای ــا ی ــی ب ناگهان
ــک  ــی ی ــه زمان ــد در فاصل ــویم و بع ــه می ش مواج
ــه ســایر کاالهــا  ــن افزایــش قیمــت ب ــاه ای ــا دو م ت
و خدمــات نیــز تســری می یابــد؛ ایــن افزایــش 
قیمــت بی دلیــل عــادت اقتصــاد ماســت و ایــن بــار 

ــت. ــده اس ــروع ش ــودرو ش ــازار خ ــم از ب ه
وی افــزود: براســاس الگــوی پیشــین یــک و نیــم 
مــاه بعــد از افزایــش قیمــت خــودرو، قیمــت ســایر 
اقــالم مثــل روغــن، برنــج، گنــدم و حتــی مهــر نمــاز 
ــرد و  ــر می گی ــا تأثی ــش قیمت ه ــن افزای ــم از ای ه
ــا  ــردم ب ــه م ــد ک ــاق می افت ــرایطی اتف ــن در ش ای
ــی  ــک بدبخت ــزار و ی ــا و ه ــران کرون ــکاری، بح بی
مواجــه هســتند امــا متاســفانه مســئوالن اقتصــادی 
مــا حوصلــه مطالعــه دقیــق رفتــار بنگاه هــای خــرد 
شــاخص ها  غــرق  کالن،  حــوزه  در  و  ندارنــد  را 

می شــوند.
ــدوآب، شــاهین دژ و تــکاب  نماینــده مــردم میان
در مجلــس بــا بیــان اینکــه بــدون شــک دسیســه ای 
پشــت افزایــش قیمــت خــودرو اســت، یــادآور شــد: 
دالالنــی هســتند کــه بــه ایــن روش حســادت خــود 
ــورس نشــان مــی دهنــد، در  ــق ب ــه رون را نســبت ب
ــه  ــش دالالن ب ــش قیمــت خــودرو واکن ــع افزای واق

رونــق بــورس و پــارو کــردن نقدینگــی اســت.
محبـــی  نیـــا در پایـــان تاکیـــد کـــرد: دولـــت 
ــان  ــه فرمـ ــی کـ ــد دالالنـ ــش باشـ ــد حواسـ بایـ
ـــت  ـــن موفقی ـــت ای ـــان اس ـــازار در دستش ـــت ب حرک
ــد.  ــم نریزنـ ــه هـ ــورس را بـ ــازار بـ ــبی در بـ نسـ
انتظـــار داریـــم دولـــت بـــا هوشـــیاری در یـــک و 
ـــای  ـــازه بازیه ـــود اج ـــت خ ـــر فعالی ـــال آخ ـــم س نی

سیاســـی در ایـــن عرصـــه را ندهـــد.

پمپئو مدعی شد: 
با خروج آمریکا از برجام خاورمیانه 

وضع صلح آمیزتری دارد

شــد  مدعــی  آمریــکا  خارجــه  امــور  وزیــر 
ــت  ــام، وضعی ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ ــه پ ک

اســت.  صلح آمیزتــر  خاورمیانــه 
ــور  ــر ام ــو وزی ــک پمپئ ــنا، مای ــزارش ایس ــه گ ب
خارجــه آمریــکا بــه دنبــال دومیــن ســالروز خــروج 
کشــورش از توافــق هســته ای در صفحــه توییتــرش 
ــم  ــپ تصمی ــد ترام ــش، دونال ــال پی ــت: دو س نوش
شــجاعانه حفاظــت از جهــان در برابــر خشــونت 
ــروج از  ــا خ ــته ای آن را ب ــای هس ــران و تهدیده ای
توافــق ایــران ]توافــق هســته ای[ اعــالم کــرد. امروز، 
آمریکایی هــا نســبت بــه وقتــی کــه اگــر در برجــام 
ــه  ــد و خاورمیان ــتری دارن ــت بیش ــم امنی می ماندی

صلح آمیــز اســت.
ــود  ــرح می ش ــن مط ــی ای ــو در پ ــارات پمپئ اظه
ــکا  ــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمری ــت دونال کــه دول
ــا ناقــص تلقــی کــردن  ــدای روی کار آمــدن ب در ابت
ــدرت  ــج ق ــران و پن ــان ای ــه می ــته ای ک ــق هس تواف
جهانــی انجــام شــده بــود، در مــاه مــه ســال ۲۰۱۸ از 
آن خــارج شــده و پــس از آن در راســتای رویکــردی 
ــای  ــری« تحریم ه ــار حداکث ــه  کارزار فش ــوم ب موس

ــر ایــران اعمــال کــرده اســت. متعــددی را ب

جریمه ارز خروجی 
4 برابر بهای ریالی آن تعیین شد

ـــه  ـــالمی جریم ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
ــای  ــر بهـ ــا دو برابـ ــک تـ ــدی ارز ورودی را یـ نقـ
ــا  ــی یـ ــدی ارز خروجـ ــه نقـ ــی آن و جریمـ ریالـ
ـــای  ـــر به ـــار براب ـــا چه ـــروج ارز را دو ت ـــه خ ـــدام ب اق

ریالـــی تعییـــن کردنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، نماینـــدگان مجلـــس 
ـــی الیحـــه اصـــالح  شـــورای اســـالمی در جلســـه علن
ـــی از  ـــاق کاال و ارز - ارجاع ـــا قاچ ـــارزه ب ـــون مب قان

جلســـه علنـــی- را تصویـــب کردنـــد.
ـــارزه  ـــون مب ـــالح قان ـــرح اص ـــاده ۲۴ ط ـــر م بناب
بـــا قاچـــاق کاال و ارز، بنـــد ت مـــاده ۱۸ قانـــون 
مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز اصـــالح شـــد بـــه 
ایـــن ترتیـــب؛ جریمـــه نقـــدی ارز ورودی، یـــک 
ـــدی  ـــه نق ـــی آن و جریم ـــای ریال ـــر به ـــا دو براب ت
ارز خروجـــی یـــا اقـــدام بـــه خـــروج ارز، دو تـــا 
ـــوارد  ـــایر م ـــی آن و در س ـــای ریال ـــر به ـــار براب چه
ضبـــط ارز انجـــام نشـــده و تنهـــا معـــادل بهـــای 
ـــی  ـــذ م ـــدی أخ ـــه نق ـــوان جریم ـــه  عن ـــی ارز ب ریال

ـــود. ش
مـــاده ۲5 الیحـــه  نماینـــدگان همچنیـــن 
اصـــالح قانـــون مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز را 
ـــاده  ـــک م ـــره ی ـــد و  تبص ـــب کردن ـــی و تصوی بررس
ـــن  ـــه ای ـــاق کاال و ارز ب ـــا قاچ ـــارزه ب ـــون مب ۱۸ قان
ــروش  ــا فـ ــه یـ ــد؛   »عرضـ ــالح شـ ــب اصـ ترتیـ
کاالی قاچـــاق موضـــوع ایـــن مـــاده ممنـــوع 
و مرتکـــب عـــالوه بـــر ضبـــط کاال بـــه حداقـــل 
مجـــازات هـــای مقـــرر در ایـــن مـــاده محکـــوم 
مـــی شـــود. چنانچـــه عرضـــه یـــا فـــروش کاالی 
ـــازی  ـــای مج ـــا فض ـــا ی ـــانه ه ـــق رس ـــاق از طری قاچ
ــک  ــا، پیامـ ــی، تارنمـ ــبکه اجتماعـ ــل شـ از قبیـ
یـــا تلفـــن صـــورت پذیـــرد، مرتکـــب عـــالوه بـــر 
ضبـــط کاال بـــه دوبرابـــر ارزش کاالی قاچـــاق 

محکـــوم مـــی شـــود.«

گودرزی در تذکر شفاهی:
هیچ گونه نظارتی بر بازار مسکن نیست

نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس گفــت: هیــچ 
گونــه نظارتــی بــر قیمــت خــودرو و مســکن نیســت 
و مجلــس یازدهــم قطعــا ایــن موضوعــات را مــورد 

پیگیــری جــدی قــرار مــی دهــد. 
ــودرزی در جلســه  ــاس گ ــر، عب ــزارش مه ــه گ ب
علنــی مجلس شــورای اســالمی طــی تذکر شــفاهی، 
اظهــار داشــت: کارگــران ســاختمانی و روزمــزد بایــد 

شناســایی شــده و از آنــان حمایــت ویــژه شــود. 
وی افـــزود: ســـوال بنـــده از رئیـــس جمهـــور 
ــازار  ــفتگی بـ ــود آشـ ــا وجـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ـــف  ـــر ضعی ـــوان از قش ـــدام ج ـــودرو، ک ـــکن و خ مس
ـــکن و  ـــب مس ـــد صاح ـــی توان ـــه م ـــط جامع و متوس

خـــودرو شـــود؟ 
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه هیــچ گونــه نظارتــی 
ــازار مســکن نیســت، تصریــح کــرد: مســتاجران  درب
چــه گناهــی کــرده انــد کــه افزایــش شــدید قیمــت 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــکل ایج ــان مش ــرای آن ــکن ب مس
ــا  ــا در مجلــس یازدهــم قطع گــودرزی گفــت: م
ــم  ــری خواهی ــت پیگی ــوارد را در دول ــن م ــام ای تم
کــرد تــا مشــکالت مــردم در ایــن زمینــه هــا حــل 

و فصــل شــود. 

کریمی در تذکر شفاهی:
زیرساخت های بورسی پاسخگوی 

مراجعات میلیونی نیست

ــر  ــت: زی ــس گف ــردم اراک در مجل ــده م نماین
بــا  معامــالت  ســامانه  بورســی  هــای  ســاخت 
ورود جمعیــت میلیونــی دچــار مشــکل شــده و 

پاســخگوی مراجعــات مــردم نیســت.
پایـــان جلســـه  در  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
ـــر  ـــی اکب ـــالمی، عل ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل علن
کریمـــی نماینـــده مـــردم اراک در تذکـــری 
بـــرای  ضامـــن  مشـــکل  حـــل  خواســـتار 
ــت:  ــد و گفـ ــان شـ ــت وام ازدواج جوانـ دریافـ
ـــت  ـــرای پرداخ ـــا ب ـــک ه ـــد بان ـــون بای ـــق قان طب
ـــا  ـــد ام ـــدام کنن ـــن اق ـــک ضام ـــا ی وام ازدواج ب
ـــش از  ـــرده و بی ـــت نک ـــون را رعای ـــا قان ـــک ه بان
ـــد  ـــازه دهی ـــد. اج ـــی کنن ـــب م ـــن طل ـــک ضام ی
ـــان  ـــس در کام جوان ـــه مجل ـــن مصوب ـــالوت ای ح

ــیند. بنشـ
کریمــی همچنیــن در تذکــر دیگــری نســبت بــه 
وضعیــت نابســامان زیرســاخت هــای بورســی کشــور 
ــالت  ــامانه معام ــت: س ــار داش ــرد و اظه ــاد ک انتق
پاســخگو  میلیونــی  جمعیــت  ورود  بــا  بورســی 
نیســت. شــرکت هــای کارگــزاری نیــز کفایــت نمــی 

ــد. کنن
وی گفــت: دولــت بایــد در راســتای افزایــش 
شــرکت هــای کارگــزاری و فراهــم شــدن زیرســاخت 

هــا اقــدام کنــد.

دلنوشته

زمانی 
خود را ،

پیدا 
کردم ،

که 
به 

نادانی 
خود ،

پی بردم !

)عظیم نیا(



دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 726 3روزنامه سراسری عجب شیر  
پیش فروش 4 محصول ایران خودرو 

از امروز

ــران خــودرو امــروز )دوشــنبه( برنامــه  شــرکت ای
ــپ ۲،  ــژو ۲۰۶ تی ــا، پ ــوالت دن ــروش محص پیش ف
ــل  ــد تحوی ــا موع ــارس خــود را ب ــژو پ ــژو ۲۰۷ و پ پ

ــرد.  ــد ک ــاز خواه ــان، آذر و دی ۹۹ آغ آب
ــن برنامــه پیــش فــروش از  ــا، ای ــه گــزارش ایرن ب
ســاعت ۱۱ صبــح امــروز )دوشــنبه، ۲۲ اردیبهشــت( 
آغــاز مــی شــود کــه تــا زمــان تکمیــل ظرفیــت ادامه 

خواهــد داشــت.
مطابــق بــا بخشــنامه مربوطــه، هنــگام دریافــت کد 
کاربــری و کلمــه عبــور در ســایت فــروش اینترنتــی، 
احــراز هویــت مشــخصات فــرد متقاضــی الزامی اســت.

ــت  ــت ثب ــروش ظرفی ــش ف ــه پی ــن برنام در ای
ــرای هــر کــد ملــی یــک دســتگاه خــودرو در  ــام ب ن
نظــر گرفتــه شــده، تنظیــم صلــح نامــه مطابــق ایــن 
بخشــنامه امــکان پذیــر نیســت و مشــتریانی کــه در 
۳۶ مــاه گذشــته در ایــران خــودرو و ســایپا ثبــت نــام 
ــه  ــاز ب ــد، مج ــه ان ــل گرفت ــود را تحوی ــا خ ــرده ی ک

ــام نیســتند. ثبــت ن
ایــران خــودرو تاکیــد دارد امــکان ثبــت نــام فقــط 

از طریــق ســایت اینترنتــی در منــزل میســر اســت.

علوی:
 تصمیمات مقطعی نمی تواند

 گره ای از بازار خودرو باز کند

مجلــس  عمــران  کمیســیون  رییــس  نایــب 
شــورای اســالمی تاکیــد کــرد کــه تصمیمــات 
ــاز  ــودرو ب ــازار خ ــره ای از ب ــد گ ــی نمی توان مقطع
ــد کاری ریشــه ای انجــام شــود کــه  کنــد، بلکــه بای
ــادگاری  ــرد ی ــورت گی ــم ص ــس ده ــر در مجل اگ

ــت.  ــد گذاش ــای خواه ــی برج خوب
بــه گــزارش ایســنا، ســید احســن علــوی بــا اشــاره 
ــش  ــه افزای ــی ب ــه ضــرورت ورود دســتگاه های نظارت ب
قیمــت خــودرو بیــان کــرد: بنــده بعیــد می دانــم کــه 
در ایــن پنــج جلســه پیش روی مجلــس مــا بتوانیم کار 
اساســی بــرای ســاماندهی بــازار خــودرو انجــام دهیــم، 
امــا بــاز هــم کمیســیون صنایــع الزم اســت کــه جلســه 
تشــکیل داده و جوانــب افزایــش افسارگســیخته قیمــت 
ــه  خــودرو را بســنجد. ســازمان بازرســی کل کشــور ب
دنبــال دســتور رییــس قــوه قضاییــه بــه ایــن موضــوع 
ــی های الزم  ــام بررس ــال انج ــرده و در ح ــدا ک ورود پی

اســت، امــا ایــن امــر صرفــا کافــی نیســت.
ایــن اســت کــه  واقعیــت  اظهــار کــرد:  وی 
ــر  ــم. در ه ــور را اداره کنی ــم کش ــه نمی توانی اینگون
حــوزه ای دالالن و واســطه گران نفــوذ کــرده و کســی 
ــازار  ــرد. ســاماندهی ب ــان را بگی ــوی آن ــد جل نمی توان
ــه کار ریشــه ای و اساســی دارد.  ــاز ب ــز نی ــودرو نی خ
بحــث قاچــاق، ســوداگری و داللــی بایــد یکبــار بــرای 
ــات  ــا تصمیم ــود و ب ــع ش ــور جم ــه در کش همیش

ــرد. ــاز ک ــره ای را ب ــوان گ ــی نمی ت مقطع
نماینــده مــردم ســنندج در مجلــس شــورای 
اســالمی تصریــح کــرد: ادعــای مــا از ابتــدا ایــن بــود 
کــه می خواهیــم کشــوری توســعه یافتــه باشــیم، امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا تولیــد پرایــد بی کیفیــت 
بــا قیمــت باالیــی کــه در بــاور هیــچ کســی 
ــه  ــدم ک ــم. معتق ــی نمی بری ــه جای ــد راه ب نمی گنج
کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
بایــد در مهلــت باقیمانــده بــا قــدرت بــه ایــن موضوع 
ــازمان بازرســی نســبت  ــا س ــگام ب ــرده و هم ورود ک
بــه ســاماندهی قیمــت خــودرو اقــدام کنــد. در ادامــه 
مجلــس یازدهــم بایــد ایــن موضــوع را دنبــال کنــد.

ــش  ــری افزای ــرد: پیگی ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــادگاری  ــد ی افسارگســیخته قیمــت خــودرو می توان
مثبتــی از مجلــس دهــم برجــای بگــذارد. از ســوی 
ــا  دیگــر ســازمان هــای تعزیــرات و بازرســی بایــد ب
ــش  ــن افزای ــوی ای ــده و جل ــدرت وارد ش ــام ق تم
قیمــت را بگیــرد. شــورای رقابــت نیــز بایــد نســبت 
و  کــرده  اقــدام  قیمت هــا  متعادل ســازی  بــه 

ــد. ــته باش ــی نداش ــش قیمت ــه افزای هیچ گون

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون قضایــی و 
ــه انحصــار در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــی مجل حقوق
ــت:  ــود، گف ــته ش ــد شکس ــازی بای ــش خودروس بخ
اخــذ عــوارض ســنگین از خودروهــای خارجــی 
زمینــه رقابــت را از بیــن بــرده و مــردم را مجبــور بــه 
ــد.  ــی می کن ــت داخل ــای بی کیفی ــد خودروه خری
بــه گــزارش خانــه ملــت، جلیــل رحیمــی جهــان 
ــی و  ــات رئیســه کمیســیون قضای ــادی عضــو هی آب
حقوقــی مجلــس بــا اشــاره بــه افزایــش سرســام آور 
ــه  ــی ک ــت: هنگام ــی، گف ــای داخل ــت خودرو ه قیم
ــی  ــای خارج ــر خودرو ه ــی را ب ــوارض  غیرمنطق ع
ــک  ــوان ی ــه عن ــب ب ــت مناس ــت و قیم ــا کیفی ب
دســتورالعمل در کشــور اجــرا می کنیــم، زمینــه 
رقابــت در اقتصــاد را از بیــن بــرده و مــردم را مجبــور 
ــت  ــا قیم ــی ب ــت داخل ــودرو بی کیفی ــد خ ــه خری ب

ــم. ــاال می کنی ــیار ب بس

انحصار در بخش خودروسازی باید 
شکسته شود

نماینــده مــردم تربــت جــام، تایبــاد و باخــرز در 
مجلــس شــورای اســالمی، بــا بیــان اینکــه افزایــش 
ــود  ــی وج ــه رقابت ــرایطی ک ــودرو در ش ــت خ قیم
ــای  ــزود: مولفه ه ــت، اف ــی اس ــاًل طبیع ــدارد، کام ن
کیفیــت، قیمــت مناســب، خدمــات پــس از فــروش 
ایمنــی در شــرایطی مفهــوم پیــدا می کننــد  و 
کــه مــردم حــق انتخــاب داشــته باشــند. امــا 
متاســفانه مــردم حــق انتخــاب دیگــری جــز خریــد 

ــن رو  ــد. از ای ــت ندارن ــی بی کیفی ــای داخل خودروه
اگــر دالالن هــم قیمــت خــودرو را افزایــش ندهنــد، 
خودروســازها و قطعه ســازها افزایــش می دهنــد.

ایجاد فضای رقابتی میان خودروساز داخلی و 
بین المللی تنها راه برون رفت از بحران خودرو است

ــی  ــای رقابت ــاد فض ــس ایج ــده مجل ــن نماین ای
میــان خودروســاز داخلــی و بین المللــی را تنهــا راه 
ــت  ــور دانس ــودرو در کش ــران خ ــت از بح ــرون رف ب
رقابــت  بــرای  فضایــی  بایــد  کــرد:  تصریــح  و 
خودروســازهای داخلــی و خارجــی فراهــم کنیــم و 
ــا ســطح کیفــی و قیمــت  ــا ب ــی ی خودروســاز داخل
ــت کننــد  ــی رقاب پاییــن خودروســازهای بیــن الملل
ــا تعطیــل شــوند. امــروز در دنیایــی نیســتیم کــه  ی

ســالیان ســال مــردم را وادار بــه خریــد خودروهــای 
بی کیفیــت و بــدون اســتاندارد کنیــم و بــا بــه خطــر 
ــب  ــه جی ــول را ب ــر، پ ــزاران نف ــان ه ــن ج انداخت

ــم. ــازان و دالالن بریزی ــه س ــازها  قطع خودروس

خودروهای داخلی با پلتفرم 40 سال گذشته 
تولید می شوند

ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــا  ــژو ب ــد پ ــی مانن ــای داخل ــی از خودروه ــرد: برخ ک
ــالدی  ــه ۸۰ می ــه ده ــق ب ــی و متعل ــی قدیم پلتفرم
ــه  ــز ب ــد نی ــودرو پرای ــی خ ــود. از طرف ــد می ش تولی
دلیــل اســتاندارهای پاییــن ایمنــی ۴۰ ســال اســت که 
در هیــچ کشــوری تولیــد نشــده و حــق تــردد نــدارد.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون قضایــی و حقوقی 

مجلــس، افــزود: بایــد اجــازه دهیــم خــودرو خارجــی با 
عــوارض متناســب، معقــول و انــدک وارد کشــور شــده 
ــه  و شــرکت های دولتــی و خصوصــی خودروســازی ب
ــم شــدن  ــد. در صــورت فراه ــا بپردازن ــا آنه ــت ب رقاب
ــرادی در کشــور  ــه، اف ــک ده ــس از ی ــد پ ــن فرآین ای
ــی و هــم ســطح کشــورهای  ــراز جهان می تواننــد در ت

پیشــرفته خــودرو تولیــد کننــد.

 مشکل اقتصاد با جادوگری و شعار حل نمی شود
از  ســنگین  عــوارض  اخــذ  از  انتقــاد  بــا  وی 
اجــازه  چــرا  داد:  ادامــه  خارجــی  خودروهــای 
ــوند؟  ــوار ش ــت س ــودرو باکیفی ــردم خ ــد م نمی دهی
ــخنرانی و  ــری، س ــا جادوگ ــت و ب ــم اس ــاد عل اقتص
شــعار مشــکلی حــل نمی شــود. قانــون اقتصــاد 
مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا اســت، بنابرایــن مادامــی 
عرصه هــای  تمــام  از  را  کیفیــت  و  رقابــت  کــه 
خودروســازی حــذف می کنیــم، بایــد انتظــار قیمــت 
ــیم. ــته باش ــم داش ــد را ه ــی پرای ــون تومان ۹۰ میلی

تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در کشور باید 
از اولویت های مجلس یازدهم باشد

تعییــن  اینکــه  بیــان  بــا  جهان آبــادی 
ــد از  ــور بای ــازی در کش ــت خودروس ــف صنع تکلی
اولویت هــای مجلــس یازدهــم باشــد، گفــت: تولیــد 
ــی  ــت و ایمن ــا کیفی ــس از ۴۰ ســال ب ــی پ خودروی
ــه  ــم آشــکار ب ــر می شــود، ظل ــه روز کمت ــه روز ب ک
ــت. ــور اس ــاد کش ــزرگ در اقتص ــتباه ب ــردم و اش م

آزادسازی واردات خودرو، خودروسازان را از خواب خرگوشی بیدار می کند

ـــای  ـــه قیمت ه ـــه هم ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــت ب ـــورای رقاب ـــس ش رئی
ــت:  ــت، گفـ ــر اسـ ــد نفـ ــت چنـ ــاختگی و دسـ ــودرو سـ ــی خـ فعلـ
اگـــر قـــوه قضاییـــه وارد شـــود و ایـــن چنـــد نفـــر را بازخواســـت و 
ــته  ــا شکسـ ــد قیمت هـ ــازار کنـ ــده را وارد بـ ــو شـ ــای دپـ خودرو هـ

خواهـــد شـــد. 
ـــذاری  ـــت گ ـــول قیم ـــاره فرم ـــیوا درب ـــا ش ـــزارش تســـنیم، رض ـــه گ ب
ــت  ــث قیمـ ــه وارد بحـ ــال ۱۳۹۲ کـ ــت: از سـ ــودرو، اظهارداشـ خـ
ـــود  ـــی ب ـــقف قیمت ـــول س ـــا فرم ـــول م ـــدیم فرم ـــودرو ش ـــذاری خ گ
ـــره وری«  ـــت« و »به ـــی«، »کیفی ـــورم بخش ـــر »ت ـــا متغی ـــه ت ـــی س یعن
ـــن  ـــرای چندی ـــر ب ـــه متغی ـــن س ـــا ای ـــذا ب ـــود دارد ل ـــا وج ـــول م در فرم

ـــم. ـــذاری کردی ـــت گ ـــال قیم س
ـــت  ـــت، برداش ـــت صم ـــر وق ـــال ۱۳۹۷، وزی ـــن س ـــت: از بهم وی گف
اشـــتباهی از ابالغیـــه ســـران قـــوا داشـــت و بـــه شـــورای رقابـــت 
ـــع  ـــویم و از آن موق ـــارج ش ـــذاری خ ـــت گ ـــه از قیم ـــت ک ـــه نوش نام
ـــت  ـــتورالعمل قیم ـــتند دس ـــا خواس ـــه از م ـــراً ک ـــا اخی ـــدیم ت ـــارج ش خ

ـــم. ـــه کنی ـــذاری را ارائ گ
ـــی و  ـــت نهای ـــورای رقاب ـــتورالعمل ش ـــه دس ـــالم اینک ـــا اع ـــیوا ب  ش
ـــح  ـــت، تصری ـــده اس ـــال ش ـــازار ارس ـــم ب ـــتاد تنظی ـــه س ـــد ب ـــرای تایی ب
ـــه  ـــودرو در کارخان ـــت خ ـــون قیم ـــال ۱۳۹۷ تاکن ـــن س ـــرد:  از بهم ک

ـــت  ـــاختگی اس ـــازار، س ـــت ب ـــی قیم ـــش کنون ـــته و افزای ـــش نداش افزای
ــوه  ــه از قـ ــدند کـ ــازار شـ ــب وارد بـ ــت طلـ ــدادی دالل و منفعـ تعـ
قضاییـــه و دســـتگاه های نظارتـــی می خواهیـــم وارد شـــود و تکلیـــف 

ـــد. ـــخص کن را مش

وی بـــا بیـــان اینکـــه زمانـــی کـــه شـــورای رقابـــت وارد شـــود 
ـــت:   ـــد، اظهارداش ـــد ش ـــته خواه ـــیه و کاذب شکس ـــت حاش ـــا قیم حتم
ـــده  ـــرف کنن ـــه مص ـــم ک ـــدود و کاری کنی ـــا را مح ـــمت تقاض ـــد قس بای
نهایـــی، خریـــدار خـــودرو باشـــد بنابرایـــن بایـــد محدودیت هایـــی را 

ـــم. بگذاری
ـــا  ـــددی ب ـــات متع ـــه جلس ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــورای رقاب ـــس ش رئی
ســـازمان حمایـــت از مصـــرف کننـــدگان و تولیدکننـــدگان و ســـتاد 
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــه ک ـــن جلس ـــت: در آخری ـــتیم، گف ـــازار داش ـــم ب تنظی
ـــا  ـــرد و از م ـــد ک ـــا را تایی ـــتوالعمل م ـــتیم، وی دس ـــت داش ـــر صم وزی

ـــم. ـــه کنی ـــی و ارائ ـــت آن را نهای خواس
ــاختگی و  ــی سـ ــای فعلـ ــه قیمت هـ ــرد: همـ ــد کـ ــیول تاکیـ شـ
دســـت چنـــد نفـــر اســـت و اگـــر قـــوه قضاییـــه وارد شـــود و ایـــن 
چنـــد نفـــر را بازخواســـت و خودرو هـــای دپـــو شـــده را وارد بـــازار 

ــد. ــد شـ ــته خواهـ ــا شکسـ ــد قیمت هـ کنـ
ـــده ای  ـــاب دارد و ع ـــی خـــودرو حب ـــرد:  قیمـــت کنون ـــح ک وی تصری
ـــاب  ـــن حب ـــتند و ای ـــاب هس ـــن حب ـــتن ای ـــه داش ـــرای نگ ـــالش ب در ت
را بایـــد بترکانیـــم تـــا قیمت هـــا واقعـــی شـــود.  بـــه اعتقـــاد مـــا 
قیمت هـــای کنونـــی اگـــر بشـــکند امـــکان دارد ۳۰ تـــا ۴۰ درصـــد 

قیمت هـــا کاهـــش یابـــد.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه هیــات دولــت 
در جریــان واگــذاری ســهام عدالــت بــه کارگــران فصلــی توجــه ویــژه ای 
داشــته باشــد، گفــت: ســهام عدالــت بایــد بــه طبقــات ضعیــف جامعــه 
داده شــود، در حالــی کــه شــاهد هســتیم بســیاری از مدیــران و 

ــد.  ــت گرفته ان ــت را در دس ــهام عدال ــدان س ثروتمن
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــود شــکری درخصــوص نحــوه اجــرای 
ــزی  ــد نظــارت و برنامه ری ــت بای ــت، گفــت: دول آزادســازی ســهام عدال
ــرمایه در  ــت س ــه انباش ــر ب ــت منج ــهام عدال ــازی س ــا آزادس ــد ت کنن
ــدام  ــت اق ــی و ران ــا دالل ــه طــوری کــه ب ــراد خــاص نشــود ب ــان اف می
بــه خریــد ایــن ســهام ها بــا قیمــت نــازل کــرده و ثــروت کالن بدســت 

آوردنــد و بــه تولیــد کشــور نیــز ضربــه بزننــد.
نماینــده مــردم تالــش و رضوانشــهر در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیــان اینکــه بــورس بایــد مدیریــت کنــد تــا واگذاری هــا بــه چنــد نفــر 
خــاص منــوط نشــود، ادامــه داد: بــه طــور مثــال بــرای خریــد هــر فــرد 
ــی تشــکیل  ــن اســت شــرکت های هرم ــد ممک ــد هرچن ســقف بگذارن
شــود بــه همیــن دلیــل بایــد کمــک کــرد، آزادســازی ســهام عدالــت 
بــه رونــق تولیــد کمــک کــرده، بــه ســمت افزایــش ســرمایه رفتــه و در 

نهایــت موجــب بــاز شــدن دســت افــراد نیازمنــد شــود.
ــران  ــتگان و کارگ ــت بازنشس ــهام عدال ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ســاختمانی تکمیــل نشــده، اضافــه کــرد: همچنیــن تخصیــص مابقــی 
ســهام بــه آن هــا بایــد انجــام شــود، البتــه بهتــر اســت هرچــه ســریع تر 
ــوال  ــان ام ــه صاحب ــص ب ــتا و تخصی ــرکت شس ــهام ش ــورد س در م

ــدام شــود. ــز اق )بازنشســتگان( نی
ــته  ــال های گذش ــت در س ــهام عدال ــه س ــان اینک ــا بی ــکری ب ش

تاثیــر ملموســی در وضعیــت اقتصــادی مــردم نداشــت، تصریــح کــرد: 
ــد از یک ســو موجــب توانمنــدی اقشــار  آزادســازی ایــن ســهام می توان
ضعیــف جامعــه و بهبــود معیشــت مــردم شــود و ازســوی دیگــر تقویــت 

بــورس را رقــم زنــد.
ــوص  ــه خص ــران ب ــه کارگ ــت ب ــات دول ــرد: هی ــنهاد ک وی پیش
کارگــران فصلــی توجــه ویــژه ای داشــته باشــد، چراکــه ســهام عدالــت 
ــاهد  ــه ش ــی ک ــود، در حال ــه داده ش ــف جامع ــات ضعی ــه طبق ــد ب بای
هســتیم بســیاری از مدیــران و ثروتمنــدان ســهام عدالــت را در دســت 

گرفته انــد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه اکنــون 
ــار  ــدادی هســتند، اظه ــت چــه تع ــدگان ســهام عدال ــم جامان نمی دانی
ــای  ــمول دهک ه ــزو ش ــه ج ــت اینک ــد از جه ــدگان بای ــرد: جامان ک
پاییــن هســتند، مــورد راســتی آزمایــی قــرار بگیرنــد و درصــورت تعــداد 
ــد تصمیم گیــری الزم را  ــن اشــخاص، مجلــس یازدهــم می توان ــاد ای زی

انجــام دهــد.

رئیس شورای رقابت:

 فعاًل خودرو نخرید

سهام عدالت باید به دست کارگران فصلی برسد

اطالعــات طــی  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ــس رئیــس جمهــور  ــور مجل ــاون ام ــه مع ــه ای ب نام
وزارت  پیشــنهاد درگاه مجوزهــای  اعــالم کــرد: 
اقتصــاد مــورد تاییــد شــورای اجرایــی فنــاوری 
ــی  ــات دســتگاه های اجرای ــات نیســت و خدم اطالع

ــرد.  ــد ک ــکل خواه ــار مش را دچ
بــه گــزارش فــارس، از ســال گذشــته وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی  بــا حــذف عبــارت پنجــره واحــد 
ــی  ــال جایگزین ــه دنب ــذاری کشــور ب ــام قانونگ از نظ
»پایــگاه اطالع رســانی مجوزهــای کشــور« بــا »درگاه 
ــت و  ــر مدیری ــت نظ ــور« تح ــای کش ــی مجوزه مل
راهبــری هیئــت مقررات زدایــی اســت.  امــا بســیاری 
از وزاری دولــت، رؤســای ســازمان های برنامــه و 
بودجــه و اداری و اســتخدامی و رئیــس ســتاد مرکزی 
ــه  ــوع ب ــن موض ــه ای ــاق کاال و ارز ب ــا قاچ ــارزه ب مب
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــراض کرده ان ــدی اعت ــورت ج ص
ایــن مطلــب چنــد هفتــه قبــل بــه صــورت طــرح در 

مجلــس اعــالم وصــول شــده اســت.
ــه  ــات از جمل ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــه معــاون امــور  ــی اســت کــه طــی نامــه ای ب وزرای
ــود را  ــت خ ــاً مخالف ــور، کتب ــس جمه ــس رئی مجل
بــا پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــادی و داریــی بــرای 
ــاد  ــا و ایج ــدور مجوزه ــی ص ــور اجرای ــه ام ورود ب
درگاه ملــی مجوزهــای کشــور اعــالم کــرده اســت.

در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:
در ترکیــب اعضــای هیئــت مقررات زدایــی و 
ــا و  ــن فراینده ــب وکار، دو رک ــط کس ــود محی بهب
ــی  ــت الکترونیک ــرد دول ــا رویک ــت ب ــی دول بازآفرین
یعنــی ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور و وزارت 
ــه  ــد. ب ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات حضــور ندارن

نظــر می رســد عــدم تطبیــق و بی توجهــی بــه 
راهبردهــای اصــالح نظــام اداری و الکترونیکــی 
مســیر  دولــت،  فرایندهــای  و  خدمــات  کــردن 
جداگانــه ای را بــرای ایــن حــوزه رقــم می زنــد 
ــد  ــی نخواه ــل قبول ــی قاب ــه اثربخش ــر ب ــه منج ک
ــا وجــود تمامــی  ــه ۶ ســال اخیــر نیــز ب ــود. تجرب ب
ــی منجــر  زحمــات همــکاران در حــوزه مقررات زدای
بــه اصــالح قابــل قبولــی در فراینــد صــدور مجوزهــا 
نشــده و رتبــه کشــور بهبــود چندانــی نداشــته 
ــر مســیر آزمــوده کــه بخشــی الزم   اســت. اصــرار ب
ولــی ناکافــی اســت بــا افزایــش اختیــارات نتیجــه ای 

ــت. ــد داش ــر نخواه در ب
ــادی و  ــور اقتص ــنهاد وزارت ام ــاس پیش ــر اس ب
دارایــی، راهبــری و مدیریــت درگاه ملــی مجوزهــای 
ــور  ــه ام ــور و کلی ــه هیئــت مذک ــا دبیرخان کشــور ب
زیرســاخت  نرم افــزار،  ســخت افزار،  بــا  مرتبــط 
و امنیــت آن توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

ــن  ــه در ای ــی ک ــود. تکالیف ــن می ش ــات تأمی اطالع
ــده،  ــاده ش ــوع نه ــده وزارت متب ــر عه ــنهاد ب پیش
همگــی دارای بــار مالــی بــوده و در آن محــل تأمیــن 

هزینه هــای آن پیش بینــی نشــده اســت.
صورت گرفتــه،  بررســی های  بــه  توجــه  بــا 
اطالعــات  فنــاوری  اجرایــی  دبیرخانــه شــورای 
ــل ریاســت محتــرم جمهــور، معمــاری و برنامــه  ذی
اجرایــی درگاه ملــی مجوزهــای کشــور را بــه جهــت 
فنــاوری  معمــاری  و  اجرایــی  پشــتوانه  فقــدان 
ــر  ــال حاض ــی، در ح ــای کالن مل ــات طرح ه اطالع
می رســد  نظــر  بــه  و  نمی دانــد  قبــول  قابــل 
ــادی و  ــور اقتص ــکاران وزارت ام ــی هم ــدل اجرای م
ــه  ــوط ب ــی مرب ــات الکترونیک ــوزه خدم ــی، ح داری
اعتباربخشــی و صــدور مجوزهــای دســتگاه های 
ــر  ــرد. در ه ــد ک ــکل خواه ــار مش ــی را دچ اجرای
ــی  ــأن حاکمیت ــچ ش ــنهادی هی ــن پیش ــورت مت ص
ــازمان اداری  ــوع، س ــرای وزارت متب ــاری را ب و معم

ــاوری  ــی فن ــورای اجرای ــور و ش ــتخدامی کش و اس
ــت. ــه اس ــر نگرفت ــات در نظ اطالع

ــزوم  ــه ل ــاره ای ب ــچ اش ــنهادی هی ــن پیش در مت
ــتمی  ــود سیس ــه بهب ــا و چرخ ــی فراینده بازمهندس
و  اســت  نشــده  اداری  نظــام  فرایندهــای  در 
تحــول  در  کــه  اجرایــی  دســتگاه های  تکالیــف 
اداری تصریح شــده، در ایــن متــن مــورد توجــه 
ــدون  ــد )ح( ب ــی در بن ــا جای ــه اســت، ت ــرار نگرفت ق
ــا  ــدور مجوزه ــی ص ــای فعل ــه پیچیدگی ه ــه ب توج
و اســتعالمات جــز ایجــاد یــک درگاه اساســاً در 
ــچ  ــت، هی ــی اس ــت الکترونیک ــف دول ــه وظای حیط
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــه نش ــنهادی ارائ پیش
بازنگــری و بازمهندســی فرایندهــای صــدور مجوزهــا 
بنــا بــر اختیــارات شــورای عالــی اداری بــر عهــده این 
شــورا بــوده، لیکــن ایجــاد نهــادی کــه هیــچ ارتبــاط 
سیســتمی بــا شــورای یادشــده نــدارد و اعضــای مؤثر 
آن را نیــز بــه همــکاری نمی پذیــرد، نمی توانــد رافــع 
ــد. ــور باش ــام اداری کش ــول نظ ــای تح نیازمندی ه

معنــی پیشــنهاد وزارت اقتصــاد ایــن اســت کــه 
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــات الکترونیک ــه خدم کلی
ــه  ــد ارائ ــا بای ــدور مجوزه ــی ص ــط از درگاه مل فق
شــود و هــر ارائــه خدمــت خــارج از آن فاقــد اعتبــار 
اســت. امــری کــه تاکنــون در جهــان ســابقه نداشــته 
ــر نظــام اداری و حــذف  ــد تغیی و اجــرای آن نیازمن
ــی از  ــوز و اعتبارده ــدور مج ــای ص ــه فراینده کلی
ــه نهــاد  کلیــه دســتگاه های اجرایــی و اعطــای آن ب
»دبیرخانــه  عنــوان  تحــت  تنظیم گــر جدیــدی 
اگرچــه  بــود.  خواهــد  مقررات زدایــی«  هیئــت 
اجــرای آن نیــز فاقــد پیش بینــی محاســباتی تعــداد 

ــت. ــدی اس ــی فراین ــش و پیچیدگ تراکن

جهرمی:

 پیشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای فناوری اطالعات نیست

رئیس اتاق اصناف ایران:
هفته آینده برخی مشاغل پر خطر 

بازگشایی خواهند شد 

ممبینــی گفــت: هفتــه آینــده تعــداد محــدودی 
ــدید  ــه در تش ــی ک ــه ریزی های ــا برنام ــاغل ب از مش
ــایی  ــرد، بازگش ــورت می گی ــا ص ــت پروتکل ه رعای

خواهنــد شــد. 
ــگاران جــوان، ســعید  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ممبینــی، رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران بــا اشــاره بــه 
زمــان بازگشــایی مشــاغل پرخطــر، گفــت: بســیاری 
از مشــاغل پــر خطــر کار خــود را شــروع کــرده انــد. 
مشــاغلی ماننــد پاســاژها، مراکــز تجاری و آرایشــگاه 
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی فعالیــت خــود 

را آغــاز کــرده انــد. 
ــرد:  ــان کـ ــران بیـ ــاف ایـ ــاق اصنـ ــس اتـ رئیـ
هفتـــه آینـــده تعـــداد محـــدودی از مشـــاغل بـــا 
برنامـــه ریـــزی هایـــی کـــه در تشـــدید رعایـــت 
ــایی  ــرد بازگشـ ــی گیـ ــورت مـ ــا صـ ــکل هـ پروتـ
ــتند  ــن هسـ ــن بیـ ــه در ایـ ــد. البتـ ــد شـ خواهنـ
مشـــاغلی ماننـــد تاالرهـــای عروســـی کـــه آغـــاز 
ــیوع  ــع و شـ ــه تجمـ ــر بـ ــا منجـ ــت آن هـ فعالیـ
ـــا  ـــایی آن ه ـــکان بازگش ـــود و ام ـــی ش ـــروس م وی

ممکـــن نیســـت.
ممبینــی افــزود: بــرای بازگشــایی مشــاغلی چون 
ــا  ــه ب ــتیم ک ــره هس ــال مذاک ــا در ح ــتوران ه رس
ــود را  ــت خ ــد فعالی ــتی بتوانن ــوارد بهداش ــاد م ایج
آغــاز کننــد. در ایــن شــرایط کنونــی بایــد بتوانیــم 

ــم. ــت کنی ــده حمای ــیب دی ــاغل آس از مش
ــب و  ــه کس ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــه توجــه و حمایــت  کار هایــی آســیب دیــده نیــاز ب
ــه  ــت ب ــد دس ــرد: بای ــح ک ــد، تصری ــژه ای دارن وی
دســت هــم دهیــم تــا از ایــن شــرایط ســخت 

ــویم. ــارج ش ــی خ کرونای
رئیـــس اتـــاق اصنـــاف ایـــران بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــا  ـــب و کاره ـــق کس ـــه رون ـــم ب ـــد بتوانی ـــه بای اینک
کمـــک کنیـــم، گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ـــا  ـــب و کاره ـــرای کس ـــه ب ـــی ک ـــی و اتفاقات کرونای
ـــده  ـــیب دی ـــر آس ـــن قش ـــه ای ـــد ب ـــده بای ـــاد ش ایج

کمـــک کنیـــم.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی:
شماره و شناسه ملی افراد کد 

اقتصادی آن ها می شود 

علیــزاده گفــت: از ایــن پــس شــماره ملــی 
اشــخاص حقیقــی و شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی 
بــه عنــوان شــماره اقتصــادی جهــت شــروع کســب 

و کار قلمــداد می شــود 
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــود 
ــور  ــازمان ام ــی س ــی و فن ــاون حقوق ــزاده مع علی
ــی  ــه راســتی آزمای ــی کشــور از حــذف مرحل مالیات
ــام فعــاالن اقتصــادی در مرحلــه   در فرآینــد ثبــت ن
ــرای  ــی ب ــور مالیات ــه ســازمان ام ــوط ب ــه مرب ۴5 ک

ــر داد. ــت شــماره اقتصــادی اســت، خب دریاف
ــم  ــام معظ ــات مق ــتای منوی ــزود: در راس وی اف
ــر روان ســازی و تســهیل فضــای  ــی ب ــری مبن رهب
کســب و کار و ایجــاد پنجــره واحــد شــروع کســب 
ــه  ــی زمین ــور مالیات ــازمان ام ــکاری س ــا هم و کار ب
ــم  ــادی فراه ــای اقتص ــت ه ــروع فعالی ــهولت ش س

شــد.
علیــزاده گفــت: ســازمان امــور مالیاتــی در جهــت 
ــره ۳  ــی تبص ــه اجرای ــن نام ــل دوم آیی ــالح فص اص
ــن  ــتقیم، ای ــای مس ــات ه ــون مالی ــاده ۱۶۹ قان م
ــر  ــورد موافقــت وزی ــه م ــرد ک طــرح را پیشــنهاد ک
ــذف  ــه ح ــت و مصوب ــرار گرف ــی ق ــاد و دارای اقتص
ــه  ــادی، ک ــماره اقتص ــص ش ــامانه تخصی گام ۴5 س
فرآینــد راســتی آزمایــی اطالعــات هویتــی و فعــاالن 
ــراز  ــور اح ــه منظ ــی ب ــات میدان ــادی و مراجع اقتص
هویــت و اعتبارســنجی اطالعــات را در بــر مــی 

ــالغ شــد. ــی اب ــور مالیات ــه ســازمان ام ــت، ب گرف
ــازمان  ــنامه س ــرای بخش ــا اج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــه محــض اخــذ  امــور مالیاتــی، اشــخاص حقیقــی ب
مجــوز یــا پروانــه کســب و کار از اصنــاف و اتحادیــه 
ــای  ــگاه ه ــی و بن ــخاص حقوق ــن اش ــا و همچنی ه
اقتصــادی بــه محــض ثبــت شــرکت در ثبــت اســناد 
و امــالک در ســازمان امــور مالیاتــی نیــز ثبــت نــام 
ــی و  ــخاص حقیق ــی اش ــماره مل ــوند و ش ــی ش م
شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی بــه عنــوان شــماره 
اقتصــادی جهــت شــروع کســب و کار قلمــداد مــی 

شــود.

اقتصاد

پورابراهیمی مطرح کرد
وضع پایه مالیاتی بر اغنیا و 

مولدسازی اموال دولت، جایگزینی 
برای جبران کسری بودجه

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: وضــع 
پایــه مالیاتــی بــر اغنیــا، مولدســازی دارایی هــای 
دولــت، واگــذاری بخشــی از امــوال و دارایی هــای دولــت 
ــی  ــای جایگزین ــد، روش ه ــرکت ها می توان ــهام ش و س

بــرای جبــران کســری بودجــه امســال باشــد. 
محمدرضــا  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــی عضــو کمیســیون اقتصــادی  پورابراهیمــی داوران
ــات از  ــی اقدام ــزوم برخ ــه ل ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
ســوی دولــت بــرای جبــران کســری بودجــه امســال 
بــه دلیــل کاهــش فــروش نفــت گفــت: عرضه ســهام 
ــن  ــدودی ای ــا ح ــد ت ــی می توان ــرکت های دولت ش
کســری بودجــه را جبــران کنــد کــه دولــت اکنــون 
براســاس تکلیــف قانونــی در حــال انجــام ایــن 
ــا را  ــد آنه ــع می توان ــت مناب ــا دریاف ــت و ب کار اس

ــد. ــا کن ــن درآمده جایگزی
ــازی  ــدی، مولدس ــدم بع ــه ق ــان اینک ــا بی وی ب
امــوال دولــت اســت، افــزود: ایــن موضــوع در تبصــره 
۱۲ قانــون بودجــه ذکــر شــده و دولــت براســاس آن 
مکلــف اســت بــر روی مولدســازی امــوال کار کنــد.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس وضــع 
ــر اغنیــا را قــدم بعــدی دولــت  پایه هــای مالیاتــی ب
ــمرد و  ــال برش ــه امس ــری بودج ــران کس ــرای جب ب
اظهــار کــرد: بایــد توجــه قشــر متمکنیــن گروهی در 
ــا  ــه مالیات ه ــن گون ــی ای ــه خیل ــه هســتند ک جامع
ــزارم  ــک ه ــاید ی ــود، ش ــی ش ــا نم ــمول آنه مش
ــطه  ــه بواس ــتند ک ــی هس ــور اغنیای ــت کش جمعی
وضعیــت  از  اقتصــادی  ویــژه  شــرایط  داشــتن 
دریافــت  بیشــتری  انتفــاع  کشــور  اقتصــادی 
می کننــد کــه بایــد بــرای آنهــا مالیــات بــر عایــدی 

ــت. ــر گرف ــا در نظ ــال اینه و امث
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد 
ــازی  ــا، مولدس ــر اغنی ــی ب ــه مالیات ــع پای ــرد: وض ک
دارایی هــای دولــت، واگــذاری بخشــی از امــوال 
و دارایی هــای دولــت براســاس قانــون و ســهام 
ــرای  ــی ب ــای جایگزین ــد، روش ه ــرکت ها می توان ش

ــد. ــال باش ــه امس ــری بودج ــران کس جب
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رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 

اقتصادی مجلس:
انحصار نهاده های دامی

 باید شکسته شود

رئیــس فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: وزارت جهــاد 
ــی را از  ــای دام ــاده ه ــار نه ــد انحص ــاورزی بای کش

ــد.  ــارج کن ــاص خ ــده ای خ ــت ع دس
ــا  ــته ب ــر خجس ــت، امی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
انتقــاد از وجــود انحصــار در تامیــن خــوراک نهــاده 
هــای دامــی گفــت: متاســفانه ایــن موضــوع باعــث 
ــه هــای خــوراک دامــی در دســت  ــا محمول شــده ت
ــت  ــر وق ــد و ه ــی باش ــه خاص ــرد و مجموع ــک ف ی
ــته و  ــه داش ــا نگ ــن دری ــا را در بی ــد آن ه اراده کن
ــتن  ــن رو شکس ــد از ای ــش ده ــا را  افزای ــت ه قیم
ــت. ــری اس ــال پیگی ــش در ح ــن بخ ــار در ای انحص

وی ادامــه داد: وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد 
انحصــار از دســت عــده ای خــاص خــارج کنــد 
ــناخته  ــه ش ــرای هم ــخص ب ــن ش ــره ای ــون چه چ

ــت. ــده اس ــازار ش ــاب ب ــب الته ــده و موج ش
رئیــس فراکســیون مبــازره بــا مفاســد اقتصــادی 
ــه  ــن گون ــرد: ای ــان ک ــورای اســالمی بی ــس ش مجل
افــراد از قبــل پــرورش داده شــده انــد و بــا حمایــت 
هــای رانتــی و بانــد بــازی تبدیــل بــه قــدرت شــده 
انــد بــر ایــن اســاس وزارتخانــه هــای مربوطــه بایــد 

ورود پیــدا کننــد تــا انحصــار شکســته شــود.
وی خاطرنشــان کرد:کمیســیون هــای تخصصــی 
مجلــس شــورای اســالمی در ایــن زمینــه بایــد ورود 
کننــد تــا دســت هــای حامیــان پشــت پــرده آن هــا 

قطــع شــود .

فرماندار تبریز:
کیفیت اجرای فاصله گذاری اجتماعی 

در مترو تبریز رضایت بخش است

فرمانــدار تبریــز گفــت: قطــار شــهری تبریــز بــه 
ــق،  ــای دقی ــت گذاری ه ــا عالم ــته ب ــی توانس خوب
مســافران را بــه ســمت رعایــت حفــظ فاصلــه 
ــه  ــرای فاصل ــت اج ــد و کیفی ــوق ده ــی س اجتماع
گــذاری اجتماعــی در متــرو رضایــت بخــش اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، بهــروز مهــدوی در ایــن 
خصــوص اظهــار کــرد:  مســافران متــرو تبریــز، 
حداکثــر تــالش خــود را بــرای رعایــت دســتور 
العمل هــای فاصلــه گــذاری اجتماعــی انجــام دادنــد 
ــوب  ــرایط مطل ــن ش ــاد ای ــان در ایج ــت آن ــه هم ک

ــت. ــتودنی اس س
وی افــزود:  مجمــوع اطــالع رســانی ها و اقدامــات 
ــا  ــارزه ب ــام شــده در خصــوص پیشــگیری و مب انج
ویــروس کرونــا در متــرو تبریــز نیــز رضایــت بخــش 
بــوده و نویــد کاهــش شــیوع ایــن بیمــاری در ســطح 
ــداوم  ــد ت ــن رون ــدوارم ای ــه امی شــهر را می دهــد ک

یابــد.
مهــدوی،  توزیــع ماســک بــه نــرخ مصــوب دولتی 
ــد  ــات مفی ــر اقدام ــرو را از دیگ ــتگاه های مت در ایس
بــرای حفــظ ســالمتی مــردم عنــوان کــرد و گفــت: 
ــا،  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــاس مصوب براس
اســتفاده از ماســک بــرای راننــدگان و مســافران در 

ــاری اســت. حمــل و نقــل عمومــی اجب
ــز،  ــداری تبری ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
ــای  ــش پیام ه ــرد:  پخ ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
در  را  مــردم  می توانــد  ایســتگاه ها  در  صوتــی 
العمل هــای  دســتور  بیشــتر  هرچــه  رعایــت 
ــر کروناویــروس  بهداشــتی ترغیــب کــرده و غلبــه ب

ــد. ــریع بخش را تس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
شیالت موظف به تجهیز شناورهاص صیادی به 

سیستم رصد )VMS( است

ــزگان گفــت:  ــی اســتانداری هرم ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
ــی  ــر روی تمام ــادی VMS(( ب ــناورهای صی ــد ش ــتم رص ــد سیس بای
ــتند،  ــتان هس ــای اس ــد در آبه ــه صی ــاز ب ــه مج ــادی ک ــناورهای صی ش
نصــب شــود تــا سیســتم هــای نظارتــی بــر صیــد در آب هــای اســتان بــه 
منظــور حفــظ مســائل زیســت محیطــی و ذخایرآبزیــان منطقــه افزایــش 

یابــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســعید ناجــی در جلســه بررســی آخریــن وضعیــت 
صیــد غیــر مجــاز در آب هــای اســتان، بــا بیــان اینکــه بایــد صیــد مجــاز 
ــد و طبــق  ــزود: بخشــی کــه مجــوز دارن ــر مجــاز جــدا کــرد، اف را از غی
آن عمــل و دســتگاه ارزیــاب مربوطــه فعالیــت آنهــا را تاییــد مــی کننــد 
ــا متخلفــان  ــه فعالیــت خــود ادامــه خواهنــد داد امــا بایــد ب همچنــان ب

ایــن عرصــه برخــورد قاطــع شــود.
ــود دارد و  ــص  وج ــی نق ــون فعل ــه در قان ــرد: چنانچ ــه ک وی اضاف
اعتراضــی در ایــن خصــوص هســت  بایــد اول از طریــق مراجــع قانونــی 
ــالک  ــود. م ــال ش ــد اعم ــون جدی ــر آن، قان ــس از تغیی ــری و پ پیگی

ــت. ــون اس ــتان قان ــای اس ــف در آب ه ــادان متخل ــا صی ــورد ب برخ
ناجــی بــا بیــان اینکــه، برخــورد بــا متخلفــان صیــد غیــر مجــاز بایــد 
ــر  ــه ذخای ــروز آســیب زدن ب ــوان از ب ــا بت ــرد ت ــا قاطعیــت صــورت گی ب
ــور  ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــرد، اف ــری ک ــتان جلوگی ــای اس ــان آب ه آبزی
ــرای شــناورهای کــه مجــوز چنیــن  بایــد محــدوده مجــاز صیــد تــرال ب
صیــدی را دارنــد مشــخص و اعــالم شــود تــا بتــوان نظــارت بیشــتری در 

ایــن حــوزه داشــت.
ــه  ــد ب ــرال مجــاز اســتان بای ــد ت ــان اینکــه  بخشــی از صی ــا بی وی ب
ــتری از  ــهم بیش ــوان س ــد بت ــزود: بای ــود، اف ــپرده ش ــتان س ــان اس بومی
صیــد تــرال آب هــای اســتان را بــه بومــی هــای هرمــزگان اختصــاص داد 
و در ایــن خصــوص نیــاز اســت کــه صیــادان نیــز بــرای دریافــت مجــوز 

ایــن گونــه صیــد اقــدام قانونــی کننــد.
وی بیــان کــرد: بایــد عــالوه بــر حفــظ منافــع ملــی ، همراهــی و هــم 
قدمــی کــه در اســتان بــرای رفــع مســایل و مشــکالت وجــود دارد نیــز 
حفــظ کــرد و نبایــد گذاشــت خدشــه ای بــه یــک پارچگــی اســتان وارد 

شــود.

سه شنبه ثبت نام مجدد متقاضیان 
گازسوز کردن خودرو ها 

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــام ش ــم مق قائ
ــت(  ــنبه )۲۳ اردیبهش ــه ش ــت: از روز س ــی گف نفت
ــام گازســوز کــردن خودرو هــا فعــال  ســامانه ثبــت ن
ــد در  ــرده می توانن ــای نام ب ــکان خودرو ه ــت و مال اس

ایــن ســامانه ثبــت نــام کننــد. 
ــد  ــگاران جــوان، حمی ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
قاســمی ده چشــمه قائــم مقــام شــرکت ملــی 
ــت  ــه ثب ــاره ب ــا اش ــی  ب ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
ــام متقاضیــان گازســوز کــردن خودرو هــا گفــت: از  ن
آنجــا کــه ســامانه قبلــی دارای خطا هایــی بــود، ایــن 
ــی مثــل  ــه زیرســاخت های اطالعات ــد ب ســامانه جدی
ثبــت احــوال و شــاهکار و ... متصــل اســت و صاحبــان 
ــماره  ــتن ش ــار داش ــا در اختی ــد ب ــودرو می توانن خ
ملــی و شــماره تلفــن همــراه خــود کــه متعلــق بــه 
ــه و  ــامانه مراجع ــن س ــه ای ــد ب ــودرو باش ــک خ مال

ــد. ــری کنن ــام خــود را پیگی ــت ن مراحــل ثب
عمومــی  خودرو هــای  اســتفاده  داد:  ادامــه  او 
ــه  ــاس مصوب ــت و براس ــگان اس ــات رای ــن خدم از ای
کــردن  ســوز  دوگانــه  اقتصــاد  عالــی  شــورای 
خودرو هــای عمومــی شــامل وانت هــای ســبک و 
ــه  ــخصی ب ــافربر های ش ــی ها و مس ــنگین، تاکس س
صــورت رایــگان بــوده و هیــچ هزینــه ای بــرای مالکان 

ــدارد. ــودرو ن خ
ــت  ــامانه ثب ــرد: س ــه ک قاســمی ده چشــمه اضاف
ــنبه  ــه ش ــا از روز س ــردن خودرو ه ــوز ک ــام گازس ن
)۲۳ اردیبهشــت( فعــال اســت و مالــکان خودرو هــای 
نام بــرده می تواننــد در ایــن ســامانه ثبــت نــام 

ــد. کنن
ــش  ــی پخ ــرکت مل ــام ش ــم مق ــه قائ ــه گفت ب
فرآورده هــای نفتــی؛ افــرادی کــه در گذشــته از ایــن 
ــای  ــد و پیامک ه ــام کردن ــت ن ــی ثب ــامانه قبل در س
ــن  ــه ای ــد ب ــا ارســال شــده بای ــرای آن ه فراخــوان ب
ــماره  ــا ش ــایت ی ــه س ــد و ب ــه کنن ــا توج پیامک ه
ــه  ــده مراجع ــالم ش ــک اع ــه در پیام ــی ک تلفن های
ــا از  ــت آن ه ــن صــورت نوب ــر ای ــرا در غی ــد، زی نماین

لغــو می شــود.

شاعری با یادآوری احتمال افزایش آتش سوزی جنگل ها 
در تابستان:

دولت الیحه تشکیل یگان پیشرفته
 اطفای حریق را تقدیم مجلس کند

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــر ضــرورت ارائــه 
الیحــه تشــکیل یــگان پیشــرفته اطفــای حریــق بــه مجلــس تاکیــد کرد و 
گفــت: دولــت در قانــون برنامــه ششــم توســعه مکلــف بــه تشــکیل یــگان 
پیشــرفته اطفــای حریــق شــد امــا متاســفانه هنــوز شــکل نگرفتــه اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علی محمــد شــاعری، بــا یــادآوری پتانســیل 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــور، گف ــای کش ــوزی در جنگل ه ــش س ــاالی آت ب
ــی رود  ــال م ــب احتم ــی مناس ــش گیاه ــی و پوش ــاالی بارندگ ــم ب حج
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــتان امس ــا در تابس ــوزی جنگل ه آتش س

ــد. ــش یاب افزای
ــی و  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــه کمیس ــات رئیس ــو هی عض
محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بایــد 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــاط بحران ــود را در نق ــتیکی خ ــات لجس ــی امکان تمام
ــد  ــی بای ــاط بحران ــزود: نق ــد، اف ــیج کنن ــا بس ــوزی جنگل ه ــا آتش س ب
ــن نقــاط  ــد در ای ــه تجــارب گذشــته نیروهــا بای ــا توجــه ب مشــخص و ب
مســتقر شــوند تــا آمادگــی الزم بــرای اطفــای حریــق و عملیــات 

ــد. ــل آورن ــه عم ــگیرانه را ب پیش
وی بــا انتقــاد از اینکــه وضعیــت امکانــات و تجهیــزات اطفــای حریــق 
ــت،  ــوب اس ــیار نامطل ــی بس ــکالت مال ــار و مش ــود اعتب ــل کمب ــه دلی ب
ــه  ــبت ب ــتی نس ــی و دس ــایل ابتدای ــا وس ــته ب ــد گذش ــه داد: مانن ادام
ــه  ــه بســیار ضــروری اســت نســبت ب ــدام می شــود ک ــق اق ــای حری اطف
تامیــن وســایل و تجهیــزات پیشــرفته بــرای کاهــش خســارات هــا اقــدام 

شــود.
نماینــده مــردم نــکا، بهشــهر و گلــوگاه در مجلــس دهــم یــادآور شــد: 
ــرفته  ــگان پیش ــکیل ی ــه تش ــف ب ــم مکل ــه شش ــون برنام ــت در قان دول
ــر  ــه نظ ــه و ب ــکل نگرفت ــوز ش ــفانه هن ــا متاس ــد ام ــق ش ــای حری اطف
ــگان  ــن ی ــکیل ای ــرای تش ــه ای را ب ــه جامع ــد الیح ــت بای ــد دول می رس
تقدیــم مجلــس کــرده و مجلــس در اولیــن فرصــت آن را تصویــب کنــد.

الیحه تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تبریز 
برخالف قول شهردار به شورا ارسال نشده است 

عضو شـورای اسـالمی شـهر تبریز با اشـاره به سـخنان شـهردار تبریز در 
زمینـه تبدیـل وضعیـت کارکنـان شـهرداری گفت: شـهردار قـول داده بود، 

الیحـه تبدیـل وضعیـت را به شـورا ارسـال کند امـا خبری از آن نیسـت. 
بــه گــزارش فــارس، غالمحســین مســعودی ریحان در جلســه شــورای 
اســالمی تبریــز بــا اشــاره بــه نامــه قائم مقــام شــهرداری تبریــز مبنی بــر 
اقــدام راســاً ســازمان ها و مناطــق بــرای عقــد قــرارداد بــا نیروهــا توســط 
ــا  ــل وضعیت ه ــه تبدی ــهرداری در زمین ــت: ش ــار داش ــرکت ها  اظه ش

ــد. ــز کن ــی پرهی ــه  گوی شفاف ســازی و از چندگان
ــا  ــل وضعیت ه ــئله تبدی ــل مس ــرای ح ــهردار ب ــرد: ش ــح ک وی تصری

ــد. ــن مســئله را تمــام کن ورود کــرده و ای
ــود  ــام نش ــن کار انج ــر ای ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــعودی ریحان ب مس
حاضــر بــه پس گیــری رای خــود اســت، گفــت: در مــورد مســائل مربــوط 

بــه وضعیــت کارکنــان صــادق باشــید.
 

اگر می خواهید شهردار را بازخواست کنید متن استیضاح بنویسید 
ــری  ــز در تذک ــز نی ــالمی تبری ــورای اس ــو ش ــدزاده عض ــرم محم مح
ــد شــهردار  ــر می خواهی ــت: اگ ــه ســخنان مســعودی ریحان گف نســبت ب
را بازخواســت کنیــد متــن اســتیضاح بنویســید و نگوییــد کــه هــر کــس 

بــا شــما همــکاری نکــرد بــا شــهردار ســاخت و پاخــت کــرده اســت.
وی متذکر شـد: سـه سـال پیش شـهردار اسـتیضاح شـد که شـما امضا 
نکردیـد پـس امـروز خالف آنـرا نگویید و جـوری وانمود نکنیـد که هر کس 
برخـالف میـل شـما بود با شـهرداری همـکاری کـرده، مردم  فکـر می کنند 

مـا سـاخت و پاخـت کردیم مـا چنیـن کاری نکرده ایم و بلد نیسـتیم.

شهر و شورا

علیــزاده گفــت: موعد هــای مقــرر در قانــون 
مالیات هــای مســتقیم و قانــون مالیــات بــر 
ــاه ۱۳۹۹  ــهریور م ــان ش ــا پای ــزوده ت ارزش اف

ــد شــد.  تمدی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
محمــود علیــزاده معــاون حقوقــی و فنی ســازمان 
ــات  ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــور ب ــی کش ــور مالیات ام
هفدهمیــن جلســه ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا 
ــیده و  ــوری رس ــس  جمه ــد  رئی ــه تایی ــه ب ک
ــق  ــت: طب ــت، گف ــده اس ــالغ ش ــرا اب ــرای اج ب
قانــون  در  مقــرر  موعد هــای  مصوبــه  ایــن 
مالیات هــای مســتقیم و مالیــات بــرارزش افــزوده 
ــی و  ــای مالیات ــلیم اظهارنامه ه ــه تس ــبت ب نس
رســیدگی های مالیاتــی کــه مهلــت انقضــای آن 
از ۱/۲/۹۹ لغایــت ۳۱/۴/۹۹ بــوده اســت، به مدت 
ــان شــهریورماه ســال  ــا پای ــر ت ــاه و حداکث دو م
ــون  ــه احــکام قان ــد می شــود و کلی ۱۳۹۹ تمدی

ــب اســت. ــد مترت ــن تمدی ــر ای مرتبــط، ب
ــازمان  ــی س ــی مالیات ــی و فن ــاون حقوق مع
ــه ایــن ترتیــب  امــور مالیاتــی کشــور افــزود: ب

بــرای تســلیم اظهارنامــه عملکــرد موضــوع 
مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون   ۱۰۰ مــاده 
مشــاغل  صاحبــان  یــا  حقیقــی  اشــخاص 
تــا ۳۱ مــرداد امســال و اشــخاص حقوقــی 
و صاحبــان امــالک اجــاری جهــت تســلیم 
اظهارنامــه مالیاتــی موضــوع مــاده ۱۱۰ قانــون 
ــال  ــهریور س ــا ۳۱ ش ــتقیم ت ــای مس مالیات ه

ــت. ــد داش ــت خواهن ۹۹ مهل
مصوبــه  طبــق  کــه  ایــن  بیــان  بــا  او 
ــلیم  ــت تس ــا، مهل ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل س
اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــد ش تمدی
اینکــه موعــد ارائــه اظهارنامــه مالیــات بــرارزش 
افــزوده دوره بهــار ۱۳۹۹ تــا ۱5 تیرمــاه اســت، 

ــا ۱5  ــز ت ــرم نی ــان محت ــته از مودی ــن دس ای
ــه  ــد اظهارنام ــت دارن ــهریورماه ۱۳۹۹ مهل ش
ارزش افــزوده ایــن دوره خــود را تســلیم کننــد.

رســیدگی  کــرد:  تصریــح  علیــزاده 
ــرد  ــه عملک ــوط ب ــی مرب ــای مالیات اظهارنامه ه
ــاه  ــدت دو م ــه م ــز ب ــال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نی س

تمدیــد خواهــد شــد.
ــازمان  ــی س ــی مالیات ــی و فن ــاون حقوق مع
بیــان  همچنیــن  کشــور  مالیاتــی  امــور 
و  قوانیــن  در  تعییــن شــده  مهلــت  کــرد: 
ــی  ــع عموم ــکیل مجم ــر تش ــر ب ــررات ناظ مق
شــرکت های ســهامی عــام کــه تــا پایــان 
ــزار  ــود را برگ ــع خ ــد مجام ــاه ۱۳۹۹ بای تیرم
کننــد نیــز بــه مــدت ۲ مــاه تمدیــد می شــود.

ــا ۳۱  ــت ت ــقف مهل ــه س ــان اینک ــا بی او ب
شــهریور مــاه اســت، گفــت: مهلت هــای مقــرر 
ــت  ــی نیس ــان مالیات ــروه از مودی ــرای آن گ ب
ــان  ــی آن ــه مالیات ــت تســلیم اظهارنام ــه مهل ک
۳۱/۶/۹۹ اســت، چــرا کــه ســقف مهلــت 
تعییــن شــده تــا پایــان شــهریور امســال اســت.

هاشــمی دربــاره تــاب آوری تهــران در مقابــل زلزلــه، فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی و جریمــه مدیریــت شــهری از ســوی تعزیرات 

توضیحاتــی داد. 
ــمی  ــن هاش ــوان، محس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــش از دویســت و  ــخنان پی ــران در س ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی
ــزار  ــه برگ ــران ک ــهر ته ــورای ش ــی ش ــه علن ــن جلس دوازدهمی
شــد،گفت: زلزلــه بامــداد جمعــه تهــران موجــب نگرانــی 
ــه  ــی شــد و پــس از دو ســالی کــه خطــر زلزل شــهروندان تهران
تهــران )پــس از زلزلــه ســال۹۶( بــه حاشــیه رفتــه بــود مجــدد 
ــد. ــرح ش ــاری آن مط ــهر های اقم ــران و ش ــه ته ــوع زلزل موض

ــی  ــا موضوع ــد ب ــزود: نبای ــران اف ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی
ــروز  ــرا در صــورت ب ــه مناســبتی برخــورد شــود، زی ــد زلزل مانن
ــاری آن آســیب  ــران و شــهر های اقم ــاالی ۶ ریشــتر ته ــه ب زلزل

ــهری  ــات ش ــاب آوری تاسیس ــاره ت ــد درب ــتند و بای ــر هس پذی
ــود. ــام ش ــری انج ــای موث ــوط گاز اقدام ه ــد آب و خط مانن

هاشــمی ادامــه داد: تهــران بیــش از ۳5۰ محلــه دارد و مــا در 
ــه ســوله های مدیریــت بحــران بیشــتر  مدیریــت شــهر تهــران ب
احتیــاج داریــم کــه دولــت بایــد کمــک کنــد و مدیریــت شــهری 

در ایــن زمینــه اهتمــام بیشــتری از خــود نشــان دهــد.
ــه و  ــی زلزل ــالن صوت ــتم اع ــود سیس ــرار ب ــرد: ق ــان ک او بی
افزایــش لــرزه نگار هــا در پایتخــت راه انــدازی شــود کــه هنــوز 

ــرار نگرفتــه شــد. مــورد توجــه ق
بــه جریمــه  اشــاره  بــا  تهــران  رئیــس شــورای شــهر 
شــهرداری از ســوی ســازمان تعزیــرات گفــت: جریمــه شــورای 
شــهر و شــهرداری تهــران در موضــوع افزایــش بهــای خدمــات 
ــده  ــخ پرون ــه تاری ــت ک ــد گف ــه بای ــانه ها مطــرح شــد ک در رس

ــرای 5 ســال گذشــته اســت و جریمــه شــورای شــهر بدعــت  ب
جدیــدی بــود کــه مطــرح شــد، زیــرا مــا تــا بــه امــروز چنیــن 

ــم. ــده بودی ــزی ندی چی
هاشــمی ادامــه داد: مصوبــات شــورای شــهر تهــران در هیئــت 
ــا از رســانه ها  ــد می شــود و خواســته م ــداری تایی ــق فرمان تطبی
ایــن بــود کــه در ایــن موضــوع شــفاف ســازی کننــد کــه ایــن 
ــران  ــای جب ــوز ج ــت هن ــوان گف ــا می ت ــد، ام ــام نش ــدام انج اق

وجــود دارد.
ــتفاده از  ــا اس ــهروندان ب ــور ش ــم حض ــرد: تصمی ــان ک او بی
ماســک و دســتکش تصمیــم خوبــی اســت، امــا بایــد گفــت کــه 
اقــالم بهداشــتی ماننــد ماســک بایــد بــا قیمــت مصــوب و تمــام 
ــورت  ــرا در ص ــد، زی ــدگان برس ــرف کنن ــت مص ــه دس ــده ب ش

ــود. ــا می ش ــروس کرون ــیوع وی ــب ش ــردن آن موج ــت نک رعای

ــه ســخنان رئیــس  ــا اشــاره ب ــز ب رئیــس شــورای شــهر تبری
جمهــور گفــت: خوشــحال هســتیم کــه رئیــس جمهــوری تبریــز 

را الگویــی بــرای دیگــر شــهرها معرفــی کــرده اســت. 
بــه گــزارش شــهریار، شــهرام دبیــری در جلســه علنــی 
ــس  ــه رئی ــتیم ک ــحال هس ــت: خوش ــز گف ــهر تبری ــورای ش ش
جمهــور در ســخنرانی خــود تبریــز را تمیزتریــن شــهر و و 
شــهر بــدون گــدا معرفــی کــرده و الگویــی بــرای دیگــر شــهرها 

ــت. ــته اس دانس
وی ســپس در ارتبــاط بــا مســائل و مشــکالت تبدیــل 
وضعیــت کارکنــان گفــت: از شــهردار تبریــز درخواســت دارم کــه 
ــن مشــکل  ــع و رجــوع ای ــه رف ــر طــی جلســه ای ب هرچــه زودت
ــران مجــوز  ــران اســت، از ته ــه مجــوز ته ــاز ب ــر نی ــردازد. اگ بپ

بگیریــم و اگــر نیــاز بــه مصوبــه شــورا اســت، الیحــه ای بیاوریــد 
ــد  ــوع بای ــن موض ــریع تر ای ــه س ــر چ ــم. ه ــب کنی ــا تصوی ت

ــود. ــف ش ــن تکلی تعیی
دبیــری ادامــه داد: در رابطــه بــا موضــوع درختــکاری، اگــر مــا 
برنامه ریــزی داریــم و بــه مــردم قــول داده ایــم کــه امســال یــک 
میلیــون نهــال بکاریــم و در عمــل نتوانیــم کاری از پیــش ببریــم 
ــه  ــه حســاب می آییــم. ایــن کار بایــد ب پیــش مــردم دروغگــو ب
نــام شــورا و شــهرداری باشــد و بــه جــد پیگیــر هســتیم و حتمــا 

شــهرداران مناطــق بایــد در ایــن مــورد پاســخگو باشــند.
ــر از  ــد اخی ــی بازدی ــزود: ط ــز اف ــهر تبری ــورای ش ــس ش رئی
ســازمان میادیــن، فعالیت هایــی در ســبزه میــدان شــروع شــده 
اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر از شــهرداری دارد ولــی ایــن کار 
بایــد تــداوم یابــد. مــا در مناطــق مختلــف شــهر نیــاز بــه هفتــه  
ــد  ــت بتوانن ــردم راح ــا م ــم ت ــی داری ــای محل ــازار و بازارچه ه ب
ــد  ــد مفی ــتغالزایی می توان ــه اش ــم در زمین ــد و ه ــد کنن خری

باشــد.

بــا  می تــوان  مــورد  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  دبیــری 
ــرای  ــی ب ــزی دقیق ــک مشــاور خــوب، برنامه ری ــدی از ی بهره من
ســاخت و توســعه بازارچه هــای محلــی دســتور کار قــرار داد کــه 
هــم میــوه و ســبزیجات تــازه بــه دســت مــردم می رســد و هــم 
ــر  ــه وجــود می آیــد و از طرفــی ب اشــتغالزایی در ســطح شــهر ب

ــد. ــز می افزای ــهری نی ــی ش زیبای
وی گفـت: موضـوع مهـم برای ما شـکل خدمات، زیبایی شـهر 
و اشـتغالزایی اسـت کـه انتظارمـان از شـهرداری ایـن اسـت کـه 

مناطـق مختلـف همـکاری الزم را با ما داشـته باشـند.
دبیــری در خصــوص شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: در ارتبــاط 
بــا ویــروس کرونــا هــم بایــد بگویــم کــه در دنیــا فعــال متوقــف 
شــده اســت و بعــد از پیــک ثابــت مانــده و تعــداد متوفیــان نیــز 
کاهــش یافتــه اســت. در ایــران نیــز همیــن روال اتفــاق افتــاده 
ــیر  ــا س ــار فوتی ه ــا آم ــم. ام ــال داری ــش ابت ــی افزای ــط کم و فق
ــاق  ــمند اتف ــورت هوش ــه ص ــازی ب ــادی س ــر ع ــی دارد. اگ نزول

بیافتــد، انتظــار مــی رود کــه مشــکلی نداشــته باشــیم.

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد؛

افزایش تاب آوری پایتخت در مقابل زلزله موضوع مناسبتی نیست

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

موعد های مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریور ۹۹ تمدید شد

رئیس شورای شهر تبریز:

خوشحال هستیم که رئیس جمهوری تبریز را 
الگویی برای دیگر شهرها معرفی کرده است

ــه  ــت ال ــاده راه آی ــروژه پی ــرای پ ــت: اج ــل گف ــهردار باب ش
کریمــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ســی میلیــارد ریــال در نزدیکــی 
ــر 5  ــغ ب ــاحتی بال ــری( در مس ــری فاط ــیج )۳5 مت ــدان بس می
ــود کــه  ــاز شــده ب ــوروز ۹۹ آغ ــا ن ــان ب ــع و همزم هــزار مترمرب
اکنــون بــا حضــور مســئولین شــهری بــه بهــره بــرداری رســید.

سـید مجتبـی حکیم با اشـاره بـه اینکه برای خدمـت به مردم 
نیـاز بـه تبلیغات و تشـریفات نداریم، افـزود: پروژه پیـاده راه آیت 
اهلل کریمـی در شـب والدت بـا سـعادت امـام حسـن مجتبی )ع( 
درحالـی بـه بهـره برداری رسـید که نـه تنها مردم منطقه شـمال 

بابـل بلکـه همـه مردم شـهر را پذیرا می باشـد.
شــهردار بابــل تصریــح کــرد: تبدیــل گوشــه ای از خیابــان بــه 
ــرای  ــکارات #شــهرداری_بابل ب ــی از ابت ــع یک ــاده راه در واق پی

بهســازی خیابــان هــای فرســوده شــهری اســت.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: از آنجــا کــه پیــاده راه 
مقدمــه آرامــش شــهروندان اســت، ایــن پــروژه پــس از مــاه هــا 
کارشناســی، بــا هزینــه بهینــه و ســرعت بســیار بــاال در مــدت دو 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب مــاه ب
ــد فضــای  ــاده راه مــی توان ــن پی دکتــر حکیــم ادامــه داد: ای

ــرای آرامــش و آســایش شــهروندان باشــد. ــدی ب جدی
ــا  ــروژه ب ــن پ ــل ای ــگار عجــب شــیر در باب ــه گــزارش خبرن ب
حضــور حجــت ااســالم حســن روحانــی امــام جمعــه بابــل، ولــی 
ــس  ــل، رئی ــهردار باب ــم ش ــیدمجتبی حکی ــل، س زاده فرماندارباب
واعضــای شــورای اســالمی شــهر در شــب والدت باســعادت امــام 

حســن مجتبــی )ع( افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.

ایـن  از  ایـران  مرزهـای  وضعیـت  آخریـن 
انجـام  رایزنی هـای  طـی  کـه  دارد  حکایـت 
شـده و بـا انجـام پروتکل هـای بهداشـتی امکان 
بازگشـایی و فعالیـت تعـداد بیشـتری از مرزهـا 
فراهم شـده اسـت. در این بین دو مـرز مهران و 
بـازرگان با وجـود مجوزهـای صادره بـه صورت 

مشـروط فعالیـت خواهنـد کـرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، در چنـد مـاه گذشـته بـا 
شـیوع ویـروس کرونـا وضعیـت مرزهـای ایـران 
بخصـوص مرزهای زمینی برای تجـارت کاالیی یا 
عبـور مسـافران از حالت عادی خارج شـده اسـت 
ولـی در مدت اخیر سـرانجام بـا رایزنی های انجام 
شـده عبـور و مـرور در برخـی مرزهـای بسـته در 

حال برگشـت بـه شـرایط عادی اسـت.
آن طـور کـه روح اهلل لطیفـی - سـخنگوی 
گمـرک ایـران - در رابطـه بـا آخریـن وضعیـت 
مرزهـا بـه ایسـنا توضیـح داده اسـت در حـال 
حاضـر مـرز بـازرگان بـه صـورت مشـروط برای 
عبـور کامیون هـای تـرک بـاز اسـت؛ بـه طـوری 
کاالی  کـه  ترکـی  کامیـون   ۴5۰ فقـط  کـه 
ایرانـی را از مسـیر ایـران بـه ترکیـه می برنـد و 
همچنیـن ۱۶۰ کامیـون ترکـی که بـار به مقصد 

ایـران داشـتند و امـکان عبـور پیدا نکـرده بودند 
می توانـد از این مسـیر کاالی خـود را وارد کنند.

عبـور  فعـال  کـه  اسـت  شـرایطی  در  ایـن 
نـدارد  امـکان  ترکیـه  بـه  ایرانـی  کامیون هـای 
کـه  اسـت  انجـام  حـال  در  مذاکراتـی  ولـی 
رعایـت  بـا  بتوانـد  هـم  ایرانـی  کامیون هـای 
عبـور  مسـیر  ایـن  از  بهداشـتی  پروتکل هـای 
کنـد، ایـن در حالـی اسـت کـه اغلـب کشـورها 
و  ایـران  فقـط  و  می دهنـد  انجـام  را  کار  ایـن 
عـراق مسـتثنی شـدند کـه بایـد برطرف شـود 

بـه نتیجـه ای نرسـیده اسـت. امـا هنـوز 
مرز مهران فقط مجوز بازگشایی دارد

عـراق  و  ایـران  مرزهـای  بـا  رابطـه  در 
رایزنی هـای بسـیاری بـرای بـاز شـدن مرزهای 
عربـی انجـام شـده کـه تاکنـون هیچ کـدام باز 
نشـدند. مـرز مهـران اخیـرا اعالم شـده بـود باز 
اسـت کـه طبـق گفته سـخنگوی گمـرک فقط 
مجوز بازگشـایی آن برای دو روز در هفته صادر 
شـده اسـت، ولی هنـوز فعالیت نمی کننـد و در 

و  دسـتگاه ها  بـا  هماهنگی هـای  انجـام  حـال 
سـازمان ها بـوده تـا بتواننـد طبق شـرایطی که 
عـراق تعریف کـرده و محدودیت هـای را با خود 

بـه همـراه دارد فعالیـت آن انجـام شـود.
فعالیـت در مـرز مهـران بعد از بازگشـایی به 
ایـن ترتیب اسـت کـه روزی ۲5۰ کامیون مواد 
غذایـی و تره بـار را وارد عـراق می کننـد که باید 
در پنـج بخـش 5۰ تایی ایـن کامیون هـا تخلیه 
شـوند.احتمال ایـن کـه مـرز مهـران از هفتـه 
آینـده باز شـده و فعالیـت دو روز در هفته آن از 

سـر گرفته شـود وجود دارد.
در رابطـه با مرزهـای عربی با عـراق احتمال 
ایـن کـه مرز سـومار باز شـود وجـود دارد، برای  
در حـال  رایزنی هـای  نیـز   و جذابـه  شـلمچه 
انجـام اسـت کـه هنوز به نتیجه نرسـیده اسـت.

در مـورد سـایر مرزهای عراق نیـز هفت مرز 
از جملـه پرویزخـان، تمرچیـن، باشـماق، کیله، 

شـیخ صله،بانه و شوشـمی باز هسـتند.
شروع ترانزیت از اقلیم کردستان

دیگـر خبـر  دربـاره مرزهـای عـراق از ایـن 
حکایـت دارد کـه بـه تازگـی حکومـت اقلیـم 
کردسـتان عـراق مجـوز از سـرگیری ترانزیت از 

ایـن منطقـه را صـادر کـرده اسـت.
احتمال باز شدن مرز ترکمنستان تا قبل 

از اردیبهشت
مـرز  بـرای  شـده  انجـام  مذاکـرات  بـا  امـا 
ترکمنسـتان بـا انجـام پروتکل هـای بهداشـتی 
نگرانی هـا اکنـون برطرف شـده اسـت و احتماال 
اردیبهشـت  اتمـام  از  قبـل  تـا  و  زودی  بـه 
بـاز شـدن مـرز  بـاز می شـود کـه در صـورت 
ترکمنسـتان ایـران امـکان تـردد از ایـن مسـیر 

بـه ازبکسـتان را نیـز خواهـد داشـت.
و  نیـز دو مـرز ریمـدان  پاکسـتان  در مـرز 
پیشـین فقـط روزهـای زوج و سـاعت ۸ تـا ۱۴ 
باز هسـتند. همچنیـن مرز افغانسـتان نیز کامال 
بـاز اسـت و در بخش مسـافری افـراد دارای ویزا  
از جملـه تجـار، بازرگانـان و صنعتگـران امـکان 

عبـور خواهند داشـت.
در رابطـه بـا مرزهـای بنـدری و دریایـی نیز 
خاصـی  مشـکل  گذشـته  مـاه  چنـد  روال  بـه 
وجـود نداشـته و تجـارت در حـال انجام اسـت.

با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال

 پیاده راه آیت اهلل کریمی افتتاح شد

شرط فعالیت مهران و بازرگان
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 به مرز 42 هزار مگاوات رسید

ــان  ــرق کشــور همچن ــودی مصــرف ب ــد صع رون
ــروز میــزان مصــرف  ــه طــوری کــه دی ادامــه دارد ب

ــید.  ــگاوات رس ــزار و ۶۹۴ م ــه ۴۱ ه ب
ــرکت  ــزارش ش ــاس گ ــا، براس ــزارش ایرن ــه گ ب
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران، میــزان مصــرف بــرق 
ــزار و ۶۹5  ــال ۳۸ ه ــابه پارس ــدت مش کشــور در م
ــزار و ۹۹۹  ــه نشــان از رشــد دو ه ــود ک ــگاوات ب م

ــی دارد. مگاوات
در  کشــور  بــرق  افزایشــی  مصــرف  رونــد 
ــه در  ــت ک ــر آن اس ــال بیانگ ــاه امس ــت م اردیبهش
شــانزدهم اردیبهشــت نیــز مصــرف بــرق از مــرز ۴۱ 
هــزار مــگاوات گذشــته و بــه ۴۱ هــزار 5۶ مــگاوات 
رســید امــا روز گذشــته )۲۰ اردیبهشــت( رونــد 
ــانزدهمین  ــرف در ش ــزان مص ــی از می ــرف حت مص

ــت. ــر رف ــز فرات ــت نی روز اردیبهش
میــزان مصــرف بــرق توســط صنایــع نیــز از مــرز 
ــزار و  ــار ه ــه چه ــته و ب ــگاوات گذش ــار هزارم چه

ــید. ــگاوات رس 5۷۷ م
 ۶۶۲ و  هــزار  ســه  بــه  نیروگاه هــا  ذخیــره 
ــدی  ــرق تولی ــزان ب ــت و می ــش یاف ــگاوات افزای م
ــزار  ــه ه ــم س ــر ه ــای تجدیدپذی ــط نیروگاه ه توس

و ۷۱۱ مــگاوات گــزارش شــده اســت

مهلت پرداخت مبلغ جریمه مشموالن 
غایب تا پایان سال ۹۹

جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا 
ــن ســال ۹۸  ــان فروردی ــا پای ــه ت ــرادی ک ــت: اف گف
درخواســت معافیــت قانــون جریمــه مشــموالن 
غایــب را ثبــت کرده انــد، تــا پایــان ســال ۹۹ بــرای 

ــد.  ــغ جریمــه فرصــت دارن پرداخــت مبل
ــت  ــان علیدوس ــردار رحم ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: قانــون جریمــه مشــموالن غایــب بــه منظــور 
تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی مشــموالن غایبــی 
کــه بیــش از هشــت ســال غیبــت داشــتند از ســال 
ــل  ــه دلی ــی شــد و ب ــان ســال ۹۷ اجرای ــا پای ۹۴ ت
لــزوم تامیــن نیــروی انســانی ســرباز نیروهــای 
مســلح، از ســال ۹۸ ایــن طــرح حــذف و ادامــه پیــدا 

نکــرده اســت.
ــان فروردیــن  ــا پای وی ادامــه داد: افــرادی کــه ت
ــون  ــت قان ــه معافی ــوط ب ــت مرب ــال ۹۸ درخواس س
جریمــه مشــموالن غایــب را در دفاتــر خدمــات 
الکترونیــک انتظامــی پلیــس+۱۰ ثبــت کــرده انــد، 
تــا پایــان امســال فرصــت دارنــد تــا مبلــغ جریمــه را 

ــز کننــد. ــا اقســاط واری ــه صــورت نقــدی و ی ب
جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا 
بــا بیــان اینکــه مهلــت در نظــر گرفتــه شــده قابــل 
تمدیــد نبــوده، عنــوان کــرد: مشــموالن غایــب  مــی 
بایســت هــر چــه ســریعتر وضعیــت خدمتــی خــود 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــف کنن ــن تکلی را تعیی
ــه  ــتری مواج ــی بیش ــای اجتماع ــت ه ــا محرومی ب

خواهنــد شــد.

ساخت فیلم با رعایت ضوابط آغاز شد

ــتورالعمل  ــت دس ــا رعای ــینمایی ب ــدات س تولی
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ادامــه پیــدا می کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، روابــط عمومــی ســازمان 
ســینمایی اعــالم کــرد؛ پیــرو اطالعیــه ســتاد 
ــاز  ــکان آغ ــر ام ــی ب ــا مبن ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
ــط  ــت ضواب ــا رعای ــور ب ــدی کش ــای تولی فعالیت ه
ــاز  ــه آغ ــه ب ــا توج ــتاد و ب ــده س ــتی اعالم ش بهداش
فعالیــت آثــار نیمــه تمــام دارای مجــوز از ایــن 
ســازمان به آگاهــی متقاضیــان دریافــت پروانــه 
ســاخت می رســاند کــه فعالیــت شــوراهای بررســی 
و صــدور پروانــه ســاخت، بــزودی آغــاز خواهــد شــد 
و متقاضیــان جدیــد می تواننــد مــدارک مــورد نیــاز 
را در ســامانه ســازمان ســینمایی بارگــذاری کننــد.

براســاس  فعالیت هــا  کلیــه  اســت  ضــروری 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــده س ــط اعالم ش ضواب
دربــاره واحدهــای تولیــدی انجــام پذیرد و مســئولیت 

ــت. ــدگان اس ــه کنن ــا تهی ــط ب ــن ضواب ــت ای رعای
ــتورالعمل ها  ــت دس ــرای رعای ــرایط ب ــاد ش ایج
ــروه و  ــد گ ــت و آم ــه رف ــوط ب ــوارد مرب ــم از م اع
فاصله گــذاری حیــن فعالیــت در زمــره حقــوق 
ــم  ــان داری ــه اطمین ــروژه اســت ک ــر پ ــکاران ه هم
ــا  ــرای آنه ــه اج ــرم نســبت ب ــدگان محت ــه کنن تهی

ــت. ــد داش ــام الزم را خواهن اهتم
ــت  ــده رعای ــط یادش ــه ضواب ــا در صورتی ک ضمن
ــب  ــد مرات ــکاران می توانن ــک از هم ــر ی ــود ه نش
ــر  ــه اداره کل نظــارت ب ــرای رســیدگی فــوری ب را ب
تولیــد و یــا خانــه ســینما اطــالع دهنــد تــا ضمــن 
رســیدگی، تصمیــم در بــاره ادامــه یــا توقــف 

ــرد.   ــورت پذی ــر ص ــورد نظ ــروژه م ــت پ فعالی

میرسلیم:
اقدامات شتاب زده مجلس دهم در 
مجلس یازدهم بررسی خواهد شد 

ــر  ــات غی ــت: اقدام ــران نوش ــردم ته ــب م منتخ
کارشناســی و شــتاب زده مجلــس دهــم در مجلــس 

یازدهــم بررســی خواهــد شــد. 
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مصطفــی میرســلیم منتخــب مــردم تهــران در 
مجلــس یازدهــم در صفحــه شــخصی خــود در 
و  کارشناســی  غیــر  اقدامــات  نوشــت:  توییتــر 
شــتاب زدۀ آخریــن روز هــای مجلــس دهــم بــه 
دقــت رصــد و پــس از آعــاز بــه کار مجلــس یازدهــم 
مجــددا بررســی خواهــد شــد؛ گســترش بــی رویــۀ 
ــول  ــام پ ــر ن ــا و تغیی ــذف صفر ه ــق آزاد، ح مناط
ملــی، تشــکیل مجــدد وزارت بازرگانــی بــرای چــراغ 

ســبز دادن بــه واردات.

استاندار آذربایجان شرقی:
رزمایش کمک مومنانه، جلوه درخشان ایثار

 و نوع دوستی ملت ایران است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا قدردانــی از ایثــار و نوع دوســتی اقشــار 
ــت:  ــد، گف ــای نیازمن ــه خانواده ه ــک ب ــتان در کم ــردم اس ــف م مختل
رزمایــش کمــک مومنانــه، جلــوه درخشــان ایثــار و فــداکاری اســت کــه 

ــو افکنــده اســت.  ــه برکــت انقــالب اســالمی در سرتاســر کشــور پرت ب
بـه گـزارش مهـر، محمدرضـا پورمحمـدی در مراسـم آغـاز دومیـن 
مرحلـه از رزمایـش کمـک مومنانـه در مصـالی امـام خمینـی تبریـز، بـا 
تبریـک میـالد کریم اهل بیـت، امام حسـن مجتبی)ع(، اظهار کـرد: امروز 
بـا صحنه هـای زیبایـی از ایمـان واالی مـردم عزیزمـان مواجه هسـتیم که 

سـال های اول انقـالب و هشـت سـال دفـاع مقـدس را تداعـی می کنـد.
ــا امتحان هــای  ــا اشــاره بــه اینکــه ایــران اســالمی امــروز هــم ب وی ب
ســختی روبــه رو اســت، افــزود: ملــت ایــران از ایــن امتحــان هــم ســربلند 
ــن موضــوع صحــه  ــر ای ــم ب ــی ه ــازمان های بین الملل ــده و س ــرون آم بی

گذاشــته اند.
وی ادامــه داد: امــروز در شــرایطی کــه کشــورهای مدعــی پیشــرفت 
ــی  ــه خوب ــا ب ــت م ــد، مل ــت وپا می زنن ــا دس ــران کرون ــدن، در بح و تم
ــن موضــوع را مدیریــت کنــد و آن چــه در کشــورمان اتفــاق  توانســته ای

ــه یــک معجــزه اســت. افتــاده اســت شــبیه ب
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا بیـان اینکـه ایـن معجـزه الهـی، نتیجه 
ایمـان واالی مـردم اسـت، گفـت: ایمـان و اعتمـاد به نفسـی که بـه برکت 
امـام راحـل در بیـن مـردم مـا احیـا شـد، تمـام بحران هـا ماننـد هشـت 
سـال جنـگ را بـه خوبـی مدیریـت کـرد و ایـن مـردم بودند کـه در تمام 

میدان هـای سـاخت، بـا تمـام سـرمایه های خـود بـه صحنـه آمده انـد.
ــرای  ــتی ب ــته های معیش ــه بس ــاهد تهی ــم ش ــروز ه ــزود: ام وی اف
ــه  ــتر از جنب ــه بیش ــتیم و آن چ ــد هس ــای نیازمن ــه خانواده ه ــک ب کم
مــادی ایــن کمک هــا اهمیــت دارد، جلوه هــای ایثــار، فــداکاری و 
ــه خاطــر آن خــدای  ــد ب ــران اســت کــه بای ــزرگ ای نوع دوســتی ملــت ب

ــیم. ــکرگزار باش ــال را ش متع
ــرقی، وی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــئول در  ــتگاه های مس ــه دس ــای هم ــی از تالش ه ــا قدردان ــن ب همچنی
ــیمای  ــژه از صداوس ــور وی ــت: به ط ــا، گف ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــر مقابل ام
ــک  ــر کم ــازی در ام ــر فرهنگ س ــه خاط ــرقی ب ــان ش ــز آذربایج مرک
ــه  ــر تهی ــه خاط ــیج ب ــورا و بس ــپاه عاش ــد و س ــای نیازمن ــه خانواده ه ب

بســته های معیشــتی سپاســگزاری می کنــم.

سردار رحیمی در جمع خبرنگاران:
هیچ مجوزی برای تجمع احیای شب های قدر 

صادر نشده است

ــرای  ــچ مجــوزی ب ــروز هی ــه ام ــا ب رئیــس پلیــس پایتخــت گفــت: ت
ــی  ــتاد مل ــوی س ــدر از س ــای ق ــب ه ــای ش ــور احی ــه منظ ــات ب تجمع

ــت. ــده اس ــادر نش ــتان ص ــور و اس ــطح کش ــا در س ــا کرون ــه ب مقابل
ــران  ــس ته ــس پلی ــی رئی ــین رحیم ــردار حس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــری  ــر در کالنت ــادان متجاه ــع آوری معت ــرح جم ــیه ط ــزرگ در حاش ب
۱۱۶ مولــوی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: پلیــس تهــران بــزرگ 
بــا افــرادی کــه تظاهــر بــه روزه خــواری می کننــد و شــأن مــاه مبــارک 

ــد. ــورد می کن ــدت برخ ــه ش ــد، ب ــظ نمی کنن ــان را حف رمض
ــان،  ــت فرم ــیدن پش ــیگار کش ــه س ــی از جمل ــزود: رفتارهای وی اف
توزیــع غــذای گــرم در واحدهــای صنفــی و … تظاهــر بــه روزه خــواری 

ــد. ــورد می کن ــراد برخ ــن اف ــا ای ــه شــدت ب ــس ب اســت و پلی
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ تصریــح کــرد: تــا بــه امــروز ۴5 مــورد 
از واحدهــای صنفــی متخلــف کــه اقــدام بــه تهیــه و توزیــع غــذای گــرم 

کــرده بودنــد، پلمــب شــدند.
ســردار رحیمــی افــزود: مجــدداً تکــرار می کنــم کــه شــأن مــاه مبــارک 
رمضــان بایــد حفــظ شــود و از مردمــی کــه حتــی بــه دلیــل عــذر شــرعی 
نمی تواننــد روزه بگیرنــد، تقاضــا دارم کــه بــه صــورت آشــکار اقــدام بــه 

روزه خــواری نکننــد.
وی گفــت: تــا بــه ایــن لحظــه طبــق تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــرای تجمــع  ــچ مجــوزی ب ــا هی ــا کرون ــه ب ــا و ســتاد اســتانی مقابل کرون
ــردم  ــت و م ــده اس ــدر داده نش ــب های ق ــای ش ــور عزاداری ه ــه منظ ب
می تواننــد از فضیلــت هیئت هایــی کــه بــه صــورت زنــده در شــبکه های 

ــد. ــا از صــدا و ســیما پخــش می شــود، اســتفاده کنن اجتماعــی و ی
ــی در  ــت خوب ــران، وضعی ــت اســتان ته ــت: وضعی ــس گف ــس پلی رئی
ــت،  ــاظ جمعی ــتان، از لح ــتان خوزس ــد از اس ــت و بع ــا نیس دوران کرون

ــن اســتان پرخطــر اســت. دومی
ــا قهــوه خانه هــا و رســتوران های  ــان گفــت: ب ســردار رحیمــی در پای
الکچــری تــا بــه امــروز برخــورد و آنهــا را پلمــب کرده ایــم و از امــروز بــه 

بعــد هــم ایــن نظارت هــا را بیشــتر و شــدیدتر می کنیــم.

ــدف  ــا ه ــی ب ــور اقتصــادی و دارای ــر ام وزی
بهبــود محیــط کســب و کار و بــه منظــور 
در  مودیــان  ثبت نــام  فرآینــد  در  تســهیل 
ــادی،  ــد اقتص ــص ک ــی و تخصی ــام مالیات نظ
ــت  ــه دریاف ــالح روی ــا اص ــنامه ای ب ــی بخش ط
کــد اقتصــادی دســتور حــذف مرحلــه بازدیــد 
ــدارک  ــت م ــتقرار و دریاف ــکان اس ــوری م حض
فیزیکــی از مؤدیــان را بــه ســازمان امــور 

ــرد.  ــالغ ک ــی اب مالیات
بــه گــزارش ایرنــا، در بخشــنامه وزیــر 
اقتصــاد آمــده اســت، تمامــی اطالعــات مــورد 
ــرای تخصیــص  ــی ب ــور مالیات ــاز ســازمان ام نی
کــد اقتصــادی بــه اشــخاص حقوقــی بــه 
ــناد  ــت اس ــازمان ثب ــی از س صــورت الکترونیک
ــدور  ــالح ص ــع ذیص ــور و مراج ــالک کش و ام
مجــوز دریافــت و بــدون نیــاز بــه حضــور 
مــودی در شــعب ســازمان امــور مالیاتــی، کــد 

اقتصــادی تخصیــص داده شــود.
همچنیــن بــر اســاس ایــن بخشــنامه بــرای 
اشــخاص حقیقــی بــا دریافــت اطالعــات از 
مراجــع صــدور مجــوز و یــا پــس از ثبــت نــام 
ــام  در ســامانه امــور مالیاتــی بالفاصلــه ثبــت ن

ــرد. انجــام  پذی

بــرای  بخشــنامه  ایــن  مفــاد  براســاس 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه مل ــی شناس ــخاص حقوق اش
ــوع  ــخاص موض ــرای اش ــادی و ب ــماره اقتص ش
ــس از  ــان مشــاغل پ ــون و صاحب ــاده )۲( قان م
ــا بهــره گیــری  ــام، شــماره اقتصــادی ب ثبــت ن
از شناســه یــا شــماره ملــی آنهــا صــادر خواهــد 

شــد.
تــا زمانــی کــه بــرای اشــخاص موضــوع ماده 
)۲( قانــون و صاحبــان مشــاغل، کــد اقتصــادی 
ــورد از  ــب م ــد، حس ــده باش ــادر نش ــد ص جدی

شناســه ملــی، شــماره ملــی، شناســه مشــارکت 
مدنــی و شــماره اختصاصــی اشــخاص خارجــی 

اســتفاده خواهــد شــد.
ایــن دو اقــدام می توانــد زمــان صــرف 
شــده بــرای شــروع یــک کســب و کار در 
کشــور را کــه از جملــه زیــر شــاخص های 
 Doing( نماگــر ســهولت انجــام کســب و کار
Business(اســت، بــا ارتقــاء قابــل توجهــی 

ــازد. ــه رو س روب
در ایــن رابطــه مطابــق بــا برآوردهــای 

ــاز  ــورد نی ــان م ــن زم ــی میانگی ــک جهان بان
بــرای شــروع یــک کســب و کار در کشــور 
حــدود ۷۲.5 روز تخمیــن زده مــی شــود، کــه 
بــا انجــام ایــن اصالحــات بــر اســاس مطالعــات، 
پیــش بینــی مــی شــود ایــن مقــدار بــه ۱5.5 
ــاء در  ــه ارتق ــا ۴۸ رتب ــه و ت ــش یافت روز کاه

ــرد. ــورت پذی ــاخص ص ــن زیرش ای
در دســتورالعملی کــه از ســوی رئیــس 
ــهیل  ــور تس ــه منظ ــی ب ــور مالیات ــازمان ام س
انجــام امــور مالیاتــی صــادر شــد، صــدور 
گواهینامــه ثبــت نــام مالیــات بــر ارزش افــزوده 
لغــو و ثبــت نــام در ســامانه بــه منزلــه گواهــی 

ارزش افــزوده اســت.
همچنیـــن ثبـــت نام هـــای قبلـــی بـــه 
عنـــوان ثبـــت نـــام قطعـــی تلقـــی می شـــود. 
ــت  ــی اسـ ــط کافـ ــام فقـ ــت نـ ــن ثبـ در ایـ
ـــات  ـــام مالی ـــمولیت در نظ ـــه مش ـــؤدی گزین م
بـــر ارزش افـــزوده را در ســـامانه ثبـــت نـــام 

مالیاتـــی انتخـــاب کنـــد.
همچنیــن در مــواردی کــه اطالعــات بعــدی 
ــا صــدور مجــوز  ــط تأســیس ی از مراجــع ذیرب
فعالیــت دریافــت شــود، ثبــت نــام بــه صــورت 

خــودکار انجــام مــی شــود.

ــه  ــگ ب ــازی بوئین ــرکت هواپیماس ــی ش ــد اجرای ــر ارش مدی
ــراز  ــان اب ــی در جه ــت هوای ــده صنع ــوص آین ــی در خص تازگ
ــی  ــک هوای ــد ترافی ــه رش ــرد ک ــان ک ــر نش ــدواری و خاط امی
ــد.  ــد انجامی ــول خواه ــه ط ــال ب ــج س ــدود پن ــا ح ــن ه ایرالی
ــی  ــد اجرای ــر ارش ــون، مدی ــد کاله ــزارش ایســنا، دیوی ــه گ ب
ــا  ــو ب ــت وگ ــی در گف ــه تازگ ــگ ب شــرکت هواپیماســازی بوئین
گزارشــگر فاکــس نیــوز خاطــر نشــان کــرده اســت کــه انتظــار 
ــور  ــا عب ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــی ق ــی رود شــرکت های هواپیمای م
از بحــران پاندمــی کرونــا بــه تدریــج بــه حالــت عــادی بازگردنــد 
کــه ایــن کار احتمــاالً تــا پنــج ســال آینــده بــه طــول خواهــد 

ــد. انجامی
وی   ،simpleflying ســایت  وب  گــزارش  اســاس  بــر 
همچنیــن در خصــوص آینــده صنعــت هوایــی ســودآوری 
ــرد و  ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــر جه ــف را در سراس ــای مختل ه
ــاه  ــد م ــی در چن ــک هوای ــت و ترافی ــه وضعی ــا اینک ــت: ب گف
گذشــته تحــت تاثیــر شــیوع گســترده و همــه گیــری ویــروس 
ــرده و  ــدا ک ــت پی ــدت اف ــه ش ــا ب ــار کرون ــاک و مرگب خطرن
ــرواز ایرالینهــا  ــی و پ ــرای ســفرهای هوای تقاضــای مشــتریان ب
ــه صفــر رســیده اســت،  ــه مقاصــد مختلــف جهــان نزدیــک ب ب
امــا بــه نظــر می رســد کــه بــا عــادی شــدن شــرایط و برداشــته 

ــا،  ــت ه ــه دول ــت هــای جــدی و ســخت گیران شــدن محدودی
بــه تدریــج رونــدی صعــودی را در پیــش خواهــد گرفــت 

ــید. ــد کش ــول خواه ــال ط ــج س ــل پن حداق
همزمــان بــا شــروع گســترده و شــیوع ویــروس کرونــا 
ــه  ــا ب ــن ه ــیاری از ایرالی ــان بس ــف جه ــورهای مختل در کش
ــن  ــروس و همچنی ــترین وی ــار بیش ــری از انتش ــور جلوگی منظ
حفــظ ســالمت و بهداشــت جامعــه، پروازهــای خــود بــه 
ــه  ــا ب ــا کرون ــون ب ــم اکن ــه ه ــان ک ــترده ای از جه ــق گس مناط
ــت  ــه حال ــوی لغــو کــرده و ب ــا اطــالع ثان ــد، را ت شــدت درگیرن
ــه  ــده ک ــب ش ــا موج ــو پروازه ــن لغ ــد. همی ــق درآورده ان تعلی

شــرکت های هواپیمایــی ضــرر و زیــان هــای مالــی گســترده ای 
را متحمــل شــوند و بســیاری از خطــوط هوایــی پرتــردد و 
ــد.  ــت ده ــر حال ــال تغیی ــت غیرفع ــه حال ــا ب ــی آنه درآمدزای
بســیاری از هواپیماهــا نیــز هــم اکنــون در فــرودگاه هــای بــزرگ 

ــد. ــده ان ــر ش ــن گی ــان زمی ــردد جه ــر ت و پ
همــه ایــن مســائل موجــب شــده کــه بســیاری از کارشناســان 
و تحلیلگــران فعــال در حــوزه هوانــوردی، صدمات وارده از ســوی 
ــوردی و گردشــگری را  ــر صنعــت هوان ــا ب ــروس کرون شــیوع وی
ــوی  ــای دوقل ــه برج ه ــپتامبر ب ــتی ۱۱ س ــه تروریس ــه حادث ب
ــده  ــه عقی ــه ب ــه البت ــد ک ــبیه کنن ــکا تش ــده آمری ــاالت متح ای
ــه مراتــب بســیار  ــاک ب ــروس خطرن ــن وی آنهــا آســیب هــای ای
ــار  ــه انتظ ــه ای ک ــه گون ــود ب ــد ب ــر خواه ــترده ت ــتر و گس بیش
ــوس  ــن کاب ــوان بزرگتری ــان عن ــا در جه ــیوع کرون ــی رود ش م

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــا را ب ــرای ایرالین ه ب
ــی  ــی غیرنظام ــن الملل ــوردی بی ــازمان هوان ــان س کارشناس
 )IATA( و ســازمان حمــل و نقــل هوایــی یاتــا )ICAO( ایکائــو
نیــز بــا انتشــار گــزارش هــای مفصــل، در خصــوص ضــرر و زیــان 
ــر  ــی در سراس ــای هواپیمای ــرکت ه ــترده ش ــی گس ــای مال ه
ــراز  ــدت اب ــه ش ــا ب ــروس کرون ــروع وی ــر ش ــت تاثی ــان تح جه

ــد. ــی کــرده بودن نگران

رییــس مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت 
ــه  ــا ب ــخیص کرون ــای تش ــال کیت ه ــاوری از ارس ــی و فن علم
ــای ارســالی  ــه کیت ه ــر داد و گفــت: نمون کشــور پاکســتان خب
بــه ایــن کشــور در مرحلــه تســت اســت کــه در صــورت تاییــد 

ــود.  ــادر می ش ــتان ص ــه پاکس ــا ب ــن کیت ه ای
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی قلعه نــوی بــا اشــاره بــه صــادرات 
کیت هــای تشــخیصی شــرکت های دانــش بنیــان، اظهــار کــرد: 
ــه ســایر کشــورها   ــه کیت هــای تشــخیصی تولیــد داخــل ب نمون
ــن  ــازار ای ــع، ب ــی موان ــع برخ ــورت رف ــده و در ص ــال ش ارس

ــم. ــعه می دهی ــا توس ــا را در دنی کیت ه
وی یکــی از کشــورهای هــدف کیت هــای تشــخیصی کرونــای 
ــی را کشــور پاکســتان دانســت و  ــان ایران شــرکت های دانش بنی
خاطــر نشــان کــرد: ایــن کشــور، در یکــی از معتبرتریــن مراکــز 
ــا  ــن کیت ه ــت ای ــال تس ــام »درپ« در ح ــه ن ــود ب ــی خ درمان
ــا از  ــن کیت ه ــد ای ــه خری ــدام ب ــد، اق ــا در صــورت تایی اســت ت

ایــران کنــد.

رییــس مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت 
ــوع  ــه دو ن ــان اینک ــا بی ــوری ب ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم
ایرانــی در پاکســتان در   IGM و  IGG کیــت تشــخیصی
مراحــل تســت قــرار دارد، یــادآور شــد: کشــور فیلیپیــن  هــدف 
ــوع  ــر دو ن ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــای ایران ــر کیت ه دیگ
ــز DOH در  ــه مرک ــران ب ــد ای ــخیصی تولی ــای تش از کیت ه

ــودن  ــت ب ــس از مثب ــا پ ــت ت ــده اس ــال ش ــز ارس ــن نی فیلیپی
ــن  ــور فیلیپی ــه کش ــی ب ــای ایران ــن کیت ه ــت ها، ای ــواب تس ج

هــم صــادر شــود.
قلعــه نــوی کشــورهای هنــد، نیجریــه و ارمنســتان را از دیگــر 
دانش بنیان هــای  تشــخیصی  کیت هــای  صادراتــی  مقاصــد 
ایرانــی ذکــر کــرد و ادامــه داد: همــه ایــن کشــوهار درخواســت 
خریــد از ایــران را دارنــد امــا برخــی موانــع ماننــد بســته شــدن 
ــخت  ــا را س ــال نمونه ه ــد و ارس ــا کار خری ــا و فرودگاه ه مرزه

کــرده اســت.
و  »گرجســتان«  »قطــر«،  کشــورهای  وی،  گفتــه  بــه 
»ســوریه« بــه زودی بــه لیســت کشــورهای هــدف ارســال نمونــه  

می پیوندنــد. ایرانــی  تشــخیصی  کیت هــای 
ــه واردات  ــه هرگون ــور ترکی ــد: کش ــادآور ش ــوی ی ــه ن قلع
ــرده اســت؛  ــوع ک ــه خــاک خــودش را ممن از دیگــر کشــورها ب
امــا در تــالش هســتیم تــا دولــت ایــن کشــور را هــم بــه خریــد 
ــم. ــب کنی ــا ترغی ــای دانش بنیان ه ــخیصی کرون ــای تش کیت ه

دستور وزیر اقتصاد برای تسهیل فرآیند ثبت نام در نظام مالیاتی

بازگشت ایرالین ها به حالت عادی 5 سال طول می کشد !

8 مقصد صادراتی کیت های تشخیصی ایران 

ــان(  ــران )ایت ــر ای ــای تفک ــون ه ــبکه کان ش
طــی نامــه ای بــه معــاون اول رئیــس جمهــور، با 
توجــه بــه نقش تولیــد مســکن در رونــق اقتصاد 
ــرد ســقف وام  ــش اشــتغال، پیشــنهاد ک و افزای
ــتایی از محــل اقســاط بازگشــتی  مســکن روس
ــکن  ــک مس ــد و بان ــش یاب ــر افزای ــکن مه مس

ــد.  ــن تســهیالت را پرداخــت نمای ســریع ای
بــه گــزارش تســنیم، شــبکه کانون هــای 
ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــان( ب ــران )ایت ــر ای تفک
معــاون اول رئیــس جمهــور، ضمــن بیــان 
تاثیــر رونــق تولیــد مســکن در جهــش تولیــد، 
مجــدد  شــدن  فعــال  بــرای  داد  پیشــنهاد 
ــا ابــالغ دولــت  نوســازی واحدهــای روســتایی ب
ســقف تســهیالت مســکن روســتایی بــرای 
ــان  ــون توم ــه ۶۰ میلی ــکونی ب ــد مس ــر واح ه
ــک مســکن ســریعا نســبت  ــد و بان ــش یاب افزای
بــه پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه از محل 
ــد. ــدام نمای ــر اق بازگشــت اقســاط مســکن مه

در نامــه ایتــان آمــده اســت نوســازی و 
احــداث ۲۰۰ هــزار واحــد روســتایی عــالوه بــر 
ــای  ــداد خانه ه ــزار شــغل، از تع ایجــاد ۴۰۰ ه
ــه در  ــت ک ــد کاس ــتایی خواه ــوده روس فرس
نتیجــه ایــن واحدهــا را در حــوادث غیرمترقبــه 

ــی دارد. ــوظ م ــه محف ــر زلزل نظی
متــن کامــل نامــه شــبکه کانون هــای تفکــر 

ایــران در ادامــه آمــده اســت:
جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور
 ۱5 در  جنابعالــی  ســخنرانی  پیــرو 
اردیبهشــت در مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی 
ــر  ــی ب ــان، مبن ــکن فرهنگی ــای مس ــروژه ه پ

ــش  ــن بخ ــاری مهمتری ــال ج ــه:» در س اینک
ــرا  اقتصــادی کشــور بخــش مســکن اســت زی
ــن پیشــران اقتصــاد جهــش ایجــاد  ــر در ای اگ
اقتصــادی  فعالیــت  و  رشــته   ۱۲۰ شــود، 
ماننــد تولیــد فــوالد،  ســیمان و دیگــر مصالــح 
ســاختمانی را بــه حرکــت وادار مــی کنــد کــه 
ــارج  ــری در خ ــش موث ــد نق ــر می توان ــن ام ای
از رکــود و جهــش تولیــد  اقتصــاد  شــدن 
داشــته باشــد و همــه دســتگاه هــا،  نظــام 
بانکــی و ســتاد اقتصــادی دولــت نیــز اگــر بــه 
دنبــال تحقــق جهــش تولیــد هســتند بایــد از 
برنامــه هــای منجــر بــه رونــق تولیــد مســکن 

ــد«. ــت کنن حمای
در همیــن راســتا یکــی از مــواردی کــه 
مــی توانــد زمینــه ســاز رونــق بخــش مســکن 
در کوتــاه مــدت شــود، نوســازی و احــداث 
لــذا  اســت.  روســتایی  مســکن  واحدهــای 
ــاده 5۹  ــف م ــه تکلی ــت ب ــت دول ــروری اس ض
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــعه، مبن ــم توس ــه شش برنام

ــزد 5 درصــد  ــا کارم تســهیالت ارزان قیمــت ب
بــه روســتاییان بــرای نوســازی و احــداث 
حداقــل ۲۰۰ هــزار واحــد مســکن روســتایی در 
ســال، عمــل کنــد. الزم بــه ذکر اســت نوســازی 
ــورت  ــه ص ــتایی ب ــای روس ــداث واحده و اح
بــه  نیــازی  و  می شــود  انجــام  غیردولتــی 
ــدارد.  ــد ن ــی جدی ــی و روبنای ــات زیربنای خدم
ــز  ــر نی ــن ام ــه ای ــوط ب ــی مرب ــازوکار اجرای س
ــه  ــا تجرب ــاد مســکن انقــالب اســالمی ب در بنی
نوســازی و احــداث ۱ میلیــون و ۶۳۰ هــزار 
ــا ۹۱  ــال های ۸۴  ت ــی س ــکونی ط ــد مس واح
ــای  ــد در ســال ه ــن رون ــه ای وجــود دارد. البت
ــا  ــا ۹۷، تنه ــال ۹۲ ت ــد و از س ــد ش ــر کن اخی
ــرای  ــهیالت ب ــای تس ــرارداِد اعط ــزار ق ۲5۴ ه
ــد. ــد ش ــتایی منعق ــای روس ــازی واحده بازس

مبلــغ مــورد نیــاز بــرای تســهیالت نوســازی 
ــتایی ۶۰  ــکن روس ــد مس ــر واح ــداث ه و اح
بــا  میلیــون تومــان اســت کــه متناســب 
ــا  ــه ای و ب ــورت مرحل ــه ص ــروژه ب ــرفت پ پیش

ــود.  ــی ش ــت  م ــکن پرداخ ــاد مس ــارت بنی نظ
منبــع مــورد نیــاز هــم مــی توانــد بــه راحتــی 
از محــل اقســاط بازگشــتی مســکن مهــر 
ــه  ــص بودج ــه تخصی ــاز ب ــرد و نی ــن ک تامی
ــزار  ــش از ۲۷ ه ــون بی ــت. تاکن ــی نیس دولت
ــر  ــکن مه ــهیالت مس ــان از تس ــارد توم میلی
توســط مــردم بــه بانــک مســکن برگشــت داده 
شــده و تنهــا حــدود ۶ هــزار میلیــارد تومان آن 
بــه مســکن مهــر تزریــق شــده اســت. در ســال 
ــاه 5۰۰  ــه طــور متوســط هــر م ــز ب جــاری نی
ــر  ــکن مه ــهیالت مس ــان از تس ــارد توم میلی

ــد. ــد ش ــت خواه بازپرداخ
ضمنــا نوســازی و احــداث ســاالنه ۲۰۰ هــزار 
واحــد مســکن روســتایی منجــر بــه ایجــاد ۴۰۰ 
ــن در  ــود. همچنی ــال می ش ــغل در س ــزار ش ه
ایــن صــورت از تعــداد خانه هــای فرســوده 
روســتایی کاســته خواهــد شــد. در نتیجــه ایــن 
واحدهــا را در حــوادث غیرمترقبــه نظیــر زلزلــه 

محفــوظ مــی دارد.
لــذا پیشــنهاد مــی شــود بــرای فعــال شــدن 
مجــدد نوســازی واحدهــای روســتایی بــا ابــالغ 
ــتایی  ــکن روس ــهیالت مس ــقف تس ــت س دول
ــون  ــه ۶۰ میلی ــکونی ب ــد مس ــر واح ــرای ه ب
ــد و بانــک مســکن ســریعا  تومــان افزایــش یاب
نســبت بــه پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه 
از محــل بازگشــت اقســاط مســکن مهــر اقــدام 
ــت  ــن سیاس ــرای ای ــت اج ــی اس ــد. بدیه نمای
ــد  ــت نخواه ــرای دول ــدی ب ــی جدی ــار مال ب
داشــت و موجــب جهــش تولیــد و ایجــاد 
ــال  ــغلی در س ــت ش ــزار فرص ــل ۴۰۰ ه حداق

ــد مــی شــود. جدی

سقف وام مسکن روستایی را به ۶۰ میلیون تومان افزایش دهید 

کاریکاتور

 نگران پیک دوباره کرونا هستیم

منبع: تسنیم
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زعفران دم کرده                   ۴ قاشق غذاخوری
فلفــل دلمــه ای                       ۲ عــدد
آب لیمو تازه                               به مقدار الزم
پنیر ورقه ای                              به مقدار الزم

سس:
ــدد ــور                                5 ع ــار ش خی
سس خردل                                       ۲ قاشق
سس مایونز                                        ۳ قاشق
آب لیموترش تازه                             به مقدار الزم

 
طرز تهیه:

ــک  ــراه ی ــه هم ــدا گوشــت گوســاله را ب ۱- ابت
ــه  ــه و ب ــه ریخت ــل قابلم ــو داخ ــرگ ب ــاز و ۳ ب پی
ــدازه ای کــه  ــه ان آن مقــداری آب اضافــه کنیــد. ب
روی گوشــت هــا را بگیــرد. زردچوبــه، فلفــل قرمــز 
ــد  ــه کنی ــت اضاف ــه گوش ــز ب ــیاه را نی ــل س و فلف
تــا همــراه بــا ایــن ادویــه هــا بپــزد. بعــد از پختــه 
شــدن گوشــت بــه آن نمــک اضافــه کنیــد و اجــازه 

دهیــد تــا گوشــت بــه همــراه ایــن مــواد بپــزد.
ــال پخــت، آن  ــه گوشــت کام ــد از آن ک ۲- بع
را خــالل خــالل )یــا بــه اصطــالح ریــش ریــش( 
کنیــد. مــی توانیــد گوشــت هــای پختــه شــده را 

بــا پشــت چنــگال لــه کنیــد.
۳- قــارچ هــا را خــرد کــرده و بــه همــراه مقــداری 
ــی آب  ــد. کم ــت دهی ــاد تف ــرارت زی ــره روی ح ک
لیمــوی تــازه روی قــارچ هــا بریزیــد تا ســیاه نشــوند. 

کمــی نمــک بــه قــارچ هــا اضافــه کنیــد.
ــرده و ســرخ  ــاز دوم را خــالل خــالل ک ۴- پی

ــا طالیــی رنــگ شــود. کنیــد ت
ــاز  ــه پی ــده را ب ــش ش ــش ری ــت ری 5- گوش
ــده  ــت داده ش ــارچ تف ــپس ق ــد. س ــه کنی اضاف
ــد.  ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــزوده و ب ــا اف ــه آن ه را ب
ــه  ــا اضاف ــه آن ه ــل ب ــودر آویشــن و فلف کمــی پ
کنیــد. چنــد قاشــق از آب باقــی مانــده از گوشــت 
)عصــاره ی گوشــت( نیــز داخــل مــواد بریزیــد تــا 
هــم طعــم بهتــری پیــدا کننــد و هــم رســت بیــف 

شــما خشــک نشــود.
۶- مــواد را روی حــرارت متوســط بــا هــم 
ــران  ــزه دار شــوند. کمــی زعف ــا م ــد ت تفــت دهی

ــد. ــه کنی ــا اضاف ــه آن ه ــرده ب دم ک
۷- فلفــل دلمــه ای را کــه از قبــل خــرد کــرده 
ایــد بــه رســت بیــف اضافــه کنیــد و آن هــا را نیــز 

تــا زمانــی کــه نــرم شــوند، تفــت دهیــد.
ــد،  ــاده ش ــف آم ــت بی ــه رس ــد از آن ک ۸- بع
ــد.  ــرار دهی ــه ای روی آن ق ــر ورق ــد ورق پنی چن
ســپس آن را چنــد دقیقــه داخــل ماکروفــر 

ــود. ــر آب ش ــا پنی ــد ت بگذاری
ــه همــراه مخلفــات مثــل  ۹- رســت بیــف را ب
گوجــه، خیارشــور، چیپــس خاللــی، کاهــو و 
ســس فرانســوی ســرو کــرده و نــوش جــان کنیــد.

 
سس مخصوص رست بیف

۱- اگــر بــه ســس فرانســوی دسترســی نداریــد 
مــی توانیــد ســس رســت بیــف را خودتــان درســت 
کنیــد. خیــار شــور را بــه شــکل نگینــی ریــز خــرد 
کنیــد. بــه آن ســس مایونــز، ســس خــردل و کمی 
آب لیمــو تــرش اضافــه کنیــد. مــی توانیــد از کمی 
ــتفاده  ــز اس ــد ســس تاباســکو نی ــد مانن ســس تن
ــه و  ــه ریخت ــل کاس ــواد را داخ ــه ی م ــد. هم کنی
بــا هــم مخلــوط کنیــد. ایــن ســس خوشــمزه را به 

همــراه رســت بیــف ســرو کنیــد.

نکات کلیدی:
- رســت بیــف را مــی تــوان بــه شــکل پرســی 
ــکل  ــه ش ــت ب ــان باگ ــل ن ــا داخ ــرف و ی در ظ

ــد. ــرو کنی ــف س ــاندویچ رســت بی س
- بــه هیــچ عنــوان قبــل از پختــه شــدن 
گوشــت بــه آن نمــک اضافــه نکنیــد. چــون 
گوشــت را ســفت کــرده و زمــان پخــت آن را 

ــد. ــی کن ــر م ــی ت طوالن
ــه  ــرای پخــت گوشــت مــی توانیــد از ادوی - ب
هــای دیگــر مثــل پــودر ســیر، پاپریــکا و یــا کاری 

نیــز اســتفاده کنیــد.
ــات  ــه قطع ــف را ب ــارچ رســت بی ــوال ق - معم
ــد. ــی کنن ــه( خــرد م ــه حلق ــال حلق درشــت )مث

- قــارچ هــا را حتمــا روی شــعله ی زیــاد تفــت 
دهید تــا آب نینــدازد.

- بــه جــای کــره مــی توانیــد از روغــن کنجــد 
بــرای تفــت دادن قــارچ هــا اســتفاده کنیــد.

ــی  ــف م ــت بی ــر رس ــدن پنی ــرای آب ش - ب
ــه ای  ــای ورق ــر ه ــرار دادن پنی ــد از ق ــد بع توانی
روی آن، رســت بیــف را چنــد دقیقــه داخــل فــر 
در دمــای ۲۰۰ درجــه بگذاریــد تــا پنیــر هــا آب 
شــوند. حــدود ۱۰ دقیقــه زمــان بــرای آب شــدن 
پنیرهــا کافــس اســت. اگــر ســاندیچ رســت بیــف 
درســت کــرده ایــد، ســاندیچ هــا را داخــل فویــل 
بپیچیــد و قبــل از ســرو، آن هــا را چنــد دقیقــه 

داخــل فــر قــرار دهیــد.
- در صــورت تمایــل مــی توانیــد فلفــل دلمــه 
ای را از مــواد اولیــه ی رســت بیــف حــذف کنیــد 

و یــا مقــدار آن را کــم و زیــاد کنیــد.
- رســت بیــف آمــاده شــده را مــی توانیــد روی 

پاســتا نیــز ســرو کنید.
منبع: ایران کوک

امام جمعه تبریز:
 شعرا جلوه های ایثار 

در مواسات را تصویرسازی کنند

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز گفــت: 
ــردم در  ــداکاری م ــار و ف ــای ایث ــات شــاعرانه خــود جلوه ه ــا ابی شــعرا ب

رزمایــش مواســات را بــه تصویــر بکشــند. 
ــی  ــید محمدعل ــلمین س ــالم و المس ــت االس ــا، حج ــزارش ایرن ــه گ ب
آل هاشــم در مراســم شــب شــعر میــالد امــام  حســن)ع( بــا بیــان ایــن  
کــه رزمایــش »مواســات« از نیمــه شــعبان تــا پایــان رمضــان بــا فرمــان 
ــا  ــد ب ــر چن ــزود: ه ــزاری اســت، اف ــال برگ ــالب در ح ــم انق ــر معظ رهب
شــیوع ویــروس کرونــا نمازهــای جماعــت در مســاجد تعطیــل شــد، امــا 
ــتی  ــالم بهداش ــتی و اق ــای معیش ــب کمک ه ــردم در قال ــای م عبادت ه

جلــوه دیگــری پیــدا کــرد.
ــا محوریــت مســاجد در  ــه ب وی اظهــار کــرد: ایــن کمک هــای مؤمنان

حــال انجــام اســت.
امــام جمعــه تبریــز از شــاعران و نویســندگان خواســت ایــن جلوه هــای 

ایثارگرانــه و فداکارانــه را بــه ابیــات شــاعرانه بــه تصویر بکشــند.
در ایــن آییــن کــه بــه همــت حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی برگــزار 
ــت  ــیع قرائ ــم تش ــام عال ــن ام ــدح دومی ــعاری در م ــاعران اش ــد، ش ش

ــد کردن

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 
خبر داد؛

دستگیری 4 عامل حفاری غیرمجاز
 در شهر تاریخی لیالن

و  یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی  فرمانــده 
ــاری  ــل حف ــار عام ــتگیری چه ــرقی از دس ــان ش ــگری آذربایج گردش

غیرمجــاز در شــهر تاریخــی لیــالن خبــر داد.
ــر در  ــن خب ــالم ای ــن اع ــی ضم ــم داداش ــر، کاظ ــزارش مه ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران گفــت: بــا توجــه بــه تاریخــی بــودن منطقــه لیــالن و 
قرارگیــری یکــی از ســایت های مهــم باســتانی اســتان در ایــن منطقــه، 
طــی عملیاتــی مخفیانــه چندیــن عامــل حفــاری غیرمجــاز در یــک خانــه 

ــد. ــل زیرزمینــی کردن ــه حفــر تون شــخصی اقــدام ب
او در ادامــه گفــت: ایــن تونــل بــه عمــق ۱۰ متــر و طول بیــش از ۲۰۰ 
متــر بــا تزریــق بتــن توســط چهــار عامــل ایجــاد شــده بــود کــه بــه دنبال 
ــکاری  ــا هم ــالن، ب ــهر لی ــی ش ــراث فرهنگ ــتداران می ــر دوس ــالم خب اع
ــی و  ــی، دادگاه عموم ــروی انتظام ــی، نی ــراث فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ی

انقــالب شهرســتان مــکان موردنظــر کشــف و عامــالن دســتگیر شــدند.
داداشــی گفــت: پرونــده عامــالن حفــاری غیرمجــاز خانــه ای مســکونی 
ــه  ــی ب در شــهر لیــالن پــس از بررســی وضعیــت، جهــت اقدامــات قانون

مراجــع قضائــی ارجــاع داده شــد.
گفتنــی اســت، هــم اســتانی ها می تواننــد در صــورت مشــاهده 
هرگونــه تخلــف در حــوزه میــراث فرهنگــی، مراتــب را بــا تمــاس شــماره 
۰۹۶۶۲ مرکــز پیــام یــگان حفاظــت وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 

ــد. ــالع دهن ــتی اط و صنایع دس

معرفی منتخبین جشنواره کتابخوانی
 اوحدی مراغه ای 

منتخبین جشنواره کتابخوانی اوحدی مراغه ای معرفی شدند. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، منتخبیــن جشــنواره 

کتابخوانــی اوحــدی مراغــه ای معرفــی شــدند.
 فیاضــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مراغــه گفــت: ایــن 
ــران،  ــیراز، ته ــدان، ش ــهر های زاه ــر از ش ــا شــرکت 5۰۰ نف جشــنواره ب

تبریــز، مراغــه و مشــهد برگــزار شــد.
ـــاب  ـــا کت ـــودکان ب ـــش ک ـــدگان در بخ ـــرکت کنن ـــزود: ش ـــی اف  فیاض
ـــاالن  ـــر و بزرگس ـــاب پیامب ـــا کت ـــان ب ـــان و نوجوان ـــر، جوان آرش کمانگی
ـــه  ـــوب ب ـــن ک ـــین زری ـــمند عبدالحس ـــر ارزش ـــور اث ـــعله ط ـــاب ش ـــا کت ب

ـــد. ـــت کردن رقاب
ــا توجــه بــه امتیاز هــای کســب شــده و بــر اســاس قرعــه  او افــزود: ب

ــزه اهــدا می شــود. ــه ۳۰ نفــر از منتخبیــن جای کشــی ب
ــه خاطــر شــیوع   رئیــس فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مراغــه گفــت: ب
کرونــا جوایــز و هدایــای ایــن جشــنواره بعــداز مــاه مبــارک رمضــان بــه 

ــود. ــال می ش ــن ارس ــتی منتخبی آدرس پس

کشف حدود 2۰هزار اثر تاریخی قاچاق 
ــر تاریخــی و دســتگیری  ــزار اث ــک ۲۰ه ــا از کشــف نزدی پلیــس اروپ

ــر داد.  ــه خب ــن زمین ــان در ای ــر از قاچاقچی ــش از ۱۰۰ نف بی
بــه گــزارش ایســنا، در یــک علمیــات مشــترک میــان ســازمان جهانــی 
ــل(، ۳۰۰  ــا )یوروپ ــل( و پلیــس اروپ ــی )اینترپ گمــرگ، پلیــس بین الملل
عملیــات جســت وجو در ۱۰۳ کشــور جهــان انجــام شــد کــه منجــر بــه 

کشــف بیــش از ۱۹ هــزار اثــر تاریخــی باســتانی قاچــاق شــد. 
ایــن اشــیا شــامل آثــاری غارت شــده از کشــورهای جنــگ زده و 
همچنیــن آثــار هنــری بــه ســرقت رفته از موزه هــا و محوطه هــای 

باســتانی کشــورها می شــود. 
ــود در  ــرار ب ــا کشــف ۲5۰۰ ســکه باســتانی کــه ق ــن ب پلیــس آرژانتی
یــک حراجــی آنالیــن بــه فــروش برونــد بیشــترین کشــفیات را داشــت و 
کشــور لتونــی نیــز توانســت ۱۳۷5 ســکه باســتانی را کشــف و ضبــط کنــد.

در فــرودگاه شــهر مادریــد اســپانیا نیــز مجموعــه ای نــادر از آثــار تاریخــی 
ــال و  ــمه های ط ــی، مجس ــک طالی ــک ماس ــامل ی ــاکلمبی ش دوران پیش
ــت.  ــده اس ــف ش ــا کش ــور کلمبی ــده از کش ــتانی غارت ش ــرت باس جواه
مقامــات افغانســتانی هــم موفــق بــه کشــف هزار شــیء تاریخــی در فــرودگاه 

کابــل شــدند کــه قــرار بــود بــه اســتانبول در ترکیــه منتقــل شــوند. 
ــات مشــترک بیشــتر  ــن عملی ــا، در ای ــس اروپ ــالم پلی ــر اســاس اع ب
ــت  ــار تاریخــی در اینترن ــی آث ــد و فــروش غیرقانون ــر روی خری تمرکــز ب
ــی  ــود در حراج ــرار ب ــده ق ــف ش ــار کش ــوم از آث ــا یک س ــود و تقریب ب

ــروش گذاشــته شــوند.  ــه ف ــن ب آنالی
قاچـــاق اشـــیای فرهنگـــی معمـــوال از طریـــق همـــان شـــبکه های 
جرایـــم بین الملـــی انجـــام می شـــود کـــه در زمینـــه قاچـــاق مـــواد 
ـــار  ـــالت آث ـــودن معام ـــان ب ـــد و پنه ـــت دارن ـــز فعالی ـــلحه نی ـــدر و اس مخ
ـــرداری  ـــویی و کاهب ـــرای پولش ـــبی ب ـــت مناس ـــده فرص ـــی غارت ش تاریخ
ـــازمان یافته  ـــم س ـــبکه های جرای ـــن ش ـــرای ای ـــی ب ـــع مال ـــن مناب و تامی

ـــت.  ـــرده اس ـــاد ک ایج

ــی  ــر دولت ــز غی ــدارس و مراک ــرکل م مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره نحــوه پیــش 
ــح داد و  ــی توضی ــدارس غیردولت ــام م ــت ن ثب
گفــت: ایــن امــر بایــد بــا رعایــت پروتکل هــا و 
حتــی االمــکان بــه صــورت الکترونیکــی انجــام 
و شــهریه بــه صــورت علی الحســاب بــرای 

ــود.  ــز ش ــه واری مدرس
ــاره  ــح درب ــعید صال ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــدارس غیردولت ــام م ــت ن ــش ثب ــام پی انج
ــرد:  ــار ک ــده اظه ــی آین ــال تحصیل ــرای س ب
شــماری از مــدارس غیردولتــی دارای ظرفیــت 
محــدود هســتند، بنابرایــن جهــت آغــاز فراینــد 
ــکان  ــی، ام ــای متقاض ــام از خانواده ه ــت ن ثب
پیــش ثبــت نــام وجــود دارد و در حــال حاضــر 
انجــام پیــش ثبــت نــام هیــچ اشــکالی نــدارد و 

ــع اســت. بالمان
وی افــزود: ایــن امــر بایــد بــا رعایــت 
صــورت  بــه  حتی االمــکان  و  پروتکل هــا 
الکترونیکــی انجــام و شــهریه بــه صــورت 
ــا  ــود. ت ــز ش ــه واری ــرای مدرس ــاب ب علی الحس
ــه  ــی را ب ــهریه ابالغ ــرداد ش ــان خ ــل از پای قب

مــدارس اعــالم خواهیــم کــرد.
ــی  ــر دولت ــز غی ــدارس و مراک ــرکل م مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
ــان  ــد از پای ــوزان می توانن ــش آم ــن دان والدی

ــد  ــدام کنن ــرای پرداخــت شــهریه اق خــرداد ب
ــوی  ــق الگ ــهریه مطاب ــرخ ش ــر ن ــت: تغیی گف

ــود. ــد ب ــهریه خواه ش
صالــح دربــاره تعییــن تکلیــف شــهریه ســال 
تحصیلــی جــاری نیــز گفــت: در ایــام تعطیالت 
ــد و در  ــل نش ــوزش تعطی ــا آم ــی از کرون ناش
قالــب آموزش هــای مجــازی ادامــه یافــت. 
ــذاری  ــت گ ــورای سیاس ــات ش ــی تصمیم ط
ــدارس  ــام م ــی، تم ــدارس غیردولت ــزی م مرک
ــرار  ــتورکار ق ــازی را در دس ــت مج ــه خدم ارائ
دادنــد و بــه همیــن خاطــر شــهریه ثابــت 

آموزشــی عــودت داده نمی شــود.

فعالیت هــای  شــهریه  امــا  افــزود:  وی 
اســت. بازگشــت  قابــل  غیردرســی 

ــتا، روز  ــن راس ــزارش ایســنا، در همی ــه گ ب
گذشــته ســازمان مــدارس غیردولتــی و توســعه 
مشــارکت های مردمــی بخشــنامه ای صــادر 
کــرد کــه در آن آمــده بــود ایــن ســازمان 
براســاس مصوبــه قطعــی و الزم االجــرای هفتاد 
سیاســتگذاری،  شــورای  جلســه  دومیــن  و 
ــه تاریــخ اول  برنامه ریــزی و نظــارت مرکــزی ب
ــدارس  ــهریه م ــال ۹۹، ش ــاه س ــت م اردیبهش
غیــر دولتــی، در شــرایط فعلــی تعییــن تکلیــف 
ــه  ــن مصوب ــذا ای ــد ل ــالغ ش ــتان ها اب ــه اس و ب

ــز  ــرورش نی ــوزش و پ ــر آم ــد وزی ــه تایی ــه ب ک
ــت. ــت الزم االجراس ــیده اس رس

ــی  ــار منف ــه آث ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس برای
محدودیت هــای  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ــت  ــی مدیری اعمــال شــده از ســوی ســتاد مل
ضــرورت  بــه  نظــر  بــا  همچنیــن  کرونــا 
حمایــت از حقــوق موسســان مــدارس مذکــور 
و تضمیــن حقــوق مــردم و جامعــه مقــرر شــد 
مــدارس غیردولتــی بــر اســاس مصوبــه ســال 
ــات  ــه خدم ــه ب ــا توج ــی ۹۹-۹۸ و ب تحصیل
ــه  ــاز ب ــده مج ــه ش ــی ارائ ــی و پرورش آموزش
ــر اســاس  ــل شــهریه باشــند و ب ــت کام دریاف

ــد. ــل کنن آن عم
براســاس ایــن گــزارش مــدارس مذکــور بــه 
لحــاظ عــدم ارائــه خدمــات و فعالیت هــای 
قبیــل  از  غیرآموزشــی  برنامه هــای  فــوق 
ســرویس ایــاب و ذهــاب، غــذا، اردوهــای دانش 
آموزی، ســالن ورزشــی، اســتخر، المپیادهــا و ... 
ــتند  ــف هس ــی مکل ــالت کرونای ــس از تعطی پ
ــی از  ــای دریافت ــترداد هزینه ه ــه اس ــبت ب نس
اولیــا  اقــدام و رســید بانکــی را در اســناد مالــی 
ــا  ــت اولی ــا رضای ــا ب ــد و ی ــه درج کنن مدرس
ــد  ــت شــهریه ســال جدی ــور را باب ــغ مذک مبال
ــه  ــاب مدرس ــه حس ــوز ب ــش آم ــی دان تحصیل

ــد. ــز کنن واری

تاریـــخ دقیـــق برگـــزاری کنکـــور بـــرای 
کنکوری هـــای ۹۹ موضـــوع پـــر چالشـــی 
ــوزش  ــی آمـ ــان ناهماهنگـ ــه میـ ــت کـ اسـ
ــان  ــنجش همچنـ ــازمان سـ ــرورش و سـ و پـ

تـــداوم دارد. 
خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه 
جـــوان، تعطیلـــی حـــدود ۹۰ روزه مـــدارس و 
تاریخ هـــای نامعلـــوم برگـــزاری امتحانـــات، 
ـــرای آمادگـــی  ـــی کـــه دانـــش آمـــوزان را ب معضل
و حضـــور در آزمون هـــا بالتکلیـــف کـــرده 
از  شـــائبه ها  و  ســـناریو ها  انـــواع  اســـت، 
ــق  ــا تعویـ ــه تـ ــوری گرفتـ ــون غیرحضـ آزمـ
ـــت  ـــی اس ـــیر هایی احتمال ـــزاری مس ـــان برگ زم
کـــه هنـــوز قطعیـــت پیـــدا نکـــرده اســـت.

ایـــن اوضـــاع  پایـــه دوازدهمی هـــا در 
ــژه تـــری  ــرایط ویـ ــتثنایی، شـ ــوال اسـ و احـ
ـــب  ـــرای قری ـــی ب ـــال تحصیل ـــان س ـــد و پای دارن
ــه  ــیر ورود بـ ــاز مسـ ــا آغـ ــاق آن هـ ــه اتفـ بـ
دانشـــگاه بـــا شـــرکت در بزرگتریـــن ماراتـــن 
ــیت  ــور اســـت، همیـــن حساسـ علمـــی کشـ
نســـبی موجـــب شـــد تـــا کمـــی تغییـــر در 
موضـــع ســـکوت آمـــوزش و پرورشـــی ها 
ـــات  ـــزاری امتحان ـــد و چـــون برگ ـــر چن ـــی ب مبن

حاصـــل شـــود.
ـــی در  ـــه زن ـــن گمان ـــد از چندی ـــره بع باالخ
ـــی  ـــات نهای ـــه امتحان ـــد ک ـــوم ش ـــت معل نهای
ــود و از  ــد بـ ــوری خواهـ ــا حضـ دوازدهمی هـ

۱۷ خـــرداد مـــاه هـــم کلیـــد می خـــورد.
موضـــوع فقـــط بـــه همیـــن جـــا ختـــم 
ــا  ــاال بایـــد بـــرای کنکـــور آن هـ نشـــد و حـ

ـــن  ـــر همی ـــد، ب ـــاذ می ش ـــی اتخ ـــم تصمیم ه
اســـاس وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش چنـــدی 
ــور ۹۹  ــزاری کنکـ ــه از برگـ ــود کـ ــش بـ پیـ
ســـه هفتـــه بعـــد از اتمـــام امتحـــان نهایـــی 
ـــدی  ـــا ح ـــانی ت ـــالع رس ـــن اط ـــر داد و ای خب
دانـــش آمـــوزان و داوطلبـــان کنکـــوری را 
ــالع  ــن اطـ ــی ایـ ــی در آورد، ولـ از بالتکلیفـ
رســـانی نـــه بـــه تاییـــد ســـتاد کرونـــا 
رســـیده بـــود و تـــه اینکـــه شـــرایط متغیـــر 
ــم  ــت در تصمیـ ــازه قاطعیـ ــا اجـ ــن روز هـ ایـ

مـــی داد. را  گیری هـــا 

تنور داغ گمانه زنی ها برای برگزاری کنکور
ــه  ــت کـ ــالی اسـ ــور ۲ سـ ــزاری کنکـ برگـ
ناخواســـته  و  ناگهانـــی  از عوامـــل  متاثـــر 
داوطلبـــان را در روز هـــای منتهـــی بـــه آغـــاز 
ــد،  ــویش می کنـ ــار تشـ ــی دچـ ــن علمـ ماراتـ

ســـال گذشـــته ســـیل فروردیـــن مـــاه و 
ـــا را  ـــم آزمون ه ـــاط نظ ـــا بس ـــال ورود کرون امس
ـــا  ـــه ب ـــرح و برنام ـــزاران ط ـــت و ه ـــده اس برچی
ـــود  ـــرح می ش ـــتوانه مط ـــدون پش ـــتوانه و ب پش

تـــا در نهایـــت آزمـــون برگـــزار شـــود.
ـــن  ـــور و تعیی ـــزاری کنک ـــی برگ ـــی اصل متول
ـــنجش  ـــازمان س ـــزاری آن س ـــخ برگ ـــان تاری زم
و وزارت علـــوم و بـــه بیانـــی دقیـــق شـــورای 
ـــد از کـــش و  ـــه بع ـــرش اســـت ک ســـنجش و پذی
ـــود  ـــته ب ـــه گذش ـــت هفت ـــراوان در نهای ـــوس ف ق
ـــزاری  ـــرای برگ ـــرداد را ب ـــان م ـــای پای ـــه روز ه ک
ـــای  ـــن روز ه ـــه در ای ـــد ک ـــن کردن ـــور تعیی کنک
ـــوی  ـــور س ـــا ک ـــرای کنکوری ه ـــترس ب ـــر اس پ

ـــد. ـــدی ش امی
ـــوزش  ـــر آم ـــه وزی ـــود ک ـــته ب ـــا روز گذش ام
و پـــرورش زمـــان برگـــزار کنکـــور را اول مـــرداد 
ــه  ــه اطالعیـ ــی کـ ــرد در حالـ ــالم کـ اول اعـ

ســـازمان ســـنجش برنامـــه ای دیگـــر بـــرای 
ــر دارد. ــان در نظـ داوطلبـ

ـــرورش  ـــوزش و پ ـــر آم ـــارات وزی ـــر اظه دیگ
هـــم مبنـــی بـــر طـــرح ســـواالت امتحانـــات 
ـــی  ـــاب درس ـــی از کت ـــا بخش ـــه ی ـــی از هم نهای
بالتکلیفـــی دیگـــری بـــرای داوطلبـــان کنکـــوری 
ـــا  ـــاال آنه ـــت و ح ـــته اس ـــال داش ـــه دنب ـــا ب ه
ــرای  ــر بـ ــای وزیـ ــارات آقـ ــد اظهـ نمی داننـ
ــا  ــت دارد یـ ــور صحـ ــزاری کنکـ ــان برگـ زمـ
آنکـــه ســـازمان ســـنجش، متولـــی برگـــزاری 
ــت  ــوو درسـ ــش خـ ــای نقـ ــور،  در ایفـ کنکـ

عمـــل کـــرده اســـت.
ــر  ــی در نظـ ــازه زمانـ ــر بـ ــوی دیگـ از سـ
ــات  ــزاری امتحانـ ــرای برگـ ــده بـ ــه شـ گرفتـ
نهایـــی حـــدود یـــک مـــاه طـــول می کشـــد 
کـــه گاه از گوشـــه و کنـــار بـــازه زمانـــی آن 
کمتـــر بیـــان می شـــود و در ایـــن شـــرایطی 
کـــه داوطلبـــان کنکـــوری در وضعیـــت نـــه 
ـــزاری  ـــف  برگ ـــن تکلی ـــاعد تعیی ـــدان مس چن
ـــض آن  ـــد و نقی ـــارات ض ـــتند، اظه ـــور هس کنک
ـــدان  ـــی دوچن ـــئوالن نگران ـــوی مس ـــم از س ه

را بـــرای آنهـــا بـــه دنبـــال دارد.
ــوه  ــات و نحـ ــزاری امتحانـ ــی برگـ از طرفـ
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــوی آم ـــواالت از س ـــی س طراح
گویـــی هنـــوز قطعـــی نیســـت کـــه هـــر روز 
ــتیم و در  ــاهد هسـ ــی را شـ ــارات متفاوتـ اظهـ
نهایـــت هـــم تـــوپ در زمیـــن ســـتاد ملـــی 
کروناســـت و معلـــوم نیســـت چـــرا اگـــر ایـــن 
ـــور  ـــه ط ـــت ب ـــدی نیس ـــا ۱۰۰ درص ـــم ه تصمی

می شـــود. اطالع رســـانی  رســـمی 

منتخـــب اول مـــردم تهـــران در مجلـــس یازدهـــم گفـــت: 
ـــتی  ـــکالت معیش ـــان مش ـــاد دانش بنی ـــیر اقتص ـــد از مس ـــا بای م
ـــد و  ـــانی کارآم ـــع انس ـــت مناب ـــد از ظرفی ـــم و بای ـــل کنی را ح

ـــود. ـــتفاده ش ـــوان اس ج
ـــت  ـــن نشس ـــاف در اولی ـــر قالیب ـــر، محمدباق ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــورای  ـــم ش ـــس یازده ـــان مجل ـــش بنی ـــاد دان ـــیون اقتص فراکس
ــاد،  ــوزه اقتصـ ــت در حـ ــت: دو اولویـ ــار داشـ ــالمی، اظهـ اسـ
معیشـــت و اشـــتغال اســـت. راه حـــل مشـــکالت اقتصـــادی از 

ــاد دانش بنیـــان می گـــذرد. ــیر اقتصـ مسـ
ــا بیـــان اینکـــه مرکـــز نـــوآوری دانشـــگاه شـــریف  وی بـ
تـــا چنـــد ســـال پیـــش مرکـــز انباشـــت زبالـــه بـــود و حـــاال 
قطـــب اقتصـــاد دانش بنیـــان اســـت، ادامـــه داد: اکوسیســـتم 
ـــو  ـــه اک ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــت. واقعی ـــه اس ـــکل گرفت ـــوآوری ش ن
سیســـتمی کـــه مربـــوط بـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان اســـت، 
ـــوآوری و  ـــز ن ـــا، مراک ـــتارتاپ ه ـــه و اس ـــکل گرفت ـــور ش در کش
ـــد  ـــدا کرده ان ـــود را پی ـــکل خ ـــی ش ـــه خوب ـــا ب ـــتاب دهنده ه ش

و در مســـیر مشـــخصی در حـــال حرکـــت هســـتند.
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ ــران در مجلـ ــردم تهـ ــب مـ منتخـ
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه همـــه ظرفیت هـــا بایـــد در خدمـــِت 
ــه  ــم کـ ــت کنیـ ــرد: دقـ ــح کـ ــد، تصریـ ــش باشـ کار اثربخـ
ایـــن موضـــوع جغرافیـــا نمی شناســـد. مـــا بایـــد همـــه 

ظرفیت هـــای انســـانی و مکانـــی کـــه وجـــود دارنـــد اعـــم از 
ـــه  ـــردی و هم ـــی و کارب ـــاخت اجتماع ـــان س ـــل انس ـــه عوام هم
ـــی  ـــه فرصت ـــل ب ـــم را تبدی ـــه داری ـــی ک ـــی و منابع ـــرایط طبیع ش

بـــرای کار کنیـــم.
ـــوع کار  ـــه موض ـــرش ب ـــر نگ ـــه تغیی ـــان اینک ـــا بی ـــاف ب قالیب
اهمیـــت باالیـــی دارد،اظهـــار داشـــت: بـــه طـــور مثـــال، مـــا 
ـــای  ـــهرک ه ـــه ش ـــم ک ـــه کنی ـــدد مطالب ـــت مج ـــر االن از دول اگ
ـــم  ـــفالت کنی ـــاده آس ـــازیم، ج ـــا کارگاه بس ـــه ی ـــی، کارخان صنعت
و مـــواردی از ایـــن دســـت، مشـــکلی از اشـــتغال و معیشـــت 

ـــد. ـــی کن ـــل نم ـــور را ح کش
ـــرعت  ـــا س ـــان را ب ـــد خودم ـــا بای ـــه م ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــا  ـــدام از م ـــر ک ـــرد: ه ـــح ک ـــم، تصری ـــگ کنی ـــرات هماهن تغیی
ـــه  ـــه رابط ـــم ک ـــد بدانی ـــان بای ـــه خودم ـــای انتخابی ـــوزه ه در ح
ــوزه  ــه در حـ ــتغال کجاســـت؟ چـ ــرم و اشـ ــن یـــک پلتفـ بیـ
ـــال  ـــید ۱۰س ـــن باش ـــات. مطمئ ـــوزه خدم ـــه در ح ـــت چ صنع
دیگـــر، کســـانی کـــه از دبیرســـتان هـــا و دانشـــگاه هـــا بـــه 
بـــازار کار وارد مـــی شـــوند دیگـــر ایـــن مشـــاغلی کـــه مـــا 
امـــروز بـــه عنـــوان شـــغل آنهـــا را مـــی شناســـیم، برایشـــان 
ـــود. ـــی ش ـــن م ـــدی جایگزی ـــای جدی ـــغل ه ـــدارد و ش ـــود ن وج

ـــرد:  ـــح ک ـــم تصری ـــس یازده ـــران در مجل ـــردم ته ـــب م منتخ
ـــار  ـــا چه ـــه ی ـــا س ـــریف ت ـــگاه ش ـــوآوری دانش ـــز ن ـــن مرک همی

ســـال پیـــش محـــل زبالـــه بـــود و موجبـــات نگرانـــی مـــردم 
اطـــراف ایـــن منطقـــه را فراهـــم کـــرده بـــود. اِشـــل شـــهر 
تهـــران اِشـــل فـــرودگاه مهرآبـــاد هســـت کـــه ۱۱۰۰ هکتـــار 
ـــری  ـــره گی ـــرای به ـــق ب ـــتفاده  از آن مناط ـــری و اس دارد و پیگی
ـــای  ـــب و کاره ـــاد و کس ـــر اقتص ـــه بهت ـــق هرچ ـــت رون در جه

ـــت. ـــده ماس ـــان، برعه ـــش بنی دان
قالیبـــاف بـــا بیـــان اینکـــه مـــا در حـــوزه هـــای مختلفـــی 
دچـــار مشـــکل هســـتیم،افزود: در بخـــش کشـــاورزی، جـــاده 
ـــکل  ـــار مش ـــری دچ ـــوارد دیگ ـــروری و م ـــرف آب، دامپ ـــا، مص ه
ــتغال،  ــرم و اشـ ــن پلتفـ ــه بیـ ــا رابطـ ــد حتمـ ــتیم و بایـ هسـ
بـــه طـــور خـــاص در مناطـــق محـــروم کار کنیـــم تـــا ایـــن 

مشـــکالت حـــل شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اولویـــت نخســـت مجلـــس یازدهـــم 
ــاد  ــا در اقتصـ ــت: مـ ــت، گفـ ــور اسـ ــادی کشـ ــائل اقتصـ مسـ
ــتغال و  ــم. نخســـت، اشـ ــر داریـ ــد نظـ ــم را مـ دو عامـــل مهـ
معیشـــت. ممکـــن اســـت بحـــث معیشـــت را بـــا پـــول نقـــد 
ـــم  ـــان دادی ـــه نش ـــه البت ـــم ک ـــل کنی ـــی ح ـــورت مقطع ـــه ص ب
ـــه  ـــد، آن روزی ک ـــما ببینی ـــتیم. ش ـــز هس ـــم عاج ـــان ه در هم
ـــارد  ـــه ۲5 میلی ـــا روزی ک ـــته ب ـــول داش ـــارد پ ـــور ۱۱۰ میلی کش
پـــول داشـــته، در معیشـــت مـــردم تفاوتـــی ایجـــاد نشـــده و 

ایـــن موضـــوع حـــل نشـــده باقیمانـــده اســـت.
منتخـــب مـــردم تهـــران در مجلـــس یازدهـــم بـــا اشـــاره 
ـــکل  ـــان مش ـــاد دانش بنی ـــیر اقتص ـــد از مس ـــا بای ـــه م ـــه اینک ب
معیشـــتی را حـــل کنیـــم، اظهـــار داشـــت: اگـــر می خواهیـــم 
ـــن  ـــه چنی ـــم ک ـــل کنی ـــر ح ـــا یکدیگ ـــتغال را ب ـــت و اش معیش
ـــه  ـــتر ب ـــه بیش ـــذر توج ـــیرش از رهگ ـــم، مس ـــم داری ـــی را ه هدف

ـــت. ـــان اس ـــش بنی ـــاد دان اقتص
قالیبـــاف تاکیـــد کـــرد: اقتصـــاد دانـــش بنیـــان اقتصـــادی 
مـــردم پایـــه اســـت؛ نیـــاز بـــه پـــول نـــدارد، مغـــز و نیـــروی 
انســـانی می خواهـــد کـــه شـــکر خـــدا در کشـــور وجـــود دارد 
و امیـــدوارم بتوانیـــم ایـــن موضـــوع را بـــا اســـتفاده از منابـــع 

انســـانی کارآمـــد و جـــوان حـــل کنیـــم.
ــرار  ــه قـ ــیونی کـ ــوان فراکسـ ــه عنـ ــا بـ ــت: مـ وی گفـ
ــری  ــم پیگیـ ــس یازدهـ ــوع را در مجلـ ــن موضـ ــت ایـ اسـ
کنیـــم، بایـــد نگرشـــمان را بـــه ایـــن مســـئله تغییردهیـــم 
و امیـــدوارم کـــه بـــا ایـــن تغییـــر نگـــرش، بـــه ســـرعت 

مشـــکالت حـــل شـــود.

واریز علی الحساب شهریه برای پیش ثبت نام مدارس غیردولتی

یک بام و دوهوای آموزش و پرورش برای کنکوری های ۹۹ 

قالیباف:

مشکالت معیشتی از مسیر اقتصاد دانش بنیان حل می شود
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چگونه از ضرر و زیان در 
سرمایه گذاری بورسی جلوگیری کنیم؟

ــرمایه  ــورس س ــازار ب ــه در ب ــانی ک ــرای کس ب
 گــذاری کرده انــد یــا قصــد ســرمایه گذاری در 
ــرف  ــیگنال ها از ط ــن س ــد ای ــازار را دارن ــن ب ای
ــما  ــر ش ــا اگ ــادی دارد. خصوص ــای زی ــازار معن ب
هــم یمــی از صدهــا هــزار نفــری باشــید کــه طــی 

ــده اند. ــازار ش ــر وارد ب ــاه اخی ــد م چن
ــرا کلیشــه ای،  ــه ظاه ــک نکت ــد ی ــدا بای در ابت
ــم؛  ــرار کنی ــاره تک ــن ب ــم را در ای ــیار مه ــا بس ام
ورود بــه بــازار ســرمایه بــدون آمــوزش و شــناخت 
ــاد  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــازار ب ــن ب ــازوکار ای س
منجــر بــه زیــان شــما و از دســت رفتــن بخشــی 

از ســرمایه شــما خواهــد شــد.
شــاید بســیاری از افــراد تــازه کار در بــازار 
ــال  ــهام در ح ــی س ــه وقت ــد ک ــر کنن ــورس فک ب
ــه  ــی در کار نیســت و هم ــس زیان رشــد اســت پ
ســود خواهنــد کــرد یــا هــر شــرکتی کــه معــروف 
و بــزرگ باشــد حتمــا ســود آور خواهــد بــود. امــا 
ــط اســت.  ــال غل ــدگاه کام ــک دی ــدگاه ی ــن دی ای
اگــر بــه رونــد ارزش ســهام های مختلــف در 
هفتــه اخیــر نــگاه کنیــد می بینیــد کــه همزمــان 
از  بســیاری  و  بــورس  شــاخص  افزایــش  بــا 
ــازار، نیمــی از شــرکت های  نمادهــای معامالتــی ب
دیگــر دچــار کاهــش ارزش شــده اند و افــت 

ــد. ــده ان ــه رو ش ــهام روب ــت س قیم
ــق منطــق  ــم طب ــهام ه ــت قیمــت س ــن اف ای
ــول  ــه ق ــت. ب ــی اس ــال طبیع ــورس کام ــازار ب ب
یــک ضرب المثــل انگلیســی ناهــار ُمفتــی وجــود 
ــن  ــم اقتصــاد ای ــه عل ــدارد. یکــی از اصــول اولی ن
ــت  ــت به دس ــرار اس ــزی ق ــی چی ــه وقت ــت ک اس
ــزی از  ــر چی ــوی دیگ ــدارد از س ــکان ن ــد، ام بیای

ــرود. دســت ن
بــازار بــورس ماننــد یــک فــواره آب پــاش 
ــوا  ــه ه ــی آب را ب ــه وقت ــت ک ــا اس ــیار زیب بس
بایــد  آب  قطره هــای  آن  باالخــره  می پراکنــد 
ســقوط کننــد و پاییــن بیاینــد. هیــچ چیــزی هــم 
ــود.  ــرات ش ــن قط ــت ای ــع بازگش ــد مان نمی توان
تعبیــر آن در بــازار ایــن گونــه اســت کــه در پــی 
هــر صعــود قیمتــی در بــازار ســقوط قیمتــی هــم 
ــر و زود داشــته باشــد امــا  وجــود دارد. شــاید دی

ــدارد. ــوز ن ــوخت و س س
شــاید ایــن نــگاه بدبینانــه بــه نظــر برســد؛ امــا 
ــاد و  ــناختی از اقتص ــن ش ــه کمتری ــس ک ــر ک ه
منطــق بــازار داشــته باشــد بی تردیــد ایــن گــزاره 
ــازاری در  را تاییــد می کنــد کــه وضعیــت هیــچ ب

تاریــخ بــه یــک شــکل باقــی نمانــده اســت.
ــه  ــران البت ــورس ته ــازار ب ــاره ب ــر درب ــن ام ای
و  ســقوط  زمــان  فعــال  می رســد  نظــر  بــه 
ــق  ــاکان رون ــت و کم ــیده اس ــرا نرس ــش ف کاه
ــول و  ــرازیر شــدن پ ــا س ــا باشــد و ب ــازار پابرج ب
نقدینگــی از بازارهــای مختلــف بــه ســمت بــورس 
اولیــه  و بزرگ تــر شــدن بــازار و عرضه هــای 
بــزرگ افزایــش قیمت هــا فعــال ادامــه دار باشــند، 
ــاره  ــق درب ــور دقی ــه ط ــز را ب ــد هیچ چی ــر چن ه
ــا  ــش نیســت. ت ــردن از پی ــن ک ــل تعیی ــازار قاب ب
زمانــی کــه جنــون خریدهــای افراطــی در بــازار با 
هــدف کســب ســود بیشــتر وجــود دارد، موجــب 
افزایــش قیمــت تنــد و تیــز ســهام در بــازار 
می شــود و باعــث می شــود کــه یــک ســهم 
ــه  ــر ارزش واقعــی خــود معامل گاهــا چندیــن براب
ــب برخــی  ــم نصی ــی ه شــود و ســودهای هنگفت
از ســهام داران شــود، امــا از ســوی دیگــر هنگامــی 
کــه تــب بــازار بنــا بــه هــر دلیلــی ]کــه می توانــد 
دالیــل زیــاد و متفاوتــی داشــته باشــد[ بخوابــد و 
ــد  ــازار ورود کن ــه ب ــا ب ــش قیمت ه ــرس از کاه ت
ــای  ــه صف ه ــهام ب ــان س ــد هم ــای خری صف ه

فــروش تبدیــل می شــوند.
ــد  ــرای خری ــه شــما توصیــه می کنیــم کــه ب ب
ــاز ماهــر  هــر ســهم خــود ماننــد یــک شــطرنج ب
ــا حرکتــی کــه  عمــل کنیــد، دقــت کنیــد کــه ب
ــت  ــن اس ــزی را ممک ــه چی ــد، چ ــام می دهی انج

ــه ــد و چ ــت بیاوری به دس
ــن  ــه همی ــد داد. ب ــت خواهی ــزی را از دس چی
ــورس حیاتــی  ــازار ب دلیــل شــناخت ســاز و کار ب
اســت و در کنــار آن بایــد وضعیــت شــرکتی 
ــه دقــت  ــد ب ــد ســهام آن را بخری کــه قصــد داری
ــن  ــا عملکــرد ای ــه آی ــد ک ــد و ببینی بررســی کنی
ــی  ــای واقع ــورس و در دنی ــرون از ب ــرکت ها بی ش
ــی  ــد ارتباط ــعی کنی ــت و س ــه اس ــاد چگون اقتص
بیــن نوســانات افزایشــی یــا کاهشــی ســهام آن هــا 
ــد و از  ــدا کنی ــرکت را پی ــود ش ــت خ ــا وضعی ب
ــه  ــن زمین ــره در ای ــاوران خب ــان و مش متخصص

ــد. ــره گیری به
ــه  ــه اولی ــه عرض ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
ــده ای  ــاید در آین ــادر و ش ــرکت های م ــهام ش س
نزدیــک عرضــه اوراق قرضــه دولتی انتظــار نمی رود 
ــه کنــد؛ امــا  ــورس ســقوطی جــدی را تجرب کــه ب
هــر چقــدر زمــان بیشــتر بگــذرد ریســک ســقوط 
ــه  ــا توجــه ب ــد و ب ــدا می کن ــش پی ــا افزای قیمت ه
ــا  ــان و کشــور ی ــایر مســائل درون اقتصــاد جه س
ــالک و  ــذاری ام ــا واگ ــرد خــود شــرکت ها ی عملک
ــی و  ــت نقدینگ ــط دول ــی توس ــای عموم زمین ه
ــه حضــور  تقاضــا از بــورس خــارج شــود و میــل ب
ــازار امــالک داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل  در ب
ــد ســهام  ــه خری ــه دســت ب ــد هنگامی ک شــما بای
می زنیــد کامــال ســنجیده و بــا تحلیــل دقیــق ایــن 
کار را انجــام دهیــد؛ چــرا کــه یــک تصمیم اشــتباه 
ــه از بیــن رفتــن ســرمایه شــما  می توانــد منجــر ب
ــنجیده  ــمندانه و س ــم هوش ــک تصمی ــا ی ــود ی ش

ســرمایه شــما را افزایــش دهــد.
منبع: ایرنا زندگی

گزارش تفحص از »قاچاق« 
و »استقالل و پرسپولیس« هفته بعد 
در دستورکار مجلس قرار می گیرد 

ـــص  ـــق و تفح ـــزارش تحقی ـــت: گ ـــس گف ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
ــه  ــپولیس هفتـ ــتقالل و پرسـ ــی اسـ ــی ورزشـ ــگاه فرهنگـ از دو باشـ
آینـــده بـــرای قرائـــت در دســـتوکار صحـــن علنـــی مجلـــس قـــرار 

می گیـــرد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، اکبـــر رنجبـــرزاده نماینـــده مـــردم اســـدآباد 
در مجلـــس شـــورای اســـالمی گفـــت: گـــزارش تحقیـــق و تفحـــص 
از قاچـــاق کاال و ارز و همچنیـــن گـــزارش تحقیـــق و تفحـــص از 
ــه  ــپولیس هفتـ ــتقالل و پرسـ ــی اسـ ــی ـ ورزشـ ــگاه های فرهنگـ باشـ

ــرد. ــرار می گیـ ــس قـ ــی مجلـ ــن علنـ ــتورکار صحـ ــده در دسـ آینـ
ــا  ــات بـ ــن گزارشـ ــه ایـ ــوط بـ ــای مربـ ــروز نامه هـ ــزود: امـ وی افـ
ـــل  ـــه واص ـــأت رئیس ـــه هی ـــزارش ب ـــن دو گ ـــه ای ـــوط ب ـــتندات مرب مس

شـــد و بنـــده آنهـــا را           امضـــا کـــردم.
ـــا  ـــن نامه ه ـــت: ای ـــار داش ـــس اظه ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی ـــن عض ای
بـــا امضـــای بنـــده بـــه دبیـــر طرح هـــا و لوایـــح )ســـید امیرحســـین 

ـــد. ـــال ش ـــمی( ارس ـــی زاده هاش قاض
ــه روز  ــگی کـ ــق روال همیشـ ــرد: طبـ ــان کـ ــرزاده خاطرنشـ رنجبـ
ـــود،  ـــخص می ش ـــده مش ـــه آین ـــس در هفت ـــتورکار مجل ـــنبه دس چهارش
ـــن  ـــت در صح ـــرای قرائ ـــنبه ب ـــرای روز چهارش ـــز ب ـــزارش نی ـــن دو گ ای
علنـــی مجلـــس در دســـتور کار هفتـــه آینـــده صحـــن قـــرار خواهـــد 

ـــت. گرف

دستمزد معوقه ملی پوشان تنیس
 به زودی پرداخت می شود 

فدراســیون تنیــس قصــد دارد بــه زودی دســتمزد معوقــه ملــی 
ــد.  ــت کن ــته را پرداخ ــن رش ــان ای پوش

ــس  ــای تنی ــد از رقابت ه ــگاران جــوان، بع ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــد شایســته و  ــار ســال گذشــته انجــام شــد. مجی ــه به ــس کاپ ک دیوی
ــا حقــوق  ــد ت ــول دادن احمــد نامنــی ۲ سرپرســت فدراســیون تنیــس ق
معوقــه ملــی پوشــان پرداخــت شــود کــه تــا همیــن امــروز ایــن حــرف 

ــد. در حــد یــک وعــده باقــی مان
ــت قصــد  ــئوالن موق ــد مس ــر می رس ــس خب ــیون تنی ــاال از فدراس ح
دارنــد پیــش از واگــذار کــردن صندلــی ریاســت دســتمزد معوقــه ملــی 

ــه حسابشــان واریــز کننــد. ــا ۳۱ اردیبهشــت مــاه ب پوشــان را ت
ــاز  ــی بدنس ــم از مرب ــی اع ــی از کادر فن ــوق برخ ــن حق ــش از ای پی
ــه صــورت گزینشــی  ــی ب ــد ســرمربی تیــم مل و دســتیار ســعید احمدون
ــه  ــان ب ــرمربی همچن ــان و س ــتمزد بازیکن ــود و دس ــده ب ــت ش پرداخ
حسابشــان واریــز نشــده اســت کــه بــا قــول مســاعد فدراســیون تینــس 

ــت. ــده اس ــه ش ــده مواج ــا ۱۰ روز آین ــا ت ــرای پرداختی ه ب

بازیکن ترکیه ای پسرش را بخاطر کرونا به قتل رساند!

ــازی می کــرد پســر 5 ســاله  ــه ب ــور ترکی بازیکنــی کــه در لیــگ آمات
خــود را بــه خاطــر مشــکوک بــودن بــه ویــروس کرونــا خفــه کــرد و بــه 

حبــس مــادام العمــر محکــوم شــد. 
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از الحیــاۀ، جوهــر توکتــاش فوتبالیســتی 
کــه در باشــگاه Yildirimspor در لیــگ آماتــور ترکیــه بــازی می کــرد 
ــه را شــوکه  ــی ترکی ــه فوتبال ــه جامع ــب زد ک ــی عجی ــه جنایت دســت ب

کــرده اســت.
ــه  ــه قتــل رســاندن پســر 5 ســاله خــود کــه مشــکوک ب او بعــد از ب
ویــروس کرونــا بــود، خــود را بــه پلیــس معرفــی کــرد و بالفاصلــه دادگاه 

او را بــه حبــس مــادام العمــر محکــوم کــرد.
ــه  ایــن بازیکــن ۳۳ ســاله ۱۱ روز بعــد از ارتــکاب جنایــت خــود را ب
پلیــس معرفــی و اعتــراف بــه ایــن قتــل کــرد. او گفــت: پســرم مشــکوک 
ــرفه های  ــود و س ــاال ب ــرارت او ب ــه ح ــود. درج ــا ب ــروس کرون ــه وی ب

ــه کــردم. ــش او را خف ــک بال ــه وســیله ی شــدیدی داشــت. ب
ــا پزشــکان  ــه بیمارســتان رســاند ام او تاکیــد کــرد کــه پســرش را ب

ــد. ــه او را نجــات دهن نتوانســتند ک
ــه  ــت ک ــت گف ــن جنای ــل ای ــاره دلی ــه ای درب ــن فوتبالیســت ترکی ای
پســرش را از بــدو تولــد دوســت نداشــت و بــه هنــگام تولــد او در 

ــت. ــده اس ــی ش ــه عصب ــار عارض ــتان دچ بیمارس

سیدعباسی:
 مسووالن تکلیف لیگ برتر را مشخص کنند

مربــی تیــم فوتبــال شــهرخودرو مشــهد از بالتکلیفــی تیم هــای 
فوتبــال ایــران گالیــه کــرد و گفــت: مســووالن هــر چــه ســریعتر تکلیــف 

ــد.  ــر را مشــخص کنن ــزاری لیــگ برت ــه برگ ــا ادام ــی و ی تعطیل
بــه گــزارش ایرنــا، »ســید داود سیدعباســی« در خصــوص سرنوشــت 
نامشــخص ایــن فصــل از لیــگ برتــر فوتبــال کشــورمان اظهــار داشــت: 
ــر  ــه زودت ــد هرچ ــووالن بای ــم؟ مس ــه کار کنی ــد چ ــد بای ــما بگویی ش
تکلیــف را مشــخص کننــد. اگــر قــرار اســت لیــگ ادامــه پیــدا کنــد و یــا 

تعطیــل شــود، هــر چــه زودتــر مشــخص کننــد.
 وی ادامــه داد: موضــوع مهــم بعــدی، دیدارهــای ملــی اســت. وقتــی 
شــرایط را می بینیــم، متوجــه می شــویم کــه چقــدر وضعیــت بــد اســت. 
هیــچ چیــز مهمتــر از ســالمتی جامعــه نیســت و بایــد فکــر ایــن موضــوع 

هــم باشــیم، فوتبــال تمــام زندگــی مــردم نیســت.
مربــی تیــم فوتبــال شــهر خــودرو مشــهد خاطرنشــان کــرد: اگــر قــرار 
ــود  ــالم ش ــان اع ــه قهرم ــی دارد ک ــه فرق ــود چ ــزار ش ــگ برگ ــد لی باش
ــر  ــدوارم ه ــت. امی ــت نیس ــی در اولوی ــع قهرمان ــی مواق ــر. بعض ــا خی ی

ــال باشــد. ــر و صــالح فوتب ــه خی ــه شــود ب تصمیمــی کــه گرفت
ــن  ــت بی ــد وق ــن چن ــه در ای ــی ک ــاره دعواهای ــی درب ــید عباس س
ــه  ــه وجــود آمــده گفــت: ب ــر ســر قهرمانــی لیــگ ب تیم هــای مختلــف ب
ــان آن  ــم. دیگــر زم ــا گفــت و گــو حــل کنی ــد مشــکالت را ب نظــرم بای
ــم. ــان را پیــش ببری ــن طــور مســائل کارم ــوا و و ای ــا دع گذشــته کــه ب

 وی در واکنــش بــه اینکــه شــنیده شــده در دوران تعطیلــی تمرینــات 
ــت: از ۸  ــد گف ــن می کردن ــه تمری ــورت مخفیان ــه ص ــا ب ــی تیم ه برخ
اســفند تــا االن فقــط بــه صــورت مجــازی تمرینــات بازیکنــان را زیــر نظر 
داریــم و پیوســته در تمــاس هســتیم. البتــه بایــد ببینیــم کــه اگــر کســی 
تمرینــی کــرده بــا حضــور مربــی باشــگاه بــوده یــا خیــر چــون این مســاله 

بســیار مهــم اســت.

ممنوعیــت جــذب بازیکــن و مربــی خارجــی 
در اســتقالل و پرســپولیس، می توانــد آبــی 
ــی  ــای مختلف ــا چالش ه ــت را ب ــان پایتخ پوش

ــه رو کنــد.  روب
علی نــژاد،  مهــدی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای 
اعــالم  روز جمعــه  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
ــن  ــذب بازیک ــوی ج ــالع ثان ــا اط ــه ت ــرد ک ک
ــتقالل  ــگاه اس ــرای دو باش ــی ب ــی خارج و مرب
ــوع  ــی ممن ــه طــور کل ــران ب و پرســپولیس ته
اســت، هرچنــد بازیکنــان و مربیانــی کــه از قبل 
ــود  ــت خ ــه فعالی ــد ب ــده اند می توانن جــذب ش

ــد. ــه دهن ــگاه ادام ــن دو باش در ای
ایــن محدودیــت در حــال حاضر در شــرایطی 
شــامل حــال دو تیــم پرطرفــدار پایتخــت 
ــای کار  ــا این ج ــتقالل ت ــه اس ــت ک ــده اس ش
ــت  ــذب و پرداخ ــی در ج ــکالت مختلف ــا مش ب
دســتمزد بازیکنــان و مربیــان خارجیــش روبه رو 

ــوده اســت. ب
اســت،  مشــخص  کــه  همان طــور 
مواجــه  زیــادی  بدهی هــای  بــا  اســتقالل 
اســت کــه عمده تریــن و خطرناک تریــن آن 
می دهــد.  تشــکیل  خارجــی  بدهی هــای  را 
در حــال حاضــر اســتقالل پرونــده بدهــی 
ــاردو  ــا، لئون ــارف، منش ــر، جب ــی نظی بازیکنان
پادوانــی و طلــب مربیانــی مثــل فــورکل و حــق 
ــه وکیل هــای دادگاه CAS را روی میــز  الوکال

می بینــد. خــود 
ایــن پرونــده هــا را بایــد کنــار پرونــده 

مربیانــی همچــون آنــدره آ اســتراماچونی و 
ــات  ــوز مطالب ــه هن ــت ک ــفر گذاش ــرد ش وینف
ــت و  ــیده اس ــت نرس ــه قطعی ــان ب ــن مربی ای
ــی پوشــان  ــرای آب هــر لحظــه ممکــن اســت ب
ــون  ــاید قان ــد. ش ــر درســت کن دردســری دیگ
ــان  از ایــن منظــر  جدیــد وزارت ورزش و جوان
ــه  ــد ک ــوب باش ــت و خ ــتقالل مثب ــرای اس ب
آبــی پوشــان بــا تمرکــز بیش تــر، بتواننــد 
روی پرونــده بدهی هــای بین المللــی خــود 
ســرمایه گذاری کننــد و در اســرع وقــت آن هــا 

ــد. ــل کنن را ح
ــون،  در حــال حاضــر تبصــره آخــر ایــن قان
یعنــی ادامــه فعالیــت بازیکنانــی و مربیانــی کــه 
از قبــل جــذب شــده اند، می توانــد ایــن انگیــزه 
ــه  ــد ک ــر کن ــرای باشــگاه اســتقالل بیش ت را ب
نهایــت تــالش خــود را انجــام دهــد تــا بتوانــد 

ــه  هــر چــه ســریع تر مطالبــات میلیــچ و دیابات
را پرداخــت کنــد و آن هــا در جمــع آبــی 

پوشــان ماندنــی کنــد.
ــه  ــن مســائل، ب ــار ای ــوان در کن ــه می ت البت
ــروی  ــذب نی ــتقالل را از ج ــدن اس ــروم ش مح
خارجــی دیگــری اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه 
ایــن قانــون، بــه نظــر می رســد حضــور آلبــرت 
ــر  ــد نظ ــه م ــد گزین ــه می ش ــه گفت ــانچز ک س
ــه کادر  ــرای اضافــه شــدن ب فرهــاد مجیــدی ب

ــود. فنــی اســت منتفــی خواهــد ب
مختاری فــر،  جعفــر  رابطــه  ایــن  در 
ــاره  ــتقالل، درب ــال اس ــم فوتب ــوت تی پیشکس
ممنوعیــت جــذب بازیکنــان و مربیــان خارجــی 
ــت:  ــپولیس گف ــتقالل و پرس ــگاه اس در دو باش
بــه نظــر مــن  ایــن اتفــاق بــرای فوتبــال ایــران 
خــوب باشــد. بــا عملــی شــدن چنیــن قانونــی 

رقابــت خوبــی میــان بازیکنــان ایرانــی رخ 
می دهــد و ایــن مســاله بــه نفــع فوتبــال ایــران 
ــرای  ــون ب ــن قان ــم ای ــر می کن ــن فک ــت. م اس
ــود و در  ــام ش ــر انج ــگ برت ــای لی ــر تیم ه دیگ
ــد  ــی را مفی ــن قانون ــدن چنی ــب ش کل تصوی

می دانــم.
ــاره  ــد دوب ــر بخواه ــتقالل اگ ــزود:  اس او اف
ــود  ــع خ ــه جم ــی ب ــی خارج ــن و مرب بازیک
و  بدهی هــا  مســاله  دوبــاره  کنــد،  اضافــه 
اســتقالل  در  جدیــد  خارجــی  پرونده هــای 
ــن  ــدن چنی ــام ش ــا انج ــود و ب ــرح می ش مط
ــه  ــت را دارد ک ــن فرص ــتقالل ای ــی،  اس قانون
ــد. ــت کن ــود را پرداخ ــه خ ــای معوق بدهی ه

ــتقالل  ــال اس ــم فوتب ــوت تی ــن پیشکس ای
جدیــد  مدیریتــی  کادر  عملکــرد  دربــاره 
آبی پوشــان پایتخــت خاطرنشــان کــرد: مــا تــا 
این جــای کار هنــوز چیــزی از آقــای ســعادتمند 
ندیدیــم و بایــد منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه 
ایشــان چــه برنامــه ای بــرای اســتقالل خواهــد 

ــت. داش
بــه ایــن ترتیــب هــر چنــد مســووالن 
ــن  ــع چنی ــا وض ــد ب ــعی دارن وزارت ورزش س
محدودیت هایــی مانــع از حیــف و میــل منابــع 
ــه  ــا ب ــی اســتقالل و پرســپولیس شــوند ام مال
ــزی در  ــر چی ــش از ه ــد پی ــد بای ــر می رس نظ
انتخــاب مدیــران ایــن دو تیــم دقــت شــود زیرا 
همیــن مدیــران انتخابــی هســتند کــه امضــای 
آن هــای پــای قــرارداد بازیکنــان خارجــی 

اســتقالل قــرار می گیــرد.

ــیون  ــادی فدراسـ ــازمان اقتصـ ــس سـ رییـ
فوتبـــال گفـــت: قـــرارداد اســـکوچیچ ریالـــی 
ـــره ای  ـــم و تبص ـــه، متم ـــچ الحاقی ـــت و هی اس

نـــدارد. 
ــر در  ــادق درودگـ ــا، صـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــال  ــابقات فوتبـ ــی مسـ ــا بالتکلیفـ ــه بـ رابطـ
ـــه  ـــا، مرحل ـــتاد کرون ـــال حاضـــر س ـــت: در ح گف
بـــه مرحلـــه در مـــورد صنـــوف مختلـــف، 
مـــدارس و ورزشـــکاران تصمیـــم می گیـــرد و 
ـــرای  ـــرایط ب ـــن ش ـــه ای ـــد ک ـــا بگوین ـــر آنه اگ
ـــم  ـــه داری ـــا وظیف ـــت، م ـــر اس ـــکاران مض ورزش
از دســـتور آنهـــا تمکیـــن کنیـــم و مســـابقات 
را ادامـــه ندهیـــم. اگـــر ســـتاد کرونـــا اعـــالم 
ــا  ــاز شـــود، تیم هـ کنـــد کـــه ورزشـــگاه ها بـ
تمریناتشـــان را آغـــاز خواهنـــد کـــرد و در 
همـــان راســـتا مســـابقات را از ســـر خواهیـــم 
گرفـــت. زمانـــی هـــم بـــه تیم هـــا خواهیـــم 
ـــاده  ـــود را آم ـــی خ ـــر بدن ـــد از نظ ـــا بتوانن داد ت
حضـــور در مســـابقات کننـــد. ایـــن شـــرایط 
ـــه  ـــا هم ـــت ام ـــخت اس ـــکاران س ـــرای ورزش ب
ـــن مشـــکل  ـــه ای ـــم ک ـــالش کنی ـــد ت ـــم بای ـــا ه ب

را رفـــع کنیـــم.
وی در مـــورد آغـــاز لیگ هـــای اروپایـــی 
افـــزود: اعضـــای کمیتـــه مســـابقات چنـــد برنامـــه 
را بـــرای آغـــاز مجـــدد بازی هـــا پیـــش بینـــی 
ــا  ــن برنامه هـ ــام ایـ ــرای تمـ ــا اجـ ــرده  امـ کـ
منـــوط بـــه اظهـــار نظـــر ســـتاد مبـــارزه بـــا 
ـــزاری  ـــوه برگ ـــتر روی نح ـــا بیش ـــت. م ـــا اس کرون

ــم. ــد داریـ ــتی تاکیـ ــای بهداشـ پروتکل هـ
درودگـــر در مـــورد ضربـــه اقتصـــادی بـــه 
فوتبـــال در صـــورت تعطیلـــی لیـــگ خاطرنشـــان 
ــر در  ــه اگـ ــت کـ ــی اسـ ــن طبیعـ ــرد: ایـ کـ
ـــت  ـــد، آن صنع ـــام بمان ـــه تم ـــی کاری نیم صنعت
ــی  ــت وقتـ ــی اسـ ــد. طبیعـ ــی کنـ ــرر مـ ضـ
فوتبـــال هـــم تعطیـــل شـــود زیـــان ببینـــد 

ـــم  ـــی بینی ـــان م ـــه زی ـــاس ۹ هفت ـــر اس ـــا ب ام
نـــه بیشـــتر. البتـــه مـــا در لیـــگ نوزدهـــم ۲ 
شـــهرآورد را برگـــزار کردیـــم کـــه ارزش آن از 

نظـــر اقتصـــادی بســـیار زیـــاد اســـت.
ــیون  ــادی فدراسـ ــازمان اقتصـ ــس سـ ریـ
فوتبـــال در مـــورد اعـــالم قهرمـــان لیـــگ در 
ــابقات  ــه مسـ ــزاری ادامـ ــدم برگـ ــورت عـ صـ
ـــگ  ـــازمان لی ـــه س ـــات رییس ـــد هی ـــت: بای گف
جلســـه بگـــذارد و بـــا اکثریـــت آرا در ایـــن 
ـــا توجـــه  زمینـــه تصمیـــم گیـــری کنـــد. البتـــه ب
ـــاز  ـــم ورزشـــگاه های رو ب ـــه داری ـــاری ک ـــه اخب ب
بـــه زودی بـــاز می شـــود و امـــکان برگـــزاری 
ـــد نظـــر فدراســـیون  ـــا بای ـــگ وجـــود دارد. ام لی
ــی  ــم. حتـ ــم بدانیـ ــی را هـ ــکی ورزشـ پزشـ
ــیون  ــود و فدراسـ ــاز شـ ــگاه ها بـ ــر ورزشـ اگـ
ـــدم  ـــکان ع ـــد ام ـــازه نده ـــی اج ـــکی ورزش پزش

برگـــزاری مســـابقات وجـــود دارد.
قـــرارداد  شـــاعبه های  مـــورد  در  وی 
ــرارداد  ــود قـ ــوم بـ ــت: معلـ ــکوچیچ گفـ اسـ
ــم و  ــه و متمـ ــچ الحاقیـ ــت. هیـ ــی اسـ ریالـ
تبصـــره در قـــرارداد او وجـــود نـــدارد. مـــن 

قـــرارداد را دیـــدم.
ــیون  ــادی فدراسـ ــازمان اقتصـ ــس سـ رییـ
ـــود  ـــه می ش ـــه گفت ـــا اینک ـــه ب ـــال در رابط فوتب
ـــورو  ـــزار ی ـــکوچیچ ۲۰۰ه ـــرارداد اس ـــزان ق می
اســـت، گفـــت: ایـــن مبلـــغ بـــه روز تبدیـــل 
ــت  ــدازه قیمـ ــه انـ ــود. بـ ــال می شـ ــه ریـ بـ
ـــد و  ـــد ش ـــال خواه ـــه ری ـــل ب ـــورو تبدی روز ی

پرداخـــت می شـــود.
درودگـــر در مـــورد خصوصـــی ســـازی 
اســـتقالل و پرســـپولیس خاطرنشـــان کـــرد: 
االن قصـــد فـــروش باشـــگاه وجـــود نـــدارد. 
بـــورس  در  را  ســـهام  می خواهنـــد  آنهـــا 
ــبک  ــرایط سـ ــن شـ ــد. در ایـ ــذار کننـ واگـ
ــده  ــد. در آینـ ــه می مانـ ــت همین گونـ مدیریـ
اگـــر میـــزان ســـهامدارها بـــاال بـــرود، آنهـــا 
بـــرای مدیریـــت تصمیـــم خواهنـــد گرفـــت.

وی در رابطـــه بـــا دریافـــت حـــق پخـــش 
تلویزیونـــی بازی هـــا اضافـــه کـــرد: وزارت 
ـــی را  ـــم مذاکرات ـــا ه ـــیما ب ـــدا و س ورزش و ص
ـــه  ـــیدند. البت ـــم رس ـــی ه ـــه نتایج ـــتند و ب داش
ـــد  ـــه ای داده ش ـــر معقوالن ـــنهاد غی ـــک پیش ی

کـــه ورزش ۳۰ درصـــد ســـهم ببـــرد و صـــدا 
ــم  ــر نمی کنـ ــه فکـ ــد. البتـ ــیما ۷۰ درصـ سـ
ــول  ــوع را قبـ ــن موضـ ــه وزارت ورزش ایـ کـ
کـــرده باشـــد. ایـــن غیـــر منصفانـــه اســـت و 

فکـــر نمـــی کنـــم ایـــن اتفـــاق رخ دهـــد.
ـــو  ـــورت لغ ـــه در ص ـــورد اینک ـــر در م درودگ
لیـــگ ممکـــن اســـت درخواســـت میزبانـــی 
ایـــران بـــرای رقابـــت هـــای جـــام ملت هـــای 
ـــرد:  ـــه ک ـــد، اضاف ـــر بیافت ـــه خط ـــیا ۲۰۲۷ ب آس
زمانـــی محســـن صفایـــی فراهانـــی رییـــس 
ـــی  ـــای میزبان ـــال تقاض ـــیون فوتب ـــت فدراس وق
جـــام ملتهـــای آســـیا در ســـال ۲۰۱۰ را داده 
ـــر  ـــه زی ـــرا ک ـــم چ ـــی کردی ـــب م ـــا تعج ـــود م ب
ـــدگان  ـــال نماین ـــر ح ـــه ه ـــتیم. ب ـــاخت نداش س
فیفـــا بـــه ایـــران آمدنـــد و از شـــهرها و 
ـــا  ـــد. آنه ـــد کردن ـــف بازدی ـــگاه های مختل ورزش
هـــم گفتنـــد کـــه زیرســـاخت نداریـــد. مـــن 
ـــم  ـــیون رفت ـــت فدراس ـــس وق ـــش ریی ـــم پی ه
تـــا ایـــن موضـــوع را بـــه او انتقـــال دهـــم. او 
ــه  ــن کـ ــرد. ایـ ــده کـ ــرای آینـ ــن کار را بـ ایـ
ـــت  ـــن نیس ـــرف ای ـــم ص ـــی کنی ـــای میزبان تقاض
ـــا  ـــد. م ـــا بدهن ـــه م ـــی را ب ـــا میزبان ـــه حتم ک
ـــد  ـــار کاندی ـــن ب ـــال چندی ـــی فوتس ـــام جهان ج
شـــدیم امـــا مـــن در ســـال ۲۰۰۳ میزبانـــی 
ـــل  ـــه قب ـــم ک ـــیا را گرفت مســـابقات فوتســـال آس
ـــن  ـــت ای ـــی نتوانس ـــز کس ـــن هرگ ـــد از م و بع
میزبانـــی را اخـــذ کنـــد. بایـــد آینـــده نگـــر 

باشـــیم.
ـــه  ـــگ ک ـــازمان لی ـــهام س ـــورد س وی در م
ــرار  ــر قـ ــار 5 نفـ ــود در اختیـ ــه می شـ گفتـ
ــیون  ــه فدراسـ ــراد بـ ــن افـ ــت: ایـ دارد، گفـ
فوتبـــال آمدنـــد و نامـــه رســـمی زدنـــد کـــه 
ادعایـــی در مـــورد ســـازمان لیـــگ ندارنـــد و 
ـــه  ـــود. نام ـــت ش ـــد ثب ـــه بای ـــر خان ـــن در دفت ای

آن هـــم وجـــود دارد.

ـــال  ـــدت ۴ س ـــه م ـــهرابی ب ـــر معصـــوم س می
ـــد.  ـــی مان ـــأت هاک ـــس هی رئی

بـــه گـــزارش ایســـنا، مجمـــع انتخاباتـــی 
هیـــأت هاکـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
بـــه ریاســـت ایـــوب بهتـــاج مدیـــرکل ورزش 
و جوانـــان اســـتان و بـــا حضـــور کار اندیـــش 
هیئـــت  عضـــو  و  فدراســـیون  نماینـــده 
ـــالن  ـــور در س ـــی کش ـــیون هاک ـــه فدراس رئیس
ــد. ــزار شـ ــتان برگـ ــس اداره کل اسـ کنفرانـ

مجمـــع  در  ســـهرابی  معصـــوم  میـــر 
در  مناســـب  مکانـــی  ایجـــاد  انتخاباتـــی، 
مجموعـــه ورزشـــی یـــادگار امـــام)ره( تبریـــز 
بـــرای ایـــن رشـــته ورزشـــی را درخواســـت 
ــن  ــای ایـ ــش پایگاه هـ ــا افزایـ ــا بـ ــرد تـ کـ
رشـــته ورزشـــی در اســـتان، هاکـــی اســـتان 
بـــه رشـــد ســـال های قبـــل خـــود از لحـــاظ 

ــد. ــت برسـ ــت و کمیـ کیفیـ
ســـهرابی ادامـــه داد: حمایـــت بخـــش 
تشـــکیل  بـــرای  اســـتان  خصوصـــی 
در  حضـــور  و  اســـتان  هاکـــی  تیم هـــای 
لیگ هـــای مختلـــف کشـــور یکـــی دیگـــر از 
خواســـته های مان اســـت کـــه بـــا مســـاعدت 
ـــان ورزش  ـــه از حامی ـــا ک ـــی آت ـــی هواپیمای مال
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــم ب ـــت، می توانی ـــتان اس اس

ــویم. ــل شـ نایـ

رئیســـه  هیـــات  عضـــو  اندیـــش،  کار 
نماینـــده  و  کشـــور  هاکـــی  فدراســـیون 
ـــیون  ـــت: در فدارس ـــع گف ـــیون در مجم فدراس
نیـــز ایده هـــای نابـــی بـــرای هاکـــی کشـــور 
متصـــور هســـتیم کـــه بـــا کمـــک جوانـــان 
ـــی  ـــرای هاک ـــنی ب ـــق روش ـــور اف ـــر کش سراس

می شـــود. مشـــاهده 
کاراندیـــش کـــه ریاســـت هیئـــت مدیـــره 
ـــده دارد،  ـــز برعه ـــا را نی ـــی آت شـــرکت هواپیمای
ـــل دارد  ـــی کام ـــرکت آمادگ ـــن ش ـــه داد: ای ادام
تـــا از رشـــته هاکـــی کـــه هـــم قدمـــت آن 
ـــت،  ـــه روز اس ـــته ای ب ـــم رش ـــت و ه ـــاد اس زی

ـــد. ـــت کن حمای
ـــی  ـــع انتخابات ـــس مجم ـــاج - رئی ـــوب بهت ای
هاکـــی اســـتان گفـــت: اعضـــای محتـــرم 
مجمـــع در مـــورد بحـــث پیشـــرفت هاکـــی 
ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــرقی ب ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ــد  ــهرابی می توانـ ــای سـ ــه آقـ ــیدند کـ رسـ
ایـــن هیـــأت را همچنـــان مدیریـــت کننـــد؛ 
ـــان  ـــی ایش ـــت ورزش ـــابقه مدیری ـــه س ـــرا ک چ
بـــرای همـــه ورزشـــکاران اســـتان مشـــخص 

اســـت.
اســـتان  جوانـــان  و  ورزش  مدیـــرکل 
ـــیون  ـــزود: در فدراس ـــرقی اف ـــان ش آذربایج

افـــراد  آن  هیـــأت  رئیســـه  و  هاکـــی 
کاربلـــد بـــر ســـر کار هســـتند و از اینکـــه 
ــی  ــی از هاکـ ــز جزئـ ــا نیـ ــکاران مـ ورزشـ
ــز  ــا نیـ ــحالم و مـ ــتند، خوشـ ــور هسـ کشـ
ــیدن  ــرای رسـ ــود را بـ ــالش خـ ــام تـ تمـ
بـــه اهـــداف فدراســـیون بـــه کار خواهیـــم 
ــتاوردهای آن  ــه از دسـ ــه کـ بســـت و البتـ

ــویم. ــی شـ ــد مـ ــره منـ بهـ
ــتفاده از  ــوص اسـ ــه داد: در خصـ وی ادامـ
ظرفیـــت هـــای منحصـــر بـــه فـــرد آمـــوزش 
و پـــرورش، از نماینـــده ایـــن ارگان مـــی 
ــود  ــالن های خـ ــی از سـ ــه یکـ ــم کـ خواهیـ
را در تعامـــل بـــا هیـــأت هاکـــی اســـتان در 
ـــان  ـــکاران و مربی ـــن ورزش و ورزش ـــار ای اختی

آن قـــرار دهنـــد.
ــی اداره کل  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ورزش و جوانـــان اســـتان، بهتـــاج بـــا اشـــاره بـــه 
ـــابقات  ـــوان در مس ـــای ج ـــور تیمه ـــه حض اینک
ــای  ــی و ارتقـ ــب پختگـ ــی موحـ ــن المللـ بیـ
ــت:  ــود، گفـ ــی شـ ــان مـ ــازی آنـ ــطح بـ سـ
هیـــأت اســـتان می توانـــد بـــا شناســـایی 
ـــورهای  ـــه و کش ـــی منطق ـــن الملل ـــابقات بی مس
ـــش  ـــیون و بخ ـــا فدراس ـــل ب ـــایه، در تعام همس
ــن  ــه ایـ ــتان را بـ ــای اسـ ــی، تیمهـ خصوصـ

مســـابقات اعـــزام کنـــد.
اســـتان  جوانـــان  و  ورزش  کل  مدیـــر 
آمادگـــی  اســـتان  کل  اداره  داد:  ادامـــه 
دارد تـــا بـــرای کلیـــه کالســـها، دوره هـــا و 
مســـابقات فدراســـیون هاکـــی میزبانـــی در 
ـــکاران  ـــن ورزش و ورزش ـــت ای ـــأن و منزل ش

ــد. آن باشـ

ممنوعیت جذب بازیکن خارجی، فرصت یا تهدید برای استقالل؟
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اوقات شرعی شهر تهران

متخصصــان علــوم پزشــکی در بررســی های جدیــد خــود بــه عالئمــی از بیمــاری 
کوویــد۱۹ اشــاره کرده انــد کــه نشــان دهنده نــوع شــدید ایــن بیمــاری اســت. 

بــه گــزارش ایســنا، عالئــم بیمــاری کوویــد ۱۹ متعــدد اســت امــا کدامیــک از ایــن 
نشــانه ها حاکــی از شــدت ایــن بیمــاری و ضــرورت مراقبت هــای فــوری از بیمــار اســت؟

متخصصــان دانشــکده پزشــکی هــاروارد فهرســتی از عالئــم جدیــد بیمــاری 
کوویــد ۱۹ را بــر اســاس بازبینــی اطالعــات بیــش از ۱۰۰۰ بیمــار کــه بــه دلیــل 

مشــکالت تنفســی تحــت مراقبــت قــرار گرفتــه بودنــد، ارائــه کردنــد.
بــه گفتــه آنهــا تــب ضرورتــا نشــانه ای از بیمــاری کوویــد ۱۹ نیســت. اغلــب 
ــه بخــش مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان ها  ــم تنفســی روان ــا عالئ افــرادی کــه ب
ــم دیگــری وجــود دارد کــه  ــاال نیســتند. همچنیــن عالئ می شــوند دچــار تــب ب

بیشــتر بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ اختصــاص دارد.
ــا  ــت ب ــن اس ــد ۱۹ ممک ــاری کووی ــد: بیم ــد کردن ــان تاکی ــن متخصص ای
ســرفه بــدون تــب، گلــو درد، اســهال، درد شــکم، ســردرد، بــدن درد، کمــردرد 
ــدن  ــا ب ــد ب و احســاس خســتگی شــروع شــود. ایــن بیمــاری همچنیــن می توان

ــد. ــراه باش ــاد هم ــدید و خســتگی زی درد ش
یکــی دیگــر از عالئــم کلیــدی ایــن بیمــاری از دســت دادن حــس بویایــی در 
چنــد روز نخســت شــروع بیمــاری باشــد. همچنیــن یکــی از نشــانه هــای کوویــد 
ــزا و دیگــر بیماری هــای تنفســی مجــزا می کنــد، تنگــی  ۱۹ کــه آن را از آنفلوآن

نفــس شــدید اســت.
ــانه ای  ــس نش ــی نف ــد ۱۹ تنگ ــدید کووی ــوع ش ــان در ن ــه متخصص ــه گفت ب
ــا  ــایع ب ــای ش ــر بیماری ه ــاری از دیگ ــن بیم ــاختن ای ــز س ــدی در متمای کلی

ــت. ــابه اس ــم مش عالئ
ایــن متخصصــان تاکیــد کردنــد تنگــی نفــس ناشــی از کوویــد ۱۹ بــه تدریــج 
و طــی چنــد روز بــروز پیــدا مــی کنــد. همچنیــن در ایــن بیمــاران تنگــی نفــس 

بــا انجــام فعالیت هــای بدنــی همچــون کارهــای روزانــه تشــدید می شــود.
بــه گــزارش هلــث دی نیــوز، تنگــی نفــس ناشــی از بیمــاری کوویــد ۱۹ نشــانه 
هشــداردهنده اســت چــرا کــه ســطح اکســیژن خــون کاهــش پیــدا کــرده و الزم 

اســت فــرد تحــت مراقبت هــای فــوری قــرار گیــرد.

کارگــران شــهرداری بــا حضــور در حیــات عمــارت شــهرداری کالنشــهر تبریــز بــا 
اعتــراض بــه اوضــاع معیشــتی خــود خواســتار تبدیــل وضعیت بــه کار معین شــدند.

ــروز گروهــی از کارگــران شــهرداری کالنشــهر  ــگار مــا، دی ــه گــزارش خبرن ب
تبریــز بــا حضــور دســته جمعــی بالــغ بــر ۳۰۰ نفــر در حیــاط عمــارت شــهرداری 

تبریــز بــه مطالبــه حقــوق خــود پرداختنــد.
ــود  ــارت ب ــه عب ــود ک ــت خ ــاختن درخواس ــرح س ــا مط ــران ب ــن کارگ ای
ــرد  ــه عملک ــبت ب ــراض نس ــا اعت ــن ب ــرارداد کار معی ــه ق ــت ب ــل وضعی از تبدی
ــرار  ــراد خــاص را در اولویــت ق شــهرداری و یکســری از شــرایط موجــود کــه اف

ــد. ــخن گفتن ــود س ــی ش ــران م ــادی کارگ ــی اعتم ــث ب داده و باع
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور و شــرایط نــه چنــدان مناســب معیشــتی 
کارگــران در متــن اعتراضــات مطــرح شــد: حــدودا از ســال ۹۰ بحــث تبدیــل وضعیــت 
شــروع شــده اســت امــا مــا شــاهد تبدیــل وضعیت بعضــی از نورچشــمی هــا و خــواص به 

کار معیــن بــوده ایــم در حالــی کــه هیــچ مــدرک تحصیلی یا تخصــص خاصی نداشــتند.
یکــی از کارگــران بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز شــاهد وعــده هــای دروغ زیــادی 
را از ســوی مقامــات و شــورا هــا بــوده ایــم و امــروز نمــی خواهیــم ایــن اتفــاق تکــرار 
شــود اظهــار کــرد: شــرکت همشــهری بــا مــا بــه مبلــغ ۶ میلیــون تومــان قــرارداد می 
بنــدد در حالــی کــه مبلــغ ۳ میلیــون هفتصــد هزارتومــان به مــا ماهیانــه پرداخت می 
نمایــد، مــا حاضریــم بــه همــان مبلــغ و به طــور مســتقیم با خــود شــهرداری قــرارداد 

کار معیــن ببندیــم و الباقــی مبلــغ را شــهرداری بــرای شــهر هزینــه کند.
ــه وضعیــت معیشــتی  ــه نســبت ب ــراض شــدیدی ب ــه اعت ــران ک از دیگــر کارگ
جامعــه داشــت عنــوان کــرد: در ایــن کشــور خــون شــهید داده ایــم تــا بیگانــه نتواند 
حقمــان را ضایــع کنــد ولــی حــاال از درون بــه راحتــی حقمــان ضایــع مــی شــود.

در همیـن راسـتا دکتر شـهرام دبیری با حضـور در حیاط عمارت شـهرداری تبریز 
بـه کارگـران پاسـخ داد: شـورای شـهر تبریـز تا به امـروز تمام سـعی خود را کـرده تا 
بتواند حامی کارگران شـهرداری باشـد و از ۱۰ سـال پیش تا کنون این ثابت گردیده 

و و امـروز هـم تـا جایـی که قانـون به ما اجـازه می دهـد در کنار شـما خواهیم بود.
ــازمان  ــود در س ــازمانی موج ــای س ــت ه ــداد پس ــه تع ــاره ب ــا اش ــری ب دبی
شــهرداری، ادامــه داد: بــه تعــداد افــرادی کــه ظرفیــت موجــود اجــازه مــی دهــد 
ــا موضــوع  ــز ب ــا نی ــه م ــورد بقی ــت و در م ــل وضعیــت انجــام خواهــد گرف تبدی

ــم. ــه وســیله مناقصــه مخالفی انتخــاب ب
در انتهــا بــا توافــق میــان دو طــرف قــرار بــر این شــد تــا هفته آتــی پیگیری هــای الزم 
انجــام شــده و مطالبــه کارگران توســط شــهرداری و شــورای شــهر تبریز پاســخ داده شــود 

کــه در شــماره هــای آتی بــه آنــان خواهیــم پرداخت.  

چه عالئمی نشان دهنده شدت بیماری کرونا هستند؟

تجمع کارگران در حیاط شورای اسالمی شهر تبریز؛

  تبدیل وضعیت!
کارگران شهرداری تبریز مطالبه کردند

ــال  ــه اقب ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
خوبــی بــه بــازار ســرمایه شــده اســت و جــادارد که نقش 
بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی افزایــش یابد،گفت: البتــه 
در بــازار ســرمایه مســئوالن بایــد اقدامات احتیاطــی الزم 
را در نظــر بگیرنــد تــا بــا مدیریــت مناســب شــاهد رشــد 

مطمئــن و منطقی باشــیم. 
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتی در جلســه 
»نظــام بانکــی و جهــش تولید«کــه بــا حضــور معــاون 
اول رییــس جمهــوری، مدیــران عامــل بانک هــا 
ــزار  ــزی برگ ــک مرک ــل در بان ــت عام و اعضــای هئی
شــد، اقدام هــا و دســتاوردهای بانــک مرکــزی در 
حــوزه هــای »سیاســت پولــی«،» اعتبــاری«،» ارزی« 
و »نظــام هــای پرداخــت« را تشــریح کــرد و گفــت: 
ــه  ــش مجموع ــالش و کوش ــا ت ــتاوردها ب ــن دس ای
نظــام بانکــی و در ســایه سیاســتگذاری صحیــح بانک 
مرکــزی بــه دســت آمــده اســت و در صورتــی کــه از 
نظــام بانکــی حمایــت شــود، دســتاوردهای ســترگ 

تــری در آینــده شــاهد خواهیــم بــود.
رئیــس شــورای پــول و اعتبار در خصوص سیاســت 
هــای اعتبــاری بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر 
اســاس ایــن سیاســتگذاری بــه موضــوع تولیــد توجــه 
ویــژه ای شــده اســت، گفــت: بانــک مرکــزی گام هــای 
موثــری از جملــه اعطــای تســهیالت بــه شــرکت های 
پیشــران، بنــگاه هــای کوچــک و متوســط و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان در جهــت حمایــت از ایــن بخــش 
ــن  ــه تأمی ــز ب ــتا نی ــن راس برداشــته اســت و در همی
ــت  ــگاه و حمای ــد ن ــره تولی ــا وزنجی ــرمایه بنگاهه س

ویــژه ای شــده اســت.
حــوزه  دســتاوردهای  بــه  ادامــه  در  همتــی 
ــت و  ــزی پرداخ ــک مرک ــی بان ــای پول ــت ه سیاس
ــورم و  ــار ت ــی مه ــت پول ــن سیاس ــت: مهمتری گف
کنتــرل رونــد آن بــوده اســت و ایــن دســتاورد علــی 
ــروش و  ــت خــاص ف ــم و وضعی ــم شــرایط تحری رغ

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــت ب ــت نف قیم
ــای  ــت ه ــا و سیاس ــم ه ــوص تصمی وی در خص
ــری  ــح کس ــن صحی ــور تامی ــه منظ ــده ب ــاذ ش اتخ
ــرای  ــزود: ب ــورم اف ــرخ ت ــر در ن ــدون تاثی ــه ب بودج
تامیــن کســری بودجــه، تصمیــم هــا و برنامــه هــای 
ــت  ــال اجراس ــیده و در ح ــبی اندیش ــوب و مناس خ
ــی  ــروش اوراق بده ــه ف ــم ب ــه آن تصمی ــه نمون ک
بــرای تأمیــن کســری بودجــه و اســتفاده از مکانیــزم 
ــه در  ــت ک ــزی اس ــک مرک ــط بان ــاز توس ــازار ب ب

ــت. ــابقه اس ــی س ــته ب ــال گذش ــصت س ش
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب رئیــس کل بانــک مرکــزی ب
بانــک مرکــزی در زمینــه سیاســت هــای پولــی ابــزار 
ــاز  ــازار ب ــار دارد گفــت: ب ــوی و مناســبی در اختی ق

مکانیزمــی اســت کــه بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت 
ــه اســت و  ــره گرفت ــی به ــه خوب ــول از آن ب ــازار پ ب
ــز  ــاری نی ــا و موسســات اعتب ــک ه خوشــبختانه بان
بــدون فشــار و ابــزار دســتوری، همراهــی مناســب و 
مطلوبــی بــا سیاســت هــای بانــک مرکــزی در ایــن 
زمینــه داشــته انــد کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد.

ــا  ــه ب ــار در ادام ــول و اعتب ــورای پ ــس ش  رئی
تاکیــد بــر اینکــه بانــک محــور بــودن اقتصــاد بایــد 
اصــالح شــود، تصریــح کــرد: درحــال حاضــر مانــده 
ــت  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــی دو ه ــهیالت بانک تس
ــه  ــور ب ــی کش ــن مال ــد تامی ــک ۹۰درص ــه نزدی ک
حســاب مــی آیــد و خوشــبختانه اقبــال خوبــی بــه  
بــازار ســرمایه شــده اســت و جــادارد کــه نقــش بازار 

ــد. ــش یاب ــی افزای ــن مال ــرمایه در تامی س
ــئوالن  ــرمایه مس ــازار س ــه در ب ــزود: البت  وی اف
ــر  ــی الزم را در نظ ــات احتیاط ــد اقدام ــرم بای محت
ــد  ــاهد رش ــب ش ــت مناس ــا مدیری ــا ب ــد ت بگیرن

مطمئــن و منطقــی آن باشــیم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در حــوزه ارزی تصریــح 
ــت  ــی تح ــای نفت ــش درآمده ــم کاه ــرد: علیرغ ک
تاثیــر تحریــم هــای ظالمانــه و کاهــش شــدید قیمت 
نفــت ، وضعیــت ذخایــر اســکناس ارزی مناســب و در 
تاریــخ کشــور بــی ســابقه اســت، ضمــن آنکــه بــرای 
تامیــن کاالهــای اساســی تمهیــدات الزم پیــش بینی 

شــده و مشــکلی وجــود نــدارد.
ــاوری  ــه دســتاوردهای حــوزه فن ــان ب وی در پای

هــای نویــن پرداخــت و گفــت: در حــوزه نظــام هــای 
پرداخــت اقدامــات مناســبی انجــام شــده اســت کــه 
مهمتریــن آن کنتــرل جــدی بــر گــردش پــول ملــی 
وجلوگیــری جــدی از پــول شــویی و اقدامــات ســفته 
بازانــه در بازارهــای مختلــف به ویــژه بــازار ارز اســت 
و در مقابــل، ایــن گــردش پــول در خدمــت فعالیــت 

هــای مولــد اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت.
بانــک  هــای  حمایــت  خصــوص  در  همتــی 
مرکــزی از فضــای کســب و کار در پــی شــیوع 
ــار  ــا آث ــازره ب ــرد: در مب ــد ک ــا تاکی ــروس کرون وی
کرونــا  ویــروس  شــیوع  معیشــتی  و  اقتصــادی 
سیســتم بانکــی در خــط مقــدم قــرار دارد و علیرغــم 
ــای  ــزی ه ــه ری ــا برنام شــرایط ســخت اقتصــادی ب
الزم تســهیالت حمایتــی از محــل اعتبــار ۷5 هــزار 
ــده  ــیب دی ــار آس ــار اقش ــی در اختی ــارد تومان میلی
قــرار گرفتــه اســت و بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام 
ــاالن حــوزه کســب و  ــه فع ــن تســهیالت ب شــده ای
ــروز  ــن ام ــود و همی ــی ش ــت م ــد پرداخ کار و تولی
دســتور العمــل مربــوط بــه وام بنگاههــا صــادر شــد.

ــت  ــای هیئ ــه اعض ــن جلس ــت در ای ــی اس گفتن
ــت  ــای »سیاس ــوزه ه ــزی در ح ــک مرک ــل بان عام
ــام  ــی« و »نظ ــاری«،» ارزی«،»نظارت ــی«،» اعتب پول
ــد و  ــزارش پرداختن ــه گ ــه ارای ــت« ب ــای پرداخ ه
برخــی از مدیــران عامــل بانــک هــای دولتــی 
و  بــه تشــریح مســائل، مشــکالت  و خصوصــی 

راهکارهــای پیشــنهادی اشــاره کردنــد.

توصیه همتی به مسئوالن بورس:

 اقدامات احتیاطی الزم را در نظر بگیرید 
تا شاهد رشد مطمئن و منطقی باشیم


