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دژپسند:

دادگاه ویژه اقتصادی 
راه اندازی می شودراه اندازی می شود

شاهد اتفاقات عجیبی در این 
دوره از مجلس هستیم

پیشرفت رینگ دوم آزادراه زنجان- تبریز- 
ارومیه، رضایت بخش نیست 

شائبه های متعددی درباره دست بردن در 
مصوبات مجلس دهم وجود دارد 

مجازات سنگین در انتظار متخلفان 
واگذاری کارت سوخت 

تصمیماتــی چــون ارائــه ســهام شــرکت های 
ــه  ــت ب ــورس و آزادســازی ســهام عدال ــی در ب دولت
ــران  ــازی در ای ــازه از خصوصی س ــی ت ــه موج منزل

ــد.  ــم می آی ــه چش ب
بــه گــزارش ایرنــا، ابــاغ سیاســت های کلــی 
اصــل ۴۴ قانــون اساســی در ابتــدای خردادمــاه ســال 
ــند  ــتورکار و س ــن دس ــا جدی تری ــد ت ــبب ش ۸۴ س
باالدســتی در امــر خصوصی ســازی پیــش روی قــوای 
ــا  ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــتگاه های حاکمیت ــه گانه و دس س
ایــن حــال ســرعت فراینــد خصوصی ســازی در کشــور 

مــا تاکنــون رضایتبخــش نبــوده اســت.
در ایــن شــرایط، عرضــه ســهام شــرکت های 
ــا  ــده ت ــث ش ــورس باع ــازار ب ــی در ب ــزرگ دولت ب
نشــانه هایی از اقبــال بــه خصوصی ســازی بــرای 
ــرایط اقتصــادی  ــای آن در ش ــری از مزیت ه بهره گی

ــد. ــه چشــم آی ــی کشــور ب کنون

نگاهسیاسیبهخصوصیسازی
ــعه  ــه توس ــورهای روب ــازی در کش ــی  س خصوص
طــی دهه هــای اخیــر فراینــدی غالبــا عمومــی 
بــوده کــه نتایجــی متفــاوت بــه دنبال داشــته و 
ــه اســت. ــی شــکل گرفت ــای گوناگون ــر انگیزه ه براث

ــات  ــاف گرایش ــردن برخ ــی  ک ــت خصوص سیاس
سوسیالیســتی جهــان ســوم، سیاســتی پراگماتیســتی 
)عملگرایانــه( بــوده کــه در بســیاری از کشــورها تغییــر 
شــرایط سیاســی و اقتصــادی بــرای ایجــاد زمینه جذب 

ــال کــرده اســت. ســرمایه از کشــورهای غنــی را دنب
مســـائل  تحلیلگـــران  از  بســـیاری  دیـــد  از 
ایجـــاد  ســـبب  فراینـــد  همیـــن  بین الملـــل، 
برخـــی  اصولـــی  نظرگاه هـــای  در  دگرگونـــی 
طی  روبه توســـعه  یا  توســـعه نیافته  کشـــورهای 
دهه های گذشـــته شـــده اســـت؛ دگرگونی هایی 
که ناشـــی از شـــناخت و پذیرش این امر اســـت 
کـــه ســـرمایه خصوصـــی احتماال بـــه آن بخش 

مناطـــق و کشـــورهایی ســـرازیر می شـــود که 
درمورد درآمدها و بازگشـــت منافع به کشـــورهای 
کنترل ها  و  محدودیت هـــا  کمترین  ســـرمایه گذار 

می کنند. اعمـــال  را 
ــطوح  ــا س ــورها ب ــازی در کش ــد خصوصی س فراین
متنوعــی  اشــکال  بــه  توســعه یافتگی  گوناگــون 
پیش رفــت. نمونــه ای از خصوصی ســازی در میــان 
کشــورهای در حــال توســعه نیجریــه بود کــه از طریق 
برنامه هایــی چــون »ســرمایه گذاری مشــترک« کلیــد 
ــای  ــا بنگاه ه ــت ب ــع دول ــد مناف خــورد و ســبب پیون
ــد. ــی ش ــرکت های چندملیت ــژه ش ــه وی ــی ب خصوص

بــه رغــم طیــف وســیعی از مزایــا و منافــع 
ــی  ــتقال سیاس ــن اس ــوال رفت ــر س ــادی، زی اقتص
نفــوذ کشــورهای  زمینه هــای  ایجــاد  کشــورها، 
ــرکت های  ــوالن ش ــات ج ــرمایه گذار و تبع ــی س غن
ــوان  ــازی عن ــیب های خصوصی س ــی از آس چندملیت

شده اســت.
بــه همیــن خاطــر طرفــداران ایــده دولــت 
مقتــدر یــا هــواداران سوسیالیســم در ســطح جهــان 
در کشــورها  فرایندهــای خصوصی ســازی  بارهــا 
را بــه منزلــه سیاســت های »نواســتعماری« یــا 
ــد. ــه آن تاخته ان »نوامپریالیســتی« تلقــی کــرده و ب

بــا ایــن حــال همــه فرایندهــای خصوصی ســازی 
ــی  ــی و بین الملل ــرمایه های داخل ــذب س ــرای ج ب
ــوان از دریچــه  ــع شــرایط مشــابه نبــوده و نمی ت تاب

انتقــادات ضدامپریالیســتی بــه آن نگریســت.

تجربیاتمتفاوتخصوصیسازیدرجهان
چنــد  طــی  توســعه،  صاحبنظــران  نــگاه  از 
ــد  ــاز فراین ــی در آغ ــل اصل ــته دو عام ــه گذش ده
خصوصی ســازی در کشــورهای رو بــه توســعه موثــر 

ــت. ــوده اس ب
ــه  ــی ب ــورهای غرب ــادی کش ــه ۱۹۸۰ می در ده
رهبــری آمریــکا و بــه طــور ویــژه دوره ریاســت  

جمهــوری »رونالــد ریــگان« بــرای ایجــاد نظــام 
و ســرمایه گذاری  بازرگانــی  و  آزاد جهانــی  بــازار 
ــه شــمار  ــا اینک ــد ت ــر فشــارهای خــود افزودن آزاد ب
ــرای  ــوم ب ــان س ــای جه ــی از دولت ه ــل توجه قاب
ــه  ــا را پذیرفت ــکار غربی ه جســت وجوی ســرمایه راه
و سیاســت های دیرینــه خــود یعنــی کنتــرل دولــت 

ــتند. ــار گذاش ــی را کن ــادی مل ــر اقتص ب
البتــه تجربیــات نوســازی و توســعه طــی دهه هــا 
نشــان داد کــه حرکــت بــه ســوی خصوصی ســازی و 
ــد نتایــج مطلــوب  ــی می توان اقتصــاد آزاد تنهــا زمان
را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه درون انگیختــه 
و ناشــی از درک ضــرورت تحــوالت و اصاحــات 

اقتصــادی باشــد.
ــا  ــازی در آفریق ــای خصوصی س ــه نمونه ه مقایس
ــا  ــای ایــن واقعیــت اســت. در قیــاس ب و آســیا گوی
ــرفت  ــای پیش ــی، نمونه ه ــق آفریقای ــا ناموف مدل ه
اثــر خصوصی ســازی در کشــورهایی چــون  بــر 
ــون  ــی چ ــل و مناطق ــنگاپور، برزی ــی، س کره جنوب

ــت رســید. ــه ثب ــوان و هنــگ کنــگ ب تای
از دیــد برخــی ناظــران از جملــه دالیــل شکســت 
پروســه های خصوصی ســازی در برخــی کشــورها 
اولویــت منافــع سیاســی و اقتصــادی رژیم هــای 
ــگاه توســعه گرا  ــدان ن ــی و فق ــع مل ــر مناف ــم ب حاک
ــه چشــم  ــوده کــه ســبب شــده خصوصی ســازی ب ب
اقتدارگرایــی  پایه هــای  تحکیــم  بــرای  ابــزاری 

نگریســته شــود.
ــوری  ــازی جمه ــق خصوصی س ــای موف از الگوه
خلــق چیــن اســت کــه پــس از گــذار از اقتصــادی 
کامــا دولتــی و تحمــل زیان هــای ســنگین آن 
ــش  ــاس آمای ــر اس ــادی، ب ــه ۷۰ می ــر ده ــا اواخ ت
و  کشــور  ایــن  اقتصــادی  جغرافیــای  وضعیــت 
ــزی از  ــی و تجوی ــای واردات ــاس الگوه ــر اس ــه ب ن
خــارج بــه ســمت تقویــت مالکیــت خصوصــی، 
ــازار در  ــاد ب ــتفاده از اقتص ــود، اس ــزه س ــاد انگی ایج
مناطــق مشــخص و تشــویق ســرمایه گذاری های 
ــی از  ــوی بوم ــت الگ ــت و توانس ــش رف ــی پی خارج

خصوصی ســازی را بــه ســرانجام برســاند.
ــی و  ــرایط تحریم ــد ش ــر چن ــا ه ــور م در کش
ــد  ــود پیون ــی موج ــای حقوق ــن چارچوب ه همچنی
ســرمایه های  جلــب  و  خصوصی ســازی  میــان 
ــرو کــرده  ــا امــا و اگرهــای فــراوان روب خارجــی را ب
ــردم  ــِت م ــی در دس ــود نقدینگ ــوالت موج و در تح
ــت  ــادی سرنوش ــد زی ــا ح ــوی آن ت ــمت و س و س
خصوصی ســازی را مشــخص می ســازد امــا ایــن 
سیاســت های  پیگیــری  ضرورت هــای  واقعیــت 
جلــب  و  خصوصی ســازی  راســتای  در  بنیادیــن 
ســرمایه های مالــی و فناورانــه خارجــی در راســتای 
تحــول در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و صنعتــی 

نمی پوشــاند. را 

فرایند خصوصی سازی و انگیزه های جهانی

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
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منتخـــب رشـــت در یازدهمیـــن دوره مجلـــس 
شـــورای اســـامی گفـــت: متأســـفانه در ایـــن 
دوره، شـــاهد اتفاقـــات عجیبـــی هســـتیم یعنـــی 
ــده اند؛ در  ــاد شـ ــی زیـ ــت خیلـ ــتاقان ریاسـ مشـ
ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــس را ب ـــن مجل ـــاله م ـــد س ـــن چن ای

ندیـــده بـــودم. 
بــه گــزارش ایلنــا، جبــار کوچکی نــژاد، منتخــب 
رشــت در مجلــس یازدهــم اظهــار کــرد: منتخبــان 
مجلــس یازدهــم شــناخت درســتی از مطالبــات 
مــردم دارنــد کــه بیشــترین مطالبــه مــردم در 
ــوزه  ــه ح ــی ک ــت و از آنجای ــادی اس ــوزه اقتص ح
ــد،  ــتغال، تولی ــت، اش ــیعی اس ــوزه وس ــاد، ح اقتص
رشــد اقتصــادی، ارزش پــول ملــی در داخــل حــوزه 
اقتصــاد اســت. قطعــاً منتخبــان بــرای اینکــه بتوانند 
پاســخ مطالبــات مــردم را بدهنــد بایــد از ایــن زاویــه 
وارد مجلــس شــوند و در جهــت مشــکات اقتصــادی 

ــد. ــردم گام بردارن م
وی افــزود: یکــی دیگــر از مطالبــات اساســی 
ــا  ــاد و پرداخت ه ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــردم، عدال م
اســت. طبــق قانــون برنامــه و بودجــه تفــاوت حقــوق 
شــاغان و بازنشســتگان بایــد ۱۵ درصــد باشــد، امــا 
در حــال حاضــر فاصلــه بــه درصــد باالیــی رســیده 
ــود  ــه وج ــیاری را ب ــکات بس ــه مش ــن فاصل و ای
ــتگان از  ــاس بازنشس ــن اس ــر همی ــت؛ ب آورده اس

مجلــس یازدهــم توقــع دارنــد کــه بــه ایــن موضــوع 
و فســاد و رانــت و حقوق هــای نجومــی ورود کنــد و 
ــوان  همــه دریافتی هــا در ســایت تحــت کنتــرل دی

ــرار گیــرد. محاســبات ق
کوچکی نــژاد دربــاره تشــکیل فراکســیون مدیران 
دولــت نهــم و دهــم نیــز گفــت: نماینــدگان از 
ــس شــده اند  ــف وارد مجل ــوف مختل ــا و صن بخش ه
و مطالبــات منطقــه ای و ملــی دارنــد و بــه نظــر مــن 
ــم  ــم و  ده ــت نه ــران دول ــیون مدی ــکیل فراکس تش
معنایــی نــدارد. از آنجایــی کــه تشــکیل فراکســیون 

اختیــاری اســت، هیچکــس افــراد را از تشــکیل 
ــا در مجمــوع وجــود  ــد ام ــع نمی کن فراکســیون من
ــه  ــم نتیج ــم و ده ــت نه ــران دول ــیون مدی فراکس

ــد داشــت. ــی نخواه مثبت
ــاوری  ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم عضو کمیس
مجلــس دهــم بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مــن 
ــت  ــد گف ــا بای ــوده ام ام ــس ب ــار دوره در مجل چه
ــی  ــات عجیب ــاهد اتفاق ــن دوره، ش ــفانه در ای متأس
ــی زیــاد  ــت خیل ــتیم یعنــی مشــتاقان ریاس هس
ــه  ــس را ب ــن مجل ــاله م ــد س ــن چن ــده اند؛ در ای ش

ــودم. ــده ب ــن شــکل ندی ای
حاجی بابایــی،  قالیبــاف،  داد:  ادامــه  وی 
کاندیداهــای  از  حســینی  و  نیکــزاد  میرســلیم، 
ــم  ــواب ه ــش ن ــتند و در بخ ــس هس ــت مجل ریاس

شــده اند. اضافــه  چنــدان  دو   کاندیداهــا 
کــه  اشــخاصی  کــرد:  اضافــه  کوچکی نــژاد 
کاندیــدای ریاســت مجلــس هســتند، چــون در 
ــود را شایســته  ــد، خ ــر بوده ان ــر و وزی ــته مدی گذش
ریاســت می داننــد. در نهایــت امیــدوارم رقابــت 
نهایــی بیــن دو نفــر صــورت بگیــرد و انتخــاب 

شایســته ای داشــته باشــیم .
منتخــب مــردم رشــت در مجلــس یازدهــم، 
تعــداد فراکســیون ها را بســیار زیــاد دانســت و 
گفــت: تعــداد فراکســیون ها از عــدد گذشــته و 
ــن  ــن چنی ــه ای ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــم چ نمی دان
آورده انــد،  هجــوم  فراکســیون ها  بــه  منتخبــان 
مختلــف  نام هــای  بــا  متعــدد  فراکســیون های 
تشــکیل شــده بــه عنــوان مثــال ســه، چهــار 
ــکیل  ــرای تش ــا ب ــع آوری امض ــال جم ــروه در ح گ

فراکســیون کارگــری هســتند.
عضــو  پیــش  مجلــس  در  مــن  افــزود:  وی 
و  بــوده ام  فرهنگیــان  و  گردشــگری  فراکســیون 
ــن  ــز در همی ــم نی ــس یازده ــم در مجل ــر می کن فک

باشــم. داشــته  حضــور  فراکســیون ها 

کوچکی نژاد: 

شاهد اتفاقات عجیبی در این دوره از مجلس هستیم

یــک نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از عملکــرد هیــات 
ــس در طــول ۴ ســال  ــی مجل ــر علن ــزاری جلســات غی رئیســه در برگ
ــه  ــم ب ــن ظل ــی بزرگتری ــر علن گذشــته گفــت کــه تعــدد جلســات غی

مجلــس دهــم بــوده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، حشــمت اهلل فاحــت پیشــه در نامــه ای بــه علــی 
ــای  ــه فایل ه ــدم ارائ ــس شــورای اســامی از ع ــی رئیــس مجل الریجان
تصویــری و صوتــی اظهــارات نماینــدگان در جلســات غیــر علنــی انتقــاد 
ــی عمــل  ــف قانون ــه وظای ــاره ب ــن ب ــدواری کــرد کــه در ای ــراز امی و اب

شــود.
متن نامه فاحت پیشه به رئیس مجلس به شرح زیر است:

احترامــا بــا توجــه بــه ایــن کــه چنــد بــار درخواســت ایــن جانــب از 
هیــات رئیســه بــرای دریافــت فایل هــای تصویــری نطق هــای شــخصی 
ــه نتیجــه نرســیده اســت مــوارد زیــر  بنــده در جلســات غیــر علنــی ب

ــم: ــرض  می کن را ع

۱- متاســفانه بســیاری از رویدادهــا و تصمیمــات موثــر چهــار ســال 
گذشــته در جلســات غیــر علنــی مطــرح شــده کــه عــدم اطــاع مــردم 
از آن در ارزیابی هــای منفــی عملکــرد مجلــس دهــم و نماینــدگان اثــر 

داشــته اســت. در ایــن شــرایط قــرار اســت تــا چــه زمانــی طبقــه بنــدی 
محرمانــه خودســاخته ایــن جلســات ادامــه داشــته باشــد.

۲- بــا توجــه بــه  ایــن کــه اجــازه انتشــار نطق هــای جلســات غیــر 
علنــی مســبوق بــه ســابق اســت توضیــح دهیــد کــه آیــا جلســات غیــر 

علنــی طبقــه بنــدی دیگــری دارد.
ــش  ــی بخ ــمت نمایندگ ــه س ــق ب ــه تعل ــل از هرگون ــده قب ۳- بن
ــده  ــوده و در آین ــش ب ــق و پژوه ــغول تحقی ــرم را مش ــده ای از عم عم
نیــز اگــر عمــری باقــی باشــد در همیــن حــوزه فعالیــت خواهــم کــرد 
ــات  ــون توســط هی ــای خــاف قان ــن برخورده ــال تاســف چنی ــا کم ب
ــه جلســات  ــوط ب ــت از اســناد مرب ــورد صیان ــا در م ــی ه رئیســه نگران
ــام  ــا اع ــل باره ــن دلی ــه همی ــد و ب ــش می ده ــی را افزای ــر علن غی
ــه  کــردم کــه تعــدد جلســات غیــر علنــی مجلــس بزرگتریــن  ظلــم ب
ــه  ــه ب ــن رابط ــی در ای ــدوارم جنابعال ــت. امی ــوده اس ــم ب ــس ده مجل

ــد. ــی خــود عمــل کنی ــه قانون وظیف

فالحت پیشه در نامه ای به الریجانی:

تعدد جلسات غیرعلنی بزرگترین ظلم به مجلس دهم بوده است

بــار  چندمیــن  بــرای  ترکیــه  جنگنده هــای 
ــر  ــرکوبی عناص ــه س ــه بهان ــر ب ــای اخی در هفته ه
ــه(  ــتان ترکی ــران کردس ــزب کارگ »پ. ک. ک« )ح

ــد.   ــاران کردن ــراق را بمب ــمال ع ــات ش ارتفاع
بــه گــزارش ایرنــا، وزارت دفــاع ترکیــه روز 
در  کــه  کــرد  اعــام  توییتــی  در  )چهارشــنبه( 
ــروه پ.ک.ک کشــته  ــار عضــو گ ــن حمــات چه ای

ند.  شــده ا
کوهســتانی  مناطــق  در  حمــات  ایــن 
ــورک« و »متینــا« در شــمال عــراق علیــه  »خاک
ــام  ــه انج ــتان ترکی ــران کردس مواضــع حــزب کارگ

ــد. ش
بــه گفتــه وزارت دفــاع ترکیــه، عملیــات نظامــی 
ــراق در  ــت در شــمال ع ــا قاطعی ــه پ. ک. ک ب علی

حــال انجــام اســت.
از ســوی دیگــر، حــزب کارگــران کردســتان 
ترکیــه دیــروز از کشــته شــدن هشــت ســرباز ایــن 
در  در کوه هــای خاکــورک  عملیاتــی  در  کشــور 
ــر داد. ــراق خب ــمال ع ــه و ش ــرق ترکی ــوب ش جن

مرکــز رســانه ای حــزب کارگــران کردســتان 
ترکیــه بــا صــدور بیانیــه ای اعــام کــرد کــه 
ــی  ــته عملیات ــنبه گذش ــروه یکش ــن گ ــای ای نیروه

ــام  ــورک انج ــه خاک ــه در منطق ــش ترکی ــه ارت علی
اســتحکامات،  تخریــب  بــه  منجــر  کــه  دادنــد 
ــرک  ــی ت ــت نظام ــدن هش ــته ش ــا و کش پناهگاه ه

ــد. ش
بــا  ارتــش ترکیــه  افــزود کــه  ایــن مرکــز 
منطقــه  از  را  بالگــرد کشــته های خــود  کمــک 
ــدام  ــه اق ــتفاده از توپخان ــا اس ــن ب ــارج و همچنی خ
بــه گلوله بــاران بی هــدف در منطقــه کــرد، امــا 
ــه  ــامت ب ــه س ــتند ب ــروه توانس ــن گ ــای ای نیروه

بازگردنــد. خــود  پایگاه هــای 
ــاد  ــک پهپ ــرنگونی ی ــن از س پ. ک. ک همچنی

ــر داد. ــزاب« خب ــه »ال ــه در منطق ــایی ترکی شناس
ــه )پ. ک. ک(  ــران کردســتان ترکی حــزب کارگ
حــدود چهــار دهــه اســت کــه بــه صــورت مســلحانه 

علیــه دولــت مرکــزی ایــن کشــور می جنگــد.
ایــن تشــکیات از ســوی دولــت ترکیــه، اتحادیــه 
اروپــا و آمریــکا بــه عنــوان گــروه تروریســتی 

ــت. ــده اس ــی ش ــناخته و معرف ش
ارتــش ترکیــه از ۲۷ مــاه مــه )۶ خــرداد( ســال 
گذشــته بــا آغــاز عملیاتــی موســوم بــه »پنچــه« در 
شــمال عــراق، بــه دنبــال پاکســازی ایــن مناطــق از 

حضــور عناصــر پ. ک. ک اســت.

فرمانـــدار تبریـــز بـــه شـــایعه تغییـــر تعـــدادی 
از فرمانـــداران و فرمانـــدار تبریـــز واکنـــش نشـــان 
داد و گفـــت: آقـــای اســـتاندار و معـــاون سیاســـی 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــتین نفرات ـــتاندار نخس اس
تغییـــرات  و  داده  نشـــان  عکس العمـــل  خبـــر 

فرمانـــداران را تکذیـــب کردنـــد. 
ــا  ــدوی بـ ــروز مهـ ــنیم، بهـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــداران  ــی از فرمانـ ــر برخـ ــایعه تغییـ ــب شـ تکذیـ
ـــاً  ـــت: اتفاق ـــار داش ـــز، اظه ـــدار تبری ـــتان و فرمان اس
ــتاندار  ــی اسـ ــاون سیاسـ ــتاندار و معـ ــای اسـ آقـ
ـــس  ـــر عک ـــن خب ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــن نفرات اولی
العمـــل نشـــان داده و تغییـــرات فرمانـــداران را 

تکذیـــب کردنـــد.
ـــانی  ـــوت، خدمت رس ـــا ق ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
در فرمانـــداری ادامـــه دارد، افـــزود: خبرهـــای 
ــدارد و  ــا نـ ــه کاری مـ ــری در روحیـ ــی تاثیـ جعلـ
ـــوز  ـــدور مج ـــی ص ـــوان متول ـــه عن ـــاد ب اداره کل ارش
ــری  ــوع را پیگیـ ــن موضـ ــری ایـ ــای خبـ پایگاه هـ

می کنـــد.
فرمانـــدار تبریـــز آمـــدن و رفتـــن را در نظـــام 
ـــت  ـــده دانس ـــه ش ـــری پذیرفت ـــور ام ـــی کش مدیریت
ــر  ــت تغییـ ــی علـ ــر جعلـ ــن خبـ ــت: در ایـ و گفـ
رســـانه ای  حاشـــیه های  را  تبریـــز  فرمانـــدار 
فرمانـــدار درج کـــرده انـــد کـــه چنیـــن چیـــزی 

وجـــود خارجـــی نـــدارد.
وی شـــکایت فرمانـــداری تبریـــز از رســـانه های 
منتقـــد یـــا دیگـــر رســـانه ها را غیـــر واقعـــی 
ــکایتی  ــچ شـ ــون هیـ ــه داد: تاکنـ ــت و ادامـ دانسـ
ــورت  ــانه ای صـ ــه رسـ ــداری علیـ ــوی فرمانـ از سـ
نگرفتـــه ولـــی بـــه دلیـــل جایـــگاه حقوقـــی 
ــتانداری  ــی را اسـ ــر جعلـ ــن خبـ ــداری، ایـ فرمانـ

ــرد. ــد کـ ــری خواهـ ــرقی پیگیـ ــان شـ آذربایجـ
مهـــدوی مـــدت زمـــان حضـــور خـــود در 

ـــداری  ـــتانداری و فرمان ـــف اس ـــئولیت های مختل مس
و... در شـــهرهای مختلـــف آذربایجـــان شـــرقی را 
ـــوان کـــرد و گفـــت: در طـــول  بیـــش از ۲۵ ســـال عن
ـــورت  ـــه ص ـــال ب ـــا ۳ س ـــم، تنه ـــال از خدمت ۲۸ س
ـــتانداری  ـــی اس ـــرکل سیاس ـــوان مدی ـــه عن ـــور ب مأم
ـــرده و  ـــه ک ـــان ادای وظیف ـــدار زنج ـــان و فرمان زنج
دوبـــاره بـــه آذربایجـــان شـــرقی بازگشـــته ام کـــه 
ــه  ــد خطـ ــه متولـ ــدارم بلکـ ــی نـ ــت زنجانـ اصالـ

آذربایجـــان هســـتم.

ــه  ــی بر اینکـ ــئوالی مبنـ ــه سـ ــخ بـ وی در پاسـ
ـــا  ـــت؟ ب ـــک اس ـــما نزدی ـــتگی ش ـــان بازنشس ـــا زم آی
اشـــاره بـــه اینکـــه ۲۸ ســـال ســـابقه حضـــور در 
مســـئولیت های مختلـــف در دولـــت را دارم، ابـــراز 
ـــگاه  ـــی و جای ـــه مـــدرک تحصیل ـــا توجـــه ب داشـــت: ب
ـــن  ـــتگی م ـــا بازنشس ـــال ت ـــوز ۷ س ـــئولیتی، هن مس

ـــت. ـــده اس ـــی مان باق
فرمانـــدار تبریـــز برگـــزاری انتخابـــات مجلـــس 
یازدهـــم ســـالم و امانتدارانـــه در تبریـــز را مـــورد 
اشـــاره قـــرار داد و گفـــت: ســـامت کامـــل ایـــن 
ـــدگان منتخـــب  ـــات موجـــب خرســـندی نماین انتخاب
ـــه  ـــه امانتداران ـــود چراک ـــده ب ـــا ش ـــایر کاندیداه و س

از آرای مـــردم صیانـــت کردیـــم.
ــش  ــار آتـ ــه در مهـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــوه  ـــزش ک ـــه، ری ـــیل، زلزل ـــز، س ـــازار تبری ـــوزی ب س
ـــز رخ داد  ـــران در تبری ـــت بح ـــی مدیری ـــه خوب و... ب
ـــی هـــم همـــواره در دوران  ـــای نظارت ـــزود: نهاده و اف
ـــد و  ـــرده ان ـــزارش نک ـــکلی گ ـــده، مش ـــئولیت بن مس
ـــت  ـــرد مثب ـــل عملک ـــه دلی ـــم ب ـــدد ه ـــوارد متع در م
ـــی را  ـــر آمدن ـــوع ه ـــا در مجم ـــده ایم ام ـــویق ش تش
ـــر  ـــن ام ـــور ای ـــام اداری کش ـــت و در نظ ـــی اس رفتن
ـــته  ـــتاندار گذاش ـــده اس ـــر عه ـــه ب ـــت ک ـــی اس طبیع
ـــری  ـــی خب ـــت ول ـــر اس ـــم گی ـــان تصمی ـــده و ایش ش

ـــدارد. ـــود ن ـــدار وج ـــر فرمان ـــه تغیی در زمین

جنگنده های ترکیه شمال عراق را بمباران کردند

واکنش فرماندار تبریز به شایعه تغییر خود و تعدادی از فرمانداران 

رئیس کمیسیون اقتصادی:
مجلس دهم 2 گام بزرگ در زمینه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برداشت

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس مــی گویــد 
نماینــدگان بــرای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز شــب 

و روز کار کردنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، الیــاس حضرتــی 
بــا اشــاره بــه اقدامــات کمیســیون اقتصــادی و 
ــا قاچــاق کاال و ارز، گفــت:  مجلــس بــرای مبــارزه ب
کمیســیون اقتصــادی قانــون کامــل و جامعــی 
ــرد،  ــم ک ــا قاچــاق کاال و ارز تنظی ــارزه ب ــاره مب درب
ــس  ــرا در مجل ــه اخی ــاده دارد ک ــون ۵۷ م ــن قان ای

ــید. ــب رس ــه تصوی ب
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــرای  اسامشــهر و پردیــس در مجلــس ادامــه داد: ب
تنظیــم ایــن قانــون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق، 
ــه کار  ــا ب ــادی پ ــی و اقتص ــای امنیتی،قضای نهاده
بودنــد و زمــان بســیاری گذاشــته شــد تــا در نهایــت 

ــود. ــب ش ــی تصوی ــع و کامل ــون جام قان
وی بیــان داشــت: کمیســیون تحقیــق و تفحــص 
ــه  ــف را تهی ــای مختل ــت ه ــاق کاال در دول از قاچ
ــل و  ــته تکمی ــال گذش ــن س ــردو بهم ــم ک و تنظی
ــه  ــا توجــه ب ــس داد، ب ــات رئیســه مجل ــل هی تحوی
ترافیــک لوایــح، طــرح هــا و گــزارش هــا در صحــن، 
در آخریــن جلســه علنــی ایــن هفتــه گــزارش 
ــیدگی  ــرای رس ــه ب ــوه قضایی ــه ق ــد و ب ــت ش قرائ

ارســال شــد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــس مب ــرد: مجل ــد ک اســامی تاکی
کاال و ارز را پشــت گــوش ننداخــت، مجلــس و 
ــاندن  ــه رس ــه نتیج ــرای ب ــبانه روز ب ــدگان ش نماین
ــد. ــص کار کردن ــق و تفح ــزارش تحقی ــون و گ قان

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

مسئول به کما رفتن برجام،
 »اروپا « است

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی تاکیــد 
ــا  ــا اســت ام ــه کم ــام رو ب ــت برج ــه وضعی ــرد ک ک
ــز  ــا نی ــام در کم ــی از برج ــد حت ــی توان ــران م ای

ــد.  ــتی بکن ــتفاده درس اس
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمدمهـــدی 
ــا  ــه اروپایی هـ ــن کـ ــاد از ایـ ــا انتقـ ــدی بـ برومنـ
ـــت:  ـــد، گف ـــال نکردن ـــز فع ـــتکس را نی ـــی اینس حت
ـــن برجـــام اســـت چـــرا  ـــا رفت ـــه کم ـــا مســـئول ب اروپ
ـــروج  ـــت خ ـــود نتوانس ـــدات خ ـــاف تعه ـــر خ ـــه ب ک
ــد و در  ــت کنـ ــق را مدیریـ ــن توافـ ــکا از ایـ آمریـ
ـــا  ـــت ام ـــا اس ـــه کم ـــام رو ب ـــت برج ـــوع وضعی مجم
ـــز  ـــا نی ـــام در کم ـــی از برج ـــد حت ـــی توان ـــران م ای

اســـتفاده درســـتی بکنـــد.
ـــان  ـــا بی ـــس  ب ـــت در مجل ـــردم مرودش ـــده م نماین
ــود  ــأ نبـ ــتند خـ ــا نتوانسـ ــی هـ ــه اروپایـ ــن کـ ایـ
آمریـــکا را در برجـــام پـــر کننـــد، افـــزود: ایـــران بـــا 
ظرفیت هـــای  از  بخشـــی  متوازن کننـــده،  گام   ۵
ازدســـت رفته را احیـــا کـــرده و موقعیـــت و شـــرایط 
بـــرای چانه زنی هـــای احتمالـــی را بـــرای خـــود 

ــم آورده اســـت. فراهـ
از برجــام خــروج  :مــا هنــوز  ادامــه داد  وی 
ــته  ــه داش ــئله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــم و بای نکرده ای
ــه ای اســت  ــد برجــام به گون ــی فراین باشــیم، از طرف
کــه می تــوان تــا ۲۰۲۳ همچنــان گام هــای کاهــش 
تعهــدات دیگــری برداشــت البتــه ایــن گام هــا بایــد 

ــا تحکــم کافــی باشــد. ب
ـــا   ـــد اروپ ـــر چن ـــه ه ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــدی ب برومن
ـــران  ـــدرت ای ـــوذ و ق ـــازی نف ـــت محدودس از سیاس
در خاورمیانـــه حمایـــت می کنـــد، امـــا عاقـــه ای 
ـــدارد،  ـــه ن ـــش در منطق ـــری و تن ـــاد درگی ـــه ایج ب
ــال سیاســـت تضعیـــف نقـــش  ــا در قبـ گفت:اروپـ

ـــت. ـــنگتن اس ـــگام واش ـــه هم ـــران در منطق ای
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
خاطــر نشــان کــرد: اروپــا تــاش می کنــد در 
سیاســت  خــود در میانــه  تهــران و واشــنگتن 
رویکــرد همــکاری متــوازن را در پیــش بگیــرد 
ــچ  ــنگتن از هی ــا واش ــگام ب ــال هم ــن ح ــا در عی ام
تاشــی بــرای محــدود نگــه داشــتن ایــران فروگــذار 

ــرد. ــد ک نخواهن

قاضی زاده در نشست فراکسیون کارگری:
نشست ها باید باعث شود که صدای 

مردم در مجلس جاری شود

نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس در نخســتین 
نشســت هــم اندیشــی فراکســیون کارگــری مجلــس 
یازدهــم، گفــت: بایــد ایــن نشســت هــا ســبب شــود 
ــاری  ــاری و س ــس ج ــردم در مجل ــدای م ــه ص ک
ــه  ــی خان ــای واقع ــه معن ــت ب ــه مل ــه خان ــود ک ش

مــردم باشــد.
قاضــی زاده  امیرحســین  مهــر،  گــزارش  بــه 
نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس و عضــو هئیــت 
ریســه مجلــس در نخســتین نشســت هــم اندیشــی 
فراکســیون کارگــری مجلــس یازدهــم اظهار داشــت: 
مــا بــه چنیــن نشســت هایــی نیازمندیــم. بــه 
ــادل  ــا تب ــم ت ــده نیازمندی ــس آین جلســاتی در مجل
نظــر صــورت و همــت جمعــی بــرای یــک موضــوع 

ــرد. ــکل بگی ــاص ش خ
وی افــزود: ممکــن اســت در جلســات بعــد 
و  بشــنوند  دعــوت  دولتــی  مربوطــه  مســئوالن 
مســئله را دنبــال کننــد و جلســه اســتماع مشــترک 

ــد. ــه یاب ادام
نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــدای  ــه ص ــود ک ــبب ش ــا س ــت ه ــن نشس ــد ای بای
مــردم در مجلــس جــاری و ســاری شــود کــه خانــه 

ــه مــردم باشــد. ــه معنــای واقعــی خان ملــت ب

محمود صادقی با اشاره به سابقه تبادل 
زندانیان ایران و آمریکا:

تبادل زندانیان پیام خوبی را در شرایط 
شیوع کرونا به جهانیان می دهد

عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس بـــا اشـــاره 
ـــادل  ـــرای تب ـــران ب ـــت ای ـــی دول ـــام آمادگ ـــه اع ب
ــن  ــات ضمـ ــوع اقدامـ ــن نـ ــت: ایـ ــان، گفـ زندانیـ
خنثـــی کـــردن توطئـــه دشـــمنان، اقتـــدار نظـــام 
جمهـــوری اســـامی را بـــه نمایـــش می گـــذارد و 
پیـــام خوبـــی را در شـــرایط کرونـــا بـــه جهانیـــان 

می دهـــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــود صادقــی 
درخصــوص تبــادل زندانیــان بیــن ایــران و آمریــکا، 
گفــت: ایــن نــوع اقدامــات مســبوق بــه ســابقه اســت 
ــت  ــگاه تربی ــاتید دانش ــی از اس ــن یک ــش از ای و پی
ــد و  ــود، آزاد ش ــی ب ــکا زندان ــه در آمری ــدرس ک م
ــی را آزاد  ــی آمریکای ــا یــک زندان ــران هــم متقاب ای

ــرد. ک
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
ــکا  ــران و آمری ــح کــرد: جمهــوری اســامی ای تصری
ــا از  ــد ام ــم ندارن ــا ه ــاط رســمی و مســتقیم ب ارتب
ــوئیس( و  ــران )س ــع ای ــظ مناف ــر حاف ــق دفت طری
ــود  ــره وج ــان و مذاک ــادل زندانی ــکان تب ــکا ام آمری

دارد.
وی افــزود: در مــدت اخیــر قــوه قضاییــه نیــز در 
ــا  ــرایط کرون ــان در ش ــه زندانی ــی ب ــای مرخص اعط
اقــدام انســانی را رقــم زد. در چارچــوب همیــن 
اقــدام انســانی بــه برخــی از زندانیــان خارجــی 
هــم مرخصــی داده شــد. ایــن اقــدام ضمــن خنثــی 
ــوری  ــام جمه ــدار نظ ــمنان اقت ــه دش ــردن توطئ ک

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــامی را ب اس
صادقــی معتقــد اســت: تبــادل زندانیــان بیــن دو 
ــی را در  ــام خوب ــاالت متحــده پی ــران و ای کشــور ای
ــرده،  ــدا ک ــا شــیوع پی ــروس کرون ــه وی شــرایطی ک

بــه جهانیــان مــی دهــد.
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــی اســت ک ــان اقدام ــادل زندانی ــرد: تب ــد ک تاکی
اراده و اهتمــام دو کشــور را نیــاز دارد بنابرایــن 
ایــران و آمریــکا بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه 
از طریــق دفتــر حفــظ منافــع ملــی دو کشــور 
و رعایــت حــال زندانیــان بایــد ایــن تصمیــم را 

ــد. ــی کنن اجرای

شائبه های متعددی 
درباره دست بردن در مصوبات 

مجلس دهم وجود دارد 

نماینـــده تبریـــز در مجلـــس گفـــت: در طـــول 
مجلـــس دهـــم شـــائبه هایی در مـــورد تغییـــر 
ـــی در  ـــا حت ـــت و م ـــود داش ـــس وج ـــات مجل مصوب
ـــوع  ـــن موض ـــم ای ـــس ه ـــی کار مجل ـــای پایان هفته ه

را شـــاهد بودیـــم. 
بـــه گـــزارش فـــارس، احمـــد علیرضـــا بیگـــی 
نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس شـــورای 
مصوبـــه  تغییـــر  بـــه  اشـــاره  بـــا  اســـامی، 
ـــال  ـــه س ـــورد الیحـــه بودج ـــق در م کمیســـیون تلفی
ــان  ــورای نگهبـ ــه شـ ــال بـ ــگام ارسـ ــه هنـ ۹۹ بـ
ــاد  ــوگند یـ ــس سـ ــه مجلـ ــأت رئیسـ ــت: هیـ گفـ
ـــد  ـــد و بای ـــاع کن ـــدگان دف ـــه از حـــق نماین ـــرده ک ک
ایـــن وظیفـــه قانونـــی خـــود را           بـــه طـــور دقیـــق 

انجـــام دهـــد.
نیســـت  بـــاری  اولیـــن  ایـــن  افـــزود:  وی 
ــرح  ــس مطـ ــات مجلـ ــر مصوبـ ــث تغییـ ــه بحـ کـ
می شـــود و ایـــن شـــائبه در مـــوارد دیگـــری هـــم 

ــت. ــته اسـ ــود داشـ ــن وجـ ــش از ایـ پیـ
ــورای  ــز در مجلـــس شـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
اســـامی اظهـــار داشـــت: متأســـفانه در روزهـــای 
پایانـــی مجلـــس هـــم ناکامی هـــا و عملکـــرد 
ناصحیـــح مجلـــس دهـــم پایـــان نمی یابـــد و مـــا 
شـــاهد تکـــرار رفتارهـــای اشـــتباه و ناصحیـــح در 

ایـــن مجلـــس هســـتیم.
ـــی  ـــرد: در حال ـــان ک ـــی خاطرنش ـــا بیگ علیرض
نوبـــت  در  استفســـاریه ها  از  بســـیاری  کـــه 
بررســـی اســـت کـــه تعییـــن تکلیـــف هـــر 
ــد،  ــل می کنـ ــردم حـ ــکلی را           از مـ ــدام مشـ کـ
ـــوع  ـــا موض ـــات و ی ـــون انتخاب ـــاح قان ـــرح اص ط
معرفـــی حقوقدانـــان شـــورای نگهبـــان مطـــرح 

. د می شـــو
وی در پایـــان گفـــت: کســـانی کـــه طـــرح 
اصـــاح قانـــون انتخابـــات را           در روزهـــای پایانـــی 
مجلـــس مطـــرح کرده انـــد، یـــا بـــه دنبـــال مبـــرا 
ـــن  ـــال گرفت ـــه دنب ـــا ب ـــتند و ی ـــود هس ـــردن خ ک
ـــی  ـــورد معرف ـــا در م ـــان و ی ـــورای نگهب ـــام از ش انتق
حقوقدانـــان شـــورای نگهبـــان بایـــد بگویـــم کـــه 
ــرای بررســـی در صحـــن  ــر از آن بـ ــوارد مهم تـ مـ

وجـــود دارد.

ـــی  ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی کمیس
روز  جلســـه  در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
ـــه  ـــی مقابل ـــرح دو فوریت ـــت، ط ـــنبه۲۷ اردیبهش ش
ـــه  ـــتی علی ـــم صهیونیس ـــه رژی ـــات خصمان ـــا اقدام ب
ــی را  ــن المللـ ــه ای و بیـ ــت منطقـ ــح و امنیـ صلـ

ــد.  ــدی می کنـ ــع بنـ جمـ
ـــا  ـــو ب ـــت وگ ـــرودی« در گف ـــی خوش ـــی نجف »عل
ـــیون  ـــروز کمیس ـــتور کار ام ـــریح دس ـــا تش ـــا، ب ایرن
امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 

ــه  ــروز بـ ــت امـ ــت: نشسـ ــامی گفـ ــورای اسـ شـ
بررســـی طـــرح مقابلـــه بـــا رژیـــم صهیونیســـتی 
المللـــی  علیـــه امنیـــت منطقـــه ای و بیـــن 
ـــته  ـــت آن روز گذش ـــه دو فوری اختصـــاص داشـــت ک
ـــه  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــن علن در صح

تصویـــب رســـید.
ــورای  ــس شـ ــل در مجلـ ــردم بابـ ــده مـ نماینـ
ــاده ای،  ــرح ۱۴ مـ ــن طـ ــه داد: ایـ ــامی ادامـ اسـ
طبـــق قانـــون آیین نامـــه داخلـــی مجلـــس در 

ـــت  ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــتور کار کمیس دس
خارجـــی قـــرار گرفتـــه و ایـــن کمیســـون بایـــد 
ــرات  ــیدگی و نظـ ــه آن رسـ ــرف ۳ روز کاری بـ ظـ
ــی  ــرای بررسـ ــپس بـ ــد. سـ ــال کنـ ــود را اعمـ خـ
ــه صحـــن علنـــی  ــرح، بـ ــات طـ ــات و جزییـ کلیـ
مجلـــس مـــی رود. شـــنبه آینـــده در کمیســـیون 
ـــزار  ـــور برگ ـــن منظ ـــه همی ـــدی ب ـــع بن نشســـت جم

می شـــود.
ــور  ــه حضـ ــاره بـ ــا اشـ ــرودی بـ ــی خوشـ نجفـ

ـــر  ـــه وزی ـــف از جمل ـــتگاه های مختل ـــدگان دس نماین
ورزش و جوانـــان در نشســـت امـــروز کمیســـیون 
ـــا  ـــه داد: ب ـــی ادام ـــت خارج ـــی وسیاس ـــت مل امنی
ـــرح  ـــواد در ط ـــی م ـــات برخ ـــار و ابهام ـــه آث ـــه ب توج
ـــم صهیونیســـتی،  ـــه رژی ـــات خصمان ـــا اقدام ـــه ب مقابل
کمیســـیون تخصصـــی امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ـــپس  ـــد و س ـــتر رص ـــا را بیش ـــن بحث ه ـــی ای خارج
بـــرای بررســـی کلیـــات و جزییـــات طـــرح،  آن را 

بـــه صحـــن علنـــی مجلـــس می فرســـتد.

شنبه هفته  آینده؛

کمیسیون امنیت ملی طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را جمع بندی می کند
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پزشکیان تشریح کرد:

راهکارهای جبران کسری بودجه؛ 
از مولدسازی دارایی های دولت تا 

کاهش هزینه ها

اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس  نایــب 
ــای  ــه ه ــش هزین ــت و کاه ــی دول ــازی دارای مولدس
مصرفــی ادارات را از جملــه راهکارهــای جبــران 

کســری بودجــه برشــمرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، مســعود پزشــکیان نایــب 
ــری  ــاره کس ــامی درب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
بودجــه، گفــت: اگرچــه هنــوز وضعیــت بودجــه 
شــفاف نیســت امــا کســری بودجــه در ســال جــاری 
قطعــی خواهــد بــود، بایــد بــا راهکارهــای مناســب به 
ــا وضعیــت بودجــه  دنبــال تطبیــق شــرایط کشــور ب

بــود.
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی مولدســازی دارایــی هــای 
دولــت را یکــی از راهکارهــای جبــران کســری بودجه 
دانســت و افــزود: بایــد از هزینه هــای کشــور کاســت 
تــا بتــوان بخشــی از کمبــود منابــع را جبــران کــرد، 
ــه  ــود صرف ــای خ ــه ه ــی ادارات در هزین ــر تمام اگ
ــکات را  ــیاری از مش ــوان بس ــی ت ــد م ــی کنن جوی

برطــرف کــرد.
از  حمایــت  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تولیدگننــدگان، اظهــار کــرد: بایــد عــاوه بــر تقویــت 
فعــاالن اقتصــادی، بنــگاه هــای علمــی و کارشناســی 
و واحدهــای تولیــدی، هزینــه هــای دولــت را کاهــش 

ــود. ــور ب ــای کش ــوی نیازه ــوان جوابگ ــا بت داد ت
ــاره  ــورای اســامی درب ــس ش ــس مجل ــب رئی نای
ــا  ــت ب ــه دول ــر اینک ــی ب ــار مبن ــی اخب ــار برخ انتش
ــا را در  ــاری دارایی ه ــای ج ــن هزینه ه ــدف تامی ه
ــد اســت،  ــه داد: بعی ــد، ادام ــی کن ــورس عرضــه م ب
ــه ای  ــه گون ــرا در حــال حاضــر ســاختار کشــور ب زی
ــی  ــد، نقدینگ ــی دهن ــح م ــردم ترجی ــه م ــت ک اس
خــود را در  بــورس ســرمایه گــذاری کننــد، زیــرا بــه 

ــی اســت. ــازار مطمئن ــورس ب ــا ب ــم آنه زع

کریمی مطرح کرد:
رونق صادرات با هدایت نقدینگی 

سرگردان در جامعه به سمت بورس انرژی

ــد:  ــس می گوی ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اگــر بخشــی از ایــن نقدینگــی ســرگردان در کشــور 
بــه ســمت ســرمایه گذاری در بــورس انــرژی هدایــت 
ــد داشــت و  ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــار خوب ــود آث ش
ــرق، فرآورده هــای نفتــی  ــه صــادرات ب ــن مهــم ب ای

ــود.  ــر می ش و گاز منج
ــی  ــر کریم ــی اکب ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بــا اشــاره بــه وضعیــت صنعــت نفــت و پتروشــیمی 
ــد در  ــورس بای ــه ب ــت: اگرچ ــرمایه، گف ــازار س در ب
ــی  ــای نفت ــام و فرآورده ه ــت خ ــروش نف ــه ف زمین
فعــال باشــد و بخــش قابــل توجهــی از فــروش 
ــا  ــم ب ــن مه ــا ای ــرد ام ــرژی صــورت گی ــال ان از کان
تشــدید تحریم هــا و کاهــش مصــرف و قیمــت 
ــال شــدن  ــرای فع همــراه شــد و در نتیجــه فضــا ب

ــت. ــب اس ــرژی نامناس ــورس ان ب
نماینــده مــردم اراک، کمیجــان و خنــداب در 
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: عرضــه در 
بــورس بــه غیــر از نفــت خــام، شــامل فرآورده هــای 
ــی از  ــوان بخش ــع می ت ــود درواق ــز می ش ــی نی نفت
ــورس  ــق ب ــی را از طری ــای نفت ــادرات فرآورده ه ص

ــام داد. ــرژی انج ان
وی تحریم هــا، کاهــش مصــرف و کاهــش قیمــت 
ــرژی  ــورس ان ــق ب ــدم رون ــی ع ــت اصل ــه عل را س
ــه  ــی ب ــرکتی نفت ــهام های ش ــت: س ــمرد و گف برش
همیــن دلیــل رشــدی را در بــورس شــاهد نیســتند.

کریمــی علــت دیگــر وضعیــت نــه چنــدان 
مســاعد نفــت و پتروشــیمی در بــازار بــورس را 
دولتــی بــودن ایــن شــرکت ها عنــوان کــرد و 
ــتفاد از  ــدم اس ــل ع ــه دلی ــن شــرکت ها ب ــت: ای گف

تکنولــوژی روز ســود باالیــی ندارنــد.
ایــن نماینــده مجلــس اظهــار کــرد: در پــی ســیر 
ــادی رو  ــای اقتص ــا، فعالیت ه ــاری کرون ــی بیم نزول
بــه افزایــش اســت و برخــی صنایــع تــا حــدودی در 
ــری  ــر گی ــن از س ــده اند، همچنی ــال ش ــور فع کش
فعالیت هــا در چیــن و برخــی از کشــورها بــه رشــد 
ــک  ــده کم ــیمی در آین ــی و پتروش ــهام های نفت س

می کنــد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اســامی بیــان کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه 
نقدینگــی بســیار گســترده موجــود در جامعــه اگــر 
بخشــی از ایــن نقدینگــی بــه ســمت ســرمایه گذاری 
ــی  ــار خوب ــود آث ــوق داده ش ــرژی س ــورس ان در ب
ــرق،  ــادرات ب ــه ص ــم ب ــن مه ــال دارد ای ــه دنب را ب
و  می شــود  منجــر  گاز  و  نفتــی  فرآورده هــای 

می توانــد انــواع فرآورده هــا را در بــر گیــرد.

ــدازی  ــی از راه ان ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
پنجــره واحــد الکترونیــک و دادگاه هــای ویــژه 

اقتصــادی خبــر داد. 
ــگاران جــوان، فرهــاد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
در  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  دژپســند 
ــت  ــو ی دول ــت و گ نخســتین نشســت شــورای گف
ــکاری  ــت: راه ــال ۹۹ گف ــی در س ــش خصوص و بخ
ــل از  ــت ارز حاص ــرای بازگش ــب ب ــی و مناس اجرای
صــادرات می توانــد در شــورای گفــت و گــو مطــرح 

ــود. ــی ش ــدی آن ط ــل بع و مراح
ــش  ــت و بخ ــکاری دول ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
ــد و  ــش روی تولی ــکات پی ــع مش ــی در رف خصوص
ــاس  ــر اس ــته ب ــال گذش ــت: س ــور گف ــارت کش تج
خصوصــی  بخــش  ســوی  از  کــه  دغدغه هایــی 
مطــرح شــد حــدود ۳۵ درصــد ارزش پایــه کاالهــای 

ــم. ــاح کردی ــی را اص صادرات

تبــادل اطاعــات بیــن دولــت و بخــش خصوصــی 
در شــورای گفــت و گــو 

محــل  را  گــو  و  گفــت  شــورای  دژپســند، 
ــت و  ــن دول ــات بی ــادل اطاع ــرای تب ــبی ب مناس
ــزود: شــورای  ــرد و اف ــف ک بخــش خصوصــی توصی
ــرار باشــد. ضــرورت  ــد همــواره برق ــو بای گفــت و گ
ــژه در دوران شــیوع  ــه وی ــن جلســات ب برگــزاری ای
کرونــا باالســت، زیــرا اثرگــذاری مثبتــی روی وضــع 
اقتصــاد کشــور دارد. اقتصــاد ایــران پیــش از کرونــا 
ــود و  ــا محدودیت هــای ناشــی از تحریــم مواجــه ب ب

ــا ابعــاد جدیــدی از مســائل مواجــه اســت. امــروز ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــو ب ــت و گ ــورای گف ــس ش رئی
ــس  ــد از پ ــران نمی توان ــد ای ــد بودن ــیاری معتق بس
ــه  ــد، اضاف ــا برآی ــم و کرون مشــکات ناشــی از تحری
ــر از  ــی بهت ــران خیل ــع ای ــبختانه وض ــرد: خوش ک
ــکاران  ــداد بی ــه تصــور می شــد. از نظــر تع آنچــه ک
ناشــی از کرونــا در مقایســه بــا دیگــر کشــورها وضــع 
ــن فرآینــد  ــه طــور حتــم ای ــم البتــه ب بهتــری داری
مقطعــی نبــوده و بایــد مراقــب بــود کــه از ایــن پــس 

ــویم. ــه نش ــل مواج ــکات غیرقابل ح ــا مش ب
ــه  ــی شــدن تفاهمــات اولی ــر اقتصــاد از نهای وزی
و  الکترونیــک  واحــد  پنجــره  راه انــدازی  بــرای 
دادگاه هــای ویــژه اقتصــادی خبــر داد و گفــت: 
موضــوع دادگاه ویــژه اقتصــادی کــه مــورد اســتقبال 

ــت  ــان اردیبهش ــا پای ــت ت ــز هس ــه نی ــوه قضائی ق
می شــود. نهایــی 

ــور  ــازمان ام ــرر س ــای مک ــند از پیگیری ه دژپس
مالیاتــی در مــورد کــد اقتصــادی، روان ســازی رونــد 
شــروع کســب وکار و ابــاغ بخشــنامه جدیــد از 
شــنبه گذشــته خبــر داد و تأکیــد کــرد: بــا اجرایــی 
ــن بخشــنامه شــاخص شــروع کســب وکار  شــدن ای
بــه میــزان ۴۸ رتبــه و شــاخص کل نیــز بــه میــزان 

ــد. ــدا می کن ــا پی ــه ارتق ۱۲ رتب

عرضه سهام در بازار سرمایه مستمر باشد
وی بــه شــرایط مناســب بــازار ســرمایه و بســیج 
ــاره و  ــز اش ــش نی ــن بخ ــت در ای ــت و حاکمی دول
ــه  ــم ک ــل کنی ــه ای عم ــد به گون ــرد: بای ــح ک تصری

عرضــه ســهام در بــازار ســرمایه بــه صــورت مســتمر 
باشــد البتــه آزادســازی ســهام عدالــت نیــز ظرفیــت 

ــی شــد. ــی اســت کــه اجرای خوب
رئیــس شــورای گفــت و گــو از جلســه ای بــا ۳۰ 
تــا ۴۰ شــرکت خصوصــی بــزرگ خبــر داد و افــزود: 
از ایــن شــرکت ها خواســتیم کــه بــرای تأمیــن 
ــازار ســرمایه ســوق پیــدا  ــه ســمت ب ــی خــود ب مال
ــش  ــاد بخ ــورد اعتم ــد م ــازار می توان ــن ب ــد. ای کنن
خصوصــی و شــرکت های بــزرگ باشــد. امــروز 
ــر فشــار هســتند،  ــه شــدت زی ــای کشــور ب بانک ه
ــزان  ــا از می ــی آن ه ــهیات اعطای ــزان تس ــرا می زی

اســت. باالتــر  ســپرده گذاری ها 
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ــز  ــران نی ــاق ای ــس ات ــافعی، رئی ــین ش غامحس
ــه  ــت ب ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس در ای
ــدگان  ــر صادرکنن ــروز ب ــه ام ــی ک ــواع هزینه های ان
تحمیــل می شــود، بی توجــه اســت گفــت: اگــر 
ــادر اســت ارز حاصــل از صــادرات  بانــک مرکــزی ق
ــه  ــم ک ــنهاد می کنی ــد پیش ــور برگردان ــه کش را ب
ــک  ــه بان ــور ب ــارج از کش ــدگان ارز را خ صادرکنن
بــرای  مرکــزی تحویــل دهنــد و خــود آن هــا 

ــد. ــدام کنن ــت ارز اق بازگش
ــت:  ــان گف ــو در پای ــت و گ ــورای گف ــر ش دبی
ــرار  ــر ق ــرا اگ ــد، زی ــا را ببین ــد واقعیت ه ــت بای دول
ــد در طــول  باشــد صادرکننــده ارز خــود را برنگردان
ســالیان گذشــته بایــد کل ســرمایه کشــور از ایــران 
خــارج شــده بــود. از ایــن رو نگرانی هــای ایــن 
ــه  ــور لطم ــادرات کش ــع ص ــه وض ــط ب ــی فق چنین

می کنــد. وارد 

دژپسند:

دادگاه ویژه اقتصادی راه اندازی می شود

ــهمیه  ــروش س ــوع ف ــا موض ــده ب ــر ش ــر منتش ــه خب ــش ب در واکن
ســوخت در پمــپ بنزین هــا، شــرکت پخــش فرآورد ه هــای نفتــی 

ــه داد.  ــی ارائ ــور توضیحات کش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، کرامــت ویــس کرمــی مدیــر 
ــه  ــش ب ــور در واکن ــی کش ــای نفت ــش فرآورد ه ه ــرکت پخ ــل ش عام
خبــر منتشــر شــده در باشــگاه خبرنــگاران جــوان مبنــی بــر »ماجــرای 
ــاط  ــت؟« در ارتب ــا چیس ــپ بنزین ه ــوخت در پم ــهمیه س ــروش س ف
تلفنــی بــا شــبکه خبــر گفــت: مــا در جایگاه هــای عرضــه ســوخت بــه 
دو روش، یکــی بــا اســتفاده از کارت هــای هوشــمند ســوخت شــخصی 
مالــک خــودرو و دیگــری از طریــق کارت ســوختی کــه از ســوی 
ــوخت  ــای س ــی در جایگاه ه ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ش

ــم. ــام می دهی ــوختگیری را انج ــد س ــرار دارن ق
ویــس کرمــی تصریــح کــرد: در کارتــی کــه در اختیــار جایــگاه داران 

اســت، روزانــه ۱۰ هــزار لیتــر بنزیــن آزاد شــارژ می شــود.
ــا  ــن نداشــت و ی ــی ســهمیه  بنزی ــک خودروی او ادامــه داد: اگــر مال
ــا کارت  ــد ب کارت ســوخت خــودروی خــود را همــراه نداشــت، می توان

ــای  ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــوی ش ــه از س ــگاه  ک ــود در جای آزاد موج
نفتــی در اختیــار جایــگاه دار قــرار گرفتــه اســت اقــدام بــه ســوختگیری 

کنــد.
ــه  ــور اضاف ــی کش ــای نفت ــش فرآورد ه ه ــرکت پخ ــل ش ــر عام مدی
کــرد: اگــر کارتــی بــه غیــر از کارت شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی 
در دســت متصــدی جایــگاه ســوخت باشــد تخلــف محســوب می شــود 

ــود. ــورد می ش ــا او برخ ــش ب ــرکت پخ ــتورالعمل های ش ــق دس و طب
ویــس کرمــی افــزود: جایــگاه داران موظــف هســتند فقــط بــا کارتــی 
ــان  ــار آن ــی در اختی ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــوی ش ــه از س ک
ــف  ــورت تخل ــن ص ــر ای ــد در غی ــوختگیری کنن ــه س ــدام ب ــت اق اس

ــه اســت. صــورت گرفت
ــه  ــوخت مواج ــای س ــی در جایگاه ه ــا تخلف ــردم ب ــر م ــت: اگ او گف
شــدند می تواننــد بــا شــماره ۰۹۶۲۷ تمــاس بگیرنــد و شــکایت خــود 
را ثبــت کننــد، همچنیــن بازرســان شــرکت پخــش فرآورده هــای 
نفتــی بــه طــور ســرزده بــه جایگاه هــا مراجعــه می کننــد و اگــر شــاهد 

ــد. ــزارش می کنن ــند آن را گ ــی باش تخلف

مدیــر عامــل شــرکت پخــش فرآورد  ه هــای نفتــی کشــور در پایــان 
اظهــار کــرد: اگــر تخلفــی از ســوی بازرســان و مــردم گــزارش شــود، 
ــی  ــود، ول ــدی می ش ــه نق ــگاه دار جریم ــوخت و جای ــب کارت س صاح
میــزان جریمــه جایــگاه دار نســبت بــه میــزان عرضــه ســوخت اعمــال 

می شــود.

ــورای  ــس ش ــران مجل ــیون عم ــه کمیس ــات رییس ــو هی ــک عض ی
ــال  ــار س ــول چه ــس در ط ــدگان مجل ــرد: نماین ــد ک ــامی تاکی اس
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــال کردن ــودرو را دنب ــت خ ــانات قیم ــته نوس گذش
ــه نشــده اســت.  ــر ارائ ــان ام ــده ای از ســوی متولی توضیحــات قانع کنن

بـــه گـــزارش ایســـنا، علیـــم یارمحمـــدی، دربـــاره ضـــرورت ورود 
دســـتگاه های نظارتـــی بـــرای کنتـــرل قیمـــت خـــودرو بیـــان کـــرد: 
ـــت  ـــش قیم ـــاهد افزای ـــار ش ـــن ب ـــته چندی ـــال گذش ـــار س ـــول چه در ط
خـــودرو بودیـــم و نماینـــدگان در کمیســـیون صنایـــع کـــه حیطـــه 
ــتگاه های  ــار از دسـ ــن بـ ــت چندیـ ــوع اسـ ــن موضـ ــی ایـ تخصصـ
ـــه  ـــات گرفت ـــا تصمیم ـــتند. ام ـــح خواس ـــرده و توضی ـــوت ک ـــی دع متول
شـــده و گزارش هـــای ارائـــه شـــده نتیجـــه مطلوبـــی را بـــه دنبـــال 

نداشـــته اســـت.
وی در ادامــه اظهارکــرد: مــا در کشــور شــاهد افزایــش قیمت هــا در 
ــک روز در  ــازار خــودرو، ی ــک روز در ب ــف هســتیم. ی ــای مختل حوزه ه
ــت و  ــه نظــر می رســد دول ــازار مســکن. ب ــازار ارز و روزی دیگــر در ب ب
دســتگاه های نظارتــی بایــد بــه طــور جدی تــری بــه ایــن موضــوع وارد 
ــواره  ــار ســال هم ــن چه ــی در طــول ای ــد نظارت ــس از بع شــوند. مجل
ــز دیگــری  ــده چی ــع کنن ــا جــز پاســخ های غیرقان ــوده ام ــه ب در صحن

ــم. ــه می بینی ــط را در جامع ــات غل ــاب تصمیم نشــنیده اســت و بازت

نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــیونی تخصص ــه کمیس ــع ک ــیون صنای کمیس
ــا در  ــرده اســت. ام ــوت ک ــا از مســئوالن دع ــن موضــوع اســت باره ای
ــد جلســه  ــن چن ــی حاصــل نشــده اســت. در ای ــت نتیجــه مطلوب نهای
باقی مانــده از مجلــس شــورای اســامی نیــز عمــا کمیســیون ها دیگــر 
برنامــه ای ندارنــد کــه مجــددا ایــن موضــوع در دســتور قــرار گیــرد، امــا 
ــی  ــد. بخش های ــدی باش ــس بع ــای مجل ــی از اولویت ه ــد یک می توان
ــه  ــد ب ــه بای ــوه قضایی ــوان محاســبات و ق ــر ســازمان بازرســی، دی نظی

ــد. ــات چشم پوشــی نکنن ــر روی تخلف ــرده و ب ــن موضــوع ورود ک ای
ــا  ــی ب ــای نظارت ــه بخش ه ــرد: هم ــد ک ــان تاکی ــدی در پای یارمحم
ابزارهایــی کــه در دســت دارنــد بایــد بــه میــدان آمــده و جلــوی افزایش 
ــن  ــان ای ــز در پای ــون نی افسارگســیخته قیمــت خــودرو بایســتند. اکن
دوره از مجلــس شــورای اســامی بــه ســر می بریــم و عمــا نمی تــوان 
کار کارشناســی در ایــن حــوزه انجــام داد، امــا ایــن موضــوع می توانــد 

در اولویــت مجلــس یازدهــم باشــد.

مجازات سنگین در انتظار متخلفان واگذاری کارت سوخت 

نماینده زاهدان:

دستگاه های نظارتی جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو بایستند

ــت  ــات وزارت نف ــن اقدام ــه مهمتری ــژن زنگن بی
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا را تشــریح و گفــت: 
ــروس در  ــن وی ــیوع ای ــا ش ــان ب ــت همزم وزارت نف
متوقــف  بــرای  را  مصرانــه ای  کشــورتاش های 
نکــردن تولیــد در صنعــت نفــت بــا حفــظ ســامت 

ــت.  ــرار داده اس ــتور کار ق ــان در دس کارکن
بـــه گـــزارش ایســـنا، بیـــژن زنگنـــه بـــا 
همراهـــی معاونـــان خـــود و در نشســـت بـــا 
رئیـــس  اول  معـــاون  جهانگیـــری،  اســـحاق 
ــای  ــه اقدام هـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــوری بـ جمهـ
ــروس  ــیوع ویـ ــذر از شـ ــرای گـ ــت بـ وزارت نفـ
ـــات  ـــتقرار تأسیس ـــق اس ـــت مناط ـــا اولوی ـــا ب کرون
بخـــش  چهـــار  در  نفـــت  صنعـــت  حیاتـــی 
بازگشـــت  و  مقابلـــه  آمادگـــی،  پیشـــگیری، 
بـــه شـــرایط عـــادی انجـــام شـــد، تصریـــح 
کـــرد: آمـــوزش، انضبـــاط، اجـــرای دقیـــق و 
ســـختگیرانه دســـتورعمل های اباغـــی، لغـــو 
تعویـــض شـــیفت اتبـــاع خارجـــی شـــناورها، 
ـــک  ـــق پرریس ـــان مناط ـــور کارکن ـــت از حض ممانع
نفتـــی،  جزایـــر  و  ســـکوها  و  عســـلویه  بـــه 
نشســـت ها  برگـــزاری  کارکنـــان،  تب ســـنجی 
بـــه صـــورت ویدئوکنفرانـــس، مرخـــص کـــردن 
کارکنـــان پیمانـــکاران طرح هـــای توســـعه ای 
ـــارس  ـــت و گاز پ ـــرکت نف ـــا ش ـــرارداد ب ـــرف ق ط
ـــرای  ـــر اج ـــن، تأخی ـــا ۲۲ فروردی ـــفند ت از ۲۰ اس
همـــه طرح هـــای دریایـــی از جملـــه اقدام هـــای 

ــود. ــروس بـ ــن ویـ ــا ایـ ــگیرانه بـ پیشـ
تختخوابـــی   ۱۰۰ نقاهتـــگاه  تجهیـــز  از  وی 
اهـــواز، تحویـــل ۲۰ دســـتگاه ونتیاتـــور، تولیـــد 
محصـــوالت ضدعفونی کننـــده دســـت و آب ژاول، 
به عنـــوان  پلیمـــری  مـــواد  رایـــگان  ارســـال 
برخـــی از فعالیت هـــای صنعـــت نفـــت در حـــوزه 
ــن  ــا ایـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــی بـ ــئولیت اجتماعـ مسـ

ـــت  ـــد نف ـــداوم تولی ـــت: ت ـــرد و گف ـــام ب ـــروس ن وی
ـــه  ـــی در نتیج ـــق عملیات ـــکوها و مناط ـــه س در هم

ــت. ــده اسـ ــق شـ ــا محقـ ــن اقدام هـ ایـ
ـــه  ـــون هم ـــه هم اکن ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــر نف وزی
فعالیت هـــای طرح هـــای صنعـــت نفـــت از جملـــه 
ازســـرگیری تعمیـــرات اساســـی فازهـــای پـــارس 
جنوبـــی و ادامـــه فعالیت هـــای فـــاز ۱۳، ۱۴، 
۲۱ تـــا ۲۴  بـــا رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی 
از همـــه  افـــزود:  اســـت،  ازســـرگرفته شـــده 
کارکنـــان و گـــروه درمـــان، مدیـــران و کارگـــران 
بـــرای پیشـــبرد اهـــداف صنعـــت نفـــت در ایـــن 

ــم. ــی می کنـ ــکر و قدردانـ ــرایط تشـ شـ
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ــش  ــت از کاهـ ــن نشسـ ــه ایـ ــه در ادامـ زنگنـ
و  نفت خـــام  جهانـــی  قیمـــت  شـــدید 
فرآورده هـــای نفتـــی در پـــی افـــت تقاضـــای 
جهانـــی، افـــت ســـوددهی پاالیشـــگاه ها در پـــی 
فرآورده هـــا،  و  نفت خـــام  تقاضـــای  کاهـــش 
افـــت شـــدید قیمـــت محصـــوالت پتروشـــیمی و 
تقاضـــای داخلـــی و جهانـــی بـــرای محصـــوالت 
نفت خـــام  ذخیره ســـازی های  افزایـــش  آنهـــا، 
به عنـــوان  جهـــان  و  ایـــران  در  فرآورده هـــا  و 
آثـــار شـــیوع ویـــروس کرونـــا بـــر اقتصـــاد نـــام 
ــران  ــن در ایـ ــازی بنزیـ ــت: ذخیره سـ ــرد و گفـ بـ
ــی  ــم تاریخـ ــابقه ترین رقـ ــه بی سـ ــون بـ هم اکنـ

رســـیده اســـت.
برخـــی  موقـــت  تعلیـــق  داد:  ادامـــه  وی 
دســـتی  پاییـــن  و  دســـتی  بـــاال  طرح هـــای 

صنعـــت نفـــت به ویـــژه منطقـــه عمومـــی پـــارس، 
کاهـــش ۴۰ درصـــدی دریافـــت خـــوراک صنایـــع 
پایین دســـتی پتروشـــیمی نســـبت بـــه پارســـال، 
تعطیلـــی بیشـــتر بخش هـــای تولیـــد قیـــر و 
ــر  ــی از دیگـ ــای نفتـ ــروش فرآورده هـ ــش فـ کاهـ

آثـــار شـــیوع ویروس کروناســـت.
ـــن  ـــا ای ـــل م ـــه تحلی ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــر نف وزی
اســـت کـــه اشـــتغال هایی کـــه در صنعـــت نفـــت 
دچـــار مشـــکل شـــده اند احیـــا می شـــوند و 
ـــاغل از  ـــن مش ـــه ای ـــندی از اینک ـــراز خرس ـــن اب ضم
چرخـــه اشـــتغال کشـــور حـــذف نخواهنـــد شـــد، 
تصریـــح کـــرد: فعـــال کـــردن ســـریع صنـــدوق 
ـــن  ـــرح تضمی ـــرای ط ـــت، اج ـــاوری نف ـــش و فن پژوه
ــت،  ــت نفـ ــاز صنعـ ــورد نیـ ــای مـ ــد کاالهـ خریـ
ـــی  ـــر پاالیش ـــرح فراگی ـــی ط ـــات اجرای ـــاز عملی آغ
بهینه ســـازی  طرح هـــای  اجـــرای  ســـیراف، 
ســـی ان جی  طـــرح  تکمیـــل  و  گاز  مصـــرف 
ســـوزکردن خودروهـــای عمومـــی و آغـــاز طـــرح 
شـــخصی،  خودروهـــای  سی ان جی ســـوزکردن 
ادامـــه اجـــرای طـــرح جدیـــد نگهداشـــت تولیـــد 
ــداوم  ــا، تـ ــکی و دریـ ــی خشـ ــای نفتـ از میدان هـ
ــی و  ــارس جنوبـ ــعه پـ ــای توسـ ــرای طرح هـ اجـ
غـــرب کارون، تســـریع در اجـــرای طرح هـــای 
جهـــش دوم صنعـــت پتروشـــیمی، ادامـــه طـــرح 
ــال ۱۳۹۹،  ــتا در سـ ــه ۲۵۰۰ روسـ ــانی بـ گازرسـ
ـــت در  ـــت نف ـــاوری صنع ـــارک علم وفن ـــدازی پ راه ان
ــرمایه گذاری  ــته های سـ ــن بسـ ــه ری، تدویـ منطقـ
صنایـــع پیشـــران و پایین دســـتی پتروشـــیمی 
و توســـعه دانـــش فنـــی و حمایـــت مالـــی بـــرای 
جملـــه  از  طرح هـــا  ایـــن  در  ســـرمایه گذاری 
پیشـــنهادها و اقدام هـــای وزارت نفـــت بـــرای 
ـــت  ـــت نف ـــر صنع ـــا ب ـــروس کرون ـــار وی ـــش آث کاه

اســـت.

زنگنه:

کرونا تولید نفت را متوقف نکرد

شهریاری:
قیمت مسکن حباب دارد 

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان 
اینکــه قیمــت کنونــی مســکن حبــاب دارد، گفــت: 
میــزان حبــاب قیمتــی بــازار آنقــدر چشــمگیر 
نیســت، زیــرا در شــرایط کنونــی بــا افزایــش قیمــت 
مصالــح ســاختمانی، حقــوق کارگــر، قیمــت زمیــن، 
نــرخ ارز و عــوارض ســاختمانی عمــا قیمــت تمــام 

ــاال تمــام مــی شــود.  شــده مســکن ب
ـــن  ـــیدکمال الدی ـــت، س ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ــس  ــران مجلـ ــیون عمـ ــو کمیسـ ــهریاری عضـ شـ
بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش مـــداوم قیمـــت مســـکن 
ــور  ــادی کشـ ــرایط اقتصـ ــت: شـ ــور، گفـ در کشـ
ــا  ــام بازارهـ ــوده و تمـ ــی بـ ــل پیـــش بینـ غیرقابـ
ــز  ــکن نیـ ــازار مسـ ــتند، بـ ــاب هسـ ــار التهـ دچـ
ـــار  ـــرایط دچ ـــن ش ـــر در ای ـــای دیگ ـــد بازاره همانن

التهـــاب شـــده اســـت.
ــده مــردم دشــتی و تنگســتان در مجلــس  نماین
ــک  ــورم از ی ــی ت ــه داد: وقت ــامی ادام ــورای اس ش
ــی  ــول مل ــه و ارزش پ ــش یافت ــی افزای ــد معقول ح
دچــار کاهــش مــی شــود، هــر فــردی بــرای حفــظ 
ــذاری  ــرمایه گ ــود در قســمتی س ــرمایه خ ارزش س
ــازار  ــه ب ــن هجــوم نقدینگــی ب ــر ای ــد، بناب ــی کن م
مســکن، خــودرو یــا بــورس را مــی تــوان بــر اســاس 

ایــن شــرایط تفســیر کــرد.

افزایشقیمتمسکنتحتتأثیرالتهابات
اقتصادیکشوراست

شـــهریاری افـــزود: در بـــازار مســـکن، شـــرایط 
ـــا  ـــت ه ـــدید قیم ـــه تش ـــور ب ـــاد کش ـــی اقتص کنون
دامـــن زده اســـت، در ایـــن وضعیـــت خریـــداران 
مســـکن الزامـــا متقاضیـــان مصرفـــی مســـکن 
ــی  ــه مـ ــتند کـ ــی هسـ ــه آن هایـ ــتند، بلکـ نیسـ
خواهنـــد ســـرمایه خـــود را بـــه دارایـــی تبدیـــل 
کننـــد. ایـــن مســـئله موجـــب غیرشـــفاف شـــدن 
ـــت  ـــوم نیس ـــده و معل ـــازار ش ـــا در ب ـــه و تقاض عرض
ـــتند،  ـــکن هس ـــد مس ـــال خری ـــه دنب ـــه ب ـــرادی ک اف
ـــداران  ـــه خری ـــا اینک ـــوده ی ـــی ب ـــداران واقع ـــا خری آی

مســـکن ســـرمایه هســـتند.

قیمتکنونیمسکنحبابدارد
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت کنونــی مســکن 
ــی  ــاب قیمت ــزان حب ــه می ــت: البت ــاب دارد، گف حب
ــرایط  ــرا در ش ــت، زی ــمگیر نیس ــدر چش ــازار آنق ب
ــاختمانی،  ــح س ــت مصال ــش قیم ــا افزای ــی ب کنون
ــن،  ــت زمی ــش قیم ــر، افزای ــوق کارگ ــش حق افزای
ــاختمانی  ــوارض س ــش ع ــرخ ارز و افزای ــش ن افزای
عمــا قیمــت تمــام شــده مســکن بســیار بــاال تمــام 
ــت  ــه قیم ــت ک ــور اس ــازنده مجب ــود و س ــی ش م

ــد. ــام کن ــر اع ــروش را باالت ف

اقتصاد

رئیس کل بانک مرکزی:
بهبود فرآیند دسترسی به منابع 
بانک مرکزی در خارج از کشور 

همتــی نوشــت: دسترســی بــه منابــع بانــک 
مرکــزی در خــارج از کشــور رونــد مثبتــی پیداکــرده 

اســت. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه   
ــزی در  ــک مرک ــس کل بان ــی رئی ــر همت عبدالناص
یادداشــت اینســتاگرامی خــود نوشــت: در خصــوص 
رونــد بــازار ارز و موضوعــات تامیــن ارز بــرای واردات 

ــم. ــی کن ــه م ــی را ارائ ــور نکات کش
وی ادامــه داد:  علیرغــم مشــکات ناشــی از 
ــورهای  ــگیرانه کش ــات پیش ــا و اقدام ــیوع کرون ش
همســایه و بســته شــدن بیشــتر پایانــه هــای مــرزی 
ــز  ــا و مراک ــی ه ــیاری از صراف ــی بس ــز تعطیل و نی
جــا بــه جایــی ارز، در طــول ۵۰ روز گذشــته بیــش 
از ۵/۲ میلیــارد دالر از طریــق بانــک مرکــزی و 
صادرکننــدگان غیــر نفتــی تأمیــن شــده اســت کــه 
ــامانه  ــق س ــه از طری ــد آن، عرض ــدود ۵۰ درص ح

ــوده اســت. ــا ب نیم
ــای مجـــدد و  ــا احیـ ــرد: بـ همتـــی تاکیـــد کـ
تدریجـــی رونـــد صـــادرات غیـــر نفتـــی و نفتـــی، 
ـــت  ـــت وضعی ـــزی از برگش ـــک مرک ـــی بان ـــش بین پی
ـــه روال  ـــه ارز ب ـــی و عرض ـــادرات غیرنفت ـــی ص طبیع
ـــن  ـــه ای ـــار هم ـــد. در کن ـــی کن ـــت م ـــته حکای گذش
ــع بانـــک  ــه منابـ ــی بـ ــوع دسترسـ ــوارد، موضـ مـ
ـــی  ـــد مثبت ـــز رون ـــور نی ـــارج از کش ـــزی در خ مرک

پیداکـــرده اســـت.
 وی افــزود: جــو روانــی و تبلیغاتــی ایجــاد 
ــرایط  ــاری و ش ــورم انتظ ــزان ت ــورد می ــده در م ش
ــای  ــی برمبن ــش بین ــور، دور از پی ــی ارزی کش آت
واقعیــت هــا و اطاعــات در دســترس بــوده و عمدتــاً 
ــن  ــردم ای ــان مطــرح مــی شــود. م توســط ذی نفع
ــی خــود را در بخــش  ــع و دارای ــد مناب حــق را دارن
هــای مختلــف نظیــر بــورس، بانــک، امــاک و ارز و 
طــا، ســرمایه گــذاری کننــد ولــی ایــن وظیفــه را 
دارم کــه ریســک ســرمایه گــذاری در ارز را مجــدد 

ــم. گوشــزد کن

دلنوشته

در 
مدار 

عشق ،
بیهوده 

چرخید ،
ماه 

به دور 
زمین ،
زمین 

به دور 
خورشید !

)اکبرعظیمنیا(
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وعده های دولتی دردی را دوا نمی کند 

رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل 
ــتورات  ــت: دس ــران گف ــهر ته ــامی ش ــورای اس ش
رئیس جمهــور در خصــوص تقویــت نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی، دردی را از شــهرداری دوا نمی کنــد.

بــه گــزارش مهــر، محمــد علیخانــی در پاســخ بــه 
پرسشــی در خصــوص ســرانجام ۵۰۰ اتوبــوس دولتی 
و دســتورات رئیس جمهــور در ایــن رابطــه گفــت: بــا 
توجــه بــه دســتوراتی کــه آقــای رئیس جمهــور داده 
ــهردار  ــور و ش ــر کش ــه وزی ــای وی ب ــخ نامه ه و پاس
تهــران و تعییــن قیــد زمــان، پایــان اردیبهشــت برای 

خریــد اتوبــوس یعنــی »اتوبــوس هیــچ!«.
ــهر  ــورای ش ــای ش ــدار اعض ــه دی ــاره ب ــا اش وی ب
تهــران و رییــس جمهــور در روزهــای ابتدایــی شــورای 
پنجــم گفــت: در ایــن جلســه اعضــای شــورای شــهر 
پیگیری هایــی در خصــوص متــرو و اتوبــوس داشــتند، 
پــس از ایــن همــه ســال، در ســال ۹۹ لطــف کردنــد و 

در ایــن خصــوص دســتور بررســی داده انــد.
رییــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل 
شــورای شــهر تهــران در ادامــه درخصــوص دســتور 
اخیــر دولــت بــرای خریــد اتوبــوس در ایــام کرونایــی 
شــهر تهــران گفــت: یــک دســتورالعمل اورهــال نیــز 
ــت در خصــوص اورهــال اتوبوس هــای  از ســوی دول
ــده  ــهرها داده ش ــایر کان ش ــران و س ــوده ته فرس
ــای  ــم واگن ه ــور دائ ــه ط ــران ب ــهرداری ته ــه ش ک
ــن  ــع ای ــد. توق ــال می کن ــوس را اوره ــرو و اتوب مت
ــه  ــران توج ــزرگ ته ــکل ب ــن مش ــه ای ــه ب ــود ک ب

بیشــتری می شــد.
مشــاوران  شــاید  کــرد:  تأکیــد  علیخانــی 
رئیس جمهــور اطاعــات درســتی در ایــن رابطــه 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــا اطاعاتش ــد ی ــه وی نمی دهن ب
دقیــق نیســت؛ ایــن دســتورات دردی را از تهــران دوا 
ــت  ــر تقوی ــه فک ــد ب ــران بای ــهردار ته ــد و ش نمی کن
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی باشــد، قراردادهایــی که 
الزم اســت بــرای خریــد اتوبــوس و مینی بــوس ببنــدد 
ــت  ــد دول ــه امی ــرا ب ــیند زی ــت ننش ــد دول ــه امی و ب
نشســتن یعنــی »همیــن آش اســت و همیــن کاســه«.

کشت ۱۵ هکتار گل محمدی 
و پسته در میانه

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان میانــه اعــام 
کــرد: امســال بیــش از ۱۵ هکتــار از باغــات و اراضــی 
دیــم و آبــی شهرســتان بــا نهــال هــای یارانــه ای گل 

محمــدی و پســته زیــر کشــت رفتــه اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، شــهرام ایرانــی پــور در گفــت 
و گویــی از تامیــن و توزیــع ۱۴ هــزار و ۶۰۰ اصلــه 
ــه  ــتای صرف ــته در راس ــدی و پس ــال گل محم نه
جویــی از منابــع آب و توســعه کشــت گیاهــان 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی در ای داروی
وی بــا بیــان اینکــه از یــک مــاه گذشــته کاشــت 
ــت،  ــده اس ــروع ش ــتان ش ــطح شهرس ــال در س نه
افــزود: تمامــی مراحــل کاشــت نهــال و حفــر چالــه 
ــه  ــت گان ــز هش ــی و مراک ــد باغبان ــارت واح ــا نظ ب
جهــاد کشــاوری شهرســتان میانــه انجــام مــی شــود.

ایرانــی پــور بــا بیــان اینکــه کشــت گل محمــدی 
ــادام  ــته ، ب ــر )پس ــم آب ب ــان ک ــران و درخت ، زعف
ــای  ــت ه ــه از ظرفی ــتان میان ــنجد ( در شهرس ، س
جدیــد بــه شــمار مــی رود و کشــت آنهــا بــه 
ــت  ــت: مدیری ــت، گف ــعه اس ــال توس ــرعت در ح س
جهــاد کشــاورزی ســعی در توســعه کشــت گیاهــان 
ــر  ــان کــم آب ب ــی در اراضــی و کشــت درخت داروی

دارد.

فرونشست  زمین در تهران ارتباطی با زلزله ندارد 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران گفــت: فرونشســت 
زمیــن بــر اثــر برداشــت بــی رویــه آب هــای زیرزمینــی را نمی تــوان بــه 

علــت زمیــن لرزه هــای چنــد شــب گذشــته تهــران قلمــداد کــرد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمدرضــا بختیــاری 
ــت  ــت: فرونشس ــران گف ــتان ته ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــوان  ــی را نمی ت ــای زیرزمین ــه آب ه ــی روی ــت ب ــر برداش ــر اث ــن ب زمی
ــی زمیــن لرزه هــای چنــد شــب گذشــته تهــران  ــوان عامــل اصل ــه عن ب

ــرد. ــداد ک قلم
او ادامــه داد: در حــال حاضــر ســفره های آب زیــر زمینــی شــهر 
تهــران ســاالنه چیــزی بالــغ بــر ۸۰۰ میلیــون متــر مکعــب ورودی و ۸۴۰ 
میلیــون مترمکعــب برداشــت دارنــد کــه ایــن بــه معنــای بیــان منفــی 
ســاالنه ۳۰ تــا ۴۰ میلیــون متــر مکعــب آب اســت و نتیجــه ایــن اضافــه 

ــن اســت. ــا و فرونشســت زمی ــش فروچاله ه برداشــت، پیدای
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران بیــان کــرد: در حــال 
ــه  ــم ک ــران داری ــتان ته ــی در اس ــر بارندگ ــاالنه ۴۱۰ میلیمت ــر س حاض
ــر  ــون مت ــدود ۴۰۰ میلی ــه ح ــران ب ــهر ته ــاحت ش ــه مس ــهری ب در ش
مکعــب آب می رســد و ایــن میــزان، ۴۰ درصــد آب شــرب شــهر تهــران 
و معــادل دو برابــر ســد امیرکبیــر اســت و اگــر بتوانیــم ایــن میــزان را بــه 
ســفره های آب زیرزمینــی تزریــق کنیــم، بخــش عمــده ای از مشــکل آب 

شــرب و فرونشســت زمیــن حــل خواهــد شــد.
ــوب  ــق جن ــردم در مناط ــای م ــفانه خانه ه ــت: متاس ــاری گف بختی
ــال حاضــر  ــود. در ح ــی می ش ــار آب گرفتگ ــی دچ ــر بارندگ ــا ه ــهر ب ش
ــی  ــده م ــار دی ــه گرمس ــران ب ــی ته ــط ریل ــراف خ ــی در اط فروچاله های
شــود بــه طــوری کــه در مــواردی تــا دویســت متــری خــط راه آهــن ایــن 
مســیر هــم رســیده اســت و ایــن خطــری جــدی بــرای آینــده ایــن شــهر 

و اســتان تهــران اســت.

نشت گاز شهری در شهرک اندیشه 
تبریز حادثه آفرید

ــات  ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــت س سرپرس
ایمنــی شــهرداری کانشــهر تبریــز از تخریــب یــک 
بــاب مغــازه در اثــر نشــت و انفجــار گاز شــهری در 

ــر داد.  شــهرک اندیشــه خب
بــه گــزارش ایرنــا، هــادی بــدری اعــام کــرد: بــه 
ــال صــدای انفجــار شــدید در شــهرک اندیشــه  دنب
تعــداد زیــادی از اهالــی منطقــه از خانه هــای خــود 
خــارج شــدند کــه بــا اعــام ایــن حادثــه بــه ســامانه 
۱۲۵ ، آتــش نشــانان ایســتگاه شــماره ۱۴ شــهدای 
ــور جهــت بررســی و  ــه فرماندهــی جوادپ اندیشــه ب

اطفــاء حریــق بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
وی افــزود: ایــن حادثــه در اثــر نشــت گاز شــهری 
ــه  ــت روی داد ک ــوپر مارک ــازه س ــاب مغ ــک ب در ی
ــیب  ــب آس ــازه موج ــن مغ ــب ای ــر تخری ــاوه ب ع
رســیدن بــه ۶ ســاختمان مجــاور و مصدومیــت یــک 

نفــر شــد.
بعــد  بافاصلــه  آتش نشــانان  گفــت:  بــدری 
ــل از  ــق حاص ــاء حری ــل و اطف ــه مح ــیدن ب از رس
ــتگاه  ــه ایس ــه ب ــل حادث ــازی مح ــار و ایمن س انفج

مربوطــه بازگشــتند.

مستأجران تا پایان خرداد
 واحد مسکونی را تخلیه نکنند 

معـــاون وزیـــر راه بـــا بیـــان این کـــه مطابـــق مصوبـــه ســـتاد ملـــی 
مبـــارزه بـــا کرونـــا مســـتاجران می تواننـــد تـــا پایـــان خـــرداد واحـــد 
ـــه را  ـــم تخلی ـــز حک ـــه نی ـــوه قضایی ـــد، گفت: ق ـــه نکنن ـــکونی را تخلی مس

صـــادر نخواهـــد کـــرد. 
ـــن  ـــه جدیدتری ـــا اشـــاره ب ـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــود محمـــودزاده ب ب
ــکن، اظهار  ــی مسـ ــرح ملـ ــدگان طـ ــام کننـ ــش ثبت نـ ــت پاالیـ وضعیـ
ـــزار  ـــاه ۵۰۰ ه ـــت م ـــر اردیبهش ـــا آخ ـــه ت ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــرار ب ـــرد:  ق ک
ـــد،   ـــام کرده ان ـــکن ثبت ن ـــی مس ـــرح مل ـــامانه ط ـــق س ـــه از طری ـــری ک نف

ـــوند. ـــش ش پاالی
ــه  ــوط بـ ــای مربـ ــتان ها بحث هـ ــون در اسـ ــه داد: هم اکنـ وی ادامـ
فـــرم »ج« ثبت نـــام کننـــدگان در حـــال انجـــام اســـت. ایـــن کار بـــا 
ـــام  ـــخ اع ـــان تاری ـــم در هم ـــوده و امیدواری ـــام ب ـــال انج ـــرعت در ج س

شـــده ۵۰۰ هـــزار نفـــر پاالیـــش شـــوند.
ـــرای  ـــا ب ـــاری کرون ـــارزه بیم ـــی مب ـــتاد مل ـــه س وی در خصـــوص مصوب
ـــنهاد  ـــازی پیش ـــرد: وزارت راه و شهرس ـــار ک ـــتأجران اظه ـــت از مس حمای
ـــداده  ـــتاد ن ـــن س ـــه ای ـــکن را ب ـــاره مس ـــای اج ـــه قرارداده ـــد ۶ ماه تمدی

ـــود. ـــد ب ـــث تمدی ـــا بح ـــنهاد م ـــود؛ پیش ب
ـــرد:   ـــه ک ـــازی اضاف ـــر راه و شهرس ـــاختمان وزی ـــکن و س ـــاون مس مع
ــد  ــاه( را قیـ ــدد )۶ مـ ــن عـ ــی ایـ ــای کارشناسـ ــع در کمیته هـ در واقـ
ــد  ــل تمدیـ ــازی اصـ ــنهاد وزارت راه و شهرسـ ــد و پیشـ ــرده بودنـ کـ

اجاره نامـــه بـــود.
ـــای  ـــل محدودیت ه ـــه دلی ـــز ب ـــنهاد نی ـــن پیش ـــت: ای ـــودزاده گف محم
ـــتأجران  ـــی مس ـــکان جابجای ـــدم ام ـــا و ع ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی از ش ناش

ـــد. ـــه ش ـــا ارائ ـــاری کرون ـــا بیم ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــه س ب
ــد  ــتاجران می تواننـ ــه، مسـ ــاس ایـــن مصوبـ ــر اسـ ــزود: بـ وی افـ
ــد و  ــاره ای بماننـ ــکونی اجـ ــد مسـ ــاه در واحـ ــان خردادمـ ــا پایـ تـ
موجـــران نمی تواننـــد از آنهـــا بخواهنـــد واحـــد را تخلیـــه کنـــد. در 
ـــران  ـــه موج ـــه را ب ـــم تخلی ـــز حک ـــه نی ـــوه قضایی ـــز ق ـــه نی ـــن زمین ای

نمی دهـــد.
ــارزه  ــی مبـ ــتاد ملـ ــه سـ ــق مصوبـ ــرد:  مطابـ ــد کـ وی تاکیـ
بـــا کرونا، قراردادهـــای اجـــاره مســـکن دو مـــاه بـــا همـــان 
ــد  ــا تمدیـ ــاره بهـ ــرخ اجـ ــش نـ ــدون افزایـ ــی و بـ ــرایط قبلـ شـ

شـــده   اســـت.

شهر و شورا

اســـتاندار آذربایجان شـــرقی بـــا تاکیـــد 
بـــر ضـــرورت تســـریع در اجـــرای پروژه هـــای 
ـــی  ـــرفت برخ ـــت: پیش ـــتان، گف ـــازی در اس راه س
ـــان-  ـــگ دوم آزادراه زنج ـــد رین ـــا مانن از پروژه ه
ـــر  ـــت و اگ ـــش نیس ـــه، رضایت بخ ـــز- ارومی تبری
پیشـــرفت مـــورد انتظـــار را در هفته هـــای 
ـــرای  ـــری ب ـــر دیگ ـــیم، تدابی ـــاهد نباش ـــده ش آین

ـــیم. ـــی اندیش ـــوع م ـــن موض ای
فـــارس، محمـــد رضـــا  بـــه گـــزارش 
ــورای  ــه شـ ــتین جلسـ ــدی در نخسـ پورمحمـ
راهبـــری تصادفـــات رانندگـــی اســـتان در 
تاش هـــای  از  قدردانـــی  بـــا   ،۹۹ ســـال 
ـــوادث  ـــار ح ـــش آم ـــرای کاه ـــه ب ـــورت گرفت ص
ترافیکـــی در اســـتان و شـــهر تبریـــز، اظهـــار 
ـــتان از  ـــی اس ـــاص ترانزیت ـــت خ ـــت: موقعی داش
ـــات  ـــکان تصادف ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــه عوامل جمل
ـــایه  ـــی در س ـــد، ول ـــش می ده ـــی را افزای رانندگ
ـــایر  ـــس و س ـــر مناســـب توســـط پلی اتخـــاذ تدابی
دســـتگاه های مســـوول، می تـــوان از بـــروز 

ایـــن حـــوادث پیشـــگیری کـــرد. 
ـــاح  ـــازی و اص ـــای راه س ـــرای پروژه ه وی، اج
ـــتایی را  ـــی و روس ـــای مواصات ـــم جاده ه و ترمی
ــود  ــی خـ ــای مدیریتـ ــن دغدغه هـ از مهم تریـ
برشـــمرد و گفـــت: در حـــال حاضـــر، نزدیـــک 
ـــراه  ـــر آزادراه و بزرگ ـــزار و ۱۰۰ کیلومت ـــه یک ه ب
ـــک  ـــتر از ی ـــه بیش ـــود ک ـــرا می ش ـــور اج در کش
ســـوم آنهـــا در آذربایجان شـــرقی در حـــال 

ـــت. اجراس

پورمحمـــدی همچنیـــن بـــر اهمیـــت 
ــرای  ــوول بـ ــتگاه های مسـ ــزی دسـ برنامه ریـ
جاده هـــای  از  بخشـــی  ســـاالنه  ترمیـــم 
ــزود:  ــرد و افـ ــد کـ ــتان تاکیـ ــتایی اسـ روسـ
توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع می توانـــد در 
آینـــده ای نـــه چنـــدان دور، تمـــام راه هـــای 
روســـتایی اســـتان را بـــرای راننـــدگان، امـــن 

کنـــد.
ــریع در  ــرورت تسـ ــر ضـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
اجـــرای پروژه هـــای راه ســـازی در اســـتان، 
ــا  ــی از پروژه هـ ــرفت برخـ ــد: پیشـ ــادآور شـ یـ
ــز-  ــان- تبریـ ــگ دوم آزادراه زنجـ ــد رینـ ماننـ
اگـــر  و  نیســـت  رضایت بخـــش  ارومیـــه، 
پیشـــرفت مـــورد انتظـــار را در هفته هـــای 
ـــرای  ـــری ب ـــر دیگ ـــیم، تدابی ـــاهد نباش ـــده ش آین

ایـــن موضـــوع می اندیشـــیم.
ادامـــه  در  آذربایجان شـــرقی  اســـتاندار 
توســـعه  بـــه  جـــدی  توجـــه  خواســـتار 
آموزش هـــای ترافیکـــی در اســـتان شـــد 
و ادامـــه داد: کاهـــش تلفـــات انســـانی در 
جاده هـــای کشـــور بایـــد بـــه یـــک فرهنـــگ 
ــود. ــل شـ ــی تبدیـ ــزم عمومـ ــتمر و عـ مسـ

 وی، عمـــل بـــه قانـــون را اصلی تریـــن 
ـــردم از  ـــدی م ـــه ج ـــووالن و مطالب ـــف مس وظای
ـــد:  ـــر ش ـــمرد و متذک ـــی برش ـــتگاه های دولت دس
در کنـــار توجـــه بـــه آموزش هـــای فرهنگـــی 
ـــرد. ـــرا ک ـــان اج ـــر متخلف ـــون را در براب ـــد قان بای

پایـــان  در  آذربایجان شـــرقی  اســـتاندار 
خواســـتار پرداخـــت ســـهم اســـتان از محـــل 
جرائـــم تخلفـــات رانندگـــی و هزینه کـــرد 

ــر و  ــتر معابـ ــه بیشـ ــز هرچـ ــرای تجهیـ آن بـ
جاده هـــای اســـتان بـــه امکانـــات ترافیکـــی و 
ــتگاه های  ــداث و تکمیـــل ایسـ ــریع در احـ تسـ
ــاده ای  ــای جـ ــی محورهـ ــس راه در برخـ پلیـ

اســـتان شـــد.
ـــتاندار  ـــی اس ـــور عمران ـــی ام ـــاون هماهنگ مع
ــا  ــه بـ ــن جلسـ ــز در ایـ ــرقی نیـ آذربایجان شـ
ــه  ــوط بـ ــتانداردهای مربـ ــی اسـ ــن برخـ تبییـ
ـــر شـــهری و روســـتایی،  حـــوزه راه ســـازی در معاب
خواســـتار توجـــه عملیاتـــی دســـتگاه های 
ـــدف  ـــا ه ـــی ب ـــای همگان ـــه آموزش ه ـــوول ب مس

کاهـــش حـــوادث و ســـوانح رانندگـــی شـــد.
جـــواد رحمتـــی بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت 
درآمدهـــا و منابـــع مالـــی دولـــت در شـــرایط 
فعلـــی خاطرنشـــان کـــرد: کمبـــود اعتبـــارات 
ـــه مشـــکات  ـــوط ب ـــل مرب ـــا بخشـــی از عوام تنه
ـــح در بســـیاری از  ـــت صحی ـــدم مدیری اســـت و ع
حوزه هـــا، مهم تریـــن عامـــل در حـــل نشـــدن 

ـــت. ـــکات اس مش
رونـــد  از  گزارشـــی  ایـــن جلســـه،  در 
تدویـــن برنامـــه جامـــع کاهـــش تصادفـــات 
درون شـــهری و طـــرح پیشـــنهادی کاهـــش 
تصادفـــات بـــرون شـــهری اســـتان، الزامـــات 
درون  نقـــل  و  نـــاوگان حمـــل  نوســـازی 
ــی در  ــوادث ترافیکـ ــت حـ ــهری و وضعیـ شـ
ـــه  ـــه ارائ ـــووالن مربوط ـــوی مس ـــال ۹۸ از س س
و درخصـــوص مســـائل ایـــن حـــوزه بحـــث و 

تبادل نظـــر شـــد.

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان مراغـــه از کشـــف ۱۶ تُـــن 
و ۲۰۰ کیلوگـــرم آرد قاچـــاق بـــه ارزش ۵۰۰ میلیـــون ریـــال 

خبـــر داد. 
ــان در  ــان الهوردیـ ــرهنگ رمضـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــرح  ــرای طـ ــتای اجـ ــت: در راسـ ــر گفـ ــن خبـ ــریح ایـ تشـ
مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز، مامـــوران پلیـــس آگاهـــی در 
ـــک  ـــه ی ـــوری ب ـــای عب ـــرل خودروه ـــی و کنت ـــت زن ـــن گش حی

ــد. ــف کردنـ ــکوک و آن را متوقـ ــون مشـ ــتگاه کامیـ دسـ
وی ادامـــه داد: مامـــوران در بازرســـی از کامیـــون توقیـــف 
ــوع  ــی در مجمـ ــو گرمـ ــه ۴۰ کیلـ ــداد ۴۰۵ کیسـ ــده، تعـ شـ
ـــد  ـــه فاق ـــاق ک ـــرم آرد قاچ ـــن و ۲۰۰ کیلوگ ـــدار ۱۶ تُ ـــه مق ب
ـــک  ـــن رابطـــه ی ـــود را کشـــف و در ای ـــه ب ـــدارک مثبت ـــه م هرگون

ـــد. ـــف ش ـــز توقی ـــه نی ـــودروی مربوط ـــتگیر و خ ـــر دس نف
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه کارشناســـان ارزش ایـــن کاال 

ـــا  ـــورد ب ـــزود: برخ ـــد، اف ـــرآورد کرده ان ـــال ب ـــون ری را ۵۰۰ میلی
ـــتمر در  ـــورت مس ـــه ص ـــان ب ـــا قاچاقچی ـــه ب ـــودجویان و مقابل س

ـــرار دارد. ـــتان ق ـــن شهرس ـــس ای ـــتور کار پلی دس
ــت  ــهروندان خواسـ ــه ازشـ ــان در خاتمـ ــرهنگ الهوردیـ سـ
ــریعا  ــب را سـ ــکوک مراتـ ــوارد مشـ ــاهده مـ ــورت مشـ در صـ
بـــه پلیـــس ۱۱۰ گـــزارش کـــرده و پیشـــنهادات، انتقـــادات و 
تقدیـــرات خـــود را بـــه شـــماره تلفـــن ۱۹۷ اطـــاع دهنـــد.

کشفموادمخدردرمیانه
ـــش  ـــف بی ـــز از کش ـــه نی ـــتان میان ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــه  ـــاک و شیش ـــوع تری ـــدر از ن ـــواد مخ ـــو م ـــم کیل ـــک و نی از ی

ـــر داد. ـــتان خب ـــن شهرس در ای
ســـرهنگ توحیـــد فارســـی در خصـــوص ایـــن خبـــر افـــزود: در 
ـــرگ  ـــوداگر م ـــک س ـــت ی ـــر فعالی ـــی ب ـــری مبن ـــب خب ـــی کس پ

ـــوع  ـــدر، موض ـــواد مخ ـــع م ـــروش و توزی ـــد، ف ـــوص خری در خص
بـــه دلیـــل حساســـیت در دســـتور کار مامـــوران پلیـــس 

شهرســـتان قـــرار گرفـــت.
ــواد مخـــدر  ــا مـ ــارزه بـ ــوران پلیـــس مبـ ــزود: مامـ وی افـ
ـــی و  ـــی و تخصص ـــای اطاعات ـــام کاره ـــس از انج ـــتان پ شهرس
ـــه  ـــدام ب ـــور، اق ـــواد مذک ـــای م ـــل اختف ـــایی مح ـــس از شناس پ
ـــو و  ـــک کیل ـــف ی ـــه کش ـــق ب ـــرده و موف ـــل ک ـــی از مح بازرس
ـــه  ـــرم شیش ـــاک و ۱۶۰ گ ـــوع تری ـــدر از ن ـــواد مخ ـــرم م ۳۵۰ گ

ـــدند. ش
بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی پلیـــس اســـتان، وی 
ــراه  ــان کـــرد: در همیـــن رابطـــه متهـــم دســـتگیر و همـ بیـ

پرونـــده، تحویـــل مراجـــع قضایـــی شـــد.
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــه بـ ــتان میانـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
این کـــه مشـــارکت مـــردم بـــا ناجـــا توفیـــق بزرگـــی اســـت، 
ـــات  ـــه اطاع ـــتن هرگون ـــورت داش ـــت در ص ـــهروندان خواس از ش
ـــواد مخـــدر، موضـــوع را  ـــع م ـــژه توزی ـــه  وی ـــم ب درخصـــوص جرای

ـــد. ـــزارش دهن ـــس گ ـــه پلی ـــن ۱۱۰ ب ـــماره تلف ـــا ش ب

نایــب رییــس اتــاق تهــران معتقــد اســت: امــروز وزارت 
صنعــت، معــدن وتجــارت در دوره فعالیــت سرپرســت جدیــد آن 
نیــاز بــه برطــرف کــردن موانــع پیــش روی صــادرات دارد و ایــن 

ــرار گیــرد.  ــد در دســتور کار ق مهــم بای
بـه گـزارش ایرنـا، »محمـد اتابـک « تصریـح کرد: رهبـر معظم 
و  درونزایـی  مشـخصه  بـا  را  مقاومتـی  اقتصـاد  مسـیر  انقـاب 
برون نگـری را ترسـیم کردنـد و در شـرایط کنونـی در بسـیاری از 
تولیـدات صنایـع معدنی از جمله فوالد، سـیمان و ...با مـازاد تولید 
روبـرو هسـتیم و نیـاز بـه حضـور در بازارهـای بین المللـی داریـم.

وی تصریــح کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت الزم 
اســت بسترســاز توســعه صــادرات کشــور باشــد و انتظــار مــی رود 
سرپرســت جدیــد وزارتخانــه یــاد شــده در ایــن ارتبــاط گام بــردارد.

اتابــک خاطرنشــان ســاخت: امــروز چنانچــه بخواهیــم تقســیم 
 بنــدی کنیــم کــه در ارتبــاط بــا امــر صــادرات چــه میــزان بــا موانع 
داخلــی و خارجــی روبــرو هســتیم، قطــع بــه یقیــن موانــع داخلــی 

کــه مانــع از صــادرات می شــود، بیــش از مســاله تحریــم اســت.
ــارت  ــدن وتج ــت، مع ــه صنع ــاالن عرص ــرد: فع ــد ک وی تاکی
ــه انتظــار دارنــد موانــع پیــش روی  از سرپرســت جدیــد وزارتخان
صــادرات را بردارنــد و تولیــد هــم بــا جهــش همــراه خواهــد شــد.

اتابــک گفــت: تدویــن قوانیــن و دســتورالعمل های غیــر ضــرور 
موجــب برهــم خــوردن تــوازن در رونــد تولیــد می شــود و ســود 
ایــن امــر بــرای دالالن و واســطه ها مهیــا خواهــد شــد و کاهــش 

صــادرات را هــم بــه دنبــال دارد.
ــر  ــط ب ــووالن ذیرب ــزی و مس ــک مرک ــس بان ــزود: ریی وی اف
ــد  ــور تاکی ــای کش ــاز ه ــن نی ــرای تامی ــل ارز ب ــت تحصی اهمی
ــادرات  ــش روی ص ــنگ های پی ــی س ــد اجرای ــا در بع ــد، ام دارن

مانــع از تحقــق برنامه هــا می شــود.
ــد  ــورد تایی ــی را م ــری از خام فروش ــوع جلوگی ــک، موض اتاب
قــرار داد و گفــت: آنچــه کــه بایــد در ایــن دوره وزارت صنعــت 
مــورد توجــه قــرار دهــد، اینکــه محصــوالت واحــد هــای تولیــدی 

بایــد بــه ســهولت قابلیــت صــادرات داشــته باشــد.
وی اضافــه کــرد: امــروز مســووالن در وزارت صنعــت بایــد بــه 
ــادرات  ــد و ص ــت اندرکاران تولی ــه و دس ــل حرف ــای اه حرف ه
گــوش فــرا دهنــد، زیــرا عملکــرد برخــاف ایــن امــر، پیامدهــای 

زیانبــاری بــرای کشــور بــه همــراه دارد.
ــدی  ــرای تص ــده ب ــی ش ــخصیت معرف ــون ش ــک پیرام اتاب
سرپرســتی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت هم گفت: »حســین 
ــق  ــران موف ــن، از مدی ــردی کاردان، متدی ــی« ف ــدرس خیابان م

صنعــت ســیمان، مفاهیــم اقتصــادی را به خوبــی اشــرافیت دارد، 
از تســلط بــه اداره بنگاه هــای اقتصــادی برخــوردار اســت، نســبت 
ــع  ــت در صنای ــه الزم را دارد و در دوران فعالی ــازار احاط ــه ب ب

ــه بخــش مربوطــه شــده اســت. موجــب ســامان بخشــیدن ب
وی ابــراز امیــدواری کــرد: سرپرســت جدیــد وزارت صنعــت، 
فشــار را از روی تولیــد بــردارد و بــه جــای آنکــه محصــوالت در 
انبارهــای دالالن دپــو شــود، راهــی بازارهــای صادراتــی شــده و 

پیامــد ارزآوری بــرای کشــورمان بــه همــراه داشــته باشــد. 

کشف بیش از ۱6 تُن آرد قاچاق در مراغه

پیشرفت رینگ دوم آزادراه زنجان- تبریز- ارومیه، رضایت بخش نیست 

وزارت صنعت در دوره جدید موانع صادرات را بردارد

عضــو هیــات رئیســه شــورای شــهر تهــران 
از آمادگــی مدیریــت شــهری جهــت همــکاری 
مســکن  طــرح  اجــرای  بــرای  دولــت  بــا 

ــر داد.  ــی خب اجتماع
بــه گــزارش فــارس، زهــرا نــژاد بهــرام عضــو 
ــاره  ــران درب ــهر ته ــورای ش ــه ش ــات رئیس هی
موضــوع ســاخت خانه هــای ۳۵ متــری در 
ــال  ــوع س ــن موض ــت: ای ــار داش ــت اظه پایتخ
بــه   تهــران  شــهرداری  ســوی  از  گذشــته 
منظــور تأمیــن مســکن کــم درآمدهــا بــه 
دولــت پیشــنهاد داده شــد و در همیــن راســتا 
برنامه هایــی در وزارت کشــور بــا همــکاری 
شــهرداری تهــران در دســتور کار قــرار گرفــت 

ــت. ــده اس ــی نش ــوز نهای ــی هن ول
ــه اینکــه ســال پیــش مــن  ــا اشــاره ب وی ب
ــن واحدهــای کوچــک  ــق ســاخت ای هــم مواف
ــه  ــر ب ــال حاض ــزود: در ح ــودم،  اف ــاس ب مقی
دلیــل بــروز و شــیوع کرونــا بــه نظــرم تغییــرات 
جدیــد در شهرســازی، خانه ســازی و حتــی 
ســاخت معابــر و پیاده روهــا  بــه ویــژه در 
پایتخــت الزم اســت. شــرایط قرنطینــه خانگــی 
بــه دلیــل گســترش ویــروس کوویــد ۱۹ ایجــاد 
ــود  ــه وج ــا ادام ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد و ب ش
ــری  ــای ۳۵ مت ــاخت واحده ــاری س ــن بیم ای
ــه همــراه داشــته باشــد. ــادی ب آســیب های زی

عضــو هیــات رئیســه شــورای شــهر تهــران 
ــال حاضــر برخــی  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــا  ــد و ی ــراس ندارن ــت ت ــا در پایتخ از خانه ه
اگــر دارای تراس انــد، حتــی جایــی بــرای 
رخت آویــز در آن وجــود نــدارد، گفــت: در 
ســاخت منــازل مســکونی جدید و یــا واحدهای 
ــی  ــات این چنین ــه موضوع ــد ب ــاختمانی بای س

توجــه بیشــتری شــود. همچنین شــرایط پشــت 
بام هــا بایــد بــه صورتــی باشــد کــه شــهروندان 
ــتفاده  ــر اس ــام بهت ــت ب ــای پش ــد از فض بتوانن
ــای  ــت بام ها دارای فض ــی پش ــه نوع ــد و ب کنن
در  نیــز  خانه هــا  پنجره هــای  باشــد.  ســبز 
ــد و شیشــه ای در نظــر  ــام ق ــکان  تم حــد ام
ــیب های  ــدن آس ــا در خانه مان ــود ت ــه ش گرفت
روانشــناختی کمتــری بــه همــراه داشــته باشــد 
ــه طــور کلــی مجموعــه ای از  ــد ب بنابرایــن بای
ــاد  ــهری ایج ــازه های ش ــدل س ــرات در م تغیی

ــم. کنی
ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــرام در پاســخ ب نژادبه
بــا توجــه بــه گرانــی زمیــن و ملــک در تهــران 
آیــا ســبک جدیــد شهرســازی و ســاخت 
ــاوت از  ــرایط متف ــا ش ــکونی ب ــای مس واحده
گذشــته قابلیــت اجرایــی دارد، گفــت: بهتریــن 

راهــکار بــرای رفــع مشــکات و دغدغــه هــا در 
ــن  ــی زمی ــه گران ــه ب ــا توج ــکن ب ــه مس زمین
تامیــن  و ملــک و موضــوع کرونــا مســاله 
مســکن اجتماعــی اســت و بــه عبارتــی از 
ــی  ــت خانه های ــی دول ــکن اجتماع ــق مس طری
را بــه صــورت اجــاره بــرای مــدت طوالنــی  در 
اختیــار شــهروندان قــرار می دهــد و نیــازی بــه 
ــت. ــداوم نیس ــی های م ــی و اسباب کش جابجای

نژادبهــرام بیــان داشــت: بــا توجــه بــه 
کمبــود  و  پایتخــت  در  زمیــن  محدودیــت 
منابــع بایــد روش هــای جایگزینــی، بــرای 
تامیــن مســکن شــهروندان تهرانــی هــم چــون 
طــرح ارائــه منــازل اســتیجاری بلنــد مــدت را 

ــرد. ــی ک اجرای
ــا  ــران کرون ــه بح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــال راهکاره ــه دنب ــد ب ــه بای ــرد ک ــت ک ثاب

رفــع  زمینه هــای  در  دیگــری  متفــاوت 
ــوع  ــت: موض ــیم، گف ــف باش ــکات مختل مش
ــت،  ــط دول ــته توس ــال گذش ــد س ــکن امی مس
بــه ســتاد بازآفرینــی شــهری پیشــنهاد شــد و 
ــی  ــام آمادگ ــس از آن اع ــران پ شــهرداری ته
جهــت همــکاری بــا ایــن ســتاد کــرد و ۳ 
ــهری  ــی ش ــتاد بازآفرین ــار س ــن در اختی زمی
ــر  ــازمان های دیگ ــفانه س ــی متاس ــرار داد ول ق
ــه  ــی ک ــد در حال ــه ورود نکردن ــن زمین در ای
شــهروندان  مســکن  دغدغــه  رفــع  بــرای 
الزم اســت همــه دســتگاه ها، ســازمان های 

مســوول و تاثیرگــذار ورود یابنــد.
عضــو هیــات رئیســه شــورای شــهر تهــران 
ــزار  ــر ۵۰۰ ه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
واحــد مســکونی خالــی در شــهر تهــران وجــود 
دارد، گفــت: بایــد جهــت رفــع دغدغــه مســکن 
ــاه مــدت  ــه فکــر راه کارهــای کوت شــهروندان ب
ــز  ــران نی ــهرداری ته ــود. ش ــدت ب ــان م و می
ــات الزم را در  ــه اقدام ــی را دارد ک ــن آمادگ ای
ــام  ــتگاه ها انج ــایر دس ــا س ــکاری ب ــت هم جه
ــن  ــق تامی ــت تحق ــد در جه ــه نبای ــد البت ده
مســکن بــرای شــهروندان از نظــر کارشناســان 

ــرد. ــت ک ــه غفل ــران مربوط و صاحبنظ
نــژاد بهــرام خاطرنشــان کــرد: مشــکل تامین 
مســکن در حــال حاضــر در همــه مناطــق 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــود دارد ول ــران وج ته
تراکــم جمعیــت پایتخــت در بافــت فرســوده و 
ــی در  ــکن اجتماع ــاخت مس ــت س ــدار اس ناپای
ــد.  ــت باش ــت دول ــد در اولوی ــا بای ــن بخش ه ای
ــز آمادگــی  وی گفــت: مدیریــت شــهری نی
ــرای  ــت اج ــت جه ــا دول ــکاری ب ــت هم جه

ــی را دارد. ــکن اجتماع ــن مس ــرح تامی ط

سرانجام ساخت خانه های 3۵ متری 

رونوشتآگهیحصروراثت
 تاریخ: 99/2/22

شماره:99/121/2
ــنامه  ــی دارای شناسـ ــی طالشـ ــلیمه کریمـ ــم ام سـ  خانـ
ــرح  ــه شـ ــی 5709235921 بـ ــماره ملـ ــماره 506  و شـ شـ

دادخواســـت بـــه 
کالســـه 99/121/2 از ایـــن دادگاه درخواســـت گواهـــی 
حصـــر وراثـــت نمـــوده و چنیـــن توضیـــح داده کـــه 
شـــادروان حلیمـــه خاتـــون جاللـــی ایزجـــی بشناســـنامه  
 1399/2/13 تاریـــخ  در   1728256984 ملـــی  و   1487
ـــوم  ـــوت آن مرح ـــن الف ـــه حی ـــه ورث ـــی گفت ـــگاه دایم اقامت

ــه  ــت بـ منحصراسـ
م  ک   506 ش  ش  طالشــی  کریمــی  ســلیمه  ام   -1
حلیمــه  و  گیــالن ف حســین  تالــش  5709235921 ص 

خاتــون دختــر متوفــی
اینــک بــا تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای ــت یکمرتب نوب
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفبابل

تـغییر  نــام
بدینوسیلهبهاطالع

ميرساندانتشاراتفنافزار
بهمدیرمسئولی

نقيابراهیمیسنائي
بهشمارهپروانهنشر١۰٢٢

بهاسمکارآفرینانفرهیخته
جهانتغییرنامدادهشد.
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با برگرداندن امالک شهرداری؛

معادل کل هزینه های شهرداری،
 به بیت المال بازگشت 

شــهردار تبریــز گفــت: اتفــاق بزرگــی اســت کــه 
در ایــن دوره از مدیریــت شــهری نزدیــک بــه ۳ هزار 
میلیــارد تومــان از امــاک شــهرداری، یعنــی معــادل 
ــت  ــه بی ــن دوره ب ــهرداری در ای ــای ش کل هزینه ه

المــال بازگردانــده شــده اســت. 
ــا  ــر ب ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
اعــام مطلــب فــوق افــزود: ایــن امــاک حــق 
مــردم اســت کــه بــه بهانه هــای مختلــف در اختیــار 
اشــخاص و افــراد مختلــف بــود کــه برخــی از آنهــا 
ــر را  ــی دیگ ــی و برخ ــع قضای ــک مراج ــا کم را ب
خودمــان شناســایی و بازگرداندیــم ودر کنــار آن 
ــتم  ــه از سیس ــاک را ک ــن ام ــر از ای ــی دیگ برخ

ــم. ــتم کردی ــود، وارد سیس ــده ب ــارج ش خ
او بــا اشــاره بــه اخــذ اســناد امــاک بازپس گرفته 
ــی  ــناد ثبت ــذ اس ــرد: اخ ــان ک ــز خاطرنش ــده نی ش
امــاک شــهرداری را هــم در ایــن مــدت در دســتور 
ــند  ــه س ــی ک ــام اماک ــرای تم ــرار داده و ب کار ق

ــم. ــند گرفتی ــتند، س ــی نداش ثبت
شــهردار تبریــز خاطرنشــان کــرد: بــا ثبــت 
امــاک شــهرداری در سیســتمی جامع، بعــد از دوره 
ــود. ــم نمی ش ــاک گ ــاره ای ام ــا دوب ــت م مدیری

آخرین آمار کرونا در ایران؛ تعداد 
مبتالیان به ۱۱۰۷6۷ نفر افزایش یافت 

ــا در کشــور  ــروس کرون ــه وی ــان ب ــداد مبتای تع
بــه گفتــه ســخنگوی وزارت بهداشــت افزایــش 

ــت.  یاف
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، کیانــوش 
دربــاره  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی  جهانپــور، 
ــران، اظهــار  ــا در ای ــروس کرون آخریــن وضعیــت وی
ــت ۱۳۹۹  ــروز ۲۳ اردیبهش ــا ام ــروز ت ــرد:  از دی ک
ــی تشــخیصی ۱۴۸۱  ــای قطع ــاس معیار ه ــر اس و ب
بیمــار جدیــد مبتــا بــه کوویــد۱۹ در کشــور 

ــد. ــایی ش شناس
ــد۱۹  ــاران کووی ــوع بیم ــزود: مجم ــور اف جهانپ
ــفانه در  ــید. متاس ــر رس ــه ۱۱۰۷۶۷ نف ــور ب در کش
ــد۱۹  ــار کووی ــته، ۴۸ بیم ــاعت گذش ــول ۲۴ س ط

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــوع  ــه داد: مجم ســخنگوی وزارت بهداشــت ادام
جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه ۶۷۳۳ نفــر رســید. 
ــاران،  ــر از بیم ــون ۸۸۳۵۷ نف ــا کن ــبختانه ت خوش

ــد. بهبــود یافتــه و ترخیــص شــده ان
ــا  ــر از بیمــاران مبت ــرد:  ۲۷۱۳ نف ــح ک او تصری
ــاری  ــن بیم ــدید ای ــت ش ــد۱۹ در وضعی ــه کووی ب
ــون ۶۱۵ هــزار  ــا کن ــد. ت ــرار دارن تحــت مراقبــت ق
و ۴۷۷ آزمایــش تشــخیص کوویــد۱۹ در کشــور 

انجــام شــده اســت.

وضعیتاستانخوزستاننگرانکنندهاست
کــرد:  تاکیــد  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
وضعیــت اســتان خوزســتان کمــاکان نگــران کننــده 
اســت. در طــول ۲۴ ســاعت گذشــته در ۱۴ اســتان، 
مــوارد فوتــی نداشــته ایــم و در ۵ اســتان نیــز فقــط 

ــی ثبــت شــده اســت. ــورد فوت ــک م ی

کشف مواد مخدر در میانه 

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان میانـــه نیـــز از 
ـــدر  ـــواد مخ ـــو م ـــم کیل ـــک و نی ـــش از ی ـــف بی کش
ـــر  ـــن شهرســـتان خب ـــاک و شیشـــه در ای ـــوع تری از ن

داد. 
ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ســـرهنگ فارســـی فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان 
ــی  ــری مبنـ ــب خبـ ــی کسـ ــت: در پـ ــه گفـ میانـ
بـــر فعالیـــت یـــک ســـوداگر مـــرگ در خصـــوص 
ـــوع  ـــدر، موض ـــواد مخ ـــع م ـــروش و توزی ـــد، ف خری
بـــه دلیـــل حساســـیت در دســـتور کار مامـــوران 

پلیـــس شهرســـتان قـــرار گرفـــت.
او افـــزود: مامـــوران پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد 
مخـــدر شهرســـتان پـــس از انجـــام کار هـــای 
ـــل  ـــایی مح ـــس از شناس ـــی و پ ـــی و تخصص اطاعات
اختفـــای مـــواد مذکـــور، اقـــدام بـــه بازرســـی از 
ـــو و  ـــک کیل ـــف ی ـــه کش ـــق ب ـــرده و موف ـــل ک مح
۳۵۰ گـــرم مـــواد مخـــدر از نـــوع تریـــاک و ۱۶۰ 

گـــرم شیشـــه شـــدند.
او گفـــت: در همیـــن رابطـــه متهـــم دســـتگیر 
ـــد. ـــی ش ـــع قضای ـــل مراج ـــده، تحوی ـــراه پرون و هم

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان میانـــه بـــا 
تاکیـــد بـــر این کـــه مشـــارکت مـــردم بـــا ناجـــا 
ـــت در  ـــهروندان خواس ـــت، از ش ـــی اس ـــق بزرگ توفی
ـــوص  ـــات درخص ـــه اطاع ـــتن هرگون ـــورت داش ص
ـــوع  ـــدر، موض ـــواد مخ ـــع م ـــژه توزی ـــه وی ـــم ب جرای
را بـــا شـــماره تلفـــن ۱۱۰ بـــه پلیـــس گـــزارش 

دهنـــد.

افزایش کرایه سرویس مدارس 
آذربایجان شرقی 

کرایـــه ســـرویس مـــدارس آذربایجـــان شـــرقی 
ــد.  ــش می یابـ ــد افزایـ ۲۰ درصـ

ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــک  ــل و ترافیـ ــل و نقـ ــران حمـ ــیون عمـ کمیسـ
شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز بـــا درخواســـت 
اداره کل آمـــوزش و پـــرورش آذربایجان شـــرقی 
ـــرویس  ـــه س ـــدی کرای ـــش ۲۰ درص ـــر افزای ـــی ب مبن
ــی  ــوارض محلـ ــه عـ ــاس تعرفـ ــر اسـ ــدارس بـ مـ
ـــت  ـــده موافق ـــی ش ـــافت ط ـــاس مس ـــال و براس پارس

کـــرد.
ـــروش لیســـتی  ـــوزش و پ ـــرر شـــد اداره کل آم مق
اختیـــار  در  و  تهیـــه  مســـافت ها  و  قیمـــت  از 

مـــدارس قـــرار دهـــد.

پاسخ به سواالت »آزاد سازی سهام عدالت« ۲۲ 
زمان معامله سهام عدالت مشخص شد 

ــت  ــاده دریاف ــرداد آم ــا ۸ خ ــازی ت ــی س ــازمان خصوص ــامانه س س
ــت.  ــی اس ــال بورس ــد فع ــت ک ــان دریاف ــبای متقاضی ــماره ش ش

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حــدودا در تاریــخ ۸ خردادمــاه 
ــه روش  ــهامدارانی ک ــی س ــداد واقع ــدن تع ــخص ش ــد از مش ــال بع امس
ــخ  ــه ای تاری ــد، در اطاعی ــاب کرده ان ــتقیم را انتخ ــر مس ــتقیم و غی مس
مراجعــه افــراد بــه ســامانه ها بــرای فــروش ســهام عدالــت اعــام خواهــد 

شــد.
بعــد از ایــن تاریــخ زمــان قطعــی کــه خیلــی طوالنــی هــم نخواهــد 
بــود )شــاید حــدود ۱۰ روز( امــکان خریــد و فــروش ســهام عدالــت ایجــاد 

خواهــد شــد.
ـــدود  ـــت ح ـــهام عدال ـــاص س ـــال از اختص ـــدود ۱۰ س ـــت ح ـــا گذش ب
دو و نیـــم میلیـــون نفـــر از دارنـــدگان ایـــن ســـهام فـــوت کرده انـــد 
ـــان  ـــه وراثش ـــان ب ـــی آن ـــت دارای ـــرار اس ـــی ق ـــام قبل ـــاس اع ـــر اس ـــه ب ک

ـــود. ـــل ش منتق
 ۳۶ میلیـــون نفـــر کـــد بورســـی را دریافـــت کرده انـــد و از ایـــن 
ــر  ــده اند و بـ ــراز هویـــت شـ ــر احـ ــون نفـ ــم میلیـ ــداد یـــک و نیـ تعـ
اســـاس تصمیـــم کمیســـیون فرعـــی شـــورای عالـــی بـــورس، افـــراد 
ـــرای  ـــند ب ـــده باش ـــت ش ـــراز هوی ـــی اح ـــام بانک ـــر در نظ ـــده اگ باقی مان
ـــخوان  ـــت در پیش ـــراز هوی ـــه اح ـــاز ب ـــال نی ـــی فع ـــد بورس ـــت ک دریاف

هـــا نخواهنـــد داشـــت.
ایــن افــراد بایــد شــماره شــبای خــود را بــه ســامانه ســازمان 
خصوصــی ســازی بــه نشــانی samanese.ir وارد کننــد تــا از احــراز 

ــوند. ــاف ش ــال مع ــی فع ــد بورس ــت ک ــرای دریاف ــت ب هوی
بــه گفتــه ســخنگوی طــرح آزادســازی ســهام عدالــت بــرای دریافــت 
ــه  ــق ب ــت و متعل ــراه درس ــن هم ــماره تلف ــه ش ــات ب ــال اطاع و ارس
ــن ســامانه  ــه ای ــن شــماره ســهامداران ب ــاز اســت کــه ای ســهامداران نی

ــد. ــه دهن ارائ
ــه  ــد ب ــم و بای ــزار و ۷۰۰ درگاه داری ــا ه ــزاری ب ــون ۱۰۸ کارگ اکن
ــن در  ــم، ای ــت کنی ــزاران حرک ــات کارگ ــت خدم ــش کیفی ــمت افزای س
ــه افزایــش کارگزاری هــا  ــد نیــازی ب حالــی اســت کــه مســئوالن معتقدن
ــه  ــوزش ب ــرای آم ــد درگاه هــای سیســتم بانکــی را ب ــه بای نیســت و البت
ســرمایه گذاران بــورس تجهیــز کنیــم، زیــرا سیســتم بانکــی بــازار 

ســرمایه و پــول را می شناســد.

مجوز صادرات ماسک،  لباس پرستاری
 و کیت سرولوژی صادر شد 

ــوز  ــدور مجـ ــارت از صـ ــدن و تجـ ــت معـ ــت وزارت صنعـ سرپرسـ
صـــادرات نامحـــدود ماســـک N۹۵، لبـــاس پرســـتاری و کیـــت 
ســـرولوژی کرونـــا خبـــر داد و گفـــت: بـــه منظـــور حمایـــت از تولیـــد 
ـــکی دارای  ـــزات پزش ـــفارش و واردات تجهی ـــت س ـــی، ثب ـــدگان داخل کنن

مشـــابه داخلـــی، ممنـــوع شـــد. 
ـــد  ـــرایط تولی ـــت: ش ـــی گف ـــین مدرس خیابان ـــارس، س ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــور  ـــا در کش ـــا کرون ـــط ب ـــکی مرتب ـــزات پزش ـــتی و تجهی ـــام بهداش اق
بـــه نحـــوی اســـت کـــه ایـــران را بـــه یکـــی از قطب هـــای صـــادرات 
ـــرده  ـــل ک ـــا، تبدی ـــا کرون ـــط ب ـــتی مرتب ـــکی و بهداش ـــوالت پزش محص

ـــت. اس
ــن  ــر ایـ ــزود: بـ ــارت افـ ــدن و تجـ ــت معـ ــت وزارت صنعـ سرپرسـ
اســـاس بـــه منظـــور حمایـــت از تولیـــد کننـــدگان داخلـــی و پاســـخ 
ـــروس  ـــیوع وی ـــا ش ـــر ب ـــورهای درگی ـــاز کش ـــی از نی ـــه بخش ـــی ب گوی
ـــون  ـــی همچ ـــرای اقام ـــدود ب ـــادرات نامح ـــازه ص ـــا، اج ـــا در دنی کرون
ـــا  ـــخیص کرون ـــرولوژی تش ـــت س ـــتاری و کی ـــاس پرس ـــک N۹۵، لب ماس
ـــاز  ـــر از نی ـــوالت فرات ـــن محص ـــد ای ـــه تولی ـــرا ک ـــت؛  چ ـــده اس ـــادر ش ص

ـــت. ـــی اس داخل
وی تصریـــح کـــرد: بـــر ایـــن اســـاس، آزاد ســـازی صـــادرات ایـــن 
ـــادرات و واردات  ـــررات ص ـــه اداره کل مق ـــکی ب ـــز پزش ـــم تجهی ـــه قل س
ـــت،  ـــی اس ـــن در حال ـــده؛  ای ـــاغ ش ـــارت اب ـــدن و تج ـــت،  مع وزارت صنع
ـــان و  ـــت،  درم ـــا وزرات بهداش ـــده ب ـــل آم ـــه عم ـــی ب ـــاس هماهنگ ـــر اس ب
ـــد  ـــادرات ۵۰ درص ـــازه ص ـــذا و دارو اج ـــازمان غ ـــکی و س ـــوزش پزش آم
ـــیژن  ـــتگاه اکس ـــی و دس ـــم حیات ـــای عائ ـــور، مانیتوره ـــدات ونتیات تولی

ـــت. ـــده اس ـــی داده ش ـــاز خانگ س
ـــادرات  ـــازی ص ـــرای آزاد س ـــم ب ـــی تصمی ـــدرس خیابان ـــه م ـــه گفت ب
ـــور  ـــه منظ ـــت، ب ـــدون محدودی ـــورت ب ـــه ص ـــور ب ـــم کاالی مذک ـــه قل س
ـــود  ـــدواری وج ـــن امی ـــه و ای ـــورت گرفت ـــی ص ـــد داخل ـــت از تولی حمای
ـــد  ـــه تولی ـــن محصـــوالت زمین ـــروش ای ـــای ف ـــعه بازاره ـــا توس ـــه ب دارد ک

ـــود. ـــم ش ـــتر آن، فراه ـــه بیش ـــر چ ه
وی اظهـــار داشـــت: همچنین بـــه منظـــور حمایـــت از تولیـــد 
ــه  ــکی کـ ــزات پزشـ ــام و تجهیـ ــفارش واردات اقـ ــی، ثبـــت سـ داخلـ
ـــت  ـــتم ثب ـــر روی سیس ـــود دارد، ب ـــور وج ـــا در کش ـــد آنه ـــی تولی توانای
ـــت  ـــور حمای ـــه منظ ـــام ب ـــن اق ـــازه واردات ای ـــده واج ـــل ش ـــفارش قف س

از تولیـــد کننـــدگان داخلـــی داده نخواهـــد شـــد.

ــت و درمـــان  ــیون بهداشـ ــو کمیسـ عضـ
ـــی  ـــه دلیـــل همزمان ـــان اینکـــه ب ـــا بی مجلـــس ب
ـــز ســـختی را در پیـــش  ـــا، پایی ـــزا و کرون آنفوالن
ـــدود  ـــه ح ـــال ب ـــت: امس ـــت، گف ـــم داش خواهی
ــرای  ــزا بـ ــن آنفوالنـ ــون دوز واکسـ ۱۰ میلیـ

ـــم.  ـــاز داری ـــر نی ـــای پرخط ـــروه ه گ
ـــادی  ـــروز بنی ـــت، به ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــات  ـــری از تبع ـــای جلوگی ـــه روش ه ـــاره ب ـــا اش ب
ـــل  ـــا در فص ـــزا و کرون ـــاری آنفوالن ـــی بیم همزمان
ـــزا و  ـــی آنفوالن ـــل همزمان ـــه دلی ـــت: ب ـــز گف پایی
کرونـــا، پاییـــز ســـختی را در پیـــش خواهیـــم 
ــت  ــت را غنیمـ ــد فرصـ ــن روبایـ ــت. از ایـ داشـ
ـــاده شـــویم. ـــرای روزهـــای ســـخت آم شـــمرده و ب

نماینـــده مـــردم کاشـــمر و بردســـکن در 
ــان  ــه یکسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــم بـ ــس دهـ مجلـ
بـــودن روش هـــای پیشـــگیری از ابتـــا بـــه 
ـــتی  ـــر بهداش ـــاد تدابی ـــزا، ایج ـــا و آنفوالن کرون
ـــم  ـــی رغ ـــزود: عل ـــد، اف ـــی کن ـــر م ـــت ت را راح
اینکـــه کـــودکان کمتـــر مبتـــا بـــه کرونـــا 
می شـــوند، آنفوالنـــزا بیشـــترین درگیـــری را 
ـــن  ـــان دارد. بنابرای ـــودکان و جوان ـــان ک در می
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــتان های ـــودن بیمارس ـــترک ب مش
بیمـــاران را پذیـــرش مـــی کننـــد، ریســـک 
ـــی  ـــش م ـــی را افزای ـــاری و آلودگ ـــال بیم انتق
ـــتان  ـــد بیمارس ـــا بای ـــت حتم ـــد. از این جه ده
ـــا در  ـــاری ه ـــن بیم ـــرای ای ـــی ب ـــای مجزای ه

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت نظ
ضـــرورت  بـــه  اشـــاره  بـــا  بنیـــادی 
تشـــخیص ســـریع بیمـــاری هنـــگام شـــیوع 
ـــرد:  ـــوان ک ـــزا ، عن ـــا و آنفوالن ـــان کرون ـــم زم ه
بایـــد تـــاش کنیـــم نـــوع بیمـــاری افـــراد را 
ـــه  ـــه ب ـــس از مراجع ـــان پ ـــن زم ـــاه تری در کوت
ـــر  ـــه ه ـــرا ک ـــم، چ ـــخیص دهی ـــتان تش بیمارس
ـــه  ـــرای معالج ـــی ب ـــیر و روش مجزای ـــدام مس ک

دارنـــد.

ضرورتتجهیزوتوسعهآزمایشگاهها
تخصصیتشخیصبیماریکروناقبلازپاییز

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 

این کـــه  بـــه  توجـــه  کرد:بـــا  تصریـــح 
ـــان  ـــا در درم ـــاری کرون ـــخیص زودرس بیم تش
و کنتـــرل آن نقـــش مهمـــی دارد، تجهیـــز و 
توســـعه آزمایشـــگاهها تخصصـــی تشـــخیص 
ــر  ــت، تاخیـ ــروری اسـ ــا ضـ ــاری کرونـ بیمـ
در تشـــخیص بیمـــاری در فصـــل همزمانـــی 
کرونـــا و آنفوالنـــزا ، عواقـــب ســـختی را 
ـــراه  ـــه هم ـــاران ب ـــا و بیم ـــتان ه ـــرای بیمارس ب

خواهـــد داشـــت.

مدیریتتوزیعواکسنآنفوالنزابایددر
اختیارسازمانغذاوداروقراربگیرد

ــرورت  ــر ضـ ــد بـ ــن تاکیـ ــادی ضمـ بنیـ

تامیـــن واکســـن آنفوالنـــزا بـــرای فصـــل 
ـــته  ـــای گذش ـــال ه ـــرد: در س ـــار ک ـــز، اظه پایی
ـــزا  ـــون دوز واکســـن آنفوالن ـــه ۲ میلی ـــک ب نزدی
وارد و در اختیـــار داروخانـــه هـــا قـــرار داده شـــد. 
ـــد  ـــع واکســـن ها بای ـــت توزی ـــا امســـال مدیری ام
در اختیـــار ســـازمان غـــذا و دارو قـــرار بگیـــرد و 
ـــت  ـــت وزارت بهداش ـــت بهداش ـــق معاون از طری
ـــرد. ـــرار بگی ـــدف ق ـــای ه ـــروه ه ـــار گ در اختی

و  بهداشـــت  پرســـنل  داد:  ادامـــه  وی 
درمـــان، کـــودکان بـــه ویـــژه کـــودکان زیـــر 
ـــاالی ۵۵ ســـال، مـــادران  ۳ ســـال، ســـالمندان ب
ـــاردار، بیمـــاران قلبـــی و دیابتـــی جـــزو گـــروه  ب
ــزا  ــن آنفوالنـ ــوده و واکسـ ــر بـ ــای پرخطـ هـ

بایـــد در اختیارشـــان قـــرار بگیـــرد.

امسالبهحدود١۰میلیوندوزواکسن
آنفوالنزانیازداریم

عضـــو کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان 
ـــان  ـــا بی ـــان ب ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش مجل
اینکـــه امســـال بـــه حـــدود ۱۰ میلیـــون دوز 
ـــر  ـــت: تدابی ـــم، گف ـــاز داری ـــزا نی ـــن آنفوالن واکس
ـــون  ـــم اکن ـــا از ه ـــن ه ـــه واکس ـــرای تهی الزم ب
اندیشـــیده شـــده و مســـئوالن مربوطـــه در حـــال 
ـــا اجـــرای  تامیـــن و خریـــد هســـتند. امیدواریـــم ب
ایـــن تدابیـــر پاییـــز را بـــا کمتریـــن آســـیب 

ـــم. ـــپری کنی س

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس ـــک عض ی
تاکیـــد کـــرد: مادامـــی کـــه پـــای دالالن در میـــان باشـــد و 
ــازار خـــودرو را  ــوان بـ ــا بـــرود نمی تـ ســـود بـــه جیـــب آنهـ
ســـامان داد آن چـــه کـــه امـــروز الزمـــه کار اســـت نظـــارت 

ــت.  ــی اسـ ــتگاه های نظارتـ ــدی دسـ جـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـید کمـــال الدیـــن شـــهریاری 
دربـــاره ضـــرورت ورود نهادهـــای نظارتـــی بـــرای کنتـــرل 
قیمـــت خـــودرو بیـــان کـــرد: از نظـــر بنـــده اگـــر مجلـــس 
بخواهـــد در حـــوزه قیمـــت گـــذاری خـــودرو وارد شـــود و 
ایـــن بـــازار را مدیریـــت کنـــد نبایـــد بـــه ســـمت قانـــون 

گـــذاری و ارائـــه طرح هـــای دو فوریتـــی یـــا ســـه  فوریتـــی 
بـــرود چـــرا کـــه ایـــن مشـــکل بـــا قانـــون گـــذاری حـــل 

. د نمی شـــو
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مشـــکاتی کـــه 
ـــر  ـــه فک ـــن اســـت ک ـــا آن مواجـــه هســـتیم ای ـــروز در کشـــور ب ام
می کنیـــم هـــر پدیـــده ای کـــه در کشـــور اتفـــاق می افتـــد، 
ـــل  ـــذاری ح ـــون گ ـــت قان ـــح و در نهای ـــا و لوای ـــه طرح ه ـــا ارائ ب
ــار کـــرد: در حالـــی کـــه بحـــث مدیریـــت و  می شـــود، اظهـ
ـــادی  ـــن زی ـــا قوانی ـــت. م ـــذاری اس ـــون گ ـــر از قان ـــارت مهمت نظ
در کشـــور داریـــم کـــه بـــه خاطـــر ضعـــف مدیریتـــی اجـــرا 
ـــورت  ـــی ص ـــارت صحیح ـــا نظ ـــرای آنه ـــر اج ـــا ب ـــود و ی نمی ش
ـــا  ـــودرو م ـــازار خ ـــوص ب ـــال در خص ـــوان مث ـــه عن ـــرد ب نمی گی
در قانـــون اجـــرای سیاســـت های اصـــل ۴۴ ، شـــورای رقابـــت 
را ایجـــاد کردیـــم از ســـوی دیگـــر مـــا قانـــون ضـــد انحصـــار 
ــت  ــا و در نهایـ ــار کاالهـ ــری از انحصـ ــرای جلوگیـ ــی بـ طلبـ

ــم. ــا را داریـ ــش قیمت هـ افزایـ
مجلـــس  در  تنگســـتان  و  دشـــتی  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـامی تصریـــح کـــرد: راهکارهـــای الزم بـــرای 
جلوگیـــری از افزایـــش افســـار گســـیخته قیمـــت خـــودرو 
ــل  ــه دلیـ ــا بـ ــت امـ ــده اسـ ــی شـ ــش بینـ ــون پیـ در قانـ

تعـــداد دســـتگاه های اجرایـــی متعـــدد کـــه بعضـــا وظایـــف 
ــوی  ــد و از سـ ــر می اندازنـ ــر دوش یکدیگـ ــف را بـ و تکالیـ
دیگـــر افزایـــش تعـــداد دالالن شـــاهد نابســـامانی هســـتیم 
متاســـفانه امـــروز دالالن هـــر کاری کـــه بخواهنـــد در 

کشـــور انجـــام می دهنـــد.
ـــد  ـــه تاکی ـــس در ادام ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس ـــن عض ای
کـــرد: مجلـــس، دســـتگاه های اجرایـــی نظیـــر ســـازمان 
ـــد ورود  ـــور ج ـــه ط ـــد ب ـــدن بای ـــت و مع ـــرات و وزارت صنع تعزی
ـــته را  ـــر کار داش ـــتی ب ـــی دس ـــا دالل ـــه ب ـــرادی را ک ـــرده و اف ک
شناســـایی و دســـت آنهـــا را قطـــع کننـــد. متاســـفانه امـــروز 
بخـــش عمـــده ای از نقدیندگـــی بـــه جـــای بـــازار تولیـــد بـــه 
ـــود  ـــی وج ـــه در دالل ـــودی ک ـــت و س ـــه اس ـــی رفت ـــمت دالل س
ـــه  ـــن هم ـــدارد. بنابرای ـــود ن ـــدی وج ـــته تولی ـــچ رش دارد در هی
بـــه دنبـــال داللـــی بـــوده و ایـــن امـــر بـــه دلیـــل ضعـــف 
ـــب و کار  ـــای کس ـــودن فض ـــم نب ـــی و فراه ـــتگاه های نظارت دس

بـــرای تولیـــد اســـت.
ـــدد  ـــع متع ـــه موان ـــی ک ـــزود: مادام ـــان اف ـــهریاری در پای ش
ـــود و  ـــد و س ـــته باش ـــرار داش ـــدگان ق ـــد کنن ـــر راه تولی ـــر س ب
ـــود  ـــد ب ـــکل خواه ـــن ش ـــاع همی ـــد اوض ـــی باش ـــت در دالل منفع

و مصـــرف کننـــده زیـــان می کنـــد.

ــرقی  ــان شـ ــتاندار آذربایجـ ــادی اسـ ــور اقتصـ ــاون امـ معـ
ـــوزش  ـــت و آم ـــا تربی ـــد« ب ـــش تولی ـــعار »جه ـــق ش ـــت: تحق گف

ــت.  ــر اسـ ــال امکان پذیـ ــر و فعـ ــروی کار ماهـ نیـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، علـــی جهانگیـــری در جلســـه ای بـــا 
ـــک  ـــن تبری ـــتان، ضم ـــه ای اس ـــی و حرف ـــوزش فن ـــر کل آم مدی
ـــی  ـــوزش فن ـــرکل آم ـــه ســـمت مدی ـــی ب ـــر وکالت و انتصـــاب دکت
ـــن اداره کل در امـــر آمـــوزش در  ـــه ای اســـتان، عملکـــرد ای و حرف
ـــر  ـــش و مثمرثم ـــت بخ ـــتان را رضای ـــی در اس ـــای مهارت حوزه ه

ـــت . دانس
وی، بـــا اشـــاره بـــه شـــورای مهـــارت کـــه بـــه پیشـــنهاد 
ـــد،  ـــکیل ش ـــتان تش ـــه ای در اس ـــی و حرف ـــوزش فن اداره کل آم
ـــت  ـــل از آن در جه ـــات حاص ـــورا و مصوب ـــن ش ـــرد: ای ـــار ک اظه
ــه ای  ــی و حرفـ ــای فنـ ــازمان آموزش هـ ــداف سـ ــبرد اهـ پیشـ
کشـــور و فرهنـــگ ســـازی مناســـب در زمینـــه آموزش هـــای 

ـــت. ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــتان بس ـــی در اس مهارت
ـــان  ـــودن و وجـــود جوان ـــی ب ـــه صنعت ـــا اشـــاره ب ـــری ب جهانگی
بـــا اســـتعداد در اســـتان، تحقـــق شـــعار ســـال ۹۹ کـــه بـــه 

ـــد«  ـــش تولی ـــال »جه ـــه س ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــوده مق فرم
ـــص در  ـــر و متخص ـــروی کار ماه ـــود نی ـــده را وج ـــذاری ش نام گ

تمامـــی حوزه هـــا دانســـت.
ـــه ای اســـتان  ـــرکل آمـــوزش فنـــی و حرف رضـــا وکالتـــی - مدی
نیـــز بـــا ارائـــه گزارشـــی از فعالیت هـــای انجـــام گرفتـــه در 
ـــه کیفیـــت بخشـــی  ـــه ای اســـتان ب اداره کل آمـــوزش فنـــی و حرف

در امـــر آموزش هـــای فنـــی و حرفـــه ای تاکیـــد کـــرد.
ــی،  ــای آموزشـ ــی کارگاه هـ ــان تعطیلـ ــت: در زمـ وی گفـ
ــروس  ــار ویـ ــری از انتشـ ــل جلوگیـ ــه دلیـ ــن اداره کل بـ ایـ
کرونـــا، آموزش هـــای مهارتـــی توســـط مربیـــان مراکـــز 
آمـــوزش فنی وحرفـــه ای اســـتان بـــه صـــورت مجـــازی 
ــچ گاه  ــوزش هیـ ــا آمـ ــر مـ ــود و از نظـ ــام بـ ــال انجـ درحـ

ــت. ــدنی نیسـ ــل شـ تعطیـ
ـــاره  ـــا اش ـــتان ب ـــه ای اس ـــی و حرف ـــوزش فن ـــرکل آم مدی
آموزش هـــای  در خصـــوص  فرهنگ ســـازی  بحـــث  بـــه 
مهارتـــی در جامعـــه و تغییـــرات ســـریع تکنولـــوژی در 
ــای  ــث آموزش هـ ــفانه بحـ ــت: متأسـ ــی، گفـ ــای کنونـ دنیـ

مهارتـــی آنچنـــان کـــه بایـــد، در جامعـــه جـــدی گرفتـــه 
نشـــده اســـت و ایـــن نیازمنـــد همـــکاری و توجـــه بیـــش 
از پیـــش رســـانه ها بـــه امـــر آمـــوزش هـــای مهارتـــی در 

جامعـــه کنونـــی اســـت.
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــری از ســـخنان خـــود ب ـــی در بخـــش دیگ وکالت
ـــوزش  ـــت: اداره کل آم ـــع گف ـــوزه صنای ـــوزش در ح ـــت آم اهمی
ـــتان  ـــع اس ـــا صنای ـــکاری ب ـــل و هم ـــا تعام ـــه ای ب ـــی و حرف فن
ـــز  ـــعه مراک ـــه توس ـــت، ب ـــوار صنع ـــز ج ـــاد مراک ـــب ایج در قال

ـــت. ـــه اس ـــتان پرداخت ـــی در اس آموزش
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل آمـــوزش فنـــی و 
ـــل  ـــوزش در مح ـــرد: آم ـــان ک ـــر نش ـــتان، وی خاط ـــه ای اس حرف
ـــر،  ـــروی کار ماه ـــره وری نی ـــرای به ـــع ب ـــود صنای ـــط خ و توس

ـــت. ـــد داش ـــتری خواه ـــی بیش ـــر بخش اث

بنیادی:

امسال به حدود ۱۰ میلیون دوز واکسن آنفوالنزا نیاز داریم

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

بازار خودرو با قانونگذاری سامان نمی یابد، نظارت الزم است

معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی: 

تحقق شعار »جهش تولید« با تربیت و آموزش 
نیروی کار ماهر و فعال امکان پذیر است

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ضمــن قدردانــی از همــکاری و همراهــی مــردم 
در رعایــت نــکات بهداشــتی پیشــگیری از 
کرونــا در مراســم نخســتین شــب قــدر گفــت: 
ــورد  ــا در م ــود ت ــا ب ــرای م ــی ب ــن دلگرم ای
بازگشــایی مراکــز ورزشــی، تمریــن لیــگ هــای 
ــاه  ــتوران ها در خردادم ــی رس ــی و برخ ورزش

ــم.  ــری کنی ــم گی تصمی
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید نمکــی در حاشــیه 
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــت در جم ــات دول هی
ــی و  ــا همراه ــال ب ــدر امس ــب ق ــتین ش نخس
همــکاری مــردم عزیــز بــه خوبــی برگــزار شــد. 
ــرای  ــی ب ــن ایرادات ــکاران م ــن هم ــش از ای پی
برگــزاری آن مطــرح مــی کردنــد کــه بــا 
پروتــکل هایــی کــه در جلســات متعــدد بــرای 
ــر  ــفید در سراس ــر س ــفید و غی ــهرهای س ش
کشــور تدویــن شــد تــاش کردیــم ایــن 

ــم.   ــع کنی ــرادات را رف ای
وی توضیح داد: پروتکل های ســـختگیرانه 
جدیـــدی که بـــا حضـــور متصدیـــان امور 
مساجد، ســـتاد نماز جمعه، بســـیج و هیات 
امنای مســـاجد و بعضـــی از اماکن متبرکه در 
قســـمت هایی قرمز تلقی نمی شـــوند، قرار 

. شتند ا د
وزیر بهداشـــت ضمن قدردانی و تشـــکر از 

همراهی مـــردم در رعایت نـــکات و مقررات 
وزارت  ســـوی  از  شـــده  تعیین  بهداشـــتی 
خاطرنشان  مراســـم،  برگزاری  در  بهداشـــت 
کرد: شـــب گذشـــته مردم عزیز مـــا را در 
مقابل همـــه همکاران و کســـانی که مواردی 
را مطـــرح می کردنـــد، روســـفید کردند و 
نشـــان دادند کـــه می تـــوان بـــا انضباط 
و رعایـــت کامـــل اصـــول و پروتـــکل های 

برگزار  را  با عظمت  مراســـم  این  بهداشـــتی 
. د کر

وی شـــاهد این مدعـــا را ارســـال گزارش 
هـــا و عکس های همکاران وزارت بهداشـــت از 
سطح شـــهر و اســـتان ها عنوان کرد و اظهار 
داشـــت: این گـــزارش ها نشـــان داد که بجز 
یک مورد در یکی از شهرســـتان ها که ســـینی 
چای را در بیرون مســـجد قـــرار داده بودند و 

ایـــن قدغن اعام شـــده بود، بقیـــه اماکن در 
حداکثـــر رعایت اصول این مراســـم با عظمت 

کردند. برگزار  را 
را  مـــردم  بهینه  عملکـــرد  ایـــن  نمکی، 
راهـــکاری برای اســـتمرار بازگشـــایی مراکز 
مذهبی و مساجد دانســـت و گفت: مردم دل 
ما را روشـــن کردنـــد و امیداوریـــم با دعای 
خیـــر همه مـــردم و مشـــارکت آنـــان این 
بیماری را در ســـطح کشـــور کنترل و مهار 

. کنیم

پروتکلهایجدیددرخردادماهاجرا
خواهندشد

وزیـــر بهداشـــت در باره پروتـــکل های 
جدید ســـتاد ملی مقابله با کرونـــا نیز گفت: 
امـــروز نامـــه ای را خدمـــت وزارت ورزش و 
جوانان می فرســـتیم با ایـــن مضمون که در 
شـــهرهای غیر قرمز و نســـبتا پرخطرتر هم 

ورزش هـــای انفرادی برگزار شـــود.
وی افـــزود: بـــرای تمرین هـــای لیگ ها 
امروز تصمیـــم گیری خواهد شـــد و به  هم 
مراکز ورزشـــی اباغ خواهد شـــد. همچنین 
درباره بازگشـــایی برخی رستوران ها و کسب 
کارهـــا در خـــرداد ماه تصمیـــم هایی اتخاذ 

شـــده که اعام خواهد شـــد.

با اشاره به رعایت نکات بهداشتی در مراسم نخستین شب قدر؛

 مردم ما را روسفید کردند
کاریکاتور

پشت پرده بازگشت داعش به عراق

منبع:تسنیم
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واویشکا مرغ

موادالزم:
پیاز                                                   ۱ عدد
ســیر                                          ۲ حبــه
سینه مرغ                                     ۳۰۰ گرم
نمک، فلفل، زردچوبه                       به مقدار الزم

گوجه فرنگی                                       ۱ عدد 
رب گوجه فرنگی                          ۱ قاشق غذاخوری 
فلفل دلمه ای                                        ۱ عدد
فلفل سبز                                          ۱ عدد
آب لیمو                                  ۱ قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده                             به مقدار الزم 
 

طرزتهیه:
 ۱- ابتــدا یــک عــدد پیــاز متوســط را نگینــی 
خــرد کنیــد. داخــل تابــه یــا قابلمــه کمــی روغــن 
ــد و آن را روی حــرارت متوســط شــعله گاز  بریزی
ــه  ــد از آن کــه روغــن داخــل تاب ــد. بع ــرار دهی ق
ــه  ــه آن اضاف داغ شــد، پیازهــای خــرد شــده را ب
کنیــد و تفــت دهیــد تــا زمانــی کــه نــرم شــوند و 
رنــگ آن هــا تغییــر کنــد. ســپس ســیرهای رنــده 
شــده را نیــز بــه پیازهــا اضافــه کــرده و همــراه بــا 

هــم تفــت دهیــد.
ــرغ را کــه از قبــل شســته و  ۲- تکــه هــای م
ــاز و ســیر ســرخ شــده  ــه پی ــد، ب ــرده ای خــرد ک
ــا  ــد ت ــا هــم تفــت دهی ــد و همــراه ب ــه کنی اضاف
ــگ مــرغ هــا نیــز تغییــر کنــد و ســرخ شــود. رن

ــه  ــود از جمل ــر خ ــورد نظ ــای م ــه ه ۳- ادوی
ــه و نمــک را  ــل ســیاه، زردچوب ــز، فلف ــل قرم فلف
ــه  ــود. ب ــم دار ش ــا طع ــد ت ــه کنی ــرغ اضاف ــه م ب
دلخــواه مــی توانیــد از ادویــه هــای دیگــر ماننــد 
آویشــن یــا کاری نیــز بــرای مــزه دار کــردن مــرغ 

ــد. اســتفاده کنی
)پــوره گوچــه  ۴- گوجــه ی خــرد شــده 
ــم  ــد و ه ــه کنی ــرغ اضاف ــه م ــز ب ــی( را نی فرنگ
ــی  ــه خوب ــواد ب ــایر م ــا س ــراه ب ــا هم ــد ت بزنی

ترکیــب شــود.
ــایر  ــه سـ ــز بـ ــی را نیـ ــه فرنگـ ۵- رب گوجـ
ـــم  ـــرغ طع ـــکای م ـــا واویش ـــد ت ـــه کنی ـــواد اضاف م
ــوب  ــکا را خـ ــرد. واویشـ ــری بگیـ ــگ بهتـ و رنـ
ـــم  ـــا ه ـــا ب ـــواد کام ـــه ی م ـــا هم ـــد ت ـــم بزنی ه

مخلـــوط شـــوند.
۶- فلفــل دلمــه ای و فلفــل ســبز بــا بــه 
ــا را  ــپس آن ه ــد. س ــرد کنی ــی خ ــورت نگین ص
داخــل واویشــکا مــرغ بریزیــد تــا بــه همــراه ســایر 

ــوند. ــه ش ــواد آن پخت م
۷- کمــی آب لیمــو بــه واویشــکا اضافــه کنیــد 
ــران دم  ــپس زعف ــود. س ــم دار ش ــتر طع ــا بیش ت
کــرده را بــه غــذا اضافــه کنیــد تــا عطــر و طعــم 

فــوق العــاده ای پیــدا کنــد.
۸- نصــف پیمانــه آب داخــل واویشــکای مــرغ 
ــه ی  ــا هم ــد ت ــه را بگذاری ــد و درب قابلم بریزی
مــواد خــوب بپزنــد و واویشــکا مــرغ شــما آمــاده 
ــرای پخــت آن  شــود. حــدود ۱۰ دقیقــه زمــان ب

کافــی اســت.
را  زمینــی  ســیب  دیگــر،  ای  تابــه  در   -۹
ــد.  ــرخ کنی ــی س ــا خال ــی و ی ــورت نگین ــه ص ب
واویشــکا را بــه همــراه ســیب زمینــی هــای ســرخ 
ــا برنــج زعفرانــی  شــده داخــل دیــس بریزیــد و ب

ــد. ــرو کنی س
  

نکاتکلیدیطرزتهیهواویشکامرغ
ــی  ــه صــورت خال ــا را ب ــد پیازه ــی توانی - م
ــده  ــتر دی ــکا بیش ــا در واویش ــد ت ــرد کنی ــز خ نی

ــوند. ش
ــرغ  ــای م ــه ه ــردن تک ــرد ک ــدازه ی خ - ان
ســلیقه ای اســت. بهتــر اســت آن هــا را بــه انــدازه 

ــد. ــد انگشــت خــرد کنی ی دو بن
ــوال از  ــکا معم ــردن واویش ــت ک ــرای درس - ب
ســینه و فیلــه ی مــرغ اســتفاده مــی کننــد. امــا 
مــی توانیــد ران مــرغ را نیــز بپزیــد، ریــش ریــش 

ــا آن واویشــکا درســت کنیــد. کنیــد و ب
- گوجــه فرنگــی را پوســت بکنیــد. ســپس آن 
ــد.  ــرد کنی ــک خ ــیار کوچ ــای بس ــه ه ــه تک را ب
مــی توانیــد آن را داخــل مخلــوط کــن یــا غذاســاز 

بریزیــد و تــا پــوره شــود.
- بــه دلخــواه مــی توانیــد کمــی نخــود 
فرنگــی و هویــج پختــه شــده )نگینــی ریــز( نیــز 

ــد. ــه کنی ــرغ اضاف ــکای م ــه واویش ب
- واویشـــکا مـــرغ را هـــم بـــا برنـــج و هـــم 
ـــل  ـــد می ـــی توانی ـــان م ـــا ن ـــی ب ـــکل پرس ـــه ش ب

کنیـــد.
ــکا  ــکل واویشـ ــدن شـ ــر شـ ــرای زیباتـ - بـ
مـــرغ، مـــی توانیـــد ســـیب زمینـــی هـــا را بـــا 
اســـتفاده از قالـــب بـــرش بـــه شـــکل دلخـــواه 
ــه  ــد و بـ ــا را ســـرخ کنیـ ــد، آن هـ قالـــب بزنیـ
همـــراه واویشـــکا مـــرغ داخـــل ظـــرف مـــورد 

نظـــر خـــود ســـرو نماییـــد.
- مــی توانیــد در واویشــکا مــرغ از فلفــل 

دلمــه ای هــای رنگــی اســتفاده کنیــد.
ــورت  ــه ص ــوان ب ــی ت ــرغ را م ــکا م - واویش
ــی  ــا م ــرد. ی ــت ک ــدار درس ــی آب ــوراک، کم خ
تــوان بعــد از آن کــه آب غــذا کامــا جمــع شــد، 

ــرد. ــرو ک آن را س
ــاز  ــردن پی ــت ک ــرای درس ــر ب ــی دیگ - روش
ــا  ــی ی ــاز را نگین ــدا پی ــود دارد: ابت ــکا وج واویش
ــه  ــل تاب ــپس آن را داخ ــد. س ــرد کنی ــی خ خال
ــرم شــود. ســپس  ــا آب پیــاز جمــع و ن ــد ت بریزی
کمــی روغــن بــه پیــاز اضافــه کنیــد. داخــل پیــاز 
زردچوبــه بریزیــد و پیازهــا را بــا زردچوبــه تفــت 

ــد. دهی
منبع:ایرانکوک

برگزاری مسابقه فرهنگی ویژه شب های قدر
 در فرهنگسراهای جنوب غرب تبریز 

مدیــر امــور فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری منطقــه ۷ تبریــز از 
ــدر در فرهنگســراهای  ــای ق ــژه شــب ه ــی وی ــزاری مســابقه فرهنگ برگ

ــر داد.  ــز خب ــرب تبری ــوب غ جن
بـه گـزارش شـهریار، رحیم برهـان در تشـریح این خبر گفت: ویـژه برنامه 
هـای فرهنگـی ویـژه مـاه مبـارک رمضان و شـب های قـدر بـرای مخاطبان 
فرهنگسـراهای سـطح منطقـه با هـدف گسـترش و تقویت باورهـای دینی و 
حمایـت روحـی و معنوی از شـهروندان در روزهایی که شـیوع ویـروس کرونا 
ارتباطـات و فعالیـت هـای اجتماعی را تحت تاثیـر قرار داده برگزار می شـود.

وی برگــزاری طــرح هــر خانــه یــک مســجد و انفــاق امیــر المومنیــن حضرت 
علــی )ع( را ویــژه شــب هــای قــدر عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: طــرح هــر خانه 
یــک مســجد بــا هــدف اشــتراک گــذاری اعمــال مذهبــی شــهروندان در منــازل 
خــود برگــزار مــی شــود و در ایــن راســتا مخاطبان فرهنگســراهای جنــوب غرب 
تبریــز مــی تواننــد بــا ارســال تصاویــر، فیلــم خانوادگــی یــا فــردی خــود شــامل 
برپایــی نمــاز، تــاوت قــرآن، ادعیــه هــای ویــژه شــب هــای قــدر بــه راه ارتباطــی 
تلگرامــی@boostan_quran  لحظــات معنــوی خــود را با دیگر شــهروندان 

بــه اشــتراک گذاشــته و در عیــن حــال در مســابقه فرهنگــی شــرکت کنند.
ــی )ع(  ــن حضــرت عل ــر المومنی ــاق امی ــزود: انف ــن اف ــان همچنی بره
ــی اســت کــه امــور فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری  از دیگــر برنامــه های
منطقــه هفــت بــه مناســبت شــب هــای قــدر بــه صــورت مجــازی برگــزار 
ــان  ــهروندان و مخاطب ــا ش ــت ت ــی اس ــه فرصت ــن برنام ــد و ای ــی کن م
فرهنگســراهای منطقــه بــا ارســال نقاشــی آیــات و احادیــث بــا مضامیــن 
انفــاق یــا دلنوشــته ضمــن اشــتراک گــذاری از لحظــات معنــوی خــود، 

در رقابــت فرهنگــی نیــز شــرکت کننــد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه۷ ب ــی شــهرداری منطق ــور فرهنگــی اجتماع ــر ام مدی
ــا ۲۸  ــی از ۲۳ ت ــای فرهنگ ــابقه ه ــن مس ــرکت در ای ــت ش ــه مهل اینک
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــد: عاقمن ــادآور ش ــوده، ی ــاه ب ــت م اردیبهش
ــا  ــم و ی ــر، فیل ــراه تصاوی ــت هم ــروری اس ــی ض ــای فرهنگ ــه ه برنام
دلنوشــته هــای خــود، نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تمــاس را بــه پــل 

ــد. ــال کنن ــی  @boostan_quran  ارس ــی تلگرام ارتباط

۱4هزار کالس درس در آذربایجان شرقی
 نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارد

مــدارس  نوســازی  کل  اداره  مردمــی  مشــارکت های  معــاون 
آذربایجان شــرقی گفــت: از محمــوع ۲۴ هــزار کاس درس در اســتان ۱۴ 

هــزار کاس نیــاز بــه بازســازی و یــا مقاوم ســازی دارد. 
ــه  ــی مدرس ــگ زن ــم کلن ــی در مراس ــد نجف ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزود: ۵۰ طــرح  ــزی هشــترود اف ۳ کاســه روســتایی در بخــش نظرکهری
ــت و ۱۸۰  ــال اجراس ــتان در ح ــر در اس ــال حاض ــازی در ح ــه س مدرس
کاس درس تــا مهــر مــاه امســال تحویــل آمــوزش و پــرورش خواهــد شــد.

وی گفــت: بــرای ایــن ۱۸۰ کاس درس بیــش از ۱۸ میلیــارد تومــان 
هزینــه شــده و مــی شــود.

نجفــی همچنیــن از برچیــده شــدن کاس هــای درس خشــتی و گلــی 
ــه  ــتان ب ــه در اس ــفانه ۴۰۰ مدرس ــت: متاس ــر داد و گف ــتان خب در اس
ــه  ــارم در منطق ــک  چه ــداد ی ــن تع ــه از ای ــت ک ــی اس ــورت کانکس ص

ــع هســتند. ــاق واق هشــترود و چاراویم
ــت: از ۱۰۳  ــز گف ــزی نی ــه نظرکهری ــرورش منطق ــوزش و پ ــر آم مدی
مدرســه ایــن بخــش ۲۳ مدرســه در حــال تخریــب و نیــاز بــه بازســازی 

ــه صــورت کانکســی اســت. دارد و ۱۵ مدرســه ب
ــن  ــت و آنت ــود اینترن ــفانه نب ــزود : متاس ــن زاده اف ــفندیار حس اس
ــوزان را  ــش آم ــش دان ــن بخ ــتاهای ای ــل در روس ــف  موبای ــی ضعی ده
در فراگیــری دانــش از طریــق فضــای مجــازی بــا مشــکل روبــرو کــرده و 

ــه اجــرا نشــده اســت. ــی در منطق ــه درســتی و خوب ــاد ب طــرح ش
داود عباســی اصــل بخشــدار بخــش نظرکهریــزی نیــز در ایــن جلســه 
از خیریــن درخواســت کــرد تــا قبــل از احــداث مدرســه پروانــه ســاخت و 
بهــره بــرداری را کــه رایــگان اســت از بخشــداری و دهیــاران تهیــه کننــد.

مدرســه ۳ کاســه روســتای گلوجــه حســن بیــگ بخــش نظرکهریــزی 
از ســوی خیریــن مرحومیــن شــکراله و حــاج علــی عبــادی باهزینــه ۴۰۰ 

میلیــون تومــان تــا مهــر امســال بهــره بــرداری مــی شــود.
حــدود ۱۰ هــزار دانــش آمــوز دختــر و پســر در ۶۰۰ کاس درســی 
شــهری و روســتایی در ۱۵۹ مدرســه شهرســتان هشــترود در حــال 

ــتند. ــل هس تحصی

ــرد  ــر رویک ــرورت تغیی ــر ض ــوم ب ــر عل وزی
بــه  دانشــگاه ها در ســال جــاری و حــرف 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــوزی تاکی ــمت مهارت آم س
مــا در شــرایط شــیوع کرونــا ویــروس بــا 
ــش  ــل کاه ــازی حداق ــوزش مج ــدازی آم راه ان

در وظایــف آموزشــی را داشــتیم. 
ــی  ــور غام ــر منص ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت: مــا هــر ســاله 
از اســتادان پیشکســوت، اعضــای هیئــت علمــی 
نمونــه و شایســته که بــا فرآینــد خاصــی از طریق 
ــوم انتخــاب  ــت در وزارت عل دانشــگاه ها و در نهای
می شــوند قدردانــی و تقدیــر بــه عمــل می آوریــم. 
ــا، در  ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــال ب امس
شــرایط متفاوتــی نســبت بــه ســال های گذشــته 
روز معلــم را جشــن می گیریــم و نمی توانیــم 
هماننــد ســال های گذشــته در مراســم حضــوری 
در خدمــت اســتادان و فرهیختگان حــوزه آموزش 

عالــی باشــیم.
ــخت،  ــرایط س ــا در ش ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــف از  ــی و اثربخشــی مجموعه هــای مختل کارای
ــه علمــی و آموزشــی کشــور را  ــه مجموع جمل
می توانیــم بــه محــک بگذاریــم. بحــران پیــش 
ــه  ــور ب ــی کش ــوزش عال ــان داد آم ــده نش آم
یــک بلــوغ و توانمنــدی ویــژه ای دســت یافتــه 
ــا  ــی ب ــه راحت ــه در شــرایط ســخت ب اســت ک
گــذر از شــرایط ناشــی از بحران هــای کوچــک 

ــود  ــای خ ــف و ماموریت ه ــه وظای ــزرگ ب و ب
ــد. ــل می کن ــی عم ــه خوب ب

غامــی ادامــه داد: عبــور و گــذر از شــرایط 
ــه  ــور ب ــگاه های کش ــی در دانش ــادی آموزش ع
ارائــه آمــوزش بــه صــورت مطالــب و متــون در 
فضــای مجــازی یکــی از اتفاقــات بســیار خوبــی 
ــی کشــور رخ  ــوزش عال ــه در حــوزه آم ــود ک ب
ــی  ــزی کاف ــرای آن برنامه ری ــه ب ــی ک داد. اتفاق
و مدونــی صــورت نگرفتــه بــود و توانمندی هــا 
ــش و  ــی و دان ــت علم ــای هیئ ــی اعض و چابک
ــاد  ــت را ایج ــن فرص ــجویان ای ــارت دانش مه
ــف  ــل کاهــش در وظای ــا حداق ــا ب ــه م کــرد ک
ــجویان  ــوزش دانش ــه آم ــم ب ــی بتوانی آموزش

خــود ادامــه دهیــم.
وزیــر علــوم اظهــار کــرد: بدیهــی اســت 
ــاد  ــاق افت ــا اتف مقایســه آنچــه کــه در کشــور م
ــه طــور سراســری  ــه ب ــان ک ــا کشــورهای جه ب
ــده  ــاری ش ــن بیم ــی از ای ــران ناش ــار بح دچ
ــی  ــه خوب ــا ب ــد ظرفیت ه ــان می ده ــد نش بودن
ــت  ــه فعلی ــت ب ــه می رف ــاری ک ــش از انتظ بی
رســیده اســت و امیداریــم آموزش هــای مجــازی 
ــرمایه در فضــای  ــک س ــوان ی ــه عن ــان ب همچن

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــور ب ــی کش ــوزش عال آم
ــم  ــه عل ــگاه ها و عرص ــه وی، دانش ــه گفت ب
ــاری و از  ــی ج ــال آموزش ــا در س ــاوری م و فن
ــا مشــکات ناشــی از تحریم هــا  ابتــدای ورود ب

پیــش روی  مشــکات  و  مســائل  نهایتــا  و 
جامعــه مــا در اثــر شــیوع ایــن بیمــاری اخیــر، 
ــاال  و  ــیار ب ــای بس ــد توانمندی ه ــان دادن نش
ظرفیت هــای علمــی و فنــاوری کافــی را در 
اختیــار دارنــد تــا بنــا بــه ضــرورت و بــر حســب 
ــرار  ــردم ق ــه و م ــار جامع ــاز آن را در اختی نی
ــه  ــن و تهی ــه در تامی ــی ک ــد. موفقیت های دهن
ــای  ــر فناوری ه ــی ب ــزات مبتن ــواد و تجهی م
جدیــد در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی صــورت 
ایــن  از  بخشــی  و  نمونــه  اســت،  گرفتــه 

ظرفیت هاســت.
بــر اســاس اعــام وزارت علــوم، وزیــر علــوم 
در پایــان گفــت: امیدواریــم  مدیــران، اعضــای 
هیئــت علمــی و دانشــجویان بــا فکــر، اندیشــه، 
ــال  ــد در س ــود بتوانن ــت خ ــوآوری و خاقی ن
ــه  ــت، ب ــد اس ــش تولی ــال جه ــه س ــاری ک ج
ــته  ــژه داش ــگاه وی ــز ن ــاص نی ــب خ ــن مطل ای
ــگاه  ــک دانش ــا از ی ــر رویکرده ــند و تغیی باش
آمــوزش محــور بــه ســمت یــک دانشــگاه 
ــی  ــه علم ــن و مجموع ــوز، کارآفری ــارت آم مه
فنــاور و مبتنــی بــر نیازهــای جامعه و دانشــگاه 
جامعــه محــور حرکــت کنــد. ایــن حرکــت در 
ــتمرار  ــده و اس ــروع ش ــف ش ــای مختل زمینه ه
ــگاه ها و  ــف دانش ــزو وظای ــت ج ــن حرک در ای
ــم و  ــز عل ــه از مراک ــه جامع انتظــاری اســت ک

ــود دارد. ــاوری خ فن

معــاون گردشــگری گفــت: قــول اختصــاص یــک خــط 
ــاون  ــا را از مع ــد از کرون ــا بع ــفر خانواده ه ــرای س ــاری ب اعتب

گرفتــه ام.  رییس جمهــور  اقتصــادی 
ــات  ــفرها در تعطی ــو س ــال لغ ــه دنب ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
نــوروز بــا شــیوع ویــروس کرونــا، بســته تشــویقی ســفر بــه ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا پیشــنهاد شــد کــه تــداوم ابتــا در ایــران، 
نتیجــه آن را فعــا مســکوت نگــه داشــته اســت. وزارت بهداشــت 
ــاه  ــه م ــد از س ــفر بع ــوج س ــادن م ــه راه افت ــان نســبت ب همچن
محدودیــت، نگــران اســت. وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــا  ــی محدودیت ه ــه برخ ــه ک ــن مرحل ــتی در ای ــع دس و صنای
برطــرف شــده، طــرح ســفر هوشــمند را بــا تاکیــد بــر ســفرهای 
ــه  ــد ک ــت، هرچن ــه اس ــان انداخت ــه جری ــاری،  ب ــروری و تج ض
ســفرها بــه شــکل گروهــی و خانوادگــی پــس از رفــع محدودیــت 

تــردد بیــن اســتانی، تــا حــدی راه افتــاده اســت.
ولــی تیمــوری، معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی در جلســه هم اندیشــی بــا فعــاالن 
ــزار  ــاه برگ ــت م ــنبه ۲۳ اردیبهش ــه سه ش ــی ک ــش خصوص بخ
ــای  ــی از راه حل ه ــه یک ــفر ک ــویقی س ــته تش ــاره بس ــد، درب ش

نیــز  گردشــگری  تاسیســات  خســارات  از  بخشــی  جبــران 
محســوب می شــود، گفــت: دنبــال ایــن بســته تشــویقی هســتم 
ــادی  ــاون اقتص ــان، مع ــر نهاوندی ــفاهی از دکت ــکل ش ــه ش و ب
رییس جمهــور قــول گرفتیــم تــا یــک خــط اعتبــاری ســفر بعــد 

ــد. ــرار دهن ــا ق ــار خانواده ه ــا در اختی از کرون
ایــن بســته تشــویقی  یــادآور شــد:  او در عیــن حــال 
ــردن  ــه محــض فروکــش ک ــا ب ــوز مصــوب نشــده اســت. ام هن
ــه  ــفر ب ــاری س ــط اعتب ــن خ ــم ای ــاش می کنی ــا ت ــب کرون ت
خانواده هــا اختصــاص یابــد تــا بــه صــورت غیرمســتقیم از 

فعــاالن گردشــگری حمایــت شــود.
معــاون گردشــگری ایــن پیش بینــی را دارد کــه ســفرها 
ــوی  ــه س ــران ب ــا در ای ــروس کرون ــب وی ــردن ت ــش ک ــا فروک ب

ــش رود. ــی پی ــفرهای خانوادگ س
امــا  نیســت،  معلــوم  ســفر  تشــویقی  بســته  جزئیــات 
پیشــنهادهایی دربــاره تخصیــص تســهیات بــه شــکل وام ســفر 
ــا کارت هــای اعتبــاری ســفر مشــابه »ســفرکارت« از ســوی  و ی
برخــی کارشناســان و فعــاالن گردشــگری مطــرح شــده اســت.

وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی قبــا 

طرحــی را بــا عنــوان فرصــت یــا مرخصــی ســفر بــه ســتاد ملــی 
ــت خواســت کــه  ــود و از دول ــا پیشــنهاد داده ب ــا کرون ــه ب مقابل
ــرای مــردم  ــا ایجــاد تعطیــات فرصــت ســفر ب ــا، ب بعــد از کرون
ــا  ــر بهداشــت ب فراهــم کنــد. ایــن طــرح در ابتــدا از ســوی وزی
ــود کــه منظــور، ایجــاد  عنــوان »کوپــن ســفر« معرفــی شــده ب

زمینــه ای بــرای مرخصــی ســفر بــود.
ــر  ــاکان پیگی ــه کم ــه ک ــن گفت ــگری همچنی ــاون گردش  مع
ــرای تعطیــات  ــن ســفر اســت کــه ب ــدن ســهمیه بنزی بازگردان
ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــا ب ــود ام ــده ب ــوب ش ــوروز ۹۹ مص ن
ــهمیه را  ــن س ــد ای ــاش می کن ــه ت ــه ک ــد. او گفت ــف ش متوق

ــد. ــت کن ــا، دریاف ــد از کرون ــفرهای بع ــرای س ب

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور 
ــه  ــای درس از جمل ــدام از کاس ه ــچ ک ــوزان در هی ــش آم دان
ــی  ــاه الزام ــک م ــن ی ــتانی ها در ای ــی هنرس ــای عمل کارگاه ه
نیســت، دربــاره ســاعت کاری معلمــان و حضــور آنهــا در مدرســه 
ــی در  ــر معلم ــت و ه ــل اس ــد قب ــور مانن ــاعت حض ــت: س گف
ــد.  ــور می یاب ــه حض ــودش در مدرس ــی خ ــه درس ــاعت برنام س
بــه گــزارش ایســنا، مهــرزاد حمیــدی بــا بیــان اینکــه پروتکل 

ــا وزارت بهداشــت طــی دو  بهداشــتی طــی آخریــن بررســی ها ب
ــر  ــواردی نظی ــرد: م ــار ک ــاغ شــد اظه ــی و اب روز گذشــته نهای
ــراد دارای  ــور اف ــدم حض ــی، ع ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل رعای
بیمــاری هــای زمینــه ای و مســتثنی شــدن مــدارس اســتثنایی 
ــد  ــکل قی ــن پروت ــایی در ای ــرای بازگش ــتانی ها ب ــش دبس و پی

شــده اســت.
وی دربــاره بودجــه الزم بــرای ضدعفونــی و گندزدایــی 
ــه  ــرای اســتان ها ب ــان ب ــارد توم ــز گفــت: ۱۰۰ میلی ــدارس نی م
همیــن منظــور ارســال کــرده بودیــم و وســایلی خریــداری شــده 
بــود و در اختیــار مــدارس قــرار داده مــی شــود. خــود اســتان ها 
هــم از محــل منابــع اســتانی هزینــه ای را بــرای ایــن کار پیــش 

ــد. ــی کرده ان بین
ــرورش  ــوزش و پ ــی و ســامت وزارت آم ــت بدن ــاون تربی مع
ــا، ورود  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه س ــق مصوب ــه طب ــان اینک ــا بی ب
دانش آمــوزان بــه مدرســه داوطلبانــه اســت و خدمــات آموزشــی 
ــا در  ــت: معلم ه ــود گف ــه می ش ــکال ارائ ــع اش ــتای رف در راس
مدرســه حضــور دارنــد و اگــر دانــش آمــوزی در فراینــد آمــوزش 
دچــار مشــکل باشــد بــه مدرســه رفتــه و ســوالش را مــی پرســد 

تــا اشــکالش رفــع شــود.
ــی و  ــوزان فن ــش آم ــا دان ــه آی ــه اینک ــخ ب ــدی در پاس حمی
کاردانــش بــرای برگــزاری کارگاه هــای عملــی موظــف بــه حضــور 
ــا  ــدام از کاس ه ــچ ک ــر، هی ــت: خی ــتند؟ گف ــه هس در مدرس
الزامــی نیســت. البتــه مشــکل کارگاه هــای عملــی کمتــر اســت 
چــون تعــداد دانــش آمــوزان بــاال نیســت. امــا در همیــن 
ــرای  ــب و ســرفصلی در کارگاه ب ــود مطال مــورد هــم اگــر الزم ب
دانش آمــوزان توضیــح داده شــود، ایــن اتفــاق مــی افتــد امــا در 

ــه حضــور نیســت. ــی ب ــت الزام نهای
ــان  ــاعت کاری معلم ــاره س ــی درب ــه پرسش ــخ ب وی در پاس
ــل  ــد قب ــا در مدرســه گفــت: ســاعت حضــور مانن و حضــور آنه
ــودش در  ــی خ ــه درس ــاعت برنام ــی در س ــر معلم ــت و ه اس

مدرســه حضــور می یابــد.
ــرورش  ــوزش و پ ــی و ســامت وزارت آم ــت بدن ــاون تربی مع
ــه  ــدای ورود ب ــی در ابت ــب ســنجی و غربال ــا ت ــاره اینکــه آی درب
مدرســه صــورت مــی گیــرد؟ گفــت: در پروتــکل نوشــته شــده 
کــه اگــر دانــش آمــوز دارای عائــم اســت والدیــن او را نفرســتند 

و اگــر مدرســه عائمــی مشــاهده کــرد مانــع حضــور شــود.

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: صنعـت گردشـگری به 
دلیـل کرونـا در شـرایط بحرانـی قـرار گرفتـه و 
»مونسـان« بایـد تصمیمـات ویـژه ای را در ایـن 

زمینـه اتخـاذ کند.
بـه گزارش مهر، حسـینعلی حاجـی دلیگانی 
بـا اشـاره به رکـود صنعت گردشـگری بـه دلیل 
همه گیـری  بـا  گفـت:  کرونـا،  ویـروس  شـیوع 
از صنایـع  بسـیاری  ویـروس کرونـا در جهـان 
تولیـدی، خدماتـی و صنعتـی بـه دلیـل تـرس 
از شـیوع ویـروس کرونـا در سـطح بیـن الملـل 
تحـت تأثیـر اثـرات کاهـش تعامـات اجتماعی 
قـرار گرفته انـد و در ایـن میـان نیـز کسـب و 
کارهـای حـوزه گردشـگری کـه عمـًا ۹ درصد 
درصـد   ۶ و  جهـان  در  ملـی  ناخالـص  تولیـد 
صـادرات دنیـا را تشـکیل می دهند، بـا رکود دو 

چندانـی مواجـه شـده اند.
از مراکـز  ایـران هـم بسـیاری  افـزود: در  وی 
تفریحـی، هتل ها، مجموعه های تاریخی و فرهنگی 
و کارگاه هـای صنایع دسـتی در تعطیلی کامل قرار 

گرفته انـد و در شـرایط کامـًا بحرانی هسـتند.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس 
توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  اسـامی  شـورای 
و  تفریحـی  مراکـز  از  بسـیاری  تعطیلـی  بـه 

گردشـگری، عـاوه بـر هتل هـا، سـایر صنایـع 
وابسـته بـه صنعـت گردشـگری هـم بـه دلیـل 
محدودیت هـای در نظر گرفته شـده در شـرایط 

گرفته انـد قـرار  کامـل  رکـود 
حاجــی دلیگانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
حفــظ ســامت جامعــه اهمیــت بســیار زیــادی 
دارد، تاکیــد کــرد: بــا وجــود ایــن شــرایط 
ــوزه  ــدی در ح ــات ج ــد تصمیم ــی نیازمن کنون
گردشــگری اســت، چــرا کــه هــم اکنــون 
بســیاری از هتل هــا، دفاتــر خدمــات مســافرتی، 
ــگری از  ــه گردش ــته ب ــای وابس ــب و کاره کس
ــدی  ــای تولی ــتی، کارگاه ه ــع دس ــه صنای جمل

ــی  ــای تاریخ ــگری و مجموعه ه ــت گردش صنع
و  گرفته انــد  قــرار  ورشکســتگی  آســتانه  در 
عمــًا آثــار اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا و 
محدودیت هــا بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت.

وی بیـان کـرد: از سـوی دیگـر بسـته های 
حمایتـی در نظـر گرفتـه شـده از جملـه امهال 
درصـدی   ۱۲ تسـهیات  و  انـرژی  حامل هـای 
تأثیـر چندانـی در جلوگیـری از لطمات وارده به 
صنعـت گردشـگری نداشـته اسـت و همچنیـن 
بـا توجـه بـه اینکـه بخـش عمـده ای از صنایـع 
وابسـته بـه گردشـگری شـامل ایـن بسـته های 
حمایتـی نشـده اند، ایـن بخش هـا و همچنیـن 

بخش هـای اقامتگاه هـای بـوم گـردی در خطـر 
جـدی قـرار گرفته انـد.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: بــر ایــن اســاس 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــود ک ــنهاد می ش پیش
ســامت عمومــی جامعــه و تدویــن پروتکل های 
مشــخص بــه منظــور بازگشــایی هتل هــا و 
ــن  ــردد و همچنی ــدام گ ــگری اق ــز گردش مراک
ــی  ــدون بهــره، معافیت هــای مالیات تســهیات ب
و بیمــه ای جهــت جلوگیــری از تعدیــل نیــروی 
ــود. ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــن مراک ــرای ای کار ب

حاجـی دلیگانـی اظهـار داشـت: ادامـه رونـد 
کنونـی باعـث می شـود قریب به ۵۰ هـزار نفر در 
خطـر بیـکاری قـرار گیرنـد و بـا توجه بـه اینکه 
شـیوع ویـروس کرونـا در ایـام پیـک کاری دفاتر 
مسـافرتی و مراکـز تفریحی اتفاق افتاد، بسـیاری 
و  گردشـگری  مشـاغل  سـرمایه گذاری ها،  از 
بـا رکـود حداقـل یـک  را  پذیرایـی  واحدهـای 
سـاله مواجـه کـرد کـه الزم اسـت وزارت میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری و دولت 
تدبیـر ویـژه ای را بـه منظـور حمایـت از حـوزه 

گردشـگری کشـور اتخـاذ کنند.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن الزم اســت 
»مونســان« وزیــر میــراث فرهنگــی، تصمیمــات 
ویــژه ای را بــرای جلوگیــری از وارد آمــدن 
ــیوع  ــی از ش ــادی ناش ــود اقتص ــارت و رک خس
ویــروس کرونــا بــه صنعــت گردشــگری کشــور 

ــد. ــاغ کن ــریعاً اب اتخــاذ و س

وزیر علوم تاکید کرد:

حداقل کاهش را در وظایف آموزشی داشتیم

معاون گردشگری:

قول بسته تشویقی سفر را گرفته ام

ساعت کاری معلمان در طول فعالیت یکماهه مدارس چگونه خواهد بود؟

حاجی دلیگانی:

رکود صنعت گردشگری به دلیل »کرونا«

مالف:5٢7/5۴7۴
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ــه  ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق
مورخــه   139860304023002325 شــماره  رای  برابــر 
1398/11/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کریــم باقــری دهخوارقانــی 
ــا بشــماره شناســنامه 454 صــادره از آذرشــهر  ــد میرزاآق فرزن
ــه مســاحت 178.81 متــر  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــی از 6306  ــالک 71 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــع مف مرب
اصلــی واقــع در بخــش 12 تبریــز خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــر اســکندر حلوای ــای باق آق
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
جلیلنهادی-رئیسثبتاسنادوامالک
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سینما

جذاب ترین سریال های نتفلیکس 
که ارزش تماشا دارد

عجیـب(:  )چیزهـای   Stranger Things
وقتـی پخـش سـریال »چیزهـای عجیـب« در سـال 
۲۰۱۶ آغـاز شـد، تقریبـا هیچکـدام از عوامل سـریال 
تصـور نمی کردنـد راه صدسـاله را در یـک شـب طی 
کننـد امـا سـریال آن هـا بـه یکـی از جذاب تریـن 
اسـتریم  سـرویس  سـریال های  پرتماشـاگرترین  و 
نتفلیکس تبدیل شـد. »چیزهای عجیب« تحت تاثیر 
فیلم های ترسـناک و علمی تخیلی دهـه ۸۰ میادی 
سـاخته شده اسـت. بنابراین فضای سـریال هم در آن 
روزهـا می گـذرد و داسـتان کاسـیکی دارد. منتقدان 
اعتقـاد دارنـد فضاسـازی، موسـیقی متـن و بازیگران 
»چیزهـای عجیب« دلیل اصلی جذابیت آن هسـتند.

آن هـا  )وقتـی   When They See Us
مـا را می بیننـد(: همـه ی مـا اخبـار پیرامـون آزار 
شـنیده ایم.  را  آمریـکا  در  سیاه  پوسـتان  اذیـت  و 
جنجال هـای بزرگـی کـه معمـوال پلیـس آمریـکا 
بخشـی از آن اسـت. شـاید فیلـم »مسـیر سـبز« 
بـا هنرنمایـی تـام هنکـس را هـم دیـده باشـید. 
تـام هنکـس یکـی از سـتاره های اصلـی آن فیلـم 
بـود امـا داسـتان فیلـم دربـاره زندانـی ای بـود که 
ادعـا می کـرد بـه اشـتباه راهی زندان شـده اسـت. 
سـریال »وقتـی مـا را می بیننـد«  یکـی از عناوین 
ساخته شـده توسـط نتفلیکـس اسـت کـه تنهـا ۴ 
واقعـی سـاخته  براسـاس حـوادث  اپیـزود دارد و 
شـده اسـت. حوادثـی که به نظر می رسـد اسـتفن 
کینـگ، نویسـنده کتاب »مسـیر سـبز« هـم از آن  
الهـام گرفتـه بـود. در واقـع کتاب اسـتفتن کینگ 
بـود کـه بعدهـا بـه فیلـم مشـهور آن تبدیل شـد.

 La سـرقت پـول(: سـریال( Money Heist
 Money Heist یـا همـان casa de papel
یـک عنـوان اسـپانیایی بود کـه براسـاس زمان پخش 
چهـار فصـل دارد. فصـل اول و دوم آن توسـط یـک 
شـبکه اسـپانیایی پخش شـد و به حدی از محبوبیت 
رسـید کـه سـرویس اسـتریم نتفلیکس حـق پخش 
و تولیـد آن را خریـداری کـرد. فصـل سـوم در سـال 
۲۰۱۹ منتشـر شـد و فصـل چهارم هـم مدتی پیش 
بـه هواداران عرضه شـد. با این حال هواداران پرشـمار 
سـریال »سـرقت پـول« اعتقـاد دارند فصل چهـارم از 

مسـیر اصلی داسـتان فاصلـه زیادی گرفته اسـت.
The Witcher )ویچـر(: سـاخت عناویـن 
در  تاثیرگـذار  سیاسـت  یـک  حماسـی  فانتـزی 
جـذب مخاطـب اسـت. شـبکه HBO بـا سـریال 
مشـهور »بـازی تـاج و تخت« بـرای چندین سـال 
تماشـاگران ثابتـی جـذب کـرد و همین هـم باعث 
شـد نتفلیکس برای سـاخت یک عنـوان انحصاری 
براسـاس  کـه  »ویچـر«  سـریال  شـود.  ترغیـب 
کتاب هایـی فانتـزی بـه همیـن نـام نوشـته آنـدره 
ساپکوفسـکی سـاخته شـد، قبل تـر بـه بازی هـای 
فصـل  نتفلیکـس  بـود.  مشـهور  خـود  ویدیویـی 
نخسـت سـریال »ویچر« را در سـال ۲۰۱۹ منتشر 
کـرد و هنـری کویـل مهم تریـن بازیگـر آن اسـت.

سـریال های  مـا  بیشـتر  )تاریـک(:   Dark
انگلیسـی زبان  کشـورهای  سـاخته  را  تلویزیونـی 
نخسـتین  »تاریـک«  سـریال  امـا  می دانیـم. 
سـرمایه گذاری سـرویس اسـتریم نتفلیکـس روی 
سـریال های آلمانی زبـان بـود. فصـل اول »تاریک« 
در سـال ۲۰۱۷ منتشر شـد و به سرعت محبوبیت 
بسـیار زیـادی پیدا کـرد. اما کیفیت باالی سـاخت 
سـریال و داسـتان پیچیـده آن چیـزی نبـود که به 
سـادگی فصـل دوم سـریال را آغـاز کنـد. بنابراین 
فصـل دوم بـا فاصلـه ای دوسـاله در سـال ۲۰۱۹ 
منتشـر شـد. نتفلیکـس سـریال را بـرای سـومین 
فصـل کـه احتمـاال فصـل پایانـی آن باشـد هـم 
تمدیـد کـرده و بـه زودی منتشـر می شـود. در یک 
نظرسـنجی جدیـد کـه اخیـرا میـان تماشـاگران 
آثـار نتفلیکـس برگـزار شـده، سـریال »تاریـک« 

محبوب تریـن سـاخته نتفلیکـس لقـب گرفـت.
Black Mirror )آینـه سـیاه(: ایـن سـریال 
رازآلـود در ژانـر علمـی تخیلـی قـرار می گیـرد امـا 
یکـی از متفاوت تریـن سـریال های ترسـناک دنیـا 
شـبکه های  توسـط  ابتـدا  سـیاه«  »آینـه  اسـت. 
انگلیسـی پخش می شـد اما موفقیت آن باعث شـد 
نتفلیکـس حـق پخـش آن را خریـداری کنـد و بـا 
عوامـل آن بـرای سـاخت فصل هـای سـوم، چهـارم 
و پنجـم بـه توافـق رسـید. هـر اپیـزود از سـریال 
»آینـه سـیاه« یـک داسـتان مسـتقل و متفـاوت با 
اپیزودهـای دیگـر دارد. بنابرایـن بـا تماشـای هـر 
اپیـزود آن، داسـتان آن را بـه شـکل کامـل تماشـا 
می کنیـد. نتفلیکـس در سـال ۲۰۱۸ یـک هـم از 
داسـتان های مشـابه بـا این سـایر داسـتان های این 
سـریال منتشـر کـرد. به عبـارت دیگـر، تا امـروز ۵ 
فصـل، یـک اپیـزود ویـژه و یـک فیلـم تلویزیونـی 
از ایـن سـریال منتشـر شـده اسـت. عوامل سـریال 
اخیـرا اعـام کرده انـد ایـن روزهـا دنیـا بـه انـدازه 
کافـی ترسـناک اسـت و دیگـر نیازی نیسـت فصل 

ششـم سـریال »آینه سـیاه« سـاخته شـود!
Kingdom )امپراطوری(: سـریال های کره ای 
بـه همـان میزان کـه داسـتان های تاریخـی و جالبی 
دارنـد، تاش زیـادی می کنند تا واقع گرایانه باشـند. 
امـا سـریال »امپراطـوری« با عبـور از همـه این خط 
قرمزهـای نمادیـن بـه عنـوان مدرنـی تبدیـل شـده 
اسـت. ایـن سـریال بـا ترکیـب موضوعـات سیاسـی 
اجتماعـی و تاریـخ بـا حملـه زامبی هـا و مـردگان 
متحـرک، یکی از مدرن ترین سـریال های چند سـال 
اخیـر لقـب می گیـرد کـه البتـه بـا سـرمایه گذاری 
نتفلیکـس سـاخته شـده اسـت. اگرچـه در ابتـدا به 
نظـر می رسـید ایـن سـریال در فصـل نخسـت بـه 
پایـان رسـیده اما نتفلیکـس مدتی پیـش فصل دوم 

آن را هـم منتشـر کرد.
منبع:ایرنازندگی

۵ کشتی گیر برتر ایران
 از نگاه اتحادیه جهانی کشتی

ــران  ــخ ای ــر تاری ــتی گیر برت ــامی ۵ کش ــتی اس ــی کش ــه جهان اتحادی
ــا  ــوان »غامرض ــان پهل ــه جه ــام ۴ آزادکار از جمل ــه ن ــرد ک ــام ک را اع
تختــی« و »حمیــد ســوریان« بــه عنــوان تنهــا فرنگــی کار حاضــر در ایــن 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــع ب جم
بــه گــزارش ایرنــا، جهــان پهلــوان غامرضــا تختــی، حمیــد ســوریان، 
عبــداهلل موحــد، رســول خــادم و حســن یزدانــی بــه ترتیــب در رده هــای 

ــد. ــرار گرفته ان ــران ق ــران ای ــن کشــتی گی ــا پنجــم برتری اول ت
ــا  ــی« ب ــا تخت ــوان »غامرض ــان پهل ــوم جه ــدی مرح ــن رده بن در ای
ــره المپیــک، ۲ طــا و ۲ نقــره جهــان و یــک طــای  یــک طــا و ۲ نق
ــن  ــوان بهتری ــرار دارد و عن ــت ق ــگاه نخس ــیایی در جای ــای آس بازی ه

ــت. ــت آورده اس ــران را بدس ــخ ای ــتی گیر تاری کش
»حمیــد ســوریان« فرنگــی کار ســابق ایــران بــا یــک طــای المپیــک، 
ــن کشــتی گیر  ــگاه دوم برتری ــان و ۲ طــای آســیا در جای ۶ طــای جه

تاریــخ ایــران جــای گرفتــه اســت.
ــای  ــک ط ــا ی ــز ب ــران نی ــال های دور ای ــد« آزادکار س ــداهلل موح »عب
ــای آســیایی در رده ســوم  ــان و ۲ طــای بازی ه ــک، ۵ طــای جه المپی

ــرار دارد. ق
»رسـول خـادم« دارنـده یـک طـا و یـک برنـز المپیک، ۲ طـا و یک 
نقـره جهـان، یـک طـا و یـک نقـره بازی هـای آسـیایی و ۵ طـای آسـیا 
نیـز در رده چهـارم برترین هـای تاریـخ کشـتی ایـران جـای گرفته اسـت.

ــران  ــر ای ــال حاض ــی« آزادکار ح ــن یزدان ــه »حس ــز ب ــم نی رده پنج
ــره  ــک نق ــک، ۲ طــا، ی ــک طــای المپی ــا ی ــی ب اختصــاص دارد. یزدان
ــای  ــک ط ــیایی و ی ــای آس ــای بازی ه ــک ط ــان، ی ــز جه ــک برن و ی
ــران از  ــخ ای ــران تاری ــن کشــتی گی ــیا در رده پنجــم برتری ــی آس قهرمان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتی ق ــی کش ــه جهان ــگاه اتحادی ن
ــتی  ــطوره های کش ــی« از اس ــی حبیب ــام »امامعل ــی ن ــای خال ــا ج ام
آزاد ایــران بــا یــک مــدال طــای المپیــک، ۳ مــدال طــای کشــتی جهان 

ــده می شــود. ــای آســیایی دی ــدال طــای بازی ه ــک م و ی

ارومیه میزبان کشتی آزاد جام باشگاه های جهان شد 
ــام  ــای کشــتی آزاد ج ــن دوره رقابت ه ــان هفتمی ــه میزب ــهر ارومی ش

ــد.  ــان ش ــگاه های جه باش
ــه بررســی های  ــه ب ــا توج ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
انجــام شــده و اعــام آمادگــی اداره کل ورزش و جوانان آســتان آذربایجان 
غربــی بــرای میزبانــی ایــن اســتان از هفتمیــن دوره رقابت هــای کشــتی 
ــه  ــه ای ب ــی نام ــتی ط ــیون کش ــان، فدراس ــگاه های جه ــام باش آزاد ج
مســئوالن ایــن اســتان، موافقــت خــود را بــا برگــزاری ایــن مســابقات بــه 

میزبانــی شــهر ارومیــه اعــام کــرد.
بــر ایــن اســاس مقــرر اســت ایــن رقابت هــا طــی روز هــای ۲۸ تــا ۳۰ 

آبــان مــاه ســال جــاری برگــزار شــود.

کسب مقام سوم کاتا آذربایجان شرقی 
آذربایجان شــرقی بــه مقــام ســوم اولیــن دوره مســابقات کاتــای 

ــت.  ــت یاف ــور دس ــازی کش مج
بــه گــزارش فــارس، نخســتین دوره مســابقات مجــازی کاتــای کشــور 
ــا  ــم، ب ــم و ورزش می کنی ــه می مانی ــش در خان ــق پوی ــت تحق در جه
شــرکت ۱۵۵۰ نفــر در دو بخــش آقایــان و بانــوان، در ۵ رده ســنی 
ــد. ــزار ش ــاالن برگ ــان و بزرگس ــان، جوان ــاالن، نوجوان ــاالن، نونه خردس

تیــم آذربایجان شــرقی در ایــن مســابقات بــا کســب ۳ مــدال طــا، ۶ 
مــدال نقــره و ۳ مــدال برنــز بــه مقــام ســوم کشــور دســت یافــت.

ــابقات  ــن مس ــم در رده اول و دوم ای ــران ه ــارس و ته ــتان های ف اس
ــرار گرفتنــد. ق

قهرمان کشتی فرنگی جهان 
عضو هیات رییسه کراسفیت شد

ــان  ــری« قهرم ــی اکب ــه کراســفیت در حکمــی »امیرعل رییــس کمیت
ــه و  ــات رییس ــو هی ــوان عض ــه عن ــان را ب ــی جه ــتی فرنگ ــبق کش اس

ــرد.  ــوب ک ــه منص ــن کمیت ــاور ای مش
بــه گــزارش ایرنــا، در حکــم »ســهراب آزاد« بــرای »امیــر علی اکبــری« 
آمــده اســت: نظــر بــه تعهــد، شایســتگی و تجربیــات ارزنــده جنابعالــی در 
عرصــه ورزش قهرمانــی ایــران عزیــز اســامی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه 
عنــوان مشــاورعالی و عضــو هیــات رییســه کمیتــه کراســفیت منصــوب 
ــری از  ــال و بهره گی ــد متع ــه خداون ــکا ب ــا ات ــت ب ــد اس ــد. امی می گردی
نیروهــای کارآمــد در جهــت خدمت رســانی بــه جامعــه ورزش کشــور بــه 

خصــوص خانــواده رشــته کراســفیت موفــق باشــید.
ــان  ــی کشــتی فرنگــی جه ــدال طــای قهرمان ــده م ــری دارن علی اکب
ــای  ــدال ط ــان و م ــال ۲۰۰۹ جه ــی س ــز قهرمان ــال ۲۰۱۰،  برن در س

ــی آســیا اســت. قهرمان
او هم اکنون در رشته هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت دارد.

ــد اســت کــه در ســال ۲۰۰۰  ــک رشــته ورزشــی جدی کراس فیــت ی
میــادی، بــه وجــود آمــده اســت. »گــرگ گاســمن« و »لــورن جنــای« 

ــتند. ــت هس ــذاران کراس فی بنیان گ
تمرینـات برگرفتـه از ژیمناسـتیک و وزنه بـرداری بـه عنوان رشـته های 
المپیکـی و تمرینـات هـوازی پـر شـدت رشـته هایی مانند دو سـرعت، دو 
صحرایـی، قایق رانـی، شـنا، اسـکی و طنابزنـی اسـت. ایـن رشـته در ایران 

زیـر مجموعـه فدراسـیون ورزش هـای همگانـی به شـمار می رود.

بازیکن بارسلونا کرونا گرفت
خرید جدید باشگاه بارسلونا به ویروس کرونا مبتا شده است. 

بــه گــزارش ایرنــا، طبــق ادعــای رســانه های برزیلــی، تســت کرونــای 
ماتیــوس فرنانــدز خریــد جدیــد باشــگاه بارســلونا مثبــت اعــام شــد.

ایــن خریــد جدیــد آبی اناری هــا کــه بــه وایادولیــد قــرض داده شــده 
ــذارد و در  ــر می گ ــت س ــود را پش ــان خ ــل درم ــه مراح ــت، در خان اس

قرنطینــه اســت.
عــاوه بــر او ۲ بازیکــن دیگــر وایادولیــد هــم بــه کرونــا مبتا شــده اند.

ایــن بازیکــن ۲۱ ســاله ســال گذشــته از پالمیــراس برزیــل خریــداری 
شــد و ســپس بــه وایادولیــد قرضــد داده شــد. از ایــن بازیکــن بــه عنــوان 

بوســکتس برزیلــی نــام بــرده می شــود.

ــتقال  ــال اس ــم فوتب ــه ۷۰ تی ــن ده بازیک
ــا ورود بازیکــن بی کیفیــت خارجــی  می گویــد ب

ــه فوتبــال ایــران خیانــت شــده اســت.  ب
ــن  ــان عالمــی بازیک ــزارش ایســنا، ایم ــه گ ب
دهــه ۷۰ تیــم فوتبــال اســتقال دربــاره شــرایط 
ایــن روزهــای آبــی پوشــان گفــت: االن حــدود ۶ 
ســالی اســت کــه اســتقال از نظــر مدیریــت در 
ضعــف قــرار داشــته اســت. رفــت و آمد ســرمربی 
و مدیریــت هــای مختلــف و مســائل مالــی کــه 
ــث  ــته باع ــرار داش ــف ق ــه ضع ــه در نقط همیش
شــده نتوانیــم بازیکــن مــورد نظــر خــود را حفظ 
کنیــم. زمیــن تمریــن مــا همیشــه دچار مشــکل 
بــوده اســت و بازیکنــان بــا ایــن شــرایط مجبــور 

میشــود تیــم را تــرک کنــد.
ــرای  ــن مســائل همیشــه ب ــه داد:  ای او ادام
اســتقال وجــود داشــته اســت و االن بــا وجــود 
آقــای ســعادتمند، چــون ایشــان قبــا در 
ــر  ــناخت دارد، فک ــت و ش ــوده اس ــتقال ب اس
می کنــم بایــد حمایــت شــود تــا اســتقال بــه 
روزهــای اوج خــود برگــردد. اســتقال همیشــه 
ــوده  ــف ب ــع ضع ــت در موض ــث مدیری در بح
اســت و بهتــر اســت کــه بــا ایــن شــرایط امیــد 

ــم. ــواداران بدهی ــه ه را ب
عالمــی دربــاره قانــون جدیــدی دربــاره منــع 
اســتفاده از بازیکنــان و مربــی خارجــی بــرای دو 
تیــم اســتقال و پرســپولیس وضــع شــده اســت 
گفــت: چطــور می شــود اســتقال و پرســپولیس 
ــپاهان  ــا س ــد ام ــی بگیرن ــن خارج ــد بازیک نبای
می توانــد بازیکــن خارجــی بگیــرد؟ ایــن مســاله 
کار بســیار غلطــی اســت. بحــث داللی و واســطه 
هــا از اول بــه صــورت غلــط در کشــور مــا پایــه 

ریــزی شــده اســت و یــک ســری بازیکــن بــی 
کیفیــت وارد فوتبــال مــا شــده انــد و بــه فوتبال 
مــا خیانــت کــرده انــد. فوتبــال مــا بایــد بازیکن 
خــوب و باکیفیــت را بــه خدمــت بیــاورد و 
وجــود چنیــن قانونــی غلــط اســت. بایــد یــک 
استانداردســازی صــورت بگیــرد و از طــرف 
ــود  ــرد. وج ــرار بگی ــد ق ــورد تایی ــیون م فدراس

چنیــن قانونــی بــی معناســت.
مربــی ســابق تیــم فوتبــال اســتقال دربــاره 

شــروع مســابقات لیــگ برتــر خاطرنشــان کــرد: 
فکــر می کنــم شــروع لیــگ کار اشــتباهی 
اســت. چــون آمــاده ســازی بازیکنــان کار 
طوالنــی خواهــد بــود و کیفیــت لیــگ کاهــش 
پیــدا می کنــد. بــه نظــر مــن اگــر بــرای فصــل 
بعــد برنامــه ریــزی شــود، اتفــاق بهتــری 

ــاد. ــد افت خواه
او در ادامــه اضافــه کــرد: تیم هــا بــه از همــه 
ــتقال و  ــدند. االن اس ــکل ش ــار مش ــر دچ نظ
ــده  ــرایط ای ــر در ش ــگ برت ــر لی ــای دیگ تیم ه
آلــی قــرار نــدارد و برگــزاری لیــگ کار جالبــی 
نیســت. لغــو مســابقات فوتبــال در کشــورهای 
ــر  ــه نظ ــاد و ب ــد افت ــاق خواه ــن اتف ــر ای دیگ
روال  طبــق  خــرداد  اواســط  از  بایــد  مــن 
گذشــته برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای فصــل 

ــر انجــام شــود. بعــدی لیــگ برت
عالمــی در پایــان گفــت: االن دو زمیــن 
تمریــن در اختیار باشــگاه گذاشــته شــده اســت 
و بــه شــرطی کــه امکانــات خوبــی در اختیــار 
ــم  ــیل های تی ــود از پتانس ــرد، می ش ــرار بگی ق
ــده  ــم آین ــر می کن ــن فک ــرد و م ــتفاده ک اس
ــده  ــزی آین ــه ری ــه برنام ــروط ب ــتقال مش اس
ــان  ــان هم ــه بازیکن ــه ک ــت وگرن ــال اس فوتب
آدم هــا هســتند و امیــدوارم کــه بــا یــک برنامــه 
خــوب، بازیکنــان بتوانــد شــرایط ایــده آل خــود 

ــد. ــه دســت بیاورن را ب

رئیــس هیــأت کشــتی اســتان البــرز گفــت: در حــال حاضــر 
ــا کشــتی گیــران  برنامــه ای را نمی توانیــم اجرایــی کنیــم، امــا ب

ملــی پــوش خــود در تمــاس هســتیم. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حمیــد یــاری رئیــس 
ــزود: در  ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــرز ب ــأت کشــتی اســتان الب هی
ــای  ــا، فعالیت ه ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــر ب ــال حاض ح
ــا منتظــر آن هســتیم  ــده و م ــق درآم ــت تعلی ــه حال ورزشــی ب
ــود را  ــای خ ــکل برنامه ه ــن مش ــدن ای ــع ش ــس از رف ــه پ ک

ــم. ــی کنی اجرای
ــگ  ــم لی ــد داری ــته قص ــنوات گذش ــق س ــه داد: طب وی ادام
ــا  ــه ب ــن اینک ــم، ضم ــزار کنی ــتان برگ ــه را در اس ــتی پای کش
رایزنــی کــه بــا مســئوالن فدراســیون انجــام داده ایــم و 
ــه  ــم ک ــم قصــد داری ــته ای ــا اسپانســر داش ــه ب ــی ک صحبت های
ــور  ــز حض ــی نی ــتی آزاد و فرنگ ــر کش ــگ برت ــای لی در رقابت ه

ــیم. ــته باش داش
ــت: در  ــرز گف ــتان الب ــتی اس ــت کش ــورد وضعی ــاری در م ی
ــا  ــم، ام ــی کنی ــم اجرای ــه ای را نمی توانی ــه برنام حــال حاضــر ک
ــا کشــتی گیــران ملــی پــوش خــود از جملــه حســین نــوری،  ب

ــاس  ــی در تم ــا کریم ــدری و علیرض ــا خ ــان، رض ــف قادری یوس
ــورد  ــم. در م ــری می کنی ــا را پیگی ــای آن ه ــتیم و برنامه ه هس
علیرضــا کریمــی نیــز بــا رایزنــی کــه بــا هیــأت پزشــکی ورزشــی 
اســتان البــرز انجــام داده ایــم، کار هــای فیزیوتراپــی و بازتوانــی 

ــود. ــام می ش ــتان انج وی در اس
وی ادامـــه داد: هفتـــه آینـــده نیـــز برگـــزاری مجمـــع 
ـــا  ـــم ت ـــتور کار داری ـــتان را در دس ـــتی اس ـــأت کش ـــی هی عموم
ـــی  ـــاری نهای ـــال ج ـــرای س ـــود را ب ـــای خ ـــات و برنامه ه تصمیم

ـــم. کنی
ــیون  ــا فدراس ــتی ب ــأت کش ــات هی ــورد تعام ــاری در م ی
کشــتی گفــت: جلســاتی را بــا فدراســیون کشــتی داشــته ایــم و 
ــه دلیــل شــیوع  همــکاری الزم وجــود دارد. البتــه فدراســیون ب
ویــروس کرونــا نتوانســت برخــی از مســابقات و اردو هــای خــود را 
برگــزار کنــد و در حــال حاضــر نیــز نمی توانــد فعالیــت ورزشــی 
را انجــام دهــد، امــا در ایــن شــرایط کــه کاری نمی تــوان کــرد، 
ــی  ــا از ســوی فدراســیون را اقدام ــات و بدهی ه پرداخــت مطالب

ــم. ــت می دان مثب
وی در مــورد طــرح چرخــه انتخابــی تیــم ملــی اظهــار 

ــدارد و قطعــا ایــن طــرح هــم  داشــت: دیکتــه نانوشــته غلــط ن
ــن  ــا ای ــود، ام ــد ب ــی خواه ــا دارای ایرادات ــد ســایر طرح ه همانن
ایــرادات در اجــرا مشــخص خواهــد شــد و بایــد کمــی آســتانه 
ــرود.  ــم کــه کار پیــش ب ــم و بگذاری ــاال ببری صبــر و تحمــل را ب
ســال آینــده مســابقات مهــم المپیــک را پیــش رو داریــم و قطعــا 
ــن آوردگاه مهــم  هــدف تمامــی جامعــه کشــتی موفقیــت در ای

ــی باشــیم. ــات خوب اســت و امیــدوارم کــه شــاهد اتفاق

ســرمربی ســابق تیــم ملــی کشــتی فرنگــی نوجوانــان گفــت: 
ــه  ــرادات چرخ ــه ای ــای آنک ــتان بج ــی از دوس ــفانه برخ متأس
ــت  ــن صحب ــوی دوربی ــد جل ــان کنن ــه بی ــی را در جلس انتخاب

می کننــد. 

ــگاران جــوان، علیرضــا لرســتانی  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
پــس از نشســت بــا مســئوالن فدراســیون کشــتی در خصــوص 
چرخــه انتخابــی تیــم ملــی اظهــار داشــت: طبــق جلســاتی کــه 
ــک در خصــوص  ــان و المپی ــان جه ــا بســیاری از قهرم ــا ب گوی
مســابقات انتخابــی برگــزار شــده، مــن هــم در جلســه ای 
ــکانی و  ــی اش ــی، عل ــن محب ــد حس ــان محم ــاق آقای ــه اتف ب
مســئولین انیســتیتو شــرکت کــردم و در ایــن بــاره بحــث شــد، 
ــد، بســیار  ــه صــورت کامــل توضیــح دادن ــی را ب چرخــه انتخاب
ــاز  ــد نی ــی نوشــته شــده، برخــی دوســتان گفتن منطقــی و عال
ــای  ــوص ایراد ه ــی درخص ــود دارد، ول ــی وج ــه بررس ــتر ب بیش
وارد بــه چرخــه صحبــت نمی کننــد. دوســتان اگــر واقعــا 
ــه  ــد ن ــان کنن ــه بی ــل جلس ــرادات را داخ ــتند، ای ــوز هس دلس
ــروی دوربیــن بگوینــد بایــد روی چرخــه  بیــرون از جلســه روب
کار شــود. مهــم ایــن اســت کــه بگوینــد کجــای چرخــه 
ــم  ــه بررســی دارد. فکــر می کن ــاز ب ــه نی ــراد اســت ک دچــار ای

ــن  ــن ای ــرای تدوی ــیاری ب ــت بس ــیون زحم ــتیتو و فدراس انیس
ــدوارم  ــی اســت و امی ــد و بســیار طــرح خوب طــرح کشــیده ان
ــاده  ــون را پی ــویم و قان ــد ش ــا قانونمن ــار م ــتین ب ــرای نخس ب

ــم. کنی
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا شــما موافــق انتخابــی 
ــا و  ــال بار ه ــش س ــخصا ش ــد، ش ــد درص ــت: ص ــتید، گف هس
بارهــا، از بــی قانونــی در کشــتی ضربــه خوردم. ســتاره مســابقات 
شــدم بــدون اینکــه یــک امتیــاز بــه کســی بدهــم، امــا مــرا بــه 
مســابقات آســیایی نبردنــد، ایــن یعنــی بــی قانونــی. بــه همیــن 
ــم.  ــون آن اســتقبال می کن ــی و قان ــن از چرخــه انتخاب ــل م دلی
چــرا بایــد یــک جــوان زحمــت بکشــد، تــاش کنــد موفق شــود، 
امــا بــه او بگوینــد نــه، دوســت داریــم فانــی بــه مســابقات بــرود. 
ایــن عیــن بــی قانونــی اســت. وقتــی طــرح پیــاده شــود همــه 
چیــز قانونمنــد می شــود بــه همیــن دلیــل فکــر می کنــم طــرح 

خوبــی اســت.

ــدو  ــی تکوانـ ــم ملـ ــی تیـ ــرمربی ایرانـ سـ
آذربایجـــان گفـــت: تعویـــق یـــک ســـاله المپیـــک 
جنبه هـــای  از  تکوانـــدوکاران  تمـــام  روی 
ــر منفـــی خواهـــد گذاشـــت.  مختلـــف تاثیـ

ـــت،  ـــا مهماندوس ـــنیم، رض ـــزارش تس ـــه گ ب
ــدو  ــان تکوانـ ــرایط ملی پوشـ در خصـــوص شـ
ــا  ــن روزهـ ــت: ایـ ــار داشـ ــان اظهـ آذربایجـ
ـــرده  ـــر ک ـــا را درگی ـــه دنی ـــا هم ـــروس کرون وی
ــی  ــا طراحـ ــدت بـ ــن مـ ــا در ایـ ــت، امـ اسـ
ـــعی  ـــازی س ـــای مج ـــه در فض ـــات و ارائ تمرین
ــا را فعـــال نگـــه داریـــم. از  کردیـــم ، بچه هـ
ــز در کمـــپ محافظـــت  ــته نیـ ــه گذشـ هفتـ
شـــده ای از لحـــاظ مســـائل بهداشـــتی، مـــا 
و تیـــم ملـــی بوکـــس آذربایجـــان تمرینـــات 

خـــود را آغـــاز کردیـــم.
وی تصریـــح کـــرد: تمرینـــات مـــا ۴ روز 
ــز  ــت و ۳ روز را نیـ ــه اسـ ــه و ۸ جلسـ در هفتـ
اســـتراحت می کنیـــم تـــا ببینیـــم در آینـــده 
چـــه اتفاقاتـــی خواهـــد افتـــاد. امیـــدوارم هـــر 
چـــه زودتـــر ایـــن بـــا ریشـــه کن شـــود 
تـــا همـــه مـــردم دنیـــا بـــه زندگـــی عـــادی 
بازگردنـــد. بایـــد همـــه مســـائل بهداشـــتی را 
رعایـــت کنیـــم تـــا کســـی خدایـــی نکـــرده 
ــرای  ــا دارد بـ ــن جـ ــود. همچنیـ ــار نشـ بیمـ
ـــب  ـــز طل ـــاری نی ـــن بیم ـــتگان ای ـــام درگذش تم
ـــرزش و شـــادی روح داشـــته باشـــم. ـــرت، آم مغف

ســرمربی تیــم آذربایجــان در خصــوص 
المپیــک  رقابت هــای  ســاله  یــک  تعویــق 
گفــت: تعویــق المپیــک روی همــه ورزشــکاران 
تاثیــر منفــی گذشــته اســت. حفــظ آمادگــی و 
انگیــزه ورزشــکار کار ســختی اســت. در حــال 
حاضــر اکثــر کشــورها تمریــن درســتی انجــام 

انفــرادی  و  تیمــی  انســجام  و  نمی دهنــد  
ندارنــد. برگــزاری المپیــک در یــک ســال 
ــر از  ــن باالت ــا س ــکارانی ب ــرای ورزش ــده ب آین
ــد  ــی و تنفســی مشــکل تر خواه لحــاظ عضان
شــد. برخــی از ورزشــکاران  نیــز بایــد وزن کــم 
ــال  ــک س ــرای ی ــا ب ــظ وزن آنه ــد و حف کنن
ــت. ــختی اس ــتر کار س ــی بیش ــا حت ــده ی آین

کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  مهماندوســـت 
ـــا  ـــات و اردوه ـــوران تمرین ـــه در ک ـــی ک بازیکن
از لحـــاظ تغذیـــه شـــرایط  حضـــور دارد، 
ـــه اســـت،  ـــه در خان ـــکاری ک ـــا ورزش ـــی ب متفاوت
دارد. ورزشـــکار در اردوهـــا طبـــق نظـــر کادر 
فنـــی و مربیـــان بدنســـازی غـــذا می خـــورد. 
ــد  ــث می شـ ــز باعـ ــابقات نیـ ــور در مسـ حضـ
ـــا دو  ـــک ی ـــاوت ی ـــا تف ـــکار ب ـــک ورزش ـــه ی ک
ـــا  ـــد ام ـــظ کن ـــود را همیشـــه حف ـــو، وزن خ کیل
ـــدم  ـــات و ع ـــابقات، تمرین ـــور در مس ـــدم حض ع
ـــدوکاران  ـــا تکوان ـــد ت ـــد ش ـــث خواه ـــزه باع انگی

ـــه روی کار  ـــوند ک ـــی ش ـــکات وزن ـــار مش دچ
ـــت. ـــد گذاش ـــی خواه ـــیار منف ـــر بس ـــا تاثی آنه

ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــرد: بـ ــح کـ وی تصریـ
ـــیون  ـــس فدراس ـــو، رئی ـــای چ ـــق صحبت ه طب
جهانـــی حداقـــل تـــا مهرمـــاه ســـال جـــاری 
شـــاهد برگـــزاری مســـابقه ای نخواهیـــم بـــود 
ـــی  ـــه اتفاق ـــم چ ـــد ببینی ـــز بای ـــد از آن نی و بع
ـــن  ـــک واکســـن ای ـــا المپی ـــا ت ـــاد. آی ـــد افت خواه
ویـــروس کشـــف و توزیـــع خواهـــد شـــد یـــا 
ـــز  ـــن نی ـــف واکس ـــورت کش ـــی در ص ـــه؟ حت ن
تزریـــق آن بـــه ایـــن ۸ میلیـــارد آدم زمـــان 
ــان های  ــکاران انسـ ــود. ورزشـ ــد بـ ــر خواهـ بـ
ــا  ــورت ابتـ ــه در صـ ــتند کـ ــه ای هسـ نخبـ
بـــه بیمـــاری دچـــار مشـــکل خواهنـــد شـــد. 
ـــن  ـــن ای ـــک واکس ـــل از المپی ـــا قب ـــدوارم  ت امی

بیمـــاری کشـــف شـــود.
ــدو  ــی تکوانـ ــم ملـ ــابق تیـ ــرمربی سـ سـ
ــی  ــکات مالـ ــوص مشـ ــان در خصـ آذربایجـ

آذربایجـــان گفـــت: متاســـفانه مشـــکات 
مالـــی حـــل نشـــده اســـت و بعیـــد می دانـــم 
ـــد  ـــزاری اردوی جدی ـــل از برگ ـــود. قب ـــل بش ح
ـــا  ـــم ت ـــیون بروی ـــه فدراس ـــه ب ـــد ک ـــام کردن اع
ـــا ۵۰  ـــا تنه ـــم، ام ـــت کنی ـــان را دریاف حقوق م
ـــد.  درصـــد حقـــوق مـــاه آخـــر را پرداخـــت کردن
ـــد از ۹  ـــرا بع ـــه چ ـــردم ک ـــراض ک ـــی اعت وقت
مـــاه عـــدم پرداخـــت بایـــد ۱۵ روز حقـــوق 
بگیریـــم، اعـــام کردنـــد بـــه دلیـــل کرونـــا 
ــرایطی  ــن در شـ ــت. ایـ ــاص اسـ ــرایط خـ شـ
اســـت کـــه رئیـــس جمهـــور آذربایجـــان 
اعـــام کـــرد بایـــد حقـــوق همـــه در ایـــن 

شـــرایط خـــاص پرداخـــت شـــود.
مهماندوســـت افـــزود: هیـــچ کجـــای دنیـــا 
ـــان  ـــکاران و مربی ـــا ورزش ـــی ب ـــد آذربایجان مانن
ـــی  ـــک مرب ـــن ی ـــد. م ـــار نمی کنن ـــه رفت اینگون
خارجـــی هســـتم و مربیگـــری شـــغلم اســـت. 
ــان  ــان همچنـ ــا آذربایجـ ــن بـ ــری مـ درگیـ
ادامـــه دارد امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا 
ـــی  ـــان باق ـــک زم ـــروع المپی ـــا ش ـــال ت ـــک س ی
اســـت، نمی توانـــم ول کنـــم و بـــه جـــای 
ـــادی  ـــار زی ـــروم انتظ ـــا ب ـــر ج ـــروم. ه ـــری ب دیگ
ــد  ــر می کننـ ــت و فکـ ــد داشـ ــود خواهـ وجـ
ـــم  ـــی بزن ـــر کس ـــه ه ـــه ب ـــادو دارم ک ـــوب ج چ
ـــد  ـــت نیازمن ـــرد. موفقی ـــک می گی ـــدال المپی م
ـــری کار  ـــرای نتیجه گی ـــد ب ـــت و بای ـــان اس زم
ـــن  ـــه ای ـــم. هم ـــاده کن ـــود را پی ـــرات خ و تفک
شـــرایط باعـــث شـــده اســـت در آذربایجـــان 
بـــه عنـــوان یـــک گـــروگان باقـــی بمانـــم و 
ـــی  ـــم مل ـــای تی ـــه کل اعض ـــن بلک ـــا م ـــه تنه ن
و حتـــی تیم هـــای پایـــه و پاراتکوانـــدو از 

شـــرایط اصـــا راضـــی نباشـــند.
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اوقات شرعی شهر تهران

قاســمی ده چشــمه گفــت: در فــاز جدیــد گازســوز کــردن 
خودروهــا، حــدود یــک میلیــون و ۴۶۰ هــزار دســتگاه خــودرو 

ــوند.  ــل می ش ــوز تبدی ــه س دوگان
ــمی  ــد قاس ــوان، حمی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ملــی پخــش  عامــل شــرکت  معــاون مدیــر  ده چشــمه 
فرآورده هــای نفتــی در نشســت خبــری کــه بــا موضــوع 
گازســوز کــردن خودروهــا )CNG( برگــزار شــد گفــت: طــرح 
گازســوز کــردن خودرو هــا در فــاز اول تنهــا مشــمول وانت هــا 
ــام  ــت ن ــکان ثب ــدی ام ــای بع و تاکســی ها می شــود و در فاز ه

ــود. ــم می ش ــم فراه ــی ه ــی های اینترنت ــرای تاکس ب
او ادامــه داد: خوشــبختانه خودروســازان هــم از موضــوع گازســوز 
کــردن خودروهــا اســتقبال کرده انــد و ۲۵ هــزار خــودرو بــه صورت 

دوگانه ســوز توســط کارخانه هــا تحویــل داده شــده اســت.
ــامانه  ــن در س ــرد: همچنی ــح ک ــمه تصری ــمی ده چش قاس
جدیــد بــه زیرســاخت های اطاعاتــی مثــل ثبــت احــوال 
و شــاهکار هــم متصــل شــده اســت و صاحبــان خــودرو 
می تواننــد بــا در اختیــار داشــتن شــماره ملــی و شــماره تلفــن 
ــه ایــن  ــه مالــک خــودرو اســت، ب همــراه خــود کــه متعلــق ب
ســامانه مراجعــه و مراحــل ثبــت نــام خــود را پیگیــری کننــد.

ـــای  ـــش فرآورده ه ـــی پخ ـــرکت مل ـــل ش ـــر عام ـــاون مدی مع
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــروژه ای ـــن پ ـــی ای ـــدف نهای ـــزود: ه ـــی اف نفت
ـــه  ـــی ب ـــودروی عموم ـــتگاه خ ـــزار دس ـــون و ۴۶۰ ه ـــک میلی ی
دوگانـــه ســـوز تبدیـــل شـــوند کـــه امیدواریـــم بـــا اجـــرای 
ایـــن طـــرح ۱۲ میلیـــون مترمکعـــب بنزیـــن صرفه جویـــی 

ـــود. ش
ــه واردات  ــازی ب ــت: خوشــبختانه در کشــور نی قاســمی گف
ــن اســت  ــت ای ــم و سیاســت دول مخــازن ســی ان جــی نداری

ــرد. ــرار بگی کــه طــرح ســی ان جــی در ســبد ســوختی ق

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــر عام ــاون مدی مع
ــا اشــاره بــه ظرفیــت تولیــد مخــزن ســی ان جــی در  نفتــی ب
کشــور گفــت: ۷۰۰ هــزار مخــزن توســط کارگا ه هــای تولیــدی 

ــود. ــد می ش ــال تولی ــی در س داخل
ــرای  ــون دالر ب ــر ۵۷۰ میلی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک او بی
اجــرای ایــن طــرح پیش بینــی شــده اســت و بــا بانــک تجــارت 

ــم. ــد کرده ای ــرارداد منعق ــت ق و مل
بــه گفتــه معــاون مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش 
ــا  ــردن خودروه ــوز ک ــد گازس ــرح جدی ــی ط ــای نفت فرآورده ه

ــت. ــه ای نیس ــی و قولنام ــای وکات ــامل خودروه ش
قائــم مقــام شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش تصریــح کــرد: 
ــی  ــی ان ج ــزن س ــد مخ ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه م ــواد اولی م

ــم. ــه نداری ــن زمین ــن شــده اســت و مشــکلی در ای تامی
ــگان  ــردن رای ــوز ک ــرح دوگاز س ــرای ط ــه داد: اج او ادام
ــرد و  ــد ک ــام خواه ــاه انج ــی ۱۴ م ــی ط ــای عموم خودرو ه
https://gcr. متقاضیــان می تواننــد در ســایت بــه آدرس

ــد. ــام کنن ــت ن niopdc.ir ثب
در ادامـــه کرامـــت ویـــس کرمـــی مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ـــرح  ـــوص ط ـــران در خص ـــی ای ـــای نفت ـــش فرآورده ه ـــی پخ مل
ــای  ــرد: خودرو هـ ــح کـ ــوده، تصریـ ــازن فرسـ ــض مخـ تعویـ
ـــا  ـــردن خودروه ـــوز ک ـــد گازس ـــرح جدی ـــمول ط ـــوده مش فرس

نمی شـــوند.
او افــزود: بــا اجــرای کامــل ایــن طــرح مصــرف ســی 
ــش  ــب افرای ــون مترمکع ــدود ۱۲ میلی ــور ح ــی در کش ان ج
ــر از  ــون لیت ــه ۱۲ میلی ــک ب ــر نزدی ــوی دیگ ــد و از س می یاب

مصــرف بنزیــن کــم می شــود.
ـــرح از  ـــن ط ـــی ای ـــع مال ـــرد: مناب ـــان ک ـــی بی ـــس کرم وی

محـــل مـــاده ۱۲ تامیـــن خواهـــد شـــد.

معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد؛

تبدیل یک میلیون و 46۰ هزار خودروی 
عمومی بنزینی به دوگانه سوز

بــزرگ در  پلیــس فتــا تهــران  رییــس 
خصــوص قیمت گــذاری خــودرو در فضــای 
مجــازی هشــدار داد و گفــت: فعالیــت در ایــن 
حــوزه غیرقانونــی اســت و هیــچ کســی اجــازه 
ــودرو در  ــذاری خ ــه قیمت گ ــدام ب ــدارد، اق ن

ــد.  ــازی کن ــای مج فض
داوود  »ســرهنگ  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ــزرگ  ــا تهــران ب معظمــی« رییــس پلیــس فت
گفــت: در رابطــه بــا بحــث قیمــت خــودرو در 
فضــای مجــازی جلســاتی بــا دادســتان تهــران 
ــه  ــن موضــوع ب ــا ای ــورد ب ــد و برخ ــزار ش برگ
ــران  ــا ته ــس فت ــتور کار پلی ــت در دس جدی

ــت. ــرار گرف ــزرگ ق ب
وی ادامـه داد: در چنـد روز گذشـته حـدود 
۴۰ مدیـر سـایت احضار شـده اند که متاسـفانه 
سـایت ها  ایـن  از  برخـی  در  شـد،  مشـخص 
دالل بـازی دنبـال می شـود و افـرادی به صورت 
و  کـرده  دخالـت  خـودرو  بـازار  بـر  هدفمنـد 

می کننـد. قیمت گـذاری 
رییــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ بــا اشــاره 
ــازار خــودرو  ــر ب ــن ســایت ها ب ــرات ای ــه تاثی ب
باعــث  ســایت ها  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
شــده اند، جــو روانــی بــر بــازار خــودرو حاکــم 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــان قیمت های ــود و هم ش
ــده اند،  ــذاری ش ــایت ها بارگ ــن س ــک در ای فی
در بیــن عامــه مــردم نیــز نهادینه شــده اســت.

ســرهنگ معظمــی بــا تاکیــد براینکــه 

برخــورد بــا ایــن ســایت ها کمــاکان در دســتور 
ــرار دارد،  ــزرگ ق ــران ب ــای ته ــس فت کار پلی
ــذ  ــا اخ ــایت ها ب ــی از س ــرد: برخ ــح ک تصری
ــن  ــر در ای ــه دیگ ــده اند ک ــه ش ــد توجی تعه
ــه صــورت  ــند. ب ــته باش ــی نداش ــوزه فعالیت ح
عمومــی نیــز اعــام کرده ایــم کــه فعالیــت در 
ــس  ــچ ک ــت و هی ــی اس ــوزه غیرقانون ــن ح ای
اجــازه نــدارد در رابطــه بــا بحــث خــودرو 
ــذاری  ــه قیمت گ ــدام ب ــازی اق ــای مج در فض

ــد. کن
ــع در  ــایت های مرج ــه س ــه داد: ب وی ادام
ــوار و  ــایت های دی ــن س ــه و همچنی ــن زمین ای
شــیپور اعــام کرده ایــم کــه قیمــت خودروهــا 

را از ســایت بردارنــد.
رییــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ تصریــح 
کــرد: در هماهنگــی بــا دادســتانی بــا افــرادی 
کــه در ایــن زمینــه مقاومــت کــرده و از مطالبه 
ــال در  ــام اخت ــه اته ــد ب ــرباز بزنن ــس س پلی
ــرار  ــی ق ــرد قانون ــت پیگی ــودرو تح ــازار خ ب
ــور  ــز همانط ــر نی ــای اخی ــد. در روزه می گیرن
کــه گفتــم بــرای حــدود ۴۰ ســایت ایــن اقــدام 

صــورت گرفتــه اســت.
کــرد:  خاطرنشــان  معظمــی  ســرهنگ 

شــرکت های  ســایت  در  خودروهــا  قیمــت 
مــردم  از  و  شــده  بارگــذاری  خودروســاز 
ــوان  ــه عن ــن ســایت ها ب ــم از همی تقاضــا داری
مرجــع اســتفاده کننــد و بــرای اطــاع از 
ــن شــرکت های  ــه ســایت ای قیمــت خــودرو ب
ــایت  ــچ س ــد و هی ــه کنن ــازی مراجع خودروس
دیگــری حــق بازنشــر قیمــت خودروهــا و 

فعالیــت در ایــن زمینــه را نــدارد.

قیمت گـــذاری  و  تبلیـــغ  دربـــاره  وی 
ـــچ  ـــه هی ـــت: ب ـــز گف ـــی نی ـــای خارج خودروه
عنـــوان هیـــچ فـــردی حـــق قیمت گـــذاری 
و بارگـــذاری آن بـــر روی ســـایت، کانـــال 
ــازی را  ــای مجـ ــه ای در فضـ ــچ صفحـ و هیـ
نـــدارد. تاکیـــد دادســـتان بـــر برخـــورد بـــا 
ـــت  ـــا جدی ـــز ب ـــس نی ـــوده و پلی ـــراد ب ـــن اف ای

ــد. ــال می کنـ ــوع را دنبـ ــن موضـ ایـ

ـــی وزارت  ـــرکت های دولت ـــه و ش ـــی، بیم ـــور بانک ـــاون ام مع
ـــود  ـــرخ س ـــش ن ـــد کاه ـــن رون ـــر ای ـــت: اگ ـــار داش ـــاد اظه اقتص
بیـــن بانکـــی ادامـــه داشـــته باشـــد، مرحلـــه بعـــدی ایـــن 
ـــهیات را  ـــای تس ـــرخ اعط ـــم ن ـــا بخواهی ـــه از بانک ه ـــت ک اس

ـــد.  ـــش دهن ـــد کاه ـــن رون ـــا ای ـــب ب متناس
ـــذاری  ـــاره اثرگ ـــژاد درب ـــاس معمارن ـــا، عب ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ــره بانکـــی  کاهـــش نـــرخ ســـود بیـــن بانکـــی در نـــرخ بهـ
ـــرای  ـــیگنالی ب ـــی س ـــن بانک ـــود بی ـــش س ـــت: کاه ـــار داش اظه
ـــی  ـــیار خوب ـــد بس ـــه رون ـــت ک ـــی اس ـــره بانک ـــرخ به ـــش ن کاه

در جریـــان اســـت.
وی ادامـــه داد: نـــرخ ســـود بیـــن بانکـــی همـــواره متغیـــر 
ـــود  ـــرخ س ـــر ن ـــال حاض ـــود. در ح ـــوب   می ش ـــینگال محس س
بیـــن بانکـــی حـــدود ۱۲ الـــی ۱۳ درصـــد اســـت  در حالـــی 
ـــود . ـــد ب ـــدود ۲۸ درص ـــته ح ـــال گذش ـــدد دو س ـــن ع ـــه ای ک

ـــرخ  ـــته ن ـــال گذش ـــر س ـــزود: اواخ ـــاد اف ـــر اقتص ـــاون وزی مع
ـــا در  ـــا تنه ـــود ام ـــد ب ـــدود ۱۶.۵ درص ـــی ح ـــن بانک ـــود بی س
ـــدود ۱۲  ـــه ح ـــدد ب ـــن ع ـــاری ای ـــال ج ـــاه س ـــم م ـــک و نی ی
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــد ت ـــن رون ـــه ای ـــت و ادام ـــیده اس ـــد رس درص
بـــرای نظـــام بانکـــی بســـیار مثبـــت خواهـــد بـــود چراکـــه 
منجـــر بـــه کاهـــش قیمـــت تمـــام شـــده پـــول در بانک هـــا 

می شـــود.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــژاد در پاس معمارن
ـــود دارد،  ـــی وج ـــود بانک ـــرخ س ـــش ن ـــال کاه ـــد احتم ـــن رون ای
گفـــت: اگـــر ایـــن رونـــد کاهـــش نـــرخ ســـود بیـــن بانکـــی 
ادامـــه داشـــته باشـــد، مرحلـــه بعـــدی ایـــن اســـت کـــه از 
ـــا  ـــب ب ـــهیات را متناس ـــای تس ـــرخ اعط ـــم ن ـــا بخواهی بانک ه

ـــد.   ـــش دهن ـــد کاه ـــن رون ای
وی افـــزود: در صـــورت ادامـــه ایـــن رونـــد کاهشـــی، بـــه 

بانک هـــا فشـــار خواهـــد آمـــد کـــه نـــرخ تســـهیات را 
متناســـب بـــا نـــرخ ســـود ســـپرده کاهـــش دهنـــد. 

رییس پلیس فتای تهران بزرگ: 

قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی غیرقانونی است

معاون وزیر اقتصاد: 

روند نزولی نرخ سود بین بانکی سیگنالی برای کاهش نرخ تسهیالت


