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جزئیات 
حادثه شناور کنارک 

تصویب قانون ضدقاچاق پس
 از ۷ سال معطلی 

وظیفه اصلی ناو کنارک لجستیک و پشتیبانی است
بروز حادثه برای یکی از شناور های سبک این منطقه در محدوده آب های بندر جاسک

از اقدامات و برخورد های سنتی و سلیقه ای دستگاه ها جلوگیری می شود
این قانون می تواند ارتقای امنیت تجارت، اقتصاد و تولید کشور را به دنبال داشته باشد

مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بصورت علمی دنبال خواهد شد
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بیکارانی که دالل یا دستفروش می شوند بیکارانی که دالل یا دستفروش می شوند 

اهداف پشت پرده طرح اصالح قانون 
انتخابات در روزهای پایانی 

ثبت سفارش های خودرو، ویژه خواری  ها 
و رانت خواری ها برای عده ای بود

مالیات به خانه های دوم تعلق 
نمی گیرد

زمان ثبت نام مجدد در کنکور 
سراسری ۹۹ اعالم شد

 معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: دولــت بــا هــدف مردمی کــردن 
ــوالد و  ــگاه ها، ف ــا، پاالیش ــا، بیمه ه ــود در بانک ه ــهام خ ــده س ــاد، باقی مان اقتص
خودروســازی را در قالــب صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل معاملــه ETF بــه 

مــردم واگــذار می کنــد. 
ــژاد« در نشســت شــورای اطــاع رســانی  ــا، »عبــاس معمارن ــه گــزارش ایرن ب
ایــن وزارتخانــه، اظهــار داشــت: اگــر دولــت قصــد تامیــن کســری بودجــه خــود از 
طریــق ایــن واگــذاری هــا را داشــت از روش هــای بلوکــی بــا ۲۰ درصــد افزایــش 
قیمــت منــدرج در تابلــوی بــورس و یــا عرضــه تدریجــی ســهام در بــازار بــورس 

ــرد. ــتفاده می ک اس
وی افــزود: دولــت بــا هــدف انتفــاع همــه مــردم از ایــن ســهام، عرضــه آن بــه 

ــه را در دســتور کار خــود  ــل معامل صــورت صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری قاب
قــرار داد.

معــاون امــور بانکــی، بیمــه و شــرکتهای دولتــی ویژگــی هــای ایــن صنــدوق 
را کاهــش ریســک، قیمــت قابــل رقابــت )قیمــت فــروش واحــد هــای صنــدوق 
ــد  ــکان خری ــورس(، ام ــازار ب ــوی ب ــی تابل ــت فعل ــر قیم ــد زی ــل ٣۰ درص حداق
واحــد هــای  ایــن صنــدوق بــرای هــر ایرانــی و بــدون محدودیــت ســنی، مردمــی 
کــردن اقتصــاد و کســب منفعــت بــرای همــه مــردم و فرهنــگ ســازی در زمینــه 

بــورس عنــوان کــرد.
معمارنـــژاد بـــا اشـــاره بـــه قیمـــت ســـهام برخـــی بانک هـــا و بیمه هـــای 
ـــهام  ـــن س ـــی ای ـــت فعل ـــا قیم ـــه آن ب ـــدوق و مقایس ـــن صن ـــده در ای ـــه ش عرض
ـــه  ـــر گرفت ـــهام درنظ ـــای س ـــت ه ـــن قیم ـــای تعیی ـــت: مبن ـــورس، گف ـــازار ب در ب
ـــط ٣۰ روز  ـــذاری  etf متوس ـــرمایه گ ـــدوق  س ـــه صن ـــذاری ب ـــرای واگ ـــده ب ش
ـــای  ـــت ه ـــر از قیم ـــن ت ـــیار پایی ـــه بس ـــت ک ـــذاری اس ـــوان واگ ـــل از فراخ قب

ـــود. ـــد ب ـــی خواه فعل
معــاون امــور بانکــی، بیمــه و شــرکت هــای دولتــی وزارت اقتصــاد مراجعــه 
بــه کارگــزاری هــا، درگاه هــای حضــوری و غیــر حضــوری بانــک هــا را از جملــه 
روش هــای خریــد واحدهــای صنــدوق ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه برشــمرد.

معمارنــژاد در ادامــه تحــوالت دیجیتــال را در عصــر فعلــی مبتنــی بــر چنــد 
ــه جــای  ــوان کــرد و گفــت: »جایگزینــی مفهــوم اکوسیســتم ب عامــل مهــم عن
سیســتم« و »بهبــود تجربــه مشــتری« از جملــه مهــم تریــن ایــن پارادایــم هــا 

اســت.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون صنایــع مجلــس 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه ــه رئی ــاب ب خط
ــای  ــا مافی ــورد ب ــت برخ ــودرو ظرفی ــه خ در عرص
خــودرو وجــود دارد امــا اراده ای وجــود نــدارد، 
ــر خودروســازی ســایه  گفــت: برخــی دولتمــردان ب

ــد.  ــه ان انداخت
ــینی  ــیدجواد حس ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
 ۲۲ دوشــنبه ،   ( روز  علنــی  نشســت  در  کیــا 
اردیبهشــت مــاه ( مجلــس شــورای اســامی از 
بــرای  انتخابیــه  مــردم حــوزه  اعتمــاد مجــدد 
انتخــاب خــود بــه عنــوان نماینــده مجلــس یازدهــم 
تشــکر کــرد و گفــت: در شــرایط فعلــی کــه ویــروس 
ــت و  ــرا گرف ــامی را ف ــران اس ــان و ای ــا جه کرون
ــرار داد و فشــار مضاعــف  اقتصــاد را تحــت فشــار ق
بــر کارگــران فصلــی، صاحبــان مشــاغل خــرد، 
واحدهــای تولیــدی و قشــر آســیب پذیــر وارد کــرده 
نیازمنــد انجــام اقدامــات اساســی در کشــور بودیــم 
ــس  ــد از مجل ــت بای ــه نخس ــفانه در وهل ــا متاس ام
ــه  ــی ک ــه طرح های ــرد ک ــه ک ــامی گل ــورای اس ش
دردی از مــردم درمــان کنــد و در جهــت رفــع آالم 
و گرفتــاری هــای آنــان باشــد مطــرح نکــرد و مــردم 
قربانــی سیاســی کاری عــده ای از مجلســیان شــدند.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن 
ــه در  ــاد از اینک ــا انتق ــامی، ب ــورای اس ــس ش مجل
ــر  ــوت ب ــر و فرت ــت پی ــدی دول ــن دوران، ناکارآم ای
همــگان روشــن شــد، افــزود: دولــت همــه هزینه هــا 
ــه  ــی ک ــت و حمایت های ــردم انداخ ــردن م ــه گ را ب
از آنــان ســخن گفــت در عمــل بــه صــورت جــدی 

عملیاتــی نکــرد.

ــه  ــور ادام ــه رئیــس جمه حســینی کیا خطــاب ب
داد: آقــای روحانــی! وضعیــت معیشــت مــردم خــوب 
نیســت آیــا از وضعیــت کارگــران فصلــی، صاحبــان 
ــد  ــر داری ــدی خب ــای تولی ــرد و واحده ــاغل خ مش
کــه بــه خــاک ســیاه نشســته اند؟ از گرانــی قیمــت 
ــی،  ــی  مدیریت ــا ب ــت ب ــد؟ دول ــر داری ــودرو خب خ
ــت دالالن را  ــودرو و دس ــای خ ــا مافیاه ــی ب همراه
بــاز گذاشــتن موجــب شــده کــه داد مــردم مظلــوم 

بلنــد شــود.
ــه  ــاب ب ــم خط ــس ده ــنقر در مجل ــده س نماین
ــه  ــه در عرص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
خــودرو ظرفیــت برخــورد بــا مافیــای خــودرو وجــود 
دارد امــا اراده ای وجــود نــدارد، گفــت: برخــی 
ــد. ــه ان ــایه انداخت ــازی س ــر خودروس ــردان ب دولتم

ــان  ــا بی ــور ب ــس جمه ــه رئی ــری ب وی در تذک
ــری  ــما ام ــاون ش ــف مع ــدی و ضع ــه ناکارآم اینک
مبرهــن و مشــهود اســت، افــزود: بــرای جبــران ایــن 
ــت و  ــادق، پاک  دس ــد، ص ــردی کارآم ــد ف ــر بای ام

قانون مــدار جایگزیــن کنیــد.
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــه  ــاوری، ادام ــات و فن ــر ارتباط ــه وزی ــری ب در تذک
داد: در ایــن شــرایط کرونایــی گنــاه دانــش آمــوزان 
روســتایی حــوزه انتخابیــه چیســت کــه دسترســی 
مناســب بــه اینترنــت مناســب ندارنــد؟ ضعــف 

ــد. ــران کنی ــادی جب ــای جه ــا کاره ــت را ب مدیری
عضــو هیــات رئیســه  کمیســیون صنایــع و معادن 
ــرار  ــاب ق ــورد خط ــا م ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
دادن وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی، گفــت: جمعیــت 
زیــادی از مــردم نیازمنــد شهرســتان  ســنقر و 

کلیایــی ســهام عدالــت را دریافــت نکردنــد؛ تدبیــری 
بیاندیشــید تــا حــق مــردم از بیــن نــرود و صاحــب 

ســهام شــوند.
ــه وزیــر تعــاون، کار  حســینی کیــا در تذکــری ب
ــادی از  ــده زی ــد: ع ــادآور ش ــی، ی ــاه اجتماع و رف
ــی  ــنقر و کلیای ــتان س ــرایط شهرس ــردم دارای ش م
بســته هــای معیشــتی را دریافــت نکردنــد نیازمنــد 
ــراد  ــن اف ــق ای ــه ح ــما اســت ک بررســی جــدی ش

ــع نشــود. ضای
نماینــده ســنقر در مجلــس دهــم، بــا بیــان اینکه 
میــزان تخصیــص آب از ســد شــهدا برای کشــاورزی 
بســیار کــم و غیرکارشناســی اســت خطــاب بــه وزیر 
ــرای افزایــش  ــوری ب ــدام ف نیــرو گفــت: نیازمنــد اق
ــما  ــتیم؛ ش ــاورزی هس ــی کش ــزان آب تخصیص می
ــی  ــود و اقدام ــکیل ش ــه ای تش ــد کمیت ــول دادی ق
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــل آی ــه عم ــا ب ــدی و راهگش ج

تاکنــون تحقــق پیــدا نکــرده اســت.

کرمانشاه همچنان در رتبه اول بیکاری است
ــاد از  ــا انتق ــور ب ــر کش ــه وزی ــری ب وی در تذک
اینکــه اســتان مظلــوم کرمانشــاه همچنــان در رتبــه 
ــه  ــن ب ــا ای ــرد: آی ــح ک ــت، تصری ــکاری اس اول بی
ــی  ــران سیاســی و غیراجرای ــدی مدی ــه ناکارآم منزل
وزارتخانــه شــما در اســتان کرمانشــاه نیســت؟ 
آقــای وزیــر شــما مســئول هســتید و نبایــد اجــازه 
دهیــد مــردم کرمانشــاه بیــش از ایــن مظلــوم واقــع 
مدیــران  عــده ای  سیاســی کاری های  قربانــی  و 
ــوم  ــردم مظل ــل م ــد در مقاب ــوند بای ــی ش غیربوم

ــید. ــا برس ــه داد آنه ــید و ب ــخگو باش ــتان پاس اس

نماینـــده مـــردم شـــاهین شـــهر در مجلـــس خواســـتار برطـــرف کـــردن 
ـــه  ـــت: زمزم ـــد و گف ـــی ش ـــرایط اقتصـــادی کنون ـــردم در ش ـــی م مشـــکات اساس

ـــد.  ـــی رس ـــوش م ـــه گ ـــت ب ـــر صم ـــتیضاح وزی اس
ـــی  ـــت علن ـــی در نشس ـــی دلیگان ـــینعلی حاج ـــت، حس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــاری  ـــامی در اخط ـــورای اس ـــس ش ـــاه( مجل ـــت م ـــنبه، ۲۲ اردیبهش روز )دوش
ـــیون  ـــزارش کمیس ـــوص گ ـــی در خص ـــون اساس ـــل 4٣ قان ـــه اص ـــتناد ب ـــا اس ب
ـــای  ـــش ه ـــا و چال ـــیب ه ـــکات، آس ـــی مش ـــی اجمال ـــورد بررس ـــل 9۰ در م اص

ـــرز کار  ـــادرات و واردات( و ط ـــد و ص ـــم از تولی ـــودرو )اع ـــت خ ـــا صنع ـــط ب مرتب
ـــاده  ـــرای م ـــور اج ـــه منظ ـــی ب ـــاز داخل ـــای خودروس ـــرکت ه ـــت و ش وزارت صم
ـــن  ـــه تامی ـــاد شـــده ب ـــت: در اصـــل ی ـــه، گف ـــوه مقنن ـــی ق ـــه داخل ـــن نام 1۰1 آئی
ـــاره  ـــره اش ـــوراک و غی ـــکن، خ ـــه مس ـــردم از جمل ـــه م ـــی و اولی ـــای اساس نیازه

ـــویم. ـــل ش ـــی غاف ـــرایط کنون ـــا در ش ـــد از آن ه ـــه نبای ـــده ک ش
نماینـــده مـــردم شـــاهین شـــهر، میمـــه و برخـــوار در مجلـــس شـــورای 
اســـامی تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر وضعیـــت صنعـــت خودروســـازی کشـــور 
ـــرواز  ـــد پ ـــت پرای ـــان قیم ـــی متخصص ـــه برخ ـــه گفت ـــده و ب ـــکاتی ش ـــار مش دچ
ـــه  ـــه ریخت ـــردم را در هم ـــادی م ـــام اقتص ـــی نظ ـــن موضوع ـــت؛ چنی ـــرده اس ک

ـــت. ـــل اس ـــل تام ـــری قاب ـــه ام ک
ـــش  ـــائل پی ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــم در حال ـــن مه ـــزود: ای وی اف
ـــه  ـــکاران ب ـــی از هم ـــط برخ ـــز توس ـــه نی ـــر مربوط ـــتیضاح وزی ـــه اس ـــده زمزم آم

ـــد. ـــی رس ـــوش م گ
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم ادامـــه داد: در شـــرایط کنونـــی 
ـــع  ـــردم را مرتف ـــی م ـــکات اساس ـــد مش ـــارت بای ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی
ـــور  ـــرای حض ـــادی ب ـــد از وزرای اقتص ـــد بای ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــن رو ب ـــد از ای کن
ـــه  ـــاماندهی ب ـــرای س ـــرار اســـت ب ـــه ق ـــی ک ـــا اقدامات ـــود ت ـــوت ش ـــس دع در مجل

ـــرد. ـــرار گی ـــی ق ـــی و بررس ـــورد ارزیاب ـــود، م ـــام ش ـــازار انج ب

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها، 
پاالیشگاه ها و خوروسازی ها

حسینی کیا در نطق میان دستور:

دولت اراده ای برای برخورد با مافیای خودرو ندارد

حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی:

وزیر صمت درصدد برطرف کردن مشکالت 
اساسی مردم باشد 
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ــح  ــت: لوای ــس گف ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
و طرح هــای خوبــی در مجلــس علی رغــم همــه 
بی مهری هــا بــه تصویــب رســیده اســت کــه می تــوان 

ــد.  ــا کار کنن ــن زمینه ه ــم در ای ــان یازده منتخب
بــه گــزارش فــارس،  محمدعلــی وکیلــی نماینــده 
مــردم تهــران در مجلــس در نطــق میان دســتور 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــن علن ــود در صح خ
ــردم  ــا م ــه ب ــدی ک ــان عه ــر هم ــت: ب ــار داش اظه
ــم  ــه گفتی ــرا ک ــتیم، چ ــی هس ــم باق ــته بودی بس
ــد از  ــت تهدی ــدیم و تح ــویم و نش ــع نمی ش تطمی
ــدیم.  ــویم و نش ــارج نمی ش ــی خ ــالت نمایندگ رس
ــر  ــا بیــان اینکــه ســرم باالســت، تهدیدپذی وی ب
ــم  ــان حاک ــه گفتم ــم اینک ــه رغ ــت: ب ــودم، گف نب
ــه  ــه خداترســی اســت و ن ــس ن ــای مجل در راهروه
ــاوری، بلکــه شــورای نگهبــان ترســی اســت،  مردم ب
تــاش کردیــم در ظــرف فهــم خویــش ایــن رســالت 

ــع مــردم ادامــه دهیــم.  را در جهــت مناف
ــس  ــب مجل ــدگان منتخ ــه نماین ــاب ب وی خط
ــیوه ای  ــعار و ش ــر ش ــا ه ــما ب ــت: ش ــم گف یازده
ــت  ــه دس ــم را ب ــردم در دوره یازده ــی م نمایندگ
ــی زود  ــا خیل ــل م ــد و فرصــت شــما هــم مث آوردی
دیــر می شــود، بنابرایــن فرصــت خدمــت را مغتنــم 
ــازید.  ــو نس ــرخ را از ن ــد چ ــاش کنی ــمارید و ت بش
ــای  ــح و طرح ه ــت: لوای ــاره گف ــن ب وی در همی

خوبــی در مجلــس علی رغــم همــه بی مهری هــا 
بــه تصویــب رســیده اســت کــه می تــوان منتخبــان 

ــد.  ــا کار کنن ــن زمینه ه ــم در ای یازده
ــده  ــر عم ــه دو خط ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب وکیل
ــد خاطرنشــان  ــد می کن جمهــوری اســامی را تهدی
ــای  ــم آرمان ه ــزار مارکسیس ــا اب ــود ب ــرد: نمی ش ک
ــامی را بــه ســرانجام رســاند و در  جمهــوری اس
ــه  ــت فقی ــم از والی ــم و مارکسیس ــن کمونیس دام

ــرد.  ــاع ک دف
وی گفــت: بــا ابــزار مارکسیســم، عدالــت در 

نمــی رود  پیــش  اســامی  جمهــوری  قامــوس 
بــه  لیبرالیســم  از  فــرار  در  باشــد  و حواســمان 

نبریــم.  پنــاه  مارکسیســم 
وی انجمــن حجتیــه را دومیــن خطــر بــرای 
جمهــوری اســامی عنــوان و خاطرنشــان کــرد: 
نگاهــی بــه فرمایشــات امــام راحــل نشــان می دهــد 
ــن  ــدازه انجم ــه ان ــری را ب ــچ خط ــان هی ــه ایش ک

حجتیــه باالتــر نمی دانــد. 
جریانــی  حجتیــه  انجمــن  گفــت:  وکیلــی 
واپســگرا، انحرافــی،  متحجــر و ضــد توســعه اســت و 

ســالها در کمیــن بــود و اخیــراً حضــورش در بخشــی 
از الیه هــای قــدرت مشــاهده می شــود.

نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای اســامی 
معتقــد اســت کــه اگــر جمهــوری اســامی بــه دســت 
ــی از  ــی ارزش ــی مبان ــد، تمام ــه بیفت ــن حجتی انجم
جملــه والیــت فقیــه کارش تمــام اســت و بایــد فاتحــه 

جمهوریــت را در کســری از زمــان خوانــد. 
ــوری  ــی در جمه ــه قیچ ــرد: دو لب ــد ک وی تأکی
ــه ای  ــت لب ــته اند، نخس ــی داش ــامی تاش های اس
ــام خــود ُمهــر می زنــد  کــه همــه ارزش هــا را بــه ن
ــار و...  ــگ ایث ــاب، فرهن ــای انق ــهدا،  ارزش ه و ش
را بــه گــروگان گرفتــه و از آن نردبــان پیــروزی 
ســاخته اســت، در حالــی کــه هیــچ نســبتی بــا ایــن 

ــدارد.  ــا ن ارزش ه
ــت  ــی اس ــی جریان ــه دوم قیچ ــه داد: لب وی ادام
ــه گــروگان بگیــرد و  کــه می خواهــد اصاحــات را ب
گفتمــان اصاح طلبــی را بــه نــام خــود حــک کننــد 
ــد، در حــوزه  و هــرگاه از اصاح طلبــی ســخن گفتن
ــاال  ــد و هیــچ گاه نتوانســتند ســر ب اپوزیســیون بودن

بگیرنــد. 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
بی تردیــد بقایــش بــه اصاحــات اســت، گفــت: 
خوشــحال نباشــد کــه ســرمایه انســانی و اجتماعــی 
اصاح طلبــان خالــی شــده و بــه جریــان دیگــر 

ــت.  ــرده اس ــذار ک ــه را واگ عرص
فرهنــگ  بــا  مقابلــه  فرهنــگ  گفــت:  وی 
اصاح طلبــی، فرهنــگ لمپنــی اســت و اگــر جریــان 
اصاحــات نباشــد ایــن جریــان حاکــم خواهــد شــد.

منتخبان یازدهم چرخ را از نو نسازند 

ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــس معتق ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س
تـــاش رییـــس سیاســـت خارجـــی اتحادیـــه اروپـــا بـــرای تحریـــم 

ـــرد.  ـــی ب ـــی نم ـــه جای ـــتی راه ب ـــم صهیونیس رژی
ـــینی  ـــین نقوی حس ـــت؛ سیدحس ـــه مل ـــزاری خان ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ـــه  ـــی اتحادی ـــس سیاســـت خارج ـــاش ریی ـــر ت ـــی ب ـــار مبن ـــاره اخب درب
اروپـــا بـــرای تحریـــم رژیـــم صهیونیســـتی گفـــت: البتـــه مشـــخص 
اســـت کـــه اگـــر یـــک نهـــاد بیـــن المللـــی یـــا نهـــادی در قالـــب 
ـــد  ـــته باش ـــه ای داش ـــی طرفان ـــار ب ـــی ، رفت ـــورهای اروپای ـــه کش اتحادی
ـــت  ـــروزی و جنای ـــگ اف ـــر جن ـــه خاط ـــتی را ب ـــم صهیونیس ـــد رژی بای
ـــد،  ـــی ده ـــام م ـــطین انج ـــاع فلس ـــی دف ـــردم ب ـــه م ـــه علی ـــی ک های
تحریـــم کنـــد امـــا در اینبـــاره امیـــدی نـــدارم کـــه ایـــن تحریـــم 
صـــورت بگیـــرد و یـــا حتـــی در صـــورت تحریـــم اثـــر اجرایـــی بـــر 

ـــد. ـــته باش ـــتی داش ـــم صهیونیس رژی
ـــه  ـــامی اتحادی ـــورای اس ـــس ش ـــن در مجل ـــردم ورامی ـــده م نماین
ـــس  ـــاش ریی ـــد و افزود:ت ـــکا خوان ـــی آمری ـــار سیاس ـــر فش ـــا را زی اروپ
ـــتی  ـــم صهیونیس ـــم رژی ـــرای تحری ـــا ب ـــه اروپ ـــی اتحادی ـــت خارج سیاس
ـــم  ـــن تحری ـــب ای ـــع از تصوی ـــکا مان ـــرد و آمری ـــی ب ـــی نم ـــه جای راه ب

ـــود. ـــی ش م
ـــا  ـــه اروپ ـــه اتحادی ـــی ک ـــزود: علت ـــاله اف ـــن مس ـــریح ای ـــوی در تش نق

تصمیـــم بـــه طـــرح مســـاله تحریـــم رژیـــم صهیونیســـتی گرفتـــه 
ـــن  ـــه بی ـــه جامع ـــورد توج ـــد م ـــه بای ـــت ک ـــا اس ـــه ج ـــی ب ـــت ، علت اس
ـــور  ـــه منظ ـــری ب ـــه باخت ـــاق کران ـــوع الح ـــا موض ـــد. آنه ـــی باش الملل
ـــی  ـــا طرح ـــق ب ـــر آن را مطاب ـــتی ب ـــم صهیونیس ـــت رژی ـــام حاکمی اع
ـــش  ـــرده، پی ـــه ک ـــه ارائ ـــرای خاورمیان ـــپ ب ـــد ترام ـــت دونال ـــه دول ک

ـــد. ـــرار داده ان ـــم ق ـــن تحری ـــه ای زمین
ــتی  ــم صهیونیسـ ــرای رژیـ ــه بـ ــن اتحادیـ ــه داد: در ایـ وی ادامـ
ـــتان و  ـــی، بلغارس ـــتان، رومان ـــون مجارس ـــم چ ـــی ه ـــان های ـــم پیم ه

ـــه  ـــب قطعنام ـــع از تصوی ـــاال مان ـــه احتم ـــتند ک ـــک هس ـــوری چ جمه
مـــی شـــوند و بیـــن دیگـــر کشـــورهای ممتنـــع نیـــز احتمـــاال بـــا 
فشـــار آمریـــکا و اســـتفاده ابـــزاری از منافـــع اقتصـــادی و مـــراودات 
تجـــاری بـــا ایـــن کشـــورها، رای آن هـــا نیـــز بـــه تحریـــم رژیـــم 

صهیونیســـتی منفـــی خواهـــد بـــود.
ـــس  ـــی و سیاســـت خارجـــی مجل ـــت مل ســـخنگوی کمیســـیون امنی
ـــن  ـــا ای ـــاط ب ـــا در ارتب ـــه اروپ ـــر اتحادی ـــد دیگ ـــان کرد:تهدی ـــر نش خاط
ـــه  ـــوم ب ـــق موس ـــا از تواف ـــه اروپ ـــروج اتحادی ـــه خ ـــوط ب ـــوع مرب موض
ـــی  ـــات م ـــن اقدام ـــتی بزند،ای ـــم صهیونیس ـــا رژی ـــاز« ب ـــمانهای ب »آس

ـــد. ـــو بزن ـــل آوی ـــه ت ـــمگیری ب ـــادی چش ـــه اقتص ـــد ضرب توانن
ــه   ــت کـ ــزارش داده اسـ ــتی گـ ــم صهیونیسـ ــانه رژیـ ــک رسـ یـ
رئیـــس سیاســـت خارجـــی اتحادیـــه اروپـــا تـــاش دارد، ایـــن 
ـــم  ـــن رژی ـــه ای ـــم علی ـــت تحری ـــازات و وضعی ـــه مج ـــدام ب ـــه اق اتحادی
ـــه  ـــد.  روزنام ـــری کن ـــه باخت ـــاق کران ـــرح الح ـــرای ط ـــورت اج در ص
ـــه  ـــی اتحادی ـــور خارج ـــیون ام ـــرد، کمیس ـــزارش ک ـــوم گ ـــرائیل هی اس
ـــورت  ـــرائیل در ص ـــازات اس ـــم و مج ـــر تحری ـــر س ـــی را ب ـــا مذاکرات اروپ
ـــام  ـــور اع ـــه منظ ـــری ب ـــه باخت ـــاق کران ـــرای الح ـــش ب ـــرای طرح اج
ـــپ  ـــد ترام ـــت دونال ـــه دول ـــی ک ـــا طرح ـــق ب ـــر آن مطاب ـــت ب حاکمی

بـــرای خاورمیانـــه ارائـــه کـــرده، داشـــته اســـت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

فشار آمریکا مانع تحریم رژیم صهیونیستی توسط اتحادیه اروپا می شود

ــی  ــور داخلـ ــوراها و امـ ــیون شـ ــو کمیسـ عضـ
کشـــور گفـــت: احـــزاب می تواننـــد گره هـــای 
ــای  ــات و فعالیت هـ ــث انتخابـ ــه مباحـ ــوط بـ مربـ
سیاســـی را بـــاز کننـــد و مســـئوالن بـــه دنبـــال 
ـــی  ـــمت حزب گرای ـــه س ـــور ب ـــه کش ـــتند ک آن هس

حرکـــت کنـــد.
محمـــودی  محمـــد  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
شاه نشـــین دربـــاره توســـعه احـــزاب، اظهـــار 
در  متعـــددی  جلســـات  تاکنـــون  داشـــت: 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــوراهای مجل ـــیون ش کمیس
دربـــاره ضـــرورت فعـــال شـــدن احـــزاب برگـــزار 
شـــده اســـت و معمـــوالً مســـئوالن دســـتگاه های 
ــر  ــتگاه های تصمیم گیـ ــن دسـ ــی و همچنیـ نظارتـ
ــه  ــد و همـ ــور می یافتنـ ــات حضـ ــن جلسـ در ایـ
متفق القـــول تأکیـــد می کردنـــد کـــه احـــزاب 
مباحـــث  بـــه  مربـــوط  گره هـــای  می تواننـــد 
انتخابـــات و فعالیت هـــای سیاســـی را بـــاز کننـــد.

ــی  ــور داخلـ ــوراها و امـ ــیون شـ ــو کمیسـ عضـ
ــراد  ــی افـ ــای برخـ ــه ادعـ ــش بـ ــور در واکنـ کشـ
ــام  ــه نظـ ــر اینکـ ــات سیاســـی مبنـــی بـ و جریانـ
جمهـــوری اســـامی بـــا فعالیـــت احـــزاب و 

ــت،  ــف اسـ ــکیاتی مخالـ ــی و تشـ ــای حزبـ کارهـ
ـــه  ـــدارم، ب ـــول ن ـــی را قب ـــن ادعای ـــده چنی ـــت: بن گف
ـــیون  ـــدد کمیس ـــات متع ـــه در جلس ـــت ک ـــن عل ای
ـــواره  ـــزاب هم ـــاده 1۰ اح ـــیون م ـــوراها و کمیس ش
ــی در  ــای حزبـ ــت فعالیت هـ ــرورت تقویـ ــر ضـ بـ

کشـــور تأکیـــد شـــده اســـت.
محمـــودی شاه نشـــین یـــادآور شـــد: در زمـــان 

بررســـی اصـــاح قانـــون انتخابـــات در کمیســـیون 
شـــوراها و امـــور داخلـــی کشـــور و مجلـــس هـــم 
تأکیـــد همگـــی افـــراد ایـــن بـــود کـــه اصـــاح 
قانـــون انتخابـــات بایـــد بـــه ســـمتی بـــرود کـــه 
احـــزاب جایـــگاه واقعـــی خـــود را پیـــدا کننـــد و 
ـــوان  ـــزب، می ت ـــمت تح ـــه س ـــور ب ـــت کش ـــا حرک ب
ـــرد. ـــع ک ـــات را مرتف ـــه انتخاب ـــوط ب ـــکات مرب مش

ــه  ــدم کـ ــون ندیـ ــده تاکنـ ــه داد: بنـ وی ادامـ
مســـئولی در نظـــام مـــا معتقـــد باشـــد کـــه 
ـــاد  ـــی اعتق ـــه همگ ـــوند بلک ـــذف ش ـــد ح ـــزاب بای اح
داشـــتند کـــه بایـــد بـــه احـــزاب بیـــش از پیـــش 

ــود. ــدان داده شـ میـ
داخلــی  امــور  و  شــوراها  کمیســیون  عضــو 
کشــور گفــت: مجلــس در مصوبــه ای در اصــاح 
ــی  ــزاب قانون ــه اح ــرد ک ــرر ک ــات مق ــون انتخاب قان
ــر  ــده ناظ ــای رأی نماین ــای صندوق ه ــد پ می توانن
خــود را داشــته باشــند و ایــن مســائل نشــان دهنده 
ــه  ــامی و هم ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــت ک آن اس
مســئوالن عاقه منــد هســتند کــه کشــور بــه 

ســمت حزب گرایــی حرکــت کنــد.
ـــزاب  ـــه اح ـــان اینک ـــا بی ـــین ب ـــودی شاه نش محم
شناســـنامه دار بایـــد فعال تـــر شـــوند، تصریـــح 
ــا  ــزاب و جبهه هـ ــی از احـ ــفانه برخـ ــرد: متأسـ کـ
یک شـــبه و صرفـــاً بـــرای ورود بـــه انتخابـــات 
تشـــکیل می شـــوند کـــه منظـــور مـــا از تقویـــت 
احـــزاب، چنیـــن حزب هایـــی نیســـتند بلکـــه 
ــخگو  ــد و پاسـ ــده، قانونمنـ ــناخته شـ ــزاب شـ احـ

بایـــد تقویـــت شـــوند.

در مجلــس  مــردم خمینــی  شــهر  نماینــده 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه طــرح اخیــر اصــاح 
ــرح  ــن ط ــا ای ــت: ب ــس گف ــات مجل ــون انتخاب قان
ــان و  ــرای شــورای نگهب ــت ب قصــد ایجــاد محدودی
ــا  نظــارت اســتصوابی را داشــتند و مجلــس دهــم ب
ایــن کار تقریبــاً روی مجلــس ششــم را هــم ســفید 

ــرد.  ک
ــا  ــی ب ــواد ابطح ــید ج ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
ــرح  ــه ط ــبت ب ــترده نس ــادات گس ــه انتق ــاره ب اش
پایانــی  روزهــای  در  انتخابــات  قانــون  اصــاح 
ــاع از  ــه در دف ــت: آنچ ــار داش ــم، اظه ــس ده مجل
ایــن طــرح گفتــه  شــده ایــن بــود کــه یــک ظرفیــت 
حقوقــی و قانونــی بــرای کســانی کــه رد صاحیــت 
شــدند، ایجــاد کننــد تــا محدودیتــی بــرای شــورای 

ــود. ــاد ش ــان ایج نگهب
مجلــس  در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده 
ــوارد  ــه م ــت: البت ــه گف ــامی در ادام ــورای اس ش
ــه« از  ــه »مطلق ــه حــذف کلم ــم از جمل ــری ه دیگ
ــود کــه خــاف  ــه ب ــه والیــت مطلقــه فقی اعتقــاد ب
ــاد  ــذف اعتق ــن ح ــت و هم چنی ــی اس ــون اساس قان
ــه  ــه آن اضاف ــه ب ــامی ک ــوری اس ــام جمه ــه  نظ ب

ــد. ش
ــی از طراحــان  ــه بعض ــه اینک ــاره ب وی بــا اش
فعلــی  مجلــس  بــه  طــرح  ایــن  می دانســتند 

نمی رســد، گفــت: قانــون عطــف بــه مــا ســبق 
ــف  ــای مختل ــه از طیف ه ــان ک ــود و طراح نمی ش
ــه  ــد، آگاهان ــون بودن ــن قان ــب ای ــال تصوی ــه دنب ب
ــگ کــردن اســامیت  ــه در جهــت کمرن ــا ناآگاهان ی
نظــام قــدم برداشــتند کــه بایــد گفــت انــا هلل و انــا 

ــون. ــه راجع الی
ــن  ــب ای ــف از تصوی ــراز تأس ــن اب ــی ضم ابطح
ــت:  ــان داش ــس بی ــی مجل ــای پایان ــرح در روزه ط
مــن معتقــدم مجلــس دهــم بــا ایــن کار تقریبــاً روی 
ــن  ــد ای ــرد و نبای ــفید ک ــم س ــم را ه ــس شش مجل
کار را در روزهــای پایانــی انجــام مــی داد، بعضــی از 

ایــن آقایــان اصــًا بحثشــان دفــاع از حقــوق افــراد 
یــا شــکایت علیــه گزارش هــای کــذب نیســت بلکــه 
فراتــر از آن قصــد ایجــاد محدودیــت بــرای شــورای 

ــد. ــان و نظــارت اســتصوابی را دارن نگهب
نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
ــای  ــی صحبت ه ــرح برخ ــوص ط ــامی در خص اس
در  صاحیت هــا  رد  علــت  دربــاره  بی اســاس 
انتخابــات مجلــس یازدهــم، گفــت: شــورای نگهبــان 
یــا رد  تاییــد  بــرای  قانــون معیارهایــی  طبــق 
ــا  ــن ماک ه ــق ای ــه طب ــا دارد ک ــت نامزده صاحی
ارزیابــی و نظــر نهایــی را اعــام می کنــد؛ مــن 

ــد  ــه رد صاحیــت شــدند بیاین ــرادی ک ــدم اف معتق
علنــاً بگوینــد کــه علــت رد صاحیت شــان چــه بــود 
ــا  ــد ام ــل را می دانن ــان دالی ــه خیلی هایش ــرا ک چ

توجیــه می کننــد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود مســائلی نظیــر فســاد مالی 
ــدگان  ــت برخــی از نماین ــرای رد صاحی ــی ب و اخاق
گفــت: عــده ای می گوینــد بــه خاطــر فــان نطــق رد 
کردنــد در حالــی کــه اصــا چنیــن چیــزی نیســت که 
ــد  ــار رد کنن ــن معی ــر اســاس ای ــر می خواســتند ب اگ

کواکبیــان هــم بایــد رد صاحیــت می شــد.
ــمنان،  ــاش دش ــام ت ــح کرد:تم ــی تصری ابطح
بعــد  در  داخلی شــان  ایــادی  و  پنجــم  ســتون 
ــرده  ــی ک ــن را عرف ــه قوانی ــن اســت ک فرهنگــی ای
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــودن دربیاورن و از شــرعی ب
والیــت مطلقــه  فقیــه هــم نباشــد و ایــن بــه معنــای 

ــت. ــام اس ــتحاله نظ اس
در مجلــس  مــردم خمینــی  شــهر  نماینــده 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن بــرای 
ــه  ــا گام ب ــی م ــامی و ارزش ــای اس ــذف نهاده ح
ــه  ــام)ره( متوج ــرد: ام ــار ک ــد، اظه ــو می آی گام جل
تــاش برخــی بــرای تغییــر جمهــوری اســامی بــه 
ــد  ــدا فرمودن ــان ابت ــد و هم ــک بودن ــوری الئی جمه
جمهــوری اســامی نــه یــک کلمــه کــم و نــه یــک 

ــاد. کلمــه زی

همه مسئوالن نظام اعتقاد دارند باید به احزاب میدان داده شود

اهداف پشت پرده طرح اصالح قانون انتخابات در روزهای پایانی 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور 
توضیح داد:

ایراد شورای نگهبان 
به اصالح قانون انتخابات چیست؟

و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
شــوراها ایــراد شــورای نگهبــان بــه قانــون انتخابــات 
را توضیــح داد و بــه شــبهه ای دربــاره یکــی از 

ــرد.  ــاره ک ــس اش ــوب مجل ــای مص بنده
ــد  ــت، محمدجــواد کولیون ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــاح  ــه اص ــان ب ــورای نگهب ــراد ش ــه ای ــاره ب ــا اش ب
قانــون انتخابــات، گفــت: شــورای نگهبــان هنــوز بــه 
جزییــات اصــاح قانــون انتخابــات ورود نکــرده انــد 
و در ابتــدای امــر شــبهه ای وجــود دارد کــه بــه آن 

اتــکا کــرده انــد.
شــورای  مجلــس  در  کــرج  مــردم  نماینــده 
ــت: در  ــود گف ــبهات موج ــح ش ــامی در توضی اس
اصاحیــه قانــون گفتــه شــد مــدارک و اســنادی کــه 
علیــه کاندیــدا وجــود دارد و منجــر بــه رد صاحیــت 
ــن در  ــرد. ای ــرار بگی ــزد ق ــار نام ــده در اختی او ش
ــخیص  ــع تش ــه مجم ــه در مصوب ــت ک ــی اس حال
مصلحــت نظامــی آمــده اســت کــه مــوارد امنیتــی 
را نمــی تــوان بــه صــورت مکتــوب در اختیــار فــرد 

ــرار داد. ق
و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
شــوراها افــزود: بایــد ایــن شــبهه در نشســت امــروز 
ــف  ــرد و برط ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــیون م کمیس
ــا اتمــام بررســی هــای  شــود تــا شــورای نگهبــان ب
خــود اظهارنظــر قطعــی دربــاره اصــاح قانــون 

ــد. ــته باش ــات داش انتخاب

با رأی نمایندگان؛
تعداد حقوقدانان معرفی شده قوه 

قضاییه به مجلس افزایش یافت

طبــق مصوبــه امــروز مجلــس، تعــداد حقوقدانــان 
ــس  ــه مجل ــه ب ــوه قضایی ــوی ق ــده از س ــی ش معرف
ــر  ــه دو براب ــان ب ــورای نگهب ــت در ش ــرای عضوی ب

ــت.  ــش یاف افزای
بــه گــزارش مهــر،  نماینــدگان در جلســه علنــی 
مجلــس شــورای اســامی مــاده یــک طــرح اصــاح 
قانــون آئین نامــه داخلــی مجلــس را اصــاح و 

ــد. ــب کردن تصوی
ــن  ــامی در ای ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
مصوبــه مقــرر کردنــد کــه تعــداد حقوقدانــان 
ــه مجلــس  معرفــی شــده از ســوی دســتگاه قضــا ب
ــد. ــان افزایــش یاب ــت در شــورای نگهب ــرای عضوی ب

ـــن طـــرح از  ـــک ای ـــاده ی ـــام م ـــع ابه پیشـــنهاد رف
ـــن  ـــد و وی در ای ـــرح ش ـــری مط ـــی مطه ـــوی عل س
ـــت  ـــده اس ـــک آم ـــاده ی ـــت: در م ـــار داش ـــاره، اظه ب
ـــورای  ـــان ش ـــه حقوقدان ـــوه قضایی ـــس ق ـــه »رئی ک
ـــان  ـــن آن ـــس از بی ـــه مجل ـــدادی ک ـــه تع ـــان ب نگهب
ـــی  ـــی م ـــس معرف ـــه مجل ـــد ب ـــته باش ـــاب داش انتخ
ـــع  ـــد رف ـــام دارد و بای ـــارت ابه ـــن عب ـــه ای ـــد« ک کن

ـــود. ـــام ش ابه
ــه در  ــت ک ــن اس ــده ای ــنهاد بن ــزود: پیش وی اف
ایــن مــاده »بــه تعــداد حداقــل دو برابــر افــراد مــورد 
نیــاز« جایگزیــن ایــن متــن شــود و ایــن پیشــنهاد 
بــا تفســیر شــورای نگهبــان و اصــل 91 قانــون 

ــدارد. ــی ن ــه منافات ــچ گون اساســی هی
در ادامــه جلســه، وکای ملــت بــا ایــن پیشــنهاد 
ــاده  ــک م ــاق ی ــرح الح ــک ط ــاده ی ــت و م موافق
ــورای  ــس ش ــی مجل ــه داخل ــن نام ــون آیی ــه قان ب

ــد. ــب کردن ــامی را تصوی اس
همچنیـــن بـــا موافقـــت نماینـــدگان یـــک 
قانـــون  بـــه  بنـــد  دو  بـــر  مشـــتمل  مـــاده 
شـــورای  مجلـــس  داخلـــی  آیین نامـــه 
شـــد: الحـــاق  زیـــر  بـــه  شـــرح  اســـامی 

- در اجــرای اصــل نــود و یکــم )91( قانــون 
اساســی رئیــس قــوه قضائیــه موظــف اســت از 
میــان حقوقدانــان مســلمان در رشــته های مختلــف 
ــورد  ــراد م ــر اف ــداد دو براب ــه تع ــل ب ــی حداق حقوق
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت ب ــر نوب ــاز در ه نی

ــد. ــی کن معرف
بــه مجلــس  از معرفــی حقوقدانــان  - پــس 
شــورای اســامی انصــراف آنــان ممنــوع اســت و در 
صورتــی کــه بنــا بــه دالیــل موجــه، انصــراف فــردی 
ــاع و  ــا اط ــد ب ــراف بای ــد، انص ــدا کن ــرورت پی ض
هماهنگــی رئیــس قــوه قضائیــه باشــد و رئیــس قــوه 
ــش از  ــه روز پی ــل س ــت حداق ــف اس ــه موظ قضائی
ــه  ــه جــای او ب ــرد دیگــری را ب جلســه أخــذ رأی ف

ــد ــی کن ــس معرف مجل

موسوی:
خروج از برجام رسوایی همیشگی 

برای آمریکا است 
کشــورمان  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــکا  ــروج آمری ــان خ ــی ۲۰19 )زم ــتم م ــت: هش گف
ــرای  ــگی ب ــوایی همیش ــت و رس ــام( فضاح از برج

حکومتــداری آمریــکا اســت. 
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــوی س ــاس موس عب
ــت  ــه توئی ــش ب ــران در واکن ــامی ای ــوری اس جمه
مایــک پامپئــو وزیــر خارجــه آمریــکا دربــاره دومیــن 
صفحــه  در  برجــام  از  آمریــکا  خــروج  ســالگرد 
توئیتــرش نوشــت: »فقــط یــک رژیــم یاغــی و 
ــری اخاقــی  ــدون حــس مســئولیت پذی ســرکش ب
ــی  ــا گذاشــتن تعهــدات بین الملل ــه زیرپ ــد ب می توان
ــد.« ــار کن ــی افتخ ــن بین الملل ــض قوانی ــود و نق خ

ــذاری  ــت گ ــن را عام ــخنان م ــزود: »س وی اف
ــکا  ــان خــروج آمری ــی ۲۰19 )زم ــد، هشــتم م کنی
ــرای  ــگی ب ــوایی همیش ــت و رس ــام( فضاح از برج

ــد.« ــد مان ــی خواه ــکا باق ــداری آمری حکومت
ــکا  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــو« وزی ــک پامپئ »مای
بامــداد یکشــنبه بــا تکــرار ادعاهــای بی اســاس 
علیــه جمهــوری اســامی ایــران، مدعــی شــد 
ــق هســته ای،  ــد از خــروج واشــنگتن از تواف ــه بع ک

آمریــکا امن تــر شــده اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــر خــود، ب ــو در صفحــه توئیت پامپئ
ســالروز خــروج آمریــکا از برجــام، نوشــت: »دو ســال 
پیــش، دونالــد ترامــپ )رئیس جمهــور آمریــکا( 
ــق ]هســته ای[  تصمیــم جســورانه خــروج از تواف
ــان را از خشــونت ها و  ــا جه ــرد ت ــام ک ــران را اع ای

ــد«. ــظ کن ــران حف ــدات هســته ای ای تهدی
وی در ادامــه ادعاهــای خــود و بــر خــاف گفتــه 
تحلیلگــران و نتایــج نظرســنجی های مختلــف در 
ــه  ــا و خاورمیان ــروز، آمریکایی ه ــت: »ام ــکا، گف آمری
در مقایســه بــا زمانــی کــه اگــر مــا در برجــام 

ــتند«. ــتری هس ــح بیش ــم، در صل می ماندی

قالیباف:
رفع موانع قانونی توسعه شهر ها به 

کاهش محرومیت منجر می شود 

منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
ــه  ــهر ها، ب ــعه ش ــی توس ــع قانون ــع موان ــت: رف نوش
کاهــش سراســری محرومیــت منجــر می شــود. 
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
محمدباقــر قالیبــاف منتخــب مــردم تهــران در 
مجلــس یازدهــم در صفحــه شــخصی خــود در 
ــه  ــن جلس ــکیل اولی ــرد: تش ــان ک ــر خاطرنش توئیت
ــم  ــس یازده ــهری در مجل ــت ش ــیون مدیری فراکس
ــائل  ــل مس ــرای ح ــان ب ــزم منتخب ــان دهنده ع نش

ــت. ــی اس واقع
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

تشــکیل اولیــن جلســه فراکســیون مدیریــت 
شــهری چنــد هفتــه مانــده بــه آغــاز مجلــس 
ــل  ــرای ح ــان ب ــزم منتخب ــان دهنده ع ــم نش یازده
ــت. ــور اس ــر کش ــردم در سراس ــی م ــائل واقع مس

ــب  ــی توســعه شــهر ها و تصوی ــع قانون ــع موان رف
قوانیــن باالدســتی الزم، بــه کاهــش سراســری 
محرومیــت، پیشــبرد نظــام نیمــه متمرکــز و توزیــع 

ــد شــد.  ــع منجــر خواه درســت مناب

تذکر به روحانی برای
 فراهم سازی زمینه ثبت نام

 واجدین شرایط سهام عدالت 

ـــس  ـــه رئی ـــس ب ـــهر در مجل ـــده شاهین ش نماین
 جمهـــور ضـــرورت اتخـــاذ تصمیـــم بـــرای فراهـــم 
ــرایط  ــد شـ ــراد واجـ ــام افـ ــه ثبت نـ ــردن زمینـ کـ

ـــد.  ـــر ش ـــت را متذک ـــهام عدال ـــرای س ب
ـــی  ـــارس ، حســـینعلی حاجی دلیگان ـــزارش ف ـــه گ ب
ــه  ــس بـ ــهر در مجلـ ــردم شاهین شـ ــده مـ نماینـ
ـــرای  ـــر الزم ب ـــاذ تدابی ـــرورت اتخ ـــور ض رئیس جمه
ثبت نـــام افـــراد واجـــد شـــرایط بـــرای دریافـــت 

ســـهام عدالـــت را متذکـــر شـــد.
ـــه  ـــهر ب ـــده شاهین ش ـــر نماین ـــل تذک ـــن کام مت

ـــت: ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــور ب رئیس جمه
خالصه تذکر:

ـــام  ـــرای ثبت ن ـــدات الزم ب ـــاذ تمهی ـــرورت اتخ ض
ـــه  ـــت ک ـــهام عدال ـــرای س ـــرایط ب ـــد ش ـــراد واج از اف

تـــا بـــه حـــال نتوانســـته اند ثبت نـــام کننـــد.
شرح تذکر:

جناب آقای رئیس جمهور
ــازمان  ــار سـ ــاس آمـ ــر اسـ ــه بـ ــد کـ می دانیـ
خصوصـــی ســـازی بیـــش از 5۲ میلیـــون و آمـــار 
تعاونی هـــای ســـهام عدالـــت تعـــداد 49 میلیـــون 

ــد. ــام نموده انـ ــت ثبت نـ ــهام عدالـ ــر در سـ نفـ
دولـــت هـــم الیحـــه ای را در ســـال 1٣96 بـــه 
ــه  ــود کـ ــه نمـ ــامی ارائـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ــاد در  ــح زیـ ــا و لوایـ ــداد طرح هـ ــر تعـ ــه خاطـ بـ
ـــید. ـــی نرس ـــه نهای ـــه نتیج ـــادی ب ـــیون اقتص کمیس

امـــا از چنـــد روز گذشـــته کـــه آزاد ســـازی ســـهام 
ـــرم  ـــددی از م ـــات متع ـــده مراجع ـــام ش ـــت اع عدال
ـــی  ـــه یعن ـــن جامع ـــا از شـــش دهـــک پایی ـــه عموم ک
ـــورت  ـــتند ص ـــت هس ـــهام عدال ـــرایط س ـــن ش واجدی
گرفتـــه و خواســـتار بـــاز شـــدن ســـامانه ثبت نـــام 

ســـهام مذکـــور شـــده اند.
ـــض  ـــع تبعی ـــت رف ـــت جه ـــمند اس ـــذا خواهش ل
ـــه  ـــق ب ـــا موف ـــه قب ـــرایطی ک ـــن ش ـــن واجدی بی
ثبت نـــام شـــده و کســـانی کـــه واجـــد شـــرایط 
ــد و  ــام کننـ ــت نـ ــته اند ثبـ ــی نتوانسـ ــوده ولـ بـ
ــد  ــته واجـ ــنوات گذشـ ــه در سـ ــانی کـ ــا کسـ یـ
ــرایط  ــرایط نبـــوده ولـــی اکنـــون واجـــد شـ شـ
ثبت نـــام  بـــرای  را  الزم  تدابیـــر  شـــده اند 
نامبـــردگان اتخـــاذ و در صـــورت لـــزوم الیحـــه 
جهـــت تصویـــب بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی 

ارســـال نماینـــد.

دلنوشته

حیوان 
بی آزار 

را ،
به 

انسان 
مردم 
آزار ،

ترجیح 
می دهم ! 
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انصاری:

صادرکنندگان ایرانی به رعایت 
استاندارد ها توجه کنند 

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه 
ــای  ــد کاال ه ــی در تولی ــدگان ایران ــت: صادرکنن گف
ــد؛  ــه کنن ــتاندارد ها توج ــت اس ــه رعای ــد ب ــود بای خ
ــور  ــری حض ــای دیگ ــدف رقب ــای ه ــرا در بازار ه زی

ــد.  دارن
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  غامرضــا 
ــور  ــر ام ــادی وزی ــی اقتص ــاون دیپلماس ــاری مع انص
خارجــه بــا بیــان اینکــه عــدم توجــه بــه اســتانداردها 
بــه حیثیــت کاال و جایــگاه مــا در ایــن بازار هــا ضربــه 
ــبه  ــاط و محاس ــا احتی ــر م ــزود: اگ ــد، اف وارد می کن
الزم را بــا توجــه بــه وجــود رقبــا در بازار هــا نداشــته 
باشــیم، دچــار مشــکل می شــویم و بازار هــا را از 

ــم. ــت می دهی دس
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه 
ــدم توجــه  ــت ع ــه عل ــع ب ــرد: گاهــی مواق ــد ک تاکی
ــی  ــای ایران ــور ها از ورود کاال ه ــتانداردها، کش ــه اس ب
ــه  ــا ب ــردان کاال ه ــه بازگ ــی ب ــا حت ــری و ی جلوگی
ــه حیثیــت مــا در  ــد و ایــن ب کشــور اقــدام کــرده ان

ــد. ــه می زن ــا لطم ــن بازار ه ای
وی تصریــح کــرد: صادرکننــدگان ایرانــی در تولید 
کاال هــای خــود بایــد بــه رعایــت اســتاندارد ها توجــه 
ــری  ــای دیگ ــدف رقب ــای ه ــرا در بازار ه ــد، زی کنن

حضــور دارنــد.

ثبت سفارش های خودرو، 
ویژه خواری  ها و رانت خواری ها 

برای عده ای بود 

ــا اشــاره  رئیــس کمیســیون اصــل 9۰ مجلــس ب
بــه تخلفــات صــورت گرفتــه در ثبــت ســفارش های 
ــا  ــت خواری ه ــا و ران ــژه خواری  ه ــرا وی ــودرو، آن خ
ــا در  ــش قیمت ه ــت و از افزای ــده ای دانس ــرای ع ب
ــر  ــا ب ــد م ــاد کــرد و گفــت: تاکی ــازار خــودرو انتق ب

ــت.  ــت  خودرو هاس ــش قیم کاه
بــه گــزارش فــارس، داود محمــدی رئیــس 
اساســی مجلــس  قانــون  اصــل 9۰  کمیســیون 
شــورای اســامی در جلســه علنــی مجلــس در 
تذکــری گفــت: تاکیــد کمیســیون اصل 9۰ براســاس 
مصالــح ملــی و منافــع عمومــی و تحقــق فرمایشــات 
ــی،  ــد مل ــت از تولی ــری، حمای ــم رهب ــام معظ مق
تولیــدات داخلــی و صنعــت خــودروی کشــور اســت.

از  بهره گیــری  رهگــذر  ایــن  در  افــزود:  وی 
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  ظرفیت هــای 
حمایــت از قطعــه ســازان داخلــی، چاالکــی صنعــت 
خــودرو، پرداخــت بدهی هــا، کیفیــت افزایــی و بــاال 
بــردن ضریــب ایمنــی و کاهــش مصــرف ســوخت و 
ــق  ــای تحق ــا و ایف ــش فروش ه ــد شــدن پی قانونمن
ــوده و قدم هــای  قــول خودروســازان مــورد تاکیــد ب
مثبتــی هــم در ایــن راه برداشــته شــده اســت، ولــی 
ــا  ــش قیمت ه ــوص افزای ــف درخص ــال تاس ــا کم ب
ــر  ــا ب ــد م ــت و تاکی ــامان اس ــیار نابس ــت بس وضعی

کاهــش قیمت هاســت.
ــح  ــس تصری ــل 9۰ مجل ــیون اص ــس کمیس رئی
کــرد: نکتــه ای در خصــوص واردات بایــد بیــان 
کنــم، آن مــوردی کــه کمیســیون گــزارش کــرده در 
مقطــع زمانــی بــود کــه در زمــان ثبــت ســفارش ها 
یــک ویــژه خواری هــا و رانــت خواری هــا بــرای 
عــده ای ایجــاد شــده بــود کــه پرونــده آن بــه 
ــت  ــا تح ــد و در آنج ــتاده ش ــی فرس ــتگاه قضای دس
ــل واردات  ــا اص ــیون ب ــود، و اال کمیس ــیدگی ب رس
ــد  ــت از تولی ــر حمای ــد آن ب ــت و تاکی ــق نیس مواف

ــت. ــل اس داخ

ــور  ــادار کش ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
گفــت: بــه مــردم توصیــه مــی کنــم در بــازار 
ســرمایه کــه پیچیــده اســت و شــرکت هــای بــزرگ 
ــهام  ــتقیم س ــر مس ــورت غی ــه ص ــد ب ــور دارن حض

ــد.  ــازی کنن ــت را آزادس عدال
بــه گــزارش خانــه ملــت، حســن قالیبــاف اصــل، 
ــت از ســوی  ــه آزاد ســازی ســهام عدال ــا اشــاره ب ب
دولــت گفت:بــازار ســرمایه از نظــر انــدازه و حضــور 
ــراد  ــیده و اف ــی رس ــای خوب ــه ج ــروز ب ــردم ام م
ــته  ــا گذش ــد ب ــور دارن ــازار حض ــه در ب ــدی ک جدی

ــل مقایســه نیســت. قاب
وی ادامــه داد: ارزش بــازار ســرمایه  بــا شــاخص 
ــج  ــه  پن ــی ک ــد در حال ــی کن ــری م GDP  براب
ســال پیــش بیــن ۲5 تــا ٣۰ درصــد ارزش آن بــود 
ــه  ــور ب ــاد کش ــرای اقتص ــی ب ــت خوب ــن فرص و ای

ــراه دارد. هم
ــوان  ــادار عن ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
کــرد: بــازار ســرمایه  پیچیــده اســت و شــرکت هــای 
بــزرگ حضــور دارنــد کــه دارای تعــدادی زیــادی از 
متغیــر هــا هســتند کــه در عمــل کــرد و آینــده آن 
هــا تاثیرگــذار اســت بــر ایــن اســاس کســی کــه وارد 

ــش  ــی و دان ــت کاف ــد وق ــی شــود بای ــازار م ــن ب ای
الزم بــرای ایــن کار را داشــته باشــد.

وی افــزود: در غیــر ایــن صــورت افــراد تــازه کار 
بایــد بــه شــکل غیــر مســتقیم از طریــق ابــزار هــای 
ــذاری،  ــرمایه گ ــای س ــدوق ه ــد صن ــود مانن موج
ســبدگردان هــا و مشــاوره هــای تخصصــی اســتفاده 

کننــد.
ــازار ســرمایه فقــط  قالیبــاف اصــل بیــان کــرد: ب

ســهام نیســت بلکــه اوراق بهــادار بــا در آمــد ثابــت 
اســت کــه کــم ریســک یــا بــدون ریســک هســتند 
و کســی کــه وارد ایــن بــازار مــی شــود بایــد ســبد 
ایجــاد کنــد کــه دارای ســهام و اوراق بهــادار  باشــد 

تــا همــه دارایــی هــا صــرف ســهام نشــود.
وی تصریــح کرد:کســی کــه وارد بــازار مــی شــود 
ــر  ــد پــول اضافــی کــه در بانــک دارد  و مــازاد ب بای
ــه  ــد ن ــذاری کن ــرمایه گ ــد س ــت را بای ــی اس زندگ

ایــن کــه دارایــی هایــش ماننــد ماشــین و خانــه را 
ــه ســهام کنــد. بفروشــد و تبدیــل ب

ــت:  ــادار گف ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س  رئی
توصیــه دیگــر بــه دولت،بنــگاه هــای ســرمایه داری و 
هلدینــگ هــا اســت کــه  ایــن حضــور پرشــور مــردم 
در بــازار بــورس و پــول هــای زیــاد فرصــت بزرگــی 
ــروژه  ــرده و پ ــتفاده ک ــازار اس ــق ب ــا از رون ــت ت اس
هــای مــورد نظــر از ایــن طریــق تامیــن مالــی کننــد 
ــانند و  ــان برس ــه پای ــت ب ــام اس ــه تم ــر نیم ــا اگ ی
اگــر شــرکتی خــارج از بــورس اســت عرضــه اولیــه 

شــود . 
ــازی  ــق آزادس ــردم از طری ــرد: م ــد ک وی تاکی
غیــر مســتقیم مــی تواننــد ســهام خــود را بــه 
فــروش برســانند و صنــدوق هایــی در بــورس داریــم 
کــه سهامشــان معاملــه مــی شــود و مــی تــوان بــه 

ــرد. ــذار ک ــری واگ ــخص دیگ ش
ــدوق  ــرد: صن ــان ک ــر نش ــل خاط ــاف اص قالیب
ــه  ــد ک ــود دارن ــورس وج ــال در ب ــای صــدور ابط ه
ــه  ــد مراجع ــت بخواهن ــر وق ــد ه ــی توانن ــردم م م
کننــد بــر اســاس ارزش دارایــی هــا روز پــول خــود 

ــد. ــت کنن را دریاف

رئیس سازمان بورس:

مردم به صورت غیرمستقیم سهام عدالت را آزاد کنند

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب مراغــه، مهندس 
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب  ــره و مدی جانبــاز رئیــس هیئــت مدی
ــن  ــذ اولی ــرای  اخ ــرکت ب ــان ش ــو و کارکن ــدس ایمانل ــور از مهن کش
گواهینامــه ممیــزی مراقبتــی اســتاندارد ISO/IEC17025 توســط 

آزمایشــگاه شــرکت آب و فاضــاب مراغــه تقدیــر کــرد 
ــس  ــاز رئی ــا جانب ــدس حمیدرض ــوی مهن ــه ای از س ــی اباغی    ط
هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
کشــور بــه مهنــدس علیرضــا ایمانلــو مدیرعامــل محتــرم شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان آذربایجانشــرقی بــرای اخــذ گواهینامــه اولیــن ممیــزی 
مراقبتــی اســتاندارد ISO/IEC17025  توســط آزمایشــگاه شــرکت 

ــد . آب و فاضــاب مراغــه ارســال گردی
اســـتاندارد گواهینامـــه  مراقبتـــی  ممیـــزی  اســـاس   بـــر 

و  باکتریولـــوژی  هـــای  آزمایشـــگاه   ISO/IEC17025  
ـــد و  ـــتاندارد تأئی ـــات اس ـــا الزام ـــق ب ـــرکت، مطاب ـــیمیایی ش فیزیکوش

ــد.  ــد شـ تمدیـ

ــس  ــاز رئی ــا جانب ــاغ حمیدرض ــاس اب ــزارش براس ــن گ ــه ای ــا ب بن
هیــأت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور، 
ــگاه  ــزی آزمایش ــروه ممی ــط گ ــی توس ــزی مراقبت ــن ممی ــس از اولی پ
ــگاه  ــت آزمایش ــت کیفی ــد مدیری ــور، فرآین ــاب کش ــای آب و فاض ه

ــات  ــا الزام ــق ب ــه  مطاب ــای مراغ ــیمیایی آبف ــوژی و فیزیکوش باکتریول
اســتاندارد  ISO/IEC17025  تأئیــد و گواهینامــه ممیــزی مراقبتــی 

ــد. اخــذ گردی
در ایـــن نامـــه مهنـــدس حمیـــد رضـــا جانبـــاز ضمـــن تقدیـــر و 
ـــران  ـــلیمانی و مدی ـــدس س ـــو، مهن ـــدس ایمانل تشـــکر از مســـاعدت مهن
ارشـــد و بـــه ویـــژه مدیـــر کنتـــرل آب و کارشناســـان آزمایشـــگاه 
شـــرکت؛ گواهینامـــه تاییـــد اولیـــن ممیـــزی مراقبتـــی را ارســـال 

کردنـــد. 
ــا  ــالم و ب ــن آب س ــت تأمی ــه در جه ــت ارزشــمند را ک ــن موفقی ای
کیفیــت و از مهــم تریــن الزامــات شــرکت آب و فاضــاب مراغــه اســت 
و بهداشــت عمومــی و ســامت عامــه شــهروندان در ارتبــاط مســتقیم و 
تنگاتنــگ بــا ســامت آب شــرب قــرار دارد را بــه تمامــی همشهرســتانی 
 هــا و بــه ویــژه بــه تمامــی همــکاران تاشــگر تبریــک عــرض

 می نماییم.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مراغه

مهنــدس علیرضــا احتشــامی، مدیــر عامــل 
ــر  ــور در دفت ــا حض ــارس  ب ــن پ ــن لب ــرکت معی ش
روزنامــه سراســری عجــب شــیر از فعالیــت گســترده 
خودشــان در حــوزه واردات و صــادرات ســخن گفت.

ــا  ــارس ب ــن پ ــن لب ــرکت معی ــل ش ــر عام مدی
اینکــه فعالیــت در بخــش واردات را  اشــاره بــه 
درحــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی و تامیــن مــواد 
اولیــه کارخانجــات لبنــی انجــام مــی دهنــد، گفــت: 
واردات مــا از طریــق دو تــا شــرکت جداگانــه صــورت 
مــی گیــرد  کــه هــر کــدام یکــی از دو زمینــه مطــرح 
شــده را برعهــده گرفتــه اســت. در حــوزه کارخانجات 
ــود و  ــی ش ــد نم ــران تولی ــه در ای ــوادی ک ــی، م لبن
ــی  ــت را وارد م ــته اس ــه آن وابس ــات ب ــت لبنی صنع
کنیــم و در حیطــه تجهیزات پزشــکی، عمدتــاً واردات 
مــا فقــط مربــوط بــه آزمایشــگاه صنعتــی مــی باشــد 
کــه صنایــع مختلفــی مثــل پتروشــیمی، پاالیشــگاه 

ــی شــود. ــره را شــامل م ــوالد غی ــت آب و ف وصنع
مهنــدس احتشــامی در ادامــه بــا تاکیــد بــر 
تخّصصــی بــودن فعالیــت شــان در حــوزه تجهیــزات 
پزشــکی، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در منطقــه، 
ــدارد و  ــاب وجــود ن وارد کننــده شــاخصی در ایــن ب
شــرکت مــا  بــه صــورت تخصصــی تنهــا وارد کننــده 
ــن  ــه همی ــود ب ــی ش ــوب  م ــزات محس ــن تجهی ای

خاطــر هــم در واردات ایــن تجهیــزات، کنتــرل کیفی 
دقیقــی روی کاالهــا صــورت مــی گیــرد.

علیرضــا احتشــامی بــا اشــاره بــه فعالیــت شــان 
ــرد: در  ــان ک ــر نش ــم، خاط ــادرات ه ــوزه ص در ح
ــا کشــور آذربایجــان همــکاری  ایــن حیطــه فقــط ب
ــن دلیــل اســت کــه  ــه ای ــر ب ــن ام ــم و ای مــی کنی
خــود بنــده ســابقاً بــه مــدت ده ســال در آن کشــور 
صاحــب شــرکت بــوده ام و دفتــر مربوطــه  مــا هــم 

در حــال حاضــر فعــال مــی باشــد و در کل فعالیــت 
هایــی کــه در شــرکتهای فعــال مــان در ایــران روی 
ــا  ــان ج ــادالت در هم ــان مب ــن هم ــد عی ــی ده م
ــاً  ــا ایــن تفــاوت کــه عمدت هــم اتفــاق مــی افتــد ب
مــواد شــیمیایی صنایــع نفتــی آنهــا را بنــده از ایــران 
تأمیــن مــی کنــم چــون تعــدادی از مــواد شــیمیایی 
در داخــل کشــورمان موجــود اســت کــه مــا از 
طریــق شــرکت در مناقصــات، تــا جایــی کــه امــکان 

تأمیــن آن  در داخــل کشــور مهیــا مــی باشــد اقــدام 
مــی کنیــم.

مــواد  صــادرات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــیمیایی بــا اولویــت ارســال آن بــا کارت بازرگانــی 
خــود تولیــد کننــده هــا صــورت مــی گیــرد، اظهــار 
ــه صــورت تخصصــی  ــا ب ــت م داشــت: عمــده فعالی
ــواع  ــه ان ــد ک ــی باش ــیمیایی م ــواد ش ــادرات م ص
اســیدها  مثــل اســید ســولفوریک یــا گل حفــاری و 
غیــره کــه بــه عمدتــاً در صنعــت نفــت کاربــرد دارد 

ــود . ــی ش ــامل م را ش
ــارس، در  ــن پ ــن لب ــرکت معی ــل ش ــر عام مدی
ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای تحقــق بخشــیدن 
بــه شــعار امســال یعنــی جهــش تولیــد بایــد توزیــع 
ــه  ــرد: الزم ــه ک ــرد، اضاف ــورت گی ــم ص ــی ه جهش
ــه نظــارت  ــن اســت ک ــر ای ــن ام ــی شــدن ای اجرای
ــر روی گمــرک صــورت گیــرد و در کنــار  دقیقــی ب
آن حمایــت ویــژه ای هــم از تولیــد کننــده هــا بایــد 
ــی  ــه معن ــل ب ــب عم ــن در قال ــرد و ای ــام پذی انج

ــرد. واقعــی کلمــه جــان بگی

 ISO/IEC17025 اخذ اولین گواهینامه ممیزی مراقبتی استاندارد
توسط آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب مراغه

  الزمه جهش تولید، داشتن توزیع جهشی است 

ــه ظرفیــت  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
بــاالی اســتان در تامیــن نیازهایــی مرتبــط بــا کرونــا 
ــک و  ــزار ماس ــش از 9۰۰ ه ــه بی ــرد: روزان ــام ک اع
ــی کننــده در اســتان  میلیون هــا لیتــر مــواد ضدعفون
تولیــد می شــود کــه عــاوه بــر تامیــن نیــاز خودمــان 

ــود.  ــال می ش ــز ارس ــتان ها نی ــایر اس ــه س ب
ــدی در  ــا پورمحم ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرقی،  ــان ش ــزاب آذربایج ــه اح ــای خان ــع اعض جم
ــای  ــدت در بخش ه ــی و وح ــه همدل ــت روحی تقوی
ــده  ــت پدی ــار مثب ــه آث ــه را از جمل ــف جامع مختل
ــا  ــا در کشــور برشــمرد و گفــت: بیمــاری کرون کرون
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــف جامع ــای مختل بخش ه
بــرای  تــوان  تمــام  بــا  بخش هــا  همــه  و  داده 

ــد. ــه آمده ان ــه صحن ــاری ب ــن بیم ــت ای مدیری
ــوط  ــائل مرب ــت، مس ــه دول ــان این ک ــا بی وی ب
ــال  ــت دنب ــا جدی ــا را ب ــاری کرون ــت بیم ــه مدیری ب
ــات  ــاب در بیان ــم انق ــر معظ ــزود: رهب ــد، اف می کن
ــا، از  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل خــود در جلســه س
ــات  ــد و اقدام ــی کردن ــتاد قدردان ــن س ــرد ای عملک
ــداکاری  ــار و ف ــف را تداعی گــر ایث بخش هــای مختل

ــد. ــدس خواندن ــاع مق ــال های دف س
ــی از تــاش شــبانه روزی  ــا قدردان پورمحمــدی ب
مدافعــان ســامت، اظهــار کــرد: در ســایه ایــن 
ــته  ــران توانس ــامی ای ــوری اس ــا، جمه مجاهدت ه
ــی در ایــن زمینــه داشــته باشــد کــه  عملکــرد خوب
ــز  ــی نی ــورهای غرب ــی و کش ــازمان های بین الملل س

ــته اند. ــه گذاش ــوع صح ــن موض ــر ای ب
وی بــا بیــان این کــه بیمــاری کرونــا در اســتان تحــت 
ــان  ــد مبتای ــش از ۸۲ درص ــزود: بی ــت، اف ــرل اس کنت
ــداد  ــه و تع ــود یافت ــتان، بهب ــاری در اس ــن بیم ــه ای ب

فوتی هــای روزانــه نیــز بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت.
ــرد:  ــان ک ــرقی خاطرنش ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــار  ــش آم ــی و افزای ــیوع ناگهان ــی از ش ــی اصل نگران
مبتایــان، رفــع شــده و امیدواریــم بــا توجــه ویــژه 
ــتی  ــای بهداش ــذاری و توصیه ه ــت فاصله گ ــه رعای ب
ــه زودی شــاهد ریشــه کن شــدن  از ســوی مــردم، ب

ایــن بیمــاری باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه برخــورد غیرانســانی و غیراخاقی 
برخــی کشــورهای غربــی بــا بیمــاران کرونا، گفــت: در 
حالــی کــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی از پذیــرش 
بیمــاران مســن و نیازمنــد خــودداری می کننــد و آمــار 
ــا  ــت، ام ــیار باالس ــورها بس ــن کش ــر در ای مرگ ومی
ــات  ــوان، امکان ــام ت ــا تم ــران ب ــوری اســامی ای جمه
ــان  ــاری و درم ــن بیم ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــود را ب خ

مبتایــان بســیج کــرده اســت.
از  این کــه در برخــی  بیــان  بــا  پورمحمــدی 

کشــورهای غربــی، تأمیــن کاالهــای اساســی و اولیــه 
ــزود:  ــا بحــران مواجــه شــد، اف ــاز مــردم ب مــورد نی
چنیــن مســائلی، ادعــای غــرب مبنــی بــر تمــدن و 

ــرد. ــر ســوال ب پیشــرفت را زی
وی بــر ضــرورت مطالعه و بررســی تبعــات کرونا در 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
و اتخــاذ تدابیــر مناســب بــرای دوران پســاکرونا تاکیــد 
ــات  ــاد و موسس ــکل های مردم نه ــزود: تش ــرد و اف ک
ــام  ــنگ تم ــر س ــای اخی ــا و هفته ه ــه در روزه خیری
ــن هــم دوشــادوش  ــم بعــد از ای گذاشــتند و امیدواری
مســئوالن بــرای کاهــش پیامدهــای منفــی کرونــا در 

جامعــه تــاش کننــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
ــس  ــن دوره مجل ــات یازدهمی ــق انتخاب ــزاری موف برگ
شــورای اســامی اشــاره کــرد و بــا قدردانــی از همراهی 
و مشــارکت خــوب احــزاب و تشــکل های سیاســی در 

ایــن زمینــه، گفــت: در ســایه همــکاری تمــام فعــاالن 
سیاســی و همراهــی مــردم، شــاهد برگــزاری یکــی از 

ــم. ــا بودی ــالم ترین انتخابات ه ــن و س بهتری
ــزان  ــش می ــرقی، کاه ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــات را هشــداری  ــن انتخاب ــردم در ای مشــارکت م
ــاد  ــب اعتم ــاش بیشــتر در راســتای جل ــرای ت ب
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــارکت اجتماع ــی و مش عموم
گفــت: احــزاب و گروه هــای سیاســی در ایــن 
ــتند. ــده دار هس ــری را عه ــش مهم ت ــه، نق زمین

از دوقطبــی  وی، وحــدت، همدلــی و پرهیــز 
 ســازی های سیاســی را ضــرورت اصلــی کشــور 
بــرای عبــور از بحران هــا دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
ــرای رفــع مشــکات جامعــه،  همدلــی و مشــارکت ب
ــی اســت  ــرایط فعل ــت در ش ــی حاکمی ــرد اصل رویک
کــه ایــن موضــوع بعــد از شــیوع بیمــاری کرونــا، در 
کمــک بــه نیازمنــدان و پیشــگیری از شــیوع بیشــتر 
ایــن بیمــاری بــه صــورت عینــی نمــود یافتــه اســت.

ــام  ــن نظ ــدان ای ــا، فرزن ــه م ــه داد: هم وی ادام
ــدار  ــرای اقت ــم ب ــدن داری ــان در ب ــا ج هســتیم و ت
ــاب و  ــای انق ــق آرمان ه ــور و تحق ــرفت کش و پیش

ــرد. ــم ک ــاش خواهی اســام، ت
ــز  ــرقی نی ــان ش ــزاب آذربایج ــه اح ــای خان اعض
ــود را در  ــای خ ــرات و دیدگاه ه ــه نظ ــن جلس در ای

ــد. ــان کردن ــف بی خصــوص مســائل مختل
لــزوم تــاش بیشــتر بــرای جلــب مشــارکت 
اجتماعــی و افزایــش اعتمــاد عمومــی، اســتفاده از 
ــزوم  نخبــگان و صاحب نظــران در اداره امــور جامعــه، ل
شایســته گزینی در انتصابــات مدیریتــی و نظــارت 
جــدی بــر عملکــرد دســتگاه های اجرایــی از مهم تریــن 

ــود. ــت ب ــن نشس ــده در ای ــرح ش ــب مط مطال

روزانه ۹00 هزار عدد ماسک در آذربایجان شرقی تولید  می شود

حاجی دلیگانی: 
پرواز قیمت پراید 

اقتصاد را به هم ریخت 

نماینــده مــردم شاهین شــهر بــا توجــه بــه 
افزایــش تعجــب برانگیــز قیمــت پرایــد در کشــور از 
احتمــال اســتیضاح رحمانــی وزیــر صنعــت معــدن و 

ــر داد.  ــس خب ــارت در مجل تج
ــی  ــارس، حســینعلی حاجی دلیگان ــه گــزارش ف ب
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس در صحــن 
در  اردیبهشــت 99(ن  امروز)دوشــنبه ۲۲  علنــی 
ــون  ــک قان ــد ی ــل ٣ بن ــتناد اص ــه اس ــاری ب اخط
ــود  ــل ن ــیون اص ــزارش کمیس ــاره گ ــی و درب اساس
ــت:  ــار داش ــازان، اظه ــکات خودروس ــورد مش در م
در ایــن اصــل بــه تامیــن نیازهــای اساســی و اولیــه 
مــردم از جملــه مســکن، خــوراک، پوشــاک، اشــاره 

نشــده اســت.
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــه وضعیت ــن چ وی گفت:ای
ــر  ــه تعبی ــت، ب ــده اس ــود آم ــه وج ــازان ب خودروس
ــادی  ــام اقتص ــرده و نظ ــرواز ک ــد پ ــا پرای برخی ه

ــت. ــه اس ــم ریخت ــه ه ــه را ب جامع
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس بــا 
تاکیــد بــر اینکــه زمزمــه اســتیضاح رحمانــی 
ــه  ــس ب ــارت در مجل ــدن و تج ــت مع ــر صنع وزی
ــدن و  ــت مع ــر صنع ــت: وزی ــد، گف ــوش می  رس گ
تجــارت بایــد مشــکات مــردم را حــل کنــد و آقــای 
پزشــکیان از شــما می خواهیــم وزرای اقتصــادی 
ــائل  ــاره مس ــا درب ــد ت ــوت کنی ــس دع ــه مجل را ب
اقتصــادی و ســاماندهی بــازار ارز مســائل را بــه 

بحــث و گفت وگــو بگذاریــم.

قیمت جدید خودروها اعالم شد؛
افزایش 10 درصدی قیمت

 ایران خودرو و 23 درصدی سایپا 

 رییــس شــورای رقابــت اعــام کــرد بــر اســاس 
ــروه  ــای گ ــد، خودروه ــذاری جدی ــول قیمت گ فرم
گــروه  و  درصــد   1۰ خــودرو  ایــران  صنعتــی 
قیمــت  افزایــش  درصــد   ۲٣ ســایپا  صنعتــی 

ــت.  ــد یاف خواهن
ــه  ــیوا«  در جلس ــا ش ــا، »رض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت  ــن قیم ــت تعیی ــا محوری ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی س
بــه   : افــزود  ایــن مطلــب،  اعــام  بــا  خــودرو 
ــت  ــش قیم ــاه 9۷ افزای ــن م ــه در بهم ــل اینک دلی
خودروهــای ســاخت ایــران خــودرو بــه مراتــب 
ــران خــودرو هایــی کمتــر  ــود، ای بیشــتر از ســایپا ب

ــد. ــود ببرن ــد س بای
 وی یــادآور شــد: در بهمــن مــاه 9۷ ایــران 
و  قیمــت  افزایــش  درصــد   ۸4 خودرویی هــا 
ســایپایی ها 64 درصــد رشــد قیمــت داشــتند.

شــیوا تاکیــد کــرد: تــاش شــده در ایــن شــیوه 
ــت  ــه دس ــدی ب ــای تولی ــذاری خودروه ــت گ قیم
ــی  ــاب قیمت ــند و حب ــی برس ــده واقع ــرف کنن مص

ــود. ــته ش شکس
شــایان ذکــر اســت کــه تغییــرات قیمتــی 
نمی شــود. شــده  معــوق  خودروهــای  مشــمول 

مصرف برق کشور
 از 42هزار مگاوات فراتر رفت

میــزان مصــرف بــرق روز گذشــته بــه 4۲ هــزار و 
4۸5 مــگاوات افزایــش یافــت. 

ــا، میــزان مصــرف بــرق نســبت  بــه گــزارش ایرن
ــزار و 554  ــه 41ه ــال  ک ــابه پارس ــدت مش ــه م ب
مــگاوات بــه ثبــت رســیده کــه نشــان دهنــده رشــد 
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــت. می ــرف اس ــدی مص ۲ درص
ــت  ــرکت مدیری ــزارش ش ــاس گ ــز براس ــع نی صنای
شــبکه بــرق ایــران بــه چهــار هــزار و ۷۷4مــگاوات 

ــت. ــش یاف افزای
ــن روز  ــت و یکمی ــرق در بیس ــره ب ــزان ذخی می
اردیبهشــت بــه ســه هــزار و 446مــگاوات بالــغ شــده 
و تولیــد بــرق از منابــع تجدیــد پذیــر نیــز بــه پنــج 

هــزار 159مــگاوات رســید.
ــدای  ــرق امســال از ابت ــش مصــرف ب ــد افزای رون
اردیبهشــت مــاه و پــس از آغــاز بــکار فعالیــت 
هایــی کــه بــر اثــر شــیوع کرونــا متوقــف شــده بــود، 

شــروع شــد.

اقتصاد

گزارش کمیسیون اصل ۹0 درباره 
مشکالت صنعت خودرو خالف رویه 

تولید داخلی است 

عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
ـــکات  ـــاره مش ـــل 9۰ درب ـــیون اص ـــزارش کمیس گ
ـــون اساســـی و اصـــول  ـــر قان ـــت خـــودرو را مغای صنع

ـــت.  ـــل دانس ـــد داخ ـــای تولی ـــه ه و برنام
ــور  ــی پـ ــادر قاضـ ــنیم، نـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
نماینـــده ارومیـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــت  ـــس از قرائ ـــه و پ ـــوه مقنن ـــی ق ـــت علن در نشس
ـــکات  ـــاره مش ـــل 9۰ درب ـــیون اص ـــزارش کمیس گ
ــا  ــازی  بـ ــودرو سـ ــت خـ ــای صنعـ ــش هـ و چالـ
ـــی در  ـــون اساس ـــل 4٣ قان ـــد 9 اص ـــه بن ـــتناد ب اس
اخطـــاری، گفـــت: ایـــن گـــزارش تداعـــی تعییـــن 
مالیـــات اســـت تـــا حمایـــت از تولیـــد ملـــی در 
ــادل  ــی واردات را معـ ــون اساسـ ــه قانـ ــی کـ حالـ
ســـلطه اقتصـــادی بیگانـــه مـــی دانـــد و اســـاس 
توســـعه و پیشـــرفت را اتـــکاء بـــه تـــوان داخلـــی 

تعریـــف کـــرده اســـت.
ــل 9۰  ــیون اصـ ــرد: کمیسـ ــح کـ وی  تصریـ
مجلـــس بایـــد در گـــزارش خـــود نواقـــص 
تولیـــد داخـــل را مطـــرح کنـــد امـــا بـــه نظـــر 
ــن واردات  ــا جایگزیـ ــاط بـ ــد در ارتبـ ــی رسـ مـ
ــن  ــذا ایـ ــد لـ ــت شـ ــد صحبـ ــای تولیـ ــه جـ بـ
ـــون  ـــا از قان ـــه م ـــد ک ـــی کن ـــاد م ـــائبه را ایج ش
ــم  ــورده ایـ ــوگند خـ ــه آن سـ ــه بـ ــی کـ اساسـ

ــم. ــه ایـ ــه گرفتـ فاصلـ
ـــر  ـــی ب ـــون اساس ـــزود: قان ـــه  اف ـــده ارومی نماین
ـــوص  ـــه خص ـــد دارد ب ـــی تاکی ـــد داخل ـــش تولی افزای
درحـــوزه صنعتـــی افزایـــش تولیـــد داخـــل را 
ـــن  ـــد همچنی ـــی دان ـــور م ـــاز کش ـــن نی ـــه تامی الزم
قانـــون اساســـی خودکفایـــی را اســـاس دانســـته و 
ـــا  ـــدت باره ـــن م ـــز در ای ـــاب نی ـــم انق ـــر معظ رهب
ـــزارش  ـــا در گ ـــد داشـــتند ام ـــد داخـــل تاکی ـــر تولی ب
ــی  ــد داخلـ ــاف تولیـ ــل 9۰ خـ ــیون اصـ کمیسـ

ـــد. ـــرح ش ـــی مط مباحث
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
شـــورای اســـامی یـــادآور شـــد: اســـاس کشـــور 
ــران و  ــت از کارگـ ــل و حمایـ ــد داخـ ــد تولیـ بایـ
ــاالنه بـــه ٣ میلیـــون  ــا سـ ــاورزان باشـــد، مـ کشـ
خـــودرو نیـــاز داریـــم کـــه بـــا حمایـــت از تولیـــد 
ــی را  ــاز داخلـ ــزان از نیـ ــن میـ ــد ایـ ــل بایـ داخـ

مرتفـــع کنیـــم.
ـــه را  ـــت اداره جلس ـــه ریاس ـــکیان ک ـــعود پزش مس
ـــور،  ـــه اخطـــار قاضـــی پ برعهـــده داشـــت در پاســـخ ب
ـــل  ـــد داخ ـــئله تولی ـــزارش مس ـــن گ ـــر ای ـــت: اگ گف
را زیـــر ســـوال ببـــرد، اخطـــار وارد اســـت در هـــر 
ـــی  ـــاع م ـــه ارج ـــوه قضائی ـــه ق ـــزارش ب ـــن گ ـــال ای ح

ـــود. ش
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و  ادارات  کرونــا  زنجیــره  قطــع  به منظــور 
بانک هــای شهرســتان آبــادان تــا آخــر هفتــه 
تعطیــل و  کریدورهــای ورودی آبــادان از ســمت 
ــر  ــت تدابی ــد و تح ــدود ش ــهر مس ــواز و ماهش اه

ســختگیرانه تــردد قــرار گرفــت. 
ســید   دســتور  بــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــدار  زین العابدیــن موســوی معــاون اســتاندار و فرمان
ویــژۀ آبــادان و در راســتای کمــک بــه قطــع زنجیــرۀ 
ــای  ــر از بخش ه ــام ادارات )به غی ــا تم ــاری کرون بیم
بانک هــای  و  عملیاتــی(  و  درمانــی  و  خدماتــی 
ــا آخــر هفتــۀ جــاری تعطیــل  ــادان ت شهرســتان آب

ــد. ــام ش اع
ــادان در  ــژۀ آب ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــی  ــت خودقرنطینگ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــاره ب ــن ب ای
ــا  ــادان تقاض ــردم آب ــه  م ــت: از هم ــهروندان  گف ش
ــروری و  ــفر غیرض ــام س ــاب از انج ــا اجتن ــم ب داری
رفت وآمــد در ســطح شــهر، بــا مانــدن در منــزل بــه 
قطــع زنجیــرۀ انتشــار ایــن بیمــاری کمــک کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه به منظــور جلوگیــری از ورود 
شــهروندان شهرســتان های تعطیل شــده از فــردا 
ــا  ــهر ت ــواز و ماهش ــۀ اه ــادان از دو نقط ورودی آب
پایــان هفتــه مســدود خواهــد شــد، از همــه اهالــی 
ســایر شــهرها خواســت کــه در طــول تعطیــات بــه 

ــادان ســفر نکننــد. آب
ــدت  ــن م ــه در ای ــه اینک ــد ب ــا تأکی ــوی ب موس
بازرســی های الزم توســط کمیتــۀ اجرایــی در ســطح 
شهرســتان تشــدید خواهــد شــد، تصریــح کــرد: در 
ــد  ــاذ خواه ــات الزم اتخ ــز تصمیم ــه نی ــان هفت پای

شــد.

مدیرکل میراث فرهنگی:
استقرار »اودا باشی ها« و 

نگهبانی های شبانه در بازار تبریز
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی آذربایجان شرقی از اسـتقرار »اودا باشی ها« در 
بـازار تبریـز و نگهبانی هـای شـبانه خبـر داد و گفـت: 
حفاظـت همـه جانبـه از بـازار تبریـز بـا هم افزایـی 

دسـتگاه های اجرایـی اسـتان محقـق خواهـد شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، احمـد حمـزه زاده در جلسـه  
بـه آسـیب  اشـاره  بـا  تبریـز،  بـازار  امـور  هماهنگـی 
براسـاس  کـرد:  اظهـار  شـده،  انجـام  شناسـی های 
ایـن  در  تخصصـی،  بررسـی های  و  آسیب شناسـی ها 
در  اسـتان  بـرق  توزیـع  اداره  تـا  شـد  مقـرر  جلسـه 
خصـوص نحوه پسـت گذاری، انشـعابات و جلوگیری از 
برداشـت های غیر مجاز برق در اسـرع وقـت اقدام کند.

وی ادامـه داد: بـا پیشـنهاد سـازمان آتش نشـانی 
شـهرداری تبریـز، مقرر شـد تـا با همـکاری مجموعه 
بـازار تبریـز، پسـت های ثابـت آتـش نشـانی در بازار 
تاریخـی مسـتقر شـود تـا در صـورت وقـوع هرگونـه 

حادثـه در اسـرع وقـت اقدام شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه یکـی از عوامل 
پـر خطـر در حاشـیه بـازار تبریـز، اسـتقرار انبارهای 
مـواد اشـتعال زا اسـت، گفـت: اقدامـات الزم بـرای 
سـاماندهی و جمـع آوری انبارهـای موجـود در جـوار 
بـازار تبریـز بـا همکاری سـازمان صمت و شـهرداری 

تبریـز انجـام خواهد شـد.
حمـزه زاده به اسـتقرار »اودا باشـی ها« در بازار تبریز 
و نگهبانی هـای شـبانه اشـاره کـرد و گفـت: بر اسـاس 
هماهنگی هـای انجام شـده با هیئت امنای بـازار تبریز، 
مقرر شـد تا اودا باشـی ها توسـط هیئت امنای بـازار در 
سـراها، تیمچه هـا و داالن هـا برقـرار شـود و همچنیـن 
بـا همـکاری نیـروی انتظامی شهرسـتان تبریز گشـت 

شـبانه پشـت بام بازار اجرایی شـود.
وی در خاتمـه بیـان کرد: در راسـتای آغاز اجرای 
دسـتورالعمل های مصوب، جلسـه سـتاد پیشـگیری، 
هماهنگـی و فرماندهـی عملیـات پاسـخ بـه بحـران 
معـاون  ریاسـت  بـه  آذربایجـان شـرقی  اسـتانداری 
هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری تشـکیل و ضمن 
ابـاع مصوبات جلسـه هماهنگی دسـتور اجـرای آنها 

بـه دسـتگاه های مربوطـه اباغ شـد.
بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شرقی، جلسه  
هماهنگـی بـازار تبریـز بـا محوریـت تبییـن اقدامـات 
حـوادث  هرگونـه  وقـوع  از  پیشـگیری  جهـت  الزم 
میـراث  نماینـدگان  و  بـا حضـور مدیـران  احتمالـی 
فرهنگـی، دادگسـتری، توزیـع بـرق، سـازمان صمت، 
سـازمان آتـش نشـانی و شـهرداری تبریـز در محـل 

دادگسـتری تبریـز برگزار شـد.

میزان کشته  های جاده ای به مرز 1۶ هزار نفر رسید 

مشـاور وزیـر راه و شهرسـازی گفت: میزان کشـته های جـاده ای در 11 
ماه سـال گذشـته، به مـرز 15 هزار 9۰۰ نفر رسـیده اسـت. 

بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان، سـید حسـین میر شـفیع مشـاور 
و نماینـده وزیـر راه و شهرسـازی در امـور توسـعه زیـر بنایـی و طرح هـای 
ویـژه  بـا بیـان اینکـه در 11 مـاه سـال گذشـته 15 هـزار و 9۰۰ نفـر بـر 
اثـر تصادفـات جـاده ای فـوت کرده اند، گفت: میـزان تصادفات جـاده ای در 

11 مـاه سـال گذشـته، از میانگیـن تصادفـات جهانی بسـیار باالتر اسـت.
او ادامــه داد: ایــن میــزان تصادفــات جــاده ای در کشــور باعــث ایجــاد 
خســارت های بســیار زیــادی بــرای کشــور می شــود و همچنیــن موجــب 

ــود. ــم می ش ــا ه ــش هزینه ه افزای
مشـاور و نماینـده وزیـر راه و شهرسـازی در امـور توسـعه زیـر بنایی و 
طرح هـای ویـژه اظهـار کرد: میانگیـن جهانـی تصادفات جـاده ای ۸ تا 1۰ 
هـزار کشـته اسـت؛ این در حالی اسـت کـه میانگیـن کشـته های جاده ای 
در کشـور مـا 11 هزار کشـته اسـت. تعـداد باالتـر از میانگین کشـته ها در 
کشـورمان بـه دلیـل رعایت نکردن مسـائل و نـکات ایمنی رانندگی اسـت.

ــی  ــر شــفیع، ایمنــی در ســایر بخش هــای حمــل و نقل ــه می ــه گفت ب
از جملــه ریلــی و هوایــی بیشــتر رعایــت می شــود کــه ایــن خــود باعــث 

کاهــش کشــته ها در ایــن حــوزه شــده اســت.
مشـاور و نماینده وزیر راه و شهرسـازی در امور توسعه زیر بنایی و طرح های 
ویـژه توضیـح داد: مشـارکت عمومـی و انجمن ها بـرای تکمیل آسـفالت جاده 
ضـروری اسـت امـا باید ایـن موضـوع را در نظر داشـت که بـدون رعایت نکات 
ایمنـی و احتیـاط در رانندگی آسـفالت کـردن نه تنها باعث کاهـش تصادفات 

جـاده ای نمی شـود بلکـه باعـث افزایش کشـته های جاده ای هم می شـود.
میـر شـفیع توضیـح داد: بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا میـزان تردد 

مسـافران در اسـفند و فروردیـن بسـیار کاهـش یافتـه اسـت.
مشـاور و نماینده وزیر راه و شهرسـازی در امور توسعه زیر بنایی و طرح های 
ویـژه گفـت: میزان تصادفات جاده ای در اسـفند و فرودین ماه 4۰ درصد کاهش 
داشـته اسـت، این در حالی اسـت که میزان ترددها کاهش 56 درصدی داشـته 
اسـت و بنابرایـن ایـن آمارهـا نشـان می دهد که با وجـود کاهـش 56 درصدی 

تردد اما میزان کشـته ها تنها 4۰ درصد کاهش داشـته اسـت.
او در ادامـه افـزود: پیش بینـی می شـود با ایجـاد محدودیت های بسـیار 
زیـادی کـه در ایـن بخش هـا بـه ویژه بـرای تـردد مسـافران بین اسـتانی 
فراهم شـده اسـت، در تابسـتان بـا حجم عظیمـی از ترددها روبه رو شـویم 

کـه ایـن موضـوع خود هشـداری بـرای رشـد تصادفات جاده ای اسـت.
میــر شــفیع اظهــار کــرد: بایــد فرهنــگ ســازی بــرای رعایــت نــکات 
ایمنــی و احتیــاط در رانندگــی در بیــن مســافران ایجــاد شــود و البتــه 
ــر  ــش از ه ــاده ای پی ــته های ج ــش کش ــرای کاه ــه ب ــن نکت ــی تری اصل

چیــز دیگــر رعایــت ایــن مســائل اســت.
ــته ها  ــزان کش ــتایی می ــای روس ــفالت راه ه ــش آس ــا افزای ــزود: ب او اف
ــا رشــد تــردد در جاده هــا  ــازه ای از زمــان کاهــش یافتــه بــود امــا ب در ب

ــن مســیرها هســتیم. ــش کشــته ها در ای ــاهد افرای ش

شهر و شورا
معــاون وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــت: از 
آنجایــی کــه واحدهــای مســکونی در یــک 
مجتمــع قیمــت یکســانی ندارنــد، بنابرایــن راه 
انــدازی بــورس امــاک و مســکن بــا مشــکاتی 

ــود.  ــه می ش ــذاری مواج ــرخ گ در ن
بــه گــزارش ایلنــا، محمدعلــی دهقــان 
دهنــوی دربــاره امــکان راه انــدازی بــورس 
امــاک و مســکن اظهــار داشــت: یکــی از 
مهم تریــن ویژگی هــای کاالهــای وارد شــده 
ــودن  ــتاندارد و مشــابه ب ــرمایه اس ــازار س ــه ب ب

واحدهــای آن کاال اســت. 
ــورس  ــه وارد ب ــزود:  ســهام شــرکتی ک وی اف
می شــود بایــد کامــا اســتاندارد و مشــابه بــا هــم 
باشــند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه می تــوان 
یــک قیمــت بــر روی آن هــر ســهم گذاشــت امــا 
ــک  ــکونی در ی ــای مس ــه واحده ــی ک از آنجای
ــن راه  ــد، بنابرای ــع قیمــت یکســانی ندارن مجتم
انــدازی بــورس امــاک و مســکن بــا مشــکاتی 

ــود.   ــه می ش ــذاری مواج ــرخ گ در ن
معــاون اقتصــادی وزارت اقتصــاد ادامــه داد: 
حتــی واحدهــای مجــاور هــم در داخــل یــک 
تفاوت هایــی  اســت دارای  مجتمــع ممکــن 
باشــند، بنابرایــن از نــرخ پذیــری اســتانداردی 
ــن  ــتند و ای ــوردار نیس ــرمایه برخ ــازار س در ب

ــاک اســت. ــورس ام معظــل ب

دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه بــا اعمــال 
ــوان در  ــی می ت ــرای ابتکارات ــی و اج تمایزهای
ــی  ــاک  اقدامات ــورس ام ــدازی ب ــه راه ان زمین
ــر  ــل از وزی ــه نق ــرا ب ــت: اخی ــام داد، گف انج
اقتصــاد اخبــاری مبنــی بــر راه انــدازی بــورس 
امــاک و مســکن منتشــر شــده اســت و ایــن 
بســتر و روشــی بــرای واگــذاری دارایــی مــازاد 
ــود.     ــد ب ــی خواه ــرکت  های دولت ــت و ش دول

وی افــزود: برخــی از امــاک دولتــی وســعت 
ــه ممکــن اســت  ــه طــوری ک ــد ب ــادی دارن زی
قطعــه  دولــت  دارایی هــای  از  یکــی  فقــط 
زمیــن۲۰ هــزار متــری در منطقــه شــهری 
باشــد کــه ارزش زیــادی دارد و فــروش آن 
ــا  ــن دارایی ه ــاالی ای ــت ب ــت. قیم ــخت اس س
ــوند  ــه ش ــا مواج ــدم تقاض ــا ع ــده ب ــث ش باع
ــات  ــه قطع ــاک را ب ــن ام ــوان ای ــر بت ــا اگ ام

کوچک تــری تبدیــل کــرد امــکان معاملــه 
آنهــا در بــورس ایجــاد می شــود.

معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــا تفاوت ه ــود ت ــاذ ش ــاز و کاری اتخ ــد س بای
واحدهــای ســهام مســکن و امــاک حتــی 
ــه  ــا قابلیــت معامل ــع شــود ت ــدک رف بســیار ان
ــن ســاز و کار  ــد، گفــت: طراحــی ای ــدا کنن پی
ــال  ــرای مث ــا ب ــت ام ــورس اس ــازمان ب ــا س ب
ــرای  ــی ب ــال ضرایب ــاظ و اعم ــا لح ــوان ب می ت
ــت  ــه قیم ــبت ب ــان نس ــک آپارتم ــات ی طبق

ــرد. ــدام ک ــا اق ــذاری واحده گ
تکلیــف  تعییــن  دربــاره  دهقان دهنــوی 
خانه هــای دوم )ماننــد ویاهــا( در قانــون اخــذ 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــای خال ــات از خانه ه مالی
ــای  ــر خانه ه ــط ب ــات فق ــون، مالی ــن قان در ای
شناســایی  و  می شــود  اعمــال  خالــی 
خانه هــای دوم ماننــد خانه هــای اول امــکان 

ــت. ــر نیس پذی
ــا بیــان اینکــه مالیاتــی بــه خانه هــای  وی ب
ــه دوم  ــه داد: خان ــرد، ادام ــق نمی گی دوم تعل

مالیــات نــدارد.

ــده  ــب زن ــتر در ش ــق بیش ــور توفی ــه منظ ــت ب ــت دول هیئ
ــا و  ــه وزارتخانه ه ــرد کار کلی ــب ک ــدر، تصوی ــب های ق داری ش
ســازمان های دولتــی در روز هــای نوزدهــم و بیســت و ســوم مــاه 

ــا دو ســاعت تأخیــر شــروع شــود.  رمضــان ب
ــت در  ــت دول ــگاران جــوان، هیئ ــزارش  باشــگاه خبرن ــه گ ب
جلســه عصــر یکشــنبه بــه ریاســت حجــت االســام و المســلمین 
حســن روحانــی رئیــس جمهــور، تصویــب کــرد کــه بــه منظــور 
توفیــق بیشــتر در احیــاء و شــب زنــده داری شــب های قــدر، کار 
ــه هــا، ســازمانها، شــرکت ها و مؤسســات دولتــی  کلیــه وزارتخان
در روز هــای نوزدهــم و بیســت و ســوم مــاه مبــارک رمضــان بــا 

دوســاعت تأخیــر شــروع شــود.
همچنیــن در ایــن جلســه، در راســتای تامیــن حقــوق 
مصــرف کننــدگان نهایــی و حــذف واســطه هــا، مــاده 4 آییــن 
ــدگان  ــرف کنن ــوق مص ــت از حق ــون حمای ــی قان ــه اجرای نام
خــودرو بــرای فــروش فــوق العــاده و پیــش فــروش خــودرو بــه 

ــید. ــب رس تصوی
 

احتساب برق مصرفی مناطق زلزله زده کرمانشاه 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت توزیع 

نیروی برق استان
ــه  ــق زلزل ــی مناط ــرق مصرف ــت، ب ــت دول ــت هیئ ــا موافق ب
اســتان کرمانشــاه در ســال های 1٣96، 1٣9۷ و 1٣9۸  زده 

بــه صــورت رایــگان، محاســبه و بــه عنــوان هزینــه قابــل 
ــی  ــرق کرمانشــاه تلق ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــول مالیات قب

می گــردد.
 

موافقت دولت با امضای موافقت نامه تأسیس مرکز 
مقوله دو علوم پایه مرتبط با سالمت و تغذیه انسانی 

تحت پوشش یونسکو
ـــاراف(  ـــا )پ ـــش امض ـــره، پی ـــام مذاک ـــا انج ـــران ب ـــت وزی  هیئ
و امضـــای موقـــت »موافقت نامـــه تأســـیس مرکـــز مقولـــه دو 
علـــوم پایـــه مرتبـــط بـــا ســـامت و تغذیـــه انســـانی تحـــت 
پوشـــش یونســـکو در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد« بـــه 

ــکی  ــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـ ــئولیت وزارت بهداشـ مسـ
موافقـــت کـــرد.

ــات  ــای ســطح تحقیق ــور، ارتق ــز مزب ــدف از تأســیس مرک ه
در علــوم پایــه پزشــکی و تقویــت ظرفیت هــا و همکاری هــا 
ــت برداری،  ــایی، فهرس ــای شناس ــه در زمینه ه ــطح منطق در س
ــه انســانی  ــه پزشــکی و تغذی ــوم پای مستندســازی و مطالعــه عل
ــوم  ــه عل ــع در زمین ــز جام ــا مرک ــز، تنه ــن مرک ــد و ای می باش
ــش  ــه را پوش ــوم پای ــته های عل ــی رش ــه تمام ــت ک ــه اس پای

ــد داد. خواه

تصویب آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره 
مدارس و مراکزآموزشی و پرورشی غیردولتی

ــه منظــور تعییــن شــاخص های آموزشــی  ــران ب  هیئــت وزی
ــا و  ــد کودک ه ــر مه ــارت ب ــوا و نظ ــن محت ــی و تدوی و پرورش
ــی  ــه اجرای ــن نام ــه، آیی ــه برنام ــن، صــدور مجــوز و ارائ هم چنی
ــی  ــی و پرورش ــدارس و مراکزآموزش ــیس و اداره م ــون تاس قان

ــرد. ــب ک ــی را تصوی غیردولت
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــه، س ــن نام ــن آیی ــاس ای ــر اس ب
ــط،  ــی ذی رب ــتگاه های اجرای ــکاری دس ــا هم ــت ب ــف اس موظ
مقــررات )اســتانداردهای( ایمنــی ســاختمان های مهدکودک هــا 
ــرای انطبــاق  ــی مشــخص ب ــر اســاس برنامــه زمان را تدویــن و ب

ــد. ــاغ نمای ــررات یادشــده، اب ــا مق ســاختمان مهــد کــودک ب
ــا  ــتانی در مهدکودک ه ــش دبس ــرای دوره پی ــن، اج همچنی
بــا اخــذ مجــوز دوره مذکــور از مراجــع ذی ربــط وزارت آمــوزش 

و پــرورش امکانپذیــر اســت.

بســته ترافیکــی پایتخــت در شــورای ترافیــک بــه 
ــاز  ــه س ــای آن ب ــی از بند ه ــید و یک ــب رس تصوی
ــاوگان تاکســی  ــال در ن ــای فع ــردد خودروه و کار ت

ــی اختصــاص دارد.  اینترنت
ــگاران جــوان،  بســته  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــت کــه در کمیســیون عمــران و  ترافیکــی پایتخ
ــور  ــا حض ــران، ب ــهر ته ــورای ش ــل ش ــل و نق حم
نماینــدگان معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری تهــران و نماینــده پلیــس راه تهــران 
بــزرگ تهیــه شــد، در شــورای ترافیــک تهــران بــه 

ــید. ــب رس تصوی
یکــی از بند هــای گنجانــده شــده در بســته 
ــرای  ــگان ب ــردد رای ــهری، ت ــت ش ــی مدیری ترافیک
در  تپســی(  و  )اســنپ  اینترنتــی  تاکســی های 

اســت. ترافیکــی  محدوده هــای 
ــی  ــته ترافیک ــد در بس ــن بن ــدن ای ــا گنجان ام
کــه  می شــود  ابهــام  ایــن  موجــب  پایتخــت 
ــی اینترنتــی  آیــا تمــام راننــدگان نــاوگان تاکس
ــکل  ــه  ش ــی ب ــای ترافیک ــد در محدوده ه می توانن

ــر؟ ــا خی ــد ی ــردد کنن ــگان ت رای
در ادامــه نیــز ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــه 
ــش،  ــن بخ ــدوش در ای ــانی مخ ــاع رس ــل اط دلی

بســیاری از مالــکان خــودرو تصــور کننــد کــه 
بــا ثبــت نــام در یکــی از شــرکت های تاکســی 
در  رایــگان  شــکل  بــه  می تواننــد  اینترنتــی 
اجــرای طــرح  از  پــس  ترافیکــی  محدوده هــای 

ترافیــک تــردد کننــد.
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت 
ــاوگان  ــرای ن ــگان ب ــردد رای ــد ت ــار بن ــه در کن ک
تاکســی اینترنتــی، ســقف مجــاز تــردد و ثبــت 
نــام در ســامانه تهــران مــن قیــد شــده اســت و بــه 
زبــان ســاده اگــر خودرویــی خــارج از ســقف تــردد 
ــد، مشــمول  ــردد کن در محــدوده هــای ترافیکــی ت

ــود. ــه می ش ــت جریم پرداخ
ایــن ســقف تــردد بدیــن معناســت کــه تمامــی 
ــی  ــی اینترنت ــرکت های تاکس ــال در ش ــاوگان فع ن
نمی تواننــد در محــدوده طــرح ترافیــک تــردد کننــد 
و اگــر در ســامانه تهــران مــن نیــز ثبــت نــام آن هــا 
انجــام شــده باشــد، از ســوی مدیریــت و ســاماندهی 
محدوده هــای ترافیکــی شــهرداری تهــران ظرفیــت 
هــر یــک از تاکســی های اینترنتــی تعییــن شــده و 
ــردد در  ــام شــده ت ــت اع ــان ظرفی ــر اســاس هم ب
ــاوگان  ــدگان ن ــرای رانن ــی ب ــای ترافیک محدوده ه

ــت. ــگان اس ــی رای ــی های اینترنت تاکس

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی مصوب شد؛

کاهش ساعت اداری در روز های 1۹ و 23 رمضان

معاون وزیر اقتصاد: 

مالیات به خانه های دوم تعلق نمی گیرد

تردد تاکسی های اینترنتی 
در طرح ترافیک رایگان است؟ 

ـــی  ـــت: در صورت ـــران گف ـــاف ته ـــاق اصن ـــس ات رئی
ـــد  ـــش یاب ـــا کاه ـــروس کرون ـــودی وی ـــیب صع ـــه ش ک
ـــرداد  ـــت از اول خ ـــر پایتخ ـــاف پرخط ـــاال اصن احتم

ـــود.  ـــی ش ـــایی م ـــالجاری بازگش ـــاه س م
ـــزود:  ـــی اف ـــوده فراهان ـــم ن ـــا، قاس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
فعالیـــت اصنـــاف پرخطـــر پـــس از بررســـی جوانـــب 
مختلـــف از ســـوی اعضـــای ســـتاد مبـــارزه بـــا کرونـــا و بـــه 
ـــود. ـــی ش ـــرگرفته م ـــی از س ـــا زال ـــر علیرض ـــتور دکت دس

ــتاد  ــتورالعمل سـ ــاس دسـ ــه داد: براسـ وی ادامـ
ـــر  ـــاغلی نظی ـــا مش ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ـــه ب مقابل
فروشـــگاه های بـــزرگ، مجتمع هـــای تجـــاری، 
ـــا، نمایشـــگاه  ـــزی ســـقف دار، روزبازاره ـــای مرک بازاره
هـــا و آموزشـــگاه های رانندگـــی جـــز مشـــاغل 

پرخطـــر محســـوب مـــی شـــود.
نـــوده فراهانـــی، رســـتوران هـــا، اغذیه فروشـــی، 
طباخـــی و فســـت فود،  مراکـــز بـــازی، تفریحـــی، 
ــازی،  ــی و بدن سـ ــای ورزشـ ــگاه هـ ــت، باشـ گیم نـ
گرمابـــه، ســـونا و ماســـاژها، تاالرهـــای پذیرایـــی و 

ـــمرد. ـــر برش ـــاغل پرخط ـــر مش ـــم را از دیگ مراس
ـــان  ـــت: کارکن ـــران گف ـــاف ته ـــاق اصن ـــس ات رئی
اصنـــاف بایـــد از ماســـک، دســـتکش، محلـــول 
ضدعفونـــی اســـتفاده و دســـتورالعمل مقابلـــه بـــا کرونـــا 
نظیـــر فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی، پرهیـــز از تجمـــع و 

ضدعفونـــی کـــردن ســـطوح را رعایـــت کننـــد.  
ــس  ــر پـ ــرد: اگـ ــح کـ ــی تصریـ ــوده فراهانـ نـ
ــا  ــان آنهـ ــر، کارکنـ ــاف پرخطـ ــایی اصنـ از بازگشـ
دســـتورالعمل وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
ـــت بهداشـــت و پیشـــگیری  ـــر رعای ـــی ب پزشـــکی مبن
ـــان  ـــا متخلف ـــد، ب ـــت نکنن ـــا را رعای ـــیوع کرون از ش
بـــه شـــدت برخـــورد و محـــل کســـب و کار آنهـــا 

پلمـــب مـــی شـــود. 
ــتمر  ــکل مسـ ــه شـ ــاف بـ ــه داد: اصنـ وی ادامـ
ــت و  ــازمان صمـ ــت، سـ ــان بهداشـ ــط بازرسـ توسـ
ـــی  ـــارت م ـــران نظ ـــتان ته ـــی اس ـــزات حکومت تعزی

شـــود. 
نـــوده فراهانـــی گفـــت: 45۰ هـــزار صنـــف در 
ـــز در   ـــی نی ـــد صنف ـــزار واح ـــران و ۲۸۰ ه ـــتان ته اس

ـــت. ـــال اس ـــران فع ـــهر ته ش
ــس  ــور رئیـ ــوش جهانپـ ــام کیانـ ــاس اعـ براسـ
مرکـــز روابـــط عمومـــی و اطاع رســـانی وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی تاکنـــون 
ـــی  ـــور قطع ـــه ط ـــر در کشـــور ب ـــزار و 6۰٣ نف 1۰۷ ه
ـــوت  ـــا ف ـــد و ب ـــده ان ـــا ش ـــا مبت ـــروس کرون ـــه وی ب
ــان  ــداد جـ ــته، تعـ ــاعت گذشـ ــر در ۲4 سـ 51 نفـ
ـــزار و 64۰  ـــش ه ـــه ش ـــران ب ـــا در ای ـــگان کرون باخت

نفـــر رســـیده اســـت.

احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران از اول خرداد
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رونوشت آگهی حصروراثت       
 تاریخ:99/۲/۲۰

شماره:٣/99/11۷
خانم ســیده معصومــه رهنما دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   ٣91۷ شــماره 
کاســه 99/11۷/٣ از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
رهنمــا  محمــد  ســید  شــادروان  کــه  داده 
ــگاه  ــخ 99/1/۲۷ اقامت ــنامه 5۰۸ در تاری بشناس
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
1- ســیده معصومــه رهنمــا فرزنــد ســید 
  65/6/6 ت  ت   ۲۰64۸۲۷۷۷٣ م  ش  محمــد 

صــادره از بابــل نســبت دختــر متوفــی
ــه  ــد نصرال ــر فرزن ــن شــیرخانی کاگ ۲- مهی
  ۲9/1۰/1 ت  ۲16۲٣99۲۰۲ت  م  5ش  ش  ش 

ــر ــبت همس ــهر نس ــادره از قائمش ص
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی  ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده آگهی مزایده 
خودروهای اسقاطی و مازاد بر نیازخودروهای اسقاطی و مازاد بر نیاز

شناسه آگهی: 841274
تاریخ انتشار: 99/02/23)روزنامه عجب شیر(



سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 727 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
نمکی:

 برای بازگشایی مساجد در شب های 
قدر راهکار مناسبی پیدا کردیم 

وزیــر بهداشــت گفــت: بــرای بازگشــایی مســاجد 
ــیدیم  ــبی رس ــکار مناس ــه راه ــدر ب ــب های ق در ش

کــه ســریعا اعــام خواهــد شــد. 
بــه گــزارش فــارس، ســعید نمکــی وزیر بهداشــت 
در صفحــه توئیتــر خودنوشــت: امــروز بافاصلــه 
ــر  ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــس از توصی پ
ــه روی  ــاجد ب ــایی مس ــرای بازگش ــی ب ــن راه یافت
مومنیــن مشــتاق بــا رعایــت دســتورالعمل های 
محکــم در شــب های قــدر،  تشــکیل جلســه دادیــم 
ــه  ــیدیم ک ــکار مناســبی رس ــه راه و خوشــبختانه ب
ــای  ــه دع ســریعا اعــام خواهــد شــد.امید اســت ک

ــد. ــان باش ــاکان همراهم ــن کم مؤمنی

زمان ثبت نام مجدد 
در کنکور سراسری ۹۹ اعالم شد

ــور از  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــخنگوی س س
فراهــم آمــدن امــکان مجــدد بــرای ثبت نــام متقاضیــان 

جــا مانــده از کنکــور سراســری 99 خبــر داد. 
آمیــزی  زریــن  فاطمــه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
اظهــار داشــت: داوطلبــان شــرکت در پذیــرش 
دوره هــای روزانــه، نوبــت دوم، مجــازی، نیمــه 
حضــوری، پردیــس هــای خودگــردان، دانشــگاه 
ــور و آزاد  ــام ن ــی، پی ــی و غیرانتفاع ــای غیردولت ه
ــام در  ــت ن ــه ثب ــق ب ــون موف ــه تاکن ــامی ک اس
ــازه  ــد، در ب ــده ان ــال 99 نش ــری س ــور سراس کنک
ــام نویســی  ــا ٣1 شــهریورماه امــکان ن ــی ۲۸ ت زمان

در ایــن آزمــون را دارنــد.
ــخ اعــام  وی خاطرنشــان کــرد: متقاضیــان در تاری
شــده بــا مراجعــه به ســامانه ســازمان ســنجش آموزش 
 www.sanjesh.org کشــور بــه نشــانی اینترنتــی
بــر اســاس اطاعیــه هــای درج شــده در ایــن پایــگاه، 

نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــخنگوی س س
ــق  ــن موف ــش از ای ــه پی ــی ک ــرد: داوطلبان ــد ک تاکی
بــه ثبــت نــام در آزمــون سراســری شــده انــد در ایــن 
ــرل  ــه مشــاهده و کنت ــام شــده نســبت ب ــان اع زم
اطاعــات، از امــکان ویرایــش برخــوردار مــی شــوند.

زریــن آمیــزی یــادآور شــد کــه مهلــت پیشــین 
ثبــت نــام در آزمــون سراســری ســال 99 یــک بــار 
ــار دیگــر در 1۲  در 16 تــا ۲۷ بهمــن مــاه و یــک ب

تــا 15 اســفندماه فعــال بــود.
ــین  ــای پیش ــت ه ــت: در مهل ــن گف وی همچنی
ــون و  ــک میلی ــری 99، ی ــور سراس ــام کنک ــت ن ثب

ــد. ــام کردن ــت ن ــر ثب ــزار و 14٣ نف ٣5۲ ه

جهش تولید نیازمند
 برخورد بی امان با قاچاق است

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
دســتگاه های  همــه  گفــت:  آذربایجــان  شــرقی 
مســئول بایــد نهایــت تــاش خــود را بــرای مقابلــه و 
مبــارزه بی امــان بــا ورود و عرضــه کاالهــای قاچــاق 
بــه بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای اصلــی تحقــق 

ــد.  ــه کار گیرن جهــش تولیــد ب
ــه  ــتگو در جلس ــار راس ــا، علی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــارت ب ــی و نظ ــزی، هماهنگ ــیون برنامه ری کمیس
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان، گفــت: جهــش 
ــان  ــی و گفتم ــزم عموم ــک ع ــه ی ــد ب ــد بای تولی
ــی  ــا همراه ــود و ب ــل ش ــه تبدی ــی در جامع همگان
ــعار  ــق ش ــرای تحق ــه ب ــف جامع ــای مختل بخش ه

ــم. ــاش کنی ــال ت س
ــن  ــد، اصلی تری ــش تولی ــه جه ــان این ک ــا بی وی ب
سیاســت و راهبــرد کشــور در شــرایط خــاص کنونــی 
ــی  ــح و اصول ــرای صحی ــرد: اج اســت، خاطرنشــان ک
ــر  ــاوه ب ــه، ع ــن زمین ــی در ای ــات تخصص تصمیم
شــکوفایی اقتصــادی در کشــور، می توانــد بسترســازی 
ــه  ــاق ب ــای قاچ ــش ورود کااله ــرای کاه ــبی ب مناس
ــه ســایر کشــورها باشــد. کشــور و قطــع وابســتگی ب

ــت،  ــازمان صنع ــدی س ــه ج ــتار توج وی خواس
معــدن و تجارتــت آذربایجــان شــرقی بــه جلوگیــری 
ــه و  ــه در جامع ــد شناس ــوالت فاق ــه محص از عرض
ســامان دهــی انبارهــای موجــود در اســتان همــراه 
بــا رعایــت فرآینــد ثبــت شــد و اظهــار کــرد: 
امیدواریــم بــا توجــه کافــی بــه ایــن موضــوع، شــاهد 
قطــع کامــل قاچــاق در اســتان و کشــور و تقویــت 

ــی باشــیم. هرچــه بیشــتر اقتصــاد مل
اســتانداری  انتظامــی  و  امنیتــی  کل  مدیــر 
ــان  ــه بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــرقی نی ــان ش آذربایج
ــا قاچــاق  ــارزه ب اقدامــات و دســتاوردهای ســتاد مب
کاال و ارز اســتان در ســال گذشــته پرداخــت و 
ــازار،  ــه در ب ــد شناس ــر کاالی فاق ــع ه ــت: توزی گف
قاچــاق محســوب می شــود و دســتگاه های مســئول 

ــد. ــورد کنن ــا آن برخ ــد ب بای

بیگدلی:
راه اندازی سامانه ملی فرزندخواندگی

 مانع از تحمیل بار مالی به دولت می شود

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس، راه انــدازی ســامانه ملــی 
فرزندخواندگــی را عاملــی بــرای تســهیل رونــد واگــذاری کودکانــی کــه 
ــه  ــی ناشــی از آن ب ــار مال در بهزیســتی نگهــداری می شــوند و کاهــش ب

ــت.  ــت دانس دول
بــه گــزارش خانــه ملــت، احمدبیگدلــی در مــورد تاثیــر ســامانه ملــی 
ــه تازگــی توســط معــاون اول  فرزندخواندگــی ســازمان بهزیســتی کــه ب
ــن ســامانه  ــدازی ای ــت: راه ان ــی شــده اســت، گف ــور رونمای رئیــس جمه
باعــث تســهیل رونــد واگــذاری کودکانــی می شــود کــه ســازمان 
ــداری  ــر نگه ــوی دیگ ــده دارد، از س ــا را برعه ــتی آنه ــتی سرپرس بهزیس
ــه  ــراه دارد و چنانچ ــه هم ــت ب ــرای دول ــی را ب ــار مال ــودکان ب ــن ک ای
ــرای  ــع الزم ب ــن مناب ــرای تامی کمک هــای مردمــی نباشــد، بهزیســتی ب

ــود. ــه می ش ــدی مواج ــکات ج ــا مش ــش ب ــن بخ ای

سامانه ملی فرزندخواندگی آمار دقیقی از کودکان 
بی سرپرست را ارائه می دهد 

نماینــده مــردم خدابنــده در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
ــازمان  ــی س ــی فرزندخواندگ ــامانه مل ــدازی س ــه راه ان ــی ک ــایر مزایای س
بهزیســتی بــه همــراه دارد، ادامــه داد: ایجــاد این ســامانه زمینه دسترســی 
افــرادی کــه بــه برعهــده گرفتــن سرپرســتی ایــن کــودکان تمایــل دارنــد 
ــن کــودکان شــده و  ــن باعــث ســاماندهی ای ــد، همچنی را فراهــم می کن

ــر می ســازد. ــا را امکانپذی ــار دقیقــی از آنه ــه آم دســتیابی ب
ــد  ــران مجــرد می توانن ــون دخت ــادآوری اینکــه براســاس قان ــا ی وی ب
ــن  ــب ای ــان معای ــا بی ــد ب ــده بگیرن ــودکان را برعه ــن ک ــتی ای سرپرس
ــت  ــری در جه ــل موث ــامانه عام ــن س ــاد ای ــرد: ایج ــح ک ــم، تصری تصمی
بررســی بیشــتر تقاضاهــا بــرای برعهــده گرفتــن سرپرســتی ایــن کــودکان 
ــراد واجــد  ــه لیســت اف ــران مجــرد ب ــردن دخت ــه ک ــا اضاف می شــود، ام
ــار  ــش آم ــت کاه ــی در جه ــده عامل ــتن فرزندخوان ــرای داش ــرایط ب ش

ــود. ــد ب ازدواج خواه
ــادآور شــد: ایجــاد شــرایط  ــم ی ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
دریافــت فرزندخوانــده بــرای دختــران مجــردی کــه از اســتقال مالی الزم 
جهــت نگهــداری از ایــن کــودکان برخــوردار هســتند باعــث تامیــن نیــاز 
عاطفــی آنهــا شــده و رغبــت بــه ازدواج را در آنهــا از بیــن بــرده و ارزش 

ــرد. ــه حاشــیه می ب ــواده را ب تشــکیل خان
ــد کــرد:  عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی تاکی
ــرادی  ــا اف ــه تنه ــود ک ــاح ش ــه ای اص ــه گون ــد ب ــون بای ــون قان هم اکن
ــده اند  ــد نش ــب فرزن ــان صاح ــال ها از ازدواجش ــت س ــد از گذش ــه بع ک
ــتی  ــان سرپرس ــار فرزندانش ــه در کن ــد ک ــای دارای فرزن ــا خانواده ه و ی
ــامانه  ــن س ــد در ای ــد بتوانن ــده می گیرن ــودکان را برعه ــن ک ــی از ای یک

ــد. ــام کنن ثبت ن

2 هزار و 300 کیلوگرم فرآورده خام دامی
 در تبریز معدوم شد

مدیـــرکل دامپزشـــکی آذربایجان شـــرقی گفـــت: از ابتـــدای ســـال 
ـــی  ـــام دام ـــرآورده  خ ـــواع ف ـــرم ان ـــزار و ٣۰۰ کیلوگ ـــون ۲ ه ـــاری تاکن ج

ـــد.  ـــدوم ش ـــز مع ـــتان تبری ـــرف در شهرس ـــل مص غیرقاب
ــا  ــو بـ ــت و گـ ــداد در گفـ ــین بهـ ــا، امیرحسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
خبرنـــگاران بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن میـــزان فـــرآورده خـــام دامـــی 
غیربهداشـــتی در بازدیـــد از مراکـــز کشـــف، ضبـــط و معـــدوم شـــده 
ـــر  ـــف از نظ ـــی متخل ـــد قصاب ـــه واح ـــدت س ـــن م ـــزود: در ای ـــت، اف اس
بهداشـــتی نیـــز بـــه دلیـــل توجـــه نکـــردن بـــه تذکـــرات مامـــوران 
ـــازمان  ـــتی س ـــن بهداش ـــردن موازی ـــت نک ـــکی و رعای ـــتی دامپزش بهداش

دامپزشـــکی کشـــور پلمـــب شـــده اســـت.
وی یـــادآوری کـــرد: در راســـتای برخـــورد بـــا افـــرادی کـــه بـــه 
صـــورت غیرمجـــاز و غیربهداشـــتی اقـــدام بـــه کشـــتار دام و عرضـــه 
ـــاده  ـــیر ج ـــز و در مس ـــراف تبری ـــرا در اط ـــک کاروانس ـــد، ی ـــی کنن آن م
ــدور  ــس از صـ ــاز دام پـ ــتار غیرمجـ ــت کشـ ــه علـ ــز بـ ــپیران نیـ اسـ
ـــی  ـــی معرف ـــع قضای ـــه مراج ـــده، ب ـــکیل پرون ـــی و تش ـــای کتب اخطاره

و پلمـــب شـــد.
تخلفـــات  گفـــت:  آذربایجان شـــرقی  دامپزشـــکی  مدیـــرکل   
ـــی از  ـــام دام ـــای خ ـــرآورده ه ـــع ف ـــد و توزی ـــه تولی ـــتی در زمین بهداش
ـــی  ـــتان مخف ـــکی اس ـــتی اداره کل دامپزش ـــارت بهداش ـــوران نظ ـــد مام دی
ـــخصی،  ـــع ش ـــن مناف ـــر تامی ـــه خاط ـــه ب ـــرادی ک ـــا اف ـــد و ب ـــی مان نم
ســـامت مـــردم را بـــه مخاطـــره مـــی اندازنـــد، بـــا جدیـــت و بـــدون 

اغمـــاض بـــه صـــورت قانونـــی برخـــورد مـــی شـــود.
ـــتی  ـــدارهای بهداش ـــه هش ـــل ب ـــا عم ـــا ب ـــت ت ـــردم خواس ـــداد از م به
ـــه  ـــز عرض ـــی را از مراک ـــام دام ـــای خ ـــرآورده ه ـــکی، گوشـــت و ف دامپزش
معتبـــر تهیـــه و در هنـــگام خریـــد بـــه مهـــر دامپزشـــکی و برچســـب 

ـــد. ـــه کنن ـــه دام توج ـــر روی الش ـــده ب ـــب ش نص
ــد و  ــخ تولیـ ــه تاریـ ــردم بـ ــه مـ ــزوم توجـ ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
انقضـــای درج شـــده بـــر روی بســـته بنـــدی مـــرغ و تخـــم مـــرغ، 
یـــادآوری کـــرد: مـــردم در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه تخلـــف 
بهداشـــتی مـــی تواننـــد مراتـــب را از طریـــق شـــماره تلفـــن 151۲ 
ـــن اداره  ـــان ای ـــه کارشناس ـــی 5۰۰۰4۰۰۷۷99 ب ـــامانه پیامک ـــا س و ی
کل اطـــاع دهنـــد تـــا در اســـرع وقـــت بـــا متخلفـــان برخـــورد الزم 

انجـــام شـــود.

در  کشــور  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
واکنــش بــه گــزارش دفتــر مطالعــات اجتماعــی 
ــر در  ــاره تغیی مرکــز پژوهش هــای مجلــس درب
مصوبــه دورکاری کارکنــان، بــا بیــان اینکــه ایــن 
تغییــر قبــا تهیــه، تصویــب و اباغ شــده اســت، 
اعــام داشــت: تمامــی تصمیم هــای اتخاذ شــده 
ــتاد  ــات س ــام اداری در جلس ــا نظ ــاط ب در ارتب
ملــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، بــا پیشــنهاد و 

مشــارکت ایــن ســازمان بــوده اســت. 
بـه گـزارش ایرنـا، دفتـر مطالعـات اجتماعی 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی 
کـه  گزارشـی  در  اردیبهشـت ماه  چهاردهـم 
همانـروز در خبرگـزاری ایرنا با عنوان »سـازمان 
اسـتخدامی مصوبـه ای برای حضـور کارکنان در 
شـرایط کرونا تنظیم کند«، پیشـنهاد کرده بود: 
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور متناسب با 
بـه  را  قواعـد جدیـدی  فعلـی  بحـران  شـرایط 
 منظـور اجرایی کـردن مصوبه سـتاد ملی مقابله 
بـا کرونـا مبنـی  بـر حضـور یک سـوم و دوسـوم 

کارکنـان تنظیـم کند.«
در بخشـی از این گزارش آمده اسـت: »سـاز 
وکارهـای پیشـنهادی ایـن سـازمان در اجـرای 
مصوبـات سـتاد بعضـاً با اشـکاالتی همـراه بوده 
مذکـور  سـازمان  راهـکار  مثـال  بـرای  اسـت. 
در رابطـه بـا مصوبـات سـتاد پیرامـون حضـور 
یک سـوم یـا دوسـوم کارکنـان دولـت در محـل 

دسـتگاه های  کـردن  مکلـف  دورکاری،  و  کار 
اجرایـی به اجـرای آیین نامـه دورکاری کارکنان 
)کار در خانـه( اسـت کـه پیـش از این در سـال 

1٣۸9 بـه تصویـب رسـیده اسـت.«
دفتـر مطالعـات اجتماعـی مرکـز پژوهش ها 
افـزود: »ایـن اقـدام در شـرایطی صـورت گرفته 
کـه اجرایـی شـدن دقیق ایـن مصوبـه در همان 
سـال های اولیـه تصویـب، بنـا به دالیـل متعـدد 
همچـون فراهـم نبـودن الزامـات و مقدمات آن 
بـا تردیـد مواجه شـد و اجـرای آن متوقف شـد. 
حتـی پس از کنـار گذاشـتن آیین نامـه مذکور، 
عـزم و اراده ای جهت اصـاح و ارتقای آیین نامه 
و یـا پیش بینـی سـاز وکاری جدیـد بـرای ایـن 
منظـور از ناحیـه دولت ماحظه نشـده اسـت.«

ایــن گــزارش بــا تاکیــد بــر اینکــه »مصوبــه 
ــردن  ــی ک ــرای اجرای ــت الزم ب ــور ظرفی مذک
مصوبــات ســتاد مبنی بــر حضــور یک ســوم 
ــدارد«  ــزل را ن ــان در من ــوم کارکن ــا دوس و ی
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه نامعلــوم بــودن 
زمــان پایــان ایــن بیمــاری، ممکــن اســت 
ضــرورت حضــور کارکنــان در منــزل و دورکاری 

ــد. ــا اســتمرار یاب آنه
پژوهـش  مرکـز  اجتماعـی  مطالعـات  دفتـر 
 هـای مجلـس پیشـنهاد کـرد: سـازمان اداری و 
اسـتخدامی کشـور متناسـب بـا شـرایط بحـران 
را  جدیـدی  قواعـد  و  مناسـب  تدابیـر  فعلـی 
به منظـور اجرایـی کـردن مصوبـه سـتاد مبنی بـر 
حضـور یک سـوم و دوسـوم کارکنـان و یـا سـایر 

سـناریوهای پیشـنهادی تنظیـم کنـد کـه ضمن 
حفـظ کیفیـت خدمت رسـانی دولـت، سـامت 
کارکنـان نیـز تضمیـن شـود. ایـن قواعـد جدیـد 
 بایـد سـاز وکارهایـی را بـرای دورکاری تمام وقـت 
و پاره وقـت کارکنـان پیش بینـی کنـد. دورکاری 
بایـد به صـورت تناوبی و حضـور یـک روزه، دوروزه 
و یـا سـه روزه و... کارکنان با توجه بـه ویژگی های 
سـاز  اسـت  بهتـر  همچنیـن  باشـد.  فعالیـت 
وکارهایـی درخصوص چگونگـی پرداخت حقوق و 
مزایا متناسـب با شـرایط فعلی پیش بینی شـود.«

در جوابیه  سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور 
بـه ایـن گـزارش، کـه روز دوشـنبه نسـخه ای از 
آن بـه ایرنـا ارسـال شـده، آمـده اسـت: »صـرف 
نظـر از اینکـه تمامـی تصمیم هـای اتخـاذ شـده 
در ارتبـاط بـا نظام اداری در جلسـات سـتاد ملی 
مبـارزه با ویروس کرونا، با پیشـنهاد و مشـارکت 
ایـن سـازمان بـوده و همچنین بـه منظور محقق 
شـدن پیشـنهاد ارائـه شـده در پاراگـراف آخـر 
خبـر در خصـوص تغییـر در مصوبـه مربـوط بـه 
دورکاری نیـز قبـا توسـط ایـن سـازمان تهیـه، 

تصویـب و اباغ شـده اسـت.«
ــد:  ــادآور ش ــتخدامی ی ــازمان اداری و اس س
»ایــن ســازمان از پیشــنهادهای اجرایــی مرکــز 
ــرای  پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی ب
اســتفاده در تصمیــم گیــری هــای آتــی در ایــن 

زمینــه، اســتقبال مــی کنــد.«

رئیـس سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز گفـت: بـا 
تصویـب اصـاح قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، مبـارزه بـا 
پدیـده قاچـاق در کشـور بـه صـورت علمـی دنبـال خواهـد شـد. 
بـه گـزارش تسـنیم، علـی مویـدی خـرم آبـادی بـا اشـاره به 
تصویـب الیحـه اصـاح قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز با 59 
مـاده در جلسـه مجلس شـورای اسـامی گفت: بـا تصویب اصاح 
قانـون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جلسـه دیروز مجلس شـورای 
اسـامی، ضمـن حمایـت از امنیـت تجـارت و تولیـد، مبـارزه بـا 

پدیـده قاچـاق در کشـور بصـورت علمـی دنبال خواهد شـد.
رئیـس سـتاد مرکـزی مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز افزود: شـاه 
بیـت ایـن قانـون ایـن اسـت کـه از ایـن پـس، در امـر مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز بصـورت علمـی به کشـف جـرم پرداخته خواهد 
شـد و از اقدامـات و برخورد هـای سـنتی و سـلیقه ای دسـتگاه ها 
کـه منجـر بـه افزایـش هزینه های نظـام، مـردم و بازرگانان شـده 

بـود، جلوگیری می شـود.
وی اضافـه کـرد: ایـن قانون کـه تکمیل کننده خا هـای قانون 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز مصـوب سـال 1٣9۲ مجلس شـورای 

اسـامی اسـت، می توانـد ارتقـای امنیت تجـارت، اقتصـاد و تولید 
کشـور را به دنبال داشـته باشـد.

بـه گفتـه رئیـس سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، بر اسـاس 
ایـن قانـون، دسـتگاه های مسـئول اعام آمـار قاچاق، احصا شـده 

انـد و دسـتگاه های دیگـر حـق اعام آمـار قاچـاق را ندارند.
مویـدی با اشـاره به شـعار جهش تولید امسـال تاکیـد کرد: از 
دیـد مـا یکـی از الزامات مهـم تحقق این شـعار، مبارزه بـا قاچاق 

اسـت و ایـن امـر، بسـتر را بـرای مبـارزه علمـی و همـه جانبـه با 
پدیـده قاچاق در سـطح کشـور فراهـم خواهد کرد.

شـورای  مجلـس  امـروز  مصوبـه  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  وی 
از  بخشـی  کـه  دسـتگاه هایی  مختلـف  سـامانه های  اسـامی، 
بایـد  می کننـد  راهبـری  و  هدایـت  را  کشـور  تولیـد  و  تجـارت 
پاسـخگوی نیاز هـای اطاعاتـی سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق باشـند 
و بـا توجـه بـه اینکـه بـرای اتصـال سـامانه ها بـه یکدیگـر در دو 
سـال گذشـته اقدامات بسـیار خوبی در کشـور انجام شـده است، 
امیدواریـم تـا یـک مـاه دیگر عملکـرد همـه دسـتگاه ها در جهت 
تکمیـل و اتصـال سـامانه ها کـه حرکـت بسـیار مهم اقتصـادی و 

تجـاری اسـت را بـه اطـاع عمـوم مـردم برسـانیم.
رئیـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز با تجلیـل از حرکت 
انقابـی دیـروز مجلـس شـورای اسـامی در تصویـب ایـن الیحه 
بعـد از ۷ سـال معطلـی در دو دوره اخیـر مجلـس، تاکیـد کـرد: 
امیدواریـم بـزودی بـا تایید ایـن قانون در شـورای نگهبـان قانون 
اساسـی و ابـاغ آن توسـط رئیـس جمهور، شـاهد اجرایی شـدن 

ایـن قانون باشـیم.

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــالی در  ــداوم خشکس ــه ت ــه ب ــا توج ــت: ب ــرقی گف آذربایجان ش
ــی  ــژه نواح ــه وی ــه ب ــی منطق ــیمای زراع ــت س ــتان و حرک اس
دریاچــه ارومیــه بــه ســمت رویــش گیاهــان خــودرو و پوشــش 

ــت.  ــتر اس ــرورش ش ــتعد پ ــق مس ــن مناط ــر، ای ــی فقی گیاه
ــا  ــو ب ــت  و گ ــریفیان، در گف ــب ش ــا، حبی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه تغییــرات اقلیمــی اســتان، افــزود: در  ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
ایــن راســتا حیوانــات چراکننــده منطقــه نیــز بایــد تغییــر کننــد 
ــر اثــر خشکســالی در حــوزه  و پوشــش گیاهــی متفاوتــی کــه ب
ــایر نواحــی ایجــاد می شــود، مناســب  ــا س ــه و ی دریاچــه ارومی

ــه شــترها اســت. تغذی
ــک  ــتر ت ــزار و ۷۰۰ ش ــک ه ــرورش ی ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــه ی روی ــار داشــت: شــترها از علوف کوهــان در اســتان، اظه
یافتــه در مراتــع کــه بــه عنــوان علــف هــرز مهاجــم و نامطلــوب 
ــه  ــه صــورت هــرس تغذی ــات محســوب می شــود، ب ــرای حیوان ب

ــود. ــدا نمی ش ــاک ج ــان از خ ــه گیاه ــد و ریش می کنن
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
در  عمدتـا  اسـتان  شـترهای  اکنـون  گفـت:  آذربایجان شـرقی 
شهرسـتان های تبریـز، اسـکو، کلیبـر، میانـه و هریـس مسـتقر 
پـرورش مـی یابنـد و حمایت هـای الزم از طریـق صـدور پروانـه 
و تخصیـص نهـاده و تسـهیات بـه ایـن واحدهـا انجام می  شـود.

شـریفیان، بـا بیـان اینکـه پرورش شـتر در اسـتان بـه صورت 
صنعتـی نبـوده و شـترها بـه شـکل روسـتایی و آزاد در مراتع چرا 
می کننـد، ادامـه داد: شـترهای دوکوهـان بـه خصـوص نـوع نـر 
آن از نظـر جثـه و وزن بـر شـتر تـک کوهـان برتـری دارنـد و 
در سـال های گذشـته نیـز ۲ شـتر دوکوهـان نـر از منطقـه مغان 
اردبیـل بـه شـترداران اسـتان تحویـل شـد کـه بهـره بـرداران 

نتوانسـتند از آن هـا مراقبـت و نگهـداری کننـد.
ــورت  ــه ص ــه ب ــترهای دوکوهان ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــین  ــق عشایرنش ــد و مناط ــه، مرن ــتان میان ــدود در شهرس مح

نگهــداری می شــوند، یــادآوری کــرد: اســتقبال دامــداران از 
پــرورش شــتر دوکوهــان و مســتعد بــودن منطقــه موجــب شــده 
ــه  ــری و منطق ــاط کوی ــی از نق ــرداران شــترها را حت ــا بهــره ب ت

ــد. ــال دهن ــق انتق ــن مناط ــه ای ــرورش ب ــرای پ ــان ب مغ
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
آذربایجان شـرقی گفـت: با دو رگ گیری شـترهای دوکوهان و تک 
کوهـان مـی توان شـترهایی سـطح بـاال از لحـاظ وزنـی و راندمان 
عملکـرد پـرورش داد تـا صرفه اقتصادی باالیی نیز داشـته باشـند.

شــریفیان، افــزود: گوشــت و شــیر شــتر مــورد اســتفاده قــرار 
ــوم  ــاد مرس ــتان زی ــت آن در اس ــرف گوش ــی مص ــرد ول می گی
نبــوده امــا در مناطــق حاشــیه کویــر بــازار خوبــی دارد و 
ــرد. ــع نیــز ســود ب ــوان از شــترها در راســتای اصــاح مرات می ت

وی اظهـار داشـت: اکنـون صـادرات رسـمی شـتر از اسـتان 
انجـام نمـی شـود امـا ممکـن اسـت بـه صـورت غیررسـمی و 

محـدود توسـط اشـخاص بـه شـکل خصوصـی صـادر شـود.

پاسخ سازمان اداری و استخدامی به مرکز پژوهش های مجلس:

تغییر در مصوبه دورکاری قبال تهیه، تصویب و ابالغ شده است

تصویب قانون ضدقاچاق پس از 7 سال معطلی 

مناطق حاشیه دریاچه ارومیه مستعد پرورش شتر است

ــه  ــز ب ــت: انتخــاب تبری ــز گف شــهردار تبری
عنــوان الگــوی شــهرهای ایــران بــر اســاس ســه 
شــاخصه مهــم »شــهر بــدون متکــدی«، »شــهر 
تمیــز« و »شــهر بــدون معتــاد متجاهــر« 
صــورت گرفتــه اســت کــه بــه جــرأت می تــوان 
گفــت شــهروندان تبریــزی در هــر ســه مــورد 

ــد.  ــژه ای دارن ــی وی ــوق نقش آفرین ف
ــر در  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
بخــش شــبانگاهی خبــری شــبکه ســهند بــا اعام 
مطلــب فــوق افــزود: جــای خوشــحالی اســت کــه 
کانشــهر تبریــز از طرف ریاســت محتــرم جمهوری 
ــی  ــرای دیگــر شــهرها معرف ــی ب ــوان الگوی ــه عن ب
شــده اســت کــه ســه شــاخصه مهــم »شــهر بــدون 
متکــدی«، »شــهر تمیــز« و »شــهر بــدون معتــاد 

ــته اند. ــش داش ــی نق ــن معرف ــر«   در ای متجاه
او بـا اشـاره بـه مقولـه تبریـز بـدون گـدا و 
اهمیـت ایـن موضـوع نـزد شـهروندان تبریـزی 
اظهـار داشـت: بحـث تبریز بدون گدا که سـابقه 
آن بـه هفتـاد، هشـتاد سـال گذشـته می رسـد، 
نشـأت گرفتـه از فرهنـگ واالی تبریـز و بر پایه 
اعتقـادات و باورهـای مردم شـکل گرفته اسـت 
کـه تـاش شـده هیـچ شـهروند تبریـزی، سـر 
گرسـنه بـر بالیـن نگذاشـته و مسـتأصل نماند.

شـهردار تبریـز بـا اشـاره بـه نقـش نهادهـای 
ایـن حـوزه  حمایتـی و عملکـرد شـهرداری در 
تمـام  متعـددی  خیریه هـای  کـرد:  خاطرنشـان 
تاششـان این اسـت که نیازمندی در معابر شـهر 

نشـود. دیده 
او تصریـح کـرد که شـهرداری تبریـز نیز در 
ایـن راسـتا بـا همـکاری مؤسسـه های خیریـه و 

نیـروی انتطامـی تـاش دارد تـا ایـن موضـوع 
فـرد  هیـچ  و  یابـد  ادامـه  تبریـز  در  کمـاکان 

متکـدی در سـطح شـهر دیـده نشـود.
او ادامـه داد: برخی اوقات مشـاهده می کنیم 
که متکدیانی از سـایر اسـتان ها در سـطح شـهر 
دیـده می شـوند کـه آنهـا را جمـع آوری و بـه 

اسـتان خودشـان بدرقـه می کنیم.
مـردم  واالی  فرهنـگ  باهـر  شـهین  ایـرج 
تبریـز را در امر امداد و دسـتگیری از محرومین 
جامعـه مؤثـر دانسـته و تأکید کرد: بیـش از هر 
جمـع آوری  در  تبریـز  مـردم  فرهنـگ  چیـزی 
متکدیـان و حمایـت از مسـتمندان شـهر نقش 
داشـته اسـت که اخیرا هم در راسـتای فرمایش 
مقـام معظـم رهبـری و پیگیـری امـام جمعـه 
تبریـز در مـورد رزمایـش مومنانـه، مـردم تبریز 
بـه صـورت قـوی و ویـژه پـای کار آمدنـد و بـا 
همیـاری و مشـارکت عمومـی در ایـن رزمایش 

نتیجـه مثبتـی گرفتیم.

مجدانـه  پیگیری هـای  از  تقدیـر  ضمـن  او 
اسـتاندار در بحث جمع آوری معتـادان متجاهر، 
خاطرنشـان کـرد: در بحـث مرکـز مـاده 16 و 
تبریـز  در  نمونـه  شـکل  بـه  کـه  مجموعـه ای 
تشـکیل یافته اسـت، معتادانی که ما شناسـایی 
کردیـم و یـا خانواده هایشـان معرفـی می کنند، 
بـا همـکاری علوم پزشـکی و بهزیسـتی اسـتان 
مـورد تـرک قـرار گرفتـه و نگهداری می شـوند.

شــهردار تبریــز اضافــه کــرد: هزینه هــای 
جــاری ایــن مرکــز را کــه شــامل هزینــه غــذا و 
ــد  ــداری اســت، شــهرداری پرداخــت می کن نگه
ــورد  ــن م ــا در ای ــام مجموعه ه ــه تم ــه البت ک

ــد. ــم داده ان ــت ه ــت در دس دس
او بـا اشـاره بـه اشـتغالزایی و بهره منـدی از 
تولیـدات کارگاهی این مراکـز نیز گفت: در کنار 
بحـث تـرک مـواد مخدر، فضـای کار و اشـتغال 
را نیـز در آنجـا ایجـاد کردیـم کـه امـروز در آن 
قالیبافـی،  چـون  متعـددی  کارگاه هـای  مرکـز 

نجـاری، فلـزکاری و فعالیت هـای دیگـری نیـز 
در آنجـا ایجاد شـده اسـت کـه فعال هسـتند و 
مـا نیـز در مبلمـان شـهری از ظرفیـت تولیدی 
ایـن مجموعـه اسـتفاده می کنیـم کـه بـه نوعی 

حمایـت از آن مجموعـه به شـمار مـی رود.
ایرج شـهین باهر شـهر بـدون گـدا را ویژگی 
شـاخص تبریـز معرفـی کـرده و اظهـار داشـت: 
یـک  واقـع  در  متجاهـر،  معتـاد  بـدون  شـهر 
ویژگـی شـاخص برای تبریز اسـت کـه حتی در 
توسـعه یافته ترین و پیشـرفته ترین شـهرها نیـز 
ایـن پدیـده وجـود دارد ولـی در تبریـز با تاش 
جمعـی این مسـئله را حل کـرده  و تاش داریم 

تـا این امـر همچنـان ادامـه یابد.
ــا اشــاره بــه انتخــاب تبریــز بــه عنــوان  او ب
زیباتریــن شــهر ایــران نیــز یــادآورد شــد: 
ــه  ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــز چن ــهر تبری کانش
ــور  ــهر کش ــن ش ــن و پاکتری ــوان تمیزتری عن
ــاش  ــتای ت ــر در راس ــن ام ــده و ای ــرح ش مط
پاکبانــان زحمتکــش اســت کــه صبــح تــا شــب 
در ســطح شــهر فعالیــت دارنــد و تــاش مــا نیز 
ایــن اســت کــه شــهر همچنــان تمیــز و زیبــا 
ــروز شــاهد  ــر از دی ــد و هــر روز بهت باقــی بمان

ــیم. ــهر باش ــزی ش ــی و تمی زیبای
کـه  همانطـور  داد:  ادامـه  تبریـز  شـهردار 
شـهروندان عزیـز شـاهد هسـتند امسـال نیـز 
ندادیـم  اجـازه  علی رغـم بحـث شـیوع کرونـا، 
کـه زیبایی شـهر تحت شـعاع این بیمـاری قرار 
بگیـرد و بـا گلـکاری حجیـم در سـطح مناطق، 
زیبایـی شـهر را حفـظ کردیـم کـه ایـن رونـد 

می یابـد. ادامـه  همچنـان 

شهردار تبریز در اخبار شبانگاهی شبکه سهند مطرح کرد:

شهر بدون گدا ریشه در باورها و اعتقادات تبریزی ها دارد

کاریکاتور

 نگران پیک دوباره کرونا هستیم

منبع: تسنیم

تـغییر  نــام
 بدین وسیله به اطالع 

مي رساند انتشارات فن افزار 
به مدیرمسئولی

 نقي ابراهیمی سنائي 
به شماره پروانه نشر 1022

به اسم کارآفرینان فرهیخته 
جهان تغییرنام داده شد.



روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 727 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

کیک لواشک

مواد الزم:
ذغال لخته                                                 ۲۰۰ گرم
آلو بخارا                                              ۲۰۰ گرم
آلبالو تازه                                             4۰۰ گرم
آلوچه، آلو وحشی، آلو جنگلی                      ۲۰۰ گرم

لواشک )زرشک و انار(                       چند برگ 
رب آلوچه                                       به مقدار الزم

 
طرز تهیه: 
مرحله اول: طرز تهیه لواشک

1- میـوه هـای دلخـواه تـان، ماننـد هلـو، آلـو، 
سـیب، شـلیل و زردآلو را بشورید. )بسـته به ذائقه 
تـان مـی توانید از یک نـوع میوه و بـا ترکیب همه 

ی آن هـا با هـم اسـتفاده کنید.(
۲- میـوه هـا را داخـل قابلمه ریختـه و با مقدار 
مناسـبی آب روی حـرارت قـرار دهیـد تـا زمانـی 

کـه نرم شـوند.
٣- حـدود ٣۰ دقیقـه بعـد از جوشـیدن میـوه 
هـا، کمی از آن ها بچشـید. کمی نمک و 1 قاشـق 
مرباخـوری روغـن جامـد بـه آن هـا اضافـه کنیـد. 
اگـر مـی خواهیـد لواشـک طعـم ملسـی داشـته 

باشـد، کمـی شـکر بـه آن اضافـه کنید.
4- بعـد از آن کـه میـوه هـا کامـا نـرم و لـه 
شـدند، آن هـا را از روی حـرارت برداریـد و اجـازه 

دهیـد تـا کامـا خنک شـوند.
5- میـوه هـا را از صافـی رد کنید تا پوسـت آن 
هـا جـدا شـده و مایع یکدسـت و غلیظـی از آن ها 

به دسـت آید.
6- روی سـینی را بـا نایلـون یا سـلفون بپوشـانید 
و آن را بـا کمـی روغـن چـرب کنید تا وقتی لواشـک 
ها خشـک شـدند، راحت از سـینی نایلون جدا شوند.

۷- الیـه ای نـازک از لواشـک ها را روی سـینی 
بریزیـد و آن را در تمـام قسـمت هـای سـینی بـه 

طـور یکسـان و یکنواخـت پهـن کنید.
تـا  دهیـد  قـرار  آفتـاب  مقابـل  را  سـینی   -۸

شـوند. خشـک  هـا  لواشـک 
 مرحله دوم: طرز تهیه کیک لواشک

1- زغـال لختـه، آلبالـو و آلوها را داخـل قابلمه 
بریزیـد. آن را روش حـرارت مایـم قـرار دهیـد تا 
بپـزد و بـه شـکل پـوره درآیـد. )این پوره بـه دلیل 
ترکیـب ایـن مـواد تـرش و شـیرین، طعـم ملـس 

داشـت.( خواهد 
۲- بعـد از آن کـه میـوه هـا نـرم و لـه شـدند، 
آن هـا را از روی حـرارت برداریـد و اجـازه دهید تا 

کامـا خنک شـوند.
٣- قالـب مورد نظـر خود را انتخـاب کنید. این 
قالـب مـی توانـد قالب گـرد سـاده و یا قالـب قلب 

باشد.
4- ۲ عـدد از ورقـه های لواشـک را کـه از قبل 
آمـاده کردیـد، به انـدازه ی ته قالب ببریـد. به این 
صـورت کـه قالب را روی لواشـک ها گذاشـته و به 
انـدازه ی آن بـرش دهیـد. یکـی از لواشـک هـای 

بـرش زده شـده را تـه قالب قـرار دهید.
5- چنـد برگـه از لواشـک را بـه انـدازه ی دور 
قالـب و بـه انـدازه ی ارتفاع آن بـرش دهید. آن ها 

را دور تـا روی قالـب بگذارید.
6- بـا اسـتفاده از قلمـو، کمـی رب آلوچـه بـه 
لبـه هـا و ته ظـرف کـه لواشـک گذاشـتیم بمالید 

تـا مـواد بـه آن ها بچسـبند.
قالـب  تـه  را  میـوه  ی  پـوره  از  مقـداری   -۷
بریزیـد. سـپس روی آن را بـا لواشـک هـای خـرد 
شـده بپوشـانید. مـی توانیـد مقـداری رب آلوچـه 

نیـز بـه ایـن مـواد اضافـه کنیـد.
۸- مجـددا ایـن الیـه هـا از مـواد را روی هم به 
صـورت الیـه الیه روی هم بریزید تا قالب پر شـود.

9- در مرحلـه ی آخر، لواشـکی را کـه آن را به 
سـایز قالـب برش زده ایـد به عنوان الیـه ی نهایی 
روی مـواد قـرار دهیـد. مـی توانیـد از چنـد خال 

دنـدان بـرای نگه داشـتن الیه اسـتفاده کنید.
سـاعت  چنـد  را  لواشـک  کیـک  قالـب    -1۰

بگیـرد. فـرم  تـا  قـرار دهیـد  داخـل یخچـال 
11- پس از فرم گرفتن کیک لواشـک و سـفت 

شـدن آن، قالب را از کیک لواشـک جدا کنید.
1۲- روی الیـه ی آخـر مجـددا بـا قلمـو کمی 
رب آلوچـه بمالیـد و آن را بـه دلخـواه بـا لواشـک، 

آلـو و آلوچـه تزییـن کنید.
 

نکات کلیدی
- اگـر فرصت درسـت کردن لواشـک خانگی را 
نداریـد مـی  توانید از لواشـک آمـاده در طعم های 

دلخـواه تان اسـتفاده کنید.
شـما  سـلیقه  بـه  لواشـک  کیـک  تزییـن   -
بسـتگی دارد. مـی توانیـد برگه های لواشـک را به 
صـورت نـواری بـرش زده و آن هـا را رول کنیـد و 

روی کیـک قـرار دهیـد.
- اسـتفاده از انـواع قالـب بـرش مـی توانـد بـه 

شـما بـرای تزییـن کیـک لواشـک کمـک کند. 
- رب آلوچـه نـه تنهـا طعـم کیـک لواشـک را 
تـرش تـر مـی کنـد، بلکـه ظاهر کیـک را بـراق و 

جـذاب تـر مـی کند.
کیـک  کـردن  درسـت  بـرای  اسـت  بهتـر   -
لواشـک از قالـب هـای کمربنـدی اسـتفاده کنیـد 
تـا بتوانیـد بـه راحتـی کیـک لواشـک را از داخـل 

آن خـارج کنیـد.
- بهتـر اسـت بـرای تزییـن کیـک لواشـک بـا 
لواشـک، از انـواع مختلـف آن با رنگ هـای متفاوت 
اسـتفاده کنیـد تـا روی کیک جلوه داشـته باشـند. 
لواشـک زرشـک، لواشـک انـار، لواشـک کیـوی و 
لواشـک پرتقـال هـر کـدام رنـگ متفاوتـی دارند و 
مـی تـوان از آن ها برای تزیین کیک اسـتفاده کرد.
منبع: ایران کوک

برای دانشگاه فرهنگیان و رجایی؛
جزئیات معرفی شدگان تکمیل ظرفیت 

کنکور ۹8 منتشر شد

سـخنگوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور از انتشـار اطاعیـه سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور درباره اعام زمـان و محل انجـام مصاحبه اختصاصی 
و بررسـی صاحیت هـای عمومـی از معرفی شـدگان بومـی برخی اسـتان ها در 
رشـته های تحصیلـی پردیس های دانشـگاه فرهنگیـان و دانشـگاه تربیت دبیر 
شـهیدرجایی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سـال 1٣9۸ خبر داد. 
ــب  ــن مطل ــان ای ــزی ضمــن بی ــزارش ایســنا، فاطمــه زرین آمی ــه گ ب
اظهــار کــرد: اطاعیــه ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور دربــاره اعــام 
ــای  ــی صاحیت ه ــی و بررس ــه اختصاص ــام مصاحب ــل انج ــان و مح زم
ــهر،  ــرز، بوش ــام، الب ــتان های ای ــی اس ــدگان بوم ــی از معرفی ش عموم
ــی  ــته های تحصیل ــتان در رش ــتان و خوزس ــتان و بلوچس ــران، سیس ته
پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیــان و دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهیدرجایی 
در مرحلــه تکمیــل ظرفیــت آزمــون سراســری ســال 1٣9۸ منتشــر شــد.

وی در ادامـه تصریـح کرد: پذیرفته شـدگان رشـته های تحصیلـی آزمون 
سراسـری سـال 9۸ کـه در ردیـف معرفی شـدگان هـر یـک از رشـته های 
تحصیلـی پردیس هـای دانشـگاه فرهنگیـان در مرحله تکمیـل ظرفیت قرار 
گرفته انـد، درصورتـی کـه بـرای انجـام مراحـل مختلـف مصاحبـه، معاینـه 
مراجعـه کـرده و بـه عنـوان پذیرفته شـده نهایـی هـر یـک از رشـته های 
تحصیلـی تکمیـل ظرفیـت اعام قبولی شـوند، مطابق ضوابـط، قبولی قبلی 
آنـان لغـو شـده و می بایسـت در رشـته قبولـی جدیـد )تکمیـل ظرفیـت( 
ثبت نـام کـرده و ادامـه تحصیـل دهنـد. بنابرایـن، امـکان بازگشـت و ادامه 
تحصیل این دسـته از پذیرفته شـدگان در رشـته قبولی قبلی میسـر نیست.

ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور افــزود: داوطلبــان بومــی 
ــد،  ــرار گرفته -ان ــدگان ق ــی ش ــف معرف ــه در ردی ــور ک ــتان های مذک اس
چنانچــه در مراحــل مصاحبــه و ســایر مراحــل گزینــش شــرکت کننــد و 
ــد،  ــرار بگیرن ــای مربوطــه ق ــی رشــته  ه ــف پذیرفته شــدگان نهای در ردی
در صــورت شــرکت در آزمــون سراســری ســال 1٣99 مجــاز بــه انتخــاب 

رشــته  هــای تحصیلــی دوره روزانــه نیســتند.
زرین آمیــزی گفــت: اســامی پذیرفته شــدگان نهایــی رشــته های 
مربــوط پــس از انجــام مراحــل مصاحبــه، معاینــه و ســایر مراحــل 
ــن  ــگاه اطاع رســانی ای ــق پای ــی از طری گزینــش و گزینــش علمــی نهای

ــید. ــد رس ــان خواه ــاع داوطلب ــه اط ــازمان ب س
بررسـی صاحیـت  هـای عمومـی  و  انجـام مصاحبـه  بـه گفتـه وی، 
معرفـی شـدگان بومـی اسـتان های ایـام، البرز، بوشـهر، تهران، سیسـتان 
و بلوچسـتان و خوزسـتان در رشـته  های تحصیلی دانشـگاه فرهنگیان در 
مرحلـه تکمیـل ظرفیت آزمـون سراسـری سـال 1٣9۸ در دو بخش مجزا 
خواهـد بـود کـه بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر معرفی شـدگان می توانند 
sanjesh. بـه اطاعیـه کامـل مندرج در سـازمان سـنجش بـه نشـانی

کنند. مراجعـه   org

اختصاص 100میلیارد تومانی آموزش و پرورش 
برای تهیه مواد ضد عفونی کننده 

معــاون تربیت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش از اختصــاص 
ــده در  ــواد ضدعفونی کنن ــه م ــرای تهی ــی ب ــارد تومان ــه 1۰۰ میلی بودج

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا خبــر داد. 
ــر  ــی دفت ــت تخصص ــدی در نشس ــرزاد حمی ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
ســامت ایــن وزارتخانــه بــه عملکــرد دبیرخانــه کمیتــه آموزش وپــرورش 
ــامت  ــتای س ــت:  در راس ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــا اش ــت کرون در مدیری
دانش آمــوزان، نقــش آمــوزش ســامت در پلــت فــرم شــبکه شــاد، 
پیگیــری ســامت کارکنــان، پویش هــای بهداشــتی ســفیران ســامت در 
ایــام عیــد و هفتــه ســامت، رصــد و هدایــت اســتان ها در ســامانه نظــارت 
و اختصــاص بودجــه 1۰۰ میلیــاردی بــرای تهیــه مــواد ضدعفونی کننــده، 

ــت. ــه اس ــن وزارتخان ــم ای ــات مه ــع از اقدام ــون مای ــوینده ها و صاب ش
وی تأکیـد کـرد که این ظرفیت نشـان داد در تهدیـد کرونا می توان فرصتی 
بـرای تحـول آموزش سـامت دانش آمـوزان و به دسـت آوردن مطالبـات حوزه 

آمـوزش سـامت دانش آموزان و پیگیری در مراجع تخصصی باشـد.
ــن  ــرورش همچنی ــوزش و پ ــی و ســامت وزارت آم ــاون تربیت بدن مع
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای مدیریتــی و اجرایــی دفتــر ســامت  گفــت: ب
ــدتا  ــه ش ــی پرداخت ــات کارشناس ــات و مطالب ــه مطالع ــتر، ب ــن بس در ای

ــود. ــج ش ــر و اثربخشــی را منت ــی مؤث ــی و حقوق ــای قانون پیگیری ه
ــه  ــه ارائ ــز ب ــامت نی ــوزه س ــان ح ــت کارشناس ــن نشس ــه ای در ادام
ــای  ــوزه برنامه ه ــای ح ــود و دغدغه ه ــد و مواضــع موج ــرات پرداختن نظ

ــد. ــای تخصصــی بهداشــت را مطــرح کردن ــدارس و نیروه ســامت م

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر:
حال عمومی 15 مجروح 

حادثه نیروی دریایی کنارک مطلوب است
ــتان  ــتان و بلوچس ــهر سیس ــکی ایرانش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
گفــت: حــال عمومــی 15 مجــروح حادثــه شــب گذشــته نیــروی دریایــی 

کنــارک مطلــوب اســت 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدمهــران امینــی فــرد بیــان کــرد: بدنبــال 
کســب اطــاع از حادثــه پیــش آمــده در جریــان رزمایــش نیــروی دریایــی، 
بافاصلــه ســتاد بحــران دانشــگاه تشــکیل و بــا توجــه بــه روشــن نبــودن ابعاد 
ــی )ع( چابهــار،  ــام عل ــاش کامــل بیمارســتان ام ــاده ب ــر آم ــه عــاوه ب حادث
بیمارســتانهای نیکشــهر و ایرانشــهر نیــز بعنوان پشــتبان تعیین و آمــاده باش 

الزم جهــت پذیــرش احتمالــی مجروحیــن بــا حجــم بــاال اعــام شــد.
وی افــزود: متاســفانه یــک نفــر در محــل شــهید و 15 مجروح دیگــر حادثه 
مذکــور بــه بیمارســتان امــام علــی )ع( چابهــار منتقل و توســط مجــرب ترین 

پرســنل بــا ســرعت و دقــت خدمــات اولیــه درمــان ارایــه گردید.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایرانشــهر اظهــار داشــت: 15 مجــروح ایــن 
حادثــه،۲ نفــر بصــورت ســرپایی درمــان و ۲ نفر نیــز پــس از اعمال جراحــی اولیه 
در بخــش مراقبــت هــای ویــژه تحــت نظــر و 11 مجــروح دیگــر هــم در بخــش 
هــای عــادی بســتری و تحــت درمــان هســتند و شــرایط شــان پایــدار می باشــد.

ــامی  ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر کل فرهنـ مدیـ
آذربایجـــان  شـــرقی گفـــت: در حـــال حاضـــر 
ــد  ــی مفیـ ــی فرهنگـ ــای فیزیکـ ــرانه فضـ سـ
ــانتی مترمربع اســـت کـــه  ــار سـ اســـتان چهـ
ـــه ۷۰  ـــا ک ـــی دنی ـــتاندارد فیزیک ـــرانه اس ـــا س ب
ـــیاری  ـــه بس ـــت، فاصل ـــع اس ـــر مرب ـــانتی  مت س

دارد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، محمـــد محمدپـــور 
در بازدیـــد از پـــروژه تـــاالر مرکـــزی تبریـــز 
ــاظ  ــه لحـ ــروژه بـ ــن پـ ــت: ایـ ــار داشـ اظهـ
ــای  ــش بخش هـ ــاری و پوشـ ــی، معمـ طراحـ
مختلـــف فرهنگـــی، یکـــی از پروژه هـــای 

فاخـــر کشـــور خواهـــد بـــود.
ـــه  ـــروژه از جمل ـــن پ ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
بزرگتریـــن پروژه هـــای متمرکـــز کشـــور 
اســـت، گفـــت: ایـــن پـــروژه پـــس از چنـــد 
ـــتقرار  ـــا اس ـــال 9۷ ب ـــر س ـــه از اواخ ـــال وقف س
ـــد  ـــوده و 1۷ درص ـــرا ب ـــال اج ـــکار در ح پیمان

پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.
ـــدم  ـــت ع ـــفانه به عل ـــزود: متاس ـــی اف رحمت
ـــه  ـــال 9۸ ک ـــی س ـــی ط ـــار کاف ـــص اعتب تخصی

ـــار  ـــان اعتب ـــون توم ـــارد و ۸۰۰ میلی از 1۰ میلی
مصـــوب، تنهـــا یک میلیـــارد و ۲۰۰ میلیـــون 
ـــرفت آن  ـــد پیش ـــت، رون ـــص یاف ـــان تخصی توم

ـــت. ـــد اس کن
وی ادامـــه داد: درصـــدد هســـتیم تـــا بـــا 
روش هـــای شـــتاب دهی رونـــد ایـــن پـــروژه 
را تســـریع ببخشـــیم، زیـــرا در حـــال حاضـــر 
ــد  ــی مفیـ ــی فرهنگـ ــای فیزیکـ ــرانه فضـ سـ

ـــه  ـــت ک ـــع اس ـــانتی متر مرب ـــار س ـــتان چه اس
ـــه ۷۰  ـــا ک ـــی دنی ـــتاندارد فیزیک ـــرانه اس ـــا س ب
ــیاری  ــه بسـ ــانتی متر مربـــع اســـت فاصلـ سـ
ـــرانه  ـــزان س ـــروژه می ـــن پ ـــرای ای ـــا اج دارد و ب
اســـتان را می توانیـــم بـــه مقـــدار قابـــل 

توجهـــی افزایـــش دهیـــم.
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال تـــاش 

ــار مصـــوب کامـــل در  بـــرای دریافـــت اعتبـ
به کارگیـــری  از  هســـتیم،  ســـال جاری 
ـــاده ۲۷  ـــه م ـــی از جمل ـــای دولت ـــاز و کاره س
ـــی در  ـــررات مال ـــی از مق ـــم بخش ـــون تنظی قان
ـــی  ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــب مش ـــتای جل راس
ـــریع  ـــبرد و تس ـــت پیش ـــی جه ـــن مدن همچنی

رونـــد ایـــن پـــروژه خبـــر داد.
وی افـــزود: ایـــن پـــروژه بـــه لحـــاظ 
ــای  ــش بخش هـ ــاری و پوشـ ــی، معمـ طراحـ
مختلـــف فرهنگـــی، یکـــی از پروژه هـــای 
فاخـــر کشـــور خواهـــد بـــود کـــه بـــا 
تمـــام قـــدرت آن را پیـــش بـــرده و اجـــازه 
عملیـــات  طـــی  را  توقـــف  هیچ گونـــه 
نخواهیـــم داد، زیـــرا به دســـتور مســـتقیم 
رئیـــس مدیریـــت برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
ایـــن پـــروژه تـــداوم خواهـــد داشـــت و 
در   99 ســـال  در  آن  اعتبـــار  تخصیـــص 

ــت. ــد گرفـ ــرار خواهـ ــت قـ اولویـ
محمدپـــور بـــا بیـــان اینکـــه وســـعت 
ایـــن طـــرح فرهنگـــی -  هنـــری 1۸ هـــزار 
متـــر مربـــع اســـت، اضافـــه کـــرد: تامیـــن 
پارکینـــگ موردنیـــاز بـــه ظرفیـــت ۲ هـــزار 
ــزی  ــاالر مرکـ ــرای تـ ــودرو بـ ــتگاه خـ دسـ
ــن رو  ــت، از ایـ ــروری اسـ ــیار ضـ ــز بسـ تبریـ
ــا  ــتمر بـ ــی مسـ ــل و رایزنـ ــال تعامـ در حـ
ـــی الزم  ـــا اراض ـــتیم ت ـــز هس ـــهرداری تبری ش
جهـــت احـــداث پارکینـــگ موردنیـــاز نیـــز 

ــد. ــاص یابـ اختصـ

اخیــرا محققــان کشــور بــا اســتفاده از نقــاط 
ــادی  ــک روش اقتص ــا ی ــن و ب ــی کرب کوانتوم
ضدعفونی کننده هایــی را تولیــد کردنــد کــه 
ــر مانــدگاری بیشــتر بــر روی ســطوح  عــاوه ب
بــرای مصرف کننــدگان  تنفســی  مشــکات 

ایجــاد نمی کنــد. 
شــمالی  اشــکان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه مــواد 
وقتــی بــه صــورت نقــاط کوانتومــی درمی آینــد 
خــواص ســطحی جدیــدی پیــدا می کننــد کــه 
ایــن خــواص منجــر بــه بــروز رفتارهای تــازه ای 
ــا کوچــک  ــن ب ــت: کرب ــود، گف ــواد می ش در م
نقــاط  شــدن و قــرار گرفتــن در مقیــاس 
خــود  از  آنتی باکتریــال  خــواص  کوانتومــی 
ــن  ــا از ای ــن رو م ــذارد از ای ــش می گ ــه نمای ب
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــد م ــرای تولی ــی ب ویژگ

ــم. ــتفاده کردی اس
ــی  ــاط کوانتوم ــه نق ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
کربنــی بــا اتصــال بــه ویــروس و باکتــری 

ــه  ــده ک ــا ش ــت آنه ــت فعالی ــب محدودی موج
ایــن ســرآغاز فعالیــت ضدعفونی کننــده اســت، 
ــی  ــای مختلف ــاز وکاره ــرد: س ــان ک خاطرنش
ــردن  ــن ب ــی از بی ــاره  چگونگ ــاالت درب در مق
نقــاط  از  اســتفاده  بــا  میکرواورگانیســم ها 
مــواد  تولیــد  ولــی  شــده  درج  کوانتومــی 
ضدعفونــی  کننــده حــاوی نقــاط کوانتومــی در 
جهــان انجــام نمی شــود کــه دلیــل آن قیمــت 

ــن  ــا در ای ــت و م ــی اس ــاط کوانتوم ــاالی نق ب
ــی  ــاط کوانتوم ــد نق ــه تولی ــق ب ــات موف مطالع

ــدیم. ــن ش ــیار پایی ــت بس ــا قیم ب
ایــن  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  شــمالی 
ــواد  ــم، قیمــت م ــه کردی ــا ارائ ــه م ــاوری ک فن
بســیار  کوانتومــی  نقــاط  ضدعفونی کننــده 
ــت. ــی اس ــای الکل ــر از ضدعفونی کننده ه کمت

فنـــاوری  شـــرکت  ایـــن  مدیرعامـــل 

زیست ســـازگار بـــودن و کاهـــش ریســـک 
ســـامت بـــرای جامعـــه را از مزایـــای نقـــاط 
ــه داد:  ــرد و ادامـ ــام بـ ــی نـ ــی کربنـ کوانتومـ
نقـــاط  حـــاوی  کننده هـــای  ضدعفونـــی  
کوانتومـــی ســـرعت تبخیـــر بســـیار اندکـــی 
باالیـــی  مانـــدگاری  رو  ایـــن  از  داشـــته 
از  بعـــد  بنابرایـــن  دارنـــد.  ســـطح  روی 
ضدعفونی کـــردن ســـطح بـــا ایـــن مـــواد، تـــا 
زمـــان طوالنـــی می تـــوان نســـبت بـــه پـــاک 
ـــه  ـــن  آنک ـــان داشـــت ضم ـــدن ســـطح اطمین مان
ـــا  ـــی  کننده ه ـــد عفون ـــن ض ـــودن ای ـــرار« نب »ف
موجـــب شـــده تـــا مشـــکات تنفســـی و 
پوســـتی در مصرف کننـــده ایجـــاد نشـــود.

ــاخت ها  ــوز زیرس ــه هن ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای اســتفاده از نقــاط کوانتومــی در صنایــع  ب
مختلــف در ایــران فراهــم نیســت، یــادآور شــد: 
مــا از ایــن نقاط کوانتومــی در روان کار اســتفاده 
ــن  ــرای ای ــان را ب ــه دانش بنی ــرده و تاییدی ک

ــم. فنــاوری دریافــت کردی

ــی  ــتان عمومـ ــل دادسـ ــکار عمـ ــا ابتـ بـ
و انقـــاب شهرســـتان میانـــه و ورود بـــه 
ـــنل  ـــکن پرس ـــی مس ـــاف تعاون ـــرای اخت ماج
ــه،  ــهرداری میانـ ــی و شـ ــی انتظامـ فرماندهـ
ـــف  ـــن تکلی ـــر تعیی ـــر س ـــرف ب ـــاف دو ط اخت
ــی  ــروی انتظامـ ــوی نیـ ــر کـ ــفالت معابـ آسـ

حـــل شـــد.
ـــتان  ـــتور دادس ـــا دس ـــه ب ـــه ای ک در جلس
میانـــه بـــه منظـــور تعییـــن تکلیـــف آمـــاده 
ــروی  ــوی نیـ ــر کـ ــفالت معابـ ــازی و آسـ سـ
انتظامـــی بـــا حضـــور شـــهردار، رییـــس اداره 
مســـکن و شهرســـازی، رییـــس اداره تعـــاون 
ـــی  ـــل تعاون ـــر عام ـــی و مدی ـــاه اجتماع کار و رف
ـــان ذی  ـــی و کارشناس ـــروی انتظام ـــکن نی مس
ربـــط در محـــل دادگســـتری تشـــکیل شـــد، 
ــفالت  ــازی و آسـ ــاده سـ ــام آمـ موضـــوع انجـ

معابـــر ایـــن کـــوی تعییـــن تکلیـــف شـــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری 
اســتماع  از  میانــه پــس  میانــه، دادســتان 
ــوط  ــن مرب ــی قوانی ــن و بررس ــارات طرفی اظه
بــه اجــرای طــرح هــای آمــاده ســازی محــات 
ــهرها  ــم ش ــدوده و حری ــیس در مح ــازه تاس ت
مقــرر نمــود اجــرای آمــاده ســازی و آســفالت 

ــوی  ــای ک ــه ه ــوراع و کوچ ــر، ش ــی معاب تمام
ــکن  ــی مس ــده تعاون ــر عه ــی ب ــروی انتظام نی
نیــروی انتظامــی بــوده و دو معبــر اصلــی ایــن 
ــهر  ــی ش ــرح تفصیل ــه ط ــه در نقش ــوی ک ک

ــد. ــهرداری باش ــده ش ــر عه ــت ب ــود اس موج
ـــفالت  ـــازی و آس ـــاده س ـــاس آم ـــن اس ـــر ای ب
ـــود  ـــری موج ـــری و 16 مت ـــان ۲۰ مت دو خیاب
ــرح  ــه طـ ــر نقشـ ــه برابـ ــوی کـ ــن کـ در ایـ
تفصیلـــی جـــزو معابـــر مصـــوب شـــهری 

ـــی  ـــهرداری و مابق ـــده ش ـــر عه ـــند ب ـــی باش م
ـــا  ـــان ه ـــر، خیاب ـــامل معاب ـــوارع ش ـــر و ش معاب
ـــات  ـــک قطع ـــل از تفکی ـــای حاص ـــه ه و کوچ
ـــروی  ـــکن نی ـــی مس ـــرکت تعاون ـــده ش ـــر عه ب
ـــدت دو  ـــرف م ـــه ظ ـــد ک ـــی باش ـــی م انتظام
ـــاک  ـــان ام ـــه از صاحب ـــذ هزین ـــا اخ ـــال و ب س

ـــید. ـــد رس ـــام خواه ـــه انج ـــده ب ـــذار ش واگ
محمـــود محمودیـــان دادســـتان میانـــه در 
ـــی  ـــی تمام ـــرورت هماهنگ ـــر ض ـــه ب ـــن جلس ای

دســـتگاه هـــا و نهادهـــای عمومـــی و خصوصـــی 
و تعاونـــی هـــای مســـکن بـــرای حـــل مشـــکات 
ــهرداری  ــت: شـ ــرد و گفـ ــد کـ ــردم تأکیـ مـ
ــا  ــد بـ ــاز بایـ ــکن سـ ــای مسـ ــی هـ و تعاونـ
ـــی  ـــد اداری و اجرای ـــه رون ـــرعت بخشـــیدن ب س
ــکات  ــائل و مشـ ــازی مسـ ــورات شهرسـ امـ
تعاونـــی هـــای مســـکن را در اســـرع وقـــت 
ـــردم  ـــار م ـــورد انتظ ـــات م ـــرده و خدم ـــل ک ح
ــان  ــت زمـ ــا گذشـ ــا بـ ــازند تـ ــم سـ را فراهـ

درگیـــر تبعـــات بعـــدی نشـــوند.
ــام  ــر از اهتمـ ــا تقدیـ ــه بـ ــهردار میانـ شـ
ـــن  ـــکل فیمابی ـــل مش ـــه ح ـــه ب ـــتان میان دادس
شـــهرداری و تعاونـــی مســـکن نیـــروی انتظامـــی 
ـــکات  ـــل مش ـــرای ح ـــهرداری ب ـــزم ش ـــر ع ب
ـــط  ـــی توس ـــای احداث ـــوی ه ـــا و ک ـــهرک ه ش
دیگـــر تعاونـــی هـــای مســـکن نیـــز تاکیـــد 
ـــم  ـــل ه ـــه از قب ـــه ک ـــت: همانگون ـــرد و گف ک
ـــن  ـــود در ای ـــی خ ـــف قانون ـــام وظای ـــرای انج ب
ـــرای  ـــم ب ـــرده بودی ـــی ک ـــام آمادگ ـــه اع رابط
ـــای مســـکن  ـــی ه ـــر تعاون ـــل مشـــکات دیگ ح
ـــه  ـــئولیتی ک ـــر مس ـــم و ه ـــی داری ـــز آمادگ نی
ـــد  ـــهرداری باش ـــده ش ـــر عه ـــون ب ـــق قان مطاب

را انجـــام خواهیـــم داد.

ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
گردشــگری شهرســتان مراغــه گفــت: نقشــه بازنگــری 
ــود  ــد کب ــدور و گنب ــرج م ــم ب ــه و حری ــن عرص تعیی

ــاغ شــده اســت.  ــه اب مراغ
بــه گــزارش ایســنا، یعقــوب طالبــی بــا بیــان 
ــروژه عقبــه ای در گذشــته دارد، اظهــار  این کــه ایــن پ
کــرد: مطالعاتــی توســط کارشناســان میــراث فرهنگــی 
ــران وزارت در ســطوح  ــا حضــور مدی و بررســی هایی ب

ــروژه انجــام شــد. ــن پ ــف در خصــوص ای مختل
ــا بررســی  ــس از روزه ــه پ ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
و حریــم  عرصــه  ایــن خصــوص،  در  کارشناســانه 
گنبدهــای کبــود و بــرج مــدور بازنگــری و نقشــه های 
جدیــد هفتــه گذشــته ابــاغ شــد، افــزود: هــر ســاخت 
و ســازی در اطــراف ایــن برج هــا بایــد تابــع بخشــنامه 

نقشــه جدیــد باشــد.
رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
ـــت:  ـــه گف ـــه در خاتم ـــتان مراغ ـــگری شهرس و گردش
نقشـــه های جدیـــد کامـــا در راســـتای حفـــظ 
ـــرج  ـــود و ب ـــد کب ـــالت گنب ـــظ رس ـــی و حف ـــع مل مناف

مـــدور اســـت.
ــدور  ــد م ــا گنب ــرج ی ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب

مراغــه از بناهــای تاریخــی مشــهور آذربایجــان در 
دوره ســلجوقیان و در فاصلــه 1۰ متــری شــمال گنبــد 
کبــود ایــن شهرســتان در مرکــز ایــن شــهر بنــا شــده 

اســت.
ایــن گنبــد تاریخــی بنــا و یادمانــی ناشــناخته بــوده 
کــه بــر اســاس کتیبــه موجــود در ســردر آن در ســال 

56٣ هجــری بنــا شــده اســت.
ــد صــد  ــت چن ــا قدم ــی ب ــه بنای ــود مراغ ــد کب گنب
ســاله، یکــی از زیباتریــن بناهــا و گنبدهــای بنــا شــده 
در منطقــه بــوده کــه در اواخــر ســلجوقی در مرکز شــهر 
تاریخــی مراغــه و در کنــار بــرج مــدور بنــا شــده اســت.

ایــن گنبــد تاریخــی را برخی هــا بــه دوران ایلخانــی 
منتســب داده و محــل دفــن مــادر هاکــو خــان 
ــهر  ــن ش ــودن ای ــان پایتخــت ب ــول در زم ایلخــان مغ

را عنــوان می کننــد. 
شــهر مراغــه از شهرســتان های جنوبــی آذربایجــان 
شــرقی بــا دارا بــودن حــدود ۲۰۰ اثــر ثبتــی و 
ــره  ــی در زم ــاظ تاریخ ــی از لح ــر ثبت ــار غی ــداد آث تع
ــته  ــوده و در گذش ــور ب ــی کش ــتان های تاریخ شهرس
شــکوفایی  از  ایلخانــی  دوره  پایتخــت  عنــوان  بــه 

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــی برخ خاص

تنها 4 سانتی  مترمربع سرانه فضای 
فیزیکی فرهنگی مفید آذربایجان شرقی 

تولید ضدعفونی کننده های حاوی نقاط کوانتومی کربنی با روش اقتصادی

با تدبیر دادستان میانه اختالف شهرداری با تعاونی مسکن نیروی انتظامی تعیین تکلیف شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مراغه خبر داد:

ابالغ نقشه بازنگری تعیین عرصه و حریم
 برج مدور و گنبد کبود مراغه 

م الف: 527/5509              
شهرداری آذرشهر

آگهی مزایده عمومی )مرحله دوم(

ــال  ــد ترمین ــل از درآم ــد حاص ــر دارد عوای ــهر در نظ ــهرداری آذرش ش
ــه  ــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی ب شــهری را ب

ــد. ــذار نمای ــن شــرایط واگ واجدی

ــخ  ــن تاری ــده را از اولی ــناد مزای ــه روزه اس ــد هم ــی توانن ــان م متقاضی
ــد. ــت نماین ــهرداری دریاف ــی از ش نشــر آگه

ــار  ــه پیشــنهادات مخت ــک و کلی ــول ی ــا قب ــاً شــهرداری در، رد ی ضمن
اســت.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/23               
تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/02/30

ــت اداری روز یکشــنبه  ــان وق ــل پیشــنهادات پای ــت تحوی ــن مهل آخری
ــی باشــد. مورخــه 99/03/08 م

ایمانی- شهردار آذرشهر

 ریال 260.000.000( مبلغ پایه %5درآمد حاصل از عوارض مسافربری ) 1

( مبلغ %15درآمد حاصل از اجاره ترمینال )موسسات مسافربری مجموع  2
 ریال 67.000.000پایه 

درآمد حاصل از عوارض مینی بوس و مسافربرهای تاکسی مبلغ قیمت  3
 ریال 195.000.000پایه 
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ویروس کرونا با شنا کردن 
منتقل می شود؟

ــروس  ــیوع وی ــه از ش ــت ک ــی هس ــد ماه چن
ــس از  ــاال پ ــت و ح ــته اس ــا گذش ــد کرون جدی
ــردم  ــه، بســیاری از م ــدن در قرنطین ــا مان مدت ه
بــه ســرکار خــود برگشــته اند و فعالیت هــای 
احتمــاالً  ســرگرفته اند.  از  را  خــود  همیشــگی 
مراکــز ورزشــی و اســتخرها هــم دیــر یــا زود کار 
ــگی  ــه روال همیش ــد و ب ــر می گیرن ــود را از س خ

برمی گردنــد.  خــود 
احتمــاالً دربــاره اصــول رفت وآمــد و بازگشــت 
شــنیده اند.  کرونــا  دوران  در  فعالیت هــا  بــه 
عبارت هایــی مثــل رعایــت فاصلــه اجتماعــی. 
امــا گاهــی عواملــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت 
احتمــال بیمــار شــدن را بیشــتر کنــد، حتــی اگــر 
فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کنیــم. یکــی از ایــن 
ــوال  ــن س ــت ای ــن اس ــت. ممک ــل آب اس عوام
ــنا  ــه ورزش ش ــدان ب ــیاری از عاقه من ــرای بس ب
ــا ویــروس  و اســتخر وجــود داشــته باشــد کــه آی
کرونــا از طریــق شــنا در آب یــا خــوردن ســهوی 
آب اســتخر هــم منتقــل شــود؟ در ایــن گــزارش 

ــم. ــال می پردازی ــن احتم ــی ای ــه بررس ــه ب ب

کرونا می تواند در آب زنده بماند
ــد  ــات می کنن ــه اثب ــد ک شــواهدی وجــود دارن
ویــروس کرونــا می توانــد در آب زنــده بمانــد یــا بــه 
مــدت چنــد روز تــا چنــد هفتــه هــم دوام بیــاورد. 
ــژه ای  ــی وی ــت نگران ــن باب ــد از ای ــاً نبای ــا لزوم ام
داشــت چراکــه ایــن یافتــه لزومــاً بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه آب آلــوده بــه ویــروس کرونــا می توانــد 
شــما را بــه ایــن بیمــاری مبتــا کنــد. بایــد توجــه 
کــرد کــه وجــود ویــروس در آب بایــد بــه غلظتــی 
برســد کــه خصلــت آلــوده کننــده پیــدا کنــد. در 
مجمــوع بررســی دانشــمندان حاکــی از آن اســت 
ــای  ــا در محیط ه ــواده کرون ــای خان ــه ویروس ه ک
ــا  ــد ت ــده می مانن ــری زن ــدت کمت ــوب در م مرط
ــا ایــن همــه برخــی مطالعــات  دیگــر محیط هــا. ب
روی ویروس هــای مشــابه بــا کرونــا از جملــه 
ــا  ــن ویروس ه ــه ای ــد ک ــان می دهن ــارس نش س
ــد.  ــی بمانن ــه در آب باق ــد هفت ــا چن ــد ت می توانن
ــه  ــد ک ــات نشــان می دهن ــن مطالع در مجمــوع ای
ــا یکــی از مســیرهای  ــه ویــروس کرون ــوده ب آب آل

ــود. ــوب می ش ــاری محس ــن بیم ــال ای انتق
ــری  ــا نمونه گی ــهرها، ب در بررســی فاضــاب ش
ــت  ــه غلظ ــد ک ــخص ش ــس مش ــاب پاری از فاض
ــف در  ــای مختل ــا در زمان ه ــروس کرون ــود وی وج
ــی  ــی زمان ــد. یعن ــر می کن ــس تغیی ــاب پاری فاض
کــه ویــروس شــیوع بیشــتری دارد، غلظــت آن در 
فاضــاب شــهری هــم بیشــتر می شــود. بــه همیــن 
خاطــر پاشــیده شــدن آب آلــوده روی صــورت یــا 
نفــس کشــیدن در اطــراف فاضــاب احتمــال ابتــا 
ــه ویــروس را افزایــش می دهــد. امــا نتایــج ایــن  ب
مطالعــات چنــدان هــم قــوی و معتبــر نیســت چــرا 
ــت  ــا رعای ــادی در آن ه ــی زی ــول مطالعات ــه اص ک
ــا  ــا ب ــا دارای ابهــام اســت. ارتبــاط کرون نشــده و ی
ــه ای  ــا قضی ــت ت ــه اس ــد فرضی ــتر در ح آب بیش
ــد در  ــوز بای ــر هن ــن خاط ــه همی ــده ب ــات ش اثب

مــورد آن بیشــتر تحقیــق کــرد.
ایــن تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه ویــروس 
اثبــات  امــا  بمانــد  زنــده  آب  در  می توانــد 
ــا وجــود  ــکان ابت ــق آب ام ــه از طری ــد ک نمی کن
ــون  ــید چ ــت بترس ــن الزم نیس ــرای همی دارد. ب
ــکان  ــورد ام ــی ای در م ــز قطع ــچ چی ــور هی هن
ــه  ــت. ب ــده اس ــات نش ــق آب اثب ــال از طری انتق
ــه ای نتوانســته اســت  ــچ مطالع ــارت دیگــر هی عب
نشــان دهــد دوش گرفتــن، شــنا کــردن یــا 
خــوردن آب آلــوده بــه کرونــا و یــا نفــس کشــیدن 
ــد  ــا می توان ــه کرون ــوده ب در نزدیکــی فاضــاب آل

ــود. ــروس ش ــه وی ــا ب ــث ابت باع

احتیاط کنید و نگران نباشید
حتــی اگــر کرونــا مســیر خــود را بــه آب هــای 
ــد  ــاز کن ــهری ب ــی ش ــتفاده در زندگ ــورد اس م
ــه آب  ــت ک ــان گف ــا اطمین ــوان ب ــم نمی ت ــاز ه ب
ــه  ــود چراک ــروس ش ــال وی ــیر انتق ــد مس می توان
خاصیــت آب، رقیــق کــردِن اضافاتــی اســت 
کــه بــه آن وارد می شــود. هــر ویــروس بایــد 
شــرایط مناســبی بــرای بیماری زایــی داشــته 
ــروس در آب  ــود وی ــرف وج ــه ص ــد؛ در نتیج باش
دلیلــی بــرای ابتــا نیســت بلکــه غلظــت آن 
ــاری زا  ــد بیم ــه می توان ــت ک ــروس در آب اس وی
ــت  ــه غلظ ــم ک ــوز نمی دانی ــا هن ــه م ــد. البت باش
کرونــا در آب بایــد بــه چــه درجــه ای برســد کــه 
ــت  ــم روی خاصی ــا می توانی ــود ام ــاری زا ش بیم

رقیق کنندگــی آب حســاب کنیــم.
امــا رعایــت احتیاط هــای الزم بســیار ضــروری 
ــکات  ــت ن ــدون رعای ــراد ب ــیاری از اف ــت. بس اس
ــد.  ــتفاده می کنن ــتخرها و وان اس ــتی از اس بهداش
پــس بهتــر اســت وان مــورد اســتفاده را ضدعفونــی 
کنیــد و بــرای شــنا کــردن در اســتخر هــم محتاط 
باشــید. وقتــی در مــورد کرونــا صحبــت می کنیــم 
خطــر اصلــی شــنا کــردن، آب خــوردن و... نیســت 
ــن خاطــر  ــه همی بلکــه ســرفه و عطســه اســت. ب
ــاک  ــتخر را خطرن ــک اس ــد ی ــه می توان ــزی ک چی
ــت  ــه رعای ــروس در آب بلک ــود وی ــه وج ــد ن کن
نکــردن فاصلــه ایمــن از دیگــر افــراد اســت. 
فرامــوش نکنیــم کــه مدفــوع هــم می توانــد 
ویــروس را انتقــال دهــد. چیــز دیگــری کــه بایــد 
بــدان توجــه کــرد حولــه و لباس هــا اســت، حولــه 
آلــوده بــه ویــروس را اگــر بــه صــورت خود بکشــید 

ــد. ــاال برده ای ــیار ب ــا را بس ــال ابت احتم
منبع: ایرنا زندگی

فرصت خوب فوتسال ایران در صورت تاخیر 
یکساله جام جهانی

ــی  ــال، جام جهان ــی فوتب ــیون بین الملل ــروز فدراس ــت دی ــر در نشس اگ
ــرای  ــی ب ــت خوب ــود، فرص ــزار ش ــاله برگ ــر یکس ــا تاخی ــال ب ۲۰۲۰ فوتس

ــه خــود بدهــد.  ــران اســت کــه ســر و ســامانی ب فوتســال ای
ــازمان  ــن س ــر ای ــتی در مق ــا نشس ــت فیف ــرار اس ــا، ق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــخ ســوییس داشــته باشــد و زمــان مســابقات جــام جهان در شــهر زوری
فوتســال ۲۰۲۰ را مشــخص کنــد. ایــن مســابقات قــرار اســت شــهریور مــاه 
99 بــه میزبانــی کشــور لیتوانــی برگــزار شــود، امــا ایــن کشــور پیشــنهاد 
داده کــه ایــن رقابت هــا بــا یــک ســال تاخیــر در ســال ۲۰۲1 برگــزار شــود.

اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد و جــام جهانــی بــا یــک ســال تاخیــر برگــزار 
شــود، ســازمان لیــگ فرصــت خوبــی پیــدا می کننــد کــه هــم فینــال لیــگ 
برتــر ســال گذشــته کــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا لغــو شــده بــود را 
برگــزار و بــرای لیــگ برتــر ســال آینــده نیــز برنامه ریــزی درســتی داشــته 

باشــند تــا تداخلــی بــا برنامه هــای تیــم ملــی نداشــته باشــد.
ــا  ــا ب ــد ت ــت دارن ــال وق ــه فوتس ــال و کمیت ــیون فوتب ــن فدراس همچنی
برنامه ریــزی درســت و برگــزاری دیدارهــای دوســتانه باکیفیــت، تیــم ملــی 
آماده تــری روانــه مســابقات کننــد. تیــم ملی ایــران که پیــش از این نتوانســته 
بــود دیدارهــای تدارکاتــی خوبــی داشــته باشــد حــاال فرصــت خوبــی خواهــد 
داشــت کــه بــا تیم هــای ملــی مطــرح دنیــا دیدارهــای تدارکاتــی برگــزار کند.

ــروس  ــل شــیوع وی ــه دلی ــی فوتســال ب ــی جــام جهان مســابقات انتخاب
کرونــا هنــوز در قاره هــای آســیا و آمریــکای مرکــزی و شــمالی برگزار نشــده 
اســت. جــام ملت هــای آســیا حکــم انتخابــی جــام جهانــی را هــم دارد. ایــن 
مســابقات قــرار بــود اســفند 9۸ در کشــور ترکمنســتان برگــزار شــود کــه به 

علــت شــیوع ویــروس کرونــا لغــو شــد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز منصوب شد

ــا تصمیــم و تصویــب هیــات مدیــره باشــگاه تراکتــور، »میرمعصــوم  ب
ســهراب« بــه عنــوان مدیرعامــل ایــن باشــگاه منصــوب شــد.

بــه گــزارش مهــر، میرمعصــوم ســهرابی کــه پــس از کناره گیــری غامرضــا 
صادقیــان، بــه عنــوان سرپرســت مدیرعاملی باشــگاه تراکتــور انتخاب شــده بود، 

از ســوی هیــات مدیــره ایــن باشــگاه، بــه عنــوان مدیرعاملــی منصوب شــد.
ــهرداری و  ــگاه های ش ــی باش ــون مدیرعامل ــوابقی همچ ــهرابی س س
ــس  ــب ریی ــهرداری، نای ــازمان ورزش ش ــی س ــازی، مدیرعامل ماشین س
ــرقی،  ــان ش ــی آذربایج ــت هاک ــس هیئ ــران، ریی ــی ای ــیون هاک فدراس
عضــو هیئــت رییســه کمیتــه فوتســال ایــران و … را در کارنامــه دارد و 

ــد. ــیا می باش ــری A آس ــدرک مربیگ دارای م

حبیبی : 
چرخه انتخابی در کشتی ماندگار می شود 

ــدگار  ــتی مان ــی در کش ــه انتخاب ــت: چرخ ــتی گف ــوت کش پیشکس
ــد.  ــر بدهن ــوص نظ ــن خص ــرمربی ها در ای ــد س ــا بای ــود و قطع می ش
ــی  ــه انتخاب ــوص چرخ ــی در خص ــادی حبیب ــارس، ه ــزارش ف ــه گ ب
ــتی  ــی کش ــم مل ــی تی ــت: انتخاب ــار داش ــتی اظه ــی کش ــای مل تیم ه
ــد در  ــک فدراســیون می توان ــی اســت کــه ی ــن قوانین یکــی از مهــم تری
چارچــوب اختیــارات  بگــذارد. ایــن حرکــت خیلــی خوبــی اســت کــه در 
ــه  ــد. بحــث چرخ ــاق می افت ــر اتف ــت دبی ــه مدیری ــیون کشــتی ب فدراس
یــا فراینــد انتخابــی تیــم ملــی مانــدگار خواهــد شــد. قطعــا ســرمربی ها 
ــد در  ــی نتوان ــی کــه مرب ــد در ایــن خصــوص نظــر بدهنــد. در صورت بای
بخش هایــی از ایــن فراینــد نظــرات کارشناســی خــودش را           پیــاده کنــد، 

ــود. الزم االجــرا نخواهــد ب
وی افــزود: ایــن طــرح بایــد نوشــته شــود، کارشناســان نظــر بدهنــد 
و در حضــور ســرمربیان تیــم ملــی نهایــی شــود. در ســال گذشــته پیــاده 
شــد و نیمــه کاره رهــا شــد و بــه ســر مقصــد نرســید. در ســال های قبــل 
هــم ایــن فراینــد بــوده. جهانــی ۲۰1۷ پاریــس هــم  هــر کشــتی گیری 
در انتخابــی مقــام اول را کســب کــرد. بــه مســابقات جهانــی اعــزام شــد 

لــذا کشــتی بــا انتخابــی مســیر بهتــری را بــرای رشــد پیــدا می کنــد.
وی در خصــوص انتخابــی در ســال گذشــته عنــوان کــرد: مــا 
ــد یــک  ــی داشــته ایم امــا ایــن فرآینــد می توان ســال های گذشــته انتخاب

ــند. ــان برس ــه حقش ــه ب ــد  هم ــون باش قان

مربی بازیکن ها دوباره به فوتسال می آیند
ــاز هــم شــاهد  احتمــال دارد در فصــل جدیــد لیــگ برتــر فوتســال ب

مربی بازیکن هــا در فوتســال باشــیم. 
ــه گــزارش ایســنا، زمانــی لیــگ برتــر فوتســال ایــران عرضــه حضــور  ب
مربــی بازیکــن هــا بــود. وحیــد شمســایی، محمــد کشــاورز و جــواد اصغــری 
مقــدم ملــی پوشــان ســابق و همبازیــان قدیمــی در ســال های پایانــی دوران 
بــازی خــود تصمیــم گرفتنــد تــا مربی گــری را هــم تجربــه کننــد ودر کنــار 
بــازی بــه مربیگــری هــم ورود کردنــد. در همــان زمــان بــا وجــود موفقیــت 
ــه  ــا ب ــان آن ه ــور همزم ــه حض ــی ب ــا، انتقادات ــن چهره ه ــبی ای ــای نس ه
عنــوان بازیکــن و مربــی گرفتــه شــد و کار تــا آســتانه تصویــب قانونــی در 
این بــاره هــم رفــت بــا ایــن حــال مربــی بازیکن هــا همچنــان بــه کار خــود 
ادامــه دادنــد امــا در ایــن راه جــواد اصغــری مقــدم تنهــا چهــره ای بــود کــه 

ــه و وارد عرصــه مربیگــری شــود. ترجیــح داد کفش هایــش را آویخت
محمـد کشـاورز فعـا ترجیـح داده سـال های آخـر دوران بـازی اش را 
روی حضـور در میـدان تمرکـز کنـد و اعـام کـرده فعـا قصـدی بـرای 
مربیگری ندارند. وحید شمسـایی سـومین مربی بازیکن شـاخص فوتسـال 
هـم پـس از انحال تاسیسـات دریایـی هنوز تیـم جدیدی پیدا نکـرده اما 
شـاید بـا حضـور مجـدد او در لیگ برتر در شـرایطی که این روزها شـنیده 
می شـود احتمـال وجـود اسپانسـر قدرتمند برای فوتسـال تهـران و حضور 
او در ایـن تیـم مطـرح اسـت بـار دیگر شـاهد یک مربـی بازیکـن در لیگ 
برتـر باشـیم چـرا که شمسـایی به طـور واضـح حرفـی از خداحافظی نزده 
و شـاید دوبـار هـم مربـی باشـد و هـم بازیکـن. البتـه چهره هـای دیگـری 
هـم هسـتند کـه می توانند همزمـان در زمیـن و نیمکت مربیگـری حضور 
داشـته باشـند مثـل فرهـاد فخیـم سـتاره فوتسـال تبریـز که چندیـن بار 
نـام او بـه عنـوان مربـی بازیکـن تیـم مس سـونگون مطرح شـده اسـت و 
شـاید مسـی ها یـک روز تصمیـم بگیرنـد از او نیـز در این پسـت اسـتفاده 
کننـد. حسـین سـلطانی بازیکن سـابق تیـم ملی فوتسـال ایـران نیز طعم 
مربـی بازیکنـی را چشـیده و شـاید او نیـز بـه زودی وارد این عرصه شـود.

ــران در ســال های  ــه نظــر می رســد چهره هــای شــاخص فوتســال ای ب
پایانــی حضــور خــود در زمیــن نمی خواهنــد از جاذبه هــای درون زمیــن 
ــد و  ــب بیفتن ــز عق ــری نی ــه مربیگ ــد از عرص ــد و نمی خواهن دل بکنن
ــرای عرضــه  ــا ب ــن ج ــی را بهتری ــی بازیکن ــا مرب ــل فع ــن دلی ــه همی ب

توانایی هــای خــود می داننــد.

قهرمــان اســبق وزنــه بــرداری المپیــک 
شــدن  شکســته  بــرای  رکورد هــا  گفــت: 
هســتند، امــا امیــدوارم رکــورد فــوق ســنگین 
ــاره یــک ایرانــی بشــکند.  ــرداری را دوب ــه ب وزن
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مدال هــای  دارنــده  رضــازاده  حســین 
و  ســیدنی  المپیک هــای  در  وزنه بــرداری 
آتــن در خصــوص دوری اش از ایــن رشــته 
از  بعــد  کــرد:  بیــان  اخیــر  ســال های  در 
فدراســیون  در  مــن  ریاســت  دوران  اتمــام 
دور  بــه  ورزش  از  آن چنــان  وزنه بــرداری، 
ورزش  وزارت  کارمنــد  همچنــان  نیســتم. 
هســتم. المپیــک یــک ســالی بــه عقــب افتــاد 
ــرداری  ــه در وزنه ب ــان ۲ ســهمیه ای ک و همچن
بــرای ایــران وجــود دارد، گرفتــه نشــده اســت.

رضــازاده ادامــه داد: امیــدوارم بچه هــای 
ــک  ــرای المپی ــا را ب ــهیمه م ــی ۲ س ــم مل تی
کســب کننــد و بــا تمرینــات خوبشــان خــوش 
ــه  ــورمان ب ــرای کش ــا را ب ــن مدال ه  رنگ تری

ــد. ــت بیاورن دس

شکسته شدن رکوردها همیشه در 
ورزش وجود دارد

او درخصــوص شکســتن رکــوردش در ســال 
ــادزه گرجســتانی،  ــا تاالخ گذشــته توســط الش
گفــت: در چندیــن مســابقه از جملــه رقابت های 
ــدا و  ــف خ ــه لط ــن ب ــیدنی و آت ــک س المپی
ــای  ــتم رکورد ه ــز، توانس ــه عزی ــه ائم ــل ب توس

یک ضــرب، دوضــرب و مجمــوع را جابجــا کنــم 
و عنــوان قوی تریــن مــرد جهــان را بــرای 
ــال،  ــد از 16 س ــاورم. بع ــت بی ــه دس ــودم ب خ
رکــورد دوضــرب مــن را وزنه بــردار گرجســتانی 
شکســت. ســال ۲۰14 هــم کــه خــودم رئیــس 
ــودم، بهــداد ســلیمی  ــرداری ب فدراســیون وزنه ب
ــام خــودش زد.  ــه ن رکــورد یک ضــرب مــن را ب
البتــه در حــال حاضــر رکــورددار یــک ضــرب، 
دوضــرب و حتــی مجمــوع، تاالخــادزه اســت. در 
ــورد  ــوع رک ــته ها،  موض ــه رش ورزش و در هم

ــاب اســت. شکســتن، ب

امیدوارم رکورد تاالخادزه را یک 
ایرانی بشکند

او گفــت: مثــا رکــورد علــی دایــی در 

و  شــود  شکســته  اســت  ممکــن  فوتبــال 
در همــه رشــته ها ایــن موضــوع احتمــال 
همــه  و  میدانــی  و  دو  در  دارد.  دادن  رخ 
رخ  اتفــاق  ایــن  رکــوردی  رشــته های 
ــف  ــابقات مختل ــال در مس ــر س ــد و ه می ده
ــال  ــن س ــود م ــود دارد. خ ــوع وج ــن موض ای
ــورد 4۰  ــک رک ــیدنی ی ــک س ۷9 و در المپی
ــود، جابجــا  ــا ب ــه روس ه ــق ب ــه متعل ــاله ک س
ــدال  ــا م ــال روس ه ــدت 4۰ س ــه م ــردم. ب ک
ــه دســت  ــوق ســنگین المپیــک را ب طــای ف
ــا  ــرد دنی ــن م ــوان قوی تری ــد و عن می آوردن
ــن  ــورد م ــد. رک ــان می کردن ــرای خودش را ب
ــاال  ــد. ح ــته ش ــال شکس ــد از 16 س ــز بع نی
ــرت  ــا غی ــه ب ــی ک ــدوارم ورزشــکاران ایران امی
بــه جــا  را  هســتند و رکورد هــای خوبــی 

می گذارنــد، از آن هــا حمایــت شــود تــا آن هــا 
ــرای  ــران و ب ــام ای ــه ن ــی را ب ــم رکورد های ه
ایــران بــه جــا بگذارنــد. مــن در هــر مســابقاتی 
ــازاده  ــد، رض ــردم، می گفتن ــرکت می ک ــه ش ک
از ایــران برنــده شــده اســت و افتخــار آن 
ــرداری  ــدوارم در وزنه ب ــود. امی ــران ب ــرای ای ب
هــم ایــن رکــورد دوبــاره توســط یــک ایرانــی 

ــود. ــته ش شکس

کیانوش رستمی باید با تمرینات 
گروهی به کارش ادامه بدهد

وزنه بــرداری  فدراســیون  ســابق  رئیــس 
درخصــوص شــرایط ملی پوشــان حــال حاضــر، 
بــه خصــوص کیانــوش رســتمی، اظهار داشــت: 
کیانــوش وزنه بــردار خــوب و قابلــی اســت. 
ــرد،  ــزار می ک ــودش برگ ــه خ ــی ک ــا تمرینات ب
ــای  ــت آورد. وزنه ه ــه دس ــک را ب ــدال المپی م
خیلــی خوبــی در ایــن ســال ها از رســتمی 
ــا  ــد ب ــاال بای ــم ح ــوش ه ــم. کیان ــاهد بودی ش
ــته جمعی کارش  ــه دس ــوب و التب ــات خ تمرین
را ادامــه بدهــد، چــرا کــه ســن ورزشــکار وقتــی 
بــاال مــی رود، بــه لحظــه خداحافظــی از ورزش 
ــرای  ــدوارم ب ــود. امی ــک می ش ــه ای نزدی حرف
ــهمیه اش را  ــوش هــم س ــک کیان ــن المپی ای
ــه  ــدال را ب ــن م ــرنگ تری ــم خوش ــرد و ه بگی
ــه  ــالی اســت ک ــد س ــرا چن ــاورد. چ دســت بی
مــردم از مــن می پرســند چــرا کیانــوش مــدال 

ــی آورد. نم

ــن  ــی در نوزدهمی ــی قهرمان ــم مدع ســه تی
دوره رقابــت هــای فوتبــال لیــگ برتــر نوزدهــم 
امــور باشــگاه خــود را بــا سرپرســت اداره مــی 

کننــد و هــر ســه مدیرعامــل ندارنــد!
ــای  ــت ه ــی رقاب ــر، تعطیل ــزارش مه ــه گ ب
لیــگ برتــر نوزدهــم بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
ــا  ــگاه ه ــا باش ــود ت ــبی ب ــا فرصــت مناس کرون
بتواننــد مشــکات جــاری خــود را حــل کننــد. 
لیگــی کــه در ایســتگاه بیســت و یکــم توقــف 
ــه پایــان  ــده ب ــا در فاصلــه 9 هفتــه مان کــرد ت
آن، بــا تغییــرات فــراوان مدیریتــی روبرو شــود.

در حالیکــه اکثــر باشــگاه هــای لیــگ برتــری 
ــده  ــای باقیمان ــازی ه ــل ب ــو کام ــه لغ ــرار ب اص
دارنــد پرســپولیس بــا 4۷ امتیــاز در صــدر 
ــان  ــد. سرخپوش ــی کن ــازی م ــه ت ــدول یک ح
پایتخــت بــرای رســیدن بــه چهارمیــن قهرمانی 
متوالــی خــود فاصلــه ای 1۰ امتیازی بــا تراکتور 
ــا  ــوم ج ــای دوم و س ــه در رده ه ــپاهان ک و س
خــوش کــرده انــد دارد تــا بــا خیالــی راحــت تــر 

ــاره مســابقات باشــد. منتظــر شــروع دوب
ــر در کادر  ــاد تغیی ــس از ایج ــه پ ــی ک تیم
ــن  ــری محمدحس ــاره گی ــا کن ــود ب ــی خ فن
انصاریفــرد مدیرعامــل باشــگاه روبــرو شــد 
ــات  ــرو شــود. هی ــی روب ــا بحــران مدیریت ــا ب ت

بــا  اختــاف  از  پــس  پرســپولیس  مدیــره 
ــه  ــا را ب ــرخ ه ــت س ــکان هدای ــرد، س انصاریف
ــره  ــات مدی ــس هی ــاه رئی ــول پن ــدی رس مه
ــی  ــکات مال ــر مش ــد ب ــا بتوان ــپرد ت ــود س خ
مســیر  در  را  پرســپولیس  و  کــرده  غلبــه 

ــد. ــظ کن ــت حف موفقی
ــت  ــورده اس ــم نخ ــون رق ــه تاکن ــی ک اتفاق
ــات  ــی در هی ــه عضــو فعل ــا س ــپولیس ب و پرس

ــور جــاری رســیدگی مــی  ــه ام ــره خــود ب مدی
کنــد. باشــگاهی کــه خــودش را بــرای چهارمین 
ــی  ــاده م ــر آم ــگ برت ــی در لی ــی متوال قهرمان
ــت  ــف در مدیری ــا ضع ــان ب ــا همچن ــد ام کن
روبروســت. البتــه رقبــای پرســپولیس در مســیر 

ــد. ــی مشــابه دارن ــز وضعیت ــی نی قهرمان
ســپاهان اصفهــان پــس از اتفاقــات عجیبــی 
ــم  ــپولیس رق ــا پرس ــت ب ــازی برگش ــه در ب ک

خــورد مســعود تابــش را در قامــت مدیرعامــل 
ــه برگــزاری  ــد. تیمــی کــه حاضــر ب خــود ندی
بــازی بــدون حضــور تماشــاگران خــود مقابــل 
ــم  ــا حک ــا ب ــرخ ه ــا س ــد ت ــپولیس نش پرس
ــتیناف  ــه اس ــد کمیت ــی و تایی ــه انضباط کمیت

ــد. ــدار لقــب بگیرن ــن دی ــده ای برن
از  را  تابــش  اســتعفای  کــه  باختــی 
ــا  ــت ت ــراه داش ــه هم ــپاهان ب ــی س مدیرعامل
منوچهــر نیکفــر همچــون مهــدی رســول 
ــه  ــره ب ــات مدی ــت هی ــگاه ریاس ــاه از جای پن

برســد. باشــگاه  سرپرســتی 
تراکتــور تبریــز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــج  ــس از نتای ــان پ ــا صادقی ــت. غامرض نیس
ــه اســتعفا از ســمت  ــدام ب ــور اق ــف تراکت ضعی
مدیرعاملــی گرفــت تــا محمدرضــا زنــوزی 
مالــک باشــگاه از میرمعصــوم ســهرابی بــه 

ــد. ــی کن ــد رونمای ــت جدی ــوان سرپرس عن
پرســپولیس، ســپاهان اصفهــان و تراکتور تبریز 
در حالــی مدعیــان جــدی قهرمانــی در لیــگ برتر 
فصــل جــاری محســوب می شــوند کــه مدیرعامل 
ــدی را  ــران رون ــال ای ــر فوتب ــار دیگ ــا ب ــد ت ندارن
ــه ای و  ــگ حرف ــر لی ــه در کمت ــرد ک ــش بگی پی
ــدون  ــا امــکان موفقیــت یــک تیــم ب ــر دنی معتب

حضــور مدیرعامــل ممکــن باشــد.

بــا شــروع فصــل نقــل و انتقــاالت لیــگ برتــر 
ــرح  ــان مط ــی از مربی ــی برخ ــال بازارگرم والیب
بــرای بــاال بــردن رقــم قــرارداد و انتخــاب 
بهتریــن گزینــه از نظــر مالــی آغــاز شــده اســت. 
بــه گــزارش مهــر، ســی و دومیــن دوره 
ــال  ــر س ــال اواخ ــر والیب ــگ برت ــای لی رقابت ه
گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا نیمــه 
تمــام باقــی مانــد و تکلیــف قهرمــان مشــخص 
ــال  ــیون والیب ــس فدراس ــام رئی ــا اع ــد. ب نش
فصــل جدیــد مســابقات لیــگ برتــر بــه احتمال 
ــه کار خواهــد  ــاه شــروع ب بســیار از شــهریور م

ــرد. ک
ــاز  ــد آغ ــخ جدی ــی ضمــن اعــام تاری داورزن
ــا  ــرد تیم ه ــد ک ــر تاکی ــگ برت ــای لی رقابت ه
در تاریخ هــای تعییــن شــده نســبت بــه تســویه 
حســاب ها و بدهی هــای خــود اقــدام کننــد 
ــن  ــا، قوانی ــدات تیم ه ــدم تعه ــورت ع و در ص

ســخت گیرانــه ای بــرای ورود بــه لیــگ وجــود 
دارد. حتــی اگــر بشــود لیــگ را بــا ۸ تیــم آغــاز 

خواهــد کــرد.
در ســال هــای گذشــته بحــث پرداخــت 
قراردادهــا و عــدم تســویه حســاب باشــگاه هــا 
ــر  ــه ه ــار ب ــر ب ــا مطــرح شــده اســت و ه باره
ترتیبــی کــه شــد بــا تعهــدات دقیقــه 9۰ تیــم 
هــا راهــی رقابــت هــا شــدند. بایــد دیــد اینبــار 
محمدرضــا داورزنــی تــا چــه انــدازه بــه قوانیــن 

ــکا خواهــد کــرد. ســخت و محکــم ات
ــرای  ــی ب ــوم داورزن ــه هــر ترتیــب اولتیمات ب
موجــب  شــاید  باشــگاه ها  تســویه حســاب 
ــل  ــای فص ــا در رقابت ه ــداد تیم ه ــش تع کاه

جدیــد شــود و همیــن دلیلــی شــود تــا مربیــان 
هــر چــه ســریع تــر بــه فکــر تیــم مــورد نظــر 

خــود باشــند.
ــا  ــاالت، تیم ه ــل و انتق ــل نق ــروع فص ــا ش ب
ــورد  ــان م ــذب بازیکن ــری و ج ــه یارگی ــاز ب آغ
ــن بیــن باشــگاه  ــد و در ای نظــر خــود کــرده ان
عباســعلی  اســت.  پیشــتاز  یــزد  شــهداب 
ــوان  ــه عن ــته ب ــل گذش ــه فص ــینی ک میرحس
ســرمربی هدایــت شــهدابی ها را بــر عهــده 
داشــت در فصــل جدیــد بــه عنــوان مدیرعامــل 
کار خــود را ادامــه خواهــد داد و شــروع به جذب 

بهترین هــای لیــگ کــرده اســت. 
ــازار نقــل و انتقــاالت گــرم  ــه کــه ب همانگون

ــث  ــن بح ــن بی ــم در ای ــه مه ــا نکت ــت ام اس
ــی  ــت. مربیان ــان اس ــی از مربی ــی برخ بازارگرم
کــه ســال هــا در والیبــال ایــران حضــور دارنــد و 
بــه پشــتوانه همیــن تجربیــات در زمیــن والیبال 
ایــن روزهــا بــه دنبــال انتخــاب بهتریــن گزینــه 

فصــل آینــده از نظــر مالــی هســتند.
برخــی از مربیــان بــا حضــور در دفتــر مدیران 
ــر  ــا مدی ــا واســطه ب ــا ب ــا و ی ــگاه ه ــل باش عام
ــد و  ــی کنن ــرار م ــاط برق ــورد نظــر ارتب ــم م تی
مدعــی مــی شــوند کــه از ســوی ســایر تیم هــا 
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــنهاداتی دارن ــز پیش نی
بازارگرمــی بــرای خــود در صــدد افزایــش رقــم 
قــرارداد و یــا جــذب نظــر مســئوالن تیــم مــورد 
نظــر هســتند. آغــاز همزمــان مذاکــرات برخــی 
از مربیــان بــا مدیــران عامــل باشــگاه شــیوه ای 
ــل و  ــل نق ــان در فص ــی مربی ــه برخ ــت ک اس

ــد. انتقــاالت در پیــش گرفتــه ان

تراکتــور  باشــگاه  حقوقــی  معــاون 
توضیحاتــی دربــاره متــن اصلــی ) گرانــد( رای 

کــرد.  ارائــه  اســتوکس  آنتونــی  پرونــده 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش   باش ــه گ ب
ــده  ــد رای( پرون ــی رای )گران ــن اصل ــا مت فیف
آنتونــی اســتوکس را بــه باشــگاه تراکتــور 
ارســال کــرد و اکنــون تراکتوری هــا بایــد بعــد 
ــود را  ــات خ ــب دفاعی ــه جوان ــی  هم از بررس
بــه دادگاه عالــی ورزش )CAS( ارســال کننــد.

حقوقــی  معــاون  کاراندیــش  مصطفــی 
ــن  ــاره مت ــی درب ــور  توضیحات ــگاه تراکت باش
ــه  ــتوکس ارائ ــده اس ــد رای( پرون ــی) گران اصل
ــد. ــم گذران ــه از نظــر خواهی کــرد کــه در ادام

متــن اصلــی )گرانــد( تصمیــم فیفــا در 
ــه  ــات« ب ــت »دلش ــا وکال ــتوکس ب ــده اس پرون
ــا بررســی ایــن تصمیــم،  باشــگاه ابــاغ شــد. ب
بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه  »دلشــات« مــا 
ــا  ــررات فیف ــه مق ــی، چ ــش حقوق ــد دان را فاق
چــه اصــول کلــی حقوقــی، فــرض کــرده اســت، 
ــی  ــه علم ــته در مباحث ــه در گذش ــال آنک ح
متوجــه شــده بــود کــه دانــش مــا اگــر بیشــتر 

ــت. ــر نیس ــه کمت ــچ وج ــه هی ــد، ب نباش
 بــا ورود بــه ایــن پرونــده از ابتــدا ایراداتــی را 
مطــرح کردیــم کــه تمــام آن هــا در  متــن اصلــی 
)گراند( رای اســتوکس  مشــهود اســت. متاســفانه 

وکیــل سوئیســی بــه هیــچ کــدام پاســخ نــداده 
ــد  ــرادات مطــرح شــده می توان اســت. بررســی ای
ــوان  ــا و دی ــت در فیف ــرای او در ادامــه کار وکال ب

داوری ورزش راهنمــا و گــره گشــا باشــد.
دلشــات  الیحــه   ٣۸ تــا   ٣6 بند هــای   
ــی  ــت. آنتون ــت اس ــی غیب ــدارک اثبات ــد م فاق
ــته  ــه داش ــت غیرموج ــتوکس ۷۷ روز غیب اس
ــون  ــررات قان ــا و مق ــه فیف ــاس روی ــر اس و ب
تعهــدات ســوئیس، باشــگاه تراکتور می توانســته 
تــا دســتمزد ایــن زمــان را از قــرارداد بازیکــن 
ــف  ــا متاســفانه اســتدالل ضعی ــد، ام کســر کن

دلشــات نتوانســته اســت ایــن غیبــت را احــراز 
ــل سوئیســی مســتندات  ــن وکی ــد. همچنی کن
نکــرده   خــود  پیوســت  را  بازیکــن  غیبــت 
وهمیــن امــر موجــب شــده تــا ادعــای غیبــت 
ــروج از  ــدارک خ ــود. م ــا رد ش ــوی فیف از س
ــس اداره  ــوی  پلی ــن از س ــن بازیک ــور ای کش
گذرنامــه تهیــه شــده بــود و در اختیــار وکیــل 
ــد  ــب در بن ــن مطل ــرار داشــت! ای سوئیســی ق
1۲ اســتدالل قضــات فیفــا مــورد اشــاره قــرار 
گرفتــه اســت! در همــان ابتــدای امــر نیــز بــه 
ــن  ــه چنی ــم ک ــانده بودی ــگاه رس ــاع باش اط

ــود دارد. ــه وج ــرادی در الیح ای
 ۲6 تــا   ۲٣ بند هــای  در  فیفــا  قضــات   
ــد  ــه ایــن نکتــه اشــاره کردن اســتدالل خــود ب
ــاوت  ــه تف ــاس ماب ــر اس ــت ب ــغ غرام ــه مبل ک
قــرارداد جدیــد اســتوکس بــا آدناســپور ترکیــه 
و البتــه مبلــغ اندکــی اضافــه بــر آن بایــد 
محاســبه شــود. ایــن نحــوه تعییــن غرامــت در 
تــک تــک تصمیمــات فیفــا مشــهود اســت! و از 
ــع  ــا اســت. در واق ــیدگی در فیف ــات رس بدیهی
ــران  ــل جب ــاس اص ــر اس ــت ب ــبه غرام محاس
خســارت و وظیفــه تقلیــل خســارت محاســبه 
ــگاهی  ــا باش ــن ب ــه بازیک ــی ک ــود و زمان می ش
قــرارداد  مبلــغ  می کنــد،  منعقــد  قــرارداد 
جدیــد از دســتمزدش کاســته می شــود. از 
ــخص  ــم مش ــکایت ه ــرح ش ــان ط ــان زم هم
ــی  ــغ ادعای ــد مبل ــه اســتوکس نمی توان ــود ک ب
ــه  ــل سوئیســی ب ــه وکی ــد. اینک ــه کن را مطالب
ــه ایــن اســتدالل قضــات خــود را در  اســتناد ب
مقــام برنــده قــرار داده انــد، در بهتریــن فــرض، 
نشــان بــر  تســلط نداشــتن او بــر رویــه و 
مقــررات اســت. بــه هــر حــال بایــد بــار دیگــر 
ــا  خاطــر نشــان کنــم کــه وکیــل سوئیســی م
را بــه چالشــی دعــوت کــرده اســت  و مــا نیــز 
ــن  ــرا ای ــا ظاه ــم، ام ــش را پذیرفتی ــن چال ای
ــود! ــا نمایــش رســانه ای بیــش نب دعــوت صرف
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــری  ـــی مطه ـــارات عل ـــه اظه ـــش ب ـــور در واکن ـــر کش ـــاور وزی مش
ـــت:  ـــان« گف ـــوادث آب ـــی ح ـــر اصل ـــور مقص ـــر کش ـــر »وزی ـــی ب مبن
ـــز  ـــژه مراک ـــی بوی ـــوال عموم ـــب ام ـــر تخری ـــا عناص ـــورد ب ـــا برخ آی

ـــت؟ ـــه اس ـــام وظیف ـــور در انج ـــی قص ـــادی و امنیت اقتص
بـــه گـــزارش مهـــر، روح اهلل جمعـــه ای مشـــاور وزیـــر کشـــور 
ـــر  ـــی ب ـــری مبن ـــی مطه ـــارات عل ـــه اظه ـــش ب ـــه ای در واکن ـــی نام ط
ـــش  ـــن پرس ـــان« ای ـــوادث آب ـــی ح ـــر اصل ـــور مقص ـــر کش ـــه »وزی اینک
ـــورد  ـــت و برخ ـــاد امنی ـــرای ایج ـــتور ب ـــا دس ـــه آی ـــرد ک ـــرح ک را مط
ـــد  ـــه تهدی ـــدام ب ـــه اق ـــًا مشـــخص و هدفمندان ـــه کام ـــا عناصـــری ک ب
ـــی و  ـــوال عموم ـــب ام ـــه و تخری ـــات و آذوق ـــار غ ـــه انب ـــرض ب و تع
ـــژه مراکـــز اقتصـــادی و امنیتـــی و انتظامـــی و حتـــی  ـــه وی دولتـــی و ب

ـــد؟ ـــی دانی ـــه م ـــام وظیف ـــور در انج ـــتند را قص ـــادی داش ـــردم ع م
متن این نامه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی مطهری

سام علیکم
جنابعالـــی در یکـــی از اظهـــارات خـــود مدعـــی شـــدید »وزیـــر 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــی باش ـــان« م ـــوادث آب ـــی ح ـــر اصل ـــور مقص کش
ـــان  ـــگاه حقوقیت ـــن جای ـــی و همچنی ـــور علم ـــی در ام ـــبقه جنابعال س
در مجلـــس شـــورای اســـامی قاعدتـــاً هرگونـــه ادعایـــی بایـــد از 
ـــردی  ـــوان ف ـــه عن ـــاً ب ـــد. قطع ـــوردار باش ـــمی برخ ـــوی و رس ـــه ق بین
ـــس  ـــب رئی ـــس را در کســـوت نائ ـــن دوره از مجل ـــر ای ـــه بیشـــتر عم ک
مجلـــس شـــورای اســـامی حضـــور داشـــتید از تمامـــی قوانیـــن و 
ضوابـــط کشـــوری اطـــاع کامـــل و بـــه گزارشـــات متعـــدد نیـــز 
ـــام  ـــتند اع ـــمی و مس ـــور رس ـــه ط ـــا ب ـــد. باره ـــته ای ـــی داش دسترس
ـــی و از  ـــرش زمان ـــه ب ـــاه در س ـــان م ـــوادث آب ـــه ح ـــت ک ـــده اس ش

ســـه جهـــت قابـــل ارزیابـــی اســـت و بـــرای ارزیابـــی منصفانـــه و 
ـــور  ـــه ط ـــای آن را ب ـــد متغیره ـــوق بای ـــات ف ـــدام از جه ـــق هرک دقی
ـــت  ـــش قیم ـــرای افزای ـــم ب ـــرار داد. تصمی ـــی ق ـــورد بررس ـــتقل م مس
ـــه  ـــم، لحظ ـــال تصمی ـــش از اعم ـــی پی ـــع زمان ـــه مقط ـــن در س بنزی
ـــده  ـــیده ش ـــر اندیش ـــاً تدابی ـــت و نهایت ـــش قیم ـــمی افزای ـــام رس اع
ـــه  ـــات براندازان ـــاز اغتشاش ـــل از آغ ـــا قب ـــت ت ـــش قیم ـــس از افزای پ
قابـــل تقســـیم اســـت و همیـــن موضـــوع از ســـه منظـــر تصمیـــم 
ـــرانجام  ـــام و س ـــم نظ ـــرای تصمی ـــوه اج ـــت، نح ـــش قیم ـــرای افزای ب
ـــر  ـــوه دیگ ـــز از وج ـــات نی ـــا اغتشاش ـــورد ب ـــرای برخ ـــی ب ـــات مل اقدام
ـــن  ـــان ای ـــی همزم ـــه ارزیاب ـــی رود ک ـــمار م ـــه ش ـــی ب ـــل ارزیاب قاب
شـــش وجـــه مـــی توانـــد یـــک تحلیـــل واقـــع گرایانـــه و روشـــن 
ـــی  ـــا و عوامل ـــه ه ـــن مولف ـــود چنی ـــا وج ـــد. ب ـــه ده ـــفاف را ارائ و ش
ـــای  ـــئولیت ه ـــارات و مس ـــدوده اختی ـــز در مح ـــور ج ـــر کش ـــا وزی آی
ـــر  ـــگاه وزی ـــا جای ـــدام دارد؟ آی ـــری و اق ـــم گی ـــکان تصمی ـــه ام محول
ـــورد  ـــوه برخ ـــن و نح ـــت بنزی ـــش قیم ـــه افزای ـــم ب ـــور در تصمی کش
ـــن  ـــده در چندی ـــای پراکن ـــوب ه ـــران آش ـــا بح ـــی ب ـــی و حاکمیت مل
ـــاد  ـــرای ایج ـــتور ب ـــا دس ـــاً آی ـــت؟ و نهایت ـــه اس ـــور مطلق ـــتان کش اس
ـــه  ـــًا مشـــخص و هدفمندان ـــه کام ـــا عناصـــری ک ـــت و برخـــورد ب امنی
ـــب  ـــه و تخری ـــات و آذوق ـــار غ ـــه انب ـــرض ب ـــد و تع ـــه تهدی ـــدام ب اق
ـــی  ـــادی و امنیت ـــز اقتص ـــژه مراک ـــه وی ـــی و ب ـــی و دولت ـــوال عموم ام
و انتظامـــی و حتـــی مـــردم عـــادی داشـــتند را قصـــور در انجـــام 
ـــات  ـــر واقعی ـــق ب ـــدوارم منطب ـــال امی ـــی ایح ـــد؟ عل ـــی دانی ـــه م وظیف
ـــق  ـــی عمی ـــئولین نگاه ـــف مس ـــرح وظای ـــارات و ش ـــن و اختی و قوانی

ـــید. ـــته باش ـــه داش ـــن مقول ـــه ای ب
با احترام و آرزوی موفقیت
روح اهلل جمعه ای

پاسخ مشاور وزیر کشور به ادعای مطهری؛ 

برخورد با عناصر تخریب اموال عمومی قصور در 
روابــط عمومــی منطقــه یکــم دریایــی بندرعبــاس اعــام انجام وظیفه است؟

ــی  ــن دریای کــرد بعــد از ظهــر روز گذشــته در حیــن تمری
ــناور  ــش، ش ــی ارت ــناور های نیــروی دریای تعــدادی از ش
ــداد  ــد و تع ــه ش ــار حادث ــارک دچ ــبک کن ــتیبانی س پش
ــان  ــداد مجروح ــوده و تع ــن ب ــه 19 ت ــن حادث ــهدای ای ش

ــر اســت.  ــز 15 نف نی
روابــط عمومــی منطقــه یکــم دریایــی بندرعبــاس 
ــن  ــبک ای ــناور های س ــی از ش ــرای یک ــه ب ــروز حادث از ب
ــر داد. ــک خب ــدر جاس ــای بن ــدوده آب ه ــه در مح منطق

بــر اســاس ایــن خبــر، بعــد از ظهــر روز گذشــته در حین 
انجــام تمریــن دریایــی توســط تعــدادی از شــناور های 
نیــروی دریایــی ارتــش، شــناور پشــتیبانی ســبک کنــارک 
دچــار حادثــه شــد کــه تــا کنــون شــهادت یــک نفــر محــرز 
و تعــدادی نیــز مجــروح شــده انــد. ابعــاد حادثــه در دســت 

بررســی دقیــق کارشناســان فنــی اســت.

الحاق به ناوگان
جمهــوری  موشــک انداز  نــاو  میــزان،  گــزارش  بــه 
ــر 1٣9۷  ــنبه 16 مه ــارک«، روز دوش ــران »کن ــامی ای اس
در مراســمی بــا حضــور امیــر دریــادار »حســین خانــزادی« 
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و 
ــدار شهرســتان کنــارک، در  همچنیــن امــام جمعــه و فرمان
راســتای تقویــت تــوان رزم منطقــه ســوم نبــوت نداجــا،  بــه 

ــه الحــاق شــد. ــن منطق ــی ای ــاوگان دریای ن
وظیفــه اصلــی نــاو کنــارک لجســتیک و پشــتیبانی 

ــت. اس
ــار ناوشــکن  ــود در کن ــی ب ــه ناو های ــارک از جمل ــاو کن ن
البــرز، ناوشــکن ســهند، نــاو تنــب و نــاو نیــزه در رزمایــش 

کمربنــد امنیــت دریایــی بــه ایفــای نقــش پرداخــت. 

تشریح جزئیات حادثه شناور کنارک
روابــط عمومــی نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران بــا صــدور اطاعیــه مجــدد - ســاعت 
11:٣٣ - چگونگــی بــروز حادثــه بــرای یکــی از شــناور های 
ــار را  ــای جاســک و چابه ــی آب ه ــه عموم ســبک در منطق
تشــریح و عنــوان کــرد عصــر روز یکشــنبه بیســت و یکــم 
اردیبهشــت در حیــن انجــام تمریــن دریایــی توســط تعدادی 
از شــناور های نیــروی دریایــی ارتــش در آب هــای جاســک 
و چابهــار، شــناور پشــتیبانی ســبک کنــارک دچــار حادثــه 
ــض  ــه فی ــی ب ــروی دریای ــادالن نی ــدادی از دری ــد و تع ش

ــد. ــل آمدن شــهادت نائ
پــس از ایــن حادثــه تیم هــای امــداد و نجــات دریایــی در 

فاصلــه کوتــاه در محــل حضــور یافتــه و مجروحان و شــهدا را 
از شــناور تخلیــه و بــه مراکــز درمانــی منتقــل کردنــد.

ــال  ــادت مث ــور رش ــناور مذک ــتقر در ش ــای مس  نیرو ه
ــد. ــه خــرج دادن ــان خــود ب ــی در نجــات جــان همرزم زدن

تقدیم 19 شهید
ــداد  ــوده و تع ــن ب ــه 19 ت ــن حادث ــهدای ای ــداد ش تع

ــت ــر اس ــز 15 نف ــان نی مجروح
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــی نی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جمهــوری اســامی ایــران، تعــداد شــهدای ایــن حادثــه 19 
ــوده و تعــداد مجروحــان نیــز 15 نفــر اســت کــه در  تــن ب

ــد. ــر می برن ــه س ــبی ب ــت مناس وضعی
ــارک  ــده کن ــناور حادثه دی ــزارش ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه محــل اســکله  ــرای بررســی های فنــی ب طــی عملیاتــی ب

دریایــی منطقــه منتقــل شــده اســت.
روابــط عمومــی نیــروی دریایــی ارتــش ضمــن تســلیت 
بــه خانواده هــای شــهدای ایــن شــناور، بــر آمادگــی دفاعــی 
ــی ارتــش  ــور دریای ــان غی و روحیــه شــهادت طلبــی کارکن
ــا بررســی  تأکیــد و عنــوان کــرده اســت، انتظــار مــی رود ت
ــه، از  ــل حادث ــر در مح ــی حاض ــای کارشناس ــق تیم ه دقی

ــود. ــز ش ــن خصــوص پرهی ــی در ای ــه گمانه زن هرگون

وضعیت ناو
ــز  ــی نی ــع نظام ــام مطل ــک مق ــزان، ی ــزارش می ــه گ ب
امــروز بــه نورنیــوز گفتــه اســت برخــی اخبــار منتشــر شــده 
در خصــوص انهــدام کامــل شــناور کنــارک و غــرق شــدن 
آن صحــت نداشــته و شــناور آســیب دیــده بوســیله یــدک 

ــه ســاحل منتقــل شــده اســت.  کــش ب

اسامی شهدای حادثه ناوچه کنارک
ــهدای  ــامی ش ــعداأ، اس ــراج الش ــه مع ــب ب ــال منتس کان

ــرد: ــر منتشــر ک ــه شــرح زی ــارک را ب ــه کن ــه ناوچ حادث
شهید ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی 

شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو
شهید ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر

شهید ناوبان سوم برق مهدی رازی
شهید استوار عرشه حسین سپهری اهرمی

شهید ناو استوار عرشه عادل قاسم زاده
ــوی  ــور موس ــید منص ــرق س ــتوار دوم ب ــاو اس ــهید ن ش

ــژاد ن
شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یار احمدی

شــهید نــاو اســتوار دوم عرشــه هــای ســید حامــد 
جعفــری

شهید مهناوی یکم برق مهدی هاشمی خواه
شهید مهناوی یکم مکانیک آرش پاکدل

شهید کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی
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ــای  ــد؟ حمایت ه ــه کار می کنن ــا چ ــیوع کرون ــر ش ــر اث ــدگان ب ــکار ش بی
ــیاری  ــد. بس ــال کار کنن ــر ح ــه ه ــد ب ــراد مجبورن ــت و اف ــی نیس ــی کاف دولت
از بیکارشــدگان بــه شــغل قبلــی خــود بازنمی گردنــد بلکــه جــذب بــازار 

می شــوند.  ســوداگرانه  فعالیت هــای  و  مشــاغل  غیررســمی 
ــد و  ــی را بگیرن ــد مدرک ــادت دارن ــا ع ــی از ایرانی ه ــا، خیل ــزارش ایلن ــه گ ب
ــن شــغل  ــرای یافت ــدون اینکــه از آن ب ــد، ب ــوار بزنن ــه دی ــد و ب ــاب کنن آن را ق
ــل خــاص خــودش را دارد  ــده دالی ــن پدی ــد. ای ــدی بهــره بجوین و کســب درآم
ــاره آن حــرف  ــط کار درب کــه سال هاســت کارشناســان مســائل آموزشــی و رواب
می زننــد و از پیونــد نداشــتن محیط هــای آموزشــی بــا محیط هــای کاری انتقــاد 
می کننــد. بســیاری از فارغ التحصیــان مهارتــی بــرای ورود بــه بــازار کار ندارنــد 
ــغلی  ــه و ش ــاط یافت ــود ارتب ــوزه کاری خ ــاالن ح ــا فع ــد ب ــه نمی توانن ــا اینک ی
متناســب بــا تحصیــات خــود بــه دســت بیاورنــد. آنهــا بــه هــر حــال در جایــی 
مشــغول بــه کار می شــوند. ممکــن اســت تحصیــات فــرد مهندســی ســاختمان 
ــافرکش،  ــای مس ــد. دکتر ه ــده باش ــه ش ــد بیم ــت کارمن ــا در نهای ــد، ام باش
مهندس هــای مغــازه دار، حســاب داران دســتفروش، روان شناســان کولبــر و ... بــه 
وفــور در ایــران یافــت می شــوند، آنقــدر کــه چنیــن چیــزی عــادی شــده اســت. 
غیرعــادی امــا ایــن اســت کــه فــرد بــا کار کــردن در حــوزه ای تخصــص و مهــارت 
کســب کنــد، امــا یک مرتبــه مجبــور شــود مثــل مدرکــی بی خاصیــت، تخصــص 
و مهارتــش را کنــار بگــذارد و کاری دیگــر را از صفــر شــروع کنــد. نبــود امنیــت 
ــه  ــی هــم رخ دهــد. ب ــراد باعــث شــده چنیــن اتفاقات ــکار شــدن اف شــغلی و بی
ویــژه اکنــون کــه شــیوع کرونــا بــه بیــکاری صدهــا هــزار نفــر منجــر شــده، از 

صفــر شــروع کــردن هــم بیشــتر می شــود.

تغییر شغل؛ از بورس بازی تا دستفروشی
ــغل  ــا ش ــیوع کرون ــال ش ــه دنب ــدادی ب ــه تع ــت چ ــخص نیس ــا مش  دقیق
ــه  ــامانه بیم ــر در س ــزار نف ــدود ۸۰۰ ه ــا ح ــد. تنه ــت داده ان ــود را از دس خ
ــران ســاختمانی،  ــکاری کارگ ــی از بی ــاالن صنف ــد و فع ــام کرده ان ــکاری ثبت ن بی
ــراد  ــن اف ــی از ای ــد. خیل ــر می دهن ــی و ... خب ــران خدمات ــازه داران، کارگ مغ
ــل  ــر آنچــه را قب ــکاری حاضــر می شــوند کاری غی ــردن دوره بی ــاه ک ــرای کوت ب

می کردنــد، انجــام دهنــد.
ــا  ــه ایلن ــاره وضعیتــش ب ــس گردشــگری درب ــکار شــده آژان ــد بی یــک کارمن

می گویــد: فعــا در بــورس کار می کنــم.
او توضیــح می دهــد: آخــر ســال قبــل مشــمول تعدیــل نیــرو شــدم. گفتنــد 
فعــا شــرایط جــوری اســت کــه بایــد بــا تعــداد کمتــری کار کنیــم و اگــر اوضــاع 
ــای  ــاع آژانس ه ــم اوض ــد می دان ــم. بعی ــان می کنی ــددا خبرت ــد مج ــر ش بهت
ــای  ــه در آژانس ه ــم ک ــا همکاران ــد. ب ــدا کن ــود پی ــه زودی بهب ــگری ب گردش
مختلــف هســتم حــرف زدم. خیلــی از آنهــا هــم کار خــود را از دســت داده انــد. 
ــوری  ــرایطم ج ــت. ش ــا نیس ــق کار آژانس ه ــری از رون ــال خب ــد امس می گوین
نیســت کــه یــک ســال بیــکار بمانــم. بــرای همیــن کمــی پــول قــرض گرفتــم، 
کمــی هــم خــودم پــس انــداز داشــتم، بــا آنهــا ســهام خریــدم و کارم فعــا ایــن 

اســت.
وقتــی فــردی کــه در کارگاهــی کار می کــرده بیــکار شــده و حــاال مشــغول 

ــل  ــع از دو مح ــد، در واق ــش را بگذران ــا امورات ــت ت ــد اس ــروش پرای ــد و ف خری
ــک  ــه ی ــده و دوم اینک ــکار ش ــص بی ــردی متخص ــه ف ــم. اول اینک ــرر کرده ای ض
دالل بــه دالل هــا اضافــه شــده اســت. بایــد بــا اندیشــیدن تمهیداتــی جلــو ایــن 

اتفــاق را گرفــت
مرتضــی ســنگ کار اســت. او در 1۰ ســالی که در کار ســاختمان بــوده از کارگر 
ســاده تبدیــل بــه اســتادکار شــده اســت و خــودش بــرای خــودش کارگــر دارد. 
ــه کارگرهایــش. او از اول  ــوده و ن ــرای خــودش ب ــه کاری ب ــر ن ــاه اخی در ســه م
ــه دستفروشــی کــرده و از تنقاتــی مثــل لواشــک گرفتــه  اردیبهشــت شــروع ب

ــد. ــن و ... را می فروش ــوزن نخ ک ــوه، س ــراغ ق ــل چ ــردی مث ــای کارب ــا ابزار ه ت
ــوی متــرو بچرخــم و اجناســم را تبلیــغ  ــدارم ت ــد: اصــا دوســت ن او می گوی
کنــم، امــا چــاره ای هــم نیســت. بــه دوســتانم کــه ســنگ کار، گــچ کار، کاشــی کار 
و ... هســتند، ســپرده ام اگــر کاری گرفتنــد مــرا خبــر کننــد تــا حداقــل کارگــری 
ــد  ــد، مجبورن ــدازی ندارن ــه پس ان ــن ک ــال م ــم. شــرایط ســخت اســت و امث کن

بــه هــر دری بزننــد تــا پولــی دربیاورنــد.
ــه دارم. در  ــابقه بیم ــال س ــار س ــد: چه ــه می ده ــنگ کار ادام ــتاد س ــن اس ای
ــا خــودم  ــول حــق بیمــه را جــور کــردم. ب ــود پ ــه هــر طریقــی ب ــن مــدت ب ای
گفتــم بــه هــر حــال کســی از فــردا خبــر نــدارد. شــاید آدم از کار افتــاده شــود. 
فکــر می کــردم می توانــم بیمــه بیــکاری بگیــرم، امــا می گوینــد کارگــران 

ــداده ام.  ــه ن ــاه اســت بیم ــکاری نمی شــوند. دو م ــه بی ســاختمانی مشــمول بیم
ــد،  ــه گفته ان ــه ای ک ــت بیم ــمول معافی ــا مش ــده ی ــع ش ــه قط ــم بیم نمی دان
هســتیم یــا نــه. بــه هــر حــال، چــه مشــمول باشــم و چــه نباشــم، تــا وقتــی ســر 

ــم. ــت کن ــه ام را پرداخ ــق بیم ــم ح ــروم نمی توان کار ن

لزوم هدایت نیروی کار به سمت مشاغل مولد
گشــواد منشــی زاده )کارشــناس روابــط کار( بــه ایلنــا می گویــد: شــیوع کرونــا 
آســیب جــدی بــه اقتصــاد وارد و شــمار زیــادی را بیــکار کــرد. انتظــار مــی رود 
ــن  ــا آنچــه مســلم اســت ای ــن بیکاری هــا موقــت باشــد، ام ــادی از ای درصــد زی
اســت کــه بیکارشــدگان لزومــا بــه کار هــای قبلــی خــود برنمی گردنــد و حتــی 

ممکــن اســت کا رســته شــغلی خــود را عــوض کننــد.
او ادامـــه می دهـــد: البتـــه تغییـــر رســـته شـــغلی کـــه تبعـــات خـــودش را 
ـــیار  ـــروی کار بس ـــدام نی ـــزش م ـــل ری ـــه دلی ـــت و ب ـــدی نیس ـــاق جدی دارد اتف
ــور  ــرادی مجبـ ــود افـ ــث می شـ ــاق باعـ ــن اتفـ ــد. ایـ ــاق می افتـ ــاد اتفـ زیـ
ـــازه ای  ـــص ت ـــی تخص ـــور باش ـــدام مجب ـــه م ـــد. اینک ـــروع کنن ـــر ش ـــوند از صف ش
کســـب کنـــی تـــا کار داشـــته باشـــی باعـــث می شـــود برخـــی، تخصص هـــا 
را ســـطحی فرابگیرنـــد. در واقـــع آنهـــا امیـــدی ندارنـــد کـــه تخصصـــی کـــه 
ـــه  ـــد و چ ـــا باش ـــغل آنه ـــده ش ـــن کنن ـــه تضمی ـــرای همیش ـــد ب ـــب می کنن کس

ـــه  ـــور ب ـــد. اینط ـــاد بگیرن ـــازه ای ی ـــص ت ـــوند تخص ـــور ش ـــد مجب ـــال بع ـــا س بس
قـــول معـــروف خیلـــی دل بـــه کار نمی دهنـــد و ایـــن بهـــره وری را کاهـــش 

می دهـــد.
ــراد در  ــود اف ــاش ش ــد ت ــه بای ــان اینک ــا بی ــط کار ب ــناس رواب ــن کارش ای
ــد:  ــوند، می گوی ــه ش ــه کار گرفت ــد ب ــه دارن ــص و تجرب ــه تخص ــی ک حوزه های
ــراد را وارد  ــم و اف ــار می گذاری ــراد را کن ــص اف ــه و تخص ــادگی تجرب ــه س ــا ب م

حوزه هایــی می کنیــم کــه در آن مهارتــی ندارنــد.
او ادامــه می دهــد: نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه حتــی اگــر شــرایط بــه گونه     ای 
ــه  ــه کار گرفت ــته اند ب ــا داش ــه قب ــغلی ک ــد در ش ــراد نمی                                                        توانن ــه اف ــت ک اس
ــد هدایــت کنیــم. ســیگنال هایی  ــه ســمت مشــاغل مول شــوند، الاقــل آنهــا را ب
کــه افــراد از دولــت و مســئوالن و شــرایط اقتصــادی می گیرنــد بــر انتخاب هــای 
آنهــا تاثیــر دارد. وقتــی فــرد می بینــد روز بــه روز شــاخص بــورس در حــال رشــد 
ــت  ــهام عدال ــازی س ــا آزادس ــوند و ب ــه می ش ــرکت ها در آن عرض ــت، ابرش اس
ــدا  ــش پی ــمتی گرای ــن س ــه چنی ــده اند، ب ــی ش ــی بورس ــک جورهای ــه ی هم
ــم رخ  ــودرو و ... ه ــکن، خ ــورم مس ــانات ارزی، ت ــا نوس ــاق ب ــن اتف ــد. ای می کن
ــده  ــک جوین ــم کــه ی ــم بزنی ــه ای رق ــه گون می دهــد. جــای اینکــه شــرایط را ب
ــد  ــد، بای ــوداگری باش ــر س ــه فک ــرای کار ب ــا ب ــتن در تولیدی ه ــای گش کار ج
ــم. ــای الزم را صــورت دهی ــم و حمایت ه ــراد بدهی ــه اف ســیگنال های درســت ب

 دقیقــا مشــخص نیســت چــه تعــدادی بــه دنبــال شــیوع کرونــا شــغل خــود 
ــکاری  ــه بی ــامانه بیم ــر در س ــزار نف ــدود ۸۰۰ ه ــا ح ــد. تنه ــت داده ان را از دس
ــاختمانی،  ــران س ــِل کارگ ــکاری خی ــی از بی ــاالن صنف ــد و فع ــام کرده ان ثبت ن
ــراد  ــن اف ــی از ای ــد. خیل ــر می دهن ــی و ... خب ــران خدمات ــازه داران، کارگ مغ
ــل  ــر آنچــه را قب ــکاری حاضــر می شــوند کاری غی ــردن دوره بی ــاه ک ــرای کوت ب

ــد ــام دهن ــد، انج می کردن
ــرده  ــی کار می ک ــه در کارگاه ــردی ک ــی ف ــد: وقت ــد می کن ــی زاده تاکی منش
ــش را  ــا امورات ــت ت ــد اس ــروش پرای ــد و ف ــغول خری ــاال مش ــده و ح ــکار ش بی
ــص  ــردی متخص ــه ف ــم. اول اینک ــرر کرده ای ــل ض ــع از دو مح ــد، در واق بگذران
ــا  ــد ب ــه دالل هــا اضافــه شــده اســت. بای بیــکار شــده و دوم اینکــه یــک دالل ب

ــت. ــاق را گرف ــن اتف ــو ای ــی جل اندیشــیدن تمهیدات

موقعیت های شغلی اطالع رسانی شوند
ــد  ــه و می خواهن ــکار شــده ها پرداخت ــام بی ــه ثبت ن مســئوالن دولتــی تنهــا ب
بــه آنهــا حقــوق بیــکاری دهنــد. هــر چنــد ایــن حمایــت الزم اســت، امــا مثــل 
ــرد  ــاد ک ــامانه ای ایج ــوان س ــکاری، می ت ــام بی ــرای ثبت ن ــامانه ای ب ــاد س ایج
و موقعیت هــای شــغلی را در آن قــرار داد. بــه ایــن ترتیــب افــراد متوجــه 
ــوداگری  ــا س ــاغل کاذب ی ــه مش ــه ب ــای اینک ــوند و ج ــای الزم می ش ظرفیت ه
ــل کتمــان  ــد را جســت و جو می کننــد. هــر چنــد غیرقاب ــد، کار هــای مول بپردازن
اســت کــه وضعیــت اشــتغال در ایــران خــوب نیســت، امــا در مــواردی هــم افــراد 
ــه  ــم ب ــب تصمی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــدا نمی کنن ــای شــغلی اطــاع پی از فرصت ه
تغییــر رســته شــغلی خــود می گیرنــد. در شــرایط کنونــی بایــد گام هــای اساســی 
ــزوده  ــکاران اف ــمار بی ــه ش ــه ب ــت، وگرن ــتغال برداش ــت اش ــود وضعی ــرای بهب ب

ــد. ــوداگرانه اوج می گیرن ــمی و س ــاغل غیررس ــده و مش ش

جزئیات حادثه شناور کنارک 

بیکارانی که دالل یا دستفروش می شوند 


