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چرا از عرضه اولیه 
خبری نیست؟

وزیر علوم خبر داد:

 برنامه وزارت علوم برای 
بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷خرداد

وعده حضور در بورس
منتظر عرضه اولیه در بورس و فرابورس باشید

برنامه ریزی ها باید در جهت تکمیل و اتمام نیمسال تحصیلی باشد
دانشگاه ها برحسب شرایط خود اختیار برنامه ریزی را دارند

اولویت با تحصیالت تکمیلی است
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عضو هیئت تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق مجلس:

رئیس جمهور به جایگاه 
ستاد مبارزه با قاچاق بی اهمیت است

وزیر تعاون از پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان 
وجه نقد به سه میلیون خانوار خبر داد

آغاز فعالیت رستوران ها با پروتکل های 
بهداشتی پس از ماه مبارک رمضان

اختیارات رئیس در مجلس یازدهم 
کاهش می یابد 

فرصت اعتراض در شورای شهر
 تبریز را نمی دهند 

ســـرانجام پـــس از ســـه مـــاه کشـــمکش 
ـــداهلل  ـــداهلل عب ـــی و عب ـــرف غن ـــان اش ـــی می سیاس
ــت جمهوری،  ــات ریاسـ ــه انتخابـ ــر نتیجـ ــر سـ بـ

ــا کردنـــد.  ایـــن دو توافـــق سیاســـی امضـ
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـرانجام پـــس از ســـه 
مـــاه کشـــمکش سیاســـی میـــان اشـــرف غنـــی 
و عبـــداهلل عبـــداهلل بـــر ســـر نتیجـــه انتخابـــات 
ریاســـت جمهوری، ایـــن دو امـــروز یک شـــنبه 

توافـــق سیاســـی امضـــا کردنـــد. 
ایـــن توافـــق سیاســـی، پـــس از آن امضـــا 
ـــداهلل  ـــم عب ـــی و ه ـــرف غن ـــم اش ـــه ه ـــود ک می ش
عبـــداهلل در انتخابـــات جنجالـــی ســـال گذشـــته 
خـــودرا برنـــده اعـــام کردنـــد و مراســـم های 

تحلیـــف را به جـــا آوردنـــد. 
اشـــرف غنـــی امـــا از ســـوی کمیســـیون 
مســـتقل انتخابـــات برنـــده انتخابـــات اعـــام 
شـــد و عبـــداهلل عبـــداهلل خـــود، خـــودش را 

کـــرد. اعـــام  رییس جمهـــور 
غنـــی  اشـــرف  گزارش هـــا،  براســـاس 
عبـــداهلل  و  اســـت  رییس جمهـــور  هم چنـــان 
ـــی  ـــورای عال ـــوولیت »ش ـــم مس ـــداهلل ه ـــداهلل عب عب
مصالحـــه« را خواهـــد داشـــت و نیـــز در کابینـــه 

ــت.  ــد داشـ ــهم خواهـ ــد سـ ۵۰ درصـ
همچنیـــن رونـــد صلـــح را شـــورای عالـــی 
ـــأت  ـــرد و هی ـــد ک ـــری خواه ـــی رهب ـــه مل مصالح
ـــزارش  ـــاد گ ـــن نه ـــه ای ـــح ب ـــده صل ـــره کنن مذاک

ــد داد. خواهـ
ـــرال  ـــرای ژن ـــالی ب ـــی مارش ـــه نظام ـــای رتب اعط
و  رییس جمهـــور  فرمـــان  براســـاس  دوســـتم 
ـــورای  ـــت و ش ـــی دول ـــورای عال ـــت وی در ش عضوی
ــق  ــن توافـ ــر از ایـ ــی دیگـ ــی بخشـ ــت ملـ امنیـ

اســـت.
می گوینـــد  منابعـــی  حـــال،  همیـــن  در 
دادگســـتری،  کشـــور،  وزارت هـــای،  کـــه 

و  مهاجریـــن  امـــور  اجتماعـــی،  امـــور  و  کار 
اقتصـــاد،  نقـــل،  حملـــو  بازگشـــت کنندگان، 
کشـــاورزی آبیـــاری و دامـــداری، تحصیـــات 
عالـــی، امـــور مـــرزی و قبایـــل، صنعـــت و 
ـــات  ـــاوری اطاع ـــرات و فن ـــارت و  وزارت مخاب تج
ــنهاد  ــداهلل پیشـ ــه عبـ ــی بـ ــوی غنـ ــز از سـ نیـ

. ســـت ه ا شد
ـــات  ـــه اصاح ـــه ب ـــن توافق نام ـــی از ای در بخش
ـــز  ـــات نی ـــزاری انتخاب ـــت و برگ ـــاختار حکوم در س

ــت.  ــه شده اسـ پرداختـ
هیـــات  یـــک  توافق نامـــه  ایـــن  بربنیـــاد 
ــای  ــامل چهره هـ ــه شـ ــری کـ ــج نفـ ــی پنـ نظارتـ
ملـــی - سیاســـی خواهنـــد بـــود ایجـــاد خواهـــد 
ــرد. ــه را بگیـ ــض توافق نامـ ــو نقـ ــا جلـ ــد تـ شـ

»اشرف غنی« و »عبداهلل عبداهلل« 
توافق سیاسی را امضا کردند 

ــت:  ــس گفـ ــران مجلـ ــیون عمـ ــو کمیسـ عضـ
ـــت  ـــا و ممانع ـــتگاه قض ـــا ورود دس ـــبختانه ب خوش
ـــروش،  ـــد و ف ـــای خری ـــی ه از درج قیمـــت در آگه
ــر  ــد روز اخیـ ــودرو در چنـ ــکن و خـ ــازار مسـ بـ
ــرده  ــت کـ ــات و آرامـــش حرکـ ــمت ثبـ ــه سـ بـ
ــش  ــات فروکـ ــمگیری از تاطمـ ــزان چشـ و میـ

کـــرده اســـت. 
ـــور  ـــان پ ـــد کی ـــت، مجی ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــر از  ـــا تقدی ـــس، ب ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
ـــایت  ـــت س ـــده فعالی ـــه پرون ـــا ب ـــتگاه قض ورود دس
هـــای خریـــد و فـــروش اینترنتـــی، گفـــت: متأســـفانه 
ـــی  ـــه عامل ـــر ب ـــاه اخی ـــد م ـــا در چن ـــایت ه ـــن س ای
بـــرای تشـــدید و تاطـــم در بازارهـــای اقتصـــادی 

ـــده  ـــل ش ـــودرو تبدی ـــکن و خ ـــازار مس ـــژه ب ـــه وی ب
بودنـــد و ایـــن مســـئله موجـــب افزایـــش قیمـــت 

ـــود. ـــده ب ـــا ش ه
نماینـــده مـــردم دورود و ازنـــا در مجلـــس 
ـــایت  ـــش س ـــث نق ـــه داد: بح ـــامی ادام ـــورای اس ش
هـــای اینترنتـــی در تنـــش بازارهـــای اقتصـــادی 
ـــئله  ـــن مس ـــد، ای ـــرح ش ـــر مط ـــال اخی ـــد س در چن
ـــته  ـــال گذش ـــا س ـــتگاه قض ـــه دس ـــد ک ـــب ش موج
بـــه ایـــن مســـئله ورود کنـــد، در نهایـــت ســـایت 
ـــت در  ـــدم درج قیم ـــه ع ـــف ب ـــی مکل ـــای اینترنت ه
آگهـــی هـــای خریـــد و فـــروش شـــدند، پـــس از 
ـــودرو  ـــی همچـــون مســـکن و خ ـــدام بازارهای ـــن اق ای

بـــه ثبـــات و آرامـــش رســـید.
وی ادامـــه داد: امـــا متأســـفانه پـــس از مدتـــی 
ســـایت هـــای اینترنتـــی بـــار دیگـــر اقـــدام بـــه 
ـــئله  ـــن مس ـــد، ای ـــا کردن ـــی ه ـــت در آگه درج قیم
ـــدف  ـــای ه ـــا در بازاره ـــت ه ـــه قیم ـــد ک ـــب ش موج
ــر  ــار دیگـ ــبختانه بـ ــه خوشـ ــد کـ ــش یابـ افزایـ
ـــرده اســـت. ـــن مســـئله ورود ک ـــه ای دســـتگاه قضـــا ب

ـــه واضـــح و مبرهـــن  ـــور گفـــت: آنچـــه ک ـــان پ کی
اســـت، نقـــش و فعالیـــت دالالن در ســـایت هـــای 
ــود  ــل نبـ ــه دلیـ ــفانه بـ ــت، متأسـ ــی اسـ اینترنتـ

ـــا  ـــن ســـایت ه ـــدم ســـاختار درســـت، ای نظـــارت و ع
ـــده  ـــل ش ـــت دالالن تبدی ـــرای فعالی ـــزی ب ـــه مرک ب
ـــازمان  ـــی و س ـــورت گروه ـــه ص ـــراد ب ـــن اف ـــد، ای ان
ــرخ  ــر از نـ ــت باالتـ ــه درج قیمـ ــدام بـ ــه اقـ یافتـ
ـــش  ـــاز افزای ـــه س ـــئله زمین ـــن مس ـــرده و ای ـــازار ک ب

ـــود. ـــی ش ـــا م ـــت ه قیم

عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از 
مشکالت سایت های اینترنتی است

وی گفـــت: عـــدم ثبـــت و احـــراز هویـــت 
کاربـــران یکـــی از مشـــکات ســـایت هـــای 
اینترنتـــی اســـت، در شـــرایط کنونـــی مشـــخص 
ـــدام  ـــی اق ـــروه های ـــا گ ـــراد ی ـــه اف ـــه چ ـــت ک نیس
بـــه درج آگهـــی خریـــد و فـــروش مـــی کننـــد و 
ـــوزه  ـــن ح ـــت ای ـــرای مدیری ـــا را ب ـــئله فض ـــن مس ای

ســـخت کـــرده اســـت.
ـــه داد:  ـــس ادام ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
خوشـــبختانه بـــا ورود دســـتگاه قضـــا و ممانعـــت 
ـــروش،  ـــد و ف ـــای خری ـــی ه ـــت در آگه از درج قیم
بـــازار در چنـــد روز اخیـــر بـــه ســـمت ثبـــات و 
آرامـــش حرکـــت کـــرده و میـــزان چشـــمگیری از 

تاطمـــات فروکـــش کـــرده اســـت.

کیان پور مطرح کرد:

ثبات تدریجی بازار مسکن و خودرو
 با عدم درج قیمت در سایت های اینترنتی
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یازدهــم، گفــت: در  یــک منتخــب مجلــس 
مواقعــی کــه متوجــه تنگناهــای موجــود در کشــور 
می شــویم، تکلیــف ماالیطــاق کــردن بــه دولــت یــا 
ــا هــر نهــادی در کشــور خــارج  ــی ی دســتگاه قضای

ــت.  ــر اس از تدبی
ــب  ــی منتخ ــا زاکان ــا، علیرض ــزارش ایلن ــه گ ب
ــم  ــس یازده ــل مجل ــوص تعام ــم در خص ــردم ق م
ــی  ــز از تنش زای ــزوم پرهی ــن ل ــت و همچنی ــا دول ب
در شــرایط بحرانــی فعلــی، گفــت: مجلــس یازدهــم 
ــل  ــه تقاب ــذارد ن ــل می گ ــر تعام ــود را ب ــت خ اولوی
و توجــه اصلــی ایــن مجلــس هــم بــر مصالــح 
ــم در  ــر بخواهی ــت، اگ ــردم اس ــع م ــاب و مناف انق
ایــن مســیر حرکــت کنیــم، طبیعــی اســت کــه در 
ــور  ــه در کش ــی ک ــه تنگناهای ــع متوج ــی مواق برخ
ــف  ــرایط تکلی ــن ش ــویم و در ای ــود دارد، می ش وج
ماالیطــاق کــردن بــه دولــت یــا دســتگاه قضایــی یــا 

ــت. ــر اس ــارج از تدبی ــور خ ــادی در کش ــر نه ه
وی ادامــه داد: امــا مشــکات کنونــی کشــور فقط 
ــا نیســت، در بســیاری از  ــن تنگناه ــه ای معطــوف ب
ــه  ــت ک ــد اس ــم ب ــا تصمی ــی ی ــع بی تصمیم مواق
ــور  ــا بط ــذا م ــد، ل ــدر می ده ــور را ه ــع کش مناب
جــدی دنبــال ایــن هســتیم کــه آن کارآمــدی  کــه 
ــیم  ــته باش ــار اســت را داش ــورد انتظ ــت م از حکوم

کــه پاســخگوی مــردم باشــیم. در همیــن راســتا الزم 
ــوان  ــی بعن ــس و دســتگاه قضای ــت، مجل اســت دول

ــد. ــه کنن ــزاری را پیش ــت خدمتگ ارکان حکوم
ــن  ــت: در ایـ ــار داشـ ــه اظهـ ــی در ادامـ زاکانـ
ـــم  ـــر بدانی ـــم و اگ ـــرزی نداری ـــد و م ـــا ح ـــت م جه
ـــه  ـــم ب ـــی کنی ـــا بررس ـــارت ی ـــد نظ ـــی را بای در جای
ـــن کار را خواهیـــم کـــرد و اگـــر هـــم  فضـــل الهـــی ای
جایـــی ببینیـــم کـــه بـــرای کار دولـــت و کشـــور 
تنگناهایـــی وجـــود دارد، خـــب تصمیـــم منطقـــی 
خواهیـــم گرفـــت و بـــرای مـــردم عزیـــز هـــم توضیـــح 

ـــیاری  ـــم و هوش ـــت فهی ـــا مل ـــت م ـــم داد، مل خواهی
هســـتند کـــه اگـــر صادقانـــه بـــه آن هـــا توضیـــح 
داده شـــود و شـــفافیت وجـــود داشـــته باشـــد، در 
ـــام  ـــس و نظ ـــت و مجل ـــا دول ـــه ب ـــکاری ک اوج هم
ــد  ــا خواهنـ ــان راهگشـ ــد داشـــت، خودشـ خواهنـ

ـــد. ش
منتخــب مــردم قــم در پاســخ بــه ســوالی 
ــا  ــم ب ــس یازده ــه مجل ــال مواجه ــون احتم پیرام
مشــکات کشــور در حــوزه مبــادالت بانکــی و 
 CFT ــو و ــح پالرم ــوص لوای ــع درخص ــر موض تغیی

ــیری  ــیر مس ــن مس ــت: ای ــا، گف ــگار ایلن ــه خبرن ب
ــتر  ــرده و بیش ــدا ک ــعاری پی ــه ش ــه جنب ــت ک اس
تبدیــل بــه یــک مجــرای کاســبی و انحــراف افــکار 

ــت. ــده اس ــی ش عموم
بــه  را  کشــور  رویکــرد  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــه ظرفی ــا توجــه ب ــم ب ــدی معطــوف کنی توانمن
جمعیــت ۷۰۰ میلیونــی کــه در همســایگی مــا 
بــا  را  اعتبــارات  و  امکانــات  می تــوان  هســتند، 
ارزهــای دوجانبــه یــا مبــادالت دوجانبــه حــل کــرد، 
ایــن کار را چیــن، روســیه و کشــورهای مختلفــی از 
ــفانه در  ــا متاس ــد، ام ــروع کرده ان ــل ش ــال ها قب س
ــا  ــا دارد و آن یــک پ کشــور مــا مــرغ فقــط یــک پ
ــام  ــود انج ــک کار می ش ــزار و ی ــت، ه ــم دالر اس ه
داد امــا عــده ای عاقــه ندارنــد ایــن کارهــا را انجــام 

ــد. دهن
زاکانــی همچنیــن افــزود: ان شــاء اهلل کــه بــا هــم 
صحبــت کنیــم و بــه نتیجــه برســیم کــه ایــن کارهــا 
ــد و بهتــری  را انجــام دهیــم و حتــی راه هــای جدی
پیــدا کنیــم تــا در نتیجــه نــه دســت مــا زیــر ســنگ 
ــته های  ــویم خواس ــور ش ــه مجب ــرود ک ــگان ب بیگان
آنــان را انجــام دهیــم کــه خــاف مصالــح ملــی مــا 
ــرای کشــور وجــود داشــته  ــه مشــکات ب اســت و ن

باشــد.

زاکانی: 

اولویت مجلس یازدهم تعامل با دولت است

ــکا در  ــدام آمری ــس اق ــی مجل ــان والی ــیون اصولگرای ــو فراکس عض
فــروش ســاح و موشــک بــه عربســتان را ســناریویی شکســت خــورده 
خوانــد و گفــت: چنیــن اقداماتــی کوچکتریــن تاثیــری در اراده مــردم 

ــدارد.  ــه جبهــه ضــد آمریکایــی ن ــرای پیوســتن ب منطقــه ب
ــم  ــاره تصمی ــژاد درب ــی ن ــار کوچک ــت، جب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــن  ــه زمی ــوا ب ــک ه ــزار موش ــش از ه ــروش بی ــگ در ف ــرکت بوئین ش
ــه  ــت ک ــت آن اس ــت: واقعی ــعودی گف ــتان س ــه عربس ــتی ب و ضدکش
ــث شــده  ــه باع ــه خاورمیان ــا در منطق ــی ه ــزل آمریکای ــت متزل موقعی
آنهــا دســت بــه اقداماتــی همچــون فــروش ســاح و تجهیــز متحــدان 
ــظ  ــه حف ــود را در منطق ــور خ ــان حض ــد همچن ــا بتوانن ــود زده ت خ

ــد. کنن
ــادآوری  ــا ی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
ــرف  ــود ص ــا وج ــی ب ــه داد: آمریکای ــراق، ادام ــکا در ع ــت آمری موقعی
هزینــه هــای کان امــا نتوانســتند موقعیــت خــود را در عــراق تثبیــت 
کــرده و دولــت موردنظــر خودشــان را در ایــن کشــور مســتقر کننــد، 
ــرو و  ــا مشــکات جــدی روب ــم ب ــن در موضــوع یمــن ه ــر ای ــاوه ب ع
ــرای آمریکایــی  ــه عقــب نشــینی شــدند کــه تهدیــد جــدی ب ناچــار ب

هــا محســوب مــی شــود.
ــدس  ــغالگر ق ــم اش ــات رژی ــی ثب ــت ب ــه وضعی ــن ب وی همچنی

ــم  ــال رژی ــران در قب ــت ای ــزود: سیاس ــرد و اف ــاره ک ــه اش در منطق
ــامی  ــورای اس ــس ش ــر مجل ــی اخی ــه دو فوریت ــتی و مصوب صهیونیس
در رابطــه بــا رژیــم غاصــب اســرائیل، آمریکایــی هــا را بــه ایــن نتیجــه 
ــت  ــد داش ــی نخواه ــگاه باثبات ــه جای ــرائیل در منطق ــه اس ــانده ک رس
ــا سیســتم دفاعــی خــود را در کشــورهای  بنابرایــن در تــاش اســت ت

ــد. ــدان کنن ــود دو چن ــان خ ــم پیم ه
ــد ســاح هــای موشــکی از  ــدام عربســتان در خری ــژاد اق کوچکــی ن
آمریــکا را در راســتای تثبیــت موقعیــت داخلــی و منطقــه ای  حاکمیــت 

ایــن کشــور برشــمرد و تاکیــد کــرد: امــروز ملــت هــای منطقــه از جملــه 
ــه سیســتم  ــن اعتمــادی ب ــه آگاهــی رســیده بنابرای ــردم عربســتان ب م
شاهنشــاهی مســتقر در ایــن کشــور ندارنــد کــه همیــن موضــوع نگرانــی 
بــرای هیــات حاکمــه عربســتان بــه وجــود آورده اســت، از طرفی تشــدید 
ــه وجــود  اختافــات داخلــی شــاهزادگان عربســتان هــم مشــکاتی را ب
ــران ضعــف عمومــی در  ــرای جب ــن کشــور ب ــن مقامــات ای آورده بنابرای
حــوزه اجتماعــی ناچارنــد سیســتم دفاعــی خــود تقویــت کننــد بنابرایــن 
در ایــن زمینــه اقــدام بــه خریــد موشــک مــی کننــد کــه هــم در بحــث 

حفاظــت داخلــی و هــم تهاجمــی کاربــرد بیشــتری دارد.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــان والی ــیون اصولگرای ــو فراکس عض
اقدامــات آمریــکا در فــروش ســاح بــه کشــورهای منطقــه را تجربــه ای 
شکســت خــورده عنــوان کــرد و افــزود: ایــن اقدامــات اثــرات چندانــی 
ــه  ــه روز ب ــه روز ب ــارزان و کشــورهایی ک ــردم، مب ــه و اراده م در روحی
جبهــه مقاومــت و مبــارزه بــا آمریــکا افــزوده مــی شــوند نــدارد، تجربــه 
نشــان داده هــر چــه آمریکایــی هــا بیشــتر خودشــان و متحدان شــان 
را در منطقــه تجهیــز کننــد بیــن مــردم منطقــه منفورتــر مــی شــوند.

ــکا اعــام کــرد: شــرکت بوئینــگ بیــش از هــزار  ــاع آمری وزارت دف
ــارد  ــه ارزش بیــش از دو میلی ــن و ضدکشــتی ب ــه زمی ــوا ب موشــک ه

ــد فروخــت. ــه عربســتان ســعودی خواه دالر ب

کوچکی نژاد:

اقدام آمریکا در فروش موشک به عربستان سناریویی شکست خورده است

دارد  اعتقــاد  مجلــس  حقوقــی  و  قضایــی  کمیســیون  عضــو 
ــران  ــا ای ــط ب ــراد مرتب ــا و اف ــه نهاده ــکا علی ــد آمری ــای جدی تحریم ه

معنایــی نــدارد و صرفــا پروپاگانــدای رســانه ای اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدعلــی پورمختــار، در خصــوص 
ــران،  ــا ای ــط ب ــراد مرتب ــا و اف ــه نهاده ــکا علی ــد آمری ــای جدی تحریم ه
ــرآب شــدن دسیســه  ــه دلیــل نقــش ب گفــت: مســئوالن کاخ ســفید ب
هــای شوم شــان طــی چنــد ســال اخیــر از ســوی کشــورمان عصبانــی 

هســتند.
نماینـــده مـــردم بهـــار و کبودرآهنـــگ در مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آمریکایـــی هـــا در میـــان اذهـــان 
عمومـــی مـــردم منطقـــه بـــه عنـــوان کشـــوری شکســـت خـــورده 
ـــاد  ـــش را ایج ـــا داع ـــع آنه ـــرد: در واق ـــار ک ـــوند، اظه ـــی ش ـــوب م محس
ـــا  ـــند ام ـــته باش ـــی داش ـــلطه دائم ـــه س ـــر منطق ـــد ب ـــا بتوانن ـــد ت کردن
ـــری  ـــای تکفی ـــت ه ـــردن تروریس ـــن ب ـــا از بی ـــران ب ـــد ای ـــوری مانن کش

ایـــن نقشـــه را از بیـــن بـــرد.
وی در خصــوص اینکــه چــرا در لیســت تحریمــی جدیــدی آمریــکا 

ــک  ــدون ش ــه داد: ب ــود، ادام ــی ش ــده م ــی دی ــی و عراق ــامی ایران اس
ــی  ــور دائم ــرای حض ــرایطی ب ــاد ش ــدد ایج ــفید درص ــات کاخ س مقام
در عــراق بودنــد امــا کشــورمان بــا شــفاف ســازی نســبت بــه خیانــت 

ــاد شــده محقــق نشــد. ترامــپ علیــه مــردم ایــن کشــور، نقشــه ی
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم در ایــن زمینــه تصریــح کــرد: 

حتــی مــی تــوان یــادآور شــد پارلمــان ایــن کشــور قانونــی را مصــوب 
کــرد کــه بــر اســاس آن نظامیــان آمریکایــی بایــد از خــاک ایــن کشــور 

خــارج شــوند.
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــی و حقوق ـــیون قضای ـــو کمیس عض
ـــاهد  ـــروزه ش ـــرد ام ـــان ک ـــد اذع ـــن بای ـــن بی ـــرد: در ای ـــان ک خاطرنش
اجـــرای تحریـــم هـــا و تهدیدهـــای یکجانبـــه و ظالمانـــه ســـختی 
علیـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران هســـتیم از ایـــن ســـو صحبـــت 
از تحریـــم جدیـــد معنایـــی نـــدارد و صرفـــا پروپاگانـــدای رســـانه 

ای اســـت.
تحریــم جدیــد آمریــکا ۱۵ فــرد و ۵ نهــاد مرتبــط بــا ایــران را شــامل 
می شــود و واشــنگتن مدعــی شــده ایــن تحریم هــا مرتبــط بــا مبــارزه 

با تروریســم اســت.
ایــن تحریم هــا دقیقــا پــس از نامــه هشــت کشــور از جملــه روســیه 
ــه  تاثیــر  ــه ســازمان ملــل صــورت می گیــرد کــه طــی آن ب و چیــن ب
منفــی تحریم هــای ایــاالت متحــده بــر توانایــی ایــران بــرای مقابلــه بــا 

ویــروس »کوویــد۱۹« تاکیــد شــده اســت.

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس شــورای اســامی از تصویــب طــرح 
مقابلــه بــا اقدامــات خصمانــه رژیــم صهیونســیتی در 

جلســه امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، ســید حســین نقــوی 
ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی  حســینی 
بــه  اشــاره  مجلــس   بــا  خارجــی  سیاســت  و 
ــم  ــه رژی ــات خصمان ــا اقدام ــه ب بررســی طــرح مقابل
ــیون  ــن  کمیس ــروز ای ــه ام ــیتی در جلس صهیونس
ــوان  ــت: عن ــی گف ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
ــه رژیــم  ــا اقدامــات خصمان ــه ب ــه مقابل ایــن طــرح ب
صهیونیســتی علیــه صلــح و امنیــت تغییــر پیــدا کرد.

وی ادامــه داد: طبــق مصوبــه کمیســیون در مــاده 
ــف  ــور موظ ــتگاه های کش ــه دس ــرح، کلی ــن ط ۱ ای
ظرفیت هــای  همــه  از  اســتفاده  بــا  می شــوند 
منطقــه ای و بین المللــی بــا اقدامــات خصمانــه 
رژیــم صهیونیســتی مقابلــه کننــد بــه ویــژه مقابلــه 
ــه، تروریســتی، محاصــره  ــات جنــگ طلبان ــا اقدام ب
مــردم  کــردن  آواره  شهرک ســازی،  انســانی، 
فلســطین و اشــغال ســرزمین هــای کشــورها از 
ــون  ــر اجــرای قان جملــه جــوالن؛ در مــاده 2 نیــز ب
مصــوب مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر حمایت 
ــوان پایتخــت فلســطین  ــه عن ــدس ب ــی ق از پایتخت

ــد. ــد ش تاکی
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس تصریــح کــرد: در مــاده 3 بــر الــزام 
ــردم  ــه از م ــه جانب ــت هم ــر حمای ــی ب ــت مبن دول

مظلــوم فلســطین بــه ویــژه مــاده 8 قانــون حمایت از 
انقــاب اســامی مــردم فلســطین تاکیــد شــد؛ طبق 
ــه کمیســیون در مــاده 4 ایــن طــرح  صــدور  مصوب
هرگونــه مجــوز مشــارکت مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در نمایشــگاه هــا، 
ــت.در  ــوع اس ــا ممن ــی ه ــا و گردهمای ــش ه همای
مــاده ۵ نیــز هرگونــه فعالیــت ســکوهای نرم افــزاری 
ــور  ــایبری کش ــای س ــتی در جغرافی رژیم صهیونیس
ممنــوع اســت. همچنیــن ارائــه ســرویس بــه آنهــا و 
نیــز هرگونــه اســتفاده از محصــوالت ســخت افــزاری 
ــتی دارای  ــم صهیونیس ــه در رژی ــزاری ک ــرم اف و ن

شــعبه تولیــدی هســتند ممنــوع اســت.
نماینــده ورامیــن در مجلــس افــزود: طبــق 
ــکاری  ــه هم ــر گون ــرح ه ــن ط ــری از ای ــاده دیگ م

یــا جاسوســی بــه نفــع رژیــم صهیونیســتی در 
ــود.  ــد ب ــی االرض خواه ــاد ف ــه و فس ــم محارب حک
ــکاری،  ــه هم ــر گون ــری ه ــاده دیگ ــن در م همچنی
تعامــل و توافــق سیاســی بــا نهادهــا و افــراد رســمی 
رژیــم صهیونیســتی  بــه  وابســته  غیررســمی  و 
ممنــوع شــد. بــر اســاس مــاده دیگــری ورود کلیــه 
شــامل  اشــغالگر  رژیــم  تابــع  صهیونیســت های 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه جمهــوری اســامی 
ــاع  ــاده ای ســفر اتب ــن در م ــوع اســت. همچنی ممن
ــوع  ــغالی ممن ــطین اش ــرزمین فلس ــه س ــی ب ایران

شــد.
نقــوی حســینی عنــوان کــرد: طبــق مــاده دیگری 
ــا همــکاری وزارت خارجــه و  دادســتان کل کشــور ب
ــف  ــوری مکل ــی ریاســت جمه ــات حقوق ــر خدم دفت

اســت بــا بهره منــدی از ظرفیت هــای مراجــع و 
ــبت  ــی نس ــی و بین الملل ــی و خارج ــای داخل نهاده
ــان  ــایر قربانی ــطین و س ــردم فلس ــت از م ــه حمای ب
نســبت بــه طــرح شــکایت، محاکمــه و اجــرای احکام 
ــدام  ــغالگر اق ــم اش ــکار رژی ــران جنایت ــازات س مج
نمایــد. در مــاده ای نیــز وزارت خارجــه موظــف شــد 
ــه پرســی  ــر هم ــی ب ــوری اســامی مبن طــرح جمه
ملــی در ســرزمین فلســطین را کــه در ســازمان ملــل 

ــد. ــه ثبــت رســیده اســت را پیگیــری نمای ب
وی افــزود: در مــاده دیگــری دولت موظف شــد از 
ــردم  ــازمان های م ــا و س ــا، ملت ه ــت دولتی ه فعالی
نهــاد داخلــی و بیــن المللــی مبنــی بــر حمایــت از 
ــم  ــم رژی ــت و تحری ــدس و محکومی ــازی ق آزادس
ــدی  ــاده بع ــد و در م ــت کن ــدس حمای ــغالگر ق اش
ــا مشــارکت وزارت  پیشــنهاد شــد کــه کمیتــه ای ب
ســپاه،  اطاعــات  ســازمان  اطاعــات،  خارجــه، 
ــاع  ــور، دف ــتری، کش ــدس، وزارت دادگس ــروی ق نی
و دبیرخانــه کنفرانــس بیــن المللــی حمایــت از 
اســامی  شــورای  مجلــس  فلســطین  انتفاضــه 
ــگ  ــاده وزارت فرهن ــن م ــود و در آخری ــکیل ش تش
ــم  ــاخت فیل ــد از س ــف ش ــامی موظ ــاد اس و ارش
ــم  ــری رژی ــد بش ــات ض ــده جنای ــا کنن ــای افش ه

ــد. ــت کن ــتی حمای صهیونیس
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس  در پایــان اظهــار داشــت: کــه در 
ــب  ــه تصوی ــاده ب ــن طــرح در ۱۵ م ــن جلســه ای ای

کمیســیون رســید.

پورمختار:

تحریم های جدید واشنگتن علیه تهران صرفا پروپاگاندای رسانه ای است

تصویب طرح ضدصهیونیستی در کمیسیون امنیت ملی مجلس 

سخنگوی وزارت خارجه:
 آمریکا در روند مقابله با کرونا 

کارشکنی می کند 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان از 
ــد  ــم در رون ــکنی دائ ــل کارش ــکا به دلی ــت آمری دول
ــان  ــاط جه ــی نق ــا در اقص ــران کرون ــا بح ــه ب مقابل

ــرد.  ــاد ک انتق
ــوی  ــاس موس ــید عب ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ــز  ــات تفرقه انگی ــری از اقدام ــی توئیت ــران در پیام ای
ــای  ــه تاش ه ــکا علی ــت آمری ــکنی های دول و کارش
بین المللــی بــرای مهــار ویــروس کرونــا انتقــاد 

کــرد.
ــری  ــام توئیت ــن پی ــوی در ای ــاس موس ــید عب س
ــه وحــدت در  ــاز ب ــا وجــود نی خاطرنشــان کــرد: »ب
ــل  ــل در مقاب ــدن در عم ــد ش ــتگی و متح همبس
بــه  آمریــکا  کووید ــــ ۱۹،  همه گیــر  بیمــاری 
ــه  ــکنی ادام ــات و کارش ــم زدن توجه ــال، بره اخت

می دهــد.«
ــن  ــکای التی ــا آمری ــیا ت ــرب آس ــزود: از غ وی اف
ــازمان  ــا س ــل ت ــازمان مل ــت س ــورای امنی و از ش
جهانــی بهداشــت، آمریــکا باعــث تفرقــه و خشــونت 
ــاه می کنــد.« می شــود و نهادهــای چندجانبــه را تب

یک عضو فراکسیون امید مجلس:
مجلس دهم باید در روزهای پایانی 

به رسالت خود در رابطه با قیمت 
خودرو عمل کند

رئیــس فراکســیون پاســخگویی مجلــس شــورای 
ــودرو و  ــت خ ــش قیم ــرد: افزای ــد ک ــامی تاکی اس
کاالهــای اساســی کــه مــردم را در شــرایط ســختی 
ــد در  ــه بای ــت ک ــائلی اس ــه مس ــرار داده از جمل ق
ــس  ــی مجل ــات علن ــی در جلس ــای پایان ــن روزه ای
و کمیســیون های تخصصــی بــه آن پرداختــه شــود. 
دربــاره  بختیــار  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــت  ــش قیم ــه بحــث افزای ــس ب ضــرورت ورود مجل
خــودرو و کاالهــا، بیــان کــرد: مجلــس و تمــام 
ــه  ــر ب ــه آخ ــا لحظ ــد ت ــه دارن ــور وظیف ارکان کش
وظایــف قانونــی خــود عمــل کننــد. مجلــس نیــز از 
ــا روز هفتــم خــرداد  ایــن اصــل مســتثنا نبــوده و ت
ــه  ــی خــود عمــل کــرده و ب ــه وظایــف قانون ــد ب بای

ــد. ــه کن ــردم توج ــات م مطالب
ــه  ــس در ادام ــد مجل ــن عضــو فراکســیون امی ای
ــش  ــا و افزای ــت کااله ــش قیم ــرد: افزای ــار ک اظه
افســار گســیخته قیمــت خــودرو مــردم را بــه 
شــدت تحــت فشــار گذاشــته اســت و مــردم شــرایط 
ــه  ــن هفت ــه در ای ــم ک ــس ده ــد. مجل ســختی دارن
ــا چهارشــنبه جلســه دارد  ــی از روز دوشــنبه ت پایان

ــد. ــن مســئله ورود کن ــه ای ــد ب بای
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس 
بایــد  مجلــس  رئیســه  هیئــت  کــرد:  تصریــح 
ــی  ــد. لزوم ــرار ده ــت ق ــم را در اولوی دســتورات مه
نــدارد در ایــن روزهــای پایانــی طــرح تشــکیل 

ــرد. ــرار گی ــتور ق ــمالی در دس ــان ش اصفه
ــر اینکــه مجلــس  ــا تاکیــد ب ــان ب ــار در پای بختی
ــه  ــد ب ــود بای ــر خ ــی عم ــای پایان ــم در روزه ده
رســالت خــود عمــل کنــد، گفــت: افزایــش قیمــت 
خــودرو و کاالهــای اساســی کــه مــردم را در شــرایط 
ســختی قــرار داده و از ســوی دیگــر بحــث ســرمایه 
گــذاری در بــورس کــه بایــد از حفــظ حقــوق مــردم 
اطمینــان حاصــل شــود از جملــه مســائلی اســت که 
ــی  ــات علن ــی در جلس ــای پایان ــن روزه ــد در ای بای
بــه آن  مجلــس و کمیســیون هــای تخصصــی 

ــود. ــه ش پرداخت

ربیعی: 
دست روی دست نمی گذاریم و نفت 

خود را می فروشیم

ــادالت  ــه تب ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ســخنگوی دول
تجــاری ایــران و ونزوئــا بــه عنــوان دو کشــور 
مســتقل در دنیــا بــه کســی ارتبــاط نــدارد، گفــت: 
مــا دســت روی دســت نمــی گذاریــم و نفــت خــود 

ــیم.  ــی فروش را م
ــی ربیعــی« در حاشــیه  ــا،  »عل ــه گــزارش ایرن ب
و  مدیــران  هم افزایــی  و  هم اندیشــی  نشســت 
روابــط عمومی هــا در ســتاد مرکــزی  رییســان 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، اظهــار داشــت: ایــران و 
ونزئــوال دو کشــور و دولــت مســتقل هســتند. مــا بــه 
عــاوه همــه دنیــا بــا ونزوئــا نیــز مبــادالت تجــاری 

ــم. داری
ــی  ــایعه پراکن ــی ش ــه برخ ــت ب ــخنگوی دول س
هــا در هفتــه هــای اخیــر دربــاره تبــادالت تجــاری 
میــان تهــران و کاراکاس نیــز اشــاره کــرد و  افــزود: 
ایــران کاالهایــی بــه ونزوئــا مــی دهــد و اجناســی 
ــه کســی  ــا ب هــم مــی گیــرد، ایــن موضــوع در دنی

ــدارد. ارتبــاط ن
ــت  ــا دو دول ــا و ونزوئ ــرد: م ــح ک ــی تصری ربیع
مســتقل هســتیم و تبــادل کاالهــای مختلــف داریــم 
و دســت روی دســت نمــی گذاریــم و نفــت خــود را 

مــی فروشــیم.

امیر حاتمی:
مناسبات ایران و عراق می تواند به 

یک الگوی موفق همکاری تبدیل شود
همــه  مایلیــم  گفــت:  ایــران  دفــاع  وزیــر 
ــم و  ــراق بگذاری ــار ع ــود را در اختی ــای خ ظرفیت ه
می خواهیــم بــه شــرکای راهبــردی تبدیــل شــده و 
مناســباتمان را بــه یــک الگــوی موفــق از همــکاری 

ــم. ــل کنی تبدی
ــه گــزارش مهــر، امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی  ب
در  نیروهــای مســلح  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
مذاکــره ویدئویــی بــا »جمعــه عنــاد ســعدون 
ــراق  ــوری ع ــاع جمه ــر دف ــوری« وزی ــاب الجب خط
ــاع  ــر دف ــوان وزی ــه عن ــاب وی ب ــک انتص ــا تبری ب
جدیــد ایــن کشــور و بــا آرزوی موفقیــت بــرای وی 
در ایــن مســئولیت مهــم، اظهــار داشــت: نــگاه ایــران 
ــخ، فرهنــگ و مذهــب  ــه عــراق برخواســته از تاری ب

ــت. ــترک اس مش
ــر  ــت ب ــکیل دول ــندی از تش ــراز خرس ــا اب وی ب
اســاس خواســت و اجمــاع ملــی و در چارچــوب 
منافــع تمــام اقــوام و گروه هــا و مذاهــب در عــراق، 
ــا  ــد، ب ــتقل و قدرتمن ــه، مس ــراق یکپارچ ــزود: ع اف
ــی  ــوام و مذاهــب سیاســت اصول مشــارکت همــه اق
ــراق در انجــام  ــت ع ــم دول ــذا امیدواری ــا اســت؛ ل م
ــق  ــژه تحق ــود بوی ــی خ ــف ذات ــئولیت و وظای مس
خواســت ملــی، بهبــود شــرایط اقتصــادی و مبــارزه 

ــد. ــربلند باش ــق و س ــا موف ــاری کرون ــا بیم ب
ــرورت  ــر و ض ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف وزی
برقــراری  در  کشــور  دو  دفاعــی  همکاری هــای 
ــه  ــم هم ــت: مایلی ــه، گف ــت در منطق ــات و امنی ثب
ــم و  ــراق بگذاری ــار ع ــود را در اختی ــای خ ظرفیت ه
می خواهیــم بــه شــرکای راهبــردی تبدیــل شــده و 
مناســباتمان را بــه یــک الگــوی موفــق از همــکاری 

ــم. ــل کنی تبدی
ــراق  ــاع ع ــر دف ــن از وزی ــی همچنی ــر حاتم امی
جهــت انجــام دیــدار رســمی از جمهــوری اســامی 

ــه عمــل آورد. ــوت ب ــران دع ای
آرزوی  ضمــن  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
ــه  ــارزه و ریش ــراق در مب ــت ع ــرای دول ــت ب موفقی
کنــی بیمــاری کرونــا، عنــوان کــرد: تعــدادی کیــت 
تشــخیص کرونــا و ســایر ملزومــات مخصــوص کادر 
ــه از ســوی  ــوان هدی ــه عن ــاری ب ــن بیم ــی ای درمان
وزارت دفــاع تحویــل ســفارت کشــور عــراق در 

ــد. ــد ش ــران خواه ته

جمع بندی طرح اصالح قانون انتخابات 
به این دوره مجلس نمی رسد 

ــا  ــت: ب ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
توجــه بــه ابعــاد گســترده ایــرادات و ابهامــات 
طــرح اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
مجلــس و شــوراهای شــهر و روســتا، جمع بنــدی در 
ــن دوره مجلــس نمی رســد.  ــه ای ــن طــرح ب ــاره ای ب
ــده  ــی نماین ــداهلل عباس ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
مــردم رودســر در مجلــس شــورای اســامی، گفــت: 
طــرح اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای اســامی 
ــرادات شــورای  ــع ای ــه منظــور رف ــتا ب شــهر و روس
ــیدگی  ــورد رس ــوراها م ــیون  ش ــان در کمیس نگهب

قــرار می گیــرد.
ــی در  ــس از بررس ــرح پ ــن ط ــه داد: ای وی ادام
کمیســیون شــوراها در جلســه علنــی روز سه شــنبه 
ــرادات  ــع ای ــور رف ــه منظ ــاری مطــرح و ب ــه ج هفت

ــت. ــرار خواهــد گرف ــورد رســیدگی ق م
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس اظهار داشــت: 
ــات  ــرادات و ابهام ــترده ای ــاد گس ــه ابع ــه ب ــا توج ب
ــور در  ــرح مذک ــات، ط ــون انتخاب ــاح قان ــرح اص ط
ــد  ــب نخواه ــدی و تصوی ــس جمع بن ــن دوره مجل ای

شــد.
عباســی خاطرنشــان کــرد: از مجلــس آینــده 
ــی  ــیون تخصص ــه و کمیس ــأت رئیس ــوزه هی در ح
مربوطــه انتظــار مــی رود تــا نشســت های تخصصــی 
الزم را           بــرای رفــع ایــرادات قانــون انتخابــات برگــزار 
ــن  ــود ای ــرادات موج ــع ای ــی جام ــد و در طرح کنن
قانــون رفــع شــود تــا مــا شــاهد تصمیمــات در زمان 

ــس نباشــیم. ــان دوره مجل کــم و آن هــم در پای
ــاره  ــود در ب ــکات موج ــی از مش ــزود: یک وی اف
کاندیداهــا  تحصیلــی  مــدرک  بحــث  انتخابــات 
ــورد  ــفانه مــا در م ــه متأس ــت ک و منتخبیــن اس
ــی  ــن موضــوع را           داشــتیم و یک ــرش ای منتخــب تف
ــان دارای  ــز مدارکش ــن نی ــر از منتخبی ــر دیگ دو نف
ابهاماتــی اســت کــه منتظــر پاســخ حــوزه علمیــه و 

ــتیم. ــوم هس وزارت عل
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس اظهار داشــت: 
البتــه در ایــن بــاره وزارت کشــور نیــز کوتاهی هایــی 
داشــته اســت کــه اســتعامات دقیقــی را           در مــورد 

مــدارک تحصیلــی داوطلبیــن نداشــته اســت.
ــع  ــر مراج ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــی خاطرنش عباس
چهارگانــه بــرای اخــذ اســتعامات بهتــر اســت 
ــم  ــوال ه ــت اح ــه و ثب ــوزه علمی ــوم، ح وزارت عل
اضافــه شــوند کــه مــا در زمینــه مــدارک تحصیلــی 

ــیم. ــه نباش ــکل مواج ــا مش و ... ب

دلنوشته

سفیر 
سپید 

واژه های
تراش 

هستم ،
نه خراش !

)اکبر عظیم نیا(
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وزیر تعاون از پرداخت

 2۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان وجه نقد 
به سه میلیون خانوار خبر داد

وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: براســاس 
اطاعــات موجــود در ســامانه اطاعــات رفــاه ایرانیــان 
بــرای ســه میلیــون خانــوار کــه حداقل هــای تمکــن 
مالــی را دارنــد، بیــن 2۰۰ تــا 6۰۰ هــزار تومــان وجه 

نقــد بــه آنهــا پرداخــت شــد. 
ــزود:  ــا، محمــد شــریعتمداری اف ــه گــزارش ایرن ب
ــی  ــده، وام ــه نش ــی بیم ــچ جای ــراد در هی ــن اف ای
ــه  ــن س ــه ای ــد. ب ــده ان ــینی نخری ــا ماش ــه ی نگرفت
ــا  ــوار در طــول چهــار مــاه بیــن 2۰۰ ت میلیــون خان
ــاه  ــت و در م ــد پرداخ ــه نق ــان وج ــزار توم 6۰۰ ه

ــد. ــر ش ــغ دو براب ــن مبل ــز ای ــان نی ــارک رمض مب
وی اظهارداشــت: شــیوع کرونــا باعــث لطمــه بــه 
ــدود  ــد و ح ــور ش ــطح کش ــغلی در س ــته ش ۱3 رس
ــه طــور  یــک میلیــون واحــد صنفــی و صنعتــی را ب
جــدی تهدیــد کــرده اســت. بــه دلیــل همیــن 
ــه  ــامانه بیم ــر در س ــزار نف ــدود ۷۰۰ ه ــرایط، ح ش

ــد. ــام شــده ان ــت ن ــکاری ثب بی
ــن کســانی  ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــاون بی وزیرتع
ــداد  ــه ام ــتی و کمیت ــازمان بهزیس ــق س ــه از طری ک
ــد، کســانی کــه  ــرار دارن امــام )ره( تحــت پوشــش ق
ــا جــزو  ــوط نیســتند، ام ــم مرب ــاد ه ــن دو نه ــه ای ب
فقــرا محســوب مــی شــوند نیــز مــورد توجــه دولــت 

ــد. قــرار گرفتــه ان

یوسف نژاد مطرح کرد:
موج سواری سوداگران بر بازار 
خودرو؛ خودروسازان از گرانی 

چارچرخ ها بهره ای نمی  برند

اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیسـه  هیـات  عضـو 
می گویـد سـوداگران خـودرو را خریـداری کـرده و 
در انبارهـا دپـو مـی کننـد و پـس از افزایـش قیمت، 
چارچـرخ هـا را روانـه بازار مـی کنند تا بتوانند سـود 

کانـی بـه دسـت آورند. 
یوسـف  اصغـر  علـی  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
نـژاد عضـو هیـات رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی 
دربـاره نقـش دالالن در افزایـش قیمـت خـودرو طی 
 2 اقتصـادی  کارشناسـان  گفـت:  اخیـر،  هفته هـای 
راهـکار بـرای تعیین قیمـت خودرو مطـرح می کنند؛ 
نخسـت آنکـه عرضـه و تقاضـای موجـود در بـازار، 
بهـای چارچرخ هـا را تعییـن کنـد کـه ایـن روش در 
برخـی مـوارد منجر به گرانـی خـودرو و ایجاد حباب 
بـازار خواهـد شـد و دوم آنکـه قیمـت گـذاری  در 
خـودرو، دسـتوری باشـد که ایـن راهکار نیـز با توجه 
بـه تغییـر دسـتمزد، بهـای آب، بـرق، گاز و... روش 

مناسـبی نبـوده و نیـاز بـه اصـاح دارد.
شـورای  مجلـس  در  سـاری  مـردم  نماینـده 
اسـامی بـا اشـاره بـه ضـرورت برخـورد بـا دالالن 
بـازار خـودرو، اظهـار کرد: برخـی با قیمت سـازی در 
تاش انـد، بهـای خـودرو را در بـازار افزایـش دهنـد 
کـه بـا اقدامـات انجـام گرفته از سـوی قـوه قضاییه، 
تاکیـدات رئیـس جمهور و اقدامات سرپرسـت وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت از فعالیـت دالالن ممانعت 
بـه عمـل آمده و از شـیب تند گرانی ها کاسـته شـد.

شورای رقابت با اقدامات پیش گیرانه از 
سوءاستفاده سوداگران جلوگیری کند

نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا بیـان اینکـه 
از  اقدامـات پیـش گیرانـه  بـا  بایـد  شـورای رقابـت 
سوءاسـتفاده سـوداگران جلوگیری کنـد، اضافه کرد: 
اقدامـات پیشـگیرانه وزارت صمـت، نهادهـای مدنی، 
قطعـه سـازان، بنگاه هـای معاماتـی و... مـی توانـد 
تاثیـر بـه سـزایی در کاهـش قیمـت خـودرو داشـته 

. شد با
عضـو هیـات رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی با 
بیـان اینکـه خودروسـازان از گرانـی خـودرو در بازار 
بهـره ای نمـی برنـد، ادامه داد: سـوداگران خـودرو را 
خریـداری کـرده و در انبارهـا دپو مـی کنند و پس از 
افزایـش قیمـت، چارچرخ هـا را روانه بـازار می کنند 

تـا بتواننـد سـود کانـی به دسـت آورند.

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــیمی گف ــت، گاز و پتروش نف
ــش  ــیمی افزای ــی و پتروش ــای نفت ــت فراورده ه قیم
ــود  ــه بهب ــوان نســبت ب ــه اســت و می ت نســبی یافت

ــازار امیــدوار بــود.  وضعیــت ایــن ب
ــان  ــا بی ــینی ب ــد حس ــنا، حمی ــزارش ایس ــه گ ب
اینکــه صــادرات فراورده هــای نفتــی و پتروشــیمی بــا 
دو مســاله روبــرو اســت، اظهــار کــرد: ارزش صادرات 
ــه دلیــل تغییــر تحــوالت ایجــاد  ایــن محصــوالت ب
شــده در بــازار نفــت کاهــش پیــدا کــرده و از ســوی 
دیگــر قرنطینــه و  تعطیلــی بازارهــا در رونــد فــروش 

ــر گذاشــته اســت. ــی اث فراورده هــای نفت
ــار منتشــر شــده از ســوی  ــه آم ــا اشــاره ب وی ب
ــرک  ــار گم ــن آم ــرد: جدیدتری ــد ک ــرگ، تاکی گم
ــاه  ــن م ــادرات در فروردی ــار ص ــد آم ــان می ده نش
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل هــم بــه لحــاظ 
وزنــی افــت نزدیــک بــه 3۹ درصــدی داشــته و هــم 
ــش را  ــش از 36 درصــد کاه ــاظ ارزشــی بی ــه لح ب
ثبــت کــرده اســت.   همچنیــن حجــم تجــارت 
ایــران در فروردیــن امســال معــادل 3میلیــارد و 

ــت. ــده اس ــت ش ــون دالر ثب ۵83 میلی
ــدگان  ــه صادرکنن ــخنگوی اتحادی ــه س ــه گفت ب
فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی در یــک 
مــاه نخســت ســال  ۱3۹۹ بیشــترین میــزان 
ــی  ــا رقم ــن، ب ــد چی ــه مقص ــور ب ــادرات کش ص

نزدیــک  ســهم  و  دالر  میلیــون   ۵23 از  بیــش 
بــه 32 درصــد از کل ارزش صــادرات صــورت 
ــی  ــای ایران ــد کااله ــن مقص ــت. دومی ــه اس گرفت
ــدگان توانســتند  ــه صادرکنن ــوده ک ــارات ب ــز ام نی
ارزش صــادرات خــود بــه ایــن کشــور را بــه 3۵۵ 

میلیــون دالر برســانند.
ــارات از کل  ــهم ام ــه س ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
ــت،  ــد اس ــه 2۱.۵ درص ــک ب ــادرات، نزدی ارزش ص
اظهــار کــرد: عــراق کــه در ماه هــای اخیــر دومیــن 
مقصــد صــادرات ایــران بــود، در مــاه نخســت ســال 
ــت. ارزش  ــرده اس ــزل ک ــوم تن ــه س ــه پل ۱3۹۹ ب
صــادرات بــه عــراق در مــاه فروردیــن 2۵۹ میلیــون 

دالر و ســهم آن از صــادرات بــه نزدیــک ۱6 درصــد 
می رســد.

ــون  ــا ۱2۵ میلی ــتان ب ــرد: افغانس ــد ک وی تاکی
 ۷  .۵ از  بیــش  ارزشــی  ســهم  و  صــادرات  دالر 
ــا ۷2 میلیــون  ــه ب ــه چهــارم و ترکی درصــدی در پل
دالر ارزش صادراتــی و ســهم بیــش از 4 درصــدی از 

ــت. ــتاده اس ــم ایس ــه پنج کل ارزش، در پل
صادرکننــدگان  اتحادیــه  ســخنگوی 
فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی بــا بیــان 
ــه  ــش یافت ــور کاه ــادرات در کش ــزان ص ــه می اینک
ــور  ــی کش ــبد صادرات ــرد: در س ــح ک ــت، تصری اس
فراورده هــای نفتــی و پتروشــیمی یــک ســوم را بــه 

خــود اختصــاص مــی دهنــد و آمــار موجــود حاکــی 
از کاهــش صــادرات اســت.

ــران  حســینی افــزود: آمــاری کــه از مبــادالت ای
ــش ۵۰  ــی از کاه ــز حاک ــود دارد نی ــن وج ــا چی ب
ــت.  ــور اس ــن کش ــه ای ــران ب ــادرات ای ــدی ص درص
در واقــع بایــد گفــت کــه ویــروس کرونــا بیشــترین 
ــه صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی زده  ــه را ب ضرب

اســت.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مســاله در ایــران 
ــادرات  ــده ص ــش عم ــه بخ ــوری ک ــوان کش ــه عن ب
آن شــامل فــراورده هــای نفتــی و پتروشــیمی مــی 
ــح  ــت، تصری ــرده اس ــادی وارد ک ــیب زی ــود آس ش
صــادرات  وضعیــت  اکنــون  خوشــبختانه  کــرد: 
ــی کــه  ــا جای ــه ت ــود یافت ــراورده هــای نفتــی بهب ف
ــش  ــه 2۵ دالر افزای ــکه ای ۱۵ دالر ب ــن از بش بنزی

ــه اســت. یافت
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای 
نفــت، گاز و پتروشــیمی  بــا بیــان اینکــه ایــن رونــد 
ــا  ــرده ت ــب ک ــدگان را ترغی ــد کنن ــی تولی افزایش
ــش  ــن افزای ــش از ای ــا بی ــه قیمت ه ــل از اینک قب
یابــد اقــدام بــه خریــد و انبــار محمولــه کننــد کــه 
همیــن مســاله موجــب شــده تــا حــدودی فشــار از 

ــود. ــته ش ــا کاس نیروگاه ه
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بــازار فــراورده 

هــا بهبــود یافتــه اســت.

قیمت فراورده های نفتی ایران افزایش یافت

ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــران و پاکس ــترک ای ــاق مش ــس ات ــب رئی نائ
ــواد  ــی و م ــای اساس ــط کااله ــاوه فق ــرز میرج ــر از م ــال حاض درح
غذایــی اجــازه خــروج دارنــد، گفــت: مشــکل اصلــی مــا در مــزر میــر 
جــاوه عــدم صــدور ویــزا بــه دلیــل تعطیلــی کنســولگری ایــن کشــور 
اســت. البتــه مقــرر شــده اســت کــه در هفتــه جــاری دیگــر کاالهــا نیــز 

ــه ایــن کشــور صــادر شــوند.  بتواننــد ب
بــه گــزارش ایلنــا، امــان اهلل شــهنوازی درخصــوص آخریــن وضعیــت 
مرزهــای پاکســتان گفــت: مــرز میرجــاوه -مــرز رســمی کشــور 
ــای  ــاز شــده و بازاره ــه ب ــران- حــدود 2 روز اســت ک ــا ای پاکســتان ب

ــال بازگشــایی هســتند. ــج درح ــه تدری ــز ب ــرزی نی م
وی بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر از مــرز میرجــاوه فقــط کاالهــای 
اساســی و مــواد غذایــی اجــازه خــروج دارنــد، گفــت: مشــکل اصلــی مــا 
در مــزر میــر جــاوه عــدم صــدور ویــزا بــه دلیــل تعطیلــی کنســولگری 
ــر  ــاری دیگ ــه ج ــه در هفت ــده ک ــرر ش ــه مق ــت. البت ــور اس ــن کش ای

کاالهــا نیــز بتواننــد بــه ایــن کشــور صــادر شــوند.
ــتگاه  ــدود 8۰۰ دسـ ــف حـ ــه توقـ ــاره بـ ــا اشـ ــهنوازی بـ شـ

ـــال  ـــت: درح ـــاوه، گف ـــرز میرج ـــته در م ـــاه گذش ـــون در 3 م کامی
ــی  ــواد غذایـ ــار مـ ــا بـ ــون و بـ ــط ۱۰ کامیـ ــه فقـ ــر روزانـ حاضـ
ــئله موجـــب  ــن مسـ ــه ایـ ــد، کـ ــرز را دارنـ ــروج از مـ ــازه خـ اجـ
ایجـــاد ترافیـــک شـــدید در ایـــن مـــرز شـــده اســـت. بارهـــای 
ایـــن کامیون هـــا اغلـــب ســـرامیک، کاشـــی، گاز و مـــواد غذایـــی 

و خواربـــار اســـت و تـــا زمـــان تســـهیل تـــردد حداکثـــر 2 مـــاه 
زمـــان نیـــاز اســـت.

ــه  ــدید بـ ــای شـ ــال قرنطینه هـ ــا و اعمـ ــت: محدودیت هـ وی گفـ
ـــور  ـــن کش ـــاص ای ـــدات خ ـــه تعه ـــل ب ـــدم عم ـــب ع ـــا موج ـــل کرون دلی
ـــه روزی  ـــه ای ک ـــه گون ـــت ب ـــده اس ـــی ش ـــران و ناهماهنگی های ـــا ای ب
بـــار را تخلیـــه   می کننـــد امـــا روز دیگـــر از تخلیـــه آن خـــودداری 

می کننـــد.
ــان  ــزود: از زم ــتان  اف ــران و پاکس ــترک ای ــاق مش ــس ات ــب رئی نائ
ــه در ســال گذشــته  ــون ک ــرز میرجــاوه حــدود 23 کامی بازگشــایی م
ــن  ــه ای ــتند ب ــد توانس ــده بودن ــی ش ــت صادرات ــرک ثب ــامانه گم درس

ــوند. ــور وارد ش کش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ۵۰ تــن خرمــا بــه ایــن کشــور صادر 
شــده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 8۰ درصــد صــادرات 
ــت،  ــورت می گرف ــا ص ــور م ــط کش ــتان توس ــور پاکس ــه کش ــا ب خرم
مشــکات موجــود در مرزهــا موجــب متضــرر شــدن تاجــران ایرانــی و 
عــدم توانایــی عمــل بــه تعهــدات خــود بــه کشــور پاکســتان بــه دلیــل 

بســته بــودن مرزهــا شــده اســت.
ــابه  ــدت مش ــی م ــادرات 3۰۰ کامیون ــه ص ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــل کاهــش  ــه ســال قب ــا نســبت ب ــزان صــادرات م ســال گذشــته، می

ــت. ــته اس ــمگیری داش چش

عضــو مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی در 
ــردم در ســطح شــهر،  ــردد م ــش ت ــس، از افزای مجل
عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و حضــور 
ــذاری  ــت فاصله گ ــدون رعای ــف ب ــل مختل در محاف
آمــار  افزایــش  عوامــل  عنــوان  بــه  اجتماعــی 
ــرد.  ــاد ک ــتان ی ــن اس ــا در ای ــه کرون ــان ب مبتای

ــدادادی  ــلمان خ ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــار  ــش آم ــر افزای ــی ب ــری مبن ــورد انتشــار خب در م
ــا در اســتان آذربایجــان شــرقی  ــه کرون ــان ب مبتای
کــه در ماه هــای اخیــر از وضعیــت مطلوبــی در 

کنتــرل ایــن بیمــاری برخــوردار بــوده اســت، 
گفــت: کرونــا موضوعــی مرتبــط بــا یــک اســتان یــا 
کشــور نیســت، بلکــه مرتبــط بــا کل جهــان بــوده و 
طبیعــی اســت کــه در تمــام کشــورها شــیوع پیــدا 

ــرده باشــد. ک

موفقیت در کنترل کرونا مرهون زحمات 
تمام بخش های حاکمیتی است

نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: آنچه مســلم اســت میزان شــیوع 

بیمــاری کرونــا فراخــور نحــوه رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی توســط مــردم 
و نحــوه مدیریــت در هــر اســتان، فراگیــر، محــدود 

ــود. ــرل می ش ــا کنت ی
ــام  ــران تم ــرد: خوشــبختانه در ای ــح ک وی تصری
بخش هــای حاکمیتــی بــرای ممانعــت از شــیوع 
ایــن بیمــاری ورود پیــدا کــرده و از تمــام ظرفیت هــا 
در ایــن زمینــه اســتفاده کردنــد، بــه همیــن دلیــل 
ــزات  ــه تجهی ــه در زمین ــی ک ــم محدودیت های برغ
و امکانــات پزشــکی در کشــور وجــود داشــت، 
ــن  ــورها در ای ــایر کش ــا س ــه ب ــتیم در مقایس توانس

ــم. ــق عمــل کنی ــه موف زمین
خــدادادی خاطرنشــان کــرد: در هــر اســتان 
ــه  ــردم ب ــه م ــروی توج ــت در گ ــن موفقی ــداوم ای ت
ــرل  ــت کنت ــه شــده جه ــای ارائ ــا و توصیه ه تذکره
ــتانی  ــت اس ــن مدیری ــت، همچنی ــاری اس ــن بیم ای
ــا بهره منــدی از تمــام ســطوح ســازمانی  ــد ب می توان
مرتبــط بــا ایــن موضــوع کــه در اختیــار دارد، 
همچنیــن بــا تفهیــم ضــرورت رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی بــه مــردم 
ــه ایــن  نقــش موثــری در کاهــش آمــار مبتایــان ب

ــد. ــته باش ــاری داش بیم
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض

آذربایجــان  اســتان  بی تردیــد  افــزود:  اســامی، 
شــرقی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و هــر 
چنــد در اوایــل شــیوع کرونــا در کشــور از وضعیــت 
مطلوبــی بــه لحــاظ کنتــرل ایــن بیمــاری برخــوردار 
ــه  ــان ب ــداد مبتای ــر تع ــای اخی ــا در روزه ــود، ام ب
ــرده  ــدا ک ــش پی ــم افزای ــتان ه ــن اس ــا در ای کرون

اســت.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم، 
ــار مبتایـــان بـــه  در بیـــان دالیـــل افزایـــش آمـ
ــد  ــرقی، تاکیـ ــان شـ ــتان آذربایجـ ــا در اسـ کرونـ
کـــرد: افزایـــش تـــردد مـــردم در ســـطح شـــهر، 
عـــدم رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی، حضـــور 
ـــذاری  ـــت فاصله گ ـــدون رعای ـــف ب ـــل مختل در محاف
ــا  ــیت آنهـ ــطح حساسـ ــش سـ ــی و کاهـ اجتماعـ
ـــداد  ـــش تع ـــث افزای ـــاری باع ـــن بیم ـــه ای ـــبت ب نس
ـــده اســـت. ـــتان ش ـــن اس ـــا در ای ـــه کرون ـــان ب مبتای

ــان  ــتان آذربایج ــدگان اس ــع نماین ــو مجم عض
هم اکنــون  شــد:  یــادآور  مجلــس،  در  شــرقی 
مدیریــت اســتان بایــد محکمتــر در جهــت رعایــت 
ــی  ــذاری اجتماع ــتی و فاصله گ ــای بهداش پروتکل ه
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــتورالعمل س ــا دس ــق ب مطاب
ــه ایــن  ــا افــرادی کــه ب ــا وارد عمــل شــده و ب کرون

ــد. ــورد کن ــد، برخ ــه ندارن ــم توج مه

نائب رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان؛ 

صادارت همه کاالها از هفته جاری

خدادادی مطرح کرد:

دالیل افزایش آمار مبتالیان به کرونا در استان آذربایجان شرقی

در پــی طــرح مجــدد رویــه واردات بــدون انتقــال 
ــک مرکــزی توضیحــات ضــروری را مطــرح  ارز ، بان

کــرد. 
بــه گــزارش تســنیم،  در پــی طــرح مجــدد 
ــی  ــط عموم ــال ارز ، رواب ــدون انتق ــه واردات ب روی
ــام  ــر را اع ــروری زی ــات ض ــزی توضیح ــک مرک بان
ــر در راســتای  ــک طــی دوســال اخی ــن بان ــرد: ای ک
ــان ارز حاصــل از تجــارت خارجــی  ســاماندهی جری
کشــور و ایجــاد شــفافیت و توجــه جــدی بــه تولیــد 
ــر ســاخت های  ــه ایجــاد بســتر و زی ــدام ب داخــل اق
ــور  ــارت کش ــع تج ــامانه جام ــار س ــفاف در کن ش
ــرای  ــای مشــخص ب ــه ه نمــوده وبراســاس آن ،روی
عرضــه ارز حاصــل از صــادرات بــا توجــه بــه شــرایط 

ــوده اســت. ــی نم ــف و عملیات ــم تعری تحری
لذا،صــادرات کننــدگان ،مــی تواننــد ارز حاصــل 
از صــادرات خــود را بــه روش هــای متعــدد بــه 

ــد. ــر گردانن ــور ب ــاد کش ــه اقتص چرخ
۱- ارز حاصــل از صــادرات در ســامانه نیمــا 
بانک هــا و صرافی هــای مجــاز عرضــه  بواســطه 

ــد. نماین
از  حاصــل  ارز  محــل  از  کننــدگان  2-صــادر 
صــادرات خــود نســبت بــه تامیــن نیازهــای واردات 

ــد. ــدام نماین ــود اق خ
ــد بخشــی از ارز  ــی توانن ــدگان م ــادر کنن 3- ص
صادراتــی خــود را بــه وارد کننــدگان دیگــر واگــذار 

و ارز خــود را در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد.

از  4-صــادر کننــدگان مــی تواننــد بخشــی 
ــه  ــکناس ب ــورت اس ــود را بص ــی خ ــد صادرات درآم
ــه صرافیهــا ی مجــاز و بانک هــا  ــه ب کشــور وارد و ب

ــند . بفروش
ــای  ــه روش ه ــازد در کلی ــی س ــان م ــر نش خاط
ــه و  ــزم عرض ــاس مکانی ــر اس ــرخ ارز ب ــده ن ــاد ش ی
تقاضــا و بصــورت توافقــی بیــن خریــدار و فروشــنده 

ــا ثبــت در ســامانه تعهــد صــادر کننــده  تعییــن و ب
ــی  ــا  م ــادی ایف ــه اقتص ــه چرخ ــت ارز ب ــه برگش ب

ــردد . گ
همچنیــن امــکان ثبــت  و فــروش ارز  بــه 
ــرمایه  ــت ورود س ــاز باب ــای مج ــا و صرافیه بانک ه
ــرمایه  ــازمان س ــوز از س ــی ،دارای مج ــای خارج ه
گذاریهــای خارجــی وزارت امــور اقتصــادی ودارایــی 

ــت . ــده اس ــم ش ــز فراه ،نی
ـــا ارز  ـــه منش ـــده ک ـــاد ش ـــای ی ـــار روش ه در کن
آنهـــا مشـــخص اســـت بعضـــی مدعـــی  هســـتند 
کـــه دارای ارز بـــا منشـــا خـــارج از کشـــور بـــوده 
و تمایـــل دارنـــد کـــه ایـــن ارز را در اختیـــار وارد 
ـــفارش  ـــت س ـــای ثب ـــرای واردت کااله ـــدگان ب کنن
ـــادی  ـــاری و اقتص ـــای تج ـــت ه ـــق اولوی ـــده طب ش

ـــد ـــرار دهن ـــور ق کش
بانــک مرکــزی بارهــا اعــام کــرده اســت کــه از 
ورود منابــع ارزی بدیــن طریــق نیــز اســتقبال مــی 
کنــد ،امــا مشــروط بــه آنکــه جریــان ورود و مصــرف 

ارز و منشــا آن کامــا شــفاف باشــد
ــد  ــی نمای ــام م ــدد اع ــاس مج ــن اس ــر همی ب
ــدکان  ــه دارن ــت در صورتیک ــاده اس ــک آم ــن بان ای
ــود را  ــا ارز خ ــد منش ــی بتوانن ــا خارج ــا منش ارز ب
اعــام نماینــد و ارز مربــوط بــه ثبــت ســفارش 
هــای اولویــت دار تخصیــص گــردد نســبت بــه 
ــوان ارز  ــت عن ــص ارز  ؛تح ــی تخصی ــدور گواه ؛ص
ــک  ــد بان ــی نمای ــه م ــد .اضاف ــدام نمای ــخاص اق اش
ــت  ــی در تقوی ــرط اساس ــت ش ــد اس ــزی معتق مرک
تولیــد داخــل و توجــه عملــی بــه اقتصــاد مقاومتــی 

ــت. ــفافیت اس ــمت ش ــت بس حرک
ــن  ــی فعالی ــک از تمام ــن بان ــن اســاس ای برهمی
اقتصــادی و نیــز مســولین ذیربــط انتظــار دارد 
ــاد و  ــمت اقتص ــاری بس ــت ج ــا اهمی ــرایط ب در ش

ــد. ــت نماین ــفاف حرک ــارت ش تج

مخالفت تلویحی بانک مرکزی با 
واردات بدون انتقال ارز 

کاهش ۱۹ هزار واحدی
 شاخص بورس

ــای  ــد روزه ــم مانن ــروز ه ــورس ام ــاخص ب ش
گذشــته نزولــی مانــد و معامــات بــازار ســرمایه در 
حالــی بــه پایــان رســید کــه شــاخص کل بیــش از 

ــت.  ــش یاف ــد کاه ــزار واح ۱۹ ه
ــرمایه  ــازار س ــات ب ــنا، معام ــزارش ایس ــه گ ب
در حالــی بــه پایــان رســید کــه شــاخص کل ایــن 
ــا ۱۹ هــزار و 6۷ واحــد کاهــش رقــم ۹68  ــازار ب ب
ــاخص کل  ــرد. ش ــت ک ــد را ثب ــزار و 4۰8 واح ه
ــا 3۵6۷ واحــد کاهــش  ــز ب ــار هــم وزن نی ــا معی ب
بــه رقــم 3۰6 هــزار و ۵۹۷ واحــد رســید. معاملــه 
ــه انجــام  ــورس امــروز یــک میلیــون معامل گــران ب
دادنــد کــه ۱۰۱ هــزار و 28۵ میلیــارد ریــال ارزش 
ــان،  ــه اصفه ــوالد مبارک ــازار ف ــن ب ــت. در ای داش
ملــی صنایــع مــس ایــران، معدنــی و صنعتــی 
ــک  ــر، بان ــی گل گوه ــی و صنعت ــو، معدن چادرمل
تامیــن  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  س.  و  ملــت 
ــی  ــر منف ــا بیشــترین تاثی ــه ســایر نماده نســبت ب
و در مقابــل صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
ــر مثبــت  ــه ســایر نمادهــا بیشــترین تاثی نســبت ب

داشــته اند. را 
کل  شــاخص  ســرمایه  بــازار  ســوی  آن  در 
فرابــورس نیــز بــا ۵6 واحــد نــزول در رقــم ۱۱ هــزار 
ــازار 4۷2  ــن ب ــران ای ــه گ و ۵ واحــد ایســتاد. معامل
ــارد  ــزار و 644 میلی ــه ارزش 4۱ ه ــه ب ــزار معامل ه

ــد. ــام دادن ــال انج ری
ــهامی  ــه س ــی خاورمیان ــع معدن ــگ صنای هلدین
ذوب آهــن اصفهــان، توســعه مولــد نیروگاهــی 
جهــرم و فرابــورس ایــران نســبت بــه ســایر نمادهــا 
ــیمی  ــل پتروش ــی و در مقاب ــر منف ــترین تاثی بیش
ــع  ــد و صنای ــرق دماون ــروی ب ــد نی ــرس، تولی زاگ
ســایر  بــه  نســبت  ایــران  اداری  ماشــین های 
ــورس  ــت را روی فراب ــر مثب ــا بیشــترین تاثی نماده

ــتند. گذاش

یارانه معیشتی
 در سایه کرونا پنهان شد 

ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــز  ــل تمرک ــه دلی ــتی ب ــه معیش ــت: یاران ــرز گف الب
منابــع بــر حمایــت از اقشــار آســیب دیــده از کرونــا، 

ــا در دســتور کار نیســت.  فع
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حســین 
فــاح نــژاد، مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــل  ــه دلی ــتی ب ــه معیش ــت: یاران ــرز گف ــتان الب اس
تمرکــز منابــع بــر حمایــت از اقشــار آســیب دیــده از 
کرونــا و پرداخــت وام یــک میلیــون تومانــی فعــا در 

دســتور کار وزارتخانــه  نیســت.
او بــا بیــان ایــن کــه محدودیــت زمانــی در ثبــت 
ــود  ــی وج ــون تومان ــک میلی ــت وام ی ــام و پرداخ ن
ــدارد، افــزود: از آنجــا کــه تعــدادی از سرپرســتان  ن
ــت  ــث ثب ــتند و بح ــیم کارت نداش ــا س ــواده ه خان
ــدن  ــت نش ــث رعای ــیم کارت باع ــد س ــام و خری ن
دفاتــر  صفــوف  در  اجتماعــی  گــذاری  فاصلــه 
ــاه  ــاون، کار و رف ــود، وزارت تع ــده ب ــخوان ش پیش
اجتماعــی محدودیــت زمانــی را از دســتور کار ثبــت 

ــرد. ــارج ک ــی خ ــون تومان ــک میلی ــام وام ی ن
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــورت  ــد درص ــی توانن ــهروندان م ــت: ش ــرز گف الب
ــی  ــون تومان ــک میلی ــت وام ی ــرای دریاف ــل ب تمای

ــد. ــدام کنن اق
او بــا بیــان ایــن کــه سرپرســتان خانــواده ای کــه 
ــک  ــی پیام ــون تومان ــک میلی ــت وام ی ــرای دریاف ب
داده انــد،  افــزود: در هجدهــم اردیبهشــت مــاه یــک 
ــز  ــده نی ــد روز آین ــا چن ــز داشــتیم و ت ــه واری مرحل

مرحلــه دیگــری انجــام خواهــد شــد.

اقتصاد

برای توسعه ارتباطات باید ۱۰۰ برابر 
بودجه فعلی سرمایه گذاری کرد

معـاون اول رئیـس جمهـور بـا تاکید بـر اینکه در 
دوران پسـا کرونـا نیازمنـد توسـعه بخـش ارتباطـات 
کشـور هسـتیم، گفـت: برای تحقـق این امـر، نیاز به 

سـرمایه گـذاری بـا ۱۰۰ برابـر بودجه فعلـی داریم.
بـه گـزارش مهـر، اسـحاق جهانگیـری در مراسـم 
روز جهانـی ارتباطـات کـه در وزارت ارتباطـات بـه 
صـورت ویدئو کنفرانس برگزار شـد، وزارت ارتباطات 
و توسـعه بخش ارتباطات را لنگـرگاه اصلی در دوران 
پسـاکرونا عنـوان کـرد و گفـت: بایـد در ایـن حـوزه 

۱۰۰ برابـر بودجـه فعلـی سـرمایه گـذاری کرد.
وی بـا بیـان اینکـه نیازمند تامین زیرسـاخت های 
حقوقـی و اجتماعـی بـرای یـک انسـان هوشـمند در 
دوران پسـا کرونـا هسـتیم و بـه هـر قسـمتی از این 
هـدف کـه نـگاه می کنیـم، وزارت ارتباطـات لنگرگاه 

مهـم و اصلی به شـمار مـی رود.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه تقویـت 
زیرساخت های ارتباطی کشـور در دولت دوازدهم از جمله 
رسـاندن اینترنت به روسـتاها تـا تمام مـردم از از خدمات 
یکسـان برخوردار باشـند، گفت: باید زیرساخت های فنی 

و حقوقـی ایـن بخـش نیز در سـال ۹۹ تقویت شـود.
جهانگیـری بـا بیـان اینکه مردم یادشـان اسـت که 
8 سـال گذشـته برای ارتباطات چه شـرایطی داشتند، 
افـزود: اقدامـات دولـت در خدمـات دهـی ارتباطات در 
این 8 سـال با کل دوران دولت ها قابل مقایسـه نیسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن حـوزه بسـیاری 
از اقداماتـی کـه تـا آخـر دولـت پیـش بینـی شـده 
بـود بـه دلیـل شـیوع کرونا، ظـرف 3 ماه انجام شـد، 
افـزود: در پسـاکرونا شـاهد نیازمندی هـای بسـیاری 
در حوزه هـای مختلـف زیرسـاختی، سـخت افـزاری، 
نـرم افـزای، تحقیـق و پژوهـش و آمـوزش خواهیـم 
بـود کـه ایـن توسـعه بایـد شـتاب بیشـتری بگیرد.

معـاون اول رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اقدامات 
وسـیع در بخـش فنـاوری فضایـی، گفت: ما در سـال 
۹8 موفـق بـه طراحی و سـاخت ماهواره و ارسـال به 
فضـا شـدیم و شـواهد نشـان داد کـه این تـوان برای 
موفقیـت در عرصـه فضایی وجـود دارد. البته نباید به 
ایـن حـد اکتفـا کـرد و بایـد ماهواره هـای بزرگ تر و 
پرتـاب کننده هـای بهتـری سـاخت و بـا پیـش بینی 

آینـده، کارهـای بزرگ انجـام داد.
اگـر  کرونـا  ایـام  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ارائـه  در  توانمنـدی  و  ارتباطـی  زیرسـاخت های 
خدمـات بـه صورت آنایـن نبود نمی توانسـتیم مردم 
را در خانـه نگـه داریم، افزود: شـواهد نشـان می دهد 
کـه در حوزه آمـوزش مجازی بـا امکاناتی کـه فراهم 
شـد، دانـش آمـوزان و دانشـجویان چیـزی کمتـر از 
یک سـال تحصیلی نیاموختند و شـاهد شـفافیت در 

ارائـه خدمـات آموزشـی در کشـور بودیـم.

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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جاده ای در آذربایجان شرقی 

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه  مدی
آذربایجــان شــرقی از کاهــش پنــج درصــدی تلفــات 
تصادفــات جــاده ای اســتان در ســال گذشــته نســبت 

بــه ســال ۹۷ خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، علیــزاده 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی از کاهــش پنــج درصــدی تلفــات 
تصادفــات جــاده ای اســتان در ســال گذشــته نســبت 
بــه ســال ۹۷ خبــر داد و گفــت: در راســتای کاهــش 
ــه  ــا 23 رتب ــته ب ــال گذش ــاده ای درس ــات ج تصادف

ــه رتبــه شــش کشــوری رســیدیم. ارتقــا، ب
ــع  ــرح جام ــن ط ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــزاده ب  علی
کاهــش تصادفــات جــاده ای بــرای ســال ۹۹ گفــت: 
ــدی  ــش ۱۰ درص ــرای کاه ــاری ب ــال ج ــی س ط
و  گــذاری  هــدف  جــاده ای  تصادفــات  تلفــات 
ــات  ــا اقدام ــم ب ــه امیدواری ــده ک ــزی ش ــه ری برنام
دســتگاه های ذیربــط و همــکاری مــردم اســتان 
ــاده ای  ــات ج شــاهد کاهــش هرچــه بیشــتر تصادف

ــیم. ــتان باش دراس
تصادفــات  کاهــش  جامــع  طــرح  افــزود:  او 
مدیریــت  ماننــد  برنامه هایــی  شــامل  جــاده ای 
ــه  ــیله نقلی ــر(، وس ــای ایمن ت ــا )راه ه ــی راه ه ایمن
جــاده ای  کاربــران  ایمن تــر(،  نقلیــه  )وســایل 
ــد از  ــل انســانی( و حــوزه واکنــش بع ــر )عام ایمن ت

ــت. ــادف اس تص
ــوان  ــا می ت ــن برنامه ه ــرای ای ــا اج ــت: ب او گف
تلفــات  کاهــش  راســتای  در  بلنــدی  قدم هــای 

ــت. ــتان برداش ــطح اس ــاده ای در س ج

دلیل تاخیر واریز مابه التفاوت ریالی 
سهمیه سوخت آژانس  داران مشخص شد 

کاهـی در خصـوص به تعویق افتادن واریز سـهمیه 
اعتباری سـوخت آژانس ها توضیحاتـی ارائه داد. 

بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــش  ـــی پخ ـــرکت مل ـــخنگوی ش ـــی س ـــه کاه فاطم
ـــر  ـــه تاخی ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــی کش ـــای نفت فرآورده ه
ـــاری  ـــهمیه اعتب ـــی س ـــاوت ریال ـــه التف ـــا ب ـــز م واری
ســـوخت فروردیـــن آژانس هـــا و تاکســـی های 
اینترنتـــی گفـــت: ســـامانه ای در وزارت کشـــور 
بـــه نـــام ســـامانه ملـــی اطاعـــات ســـفر وجـــود 
ــرون  ــی درون و بـ ــی های اینترنتـ ــه تاکسـ دارد کـ
ـــامانه  ـــن س ـــد در ای ـــود را بای ـــات خ ـــهری اطاع ش

ثبـــت کننـــد.
ــه محــض اینکــه اطاعــات از ســوی  ــزود: ب او اف
ــای  ــرکت فرآورده ه ــود، ش ــام ش ــور اع وزارت کش
ــاری  ــهمیه اعتب ــی س ــاوت ریال ــه التف ــا ب ــی م نفت
ــاب  ــه حس ــاعت ب ــدت 24 س ــرف م ــوخت را ظ س

ــد. ــز می کن ــمول واری ــدگان مش رانن
 

پرداخت مابه التفاوت ریالی سهمیه 
اعتباری سوخت فروردین تاکسی های 

تلفنی و اینترنتی
بـــه گفتـــه ســـخنگوی شـــرکت ملـــی پخـــش 
فرآورده هـــای نفتـــی کشـــور مابـــه التفـــاوت 
ــن  ــوخت فروردیـ ــاری سـ ــهمیه اعتبـ ــی سـ ریالـ
ـــای  ـــه آژانس ه ـــق ب ـــودرو متعل ـــزار خ ـــاه 2۹۱ ه م
تاکســـی تلفنـــی )زیـــر نظـــر شـــهرداری ها و 
ــته  ــی روز گذشـ ــی های اینترنتـ ــی( و تاکسـ صنفـ

ــد. ــز شـ ــان واریـ ــه حسابشـ 2۷ اردیبهشـــت بـ
کاهــی تصریــح کــرد: ایــن ســهمیه بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 48۰ میلیــارد ریــال شــامل راننــدگان 
ــاف و  ــای تحــت پوشــش شــهرداری و اصن آژانس ه

ــی اســت. ــاوگان اینترنت ن
او در پایــان بــا اشــاره بــه علــت تاخیــر در واریــز 
ــوخت  ــاری س ــهمیه اعتب ــی س ــاوت ریال ــه التف ماب
اینترنتــی  تاکســی های  و  آژانس هــا  فروردیــن 
ــامانه  ــاد س ــر، ایج ــن تاخی ــت ای ــرد: عل ــار ک اظه
ــر نظــر وزارت کشــور  ــوده کــه زی اطاعــات ســفر ب

ــت. اس
گفتنــی اســت، اعتبــار فــوق در کارت هــای 
زمــان  در  و  می شــود  شــارژ  راننــدگان  بانکــی 
ــای  ــد از کارت ه ــموالن می توانن ــوخت گیری مش س
بانکــی خــود، بــه منظــور پرداخــت هزینــه ســوخت 

در جایگاه هــا اســتفاده کننــد.

نماینده مردم تهران:
علت عدم نوسازی بافت های فرسوده تهران، 

اعتبار مالی است

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا اشــاره بــه زلزلــه اخیــر تهــران 
گفــت: 4۰ درصــد مــردم تهــران در بافــت فرســوده زندگــی می کننــد و 

ــن وضعیــت باعــث تخریــب حداکثــری می شــود.  ای
ــه اخیــر  ــه زلزل ــا اشــاره ب ــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا بادامچــی ب ب
شــهر تهــران گفــت: اگــر در تهــران زلزلــه بــا ریشــتر بــاال اتفــاق بیفتــد، 
میــزان تخریــب هولنــاک خواهــد بــود. 4۰ درصــد مــردم تهــران در بافــت 
ــری  ــب حداکث ــت باعــث تخری ــن وضعی ــد و ای فرســوده زندگــی می کنن
می شــود. ســاختمان ها غیــر اســتاندارد و جمعیــت در ایــن مناطــق 

بســیار زیــاد اســت.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا بیــان اینکــه عــدم تأمیــن اعتبار 
ــت: در  ــی اســت، گف ــت فعل ــث وضعی ــوده، باع ــای فرس ــازی بافت ه نوس
برنامــه ششــم توســعه دولــت موظــف شــده اســت کــه هــر ســاله 2۷۰ 

محلــه را بازســازی کنــد کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
ــا بیــان اینکــه کمبــود ایســتگاه های هشــداردهنده زلزلــه  بادامچــی ب
ــک دســتگاه  ــا ی ــح کــرد: در تهــران تنه ــم اســت، تصری ــت تحری ــه عل ب
هشــدار دهنــده در اطــراف فیروزکــوه وجــود دارد. ایــن دســتگاه ها 
تکنولــوژی بســیار پیشــرفته ای دارد و مــا امــکان ســاخت آنهــا را نداریــم. 
ــدار را  ــتگاه های هش ــود ایس ــت کمب ــوری عل ــه برداری کش ــازمان نقش س

تحریــم دانســته اســت.
ــز  ــه تمرک ــاره ب ــا اش ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــن عض ای
ــادی طــی ســالهای  جمعیــت در تهــران گفــت: شــهرک های اقمــاری زی
اخیــر در تهــران تشــکیل شــده اســت کــه مــا نتوانســته ایم امکانــات الزم 
ــه  ــم. البت ــم کنی ــهرک ها فراه ــن ش ــرای ای ــران را ب ــا بح ــه ب در مواجه
ــم در  ــا ه ــدارد. م ــی ن ــران لزوم ــت در ته ــم از جمعی ــن حج ــا ای اساس
ــتیبانی  ــم. پش ــکل خورده ای ــه مش ــتغال ب ــم در اش ــی و ه ــائل امنیت مس

ــرژی هــم مشــکل زا اســت. ــن شــهرها از نظــر ان ای
ــن  ــل ای ــه داد: در دوره قب ــس ادام ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــته  ــای مناســبی نداش ــت برنامه ه ــا دول ــم ام ــری کردی ــت را پیگی وضعی
اســت. ســرازیر شــدن جمعیــت بــه تهــران بحران هــای خــود را 
ــری از  ــرای جلوگی ــده ای ب ــات بازدارن ــته ایم امکان ــا نتوانس ــد. م می آفرین

ــم. ــم کنی ــران را فراه ــه ته ــرت ب مهاج
بادامچــی در پایــان بــا بیــان  اینکــه »اســتان ها و مرزهــای مــا 
ــد  ــا می توان ــرزی م ــد،« گفــت: بازارچه هــای م ــادی دارن ظرفیت هــای زی
ــزی  ــا برنامه ری ــد کــه م ــده کن ــم را زن اشــتغال ســنتی در شــرایط تحری

بــرای ایــن ظرفیت هــا نداشــته ایم.

باید شورایی برای رسیدگی به 
شورای شهر ایجاد کنیم 

عضـــو شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز گفـــت: 
ـــهر  ـــورای ش ـــه ش ـــیدگی ب ـــرای رس ـــورایی ب ـــد ش بای

ـــم.  ـــاد کنی ایج
بـــه گـــزارش فـــارس، محمدحســـن اســـوتچی 
در تذکـــر خـــود در صحـــن علنـــی شـــورای 
ــد  ــت: بایـ ــار داشـ ــز اظهـ ــهر تبریـ ــامی شـ اسـ
شـــورایی بـــرای رســـیدگی بـــه شـــورای شـــهر 
ـــت  ـــس از گذش ـــات پ ـــتور جلس ـــم، دس ـــاد کنی ایج
ــه  ــود کـ ــته می شـ ــوی نوشـ ــه نحـ ــال بـ 2۵ سـ

ــول نیســـت. معقـ
ـــت  ـــل وضعی ـــوع تبدی ـــرد: موض ـــح ک  وی تصری
ـــده  ـــف باقی مان ـــز باتکلی ـــهرداری تبری ـــان ش کارکن
ــی زاده  ــای قلـ ــده و آقـ ــازی بنـ ــای مجـ و در فضـ
تبدیـــل  جلـــوی  کـــه  می کننـــد  متهـــم  را 

گرفته ایـــم. را  وضعیت هـــا 
اســـوتچی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تبدیـــل 
وضعیـــت کارکنـــان تبدیـــل وضعیـــت نیســـت و 
ـــببان  ـــد: مس ـــر ش ـــت، متذک ـــت اس ـــب وضعی تخری

ایـــن وضعیـــت بایـــد شناســـایی شـــوند.
ـــت  ـــن اس ـــن ای ـــرف م ـــرد: ح ـــان ک وی خاطرنش
ــل  ــوص تبدیـ ــا درخصـ ــواالت مـ ــرا سـ ــه چـ کـ
ــا  ــه مـ ــود کـ ــی می شـ ــور تلقـ ــا این طـ وضعیت هـ

مانـــع ایـــن امـــر هســـتیم.

انتقاد ازکم کاری میراث فرهنگی و شهرداری 
تبریز در رابطه با مقبرةا لشعرا 

عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز گفــت: در موضــوع مقبرة الشــعرا 
ــد، معلوم نیســت  شــهرداری و میــراث فرهنگــی هــر دو کــم کاری کرده ان
ــوز  ــا مج ــده از کج ــاخته ش ــعرا س ــار مقبرة الش ــه در کن ــی ک ــن هتل ای

گرفتــه اســت. 
بــه گــزارش فــارس، محــرم محمــدزاده در جلســه شــورای شــهر تبریــز 
بــا اشــاره بــه اینکــه حمــام تاریخــی نوبــر در میــان اختــاف شــهرداری 
و میــراث فرهنگــی مانــده اســت کــه بایــد نســبت بــه مرمــت و تحویــل 
ــم از  ــروز می خواهی ــت: ام ــار داش ــرد، اظه ــدام ک ــهرداری اق ــه ش آن ب
دارایی هــای خــود مراقبــت کنیــم امــا نســل آینــده امــروز را بــه آینــدگان 
ــه  ــاک آن را چ ــد و خ ــاری کردی ــعرا را حف ــرا مقبرة الش ــد، چ می گوین
کردیــد. آنهــا بــه مــا خواهنــد گفــت آیــا نمی توانســتید به جــای حفــاری 
زمین هــای اطــراف را تملــک کــرده و مجموعــه عظیمــی را ایجــاد کنیــد.

رئیــس کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای 
ــز اضافــه کــرد: در موضــوع مقبرة الشــعرا شــهرداری  اســامی شــهر تبری
و میــراث فرهنگــی هــر دو کــم کاری کرده انــد معلوم نیســت ایــن هتلــی 
کــه در کنــار مقبرة الشــعرا ســاخته شــده از کجــا مجــوز گرفتــه اســت .

وی اظهــار داشــت: ایــن میز هایــی کــه امــروز در پشــت  آن نشســته ایم 
گذراســت، بیاییــد عمــل کنیــم امــروز هتلــی کــه میــراث فرهنگــی مــا را 

بــا مشــکل مواجــه کــرده، چــرا بایــد در آنجــا باشــد.

شهر و شورا

ویــژه  فرمانــدار  و  آذربایجان شــرقی  اســتاندار  معــاون 
شهرســتان میانــه بــا اشــاره بــه اینکــه ترافیــک ســنگین تقاطــع 
خیابــان بانــک ملــی بــه طــرف بــازار مــردم را بــا مشــکات جدی 
مواجــه کــرده اســت، اجــرای پیــاده راه در مرکــز شــهر را ســبب 
کاهــش مشــکات بــا آثــار اقتصــادی و تبعــات اجتماعــی مثبــت 

عنــوان کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا مشــایخی در جلســه شــورای 
ــا بیــان اینکــه طــرح پیــاده راه از ســوی  ترافیــک شهرســتان، ب
ــتفاده  ــتای اس ــال ۹۷ در راس ــهر در س ــورای ش ــهرداری و ش ش
عمــوم و رفــاه و تســهیل هــر چــه بیشــتر امــور آنهــا مطــرح شــد، 
افــزود: مراحــل اداری ایــن طــرح در ســال گذشــته تکمیــل شــد 
و اکنــون از ســوی معاونــت عمرانــی اســتانداری مــورد پیگیــری 

بــرای اجراســت. 
وی اجــرای ایــن پیــاده راه را مــورد پیگیــری و مطالبــه 
ــه  ــیدگی ب ــتای رس ــرد: در راس ــه ک ــد و اضاف ــهریان خوان همش
ــا در نظــر گرفتــن تمامــی  ــد ب ایــن مطالبــه و رفــع دغدغــه بای

ــم. ــرح بپردازی ــرای ط ــه اج ــی ب ــادی و اجتماع ــب اقتص جوان
مشــایخی بــا اشــاره بــه دغدغــه اصنــاف در خصــوص 
ــداری شــغل  ــز پای ــک و نی ــوری و ترافی ــای عب ــگ، راهه پارکین
ــن دغدغــه هــا در نظــر گرفتــه  خــود، تاکیــد کــرد:  تمامــی ای

ــت. ــده اس ش
ــن کاهــش تجمــع را یکــی از  ــه همچنی ــژه میان ــدار وی فرمان
علــل کاهــش شــیوع بیمــاری کرونــا و قطــع زنجیــره ی آن ذکــر 
کــرد و اضافــه کــرد:  مدیریــت و کنتــرل شــیوع بیمــاری هــا و 
مدیریــت ایــن نــوع مســائل را در شهرســتان از ارایــه راهکارهــای 
الزم و اجــرای طــرح هــای مختلــف در جهــت کاهــش ازدحــام 
جمعیــت در مناطــق پرازدحــام بکاهــد کــه اجــرای طــرح پیــاده 

راه یکــی از ایــن روشهاســت. 
در  و شــورای شــهر  از زحمــات شــهردار  پایــان  در  وی 
ــور  ــهیل ام ــت تس ــه جه ــهر ب ــاختار ش ــر س ــازی و تغیی زیباس
ــار  ــی و اظه ــا قدردان ــا و کمبوده ــم محدودیته ــه رغ ــردم ب م
امیــدواری کــرد کــه اطــراف امامــزاده اســماعیل نیــز در 

ــد.  ــام برس ــه اتم ــن ب ــان ممک ــریعترین زم س
نماینــده منتخــب مــردم میانــه در مجلــس شــورای اســامی 
نیــز در ایــن جلســه تغییــر ســاختار شــهری و زیباســازی ان را از 

ضروریــات و الــزام توســعه شــهری برشــمرد. 
مهــدی اســماعیلی در نظــر گرفتــن دغدغــه اصنــاف در 
ــگ، روان  ــود پارکین ــوده وج ــوان نم ــم عن ــرح را مه ــرای ط اج
ــرح  ــه ط ــرای بهین ــات اج ــره را از ملزوم ــک و غی ــازی ترافی س

ــرد.  ــان ک بی
ــر  ــماعیل )ع( را از دیگ ــزاده اس ــراف امام ــایی اط وی بازگش
ــرای  ــد اج ــریع در رون ــر تس ــد و ب ــردم خوان ــای م ــته ه خواس

ــرد.  ــد ک ــرح تاکی ط

ـــور  ـــس جمه ـــرد رئی ـــاره عملک ـــی درب کریم
ـــای  ـــت: اق ـــاق گف ـــا قاچ ـــارزه ب ـــتاد مب در س
روحانـــی در اباغیـــه ای وزیـــر کشـــور را 
ــور در  ــوان جانشـــین رئیـــس جمهـ بـــه عنـ
ـــن  ـــاق کاال و ارز تعیی ـــا قاچ ـــارزه ب ـــتاد مب س
ـــن  ـــات ای ـــم در جلس ـــال ۹۵ ه ـــد. از س کردن
ــت از  ــه حکایـ ــد کـ ــرکت نکردنـ ــتاد شـ سـ

ــت.  ــتاد اسـ ــه سـ ــی بـ بی اهمیتـ
بـــه گـــزارش انـــا، علـــی اکبـــر کریمـــی 
ـــارزه  ـــص از مب ـــق و تفح ـــت تحقی ـــو هیئ عض
بـــا قاچـــاق کاال و ارز مجلـــس شـــورای 
ــارزه  ــتاد مبـ ــرد سـ ــاره عملکـ اســـامی دربـ
ـــارزه  ـــتاد مب ـــت: س ـــاق کاال و ارز گف ـــا قاچ ب
بـــا قاچـــاق کاال و ارز عالی تریـــن دســـتگاهی 
ـــردازد  ـــاق می پ ـــوع قاچ ـــه موض ـــه ب ـــت ک اس
و  وظیفـــه هماهنگـــی و پیگیری هـــا را دارد. 
راهبـــری کارهـــای مربـــوط بـــه ســـتاد بـــر 
عهـــده دبیرخانـــه ایـــن ســـتاد اســـت امـــا 
ـــس  ـــای رئی ـــخص آق ـــده ش ـــت آن برعه ریاس
ـــن  ـــی اولی ـــور طبیع ـــه ط ـــت و ب ـــور اس جمه
ـــند  ـــال باش ـــه فع ـــت ک ـــان اس ـــار از ایش انتظ
و در ایـــن ســـتاد نقـــش ایفـــا کننـــد. ایـــن 
ـــال  ـــد س ـــه مانن ـــا ب ـــه بعض ـــت ک ـــی اس درحال
ـــوده  ـــف ب ـــته و باتکلی ـــر نداش ـــتاد دبی ۹6 س
ــی را  ــر فعلـ ــال دبیـ ــان سـ ــر همـ در اواخـ
ـــن  ـــی همچنی ـــای روحان ـــد. اق ـــوب کردن منص

در اباغیـــه ای وزیـــر کشـــور را بـــه عنـــوان 
ـــارزه  ـــتاد مب ـــور در س ـــس جمه ـــین رئی جانش
کردنـــد.  تعییـــن  ارز  و  کاال  قاچـــاق  بـــا 
ایـــن اباغیـــه رئیـــس جمهـــور بـــا قانـــون 
همخوانـــی نـــدارد و در قانـــون نیـــز رئیـــس 
ــده و  ــن شـ ــتاد تعییـ ــس سـ ــور، رئیـ جمهـ
در قانـــون بـــرای تفویـــض ایـــن مســـئولیت 

قیـــدی وجـــود نـــدارد.
ـــس  ـــن عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجل ای
بـــه بی توجهـــی رئیـــس جمهـــور بـــه ســـتاد 
مبـــارزه بـــا قاچـــاق اشـــاره کـــرد و در 
ـــته  ـــال های گذش ـــرد: در س ـــان ک ـــاره بی این ب
ـــتاد  ـــات س ـــه جلس ـــی ب ـــی توجه ـــای روحان آق

ـــت.  ـــته اس ـــاق کاال و ارز نداش ـــا قاچ ـــارزه ب مب
ـــم در  ـــت یازده ـــل دول ـــان اوای ـــاید در هم ش
جلســـه ای از ایـــن ســـتاد شـــرکت کرده انـــد 
ـــی در  ـــان حت ـــون ایش ـــال ۹۵ تاکن ـــا از س ام
ــد  ــرکت نکرده انـ ــتاد شـ ــن سـ ــات ایـ جلسـ
کـــه نشـــان از بی توجهـــی ریاســـت دولـــت 
ــن  ــه ایـ ــت. نتیجـ ــاق اسـ ــه قاچـ ــه مقولـ بـ
ــای  ــا و برنامه هـ ــز در هماهنگی هـ ــد نیـ رونـ
ـــا  ـــر م ـــه نظ ـــه ب ـــود ک ـــان می ش ـــتاد نمای س

شـــرایط مطلوبـــی بـــرای ســـتاد نیســـت.
وی ادامـــه داد: بـــه نظـــر مـــا عـــدم 
حضـــور و بی توجهـــی رئیـــس جمهـــور بـــه 
ســـتاد مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز یـــک 

ـــگاه  ـــه جای ـــان ب ـــت و ایش ـــی اس ـــراد اساس ای
ســـتاد بی اهمیـــت هســـتند.

کریمـــی در پاســـخ بـــه ســـوالی مبنی بـــر 
مخالفـــت برخـــی از دســـتگاه های درگیـــر در 
ـــق  ـــت تحقی ـــزارش هیئ ـــا گ ـــاق ب ـــوع قاچ موض
و تفحـــص مجلـــس گفـــت: اگـــر دســـتگاهی 
ـــود  ـــد نم ـــام داده بای ـــت کاری انج ـــی اس مدع
ـــت  ـــی اس ـــن درحال ـــد. ای ـــز باش ـــی آن نی بیرون
کـــه در ســـال های ۹۷ و ۹8 مقولـــه قاچـــاق 
ماهیـــت آن متفـــاوت شـــده و از قاچـــاق 
ـــده  ـــل ش ـــی تبدی ـــاق صادرات ـــه قاچ ـــی ب واردات
اســـت و شـــرایط نیـــز تغییـــر کـــرده و اگـــر 
ـــال ۹۵ و  ـــا س ـــال ۹۷ و ۹8 را ب ـــتگاهی س دس

۹6 مقایســـه می کنـــد، اشـــتباه اســـت.
دربـــاره  مجلـــس  نماینـــده  ایـــن 
ـــای  ـــان آماره ـــاری می ـــاالی آم ـــای ب تفاوت ه
ـــا قاچـــاق کاال و ارز و گمـــرک  ســـتاد مبـــارزه ب
ـــا گـــزارش هیئـــت تحقیـــق و تفحـــص گفـــت:  ب
پاســـخ ایـــن موضـــوع را بایـــد دســـتگاه های 
ـــص  ـــق و تفح ـــت تحقی ـــد. هیئ ـــئول بدهن مس
ـــوع  ـــر روی موض ـــی را ب ـــس کار کارشناس مجل
آمارهـــای قاچـــاق انجـــام داده و از ظرفیـــت 
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس بـــرای تهیـــه 
ـــت و  ـــه اس ـــره گرفت ـــی به ـــای کارشناس آماره
ـــل  ـــورت کام ـــه ص ـــتندات آن ب ـــل و مس دالی

وجـــود دارد.

فرماندار میانه: 

پیاده راه ها تبعات مثبت اجتماعی دارند

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق مجلس:

رئیس جمهور به جایگاه ستاد مبارزه با قاچاق بی اهمیت است 

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تندیــس ترفنــد خاورمیانــه درتاریــخ 1399/02/22 بــه شــماره ثبــت 50717 بــه شناســه ملــی 14009135653 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی 
میگــردد. موضــوع فعالیــت :امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت ســاختمانها و ابنیــه عمومــی اعــم از چوبــی ،آجــری ،ســنگی، بتنــی و فلــزی ،ســازه هــای ســاختمانی ، محوطــه هــای کوچــک، دیــوار کشــی، اجــرای پیــاده روهــا- امــور پیمانــکاری 
مربــوط بــه بنــد هــا، ســدها و ســاختمان نیــرو گاه آبــی، ســازه هــای هیدرولیکــی و تونــل هــای آب، مخــازن آب و شــبکه هــای توزیــع آب، تاسیســات و تجهیــزات تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــاب بــزرگ، خطــوط انتقــال آب،ایســتگاههای پمپــاژ 
آب و فاضــاب بــزرگ، شــبکه هــای جمــع آوری و انتقــال فاضــاب، کانــال هــای انتقــال آب و شــبکه هــای آبیــاری و زهکشــی، ســازه هــای دریایــی و ســاحلی، احــداث حوضچــه هــا و اســتخر هــای پــرورش و تکثیــر آبزیــان، و عملیــات ســاختمانی 
)ســیویل( تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــاب- امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت راههــا نظیــر جــاده هــای اصلــی و فرعــی، بزرگراههــا، راههــای ریلــی، بانــد فرودگاه،تونلهــا، پلهــا، راههــای زیــر زمینــی- تهیــه ، نصــب، نگهــداری و تعمیــر تجهیــزات و 
راهــداری و عملیــات آســفالتی- امــور پیمانــکاری مربــوط بــه تاسیســات و تجهیــزات صنایــع غذایــی، صنایــع تبدیلــی ، نســاجی ، پوشــاک چــرم، چــوب ، شیشــه، ســلولزی، تجهیــزات هیــدرو مکانیــک، کارخانجــات ابــزار آالت و ماشــین هــا، تاسیســات 
صنعتــی جانبــی ، تولیــد وســایل آزمایشــگاهی و دارویــی، کارخانجــات تولیــد وســایل حمــل ونقــل، خطــوط انتقــال مــواد در کارخانجــات ،اتــو ماســیون صنعتــی شــامل کنتــرل ابــزار دقیــق- امــور پیمانــکاری مربــوط بــه تولیــد ، توزیــع و انتقــال نیــرو 
اعــم از نیروگاههــا ، شــبکه هــای بــرق و تاسیســات برقــی ، پســت هــای توزیــع و الکترونیــک عــام وخــاص- امــور پیمانــکاری مربــوط بــه شــبکه گاز رســانی شــهری، تاسیســات مکانیکــی و هیــدرو مکانیکــی ســد هــا، سیســتم هــای ســرد کننــده 
ســاختمان ، تاسیســات و تجهیــزات ســاختمان )آب ، گاز ، بــرق و فاضــاب( و انتقــال زبالــه، تاسیســات و تجهیــزات تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــاب کوچــک، وســایل انتقــال )آسانســور و پلــه برقــی و...( سیســتم هــای خبــر و هشــدار دهنــده ، 
تجهیــزات آشــپز خانــه و ســلف ســرویس و رختشویخانه،سیســتم هــای ارتباطــی، شــبکه هــای رایانــه ای ســاختمان ، ماســه پاشــی ، پوشــش و ایســتگاههای پمپــاژ آب و فاضــاب کوچــک- امــور پیمانــکاری بــه مخابــرات صوتــی ، تصویــری و داده ای 
، ســاخت ایســتگاههای اصلــی انتقــال دهنــده و توزیــع کننــده ، انــواع شــبکه هــای زیــر ســاختی و خدماتــی شــامل مخابراتــی ، شــبکه هــای انتقــال ســیمی ،بــی ســیم ، رادیــو ، تلویزیــون و شــبکه هــای ماهــواره، اینترنــت و اینترانــت- اجرا،حفــظ 
و نگهــداری فضــای ســبز و گلخانــه -طراحــی و اجــرا و نصــب آسانســور- طراحــی ،ســاخت و مدیریــت پارکینــگ هــای طبقاتی،مجتمــع هــای تجــاری و تفریحــی ،باشــگاههای ورزشــی -طراحــی و نصــب دوربیــن مداربســته-درب اتوماتیک-خریــد و 
فــروش و واردات و صــادرات کاالهــای مجــاز بازرگانــی - ترخیــص کاالهــای شــرکت از گمــرکات - بازاریابــی غیــر هرمــی ، غیــر شــبکه ای و غیــر الکترونیکــی کاالهــای مجــاز بازرگانــی - عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و همــکاری بــا 
شــرکتها دولتــی و خصوصــی -شــرکت در مناقصــات و مزایــدات خصوصــی و دولتــی – اعطــاء و اخــذ نمایندگــی از شــرکتهای داخلــی و خارجــی – دریافــت تســهیات ارزی و ریالــی و اعتبــار از بانکهــا و مؤسســات مالــی واعتبــاری داخلــی و خارجــی. 
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر تبریــز، محلــه ولیعصــر ، کوچــه 10 متــری 
گلبــاد ، بلــوار شــریعتی ، پــاک 78 ، طبقــه ســوم ، واحــد 1 کدپســتی 5157685377 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 
1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره بــا/71/23/1160 مــورخ 1399/02/17 نــزد بانــک پســت بانــک شــعبه شــریعتی تبریــز بــا کــد 0432 پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره خانــم غــزل خداپرســت واقعــی بــه 
شــماره ملــی 1362225037 و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای محمدحســین محــرم زاده بــه شــماره ملــی 1382645392 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و 
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال خانــم صفــوره محمــدی آلمانقدیــم بــه شــماره ملــی 1502046857 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان 
حــق امضــا : کلیــه اوراق واســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک - ســفته - بــرات - قراردادهــا و عقــود اســامی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
بازرســان آقــای علــی اکبــر پــروازی زرنــق بــه شــماره ملــی 1374523321 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم مریــم اکبــرزاد بــه شــماره ملــی 1375924028 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی 

روزنامــه کثیــر االنتشــار عجــب شــیر جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )847498(

از  ایرنــا  خبرنــگار  میدانــی  مشــاهدات 
ــی  ــی از باتکلیف ــت حاک ــودرو پایتخ ــازار خ ب
ــد  ــر چن ــت. ه ــندگان اس ــداران و فروش خری
ــد  ــای گذشــته رون ــه روزه ــا نســبت ب قیمت ه
نزولــی داشــته امــا در عمــل خریــد و فروشــی 

ــود.  ــی ش ــام نم انج
ــان  ــازار نش ــی ب ــا، بررس ــزارش ایرن ــه گ ب
نســبت  خودروهــا  قیمــت  افــت  دهنــده 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــته اس ــه گذش ــه هفت ب
ــا 6۷  ــن 6۵ ت ــروز بی ــد ام ــتگاه پرای ــر دس ه
ــس  ــی ال ایک ــژو 4۰۵ ج ــان، پ ــون توم میلی
ــه  ــپ 2 ب ــژو 2۰6 تی ــان، پ ــون توم ۱۱۰ میلی
ــان، ســمند ال ایکــس ۱۱6  ــون توم ۱۱6 میلی
ــارس ۱3۰  ــژو پ ــان، پ ــون توم ــا ۱۱۷ میلی ت
میلیــون تومــان، دنــا پــاس ۱۷۰ میلیــون 
ــون  ــا ۷4 میلی ــدار ۷3 ت ــا صندوق ــان، تیب توم
تومــان و ســاینا فــول 8۱ تــا 83 میلیــون 

ــدند. ــذاری ش ــت گ ــان قیم توم
کارشناســان خــودرو مــی گوینــد: در حالــی 
ســختی  کار  خودروهــا  قیمت گــذاری  کــه 
نیســت، امــا نمی دانیــم چــرا تاکنــون شــورای 
رقابــت نســبت بــه اعــام قیمــت خــودرو هــای 

ــدام نکــرده اســت؟ ــزرگ اق دو خودروســاز ب
ــدار  ــرایط خری ــن ش ــد: در ای ــان معتقدن آن
منتظــر اعــام قیمتهاســت و فروشــنده هــم دو 
دل اســت، بنابرایــن نــه کســی مــی خــرد و نــه 

کســی مــی فروشــد.
بــه گفتــه کارشناســان، اکنــون بــا گذشــت 
بــازار  تنظیــم  ســتاد  از جلســه  روز  چنــد 
و اعــام نشــدن قیمــت هــا، خریــداران و 
ــد  ــه نکن ــد ک ــده ان ــکوک ش ــندگان مش فروش

ــد. ــش یاب ــاره افزای ــا دوب ــت ه قیم

اتحادیــه  رئیــس  موتمنــی«  »ســعید 
ــن  ــت در ای ــودروی پایتخ ــگاه داران خ نمایش
زمینــه بــه ایرنــا گفــت: اگــر قیمــت هــا مطابــق 
حمایــت  ســازمان  دســتورالعمل  و  فرمــول 
ــزش ســنگینی را در قیمــت  ــود، ری ــن ش تعیی

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــا ش ه
وی معتقــد اســت قیمــت هــای کنونــی کــه 
در بــازار خودروهــای داخلــی و مونتــاژی شــاهد 

هســتیم، واقعــی نیســت.
موتمنــی در عیــن حــال افــزود: در ماه هــای 

شــورای  نبــود  در  خودروســازان  گذشــته 
ــک  ــه ی ــد ک ــش دادن ــه را کاه ــت، عرض رقاب

عامــل افزایــش قیمت هــا بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: اکنــون معامــات 
ــیده و  ــر رس ــدود صف ــه ح ــازار ب ــودرو در ب خ
ــدد  ــات مج ــود معام ــام ش ــا اع ــر قیمت ه اگ
ــدا  ــود را پی ــازار راه خ ــد و ب ــد ش ــاز خواه آغ

ــرد. ــد ک خواه
اگــر  داد:  ادامــه  صنفــی  مقــام  ایــن 
دســتورالعمل شــورای رقابــت ابــاغ شــود، 
خودروهــا ۱۰ درصــد بیــش از قیمــت فاکتــور 
شــده خودروســازان بــه فــروش خواهنــد رســید 
و تثبیــت خواهنــد شــد و کســی نمی توانــد بــه 

صــورت ســلیقه ای قیمت گــذاری کنــد.
ــن  ــت ارز ای ــد قیم ــد: هرچن ــادآور ش وی ی
ــراً  ــا ظاه ــت، ام ــود اس ــدار صع ــر م ــا ب روزه
ــازار  ــه ب کاهــش قیمــت خودروهــای داخلــی ب
خودروهــای مونتــاژی و خارجــی نیــز ســرایت 
ــازار  ــن ب ــا را در ای ــت ه ــش قیم ــرده و کاه ک

ــاهدیم. ش
امــروز در گــروه مونتــاژی هــا هــر دســتگاه 
ــون  ــا 2۷۰ میلی ــه 26۵ ت ــگان cs۳۵ ب چان
ــن 46۵  ــک بی ــراتو 2۰۰۰ اتوماتی ــان، س توم
ــن  ــا اس ۷ بی ــان، هایم ــون توم ــا 4۷۰ میلی ت
ــک اس ۵  ــان، ج ــون توم ــا 4۱۵ میلی 4۱۰ ت
ــی 3  ــیتروئن س ــان  س ــون توم ــه 4۱۰ میلی ب
ــژو  ــان و پ ــون توم ــا ۵۵۰ میلی ــن ۵۰۰ ت بی
2۰۰8 بیــن 4۷۰ تــا 48۰ میلیــون تومــان 

ــد. ــت خوردن قیم

بازار خودرو بالتکلیف و در انتظار اعالم 
قیمت از سوی شورای رقابت
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ــتگیری  ــیر از دس ــب ش ــی عج ــده انتظام فرمان
ســه نفــر از ســارقین ســابقه دار و 2 نفــر مالخــر در 

ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ای
ــدی  ــان عب ــرهنگ رحم ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: در پــی افزایــش ســرقت از اماکــن خصوصــی، 
خانــه باغ هــا و منــازل در شهرســتان، موضــوع 
بصــورت ویــژه در دســتور کار عوامــل پلیــس آگاهــی 

ــت. ــرار گرف ــزی عجــب شــیر ق ــری مرک و کانت
ــب  ــتان عج ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی فرمان
شــیر گفــت: پــس از تحقیقــات الزم و اقدامــات فنــی 
ــر  ــر مالخ ــابقه دار و 2 نف ــارقین س ــر از س ــه نف س
ــه دســتگیر  شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیران

شــدند.
وی افــزود: ایــن متهمیــن در ابتــدا منکــر هرگونه 
ســرقت بودنــد کــه بــا ارائــه دالیــل و مــدارک جــرم 

بــه ۱۰ فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد.
ــرد:  ــار ک ــیر اظه ــب ش ــی عج ــده انتظام فرمان
پــس از دســتگیری متهمــان، بــا اخــذ مجــوز 
قضایــی، محــل ســکونت متهمیــن بازرســی و اقــام 
ــی  ــام قضای ــل مق مســروقه کشــف و متهمــان تحوی

شــد.
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب ــان عب ــرهنگ رحم س
ــر  ــاهده ه ــورت مش ــد در ص ــی توانن ــهروندان م ش
ــای  ــت ه ــز فوری ــا مرک ــکوک ب ــوارد مش ــه م گون
ــد، گفــت: ســامانه ۱۹۷  پلیســی ۱۱۰ تمــاس بگیرن
ــاد و  ــه انتق ــر گون ــت ه ــاده دریاف ــز آم ــس نی پلی
ــی از  ــروی انتظام ــرد نی ــر از عملک ــنهاد و تقدی پیش

ــد. ــی باش ــهروندان م ــوی ش س

شمخانی: 
در دوران کرونا ایران و زیرساخت های 
آن در یک امتحان سخت سربلند شدند

دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملی گفـت: در دوران 
زیرسـاخت های آن در  و  اسـامی  کرونـا جمهـوری 

یـک امتحان سـخت سـربلند شـدند. 
در صفحـه  شـمخانی  علـی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
توییتـرش نوشـت: در دوران کرونا جمهوری اسـامی 
و زیرسـاخت های آن در یک امتحان سـخت سـربلند 
شـدند. ملـت بـزرگ ایـران هـم در رزمایش انسـانی 
همدلی مومنانه چون همیشـه سـرفراز شـد. شایسته 
اسـت مسـئولین رده های مختلف کشـور بـرای تداوم 
ایـن تجربـه مبـارک در دوره پسـاکرونا بـا بضاعـت 

شـخصی پیش قـدم شـوند.

 نمایشگاه شانگ های فرصتی برای 
اقتصاد ایران است

سـفیر ایـران در چیـن گفـت: سـومین نمایشـگاه 
وارادت شـانگهای کـه ۱۵ تـا 2۰ آبـان برگزار می شـود 
فرصـت بی نظیری برای کشـورها از جمله ایـران  برای 
حضـور در بـازار چین در شـرایط رکود کرونایی اسـت. 
به گزارش ایرنا، محمد کشـاورز زاده در تویتر نوشـت: 
چیـن پـر جمعیت ترین کشـور جهان با طبقه متوسـط 
وسـیع به بزرگترین بازار مصـرف دنیا و بزرگترین مقصد 

صادراتی کشـورمان تبدیل شده است.
اوگفت: سـاالنه بیش از 3۰ هزار شـرکت از سراسر دنیا 
در ایـن نمایشـگاه شـرکت و در دو دوره گذشـته بیش از 
۱2۰ میلیارد دالر قراردادتجاری در  آن امضا شـده اسـت.

وی تصریـح کرد: این رویداد دریچـه ای برای ورود 
بـه بـازار بزرگ چین اسـت که بایـد با برنامـه ریزی و 

جدیـت در آن حضور یافت.  

بازگشایی مرز شلمچه به تعویق افتاد

عــراق اعــام کــرد کــه بازگشــایی گــذرگاه 
ــا  ــور ت ــن کش ــران و ای ــان ای ــلمچه می ــرزی ش م

ــاد.  ــق افت ــه تعوی ــوی ب ــاع ثان اط
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از موازیــن نیــوز، ثائــر 
ــتان  ــران اس ــه بح ــخنگوی کمیت ــم، س ــی نج عیس
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــه ب ــرد ک ــام ک ــره اع بص
ــاح  ــن اســتان افتت ــان در ای ــش مبتای ــا و افزای کرون
گــذرگاه مــرزی شــلمچه میــان جمهــوری اســامی 
ــاد. ــق افت ــه تعوی ــوی ب ــا اطــاع ثان ــران و عــراق ت ای

ــاه  ــود ۱۵ م ــرار ب ــلمچه ق ــرز ش ــت: م وی گف
ــور  ــه منظ ــا ب ــود ام ــایی ش ــادی( بازگش جاری)می
مقابلــه بــا انتشــار ویــروس کرونــا بــه تعویــق افتــاد.

فرصت اعتراض در شورای شهر
 تبریز را نمی دهند 

عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز گفــت: 
اعتــراض  بــرای  فرصتــی  مــا  بــه  متاســفانه 
ــهر  ــوارد ش ــی م ــی برخ ــت فعل ــوص وضعی درخص

نمی شــود.  داده  شــورا  در  تبریــز 
ــور در  ــداهلل تقی پـ ــارس، عبـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ــهر  ــورای اســـامی شـ ــه علنـــی شـ ــان جلسـ پایـ
ـــرات  ـــه تذک ـــه ب ـــدم توج ـــاد از ع ـــن انتق ـــز ضم تبری
اظهـــار داشـــت: 4۵۰دســـتگاه اتوبـــوس از میـــان 
۷۵۰ دســـتگاه اتوبـــوس موجـــود از رده خـــارج 

شـــده اســـت.
عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز عــدم 
ــه ایــن معضــل را عامــل ایجــاد برخــی  رســیدگی ب

مشــکات در مهرمــاه دانســت.
ــا  ــه م ــفانه ب ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــن اش وی ضم
فرصتــی جهــت اعتــراض درخصــوص وضعیــت 
فعلــی برخــی مــوارد در شــهر تبریــز داده نمی شــود، 
ــهردار  ــورا از ش ــی ش ــه قبل ــرد: در جلس ــح ک تصری
ــد  ــروز بای ــاً ام ــه قانون ــودم ک ــز ســوال کــرده ب تبری

ــد. ــخ داده می ش ــوال پاس ــن س ــه ای ب
حــرف  اینجــا  اگــر  داشــت:  بیــان  تقی پــور 
خودمــان را نزنیــم قطعــاً کار بــه مصاحبــه بــا 

کشــید. خواهــد  نشــریات 

اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است

رئیـــس کانـــون عالـــی انجمن هـــای صنفـــی کارگـــران بـــا بیـــان 
ـــت،گفت: اعتـــراض جامعـــه  اینکـــه حـــق مســـکن موضـــوع فرعـــی اس
ـــه  ـــدم توج ـــورت ع ـــت و در ص ـــون اس ـــرای قان ـــدم اج ـــه ع ـــری ب کارگ

ـــرد. ـــم ک ـــال خواهی ـــود را دنب ـــکایت خ ـــا ش ـــوع، م ـــن موض ـــه ای ب
ـــکن  ـــق مس ـــر ح ـــورد تأثی ـــی در م ـــر چمن ـــر، ناص ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــرایطی  ـــد ش ـــت: نبای ـــار داش ـــران، اظه ـــتمزد کارگ ـــر دس ـــزان تغیی در می
ـــری  ـــه کارگ ـــود؛ جامع ـــاک ش ـــاله پ ـــورت مس ـــه ص ـــم ک ـــود آوری ـــه وج ب
ـــون در  ـــرا قان ـــد زی ـــراض کردن ـــون کار اعت ـــدن قان ـــرا نش ـــل اج ـــه دلی ب
ـــد  ـــت. بای ـــکن نیس ـــه مس ـــا هزین ـــث م ـــد. بح ـــرا نش ـــران اج ـــورد کارگ م
ـــت اداری  ـــوان عدال ـــه دی ـــری ب ـــه کارگ ـــت شـــکایت جامع ـــه عل ـــم ک بدانی
ـــاره  ـــون درب ـــرای قان ـــدم اج ـــه، ع ـــه قضی ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ و ورود مق

ـــود. ـــورم ب ـــرخ ت ـــا ن ـــب ب ـــتمزد متناس ـــل دس ـــن حداق تعیی
ــور  ــران کشـ ــی کارگـ ــای صنفـ ــی انجمن هـ ــون عالـ ــس کانـ رئیـ
ـــر  ـــا در نظ ـــزد ب ـــد م ـــه بای ـــرده ک ـــام ک ـــون کار اع ـــاده 4۱ قان ـــزود: م اف
ـــن  ـــد. ای ـــش یاب ـــتی افزای ـــته معیش ـــورم و بس ـــرخ ت ـــه ن ـــن دو مؤلف گرفت
در حالیســـت کـــه مـــزد تعییـــن شـــده از ســـوی شـــورای عالـــی کار، 
هیـــچ کـــدام از مؤلفه هـــای قانونـــی را رعایـــت نکـــرده اســـت زیـــرا 
ـــا  ـــا تنه ـــود ام ـــد ب ـــاالی 4۱ درص ـــورم ب ـــم ت ـــره می کردی ـــی مذاک وقت
ـــم  ـــرف ه ـــم و از آن ط ـــزد بودی ـــه م ـــدی پای ـــش 2۱ درص ـــاهد افزای ش
ـــن  ـــان تعیی ـــزار توم ـــون و ۹4۰ ه ـــزان 4 میلی ـــه می ـــتی ب ـــته معیش بس

ـــود. ـــده ب ش
ـــورای  ـــکن ش ـــث مس ـــت: در بح ـــکن، گف ـــق مس ـــه ح ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاری  ـــورا اختی ـــن ش ـــت و ای ـــده اس ـــنهاد دهن ـــاد پیش ـــک نه ـــی کار ی عال
ـــی کار،  ـــورای عال ـــنهاد ش ـــد از پیش ـــدارد. بع ـــق مســـکن ن ـــب ح در تصوی
ـــت  ـــا دول ـــود ت ـــال می ش ـــت ارس ـــأت دول ـــه هی ـــکن ب ـــق مس ـــه ح مقول

ـــرد. ـــی را بگی ـــم نهای ـــاره تصمی ـــن ب در ای
ـــود  ـــر وج ـــال حاض ـــه در ح ـــی ک ـــن وضعیت ـــا ای ـــه داد: ب ـــی ادام چمن
ـــت  ـــتور کار دول ـــکن در دس ـــق مس ـــا ح ـــه ت ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ دارد ب

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــیار زمان ب ـــرد بس ـــرار گی ق
ـــک  ـــه ی ـــی ک ـــاره بهای ـــن اج ـــت: ارزان تری ـــری گف ـــال کارگ ـــن فع ای
کارگـــر می توانـــد بدهـــد بـــاالی یـــک میلیـــون تومـــان اســـت مگـــر 
ــه دوای درد  ــد کـ ــش یابـ ــکن افزایـ ــق مسـ ــدر حـ ــت چقـ ــرار اسـ قـ
ـــل  ـــران را ح ـــتی کارگ ـــکات معیش ـــکن مش ـــق مس ـــد؟ ح ـــران باش کارگ
نمی کنـــد و بـــه میـــان کشـــاندن بحـــث مســـکن فقـــط بـــه بیراهـــه 

کشـــاندن خواســـته های جامعـــه کارگـــری اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد: انتظـــار داریـــم بـــا فرمایشـــات رهبـــری، دولـــت 
ـــزار  ـــزد برگ ـــش م ـــرای افزای ـــی کار ب ـــورای عال ـــات ش ـــد و جلس ورود کن

ـــود. ش
ــور  ــران کشـ ــی کارگـ ــای صنفـ ــی انجمن هـ ــون عالـ ــس کانـ رئیـ
ـــم  ـــم بگیری ـــران را نتوانی ـــق کارگ ـــیم و ح ـــق نرس ـــه تواف ـــر ب ـــت: اگ گف
ـــن اســـت  ـــا ای ـــد. بحـــث م ـــم مان ـــدم خواهی ـــت ق ـــود ثاب ـــکایت خ روی ش
ـــم  ـــاده ای ـــا آم ـــت. م ـــون اس ـــرای قان ـــدم اج ـــه ع ـــات ب ـــام اعتراض ـــه تم ک
ـــکن  ـــق مس ـــم ح ـــم و ه ـــره کنی ـــزد مذاک ـــل م ـــورد حداق ـــم در م ـــه ه ک

ـــم. ـــنهاد دهی را پیش

مجلس یازدهم به دنبال همسان سازی حقوق 
بازنشستگان و رتبه بندی معلمان باشد 

ـــه  ـــم در برنام ـــس ده ـــت: مجل ـــس گف ـــهر در مجل ـــده بندرماهش نماین
ـــان  ـــت بازنشســـتگان و فرهنگی ـــود وضعی ـــر بهب ـــر ب ـــن دیگ ششـــم و قوانی
ـــه  ـــود دارد ک ـــن وج ـــن قوانی ـــکاالتی در ای ـــذا اش ـــت ل ـــته اس ـــد داش تاکی

ـــود.  ـــاح ش ـــوارد اص ـــن م ـــده ای ـــس آین ـــد در مجل بای
بـــه گـــزارش تســـنیم، علـــی گلمـــرادی نماینـــده بنـــدر ماهشـــهر 
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه در مجلـــس یازدهـــم 
ـــرای وضعیـــت معیشـــت بازنشســـتگان و فرهنگیـــان  ـــد فکـــر اساســـی ب بای
ـــر  ـــن دیگ ـــم و قوانی ـــه شش ـــم در برنام ـــس ده ـــت: مجل ـــود، گف ـــام ش انج
ـــت  ـــته اس ـــد داش ـــان تاکی ـــتگان و فرهنگی ـــت بازنشس ـــود وضعی ـــر بهب ب
لـــذا اشـــکاالتی در ایـــن قوانیـــن وجـــود دارد کـــه بایـــد در مجلـــس 

ـــود. ـــاح ش ـــوارد اص ـــن م ـــده ای آین
ـــت  ـــر در تربی ـــل موث ـــان از عوام ـــه فرهنگی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ــروز  ــه داد:امـ ــتند، ادامـ ــاک هسـ ــن آب و خـ ــوزان ایـ ــش آمـ دانـ
ـــه  ـــدی روب ـــکات ج ـــا مش ـــان ب ـــتگان معیشتش ـــان و بازنشس فرهنگی
ـــن  ـــه در همی ـــت ک ـــیده اس ـــا رس ـــتخوان آنه ـــه اس ـــت و کارد ب رو اس
ــال  ــه دنبـ ــا بـ ــت آنهـ ــود وضعیـ ــرای بهبـ ــد بـ ــت بایـ ــه دولـ زمینـ
ـــان  ـــرای معلم ـــدی ب ـــه بن ـــرای رتب ـــا و اج ـــوق ه ـــازی حق ـــان س همس

باشـــد.
نماینـــده مـــردم بنـــدر ماهشـــهر در مجلـــس اضافـــه کـــرد: 
ــزه  ــش انگیـ ــب کاهـ ــتگان موجـ ــت بازنشسـ ــه وضعیـ ــی بـ بی توجهـ
ــتغال  ــه دوران اشـ ــبت بـ ــته ها نسـ ــود، بازنشسـ ــز می شـ ــاغلین نیـ شـ
در شـــرایط ســـخت تری بـــه ســـر می برنـــد لـــذا بـــا اجـــرای 
ـــده  ـــر ش ـــد براب ـــه چن ـــد هزین ـــتگان بای ـــوق بازنشس ـــازی حق همسان س

زندگـــی آنهـــا را جبـــران کـــرد.
ـــس  ـــدگان مجل ـــه نماین ـــا ب ـــت در باره ـــان اینکـــه دول ـــا بی گلمـــرادی ب
ـــان  ـــدی معلم ـــه بن ـــرای رتب ـــث اج ـــه بح ـــت ک ـــرده اس ـــام ک ـــم اع ده
ـــان  ـــه پای ـــم ب ـــس ده ـــر مجل ـــرد: عم ـــوان ک ـــد، عن ـــی کن ـــی م را اجرای
ــدوارم در  ــید امیـ ــای نرسـ ــه جـ ــدگان بـ ــای نماینـ ــید و فریادهـ رسـ
ـــام  ـــدگان انج ـــه نماین ـــای ک ـــری ه ـــا پیگی ـــاق ب ـــن اتف ـــی ای ـــس آت مجل

ـــود. ـــی ش ـــد عملیات ـــی دهن م

نماینــده ایــذه در مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: مــردم در برخــی از نقــاط جنوبــی 
ــا از نظــر  کشــور فکــر می کننــد بیمــاری کرون
ــن آن را  ــد اســت بنابرای ــی ب ــی و حیثیت اخاق
ــای  ــه اعض ــد ک ــد و نمی گوین ــان می کنن پنه
ــر.  ــا خی ــه آن مبتــا شــده اند ی خانواده شــان ب
بــه گــزارش ایلنــا، هدایــت اهلل خادمــی، درباره 
علــل افزایــش شــیوع بیمــاری کرونــا در جنــوب 
کشــور گفــت: مــا در جنــوب تقریبــا بیشــترین 
فاصلــه را از نظــر جغرافیایــی بــا مرکــز آلودگــی 
داشــتیم و بایــد بهتــر از بقیــه جاهــا باتوجــه بــه 

ــم. ــه داشــتیم عمــل می کردی دوری ک
نماینــده مــردم ایــذه و باغملــک خاطرنشــان 
کــرد: بــه هــر حــال هنگامــی کــه بیمــاری تازه 
ــا در خوزســتان  ــود و م ــم شــروع شــده ب در ق
قــرار داشــتیم بایــد راهــی بــرای مقابلــه پیــدا 
ــا  ــر ب ــا ۱2۰۰ کیلومت ــه م ــرا ک ــم چ می کردی
باتوجــه  بنابرایــن  آن جــا فاصلــه داشــتیم. 
ــوب  ــا در جن ــاری م ــی بیم ــرایط ابتدای ــه ش ب

ــم. ــدام کنی ــتیم اق می توانس
وی ادامــه داد: ســوالی کــه مطــرح می شــود 
ایــن اســت کــه بیمــاری چگونــه از قــم بــه بــاغ 
ــول و مســجد ســلیمان  ــک خوزســتان، دزف مل
رســید؟ مشــخص اســت برخــی مســئولین 
را  مســائل  و  نکردنــد  عمــل  سیســتماتیک 
ــه  ــا ب ــد. حتم ــل کردن ــه ای ح ــی و قبیل محل
خاطــر داریــد یــک روز قوانیــن را ســفت و 
ــد  ــر آزاد می کردن ــد روز دیگ ــخت می گرفتن س
ــا  ــوان ب ــه نمی ت ــه این گون ــت ک ــخص اس مش

ــرد.  ــه ک ــاری مقابل ــن بیم چنی
ــرای  ــه ب ــی ک ــرد: هنگام ــد ک ــی تاکی خادم
یــک بیمــاری ماننــد کرونــا تصمیم گیــری 
می شــود بایــد بــه یــک نتیجــه مشــخص 
ــه  ــر قرنطین ــن اگ ــم؛ بنابرای ــدا کنی ــت پی دس
صــورت می گیــرد، محدودیــت ایجــاد می شــود، 
مــدارس و ادرات را تعطیــل می کننــد ایــن 
نشــان دهنده آن اســت کــه ویــروس در آن 
منطقــه در حال انتشــار اســت. ســوال اینجاســت 
آیــا نتیجه گیــری حاصــل شــده بــود کــه دوبــاره 
رفــت و آمدهــا از ســر گرفتــه شــد؟ قرنطینــه و 

محدودیت هــا برداشــته شــد؟
وی ادامــه داد: وضعیــت امــروز جنــوب 
نتیجــه تصمیمــات نادرســت مــا اســت. در 
برخــی از مناطــق بایــد بــه مــردم بــرای تســت 
ــد  ــعی می کنن ــرا س ــم، زی ــاس کنی دادن التم

ــد. ــان کنن ــاری را پنه ــن بیم ای
نماینــده مــردم باغملــک و ایــذه تاکیــد 
ــوب فکــر  ــاط جن ــردم در برخــی از نق کــرد: م
می کننــد ایــن بیمــاری از نظــر اخاقــی و 
حیثیتــی بــد اســت بنابرایــن آن را پنهــان 
اعضــای  کــه  نمی گوینــد  و  می کننــد 

شــده اند. مبتــا  آن  بــه  خانواده شــان 
ــن  ــه گرفت ــنیدید ک ــا ش ــت: حتم وی گف
ــوع  ــا ممن ــن روزه ــپاری در ای ــم خاکس مراس
شــد امــا در مناطــق جنــوب ایــن مراســم 
رعایــت  بــدون  و  رونــق  پــر  همچنــان 
می شــود. برگــزار  اجتماعــی  فاصله گــذاری 

فقــط  مســئوالن  داد:  ادامــه  خادمــی 
می گوینــد گرفتــن مراســم خاکســپاری ممنــون 
اســت امــا هنگامــی کــه مــردم ایــن مراســم را 
ــد.  ــوردی نمی کنن ــچ برخ ــد هی ــا می کنن ــر پ ب

وی تاکیــد کــرد: حاکمیــت بایــد در مواقعــی 
کــه مــردم نمیتواننــد تصمیــم بگیرنــد ســفت و 

ســخت بایســتد و تصمیم گیــری کنــد. 
ــزود:  ــک اف ــذه و باغمل ــردم ای ــده م نماین
امــروز مناطــق جنــوب را قرمــز اعــام کردنــد 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــرل کنن ــد کنت ــم بتوانن امیدواری
ــن بیمــاری  ــر شــود کنتــرل ای اگــر هــوا گرم ت

ســخت تر خواهــد شــد. 
وی دربــاره این کــه گفتــه شــد برداشــتن 
محدودیت هــای رفــت و آمــدی و قرنطینــه بــرای 
ایــن اســت کــه از مشــکات معیشــتی جلوگیری 
شــود، گفــت: اصــًا چنیــن چیــزی قابــل قبــول 
نیســت. بلــه یک ســری کارگــر هســتند و روزانــه 
ــد روزانه شــان  ــا درآم ــد و ب ــد کار کنن ــد برون بای
نــان و زن بچــه شــان را دربیاورنــد امــا کشــوری 
کــه 8 درصــد منابــع دنیــا را دارد نمی توانــد یــک 
مــاه حقــوق ایــن کارگــران را پرداخــت کنــد تــا 

بیمــاری کنتــرل شــود؟
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
ــد  ــا ص ــاه ت ــن پنج ــر بی ــک کارگ ــه داد: ی ادام
ــت و  ــر دول ــد دارد اگ ــه درآم ــان روزان ــزار توم ه
ــرد او  ــن می ک ــی از آن را تامی ــت بخش حاکمی
ــا شــیوع  در خانــه می مانــد و شــاید مــا امــروز ب
بیمــاری مواجــه نبودیــم. و یــا اگــر از خانواده هــا 
تعهــد گرفتــه می شــد کــه مراســم نگیرنــد امروز 
تــا ایــن حــد نگــران مــوج دوم و ســوم نبودیــم.

وی تاکیـد کـرد: باید بـرای مقابله بـا بیماری 
سیسـتماتیک عمل کنیم با سیسـتم های محلی 

و فامیلـی نمی شـود بیمـاری را کنترل کرد.

وزیـر بهداشـت با بیـان اینکه علی رغـم تحریم ها از کشـورهای 
اروپایـی و آمریکایـی جلوتـر حرکـت می کنیـم، گفـت: حتی یک 
پزشـک یـا پرسـتار هـم نداشـتیم کـه بـه دلیـل کمبـود اقـام 
بهداشـتی در روزهـای اولیـه، به مردم پشـت کند یـا در خیابان ها 

اعتـراض کند. 
بـه گزارش تسـنیم؛ دکتر سـعید نمکـی در مراسـم رونمایی از 
لبـاس مخصـوص کادر درمـان بـرای مقابله بـا کرونا، اظهـار کرد: 
از اولیـن دقایقـی که خبر شـیوع و بروز ویروس کرونا را در کشـور 
برنامه ریـزی کردیـم؛  چیـن شـنیدم دسـتورالعمل هایی تهیـه و 
یکـی از تلخ تریـن ایـام مدیریـت بیمـاری کرونا، روزهایـی بود که 
مدافعـان سـامت در خـط مقـدم ایـن جبهـه، ماسـک و لبـاس 
محافظتـی نداشـتند. آن هـا کـه در رسانه هایشـان مـا را تمسـخر 
می کردنـد وقتـی خودشـان نیـز گرفتـار شـدند متوجه شـدند که 
سـرزمین مـا بـا چـه عظمتـی در مقابل ایـن هجمه ایسـتاد. البته 

مـا به خاطـر گرفتـاری هیـچ ملتی خوشـحال نمی شـویم.
اروپایـی و  افـزود: میـزان تخـت  بیمارسـتانی کشـورهای  وی 

آمریکایـی بـه ازای هـزار نفـر جمعیـت، در بدترین شـرایط، پنج تا 
هفت برابر ماسـت و نسـبت تعداد پرسـتار به تخت در آن کشـورها 
نیز سـه برابر ماسـت اما کشـور ما در مقابل کرونا ایسـتاد و دیدیم 
کـه چنـد بیمار پشـت در بیمارسـتان های آن کشـورها سـرگردان 
بودنـد؛ آن کشـورها به افراد مسـن توجهی نکردند اما در کشـور ما 
حتی یک کارتن خواب نیز پشـت در بیمارسـتان های ما سـرگردان 

نمانـد و یـک بیمار مسـن، در هیچ کـدام از بیمارسـتان های ما نبود 
کـه به دلیـل اولویـت جوان ترها از او چشم پوشـی شـود.

نمکـی ادامـه داد: از طرفـی مـا در بدترین فشـارهای بین المللی و 
تحریم هـا بودیم و مشـکات اقتصادی نیـز از قبل، باقی مانـده بود اما 
اکنـون مـا از کشـورهای اروپایـی و آمریکایی جلوتـر حرکت می کنیم  
و یـک پزشـک یـا پرسـتار هـم نداشـتیم کـه به دلیـل کمبـود اقام 
بهداشـتی در روزهـای اولیـه، بـه مـردم پشـت کنـد یـا در خیابان ها 

اعتـراض کنـد و بـه مـردم ارائـه خدمـت نکنـد و کار را رها کند.
وزیـر بهداشـت با بیـان اینکه از روزی که در چین این مشـکل 
پدیـد آمد نسـبت به ذخیـره اقـام و جلوگیری از صـادرات آن ها 
اقـدام کردیـم، تصریـح کـرد: بـا همـه ایـن اوصـاف مـا در هفتـه 
اول دچـار کسـری لبـاس و ماسـک شـدیم امـا اینکه یک کشـور 
در ۵۰ روز از واردکننـده ایـن اقـام بـه یـک صادرکننـده مقتـدر 
تبدیـل شـود بـه علـت لطـف خداونـد و سـایه معنویت شـهدا بر 
ایـن سـرزمین در کنـار همـت واالی کسـانی اسـت کـه در ایـن 

عرصـه زحمت کشـیدند.

عضو هیات رئیسـه فراکسـیون معلـوالن مجلس، با بیـان اینکه 
تخصیـص بودجـه الزم برای اجـرای قانون حمایـت از معلوالن در 
شـرایط شـیوع کرونـا بـا مشـکل مواجه شـد از تخصیـص بودجه 
توسـط دولـت برای اجـرای ایـن قانون تا دومـاه آینـده خبر داد. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، معصومـه آقاپورعلیشـاهی، در مـورد 
انتشـار خبـری مبنـی بـر ارسـال نامـه ای از سـوی مدیـر کمپین 
پیگیـری حقـوق افـراد دارای معلولیـت بـه رئیس سـازمان برنامه 
و بودجـه کـه در آن خواسـتار افزایـش و پرداخت هر چه سـریعتر 
از  حمایـت  جامـع  قانـون  اجـرای  بـه  تخصیص یافتـه  بودجـه 
معلـوالن شـده اسـت، گفـت: اجـرای قانـون حمایـت از معلـوالن 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده و دولـت براجـرای آن اهتمام 
جـدی دارد، امـا تخصیص بودجـه الزم برای اجرای ایـن قانون در 

شـرایط شـیوع ویـروس کرونـا بـا مشـکل مواجه شـد.
دولت در زمان شیوع کرونا تمام تالش خود را برای 

حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی بکار گرفت

نماینـده مـردم شبسـتر در مجلس شـورای اسـامی ادامه داد: 
دولـت در زمـان شـیوع ویـروس کرونا نهایـت تاش خـود را بکار 
گرفـت تا بسـته های حمایتـی به سـرعت بیـن خانواده های تحت 
پوشـش دسـتگاه های حمایتـی از جملـه بهزیسـتی و خانواده  های 

دارای فرزنـد معلـول تحت پوشـش این سـازمان توزیع شـود.
ــات  ــریح جزیی ــس، در تش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
معلــوالن  از  حمایــت  بــرای  بهزیســتی  ســازمان  اقدامــات 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــح ک ــا، تصری ــروس کرون ــیوع وی ــان ش در زم
ــفند  ــتی در اس ــازمان بهزیس ــوی س ــده از س ــه ش ــای ارائ آماره
ــان  ــون توم ــارد و 8۰۰ میلی ــغ دو میلی ــته مبل ــال گذش ــاه س م
بــه صــورت ســرانه هــر نفــر 3۰ هــزار تومــان بــه منظــور تهیــه 
ــر روی  ــی کننــده و مــواد بهداشــتی و ماســک، ب مــواد ضدعفون
کارت بانکــی مراکــز نگهــداری از افــرادی کــه در مراکــز شــبانه 
ــوند،  ــداری می ش ــازمان بهزیســتی نگه روزی تحــت پوشــش س
شــارژ شــد. همچنیــن در هفتــه اول فروردیــن مــاه امســال نیــز 

بــرای مراکــز نگهــداری معلولیــن و ســالمندان مبلــغ 24 میلیــارد 
تومــان بــه صــورت ســرانه هــر معلــول و ســالمندی کــه در مرکــز 
نگهــداری می شــود مبلــغ  ۵۰۰ هــزار تومــان ارســال شــد کــه 
در واقــع ایــن مبلــغ می توانســت بــرای اســتاندارد نگــه داشــتن 
تعــداد پرســنل مراکــز کمــک کنــد تــا  بتواننــد مــواد ضدعفونــی 

ــه طــور مناســب تهیــه کننــد. کننــده و بهداشــتی را ب
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم یـادآور شـد: هم اکنـون 
دولـت بـا کمبـود شـدید منابـع مالی مواجه شـده اسـت کـه این 
موضـوع در شـرایطی که حمایـت از افراد آسـیب دیده از کرونا که 
مشـاغل خود را از دسـت داده اند نیز به لیسـت حمایت شـوندگان 

دسـتگاه های حمایتـی اضافـه شـده اند، امری طبیعی اسـت.
ــورای  ــس ش ــوالن مجل ــیون معل ــه فراکس ــو هیات رئیس عض
ــود دارد  ــدواری وج ــن امی ــد ای ــرد: بی تردی ــد ک ــامی، تاکی اس
ــون  ــرای اجــرای قان ــده تخصیــص بودجــه ب ــاه آین کــه در دو م

ــرد. ــرار گی ــت ق ــتورکار دول ــوالن در دس ــت از معل حمای

خادمی: 

بیماری با برخوردهای قبیله ای و محله ای کنترل نمی شود

در 5۰ روز از واردکننده به صادرکننده تبدیل شدیم 

تخصیص بودجه برای اجرای قانون حمایت از معلوالن تا 2 ماه آینده

کاریکاتور

در بورس چه خبر است؟

منبع: تسنیم

دبیـر کمیتـه اجتماعـی انتظامی سـتاد ملی 
رسـتوران ها  فعالیـت  آغـاز  از  کرونـا  مدیریـت 
از مـاه  بهداشـت پـس  بـا پروتکل هـای وزارت 

مبـارک رمضـان خبـر داد. 
بـه گزارش ایسـنا، حسـین قاسـمی در برنامه 
تلویزیونی در تشـریح شـرایط برگـزاری نماز عید 
فطـر اظهار کرد: امسـال بـه خاطر شـرایط کرونا 
مراسـم نمـاز عیـد فطر فقـط در مسـاجد برگزار 

مـی شـود و در مصلی هـا برگزار نمی شـود.
دبیـر کمیتـه اجتماعـی انتظامی سـتاد ملی 
مدیریـت کرونـا گفـت: تجربـه برگزاری مراسـم 
لیالـی قـدر و همـکاری و همراهـی خـوب مردم 
در رعایـت نکات بهداشـتی که به مسـاجد اباغ 
برگـزاری  بـرای  را  بـود تصمیـم گیـری  شـده 

مراسـم عیـد فطـر راحت تـر کرد.
وی افـزود: قـرار بر این شـد نماز عیـد فطر در 
محل هایی که رو باز اسـت در همه شـهرها برگزار 
شـود و نماز در محل هایـی مانند مصلی که امکان 
تجمـع زیـاد اسـت برگـزار نمی شـود، امسـال بـه 
خاطـر شـرایط کرونـا مراسـم فقـط در مسـاجد 
برگـزار می شـود و در مصلی هـا برگزار نمی شـود.

دبیـر کمیتـه اجتماعـی انتظامـی سـتاد ملی 
می کنـم  توصیـه  کـرد:  بیـان  کرونـا  مدیریـت 
نمازگـزاران ضمن رعایت بهداشـت فردی از مهر 
شـخصی و ماسـک و دسـتکش اسـتفاده کننـد.

برگزاری نماز جمعه از این هفته در 
۱8۳ شهر

به گفته قاسـمی، در ۱83 شـهر که وضعیت 

سـفید دارنـد  نمـاز جمعـه در ادامـه تصمیمات 
قبلـی برگزار می شـود.

وی ادامـه داد: ترجیـح ایـن اسـت کـه نمـاز 
عیـد فطر در مسـاجدی که حیاط دارنـد برگزار 
شـود ولـی اگـر مسـجدی هـم رو بسـته بـود 
اشـکالی نـدارد کـه نمـاز را برگـزار کننـد اما با 

حداقـل جمعیـت.
قاسـمی در ادامـه در تشـریح نحـوه فعالیـت 
صنـوف مختلـف پـس از مـاه مبـارک رمضـان 
گفـت: براسـاس تصمیمـات اتخـاذ شـده از 23 
یـا سـفید  کـم خطـر  در شـهرهای  فروردیـن 
برخـی صنـوف بـا ثبـت  نـام در سـامانه وزارت 
بـا رعایـت دسـتورالعمل ها  بهداشـت و همـراه 

فعالیـت خـود را شـروع کردنـد.
صرفـا  رسـتوران ها  هتل هـا،  در  افـزود:  وی 
مهمان هـا  اتـاق  بـه  غذایـی  مـواد  بـردن  بـرای 
ارائـه  عمومـی  خدمـات  می کردنـد،  فعالیـت 
نمی کردنـد. پـس از پایـان مـاه مبـارک رمضـان 
بـا رعایـت پروتکل هـای وزارت بهداشـت فعالیـت 
ایـن صنـوف گسـترده تر خواهد شـد. بـرای مثال 
پیـش از شـیوع کرونـا ویـروس فاصلـه میزهـا در 
رسـتوران ها نزدیـک بـود و فاصلـه نشسـتن افراد 
نیـز نزدیک تـر بوده کـه قطعا این فاصله گـذاری با 
شـیوع کرونـا و آغـاز فعالیـت رسـتوران ها به طور 
دقیـق رعایـت می شـود. همچنیـن بـودن مـواد 
ضدعفونی کننده، ماسـک و دسـتکش بـرای افراد 
شـاغل در رسـتوران ها الزامـی اسـت. در حقیقـت 
مباحثـی کـه به صـورت فـردی باید توسـط افراد 
رعایـت شـود در اماکنی همچون رسـتوران ها باید 

بـه همـراه مـوارد عمومی مـورد توجه قـرار گیرد.
دبیـر کمیتـه اجتماعـی انتظامـی سـتاد ملـی 
مدیریـت کرونـا در خصـوص تصمیـم شـهروندان 
بـرای سـفر همزمان با عیـد فطر گفـت: توصیه ما 
این اسـت که همانند پویـش »در خانه می مانیم«، 
پویـش »بـه سـفر نرویـم« هـم مـورد تاکیـد قرار 
دهیـم. رفـع محدودیت ها بـه معنای عادی شـدن 
بیمـاری نیسـت و بایـد بـه ایـن نکتـه بایـد تاکید 
کنیـم که همچنـان این بیمـاری خطرناک اسـت.

وی ادامـه داد: اگـر از 8۵ میلیـون جمعیـت 
ایـران تنهـا ۵ نفـر این بیماری را داشـته باشـند 
بـاز هـم دچار اپیدمی خواهیم شـد. لـذا تا زمانی 
کـه واکسـن تولیـد نشـده مـردم در برابـر ایـن 
بیمـاری ایمـن نیسـتند. بهتر اسـت شـهروندان 
سـفر را بـه زمـان دیگـری کـه شـرایط بیمـاری 
متفـاوت از شـرایط فعلـی اسـت، موکـول کنند.

قاسـمی درخصوص آغاز فعالیت های ورزشـی و 
مسـابقات ورزشـی نیز گفت: اولویت بـا ورزش های 
انفـرادی همچـون وزنه بـرداری و تنیس اسـت. هر 
مرحلـه بازگشـایی یـک اصـل دارد و آن رعایـت 
دسـتورالعمل های ویژه آن رشـته ورزشی است که 

با نظـارت کامـل انجام خواهد شـد.
وی ادامـه داد: در مـورد ورزش هـای دسـته 
جمعـی و اسـتخرها بـا توجه به کلـری که برای 
آب اسـتفاده می شـود بررسـی ها ادامـه دارد اما 
هنـوز موضوع نهایی نشـده اسـت. قطعـا مرحله 
بـه مرحلـه و بـه صـورت تدریجی جلـو خواهیم 
رفـت. اگـر مسـابقات و لیگ هـای ورزشـی قرار 
باشـد برگزار شـود پروتکل های ویـژه آن تدوین 

و اعـام خواهـد شـد. بی تردیـد ابعاد ناشـناخته 
ایـن ویـروس بسـیار زیـاد اسـت و همه مـا باید 
بـه یـک اصـل توجـه کنیـم و آن اینکـه زندگی 
پـس از کرونـا بایـد همـراه بـا کرونـا باشـد تـا 
زمانـی کـه واکسـن آن تولید شـود. در حقیقت 
قرار اسـت بـا کرونا زندگـی کنیم، ویروسـی که 
رفتارهـای پیچیـده دارد و هـر مرحلـه کـه رفع 
محدودیت هـا انجـام می شـود بـه معنـای عادی 
شـدن نیسـت بلکـه باید شـرایط جدیـد پس از 

شـیوع ایـن بیمـاری را بـه خوبـی درک کنیم.
دبیـر کمیتـه اجتماعـی انتظامی سـتاد ملی 
مدیریـت کرونـا درخصـوص بازگشـایی اماکـن 
دلیـل  بـه  درخواسـتی  گفـت:  نیـز  متبرکـه 
اعتقـادات مذهبـی در جامعـه وجـود دارد و از 
سـوی دیگر دغدغـه و نگرانی در حوزه سـامت 
مـردم وجـود دارد. در جلسـه روز چهارشـنبه 
بررسـی  و  بحـث  مـورد  موضـوع  ایـن  کمیتـه 
قـرار گرفـت و نتیجـه آن شـد کـه در مرحلـه 
اول سـقف های روباز اماکن متبرکه سـه سـاعت 
بازگشـایی  عصـر  در  سـاعت  سـه  و  صبـح  در 
شـود. قطعـا بازخـورد ایـن رفـع محدودیت هـا 
جمـع آوری و بـا توجـه بـه آنهـا بـرای مرحلـه 

می کنیـم. تصمیم گیـری  بعـدی 
نیـز  کافه هـا  فعالیـت  درخصـوص  قاسـمی 
گفـت: بـرای کافه هـا پیشـنهاد دادیـم کـه بـه 
صـورت بیرون بـر فعالیـت کننـد. قطعـا آنها نیز 
پـس از ماه مبـارک رمضان همانند رسـتوران ها 
بـا توجـه بـه رویه هـای بهداشـتی تعیین شـده 

کار خـود را آغـاز می کننـد.

آغاز فعالیت رستوران ها با پروتکل های بهداشتی پس از ماه رمضان
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لوکوم شکالتی

مواد الزم:
شیر                                               ۱ لیتر 
شکر                                          ۱ پیمانه 
آرد                                               ۱ پیمانه 
پودر کاکائو                                4 قاشق غذاخوری 
کره                                      2 قاشق غذاخوری 
وانیــل                                   ۵ گــرم 
پودر نارگیل                                   ۱ پیمانه 
کرم شانتی یا خامه فرم گرفته                  ۱ پاکت 
پودر پسته یا گردو                        به مقدار الزم

 
طرز تهیه: 

مرحله اول: طرز تهیه مایه لوکوم 
شکالتی )محلبی(

۱- ابتــدا شــیر، آرد، کاکائــو و شــکر را داخــل 
قابلمــه ریختــه و آن را روی حــرارت مایــم قــرار 
ــن  ــا در حی ــد ت ــم بزنی ــب ه ــواد را مرت ــد. م دهی

گــرم شــدن، کامــا بــا هــم مخلــوط شــوند.
2- زمانــی کــه مــواد کمــی غلیــظ شــد، کــره 
و وانیــل را اضافــه کنیــد، آن هــا را هــم بزنیــد و 
ــه روی  ــدت ۱ دقیق ــه م ــدوداً ب ــد ح ــازه دهی اج

ــد. حــرارت بمان
ــطح  ــی را روی س ــاب های ــه حب ــی ک 3- زمان
ــال  ــی در ح ــواد محلب ــد، م ــواد مشــاهده کردی م
ــا  ــه آن را ب ــدت 2 دقیق ــه م ــتند. ب ــن هس پخت
ــر حــرارت  ــد و ســپس زی ــی بزنی گوشــتکوب برق
ــار  ــده را کن ــاده ش ــه آم ــد. مای ــوش کنی را خام

ــد. بگذاری

مرحله دوم: ریختن الیه های لوکوم 
شکالتی در قالب

۱- قالــب مســتطیلی صــاف و لبــه داری را 
انتخــاب کنیــد. کــف قالــب پــودر نارگیــل بپاشــید 

ــازک از ســطح آن را بپوشــاند. ــه ای ن ــا الی ت
ــاده  ــل آم ــه از قب ــوادی را ک ــه م ــا ماق 2- ب
ــی کــه هنــوز داغ اســت روی  ــد، در حال کــرده ای
ــت  ــا پش ــواد را ب ــد. م ــا بریزی ــل ه ــودر نارگی پ
ــا یکدســت شــود و  قاشــق کامــا صــاف کنیــد ت

ــاند. ــب را بپوش ــطح قال ــام س تم
ــاعت در یخچــال  ــدت 2 س ــه م ــب را ب 3- قال

ــا کامــا ســفت شــود. ــرار دهیــد ت ق
ــوم  ــکاتی لوک ــه ی ش ــه الی ــد از آن ک 4- بع
ســفت شــد، روی آن را بــا کــرم شــانتی یــا خامــه 
فــرم گرفتــه پــر کنیــد. مــواد را کامــا روی 
ــرای  ــا یکدســت شــود. ب شــکات صــاف کنیــد ت
ــد. ــد از لیســک اســتفاده کنی ــن کار مــی توانی ای

۵- مجــددا قالــب را بــه مــدت 3۰ دقیقــه 
ــی  ــه ی روی ــا الی ــد ت ــرار دهی ــال ق ــل یخچ داخ
ــفت  ــی س ــرد و کم ــودش را بگی ــز خ ــوم نی لوک

ــود. ش
ــا  ــد. ب ــرون بیاوری ــال بی ــب را از یخچ 6- قال
اســتفاده از یــک چاقــوی تیــز، مــواد داخــل قالــب 
ــدازه ی  ــه ان ــودی )از طــول( ب ــه صــورت عم را ب
ــرش  ــار انگشــت دســت ب ــا چه ــر ی ۵ ســانتی مت
بزنیــد. ســپس مــواد را از عــرض قالــب بــه انــدازه 

ــرش بزنیــد. هــای مســاوی ب
ــای  ــمت ه ــه از قس ــر تک ــه ی ه ۷- روی لب
یــا  پــودر پســته  بــرش زده شــده مقــداری 

گــردوی خــرد شــده بریزیــد )اختیــاری(.
8- بــا کمــک دســت هــر تکــه از بــرش هــا را 
از قســمت لبــه ی آن رول کنیــد و مجــددا چنــد 
ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد تــا ســفت شــوند.

۹- لوکــوم شــکاتی رولتــی شــما آمــاده اســت. 
مــی توانیــد آن هــا را در ظــرف مــورد نظــر خــود 

ســرو کنیــد.

نکات کلیدی:
- مــی توانیــد پــودر نارگیــل را بــا کمــی پــودر 
کاکائــو ترکیــب کنیــد تــا رنــگ آن نیــز شــکاتی 

. د شو
- انــدازه ی بــرش زدن لوکــوم پاشــا بــه 
ــد آن  ــی توانی ــتگی دارد. م ــما بس ــلیقه س ش س
ــا مســتطیل بــرش بزنیــد و  ــع ی ــه شــکل مرب را ب

ــد. ــد رول کنی بع
- لوکــوم شــکاتی را مــی توانیــد ســاده 
ــودر  ــا پ ــزدار ب ــه شــکل مغ ــا ب ــز( و ی ــدون مغ )ب

ــد. ــت کنی ــردو درس ــته و گ پس
- مــی توانیــد لوکــوم هــا را بــه شــکل رولــت 
ســرو کنیــد و یــا هــر کــدام از رول هــا را قبــل از 

ســرو بــرش بزنیــد.
- کــرم شــانتی همــان پــودر خامــه اســت کــه 
ــدی از  ــته بن ــورت بس ــه ص ــد آن را ب ــی توانی م
ــوازم قنــادی تهیــه کنیــد. اگــر  فروشــگاه هــای ل
ــی  ــد م ــه دسترســی نداری ــاده ی اولی ــن م ــه ای ب
توانیــد خامــه قنــادی را جایگزیــن آن کنیــد. 
ــه  ــد دقیق ــرف چن ــل از مص ــادی را قب ــه قن خام
بــا همــزن بزنیــد تــا فــرم بگیــرد و آمــاده شــود.

- بــرای اســتفاده از کــرم شــانتی، ۷۵ گــرم از 
ــرده  ــوط ک ــر شــیر مخل ــی لیت ــا 2۰۰ میل آن را ب
ــدت 3  ــه م ــدا ب ــد. ابت ــوب بزنی ــزن خ ــا هم و ب
ــرعت  ــا س ــد ب ــزن و بع ــد هم ــا دور تن ــه ب دقیق

ــرد. ــرم بگی ــا ف ــد ت ــر بزنی کمت
منبع: ایران کوک

وزیر علوم خبر داد:
 برنامه وزارت علوم

 برای بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷خرداد 

وزیــر علــوم بــا تشــریح برنامــه هــای ایــن وزارتخانــه بــرای بازگشــایی 
ــت: دانشــگاه ها برحســب شــرایط خــود  ــاه گف دانشــگاه ها از ۱۷ خردادم
اختیــار برنامه ریــزی را دارنــد امــا اولویــت بــا تحصیــات تکمیلــی اســت. 
ــات  ــاره جزئی ــوم درب ــر عل ــی وزی ــزارش تســنیم، منصــور غام ــه گ ب
ــت  ــتاد مدیری ــوز س ــت: مج ــاه گف ــگاه ها از ۱۷ خردادم ــایی دانش بازگش
ــوز  ــن مج ــد. ای ــار نمی کن ــوردی اجب ــچ م ــت و در هی ــی اس ــا کل کرون
ــوزش  ــان و آم ــه وزارت بهداشــت، درم ــل انجــام اســت ک ــی قاب ــا زمان ت

ــد. ــب بدان ــه کار مناس ــرای ادام ــرایط را ب ــکی ش پزش
ــه  ــار برنام ــود، اختی ــرایط خ ــب ش ــگاه ها برحس ــه داد: دانش وی ادام
ــد  ــه خدمــات را دارن ــرای تعییــن ترتیــب و اولویــت شــروع ارائ ــزی ب ری

ــود. ــی خواهــد ب ــا دوره هــای تحصیــات تکمیل کــه ترجیحــاً ب
ــی، برنامــه  ــزود: هــر دانشــگاه و مؤسســه آمــوزش عال ــوم اف ــر عل وزی
خــاص خــود را خواهــد داشــت. برنامــه ریــزی هــا بایــد در جهــت تکمیــل 

و اتمــام نیمســال تحصیلــی باشــد.
وی دربــاره ادامــه رونــد آمــوزش مجــازی نیــز گفــت: آمــوزش مجــازی 
همچنــان در اولویــت اســت و تــا حدامــکان و تــا پایــان تــرم بایــد ادامــه 

داشــته باشــد.
ــر  ــا و طوالنی ت ــدی برنامه ه ــر در زمانبن ــرد: تغیی ــح ک ــی تصری غام
ــش  ــای کاه ــی از راهکاره ــاری، یک ــی ج ــال تحصیل ــدن دورهنیمس ش

ــت. ــی اس ــای آموزش ــجویان در محیط ه ــور دانش ــم حض تراک
ــا و  ــوم دیدگاه ه ــی وزارت عل ــت آموزش ــرد: معاون ــان ک وی خاطرنش
راهبردهــای کلــی خــود را در ایــن زمینــه بــه دانشــگاه ها ابــاغ خواهــد 

کــرد.
وزیــر علــوم افــزود: در بخــش رفاهــی هــم تاکیــد قطعــی بــر رعایــت 
ــاز  ــا روز آغ ــده ت ــی مان ــدت باق ــه در م پروتکل هــای بهداشــتی اســت ک
ــزی خواهــد شــد.   ــا بخــش آموزشــی برنامــه ری فعالیت هــا، هماهنــگ ب

لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی
 در آموزش مدارس 

ــیل  ــوه و پتانس ــت بالق ــت: از ظرفی ــس گف ــتان هری ــدار شهرس فرمان
ــود.  ــتفاده ش ــدارس اس ــوزش در م ــرای آم ــازی ب ــای مج ــاالی فض ب

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، خاکپــور فرمانــدار شهرســتان 
ــوه و  ــت بالق ــه ظرفی ــرورش ب ــوزش وپ ــورای آم ــه ش ــس درجلس هری
ــزوم  ــدارس و ل ــوزش م ــه آم ــازی در ارائ ــای مج ــاالی فض ــیل ب پتانس
اســتفاده از ایــن بســتر اشــاره کــرد و گفــت: بــرای بازدهــی بیشــتر ایــن 
ــش  ــدم پوش ــکل ع ــه مش ــتایی ک ــق روس ــرای مناط ــت ب ــر الزم اس ام

ــاره اندیشــی شــود. ــد چ ــت دارن اینترن
ــنبه 2۷  ــدارس از ش ــه م ــن ک ــه ای ــه ب ــزود: بــا توج ــور اف  خاکپ
ــه دارد، از  ــر ادام ــن ام ــرداد ای ــا 2۷ خ ــد و ت ــایی ش ــت بازگش اردیبهش
ــش  ــگیری از افزای ــت پیش ــت جه ــی خواس ــکل های مردم ــا و تش نهاد ه
ــکاری  ــرورش هم ــوزش و پ ــا آم ــادی ب ــورت جه ــه ص ــا ب ــاری کرون بیم

ــد. نماین
حجــت االســام احمــدی امــام جمعــه شهرســتان هریــس در ادامــه 
گفــت: شــیوع بیمــاری کرونــا و تعطیلــی مــدارس، آمــوزش را به اســتفاده 
از فضــای مجــازی ســوق داد و ایــن امــر نشــانگر ایــن اســت کــه در زمــان 

بحــران می تــوان از ایــن بســتر بــه نحــو شایســته اســتفاده کــرد.
ــرای آمــوزش  ــه گوشــی هوشــمند را، از نیاز هــای اساســی ب او نیــاز ب
دروس در ایــن ایــام عنــوان کــرد و گفــت: از ظرفیــت  وجوهــات  جمــع 
آوری شــده، زکات و کمک هــای خیریــن بــرای تجهیــز مــدارس بــه ایــن 

ــرد. ــوان اســتفاده ک ــوازم می ت ل
ســامپور مدیــر آمــوزش وپــرورش منطقــه بــه ارائــه گــزارش از 
ــت:  ــت و گف ــا پرداخ ــات کرون ــه در دوران تعطی ــام گرفت ــات انج اقدام
ــد علیرغــم  مجموعــه آمــوزش و پــرورش از طــرق مختلــف تــاش کردن

ــود. ــل نش ــوزش تعطی ــدارس آم ــی م تعطیل
او در ادامــه بــه طــرح شــبکه آمــوزش دانــش آمــوزی تحــت عنــوان 
ــده  ــرای آین ــرح ب ــن ط ــاخت های ای ــت: زیرس ــرده و گف ــاره ک ــاد اش ش

ــود. ــاده می ش آم
ســامپور ، مشــکل عــدم وجــود اینترنــت در روســتا ها و مشــکل مالــی 
خانواده هــا بــرای تهیــه گوشــی هوشــمند را از مشــکات پیشــروی 

آمــوزش مجــازی دانســت.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی خبر داد:
احتمال معرفی »چهره هنر انقالب سال ۹8 

آذربایجان شرقی« در تیر ماه

ــر  ــه درنظ ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــری آذربایج ــوزه هن ــس ح رئی
ــا  ــا ویــروس در اســتان طــی یــک آییــن ب داریــم پــس از فروکــش کرون
ــر  ــره هن ــرده و چه ــزار ک ــتان« را برگ ــاب اس ــر انق شــکوه »جشــن هن
ــودن  ــم ب ــورت فراه ــت: در ص ــم، گف ــی کنی ــال ۹8 را معرف ــاب س انق
ــزار  ــاه برگ ــر م ــن در تی ــن آیی ــه ای ــم ک ــی می کنی ــش بین ــرایط پی ش

شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، ســید محمــد حســین باغــی اظهــار کــرد: همــه 
ــال  ــاب س ــر انق ــره هن ــامی، »چه ــاب اس ــر انق ــه هن ــاله در هفت س
ــا،  ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــال ب ــا امس ــد، ام ــی می ش ــم معرف ــتان« ه اس

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــره ب ــن چه ــی ای معرف
ــد  ــر اســاس رون ــا بیــان این کــه »چهــره هنــر انقــاب ســال« ب وی ب
ــد از  ــت: بع ــود، گف ــاب می ش ــه انتخ ــق آیین نام ــود و مطاب ــاص خ خ
ــه  ــن رابط ــتان در ای ــدان اس ــر از هنرمن ــدود 3۰ نف ــنجی ها، ح نظرس
ــی  ــای نهای ــوان گزینه ه ــه عن ــر ب ــش نف ــه ش ــده و در نتیج ــی ش معرف
ــا اکثریــت  انتخــاب شــدند؛ از مجمــوع ایــن هنرمنــدان نیــز یــک نفــر ب
ــه عنــوان »چهــره هنــر انقــاب ســال ۹8 اســتان« انتخــاب  قاطــع آرا ب

شــد.
ــت  ــزوم رعای ــروس و ل ــا وی ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــرد: ب ــد ک وی تاکی
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و پرهیــز از تجمعــات، ایــن چهــره هنــری در 
ســطح کشــور بــه جــز چنــد اســتان، معرفــی نشــد تــا بعــد از فروکــش 

ــا در شــرایطی بهتــر معرفــی شــوند. کرون
ــی  ــا معرفـ ــن کار صرفـ ــدف از ایـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ باغـ
ـــازی  ـــاخص س ـــی، ش ـــا معرف ـــدف م ـــزود: ه ـــت، اف ـــره نیس ـــک چه ی
و نمایـــش آثـــار ایـــن هنرمنـــد بـــرای عمـــوم مـــردم و همچنیـــن 
ــاءاهلل در فرصـــت مناســـب  ــه ان شـ ــام وی اســـت کـ تجلیـــل از مقـ

معرفـــی خواهـــد شـــد.

اســتاد دانشــگاه هنــر هــای اســامی تبریــز 
ــا  ــاوره ب ــدم مش ــلیقه ای و ع ــگاه س ــت: ن گف
کوتــاه  در  تبلیغــات  و  رســانه  متخصصیــن 
مــدت منجــر بــه ســرخوردگی و بــی احتیاطــی 

ــود. ــی ش ــات م ــه ذات تبلیغ ــبت ب نس
ــک  ــه گرافی ــش آموخت ــعدی دان ــجاد اس س
ــران  ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــکده هنره دانش
ودارنــده 4 مقــام بیــن المللــی در زمینــه 
ــو  ــی در گفتگ ــی و اجتماع ــترهای فرهنگ پوس
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــا روزنامــه عجــب شــیر ب ب
ایجــاد ارتبــاط در جوامــع و تمــدن هــا امــری 
زمانــی  گفــت:   اســت،  الزامــی  و  بدیهــی 
کــه ایــن ارتبــاط در مســیر جهــت دهــی 
ــرد،  ــی گی ــرار م ــران ق ــر دیگ ــیوه تفک ــه ش ب
ــن  ــه خــود مــی گیــرد و ای ــوان تبلیغــات ب عن
ــا  ــادی ی ــه اقتص ــد جنب ــی توان ــذاری م تاثیرگ
ــرار  ــن تک ــود. همچنی ــامل ش ــی را ش فرهنگ
هدفمنــد یــک مفهــوم میــل بــه خریــد را 
افزایــش مــی دهــد و مــی توانــد کســب و کار 
را رونــق بخشــد هرچنــد کــه مــی توانــد آثــار 
ــی همچــون مصــرف گرایــی و گســترش  مخرب

ــد. ــته باش ــی داش ــرمایه داری را در پ س
اســعدی در ادامــه اذعــان کــرد: یــک تبلیــغ 
موثــر ابتــدا ایجــاد نیازمنــدی مــی کنــد، 
ــرد و در  ــی ب ــاال م ــروش را ب ــزان ف ســپس می
ــی  ــه م ــی آورد. هم ــود م ــد را بوج ــت برن نهای
ــی در  ــش مهم ــه نق ــا چ ــد ه ــه برن ــد ک دانن
تجــارت مــدرن بــازی مــی کننــد و رســانه هــا 
کجــای ماجــرا هســتند. بطــور کلــی تبلیغــات 
ــد  ــرار مــی گیرن ــه مــورد بررســی ق در ســه پل
کــه عبارتنــد از: اطــاع رســانی، ترغیــب و 

ــادآوری. ی
وی همچنیــن بــا اشــاره بــر وجــه اشــتراک 
رســانه و گرافیــک در میــزان برجســته ســازی 
هــای  انگیــزه  بــا  گرافیــک  آثــار  افــزود: 
متفاوتــی منتشــر مــی شــوند و وجــه اشــتراک 
همــه آنهــا رســانه اســت. ایجــاد ارتبــاط ســریع 
تــر، هویــت بخشــی تاثیرگذارتــر و باورپذیــری 
ــکار  ــت. اف ــانه هاس ــده رس ــر برعه ــق ت عمی
انســان هــا ناشــی از نــگاه آنهاســت و هرآنچــه 
بــا بینایــی ســر و کار دارد بــه نوعــی گرافیــک 
ــداری  ــای دی ــانه ه ــود. رس ــی ش ــوب م محس
ــای  ــروه ه ــان در گ ــیعی از مخاطب ــف وس طی
ــرده  ــغول ک ــود مش ــه خ ــنی را ب ــف س مختل
و  تجســمی  عناصــر  صــدا،  حرکــت،  انــد. 
ارتبــاط تنگاتنگــی کــه میــان آنهاســت همگــی 
ــه ســرعت در حــال رشــد و توســعه هســتند  ب
کــه غفلــت از آن از جنبــه بازرگانــی بــه معنــی 

ــت. ــی اس خودکش

اســتاد دانشــگاه هنــر هــای اســامی تبریــز 
ــرد:  ــوان ک ــا عن ــانه ه ــش رس ــا نق در رابطــه ب
عملکــرد رســانه هــا در هــر فرهنــگ و منطقــه 
ای خصلــت هــای خــاص خــود را دارد و بایــد 
ــه  ــک برنام ــم. ی ــور بپرهیزی ــرداری ک از الگوب
رســانه ای ضعیــف موجــب عــدم موفقیــت کل 
یــک کمپیــن تبلیغاتــی صحیــح مــی شــود. از 
طرفــی انتخــاب اشــتباه نــوع رســانه یــا رســانه 
ــی  ــد در پ ــه و ناکارآم ــر هزین ــی پ ــا حرکت ه
خواهــد داشــت. نشــریات ادواری بعلــت تــداوم 
ــوده  و وســعت انتشــار همیشــه مــورد توجــه ب
ــر  ــد. مهمت ــته ان ــد و پوشــش مناســبی داش ان
ــه و در آن  ــود را یافت ــدف خ ــروه ه ــه گ اینک
ــی  ــک آگه ــما ی ــی ش ــد. وقت ــرده ان ــوذ ک نف
در  را  فرهنگــی  پیــام  یــک  یــا  بازرگانــی 
روزنامــه مــی بینیــد مــی توانیــد بــر آن تمرکــز 
کنیــد برخــاف رســانه هــای محیطــی کــه این 
فرصــت بــه چنــد ثانیــه محــدود مــی شــود. بــه 

همیــن دلیــل روزنامــه ها چه در شــکل ســنتی 
)چاپــی( و چــه در شــکل امــروزی )مجــازی( از 

ــد. ــن رســانه هــا بشــمار مــی رون مهمتری
 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه 
ــارت  ــی در تج ــر جای ــنتی دیگ ــای س روش ه
ــال  ــاق در ح ــای خ ــن ه ــت:  ذه ــد گف ندارن
ایجــاد تکنیــک هــای پیچیــده فــروش و برنــد 
هــای بــزرگ در معــرض خطــرات بــزرگ 
ــزی  ــش برانگی ــات صنعــت چال هســتند؛ تبلیغ
اســت کــه از قــدرت الزم بــرای ورود و مقابلــه 
بــا ایــن خطــرات را دارد بــه طــوری کــه تنهــا 
در ســال 2۰۱۵ میــادی 6۰۰ میلیــارد دالر از 
ــات شــده  ــه تبلیغ ــع جهــان هزین طــرف صنای

اســت.
اســعدی در پایــان گفــت: مخاطبــان هــدف، 
ترکیبــی گیــج کننــده از انســان هــا را شــامل 
مــی شــود کــه در نهایــت محصــول یــا خدمــات 
ــرد و متخصصــان  ــد ک ــداری خواهن ــا را خری م
تبلیغــات در حــال کشــف مســیرهای منتهی به 
ایــن اهــداف هســتند. البتــه در کشــورهای در 
حــال توســعه مثــل کشــور مــا حجــم عظیمــی 
ــی  ــه م ــه بیراه ــی ب ــای تبلیغات ــه ه از بودج
رونــد و فقــط بدلیــل نــگاه ســلیقه ای و عــدم 
ــات و  ــانه و تبلیغ ــن رس ــا متخصصی ــاوره ب مش
غفلــت در کوتــاه مــدت منجــر بــه ســرخوردگی 
و بــی احتیاطــی نســبت بــه ذات تبلیغــات مــی 
ــه  ــردی ب ــگاه راهب ــای ن ــه بج ــرا ک ــود چ ش
ــت  ــده اس ــوش ش ــرا و فرام ــا اج ــد، صرف مقص
و ایــن در حالیســت کــه توقــع بازدهــی ســریع 
و محســوس وجــود دارد بنابرایــن  بایــد صبــور 

باشــیم و بازخــورد هــا را تحلیــل کنیــم.

ـــد  ـــفانه ۱۰ درص ـــت: متأس ـــرقی گف ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ـــی  ـــی برخ ـــتند و فراوان ـــین هس ـــتان حاشیه نش ـــت اس از جمعی
از جرایـــم در اســـتان باالســـت کـــه بایـــد بـــرای حـــل تمـــام 

ـــود.  ـــر ش ـــائل تدبی ـــن مس ای
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران  جـــوان، محدرضـــا 
در  امـــروز  شـــرقی   آذربایجـــان  اســـتاندار  پورمحمـــدی 
ـــتان  ـــی اس ـــگ عموم ـــورای فرهن ـــه ش ـــن جلس ـــتاد و نهمی هش
ـــی  ـــائل فرهنگ ـــی مس ـــت بررس ـــا محوری ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
و اجتماعـــی بحـــران کرونـــا، اظهـــار داشـــت: بحـــران کرونـــا 
ـــود آورده،  ـــه وج ـــا ب ـــردم م ـــرای م ـــه ب ـــکاتی ک ـــار مش در کن
صحنه هـــای زیبایـــی از مـــودت، وفـــاق و همدلـــی را نیـــز در 
ـــرای  ـــت ب ـــن فرص ـــد از ای ـــه بای ـــت ک ـــرده اس ـــاد ک ـــه ایج جامع

تقویـــت اعتمـــاد اجتماعـــی اســـتفاده کنیـــم.
ـــان ســـامت و تمـــام دســـت اندرکاران  ـــی از مدافع ـــا قدردان اوب
مبـــارزه بـــا بیمـــاری کرونـــا، گفـــت: از همراهـــی مـــردم در 
ــب های  ــتی در مراســـم شـ ــل بـــه توصیه هـــای بهداشـ عمـ

قـــدر هـــم تشـــکر می کنیـــم.
ـــک  ـــش کم ـــه رزمای ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــتاندار آذربایجان ش اس
ــد  ــای نیازمنـ ــه خانواده هـ ــانی بـ ــرای کمک رسـ ــه بـ مومنانـ
و اقشـــار آســـیب دیده از کرونـــا، گفـــت: ایـــن رزمایـــش، اوج 
ـــری در  ـــکار رهب ـــه ابت ـــه ب ـــود ک ـــا ب ـــا کرون ـــارزه ب ـــت مب حرک
ـــم  ـــتان آذربایجـــان شـــرقی ه ـــزار شـــد و اس ـــر کشـــور برگ سراس

جـــزو اســـتان های پیشـــرو در اجـــرای آن بـــود.
ــردم  ــارکت مـ ــی و مشـ ــا همراهـ ــزود: بـ ــدی افـ پورمحمـ
و هدایـــت نماینـــده، ولـــی فقیـــه در اســـتان، نهضتـــی از 
ــار  ــه ایثـ ــر روحیـ ــه تداعی گـ ــاد کـ ــه راه افتـ ــانی بـ کمک رسـ

ــود. ــدس بـ ــاع مقـ ــال های دفـ ــت سـ و مقاومـ
ــه  ــه الزمـ ــان اینکـ ــا بیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ

ـــه  ـــردن آن ب ـــل ک ـــا، تبدی ـــا کرون ـــارزه ب ـــر مب ـــت در ام موفقی
ـــتان  ـــبختانه در اس ـــزود: خوش ـــت، اف ـــی اس ـــأله اجتماع ـــک مس ی
مـــا ایـــن اتفـــاق افتـــاده و موفقیت هـــای به دســـت آمده نیـــز 
در ســـایه جلـــب مشـــارکت اجتماعـــی بـــوده اســـت و تـــداوم 
ـــتی از  ـــای بهداش ـــه توصیه ه ـــه ب ـــد توج ـــت نیازمن ـــن موفقی ای

ـــت. ـــردم اس ـــوی م س
او بـــا پیشـــنهاد ایـــن موضـــوع کـــه مســـأله اعتمـــاد 
اجتماعـــی، محـــور برنامه هـــای شـــورای فرهنـــگ عمومـــی در 
ـــکاتی  ـــار مش ـــا در کن ـــران کرون ـــت: بح ـــد، گف ـــال ۹۹ باش س
ــدت  ــی از وحـ ــای زیبایـ ــته، صحنه هـ ــراه داشـ ــه همـ ــه بـ کـ
و همدلـــی را در جامعـــه رقـــم زده اســـت کـــه همیـــن امـــر 
می توانـــد فرصتـــی بـــرای تقویـــت اعتمـــاد اجتماعـــی باشـــد.

ــا  ــود بـ ــخنان خـ ــری از سـ ــش دیگـ ــدی در بخـ پورمحمـ
ــردم  ــات مـ ــور از خدمـ ــس جمهـ ــد رئیـ ــه تمجیـ ــاره بـ اشـ
تبریـــز در امـــر جمـــع آوری متکدیـــان و معتـــادان متجاهـــر، 
ـــی از  ـــذاق برخ ـــه م ـــا ب ـــان گوی ـــخنان ایش ـــت: س ـــار داش اظه
ــی را  ــد و واکنش هایـ ــوش نیامـ ــین خـ ــتان پایتخت نشـ دوسـ

ـــی از  ـــت برخ ـــد الزم اس ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــم ک ـــاهد بودی ش
افتخـــارات تبریـــز و آذربایجـــان مجـــدداً یـــادآوری شـــود.

او بــا بیــان اینکــه بایــد داشــته های خودمــان را معرفــی کنیــم، 
ــزود: آذربایجــان، خاســتگاه تشــیع، آغازگــر انقــاب مشــروطه  اف
ــدرن اســت؛ بســیاری از  ــران م ــاب اســامی و سرمنشــأ ای و انق
تحــوالت نوگرایانــه از تبریــز و آذربایجان شــروع شــده؛ ۷۰۰ ســال 
قبــل در ایــن شــهر دانشــگاه تأســیس شــده و ایــن شــهر، نقطــه 

عطــف تاریــخ ایــران در مقاطــع مختلــف اســت.
پورمحمـــدی اضافـــه کـــرد: واقعیت هـــا را بایـــد بگوییـــم و 
اگـــر بـــه بهانـــه اینکـــه ممکـــن اســـت عـــده ای سوءاســـتفاده 
ــی  ــم ناسپاسـ ــو نکنیـ ــود را بازگـ ــتاورد های خـ ــد، دسـ کننـ

کرده ایـــم.
ــه  ــه البتـ ــان اینکـ ــا بیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
ـــکات  ـــن مش ـــده گرفت ـــی نادی ـــه معن ـــارات ب ـــن افتخ ـــان ای بی
نیســـت، افـــزود: متأســـفانه ۱۰ درصـــد از جمعیـــت اســـتان 
حاشیه نشـــین هســـتند و فراوانـــی برخـــی از جرایـــم ماننـــد 
ـــری  ـــاری و کودک همس ـــی و رفت ـــونت های کام ـــاجره، خش مش
در اســـتان باالســـت و شـــاهد برخـــی از آســـیب های نوظهـــور 
هســـتیم کـــه بایـــد بـــرای حـــل تمـــام ایـــن مســـائل تدبیـــر 

ـــود. ش
او افـــزود: در حـــوزه اعتیـــاد و مـــواد مخـــدر، بـــا وجـــود 
ـــان  ـــه و آذربایج ـــورت گرفت ـــی ص ـــیار بزرگ ـــای بس ـــه کار ه اینک
شـــرقی بـــا نـــرخ ۱.2 درصـــد جـــزو پاک تریـــن اســـتان های 
کشـــور اســـت، امـــا بـــاز هـــم بایـــد توجـــه بیشـــتری انجـــام 

ـــود. ش
ــوز  ــدور مجـ ــه صـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــدی همچنیـ پورمحمـ
فعالیـــت بـــه بیـــش از 6۵۰ ســـازمان مردم نهـــاد در اســـتان، 
بـــه  کمک رســـانی  امـــر  در  ســـازمان ها  ایـــن  گفـــت: 
نیازمنـــدان و آســـیب دیدگان از بحـــران کرونـــا بســـیار خـــوب 
ـــا  ـــی حوزه ه ـــا در تمام ـــت آن ه ـــد از ظرفی ـــد و بای ـــل کردن عم

اســـتفاده کـــرد.

ــر  ــور در دفت ــا حض ــور ب ــواد پ ــار ج یاش
روزنامــه عجــب شــیر، از مســائل و مشــکات 
وجایگزیــن  اســتان  موســیقی  در  موجــود 
ــیقی  ــای موس ــه ج ــی ب ــیقی غرب ــدن موس ش
ــخن  ــرقی س ــان ش ــنتی در آذربایج ــل س اصی

ــت. گف
مدیــر آموزشــگاه موســیقی ســلمک، بــا 
ــر  ــی موســیقی ب ــژه اهال ــر تمرکــز وی ــد ب تأکی
ــا روی  ــت: ب ــار، گف ــل به ــه فص ــه ماه روی س
دادن اتفاقــات اخیــر در اســتان، مــا رونــد رشــد  
امســال در ایــن حیطــه از عالــم هنــر را از 

ــم.  ــت دادی دس
 وی  در ادامــه صحبــت هایــش مبنــی 

ــی موســیقی اســتان، خاطــر  ــر وضعیــت اهال ب
ــچ  ــیقی هی ــی موس ــرای اهال ــرد: ب ــان ک نش
گونــه صنفــی وجــود نــدارد و ایــن بــرای 
ــی  ــه محســوب م ــک ضرب ــی موســیقی، ی اهال
ــی  ــا پوشش ــت ی ــوع حمای ــچ ن ــه هی ــود ک ش
ــیقی  ــی موس ــرای اهال ــادی ب ــوع نه ــچ ن از هی

ــدارد.  ــود ن وج
ــه آســیب رســانی  ــا اشــاره ب ــور ب  جــواد پ
مافیــای موســیقی بــه موســیقی اصیــل ایرانــی 
ــیقی  ــا موس ــی آن ب ــی و جایگزین و آذربایجان
کــم ارزش غربــی، خاطــر نشــان کــرد: امــروزه 
ــن و  ــای چندی ــده ه ــای موســیقی، خوانن مافی
چنــد ســاله فاخــر کشــور را کــم کــم از اذهــان 

ــرده و کنــار زده اســت چــه رســد  ــاد هــا ب و ی
ــه  ــیقی ک ــوان موس ــل ج ــاالن نس ــا فع ــه م ب

ــم . جــای خــود داری
موســس آموزشــگاه ســلمک  بــا اشــاره 
بــه داشــتن گایــه و شــکایت هــای خــود 
درجایگزیــن کــردن موســیقی غربــی بــه جــای  

موســیقی اصیــل ایرانــی، یــادآور شــد : مافیــای 
موســیقی امــروزه جــای اســتعداد هــا و کســانی 
کــه بایــد در صحنــه باشــند را بــا کســانی کــه 
ــوض  ــند را ع ــوزش آواز باش ــد در کاس آم بای
ــی  ــال نظارت ــد اعم ــن نیازمن ــرده اســت و ای ک

ــت. ــط اس ــوئان ذیرب ــوی مس ــدی از س ج

ـــا  محمـــد حســـن رضـــا زاد مجســـمه ســـاز ب
ـــه  ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــتان ب ـــه اس تجرب
سراســـری عجـــب شـــیر، در مـــورد وضعیـــت 
ـــت. ـــز ســـخن گف ـــازان تبری ـــی مجســـمه س فعل

ــا ســاخت فضاهــای هنــری  وی در رابطــه ب
ــدون اســتفاده از هنــر هنرمننــد، گفــت: ب

هنرمنـــد تنهـــا زمانـــی مـــی توانـــد 
ـــر  ـــردر اث ـــب تفک ـــه صاح ـــد ک ـــد باش هنرمن
ـــاده  ـــا پی ـــه صرف ـــد ن ـــود باش ـــده خ ـــق ش خل
ــن  ــش تعییـ ــی از پیـ ــرح هایـ ــردن طـ کـ
ــن  ــدن، بنابرایـ ــاخته شـ ــرای سـ ــده بـ شـ
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــه هنرمن ـــر و اندیش ـــن فک ای

ـــن  ـــرد وای ـــی گی ـــان م ـــرش ج ـــاب هن در ق
امـــر در رشـــته هـــای مختلـــف هنـــری 
ــول  ــک اصـ ــون از یـ ــت  چـ ــان اسـ یکسـ

تبیعـــت دارد.
ــت  ــدم حمای ــه ع ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
دولــت از نمایشــگاه هــا و هیئــت مجســمه 

ــزود: ــتان، اف ــازان اس س
مجســـمه ســـازان مـــا فقـــط در بیـــرون از 
مرزهـــای ایـــن کشـــور نـــام آور مـــی شـــوند 
ــون هیـــچ بودجـــه ای تـــا بـــه حـــال  چـ
یـــرای راه انـــدازی نمایشـــگاه هـــای هنـــری 
ــر  ــن امـ ــود و ایـ ــی شـ ــاص داده نمـ اختصـ
ــت  ــدان از فعالیـ ــردی هنرمنـ ــب دلسـ موجـ

هـــای هنـــری شـــان مـــی شـــود.
 وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه 
هنرمنــدان جــوان دنبــال مکانــی بــرای تمریــن 
و فعالیــت گروهــی هســتند، خاطــر نشــان 

ــرد: ک
از  بایــد  رشــته،  هــم  جوانــان  امــروزه   
ــای  ــر ه ــاخت اث ــرای س ــر ب ــرات همدیگ تفک
ایــن  و  کننــد  اســتفاده  قدرتمنــد  هنــری 
دورهمــی  بــرای  مکانــی  بــودن  مســتلزم 
ــن  ــه ای ــدان ب ــه من ــازان و عاق ــمه س مجس
رشــته مــی باشــد کــه الزمــه ایــن امــر  توجــه 
روز افــزون مســئوالن ذیربــط بــر ایــن رشــته ی 

ــد  ــی باش ــری م هن

تبلیغات،  صنعت چالش برانگیز

 ۱۰ درصد از جمعیت استان حاشیه نشین هستند

عدم حمایت از موسیقی اصیل 
آذری در استان

نام آور بودن هنرمندان ایرانی 
در سطح اروپا
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ارتباط سندروم التهابی کاوازاکی و 
ویروس کرونا؛ شواهد چه می گویند؟

در ایران آمار ابتال به کاوازاکی افزایش 
نداشته است

ــاک  ــود خطرن ــودی خ ــه خ ــندروم ب ــن س ای
ایجــاد  ناشــناخته  علت هــای  بــه  و  نیســت 
ــی  ــن ممکــن اســت ویروس های می شــود. همچنی
ســایر  و  ســرماخوردگی  آنفوالنــزا،  ماننــد 
ویروس هــای را در پــس زمینــه خــود داشــته 
باشــد. نمی شــود بــا قاطعیــت گفــت کــه ســندروم 
ــا  ــا ارتباطــی داشــته اســت ام ــا کرون کاوازاکــی ب
ــن  ــه آن مطمئ ــبت ب ــان نس ــز همچن ــران نی ای
نبــوده اســت و بــا قطعیــت ســخن نگفتــه اســت. 
ــی  ــندروم کاوازاک ــه س ــا ب ــوارد ابت ــران م در ای
بیــش از ســال های گذشــته اعــام نشــده اســت، 
در حالــی کــه در اروپــا از رشــد چنــد برابــری آن 

می گوینــد. ســخن 
ــه  ــی را تجرب ــندروم کاوازاک ــه س ــی ک کودکان
ــی  ــد ممکــن اســت درد مفاصــل و عضان می کنن
را تجربــه کننــد. در کم تــر از 2۵ درصــد نیــز 
ــاب  ــا الته ــب آن ه ــروق قل ــه ع ــت ب ــن اس ممک
داده شــود. درمــان آن بــا آســپرین و آی جی جــی 
ــد  ــدارد. بای ــی ن ــا عوارض ــرای آن ه ــه ب ــت ک اس
ــس از  ــاه پ ــی 6 م ــن 3 ال ــه بی ــم ک ــت کنی دق
ــا  ــم ت ــن ســندروم واکسیناســیون انجــام ندهی ای
دچــار مســئله ایمنــی کــودکان نشویم.مســئوالن 
ــد کــه نبایــد  ــا در ایــن راســتا گفته ان ســتاد کرون
ســندروم کاوازاکــی را یــک تظاهــر عجیــب و 
ــم. در  ــی کنی ــودکان تلق ــا در ک ــب از کرون غری
ــا و ســندروم  ــن کرون ــه پیوســتگی بی ــی ک صورت
کاوازاکــی وجــود داشــته باشــد نیــز موجــب 
ایــن بیمــاری نمی شــود،  خطرناک تــر شــدن 
ــه  ــس زمین ــت در پ ــن اس ــا ممک ــرا ویروس ه زی
ــرای خطرناک تــر  ایــن بیمــاری باشــند و علتــی ب

ــت. ــی نیس ــدن کاوازاک ش
مقامات بهداشتی سایر کشورها  در مورد این 

ارتباط چه گفته اند؟
ــا  ــن کرون ــاط بی ــی از ارتب ــان نگران ــا همچن ام
ــه  ــران ادام ــارج از ای ــی در خ ــندروم کاوازاک و س
ــکا  ــاالت متحــده امری ــای ســامت ای دارد. مقام ه
ــه  ــد ک ــاد دارن ــی اعتق ــاری کاوازاک ــورد بیم در م
بــا بیمــاری کوویــد ۱۹ ارتبــاط دارد و نســبت بــه 
ــد. ایــن بیمــاری در کشــو؟رهای  آن هشــدار دادن

اروپایــی نیــز گــزارش شــده اســت.
در ایــاالت متحــده امریــکا در حالــی کــه ۱۰۰ 
ــا  ــت، ت ــده اس ــت ش ــاری ثب ــن بیم ــورد از ای م
امــروز 3 نفــر از ایــن افــراد جــان خــود را از دســت 
ــاری  ــرل و پیشــگیری از بیم ــز کنت ــد. مرک داده ان
ایــاالت متحــده در حــال بررســی شــواهد ویــروس 
ــخص  ــوز مش ــان هن ــه نظرش ــتند و ب ــا هس کرون
نیســت کــه ایــن شــرایط مختــص کــودکان باشــد.

مورد یک پسر بچه 9 ساله مارسی
ــارس،  ــک پســر بچــه ۹ ســاله اهــل م ــورد ی م
ایــن روزهــا توجــه همــه را برانگیختــه اســت. 
ــا  ــی ب ــت مطلب ــنبه 2۷ اردیبهش ــن روز ش گاردی
ایــن عنــوان منتشــر کــرده اســت کــه در ادامــه بــه 
آن خواهیــم پرداخــت. ایــن اتفــاق نشــان می دهــد 
ــرده اســت  ــدا نک ــی پی ــوز پاســخی قطع ــا هن دنی
کــه ایــن بیمــاری آیــا در بیــن کــودکان بــاالی ۵ 
ســال دیــده می شــود و آیــا ایــن بیمــاری بــا کرونــا 

ــاط مســتقیم دارد؟ ــروس ارتب وی
ــه شــده  ــورد پســر ۹ ســاله مارســی گفت در م
اســت کــه او در اثــر بیمــاری کاوازاکــی، ســندروم 
التهابــی مرتبــط بــا کرونــا درگذشــته اســت. 
ــد  ــوی گفته ان ــر فرانس ــن پس ــج ای ــکان معال پزش
کــه او بــه علــت تــب مکــرر در بیمارســتان 
ــف او  ــم خفی ــه عائ ــه ب ــا توج ــد و ب ــتری ش بس
را مرخــص کردنــد. ایــن پســر همــان روز مجــددا 
ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــاری کاوازاک ــم بیم ــا عائ ب
ــکته  ــت س ــه عل ــس از 6 روز ب ــد و پ ــل ش منتق
قلبــی کــه باعــث آســیب مغــزی شــد، درگذشــت. 
آزمایــش خــون ایــن پســر نشــان می دهــد کــه بــا 
کرونــا ویــروس در تمــاس بــوده اســت امــا هیــچ 
عائمــی نداشــته اســت. او بــه علــت همیــن کــه 
ــتاده  ــه فرس ــه خان ــت ب ــی نداش ــان عائم آنچن
شــد. پزشــک او اعــام کــرده اســت کــه کــودک 
ــم  ــتان، عائ ــه بیمارس ــدد ب ــال مج ــس از انتق پ

ــان داد. ــی را نش کاوازاک
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ۱44 فــرد در 
فرانســه تــا کنــون بــا بیمــاری کاوازاکی تشــخیص 
داده شــده اند و آزمایــش کرونــای بیــش از نیمــی 
از آن هــا  مثبــت بــوده اســت. افزایــش ایــن 
بیمــاری مدیــر بهداشــت عمومــی فرانســه را 
ــی شــواهدی  ــن در پ نگــران کــرده اســت. بنابرای
کــه فرانســه و ایتالیــا، و همچنیــن ایــاالت متحــده 
ــن  ــد، متخصصــان در چنی ــکا مطــرح کرده ان امری
ــا در  شــرایطی بــه کشــورهایی کــه بیمــاری کرون
آن هــا اپیدمــی شــده اســت هشــدار داده انــد کــه 
احتمــال شــیوع بیمــاری کاوازاکــی را پیش بینــی 

کننــد.
راه های تشخیص کرونا از سندروم کاوازاکی

ــندروم  ــن س ــا از ای ــخیص کرون ــای تش راه ه
وجــود دارد. ســندروم کاوازاکــی موجــب می شــود 
ــودک را  ــدن ک ــای ب ــه دوم پاکت ه ــه درهفت ک
ــی کــه در  ــرد، در حال ــرار گی در حــال افزایــش ق
ــکات  ــم. مش ــزی را نمی بینی ــن چی ــا چنی کرون
ــه در  ــی ک ــادر اســت در حال ــا ن پوســتی در کرون
ــرات  ــی تغیی ــت. در کاوازاک ــدید اس ــی ش کاوازاک
زبــان و لــب داریــم کــه در کرونــا چنیــن چیــزی 
وجــود نــدارد. در کاوازاکــی یکــی از عائــم مهــم 
ــی کــه در کــودکان  ــان تــب اســت در حال مبتای

ــا بســیار خفیــف اســت. ــب کرون ت
منبع: ایرنا زندگی

وزنه برداران پایتخت نشین بدون جا و مکان

پیشکســوت وزنــه بــرداری ایــران گفــت: وزنــه بــرداری تهــران ورزشــکار 
زیــادی نــدارد و کســانی کــه باقــی مانــده انــد نیــز باشــگاهی فعــال نیســت 

کــه بخواهنــد تمریــن کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، مــدد نصیــری نیــا دربــاره مشــکات وزنــه بــرداری 
تهــران بیــان کــرد: باشــگاه وزنــه بــرداری فعــال در تهــران نداریــم و وزنــه 
بــرداران مدعــی هــم رفتــه انــد کســانی کــه باقــی مانــده انــد نیــز بــدون 
ــه  ــم ۱۷-۱8 باشــگاه وزن ــی زدی ــه م ــا وزن ــه م ــی ک باشــگاه هســتند. زمان
بــرداری در تهــران فعــال بــود و مســابقات مــا در ســه روز برگــزار می شــد 
امــا االن شــرایط بــه گونــه ای شــده کــه مســابقات تهــران را مــی تــوان در 

یــک ســاعت برگــزار کــرد.
نصیــری نیــا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه فکر مــی کنــد وزنه بــرداری 
تهــران بــرای رونــق گرفتــن دوبــاره نیــاز دارد از ابتــدا وزنــه بــردار بســازد یــا 
خیــر، تصریــح کــرد: ابتــدا بایــد در تهــران باشــگاه هــا فعــال شــوند. مشــکل 
ــزات اســت و فدراســیون هیــچ  دیگــری هــم کــه وجــود دارد، نبــود تجهی
کمکــی بــه تهــران نکــرده اســت. در ســالن تمریــن اســتقال مرکــز خــود 
وزنــه بــرداران همــت کــرده انــد و تختــه هــا را تعمیــر و مقــداری تجهیــزات 
تهیــه کــرده انــد. وقتــی باشــگاه هــا فعــال شــد پــس از آن بایــد از ابتــدا وزنه 

بــردار بســازیم کــه ایــن مســاله هــم زمان بــر اســت.
او افــزود: زمانــی کــه ایوانــف مربــی بلغارســتانی وزنــه بــرداری بــه ایــران 
ــد  ــته باش ــار نداش ــت انتظ ــیون گف ــس فدراس ــرادی ریی ــی م ــه عل ــد ب آم
ــردار کــه  ــه ب ــرای ســاختن یــک وزن در یکــی، دو ســال قهرمــان بســازد. ب
قهرمــان آســیا و جهــان شــود 3-4 ســال زمــان الزم اســت. از ایــن رو نبایــد 
ــه بــرداران مدعــی در تهــران ســاخته شــوند. انتظــار داشــت بــه زودی وزن

 مربــی اســبق تیــم ملــی وزنــه بــرداری ایــران در مــورد دلســردی مربیان 
تهرانــی نیــز گفــت: جــدا از اینکــه پــول زیــادی دریافــت نمــی کنند و شــاید 
۱۰۰-2۰۰ هــزار تومــان بگیرنــد کــه هزینــه رفــت و آمدشــان را هــم تامیــن 
نمــی کنــد، باشــگاهی هــم وجود نــدارد کــه مربیــان تهرانــی فعالیــت کنند. 
ایــن شــرایط دلســردی مــی آورد. بــه نظــر مــن کا وزنــه بــرداری در ایــران 
ــد ســازند باشــد و از  ــگ بای ــد. لی ــگاه کنی ــن لیــگ را ن ــرده اســت. همی م
ــه از  ــم ک ــی بینی ــون م ــا اکن ــردار ســاخت ام ــه ب ــی وزن ــم مل ــرای تی آن ب
ابتــدا تیــم هــای اول، دوم و ســوم مشــخص هســتند. تیمــی کــه بیشــتر پول 
بدهــد و نفــرات شــاخص را جمــع کنــد، اول می شــود. وضعیت در مســابقات 
قهرمانــی کشــور هــم بهتــر از لیــگ نیســت. امیــدوارم بــا برگــزاری انتخابات 
هیــات تهــران اوضــاع بهتــر شــود و همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم و 

اجــازه ندهیــم وضعیــت وزنــه بــرداری تهــران بــه هیــچ شــکل بمانــد.

امید نورزوی مهمان ویژه فدراسیون کشتی؛
تصویب چرخه انتخابی تیم های ملی با رأی تمامی 

روسای هیأت های کشتی 

چرخـــه انتخابـــی تیم هـــای ملـــی کشـــتی بـــرای اجـــرا در ســـال 
ــه  ــتی بـ ــای کشـ ــای هیأت هـ ــع روسـ ــا رأی قاطـ ــاری، بـ ــی جـ فنـ

تصویـــب رســـید. 
ــمینار  ــومین سـ ــوان، سـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــیوع  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــور ب ـــر کش ـــتی سراس ـــای کش ـــی هیأت ه عموم
ویـــروس کرونـــا و لـــزوم رعایـــت مـــوارد ایمنـــی و بهداشـــتی، از 
طریـــق فضـــای مجـــازی و بـــه صـــورت آنایـــن »وبینـــار« 
ــتی،  ــیون کشـ )کنفرانـــس ویدیویـــی اینترنتـــی( در محـــل فدارسـ

برگـــزار شـــد.
ـــب  ـــی و تصوی ـــه بررس ـــن جلس ـــتور کار ای ـــوع در دس ـــن موض مهمتری
طـــرح چرخـــه انتخابـــی تیم هـــای ملـــی کشـــتی بـــرای حضـــور در 
ـــام  ـــی و اع ـــث و بررس ـــس از بح ـــه پ ـــود ک ـــو ب ـــک 2۰2۱ توکی المپی
ــتان های  ــتی اسـ ــای کشـ ــای هیأت هـ ــی رؤسـ ــا رأی تمامـ ــر، بـ نظـ
ـــتی،  ـــیون کش ـــط فدراس ـــرا توس ـــرای اج ـــرح ب ـــن ط ـــور ای ـــر کش سراس

ـــید. ـــب رس ـــه تصوی ب
ـــه  ـــی ب ـــتی فرنگ ـــان در کش ـــک و جه ـــان المپی ـــوروزی قهرم ـــد ن امی
عنـــوان مهمـــان در جلســـه ســـومین ســـمینار عمومـــی هیأت هـــای 

ـــد. ـــر ش ـــور حاض ـــر کش ـــتی سراس کش

پورغالمی:
 کرونا بیداری بود نه بیماری

ــر،  ــگ برت ــابقات لی ــروع مس ــد ش ــیرجان می گوی ــر س ــی گل گه مرب
ــت.  ــوده اس ــن ب ــم ممک ــن تصمی عادالنه تری

ــیرجان،  ــر س ــی گل گه ــی، مرب ــاد پورغام ــنا، فره ــزارش ایس ــه گ ب
ــاه رمضــان و از  ــر پــس از م ــه شــروع مســابقات لیــگ برت در واکنــش ب
ــا  ــن رقابت ه ــی ای ــرای آمادگ ــال ب ــای فوتب ــات تیم ه ــرگیری تمرین س
ــر  ــگ برت ــابقات لی ــروع مس ــن کار، ش ــن عادالنه تری ــر م ــه نظ ــت:  ب گف
ــود کــه  ــا بیمــاری نبــود بلکــه یــک بیــداری ب ــود. فکــر می کنــم کرون ب
ــه  ــه مشــکات خودشــان برســند. ب ــد و  ب ــه خودشــان بیاین انســان ها ب
ــرای آمادگــی بازیکنــان کافــی اســت. بازیکنــان  نظــر مــن ســه هفتــه ب
در ایــن مــدت هــم اســتراحت کردنــد و هــم تمرینــات خــود را داشــتند 
و همچنیــن کادر فنــی تیم هــا، بازیکنــان را زیــر نظــر داشــتند و از یــک 

آمادگــی نســبی برخــوردار هســتند.
او ادامــه داد: ایــن را می دانیــم کــه تمرینــات فــردی بــه پــای 
ــان  ــه زم ــه هفت ــم س ــر می کن ــا فک ــد ام ــی نمی رس ــات گروه تمرین
ــرای  ــرایط الزم ب ــد ش ــم بتوانن ــک تی ــان ی ــه بازیکن ــد  ک ــی باش خوب
ــداری کار  ــای اول مق ــاید در بازی ه ــد. ش ــت بیاورن ــه دس ــابقات را ب مس
مشــکل باشــد امــا 8 بــازی در پیــش اســت و تیم هــا می تواننــد کار خــود 

ــد. ــش ببرن ــر پی ــگ برت را در لی
ــن  ــا م ــم اســت ام ــی مه ــان خیل ــزود: ســامتی بازیکن ــی اف پورغام
چیزهایــی کــه در اخبــار رصــد کــردم، گفتــه شــده تمــام اســتانداردهای 
از  باشــگاه گل گهــر پزشــک تیــم  بهداشــتی رعایــت می شــود. در 
بازیکنــان تســت گرفتــه و هیچکســی دچــار ایــن بیمــاری نبــوده اســت. 
ــرد،   ــرار گی ــتور کار ق ــتی الزم در دس ــکات بهداش ــر ن ــن اگ ــر م ــه نظ ب

ــد. ــدا کن ــه پی ــد ادام ــر می توان ــگ برت ــابقات  لی مس
ــدت  ــن م ــش در ای ــرایط تیم ــاره ش ــیرجان درب ــر س ــی گل گه مرب
ــه  ــی الزم را ب ــد آمادگ ــه می توان ــا در ســه هفت ــم م ــه نظــر تی ــت: ب گف
دســت بیــاورد. مــا درنیــم فصــل دوم نتایــج خوبــی بــه دســت آوردیــم و 
ــگاه بهتــری دســت  ــد جای ــن تیــم می توان ــد بازیکــن،  ای ــزودن چن ــا اف ب
پیــدا کنــد و رونــد خــوب خــودش را ادامــه دهــد. همــه تیم هــا در ایــن 
شــرایط یکســان هســتند امــا مــا بازیکنــان را در ایــن مــدت خــوب زیــر 
نظــر داشــتیم و فکــر می کنــم تیــم مــا بتوانــد در ادامــه مســابقات لیــگ 

برتــر موفــق باشــد.

ــهادت  ــالروز ش ــه در س ــه ورزش مراغ جامع
امــام علــی )ع( و بــا الگــو گرفتــن از رفتــار آن 
ــرکت  ــه ش ــک مومنان ــرح کم ــرت، در ط حض
نمایــش  بــه  را  پهلوانــی  روحیــه  و  کــرده 

ــتند. گذاش
بــه گــزارش ایرنــا، عضــو خبــرگان رهبــری 
و امــام جمعــه مراغــه در مراســم رزمایــش 
قــرارگاه جهــادی شــهید  کمــک مومنانــه 
ورزشــکار علــی کنعانــی اظهــار داشــت: کرونــا 
زنــگ بیــدار بــاش اســت و نــه تنهــا ایرانیــان و 
مســلمانان بلکــه بایــد تمامــی بشــریت بــا صــدا 

ــدار شــوند. ــگ، بی ــن زن ــدن ای درآم
ــت:  ــدی گف ــی پورمحم ــت اهلل محمدتق آی
بــه برکــت مــاه مبــارک رمضــان و شــب 
هــای قــدر امیدواریــم ایــن بیمــاری از تمامــی 
جوامــع بشــریت رفــع شــود چراکــه مــا نگــران 

ــتیم. ــان هس ــاری در جه ــن بیم ــات ای تلف
ــن از  ــا الگــو گرفت وی گفــت: ورزشــکاران ب
ــی  ــه الســام در تمام ــی علی ــن عل امیرالمومنی
صحنــه هــا حضــوری فعــال دارنــد و امــروز در 
روزهــای کرونایــی شــاهد تــاش آن هــا بــرای 
ــت  ــی بضاع ــراد ب ــای اف ــی از نیازه ــع بخش رف

هســتند.
ــاهد  ــگ ش ــان جن ــزود: زم ــدی اف پورمحم
فــداکاری هایــی بودیــم کــه در نــوع خــود بــی 
نظیــر بــود و امــروز جامعــه بهداشــت و درمــان 
ــات  ــا اقدام ــر ب ــای دیگ و بســیاری از حــوزه ه

ــد. ــادآور آن دوران شــده ان خــود ی
وی خاطرنشــان کــرد: دســت گیری و کمــک 
ــر  ــق یکدیگ ــات در ح ــدان و مواس ــه نیازمن ب
از ویژگی هــای بــارز فــرد مســلمانان اســت 
ــاهد  ــان ش ــی از جه ــر مناطق ــروز در کمت و ام
ــردم  ــی هســتیم و م ــن چنین ــای ای ــه ه صحن
ایــران اســامی در زمینــه کمــک بــه نیازمندان 

ــد. ــه عمــل کردن ــا نمون ــر و واقع ــی نظی ب
ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
ــا  ــم ب ــن مراس ــز در ای ــه نی ــتان مراغ شهرس
ــی  ــای شــبانه روزی تمام ــاش ه ــه ت اشــاره ب
ــی  ــی کرونای ــه در روزهای ــردم مراغ ــار و م اقش
گفــت: اقدامــات و تــاش هــای مــردم مراغــه 

ــت  ــده دوران هش ــی کنن ــا تداع ــن روزه در ای
ــت. ــی اس ــگ تحمیل ــال جن س

انســان  حــس  گفــت:  شــکری  حمیــد 
از  نیکــوکاری  و  احســان  کمــک،  دوســتی، 
ــه  ــوده و مراغ ــردم شهرســتان ب ــات م خصوصی
از گذشــته تاکنــون همــواره دارای مردمانــی بــا 
ــه در  ــن روحی ــه ای ــات اســت ک ــن خصوصی ای
ورزشــکاران مراغــه ای واقعــا بــی نظیــر و مثــال 

ــت. ــی اس زدن
وی گفــت: فعالیــت بیــش از 3۰ گــروه 
ــتان  ــن شهرس ــه در ای ــازمان یافت ــادی س جه
در نــوع خــود در کشــور بــی نظیــر اســت کــه 
امــروز شــاهد فعالیــت رســمی قــرارگاه جهادی 

ــتیم. ــی هس ــی کنعان ــکار عل ــهید ورزش ش
وی افــزود: عــاوه بــر آن هــا، هیــات هــای 
مذهبــی و پایــگاه هــای مردمــی در ایــن روزهــا 
ــاز  ــورد نی ــام م ــن اق ــوده و در تامی ــکار نب بی
ــتی،  ــای معیش ــته ه ــع بس ــتی و توزی بهداش
ضدعفونــی معابــر و محــات و بســیاری از 

ــتند. ــال هس ــر فع ــوارد دیگ م
شــکری گفــت: بــه گفتــه مســووالن اســتانی 
ــاد  ــتان در ایج ــن شهرس ــردم ای ــوری م و کش
ــردم و مســووالن در  ــن م ــی بی ــاد و همدل اتح
ــاه  ــرده و در م ــل ک ــت عم ــا مثب ــن روزه ای
ــدان و  ــیاری از نیازمن ــان دل بس ــارک رمض مب

ــد. ــاد کردن ــران را ش فقی
رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 

مراغــه نیــز در ایــن مراســم گفــت: در مرحلــه 
ــش ۵۰۰ بســته معیشــتی  ــن رزمای نخســت ای
ــر  ــک و ه ــره خش ــواع جی ــم ان ــامل 2۰ قل ش
ــن  ــان در بی ــزار توم ــه ارزش 4۰۰ ه ــته ب بس
ــواده هــای نیازمنــدی کــه تحــت پوشــش  خان

ــی شــود. ــع م ــادی نیســتند توزی ــچ نه هی
مهــدی نوایــی گفــت: مرحلــه دوم ایــن 
ــی  ــرا م ــان اج ــارک رمض ــاه مب ــر م ــرح آخ ط
ــد  ــع خواه ــته توزی ــی آن ۵۰۰ بس ــود و ط ش

ــد. ش
وی افــزود: اعتبــار هزینــه شــده بــرای 
ــش  ــده، بی ــاده ش ــزار بســته معیشــتی آم یکه

از 4۰۰ میلیــون تومــان اســت.
وی گفــت: بســته هــای معیشــتی از ســوی 
ــا  ــی و ب ــه ورزش ــان، جامع اداره ورزش و جوان
قــرارگاه  تولیدکننــدگان،  ادارات،  همــکاری 
ــت. ــده اس ــاده ش ــان آم ــهید دهق ــادی ش جه

ــان  ــهید دهق ــادی ش ــرارگاه جه ــوول ق مس
ــروه  ــوی گ ــت: از س ــم گف ــن مراس ــز در ای نی
هــای جهــادی در شهرســتان ۱۵۰ هــزار لیتــر 
مــواد ضدعفونــی بــرای ضدعفونــی ســطح 
شهرســتان اســتفاده شــده اســت و بــرای 
روزهــای آینــده هــم مشــکلی در تهیــه محلــول 

ــم. ــی نداری ضدعفون
حجــت االســام والمســلمین ســعید نیــازی 
گفــت: ضدعفونــی تلفنــی بــا بیــش از 8۰ 
ماموریــت، ضدعفونــی مجتمــع هــای بــزرگ و 

بیــش از ۱۰۰ واحــدی از دیگــر اقدامــات گــروه 
اســت.

وی ادامــه داد: پخــش نــذر قربانــی بــه 
صــورت هفتگــی، طــرح نــذر پوشــاک بــا 
ــان،  ــون توم ــش از یکصدمیلی ــرد بی ــه ک هزین
ــه  ــان ب ــان ن ــوات، احس ــزار صل ــم 4۰۰ ه خت
ــش  ــه، پخــش بی ــول هفت ــواده در ط ۵4۰ خان
از 3 هــزار بســته معیشــتی، اجــرای طــرح 
ــزار  ــش از یکه ــه بی ــش روزان ــه و پخ رمضانی
ــت  ــر فعالی ــه دیگ ــرم از جمل ــذای گ ــرس غ پ

ــت. ــا اس ه
اداره   ۱4 در  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
شهرســتان گــروه هــای جهــادی تشــکیل شــده 
اســت کــه در ایــن میــان جامعــه ورزشــکاری بــا 
روحیــه جهــادی و پهلــوان منشــانه بــه میــدان 

ــت. ــانی اس ــت رس ــال خدم ــده و در ح آم
بــه گــزارش ایرنــا، هشــت هــزار و ۹۷۰ 
ورزشــکار ســازمان یافتــه در قالــب 42 هیــات 
ــی  ــت م ــه فعالی ــتان مراغ ــی در شهرس ورزش
ــر  ــزرگ و تاثی ــه ب ــن جامع ــه در ای ــد ک کنن
ــوان  ــای پهل ــت ه ــتان حرک ــذار در شهرس گ
شــاهد  شــرایط  از  بســیاری  در  را  منشــانه 

ــتیم. هس
ــق  ــه مناط ــال ب ــک و ارس ــع آوری کم جم
زلزلــه زده، ســیل زده، کمــک بــه خانــواده های 
نیازمنــد و شــرکت در بســیاری از برنامــه هــا به 
صــورت خودجــوش از جملــه اقدامــات پهلوانانه 

جامعــه ورزشــی مراغــه اســت.
از همــان روزهــای نخســت شــیوع بیمــاری 
کرونــا ویــروس در شهرســتان، ورزشــکاران 
ــی اماکــن ورزشــی خــود  ــا تعطیل ــه ای ب مراغ
ــان خــود  ــاری همنوع ــه ی ــکار ننشســته و ب بی

ــتافتند. ش
حضــور در ورودی و خروجــی شهرســتان 
در راســتای کنتــرل و عبــور مــرور، شــرکت در 
ــام و بســته  ــع اق گــروه هــای جهــادی و توزی
ــک و در  ــای خش ــره ه ــتی و جی ــای بهداش ه
ــرم و  ــذای گ ــع غ ــان توزی ــارک رمض ــاه مب م
بســته هــای معیشــتی بیــن نیازمنــدان از 

ــت. ــات اس ــن اقدام ــه ای جمل
روز نخســت  از  مراغــه  جامعــه ورزشــی 
شــیوع کرونــا بــا بســته شــدن اماکــن ورزشــی 
هســتند  بســیاری  هــای  آســیب  درگیــر 
ــه  ــک ب ــاد و کم ــی و اتح ــه پهلوان ــا روحی ام
ــر  ــب ت ــود واج ــکات خ ــر مش ــان را ب همنوع
دانســته و ایــن راه آن هــا همچنــان ادامــه دارد.

روز دوم مســابقات رســمی بــرق آســا آنایــن کــه زیــر نظــر 
فدراســیون جهانــی شــطرنج پیگیــری شــد، بانــوی اول شــطرنج 
ایــران توانســت بــا یــک پلــه صعــود نســبت بــه روز گذشــته در 

جایــگاه هشــتم قــرار بگیــرد. 
ــو  ــا و لغ ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــود ک ــته ای ب ــا رش ــطرنج تنه ــی، ش ــابقات ورزش ــر مس اکث
ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــی بیشــتر از گذشــته ب ورزشــکارانش حت
ســارا ســادات خــادم الشــریعه بانــوی شــطرنج بــاز ایــران 
ــده  ــر فی ــر نظ ــن زی ــابقات آنای ــت در مس ــم گرف ــم تصمی ه
ــرای  ــود را ب ــد و خ ــرکت کن ــطرنج( ش ــی ش ــیون جهان )فدراس

رقابت هــای جــذاب بــه چالــش بکشــد.
ــود  ــوان یادب ــا عن ــده ب ــن فی ــرق آســای آنای در مســابقات ب
»ویلهلــم اشــتیاینیس« کــه خــادم الشــریعه در آن حضــور دارد 
ــه  ــد. ب ــره شــده ان ــه مه ــا دســت ب ــازان مطــرح دنی شــطرنج ب
ــم اشــتیاینیس اولیــن  ــازان ویلهل ــاد بســیاری از شــطرنج ب اعتق
قهرمــان انــکار ناپذیــر شــطرنج جهــان بوده اســت. این مســابقات 

ــوان برگــزار پیگیــری خواهــد شــد.   در دو بخــش آزاد و بان

حضــور چهره هایــی ماننــد مگنــوس کارلســن نفــر اول 
شــطرنج جهــان، کاترینــا الگنــو نفــر پنجــم شــطرنج بانــوان ایــن 

ــت. ــرده اس ــذاب ک ــابقات را ج مس
ــش  ــاف ش ــه مص ــدار ب ــن دی ــریعه در روز دوم ای ــادم الش خ
ــک  ــت و ی ــروزی، دو شکس ــه پی ــا س ــت. او ب ــاز رف ــطرنج ب ش
ــه  ــک پل ــابقات ی ــن مس ــدی ای ــد در رده بن ــق ش ــاوی موف تس
ــرد. خــادم الشــریعه در  ــرار بگی صعــود کنــد و در رده هشــتم ق

ــروزی، دو تســاوی و ســه  ــک پی ــه ی ــا ب ــت ه ــن رقاب روز اول ای
ــود.  ــه ب شکســت دســت یافت

ــه  ــاز ب ــطرنج ب ــن ش ــرای ای ــی ب ــتمی در حال ــگاه هش جای
دســت آمــده کــه او بــا پنــج و نیــم امتیــاز در تعقیــب شــطرنج 

ــت. ــدول اس ــدر ج ــر در ص ــازان دیگ ب
ــا  ــیه  ب ــازی از روس ــطرنج ب ــا ش ــت ه ــن رقاب ــر اول ای نف

ریتینــگ 26۰8 و بــا هشــت امتیــاز اســت. 

رده بنده این مسابقات در پایان روز دوم :
ایــن مســابقه بــا کنتــرل زمــان 3 دقیقــه بــه عــاوه 2 ثانیــه 

ــود. ــزار می ش ــی ۱8 دور برگ ط
ایــن رویــداد از 26 لغایــت 28 اردیبهشــت بــه میزبانــی 
ــا حضــور 2۰ بازیکــن مطــرح جهــان در دو  ســایت چــس 24 ب
ــز  ــوان برگــزار خواهــد شــد کــه مجمــوع جوای بخــش آزاد و بان
3۰ هــزار یــورو خواهــد بــود کــه ۱8 هــزار یــوروی آن بــه بخــش 
ــاص داده  ــوان اختص ــش بان ــه بخ ــوروی آن ب ــزار ی آزاد و ۱2 ه

شــده اســت.

کنفدراســیون  اجرایــی  مدیــر  و  ئیــس 
ــیا(گفت:  ــو آس ــیا )واک ــینگ آس ــک بوکس کی
اینکــه رئیــس فدراســیون انجمــن هــای رزمــی 
اعــام کــرده کــه 4۰ ســبک  کیــک  بوکســینگ 
نشــان  دارد،  وجــود  رزمــی  فدراســیون  در 
ــرده از ورزش کیــک  ــده آگاهــی کــم نامب دهن

بوکســینگ ]…[
ــر  ــس و مدی ــرس، رئی ــزارش آناک پ ــه گ ب
اجرایــی کنفدراســیون کیــک بوکســینگ آســیا 
ــیون  ــس فدراس ــه رئی ــیا(گفت: اینک ــو آس )واک
ــه 4۰  ــرده ک ــام ک ــی اع ــای رزم ــن ه انجم
فدراســیون  در  بوکســینگ  کیــک   ســبک  
رزمــی وجــود دارد، نشــان دهنــده آگاهــی کــم 
نامبــرده از ورزش کیــک بوکســینگ و قوانیــن 

بیــن المللــی حاکــم بــر ورزش قهرمانــی اســت.
ــه  ــک ورزش ب ــا ی ــزود: م ــری اف ناصــر نصی
ــام کیــک بوکســینگ داریــم کــه متشــکل از  ن
۷ رشــته در 2 )بخــش رینگــی و تاتمــی( اســت. 
بخــش رینگــی متشــکل از 3 رشــته مبــارزه ای 
و بخــش تاتمــی  شــامل 3 رشــته مبــارزه ای و 

یــک رشــته نمایشــی اســت.
ــنا متشــکل از  ــال، ورزش ش ــوان مث ــه عن ب
ــیرجه،  ــه، ش ــرال، پروان ــد ک ــته مانن ــد رش چن

ــت. ــه و …اس قورباغ

مگر ما شیرجه قوی یا کرال پرنده 
داریم که  به عنوان سبکی  از ورزش 

شنا باشند؟

ـــای  ـــاره ه ـــان و  در ق ـــه داد: در جه وی ادام
ـــی  ـــی ورزش ـــن الملل ـــای بی ـــف، ارگان ه مختل
ـــا  ـــئول اداره ورزش ه ـــه مس ـــد ک ـــود دارن وج
ــف  ــای مختلـ ــمیت ورزش هـ ــتند و رسـ هسـ
ــد. » گایـــزف « یکـــی  را تعییـــن مـــی کننـ
ـــیون  ـــده فدراس ـــن کنن ـــه تعیی ـــت ک از آنهاس
ـــازمان  ـــن س ـــت. ای ـــی اس ـــمی ورزش ـــای رس ه
در ســـال 2۰۰6 ســـازمان کیـــک بوکســـینگ 
ـــیون  ـــا فدراس ـــوان تنه ـــه عن ـــو را ب ـــی واک  جهان
و ســـازمان بیـــن المللـــی مســـئول اداره 
ورزش کیـــک بوکســـینگ در جهـــان تعییـــن 
کـــرده اســـت. همچنیـــن شـــورای المپیـــک  
ـــینگ  ـــک بوکس ـــیون کی ـــز کنفدراس ـــیا نی آس
آســـیا )واکـــو آســـیا( را بـــه عنـــوان متولـــی  

ـــینگ در  ـــک  بوکس ـــئول اداری ورزش کی و  مس
ـــت. ـــرده اس ـــوب ک ـــیا منص ـــاره آس ق

ایـــن قاعـــده در مـــورد فیفـــا و یـــا فیـــا 
و فدراســـیون هـــای رســـمی ورزشـــی دیگـــر 

ـــد. ـــی کن ـــدق م ـــز ص نی
بنابرایـــن صحبتهـــای رئیـــس فدراســـیون 
ـــطح  ـــان در س ـــی ایش ـــم ورزش ـــش ک ـــا از دان ی
بیـــن المللـــی حکایـــت دارد یـــا ایشـــان 
ماننـــد آنهـــا کـــه قبـــا در جایـــگاه ریاســـت 
ـــه   ـــد ک ـــد ندارن ـــد، قص ـــی بودن ـــیون رزم فدراس
افـــکار عمومـــی بـــه خصـــوص ورزشـــکاران و 

جوانـــان آگاه شـــوند.
مدیـــر اجرایـــی کنفدراســـیون کیـــک 
ــیا( تصریـــح  ــو آسـ ــیا )واکـ ــینگ  آسـ بوکسـ
ـــی  ـــی م ـــای رزم ـــن ه ـــیون انجم ـــرد: فدراس ک
ــب  ــم منتخـ ــوان تیـ ــه عنـ ــی بـ ــد تیمـ توانـ
بـــرای ســـبک هـــای بومـــی  فدراســـیون 
خـــود داشـــته باشـــد، ولـــی طبـــق قوانیـــن 
ــی،  ــر ورش قهرمانـ ــم بـ ــی حاکـ ــن المللـ بیـ
ـــق  ـــران متعل ـــینگ  ای ـــک بوکس ـــی کی ـــم  مل تی
بـــه تیمـــی اســـت کـــه متشـــکل از اعضـــای 
ــران  ــو ایـ ــینگ واکـ ــک بوکسـ ــن کیـ انجمـ

باشـــد.
ــن  ــاف قوانیـ ــر خـ ــعارها بـ ــه شـ اینگونـ
حاکـــم بـــر ورزش  اســـت و انجمـــن کیـــک   
بوکســـینگ  واکـــو ایـــران ایـــن حـــق را دارد 

کـــه از خـــود دفـــاع کنـــد.
ـــکار  ـــت: همیـــن اف نصیـــری در پایـــان گف
اشـــتباه موجـــود در فدراســـیون رزمـــی، 
ـــک   ـــه ورزش کی ـــی ب ـــه بزرگ ـــت ضرب سالهاس
ــدم  ــث عـ ــورمان زده  و باعـ ــینگ کشـ بوکسـ
ـــو  ـــینگ واک ـــک بوکس ـــکاران کی ـــور ورزش حض
در میادیـــن بیـــن المللـــی شـــده بـــود کـــه  
ـــک  ـــن  کی ـــای انجم ـــاش ه ـــا ت ـــبختانه ب خوش
بوکســـینگ واکـــو ایـــران در جهـــت آگاهـــی 
ــکات  ــن  مشـ ــور، ایـ ــئوالن ورزش کشـ مسـ

برطـــرف شـــد.

جامعه ورزش مراغه با کمک مومنانه 
روحیه پهلوانی را به نمایش گذاشتند

یک پله صعود خادم الشریعه در مسابقات آنالین فدراسیون جهانی

نصیری: 

طبق قوانین بین المللی فقط انجمن کیک 
بوکسینگ ایران مجاز به تشکیل تیم است
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اوقات شرعی شهر تهران

عضــو کمیســیون قضایــی پارلمــان از برنامــه 
مجلــس یازدهــم بــرای تغییــر آییــن نامــه داخلــی و 
کاهــش اختیــارات و قــدرت رئیــس مجلس خبــر داد. 
ــی عضــو  ــه گــزارش تســنیم،  ابوالفضــل ابوتراب ب
کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای 
اســامی ضمــن تاکیــد بــر تغییــر آییــن نامــه 
داخلــی و ســاختار مجلــس، گفــت: در حــال حاضــر 
پارلمــان دســت  اختیــارات  تقریبــا 8۰ درصــد 
ــه آییــن  رئیــس مجلــس اســت کــه ایــن اشــکال ب

ــردد. ــی گ ــاز م ــان ب ــی پارلم ــه داخل نام
وی بــا بیــان اینکــه رئیــس مجلــس معــاون 
ــش  ــز پژوه ــس مرک ــی، رئی ــاون اجرای ــن، مع قوانی
ــن  ــدگان در ای ــد و نماین ــاب می کن ــا و ... را انتخ ه
موضوعــات دخیــل نیســتند، افــزود: از طــرف دیگــر 
ــس  ــاب رئی ــئول انتخ ــوال مس ــس معم ــس مجل رئی
ــز  فراکســیون هــای سیاســی تاثیرگــذار مجلــس نی
مــی باشــد کــه مــی توانــد بــر رأی و نظــر اعضــای 
ــر  ــاص تاثی ــی خ ــا موضوع ــه ب ــیون در رابط فراکس
ــه  ــه اعتقــاد بنــده رئیــس مجلــس ب ــذا ب بگــذارد؛ ل
ــار  ــس را در اختی ــدرت مجل ــد ق ــی 8۰ درص تنهای

دارد.
ــن  ــس در همی ــی مجل ــیون قضای ــو کمیس عض
راســتا ادامــه داد: همچنیــن رئیــس مجلــس در 
تشــخیص  مجمــع  امنیــت،  شــورای  جلســات 
ــاب فرهنگــی  ــی انق مصلحــت نظــام ، شــورای عال
، ســران قــوا و .. حضــور مــی یابــد و نظــر شــخصی 
خــود را مطــرح مــی کنــد نــه نظــر نماینــدگان کــه 

ــاح دارد. ــه اص ــاز ب ــوع نی ــن موض ای
ــدگان در  ــرد: نظــرات جمعــی نماین ــح ک وی تصری
جلســه علنــی بایــد اولویــت مجلــس باشــد، بنابرایــن  

بایــد آییــن نامــه داخلــی اصاح شــود و نظــرات جمعی 
نماینــدگان در همــه ایــن موضوعــات اعمــال شــود.

نماینــده مــردم نجــف آبــاد در مجلــس بــا تاکیــد 
ــی  ــه داخل ــن نام ــاح آیی ــر و اص ــه تغیی ــر اینک ب
پارلمــان را در مجلــس یازدهــم پیگیــری مــی 
کنیــم تــا بــر اســاس آن رئیــس قــوه مقننــه فقــط 
ســخنگوی مجلــس باشــد، گفــت: اگــر رئیــس بــرای 
ــد  ــرد بای ــرکت ک ــات ش ــاص در جلس ــی خ موضوع
نظــر جمعــی نماینــدگان را گرفتــه و نظــر مجلــس 

ــد. ــرح کن ــا مط ــت ه ــن نشس را در ای
بعــدی  در مجلــس  کــرد:  تصریــح  ابوترابــی 
محــدود کــردن اختیــارات و قــدرت رئیــس را 
ــخنگوی  ــا س ــس تنه ــا رئی ــم ت ــی کنی ــال م دنب
مجلــس باشــد و یــک نماینــده ماننــد بقیــه نماینــده 
ــس برخــی  ــای مجال ــد روس ــی مانن ــد. یعن ــا باش ه
از کشــورها کــه رئیــس فقــط ســخنگوی )اســپیکر( 

ــد. ــس باش مجل
ــز  ــس نی ــد نظــارت مجل ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
بایــد تقویــت شــود، افــزود: در ســایر کشــور هــا در 
ــرای  ــده ب ــک نماین ــوی ی ــر از س ــه وزی ــی ک صورت
پاســخگویی بــه مجلــس دعــوت شــود و وی ظــرف 
مــدت تعییــن شــده در مجلــس حاضــر نشــود وزیــر 

بایــد بــه زنــدان بــرود .
عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس اضافــه کــرد: 
ــدارد و  ــود ن ــرا وج ــت اج ــن ضمان ــا ای در کشــور م
ــه مجلــس  ــرای پاســخگویی ب ــر ب ــی وزی بعضــا زمان
ــن دهــن  ــد و ای ــر نمــی آی ــی شــود، وزی ــوت م دع
ــه مجلــس و وکای ملــت اســت کــه بایــد  کجــی ب
ــه  ــن زمین ــی در ای ــت اجراهای ــه ضمان ــن نام در آیی

هــا در نظــر گرفتــه شــود.

اختیارات رئیس در مجلس یازدهم کاهش می یابد 

ــن  ــه آیی ــتناد ب ــا اس ــس ب ــن مجل ــاون قوانی مع
نامــه داخلــی مجلــس گفــت: طــرح و لوایــح معــوق 
از دســتور کار مجلــس خــارج می شــود و در صــورت 
تقاضــای 2۵ نماینــده یــا دولــت در دســتور کار قــرار 
ــرح  ــد ط ــم می توان ــس یازده ــه مجل ــرد البت می گی
ــه شــورای نگهبــان  و لوایــح مصــوب مجلــس کــه ب

ارســال شــده را پیگیــری کنــد. 
بــه گــزارش خانه ملــت؛ تکلیــف طــرح و لوایحــی 
کــه در دســتور کار مجلــس شــورای اســامی اســت 
تــا پایــان هــر دوره قانونگــذاری بایــد تعییــن شــود، 
ــز شــرایط بررســی  ــس نی ــی مجل ــه داخل ــن نام آیی
ــخص  ــد را مش ــوق بمان ــه مع ــی ک ــرح و لوایح ط

کــرده اســت.
قوانیــن  معــاون  میرمحمدصادقــی  حســین 
خصــوص  ایــن  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــه در کمیســیون های  ــا الیحــه ای ک ــت: طــرح ی گف
تخصصــی مجلــس مطــرح شــده یــا نشــده باشــد بــا 
پایــان دوره از دســتور کار خــارج می شــود و در 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــدد بای ــد مج ــس جدی مجل

ــرد.  گی
وی افــزود: در صورتــی کــه بیســت و پنــج نفــر از 
نماینــدگان یــا دولــت تقاضــای رســیدگی بــه هر یــک 
از طرح هــا و لوایــح معوقــه را مطــرح کننــد، طــرح یــا 
الیحــه مــورد نظــر طبــق آیین نامــه داخلــی مجلــس 
بــه کمیســیون های مربوطــه ارجــاع می شــود و 

کمیســیون ها طبــق قانــون رســیدگی بــه آنهــا را در 
ــد. ــرار می دهن دســتور کار ق

میرمحمــد صادقــی یــادآور شــد: برخــی از طــرح 
ــت و در  ــه اس ــات رئیس ــتور کار هی ــح در دس و لوای
ــن  ــا در صح ــی آنه ــا بررس ــده ام ــرح ش ــن مط صح
علنــی تمــام نشــده اســت. ایــن طــرح و لوایــح نیــز از 
دســتور کار خــارج می شــود در واقــع اگــر طــرح یــا 
الیحــه ای بــه تصویــب مجلــس نرســیده باشــد بایــد 
از ابتــدا در دســتور کار قــرار گیــرد و بررســی شــود.

ــرد:  ــح ک ــم تصری ــس ده ــن مجل ــاون قوانی مع
تنهــا طــرح و لوایحــی کــه مجلــس تصویــب کــرده و 
بــه شــورای نگهبــان ارجــاع شــده اســت امــا شــورای 
ــرده، در  ــام نک ــی را اع ــر نهای ــوز نظ ــان هن نگهب
ــود را  ــس کار خ ــرا مجل ــد زی ــی می مان ــتور باق دس
انجــام داده و مجلــس یازدهــم می توانــد آنهــا را 
پیگیــری کنــد و در صــورت ایــراد شــورای نگهبــان 

ــه اصــاح آنهــا اقــدام کنــد. نســبت ب
ــت قوانیــن لیســتی از  ــا بیــان اینکــه معاون وی ب
طــرح و لوایــح معــوق را تهیــه کــرده اســت، گفــت: 
بــا اتمــام دوره دهــم معاونــت قوانیــن لیســت طــرح 
ــر  ــوی دیگ ــد، از س ــه می ده ــوق را ارای ــح مع و لوای
ــا در  ــری آنه ــرورت پیگی ــه ض ــی ک ــرح و لوایح ط
ــم،  ــنهاد دادی ــود دارد را پیش ــم وج ــس یازده مجل
ــا در  ــت ام ــرده اس ــد ک ــم تایی ــی ه ــر الریجان دکت
نهایــت مجلــس یازدهــم بایــد تصمیــم بگیــرد کــه 

ــح  ــرح و لوای ــن ط ــد ای ــی می خواه ــه اساس ــر چ ب
ــدازد. ــان بین ــه جری ــوق را ب مع

غامرضــا کاتــب رئیــس کمیســیون تدویــن 
ــن  ــز در ای ــم نی ــس ده ــی مجل ــه داخل ــن نام آیی
ــرح و  ــت: ط ــت، گف ــگار خانه مل ــه خبرن ــوص ب خص
ــرح  ــی مط ــیون های تخصص ــه در کمیس ــی ک لوایح
اســت یــا در دســتور کار صحــن قــرار دارد امــا هنــوز 
تعییــن تکلیــف نشــده اســت، از دســتور کار خــارج 
ــا  ــا ی ــد طرح ه ــم بای ــس یازده ــا مجل ــود ام می ش
ــرای  ــا ب ــه ی ــان رفت ــه شــورای نگهب ــه ب لوایحــی ک
اصــاح مــوادی بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان در 
ــرار  ــتور کار ق ــت را در دس ــد اس ــت و آم ــال رف ح

ــد. ــری کن ــد و پیگی ده
مــاده ۱3۷ قانــون آییــن نامــه داخلــی مجلــس نیز 
همیــن موضــوع را بــه صــورت شــفاف تشــریح کــرده 
ــأت  ــذاری، هی ــر دوره قانونگ ــدای ه ــت؛ »در ابت اس
رئیســه صورتــی از طرح هــا و لوایحــی را کــه معــوق 
مانــده بــه وســیله معاونــت قوانیــن تهیــه می کنــد و 
ــز  ــی را نی ــذارد و صورت ــدگان می گ ــار نماین در اختی
ــا و  ــک از طرح ه ــد. هر ی ــت ارســال می  کن ــرای دول ب
لوایــح معوقــه کــه لــزوم رســیدگی بــه آن بــه وســیله 
بیســت و پنــج نفــر از نماینــدگان یــا از طــرف دولــت 
ــیون های  ــه کمیس ــه ب ــق آیین نام ــود، طب ــا ش تقاض
مربوطــه ارجــاع می شــود و کمیســیون ها رســیدگی 
را بــه  ترتیــب منــدرج در ایــن آیین نامــه انجــام 

ــح  ــا لوای ــا ی ــور اول آن طرح ه ــرگاه ش ــد. ه می دهن
ــا  ــه طــرح ی ــه باشــد رســیدگی ب ــًا خاتمــه یافت قب
ــا پیشــنهاد کمیســیون و تصویــب مجلــس  الیحــه ب
یــک شــوری انجــام خواهــد شــد. درصــورت تغییــر 
دولــت، چنانچــه دولــت جدیــد رســماً اســترداد 
لوایحــی را اعــام کــرده باشــد، آن لوایــح از جریــان 

خــارج خواهــد شــد.«
ــوی  ــده از س ــام ش ــتور کار اع ــاس دس ــر اس ب
ــی دوره  ــه پایان ــرای هفت ــس ب ــه مجل ــات رئیس هی
ــه  ــرح و الیح ــی ط ــش از س ــه، بی ــوه مقنن ــم ق ده
در دســتور کار قــرار دارد کــه برخــی از آنهــا اصــاح 
ایــرادات شــورای نگهبــان بــه تعــدادی طــرح 
ــت  ــی اس ــرح و لوایح ــی ط ــت و مابق ــه اس و الیح
کــه بایــد در صحــن علنــی مطــرح و بررســی شــود. 
ــد  ــوق بمان ــه مع ــح ک ــرح و لوای ــن ط ــوع ای مجم
ــن  ــاون قوانی ــات مع ــه و توضیح ــن نام ــق آیی طب

ــد. ــد ش ــری خواهن ــس پیگی مجل

درخواســت  بــه  نامــه ای  در  مطهــری  علــی 
رد  علــل  بیــان  بــر  مبنــی  کیهــان  روزنامــه 
ــرای رد  ــان را ب ــورای نگهب ــل ش ــش، دالی صاحیت

صاحیــت خــود اعــام کــرد. 
ــران  ــده ته ــری نماین ــنا، مطه ــزارش ایس ــه گ ب
در مجلــس در نامــه ای خطــاب بــه روزنامــه کیهــان 
کــه در کانــال تلگرامــی خــود منتشــر کــرده 
ــان  ــه کیه ــه ۱۱ روزنام ــت: »در صفح ــت، نوش اس
شــماره چهارشــنبه 24 اردیبهشــت مطلبــی بــا 
عنــوان »علــی مطهــری اگــر جرئــت دارد علــت رد 
ــود و  ــده ب ــد« درج ش ــان کن ــود را بی ــت خ صاحی
ــی  ــای کدخدای ــه آق ــل آن بخشــی از مصاحب در ذی
بــا روزنامــه شــرق آمــده بــود کــه عنــوان مطلــب و 

ــت. ــم نداش ــا ه ــبی ب ــن آن تناس مت
ــل  ــوان دلیـ ــه عنـ ــده بـ ــه بنـ ــه بـ ــه کـ آنچـ
ــی  ــود. یکـ ــز بـ ــه چیـ ــد سـ ــت گفتنـ رد صاحیـ

اینکـــه چـــرا گفته ایـــد »نهـــم دی اگـــر موجـــب 
ـــوم  ـــه ی ـــت بلک ـــوم اهلل نیس ـــر ی ـــود دیگ ـــه ش تفرق
ـــم  ـــم درســـت اســـت، االن ه الشـــیطان اســـت.« گفت
ـــرا  ـــد »چ ـــه گفتن ـــر اینک ـــم. دیگ ـــن را می گوی همی
گفته ایـــد مـــا بـــا آقـــای ابراهیـــم یـــزدی رفتـــار 
ـــن را  ـــم همی ـــوز ه ـــم هن ـــتیم؟« گفت ـــی نداش خوب
می گویـــم، نیـــازی نبـــود آن پیرمـــرد را بازجویـــی 
ــرا  ــد چـ ــه گفتنـ ــوم اینکـ ــم. سـ ــی کنیـ و زندانـ
ـــت  ـــوران صحب ـــی محص ـــر خانگ ـــع حص ـــاره رف درب
کرده ایـــد؟ شـــما بایـــد بگوییـــد نظـــر مـــن بـــر 
ـــری را  ـــر رهب ـــی نظ ـــی وقت ـــوده ول ـــر ب ـــع حص رف
ـــن دروغ  ـــم اوالً م ـــد. گفت ـــوض ش ـــرم ع ـــنیدم نظ ش
ـــری  ـــم[ رهب ـــام ]معظ ـــود مق ـــاً خ ـــم. ثانی نمی گوی

گفته انـــد ممکـــن اســـت کســـی نظـــری مخالـــف 
ـــش  ـــد آزاد باشـــد حرف ـــن داشـــته باشـــد، بای نظـــر م
ـــان  ـــورای نگهب ـــدان ش ـــه آن حقوق ـــد ب ـــد. بع را بزن
گفتـــم مـــن متأســـفم کـــه شـــما بـــا ایـــن طـــرز 
فکـــر عضـــو شـــورای نگهبـــان هســـتید. حیـــف 
ـــت  ـــن ریخ ـــه زمی ـــه ب ـــری ک ـــهید مطه ـــون ش خ
ـــنوم. ـــما بش ـــا را از ش ـــن حرف ه ـــروز ای ـــن ام ـــا م ت

ــل رد  ــرای دالی ــده ب ــه بن ــه ب ــن آنچــه ک بنابرای
ــه  ــر ب ــه اگ ــود و البت ــن ب ــد همی ــت گفتن صاحی
ــان می گفتــم »درســت  ــدان شــورای نگهب آن حقوق
می فرماییــد، مــن اشــتباه کــردم« قطعــاً صاحیــت 
مــن تأییــد می شــد ولــی مــن پــا روی اصــول 
ــی رد  ــط یعن ــه غل ــن روی ــتم ای ــتم و نخواس نگذاش

صاحیــت بــه خاطــر اظهارنظــر ادامــه پیــدا کنــد و 
ــد. ــز بیای ــه ســر دیگــران نی ــا ب ــن ب ای

امــا موضــوع خبرنــگاران را کــه آقــای کدخدایــی 
ــگاران  ــری می توانســتند خبرن ــای مطه ــد آق گفته ان
ــار اســت کــه  ــد، اولیــن ب ــه داخــل جلســه ببرن را ب
می شــنوم. موضــوع خبرنــگاران اصــًا بــه مــن 
ــل  ــه داخ ــگار ب ــد خبرن ــه می توانی ــد ک ــه نش گفت
جلســه ببریــد. فقــط زمــان خــروج، یــک نفــر 
ــه  ــگار مصاحب ــا خبرن ــد ب ــت می توانی ــن گف ــه م ب
ــردم.  ــان را ک ــورای نگهب ــه ش ــن ماحظ ــد. م کنی
ــرا  ــل م ــن دالی ــه ای ــم ب ــگار می گفت ــه خبرن ــر ب اگ
ــان  ــه ضــرر شــورای نگهب ــد، ب رد صاحیــت کرده ان
ــد.« تمــام می شــد و شــاید اصــًا منتشــر نمی کردن

معاون قوانین مجلس تشریح کرد:

سرانجام طرح ها و لوایح نیمه کاره دوره دهم مجلس چه می شود؟

مطهری دالیل ردصالحیتش را اعالم کرد

ـــک عرضـــه  ـــه ی ـــر آخـــر هفت ـــده ه ـــا وجـــود وع ب
اولیـــه در فرابـــورس و همچنیـــن از بیـــن بـــردن 
ـــزرگ در  ــرکت های ب ـــه شـ ــه اولی ــع عرضـ موانـ
ـــازار  ـــه در ب ـــه اولی ـــن عرض ـــورس، 2۰ روز از آخری ب
ـــه  ـــری از عرض ـــان خب ـــذرد و همچن ـــرمایه می گ س
اولیـــه دیگـــری نیســـت. البتـــه هـــم بورســـی ها 
ــه  ــرای عرضـ ــری بـ ــی ها از پیگیـ ــم فرابورسـ و هـ
اولیـــه شـــرکت ها خبـــر دادنـــد و اعـــام کردنـــد 

ـــرد.  ـــد ک ـــتقبال خواهن ـــه اس ـــه اولی از عرض
ــال  ــرمایه سـ ــازار سـ ــنا، بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
۱3۹۹ را بـــا چـــراغ ســـبز و رکوردهـــای پـــی در 
پـــی آغـــاز کـــرد؛ بـــه طوریکـــه شـــاخص کل بـــورس 
ـــت  ـــر رف ـــم فرات ـــد ه ـــون واح ـــک میلی ـــرز ی از م
ـــزار  ـــال ۱۱ ه ـــز وارد کان ـــورس نی ـــاخص فراب و ش

واحـــد شـــد.
مـــوازی بـــا صعـــود بـــازار ســـرمایه، مســـئوالن 
ـــور  ـــن حض ـــازار و همچنی ـــن ب ـــعه ای ـــف توس مختل
ـــل  ـــای قاب ـــه ه ـــه اولی ـــد و عرض ـــرکت های جدی ش
ـــا  ـــور ب ـــس جمه ـــی رئی ـــد. حت ـــده دادن ـــه را وع توج
ـــورس،  ـــی در ب ـــارکت عموم ـــش مش ـــه افزای ـــاره ب اش
ــرکت ها و  ــهام شـ ــتر سـ ــه بیشـ ــتار عرضـ خواسـ
ــن  ــد. همچنیـ ــورس شـ ــزرگ در بـ ــای بـ بنگاه هـ
فرهـــاد دژپســـند، وزیـــر امـــور اقتصـــاد و دارایـــی 
ــه  ــه اولیـ ــرای عرضـ ــت بـ ــیع دولـ ــه وسـ از برنامـ
خبـــر داده و اظهـــار امیـــدواری کـــرده بـــود کـــه 
طـــی برنامـــه ای مـــدون ترتیبـــی اتخـــاذ شـــود 
کـــه دســـت کم هفتـــه ای یـــک شـــرکت بـــزرگ 
ــورس  ــود را در بـ ــهام خـ ــی، سـ ــش خصوصـ بخـ

عرضـــه کنـــد.

تسهیل فرآیند عرضه های اولیه
ـــس  ـــل، رئی ـــاف اص ـــن قالیب ـــر حس ـــوی دیگ از س
ـــر  ـــای آخ ـــادار در روزه ـــورس و اوراق به ـــازمان ب س
فروردیـــن مـــاه بـــا بیـــان اینکـــه عرضـــه اولیـــه 

ـــود  ـــه ب ـــت، گفت ـــازار اس ـــد ب ـــت رش ـــن فرص مهمتری
ـــی از  ـــه یک ـــای اولی ـــه ه ـــد عرض ـــه تســـهیل فرآین ک
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــت. ب ـــش رو اس ـــای پی ـــه ه برنام
اگـــر مقرراتـــی داشـــته باشـــیم کـــه مانعـــی بـــر 
ســـر راه عرضـــه هـــای اولیـــه باشـــد، بـــا تعامـــل 
ـــران  ـــورس ای ـــران و فراب ـــورس ته ـــازمان، ب ـــن س بی

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــی ق ـــورد بازبین م
ـــازمان  ـــره س ـــات مدی ـــو هی ـــری، عض ـــن امی حس
ــهیل  ــورد تسـ ــز درمـ ــادار نیـ ــورس و اوراق بهـ بـ
ــود  ــرده بـ ــام کـ ــه اعـ ــای اولیـ ــد عرضه هـ فرآینـ
ــورس و  ــرکت ها در بـ ــرش شـ ــرعت پذیـ ــه سـ کـ
فرابـــورس را بیشـــتر می کنیـــم و دوســـت داریـــم 
ـــوند. ـــرش ش ـــتری پذی ـــرعت بیش ـــا س ـــرکت ها ب ش

ـــورد  ـــل در م ـــه کام ـــک مطالع ـــه وی ی ـــه گفت ب
ــورس  ــرکت ها در بـ ــرش شـ ــل پذیـ ــد کامـ فراینـ
ـــل  ـــه حاص ـــد ک ـــام ش ـــف انج ـــورهای مختل در کش
ــه  ــت کـ ــرش اسـ ــتورالعمل پذیـ ــر دسـ آن تغییـ
از خـــرداد مـــاه امســـال ایـــن تغییـــرات اعمـــال 

خواهـــد شـــد.

وعده حضور در بورس
ــرف  ــک طـ ــی ها در یـ ــت و بورسـ ــده دولـ وعـ
ـــرا  ـــن ماج ـــر ای ـــرف دیگ ـــرار دارد و در ط ـــرا ق ماج
اعـــام آمادگـــی نهادهـــا و شـــرکت ها بـــرای 
حضـــور در بـــورس اســـت؛ بـــه طوریکـــه رئیـــس 
ـــام  ـــام)ره( اع ـــرت ام ـــان حض ـــی فرم ـــتاد اجرای س
ــرکت های  ــرکت از شـ ــه ۱۰ شـ ــک بـ ــرد نزدیـ کـ
ــام)ره( در  ــرت امـ ــان حضـ ــی فرمـ ــتاد اجرایـ سـ

صـــف ورود بـــه بـــورس هســـتند.
ــود  ــه بـ ــتضفعان گفتـ ــاد مسـ ــن بنیـ همچنیـ
کـــه ۱6 شـــرکت دیگـــر هـــم در حـــال پذیـــرش 
بـــرای عرضـــه سهامشـــان در بـــورس هســـتند. در 
آن ســـوی ماجـــرا نیـــز فرابورســـی ها وعـــده داده 
ـــر  ـــر ه ـــا در آخ ـــاری تقریب ـــال ج ـــه در س ـــد ک بودن

هفتـــه شـــاهد یـــک عرضـــه اولیـــه در فرابـــورس 
خواهیـــم بـــود.

ـــازار  ـــه ب ـــه اولی ـــن عرض ـــود، آخری ـــن وج ـــا ای ب
ـــه 34  ـــود ک ـــت ب ـــنبه ۱۰ اردیبهش ـــرمایه چهارش س
ـــات  ـــازار دوم معام ـــا« در ب ـــهم »غگی ـــون س میلی
ـــر  ـــهمی ه ـــهمیه ۵۰ س ـــر س ـــا حداکث ـــورس ب فراب
کـــد حقیقـــی و حقوقـــی و در محـــدوده قیمتـــی 
ـــه  ـــال عرضـــه اولی ـــزار و ۵۰۷ ری ـــا ۱2 ه ـــزار ت ۱2 ه
ـــم  ـــران ه ـــورس ته ـــه ب ـــه اولی ـــن عرض ـــد. آخری ش
مربـــوط بـــه شســـتا بـــود کـــه 2۷ فروردین مـــاه 

ـــاد. ـــاق افت اتف

منتظر عرضه اولیه 
در بورس و فرابورس باشید

در ایـــن راســـتا علـــی صحرائـــی، مدیرعامـــل 
بـــورس تهـــران در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا 
ــی  ــران همراهـ ــورس تهـ ــه بـ ــر اینکـ ــد بـ تاکیـ
زیـــادی بـــرای عرضـــه اولیـــه دارد، اظهـــار کـــرد 
کـــه هـــر زمانـــی کـــه شـــرکت ها آمـــاده باشـــند، 
ــران  ــورس تهـ ــود. بـ ــر می شـ ــه آن منتشـ اطاعیـ
ــه دارد.  ــه اولیـ ــرای  عرضـ ــادی بـ ــی زیـ همراهـ
ـــه  ـــا هفت ـــران ی ـــورس ته ـــدی در ب ـــه بع ـــه اولی عرض
ـــا  ـــده ام ـــه آین ـــا هفت ـــرد  ی ـــورت می گی ـــاری ص ج

اســـم شـــرکت مشـــخص نیســـت.
ـــز  ـــورس نی ـــازار فراب ـــاون ب ـــی، مع ـــانه اروج افس
در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا اشـــاره بـــه وعـــده 
ـــورس  ـــه در فراب ـــه اولی ـــک عرض ـــه ی ـــر هفت ـــر آخ ه
اظهـــار کـــرد: فرابـــورس ســـال ۱3۹۹ را بـــا ایـــن 
ـــا  ـــت، ام ـــد اس ـــه آن پایبن ـــرد و ب ـــاز ک ـــه آغ برنام
مـــواردی اســـت کـــه شـــرکت ها بایـــد برطـــرف 
کننـــد. بـــرای مثـــال نکاتـــی در هیـــات پذیـــرش 
ـــد.  ـــفاف کن ـــد ش ـــرکت بای ـــود و ش ـــی ش ـــرح م مط
ــه  ــا عرضـ ــواردی را از درج تـ ــد مـ ــن بایـ همچنیـ
ـــته  ـــه را داش ـــه اولی ـــی عرض ـــا آمادگ ـــد ت ـــام ده انج

ـــد. باش
ــم  ــازار هـ ــر بـ ــوی دیگـ ــه وی، از سـ ــه گفتـ بـ
تاثیرگـــذار اســـت و گاهـــی تغییـــرات نـــرخ بـــه 
وجـــود مـــی آیـــد و شـــرکت بایـــد بـــه دنبـــال 
ــث  ــوع باعـ ــن موضـ ــرود. ایـ ــازی بـ ــفاف سـ شـ
می شـــود شـــرکتها آمادگـــی کم تـــری بـــرای 
عرضـــه داشـــته باشـــند امـــا فرابـــورس همچنـــان 

ــت. ــر اسـ پیگیـ
معـــاون بـــازار فرابـــورس درمـــورد عرضـــه 
ــر  ــود اواخـ ــرار بـ ــه قـ ــول کـ ــا ساسـ ــه آریـ اولیـ
ــه  ــت کـ ــز گفـ ــرد نیـ ــورت گیـ ــت صـ اردیبهشـ
ــرکت  ــا ایـــن شـ ــه بـ ــره ای کـ در آخریـــن مذاکـ
داشـــتیم مشـــخص شـــد کـــه درگیـــر نـــرخ 
ـــا  ـــتیم ام ـــم هس ـــوع ه ـــن موض ـــر ای ـــتند. پیگی هس
مشـــخص نیســـت در هفتـــه جـــاری بـــه نتیجـــه 

برســـد یـــا خیـــر.

چرا از عرضه اولیه خبری نیست؟


