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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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ربیعی: 

دولت دخالتی در چینش کمیسیون ها و 
هیأت رئیسه مجلس جدید نخواهد کرد

پیشنهاد افزایش مجدد
 وام مسکن به دولت می رود 

ویروس کرونا به اقتصاد در دنیا لطمه زد
در شرایط حاد هیچ کشوری به داد کشور دیگر نمی رسد

خسارت شیوع و گسترش ویروس کرونا در حوزه نفت دامن کشور ما را هم گرفت

به سازندگان مسکن برای هر واحد مسکونی 250 میلیون تومان وام پرداخت می شود
مشکل این تسهیالت مبلغ بازپرداخت اقساط است

تالش می کنیم این وضعیت را آرام تر کنیم
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رئیس سازمان بورس:

مسئولیت سود و زیان در بورس 
با سرمایه گذار استبا سرمایه گذار است

 رییس مجلس هماهنگ کننده ای 
بیش نیست

نام ۳ بانک به فهرست پذیره نویسی 
)ETF( اضافه شد

رشد بازار بورس، چه مالیاتی 
نصیب دولت کرد؟

کشف ۱.۴ میلیون لیتر مواد ضدعفونی 
کننده احتکار شده در آذربایجان شرقی 

دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور 
از  بعــد  باالخــره  رییس جمهــوری  دســتور  بــا 
از ۱۷ خــرداد مــاه آمــاده  ســه مــاه و ۱۴ روز 
ــام  ــی اع ــوند. در پ ــجویان می ش ــتقبال از دانش اس
ــرد  ــام ک ــز اع ــوم نی ــر عل ــوری، وزی ــس جمه رئی
دســتورالعمل نحــوه بازگشــایی دانشــگاه ها در حــال 

ــت.  ــگارش اس ن
ــا در  ــا شــیوع ویــروس کرون ــا، ب بــه گــزارش ایرن
ــی  ــای ابتدای ــمی آن، از روزه ــام رس ــور و اع کش
ــوزش  ــز آم ــگاه ها و مراک ــام دانش ــفندماه ۹۸ تم اس
تعطیــل  را  درس  هــای  کاس  بافاصلــه  عالــی 
کردنــد؛ آن دســته از دانشــگاه هایــی کــه از گذشــته 
ــای الکترونیکــی را در  ــوزش ه ــای آم زیرســاخت ه
اختیــار داشــتند، بــدون وقفــه کاس هــای مجــازی 

ــد. ــوری کردن ــوزش حض ــن آم را جایگزی
ــجویان  ــا و دانش ــگاه ه ــر دانش ــج اکث ــه تدری ب
نیــز بــا تمهیــدات وزارت علــوم و اپراتورهــا بــه 
ــه  ــه گفت ــته و ب ــی پیوس ــای الکترونیک ــوزش ه آم
علــی اکبــر صفــوی، رییــس کارگــروه آمــوزش هــای 
الکترونیکــی وزارت علــوم، هــم اکنــون بیــش از ۷۰ 
درصــد دانشــجویان از آمــوزش هــای مجــازی بهــره 

ــد. منــد شــده ان
مجــدد  بازگشــایی  مســأله  حــال،  ایــن  بــا 
ــف  ــن تکلی ــر از آن تعیی ــای درس و مهمت کاس ه
ــژه در مقطــع  ــه وی واحدهــای عملــی دانشــجویان ب
ــی  ــه حت ــت ک ــه ای اس ــی نکت ــات تکمیل تحصی
یکــی از تاکیــدات رییــس جمهــوری را هــم در 
ــه خــود اختصــاص  ــا ب ــا کرون ــه ب ســتاد ملــی مقابل

ــود. داده ب

بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خرداد
گمانــه زنــی هــا بــرای بازگشــایی دانشــگاه 

ــی  ــتورالعمل چگونگ ــی دس ــت، حت ــه داش ــا ادام ه
ــوی وزارت  ــرم از س ــان ت ــات پای ــزاری امتحان برگ
ــه  ــار ب ــن اختی ــاغ و ای ــا اب ــگاه ه ــه دانش ــوم ب عل
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــی داده ش ــوزش عال ــز آم مراک
ــه  ــا ب ــن امتحان ــجویان، ای ــت دانش ــرایط و وضعی ش
ــود. ــزار ش ــوری برگ ــا غیرحض ــوری ی ــورت حض ص

امــروز شــنبه ۲۷  رییــس جمهــوری صبــح 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــاه در جلســه ســتاد مل اردیبهشــت م
کرونــا خبــر از بازگشــایی دانشــگاه هــا از روز شــنبه 
۱۷ خردادمــاه داد و تاکیــد کــرد کــه فعالیــت ایــن 
ــه غیــر از دانشــگاه هــای پزشــکی، شــامل  مراکــز ب
ــرم و  ــان ت ــات پای ــگاه ها، امتحان ــا، آزمایش کارگاه ه

ــود. ــورد الزم، شــروع ش ــایر م س
ــر  ــی وزی ــاون آموزش ــق، مع ــی صدی ــی خاک عل
علــوم روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا در ایــن بــاره کــه نحــوه فعالیــت 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــاغ ســتاد مل ــد از اب ــا بع دانشــگاه ه
ــود، اینطــور پاســخ  ــا در چــه قالبــی خواهــد ب کرون
داد کــه بایــد دســتورالعلمی را بــرای نحــوه فعالیــت 

دانشــگاه هــا تدویــن کننــد.

غالمی: دستورالعمل در حال تهیه است
در ایــن بــاره نیــز، منصــور غامــی، وزیــر علــوم، 
ــگار  ــه خبرن ــنبه ب ــروز ش ــاوری ام ــات و فن تحقیق
ایرنــا گفــت: معــاون آموزشــی در حــال تهیــه 
ــرای ایــن موضــوع اســت کــه بعــد  دســتورالعملی ب

ــود. ــی ش ــاغ م ــدن، اب ــی ش از نهای
غامــی همچنیــن تاکیــد کــرد: دانشــگاه هــا بــه 
طــور قطــع بــا انعطــاف زیــادی عمــل خواهنــد کــرد.

وی پیــش از ایــن بــه ایرنــا اعــام کــرده بــود کــه 
دانشــگاه هــا آمــاده ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان 
ــورت  ــه ص ــد ب ــی بای ــی دروس عمل ــتند و برخ هس

حضــوری آمــوزش داده شــوند.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه تصمیــم گیــری بــرای 
ــود: در  ــه ب ــگاه، گفت ــجویان در دانش ــور دانش حض
ــت  ــر مدیری ــر از نظ ــان ام ــه متخصص ــی ک صورت
بیمــاری کرونــا شــرایط را بــرای حضــور دانشــجویان 
ــخیص  ــب تش ــگاهی مناس ــای دانش ــط ه در محی
ــام  ــد تم ــی الزم را دارن ــا آمادگ ــد، دانشــگاه ه دهن
ــوزش  ــود را در آم ــای خ ــت ه ــی از فعالی ــا بخش ی

ــد. ــام دهن ــوری انج ــورت حض ــه ص ــجویان ب دانش

تعیین تکلیف بازگشایی خوابگاه ها
ــگاه  ــایی دانش ــد از بازگش ــا، بع ــزارش ایرن ــه گ ب
هــا، گمانــه زنــی هایــی هــم بــرای فعالیــت دوبــاره 
ــگاه هــا مطــرح شــده اســت چــرا کــه برخــی  خواب
مســووالن بــر ایــن باورنــد، بازگشــایی خوابــگاه هــا 
ــی  ــش م ــا رو افزای ــروس کرون ــیوع وی ــال ش احتم

دهــد.
ــا لحظــه تهیــه ایــن گــزارش مســووالن وزارت  ت
ــگاه  ــایی خواب ــرای بازگش ــخی ب ــوز پاس ــوم هن عل
ــد منتظــر دســتورالعمل  ــد و بای ــداده ان ــه ن ــا ارائ ه

ــود. ــه ب ــن زمین ــه در ای وزارتخان
ــد از ۱۷  ــه بع ــی ک ــد عمــده کاس های ــد دی بای
ــع  ــه رف ــاص ب ــود اختص ــی ش ــزار م ــاه برگ خردادم
اشــکال دارد یــا دانشــجویان بــا آمــوزش هــای 
ــای  ــه کاس ه ــرده و ب الکترونیکــی خداحافظــی ک

ــد؟ ــی گردن ــاز م درس ب
ــا از ســازمان امــور  ــگار ایرن پیگیــری هــای خبرن
ــکل  ــال پروت ــوه اعم ــوص نح ــجویان در خص دانش
هــای بهداشــتی بــرای ورود دانشــجویان بــه محیــط 
دانشــگاه حاکــی از آن اســت، دســتورات و تاکیــدات 
وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در 

خصــوص حضــور دانشــجویان رعایــت مــی شــود.

ورود وزارت علوم به نحوه بازگشایی دانشگاه ها
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منتخــب مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــده  ــگ کنن ــش هماهن ــر نق ــد ب ــا تاکی ــامی ب اس
ــس  ــدگان مجل ــر نماین ــت: اگ ــس، گف ــس مجل ریی
ــوده،  ــه کار ب ــس هم ــس مجل ــد ریی ــم معتقدن ده
ــس آن.  ــه از ریی ــت ن ــس اس ــکال از مجل ــن اش ای
بــه گــزارش ایرنــا، عــزت اهلل اکبــری تاالرپشــتی 
دربــاره آخریــن آرایــش منتخبــان مجلــس یازدهــم، 
گفــت: سیاســت های مجموعــه شــورای ائتــاف 
موجــب شــد مــا اکثریــت کرســی های مجلــس 
ــروز  ــر پی ــی اســت تفک ــم، طبیع ــه دســت آوری را ب

ــد. ــاب کن ــم را انتخ ــس یازده ــس مجل ریی
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
ــاره تشــکیل کمیتــه ۷ نفــره توســط عــده ای از  درب
منتخبــان اصولگــرای مجلــس بــرای انتخــاب رییــس 
ــه  ــانی ک ــا کس ــت: ب ــس، گف ــس مجل ــات ریی و هی
ــزی  ــرای خــود برنامه ری ــاً ب جمــع می شــوند و احیان
می کننــد کاری نداریــم؛  ولــی مــا بــه وحــدت 
ــروز  ــاف پی ــدوار هســتیم ائت ــای انقــاب امی نیروه

ــرد. ــد ک ــس را انتخــاب خواه ــس مجل ریی
ــذاری  ــزان اثرگ ــاره می ــتی درب ــری تاالرپش اکب
ــاب  ــم در انتخ ــس یازده ــتقل مجل ــای مس نامزده
هیــات رییــس، گفــت: مــن دو دوره نمایندگــی 
مجلــس را تجربــه کــردم، فکــر می کنــم چــه 
مســتقل یــا غیرمســتقل می داننــد مــردم مطالبــات 
جــدی دارنــد، بــه همیــن دلیــل مصلحــت مــردم و 
منافــع ملــی ایجــاب می کنــد کــه همــه طیف هــای 
مجلــس از مســائل دیگــر صــرف نظــر کننــد و 
نماینــدگان از هــر طیــف، ســلیقه و فکــری، منافــع 
ــر روی  ــدت نظ ــا وح ــد و ب ــر گیرن ــردم را در نظ م
ــد. ــز کنن ــس تمرک ــت مجل ــرای ریاس ــرد ب ــک ف ی

مجلس جمعی اداره شود
اکبـری تاالرپشـتی درباره تاش برخـی منتخبان 
یازدهـم،  رییـس مجلـس  اختیـارات  بـرای کاهـش 

خاطرنشـان کـرد: معموالً همیشـه نماینـدگان جدید 
بـه مدیریـت قبلـی انتقاد می کننـد، حاال اگـر رییس 
قبلـی مجلـس از اختیـارات ویـژه ای برخـوردار بـوده 
اسـت بایـد شـرایط حاکم بـر عرصـه سیاسـی را هم 
در نظـر گرفـت، ولـی واقعیـت این اسـت کـه رییس 

مجلـس هماهنـگ کننـده ای بیش نیسـت.
منتخــب تهــران در مجلــس یازدهــم افــزود: 
ــه آن  ــرم و ب ــت می نگ ــدگاه مثب ــا دی ــائل ب ــه مس ب
ــندم،  ــش  را نمی پس ــم و تن ــی نمی ده ــگ جناح رن
چــرا بــه جــای پرداختــن بــه کارهــای جــدی بــرای 
ــن اســت  ــم؟ بحــث ای ــردازی کنی ــردم حاشــیه پ م
ــر  ــی اداره شــود و اگ ــه شــکل جمع ــس ب ــه مجل ک
رییــس مجلــس اقدامــی غیرقانونــی یــا فــرا قانونــی 
ــد.  ــراض کنن ــد اعت ــدگان بای ــد نماین ــام می ده انج
ــلوغش  ــداری ش ــم مق ــی ه ــی الریجان ــورد عل در م
ــتر از  ــات بیش ــی اوق ــت گاه ــن اس ــد، ممک می کنن

ــرده باشــد. ــش اســتفاده ک اختیارات

رییس بی اختیار بی اثر است
اکبــری تاالرپشــتی خاطرنشــان کــرد: وقتــی 

ــد  ــیه باش ــه در حاش ــت و همیش ــس بی خاصی مجل
و مجلســی کارشناســی و مقتــدر نباشــد، از راس 
ــد  ــس باش ــس، مجل ــر مجل ــود. »اگ ــی ش ــارج م خ
ــی  ــود حت ــد ب ــر نخواه ــده ای نماینده ت ــچ نماین هی
رییــس مجلس«.رییــس قــوه دارای جایگاهــی اســت 
و بایــد اقداماتــی انجــام دهــد و رییــس بــی اختیــار 

ــت. ــر اس ــم بی اث ه
ادامــه داد: تــک تــک  ایــن فعــال اصولگــرا 
ــد،  ــس را اداره کنن ــد مجل ــه نمی توانن ــدگان ک نماین
ــه  ــد ک ــاب می کنن ــی انتخ ــل رییس ــن دلی ــه همی ب
ــاره  ــتان درب ــر دوس ــی اگ ــارات باشــد. ول دارای اختی
ــس همــه کار  ــد رییــس مجل ــم معتقدن ــس ده مجل
بــوده، ایــن اشــکال از مجلس اســت نــه از رییــس آن.

ــش  ــاره شــرط های پی ــاالر پشــتی درب ــری ت اکب
ــگاه  ــب جای ــرای کس ــاف ب ــر قالیب ــد باق روی محم
از   اطاعــی  گفــت:  یازدهــم،  مجلــس  ریاســت 
ــه  ــن ک ــورد ای ــاف در م ــدارم.  قالیب ــروط ن ــن ش ای
ــزی  ــوری شــود چی ــزد ریاســت جمه ــد نام میخواه
ــرف  ــوان ح ــا نمی ت ــت روی گمانه زنی ه ــه اس نگفت
ــد،  ــرده باش ــام ک ــزی اع ــودش چی ــر او خ زد. اگ

می تــوان اظهــار نظــر کــرد، بنابرایــن شــرط و 
ــت. ــی اس ــان بیمعن ــروط منتخب ش

حاشیه سازی کار بی عرضه هاست
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
ــه  ــم و هم ــار بگذاری ــیه ها را کن ــد: حاش ــادآور ش ی
کمــک کننــد کــه کار جــدی انجــام دهیم، »حاشــیه 
ــرای  ــه ب ــا عرض ــت، آدم ب ــازی کار بی عرضه هاس س
ــد و بیشــتر  ملــت کار می کنــد، کمتــر حــرف می زن

می کنــد.« کار 
ــا دارم  ــرد: بن ــار ک ــتی اظه ــاالر پش ــری ت اکب
ــروم.  ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــه کمیس ب
ــم  ــن و ه ــگاه تقنی ــن کمیســیون هــم از جای در ای
ــم.  ــرف کنی ــردم را برط ــد مشــکات م ــارت بای نظ
بــه بقیــه هــم توصیــه می کنــم در حــوزه تخصصــی 
ــس  ــند. مجل ــته باش ــردی داش ــن رویک ــود چنی خ
یازدهــم اقتــدار خــود را در خدمــت بــه ملــت حفظ 
کنــد و بــه جــای حاشیه ســازی بــه مشــکل مــردم 

ــردازد. بپ
وی افــزود: اگــر ادعــا داریــم کــه هیــچ نماینده ای 
ــرط و  ــرا ش ــد، چ ــران باش ــر از دیگ ــد نماینده ت نبای
ــد  ــی بای ــال یک ــر ح ــه ه ــم؟ ب ــروط می گذاری ش
رییــس شــود کــه مدیریــت کنــد. بقیــه نماینــدگان 
هــم کــه در کمیســیون های مختلــف نقــش اساســی 
ــه  ــی را ک ــد و  هدف ــارت کنن ــد نظ ــد می توانن دارن
ملــت بــرای آنهــا انتخــاب کــرده اســت را بــه هیــچ 

وجــه فرامــوش نکننــد.
ــاالر پشــتی تاکیــد کــرد: مــا نماینــده  اکبــری ت
همــه مــردم هســتیم حتــی آنهایــی کــه رای 
ــن باشــد انحــراف شــروع  ــر از ای ــر غی ــد، اگ نداده ان
ــابقه  ــه س ــی ک ــوان منتخب ــه عن ــده ب ــود. بن می ش
ــه محــض افتتــاح مجلــس کار را  نمایندگــی دارم، ب
ــن  ــم ای ــه می خواه ــم و از هم جــدی شــروع می کن

ــد. کار را بکنن

منتخب تهران:

 رییس مجلس هماهنگ کننده ای بیش نیست

ســخنگوی دولــت گفــت: اعضــای دولــت هیــچ دخالتــی در چینــش 
کمیســیون ها و هیــأت رئیســه مجلــس جدیــد نخواهــد کــرد.

بــه گــزارش فــارس،  علــی ربیعی ســخنگوی دولــت طــی گفت و گویی 
ــت در همــکاری  جهــش تولیــد و افزایــش اشــتغال را اولویت هــای دول
ــا مجلــس یازدهــم عنــوان و اظهــار کــرد: موضــوع اشــتغال و تولیــد  ب
ــورد آن  ــم در م ــد بتوانی ــاً بای ــا قطع ــه م ــی اســت ک ــی از بحث های یک
بــا مجلــس آینــده بــه طــور مشــترک بــه پشــتوانه های قانونــی دســت 

یابیــم و دولــت بتوانــد عملیــات اجرایــی آن را انجــام دهــد.
ــه  ــا لطم ــاد در دنی ــه اقتص ــا ب ــروس کرون ــه وی ــان اینک ــه بی وی ب
ــا  ــروس کرون ــترش وی ــیوع و گس ــارت ش ــی از خس ــت: بخش زد، گف
ــار آن در دو  ــت در کن ــم گرف ــا را ه ــور م ــن کش ــت دام ــوزه نف در ح
ــرای  ــن ب ــم بنابرای ــرو بودی ــا روب ــن ترین تحریم ه ــا خش ــر ب ــال اخی س
پاســخ بــه نیازهــای جامعــه و کاهــش فشــارهای خارجــی، نیازمنــد بــه 

ــتیم. ــد هس ــوزه تولی ــد در ح ــتاوردهای جدی دس
ربیعــی می گویــد کــه دولــت بــرای جبــران خســارت حاصــل از شــیوع 
و گســترش ویــروس کرونــا و ایجــاد دســتاوردهای جدیــد در حــوزه تولیــد، 

ــژه خدمــات  ــه وی برنامه هایــی در بخــش کشــاورزی، صنعــت، خدمــات ب
مولــد، طراحــی کــرده تــا بتوانــد اشــتغال جدیــد ایجــاد کنــد.

ســخنگوی دولــت گفــت: دنیــا در روزهــای کرونایــی نشــان داد کــه 
اگــر مــا نتوانیــم نیازمندی هــای خودمــان را خودمــان تأمیــن کنیــم در 
شــرایط حــاد هیــچ کشــوری بــه داد کشــور دیگــر نمی رســد. بنابرایــن 

در شــرایط جدیــد کرونایــی و تحریــم بایــد برنامه هــای الزم را در 
زمینه هــای اشــتغال، تولیــد و صــادرات جدیــد طراحــی و اجــرا کنیــم.

وی تاکیــد دارد کــه رفــع موانــع حقوقــی و قانونــی تولیــد و ایجــاد 
ــای  ــود فضــای کســب و کار از زمینه ه ــذاری و بهب ــت ســرمایه گ امنی

همــکاری بــا مجلــس جدیــد اســت.
ربیعــی بــه بودجه هــای ســالیانه اشــاره و اذعــان دارد کــه  در 
ــا  ــور جهشــی از فشــار اقتصــادی ناشــی از کرون ــم و عب ــرایط تحری ش
نیــاز اســت کــه برخــی تصمیمــات مشــترک را بــا مجلــس اتخــاذ شــود.

ســخنگوی دولــت گفــت: بــرای بودجــه ســال ۹۹ نیازمنــد تغییراتــی 
هســتیم کــه کســری بودجــه را پوشــش دهیــم و حتمــاً مجلــس آینــده 
در ایــن زمینــه می توانــد بــا دولــت همــکاری کنــد تــا بــا یــک بودجــه 

متعــادل تملــک دارایی هــا و کارهــای عمرانــی را دنبــال کنیــم.
ــه همــه تصمیمــات مجلــس  ــت ب ــر اینکــه دول ــا تأکیــد ب ربیعــی ب
ــی در  ــچ دخالت ــت هی ــأت دول ــای هی ــزود: اعض ــذارد اف ــرام می گ احت
اینکــه چــه کســانی در مجلــس و در چارچــوب کمیســیون ها و هیــأت 

رئیســه قــرار بگیرنــد نخواهنــد کــرد.

ربیعی: 

دولت دخالتی در چینش کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس جدید نخواهد کرد

دادســتان عمومــی و انقــاب اســامی مرکــز 
 ۴۱۰ و  یک میلیــون  کشــف  از  آذربایجان شــرقی 
هــزار لیتــر مــواد ضدعفونــی کننــده و هــزاران عــدد 

ــر داد.  ــتان خب ــده در اس ــکار ش ــک احت ماس
ــورد  ــو در م ــوب علیل ــارس، محب ــزارش ف ــه گ ب
آخریــن آمــار کشــفیات مــواد بهداشــتی در اســتان 
در راســتای پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا 
اظهــار داشــت: تاکنــون یک میلیــون و ۴۱۰ هــزار و 
ــزار و 655  ــده، ۹ ه ــی کنن ــواد ضدعفون ــر م 66 لیت
ــی از  ــکل صنعت ــری ال ــزار و ۸۷5 بط ــر و ۷ ه لیت

محتکــران کشــف و ضبــط شــده اســت.
ــده  ــف ش ــام کش ــواد، اق ــر م ــزود: عاوه ب وی اف
نیــز شــامل ۲36 هــزار و ۱۲3 عــدد ماســک ســاده، 
ــزار و 3۸۷  ــردار و ۹3۴ ه ــک فیلت ــدد ماس ۹53 ع
ــه  ــد ک ــتان می باش ــطح اس ــتکش در س ــت دس جف

پرونده هــای تشــکیل شــده در ایــن مــورد در ادارات 
تعزیــرات حکومتــی و یــا دادســراهای اســتان مطــرح 

و در حــال رســیدگی اســت.
ــا تاکیــد  ــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری کرون وی ب
کــرد: دســتگاه قضایــی از آغــاز ورود کوویــد ۱۹ بــه 
کشــور و بــه تبــع آن اســتان، نســبت بــه ســودجویی 
ــه رصــد و  ــدام ب ــراد محتکــر حســاس شــده و اق اف
ــاز  ــام موردنی ــوی اق ــا و محــل دپ شناســایی انباره
ــروس از طریــق ضابطیــن  ــن وی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب

قضایــی خــود کــرده اســت.
علیلــو در عیــن حــال همراهی و همکاری سیســتم 
قضایــی بــا دســتگاه های اجرایــی را نیــز یــادآور شــد 
و افــزود: دســتگاه قضایــی اســتان، از اقدامــات نظارتــی 
ــرای  ــط، ب ــی مرتب ــتگاه های اجرای ــگیرانه دس و پیش
نظــارت بــر عرضــه و توزیــع اقــام بهداشــتی همــواره 

حمایــت و پشــتیبانی کــرده و می کنــد.
ــکاری  ــادآوری هم ــن ی ــی ضم ــام قضای ــن مق ای
ــی، در  ــت و ایمن ــرای حفاظ ــهروندان ب ــردم و ش م
ــرد:  ــح ک ــر تصری ــاری همه گی ــن بیم ــا ای ــه ب مقابل
در مــورد طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی کــه از 
ســوی ســتاد ملــی و اســتانی مبــارزه و مدیریــت بــا 
ــی  ــه قضای ــی شــده مجموع ــاغ و اجرای ــی اب کرونای
ــی شــدن آن  ــت و عملیات ــر رعای آذربایجان شــرقی ب
ــی کــردن  ــت و اجرای ــرای حمای ــد داشــته و  ب تاکی
ــی  ــن عموم ــر اماک ــارت ب ــس نظ ــرح، پلی ــن ط ای
ــت  ــت از فعالی ــب و ممانع ــر پلم ــف ب ــتان مکل اس

ــت. ــده اس ــف ش ــای متخل واحده
وی کنتــرل، رصــد و مدیریــت فضایــی مجــازی را 
نیــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای مبــارزه 
بــر کرونــا اعــام و متذکــر شــد: در راســتای مدیریت 

افــکار عمومــی بــه پلیــس فتــا دســتور داده شــد تــا 
ــل  ــور مســتمر رصــد شــده و به دلی ــن فضــا به ط ای
به وجــود آمــدن جــو حســاس بــرای خانواده هــا 
همچنیــن فعــاالن بخــش بهداشــت و درمــان، از وارد 
آمــدن ضربــات روحــی بــه ایــن اقشــار زحمت کــش 

و ســایر همشــهریان جلوگیــری شــود.
علیلــو،  همــکاری فعــاالن فضــای مجــازی و 
ــکار عمومــی و پیشــگیری  ــت اف رســانه را در مدیری
ــت  ــر دانس ــل تقدی ــی قاب ــان عموم ــویش اذع از تش
ــدم  ــان و ع ــا متخلف ــورد ب ــال برخ ــن ح و  در عی
توجــه بــه تذکــرات داده شــده را نیــز یــادآور 
ــان  ــظ ج ــامتی و حف ــرد: س ــان ک ــد و خاطرنش ش
ــات  ــل مماش ــت و قاب ــوع بی اهمی ــان موض هموطن
بــرای سیســتم قضایــی نیســت و همــواره بــر 
ــود. ــد ب ــورد پیگــرد خواهن ــر آن م ــدگان ب ضربه زنن

ــت:  ــس شــورای اســامی گف ــب رئیــس مجل نای
ــس اســت  ــدگان مجل ــار نماین ــه در اختی ــزاری ک اب
بــرای نظــارت کافــی نیســت، اگــر مجلــس اکثریــت 
جناحــی نداشــته باشــد نمی توانــد تصمیــم بگیــرد، 

زیــرا معیــار مجلــس رأی نماینــدگان اســت. 
ــب  ــری نای ــا مص ــنیم، عبدالرض ــزارش تس ــه گ ب
ــی  ــامی در گفت وگوی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــد  ــم از بُع ــس ده ــدگان مجل ــه نماین ــان اینک ــا بی ب
نظارتــی، ســه هــزار و ۸5 ســوال از دولــت پرســیدند 
کــه از ایــن تعــداد در ۴6۱ مــورد در کمیســیون ها، 
ــن  ــت: از ای ــدند، گف ــع نش ــر قان ــخ های وزی از پاس
تعــداد ۱۸۱ ســوال بــه صحــن علنــی مجلــس، 
ارجــاع و بررســی شــد و از ایــن تعــداد هــم در ۲۸ 
مــورد، مجلــس از پاســخ وزیــر مربــوط، قانــع نشــد 
و بــه عبارتــی ایــن وزرا کارت زرد گرفتنــد، امــا ایــن 
ــدارد. ــتوانه ن ــت و پش ــده اس ــت ش کارت، بی خاصی

ــور  ــم، از رئیس جمه ــس ده ــزود: در مجل وی اف
هــم ســوال شــد کــه در مجمــوع از 5 ســوال، 
پاســخ های  از  مــورد،  نماینــدگان مجلــس در ۴ 

ــدند. ــع نش ــجمهور قان رئیس
نایــب رئیــس مجلــس ادامــه داد: ۴3 درخواســت 
اســتیضاح در مجلــس دهــم، اعــام وصــول شــد کــه 
از ایــن تعــداد، اســتیضاح 6 وزیــر در صحــن علنــی 
ــاد  ــر رأی اعتم ــه ۲ وزی ــد ک ــی ش ــس بررس مجل

ــد و از دولــت خــارج شــدند. نیاوردن
تقاضــای  مــورد  اضافــه کــرد: ۲۱۷  مصــری 

ــد  ــرح ش ــم مط ــس ده ــص در مجل ــق و تفح تحقی
کــه از ایــن تعــداد 5۲ مــورد در کمیســیون تصویــب 
و از ایــن تعــداد، ۴3 مــورد در صحــن علنــی مطــرح 
شــد و 3۲ مــورد در صحــن بــه تصویــب رســید کــه 
ــاز  ــورد آغ ــق و تفحــص ۲۸ م ــداد، تحقی ــن تع از ای
شــده اســت و 6 مــورد بــه قوه قضائیــه ارجــاع شــد.

ــدگان  ــار نماین ــه در اختی ــزاری ک ــت: اب وی گف
نیســت،  کافــی  نظــارت  بــرای  اســت  مجلــس 
اگــر مجلــس اکثریــت جناحــی نداشــته باشــد 
ــس  ــار مجل ــرا معی ــرد، زی ــم بگی ــد تصمی نمی توان

رأی نماینــدگان اســت.
نایــب رئیــس مجلــس کــه در برنامــه گفت وگــوی 
ویــژه خبــری حضــور یافتــه بــود، گفــت: زمانــی بــه 
ــفافیت آراء در  ــه ش ــیم ک ــد می رس ــس کارآم مجل

آن روشــن باشــد.
 مصــری بــا بیــان اینکــه اجــرای قانــون بــا 
مجلــس نیســت، افــزود: ۸۷6 حکــم در قانــون 
ــت  ــا در حال ــود دارد، ام ــعه وج ــم توس ــه شش برنام
ــر از ۱۰  ــدت، کمت ــن م ــبینانه در ای ــیار خوش بس

ــت. ــده اس ــرا ش ــد آن اج درص

وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۱۰۰ ســال از 
می گــذرد،  کشــورمان  در  قانون گــذاری  قدمــت 
اضافــه کــرد: در مجلــس، تنقیــح قوانیــن انجــام شــد 
ــذف  ــاز ح ــورد نی ــر م ــون غی ــزار قان ــدود ۲ ه و ح

ــت. ــده اس ش
نایــب رئیــس مجلــس در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آیــا هزینه کــرد مجلــس مشــخص اســت؟ 
ــاختمان  ــدارد، س ــی ن ــز خاص ــس چی ــت: مجل گف
و چنــد نماینــده دارد کــه حقــوق ماهیانــه هــر 

ــت. ــان اس ــزار توم ــون و 3۴۸ ه ــده ۸ میلی نماین
ــت در همــه شــهر ها  مصــری ادامــه داد: اگــر دول
ــه  ــر بخشــداران ب ــات دفت ــد امکان ــر در ح ــک دفت ی
نماینــده مجلــس بدهــد، هزینه هــا کاهــش می یابــد.

حمیدرضــا حاجیبابایــی عضــو کمیســیون برنامــه 
ــه  ــن برنام ــا حضــور در ای ــز ب ــس نی ــه مجل و بودج
ــارت  ــوع نظ ــی در ن ــکل اساس ــه مش ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــای نظارت ــداد کار ه ــت: تع ــت، گف ــس اس مجل

ــول اســت. ــش از حــد معم انجــام شــده، بی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر ایــن تعــداد ســوال، 
اســتیضاح و تحقیــق و تفحــص، خــوب انجــام شــود، 
ــد،  ــو کن ــور را شستش ــاره کل کش ــک ب ــد ی می توان
ــق،  ــوارد، تحقی ــن م ــی از ای ــن برخ ــزود: بنابرای اف

تفحــص، ســوال و اســتیضاح نیســتند.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ادامــه 
داد: اگــر مجلــس بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه در 
ــه  ــا ۱۰ مــورد در طــول دوره چهــار ســاله اش ب 5 ی

معنــای واقعــی، تحقیــق و تفحــص و ورود کنــد در 
ــذارد. ــر می گ ــورات کشــوری تأثی بســیاری از ام

حاجــی بابایــی اضافــه کــرد: از ۲۱۷ مــورد تحقیق 
و تفحــص تنهــا 6 مــورد بــه قوه قضائیــه ارســال شــده 
اســت و فکــر نکنــم از ایــن 6 مــورد، حتــی یــک مورد 

بــه صــدور حکــم، منجر شــده باشــد.
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس گفــت: مجلــس قدرتمنــد در رأس امــور، چنان 
اُبهتــی دارد کــه همــه آدم هــا در کشــور به علــت نظارت 
قدرتمندانــه مجلــس تــاش می کننــد کار خــود را بــه 
نحــو احســن انجــام دهنــد و کســی کــم کاری و خطــا و 

جرئــت نمی کنــد قوانیــن را اجــرا نکنــد.
ــد اراده  ــزود: برآینــد مجلــس بای ــی اف حاجی بابای
عمومــی ملــت باشــد و مجلــس بایــد خواســته های 
ــه  ــا این گون ــاند، ام ــور برس ــه منصــه ظه ــردم را ب م

نبــوده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم شــفافیت آراء نماینــدگان 
ــم  ــه شش ــون برنام ــفاف تر از قان ــت: ش ــس گف مجل
ــته  ــود نداش ــر وج ــال اخی ــول ۴۱ س ــعه در ط توس
اســت و تنهــا برنامــه نوشــته شــده توســط مجلــس 

در پیــش و پــس از انقــاب اســت.
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــس فراکس رئی
ــون  ــه قان ــواردی ک ــتر م ــت بیش ــزود: عل ــم اف ده
ــاره آن  اجــرا نمی شــود و مجلــس اقــدام الزم را درب
ــه  ــادی ب ــس اعتق ــه مجل ــت ک ــن اس ــد ای نمی کن

ــدارد. ــرای آن ن اج

کشف ۱.۴ میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده احتکار شده در آذربایجان شرقی 

مصری: 

ابزار نظارتی مجلس کافی نیست

تعبیر دبیر شورای عالی امنیت ملی 
ایران از مثلث ترامپ، پامپئو و هوک 

در هیئت حاکمه آمریکا 

ــان شــمخانی گفــت: حکومــت ناکارآمــدان  دریاب
بــی عقــل، تصویــری کــه ترامــپ، پامپئــو و هــوک از 

هیــأت حاکمــه آمریــکا ســاخته انــد. 
ــر  ــوان، امی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
دریابــان علــی شــمخانی دبیــر شــورای عالــی 
ــی  ــه( در توئیت ــب )جمع ــران امش ــی ای ــت مل امنی
نوشــت: »مثلــث ترامــپ، پامپئــو و هــوک تصویــری 
از هیــأت حاکمــه آمریــکا ســاخته اســت کــه 
ــش آن را  ــاد، رقبای ــل اعتم ــش آن را غیرقاب متحدان
تهدیــد و شــهروندانش آن را ناکارآمــد و بــی کفایــت 

می داننــد.«
او افــزود: »حکومــت ناکارآمــدان بــی عقــل، فقــط 

منشــاء تهدید اســت.«

پورمختار تاکید کرد:
اروپایی ها بصورت دیپلماتیک درصدد 

ناکارآمد کردن اینستکس هستند

ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
ــش ســطح  ــدم افزای ــا ع ــا ب ــی ه ــاد دارد اروپای اعتق
مناســبات تجــاری نشــان داده انــد بــه صــورت 
دیپلماتیــک درصــدد ناکارآمــد کــردن ســازوکار 

ــتند.  ــده هس ــاد ش ــی ی مال
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدعلــی پورمختار در 
خصــوص کنــدی فعالیــت اروپایــی هــا در ســازوکار 
ــش ســطح مناســبات  ــرای افزای ــی اینســتکس ب مال
تجــاری و بازرگانــی بــا ایــران، گفــت: رفتــار اروپایــی 
هــا در برجــام طــی چنــد وقــت گذشــته بــه شــدت 
فریبکارانــه بــوده و بــه نوعــی بیانگــر دنبالــه روی از 

کاخ ســفید اســت.
نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ در مجلــس 
ــا  ــی ه ــه اروپای ــرد: البت ــار ک ــورای اســامی اظه ش
بــرای اینکــه افــکار عمومــی دنیــا را فریــب دهنــد، 
کانــال مالــی مســتقل اینســتکس را راه انــدازی 
کردنــد تــا بــه دنیــا اعــام کننــد مســتقل از 

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــوئیفت عم س
وی ادامــه داد: در واقــع اروپایــی هــا بــا طوالنــی 
کــردن اســتفاده از اینســتکس و عــدم افزایــش 
ســطح مناســبات تجــاری نشــان داده انــد بــه 
صــورت دیپلماتیــک درصــدد ناکارآمــد کــردن 

ــتند. ــده هس ــاد ش ــی ی ــازوکار مال س
ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کــرد: مــی تــوان دریافــت کــه طبــق ســخنان رهبــر 
ــتند  ــاد نیس ــل اعتم ــز قاب ــا نی ــی ه ــاب، اروپای انق
از ایــن رو نبایــد بــه گشــایش هایــی از ســوی 

ــتکس دل بســت. اینس
ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
ــی  ــه نظــر م ــرد: ب شــورای اســامی خاطرنشــان ک
ــی  ــاری و مال ــبات تج ــطح مناس ــش س ــد افزای رس
ــای  ــه بازاره ــی ک ــیایی و آفریقای ــا کشــورهای آس ب
اقتصــادی خوبــی بــرای کاالهــای ایرانــی مســحوب 
مــی شــوند، مــی توانــد راهگشــای رفــع تحریــم هــا 

باشــد.

رحیمی مطرح کرد:
رگبار پیامک های صنفی
 بازنشستگان و معلمان

 برای تصویب طرح های  حمایتی

ــار  ــس از رگب ــه مجل ــات رییس ــو هی ــک عض ی
پیامــک هــای صنفــی بازنشســتگان و معلمــان 
نهضــت ســوادآموزی بــرای تصویــب طرح هــای 
ــس  ــی مجل ــای پایان ــی در روزه ــه فوریتی حمایت س

ــر داد.  خب
در  رحیمــی  علیرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: » در 
روزهــای آخــر مجلــس دهــم، نماینــدگان بــا رگبــار 
پیامکهــای صنفــی بازنشســتگان و معلمــان نهضــت 
ــای ســه فوریتی  ــب طرح ه ــرای تصوی ســوادآموزی ب
جهــت حمایــت از آنهــا مواجه انــد کــه در نــوع 

ــت. ــب اس ــود جال خ
ــا  ــت ام ــل درک اس ــا قاب ــا و اولویت ه  ضرورت ه
۷خــرداد، آغــاز مجلســی اســت بــا نــگاه نــو و انــرژی 

تــازه بــرای احقــاق حقــوق همــه اصنــاف.«

بازگشت شاخص بورس
 به کانال ۹۰۰ هزار واحد

شــاخص بــورس در نخســتین روز هفتــه در ادامه 
اصاح هــای اخیــر، رونــد خــود را منفــی آغــاز و بــه 

کانــال کمتــر از یــک میلیــون واحــد بازگشــت. 
بــه گــزارش ایرنــا، شــاخص بــورس بــا ۲۰ هــزار و 
۸۷5 واحــد افــت بــه عــدد ۹۹6 هــزار و ۷۸۷ واحــد 

ــیده است. رس
ــه  ــه هم ــن لحظ ــا ای ــزارش ت ــن گ ــاس ای براس
شــاخص  ماننــد  بــورس  اصلــی  شــاخص های 
قیمــت )وزنــی - ارزشــی(، شــاخص کل )هــم وزن(، 
ــم وزن(، شــاخص آزاد شــناور،  شــاخص قیمــت )ه
ــار  ــازار دوم در کن ــاخص ب ــازار اول و ش ــاخص ب ش

ــده اند. ــراه ش ــت هم ــا اف ــاخص کل ب ش
تاکنـــون نمـــاد فـــوالد مبارکـــه اصفهـــان 
)فـــوالد(، ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران )فملـــی(، 
معدنـــی و صنعتـــی گل گهـــر )کگل(، بانـــک 
ـــن  ـــیمی تامی ـــت و گاز پتروش ـــت(، نف ـــت )وبمل مل
پارســـیان  گاز  و  نفـــت  گســـترش  )تاپیکـــو(، 
ــر(  ــر )وغدیـ ــذاری غدیـ ــرمایه گـ ــان(، سـ )پارسـ
بیشـــترین تاثیـــر منفـــی را بـــر شـــاخص کل 

داشـــتند.

توافق دولت ها، الزمه تبادل زندانیان 
جرایم امنیتی و جاسوسی است

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون قضایــی مجلــس 
گفــت: بــه نظــر می رســد اقــدام بشردوســتانه 
تبــادل زندانیــان بیــن ایــران و آمریــکا شــامل 
ــمول  ــود و مش ــی ش ــم عموم ــان جرای ــال زندانی ح
زندانیانــی کــه بــه اتهــام جرایــم جاسوســی و 
ــا  ــر دولت ه ــا اگ ــود ام ــدند، نش ــیر ش ــی اس امنیت
توافــق کننــد هــر زندانــی را می تــوان تبــادل کــرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، جلیــل رحیمــی 
جهان آبــادی درخصــوص تبــادل زندانیــان بیــن 
ــی  ــان حت ــادل زندانی ــت: تب ــکا، گف ــران و آمری ای
تبــادل اســرا بیــن کشــورهای در حال جنگ مرســوم 
اســت. پیشــنهاد ایــران بــرای تبــادل زندانیــان بیــن 
ایــران و آمریــکا بــه ویــژه در شــرایط بحرانــی شــیوع 
کرونــا بشردوســتانه اســت زیــرا مشــکات زندانیــان 

ــود. ــل می ش ــل و فص ــرف ح دو ط
نماینــده مــردم تربــت جــام، تایبــاد و باخــرز در 
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: هماهنگــی 
الزم بــرای تبــادل زندانیــان بیــن دو کشــور از 
طریــق دفاتــر حافــظ منافــع ایــران و آمریــکا انجــام 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــتگاه دیپلماس ــود. دس می ش
ایــران نیــز ایــن موضــوع را رصــد و شــرایط تبــادل 

ــد. ــه می کن را تعبی
ــا ایــن  وی افــزود: در صــورت موافقــت آمریــکا ب
ــان  ــکل زندانی ــی از مش ــتانه بخش ــدام بشردوس اق
حــل می شــود البتــه بــه نظــر می رســد ایــن اقــدام 
بشردوســتانه شــامل حــال زندانیــان جرایــم عمومــی 
ــم  ــام جرای ــه اته ــه ب ــی ک شــود و مشــمول زندانیان
جاسوســی و امنیتــی اســیر شــدند، نشــود امــا اگــر 
ــی را  دولــت هــر دو کشــور توافــق کننــد هــر زندان

ــرد. ــادل ک ــوان تب می ت
ــادل  ــه تب ــاره ب ــا اش ــادی ب ــان آب ــی جه رحیم
ــان  ــتان، آذربایج ــران و ترکمنس ــن ای ــان بی زندانی
ــر،  ــدت اخی ــیا در م ــرق آس ــر ش ــورهای دیگ و کش
گفــت: همانطــور کــه ســخنگوی دولــت و وزیــر امــور 
خارجــه تاکیــد کردنــد تبــادل زندانیــان بــه معنــای 

ــکا نیســت. ــا آمری ــه انجــام مذاکــره ب ــه زمین تعبی
ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کــرد: جمهــوری اســامی ایــران از مــدت هــا پیــش 
دربــاره تبــادل زندانیــان بیــن ایــران و آمریــکا اعــام 
آمادگــی کــرد امــا طــرف آمریــکا هیــچ پاســخی بــه 
ایــران نــداد. امیدواریــم در شــرایط بحرانــی کنونــی 

ایــن امــر تحقــق پیــدا کنــد.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون قضایــی و حقوقی 
مجلس شــورای اســامی افــزود: مــا خواســتار آزادی 
تمــام ایرانیانــی کــه بــه درخواســت آمریــکا در 
غیر منطقــی  بــه دالیــل  و  کشــور های مختلــف 

ــتیم. ــده اند، هس ــی ش ــتگیر و زندان دس

دلنوشته

تو
جامعه 

ما ،
اندکی 

در
تاریکی 
بیدارند ،
فراوان 

در 
روشنایی 
خوابند !

)اکبر عظیم نیا(
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بر اساس اطالعیه وزارت اقتصاد و دارایی؛
نام 3 بانک به فهرست پذیره نویسی 

)ETF( اضافه شد 
وزارت اقتصــاد در اطاعیــه ای نــام ســه بانــک را به 
ــی  ــت پذیره نویس ــب جه ــای منتخ ــت بانک ه فهرس
واحد هــای صنــدوق ســرمایه گذاری »واســطه گری 

مالــی یکــم« اضافــه کــرد. 
ــوان، وزارت  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بانک هــای  اطاعیــه ای  در  دارایــی  و  اقتصــاد 
ــاون  ــعه تع ــران و توس ــک ای ــن، پســت بان اقتصادنوی
جهــت  منتخــب  بانک هــای  فهرســت  بــه  را 
پذیره نویســی واحد هــای صنــدوق ســرمایه گذاری 

افــزود. »واســطه گری مالــی یکــم« 
ــادی و  ــور اقتص ــماره )۴( وزارت ام ــه ش  اطاعی
ــای  ــذاری واحد ه ــوان واگ ــی در خصــوص فراخ دارای
قابــل  ســرمایه گذاری  صنــدوق  ســرمایه گذاری 
معاملــه )ETF( )واســطه گــری مالــی یکــم( منتشــر 
ــای  ــه، بانک ه ــن اطاعی ــاد در ای ــد. وزارت اقتص ش
ــاون  ــعه تع ــران و توس ــک ای ــن، پســت بان اقتصادنوی
ــت  ــور جه ــب کش ــای منتخ ــت بانک ه ــه فهرس را ب

ــت. ــزوده اس ــی اف ــره نویس پذی
پذیره نویســی  پایــان  تــا  دیگــر  روز   6 تنهــا 
صنــدوق  ســرمایه گذاری  واحد هــای  واگــذاری 
)واســطه   )ETF( معاملــه  قابــل  ســرمایه گذاری 
گــری مالــی یکــم( یعنــی 3۱/۲/۱3۹۹ باقــی مانــده 

ــت. اس
ــی،  ــور بانک ــاون ام ــژاد مع ــی اســت، معمارن گفتن
ایــن،  از  پیــش  دولتــی  شــرکت های  و  بیمــه 
ریســک  کاهــش  را  صنــدوق  ایــن  ویژگی هــای 
ــروش  ــت ف ــت )قیم ــل رقاب ــت قاب ــداران، قیم خری
واحد هــای صنــدوق حــدود 5۰ درصــد قیمــت فعلــی 
تابلــوی بــازار بــورس(، امــکان خریــد واحد هــای ایــن 
صنــدوق بــرای هــر ایرانــی و بــدون محدودیت ســنی 
و همچنیــن فرهنــگ ســازی و افزایــش ضریــب نفــوذ 

ــت. ــرده اس ــوان ک ــه عن ــورس در جامع ب

یادداشت جدید همتی؛ 
بانک مرکزی آماده اجرای سیاست 

»هدف   گذاری تورم« است 

از  پــس  نوشــت:  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
تغییــر در ســیاس    هــای ارزی، پولــی و مالــی کشــور 
به همــراه انباشــت منابــع الزم بــرای ادامــه سیاســت 
ــک  ــروز بان ــازار ارز، ام ــازی در ب ــرل و ثبات س کنت
مرکــزی آمــاده اجــرای سیاســت »هدف  گــذاری 

ــورم« اســت.  ت
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــی در 
یادداشــت جدیــدش بــا عنــوان »چنــد نکتــه 

نوشــت: تــورم«،  هدف گــذاری  درخصــوص 
ــی  ــره اصل ــوان گ ــاال، به عن ــورم ب ۱ ــــ ریشــه ت
اقتصــاد کشــور در طــول چنــد دهــهٔ گذشــته، 
نمــودن  پولــی  و  مالــی،  سیاســت های  ســلطهٔ 
ــتهای  ــر سیاس ــکای مســتمر ب ــه و ات کســری بودج
انبســاطی پولــی بــرای رشــد اقتصــادی بــوده اســت.

۲ ــــ در دوره  هــای فراوانــی منابــع ارزی، دولتهــا 
بــه انبســاط  بودجــه مبتنــی بــر منابــع ارزی و 
ــازار ارز و افزایــش  ــا دخالــت در ب ــورم، ب ســرکوب ت
عرضــه، به کمــک واردات، روی آورده  و در مواقــع 
افــت درآمدهــای ارزی به روش هــای مســتقیم و 
ــده اند.  ــل ش ــی متوس ــع بانک ــه مناب ــتقیم ب غیرمس
ــه  ــوده، بلک ــدار نب ــا پای ــا، نه تنه ــه روش ه این گون
ــع  ــل مناب ــه تحلی ــادی از جمل ــیار زی مشــکات بس
ــدید  ــانات ش ــی و نوس ــد مل ــف تولی ارزی و تضعی

چرخه هــای تجــاری را به دنبــال داشــته اســت.
3 ــــ پــس از تغییــر در ســیاس    هــای ارزی، 
ــع  ــت مناب ــراه انباش ــور، به هم ــی کش ــی و مال پول
ــازی  ــرل و ثبات س ــت کنت ــه سیاس ــرای ادام الزم ب
در بــازار ارز، کــه از دو ســال پیــش آغــاز شــده اســت 
ــا طراحــی و توســعه ابزارهــای عملیاتــی کــردن  و ب
ــزی،  ــک مرک ــروز بان ــی، ام ــد پول ــتهای جدی سیاس
ــورم«  ــذاری ت ــت »هدف  گ ــه سیاس ــت ک ــاده اس آم

ــه اجــرا بگــذارد. را ب
قطب نمــای  سیاســت،  ایــن  قالــب  در  ــــ   ۴
ــزی  ــک مرک ــی و ارزی بان ــت های پول ــی سیاس اصل
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ــد ب ــدف« خواه ،»تورم ه
آن، از ابــزار مدیریــت نــرخ ســود در بــازار بــاز 
اســتفاده خواهــد شــد. همان گونــه کــه قبــًا گفتــه 
ــدت در داالن  ــتی کوتاه م ــود سیاس ــرخ س ــودم، ن ب
ــرای  ــی ب ــدف میان ــک ه ــاز، ی ــازار ب ــود ب ــرخ س ن

ــود. ــد ب ــدف خواه ــق ه تحق
ــت، در  ــن سیاس ــی ای ــت و اثربخش 5 ــــ موفقی
ــریعتر  ــه س ــار هرچ ــت در انتش ــدام دول ــروی اق گ
اوراق بدهــی بــرای جبــران کســری بودجــه، جهــت 
ــاش بیشــتر  ــه ت ضدســیکلی کــردن بودجــه و البت

ــه اســت. ــرای کاهــش کســری بودج ب

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار می گویــد 
از آنجایــی کــه ســرمایه گذار مســئول ســود و زیــان 
در بــازار ســرمایه و بــورس اســت، بایــد آگاهانــه وارد 

بــورس شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، حســن قالیبــاف اصــل 
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار دربــاره 
ــه  ــد رو ب ــداوم رون ــورس و امــکان ت ــازار ب شــرایط ب
ــهام  ــت س ــه قیم ــی ک ــت: از آنجای ــد آن، گف رش
یــک شــرکت تابــع عومــل مختلفــی ماننــد شــرایط 
داخلــی شــرکت، وضعیــت صنعــت، اقتصــاد و... 
اســت، افــراد بایــد پیــش از ورود بــه بــازار ســرمایه و 
خریــد و فــروش ســهام آموزش هــای الزم را ببیننــد.

ــد در  ــذاران بای ــرمایه گ ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
دوره هــای آموزشــی برگــزار شــده در بــازار ســرمایه 
و بــورس شــرکت کــرده و از پندهــای آموزشــی 
ــروش  ــد و ف ــرای خری ــیما ب ــده در صداوس ــه ش ارائ
ســهام اســتفاده کننــد، افــزود: فایــل هــای آموزشــی 
ــت  ــود اس ــف موج ــای مختل ــایت ه ــیاری در س بس

ــد. ــد از آن اســتفاده کنن ــی توانن ــردم م ــه م ک

مردم برای سرمایه گذاری در بورس به 

مشاوران دارای مجوز، صندوق سرمایه گذاری 
و شرکت های سبد گردان مراجعه کنند

ــه ســرمایه گذار مســئول  ــان اینک ــا بی ــاف ب قالیب
ــت،  ــورس اس ــرمایه و ب ــازار س ــان در ب ــود و زی س
اظهــار کــرد: مــردم بایــد آگاهانــه وارد بــورس شــده 
ــه  ــن صــورت ب ــر ای ــه داشــته باشــد در غی و مطالع
مشــاوران دارای مجــوز، صنــدوق ســرمایه گــذاری، 

ــرده و  ــه ک ــردان و ... مراجع ــبد گ ــرکت های س ش
ــد. ــذاری غیرمستقســم انجــام دهن ســرمایه گ

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در ادامــه 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا 
بیــان اینکــه هیــچ فــردی نمــی توانــد پیــش بینــی 
دقیقــی از رشــد یــا ســقوط ســهام در بــازار ســرمایه 
ــرد: نوســان ذات  ــه ک ــورس داشــته باشــد، اضاف و ب

ــد  ــردی کــه وارد آن مــی شــود بای ــازار اســت و ف ب
مســئولیت ضــرر و زیــان را بپذیــرد.

در چه شرایطی سرمایه گذاری در بورس 
منجر به زیان نمی شود؟

وی بــا بیــان اینکــه علیرغــم اینکــه بــازار ســرمایه 
جــزو بازارهــای پیچیــده اســت، برخــی می پندارنــد 
ــه  ــد ب ــی توانن ــی، م ــد بورس ــت ک ــا دریاف ــط ب فق
راحتــی در ایــن بــازار خریــد و فــروش کننــد، ادامــه 
ــازار مشــغول  داد: از آنجایــی افــرادی کــه در ایــن ب
هســتند، زیــرک  و باهــوش هســتند بنابرایــن اگــر 
فــردی بــدون اطاعــات دقیــق وارد آن شــود، دچــار 

ضــرر و زیــان مــی شــود.
ــول  ــد پ ــردم نبای ــه م ــان اینک ــا بی ــاف ب قالیب
ــد  ــد خری ــی مانن ــای اساس ــرای نیازه ــاز ب موردنی
بــازار  وارد  را   کار  و  خــودرو، مســکن و کســب 
ســرمایه و بــورس کننــد، تصریــح کــرد: مــردم 
ــرده  ــداز ک ــس ان ــک پ ــه در بان ــی ک ــد پول می توانن
و بــه آن نیــاز ندارنــد و مــازاد بــر نیــاز اســت را وارد 
بــازار ســرمایه کننــد تــا دچــار اســترس و خســران 

ــوند. نش

رئیس سازمان بورس:

مسئولیت سود و زیان در بورس با سرمایه گذار است

ــه  ــزاری جلس ــارت از برگ ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع سرپرس
کمیتــه ســاماندهی فــوالد در هفتــه پیش رو خبــر داد و گفــت: بازنگری 
در شــیوه عرضــه محصــوالت فــوالدی و تعییــن قیمــت بــا اتــکای بــه 

ــرار دارد.  ــه ق ــن کمیت ــتور کار ای ــادی در دس ــای اقتص فرمول ه
بــه گــزارش تســنیم، حســین مــدرس خیابانــی بــا اشــاره بــه دســتور 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــع دغدغ ــرورت رف ــر ض ــی ب ــور مبن ــس جمه رئی
و صاحبــان کارخانه هــا بــرای تامیــن مــواد اولیــه گفــت: جلســه 
ــا حضــور  ــه جــاری ب ــوالدی در هفت ــه ســاماندهی محصــوالت ف کمیت
تولیدکننــدگان برگــزار خواهــد شــد تــا بتــوان در شــیوه عرضــه 
محصــوالت فــوالدی و تعییــن قیمــت بــا فرمول هــای اقتصــادی، 

ــرد. ــورت گی ــر الزم ص تجدیدنظ
ــدف وزارت  ــزود: ه ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع سرپرس
صنعــت، معــدن و تجــارت آن اســت کــه عــاوه بــر اینکــه مــواد اولیــه 
مــورد نیــاز صنایــع پایین دســتی فــوالد تامیــن شــود، صــادرات نیــز بــه 
عنــوان یکــی از دســتورکارهای جــدی ایــن وزارتخانــه، مــورد حمایــت 

قــرار گیــرد.
وی تصریــح کــرد: پیــرو سیاســت های جدیــد وزارت صنعــت، معــدن 

ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــوالد نی ــا ف ــد ت ــد ش ــازه داده نخواه ــارت اج و تج
ــای  ــا مکانیزم ه ــه ب ــرد، بلک ــرار گی ــه ق ــورد معامل ــرمایه ای م کاالی س
ــا محصــوالت  ــاش می شــود ت ــدی کــه طراحــی خواهــد شــد، ت جدی
ــتی  ــع پایین دس ــی و صنای ــدگان واقع ــت مصرف کنن ــه دس ــوالدی ب ف

آن هــم بــر اســاس نیازهــای واقعــی آنهــا، برســد.
بـــه گفتـــه مـــدرس خیابانـــی، در واقـــع، سیاســـت وزارت 

صنعـــت، معـــدن و تجـــارت عـــدم معطلـــی صنایـــع پایین دســـتی و 
ـــن  ـــت و ای ـــود اس ـــه خ ـــواد اولی ـــه م ـــی ب ـــدگان در دسترس تولیدکنن
ــا مکانیزم هـــای صحیـــح و بـــه روش هـــای مختلـــف  سیاســـت را بـ

عملیاتـــی خواهـــد کـــرد.
وی گفــت: بنــا بــر ایــن اســت کــه ضمــن افزایــش تولیــد فــوالد در 
ــال  ــز در س ــوالدی نی ــش صــادرات محصــوالت ف ــه افزای کشــور، برنام
ــش رود و  ــال ۹۸ پی ــه س ــبت ب ــتری نس ــدرت بیش ــوت و ق ــا ق ۹۹ ب
ــه  در ایــن حــوزه، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از هیــچ کمکــی ب

ــرد. ــد ک ــغ نخواه ــدگان دری ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
مــدرس خیابانــی افــزود: کمیتــه تخصصــی محصــوالت فــوالدی در 
ــاغ  ــت ها و اب ــدد سیاس ــری مج ــه بازنگ ــبت ب ــش روی نس ــه پی هفت
ــدام  ــوالت اق ــن محص ــع ای ــن و توزی ــوزه تامی ــا ح ــط ب ــف مرتب تکالی
ــال  ــه در س ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــه تاکی ــن اینک ــرد؛ ضم ــد ک خواه
ــا  ــر اینکــه تولیــد و صــادرات فــوالد مطابــق ب جهــش تولیــد، عــاوه ب
ــع  ــه صنای ــود، بلک ــه ش ــد مواج ــا رش ــده ب ــام ش ــای انج هدفگذاری ه
پاییــن دســتی نیــز کــه اجــزای اثرگــذار در دســتیابی بــه جهــش تولیــد 

ــد. ــه خــود را تامیــن نماین ــواد اولی ــع، م ــه موق ــز ب هســتند نی

ــا  گــزارش هــا حاکــی اســت پنــج واکســن کرون
ــت  ــی اس ــش بالین ــه آزمای ــن در مرحل ــاخت چی س
ــن  ــم ای ــده ه ــای آین ــاه ه ــی رود در م ــار م و انتظ

ــد.  ــد کن ــای بیشــتری تولی کشــور واکســن ه
ـــت  ـــی بهداش ـــیون مل ـــا، کمیس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــیار  ـــور را بس ـــن کش ـــن در ای ـــاخت واکس ـــن س چی
ــن  ــن واکسـ ــرد ایـ ــام کـ ــت و اعـ ــریع دانسـ سـ
ـــر  ـــزار نف ـــه ۲ ه ـــک ب ـــر روی نزدی ـــون ب ـــا تاکن ه
ـــاه  ـــا م ـــی ت ـــل آزمایش ـــد و مراح ـــده ان ـــش ش آزمای

ـــد. ـــی یاب ـــه م ـــوالی خاتم ج
ــیون  ــاون کمیسـ ــین« معـ ــی شـ ــگ یـ »زینـ
بهداشـــت ملـــی چیـــن در پکـــن بـــه خبرنـــگاران 
ـــوالی  ـــاه ج ـــا م ـــش ت ـــه دوم آزمای ـــه مرحل ـــت ک گف

انجـــام مـــی شـــود.
وی گفـــت کـــه در مـــاه ژوئـــن نیـــز احتمـــاال 
واکســـن هـــای بیشـــتری بـــرای آزمایـــش آمـــاده 
ــه  ــای قبلـــی هـــم کـ ــود و واکســـن هـ مـــی شـ
ــی  ــده عوارضـ ــش شـ ــراد آزمایـ ــون روی افـ تاکنـ

نداشـــته اســـت.
ــون ۱۰۰  ــا تاکنـ ــف دنیـ ــورهای مختلـ در کشـ
واکســـن تهیـــه شـــده اســـت امـــا از میـــان آنهـــا 
ـــش  ـــرای آزمای ـــی ب ـــل نهای ـــن وارد مراح ۱۰ واکس

انســـانی شـــده اســـت.
ـــک  ـــد ی ـــه بتوان ـــک واکســـن ک ـــاخت ی اصـــوال س

بیمـــاری ناشـــناخته را درمـــان کنـــد ســـال هـــا 
ـــه  ـــق ب ـــوز موف ـــمندان هن ـــرد و دانش ـــی ب ـــان م زم
ـــد. ـــدز نشـــده ان ـــان ای ـــرای درم ـــاخت واکســـنی ب س

گـــزارش هـــا حاکـــی اســـت کـــه بـــه دلیـــل 
ــروس  ــه ویـ ــان بـ ــاالی مبتایـ ــمار بـ ــود شـ نبـ
ـــد  ـــای تولی ـــرکت ه ـــی از ش ـــن، برخ ـــا در چی کرون
ـــی در  ـــال داوطلبان ـــه دنب ـــور ب ـــن کش ـــن در ای واکس

کشـــورهای دیگـــر هســـتند.
ـــا تـــاش دانشـــمندان  از ســـوی دیگـــر همزمـــان ب
جهـــان بـــرای تولیـــد واکســـن، یـــک شـــرکت چینـــی 

ـــام  ـــاز اع ـــاخت و س ـــارم س ـــرکت چه ـــام ش ـــه ن ب
ـــان را  ـــن جه ـــه واکس ـــن کارخان ـــا بزرگتری ـــرد آنه ک
ـــد  ۱۰۰  ـــاالنه تولی ـــت س ـــه ظرفی ـــد ک ـــاخته ان س

ـــن را دارد. ـــون دوز واکس میلی
بـــر اســـاس گـــزارش هـــای کارشناســـی هـــر 
ـــی  ـــرف عموم ـــرای مص ـــه ب ـــل از اینک ـــنی قب واکس
ـــه  ـــه مرحل ـــد س ـــرد، بای ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس م
ــه اول  ــرد مرحلـ ــورت گیـ ــی روی آن صـ آزمایشـ
ـــی  ـــام م ـــک انج ـــه کوچ ـــش در دامن ـــا آزمای عمدت
ـــوان  ـــنین ج ـــاً س ـــالم و عمدت ـــراد س ـــود و روی اف ش

و میانســـال متمرکـــز مـــی شـــود.
ـــه  ـــی، دامن ـــای بالین ـــش ه ـــه دوم آزمای در مرحل
ــراد  ــداد افـ ــد و تعـ ــی یابـ ــترش مـ ــنی گسـ سـ
ـــان  ـــن داوطلب ـــود ای ـــی ش ـــتر م ـــم بیش ـــب ه داوطل
ـــرار  ـــکی ق ـــارت پزش ـــری و نظ ـــت پیگی ـــته تح پیوس
ـــود  ـــه وج ـــان ب ـــرایط و زم ـــان ش ـــا محقق ـــد ت دارن
آمـــدن پادتـــن بعـــد از تزریـــق واکســـن و مـــدت 
دوام ایمنـــی در افـــراد را یادداشـــت و بررســـی 

کننـــد.
ــن  ــی واکسـ ــی و اثربخشـ ــه ایمنـ هنگامـــی کـ
در ایـــن دو مرحلـــه تاییـــد شـــد مـــی تـــوان آن 
را در مرحلـــه ســـوم آزمایـــش بالینـــی وارد کـــرد 
ـــت  ـــان دریاف ـــداد داوطلب ـــه تع ـــن مرحل ـــی در ای یعن
ــد  ــی، در حـ ــل توجهـ ــزان قابـ ــه میـ ــن بـ واکسـ
هـــزاران یـــا حتـــی ده هـــا هـــزار نفـــر افزایـــش 

مـــی یابـــد.
ــل  ــورها تمایـ ــی کشـ ــر برخـ ــال حاضـ در حـ
ــد  ــن در تولیـ ــا چیـ ــکاری بـ ــه همـ ــود را بـ خـ
ـــی  ـــی م ـــور کل ـــه ط ـــد ب ـــرده ان ـــراز ک ـــن اب واکس
شـــود گفـــت در جریـــان ســـاخت و تولیـــد یـــک 
ــات  ــه و جزییـ ــر مرحلـ ــد،  در هـ ــن جدیـ واکسـ
ــیار جـــدی و  ــتانداردهای بسـ ــا، اسـ آزمایـــش هـ
ــکاری  ــه همـ ــاز بـ ــه نیـ ــود دارد کـ ــی وجـ دقیقـ

ــی دارد. ــن المللـ بیـ

مدرس خیابانی: 

قیمت گذاری و شیوه عرضه فوالد بازنگری می شود

پنج واکسن کرونا ساخت چین در مرحله آزمایش بالینی است

بیــان  بــا  خصوصی ســازی  ســازمان  معــاون 
ــتند  ــانی هس ــا کس ــت صرف ــهامدار عدال ــه س اینک
ــناخته  ــازی ش ــازمان خصوصی س ــامانه س ــه در س ک
می شــوند،  گفــت: تعــدادی افــراد بــا دارا بــودن 
ــت  ــت، مراحــل ثب ــهام عدال ــه س ــه اولی ــوت نام دع
نهایــی ســهام خــود را طــی نکــرده و اکنــون 

ــتند.  ــت نیس ــهامدار عدال س
ــخ  ــی در پاس ــن عای ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
ــام  ــه برخــی از شــهروندان اع ــن پرســش ک ــه ای ب
ــده  ــرس ش ــه کارت پ ــن ک ــود ای ــا وج ــد ب کرده ان
ســهام عدالــت در اختیــار دارنــد، امــا وقتــی شــماره 
ــت ســازمان  ملــی خــود را           وارد ســامانه ســهام عدال
خصوصی ســازی می کننــد، بــه عنــوان ســهامدار 
بــرای  داد:  پاســخ  وی  نمی شــوند،  شــناخته 
ســهامدار عدالــت ۴ مرحلــه بایــد طــی شــده باشــد 
ــه  ــای اولی ــه برگه ه ــتند ک ــراد هس ــده ای از اف و ع
دعــوت نامــه ســهام عدالــت را           در اختیــار دارنــد، امــا 
مراحــل ثبــت و نهایــی کــردن ســهام خــود را           طــی 
ــت  ــهامدار عدال ــوان س ــه عن ــروز ب ــد و ام نکرده ان

شــناخته نمی شــوند.
وی گفــت: در آن موقــع برخــی از افــراد از ســوی 
ــت،  ــهام عدال ــتانی س ــی شهرس ــرکت های تعاون ش
ــور  ــازمان های ام ــا س ــازی و ی ــازمان خصوصی س س
اقتصــادی و دارایــی اســتان ها مراجعــه کــرده و 

نســبت بــه تکمیــل و نهایــی کــردن ســهام عدالــت 
ــراد  ــن اف ــی از ای ــا برخ ــد، ام ــدام کرده ان ــود اق خ
ــهامدار  ــد س ــرده و فراین ــی نک ــل ط ــل را           کام مراح
شــدن آنهــا نهایــی نشــده اســت، بنابرایــن مشــمول 

ــده اند. ــت نش ــهام عدال س
معــاون ســازمان خصوصــی ســازی در مــورد ایــن 
ــه  ــتن برگ ــا داش ــهروندان ب ــداد از ش ــه تع ــه چ ک
ــده اند،  ــهامدار نش ــت س ــهام عدال ــه س ــوت نام دع
ــر در کشــور وجــود  ــون نف ــت: حــدود ۱.۸ میلی گف
دارنــد کــه برگــه دعوت نامــه ســهام عدالــت را           

دارنــد، امــا مراحــل ثبــت را           بــه صــورت کامــل طــی 
نکرده انــد.

ـــل  ـــن دالی ـــه مهم تری ـــن ک ـــورد ای ـــی در م عای
ـــت،  ـــهامداران چیس ـــرای س ـــل ب ـــت مراح ـــدم ثب ع
ـــن  ـــته، ممک ـــود داش ـــددی وج ـــل متع ـــت: دالی گف
ــا  ــتان بـ ــت شهرسـ ــهام عدالـ ــامانه سـ ــت سـ اسـ
ــجلی  ــات سـ ــا اطاعـ ــرده، یـ ــل کـ ــر عمـ تأخیـ
ـــته،  ـــار نداش ـــل در اختی ـــورت کام ـــه ص ـــراد را           ب اف
ـــهام  ـــمول س ـــی مش ـــت نهای ـــل ثب ـــه مراح در نتیج
عدالـــت بـــه صـــورت کامـــل طـــی نشـــده اســـت 

و امـــروز آن فـــرد بـــه عنـــوان ســـهامدار عدالـــت 
شـــناخته نمی شـــود.

بــه گفتــه معــاون ســازمان خصوصــی ســازی در 
حــال حاضــر فقــط همــان ۴۹ میلیــون و ۱۲۱ هــزار 
و ۴۷۱ نفــری کــه بــا وارد کــردن کــد ملــی خــود در 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــت حضــور دارن ــهام عدال ــامانه س س

ــوند. ــناخته می ش ــت ش ــهامدار عدال س
ــون  ــه تاکن ــن ک ــورد ای ــن در م ــم چنی وی ه
چــه تعــداد افــراد بــا وارد شــدن بــه ســامانه ســهام 
عدالــت ســازمان خصوصــی  روش مدیریــت مســتقیم 
ســهام عدالــت را           انتخــاب کرده انــد، گفــت: در ایــن 
ــن  ــون ممک ــم، چ ــار بدهی ــم آم ــه نمی توانی زمین
اســت تلقــی اعمــال نظــر شــود، امــا از ۸ اردیبهشــت 
ــاه  ــرداد م ــا ۸ خ ــده ت ــش آم ــت پی ــن فرص ــه ای ک
ــان  ــه زم ــچ وج ــه هی ــه دارد و ب ــاری ادام ــال ج س

ــود. ــد نمی ش ــه تمدی ــک ماه ی
وی ایــن را           هــم گفت: هــر یــک از مشــموالن 
ســهام عدالــت کــه وارد ســامانه نشــده و روش 
ــه  ــرا ب ــد، قه ــاب نکنن ــتقیم را           انتخ ــت مس مدیری
عنــوان انتخــاب روش غیــر مســتقیم مدیریــت 
ــهام  ــی س ــوند؛ یعن ــناخته می ش ــت ش ــهام عدال س
گــذاری  ســرمایه  شــرکت های  طریــق  از  آنهــا 
ــادار  ــورس اوراق به ــت و در ب ــهام عدال ــتانی س اس

ــد. ــد ش ــت خواه ــران مدیری ته

اختالف ۱.8 میلیونی سهامداران عدالت بین سازمان خصوصی سازی و تعاونی ها 

کمالی پور:
تولید دوباره پراید

 به صالح کشور نیست
عضـو هیات رئیسـه کمیسـیون قضایـی و حقوقی 
مجلـس گفـت: نابسـامانی قیمـت خـودرو نبایـد بـه 

تولیـد دوبـاره پرایـد منتهی شـود. 
بـه گـزارش خانه ملـت، یحیـی کمالی پور با اشـاره 
بـه افزایش قیمت پرایـد در بازار، گفـت: افزایش قیمت 
خودروها و کیفیت بسـیار پایین آنهـا موجب نارضایتی 
مردم و التهاب در جامعه شـده اسـت، در همین راسـتا 
هـم مـردم انتظـار دارند وضعیت فعلـی و بحرانـی بازار 

خـودرو به نحو مطلوبی سـاماندهی شـود.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
دهـم شـورای اسـامی ادامـه داد: بـا ورود سـازمان 
بازرسـی کل کشـور، سـازمان تعزیـرات حکومتـی و 
قـوه قضاییـه به بـازار نابسـامان خـودرو در هفته های 

اخیـر روزنه هـای امیـدی ایجـاد شـده اسـت.

قوه قضاییه  قاطعانه به وضعیت نابسامان 
بازار خودرو ورود کند

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم اظهـار کرد: 
در شـرایطی کـه متولیـان امر هیـچ اراده  قطعی برای 
سـاماندهی وضعیت بـازار خودرو ندارنـد، قوه قضاییه 
بایـد با توجه به خواسـت مـردم و نارضایتـی عمومی 
قاطعانـه بـه این موضـوع ورود کـرده و مانع ضررهای 

غیـر قابل جبران شـود.
عضـو هیات رئیسـه کمیسـیون قضایـی و حقوقی 
مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه تداوم 
تولیـد پرایـد بـه دلیل ایمنـی و کیفیت بسـیار پایین 
بـه هیـچ عنوان بـه صاح کشـور نیسـت، ادامـه داد: 
وضعیـت فعلـی خـودروی پرایـد از حیـث قیمـت و 
کیفیـت قابـل توجیـه نبـوده و تـداوم تولیـد آن نیـز 

بـه هیـچ عنوان درسـت نیسـت.

راه اندازی پایانه کانتینرهای حمل بار 
کشتیرانی در مراغه 

مدیــر پایانــه حمــل و نقــل ترکیبــی کشــتی رانی 
ــار و  ــای حمــل ب ــه کانتینره ــت: پایان ــه گف در مراغ
ــامی  ــوری اس ــتیرانی جمه ــمال غرب کش کاالی ش

ایــران در مراغــه راه انــدازی شــد . 
بـــه گـــزارش فـــارس، رضـــا محمـــودی در 
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران اظهـــار داشـــت: ایـــن 
نخســـتین پایانـــه کانتینرهـــای حمـــل بـــار و 
کاالی کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی ایـــران در 

اســـت . کشـــور  شـــمال غرب 
وی افــزود : در ایــن پایانــه کانتینرهــای کاال هــای 
ــمال  ــای ش ــرای کارخانه ه ــور ب ــادر کش وارده از بن
ــای  ــه واحد ه ــص ب ــس از ترخی ــل و پ ــرب تحوی  غ

ــود . ــذار می ش ــادرات واگ ــرای ص ــدی ب تولی
ایــن  از  پیــش  کــرد :  اضافــه  محمــودی 
ــی  ــای واردات ــه کاال ه ــس از تخلی ــدگان پ تولید کنن
بــاز  بنــادر  بــه  خالــی  به صــورت  را  کانتینــر 

نــد . ند ا د می گر
ــد:  ــر ش ــه متذک ــتی رانی مراغ ــه کش ــر پایان مدی
ایــن پایانــه بــا 3۰۰ دســتگاه کانتینــر در زمینــی بــه 
مســاحت 5 هــزار متــر مربــع راه انــدازی شــده اســت.

وی تصریــح کــرد : کاهــش هزینه هــای صــادرات 
و  جــاده ای  تردد هــای  کاهــش  کاال ،  واردات  و 
ــنگین از  ــای س ــط خودروه ــوخت توس ــرف س مص

ــت . ــه اس ــن پایان ــدازی ای ــای راه ان مزای
ــه  ــن پایان ــق ای ــان داشــت: از طری ــودی بی محم
ــرای  واردات و صــادرات  ــرای ۱۰ واحــد تولیــدی ب ب
ارائــه  شــمال غرب خدمــات  اســتان های  در  کاال 

می شــود .
موقعیــت جغرافیایــی در  بــه خاطــر  مراغــه 
ــتگاه  ــتن ایس ــمال غرب و داش ــتان های ش ــان اس می
ــن  ــرای ای ــی ب ــار و تریل ــه قط ــر ب ــری کانتین بارگی

ــت ــده اس ــاب ش ــه انتخ پایان

اقتصاد

پیشنهاد افزایش مجدد
 وام مسکن به دولت می رود 

و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی از برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای افزایــش 

ســقف وام مســکن در کشــور خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، محمــود محمــودزاده اظهــار 
کــرد: پیشــنهاد افزایــش وام مســکن را مجــددا 
ــرای  ــر روی آن ب ــم و در حــال کار ب مطــرح کرده ای

ــت هســتیم. ــه دول ارســال ب
وی ادامــه داد: در شــرایط ویــژه ای بــه ســر 
ــت را  ــن وضعی ــم ای ــاش می کنی ــا ت ــم ام می بری
آرام تــر کنیــم. امیدواریــم بتوانیــم کمــک بیشــتری 
ــم. ــام دهی ــکن انج ــی مس ــن مال ــوزه تامی را در ح

و  راه  وزارت  پیشــنهاد  جزئیــات  دربــاره  وی 
شهرســازی بــرای افزایــش وام مســکن،  افــزود: 
پیشــنهادی را بانــک مســکن بــرای افزایــش ســقف 
وام مســکن از قبــل بــه دولــت ارســال کــرده بودنــد، 
ــن پیشــنهاد در دیمــاه ســال گذشــته  بخشــی از ای

ــد. ــب ش ــار تصوی ــول و اعتب ــورای پ ــط ش توس
و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی بیــان کــرد: بــر اســاس مصوبــه شــورای 
ــک  ــغ ســاخت ی ــا ۸۰ درصــد مبل ــار ت ــول و اعتب پ
واحــد مســکونی بانک هــا می تواننــد تســهیات 
ارائــه دهنــد و منعــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

محمــودزاده گفــت: مشــکل ایــن تســهیات 
مبلــغ بازپرداخــت اقســاط اســت. در حــال کار روی 
ــغ  ــرای مبل ــم ب ــد ببینی ــن مســئله هســتیم و بای ای

ــام داد. ــد انج ــاط چــه کاری می توان اقس
وی یــادآور شــد: در زمــان حاضــر بــه ســازندگان 
ــون  ــد مســکونی ۲5۰ میلی ــر واح ــرای ه مســکن ب
ــی  ــم خوب ــه رق ــود ک ــت می ش ــان وام پرداخ توم

اســت.
ــا وزارت  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
راه برنامــه ای بــرای افزایــش ســقف وام خریــد دارد، 
ــاب  ــا احتس ــز ب ــد نی ــرای وام خری ــرد: ب ــار ک اظه
اوراق و امتیــاز صنــدوق یکــم ۲۴۰ میلیــون تومــان 
ــش  ــا روی افزای ــز م ــود و تمرک ــت می ش وام پرداخ

ــد اســت. ــش تولی ــرای افزای وام ســاخت مســکن ب
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بهبود 82 درصدی بیماران کرونایی 
در استان آذربایجان شرقی 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از بهبــود ۸۲ درصــد 
از بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در اســتان متبــوع خــود 

خبــر داد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
آذربایجــان  اســتاندار  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــروس  ــت وی ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــرقی  ب ش
کرونــا در ایــن اســتان اظهــار کــرد: بیمــاری کرونــا 
در اســتان آذربایجــان شــرقی مدیریــت شــده و  بــا 
ــه  ــل مواج ــای قب ــاری در روز ه ــن بیم ــش ای کاه

بوده ایــم.
ــدود  ــرقی ح ــان ش ــتان آذربایج ــزود: در اس او اف
ــدا  ــود پی ــا بهب ــی م ــاران کرونای ــد از بیم ۸۲ درص

ــد. ــرده ان ک
کــرد:  تصریــح  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــا در  ــروس کرون ــل وی ــه دلی ــه ب ــانی ک ــداد کس تع
بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند رو بــه 
ــروس  ــه وی ــان ب ــداد مبتای ــه تع کاهــش اســت؛ البت
کرونــا بســتگی بــه تشــخیص پزشــک و تســت ها دارد. 
شــیوع  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  پورمحمــدی 
بیماری هــای کرونــا، شــرایط اســتان آذربایجــان 
ــده  ــه در آین ــم ک ــت و امیدواری ــوب اس ــرقی خ ش

ــود. ــل ش ــر از قب بهت

راه اندازی دهکده ورزش در پایتخت
رییـس کمیتـه ورزش شـورای شـهر تهـران از برنامه ریزی بـرای ایجاد 

دهکده هـای ورزش در پایتخـت خبر داد. 
به گزارش ایسـنا، حجت نظری گفت: مطابق برنامه پنج سـاله سـوم توسعه 
شـهر تهـران، بناسـت در پنج پهنه تهـران، مجتمع هـای صنایع خاق داشـته 
باشـیم و مـا در کمیسـیون فرهنگی و اجتماعـی تاش کردیم در بودجه سـال 
۹۹ ایـن اتفـاق خـوب را پیش بینـی کنیـم. منتهـا بـا توجه بـه شـیوع کرونا و 
مشـکات شـدید درآمـدی که بـرای کشـور به وجود آمـده و شـهرداری تهران 
هم از آن مسـتثنی نیسـت، ما نتوانسـتیم هر پنج پهنه را در بودجه پیش بینی 
کنیـم و ایجـاد این مجتمع ها برای امسـال تنها در دو پهنه مرکـز و جنوب اجرا 

خواهـد شـد و مابقـی در سـال های آتی اجرا می شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایده ایجاد دهکـده ورزش اظهار کرد: یکـی از محیط های 
ورزشـی بکـر پایتخـت، مجموعـه شـهر ورزش در جنـوب تهـران و بوسـتان 
والیـت بـود که متاسـفانه سـال ها بـدون اسـتفاده رها شـده بود. بـا همراهی 
سـازمان ورزش و نـگاه خـوب جنـاب آقای محسـنی، به این نتیجه رسـیدیم 
کـه در ایـن محیـط 3۷ هکتـاری، دهکـده ورزش بـا محوریت خانـواده ایجاد 
کنیـم تا شـهروندان بتوانند با حضور در آن، نوعی از باهـم بودن متفاوت را در 
زندگـی تجربـه کننـد و تجربه های متفاوت ورزشـی و تفریحی کسـب کنند.

رییس کمیته ورزش شـورای اسـامی شـهر تهران با بیان اینکه زمان بندی 
۱۸ ماهـه بـرای تکمیـل این پروژه از سـوی سـازمان ورزش اعام شـده اسـت، 
گفـت: البتـه فازهـای مختلف این پـروژه از حدود سـه ماه دیگر افتتـاح خواهد 

شـد و امکان حضور شـهروندان در آن وجود دارد.
نظـری ادامـه داد: در نظـر داریـم تـا ایـده دهکـده ورزش را در دیگـر 
مناطـق شـهر از جملـه منطقه 5 و محدوده کوهسـار و نیز منطقه ۱5 و در 
فضـای پـارک آبـی آزادگان نیـز اجـرا کنیم کـه خوشـبختانه موافقت های 
اسـت. شـده  اعـام  مناطـق  محتـرم  شـهرداران  سـوی  از  آن  اولیـه 

کارخانه نوآوری فارس در آینده نزدیک با حضور 
رئیس جمهور افتتاح می شود 

عنـوان  بـه  فـارس  نـوآوری  کارخانـه  افتتـاح  از  فـارس  اسـتاندار 
بزرگ تریـن کارخانـه نـوآوری در جنوب کشـور در آینده نزدیـک خبر داد. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، عنایت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس 
بـا اشـاره بـه اولویت هـای اقتصـادی اسـتان پیرو دسـتور وزیر کشـور گفت: 
بـا توجـه به بسترسـازی های انجـام گرفته در سـال قبل در اسـتان و همین 
طـور ضمـن توجـه  بـه محور هـای  وزارت کشـور بـه عنـوان اولویت هـای 
اقتصـادی، اسـتنباطم این اسـت مـا  امکان جهـش تولید در مـوارد مختلف 
را داریـم. تولیـد آلومینیـوم اسـتان ما در ابتدای سـال ۲ برابـر افزایش  پیدا 

کـرده و تولیـد و افزایش سـیمان هم در دسـتورکار اسـت.
ــم   ــای کشــاورزی ه ــه  فعالیت ه ــه داد: در زمین ــارس  ادام ــتاندار ف اس
مــا  افزایــش تولیــد گنــدم را  نســبت بــه ســال قبــل داشــتیم کــه متاثــر 
از نــزول رحمــت الهــی در ابتــدای ســال بــوده اســت. در حــوزه توریســت و 
گردشــگری بــا توجــه بــه شــیوع  بیمــاری کرونــا  ایــن صنعــت در اســتان 
دچــار رکــود شــده؛ امــا قطعــا بــا برنامه هــای آینــده در ایــن زمینــه شــاهد 

جبــران خســارت و شــکوفایی مجــدد اقتصــاد گردشــگری هســتیم.
رحیمـی در ادامـه بـا اعام این خبر که در امسـال  کارخانه نـوآوری این 
اسـتان بـه زودی بـا حضـور  رئیـس جمهـور راه انـدازی خواهد شـد، گفت: 
نـرخ بیـکاری در  اسـتان  به حدود ۷. ۸ درصد رسـیده  که نسـبت به سـال 
قبـل ۱.۹ درصـد کاهـش داشـته اسـت؛ همین طـور در کارخانـه آلومینیوم  
یـک هـزار و ۲۰۰ نفـر اشـتغال پیدا کردنـد و  در فـاز جدیـد کارخانه ذوب 

آهـن پاسـارگاد هم  تعـداد زیادی کارگر مشـغول خواهند شـد.

تراز دریاچه ارومیه در مسیر صعود به ۱2۷2 متر
رییـس دفتر اسـتانی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه در آذربایجان غربی 
از تـداوم افزایـش تـراز دریاچـه خبـر داد و گفـت: اکنـون تـراز دریاچـه 

ارومیـه بـه یک هـزار و ۲۷۱ متـر و ۹۰ سـانتی متر رسـیده اسـت. 
افزایـش تـراز ایـن  ایرنـا، فرهـاد سـرخوش بیـان کـرد:  بـه گـزارش 
دریاچـه همچنـان ادامـه می یابـد و بـه احتمال زیـاد تا آغاز فصـل گرما به 

یک هـزار و ۲۷۲ متـر خواهـد رسـید.
بــا  مقایســه  در  آذربایجــان  آبــی  نگیــن  ،تــراز  وی  گفتــه  بــه 
ــا  ــه ب ــد ک ــان می ده ــش را نش ــانتی متر افزای ــه س ــته س ــال گذش س
ــت. ــبی اس ــیار مناس ــم بس ــه، رق ــارش در حوض ــش ب ــه کاه ــه ب توج

ــارد و ۲5۰  ــج میلی ــش از پن ــه بی ــه ب ــه آب دریاچ ــام اینک ــا اع وی ب
ــان  ــی آذربایج ــن آب ــم آب نگی ــت: حج ــیده، گف ــب رس ــون مترمکع میلی

ــش دارد. ــب افزای ــون مترمکع ــته ۹۰ میلی ــال گذش ــه س ــبت ب نس
وی ضمـن مقایسـه مسـاحت دریاچـه بـا زمـان مشـابه سـال گذشـته، 
اظهـار داشـت: وسـعت دریاچـه بـر اسـاس آخریـن پایـش در مقایسـه بـا 
سـال گذشـته ۲3 کیلومترمربـع افزایـش یافتـه و بـه سـه هـزار و ۲3۹ 

کیلومترمربـع رسـیده اسـت.
»سـرخوش« بـا اعـام اینکـه طرح هـای مهـم انتقـال آب بـه دریاچـه 
ارومیـه طـی سـال جـاری و بـه تدریـج بـه بهره بـرداری می رسـد، افـزود:  
طـرح در حـال اجـرای تونـل انتقـال آب از جنـوب آذربایجان غربـی بـه 
دریاچـه هم اکنـون از ۸۹ درصـد پیشـرفت فیزیکـی برخوردار اسـت  و در 

دی مـاه امسـال بـه بهره بـرداری می رسـد.
همچنیــن مدیــر طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران از تــداوم 
ــی در  ــرای هفتمیــن ســال متوال ــران ب ــا ای ــت ژاپــن ب همکاری هــای دول

ــت. ــر داده اس ــه خب ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری حوض
ســند همــکاری فــاز هفتــم پــروژه »الگوســازی مشــارکت مــردم بــرای 
احیــای دریاچــه ارومیــه« نیــز بیــن برنامــه عمــران ملــل متحــد و معــاون 
محیــط زیســت دریایــی و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

بــه امضــا رســیده اســت.
ــزان آب  ــش می ــه واســطه افزای ــار ۱3۹۸ ب طــی زمســتان ۱3۹۷ و به
ورودی بــه دریاچــه، تــراز آن طــی چنــد مــاه بیــش از یــک متــر افزایــش 
ــن دریاچــه ایجــاد کــرد؛  ــای ای ــادی را در راســتای احی ــد زی ــت و امی یاف
اگرچــه در ماه هــای بعــدی و بــه واســطه کاهــش آب هــای ورودی و تبخیــر 
ــا  آب، تــراز دریاچــه رونــد کاهشــی داشــت ولــی ســطح آن در مقایســه ب

مــدت مشــابه ســال گذشــته همچنــان باالتــر بــوده اســت.
بـا وجـود ایـن افزایش نسـبی تـراز، نمـودار تغییـرات 3۰ سـاله دریاچه 
ارومیـه بـر پایـه داده های ماهـواره ای نشـان می دهد کـه ایـن دریاچه هنوز 
بـا روزهـای خـوب خـود فاصلـه زیـادی دارد و افزایـش بارش ها و اسـتفاده 
بهینـه از منابـع آبـی بر اسـاس سیاسـت های سـتاد احیـای دریاچـه ارومیه 
می توانـد ضمـن ادامـه روند افزایش تـراز آب ایـن دریاچه، بـه احیای کامل 

بیانجامد. آن 
قبــل از تشــکیل ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه تــراز ایــن حــوزه آبی بســته 
ــایه  ــا در س ــت ام ــش می یاف ــانتی متر کاه ــط ۴۰ س ــور متوس ــه ط ــاالنه ب س

اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد، رونــد خشــک شــدن آن متوقــف شــد.
ارتفــاع  عنــوان  بــه  متــر   ۲۷۴ و  یک هــزار  تــراز  هرچنــد 
ایــن دریاچــه در  اعــام شــده  ولــی  ارومیــه  اکولوژیــک دریاچــه 
تــراز یک هــزار و ۲۷۲ متــر هــم شــرایط مطلــوب خواهــد داشــت 
و بیــش از ۹5 درصــد کانون هــای ریزگــرد آن رفــع خواهــد شــد.

دریاچــه ارومیــه در قالــب طرح هــای ســتاد احیــا قــرار اســت ظــرف 
مــدت ۱۰ ســال /از ۱3۹۴/ بــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد کــه حــدود 
ــط  ــه از اواس ــن دریاچ ــت؛ ای ــب اس ــه عق ــال از برنام ــا ۲ س ــم ت یک ونی
دهــه ۱3۸۰ شــروع بــه خشــک شــدن کــرد و بنــا بــر آمــار بین المللــی 
تــا ســال ۲۰۱5 میــادی حــدود ۸۰ درصــد از مســاحت آن خشــک شــد.

شهر و شورا

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان شــرقی 
تشــکیل شــرکت های توســعه صــادرات الزمــه 
ــرای  توســعه تجــارت خارجــی اســت، گفــت: ب
از صــادرات ســنتی تشــکیل  بــرون رفــت 
شــرکت هایی بــا ماهیــت توســعه صــادرات 

الزم و ضــروری اســت. 
ــن زاده در  ــب امی ــا، حبی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتانی  ــی اس ــای صادرات ــووالن میزه ــع مس جم
ــار  ــز اظه ــی تبری ــاق بازرگان ــدگان ات و نماین
ــتر  ــه بیش ــد توج ــش تولی ــال جه ــرد: در س ک
بــه تولیــد کاالهــای صــادرات محــور و توســعه 
ــش  ــاالن بخ ــوی فع ــی از س ــای خارج بازاره

ــرار دارد. ــد ق ــورد تاکی ــی م خصوص
وی ادامــه داد: طبــق محورهــای تدویــن 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  ســوی  از  شــده 

ــادرات  ــعه ص ــت واردات و توس ــارت، مدیری تج
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــه ب ــرد توج ــا رویک ب
ــری  ــی گی ــد در حــال پ در ســال جهــش تولی
ــی اســتان  اســت و مســووالن میزهــای صادرات
نیــز مــی تواننــد بــر ایــن اســاس برنامــه هــای 
خــود را بــر اســاس شــرایط روز تدویــن کننــد.

امیــن زاده تبــادل اطاعــات تجــاری کشــور 
ــی را از  ــاری خارج ــرکای تج ــا ش ــه ب و منطق
ــای  ــووالن میزه ــای مس ــوولیت ه ــه مس جمل
اتــاق  کــرد:  اضافــه  و  عنــوان  صادراتــی 
بازرگانــی در صــدر امــور، بایــد مجــری برنامــه 
هــای توســعه تجــارت خارجــی اســتان باشــد.

ــق  ــی و خل ــادرات اتفاق ــن از ص وی همچنی
الســاعه بــه عنــوان چالــش هــای توســعه 
تجــارت خارجــی یــاد کــرد و گفــت: بــا وجــود 
ــوان  ــی ت ــادرات م ــت ص ــای مدیری ــرکت ه ش

ــار  ــی در کن ــای صادرات ــعه بازاره ــاهد توس ش
ــاری  ــای تج ــه روز در فض ــات ب ــادل اطاع تب

ــود. ب
دبیــر کارگــروه توســعه صــادرات غیــر نفتــی 
میزهــای  مســووالن  از  شــرقی  آذربایجــان 
ــی و  ــا همراه ــت ب ــی خواس ــاری و صادرات تج
ــرف  ــز، ظ ــی تبری ــاق بازرگان ــا ات ــکاری ب هم
ــی  ــی و عملیات ــه کم ــه برنام ــک هفت ــدت ی م
ــه رقــم چهــار میلیــارد  ــرای رســیدن ب خــود ب
ــی از اســتان  ــر نفت دالر صــادرات کاالهــای غی
تــا پایــان ســال ۱3۹۹ را تدویــن و ارائــه کننــد.

نشســت  ایــن  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــای  ــن راهکاره ــدف تبیی ــا ه ــه ب ــترک ک مش
بــا  غیرنفتــی  کاالهــای  صــادرات  توســعه 
رویکــرد جهــش تولیــد؛ تکالیــف و توســعه 
تجــارت برگــزار شــد، مســووالن میزهــای 

ــوریه،  ــیه، س ــان، روس ــن، آذربایج ــاری چی تج
ــای  ــش ه ــان چال ــه بی ــتان ب ــراق و ارمنس ع
پیــش روی صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی 
آذربایجــان شــرقی نظیــر بهــره منــدی از 
ــه  ــژه ب ــه وی ــق، توج ــورهای موف ــارب کش تج
ظرفیــت هــای موجــود اســتان در حــوزه 
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و 
ــد.  ــذاری پرداختن ــرمایه گ ــک س ــش ریس کاه
ــوری و  ــدون کش ــای م ــت ه ــاذ سیاس اتخ
ــنادی،  ــای اس ــارت ه ــعه تج ــه ای، توس منطق
توجــه بــه حمــل و نقــل کاال بــه ویــژه حمــل 
ــی  ــای صادرات ــگاه ه ــاد پای ــی، ایج ــل ریل و نق
امکانــات  توســعه  هــدف،  کشــورهای  در 
رایزنــان  تقویــت  و  مرزهــا  در  زیرســاختی 
ســامت  کاالهــای  بــه  توجــه  بازرگانــی، 
محــور و تولیــد اطاعــات بــه هنــگام از ســوی 
مســووالن میزهــای صادراتــی از دیگــر مســایل 

ــود.  ــت ب ــن نشس ــده در ای ــرح ش مط
آذذربایجــان شــرقی در حــوزه صــادرات 
غیرنفتــی از جملــه اســتان هــای مطــرح کشــور 
ــزون  ــه طــوری کــه ســال گذشــته اف اســت، ب
بــر ســه میلیــارد تومــان کاال از ایــن اســتان بــه 

خــارج صــادر شــد. 
دروازه  روزگاری  کــه  شــرقی  آذربایجــان 
اصلــی صــادرات و واردات ایــران محســوب 
مــی شــد، بــا گشــوده شــدن راه دریایــی 
ــی دوم  ــگ جهان ــد از جن ــارس در بع ــج ف خلی
از ایــن جایــگاه فاصلــه گرفــت و ایــن وضعیــت 
ــا فروپاشــی شــوروی ســابق در ســال ۱3۷۰  ب
شمســی و متوقــف شــدن حمــل و نقــل ریلــی 

ــد.  ــر ش ــرزی بدت ــتان م ــن اس در ای

توسعه تجارت خارجی آذربایجان شرقی مستلزم تشکیل شرکت های صادراتی است 

 در سطح شهر  موجودشي و پالستیک فروشي رومیوه ف غرفه های واگذاری بصورت اجاره  مزایده عموميتجدید آگهي 
 (اولنوبت  –دوم ) مرحله 

بشرح ذیل از خودرا در میادین و بازارچه هاي سطح شهر موجود  غرفه هاي در نظر داردشوراي اسالمي محترم شهر  20/11/98مورخ  ش/ش 1277 شماره مصوبهشهرداري مراغه به استناد  
ز جهت از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده رو لذا از كلیه متقاضیان محترم دعوت مي شود ،واگذار نماید( اشخاص حقیقي و حقوقي) به بخش خصوصي طریق مزایده كتبي بصورت اجاره 

مراجعه و اسناد  25اطاق شماره  –طبقه همكف  –شهرداري مركزي مراغه  – واقع در خیابان قدس امور قراردادهاي شهرداري به شنبه روز 17/03/99 تا تاریخ ،خرید و تحویل اسناد مزایده
 . اداري در رابطه با مزایده هاي ذیل مي باشدواحد امور قراردادها آماده پاسخگوئي  به شركتهاي محترم در اوقات  041-37217728 تلفنشماره ضمنًا  و یافت نمایندمزایده در

 
 قبول پیشنهادات مختار است.آئین نامه مالي شهرداریها در رد یا  5ماده  5شهرداري مراغه به استناد بند  -1
آئین  8ن سپرده آنان به ترتیب به استتناد ماده سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمناً در صورت انصراف هر یك از شركت كنندگا -2

 ترتیب دعوت به عقد قراردادخواهد گردید. ها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به نامه مالي شهرداري
 هزینه درج آگهي در دو نوبت بر عهده برندگان مزایده مي باشد -3
 سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده  قید شده است.       -4
 وظیفه  عمومي براي كلیه شركت كنندگان الزامي مي باشد. 10مجلس شوراي اسالمي و همچنین بند )و( و ماده  22/10/77رعایت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب  -5
 افزایش نسبت به سال قبل محاسبه و دریافت خواهد گردید. %10سال  مي باشد واجاره سالهاي بعد با  3الزم به ذكر است كه مدت واگذاري بصورت اجاره غرفه ها  -6

 احمدی -شهردار مراغه                     

 

 :بازارچه آدرس  غرفه های میادین/ ردیف
قیمت پایه اجاره ماهانه  نوع فعالیت

 :هرکدم  به ریال
مدت اجاره 

 به سال:
سپرده شرکت در مزایده به  5%

 :از غرفه ها ازای هر کدام  یک
 نوع واگذاری: غرفه تعداد

 حقوقيحقیقي و اشخاص  (9و2باب ) 2 ریال000/000/2/- سال 3 ریال000/000/1/- میوه فروشي غرفه هاي میدان قطب واقع در خیابان كاشاني 1

 اشخاص حقیقي و حقوقي (4الي  باب ) ا 4 ریال000/500/2/- سال 3 ریال000/200/1/- میوه فروشي میدان باریشماز 2

3 
غرفه كمربندي )ه هاي حج و اوقاف  اول غرف

 ریال000/000/2/- سال 3 ریال000/000/1/- میوه فروشي هاي انتهاي  بازار پالسكو(
 7 و 6 و 5و 2) باب 7

 (11و 9 و 8و
 اشخاص حقیقي و حقوقي

 چاپ اول – (نوبت اول ) –آگهی مناقصه عمومی 
 نماید: شهرداری بابل در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار

 پیشنهاد خود را به همراه ضمانت  و اسناد را دریافت و پس از بررسی،همراه با معرفی نامه به واحد قرارداد های شهرداری مراجعه  17/03/99تا تاریخ  06/03/99توانند از تاریخ  متقاضیان محترم می
 ک ملی واریز و همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.نزد بان 0105707039007امه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ن

  می باشد 17/03/99روزشنبه مورخ  14آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت. 
  می باشد 14روز چهارشنبه راس ساعت  21/03/99بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ. 
 داده نخواهد شددوش و فاقد سپرده ترتیب اثر به پیشنهادات مبهم و مخ. 
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
  می باشد 225داخلی  35156یا  35156225تلفن تماس جهت اخذ اطالعات.             http://www.babolcity.ir 

 شهردار بابل سید مجتبی حکیم

 مدت اجرا )ماه( مبنای برآورد صالحیت سپرده شرکت در مناقصه )ریال( برآورد اولیه )ریال( پروژه

 3 99فهرست بهای راه و باند و ابنیه  راه یا آب 000/000/284 560/907/666/5 14احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی ارشاد 

 3 99فهرست بهای راه و باند و ابنیه  راه یا آب 000/000/263 661/162/241/5 3کانال جمع آوری آبهای سطحی گلستان احداث 

احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی محله اوشیب، شهرک امید، 
 4 99فهرست بهای راه و باند و ابنیه  راه یا آب 000/000/491 619/453/806/9 به سمت بابلرود 12وحدت 

 6 99فهرست بهای راه و باند  راه 000/000/995/1 603/533/886/39 عملیات تراش، زیر سازی و روکش آسفالت منطقه یک

میدان  -عملیات احداث جدول نهر و رفیوژ میانی بلوار شهید نژاد اکبر
 4 99فهرست بهای ابنیه  ابنیه یا راه 000/000/710 993/583/074/14 19بوستان  -کارگر به سمت ضلع شرقی دانشگاه

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/06 م الف: ۱20

تاریخ انتشار: 99/02/28 

سید مجتبی حکیم
شهردار بابل



یک شنبه 28 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 731 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
5 هزار لیتر سموم کشاورزی احتکار 

شده در »ملکان« توقیف شد 
آذربایجان شــرقی  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــاورزی  ــموم کش ــر س ــزار و ۱5۰ لیت ــف 5 ه از کش
ــر داد.  ــکان« خب ــتان »مل ــده در شهرس ــکار ش احت
بـه گـزارش فارس. حسـین عبدی  اظهار داشـت: 
نگهـداری  و  دپـو  مبنی بـر  خبـری  کسـب  پـی  در 
مقادیـر زیـادی سـموم کشـاورزی و احتـکار آنهـا در 
انبـاری در حاشـیه شـهر ملـکان موضـوع در دسـتور 

کار مامـوران پلیـس آگاهـی قـرار گرفـت.
وی در ادامــه افــزود: مامــوران بــا شناســایی متهــم 
و محــل دپــو و انبــار موردنظــر بــا هماهنگــی قضائــی 
و همــکاری کارشناســان صنعــت، معــدن و تجــارت در 
بازرســی از ایــن انبــار 5 هــزار و ۱5۰ لیتــر انواع ســموم 

کشــاورزی احتــکار شــده کشــف و ضبــط کردنــد.
ارشــدترین مقــام انتظامــی اســتان تصریح کــرد: برابر 
اعــام کارشناســان امر ارزش ریالی ســموم کشــف شــده 

3 میلیــارد و 3۰۰ میلیــون ریــال برآورد شــده اســت.
عبــدی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا یــک متهــم 
ــان  ــد، بی ــل ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مرج ــتگیر و ب دس
داشــت: نیــروی انتظامــی بــا قاچاقچیــان و ســوداگران 
ــل  ــه را مخت ــادی جامع ــام اقتص ــه نظ ــادی ک اقتص
ــی می کنــد و اجــازه  می کننــد، برخــورد قاطــع و قانون

ــد داد. ــودجو را نخواه ــراد س ــه اف ــوالن ب ج

انواع سالح و مهمات 
در عجب شیر کشف شد 

گفـت:  عجب شـیر  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
انـواع سـاح و مهمـات در عجب شـیر کشـف شـد. 
بـه گزارش فـارس، محمـد زمانـی،  اظهار داشـت: در 
پی کار اطاعاتی و قضایی از یک شـخص تعداد دو قبضه 
کلت کمـری و یک قبضه اسـلحه کاشـینکف بـه همراه 

مقادیـر زیادی فشـنگ  و دو عدد نارنجک کشـف شـد.
وی افـزود:  همراه این سـاح و مهمات پنج  بطری 
مشـروبات الکلی و دو قبضه سـاح سـرد کشـف شـد 
کـه تحقیقـات درخصوص انگیـزه فرد از نگهـداری آن 

اقـام و شناسـایی سـایر مرتطبین جرم ادامـه دارد.

عضو فراکسیون مستقلین والیی مجلس:
وزارت امورخارجه از دیپلماسی 

پساکرونا غافل نشود 
عضو فراکسـیون مسـتقلین والیی مجلـس اعتقاد 
دارد افزایـش سـطح دیپلماسـی اقتصادی کشـورمان 
در پسـاکرونا فرصـت خوبـی را برای حضـور تولیدات 

ایرانـی در بازارهـای جهانـی فراهـم خواهد کرد. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، اصغـر سـلیمی در رابطه 
اقتصـادی  دیپلماسـی  سـطح  افزایـش  اهمیـت  بـا 
کشـورمان در راسـتای خنثـی سـازی تحریـم هـا، 
گفـت: امـروزه شـاهد بـروز مشـکات اقتصـادی در 
سـطح دنیـا هسـتیم زیرا بحران شـیوع کرونا آسـیب 

هـای اقتصـادی زیـادی را رقـم ده اسـت.
شـورای  مجلـس  در  سـمیرم  مـردم  نماینـده 
کنونـی  شـرایط  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی 
متاسـفانه قیمـت جهانـی نفـت کاهـش یافته اسـت، 
تصریـح کرد: موضوع مذکور سـبب شـده کشـورهای 
وابسـته بـه درآمدهـای نفتـی دچـار آسـیب هـای 
متعـددی شـوند از ایـن رو راهـکاری جـزء افزایـش 

نیسـت. اقتصـادی  دیپلماسـی  سـطح 
وی بـا بیـان اینکـه اتـکاء صرف بـه صـادرات نفت 
خـام در طوالنـی مـدت آسـیب زا خواهـد بـود، ادامه 
داد: بنابرایـن طبـق رهنمودهـای رهبر انقـاب باید به 
سـمت صادرات محصـوالت تولید داخلـی گام برداریم 

کـه این مهـم نیازمند دیپلماسـی قوی اسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا اشـاره 
بـه اینکـه در شـرایط پسـاکرونا فرصـت خوبـی برای 
حضـور کاالهـای ایرانـی در بازارهای کشـورهای دنیا 
ایجـاد خواهـد شـد، تصریـح کـرد: البته بـرای تحقق 
ایـن هـدف دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان بایـد بـه 
طـور جـدی وارد عرصـه شـود و از هم اکنـون رایزنی 

هـای اقتصـادی قـوی و مسـتمری را ایجـاد کند.
مجلـس  والیـی  مسـتقلین  فراکسـیون  عضـو 
شـورای اسـامی خاطرنشـان کـرد: به نظر می رسـد 
اگـر دیپلماسـی اقتصـادی کشـورمان تقویـت شـود، 
شـاهد کاهـش آسـیب هـای حاصـل شـده از تحریم 

هـای ظالمانـه خواهیـم بـود.

 احداث تقاطع غیرهمسطح 
ارتش ـ آزادی تبریز آغاز شد 

ــات  ــه زودی عملی ــت : ب ــز گف ــران تبری ــازمان عم ــل س ــر عام مدی
ــاد ترافیکــی  ــار زی ــه ب ــش ک ــر همســطح ارت ــروژه تقاطــع غی ــی پ اجرائ
ــز آغــاز  ــن نقطــه وجــود دارد، توســط ســازمان عمــران تبری شــهر در ای
ــی از  ــی بخش ــره ترافیک ــش گ ــطح ارت ــع غیرهمس ــه تقاط ــود ک می ش

ــد.  ــع می کن ــز را رف تبری
ــگاران از  ــا خبرن ــو ب ــک شــریفی در گفت وگ ــزارش تســنیم، باب ــه گ ب
آغــاز عملیــات اجرائــی پــروژه تقاطــع غیــر همســطح ارتــش خبــر داد و 
ــه  ــز ب ــروژه در بودجــه ســال ۹۹ شــهرداری تبری ــن پ ــار داشــت: ای اظه
تصویــب رســیده و بــا انجــام مناقصــه پیمانــکار پــروژه مشــخص و تحویــل 

زمیــن و تجهیــز کارگاه نیــز انجــام گرفتــه اســت.
وی تاکیــد کــرد: تــاش می کنیــم بــا انجــام ســونداژ، عملیــات 
ــا در فصــل کاری  ــان هفتــه جــاری آغــاز شــود ت ــا پای ــروژه ت ــی پ اجرای

ــم. ــت ندهی ــان را از دس ــز زم تبری
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ترافیکــی تقاطــع ارتــش اظهــار داشــت: اجــرای پــروژه و محوطــه کارگاه 
را بــه نحــوی اجرایــی خواهیــم کــرد کــه کمتریــن ترافیــک و راه بنــدان 
ــروژه  ــاح پ ــل و افتت ــا تکمی ــا شــهروندان ب را در مســیر شــاهد باشــیم ت

تــردد ســهل و آســان در مســیر داشــته باشــند.
شــریفی بــا اشــاره بــه اهمیــت همــکاری بیــن بخشــی در اجــرای ایــن 
پــروژه گفــت: بیــن شــهرداری منطقــه ســه تبریــز بــه عنــوان کارفرمــای 
ــی فضــای  ــوان متول ــه عن ــروژه و همچنیــن ســازمان ســیما و منظــر ب پ
ســبز شــهری بــرای جابجائــی درختــان واقــع در پــروژه و ســازمان عمــران 
ــریع  ــرداری س ــرا و بهره ب ــریع در اج ــرای تس ــدی ب ــکاری ج ــز هم تبری

ایــن پــروژه وجــود دارد.
وی تاکیــد کــرد: قــرار نیســت درختــی در ایــن پــروژه قطــع شــود و 
یقینــا ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری بــه شــکل اصولــی نســبت بــه 

جابجائــی و انتقــال آنهــا اقــدام خواهــد کــرد. 
بــا خــروج ارتــش از مرکــز شــهر تبریــز و واگــذاری بخشــی از اراضــی 
آن بــه شــهرداری، خیابــان جدیــد شــهدای ارتــش از میــان ایــن پــادگان 
ــه  ــش ب ــی ارت ــه راه ــل س ــایی آن و تبدی ــا بازگش ــه ب ــرد ک ــور ک عب
چهــارراه، ضــرورت احــداث تقاطــع غیرهمســطح ارتــش-آزادی بیــش از 
پیــش احســاس می شــود کــه بــا اتمــام آن، گــره موجــود ایــن چهــارراه 

ــود. ــع می ش رف
در مســیر کمربنــدی آبرســان تــا میــدان آذربایجــان تبریــز ۱۲ تقاطــع 
ــطح،  ــع غیرهمس ــن تقاط ــداث ای ــا اح ــه ب ــود دارد ک ــطح وج غیرهمس
ســیزدهمین تقاطــع وارد مــدار شــده و تقریبــا در ایــن کمربنــدی گــره 

ــود. ترافیکــی تقاطعــی را شــاهد نخواهیــم ب

صادقی در نامه ای به وزیر اطالعات:
ستاد ویژه ای برای رسیدگی به دعاوی قربانیان 

پرونده ترور دانشمندان هسته ای تشکیل شود

نماینــده تهــران در نامــه ای بــه وزیــر اطاعــات بــا قدردانــی از 
ایــن  رویه هــای  در  اصــاح  بــرای  گرفتــه  صــورت  کوشــش های 
ــنهاد  ــته ای پیش ــمندان هس ــرور دانش ــده ت ــژه در پرون ــه وی ــه ب وزارتخان
کــرد کــه ســتاد ویــژه ای بــرای رســیدگی بــه دعــاوی قربانیــان بی گنــاه 
ــود.  ــل داده ش ــارت کام ــا خس ــه آنه ــده و ب ــکیل ش ــده تش ــن پرون ای

بــه گــزارش ایســنا، متــن نامــه محمــود صادقــی بــه محمــود علــوی 
وزیــر اطاعــات بــه شــرح زیــر اســت:

ــه نامــه ۱۲ بهمن مــاه ســال ۱3۹۸ و ســپاس از پاســخ گویی  »عطــف ب
جنابعالــی، اگرچــه اکثــر پرســش های ده گانــه ایــن نامــه در نامــه مربــوط 
ــی مســئوالن  ــژه ضــرورت پیگــرد قضای ــه وی ــه 3۱ شــهریورماه ۱3۹۸ ب ب
وقــت از جملــه وزیــر ارتباطــات ســابق و الــزام آنهــا بــه پرداخــت خســارت 
وارده بــه قربانیــان و نیــز توضیــح دربــاره عوامــل اصلــی ترورهــا بی پاســخ 
گذاشــته شــده اســت امــا از اذعــان و تصریــح مجــدد و خطاهــای 
کارشناســی در پرونــده تــرور دانشــمندان هســته ای و نیــز مذاکــره مدیــران 
ذیربــط آن وزارتخانــه بــا مســئولین قــوه قضاییــه بــرای تعییــن شــعبه ویژه 
جهــت رســیدگی بــه دعــاوی قربانیــان بی گنــاه پرونــده و جبــران کامــل 

خســارات وارده بــه آن کمــال سپاســگزاری را دارم.
ضمــن تقدیــر مجــدد از کوشــش های جنابعالــی بــرای اصــاح 
رویه هــا و فرآیندهــای مــورد عمــل در وزارت اطاعــات بــه ویــژه 
تصمیمــات متاخــذه در خصــوص قربانیــان ایــن پرونــده بــار دیگــر تاکیــد 
ــاظ  ــم از لح ــازمانی و ه ــگاه س ــاظ جای ــه لح ــی ب ــه جنابعال ــد ک می کن
شــرعی و حقوقــی مســئول جبــران خســارات معنــوی و مالــی وارده بــه 
قربانیــان ایــن پرونــده هســتید و قطعــا در روز جــزا در دادگاه عــدل الهــی 
ــران  ــدام مدی ــراز خوشــبختی از اق ــذا ضمــن اب ــد پاســخگو باشــید، ل بای
ذیربــط پیشــنهاد می شــود دســتور فرماییــد ســتاد ویــژه ای بــرای 
ــن  ــن دادن تامی ــود و ضم ــکیل ش ــان تش ــاوی قربانی ــه دع ــیدگی ب رس
ــز  ــتندات و نی ــدارک و مس ــت م ــان و دریاف ــه ایش ــر ب ــان خاط و اطمین
ــران  ــل جب ــه طــور کام ــا ب ــت آنه ــی الزم غرام ــه ی معاضــدت حقوق ارائ
شــود بــدون شــک ایــن اقــدام هــم موجــب رضــای الهــی و هــم ســبب 
جلــب اعتمــاد بیشــتر مــردم خواهــد بــود و تقویــت ســرمایه اجتماعــی 

ــاخت. ــد س ــم خواه ــی را فراه ــتگاه اطاعات ــام و دس نظ
خاطــر نشــان می ســازد اینجانــب از پیگیــری ایــن پرونــده انگیــزه ای 
جــز احقــاق حــق و ایفــای وظایفــی کــه بــه عنــوان نماینــده مــردم شــرعا 
و قانونــا برعهــده گرفتــه بــودم، نداشــتم. امیــد اســت کــه مــورد رضایــت 

حق تعالــی قــرار گرفتــه باشــد.«
ــه  ــود نوشــت: »هفت ــت خ ــاره در تویی ــن ب ــی در همی ــود صادق محم
گذشــته طــی نامــه ای بــه وزیــر اطاعــات ضمــن تقدیــر از کوشــش های 
ــده  ــژه در پرون ــه وی ــا ب ــل در واج ــورد عم ــای م ــاح رویه ه ــرای اص او ب
ــرای  ــژه ای ب ــتاد وی ــردم س ــنهاد ک ــته ای پیش ــمندان هس ــرور دانش ت
ــران کامــل  ــده و جب ــن پرون ــاه ای ــان بی گن ــاوی قربانی ــه دع رســیدگی ب

ــود.« ــا تشــکیل ش خســارت آنه

نماینــده تبریــز در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: دولــت هزینــه ایجــاد نشــاط اجتماعــی 

ــدازد.  ــردن باشــگاه ها نین را گ
ــی  ــا بیگ ــارس، احمدعلیرض ــزارش ف ــه گ ب
ــی فدراســیون  ــم احتمال ــه تصمی در واکنــش ب
ــر  ــابقات لیگ برت ــری مس ــرای پیگی ــال ب فوتب
اظهــار داشــت: کشــور مــا در شــرایط خاصــی 
بــه ســر می بــرد، شــیوع ویــروس کرونــا و 
ــبات  ــی مناس ــه، تمام ــامتی جامع ــد س تهدی
اجتماعــی و حتــی اقتصــادی کشــورمان را 
تحــت الشــعاع قــرار داده اســت و فوتبــال نیز از 

ــت. ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ای
وی بــا بیــان این کــه هــدف دولــت در 
تصمیــم ازســرگیری مســابقات فوتبــال، ایجــاد 
ــدف  ــن ه ــزود: ای ــت، اف ــی اس ــاط اجتماع نش
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــا دس ــت؛ ام ــول اس ــل قب قاب
ــد.  ــه کن ــیله ی آن را توجی ــد وس ــدف نبای ه
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا کــه تصمیم گیــر 
ــه مســابقات فوتبــال  تمامــی رویدادهــا از جمل
اســت، بایســتی قبــل از اتخــاذ هــر تصمیمــی 
تمامــی جوانــب را ســنجیده و تبعــات احتمالــی 

ــرد. ــده گی ــر عه ــم را ب ــن تصمی ای
ــد  ــت نبای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب بیگ
هزینــه ایجــاد نشــاط اجتماعــی از طریــق 
برگــزاری مســابقات فوتبــال را بــر گــردن 
ــدازد، خاطرنشــان کــرد: همانطــور  باشــگاه بین
ــی  ــارت ناش ــران خس ــرای جب ــت ب ــه دول ک
از تعطیلــی کارخانجــات و فعالیــت اصنــاف، 
ــی  ــی و معافیت ــته های حمایت ــهیات و بس تس

در نظــر گرفتــه، وزارت ورزش نیــز بایســتی 
کــردن  فراهــم  و  زیرســاخت ها  زمینــه  در 
زمینــه ی برگــزاری مســابقات وارد عمــل شــود 
ــه  ــد. ب ــا نکن ــه صــدور دســتور اکتف ــاً ب و صرف
ــال ایجــاد  ــه دنب ــت ب ــر دول ــر اگ ــی دیگ عبارت
ــه آن را  ــد هزین ــت، نبای ــی اس ــاط اجتماع نش
بایــد  کننــد. ضرورتــاً  پرداخــت  باشــگاه ها 

ــد. ــر باش ــز مدنظ ــگاه ها نی ــع باش مناف
ــی  ــرایط فعل ــابقات در ش ــزاری مس وی برگ
ــات  ــب و تبع ــق جوان ــی دقی ــتلزم بررس را مس
ــا  ــا ی ــیوع کرون ــه تشــدید ش ــی از جمل احتمال
مصدومیــت بازیکنــان دانســت و تصریــح کــرد: 
ایــن راه یکطرفــه نیســت و بایــد منافــع هــر دو 
طــرف تامیــن شــود. باالخــره بازیکنــان تیم هــا 
ــز  ــا نی ــد و تیم ه ــف می آین ــهرهای مختل از ش
جهــت انجــام بازی هــا بایــد بــه شــهرهای 
ــد  ــن راســتا بای ــد، در همی ــف ســفر کنن مختل

تمــام احتمــاالت درخصــوص ناقــل بــودن 
حتــی یــک نفــر از اعضــای تیم هــا یــا عوامــل 
ــا  ــه شــود ت ــزاری مســابقات در نظــر گرفت برگ
ــگیری  ــی از آن پیش ــر اتفاق ــوع ه ــل از وق قب
کنــد کــه مســؤولیت ایــن امــر برعهــده وزارت 

ــت. ورزش اس
اســتاندار ســابق آذربایجــان شــرقی بــا 
اشــاره بــه راه انــدازی نرم افــزار شــاد بــرای 
بــاز نمانــدن دانــش آمــوزان از تحصیــل یــادآور 
ــدن و  ــد نمان ــرای راک ــه ب ــه ک ــد: همانگون ش
تعطیــل نشــدن آمــوزش در کشــور، وزارت 
ــه  ــکاری ارائ ــن راه ــرورش چنی ــوزش و پ آم
ــی  ــه عبارت ــه وزارت ورزش و ب ــاال ک ــرده، ح ک
دولــت، اصــرار بــه برگــزاری مســابقات فوتبــال 
دارد، بایــد زیرســاخت و زمینــه را فراهــم کنــد 
ــف  ــع تکلی ــود و رف ــع خ ــال مناف ــاً دنب و صرف

ــد. نباش

دکتــر بیگــی ضمــن هشــدار بــه وزیــر 
بهداشــت و وزیــر ورزش در خصــوص عواقــب و 
تبعــات احتمالــی برگــزاری مســابقات فوتبــال و 
تهدیــد ســامت اعضــای تیم هــا و مــردم، بیــان 
ــر اینکــه  ــدگان مجلــس عــاوه ب داشــت: نماین
بــا دقــت، تمامــی رویدادهــا را زیــر نظــر دارنــد، 
ــه  ــزم ب ــوع هــر رخــداد ناگــواری مل قبــل از وق
پیشــگیری و دفــاع از حقــوق مــردم هســتیم و 
در صــورت لــزوم، ســوال و حتــی اســتیضاح وزرا 

ــم داد. ــرار خواهی ــتور کار ق را در دس
وی همچنیــن در واکنــش بــه مصــداق 
قــرار دادن کشــورهایی کــه قصــد از ســرگیری 
رقابت هــای فوتبــال را دارنــد، اظهــار کــرد: 
امکانــات و شــرایط مــا قابــل مقایســه بــا هیــچ 
ــکار و  ــد راه ــا بای ــت و م ــری نیس ــور دیگ کش
ــم و از  ــه دهی ــان را ارائ ــی خودم ــول بوم فرم
ــم؛  تجرییــات ســایر کشــورها نیــز بهــره بگیری
ولــی اینکــه صرفــاً آن هــا را الگــو قــرار دهیــم 

ــتباه اســت. اش
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
پایــان  در  اســامی  شــورای  مجلــس  در 
اظهاراتــش تاکیــد کــرد: ســامت جامعــه 
ــر از  ــائل دیگ ــت و مس ــت اس ــواره در اولوی هم
درجــه اهمیــت پایین تــری برخــوردار هســتند 
ــا هــر  و بــه همیــن دلیــل نماینــدگان مــردم ب
رویــدادی کــه ایــن اصــل مهــم را تحــت تاثیــر 
ــت  ــد داش ــع خواهن ــورد قاط ــد، برخ ــرار ده ق
ــت  ــواس و دق ــد وس ــز بای ــر نی ــان ام و متولی

ــد. ــاذ کنن ــع اتخ ــی جام ــل، تصمیم کام

ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــر مصوب ــت: بناب ــور گف ــی پ رفیع
ــت.  ــاز اس ــر مج ــگاه ها، غی ــرغ در فروش ــردن م ــه ک ــا قطع کرون
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علیرضــا رفیعــی پــور 
رئیــس ســازمان دامپزشــکی  خــرد کــردن مــرغ در مغازه هــای 
ــه و  ــر اطاعی ــت: بناب ــرد و گف ــام ک ــوع اع ــی را ممن پروتئین
ــه  ــرادی ک ــا، اف ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــتورالعمل های س دس
ــه  ــتند ک ــف هس ــد، موظ ــت می کنن ــی فعالی ــوزه پروتئین در ح

ــد. ــت کنن ــی را رعای ــه اعام ــتورالعمل های ۱۱ گان دس
ــتاد  ــه س ــتورالعمل ۱۱ گان ــای دس ــی از بند ه ــزود: یک او اف
ملــی مقابلــه بــا کرونــا اجتنــاب مغازه هــای پروتئینــی از قطعــه 

کــردن مــرغ اســت.
ــه  ــرد: توصی ــان ک ــراد بی ــه اف ــه ای ب ــور در توصی ــی پ رفیع
ــی،  ــام دام ــای خ ــی فرآورده ه ــه تمام ــت ک ــکی آن اس دامپزش
ــود  ــداری ش ــدی خری ــته بن ــورت بس ــه ص ــرغ ب ــم م ــی تخ حت
ــه  ــز عرض ــه در مراک ــتکاری ثانوی ــر دس ــی ب ــا مبن ــا نگرانی ه ت

ــد. ــل برس ــه حداق ب
ــه اینکــه در طــرح  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان دامپزشــکی ب
ــر  ــی غی ــام دام ــرآورده خ ــن ف ــش از 6۰۰ ت ــوروز بی ــدید ن تش
قابــل مصــرف جمــع آوری شــد، اظهــار کــرد: در طــرح تشــدید 
مــاه رمضــان هــم فرآورده هــای خــام دامــی غیرقابــل مصــرف از 

ــوند. ــذف می ش ــانی ح ــه انس چرخ
ــا توجــه بــه اعــام ممنوعیــت  ایــن مقام مســئول ادامــه داد: ب
قطعــه کــردن مــرغ در مغازه هــا، تــا زمانــی کــه ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونــا شــرایط را عــادی اعــام نکــرده اســت بــا متخلفــان امــر 
ــه طــور  برخــورد می شــود چــرا کــه احتمــال ســرایت بیمــاری ب

ثانویــه بــه فرآورده هــای خــام دامــی وجــود دارد.
ــر مجــاز دانســت  ــرغ در فروشــگاه ها را غی او خــرد کــردن م
و گفــت: از افــراد تقاضــا داریــم در صــورت رویــت خــرد کــردن 
ــات  ــدو تخلف ــاس بگیرن ــا شــماره ۱5۱۲ تم ــا ب ــرغ در مغازه ه م

را گــزارش دهنــد.
ــا  ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــکی در پای ــازمان دامپزش ــس س رئی
وجــود آنکــه تعــداد معــدودی از فروشــندگان ضوابــط بهداشــتی 
ــن  ــدی گرفت ــا ج ــا ب ــم خانوار ه ــد، امیدواری ــت نمی کنن را رعای
ــام  ــای خ ــد فرآورده ه ــه خری ــدام ب ــکی اق ــای دامپزش توصیه ه

ــد. ــده کنن ــته بندی ش ــی بس دام

جـــاده ای  نقـــل  و  حمـــل  و  راهـــداری  کل  مدیـــر   
آذربایجان شـــرقی گفت: در حال حاضر 3۸ درصـــد از ناوگان 
باری این مجموعه فرســـوده بـــوده و نیاز به نوســـازی دارد. 
ــرکل  ــزاده مدی ــگاران  جــوان، علی ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای آذربایجان شــرقی گفــت: در 
حــال حاضــر 3۸ درصــد از نــاوگان بــاری ایــن مجموعــه فرســوده 

بــوده و نیــاز بــه نوســازی دارد.
علیــزاده  مجمــوع نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای آذربایجــان 
ــتگاه  ــزار دس ــاری را حــدود ۲5 ه ــم از مســافری و ب ــرقی اع ش
ــداد ۹  ــن تع ــا از ای ــن آمار ه ــاس آخری ــر اس ــه ب ــرد ک ــام ک اع

ــد. ــاالی ۲5 ســال عمــر دارن هــزار و ۱۰5 دســتگاه ب
ــل  ــل ونق ــداری و حم ــازمان راه ــم س ــه تصمی ــاره ب ــا اش او ب
ــاوگان، افــزود: در جهــت نوســازی  جــاده ای بــرای نوســازی ایــن ن
ــی  ــای قانون ــه ظرفیت ه ــتفاده از هم ــور و اس ــاری کش ــاوگان ب ن
ــه منظــور تســریع  منــدرج در قوانیــن احــکام دائمــی توســعه و ب
در انجــام رونــد نوســازی، از ســوم خــرداد امســال متقاضیــان ورود 
خودرو هــای بــاری ســنگین تــا 3 ســال ســاخت در آدرس اینترنتــی 

ــد. ــام کن ــت ن ــد ثب ــاوگان می توانن بخــش نوســازی و توســعه ن
علیــزاده گفــت: ایــن اطاعیــه جهــت آگاهــی و اطاع رســانی 
ــنگین،  ــای س ــی خودرو ه ــده داخل ــد کنن ــرکت های تولی ــه ش ب
از ســازمان  توانمنــد دارای مجــوز  شــرکت های حمل ونقــل 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای، شــرکت های وارد کننــده 
ــکان  ــت و مال ــوز از وزارت صم ــنگین دارای مج ــای س کامیون ه
حقیقــی و حقوقــی کامیون هــای فرســوده واجــد شــرایط و 

ــت. ــده اس ــادر ش ــی واردات ص متقاض
او افــزود: از جملــه شــرایط واردات کامیون هــای فــوق، ایــن اســت 
کــه بیــش از ســه ســال از زمــان ســاخت آن هــا نگذشــته باشــد و 
ــرف  ــت از مص ــون حمای ــوع قان ــروش موض ــس از ف ــات پ از خدم

ــند. ــوردار باش ــی آن برخ ــه اجرای ــودرو و آئین نام ــدگان خ کنن
ــد از نظــر ایمنــی،  علیــزاده گفــت: کامیون هــای وارداتــی بای
ــتاندارد های  ــا اس ــت ب ــط زیس ــای محی ــت و آالیندگی ه کیفی
روز و اجبــاری کــه مــورد تائیــد مراجــع ذیربــط اســت، انطبــاق 

ــز باشــند. داشــته و دارای اســتاندارد e-mark نی
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــقاطی نی ــای اس ــرایط کامیون ه ــه ش او ب
ــقاط  ــه اس ــوط ب ــون من ــتگاه کامی ــک دس ــر ی ــت: واردات ه گف
حداقــل یــک دســتگاه کامیــون کــه از زمــان ســاخت آن بیــش 
از ۲5 ســال گذشــته باشــد و ظرفیــت آن نیــز می توانــد حداکثــر 

3 تــن کمتــر از ظرفیــت کامیــون وارداتــی باشــد.
علیــزاده افــزود: کامیــون مــورد اســقاط بایــد فعــال در بخــش 
ــان  ــر در زم ــی معتب ــه فن ــی و دارای معاین ــل عموم حمــل و نق

اســقاط باشــد.

بیگی: 

دولت هزینه ایجاد نشاط اجتماعی را گردن باشگاه ها نیندازد

ممنوعیت قطعه کردن مرغ در فروشگاه  ها؛ تخلفات را گزارش دهید 

38 درصد ناوگان حمل ونقل باری آذربایجان شرقی فرسوده است 

عضــو کانــون عالی شــوراهای اســامی کار با 
بیــان اینکــه کار شایســته در حــد شــعار باقــی 
مانــده اســت، گفــت: ایــن موضــوع را می توانیــم 
ــا  ــه ت ــران گرفت ــات کارگ ــتمزد و رفاهی در دس
ــون  ــاس قان ــر اس ــت ب ــه دول ــی ک حمایت های

بایــد از نیــروی کار داشــته باشــد، ببینیــم. 
بــه گــزارش ایلنــا، بحــث کار شایســته کــه 
ــد  ــر آن تاکی ــز ب ــی کار نی ــناد بین الملل در اس
ــورد  ــران م ــت در ای ــالی اس ــد س ــده، چن ش
ــن  ــندی در ای ــی س ــه و حت ــرار گرفت ــه ق توج
ــود  ــا وج ــت. ب ــیده اس ــا رس ــه امض ــه ب زمین
ــرای کار  ــده ب ــر ش ــف ذک ــوارد مختل ــن، م ای
شایســته، از امنیــت شــغلی گرفتــه تــا حقــوق 
ــان  ــر، همچن ــوارد دیگ ــی و م ــتمزد کاف و دس

ــت. ــده اس ــول مان مغف
عالــی  کانــون  )عضــو  اصانــی  علــی 
شــوراهای اســامی کار( تحقــق کار شایســته را 
منــوط بــه حمایــت دولــت از کارگــر، کارفرمــا 
مــوارد  ماننــد  گفــت:  و  دانســت  تولیــد  و 
دیگــر، دربــاره کار شایســته هــم شــعار خــوب 
ــه آن  ــیدن ب ــا رس ــل ت ــا در عم ــم، ام می دهی

ــود دارد. ــادی وج ــه زی فاصل
ــوان  ــی را می ت ــوارد مختلف ــه داد: م او ادام
درنظــر گرفــت کــه باعــث می شــود ادعــا 
ــود  ــوارد وج ــتر م ــته در بیش ــم کار شایس کنی
ــتمزد ها  ــش دس ــه افزای ــال ب ــرای مث ــدارد. ب ن
نــگاه کنیــد. شــاهد ایــن هســتیم کــه ســال ها 
عــدم رعایــت ضوابــط قانونــی منجــر بــه فاصلــه 

عظیــم میــان درآمــد و هزینه هــا شــده و 
قــدرت خریــد افــراد بــه شــدت کاهــش یافتــه 

اســت.
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار 
همچنیــن بــه وعده هــای داده شــده بــرای 
حمایــت از کارگــران و کارفرمایــان اشــاره و 
ــته  ــال گذش ــی س ــاه پایان ــرد: در م ــوان ک عن
ــا  ــد، م ــال جدی ــده س ــپری ش ــای س و ماه ه
ــت  ــم. دول ــا بودی ــر شــیوع بیمــاری کرون درگی
ــارت  ــران خس ــرای جب ــف ب ــای مختل وعده ه
اتفاقــی  هنــوز  عمــل  در  امــا  اســت،  داده 
نیفتــاده و بیــم آن مــی رود آنقــدر جبــران 
خســارت ها طــول بکشــد کــه دیگــر کار از کار 

ــد. ــته باش گذش
او ادامــه داد: عنــوان کرده انــد ۷5 هــزار 

ــیب دیده  ــاغل آس ــرای مش ــان ب ــارد توم میلی
ــده اســت  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــیوع کرون از ش
و قــرار اســت ایــن پــول در اختیــار واحد هــای 
معیــن  شــغلی  رســته های  در  آســیب دیده 
ــرف  ــاره آن ح ــت درب ــرد. مدت هاس ــرار گی ق
می کننــد،  اعــام  تــازه  ضوابــط  می زننــد، 
جزئیــات طــرح را تغییــر می دهنــد، می گوینــد 
ــام  ــامانه ثبت ن ــان س ــایت و بهم ــان س در ف
از  مــاه  دو  گذشــت  بعــد  هنــوز  و  کنیــد 
ــت.  ــده اس ــت نش ــی پرداخ ــد پول ــال جدی س
ــول پرداخــت  ــن پ ــرار اســت ای ــی ق ــه زمان چ
شــود؟ آیــا وقتــی کارگاه تعطیــل و کارگــر 
ــرار اســت تســهیات  ــازه ق ــد ت خانه نشــین ش

ــود؟ ــا ش ــی اعط حمایت
بیمــه  بحــث  بــه  همچنیــن  اصانــی 

شــد  عنــوان  گفــت:  و  پرداخــت  بیــکاری 
ــور  ــه منظ ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــج ه ــه پن ک
ــه  ــه ب ــرادی ک ــکاری اف ــتمری بی ــن مس تامی
ــکار شــده اند در نظــر  ــا بی ــل شــیوع کرون دلی
گرفتــه شــده اســت. در ایــن مــورد هــم مثــل 
وام حمایتــی هنــوز درگیــر ضابطه گــذاری، 
ثبت نــام، پاالیــش و ... هســتیم. می گوینــد 
تامیــن  بیمه شــدگان  شــامل  مســتمری 
اجتماعــی اســت. اینکــه مشــخص اســت. 
بیمــه شــده تامیــن اجتماعــی کــه حــق ســه 
درصــدی بیمــه بیــکاری پرداخــت کــرده، 
ــر  ــی ب ــرد و منت ــکاری بگی ــد مســتمری بی بای
ــر  ــزار کارگ ــا ه ــت. آن ده ه ــر نیس ــر کارگ س
غیرمشــمول چــه کار بایــد بکننــد؟ بــرای آنهــا 

چــه فکــری کرده ایــم؟
او ادامــه داد: گفتنــد کارگــران در خانــه 
بنشــینند تــا زنجیــره شــیوع کرونــا قطــع 
شــود. آنهــا هــم در خانــه نشســتند. چــه 
ــل  ــه در فص ــاختمانی ک ــران س ــی از کارگ کس
حمایــت  شــدند  خانه نشــین  کارشــان  اوج 
ــتیم  ــته هس ــال کار شایس ــر دنب ــد؟ اگ می کن
ــم. ــد کنی ــری و رص ــوارد را پیگی ــن م ــد ای بای

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــال کارگ ــن فع ای
باقــی مانــده  کار شایســته در حــد شــعار 
اســت، گفــت: مــوارد مختلــف از دســتمزد 
ــت  ــا حمای ــه ت ــران گرفت ــات کارگ ــا رفاهی ت
ــد،  ــی تولی ــور کل ــا و به ط ــر و کارفرم از کارگ
زمینــه تحقــق کار شایســته را فراهــم مــی آورد.

وقتی کارگاه تعطیل و کارگر بیکار شد، می خواهند وام حمایتی بدهند؟ 

سید مجتبی حکیم
شهردار بابل

آگهی ابالغ
 تصمیم اداری مبنی بر عدم افراز

بدینوســیله بــه آقــای فیــروز عبدالرحیــم 
پــور بعنــوان مالــک مشــاعی ششــدانگ 
پــاک 2 فرعــی از 1098 فرعــی از 7 اصلــی 
)کــه در بعــداً در اجــرای بخشــنامه 23511 
بــه پــاک 8013 فرعــی از 7 اصلــی اصــاح 
ــع در  و اســتاندارد ســازی شــده اســت( واق
گــوگان بخــش 12 تبریــز ابــاغ مــی گــردد 
حســب تقاضــای احــدی از مالکیــن مشــاعی 
ــر افــراز ســهمی خویــش از پــاک  مبنــی ب
مذکــور، پــس از طــی مراحــل قانونــی برابــر 
 99/104/22/205 شــماره  اداری  تصمیــم 
ــی  ــتناد گواه ــه 1399/02/21 و باس مورخ
شــماره 1/99/251 مورخــه 1399/02/02 
آذرشــهر  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد 
تصمیــم بــه غیــر قابــل افــراز بــودن پــاک 
مذکــور اتخــاذ گردیــد. فلــذا باســتناد مــاده 
2 قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاعی، از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ 
محســوب اســت و فقــط یــک نوبــت در 
روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد، اعــام 
ــاغ  ــن آگهــی حکــم اب مــی دارد انتشــار ای
بــوده و ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ابــاغ 
قابــل اعتــراض در دادگســتری گــوگان مــی 

باشــد.
رئیس ثبت اسناد و امالک گوگان

 بابک داداشی
م الف: 52۷/552۱
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لوکوم پرتقالی

مواد الزم:
آب پرتقال                                             ۲ پیمانه
شکر                                          3 قاشق غذاخوری
نشاسته ذرت                                 ۲ قاشق غذاخوری
وانیل                                ۴/۱ قاشق چایخوری
کره                                 ۲5 گرم )اختیاری(
پودر نارگیل یا پودر قند               به مقدار الزم

 
طرز تهیه:

 ۱- ابتـــدا آب پرتقـــال را داخـــل قابلمـــه ای 
کوچـــک ریختـــه و آن را روی حـــرارت مایـــم 

ـــد. ـــرار دهی ق
ـــل را  ـــکر و وانی ـــته ذرت ، ش ۲- ســـپس نشاس
ـــال  ـــه آب پرتق ـــد و ب ـــه بریزی ـــل قابلم ـــز داخ نی
اضافـــه کنیـــد. مـــواد را روی حـــرارت مایـــم 
ــظ  ــه غلیـ ــی کـ ــا زمانـ ــد تـ ــم بزنیـ ــا هـ مرتبـ

ـــود. ش
3- بعـــد از آن کـــه مخلـــوط آب پرتقـــال 
ــید  ــر رسـ ــورد نظـ ــت مـ ــه غلظـ ــید و بـ جوشـ
)تقریبـــا ماننـــد فرنـــی(، آن را از روی حـــرارت 
برداریـــد و حـــدود ۲5 گـــرم کـــره بـــه مـــواد 

اضافـــه کنیـــد و هـــم بزنیـــد تـــا آب شـــود.
۴- قالـــب مـــورد نظـــر خـــود )ظـــرف 
ـــواد  ـــد و م ـــس کنی ـــرد خی ـــا آب س ـــس( را ب پیرک
ـــا  ـــواد را ب ـــد. م ـــل آن بریزی ـــده را داخ ـــاده ش آم
ـــه  ـــرف ب ـــطح ظ ـــام س ـــک در تم ـــتفاده از لیس اس

طـــور یکنواخـــت پخـــش کنیـــد.
ــاعت  ــا ۴ سـ ــدت 3 تـ ــه مـ ــب را بـ 5- قالـ
داخـــل یخچـــال قـــرار دهیـــد تـــا لوکـــوم 
ــرد.  ــودش را بگیـ ــود و خـ ــفت شـ ــی سـ پرتقالـ
ــه ای  ــت ژلـ ــوم بافـ ــان، لوکـ ــن زمـ ــد از ایـ بعـ

ــت. ــد داشـ خواهـ
ــل  ــوم داخـ ــواد لوکـ ــه مـ ــد از آن کـ 6- بعـ
ــال  ــد، آن را از یخچـ ــفت شـ ــا سـ ــب کامـ قالـ
ــه ای را از  ــوم ژلـ ــپس لوکـ ــد. سـ ــارج کنیـ خـ
قالـــب درآورده و بـــا دقـــت و حوصلـــه بـــا 
اســـتفاده از چاقـــو بـــه شـــکل دلخـــواه بـــرش 
ــورت  ــه صـ ــوم را بـ ــد لوکـ ــی توانیـ ــد. مـ بزنیـ
قالبـــی نیـــز از داخـــل قالـــب درآوریـــد، بـــدون 

ــد. ــرش بزنیـ ــه بـ آن کـ
۷- داخـــل ظرفـــی )پیـــش دســـتی( پـــودر 
ـــه  ـــی تک ـــای پرتقال ـــوم ه ـــد و لوک ـــل بریزی نارگی

شـــده را داخـــل آن بغلتانیـــد.
ـــورد نظـــر خـــود  ـــا را در ظـــرف م ۸- لوکـــوم ه

ـــد ـــوش جـــان کنی ســـرو و ن
 

نکات کلیدی
ــا  ــال، حتمـ ــتفاده از آب پرتقـ ــل از اسـ - قبـ
ـــال زالل و  ـــا آب پرتق ـــد ت ـــی رد کنی آن را از صاف

ـــید. ـــته باش ـــفاف داش ش
- حـــواس تـــان باشـــد کـــه آب پرتقـــال در 
ـــود. در  ـــی ش ـــخ م ـــوا زود تل ـــا و ه ـــاورت گرم مج
ـــرارت  ـــی روی ح ـــان کم ـــدت زم ـــه آن را م نتیج
ــدن  ــظ شـ ــض غلیـ ــه محـ ــد و بـ ــرار دهیـ قـ
ــد. ــعله ی گاز برداریـ ــوط، آن را از روی شـ مخلـ

ـــطح  ـــا س ـــی ب ـــوال قالب ـــوم معم ـــب لوک - قال
ـــی  ـــی م ـــا مربع ـــتطیل ی ـــکل مس ـــه ش ـــاف ب ص
باشـــد. بـــرای ایـــن کار مـــی توانیـــد از ســـینی 

کوچـــک لبـــه دار نیـــز اســـتفاده کنیـــد.
ـــه  ـــد ب ـــی توانی ـــال را م ـــای پرتق ـــوم ه - لوک
ــی بـــرش  ــا مربعـ ــره ای یـ ــوزی، دایـ ــکل لـ شـ
بزنیـــد. اســـتفاده از کاترهـــای بـــرش در شـــکل 
هـــای مختلـــف مـــی توانـــد بـــه شـــما بـــرای 
ـــان  ـــواه ت ـــکل دلخ ـــه ش ـــا ب ـــوم ه ـــرش زدن لوک ب

کمـــک کنـــد.
ـــی  ـــرای قالب ـــر ب ـــاده ی دیگ ـــک روش س - ی
ـــب:  ـــه قال ـــاز ب ـــدون نی ـــی ب درآوردن لوکـــوم پرتقال
ـــال، ۲  ـــوم پرتق ـــه لوک ـــدن مای ـــاده ش ـــد از آم بع
ـــد. داخـــل  ـــوان اســـتوانه ای انتخـــاب کنی ـــدد لی ع
ـــواد را داخـــل  ـــد و م ـــا را کمـــی خیـــس کنی آن ه
ـــرار  ـــا را داخـــل یخچـــال ق ـــد و آن ه ـــوان بریزی لی
دهیـــد. بعـــد از آن کـــه لوکـــوم هـــا داخـــل لیـــوان 
ســـفت شـــد، آن هـــا را بـــه راحتـــی از داخـــل 

ـــد. ـــرش بزنی ـــد و ب ـــارج کنی ـــوان خ لی
- بـــه جـــای نشاســـته ذرت مـــی توانیـــد از 

پـــودر نشاســـته گنـــدم اســـتفاده کنیـــد.
ـــی  ـــوم پرتقال ـــه لوک ـــره ب ـــردن ک ـــه ک - اضاف
اختیـــاری اســـت و مـــی توانیـــد آن را از مـــواد 

ـــد. ـــذف کنی ـــوم ح ـــه لوک اولی
ــه آب  ــای ۲ پیمانـ ــه جـ ــد بـ ــی توانیـ - مـ
پرتقـــال، از ۱ پیمانـــه آب پرتقـــال و ۱ پیمانـــه 
ــی  ــوم پرتقالـ ــردن لوکـ ــت کـ ــرای درسـ آب بـ

ــد. ــتفاده کنیـ اسـ
- بـــرای تزییـــن روی لوکـــوم پرتقالـــی، 
ــد از  ــی توانیـ ــل مـ ــودر نارگیـ ــر پـ ــاوه بـ عـ
ـــتفاده  ـــم اس ـــته ه ـــودر پس ـــا پ ـــد و ی ـــودر قن پ

کنیـــد.
- شـــما بـــه راحتـــی مـــی توانیـــد لوکـــوم 
ـــت  ـــی اس ـــد، کاف ـــت کنی ـــزدار درس ـــی مغ پرتقال
ـــز  ـــا مغ ـــته ی ـــز پس ـــوم مغ ـــه ی لوک ـــل مای داخ

بـــادام خـــرد شـــده بریزیـــد.
ـــای  ـــوه ه ـــا آب می ـــوم را ب ـــد لوک ـــی توانی - م
ـــد  ـــف، مانن ـــای مختل ـــم ه ـــر در طع ـــی دیگ طبیع
ـــد  ـــب چن ـــد و از ترکی ـــت کنی ـــار درس ـــوم ان لوک
طعـــم مختلـــف لوکـــوم در کنـــار هـــم لـــذت 

ـــد. ببری
ــو،  ــا چاقـ ــوم بـ ــرش دادن لوکـ ــرای بـ - بـ
ـــا  ـــد ت ـــس کنی ـــرد خی ـــا آب س ـــو را ب ـــی چاق کم
ـــو  ـــد و چاق ـــرش بخورن ـــر ب ـــت ت ـــا راح ـــوم ه لوک

بـــه آن هـــا نچســـبد.
منبع: ایران کوک

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد:
تسهیالت ۱۰ میلیون ریالی

 صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان
 این صندوق برای خرید سهام ETF یکم

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ایجــاد امــکان ســرمایه 
ــطه  ــدوق واس ــدوق در صن ــن صن ــد ای ــه من ــتگان عاق ــذاری بازنشس گ
گــری مالــی یکــم )ETF( بــا اســتفاده از تســهیات ۱۰ میلیــون ریالــی 

خبــر داد. 
بـه گـزارش ایسـنا، اکبـر افتخـاری بـا اعـام این خبـر گفـت: صندوق 
منـدی  بهـره  امـکان  کـردن  فراهـم  هـدف  بـا  کشـوری  بازنشسـتگی 
بازنشسـتگان گرامـی و عاقه منـد از ظرفیت های موجود در بازار سـرمایه 
در نظـر دارد تـا تسـهیات قـرض الحسـنه بـه مبلـغ ۱۰ میلیـون ریـال را 
بـرای خریـد سـهام ETF  مالـی یکـم در اختیـار ایـن عزیزان قـرار دهد.

افتخــاری تصریــح کــرد: بازنشســتگان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
در صــورت تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در صنــدوق ETF  مالــی یکــم 
مــی تواننــد بــا ثبــت نــام از طریــق ســامانه موجــود در ســایت صنــدوق 

بــه نشــانی  cspf.ir، از ایــن تســهیات، بهــره منــد شــوند.
ــن  ــتفاده از ای ــی اس ــوری متقاض ــتگان کش ــد: بازنشس ــادآور ش وی ی
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــا 3۰ اردیبهشــت ۹۹ ب ــد ت ــی توانن تســهیات م
ــماره  ــرکل، ش ــماره دفت ــامل ش ــود ش ــا درج مشــخصات خ ــدوق و ب صن

ــد. ــت کنن ــود را ثب ــماره حســاب صــادرات تقاضــای خ ــی و ش مل
افتخــاری بــا بیــان اینکــه تســهیاِت ۱۰ میلیــون ریالــی بــه صــورت 
ــن تســهیات،  ــتفاده از ای ــت: در صــورت اس ــرض الحســنه اســت، گف ق
ــوق بازنشســتگان  ــه از محــل حق ــه صــورت اقســاط ۱۲ ماه ــغ آن ب مبل

متقاضــی کســر خواهــد شــد.
ــون  ــف( تبصــره )۲( قان ــد )ال گفتنــی اســت، در اجــرای جــزء )۲( بن
ــن  ــران در ای ــأت وزی ــات هی ــور و مصوب ــال ۱3۹۹ کل کش ــه س بودج
زمینــه، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی به نمایندگــی از دولــت جمهــوری 
اســامی ایــران قصــد دارد باقی مانــده ســهام خــود در »بانک هــای 
ــرز و  ــای الب ــای بیمه  ه ــرکت ه ــران و ش ــادرات ای ــارت و ص ــت، تج مل
ــی  ــق پذیره نویس ــر از طری ــن ام ــه ای ــد ک ــذار کن ــن« را واگ ــی امی اتکای
معاملــه  قابــل  ســرمایه گذاری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  واحدهــای 

ــود. ــی ش ــام م ــم« انج ــی یک ــطه گری مال )ETF( »واس

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد؛
تملک بالغ بر 2۱ هزار متر مربع محوطه و ابنیه 

تاریخی آذربایجان شرقی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی آذربایجــان 
شــرقی از تملــک بالــغ بــر ۲۱ هــزار متــر مربــع محوطــه و ابنیــه تاریخــی 

آذربایجــان شــرقی طــی ســال ۹۸ و ۹۹ خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، احمــد حمــزه زاده ضمــن اعــام ایــن خبــر در جمــع 
ــده از  ــت تاریخــی، ســرمایه ارزشــمند برجــای مان ــت: باف ــگاران گف خبرن
گذشــته بــرای آینــدگان اســت کــه اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان طــی 
ســال های اخیــر در راســتای صیانــت و جلوگیــری از تعــدی بــه عرصــه و 
حریــم آن، بــا اجــرای اقدامــات و ضوابــط فنــی و حقوقــی، اقــدام بــه تملک 

بخــش عمــده ای از محوطه هــا و ابنیــه تاریخــی کــرده اســت.
او بـه محوطه هـا و ابنیه تاریخی اسـتان کـه در سـال ۹۸ و ۹۹ به تملک 
ایـن اداره کل در آمـده اسـت اشـاره کرد و گفـت: طی سـال ۹۸ و ۹۹ برای 
نخسـتین بـار بالـغ بر ۲۱ هـزار متر مربـع ابنیه، عرصـه و بافـت تاریخی در 
سـطح اسـتان از سـوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 

دارای ضوابـط، قوانیـن و مقررات مصوب و تملک شـده اسـت.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان 
ــه  ــه »مجموع ــوط ب ــی مرب ــن اراض ــده ای ــش عم ــه داد: بخ ــرقی ادام ش
تاریخــی ربــع رشــیدی« اســت کــه نزدیــک بــه ۱۸ هــزار متــر مربــع از 

ــد. ــکیل می ده ــده را تش ــک ش ــی تمل ــوع اراض مجم
او افــزود: بخــش دیگــری از مجمــوع اراضــی تملــک شــده به مســاحت 
بیــش از 3 هــزار متــر مربــع بــه »عمــارت اربابــی وینــق«، »خانــه پــدری 

اســتاد شــهریار« و »مجموعــه بــاغ کمــال« تعلــق دارد.
حمــزه زاده در خاتمــه اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اعتبــارات 
ــه  ــه محوط ــع در عرص ــاک واق ــده ام ــک باقیمان ــه، تمل ــص یافت تخصی
ــای  ــز برنامه ه ــل آن ج ــازی کام ــرای آزادس ــیدی ب ــع رش ــی رب تاریخ

مصــوب ایــن اداره کل در ســال ۹۹ اســت.

نحوه اعطای سنوات تحصیلی 
به دانشجویان مشمول سربازی اعالم شد 

رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا دربــاره نحــوه اعطــای ســنوات 
تحصیلــی بــه دانشــجویان مشــمول ســربازی توضیحاتــی داد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، سـردار تقـی مهـری رئیـس 
سـازمان وظیفـه عمومـی نیـروی انتظامـی اظهـار کـرد: با توجه به شـیوع 
بیمـاری کرونـا در سـطح کشـور و مواجهـه برخـی از دانشـجویان بـا ابهام 
در نحـوه ادامـه تحصیـل خـود و نگرانی هـای بـه وجود آمـده، برابـر قانون 
خدمـت وظیفـه عمومـی در طـول تحصیـل، علی رغـم سـنوات و مهلـت 
اولیـه تحصیلـی در نظـر گرفتـه شـده، در شـرایط خـاص دو تـرم سـنوات 
ارفاقـی نیـز تعریـف شـده کـه اختیار تصمیـم گیـری در این خصـوص به 

کمیسـیون مـوارد خـاص دانشـگاه ها واگـذار شـده اسـت.
وی افــزود: تمــام مشــموالن متقاضــی در صــورت عــدم اتمــام تحصیــل 
ــود را در  ــی خ ــنوات ارفاق ــت س ــد درخواس ــه می توانن ــنوات اولی در س
ابتــدای هــر تــرم بــه کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه ارائــه کننــد و در 
صــورت موافقــت دانشــگاه، بایــد بــه همــراه تأییدیــه دانشــگاه بــه یکــی 
ــل  ــل تحصی ــس+۱۰( مح ــی )پلی ــک انتظام ــات الکترونی ــر خدم از دفات
مراجعــه و درخواســت خــود را ثبــت کننــد تــا پــس از بررســی از ســوی 

وظیفــه عمومــی محــل تحصیــل، مجــوز الزم صــادر شــود.
رئیـس سـازمان وظیفـه عمومـی نیـروی انتظامـی بیـان کـرد: حداکثـر 
سـنوات اولیـه تحصیلـی بـرای مشـموالن در مقاطـع مختلـف از جملـه 
کاردانی 5/۲ سـال، کارشناسـی پیوسـته 5 سـال، کارشناسـی ناپیوسـته 3 
سـال، کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته 3 سـال، کارشناسـی ارشـد پیوسـته 6 
سـال، دکتری پزشـکی پیوسـته ۸ سـال و دکتری تخصصی 6 سال می باشد 
کـه دو تـرم سـنوات ارفاقـی در صورت نیـاز به این سـنوات اضافه می شـود.

ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد: متقاضیــان در صــورت 
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــق پای ــد از طری ــات بیشــتر می توانن ــه اطاع ــاز ب نی
ســازمان بــه نشــانی vazifeh.police.ir، ســامانه تلفــن گویــا بــه 
ــه  ــروش ب ــان س ــام رس ــازمان در پی ــال س ــا کان ــماره ۰۹6۴۸۰ و ی ش
ــوند. ــع ش ــه مطل ــار مربوط ــن اخب ــانی khabarsarbazi@ از آخری نش

وزارت  تندرســتی  و  ســامت  مدیــرکل 
ــه  ــم ک ــزام کردی ــت: ال ــرورش گف ــوزش و پ آم
از ورود دانش آمــوزان  تمــام مــدارس قبــل 
ضدعفونــی شــود و فاصلــه ۱.5 تــا ۲ متــر بیــن 

دانش آمــوزان رعایــت شــود. 
ــن بیگی  ــد محس ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
مدیــرکل ســامت و تندرســتی وزارت آمــوزش 
ــیما در  ــه س ــبکه س ــبکه ش ــرورش در ش و پ
ــه  خصــوص برنامه هــای ســامت ایــن وزارتخان
ــک ماهــه مــدارس، اظهــار  ــرای بازگشــایی ی ب
کــرد: پروتکلــی بــرای بازگشــایی مــدارس 
بــه صــورت مشــترک بیــن وزارتخانه هــای 
ــم شــده  ــرورش تنظی ــوزش و پ بهداشــت و آم
ــرورش اســتان ها  ــوزش و پ ــه ادارات کل آم و ب
ــرای اینکــه دانش آمــوزان  ــاغ شــده اســت ب اب
و خانواده هــا کمتریــن دغدغــه را بــرای حضــور 

در مدرســه داشــته باشــند.
ــی  ــتاد مل ــوز س ــه مج ــان اینک ــا بی وی ب
مدیریــت کرونــا بــرای بازگشــایی مــدارس 
ــرای رفــع اشــکال و حضــور اختیــاری  ــا ب صرف
حضــور  گفــت:  اســت،  دانش آمــوزان 
ــه شــکل اختیــاری  دانش آمــوزان در مدرســه ب
و داوطلبانــه و صرفــا بــرای رفــع اشــکال اســت 
و قــرار نیســت آمــوزش رســمی در ایــن مرحلــه 

ــود. ــام ش ــدارس انج در م
بــه  قریــب  کــرد:  اضافــه  محســن بیگی 
ــق  ــا را از طری ــوزان، آموزش ه ــاق دانش آم اتف
تلویزیونــی دریافــت  شــبکه های مجــازی و 
ــوزان  ــی دانش آم ــون برخ ــا چ ــد و منته کردن
ــا را  ــل آموزش ه ــورت کام ــه ص ــتند ب نتوانس
ــع  ــه رف ــد در مدرس ــد، می توانن ــت کنن دریاف
اشــکال کننــد و بــاز هــم تأکیــد می کنــم 
حضــور  بــرای  الزامــی  و  اجبــاری  هیــچ 

نیســت. دانش آمــوزان 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانش آموزانــی کــه 

ــاز  ــتند مج ــه ای هس ــای زمین دارای بیماری ه
بــه حضــور در مــدارس نیســتند، اظهــار کــرد: 
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــه مبت ــی ک ــش آموزان دان
ــد  ــا پیون ــی و تنفســی هســتند ی ــی، عروق قلب
ــاز  ــوان مج ــچ عن ــه هی ــد، ب ــام دادن ــو انج عض

ــه حضــور در مدرســه نیســتند. ب
وزارت  تندرســتی  و  ســامت  مدیــرکل 
ــور و  ــوه حض ــاره نح ــرورش درب ــوزش و پ آم
امکانــات مــورد نیــاز ســامت در مــدارس، 
ــؤولیت  ــی و مس ــتورالعمل، متول ــت: در دس گف
ــر مدرســه  ــن برنامه هــا، مدی اجرایــی شــدن ای

ــه  ــه ک ــورای مدرس ــر ش ــه تحــت نظ اســت ک
ــا و  ــن اولی ــران و انجم ــورای دبی ــکل ش متش
ــه  ــد البت ــزی می کن ــت، برنامه ری ــان اس مربی
ــم و برخــی  ــی کردی ــوارد را پیش بین برخــی م
ــا  ــه و مدرســه اســت ت ــاز منطق ــر اســاس نی ب

دغدغه هــا کمتــر شــود.
تمــام  کردیــم  الــزام  کــرد:  اضافــه  وی 
دانش آمــوزان  ورود  از  قبــل  مــدارس 
ــا  ــم ت ــک و نی ــه ی ــود و فاصل ــی ش ضدعفون
ــود و  ــت ش ــوزان رعای ــن دانش آم ــر بی دو مت
ــوزان متقاضــی  همچنیــن اگــر تعــداد دانش آم
ــوزان  ــده و دانش آم ــدی ش ــود، نوبت بن ــاد ب زی
ــد. کســی  ــدا کنن ــد شــیفت حضــور پی در چن
حــق نــدارد پروتــکل را زیــر پــا بگــذارد و 
ــن  ــد؛ همچنی ــزار کن ــرده برگ ــای فش کاس ه
تیــم نظارتــی آمــوزش و پــرورش و شــبکه 
بهداشــت و درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی بــر 

فعالیــت مــدارس نظــارت می کنــد.
محســن بیگی ادامــه داد: ســاعت رســمی 
مدرســه از ۷:3۰ تــا ۸ صبــح اســت و بــا توجــه 
بــه نیــاز دانش آمــوزان، هــر چنــد ســاعت 
ــور  ــه حض ــند در مدرس ــته باش ــاز داش ــه نی ک
می یابنــد امــا هــر شــیفت مدرســه، ۴ ســاعت 

اســت.

در  فضـای مجـازی سـراج  اسـتانی سـازمان  مرکـز  مسـئول 
آذربایجـان شـرقی از پایـان سـری اول دوره های آمـوزش مجازی 
سـازمان سـراج و شـروع سـری دوم این دوره ها خبر داد و گفت: 
ضمـن اعطـای گواهی بـه افـراد موفق در هـر دوره بـه پروژه های 

برتـر جایـزه تعلـق می گیرد. 
بـه گزارش تسـنیم، محسـن محمـدزاده ضمن اشـاره بـه اتمام 
سـری اول دوره های آموزش مجازی مرکز اسـتانی سـازمان فضای 
مجـازی سـراج در آذربایجان شـرقی، اظهار داشـت: ضمـن اعطای 
گواهـی پایـان دوره از سـوی معاونـت آمـوزش مرکـز اسـتان بـه 
شـرکت کننده هایـی کـه دوره ها را بـا موفقیت به پایان رسـانده اند، 
بـه پروژه هـای نهایـی برتـر در هـر دوره جایـزه تعلـق گرفتـه و از 
عاقه منـدان بـرای همکاری با سـازمان سـراج اسـتقبال می شـود.

در  سـراج  مجـازی  فضـای  سـازمان  اسـتانی  مرکـز  مسـئول 
آذربایجـان شـرقی بـا بیـان اینکـه دوره هـای آمـوزش مجـازی این 
سـازمان در اسـتان بـه صـورت کامـًا مجـازی و در بسـتر سـامانه 
آمـوزش مجـازی »سـفیر« کـه در نخسـتین گردهمایـی فعالیـن 
انقابی فضای مجازی اسـتان آذربایجان شـرقی در سـال ۹۷ موسوم 
بـه فصـل وصل از آن رونمایی شـد، برگزار خواهد شـد، عنـوان کرد: 

حـدود ۱۰۰ نفـر در سـری اول ایـن آموزش هـا شـرکت کردنـد کـه 
بـرآورد می شـود بـا توجـه بـه افزایش تعـداد دوره هـا در سـری دوم 
و تخصصی تـر شـدن عناویـن دوره هـا این تعـداد در مرحلـه دوم به 
حـدود ۴۰۰ نفـر افزایـش یابـد کـه در پایان بـه مهـارت آموزانی که 
بـا موفقیـت دوره را بـه پایـان برسـانند گواهی معتبر اعطا می شـود.

محمـدزاده ضمـن بیـان ایـن کـه برگـزاری ایـن دوره هـا بـه 
خاطـر ایـام کرونایـی شـتاب گرفته، افـزود: در ایـن دوره ها ضمن 
تـاش بـرای پـر کـردن اوقـات فراغـت افـرادی کـه بـه خاطـر 
محدودیت هـای کرونایـی در منـزل بـه سـر می برنـد، در اختیـار 
قـرار دادن آموزش هـای کاربـردی و درآمـدزا نیز مـورد توجه قرار 
گرفتـه و همچنیـن عـاوه بـر تعییـن نازل تریـن هزینه بـرای این 
دوره هـا، بـرای فعالیـن هیئتـی و مذهبی نیز تخفیف بیشـتری در 

نظـر گرفته شـده اسـت.
در  فضـای مجـازی سـراج  اسـتانی سـازمان  مرکـز  مسـئول 
آذربایجـان شـرقی در بیـان سـایر کارکردهـای آمـوزش مجـازی 
گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط بوجـود آمـده در پـی بیمـاری کرونا 
در دنیـا و نیـز اسـتان مـا، ضمن اسـتقبال از فراهم نمـودن امکان 
می خواهنـد  کـه  عزیزانـی  بـرای  مجـازی  دوره هـای  برگـزاری 

دوره هـای خـود را برگـزار کنند، در ایـن مدت چندین بـار از این 
سـامانه بـرای برگزاری جلسـات اداری برخـی از ادارات و نهادهای 

اسـتان اسـتفاده شـده است.
محمـدزاده دربـاره مزیت آموزش با سـامانه سـفیر بـه دوطرفه 
بـودن ایـن آموزش هـا اشـاره کـرد و افـزود: در این سـامانه ضمن 
برگـزاری دوره هـای آمـاده نظیـر آن چه کـه در سـری اول و دوم 
ایـن دوره هـا در نظـر گرفته شـده اسـت، از عزیـزان توانمندی که 
در زمینـه ای تخصـص دارنـد و عاقـه منـد به همکاری بـه عنوان 
مـدرس هسـتند نیـز اسـتقبال می شـود کـه می توانند در سـایت 

سـفیر بـرای همـکاری ثبت نـام به عمـل آورند.
از  وی خاطرنشـان کـرد: هـر مجموعـه ای کـه در هـر یـک 
سـرفصل های اعـام شـده سـازمان نیـاز بـه آمـوزش یـا اعـزام 
سـخنران مرتبـط داشـته باشـد می تواند درخواسـت خـود را ثبت 

نمـوده و از ایـن امـکان نیـز بهره منـد شـود.

از  شـرقی  آذربایجـان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اعطـای 5۸ مجـوز فعالیـت بـرای فعـاالن خانگـی فرهنـگ و هنر 
اسـتان طی سـال جاری خبر داد و گفت: این مجوزها در راسـتای 
سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگی، افزایش خوداشـتغالی و 
درآمدزایی توسـط هنرمندان در سـال گذشـته صادر شـده است. 
ــه  ــان این ک ــا بی ــور ب ــد محمدپ ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
۸65۰ میلیــون ریــال تســهیات وام قــرض الحســنه نیــز در ایــن 
خصــوص طــی ســال گذشــته تصویــب شــده اســت، اظهــار کــرد: 
از ایــن تعــداد، ۲6 طــرح شــامل مشــاغل خانگــی پشــتیبان و 3۲ 

طــرح مشــاغل خانگــی مســتقل اســت.

ــان  ــه متقاضی ــن تســهیات ب ــان این کــه مجــوز ای ــا بی وی ب
ــه،  ــتر، مراغ ــر، شبس ــز، اه ــتان های تبری ــته در شهرس ۲5 رش
ــده  ــا ش ــترود اعط ــکان و هش ــیر، مل ــب ش ــه، عج ــد، میان مرن
اســت، خاطرنشــان کــرد: طــی ســال های ۹۷ و ۹۸ در مجمــوع 
تعــداد ۲53 مجــوز پشــتیبان و مســتقل و ۲3 هــزار و 55۰ 
میلیــون ریــال تســهیات قــرض الحســنه بــرای فعــاالن خانگــی 

ــب شــده اســت. ــر اســتان تصوی ــگ و هن فرهن
ــب و کار  ــوع کس ــن ن ــام ای ــه انج ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن  ــرای شــاغان ای ــای بســیاری ب ــزل ســبب ایجــاد مزای در من
ــاد  ــه ایج ــب و کار ب ــوع کس ــن ن ــت: ای ــود، گف ــته ها می ش رش
تــوازن بیــن مســئولیت خانوادگــی زنــان و اشــتغال آنــان، حــذف 
هزینه هــای مربــوط بــه خریــد، رهــن و اجــاره کارگاه و ایــاب و 
ذهــاب، اســتفاده از نیــروی کار ســایر اعضــای خانواده و آشــنایان 

ــد. ــک می کن ــی و... کم ــای کار خانوادگ ــاد زمینه ه و ایج

افــزود:  اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
مجوزهــای فعالیــت مشــاغل خانگــی بخــش فرهنــگ و هنــر در 
ــه شــامل  ۹ رســته و در ۱3۴ رشــته شــغلی صــادر می شــود ک
ــوب )3۱ رشــته(، طراحــی )هشــت  پژوهشــگری، نشــریات مکت
ــته(،  ــد )۱۲رش ــاس و م ــواع لب ــت ان ــی و دوخ ــته(، طراح رش
ــزار و رســانه برخــط )۲۲رشــته(، هنرهــای نمایشــی )6  ــرم اف ن
ــی  ــای حجم ــته(، هنره ــه ای )3۲ رش ــای رایان ــته(، بازی ه رش

ــت. ــته( اس ــای شنیداری)۱۰رش ــته( و هنره )۱۲ رش
وی بـا اشـاره به این کـه دارابودن مـدرک تحصیلی یـا مهارتی 
مرتبـط، نمونـه کار قابـل قبـول، کارت پایـان خدمـت سـربازی 
بـرای آقایـان و ... از جملـه مـدارک مورد نیاز جهت کسـب مجوز 
در ایـن نـوع کسـب و کار اسـت، افـزود: هنرمنـدان حائز شـرایط 
بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر می تواننـد بـا ادارات فرهنـگ و 

ارشـاد اسـامی سراسـر اسـتان تمـاس حاصـل کنند.

معـاون آمـوزش متوسـطه وزیـر آمـوزش و 
پایـه  دانش آمـوزان  امتحانـات  گفـت:  پـرورش 
دوازدهـم بـه دلیـل نهایـی بـودن و شـرکت در 
کنکـور و دانش آمـوزان پایه نهم بـه دلیل وجود 

هدایـت تحصیلـی، حضـوری اسـت. 
بــه گــزارش فــارس، علیرضــا کمرئــی معــاون 
ــرورش در  ــر آمــوزش و پ آمــوزش متوســطه وزی
برنامــه زنــگ هفــت شــبکه آمــوزش، اظهــار کرد: 
بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی مدیریــت بیماری 
کرونــا از ســاعت ۸ شــنبه ۲۷ اردیبهشــت، 
ــه  ــا ب ــود ام ــایی می ش ــور بازگش ــدارس کش م
ــران و  ــان، مدی ــه معلم ــت ک ــوم اس ــن مفه ای
کارکنــان مــدارس در مدرســه حاضــر می شــوند 
ــع اشــکال در مدرســه  ــرای رف ــوزان، ب و دانش آم

ــد. ــور می یابن حض
وی بـا بیـان اینکـه حضـور دانش آمـوزان در 
نیـاز اسـت،  بـر حسـب  مدرسـه، داوطلبانـه و 
گفـت: در واقـع بیشـتر ایـن هدف گـذاری برای 
آن دسـته از دانش آموزانـی اسـت کـه بـه هـر 
و  غیرحضـوری  خدمـات  از  نتوانسـتند  دلیـل 
فضـای مجـازی بهره منـد شـوند و ایـن فرصـت 
بـرای آنهـا فراهـم شـده اسـت تـا بتواننـد در 
مدرسـه بـرای رفـع اشـکال و خدمات آموزشـی 

شـوند. بهره منـد 
کمرئـی بـا تأکید بـر اینکـه کیفیـت آموزش 
و اسـتمرار آن دغدغـه اصلـی نظـام آموزشـی و 
خانواده هاسـت، افـزود: تعطیـات طوالنی مدتی 
نظـام  اختـال در  باعـث  امسـال داشـتیم  کـه 

آموزشـی شـد و یـک وقـت طوالنـی در نظـام 
آموزشـی ایجـاد کـرد و طبیعـی اسـت کـه بـر 
کیفیـت نظـام آموزش تأثیـر بگـذارد و به همین 
دلیـل دغدغـه ما بازگشـت به مدرسـه بـود اما با 
توجـه بـه اینکـه بایـد مسـائل امنیت و سـامت 
دانش آمـوزان در اولویـت اسـت تـا زمانـی کـه 
مجـوز سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا صـادر نشـد، 

مـدارس بـرای رفـع اشـکال هـم دایر نشـد.
تلویزیونـی،  آموزش هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ادامـه داد: حـدود ۲ هـزار برنامـه در آمـوزش 
داشـتیم  درصـدی   ۹۷ پوشـش  بـا  تلویزیونـی 
امـا اینکه چقـدر دانش آمـوزان پـای برنامه های 
تلویزیـون بنشـینند، آمـاری نداریـم و در کنـار 
آن هـم، آمـوزش در فضـای مجـازی رایـج شـد 

و معلمـان، دانش آمـوزان خـود را تحت پوشـش 
قـرار دادنـد؛ در شـبکه شـاد هـم حضـور 65 
امـا  را شـاهد هسـتیم  درصـدی دانش آمـوزان 
داشـت  وجـود  نـگاه  ایـن  محـروم  مناطـق  در 
کـه ممکـن اسـت برخـی دانش آمـوزان از ایـن 
خدمـات اسـتفاده نکـرده باشـند اگرچـه بـرای 
آنهـا نیز جزوات آموزشـی و درس نامه را ارسـال 
کـرده بودیـم ولی این یـک ماه را ایجـاد کردیم 
تـا اگـر دانش آمـوزان احسـاس کردنـد کـه بـه 
آن  از  نداشـتند  دسترسـی  آموزشـی  امکانـات 

شـوند. بهره منـد 
معـاون آمـوزش متوسـطه وزیـر آمـوزش و 
پـرورش دربـاره برگـزاری امتحانات پایان سـال 
دانش آمـوزان گفـت: امتحانـات در پایه دوازدهم 

بـه صـورت نهایـی و حضـوری اسـت کـه از ۱۷ 
خـرداد آغاز شـده و تـا ۱6 تیر نیز ادامـه دارد و 
همچنیـن تـا دهم خـرداد می تواننـد از امکانات 
مـدارس بهره منـد شـوند و رفـع اشـکال کننـد 

چون سـال سرنوشـت سـازی اسـت.
وی اضافـه کـرد: در پایـه نهـم نیـز بـا توجه 
تحصیلـی  هدایـت  دانش آمـوزان  اینکـه  بـه 
دارنـد، امتحاناتشـان بـه صـورت حضـور خواهد 
بـود ضمـن اینکـه ایـن دسـته از دانـش آموزان 
ممکـن اسـت بخواهنـد در امتحانـات مدرسـه 
نمونـه دولتی شـرکت کننـد و معـدل در قبولی 

آنهـا 5۰ درصـد اثـر دارد.
کمرئــی تصریــح کــرد: امتحانــات پایه هــای 
ــورت  ــه ص ــم ب ــم و یازده ــتم، ده ــم، هش هفت
ــوابق  ــاس س ــر اس ــت و ب ــوری اس ــر حض غی
ــیابی در  ــوز و ارزش ــوزش دانش آم ــم از آم معل
طــول ســال، انجــام می شــود و مرجــع آن نیــز 

ــان کاس اســت. ــم هم معل
وی در خصــوص آموزش هــای تلویزیونــی 
ــوا  ــام محت ــطه اول تم ــه متوس ــت: در پای گف
ــام می رســد  ــه اتم ــان اردیبهشــت ب ــا پای ــا ت ت
و در متوســطه دوم در شــاخه نظــری ۱۸۲ 
ــام  ــت تم ــان اردیبهش ــا پای ــه ت ــوده ک درس ب
و  حرفــه ای  و  فنــی  درشــاخه  و  می شــود 
کاردانــش هــم آمــوزش دروس شایســتگی های 
غیــر فنــی، پایــه و دروس عمومــی ارائــه شــده 
ــن  ــی ای ــه دروس مهارت ــی در زمین ــت ول اس

ــود. ــم نب ــکان فراه ام

رعایت فاصله ۱.5 تا 2 متر بین دانش آموزان در کالس درس 

دوره دوم آموزش های مجازی سراج به 
زودی در آذربایجان شرقی آغاز می شود 

اعطای 58 مجوز فعالیت برای فعاالن 
خانگی فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی

امتحانات دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم حضوری است 
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۱2 مورد از بهترین ویتامین ها برای 
سوزاندن چربی و ساختن ماهیچه

مطمئـن شـوید ایـن ویتامین هـا و مـواد مغذی 
را می خوریـد! 

ــی وجــود  ــای طبیع ــذی و ویتامین ه ــواد مغ م
دارنــد کــه فقــط کافــی اســت آن هــا را بــه رژیــم 
ــم  ــا ه ــم. آنقدره ــه کنی ــان اضاف ــی خودم غذای
کار ســختی نیســت کــه عــاوه بــر لــذت از 
ــای  ــوزانیم و ماهیچه ه ــی بس ــوردن، چرب ــذا خ غ
قــدرت  و  بــرای زندگــی کــردن  را  خودمــان 

ــم. ــت کنی ــتر تقوی ــمانی بیش جس
کلسـیم: کلسـیم نـه تنهـا بـرای اسـتخوان ها و 
دندان هـای قـوی الزم اسـت، بلکـه بـرای انقبـاض 
ماهیچه هـا و سـوخت و سـاز انـرژی هـم ضـروری 
اسـت. تحقیقـات نشـان می دهـد کمبـود کلسـیم 
یعنـی  می شـود،  کلسـیترول  شـدن  آزاد  باعـث 
هورمونـی کـه باعث می شـود شـما بتوانیـد چربی 

را ذخیـره کنیـد!
دانــه  پنیر، بــادام،  کلســیم:  خــوب  منابــع 

ماســت ســاردین،  کنجــد، 
تبدیـل  در  مهمـی  نقـش  بیوتیـن  بیوتیـن: 
کربوهیدرات هـا، چربی هـا و پروتئین هـا بـه انـرژی 
دارد. همچنین به سـالم نگاه داشـتن مو و پوسـت 

می کنـد. کمـک 
ــی،  ــادام زمین ــره ب ــن: ک ــوب بیوتی ــع خ مناب

ــادام ــدق، ب ــرغ، فن ــم م ــر، زرده تخ ــو دو س ج
آهـن: آهـن بخشـی از هموگلوبیـن را تشـکیل 
می دهـد، رنگدانـه ای کـه اکسـیژن را از ریه هـا بـه 
عضـات منتقـل می کنـد. همچنیـن بـرای حفـظ 
سـطح باالی انرژی بسـیار ضروری اسـت و به تقویت 

سیسـتم ایمنـی بـدن کمـک می کنـد.
منابـع خـوب آهن: زردآلوی خشـک،  سـاردین، 

غات سـبوس دار، اسـفناج
قدرتمنـد  آنتی اکسـیدان  ایـن  ویتامیـن سـی: 
بـه سـوخت و سـاز بـدن و کربوهیدرات هـا کمـک 
می کنـد و بـدن را از اسـترس اکسـیداتیو ناشـی 
از ورزش محافظـت می کنـد. همچنیـن بـه بـدن 
از  و  کنـد  جـذب  را  آهـن  تـا  می کنـد  کمـک 

می کنـد. محافظـت  عفونت هـا 
ــبز،  ــل س ــی: فلف ــن س ــوب ویتامی ــع خ مناب

ــات ــی، مرکب ــم بروکل کل
سـلنیوم: ایـن مـاده معدنـی بـه منظـور تقویت 
و  سـرطان  بـا  مبـارزه  بـدن،  ایمنـی  سیسـتم 
جلوگیـری از بیماری هـای قلبـی ضـروری اسـت. 
همچنیـن می توانـد روحیـه شـما را حفـظ کند، از 
افسـردگی جلوگیری کند و از آسـیب رادیکال آزاد 

در تمرینـات وزنه بـرداری جلوگیـری کنـد.
تخمـه  تـازه،  ماهـی  سـلنیوم:  خـوب  منابـع 

برزیـل آجیـل  سـبوس دار،  نـان  آفتابگـردان، 
امـگا 3: دریافـت اسـیدهای چـرب امـگا3 در 
رژیـم غذایـی ما ضـروری اسـت، زیرا بدن قـادر به 
سـاختن آن نیسـت. افـرادی کـه ایـن چربی هـا را 
می خورنـد، جریـان خـوب بهتـر و قلب سـالم تری 
دارنـد. ایـن چربی همچنین گرسـنگی را سـرکوب 
می کنـد و بـه شـما در کاهش وزن کمـک می کند.

منابــع خــوب امــگا 3:روغــن بــذر کتــان، 
ماهــی، گــردو

کمـک  بـدن  بـه  ویتامیـن  ایـن  دی:  ویتامیـن 
می کنـد که کلسـیم و فسـفر را جذب کند. کلسـیم 
بـرای انقباضات ماهیچـه ای ضروری اسـت. در حالی 
قابـل  یعنـی شـکل   ،ATP کـه فسـفر در سـنتز

اسـتفاده انـرژی در بـدن، نقـش دارد.
روغنـی،  ماهـی  دی:  ویتامیـن  خـوب  منلبـع 
روغـن زیتـون، تخم مرغ، ماسـت، دانـه آفتابگردان

تشـکیل  در  ویتامیـن  ایـن   :B۱۲ ویتامیـن 
گلبول هـای قرمـز و تبدیـل مـواد غذایی بـه انرژی 
نقـش دارد. همچنـن تضمیـن می کنـد کـه مغـز و 
ماهیچه هـا بـا هـم ارتبـاط برقـرار کننـد، کـه بـر 
تأثیـر می گـذارد. ماهیچه هـا  و هماهنگـی  رشـد 

مـرغ،  تخـم   :B۱۲ ویتامیـن  خـوب  منابـع 
معدنـی مـواد  و  شـیر  گوشـت، 

فلـز مـس: بـه عنـوان سـومین مـاده معدنـی 
موجـود در بـدن، مـس بـه محافظـت از سیسـتم 
قلبـی و عروقی، عصبی و اسـکلتی کمـک می کند. 
بلنـد  بـرای  نیـاز  مـورد  تاندون هـای  همچنیـن 

می کنـد. تقویـت  را  وزنه هـا  کـردن 
منابـع خـوب مس: بـادام زمینـی، سـاردین در 

سـس گوجـه فرنگـی، دانـه آفتابگردان
منیزیـم: منیزیـم کـه در ماهیچه هـا، بافت های 
نـرم و مایعـات بـدن وجـود دارد، نقـش مهمـی در 
انقبـاض عضـات دارد و بـه تقویـت سـطح انـرژی 
شـما کمـک می کنـد. همچنین می تواند خسـتگی 

و گرفتگـی عضـات را کاهـش دهد.
منابـع خـوب منیزیـم: سـبزیجات بـرگ سـبز، 

سـیر، دانه هـا، آجیـل، سـبوس
ریبوفاویـن: ریبوفاویـن همچنیـن بـه عنـوان 
از  ریبوفاویـن  می شـود.  شـناخته   B۲ ویتامیـن
چربی هایـی  و  کربوهیدرات هـا  پروتئیـن،  تجزیـه 
کـه بـه انـرژی تبدیـل شـده انـد کمـک می کند و 
همچنیـن از آنتـی اکسـیدان ها در بدن پشـتیبانی 

می کنـد.
منابـع خـوب ریبوفاویـن:  ذرت، اسـفناج، تخم 

مـرغ، مرغ
فلـز روی: روی بـدن شـما را قـادر بـه تولیـد 
همچنیـن  مـی  کنـد.  عضله سـازی  تستسـترون 
باعـث بهبـودی عملکـرد ورزشـی شـما می شـود. 
ایـن فلـز همچنیـن بـاروری را افزایـش می دهـد 
و تعـداد سـلول های ضدعفونـت شـما را افزایـش 

می دهـد.
منابـع خـوب فلـز روی: گوشـت قرمـز، تخـم 

مـرغ، تخـم کـدو، پنیـر
منبع: ایرنا زندگی

ممنوعیت هند برای اعزام ورزشکاران
 به مسابقات بین المللی 

ـــرای  ـــه ای ب ـــچ برنام ـــا هی ـــرد آنه ـــام ک ـــد اع ـــی هن ـــس دوومیدان رئی
ـــد.  ـــرزی ندارن ـــابقات برون م ـــه مس ـــکاران ب ـــزام ورزش اع

بـــه گـــزارش فـــارس، فدراســـیون دوومیدانـــی هنـــد اعـــام کـــرد 
ـــچ  ـــه هی ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــر ش ـــه خاط ـــکارانش را ب ـــال ورزش امس
ــکاران  ــاس ورزشـ ــن اسـ ــد. برایـ ــزام نمی کنـ ــی اعـ ــت بین المللـ رقابـ
ـــرداد(  ـــت )۲۴ م ـــه از ۱۴ آگوس ـــاس ک ـــگ الم ـــابقات لی ـــدی در مس هن
آغـــاز می شـــود، شـــرکت نخواهنـــد کـــرد. نیـــراج چوپـــرا و شـــیوپال 
ــت  ــاس را از دسـ ــگ المـ ــد لیـ ــی هنـ ــکار المپیکـ ــینگ ۲ ورزشـ سـ

خواهنـــد داد.
رئیـــس فدراســـیون دوومیدانـــی هنـــد در ایـــن بـــاره گفـــت: 
ــه  ــل از ۲۰۲۱ بـ ــا قبـ ــکاران مان تـ ــزام ورزشـ ــه اعـ ــه ای بـ ــا عاقـ مـ
ــم.  ــدا کنیـ ــر پیـ ــده ای بهتـ ــا ایـ ــم تـ ــی نداریـ ــای بین المللـ رقابت هـ
ســـامتی ورزشـــکاران بـــرای مـــا اولویـــت دارد بنابرایـــن ورزشـــکاران 

مـــا در لیـــگ المـــاس شـــرکت نخواهنـــد کـــرد.
وی افـــزود: ورزشـــکارانی کـــه در کمـــپ ملـــی هســـتند، ترجیـــح 
می دهنـــد تـــا 3 مـــاه آینـــده در ایـــن کمـــپ بماننـــد. برنامـــه ایـــن 
اســـت آنهـــا از ۱۲ ســـپتامبر )۲۲ شـــهریور( در 5 رویـــداد کشـــوری 
شـــرکت کننـــد. ســـال آینـــده هـــم برنامـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه 
ورزشـــکاران در اروپـــا تمریـــن کننـــد البتـــه اگـــر شـــرایط اجـــازه 

دهـــد.

گزارش کالبد شکافی کوبی برایانت منتشر شد 

پزشـکی قانونـی آمریـکا گزارش کالبد شـکافی سـتاره بسـکتبال جهان 
را منتشـر کرد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، کوبـی برایانـت فـوق سـتاره 
بسـکتبال ایـاالت متحده آمریکا ۲6 ژانویه سـال ۲۰۲۰ میـادی به همراه 

دختـرش  و ۷ نفـر دیگـر بـر اثـر سـقوط بالگرد کشـته شـد.
پزشـکی قانونـی ایـاالت متحـده آمریـکا کـه نسـبت بـه حادثه سـقوط 
بالگـرد و فـوت ایـن بازیکـن مشـکوک شـده بـود، گـزارش نهایـی کالبـد 

شـکافی برایانـت را منتشـر کـرد.
در ایـن گـزارش دلیـل فـوت کوبـی برایانـت، سـوختگی  3۰ درصـد 
و خونریـزی شـدید مغـزی اعـام شـده اسـت. دختـر او نیـز بـه دلیـل 
شکسـتگی اندام هـای داخلـی و خـون ریزی فوت کـرده اسـت. دلیل فوت 
خلبـان ایـن بالگـرد کـه اظهار می شـد شـاید بـه دلیـل مصرف مشـروبات 
الکلـی باعـث ایـن حادثـه شـده شـده اسـت ضربـه شـدید بـه اندام هـای 
داخلـی، شکسـتگی و در نهایـت مـرگ به دلیل از دسـت دادن خـون زیاد 
عنـوان شـده اسـت. همچنیـن هیـچ الکلـی در بدن او یافت نشـده اسـت.

2+2 سهمیه ایران در فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا

براســاس رتبــه بنــدی لیــگ هــای معتبــر آســیایی در نوامبــر ۲۰۱۹ 
تغییــر در ســهمیه هــای ایــران بــرای فصــل بعــد لیــگ قهرمانــان آســیا 

بــه وجــود نخواهــد آمــد. 
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســتاد الدوحــه، کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا در ۲۹ نوامبــر ۲۰۱۹ بهتریــن هــای لیــگ هــای ایــن قــاره 

ــرد. ــاب ک را انتخ
ــرار  ــگاه نخســت ق ــاز در جای ــا ۱۰۰ امتی ــن ب ــدی چی ــن رده بن در ای

ــت و لیــگ ســتارگان قطــر هــم دوم شــد. گرف
لیــگ هــای ژاپــن، عربســتان و کــره جنوبــی هــم در رده هــای ســوم 
تــا پنجــم قــرار گرفتنــد. لیــگ برتــر ایــران هــم در جایــگاه ششــم جــای 

گرفــت.
در رده بنــدی ۱۱ مــارس ۲۰۲۰ تغییراتــی در ایــن لیــگ هــا بــه وجود 
آمــد تــا جاییکــه ژاپــن در جایــگاه نخســت قــرار گرفــت و عربســتان هــم 
ــه  ــر ب ــن و قط ــه چی ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد ای ــود ک ــه رده دوم صع ب

ترتیــب ســوم و چهــارم شــدند و ایــران هــم بــه رده پنجــم رســید.
ســایت اســتاد الدوحــه قطــر اعــام کــرد کــه ســهمیه بنــدی فصــل 
۲۰۲۱ لیــگ قهرمانــان آســیا براســاس رنگینــگ ۲۹ نوامبــر ۲۰۱۹ 
ــه وجــود  ــری ب ــران تغیی ــن ترتیــب در ســهمیه ای ــه ای ــود و ب خواهــد ب
نخواهــد آمــد و باتوجــه قــرار گرفتــن در رده ششــم همچنــان دو ســهمیه 

ــد را داشــت. ــر مســتقیم را خواه مســتقیم و دو ســهمیه غی
ــهر  ــا ش ــرایطی را داشــت ام ــن ش ــم چنی ــاری ه ــران در فصــل ج ای
ــی از خــود نشــان  خــودرو و اســتقال در پلــی آف عملکــرد بســیار خوب

ــد. ــدا کردن ــه گروهــی راه پی ــه مرحل ــد و ب دادن

پیشنهاد جدید AFC برای برگزاری 
لیگ قهرمانان با حفظ حق میزبانی 

ــال  ــیون فوتب ــد کنفدراس ــنهاد جدی ــتانی از پیش ــانه عربس ــک رس ی
ــر داد.  ــیا خب ــان آس ــگ قهرمان ــابقات لی ــرگیری مس ــرای ازس ــیا ب آس

بــه گــزارش فــارس، نشــریه »الریاضیــه« عربســتان امــروز در گزارشــی 
از پیشــنهاد جدیــد کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای پایــان دادن بــازی 

هــای لیــگ قهرمانــان آســیا ۲۰۲۰ خبــر داد.
ــای  ــازی ه ــل ب ــرای تکمی ــت: AFC ب ــعودی نوش ــانه س ــن رس ای
ــای  ــرای باشــگاه ه ــدی ب ــان آســیا امســال پیشــنهاد جدی لیــگ قهرمان
غــرب آســیا دارد. در پیشــنهاد جدیــد AFC ادامــه بــازی هــای مرحلــه 
ــت و  ــه روش رف ــل گذشــته ب ــان آســیا ۲۰۲۰ مث گروهــی لیــگ قهرمان
برگشــت و بــه میزبانــی تیــم هــا در خانــه خــود برگــزار  مــی شــود ولــی 
بــازی هــای حذفی)یــک هشــتم، یــک چهــارم و نیمــه نهایــی و فینــال( 
ــت کنــار  ــده از دور رقاب ــازی انجــام مــی شــود و بازن ــه صــورت تــک ب ب

بــرود و برنــده راهــی مرحلــه بعــد شــود.
پیــش از ایــن کنفدراســیون فوتبــال آســیا پیشــنهاد داده بــود بــازی 
ــه  ــل ب ــه مراح ــی و بقی ــه گروه ــیا در مرحل ــان آس ــگ قهرمان ــای لی ه
ــا  ــا ب ــود ام ــزار ش ــور برگ ــک کش ــز در ی ــازی و متمرک ــک ب ــورت ت ص
پیشــنهاد جدیــد AFC ایــن بــازی هــا بــه صــورت متمرکــز برگــزار نمی 
شــود بلکــه حــق میزبانــی بــرای تیــم هــا محفــوظ اســت ولــی در مراحــل 

حذفــی رقابــت هــا تــک بــازی خواهــد بــود.
ــا  ــا ب ــازی ه ــزاری ب ــورت برگ ــع آگاه از AFC در ص ــن منب همچنی
ــد  ــول جدی ــا فرم ــا ب ــازی ه ــر ب ــرد: اگ ــام ک ــد اع ــن پیشــنهاد جدی ای
AFC برگــزار شــود ایــن رقابــت هــا در اواخــر مــاه آگوســت)ابتدای مــاه 
ــی  ــا طبــق پیشــنهاد ســابق AFC یعن ــزار مــی شــود ام شــهریور( برگ
بــه صــورت متمرکــز برگــزار شــود بــازی هــا در ابتــدای مــاه آگوســت) 

اواســط مــاه مــرداد( برگــزار مــی شــود.

نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون فوتبــال بــه 
پرداخــت نشــدن پــاداش قهرمانــی تیــم ملــی 
فوتســال بانــوان در آســیا بــا وجــود گذشــت ۲ 
ســال، انتقــاد کــرد و خواســتار پرداخــت ایــن 

پــاداش  شــد. 
ــال  ــی فوتس ــم مل ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
ــال ۹۷  ــاه س ــت م ــران ۲۲ اردیبهش ــوان ای بان
بــرای دومیــن دوره پیاپــی قهرمــان آســیا 
ــه  ــد ک ــرر ش ــی مق ــن قهرمان ــی ای ــد. در پ ش
فدراســیون فوتبــال بــه اعضــای تیــم ملــی، ۲۲ 
ــا وجــود  ــا ب ــد ام ــاداش بده ــان پ ــون توم میلی
گذشــت دو ســال از قهرمانــی هنــوز ایــن پاداش 
ــان در  ــی ملی پوش ــت، حت ــده اس ــت نش پرداخ
ایــن مــدت بارهــا پیگیــر حــق خــود بودنــد کــه 
ــت. ــته اس ــال نداش ــه دنب ــه ای ب ــون نتیج تاکن

پرداخت ها همت رئیس فدراسیون 
را می طلبد

لیا صوفی زاده، نایب رئیس بانوان فدراسـیون 
فوتبـال در مـورد پیگیـری بـرای پرداخـت ایـن 
پـاداش گفـت: کمیتـه مالـی فدراسـیون پـس از 
مدت هـا پیگیـری کمیته بانـوان پـاداش تیم ملی 
فوتسـال را در اولویـت پرداخت قـرار داده و اظهار 
کـرده اسـت کـه اگـر وزارت ورزش در سـال های 
گذشـته اعتبـار فدراسـیون را پرداخـت می کـرد، 
ایـن پـاداش و پـاداش سـایر تیم هـای ملـی هـم 

پرداخـت می شـد.
پاداش هــا  افــزود:  مــورد  ایــن  در  او 
بافاصلــه بعــد از قهرمانــی تیــم ملــی بــا 
تــاش مــن در هیــات رئیســه فدراســیون 
ــه تنهایــی کافــی  مصــوب شــد امــا تصویــب ب
نیســت و اجــرای مصوبــات و پرداخت هــا همــت 

ــی را  ریاســت فدراســیون و رئیــس کمیتــه مال
می طلبیــد نــه فقــط مــن، چــون کمیتــه بانــوان 
بودجــه ی مســتقل نــدارد. اگــر بودجــه مســتقل 
مشــخص  را خودمــان  اولویت هــا  داشــتیم، 
ــوان  مــی کردیــم و قطعــا پــاداش قهرمانــی بان

از پراهمیت تریــن آنهــا بــود.

بین قهرمانی تیم مردان و زنان چه 
تفاوتی وجود دارد؟

دادن  قــرار  خطــاب  بــا  زاده  صوفــی 
مســئوالن فدراســیون فوتبــال گفــت: اگــر تیــم 
ــوان  ــم بان ــا مته ــد، تنه ــان نمی ش ــی قهرم مل
ــد امــا اکنــون کــه قهرمــان شــده بعــد از  بودن
ــا،  ــت پاداش ه ــرای پرداخ ــال ب ــت دو س گذش
دم از نداشــتن اعتبــار می زننــد. الزم اســت 
رئیــس مالــی بــا گزارشــی کــه بــرای پاداش هــا 
توســط کمیتــه بانــوان ارائــه شــده اســت، بــرای 

ــند. ــاره ای بیندیش ــت چ پرداخ
او در ادامــه افــزود: درســت اســت کــه بانوان 
ــه  ــی و ب ــم مل ــن تی ــه پیراه ــرام ب ــرای احت ب
اهتــزاز درآوردن پرچــم ایــران بــه میــدان مــی 
رونــد امــا آیــا مــردان هــم در برابــر مطالبــات 
ــه  ــوری ب ــد صب ــن ح ــا ای ــان ت  و پاداش هایش
ــی  ــن قهرمان ــی بی ــه فرق ــد؟ چ ــرج می دهن خ
ــه  ــود دارد ک ــوان وج ــردان و بان ــی م ــم مل تی

ــد؟ ــرار می گیرن ــت ق ــردان در اولوی م

وعده دیگر بس است
نایـب رئیـس بانـوان فدراسـیون فوتبـال بـا 
بیـان اینکـه دیگـر وعـده دادن بـس اسـت، بـه 
موضـوع حـق پخـش تلویزیونـی اشـاره کـرد و 
گفـت: ایـن پـاداش یـک دیـن اسـت کـه بایـد 
ادا شـود. ضمـن اینکـه ریشـه ایـن تاخیرهـا و 
مشـکات را بایـد بـه عـدم تعهـد بابـت حـق 

پخـش تلویزیونی مربوط دانسـت چـون اگر این 
منبـع مالی بـرای فوتبال مهیا می شـد و فوتبال 
مـا هـم مثل تمـام دنیا از حق پخـش تلویزیونی 
برخـوردار بود، امـکان بیمه ورزشـکاران، مربیان 
و پرداخـت حقـوق بـه بازیکنـان تیم هـای ملـی 
کـه عمرشـان را بـرای ورزش و افتخارآفرینـی 
انجـام  و  کننـد  مـی  کشورشـان صـرف  بـرای 

برنامه هـای دیگـر فراهـم می شـد.

معاون بانوان وزارت ورزش: امیدوارم 
پاداش ها به زودی پرداخت شوند

ــوان وزارت  ــاون بان ــادی زاد، مع ــن فره مهی
ــه ایســنا  ــورد ب ــن م ــان هــم در ای ورزش و جوان
ــال  ــال و فوتس ــت فوتب ــورد وضعی ــت: در م گف
زاده و مســئوالن  بــا خانــم صوفــی  بانــوان 
ــاه  ــن م ــرده ام. در بهم ــت ک ــیون صحب فدراس
ســال گذشــته ســه رده از تیم هــای ملــی فوتبــال 
و فوتســال در مســابقات کافــا دو قهرمانــی و یــک 
ــد کــه از آنهــا  ــه دســت آوردن ــی ب نایــب قهرمان
تشــکر می کنــم. جــام ملت هــای فوتســال آســیا 
هــم کــه قــرار بــود تیرمــاه ســال جــاری برگــزار 
شــود بــه دلیــل شــیوع کرونــا بــه تعویــق افتــاده 
امــا تمرینــات ملی پوشــان از طریــق فضــای 
ــود. در  ــری می ش ــا پیگی ــان آنه ــازی و مربی مج
ــیون  ــا مســئوالن فدراس ــز ب ــا نی ــورد پاداش ه م
ــت  ــان دریاف ــاب بازیکن ــماره حس ــت و ش صحب
شــده اســت کــه در اولیــن فرصــت پــاداش 
ــب  ــر ترتی ــه ه ــود. ب ــت  ش ــم پرداخ ــن تی ای
زمــان زیــادی گذشــته و هنــوز پــاداش دختــران 
قهرمــان پرداخــت نشــده، امیــدوارم زودتــر ایــن 
ــران  ــن دخت کار انجــام شــود و از شــرمندگی ای

ــم. ــرون بیایی ــر بی تاش گ

عـاوه بـر لیـگ نوزدهم، برگـزاری ادامه مسـابقات جام حذفی 
نیـز در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد و انتخـاب چهارمیـن سـهمیه 
آسـیایی فوتبـال ایـران کـه از دل این جـام بیرون می آیـد تبدیل 
بـه گـره ای جدیـد شـده اسـت؛ 5 تیـم پرسـپولیس، اسـتقال، 
سـپاهان، تراکتـور و نفـت مسجدسـلیمان داعیـه دار قهرمانـی در 

جـام حذفی هسـتند. 
به گزارش ایسـنا، شـاید تنها تیمی که به جز پرسـپولیس دلش 

بخواهد مسـابقات فوتبـال ایران ادامه پیدا کند نفت مسجدسـلیمان 
اسـت. تیمی که توانسـته با مهـدی تارتار به نیمه نهایـی جام حذفی 
برسـد و بـه هـر حـال شـانس ایـن را دارد کـه بـا قهرمانـی در جام 
شـگفتی ها، سـهمیه چهـارم ایران در لیـگ قهرمانان آسـیایی فصل 
بعـد را بگیـرد. کاری کـه خوزسـتانی ها بـا حـذف تیم هایـی چـون 
گل گهر سـیرجان، شهرخودرو و شاهین بوشـهر کردند و این فرصت 

را داشـتند تـا بـا انجام ۲ بازی دیگر آسـیایی شـوند.
مدعـی  تیم هـای  حضـور  و  نوزدهـم  لیـگ  فشـرده  برنامـه 
چـون پرسـپولیس، اسـتقال، سـپاهان و شـهرخودرو در آسـیا و 
هم چنیـن انتخابـی المپیـک )بازی هـای تیـم ملـی امیـد( باعـث 
شـد تـا بازی هـای جـام حذفـی بی برنامـه و متفـاوت از آن چـه 
در ابتـدای فصـل برنامـه ریـزی شـده بود، پیـش بـرود. جامی که 
هنـوز یـک بـازی از مرحلـه یـک چهـارم نهایـی آن باقـی مانـده 
اسـت و تنهـا 3 تیـم از ۴ تیـم برتـر آن مشـخص شـده اند. حضور 
3 بازیکـن از اسـتقال و سـپاهان در اردوی تیـم ملـی بزرگسـال 
باعـث شـد تا دیـدار یک چهـارم نهایی ۲ تیـم به تعویـق بیفتد و 
بـا افزایـش شـیوع ویروس کرونا، مشـخص نشـود چـه زمانی قرار 

اسـت ایـن دیـدار برگزار شـود.

بـا شکسـت شـهرداری  ایـن دیـدار، پرسـپولیس  از  بـه غیـر 
ماهشـهر، تراکتـور با بـرد برابر مـس کرمان و نفت مسجدسـلیمان 
بـا غلبـه بر شـاهین شـهرداری بوشـهر بـه نیمـه نهایی رسـیدند و 
منتظـر قرعه کشـی ایـن مرحلـه هسـتند. طبـق قوانیـن، سـهمیه 
چهـارم آسـیایی فوتبال ایـران نصیب قهرمان جام حذفی می شـود 
و حـاال بـا نامشـخص بـودن تکلیـف ادامـه برگـزاری بازی هـا، این 
سـهمیه نیـز تبدیل بـه جدیدتریـن گره فوتبال ایران شـده اسـت. 
سـهمیه ای کـه حـاال بـه جـز اسـتقال، تراکتـور و سـپاهان، نفت 
مسجدسـلیمان نیز داعی آن اسـت و عاقه زیادی به برگزار شـدن 

مسـابقات فوتبـال ایـران و بـه خصـوص جام حذفـی دارد.
در جدول لیگ برتر، پرسـپولیس با اختافی ۱۰ امتیازی نسـبت 
بـه تیـم دوم در صـدر قـرار دارد و کار سـختی برای گرفتن سـهمیه 
آسـیا نـدارد. ۴ تیـم تراکتـور، سـپاهان، اسـتقال و شـهرخودرو نیز 
بـرای ۲ سـهمیه دیگـر می جنگنـد تـا بتواننـد از طربـق لیـگ برتر 
آسـیایی شـوند. در ایـن بین شـانس شـهرخودرو نسـبت بـه 3 تیم 
دیگـر کم تـر اسـت زیرا سـپاهان، اسـتقال و تراکتور بـه همراه نفت 
مسجدسـلیمان در جـام حذفـی نیز حضـور دارند و شانسـی ۲ برابر 

نسـبت بـه نماینده مشـهد برای رسـیدن به سـهمیه آسـیا دارند.

طــرح کمیتــه فنــی فوتســال بــرای حضــور یکــی از دو تیــم 
ــی پســند و مــس ســونگون در جــام باشــگاه های فوتســال  گیت

جهــان نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارد.
بـه گـزارش مهـر، کمیتـه فنـی و توسـعه فوتسـال در یکـی از 
نشسـت هـای گذشـته خـود طرحـی را بـرای حمایـت از گیتـی 
پسـند و مـس سـونگون دو تیـم فینالیسـت لیـگ برتـر فوتسـال 
ایـن طـرح کـه هنـوز بـه تصویـب نرسـیده،  بررسـی کـرد. در 
پیشـنهاد شـده اسـت تیم قهرمـان لیگ راهـی جام باشـگاه های 
آسـیا و تیـم نایـب قهرمـان راهـی جام باشـگاه های جهان شـود.

طبــق اعــام حســین شــمس عضــو کمیتــه فنــی فوتســال، 
و  از خســتگی  پیشــنهاد جلوگیــری  ایــن  از دالیــل  یکــی 
ــه  ــی ب ــه فن ــتناد کمیت ــت. اس ــران اس ــده ای ــودگی نماین فرس

ــاد. ــس افت ــم م ــرای تی ــته ب ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس اتفاق
در ســال ۲۰۱۹ تایلنــد هــم میزبــان جــام باشــگاه هــای آســیا 
و هــم میزبــان جــام باشــگاه هــای جهــان بــود. مــس ســونگون 
ــران ابتــدا در جــام آســیا حاضــر شــد و  ــوان نماینــده ای ــه عن ب

ــه عنــوان  ــا ژاپــن در فینــال، ب ــل ناگوی ــا قبــول شکســت مقاب ب
نایــب قهرمانــی رســید.

ــا در  ــد ت ــد مان ــس در تایلن ــابقات م ــن مس ــام ای ــد از اتم بع
ــر  ــه خاط ــس ب ــد. )م ــرکت کن ــان ش ــای جه ــگاه ه ــام باش ج
قهرمانــی در آســیا در ســال ۲۰۱۸ ســهمیه جــام باشــگاه هــای 

ــود( ــرده ب ــان را کســب ک جه
ــه یــک  ــا از حضــور نزدیــک ب همیــن موضــوع باعــث شــد ت
ماهــه بازیکنــان مــس در تایلنــد و خســتگی ناشــی از ایــن ســفر 
طوالنــی بــه عنــوان یکــی از دالیــل ناکامــی نماینــده ایــران یــاد 
شــود و کمیتــه فنــی را بــه ایــن فکــر بیانــدازد کــه نمایندگانــش 
ــام  ــیا و ج ــای آس ــگاه ه ــام باش ــرکت دادن در ج ــرای ش را ب

باشــگاه هــای جهــان جــدا کنــد.
باتوجـه بـه نایـب قهرمانـی مـس در سـال ۲۰۱۹ در آسـیا و 
اینکـه دعـوت از تیـم هـای حاضـر در جـام باشـگاه های آسـیا بر 
عهـده میزبـان اسـت، هیـچ تضمینـی وجود نـدارد که کشـورمان 

بـرای سـال ۲۰۲۰ نماینـده ای در ایـن تورنمنـت داشـته باشـد.

موضـوع مهمتـر از ایـن، بحـث برگـزاری و یا عدم جام باشـگاه 
هـای جهـان اسـت. هنوز بـه صـورت رسـمی خبـری از برگزاری 
یـا عـدم برگـزاری این رقابت ها منتشـر نشـده اسـت و مشـخص 
نیسـت بـا وضعیتـی کـه کرونـا بـر کشـورهای مختلـف تحمیـل 

کـرده، امـکان برگـزاری جـام باشـگاه ها وجـود دارد یـا خیر.

اقدامــات ورزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه 
ــیوع  ــری و ش ــان فراگی ــک در زم ــی المپی مل
ــن  ــود ای ــول و می ش ــل قب ــا قاب ــروس کرون وی
ــای  ــی از ارگان ه ــی را یک ــازمان های ورزش س
ــوز  ــروس مرم ــن وی ــق در پیشــگیری از ای موف

قلمــداد کــرد. 
ابتدایــی  از روزهــای  ایرنــا،  بــه گــزارش 
ــم  ــتین عائ ــه نخس ــال ۱3۹۸ ک ــفندماه س اس
از شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران مشــاهده 
ــه  ــی ک ــذرد روزهای ــش از ۸۰ روز می گ ــد بی ش
به راحتــی در حــال ســپری شــدن نیســتند 
بلکــه زندگــی روزمــره تمــام اقشــار   جامعــه را 
تحــت تاثیــر قــرار داده و زمــان در ســایه تــرس و 
اضطــراب ایــن ویــروس به صــورت ُکنــد در حــال 
ــروس  ــن وی ــا شــیوع ای ســپری شــدن اســت. ب
اقدامــات گســترده ای بــرای کنتــرل آن در ســطح 
ملــی در دســتور کار قــرار گرفــت و ســتاد ملــی 
ــر نظــر شــخص رییــس  ــا زی پیشــگیری از کرون
جمهــوری تشــکیل و تمــام دســتورات آن بــرای 
جامعــه الزم االجــرا و مــود حمایــت تمامــی 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــا و ارگان ه نهاده
ویـروس  تاثیـر  کـه  بخش هایـی  از  یکـی 
کرونـا بـر فعالیـت آن به صـورت مشـهود بـود 
بخـش ورزش کشـور اسـت بخشـی کـه ازلحاظ 
فراگیـری ُکنشـگران )ورزشـکاران، مسـووالن و 
هـواداران( بیـش از هـر بخـش درگیـر بـود. بـا 

تشـکیل سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا، یکـی از 
شـد  صـادر  کـه  دسـتورالعمل هایی  مهم تریـن 
برگـزار رقابـت  بـدون حضور هـواداران بـود. این 
و رشـته های  فوتبـال  در  سـناریو چنـد هفتـه 
ورزشـی دیگـر اجـرا، امـا بـا هشـدار این سـتاد  
شـد؛  تعطیـل  نیـز  ورزشـی  رقابت هـای  تمـام 
تعطیلـی کـه تنهـا شـامل رقابت در رشـته های 
مختلـف ورزشـی نبـود بلکـه تمـام تمرینـات، 
اردوهای آماده سـازی، جلسـات مجمع سالیانه و 
بسـیاری از مجامـع انتخاباتـی فدراسـیون ها نیز 
تعطیـل شـدند، تعطیلی کـه به نشسـت خبری 
وزارت ورزش و کمیتـه ملـی المپیـک سـرایت 
کـرد و آنـان بیشـتر کنفرانس های خبـری خود 

برگـزار می کردنـد. آنایـن  به صـورت  را 
وزارت  زیرمجموعـه  فدراسـیون های  البتـه 
بـه  را  ورزشـکاران  گذشـته  روز  در ۷۰  ورزش 
حـال خـود رهـا نکردنـد بلکـه مربیـان و کادر 
فنـی بـا تنظیـم برنامه هـای سـبک تمرینـی و 
در  را  ورزشـکاران  خانـه  محیـط  در  قابل اجـرا 
شـرایط مسـابقه قـرار می دادنـد اقداماتـی کـه 
در ۲ بخـش رشـته های المپیکـی و پارالمپیکـی 
مـورد تحسـین قرار گرفت و فیلم منتشـر شـده 
از ایـن تمرینـات در برخـی از مواقع بـه الگویی 
بـرای دیگـر اقشـار جامعـه تبدیل شـد. انتشـار 
چنیـن فیلم هایـی موجـب شـد تـا شـهروندان 
نیـز بتواننـد بـا ایـن ترفنـد بـر یکنواختی هـای 

زندگـی در قرنطینـه خانگـی غلبـه کننـد.
همچنیـن با حمایـت وزارت ورزش و جوانان 
در ایـام کرونـا بخشـی از بودجـه جـاری ایـن 
وزارت خانـه بـه تامیـن اقـام بهداشـتی بـرای 
اقشـار مختلـف جامعـه و ورزشـکاران اختصاص 
یافـت. همچنیـن در ایـام کرونـا و بـا توجـه بـه 
نیـاز حتمـی جامعـه بـه تولید لـوازم بهداشـتی 
ورزشـی  فضاهـای  از  بسـیاری  پیشـگیری،  و 
تحـت نظـر ایـن وزارتخانه در اختیار سـتاد ملی 

مبـارزه بـا کرونـا قـرار گرفت.
زمینـه  در  ورزش  وزارت  اقدامـات  البتـه 
پیشـگیری از کرونـا تنهـا به این چند مـورد ختم 
نشـد بلکه پس از بیانات رهبر انقـاب در ضرورت 
ایجـاد یـک پویـش »همدلـی و کمـک مؤمنانـه 
و  فدراسـیون ها  ورزش،  وزارت  نیازمنـدان«  بـه 
ورزشـکاران در ایـن زمینـه پیش قـدم شـدند و 
اقدامـات آنان حتی با اسـتقبال اینسـتاگرام رهبر 

معظـم انقـاب قـرار گرفت. 
دوره هـای  وزارتخانـه  ایـن  در  همچنیـن 
آموزشـی آنایـن برای سـازمان های مـردم نهاد 
بـه منظـور مقابلـه با شـیوع کرونـا برگزار شـد. 
دوره هـای آموزشـی و کارگاه های توانمندسـازی 
سـمن ها  کـه از دهـه ۸۰ همـواره بـه صـورت 
حضـوری )فیزیکـی( برگـزار می شـد، بـا شـیوع 
بیمـاری کرونـا در سـال ۹۹ بـه صـورت آناین 
برگـزار شـد و ایـن رویـه قـرار اسـت تـا پایـان 

بیمـاری کرونا در وزارتخانه ادامه داشـته باشـد.
ــعود  ــه »مس ــه گفت ــا ب ــه بن ــد ک ــر چن ه
ایــن  جوانــان  و  ورزش  وزیــر  ســلطانی فر« 
گســترش  و  شــیوع  جریــان  در  وزارتخانــه 
ویــروس کرونــا بیــش از 6 هــزار میلیــارد 
تومــان خســارت دیــده اســت امــا وزارت ورزش 
ــگاه های  ــت از باش ــتای حمای ــان در راس و جوان
ــک  ــم ی ــت دوازده ــک دول ــا کم ــی ب خصوص
ــه  ــر گرفت ــاص را در نظ ــوق های خ ــری مش س
ــه  ــن وزارتخان ــتورالعمل ای ــاس دس اســت. براس
کارفرمایــان،  بیمــه  حــق  پرداخــت  بــرای 
تاپایــان  باشــگاه هــا  گاز  و  بــرق  پرداخــت 

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت ــت مهل اردیبهش
مجمـوع ایـن اقدامـات موجـب شـد تـا ایـن 
وزارتخانـه افـزون همدلی و همراهی با سـتاد ملی 
کرونـا در زمینـه پیشـگیری از ایـن ویـروس یکی 
از موفق تریـن سـازمان ها باشـد. ابتـای کمتـر از 
۱۰ ورزشـکار حرفـه ای به این ویروس را می شـود 
و  ورزش  وزارت  اقدامـات  مهـم  نتایـج  از  یکـی 
جوانـان و کمیته ملی المپیک در ۷۰ روز گذشـته 
قلمـداد کـرد. شـماری کـه در برابـر کشـورهای 

پیشـرفته ماننـد اسـپانیا و ایتالیا ناچیز اسـت.
ــا  ــد ت ــب ش ــات موج ــه اقدام ــن مجموع ای
»ایــرج حریرچــی« معــاون وزارت بهداشــت 
نشســت  در  اردیبهشــت ماه  نهــم  درمــان  و 
ــه،   ــا در محــل وزارتخان ــا کرون ــارزه ب ســتاد مب
ضمــن ابــراز رضایــت از عملکــرد وزارت ورزش 
ــد ۱۹  ــروس کووی ــا وی ــارزه ب ــان در مب و جوان
ــد. ــی کن ــه ورزش قدردان ــای جامع از تاش ه

وعده ی بی پایان!

گره چهارمین سهمیه آسیا؛ تکلیف جام حذفی چه می شود؟

تکلیف جام باشگاه های جهان چیست؟

بررسی طرح کمیته فنی برای قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر فوتسال

وزارت ورزش در صف قهرمانان مبارزه با کرونا
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اوقات شرعی شهر تهران

ــدازی ســامانه بیمــه  ــاه از راه ان ــا گذشــت دو م ب
ــه لیســت مشــموالن دریافــت  ــا و ارائ بیــکاری کرون
ــاه  ــاون، کار و رف ــکاری از ســوی وزارت تع ــه بی بیم
اجتماعــی تاکنــون، اعتبــاری در ایــن خصــوص 
منتظــر  بیــکار  کارگــران  و  نیافتــه  اختصــاص 

ــتند.  ــتمری هس ــت مس دریاف
ــا و  ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
تاثیــر آن بــر کســب و کارهــا در کشــور کــه موجــب 
ــکاری  ــع آن بی ــه تب ــا و ب ــی بنگاه ه ــی برخ تعطیل
بســیاری از نیروهــای کار شــد، دولــت اعــام کــرد که 

پنــج هــزار میلیــارد تومــان بــرای کمــک بــه صنــدوق 
بیمــه بیــکاری اختصــاص داده اســت و مقــرر شــد بــا 
واریــز آن به حســاب صنــدوق، مقــرری بیکارشــدگان 

مشــمول قانــون کار، واریــز شــود.
بــا ایــن مصوبــه دولــت، وزارت تعــاون،  کار و 
رفــاه ا جتماعــی در اواخــر اســفندماه ســال گذشــته 
bimebikari.  ســامانه بیمــه بیــکاری بــه نشــانی

mcls.gov.ir را طراحــی کــرد تــا کارگرانــی 
ــکار  ــد ۱۹ بی ــروس کووی ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــه ب ک
ــن  ــاه از ای ــه م ــدت س ــه م ــایی و ب ــده اند شناس ش

ــوند. ــد ش ــه بهره من بیم
مدیــرکل اشــتغال و بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون، 
ــو  ــت و گ ــنبه در گف ــی روز ش ــاه اجتماع کار و رف
ــاه  ــاون، کار و رف ــت: وزارت تع ــا اظهارداش ــا ایرن ب
ــت 5۹۹  ــاه لیس ــن م ــان فروردی ــا پای ــی ت اجتماع
هــزار و 33۱ نفــر از مشــموالن دریافــت بیمــه 
ــال  ــی ارس ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــکاری را ب بی

ــت. ــرده اس ک
اعــام  براســاس  گفــت:  بابایــی«  »مســعود 
ــار در  ــون اعتب ــا کن ــی ت ــن اجتماع ــووالن تامی مس
ــت  ــور پرداخ ــن منظ ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت نظ

ــت. ــده اس نش
ــتیم  ــار هس ــص اعتب ــر تخصی ــزود: منتظ وی اف
ــدوق  ــاب صن ــه حس ــغ ب ــه مبل ــض اینک ــه مح و ب
ــروع  ــا را ش ــود، پرداخت ه ــز ش ــکاری واری ــه بی بیم

می کنیــم.
براســاس ایــن گــزارش، مبنــای پرداخــت بیمــه 
بیــکاری تــا پایــان فروردیــن مــاه ۹۹ بــوده و تمدیــد 
ــر  ــز ب ــروه متمرک ــد کارگ ــه صاحدی ــه ب ــق بیم ح

شــرایط کرونایــی کشــور بســتگی دارد. 
همچنیــن مشــاغل پرخطــر تــا پایــان اردیبهشــت 
ــم  ــاغل ک ــد و مش ــت می کنن ــکاری دریاف ــه بی بیم
ــد  ــوری بای ــس جمه ــتور ریی ــه دس ــه ب ــر ک خط
فعالیــت خــود را آغــاز کننــد فعــا تصمیــم بــر ایــن 
ــا پایــان فروردیــن مــاه بیمــه بیــکاری  اســت کــه ت

ــد. دریافــت کنن

ــر ورزش و  ــه وزی ــه ای ب ــکی در نام ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
ــان اعــام کــرد: فعالیــت باشــگاه های ورزشــی انفــرادی و غیرگروهــی کــه  جوان
ــرای  ــتی ب ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــا رعای ــدارد ب ــادی ن ــردی زی ــاط ف ارتب

همــه شــهرها مجــاز اســت. 
ــا، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســعید نمکــی در ایــن نامــه  ــه گــزارش ایرن ب
بــه ســلطانی فــر نوشــت: پیــرو مصوبــه بنــد ۹ هجدهمیــن جلســه ســتاد ملــی 
مدیریــت بیمــاری کرونــا مــورخ ۱۴ اردیبهشــت ۹۹ فعالیــت باشــگاه های 
ــت  ــا رعای ــدارد ب ــادی ن ــردی زی ــاط ف ــه ارتب ــرادی و غیرگروهــی ک ورزشــی انف

ــت. ــاز اس ــا مج ــهر ه ــه ش ــرای کلی ــتی ب ــتورالعمل های بهداش دس
ــایت  ــه در س ــتورالعمل مربوط ــه دس ــت ک ــر اس ــه ذک ــه داد: الزم ب وی ادام
ــت. ــوم اس ــترس عم ــط و کار در دس ــامت محی ــز س ــت، مرک ــت بهداش معاون

بیکاران کرونا منتظر تخصیص اعتبار بیمه بیکاری

در نامه ای به وزیر ورزش؛

فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی و غیرگروهی مجاز است

ــا موادمخــدر  دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
اســتان زنجــان گفــت: برخــی از عطاری هــا اقــدام بــه 
توزیــع اقــام غیرمجــاز از جملــه قــرص و داروهــای 
ــتری  ــارت بیش ــد نظ ــه بای ــد ک ــدر می کنن موادمخ

بــر فعالیــت آنهــا وجــود داشــته باشــد. 
ــح روز  ــی صب ــه رضای ــنا، فاطم ــزارش ایس ــه گ ب
)۲۷ اردیبهشــت( در جلســه شــورای فرعــی مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر شهرســتان خــرم دره بــا اشــاره بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــای NE ب ــات گروه ه ــی جلس تعطیل
ــن  ــرف ای ــرد: ظ ــار ک ــا، اظه ــروس کرون ــیوع وی ش
هفتــه دســتورالعمل نحــوه برگــزاری جلســات ایــن 

ــد. ــد ش ــاغ خواه ــا اب ــه م ــرای ب ــا ب گروه ه
ــی  ــای خوب ــه فعالیت ه ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
بــا  مبــارزه  حــوزه  در  خــرم دره  شهرســتان  در 
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــه اس ــورت گرفت ــدر ص موادمخ
ــا  ــن فعالیت ه ــکاری ای ــل و هم ــا تعام ــم ب امیدواری

ــد. ــته باش ــداوم داش ت
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه طبــق پروتکل هــای 
ابــاغ شــده جمــع آوری معتــادان متجاهــر در ســطح 
اســتان صــورت گرفــت، یــادآور شــد: در حــال حاضــر 

در مراکــز اقامتــی پذیــرش جدیــد معتــاد نداریــم.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه آمــوزش یکــی از 
ــت،  ــدر اس ــا موادمخ ــارزه ب ــی مب ــای اصل راهکاره
بیــان کــرد: یکــی از اولویت هــای شــورای هماهنگــی 
مبــارزه بــا موادمخــدر زنجــان در ســال ۹۹ آمــوزش 
اســت کــه ایــن آمــوزش از طریــق فضــای مجــازی و 
تولیــد محتــوا منطبــق بــا فرهنــگ بومــی و محلــی 

هــر منطقــه مــد نظــر قــرار دارد.
ــی  ــوزه فرهنگ ــه ح ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب رضای
و پیشــگیری نبایــد بــه بهانــه کرونــا تعطیــل باشــد، 
و  رســانه ها  طریــق  از  اطاع رســانی  داد:  ادامــه 

ــداوم داشــته باشــد. ــد ت فضــای مجــازی بای
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه فصــل کاشــت 
و  اطاع رســانی  بایــد  کــرد:  عنــوان  شــاهدانه، 
ــاران  ــرای دهی ــه ب ــن زمین ــای الزم در ای آموزش ه
ــه  ــتان ب ــوع در اس ــن موض ــه ای ــرد ک ــورت گی ص

صــورت هفتگــی رصــد می شــود.
رضایــی خواســتار نظــارت بیشــتر بــر عطاری هــا 
ــا در  ــی از عطاری ه ــفانه برخ ــزود: متاس ــد و اف ش
ــع داروهــای موادمخــدر و قــرص فعــال  حــوزه توزی
ــه  ــور ب ــتان کل کش ــاغ دادس ــا اب ــه ب ــتند ک هس
ــی  ــوزه حت ــن ح ــادره در ای ــکام ص ــراهای اح دادس
ــر  ــن ام ــه ای ــه مصــادره شــود ک ــد منجــر ب می توان
ــگیری از  ــری در پیش ــیار موث ــش بس ــد نق می توان

ــد. ــته باش ــا داش ــت آن ه فعالی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از تهــران و 

ــت  ــتانی اس ــومین اس ــان س ــان رضوی، زنج خراس
ــق  ــر را طب ــادان متجاه ــع آوری معت ــه طــرح جم ک
کــرد:  بیــان  داده،  انجــام  اباغــی  پروتکل هــای 
نگــه داری از ایــن معتــادان نیــز طبــق پروتکل هــای 

بهداشــتی اجرایــی می شــود.
ایــن مســئول بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهره گیــری 
از ظرفیت هــای مذهبــی در مبــارزه بــا اعتیــاد، 
ــد نقــش بســیار  ــای بســیج می توانن ــزود: پایگاه ه اف

موثــری در ایــن زمینــه داشــته باشــند.
ــرم دره  ــدار خ ــز فرمان ــه نی ــن جلس ــه ای در ادام
ــا  ــه قرارگیــری همســایگی کشــورمان ب ــا اشــاره ب ب
افغانســتان و واقــع شــدن در مســیر ترانزیــت مــواد 
ــارزه را دو  ــر ســختی کار مب ــن ام مخــدر، گفــت: ای

ــدان کــرده اســت. چن
ــور  ــه کش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــت محم حج
مــا یکــی از کشــورهای پیشــرو در حــوزه مبــارزه بــا 
ــا  ــارزه ب ــور در راه مب ــزود: کش ــت، اف ــدر اس موادمخ
موادمخــدر شــهدای بســیاری را تقدیــم کــرده اســت.

ــارزه  ــه در مب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــن مســئول ب ای
بــا موادمخــدر صرفــاً یــک دســتگاه نمی توانــد 
ــرای  ــی ب ــی و همگان ــزم مل ــد ع ــد و بای ــق باش موف
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــته باش ــود داش ــا آن وج ــارزه ب مب
بــا توجــه بــه ســود هنگفــت ترانزیــت مــواد مخــدر 
بــرای قاچاقچیــان آن هــا در حــال حاضــر بــه قاچــاق 
ــد و  ــلحانه روی آورده ان ــورت مس ــه ص ــواد ب ــن م ای
ــز  ــراد بســیاری را نی ــد اف ــی حاضرن ــن راه حت در ای

ــد. ــی کنن قربان
محمــدی بــا بیــان این کــه خــرم دره معتــاد 

ــی  ــه داد: ط ــدارد، ادام ــواب ن ــن خ ــر کارت متجاه
روزهــای اخیــر ۲5 معتــاد متجاهــر در ســطح 
ــا  شهرســتان جمــع آوری شــد کــه ۱3 نفــر آن هــا ب
ــه مرکــز اســتان  رعایــت همــه ضوابــط بهداشــتی ب

ــدند. ــزام ش اع
ایــن مطلــب کــه  بیــان  بــا  ایــن مســئول 
مهاجرپذیرتریــن  از  یکــی  خــرم دره  شهرســتان 
ــش  ــد: بی ــادآور ش ــتان اســت، ی ــتان های اس شهرس
ــه در خــرم دره  ــی ک ــد کارگــران فصل از ۹۰ درص
مشــغول فعالیــت هســتند، جــزو مهاجــران به شــمار 

می رونــد.
ــد  ــرم دره واح ــه در خ ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاغ  ــم، ادامــه داد: بعــد از اب تولیــدی تعطیــل نداری
اعــام ســتاد مبــارزه بــا کرونــا، واحدهــای تولیــدی 
بهداشــتی  بــا رعایــت پروتکل هــای  شهرســتان 
شــروع بــه کار کــرده و اکثریــت ایــن واحدهــا 
حقــوق معــوق کارگــران خــود را پرداخــت کرده انــد.

فرمانــدار خــرم دره خواســتار اهتمــام بیشــتر 
ــای  ــش فض ــه افزای ــهر ب ــورای ش ــهرداری و ش ش
ســبز و فضاهــای ورزشــی در شهرســتان شــد و 
ــذاری  ــش تاثیرگ ــد نق ــا می توان ــت: ورزش قطع گف
در مبــارزه بــا آســیب های اجتماعــی داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 5۷۰۰ نفــر بیمه 
ورزشــی در شهرســتان وجــود دارد، خاطرنشــان 
ــه  ــز در حــد ب ــرد: ســرانه ورزشــی شهرســتان نی ک
مطلــوب بــوده و آناتومــی بســیاری از تیم هــای 
اســتان را ورزشــکاران شهرســتان خــرم دره تشــکیل 

می دهنــد.

ــل و  ــر نق ــات ب ــف مالی ــت از ردی ــته دول ــال گذش ــد س ــا، درآم ــق آماره طب
ــر  ــات  ب ــش مالی ــت از بخ ــد دول ــتر از کل درآم ــی بیش ــهام به تنهای ــال س انتق
ــه  ــن محــل در ســال ۱3۹۷ ب ــت از ای ــی دول ــد مالیات ــوده اســت. درآم ــروت ب ث
ــان  ــارد توم ــه 3۹۰۰ میلی ــال ۱3۹۸ ب ــه در س ــوده ک ــارد ب ــزان 653 میلی می

ــت.  ــیده اس رس
ــا، بــر اســاس آمارهــا در ســال ۱3۹۸، رقــم کل درآمدهــای  بــه گــزارش ایرن
دولــت از محــل مالیــات  ۱۴۱.۲ هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته آن بــه میــزان ۲۹.۲ درصــد رشــد کــرده اســت. کل درآمدهــای مالیاتــی 

در ســال ۱3۹۷ بــه میــزان ۱۰۹.۲ هــزار میلیــارد تومــان بــود.
ــامل  ــا، ش ــدار دولت ه ــای پای ــن درآمده ــی از اصلی تری ــوان یک ــات به عن مالی
دو نــوع مســتقیم و غیرمســتقیم )مالیــات بــر کاال و خدمــات( می شــود. مالیــات 
مســتقیم همــواره به عنــوان ســازوکاری بــرای تنظیــم و تخصیــص منابــع 
ــات  ــل، مالی ــود. در مقاب ــه می ش ــه کار گرفت ــه ب ــاد و جامع ــروت در اقتص و ث
ــه  ــت ک ــرای دولت هاس ــی آن ب ــرد درآمدزای ــر کارک ــتر از نظ ــتقیم بیش غیرمس
ــه ترکیــب درآمدهــای مالیاتــی  ــا ایــن توضیحــات نگاهــی ب ــد. ب اهمیــت می یاب

دولــت در ســال ۱3۹۸ و تغییــرات یک ســاله آن می اندازیــم.

رشد بیشتر مالیات غیرمستقیم نسبت به مستقیم
طبــق آمارهایــی کــه اخیــراً ســازمان امــور مالیاتــی کشــور منتشــر کــرده، از 
میــزان کل درآمدهــای مالیاتــی ۱۴۱.۲ هــزار میلیــارد تومانــی کــه طــی ســال 
۱3۹۸ جمــع آوری شــده اســت، ۸۲.۲ هــزار میلیــارد تومــان مالیــات مســتقیم و 
5۸.۹ هــزار میلیــارد تومــان آن مالیــات غیرمســتقیم بــوده اســت. بــه بیــان دیگر، 
ــال 5۸.۲  ــن س ــا در ای ــه کل مالیات ه ــتقیم ب ــای مس ــد مالیات ه ــبت درآم نس
درصــد بــوده و ۴۱.۷ درصــد دیگــر مربــوط بــه مالیــات کاالهــا و خدمــات بــوده 
ــرای مالیات هــای مســتقیم 5۹  اســت. ایــن ترکیــب درآمــدی در ســال ۱3۹۷ ب

ــوده اســت. ــرای مالیات هــای غیرمســتقیم ۴۱ درصــد ب درصــد و ب
بنابرایــن طــی ایــن یــک ســال ترکیــب اصلــی مالیاتــی بــه نفــع مالیات هــای 
ــتقیم در  ــای مس ــغ مالیات ه ــت. مبل ــرده اس ــر ک ــدودی تغیی ــتقیم تاح غیرمس
ــدی(  ــد ۲۷ درص ــان )رش ــارد توم ــزار میلی ــزان ۱۷.۷ ه ــه می ــال ۱3۹۸ ب س
افزایــش یافتــه و از 6۴.5 بــه ۸۲.۲ هــزار میلیــارد تومــان بالــغ شــده اســت. امــا 
ــارد  ــزار میلی ــال  ۱۴.3 ه ــک س ــن ی ــی غیرمســتقیم طــی ای ــای مالیات درآمده
تومــان )رشــد 3۲ درصــدی( افزایــش یافتــه و از ۴۴.6 بــه 5۸.۹ هــزار میلیــارد 
تومــان رســیده اســت. بنابرایــن مشــخص می شــود میــزان رشــد مالیــات 

ــوده اســت.   ــک ســال بیشــتر ب ــن ی ــات مســتقیم طــی ای غیرمســتقیم از مالی
ــذ  ــرای اخ ــاخت های الزم ب ــاد زیرس ــت ایج ــدی فرص ــوری درآم ــای ف نیازه
مالیــات مســتقیم را به گونــه ای ســلب می کنــد کــه ناگزیــر دولت هــا بــه ســمت 
ــی  ــه قول ــه ب ــد ک ــات می رون ــا و خدم ــات کااله ــیوه مالی ــد از ش ــب درآم کس

ــه منابــع اطاعاتــی و تکنیــک دارنــد. نقدترنــد و کمتــر نیــاز ب
ــع و  ــق، جام ــه دقی ــک برنام ــق ی ــه مطاب ــی ک ــتقیم در صورت ــات مس مالی

ــد،  ــده باش ــه کمک کنن ــاد جامع ــد اقتص ــرای رش ــد ب ــد، می توان ــد باش هدفمن
ولــی اگــر قــرار باشــد رشــد تعرفه هــای مالیاتــی تنهــا بــرای آن بخــش از جامعــه 
شــفاف، رســمی و مالیات دهنــده )ماننــد کارمنــدان بخــش خصوصــی و دولتــی( 
باشــد، نه تنهــا بــه ایــن رشــد کمکــی نمی کنــد، بلکــه برعکــس موجــب افزایــش 
ــش  ــای افزای ــن رو، الزم اســت به ج ــد شــد. از همی ــی خواه ــری و نارضایت نابراب
ــوع  ــد، رج ــی می گریزن ــور مالیات ــه از ت ــی ک ــه بخش های ــا ب ــول تعرفه ه نامعق
ــی  ــتفاده از تکنیک های ــن، اس ــر از ای ــش داد. مهم ت ــور را افزای ــتره ت ــرد و گس ک
ــای  ــه در بخش ه ــانی ک ــات از کس ــدی مالی ــذ تصاع ــا و اخ ــرای احص ــت ب اس
ــدام  ــن اق ــد. ای ــب می زنن ــه جی ــادی ب ــادآورده زی ــای ب ــد پول ه ــاد نامول اقتص
ــری  ــم نابراب ــد و ه ــت کن ــد هدای ــیرهای مول ــه مس ــع را ب ــم مناب ــد ه می توان
درآمــدی را کــه بیشــتر از همیــن مســیرها رشــد می کنــد، کاهــش دهــد. یکــی 
ــه  ــت ک ــراث اس ــر ارث و می ــات ب ــد مالی ــتقیم مفی ــای مس ــر از مالیات ه دیگ
امــکان جابه جایــی طبقاتــی در جامعــه را ســهل تر و رقابــت را عادالنه تــر 

می کنــد.
بنابرایــن همــه بخش هــای مالیــات مســتقیم از نظــر این گونــه کارکردهــا بــه 
یــک انــدازه اهمیــت ندارنــد. مالیــات مســتقیم ســه بخــش مالیــات بــر اشــخاص 
ــای  ــق آماره ــروت دارد. طب ــر ث ــات ب ــا و مالی ــر درآمده ــات ب ــی، مالی حقوق
ــارد  ــات اشــخاص حقوقــی ۴۲.5 هــزار میلی ــی کشــور مالی ســازمان امــور مالیات
ــی )۴.۱  ــی دولت ــخاص حقوق ــاب اش ــامل علی الحس ــود ش ــه خ ــوده ک ــان ب توم
ــان(،  ــارد توم ــزار میلی ــی )۹.۲ ه ــرکت های دولت ــرد ش ــارد(، عملک ــزار میلی ه

نهادهــا و بنیادهــای انقــاب اســامی ) ۱۲.5 میلیــارد تومــان(، اشــخاص حقوقــی 
ــه آســتان  ــات شــرکت های زیرمجموع ــارد( و مالی ــزار میلی ــی ) ۲5.۸ ه غیردولت

ــود. ــر می ش ــواردی دیگ ــان( و م ــارد توم ــدس )۴۲.6 میلی ق

کاهش مالیات شرکت های دولتی
در ارتبــاط بــا وضعیــت مالیات گیــری در ســال ۱3۹۸، بخــش مالیــات 
ــه دیگــر بخش هــا داشــته اســت.  اشــخاص حقوقــی کمتریــن رشــد را نســبت ب
مالیــات اشــخاص حقوقــی در ســال ۱3۹۷ رقمــی بــه مبلــغ ۴۱.6 هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده اســت و در ســال ۱3۹۸ کمتــر از ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان افزایــش 
ــخاص  ــاب اش ــات علی الحس ــش مالی ــم کاه ــی آن ه ــل اصل ــه دلی ــته ک داش
ــب 5۴ و  ــه ترتی ــه ب ــوده ک ــی ب ــرکت های دولت ــرد ش ــی و عملک ــی دولت حقوق
ــای  ــا و نهاده ــات بنیاده ــور مالی ــد. همین ط ــات داده ان ــر مالی ــد کمت ۲۲ درص
ــه اســت.  ــان کاهــش یافت ــارد توم ــه ۱۲.5 میلی ــه از ۱۹.5 ب انقــاب اســامی ک
ــا  ــی ب ــی غیردولت ــخاص حقوق ــات اش ــری ها را مالی ــن کس ــه ای ــل هم در مقاب
ــک  ــال ۱3۹۸ ی ــت. در س ــرده اس ــران ک ــی جب ــارد تومان ــش 5۰۰۰ میلی افزای
ردیــف مالیاتــی جدیــد در ایــن بخــش اضافــه شــده کــه مربــوط بــه شــرکت های 
زیرمجموعــه ســتاد اجرایــی و نیروهــای مســلح اســت. مجمــوع مالیــات ایــن دو 
بخــش هــم ۷۸۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت. بنابرایــن کل درآمدهــای مالیاتــی 
بخــش عمومــی غیردولتــی کــه بــا عنــوان نهادهــا و بنیادهــا شــناخته می شــوند، 

ــارد تومــان اســت. تنهــا ۷۹3 میلی

رشد 9۴ درصدی مالیات مشاغل
ــته  ــدی داش ــان عای ــارد توم ــزار میلی ــم 3۱.۲ ه ــا ه ــر درآمده ــات ب مالی
ــش  ــان بخ ــارد(، کارکن ــزار میلی ــی )۷.۲ ه ــان عموم ــوق کارکن ــامل حق ــه ش ک
ــتغات )۱.5  ــارد(، مس ــزار میلی ــاغل )۱۱.5 ه ــارد(، مش ــی )۸۰۰۰ میلی خصوص

ــود. ــارد( می ش ــزار میلی ــه )۲.۷ ه ــارد( و متفرق ــزار میلی ه
یکــی از بیشــترین رشــدهای مالیاتــی طــی یــک ســال مــورد بحــث در ایــن بخش 
صــورت گرفتــه اســت. در ســال ۱3۹۷ درآمــد مالیات هــای ایــن بخــش )مالیــات بــر 
ــاال بیشــتر مرهــون  ــن رشــد ب ــوده اســت. ای ــان ب ــارد توم ــد( ۱۹.۱ هــزار میلی درآم
ــوده کــه رشــد ۹۴ درصــدی داشــته اســت. همین طــور مالیــات  مالیــات مشــاغل ب
کارکنــان بخــش خصوصــی ۴۲.۸ درصــد رشــد کــرده اســت. رشــد مالیــات کارکنــان 

بخــش عمومــی هــم 35.۸ درصــد، امــا مســتغات منفــی ۲۱ درصــد بــوده اســت.

عایدی دو برابری مالیات بر ثروت
ــد  ــه درآم ــت ک ــروت اس ــر ث ــات ب ــتقیم مالی ــای مس ــوم مالیات ه ــش س بخ
دولــت در ایــن بخــش از بقیــه کمتــر و بــه میــزان ۸.3 هــزار میلیــارد تومــان بوده 
ــارد  ــدی 6۱6 میلی ــرار دارد، عای ــش ق ــن بخ ــه در ای ــر ارث ک ــات ب ــت. مالی اس

تومانــی داشــته اســت.
بــا اینکــه ایــن بخــش درآمدهایــی بســیار کمــی بــرای دولــت دارد، امــا رشــد 
ایــن بخــش طــی یــک ســال یــاد شــده بیــش از دو برابــر بــوده اســت. در ســال 
ــوده کــه  ۱3۹۷ درآمدهــای دولــت در ایــن بخــش 3.۷ هــزار میلیــارد تومــان ب
ــه دلیــل  ــه ۸.3 میلیــارد تومــان رســیده اســت. ایــن میــزان رشــد در اصــل ب ب
ردیــف نقــل و انتقــال ســهام بــه دســت آمــده کــه از 653 میلیــارد بــه 3.۹ هــزار 
میلیــارد تومــان رســیده اســت. بــه بیــان دیگــر، درآمــد ســال گذشــته دولــت از 
ردیــف مالیــات ســهام به تنهایــی بیشــتر از کل درآمــد دولــت از بخــش مالیــات  
بــر ثــروت بــوده اســت. احتمــاالً ایــن موضــوع یکــی از دالیــل رغبــت دولــت برای 
حمایــت از رشــد بــورس اســت کــه در ماه هــای پایانــی ســال گذشــته بــه ثمــر 
ــا ایــن حــال در همیــن دو مــاه گذشــته از ســال جــاری، رشــد  ــا ب نشســت. ام
شــاخص بــورس بســیار بیشــتر از کل ســال گذشــته بــوده کــه می توانــد درآمــد 

خوبــی نصیــب دولــت کنــد.
حــال در بخــش مالیــات بــر کاال و خدمــات یــا مالیــات غیرمســتقیم، فــروش 
ــزار  ــور ۱.۱ ه ــروج از کش ــوارض خ ــارد، ع ــزار میلی ــی 6.۹ ه ــای نفت فرآورده ه
میلیــارد، فــروش ســیگار ۷۸6 میلیــارد تومــان، نقــل و انتقــال اتومبیــل ۱.۴ هــزار 
ــزوده  ــان، ارزش اف ــارد توم ــودرو 53۴ میلی ــماره گذاری خ ــان و ش ــارد توم میلی
ــارد تومــان درآمــد  ــارد تومــان و مصــرف ســیگار ۱.۷ هــزار میلی 3۹ هــزار میلی

داشــته اســت.
ایــن بخــش هــم رشــد باالیــی نســبت بــه ســال ۱3۹۷ داشــته اســت. درآمــد 
دولــت در ایــن ســال از مالیــات کاال و خدمــات بــه میــزان ۴۴.6 هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده کــه در ســال گذشــته بــه 5۸.۹ رســیده اســت. ۱۰ هــزار میلیــارد 

تومــان از ایــن رشــد مربــوط بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده بــوده اســت.

مراکزی که نسخه مرگ می پیچند

رشد بازار بورس، چه مالیاتی نصیب دولت کرد؟


