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قاسمی در صحن علنی مجلس:

ساختار صنعتی ما 
قدیمی است

رئیس فراکسیون اصالح نظام اداری مجلس: 

نمایندگان به دلیل تجربه تلخ
 از وزارت بازرگانی به الیحه دولت 

پاسخ منفی دادند 

باید مشخص شود که این مساله به چه نتایجی رسیده است
ما دائمًا در این دو دهه اخیر شعار حمایت از تولید داده ایم

 در گذشته که وزارت بازرگانی داشتیم که نتیجه خوشی نداشت
مجلس پیش تر با الیحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف بود

تشکیل وزارتخانه های جدید به نفع کشور نیست
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پزشکیان:

قاچاققاچاق و رشوهرشوه 
برازنده جامعه ما نیست

بزرگترین عرضه اموال دولتی در  استعفا ندادم 
هفته آینده

شهردار تهران از رئیس شورای 
شهرکارت زرد گرفت

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای دریافت 
وام کرونایـی از ۲۴ اردیبهشت 

ـــت  ـــرار اس ـــرد: ق ـــام ک ـــام اع ـــاق ای ـــس ات ریی
ـــران دو روز  ـــرز مه ـــی، م ـــرف عراق ـــام ط ـــس از اع پ
ـــوه و  ـــی و می ـــواد غذای ـــی م ـــرای جابجای ـــه ب در هفت

تره بـــار بـــاز شـــود. 
ــا  ــن« بـ ــعبان فروتـ ــا، »شـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــاده  ـــران آم ـــرف ای ـــران از ط ـــرز مه ـــه م ـــان اینک بی
ــای  ــی گیت هـ ــزود: تمامـ ــت، افـ ــایی اسـ بازگشـ
گمـــرک  ســـاختمان  و  خروجـــی  و  ورودی 
ـــر  ـــرز منتظ ـــایی م ـــرای بازگش ـــده و ب ـــی ش ضدعفون

طـــرف عراقـــی هســـتیم.

ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــام ب ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات ریی
ـــرز  ـــن م ـــتی در ای ـــکل بهداش ـــدن پروت ـــت ش رعای
ــای  ــران، تیم هـ ــایی مهـ ــس از بازگشـ ــت: پـ گفـ
ـــی  ـــرای ضدعفون ـــی ب ـــاق بازرگان ـــوم پزشـــکی و ات عل

ـــت. ـــد داش ـــور خواهن ـــرز حض در م
ـــران  ـــرز مه ـــه م ـــدت ک ـــن م ـــه وی در ای ـــه گفت ب
ـــام  ـــی در آن انج ـــد زدای ـــز روز گن ـــوده نی ـــل ب تعطی

ـــت. ـــده اس ش
ـــول  ـــاری ق ـــازمان همی ـــرد: س ـــح ک ـــن تصری فروت
ـــد  ـــای ض ـــرز، بتونله ـــایی م ـــس از بازگش ـــه پ داده ک
عفونـــی بـــرای عبـــور دادن کامیون هـــا و کاالهـــا 

ـــود. ـــه ش تعبی
ایـــن  از  پیـــش  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ســـخنگوی گمـــرک بـــا بیـــان اینکـــه تصمیـــم 
ـــه  ـــراق ب ـــت ع ـــوی دول ـــا از س ـــایی مرزه بازگش
اســـتانداری های مـــرزی ســـپرده شـــده، گفتـــه 
ـــرز  ـــایی م ـــرای بازگش ـــط ب ـــتانداری واس ـــود: اس ب
ـــرای نحـــوه  ـــداد ب ـــا بغ ـــی ب ـــران در حـــال رایزن مه
ـــه،  ـــت در هفت ـــای ثاب ـــرز، روزه ـــاعت کاری م س

کاالهـــای دارای اولویـــت و تعـــداد کامیـــون 
هـــا در روز اســـت تـــا پـــس از جمـــع بنـــدی 
را  آن  بهداشـــتی  پروتکل هـــای  اجـــرای  بـــا 

ــد.  ــی کنـ عملیاتـ
مهـــران یکـــی از اولیـــن مرزهایـــی بـــود 
کـــه پـــس از شـــیوع ویـــروس کرونـــا فعالیتـــش 
ــاره دلیـــل تعطیلـــی  ــه دربـ ــد؛ البتـ متوقـــف شـ
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــت و کرون ـــود داش ـــام وج ـــرز ابه م
علـــت اصلـــی ایـــن اقـــدام شـــناخته نشـــد. بـــا 
ایـــن حـــال دولـــت عـــراق از همـــان زمـــان 
تصمیـــم بـــه تعطیلـــی مـــرز مهـــران گرفـــت و 
ـــومین روز  ـــت و س ـــرز در بیس ـــن م ـــد ای ـــرر ش مق

ــود. ــایی شـ ــاه بازگشـ ــن مـ فروردیـ
امـــا وزارت بهداشـــت ایـــن کشـــور بـــه دلیـــل 
برخـــی نگرانی هـــا، پیشـــنهاد تمدیـــد یـــک 
هفتـــه ای ایـــن تاریـــخ را بـــرای مســـدودی ایـــن 
ـــان  ـــون همچن ـــان تاکن ـــرد و از آن زم ـــه ک ـــرز ارائ م
ــرای  ــی بـ ــوده و رایزنـ ــل بـ ــران تعطیـ ــرز مهـ مـ

ــه دارد.  ــایی آن ادامـ بازگشـ

بازگشایی مرز مهران همچنان در بالتکلیفی

معــاون وزیــر اقتصــاد از بزرگ تریــن عرضــه 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــده ک ــه آین ــی در هفت ــوال دولت ام
ــان  ــا پای ــت: ت ــر داد و گف ــت، خب ــپه اس ــک س بان
ســال جــاری تــا ســقف ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
دارایــی دولــت بایــد عرضــه شــود کــه ایــن برنامــه را 

ــرد.  ــم ک ــق خواهی محق
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس معمارنــژاد - معــاون 
ــری روز  ــت خب ــیه نشس ــاد - در حاش ــر اقتص وزی

)سه شــنبه( در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: 
ــتقبال  ــزان اس ــی از می ــار دقیق ــوز آم ــد هن هرچن
یکــم  مالــی  واســطه گری  صنــدوق  در  مــردم 
تومــان  میلیــارد   ۲۰۰۰ حــدود  امــا  نداریــم  را 

پذیره نویســی انجــام شــده اســت.
یونیت هــای  ســقف  معمارنــژاد،  گفتــه  بــه 
ــت  ــارد یونی ــادل ۱.۷ میلی ــای ETF مع صندوق ه
اســت و احتمــاال در روزهــای پایانــی اســتقبال از آن 

ــد. ــد ش ــتر خواه بیش
جزئیــات  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
صندوق هــای بعــدی گفــت: برنامه ریــزی دولــت 
ســهام  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۵۰ واگــذاری 
ــه  ــت ک ــدوق ETF اس ــه صن ــق س ــی از طری دولت
صندوق هــای بعــدی صندوق هــای پاالیشــگاهی، 

فــوالدی و خودرویــی خواهنــد بــود.

بزرگ ترین عرضه اموال دولتی
 در راه بورس 

ــان ســال  ــا پای ــه داد: ت ــام مســئول ادام ــن مق ای
تــا ســقف ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان دارایــی دولــت 
بایــد عرضــه شــود کــه ایــن برنامــه را محقــق 
ــه  ــن عرض ــده بزرگ تری ــه آین ــرد. هفت ــم ک خواهی
ــک  ــه بان ــوط ب امــوال دولتــی در راه اســت کــه مرب

ســپه اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــان س ــژاد در پای معمارن
ــروه  ــت: گ ــی، گف ــازاد بانک ــای م ــذاری دارایی ه واگ
ــارد  ــزار میلی ــه ارزش ۷۰ ه ــد ب ــرمایه گذاری امی س
ــود  ــذار می ش ــورس واگ ــه در ب ــد مرحل ــان چن توم
ــود.  ــد ب ــد خواه ــه آن ۱۸ درص ــن مرحل ــه اولی ک
ــک  ــه بان ــوط ب ــی مرب ــعه مل ــروه توس ــن گ همچنی
ملــی بــه ارزش ۲۳ هــزار میلیــارد تومــان بــه زودی 

ــود. ــه می ش ــرمایه عرض ــازار س در ب

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

بزرگترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده
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یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس از 
ــن  ــه ضم ــم خواســت ک ــس یازده ــدگان مجل نماین
توجــه جــدی بــه دوران پســا کرونــا در جهــت رفــع 
مشــکات معیشــتی مــردم، افــراد و کارگاه هایــی کــه 
ــد، گام هــای اساســی  در ایــن ایــام متضــرر شــده ان

ــد.  بردارن
بــه گــزارش ایســنا، اصغــر مســعودی در تحلیــل 
عملکــرد مجلــس دهــم گفــت: ایــن مجلــس اقدامات 
مهمــی در دو حــوزه قانــون گــذاری و نظــارت انجــام 
ــه  ــم ب ــس ده ــی در  مجل ــن خوب ــت، قوانی داده اس
ــه  ــه آن ب ــوان از جمل ــی ت ــه م ــیده ک ــب رس تصوی
ــزوده،  ــون ارزش اف ــد، قان ــع تولی ــع موان ــون رف قان
ــون تعییــن  ــون ســاماندهی صنعــت خــودرو، قان قان
ــی و  ــق التدریس ــن ح ــتخدامی معلمی ــف اس تکلی
آموزشــیاران نهضــت ســواد آمــوزی، قانــون کاهــش 
ــاص،  ــرایط خ ــاغل دارای ش ــوان ش ــاعات کار بان س
ــت  ــی و حمای ــید پاش ــازات اس ــدید مج ــون تش قان
ــل  ــدام متقاب ــون اق ــی از آن، قان ــدگان ناش ــزه دی ب
در برابــر اعــام ســپاه پاســداران بــه عنــوان ســازمان 

ــکا اشــاره کــرد. تروریســتی توســط آمری
نظارتــی  بعــد  در  مجلــس  ایــن  افــزود:  وی 
ــس  ــه رئی ــر ب ــوزه تذک ــادی در ح ــات زی ــز اقدام نی
موضوعــات  در  وزرا  از  ســوال  وزرا،  و  جمهــور 
ــتیضاح  ــوال و اس ــص، س ــق و تفح ــون، تحقی گوناگ
انجــام داد و  از جهــت نظــارت بــر امــور کشــور ۵۵ 
ــم  ــات مه ــه موضوع ــی را ب ــی و غیرعلن جلســه علن
ــیون  ــرد، کمیس ــی ک ــاص داد و بررس ــور اختص کش
ــیون اصــل ۹۰ و دیــوان  هــای تخصصــی، کمیس
ــر  ــه ثم ــی را ب ــا اهمیت ــات ب ــز اقدام ــبات نی محاس

ــاندند. رس

مســعودی دربــاره وظایفــی کــه نماینــدگان 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــش دارن ــم در پی ــس یازده مجل
فضــای  ایجــاد  بــا  یازدهــم  امیــدوارم مجلــس 
امیــدواری و ایجــاد انتظــارات معقــول و دســت 
ــردارد،  یافتنــی در راســتای پیشــرفت کشــور گام  ب
ــود  ــر ش ــد بهت ــر دوره بای ــس در ه ــت مجل کیفی
بنابرایــن کیفیــت مجلــس یازدهــم طبیعتــاً بایــد از 
ــد  ــر باشــد، مجلــس یازدهــم بای مجلــس دهــم بهت
ــی و   ــل را بررس ــس قب ــوت مجال ــف و ق ــاط ضع نق

ــرد. ــن بب ــا را از بی ــف ه ضع
ــور  ــی کش ــکل اساس ــروز مش ــه داد: ام وی ادام
ــت  ــکل معیش ــادی و مش ــران اقتص ــکاری و بح بی
ــاکرونا را  ــه پس ــد برنام ــم بای ــس یازده ــت،  مجل اس
ــع  ــت رف ــد و در جه ــری کن ــور جــدی پیگی ــه ط ب
ــی  ــراد و کارگاه های ــردم و اف ــتی م ــکات معیش مش
کــه در ایــن ایــام متضــرر شــده انــد گام هــای 

ــردارد. ــی ب اساس

ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس تصریــح 
شــعارهای  یازدهــم  مجلــس  منتخبیــن  کــرد: 
ــوان  ــی ت ــه آن م ــد از جمل ــرح کردن ــادی را مط زی
بــه شــعارهای مربــوط بــه رفــع مشــکات اقتصــادی 
مــردم اشــاره کــرد،  حرکــت آن هــا بــا وجــود 
ســر دادن شــعارهای انقابــی بایــد بــر اســاس 
ــم  ــس یازده ــر مجل ــد، اگ ــی باش ــای انقاب مولفه ه
ــکاری  ــردم، بی ــکل م ــع مش ــود در رف ــام وج ــا تم ب
و معیشــت مــردم گام برنــدارد طبیعتــاً اعتمــاد 
ــرای مــردم  ــد ب مــردم را از دســت خواهــد داد، نبای
ــل اجــرا ســر داد و  وعــده هــا و شــعارهای غیــر قاب
بــه اعتمــاد مــردم خدشــه وارد کــرد، بلکــه بایــد در 
ــردم  ــادی م ــات اقتص ــل معض ــت ح ــل در جه عم

ــد. ــی بردارن ــای اساس گام ه
ــوده  ــه فکــر ت ــد ب ــدگان بای ــه داد: نماین وی ادام
ــاب  ــان انق ــی نعمت ــه ول ــه ک ــروم جامع ــای مح ه
هســتند باشــند و بــا صرفــه جویــی در هزینــه هــای 

مجلــس و دولــت و اســتفاده از بخــش خصوصــی بــه 
ــد  ــد بدانن ــد، بای ــه کنن ــردم توج ــاه م ــعه و رف توس
ــت  ــل دول ــای مقاب ــه معن ــودن ب ــه ب ــل المل وکی
ایســتادن نیســت بلکــه هماهنگــی و همدلــی دولــت 
و مجلــس در حــل مشــکات مــردم خواســت امــام و 
رهبــری مــی باشــد، بــر همیــن اســاس وقــت مجلس 
نبایــد بــا مناقشــات سیاســی و جناحــی بــی فایــده 
و تذکــرات تکــراری گرفتــه شــود و بایــد کاربــردی 
تــر بــه مســائل نگریســت و بــا مباحــث کارشناســی 
ــه  ــردم را ب ــرد و م ــل ک ــور را ح ــای کش ــران ه بح

نظــام و مجلــس امیــدوار کــرد.
مســعودی گفــت: در مجلــس بایــد تعقــل، تفکــر، 
ــئولیت  ــاس مس ــداری و احس ــاق م ــت، اخ عقانی
ــت و  ــل همــکاران خــود دول حاکــم شــود و در مقاب
ــن  ــد، همچنی ــت کنن ــاف را رعای ــه انص ــوه قضائی ق
ــس  ــه مجل ــرد ک ــاره ک ــم اش ــن مه ــه ای ــد ب بای
یازدهــم در بعــد نظارتــی بایــد نقــش بهتــری ایفــا 
ــد  ــدگان بای ــار نماین ــر رفت ــارت ب ــم  نظ ــد ه کن

ــون. ــرای قان ــر اج ــارت ب ــم نظ ــود و ه ــت ش تقوی
نماینــده مــردم نــی ریــز و اســتهبان در مجلــس 
ــرد: اختصــاص بیــش از یــک ســوم از  عنــوان ک
اصــول قانــون اساســی- یعنــی حــدود 6۰  اصــل - 
به مسایل مربوط به قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف 
این قوه، نشــان دهنــده اهمیــت ایــن نهــاد در نظــام 
جمهــوری اســامی اســت، از منظــر قانــون اساســی، 
مجلــس در نظــام جمهــوری اســامی ایــران محــور 
بســیاری از تصمیــم گیــری هــا، قانونگــذاری هــا و 
ــت و  ــت دول ــوده و چــراغ هدای ــا ب ــزی ه ــه ری برنام

ملــت را بــه دســت دارد.
مســعودی در پایــان اضافــه کــرد: مجلــس پایــگاه 
اساســی نظــام و مــردم و مایــه حضــور و مشــارکت 
ــن  ــا و همچنی ــری ه ــم گی ــردم در تصمی ــی م واقع
مظهــر اراده ملــی اســت، هرگونــه ایجــاد محدودیــت 
ــت  ــتقیم اراده مل ــری مس ــدف گی ــب آن، ه و تخری

ــی اســت. مــی باشــد و یــک عمــل غیرانقاب

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

مجلس یازدهم به فکر پساکرونا باشد

منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم گفــت: یکــی از عواملــی 
ــد، نحــوه  ــگاه اصلــی خــود را بازیاب کــه موجــب می شــود مجلــس جای
مدیریــت مجلــس اســت و خــروج مجلــس از جایــگاه اصلــی خــود، بــه 

ــردد.  ــر می گ ــس ب ریاســت مجل
بــه گــزارش مهــر، زهــره ســادات الجــوردی منتخــب مــردم تهــران 
ــات  ــا اقدام ــس شــورای اســامی در رابطــه ب ــن دوره مجل در یازدهمی
ــس و  ــی مجل ــگاه واقع ــه جای ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــس یازده الزم مجل
قــرار گرفتــن آن در رأس امــور اظهــار داشــت: یکــی از موضوعــات مهــم 
ــگاه اصلــی  ــه جای در مجلــس یازدهــم همیــن اســت کــه مجلــس را ب
خــود برگردانیــم. در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد مجلــس از جایــگاه 

اقتــدار خــود خــارج شــده و در رأس امــور نیســت.
وی بیــان کــرد: یکــی از عواملــی کــه موجــب می شــود مجلــس جایگاه 
اصلــی خــود را بازیابــد، نحــوه مدیریــت مجلــس اســت. گزینه هــای مهــم 
ایــن موضــوع یعنــی خــروج مجلــس از جایــگاه اصلــی خــود، بــه ریاســت 
مجلــس بــر می گــردد. ریاســت مجلــس بایــد حقیقتــاً مجلــس را در رأس 
امــور بدانــد و بــه آن اعتقــاد داشــته و بــرای نماینــدگان مجلــس اعتبــار 

الزمــی را کــه حــق اســت و قانــون بــه آنهــا داده اســت قائــل باشــد.
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای  منتخــب مــردم تهــران در 
ــه  ــه جایــگاه اصلــی مجلــس، ب ــذا بازگشــت ب اســامی عنــوان کــرد: ل
ایــن بســتگی دارد کــه ریاســت مجلــس بــر عهــده چــه کســی خواهــد 
ــه ایــن مســأله شــد و مجلــس  ــود و همچنیــن رونــدی کــه منجــر ب ب

ــد اصــاح شــود.  ــز بای ــد نی ــدا کن ــزل پی ــی خــود تن ــگاه حقیق از جای
ــه  ــد ک ــته باش ــه داش ــاله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــس بای ــت مجل ریاس
ــن جهــت برخــی از  ــردم هســتند و از ای ــدگان منتخــب م همــه نماین
ــد. الزمــه ایــن اقدامــات  ــه دیگــران برتــری ندارن نماینــدگان نســبت ب
ــود و در  ــاره ش ــی دوب ــود نگاه ــاختارهای موج ــه س ــه ب ــن اســت ک ای

ــردد. ــود بازگ ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــس ب ــت مجل نهای
الجــوردی بــا اشــاره بــه رونــدی کــه طــی شــد تــا نقــش نماینــدگان 
در تصمیــم گیــری کمرنــگ شــود، گفــت: ایــن رونــد، بــر خــاف اصــل 
ــًا  ــت. اص ــام اس ــم در اس ــول مه ــی از اص ــوان یک ــه عن ــورت ب مش
ــورا  ــم ش ــریفه »و امره ــه ش ــاس آی ــر اس ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــورای  ــس ش ــی مجل ــا و مبان ــی از پایه ه ــت و یک ــکل گرف ــم« ش بینه

اســامی بایــد ایــن باشــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اگــر مبنــا آن باشــد کــه نماینــدگان، 
ــه  ــه وکیــل الدول ــی کــه نماینــدگان ملــت باشــند ن آن هــم نمایندگان
امــور را بــا مشــورت پیــش ببرنــد بایــد هــّم و غمشــان ایــن باشــد کــه 
در وهلــه اول بــرای بهبــود و اصــاح شــرایطی ماننــد مشــکات موجــود 
در جامعــه بــه خصــوص در زمینــه معیشــت و اقتصــاد اهتمــام داشــته 
ــدار  ــدگان اســت و اقت ــه نماین ــر مســتلزم کمــک هم ــن ام ــند. ای باش
ــم  ــس یازده ــاءاهلل در مجل ــم ان ش ــه امیدواری ــد ک ــس را می طلب مجل

شــاهد آن باشــیم.

الجوردی:

مجلس به رأس امور برگردد

ــر  ــرای جبــران کســری بودجــه خــود مالیــات ب دولــت عربســتان ب
ــر خواهــد کــرد.  ــزوده را ســه براب ارزش اف

ــه  ــتان ک ــت عربس ــرگ، دول ــل از بلومب ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
بــه دنبــال شــیوع کرونــا و ســقوط قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی 
ــه  ــرد ک ــام ک ــد محسوســی مواجــه شــده اســت اع ــا کاهــش درآم ب
ــش  ــان بخ ــای کارکن ــر و مزای ــه براب ــزوده را س ــر ارزش اف ــات ب مالی
دولتــی را کمتــر خواهــد کــرد. عربســتان امیــدوار اســت از محــل ایــن 
افزایــش بــی ســابقه مالیــات بــر ارزش افــزوده، ۱۰۰ میلیــارد ســعودی 

ــد.  ــته باش ــد بیشــتر داش ــارد دالر( درآم ) ۲6.6 میلی
ــات  ــوص اقدام ــتان در خص ــی عربس ــر دارای ــدان، وزی ــد الجع محم

ــروری و  ــا ض ــند ام ــاید دردآور باش ــات ش ــن تصمیم ــت: ای ــد گف جدی
بــرای حراســت از ثبــات مالــی در اقتصــاد کشــور  چــه در بلندمــدت و 

ــد هســتند.  ــدت مفی ــاه م چــه در کوت
تنهــا در مــاه مــارس قیمــت نفــت بیــش از نصــف ارزش خــود را از 
دســت داد و ایــن اتفــاق در شــرایطی کــه هزینــه هــای جنــگ یمــن 
نیــز بــر دوش اقتصــاد عربســتان ســنگینی مــی کنــد باعــث شــده اســت 
تــا فشــار  فــوق العــاده زیــادی بــه منابــع مالــی بــزرگ تریــن اقتصــاد 

خاورمیانــه وارد شــود. 
بــار در ســال ۲۰۱۸ در  افــزوده نخســتین  ارزش  بــر  مالیــات 
ــه ۱۵  ــرخ آن از یکــم ژوییــه ب ــرار اســت ن عربســتان معرفــی شــد و ق

درصــد افزایــش پیــدا کنــد. دولــت هــم چنیــن از ابتــدای مــاه ژویــن 
ــد داد.  ــان خواه ــی پای ــان دولت ــی کارکن ــای جانب ــه بســیاری از مزای ب
ــز  ــرمایه نی ــی و س ــارج عملیات ــی از مخ ــت برخ ــرار اس ــن ق ــم چنی ه
کنســل شــده و یــا بــه تعویــق بیافتنــد. هــم چنیــن برخــی از برنامــه 
هــای در نظــر گرفتــه شــده در برنامــه افــق ۲۰۳۰ نیــز بــه سرنوشــت 

ــد شــد.  ــار خواهن مشــابهی دچ
ــات  ــه خدم ــای ارای ــه راهکاره ــه مطالع ــه ب ــک کمیت ــرار اســت ی ق
رفاهــی بیشــتر بــه کارکنــان بخــش هــای غیردولتــی بپــردازد و نتایــج 
آن را ظــرف ۳۰ روز اعــام کنــد. در عربســتان کارکنــان بخــش دولتــی 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــبت ب ــتری نس ــای بیش ــوق و مزای ــواره از حق هم

برخــوردار بــوده انــد. 
پادشــاه عربســتان پیشــتر دســتور داده بــود بــه هــر خانــوار ســعودی 

مبلــغ ۱۰۰۰ ریــال بــه مناســبت آغــاز مــاه رمضــان پرداخــت شــود. 

رئیــس فراکســیون اصــاح نظــام اداری مجلس با 
اشــاره بــه اینکــه رد الیحــه وزارت بازرگانــی ارتباطی 
ــه  ــدگان ب ــت: نماین ــت گف ــزول نداش ــر مع ــه وزی ب
ــه  ــه الیح ــی ب ــخ از وزارت بازرگان ــه تل ــل تجرب دلی
ــه وزارت  ــی ک ــد در حال ــی دادن ــخ منف ــت پاس دول
ــود.  ــًا بیشــتر شــبیه وزارت واردات ب ــی قب بازرگان

بــه گــزارش تســنیم، بیــت اهلل عبدالهــی بــا 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــن وزی ــی بی ــه حواش ــاره ب اش
ــه  ــور در رابط ــر رئیس جمه ــس دفت ــارت و رئی تج
ــورای اســامی  ــس ش ــت در مجل ــا رد الیحــه دول ب
ــش  ــه ۲ ســال پی ــک ب ــت نزدی ــار داشــت: دول اظه
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــی وزی ــا رحمان ــه رض از این ک
ــه را  ــن وزارتخان ــک ای ــه تفکی ــود الیح ــارت ش تج
ــع و  ــی« و »صنای ــای »بازرگان ــب وزارتخانه ه در قال

ــود. ــرده ب ــم ک ــس تقدی ــه مجل ــادن« را ب مع
وی بابیــان اینکــه مجلــس شــورای اســامی 
پیش تــر بــا الیحــه تفکیــک وزارت صنعــت، معــدن 
ــال  ــدود ۲ س ــزود: ح ــود، اف ــف ب ــارت مخال و تج
ــاختار  ــاح س ــوان اص ــت عن ــیونی تح ــل کمیس قب
ــی  ــود و حت ــه ب ــکیل یافت ــس تش ــت در مجل دول
ــی  ــا حضــور الریجان ــم ب ــار ه ــن کمیســیون یکب ای
ــز  ــه نی ــه در آن جلس ــود ک ــه داده ب ــکیل جلس تش
ــا تشــکیل  ــورای اســامی ب ــس ش ــدگان مجل نماین
ایــن  بازرگانــی کامــًا مخالــف بودنــد و  وزارت 
ــر معــزول صنعــت، معــدن و  ــه وزی هــم ارتباطــی ب

ــت. ــارت نداش تج
رئیــس فراکســیون اصــاح نظــام اداری مجلــس 
ادامــه داد: در گذشــته کــه وزارت بازرگانــی داشــتیم 
ــه  ــر صادقان ــه نتیجــه خوشــی نداشــت چــون اگ ک
ــد وزارت واردات  ــًا بای ــی قب ــم، وزارت بازرگان بگویی

ــت  ــور و مل ــرای کش ــکاتی ب ــت و مش ــام می گرف ن
ــن وزرای  ــی هــم بی ــود و از طرف ــه وجــود آورده ب ب
بازرگانــی و صنایــع و معــادن در رابطــه بــا صــادرات 
ــا  ــت و ب ــود داش ــده ای وج ــکات عدی و واردات مش
ــی؛  ــکیل وزارت بازرگان ــخ تش ــه تل ــه تجرب ــه ب توج
نماینــدگان مجلــس بــا ایــن عقیــده مخالــف الیحــه 

ــوده و هســتند. دولــت ب
عبدالهــی تصریــح کــرد: تشــکیل وزارتخانه هــای 
ــه  ــت بلک ــور نیس ــع کش ــه نف ــا ب ــه تنه ــد ن جدی
ــد  ــت می افزای ــزاف دول ــای گ ــر هزینه ه ــه ب هزین
ــه  ــم الیح ــگام تقدی ــت در هن ــز دول ــی نی و از طرف
تفکیــک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نتوانســت 
دفاعیــه  قانع کننــده ای در مجلــس شــورای اســامی 
داشــته باشــد، شــاید اگــر بــه خوبــی در زمــان تقدیم 
می کردنــد  دفــاع  و  می دادنــد  توضیــح  الیحــه 

ــدند. ــم می ش ــق ه موف
وی در واکنــش بــه نقــش رضــا رحمانــی در 
ــت:  ــی گف ــکیل وزارت بازرگان ــه تش ــب الیح تصوی
ــر معــزول صنعــت، معــدن و تجــارت در تاییــد  وزی
یــا رد الیحــه تشــکیل وزارت بازرگانــی نمی توانســت 
ــه  ــر تجرب ــا ب ــدگان بن ــذار باشــد بلکــه نماین تاثیرگ
تلخــی کــه پیش تــر از وزارت بازرگانــی داشــتند بــه 
ایــن الیحــه دولــت پاســخ منفــی دادنــد و این طــور 
نیســت کــه نماینــدگان بــا توصیــه دولتمــردان 
تصمیــم بگیرنــد یــا نگیرنــد در حالــی کــه در حالــت 
خوشــبینانه تشــکیل وزارتخانــه جدیــد، ســهم مــردم 
ــود  ــر می ش ــی را کوچک ت ــه دولت ــفره بودج را از س
ــت  ــای دول ــه هزینه ه ــگی این ک ــه همیش ــر بهان و ب

ــود. ــه می ش ــت اضاف ــم اس ــه ک ــاد و بودج زی
اهــر و هریــس در مجلــس  نماینــده مــردم 

ــر  ــاری وزی ــه برکن ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ش
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع
این کــه زمــان اندکــی از دولــت روحانــی باقــی 
مانــده و برکنــاری رحمانــی در شــرایط فعلــی قطعــاً 
بــه نفــع مــردم، کشــور و دولــت نخواهــد بــود، چــون 
ــپری  ــود را س ــی خ ــای پایان ــم روزه ــس ده مجل
می  کنــد و گرفتــن رای اعتمــاد ســخت خواهــد 
بــود و اگــر منتظــر مجلــس یازدهــم باشــند بایســتی 
چنــد مــاه تحمــل کننــد کــه وزارت صنعــت 
ــد  ــس جدی ــد از مجل ــر چن ــد، ه ــف می مان باتکلی
ــد  ــرای وزیــر صنعــت رای اعتمــاد هــم بگیرن هــم ب
ــا وضعیــت  دیگــر دولــت عمــری نخواهــد داشــت ت

ــد. ــامان ده ــر و س ــه را س وزارتخان
اساســی؛  قانــون  در  کــرد:  تاکیــد  عبدالهــی 
ــت و  ــور اس ــارات رئیس جمه ــاری وزرا از اختی برکن
از نظــر اختیــارات اقــدام روحانــی قانونــی بــود ولــی 
اگــر توانمندتــر از رضــا رحمانــی را بــرای ســکانداری 
ــد  ــاب کنن ــارت انتخ ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــه  ــه ب ــن وزارتخان ــودی ای ــه بهب ــدی ب ــاید امی ش
ــاب  ــف را انتخ ــردی ضعی ــر ف ــی اگ ــد ول ــود آی وج
ــا  ــود ام ــر می ش ــب بدت ــه مرات ــت ب ــد وضعی کنن
ــر  ــر عم ــای آخ ــود در ماه ه ــر ب ــده بهت ــر بن از نظ
ــور و  ــع کش ــر مناف ــه خاط ــتند ب ــت می توانس دول
ملــت، حاشــیه ها را بــه دور کــرده و از رحمانــی 

می کردنــد. اســتفاده 
ــامانی  ــه نابس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــودرو از جمل ــازار خ ــائل ب ــازار و مس ــت ب وضعی
افزایــش خودســرانه قیمــت خودروهــا کــه شــوک بــه 
مــردم وارد کــرده، بــدون وزیــر بــودن وزارت صنعــت 

ــود. ــه نفــع مــردم و کشــور نخواهــد ب ــاً ب یقین

کفگیر سعودیها به ته دیگ خورد!

رئیس فراکسیون اصالح نظام اداری مجلس: 

نمایندگان به دلیل تجربه تلخ از وزارت بازرگانی به الیحه دولت پاسخ منفی دادند 

ظریف:
 دولت  آمریکا به جای بهانه تراشی 

باید رفتار خود را اصالح کند

ــن  ــه ای ــا ب ــه دنی ــه گفت:هم ــور خارج ــر ام وزی
نتیجــه رســیده کــه هــر توافقــی بــا آمریــکا بکنــد، 
هــر لحظــه ممکــن اســت آمریکایی هــا آن را نادیــده 
ــه  ــای اینک ــه ج ــکا ب ــی آمری ــت کنون ــد. دول بگیرن
ــود  ــار خ ــد رفت ــد، بای ــی باش ــال بهانه تراش ــه دنب ب

ــد.  ــاح کن را اص
ــف« در  ــواد ظری ــا، »محمدج ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاره  ــا درب ــی اظهارنظره ــاره برخ ــی درب گفت وگوی
مذاکــره بــا آمریــکا اظهــار داشــت: هیــچ مذاکــره ای 
ــه  ــد ک ــان دادن ــا نش ــت. آمریکایی ه ــان نیس در می
آن  نتیجــه  بــه  و  مذاکرات شــان  بــه  نمی شــود 

ــرد. ــاد ک اعتم
وزیــر امــور خارجــه  بــا اشــاره بــه دیــدگاه 
بین المللــی دربــاره آمریــکا تصریــح کــرد: همــه دنیــا 
بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه هــر توافقــی بــا آمریــکا 
بکنــد، هــر لحظــه ممکــن اســت آمریکایی هــا 
توافــق را نادیــده بگیرنــد. دولــت کنونــی آمریــکا بــه 
ــد  ــد، بای ــی باش ــال بهانه تراش ــه دنب ــه ب ــای اینک ج

ــد. ــار خــود را اصــاح کن رفت
وی همچنیــن درخصــوص پرداخــت غرامــت بــه 
ــه اشــیای قیمتــی در  ــه دلیــل آســیب ب انگلیــس ب
ــن کشــور در ســال  ــه ســفارت ای ــه ب ماجــرای حمل
ــن  ــل در ای ــوق بین المل ــی در حق ــت: مقررات ۹۱ گف
رابطــه وجــود دارد. دولــت ایــران هــم اعــام کــرده 
ــی  ــفارتخانه های خارج ــت از س ــظ و صیان ــه حف ک
ــران تعهــد دولــت جمهــوری اســامی اســت. در ای

ــم  ــور ه ــات کش ــه مقام ــه داد: هم ــف  ادام ظری
ــات  ــاره جزئی ــتند. درب ــد داش ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
طرفیــن بایــد مذاکــره کننــد و هنــوز هیــچ اقدامــی 

ــه اســت. صــورت نگرفت
ــس از  ــدگان مجل ــی از نماین ــن یک ــش از ای پی
ــوی  ــی از س ــارد تومان ــت ۲۷ میلی ــت غرام پرداخ
دولــت ایــران بــه انگلیــس بابــت حملــه بــه ســفارت 

ــود. ــر داده ب ــال ۹۱ خب ــور در س ــن کش ای

فوالدگر:
گرانی خودرو

 بهانه ی عزل رحمانی شد

رییــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــل  ــازار دلی ــودرو در ب ــت خ ــش قیم ــد افزای می گوی
ــرا مشــکات  ــی نیســت، زی ــاری رحمان ــی برکن اصل
ــوده و  ــازه ای نب ــوع ت ــوزه موض ــن ح ــود در ای موج
ــوده  ــر ب ــا آن درگی ــای گذشــته ب ــاه ه کشــور در م

اســت. 
ــر  ــا فوالدگ ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
رییــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی و 
نظــارت بــر اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی مجلس 
عــزل وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ، گفــت: بــه 
ــازار  ــش قیمــت خــودرو در ب ــی رســد افزای نظــر م
دلیــل اصلــی برکنــاری آقــای رحمانــی نیســت زیــرا 
در جلســه امــروز ســتاد تنظیــم بــازار ایــن موضــوع 
ــت از  ــازمان حمای ــت و س ــورای رقاب ــور ش ــا حض ب
مصــرف کننــده تعییــن تکلیــف شــد و تصمیــم اخــذ 
شــده نیــز بــر کاهــش التهابــات بــازار اثرگــذار بــود.

ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م  نماین
اســامی بــا بیــان اینکــه مشــکات موجــود در 
بــازار خــودرو موضــوع تــازه ای نبــوده و مــدت هــای 
ــت،  ــر اس ــا آن درگی ــور ب ــه کش ــت ک ــادی اس زی
افــزود: عامــل اصلــی عــزل وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت، مخالفــت مجلــس بــا انتــزاع وزارت بازرکانی 
بــود زیــرا در صــورت تفکیــک، رئیــس جمهــور بایــد 
ــس  ــه مجل ــد ب ــه جدی ــرای دو وزارتخان ــر ب دو وزی
ــن اتفــاق  ــی کــه ای ــا از آنجای معرفــی مــی کــرد ام
نیفتــاد، دولــت تصمیمــی را کــه مدتــی اســت 

ــرد. ــی ک ــروز اجرای ــود، را ام ــال آن ب دنب
ــان  ــا بی ــادن ب ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
اینکــه اگرچــه رئیــس جمهــور در حکــم سرپرســتی 
آقــای خیابانــی بــر ســاماندهی قیمــت خــودرو 
تاکیــد کــرده امــا برکنــاری رحمانــی علــت دیگــری 
داشــت، اظهــار کــرد: براســاس اطاعــات بــه دســت 
آمــده دولــت انتظــار داشــت وزارت صمعــت، معــدن 
ــرح  ــب ط ــرای تصوی ــتری ب ــاش بیش ــارت ت و تج
تفکیــک وزارت بازرگانــی انجــام دهــد کــه برکنــاری 
پارلمانــی وزرات صمــت در مــاه هــای  معــاون 

ــا اســت. ــن ادع ــواه ای ــز گ گذشــته نی

پزشکیان:
قاچاق و رشوه برازنده

 جامعه ما نیست
ــت:  ــس شــورای اســامی گف ــب رئیــس مجل نای
قاچــاق، رانــت و رشــوه برازنــده جامعــه اســامی مــا 
نیســت و بایــد فســاد، ظلــم و بداخاقــی از جامعــه 

ریشــه کــن شــود. 
بــه گــزارش مهــر، مســعود پزشــکیان در جلســه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل علن
ــن ضایعــه  ــده ای ــارک، گفــت: بن ــه شــناور کن حادث
ــدار  ــای داغ ــور و خانواده ه ــه ارتشــیان غی وارده را ب
شــهدای ایــن ســانحه تســلیت عــرض می کنــم 
و بــرای شــهدای ســانحه علــو درجــات و بــرای 
مجروحــان ســامتی و شــفای عاجــل مســئلت دارم.

ــاره جهــش  ــه گزارشــی کــه درب ــا اشــاره ب وی ب
تولیــد و همچنیــن قاچــاق کاال و ارز در جلســه 
امــروز مجلــس شــورای اســامی قرائــت شــد، گفــت: 
مــا در آســتانه شــب های قــدر هســتیم و واقعــاً 
قــدر مــا مســلمانان ایــن نیســت کــه در کشــور مــا 
ــت، رشــوه و مشــکاتی باشــد کــه االن  قاچــاق، ران

ــر هســتیم. ــا آن درگی ب
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
ــه  ــا ب ــد م ــه تولی ــت ک ــن نیس ــا ای ــدر م ــرد: ق ک
ایــن شــکل باشــد. مــا اگــر شــب های قــدر را 
بیــدار می مانیــم و بــا خــدا پیمــان می بندیــم 
ــم  ــت بتوانی ــا قاطعی ــه ب ــم ک ــی ببندی ــد پیمان بای
ــده  ــرای خودمــان تعییــن کنیــم کــه برازن قــدری ب
مســلمانی و شــیعه بــودن و لیاقــت جامعــه اســامی 

ــا باشــد. م
ــدر  ــال ق ــد از ۴۰ س ــرد: بع ــد ک ــکیان تاکی پزش
مــا نبایــد ایــن وضعیتــی باشــد کــه االن در آن قــرار 
ــد راز و  ــا خداون ــدر ب ــب های ق ــر در ش ــم و اگ داری
نیــاز می کنیــم بایــد راز و نیــازی کنیــم کــه فســاد، 
ظلــم، نابرابــری و بداخاقــی را از جامعــه و از ریشــه 
ــا خــدای خــود  ــه ب ــت اســت ک ــه آن وق ــم ک بکنی

ــم. ــتگو بوده ای راس
ــا کمــک  ــه م ــدا ب ــدوارم خ ــرد: امی ــان ک وی بی
کنــد و بــه مــا لیاقــت دهــد بــه قــدر واقعــی خــود 

برســیم. 

دفتر واعظی: 
سه نفر از نزدیکان رحمانی مانع 

تصویب طرح تفکیک وزارتخانه شدند 

ــه  ــه ای نســبت ب ــور در اطاعی ــر رئیس جمه دفت
ــش  ــی واکن ــه روحان ــت ب ــابق صنع ــر س ــه وزی نام

ــان داد.  نش
بــه گــزارش تســنیم، دفتــر رئیــس دفتــر رئیــس 
ــاره  ــا انتشــار اطاعیــه ای توضیحاتــی درب جمهــور ب
ــور  ــس جمه ــی از ســوی رئی ــاری رضــا رحمان برکن

ــه داد. ارائ
متن این اطاعیه به شرح زیر است:

پیــرو انتشــار نامــه  ای از ســوی جنــاب آقــای 
رحمانــی، وزیــر ســابق صنعت، معــدن و تجــارت و طرح 
برخــی ادعاهــای خــاف واقــع در خصــوص رئیس دفتــر 
رئیس جمهــور کــه به منظــور گمراه ســازی و تشــویش 
اذهــان عمومــی بیــان شــده، نــکات ذیــل را بــه 

ــاند؛ ــران می رس ــریف ای ــت ش ــتحضار مل اس
یــک ــــ بــه هیــچ وجــه از جنــاب آقــای رحمانی 
ــد،  ــت کنن ــت حمای ــه دول ــده از الیح ــته نش خواس
بلکــه تأکیــد شــده از فعالیت هــا و رایزنی هــای 
فشــرده ســه نفــر از نزدیکان شــان ــــ کــه در صورت 
لــزوم نــام آنهــا اعــام خواهــد شــد ــــ در مجلــس 
ــت به عمــل  ــت، ممانع ــه الیحــه دول و رســانه ها علی
آورنــد؛ همچنیــن از طــرف رئیس جمهــور بــه ایشــان 
گوشــزد شــد کــه تــداوم ایــن رونــد تخلــف اســت و 

قطعــاً بــا ایــن تخلــف برخــورد خواهــد شــد.
ــر خــاف آنچــه ادعــا شــده،  دو ــــ امــروز نیــز ب
از ایشــان خواســته نشــده اســتعفا دهنــد، بلکــه 
تصمیــم رئیس جمهــور بــرای جایگزینــی بــه ایشــان 
اطاع رســانی و از وی دربــاره نحــوه اعــام ایــن خبــر 
ــوری  ــات حض ــت ماق ــه درخواس ــد ک ــتمزاج ش اس

ــد. ــور را منتشــر کردن ــه مذک ــاً نام داشــتند و نهایت
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه دالیــل تصمیم 
رئیس جمهــور بــه تغییــر در وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت نه فقــط منحصــر بــه تــاش وزیــر ســابق 
ــوط  ــه مرب ــس، ک ــت در مجل ــه دول ــرای رد الیح ب
ــکار  ــه اف ــود ک ــز ب ــری نی ــدد دیگ ــوارد متع ــه م ب
ــب وکار  ــان کس ــادی، صاحب ــاالن اقتص ــی، فع عموم
و تجــارت به خوبــی از آن آگاهنــد. ضمنــاً ایــن 
تصمیــم اگرچــه به دلیــل بــرآورده نشــدن انتظــارات 
ــهای  ــی تاش ــا ناف ــده ام ــاذ ش ــور اتخ رئیس جمه
مجموعــه همــکاران وزارتخانــه صنعــت، معــدن 
ــا  ــه ب ــته در مقابل ــای گذش ــی ماهه ــارت ط و تج
تحریم هــا و همیــاری در مبــارزه بــا کرونــا نیســت و 

ــن تاشهاســت. ــدردان ای ــت ق دول
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور

دلنوشته

آدینه جان به روزهای ،
بی قراری ،

به پریشان حالی ،
به دلتنگی  ،

به تنهایی پائیزی ما ،
خوش آمدی چه سنگ  ،

صبوری هستی ،
که این همه ،

غم و غصه ،
در تو تلنبار میشود ،

تا حال ما را ،
دگرگون کنی ،
تو راحت باش ،

ما عادت کردیم ،
تقصیرها را ،

خیلی شیک ،
به دیگری ،

حواله کنیم ،
ای کاش تمام ،
روزهای هفته ،

مثل جمعه خوب ترین ،
روز خدا بود ،

)اکبر عظیم نیا(
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بختیار در تذکر شفاهی:

»روحانی« برای مقابله با گرانی ها 
دستور ویژه دهد

نماینــده مــردم گلپایــگان در مجلــس گفــت: 
ــختی  ــیار س ــرایط بس ــادی ش ــاظ اقتص ــردم از لح م
ــژه ای در  ــتور وی ــد دس ــور بای ــس جمه ــد و رئی دارن
ــا  ــش گرانی ه ــر روی آت ــی ب ــه دهــد  و آب ــن زمین ای

ــزد. بری
بــه گــزارش مهــر، علــی بختیــار در جلســه علنــی 
مجلــس شــورای اســامی طــی تذکــر شــفاهی، 
ــردم  ــا م ــدی قیمت ه ــش تصاع ــار داشــت: افزای اظه

ــرار داده اســت. ــار ق را تحــت فش
ــرایط  ــادی ش ــاظ اقتص ــردم از لح ــزود: م وی اف
بســیار ســختی دارنــد و رئیــس جمهــور بایــد دســتور 
ویــژه ای در ایــن زمینــه دهــد  و آبــی بــر روی آتــش 

ــزد. ــا بری گرانی ه
ــانحه  ــه س ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ناوچــه کنــارک، گفــت: از مســئوالن تقاضــا می کنــم 
ــه داشــته  ــن زمین کــه اطــاع رســانی دقیقــی در ای
باشــند تــا رســانه های بیگانــه از ایــن موضــوع 

ــد. ــتفاده نکنن سوءاس

رحمانی:
 استعفا ندادم 

وزیــر ســابق صنعــت کــه برکنــار شــد، در 
ــه رئیــس جمهــور دلیــل برکنــاری خــود  نامــه  ای ب
ــی  ــکیل وزارت بازرگان ــا تش ــس ب ــت مجل را مخالف

ــرد.  ــام ک اع
بــه گــزارش فــارس، رضــا رحمانــی کــه بــا حکــم 
ــه  ــی رئیــس جمهــور جــای خــود را ب حســن روحان
ــت،  ــی داد و از وزارت صنع ــدرس خیابان ــین م حس
معــدن و تجــارت کنــار رفــت در نامــه ای بــه حســن 
روحانــی رئیــس جمهــور نوشــت: بــا ســام و آرزوی 
قبولــی طاعــات و عبــادات حتمــاً مســتحضرید کــه در 
تاریــخ ۱۷ اردیبهشــت ۹۹ جنــاب آقــای واعظــی بــا 
ایــن جانــب تمــاس و تهدیــد کردنــد در صــورت رأی 
نیــاوردن طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی در مجلــس 
شــورای اســامی شــما برکنــار خواهیــد شــد و الزم 
اســت در ایــن فرصــت بــا البــی، نماینــدگان خصوصــاً 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــع و ب ــان را قان ــدگان آذری زب نماین
رأی بگیریــد. بنــده هــم عــرض کــردم مجلــس کــه 
زیــر نظــر بنــده نیســت و بنــده مشــکلی بــا موضــوع 
ــب در  ــه اینجان ــت ۹۹ ک ــروز ۲۲ اردیبهش ــدارم. ام ن
جلســه توســعه صــادرات دفتــر معــاون اول محتــرم 
حضــور داشــتم مجــدداً جنــاب آقــای واعظــی تمــاس 

گرفتنــد و اعــام نمودنــد اســتعفا بدهــم.
شــرعی  حجــت  می رســانم  اســتحضار  بــه 
بــرای اســتعفا نمی بینــم و کمــاکان مثــل  ۱۹ 
مــاه و ســالیان گذشــته بــا تمــام تــوان آمــاده 
خدمت گــذاری بــوده و بــه ویــژه در شــرایط ســخت 
ــه ام  ــه اندوخت ــی ک ــران  بهای ــات گ ــور و تجربی کش
ذاری  خدمــت گ  و  فــداکاری  آمــاده  کمــاکان 

شــبانه روزی بــه مــردم عزیزمــان هســتم.
ــئولیت  ــه مس ــدود ۱۹ ماه ــه در دوره ح از اینک
دشــمنان  برنامه ریزی هــای  علی رغــم  اینجانــب 
ــه  ــد کشــور ب ــی تولی ــرای تعطیل ــاب ب ــام و انق نظ
مــدد الهــی و تــاش شــبانه روزی همــکاران صدیقــم 
نســبت بــه حفــظ افزایــش و رونــق تولیــد و تولیــد 
کاالی اساســی و مایحتــاج عمومــی کشــور بــه ویــژه 
عبــور از تحریــم و حــوادث مختلــف و علی الخصــوص 
بحــران کرونــا کــه مــورد تأکیــد مقــام معظــم 
رهبــری بــوده اســت، بــه خــود می بالــم و در 
ــج  تعجــب هســتم کــه چــرا علی رغــم حصــول نتای
درخشــان و قابــل افتخــار می بایســت اینگونــه بنابــه 

ــرم. ــرار گی ــار ق ــت فش ــی تح ــای سیاس انگیزه ه
بـرای  بگیریـد  در هـر حـال هـر تصمیمـی کـه 
اینجانـب محترم اسـت و کماکان خـود را خدمت گذار 
عاشـق ملـت بـزرگ ایـران و سـرباز والیـت می دانـم.
رضا رحمانی 

مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  سرپرســـت 
گفـــت: برخـــی سیاســـتگذاران تصـــور می کننـــد 
ــدد  ــن متعـ ــب قوانیـ ــی و تصویـ ــول پاشـ ــا پـ بـ
می تـــوان از تولیـــد داخلـــی حمایـــت کـــرد کـــه 
ـــد  ـــد« بای ـــش تولی ـــق »جه ـــرای تحق ـــاور ب ـــن ب ای

تغییـــر کنـــد. 
ـــت  ـــمی سرپرس ـــد قاس ـــر، محم ـــزارش مه ـــه گ ب
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی 
در جلســـه علنـــی امـــروز مجلـــس، گزارشـــی 
ــش  ــرای »جهـ ــز بـ ــن مرکـ ــات ایـ ــاره اقدامـ دربـ

تولیـــد« ارائـــه کـــرد. 
بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  گفـــت:  وی 
ــال  ــعار سـ ــق شـ ــرای تحقـ ــژه بـ ــی ویـ کارگروهـ
ـــه صـــورت مســـتمر  ـــده ب ـــه بن ـــود ک تشـــکیل داده ب
ــه ای  ــردم و مجموعـ ــرکت کـ ــات شـ در آن جلسـ
بـــرای  مختلـــف  دســـتگاه های  برنامه هـــای  از 

ــد.  ــدی شـ ــت بنـ ــد اولویـ جهـــش تولیـ
مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  سرپرســـت 
متذکـــر شـــد: همچنیـــن کمیســـیون ویـــژه 
حمایـــت از تولیـــد ملـــی جلســـات متعـــددی 
تشـــکیل داد کـــه در آن جلســـات مجموعـــه ای از 
ـــی  ـــال بررس ـــعار س ـــق ش ـــرای تحق ـــنهادات ب پیش
ــده  ــه شـ ــه تهیـ ــد و گزارشـــی در ایـــن زمینـ شـ
ـــورای  ـــس ش ـــم مجل ـــده تقدی ـــه آین ـــه هفت ـــت ک اس

می شـــود.  اســـامی 
ـــن دو  ـــاً در ای ـــا دائم ـــرد: م ـــح ک ـــمی تصری قاس
ـــم و  ـــد داده ای ـــت از تولی ـــعار حمای ـــر ش ـــه اخی ده
ـــه  ـــه چ ـــاله ب ـــن مس ـــه ای ـــود ک ـــخص ش ـــد مش بای

ـــت.  ـــیده اس ـــی رس نتایج
ـــتاوردهایی  ـــر دس ـــی منک ـــه کس ـــزود: البت وی اف
تقویـــت  ویـــژه  بـــه  زمینـــه  ایـــن  در  کـــه 
ــد  ــا بایـ ــت امـ ــت، نیسـ ــده اسـ ــاخت ها شـ زیرسـ
ـــز  ـــد نی ـــت از تولی ـــوب حمای ـــات و روش مطل الزام

مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. 
ــا  سرپرســـت مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس بـ
ــون  ــورهایی چـ ــه کشـ ــه تجربـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
ــد  ــت از تولیـ ــان در حمایـ ــن و آلمـ ــن، ژاپـ چیـ
مـــورد بررســـی مـــا قـــرار گرفتـــه اســـت اظهـــار 
ـــد  ـــت در فرآین ـــن کشـــورها دول ـــه ای داشـــت: در هم
صنعتـــی شـــدن و علمـــی شـــدن تولیـــد نقـــش 
داشـــته اســـت و از ســـوی دیگـــر در همـــه ایـــن 
کشـــورها بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف مذکـــور 
ــتور کار  ــه ای در دسـ ــی و تعرفـ ــای مالـ حمایت هـ

قـــرار گرفتـــه اســـت. 
قاســـمی بیـــان کـــرد: همچنیـــن فرهنـــگ 
تولیـــد و ســـرمایه گـــذاری تقویـــت شـــده و 
بـــرای  فراوانـــی  محدودیت هـــای  مقابـــل  در 

ــی  ــت جویـ ــه رانـ ــر بـ ــه منجـ ــی کـ فعالیت هایـ
ــت  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــتور کار قـ ــود، در دسـ می شـ
کـــه بایـــد مـــا ایـــن تجربه هـــا را از کشـــورهایی 
کـــه در عرصـــه تولیـــد داخلـــی موفـــق بوده انـــد 

ــم.  ــرار دهیـ ــه قـ ــورد توجـ مـ
از  حمایـــت  وضعیـــت  مـــا  افـــزود:  وی 
در  و  کرده ایـــم  بررســـی  را  داخلـــی  تولیـــد 
ــی  ــن معیارهایـ ــاً چنیـ ــا عمدتـ ــای مـ حمایت هـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــر ق ـــور مدنظ ـــورهای مذک ـــه در کش ک
رعایـــت نشـــده اســـت و علیرغـــم اینکـــه کشـــور 
ـــد  ـــت از تولی ـــرف حمای ـــان ص ـــا توم ـــا میلیارده م
کـــرده اســـت امـــا ســـاختار صنعتـــی و تولیـــدی 
ـــد  ـــت و بای ـــی اس ـــه و قدیم ـــوز کهن ـــا هن ـــور م کش

ایـــن رویـــه تغییـــر کنـــد. 

مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  سرپرســـت 
بـــا بیـــان اینکـــه کیفیـــت محصـــوالت تولیـــدی 
ــن  ــت: در ذهـ ــت، گفـ ــوب نیسـ ــاً خـ ــا بعضـ مـ
ـــرای  ـــتی ب ـــای نادرس ـــی باوره ـــتگذاران ایران سیاس
ـــن  ـــد ای ـــه بای ـــه ک ـــکل گرفت ـــد ش ـــت از تولی حمای
باورهـــای غلـــط تغییـــر کنـــد کـــه یکـــی از ایـــن 
ـــراد تصـــور  ـــن اف ـــه ای ـــتباه آن اســـت ک ـــای اش باوره
می کننـــد کـــه تولیـــد بـــه معنـــای پـــول پاشـــی 
و تصویـــب قوانیـــن متعـــدد اســـت امـــا بـــا ایـــن 
ـــت از  ـــت حمای ـــی در جه ـــوان گام ـــات نمی ت اقدام

تولیـــد برداشـــت. 
قاســـمی تصریـــح کـــرد: هنـــوز اجمـــاع 
نســـبی دربـــاره مســـیر توســـعه کشـــور ایجـــاد 
ـــوز  ـــه هن ـــن نقیص ـــل ای ـــه دلی ـــت و ب ـــده اس نش
مســـیر توســـعه ای وجـــود نـــدارد. بـــه همیـــن 
جهـــت در عمـــل تمـــام اقدامـــات پراکنـــده 
تولیـــدی  از چـــه  نمی دانیـــم  مـــا  و  اســـت 

ــم.  ــت کنیـ حمایـ
ایرانـــی  سیاســـتگذاران  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
فکـــر می کننـــد اگـــر بـــا فســـاد مبـــارزه کننـــد، 
ســـرمایه ها فـــرار می کننـــد و بـــر ایـــن بـــاور 
هســـتند کـــه مـــا بایـــد حـــدی را بـــرای اشـــباع 

ــازار در نظـــر گیریـــم.  بـ
مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  سرپرســـت 
ـــی و  ـــعه صنعت ـــرد توس ـــه راهب ـــت: تهی ـــار داش اظه
تولیـــدی کشـــور و بهبـــود محیـــط کســـب و کار 
ـــع   ـــد مان ـــر بای ـــوی دیگ ـــادی دارد. از س ـــت زی اهمی
ــی  ــس مصنوعـ ــی و تنفـ ــت، پول پاشـ ــع رانـ توزیـ

دادن بـــه تولیـــد شـــد.  
قاســـمی تصریـــح کـــرد: مرکـــز پژوهش هـــای 
مجلـــس ۸ اقـــدام را تهیـــه کـــرده کـــه اگـــر بـــه 
ــا توجـــه شـــود شـــعار ســـال محقـــق مـــی  آنهـ

شـــود.

قاسمی در صحن علنی مجلس:

ساختار صنعتی ما قدیمی است

ــزی  ــه ریـ ــت و برنامـ ــازمان مدیریـ رئیـــس سـ
ـــت  ـــه ۱۴ صنع ـــان این ک ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
اولویـــت دار در اســـتان شناســـایی شـــده اســـت، 
گفـــت: بایـــد اســـتراتژی صنعـــت در اســـتان 
ـــای  ـــود فض ـــل، بهب ـــاخت داخ ـــده و »س ـــف ش تعری
کســـب و کار، تکمیـــل زنجیـــره تولیـــد و فـــروش 
محصـــوالت« به طـــور دقیق تـــر و موثرتـــر مـــورد 

توجـــه قـــرار گیـــرد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، داود بهبـــودی در جمـــع 
و  برنامه هـــا  این کـــه  بیـــان  بـــا  خبرنـــگاران 
بـــا  اســـتان  در  تولیـــد  جهـــش  پروژه هـــای 
محوریـــت ســـند تدبیـــر توســـعه و مطابـــق 
بـــا سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی تعریـــف 
ــتگاه ها  ــت دسـ ــرد: الزم اسـ ــار کـ ــود، اظهـ می شـ
اقتصـــاد  پروژه هـــای  و  برنامه هـــا  تهیـــه  در 
ـــخصی  ـــذاری مش ـــد هدفگ ـــش تولی ـــی و جه مقاومت

ــند. ــته باشـ داشـ
وی بـــا بیـــان این کـــه ایـــن هدفگـــذاری 

بایـــد بـــه صـــورت واقعـــی بـــوده و بـــر اســـاس 
ظرفیت هـــای اســـتانی و ملـــی انجـــام شـــود، 
محورهایـــی چـــون  بـــه  توجـــه  لـــزوم  بـــر 
»اســـتفاده بهینـــه از منابـــع موجـــود«، »افزایـــش 

ــد« و  ــد تولیـ ــود فرآینـ ــتانی«، »بهبـ ــع اسـ منابـ
»ســـرمایه گذاری در تکمیـــل زنجیـــره تولیـــد« 
ـــرد. ـــد ک ـــد تاکی ـــش تولی ـــعار جه ـــق ش ـــرای تحق ب

ــط  ــتگاه ها فقـ ــد دسـ ــد: نبایـ ــر شـ وی متذکـ

ــه الزم  ــد، بلکـ ــا کننـ ــه اکتفـ ــتن برنامـ ــه نوشـ بـ
ـــوب را  ـــای مص ـــداوم پروژه ه ـــورت م ـــه ص ـــت ب اس

پیگیـــری و رصـــد کننـــد.
ــا  ــعی مـ ــام سـ ــرد: تمـ ــریح کـ ــودی تشـ بهبـ
ایـــن اســـت کـــه در رفـــع موانـــع تولیـــد و 
ــام  ــت تمـ ــتان از ظرفیـ ــرمایه در اسـ ــذب سـ جـ
دســـتگاه های اجرایـــی، نماینـــدگان اســـتان و 
ـــم  ـــتفاده کنی ـــی اس ـــتانی و مل ـــای اس ـــایر نهاده س
و دســـتگاه ها در جهـــت پیشـــبرد برنامه هـــای 
جهـــش تولیـــد تعامـــل مســـتمری بـــا دبیرخانـــه 

ــند. ــته باشـ ــتان داشـ ــی اسـ ــاد مقاومتـ اقتصـ
ســـازمان  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ــرقی،  ــان شـ ــزی آذربایجـ ــه ریـ ــت و برنامـ مدیریـ
در ایـــن جلســـه نماینـــدگان دســـتگاه های جهـــاد 
کشـــاورزی و صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
بـــه ارائـــه گـــزارش عملکـــرد اقتصـــاد مقاومتـــی 
و برنامه هـــای دســـتگاه متبـــوع در رابطـــه بـــا 

ــد. ــد پرداختنـ جهـــش تولیـ

ــاط  ــتان  ربـ ــداری شهرسـ ــت  فرمانـ سرپرسـ
کریـــم گفـــت: جلوگیـــری از قاچـــاق کاال در 
ــل  ــش تحمیـ ــر کاهـ ــد بـ ــامت مزیـ ــوزه سـ حـ
هزینـــه هـــای اقتصـــادی، حافـــظ ســـامت 

شـــهروندان اســـت.
ــداری  ــی فرمانـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ربـــاط کریـــم، منصـــور ســـالکی در دومیـــن 
ـــاق کاال و ارز  ـــا قاچ ـــارزه ب ـــیون مب ـــه کمس جلس
، انبارهـــا، مراکـــز نگهـــداری کاالهـــای ســـامت 
ــیون  ــای کمسـ ــور اعضـ ــا حضـ ــه بـ ــور کـ محـ
ــی  ــن قبولـ ــد، ضمـ ــزار شـ ــداری برگـ در فرمانـ
ــاه  ــه روزه داران در مـ ــادات همـ ــات و عبـ طاعـ
مبـــارک رمضـــان و تســـلیت بـــه مناســـبت 
ـــرد:  ـــان ک ـــان )ع( بی ـــر مومن ـــوردن امی ـــت خ ضرب
همـــه مـــردم و مســـئوالن شهرســـتان بایـــد 
در ســـال جدیـــدی کـــه بـــه فرمـــوده رهبـــری 
ــده ،  ــذاری شـ ــد  نامگـ ــش تولیـ ــام جهـ ــه نـ بـ
ـــرف  ـــاق کاال و مص ـــری از قاچ ـــا جلوگی ـــم ب بتوانی
ــری از ورود  ــل و جلوگیـ ــد داخـ ــای تولیـ کاالهـ

محصـــوالت خارجـــی بـــه کشـــور  بـــه جهـــش 
و تولیـــد روزافـــزون در عرصـــه هـــای اقتصـــادی 

دســـت یابیـــم.
سرپرســـت فرمانـــداری شهرســـتان ربـــاط 

ــا و  ــد انبارهـ ــاره رصـ ــا اشـ ــه بـ ــم در ادامـ کریـ
ـــاق  ـــرد: قاچ ـــوان ک ـــا عن ـــداری کااله ـــز نگه مراک
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــامت از موضوعاتـ ــوزه سـ در حـ
ــادی   ــای اقتصـ ــه هـ ــر تحمیـــل هزینـ ــاوه بـ عـ

ســـامتی شـــهروندان را بـــه شـــکل جـــدی 
ــرار مـــی دهـــد از ایـــن روی  مـــورد تهدیـــد قـ
ــا انگیـــزه  الـــزام اســـت مســـئوالن  مربوطـــه بـ
مضاعفـــی در راســـتای مکلـــف نمـــودن تمامـــی 
واحـــد هـــای تولیـــدی ، توزیعـــی بـــرای ثبـــت 
ــتمر  ــش مسـ ــا و پایـ ــع انبارهـ ــامانه جامـ در سـ
ـــامت  ـــای س ـــتاندارد ه ـــا و اس ـــی ه ـــت ویژگ رعای
از بـــروز هـــر گونـــه اتفـــاق ناخـــوش آینـــد 

ــد. ــگیری نماینـ پیشـ
ـــات  ـــکر از اقدام ـــن تش ـــه ضم ـــالکی در ادام س
فرهنگـــی انجـــام شـــده در ســـطح شهرســـتان،  
افـــزود: کارگـــروه فرهنگـــی یکـــی از کارگـــروه 
هـــای اصلـــی ســـتاد مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و 
ارز اســـت و تاکنـــون اقـــدام هـــای مطلوبـــی در 
ـــرای  ـــا ب ـــت ام ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص ـــن زمین ای
ـــاش  ـــتر ت ـــد بیش ـــا بای ـــده آل ه ـــه ای ـــیدن ب رس
ـــه  ـــا  ب ـــوزه ه ـــک از ح ـــچ ی ـــه هی ـــرا ک ـــرد  چ ک
ـــه  ـــه مقول ـــد ب ـــی توان ـــی نم ـــوزه فرهنگ ـــدازه ح ان

مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال کمـــک کنـــد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح کرد:

شناسایی 14 صنعت اولویت دار در آذربایجان شرقی

همکاری مردم با تولید کنندگان و مسئوالن ، راه برون رفت از ورطه قاچاق کاال و ارز

ــرای دریافــت وام  ــان ب ــام کارفرمای فرآینــد ثبت ن
ــاز  ــاه( آغ ــت م ــنبه ۲۴ اردیبهش ــی )چهارش کرونای

می شــود. 
ــر  ــوان، بناب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اعــام وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی فرآینــد 
ــرای دریافــت وام کرونایــی  ــام کارفرمایــان ب ثبــت ن
آغــاز  مــاه(  اردیبهشــت   ۲۴ چهارشــنبه)  روز  از 

می شــود.
ارســال پیامک هایــی از ســوی وزارت تعــاون، 
ــرای بیــش از یــک میلیــون  کار و رفــاه اجتماعــی ب
ــیوع  ــر ش ــدت در اث ــه ش ــه ب ــادی ک ــد اقتص واح
ویــروس کرونــا آســیب دیدنــد از پنجشــنبه گذشــته 
ــان )سه شــنبه ۲۳ اردیبهشــت  ــا پای ــاز شــده و ت آغ

ــه دارد. ــاه( ادام م
بعــد از ارســال پیامــک مبنــی بــر اینکــه کارفرمــا 
می توانــد در صــورت تمایــل ثبــت نــام کنــد، 
ــج  ــه تدری ــه ب ــن هفت ــنبه ای ــان از چهارش کارفرمای
ــه  ــدام ب ــامانه کارا اق ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن

ــد. ــام کنن ــت ن ثب
رونــد کار بــه ایــن صــورت اســت کــه بــر اســاس 
کــد ملــی کــه کارفرمــا وارد سیســتم می کنــد، 
ســپس  و  می شــود  آغــاز  نــام  ثبــت  فرآینــد 

ــات و  ــاس اطاع ــر اس ــا ب ــه کارفرم مشــخصات اولی
تأمیــن اجتماعــی ارائــه می شــود.

ــد  ــد و بتوان ــام کن ــت ن ــه ثب ــی ک ــر کارفرمای ه
ــار  ــی را در اختی ــن اجتماع ــت تأمی ــای لیس داده ه
ــن  ــد کار تأمی ــرار ده ــی ق ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــد. ــد ش ــام خواه ــریع تر انج ــهیات س تس
یــک مرکــز تمــاس آمــاده شــده کــه اگــر 
ــی  ــش فرمای ــا خوی ــا ی ــوی کارفرم ــی از س اعتراض

مبنــی بــر عــدم دریافــت پیامــک صــورت گیــرد، بــه 
طــور شــبانه روزی بتوانــد پاســخ ســواالت خــود را از 

ــرد . ــز بگی ــن مرک ای
ــده در  ــه ش ــاغل بیم ــون ش ــه ۳ میلی ــک ب نزدی
ــده  ــن یــک میلیــون واحــد اقتصــادی آســیب دی ای
مشــغول بــه کار بودنــد کــه در صــورت تأییــد، 
اطاعــات بــه بانکــی کــه خــود متقاضــی در ســامانه 

ــود. ــال می ش ــرده ارس ــت ک ثب

ــه ازای هــر یــک نفــر شــاغل  گفتنــی اســت؛ ب
بیمــه شــده کــه در بنــگاه فعــال باشــد، ۱۲ 
میلیــون تومــان وام پرداخــت می شــود، ایــن رقــم 
ــده  ــل ش ــار تعطی ــه اجب ــه ب ــی ک ــرای واحد های ب
ــا دو  ــه ت ــود ک ــد ب ــان خواه ــون توم ــد ۱6 میلی  ان
ــام  ــل انج ــور کام ــه ط ــا ب ــده پرداخت ه ــاه آین م

ــد. ــد ش خواه
امــا شــرایط دریافــت ایــن وام بــه ایــن صــورت 
ــال  ــد فع ــاً بای ــادی حتم ــگاه اقتص ــه بن ــت ک اس
ــاغل  ــد، ش ــظ کن ــود را حف ــروی کار خ ــد، نی باش
ــروی  ــگاه نی ــر بن ــد و اگ ــته باش ــده داش ــه ش بیم
ــت  ــروی کار جه ــد و نی ــل کن ــود را تعطی کار خ
بیمــه  صنــدوق  بــه  بیــکاری  بیمــه  دریافــت 
بیــکاری مراجعــه کنــد، مشــمول ایــن طــرح 

ــد. ــد ش نخواه
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت؛ بــرای بنگاه هایــی 
بــا نیــروی کمتــر از ۵۰ نفــر ۷۰ درصــد حمایــت در 
ــوان  ــه عن ــب پرداخــت دســتمزد و ۳۰ درصــد ب قال
ســرمایه در گــردش در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
همچنیــن بــرای بنگاه هــای بزرگتــر نیــز ۵۰ درصــد 
بــه عنــوان دســتمزد و ۵۰ درصــد بــه عنــوان 

ســرمایه در گــردش منظــور شــده اســت.

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی از 24 اردیبهشت 

الریجانی:
درباره همسان سازی حقوق 

بازنشستگان خألقانونی نداریم

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: دربــاره 
ــود  ــون وج ــتگان قان ــوق بازنشس ــازی حق همسان س
دارد و نماینــدگان بایــد بــر نحــوه اجــرای ایــن 
ــل و در  ــورت کام ــه ص ــا ب ــد ت ــارت کنن ــون نظ قان

ــی شــود. ــرر اجرای ــد مق موع
بــه گــزارش مهــر، محمــد بیرانونــدی در جلســه 
علنــی مجلــس شــورای اســامی در تذکــر شــفاهی 
گفــت:  مجلــس،  رئیســه  هیئــت  بــه  خطــاب 
چرخ هــای  دیــروز  گرداننــدگان  بازنشســتگان، 
ــتی  ــت معیش ــه وضعی ــد ب ــتند و بای ــت هس مملک

ــود. ــه ش ــان توج آن
ــعه  ــم توس ــه شش ــس در برنام ــه داد: مجل وی ادام
دولــت را مکلــف کــرد تــا حقــوق بازنشســتگان و 
ــه آن  ــت ب ــا دول ــد ام ــازی کن ــاغان را متناسب س ش
توجــه نمی کنــد و بایــد طــرح متناســب ســازی حقــوق 
بازنشســتگان کــه بــه امضــای ۱۲۰ نفــر از نماینــدگان 
مجلــس رســیده اســت، در صحــن علنــی مطــرح شــود.

ــس شــورای  ــاد در مجل ــردم خــرم آب ــده م نماین
اســامی گفــت: طــرح همســان ســازی حقــوق 
ــته  ــار گذاش ــل ۷۵ کن ــه اص ــه بهان ــتگان ب بازنشس
شــده اســت و انتظــار مــا ایــن اســت کــه ایــن طــرح 

ــام وصــول شــود. ــده اع ــه آین هفت
علــی الریجانــی در پاســخ بــه ایــن تذکــر، گفــت: 
دربــاره همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان قانــون 
ــت موظــف اســت  ــر اســاس آن دول وجــود دارد و ب
ــد،  ــام ده ــال انج ــرف ۳ س ــازی را ظ ــان س همس
ــر نحــوه اجــرای ایــن قانــون  بنابرایــن بایــد شــما ب
ــد  ــل و در موع ــورت کام ــه ص ــا ب ــد ت ــارت کنی نظ

مقــرر اجرایــی شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
ــون همســان ســازی  ــی اجــرای قان ــازه زمان ــر ب تغیی
ــار  ــال ب ــه ۲ س ــال ب ــتگان از ۳ س ــوق بازنشس حق
مالــی داشــته و غیرقابــل طــرح اســت، اظهــار داشــت: 
ــط  ــد توس ــتگان بای ــازی بازنشس ــان س ــون همس قان
ســازمان برنامــه و بودجــه اجرایــی شــود و بنابرایــن 

ــدارد. ــن خصــوص وجــود ن ــی در ای مشــکل قانون

بانک مرکزی اعالم کرد:
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی 

در بازار بین بانکی

ــای  ــزی در راســتای کاهــش هزینه ه ــک مرک بان
معاماتــی، تســهیل دسترســی بانک هــا و موسســات 
ــز  ــی و نی ــی دولت ــه اوراق بده ــی ب ــی غیربانک مال
اتــکای تامیــن مالــی دولــت از محــل فــروش اوراق 
بهــادار، در نظــر دارد بــازار اولیــه فــروش ایــن اوراق 

ــد.  ــاد کن ــی ایج ــازار بین بانک را در ب
ــی  ــی دولت ــراج اوراق بده ــا، ح ــزارش ایرن ــه گ ب
بــه صــورت هفتگــی انجــام می شــود و بانک هــا 
و موسســات اعتبــاری تــا ســاعت ۱۳ روزهــای 
ــد  ــه( فرصــت  دارن ــن روزکاری هفت ــا اولی ــنبه )ی ش
از  را  دولتــی  بدهــی  اوراق  خریــد  ســفارش های 
طریــق ســامانه بــازار بیــن  بانکــی بــرای کارگــزاری 

ــد. ــال کنن ــزی ارس ــک مرک بان
کارگـزاری  توسـط  دریافـت شـده   سـفارش های 
بانـک مرکـزی و بـرای تعییـن سـفارش های برنده در 
اختیـار وزارت امـور اقتصـادی و دارایی قـرار می گیرد.

ــده،  ــفارش های برن ــدن س ــخص ش ــس از مش پ
انجــام  بــه  نســبت  مرکــزی  بانــک  کارگــزاری 
ــن روزکاری  ــا دومی ــنبه )ی ــات در روز یک ش معام
ــی  ــام م ــان روز انج ــدام و تســویه در هم ــه( اق هفت
بدهــی  اوراق  هــای  ویژگــی  و  شــرایط  شــود. 
ــان  ــرخ ســود اوراق، زم ــوع اوراق، ن ــت شــامل ن دول
سررســید، تاریــخ کوپن هــای اوراق و ... در اطاعیــه 

بعــدی اطاع رســانی مــی شــود.
بــر اســاس جــزء )۴( بنــد »ک« تبصــره )۵( قانون 
بودجــه ســال ۱۳۹۹، بانــک مرکــزی تنهــا مجــاز بــه 
خریــد و فــروش اوراق مالــی اســامی دولــت در بــازار 
ــن،  ــن در چارچــوب قوانی ــه اوراق اســت. بنابرای ثانوی
بانــک مرکــزی مجــاز بــه خریــد اوراق مالــی اســامی 
فرآینــد  در  نمی توانــد  و  نبــوده  اولیــه  بــازار  در 
ــدف  ــا ه ــی را ب ــی دولت ــراج، اوراق بده ــزاری ح برگ

تامیــن مالــی دولــت خریــداری کنــد.
مرکــزی  بانــک  کارگــزاری  بنابرایــن،   
ــده  ــات و برگزارکنن ــاخت معام ــده زیرس تامین کنن
و موسســات  بانک هــا  بــه  اوراق  فــروش  حــراج 
ــت  ــی اس ــازار بین بانک ــو ب ــی عض ــاری غیربانک اعتب
ــه  ــت اوراق ب ــم و قیم ــه حج ــبت ب ــدی نس و تعه

فــروش رفتــه در بــازار اولیــه نــدارد.

اقتصاد

با دستور وزیر نفت انجام شد:
بررسی راهکارهای کاهش تصدی 

دولت در زنجیره توزیع بنزین

ــی  ــتور بررس ــه ای، دس ــی اباغی ــت ط ــر نف وزی
ــارداری،  ــت در انب ــش تصــدی دول ــای کاه راهکاره
بخــش  نفــت گاز  و  بنزیــن  توزیــع  و  حمــل 

کــرد. صــادر  را  حمل ونقــل 
ــه ای  ــر نفــت طــی اباغی ــر، وزی ــزارش مه ــه گ ب
خطــاب بــه محمدرضــا مقــدم، مشــاور وزارت نفــت، 
دســتور بررســی راهکارهــای کاهــش تصــدی دولــت 
ــت گاز  ــن و نف ــع بنزی ــل و توزی ــارداری، حم در انب
بخــش حمل ونقــل را صــادر کــرد. در متــن اباغیــه 
ــه محمدرضــا مقــدم آمــده  بیــژن زنگنــه خطــاب ب

اســت:
ــی  ــت های اباغ ــا و سیاس ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ب
ــت در  ــدی دول ــش تص ــرای کاه ــه ب ــن وزارتخان ای
انبــارداری، حمــل و توزیــع بنزیــن و نفــت گاز بخــش 
حمل ونقــل شــامل توســعه مــوزون شــرکت های 
کــردن  فراهــم  ســوخت،  توزیــع  زنجیــره ای 
ــوخت از  ــروش س ــل و ف ــرای تحوی ــرایط الزم ب ش
انبارهــای پخــش بــه همــه جایگاهــداران، واگــذاری 
سوخت رســانی هوایــی بــه بخــش خصوصــی صاحــب 
صاحیــت پــس از طــی مراحــل قانونــی الزم کــه بــا 
ــش  ــردم، کاه ــه م ــانی ب ــود خدمات رس ــدف بهب ه
بوروکراســی، ارتقــای بهــره وری و کارایــی مجموعــه 
زنجیــره تأمیــن ســوخت اتخــاذ شــده و همــه ایــن 
ــرکت  ــکاران ش ــران و هم ــط مدی ــز توس ــوارد نی م

ــود. ــری می ش ــش پیگی پخ
عملیاتــی  در  تســریع  به منظــور  بدینوســیله 
ــه  ــت صرف ــا رعای ــده، ب ــت های یادش ــردن سیاس ک
ــگاه داران و بخــش حمل ونقــل  ــردم، جای و صــاح م
ــه دارای  ــی ک ــه جنابعال ــه، ب ــن زمین ــال در ای فع
ــا ارزش در سیاســت گذاری و برنامه ریــزی  تجــارب ب
داده  مأموریــت  می باشــید،  نفــت  صنعــت  در 
ــا  ــب، ظرافت ه ــت همــه جوان ــا رعای می شــود کــه ب
و حساســیت های موضوعــات یادشــده، بــا همــکاری 
شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش و شــرکت پخــش، 
بررســی های الزم را معمــول داشــته و پیشــنهادهای 
خــود را جهــت اقدامــات بــه اینجانــب گــزارش 

ــد. فرمایی
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شهرکارت زرد گرفت 

ــاره ســاخت و  رئیــس شــورای شــهر تهــران درب
ــورای  ــس ش ــم مجل ــاز در حری ــر مج ــازهای غی س

ــر داد.  ــی تذک ــه حناچ ــامی ب اس
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محســن 
هاشــمی رئیــس شــورای شــهر تهــران در تذکــری 
ــران در خصــوص ســاخت  ــه حناچــی شــهردار ته ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــاز مجل ــر مج ــاز های غی و س
در حریــم خــود گفــت: موضــوع مهمــی در دســتور 
ــا شــهرداری در  ــود، ام ــی شهرســازی ب شــورای عال

آنجــا بســیار خنثــی عمــل کــرده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی
شــهردار تهــران از ایــن موضــوع اطــاع داشــت، ولی 
در جلســات حضــور نمی یافت،گفــت: شــهرداری 
منطقــه هــم در ایــن اتفــاق موضع گیــری مناســبی 
ــاتی  ــته و در جلس ــات نداش ــن اقدام ــه ای ــبت ب نس

کــه حاضــر شــده ضعیــف عمــل کــرده اســت.
مجلــس  ســاختمان های  اینکــه  بیــان  بــا  او 
شــورای اســامی بــه حــدود شــهری تجــاوز کــرده و 
شــهرداری هــم نســبت بــه آن ســکوت کــرده اســت، 
ــه ایــن  ــه نظــر می رســد شــهرداری هــم ب گفــت: ب
کار راضــی بــوده و مــن بــه حناچــی تذکــر می دهــم 
کــه چــرا منفعــل عمــل کــرده اســت، زیــرا صــدای 
مــا بایــد از طــرف شــهردار شــنیده شــود، کــه ایــن 

کار عملــی نشــده اســت.
ــح  ــد توضی ــی بای ــرد: حناچ ــد ک ــمی تاکی هاش
ــرا  ــد و چ ــری نمی کن ــع گی ــرا موض ــه چ ــد ک ده
ــت. ــده اس ــذار ش ــدوده واگ ــن مح ــای ای کوچه ه

شهردار تبریز:
مبارزه با فساد سیستماتیک 

همواره حاشیه ساز است 

شــهردار تبریــز گفــت: برخــاف روال و رویــه ای 
کــه در گذشــته وجــود داشــت، مدیریــت شــهری در 
ــه  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــرده و ب ــت ک ــن دوره مقاوم ای

ــاج نخواهــد داد.  کســی ب
ــار  ــهین باهر اظه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
داشــت: امــروز وضعیــت حاکــم بســیار متفاوت تــر از 
دو ســال و نیــم پیــش اســت کــه ایــن تغییــر نتیجــه 

مبــارزه بــا فســاد و بــاج نــدادن بــه دیگــران اســت.
ــا فســاد را در  ــارزه ب ــول مب ــان اینکــه ق ــا بی او ب
ــزی داده  ــهروندان تبری ــه ش ــود ب ــه خ ــن معارف آیی
اســت، افــزود: مبــارزه بــا فســاد از روز نخســت شــعار 
ــدی  ــز پایبن ــردم نی ــروز م ــک ام ــوده و بی ش ــا ب م
بــه ایــن قــول را تائیــد مــی کننــد چــرا کــه زمــان 
کافــی ســپری شــده و مــوارد بســیاری ثابــت شــده 

اســت.
 شــهین باهر مبــارزه بــا فســاد را موضوعــی 
ــا فســاد طــی  پــر هزینــه خوانــد و گفــت: مبــارزه ب
ایــن مــدت بــرای مــا حاشــیه ســاز هــم بــوده کــه 
امــری طبیعــی اســت چــرا کــه مبــارزه بــا فســادی 
ــد،  ــده باش ــتماتیک ش ــده و سیس ــه دوان ــه ریش ک

ــراه دارد. ــه هم ــی ب ــیه های فراوان حاش
میـزان  از  امـروز  کـرد:  تصریـح  تبریـز  شـهردار 
بـه  از سـوی شـهروندان  بی اعتمـادی وسـیعی کـه 
شـهرداری و شـورای شـهر وجود داشـت کاسته شده 
و بـر اسـاس قولـی که به مـردم تبریـز داده ام، تا روز 

آخـر مدیریـت خـود بـه کسـی بـاج نمی دهـم.
گونــه  هیــچ  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  او 
مماشــاتی در ایــن بیــن اتفــاق نمی افتــد، گفــت: در 
ایــن مبــارزه یــا مــن و شــورای شــهر موفــق شــده و 
فســاد را شکســت می دهیــم یــا فســاد موفــق شــده 
ــومی  ــه روش س ــرا ک ــد چ ــار می کن ــا را برکن و  م
ــود  ــم وج ــر بمانی ــار یکدیگ ــاد کن ــا و فس ــه م ک

ــت. ــد داش نخواه

افزایش حق مسکن دوای درد کارگران نیست

رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون عالــی شــوراها گفــت: افزایــش حــق 
مســکن دوای درد جامعــه کارگــری نیســت و بایــد مــاده ۴۱ قانــون کار 

اجــرا شــود.
بــه گــزارش مهــر، فرامــرز توفیقــی در مــورد جلســه شــورای عالــی کار 
در مــورد حــق مســکن کارگــران، اظهــار داشــت: اگــر قــرار باشــد بحــث 
عدالــت دســتمزدی را بخواهنــد بــا حــق مســکن کارگــری حــل و فصــل 

کننــد، نماینــدگان کارگــری ایــن مصوبــه را هــم امضــا نخواهنــد کــرد.
ــزود: ســال های متمــادی  ــی کار اف ــران در شــورای عال ــده کارگ نماین
اســت حــق طبیعــی کارگــران در تأمیــن هزینه هــای معیشــت بــه دلیــل 
ــای  ــت؛ و بهانه ه ــده اس ــه ش ــده گرفت ــتمزد نادی ــودن دس ــه نب منصفان
مختلفــی همچــون اجــرای هدفمنــدی یارانــه، بــاال و پاییــن شــدن نــرخ 
ــا  ــود؛ حــاال هــم کرون ــرای آن مطــرح ب ــرژی و ارز و … ب ــای ان حامل ه

تبدیــل بــه بهانــه جدیــد شــده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال ۹۸ شــاهد باالتریــن نــرخ طــاق و پایین تریــن 
نــرخ ازدواج و زاد ولــد بودیــم، ســرکوب دســتمزد یکــی از عوامــل بــروز 

چنیــن مســائلی اســت.
توفیقــی گفــت: ۱۳ میلیــون و ۷۰۰ هــزار بیمــه شــده مســتقیم و ۳ 
ــر  ــی ســه پنجــم کشــور کارگ ــم یعن ــاغل غیرمســتقیم داری ــون ش میلی

ــت. ــد آنهاس ــت و درآم ــع معیش ــن وض ــوند و ای ــوب می ش محس
ــنوات و …  ــه س ــار، پای ــن خواروب ــزود: از ب ــری اف ــال کارگ ــن فع ای
ــک  ــای کوچ ــه در کارگاه ه ــی ک ــود در حال ــت می ش ــتمزد صحب در دس
ــال  ــود ح ــت نمی ش ــات رعای ــن موضوع ــوان ای ــچ عن ــه هی ــط ب و متوس
حــق مســکن را می خواهنــد افزایــش دهنــد کــه روی مجمــوع دریافتــی 

ــدارد. ــی ن ــر چندان کارگــران تأثی
وی ادامــه داد: عــدم رعایــت مــاده ۴۱ قانــون کار بــی عدالتــی اســت؛ 

نمی تــوان خــروج از ریــل قانــون را مســاوی بــا عدالــت دانســت.
توفیقــی تصریــح کــرد: یقینــاً حــق مســکن دوای درد کارگــر 
ــه دســتمزد از ســوی نماینــدگان کارگــری  نیســت. عــدم امضــای مصوب
در فروردیــن مــاه، بــه دلیــل حــق مســکن نبــود بلکــه بــه دلیــل عــدم 

ــود. ــون کار ب ــاده ۴۱ قان ــت م رعای

افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل 
دهم کارمندان مشروط شد 

ــی  ــور ط ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــی اعــام  ــه دســتگاه های اجرای بخشــنامه  اباغــی ب
ــم  ــل ده ــازات فص ــد امتی ــش ۵۰ درص ــرد افزای ک
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری منــوط بــه عــدم 

ــار مالــی جدیــد اســت.  ایجــاد ب
ــه  ــازمان برنام ــس س ــنیم، رئی ــزارش تس ــه گ ب
ــتگاه های  ــنامه ای دس ــی بخش ــور ط ــه کش و بودج
اجرایــی را مکلــف کــرد، اعتبــار مــورد نیــاز ماهانــه 
ــون  ــم قان ــازات فصــل ده ــش ۵۰ درصــد امتی افزای
مدیریــت خدمــات کشــوری و منابــع تأمیــن اعتبــار 

ــد. ــت اعــام کنن ــه فوری را ب
بر اسـاس بخشـنامه نوبخت، اجـرای افزایش تا ۵۰ 
درصـد امتیـازات فصل دهـم قانون مدیریـت خدمات 
کشـوری منـوط بـه عـدم ایجـاد بـار مالـی مـازاد بـر 

اعتبـارات مصـوب و تخصیص داده شـده اسـت.
ــد  ــی جدی ــار مال ــه ب ــاد هرگون ــئولیت ایج مس
بــه عهــده باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی و 

ذیحســابان خواهــد بــود.
 اباغیــه افزایــش ۵۰ درصــدی امتیــازات فصــل 
ــال  ــوری س ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــم قان ده
ــد. در  ــادر ش ــی ص ــازمان مالیات ــرای س ــته ب گذش
ادامــه برخــی دســتگاه هــا مثــل جهــاد کشــاورزی 
نیــز خواســتار اســتفاده از ایــن مزیــت بــرای افزایــش 

ــدان خــود شــدند. ــوق کارمن حق
درخواسـتهای مکـرر دسـتگاه هـا و سـازمان های 
مختلـف باعث شـد تا دولـت در نهایـت در آخرین روز 
بهمن ماه سـال قبل طی بخشـنامه ای امکان اسـتفاده 

از ایـن فرصـت را بـرای تمـام دسـتگاهها فراهم کند.
ــدای ســال ۹۹  ــن بخشــنامه از ابت ــر اســاس ای ب
رقمــی نزدیــک بــه ۵۰ درصــد بــه حقــوق کارمنــدان 
رســمی و پیمانــی افــزوده خواهــد شــد البتــه ایــن 
میــزان افزایــش ثابــت نیســت و بســته بــه دریافتــی 

کارمنــدان تفــاوت خواهــد کــرد.

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: 
ادامه تخریب

 ساخت و ساز های غیر مجاز در آرپا دره سی  
ــا دره ســی  ــر مجــاز در آرپ ــه غی ســاخت و ســاز هــای صــورت گرفت
بــا اخــذ مجــوز از مراجــع قضایــی اســتان و بــا حضــور کارشناســان امــور 
منابــع آب شهرســتان تبریــز توســط شــهرداری منطقــه پنــج تخریــب و 

اعمــال قانــون شــد . 
ــه ۵  ــهردار منطق ــاج ش ــر نس ــی اصغ ــر عل ــهریار ، می ــزارش ش ــه گ ب
ــا  ــه ه ــت: ســاخت وســاز در بســتر رودخان ــن خصــوص گف ــز در ای تبری
ــاز   ــر مج ــاز غی ــاخت و س ــا س ــه ب ــانی ک ــا کس ــت و ب ــی اس ــر قانون غی
اقــدام بــه تصــرف بســتر رودخانــه آرپــادره ســی کــرده بودنــد بــا حضــور 

ــون شــد.  ــال قان ــی اعم ــای اجرای ــدگان دســتگاه ه نماین
وی همچنیــن افــزود : پیــش از ایــن اخطارهــای قانونــی بــه صاحبــان 

ویاهایــی کــه ســاخت و ســاز غیــر مجــاز داشــته انــد داده شــده بــود.
ــه  ــتر رودخان ــرد: بس ــح ک ــه تصری ــز در ادام ــه ۵ تبری ــهردار منطق ش
آرپــادره ســی بــه طــول ۵ کیلومتــر تاکنــون از ســاخت و ســاز هــای غیــر 

مجــاز رفــع تصــرف شــده اســت. 
ــاخت  ــه و س ــه معامل ــل از هرگون ــت قب ــهروندان خواس ــاج از ش نس

ــد. ــتعام کنن ــهرداری اس ــوع را از ش ــاز موض وس

در یک صد و هشتادمین جلسه شورای شهر تبریز تصویب شد؛
افزایش 31 درصدی

 کرایه تاکسی در برخی مسیرهای تبریز 

شــورای اســامی شــهر تبریــز بــا الیحــه شــهرداری مبنــی بــر افزایــش 
ــر  ــی ب ــی مبن ــه تغییرات ــا ارائ ــی ها ب ــه تاکس ــدی کرای ــل ۱۱ درص حداق
ــت  ــر ۳۱ درصــدی در برخــی مســیرهای شــهری موافق ــش حداکث افزای

کــرد. 
ــروز  ــر ام ــزارش شــهریار، شــورای اســامی شــهر پیــش از ظه ــه گ ب
ــنهادی  ــه پیش ــود، الیح ــی خ ــه علن ــتادمین جلس ــد و هش ــک ص در ی
ــی  ــه تغییرات ــا ارائ ــه تاکســی ها را ب ــش کرای ــر افزای ــی ب ــهرداری مبن ش

ــرد. ــب ک تصوی
ــز  ــهرداری تبری ــنهادی ش ــه پیش ــزارش، در الیح ــن گ ــاس ای ــر اس ب
توجــه بــه وضعیــت معیشــتی تاکســیرانان و آســیب وارده بــه کســب و کار 
آنهــا در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا و اباغیــه دولــت مبنــی بــر کاهــش 
تعــداد مســافران بــه ۳ نفــر مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت کــه بــا همراهــی 

اعصــای شــورای شــهر تبریــز بــه تصویــب رســید.
ــل و  ــل و نق ــران، حم ــیون عم ــوب کمیس ــهرداری )مص ــه ش الیح
ــه تاکســی در برخــی مســیر  ــرخ کرای ــش ن ــک( در خصــوص افزای ترافی
ــه تصویــب رســید. هــا ۱۱ درصــد و در برخــی مســیر هــا ۳۱ درصــد ب

شهر و شورا
ــل  ــل و نق ــران، حم ــیون عم ــس کمیس رئی
ــق  ــت: طب ــز گف ــهر تبری ــورای ش ــک ش و ترافی
شــواهد موجــود قطــار تبریز، میانه از وســط شــهر 
تبریــز عبــور خواهــد کــرد و ایــن مغایــر با توســعه 

ــز و اصــول شهرســازی مــدرن اســت.   تبری
قطار تبریز، میانه

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، رئیــس کمیســیون 
ــا حضــور در  عمــران، حمــل و نقــل و ترافیــک ب
دفتــر روزنامــه در رابطــه بــا موضــوع قطــار تبریــز، 
میانــه کــه کــه قــرار اســت از وســط شــهر تبریــز 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــذرد، عن بگ
موجــود یــا شــورا از ایــن مســئله غافــل شــده کــه 
مطمئنــا اینطــور نیســت و یــا آن طــور کــه بایــد 
بــه اهمیــت موضــوع پــی نبــرده اســت. ایــن خــط 
قطــار بــه جــدای از کیفیــت و نحــوه اجــرای پروژه 
کــه خــود قابــل تأمــل اســت در جهــت توســعه 
شــهر محدودیــت هایــی را نیــز ایجــاد مــی کنــد، 
یــک مــورد از آنــان را مــی تــوان ایجــاد ۱۵ متــر 
ترانشــه در حاشــیه اتوبــان شــهید کســایی تبریــز 
دانســت کــه کامــا مغایــر بــا اصــول شهرســازی 

مــدرن مــی باشــد.
دکتــر عبــداهلل تقــی پــور ادامــه داد: بــا توجــه 
ــه  ــوت ب ــت موضــوع از کارشناســان دع ــه اهمی ب
عمــل آمــده و در کمیســیون عمــران جلســه ای 
تشــکیل گردیــد کــه در نتیجــه در یــک طــرح دو 
فوریتــی مطالبــات مــورد نظر بــه تصویب رســیده 
و خدمــت اســتاندار ارســال گردیــد تــا حداقــل بــا 
ــن کار باشــیم  ــری شــاهد انجــام ای ــت بهت کیفی
ولــی اخیــرا زمزمــه هایــی بــه گــوش مــی رســد 
کــه بــاز هــم مــی خواهنــد طــرح اولیــه را اجــرا 
کننــد و شــورا بایــد بــه جــد در مقابــل ایــن قضیه 

یستد. با
وی یکــی از بهتریــن نواحی برای ایســتگاه قطار 
را حوالــی شــهرک خاوران کانشــهر تبریز دانســته 
و افــزود: البتــه نــه اینکــه نقطــه اتصــال در آن جــا 
قطــع شــود، ریل گــذاری مــی توانــد از دامنــه های 
ســهند انجام شــده و به شهرســتان ایلخچی برســد 
امــا اینکــه امــروز قطــار از داخــل شــهر رد شــود بــه 
نوعــی خیانــت بــه نســل هــا آینــده و ســال هــای 

آتــی شــهر تبریــز محســوب می گــردد.
پویایی اقتصاد شهر

دبیــر کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات 

شــهری بــا اشــاره بــه ایــن کــه حکومت محلــی یا 
همــان شــورای شــهر مــی تواند بــا اتخــاذ تدابیری 
در راســتای شــکوفایی اقتصــاد شــهر نقــش ایفــا 
ــرای مثــال مــی تــوان یکســری  نمایــد، گفــت: ب
ــد  ــای تشــویقی ناکارآم ــر ه ــا و پارامت ــم ه از آیت
ــد  ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــم و الزم ــار بگذاری را کن
اســتفاده از جوانــان نخبــه به عنوان مشــاور باشــد.

تقــی پــور ادامــه داد: مــا ۲ مــاه درمــورد تعرفــه 
عــوارض محلــی بحــث مــی کنیــم، چکــش 
 کاری مــی کنیــم و در نهایــت تعرفــه را افزایــش 
مــی دهیــم و وقتــی بــه فروردیــن مــاه می رســیم 
حــرف از تخفیــف مــی زنیــم و این یعنــی تعارض.

ــذاری  ــت از ســرمایه گ ــه غفل ــا اشــاره ب وی ب
در بحــث اقتصــاد شــهر خاطرنشــان کــرد: مــا از 
ــه  ــا ب ــل شــده و ی موضــوع ســرمایه گــذاری غاف
ــه  ــرف خاص ــذاری را در ح ــرمایه گ ــی س عبارت
کــرده ایــم، بایــد بســتر هــای الزم جهــت جــذب 
ســرمایه بخــش خصوصــی را فراهــم کنیــم، بــرای 
مثــال از پــروژه هــای موفــق ســرمایه گــذاری در 
شــهر تبریــز، اللــه پــارک و هتل کایــا را مــی توان 
نــام بــرد که مزایایــی از قبیل توســعه و شــکوفایی 
منطقــه، اشــتغال زایی در زمــان احــداث و فعالیت 

و ارز آوری را بــه همــراه داشــت.

ــل و  ــل و نق ــران، حم ــیون عم ــس کمیس رئی
ــا در سیســتم مدیریتــی  ــه کــرد: م ترافیــک اضاف
خــود گیرهایــی داریــم کــه ایجــاد اســتکاک مــی 
کننــد و بایــد آن هــا را همــوار کنیــم تــا ســرمایه 
ــرمایه  ــم. س ــذب نمائی ــی ج ــه راحت ــذاران را ب گ
گــذار بــه شــهرداری مراجعــه کــرده و مــی گویــد 
آیــا طــرح مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری وجــود 
دارد! در حالــی کــه شــهرداری بایــد با برنامــه ریزی 
مناســب از قبــل بــه دنبــال ســرمایه گــذار باشــد.

آسفالت خیابان ها
ــا بیــان ایــن کــه در نظــر داریــم  تقــی پــور ب
ــات  ــی از موضوع ــه بخش ــی ب ــورت اساس ــه ص ب
ورود پیــدا کنیــم اظهــار کــرد: ســوال اساســی کــه 
اغلــب شــهروندان از مــا مطالبــه مــی نماینــد ایــن 
اســت کــه چرا عمــر آســفالت خیابــان های شــهر 
ــغ ۱۸۰  ــم اســت؟ و چــون امســال مبل ــز ک تبری
میلیــارد تومــان را بــرای آســفالت هزینــه خواهیم 
ــد  ــی باش ــی م ــل توجه ــم قاب ــن رق ــرد و ای ک
بنابرایــن کمیســیون بــر حســب وظیفــه نظارتــی 
خــود بــه ایــن قضیــه ورود پیــدا کــرده و پــس از 
جلســات مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم عمــر 
آســفالت هــای مــا بــه ۲ الــی ۳ ســال و در بعضــی 
مواقــع بــه 6 مــاه مــی رســد و ایــن یعنــی اشــکال!

وی در پاســخ بــه راه حــل ایــن مســئله تأکیــد 
ــرد: مســئولین مربوطــه شــهرداری در تمامــی  ک
پــروژه هــای کاری بایــد تضمیــن دهنــد، یعنــی 
معــاون شــهردار تبریــز بایــد تضمیــن دهــد کــه 
در شــرایط عــادی اگــر حفــاری و تخریــب انســانی 
در شــهر نداشــته باشــیم، آســفالت موجــود بایــد 
بــاالی ۱۰ ســال عمــر کنــد و مطمئنــا بــه جــد 

ایــن قضیــه را پیگیــر هســتیم.
تحقق شهر هوشمند

عبــداهلل تقــی پــور در راســتای کاهــش 
ایمنــی  افزایــش  و  شــهری  درون  تصادفــات 
رانندگــی و کاهــش آلودگــی هــوا بیــان داشــت: 
امســال بودجــه خوبــی بــرای کمیســیون حمــل 
و شــده  داده  اختصــاص  ترافیــک  و  نقــل   و 

 ســعی مــان بــر ایــن اســت کــه بــا نصــب دوربین 
هــای کنترلــی و نظارتــی در امر کنتــرل ترافیک و 
همچنین هوشــمند ســازی نــاوگان شــرکت واحد 

اتوبــوس رانی ان شــاهلل شــاهد تغییراتی باشــیم.
ــق و  ــارت، تحقی ــیون نظ ــس کمس ــب رئی نائ
ــم  ــورای پنج ــرد ش ــا عملک ــه ب ــی در رابط ارزیاب
اظهــار کــرد: همدلــی و وفــاق نســبی حاکم بــوده و 
همــواره در تدویــن برنامــه و بودجه، موضوع انســان 
ــای  ــر ه ــی از پارامت ــده و یک ــاظ ش ــوری لح مح
مثبــت شــورای پنجــم مــی باشــد. تدویــن چشــم 
انــداز ۲۰ ســاله و برنامــه ۵ ســاله یکــی از موفقیــت 
هــای شــورا بــوده و عــزم عمومــی همــه اعضــا بــر 
ایــن اســت تــا شــهری هوشــمند داشــته باشــیم.

ــز در  ــهر تبری ــامی کانش ــورای اس ــو ش عض
ــل  ــزود: در راســتای توســعه حمــل و نق ــا اف انته
عمومــی و تحقــق شــعار مدیریــت انســان محوری 
در شــهر، تــاش هــای زیــادی از طــرف شــورای 
ــک  ــط ی ــدازی خ ــل و راه ان ــرای تکمی ــم ب پنج
متــرو گردیــده اســت کــه ضمــن تقدیــر و تشــکر 
ســواالت اساســی زیــادی وجــود دارد کــه در آینده 

بــه آنــان خواهیــم پرداخــت.

مدیـــر عامـــل اتحادیـــه ســـازمان های حمـــل و نقـــل 
ــه  ــات بـ ــدی مراجعـ ــش ۳۰ درصـ ــور از افزایـ ــی کشـ همگانـ
مراکـــز معاینـــه فنـــی در سراســـر کشـــور نســـبت بـــه زمـــان 

ــر داد.  ــته خبـ ــال گذشـ ــابه سـ مشـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـعید قیصـــر در تشـــریح آخریـــن 
وضعیـــت مراجعـــات شـــهروندان بـــه مراکـــز معاینـــه فنـــی 
در سراســـر کشـــور گفـــت: از تاریـــخ ۱۵ تـــا ۲۲ اردیبهشـــت 
ـــز  ـــه 6۳۳ مرک ـــه ب ـــزار و ۴۷۴ مراجع ـــاری ۳۴۴ ه ـــال ج ـــاه س م
ـــه  ـــه در مقایس ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــر کش ـــال در سراس فع
ـــش ۳۰ درصـــدی  ـــاهد افزای ـــته ش ـــال گذش ـــان مشـــابه س ـــا زم ب

ـــتیم. ـــی هس ـــه فن ـــز معاین ـــه مراک ـــهروندان ب ـــات ش مراجع
ــال  ــت در سـ ــا ۲۲ اردیبهشـ ــخ ۱۵ تـ ــزود: از تاریـ وی افـ
ـــی  ـــه فن ـــز معاین ـــه مراک ـــودرو ب ـــزار و ۳۲۷ خ ـــته  ۲۴۹ ه گذش

در سراســـر کشـــور مراجعـــه کـــرده بودنـــد.
ـــور در  ـــای کش ـــی خودروه ـــه فن ـــی معاین ـــور اجرای ـــر ام مدی
ـــهر  ـــی در ش ـــه فن ـــز معاین ـــه مراک ـــات ب ـــار مراجع ـــریح آم تش
ــال  ــاه سـ ــا ۲۲ اردیبهشـــت مـ ــز گفـــت: از ۱۵ تـ ــران نیـ تهـ
جـــاری ۸۵ هـــزار و ۱۴۳ خـــودرو بـــه مراکـــز معاینـــه فنـــی 

مراجعـــه کردنـــد کـــه  حـــدود ۱۰ تـــا ۱۲ درصـــد مراجعـــات 
نســـبت بـــه زمـــان مشـــابه ســـال گذشـــته کـــه حـــدود ۷۴ 
ــرده  ــدا کـ ــوده اســـت افزایـــش پیـ ــه بـ ــزار و ۲۷۰ مراجعـ هـ

اســـت.
ـــه  ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــات نش ـــار مراجع ـــرد: آم ـــد ک وی تاکی
ـــی  ـــه فن ـــز معاین ـــه مراک ـــه ب ـــرای مراجع ـــهروندان ب ـــتیاق ش اش
و اخـــذ گواهـــی معاینـــه فنـــی افزایـــش پیـــدا کـــرده و ایـــن 

رونـــد در آینـــده نیـــز بیشـــتر خواهـــد شـــد؛ لـــذا در آینـــده 
ـــران  ـــژه ته ـــه وی ـــهرها ب ـــدی در کانش ـــران ج ـــا بح ـــک ب نزدی
بـــرای مراجعـــه بـــه مراکـــز معاینـــه فنـــی مواجـــه خواهیـــم 
ـــوری  ـــم ط ـــی کن ـــت م ـــهروندان درخواس ـــه ش ـــذا از هم ـــد ل ش
برنامـــه ریـــزی کننـــد کـــه در روزهـــای پیـــش رو و در مـــاه 
مبـــارک رمضـــان کـــه مراکـــز خلـــوت هســـتند بـــرای اخـــذ 
ــاه  ــس از مـ ــا پـ ــد تـ ــه کننـ ــی مراجعـ ــه فنـ ــی معاینـ گواهـ
ـــی  ـــه فن ـــز معاین ـــی مراک ـــای طوالن ـــان در صف ه ـــارک رمض مب

معطـــل نشـــوند.
ـــط  ـــر ۵6 خ ـــال حاض ـــه در ح ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــر ب قیص
بـــه صـــورت فعـــال در شـــهر تهـــران بـــه شـــهروندان بـــرای 
ــد،  ــه می کننـ ــات ارائـ ــی خدمـ ــه فنـ ــی معاینـ ــذ گواهـ اخـ
ـــورد  ـــا در م ـــت ت ـــم داش ـــه ای خواهی ـــده جلس ـــه آین ـــزود: هفت اف
پیـــش بینـــی افزایـــش مراجعـــات بـــه مراکـــز معاینـــه فنـــی 
ـــا  ـــود ت ـــاذ ش ـــر الزم اتخ ـــان تدابی ـــارک رمض ـــاه مب ـــس از م پ
مـــردم در مراجعـــات اتـــاف وقـــت کمتـــری داشـــته باشـــد. 
نتایـــج و تصمیمـــات اتخـــاذ شـــده قطعـــا بـــه اطـــاع عمـــوم 

مـــردم خواهـــد رســـید.

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: در فرآینــد تامیــن 
ــد تعجیــل صــورت  ــورس نبای ــق ب ــی بخــش مســکن از طری مال
گیــرد، وزارت راه و شهرســازی قبــل از اجــرای ایــن طــرح، بایــد 

تمــام جوانــب آن را مــورد بررســی قــرار دهــد. 
ــه ملــت، فــرج اهلل رجبــی عضــو کمیســیون  ــه گــزارش خان ب
عمــران مجلــس، بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی وزارت راه و 
شهرســازی بــرای تامیــن مالــی بخــش مســکن از طریــق بــورس، 
ــاخت و  ــازار س ــکات ب ــی از مش ــی یک ــرایط کنون ــت: در ش گف
ســاز مســکن، موضــوع تأمیــن مالــی و جــذب ســرمایه در ایــن 
بخــش اســت، حــال بهــره گیــری از بــازار بــورس بــرای جــذب 

ــن مشــکل رهگشــا باشــد. ــع ای ــد در رف ــی توان ســرمایه م

ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــیراز در مجلـ ــردم شـ ــده مـ نماینـ
ادامـــه داد: تامیـــن مالـــی بخـــش مســـکن از طریـــق بـــورس 
حجـــم عظیمـــی از اعتبـــارات و ســـرمایه هـــا را بـــه ســـمت 
ــئله  ــن مسـ ــد داد و ایـ ــوق خواهـ ــکن سـ ــد مسـ ــازار تولیـ بـ
ــکن  ــازار مسـ ــق بـ ــن و رونـ ــرعت گرفتـ ــب سـ ــا موجـ قطعـ

خواهـــد شـــد.
وی گفــت: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در فرآینــد تامیــن مالی 
ــورس نبایــد تعجیــل صــورت گیــرد،  بخــش مســکن از طریــق ب
ــام  ــد تم ــن طــرح، بای ــل از اجــرای ای وزارت راه و شهرســازی قب
جوانــب آن را مــورد بررســی قــرار دهــد. در شــرایط کنونی شــتاب 
ــه و  ــران محــل دغدغ ــرای برخــی از صاحــب نظ ــورس ب ــازار ب ب

ــاز  ــاخت و س ــهام س ــه س ــد عرض ــن رو رون ــت، از ای ــل اس تأم
ــا نــگاه کان و کارشناســی صــورت گیــرد. مســکن بایــد ب

هدایت نقدینگی به سمت بورس و سرمایه گذاری افراد در 
بخش ساخت و ساز مسکن بسیار مثبت است

ــت  ــه داد: هدای ــم ادام ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــورس و  ــمت ب ــه س ــا ب ــک ه ــده در بان ــت ش ــی انباش نقدینگ
ســرمایه گــذاری افــراد در بخــش ســاخت و ســاز مســکن 
بســیار مثبــت و مفیــد اســت، بــا ایــن اقــدام هــم حــوزه تولیــد 
ــم  ــرد و ه ــی گی ــازه ای م ــان ت ــرمایه ج ــق س ــا تزری ــور ب کش
ــدا  ــی دســت پی ــود منطق ــک س ــه ی ــذاران ب ــرمایه گ ــه س اینک

ــد. ــی کنن م
رجبــی گفــت: از طــرف دیگــر در شــرایط کنونــی کشــور بــا 
ــی  ــا تامیــن مال مشــکل کمبــود مســکن مواجــه اســت، حــال ب
بخــش مســکن از طریــق بــورس و اجــرای پــروژه هــای مســکن 
ســازی مــی تــوان بخــش اعظمــی از مشــکل کمبــود مســکن را 

برطــرف کــرد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور خبر داد

افزایش 3۰ درصدی مراجعات به مراکز معاینه فنی ظرف ۷ روز گذشته

عضو شورای اسالمی شهر تبریز؛

عبور قطار از میان شهر!
مغایرت با توسعه و اصول شهرسازی مدرن

در گفتگو با عضو کمیسیون عمران مجلس بررسی شد:

طرح تامین مالی بخش مسکن از طریق 
بورس؛ دولت تمام ابعاد طرح را بررسی کند

ــز  ــهر تبریـ ــورای شـ ــر شـ ــئول دفتـ مسـ
برقـــراری عدالـــت اجتماعـــی در  گفـــت: 
شـــهرها نیازمنـــد توزیـــع عادالنـــه خدمـــات 
ــف و  ــق مختلـ ــه مناطـ ــبت بـ ــهری نسـ شـ
ــت. ــه آن اسـ ــوط بـ ــت مربـ ــم جمعیـ تراکـ

ـــر  ـــئول دفت ـــا، مس ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
شـــورای شـــهر تبریـــز بـــا حضـــور در دفتـــر 
ـــزون  ـــش روز اف ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب روزنام
ــزاره  ــرد: از هـ ــار کـ ــهری اظهـ ــت شـ جمعیـ
ــف  ــمت نصـ ــن سـ ــه ایـ ــادی بـ ــوم میـ سـ
مـــردم جهـــان در شـــهرها ســـکونت یافتـــه 
ــال  ــود در سـ ــی شـ ــن زده مـ ــد و تخمیـ انـ
ـــان  ـــت کل جه ـــد از جمعی ـــاد درص ۲۰۵۰ هفت

در شـــهر هـــا زندگـــی خواهنـــد کـــرد.
دکتـــر ســـجاد رجبـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
موضـــوع فـــوق باعـــث شـــده برنامـــه ریـــزان 
شـــهری در برنامـــه ریـــزی هـــای خـــود 
ــوند،  ــرو شـ ــده ای روبـ ــکات عدیـ ــا مشـ بـ

ـــع  ـــینی و توزی ـــیه نش ـــرد: حاش ـــان ک خاطرنش
ــأت  ــه نشـ ــهری کـ ــات شـ ــادل خدمـ نامتعـ
گرفتـــه از افزایـــش جمعیـــت شـــهر نشـــینان اســـت 
ـــی  ـــوال م ـــر س ـــا را زی ـــی شـــهر ه ـــت اجتماع عدال
ـــا  ـــهرداری ه ـــه ش ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد و ب ب

بیشـــتر بـــه دنبـــال برقـــراری عدالـــت اجتماعـــی در 
کلیـــه مناطـــق شـــهر هســـتند ولـــی ایـــن موضـــوع 
حتـــی در کشـــور هـــای توســـعه یافتـــه دنیـــا نیـــز 

ناممکـــن اســـت.
ـــروز  ـــه داد: ام ـــز ادام ـــگاه تبری ـــدرس دانش م

ــای  ــور هـ ــارس و کشـ ــج فـ ــوزه خلیـ در حـ
درحـــال توســـعه  بحـــث عدالـــت اجتماعـــی 
ـــرح  ـــهری مط ـــی ش ـــات عموم ـــع خدم در توزی
ــه  ــن زمینـ ــبختانه در ایـ ــه خوشـ ــت کـ اسـ
مقالـــه هـــای بســـیاری کار شـــده و بررســـی 
هایـــی انجـــام مـــی شـــود کـــه در مناطـــق 
ــه  ــات بـ ــن خدمـ ــز ایـ ــهر تبریـ ــه شـ دهگانـ
صـــورت متعـــادل توزیـــع شـــوند و ایـــن 
ـــه  ـــه ای ۳۰ مدرس ـــه در منطق ـــد ک ـــور نباش ط
ـــری از  ـــه دیگ ـــد و در منطق ـــته باش ـــود داش وج

شـــهر تنهـــا ۲ مدرســـه.
رجبـــی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم شناســـایی 
و  بهداشـــتی  آموزشـــی،  هـــای  کاربـــری 
خدماتـــی در حـــوزه شـــهر افـــزود: خدمـــات 
ـــف  ـــق مختل ـــه مناط ـــبت ب ـــد نس ـــهری بای ش
ــورت  ــه صـ ــه بـ ــت مربوطـ ــم جمعیـ و تراکـ
مســـاوی توزیـــع شـــود تـــا شـــاهد برقـــراری 

ــیم. ــی باشـ ــت اجتماعـ عدالـ

عدالت اجتماعی نیازمند توزیع مناسب خدمات شهری
رونوشت آگهی حصروراثت       

 تاریخ: ۹۹/۲/۲۲
شماره: ۹۹/۱۱۹/۲

آقــای امیرنیــک سرشــت دارای شناســنامه شــماره ۳۰۸۱  و 
شــماره ملــی ۲۰6۴6۹۵۰۷۹ بــه شــرح دادخواســت بــه 

کاســه ۲/ ۱۱۹/ ۹۹ ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معصومــه باباجانیــان بیشــه  
بشناســنامه ۱۳۲۲ و ملــی ۲۰6۲۰۰۸۷۸۳در تاریــخ  ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ 
اقامتــگاه دایمــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصراســت به 
۱-  امیرنیــک سرشــت ف محســن ومعصومــه ش ش ۳۰۸۱ ک م 

ــل ت ت ۲۷/۳/۱۳6۵پســرمتوفی ۲۰6۴6۹۵۰۷۹ صــادره از باب
۲- لیــا نیــک سرشــت ف محســن ومعصومــه ش ش ۲۰۱۰ک م 

ــی ــل ت ت ۲۰/۹/۱۳6۲ دخترمتوف ۲۰6۳۳۹۴۱۰۵صــادره از باب
ــس ش ش 6۹۲ ک م  ــی ونرگ ــت ف عل ــک سرش ــن نی ۳- محس

۲۰6۲6۹6۵۳۱ صــادره از بابــل ت ت ۱6/۹/۱۳۲۹ همســرمتوفی
اینــک بــا تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای ــت یکمرتب نوب
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
ــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد  ظــرف یــک مــاه ب

شــد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل
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اقالم بهداشتی پیشگیری
 از کرونا برای پیک های احتمالی 

آینده ذخیره سازی شود

ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــب رئی نای
مجلــس گفــت: بــا توجــه بــه غیــر قابــل پیش بینــی 
بــودن رفتــار ویــروس کرونــا، بایــد در زمینــه اقــام 
بهداشــتی پیشــگیری از کرونــا هماننــد ذخایــر 
ــای  ــرای پیک ه ــرده و ب اســتراتژیک خــود عمــل ک

ــم.  ــازی کنی ــده ذخیره س ــی آین احتمال
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد حســین قربانــی 
در رابطــه بــا موافقــت وزارت بهداشــت بــا صــادرات 
ــا،  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــازاد ب تجهیــزات پزشــکی م
ــودن  ــی ب ــل پیش بین ــه غیرقاب ــه ب ــا توج ــت: ب گف
رفتــار آینــده ویــروس کرونــا، بایــد در زمینــه 
تجهیــزات پزشــکی مربــوط بــه پیشــگیری و مقابلــه 
ــر اســتراتژیک خــود عمــل  ــا هماننــد ذخای ــا کرون ب

ــم. کنی
ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــب رئی نای
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: همانطــور کــه 
ــی  ــای اساس ــت کااله ــف اس ــه   موظ ــر وزارتخان ه
ــد،  ــره ســازی کن ــرای کل ســال ذخی ــا را ب خانواره
وزارت بهداشــت و درمــان نیــز بایــد تجهیــزات 
پزشــکی مربــوط بــه پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا 
ــت  ــک و دس ــخیص، ماس ــای تش ــم از کیت ه را اع
ــده توســط  ــی آین ــای احتمال ــرای پیک ه کــش را ب
ــا  ــر و ی ــال احم ــکی، ه ــوم پزش ــگاه های عل دانش
دســتگاه های دیگــر خریــداری کــرده و ذخیــره 

ــد. ــته باش داش
ــان و  ــر بهداشــت، درم ــار وزی ــده تام االختی نماین
ــه  ــا اشــاره ب ــوزش پزشــکی در اســتان گیــان ب آم
ــوط  ــزات پزشــکی مرب ضــرورت ذخیره ســازی تجهی
ــرد:  ــح ک ــا، تصری ــا کرون ــه ب ــگیری و مقابل ــه پیش ب
ــزات پزشــکی  ــی تجهی ــزان کاف ــه می ــی ک در صورت
ــازاد  ــادرات م ــرای ص ــم، ب ــره کردی ــور ذخی در کش
آن اقــدام کنیــم تــا در شــرایط بحرانــی بــا مشــکل 

مواجــه نشــویم.

پلیس به بازار خودرو ورود می کند؟

فرمانــده نیــروی انتظامــی از برخــورد پلیــس بــا 
مفاســد اقتصــادی خبــر داد. 

ــتری  ــین اش ــردار حس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
خــودرو  و  ارز  بــازار  بــه  پلیــس  ورود  دربــاره 
ــه  ــا هرگون ــادی ب ــت اقتص ــس امنی ــرد: پلی اظهارک
ــا اشــرافی کــه  فســاد اقتصــادی برخــورد کــرده و ب
ــط  ــون و ضواب ــاس قان ــر اس ــوزه دارد ب ــن ح در ای

وظیفــه خــودش را انجــام می دهــد. 
ــوزه  ــه داد: در ح ــی ادام ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــا درخواســت بانــک مرکــزی ورود  ارز هــم پلیــس ب
داشــته و بــا توجــه بــه نیازمنــدی کــه آنهــا بــه مــا 

اعــام کننــد در خدمتشــان هســتیم.
وی در مــورد ورود پلیــس بــه بحــث خــودرو هــم 
اظهارکــرد: در بحــث خــودرو هــم جلســاتی برگــزار 
شــده و اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه و ان شــااهلل  

ورود خوبــی را نیــروی انتظامــی خواهــد داشــت.

از سوی مخابرات استان مازندران 
صورت گرفت

تهیه وتوزیع 41 بسته معیشتی به ارزش 
هربسته 3۵۰ هزار تومان در بابل

بـه مناسـبت والدت کریـم اهـل بیـت) ع( اداره 
کل مخابـرات منطقـه مازندران  ۴۱ بسـته معیشـتی 
بـه ارزش هربسـته ۳۵۰ هـزار تومان بیـن نیازمندان 

کرد توزیـع 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل مخابـرات 
مازنـدران به مناسـبت والدت سراسـر سـعادت کریم 
اهـِل بیـت امام حسـن مجتبـی علیه السـام و لیالی 
باعظمـت قـدر کارکنـان مخابـرات منطقـه مازندران 
نیـز بـه تأسـی از منویـات مقـام عظمـای والیـت و 
رهبـری و همـگام با مردم قدر شـناس ایراِن سـرافراز 
در یـک اقـدام مومنانـه و به شـکرانه چهـل و یکمین 
سـال انقاب شـکوهمند اسـامی تعـداد چهل و یک 

بسـته معیشتی شـامل : 
ــه  ــک ب ــد هری ــی وجــه نق ــی و مبلغ ــام غذای اق
ارزش تقریبــی ۳۵۰ هــزار تومــان را مهیــا و توزیــع 

ــد. نمودن

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت:
محققان ایرانی به دانش تولید 

داروهای کرونا دست یافتند

ــان  ــت، درم ــامت وزارت بهداش ــاوری س ــعه فن ــر توس ــرکل دفت مدی
ــد  ــش تولی ــه دان ــی ب ــان ایران ــتیابی محقق ــکی از دس ــوزش پزش و آم

ــر داد.  ــا خب ــاری کرون ــای بیم داروه
ــض  ــه مح ــت: ب ــار داش ــور اظه ــن پ ــین وط ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه و  ــووالن مربوط ــط مس ــی توس ــی بالین ــت کارآزمای ــج مثب ــد نتای تایی
تاییــد نهایــی ســازمان غــذا و دارو، ایــن مجموعــه هــا آمــاده تولیــد مــواد 

ــی هســتند. ــه و محصــول نهای اولی
ــه  ــد کمیت ــه تایی ــوط ب ــا من ــن داروه ــوه ای ــد انب ــه داد: تولی وی ادام
علمــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و کســب مجــوز از ســازمان غــذا و 

ــری اســت. ــن موضــوع درحــال پیگی ــه ای دارو دارد ک
مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری ســامت وزارت بهداشــت خاطرنشــان 
کــرد: در حــال حاضــر منتظــر نتایــج نهایــی گــزارش هــا و بررســی هــای 
کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا هســتیم و آنهــا بایــد اعــام 
کننــد کــه از میــان داروهــای متعــدد مطــرح در درمــان بیمــاری کرونــا 
کــدام دارو مــورد تاییــد اســت تــا شــرکت هــای دانــش بنیــان اقدامــات 

الزم بــرای را تولیــد انبــوه و ورود آنهــا بــه بــازار فراهــم کننــد.
ــده  ــد کنن ــرکت تولی ــد ش ــت از چن ــه حمای ــن ب ــور همچنی ــن پ وط
ــد، اشــاره کــرد و گفــت: افزایــش  دارو کــه دانــش فنــی ایــن کار را دارن
ــل  ــه دالی ــازار از جمل ــه ب ــر در ورود ب ــری از تاخی ــا و جلوگی ــت ه ظرفی

ــن شــرکت هــا اســت. ــت از ای حمای
ــوری از  ــای کان کش ــت ه ــتای سیاس ــت: در راس ــن گف وی همچنی
ــا ضمــن  ــم ت ــت مــی کنی ــی حمای ــه داروی ــواد اولی ــا و م ســاخت داروه
ــد  ــره من ــری به ــات بهت ــاران از خدم ــد دارو، بیم ــش تولی ــای دان ارتق

ــوند. ش
مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری ســامت وزارت بهداشــت ادامــه داد: 
عــاوه بــر شــرکت هــای دارویــی از ســایر شــرکت هایــی کــه در زمینــه 
ــده،  ــی کنن ــد عفون ــور و ض ــت، ونتیات ــک، کی ــد ماس ــی مانن محصوالت
ــد،  ــت تولی ــش ظرفی ــرای افزای ــد، ب ــی کنن ــت م ــش فعالی ــت ک دس
ــی  ــای خوب ــت ه ــه موفقی ــا ب ــه ه ــن عرص ــاالن ای ــده و فع ــت ش حمای

ــد. ــت یافتن دس
وطــن پــور همچنیــن بــه آمادگــی چنــد شــرکت بــرای تولیــد واکســن 
ــن  ــی در ای ــت های ــا فعالی ــرکت ه ــن ش ــد: ای ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک اش
زمینــه انجــام دادنــد کــه امیدواریــم بــه نتایــج مثبــت بینجامــد. تولیــد 
واکســن نیازمنــد زمــان طوالنــی تــر و هزینــه زیــاد اســت و نمــی تــوان 

انتظــار داشــت در زمــان کوتــاه بــه آن دســت یافــت.

مقامات رسمی آمریکا اعالم کردند

ــان  ــا در می ــی از کرون ــنده  ناش ــد و کش ــاری جدی ــک بیم ــیوع ی ش
ــاری  ــک بیم ــیوع ی ــورک از ش ــهر نیوی ــمی ش ــئولین رس ــودکان مس ک
جدیــد و کشــنده بــه نــام »کاوازاکــی« میــان نــوزادان و کــودکان خبــر 

ــد.  ــده ان ــد ۱۹ خوان ــاری کویی ــوارض بیم داده و آن را از ع
بــه گــزارش مهــر، مســئولین رســمی شــهر نیویــورک از شــیوع یــک 
بیمــاری جدیــد بــه نــام »کاوازاکــی« میــان نــوزادان، کــودکان و نوجوانان 
ایــن کشــور خبــر داده اســت. گفتــه می شــود ایــن بیمــاری از عــوارض 
بیمــاری کرونــا اســت و از یــک هفتــه پیــش تاکنــون در حــال انتشــار در 

ســطح آمریــکا اســت.
ــه و ۹۳  ــان باخت ــی ج ــاری کاوازاک ــر بیم ــر اث ــودک ب ــون ۵ ک تاکن

ــده اند. ــایی ش ــز شناس ــه آن نی ــا ب ــودک مبت ک
ــه اســت:  ــن بیمــاری گفت ــاره ای ــورک درب ــدار نیوی ــو فرمان ــدره کوم آن
ــد  ــروس کویی ــه وی ــا ب ــی ی ــاری کاوازاک ــه بیم ــا ب ــودکان مبت ــی ک تمام
ــا  ــته اند ام ــود داش ــدن خ ــروس آن را در ب ــا آنتی وی ــوده ی ــا ب ۱۹ مبت
هیچکــدام بــه دلیــل بــروز عائــم کرونــا بــه بیمارســتان مراجعــه نکــرده و 
تمامــی آنهــا بــه دلیــل عائــم کاوازاکــی در بیمارســتان بســتری شــده اند.

ــر روی  ــا تاثیرگــذاری ب ــه گفتــه پزشــکان، ایــن بیمــاری کشــنده ب ب
ــا  ــزی چشــم ها و لب ه ــا، قرم ــورم دســت و پ ــث ت ــی باع ــای خون رگ ه
ــر  ــی تاثی ــوارض کاوازاک ــر از ع ــی دیگ ــود. یک ــودکان می ش ــب در ک و ت
ــر روی رگ هــای قلبــی، افزایــش احتمــال لختگــی خــون و همچنیــن  ب

آســیب بــه قلــب اســت.
شــیوع ایــن بیمــاری منجــر بــه نگرانــی والدیــن آمریکایــی همچنیــن 

مقامــات رســمی ایــن کشــور شــده اســت.
ــود از  ــه می ش ــه گفت ــاری ک ــن بیم ــیوع ای ــرعت ش ــه س ــه ب ــا توج ب
عــوارض ویــروس کرونــا اســت؛ ایتالیــا، فرانســه، اســپانیا و انگلیــس نیــز 

ــد. از شــیوع ایــن بیمــاری در کشــورهای خــود خبــر داده ان
ــه  ــا ب ــودکان مبت ــمار ک ــش ش ــس از افزای ــتی انگلی ــات بهداش مقام
کوییــد ۱۹ و دارای عائــم بیمــاری کاوازاکــی خبــر داده و اعــام کــرده 
ــه درد  ــترکی ازجمل ــم مش ــودکان دارای عائ ــن ک ــب ای ــه اغل ــت ک اس

ــی هســتند. ــای قلب ــات رگ ه ــم گوارشــی و التهاب شــکم، عائ

وزیــر کشــور گفــت: بــازار ســرمایه در 
ــبی  ــکان مناس ــی ام ــرایط کنون ــور در ش کش
بــرای رونــق تولیــد و شــرایط اقتصــادی کشــور 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــد ب ــام بای ــه نظ ــت و هم اس
اســتقبال مــردم از ایــن حــوزه پــای کار بیایــد. 
ــی  ــا رحمان ــنیم، عبدالرض ــزارش تس ــه گ ب
ــن نشســت  ــاه و یکمی ــیه پنج ــی در حاش فضل
ــادی  ــات اقتص ــانی و تبلیغ ــاع رس ــتاد اط س
ــرمایه  ــازار س ــت: ب ــگاران گف ــع خبرن در جم
در کشــور در شــرایط کنونــی امــکان مناســبی 
بــرای رونــق تولیــد و شــرایط اقتصــادی کشــور 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــد ب ــام بای ــه نظ ــت و هم اس
اســتقبال مــردم از ایــن حــوزه پــای کار بیایــد.

وزیــر کشــور افــزود: در جلســه امــروز، 
موضــوع بــازار، قیمت هــا و تحــوالت بــازار 
بــورس و ســرمایه بحــث و بررســی و اســتقبال 
گســترده مــردم از حضــور در ایــن بــازار از 

ــد. ــی ش ــف ارزیاب ــاد مختل ابع
تاکیــد همــه کارشناســان و  وی گفــت: 
متولیــان امــر بــر ایــن اســت کــه بــازار ســرمایه 
در شــرایط کنونــی بــرای کشــور فرصــت بســیار 
ــن  ــت و در ای ــاخته اس ــم س ــبی را فراه مناس
ــام  ــه نظ ــه هم ــت بلک ــا دول ــه تنه ــرایط، ن ش
بایــد پــای کار بیاینــد تــا بــا توجــه بــه گرایــش 
ــا در  ــرف تقاض ــه در ط ــی ک ــتقبالی خوب و اس
ــرف  ــت، در ط ــده اس ــاد ش ــرمایه ایج ــازار س ب
عرضــه آن هــم بتوانیــم بــا ارایــه ســهام شــناور، 
در  تغییراتــی  ایجــاد  و  اولیــه  عرضه هــای 
تامیــن ســرمایه از طریــق ایــن بــازار بــه شــکل 
ــادی  ــای اقتص ــر راهکار ه ــا و دیگ ــه طرح ه ارائ
ــم  ــن اســتقبال بدهی ــه ای پاســخ شایســته ای ب
ــرای اقتصــاد کشــور  ــتفاده الزم را از آن ب و اس

داشــته باشــیم.
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه جمــع بنــدی 
ــوا ارســال خواهــد  ــه ســران ق ــروز ب جلســه ام
ــا مدیریــت دقیــق  شــد افــزود: بایــد بتوانیــم ب
ــم در بخــش عرضــه  ــازار ه ــود ب ــرایط موج ش
ــده  ــاد ش ــه ایج ــی ک ــا از فرصت ــم تقاض و ه
ــق  ــرای تقویــت ثبــات و اســتمرار رون اســت، ب

ــم. ــره بگیری ــور به ــادی در کش اقتص
ــن  ــم ای ــات مه ــی از موضوع ــت: یک وی گف
جلســه بــه تناســب موضــوع آن کــه بعــد 
رســانه ای اســت، موضوعــات و دغدغه هایــی 
ــانه ای  ــوزه رس ــد در ح ــد بع ــه در چن ــود ک ب
ــد  ــرر گردی ــد و مق ــرح ش ــرمایه مط ــازار س ب

ــود. ــاذ ش ــه اتخ ــن زمین ــی در ای تصمیمات
ـــن  ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــی فضل  رحمان
حـــوزه مـــا بـــا دو دســـته از رســـانه ها ســـرو 
ـــا،  ـــانه ه ـــروه از رس ـــک گ ـــزود: ی ـــم اف کار داری
آن هایـــی هســـتند کـــه بـــا مبنـــا و ریشـــه 
خـــارج از کشـــور فعالیـــت دارنـــد و رویکـــرد 
عمـــده ایـــن رســـانه هـــا، برخـــورد منفـــی 
ـــت.  ـــرمایه اس ـــازار س ـــف ب ـــور تضعی ـــه منظ ب
آن هـــا بـــا پخـــش اطاعـــات، ســـینگال ها و 
ـــی  ـــازار را ب ـــن ب ـــد ای ـــاش دارن ـــی ت داده های

ثبـــات نشـــان دهنـــد.
ــات  ــانی و تبلیغ ــاع رس ــتاد اط ــس س ریی
اقتصــادی کشــور گفــت: در ایــن جلســه، مقــرر 
ــات  ــانه ها اقدام ــه رس ــه اینگون ــبت ب ــد نس ش

ــی انجــام شــود. قانون
ــاع  ــوزه اط ــال در ح ــروه فع ــر گ وی دیگ
رســانی دربــاره بــازار ســرمایه را »کانال هــا 
ــح  ــرد و تصری ــان ک ــی« بی ــانه های داخل و رس
ــاع  ــوزه اط ــا در ح ــانه ها بعض ــن رس ــرد: ای ک

ــی الزم را  ــی هماهنگ ــی بخش ــانی و آگاه رس
ــادی  ــور اقتص ــورس و وزارت ام ــازمان ب ــا س ب
ــت ها  ــا سیاس ــب ب ــد و متناس ــی ندارن و دارای

اقــدام نمی کننــد.
وزیــر کشــور گفــت: در ایــن بــاره بنــا شــد 
سیاســت های رســانه ای مناســبی تدویــن و بــه 
همــه رســانه ها ابــاغ شــود تــا بتواننــد ضمــن 
ــه  ــبت ب ــود، نس ــه ای خ ــالت حرف ــای رس ایف
ــت  ــت و مدیری ــرمایه و هدای ــازار س ــت ب تقوی
افــکار عمومــی در ایــن زمینــه نقــش آفرینــی 

ــد. کنن
ــوزه  ــم در ح ــائل مه ــر از مس ــی دیگ وی یک
بــازار ســرمایه را موضــوع آمــوزش کســانی 
دانســت کــه بــه تازگــی وارد ایــن بــازار شــده اند.

قالیباف اصل: تحول تاریخی در استقبال 
مردم از بازار سرمایه محقق شده است

ــورس و اوراق  ــازمان ب ــس س ــن ریی همچنی
ــزرگ و تاریخــی  ــک تحــول ب ــت: ی ــادار گف به
ــام  ــرمایه انج ــازار س ــردم از ب ــتقبال م در اس
ــردم در  ــی م ــطح آگاه ــای س ــه ارتق ــده ک ش

ــت. ــاره الزم اس ــن ب ای
ــن  ــاف اصــل در پنجــاه و یکمی حســن قالیب
نشســت ســتاد اطــاع رســانی و تبلیغــات 
ــزون  ــد روزاف ــی از رون ــور گزارش ــادی کش اقتص

رشــد بــورس در کشــور ارائــه کــرد و در ادامــه از 
اســتقبال گســترده مــردم از ســرمایه گــذاری در 
بــورس«، »پذیــره نویســی صندوق هــای ســرمایه 
گــذاری قابــل معاملــه موســوم بــه )ای تــی اف(« 
ــوان ســه  ــه عن ــت« ب و »آزادســازی ســهام عدال
رویــداد بــزرگ در بــازار ســرمایه در ســال ۹۹ نــام 
بــرد و افــزود: ارتقــای ســطح آمــوزش و آگاهــی 

ــاره الزم اســت. ــن ب مــردم در ای
وی گفـــت: تحـــول بـــزرگ و تاریخـــی در 
ـــازار ســـرمایه انجـــام شـــده  اســـتقبال مـــردم از ب
ـــج  ـــش از پن ـــه بی ـــازار را ب ـــن ب و ارزش کل ای
ـــت  ـــانده اس ـــان رس ـــارد توم ـــزار میلی ـــزار ه ه
ــر  ــران پـ ــاد ایـ ــورس در اقتصـ ــش بـ ــا نقـ تـ

رنـــگ شـــود.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
ــا  ــردم ب ــا م ــم ت ــد کاری کنی ــا بای ــزود: م اف
آگاهــی و شــناخت کافــی وارد ایــن بازار شــوند 
ــذاری،  ــرمایه گ ــای س ــت صندوق ه و از ظرفی
شــرکت های مشــاوره و ســبدگردان ها بــرای 
ــزان  ــا می ــد ت ــتفاده کنن ــذاری اس ــرمایه گ س

ــد. ــش یاب ــا کاه ــری آن ه ــک پذی ریس
نماینــده  ابراهیمــی  پــور  محمدرضــا   
مــردم کرمــان و رییــس ســابق کمیســیون 
ــز در  ــامی نی ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــردم از  ــمگیر م ــتقبال چش ــه از اس ــن جلس ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــورس ب ــذاری در ب ــرمایه گ س
ــرای  ــت اســتثنایی و فرصــت مناســب ب موقعی
ــت  ــرد و هدای ــام ب ــور ن ــادی کش ــام اقتص نظ
ســرمایه ها بــه ســوی طرح هــا و بنگاه هــای 
اقتصــادی و واگــذاری شــرکت های  واقعــی 

ــد. ــتار ش ــی را خواس دولت
 علــی آقامحمــدی عضــو مجمــع تشــخیص 
ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــم ب ــام ه ــت نظ مصلح
بــرای  منســجمی  و  مــدون  برنامه هــای 
ســرمایه  بــازار  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
ــن  ــی در ای ــچ نگران ــده اســت و هی ــدارک دی ت
ــزود: ترســاندن مــردم از  ــدارد اف ــاره وجــود ن ب
حضــور در ایــن بــازار اقدامــی غیــر کارشناســی 

ــت. ــت اس و نادرس

رییــس مرکــز وکای دادگســتری آذربایجان شــرقی بــا بیــان 
این کــه بــه منظــور رســیدگی بهتــر بــه پرونده هــا در دادگاه هــر 
پرونــده بایــد یــک وکیــل داشــته باشــد، گفــت: تخصصی ســازی 

امــری ضــروری بــرای وکا اســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــک ب ــور بیش ــط آقاپ ــا، اوس ــزارش ایرن ــه گ ب
در کشــورهای پیشــرفته تخصصــی ســازی وکالــت رایــج اســت، 
ــته  ــه ای تخصــص داش ــی در زمین ــر وکیل ــر ه ــرد: اگ ــار ک اظه
ــد  باشــد و فقــط در آن زمینــه وکالــت کنــد، ضمــن اینکــه رون
دادرســی مطلــوب مــی شــود، موجــب ســردرگمی قضــات نیــز 

ــا دقــت بیشــتری انجــام مــی شــود. نشــده و صــدور رای ب
وی بــا بیــان اینکــه هــر قــدر وکا آمــوزش هــای تخصصــی و 
بــه روز ببیننــد، مراکــز نیــز پویاتــر مــی شــود، افــزود: بایــد بیــن 
مــردم و وکا اعتمادســازی شــود؛ وکیــل، امیــن مــردم اســت و 

نبایــد اســرار مــوکل را پیــش کســی فــاش کنــد.
ــر هــر  ــا بیــان اینکــه ارزش هــای اخاقــی مقــدم ب آقاپــور ب
امــری اســت، افــزود: در ایــن راســتا در دادگســتری هــا مرکــزی 

بــه نــام معاضــدت وجــود دارد کــه بــرای افــراد فاقــد تــوان مالــی 
همــکاران مــا رایــگان امــر وکالــت را انجــام مــی دهنــد.

رییــس مرکــز وکای دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
اینکــه خوشــبختانه اکثــر وکای مــا دارای تحصیــات عالیــه فوق 
لیســانس و دکتــری هســتند، خاطرنشــان کــرد: انتخابــات ایــن 
ــر  ــه ۹ نف ــود ک ــی ش ــزار م ــار برگ ــک ب ــال ی ــر ۲ س ــز ه مرک

ــی  ــاب م ــدل انتخ ــی الب ــه عل ــازرس و س ــی، ۲ ب ــای اصل اعض
شــوند.

وی بــا بیــان اینکــه در تمــام مراکــز دادگســتری شهرســتان 
وکیــل معاضدتــی وجــود دارد، گفــت: پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
کــه ســازمان قضایــی مبلغــی را بــرای ایــن نــوع وکالــت هــا در 
ــرای آزادســازی زندانیــان جرایــم  نظــر بگیــرد کــه هزینــه آن ب

غیرعمــد صــرف شــود.
ــه  ــی ب ــات خانوادگ ــش اختاف ــه افزای ــاره ب ــا اش ــور ب آقاپ
خصــوص درایــام کرونــا اظهــار کــرد: بــه منظــور کاهــش طــاق 
ــاوره  ــوهر، مش ــن زن و ش ــازش بی ــح و س ــد صل ــاد رون و ایج
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــی ش ــام م ــل از دادگاه انج ــی قب روانشناس
ــده و  ــل ش ــن دوره ح ــدت ۴۵ روزه ای ــول م ــکات در ط مشش

ــود. ــی ش ــاق م ــش ط ــث کاه باع
ــه  ــل آگاهان ــاب وکی ــت در انتخ ــردم خواس ــوم م وی از عم
ــت هســتند  ــه وکال ــد پروان ــه فاق ــرادی ک ــه اف ــرده و ب ــل ک عم

ــد. ــه نکنن مراجع

رییـــس ســـازمان مدیریـــت بحـــران کشـــور تاکیـــد کـــرد: 
ـــوادث  ـــی از ح ـــدگان ناش ـــیب دی ـــت آس ـــه معیش ـــیدگی ب رس
طبیعـــی و جبـــران خســـارات در بخش هـــای باغـــی، زراعـــی، 
ـــواره  ـــاورزی هم ـــات کش ـــی و تاسیس ـــور زیربنای ـــور، ام دام و طی

ـــت.  ـــوده اس ـــت ب ـــه دول ـــورد توج م
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ایـــن مطلـــب را اســـماعیل نجـــار در 
جلســـه تعییـــن ســـازوکار و راهکارهـــای مناســـب بهـــره منـــدی از 
صنعـــت بیمـــه وصنـــدوق بیمـــه کشـــاورزی، بررســـی و بازنگـــری 
پرداخـــت هـــای کمـــک هـــای باعـــوض و تســـهیات کـــم 
بهـــره در بخـــش هـــای باغـــی، زراعـــی، دام و طیـــور، امـــور 

زیربنایـــی و تاسیســـات کشـــاورزی عنـــوان کـــرد.
ـــت  ـــون مدیری ـــاغ قان ـــه اب ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــن نشس وی در ای
بحـــران کشـــور در ســـال گذشـــته اظهـــار داشـــت: مطابـــق 
ــی  ــتگاههای متولـ ــف دسـ ــون تکالیـ ــن قانـ ــوم ایـ ــل سـ فصـ
ـــی  ـــرات طبیع ـــا در مخاط ـــارکت آنه ـــهم و مش ـــزان س ـــر، می ام

تدویـــن شـــده اســـت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س ریی
بیمــه اجبــاری محصــوالت اســتراتژیک بخــش کشــاورزی 
درحــال  بررســی اســت تاکیــد کــرد: بــا تقویــت صنــدوق بیمــه 

ــت  ــت پرداخ ــان و دول ــط ذی نفع ــورزی توس ــوالت کش محص
تمــام خســارات ناشــی از حــوادث طبیعــی بــه کشــاورزان بایــد 
ــرد. از طریــق صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی انجــام پذی

ــای  ــت ه ــال سیاس ــور اعم ــه منظ ــرد: ب ــح ک ــار تصری نج
یکســان پرداخــت خســارات و تســهیل مشــکات بوجــود آمــده 
بــرای کشــاورزان، تعییــن ســازوکار و راهکارهــای مناســب بهــره 
منــدی از صنعــت بیمــه وصنــدوق بیمــه کشــاورزی، بررســی و 
ــهیات  ــوض و تس ــای باع ــک ه ــای کم ــت ه ــری پرداخ بازنگ
کــم بهــره در دســتور کار ســازمان مدیریــت بحــران کشــور قــرار 

دارد.
ـــی،  ـــازی و بازتوان ـــاون بازس ـــر مع ـــاوه ب ـــت ع ـــن نشس در ای
جهـــاد  وزارت  بودجـــه،  و  برنامـــه  ســـازمان  نماینـــدگان 
ــاورزی و  ــه کشـ ــدوق بیمـ ــزی، صنـ ــه مرکـ ــاورزی، بیمـ کشـ
معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع وزارت کشـــور حضـــور 
ـــد. ـــود پرداختن ـــرات خ ـــا و نظ ـــدگاه ه ـــان دی ـــه بی ـــتند و ب داش

وزیر کشور:

 همه باید برای پاسخ به استقبال مردم از بازار سرمایه پای کار بیایند

تخصصی  شدن وکالت قضات را در صدور رای بهتر کمک می کند

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

رسیدگی به معیشت آسیب دیدگان حوادث طبیعی همواره مورد توجه دولت است

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس در جریــان قرائــت 
ــا قاچــاق گفــت:  ــه ب گــزارش تحقیــق و تفحــص از نحــوه مقابل
ــا  ــارزه ب ــاره مب ــود درب ــف خ ــه ۴۰ تکلی ــط ب ــتگاه ها ذی رب دس
قاچــاق عمــل نکــرده و ۷۰ تکلیــف را بــه صــورت ناقــص انجــام 
ــا  ــارزه ب ــتگاه ها در مب ــن دس ــرد ای ــف عملک ــه ضع ــد ک داده ان

ــد.  ــان می ده ــاق را نش قاچ
ــاهرودی  ــینی ش ــن حس ــت، سیدحس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
گــزارش  اســامی  شــورای  مجلــس  علنــی  نشســت  در 
ــص از  ــق و تفح ــورد تحقی ــادی در م ــیون اقتص ــی کمیس نهای
سیاســت های دولــت در مقابلــه بــا قاچــاق و دالیــل ناکارآمــدی 
آن در دولت هــای مختلــف کــه رونــد رســیدگی بــه آن از ۴ دی 

ــرد. ــت ک ــد را قرائ ــاز ش ۹۵ آغ
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــاهرود در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــای  ــی از چالش ه ــت: یک ــیدگی گف ــن رس ــرورت ای ــریح ض تش
ــاق کاال و ارز  ــده قاچ ــه پدی ــت ک ــادی اس ــد اقتص ــور مفاس کش

یکــی از مظاهــر ایــن فســاد اســت کــه عرصــه تولیــد را تحــت 
تأثیــر قــرار می دهــد و مبــارزه بــا آن خواســته همــه مــا اســت.

ــی،  ــاد قانون ــد واکاوی ابع ــه بای ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی، قضای ــی، عملیات اجرای
دربــاره قاچــاق مــد نظــر باشــد تــا بتــوان بــر اســاس آن اقــدام 
کــرد، اظهــار داشــت: شــناخت مجموعــه ایــن مولفــه هــا باعــث 

می شــود ســاز و کار پیشــگیری قاچــاق تبییــن شــده و مبــارزه 
ــا آن طراحــی و اجــرا شــود. ب

ــای  ــه اصــول و ضــرورت ه ــه ب ــاهرودی در ادام حســینی ش
دوازده گانــه ای در مبــارزه بــا قاچــاق اشــاره کــرد و گفــت: 
مبــارزه فرآینــدی بــا پدیــده قاچــاق، اولویــت داشــتن مبــارزه بــا 
ــاال بــردن مخاطــره و هزینــه قاچــاق، لــزوم  قاچاق هــای کان، ب
ــاء  ــاق، ارتق ــن قاچ ــا مرتکبی ــه ب ــص در مقابل ــت و تخص قاطعی
ــتغال  ــاد اش ــن، ایج ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــزات و اس تجهی
ــرف  ــوی مص ــاح الگ ــرمایه گذاری و اص ــح س ــای صحی و راه ه
ــای  ــه ضرورت ه ــاق از جمل ــا قاچ ــارزه ب ــردن مب ــی ک و مردم

ــا قاچــاق اســت.  ــارزه ب مب
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس در پایــان بــا اشــاره 
ــرورت  ــاق و ض ــا قاچ ــارزه ب ــوزه مب ــکاالت در ح ــی اش ــه برخ ب
ــا آن خاطــر نشــان کــرد: مســئوالنی کــه نســبت بــه  برخــورد ب
تکالیــف قانونــی خــود در مبــارزه بــا قاچــاق کوتاهــی کرده انــد، 
اعمــال نظــارت و اعمــال قانــون خواهنــد شــد، همچنیــن بایــد 
بتــوان از رئیــس جمهــور و وزرای مربوطــه در ایــن بــاره ســوال 
ــتگاه ها  ــتنکاف دس ــرد و اس ــف عملک ــت ضع ــه وضعی ــرد و ب ک
ــه  ــن زمین ــه در ای ــرد ک ــیدگی ک ــود رس ــف خ ــام تکالی از انج
ــف  ــرده و ۷۰ تکلی ــل نک ــود عم ــف خ ــه ۴۰ تکلی ــتگاه ها ب دس

ــد. ــه صــورت ناقــص انجــام داده ان را ب

حسینی شاهرودی ضمن قرائت گزارش تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق:

مسئوالنی که به تکالیف قانونی در مبارزه با 
قاچاق عمل نکردند، اعمال قانون خواهند شد

کاریکاتور

 اندراحواالت کرونا و پراید 1۰۰میلیونی؛
 به مرگ می گریم تا به تب راضی شن!

منبع: تسنیم

تـغییر  نــام
 بدین وسیله به اطالع 

مي رساند انتشارات فن افزار 
به مدیرمسئولی

 نقي ابراهیمی سنائي 
به شماره پروانه نشر ١٠٢٢

به اسم کارآفرینان فرهیخته 
جهان تغییرنام داده شد.
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قیساوا

مواد الزم:
خرما                                            ۱ بسته
تخم مرغ                                       ۲ عدد
پودر گردو                            ۵ یا 6 قاشق غذاخوری
پودر هل                          ½ قاشق چای خوری
پودر دارچین                      ۸/۱ قاشق چای خوری
پودر گل سرخ                    ½ قاشق چای خوری
کــره                              ۱۵۰ گــرم
کنجد و پسته                              برای تزیین

قیســاوا یــا خاگینــه خرمــا یــه صبحونــه اصیــل 
ایرانــی متعلــق بــه اســتان هــای آذری زبــان 
ــی  ــا ترکیب ــاوا ب ــت. قیس ــون هس ــور عزیزم کش
ــرغ  ــردو و تخــم م ــا، گ ــرد از خرم ــه ف منحصــر ب
در واقــع یــه بمــب انــرژی محســوب میشــه 
کــه بــه خصــوص در روزهــای ســرد پاییــز و 
ــه  ــار ی ــان و در کن ــواع ن ــا ان ــراه ب ــتون، هم زمس
ــرای  ــی ب ــرژی عال ــوش، ان ــرم و دمن نوشــیدنی گ
یــه روز هیجــان انگیــز رو بهتــون میــده. در ایــن 
ــا  ــاوا رو ب ــه قیس ــرز تهی ــوام ط ــی خ ــب م مطل
روشــی آســون بهتــون آمــوزش بــدم. قیســاوا یــه 
صبحونــه بســیار مقــوی و خوشــمزه بــه خصــوص 
بــرای کوچولوهاتــون هســت. پــس پیشــنهاد 
مــی کنــم ایــن غــذای فــوق العــاده خوشــمزه را 
درســت کنیــن و از خــوردن اون در یــه روز زیبــای 

ــن. ــذت ببری ــون ل ــار عزیزانت ــزی در کن پایی
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آماده سازی خرمای قیساوا

بــرای درســت کــردن قیســاوا خوشــمزه و 
ــا  ــاز اســت کــه خرماه ــه اول نی ــوی، در مرحل مق
ــا هــا را جــدا  را آمــاده کنیــد. ابتــدا هســته خرم
کنیــد و بعــد بــا دقــت پوســت آن هــا را بکنیــد.

مرحله دوم: پخت خرما
حــاال خرماهــای هســته و پوســت گرفتــه شــده 
را داخــل یــک قابلمــه بریزیــد و در حــدود نصــف 
اســتکان آب هــم بــه آن هــا اضافــه کنیــد. ســپس 
قابلمــه را روی شــعله مایــم گاز بگذاریــد و هــر از 
گاهــی بــا کمــک یــک قاشــق یــا چنــگال خرمــا 

هــا را لــه کنیــد.
مرحله سوم: آماده سازی تخم مرغ ها

ــک  ــا را در ی ــرغ ه ــم م ــه تخ ــن مرحل در ای
کاســه کوچــک بشــکنید و بــه کمــک یــک 
چنــگال هــم بزنیــد تــا از لختــی در بیاینــد.

مرحلــه چهــارم: ترکیــب کــردن کــره و خرمــا 
قیســاوا

حــاال یــک ماهیتابــه را روی شــعله مایــم 
ــه دمــای محیــط رســیده را  ــد. کــره ب گاز بگذاری
داخــل ماهیتابــه بریزیــد و اجــازه دهیــد کــره آب 
شــود. ســپس خرماهــای پختــه و لــه شــده را بــه 

ــا هــم مخلــوط کنیــد. کــره اضافــه کنیــد و ب
مرحله پنجم: افزودن پودرها

در مرحلــه بعــد پــودر گــردو، پــودر هــل، پــودر 
دارچیــن و پــودر گل ســرخ را بــه مخلــوط کــره و 
خرمــا اضافــه کنیــد و بــه خوبــی مــواد را بــا هــم 

مخلــوط کنیــد.
مرحلــه ششــم: اضافــه کــردن تخــم مــرغ هــا 

بــه قیســاوا
پــس از اینکــه مــواد اولیــه قیســاوا را در 
مراحــل قبــل خــوب بــا هــم مخلــوط کردیــد، در 
ــز  ــه تخــم مــرغ هــای زده شــده را نی ــن مرحل ای
ــم  ــد تخ ــازه دهی ــد و اج ــه کنی ــا اضاف ــه آن ه ب

ــود. ــه ش ــرغ پخت م
قیساوا شما اکنون آماده سرو است.

نکات کلیدی:
- در مرحلــه ســوم از تهیــه قیســاوا، در صــورت 
ــه  ــل مــی توانیــد مقــدار کمــی شــیر هــم ب تمای
ــر  ــن اگ ــم چنی ــد. ه ــه کنی ــا اضاف ــرغ ه تخــم م
دوســت داشــتید مــی توانیــد بــدون اینکــه تخــم 
مــرغ هــا را بزنیــد آن هــا را بــه بقیــه مــواد اضافــه 

کنیــد.
- عــاوه بــر مــواد اولیــه کــه در دســتور 
ــی  ــل م ــورت تمای ــت، در ص ــده اس ــاوا آم قیس
توانیــد از قیــس هــم در تهیــه ایــن غــذای خــوش 

ــد. ــتفاده کنی ــم اس طع
ـــر  ـــاوه ب ـــاوا را ع ـــد قیس ـــی توانی ـــما م - ش
اینکـــه روی گاز درســـت کنیـــد، در فـــر هـــم 
ـــاوا  ـــردن قیس ـــت ک ـــرای درس ـــد. ب ـــت کنی درس
در فـــر طـــرز تهیـــه کمـــی متفـــاوت اســـت. 
ـــای ۱۸۰  ـــا دم ـــر را ب ـــدا ف ـــن کار ابت ـــرای ای ب
ـــل  ـــه قب ـــدود ۱۵ دقیق ـــانتیگراد از ح ـــه س درج
ـــد  ـــه بع ـــود. در مرحل ـــرم ش ـــا گ ـــد ت روشـــن کنی
هســـته خرماهـــا را از داخـــل آن هـــا خـــارج 
کنیـــد و بـــه جـــای هســـته، ¼ گـــردو را 
ــا را  ــاال خرماهـ ــا بگذاریـــد.  حـ داخـــل آن   هـ
ـــد.  ـــس بچینی ـــرف پیرک ـــک ظ ـــم در ی ـــار ه کن
ـــک  ـــا را در ی ـــرغ ه ـــدد از تخـــم م ـــک ع ـــاال ی ح
ـــا  ـــد و روی خرماه ـــیر بزنی ـــراه ش ـــه هم ـــه ب کاس
بریزیـــد. ســـپس پـــودر گـــردو، پـــودر هـــل، 
پـــودر گل ســـرخ و پـــودر دارچیـــن هـــم روی 
ـــرای ۱۰ دقیقـــه داخـــل فـــر  خرماهـــا بریزیـــد و ب
بگذاریـــد. در ایـــن زمـــان تخـــم مـــرغ دوم را 
هـــم در یـــک کاســـه بشـــکنید و هـــم بزنیـــد. 
حـــاال ظـــرف را از فـــر خـــارج کنیـــد و تخـــم 
ــد و  ــه کنیـ ــه آن اضافـ ــده را بـ ــرغ زده شـ مـ
ـــر  ـــل ف ـــرف را داخ ـــه ظ ـــرای ۵ دقیق ـــدداً ب مج
ـــاوا  ـــاال قیس ـــزد. ح ـــرغ بپ ـــم م ـــا تخ ـــد ت بگذاری
را از فـــر خـــارج کنیـــد و بـــا کنجـــد و پـــودر 

پســـته آن را تزییـــن کنیـــد.
منبع: ایرنا کوک

در سال پایانی دولت تدبیر و امید؛
حمایت جمعی وزیران

 از مصوبات دولت ضرورت مضاعف است

ــد  ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــی ب ــامی در توئیت ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
رئیــس جمهــوری بــر حمایــت جمعــی وزیــران از مصوبــات دولت، نوشــت: 
ــت ضــرورت مضاعــف اســت.  ــات دول ــران از مصوب ــت جمعــی وزی حمای
ــت نوشــت:  ــن توئی ــاس صالحــی در ای ــید عب ــا، س ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــران از  ــی وزی ــت جمع ــر حمای ــت ب ــر دول ــه اخی ــور در جلس رئیس جمه

ــد داشــت. ــت تاکی ــات دول مصوب
ــاص کشــور ضــرورت  ــرایط خ ــی و ش ــال پایان ــه وی، در س ــن نکت ای

ــف اســت. مضاع
ــن  ــران ای ــر وزی ــرد: اگ ــح ک ــم، تصری ــت دوازده ــه دول ــو کابین عض
ــی  ــه جابجای ــی زود ب ــران خیل ــی مدی ــند، برخ ــته باش ــت را نداش حمی

می پردازنــد. زنبیل هــا 
واگرایی به وادادگی می انجامد.

تولید محتوا در شبکه ملی اطالعات 
اقتصاد داخلی را رونق می دهد 

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی گفــت: 
ــود  ــات و ج ــی اطاع ــبکه مل ــاخت های ش ــات در زیرس ــیاری از الزام بس
ــا تقویــت ایــن شــبکه بــه تولیــد محتــوا پرداخــت و  دارد و تنهــا بایــد ب

ــق داد.  ــد رون ــش تولی ــتای جه ــی را در راس ــاد داخل اقتص
بــه گــزارش فــارس، حســین فــاح جوشــقانی رئیــس ســازمان تنظیــم 
مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی بــا بیــان اینکــه تولیــد محتــوا در شــبکه 
ملــی اطاعــات اقتصــاد داخلــی را رونــق مــی دهــد، گفــت: بســیاری از 
ــا  ــات و جــود دارد و تنه ــی اطاع ــات در زیرســاخت های شــبکه مل الزام
ــاد  ــت و اقتص ــوا پرداخ ــد محت ــه  تولی ــبکه ب ــن ش ــت ای ــا تقوی ــد ب بای

ــق داد. ــد رون ــی را در راســتای جهــش تولی داخل

افزایش توان اقتصاد داخلی کشور
ــع  ــی جوام ــای اساس ــی از نیازه ــات یک ــی اطاع ــبکه مل ــزود: ش وی اف
محســوب می شــود، وجــود چنیــن شــبکه ای می توانــد تــوان اقتصــاد داخلــی 

ــه خصــوص اقتصــاد افزایــش دهــد. کشــور را در حــوزه هــای مختلــف ب

 تولید محتوا بازی های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــت ش ــا تقوی ــرد: ب ــح ک ــقانی تصری ــاح جوش ف
ــات  ــعه خدم ــی و توس ــای اینترنت ــوای بازی ه ــد محت ــه تولی ــوان ب می ت
بیشــتر بــه مــردم  پرداخــت چــرا کــه  شــبکه ملــی اطاعــات شــفافیت 
بــه همــراه دارد از طرفــی بایــد بگویــم بــا تکمیــل ایــن شــبکه حمــات 

هکرهــای خــارج از کشــور خنثــی مــی شــود.

 ارائه خدمات پایه کاربردی با شبکه ملی اطالعات
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی اضافــه کــرد: 
ــه  ــات پای ــه خدم ــات ارائ ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــم در راه ان ــل مه اص
ــت  ــوا اس ــد محت ــی و تولی ــت وجوی ایران ــین جس ــد ماش ــردی مانن کارب

ــد. ــته باش ــوری داش ــش مح ــاوری نق ــد فن ــد در رش ــه می توان ک

آغاز مهلت ثبت نام آزمون ارشد 

متقاضیـان ثبـت نـام در آزمـون کارشناسـی ارشـد سـال ۹۹ می توانند 
نسـبت بـه ثبت نـام و ویرایـش اطاعـات ثبـت نامی خـود اقـدام کنند. 

بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس اعــام قبلــی ســازمان  ســنجش  آموزش  
کشــور درخصــوص اعــام زمــان مشــاهده و ویرایــش اطاعــات ثبت نامــی 
داوطلبــان ثبــت نــام کننــده در آزمون  کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
ــون کارشناســی  ــزاری آزم ــد برگ ــخ جدی ــام تاری ــه اع ــه ب ــا توج ۹۹و ب
ــهیاتی  ــاری، تس ــال ج ــاه س ــرداد م ــوم م ــای دوم و س ــد در روزه ارش
ــرش در  ــت پذی ــون جه ــن آزم ــده در ای ــام کنن ــان ثبت ن ــرای داوطلب ب
رشــته های دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی دولتــی و غیــر دولتــی 
و همچنیــن دانشــگاه آزاد اســامی  بــرای ویرایــش اطاعــات افــرادی کــه 
ــه شــده اســت. ــد، در نظــر گرفت ــام نموده ان ــون ثبت ن ــن آزم ــا در ای قب

بـر ایـن اسـاس، اطاعـات ثبت نامـی داوطلبـان از امـروز سه شـنبه ۲۳ 
اردیبهشـت بر روی سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور قرار می گیرد 
پایـگاه  بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد  اردیبهشـت   ۲۷ روز  تـا  داوطلبـان  و 
اطاع رسـانی این سـازمان، نسـبت بـه مشـاهده و کنترل مجـدد اطاعات 
ثبت نامـی خـود اقـدام و در صورت تمایـل اطاعات خـود را ویرایش کنند.

سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـه منظـور مسـاعدت و همراهـی با 
داوطلبانـی کـه قبـًا در مهلـت مقرر موفق بـه ثبت نام در آزمون نشـده اند، 
ترتیبـی اتخـاذ کـرده کـه آنهـا نیـز در بـازه زمانـی فـوق پـس از مطالعـه 

دقیـق دفترچـه راهنمـا، نسـبت بـه ثبت نـام در این آزمـون اقـدام کنند.

استاندار آذربایجان شرقی:
هفته آینده در خصوص نحوه برگزاری کالس های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد تصمیم گیری می شود

ــزاری  ــوه برگ ــوص نح ــت: در خص ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــده  ــه آین ــد در هفت ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس ــای مقاط کاس ه

تصمیــم گیــری می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، محمــد رضــا پورمحمــدی در خصــوص بازگشــایی 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه ــان ش ــگاه های آذربایج ــدارس و دانش م
مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا، مــدارس و مراکــز آموزشــی از ۲۷ اردیبهشــت 

ــر می شــوند. ــه شــکل غیــر الزامــی دای مــاه ب
ــر  ــدارس سراســر اســتان دای ــه، م ــن مصوب ــر اســاس ای ــزود: ب وی اف
ــی نیســت. ــدارس الزام ــوزان در م ــش آم ــا حضــور دان ــود، ام ــد ب خواه

ــت  ــه وضعی ــی ب ــدارس ارتباط ــودن م ــر ب ــت: دای ــدی گف پورمحم
شــهرها اعــم از پرخطــر و کم خطــر نداشــته و دانــش آموزانــی کــه قصــد 

ــوند. ــر ش ــر کاس حاض ــر س ــد ب ــد، می توانن ــکال دارن ــع اش رف
وی اضافــه کــرد: بــه جــز تصویــب برگــزاری حضــوری و غیرحضــوری 
دانشــگاه ها  بازگشــایی  مــورد  کاس هــای دوره  دکتــری، هنــوز در 

تصمیم گیــری نشــده اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه بــا اشــاره بــه آخریــن تصمیمات 
در خصــوص بازگشــایی مراکــز فرهنگــی و مذهبــی اســتان، گفــت: ایــن 
مراکــز در مناطــق ســفید و کــم خطــر دایــر شــده اند و در مــورد مابقــی 
مناطــق نیــز احتمــاال پروتکل هایــی طــی هفتــه جــاری تعریــف و اقــدام 

بــه بازگشــایی ایــن مراکــز می شــود.

ــرای  ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــام س ــا اع ب
در  مذهبــی  اماکــن  و  مســاجد  بازگشــایی 
ــرای  ــزادگان ب ــی از امام ــدر، برخ ــب های ق ش
و  کرده انــد  برنامه ریــزی  زائــران  حضــور 
بــدون  را  برنامه هــا  نیــز همچنــان  برخــی 

می کننــد.  برگــزار  جمعیــت  حضــور 
بــه گــزارش فــارس، همزمــان با شــب های قدر 
کــه سرنوشــت یــک ســال افــراد رقــم می خــورد و 
ــت  ــب پرعظم ــن ش ــای ای ــرای احی ــیاری ب بس
عاقه منــد بــه حضــور در اماکــن مذهبی هســتند، 
ــا، مســاجد و  ــا کرون ــارزه ب ــا موافقــت ســتاد مب ب
اماکــن مذهبــی پــس از بیــش از دو مــاه تعطیلی، 
بــرای برپایــی مراســم شــب های قــدر آمــاده شــده 

و میزبــان مــردم خواهــد بــود.

آمادگی امامزادگان برای حضور زائران 
در شب های قدر

بــر همیــن اســاس، امامــزادگان اســتان 
ــتی  ــکل بهداش ــت پروت ــا رعای ــز ب ــران نی ته
و حفــظ فاصلــه اجتماعــی بــرای برگــزاری 
مراســم شــب های قــدر آمــاده میزبانــی از 
مــردم و زائــران شــده اند. بــه طــوری کــه 
ــه  ــران برنام ــتان ته ــزادگان اس ــی امام در برخ
شــب های قــدر بــا حضــور جمعیــت و الزامــات 

ــت.  ــده اس ــام ش ــور اع حض

بالتکلیفی امامزاده ها برای برپایی 
مراسم احیا

بــا  نیــز  آســتان ها  از  برخــی  در  البتــه 
ــب   ــه ش ــی، برنام ــی و ضدعفون ــود آمادگ وج
ــد  ــزار خواه ــران برگ ــور زائ ــدون حض ــدر ب ق

از بســترهای فضــای  ایــن مراســم  شــد و 
مجــازی پخــش می شــود؛ تــا جایــی کــه 
آســتان  تولیــت  گواهــی  حجت االســام 
ــا خبرنــگار  امامــزاده صالــح )ع( در گفت وگــو ب
ــی  ــارس از برپای ــزاری ف ــارت خبرگ ــج و زی ح
حضــور  بــدون  قــدر  شــب های  مراســم 
جمعیــت خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه هنــوز اباغیــه ای بــرای بازگشــایی 
امامــزاده در شــب های قــدر دریافــت نکردیــم، 
ــور  ــدون حض ــتان ب ــای آس ــان برنامه ه همچن
نیــز  امشــب  می شــود.  برگــزار  جمعیــت 
همزمــان بــا شــب نوزدهــم مــاه رمضــان 
ــی و مداحــی  ــه دعاخوان محمدرضــا طاهــری ب

می پــردازد.
همچنیــن امامــزاده پنــج تــن )ع( لویــزان و 
ســایر امامــزادگان شــرق تهــران نیــز برنامــه ای 
مقــدس  آســتان  در  زائــران  بــرای حضــور 
امــا  ندارنــد.  بــا شــب های قــدر  همزمــان 
امامــزاده شــعیب )ع( در غــرب تهــران و برخــی 

دیگــر از امامــزادگان اســتان تهــران بــا توجــه به 
اعــام ســتاد مبــارزه بــا کرونــا برنامــه شــب های 
قــدر را بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و بــا حضــور 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــا می کنن ــت برپ جمعی
امامــزاده ابراهیــم )ع( از امشــب برنامــه احیــای 
شــب قــدر بــا حضــور جمعیــت در فضــای بــاز 
ــه مــدت دو ســاعت برنامه ریــزی شــده اســت  ب
و بــه گفتــه تولیــت ایــن آســتان، حفــظ فاصلــه 
ــه همــراه داشــتن  یــک متــری از هــر طــرف، ب
زیرانــداز و مهــر و تســبیح شــخصی و همچنیــن 
قــرآن از الزامــات حضــور در بــرای احیــای 
ــام  ــن، تم ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــدر اس ــب های ق ش
ــای شــب های  شــرکت کنندگان در مراســم احی

ــد از ماســک اســتفاده کننــد. ــدر بای ق

برای بازگشایی امامزادگان منتظر نظر 
قطعی ستاد مبارزه با کرونا هستیم

ــه مســؤوالن اداره  ــه گفت ــال، ب ــن ح ــا ای  ب
وضعیــت  دربــاره  تهــران،  اســتان  اوقــاف 

ــی  ــر قطع ــر نظ ــزادگان منتظ ــایی امام بازگش
البتــه  بــا کرونــا هســتیم.  مبــارزه  ســتاد 
ــتاد  ــن س ــتور ای ــه دس ــد ک ــؤوالن معتقدن مس
شــامل  مقــدس  اماکــن  بازگشــایی  بــرای 

امامــزادگان نیــز خواهــد شــد. 
ــش از دو  ــس از بی ــارس، پ ــزارش ف ــه گ ب
ــزادگان،  ــدس و امام ــن مق ــی اماک ــاه تعطیل م
آســتان ها از روز گذشــته ضدعفونــی شــده 
ــا  ــی در آنج ــه دور از نگران ــران ب ــا زائ ــت ت اس
ــا  ــارزه ب ــوز ســتاد مب ــه هن ــد. البت حضــور یابن
ــرای بازگشــایی حــرم امــام رضــا )ع(،  ــا ب کرون
حــرم حضــرت معصومــه )س(، حــرم حضــرت 
عبدالعظیــم حســنی )ع( و حــرم شــاهچراغ 
ــت،  ــر اس ــزاران زائ ــان ه ــاله میزب ــر س ــه ه ک
تصمیمــی اتخــاذ نکــرده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه تولیت هــای ایــن آســتان ها بــه 
عــاوه آســتان مســجد مقــدس جمکــران شــب 
گذشــته بــا صــدور بیانیــه ای از آمادگــی بــرای 
برگــزاری مراســم شــب قــدر خبــر داده بودنــد.

ــم  ــت: تصمی ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
همــه  اردیبهشــت ماه   ۲۷ از  شــد  گرفتــه 
مــدارس بازگشــایی شــوند و تمــام کارکنــان و 
معلمــان در مدرســه حضــور یابنــد تــا چنانچــه 
در  اشــکاالتی  و  ابهامــات  آمــوزان  دانــش 
ــد، برطــرف شــود.  خصــوص دروس خــود دارن
ــا، محســن حــاج میرزایــی  بــه گــزارش ایرن
در گفــت و گویــی کــه از رســانه ملــی پخــش 
دانش آمــوزان  همــه  حضــور  افــزود:  شــد، 
در مــدارس از هفتــه آینــده بــا ماســک و 
دســتکش و رعایــت فاصله هــای اجتماعــی 
مجــاز اســت و شــورای آموزشــی مدرســه 
اختیــار دارد، متناســب بــا حضــور دانــش 
آمــوزان درخصــوص تشــکیل جلســات و ادامــه 

کنــد. تصمیم گیــری  آن 
ــه  ــی ک ــش آموزان ــه دان ــان اینک ــا بی وی ب
ــازی و  ــوزش مج ــا آم ــکلی ب ــا مش ــوال و ی س
ــور در  ــه حض ــزم ب ــد، مل ــی ندارن ــا تلویزیون ی
مدرســه  نیســتند،  افــزود:  ولــی حضــور معلمــان 
ــوزان  ــش آم ــت و دان ــی اس ــدارس الزام در م
ــل  ــه دلی ــز ب ــتثنایی نی ــتانی و اس ــش دبس پی
ــا  ــروس کرون ــر وی ــودن در براب ــر ب آســیب پذی

ــد. ــدارس را ندارن ــور در م ــازه حض اج
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: پیــش 

از هفتــه اول اســفندماه ســال ۹۸ کــه مــدارس 
ــا تعطیــل شــد، حــدود  بــه دلیــل شــیوع کرون
۷۰ درصــد کتــب درســی آمــوزش داده شــده 
ــه صــورت  ــز ب ــده نی ــود و ۳۰ درصــد باقیمان ب
مجــازی آمــوزش داده شــد تــا ســال تحصیلــی 

بــه اتمــام برســد.
حــاج میرزایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تلویزیون 
ــه کمــک  ــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم ب ب
ــار داشــت:  ــد، اظه ــوزان آم ــش آم ــوزش دان آم
ــوزش  ــون آم ــده در تلویزی ــه دروس باقیمان هم

داده شــد و شــبکه دانــش آمــوزی »شــاد« 
ــر  ــون نف ــا بیــش از ۱۲ میلی ــال شــد ت ــز فع نی
از دانــش آمــوزان بــرای یادگیــری، ایــن شــبکه 
آموزشــی را دنبــال کردنــد.  البتــه در مناطقــی 
ــوزش از  ــا آم ــت و ی ــه اینترن ــی ب ــه دسترس ک
راه دور فراهــم نبــود، از بســته های آموزشــی 
ــوب اســتفاده شــد و درحــال  ــای مکت و روش ه
پیگیــری هســتیم کــه اینترنت شــبکه آموزشــی 

شــاد نیــز رایــگان شــود.
وی بــه برگــزاری امتحانــات دانــش آمــوزان 

دوره اول و دوم متوســطه اشــاره کــرد و گفــت: 
امتحانــات پایــه نهــم بــه علــت انتخــاب رشــته 
ــزار  ــه صــورت حضــوری برگ ــوزان ب ــش آم دان
می شــود، ولــی دربــاره مجــازی و غیرحضــوری 
ــی  ــای تحصیل ــایر پایه ه ــات س ــودن امتحان ب

ــم. ــم نگرفته ای ــوز تصمی هن
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر اینکه 
بــرای بازگشــایی آموزشــگاه های کنکــور و زبــان 
ــت،  ــده اس ــه نش ــی گرفت ــم قطع ــوز تصمی هن
 اظهــار داشــت: دانــش آمــوزان و خانواده هــا 
بــرای اســتفاده مجــدد از ســرویس مــدارس باید 

بــا مدیــران مــدارس هماهنــگ کننــد.
حــاج میرزایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیــران 
ــتورالعمل های  ــت دس ــه رعای ــزم ب ــدارس مل م
ــرای بازگشــایی مــدارس هســتند،  بهداشــتی ب
هــای  دســتورالعمل   کــرد:  نشــان   خاطــر 
ــت  ــتی وزارت بهداش ــای( بهداش ــکل  ه )پروت
بــرای بازگشــایی بــه همــه مــدارس ابــاغ شــده 
و رعایــت آن هــا الزامــی اســت. نظرســنجی های 
میــزان  می دهــد  نشــان  بهداشــت  وزارت 
ــتورالعمل های  ــا دس ــران ب ــه ای ــنایی جامع آش
ــن  ــت و ای ــد اس ــش از ۸۲ درص ــتی بی بهداش
ــا  ــای ب ــه خانواده ه ــی از آن اســت ک ــر حاک ام

ــتند. ــنا هس ــتی آش ــکات بهداش ن

ــاوری آذربایجــان  ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــکیل  ــده تش ــه ای ــه ارای ــاره ب ــا اش ــرقی ب  ش
ــوی  ــاوری« از س ــال فن ــی انتق ــبکه جهان »ش
ــت:  ــی، گف ــن الملل ــطح بی ــارک در س ــن پ ای
می توانیــم  شــبکه  ایــن  بــه  پیوســتن  بــا 

بشــکنیم.  را  تحریم هــا 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرضــا واعظــی شــبکه 
ــم و  ــران عل ــام بازیگ ــا تم ــاط ب ــازی و ارتب س
ــاری  ــال ج ــای س ــه ه ــزو برنام ــت را ج صنع
ــه  ــته در اتحادی ــال گذش ــزود: س برشــمرد و اف
ــبکه  ــنهاد ش ــی، پیش ــن الملل ــای بی ــارک ه پ
جهانــی شــرکت هــای دانــش بنیــان را مطــرح 
ــد  ــه ش ــا مواج ــتقبال اعض ــا اس ــه ب ــم ک کردی
ــم  ــارک عل ــکاری پ ــا هم ــاس ب ــن اس ــر ای و ب
ــم و  ــارک عل ــرقی، پ ــان ش ــاوری آذربایج و فن
ــه و  ــت فرانس ــی، نان ــای جنوب ــاوری آفریق فن
ــی  ــده را اجرای ــن ای ــارک اســتانبول ای ــو پ تکن

ــم. مــی کنی
ــام در  ــتاوردهای نظ ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه پــارک هــای فنــاوری اظهــار کــرد: 
ارزش ســرمایه گــذاری هــای نظــام در روزهــای 
در  هــا  شــرکت  و  یافــت  نمــود  کرونایــی 
ــا محصــوالت شــان خــود را  ــان ب ــن زم کمتری

ــد. ــان دادن نش
ــم و  ــای عل ــارک ه ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــون ثم ــم اکن ــال ه ــد از ۲۰ س ــاوری بع فن
مــی دهنــد، افــزود: چــون رهبــر معظــم 
انقــاب پشــتیبان پــارک علــم و فنــاوری 
ــارک  ــا پ ــت ه ــر دول ــا تغیی ــن ب اســت، بنابرای

ــوند. ــی ش ــر نم ــتخوش تغیی ــا دس ه
ــاوری آذربایجــان  ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــم  ــه رغ ــا ب ــارک ه ــه پ ــان اینک ــا بی ــرقی ب ش
ــا هســتند، خاطرنشــان کــرد:  ــودن، پوی ــا ب نوپ
شــرکت هــای دانــش بنیــان در هــر حــوزه ای 

می تواننــد بــاری از دوش مــردم بردارنــد.
واعظــی بــا اشــاره بــه اقدامــات پــارک 
ــال  ــرقی در س ــان ش ــاوری آذربایج ــم و فن عل
ــه  ــارک و ارای ــاندن پ ــت: شناس ــته، گف گذش

ــووالن،  ــع و مس ــه صنای ــای آن ب ــت ه ظرفی
افزایــش بودجــه پــارک از ۴.۵ میلیــارد تومــان 
بــه ۱۴ میلیــارد تومــان و ارتقــا بــه رتبــه 
هشــت از رتبــه ۲۵ از جملــه عملکردهــای 

ــت. ــتان اس ــارک اس پ
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون بــه هیــچ 
شــرکتی بدهــکار نیســتیم و فــاز بــه فــاز اعتبار 
شــرکت هــا را پرداخــت کــرده ایــم، افــزود: بــا 
شناســاندن پــارک بــه صنایــع، درهــای پــارک 
بــه روی عمــوم بــاز شــد و هــم اکنــون پــارک 
هــا قــوت قلــب صنایــع و پژوهشــگران بخــش 

خصوصــی هســتند .
ــاوری آذربایجــان  ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــان »تجــاری ســازی و  ــاح دپارتم شــرقی، افتت
ــد  ــه رش ــوالت روب ــه تح ــی« را از جمل بازاریاب
ــت:  ــرد و گف ــام ب ــت ن ــم و صنع ــوزه عل در ح
ســود شــرکت هــای دانــش بنیــان مــا از 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت ب ــمگیر اس ــع چش صنای
ســال گذشــته رقــم قراردادهــای شــرکت هــای 
ــان  ــارد توم ــدود ۴ میلی ــارک ح ــتقر در پ مس

ــود. ب
واعظــی بــا اشــاره بــه عضویــت پــارک علــم 
و فنــاوری آذربایجــان شــرقی در ســامانه ســتاد 
ایــران )مناقصــه( اظهــار کــرد: بــا عضویــت در 

ــه  ایــن ســتاد، بازارهایمــان از ســطح محلــی ب
ملــی ارتقــا یافــت و مــی توانیــم در مناقصــات 

شــرکت کنیــم.
ــی و  ــای بانک ــه ه ــت نام ــدور ضمان وی از ص
ــاوری  ــم و فن ــارک عل پشــتیبان اجــرا توســط پ
آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفــت: ســال 
گذشــته ۱۰ ضمانــت نامــه صــادر کردیــم و 
براســاس قانــون بــرای نهادهــای دولتــی ضمانــت 
نامــه بــا امضــای رییــس پــارک صــادر مــی کنیم.

واعظــی بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی 
ــده  ــک ای ــده تمــام مراحــل ی ســامانه ثبــت ای
ــر  ــب فک ــاع صاح ــه اط ــک ب ــق پیام از طری
رســیده مــی شــود، گفــت: بــا راه انــدازی ایــن 
ســامانه هیــچ نگرانــی بابــت نگرانــی دزدی 
مالکیــت فکــری وجــود نــدارد و در ایــن راســتا 
ــته  ــال گذش ــده و س ــال ۱۳۹۷، ۱۲۰ ای در س
6۹۱ ایــده در پــارک اســتان ثبــت شــده اســت.

واعظــی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال عضویــت 
ــا و  ــرکت ه ــعه ش ــق و توس ــای تحقی واحده
ــتیم،  ــاوری هس ــم و فن ــارک عل ــع در پ صنای
بــا عضویــت واحدهــای تحقیــق و  گفــت: 
ــن  ــتان ضم ــزرگ اس ــای ب ــرکت ه ــعه ش توس
ــت  ــان حمای ــش بنی ــوالت دان ــه از محص اینک
مــی کنیــم، آنهــا مــی تواننــد از آخریــن یافتــه 

ــان در جهــت  ــش بنی ــای دان ــای شــرکت ه ه
ارتقــا کیفــی و کمــی تولیــدات شــان نیــز بهــره 

ــد. ببرن
ــاوری آذربایجــان  ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
شــرقی، پیگیــری ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری 
ویــژه کــودکان و نوجوانــان در تبریــز را از 
ــرای  ــدام ب ــت اق ــای در دس ــه ه ــه برنام جمل
ســال جــاری نــام بــرد و گفــت: بــا ایجــاد ایــن 
ــوزان در مرکــز  ــش آم ــوم دان ــارک دروس عل پ
خاقیــت و شــکوفایی شــبیه ســازی می شــود، 
همچنیــن در ایــن پــارک کافــه نــوآوری، کافــه 
ــان  ــان و جوان ــژه نوجوان ــه وی کتــاب و رصدخان

ایجــاد مــی شــود.
ــد  ــز رش ــار مرک ــدازی چه ــی از راه ان واعظ
ــت:  ــر داد و گف ــز خب در آذربایجــان شــرقی نی
هــم اکنــون هشــت مرکــز رشــد و ســه مرکــز 
نــوآوری در اســتان وجــود دارد و در کنــار ایــن 
هــا مراکــز رشــد تخصصــی را نیــز در تبریــز راه 

انــدازی مــی کنیــم.
ــان  ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
شــرقی از راه انــدازی کارخانــه نــوآوری در تبریــز 
ــزود:  ــر داد و اف ــار در کشــور خب ــرای اولیــن ب ب
ــه بخــش خصوصــی اداره  ــا هزین ــن محــل ب ای
مــی شــود و محــل تجمــع شــتاب دهنــده هــا 
و بســتری بــرای رشــد صنعــت و اقتصــاد اســت.

واعظــی همچنیــن از تاســیس نخســتین 
ــا  ــتان ب ــاوری در اس ــش و فن ــدوق پژوه صن
ــه آزاد ارس در ســال گذشــته  ــکاری منطق هم
خبــر داد و گفــت: ایــن صنــدوق تــا یــک 
میلیــارد تومــان بــه شــرکت هــای دانــش 

ــرد. ــک ک ــان کم بنی
ــاری  ــن خــط اعتب ــان اینکــه اولی ــا بی وی ب
بــا اعتبــار ۹ میلیــارد تومــان بــه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان اســتان در ســال گذشــته 
ــان  ــرد: در جری ــان ک ــد، خاطرنش ــت ش پرداخ
ســفر رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــه 
تبریــز، ۲۷ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه صنــدوق 

ــت. ــاص یاف اختص

بالتکلیفی امامزادگان برای برپایی احیای شب های قدر 

حاجی میرزایی:

مدارس از 2۷ اردیبهشت برای رفع اشکاالت دانش آموزان بازگشایی می شوند

ابتکار پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در تشکیل شبکه جهانی انتقال فناوری 
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ماندگاری ویروس کرونا روی 
پارچه و لباس چقدر است؟

کــدام یــک از وســایل فــوق بیشــتر بــه لبــاس 
ــر  ــوا را در نظ ــم مق ــبیه هســتند؟ می توانی ــا ش م
بگیریــم کــه ماننــد لبــاس الیافــی دارد کــه 
رطوبــت را جــذب خــود می کنــد. ویــروس کرونــا 
بــرای زنــده مانــدن بــه مقــداری رطوبــت احتیــاج 
ــک  ــروس خش ــت، وی ــداری رطوب ــدون مق دارد. ب
ــا  ــا م ــود. آی ــد ب ــل دوام نخواه ــت قاب و در نهای
بایــد تصــور کنیــم کــه ویــروس ماننــد مقــوا ۲۴ 
ــاید! ــد؟ ش ــی می مان ــا باق ــاس م ــاعت روی لب س

نیســتند!  پارچــه ای  لزومــاً  لباس هــا 
ــا  ــتند. آن ه ــه نیس ــاً از پارچ ــا تمام ــای م لباس ه
ممکــن اســت قطعــات فلــزی یــا پاســتیکی 
ــند. در  ــته باش ــا داش ــا بنده ــا ی ــد دکمه ه مانن
ــمت ها  ــن قس ــا در ای ــروس کرون ــت وی ــن حال ای

می توانــد بیشــتر زنــده بمانــد.
ــر  ــه اگ ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ح
لبــاس شــما خیــس و مرطــوب شــود، چــه اتفاقــی 
ــاران  ــا ب ــم ی ــرق کنی ــت ع ــن اس ــد. ممک می افت
ببــارد. رطوبــت بســتر مناســب تری را بــرای 
زندگــی طوالنی تــر ویــروس در لبــاس فراهــم 

می کنــد.
اقدامــات احتیاطــی را انجــام دهیــد: تــا کنــون 
ــق  ــدت دقی ــرای م ــی ب ــی و قطع ــات کاف مطالع
زندگــی ویــروس روی لبــاس انجــام نشــده اســت. 
بنابرایــن اگــر فکــر می کنیــد در مکانــی بوده ایــد 
و یــا بــه جایــی خورده ایــد کــه در معــرض 
اقدامــات  اســت  اســت، بهتر  بــوده  ویــروس 

ــد ــام دهی ــی را انج احتیاط
ــد  ــر چن ــه اگ ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــت  ــوده اس ــه ب ــما در خان ــاس ش ــته لب روز گذش
ــه احتمــال  ــی تمــاس نداشــته اســت، ب ــا جای و ب
زیــاد در معــرض کرونــا قــرار نگرفتــه اســت. اگــر 
ــران  ــبی از دیگ ــه مناس ــه از فاصل ــرون از خان بی
قــرار داشــته اید، بــاز هــم احتمالــش بیشــتر 

ــد. ــوده نباش ــما آل ــاس ش ــه لب ــت ک اس
ــد ۱۹  ــروس کووی ــه وی ــا ب ــردی مبت ــر ف اگ
لبــاس شــما را لمــس کنــد، ممکــن اســت آلودگــی 
ایجــاد شــود. فــرد ناقــل بیمــاری وقتــی کــه ســرفه 
یــا عطســه می کنــد، می توانــد لبــاس شــما را 
در معــرض خطــر قــرار دهــد. بنابرایــن اگــر فکــر 
می کنیــد لبــاس شــما بــه منطقــه آلــوده ای 
ــی و  ــا آن را ضدعفون ــت حتم ــته اس ــاس داش تم

ــد. ــام دهی ــی را انج ــات احتیاط ــویید و اقدام بش
چنــد احتیــاط مهــم: هنــگام در آوردن لبــاس 
ســعی کنیــد صــورت خــود را لمــس نکنیــد 
ــد.  ــوده نکنی ــاس آل ــا لب ــر را ب ــای دیگ و چیزه
لبــاس خــود را در مکانــی امــن قــرار دهیــد کــه 

می توانــد در ورودی خانــه باشــد.
را  لبــاس  می کنیــد  قصــد  کــه  موقعــی 
بشــویید، لبــاس آلــوده را نتکانیــد. ایــن ویــروس 
ــطوح  ــایر س ــه س ــکان ب ــرزش و ت ــا ل ــد ب می توان

ــود. ــل ش منتق
ــوده  ــما آل ــویی ش ــد لباسش ــر می کنی ــر فک اگ
اســت آن را ضدعفونــی کنیــد. ممکــن اســت طــی 
مراحلــی لبــاس بــا لباسشــویی تماس داشــته باشــد 

و حتمــا بایــد ســطوح آن را ضدعفونــی کنیــم.
ــاس  ــه لب ــی ک ــن دمای ــرم تری ــا را روی گ دم
می توانــد تحمــل کنــد بگذاریــد. از مقادیــر مناســب 
ــواد  ــد. م ــتفاده کنی ــوینده لباسشــویی اس ــواد ش م
ــل  ــروس را مخت ــد ســاختار وی ــد بتوان شــوینده بای
ــای خــود را  ــام شستشــو لباس ه ــد از اتم ــد. بع کن
ــرای مختــل  ــد ب کامــا خشــک کنیــد کــه می توان
کــردن ویــروس مفیــد باشــد. امــا اگــر خشــک کــن 
شــما آنقــدر نیســت کــه لبــاس را کامــا خشــک 
کنــد، مراقــب انچــه با لباســتان تمــاس دارد باشــید. 

تمــام ســوطح را ضدعفونــی کنیــد.
را  کرونــا  بــه  مبتــا  بیمــار  لبــاس  اگــر 
ــته  ــک داش ــتکش و ماس ــا دس ــوئید حتم می ش
باشــید و پــس از اتمام کار دســت خود را بشــویید.

مراقــب کفــش خــود باشــید! یکــی از مجموعــه 
ــری از  ــوع دیگ ــه ن ــاز ب ــه نی ــما ک ــاک ش پوش
کفــش  دارد  احتیاطــی  اقدامــات  و  مراقبــت 
ــاً از پارچــه ســاخته  شماســت. کفــش شــما تمام
نشــده اســت و آنقــدر بــا ســطوح متفاوتــی تمــاس 
ــا را در  ــوان آن ه ــی نمی ت ــه راحت ــه ب ــد ک دارن
ــرایطی  ــن ش ــت. در ای ــویی شس ــین لباسش ماش
ــت  ــال راح ــی و باخی ــه راحت ــد ب ــه نمی توانی ک
ــا  ــد، آن ه ــو دهی ــان را شستش ــای خودت کفش ه
ــا کفــش وارد  ــد و ب ــه بگذاری ــرون از خان ــا بی را ی
خانــه نشــوید. کفــش خــود را در محــدوده  ورودی 
خانــه روی محفظــه ای از قبــل درســت شــده 
ــوع  ــر ن ــد.  ه ــر نکنی ــد کــه همــه را درگی بگذاری
روش تمیــز کردنــی کــه شــما را در معــرض 
ــد  ــرار می ده ــا ق ــروس کرون ــه وی ــا ب ــر ابت خط
را امتحــان نکنیــد. از نظــر تئــوری ممکــن اســت 
ــوب  ــه مرط ــا حول ــود را ب ــش خ ــه کف ــی ک زمان
ــه  ــوده ان ب ــرات آل ــی قط ــد برخ ــاک می کنی پ
ــات در  ــفانه در مطالع ــود. متأس ــیده ش ــوا پاش ه
مــورد لباس هــا داده مطمئنــی نداریــم و احتمــاال 
ویــروس تــا چنــد ســاعت روی لبــاس زنــده 
می مانــد. امــا می دانیــم کــه بایــد مراقــب کفــش 
ــیم. ــان باش ــه ای لباس هایم ــر پارچ ــطوح غی و س

بنابرایـن درسـت اسـت که ویـروس مانـدگاری 
باالیـی روی لبـاس نـدارد و جـای نگرانـی نیسـت 
امـا ارزشـش را دارد کـه اگـر نسـبت بـه تمـاس با 
جـای آلـوده و فراد آلوده شـک داریـد لباس هایتان 
را بشـویید و در صورتـی کـه آسـیبی بـه لباس هـا 
نمی رسـید، ترجیحـاً از دمایـی حـدود ۵6 درجـه 

سـانتی گراد اسـتفاده کنیـد.
منبع: ایرنا زندگی

تیم منتخب والیبال اروپا در دهه گذشته 
کنفدراسیون والیبال اروپا،

 تیم منتخب دهه اخیر این قاره را معرفی کرد. 

ــورت  ــس از مش ــا پ ــال اروپ ــیون والیب ــنیم، کنفدراس ــزارش تس ــه گ ب
ــن  ــپ بل ــال لهســتان(، فیلی ــی والیب ــم مل ــن )ســرمربی تی ــال هین ــا ویت ب
ــی( و  ــیون جهان ــدرس فدراس ــه و م ــی فرانس ــم مل ــین تی ــرمربی پیش )س
آنــدره آ زورزی )بازیکــن پیشــین تیــم ملــی ایتالیــا(، تیــم منتخــب دهــه این 

ــاره را معرفــی کــرد. ــن ق ــر ای اخی
بــه ایــن ترتیــب تیــم رویایــی قــاره اروپــا از ســال ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۹ بــه 

شــرح زیــر اســت:
پاسور: بنژامین تونیوتی )فرانسه(

مدافعــان وســط: پیوتــر نوواکوفســکی )لهســتان(، دیمیتــری موزرســکی 
)روســیه(

لیبرو: ژنیا گربنیکوف )فرانسه(
دریافت کنندگان: عثمانی خوانتورنا )ایتالیا(، ویلفردو لئون )لهستان(

قطر پاسور: ماکسیم میخایلوف )روسیه(

مانع بزرگ بر سر راه بن سلمان
 برای خرید سهام نیوکاسل 

پادشـاه سـعودی بـرای خریـد سـهام باشـگاه نیوکاسـل با مانـع بزرگی 
مواجه شـده اسـت. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمـد بـن سـلمان پادشـاه 
عربسـتان سـعودی چند وقتی اسـت به فکر خرید سـهام باشـگاه نیوکاسل 
یونایتـد انگلیس افتاده اسـت، اما BeoutQ وابسـته به شـبکه تلویزیونی 

بیـن اسـپرت، در خریـد سـهام این باشـگاه دچار تردید شـده اسـت.
مسـئوالن فوتبـال انگلیـس بـا دریافـت بازخورد هـای منفـی از حضـور 
شـاهزاده سـعودی بـا توجه به سیاسـت های ظالمانه او، در حـال تحقیق روی 
شـکایت شـرکت BeoutQ اسـت تا ببیند حضور بن سـلمان در فوتبال به 
انـدازه سیاسـت مضـر خواهـد بـود یا خیر. بـا این حـال همراهان بن سـلمان 
اعـام کردنـد شـکایت بیـن اسـپرت دربـاره حـق پخـش بازی هـای تنیـس 

ویمبلـدون، لیـگ برتـر فوتبـال  انگلیـس و مسـابقات راگبی بوده اسـت.
مدیر شـرکت بین اسـپرت به مسـئوالن فوتبـال انگلیس هشـدار داد تا 

از حضـور بن سـلمان در فوتبـال این کشـور جلوگیری کنند.
همیـن هفتـه سرنوشـت انتقـال سـهام نیوکاسـل بـه بـن سـلمان یـا 

شـخص دیگـری مشـخص خواهـد شـد.
یکـی از دالیلـی کـه موجب شـد بن سـلمان دیرتـر به فوتبـال انگلیس 

برسـد ویروس کرونـا بود.

ملی پوش شطرنج: 
پرسپولیس ریالی از قراردادم را نپرداخته است

ــگ  ــپولیس در لی ــن پرس ــا پیراه ــه ب ــران ک ــطرنج ای ــوش ش ملی پ
ــال از  ــن باشــگاه هنــوز یــک ری ــود اعــام کــرد کــه ای شــرکت کــرده ب

ــت.  ــرده اس ــت نک ــرارداد را پرداخ ــغ ق مبل
بـه گـزارش ایرنـا، »آریـن غامـی« اظهـار داشـت: در سـال ۹۸ بـا تیـم 
شـطرنج باشـگاه پرسـپولیس قـرارداد امضـا کـردم و مبلغ ایـن قـرارداد برای 
حضـور در لیـگ برتـر ۲۵ میلیـون تومـان اسـت. اما پـس از پایان لیـگ و در 
حالی که عنوان سـوم به تیم رسـید باشـگاه نه تنها پاداشـی برای این عنوان 
در نظـر نگرفـت بلکـه هیچ پرداختـی به ما نداشـت. من، احسـان قائم مقامی، 
پرهـام مقصودلـو و امیررضـا پوررمضانعلـی عضو تیم شـطرنج باشـگاه بودیم. 

همچنیـن مطهـره اسـدی و آناهیتـا زاهدی فـر در ایـن تیم حضور داشـتند.
او بــا بیــان اینکــه تــا کنــون پرداختــی از ســوی باشــگاه بــه شــطرنج 
ــده  ــق نماین ــه از طری ــن مرتب ــزود: چندی ــام نشــده اســت، اف ــازان انج ب
ــخ  ــک تاری ــر روز ی ــفانه ه ــا متاس ــان شــدیم ام ــتار طلبم باشــگاه خواس
را مشــخص مــی کننــد، کســی هــم پاســخگو نیســت. مــا برگــه قــرارداد 
ــا امضــای »محمدحســن انصاری فــر« مدیــر عامــل ســابق را در دســت  ب

ــدارد. ــرای پرداخــت وجــود ن ــم چــرا اراده ای ب ــا نمی دان ــم ام داری
ــطرنج بازان  ــرایط ش ــزود: ش ــان اف ــران در پای ــطرنج ای ــوش  ش ملی پ
ــت  ــود را دریاف ــب خ ــی از طل ــان بخش ــت و آن ــر اس ــا بهت ــر تیم ه دیگ
ــل  ــف عم ــطرنج ضعی ــیون ش ــگ فدراس ــه لی ــفانه کمیت ــد. متاس کردن
ــرای پیشــگیری از ایــن کارهــا در ســال آینــده  می کنــد. تصمیــم دارم ب
ــر  ــدارد و ه ــم وجــود ن ــت تی ــر شــوم. در رشــته شــطرنج محدودی لژیون

ــد. ــازی کن ــور ب ــد کش ــگ چن ــد در لی ــاز می توان ــطرنج ب ش

اضافه شدن حسن یزدانی از مرحله
 سوم به چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 

کشـتی گیـری کـه در وزن المپیکـی به مدال جهانی رسـیده باشـد، از 
مرحلـه سـوم به چرخـه انتخابی تیم ملی کشـتی اضافه خواهد شـد و این 

موضـوع دربـاره حسـن یزدانی صـدق می کند. 
بـه گـزارش تسـنیم، بعـد از اعـام رسـمی تعویق یـک سـاله المپیک، 
فدراسـیون کشـتی اعـام کرد کـه پکیج انتخابـی تیم ملی در حـال نهایی 
شـدن اسـت و با تاکید رئیس فدراسـیون در نشسـت خبری اخیرش، این 

فرآینـد در سـال المپیـک اجرایی خواهد شـد.
بـا توجـه بـه چند مرحلـه ای بـودن مسـابقات انتخابی تیم ملـی، از آن 
بـه عنـوان »چرخـه« یـاد می شـود که مشـخصا برای سـه دسـته کشـتی 
گیـر )بـا مـدال جهانـی سـال گذشـته، بی مـدال و بـا سـهمیه المپیک( و 

چگونگـی ورودشـان بـه ایـن چرخـه، تعاریف مجزا تعیین شـده اسـت. 
طبـق ایـن تعاریف، کشـتی گیـران مدعی هر کـدام از یـک مرحله وارد 
چرخـه خواهنـد شـد کـه مـدال دار جهانـی در وزن المپیکـی، از مرحلـه 

سـوم موظـف بـه حضور در مسـابقات تعریف شـده اسـت.
اسـتارت ایـن چرخه نیز با مسـابقات قهرمان کشـوری زده خواهد شـد 
و پـس از آن کشـتی گیـران بایـد در جـام تختی کشـتی بگیرنـد و مرحله 

بعـد، حضور در جـام بین المللی اسـت.
بـا توجـه بـا ایـن تعریـف در کشـتی آزاد، تنهـا حسـن یزدانـی در وزن 
المپیکـی مـدال گرفـت و او تنهـا آزادکاری اسـت کـه از مرحلـه سـوم بـه 

چرخـه انتخابـی تیـم ملـی اضافـه خواهد شـد.
بهنـام احسـانپور، یونـس امامـی و علیرضـا کریمـی هـر سـه در اوزان 
غیرالمپیکـی بـه مـدال رسـیدند و رضـا اطری و یـداهلل محبی نیز کشـتی 
گیرانـی هسـتند کـه سـهمیه المپیـک را در جهانـی نورسـلطان به دسـت 

آوردنـد کـه آنهـا نیـز با شـرایط خاصـی وارد چرخـه خواهند شـد.
در کشـتی فرنگـی نیـز علیرضـا نجاتـی و محمدعلی گرایـی در دو وزن 
المپیکـی مـدال جهانـی گرفتنـد و امیـر قاسـمی منجـزی نیـز صاحـب 

المپیک شـد. سـهمیه 

اقتصــاد  گفــت:  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
ورزش در ایــران بــا ســایر کشــورها تفــاوت دارد 
و بعــد از ۴۰ ســال کــه صــدا و ســیما زیــر بــار 
ــع مهــم  ــه عنــوان یکــی از مناب حــق پخــش ب
ورزش نمی رفــت، توانســتیم حــق پخــش را در 
ــره ۳۰  ــا به ــه ۹۹ ب ــره ای در بودج ــب تبص قال
ــد  ــان و ۷۰ درص ــد وزارت ورزش و جوان درص

ــم.  صــدا و ســیما بگنجانی
ــلطانی فر«  ــعود س ــا، »مس ــزارش ایرن ــه گ ب
در دیــدار بــا اعضــای کمیســیون فرهنگــی 
از  بعــد  افــزود:  اســامی  مجلــس شــورای 
۴۹ ســال کــه قانــون قدیــم ورزش کشــور 
ــود،  ــوزه  ورزش ب ــری در ح ــای تصمیم گی مبن
ــف  از  ســه ســال پیــش الیحــه  اهــداف وظای
و اختیــارات تهیــه و بــه مجلــس تقدیــم و 
ــد  ــس از تایی ــه پ ــد ک ــب ش ــت تصوی در نهای

ــد. ــد ش ــاغ خواه ــان اب ــورای نگهب ش
ــنامه  ــاح  اساس ــان اص ــر ورزش و جوان وزی
و  المپیــک  کمیته ملــی  و  فدراســیون ها 
ــه  ــاختار وزارت خان ــازی س ــک، چابک س پارالمپی
و اصــاح تعامــات مالــی،  اداری،  تشــکیاتی و 
ــات صــورت  ــر از اقدام ــی را بخشــی دیگ مدیریت
گرفتــه عنــوان کــرد و ادامــه داد: امــروز ۱۴ نفــر 
ــاله  ــا ۴۵ س ــن ۳۳ ت ــتانی بی ــران کل اس از مدی
هســتند کــه در واقــع ایــن مدیــران،   تیــم 
مدیریتــی آینــده وزارت ورزش وجوانــان هســتند.

اماکــن  درصــد   ۹۰ : گفــت  ســلطانی فر 
ــد ســال  ــا ســند نداشــتند و در چن ورزشــی م
ــن  ــورد از ای ــا م ــدیم صده ــق ش ــته موف گذش

ــم. ــازی کنی ــن را مستندس اماک
وزیــر ورزش و جوانــان همچنیــن قانــون ۲۷ 
صــدم درصــد از ۹ درصــد از اعتبــارات مالیــات 
بــر ارزش افــزوده بــرای ورزش را اتفاقــی بــزرگ 
یــاد کــرد  و گفــت: اگــر چــه در ۲ ســال 
ــه  ــه ب ــی ک ــایل مال ــر مس ــه خاط ــته ب گذش
ــا آن  ــور ب ــه،  کش ــای ناعادالن ــل تحریم ه دلی
ــدی،  ــع درآم ــت مناب ــده و محدودی ــه ش مواج
ــتفاده  ــل آن اس ــص کام ــته ایم از تخصی نتوانس
ــیار  ــان بس ــون، بنی ــن قان ــا ای ــی ب ــم ول کنی
خوبــی گذاشــته شــده اســت و می توانــد کمــک 
زیــادی بــه اجــرای طرح هــای مختلــف و تامیــن 
ــد. ــته باش ــی داش ــای ورزش ــای هیات ه نیازه

ســلطانی فر اقدامــات توســعه ای در زیــر 
ــر شــمرد  ســاخت های ورزش کشــور را مهــم ب
ــای  ــود محدودیت ه ــا وج ــت: ب ــار داش و اظه
منابــع مالــی در ســال های ۹۷-۹۸، بیــش 
بــه  و  افتتــاح  طــرح   ۲۰۰ و  یک هــزار  از 
بهره بــرداری رســید و  ۸۰ طــرح  هــم آمــاده و 

ــت. ــیده اس ــاح رس ــه افتت ــه مرحل ب
وی همچنیــن ظرفیــت ورزشــگاه های فوتبــال 
ــا توجــه  در کشــور را توجــه قــرار داد و گفــت: ب
بــه برخــورداری ورزشــگاه ۵۰ هــزار نفــری پارس 
شــیراز کــه یکــی از بهتریــن مجموعه هــای 
ورزشــی اســت یــا ورزشــگاه بســیار شــیک فــوالد 
ــه  ــام رضــا )ع( در مشــهد ک ــا و ورزشــگاه ام آرن

آســتان قــدس آن را احــداث کــرده اســت و 
ورزشــگاه غدیــر اهــواز و نقــش جهــان اصفهــان، 
تــوان ورزش کشــور را بــرای میزبانــی مســابقات 

ــت. ــش داده اس ــی افزای بین الملل
ــکات  ــی از مش ــه یک ــر ورزش در ادام وزی
ورزش کشــور را داللــی و واســطه گری و زد 
و بندهــای پشــت پــرده عنــوان کــرد و گفــت: 
و  ورزش  وزارت  تــوان  در  فقــط  آن  کشــف 
جوانــان نیســت، بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه 
عــزم جلوگیــری از فســاد وجــود دارد بــه 
وزیــر اطاعــات نامــه نوشــتم از طرفــی وزارت 
اطاعــات در ایــن 6 ســال نهایــت همــکاری و 

ــت. ــته اس ــتیبانی را داش پش
وی دربــاره ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها اشــاره 
و از آن بــه عنــوان اتفــاق بــزرگ یــاد کــرد کــه 
ــئونات  ــظ ش ــا حف ــری ب ــال ها پیگی ــس از س پ

اســامی  امــکان حضــور زنــان فراهــم شــد.
ســلطانی فر فعــال شــدن اقتصــاد ورزش 
ــت:  ــت و گف ــروری دانس ــور ض ــم در کش را ه
ــی  ــبت خیل ــه نس ــران ب ــاد ورزش در ای اقتص
از  بعــد  از کشــورها تفــاوت دارد بطوریکــه 
ــق  ــار ح ــر ب ــیما زی ــدا و س ــه ص ــال ک ۴۰ س
پخــش بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم ورزش 
در  را  پخــش  حــق  توانســتیم  نمی رفــت، 
ــره ۳۰  ــا به ــه ۹۹ ب ــره ای در بودج ــب تبص قال
ــد  ــان و ۷۰ درص ــد وزارت ورزش و جوان درص
ــم و امســال در بودجــه  صــدا و ســیما بگنجانی
گذاشــتیم.  فراینــد اجرایــی شــدن آن در حــال 

ــت. ــام اس انج

اختافــات  بــه  نســبت  پرســپولیس  اســبق  مدیرعامــل 
مدیریتــی در ایــن باشــگاه واکنــش نشــان داد و گفــت: ایــن تیــم 
ــه فکــر شــهرت خــودش  ــه اینکــه ب مدیــر دلســوز می خواهــد ن

باشــد. 
ــاره اختافــات  ــا، »عبــاس انصاری فــرد« درب ــه گــزارش ایرن ب
عمیــق هیــات مدیــره باشــگاه پرســپولیس اظهــار داشــت: فکــر 
ــود و   ــت ش ــپولیس دق ــران پرس ــاب مدی ــد در انتخ ــم بای می کن
افــرادی روی کار باشــند کــه تخصــص داشــته و دلســوز باشــند 
و تــاش  آنــان بــرای پیشــرفت تیــم باشــد نــه اینکــه بــه فکــر 

خودشــان باشــند.
وی ادامــه داد: آقایــان بیشــتر دنبــال قــدرت و منّیــت هســتند 
ــرات  ــات ثم ــن موضوع ــتند و ای ــگاه نیس ــر باش ــه فک ــا ب و اص
انتخــاب اشــتباه بــرای پرســپولیس اســت.  مدیــری بایــد بــرای 
پرســپولیس انتخــاب شــود کــه از ایــن باشــگاه شــناخت داشــته 

باشــد نــه اینکــه بــه خاطــر رفاقــت بــه پرســپولیس بیایــد.

ــدون  ــی ب ــی کس ــزود: وقت ــپولیس اف ــبق پرس ــل اس مدیرعام
تخصــص مدیــر می شــود، شــرایط فعلــی پیــش می آیــد. برخــی 
ــه حتــی افــراد مشــغول در  ــه فوتبــال را می شناســند و ن افــراد ن
آن راِ؛  بــه خاطــر همیــن هــر روز بــه یــک نفــر اعتمــاد می کننــد.

ــه و  ــر باتجرب ــه مدی ــن هم ــرد: ای ــرد خاطرنشــان ک انصاری ف
کارکشــته در فوتبــال ایــران وجــود دارد کــه دلســوز پرســپولیس 
ــرا  ــم چ ــع نمی دان ــه واق ــد. ب ــک کنن ــد کم ــتند و می توانن هس
در ایــن شــرایط چنیــن مدیرانــی در پرســپولیس حضــور دارنــد.

وی عنــوان کــرد: بــه نظــر مــن بایــد کل هیــات مدیــره تغییــر 
کنــد. در ایــن شــرایط بازیکنــان و هــواداران ناراضــی هســتند و 
ــود دارد؛ در  ــادی وج ــی زی ــراد ناراض ــم اف ــگاه ه ــی در باش حت
ــه اینکــه اشــکاالتی وجــود دارد، کار  ــردن ب ــی ب ایــن شــرایط پ

ســختی نیســت.
ــن  ــه ای ــخ ب ــپولیس در پاس ــگاه پرس ــبق باش ــل اس مدیرعام
ــرای پرســپولیس چــه  ــر خــوب ب ــه نظــرش مدی ــه ب ســووال ک
ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد گفــت: اول اینکــه بایــد ورزشــی 
باشــد و شــرایط باشــگاه را درک کنــد. یــک مدیر در پرســپولیس 
ــر  ــپولیس مدی ــه خــودش. پرس ــد ن ــگاه باش ــر باش ــه فک ــد ب بای
ــی بــاالی ســرش باشــد  ــه کس ــه اینک ــد ن ــوز می خواه دلس
ــا  ــان را ت ــن آقای کــه فکــر شــهرت خــودش باشــد. بعضــی از ای
چنــد وقــت پیــش در کوچــه خودشــان نمی شــناختند امــا االن 
ــن  ــت وجــود چنی ــا را می شناســند. در نهای ــر آنه ــا نف میلیون ه

ــود. ــگاه می ش ــدید باش ــرر ش ــث ض ــی باع مدیران

ــت  ــا درخواس ــا ب ــرد فیف ــام ک ــری اع ــه قط ــک روزنام ی
مســابقات  زمانبنــدی  بــرای  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 

اســت. کــرده  موافقــت  ملــی  تیم هــای 
ــاره  ــر درب ــه قط ــتاد الدوح ــه اس ــر، روزنام ــزارش مه ــه گ ب
سرنوشــت مســابقات فوتبــال در قــاره آســیا نوشــت: »فدراســیون 
فوتبــال قطــر در جلســه کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا 
ــرداد(  ــن )۲6 خ ــخ ۱۵ ژوئ ــه در تاری ــی ک ــیون های مل فدراس
تــا سرنوشــت  برگــزار می شــود، شــرکت خواهــد داشــت 
مســابقات قــاره ای کــه از اواســط مــاه مــارچ بــه خاطــر 
ویــروس کرونــا متوقــف شــده اســت، مشــخص شــود؛ بخصــوص 
رقابت هــای انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر و انتخابــی جــام 
ملت هــای ۲۰۲۳ آســیا در کنــار مســابقات لیــگ قهرمانــان 

۲۰۲۰ آســیا.
بــه  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  کاری  کمیته هــای 
نشســت ها و جلســات خــود ادامــه می دهنــد بخصــوص کمیتــه 
اضطــراری کــه بعــد از شــروع ویــروس کرونــا تشــکیل شــد. بــه 
ــی دو  ــن ســناریوهای نهای ــرای تعیی ــه مســابقات ب ــاوه کمیت ع
رقابــت؛ هــم رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا و هــم مســابقات 
کاپ آســیا پیــش از آنکــه آنهــا را بــه فدراســیون های محلــی در 

ــه بدهــد.« جلســه مــاه آینــده خــود ارائ

اســتاد الدوحــه همچنیــن پیــش بینــی کــرد که کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا پاســخ فیفــا را در مــورد پیشــنهاداتش در ارتبــاط 
ــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ و برگــزاری  ــا بازی هــای معوقــه انتخاب ب
ــاه  ــت: »م ــرده اس ــت ک ــر دریاف ــر و نوامب ــای اکتب آن در ماه ه
ــرای آمــاده ســازی تیم هــا قبــل از اتمــام مســابقات  ســپتامبر ب

انتخابــی جــام جهانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و همچنیــن 
فدراســیون های کشــورها اجــازه دارنــد مســابقات خــود را کــه از 
مــاه مــارس تعطیــل شــده، برگــزار کننــد. پیــش بینــی می شــود 

فیفــا بــا ایــن درخواســت موافقــت کــرده باشــد.«
ایــن روزنامــه قطــری همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح برگــزاری 
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه صــورت متمرکــز ادامــه داد: »بــه نظــر 
ــه حــل و فصــل مشــکل برگــزاری مســابقات  می رســد AFC ب
لیــگ قهرمانــان نزدیــک شــده اســت و بازی هــای شــرق و غــرب 
قــاره را در یــک کشــور برگــزار کنــد و یــا بازی هــای هــر گــروه 
ــاه را  در یــک کشــور برگــزار شــود. کنفدراســیون آســیا مردادم
بــه عنــوان تاریــخ اجــرای ایــن طــرح خــود انتخــاب کــرده اســت 
ــان  ــی همــان زم ــه اینکــه بیشــتر فدراســیون های مل ــم ب ــا عل ب
را مناســب ترین تاریــخ بــرای شــروع مســابقات داخلــی در نظــر 
دارنــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه همپوشــانی بیــن مســابقات 
محلــی و قــاره ای فدراســیون های ملــی را وادار می کنــد تــا 

ــد.« ــه تعویــق اندازن بعضــی از مســابقات تیم هــای خــود را ب

گرفتـه  صـورت  پیش بینی هـای  اسـاس  بـر 
احتمـال شـروع تمرینـات تیم های لیـگ برتری 
از اوایـل خردادمـاه وجـود دارد و پـس از سـه 
امـا  هفتـه مسـابقات فوتبـال برگـزار می شـود 

همـه اینهـا قطعـی و تمـام شـده نیسـت.
به گـزارش مهر، نوزدهمیـن دوره رقابت های 
لیـگ برتـر فوتبـال در هفتـه بیسـت و یکـم به 
دلیـل شـیوع و گسـترش ویروس کرونـا متوقف 
احتمـاالت  مـاه  چنـد  گذشـت  بعـداز  و  شـد 
زیـادی در مـورد برگـزاری ادامـه مسـابقات یـا 

لغـو کلـی آن مطـرح می شـود.
ایـرج حریرچـی معـاون وزیـر بهداشـت پس 
از برگـزاری جلسـه عصـر دوشـنبه بـا مسـئوالن 
ورزش در مـورد آخریـن تصمیمـات اتخاذ شـده 
در مـورد تعییـن تکلیف لیگ برتر و لیگ دسـته 
اول فوتبـال گفـت: بـا توجه بـه شـرایطی که در 
فوتبـال دنیـا حاکـم اسـت ما شـرایط سـه لیگ 
معتبـر بوندسـلیگا، سـری آ و اللیـگا را بررسـی 
کردیـم. البتـه برخـی لیگ هـا در حـال شـروع 
شـدن هسـتند و برخـی هـم بـه طـور کامـل 
تعطیـل کرده انـد امـا مـا ایـن سـه لیـگ معتبـر 
آلمـان، ایتالیـا و اسـپانیا را مـد نظـر قـرار دادیم.

از  مانـده  باقـی  زمـان  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـابقات لیـگ برتـر گفـت: بـا توجه بـه اینکه 
۹ هفتـه از مسـابقات باقـی مانـده اسـت ما سـه 
هفتـه را برای تمرین و شـش هفتـه را هم برای 
برگـزاری مسـابقات در نظـر داریم. البتـه به این 
نکتـه هـم توجـه کردیـم کـه لیـگ قهرمانـان 
آسـیا بایـد مردادمـاه به صـورت متمرکز در یک 
کشـور برگـزار شـود و لیـگ فصل بعد هـم باید 

بـه موقـع شـروع شـود. ضمـن اینکـه بازی های 
تیـم ملـی را هـم در پیـش دارم.

معـاون وزیـر بهداشـت در ادامه تاکیـد کرد: 
داریـم  نظـر  مـد  مـا  کـه  نکتـه ای  مهمتریـن 
اسـت.  بازیکنـان  و خـود  فنـی  کادر  سـامتی 
پیـش بینی هایـی انجام شـده اسـت و یکسـری 
مـوارد را مشـخص کرده ایم که اصـًا نمی توانیم 
بـا  بازی هـا  اینکـه  مثـل  برویـم.  سـمتش  بـه 
تماشـاگر باشـد که اصـًا امکانش وجـود ندارد.

وی ادامـه داد: اینکه شـرایط بازیکنان چطور 
باشـد و هتـل چطور باشـد اتوبوس چطور باشـد 
را هـم بررسـی کردیـم. داخـل زمیـن را هـم 
نزدیـک  تمـاس  تمریـن  در  کردیـم.  بررسـی 
خیلـی محتمـل نیسـت امـا در مسـابقه فوتبال 
بـه معنـای واقعـی کلمـه شـروع خواهـد شـد و 
نمی شـود بـه بازیکنـان گفت کـه با هـم درگیر 
نشـوند. در ایـن بخـش اصولـی هسـت کـه باید 
رعایت شـود، مثل دسـت دادن و شـادی کردن 

کـه بایـد بـرای آنهـا تعریـف مشـخص کنیم.

حریرچـی بـا تاکید بـر اینکه فعـًا هیچ چیز 
مشـخص نیسـت ادامـه داد: همـه ایـن مـوارد 
بـه توافـق بیـن وزارت بهداشـت، وزارت ورزش 
بـا کرونـا بسـتگی دارد  و سـتاد ملـی مبـارزه 
کـه بایـد جوانـب را بررسـی کنیـم و در نهایـت 
درخواسـت هایی  هـم  مـردم  بگیریـم.  تصمیـم 
دارنـد کـه بایـد بررسـی کنیـم. البتـه در بقیـه 
رشـته ها تعییـن تکلیف شـده اسـت امـا فوتبال 

شـرایط متفاوتـی دارد.
معـاون وزیـر بهداشـت ادامـه داد: در مـورد 
فوتبـال لیگ برتر و لیگ دسـته اول باید تصمیم 
بگیریـم کـه پروتکل هـا برای این رشـته نوشـته 
شـده اسـت. بـرای تصمیم گیـری همانطـور که 
عـرض کـردم شـرایط اللیـگا، سـری آ و بوندس 
لیـگا را در نظـر گرفته ایـم و تغییراتـی را با توجه 

بـه شـرایط بومی کشـور خواهیم داشـت.
چیـزی  هیـچ  مـا  نظـر  از  کـرد:  تاکیـد  وی 
قطعـی نیسـت. بعد از اینکـه مـا و وزارت ورزش به 
فدراسـیون فوتبال اعام کردیم، فدراسیون فوتبال 

خـودش مسـتقل اسـت و می تواند تصمیـم بگیرد. 
بـه هر حال فدراسـیون تعهـدات بین المللـی دارد 

کـه بایـد براسـاس آنهـا تصمیم گیـری کند.
حریرچـی افـزود: یکی از پیشـنهادات این بود 
کـه بازیکنـان ۹ هفتـه در اردو باشـند که عملی 
نیسـت. ایـن بازیکنـان در رفـت و آمد هسـتند و 
هواپیمـا سـوار می شـوند و اگـر به ویـروس کرونا 
مبتـا شـوند ممکـن اسـت بـرای تیـم دردسـر 
درسـت شـود. فدراسـیون فوتبـال بایـد در ایـن 
مـورد تدبیـر الزم را داشـته باشـد کـه اگـر یـک 
بازیکـن کرونـا گرفـت و تیـم را تحت تأثیـر قرار 

داد از نظـر حقوقـی تکلیـف چـه می شـود.
وی در مـورد برنامـه زمانبنـدی امـکان شـروع 
آینـده  تیم هـا گفـت: مـا در چنـد روز  تمریـن 
پیشـنهاد اولیـه خـود را خواهیـم داشـت امـا این 
تصمیـم منـوط بـه تصویـب وزرای بهداشـت و 
ورزش و سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا خواهـد بود. 
ممکـن اسـت از اواخر اردیبهشـت یـا اوایل خرداد 
تمرینـات شـروع شـود و تـا اواسـط مـرداد تمـام 
شـود. این یک فرضیه هسـت و باید سـایر مسائل 
هـم در نظـر بگیـرم. اینکـه ممکـن اسـت برگزار 
نکنیـم هم محتمل هسـت اما امکانش کم اسـت. 
بـا این حال باید ما همه شـرایط را بررسـی کنیم.

معـاون وزیـر بهداشـت در پایـان با اشـاره به 
تدابیـری کـه برای شـروع لیـگ در نظـر گرفته 
شـده اسـت گفـت: بـه عنـوان مثـال یکـی از 
تصمیماتـی کـه مـد نظـر داریـم ایـن اسـت که 
کسـانی کـه بـاالی 6۵ سـال دارنـد و یـا اینکـه 
بیمـاری زمینـه ای نـدارد کنـار تیم هـا نباشـند. 
مـورد دیگـر ایـن اسـت کـه گواهی سـامت هر 
۵ روز یکبـار از بازیکنـان و عوامل گرفته خواهد 
شـد. البتـه ایـن موضـوع پیچیدگی هـای خاص 
خـودش را دارد که باید بررسـی همـه جانبه در 

ایـن مـورد صـورت گیرد.

سلطانی فر:

 فرایند حق پخش در حال اجراست

انصاری فرد:

 پرسپولیس مدیر دلسوز می خواهد
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اوقات شرعی شهر تهران

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری 
ــت بخــش خصوصــی  ــه ضــرورت حمای ــا اشــاره ب ب
گفــت:  نــوآوری،  محصــوالت  انبــوه  تولیــد  از 
ــش  ــن بخ ــت ای ــا حمای ــول ب ــازی محص تجاری س
میســر می شــود و در ایــن مســیر دولــت تنهــا 
ــای  ــا وام ه ــرا ب ــد زی ــم می کن ــاخت ها را فراه زیرس
دولتــی بــه طــور معمــول شــرکت هایی کــه در ایــن 

مقطــع هســتند، پــا نمی گیرنــد.
ــیه  ــتاری، در حاش ــورنا س ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا  ــوآوری و کارآفرینــی ی آییــن گشــایش پردیــس ن
ــگاران  دره فنــاوری دانشــگاه شــیراز در جمــع خبرن
بیــان کــرد: خوشــبختانه در شــیراز ســرمایه گذارانی 
می کننــد،  پشــتیبانی  را  جوانــان  کــه  هســتند 
ــرمایه گذاری  ــک س ــز از ریس ــت نی ــای دول کمک ه
می کاهــد، همچنیــن دولــت در حــوزه اعطــای 
وام هــا، معافیت هــا، گمرکــی و... از نــوآوران حمایــت 
ــی  ــا زمان ــه ت ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد ام می کن
کــه چارچوبــی خــاص شــکل نگیــرد، یــک اختــراع 

ــد. ــوه نمی رس ــد انب ــه تولی ب
و  از خیــران  امــروز  ادامــه داد: دانشــگاه  وی 
ــت می کنــد  ــن حمای ســرمایه گذاران جــوان کارآفری
و دولــت نیــز زیرســاخت های ایــن مجموعــه را 

تقویــت  می کنــد.
ســتاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــس  ــاخت پردی ــه س ــی از بودج ــه بخش ــان اینک بی
نــوآوری و کارآفرینــی یــا دره فنــاوری دانشــگاه 
ــت  ــر از آن را دول ــی دیگ ــران و بخش ــیراز را خی ش
تامیــن کــرده اســت، گفــت: ایــن دانشــگاه، بســیاری 
ــارک  ــای پ ــره طرح ه ــه در زم ــی را ک از پروژه های
علــم و فنــاوری نبوده انــد، امــا شایســته توجــه 
حمایــت  نــوآوری  دره  در  بوده انــد  حمایــت  و 

ــت. ــر اس ــل تقدی ــن کار قاب ــه ای ــد ک می کن
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری اظهار 
ــه شــیراز از شــرکت های  ــان ســفر ب داشــت: در جری
دانش بنیــان متعــددی مســتقر در شــهرک صنعتــی، 
ــد  ــیراز بازدی ــگاه ش ــاوری و دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــا آنکــه در گذشــته نیــز از آنهــا دیــدن  کرده ایــم و ب

کــرده بودیــم، امــا بــاز هــم تازگــی دارنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری 
ــخیص  ــت تش ــی از کی ــورد رونمای ــن در م همچنی

ــت  ــن کی ــت: ای ــیراز گف ــا در ش ــه ای کرون ۳۰ ثانی
ــده بســیار  ــا ای ــه ام ــی را نگرفت ــه نهای ــوز تاییدی هن

ــود. ــد روی آن کار ش ــه بای ــت ک ــه ای اس نوآوران
شــرکت های  اینکــه  کــرد:  تاکیــد  ســتاری 
در  خوبــی  عملکــرد  شــیراز  در  بنیــان  دانــش 
ــت  ــر اس ــته تقدی ــد، شایس ــته ان ــا داش ــوزه کرون ح
ایده هــا  دیگــر  و  تشــخیصی  تولیدکیت هــای  و 
همچنیــن  و  بیمــاری  ایــن  تشــخیص  بــاره  در 
ــواد  ــک و م ــد ماس ــه تولی ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
ــه خوبــی پیــش مــی رود امــا بی شــک  ضدعفونــی ب
شــیراز تــا رســیدن بــه نقطــه طایــی هنــوز فاصلــه 
دارد و امیدواریــم بــه همــت نــوآوران و بــا حمایــت 

ــود.  ــر ش ــم میس ــن مه ــگاه ای دانش
ــاوری  ــا دره فن ــی ی ــوآوری و کارآفرین ــس ن پردی
ــا تلفیــق ایده هــای مراکــز رشــد  دانشــگاه شــیراز ب
ــن  ــاوری ایجــاد شــده اســت. ای ــم و فن ــارک عل و پ
پردیــس از ظرفیــت اســتقرار ۷۰ شــرکت برخــوردار 
ــال  ــرکت در آن فع ــون ۳۰ ش ــم اکن ــا ه ــت ام اس
هســتند. بــرای راه انــدازی پردیــس نــوآوری و 
فنــاوری دانشــگاه شــیراز بیــش از ۳۰ میلیــارد ریــال 
اعتبــار بــا کمــک خیــران از محــل بودجــه دانشــگاه 
و پــارک علــم و فنــاوری فــارس هزینــه شــده اســت.

جغرافیــای متمرکــز بــه عنــوان یــک عامــل 
ــش  ــه دان ــت و جامع ــوم صنع ــت ب ــد زیس قدرتمن
بنیــان، پایه ریــزی چــرخ تولیــد دانــش از مبــدا 
دانشــگاه تــا تولــد و رشــد اولیــه یــک صنعــت 
اشــتغالزا و متناســب بــا نیــاز اجتماعــی روز و توجــه 
بــه دانشــجو بــه عنــوان ســرمایه اساســی در رشــد و 
ــای ایــن طــرح اســت.  توســعه دانــش بنیــان از مزای
دره فنــاوری دانشــگاه شــیراز میزبــان گروه هــای 
ــی  ــی کارآفرینان ــده، یعن ــاری ش ــرح تج ــب ط صاح
خواهــد بــود کــه در بــدو اســتقرار از نظــر مالــی کاما 
خودکفــا یــا از نظــر مالــی نیازمنــد حمایــت هســتند. 
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری افــزون 
ــفر  ــیراز، در س ــگاه ش ــاوری دانش ــاح دره فن ــر افتت ب
ــش  ــای دان ــه شــیراز از شــرکت ه ــک روزه خــود ب ی
بنیــان مســتقر در شــهرک صنعتــی، پــروژه رادار 
هواشناســی صاشــیراز، مرکــز نــوآوری شــهید فهمیده، 
ــم و  ــارک عل ــتان در پ ــان اس ــرکت های دانش بنی ش

ــرد. ــد ک ــوآوری بازدی ــه ن ــاوری و کارخان فن

معاون رییس جمهوری:

 تجاری سازی محصول با حمایت 
ــا بخش خصوصی میسر است ــت: ب ــس گف ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین

ــم  ــد بگوی ــرش نقــاط ضعــف مجلــس دهــم بای پذی
ــه  ــم ک ــاز کردی ــم را آغ ــس ده ــرایطی مجل در ش
ــابقه  ــی س ــن و ب ــه تری ــتانه ظالمان ــور در آس کش

ــود. ــر ب ــخ معاص ــی تاری ــا ط ــم ه ــن تحری تری
ســعیدی  زهــرا  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــه  ــود در جلس ــتور خ ــان دس ــق می ــه در نط مبارک
ــه از  ــت: آنچ ــامی، گف ــورای اس ــس ش ــی مجل علن
ــه  ــم ب ــی عظی ــا رســیده عبادت ــه م ــار)ع( ب ائمه اطه
ــات  ــام واجب ــس از انج ــردم پ ــه م ــت ب ــام خدم ن
اســت و اکنــون هــر کــس نــزد وجــدان خــود 
ــت  ــن فرص ــه از ای ــد ک ــی دان ــود م ــدای خ و خ
ــره  ــزان به ــه می ــه چ ــه و ب ــوی چگون ــدر معن گرانق
ــه خــود اســت. ــرده و اکنــون زمــان نمــره دادن ب ب

نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
ــه  ــت ب ــن امان ــل ای ــه داد:  در تحوی ــامی ادام اس
امانتــداران بعــدی بــا پذیــرش نقــاط ضعــف مجلــس 
ــم را  ــس ده ــرایطی مجل ــم در ش ــد بگوی ــم بای ده
آغــاز کردیــم کــه کشــور در آســتانه ظالمانــه تریــن 
و بــی ســابقه تریــن تحریــم هــا طــی تاریــخ معاصــر 
بــود، امــا قــدرت ایمــان درون زای مــردم بــر قــدرت 
ــرون زای زورگویــان درحــال غلبــه اســت و پرچــم  ب
ــت  ــت مل ــاق در دس ــای اخ ــرق قله ه ــانیت ب انس

ــرار دارد. ــران ق ای
ــگاهی  ــه فروش ــا ن ــران کرون ــزود: در بح وی، اف
ــورهای  ــه در کش ــر آنچ ــوبی نظی ــه آش ــارت و ن غ
ــدف  ــا ه ــه اینج ــرا ک ــد چ ــده ش ــا دی ــه دنی مرف
مــردم غــارت و بــردن نیســت بلکــه بخشــیدن 
می رنجــد،  تبعیض هــا  از  مــردم  ایــن  اســت، 
ــرای ملــت ایــران اســت و  امــروز زمــان فرصت هــا ب
جهــش تولیــد می توانــد بــا مدیریــت زمــان و البتــه 
ــد  ــت در عصــر جدی ــت رقاب ــاالری مزی شایســته س
ــه قشــر کارگــر،  ــگاه ویــژه ب ــه شــرط ن باشــد امــا ب
ــان. اصنــاف، کشــاورزان، دامــداران، مقنیــان و جوان

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
عنــوان کــرد: بــه عنــوان یــک جــوان دهــه شــصتی و 
دارای خاصــه ســوابق مهــم از نظــر علمــی و شــفاف 
و مشــخص از نظــر عملــی بــا دعــوت تعــداد زیــادی 
ــه  ــتر ب ــیدگی بیش ــت رس ــت فرص ــاف جه از اصن
ــز  ــی از مرک ــه زن ــدرت چان ــا ق ــوف ب مشــکات صن
از شهرســتان اصفهــان بــه میــدان انتخابــات آمــدم.

ــورد  ــب و م ــی عجی ــا در اقدامات ــزود: ام وی اف

دخالــت مســتقیم و هجمه هــای دروغ و ناجوانمردانــه 
پنهــان و پیــدا از ســوی برخــی دســت انــدرکاران  و 
ــا سوءاســتفاده از موقعیــت شــغلی  ــراد حقوقــی ب اف
ــان  ــن در اذه ــره م ــردن چه ــدوش ک ــت مخ جه
مــردم بــا صــدور نامــه هــا رســمی و جعلــی جلــوه 
دادن و مجــرم دانســتن مــن و دکتــرای تخصصــی ام 
ــار آن در  ــات و انتش ــه انتخاب ــی ب ــه روز منته در س
فضــای مجــازی،  رســانه ملــی و برخــی مســاجد و 
ــه  ــن هزین ــه محــل تامی ــا مواجــه شــدم ک هیئت ه

آنهــا جــای ســوال اســت .
نماینــده مــردم  مبارکــه در مجلــس شــورای 
ــده  ــرح ش ــای مط ــه بهانه ه ــه داد: ب ــامی ادام اس
ــار تبلیغــات محیطــی اینجانــب را جمــع  چندیــن ب
ــن دروغ  ــدن ای ــا ش ــاً برم ــه قطع ــد ک آوری کردن
ــا  ــازی ب ــاص و ب ــراد خ ــی اف ــی برخ ــی تقوای و ب
ــدای مســتقل و از جامعــه دهــه  ــروی یــک کاندی آب
ــا  ــاً ت ــوان قطع ــس بان ــوم و از جن ــصتی های مظل ش
ــده  ــردم دور نمان ــن م ــم تیزبی ــن از چش ــون ای اکن

ــت. اس
ــه  ــدگان ب ــت دهن ــرد: جه ــح ک ــعیدی تصری س
ــی کــه ســکوت  ــناریوهای تخریــب چــه آنهای س
کردنــد و چــه آنهایــی کــه اقداماتــی داشــته اند 
ــند  ــی پاســخگو باش ــار باق ــا و دی ــن دنی ــد در ای بای
اکنــون خرســندم بــرای خدمــت بــه خلقــش بســیار 
در پیــش خدایــم زانــو زده ام امــا در مقابــل منفعــت 
طلبــان ســر خــم نکــرده ام و در خدمــت منافــع آنهــا 

ــوده ام. نب
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
ــه دل در  ــی ک ــر مردم ــزار نف ــا ه ــه داد: از ده ه ادام
گــرو عملکــرد حقیــر در آن فضــای تردیــد و شــک 
آلــود داشــته و بنــده را مــورد اعتمــاد قــرار داده انــد 
می خواهــم رفتــار ایــن افــراد را کــه بغض هــای 
شــخصی خــود را بــا سوءاســتفاده از جایــگاه و 
ــام  ــن نظ ــه ای ــق ب ــازمان متعل ــردن از س ــه ک هزین
ــد  را  ــا کرده ان ــذب برم ــای ک ــه ه ــار نام ــا انتش ب
ــای نظــام و دیگــر مســئولین جمهــوری اســامی  پ
ایــران ننویســند. آنهــا را بــه خــدا واگــذار مــی کنــم 
ــن  ــا م ــه ب ــی دارم ک ــوص حرف های ــن خص و در ای

ــود. ــن می ش ــن دف ــا م ــد و ب می مان
وی بـــا بیـــان اینکـــه نمایندگـــی را صرفـــاً 
هـــر  در  و  نمی دانـــم  مجلـــس  ســـاختمان  در 
ــردم  ــع مـ ــع منافـ ــم مدافـ ــه باشـ ــی کـ جایگاهـ

ـــان  ـــتان اصفه ـــتی در اس ـــه راس ـــزود: ب ـــتم، اف هس
چـــه اتفاقـــی رخ می دهـــد؛ آیـــا دارا بـــودن رتبـــه 
ـــا و رتبـــه ســـوم مـــرگ و  ـــه کرون ـــان ب دوم در مبتای
ـــکر  ـــن تش ـــور ضم ـــای کش ـــتان ه ـــن اس ـــر در بی می
ـــان  ـــده اصفه ـــتان، برازن ـــن اس ـــان در ای از کادر درم
اســـت؟ چـــه تصمیمـــات بـــه هنگامـــی گرفتـــه 
ـــی  ـــل سیاس ـــز ثق ـــاق در مرک ـــن اتف ـــه ای ـــد ک نش
ـــردم و کادر  ـــا م ـــاد ت ـــاق افت ـــور اتف ـــی کش و امنیت
ـــن  ـــده گرفت ـــا نادی ـــد. آی ـــاوان آن را بدهن ـــان ت درم
ـــتان در  ـــردم اس ـــامت م ـــن س ـــر انداخت ـــه خط و ب
ترخیـــص ذرت هـــای آلـــوده از ســـوی اســـتاندار 

اســـتاندار اصفهـــان پاســـخی دارد؟
ســعیدی ادامــه داد: اتفاقــات خــارج از چارچــوب 
ــاب  ــال در انتص ــورت مث ــه ص ــان ب ــتاندار اصفه اس
تــا موعــد  بــه مــدت 6 مــاه  فرمانــدار نطنــز 
ــوری و  ــابقه وزارت کش ــدون س ــتگی وی ب بازنشس
ــا مــردم در خصــوص ســامت و جالــب تــر  بــازی ب
تحــت فشــار قــرار دادن رســانه هــا در نقــد عملکــرد 
ــوده  ضعیــف آن هــا در گــروه کدامیــن فشــارها و آل

ــراد اســت. ــن اف ــی کدامی ــه بده ب
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
ــده و  ــنهاد دهن ــوان پیش ــه عن ــت: ب ــامی گف اس
ــری  ــع بکارگی ــون من ــاح قان ــرح اص ــراح اول ط ط
بازنشســتگان ســوال می کنــم آیــا هــدف ایــن 
قانــون بازنشســته نمــودن اســتاندار ســابق و انتصــاب 
ــر و عملکــردی کــه ســه  ــا ســنی باالت اســتانداری ب

ــود؟ ــردم ب ــام ک ــورد آن را اع م

ــاز  ــورد نی ــن آب م ــت تامی ــن درخواس وی ضم
ــر نیــرو، ادامــه داد:  کشــت بهــاره کشــاورزان از وزی
عــاوه بــر وظایــف نمایندگــی، جــذب بی نظیــر ســه 
ردیــف اعتبــار ملــی بــرای یــک شهرســتان و جــذب 
ــزارش  ــود و گ ــابقه ب ــی س ــه ب ــی ک ــای مل بودجه ه
آن را بــه مــردم میدهــم میســر نبــود جــز بــا لطــف 

خــدا و همراهــی مــردم صبــور.
ســـعیدی عنـــوان کـــرد: ضمـــن تبریـــک بـــه 
ــدوارم  ــم امیـ ــس یازدهـ ــن مجلـ ــه منتخبیـ همـ
ـــه  ـــکن ک ـــازار مس ـــوداگری ب ـــا س ـــارزه ب ـــرح مب ط
نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس و کمیســـیون 
ــاش  ــال تـ ــش از دو سـ ــرای آن بیـ ــادی بـ اقتصـ
کردنـــد امـــا بـــه صحـــن علنـــی نرســـید مـــورد 
ــرا  ــرد زیـ ــرار بگیـ ــده قـ ــس آینـ ــت مجلـ جمایـ

فاصلـــه غنـــی و فقیـــر را کاهـــش می دهـــد.
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
ــران،  ــردم شــریف ای ــت: از م ــان گف اســامی در پای
ــن  ــول ای ــه در ط ــرادی ک ــی اف ــکاران و تمام هم
ــی  ــه همراه ــتان مبارک ــردم شهرس ــا م ــال ب ۴ س
داشــته اند و بیــش از حــدود ۸۰ هــزار نفــر مردمــی 
ــرم  ــه مج ــد نســبت ب ــای شــک و تردی ــه در فض ک
ــد و کســانی  ــا آمدن ــدوق ه ــای صن ــر پ ــودن حقی ب
کــه رای ندادنــد امــا حــرف هایــی دارنــد درخواســت 
می کنــم کــه مــن را مــورد عفــو قــرار داده و حــال 
کننــد. از ایــن تریبــون اعــام مــی کنــم خداونــد از 
مــن نگــذر اگــر جایــی از حــق و رای مــردم گذشــتم 

ــا بگــذرم. و ی
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