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

تحقیق و تفحص از خودروسازان نوری 
به تاریکخانه صنعت خودرو تاباند

ثبت نام تسهیالت ۲۰ میلیونی 
ازدواج فرزندان بازنشستگان 

آغاز شد 

 فقدان رویکرد و عملکرد راهبردی زمینه ناکارامدی و فساد را در این حوزه 
فراهم کرده است

صنعت خودروی کشور یک صنعت چند بعدی است

تاریخ عقدنامه فرزندان باید از اول خرداد 98 تا پایان 31 اردیبهشت ماه 99 باشد
 مبلغ اقساط این تسهیالت ماهانه حدود 418 هزار تومان می باشد

این تسهیالت حداکثر 1000 فقره با نرخ 10 درصد است
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کیان پور:

عزم دولت برای ساماندهی خانه های 
                                   خالی از سکنه 

نقش کمرنگ سازمان تعزیرات در 
گران فروشی نهاده های وارداتی

روز های خوبی در پیش است!
چشم انداز برتر ورزش رزمی تبریز برای توسعه 

برگشت شرایط عادی
 به سازمان ها

کشف ۲ پارکینگ دیگر احتکار
 خودرو در تهران

دادگاه عالــی بریتیــش کلمبیــای کانــادا اعــام کــرد کــه تصمیــم نهایــی بــرای 
اســترداد مدیــر مالــی شــرکت هــوآوی کــه در کانــادا بازداشــت شــده اســت روز 

چهارشــنبه اعــام می شــود. 
ــش  ــتان بریتی ــی اس ــرز، دادگاه عال ــل از رویت ــه نق ــارس ب ــزارش ف ــه گ ب
ــگ وان ژو،  ــترداد مین ــاره اس ــی درب ــم نهای ــه تصمی ــت ک ــادا گف ــای کان کلمبی

ــکا روز چهارشــنبه اعــام خواهــد شــد. ــه آمری ــی شــرکت هــوآوی، ب ــر مال مدی
مینــگ در دســامبر 2018 و زمانــی کــه قصــد داشــت بــرای ســفر بــه مقصــد 
ــت  ــه درخواس ــد ب ــر ده ــود را تغیی ــرواز خ ــادا پ ــوور کان ــروگاه ونک ــث در ف ثال

ــی بازداشــت شــد. ــی توســط نیروهــای کانادای مقامــات آمریکای
 HSBC وی بــه جــرم ارائــه اطاعــات بانکــی غلــط و گمــراه کــردن بانــک

انگلیــس، دربــاره تعامــات شــرکت هــوآوی بــا ایــران بازداشــت شــده اســت.
ایــن مقــام چینــی 48 ســاله اعــام کــرده اســت کــه در ایــن زمینــه بی گنــاه 

اســت و در تــاش اســت از اســترداد خــود بــه آمریــکا جلوگیــری کنــد.
دستگیری مینگ روابط چین و کانادا را تیره و تار کرده است.

دادگاه قــرار اســت بــا عنــوان جرایــم مشــترک در بــاره مینــگ تصمیم گیــری 
کنــد و ایــن مســئله را بررســی کنــد کــه آیــا اقدامــات مینــگ در زمــان بازداشــت 

در کانــادا و آمریــکا جــرم بــوده اســت یــا خیــر.
ــان  ــادا در زم ــکا، کان ــاف آمری ــد: برخ ــوآوی می گوی ــی ه ــل مدیرمال وکی
ــن مســئله  ــود و ای ــرده ب ــال نک ــران اعم ــه ای ــی علی ــگ تحریم ــتگیری مین دس
باعــث می شــود کــه اتهامــات علیــه وی مشــترک بیــن کانــادا و آمریــکا نباشــد.

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس دهــم: مراســم 
افتتاحیــه یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
ــام  ــام مق ــا پی ــاه ب ــم خــرداد م روز چهارشــنبه هفت

معظــم رهبــری آغــاز خواهــد شــد.
ـــه گـــزارش خبرگـــزاری صـــدا و ســـیما، اســـداهلل  ب
عباســـی ســـخنگوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس 
دهـــم، گفـــت: مراســـم افتتاحیـــه یازدهمیـــن 
ــنبه  ــامی روز چهارشـ ــورای اسـ دوره مجلـــس شـ
ـــکیل  ـــس از تش ـــح پ ـــاعت 8 صب ـــرداد، س ـــم خ هفت
ـــوی  ـــای تق ـــت آق ـــه ریاس ـــس ب ـــنی مجل ـــت س ریاس
و بـــا پیـــام مقـــام معظـــم رهبـــری کـــه توســـط 
ـــی  ـــدی گلپایگان ـــلمین محم ـــام والمس حجـــت االس

قرائـــت می شـــود، آغـــاز خواهـــد شـــد.
ــم  ــس دهـ ــه مجلـ ــت رئیسـ ــخنگوی هیئـ سـ

افـــزود: ســـپس وزیـــر کشـــور در خصـــوص 
ـــورای  ـــس ش ـــات مجل ـــن انتخاب ـــزاری یازدهمی برگ
ـــه  ـــرد و در ادام ـــد ک ـــه خواه ـــی ارائ ـــامی گزارش اس
معـــاون اجرایـــی مجلـــس بـــه ارائـــه گـــزارش در 
خصـــوص فعالیت هـــای اجرایـــی صـــورت گرفتـــه، 

خواهـــد پرداخـــت.
بـــه گفتـــه آقـــای عباســـی، نماینـــدگان نیـــز 
ـــد آورد و در  ـــای خواهن ـــه ج ـــف را ب ـــم تحلی مراس
ـــع  ـــور در جم ـــس جمه ـــی رئی ـــای روحان ـــه آق ادام
ـــده  ـــرکت کنن ـــان ش ـــس و میهمان ـــن مجل منتخبی

ســـخنرانی خواهـــد کـــرد.
ــن  ــعب و تعییـ ــی شـ ــه کشـ ــزود: قرعـ وی افـ
حضـــور منتخبیـــن در شـــعب های 1۵ گانـــه از 
دیگـــر برنامه هـــای روز افتتاحیـــه خواهـــد بـــود و 

قـــرار اســـت در پایـــان مراســـم منتخبیـــن بـــرای 
تجدیـــد پیمـــان در مرقـــد مطهـــر بنیانگـــذار 

جمهـــوری اســـامی ایـــران حضـــور یابنـــد.
ــم  ــس دهـ ــه مجلـ ــت رئیسـ ــخنگوی هیئـ سـ
ـــال اول دوره  ـــات س ـــوص انتخاب ـــن در خص همچنی
ـــه  ـــد از جلس ـــت: بع ـــز گف ـــذاری نی ـــم قانونگ یازده
ـــا  ـــی اعتبارنامه ه ـــه، بررس ـــن جلس ـــه در اولی افتتاحی
ــی  ــه بررسـ ــس از اینکـ ــد و پـ ــد شـ ــاز خواهـ آغـ
اعتبارنامه هـــا بـــه پایـــان رســـید، نحـــوه حضـــور 
ــود  ــخص می شـ ــیون ها مشـ ــن در کمیسـ منتخبیـ
ـــورای  ـــس ش ـــم مجل ـــه دائ ـــأت رئیس ـــاب هی و انتخ
ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــد برگ ـــرای دوره جدی ـــامی ب اس

ــورای  ــس ش ــی مجل ــه داخل ــن نام ــاس آیی براس
مجلــس  دوره  هــر  نخســتین جلســه  اســامی، 
شــورای اســامی براســاس اصــل ۶۵ قانــون اساســی 
ــن  ــوع منتخبی ــوم مجم ــل دو س ــور حداق ــا حض ب
ــات کام اهلل  ــد و پــس از تــاوت آی رســمیت می یاب
مجیــد، پیــام مقــام معظــم رهبــری قرائــت و مراســم 
ــا  ــدگان ب ــه نماین ــان جلس ــام و در پای ــف انج تحلی
حضــور در مرقــد بنیانگــذار جمهــوری اســامی 
ــا  ــرام ب ــن ادای احت ــهیدان ضم ــزار ش ــران و گل ای

ــرد. ــد ک ــان خواهن ــد پیم ــان تجدی آن
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــه داخل ـــن نام ـــاس آیی براس
اســـامی انتخـــاب هیـــأت رئیســـه موقـــت در 
ــد و  ــد شـ ــام خواهـ ــه علنـــی انجـ دومیـــن جلسـ
ـــه و  ـــعب 1۵ گان ـــه ش ـــزارش کلی ـــت گ ـــس از قرائ پ
ـــدگان،  ـــوم نماین ـــل دو س ـــه حداق ـــب اعتبارنام تصوی
هیـــأت رئیســـه موقـــت اقـــدام بـــه انتخـــاب 
هیـــأت رئیســـه دائـــم می کنـــد اعضـــای هیـــأت 
ـــاب  ـــال انتخ ـــک س ـــدت ی ـــرای م ـــم ب ـــه دائ رئیس

می شـــوند.

دادگاه کانادا این هفته درباره استرداد مدیر مالی 
هوآوی به آمریکا تصمیم می گیرد 

با قرائت پیام مقام معظم رهبری؛

افتتاحیه مجلس یازدهم، روز چهارشنبه 
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عضــو هیــأت رئیســه مجلــس تصریــح کــرد: 
مجلــس مــا بایــد همــراه بــا نظــام در راســتای پویــا 
کــردن قوانیــن، توجــه بــه راهبردهــای اساســی نظام؛ 
یعنــی پیشــرفت همــراه بــا عدالــت و توجــه بــه نــوع 

شــکل گیــری طبقــات اجتماعــی شــکل گیــرد. 
بــه گــزارش فــارس، سیدامیرحســین قاضــی زاده 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــأت رئیس ــو هی ــمی عض هاش
ــه  ــورت« ب ــأله »مش ــت: مس ــار داش ــامی اظه اس
ــت  ــه سرنوش ــه ب ــی و آنچ ــور اجتماع ــژه در ام وی
جامعــه مربــوط اســت، از مهــم تریــن مســائلی اســت 
کــه اســام آن را بــا دّقــت و اهمّیــت خاّصــی مطــرح 
ــامی  ــات اس ــم، روای ــرآن کری ــات ق ــرده و در آی ک
ــژه ای دارد. ــگاه وی ــزرگ جای ــوایان ب ــخ پیش و تاری

وی افــزود: در آیــه 1۵9 ســوره »آل عمــران« 
خداوندعلیــم بــه پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( 
ــور  ــلمانان در ام ــا مس ــه ب ــد ک ــی ده ــتور م دس
ــِر«. و  ــی االَْم ــاِوْرُهْم ف ــد: »َو ش ــورت کن ــم مش مه
در آیــه 38 ســوره »شــوری«، هنــگام بیــان اوصــاف 
برجســته مؤمنــان راســتین مــی فرمایــد: »َو الَّذیــن 
ــْم ُشــوری  ــوَة و اَْمُرُه ل ــوا الصَّ ــم َو اَقاُم ِِّه اْســَتجابُوا لَِرب
بَْیَنُهــْم« همــان گونــه کــه ماحظــه مــی کنیــد در 
ــه  ــان ب ــف ایم ــورا« در ردی ــأله ش ــه، »مس ــن آی ای
خــدا و نمــاز قــرار گرفتــه کــه بیانگــر اهمّیــت فــوق 

ــت. ــاده آن اس الع
ــس شــورای اســامی  ــأت رئیســه مجل عضــو هی
ادامــه داد: در همــه امــور خصوصــا در امــور سیاســی 
ــام  ــی ام ــدات اساس ــی از تأکی ــز از خودرأی و پرهی
علی)ســام اهلل علیــه( در نهــج الباغــه اســت کــه بــا 
وجــود عقــل و خــردی کــه در اختیارشــان بــود بــاز 
ــوا  ــاز از مشــورت نمــی داننــد:  تَُکفُّ ــی نی خــود را ب

ِّــی لَْســُت فـِـی  َعــْن َمَقالـَـٍه بَِحــقٍّ أَْو َمُشــوَرٍه بَِعــْدٍل َفإِن
نَْفِســی بَِفــْوِق أَْن أُْخِطــَئ َو اَل آَمــُن َذلـِـَک ِمــْن فِْعلـِـی 

ُ ِمــنْ نَْفِســی«. إاِلَّ أَْن یَْکِفــیَ اهللَّ
ــه  ــاس اضاف ــن اس ــر همی ــمی ب ــی زاده هاش قاض
ــارز  از  ــه ای ب ــس شــورای اســامی نمون ــرد: مجل ک
ــر در ســطح کان مــی  ــر پســندیده و خطی ــن ام ای
باشــد، بــه گونــه ای کــه حضــرت امــام) رحمــت اهلل 
ــوری اســامی  ــای جمه ــه( آن را در راس نهاده علی
ایــران دانســته و رهبــر معظــم انقــاب نیــز ،مجلــس 
را ویتریــن مجموعــه نظــام مــی نامنــد و مــی 
فرمایــد: مجلــس بایــد عصــاره فضائــل ملــت باشــد 

ــه عصــاره هــر خصلتــی. البتــه ن
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش خاطرنشــان 
شــورای  مجلــس  تفاوت هــای  از  یکــی  کــرد: 
اســامی بــا مجلــس دوران طاغــوت ایــن اســت کــه 
مجلــس آن زمــان مجلســی صــد در صــد فرمایشــی 

بــود بــه گونــه ای کــه بــر اســاس اســناددر دســترس؛ 
نماینــدگان بــا چــراغ ســبز شــاه معــدوم بــه مجلــس 
ــا  ــان ب ــه همســوبودن آن ــه ب ــا توج ــد و ب راه میافتن
فرامیــن شــاه بــه چنــد دســته تقســیم مــی شــدند 
؛بــه طــور مثــال :خــوب، بــد، ابلــه نــادان و ... . امــا 
ــردم  ــر آراء م ــی ب ــامی مبتن ــورای اس ــس ش مجل
ــرت  ــدم مغای ــتای ع ــتقیم در راس ــورت مس ــه ص ب
ــه  ــون اساســی تشــکیل مــی شــود ب ــا شــرع و قان ب
ــر اســاس اصــل ۵۷ اصــل تفکیــک  ــه ای کــه ب گون
قــوا و اصــل ۷1 قانــون اساســی در عمــوم  مســائل 
ــد  ــون اساســی می توان کشــور در حــدود شــرع وقان

ــد.  ــون گــذاری کن تصمیــم گیــری وقان
قاضــی زاده بیــان کــرد: مجلــس مــا بایــد همــراه 
بــا نظــام در راســتای پویــا کــردن قوانیــن، توجــه بــه 
راهبردهــای اساســی نظــام؛ یعنــی پیشــرفت همــراه 
بــا عدالــت و توجــه بــه نــوع شــکل گیــری طبقــات 

اجتماعــی شــکل گیــرد.
وی تصریـح کـرد: روحیه انقابی گـری و مدیریت 
محتـرم  نماینـدگان  از  هریـک  بـر  بایـد  جهـادی 
حاکـم باشـد و رفتـاری عاقانـه، مدبرانـه، مجاهدانه 
هرگونـه  از  دور  بـه  و  باشـند  داشـته  شـجاعانه  و 
اشـرافی گری و البـی گرایـی بـرای نیـل بـه اهـداف 
شـخصی عمـل کنند، امـا موضـع گیـری نمایندگان 
در مسـائل سیاسـی و بیـن المللـی بایـد بـه گونه ای 
باشـد کـه مفاهیمـی همچـون ایسـتادگی، صابـت 
و نفـوذ ناپذیـری بـه مخاطـب القـا شـود و دشـمنان 
قسـم خـورده جمهـوری اسـامی ایـران را در اهداف 
 ، کشـور  امـور  در  دخالـت  خودازجملـه؛  راهبـردی 
زیاده خواهـی و سـیطره بـر منافـع ملـی جمهـوری 

اسـامی ایـران مایـوس شـوند. 
قوانیــن مجلــس هــم بایــد جامــع و کامــل، 
مانــدگار، کارآمــد،روان و شــفاف، کارشناســی شــده، 
ــی  ــکات زندگ ــه نیازهاومش ــوف ب ــد و معط روزآم

ــد. ــردم باش م
ــس شــورای اســامی  ــأت رئیســه مجل عضــو هی
ــه  ــم ک ــرد: امیدواری ــح ک ــاس تصری ــن اس ــر همی ب
ــدد  ــال و م ــد متع ــه خداون ــت خاص ــل و عنای بافض
ــم،  ــس یازده ــم( مجل ــام اهلل علیه ــت )س ــل بی اه
ــی،  ــارئ تعال ــدس ب ــورد مرضــی ذات اق مجلســی م
ســازنده، در تــراز انقــاب اســامی و یاریگــر علمــدار 
انقــاب )مدظلــه العالــی( در پــی ریــزی تمــدن نوین 
ــه حضــرت  ــت کریم ــق دول اســامی درمســیر تحق
بقیــه اهلل االعظــم )عــج اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( 
باشــد. مجلســی کــه بــدور از هرگونــه البــی گرایــی، 
مظهــر عــزت ملــی، اقتــدار و اســتحکام نظــام بــوده 

ــر آن غالــب باشــد. و روح خدمــت ب

مجلس جدید باید همراه با عدالت و توجه به طبقات اجتماعی شکل گیرد 

ــد از  ــد بع ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــرمایه گف ــازار س ــناس ب ــک کارش ی
ــزرگ و بنیــادی  ــا حــدودی فشــار فــروش در ســهم های ب تعطیــات ت

ــازار شــاهد باشــیم.  کاهــش پیــدا کنــد و نوســان کمتــری را در ب
ــای  ــن روزه ــت ای ــه اف ــدری« ب ــان حی ــا، »احس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوروز رشــد  ــام ن ــه از ای ــازار ک ــرد: ب ــان ک ــورس اشــاره و بی شــاخص ب
ــت  ــه در نهای ــه اصــاح داشــت ک ــاز ب ــرد نی ــه ک چشــمگیری را تجرب

ــد. ــاح ش ــاز اص ــته وارد ف ــه گذش ــورس از دو هفت ــاخص ب ش
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ورود شــاخص بــورس بــه کانــال یــک 
ــال  ــوان کان ــه عن ــدد ب ــن ع ــم ای ــته ه ــه از گذش ــد ک ــون واح میلی
مقاومــت مطــرح شــده بــود، رونــد نزولــی شــاخص بــورس درچنــد روز 

ــت. ــه خــود گرف ــر شــتاب بیشــتری را ب اخی
ــه عوامــل تاثیرگــذار در  ــان ورود نقدینگــی را از جمل حیــدری جری
ــازار دانســت و افــزود: حمایــت دولــت در کنــار  رشــد ایــن روزهــای ب
ــترده ای از  ــم گس ــه حج ــازار ک ــه ب ــازه وارد ب ــرمایه گذاران ت ورود س
ســرمایه را بــا خــود وارد ایــن بــازار کردنــد بــه عنــوان پشــتوانه خوبــی 

ــود. ــی می ش ــازار تلق ــای ب ــن روزه ــد ای ــرای رش ب
ــا  ــر از اینه ــی زودت ــد خیل ــورس بای ــاخص ب ــاح ش ــزود: اص وی اف
اتفــاق می افتــاد؛ بنابرایــن بــه دلیــل تاخیــر در زمــان اصــاح، ریــزش 

ــاد در حــال انجــام اســت. ــا ســرعت زی در موقعیــت فعلــی ب
ــازار ســرمایه، هــر چــه شــیب رشــد  ــن کارشــناس ب ــه ای ــه گفت ب

ــی  ــورت ب ــه ص ــی، ب ــه اصاح ــدون هیچگون ــد و ب ــتر باش ــازار بیش ب
ــاز  ــه ف ــان ورود ب ــرد در زم ــش بگی ــودی را در پی ــد صع ــه رون وقف
ــی بســیار شــدید رخ  ــازار هماننــد وضعیــت کنون اصاحــی، اصــاح ب

ــد داد. خواه
 حیــدری افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه روز چهارشــنبه در 
گــروه بانکی هــا فشــار فــروش کاهــش پیــدا کــرد، بنابرایــن 
بــه نظــر می رســد امــروز آخریــن فشــار فروش هــا در بــازار 

ــد. ــام ش انج
ــون  ــت تاکن ــه دول ــان اینک ــا بی ــرمایه ب ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
تامیــن نقدینگــی چندانــی را از ایــن بــازار انجــام نــداده اســت، گفــت: 
اســتقبال چندانــی از صندوق هــای ETF  صــورت نگرفــت کــه علــت 
آن بیشــتر ناشــی از عــدم تبلیــغ مناســب بــرای ایــن صندوق هــا اســت 
ــات  ــا تبلیغ ــن صندوق ه ــودن ای ــناخته ب ــل ناش ــه دلی ــود ب ــر ب و بهت

ــت. ــورت می گرف ــا ص ــر روی آنه ــتری ب بیش
ــال ۶00  ــورس از کان ــه شــاخص ب ــی ک ــان اینکــه از زمان ــا بی وی ب
هــزار واحــد عبــور کــرد دیگــر هیــچ یــک از ســهم ها براســاس 
ــد، گفــت: جریــان پــول  پارامترهــای اقتصــادی و بنیــادی رشــد نکردن
ــه  ــرمایه هایی ک ــه س ــد و هم ــازار ش ــی ب ــیر اصل ــر مس ــث تغیی باع
ــن  ــازار طــا و ارز و ســکه وارد شــوند در ای ــه ســمت ب می توانســتند ب

ــد. ــدا کردن ــازار ســوق پی ب

حیــدری اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ریســک های سیاســی موجــود 
ــک  ــال ی ــه کان ــورس ب ــاخص ب ــرد ش ــور نمی ک ــی تص ــور کس در کش
ــدان  ــد چن ــن رش ــادی ای ــاظ بنی ــه لح ــد و ب ــد ورود کن ــون واح میلی

قابــل توجیــه نبــود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پایــان خاطرنشــان کــرد: در چنــد 
روز اخیــر شــاخص بــورس اصاح هــای ســنگینی را تجربــه کــرده اســت 
امــا بــا توجــه بــه اینکــه دولــت بــه دنبــال رشــد بــازار ســرمایه اســت 
ــود  ــه خ ــی را ب ــد متعادل ــه رون ــازار ب ــد ب ــر می رس ــه نظ ــن ب بنابرای
بگیــرد و در روزهــای آینــده شــاهد بهبــود معامــات در بــازار باشــیم.

احتمال ایجاد تعادل در معامالت بورس بعد از تعطیالت

با تبریک سالروز آزادی خرمشهر؛
هر ناممکنی با ایمان و همبستگی 

ممکن می شود

معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه ملــت 
مقــاوم ایــران در روز آزادی خرمشــهر حیاتــی دوبــاره 
ــا ایمــان و وحــدت و همبســتگی  گرفــت، نوشــت: ب

هــر ناممکنــی ممکــن می شــود.
ــاون  ــری مع ــحاق جهانگی ــر، اس ــزارش مه ــه گ ب
اول رئیــس جمهــور در حســاب توییتــری خــود 
بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر، نوشــت: 
ســوم خــرداد ســالروز آزادی خرمشــهر گرامــی بــاد.

ــا  ــاوم م ــت مق ــه مل ــرد: روزی ک ــد ک وی تاکی
ــاره  ــات دوب ــت و حی ــس گرف ــن شــهرش را پ خونی
یافــت. درس بــزرگ آن روز را امــروز هــم بخوانیــم: 
ــی  ــر ناممکن ــتگی ه ــدت و همبس ــان و وح ــا ایم ب

ممکــن می شــود.  

معاون پارلمانی رییس جمهور:
دولت مداخله ای در انتخاب
 رییس مجلس یازدهم ندارد

معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــور ای ــس جمه ــد ریی تاکی
ــال  ــی کم ــون اساس ــوب قان ــس در چارچ ــا مجل ب
ــچ  ــت هی ــت: دول ــند، گف ــته باش ــکاری را داش هم
ــه  ــات رییس ــس و هی ــاب ریی ــه ای در انتخ مداخل

ــدارد.  ــم ن ــس یازده مجل
بــه گــزارش ایســنا، حســینعلی امیــری بــا 
ــه حضــور و ســخنرانی رییــس جمهــور در  اشــاره ب
ــم  ــم در روز هفت ــس یازده ــه مجل ــه افتتاحی جلس
وزارت  پروتــکل  براســاس  کــرد:  خرداد،اظهــار 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب ــت اباغ بهداش
ــه  ــس در روز افتتاحی ــان مجل ــداد مهمان ــال تع امس
ــه همیــن دلیــل از اعضــای  ــود و ب کمتــر خواهــد ب
ــای  ــه دوره ه ــری نســبت ب ــراد کمت ــم اف ــت ه دول

ــد. ــی یابن ــور م ــس حض ــته در مجل گذش
ــاب  ــه انتخ ــبت ب ــت نس ــع دول ــاره موض وی درب
رییــس و هیــات رییســه مجلــس ،تصریــح کــرد: این 
موضــوع ،بحــث داخلــی نماینــدگان مجلــس بــوده و 
دولــت هیــچ گونــه مداخلــه ای در انتخــاب رییــس 
یــا هیــات رییســه مجلــس نــدارد و هرکســی را کــه 
ــرم  ــت محت ــرای دول ــد، ب نماینــدگان انتخــاب کردن
ــدگان  ــاب نماین ــه انتخ ــا ب ــت قطع ــد بود.دول خواه
ــا رییــس و هیــات  مجلــس احتــرام مــی گــذارد و ب
رییســه و کل نماینــدگان مجلــس همــکاری خواهــد 
کــرد. در جلســه اخیــر هیــات دولــت، رییــس 
ــس  ــا مجل ــت ب ــه دول ــت ک ــد داش ــور تاکی جمه
یازدهــم کمــال همــکاری را در چارچــوب مشــخص 

ــون اساســی، خواهــد داشــت. شــده توســط قان
ــور،   ــس جمه ــی ریی ــاون پارلمان ــه مع ــه گفت ب
دولــت منتظــر مــی مانــد تــا ببینــد اراده نماینــدگان 
ــه  ــه چ ــس ب ــات رییســه مجل ــس و هی ــاره ریی درب

ــت. ــد گرف ــق خواه کســانی تعل
ــس،  ــگذاری از  ریی ــا سپاس ــن ب ــری همچنی امی
هیــات رییســه و نماینــدگان مجلــس دهــم ،گفــت: 
نماینــدگان تعامــل دولــت و مجلــس را در حــد 
شایســته ای ارتقــاء بخشــیدند.مدیریت ممتــاز علــی 
ــود. ــت ب ــا و غنیم ــور کارگش ــرای کش ــی ب الریجان

ــل  ــای قاب ــره ه ــه وی توانســت گ ــت حکیمان مدیری
ــد. ــاز کن ــور را ب ــکات کش ــی از مش توجه

با تصمیم هیئت وزیران؛
ترانزیت بنزین، نفت گاز

 تا پایان سال جاری ممنوع شد

ــن،  ــت بنزی ــران، ترانزی ــت وزی ــم هیئ ــا تصمی ب
نفــت گاز و هیدروکربورهــای مشــابه از قلمــروی 
جمهــوری اســامی ایــران بــه کشــورهای همســایه 

ــد.  ــوع ش ــال 1399 ممن ــان س ــا پای ت
بــه گــزارش مهــر، هیئــت وزیــران در جلســه 28 
اردیبهشــت 1399 بــه پیشــنهاد وزارت نفــت، عبــور 
)ترانزیــت( بنزیــن، نفــت گاز و هیدروکربورهــای 
مشــابه را از قلمــروی جمهــوری اســامی ایــران بــه 
کشــورهای همســایه تــا پایــان ســال 1399 ممنــوع 

کــرد.
گفتنــی اســت، محمولــه هــای موجــود در بنــادر 
و گمــرکات جنوبــی کشــور نیــز مشــمول ایــن 

ــتند. ــه هس ــب نام تصوی

تکلیف خودروسازان برای ایفای تعهدات قبلی 
همزمان با فروش جدید 

ــا  ــرد ت ــف ک ــازان تکلی ــه خودروس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع سرپرس
نســبت بــه ایفــای تعهــدات قبلــی فــروش خــود همزمــان بــا پذیــرش تعهــدات جدیــد 

ــد.  ــام دهن ــدام الزم را انج اق
ــا  ــرد ت ــف ک ــازان را مکل ــی، خودروس ــدرس خیابان ــین م ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
ــد ســعید فطــر،  ــام عی ــه مناســبت ای ــد خــودرو ب ــای جدی ــاز فروش ه ــا آغ ــان ب همزم

ــد. ــدام کنن ــروش خــود اق ــی ف ــدات قبل ــای تعه ــه ایف نســبت ب
ــه تکمیــل  ــا هــر چــه ســریع تر نســبت ب ــف کــرده ت وی همچنیــن خودروســازان را مکل
خودروهــای مانــده در محوطــه کارخانــه هــا اقــدام کــرده و بــا عرضــه گســترده خــودرو به بــازار، 
عــاوه بــر ایفــای تعهــدات قبلــی، نســبت بــه فــروش خــودرو بــه مصرف کننــدگان واقعــی در 

چارچــوب ضوابــط و دســتورالعمل های وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اقــدام کننــد.
بــر اســاس سیاســت های اباغــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت همزمــان بــا برنامــه 
فــروش فــوری 2۵ هــزار دســتگاه خــودرو در ایــام عیــد ســعید فطــر، خودروســازان بــه 
زودی برنامه هــای پیش فــروش خــود را نیــز اعــام کــرده و شــرایط را بــرای آن دســته 
ــروش و  ــرح پیش ف ــب ط ــودرو در قال ــد خ ــه خری ــد ب ــه عاقمن ــی ک از مصرف کنندگان

مشــارکت در تولیــد هســتند، فراهــم خواهنــد آورد.
پیــش فــروش خودروهــای دو خودروســاز بــر اســاس ضوابــط کمیتــه خــودرو، از نیمــه 

خردادمــاه آغــاز خواهد شــد.

معزی:
خواست ملت ایران در برداشت از میدان 

گازی پارس جنوبی محقق شده است
ــر  ــانی دفتـ ــاع رسـ ــات و اطـ ــاون ارتباطـ معـ
رئیس جمهـــور گفـــت: گرچـــه ایـــن ســـال ها 
ضـــد ایرانی تریـــن دولـــت آمریـــکا بـــر ســـر کار 
ــت  ــق خواسـ ــه روی داده، تحقـ ــا آنچـ ــده امـ آمـ
ــترک  ــدان مشـ ــت از میـ ــران در برداشـ ــت ایـ ملـ

پـــارس جنوبـــی اســـت.
بـــه گـــزارش مهـــر علیرضـــا معـــزی معـــاون 
ـــور  ـــس جمه ـــر رئی ـــانی دفت ـــات و اطـــاع رس ارتباط
در حســـاب شـــخصی خـــود در توئیتـــر نوشـــت: 
»گرچـــه ایـــن ســـال ها خبـــری از نفـــت بـــاالی 
صـــد دالر و فـــوران تاریخـــی درآمدهـــای نفتـــی 
نبـــوده؛ گرچـــه ضـــد ایرانی تریـــن دولـــت تاریـــخ 
ایـــاالت متحـــده بـــر ســـر کار آمـــده امـــا نهایتـــاً 
آنچـــه روی داده، تحقـــق خواســـت ملـــت ایـــران 
ـــی  ـــارس جنوب ـــترک پ ـــدان مش ـــت از می در برداش

اســـت.«
وی افــزود: »امــروز در برداشــت از گاز بــه آنچــه 

اســتحقاقش را داشــتیم رســیدیم.«

اقشار کم درآمد آسیب بیشتری در 
دوران کرونا متحمل شدند 

نماینــده شــیروان در مجلــس معتقــد اســت 
بــرای جبــران تبعــات اقتصــادی بحــران کرونــا 
نیازمنــد تصویــب قوانیــن حمایتــی در مجلــس آتــی 

ــتیم.  هس
ــه گــزارش تســنیم، عبدالرضــا عزیــزی رئیــس  ب
کمیســیون اجتماعــی مجلــس دهــم، بــا بیــان 
اینکــه ویــروس کرونــا در چنــد مــاه گذشــته 
ــد  ــم درآم ــار ک ــژه اقش ــه وی ــا ب ــت خانواره معیش
جامعــه را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت، 
ــه  ــوای س ــور و ق ــه ارکان کش ــه هم ــت: اگرچ گف
ــرده  ــات ک ــران ماف ــرای جب ــری ب ــاش واف ــه ت گان
انــد امــا اوضــاع اقتصــادی و آســیب هــای اجتماعــی 
ــا  ــت خانواره ــت معیش ــان تقوی ــی از آن همچن ناش

ــد. ــی طلب را م
وی بـــا تاکیـــد براینکـــه وضعیـــت بخـــش 
ــاورزان،  ــه کشـ ــه از  جملـ ــای مختلـــف جامعـ هـ
فرهنگیـــان، کارمنـــدان، بازنشســـتگان کشـــوری، 
لشـــگری، تأمیـــن اجتماعـــی، کارکنـــان بخـــش 
خصوصـــی، اصنـــاف عـــاوه بـــر کمبودهـــای 
گذشـــته متأثـــر از بحـــران کرونـــا شـــده اســـت، 
ـــش  ـــا و کاه ـــارت ه ـــران خس ـــرای جب ـــه داد: ب ادام
ــه  ــوس در جامعـ ــروس منحنـ ــن ویـ ــات ایـ تبعـ
ــت و  ــن حمایـ ــح و قوانیـ ــد لوایـ ــا نیازمنـ ، قطعـ
جبرانـــی از جانـــب دولـــت دوازدهـــم و مجلـــس 

یازدهـــم خواهـــد بـــود.
ــان  ــا بی ــم ب ــس ده ــیروان در مجل ــده ش نماین
اینکــه بــرای کاهــش تبعــات وضعیــت ایجــاد شــده 
ــا  در کشــور وحــدت و همراهــی مجلــس یازدهــم ب
ــیار  ــد بس ــی توان ــیزدهم م ــم  و س ــت دوازده دول
ــی  ــا همدل ــد ب ــت: بای ــار داش ــد، اظه ــا باش کارگش
همراهــی ســه قــوه آثــار و تبعــات اقتصــادی، 
اجتماعــی و سیاســی ایجــاد شــده در کشــور را 

ــم. ــش دهی کاه
رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس دهــم 
ــرایط  ــان در ش ــرای کادر درم ــه ب ــد براینک ــا تاکی ب
بحــران کرونــا نیــز تدابیــری داشــته باشــیم، عنــوان 
ــامی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــروز نظ ــرد: ام ک
ــم  ــور از تاط ــا عب ــه ب ــی فرزان ــری عالم ــه رهب ب
هــای بســیار، در اوج پیشــرفت علــوم نویــن در 
تاریــخ کشــور قــرار دارد امــا متأســفانه تحمــل 
ــردم را  ــت م ــوز مقاوم ــادی هن ــای اقتص ــختی ه  س

می طلبد.

رونوشت آگهی حصروراثت       
 تاریخ: 99/2/27                                                      شماره: 99/141/15

آقـای سـید علـی اکبـر غامیان متـی کائـی دارای شناسـنامه شـماره ۵۵0 و ملی 
20۶1949۷21 بـه شـرح دادخواسـت به 

و  نمـوده  وراثـت  حصـر  گواهـی  درخواسـت  دادگاه  ازایـن   99/141/1۵ کاسـه 
چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان سـلیمه بـزرگ نسـب گازا بشناسـنامه  298 و ملی 
20۶1۷۵30۵۵ در تاریـخ 9۵/۷/23 اقامتـگاه دایمـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن 

مرحـوم منحصـر اسـت به
 1- سـید علـی اکبـر غامیـان متـی کائـی فرزنـد سـیدفضل اله بـه ش ش  ۵۵0 

نسـبت پسـر متوفی
2- سـید محمـد غامیـان  متی کائی فرزند سـیدفضل اله به ش ش ۶24 نسـبت 

متوفی پسر 
3- سـید عبـداهلل غامیـان متـی کائـی فرزنـد سـید فضـل الـه بـه ش ش ۷34 

نسـبت پسـر متوفـی
4- سـید قاسـم غامیان متی کائی فرزند سـید فضل اله به ش ش 8۷۵  نسـبت 

متوفی پسر 
۵- سـید عبـاس غامیـان متـی کائی فرزند سـید فضـل اله به ش ش 1۵ نسـبت 

پسـر متوفی
۶- سـیده فاطمـه غامیـان  متـی کائـی فرزنـد سـید فضـل الـه بـه ش ش 249 

نسـبت دختـر متوفی
۷- سـیده سـکینه غامیـان متـی کائـی فرزنـد سـیدفضل الـه بـه ش ش 8۷۶ 

نسـبت دختـر متوفـی
اینـک با تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را در یک نوبـت یکمرتبه آگهی می 
نمایـد تـا هر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر 
نخسـتین آگهـی ظـرف یک ماه بـه دادگاه تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد.

قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل

 آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
 شهرداری آذرشهر

قطعه زمین واقع در  8شورای محترم شهر نسبت به فروش  29/04/98 – 48شهرداری آذرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 
 آخر کوی مهاجران با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط اقدام نماید.

ب ایده بابت هر قطعه که بایستی بصورت واریز به شماره حساقیمت پایه قطعات و سپرده شرکت در مز -1
 :است بانک ملی شعبه آذرشهر و یا بصورت ارائه ضمانت نامه ی معتبر باشد، به شرح ذیل آورده شده 3100002471002

 سپرده شرکت در مزایده )ریال( قیمت پایه ریال مساحت )متر مربع( شماره قطعه ردیف
1 6 30/205 4.516.600.000 225.830.000 
2 7 00/233 5.126.000.000 256.300.000 
3 8 33/202 4.653.590.000 232.679.500 
4 9 00/198 4.554.000.000 227.700.000 
5 10 7/189 4.552.800.000 227.640.000 
6 11 00/245 6.615.000.000 330.750.000 
7 12 7/199 4.792.800.000 239.640.000 
8 13 00/196 4.704.000.000 235.200.000 

 در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. -2
 به پیشنهادات مخدوش یا مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد. -3
 عامله در اسناد مزایده موجود می باشد.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به م -4
 06/03/99تاریخ انتشار نوبت اول  -5
 13/03/99تاریخ انتشار نوبت دوم  -6
 می باشد. 22/03/99آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه  -7
 اری دریافت نمایند.متقاضیان می توانند همان روز اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرد -8
 در محل ساختمان شهرداری می باشد. 14:30ساعت  24/03/99تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده روز شنبه مورخه  -9

 ایمانی شهردار آذرشهر

م الف: 527/5529 



سه شنبه 06 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 736 3روزنامه سراسری عجب شیر  
افت بورس های آسیایی

 با سر شاخ شدن چین و آمریکا 
پافشــاری دولــت چیــن روی تصمیــم خــود بــرای 
اعمــال قانــون جدیــد امنیــت ملــی در هنــگ کنــگ 
ــان  ــر جه ــی در سراس ــای مال ــا بازاره ــد ت ــث ش باع

تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد. 
بــه گــزارش فــارس، چیــن اخیــرا از برنامــه خــود 
بــرای اجــرای قانونــی امنیــت ملــی جدیــد در هنــگ 

کنــگ خبــر داد.
ــپ،  ــد ترام ــخص دونال ــور مش ــه ط ــکا و ب آمری
ــن  ــه ای ــش ب ــور، در واکن ــن کش ــور ای ــس جمه رئی
تصمیــم چیــن اعــام کــرده کــه در صــورت اجــرای 
ایــن قانــون بــه شــدت بــه آن واکنــش نشــان خواهــد 

داد.
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــن اع ــت چی ــروز دول ام
مصــرر بــه اجــرای ایــن قانــون علــی رقــم مخالفــت 

ــت. ــفید اس ــدی کاخ س ج
ــگ  ــورس هن ــا ب ــد ت ــث ش ــئله باع ــن مس همی
ــدن  ــز ش ــی از قرم ــل توجه ــش قاب ــی بخ ــه تنهای ب
شــاخص بــورس هــای آســیایی را بــه دوش بکشــد و  
۵ درصــد منفــی شــد کــه بدتریــن روز  معاماتــی در 

ــه شــمار مــی رود. ۵ ســال گذشــته ب
بــورس ژاپــن هــم 0.8 درصــد در معامــات امــروز 

و بــه دلیــل صف هــای فــروش قرمــز شــد.
شــاخص MSCI گســترده تریــن شــاخص آســیا 
ــروز  ــات ام ــم در معام ــن ه اقیانوســیه خــارج از ژاپ

2.۷ درصــد منفــی شــد.
ــکا  ــورس وال اســتریت آمری ــل مشــابه ب ــه دالی ب
هــم شــب گذشــته رونــد افــت ارزش را تجربــه کــرد 
ــر شــدن موضــع چیــن در  ــه جــدی ت ــا توجــه ب و ب
ــون امنیــت ملــی در هنــگ کنــگ  قبــال اعمــال قان

ــورس وال اســترین امشــب هــم منفــی باشــد.  ب

حسینی کیا مطرح کرد:
آرامش نسبی بازار آشفته خودرو با ورود 

شورای رقابت به فرآیند قیمت گذاری

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس معتقــد اســت ورود مجــدد شــورای رقابــت 
بــه پروســه قیمــت گــذاری مــی توانــد تــا حــدودی 
مشــکات موجــود در صنعــت خودروســازی را حــل 

کــرده و بــازار را ســاماندهی کنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدجواد حســینی کیا 
ــادن  ــع و مع ــات رئیســه کمیســیون صنای عضــو هی
مجلــس شــورای اســامی با اشــاره بــه ورود شــورای 
رقابــت بــه پروســه قیمــت گــذاری خــودرو، گفــت: 
شــورای رقابــت مــی توانــد بــا واقعــی کــردن قیمــت 
ــم  ــا را فراه ــای چارچــرخ ه ــه کاهــش به ــا زمین ه
کنــد، زیــرا ایــن شــورا از طریــق تعامــل بــا ســامان 
حمایــت از مصــرف کننــده ظرفیــت الزم بــرای 
حمایــت از مــردم در زمینــه خریــد خــودرو را دارد.

نماینــده مــردم ســنقر در مجلــس دهــم شــورای 
ــد  ــازار خــودرو را نامناســب خوان اســامی شــرایط ب
و افــزود: شــورای رقابــت بایــد بهــای خــودرو 
را براســاس قیمــت تمــام شــده تولیــد و ســود 
تولیدکننــده تعییــن کنــد، در حــال حاضــر مــردم، 
تولیدکننــدگان، قطعــه ســازان و... از وضعیــت بــازار 

ــتند. ــی هس ــودرو ناراض خ

خودروسازان نسبت به
 افزایش تولید بی تفاوت هستند

واصـل  حلقـه  رقابـت  شـورای  کـرد:  اظهـار  وی 
مناسـبی میـان خودروسـازان و مـردم اسـت و مـی 
توانـد بـا واقعـی کـردن قیمت هـا، تقاضـای کاذب در 
بـازار را حذف کـرده و از سوءاسـتفاده جلوگیری کند.

نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان 
اینکــه خودروســازان از ظرفیــت افزایــش تولیــد 
در ســاماندهی بــازار غافــل شــده انــد، اضافــه کــرد: 
ــهد و .... ــارس، مش ــاه، ف ــودرو در کرمانش ــران خ ای

مراکــزی دارد کــه مــی تــوان بــا تولیــد ســه شــیفت 
نــه تنهــا نیــاز بــازار را تامیــن کرد بلکــه اشــتغالزایی 

ــود بخشــید. ــز بهب را نی
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس ادامــه داد: بــا شــفاف کــردن ســامانه واردات 
و صــادرات قطعــات مــی تــوان بــا خودروســازانی کــه 
ــه تعهــدات خــود عمــل  ــه ب ــت قطع علیرغــم دریاف

نمــی کننــد، برخــورد کــرد.

ــاده  ــروش فوق العـ ــروش و فـ ــش  فـ ــاز پیـ آغـ
ــه  ــده کـ ــام شـ ــی اعـ ــازی ها در صورتـ خودروسـ
هنـــوز بـــرای قیمـــت خودرو هـــا تصمیـــم قطعـــی 

گرفتـــه نشـــده اســـت! 
 بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، جلســه 
ــاز  ــودرو ب ــازار خ ــرای ب ــری ب ــم گی ــد تصمی جدی
هــم بــدون حضــور خبرنــگار در وزارت صمــت و بــا 
ــه برگــزار  حضــور سرپرســت جدیــد ایــن وزارت خان
ــب را  ــر عجی ــک خب ــت انتشــار ی ــه در نهای شــد ک

ــه همــراه داشــت. ب
سرپرســت وزارت صمــت در حالــی زمــان و 
شــرایط فــروش فوق العــاده محصــوالت خــود را 
تشــریح می کنــد کــه هنــوز تکلیــف قیمــت نهایــی 
ــازها  ــود خودروس ــده و خ ــخص نش ــا مش خودروه
هــم از قیمــت نهایــی عرضــه محصوالتشــان مطلــع 

ــتند. نیس
حســین مــدرس خیابانــی، سرپرســت وزارت 
در جلســه کمیتــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
خــودرو تصمیــم بــه فــروش ویــژه 2۵ هــزار دســتگاه 
خــودرو شــامل 1۵ هــزار دســتگاه خودرو هــای 
ــران خــودرو و 10 هــزار دســتگاه  گــروه صنعتــی ای
ــایپا،   ــازی س ــروه خودروس ــدی گ ــای تولی خودرو ه
ــت و  ــر گرف ــعید فط ــد س ــام عی ــا ای ــان ب ــم زم ه
ــات از  ــه روز آوری اطاع ــام و ب ــش ثبت ن ــت: پی گف
ــه مــدت 10 روز ادامــه  روز یکشــنبه 4 خردادمــاه ب

ــت. ــد داش خواه
او بیــان کــرد: ثبــت نــام قطعــی از طریــق ســایت 
ــه مــدت یــک هفتــه ادامــه  فــروش خودروســازان ب
خواهــد داشــت و شــرایط ســختگیرانه ای در ضوابــط 
فــروش و اولویت هــای تحویــل در نظــر گرفتــه شــده 
تــا بتــوان خــودرو را تنهــا بــه مصرف کننــدگان 

واقعــی فروخــت.
مــدرس خیابانــی گفــت: ضوابــط فــروش خــودرو 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــده ک ــن ش ــه ای تعیی ــه گون ب
ــی را نداشــته  ــروش وکالت ــدار خــودرو، حــق ف خری
و خــودروی فروختــه شــده نیــز قابــل صلــح نیســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر در هــر یــک از مراحل 

فــروش، تکمیــل وجــه، تحویــل خــودرو و حتــی هــر 
بــازه زمانــی پــس از تحویــل خــودرو مشــخص شــود 
کــه خریــدار از ضوابــط تعریــف شــده عــدول کــرده 
و سیســتم های نظارتــی تخلفــات را کشــف نماینــد، 
عــاوه بــر اینکــه امتیــاز خــودرو از وی ســلب 
خواهــد شــد، خــودروی وی توقیــف شــده و مطابــق 

بــا قانــون بــا آن برخــورد خواهــد شــد.
سرپرســت وزارت صمــت بیــان کــرد: در فــروش 
ــران  عیــد فطــر ۷ محصــول ســایپا و 4 محصــول ای
ــوالت  ــند محص ــه س ــوند ک ــه می ش ــودرو عرض خ
ــد  ــی خواه ــه باق ــن کارخان ــده در ره ــه ش فروخت
از  جلوگیــری  بــرای  الزم  هماهنگی هــای  مانــد. 

ــتانی کل  ــه، دادس ــوه قضایی ــا ق ــی ب ــروش وکالت ف
ــد  ــورت خواه ــناد ص ــت اس ــازمان ثب ــور و س کش

ــت. پذیرف
ایــن در حالــی اســت کــه تکلیــف قیمــت گــذاری 
خــودرو هنــوز مشــخص نشــده و تنهــا چیــزی کــه 
ــه دســت مــا رســیده اســت  در ایــن چنــد مــدت ب
ــط و تکذیــب شــده ای از ســوی  لیســت قیمتــی غل
شــورای رقابــت اســت لیســتی کــه توســط ســازمان 
حمایــت و شــورای رقابــت تکذیــب شــد، امــا 
ــه همــراه داشــت  انحــراف بســیاری از رســانه ها را ب

ــد. ــی میدانن ــده ای ان را لیســت نهای و همــور ع
کارخانجــات  پیش فــروش محصــوالت  تاریــخ 
ایــران خــودرو و ســایپا در حالــی مشــخص شــد کــه 
ــوز مشــخص نشــده و  ــا هن ــی خودرو ه قیمــت نهای
ــردم  ــاز ها و م ــت خودروس ــه دس ــی ب ــت قیمت لیس

نرســیده اســت.
ــا  ــودرو ب ــزار خ ــت 2۵ ه ــرار اس ــی ق ــه عبارت ب
ــا  ــود و ب ــه ش ــردم فروخت ــه م ــوم ب ــی نامعل قیمت
ــن  ــئوالن ای ــی مس ــات بزرگ ــن تناقض ــود چنی وج
ــوذ  ــف و نف ــروز تخل ــه از ب ــد ک ــد دارن ــوزه تاکی ح
در سیســتم فــروش جلوگیــری خواهــد شــد. شــاید 
ــای  ــده آق ــث ش ــه باع ــت ک ــات اس ــن تناقض همی
ــد و از  ــانه ها دور بمان ــایر رس ــد س ــت از دی سرپرس
زمــان انتصابــش خبر هــا را از طریــق بخــش اطــاع 

ــاند. ــانه ها برس ــت رس ــه دس ــازمان ب ــانی س رس

آغاز فروش فوق العاده خودرو با قیمتی نامعلوم! 

گفــت:  دهــم  مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ــازمان  ــط س ــد توس ــا بای ــاز مرغداری ه ــورد نی ــاده م ــی نه گران فروش
تعزیــرات بررســی شــود امــا ایــن ســازمان نقــش کم رنگــی را در ایــن 

ــت.  ــرده اس ــا ک ــون ایف ــا کن ــه ت زمین
ــی زاده بالنــگان نایــب رئیــس  ــه ملــت، عبــاس پاپ ــه گــزارش خان ب
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
ــداران،  ــاز مرغ ــورد نی ــاده م ــن نه ــوص واردات و تامی ــم در خص ده
ــن  ــد، تامی ــره تولی ــتگی زنجی ــدف پیوس ــا ه ــز ب ــون تمرک ــت: قان گف
نهــاده و مصــرف تصویــب شــد، از زمانیکــه کــه قســمتی از ایــن مصوبــه 
ــاد  ــره از وزادت جه ــن زنجی ــی از ای ــته و بخش ــون شکس ــاف قان برخ
کشــاورزی جــدا و بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت منتقــل شــد در 
ــد  ــاز تولی ــورد نی ــای م ــن نهاده ه ــازار مصــرف و تامی ــم ب ــه تنظی زمین

ــده ایم. ــکل ش ــار مش ــرغ دچ ــت و م گوش
نماینــده مــردم دزفــول در دوره دهــم مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــح از  ــد و درک صحی ــت واح ــورداری از مدیری ــدم برخ ــل ع ــه دلی ب
بخــش کشــاورزی در وزارت صنعــت و معــدن واردات نهــاده مــورد نیــاز 

ــد  پرورش دهنــدگان طیــور دچــار مشــکل شــده اســت، ادامــه داد: بای
ــه هم پیوســته تامیــن نهــاده، تولیــد و مصــرف  ــره کامــل و ب ــه زنجی ب
ــر اســاس آن  ــازار را ســنجش و ب ــادی ب ــاز ع ــم نی ــا بتوانی ــم ت بازگردی

حجــم تولیــد را برنامــه ریــزی و تامیــن نهــاده صــورت بگیــرد.
ــازمان های  ــی از س ــرات یک ــازمان تعزی ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــازار ک ــودجو در ب ــراد س ــا اف ــه ب ــرای مقابل ــوده و ب ــور ب ــم کش مه
موجــب افزایــش قیمــت کاال شــامل نهــاده و محصــول نهایــی می شــود 
ــد  ــر تولی ــال حاض ــفانه در ح ــرد: متاس ــوان ک ــت، عن ــده اس ــاد ش ایج
ــازار عرضــه  ــه ب ــن شــده ب ــا قیمــت تعیی ــود را ب ــده محصــول خ کنن
ــت  ــوب دریاف ــت مص ــا قیم ــود را ب ــاده خ ــد نه ــا نمی توان ــد ام می کن
ــه  ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن ــه واردکنن ــرایطی ک ــن ش ــد، در ای نمای
ــتند  ــخص هس ــی مش ــی واردات ــاده دام ــده نه ــرف کنن ــوان مص عن
ــی  ــاده دام ــه نه ــل عرض ــته و دلی ــد ورود داش ــرات بای ــازمان تعزی س

ــد. ــی کن ــوب بررس ــت مص ــر از قیم باالت
پاپــی زاده بــا بیــان اینکــه زمانیکــه پرودش دهنــدگان مــرغ گوشــتی 
ــش  ــه افزای ــد ناچــار ب ــت کنن ــی دریاف ــا قیمــت باالی نهــاده خــود را ب

بــر مصرف کننــدگان فشــار  و  نهایــی هســتند  قیمــت محصــول 
مضاعفــی وارد می شــود، گفــت: گران فروشــی نهــاده مــورد نیــاز 
ــن  ــا ای ــرات بررســی شــود ام ــد توســط ســازمان تعزی ــا بای مرغداری ه
ــرده  ــا ک ــون ایف ــا کن ــه ت ــن زمین ــی را در ای ــش کم رنگ ــازمان نق س

اســت.

ــروش  ــان اینکــه ف ــا بی ــت ب ســخنگوی ســتاد راهبــری ســهام عدال
ــد  ــال تاکی ــن ح ــود در عی ــاز می ش ــرداد آغ ــت از 10 خ ــهام عدال س
کــرد: ســهام عدالــت ارزشــمند اســت و بــرای فــروش نیســت.بهتر اســت 

ــم.  آن را نگــه داری
بــه گــزارش فــارس، حســین فهیمــی، در مــورد نحــوه فــروش ســهام 
ــت از ۶  ــروش ســهام عدال ــان ف ــرای متقاضی ــام ب ــت گفــت: ثبت ن عدال

خــرداد 99 در شــعبه بانک هایــی کــه شــماره شــبا حســاب مشــموالن 
ســهام عدالــت در آنهــا ثبــت شــده اســت، آغــاز می شــود، امــا عملیــات 
فــروش از 10 خــرداد مــاه شــروع می شــود و دارنــدگان ســهام عدالــت 
می تواننــد ســفارش فــروش ســهام خــود را از 10 خــرداد ارائــه کننــد. 
ــل  ــت قاب ــهام عدال ــدار از س ــه مق ــدا چ ــه ابت ــن ک ــورد ای وی در م
ــه  ــت در مرحل ــهام عدال ــموالن س ــرد: مش ــد ک ــود، تاکی ــروش می ش ف

ــند. ــد بفروش ــار را می توانن ــهام در اختی ــد از س ــا 30 درص اول ت
ــوز  ــه هن ــورد اینک ــت در م ــهام عدال ــری س ــتاد راهب ــخنگوی س س
مشــخص نیســت هــر یــک از مشــموالن ســهام عدالــت ســهامدار کــدام 
ــازمان  ــت در س ــهام عدال ــامانه س ــت: در س ــتند، گف ــرکت ها هس ش
خصوصــی ســازی میــزان ســهام هــر کســی مشــخص اســت و در آنجــا 
ــون  ــک میلی ــا ســهام ی ــرد مث ــر ف ــام شــده اســت ه ــی اع ــه راحت ب

ــار دارد. ــی در اختی ــزار تومان ــا ۵32 ه ــی ی تومان
فهیمـی در مـورد اینکـه ارزش یـک میلیـون تومـان سـهام عدالـت 

االن بـه چقـدر رسـیده، گفت: بـر اسـاس نرخ های بـازار هر یـک میلیون 
تومـان سـهام عدالـت بیـش از 10 برابـر شـده اسـت و بنابرایـن ارزش 
سـهام ۵32 هـزار تومانـی هـم بـه همیـن نسـبت افزایـش یافته اسـت.

ــه  ــت توصی ــهام عدال ــدگان س ــه دارن ــا ب ــه آی ــورد اینک وی در م
ــه نگــه  ــا گزین ــد، گفــت: قطع ــا نگــه دارن ــد، آن را بفروشــند ی می کنی
داشــتن ســهام عدالــت را توصیــه می کنیــم ، چــون ســهام بــا ارزشــی 
اســت و ایــن ســهام بــرای فــروش نیســت، بهتــر اســت آن را نگــه دارنــد 

ــه آن اســتفاده کننــد. و از ســود حاصل
ســخنگوی ســتاد راهبــری ســهام عدالــت در مــورد اینکــه تاکنــون 
ــت  ــت روش مدیری ــهام عدال ــمول س ــون مش ــداد از 49 میلی ــه تع چ
ــاب روش  ــت انتخ ــوز مهل ــت: هن ــد، گف ــاب کرده ن ــتقیم را انتخ مس
ــر روش  ــون نف ــش از 10 میلی ــون بی ــا تاکن ــه دارد، ام ــت ادام مدیری
ــه روش  ــرده و بقی ــاب ک ــت را انتخ ــهام عدال ــتقیم س ــت مس مدیری

ــد و هنــوز فرصــت انتخــاب وجــود دارد. ــتقیم را برگزیده ان غیرمس

پاپی زاده مطرح کرد:

نقش کمرنگ سازمان تعزیرات در گران فروشی نهاده های وارداتی

سهام عدالت برای فروش نیست 

ــدی  ــل ناکارآمـ ــص از علـ ــق و تفحـ ــات تحقیـ ــس هیـ رییـ
ــن  ــه »ایـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــاز داخلـ ــرکت های خودروسـ شـ
ـــد«،  ـــت تابان ـــن صنع ـــه ای ـــه تاریکخان ـــوری ب ـــص ن ـــق و تفح تحقی
ـــزارش  ـــن گ ـــده در ای ـــی ش ـــای پیش بین ـــه راهبرده ـــاره ب ـــا اش ب
ــود در  ــرا شـ ــه درســـتی اجـ ــر ایـــن سیاســـت ها بـ گفـــت: اگـ
ــن،  ــان برافکـ ــات بنیـ ــی از انحرافـ ــش مهمـ ــدت بخـ ــان مـ میـ
خســـارت ها و عقب ماندگی هـــای صنعـــت خـــودرو جبـــران 

می شـــود. 
محمدرضــا نجفــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه فرآینــد 
ــدی  ــل ناکارآم ــص از عل ــق و تفح ــزارش تحقی ــده در گ ــی ش ط
شــرکت های خودروســاز داخلــی گفــت: صنعــت خــودروی کشــور 
یــک صنعــت چنــد بعــدی اســت و از بخش هــای مختلفــی 
برخــوردار اســت کــه آحــاد ملــت و اقتصــاد کشــور را تحــت تاثیــر 
خــود قــرار می دهــد. اگــر ایــن صنعــت مولــد، پویــا، روبــه آینــده 
و خوداتــکا باشــد موجــب بهبــود زندگــی مــردم و اقتصــاد کشــور 
مــی شــود و اگــر صنعتــی بحرانــی و ناکارامــد، غیــر شــفاف و پــر 
ــد  ــردم و اقتصــاد کشــور خواه ــه باشــد اســباب خســارت م هزین
شــد کــه متاســفانه صنعــت خــودروی کشــور در ســنوات طوالنــی 

گذشــته در عمومــا در مســیر دوم حرکــت کــرده اســت.
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــع مجل ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
بیــان این کــه »صنعــت خــودرو علی رغــم همــه حمایت هــا 
ــای  ــه ه ــرای هزین ــی ب ــت عامل ــت و حاکمی ــت، مل ــوی دول از س
ــا شــاهد  مــادی و معنــوی در کشــور شــده اســت«، ادامــه داد: م
ده هــا هــزار میلیــارد تومــان زیــان انباشــته، بدهــی و تعهــدات در 
ایــن شــرکت ها هســتیم، از ســویی عمــوم مــردم در ایــن ســال ها 
ناگزیــر بــه اســتفاده از خودروهایــی گــران، فاقــد کیفیــت و ایمنــی 
ــا  ــارف دنی ــتانداردهای متع ــت و اس ــا کیفی ــه ب ــد ک ــازل بوده ان ن
فاصلــه زیــادی داشــته اند و در نتیجــه آن خســارات مالــی و جانــی 

ــوده اســت. ــی ایجادشــده ب فراوان
ــی نیـــز بـــه دلیـــل  نجفـــی اضافـــه کـــرد: در بعـــد ملـ
نابهـــره وری مصـــرف ســـوخت در خودروهـــای تولیـــدی منابـــع 
و ســـرمایه هـــای زیـــادی در کشـــور تلـــف گردیـــده و تبدیـــل 

بـــه آلودگی هـــای محیـــط زیســـتی بیماری هـــا، تلفـــات و 
ـــه  ـــی ک ـــم در صنعت ـــت آن ه ـــده اس ـــوم گردی ـــت ب ـــب زیس تخری
ــعه  ــاد توسـ ــاد و نمـ ــران اقتصـ ــد پیشـ ــته و می توانـ می توانسـ
ـــردی  ـــرد راهب ـــرد و عملک ـــدان رویک ـــد. فق ـــور باش ـــی کش صنعت
زمینـــه ناکارامـــدی و فســـاد را در ایـــن حـــوزه فراهـــم کـــرده 

اســـت.
ـــای  ـــکار و راهبرده ـــی راه ـــرورت بررس ـــر ض ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــک  ـــه ی ـــودرو ب ـــت خ ـــل صنع ـــت و تبدی ـــن وضعی ـــروج از ای خ
ـــرد  ـــن رویک ـــا همی ـــا ب ـــد: م ـــادآور ش ـــادی ی ـــد اقتص ـــت مول صنع
ـــت  ـــد از گذش ـــازان را بع ـــرد خودروس ـــص از عملک ـــق و تفح تحقی
یکســـال و نیـــم از مجلـــس دهـــم را کلیـــد زدیـــم و در نهایـــت 
ـــس،  ـــفاف مجل ـــدان ش ـــه چن ـــی ن ـــان در بروکراس ـــه زم ـــا اطال ب
نهایتـــا در شـــهریورماه ســـال 139۷ تحقیـــق و تفحـــص از 
ــوزه  ــی در حـ ــازان داخلـ ــدی خودروسـ ــل ناکارامـ ــی علـ بررسـ
ـــی،  ـــوژی، ایمن ـــت، تکنول ـــط زیس ـــت، محی ـــت، قیم ـــای کیفی ه
ــب  ــه تصویـ ــروش بـ ــات پـــس از فـ ــروش و خدمـ ــی، فـ طراحـ

ـــت و  ـــوزه ریاس ـــان در ح ـــه زم ـــل اطال ـــه دلی ـــم ب ـــاز ه ـــید و ب رس
ـــی انجـــام کار را  ـــان طای ـــاه از زم ـــت م ـــأت رئیســـه شـــش  هف هی
ـــس  ـــاغ ریی ـــا اب ـــال 139۷ ب ـــفندماه س ـــم و در اس ـــت دادی از دس
ـــاز را  ـــورد نی ـــای م ـــبات نیروه ـــوان محاس ـــد دی ـــرر ش ـــس مق مجل
ـــان  ـــن ایش ـــد لیک ـــرار ده ـــص ق ـــق و تفح ـــروه تحقی ـــار گ در اختی
ـــق  ـــه تحقی ـــای ده گان ـــار محـــور از محوره ـــا در خصـــوص چه صرف
ـــود  ـــروژه ب ـــی پ ـــش تفحص ـــر بخ ـــر ب ـــا ناظ ـــه عمدت ـــص ک و تفح
ـــوروزی  ـــات ن ـــه تعطی ـــه ب ـــا توج ـــتند و ب ـــکاری داش ـــکان هم ام
ـــال  ـــاه س ـــش کار از 18 فروردین م ـــن بخ ـــا ای ـــازان عم خودروس

ـــد. ـــاز ش 1398 آغ
ــوال  ــه داد: معمـ ــص ادامـ ــق و تفحـ ــات تحقیـ ــس هیـ رییـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــا در مجل ـــق و تفحص ه ـــن تحقی کوچکتری
اگـــر بـــه نتیجـــه برســـند در زمانـــی کمتـــر از یکســـال نبـــوده 
ـــل  ـــا از قب ـــه م ـــی ک ـــی و مطالعات ـــه آمادگ ـــه ب ـــا توج ـــا ب اســـت، ام
ـــتیم کار را در  ـــم توانس ـــل آورده بودی ـــه عم ـــوع ب ـــن موض روی ای
دو فصـــل تحقیـــق و تفحـــص در اوایـــل اســـفند 1398 تقدیـــم 

ـــم. ـــامی کنی ـــورای اس ـــس ش مجل
ــدی  ــل ناکارآمـ ــص از علـ ــق و تفحـ ــزارش تحقیـ ــی گـ نجفـ
خودروســـازان را ســـندی منحصـــر بـــه فـــرد، راهبـــردی، قابـــل 
اجـــرا و رافـــع عمـــده مشـــکات زیـــر ســـاختی کـــه منشـــاء 
انحرافـــات و ناکارامـــدی هـــای بعـــدی اســـت، دانســـت و 
گفـــت: مـــا در طـــول دوره اجـــرای تحقیـــق و تفحـــص تعامـــل 
و تضـــارب مســـتمر و ســـازنده ای بـــا ذی نفعـــان کلیـــدی ایـــن 
صنعـــت، صاحبنظـــران و دســـتگاه های مســـئول داشـــتیم کـــه 
بـــه نوعـــی مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم در جریـــان کار و نتایـــج 
ـــن  ـــه همی ـــد و ب ـــی گرفتن ـــرار م ـــا ق ـــف م ـــتاوردهای مختل و دس
دلیـــل بســـیاری از اصاحاتـــی کـــه انتظـــار مـــی رود در یـــک 
ـــول  ـــد، در ط ـــاق بیفت ـــده آل اتف ـــت ای ـــص در نهای ـــق و تفح تحقی
انجـــام ایـــن کار صـــورت پذیرفـــت. در واقـــع ایـــن کار نـــوری 
ـــع  ـــه تب ـــکاالت و ب ـــا اش ـــد ت ـــت تابان ـــن صنع ـــه ای ـــه تاریکخان ب
الزامـــات و نقشـــه راه اصاحـــات راهبـــردی در مرئـــی و منظـــر 
ـــب  ـــارت صاح ـــد و نظ ـــی مســـئول و نق ـــی و حقوق ـــخاص حقیق اش

نظـــران و ذینفعـــان قـــرار گیـــرد.
ــن کار  ــم ایـ ــا معتقدیـ ــرد: مـ ــه کـ ــان اضافـ ــی در پایـ نجفـ
ظرفیت هـــای بســـیار بیشـــتری دارد، نقشـــه راه و اقدامـــات 
ــوم  ــا معلـ ــده و کامـ ــن شـ ــزارش تبییـ ــن گـ ــدی در ایـ کلیـ
اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل بســـیاری از اشـــخاص حقیقـــی و 
ـــج آن  ـــهایی از نتای ـــی بخش ـــا جمع ـــردی ی ـــورت ف ـــی، بص حقوق
را پیـــش و پـــس از انتشـــار گـــزارش، البتـــه متاســـفانه بـــدون 
ذکـــر منبـــع منتشـــر کردنـــد کـــه صـــرف نظـــر از ناپســـندی 
اخاقـــی اینگونـــه برداشـــت و اقتبـــاس، از ســـرایت و فراگیـــری 
ـــازی  ـــاع س ـــال اجم ـــم بدنب ـــدا ه ـــم و از ابت ـــتقبال می کنی آن اس
حـــول آن بوده ایـــم. اگـــر ایـــن سیاســـتها بـــه درســـتی اجـــرا 
شـــود صنعـــت خـــودرو را در مســـیر درســـتی قـــرار می دهـــد 
ـــن،  ـــان برافک ـــات بنی ـــی از انحراف ـــش مهم ـــدت بخ ـــان م و در می
ــه ی  ــود و زمینـ ــران می شـ ــا جبـ ــارت ها و عقب ماندگی هـ خسـ
تامیـــن حقـــوق عادالنـــه و پایـــدار همـــه ذی نفعـــان و مـــردم را 

فراهـــم خواهـــد کـــرد.

نجفی: 

تحقیق و تفحص از خودروسازان نوری به تاریکخانه صنعت خودرو تاباند

عضو شورای عالی بورس مطرح کرد: 
۱۰8 کارگزار بازار سرمایه آماده 

فروش سهام عدالت

ــورس اعــام کــرد: همــه  ــی ب عضــو شــورای عال
شــعب 108 کارگــزار فعــال در بــازار ســرمایه، بــرای 
ــت  ــهام عدال ــد س ــروش 30 درص ــفارش ف ــذ س اخ

آمــاده هســتند.
ــاد  ــام وزارت اقتص ــی اع ــر، در پ ــزارش مه ــه گ ب
ــودن فــروش 30 درصــد از ســهام  ــر مجــاز ب مبنــی ب
عدالــت از طریــق بانــک هــا از ســه شــنبه ۶ خــرداد، 
ــام  ــود اع ــازی خ ــه مج ــی در صفح ــاهین چراغ ش
کــرد: ســهام عدالــت ارزشــمند اســت. بــازار ظرفیــت 
ــه  ــت را ب ــهام عدال ــرای جــذب تدریجــی س ــل ب کام
ــه  ــند. کلی ــران نباش ــازار نگ ــاالن ب ــی دارد. فع راحت
108 کارگــزاری امــکان اخــذ ســفارش را همزمــان در 
تمــام شــعب دارنــد. مضافــا« شــرکت ســپرده گــذاری 
مرکــزی برای تســهیل فراینــد، زیرســاخت الکترونیکی 

ــرار مــی دهــد. ــزاران ق ــار تمــام کارگ را در اختی
وزارت  اعــام  طبــق   : اســت  ذکــر  بــه  الزم 
اقتصــاد، دارنــدگان ســهام عدالــت کــه قصــد 
ــد، مــی تواننــد از  فــروش قســمتی از ســهام را دارن
ــه  ــی ک ــعب بانک های ــه ش ــرداد ب ــنبه ۶ خ ــه ش س
ــماره  ــوده و ش ــی ب ــاب بانک ــًا در آن دارای حس قب
شــبای آن حســاب را بــه ســازمان خصوصــی ســازی 
ــرم  ــل  ف ــا تکمی ــه و ب ــد، مراجع ــرده ان ــی ک معرف
هــای مربــوط نســبت بــه تکمیــل ســفارش فــروش 
ــه  ــد نام ــود و تعه ــت خ ــهام عدال ــد از س 30 درص

ــد. ــدام کنن ــه، اق مربوط
ــامانه  ــده در س ــام ش ــت اع ــام مهل ــس از اتم پ
ــق  ــا از طری ــک ه ــرداد بان ــت از 10 خ ــهام عدال س
کارگزاری هــای خــود یــا کارگــزاری هــای طــرف قــرار 
داد بــه تدریــج نســبت بــه فروش ســهام متقاضیــان در 
بــورس اقــدام و وجــوه حاصلــه را در قالــب توافق شــده 

بــه حســاب آنهــا واریــز خواهنــد کــرد.

اقتصاد

گواهی حصروراثت 
بشماره: 99/192/4

ــه تبــار بزرودپــی  ــم ســیده طاهــره نصرال خان
ــه اســتناد  بشناســنامه شــماره ۵۶8982328۷ ب
شــهادتنامه وگواهــی فــوت وفتوکپــی شناســنامه 
ــم  ــماره 99/192/4 تقدی ــتی بش ــه درخواس ورث
داشــته  اشــعار  چنیــن  نمــوده  دادگاه  ایــن 
ــانی  ــور ش ــکوفه اکبرپ ــادروان ش ــه ش ــت ک اس
ــخ 1388/۶/2۵  بشناســنامه شــماره 2۵0 در تاری
دراقامتــگاه دایمــی خوددرگذشــته وورثــه حیــن 

ــد از ــوت وی عبارتن الف
ــد  ــی فرزن ــار بزرودپ ــیداحمدنصراله تب 1- س
ســیداباذر وشــکوفه بــه ش ملــی ۵۶8984۶082 

ــل پســرمتوفی ــد 133۵ صــادره ازباب متول
ــد  ــی فرزن ــار بزرودپ ــه تب 2-ســیدکاظم نصرال
ســیداباذر وشــکوفه بــه ش ملــی ۵۶898۵۶339  

متولــد 1338 صــادره ازبابــل پســرمتوفی
ــد  ــی فرزن ــار بزرودپ ــیدجوادنصراله تب 3- س
ســیداباذر وشــکوفه بــه ش ملــی ۵۶8988498۷  

ــی ــل پســر متوف ــد1344  صــادره ازباب متول
4- ســیدمهدی نصرالــه تبــار بزرودپــی فرزنــد 
ســیداباذر وشــکوفه بــه ش ملــی ۵۶89۶8۷۵88  

متولــد 13۵1 صــادره ازبابــل پســرمتوفی
۵- ســیده طاهــره نصرالــه تبــار بزرودپــی 
ملــی  ش  بــه  وشــکوفه  ســیداباذر  فرزنــد 
۵۶8982328۷ متولــد 1328 صــادره ازبابــل 

دخترمتوفــی
ــی  ــار بزرودپ ــه تب ــکینه نصرال ــیده س ۶- س
ملــی   ش  بــه  وشــکوفه  ســیداباذر  فرزنــد 
۵۶89۶84392 متولــد  1330 صــادره ازبابــل 

دخترمتوفــی
ــی  ــار بزرودپ ــه تب ــلمه نصرال ــیده ام س ۷- س
ملــی  ش  بــه  وشــکوفه  ســیداباذر  فرزنــد 
۵۶89۶84۵۵4  متولــد 1333 صــادره ازبابــل 

دخترمتوفــی
ــک  ــار ی ــی و انتش ــریفات قانون ــس از تش  پ
نوبــت آگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه 
الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیــن نامــه ســری 
یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربوطــه و 
ــر ارث بشــماره_  ماحظــه گواهینامــه مالیــات ب
ســرانجام در تاریــخ _ در وقــت فــوق العــاده 
شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
بابــل بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و پــس 
ــد کــه  ــده کارگواهــی مــی نمای از ماحظــه پرون
ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده 
ــی  ــدارد و دارائ ــری ن ــوده و وارث دیگ ــاال ب در ب
آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و 

دیونیکــه برتــر کــه تعلــق مــی گیــرد
اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث 

ــد ــی باش ــدود م مبلــغ نامح
قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف بابل
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دریاچه ارومیه 

ــه  ــم دریاچ ــواج متاط ــده درام ــار ش 2 زوج گرفت
ارومیــه بــه همــت تیــم امــداد و نجــات دریایــی 
جمعیــت هــال احمر شهرســتان اســکو نجــات یافتند. 
ــگاران  جــوان، 2 زوج  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
گرفتــار شــده درامــواج متاطــم دریاچــه ارومیــه بــه 
همــت تیــم امــداد و نجــات دریایــی جمعیــت هــال 

احمــر شهرســتان اســکو نجــات یافتنــد.
ــر  ــال احم ــت ه ــس جمعی ــور رئی ــفی پ یوس
ــا  ــرای تفریــح ب اســکو گفــت: ایــن 2 مــرد و2 زن ب
قایــق بــه داخــل دریاچــه ارومیــه رفتــه بودنــد کــه 
ــاحل  ــا از س ــق آن ه ــدید، قای ــاد ش ــر وزش ب ــر اث ب

ــود. ــه ب ــه گرفت ــر فاصل ــن کیلومت ــه چندی دریاچ
ــات  ــام عملی ــس از انج ــزود: پ ــور اف ــفی پ یوس
موفــق جســتجو و نجــات، هموطنــان گرفتــار شــده 
ــالم  ــد و س ــه نجــات یافتن ــه ارومی ــواج دریاچ در ام

ــل شــدند. ــه ســاحل منتق ب
او از هموطنــان خواســت قبــل از ورود بــه داخــل 
ــع شــوند و  ــه مطل دریاچــه از شــرایط جــوی منطق
ــن  ــی از رفت ــوای طوفان ــزات الزم در ه ــدون تجهی ب

بــه دریاچــه جــدا خــودداری کننــد.

نوسازی 4۰ هزار خانه سازمانی 
نیروی زمینی ارتش 

نوسـازی 40 هزار خانه سـازمانی در نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسـامی ایران آغاز شـده اسـت. 

جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــی  ــاون مهندس ــین مع ــد جانش ــف ون ــرهنگ نج س
از عملیــات  بازدیــد  ارتــش در  نیــروی زمینــی 
ــا  ــام رض ــادگان ام ــازمانی پ ــای س ــاخت خانه ه س
)علیــه الســام( مراغــه گفت:نوســازی 40 هــزار 
خانــه ســازمانی در نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری 

ــت. ــده اس ــاز ش ــران آغ ــامی ای اس
او گفــت:از ایــن تعــداد واحــد ۶ تــا 8 هــزار واحــد 

تــا پایــان امســال بــه بهــره بــرداری می رســد.
ســرهنگ نجــف ونــد افــزود: نوســازی خانه هــای 
ســازمانی نیــروی زمینــی ارتــش در راســتای لبیــک 
ــام معظــم رهبــری و توجــه  ــه فرامیــن مق ــی ب گوی

ــرد. ــان صــورت می گی ــه معیشــت کارکن ب
او بــا اشــاره بــه قدیمــی بــودن خانه هــای ســازمانی 
ارتــش افــزود: خانه هــای ســازمانی در ســطح یگان هــای 
نیــروی زمینــی ارتــش در 2۵ نقطه کشــور و بیشــتر در 

مناطــق مــرزی و محــروم ســاخته می شــود.
 جانشــین معــاون مهندســی نیروی زمینــی ارتش 
گفت:بیشــترین تعــداد خانه هــای ســازمانی ارتــش در 
ــادگان امــام  ــرای نیرو هــای پ شــمال غــرب کشــور ب

رضــا )ع( مراغــه در حــال ســاخت اســت.
ســرتیپ دوم نــوری فرمانــده پــادگان امــام رضــا 
)ع( مراغــه نیــز در ایــن بازدیــد گفــت: مرحلــه 
نخســت خانه هــای ســازمانی ایــن پــادگان بــه 
تعــداد 224 واحــد تــا ۶ مــاه آینــده بــه بهــره 

می رســد. بــرداری 
ــازمانی  ــای س ــزود: خانه ه ــوری اف ــرتیپ دوم ن س
پــادگان امــام رضــا )ع( مراغــه بــا بیــش از 40 درصــد 
پیشــرفت در 14 بلــوک 1۶ واحــدی احــداث می شــود.

او افــزود: ایــن واحد هــا در 2 مرحلــه و بــه تعــداد 
4۵0 واحــد خواهــد بود.

ــزود:  ــه اف ــام رضــا )ع( مراغ ــادگان ام ــده پ فرمان
مرحلــه بعــدی احــداث خانه هــای ســازمانی نیــروی 
زمینــی ارتــش در ایــن شهرســتان پــس از تکمیــل 

ــود. ــاز می ش ــاخت آغ ــال س ــای در ح واحد ه

مرزهای ایران، ترکمنستان و ازبکستان 
بازگشایی می شود

ـــتان  ـــران، ترکمنس ـــور ای ـــه کش ـــن س ـــاده ای بی ـــی و ج ـــای ریل مرزه
و ازبکســـتان کـــه بـــه خاطـــر شـــیوع کرونـــا بســـته شـــده اســـت 12 

ـــد.  ـــد ش ـــایی خواه ـــاری بازگش ـــاه ج ـــرداد م خ
ـــا، ســـفیر جمهـــوری اســـامی ایـــران در ترکمنســـتان  ـــه گـــزارش ایرن ب
گفـــت: رایزنی هـــای مســـتمر دیپلماتیـــک و سیاســـی بطـــور روزانـــه 
ـــت  ـــادرات، ترانزی ـــرگیری ص ـــدف از س ـــا ه ـــا ب ـــایی مرزه ـــرای بازگش ب
ـــال  ـــه در ح ـــورهای منطق ـــر کش ـــتان و دیگ ـــا ترکمنس ـــادل کاال ب و تب

ـــت. ـــام اس انج
ـــادی  ـــرات در حـــوزه مب ـــن مذاک ـــزود: ای ـــص اف ـــاب خال ـــاس ارب غامعب
ـــوری  ـــفارت جمه ـــوی س ـــتان از س ـــور ترکمنس ـــا کش ـــترک ب ـــرزی مش م
ـــد  ـــی چن ـــژه ط ـــه وی ـــران ب ـــه ای ـــور خارج ـــران و وزارت ام ـــامی ای اس
ـــتان انجـــام شـــده  ـــتان و ازبکس ـــا کشـــورهای ترکمنس ـــر ب ـــه اخی هفت

ـــت. اس
ــه  ــز نشســـت سـ ــته نیـ ــتا روز گذشـ ــه داد: در ایـــن راسـ وی ادامـ
ـــورت  ـــه ص ـــده ب ـــاد ش ـــور ی ـــه کش ـــی س ـــن دولت ـــای راه آه ـــه روس جانب

ویدئـــو کنفرانـــس برگـــزار شـــد.
ســـفیر جمهـــوری اســـامی ایـــران در ترکمنســـتان گفـــت: ایـــن 
ـــازی  ـــل وزرای راه و شهرس ـــه قب ـــرات هفت ـــوب مذاک ـــت در چارچ نشس
ـــای  ـــایی مرزه ـــت و بازگش ـــای ترانزی ـــون همکاری ه ـــور پیرام ـــه کش س

ـــد. ـــام ش ـــاد انج ـــف آب ـــرخس و لط ـــرون، س ـــه ب اینچ
ــتان و  ــران، ترکمنسـ ــن ایـ ــای راه آهـ ــزود: در نشســـت روسـ وی افـ
ـــر  ـــن براب ـــا اول ژوئ ـــورها ت ـــن کش ـــی ای ـــر ریل ـــد معاب ـــرر ش ـــتان مق ازبکس
بـــا 12 خـــرداد مـــاه بـــا نصـــب تونل هـــای ضـــد عفونـــی در دو طـــرف 
مرزهـــا و بـــا رعایـــت  اســـتانداردهای مشـــابه و همســـان بـــا یکدیگـــر، 

ـــود. ـــایی ش بازگش
ــرزی  ــای مـ ــرای رفـــع محدودیت هـ ــه داد: بـ ــاب خالـــص ادامـ اربـ
و تـــداوم جریـــان تجـــارت و ترانزیـــت و تبـــادل کاال طـــی 2 هفتـــه 
گذشـــته، مذاکـــرات تلفنـــی بیـــن روســـای جمهـــوری ایـــران و 
ترکمنســـتان، وزرای امـــور خارجـــه 2 کشـــور و ســـایر مســـووالن 

مربوطـــه نیـــز انجـــام شـــد.
ـــی  ـــو کنفرانس ـــی و ویدئ ـــرات تلفن ـــج دور مذاک ـــی پن ـــت: در پ وی گف
ـــن  ـــه بی ـــه جانب ـــمی س ـــرات رس ـــتان و 2 دور مذاک ـــا ترکمنس ـــه ب دو جانب
ـــرداد  ـــا 12 خ ـــر ب ـــن براب ـــم ژوئ ـــتان، یک ـــتان و ازبکس ـــران و ترکمنس ای
مـــاه  شـــاهد بازگشـــایی مرزهـــای ترانزیـــت ریلـــی و جـــاده ای ایـــن 

ـــود. ـــم ب ـــورها خواهی کش

شهر و شورا

دبیــرکل کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی 
باعــث  کرونــا  کرد:شــیوع  بیــان  کارگــران 
ــان  ــکاری و زی ــا و بی ــب و کاره ــی کس تعطیل
کارگــران مختلــف شــد امــا در ایــن میــان 
بیشــترین آســیب متوجــه کارگــران ســاختمانی 
بــود زیــرا ســایر کارگــران بیــکار شــده هــم بــر 
ســرگذرها آمدنــد ودر کنــار آنهــا قــرار گرفتنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، هــادی ابــوی،  دبیــرکل 
ــران  ــی کارگ ــای صنف ــن ه ــی انجم ــون عال کان
بازرســی  آخریــن جلســه ســازمان  دربــاره 
گفــت: در جلســه ســازمان بازرســی مقــرر شــد 
کــه جلســه شــورای عالــی کار تشــکیل جلســه 
دهد،امــا متأســفانه هفتــه گذشــته جلســه 

ــد.  ــو ش ــی لغ ــه دالیل ــی کار ب ــورای عال ش
ــه نظــر مــی رســد وزارت  ــه داد: ب  وی ادام
ــه دارد،  ــی ک ــت های ــه صحب ــه ب ــا توج کار ب
ــه  ــدارد و در نام ــتمزد را ن ــش دس ــد افزای قص
ــی کار  ــرای دعــوت شــورای عال ــه ب ای هــم ک
ــرای   ــه ب ــه جلس ــود ک ــرد ب ــاره ک ــت، اش داش

ــت.  ــکن اس ــق مس ــن ح تعیی
کارگــران  کرد:نماینــدگان  بیــان  ابــوی   
ــت.  ــوق اس ــه حق ــش پای ــر افزای ــان ب نظرش
ــا افزایــش پایــه حقــوق اســت کــه  چــرا کــه ب
فاصلــه خــط فقــر و حقــوق و دســتمزد کاهــش 
مــی یابــد. مــا پیگیــر هســتیم، انشــااهلل جلســه 
تشــکیل شــود، اگــر جلســه هــم نتیجــه ندهــد 

پیگیــری هــای خودمــان را ادامــه خواهیــم داد. 
 ابــوی بــا اشــاره بــه بیــکاری بخــش عمــده 
ای از کارگــران در شــیوع کرونــا اظهــار داشــت: 
مبلــغ مقــرری بیمــه بیــکاری باید مطابــق قانون 
پرداخــت شــود، چــرا کــه اگــر قــرار بــود مبلــغ 
بــه صــورت قانونــی نباشــد و مبلــغ کمتــری بــه 
عنــوان کمــک هزینــه باشــد، بخــش عمــده ای 
از کارگــران بودنــد کــه نیازمنــد کمــک هزینــه 
هــر چنــد بــه مقــدار انــدک بودند،باید مشــمول 

بیمــه بیــکاری مــی شــدند. 
 دبیــر کل کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی 
ــه  ــرری بیم ــت:بنابراین مق ــار داش ــران اظه کارگ
بیــکاری کرونــا بایــد بــر اســاس ســابقه و پرداختی 

ــه  ــرادی ک ــد. اف ــرد باش ــوق ف ــه و حق ــق بیم ح
مشــمول قوانین روابــط کار میان کارگــر و کارفرما 
باشــند، مشــمول بیمــه بیــکاری می شــوند و 
مشــاغلی ماننــد کارگــران ســاختمانی کــه قوانین 
ــه  ــد بیم ــاص اســت، نمی توانن ــان خ ــه ای آن بیم

بیــکاری دریافــت کننــد.
ــران  ــزود: از آنجــا کــه کارگ ــوی اف هــادی اب
ــان  ســاختمانی ثابــت نیســتند، تقبــل بیمــه آن
بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــدری دشــوار 
ــه طــوری کــه هــر کارگــر ســاختمانی  اســت ب
هفــت درصــد ســهم خــود را از بیمــه پرداخــت 
می کنــد امــا کارفرمایــی نــدارد کــه ســهم ســه 
ــت  ــکاری را پرداخ ــه بی ــود از بیم ــدی خ درص

نمایــد لــذا طبــق قانــون، مقــرری بیمــه بیکاری 
ــرد. ــق نمی گی ــران ســاختمانی تعل ــه کارگ ب

وی ادامــه داد: شــیوع کرونــا باعــث تعطیلــی 
ــران  ــان کارگ ــکاری و زی ــا و بی ــب و کاره کس
ــترین  ــان بیش ــن می ــا در ای ــد ام ــف ش مختل
آســیب متوجــه کارگــران ســاختمانی بــود زیــرا 
ســایر کارگــران بیــکار شــده هــم بــر ســرگذرها 
ــای  ــد و ماننــد کارگــران ســاختمانی جوی آمدن
کار شــدند و بــه نوعــی جــای آنــان را گرفتنــد.

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــران گفــت: پیشــنهاد مــا بــه دولــت بــرای 
کمــک بــه کارگــران ســاختمانی ایــن بــود کــه 
ــاه  ــرای ســه م ــران ب ــن کارگ ــه از ای حــق بیم
کــه کشــور درگیــر کرونــا بــوده اســت، گرفتــه 

نشــود امــا بیمــه آنهــا برقــرار باشــد.
وی افــزود: بــرای اصــاح قانــون بیمــه 
ــق  ــز از طری ــاختمانی نی ــران س ــکاری کارگ بی
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی پیگیــری 
الزم انجــام شــد تــا در صــورت پرداخــت 
بیمــه  از  کارفرمــا  درصــدی  ســه  ســهم 
بیــکاری توســط خــود کارگــران، آنــان از 
شــمولیت بیمــه بیــکاری بــا ســاز و کار خــاص 
برخــوردار شــوند، ایــن موضــوع اکنــون توســط 

نماینــدگان در حــال پیگیــری اســت.
ابــوی ادامــه داد: البتــه ایــن موضــوع را 
ــد از نظــر دور داشــت کــه بیمــه بیــکاری  نبای
تامیــن  ســازمان  در  جداگانــه ای  صنــدوق 
ــع آن محــدود اســت  ــه مناب ــی دارد ک اجتماع
ــع در آن وجــود داشــته  ــه مناب ــا حــدی ک و ت
ــکاری  ــه بی ــران بیم ــه کارگ ــوان ب ــد، می ت باش

ــرد.  ــت ک پرداخ

رییــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه وســبزی اســتان تهــران 
تبعــات نبــود الگــوی کشــت را ناهماهنگــی در قیمتهــا، صــادرات 
مقطعــی و ســپس توقــف آن، بــی ثباتــی بــازار و ســوء اســتفاده 

واســطه گــران دانســت. 
ــود  ــه نب ــان  اینک ــا بی ــر ب ــزارش ایســنا، اســداهلل کارگ ــه گ ب
الگــوی کشــت کشــاورزان را متضــرر کــرده اســت، گفــت: وزارت 
ــد.  ــت ده ــوی کش ــاورزان الگ ــه کش ــد ب ــاورزی بای ــاد کش جه
ــد و  ــی کن ــت م ــود کش ــش خ ــاس دان ــنتی براس ــاورز س کش

ــت. ــده اس ــی ندی آموزش
وی ادامــه داد: وزارت جهــاد کشــاورزی مــی توانــد از ظرفیــت 
ــا بخــش  متخصصــان حــوزه کشــاورزی و دانشــجویان مرتبــط ب
ــه  ــد ک ــی کن ــد و کشــاورزان را راهنمای کشــاورزی اســتفاده کن

ــازاد  ــا م ــا چناچــه ب ــد ت ــی در چــه ســطحی بکارن چــه محصول
ــش  ــل پی ــی غیرقاب ــا اتفاق ــدند ی ــه ش ــود مواج ــوالت خ محص

ــود. ــداری ش ــی رخ داد، محصوالتشــان خری بین
کارگــر تصریــح کــرد: در حقیقــت ایــن الگــوی کشــت 
ــا  ــد ب ــی توانن ــود و م ــد ب ــاورزان خواه ــرای کش ــتوانه ای ب پش
اعتمــاد بــه نفــس بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. در غیــر ایــن 
ــر  ــال دیگ ــود س ــرر ش ــال متض ــک س ــاورز ی ــر کش ــورت اگ ص

ــرد. ــد ک ــت نخواه ــه کش ــدام ب اق
رییــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه وســبزی اســتان تهــران 
ــون  ــی همچ ــت تبعات ــوی کش ــود الگ ــدم وج ــرد: ع ــه ک اضاف
ناهماهنگــی در قیمــت هــا، صــادرات مقطعــی و ســپس توقــف 
ــت دود آن  ــراه دارد و در نهای ــه هم ــازار را ب ــی ب ــی ثبات آن و ب

بــه چشــم کشــاورزان خواهــد رفــت. بعضــا دیــده مــی شــود کــه 
ــه دلیــل عــدم آمــوزش بهتریــن  محصوالتشــان را  کشــاورزان ب
ــران  ــطه گ ــند و دالالن و واس ــی فروش ــت م ــن قیم ــا کمتری ب

ــد. ــن فرصــت سوءاســتفاده مــی کنن ازای
وی در پایــان گفــت: همیــن عــدم دانــش گاهــی باعــث مــی 
ــاورزان از روی  ــوالت کش ــده محص ــداری ش ــت خری ــود قیم ش
ــت  ــاورزان برداش ــرای کش ــه ب ــد ک ــم باش ــدی ک ــه ح ــن ب زمی
ــر و  ــه کارگ ــت ب ــه برداش ــت هزین ــن و پرداخ ــول از زمی محص
کرایــه حمــل و نقــل مقــرون بــه صرفــه نباشــد؛ بنابرایــن برنامــه 
ــاورزان  ــرای کش ــد ب ــی توان ــاورزی م ــدت در بخــش کش دراز م
برگشــت ســرمایه را بــه همــراه داشــته باشــد و آنهــا را تشــویق 

بــه کشــت کنــد.

ــوه  ــا نح ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــم س ــن تصمی ــا آخری ب
ــادی برگشــته  ــت ع ــه حال ــا ب ــان در ســازمان ه حضــور کارکن

ــک ســاعت کاهــش.  ــا ی ــط ب فق
ــد از از ســرگیری فعالیــت در بخــش  ــزارش ایســنا، بع ــه گ ب
هــای مختلــف، ســرانجام دورکاری کارکنــان نیــز  لغــو و دســتور 

حضــور کامــل آنهــا در محــل کار صــادر شــد.
طبــق مصوبــه دولــت در ســال 1389  مجــوزی بــرای 
ــا  ــتگاه ه ــق آن دس ــه طب ــد ک ــادر ش ــان ص دورکاری کارکن
ــه  ــرای ارئ ــا ب ــند ت ــته باش ــکان را داش ــن ام ــا ای ــازمان ه و س
ــه صــورت دورکاری کارکنــان انجــام  خدمــات الکترونیکــی زا ب
ــزام  ــا و ال ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــاس ب ــن اس ــر ای ــد. ب دهن
ــه  ــم ب ــا تصمی ــا کرون ــه ب ــردد و تجمــع، ســتاد مقابل کاهــش ت
ــت. ــار گرف ــایر اقش ــراه س ــه هم ــان ب ــور کارکن ــش حض کاه

ایــن در حالــی اســت کــه از اســفندماه ســاعت کاری بــه 8 
تــا 13 تغییــر کــرد و در ادامــه در ایــام نــوروز حضــور محدودتــر 
ــه  ــان ب ــن کارکن ــا 20 فروردی ــج ت ــه از پن ــه طــوری ک شــد؛ ب
صــورت یــک ســوم در محــل کار حاضــر و مابقــی دورکار بودنــد 
و از 23 فروردیــن تــا کنــون نیــز دو ســوم حضــور و یــک ســوم 

دیگــر دورکار شــدند.
ــر رئیــس جمهــور حاکــی از لغــو بخشــنامه  ــا اعــام اخی ام
دورکاری کارکنــان اســت و تاکیــد دارد کــه بایــد از دهــم 
ــت  ــا رعای ــه روال گذشــته و ب ــان ب ــی کارکن ــاه تمام خــرداد م
مقرراتــی بــه محــل کار بیایــن و فقــط در ســاعت حضــور  آنهــا 

ــر اســت. یــک ســاعت کمت
البتــه ســاعت کاری کارکنــان در مــدت اخیــر یــک ســاعت 
ــا  ــه ۷:30 ت ــرداد ب ــه از 10 خ ــود ک ــا 14 ب ــه ۷ ت ــر  و ب کمت

ــد. ــی کن ــر م 14:30 تغیی
ــا  ــروس کرون ــل وی ــه دلی ــه ب ــان ک ــور کارکن ــش حض کاه
ــان کشــور  ــی کارکن ــرای تمام ــی ب ــون در حال انجــام شــد اکن
بــه صــورت یکســان لغــو مــی شــود کــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا تنهــا بــرای برخــی از شــهرها و مناطــق وضعیــت ســفید 

اعــام کــرده و مابقــی زرد و قرمــز هســتند.

نبود »الگوی کشت« به ضرر کشاورزان تمام خواهد شد

نتیجه جلسه دستمزد در سازمان بازرسی منوط به 
تشکیل شورای عالی کار شد 

برگشت شرایط عادی به سازمان ها
آگهـــی تغییـــرات شـــرکت راه ســـاز و ابنیـــه گســـتر 
ــت  ــماره ثبـ ــه شـ ــاص بـ ــهامی خـ ــرکت سـ ــباران شـ ارسـ
اســـتناد  بـــه   14006959572 ملـــی  شناســـه  و   1544
صورتجلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی مـــورخ 1398/04/24 
زاده  تـــاری  : عزیـــزه  اتخـــاذ شـــد  تصمیمـــات ذیـــل 
بـــه  زاده  تـــاری  بـــه کدملـــی 1490050647 محمـــد 
ــی  ــه کدملـ ــاری زاده بـ ــدی تـ ــی 1490289275 مهـ کدملـ
1490346422 بـــه عنـــوان اعضـــای هیئـــت مدیـــره بـــرای 
ـــه  ـــدزاده ب ـــمیه محم ـــد. س ـــاب گردیدن ـــال انتخ ـــدت دو س م
کدملـــی61490175156 بعنـــوان بـــازرس اصلـــی و عبـــاس 
ـــی  ـــازرس عل ـــوان ب ـــی6049430101 بعن ـــه کدمل ـــوری زاد ب ن
البـــدل بـــرای ســـال مالـــی 98 انتخـــاب شـــدند. روزنامـــه 
عجـــب شـــیر بـــرای درج آگهـــی هـــای شـــرکت انتخـــاب 

گردیـــد. 
اداره کل ثبـــت اســـناد و امـــاک اســـتان آذربایجـــان 
ـــاری  ـــات غیرتج ـــا و موسس ـــرکت ه ـــت ش ـــع ثب ـــرقی مرج ش

اهـــر )852447(

 مناقصات شهرداری سردرود
 شورای اسالمی شهر سردرود 1398سال  110برابر مصوبه 

 (مرحله دوم)

 مبلغ / ریال عنوان ردیف
 ريال 400/787/430/47 1399 – 1400و  1400 – 1401پروژه واگذاری خدمات شهری شهرداری برای سال های  1
 ريال 000/000/900/8 1399 – 1400پروژه واگذاری خدمات فنی و عمومی شهرداری برای سال های  2
 ريال 000/242/500/11 1399پروژه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دوربین های ترافیکی شهر سردرود برای سال  3

مور اداری شهرداری سردرود و يا سايت شهرداری به آدرس فنی و عمرانی و ا –متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به ادارات خدمات شهری 
 www.sardroud.ir .مراجعه نمايند 

  06/03/99نوبت دوم  –مورحله دوم             30/02/99نوبت اول  –مرحله دوم 

  17/03/99آخرين مهلت تحويل پاکات تا پايان وقت اداری شنبه 

 :15ساعت  18/03/99روز يکشنبه  بازگشایی پیشنهادات 

 ماه 6پروژه دوربین های ترافیکی:  -3 ماه   12پروژه خدمات فنی و عمومی:  -2ماه    24پروژه خدمات شهری:  -1: مدت انجام کار (1

 دبیرخانه شهرداری سردرود محل اخذ اسناد مناقصه: (2

 : دبیرخانه شهرداری سردرودمحل قبول پیشنهادات (3

 : شهرداری سردرودحل بازگشایی پیشنهاداتم (4

نزد بانک شهر  10016859448041مبلغ کل برآورد اولیه هر پروژه را جداگانه و بصورت نقد به حساب شماره  %5شرکت کنندگان بايستی  (5
 در مناقصه ارائه نمايند.شعبه سه راه پااليشگاه به نام سپرده شهرداری سردرود واريز و يا بصورت ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت 

 برندگان اول، دوم و سوم هر مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. (6

 شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است. (7

 ساير اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. (8

 شهردار سردرود  -ناصر اسماعیل زاده حجتی 

شناسه آگهی: 851475
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/06

)روزنامه عجب شیر(

1001۶8۵948041

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

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

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

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

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

 احمدی -شهردار مراغه                     

 

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

 :هرکدم  به ریال
مدت اجاره 

 به سال:
سپرده شرکت در مزایده به  5%

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

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

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

3 
غرفه كمربندي )ه هاي حج و اوقاف  اول غرف

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

 (11و 9 و 8و
 اشخاص حقیقي و حقوقي

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/06 م الف: 120

)مرحله دوم - نوبت دوم(



سه شنبه 06 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 736 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
یوسف نژاد پاسخ داد

کدام مولفه ها در مهار قاچاق 
موثر هستند؟

عضــو هیــات رئیســه مجلــس دهــم مولفــه هــای 
تاثیرگــذار در مهــار قاچــاق را تشــریح کــرد. 

ــف  ــر یوس ــی اصغ ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
نــژاد عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه اقدامــات کمیســیون اقتصــادی و 
ــا قاچــاق کاال و ارز، گفــت:  مجلــس بــرای مبــارزه ب
مجلــس دهــم بــا اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و تحقیــق و تفحــص از رونــد مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز تمــام تــاش خــود را بــرای کاهــش 
ــد  ــوان تولی ــه ت ــی ک ــرد، از آنجای ــه کار ب قاچــاق  ب
داخلــی پاســخگوی نیــاز بــازار نیســت، کاال از طریــق 
مبــادی رســمی و غیــر رســمی -کــه قاچــاق اســت- 

وارد کشــور مــی شــود.

کاهش قاچاق با پیش بینی جریمه های سنگین
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس دهــم شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه بایــد از طریــق ســختگیری 
ــرد،  ــری ک ــاق جلوگی ــده  از قاچ ــال ش ــای اعم ه
ــا ایجــاد زیرســاخت هــای موردنیــاز بــرای  افــزود: ب
ــای  ــه ه ــی جریم ــش بین ــاق و پی ــا قاچ ــه ب مقابل

ــد. ــی یاب ســنگین، قاچــاق کاال و ارز کاهــش م
عضــو هیــات رئیســه مجلــس اظهــار کــرد: 
متغیرهــای متفاوتــی ماننــد همســان ســازی قیمــت 
ــی و خارجــی و... موجــب کاهــش  محصــوالت داخل
رغبــت قاچاقچیــان بــرای قاچــاق مــی شــود، این در 
حالــی اســت کــه برخــی مطــرح می کننــد بــا بســتن 
مرزهــا مــی تــوان از قاچــاق جلوگیــری کــرد در واقع 
در حــال حاضــر بــا قاچاقچــی مبــارزه مــی شــود امــا 

ــا فرآینــد قاچــاق مبــارزه شــود. بایــد ب

وزیر نیرو اعالم کرد: 
7۰ درصد مخازن سدهای

 کشور پر است

ــب  ــر مکع ــارد مت ــت: از ۵0 میلی ــرو گف ــر نی وزی
ــر از  ــد آن پ ــور، ۷0 درص ــی کش ــازن آب ــم مخ حج

ــت. ــیرین اس آب ش
ــا اشــاره بــه  بــه گــزارش مهــر، رضــا اردکانیــان ب
اینکــه از ابتــدای امســال در ســطح کشــور بیــش از 
ــارش داشــته ایــم، گفــت: وقتــی  300 میلــی متــر ب
ــم،  ــته مقایســه می کنی ــال گذش ــا س ــم را ب ــن رق ای
ــا  ــا وقتــی ب ــر اســت، ام ــا ۶ درصــد کمت حــدود ۵ ت
ــم،  ــه می کنی ــاله مقایس ــدت ۵0 س ــط درازم متوس
بیــش از 30 درصــد متوســط درازمدت بیشــتر اســت.

ــه  ــل ماحظ ــال را قاب ــای امس ــم بارش ه وی رق
ــال  ــای امس ــم بارش ه ــت: رق ــرد و گف ــف ک توصی
حتــی از پیــش بینی هــای همــکاران مــا در ســازمان 
هواشناســی کشــور کــه در ابتــدای ســال آبــی بــرای 

فصــل پاییــز و زمســتان داشــتند، بیشــتر اســت.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـوول توانسـتیم بعـد از 
اقدامـات وسـیعی را بـرای آمـاده  سـیاب پارسـال 
شـدن در ترسـالی و مقابلـه بـا سـیاب ها بـه اجـرا 
در بیاوریـم. از ۵0 میلیـارد متر مکعـب حجم مخازن 
آن  و  اسـت  پـر  شـیرین  آب  از  درصـد   ۷0 کشـور 
30 درصـد هـم بـرای مدیریـت تسـکین سـیاب ها 
اختصـاص یافتـه اسـت. پیـش بینـی مـی شـود در 

خـرداد مـاه هـم بارش هـا ادامـه داشـته باشـد.
ــان در  ــا همچن ــت ت ــردم خواس ــرو از م ــر نی وزی
مصــرف آب مراعــات الزم را داشــته باشــند تــا 

ــیم. ــته باش ــش رو داش ــی را پی ــتان آرام تابس

حریرچی:  
ابتال  به  کرونا در همه سنین  اتفاق می افتد 

 قائـم مقـام وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی با بیـان اینکه  ابتـا  به  کرونا در همه سـنین  
اتفـاق می افتـد، گفـت: اگر مـردم  بهداشـت  را رعایت 

نکننـد  تعـداد مبتایـان افزایـش می یابد . 
ایــرج حریرچــی، در  تســنیم،   بــه گــزارش 
آئیــن ســیزدهمین کنگــره ملــی تجلیــل از فاتحــان 
خرمشــهر و فاتحــان عرصــه ســامت که به مناســبت 
روز ســوم خــرداد مــاه بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
ــا مســئوالن کشــوری  ــو کنفرانــس ب و ارتبــاط ویدی
برگــزار شــده بــود، اظهــار داشــت: در روزهــای 
ــد دیگــر  ــروس همانن ــا وی ــا کرون ــارزه ب ــی مب ابتدای
ــا کمبودهایــی در زمینــه تهیــه ماســک،  کشــورها ب
گان و دســتکش مواجــه بودیــم و بــه برکــت جوانــان 
مومــن و متدیــن ایرانــی، امــروز در بســیاری از ایــن 

ــده هســتیم. ــام صادرکنن اق
وی ادامــه داد: ایثــاری کــه پرســنل بیمارســتان 
از خــود نشــان دادنــد همیشــه در ذهــن می مانــد و 
برگــزاری مراســمات تجلیــل از ایــن عزیــزان خــوب 
ــتی را  ــوارد بهداش ــز م ــردم عزی ــر م ــا اگ ــت ام اس
ــم  ــن کادر و ه ــتگی ای ــم خس ــد، ه ــت نکنن رعای
ــن  ــذا بهتری ــد ل ــش می یاب ــان افزای ــداد مبتای تع
هدیــه و تجلیــل از ایــن افــراد رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی اســت.
ــوزش  ــان و آم ــام وزارت بهداشــت، درم ــم مق قائ
ــه ویــروس  پزشــکی  تصریــح کــرد: مبتــا شــدن ب
امــا  می افتــد  اتفــاق  ســن ها  همــه  در  کرونــا 
احتمــال فــوت افــراد در ســن بــاالی ۶0 ســال 
ــاری  ــه بیم ــرادی ک ــاً در اف ــت خصوص ــتر اس بیش
ــه  ــد کــه خانواده هــای شــهدا از جمل زمینــه ای دارن
ــهید  ــاد ش ــران بنی ــذا از مدی ــتند ل ــراد هس ــن اف ای
ــن  ــب ای ــتر مراق ــمندیم بیش ــتان ها خواهش در اس
اعضــا باشــند و اقدامــات الزم بــرای فاصلــه گــذاری 

ــد. ــورت دهن ــراد ص ــن اف ــی ای اجتماع
ــذاری  ــایی و هدف گ ــت: شناس ــان گف وی در پای
ــه  ــال ک ــاالی ۶0 س ــای ب ــه گروه ه ــراد از جمل اف
ممکــن اســت زودتــر بــه ایــن ویــروس مبتــا شــوند 
مهمتریــن کار اســت پــس از ایــن ســرمایه های 

ــد. ــت کنی ــتر مراقب ــور بیش کش

سردار رحیمی:
امنیت مثل سالمت تعطیل بردار نیست 

ــا  ــوند، ب ــی ش ــتگیر م ــان دس ــت: مجرم ــس پایتخــت گف ــس پلی رئی
ــا در حــدی  ــازات آنه ــفانه مج ــا متاس ــود ام ــی ش ــم م ــورد ه ــا برخ آنه

ــه شــوند. ــه متنب نیســت ک
ــه گــزارش مهــر، ســردار حســین رحیمــی، در برنامــه شــبگرد کــه  ب
ــی از مشــارکت  ــت محصول ــرد: امنی ــار ک از شــبکه دو پخــش شــد، اظه
ــه دارد از  ــی وظیف ــروی انتظام ــت و نی ــه اس ــی جامع ــکاری تمام و هم
ایــن امنیــت حفــظ و نگهــداری کنــد، امنیــت نیازمنــد یــک مشــارکت 
عمومــی اســت و بهــره منــدان از امنیــت بایــد یــک تعامــل بــا متصــدی 

امنیــت کشــور یعنــی ناجــا داشــته باشــند.
ــگاه  ــردم جای ــن م ــی در بی ــی و همراه ــن همدل ــه ای ــزود: البت وی اف
بســیار خوبــی دارد و پلیــس از همراهــی مــردم راضــی اســت؛ شــعار مــا 
ــا مــردم و  ــان ب ــان و مقتــدر اســت، مهرب ــن نیســت کــه پلیــس مهرب ای
مقتــدر در برابــر مجرمینــی کــه می خواهنــد آرامــش و آســایش جامعــه 

را بــر هــم بزننــد.
ســردار رحیمــی بــا اشــاره بــه اقدامــات پلیــس در ایــام کرونــا، گفــت: 
ــراری  ــه برق ــد و ب ــامت بودن ــان س ــار مدافع ــم در کن ــا ه ــوران م مأم
امنیــت پرداختنــد چــرا کــه امنیــت هــم ماننــد ســامت تعطیــل بــردار 

نیســت.
رئیــس پلیــس پایتخــت، افــزود: بعــد از اینکــه یــک مجــرم دســتگیر 
ــن  ــی تعیی ــوی قاض ــش از س ــرای جرم ــی ب ــدت زمان ــک م ــود ی می ش
ــرار  ــرم را تک ــان ج ــفانه مجــرم هم ــن جــرم متأس ــد از ای ــود و بع می ش
ــا  ــر ب ــود، خی ــورد نمی ش ــن برخ ــا مجرمی ــه ب ــت ک ــن نیس ــد، ای می کن

ــوند. ــه نمی ش ــا متنب ــی آنه ــود ول ــورد می ش ــا برخ آنه
ــظ و  ــراری حف ــر در برق ــای دیگ ــم کاری نهاده ــه از ک ــا گای وی ب
ــا  ــورد ب ــت: در برخ ــه، گف ــای جامع ــا ناهنجاری ه ــورد ب ــت و برخ امنی
ایــن مــوارد حــدود 32 دســتگاه وظیفــه دارنــد کــه آخریــن نفــر پلیــس 
ــه  ــد و هم ــس می افت ــردن پلی ــا گ ــی تقصیره ــا همیشــه تمام اســت، ام
از پلیــس گایــه دارنــد، چــرا؟ بــه خاطــر اینکــه ســایر نهادهــا خودشــان 

را کنــار کشــیده اند.

یک مسئول در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 
عنوان کرد:

ممنوعیت برگزاری امتحانات پایانی 
در دوره ابتدایی

معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان 
گفــت: برگــزاری امتحانــات در دوره ابتدایــی ممنــوع اســت. 

ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــامی، اظه ــاد س ــنا، صی ــزارش ایس ــه گ ب
ــی دوره ابتدایــی  ــی و تربیت آیین نامــه، ارزشــیابی پیشــرفت تحصیل
ــفندماه  ــا اس ــوزان ت ــری دانش آم ــت یادگی ــیر وضعی ــل و تفس و تحلی
بــر اســاس فعالیت هــای طــول ســال و پوشــه کار، چک لیســت، 
ابزارهــای  ســایر  و  مهارت محــور  تکالیــف  کاســی،  فعالیت هــای 
جمــع آوری اطاعــات و از اســفند بــه بعــد از طریــق پیام رســان 
ــردی  ــای عملک ــا و آزمون ه ــاری و نمون برگ ه ــوز به ــاد و خودآم ش
ــط  ــف توس ــرق مختل ــه ط ــده ب ــام ش ــوع انج ــایرفعالیت های متن وس
ــذار  ــه واگ ــورای مدرس ــه ش ــد ب ــت تایی ــده و جه ــم ش ــم تنظی معل

. د می شــو
ایــن مســئول ادامــه داد: در دوره ابتدایــی ارتقــای دانش آمــوز فراینــد 
ــی و امتحــان  ــی آزمــون پایان ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ــوده و ب محــور ب
بــه عنــوان مــاک ارتقــا وجــود نــدارد و طبــق دســتور العمــل ارزشــیابی 

ــود. ــام می ش ــی انج توصیف
ــرای آن  ــتند ب ــف هس ــدارس موظ ــان م ــران و معلم ــزود: مدی وی اف
ــه فناوری هــا،  ــه دلیــل عــدم دسترســی ب ــی کــه ب دســته از دانش آموزان
ــه هــر دلیــل دیگــری در یادگیــری محتــوای  ــی و ب برنامه هــای تلویزیون
ــه  ــد، برنام ــف دارن ــدارس ضع ــی م ــان تعطیل ــده از زم ــی باقی مان درس

ــی تعییــن کننــد. مشــخص جبران
ســامی بــا اشــاره بــه شــیوه نامه ارزشــیابی توصیفــی، تصریــح کــرد: 
ــل  ــه تکمی ــف ب ــه موظ ــر مدرس ــی مدی ــه همراه ــدارس ب ــان م معلم
ــوزان  ــی دانش آم ــت پوشــش تحصیل ــرگ جــدول بررســی وضعی نمون ب
هســتند، چنانچــه دانش آمــوزی بــا توجــه بــه تحلیــل و تفســیر 
ــی  ــه تکمیل ــد برنام ــیده باش ــارات نرس ــه انتظ ــا ب ــات و داده ه اطاع
خردادمــاه را ضمیمــه فــرم کنــد و بــا همــکاری مدیــر مدرســه شــرایطی 
ــه اســتانداردهای الزم در یادگیــری  را ایجــاد کنــد کــه دانش آمــوزان ب

ــند. برس
ــای  ــدم ارتق ــام ع ــی، اع ــیابی توصیف ــاس ارزش ــر اس ــزود: ب وی اف
دانش آمــوز بــه پایــه باالتــر در خردادمــاه ممنــوع اســت و از اولیــا 
ــه  ــند؛ چراک ــوزان نباش ــش آم ــری دان ــران یادگی ــم نگ ــت داری درخواس
معلمــان تاشــگر بــا همراهــی مدیــران توانمنــد، یاری گــر دانش آمــوزان 

ــود. ــد ب خواهن
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان 
ــیوع  ــام ش ــان در ای ــای آن ــوزان و اولی ــان، دانش آم ــد: معلم ــادآور ش ی
ــازی  ــوزش مج ــرای آم ــی را ب ــل خوب ــدارس، تعام ــی م ــا و تعطیل کرون
داشــتند. البتــه نواقصــی نیــز وجــود داشــت کــه قطعــا بــه مــرور زمــان 

بهبــود می یابــد.

ــان نوشــت:  ــورای نگهب ــدان ش عضــو حقوق
ــاره ایجــاد هــر کــدام  ــد اطاعــات الزم درب بای
از مناطــق آزاد به صــورت جداگانــه ارائــه شــود 
ــر  ــه ه ــبت ب ــق نس ــر دقی ــکان اظهارنظ ــا ام ت

منطقــه فراهــم گــردد.
ــف  ــان نظی ــادی طح ــر، ه ــزارش مه ــه گ ب
عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان در پســتی در 
ــا عنوان»گــزارش ســی ام«،  اینســتاگرام خــود ب
نوشــت: چهارشــنبه 24 اردیبهشــت جلســه 
شــورای نگهبــان مصوبــات زیــادی را در دســتور 
ــای  ــه در روزه ــی ک ــت. از آنجای ــود داش کار خ
انتهایــی مجلــس دهــم بودیــم، طبیعــی اســت 
کــه مجلــس بخواهــد مصوبــات مطــرح شــده در 
ــد چــرا کــه  ــن تکلیــف نمای دوره خــود را تعیی
ممکــن اســت اولویت هــای مجلــس یازدهــم بــا 

ــد. ــاوت باش ــم متف ــس ده ــای مجل اولویت ه
وی نوشــت: از 13 مصوبــه ای کــه در دســتور 
ــه  ــج مصوب ــه پن ــیدگی ب ــت رس ــود، نوب کار ب
ــدار  ــد پای ــد از الیحــه درآم ــه عبارتن رســید ک
و هزینــه شــهرداری ها و دهیاری هــا، طــرح 
استفســاریه قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی 
معلمیــن حق التدریســی و آموزشــیاران، طــرح 
ــاده 103  ــف( م ــد )ال ــره بن ــاریه تبص استفس
ــه  ــوری، الیح ــات کش ــت خدم ــون مدیری قان
اصــاح مــاده )1( قانــون پولــی و بانکــی کشــور 

و الیحــه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی 
ــدران. ــارون و مازن ســرخس، دوغ

ــد  ــان تاکی ــورای نگهب ــدان ش ــو حقوق عض
ــم  ــس ده ــه در مجل ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــادی در خصــوص ایجــاد و  ــح زی ــا و لوای طرح ه
تاســیس مناطــق آزاد بــه تصویب رســید، شــاید 
ــان  ــورای نگهب ــای ش ــی از دغدغه ه ــرح برخ ط

ــده نباشــد. ــی از فای ــن خصــوص خال در ای
طحــان نظیــف در ادامــه مطلــب خــود آورده 
اســت: مناطــق آزاد بــر اســاس قانــون چگونگــی 
ــوب  ــی مص ــاری- صنعت ــق آزاد تج اداره مناط
ــد توجــه داشــت  ــا بای 13۷2 اداره می شــوند ام
کــه سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 

اباغــی 1392 موخــر بــر قانــون مزبــور هســتند.
وی تاکیــد کــرد: در بنــد 11 سیاســت های 
ــق آزاد و  ــل مناط ــوزه عم ــعه ح ــور، توس مذک
ــال  ــور انتق ــه منظ ــور ب ــادی کش ــژه اقتص وی
ــهیل  ــترش و تس ــرفته، گس ــای پیش فناوری ه
تولیــد، صــادرات کاال و خدمــات و تامیــن 
مــورد  مالــی  منابــع  و  ضــروری  نیازهــای 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــد ق تاکی
جهت گیــری اصلــی در حــوزه مناطــق آزاد 
از  کــه خیلــی  حالــی  در  تلقــی می شــود. 
مناطــق آزاد متاســفانه در ســال های اخیــر 
فلســفه  راســتای  در  حرکــت  جــای  بــه 
و  کاال  بی رویــه  افزایــش  بــه  وجودی شــان 

گســترش قاچــاق دامــن زده انــد.
عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان نوشــت: در 
بنــد 19 سیاســت های مذکــور، شفاف ســازی 
اقتصــاد و سالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، 
ــای  ــادزا در حوزه ه ــای فس ــا و زمینه ه فعالیت ه
ــرار گرفتــه  ــی، تجــاری، ارزی مــورد تاکیــد ق پول
اســت در حالــی کــه بســیاری از مناطــق آزاد 
بــر اســاس واقعیت هــای فعلــی و امتیــازات و 
ــه نوعــی قاچــاق  ــی موجــود، ب محمل هــای قانون

ــته اند. ــی داش ــی را در پ ــرار مالیات و ف
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــف خاطرنش ــان نظی طح
خصــوص تطبیــق مصوبــه بــا بندهــای 1۶، 1۷ 
و 8 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، 
ــی  ــت های کل ــف« سیاس ــد »ال ــک بن ــزء ی ج
اصــل 44 قانــون اساســی و بنــد یــک قســمت 
»د« سیاســت های کلــی آمایــش ســرزمین 
ــات در  ــه توضیح ــت ک ــی اس ــل بررس ــز قاب نی

ــد. ــال نمی گنج ــن مج ــا در ای ــورد آنه م
ــد  ــد بای ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــت: ل وی نوش
اطاعــات الزم دربــاره ایجــاد هــر کــدام از 
ــود  ــه ش ــه ارائ ــورت جداگان ــق آزاد به ص مناط
ــر  ــه ه ــبت ب ــق نس ــر دقی ــکان اظهارنظ ــا ام ت
منطقــه فراهــم گــردد چــرا کــه ممکــن اســت 
برخــی مناطــق از واجــد شــرایط و برخــی فاقــد 

ــا باشــند. آنه

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
ــه مطالــب  ــرای ارائ اســامی گفــت: زیرســاخت های ارتباطــات ب
آموزشــی بــه دانش آمــوزان از طریــق فضــای مجــازی یــا شــبکه 

شــاد بــه خوبــی فراهــم نیســت. 
ــه  ــاره ب ــژاد ضمــن اش ــار کوچکی ن ــزارش تســنیم، جب ــه گ ب
بحــران شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور کــه ادامــه کاس هــای 
فیزیکــی مــدارس را مختــل کــرد اظهــار داشــت: زیرســاخت های 
ــوزان از  ــه دانش آم ــی ب ــب آموزش ــه مطال ــرای ارائ ــی ب ارتباط
ــی  ــه خوب ــا شــبکه شــاد در کشــور ب ــق فضــای مجــازی ی طری

ــی دارد. ــای فراوان ــت و نقص ه ــم نیس فراه
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
ــاه  ــدود 3 م ــه از ح ــی ک ــکات فراوان ــات و مش ــامی معض اس
پیــش در کشــور بــه علــت شــیوع کرونــا پیــش آمــده و موجــب 
تعطیلــی مــدارس کشــور شــده اســت را متذکــر شــد و عنــوان 
ــی  ــت تمام ــرو رعای ــاه در گ ــدارس در مهرم ــرد: بازگشــایی م ک
پروتکل هــای بهداشــتی و دســتورالعمل های مراقبتــی اســت.

کوچکی نــژاد برگــزاری کاس هــای آن الیــن در کشــور و 
ــورد  ــورد را م ــن م ــرورش در ای ــوزش و پ ــدات وزارت آم تمهی

ــت  ــاخت های اینترن ــه زیرس ــان اینک ــا بی ــرار داد و ب ــاره ق اش
ــوزش و  ــرد: آم ــح ک ــا نیســت تصری ــاط کشــور مهی در تمــام نق
پــرورش از هم اکنــون بایــد بــرای شــروع ســال تحصیلــی جدیــد 

ــد. ــاده کن ــود را آم ــای درس، خ ــروع کاس ه و ش
ــس شــورای اســامی اتخــاذ  ــردم رشــت در مجل ــده م نماین
برقــراری  جهــت  آمادگــی  کســب  و  متناســب  تمهیــدات 
را  بــه صــورت حضــوری و مجــازی  کاس هــای آموزشــی 
ــه تجربیــات چنــد  ــا توجــه ب ــراز داشــت: ب ــد و اب ضــروری خوان
ماهــه اخیــر انتظــار داریــم بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــود تــا در 
ــا در مهرمــاه دانش آمــوزان از  صــورت اوج گیــری احتمالــی کرون

ــد. ــب نمانن ــود عق دروس خ
ــی در  ــای اجتماع ــدد محدودیت ه ــال مج ــال اعم وی احتم
ــا بیــان اینکــه بایــد بــرای  مهرمــاه را مــورد اشــاره قــرار داد و ب
هــر شــرایطی خــود را آمــاده کنیــم خاطرنشــان کــرد: وضعیــت 
ــل  ــا در ماه هــای آینــده غیرقاب ــه ویــروس کرون شــیوع و ابتــا ب
ــر  ــی نظی ــا مجموعه های ــام این ه ــا تم ــا ب ــت ام ــی اس پیش بین
ــی  ــای درس ــه فعالیت ه ــرای ادام ــد ب ــرورش بای ــوزش و پ آم

ــه داشــته باشــند. برنام

ــا  ــر و ب ــدم تدبی ــا ع ــت ب ــه دول ــان اینک ــا بی ــژاد ب کوچکی ن
اقدامــات خــود ســیر بــروز انــواع تاطمــات و نوســانات را در حــوزه 
ــی   کــه  اقتصــاد صعــودی کــرده اســت خاطرنشــان کــرد: در حال
ــکات  ــا مش ــردم ب ــف م ــرهای مختل ــا و قش ــیاری از دهک ه بس
ــا اتخــاذ برخــی  ــت ب اقتصــادی و معیشــتی مواجــه هســتند دول
ــد. ــخت تر می کن ــان س ــرای آن ــی را ب ــرایط زندگ ــات ش تصمیم

نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی بــا تأکیــد 
ــرایط  ــی ش ــکات مال ــادی و مش ــای اقتص ــه تنگناه ــر اینک ب
زندگــی فرهنگیــان را بســیار ســخت کــرده اســت عنــوان 
کــرد: اگــر دولــت بتوانــد همــان احکامــی را کــه مجلــس بــرای 
فرهنگیــان و مجموعــه آمــوزش و پــرورش مصــوب کــرده اجرایی 
کنــد بــه طــور یقیــن بســیاری از مشــکات موجــود ایــن حــوزه 

برطــرف می شــود.

ــوراها در  ــور و ش ــی کش ــور داخل ــیون ام ــخنگوی کمیس س
ــه  ــی ب ــه بی توجه ــرد ک ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش مجل
پروتکل هــای بهداشــتی و رفتــن بــه ســفرهای غیرضــروری 
می توانــد مــا را درگیــر مــوج دوم کرونــا کــرده و خســارت 

جــدی را بــه بخش هــای مختلــف وارد کنــد. 
ــر ضــرورت  ــد ب ــا تاکی ــر ســلیمی ب ــزارش ایســنا، اصغ ــه گ ب
ــرد:  ــان ک ــردم بی ــوی م ــتی از س ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ــال  ــه دنب ــتیم و ب ــار هس ــل به ــه در فص ــه این ک ــه ب ــا توج ب
بارندگی هــای خوبــی کــه در ســال جــاری شــاهد بودیــم 
وسوســه ای در خانواده هــا ایجــاد شــده تــا در تعطیــات پیــش رو 
بعــد از چنــد مــاه قرنطینــه از شــهرهای خــود خــارج شــده و بــه 
ــا  ــت کرون ــه وضعی ــر از آنجــا ک ــد. از ســوی دیگ مســافرت برون
مشــمول گــذر زمــان شــده اســت بعضی هــا فکــر می کننــد کــه 

ــه اســت. ــا از بیــن رفت ــگ شــده و ی ــروس کمرن ــن وی ای
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امــا آنچــه کــه حائــز اهمیــت اســت 
ــهرهای  ــی از ش ــان در برخ ــر و مبتای ــداد مرگ ومی ــش تع کاه
کشــور بــه دنبــال رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و توجــه بــه 
ــه  ــن حلق ــام ای ــن ای ــر در ای ــت. اگ ــتی اس ــای بهداش پروتکل ه
ــته  ــه نداش ــتی توج ــای بهداش ــه پروتکل ه ــردم ب ــکند و م بش

باشــند مــا مجــددا بــا پیــک کرونــا مواجــه خواهیــم شــد.
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
ــا  ــان کرون ــرای درم ــی ب ــا داروی ــچ واکســن و ی ــوز هی ــرد: هن ک
کشــف یــا ســاخته نشــده اســت. حتــی در کشــورهای پیشــرفته 
آمــار مرگ ومیــر همچنــان بــاال اســت. از مــردم انتظــار مــی رود 
در ایــن تعطیــات نیــز حوصلــه کــرده و از رفتــن بــه ســفرهای 
ــر و مراکــز  غیرضــروری پرهیــز کننــد. شــهرهای توریســت پذی

ــرر  ــه طــور مک ــای بهداشــتی را ب ــد پروتکل ه ــز بای تفریحــی نی
یــادآوری کنــد. صداوســیما و فضــای مجــازی نیــز بایــد اطــاع  
ــه از  ــرادی ک ــد. اف ــته باش ــه داش ــن زمین ــی در ای ــانی دقیق رس
شــهرهای قرمــز بــه شــهرهای ســفید می رونــد می تواننــد 
ویــروس را مجــددا در آنجــا گســترش دهنــد و مــا بــا مــوج دوم 

کرونــا روبــرو شــویم.
ــتی و  ــات بهداشـ ــرد: امکانـ ــد کـ ــان تاکیـ ــلیمی در پایـ سـ
ــترده  ــوج دوم گسـ ـــخگوی مـ ــد پاس ــا نمی توانـ ــی مـ درمانـ
ـــی نکـــرده خســـارت جـــدی  ـــروس باشـــد و خدای ـــن وی شـــیوع ای
بـــه بخش هـــای مختلـــف وارد می شـــود. از مـــردم خواهـــش 
ـــز  ـــروری پرهی ـــفرهای غیرض ـــام از س ـــن ای ـــه در ای ـــم ک می کنی
کـــرده و همچنـــان بـــه رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی 

توجـــه داشـــته باشـــند.

طحان نظیف مطرح کرد؛

ماجرای بررسی الیحه ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری در شورای نگهبان

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

 زیرساخت های ارتباطاتی کشور برای 
آموزش از راه دور دانش آموزان مهیا نیست

نماینده سمیرم تاکید کرد: 

مردم همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام 
ــد  ــار ص ــون و چه ــه میلی ــش از س ــرد: بی ک
نفــر  یــک هــزار )3481000(  و  و هشــتاد 
ــارد  ــش از ۵88۶ میلی ــذاری بی ــرمایه گ ــا س ب
تومــان از آحــاد مــردم در ایــن پذیــره نویســی 

ــارکت کردنــد. مش
ــادی  ــور اقتص ــر، وزارت ام ــزارش مه ــه گ ب
و دارایــی در اطاعیــه شــماره 8 و در پــی 
پایــان پذیــره نویســی واحدهــای ســرمایه 
گــذاری مالــی یکــم اعــام کــرد ایــن مشــارکت 
ــرمایه  ــدوق س ــن صن ــکیل بزرگتری ــر تش بیانگ
ــورس )ETF( در  ــه در ب ــل معامل ــذاری قاب گ
کشــور از نظــر ارزش ســرمایه گــذاری و تعــداد 

ــت. ــهامداران اس س
ــادی  ــور اقتص ــماره 8 وزارت ام ــه ش اطاعی
ــره نویســی  ــان پذی ــه مناســبت پای ــی ب و دارای
واحدهــای ســرمایه گــذاری مالــی یکــم بدیــن 

شــرح اســت.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در راســتای 
اجــرای جــز )2( بنــد الــف تبصــره )2( قانــون 
بودجــه کل کشــور و بــه منظــور واگــذاری 
ــت،  ــای مل ــت در بانک ه ــهام دول ــده س باقیمان
تجــارت و صــادرات و دو شــرکت بیمــه ای البــرز 
ــدوق  ــه تأســیس صن ــدام ب ــن اق ــی امی و اتکای
واســطه گری مالــی یکــم و امــکان پذیــره 
نویســی واحدهــای ایــن صنــدوق از ســوی 

ــود. ــردم نم ــوم م عم
آنچــه در پایــان مهلــت پذیــره نویســی 
ســه  از  بیــش  مشــارکت  یافــت،  تحقــق 

میلیــون و چهــار صــد و هشــتاد ویــک میلیــون 
)3481000( نفــر بــا ســرمایه گــذاری بیــش از 
۵.88۶ میلیــارد تومــان در ایــن پذیــره نویســی 
اســت کــه بیانگــر تشــکیل بزرگتریــن صنــدوق 
ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه در بــورس 
ســرمایه  ارزش  نظــر  از  کشــور  در   )ETF(

ــت. ــهامداران اس ــداد س ــذاری و تع گ
کــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
از اجــرای ایــن طــرح بــه دنبــال، معرفــی 
ــوان  ــه عن ــردم ب ــاد م ــه آح ــرمایه ب ــازار س ب
مناسب ترین،شــفاف ترین و مولدتریــن محــل 
بــرای ســرمایه گــذاری و جلــب اعتمــاد ایشــان 
بــه ایــن بــازار بــود بــا انتخــاب روش واگــذاری 
در  معاملــه  قابــل  صندوق هــای  طریــق  از 
گــذاری  ســرمایه  هدایــت   )ETF( بــورس 
خــرد و ســوق دهــی عمــوم مــردم بــه ســرمایه 
غیــر  بصــورت  ســرمایه  بــازار  در  گــذاری 

مســتقیم و از طریــق نهادهــای تخصصــی مالــی 
ــود. ــری نم ــرمایه را پیگی ــازار س در ب

بحمــداهلل ایــن واگــذاری، فرصــت بــی 
بــه  آحــاد جامعــه  ورود  بــرای  را   نظیــری 
ــر  ــرکت های معتب ــهام ش ــرمایه گذاری در س س
ــاد و  ــردن اقتص ــی ک ــدف مردم ــا ه ــور ب کش
ــه  ــور ب ــردم کش ــاد م ــی آح ــکان دسترس ام
ــازار را  ــن ب ــاع از رشــد ای ــازار ســرمایه و انتف ب

فراهــم آورد.
پذیــره  نویســی  در  تســهیل  هــدف  بــا 
واحدهــای ایــن صنــدوق از طریــق ســامانه های 
هــای  ســامانه   و  بــورس  کارگــزاری  هــای 
ــای غیرحضــوری  ــی و درگاه  ه ــن معامات آنای
تاریــخ  از  منتخــب  بانــک    14 حضــوری  و 
14/2/1399 لغایــت 1/3/1399 اســتفاده شــد.

امیــد اســت، دو صنــدوق قابــل معاملــه 
آتــی )پاالیشــی و پتروشــیمی و صنایــع فلــزی 

و خوردویــی( نیــز بــا توجــه بــه آنکــه فرصتــی 
ــه  ــاد جامع ــرای آح ــدوق ب ــن صن ــابه ای مش
فراهــم می ســازد همچنــان مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه و نتیجــه آن رونــق و تعمیــق بــازار 
ــق هــدف واالی  ــار تحق ســرمایه کشــور در کن
ــردن  ــی ک ــی و مردم ــش خصوص ــت بخ تقوی
اقتصــاد باشــد چــرا کــه رونــق، تعمیــق و بلــوغ 
ــه  ــردی ک ــت راهب ــی اس ــرمایه هدف ــازار س ب
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی همــواره آن را 

ــرد. ــد ک ــال خواه دنب
ــا  ــه ب ــور ک ــریف کش ــردم ش ــان از م در پای
اســتقبال از پذیــره نویســی واحدهــای صنــدوق 
واســطه گــری مالــی یکــم پــا بــه عرصــه 
ایــن ســرمایه گــذاری نهادنــد و همچنیــن 
انــدارکاران  دســت  متعهدانــه  تاش هــای 
ایــن طــرح بویــژه ســازمان بــورس و اوراق 
ــا،  ــازی، بانک ه ــی س ــازمان خصوص ــادار، س به
ــدا  ــژه ص ــی بوی ــانه ها گروه ــا، رس کارگزاری ه
و ســیما، کمیتــه اطــاع رســانی مربوطــه، 
و  اقتصــاد  وزارت  رســانی  اطــاع  شــورای 
ــتاد  ــطوح س ــه در س ــن وزارتخان ــکاران ای هم
ــاع  ــرا و اط ــی، اج ــه در طراح ــتان ها ک و اس
رســانی ایــن مهــم مشــارکت نمودنــد، قدردانــی 

تشــکر می نمایــد. و 
ــی و  ــزارش تحلیل ــت، گ ــر اس ــایان ذک ش
توصیفــی پذیــره نویســی صنــدوق واســطه 
ــه اطــاع عمــوم  ــاً ب ــی یکــم متعاقب ــری مال گ

ــید. ــد رس خواه

سرمایه گذاری 5886 میلیارد تومانی مردم در صندوق سرمایه گذاری یکم

کاریکاتور

 افزایش قیمت حباب وار حبوبات!!!

حبوبات 40 هزار تومانی هم به بازار آمد .
 نــرخ لوبیــا، لپــه و عــدس بــه شــکل بــی ســابقه ای افزایــش یافتــه 
بــه طــوری کــه قیمــت هــر کیلوگــرم از ایــن حبوبــات 40 هــزار تومــان 

را نیــز رد کــرده اســت.
منبع: تسنیم
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آشپزی

شیرینی بادامی ایتالیایی

مواد الزم:
سفیده تخم مرغ                                2 عدد

آب لیمـــو                                      1 عـــدد 
آرد بادام                                2 و 4/1 پیمانه 
پودر قند                                1 و 4/3 پیمانه 
نمک                                          4/1 قاشق چایخوری 
بیکینگ پودر                         4/1 قاشق چایخوری 
عصاره پرتقال                                  1 قاشق چایخوری 
عصاره بادام                                     1 قاشق غذاخوری 
عصاره وانیل                              1 قاشق غذاخوری

 
طرز تهیه:

1- ابتـــدا ســـفیده هـــای تخـــم مـــرغ را بـــه 
همـــراه آب لیمـــو داخـــل کاســـه ریختـــه و بـــا 
ـــا ســـفت و پـــوک  همـــزن برقـــی آن قـــدر بزنیـــد ت
شـــود و فـــرم خـــود را حفـــظ کنـــد. ســـفیده هـــای 
ـــا روی  ـــوند ت ـــدر زده ش ـــد آن ق ـــرغ بای ـــم م تخ
پـــره هـــای همـــزن چســـبیده و همچنیـــن رد 
ـــده  ـــای زده ش ـــفیده ه ـــای روی ســـطح س ـــره ه پ

ـــد. بمان
ـــد، نمـــک و بیکینـــگ  ـــودر قن ـــادام، پ  2- آرد ب
ـــکل  ـــه ش ـــد و ب ـــز بریزی ـــک ری ـــل ال ـــودر را داخ پ
الـــک شـــده کـــم کـــم بـــه ســـفیده هـــای زده 
شـــده اضافـــه کنیـــد. ایـــن کار را در چنـــد 
مرحلـــه انجـــام دهیـــد و مـــواد را بـــه یکبـــاره 
ـــا  ـــواد را ب ـــه ی م ـــد. هم ـــه نکنی ـــفیده اضاف ـــه س ب
ـــه  ـــی ب ـــه ی چوب ـــا ماق ـــک و ی ـــتفاده از لیس اس
ـــا هـــم ترکیـــب  ـــا ب ـــد ت ـــی هـــم بزنی صـــورت دوران

ـــوند. ش
ـــاره  ـــل و عص ـــاره وانی ـــال، عص ـــاره پرتق 3- عص
بـــادام را بـــه ســـایر مـــواد اضافـــه کـــرده و تـــا 
ـــا  ـــوند ب ـــب ش ـــم ترکی ـــا ه ـــوب ب ـــه خ ـــی ک زمان
ـــری  ـــاال خمی ـــد. ح ـــم بزنی ـــه ه ـــا ماق ـــک ی لیس

ـــت. ـــد داش ـــف خواهی ـــرم و لطی ـــت ن ـــا باف ب
ــا کاغـــذ روغنـــی  ــر را بـ ــینی فـ 4- روی سـ
ــتفاده از  ــا اسـ ــانید و روی ســـطح آن را بـ بپوشـ
قلمـــو کمـــی روغـــن بمالیـــد و چـــرب کنیـــد.

ــت  ــا دسـ ــویید. بـ ــود را بشـ ــت خـ ۵- دسـ
ــزرگ از  ــی بـ ــدازه ی گردوهایـ ــه انـ ــز، بـ تمیـ
ــت  ــف دسـ ــا را در کـ ــد و آن هـ ــر برداریـ خمیـ
ــداری  ــه مقـ ــد. داخـــل کاسـ ــرد کنیـ ــود گـ خـ
پـــودر قنـــد بریزیـــد. ســـپس تـــوپ هـــای 
خمیـــری را داخـــل پـــودر قنـــد بغلتانیـــد تـــا 
ــای  ــوپ هـ ــاند و تـ ــطح آن را بپوشـ ــام سـ تمـ
ـــه  ـــت ب ـــا دس ـــی ب ـــوند. کم ـــفید ش ـــری س خمی
ـــا را  ـــپس آن ه ـــد. س ـــی بدهی ـــرم بیض ـــر ف خمی
روی ســـینی فـــر بـــا فاصلـــه از هـــم بچینیـــد. 
ـــی  ـــر را کم ـــر خمی ـــت، روی ه ـــتان دس ـــا انگش ب

صـــاف کنیـــد.
ـــای  ـــر را حـــدود 1 ســـاعت در دم ۶- ســـینی ف
محیـــط قـــرار داده و بـــه خمیرهـــا اســـتراحت 
دهیـــد تـــا زمانـــی کـــه کامـــا خشـــک شـــوند 
و روی آن هـــا شـــکاف هـــای کوچکـــی ایجـــاد 
ـــا انگشـــتان  ـــده را ب ـــاد ش ـــای ایج ـــرک ه ـــود. ت ش
ـــکان از  ـــد ام ـــا ح ـــبانید ت ـــم بچس ـــه ه ـــت ب دس

ـــن برونـــد. بی
حـــال  در  خمیرهـــا  کـــه  حالـــی  در   -۷
ــر را  ــتند، فـ ــتراحت و خشـــک شـــدن هسـ اسـ
ـــه  ـــت )1۵0 درج ـــه فارنتهای ـــای 300 درج در دم
ســـانتی گـــراد( گـــرم کنیـــد. ســـپس ســـینی 
ـــا  ـــد ت ـــرار دهی ـــده ق ـــرم ش ـــر گ ـــل ف ـــر را داخ ف
شـــیرینی هـــا بـــه مـــدت 20 دقیقـــه بپزنـــد و 

آمـــاده شـــوند.
8- بعـــد از پختـــه شـــدن شـــیرینی هـــا، آن 
ـــده  ـــک کنن ـــرون آورده و روی خن ـــر بی ـــا را از ف ه
ـــپس آن  ـــوند. س ـــرد ش ـــا س ـــا کام ـــد ت ـــرار دهی ق

ـــد. ـــل کنی ـــای می ـــوه و چ ـــراه قه ـــه هم را ب
 

نکات کلیدی:
- بـــرای اســـتفاده از عصـــاره پرتقـــال مـــی 
ـــال  ـــده ی پرتق ـــده ش ـــی پوســـت رن ـــد از کم توانی

ـــد. ـــتفاده کنی ـــا آب آن اس و ی
- اگـــر در مناطـــق مرطـــوب زندگـــی مـــی 
کنیـــد، بـــه شـــیرینی هـــا بیشـــتر اســـتراحت 

دهیـــد تـــا کامـــا خشـــک شـــوند.
ــیرینی  ــک شـ ــواد خشـ ــردن مـ ــک کـ - الـ
ــت آوردن  ــه دسـ ــرای بـ ــی بـ ــی ایتالیایـ بادامـ

ــت. ــروری اسـ ــرد ضـ ــت تـ ــا بافـ ــیرینی بـ شـ
- خمیـــر شـــیرینی بادامـــی ایتالیایـــی نیـــاز 
ـــه  ـــواد اولی ـــه م ـــن ک ـــدارد. همی ـــه ورز دادن ن ب
ـــوند  ـــت ش ـــب و یکدس ـــم ترکی ـــا ه ـــر ب ی خمی

ـــت. ـــی اس کاف
ـــی  ـــی ایتالیای ـــه شـــیرینی بادام - در طـــرز تهی
ـــی  ـــتفاده نم ـــی اس ـــن و چرب ـــه روغ ـــچ گون از هی

ـــود. ش
ـــیرینی  ـــه ش ـــرز تهی ـــوان در ط ـــچ عن ـــه هی - ب
بادامـــی ایتالیایـــی از شـــکر اســـتفاده نکنیـــد. 
ـــت  ـــکر، باف ـــای ش ـــه ج ـــد ب ـــودر قن ـــتفاده از پ اس

ـــد. ـــی کن ـــرد م ـــبک و ت ـــیرینی را س ش
- بـــرای درســـت کـــردن آرد بـــادام کافـــی 
اســـت بـــادام هـــا را 10 دقیقـــه در آب جـــوش 
ـــدا  ـــا ج ـــا را از آن ه ـــادام ه ـــت ب ـــد و پوس بریزی
ـــس از  ـــت را پ ـــدون پوس ـــای ب ـــادام ه ـــد ، ب کنی
ـــا  ـــد ت ـــیاب کنی ـــتگاه آس ـــا دس ـــدن ب ـــک ش خش
ـــی  ـــادام را م ـــودر ب ـــد. پ ـــدا کنن ـــرم پی ـــی ن بافت
توانیـــد بـــه صـــورت آمـــاده در بســـته بنـــدی 

ـــد. ـــه کنی ـــا تهی ـــگاه ه ـــز از فروش نی
ـــد  ـــی توانی ـــی را م ـــی ایتالیای ـــیرینی بادام - ش
ــرف درب دار  ــل ظـ ــه داخـ ــدت 1 هفتـ ــه مـ بـ

نگهـــداری کنیـــد.
منبع: ایران کوک

اعالم جزئیات کمک هزینه سازمان سینمایی 

ــرادی کــه در ســامانه فعــاالن ســینمایی  ــر از اف از مجمــوع 3۶4۵ نف
ــد  ــر تایی ــد، اطاعــات 1۷43 نف ــام کردن ــا ثبــت ن ــده از کرون آســیب دی
ــز  ــه حسابشــان واری ــی ب ــت کمــک هزینه های ــرر شــد طــی دو نوب و مق

شــود. 
بــه گــزارش فــارس، از مجمــوع 3۶4۵ نفــر 20۷۶ نفــر اعــام کردنــد 
در 32 صنــف خانــه ســینما عضویــت دارنــد کــه از بیــن آنهــا عضویــت و 

نیــاز 1832 نفــر توســط خانــه ســینما تاییــد شــد.
ــینما،  ــدگان س ــه کنن ــف تهی ــر از 4 صن ــوع 18۷ نف ــذف مجم ــا ح ب
پخــش کننــدگان، مدرســان ســینما و ســینماداران و همچنیــن افــرادی 
کــه بــه عنــوان کارکنــان موسســات، کارمنــدان و بازنشســتگان دولــت و 
ــتان  ــر از سرپرس ــه شــدن 98 نف ــی هســتند و اضاف ــای عموم بخــش ه
خانــوار، از کارافتــادگان و بیمــاران خــاص جمعــا حمایــت از 1۷43 نفــر 

بــه تاییــد رســید.
اعتبــار ایــن کمــک هزینــه هــا از محــل تفاهــم نامــه ســاالنه ســازمان 
ســینمایی در اختیــار خانــه ســینما قــرار داده شــده تــا در دو نوبــت هــر 
بــار ۵00 هــزار تومــان مســتقیما بــه حســاب افــراد واریــز و گــزارش آن 

بــه ســازمان ســینمایی داده شــود.
پیــرو مصوبــه دولــت درخصــوص حمایــت و جبــران بخشــی از 
ــوف  ــت اعضــای صن ــا اولوی ــا ب ــروس کرون خســارات ناشــی از اشــاعه وی
ــا  ــر کرون ــه در اث ــاالن ســینما ک ــات فع ــت اطاع ــامانه ثب ســینمایی، س
دچــار آســیب شــدند بــه آدرس hemayat.samfaa.ir راه انــدازی 
شــد و متقاضیــان از اول تــا 4 اردیبهشــت فرصــت داشــتند تقاضایشــان را 

ــد. ــن ســامانه ثبــت کنن در ای

نتیجه آزمایش واکسن کرونا روی انسان 
مشخص شد

واکســن »کروناویــروس« چینی هــا کــه روی 108 فــرد ســالم تســت 
شــد، نتایــج امیــدوار کننــده ای را نشــان داد. 

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از شــینهوا، بــر اســاس مقالــه ای کــه بــه 
صــورت آنایــن در مجلــه پزشــکی«medical journal« منتشــر شــد، 
ــده  ــاخته ش ــا س ــط چینی ه ــه توس ــروس« ک ــا وی ــن »کرون ــک واکس ی
اســت، در مرحلــه آزمایــش بالینــی روی انســان، نتایــج امیدوارکننــده ای 

را نشــان داد.
ــاری  ــر بیم ــدن در براب ــی ب ــخ ایمن ــوده و پاس ــن ب ــن ایم ــن واکس ای

ــت. ــراه داش ــه هم ــد-19« را ب »کووی
ــرد بزرگســال  ــه 108 ف ــن واکســن ب ــی، ای ــش بالین ــه آزمای در مرحل
ســالم تزریــق شــد و پــس از 28 روز، نتایــج امیدوارکننــده ای نشــان داد.

نتایــج نهایــی ایــن واکســن هــم طــی ۶ مــاه آینــده ارزیابــی خواهــد 
شــد.

ــاز  ــی بیشــتری نی ــه پزشــکی، آزمایشــات بالین ــن مجل ــه نقــل از ای ب
 »2-SARS-COV« اســت تــا پاســخ ایمنــی بــدن در برابــر ویــروس

بــه طــور قطعــی مشــخص شــود.
»وی چــن«)Wei Chen( از موسســه زیســت فنــاوری پکــن، 
مســئول ایــن پــروژه مطالعاتــی گفــت: ایــن نتایــج نقطــه عطــف 
ــن  ــی ای ــش بالین ــت. آزمای ــد-19 اس ــاری کووی ــار بی ــی در راه مه مهم
-Ad5« واکســن نشــان داد کــه تنهــا یــک دوز از واکســن مذکــور کــه

ــده  ــش ش ــراد آزمای ــدن اف ــرض 14 روز، در ب ــام دارد، در ع nCoV« ن
ــن  ــه ای ــد کرد.گرچ ــلول های T تولی ــروس و س ــژه وی ــای وی آنتی بادی ه

ــوند. ــاط تفســیر ش ــا احتی ــد ب ــج بای نتای
وی ادامــه داد: چالش هــای توســعه واکســن کوویــد-19 بســیار جدیــد 
ــانگر  ــا نش ــدن لزوم ــی ب ــتم ایمن ــک سیس ــت و تحری ــابقه اس و بی س
ــاری  ــر بیم ــان را در براب ــده، انس ــاخته ش ــن س ــه واکس ــت ک ــن نیس ای

»کوویــد-19« محافظــت می کنــد.
ــی  ــده اســت ول ــه امیدوارکنن ــن نتیج ــزود: ای ــت اف وی چــن در نهای
ــی  ــرد، راه ــرار گی ــگان ق ــترس هم ــن در دس ــه واکس ــرای اینک ــوز ب هن

ــم. ــش داری ــی در پی طوالن

ساخت رگ هایی با قطر کم
 توسط محققان دانشگاه امیرکبیر

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق شــدند بــا بــه کار گیــری 
فنــاوری نانــو، زیســت فنــاوری و بــا اســتفاده از ســلول های ســازنده رگ 

انســان عروقــی بــا قطــر کــم، در مقیــاس آزمایشــگاهی تولیــد کننــد. 
ــا، فربــد تندنویــس در خصــوص پــروژه خــود تحــت  بــه گــزارش ایرن
ــان  ــی یورت ــی داربســت نانوســاختار پل ــوان »ســاخت و مشــخصه یاب عن
ژالتیــن نانولولــه هــای کربنــی بــرای کاربــرد در مهندســی بافــت عــروق« 
گفــت: طــی ایــن پــروژه توانســتیم جایگزیــن رگ را طراحــی کنیــم کــه 

شــبیه ســاختار عــروق شــریانی بــدن اســت.
ایــن دانــش آموختــه دکتــری رشــته مهندســی پزشــکی بــا بیــان اینکــه 
برخــی از افــراد بــه خاطــر مشــکات پــاک هــای چربی یــا اشــکال در عروق 
خونرســان نیــاز بــه رگ مصنوعــی دارنــد، اظهــار داشــت: ایــن رگ بایــد بــه 
آن محــل پیونــد داده شــود کــه اکنــون بــرای اینــکار از رگ هــای مصنوعــی 
ــه  ــو ب ــاس نان ــا را در مقی ــن رگ ه ــا توانســتیم ای ــد. م ــی کنن اســتفاده م

صــورت طبیعــی مشــابه بــا خــود رگ طبیعــی بــدن طراحــی کنیــم.
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــای مصنوع ــا رگ ه ــن رگ ب ــرق ای ــزود: ف وی اف
ــه  ــع از لختــه شــدن خــون ب ــا بافــت اطــراف را دارد و مان همبســتگی ب

ــراد مــی شــود. ــدن اف ــال در ب ســبب داشــتن ســلول هــای اندوتلی
ــط  ــی توس ــای مصنوع ــون رگ ه ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــس ب تندنوی
ــای  ــن رگ ه ــت: ای ــده، گف ــاخته ش ــی س ــی و خارج ــان داخل محقق
ــه  ــراد ب ــرای اف ــکاتی را ب ــد و مش ــدن ندارن ــا ب ــباهتی ب ــی ش مصنوع

ــد. ــی آورن ــود م وج
ــا ایــن رگ هــا  محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد: ام
کــه طراحــی کــرده ایــم و در مقیــاس آزمایشــی ســاختیم و در خرگــوش 

مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و نتایــج خوبــی هــم داشــته اســت.
ــد  ــا تاکی ــری رشــته مهندســی پزشــکی ب ــه دکت ــش آموخت ــن دان ای
بــر اینکــه در ســاخت ایــن رگ از فنــاوری زیســتی و فنــاوری نانــو بهــره 
ــودن رگ  ــک ب ــه ســمت بیولوژی ــم خاطــر نشــان کــرد: هــر چــه ب بردی
ــه  ــن نمون ــود. ای ــی ش ــدن م ــبیه ب ــرا بیشــتر ش ــر اســت زی ــم بهت بروی
ــر هســتند )هــر چــه قطــر  ــا خطــر کمت ــرای جایگزینــی عــروق ب ــا ب ه
ــتری در  ــرات بیش ــا خط ــی ب ــزن عروق ــود، جایگ ــی ش ــر م رگ کوچکت

ــود(. ــی ش ــرو م ــدت روب ــای دراز م کارکرده
ــی  ــات علم ــد کشــوری عضــو هی ــرح حمی ــن ط ــای ای ــتاد راهنم اس

ــت. ــر اس ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

هــای  نمایشــگاه   مؤسســه  سرپرســت 
فرهنگــی گفــت: نــه معاونــت فرهنگــی و 
نــه جامعــه نشــر»تکنو فوبیــا« ندارنــد و از 
ــناخت  ــا ش ــا ب ــند، ام ــودن نمی ترس ــه روز ب ب
از وضعیــت نشــر کشــور، قطعــا برگــزاری 
نمایشــگاه کتــاب بــه صــورت مجــازی بــا 

اهــداف مــا فاصلــه دارد. 
ـــکار«،  ـــوب دهقان ـــارس، »ای ـــزارش ف ـــه گ ب
نمایشـــگاه های  مؤسســـه  سرپرســـت 
فرهنگـــی ایـــران )موسســـات فراگیـــر وزارت 
ـــزاری  ـــاره برگ ـــاد اســـامی( درب ـــگ و ارش فرهن
نمایشـــگاه کتـــاب مجـــازی اظهـــار داشـــت: 
ــه  ــم کـ ــد اعـــام کنـ ــا بایـ ــا و صراحتـ قطعـ
ـــگاه  ـــای نمایش ـــازی ج ـــاب مج ـــگاه کت نمایش
بین المللـــی کتـــاب تهـــران را پـــر نمی کنـــد. 
ـــود،  ـــزار نش ـــران برگ ـــاب ته ـــگاه کت ـــر نمایش اگ
ــور  ــت امـ ــه معاونـ ــری کـ ــدام دیگـ ــر اقـ هـ
فرهنگـــی وزارت ارشـــاد انجـــام دهـــد، اعـــم 
ــای  ــازی، حالت هـ ــاب مجـ ــگاه کتـ از نمایشـ
ــات  ــایر اقدامـ ــا سـ ــگاه یـ ــری از نمایشـ دیگـ
حمایتـــی، قطعـــا نامـــش »ســـی و ســـومین 
تهـــران«  کتـــاب  بین المللـــی  نمایشـــگاه 

نیســـت.

 نمایشگاه کتاب مجازی جای نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران را پر نمی کند

ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــگاه  ــزود: نمایش ــوع اف ــن موض ــن ای ــا تبیی ب
ــه ای  ــا مجموع ــران را ب ــاب ته ــی کت بین الملل
ــرد،  ــورت می گی ــه در آن ص ــی ک از فعالیت های
ــی،  ــای فرهنگ ــاب، برنامه ه ــروش کت ــم از ف اع
معرفــی،  و  بررســی  و  نقــد  نشســت های 
دیدارهــا و حضــور مهمــان و ناشــران خارجــی 
در  دســت  اجــزا  ایــن  همــه  می شناســیم. 

دســت هــم پیکــره واحــدی را بــه اســم 
ــران تشــکیل  ــاب ته ــی کت نمایشــگاه بین الملل

. می دهنــد

معاونت فرهنگی و بدنه نشر 
»تکنو فوبیا« ندارند

نمایشــگاه های  مؤسســه  سرپرســت 
فرهنگــی ایــران  بــا ایــن جملــه کــه قطعــا مــا 
ــم،  ــاوری( نداری ــراس از فن ــا« )ه ــو فوبی »تکن
اضافــه کــرد: نــه معاونــت امــور فرهنگــی 

و نــه جامعــه نشــر»تکنو فوبیــا« ندارنــد و 
نمی ترســند،  بــودن  بــه روز  و  تکنولــوژی  از 
امــا بــا شــناخت از وضعیــت نشــر کشــور، 
ــه صــورت  قطعــا برگــزاری نمایشــگاه کتــاب ب
مجــازی بــا اهــداف مــا فاصلــه دارد و بــا آن بــه 
اهــداف مدنظرمــان نمی رســیم. هرچنــد شــاید 
ــا  ــد، ام ــداف باش ــی از اه ــش دهنده بخش پوش
ــاب  ــگاه کت ــداف کان نمایش ــده اه در برگیرن

ــود. ــد ب ــران نخواه ته

 نمایشگاه کتاب مجازی یک اقدام مکمل 
می تواند باشد

دهقانــکار ضمــن اشــاره بــه اینکــه در عیــن 
ــم  ــان می کنی ــه اذع ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ح
نمایشــگاه  جایگزیــن  مجــازی  نمایشــگاه 
ــا  ــد، ام ــد ش ــران نخواه ــاب ته ــی کت بین الملل
ــار  ــدام مکمــل خــوب در کن ــک اق ــد ی می توان
ســایر فعالیت هــا باشــد، خاطرنشــان کــرد: 
معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــه ب ــاب مجــازی را ن اســامی نمایشــگاه کت
عنــوان جایگزیــن بلکــه بــه عنــوان مکملــی در 
ــدف  ــا ه ــی ب ــای حمایت ــایر فعالیت ه ــار س کن
ــد. ــرار می ده ــور ق ــر کش ــت نش ــت صنع تقوی

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از آغــاز ثبــت  نــام 
اینترنتــی ســومین مرحلــه تســهیات 20 میلیــون تومانــی ازدواج 
فرزنــدان بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران ایــن صنــدوق خبــر داد. 
به گزارش تسـنیم؛ مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشـوری با 
اعـام ایـن خبـر اظهار کرد: در ادامه سیاسـت حمایـت اجتماعی و 
اجـرای طرح های رفاهـی برای بازنشسـتگان صندوق بازنشسـتگی 

کشـوری، ثبت نـام اینترنتـی سـومین مرحلـه ارائـه تسـهیات 20 
میلیـون تومانـی ازدواج فرزندان بازنشسـتگان و وظیفه بگیران این 

صنـدوق تا سـه شـنبه 20 خـرداد اجرایی می شـود.
ــا  ــره ب ــر 1000 فق ــن تســهیات حداکث ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
نــرخ 10 درصــد اســت، تصریــح کــرد: دوره اقســاط تســهیات ازدواج 
فرزنــدان بازنشســتگان و وظیفــه بگیران کشــوری ۶0 ماهه )۵ ســال( 
بــوده و بــرای آن دســته از افــراد اجــرا می شــود کــه صرفــا ازدواج اول 
فرزنــد یــا نوه تحــت تکفــل بازنشســتگان، موظفین و همســر وظیفه 

بگیــر صندوق بازنشســتگی کشــوری باشــند.
ــا شــرایط متقاضیــان ایــن تســهیات  افتخــاری در ارتبــاط ب
از اول خــرداد 98  بایــد  گفــت: تاریــخ عقدنامــه فرزنــدان 
تــا پایــان 31 اردیبهشــت مــاه 99 باشــد و بازنشســتگان و 
موظفینــی کــه در دوره هــای قبلــی نســبت بــه اخــذ تســهیات 
ــکان  ــند، ام ــرده باش ــدام ک ــدان اق ــی از فرزن ــرای یک ــور ب مزب
ــایر  ــرای س ــاری را ب ــهیات ج ــدی از تس ــره من ــام و به ثبت ن

ــد. ــود ندارن ــدان خ فرزن
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ادامــه داد: یکــی 

از شــرایط پرداخــت وام، متناســب بــودن آن بــا حداقــل حقــوق 
ــص  ــان خال ــون توم ــک میلی ــل ی ــن حداق ــر گرفت ــا در نظ و ب
ــرای  ــار ب ــن فش ــا کمتری ــت ت ــت 99 اس ــی در اردیبهش دریافت

ــه مشــموالن طــرح وارد شــود. بازپرداخــت اقســاط ب
ــدود  ــه ح ــهیات را ماهان ــن تس ــاط ای ــغ اقس ــاری مبل افتخ
ــح کــرد: درصــورت ذی نفــع  418 هــزار تومــان عنــوان و تصری
بــودن پــدر و مــادر در صنــدوق، صرفــا یــک فقــره تســهیات بــه 

ــود. ــت می ش ــدان پرداخ فرزن
وی بـا یـادآوری ایـن نکتـه کـه مهلـت ثبـت نـام اینترنتـی از 
طریـق سـایت صنـدوق بازنشسـتگی بـه نشـانی cspf.ir تـا 20 
خـرداد 99 ادامـه خواهد داشـت، گفت: زمان پرداخت تسـهیات 
ازدواج فرزندان بازنشسـتگان کشـوری پس از پایـان زمان ثبت نام 
و اولویت هـا و همچنیـن تعیین مشـموالن مشـخص خواهد شـد؛ 

هـدف گـذاری ما بـرای پرداخـت، پایـان خرداد ماه اسـت.
گفتنــی اســت، تمــام تســهیات مــورد نظــر مشــمول »بیمــه 
ــده  ــه آن برعه ــه هزین ــود ک ــد ب ــکار« خواه ــده بده ــر مان عم

متقاضــی اســت.

در حالــی کــه تقاضــای چندانــی بــرای کاغــذ در بــازار وجــود 
نــدارد،  عــده ای از فروشــندگان و واردکننــدگان کاغــذ بــه بهانــه 
ــی را کــه از ماه هــا قبــل وارد کشــور  ــرخ ارز کاغذهای افزایــش ن

ــند.  ــر می فروش ــای باالت ــا قیمت ه ــده اســت،  را ب ش
بــه گــزارش تســنیم،  رونــد افزایشــی قیمــت کاغــذ همچنــان 
ــا  ــش قیمت ه ــا افزای ــذ ب ــازار کاغ ــز ب ــروز نی ــه دارد و ام ادام

مواجــه شــده اســت.
بــر ایــن اســاس قیمــت هــر بنــد کاغــذ چــاپ و تحریــر ۷0 
در 100 بــا گرمــاژ ۷0 گــرم بــه مبلــغ 380 هــزار تومــان معاملــه 
شــده اســت ، کــه نســبت بــه هفتــه گذشــته بــا 10 هــزار تومــان 

افزایــش روبــرو بــوده اســت.

افزایــش قیمــت در ســایر انــواع کاغــذ نیــز ادامــه دارد،  کاغــذ 
ــز 19  ــه نی ــذ گاس ــان و کاغ ــزار توم ــی 10 ه ــه کیلیوی روزنام

هــزار تومــان معاملــه شــده اســت.
ــه  ــز ب ــی نی ــت طوس ــوای پش ــفید و مق ــت س ــوای پش مق
ترتیــب 20 هــزار تومــان و 1۷ هــزار تومــان معاملــه شــده اســت.

کارشناســان علــت اصلــی افزایــش قیمــت در بــازار را افزایــش 
نــرخ ارز و عــدم تاییــد ارز تخصیصــی بــرای واردات کاالی جدیــد 
از ســوی بانــک مرکــزی عنــوان کرده انــد ، ایــن در حالــی اســت 
کــه کاغذهایــی کــه بــا دالر پاییــن بــه کشــور وارد شــده اســت،  

امــروز بــا نــرخ جدیــد دالر عرضــه می شــوند.
احمــد شــریفان نائــب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان کاغــذ و 

مقــوا امــا افبزایــش قیمــت ناگهانــی در بــازار کاغــذ را بــا توجــه 
بــه عــدم برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران و تعطیلــی مــدارس 
ــی  ــا زمان ــد:  ت ــد و می گوی ــی می دان ــگ روان بیشــتر حاصــل جن
ــت  ــود ، وضعی ــد نش ــرای واردات تایی ــفارش ها ب ــت س ــه ثب ک

بحرانــی ادامــه خواهــد داشــت.

جامعه اســامی دانشــجویان دانشــگاه تهران 
اعــام کــرد: ایــن تشــکل بنابــر وظیفــه خــود، 
بــه رصــد و پایــش عملکــرد مجلــس یازدهــم و 
مطالبــه گــری همــراه بــا ارائــه راهــکار خواهــد 
پرداخــت و در ایــن امــر کوتاهــی نخواهــد کرد. 
اســامی  جامعــه  فــارس،  گــزارش  بــه 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران اعــام کــرد: ایــن 
تشــکل بنابــر وظیفــه خــود، بــه رصــد و پایــش 
ــری  ــه گ ــم و مطالب ــس یازده ــرد مجل عملک
همــراه بــا ارائــه راهــکار خواهــد پرداخــت و در 

ــرد. ــد ک ــی نخواه ــر کوتاه ــن ام ای
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــید  ــودش رس ــان خ ــه پای ــم ب ــس ده مجل
ــم  ــس یازده ــدگان مجل ــت نماین ــال نوب و ح
اســت کــه بــا رأی و اعتمــاد ملــت بــر ســر کار 
ــی  ــد و چشــم امیــد 80 میلیــون ایران آمــده ان
ــتیبان  ــا پش ــت ت ــده اس ــه ش ــا دوخت ــه آنه ب
و مقــوم نظــام اســامی باشــند و بــاری از 
دوش مســتضعفین- کــه ولــی نعمــت ایــن 
ــی  ــس، مجلس ــن مجل ــد ای ــد- بردارن ــام ان نظ
اســت کــه بایــد از روز اول انقابــی عمــل 
ــرود،  ــو ب ــی جل ــد و انقاب ــی بمان ــد، انقاب کن
مجلســی کــه بایــد مظهــر عــزت ملــی و اقتــدار 
نظــام اســامی و حافــظ دســتاوردهای انقــاب 
اســامی باشــد، مجلســی کــه بایــد شــأن 
ــرده و  ــا ک ــور احی ــوان راس ام ــه عن ــود را ب خ
ــی  ــرفت و آبادان ــیر پیش ــور در مس ــرای کش ب

ــد. ــذاری کن ــل گ ــزون، ری روزاف
ــن دوره از  ــاز کار رســمی ای ــل از آغ ــا قب ام
مجلــس، جامعــه اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
تهــران در راســتای آرمانخواهــی و مطالبــه 
گــری- کــه دســتور مؤکد مقــام معظــم رهبری 
بــه تشــکل هــای دانشــجویی اســت- نکاتــی را 

ــد. ــادآوری مــی کن ــرم ی ــه نماینــدگان محت ب
ــک  ــک ت ــه ت ــد ک ــت بدانن  اوال وکای مل
صندلــی هــای ســرخی کــه بــر آن تکیــه مــی 
زننــد، ثمــره خــون ســرخ شــهدایی اســت کــه  

اکنــون مــی توانســتند بــه جــای آنهــا بــر ایــن 
ــود را  ــان خ ــی ج ــد ول ــه زنن ــا تکی ــی ه کرس
فــدا کردنــد تــا نظــام اســامی بمانــد و نوبــت 
بــه نماینــدگان حاضــر برســد. مبــادا کاری 
کنیــد کــه پایمــال کننــده خــون ایــن شــهدا 

باشــد.
ثانیــا بدانیــد کــه مجلــس موظــف بــه 
همــکاری و هــم افزایــی بــا ســایر قــوا در 
ــاب اســت.  ــای انق ــان ه ــق آرم ــتای تحق راس
مبــادا خناســانی شــما را وسوســه کننــد کــه به 
بهانــه برخــی اختــاف نظــر هــا بــا قــوای دیگــر 
بــه نــزاع و درگیــری بپردازیــد و وقــت بــاارزش 
ــن امــور کنیــد، بلکــه شــما  خــود را صــرف ای
بایــد جهــت ده و ریــل گــذار و ناظــر بــر ســایر 
قــوا بــه ویــژه قــوه مجریــه باشــید و البتــه کــه 
ایــن امــر منافاتــی بــا تحقیق،تفحص،مطالبــه و 

ــدارد. ــا ن مؤاخــذه از آنه
ثالثــا نماینــدگان مجلــس بایــد قبــل از 
ــر خــود نظــارت داشــته باشــند کــه  هرچیــز ب
ــد و  ــون بمانن ــات مص ــا و انحراف ــی ه از آلودگ
فقــط در ایــن صــورت اســت کــه مــی تواننــد 
مطابــق رضــای خــدا بــه تکالیــف خــود عمــل 
ــوده  ــه آل ــده ای ک ــد. بدیهــی اســت نماین کنن
ــد، از او  ــی باش ــا اخاق ــی ی ــادهای مال ــه فس ب
ــی  ــق در جای ــل ح ــق و عم ــخن ح ــار س انتظ

ــی رود. ــت، نم ــه الزم اس ک

رابعــا انتظــار مــردم از نماینــدگان مجلــس 
در شــرایط کنونــی، حــل مشــکات و گرفتــاری 
ــت و  ــا آن دس ــه ب ــت ک ــادی اس ــای اقتص ه
پنجــه نــرم مــی کننــد. وکای ملــت حــل ایــن 
ــرار داده  ــود ق ــت اول خ ــا را اولوی ــاری ه گرفت
ــه  و در ایــن میــان بیشــترین توجــه خــود را ب
گــره گشــایی از امــور مســتضعفین اختصــاص 
دهنــد کــه همــواره بزرگتریــن پشــتیبان نظــام 
بــوده و در عیــن حــال کمتــر از امکانــات 
ــره  ــود به ــه خ ــوق اولی ــی و حق ــادی و رفاه م

ــد. منــد شــده ان
از  بــه یکــی  اقتصــاد مــا مــع االســف 
ــت آن  ــته و تقوی ــدل گش ــا ب ــف م ــاط ضع نق
ــاب  ــداف انق ــق اه ــه تحق ــی ب ــک بزرگ کم
خواهــد کــرد. ضمنــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــرای  ــور. اج ــادی کش ــه اقتص ــت بنی راه تقوی
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومنــی و در رأس آن 
حمایــت از تولیــد داخلــی و تحقــق شــعار ســال 

ــت. ــد اس ــش تولی ــی جه یعن
ــه  ــد ک ــوش نکنن ــدگان فرام ــا نماین  خامس
ــه فرمــوده امــام راحــل)ره[، عصــاره  مجلــس ب
ــه یکــی  ــه راســتی ک ــت اســت و ب ــل مل فضائ
ــجاعت و  ــران، ش ــت ای ــته مل ــل برجس از فضائ
ــل دشــمنان اســام و انقــاب  ایســتادگی مقاب
اســت. مجلــس بایــد نمــاد اقتــدار و ایســتادگی 
ــت و رعــب افکــن در دل دشــمنان باشــد. مل

مــع االســف در مجلــس ســابق، صحنــه 
ــم در  ــن مه ــا ای ــه ب ــد ک ــاهده ش ــی مش های
تضــاد بــود و امیــد اســت در ایــن مجلــس بــه 

ــود. ــاهده نش ــوان مش ــچ عن هی
بایــد  همــواره  ملــت  وکای  پایــان  در 
ارتبــاط خــود را بــا تــوده مــردم و نیــز نخبــگان 
ــه  ــد. ب ــظ کنن ــه کارشناســی کشــور حف و بدن
مطالبــات و شــکایات مــردم گــوش دهنــد و بــه 
رهنمودهــای کارشناســان متعهــد و متخصــص 
عمــل کننــد. بــه ویژه بــا دانشــجویان و تشــکل 
هــای دانشــجویی مرتبــط باشــند و همــواره بــه 
مطالبــات دانشــجویی- کــه برخاســته از تــوده 
مــردم و تــوأم بــا علــم و آگاهــی اســت- توجــه 

کننــد و در مقابــل آنهــا پاســخگو باشــند.
ــم،  ــس یازده ــت مجل ــاب ریاس ــا در ب و ام
نماینــدگان توجــه کننــد کــه شــخصی لیاقــت 
ــه  ــر را دارد ک ــئولیت خطی ــن مس ــدی ای تص
ــام)ره(  ــب ام ــاب و مکت ــام و انق ــی اس مبان
را عمیقــا درک کــرده باشــد. از آلودگــی هــای 
اخاقــی مبــرا باشــد و در حــوادث گوناگــون و 
گلــوگاه هــای نظــام از جملــه فتنــه 88، فتنــه 
برجــام و امثالهــم عملکــرد صحیحــی از خــود 

ــد. نشــان داده باش
نماینــدگان محتــرم در انتخــاب رییــس 
ــاالری  ــر اســاس شایســته س ــط ب ــس، فق مجل
ــاس  ــر اس ــا ب ــاب صرف ــد و از انتخ ــل کنن عم
ــاح  ــازی و جن ــا خــدای نکــرده باندب شــهرت ی
گرایــی پرهیــز کننــد کــه اولیــن آزمــون 
عدالــت و صداقــت و شایســتگی آنهــا، انتخــاب 

ــت. ــس اس ــس مجل ریی
دانشــگاه  دانشــجویان  اســامی  جامعــه 
ــه  ــر وظیف ــه بناب ــی دارد ک ــام م ــران اع ته
ــس  ــرد مجل ــش عملک ــد و پای ــه رص ــود، ب خ
یازدهــم و مطالبــه گــری همــراه بــا ارائــه 
راهــکار خواهــد پرداخــت و بــه فضــل الهــی در 

ــرد. ــد ک ــی نخواه ــر کوتاه ــن ام ای
ــن  ــان، اعضــای ای ــد من ــد اســت خداون امی
مجلــس را مــورد عنایــت ویــژه خــود قــرار دهد 
و بــه وســیله آن مــا را در مســیر تحقــق تمــدن 
ــت  ــور والی ــاءاهلل ظه ــامی و ان ش ــن اس نوی

ــد. ــاری کن عظمــی ی

نمایشگاه کتاب مجازی یک اقدام مکمل است 

ثبت نام تسهیالت 2۰ میلیونی ازدواج فرزندان بازنشستگان آغاز شد  

ماهی گرفتن از آب گل آلود در بازار کاغذ 

امید 8۰ میلیون ایرانی به مجلس یازدهم 
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چه دانه هایی را باید در رژیم 
غذایی خود بگنجانیم؟

ــا«  ــم چی ــا »تخ ــا« ی ــه چی ــا: »دان ــه چی دان
)Chia Seeds( یکــی از مفیدتریــن خوراکــی 
ــن دانه هــای گیاهــی  ــن اســت. ای  هــای روی زمی
مــواد مغــذی فراوانــی دارنــد کــه بــرای عملکــرد 
ــد. ــی ضروری ان ــد و حت ــیار مفی ــدن بس ــز و ب مغ

امــروزه ایــن دانــه هــا بــه عنــوان یــک فراغــذا 
)ســوپر فــود( شــناخته مــی شــوند. فراغذاهــا بــه 
ــار  ــه سرش ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت ــی های خوراک
ــه  ــس دان ــک اون ــتند.تنها ی ــذی هس ــواد مغ از م
چیــا کــه معــادل دو قاشــق غذاخــوری مــی شــود 
ــه  ــرای مصــرف دان حــدود 10 گــرم فیبــر دارد. ب
ــا  ــا ماســت و ی هــای چیــا مــی تــوان آن هــا را ب
ــه صــورت شــربت در  ــا ب ــوط و ی ســبزیجات مخل

ــا شــیر مصــرف کــرد. آب میــوه و ی
برنــج وحشــی: برنــج وحشــی برخــاف نــام آن 
ــدارد بلکــه  ــق ن ــج هــا تعل ــواده برن ــه خان اصــا ب
در واقــع دانــه نوعــی گیــاه اســت. برنــج وحشــی 
نســبت بــه ســایر غــات کامــل پروتیین بیشــتری 
ــتری  ــای بیش ــیدان ه ــی اکس ــاوی آنت دارد و ح
ــی  ــج وحش ــت. برن ــفید اس ــج س ــه برن ــبت ب نس
همچنیــن حــاوی فــوالت ، منیزیــم ، فســفر ، روی 
ــج وحشــی  ــن B۶ و نیاســین اســت. برن ، ویتامی
ــرد و  ــه ک ــی اضاف ــج معمول ــه برن ــوان ب ــی ت را م
ــه صــورت یــک افزودنــی دلچســب  ــا ب پخــت و ی

ــه ســاالدهای ســبز افــزود و مصــرف کــرد. ب
دانــه کــدو تنبــل: دانــه کــدو تنبــل سرشــار از 
منیزیــم اســت؛ منیزیــم یــک مــاده معدنــی مهــم 
ــدن  ــه ب ــرده ، ب ــت ک ــب را تقوی ــه ســامت قل ک
ــه عضــات  در تامیــن انــرژی کمــک می کنــد و ب
قــدرت می دهــد. دانــه هــای کــدو تنبــل را 
می شــود در تمــام طــول ســال بــه صــورت ســوپ 
ــا در  ــات ی ــا غ ــراه ب ــبزیجات، هم ــاالد س ــا س ی
ــل مصــرف  ــا میوههــای خشــک و آجی ــب ب ترکی

کــرد.
دانــه  انــار: دانه هــای انــار در واقــع همــان 
دانه هــای شــیرین و جواهــر ماننــدی هســتند 
ــای  ــد. دانه ه ــرار دارن ــار ق ــوی ان ــل می ــه داخ ک
ــیدان ها  ــی اکس ــن C و آنت ــو از ویتامی ــار ممل ان
ــا  ــار تنه ــه ان ــل دان ــان کام ــک فنج ــتند. ی هس
ــری دارد کــه یــک میــان وعــده ســبک  130 کال
ــوان  ــار را می ت ــای ان ــود. دانه ه ــوب می ش محس
ــا ســاالد  بــه تنهایــی و یــا بــه صــورت مخلــوط ب
و غــات کامــل مصــرف کــرد؛ افــزودن دانه هــای 
ــر  ــاوه ب ــات ع ــا بشــقاب غ ــاالد و ی ــه س ــار ب ان
فوایــدی کــه بــرای ســامتی دارد، طعــم و رنــگ 

ــد. ــر می ده ــز تغیی ــما را نی ــذای ش ــقاب غ بش
دانــه کینــوا یــا خاویــار گیاهــی: کینــوا گیاهــی 
اســت کــه بــه خاطــر دانه هــای خوراکــی اش 
ــا  ــت ام ــات نیس ــزو غ ــه ج ــت. البت ــروف اس مع
ــول  ــتر دارد.محص ــی بیش ــابه و حت ــی مش خواص
اصلــی ایــن گیــاه، دانــه آن اســت کــه دارای 
ــی بســیار  ــی اســت.ارزش غذای ــی باالی ارزش غذای
ــه ی آن  ــب مقایس ــذر آن موج ــا ب ــه ی ــاالی دان ب
توســط ســازمان خاروبــار جهانــی )FAO( بــا 
ــن  ــای ای ــه ه ــت. دان ــده اس ــک گردی ــیر خش ش
گیــاه مقــدار ســدیم کمتــر ولــی میــزان کلســیم، 
ــم، پتاســیم، آهــن، مــس، منگنــز و  فســفر، منیزی
ــه  ــد. دان روی بیشــتری از گنــدم، جــو و ذرت دارن
ــه صــورت برنــج پخــت  هــای کینــوا را می تــوان ب
ــه  ــوان از آن ب ــی ت ــن م ــرد. همچنی ــرف ک و مص
صــورت نــان بــدون گلوتــن بــرای مصــرف در کنــار 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــرغ چین ــد م ــی مانن غذاهای
دانــه  کتــان: انســان هــا از 9 هــزار ســال قبــل 
از میــاد تــا کنــون دانــه هــای کتــان را بــه دلیــل 

فوایــد آنهــا بــرای ســامتی مصــرف کــرده انــد. 
ــی  ــرف نم ــی مص ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــر ماه اگ
کنیــد مــی توانیــد بــا افــزودن دانــه هــای کتــان 
بــه رژیــم غذایــی خــود اســیدهای چــرب امــگا 3 
مــورد نیــاز بــدن خــود را تامیــن کنیــد؛ امــگا 3 
چربــی هــای ســالمی هســتند کــه بــرای ســامت 

قلــب مفیــد هســتند.
دانه هایــی  کنــف،  دانه هــای  کنــف:  دانــه 
توجهــی  قابــل  مقــدار  کــه حــاوی  هســتند 
ازپروتئیــن 9 ، اســید آمینــه ضــروری، اســیدهای 
 ، B ویتامیــن ، E چــرب ســالم ، فیبــر، ویتامیــن
ویتامیــن B۶ ، منیزیــم ، فســفر ، پتاســیم ، آهــن 
، روی  ، نیاســین ، ریبوفاویــن ، تیامیــن و فــوالت 
ــا  ــف تقریب ــه کن اســت. دو قاشــق غذاخــوری دان
حــاوی ۷ گــرم پروتییــن اســت کــه ایــن میــزان 
پروتییــن از پروتییــن هــای دانــه هــای کتــان یــا 
چیــا بیشــتر اســت. مــی تــوان از دانــه هــای کنــف 
در ســاالد، بشــقاب مخلــوط غــات کامــل و یــا بــه 

صــورت مخلــوط در شــیر اســتفاده کــرد.
ــه هــای آفتابگــردان  ــاب گــردان: دان ــه آفت دان
و مــواد  فــردی هســتند  بــه  مــواد منحصــر 
مغــذی فراوانــی در خــود دارنــد. در حقیقــت 
ــر  ــاده برت ــی از 10 م ــردان یک ــای آفتابگ ــه ه دان
 B ــای ــن ه ــس، ویتامی ــن E، م ــی از ویتامی غن
ــایر  ــلنیم و س ــفر ، س ــن، فس ــون تیامی ای همچ

ــتند. ــوارد هس م
دانــه کنجــد: دانــه کنجــد یکــی از غنــی 
ــه لحــاظ ارزش غذایــی  تریــن دانه هــای روغنــی ب
دانه هــای  شــود؛  مــی  محســوب  دارویــی  و 
طعــم  کنجــد،  شــکل  بیضــی  و  پهــن  ریــز، 
غذاهــای  بیشــتر  بــه  خوشــایندی  و  مطبــوع 
ــی  ــی تاهین ــزای اصل ــد و از اج ــیایی می بخش آس
)Tahini( و شــیرینی خوشــمزه  خاورمیانــه یعنــی 
ــه  ــری تهی ــی، خمی ــت. تاهین ــوا)Halva( اس حل
ــه هــای آســیاب شــده کنجــد اســت. شــده از دان
منبع: ایران کوک

لغو قرنطینه اجباری برای تیم ها 
پروتــکل پزشــکی جدیــد مربــوط بــه از ســر گیــری تمرینــات گروهــی تیم هــای فوتبــال 

ایتالیــا منتشــر شــد کــه در آن مهمتریــن خواســته آنهــا بــرآورده شــده اســت. 
ــرای از  ــا ب ــال ایتالی ــیون فوتب ــد فدراس ــکی جدی ــکل پزش ــنیم، پروت ــزارش تس ــه گ ب
ــاری  ــه اجب ــری از قرنطین ــر خب ــه در آن دیگ ــد ک ــر ش ــا منتش ــات تیم ه ــرگیری تمرین س
ــا در  ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــی از آنه ــای یک ــم در صــورت ابت ــک تی ــی اعضــای ی ــرای تمام ب

ــود. ــده نمی ش ــات دی ــول تمرین ط
پیــش از ایــن دولــت ایتالیــا تیم هــا را ملــزم کــرده بــود کــه در صــورت ابتــای یکــی از 
اعضای شــان پــس از بازگشــت بــه تمرینــات، تمــام اعضــای آن تیــم بایــد بــه مــدت دو هفتــه 
بــه قرنطینــه برونــد. ایــن مســئله اعتــراض شــدید باشــگاه ها را در پــی داشــت و بــه همیــن 

دلیــل پروتــکل جدیــدی تصویــب شــده اســت.
طبــق ایــن پروتــکل کــه وینچنــزو اســپادافورا وزیــر ورزش ایتالیــا روز گذشــته آن را نهایــی 
شــدن آن را تأییــد کــرد، تنهــا کســانی کــه تســت کرونای شــان مثبــت شــود بایــد اردوی تیــم 
را تــرک کننــد و بــه قرنطینــه برونــد. البتــه ســایر اعضــای تیــم هــم بایــد در محلــی کــه خــود 
باشــگاه بــا آن موافقــت می کنــد قرنطینــه شــوند و فــوراً و هــر 48 ســاعت بــرای 14 روز تســت 
کرونــا بدهنــد و بعــد از ایــن مــدت هــم هــر 10 روز ایــن کار تکــرار شــود. همچنیــن هیــچ یــک 
از اعضــای تیــم حــق خــروج از اردوی تیــم و ارتبــاط بــا محیــط خارجــی را نــدارد امــا بــه تیــم 

اجــازه داده می شــود کــه در همــان مــکان بــه تمرینــات خــود ادامــه دهــد.
در بخـش دیگـری از ایـن پروتکل پزشـکی جدید ازسـرگیری تمرینات تیم هـای فوتبال آمده 
اسـت کـه باشـگاه ها ملزم هسـتند تحلیـل دقیق از فعالیت های تیم داشـته باشـد و با شناسـایی 
مـوارد ضـروری، تنهـا آن دسـته از افـرادی کـه حضورشـان در محـل تمرینـات الزم اسـت را به 
محـل فـرا خواننـد. به ایـن ترتیـب انجام فعالیت هـای غیرضـروری مانند امـور مدیریتـی باید به 
زمانـی دیگـری موکـول یـا بـه صـورت دورکاری انجام شـود و به ایـن ترتیب حتی المقـدور تنها 

بـه بازیکنـان و اعضـای کادر فنـی اجازه حضـور در زمین تمرینی داده شـود.

ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
دوپینــگ ضمــن اشــاره بــه محرومیــت 4 
ســاله ملــی پــوش فوتســال ایــران، گفــت: 
 CAS دادگاه  بــه  می توانــد  عروجــی 
شــکایت کنــد ولــی آنجــا هــم شــکایتش 

می شــود.  رد 
ــه گــزارش مهــر، ابوالقاســم عروجــی  ب
ــران و  ــال ای ــان فوتس ــی پوش ــی از مل یک
بازیکــن تیــم مــس ســونگون پاییــز ســال 
بــود کــه تســت دوپینگــش  گذشــته 
ــت  ــم محرومی ــد و حک ــام ش ــت اع مثب
ــن  ــن بازیک ــال ای ــامل ح ــاله ش ــار س چه

شــد.
ــود مــواد نیــروزا  عروجــی کــه مدعــی ب
ــرای  ــاً ب ــرده و صرف ــتفاده نک ــد اس را از عم
ــه ایــن دارو  رفــع مشــکات پزشــکی اش ب
ــد  ــک توحی ــا کم ــت، ب ــرده اس ــه ک مراجع
ســیف برقــی رئیــس کمیتــه پزشــکی 
فدراســیون فوتبــال نامــه ای را بــرای کمیته 
ــان  ــرد و خواه ــال ک ــادو ارس ــتیناف ن اس
ایــن  کاهــش محرومیتــش و محاســبه 

ــد. ــرداری ش ــه ب ــان نمون ــت از زم محرومی
مــورد  درخواســت  ایــن  نهایــت  در 
ــه  ــد ب ــی بای ــد و عروج ــع نش ــول واق قب
مــدت چهــار ســال و تــا ســال 1402 
دوران محرومیتــش را طــی کنــد. بــا ایــن 
اتفــاق، تیــم ملــی فوتســال ایــران هــم از 
داشــتن یــک بازیکــن چــپ پــا و توانمنــد 
ــای  ــت ه ــام مل ــه ج ــی ب ــال منته در س

ــد. ــروم ش ــی مح ــام جهان ــیا و ج آس

ســتاد  ســخنگوی  ســعیدی  رضــا 
ــاره تاییــد  ــا دوپینــگ، درب ملــی مبــارزه ب
محرومیــت عروجــی گفــت: محرومیــت آن 
ــش  ــی کاه ــکاران دوپینگ ــته از ورزش دس
ــول و  ــل قب ــدارک قاب ــه م ــد ک ــی یاب م
مســتند بــه کمیتــه اســتیناف ارائــه کننــد. 
در غیــر ایــن صــورت اتفاقــی نمــی افتــد.

جــزو  عروجــی  افــزود:  ســعیدی 
کســانی بــود کــه مدارکــش بــرای کمیتــه 

اســتیناف کافــی نبــود و درخواســتش 
ــد. ــع نش ــول واق ــورد قب م

ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
دوپینــگ در خصــوص وکالــت ســیف برقی 
ــار  ــی اظه ــع قانون ــی و موان ــرای عروج ب
کــرد: وکالــت ســیف در پرونــده اســتیناف 
ــر  ــع ه عروجــی مشــکلی نداشــت. در واق
ــده  ــن پرون ــد در ای ــی توان ــی م کارشناس
هــا وکالــت بــر عهــده بگیــرد مگــر اینکــه 
ــه  ــه نمون ــوده ک ــرادی ب خــودش جــزو اف

ــت. ــرده اس ــری ک گی
ــه ایــن  ــان در پاســخ ب ســعیدی در پای
ــا  ــد ب ــی توان ــا عروجــی م ــه آی ســئوال ک
ورزش  حکمیــت  دادگاه  بــه  شــکایت 
ــد؟  ــش را کاهــش بده )CAS( محرومیت
 CAS ــه ــد ب ــی توان ــی م ــت: عروج گف
ــر  ــم ب ــن دادگاه ه ــی ای ــد ول شــکایت کن
اســاس قوانیــن وادا عمــل مــی کنــد؛ 
ــق آن رای  ــا طب ــه م ــی ک ــان قوانین هم
ــه ایــن ترتیــب شــکایت او در  داده ایــم. ب

ــود. ــی ش ــم رد م CAS ه

سعیدی پاسخ داد؛

چرا محرومیت 4 ساله ملی پوش فوتسال ایران کاهش نیافت؟

کریم حسینی

ــم  ــان در تی ــوابق و حضورت ــورد س ــروع، درم ــرای ش ب
ملــی در ســال هــای نــه چنــدان دور صحبــت بفرمائیــد.

ــتم  ــی داش ــای رزم ــته ه ــه رش ــی ب ــه فراوان ــی عاق از کودک
ــی  ــای رزم ــته ه ــردن در رش ــه کار ک ــروع ب ــال 13۷4 ش و از س
ــا رشــته  ــن مســیر را ب ــاع شــخصی نمــودم و ای کیوکوشــین و دف

ــه دادم. ــو( ادام ــی )ووش ــس چین بوک
ــه  ــو ب ــای ووش ــت ه ــل یکســری از محدودی ــه دلی ــه ب در ادام
ورزش مــوی تــای روی آوردم و در ســال ۷9 عــازم خدمــت مقــدس 
ســربازی شــده و بــرای اولیــن بــار در ســال 80  توانســتم قهرمــان 
ــن  ــد از اولی ــوم و بع ــی ش ــم مل ــی تی ــابقات انتخاب ــران در مس ای
قهرمانــی ۷ بــار متوالــی مقــام اول مســابقات انتخابــی تیــم ملــی 

مــوی تــای بــودم.

چــه عناویــن شــاخصی را در رشــته مــوی تــای 
بدســت آورده ایــد؟

ــار  ــی کشــورمان دو ب ــم مل ــا تی در ســال هــای 81 ،82 و83 ب
ــی   ــابقات جهان ــه مس ــار ب ــد و یکب ــی تایلن ــابقات جهان ــه مس ب
قزاقســتان اعــزام شــدم کــه توانســتم در مســابقات جهانــی تایلنــد 

ــان شــوم. ــان جه ــب قهرم ــرده و نائ ــره را کســب ک ــدال نق م

ــه  ــد، چ ــت و دوری از ورزش بگوئی ــورد مصدومی در م
ــاد؟ ــی افت اتفاق

ــودم کــه  ــوری مشــغول کار ب در ســال 83  در یــک پیــک موت
دچــار ســانحه تصــادف شــدم و در 23 ســالگی بخاطــر شکســتی 

ــی دور شــدم. ــای راســت از ورزش قهرمان ســاق پ

بعــد از مصدومیــت بــه کشــور ترکیــه رفتیــد و ســال 
ــث  ــی باع ــه دلیل ــد، چ ــپری کردی ــا س ــی را در آنج های

ــود؟ ــم ب ــن تصمی ای
ــال  ــدت 3 س ــه م ــادف ب ــر تص ــی بخاط ــل جراح ــد از عم بع
هیــچ درآمــدی نداشــتم و عمــا خانــه نشــین شــدم، در آن دوره 
هیــچ حمایتــی از هیــچ ارگان دولتــی نداشــتم و مــورد بــی مهــری 
ــن  ــغل م ــا ش ــان تنه ــم. در آن زم ــرار گرفت ــت  ق ــئولین وق مس
ورزش قهرمانــی بــود و شــرایط ورزش قهرمانــی را هــم شــما بهتــر 

ــه اســت! از مــن مــی دانیــد کــه از نظــر درآمــد چگون
ــتم و  ــود نداش ــی خ ــغلی و ورزش ــده ش ــه آین ــدی ب ــچ امی هی
بخاطــر پیشــنهاد هایــی کــه داشــتم مجبــور شــدم شانســم را در 

ــم. کشــور دیگــری امتحــان نمای

ــه  ــتید ک ــه داش ــئولین مربوط ــاری از مس ــه انتظ چ
ــد؟  ــرآورده نش ب

مــا ورزشــکاران انتظــارات آنچنانــی نداشــتیم و نداریــم، مــن تــا 
وقتــی کــه ورزش را بصــورت حرفــه ای ادامــه مــی دادم و در ســطح 
ــه ورزش داشــتم  ــه ب ــه ای ک ــت داشــتم بخاطــر عاق ــی فعالی مل
ــوردی  ــن م ــی چنی ــی وقت ــتم ول ــی نداش ــاری از کس ــچ انتظ هی
پیــش می آیــد هــر کســی انتظــار حمایــت دارد امــا دریــغ از یــک 

احــوال پرســی ســاده.
ــم  ــعی و تاش ــه س ــودم و هم ــرزمین ب ــن س ــان ای ــن قهرم م
ــر  ــتم بخاط ــار داش ــام دادم و انتظ ــورم انج ــم کش ــرای پرچ را ب
ــم  ــکار ه ــن ورزش ــه م ــر روحی ــل بخاط ــا حداق ــا و ی ــی ه قهرمان
کــه شــده پیگیــر کارهــای مــن باشــند امــا متاســفانه طــوری کــه 
فکــر مــی کــردم نبــود. تنهــا فــردی کــه در آن ســال هــا مــن رو 
ــا  ــر علیرض ــای دکت ــاب آق ــرار داد جن ــودش ق ــت خ ــورد حمای م
ــده  ــه، عمــل جراحــی بن ــت هزین ــدون دریاف ــه ب ــود ک ــی ب روحان

ــت. ــده گرف ــر عه را ب

از تاســیس باشــگاه رزمــی در کالنشــهر تبریــز صحبت 
بفرمائیــد، چــه چشــم انــدازی دارید؟

ــن ورزش در  ــر ســاختی ای ــای زی ــت ه ــه محدودی ــا توجــه ب ب

ــی مخصــوص رشــته هــای رزمــی و  ــات کاف اســتان و عــدم امکان
ــر  ــه فک ــردم ب ــب ک ــف کس ــورهای مختل ــه  در کش ــی ک تجربیات
ــکاران  ــا ورزش ــن اســت ت ــان ای ــادم و هدفم ــگاه افت تأســیس باش
ــته و  ــارا نداش ــان م ــای زم ــت ه ــی محدودی ــای رزم ــته ه رش
ــا امکانــات کافــی ورزش کننــد و باعــث افتخــار اســتان  بتواننــد ب

ــوند. ــورمان ش و کش
بــه امیــد خــدا و حمایــت هــای مســئولین اســتان مــی خواهیــم 
ــگاه  ــه جای ــا ورزش رزمــی اســتان ب ــم ت شــرایطی را فراهــم نمائی
ــادی  ــای زی ــیل ه ــا پتانس ــتان م ــردد، در اس ــود بازگ ــی خ واقع
وجــود دارد و وقتــی صحبــت از آذربایجــان مــی شــود بایــد طــوری 

عمــل شــود کــه در خــور شــأن آذربایجــان نیــز باشــد.

این باشگاه چه رشته هایی را پوشش می دهد؟
مهــم تریــن موضــوع بــرای مــا اســتفاده از مربیــان و قهرمانــان 
واقعــی و همچنیــن فعالیــت رشــته هایــی اســت کــه دارای اعتبــار 
ــان و  ــم جوان ــرایط بتوانی ــن ش ــا در ای ــتند ت ــی هس ــن الملل بی

ــم. ــت نمائی ــکاران را در مســیر درســت ورزش هدای ورزش
از رشــته هــای ورزشــی موجــود و فعــال در مجموعــه در 
قســمت آقایــان و بانــوان مــی تــوان بــه کیــک بوکســینگ واکــو، 
مــوی تــای، بوکــس، جوجیتســو، تکوانــدو، ووشــو، کاراتــه و 

ــرد. ــاره ک ــمانی اش ــی جس آمادگ
و همانطــور کــه اشــاره کــردم تمامــی مربیــان ایــن مجموعــه از 

قهرمانــان و مربیــان واقعــی و عنــوان دار مــی باشــند.

در انتها اگر مطلب خاصی دارید بفرمائید.
تشــکر مــی کنــم از پــدر و مــادر عزیــزم، بعضــی از مســئولین 
ورزش و جوانــان اســتان علــی الخصــوص جنــاب آقــای مقصــودی 
ــه  ــن روزنام ــز و همچنی ــتان تبری ــان شهرس ــس ورزش و جوان رئی
ــه  ــه صــورت اختصاصــی ب سراســری عجــب شــیر کــه همیشــه ب

ورزش هــای رزمــی پرداختــه اســت.
ــی و  ــته ورزش ــم رش ــی کن ــه م ــان توصی ــه جوان ــا ب و در انته
مربــی خــود را درســت انتخــاب کننــد تــا بتواننــد بــه ســطح کیفی 
ــال  ــه دنب ــد، ب ــت یابن ــان دس ــه آرزوهایش ــیده و ب ــبی رس مناس
ورزشــی برونــد کــه دارای مســابقات رســمی بیــن المللی،آســیایی 
ــه  ــوط ب ــات و تســهیات مرب ــد از امکان ــا بتوانن ــی باشــد ت و جهان

ــی هــم اســتفاده کننــد. قهرمان

صمید کریم پور

ــه  ــان، چ ــز قهرمان ــگاه مجه ــت باش ــروع فعالی ــا ش ب
ــو(  ــینگ )واک ــک بوکس ــعه کی ــت توس ــه ای در جه برنام

دارید؟
ــرای  ــان ب ــر مربی ــر نظ ــی را زی ــف آموزش ــای مختل ــه ه برنام
رشــته هــای مختلــف کیــک بوکســینگ در نظــر گرفتــه ایــم کــه 
از شــاخص تریــن آنــان مــی تــوان بــه تایــم هایــی در طــول هفتــه 
بــرای آمــوزش و آشــنایی بیشــتر رشــته هــای تاتامــی اســپورت در 
ــای  ــن باشــگاه ه ــات مشــترک بی ــای ســنی مختلف،تمرین رده ه
ــان و  ــا مربی ــه ب ــی ماهان ــای تمرین ــه ه ــز، برنام ــتان تبری شهرس
ــا جدیدتریــن برنامــه هــای  ورزشــکاران اســتان جهــت آشــنایی ب

آموزشــی و تمریــن هــای ورزشــی اشــاره نمــود.
ــم در  ــه ای ــم گرفت ــگاه تصمی ــودن باش ــز ب ــه مجه ــه ب ــا توج ب
ــای  ــته ه ــم از رش ــینگ اع ــک بوکس ــف کی ــای مختل ــته ه رش
رینگــی و رشــته هــای تاتامــی فعالیــت هــای آموزشــی داشــته و 
ــه  ــزام ب ــت اع ــتان جه ــم منتخــب اس ــی تی ــای آمادگ ــز اردوه نی

ــم. ــزار نمائی ــه برگ ــن مجموع ــوری را در ای ــابقات کش مس

ــی  ــای آت ــال ه ــد در س ــی توان ــگاه م ــن باش ــا ای آی
ــه یکــی از قطــب هــای کیــک بوکــس اســتان  ــل ب تبدی

ــود؟  ش
معتقــدم بــا شــرایط کنونــي در آینــده هیــچ نگرانــي اي وجــود 

نخواهــد داشــت امــا بایــد دقــت الزم را داشــته باشــیم تــا جوانــان 
ــد و در  ــه دهن ــان را ادام ــن راه و روش تمرین هایش ــه بهتری ــا ب م

مســیر قهرمــان شــدن بــه بیراهــه نرونــد.
ـــوب  ـــان خ ـــگاه و مربی ـــود در باش ـــات موج ـــه امکان ـــه ب ـــا توج ب
و فعـــال در مجموعـــه اگـــر ورزشـــکاران طبـــق برنامـــه هـــای 
ـــه  ـــود را ادام ـــات خ ـــی تمرین ـــر مرب ـــر نظ ـــی و زی ـــم تمرین منظ

ـــادی  ـــان زی ـــی قهرمان ـــای آت ـــال ه ـــی س ـــک ط ـــدون ش ـــد ب دهن
ـــینگ  ـــک بوکس ـــی کی ـــای مل ـــه ه ـــه در صحن ـــن مجموع را از ای

ـــد. ـــم دی خواهی

ــا  ــورمان آی ــه ای کش ــر حرف ــک بوکس ــوان کی ــه عن ب
ــن  ــف در ای ــنین مختل ــرای س ــو ب ــوزش واک ــرای آم ب

ــت؟  ــد داش ــور خواهی ــگاه حض باش
بلــه بــدون اغــراق ایــن مجموعــه یکــی از بهتریــن و مجهزتریــن 
ــرای  ــی ب ــور اختصاص ــت و بط ــتان اس ــی اس ــای رزم ــگاه ه باش
رشــته هــای رزمــی آمــاده شــده اســت کــه اینجانــب نیــز بــه طــور 
ــم  ــوزش خواه ــه آم ــه ب ــن مجموع ــه در ای ــول هفت ــداوم در ط م

پرداخــت.

ســطح کیفــی باشــگاه و پتانســیل آذربایجــان شــرقی 
در رشــته هــای رزمــی را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــرفت و  ــرای پیشـ ــی بـ ــیل خوبـ ــا در کل پتانسـ ــتان مـ اسـ
ـــی دارد.  ـــن الملل ـــی و بی ـــف مل ـــطوح مختل ـــدن در س ـــرح ش مط
ــالیان دور ورزشـــکاران اســـتان بـــدون امکانـــات و  در طـــی سـ
حمایـــت هـــای آنچنانـــی توانســـته انـــد در ســـطح کشـــوری و 
ـــب  ـــن ترتی ـــازند و بدی ـــرح س ـــود را مط ـــی خ ـــن الملل ـــی بی حت
ـــیل  ـــده و پتانس ـــم ش ـــه فراه ـــی ک ـــرایط خوب ـــن ش ـــا ای ـــروز ب ام
ـــته هـــای مختلـــف ورزشـــی  ـــی کـــه خـــود باشـــگاه در رش خوب
دارد مطمئنـــاً در آینـــده نـــه چنـــدان دور خبرهـــای خوبـــی را 

خواهیـــم شـــنید.

کیــک  مجــازی  مســابقات  برگــزاری  مــورد  در 
ــان  ــکاران آذربایج ــش ورزش ــو و درخش ــینگ واک بوکس

شــرقی صحبــت بفرمائیــد.
ایـــن رقابت هـــا بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کویـــد -19 
و پویـــش درخانـــه بمانیـــم بـــا همـــکاری کنفدراســـیون کیـــک 
بوکســـینگ آســـیا بـــا شـــعار ورزش و قهرمانـــی درمنـــزل و بـــا 
ـــکایپ  ـــه اس ـــتفاده از برنام ـــا اس ـــکار ب ـــش از 100 ورزش ـــور بی حض
بـــرای اولیـــن بـــار بـــا قضـــاوت داوران رســـمی انجمـــن کیـــک 
ــتا  ــن راسـ ــد. در همیـ ــزار شـ ــران برگـ ــو ایـ ــینگ واکـ بوکسـ
ـــی  ـــته ورزش ـــا رش ـــتر ب ـــنایی بیش ـــد از آش ـــتان بع ـــکاران اس ورزش
ـــن  ـــف ای ـــای مختل ـــته ه ـــور در رش ـــرای حض ـــینگ ب ـــک بوکس کی
ورزش کـــه موزیـــکال فـــرم نیـــز جـــزو رشـــته هـــای تاتامـــی 
اســـپورت ایـــن ورزش مـــی باشـــد گرایـــش و تمایـــل زیـــادی 

پیـــدا کـــرده و در مســـابقات حضـــور یافتنـــد.
ــرقی در  ــان ش ــس کاران آذربایج ــک بوک ــر اســت کی الزم بذک
ــج  ــتند پن ــی توانس ــن پورمم ــری بهم ــا مربیگ ــابقات ب ــن مس ای

ــد. ــت آورن ــگ را بدس ــدال رنگارن م

و اما سخن آخر.
بعنــوان مســئول و دلســوز ایــن ورزش در اســتان صمیمانــه بــه 
خانــواده هــا و ورزشــکاران عاقمنــد بــه کیــک بوکســینگ توصیــه 
مــی کنــم در انتخــاب مربــی و ورزش خــود دقــت کنیــد، بــه ایــن 
دلیــل کــه تعــداد قهرمانــان، مربیــان و ورزش هایــی کــه بــه اســم 
کیــک بوکســینگ شــما را دچــار خطــا مــی کننــد افزایــش یافتــه 

. ست ا
ــک  ــی ورزش کی ــا متول ــو تنه ــه واک ــن ک ــر ای ــرف آخ و ح
بوکســینگ در دنیاســت. توجــه داشــته باشــید در رشــته ورزشــی 
ــرای حضــور در مســابقات رســمی کــه  کیــک بوکســینگ شــما ب
مــدال هــای کســب شــده دارای ارزش قهرمانــی باشــد بایــد عضــو 

ــران باشــید. ــو ای انجمــن کیــک بوکســینگ واک

در مصاحبه اختصاصی با مسئول کمیته کیک بوکس واکو آذربایجان شرقی و موی تای کار اسبق تیم ملی، مطرح شد:

روز های خوبی در پیش است!
چشم انداز برتر ورزش رزمی تبریز برای توسعه 

سید حسین زینالی

کریــم حســینی نائــب قهرمــان مــوی تــای جهــان و عضــو اســبق تیــم ملــی مــوی تــای ایــران در ســال هــای ۱۳۸۰ الــی 
ــه خــارج از  ــی برخــی از مســئولین وقــت ب ــی توجه ــل ب ــه دلی ــی ب ــم مل ــه بعــد از مصدومیــت و دوری از تی ۱۳۸۳ ک
کشــور رفتــه و ورزش را دنبــال مــی کــرد هــم اکنــون بــا حضــور در زادگاه خــود اقــدام بــه تأســیس باشــگاه رزمــی 
نمــوده اســت. مدیــر ۳9 ســاله مجموعــه ورزشــی قهرمانــان تبریــز، دارنــده مــدرک مربیگــری رشــته هــای رزمــی از 
کشــورهای تایلنــد ،آلمــان و ترکیــه بــوده و در جهــت توســعه ورزش هــای رزمــی آذربایجــان شــرقی امکانــات تخصصــی 

مناســبی را بــرای رزمــی کاران بــه وجــود آورده اســت.
صمیــد کریــم پــور، چهــره نــام آشــنای رشــته کیــک بوکــس اســتان کــه هــم اکنــون مســئولیت هماهنگــی کمیتــه کیــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــه ورزش ــن مجموع ــکاری در ای ــا هم ــز ب ــده دارد نی ــر عه ــرقی را ب ــان ش ــو آذربایج ــینگ واک بوکس
افزایــش تعــداد ســبک هــای رزمــی مختلــف کــه فاقــد صالحیــت حرفــه ای مــی باشــند، قصــد آمــوزش رشــته هــای 

رزمــی کــه از اصالــت بیــن المللــی برخــوردار مــی باشــند را دارد.
ــس،  ــای، بوک ــوی ت ــو، م ــینگ واک ــک بوکس ــوان کی ــی ت ــوق م ــه ف ــال در مجموع ــود و فع ــی موج ــای رزم ــته ه از رش
ــی  ــز م ــات باشــگاه نی ــزات و امکان ــرده و از تجهی ــام ب ــی جســمانی را ن ــه و آمادگ ــدو، ووشــو، کارات جوجیتســو، تکوان
ــواع کیســه بوکــس هــای تمرینــی،  ــات رزمــی، ان ــرای تمرین ــر، رینــگ ب ــراژ 27۰ مت ــه مت ــه ســالن هــوازی ب ــوان ب ت
ســالن جداگانــه بــرای آمادگــی جســمانی بــه متــراژ 9۰ متــر، انــواع دمبــل هــای بــدن ســازی، تــوپ هــای مدیســن بــال 

ــی اســتپ و آیروبیــک اشــاره نمــود. ــوازم تمرین ــی آر ایکــس و ل و پالتــس، ت
بــه بهانــه شــروع فعالیــت باشــگاه ورزشــی قهرمانــان بــه ســراغ ایــن دو تــن از ورزشــکاران برجســته اســتان رفتــه 
و در راســتا چشــم انــداز رشــته هــای رزمــی اســتان، چگونگــی فعالیــت باشــگاه و اهمیــت انتخــاب مناســب رشــته 
ورزشــی و مربــی مربوطــه، گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا ایشــان انجــام داده ایــم کــه ماحصــل آن تقدیــم مخاطبیــن 

ــردد. ــز می گ عزی
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اوقات شرعی شهر تهران

ــاز شــد و  ــازار ســرمایه ب ــه ب ــم ب ــای آریاساســول ه ســرانجام پ
ــرکت روز  ــن ش ــهام ای ــه س ــت ک ــی از آن اس ــار حاک ــن اخب آخری
چهارشــنبه هفتــم خردادمــاه بــا نمــاد »آریــا 1« عرضــه خواهد شــد. 
ــی -  ــر ربیع ــته جعف ــال گذش ــاه س ــنا، مهرم ــزارش ایس ــه گ ب
مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس - اعــام کــرد تــا پایــان ســال 
ــا  ــم. »آری ــه می کنی ــه اولی ــورس عرض ــد را در ب ــرکت جدی دو ش
ساســول«، »تنــد گویــان« و »بوعلــی ســینا« ســه شــرکتی هســتند 
ــتا  ــن راس ــوند. در ای ــی ش ــا  بورســی م ــا از آنه ــل دو ت ــه حداق ک
شــاهد عرضــه ســهام تندگویــان در فرابــورس در روزهــای پایانــی 

ــد و  ــه نش ــول عرض ــا ساس ــهام آری ــا س ــم ام ــته بودی ــال گذش س
ــه عنــوان عــدم عرضــه ایــن شــرکت اعــام شــد.  ــا ب شــیوع کرون
ــول  ــا ساس ــه آری ــر عرض ــم ب ــاز ه ــاه ب ــن م ــل فروردی در اوای
ــه  ــاه عرض ــن م ــر فروردی ــه آخ ــه در هفت ــد ک ــام ش ــد و اع تاکی
ــن اتفــاق رخ  ــا ای ــن شــرکت صــورت خواهــد گرفــت. ام ســهام ای
نــداد و اواخــر اردیبهشــت وعــده جدیــدی بــود کــه بــرای عرضــه 
ســهام آریاساســول داده شــد. البتــه ایــن وعــده هــم تحقــق نیافــت 
و در نهایــت بــه نظــر مــی رســد ایــن عرضــه در هفتــم خردادمــاه، 

ــرد. یعنــی چهارشــنبه هفتــه جــاری صــورت بگی

جزییات عرضه اولیه آریاساسول
ــر  ــورس منتش ــه فراب ــه ای ک ــق اطاعی ــاس طب ــن اس ــر ای ب
ــا  ــر اری ــرکت پلیم ــهام ش ــش س ــتناد پذری ــه اس ــت ب ــرده اس ک
ــط  ــال 1398، توس ــان س ــخ 28 آب ــام( در تاری ــهامی ع ساسول)س
هیــات پذیــرش اوراق بهــادار در بــازار دوم فرابــورس، ســهام 
ــه  ــور توســط ســهام داران عمــده، در روز عرضــه اولی شــرکت مذک
بــه روش ثبــت ســفارش بــه عمــوم و در روز بعــد از عرضــه اولیــه 

می شــود.   عرضــه  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  بــه 
ــارد و  ــار میلی ــرکت چه ــهام ش ــداد کل س ــاس تع ــن اس ــر ای ب
۵83 میلیــون و 840 هــزار و تعــداد کل ســهام قابــل عرضــه نیــز 
ــد از کل  ــج درص ــادل پن ــهم، مع ــزار س ــون و 192 ه 229 میلی

ــت. ــرکت اس ــهام ش س
مشخصات عرضه به عموم به روش ثبت سفارش

ــه  ــه اولی ــوم در روز عرض ــه عم ــه ب ــل عرض ــهام قاب ــداد س تع
ــل  ــهام قاب ــر س ــهم و حداکث ــزار و ۶00 س ــون و 3۵3 ه 18 میلی
ــهم  ــی 100 س ــی و حقوق ــخص حقیق ــر ش ــط ه ــداری توس خری
ــا ۶۵119  ــز ۶۵011 ت ــه قیمــت در ثبــت ســفارش نی اســت. دامن

ــال اســت. ری
مشخصات عرضه به صندوق ها در روز پس از عرضه اولیه

تعــداد ســهام قابــل عرضــه بــه صندوق هــا در روز پــس 
ــت.  ــهم اس ــزار و 400 س ــون و 838 ه ــه 4۵ میلی ــه اولی از عرض
ــه ازای  ــدوق ب ــص صن ــب تخصی ــر ضری ــاس حداکث ــن اس ــر ای ب
ــرمایه گذاری در  ــای س ــدوق در صندوق ه ــد صن ــده واح ــر دارن ه
ــط 2۵0 و در  ــرمایه گذاری مختل ــای س ــهام 4۶0، در صندوق ه س
صندوق هــای ســرمایه گــذاری بــا درآمــد ثابــت پنــج ســهم اســت.

ایســـنا نوشـــت: معـــاون نظـــارت بـــر اماکـــن عمومـــی پلیـــس 
ـــده  ـــکار ش ـــودروی احت ـــتگاه خ ـــف ۷1 دس ـــت از کش ـــت پایتخ امنی

از دو انبـــار در دو نقطـــه از پایتخـــت خبـــر داد.
ـــر  ـــتای تدابی ـــت: در راس ـــاره گف ـــرادی  دراین ب ـــادر م ـــرهنگ ن س
ـــکار و  ـــا احت ـــورد ب ـــورد برخ ـــزرگ در م ـــران ب ـــی ته ـــده انتظام فرمان

ـــران  ـــن ته ـــس اماک ـــوران پلی ـــازار خـــودرو، روزگذشـــته مام مخـــان ب
بـــزرگ از احتـــکار خـــودرو در دو انبـــار باخبـــر شـــده و بافاصلـــه 

ـــد. ـــرار دادن ـــود ق ـــتور کار خ ـــوع را در دس ـــه موض ـــیدگی ب رس
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا نیــز بــا توجــه بــه فوریــت موضــوع 
ــت  ــات نخس ــده و در عملی ــام ش ــی انج ــی قضای ــه هماهنگ بافاصل

مامــوران بــا حضــور در یــک پارکینــگ در محــدوده یافــت آبــاد، ۶1 
دســتگاه خــودرو ســواری تولیــد داخــل را کــه همگــی فاقــد پــاک 

بودنــد، کشــف و ضبــط کردنــد.
ـــت  ـــس امنی ـــی پلی ـــن عموم ـــر اماک ـــارت ب ـــاون نظ ـــه مع ـــه گفت ب
ـــا  ـــترین خودروه ـــده بیش ـــف ش ـــای کش ـــان خودروه ـــت در می پایتخ
ـــز  ـــدام نی ـــچ ک ـــود و هی ـــا ب ـــا و دن ـــژو20۶، ران ـــا، پ ـــه تیب ـــوط ب مرب

ـــتند. ـــاک نداش پ
ـــات  ـــن عملی ـــز گفت: ای ـــات دوم نی ـــه عملی ـــاره ب ـــا اش ـــرادی ب م
ـــد و در  ـــام ش ـــی انج ـــار جنوب ـــان به ـــدوده خیاب ـــی در مح در پارکینگ
ـــامل  ـــاک ش ـــد پ ـــی فاق ـــودروی خارج ـــتگاه خ ـــان آن 10 دس جری

ـــد. ـــط ش ـــف و ضب ـــزدا 3 کش ـــا و م ـــک، هایم ـــواری ج س
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن دو عملیـــات دو نفـــر تاکنـــون 
ـــی  ـــام قضای ـــی مق ـــا هماهنگ ـــت:  ب ـــنا گف ـــه ایس ـــده اند، ب ـــتگیر ش دس
ــدند.  ــز توقیـــف شـ ــا نیـ ــده و خودروهـ دو پارکینـــگ پلمـــب شـ
همچنیـــن ارزش ریالـــی خودروهـــا نیـــز بالـــغ بـــر  200 میلیـــارد 

ریـــال بـــرآورد شـــده اســـت.
مـــرادی دربـــاره اینکـــه بـــا توجـــه بـــه ممنوعیـــت خـــروج خـــودروی 
ـــه خـــارج  ـــا از کارخان ـــن خودروه ـــه چطـــور ای ـــاک از کارخان ـــدون پ ب
ـــت و  ـــی اس ـــت بررس ـــوع در دس ـــن موض ـــرد: ای ـــح ک ـــده اند، تصری ش

ـــه دارد. ـــان ادام ـــن موضـــوع همچن ـــه ای رســـیدگی ب

جزییات عرضه اولیه آریاساسول

کشف 2 پارکینگ دیگر احتکار خودرو در تهران

ـــت  ـــه دول ـــدوارم ک ـــت: امی ـــم گف ـــس ده ـــده مجل نماین
ــاماندهی  ــئله سـ ــه مسـ ــور بـ و شـــخص رئیـــس جمهـ
ـــا  ـــدام قطع ـــن اق ـــرا ای ـــی ورود کند،زی ـــای خال ـــه ه خان
ـــا در  ـــش تقاض ـــکن و کاه ـــازار مس ـــت ب ـــود وضعی ـــه بهب ب

ـــد.  ـــی انجام ـــوزه م ـــن ح ای
مجیـــد کیـــان پـــور عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس 
ـــتور  ـــه دس ـــاره ب ـــا اش ـــت، ب ـــه مل ـــا خان ـــو ب در گفت وگ
ـــی  ـــای خال ـــه ه ـــاماندهی خان ـــرای  س ـــور ب ـــس جمه رئی
ــتوری  ــور طـــی دسـ ــور، گفـــت: رئیـــس جمهـ در کشـ
ـــه  ـــاماندهی خان ـــرح س ـــرای ط ـــع اج ـــع موان ـــتار رف خواس
ـــی  ـــان م ـــئله نش ـــن مس ـــت، ای ـــده اس ـــی ش ـــای خال ه
دهـــد کـــه عـــزم دولـــت بـــرای تعییـــن تکلیـــف ایـــن 

ـــت. ـــزم اس ـــاکن ج مس
ـــورای  ـــس ش ـــا در مجل ـــردم دورود و ازن ـــده م نماین
ــدود دو  ــا، حـ ــاس آمارهـ ــه داد: براسـ ــامی ادامـ اسـ
ــکونی خالـــی  ــد مسـ ــون واحـ ــه میلیـ ــا سـ ــم تـ و نیـ
ــق  ــن طبـ ــود دارد، همچنیـ ــور وجـ ــکنه در کشـ از سـ
ــکونی  ــد مسـ ــزار واحـ ــدود ۵00 هـ ــا حـ ــن آمارهـ ایـ
ــاماندهی  ــه بایـــد سـ در پایتخـــت موجـــود اســـت کـ

شـــوند.
وی بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت هـــای اقتصـــادی 
ـــزود:  ـــور، اف ـــرای کش ـــی ب ـــای خال ـــه ه ـــاماندهی خان س
ـــه  ـــه مواج ـــری بودج ـــا کس ـــی ب ـــرایط کنون ـــت در ش دول
ـــی و اخـــذ  ـــه هـــای خال ـــن رو ســـاماندهی خان اســـت، از ای
ـــری   ـــی از کس ـــد بخش ـــی توان ـــاکن م ـــن مس ـــات از ای مالی

ـــران کنـــد. ـــه دولـــت در ســـال جـــاری را جب بودج
ـــه داد: در  ـــم ادام ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــای  ـــه ه ـــاماندهی خان ـــاختهای س ـــی زیرس ـــرایط کنون ش
خالـــی در کشـــور فراهـــم شـــده، وزارت راه و شهرســـازی در 
ـــی  ـــرای طراح ـــود را ب ـــاش خ ـــام ت ـــر تم ـــال اخی ـــک س ی
ــبختانه  ــام داد و خوشـ ــکان انجـ ــامانه امـــاک و اسـ سـ
ایـــن مهـــم در پایـــان ســـال 98 محقـــق شـــد، پـــس 
ـــه  ـــرای ب ـــرای اج ـــور را ب ـــامانه مذک ـــه، س از آن وزارتخان
ـــازمان  ـــن س ـــا ای ـــرد ت ـــذار ک ـــی واگ ـــور مالیات ـــازمان ام س
اطاعـــات مالیاتـــی مالـــکان را در ســـامانه مذکـــور درج 

ـــد. کن
ـــامانه  ـــریعتر س ـــه س ـــر چ ـــرای ه ـــرورت اج ـــر ض وی ب
ــرد و گفـــت:  ــد کـ ــور تأکیـ ــکان در کشـ امـــاک و اسـ
ـــازمان  ـــه س ـــور ب ـــامانه مذک ـــذاری س ـــاه از واگ ـــن م چندی
ـــی رود  ـــع م ـــن رو توق ـــذرد، از ای ـــی گ ـــی م ـــور مالیات ام
کـــه ســـازمان هـــر چـــه ســـریع تـــر نســـبت بـــه راه 

ـــد. ـــدام کن ـــامانه اق ـــن س ـــدازی ای ان

دولت  به مسئله ساماندهی خانه های خالی 
ورود کند

کیانپـــور افـــزود: امیـــدوارم کـــه دولـــت و شـــخص 
رئیـــس جمهـــور بـــه مســـئله ســـاماندهی خانـــه هـــای 
ــود  ــه بهبـ ــا بـ ــدام قطعـ ــن اقـ ــد، ایـ ــی ورود کنـ خالـ
ــن  ــا در ایـ ــش تقاضـ ــکن و کاهـ ــازار مسـ ــت بـ وضعیـ

حـــوزه مـــی انجامـــد.

کیان پور:

عزم دولت برای ساماندهی خانه های 
خالی از سکنه 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه


