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ممنوعیت های صادراتی به 
حداقل می رسند

احمدی در نطق میان دستور:

اقتصاد فعلی محصول کنار گذاشتن 
متخصصان و سرمایه های 

کشور است

باید با همدلی و همراهی گام های بلندی در اقتصاد ایران برداشت
ممنوعیت های پیش روی صادرات امسال کمتر از قبل خواهد بود

چراغ ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، سبز خواهند بود

اتفاقات بازار سال 97 را با پرونده سازی سال 96 نمی توان جبران کرد
سلطان تراشی و سپس سربه نیست کردن کردن سلطان، دور باطلی است

امروز حرف اول اقتصاد کشور پراید است
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انهدام بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی 
به خارج از کشور 

۱۶ هزار زندانی که مرخصی رفتند 
به زندان بر نمی گردند

محتکران خودرو ۱۵ درصد قیمت 
خودرو جریمه می شوند

صدور حکم ۷ سال زندان برای 
شهرام جزایری 

پرونده مسکن مهر امسال 
بسته می شود

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــاد کالن س ــر اقتص دفت
طــی گزارشــی اعــالم کــرد سیاســتهای پولــی رایــج 
ــت )در  ــی اس ــام پول ــر احج ــی ب ــوالً مبتن ــه معم ک

ــدان راهگشــا نیســت.  ــی( چن شــرایط فعل
کالن  اقتصــاد  دفتــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــن  ــی ضم ــی گزارش ــه، ط ــه و بودج ــازمان برنام س
بررســی شــاخص هــای اقتصــادی و متغیرهــای 
پولــی در ســال 98 خواســتار تســریع بانــک مرکــزی 
ــرل  ــدف کنت ــا ه ــاز ب ــازار ب ــات ب ــرای عملی در اج

ــد. ــاری ش ــورم انتظ ت
ـــا  ـــت،  ب ـــده اس ـــزارش آم ـــن گ ـــی از ای در بخش
توجـــه بـــه نقـــش غالـــب انتظـــارات تورمـــی در 
می رســـد  بـــه  نظـــر  قیمت هـــا  شـــکل گیری 
ـــی  ـــوالً مبتن ـــه معم ـــج ک ـــی رای ـــای پول ـــت ه سیاس
ـــد،  ـــا نباش ـــدان راهگش ـــی اســـت چن ـــام پول ـــر احج ب
ـــری  ـــا »هدفگی ـــی ب ـــای پول ـــت ه ـــل سیاس در مقاب

ــازار  ــات بـ ــیله عملیـ ــی« به وسـ ــی تورمـ پیش بینـ
بـــاز می توانـــد در شـــکل گیری انتظـــارات تورمـــی 

کارگشـــا باشـــد.
در انتهـــای گـــزارش مذکـــور تأکیـــد شـــده اســـت، 
ـــه اجـــرای  ـــک مرکـــزی نســـبت ب ضـــروری اســـت بان
ــا  ــترده و بـ ــورت گسـ ــاز به صـ ــازار بـ ــات بـ عملیـ
اعـــالم نرخ هـــای هدف گذاری شـــده مشـــخص 

ـــد. ـــل نمای تعجی
نیمـــه فروردیـــن مـــاه همتـــی اعـــالم کـــرده 
بـــود: هرچنـــد برخـــی بـــر عـــدم آمادگـــی 
ــروز  ــی امـ ــد، ولـ ــد می کردنـ ــرط ها تأکیـ پیش شـ
ــزی  ــک مرکـ ــه بانـ ــه برنامـ ــده کـ ــخص شـ مشـ
ــده  ــرا شـ ــی و اجـ ــتی طراحـ ــع  و به درسـ به موقـ
اســـت و همـــان ناقـــدان نیـــز امـــروزه خـــود 
ـــا  ـــن ابزاره ـــزی از ای ـــک مرک ـــتفاده بان ـــان اس خواه
هســـتند. بـــرای چندمیـــن بـــار تأکیـــد می کنـــم 

ـــترده از  ـــتفاده گس ـــاده اس ـــزی آم ـــک مرک ـــه بان ک
ـــت در  ـــه دول ـــک ب ـــرای کم ـــاز ب ـــازار ب ـــات ب عملی
ـــه رشـــد اقتصـــاد  ـــا مشـــکالت و کمـــک ب ـــه ب مواجه

اســـت.
ــک  ــس کل بان ــه، رئی ــه اینک ــب توج ــه جال نکت
مرکــزی 3 روز قبــل نیــز گفتــه بــود: در قالــب  
قطب نمــای  تورمــی«  »هدف گــذاری  سیاســت 
ــزی،  ــک مرک ــی و ارزی بان ــی سیاســت های پول اصل
ــه آن از  ــرای رســیدن ب ــود و ب تورم هــدف خواهــد ب
ــتفاده  ــاز اس ــازار ب ــود در ب ــرخ س ــت ن ــزار مدیری اب
ــودم  ــه ب ــاًل گفت ــه قب ــه ک ــد. همان گون ــد ش خواه
نــرخ ســود سیاســتی کوتاه مــدت در داالن نــرخ 
ــرای تحقــق  ــی ب ــاز، یــک هــدف میان ــازار ب ســود ب

ــود. ــد ب ــدف خواه ه

سازمان برنامه و بودجه: 

بانک مرکزی در اجرای عملیات 
بازار باز تعجیل کند

معــاون وزیــر اقتصــاد گفــت: دولــت بعــد از پایــان 
 ETF صندوق هــای  مدیریــت  از   1400 ســال 

خــارج می شــود. 
بــه گــزارش ایلنــا، عبــاس معمارنــژاد دربــاره نحوه 
 )ETF( مدیریــت صندوق هــای واســطه گــری مالــی
ــه  ــان برنام ــا پای ــون ت ــاس قان ــت: براس ــار داش اظه
ششــم مدیریــت صنــدوق در اختیــار دولــت خواهــد 
ــه از ســال 1400  ــت موظــف اســت ک ــا دول ــود ام ب
ــد. ــن صندوق هــا را واگــذار کن ــت ای ــه بعــد مدیری ب

ــه  ــاز و کار مصوب ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه داد: اینک ــت، ادام ــون اس ــت و قان ــات دول هی
از مدیریــت  را  بــه تدریــج خــود  بایــد  دولــت 
 ETF ــان ــا هم ــی ی ــطه گری مال ــای واس صندوق ه
ــه  ــرادی ک ــده اســت. اف ــون آم ــد، در قان ــارج کن خ
ــته  ــدوق را داش ــای صن ــد واحده ــم درص ــک ده ی
و  دارنــد  را  مجامــع  در  شــرکت  حــق  باشــند، 
می تواننــد در تعییــن مدیریــت صنــدوق در تصمیــم 

گیری هــا مشــارکت کننــد.

معــاون امــور بانکــی، بیمــه و شــرکت های دولتــی 
ــای  ــروش واحده ــکان ف ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
باقیمانــده بــه اشــخاص حقوقــی وجــود دارد، ادامــه 
ــن  داد: از آنجایــی کــه ترکیــب ســهام حاضــر در ای
ــی  ــش بین ــده اســت، پی ــا خــوب و ارزن ــدوق ه صن
ــا  ــد واحده ــرای خری ــی ب ــم اشــخاص حقوق می کنی
ترغیــب خواهنــد شــد کــه بــا همیــن انــدک یونیتــی 
کــه خریــداری مــی کننــد، مشــارکت قابــل توجهــی 

داشــته باشــند.
معمارنــژاد گفــت: بــرآورد مــا ایــن اســت کــه در 
ــتقبال  ــره نویســی، اس ــت پذی ــی مهل ــای پایان روزه
صنــدوق  اولیــن  واحدهــای  خریــد  از  خوبــی 
در  بگیــرد چراکــه  مالــی صــورت  واســطه گری 
حالــی هــر واحــد ســرمایه گــذاری 10 هــزار تومــان 
ــی آن  ــت واقع ــه قیم ــده ک ــه ش ــردم فروخت ــه م ب

ــت. ــان اس ــزار توم ــه 20 ه ــک ب نزدی
وی همچنیــن دربــاره واگــذاری دارایــی بانک هــا 
ــا  ــی بانک ه ــذاری دارای ــد واگ ــت: رون ــار داش اظه
ــم  ــاه و نی ــک م ــرف ی ــت و ظ ــام اس ــال انج در ح
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــط 7 ه ــا فق ــک ه گذشــته بان

ــد.       ــهام فروختن س
معــاون امــور بانکــی و بیمــه وزارت اقتصــاد 
ــد  ــا چن ــت ت ــزرگ دول ــه ب ــن عرض ــه داد: اولی ادام
ــرمایه  ــروه س ــد و گ ــد ش ــی خواه ــده آگه روز آین
گــذاری امیــد مرتبــط بــا بانــک ســپه کــه ارزش آن 
70 هــزار میلیــارد تومــان اســت را واگــذار خواهیــم 
کــرد. البتــه ایــن واگــذاری تــا پایــان ســال در چنــد 

ــه انجــام مــی شــود.   مرحل

معاون وزیر اقتصاد: 

دولت از مدیریت صندوق های 
واسطه گری مالی)ETF( خارج می شود
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ـــرد:  ـــد ک ـــور تاکی ـــی وزارت کش ـــاون هماهنگ مع
ـــش،  ـــات پی ـــع و تصمیم ـــاه، وقای ـــان م ـــوادث آب ح
حیـــن و پـــس از آن، مســـئله ملـــی و فرابخشـــی 
ـــر  ـــئول ب ـــتگاههای مس ـــک از دس ـــر ی ـــه ه ـــت ک اس
ـــود  ـــات خ ـــخگوی اقدام ـــی پاس ـــف ذات ـــاس وظای اس

ـــود.  ـــد ب خواهن
ـــس  ـــی مجل ـــه علن ـــارس، در جلس ـــزارش ف ـــه گ ب
شـــورای اســـالمی نامـــه ســـید ســـلمان ســـامانی 
ــس  ــه مجلـ ــور بـ ــی وزارت کشـ ــاون هماهنگـ معـ
شـــورای اســـالمی در واکنـــش بـــه ادعـــای اخیـــر 
علـــی مطهـــری نماینـــده مـــردم تهـــران دربـــاره 
ـــت شـــد. ـــان قرائ نقـــش وزارت کشـــور در حـــوادث آب

ـــت  ـــن اس ـــار ای ـــه انتظ ـــان اینک ـــا بی ـــلمانی ب س
کـــه در بیـــان ســـخن از تریبـــون مقـــدس خانـــه 
ملـــت رعایـــت صداقـــت و عقالنیـــت همـــواره 
مدنظـــر بـــوده و هرگونـــه اظهارنظـــر مبتنـــی بـــر 
ــانه و  ــی های کارشناسـ ــق و بررسـ ــات دقیـ اطالعـ
ـــزود:  ـــرد، اف ـــورت پذی ـــخصی ص ـــائل ش ـــارغ از مس ف
ـــش،  ـــات پی ـــع و تصمیم ـــاه، وقای ـــان م ـــوادث آب ح
حیـــن و پـــس از آن، مســـئله ملـــی و فرابخشـــی 
ـــر  ـــئول ب ـــتگاههای مس ـــک از دس ـــر ی ـــه ه ـــت ک اس
ـــود  ـــات خ ـــخگوی اقدام ـــی پاس ـــف ذات ـــاس وظای اس
خواهنـــد بـــود. در حـــال حاضـــر بررســـی همـــه 
ــای  ــات و نهادهـ ــط مقامـ ــوع توسـ ــه موضـ جانبـ
ذیربـــط و نظارتـــی انجـــام یافتـــه و در هیچکـــدام 
از گـــزارش هـــای صـــادره، قصـــور یـــا تقصیـــری 

متوجـــه وزارت کشـــور نشـــده اســـت.
ـــرد:  ـــح ک ـــور تصری ـــی وزارت کش ـــاون هماهنگ مع
ــته مجلـــس  ــای گذشـ ــتا و در ماه هـ ــن راسـ در ایـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــف و ب ـــرق مختل ـــالمی از ط ـــورای اس ش

از ظرفیت هـــای قانونـــی متنـــوع نظـــارت بـــر 
عملکـــرد وزارت کشـــور و بررســـی اقدامـــات ایـــن 
وزارتخانـــه را در دســـتور کار خـــود داشـــته اســـت 
ـــا اســـتقبال و همراهـــی  ـــن جلســـات ب کـــه تمامـــی ای
ـــه مســـتندات و  کامـــل مســـئوالن وزارت کشـــور و ارائ

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــا انج ـــال آنه ـــارکت فع مش
ـــخ  ـــار در تاری ـــتین ب ـــد: نخس ـــادآور ش ـــامانی ی س
ـــترک،  ـــیون مش ـــه کمیس ـــاه در جلس ـــارم آذر م چه
ـــی  ـــت مل ـــیون امنی ـــای دو کمیس ـــکل از اعض متش
و سیاســـت خارجـــی و امـــور داخلـــی کشـــور 
ــاون  ــب، معـ ــور اینجانـ ــا حضـ ــه بـ ــوراها کـ و شـ
ــر  ــی و دبیـ ــی انتظامـ ــاون امنیتـ ــی و معـ سیاسـ
شـــورای امنیـــت کشـــور برگـــزار شـــد، گـــزارش 
شـــرح ماوقـــع و اقدامـــات قانونـــی دســـتگاه های 

عضـــو شـــورای امنیـــت کشـــور ارائـــه شـــد.
ــپس  ــه داد: سـ ــور ادامـ ــخنگوی وزارت کشـ سـ

بـــا ارجـــاع اســـتیضاح وزیـــر کشـــور بـــا محـــور 
حـــوادث آبان مـــاه بـــه کمیســـیون امـــور داخلـــی 
کشـــور و شـــوراها ایـــن اســـتیضاح در دو جلســـه 
آذرمـــاه   2۵ و   19 تاریخ هـــای  در  کمیســـیون 
بررســـی شـــد. ایـــن جلســـات بـــا حضـــور وزیـــر 
ـــه  ـــدگان از جمل ـــتیضاح کنن ـــی از اس ـــور و جمع کش
ـــات انجـــام  ـــزارش اقدام ـــزار و گ ـــری برگ ـــای مطه آق
شـــده و مســـتندات مربوطـــه ارائـــه شـــد کـــه در 
نتیجـــه در پایـــان جلســـه دوم تعـــداد زیـــادی از 
ــس از  ــتیضاح پـ ــده اسـ ــاء کننـ ــدگان امضـ نماینـ
ــور را  ــر کشـ ــخ های وزیـ ــزارش، پاسـ ــتماع گـ اسـ
قانع کننـــده دانســـته و امضـــای خـــود را بازپـــس 
ـــتیضاح از  گرفتنـــد. لـــذا در همـــان روز، طـــرح اس
ـــیون  ـــتور کار کمیس ـــاد و از دس ـــی افت ـــاب قانون نص

خـــارج شـــد.
ـــرد:  ـــد ک ـــور تاکی ـــی وزارت کش ـــاون هماهنگ مع

نهایتـــاً بـــا دعـــوت رئیـــس کمیســـیون اصـــل 90 
ـــا  ـــه ب ـــه ای ک ـــالمی در جلس ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــد،  ـــی )امی ـــیون اصل ـــای 3 فراکس ـــت روس درخواس
ــور  ــا حضـ ــد بـ ــزار شـ ــتقلین و والیـــی( برگـ مسـ
وزیـــر کشـــور و معاونیـــن مربوطـــه گـــزارش 
ـــد  ـــم ش ـــتندات آن تقدی ـــات و مس ـــی از اقدام جامع
ـــی  ـــزارش نهای ـــر گ ـــه زودت ـــر چ ـــم ه ـــه امیدواری ک
ایـــن نهـــاد رســـمی منبعـــث از قانـــون اساســـی 
جهـــت قرائـــت در صحـــن علنـــی مجلـــس ارائـــه 
شـــود. علـــی ایحـــال آنچـــه در جلســـه رســـمی 
ایـــن کمیســـیون پـــس از بررســـی مـــدارک و 
گـــزارش وزارت کشـــور از ســـوی نماینـــدگان 
ـــر  ـــاًل مغای ـــد، کام ـــر ش ـــالم نظ ـــه اع ـــر در جلس حاض

بـــا ادعـــای آقـــای مطهـــری بـــود.
ـــن  ـــدد و همچنی ـــات متع ـــت: جلس ـــامانی گف س
در مواجهـــات بـــا رســـانه ها اعـــالم کردیـــم کـــه 
اقدامـــات وزارت کشـــور در ایـــن خصـــوص تمامـــاً 
ـــالم  ـــن و اع ـــت موازی ـــا رعای ـــون و ب ـــه قان ـــتند ب مس
ــوده و  ــانه بـ ــع کارشناسـ ــح در مواضـ ــر صریـ نظـ
مســـتندات موجـــود بـــه مراجـــع رســـمی خاصـــه 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــالمی ارائ ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــری  ـــای مطه ـــای آق ـــرد: ادع ـــان ک وی خاطرنش
نیازمنـــد اثبـــات و ارائـــه دلیـــل و مـــدرک اســـت 
بنابرایـــن از هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــدارک  ـــان م ـــت از ایش ـــده اس ـــته ش ـــالمی خواس اس
و اســـناد مثبتـــه ادعـــای خـــود را ارائـــه کننـــد، 
ــت از  ــور صیانـ ــه منظـ ــورت بـ ــن صـ ــر ایـ در غیـ
خدمـــات و زحمـــات خادمـــان ملـــت در وزارت 
کشـــور ناچـــار بـــه پیگیـــری حقوقـــی موضـــوع از 

مراجـــع صالحـــه خواهیـــم بـــود.

سامانی:

 حوادث آبان ماه مسئله ای ملی و فرابخشی بود

در پــی انتشــار برخــی گزارش هــا مبنــی بــر تهدیــد مقامــات 
ــه  ــران ب ــرای تانکرهــای حامــل ســوخت ای ــه ایجادمزاحمــت ب آمریکاب
مقصــد ونزوئــال، ظریــف بــا ارســال نامــه ای بــه دبیــرکل ســازمان ملــل 

ــدار داد. ــرکات آمریکاهش ــه تح ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــا مبن ــی گزارش ه ــار برخ ــی انتش ــر، در پ ــزارش مه ــه گ ب
تهدیــد مقامــات دولــت آمریــکا بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای تانکرهــای 
حامــل ســوخت ایــران بــه مقصــد ونزوئــال، ظریــف وزیــر امــور خارجــه 
ــی گوتــرش دبیــرکل ســازمان  ــه آنتون ــا ارســال نامــه ای ب کشــورمان ب
ملــل متحــد نســبت بــه تحــرکات آمریــکا در اعــزام نیــروی دریایــی بــه 
منطقــه کارائیــب بــا نیــت مداخلــه و ایجــاد اختــالل و مزاحمــت در امــر 

ــه ونزوئــال هشــدار داد. انتقــال ســوخت ایــران ب
ــک  ــاک و تحری ــی، خطرن ــدات غیرقانون ــه تهدی ــن نام ــف در ای ظری
آمیــز آمریــکا را نوعــی دزدی دریایــی و خطــری بــزرگ بــرای صلــح و 
امنیــت بیــن المللــی دانســته و تاکیــد کــرده اســت کــه آمریــکا بایــد از 

زورگویــی در عرصــه جهانــی دســت برداشــته و بــه حاکمیــت قوانیــن 
بین المللــی بویــژه آزادی کشــتیرانی در دریاهــای آزاد احتــرام بگــذارد.

ظریــف ضمــن یــادآوری مســئولیت دولــت آمریــکا در برابــر پیامدهای 
هــر گونــه اقــدام غیرقانونــی، بــر حــق ایــران بــرای اتخــاذ تدابیر مناســب 

و ضــروری در مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات تاکیــد کرده اســت.
متعاقــب ارســال ایــن نامــه، ســید عبــاس عراقچــی معــاون سیاســی 
وزارت امــور خارجــه نیــز بــا احضــار ســفیر ســوئیس بــه عنــوان حافــظ 
منافــع دولــت آمریــکا، از وی خواســت مراتــب هشــدار جــدی جمهــوری 
اســالمی ایــران نســبت بــه هــر گونــه تهدیــد احتمالــی از ســوی آمریــکا 

علیــه نفتکش هــای ایرانــی را بــه مقامــات آن کشــور منتقــل نمایــد.
عراقچــی روابــط تجــاری ایــران و ونزوئــال را روابطــی کامــاًل مشــروع 
ــا  ــری و ی ــات قه ــه اقدام ــار داشــت توســل ب ــی دانســت و اظه و قانون
ــرای آزادی  ــدی ب ــکا تهدی ــه از ســوی آمری ــای قلدرمآبان ــر رفتاره دیگ
کشــتیرانی و تجــارت بیــن المللــی و جریــان آزاد انــرژی بــوده و تجلــی 

آشــکار دزدی دریایــی و نقــض فاحــش حقــوق بیــن الملــل و مغایــر بــا 
ــه شــمار می آیــد. اهــداف و اصــول منــدرج در منشــور ملــل متحــد ب

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه هشــدار داد هــر گونــه تهدیــد 
ــران مواجــه  ــوری و قاطــع ای ــا واکنــش ف ــی ب علیــه نفتکش هــای ایران

خواهــد شــد و دولــت آمریــکا مســئول عواقــب آن خواهــد بــود.
ــه مقامــات  ــه ب ســفیر ســوئیس نیــز اعــالم کــرد مراتــب را بالفاصل

ــکا منتقــل خواهــد کــرد.  ــت آمری دول

در پی تحرکات آمریکا در ایجاد مزاحمت برای تانکرهای ایرانی؛

ظریف به آمریکا هشدار داد

تشــکیل وزارت بازرگانــی و تفکیــک وزارت »صنعــت، معــدن و 
بازرگانــی«، یکــی از اهــداف دولــت دوازدهــم از ابتــدای روی کار آمــدن 
بــود کــه بــا برخــی ســنگ اندازی ها، کار بــرای تحقــق آن دشــوار شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ادغــام ایــن دو وزارتخانــه در ســال 90 مشــکالت 
ــا را  ــرار داد و آنه ــار ق ــل تج ــوص مقاب ــه خص ــده ای ب ــی نش پیش بین
ــم  ــک واحــد مشــخص، بیــش از پیــش ســر در گ ــه ی ــرای رجــوع ب ب

ــا  ــه ب ــن کار ک ــان ای ــی مخالف ــای برخ ــه ادع ــر ب ــوی دیگ ــرد. از س ک
هــدف کوچک ســازی دولــت انجــام شــده بــود، در عمــل نتوانســت بــه 

هــدف خــود نزدیــک شــود.
ــتین بار  ــرای نخس ــال 94 ب ــت در س ــه دول ــد ک ــن ش ــن چنی  ای
تصمیــم بــه تفکیــک مجــدد ایــن وزارتخانــه گرفــت تــا ســر و ســامانی 
ــال 139۶  ــت در س ــا دول ــد؛ نهایت ــور بده ــارت کش ــش تج ــه بخ ب
ــه  ــی از وزارت صنعــت ب ــا موضــوع انفصــال بخــش بازرگان الیحــه ای ب
ــن طــرح روی خــوش نشــان  ــه ای ــا مجلســی ها ب مجلــس فرســتاد، ام
ــار دیگــر درخواســت خــود  ــد. امــا دولــت عقــب ننشــت و ســه ب ندادن
را مبنــی بــر تفکیــک ایــن دو وزارتخانــه تکــرار کــرد و نهایتــا توانســت 

ــرد.  ــا بگی ــبز را از آنه ــراغ س ــر داده و چ ــی ها را تغیی ــر مجلس نظ
ــان  ــورای نگهب ــی ش ــد یعن ــه بع ــر مرحل ــرح از فیلت ــن ط ــا ای ام
ــار در تاریــخ 21  ــه مجلــس برگشــت؛ ایــن ب ــاز هــم ب عبــور نکــرد و ب
اردیبهشــت بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان در طــرح تشــکیل وزارت 
ــس  ــی مجل ــه علن ــتور کار جلس ــی در  دس ــات بازرگان ــارت و خدم تج

ــاورد. ــا رای نی ــت و نهایت ــرار گرف شــورای اســالمی ق
هیــأت رئیســه مجلــس نیــز در ایــن جلســه اعــالم کــرد: »از آنجایــی 

کــه ایــن طــرح چندیــن بــار در دســتور کار مجلــس آمــده، دیگــر آن 
ــم.« ــی نمی کنی را بررس

ــای پشــت  ــم داشــت و آن البی ه ــری ه ــرا روی دیگ ــن ماج ــا ای ام
صحنــه برخــی مســووالن بــرای تشــکیل نشــدن وزارت بازرگانــی بــود؛ 
ــاب  ــه حس ــع ب ــم ذی نف ــن تصمی ــرای ای ــود در اج ــه خ ــووالنی ک مس

می آمدنــد.
ــه  ــردی سرپرســتی وزارت صنعــت را ب ــا ورق برگشــته و ف حــاال ام
عهــده گرفتــه اســت کــه تخصص گرایــی او غالــب بــر سیاســی کاری اش 
اســت؛ »حســین مــدرس خیابانــی« که بســیاری از افــراد او را نخســتین 
ــی می دانســتند، حــاال در راس  ــرای ســکانداری وزارت بازرگان ــه ب گزین
وزارتخانــه ای آمــده کــه پیــش از حضــور او تجــارت در آن تحت الشــعاع 

صنعــت گرفتــه بــود.
ــش  ــاالن بخ ــیاری از فع ــی بس ــدرس خیابان ــدن م ــا روی کار آم ب
ــد؛ حــال  خصوصــی حمایــت خــود را از او و عملکــردش اعــالم کرده ان
ــا  ــت، آی ــت های دول ــا سیاس ــو ب ــردی همس ــور ف ــا حض ــد ب ــد دی بای
طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی بــاز هــم بــه میــز مجلــس بازمی گــردد 

ــه قــد نخواهــد داد؟ ــه دیــدن ایــن وزارتخان ــا عمــر دولــت ب ی

عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس گفـــت: اگـــر 
طـــرح، الیحـــه، اســـتیضاح و یـــا تحقیـــق و 
ـــه ای از  ـــر مرحل ـــم در ه ـــس ده ـــی در مجل تفحص
ـــود،  ـــی نش ـــی آن ط ـــل نهای ـــد و مراح ـــب باش تصوی
بـــرای مجلـــس آینـــده هیـــچ فایـــده ای نخواهـــد 

داشـــت. 
ــر یوســـف  ــارس، علـــی اصغـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
نـــژاد نماینـــده ســـاری در مجلـــس شـــورای 
ــاره بـــه آئیـــن نامـــه داخلـــی  ــا اشـ اســـالمی بـ
ـــه  ـــی ک ـــا و لوایح ـــرح ه ـــوص ط ـــس در خص مجل
در پایـــان هـــر دوره مجلـــس باقـــی مـــی مانـــد، 
ـــتور کار  ـــه در دس ـــه ک ـــا الیح ـــرح ی ـــر ط ـــت: ه گف
ـــب  ـــل تصوی ـــه مراح ـــر کلی ـــوده، اگ ـــدگان ب نماین
آن در مجلـــس اعـــم از کمیســـیونها و صحـــن 
ــورای  ــد و شـ ــیده باشـ ــام رسـ ــه اتمـ مجلـــس بـ
نگهبـــان آنـــرا تائیـــد کـــرده باشـــد، بـــه قانـــون 
تبدیـــل مـــی شـــود امـــا اگـــر شـــورای نگهبـــان 
ـــی  ـــد و ایرادات ـــد نکن ـــات را تائی ـــدام از مصوب ـــر ک ه
بـــه آنهـــا داشـــته باشـــد، آن مصوبـــه مجلـــس، 

دیگـــر مصوبـــه نیســـت.

ـــه  ـــا الیح ـــرح ی ـــک ط ـــر ی ـــی اگ ـــزود: یعن وی اف
همـــه مراحـــل تصویـــب در کمیســـیون و صحـــن 
ــال از 100  ــد و مثـ ــرده باشـ ــی کـ ــس را طـ مجلـ
ـــورای  ـــد و ش ـــده باش ـــب ش ـــاده تصوی ـــاده 99 م م
نگهبـــان فقـــط یـــک مـــاده آن را تائیـــد نکنـــد و 
ــد،  ــیده باشـ ــان رسـ ــه پایـ ــم بـ دوره مجلـــس هـ

آن مصوبـــه هیـــچ فایـــده ای نخواهـــد داشـــت و 
ـــد  ـــت و بای ـــون نیس ـــا قان ـــس ی ـــه  مجل ـــر مصوب دیگ

بایگانـــی شـــود.
ـــرد:  ـــح ک ـــس تصری ـــه مجل ـــت رئیس ـــو هیئ عض
ــدگان  ــر از نماینـ ــا 1۵ نفـ ــت یـ ــر دولـ ــا اگـ امـ
ـــرح  ـــا ط ـــه و ی ـــک الیح ـــی مجـــدد ی ـــای بررس تقاض

ــته  ــی را داشـ ــس قبلـ ــه کاره مجلـ ــوق و نیمـ معـ
باشـــند، مـــی تواننـــد تقاضـــای خـــود را رســـما 
ـــد.  ـــالم کنن ـــد اع ـــس جدی ـــه مجل ـــت رئیس ـــه هیئ ب
ـــه  ـــا الیح ـــرح و ی ـــک ط ـــل ی ـــورت مث ـــن ص در ای
ـــددا از  ـــات آن مج ـــریفات و مقدم ـــد تش ـــد بای جدی
ـــی  ـــیونهای اصل ـــرح در کمیس ـــا ط ـــروع و ب ـــر ش صف

ـــود. ـــه ش ـــن ارائ ـــه صح ـــی، ب و فرع
یوســـف نـــژاد تاکیـــد کـــرد: هیئـــت رئیســـه 
ــا و  ــرح هـ ــت طـ ــف اسـ ــد موظـ ــس جدیـ مجلـ
لوایحـــی کـــه از دوره قبـــل باقـــی مانـــده اســـت 
را دســـته بنـــدی و آن را بـــرای اطـــالع دولـــت و 

ــد. ــر کنـ ــدگان مجلـــس منتشـ نماینـ
وی افـــزود: بنابرایـــن اگـــر طـــرح، الیحـــه، 
ـــس  ـــی در  مجل ـــق و تفحص ـــا تحقی ـــتیضاح و ی اس
ــد و  ــب باشـ ــه ای از  تصویـ ــر مرحلـ ــم در هـ دهـ
ـــی آن  ـــود و کار بررس ـــی نش ـــی آن ط ـــل نهای مراح
ـــت  ـــن اس ـــد ممک ـــر چن ـــد، ه ـــی بمان ـــه کاره باق نیم
وقـــت و هزینـــه زیـــادی هـــم بـــرای آن صـــرف 
شـــده باشـــد، امـــا بـــرای مجلـــس آینـــده هیـــچ 

فایـــده ای نخواهـــد داشـــت.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره به صحن مجلس بازمی گردد؟

تکلیف طرح ها، لوایح و تفحص به جا مانده از مجلس دهم چه می شود؟ 

عضو فراکسیون امید مجلس:
ابهام در برجام، بدلیل عملکرد

 منفی اروپا در اینستکس

اعتقــاد  مجلــس  امیــد  فراکســیون  عضــو 
ــا  ــه ب ــا در مواج ــی ه ــی اروپای ــرد منف دارد عملک
اینســتکس ســبب شــده آینــده توافقنامــه در هالــه 

ای از ابهــام قــرار بگیــرد. 
ــی در  ــالل میرزای ــت، ج ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی در  ــورهای اروپای ــت کش ــدی فعالی ــوص کن خص
ــطح  ــش س ــرای افزای ــتکس ب ــی اینس ــازوکار مال س
ــت:  ــران، گف ــا ای ــی ب ــاری و بازرگان ــبات تج مناس
ــرای بهــره گیــری از ظرفیــت  متاســفانه کشــورها ب
ــه  ــادی مواج ــای زی ــت ه ــا محدودی ــتکس ب اینس
هســتند زیــرا ســایه تحریــم هــای آمریــکا بــر ســر 

ــرار دارد. ــورها ق ــن کش ای
شــورای  مجلــس  در  ایــالم  مــردم  نماینــده 
ــدودی  ــالت مح ــه معام ــادآوری اینک ــا ی ــالمی ب اس
ــی اینســتکس انجــام شــده  ــازوکار مال ــق س از طری
اســت، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع در حالیســت کــه 
ــاد شــده  ــی ی ــال مال ــتفاده از کان ــن اس حجــم پایی
نتوانســته ســبب گشایشــی در عرصــه تبــادالت 

ــود. ــی ش ــی و بانک مال
وی ادامــه داد: در واقــع طبــق ارزیابــی هــا 
ــی در ســازوکار  وضعیــت فعالیــت کشــورهای اروپای
ــش ســطح مناســبات  ــرای افزای ــی اینســتکس ب مال

ــت. ــب نیس ــران مناس ــا ای ــی ب ــاری و بازرگان تج
ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــا  ــی ه ــتری از اروپای ــار بیش ــورمان انتظ ــرد: کش ک
دارد امــا بــا توجــه بــه بدعهــدی هایــی کــه تاکنــون 
ــای  ــت ه ــم از ظرفی ــالش کردی ــده، ت ــاهده ش مش
ــم. ــا کشــورها بهــره ببری ــی دیگــر چندجانبــه ب پول

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســالمی 
ــا در  ــی ه ــی اروپای ــرد: عملکــرد منف خاطرنشــان ک
مواجــه بــا اینســتکس ســبب شــده آینــده توافقنامــه 

در هالــه ای از ابهــام قــرار بگیــرد.

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس:
دیپلماسی اقتصادی بدون استقرار 
رایزین تخصصی در سفارتخانه ها 

محقق نمی شود

وسیاســت  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
دیپلماســی  دارد  اعتقــاد  مجلــس  خارجــی 
ــی  ــای تخصص ــزن ه ــتقرار رای ــدون اس ــادی ب اقتص
ــارج از  ــالمی در خ ــران اس ــای ای ــفارتخانه ه در س

کشــور محقــق نمــی شــود. 
ــت، حشــمت اهلل فالحــت  ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ســطح  افــزای  اهمیــت  بــا  رابطــه  در  پیشــه 
دیپلماســی اقتصــادی کشــورمان در راســتای خنثــی 
ســازی تحریــم هــا، گفــت: خوشــبختانه بــا همکاری 
منتخبــان ملــت توانســتیم برخــی وظایــف اقتصــادی 
بــرای دســتگاه دیپلماســی کشــورمان ایجــاد کنیــم.

ــو در  ــرب و دااله ــاد غ ــالم آب ــردم اس ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه اینکه متاســفانه 
ــادی  ــزن اقتص ــایه رای ــورهای همس ــی از کش در برخ
وجــود نــدارد، اظهــار کــرد: ایــن مهــم در حالیســت کــه 
در برخــی کشــورها نیــز کارشناســان غیرمرتبــط را بــه 
عنــوان رایــزن اقتصــادی منصــوب کــرده انــد کــه ایــن 

موضــوع نیــز آســیب جــدی بشــمار مــی رود.
ــزن هــای اقتصــادی وزارت  ــان اینکــه رای ــا بی وی ب
ــا برنامــه تعریــف شــده فعالیــت  امــور خارجــه بایــد ب
کننــد تــا بتوانیــم اقتصــاد کشــور را دچــار شــکوفایی 
ــوری  ــچ کش ــد هی ــادآور ش ــد ی ــه داد: بای ــم، ادام کنی
ماننــد ایــران دشــمن نــدارد از ایــن رو بایــد بــا تدبیــر 
امــور را پیــش ببریــم؛ همچنیــن متاســفانه برخــی افراد 
بــا اقدامات نادرســت دشــمن تراشــی هایــی را رقــم زده 
انــد کــه امــروزه نتیجــه منفــی در پــی داشــته اســت.

ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــورمان  ــئوالن کش ــه مس ــرژی ک ــع ان ــرد: در واق ک
امــروزه صــرف  بایــد صــرف پیشــرفت کننــد، 
تصحیــح برخــی از اقدامــات نادرســت و تصمیمــات 
اشــتباه مــی شــود؛ البتــه وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان تــالش کــرده در ســفرهای خارجــی 
ــراه  ــی را هم ــار ایران ــادی و تج ــم اقتص ــودش تی خ

ــت. ــوده اس ــز ب ــا نی ــه راهگش ــد ک ــته باش داش
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی خاطرنشــان کــرد: 
در ایــن بیــن بایــد یــادآور شــد وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان درگیــر انجــام برخــی امــوری اســت کــه 
در دیگــر کشــورها وزارت خانــه هــای مشــابه انجــام 
ــرای  ــی ب ــه مدون ــد برنام ــن رو بای ــد از ای ــی دهن نم

ــود. ــن ش ــش ســطح دیپلماســی تدوی افزای

میرتاج الدینی:
فراکسیون حمایت از قدس 

و جبهه مقاومت در مجلس یازدهم 
تشکیل می شود 

منتخــب مــردم تبریــز در مجلــس یازدهــم 
ــت و  ــه مقاوم ــت از جبه ــیون حمای ــت: فراکس گف
آزادی قــدس در مجلــس آینــده تشــکیل می شــود. 
بــه گــزارش مهــر، حجت االســالم محمدرضــا 
میرتاج الدینــی اعــالم کــرد: مــا بــه دنبــال آن 
فراکســیون  یازدهــم  مجلــس  در  کــه  هســتیم 
حمایــت از جبهــه مقاومــت در منطقــه و آزادی 

قــدس را تشــکیل دهیــم.
وی افــزود: قطعــاً اکثــر نماینــدگان مجلــس 
یازدهــم عضــو ایــن فراکســیون خواهنــد شــد چــرا 
ــرای  ــت از جبهــه مقاومــت و فلســطین ب کــه حمای

ــت دارد. ــیار اهمی ــا بس م
منتخــب مــردم تبریــز در مجلــس یازدهــم 
اصلــی  برنامه هــای  از  یکــی  کــرد:  تصریــح 
فراکســیون حمایــت از جبهــه مقاومــت و آزادی 
ــف  ــبت های مختل ــه مناس ــه ب ــت ک ــدس آن اس ق
مقاومــت  جبهــه  و  فلســطین  آرمــان  دربــاره 
اقــدام عملــی کنــد.  و همچنیــن  موضع گیــری 

ارسال کمک های کره جنوبی به 
ایران برای مقابله با ویروس کرونا

ســفارت کــره جنوبــی در تهــران از ارســال 
تجهیــزات مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــه کشــورمان 

ــر داد.  خب
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری 
ــالم  ــران اع ــی در ته ــره جنوب ــفارت ک ــاپ، س یونه
ــک  ــدودا ی ــه ارزش ح ــی ب ــک های ــه کم ــرد ک ک
میلیــون دالر، شــامل کیــت تشــخیص ویــروس کرونا 
ــران ارســال کــرده اســت. ــه ای و تجهیــزات دیگــر ب

ــه در  ــرد ک ــالم ک ــن اع ــئول همچنی ــفارت س س
ــه  ــک ب ــور و کم ــان دو کش ــتی می ــتای دوس راس
مقابلــه جهانــی بــا ایــن بیمــاری، ایــن تجهیــزات را 
بــه یــک مرکــز خدمــات درمانــی زیــر نظــر در ایــران 

ــت. ــل داده اس تحوی
بــه گــزارش یونهــاپ، کــره جنوبــی مــاه گذشــته 
نیــز کمــک هایــی بــه ارزش 200 هــزار دالر  بــرای 
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا کــه شــامل کیــت 
تشــخیص و مــواد ضدعفونــی کننــده بــود، بــه ایــران 

داده بــود.

بروجردی: 
شأن آمریکا در جهان

 امروز در حد دزدان دریایی است 

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــرد:  ــوان ک ــالمی عن ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
شــأن آمریــکا در عرصــه سیاســی جهــان امــروز در 
حــد دزدان دریایــی اســت و ایــن موضــوع در قضیــه 

ــا ثابــت شــد.  بیمــاری کرون
بــه گــزارش ایلنــا، عالالدیــن بروجــردی، دربــاره 
ــن توســط  ــال بنزی ــه انتق ــه بهان ــکا ب ــات آمری اقدام
ایــران بــه ونزوئــال و تحــرکات نیــروی دریایــی 
ــه  ــن ک ــت: در ای ــب، گف ــه کارائی ــکا در منطق آمری
یکــی از روش هــای دولــت آمریــکا راهزنــی دریایــی 
ــاری  ــرای بیم ــدارد، در ماج ــود ن ــکی وج ــت ش اس
کرونــا ایــن موضــوع بــه خوبــی بــرای جهــان عیــان 

شــد.
وی تاکیــد کــرد: اقدامــات از ایــن دســت از 
ســوی ایــاالت متحــده دور از ذهــن نیســت؛ در 
قضیــه بیمــاری کرونــا مشــاهده کردیــد کــه دســت 
ــه  ــای مقابل ــی ماســک، دســتکش و نیازه ــه راهزن ب
بــا بیمــاری را زد کــه صــدای متحدانــش را در آورد.

ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: شــأن 
ــد  ــروز در ح ــان ام ــکا در عرصــه سیاســی جه آمری

ــی اســت. دزدان دریای
ــی  ــه خوب ــده ب ــاالت متح ــرد: ای ــد ک وی تاکی
می دانــد اگــر بخواهنــد متعــرض منافــع ملــی 
ــی  ــخ متقابل ــد، پاس ــران باش ــالمی ای ــوری اس جمه
را دریافــت خواهــد کــرد بنابرایــن بــه نفــع آمریــکا 

ــود. ــی ش ــازی خطرناک ــن ب ــت وارد چنی نیس
بروجــردی خاطرنشــان کــرد: مــا قطعــا از منافــع 
ــاع  ــدرت دف ــام ق ــا تم ــان ب ــوق خودم ــی و حق مل

ــم. خواهی
ــی  ــه چــه دلیل ــن  مســاله کــه ب ــا طــرح ای وی ب
ــال  ــه ونزوئ ــران ب ــن از ای ادعــا می شــود انتقــال بنزی
غیرقانونــی اســت؟ روابــط ایــران و ونزوئــال را کامــال 
در چارچــوب همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور 
ــرای  ــکا ب دانســت و تاکیــد کــرد: تحریم هــای  آمری
ــم  ــه تحری ــدارد؛ چراک ــروعیتی ن ــروز مش ــان ام جه
خــود ایــن کشــور اســت و هیــچ ربطــی بــه شــورای 

امنیــت ســازمان ملــل نــدارد.
ــکا  ــرد: آمری ــد ک ــرد تاکی ــردم بروج ــده م نماین
بــه عنــوان فرعــون زمــان هــر تصمیمــی در جهــت 
منافــع خــودش ولــو نامشــروع می گیــرد و ایــن بــه 
معنــای مشــروعیت تصمیمــات ایــن کشــور نیســت.

ــال  ــکا کام ــات  آمری ــت: اقدام ــه گف وی در خاتم
ــخگویی  ــد پاس ــت و بای ــروع اس ــی و نامش غیرقانون
سیاســی،  عرصــه  بــه  تحمیلــی  تحریم هــای 

اجتماعــی و اقتصــادی جهــان باشــد.

دلنوشته

پدیده ای بنام بی تفاوتی ...
آتش زده به زندگی اجتماعی

 مردم جامعه ، 
که هیچ گونه رهایی

 از آن نیست ، 
غیر از خود خوری !

از قواعد نادرست گرفته
 تا ناآگاهی ،

که به میمنت و مبارکی داره
 تبدیل میشه به )بت( 

تا روز به روز بارور شود 
برای گمراهی 

و دور از شدن از 
حداقل حقوق شهروندی  ،

واگر هم ،
 از طریق روشنفکری مردم

 دعوت شوند
 به صرف )می( خوردن

 اغلب مسلمان خواهند بود !

)عظیم نیا(
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رئیس سازمان صمت تهران اعالم کرد: 
آغاز بازرسی از فروش خودرو 

در بازار
رئیــس ســازمان صمــت اســتان تهــران از شــروع 
ــر  ــودرو خب ــازار خ ــازمان در ب ــن س ــی های ای بازرس
داد و گفــت: خودروهــای صفــر می توانــد 10 درصــد 

باالتــر از قیمــت کارخانــه در بــازار عرضــه شــوند.
بــه گــزارش مهــر، یــداهلل صادقــی در مــورد 
بازرســی بــازار خــودرو اظهــار داشــت: پــس از اینکــه 
ــذاری  ــازار قیمت گ ــم ب ــتاد تنظی ــت  س 22 اردیبهش
خــودرو را اعــالم کــرد و مقــرر شــد، قیمــت خــودرو 
ــه،  ــرخ کارخان ــر از ن ــد باالت ــازار 10 درص ــر در ب صف
بــه فــروش برســد، بازرســی های ســازمان صنعــت در 

ــاره شــروع شــد. ایــن ب
اینکــه هنــوز  بــه  بــا توجــه  ادامــه داد:  وی 
دســتورالعمل قیمت گــذاری رســماً ابــالغ نشــده 
ــروع  ــی را ش ــت کار بازرس ــازمان صم ــا س ــت، ام اس
ــروش  ــف ف ــا تخل ــکایت و ی ــورت ش ــرده و در ص ک
خــودرو در نمایشــگاه های ماشــین بیــش از نــرخ 
مصــوب، پرونــده بــه تعزیــرات ارســال می شــود.

ــوف  ــورد بازگشــایی صن ــن در م ــی همچنی صادق
ــن  ــوز تصمیمــی در خصــوص ای ــت: هن پرخطــر گف
مشــاغل گرفتــه نشــده و تــا زمانــی کــه ســتاد ملــی 
کرونــا نظــر خــود را اعــالم نکنــد، نمی تــوان در ایــن 

ــت. ــی داش ــه پیش بین زمین

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی؛
محتکران خودرو ۱5 درصد قیمت 

خودرو جریمه می شوند 

ــدود 1۵  ــودرو ح ــران خ ــت: محتک ــی گف رایگان
ــرد  ــوند و ف ــه می ش ــودرو جریم ــت خ ــد قیم درص
ــتاد  ــه س ــی ک ــت قانون ــق قیم ــود طب ــزم می ش مل
ــه  ــازار ب ــازار اعــالم کــرده خــودرو را در ب ــم ب تنظی

ــاند.  ــروش برس ف
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
تعزیــرات  ســازمان  ســخنگوی  رایگانــی  یاســر 
حکومتــی در اخبــار 21 شــبکه یــک ســیما، اظهــار 
کــرد: 800 خــودرو بــدون پــالک در انبار هــای 
نقــاط مختلــف شــهر تهــران شناســایی شــده اســت 
و طبــق اعــالم وزارت صمــت وجــود خــودرو بــدون 

ــت. ــکار اس ــا احت ــالک در انبار ه پ
اینکـه  بیـان  بـا  تعزیـرات  سـازمان  سـخنگوی 
محتکـران خـودرو حـدود 1۵ درصـد قیمـت خودرو 
ملـزم  فـرد  آن  از  بعـد  افـزود:  می شـوند،  جریمـه 
می شـود طبـق قیمـت قانونی که سـتاد تنظیـم بازار 
توسـط شـورای رقابت اعـالم کرده با نظارت سـازمان 

تعزیـرات خـودرو را در بـازار بـه فـروش برسـاند.
وی دربـاره تعییـن تکلیف خودرو هـای فاقد پالک 
بیـان کـرد: خودرویـی کـه مـدت  پارکینگ هـا،  در 
زمانـی اسـت که در پارکینـگ وجود دارنـد از نظر ما 
بالاسـتفاده هسـتند اگـر غیـر از این اسـت هموطنان 
در سـریع ترین زمـان بایـد اقـدام به پالک گـذاری و 

خـروج خودروهایشـان از پارکینـگ کنند.
رایگانــی گفــت: مالکانــی کــه در پارکینــگ چنــد 
خــودرو دارنــد هرچــه ســریع تر خودروهایشــان را در 
ــای  ــا شــامل ســخت گیری ه ــد ت ــازار عرضــه کنن ب

ســازمان تعزیــرات نشــوند.
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات ادامــه داد: هموطنانی 
کــه اطالعاتــی از انبار هــای محتکــران خــودرو دارنــد 
ــا شــماره 110 پلیــس، یــا 124 وزارت صمــت و یــا  ب

13۵ ســازمان تعزیــرات حکومتــی تمــاس بگیرنــد.

مدیرعامل سـازمان ملـی زمین و مسـکن، از بهره 
بـرداری 33 هـزار واحد مسـکونی مهر تـا دو ماه آتی 
خبـر داد و گفـت: تمامی واحدهای باقیمانده مسـکن 

مهـر امسـال تکمیـل و تحویل متقاضیان می شـود.
بـه گـزارش مهـر، بـر اسـاس وعـده ای کـه محمد 
اسـالمی، وزیر راه و شهرسـازی در سـال گذشته اعالم 
کرد، امسـال تا پایان سـال پرونده مسـکن مهر بسـته 
خواهـد شـد و متقاضیـان ایـن واحدهـا باالخـره بعـد 
از کـش و قوس هـای فـراوان می تواننـد در واحدهـای 

مسـکونی مهر مسـتقر شـده و زندگـی کنند.
البتـه تکمیـل واحدهـای مسـکونی مهـر شـامل 
و  بـوده  پرونده هـای حقوقـی  دارای  کـه  واحدهایـی 
عمـاًل تا معین شـدن دسـتور قضائـی و تعیین تکلیف 
در مـورد آنهـا هرگونـه عملیات سـاختمانی بـرای آنها 
امکانپذیـر نیسـت و همچنیـن واحدهـای مسـکونی 
کـه پیشـرفت فیزیکـی کمتـر از 30 درصد دارنـد و از 

لیسـت مسـکن مهـر خـارج شـده اند، نمی شـود.
محمـد اسـالمی، وزیـر راه و شهرسـازی و عضـو 
کابینـه دولـت دوازدهـم در تازه تریـن اظهارنظـر در 
خصـوص مسـکن مهر و ارائـه آمار در این بـاره اعالم 
کـرد: از دو میلیـون و 200 هزار واحد مسـکونی مهر 
حـدود یـک میلیـون و 300 هـزار واحـد در دولـت 

تدبیـر و امیـد تکمیـل و بهـره برداری شـد.
عضـو کابینه دولـت دوازدهم توضیـح داد: توضیح 

داد: از زمانـی کـه مسـئولیت وزارت راه و شهرسـازی 
را برعهـده گرفتـم 220 هـزار واحـد مسـکن مهر در 
سراسـر کشـور تکمیـل و تحویـل مـردم شـد. هـم 
اکنـون 130 هـزار واحـد مسـکونی مهر نیـز در حال 
تکمیـل نهایـی و برقـراری انشـعابات اسـت و عمـاًل 
بیـش از ۶0 هـزار واحد مسـکونی مهـر باقیمانده که 

در حـال تکمیـل آنها هسـتیم. 
سـازمان ملـی زمین و مسـکن که متولـی احداث 
بـاالی 2۵  واحدهـای مسـکونی مهـر در شـهرهای 
هـزار نفـر جمعیـت بـوده اسـت و بخشـی از احـداث 
واحدهای مسـکونی مهر را در شـهرها برعهده داشـته 
اسـت نسـبت بـه تکمیـل واحدهـای مسـکونی مهر، 

گام هـای مؤثری برداشـته اسـت.

6۰ هزار واحد مسکونی مهر سال گذشته 
تحویل متقاضیان شد

در همیـن رابطـه، علـی نبیـان، معـاون وزیـر راه 
و شهرسـازی و مدیرعامـل سـازمان ملـی زمیـن و 
مسـکن گفتـه اسـت: سـال گذشـته ۶0 هـزار واحـد 
مسـکونی مهر توسـط این سـازمان تکمیـل و تحویل 

اسـت. شـده  متقاضیان 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی به اشـاره بـه اینکه 
بـر اسـاس وعده ای کـه پیش تر وزیر راه و شهرسـازی 
مبنـی بـر تکمیـل واحدهـای مسـکونی مهر تـا پایان 

امسـال دادنـد، واحدهـای مسـکونی مهـر در زمـان 
مقـرر تکمیـل و تحویـل متقاضیـان می شـود، افزود: 
اگرچـه بحـران کرونـا، رونـد تکمیـل واحدهـا را بـا 
کنـدی مواجه کـرد، امـا برنامه ریزی های بـه گونه ای 

اسـت کـه امسـال پرونده مسـکن مهر بسـته شـود.
مسـکن  و  زمیـن  ملـی  سـازمان  مدیرعامـل 
خاطرنشـان کرد: حـدود 33 هزار واحد مسـکونی مهر 
در حـوزه مسـئولیت سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن 
باقیمانـده اسـت کـه ایـن واحدهـا حداکثـر تـا دو ماه 

دیگـر تکمیـل و تحویـل متقاضیـان خواهـد شـد.
نبیـان یـادآور شـد: تعـدادی واحدهای مسـکونی 
مهـر هسـتند که درگیری هـای حقوقی دارنـد بالطبع 
زمانیکـه پرونـده در مراجـع قضائـی اسـت، نمی توان 
همچنیـن  داد.  انجـام  اقدامـی  آنهـا  خصـوص  در 
تعـدادی از واحدهـای مسـکونی مهـر هسـتند کـه 
آنهـا در حـال  مـورد  بـوده کـه در  متقاضـی  فاقـد 

هسـتیم. تصمیم گیـری 
واحدهــای  تکلیــف  تعییــن  خصــوص  در  وی 
ــرد:  ــالم ک ــز اع ــی نی ــدون متقاض ــر ب ــکونی مه مس
موفــق شــدیم تعــدادی از واحدهــای مســکونی مهــر 
را کاهــش دهیــم. هــم اکنــون بخشــی از ایــن واحدهــا 
بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( واگــذار شــده و 
کاهــش یافتــه اســت. در تــالش هســتیم تــا واحدهای 

ــد متقاضــی را واگــذار کنیــم. مســکونی مهــر فاق
فاقـد  مسـکونی  واحدهـای  نبیـان،  گفتـه  بـه 
متقاضـی پیـش تـر 40 هـزار واحـد مسـکونی بـوده 
اسـت کـه هـم اکنـون ایـن رقـم به دلیـل واگـذاری 
تعـدادی از واحدهـا کاهش چشـمگیری یافته اسـت.

پرونده مسکن مهر امسال بسته می شود

رییـس کل بانـک مرکـزی بـا بیـان اینکـه وضعیـت امـروز بازارها در 
از مـرداد و شـهریور 97 نیسـت، گفـت:  اقتصـاد کشـورمان سـخت تر 
امـروز نیـز بـا تجربیاتـی بـه مراتـب بیشـتر از آن روز، اعـالم می کنـم با 
تـالش جـدی همکارانـم در بانـک مرکـزی، سیسـتم بانکـی و نیز سـایر 
بخش هـای مختلـف اقتصـادی، ثبـات الزم در بازارهـا برقرار خواهد شـد

ــا انتشــار یادداشــتی در  ــا، »عبدالناصــر همتــی« ب ــه گــزارش ایرن ب
ــم هــای  ــا شــروع و تشــدید تحری ــا ب اینســتاگرام نوشــت: در آن روزه
ــه هــم  ــه شــدت ب ــی هــا ب ــکا، بازارهــای ارز، ســکه و ســایر دارای آمری

ــاال رســید. ــه رقــم هــای بســیار ب ــازار ب ــرخ دالر در ب ریخــت و ن
ــه کار  ــت بازارهــا و تدابیــری کــه ب ــا مدیری ــا ب ــادآور شــد: ام وی ی
گرفتــه  شــد، بــا وجــود تمامــی مشــکالت در مــدت دو ســال گذشــته، 
ثبــات نســبی بازارهــا در نــرخ هــای بســیار پایین تــر ارز، برقــرار و رشــد 

اقتصــادی غیــر نفتــی در اواخــر ســال 98 مثبــت شــد.
رییــس کل بانــک مرکــزی افــزود: ایــن روزهــا نیــز بــه علــت تــداوم 

ــیاری از  ــه بس ــه ماه ــی س ــا و تعطیل ــیوع کرون ــری، ش ــار حداکث فش
ــی،  ــای نفت ــرآورده ه ــایر ف ــت و س ــت نف ــش قیم ــا و کاه ــت ه فعالی

ــه اســت. ــاال رفت ــی ب ــارات تورم ــکا و ... انتظ ــد آمری ــدات جدی تهدی
ــک مرکــزی  ــی،   پیش بینی هــای بان ــی گفــت: در روزهــای آت همت

از تــورم یــک ســال آتــی و تــورم هــدف اعــالم خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد: محاســبات و برآوردهــای اداره بررســی هــای 
ــای  ــه در فض ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــیار کمت ــک بس ــادی بان اقتص

ــود. ــی ش ــرح م ــی مط تبلیغات
رییــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: همــان طــور کــه قبــال گفتــم 
شــرایط دشــوار اســت، امــا رونــد در حــال بهبــود بــوده و قابــل مدیریــت 

و ثبــات نیــز قابــل اعــاده اســت.
ــک  ــورم در بان ــای اول حض ــرد: در روزه ــان ک ــر نش ــی خاط همت
ــرای  ــی را ب ــای علمــی و تجرب ــه داشــته ه ــردم هم ــالم ک ــزی اع مرک

ــت. ــم بس ــه کار خواه ــاع ب ــرل اوض کنت

ــه  ــی ب ــا تجربیات ــز ب ــروز نی ــت: ام ــزی گف ــک مرک ــس کل بان ریی
مراتــب بیشــتر از آن روز، اعــالم مــی کنــم بــا تــالش جــدی همکارانــم 
در بانــک مرکــزی، سیســتم بانکــی و نیــز ســایر بخــش هــای مختلــف 

ــد شــد. ــرار خواه ــا برق ــات الزم در بازاره اقتصــادی، ثب
بخــش  در  اقتصــادی  فعــاالن  و  مــردم  همراهــی  افــزود:  وی 
هــای تولیــد و صــادرات ایــن بــار نیــز پشــتیبان اصلــی تــالش 

بــود. خواهــد  خدمتگزاران شــان 

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا بیــان اینکــه بــا آزاد 
ســازی ســهام عدالــت، 49 میلیــون نفــر ســهامدار جدیــد وارد بــورس 
ــوند، گفــت: الزم اســت تعــداد کارگزاری هــای بــورس بــرای  می ش

مشــتریان جدیــد هــم اضافــه شــود. 

بــه گــزارش فــارس، نــادر قاضــی پــور نماینــده ارومیــه در مجلــس 
ــوز  ــد مج ــه بع ــال 138۵ ب ــه از س ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش
ــزاری  ــر کارگ ــت: ه ــد، گف ــورس را ندادن ــزاری ب ــداد کارگ ــش تع افزای
ــا ۵0 نفــر اشــتغال ایجــاد می کنــد، چــون  ــرای حــدود 30 ت ــورس ب ب

ــد. ــت می کنن ــه فعالی ــد ک ــی دارن ــای مختلف کمیته ه
وی بــا بیــان اینکــه از ســال 138۵ تــا کنــون کار بــورس چنــد برابــر 
شــده اســت، تصریــح کــرد: متاســفانه مســئوالن دولــت مجــوز الزم را 

ندادنــد تــا کارگــزاری هــم بــه تناســب حجــم کارهــا افزایــش یابــد.
ــر  ــه اگ ــان اینک ــا بی ــس ب ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
ــزار  ــرای ۵00 کارگ ــوان ب ــم، االن می ت ــاد کنی ــتغال ایج ــم اش بخواهی
ــاز کــرد، افــزود: اگــر هــر کارگــزاری حداقــل 30 نفــر را  بــورس جــا ب
مشــغول بــه کار کنــد، یعنــی بــرای حــدود 1۵ هــزار نفــر می تــوان بــه 

صــورت مســتقیم کار ایجــاد کــرد.
ــزاری بیشــتر شــود، از  ــداد کارگ ــر تع ــرد: اگ ــه ک ــور اضاف قاضــی پ

یــک طــرف صف هــای مــردم در بــورس طوالنــی نخواهــد شــد و وقــت 
مــردم هــدر نمــی رود.

وی بــا بیــان اینکــه االن 2 کارگــزاری مفیــد و آگاه بیشــترین 
ــر  ــم وزی ــار داری ــرد: انتظ ــح ک ــد، تصری ــام می دهن ــالت را انج معام
اقتصــاد کــه مهلــت 2 هفتــه ای بــه بــورس داده بــود، راه حــل افزایــش 
ــاند. ــب برس ــه تصوی ــورس ب ــی ب ــورای عال ــریعا در ش ــزاری را س کارگ

نماینـده ارومیـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـا آزاد سـازی سـهام عدالت، 
49 میلیـون نفر سـهامدار جدید وارد بورس می شـوند، گفت: الزم اسـت 

تعـداد کارگزاریهـای بـورس بـرای مشـتریان جدید هم اضافه شـود.
ــد ســهام  ــرای حضــور در خری ــردم ب ــون م ــه وی، هــم اکن ــه گفت ب
ــخوان  ــر پیش ــا و دفات ــی در کارگزاریه ــرکتهای بورس ــه ش ــه اولی عرض
دولــت الکترونیــک دچــار ســختی و ســردرگمی و صــف طوالنــی 
ــوند، 108  ــه ش ــم اضاف ــت ه ــهام عدال ــان س ــر متقاضی ــوند، اگ می ش

ــود.  ــد ب ــخگو نخواه ــا پاس ــی، قطع ــود بورس ــزاری موج کارگ

همتی:

 ثبات الزم در بازارها برقرار می شود

وزیر اقتصاد افزایش کارگزاری ها را در شورای عالی بورس پیگیری کند 

ــا  ــس ب ــارم در مجل ــردم زنجــان و ط ــده م نماین
بیــان اینکــه شــرایط بــد اقتصــادی کشــور محصــول 
باندبازی هــا،  مدیریت هــا،  ســوء  کم کاری هــا، 
بی تدبیری هــا و توجــه نکــردن بــه رهنمودهــای 
فعلــی  اقتصــاد  گفــت:  اســت،  انقــالب  رهبــر 
محصــول کنــار گذاشــتن متخصصــان، فــرار مغزهــا 

و ســرمایه های کشــور اســت. 
ــدون احمــدی در  ــت، فری ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
نشســت علنــی مجلــس شــورای اســالمی در نطــق 
ــا انتقــاد از برخــی روندهــای  میــان دســتور خــود ب
قضایــی گفــت: بایــد بــرای رئیــس جدیــد ایــن قــوه 
در ایجــاد تحــول اساســی دســت بــه دعــا برداشــت. 
ــا  ــایر تصمیم گیری ه ــر س ــت اگ ــال مل ــه ح وای ب
نیــز نظیــر تصمیم گیــری در پرونــده ســاخته شــده 

بــرای اینجانــب بــوده باشــد.
نماینـده مـردم زنجـان و طارم در مجلس شـورای 
اسـالمی بـه برخـورد بـا سـالطین فسـاد اشـاره کرد 
نیسـت  سـربه  سـپس  و  تراشـی  سـلطان  افـزود:  و 
کردن کردن سـلطان، دور باطلی اسـت که شـاید در 
سیاسـت جواب دهد امـا در اقتصاد جـواب نمی دهد. 
اقتصـاد ایـن قدرهـا هم سـاده نیسـت. تصمیـم غلط 
رئیـس جمهـور در خصـوص پیـش فروش سـکه را با 
اعـدام و خانـه خراب کـردن مردم و کسـبه نمی توان 
بـا  را  تومانـی  پنهـان کـرد. ماجراهـای دالر 4200 
اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  احـکام سـنگین  و  زنـدان 
نمی تـوان مخفـی کـرد. آثـار زیان بـار خـروج آمریکا 
از برجـام و تحریم هـای بعـد از آن و زمین گیر شـدن 
صنعـت خودروسـازی کشـور را بـا سلطان تراشـی و 
اعـدام آن، پـروده سـازی گسـترده و احـکام عجیـب 

نمـی تـوان از بیـن برد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــازار ســال  ــات ب شــورای اســالمی اظهــار کــرد: اتفاق
تــوان  نمــی   9۶ ســال  پرونده ســازی  بــا  را   97
جبــران کــرد. اگــر هــر جــای اقتصــاد بــه هــم بریــزد، 
پرونــده ای ســاخته شــود و ســلطانی تراشــیده شــود و 
ســپس آن ســلطان را محاکمــه و بــه اشــد مجــازات 
ــص را  ــعور و تخص ــم، ش ــر عل ــرد، دیگ ــوم ک محک
ــده  ــران ش ــور وی ــاد کش ــکار؟ اقتص ــم چ می خواهی
ــه داروی آن  ــم ک ــت کرده ای ــه ای درس ــت. خراب اس

کشــتن صدهــا ســلطان دیگــر هــم نیســت. اگــر همه 
فعــاالن اقتصــادی را هــم اعــدام و زنــدان کنیــم، ایــن 
ــد در  ــل آن را بای ــود. راه ح ــت نمی ش ــه درس خراب

ــرد. جــای دیگــری جســت و جــو ک
ــاد  ــرف اول اقتص ــروز ح ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــد اســت، اظهــار کــرد: شــرم آور اســت  کشــور پرای
ــان  ــد جه ــور ثروتمن ــن کش ــث اول پنجمی ــه بح ک
ــران نیســت. ــد در شــان ملــت ای ــد اســت. پرای پرای

و  آزادی  علی رغــم  متاســفانه  افــزود:  وی 
ــال 98 و  ــان در س ــری زندانی ــزار نف ــا ه ــو ده ه عف
مرخصی هــای چنــد ده هــزار نفــری بــه دلیــل 
ــردان و  ــو از م ــا ممل ــوز زندان ه ــا هن ــیوع کرون ش
زنانــی اســت کــه بخــش عظیمــی از آنهــا بــه دلیــل 
ــی از  ــی ناش ــادی و اجتماع ــاعد اقتص ــرایط نامس ش

ــت. ــده اس ــاد ش ــا ایج ــرد م عملک
احمـدی همچنیـن ادامـه داد: شـهوت جدیـدی 
در کشـور ایجـاد شـده  اسـت کـه از همـه شـهوات 
خطرنـاک تـر اسـت و آن هم شـهوت پرونده  سـازی 
بـه مـردم گفتیـم  انتخاباتـی  اسـت. در رقابت هـای 
نماینـده مصونیـت دارد، از حقوق شـما دفـاع کرده و 

یقـه وزیـر را می گیـرد و صیانـت هـم می شـود اما در 
چهـار سـال گذشـته  مـا صیانتـی ندیدیم کـه هیچ، 

مـا بقـی بمانـد، هـر رازی را نبایـد گفت.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط بــد اقتصــادی 
کشــور محصــول کم کاری هــا، ســوء مدیریت هــا، 
باندبازی هــا، بی تدبیری هــا و توجــه نکــردن بــه 
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــالب اس ــر انق ــای رهب رهنموده
اقتصــاد محصــول کنــار گذاشــتن متخصصــان، فــرار 
ــامان  ــامانه نابس ــن س ــت. ای ــا و سرمایه هاس ــز ه مغ
ــن  ــر ای ــود. اگ ــت نمی ش ــدان درس ــدام و زن ــا اع ب
روش جــواب مــی داد بنــده غلــط می کــردم مخالــف 

ــم. ــتان باش ــدان و قبرس ــاخت زن س
وی، خطـاب بـه مـردم گفـت: نماینـده شـما قادر 
بـه دفـاع از خـود نیسـت، چه رسـد بـه دفاع از شـما 
مـردم تیـره بخـت. بنـده اشـتباه فکـر می کـردم کـه 
نماینـده مـردم هسـتم و بایـد از حقـوق آنهـا دفـاع 
کنـم. سـوال، تذکـر و اسـتیضاح و تفحـص الفاظـی 
را  آنهـا  از  اسـتفاده  جـرات  شـما  اسـت.  خنـده دار 
پیشـنهاد  کـه  آنهـا  بداننـد،  هـا  نفـوذی  نداریـد. 
پناهندگـی می دهنـد بداننـد، منافقیـن کـه چشـم 

دیـدن شـکوفایی انقـالب را ندارنـد بداننـد، افتخـار 
مـان ایـن اسـت که در مدرسـه عشـق بزرگ شـدیم. 
مـا دانـش آمورختگان مدرسـه عشـق، تیرهـای بالی 
کـج اندیشـان مدرسـه حقانـی را بـه جـان می خریم 
جبهه هـای  در  سـالگی   1۶ از  می کنیـم  افتخـار  و 
نبـرد بودیـم و کوه هـای اسـتوار کردسـتان مـا را بـه 
عنـوان بسـیجی می شناسـد. هنگامـی کـه آقایان در 
انگلیـس، بلژیک، اسـکاتلند و اروپـا درس می خواندند 

مـا روی خـاک بودیـم.
ایـن عضو مجمـع نمایندگان اسـتان زنجان اضافه 
کـرد: بنـده حسـین فریـدون، مهـدی جهانگیـری و 
طبـری نیسـتم  بلکـه فریـدون احمـدی هسـتم. بـر 
عهـدی کـه بـا مـردم بسـتم مانـدم و هزینـه اش را 
پرداخـت کـردم و آن هـم از آبرویـم. برایـم پرونده ای 
سـاختند امـا مسـتندات نقضش را نگاه هـم نکردند و 
گفتنـد سـفارش، تهدید و اسـتیضاح کـردی. وزیرش 
کتبـی نوشـت کـه سـفارش نشـده اسـت. مراجعـات 

بنـده را بـا آشـپز و باربـر سـایپا اشـتباه گرفتند.
ــگاه  ــه را ن ــر پاســپوت گذرنام ــه داد: مه وی ادام
ــن  ــد م ــی می ده ــه گواه ــت رئیس ــد، هیئ نمی کنن
مجلــوس بــوده ام امــا قبــول نمی کننــد . پرونــده ای 
ــه  ــد، چگون ــس نمی دان ــچ ک ــه هی ــد ک ــاخته ان س
ــن  ــان تعیی ــه خودش ــی ک ــرف کارشناس ــت. ح اس
را هــم گــوش نمی دهنــد. می گوینــد  کرده انــد 
بــازار بهــم ریختــه حکــم را ســنگین بدهیــم. خوشــا 
بــه حــال مــا کــه قــرار اســت در برابــر ایــن ظلم هــا 
ــای  ــلطان قلب ه ــا س ــیم. م ــدی برس ــش اب ــه آرام ب
ــس  ــز و رئی ــری عزی ــدوارم رهب ــردم هســتیم. امی م
قــوه قضاییــه در ایــن قضیــه دخالــت کــرده و بــرای 
همیشــه غــده چرکیــن مصلحــت اندیشــی را درمــان 
ــمع  ــه ش ــق پروان ــون ناح ــه خ ــدی ک ــد. دی کنن

ــداد کــه شــب را ســحرکند. ــان ن ــدان ام را،چن
احمــدی خطــاب بــه نماینــدگان اذعــان داشــت: 
خــوب می دانیــد کــه فراجناحــی عمــل کــردم، 
ــر کار  ــد کــه پیگی ــان شــهادت می دهن اصــالح طلب
ــودم.  ــی ب ــری و توکل ــوف طاه ــی، رئ ــا رفیع پریس
ــه  ــات ک ــر اطالع ــل وزی ــد مقاب ــان می دانن اصولگرای
همــه را متهــم بــه ســیاه نمایــی می کــرد، ایســتادم. 

ــد. ــاد ســر بلن ــی آزاد و آب در آرزوی ایران

احمدی در نطق میان دستور:

اقتصاد فعلی محصول کنار گذاشتن 
متخصصان و سرمایه های کشور است

توسعه بازار سرمایه و فروش
 سهام دولتی؛ گام مثبت 

در جهت کنترل تورم 

بـــا پیـــش بینـــی انتظـــارات تورمـــی در ســـال 
ـــد  ـــه و بودجـــه تاکی ـــزارش ســـازمان برنام جـــاری، گ
دارد، اقداماتـــی نظیـــر توســـعه بـــازار ســـرمایه و 
ـــت  ـــت در جه ـــک گام مثب ـــی ی ـــه ETF دولت عرض

ـــت.  ـــورم اس ـــرل ت کنت
بـــه گـــزارش تســـنیم، ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه طـــی گزارشـــی اعـــالم کـــرد، مجموعـــه 
ــی  ــن مالـ ــوص تامیـ ــت در خصـ ــات دولـ اقدامـ
کســـری بودجـــه بـــه طـــرق غیرتورمـــی نظیـــر 
ـــی  ـــهام دولت ـــروش س ـــرمایه و ف ـــازار س ـــعه ب توس
می توانـــد   ETF صندوق هـــای  چارچـــوب  در 
ـــوب  ـــورم محس ـــرل ت ـــه کنت ـــی در  زمین گام مثبت

شـــود. 
بـــر اســـاس اعـــالم وزارت اقتصـــاد، عـــالوه 
بـــر صنـــدوق قابـــل معاملـــه گـــروه مالـــی و 
ـــل  ـــد آن تکمی ـــی فراین ـــد روز آت ـــی چن ـــی ط بانک
ــرکتهای  ــهام دولـــت در شـ ــه سـ ــود، عرضـ می شـ
ـــز  ـــگاهی نی ـــوالدی و پاالیش ـــع ف ـــی در صنای بورس

ــرار دارد. ــتور کار قـ در دسـ
 2 ارزش صنـــدوق  اســـت،   ذکـــر  بـــه  الزم 
ــهام هایی از  ــه سـ ــم کـ ــی دارا یکـ ــون تومانـ میلیـ
ـــرز  ـــه الب ـــت و دو بیم ـــادرات، مل ـــارت، ص ـــک تج بان
ــت  ــای داده اسـ ــود جـ ــن را در خـ ــی امیـ و اتکایـ
در پایـــان معامـــالت امـــروز بیـــش از 3 میلیـــون 

تومـــان بـــوده اســـت.
گفتنـــی اســـت، پایـــان اردیبهشـــت مـــاه 
ـــدوق  ـــن صن ـــای ای ـــد واحده ـــت خری ـــن فرص آخری
ـــد نیـــز امـــکان فـــروش  بـــوده اســـت و 2 مـــاه بع
ـــه در  ـــل معامل ـــدوق قاب ـــن صن ـــای ای ـــن واحده ای

ــود. ــم می شـ ــورس، فراهـ بـ
عرضـــه ایـــن صنـــدوق اولیـــن تجربـــه وزارت 
اقتصـــاد در آزادســـازی بخشـــی از دارایی هـــای 

دولـــت در شـــرکتهای بورســـی اســـت.
ــدوق  ــذاری صنـ ــل واگـ ــام مراحـ ــد از انجـ بعـ
ــت در  ــهام دولـ ــه سـ ــه عرضـ ــت بـ ــور نوبـ مذکـ
و  فـــوالدی  صنایـــع  در  بورســـی  شـــرکتهای 

می رســـد. پاالیشـــگاهی 
ـــا  ـــه،  ب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــزارش س ـــق گ طب
ـــاری،  ـــال ج ـــی در س ـــارات تورم ـــی انتظ ـــش بین پی
گـــزارش ســـازمان برنامـــه و بودجـــه تاکیـــد دارد، 
ـــه    ـــرمایه و عرض ـــازار س ـــعه ب ـــر توس ـــی نظی اقدامات
ـــورم  ـــرل ت ـــت کنت ـــت در جه ـــک گام مثب ـــی ی دولت

ـــت. اس

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
سهم دو برابری اقتصاد دیجیتال 

در اقتصاد کشور

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات اعـــالم 
ـــکالتی  ـــه  مش ـــا هم ـــر، ب ـــال اخی ـــه س ـــرد: در س ک
کـــه بـــرای مـــا ناخواســـته پیـــش آمـــد، از 
ـــهم مان  ـــت، س ـــع اینترن ـــا قط ـــه ت ـــگ گرفت فیلترین
ـــر،  ـــی دیگ ـــه عبارت ـــد. ب ـــر« ش ـــاد »دو براب در اقتص
ـــادل  ـــدازه  مع ـــه ان ـــا ب ـــش م ـــادی بخ ـــهم اقتص س
هـــر چـــه ایـــن اقتصـــاد در طـــول تاریـــخ ســـهم 

کســـب کـــرده بـــود، رشـــد کـــرد. 
آذری  »محمدجـــواد  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
جهرمـــی« دراینســـتاگرام خـــود نوشـــت: هـــر 
ـــه  اقتصـــادی دارد.  ـــک وظیف ـــه ای ی ـــر و وزارتخان وزی
ــناد  ــق اسـ ــه مطابـ ــت کـ ــن اسـ ــش ایـ مهم ترینـ
ـــد  ـــا، بتوان ـــایر حوزه ه ـــا س ـــت ب ـــتی در رقاب باالدس
ســـهم اقتصـــادی بخـــش تحـــت مدیریتـــش را از 

اقتصـــاد کشـــور بیشـــتر کنـــد.
ـــم  ـــه گفت ـــنیدید ک ـــاد ش ـــن زی ـــزود: از م وی اف
ـــن  ـــال جایگزی ـــاد دیجیت ـــک، اقتص ـــده  نزدی در آین

اقتصـــاد نفتـــی در کشـــور می شـــود.
ـــور  ـــاله را سانس ـــن مس ـــیما ای ـــی در صداوس برخ
می کننـــد و دوســـت ندارنـــد دیـــده شـــود، امـــا 
ــاد ایـــن یـــک واقعیـــت  هـــر چنـــد بدشـــان بیـ

اســـت.
وزیـــر ارتباطـــات اشـــاره کـــرد: ایـــن یکـــی از 
آن چیزهایـــی اســـت کـــه مـــن می بینـــم و بـــر 
ــت و  ــن اسـ ــده روشـ ــم آینـ ــاس آن می گویـ اسـ
ــول  ــران را متحـ ــاد ایـ ــات، اقتصـ ــاوری اطالعـ فنـ

. می کنـــد

اقتصاد

تغییر محدودیت ها برای سفرهای 
دریایی خارجی

دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان  مدیرعامــل 
اعــالم کــرد: بــه نظــر می رســد محدودیت هــا و 
ــرای ســفرهای  ــف ب سیاســت های کشــورهای مختل
خارجــی دریایــی و پذیــرش مســافران و گردشــگران 

ــت.  ــر اس ــال تغیی در ح
ــرد:  ــار ک ــتاد اظه ــد راس ــزارش ایســنا، محم ــه گ ب
عمــده ترددهــا و ســفرهای دریایــی بیــن بنــادر و جزایر 
ــی  ــت. برخ ــم اس ــاس و قش ــدر عب ــد بن ــی مانن داخل
مســیرهای محــدود خارجــی نیز در ســال های گذشــته 
بــرای ســفرهای دریایــی فعــال بــود امــا در ایــام کرونــا 
ــفرهای  ــف و س ــی متوق ــگری خارج ــفرهای گردش س

داخلــی هــم بــه بومیــان محلــی محــدود شــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر ســفرهای دریایــی بــه 
تدریــج در حــال از ســرگیری و رونــق گرفتــن اســت 
و مســیرهای محــدود خارجــی شــامل بنــدر شــهید 
ــه  ــهر ب ــارات و خرمش ــه ام ــه ب ــدر لنگ ــر و بن باهن
کویــت نیــز کــه پیــش از ایــن ناشــی از شــیوع ایــن 
بیمــاری متوقــف شــده بــود، در حــال تغییــر اســت 
ــا  ــورها ب ــی کش ــد برخ ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرا ک چ
ــد،  ــه تمهیــدات خــاص مجــدادا قصــد دارن توجــه ب

ســفرهای دریایــی خــود را برقــرار کننــد.
ــا بیــان  مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی ب
اینکــه در حــال تغییــر سیاســت ها در منطقه هســتیم، 
ادامــه داد: امیدواریــم هــر چــه ســریعتر و در آینــده ای 
ــا  ــه ب ــی البت ــی خارج ــفرهای دریای ــدان دور س نچن
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســر گرفتــه شــود.

ــا  ــره ای ب ــه مذاک ــن زمین ــت: در ای ــتاد گف راس
ــا  ــه آن ه ــرا ک ــته ایم چ ــف نداش ــورهای مختل کش
بایــد بــا اعــالم پروتکل هــای بهداشــتی خــاص 
مســافران، ســفرهای دریایــی خارجــی را برقــرار 
ــد  ــاده باش ــا آم ــای آن ه ــر گاه پروتکل ه ــد و ه کنن
مــا نیــز آمادگــی کامــل بــرای آغــاز ســفرهای 

ــم. ــی را داری ــی دریای خارج

شماره: 99/2/27
شماره؛ 99/25/13

ــم و  ــت وضمائ ــاغ دادخواس ــی اب آگه
ــکان ــول الم ــه مجه ــیدگی ب ــه رس جلس

خوانده: محمدابراهیم اکبرپور
ــوق الذکــر  ــه مجهــول المــکان ف بدینوســیله ب
ــماعیلی  ــی اس ــان محمدعل ــردد خواه ــالغ میگ اب
ــه  ــاس زاده دادخواســتی مطالب ــت ســینا عب باوکال
ــه  ــورا مطــرح ک ــن ش ــت شــما در ای وجــه بطرفی
حســب ارجــاع وپــس از ثبــت بکالســه 99/2۵/13 
جهت رســیدگی روز شــنبه 99/3/31 ســاعت 9/30 
صبــح تعییــن وقــت گردیــده لیکــن بدلیــل عــدم 
ــق  ــالغ وف ــب اب ــما مرات ــانی ش ــه نش دسترســی ب
ــی وحســب  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان م
تقاضــای خواهــان یکبــار در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار صــادر تــا پــس از اطــالع قبــل 
ــالم نشــانی خــود و  ــول دادرســی جهــت اع از حل
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم حاضر 
شــویددر غیــر اینصــورت شــورا غیابــا رســیدگی و 
ــا  ــم شایســته را اتخــاد خواهــد نمــود ضمن تصمی
ــه انتشــار آگهــی باشــد  چنانچــه منبعــد نیــازی ب
ــت و مــدت آن ده روز مــی باشــد. ــک نوب فقــط ی

شعبه 13حل اختالف بابل
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ایرادات شورای نگهبان در طرح 

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، مجلس و شوراها رفع شد

ــرادات  ــالمی ای ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
شــورای نگهبــان در طــرح اصــالح قانــون انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســالمی و 

ــد.  ــب کردن ــع و تصوی ــوراها را رف ش
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی در جلســه علنــی ایــرادات شــورای نگهبــان 
ریاســت  انتخابــات  قانــون  اصــالح  طــرح  بــه 
ــوراها را  ــالمی و ش ــورای اس ــس ش ــوری، مجل جمه

ــد. ــع کردن ــی و رف بررس
ــراز  ــس شــورای اســالمی در ف ــه مجل ــق مصوب طب
ــس  ــاده 1 مصــوب مجل ــی موضــوع م ــاده الحاق اول م
شــورای اســالمی بعــد از عبــارت »گزارشــاتی که موجب 
ــت  ــا رعای ــارت »ب ــده اســت« عب ــت وی ش رد صالحی
قانــون لــزوم رســیدگی دقیــق به شــکایت داوطلبــان رد 
صالحیــت شــده در انتخابــات مختلــف مصــوب مجمع 

ــزوده می شــود. تشــخیص مصلحــت نظــام اف
بــا ایــن اصالحیــه، هــرگاه براســاس پاســخ دریافتی 
از مراجــع اســتعالمی توســط هیــات هــای اجرایــی و 
نظــارت، صالحیــت داوطلبــان رد شــده باشــد، هیــات 
هــای مزبــور موظفنــد در صــورت درخواســت داوطلب 
ــاتی  ــتنادات و گزارش ــراض، اس ــی اعت ــد قانون در موع
کــه موجــب رد صالحیــت وی شــده اســت بــا رعایــت 
قانــون لــزوم رســیدگی دقیــق بــه شــکایات داوطلبین 
رد صالحیــت شــده در انتخابــات مختلــف مصــوب 22 
آبــان 1378 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام را بــه 
وی تســلیم و اقــدام بــه اخــذ توضیحــات و دفاعیــات 
ــه توضیحــات و  ــت ب ــا عنای ــد و ســپس ب از وی نماین
دفاعیــات ارائــه شــده، نتایــج بررســی هــای خــود را به 

وی اعــالم نماینــد.
نظــر  تامیــن  جهــت  نماینــدگان  همچنیــن 
شــورای نگهبــان یــک تبصــره را بــه عنــوان تبصــره 
ــه  ــک مصوب ــاده ی ــوع م ــی موض ــاده الحاق ــه م ۶ ب

ــد. ــه کردن اضاف
تبصـره ۶ – احکام موضوع این مـاده نافی ترتیبات 

مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی باشـد.

جهت تأمین نظر شورای نگهبان:
کلیات طرح فهرست قوانین و احکام 
نامعتبر حوزه شوراها و شهرداری ها 

تصویب شد
نماینـدگان پـس از انجـام بررسـی هـای الزم بـا 
کلیـات و مـاده واحده طرح فهرسـت قوانیـن و احکام 
نامعتبـر حـوزه شـوراها و شـهرداری ها بـرای تأمین 

نظـر شـورای نگهبـان موافقـت کردند. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، نماینــدگان در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســالمی در جریــان بررســی 
طــرح فهرســت قوانیــن و احــکام نامعتبــر در حــوزه 
ــورای  ــوی ش ــه از س ــا  ک ــهرداری ه ــوراها و ش ش
ــاده  ــات و م ــا کلی ــت، ب ــده اس ــاده ش ــان اع نگهب

ــد. ــن طــرح موافقــت کردن واحــده ای
در مــاده واحــده ایــن طــرح آمــده اســت: احــکام 
ــور  ــا، مذک ــهرداری ه ــوراها و ش ــوزه ش ــی ح قانون
درپیوســت ایــن قانــون اعــم از اینکــه منســوخ 
ضمنــی یــا منتفــی شــده و یــا مــدت آن هــا 

ــتند. ــار هس ــی اعتب ــد، ب ــده باش ــی ش منقض

استاندار تهران : 
وضعیت قابل قبول استان

 کسی را به کرونا خوشبین نکند

اســتاندار تهــران گفــت: وضعیــت قابــل قبــول و مدیریــت شــده ایــن 
اســتان در زمینــه شــیوع کرونــا نبایــد مــردم را نســبت بــه ابتــال نشــدن 

بــه ایــن ویــروس خوشــبین کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، انوشــیروان محســنی بندپــی افــزود: هنــوز 
معتقدیــم کــه بایــد از رفتــار عــادی پرهیــز کنیــم، چــون ایــن ویــروس 
ابعــاد ناشــناخته ای دارد و بــه تازگــی مــوج جدیــدی از ابتــال را در برخــی 

ــم. اســتان هــا شــاهد بودی
ــون  ــران کان ــتان ته ــه اس ــم ک ــی گویی ــوز م ــر هن ــد: اگ وی یادآورش
آلودگــی هســت اگرچــه در همــه نقــاط کشــور احتمــال آلودگــی هســت 
ــاالی  ــم ب ــه دارد و تراک ــی ک ــی های ــبب ویژگ ــه س ــتان ب ــن اس ــا ای ام

ــد. ــی کن ــه م ــی را تجرب ــرایط متفاوت ــت ش جمعی
ــه طــور میانگیــن ۵0 نفــر در هــر  محســنی بندپــی اظهارداشــت: اگــر ب
کیلومتــر مربــع زندگــی مــی کننــد در تهــران ایــن عــدد به یــک هزار نفــر در 
هــر یــک کیلومتــر مربــع مــی رســد و در شهرســتان بهارســتان 10 هــزار نفر.

ــه ۶00 هــزار  ــن شــرایط روزان ــر اســاس ای اســتاندار تهــران گفــت: ب
نفــر از متــرو اســتفاده مــی کننــد، بنابرایــن هــر نــوع غفلتــی موجــب مــی 
شــود دســتاوردهایی کــه در نتیجــه لطــف خــدا و اجــرای فاصلــه گــذاری 

اجتماعــی و تــالش کادر درمانــی کســب کــرده ایــم، بــی ثمــر شــود.
وی خاطـر نشـان کـرد: موفقیت های خوبـی داشـتیم و میانگین بهبود 
یافتـگان در اسـتان تهـران 88.8 درصد بـوده و میانگین سـنی فوتی های 

این اسـتان هشـت سـال فاصله سـنی از متوسـط کشوری داشـته است.
محســنی بندپــی ادامــه داد: ایــن نشــان مــی دهــد کــه کادر درمانــی 
آمــاده بــه امکانــات خوبــی آمــاده خدمــت هســتند امــا همچنــان نگرانــی 

هــا پابرجاســت.
اســتاندار تهــران تاکیــد کــرد: ویــروس کرونــا هنــوز از بین نرفتــه و محو 
نشــده و فقــط مدیریــت شــده اســت از همیــن رو بایــد همچنــان مراقبــت 
ــم شــده  ــن شــرایط فراه ــون ای ــن وجــود اکن ــا ای ــای الزم را داشــت ب ه
اســت کــه بتــوان گفــت نســبت بــه 10 روز قبــل وضعیــت خوبــی داریــم.

ــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم همچنــان خانــه خــود را امــن تریــن  وی ب
ــرای تــردد ایجــاد نکــرده ایــم  جــا بداننــد، تصریــح کــرد: محدودیتــی ب
ــی را داشــته  ــت کاف ــم دق ــا ه ــی راه ه ــه ایمن ــه توصی ــد نســبت ب و بای
باشــیم و هــم مــردم اولویــت نخســت خــود در خانــه مانــدن قــرار دهنــد 
ــه آلودگــی  ــد ک ــه اســتانی ســفر کنن ــد، ب ــر ســفر مــی کنن ــی اگ و حت

ــر و شــهرهای ســفید بیشــتری دارد کمت
ــه کــرد: مــردم مــی تواننــد صبــر کننــد و در  ــی اضاف محســنی بندپ
باقــی ایــام ســال بــه ســفر برونــد امــا آن دســته از افــرادی کــه بــه ســفر 
مــی رونــد نیــز بایــد بــه حتــم نــکات ایمنــی و بهداشــتی را رعایــت کننــد 

تــا آلودگــی بــار دیگــر منتقــل و جابجــا نشــود.
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در کالنشــهر تهــران و در پــی تصمیــم 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اجــرای طــرح هــای ترافیکــی اعــم از محدودیــت 
تــردد در محــدوده طــرح ترافیکــی و طــرح کنتــرل آلودگــی هــوا از 23 

فروردیــن لغــو شــد و تصمیــم همچنــان پابرجاســت.

مرگ ۱2۷ نفر بر اثر سوختگی در آذربایجان شرقی

ــر  ــرد: 127 نف ــالم ک ــرقی اع ــی آذربایجان ش ــکی قانون ــرکل پزش مدی
در اثــر صدمــات ناشــی از ســوختگی در ســال گذشــته در اســتان جــان 

ــد.  خــود را از دســت دادن
بــه گــزارش ایرنــا، علــی صفایــی فــرد در یــک گفــت و گــوی خبــری 
ــی هــای ســوختگی آذربایجــان شــرقی در ســال  ــزود: از مجمــوع فوت اف
گذشــته ۵4 نفــر زن و 73 نفــر مــرد بودنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

بــه ترتیــب 38 و 1۶ درصــد افزایــش داشــته اســت.
وی اظهــار کــرد: آمــار تلفــات ناشــی از ســوختگی پارســال در اســتان 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن کــه 102 نفــر جــان باختــه 

بودنــد، حــدود 2۵ درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد. 
ــر  ــته 8 نف ــال گذش ــفند س ــا در اس ــرد: تنه ــه ک ــرد اضاف ــی ف صفای
ــد و در  ــا زن بودن ــر از آنه ــه نف ــه س ــد ک ــوت کردن ــوختگی ف ــر س در اث
مقایســه بامــدت مشــابه ســال گذشــته ســه نفــر کاهــش داشــته اســت.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان شرقی؛
تجهیز 5۶2 روستای آذربایجان شرقی

 به اینترنت پرسرعت

مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات آذربایجان شـرقی گفـت: سـال 
گذشـته دسترسـی ۵۶2 روستای اسـتان به اینترنت پرسـرعت روستایی برقرار 
و پوشـش همراه در 34 روسـتای اسـتان از محل اعتبارات USO ایجاد شـد.

بـه گـزارش مهـر، محمـد فـرزاد ضمـن ارائـه گزارشـی از عملکـرد این 
اداره کل و سـایر ادارات زیرمجموعه وزارت ارتباطات در اسـتان، به اقدامات 
انجـام شـده در ایـام شـیوع بیمـاری کرونـا اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: 
پزشـکی طـرح  علـوم  دانشـگاه  بـا همـکاری  اسـتان  ارتباطـات  اداره کل 

وفـاداری بیمـاران بهبـود یافتـه بـه قرنطینـه را در دسـت اجـرا دارد.
وی بـا بیـان آمـار میـزان اسـتفاده از پهنـای بانـد در اسـتان، افـزود: با 
توجـه بـه تحلیل هـای انجام گرفته از سـوی شـرکت ارتباطات زیرسـاخت 
آذربایجان شـرقی، در تعطیـالت نـوروزی امسـال بـا توجـه بـه اینکـه اکثر 
خانواده هـا در خانه هـا مانـده و از سـفر خـودداری کردنـد، پهنـای بانـد 

مصرفـی در اسـتان بـه باالتریـن حـد خود در دو سـال گذشـته رسـید.
ــایت های  ــوژی س ــای تکنول ــروژه ارتق ــرای پ ــه اج ــاره ب ــا اش ــرزاد ب ف
تلفــن همــراه در اســتان، گفــت: در همیــن راســتا در ســال 98، تکنولوژی 
ســایت های مخابراتــی در 1۵ روســتای اســتان بــه نســل 3 ارتقــا یافــت.

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات آذربایجان شـرقی اعـالم کـرد: 
در سـال گذشـته دسترسـی ۵۶2 روسـتای اسـتان بـه اینترنت پرسـرعت 
روسـتایی برقرار و پوشـش همراه در 34 روسـتای اسـتان از محل اعتبارات 
USO ) طـرح توسـعه خدمـات عمومی و اجباری روسـتایی ( ایجاد شـد.

شهر و شورا

ــای  ــالک  خودروه ــل پ ــکان تبدی ــاره ام درب
ــد.  ــی بیشــتر بدانی ــالک مل ــه پ قدیمــی ب

ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــداران  ــای قدیمــی و کلکســیونی طرف خودرو ه
ــد، طرفدارانــی کــه بابــت داشــتن  زیــادی دارن
ــان  ــا توم ــد میلیون ه ــا حاضرن ــن خودرو ه ای
هزینــه پرداخــت کننــد تــا بــه هدفشــان 

ــند. برس
زیبایــی و طراحــی خــاص منحصــر بــه فــرد 
ــه  ــده ک ــث ش ــه، باع ــائل نقلی ــوع وس ــن ن ای
افــراد زیــادی را جــذب خــود کننــد و همیــن 
امــر موجــب افزایــش قیمــت آن هــا نیــز شــده 
ــه خاطــر  ــا ب ــی کــه تنه ــش قیمت اســت؛ افزای
کلکســیونی بــودن و خــاص بودنشــان پرداخــت 

می شــود.
فرســوده یــا نــو بــودن خودرو هــا از اهمیــت 
ــز  ــه تمی ــته ب ــت و بس ــوردار اس ــزایی برخ بس
ــد.  ــی یاب ــش م ــز افزای بودنشــان قیمتشــان نی
همچنیــن ســالم و پوســیده نبــودن خودرو هــا 
بــه صاحــب سابقشــان بســتگی دارد کــه 
چگونــه بــا ایــن وســائل نقلیــه برخــورد کــرده 

باشــند.
ــه  ــتند ک ــی هس ــا خودرو های ــن آن ه بهتری
ــتفاده  ــا اس ــالی از آن ه ــد س ــان چن صاحبانش
ــاک میخــورن؛  ــا خ ــه ای تنه ــه گون ــرده و ب نک
ــی کــه بیــش از 17 ســال  ــن خودرو های ــا ای ام

ــاص  ــکالت خ ــده، مش ــتفاده نش ــا اس از آن ه
ــد. ــم دارن خــود را ه

عمــده مشــکل آن هــا نداشــتن پــالک ملــی 
اســت؛ چراکــه بســیاری از مالــکان وســائل 
ــی کــه در ابتــدای دهــه 80 طــرح  نقلیــه زمان
ــی  ــالک مل ــا پ ــی ب ــای قدیم ــض پالک ه تعوی
کلیــد خــورد اقــدام بــه تعویــض پــالک جدیــد 
ــه  ــائل نقلی ــه وس ــه هم ــی ک ــد، در حال نکردن
ــده  ــود ش ــای خ ــض پالک ه ــه تعوی ــزم ب مل

ــد. بودن
از  بســیاری  هــم  حاضــر  حــال  در 
طرفــداران و مالــکان ایــن گونــه وســائل نقلیــه 
ــالک قدیمــی  ــی نیســت و پ پالک هایشــان مل

ــد. دارن
ــداران  ــکان و خری ــته از مال ــن دس ــال ای ح
ــاره  ــی، درب ــه کلکســیونی و قدیم ــائل نقلی وس
ــرای خودرو هــا  ــی ب امــکان دریافــت پــالک مل
ــواالت  ــخ س ــرای پاس ــه ب ــد ک ــواالتی دارن س
بــه ســراغ رئیــس مرکــز شــماره گــذاری 
ــا  ــم آی ــا ببینی ــم ت ــا رفتی ــور ناج ــس راه پلی
ــم مــی تواننــد پــالک  خودرو هــای پــالک قدی

ــد؟ ــت کنن ــی دریاف مل
ــس مرکــز  ــدی رئی ــرهنگ علــی محم س
ــار  ــا اظه ــور ناج ــس راه ــذاری پلی ــماره گ ش
ــه شــماره 93308/ت  ــه اســتناد مصوب ــرد: ب ک
شــماره  و   87/۶/7 تاریــخ  ک   40۵87

12۶۶۵3/ت 49208 ه تاریــخ 92/7/14 هیئــت 
وزیــران منــدرج در روزنامــه رســمی بــه ترتیــب 
تاریــخ 87/۶/11 و شــماره  شــماره 18498 
فرســودگی  ســن   92/7/18 تاریــخ   19984

ــد. ــالح ش ــه اص ــائل نقلی وس
پلیــس  گــذاری  مرکــز شــماره  رئیــس 
راهــور ناجــا افــزود: بــه اســتاد مصوبــه شــماره 
ــت  ــخ 97/7/18 هیئ 9۵200/ت ۵۵074 ه تاری
وزیــران، وســائل نقلیــه کشــاورزی ماننــد 
تراکتــور و کمبایــن مشــمول ســن فرســودگی 

نمی شــوند.
ــای  ــودگی خودرو ه ــن فرس ــرد: س ــان ک او بی
ــال،  ــی 1۵ س ــواری دولت ــال، س ــواری 20 س س
تاکســی 10 ســال، مینــی بــوس 1۵ ســال، 
اتوبــوس شــهری 10 ســال، اتوبــوس برون شــهری 
1۵ ســال، کامیــون کشــنده 2۵ ســال، وانــت 1۵ 

ــور ســیکلت 10 ســال اســت. ســال و موت
کــرد:  بیــان  محمــدی  ســرهنگ 
پالک هــای  انــواع  دارای  کــه  خودرو هایــی 
قدیمــی بــوده و در ســن فرســودگی هــم قــرار 
ــه خدمــات شــماره گــذاری  ــد، امــکان ارائ دارن
ــالک  ــه پ ــا ب ــالک آن ه ــل پ ــه تبدی ــوط ب مرب

ــدارد. ــود ن ــی وج مل
رئیــس مرکــز شــماره گــذاری پلیــس راهــور 
ــد  ــا بای ــل خودرو ه ــن قبی ــه داد: ای ــا ادام ناج

مســیر اســقاط یــا اوراق را طــی کننــد.

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: طــرح تعویــض یــک میلیــون 
ــر  ــاال از اواخ ــازده ب ــا ب ــای ب ــا کولره ــوده ب ــر گازی فرس کول

ــود.  ــی می ش ــال اجرای امس
ــزود:  ــهدی« اف ــی مش ــی رجب ــا، »مصطف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــال از  ــرگازی پارس ــون کول ــک میلی ــض ی ــرح تعوی ــه ط مصوب
ســوی شــورای اقتصــاد مصــوب و بــرای اجــرا ابــالغ شــده اســت.

وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس از همــان روزهــای نخســت اقدام ها 
بــرای اجــرا شــدن مصوبه آغازو مطالعات نخســتین شــروع شــد.

ــر ایــن اســاس پیــش بینــی مــی  رجبــی مشــهدی گفــت: ب
شــود نیمــه دوم امســال پیمانــکاران اجــرا کننــده طــرح انتخــاب 

شــده و مقدمــات اجــرای کار فراهــم شــود.
ــازندگان  ــاب س ــه داد: کار انتخ ــرق ادام ــت ب ــخنگوی صنع س
داخلــی کولرهــای گازی پربــازده و کــم مصــرف بــر اســاس 

اســتانداردهای مدنظــر هــم از نیمــه دوم امســال آغــاز خواهــد شــد.
ــرح  ــوز ط ــدور مج ــوص ص ــاد در خص ــورای اقتص ــه ش مصوب
ــای  ــا کولره ــوده ب ــر گازی فرس ــون کول ــک میلی ــی ی جایگزین
ــرق  ــه ب ــه دارای تعرف ــتانهایی ک ــاال در شهرس ــان ب گازی راندم
ــازمان  ــس س ــوی ریی ــتند، از س ــک هس ــیر ی ــق گرمس مناط

ــد. ــالغ ش ــال  اب ــاه پارس ــوردی م ــه کش ــه و بودج برنام
رجبــی مشــهدی افــزود: بــر ایــن اســاس  فراخــوان شناســایی 
مهندســان مشــاور دارای گواهــی صالحیــت مرتبــط از ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور بــه منظــور انتخــاب مهنــدس مشــاور و 
ــه انتخــاب ســرمایه گــذار هــم  ــوط ب تهیــه اســناد مناقصــه مرب

منتشــر خواهــد شــد.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفت:هماهنگــی بــا وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــرای  برگــزاری جلســات داخلـــی بــا 

تولیدکنندگـــان کولــر گـــازی و انجمنهــای »صنعــت تأسیســات 
«و »تولیدکنندگـــان سیســتمهای تهویــه مطبــوع ایــران« بعــد از 

ــد. ــزار خواهدش ــکار برگ ــاب پیمان انتخ
وی از برگـــزاری جلسـه مشتـــرک توانیر و وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت بــا تولیدکنندگـــان کولــر گازی و همچنیــن انجمنهــای 
»صنعت تأسیسات«و » تولیدکنندگـــانسیستمهای تهویـــه مطبوع 
ــران «خبــر داد و گفــت:  مقـــرر شــد انجمــن تولیدکنندگـــان  ای
سیســتمهای تهویـــه مطبوع برنامه زمانبنـــدی تحویل کولـــر پس 

از عقــد قــرارداد را بــه شــرکت توانیـــر اعــالم کنــد.
ــاب  ــت انتخ ــف اس ــر موظ ــه داد:توانی ــهدی ادام ــی مش رجب
ــد. ــام ده ــه انج ــق مناقص ــون از طری ــاس قان ــکار را براس پیمان

ــرکت  ــرای ش ــد ب ــی می توانن ــدگان داخل وی افزود:تولیدکنن
ــدام کننــد. ــز اق ــب کنسرســیوم نی در مناقصــه در قال

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

آغاز تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده از اواخر امسال

تبدیل پالک های قدیمی به پالک ملی برای خودروهای کلکسیونی 

و چهارمیــن جلســه  و ســی  در یکصــد 
اجتماعــی شــورای  و  کمیســیون فرهنگــی 
ســاماندهی  طــرح  تهــران  شــهر  اســالمی 
پرتــو  کــودکان کار و دســتورالعمل مراکــز 

بررســی شــد
و  ســی  و  یکصــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
و  فرهنگــی  کمیســیون  جلســه  چهارمیــن 
ــرح  ــی ط ــوع معرف ــا موض ــروز ب ــی ام اجتماع
ســاماندهی کــودکان کار و دســتورالعمل مراکــز 
پرتــو، بــا حضــور محمــد جــواد حــق شــناس، 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  کمیســیون  رییــس 
شــورا، و الهــام فخــاری، حســن خلیــل آبــادی 
ــیون  ــن کمیس ــای ای ــری از اعض ــت نظ و حج
ــا، رئیــس ســازمان  و دکتــر وحیــد قبــادی دان
بهزیســتی کشــور، امیــن شــاهرخی، مدیــر کل 
بهزیســتی اســتان تهــران و ســعید آرام، مدیــر 
بهزیســتی شــهر تهــران در تــاالر شــیبانی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــهر ته ــورای ش ش
در ایــن جلســه دکتــر قبــادی دانــا، رئیــس 
محتــرم ســازمان بهزیســتی کشــور ضمــن 
در  بهزیســتی  ســازمان  اقدامــات  تشــریح 
خصــوص کــودکان کار، بــه بحــث آییــن نامــه 
ــه پرداخــت.  ــن زمین ــی در ای ــت اجتماع حمای
ــودکان  ــی ک ــترین فراوان ــه بیش ــاره ب ــا اش او ب
ــزود: در  ــران، اف ــهر ته ــده در ش ــایی ش شناس
طــرح ســاماندهی ســال 98 حــدود 80 درصــد 

ــدند. ــایی ش ــی شناس ــودکان خیابان ک
وی در ادامــه بزرگتریــن معضــل بــر ســر راه 
ــدارک  ــتن م ــدم داش ــرح را ع ــن ط ــرای ای اج
هویتــی کــودکان کار، عــدم همــکاری اداره 
اتبــاع در ایــن زمینــه و همچنیــن کمبــود 
ــت، و  ــازی دانس ــور توانمندس ــه منظ ــع ب مناب
همچنیــن عــدم وجــود برنامــه جامــع، جهــت 
آگاه ســازی و اطــالع رســانی برشــمرد. وی 
ــایر  ــتر س ــه بیش ــر چ ــکاری ه ــتار هم خواس
ــد. ــه ش ــن زمین ــط در ای ــای مرتب ــتگاه ه دس

مدیــرکل  شــاهرخی،  امیــن  ادامــه  در 
ــد  ــریح فرآین ــران در تش ــتان ته ــتی اس بهزیس
جمــع آوری کــودکان کار، نــگاه ســازمان را در 
ــودک،  ــرد دوســتدار ک ــا رویک ــد، ب طــرح جدی

ــت. ــی دانس ــور و حمایت ــواده مح خان
حجــت نظــری، عضــو کمیســون فرهنگــی 
و اجتماعــی شــورا نیــز ضمــن اشــاره بــه 
پیگیــری و هماهنگــی مدیریــت شــهری و 
ســازمان بهزیســتی بــر حضــور بیشــتر ســازمان 
هــای مــردم نهــاد در ایــن زمینــه، بــه چالــش 
هــای ایــن نهادهــای مردمــی و اجتماعــی 
ــه  ــا ب ــگاه ه ــاً ن ــزود: بعض ــرد، و اف ــاره ک اش
ایــن نهادهــا اجتماعــی نیســت. وی همچنیــن 
ــن  ــه در ای ــی ک ــات خوب ــی از اتفاق ــت، یک گف
ــه  ــن اســت ک ــت، ای ــورده اس ــم خ ــا رق نهاده
کــودکان در محیــط زندگــی خودشــان توانمنــد 
شــرایط  همچنیــن  او  می شــوند.  ســازی 
بــد اقتصــادی را باعــث تغییــر اولویت هــای 
ــتار  ــت و خواس ــط دانس ــای زی رب ــتگاه ه دس
ــر بخــش  ــا یکدیگ ــل ب ــه در تعام ــن شــد ک ای

ــود. ــر ش ــال ت ــی را فع مردم
الهــام فخــاری  ایــن جلســه،  ادامــه  در 
ــی  ــا و رویدادهای ــا رفتاره ــت ب ــن مخالف ضم

ــود  ــه وج ــه ب ــن زمین ــال 9۶ در ای ــه در س ک
ــت شــورای پنجــم  ــه مخالف ــا اشــاره ب ــد، ب آم
بــا برخــورد ضربتــی در موضــوع کــودکان کار، 
رویکــرد مدیریــت شــهری و ســازمان بهزیســتی 

ــت. ــترک دانس ــه را مش ــن زمین در ای
ــای بهزیســتی  ــالش ه ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
در جمــع آوری کــودکان کار، الحــاق مدیریــت 
ــودکان کار را  ــع آوری ک ــس از جم ــهری پ ش
ــالح  ــد اص ــه بای ــت ک ــت دانس ــه ای نادرس روی

شــود.
رئیــس کمیتــه اجتماعــی در همیــن حــال 
ــع  ــت در جم ــراز هوی ــه بحــث اح ــاره ب ــا اش ب
ــه،  ــن زمین ــح در ای ــاری صحی ــع آم آوری جام
گــروه  و  زمانبنــدی  مــورد  در  ســوال  بــا 
ســنی کــودکان هــدف در ایــن طــرح، بــه 
ــت  ــو، و حمای ــز پرت ــا مراک ــاط آن ب ــزوم ارتب ل
مدیریــت شــهری بــه صــورت کامــل از آن 

ــر داد. خب
دیگــر  عضــو  آبــادی،  خلیــل  حســن 
کمیســیون فرهنگــی در ایــن جلســه بــا اشــاره 
ــه آســیب هــای اجتماعــی کــه کــودکان کار  ب
جزئــی از آن هســتند را یکــی از بحــران هــای 

ــت. ــور دانس ــی کش اساس

او در ادامــه افــزود: نــگاه علمــی نســبت بــه 
آن وجــود نــدارد، در حالیکــه نیــاز بــه برنامــه 

ریــزی و نظــارت فــراوان دارد.
وی در ادامــه بــه بهــا دادن و پرداختــن بــه 
ــص در  ــد و متخص ــه من ــای دغدغ ــان ه انس
ــردم  ــن مشــارکت دادن م بهزیســتی و همچنی
ــودکان  ــئله ک ــل مس ــرای ح ــه ب ــن زمین در ای
ــت. و  ــا دانس ــن راه حل ه ــی تری کار را از اصل
ــام  ــا تم ــهری ب ــت ش ــای مدیری ــت ه از حمای

ــر داد. ــوان خب ت
پایــان جلســه، محمــد جــواد حــق  در 
شــناس بــا اشــاره بــه زبــان مشــترک مدیریــت 
ــرح  ــت: ط ــتی گف ــازمان بهزیس ــهری و س ش
ــد در حــوزه کارشناســی  ــدا بای ــورد نظــر ابت م
ــرد  ــرار گی ــورد بررســی ق ــه اجتماعــی م کمیت
ــن  ــا بتوانیــم در ای ــه زمــان دارد، ت ــاز ب کــه نی
خصــوص بــه ایــن جمــع بنــدی برســیم. 
در جلســه آینــده از اداره اتبــاع هــم بایــد 
ــودکان کار  ــت ک ــا بحــث هوی ــوت شــود، ت دع
ــار.  ــرد. و انتظ ــرار گی ــورد بررســی بیشــتر ق م
شــهروندان ایــن اســت کــه بــا ایــن معضــل رو 

ــوند. ــه رو نش ب
ــده از  ــه آین ــزود: در جلس ــن وی اف همچنی
اداره اتبــاع هــم بایــد دعــوت شــود. و فــارغ از 
ــد نظــرات نهادهــای  تابعیــت کــودکان کار، بای
ذی ربــط شــنیده شــود. همچنیــن ایــن نهادهــا 
ــگ  ــد هماهن ــاد بای ــردم نه ــازمان های م ــا س ب
ــر عهــده آقــای حجــت  شــوند، کــه ایــن کار ب

نظــری اســت.
ــور  ــوص حض ــت: در خص ــه گف وی در ادام
پلیــس در ایــن زمینــه بــه ضــرورت نرســیده ام، 
ــداری  ــاال دســت در ایــن مــورد فرمان و نهــاد ب
اســت. حــق شــناس یــک هفتــه را بــرای 
ــه  ــیون و کمیت ــرح در کمیس ــن ط ــی ای بررس
هــا کافــی دانســت، و گفــت، در جلســه آینــده 

ــن طــرح جمــع بنــدی خواهــد شــد. ای

توسط اعضای شورای شهر تهران؛

طرح ساماندهی کودکان کار و دستورالعمل مراکز پرتو بررسی شد

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه 
ثبت ملك آذرشهر 

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات موض هي
ــى اراضــى و ســاختمان هــاى  وضعيــت ثبت

ــد ســند رســمى  فاق
ــاده  ــون و م ــاده ٣ قان ــوع م ــى موض آگه
١٣ آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــى و اراضــى و ســاختمان هــاى 

ــمى  ــند رس ــد س فاق
برابر راى شــماره ١٣٩٩٦٠٣٠٤٠٢٣٠٠٠١٤٥ 
ــوع  ــات اول موض ــه ١٣٩٩/٠٢/١٠ هي مورخ
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى 
اراضــى و ســاختمان هــاى فاقــد ســند 
رســمى مســتقر در واحــد ثبتــى ملــك 
بالمعــارض  مالكانــه  تصرفــات  آذرشــهر 
ــايان  ــار ش ــل جب ــاى ابوالفض ــى آق متقاض
خانــگاه فرزنــد ابراهيــم بشــماره شناســنامه 
ــك  ــدانگ ي ــهر در شش ــادره از آذرش ٣٣ ص
انبــارى بــه مســاحت ٢٠٠ متــر  بــاب 
ــالك  ــده از پ ــزى ش ــروز و مج ــع مف مرب
در  واقــع  اصلــى   ٦٢٨٠ از  فرعــى   ١٥٢
مالــك  از  تبريــز خريــدارى   ١٢ بخــش 
مالــك  متقــاض  آقاى/خانــم  رســمى 
مشــاعى مــى باشــد محــرز گرديــده اســت. 
ــب در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ل
ــى  ــى م ــه ١٥ روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــى ك ــود در صورت ش
متقاضــى  مالكيــت  ســند  صــدور  بــه 
ــد از  ــى توانن ــند م ــته باش ــراض داش اعت
ــدت  ــه م ــى ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش تاري
ــن اداره  ــه اي ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
ــى  ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــم نماينــد. بديهــى اســت در صــورت  تقدي
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاى م انقض
ــت  ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
کالسه: 139٨11٤٤۰٤۰23۰۰۰166

م الف: ٥٤97/٥27 
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ١٣٩٩/٠٢/١٥
تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ١٣٩٩/٠٢/٣٠

جلیل نهادی
 رئیس ثبت اسناد و امالك آذرشهر

ــت  ــط و کار وزارت بهداشـ ــالمت محیـ ــز سـ ــاون مرکـ معـ
گفـــت: گندزدایـــی شـــهرها، آســـفالت خیابـــان، در و دیـــوار 

مـــورد تأییـــد نیســـت. 
ـــاون  ـــادی، مع ـــوان، فره ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــر  ـــاره تاثی ـــت درب ـــط و کار وزارت بهداش ـــالمت محی ـــز س مرک
ضدعفونـــی کـــردن ســـطوح در معابـــر شـــهری اظهـــار کـــرد: ایـــن 
ـــاری از  ـــن بیم ـــال ای ـــت انتق ـــرا طبیع ـــت زی ـــر اس ـــی تاثی کار ب
ـــی  ـــطوح را گندزدای ـــد س ـــن بای ـــت بنابرای ـــطوح اس ـــق س طری
کنیـــم. ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در تمـــام اطالعیه هایـــش 
ـــی  ـــوادی ضدعفون ـــه م ـــا چ ـــطوح ب ـــه س ـــت ک ـــرده اس ـــد ک تأکی

ـــود. ش
ــان، در و  ــفالت خیابـ ــهرها، آسـ ــی شـ ــزود: گندزدایـ او افـ

دیـــوار مـــورد تأییـــد نیســـت و مـــا هـــم در پروتکل هایمـــان 
ــم. ــاره کرده ایـ ــوارد اشـ ــن مـ ــه ایـ بـ

معـــاون مرکـــز ســـالمت محیـــط و کار وزارت بهداشـــت ادامـــه 
ــی  ــیج مکاتباتـ ــپاه و بسـ ــش، سـ ــهرداری ها، ارتـ ــا شـ داد: بـ
داشـــتیم و جلســـات متعـــددی را گذاشـــتیم،  برایـــن اســـاس 
ــان  ــطوح و مبلمـ ــی سـ ــه گندزدایـ ــط بـ ــهر فقـ ــا در شـ آنهـ

شـــهری اکتفـــا خواهنـــد کـــرد.

ضدعفونی کردن آسفالت، اقدامی بی فایده
فرهـــادی گفـــت: در مکان هایـــی ماننـــد ایســـتگاه های 
ــطوح  ــت ، سـ ــی، نیمکـ ــی صندلـ ــرو ضدعفونـ ــوس  و متـ اتوبـ
ـــوار  ـــفالت و در و دی ـــا روی آس ـــت ام ـــا الزم اس ـــی و میله ه داخل

نیـــازی بـــه ضدعفونـــی کـــردن ندارنـــد، زیـــرا پخـــش مـــواد 
شـــیمیایی در فضـــا و استنشـــاق آن، ســـالمت افـــراد را بـــه 

خطـــر مـــی انـــدازد.
ــه  ــر بـ ــردن معابـ ــی کـ ــه ضدعفونـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
ــه  ــیبی کـ ــت: آسـ ــد، گفـ ــیب می زنـ ــت آسـ ــط زیسـ محیـ
بـــر اثـــر ضدعفونـــی کـــردن معابـــر بـــه محیـــط زیســـت 
ـــده  ـــی کنن ـــاده ضدعفون ـــوع م ـــه ن ـــتگی ب ـــود، بس وارد می ش
ـــه  ـــد ب ـــکل باش ـــده ال ـــی کنن ـــواد ضدعفون ـــن م ـــر ای دارد. اگ
ــد  ــر باشـ ــتقات کلـ ــر مشـ ــود، اگـ ــه می شـ ــرعت تجزیـ سـ
ــب  ــا موجـ ــود امـ ــه می شـ ــرعت تجزیـ ــه سـ ــط بـ در محیـ
ــا و  ــک بانک هـ ــتگاه الکترونیـ ــبز، دسـ ــای سـ ــب فضـ تخریـ

... خواهـــد شـــد.

فرهادی:

گندزدایی شهرها مورد تایید وزارت بهداشت نیست
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در شهرستان تبریز 

ــز از  ــتان تبری ــکی شهرس ــس اداره دامپزش  رئی
تعطیلــی و پلمــب شــش واحــد عرضــه فرآورده هــای 

خــام دامــی در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، عظیمــی 
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان تبریــز از تعطیلی 
ــام  ــای خ ــه فرآورده ه ــد عرض ــش واح ــب ش و پلم

دامــی در ایــن شهرســتان خبــر داد.
 عظیمـی افـزود: ایـن واحد هـا بـه علـت اقـدام به 
کشـتار غیـر مجـاز دام و عرضـه فراورده هـای خـام 
دامـی غیـر بهداشـتی و بی توجهـی بـه اخطاریه های 
مکرر اداره دامپزشـکی شهرسـتان تبریز پلمب شـدند.

او گفـت: از ابتـدای سـال جـاری، 10 واحد عرضه 
فراورده هـای خـام دامـی تعطیل شـده و بیـش از دو 
تن مواد گوشـتی غیربهداشـتی معدوم شـده اسـت.

تــا  خواســت  شــهروندان  تمامــی  از  او 
فرآورده هــای خــام دامــی مــورد نیــاز خــود را 
از فروشــگاه ها و مراکــز عرضــه تحــت نظــارت 
دامپزشــکی تهیــه و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه 
ــا شــماره تلفن هــای  ــب را ب ــف بهداشــتی، مرات تخل
1۵12 و 3444002۵ بــه کارشناســان ایــن اداره 

ــد. ــالع دهن اط

ابوترابی:
 فلسفه روز قدس را از طریق فضای 

مجازی توسعه دهیم

یـک عضـو کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلس 
بـا بیـان اینکـه مـا مـی توانیـم ضمـن حفظ فلسـفه 
ارزشـمند روز قـدس پیـام ایـن مهـم را در فضـای 
کـرد:  عنـوان  دهیـم،  توسـعه  رسـانه  و  مجـازی 
همچنیـن مـی توانیـم در ایـن فرصـت علـت مبارزه 
بـا رژیـم صهیونیسـتی را بـرای جوانان تبییـن کنیم. 
بــه گــزارش ایســنا، ابوالفضــل ابوترابــی بــا اشــاره 
بــه اهمیــت زنــده نــگاه داشــتن جایــگاه روز قــدس، 
دربــاره راهکارهــای جایگزیــن برگــزاری راهپیمایــی 
روز قــدس در شــرایط فعلــی اظهــار کرد: در شــرایط 
شــیوع کروناویــروس مــا توانســتیم ضمــن توجــه بــه 
اصــل وجــودی مناســبات ملــی و مذهبــی، پروتــکل 
ــز  ــا را نی ــا کرون ــارزه ب ــر مب ــتی و ام ــای بهداش ه

رعایــت کنیــم.
وی افـزود: بـرای مثال اگرچـه در ایـام عید مردم 
نتوانسـتند ماننـد سـال هـای گذشـته دیـد و بازدید 
داشـته باشـند ولـی از طریـق مکالمه تلفنـی، فضای 
مجـازی و پیامـک حـال یکدیگـر را جویـا شـده و 
فلسـفه عیـد را بجـا آوردنـد؛ اکنـون در مـاه مبـارک 
رمضـان و شـب هـای قدر نیـز برنامه هـای خوبی در 
فضـای مجـازی و صـدا و سـیما تـدارک دیده شـد تا 
مـردم بتوانند در منازلشـان به برگزاری مراسـم های 

عبـادی شـب هـای احیـا بپردازند.
قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
مجلــس در همیــن خصــوص اضافــه کــرد: حــال بــا 
ــن  ــم ضم ــی توانی ــور م ــارب مذک ــن تج ــتن ای داش
ــن  ــام ای ــدرس، پی ــمند روز ق ــفه ارزش ــظ فلس حف
مهــم را در فضــای مجــازی و رســانه توســعه دهیــم 
و علــت برگــزاری هــر ســاله راهپیمایــی روز قــدس 

ــم. ــریح کنی را تش
ــان تاکیــد کــرد: مــی توانیــم در  ابوترابــی در پای
ــا رژیــم صهیونیســتی  ایــن فرصــت علــت مبــارزه ب
ــه روشــنگری و  ــم و ب ــن کنی ــان تبیی ــرای جوان را ب
ــان  ــکار جوان ــه خصــوص اف ــکار عمومــی ب ــر اف تنوی

ــم. ــه بپردازی ــن عرص در ای

فراخوان مشموالن زیردیپلم، دیپلم و 
فارغ التحصیل دانشگاه ها به خدمت 

سربازی در خرداد 
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا تمــام مشــموالن 
ــگاه ها  ــل دانش ــارغ التحصی ــم و ف ــم، دیپل زیردیپل
را در خــرداد مــاه 1399 بــه خدمــت ســربازی 

ــد.  فراخوان
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســازمان 
ــرد:  ــه ای اعــالم ک ــی ناجــا در اطالعی ــه عموم وظیف
ــت  ــه خدم ــاده ب ــرگ آم ــه ب ــموالنی ک ــام مش تم
ــد،  ــرده ان ــت ک ــال 1399 را دریاف ــاه س ــرداد م خ
بایــد بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر خدمــات 
ــی  ــرگ معرف ــس+10، ب ــی پلی ــک انتظام الکترونی
ــت و  ــوزش را دریاف ــز آم ــه مراک ــموالن ب ــه مش نام

ــد. ــدام کنن ــدرج در آن اق ــات من ــر اطالع براب
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: تمــام مشــموالن 
دیپلــم  دانشــگاهی،  تحصیلــی  مــدرک  دارای 
یکــم  پنجشــنبه  روز  می بایســت  زیردیپلــم  و 
ــه در  ــزی ک ــل و مراک ــال 99 در مح ــاه س خردادم
بــرگ معرفــی نامــه مشــموالن اعــالم شــده، حضــور 
ــه خدمــت دوره ضــرورت اعــزام شــوند. ــا ب یابنــد ت

ــه  ــزام ب ــن دوره از اع ــت: در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
خدمــت نیــز هماننــد دوره قبــل بــرای حفظ ســالمت 
ــموالن  ــت مش ــه خدم ــزام ب ــخ اع ــموالن، تاری مش
معــاف از رزمــی کــه مبتــال بــه بیماری هــای مزمــن 
ــی  ــی، گوارشــی و عفون ــی، خون آســم، قلبــی و عروق
ــن دســته از مشــموالن  ــد شــده و ای هســتند، تمدی

ــد. ــه مراجعــه حضــوری ندارن نیــاز ب
ــای  ــان و محل ه ــع در زم ــه موق ــور ب ــدم حض ع
تعییــن شــده، غیبــت محســوب شــده و برابــر 
ــی،  ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ــاده 10 و ۵8 قان م
در  آنــان  بــرای  را  اجتماعــی  محرومیت هــای 

برخواهــد داشــت.
ــه  ــاز ب ــان در صــورت نی ــی اســت، متقاضی گفتن
اطالعــات بیشــتر می تواننــد از طریــق پایــگاه اطــالع 
 ،vazifeh.police.ir رســانی ســازمان بــه نشــانی
ــا  ــماره 09۶480 و ی ــه ش ــا ب ــن گوی ــامانه تلف س
 @khabarsarbazi کانــال ســازمان بــه نشــانی

از آخریــن اخبــار مربوطــه مطلــع شــوند.

دستور آیت اهلل رئیسی به معاون حقوقی قوه قضائیه:
مهلت مناسبی برای دریافت پیشنهادات

 کانون های وکال در نظر گرفته شود

ــت،  ــه وکال ــات موافقیــن و مخالفیــن اصــالح آئیــن نام ــی مکاتب در پ
ــوه قضائیــه دســتور داد مهلــت  ــه معــاون حقوقــی ق آیــت اهلل رئیســی ب
مناســبی بــرای ارائــه پیشــنهادات کانون هــای وکال درنظــر گرفتــه شــود.

ــن  ــت قوانی ــی، رعای ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل س ــر، آی ــزارش مه ــه گ ب
موضوعــه، رعایــت حقــوق مــردم، تاکیــد بــر حفــظ اســتقالل و ارتقا ســالمت 
ــی را اصــول  ــر آســیب های احتمال ــت از آن در براب ــت و صیان در نظــام وکال

اصلــی قــوه قضائیــه بــرای روزآمــد کــردن آئیــن نامــه وکالــت دانســت.
ــات تحــول  ــه اینکــه یکــی از اقتضائ ــا اشــاره ب ــه ب ــوه قضائی رئیــس ق
در قــوه قضائیــه ســاماندهی نظــام وکالــت توســط وکالء متعهــد و 
ــوده کــه ضمــن احقــاق حــق، اعتمــاد عمومــی نســبت  مســئولیت پذیر ب
بــه جامعــه وکالء را نیــز تضمیــن می کننــد، تصریــح کــرد: برخــی از وکالء 
محتــرم ســاماندهی در نظــام وکالــت و تهییــه آئیــن نامــه یــا اصــالح آئیــن 
نامــه فعلــی را ضــروری دانســته و برخــی از وکالء محتــرم هرچنــد دلیلــی 
ــه  ــه ب ــه را خدش ــن نام ــس آئی ــش نوی ــن پی ــن تدوی ــد لک ــه نکرده ان اقام
اســتقالل کانــون وکالء می داننــد، لــذا الزم اســت معــاون محتــرم حقوقــی 
ــه پیشــنهادات  ــت ارائ ــت مناســبی جه ــا مهل ــا کانون ه ــره ب ضمــن مذاک
بــرای اصــالح آئیــن نامــه بدهــد تــا بــا روزآمــد نمــودن آئیــن نامــه ضمــن 
رعایــت قوانیــن موضوعــه و تاکیــد بــر اســتقالل و ارتقــا ســالمت در نظــام 
ــر  ــت در براب ــان وکال ــت از جری ــردم و صیان ــوق م ــت حق ــت و رعای وکال
آســیب های احتمالــی، ایــن مجموعــه اثرگــذار بــه عنــوان یکــی از بــازوان 

اجــرای عدالــت در نظــام دادرســی ایفــا نقــش نمایــد.

جزییات پرداخت مستمری به روستاییان و عشایر 
نسبت به سایر بیمه شدگان

مدیرعامـل صندوق بیمه اجتماعی روسـتاییان و عشـایر گفت: مسـتمری 
پرداختـی به روسـتاییان و عشـایر با توجه بـه حق بیمه ای اسـت که ماهیانه 

پرداخـت مـی کننـد و حکم کمک هزینه بـرای بیمه شـدگان را دارد.
بــه گــزارش مهــر، علــی شــیرکانی در مــورد پرداخــت مســتمری بــه 
جامعــه هــدف گفــت: مســتمری ها هــر ســاله بــر اســاس نــرخ تــورم، بــه 
پیشــنهاد صنــدوق و تصویــب نهادهــای مربوطــه افزایــش پیــدا می کنــد؛ 
ــه  ــدوق بیم ــم. صن ــم را در نظــر بگیری ــه بســیار مه ــک نکت ــد ی ــا بای ام
اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر، از دســته صندوق هــای خــرد 
ــا  ــا، ب ــی دنی ــن اجتماع ــاه و تأمی ــات رف ــا در ادبی ــن صندوق ه ــت. ای اس
هــدف جمــع آوری پس اندازهــای کوچــک روســتاییان، ایجــاد ارزش 
افــزوده بــر روی ایــن منابــع و ارائــه خدماتــی ویــژه ماننــد مشــارکت در 

ــد. ــود آمده ان ــه وج ــود ب ــدگان خ ــه بیمه ش ــن آتی تأمی
وی ادامـه داد: مسـتمری پرداختـی صنـدوق، به نوعی حکـم کمک هزینه 
را بـرای مسـتمری بگیران دارد و طبیعتـاً نمی توان مسـتمری ماهیانه صندوق 
را بـا مسـتمری ماهیانـه تأمیـن اجتماعـی مقایسـه کـرد، همانطـور که حق 
بیمـه ای کـه ما از بیمه شـدگان خـود می گیریم نیز قابل مقایسـه با حق بیمه 

ماهیانـه تأمین اجتماعـی برای بیمه شـدگان اختیاری خود نیسـت.
ــد  ــایر تاکی ــتاییان و عش ــی روس ــه اجتماع ــدوق بیم ــل صن مدیرعام
کــرد: حــق بیمــه ماهیانــه مــا حداکثــر 70 هــزار تومــان اســت بنابرایــن، 
مســتمری ای کــه صنــدوق بــه بیمه شــدگان خــود می پــردازد نیــز 

ــت. ــی اس ــه تأمین اجتماع ــتمری ماهیان ــر از مس کمت
شــیرانی بــه نکتــه مهــم، پایــداری و تعــادل صندوق هــا اشــاره کــرد و 
ــا افزایــش غیرمنطقــی مســتمری ها، تعــادل منابــع و  گفــت: نمی تــوان ب
مصــارف صنــدوق را بــر هــم زد و ایــن نهــاد جــوان و خــوش آتیــه را بــه 

سرنوشــت ســایر صندوق هــای بیمــه ای دچــار کــرد.

برخورد با انباشت و احتکار احتمالی خودروهای 
صفرکیلومتر در پارکینگ های عمومی 

معـاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت آذربایجان 
شـرقی از تشـدید اقدامـات نظارتـی بـر پارکینـگ هـای عمومـی و سـوله 

هـای نگهـداری خودرو خبـر داد. 
بـه گزارش ایسـنا، مقصود رضـازاده افـزود: این امر در راسـتای برخورد 

بـا انباشـت و احتـکار احتمالی خودروهـای صفر کیلومتر انجام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه تأثیر مخـرب نگهـداری بال وجـه خودروهای سـواری 
صفـر کیلومتـر در پارکینگ ها در تشـدید نابسـامانی و رواج سـفته بازی با 
هـدف سـودجویی از فضـای روانـی حاکـم بـر بـازار خـودرو ، اظهـار کرد: 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان در ادامـه ساسـیت های نظارتی 
وزارت صمـت، بـا هرگونـه اخالل در شـفافیت روند عرضـه و تقاضا و اضرار 

بـه مصـرف کننـدگان واقعـی، برخورد خواهـد کرد .
وی اضافـه کـرد: معاونـت نظـارت و بازرسـی ایـن سـازمان در قالـب 
مختلـف  دسـتگاه های  بـا  مشـترک  گشـت های  و  نوبـه ای  بازرسـی های 
اسـتانی اقدامـات نظارتـی خود از پارکینگها و سـوله های نگهـداری خودرو 
در سـطح اسـتان را آغـاز کـرده و در صـورت مشـاهده هرگونـه انباشـت و 
احتـکار خودروهـای صفـر کیلومتـر وفق مـاده 4 قانون تعزیـرات حکومتی 

بـا متخلفـان برخـورد مؤثـر و بازدارنـده بـه عمـل خواهـد آمد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، رضـازاده از آمادگی شـبانه روزی سـامانه های مختلف 
سـازمان صمـت اسـتان نظیـر سـامانه تلفنـی 124 ، سـایت ir.124 و نرم 
افـزار آپ در دریافـت و رسـیدگی بـه شـکایات مردمـی خبـر داد و گفـت 
: تمامـی گـزارش هـای قابـل پیگیـری در کمتریـن زمـان ممکـن مـورد 

رسـیدگی قـرار گرفتـه و اعـالم نتیجـه خواهد شـد.

ــزی  ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
ــی از  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
اظهــار نظرهــای ناصحیــح در ارتبــاط بــا رتبــه 
اســتان در جــذب اعتبــارات، از میانگیــن رتبــه 
دهــم جــذب اعتبــارات در دولــت روحانــی 

ــرداد. خب
بــه گــزارش مهــر، داود بهبــودی توضیــح داد: 
ــه  ــتان از بودج ــه اس ــگاه و رتب ــر جای ــروری ب م
اســتانی نشــان می دهــد طــی ده ســال گذشــته 
ــم در  ــا دوازده ــم ت ــن نه ــواره بی ــه هم ــن رتب ای
ــال های 1390  ــه در س ــوری ک ــوده بط ــان ب نوس
ــت و در  ــوده اس ــب 11 و 10 ب ــه ترتی و 1391 ب
ســال های 1393 رتبــه 9 و طــی ســال های 
1394 تــا 139۶ رتبــه 10 و در ســال 1397 رتبــه 
ــوده اســت. در ســال 1398 و 1399  اســتان 12 ب
نیــز رتبــه اســتان بــه ترتیــب 11 و 10 می باشــد.

و  تحریم هــا  تشــدید  جریــان  بــه  وی 
ــال  ــه از س ــی بودج ــای نفت ــش درآمده کاه
139۶ اشــاره و اضافــه کــرد: ایــن شــرایط 
ــدی  ــای ج ــار و محدودیت ه ــت را در فش دول
قــرار داد و لیکــن تمامــی تــالش ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور و ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی اســتان بــر ایــن بــود کــه ضمــن 
بخشــی  انتظــام  و  پروژه هــا  اولویت بنــدی 
بــه جریــان زایــش پروژه هــا، اعتبــارات را 
دارای  و  اولویــت دار  پروژه هــای  بــه ســمت 
ــاال و خاتمــه یافتنــی ســوق دهــد. پیشــرفت ب

ــت  ــد اس ــودی معتق ــاس بهب ــن اس ــر ای ب
در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا همراهــی 

نیــز  و  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران 
فرمانــداران شهرســتان ها در ایــن خصــوص 

توفیــق خوبــی حاصــل شــد.

وضعیت اعتبارات تملك دارایی های 
سرمایه ای و متوازن استان

ــزی  ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
آذربایجــان شــرقی اعتبــارات تملــک دارایی هــا 
ــارد  ــر 2.910 میلی ــغ ب ــال 1399 بال را در س
ــوازن را  ــتفاده مت ــون اس ــارات قان ــال و اعتب ری
2.۶73 میلیــارد ریــال ذکــر کــرد و افــزود: 
کشــور  کل  بودجــه  محدودیــت  رغــم  بــه 
نســبت بــه ســال 1398 ایــن اعتبــارات از 
ــودی  ــد. بهب ــوردار بوده ان ــبی برخ ــد مناس رش
ــای  ــه پروژه ه ــوط ب ــارات مرب ــاره اعتب ــا اش ب
ــز  ــرو و نی ــن، مت ــدها، راه آه ــد س ــی همانن مل
ــارات اســتان را  ــژه اعتب ــای اســتانی وی پروژه ه

بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد نیــز رقــم قابــل 
توجهــی می دانــد.

ــه  ــگاه و رتب ــر جای ــاه ب ــروری کوت ــا م وی ب
اســتان از بودجــه اســتانی طــی ده ســال 
گذشــته ابــراز داشــت: ایــن رتبــه همــواره بیــن 
ــوری  ــوده بط ــان ب ــم در نوس ــا دوازده ــم ت نه
ــب  ــه ترتی ــال های 1390 و 1391 ب ــه در س ک
11 و 10 بــوده اســت و در ســال های 1393 
رتبــه 9 و طــی ســال های 1394 تــا 139۶ 
ــتان 12  ــه اس ــال 1397 رتب ــه 10 و در س رتب
بــوده اســت. و در ســال های 1398 و 1399 

ــت. ــب 11 و 10 اس ــه ترتی ــتان ب ــه اس رتب

رشد 233 درصدی اعتبارت آذربایجان 
شرقی در دولت تدبیر و امید

بهبــودی در عیــن حــال ایــن نکتــه را متذکر 
ــم و  ــای نه ــد دوران دولت ه ــر چن ــه ه شــد ک

ــی  ــای نفت ــی درآمده ــا فراوان ــارن ب ــم مق ده
ــبت  ــال 1398 نس ــارات س ــن اعتب ــوده لیک ب
ــد  ــد رش ــش از 233 درص ــال 1391 بی ــه س ب
ــص  ــزان تخصی ــن می ــد. همچنی ــان می ده نش
و جــذب اعتبــارات در ایــن دو مقطــع بیــش از 

2۶8 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــی از  ــرقی را یک ــان ش ــتان آذربایج وی اس
ــور  ــی کش ــام اجرای ــق در نظ ــتان های موف اس
دانســت کــه در زمینــه درصــد جــذب اعتبــارات 
ــر  ــر و باالت ــوری بهت ــن کش ــواره از میانگی هم
ــه  ــی ک ــن گزارش های ــق آخری ــر طب ــوده و ب ب
در رابطــه بــا جــذب اعتبــارات منتشــر شــده، در 
ســال 139۵ رتبــه اســتان 12 و در ســال 139۶ 
ــوده اســت. ایــن رتبــه 7 در جــذب اعتبــارات ب

لزوم نقش آفرینی مؤثرتر نمایندگان 
مجلس در افزایش سهم اعتبارات استان

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــال  ــه هرح ــد: ب ــادآور ش ــرقی ی ــان ش آذربایج
وظیفــه ارائــه الیحــه بودجــه بــه مجلس شــورای 
ــازمان  ــوده و س ــت ب ــده دول ــر عه ــالمی ب اس
برنامــه و بودجــه کشــور هــم بــه عنــوان نهــادی 
لیکــن  و  تنظیــم می کنــد  را  آن  تخصصــی 
ــس شــورای اســالمی  ــرم مجل ــدگان محت نماین
ــا  ــود در ارتق ــر خ ــور فعال ت ــا حض ــد ب می توانن
و بهینه ســازی آن و نیــز افزایــش ســهم اســتان 

ــد. ــی کنن ــارات نقــش آفرین در اعتب
وی در پایــان بــا اشــاره بــه نزدیکی تشــکیل 
مجلــس دوازدهــم اظهــار داشــت: حــال کــه در 
ــس  ــد مجل ــری دوره جدی ــکل گی ــتانه ش آس
شــورای اســالمی هســتیم ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی اســتان بــه ســهم خــود آمادگــی 
ــدگان  ــع نماین ــا مجم ــل ب ــرای تعام ــود را ب خ
اســتان در ایــن زمینــه و تســهیل جریــان 
توســعه اســتان و شــتاب بخشــی بــه آن اعــالم 

مــی دارد.

ــدان  ــه 7 ســال زن ــده متفــاوت ب ــری در 2 پرون شــهرام جزای
 LC و پرداخــت خســارات تاخیــر تادیــه بابــت ارز خارجــی

ــت.  ــده اس ــوم ش محک
ـــری  ـــهرام جزای ـــوان، ش ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
ـــروج  ـــگام خ ـــی و هن ـــان غرب ـــال 97 در آذربایج ـــرداد س ـــه م ک
ـــوم  ـــدان محک ـــال زن ـــه 7 س ـــود، ب ـــده ب ـــت ش ـــور بازداش از کش

ـــت. ـــده اس ش
ــا امــروز علــت دســتگیری  درســت از همــان روز بازداشــت ت
ــر  ــود، امــا حــاال ب ــزی رســانه ای نشــده ب ــی شــدن جزای و زندان
اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده مشــخص شــده کــه در مــدت 
حــدود 2 ســال گذشــته از زمــان بازداشــت وی، بــرای جزایــری 
ــه صــدور حکــم قطعــی  ــده تشــکیل شــده کــه هــر 2 ب 2 پرون

انجامیــده اســت.
ــه موضــوع کالهبــرداری 2۵0 میلیــون  ــده اول کــه ب در پرون
ــاکی بــا دریافــت 3 برابــر وجــه  ــی اختصــاص دارد، ش تومان

ــا دادگاه از  ــه، ام ــس گرفت ــود را پ ــکایت خ ــت داده و ش رضای
ــه 7 ســال حبــس محکــوم  ــری را ب ــه عمومــی جــرم جزای جنب

ــرده اســت. ک
ایــن حکــم در دادگاه تجدیــد نظــر هــم تاییــد شــده اســت. 
ــده  ــن پرون ــوص ای ــری در خص ــود جزای ــه خ ــه گفت ــه ب البت

ــود. ــام ش ــت انج ــرار اس ــی ق ــاده دادرس ــت اع درخواس
ــی  ــه مرخص ــد ب ــری نتوان ــا جزای ــد ت ــب ش ــه موج ــا آنچ ام
کرونایــی بیایــد، حکمــی بــود کــه در پرونــده دوم بــرای او صــادر 

شــده اســت.
پرونــده دوم جزایــری ارتبــاط مســتقیم بــا پرونــده قدیمــی او 
دارد. جایــی کــه جزایــری در آن محکــوم بــه حبــس و رد مــال 
شــده بــود و ســرانجام ســال 97 بــا گذرانــدن دوران حبــس و رد 
ــه رد  ــری ب ــده جزای ــود. در آن پرون ــدان آزاد شــده ب ــال از زن م
ــارات  ــی در ام ــک مل ــه از شــعبه بان ــون دالری ک ــال ۵0 میلی م

دریافــت کــرده محکــوم شــده بــود.

ــرای وی  ــوع ب ــن موض ــا ای ــده ای ب ــر پرون ــار دیگ ــال ب ح
تشــکیل و وی در ارتبــاط بــا همــان ۵0 میلیــون دالر بــه 
 LC پرداخــت خســارات تاخیــر تادیــه بابــت ارز خارجــی
محکــوم  و بــه علــت پرداخــت نکــردن خســارت حکــم بازداشــت 

ــت. ــده اس ــادر ش ــرای وی ص ب

نـــرخ بلیـــت پروازهـــای داخلـــی بـــار دیگـــر همزمـــان بـــا 
ـــرخ  ـــه ن ـــیرها ب ـــدادی از مس ـــی در تع ـــای داخل ـــش پروازه افزای

ـــت. ـــان بازگش ـــزار توم ـــاالی ۵00 ه ـــای ب ه
بـــه گـــزارش مهـــر، همزمـــان بـــا ازســـرگیری پروازهـــای 
داخلـــی، قیمـــت بلیـــت هواپیمـــا نیـــز بـــه نرخ هـــای قبـــل 
ــرایط  ــه در شـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــت. ایـ ــا برگشـ کرونـ
ـــت،  ـــه داش ـــان ادام ـــه پروازهایش ـــهرهایی ک ـــی ش ـــی، برخ کرونای
ـــان رســـیده  ـــزار توم ـــر 200 ه ـــه زی ـــل کاهـــش تقاضـــا ب ـــه دلی ب
بـــود امـــا همزمـــان بـــا شـــروع مجـــدد پروازهـــا و افزایـــش 
تقاضـــای ســـفر، بلیـــت ایـــن پروازهـــا بـــه نرخ هـــای بهمـــن 

مـــاه ســـال گذشـــته برگشـــته اســـت.
ـــا  ـــاز پروازه ـــا آغ ـــش ب ـــالمت کی ـــورای س ـــه ش ـــس از آنک پ

ــه  ــنبه هفتـ ــج شـ ــت )پنـ ــره از 2۵ اردیبهشـ ــن جزیـ ــه ایـ بـ
گذشـــته( موافقـــت کـــرد، تورهـــا و پروازهـــای کیـــش نیـــز 
ــالت  ــودن تعطیـ ــک بـ ــه نزدیـ ــه بـ ــا توجـ ــده و بـ ــاز شـ آغـ
عیـــد فطـــر، بلیـــت پروازهـــای کیـــش بـــا رشـــد سرســـام آور 

ــت. ــده اسـ ــه رو شـ ــا روبـ قیمت هـ
بـــه عنـــوان مثـــال پـــرواز پنـــج شـــنبه 1 خـــرداد 
ــی از  ــوی یکـ ــه از سـ ــاعت ۶:40 دقیقـ ــش سـ ــران کیـ تهـ
تومـــان   300 و  هـــزار   ۵42 هواپیمایـــی،  شـــرکت های 
ـــرواز 7:40  ـــم پ ـــر ه ـــرکت دیگ ـــک ش ـــت. ی ـــده اس ـــن ش تعیی
ــت ۵4۶  ــا قیمـ ــرداد( تهران-کیـــش را بـ ــان روز )1 خـ همـ
هـــزار تومـــان انجـــام می دهـــد. همچنیـــن بلیـــت 7 پـــرواز 
اکونومـــی دیگـــر در همـــان روز بـــا قیمت هایـــی از ۶00 
ـــر  ـــن دیگ ـــد ایرالی ـــوی چن ـــان از س ـــزار توم ـــا 8۵8 ه ـــزار ت ه

عرضـــه می شـــود.
همچنیـــن پـــرواز تهران-مشـــهد بـــرای روزهـــای پایانـــی 
ــس  ــتور رئیـ ــه دسـ ــه بـ ــا توجـ ــان و بـ ــارک رمضـ ــاه مبـ مـ
جمهـــور بـــرای بازگشـــایی درب هـــای حـــرم مطهـــر رضـــوی 
)ع( و هتل هـــا، تعـــداد پروازهـــا و قیمـــت بلیت هـــا نیـــز 
ـــه از  ـــه ای ک ـــه گون ـــرار دارد ب ـــد ق ـــتانه رش ـــر در آس ـــار دیگ ب

ــام  ــان در ایـ ــزار تومـ ــا 220 هـ ــرخ 170 تـ ــا نـ ــای بـ بلیت هـ
ـــای  ـــان در روزه ـــزار توم ـــا ۶00 ه ـــن 300 ت ـــه بی ـــی، ب کرونای

آخـــر مـــاه مبـــارک رمضـــان رســـیده اســـت.
کـــه  اســـت  حالـــی  در  قیمت هـــا  افزایـــش  ایـــن 
ــهیالت  ــت تسـ ــان از دریافـ ــی همچنـ ــرکت های هواپیمایـ شـ
حمایتـــی در برابـــر آســـیب های شـــیوع کرونـــا بـــه کســـب و 
ـــورای  ـــا و ش ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــوب س ـــه مص ـــا ک کاره
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــد؛ بـ ــاز مانده انـ ــود، بـ ــار بـ ــول و اعتبـ پـ
ایرالین هـــا بـــا افزایـــش نـــرخ بلیت هـــا بـــه دنبـــال جبـــران 

ایـــن کاهـــش درآمدهـــا باشـــند.
از ســـوی دیگـــر بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در آذر مـــاه ســـال 
ـــا  ـــت بلیت ه ـــف قیم ـــقف و ک ـــن س ـــه تعیی ـــرخ نام ـــته، ن گذش
از ســـوی شـــرکت های هواپیمایـــی بـــه تصویـــب رســـیده و از 
ـــرکت های  ـــن ش ـــوری و انجم ـــی کش ـــازمان هواپیمای ـــرف س ط
هواپیمایـــی نیـــز بـــا تأییـــد روبـــه رو شـــده بـــود، مشـــخص 
ـــدید  ـــش ش ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرخ نام ـــن ن ـــا ای ـــت آی نیس
قیمـــت بلیـــت هواپیمـــا در ســـه مـــاه توقـــف یـــا کاهـــش 
ـــاقط  ـــار س ـــه اعتب ـــا از درج ـــت ی ـــر اس ـــان معتب ـــا، همچن پروازه

ـــت. ـــده اس ش

معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت بــا بیــان اینکــه 
قیمت گــذاری خــودرو بــر اســاس تصمیــم ســتاد 
تنظیــم بــازار بــه شــورای رقابــت واگــذار شــده اســت، 
ــا یــک نــرخ  گفــت: البتــه بایــد اصــالح قیمتهــا نیــز ب
ــازاری  ــا حاشــیه ب ــد ت ــاق بیفتن ــی اتف ــی و واقع منطق

وجــود نداشــته باشــد. 
به گزارش تسـنیم، مهدی صادقـی نیارکی در خصوص 
اعـالم قیمت هـای جدیـد خـودرو در سـال 1399، بیـان 
کـرد: در آخریـن جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار مسـئولیت 
تعییـن دسـتورالعمل و اعـالم قیمت هـا به شـورای رقابت 
واگـذار شـد و شـورای رقابت با جلسـاتی که برگـزار کرده 

اسـت باید قیمـت خودروهـا را اعـالم کند.
تــا  بمانیــم  منتظــر  بایــد  کــرد:  اضافــه  وی 
ــن قیمــت هســتند از  ــه مشــمول تعیی ــی ک خودروهای
ــا خودروســازان  ســوی شــورای رقابــت اعــالم شــوند ت
ــای  ــتورالعمل و قیمت ه ــن دس ــاس ای ــر اس ــد ب بتوانن

ــد. ــام دهن ــدام الزم انج ــت اق ــی رقاب ــز مل مرک
ــوص  ــت در خص ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
ــه  ــرد: در کمیت ــان ک ــز بی ــازار نی ــرل ب ــای کنت برنامه ه
خــودرو کــه ذیــل ســتاد تنظیــم بــازار اســت، تصمیماتی 
ــوه  ــاظ نح ــودرو از لح ــازار خ ــم ب ــتای تنظی را در راس
ــت در  ــا هــدف عدال ــام ب ــروش خــودرو و نحــوه ثبت ن ف

ــم. ــع و واقعــی کــردن تقاضــا اتخــاذ کردی توزی

وی در خصــوص ایــن محدودیتهــا ادامــه داد: صرفــا 
ــاالی 18 ســال مــی  ــراد ب ــه اف ــوط ب ــی مرب هــر کدمل
ــاه  ــی در 3۶ م ــد و متقاض ــته باش ــد داش ــد خری توان
ــد  ــچ کــدام از خودروســازان خری ــد از هی گذشــته نبای
ــاه  ــا 3 م ــود ت ــای موج ــر خودروه ــد و اگ ــرده باش ک
ــته  ــه نداش ــی( مراجع ــه ) گارانت ــرویس اولی ــرای س ب

ــی شــود. ــو م ــا لغ ــی آنه باشــد گارانت
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
سیاســت وزارت صمــت و ســتاد تنظیم بــازار واقعــی کردن 
طــرف تقاضــا اســت و البتــه بایــد اصــالح قیمــت هــا نیــز 
بــا یــک نــرخ منطقــی و واقعــی اتفــاق بیفتنــد تــا حاشــیه 
ــت ها  ــه سیاس ــد و مجموع ــته باش ــود نداش ــازاری وج ب

ــع و کاهــش تقاضــا می شــود. ــت در توزی ســبب عدال
صادقــی نیارکــی اضافــه کــرد: در شــیوه های جدیــد 
توزیــع و فــروش خــودرو فرصــت برابــر بــه همــه 
ــه  ــی شــود و اطالعی ــان واجــد شــرایط داده م متقاضی
هــای فــروش فــوق العــاده خــودرو نیــز بــزودی منتشــر 

خواهــد شــد.
ــوق  ــروش ف ــودرو در ف ــل خ ــه داد: تحوی وی ادام
العــاده ســه ماهــه و در پیــش فــروش یکســاله خواهــد 
بــود و بــا مشــارکت در تولیــد یکســاله و دوســاله 
زمینــه حضــور متقاضیــان را در یــک فضــای عادالنــه و 
بــا رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان ایجــاد می کنیــم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد؛

رتبه دهم جذب اعتبارات آذربایجان شرقی 
در دولت یازدهم و دوازدهم

صدور حکم ۷ سال زندان برای شهرام جزایری 

بلیت هواپیما مجددا گران شد

معاون وزیر صمت: 

اعالم قیمت های جدید خودرو با شورای رقابت است 

کاریکاتور

 بی تدبیری در بازار خودرو 3 هزار
 میلیارد تومان سود به جیب دالالن ریخت

منبع: تسنیم

م الف: ٥٥۰9/٥27              
شهرداری آذرشهر

آگهی مزایده عمومی )مرحله دوم(

ــال  ــد ترمين ــد حاصــل از درآم شــهردارى آذرشــهر در نظــر دارد عواي
شــهرى را بــه شــرح جــدول ذيــل از طريــق آگهــى مزايــده عمومــى بــه 

ــد. واجديــن شــرايط واگــذار نماي

ــخ  ــن تاري ــده را از اولي ــد همــه روزه اســناد مزاي ــان مــى توانن متقاضي
ــد. ــت نماين نشــر آگهــى از شــهردارى درياف

ــار  ــا قبــول يــك و كليــه پيشــنهادات مخت ــاً شــهردارى در، رد ي ضمن
اســت.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰2/23               
تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/۰2/3۰

ــان وقــت ادارى روز يكشــنبه  آخريــن مهلــت تحويــل پيشــنهادات پاي
مورخــه ٩٩/٠٣/٠٨ مــى باشــد.

ایمانی- شهردار آذرشهر

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

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

درآمد حاصل از عوارض مینی بوس و مسافربرهای تاکسی مبلغ قیمت  3
 ریال 195.000.000پایه 

 



روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 733 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

شیرینی سپه ساالری

مواد الزم:
آرد سفید                                               230 گرم 
آرد برنج                                          110 گرم 
تخم مرغ کوچک                              2 عدد 
شکر                                           12۵ گرم 
روغن صاف قنادی                                    120 گرم 
روغن مایع                                       3۵ گرم 
ماست                                              80 گرم 
آب                                                   ۵0 گرم 
عسل                                         1 قاشق مرباخوری 
گالب                                     2 قاشق غذاخوری 
بیکینگ پودر                        1 قاشق غذاخوری 
هل                                   2/1 قاشق غذاخوری

 
طرز تهیه:

1- ابتــدا آرد شــیرینی پــزی و آرد برنــج را 
الــک کنیــد و آن هــا را داخــل کاســه ای بریزیــد.

2- روغــن صــاف را بــا قاشــق بزنیــد تــا بافــت 
ــه  ــپس آن را ب ــود. س ــاز ش ــم ب ــی از ه آن کم
ــا  ــه آرد ه ــع ب ــن مای ــدار روغ ــف مق ــراه نص هم
اضافــه کنیــد و بــا همــزن بــا ســرعت کــم بزنیــد 
تــا مــواد بــا هــم مخلــوط شــوند. ســپس ســرعت 
همــزن را زیــاد کنیــد و نصــف دیگــر روغــن مایــع 
را نیــز بــه مــواد اضافــه کــرده و بــا هــم مخلــوط 

کنیــد. مــواد رو حــدود 8 دقیقــه بزنیــد.
ــه  ــه اضاف ــز مای ــه نی ــودر را ب ــگ پ 3- بیکین
ــه  ــد ک ــم بزنی ــدازه ای ه ــا ان ــواد را ت ــد. م کنی

ــوند. ــبک ش ــوک و س پ
ــا،  ــرغ ه ــم م ــر، تخ ــه ای دیگ ــل کاس 4- داخ
ماســت، شــکر، گالب، آب و پــودر هــل و یک قاشــق 
از عســل را بــا هــم مخلــوط کنیــد و آن هــا را خــوب 
بــا همــزن دســتی بزنیــد تــا بــا هــم ترکیــب شــوند. 
ــت.  ــی اس ــواد کاف ــم زدن م ــه ه ــدود 1 دقیق ح
ــد، روی  ــواد را هــم بزنی ــه م اگــر بیشــتر از 1 دقیق

شــیرینی ســپه ســاالری تــرک مــی خــورد.
۵- ترکیــب خمیــری آرد و روغــن را بــه ســایر 
مــواد اضافــه کنیــد و بــا انگشــتان درســت خــود 
هــم بزنیــد و ورز دهیــد تــا کم کم یکدســت شــود.

۶- یــک مشــت از خمیــر را برداریــد، دوبــاره آن 
ــدر  ــن کار را آن ق ــد و ای را داخــل کاســه برگردانی
ادامــه دهیــد و خمیــر را زیــر و رو کنیــد تــا خمیــر 
جمــع شــود. دقــت کنیــد کــه خمیــر را زیــاد ورز 
ندهیــد. زمانــی کــه خمیــر صــاف و یکدســت شــد 
و ماننــد خامــه زده شــده غلــظ شــد، کافــی اســت.

7- روی ســینی فــر را بــا کاغــذ روغنــی 
بپوشــانید و روی آن را بــا اســتفاده از قلمــو کمــی 

ــد. ــرب کنی چ
8- خمیــر آمــاده شــده را داخــل قیــف ریختــه 
و بــا ماســوره ی گــرد ســاده، بــه انــدازه ی گــردو 

روی کاغــذ روغنــی چــرب شــده بریزیــد.
9- مهــر شــیرینی )قالــب گل مینــا( را داخــل 
آرد برنــج فــرو کنیــد و روی شــیرینی هــا را مهــر 
بزنیــد. کافــی اســت مهــر را روی گلولــه هــا قــرار 

داده و کمــی فشــار دهیــد.
10- زرده تخــم مــرغ، زعفــران آب شــده و 
ــم  ــا ه ــه و ب ــی نمــک را داخــل کاســه ریخت کم
ــتفاده از  ــا اس ــوط را ب ــن مخل ــد. ای ــوط کنی مخل

ــد. ــال کنی ــا روم ــیرینی ه ــو روی ش قلم
ــای  ــه در دم ــدت 1۵ دقیق ــه م ــر را ب 11- ف
ــپس  ــد. س ــرم کنی ــراد گ ــانتی گ ــه س 180 درج
ســینی شــیرینی را در طبقــه ی وســط فــر گــرم 
قــرار دهیــد تــا شــیرینی هــا بــه مــدت 20 الــی 

ــد. ــه بپزن 2۵ دقیق
12- بعــد از آن کــه شــیرینی هــا پختــه شــدند 
ــر و روی آن هــا طالیــی رنــگ شــد، آن هــا  و زی
ــدن، از  ــرد ش ــد از س ــرون آورده و بع ــر بی را از ف

کاغــذ روغنــی جــدا کنیــد.
13- شــیرینی هــا را داخــل ظــرف مــورد نظــر 

ســرو کــرده و نــوش جــان کنیــد.
 

نکات کلیدی:
- می توانید شهد را جاگزین عسل کنید. 

- بــرای ســبک تــر شــدن بافــت خمیــر 
ــن  ــد را جایگزی ــودر قن ــد پ ــی توانی ــیرینی م ش
ــی  ــت پفک ــیرینی باف ــر ش ــا خمی ــد ت ــکر کنی ش

ــد. ــته باش ــری داش ت
ــی  ــا، م ــیرینی ه ــردن ش ــال ک ــد از روم - بع
توانیــد کمــی خرفــه یــا کنجــد روی آن هــا 
ــد  ــری داشــته باشــد. بع ــر زیبات ــا ظاه بپاشــید ت
از پختــه شــدن شــیرینی هــا نیــز مــی توانیــد از 
پــودر پســته بــرای تزییــن آن هــا اســتفاده کنیــد.

ــا  ــب گل مین ــا قال ــیرینی ی ــر ش ــر مه - اگ
ــا  ــد شــیرینی ه ــی توانی ــد مهــم نیســت. م نداری

ــد. ــت کنی ــاده درس ــکل س ــه ش را ب
ــد در  ــی توانی ــاالری را م ــپه س ــیرینی س - ش
ــل  ــه داخ ــک هفت ــدت ی ــه م ــته ب ــرف در بس ظ

ــد. ــداری کنی ــال نگه یخچ
- بــه جــای پــودر هــل مــی توانیــد از مقــداری 

وانیــل اســتفاده کنید.
ــا  ــه شــدن شــیرینی ه ــه از پخت ــرای آن ک - ب
ــالل  ــک خ ــه ی ــد از 20 دقیق ــوید، بع ــن ش مطمئ
ــه  ــیرینی ب ــر ش ــد. اگ ــرو کنی ــل آن ف ــدان داخ دن
خــالل دنــدان نچســبید، پختــه شــده و آماده اســت.

- بــه جــای روغــن صــاف قنــادی مــی توانیــد 
از روغــن جامــد نیــز اســتفاده کنیــد.

- بـرای پخـت شـیرینی 1۵ دقیقـه آن را در 
حـرارت زیـر فـر و ۵ دقیقـه با حـرارت گریـل قرار 

. هید د
- برای ریختن خمیر شـیرینی داخل قیف، می 
توانیـد از قیـف های یکبـار مصرف اسـتفاده کنید.
منبع ایران 

شهریه دانشجویان مرخصی بدون احتساب 
بازگردانده می شود 

طوســـی  نصیرالدیـــن  خواجـــه  دانشـــگاه  آموزشـــی  معـــاون 
ــدون  ــی بـ ــه مرخصـ ــجویانی کـ ــده دانشـ ــت شـ ــهریه پرداخـ گفت:شـ
ـــد  ـــورد تأئی ـــول و م ـــل قب ـــل قاب ـــا دالی ـــاری و ی ـــل بیم ـــه دلی احتســـاب ب

ــد قابـــل بازگردانـــدن اســـت.  ــگاه بگیرنـ دانشـ
بـــه گـــزارش فـــارس، علـــی اشـــرفی زاده معـــاون آموزشـــی 
ـــهریه  ـــه  ش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــن طوس ـــه نصیرالدی ـــگاه خواج دانش
ـــت:  ـــود، گف ـــی ش ـــده م ـــاب بازگردان ـــدون احتس ـــی ب ـــجویان مرخص دانش
ـــاب   ـــدون احتس ـــی ب ـــه مرخص ـــجویانی ک ـــده دانش ـــت ش ـــهریه پرداخ ش
ـــگاه  ـــد دانش ـــورد تأئی ـــول و م ـــل قب ـــل قاب ـــا دالی ـــاری و ی ـــل بیم ـــه دلی ب

ـــت. ـــدن اس ـــل بازگردان ـــد قاب بگیرن

 عدم پرداخت شهریه به دانشجویانی که از خدمات آموزشی 
دانشگاه استفاده کرده اند

ــه  ــجویانی کـ ــه دانشـ ــهریه بـ ــدن شـ ــکان بازگردانـ ــزود: امـ وی افـ
از خدمـــات آموزشـــی دانشـــگاه اســـتفاده کـــرده انـــد و آخـــر تـــرم 
تحصیلـــی درخواســـت بازگردانـــدن شـــهریه را دارنـــد وجـــود نـــدارد 

چـــون از خدمـــات دانشـــگاه بهـــره منـــد شـــده انـــد.

 به همه دانشجویان برای پرداخت شهریه تخفیف خواهیم داد
ـــات  ـــه دانشـــجویان خدم ـــن موضـــوع ک ـــرد: ای ـــح ک اشـــرفی زاده تصری
آمـــوزش حضـــوری را از دانشـــگاه دریافـــت نکـــرده انـــد قابـــل قبـــول 
ـــف  ـــهریه تخفی ـــت ش ـــرای پرداخ ـــجویان ب ـــه دانش ـــه هم ـــا ب ـــت و م اس
خواهیـــم داد امـــا بـــرای مشـــخص کـــردن میـــزان تخفیـــف منتظـــر 
اعـــالم سیاســـت هـــای وزارت علـــوم در ایـــن زمینـــه هســـتیم کـــه 
بالفاصلـــه بعـــد از ابـــالغ سیاســـت مـــورد نظـــر وزارت علـــوم میـــزان 

تخفیـــف را اعـــالم مـــی کنیـــم.

نحوه برگزاری امتحانات پایه نهم اعالم شد
ـــوه  ـــرورش نح ـــوزش و پ ـــوزش وزارت آم ـــنجش آم ـــز س ـــس مرک رئی

ـــرد.  ـــریح ک ـــطه را تش ـــم متوس ـــه نه ـــات پای ـــزاری امتحان برگ
ـــات  ـــزاری امتحان ـــاره برگ ـــاکی درب ـــرو س ـــنا، خس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــار  ـــم در اختی ـــه نه ـــات پای ـــزاری امتحان ـــرد: برگ ـــار ک ـــم اظه ـــه نه پای
ـــپس  ـــرا و س ـــی و اج ـــون را طراح ـــودش آزم ـــه خ ـــت. مدرس ـــه اس مدرس

ـــد. ـــی کن ـــه م ـــالم نتیج اع
وی افـــزود: قبـــال امتحانـــات پایـــه نهـــم بـــه جهـــت تاثیـــر 
ســـوابق در هدایـــت تحصیلـــی و ورود بـــه مـــدارس نمونـــه 
ــد  ــزار می شـ ــتانی برگـ ــگ اسـ ــه، هماهنـ ــن نامـ ــی در آییـ دولتـ
امـــا بـــا توجـــه بـــه شـــرایطی کـــه اکنـــون وجـــود دارد بحـــث 
ـــن  ـــه ای ـــده و ب ـــذار ش ـــدارس واگ ـــه م ـــرا ب ـــوال و اج ـــی س طراح
ترتیـــب شـــرایط نســـبت بـــه ســـال های قبـــل اندکـــی تعدیـــل 

. د می شـــو
ــرورش  ــوزش و پـ ــوزش وزارت آمـ ــنجش آمـ ــز سـ ــس مرکـ رئیـ
ـــوری  ـــج غیرحض ـــوری از نتای ـــان حض ـــج امتح ـــه نتای ـــان اینک ـــا بی ب
قابـــل اســـتنادتر اســـت و بـــه جهـــت تاثیـــر در هدایـــت تحصیلـــی 
و پذیـــرش در نمونـــه دولتـــی، امتحانـــات ایـــن پایـــه بـــه صـــورت 
حضـــوری انجـــام می شـــود، در پاســـخ بـــه پرسشـــی مبنـــی بـــر 
اینکـــه آیـــا تصحیـــح اوراق بـــه صـــورت الکترونیکـــی انجـــام 
می شـــود؟ اظهـــار کـــرد: تصحیـــح الکترونیکـــی اوراق را هیـــچ 
ـــورت  ـــه ص ـــن 97 ب ـــرح بهم ـــن ط ـــم. ای ـــرا نکردی ـــل اج ـــی کام زمان
ـــاخت ها  ـــودن زیرس ـــم نب ـــل فراه ـــه دلی ـــا ب ـــده ام ـــرا ش ـــوت اج پایل

متوقـــف شـــد.
ســـاکی ایـــن را هـــم گفـــت: تصحیـــح الکترونیکـــی اکنـــون 
تامیـــن  بـــا  و روی آن کار می کنیـــم.  اســـت  در دســـتورکار 
ــی  ــرا مـ ــرح را اجـ ــن طـ ــاخت ها ایـ ــل زیرسـ ــار و تکمیـ اعتبـ

ــم. کنیـ

ــا  ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی
اشــاره بــه زمــان از ســرگیری برگــزاری آزمون هــای 
ــزاری  ــا برگ ــت ب ــی در کشــور گفــت: اولوی بین الملل

ــت.  ــک اس ــی الکترونی ــای بین الملل آزمون ه
بــه گــزارش مهــر، دکتــر ابراهیــم خدایــی افــزود: 
ــس  ــل، آیلت ــه تاف ــی از جمل ــای بین الملل آزمون ه
ــرای  ــد و ب ــف بودن ــون متوق ــی آر ای« تاکن و »ج
اعــالم  را  بــه زودی شــرایط  آنهــا  از ســرگیری 

. می کنیــم
وی گفــت: برگــزاری آزمون هــای بین المللــی 
ــا  ــدود ب ــطح مح ــک و در س ــورت الکترونی ــه ص ب
ــوی  ــی از س ــتی ابالغ ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ــزار  ــاه 99 برگ ــرداد م ــل خ ــت از اوای وزارت بهداش
تعــداد  کــه  آزمون هایــی  اول  گام  در  می شــود. 
ــودن  ــک ب ــه الکترونی ــه ب ــا توج ــد و ب محــدود دارن
برگــزار  اســت  فراهــم  گــذاری  فاصلــه  امــکان 

ــد. ــد ش خواهن

رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور یادآور شد: 
آزمـون تولیمـو کـه مـورد توجـه دانشـجویان دکتـری 

اسـت نیـز از اواسـط خردادمـاه برگزار می شـود.
وی تاکیـد کـرد: اولویـت بـا برگـزاری آزمون هـای 
الکترونیـک و تعـداد محـدود اسـت و اگـر موفـق بود 
و مشـکلی ایجـاد نشـد بـه سـایر آزمون ها هم تسـری 
پیـدا می کنـد. در حـال حاضـر آزمون هـای تافـل و 
آیلتـس الکترونیـک هسـتند و تنهـا بخشـی از آزمون 

»جـی آر ای« بـر پایـه کاغـذ اسـت.
خدایــی خاطرنشــان کــرد: ســازمان ســنجش بــه 
ــی  ــای بین الملل ــزاری آزمون ه ــات برگ زودی جزئی

ــد. ــالم می کن را اع
برگـــزاری آزمون هـــای بین المللـــی بعـــد از 
ـــاه  ـــن م ـــروس از بهم ـــری کروناوی ـــه گی ـــیوع هم ش
ــازمان  98 لغـــو شـــدند و بـــر اســـاس اعـــالم سـ
ــزار  ــاه برگـ ــت مـ ــان اردیبهشـ ــا پایـ ــنجش تـ سـ

نخواهنـــد شـــد

نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی طـــرح 
ـــوزش و  ـــی و اداری وزارت آم ـــررات مال ـــم مق تنظی

پـــرورش را اصـــالح کردنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، نماینـــدگان مجلـــس 
ـــم  ـــرح تنظی ـــی ط ـــه علن ـــالمی در جلس ـــورای اس ش
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــی و اداری وزارت آم ـــررات مال مق
جهـــت تامیـــن نظـــر شـــورای نگهبـــان اصـــالح 

کردنـــد.
بـــا موافقـــت نماینـــدگان؛ در تبصـــره مـــاده دو 
ــارت  ایـــن طـــرح فـــراز دوم تبصـــره شـــامل عبـ
»تغییـــر کاربـــری موضـــوع ایـــن تبصـــره از 

پرداخـــت عـــوارض شـــهرداری ماننـــد صـــدور 
ـــاف  ـــری مع ـــر کارب ـــی و تغیی ـــره نویس ـــه، پذی پروان

اســـت« حـــذف شـــد.
ـــت  ـــالمی جه ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
تامیـــن نظـــر شـــورای نگهبـــان در تبصـــره مـــاده 
ایـــن طـــرح »بـــار مالـــی ایـــن تبصـــره از محـــل 
ـــود  ـــی ش ـــن م ـــان تامی ـــدی معلم ـــه بن ـــار رتب اعتب
ـــف  ـــل ردی ـــره از مح ـــن تبص ـــی ای ـــار مال ـــا »ب را ب
ــدرج در  ــرورش منـ ــوزش و پـ 127۵00 وزارت آمـ
ـــی  ـــن م ـــور تامی ـــال 99 کل کش ـــه س ـــون بودج قان

شـــود« جایگزیـــن کردنـــد.

عرضــه  بــر  »نظــارت  دفتــر  مدیــرکل 
بــا  فیلــم« ســازمان ســینمایی  نمایــش  و 
بلیــت  ســامانه  ویژگی هــای  برشــمردن 
ــرح  ــن ط ــرد: ای ــد ک ــمفا« تاکی ــی »س فروش
ــد  ــن اســاس می توان ــر همی ــد اســت و ب روزآم
بســیاری از اشــکاالت شــیوه قدیمــی اکــران را 

ــد.  ــع کن مرتف
ــز  ــامانه مرک ــن س ــا، تعیی ــزارش ایرن ــه گ ب
فــروش آنالیــن ســمفا بــه عنــوان مرجــع بلیــت 
ــه کار  ــاز ب ــد از آغ ــه بع ــینما ک ــی در س فروش
ســینماها، شــروع بــه کار خواهــد کــرد، نشــان 
ــی  ــاد تحوالت ــرای ایج ــا ب ــزی ه ــه ری از برنام
ــع اشــکاالت  ــا و رف ــم ه ــران فیل ــه اک در زمین

ــران دارد. ــی اک ــتم قدیم ــود در سیس موج
محمدرضــا فرجــی مدیــرکل دفتــر نظــارت 
بــر عرضــه و نمایــش فیلــم ســازمان ســینمایی 
در توضیــح آنچــه در جریــان راه انــدازی ســمفا 
بــرای فــروش بلیــت هــای ســینما رخ خواهــد 
داد، گفــت: یکــی از مهمتریــن نــکات در جریان 
ایــن طــرح آن اســت کــه بهــای بلیــت ســینما 
همزمــان بــا پرداخــت پــول از ســوی مخاطــب 
ــه ســهم ســینما،  قابلیــت تقســیم دارد از جمل

ســهم فیلــم و مالیــات بــر ارزش افــزوده. 
وی افــزود: در ادامــه ایــن ارتبــاط بــی 
واســطه، موضــوع دیگــری کــه در ایــن ســامانه 
طراحــی شــده، ثبــت قراردادهــای شــرکت 
پخــش بــا ســینما و صــدور حوالــه بــه صــورت 
سیســتمی اســت کــه در نتیجــه آن تغییراتــی 
در وظایــف و کارکردهــای ســنتی شــورای 

ــد. ــی آی ــود م ــه وج ــش ب ــی نمای صنف
ــر اســاس  ــه گفــت: ب ــن زمین فرجــی در ای

نظامنامــه جدیــد اکــران کــه ضوابــط آن 
ــمفا  ــرای س ــده ب ــی ش ــزار طراح ــرم اف در ن
در نظرگرفتــه شــده، مــی توانیــم برخــی 
تــا  کنیــم  برطــرف  را  قدیمــی  اشــکاالت 
مشــکالت اهالــی ســینما کمتــر شــود. از 
جملــه اینکــه قراردادهــای مابیــن ســینماداران 
ــتمی  ــورت سیس ــه ص ــدگان ب ــش کنن و پخ
ــران  ــذی اک ــه کاغ ــود و صــدور حوال ــت ش ثب
بــه کلــی حــذف مــی شــود. حتــی موضوعــات 
ــینماداران  ــم و س ــکان فیل ــن مال ــی بی اختالف
مثــل ســانس چرخشــی، خــود بخــود بــا 
وجــود ایــن ســامانه رفــع شــده اســت و عمــال 
ــش  ــی نمای ــف شــورای صنف بســیاری از وظای

ــود. ــی ش ــر م کمت
فرجــی ادامــه داد: شکســته شــدن انحصــار 
فــروش بلیــت برخــط کــه پیــش از ایــن فقــط 
از ســوی یــک ســامانه صــورت مــی گرفــت از 

دیگــر دســتاوردهای ایــن طــرح اســت.

فرجــی توضیحــات خــود را در ایــن زمینــه 
ــان  ــن مخاطب ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــن بی چنی
ــه  ــکان مراجع ــط ام ــت فق ــد بلی ــرای خری ب
ــه یــک ســایت داشــتند و واضــح اســت کــه  ب
ــر  ــی وجــود نداشــت. ب ــن شــرایط، رقابت در ای
همیــن اســاس بــا قــرار گرفتــن چهار فروشــنده 
ــد.  ــی آی ــود م ــه وج ــت ب ــه رقاب ــط، زمین برخ
ایــن رقابــت را مــی تــوان در قراردادهایــی کــه 
ــکان  ــا ام ــود و ی ــی ش ــته م ــینماها بس ــا س ب
ــواردی  ــا و م ــت ه ــه ای از بلی ــد مجموع خری
از ایــن دســت مشــاهده کــرد کــه نقــض وجــود 
رقابــت، امــکان مســابقه در خدمــات دهــی 
بیشــتر بــه مشــتری و همچنیــن افزایــش 
ــینماها را  ــای س ــی ه ــغال صندل ــب اش ضری

ــی آورد. ــم م فراه
و  عرضــه  بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــرکل 
ــری  ــات دیگ ــح امکان ــم در توضی ــش فیل نمای
متوجــه  ســامانه  ایــن  واســطه  بــه  کــه 

ــکان  ــت: ام ــود، گف ــی ش ــینما م ــان س مخاطب
ــانس و  ــر س ــه ازای ه ــا ب ــت ه ــف بلی تخفی
ســالن و فیلــم در ایــن طــرح، در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. همچنیــن دیگــر شــکل تخفیــف 
ــادار  ــتریان وف ــال مش ــامل ح ــد ش ــی توان م
ــر  ــا ه ــای ســینما ی ــی ه هرســینما، هــم محل
گــروه تعریــف شــده، شــود. همچنیــن مخاطــب 
ــا  مــی توانــد صندلــی خــود را نیــز همزمــان ب

ــد. ــاب کن ــد انتخ خری
ــرح  ــن ط ــر ای ــای دیگ ــاره مزای ــی درب فرج
ــینماداران  ــال س ــامل ح ــاید بیشــتر ش ــه ش ک
ــه  ــر درج ــورت تغیی ــح داد: در ص ــود، توضی ش
ــامانه  ــت در س ــت بلی ــه قیم ــینما، بالفاصل س
تغییــر مــی کنــد و نیــاز بــه مکاتبــه و موافقــت 
نیســت. همچنیــن امــکان قیمــت گــذاری 
خریــد،  زمــان  صندلــی،  براســاس  بلیــت 
ســانس و ســالن وجــود دارد. در عیــن حــال بــا 
تغییراتــی کــه در نظامنامــه اکــران داده شــده، 
ــده و  ــه هــای آین ــد برنام ــان مــی توانن مخاطب
بــه زودی تمامــی ســینماها را در ســایت هــای 

ــد. ــاهده کنن ــت مش ــروش بلی ف
در  همچنیــن  را  ســمفا  انــدازی  راه  وی 
راســتای انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات 
ــی  ــهروندان م ــه ش ــت: هم ــرد و گف ــوان ک عن
ــداد  ــاهده تع ــط مش ــر خ ــکان ب ــد از ام توانن
بلیــت بــه تفکیــک دوره زمانــی، اســتان، شــهر، 
ســینما، ســالن، ســانس و نــوع تخفیفــات نیــز 
ــزان و  ــه برنامــه ری ــن کار ب ــد. ای اســتفاده کنن
ــن امــکان را مــی دهــد  فعــاالن و منتقــدان ای
ــته  ــری داش ــق ت ــتر و دقی ــات بیش ــه اطالع ک

ــند. باش

طالبیــان گفــت: تعــداد موزه هــا از 4۵0 
ــا ســال  ــه 710 مــوزه ت مــوزه در ســال 92 ، ب

ــت.  ــه اس ــش یافت 98 افزای
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  به گــزارش 
محمدحســن طالبیــان معــاون میراث فرهنگــی 
ــه روز  ــی »ی ــده تلویزیون ــه زن ــور، در برنام کش
تــازه« کــه از شــبکه پنــج ســیما پخــش شــد، 
ــا و  ــی موزه ه ــک فرارســیدن روز جهان ــا تبری ب
هفتــه میراث فرهنگــی، گفــت: خوشــبختانه 
در ســال های اخیــر شــاهد افزایــش تعــداد 
ــرای  ــردم ب ــدی م ــش عالقه من ــا و افزای موزه ه
ــه  ــوری ک ــه ط ــتیم؛ ب ــا هس ــد از آن ه بازدی
ــال 92 ،  ــوزه در س ــا از 4۵0 م ــداد موزه ه تع
ــه  ــش یافت ــال 98 افزای ــا س ــوزه ت ــه 710 م ب

اســت.
او افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه در 
برنامه هــای  کشــور  مختلــف  موزه هــای 
ــف  ــای مختل ــرای گروه ه ــی ب ــی متنوع آموزش
ــوزی و دانشــجویی در حــال  ــه دانش آم از جمل

ــت. ــزاری اس برگ
ــه داد:  ــور ادام ــی کش ــاون میراث فرهنگ مع
بــه  طــور میانگیــن توجــه عمومــی بــه موزه هــا 
ــه  ــن اســت ک ــش ای ــده اســت. علت بیشــتر ش
موزه هــا محــل مهمــی بــرای توســعه فرهنگــی 
ــا  ــور م ــاً در کش ــد؛ خصوص ــاب می آین به حس
ــک  ــه ی ــت و ب ــن اس ــی که ــه دارای تاریخ ک

درخــت تاریخــی وصــل هســتیم.
ــته،  ــراث  گذش ــر می ــالوه ب ــه داد: ع او ادام
امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه میــراث مــدرن، 

میــراث صنعتــی و خالقیت هــای جدیــد و نیــز 
ــار  ــت آث ــد در فهرس ــوس جدی ــراث ناملم می

ــده اند. ــت ش ــی ثب مل

پرونده های مشترك به تقویت صلح 
کمك می کند

ـــای  ـــان در بخـــش دیگـــری از صحبت ه طالبی
ــای  ــن پرونده هـ ــه تدویـ ــاره بـ ــا اشـ ــود بـ خـ
ــت:  ــی گفـ ــوزه میراث فرهنگـ ــترک در حـ مشـ
ـــراث ملمـــوس و ناملمـــوس  ـــا هـــدف حفـــظ می ب
مشـــترک بیـــن ایـــران و کشـــور های مختلـــف 
همـــکاری  بـــا  را  گوناگونـــی  پرونده هـــای 
می کنیـــم.  تدویـــن  مختلـــف  کشـــور های 
ـــال  ـــاب« را ارس ـــده »رب ـــال پرون ـــوان مث ـــه  عن ب
کردیـــم کـــه در حـــال تدویـــن اســـت و بـــه  
ـــران و  ـــن ای ـــترک بی ـــده مش ـــک پرون ـــوان ی عن

ـــد  ـــی خواه ـــت جهان ـــایه ثب ـــور همس ـــد کش چن
شـــد کـــه ضامـــن صلـــح و دوســـتی اســـت 
جلوگیـــری  جنگ هـــا  و  خشـــونت ها  از  و 

می کنـــد.
ــراث  ــت می ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
ــه خرده فرهنگ هــا کــه  ــد ب  فرهنگــی گفــت: بای
ریشــه در تاریــخ و فرهنــگ دارد، احتــرام بگذاریم. 
دانــش طبــخ برخــی از خوراک هــا و غذا هــا 
ناملمــوس  میــراث  فهرســت  به عنــوان  نیــز 
ثبــت ملــی شــده اســت کــه نشــان دهنده 
خرده فرهنگ هــای مختلــف در کشــور اســت.

بازدید مجازی از موزه ها
 در زمان شیوع کرونا

معــاون میــراث فرهنگــی در ادامــه بــه 
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــا ب ــی موزه ه تعطیل

کرونــا اشــاره کــرد و افــزود: بــه دلیل شــرایطی 
ــرای  ــوع ب ــه موض ــود دارد، س ــون وج ــه اکن ک
ــوزه،  ــان م ــالمت کارکن ــت دارد؛ س ــا اهمی م
ــیای  ــالمت اش ــدگان و س ــالمت بازدیدکنن س
مــوزه ای. از ایــن رو بــا شــیوع کرونــا بازدیــد از 
موزه هــا ممنــوع شــد. البتــه در صــدد هســتیم 
ــا  ــی موزه ه ــوری از برخ ــد حض ــکان بازدی ام
ــم  ــتی فراه ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای را ب

ــم. کنی
او یـــادآور شـــد: البتـــه نکتـــه ای کـــه در 
ـــت  ـــن اس ـــرد ای ـــه ک ـــه آن توج ـــد ب ـــا بای اینج
کـــه موزه هـــا هیـــچ گاه تعطیـــل نشـــده 
انـــد؛ در حـــال حاضـــر کارکنـــان مـــوزه در 
ـــتند و کار  ـــر هس ـــود حاض ـــت خ ـــل فعالی مح
ـــت.  ـــام اس ـــال انج ـــی در ح ـــی و پژوهش مرمت
ـــر روز  ـــوروز 99، ه ـــالت ن ـــی در تعطی از طرف
ــتر  ــن در بسـ ــورت آنالیـ ــوزه به صـ ــک مـ یـ
آپـــارات بـــرای عالقه منـــدان قابـــل بازدیـــد 
ــز برنامه هایـــی  ــر نیـ بـــود و در حـــال حاضـ
بـــرای بازدیـــد  آنالیـــن از موزه هـــای ســـطح 

ـــم. ـــور داری کش
ــی  ــوزه دولت ــد: 300 م ــادآور ش ــان ی طالبی
بــا نظــارت وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی و 1۵9 مــوزه خصوصــی در 
کشــور فعــال هســتند. تــا قبــل از کرونــا شــاهد 
موزه هــا  ایجــاد  و  افتتــاح  صعــودی  ســیر 
بودیــم، به عنــوان مثــال ۶2 مــوزه جدیــد 
ــوزه  ــه 39 م ــدند ک ــاح ش ــته افتت ــال گذش س

ــود. ــی ب خصوص

تحوالت گسترده پیش روی اکران و بلیت فروشی سینماها

معاون میراث فرهنگی کشور خبر داد؛
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زمین را نجات دهید 
با این ۹ مورد به سادگی

 طبیعت را حفظ کنیم
1. از المپ های کم مصرف استفاده کنیم

ــرای  ــاده ب ــی س ــرف روش ــم مص ــای ک المپ ه
کاهــش میــزان مصــرف انــرژی اســت. ایــن نــه تنها 
بــه ســیاره کمــک می کنــد بلکــه بخشــی از هزینــه 
ماهانــه شــما را نیــز ذخیــره می کنــد. بــا جایگزینــی 
فقــط یــک المــپ می توانیــم اثــر فوق العــاده ای بــر 
طبیعــت داشــته باشــیم. اگــر تنهــا یــک المــپ در 
ــا  ــی صده ــم مصــرف شــود، گوی ــا ک ــه م ــر خان ه

هــزار ماشــین از جاده هــا حــذف شــده اســت.
2. رایانه خود را بعد از کار خاموش کنیم

عــادت بــه روشــن بــودن همیشــه سیســتم، نــه 
ــث  ــه باع ــود بلک ــش می ش ــر آن را کاه ــا عم تنه
مصــرف انــرژی نیــز می شــود. شــاید بــا خــود فکــر 
ــت اســتراحت،  ــه آن هــم در حال کنیــم یــک رایان
انــرژی زیــادی صــرف نمی کنــد امــا وقتــی انــرژی 
مصرفــی را در شــمار زیــادی رایانــه روشــن ضــرب 

کنیــد حتمــا رقــم باالیــی خواهــد بــود.
3. ظــروف را پیــش از قرار دادن در ظرفشــویی، 

ــی نکنیم آبکش
ــویی  ــین ظرفش ــدون ماش ــم ب ــر نمی توانی اگ
ــرار  ــش از ق ــروف پی ــی ظ ــم، آبکش ــی کنی زندگ
دادن در آن را متوقــف کنیــم. بــا یــک مــاده 
ــدازه  ــه همــان ان شــوینده مناســب، ظــروف مــا ب
بــه طــور  و می توانیــم  بــود  تمیــز خواهنــد 
بــار  هــر  در  را  آب  گالــن  بیســت  متوســط 

کنیــم. صرفه جویــی  شست وشــو 
4. اجاق گاز خود را روشن رها نکنیم

بــه  عمــل  بــرای ســرعت  اوقــات  گاهــی 
ــم  ــی کــه مهمــان داری ــه خصــوص زمان کارهــا، ب
ــم  ــره می روی ــاق گاز طف ــردن اج ــوش ک از خام
ــه ای  ــد دقیق ــه گاز چن ــم ک ــکالی نمی بینی و اش
ــا مــا ســر  ــد ت ــدون ظــرف روی آن روشــن بمان ب
فرصــت بــرای درســت کــردن چــای کتــری روی 
ــتر  ــر و تس ــتفاده از ف ــی در اس ــم. گاه آن بگذاری
ــم. حــرارت را  ــی نمی کنی ــدان صرفه جوی ــز چن نی
ــم در  ــن می گذاری ــل روش ــه قب ــن دقیق از چندی

ــت. ــن کار نیس ــه ای ــازی ب ــه نی ــی ک حال
۵. همیشه شیشه را بازیافت کنیم

آیــا می دانیــد شیشــه بازیافــت نشــده می توانــد 
تــا یــک میلیــون ســال در طبیعــت باقــی بمانــد؟ 
یــک تصــور غلــط  در ذهــن مــا شــکل گرفتــه و 
آن ایــن اســت کــه تنهــا پالســتیک ها بــرای 
طبیعــت مضرنــد امــا شیشــه ها نیــز ســالیان 
ــل همیشــه  ــا تحوی ــد. ب ــط می مانن ســال در محی
می تــوان  بازیافــت،  مســئوالن  بــه  شیشــه ها 
ــا پنجــاه درصــد  ــا آن را ت ــط ب آلودگــی آب مرتب
و آلودگــی هــوا ناشــی از آن را تــا بیســت درصــد 

ــش داد. کاه
۶. پوشک سازگار با محیط زیست بخریم

پارچــه ای  پوشــک  از  امــکان،  صــورت  در 
ــن یــک  ــرای کــودک خــود اســتفاده کنیــد- ای ب
کمــک بــزرگ بــه محیــط زیســت و راهــی بــرای 
مهربانــی بــا پوســت کــودک اســت. اگــر اســتفاده 
ــد،  ــروری می دانی ــرف را ض ــار مص ــک یکب از پوش
ــط زیســت  ــا محی ــد ســازگار ب ــک برن ــا از ی حتم
ــه طــور  ــد چــرا کــه هــر کــودک ب اســتفاده کنی
ــک  ــزار پوش ــت ه ــا هش ــج ت ــن پن ــط بی متوس
اســتفاده می کنــد کــه ایــن معــادل 3.۵ میلیــون 

ــه اســت. ــن زبال ت
7. لباس ها را با رخت آویز خشک کنیم

خشــک کــن لباسشــویی جــای رخــت آویزهــا 
ــات  ــیاری از اوق ــوژی بس ــت. تکنول ــه اس را گرفت
ــا طبیعــت  ــا طبیعــت ســازگار نیســت. امــا مــا ب ب
مهربــان باشــیم و بــه جــای خشــک کــردن 
لباس هــا در ماشــین کــه هــم باعــث کاهــش عمــر 
ــرف  ــادی مص ــرژی زی ــم ان ــود و ه ــاس می ش لب
می کنــد، آنهــا را روی بنــد رخــت خشــک کنیــم.

8. یک روز در هفته گیاهخواری کنیم
آیــا می دانیــد بــرای تولیــد یــک کیلــو گوشــت 
گاو بیــش از 1۵ هــزار لیتــر آب مصــرف می شــود؟ 
ــر  ــاندویچ همبرگ ــر س ــردن ه ــاده ک ــرای آم و ب
ــور  ــا مجب ــاز اســت؟ م ــر آب نی ــزار و 800 لیت 2ه
ــا  ــیم ام ــت بکش ــت دس ــرف گوش ــتیم از مص نیس
ــه بــدون  ــه یــک روز را ب ســعی کنیــم در هفتــه ب
گوشــت ســپری کنیــم. بــا ایــن کار کمــک بزرگــی 

ــم. ــت می کنی ــه طبیع ب
9. لباسشویی را خالی روشن نکنیم

ــه  ــر تک ــتن ه ــرای شس ــت ب ــا الزم نیس حتم
لبــاس، ماشــین را روشــن کنیــم. اگــر می خواهیــم 
ماشــین  عمــر  صرفه جویــی،  هزینه هــا  در 
ــت  ــط زیس ــی و محی ــود را طوالن ــویی خ لباسش
ــا  ــم ت ــر کنی ــت صب ــی اس ــم، کاف ــاری کنی را ی
از  اســتفاده  شــود.  پــر  لباسشــویی  ماشــین 
ــم  ــر، ه ــرارت کمت ــا ح ــو ب ــای شست وش برنامه ه
ــرژی  ــم ان ــد و ه ــش می ده ــاس را افزای ــر لب عم

کمتــری مصــرف می کنــد.
10. دستمال کاغذی هدر ندهیم

ــزار درخــت قطــع  ــه 27 ه ــد روزان ــا می دانی آی
می شــود تــا نیــاز جهــان بــه دســتمال کاغذی 
ســرویس های بهداشــتی تأمیــن شــود؟ پــس 
هربــار کــه خواســتیم از دســتمال کاغذی اســتفاده 
ــه تخریــب جنگل هــا و فرآینــد پیچیــده  کنیــم، ب
و آلوده کننــده  تولیــد و دفــع آن هــم فکــر کنیــم. 
برداشــتن دســتمال کاغــذی بــه تعــداد زیــاد، بــه 
یــک عــادت بــد تبدیــل شــده اســت. گاهــی بــرای 
پــاک کــردن چنــد قطــره آب از روی ســطوح 
چندیــن دســتمال کاغــذی مصــرف می شــود. 
بــا کــم کــردن چنــد بــرگ دســتمال در روز، 
ــم. ــت بکنی ــه طبیع ــی ب ــک بزرگ ــم کم می توانی
منبع: ایرنا زندگی

مخالفت تراکتور و ماشین سازی حاصلی نداشت 

مخالفــت اکثــر تیم هــای ایرانــی بــرای شــروع لیــگ برتــر نتیجــه ای در 
بــر نداشــت. 

بــه گــزارش فــارس، ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در ورزش اطالعیــه 
شــماره 14 خــود را صــادر کــرد کــه در آن عنــوان شــده اســت:

ــاه  ــی کــم از اول خردادم ــا تمــاس بدن ــات تیم هــای ورزشــی ب تمرین
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و بــا تشــخیص و نظــارت فدراســیون 

پزشــکی ورزشــی مجــاز اســت.
ــی  ــاس بدن ــا تم ــته های ورزشــی ب ــزاری مســابقات در رش ــن برگ همچنی
کــم، از 22 خردادمــاه بــدون حضــور تماشــاگر و بــا رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی تحــت نظــارت دقیق فدراســیون پزشــکی ورزشــی مجاز خواهــد بود.

ــاز  ــف آغ ــگاه های مخال ــزو باش ــازی ج ــور و ماشین س ــای تراکت تیم ه
ــوان  ــا عن ــم باره ــن 2 تی ــد. مســووالن ای ــال کشــور بودن ــر فوتب ــگ برت لی
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــرای مب ــات الزم ب ــد امکان ــران فاق ــال ای ــد کــه فوتب کردن
ــر  ــگ برت ــروع لی ــرای ش ــان ب ــال آلم ــرداری از فوتب ــوده و الگوب ــا ب کرون

ــت. ــت نیس ــور درس ــات 2 کش ــای امکان ــل تفاوت ه به دلی
ــد و  ــابقات بودن ــن مس ــه ای ــف ادام ــری مخال ــگ برت ــای لی ــر تیم ه اکث
حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد واکنــش باشــگاه ها  در مــورد ایــن اطالعیــه 

ســتاد ملــی کرونــا چــه خواهــد بــود.

کوبیلیسکی: 
حضور در ایران افتخار بود 

ــرای مــن افتخــار  ــران گفــت: ب ــی پیشــین تیــم ملــی والیبــال ای مرب
ــران باشــم.  ــود کــه قســمتی از تیــم ملــی والیبــال ای بزرگــی ب

ــای  ــرارداد اعض ــران، ق ــال ای ــیون والیب ــنیم، فدراس ــزارش تس ــه گ ب
خارجــی کادر فنــی تیــم ملــی را بــه دلیــل نبــودن مســابقه رســمی در 
ــدی  ــای بع ــراغ گزینه ه ــه س ــرف ب ــر ط ــا ه ــرد ت ــال 2020 فســخ ک س
بــرود. ایگــور کوالکوویــچ، دراگان کوبیلیســکی و دانیــل میشــیچ، مربیانــی 
بودنــد کــه بــا وجــود کســب ســهمیه المپیــک بــرای ایــران در المپیــک 

حاضــر نخواهنــد بــود.
ــرخ  ــتاره س ــم س ــت تی ــن هدای ــش از ای ــه پی ــکی ک دراگان کوبیلیس
بلگــراد را بــر عهــده داشــت پــس از فســخ قــراردادش گفــت: بــرای مــن 
ــران باشــم.  ــال ای ــی والیب ــم مل ــه قســمتی از تی ــود ک ــی ب افتخــار بزرگ
حضــور در ایــن مجموعــه و کار کــردن در آن بــرای مــن رویــداد بزرگــی 

بــود.
مربــی پیشــین تیــم ملــی والیبــال ادامــه داد: بــه هــر حــال زمــان آن 
فــرا رســیده بــود کــه زندگــی حرفــه ای خــود را در جــای دیگــری دنبــال 
کنــم. بــرای والیبــال ایــران و همــه کســانی کــه در ایــران مالقــات کــردم، 

بهترین هــا را آرزو می کنــم.

بدون تغییر نسبت به سال گذشته؛
بودجه 3۰ میلیاردی وزارت ورزش
 برای حوزه همگانی فدراسیون ها 

ــرای  ــی و اج ــیون های ورزش ــی فدراس ــوزه همگان ــرای ح وزارت ورزش ب
برنامــه آنهــا در ســال جــاری، 30 میلیــارد تومــان اعتبــار اختصاص داده اســت. 
ــیون  ــه فدراس ــی وزارت ورزش ب ــار تخصیص ــر، اعتب ــزارش مه ــه گ ب
هــا بــرای حــوزه همگانــی و فعالیــت آنهــا در ایــن بخــش جــدا از حــوزه 

ــی اســت. قهرمان
ایــن اعتبــار بــرای ســال جــاری 30 میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه 
ــرای  ــوب وزارت ورزش ب ــه مص ــم بودج ــته ه ــال گذش ــت. س ــده اس ش
برنامــه همگانــی فدراســیون هــای ورزشــی 30 میلیــارد تومــان بــود کــه 

البتــه تنهــا 70 درصــد آن محقــق شــد.
ــرف وزارت ورزش و  ــه از ط ــتقیمی ک ــه مس ــر بودج ــالوه ب ــه ع البت
معاونــت ورزش همگانــی ایــن وزارتخانــه بــرای فعالیــت هــای همگانــی در 
فدراســیون هــا تعییــن شــده اســت، رقــم حاصــل از اعتبــارات 27 صــدم 
ــی در  ــرای فعالیــت هــای همگان ــرارزش افــزوده هــم ب درصــد مالیــات ب

فدراســیون هــا و اســتان هــا اختصــاص پیــدا مــی کنــد.
وزارت ورزش در حالــی بــرای  حــوزه همگانــی فدراســیون هــا بودجــه 
ــای  ــت ه ــه گذشــته اولوی ــه هفت ــرده ک ــی مصــوب ک ــارد تومان 30 میلی

ورزش همگانــی در ۵ محــور توســط وزیــر ورزش ابــالغ شــد. 

ملــی  تیــم  امیــد  ســنی  رده  بوکســور 
ــر  ــا اسپانس ــخصی را ب ــرارداد ش ــه ق ــران ک ای
ــرده  ــا ک ــس امض ــیون بوک ــاز فدراس حاشیه س
ــی  ــی مال ــای حام ــه بدقولی ه ــبت ب ــود، نس ب
خــود در تامیــن هزینه هــا واکنــش نشــان داد. 
بــه گــزارش ایســنا،  مهــدی خســروی، 
بوکســور رده ســنی امیدهــای تیــم ملــی 
اواخــر ســال گذشــته  ایــران اســت کــه 
ارتفاعــات  در  کولبری هایــش  واســطه  بــه 
ــی  ــا جای ــد. ت ــاز ش ــر س ــور خب ــرزی کش م
ــای  ــن روزه ــاز ای ــیه  س ــر حاش ــه اسپانس ک
قــراردادی  عقــد  بــا  بوکــس  فدراســیون 
هزینــه  هــای  گرفــت  تصمیــم  جداگانــه 
فعالیــت حرفــه ای ایــن بوکســور را طــی یــک 

ســال آینــده بــر عهــده بگیــرد. 
ــی نکشــید کــه پــس از  ــا ایــن حــال طول ب
ــن اسپانســر )۵00  ــاس نشــدن چــک اول ای پ
ــس  ــیون بوک ــه فدراس ــه ب ــان( ک ــون توم میلی
داده بــود،  مشــخص شــد وعده هــای ایــن 
ــد و  ــدن را نمی ده ــی ش ــوی عمل ــه ب موسس
ــکاری اش  ــه هم ــد منتظــر حواشــی در ادام بای
ــه اآلن  ــی ک ــود. اتفاق ــا فدراســیون بوکــس ب ب

هــم باعــث شــده تــا فدراســیون بوکــس ایــران 
ــت  ــه دس ــر ب ــی پیگی ــع قضای ــق مراج از طری

ــد.  ــود باش ــوق خ ــق و حق آوردن ح
بــه  مــورد  ایــن  در  خســروی  مهــدی 
ــه  ــاری ک ــق اخب ــت: طب ــنا گف ــگار ایس خبرن
بــه مــن رســیده گویــا آقــای داداشــیان مدیــر 
عامــل ایــن موسســه را بخاطــر مشــکالتی کــه 
ــن  ــال م ــن ح ــا ای ــد. ب ــده گرفته ان ــاد ش ایج
هیــچ شــکایتی از او نــدارم، امــا بهتــر بــود کــه 

می توانســتم ورزش خــود را بــدون دغدغــه 
ــی  ــن حــال چــه پول ــا ای ــی ادامــه دهــم. ب مال
ــات  ــن تمرین ــد،  م ــد چــه ندهن ــن بدهن ــه م ب
خــودم را پیگیــری می کنــم تــا بــه هــدف 
بــزرگ خــود برســم،  ناراحتــی از ایــن اسپانســر 

ــدارم.  ن
او در مــورد کل مبلــغ دریافتــی خــود از 
ــه  ــد ماهــی ک ــت: طــی چن ــن اسپانســر گف ای
ــد،  ــه بودن ــده گرفت ــر عه ــده را ب ــت بن حمای

ــار  ــک ب ــان و ی ــغ 7۵0 هزارتوم ــار مبل ــک ب ی
هــم مبلــغ یــک میلیــون تومــان از طــرف 
ــه  ــد ک ــز ش ــده واری ــاب بن ــه حس ــر ب اسپانس
ــن دو  ــز ای ــه ج ــم. ب ــکر می کن ــت آن تش باب
ــال  ــه دنب ــد ب ــته ام و بای ــی نداش ــورد دریافت م
ــن  ــود را تامی ــای خ ــا هزینه ه ــم ت کاری باش
ــن  ــل ای ــری از عوام ــر خب ــا اآلن دیگ ــم. ت کن

ــت.  ــوده اس ــه نب موسس
ــی،   ــن بوکســور رده ســنی امیــد تیــم مل ای
ــوری، رییــس  ــا تشــکر از زحمــات حســین ث ب
ــه  ــس از آن ک ــت:  پ ــس، گف ــیون بوک فدراس
ــای  ــد قولی ه ــای ب ــر خبره ــد روز اخی در چن
ــا  ــوری ب ــای ث ــن اسپانســر منتشــر شــد، آق ای
ــر  ــه در ه ــد ک ــه و گفتن ــاس گرفت ــده تم بن
ــر اسپانســر  صــورت حامــی مــن هســتند و اگ
هــم حقوقــی ندهــد،  فدراســیون در کنــار مــن 
ــات  ــا اآلن تمرین ــبختانه ت ــود. خوش ــد ب خواه
خوبــی را داشــته ام و از آمادگــی بدنــی خــودم 
نیــز راضــی هســتم، مــن بــه دور از ایــن 
ــه  ــم. ب ــه می ده ــود را ادام ــالش خ ــی ت حواش
ــن اسپانســر نیســتم و  ــوان شــاکی ای هیــچ عن

ــدارم.  ــکایتی ن ش

ــا  ــن روزه ــت: ای ــتقالل گف ــد اس ــال امی ــم فوتب ــی تی مرب
ــی در باشــگاه اســتقالل می بینــم کــه در گذشــته کمتــر  اتفاقات
ــی بی ســابقه  ــوان اتفاقات ــه عن ــوان از آن ب ــده می شــد و می ت دی

یــاد کــرد. 
ــی  ــت: ط ــار داش ــن زاده اظه ــا حس ــر، رض ــزارش مه ــه گ ب
ــن  ــان ای ــد و مربی ــم امی ــرارداد تی ــگاه ق ــی باش ــاق عجیب اتف
تیــم را پرداخــت کــرد کــه ایــن باعــث تعجــب همــه مــا شــد. 

راســتش را بخواهیــد در ایــن باشــگاه اصــال متــداول نبــود کــه 
بــه تیم هــای پایــه و مربیانــش پولــی پرداخــت شــود و حداقــل 
مــن در ایــن ســالهای اخیــر کــه خــودم هســتم چنیــن چیــزی 

ــودم. ــده ب ندی
وی افــزود: اتفــاق عجیــب دیگــری کــه افتــاد ایــن بــود کــه 
مدیــر باشــگاه موافقــت کــرد کــه تیــم امیــد در مســابقات لیــگ 
کشــوری حضــور پیــدا کنــد کــه ایــن هــم اتفاقــی عجیــب و کــم 
ســابقه اســت و در ســالهای گذشــته هــر بــار تیمــی از پایه هــای 
اســتقالل مجــوز حضــور در لیــگ کشــوری را پیــدا می کــرد، بــاز 

هــم آن تیــم را در مســابقات تهــران بــه میــدان می فرســتادند.
ــن  ــت: در آخری ــان داش ــتقالل بی ــد اس ــم امی ــرمربی تی س
ــد  ــان تاکی ــتم ایش ــعادتمند داش ــای س ــا آق ــه ب ــی ک صحبت
ــی  ــت فن ــه ظرفی ــر ک ــرات برت ــد نف ــم امی ــا از تی داشــتند حتم
ــا تیــم بزرگســاالن قــرارداد ببندنــد و مــن هــم  باالیــی دارنــد ب

بــه ایشــان اعتمــاد دادم کــه ایــن بازیکنــان بــه زودی در زمــره 
ــد. ــرار بگیرن ــال ق ــتاره های فوتب س

ــبی  ــش نس ــه آرام ــد از آن ک ــرد: بع ــد ک ــن زاده تاکی حس
ــی در  ــات خوب ــت، اتفاق ــتقالل بازگش ــاالن اس ــم بزرگس ــه تی ب
تیم هــای پایــه افتــاد کــه باعــث خوشــحالی اســت و مــن 
ــه  ــن باشــگاه ب ــرای رســیدن ای ــم ب ــن هــا را نشــانه ای می دان ای

ــک. ــده ای نزدی ــوب در آین ــای خ روزه
پیشکســـوت فوتبـــال در خصـــوص شـــروع دوبـــاره لیـــگ 
ـــتیم  ـــری نیس ـــم گی ـــام تصمی ـــا در مق ـــت: م ـــان داش ـــر بی برت
ــه  ــات مربوطـ ــه مقامـ ــیم کـ ــی باشـ ــع تصمیماتـ ــد تابـ و بایـ
بـــرای ایـــن منظـــور می گیرنـــد. فقـــط امیـــدوارم حـــاال کـــه 
ــزرگ  ــش بـ ــن چالـ ــا را وارد ایـ ــواده آنهـ ــتها و خانـ فوتبالیسـ
ــالمتی  ــظ سـ ــرای حفـ ــب بـ ــاخت های مناسـ ــد، زیرسـ کردنـ

آنهـــا را هـــم تهیـــه کـــرده باشـــند. 

المپیــک کشــورمان از  رئیــس کمیتــه ملــی 
پرداخــت قســط دوم پــاداش ورزشــکارانی کــه کســب 

ــر داد.  ــاری خب ــال ج ــد در س ــهمیه کردن س
ــری در  ــی امی ــا صالح ــنیم، رض ــزارش تس ــه گ ب
ــوزه ورزش در  ــداث م ــالگرد اح ــن س ــیه اولی حاش
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: ورزش یــک بخش 
و پازلــی از غــم و شــادی ملــت اســت و نمی توانیــم 
ــاق  ــه اتف ــیم و در آنچ ــور باش ــائل کش ــدا از مس ج

ــی داشــت. ــا مــردم همدل افتــاد ورزش نیــز ب
ــاق  ــه اتف ــال 98 آنچ ــزود: در س ــه اف وی در ادام
افتــاد ایــن بــود که ۵2 ســهمیه بــرای المپیــک 1400 
کســب شــد. البتــه کمیتــه بین المللــی المپیــک 

ــود. ــده ش ــک 2020 نامی ــن المپی ــد دارد ای تأکی
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک تأکیــد کــرد: مــا 
در قالــب ســتاد عالــی ورزش مســائل را روزانــه 

ــا تصمیمــات عالــی  پیگیــری می کنیــم . ســتاد کرون
ــت و  ــده اس ــاز ش ــات آغ ــی از تمرین ــه، بخش گرفت
ــالمت  ــاًل س ــود. فع ــاز می ش ــده آغ ــی در آین بخش
ــرای  در اولویــت اســت و ســطح دوم آغــاز اردوهــا ب
المپیــک 2021 اســت . بــا آغــاز اردوهــا حــدود یــک 
ــکاران  ــا و ورزش ــی تیم ه ــرای آمادگ ــان ب ــال زم س

ــم. ــک داری جهــت حضــور در المپی
جلسـات  کـرد:  نشـان  خاطـر  امیـری  صالحـی 
دکتـر سـجادی و تیـم سرپرسـتی کاروان ایـران بـا 
فدراسـیون های المپیکی برقرار اسـت. با سـه سـناریو 
یعنـی ادامـه وضع موجـود، دوم آغاز محـدود اردوها و 
سـوم بـاز شـدن کامـل فضـا خـود را آمـاده می کنیم.

وی در مــورد عــدم صعــود تیــم فوتبــال امیــد بــه 
المپیــک گفــت: واقعیــت مســئله تیــم امیــد ایــن بــود 
کــه ســه چالــش داشــت. اول تغییر مســتمر ســرمربی 

بــود کــه تصمیــم اشــتباهی بــود و بایــد در فدراســیون 
درســت عمــل می شــد. دومیــن چالــش عدم همــکاری 
ــان  ــی بازیکن ــد برخ ــث ش ــه باع ــود ک ــگاه ها ب باش
شــب قبــل از اعــزام بــه تیــم اضافــه شــوند. اســتیلی 
می گفــت حداقــل دو مــاه زمــان الزم دارم. نکتــه ســوم 
ــرده  ــاز ک ــل کار را آغ ــال ها قب ــه از س ــد ک ــا بودن رقب

بودنــد. ایــن نــکات باعــث عــدم موفقیــت شــد.
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در پاســخ بــه ایــن 
ــد  ــم امی ــورد تی ــا ســوءمدیریت در م ــه آی ســؤال ک
ــل را تشــریح  ــن ســه عام ــت: م وجــود داشــت، گف

ــم. ــاوت نمی کن ــردم و قض ک
صالحــی امیــری در مــورد حمایــت از ورزشــکاران 
ــل  ــه قب ــا هفت ــاره المپیکی ه ــت: درب ــی گف المپیک
ــجادی و  ــور س ــا حض ــیون و ب ــور 1۶ فدراس ــا حض ب
ــات  ــاز تمرین ــرای آغ ــدی ب ــای ج ــژاد بحث ه علی ن

صــورت گرفــت. قــرار شــد بســته هایی را تقدیــم 
کنیــم و فضــای حداقلــی بــرای تمریــن انفــرادی آماده 
و در آینــده بــه صــورت جــدی تمرینــات آغــاز شــود.

ــی کــه کســب  ــرای آنهای ــا ب ــادآور شــد: م وی ی
نظــر  در  پــاداش  میلیــون  کردنــد ۶0  ســهمیه 
ــت  ــته پرداخ ــال گذش ــط اول س ــه قس ــم ک گرفتی

ــت  ــال 99 پرداخ ــط دوم را در س ــاً قس ــد و قطع ش
می کنیــم. 10 نفــر از قهرمانــان هــم براســاس 
پرونده هــای ارســالی توســط IOC انتخــاب شــدند 
ــن  ــت ودوم ای ــد. بیس ــه ۵00 دالر می گیرن و ماهیان
ــک  ــرخ بان ــاس ن ــان را براس ــط اول قهرمان ــاه قس م
ــد. ــت ش ــیون ها پرداخ ــه فدراس ــی ب ــزی ریال مرک

ــگاه های  ــن و باش ــایی اماک ــتورالعمل بازگش دس
ورزشــی آذربایجــان شــرقی صــادر شــد. 

بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه شــرایط همــه 
ــد 19 و دســتورالعمل هــای صــادره از  گیــری کووی
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــا و س ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س
کرونــا در ورزش، اکنــون بــا عنایــت بــه کنتــرل همه 
گیــری کوویــد 19 در کشــور و دســتورالعمل شــماره 
209/ص/99/248 تاریــخ 1399/2/24 فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی ، نحــوه بازگشــایی اماکــن ورزشــی 
ــر  ــای مربوطــه بشــرح زی ــت ه و از ســرگیری فعالی
جهــت اجــراء در اســتان آذربایجــان شــرقی تدویــن 

ــود. ــالم می ش ــرا اع ــرای اج و ب
شهرســتان ها،  جوانــان  و  ورزش  ادارات  کلیــه 
بخش هــا و هیئت هــای ورزشــی در سراســر اســتان، 
ــال در  ــای فع ــایر نهاده ــی و س ــگاه های ورزش باش
ــه رعایــت دســتورالعمل های  ــف ب حــوزه ورزش مکل
مراجــع  شــده  اتخــاذ  تصمیمــات  و  بهداشــتی 
ذیصــالح در ایــن زمینــه بــوده و نســبت بــه اجــرای 
ــتان و  ــتان، شهرس ــطح اس ــی در س ــف ابالغ تکالی

ــود. ــد ب ــئول خواهن ــا مس بخش ه
ــی  ــکات ایمن ــت ن ــرورت رعای ــه ض ــه ب ــا توج ب
بهداشــتی از ســرگیری کلیــه فعالیــت هــای ورزشــی 

ــتی از وزارت  ــد بهداش ــوز و ک ــذ مج ــه اخ ــوط ب من
بهداشــت و نصــب شــماره مجــوز در محــل فعالیــت 
خواهــد بــود. )ایــن شــامل باشــگاه هــای ورزشــی ، 
ــی  ــی و ... م ــای ورزش ــت ه ــی ، هیئ ــن ورزش اماک

باشــد(.
رعایــت فاصلــه فیزیکــی دو متــر بیــن هــر 
ــر  ــر 100 مت ــه ازای ه ــوده و ب ــی ب ــکار الزام ورزش
ــان  ــور همزم ــه ط ــد ب ــر می توانن ــش نف ــع ش مرب
فعالیــت ورزشــی داشــته باشــند. جلوگیــری از 
ــروج  ــی )خ ــه منف ــه تهوی ــه ب ــراد و توج ــع اف تجم
هــوا از ســالن بــا هواکــش( مــورد تاکیــد مــی باشــد.

در اســتخرها و جکــوزی هــا، کلرســنجی بــه 
طــور مرتــب هــر دو ســاعت یــک بــار انجــام گــردد. 
ــرش  کنتــرل و غربالگــری مراجعیــن در بخــش پذی
ــب  ــداد متناس ــرش تع ــد . پذی ــته باش ــود داش وج
ورزشــکار و حفــظ فاصلــه فیزیکــی در زمــان ورزش، 
ــد  ــروری خواه ــوزی ض ــتخر و جک ــتفاده از اس اس

ــود. ب
ــت  ــر رطوب ــه خاط ــار ب ــونای بخ ــتفاده از س اس

ــوع  ــانتیگراد ممن ــه س ــر ۵0 درج ــای زی ــاال و دم ب
می باشــد.

ارائــه خدمــات ماســاژ ورزشــی تــا صــدور مجــوز 
ــا  از ســوی وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی مبــارزه ب

ــا در ورزش ممنــوع هســتند. کرون
ــه غــذا و نوشــیدنی  ــه و کافی شــاپ از ارائ در بوف
ــا  ــاز خــودداری شــده و فقــط آب و ی ــه صــورت ب ب
ــه  ــت کلی ــا رعای ــده ب ــدی ش ــته بن ــیدنی بس نوش
و  دریافــت  از  گــردد.   ارائــه  بهداشــتی  نــکات 

ــود. ــودداری ش ــد خ ــول نق ــت پ پرداخ
 ، مربیــان   ، مدیــران  از  اعــم  پرســنل  همــه 
کارکنــان اداری ، پذیــرش و نیروهــای خدماتــی 
ــه  ــی ب ــکی ورزش ــای پزش ــت ه ــط هیئ ــد توس بای
ــتی  ــکات بهداش ــه ن ــوری در زمین ــورت غیرحض ص
ــد. ــت کنن ــده و گواهــی دریاف مربوطــه آمــوزش دی

بــرای کلیــه کالس هــای آموزشــی تئــوری ، کنگره 
ــوی وزارت  ــوز از س ــذ مج ــا اخ ــا ت ــش ه ــا و همای ه
ــه صــورت غیرحضــوری و آنالیــن برگــزار  بهداشــت ب
ــا  ــات و کالس ه ــزاری تجمع ــد. در صــورت برگ گردی

و مجامــع رعایــت فاصلــه دو متــری ، کنتــرل شــرکت 
ــتی  ــول بهداش ــت اص ــی و رعای ــدگان ، ضدعفون کنن
ــامل  ــتی ش ــج بهداش ــه پکی ــزاری و ارائ ــل برگ مح

ــود. دســتکش و ماســک الزامــی خواهــد ب
انجــام ورزش هــای برخــوردی و رزمــی تــا 
ــد. ــی باش ــوع م ــری ممن ــه گی ــل هم ــرل کام کنت

در همــه مراســم ها و ورزش هــای همگانــی، 
ــای  ــایری در فض ــتایی و عش ــوزی، روس ــش آم دان
ــی  ــدن، راهپیمای ــاده روی ، دوی ــا ، پی آزاد ، پارک ه
و کوهپیمایــی رعایــت حداقــل فاصلــه دو متــری بــا 
ــی در داخــل  ــای همگان ــام ورزش ه ــر و انج یکدیگ
ســالن ها و باشــگاه ها منــوط بــه حفــظ فاصلــه 
گــذاری و کنتــرل و ضدعفونــی وســایل و تجهیــزات 

ــد. ــتفاده می باش ــورد اس ــای م ــکان ه و م
ــا کســب مجــوز از دانشــگاه  برگــزاری مســابقات ب
علــوم پزشــکی، رعایــت الزامــات و تمهیدات بهداشــتی 
ــد. در  ــی باش ــع م ــاگر بالمان ــور تماش ــدون حض و ب
صــورت حضــور تماشــاگر حفظ فاصلــه دو متــری بین 
تماشــاگران ، غربالگــری وتــب ســنجی ورزشــکاران و 

تماشــاچیان در بــدو ورود و جلوگیــری از تجمــع افــراد 
در مــکان هــای مختلــف الزامــی مــی باشــد.

الزم اســت تمامــی افــراد بــا کارت بیمــه ورزشــی 
ــته  ــور داش ــی حض ــای ورزش ــت ه ــر در فعالی معتب

باشــند.
تمامــی باشــگاه ها ، اســتخرها و اماکــن ورزشــی ، 
ــد  ــرخ هــای جدی ــه ن ــا ارائ هیئــت هــای ورزشــی ت
)کــه بــه زودی ارائــه خواهــد شــد( الزم اســت طبــق 
اشــل ســال 1398 ورودی، شــهریه و ... بــه صــورت 

غیرنقــدی دریافــت نماینــد.
ــی اداره کل ورزش و  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جوانــان اســتان، الزم اســت ادارات ورزش و جوانــان 
شهرســتان هــا بــا همــکاری هیئــت هــای پزشــکی 
ورزشــی نســبت بــه بازدیــد دوره ای و مرتــب از 
ــدام و در  ــود اق ــش خ ــت پوش ــی تح ــن ورزش اماک
ــده  ــالم ش ــات اع ــا الزام ــق ب ــدم تطبی ــورت ع ص
فــوراً و بــا هماهنگــی اداره کل نســبت بــه تعطیلــی 
باشــگاه یــا مــکان ورزشــی مــورد نظــر اقــدام 

ــد. نماین

کاپیتــان تیــم فوتســال مــس ســونگون بــا بیــان اینکــه نقــل و 
انتقــاالت فصــل آینــده لیــگ برتــر فوتســال بایــد بعــد از دیــدار 
فینــال فصــل قبــل انجــام شــود، گفــت: راه نجــات فوتســال ورود 

تیم هــای دولتــی بــه آن اســت. 
ــی  ــه تعطیل ــاره ب ــا اش ــم ب ــاد فخی ــر، فره ــزارش مه ــه گ ب
ــال  ــدار فین ــزاری دی ــدم برگ ــا و ع ــیوع کرون ــد از ش ورزش بع
لیــگ برتــر فوتســال گفــت: امیــدوارم مســابقات زودتــر آغــاز و 
تکلیــف فینــال فصــل قبــل هــم مشــخص شــود. اگــر مســابقات 
ــر فصــل  ــد زودت ــاد، بای ــق افت ــه تعوی ــت هــای آســیا ب جــام مل

ــد. ــتارت بزنن ــر را اس ــگ برت ــد مســابقات لی بع
ــاالت  ــل و انتق ــدا نق ــت ابت ــرار اس ــنیده ام ق ــزود: ش وی اف
ــزار  ــل برگ ــال فصــل قب ــدار فین ــگ انجــام شــود، ســپس دی لی
ــه نظــرم ایــن  ــد. ب شــود و بعــد از آن ســراغ فصــل جدیــد برون
ــل  ــل قب ــال فص ــد فین ــدا بای ــت. ابت ــی اس ــر طبیع ــم غی تصمی

برگــزار شــود و ســپس ســراغ نقــل و انتقــاالت برونــد. در تمــام 
ــن اســت. ــا رســم همی دنی

کاپیتــان تیــم فوتســال مــس ســونگون بــا اشــاره به مشــکالت 
ــته  ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ــی ک ــال و راهکارهای ــی فوتس مال
بــرای نجــات فوتســال بــی ثمــر بــوده اســت، تصریــح کــرد: تعداد 
تیــم هــای خصوصــی کــه در فوتســال خــوب هزینــه کننــد، کــم 
ــم  ــا و تی ــگاه ه ــه نظــرم راه نجــات فوتســال ورود باش اســت. ب

هــای دولتــی بــه آن اســت.
وی ادامــه داد: باشــگاه هایــی مثــل تراکتــور، ســپاهان، ذوب 
آهــن و فــوالد مــی تواننــد در فوتســال هــم تیمــداری کننــد و 
ــی شــنیده ام اســتقالل و  ــن رشــته شــوند. حت ــق ای باعــث رون
پرســپولیس هــم شــاید وارد لیــگ شــوند کــه اگــر ایــن اتفــاق 
رخ بدهــد عالــی مــی شــود. هزینــه هــای فوتســال مقابــل هزینــه 
ــرای  ــا ب ــای م ــگاه ه ــت و کاش باش ــز اس ــال ناچی ــای فوتب ه

ســرمایه گــذاری در فوتســال هــم ترغیــب شــوند.
ــی از دنیــای  ــاره احتمــال خداحافظ ــان درب ــم در پای فخی
ــه خداحافظــی فکــر نمــی  بازیگــری در فوتســال گفــت: فعــاًل ب
ــم  ــه بتوان ــا روزی ک ــدارم. ت ــن کار ن ــرای ای ــم و تصمیمــی ب کن
ــریع از  ــی س ــتم، خیل ــع نتوانس ــر موق ــم و ه ــی کن ــازی م ب
فوتســال مــی روم. االن هــم باوجــود تعطیلــی تمرینــات، بدنــم را 
خــوب نگــه داشــته ام و فکــر مــی کنــم بــرای شــروع مســابقات 

ــن الزم داشــته باشــم. ــه تمری ــط دو هفت ــگ فق لی

واکنش بوکسور کولبر به بدقولی های اسپانسر حاشیه ساز

حسن زاده:

اتفاقات استقالل باعث تعجب ما شد

قسط دوم پاداش المپین ها امسال پرداخت می شود 

دستورالعمل بازگشایی اماکن و باشگاه های ورزشی در آذربایجان شرقی

فرهاد فخیم:

راه نجات فوتسال ورود تیم های دولتی است
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اوقات شرعی شهر تهران

در  عـــراق  و  ایـــران  جمهـــور  رؤســـای 
ـــه،  ـــور را برادران ـــط دو کش ـــی رواب ـــی تلفن تماس
تاریخـــی و فرهنگـــی دانســـتند و بـــر ضـــرورت 
تـــالش بـــرای توســـعه، تقویـــت و تحکیـــم 
بغـــداد  تهـــران-  مناســـبات  جانبـــه  همـــه 

ــد.  ــد کردنـ تاکیـ
ـــا، حجـــت االســـالم والمســـلمین   ـــه گـــزارش ایرن ب
ـــا »برهـــم  »حســـن روحانـــی« در گفتگـــوی تلفنـــی ب
ــک  ــا تبریـ ــراق، بـ ــور عـ ــس جمهـ ــح« رییـ صالـ
پیشـــاپیش فـــرا رســـیدن عیـــد ســـعید فطـــر و 
ـــی  ـــد سیاس ـــروز رون ـــه ام ـــندی از اینک ـــراز خرس اب
در عـــراق بـــه نتیجـــه مثبتـــی رســـیده و همـــه 
گروههـــا و طوایـــف عراقـــی در کنـــار هـــم قـــرار 
ـــن کشـــور تشـــکیل  ـــد در ای ـــه جدی ـــد و کابین گرفتن
و از پارلمـــان رای مثبـــت گرفتـــه اســـت، تاکیـــد 
کـــرد: ثبـــات سیاســـی در عـــراق بـــرای منطقـــه 
ـــش  ـــد پی ـــن رون ـــا ای ـــت اســـت و مطمئن ـــز اهمی حائ
ـــه  ـــراق در منطق ـــته ع ـــش برجس ـــی نق ـــه بازیاب زمین

ـــود. ـــد ب خواه
ــروز  ــه امـ ــان اینکـ ــا بیـ ــوری بـ رییـــس جمهـ
کشـــورهای منطقـــه بـــا مشـــکالت فراوانـــی 
همچـــون کاهـــش قیمـــت نفـــت، همـــه گیـــری 
ــر  ــی و مهمتـ ــالت امنیتـ ــا، معضـ ــروس کرونـ ویـ
ــی  ــور داخلـ ــکا در امـ ــالت آمریـ ــه مداخـ از همـ
ـــعه  ـــت: توس ـــار داش ـــتند، اظه ـــه هس ـــورها مواج کش
ـــت  ـــان دول ـــا می ـــط و همکاری ه ـــه رواب ـــه جانب هم
ـــور  ـــرای عب ـــد ب ـــت میتوان ـــای دوس ـــت ه ـــا و مل ه

ــا باشـــد. از مشـــکالت راهگشـ
روحانـــی بـــا بیـــان اینکـــه سیاســـت اصولـــی 
ایـــران تقویـــت مناســـبات و همـــکاری هـــای 
ـــوری  ـــت: جمه ـــت، گف ـــراق اس ـــا ع ـــه ب ـــه جانب هم
ـــت  ـــار دول ـــته در کن ـــران همچـــون گذش اســـالمی ای
و ملـــت عـــراق خواهـــد بـــود و خواهـــان حفـــظ 
ـــای  ـــدرت ه ـــالت ق ـــدم مداخ ـــراق و ع ـــت ع حاکمی
ـــن کشـــور  ـــت ای ـــت و دول خارجـــی در سرنوشـــت مل

ـــت. اس

رییـــس جمهـــور توســـعه روابـــط و همـــکاری 
ـــت  ـــز اهمی ـــراق را حائ ـــران و ع ـــادی ای ـــای اقتص ه
عنـــوان کـــرد و  افـــزود: بایـــد تـــالش کنیـــم تـــا 
مبـــادالت تجـــاری دو کشـــور بـــا رعایـــت کامـــل 
دســـتورالعمل هـــای بهداشـــتی در تمامـــی مرزهـــای 
ـــه  ـــن اینک ـــردد؛ ضم ـــی بازگ ـــه روال قبل ـــترک ب مش
بـــا برنامـــه ریـــزی هـــای دو کشـــور امیـــدوارم در 
ـــش  ـــور بی ـــادی دو کش ـــط اقتص ـــطح رواب ـــده س آین

ـــد. ـــش یاب ـــش افزای از پی
ـــز در  ـــراق نی ـــور ع ـــس جمه ـــح ریی ـــم صال بره
ایـــن گفتگـــو بـــا تبریـــک متقابـــل فـــرا رســـیدن 
ــی و آرزوی  ــای آتـ ــر در روزهـ ــعید فطـ ــد سـ عیـ
قبولـــی طاعـــات و عبـــادات در مـــاه مبـــارک 
ـــی  ـــطح مطلوب ـــور را در س ـــط دو کش ـــان، رواب رمض
ـــه  ـــه جانب ـــالش هم ـــرورت ت ـــر ض ـــرد و ب ـــی ک ارزیاب
ـــش از  ـــعه بی ـــتای توس ـــور در راس ـــووالن دو کش مس
پیـــش مناســـبات و همـــکاری هـــای فـــی مابیـــن 

تاکیـــد کـــرد.
ـــت  ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــراق ب ـــور ع ـــس جمه ریی
ـــات  ـــرد: ثب ـــد ک ـــور، تاکی ـــی دو کش ـــط سیاس رواب
و امنیـــت عـــراق نیازمنـــد همـــکاری کشـــورهای 
ــایه بویـــژه جمهـــوری اســـالمی  دوســـت و همسـ

ایـــران اســـت.
ـــت  ـــا و فعالی ـــالش ه ـــا تشـــریح ت ـــح ب ـــم صال بره
ـــی  ـــت همگرای ـــده در جه ـــام ش ـــی انج ـــای سیاس ه
ــی  ــف عراقـ ــف مختلـ ــزاب و طوایـ ــا، احـ گروههـ
بـــرای تعییـــن نخســـت وزیـــر در ایـــن کشـــور، 
ـــک  ـــراق ی ـــیادت ع ـــت و س ـــق حاکمی ـــت: تحق گف
ـــت  ـــی بایس ـــه م ـــت ک ـــر اس ـــکار ناپذی ـــرورت ان ض
بـــرای تصمیـــم گیـــری آینـــده ایـــن کشـــور بـــه 
رســـمیت شـــناخته شـــده و قدرتهـــای خارجـــی 
ـــی  ـــور دخالت ـــن کش ـــت ای ـــن سرنوش ـــد در تعیی نبای

داشـــته باشـــند.
ـــه مداخـــالت  ـــا اشـــاره ب رییـــس جمهـــور عـــراق ب
ـــار  ـــه، اظه ـــای خارجـــی در منطق ـــدرت ه مخـــرب ق
ـــاب و تحمـــل بحـــران  ـــه ت داشـــت: منطقـــه خاورمیان
هـــای جدیـــد را نـــدارد و از ایـــن نظـــر دخالـــت 
بیگانـــگان در منطقـــه بایـــد بـــه ســـرعت پایـــان 

ـــد. یاب

ــور  ــی کشـ ــی و تربیتـ ــات تامینـ ــا و اقدامـ ــازمان زندان هـ ــس سـ رییـ
ــدان  ــه زنـ ــس بـ ــان حبـ ــی پایـ ــا مرخصـ ــی بـ ــزار زندانـ ــت: 1۶ هـ گفـ

ــد.  ــی گردنـ برنمـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، اصغـــر جهانگیـــر در جلســـه شـــورای عالـــی قـــوه 
ـــمول  ـــان مش ـــی از زندانی ـــی بخش ـــت مرخص ـــان مهل ـــه پای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب قضایی
ـــر  ـــدات در نظ ـــی از تمهی ـــه گزارش ـــه ارای ـــه ب ـــوه قضایی ـــت ق ـــنامه ریاس بخش
ـــی  ـــای عموم ـــه فض ـــش از ورود ب ـــراد پی ـــن اف ـــه ای ـــرای قرنطین ـــده ب ـــه ش گرفت

ـــت. ـــدان پرداخ زن
ـــد  ـــه بودن ـــی رفت ـــه مرخص ـــه ب ـــی ک ـــر از زندانیان ـــزار نف ـــزود: 1۶ ه وی اف

ـــت. ـــد گش ـــاز نخواهن ـــدان ب ـــه زن ـــر ب ـــس دیگ ـــان حب ـــی پای ـــا مرخص ب

ـــه  ـــی ب ـــران ایران ـــاق دخت ـــد قاچ ـــن بان بزرگتری
ـــی  ـــت عموم ـــس امنی ـــط پلی ـــور توس ـــارج از کش خ

ـــد.  ـــدم ش ـــا منه ناج
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
ایـــن گـــروه تبهـــکار بـــه ســـرکردگی فـــردی بـــا 
ــال  ــدت 3 سـ ــه مـ ــس«، بـ ــتعار »الکـ ــام مسـ نـ
و بـــا توجـــه بـــه ارتباطـــات گســـترده خـــود 
در کشـــور های مختلـــف، دختـــران ایرانـــی را 
ــه  ــان بـ ــی از آنـ ــی جنسـ ــور بهره کشـ ــه منظـ بـ
خـــارج از کشـــور قاچـــاق می کـــرد و بـــه فـــروش 

ند. می رســـا
فعالیت هـــای مجرمانـــه و ضـــد ملـــی ایـــن 
گـــروه تبهـــکار در تمـــام مـــدت 3 ســـال تحـــت 
ـــت  ـــرار داش ـــی ق ـــروی انتظام ـــی نی ـــد اطالعات رص
و ایـــن نهـــاد پـــس از انجـــام اقدامـــات پیچیـــده 
اطالعاتـــی و هماهنگی هـــای الزم بـــا پلیـــس 
ـــکار  ـــد جنایت ـــن بان ـــرکرده ای ـــس، س ـــل، الک اینترپ
ـــرد. ـــل ک ـــور منتق ـــه کش ـــتگیر و ب ـــزی دس را در مال

ــر اول  ــتگیری نف ــر دس ــالوه ب ــت ع ــی اس گفتن
بانــد قاچــاق دختــران ایرانــی، تمــام افــراد ایــن بانــد 
در داخــل و خــارج کشــور نیــز طــی یــک عملیــات 
ــا  ــی ناج ــت عموم ــس امنی ــط پلی ــی توس اطالعات

ــده اند. ــی ش ــع قضای ــل مراج ــتگیر و تحوی دس

الکس کیست؟
ـــال  ـــس س ـــه الک ـــب ب ـــخنوری، ملق ـــهروز س ش
ـــه همـــراه  ـــی، ب ـــورت شـــدن از دوب ـــد از دیپ 90 و بع
ـــی«  ـــه »مانل ـــروف ب ـــر مع ـــر دیگ ـــک دخت ـــادر و ی م
ــران  ــکورت دختـ ــد اسـ ــیس بانـ ــه تأسـ ــدام بـ اقـ

ـــرد. ـــی ک ایران
شـــهروز ســـخنوری پیـــش از ســـال 90 مقیـــم 
آمریـــکا بـــود کـــه بـــه علـــت فعالیت هـــای 

غیرقانونـــی از ایـــن کشـــور دیپـــورت و مدتـــی در 
دوبـــی ســـاکن شـــد.

ـــی  ـــکاب جرایم ـــت ارت ـــه عل ـــز ب ـــی نی او از دوب
ـــد  ـــورت ش ـــران دیپ ـــان و دخت ـــه زن ـــاوز ب ـــد تج مانن

ـــردد. ـــران بازگ ـــه ای ـــا ب ت
ـــت  ـــورد عل ـــس، در م ـــت الک ـــت راس ـــی دس مانل
دیپـــورت شـــهروز ســـخنوری از دوبـــی می گویـــد: 
ـــی  ـــر در دوب ـــن دیگ ـــد ت ـــراه چن ـــه هم ـــس ب »الک
اقـــدام بـــه گروگانگیـــری اعضـــای یـــک خانـــواده 
ـــه  ـــواده ب ـــدر خان ـــم پ ـــوی چش ـــا جل ـــد. آن ه کردن
مـــادر خانـــواده و دختـــر آن هـــا تجـــاوز و ســـپس 
ـــن کار ۶  ـــر ای ـــه خاط ـــس ب ـــد. الک ـــو کردن ـــدر را ات پ

ـــد.« ـــورت ش ـــم دیپ ـــد ه ـــی و بع ـــاه زندان م
ـــی  ـــا مانل ـــران ب ـــه ای ـــت ب ـــد از بازگش ـــس بع الک
دوســـت شـــد تـــا بـــه همـــراه مـــادرش و مانلـــی 

ـــد. ـــذاری کن ـــه گ ـــود را پای ـــوف خ ـــبکه مخ ش

تأسیس اسکورت ایرانی
ــه از  ــس برهنـ ــد عکـ ــه چنـ ــا تهیـ ــس بـ الکـ
ــود در  ــتان خـ ــرای دوسـ ــال آن بـ ــی و ارسـ مانلـ
ـــادرش  ـــی و م ـــفر مانل ـــات س ـــارج از کشـــور مقدم خ

بـــه دوبـــی را فراهـــم کـــرد.
ـــهروز  ـــادر ش ـــی و م ـــال 91 مانل ـــرانجام در س س
ـــز  ـــکا را نی ـــت آمری ـــه تابعی ـــی ک ـــاینا برق ـــام ش ـــه ن ب
ـــتری  ـــن مش ـــه اولی ـــا ب ـــدند ت ـــی ش دارد، وارد دوب

ـــد. ـــه کنن ـــت ارائ ـــود خدم خ
بعـــد از بازگشـــت مانلـــی بـــه ایـــران، الکـــس 
کـــه در ایـــن مـــدت 2 دختـــر دیگـــر را نیـــز بـــه 
ـــت  ـــا مدیری ـــار ب ـــن ب ـــا را ای ـــود، آن ه ـــه ب دام انداخت

ـــتاد. ـــی فرس ـــه دوب ـــی ب مانل
ـــک  ـــری ی ـــه کارگی ـــا ب ـــدت ب ـــن م ـــس در ای الک
ـــایت  ـــی وب س ـــه طراح ـــدام ب ـــدی اق ـــدس هن مهن

ـــه  ـــر برهن ـــرد و تصاوی ـــی ک ـــران ایران ـــکورت دخت اس
ـــذاری  ـــایت بارگ ـــر را روی س ـــر دیگ ـــی و 2 دخت مانل

ـــرد. ک
ـــی  ـــت غیرقانون ـــن صنع ـــکورت دومی ـــت اس صنع
در دنیـــا محســـوب می شـــود کـــه الکـــس نمونـــه 
ــی راه  ــادرش و مانلـ ــراه مـ ــه همـ ــی آن را بـ ایرانـ
ـــت  ـــه در حقیق ـــت ک ـــن صنع ـــرد. در ای ـــدازی ک ان
ـــدود 40  ـــت، ح ـــه اس ـــازمان یافت ـــری س ـــپی گ روس

میلیـــون نفـــر در دنیـــا فعالیـــت می کننـــد.
ــن ســرویس اســکورت  ــد از راه انداخت الکــس بع
ایرانــی، ایــران را بــه مقصــد مالــزی تــرک کــرد تــا از 

ایــن کشــور بــه مدیریــت بانــد خــود بپــردازد.
الکـــس در تمـــام ایـــن مـــدت طعمه هـــای 
ــرد  ــاب می کـ ــی انتخـ ــان دخترانـ ــود را از میـ خـ
ـــه  ـــتاگرام ب ـــود را در اینس ـــه خ ـــر برهن ـــه تصاوی ک

اشـــتراک گذاشـــته بودنـــد.
بـــه گفتـــه همدســـتان الکـــس، درآمـــد وی از 
فـــروش دختـــران ایرانـــی ماهانـــه 100 تـــا 400 

میلیـــون تومـــان بـــوده اســـت.

حامیان با نفوذ داخلی
امـــا الکـــس بـــرای آن کـــه بتوانـــد در ایـــران 
امنیـــت نیرو هـــای خـــود را تأمیـــن کنـــد، چنـــد 
ـــود  ـــرای خ ـــئوالن ب ـــان مس ـــوذ در می ـــا نف ـــی ب حام

ـــرد. ـــدا ک پی
ــان بـــا نـــام مســـتعار  ــی از ایـــن حامیـ یکـ
ــود  ــی بـ ــوذ دولتـ ــا نفـ ــئوالن بـ ــی« از مسـ »ُدکـ
کـــه در چنـــد مـــورد دختـــران بانـــد الکـــس را از 
ــود. ــرده بـ ــی آزاد کـ ــروی انتظامـ ــت نیـ بازداشـ

بـــا دســـتگیری همدســـتان الکـــس در ایـــران، 
ـــران مســـترد  ـــه ای ـــزی بازداشـــت و ب ـــز در مال وی نی

ـــد. ش

سیاست اصولی ایران تقویت
 همکاری های همه جانبه با عراق است

رییس سازمان زندان ها: 

۱۶ هزار زندانی که مرخصی رفتند به زندان بر نمی گردند

انهدام بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی 
به خارج از کشور 

ــش  ــن راه جهـ ــارت اصلی تریـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــت وزارت صنعـ سرپرسـ
ـــی  ـــت: ارز صادرات ـــی دانســـت و گف ـــعه صـــادرات غیرنفت ـــت و توس ـــد را تقوی تولی
ـــت  ـــد گرف ـــرار خواه ـــد ق ـــاز تولی ـــورد نی ـــالم م ـــت واردات اق ـــال در خدم امس
ــه  ــک بـ ــور کمـ ــه منظـ ــی بـ ــای صادراتـ ــاس، ممنوعیت هـ ــن اسـ ــر ایـ و بـ

صادرکننـــدگان در ارزآوری بیشـــتر، کمتـــر خواهنـــد شـــد. 
 بـــه گـــزارش ایرنـــا، »حســـین مـــدرس خیابانـــی« در جلســـه بـــا هیـــات 
رئیســـه اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی تهـــران بـــا بیـــان 
ــر  ــی امکان پذیـ ــور بخش خصوصـ ــدون حضـ ــور، بـ ــروز اداره کشـ ــه امـ اینکـ
ـــاف  ـــور اصن ـــدون حض ـــور ب ـــازار کش ـــم ب ـــه تنظی ـــور ک ـــت: همانط ـــت، گف نیس
معنایـــی نداشـــته و عمـــال امکان پذیـــر نیســـت، جهـــش تولیـــد و صـــادرات 
ـــادی  ـــای اقتص ـــه بنگاهه ـــه ب ـــدون توج ـــی و ب ـــاق  بازرگان ـــک ات ـــدون کم ـــز ب نی
ــه  ــت بـ ــه دولـ ــت؛ چراکـ ــد داشـ ــق نخواهـ ــت تحقـ ــی قابلیـ و بخش خصوصـ
ـــز  ـــه ج ـــزاری ب ـــد و اب ـــق کن ـــذاری را محق ـــن هدفگ ـــت ای ـــادر نیس ـــی ق تنهای

سیاســـتگذاری در اختیـــار نـــدارد.
ـــان،  ـــی از زم ـــزود: در مقاطع ـــارت اف ـــدن و تج ـــت، مع ـــت وزارت صنع سرپرس
ـــا  ـــطه آنه ـــه واس ـــه ب ـــت ک ـــرار داش ـــت ق ـــار دول ـــددی در اختی ـــای متع ابزاره
ـــز  ـــزاری ج ـــت اب ـــروز دول ـــا ام ـــد؛ ام ـــورت ده ـــازار را ص ـــم ب ـــت تنظی می توانس
ـــازار  ـــم  ب ـــا تنظی ـــط ب ـــای مرتب ـــی ابزاره ـــدارد و تمام ـــت ن ـــتگذاری در دس سیاس
ـــی  ـــکاری بخش خصوص ـــی و هم ـــا همراه ـــن ب ـــت؛ بنابرای ـــرده اس ـــذار ک را واگ
ـــت های  ـــه سیاس ـــانده و مجموع ـــر رس ـــه ثم ـــر را ب ـــر خطی ـــن ام ـــاف، ای و اصن

خـــود را عملیاتـــی می نمایـــد.

پیام روشن وزارت صنعت برای فعاالن اقتصادی
ـــادن  ـــع، مع ـــی، صنای ـــاق بازرگان ـــا در ات ـــروز م ـــور ام ـــرد: حض ـــح ک وی تصری
و کشـــاورزی ایـــران یـــک پیـــام روشـــن بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی دارد و آن 
ـــادرات،  ـــق ص ـــد و رون ـــش تولی ـــدف جه ـــق ه ـــور و تحق ـــرای اداره کش ـــه ب اینک

بـــه کمـــک بخش خصوصـــی نیـــاز داریـــم.
بـــه گفتـــه مـــدرس خیابانـــی، برنامه هـــای کالن وزارت صنعـــت، معـــدن 
و تجـــارت در دوره جدیـــد، »جهـــش تولیـــد«، » تقویـــت و تعمیـــق ســـاخت 
داخـــل«، »توســـعه صـــادرات و کنتـــرل واردات« و نیـــز »مدیریـــت و تنظیـــم 
ـــر  ـــود مگ ـــق نمی ش ـــد محق ـــش تولی ـــاس، جه ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــت ک ـــازار« اس ب
ـــاور بســـیاری از سیاســـتگذاران  ـــه ب ـــه ب اینکـــه توســـعه صـــادرات رخ دهـــد؛ چراک
و اقتصاددانـــان، نمی تـــوان در بـــازار داخلـــی تقاضـــای جدیـــدی را متصـــور 
ـــش  ـــت جه ـــطه سیاس ـــه واس ـــه ب ـــی ک ـــروش تولیدات ـــرای ف ـــن ب ـــود و بنابرای ب
ـــی  ـــای خارج ـــر روی بازاره ـــد ب ـــرد، بای ـــورت می گی ـــات ص ـــد در کارخانج تولی

ـــرد. ـــاز ک ـــاب ب حس

چراغ ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، 
سبز خواهند بود

ــدی  ــتورکارهای جـ ــی از دسـ ــت واردات یکـ ــت: مدیریـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــیر  ـــا مس ـــه تنه ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت، ب ـــارت اس ـــدن و تج ـــت، مع وزارت صنع
ســـبز بـــرای واردات، مربـــوط بـــه واردات مـــواد اولیـــه تولیـــد و تجهیـــزات و 
ـــیر  ـــورت مس ـــن ص ـــر ای ـــت، در غی ـــات اس ـــاز کارخانج ـــورد نی ـــین آالت م ماش
ـــود  ـــد ب ـــش خواه ـــر چال ـــنگالخ و پ ـــیر س ـــک مس ـــور، ی ـــش روی واردات کش پی
ـــرور و  ـــالم غیرض ـــت واردات اق ـــی ممنوعی ـــت یعن ـــاده بن بس ـــک ج ـــه ی ـــه ب ک

ــود. ــم می شـ ــی ختـ ــابه داخلـ دارای مشـ
ــرد: وزارت  ــان کـ ــارت خاطرنشـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــت وزارت صنعـ سرپرسـ
ـــرور و دارای  ـــای غیرض ـــت از ورود کااله ـــا جدی ـــارت، ب ـــدن و تج ـــت، مع صنع
ـــتا،  ـــن راس ـــد آورد و در ای ـــل خواه ـــه عم ـــری ب ـــی جلوگی ـــد داخل ـــابه تولی مش

ـــوان نخواهـــد داد. ـــچ عن ـــه هی ـــس را هـــم ب ـــالم لوک اجـــازه واردات اق
مـــدرس خیابانـــی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز دولـــت، نهادهـــا و 
بخش خصوصـــی بایـــد بـــا هـــم کار کننـــد تـــا موفقیـــت حاصـــل شـــود، 
تاکیـــد کـــرد: در ایـــن میـــان رســـانه نیـــز یکـــی از پرقدرت تریـــن 
ابزارهایـــی اســـت کـــه در اختیـــار حکمرانـــان قـــرار گرفتـــه و در کنـــار 
تمامـــی منابـــع اطالعاتـــی، مالـــی و طبیعـــی می توانـــد بـــه عنـــوان 

ــد. ــی نمایـ ــش آفرینـ ــع نقـ ــن منابـ قدرتمندتریـ
ـــری را  ـــا براب ـــرایط تقریب ـــه ش ـــا ک ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه عنـــوان  ـــا ب ـــرار داد، گفـــت: امـــروز کرون ـــروی کشـــورها ق ـــا روب در تمامـــی دنی
ــت  ــه مدیریـ ــکان مقایسـ ــده و امـ ــا شـ ــی وارد دنیـ ــده بین المللـ ــک پدیـ یـ
ـــن در  ـــاخته، ای ـــم س ـــض فراه ـــدون تبعی ـــر و ب ـــرایط براب ـــک ش ـــا را در ی دولته
ـــک  ـــچ ی ـــا هی ـــران ب ـــاد ای ـــرایط اقتص ـــن، ش ـــش از ای ـــا پی ـــه ت ـــت ک ـــی اس حال
ـــه  ـــود، چراک ـــاس نب ـــل قی ـــه ای قاب ـــای منطق ـــی رقب ـــا و حت ـــورهای دنی از کش
ـــش روی  ـــواری پی ـــیر ناهم ـــم، مس ـــی از تحری ـــای ناش ـــل محدودیت ه ـــه دلی ب
تولیـــد و صـــادرات کشـــور قـــرار گرفتـــه و تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان 

ایرانـــی بـــه هیـــچ عنـــوان در شـــرایط برابـــری بـــا ســـایر کشـــورهای دنیـــا 
ـــت. ـــارغ اس ـــع الف ـــران م ـــا دیگ ـــا ب ـــاس آنه ـــد و قی ـــرار ندارن ـــان ق و رقبایش

ـــم  ـــی ه ـــر بیرون ـــی متغی ـــال، وقت ـــن ح ـــت: در عی ـــی گف ـــدرس خیابان م
ـــد  ـــم خواه ـــه را فراه ـــکان مقایس ـــود، ام ـــا وارد می ش ـــام دنی ـــس در تم جن
ـــا  ـــیوع کرون ـــت دوران ش ـــز در مدیری ـــران نی ـــاس، ای ـــن اس ـــر ای ـــه ب آورد ک
ــی  ــتیبان کادر درمانـ ــالم پشـ ــتیک اقـ ــه و لجسـ ــوص در تهیـ ــه خصـ و بـ
ـــت. ـــده اس ـــرون آم ـــربلند بی ـــن کارزار، س ـــرده و از ای ـــل ک ـــی عم ـــه خوب ب

بایـــد با همدلی و همراهی گام های بلندی در اقتصاد ایران برداشـــت
سرپرســـت وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت افـــزود: کرونـــا فرصـــت 
خوبـــی بـــرای بازنگـــری در حـــوزه برداشـــت از توانمندی هـــای جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران در داخـــل و خـــارج اســـت و بنابرایـــن بایـــد همچـــون 
ــا  ــیوع کرونـ ــی از شـ ــار ناشـ ــی، آثـ ــی و همراهـ ــا همدلـ ــه بـ ــی کـ دورانـ
در دولـــت و بخش خصوصـــی مدیریـــت شـــد، ادامـــه مســـیر اقتصـــاد 
کشـــور نیـــز در شـــرایط ســـخت کنونـــی، بـــا همیـــن همدلـــی و تـــالش 

شـــبانه روزی هموارتـــر شـــود.
مـــدرس خیابانـــی اظهـــار داشـــت: اعتقـــاد مـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه 
تولیدکننـــده و مصرف کننـــده کامـــال مکمـــل هـــم و نـــه در تقابـــل عمـــل 
ــته  ــود نداشـ ــده وجـ ــر مصرف کننـ ــه اگـ ــا کـ ــن معنـ ــه ایـ ــد؛ بـ می کننـ

ــد و در  ــه دهـ ــود ادامـ ــات خـ ــه حیـ ــد بـ ــده نمی توانـ ــد، تولیدکننـ باشـ
ـــد،  ـــه کار نباش ـــغول ب ـــا مش ـــته ی ـــود نداش ـــده ای وج ـــر تولیدکنن ـــل، اگ مقاب
ــد،  ــد شـ ــه خواهـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــدگان بـ ــای مصرف کننـ ــن نیازهـ تامیـ
بنابرایـــن حمایـــت از تولیـــد عیـــن حمایـــت از مصرف کننـــده و حمایـــت 

از مصرف کننـــده بـــه منزلـــه حمایـــت از بخـــش تولیـــد اســـت.

ممنوعیت هـــای پیش روی صادرات امســـال کمتر از قبل خواهد بود
و  ممنوعیت هـــا  تـــا  داد  قـــول  اقتصـــادی  فعـــاالن  بـــه  وی 
ــر  ــال بیـــش از هـ ــادرات غیرنفتـــی امسـ ــای پیـــش روی صـ محدودیت هـ
ـــاز  ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــود؛ ب ـــت ش ـــری مدیری ـــان دیگ زم
ـــدن  ـــت، مع ـــوی وزارت صنع ـــرایطی از س ـــی، ش ـــای صادرات ـــه ارزه ـــور ب کش
و تجـــارت فراهـــم می شـــود تـــا راه رشـــد و توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی 

و بـــه تبـــع آن، جهـــش تولیـــد همـــوار شـــود.
ـــل  ـــک اص ـــادرات ی ـــل از ص ـــت ارز حاص ـــی، بازگش ـــدرس خیابان ـــه م ـــه گفت ب
پذیرفتـــه شـــده از ســـوی بخش خصوصـــی اســـت و هیـــچ یـــک از فعـــاالن 
ـــود  ـــادرات خ ـــل از ص ـــت ارز حاص ـــفاف، از بازگش ـــت ش ـــادی دارای فعالی اقتص
ـــالوه  ـــه ع ـــت ک ـــی آن اس ـــالش اصل ـــاس ت ـــن اس ـــر ای ـــد. ب ـــاز نمی زنن ـــر ب س
ـــه ای  ـــود، زمین ـــوار ش ـــادرات هم ـــل از ص ـــت ارز حاص ـــای بازگش ـــه راهه ـــر اینک ب
ـــن  ـــرای تامی ـــری ب ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه ـــی بی ـــا ارز صادرات ـــردد ت ـــم گ فراه

ـــود. ـــه ش ـــور هزین ـــی کش ـــاج واردات ـــد و مایحت ـــای تولی نیازه
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد تصمیمـــات خـــوب را در زمـــان خـــودش 
ـــت،  ـــالش وزارت صنع ـــی ت ـــی تمام ـــرایط کنون ـــار داشـــت: در ش ـــرد، اظه اتخـــاذ ک
ـــا در نظـــر  معـــدن و تجـــارت آن اســـت کـــه بتـــوان تصمیمـــات بهنـــگام، دقیـــق و ب
گرفتـــن شـــرایط همـــه ذی نفعـــان اتخـــاذ نمـــوده و در مســـیر تصمیم گیـــری، 

ـــود. ـــذ ش ـــادی اخ ـــاالن اقتص ـــی و فع ـــر بخش خصوص ـــا نظ ـــا و حتم حتم
مـــدرس خیابانـــی بـــار دیگـــر تاکیـــد کـــرد کـــه سیاســـت وزارت صمـــت 
ــل  ــوده و حداقـ ــی بـ ــش آگهـ ــتورالعمل ها، پیـ ــنامه ها و دسـ ــالغ بخشـ در ابـ
ـــالع  ـــه اط ـــب ب ـــم، مرات ـــر تصمی ـــدن ه ـــی ش ـــان اجرای ـــش از زم ـــاه پی ـــک م ی
ـــی  ـــوارض صادرات ـــع ع ـــاع از وض ـــد. وی در دف ـــان برس ـــی و ذی نفع بخش خصوص
ـــادرات  ـــر روی ص ـــوارض ب ـــع ع ـــرد: وض ـــان ک ـــن خاطرنش ـــنگ آه ـــر روی س ب
ســـنگ آهـــن نـــه تنهـــا از خـــام فروشـــی جلوگیـــری کـــرد، بلکـــه آمـــار 
ـــش داد و ارزآوری  ـــدت افزای ـــه ش ـــوالدی را ب ـــوالت ف ـــمش و محص ـــادرات ش ص

ـــرد. ـــور ک ـــب کش ـــزوده نصی ـــش ارزش اف ـــت افزای ـــه جه ـــبی را ب مناس
ـــد  ـــارت تولی ـــدن و تج ـــت، مع ـــت وزارت صنع ـــت: اولوی ـــی گف ـــدرس خیابان م
ـــورت  ـــتغالزایی ص ـــه اش ـــژه ای ب ـــه وی ـــار آن، توج ـــه در کن ـــت ک ـــادرات اس و ص
ـــی  ـــش آن، یک ـــود و افزای ـــتغال موج ـــظ اش ـــه حف ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــرد، ب می گی
ـــت  ـــورد مراقب ـــدت م ـــه ش ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــن وزارتخان ـــی ای ـــای اصل از اولویت ه

ـــرار دارد. ـــد ق و تاکی
ـــرای  ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــای وزارت صنع ـــت: رایزنی ه ـــار داش وی اظه
معافیـــت 20 درصـــدی صادرکننـــدگان از بازگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات 
در پروســـه رفـــع تعهـــد ارزی همچنـــان بـــا بانـــک مرکـــزی ادامـــه دارد و 
ـــم؛  ـــی نمایی ـــوع را عملیات ـــن موض ـــریعتر ای ـــه س ـــر چ ـــم ه ـــم بتوانی امیدواری
ــی  ــدف صادراتـ ــای هـ ــدگان در بازارهـ ــال صادرکننـ ــر حـ ــه هـ ــه بـ چراکـ
یکســـری هزینه هـــای قابـــل قبـــول دارنـــد کـــه می توانـــد قابـــل پذیـــرش 

ـــد. باش

ممنوعیت های صادراتی به حداقل می رسند


