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

چهار مرحله دیگر فروش فوق 
العاده خودرو تا پایان سال داریم

فرامرز توفیقی: 

 برگزاری شورایعالی کار را 
مشمول گذر زمان نکنند!

شعاری ما واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع است
در طرح فروش فوق العاده تا سه ماه خودرو به مشتری تحویل می شود

رئیس جمهور نیز نمی تواند در مورد دستمزد و چانه زنی های آن اظهارنظر کند
بهتر است که افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد هرچه زودتر ملغی شود

جلسه شورایعالی کار فقط قرار است به موضوع مسکن بپردازد
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معاون وزیر اقتصاد: 

مردم پولی که در آینده نزدیک
 به آن نیاز دارند، وارد بورس نکنند

تهران می تواند انتقال دهنده 
ویروس کرونا باشد

رئیس مجلس قدرت تعامل با 
نمایندگان را افزایش دهد 

بانک مرکزی توان الزم برای 
مجلس دهم گاهی منفعل بودمدیریت بازار ارز را دارد 

ــی  ــن پارلمان ــع معاونی ــات در جم ــر ارتباط وزی
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــوزه ش ــاً در ح ــت: انصاف گف
ــن  ــر ای ــت و اگ ــه اس ــی انجام گرفت ــات بزرگ اقدام
ــا،  ــیوع کرون ــت در دوره ش ــام نمی گرف ــعه انج توس
بانکــداری  خریدوفــروش،  الکترونیــک،  ســالمت 
الکترونیــک و... دچــار مشــکل می شــد و کشــور 

می شــد.  زمین گیــر 
ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــا، وزی ــزارش ایرن ــه گ ب
اطالعــات در جمــع معاونــان امــور دولــت و مجلــس 
وزارتخانه هــا، ســازمان ها و دســتگاه های دولتــی 
ــی  ــبکه مل ــته ش ــت هس ــه ظرفی ــرد ک ــد ک تاکی
اطالعــات در ایــن دولــت از ۶۸۰ گیگابیــت بــر ثانیــه 
ــدا  ــش پی ــه افزای ــر ثانی ــت ب ــزار گیگابی ــه ۱۸ ه ب

ــرده اســت. ک
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  گــزارش  بــه   
اطالع رســانی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 
جلســه دوره ای شــورای معاونــان امــور دولــت و 
مجلــس وزارتخانه هــا، ســازمان ها و دســتگاه های 
ــک  ــم و ی ــس ده ــن روز کاری مجل ــت در آخری دول

ــه کار مجلــس یازدهــم، صبــح  روز پیــش از آغــاز ب
امــروز بــه میزبانــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات در عمــارت کاله فرنگــی و بــا حضــور 

محمدجــواد آذری جهرمــی برگــزار شــد.
وزیــر ارتباطــات در ابتــدای ایــن جلســه بــا تقدیر 
ــی در دوره  ــان پارلمان ــای معاون ــکر از تالش ه و تش
ــان  ــرد: معاون ــد ک ــم تأکی ــت دوازده ــاله دول دوس
پارلمانــی وظیفــه مهمــی در برقــراری ارتبــاط میــان 
ــه  ــم ک ــن دوره ه ــد و در ای ــس دارن ــت و مجل دول
مــا شــاهد بودیــم، انصافــاً کارنامــه خوبــی در تعامــل 
ــن  ــه ای ــی ک ــا فعالیت های ــس ب ــت و مجل ــن دول بی

ــم خــورد. مجموعــه داشــتند رق
ــه کار مجلــس  ــه آغــاز ب ــا اشــاره ب او در ادامــه ب
یازدهــم تأکیــد کــرد: معاونــان پارلمانــی در تبییــن 
شــرایط حاکــم بــر وزارتخانه هــا و دســتگاه های 
ــور  ــر کش ــم ب ــرایط حاک ــی ش ــی و به طورکل اجرای
ــن دوره وارد  ــه در ای ــدی ک ــدگان جدی ــرای نماین ب
ــژه ای داشــته  مجلــس شــده اند می تواننــد نقــش وی
ــته در  ــازنده گذش ــوب و س ــالت خ ــا تعام ــند ت باش

ــداوم پیــدا کنــد. ــز ت ــن دوره از مجلــس نی ای
ــان  ــرای اطــالع معاون ــی ب ــس  از آن آذری جهرم پ
پارلمانــی، گزارشــی از عملکــرد وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات در دوره دوســاله گذشــته و 
ــه  ــن وزارتخان ــش روی ای ــای پی ــن برنامه ه همچنی
بــرای توســعه ارتباطــات و گســترش اقتصــاد دیجیتال 
ــه داد. و افزایــش ســهم آن در اقتصــاد کل کشــور ارائ

ــان  ــد کــرد: زم ــر ارتباطــات در خاتمــه تأکی وزی
ــدی  ــن عالقه من ــراوان و ای ــخن ف ــود و س ــدک ب ان
وجــود داشــت تــا در خصــوص اقدامــات انجام گرفتــه 
در حــوزه شــبکه ملــی اطالعــات هــم گزارشــی ارائــه 
شــود چراکــه یکــی از اقدامــات بســیار بــزرگ دولــت 
یازدهــم و دوازدهــم توســعه و تکمیــل شــبکه ملــی 
ــرای  ــوری ب ــاً رئیس جمه ــه انصاف ــود ک ــات ب اطالع
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در ایــن رابطــه وقــت 

گذاشــتند.
ــن  ــر ای ــرای درک بهت ــزود: ب ــی اف آذری جهرم
مســئله بایــد اشــاره کنــم کــه در ایــن دولــت 
ظرفیــت هســته شــبکه ملــی اطالعــات از ۶۸۰ 
ــر  ــت ب ــزار گیکابی ــه ۱۸ ه ــه ب ــر ثانی ــت ب گیگابی
ثانیــه افزایــش پیــدا کــرده اســت. انصافــاً در حــوزه 
شــبکه ملــی اطالعــات اقدامــات بزرگــی انجام گرفتــه 
اســت و اگــر ایــن توســعه انجــام نمی گرفــت در دوره 
ــا، ســالمت الکترونیــک، خریدوفــروش،  شــیوع کرون
بانکــداری الکترونیــک و... دچــار مشــکل می شــد و 

کشــور زمین گیــر می شــد.
در پایــان ســخنان وزیــر ارتباطــات، حســین علــی 
امیــری معــاون امــور دولــت و مجلــس رئیس جمهــوری 
ــر  ــوی وزی ــده از س ــزارش ارائه ش ــر از گ ــن تقدی ضم
ــده  ــای حاصل ش ــرد: موفقیت ه ــد ک ــات تأکی ارتباط
ــه  ــان در وزارت ارتباطــات را ب ــاله حضورت در دوره دوس
شــما و همــکاران تبریــک عــرض می کنــم و یقینــاً ایــن 
موفقیت هــا حاصــل نیــروی جوانــی و تفکــرات خالقــی 

ــه تزریق شــده اســت. ــن مجموع ــه ای اســت کــه ب

وزیر ارتباطات در جمع معاونین پارلمانی مطرح کرد:

اگر توسعه فعلی شبکه ملی اطالعات نبود در 
دوره کرونا زمین گیر می شدیم
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منتخــب مــردم اراک در مجلــس یازدهــم بــا بیان 
اینکــه رئیــس مجلــس آتــی بایــد در داخــل پارلمــان 
ــد ایــن مجموعــه  ــا بتوان محبوبیــت داشــته باشــد ت
ــد،  ــت کن ــف را مدیری ــده دارای ســالیق مختل پیچی
ــردم  ــه م ــد مطالب ــه بای ــوه مقنن ــس ق ــت: رئی گف
ــی کنــد.  ــر اساســی پارلمــان را عملیات ــرای تغیی ب

بــه گــزارش فــارس، علی اکبــر کریمــی منتخــب 
مــردم اراک در مجلــس یازدهــم درباره شــاخص های 
رئیــس مجلــس آتــی، اظهــار داشــت: رئیــس مجلس 
ــت  ــت و محبوبی ــان از مقبولی ــد در داخــل پارلم بای
ــه  ــد ایــن مجموع ــا بتوان ــوردار باشــد ت الزم برخ
ــا ســالیق مختلفــی مواجــه اســت را  پیچیــده کــه ب

مدیریــت کنــد.
بایــد  یازدهــم  مجلــس  رئیــس  گفــت:  وی 
توانمنــدی و آشــنایی الزم بــرای مدیریــت پارلمــان 
ــرای او  ــه ب ــی ک ــف و اختیارات را در چارچــوب وظای

تعییــن کرده انــد داشــته باشــد. 
منتخــب مــردم اراک در مجلــس یازدهــم تصریح 
کــرد: رئیــس مجلــس یازدهــم بایــد بتوانــد ســازمان 
گســترده و طویــل قــوه مقننــه را در ابعــاد مختلــف 

قانونگــذاری و نظارتــی مدیریــت کنــد. 
کریمــی گفــت: رئیــس مجلــس همچنیــن بایــد 
وجاهــت و توانمنــدی الزم را بــرای ایفــای وظایفــش 
ــی و خــارج از مجلــس داشــته باشــد.  در ســطح مل
چــرا کــه او نماینــده مجلــس و رئیــس قــوه مقننــه 
اســت. ضمــن اینکــه او در مجامــع و شــوراهای 
مختلفــی بــه عنــوان نماینــده ای از نماینــدگان 

ــد.  ــدا می کن ــور پی ــس حض مجل
وی خاطرنشــان کــرد: رئیــس مجلــس بایــد تابلــو 
و نمــاد خوبــی بــرای قــوه مقننــه باشــد. همچنیــن 
ــه  ــت را داشــته باشــد ک ــن ظرفی ــد ای ــد بتوان او بای
براینــد کلــی نظــرات نماینــدگان مجلــس را دنبــال 

کنــد.
یازدهــم  مجلــس  در  اراک  مــردم  منتخــب 

تنهایــی  بــه  نبایــد  مجلــس  رئیــس  گفــت: 
مجموعــه  عنــوان  بــه  را  نظراتــش  شــخصا  و 
ــان  ــوراها بی ــع و ش ــس در مجام ــدگان مجل نماین
ــداری  ــت و امانت ــر و درای ــد تدبی ــه بای ــد بلک کن
ــد  ــته باشــد و از براین ــس داش ــوع مجل را در مجم
ــان  ــات پارلم ــا مصوب ــس و ی ــرات مجل ــی نظ کل

ــد. ــاع کن دف
ــار  ــه انتظ ــوه مقنن ــس ق ــزود: از رئی ــی اف کریم
ــکالتی  ــا و مش ــه اولویت ه ــه ب ــه باتوج ــی رود ک م
ــا وجــود رایــی کــه  کــه در کشــور وجــود دارد و ب
ــه  ــم ب ــس یازده ــر مجل ــات اخی ــردم در انتخاب م
ــون  ــم اکن ــا ه ــد و آنه ــا دادن ــدادی از نامزده تع
منتخــب مــردم در دوره یازدهــم مجلــس هســتند، 
بتوانــد بــه مطالبــه تغییــر اساســی در قــوه مقننــه 
ــا رای  ــردم ب ــه م ــرا ک ــاند چ ــل بپوش ــه عم جام
خــود عامــل تعــداد زیــادی از تغییــرات در مجلــس 

ــد. بودن
ــم  ــس یازده ــس مجل ــرد: رئی وی خاطرنشــان ک
ــون و  ــق قان ــردن دقی ــی ک ــه عملیات ــد در زمین بای
نظــارت کارهــای اساســی انجــام دهــد و بتوانــد ایــن 

افزایــش نظــارت را تثبیــت کنــد.
منتخــب مــردم اراک در مجلــس یازدهــم کفــت: 
ــارزه  ــه مشــکالت اقتصــادی کشــور، مب رســیدگی ب
بــا فســاد، توســعه شــفافیت، و ارتقــاء  نقــش و 
ــی از  ــور بخش ــور کش ــس در اداره ام ــگاه مجل جای
انتظاراتــی کــه مجمــع نماینــدگان اســتان ها و 

ــد. ــم دارن ــس یازده ــردم از مجل ــدگان م نماین

رئیس قوه مقننه باید مطالبه مردم برای 
تغییر اساسی مجلس را عملیاتی کند 

ــان اینکــه نقطــه  ــا بی ــز در مجلــس یازدهــم ب نماینــده مــردم تبری
ــی  ــد و نهای ــم جدی ــن مه ــم، وضــع برخــی از قوانی ــس ده ــوت مجل ق
ــف  ــاط ضع ــت: از نق ــود، گف ــده ب ــن مســکوت مان شــدن برخــی قوانی
عمــده مجلــس دهــم، انفعــال بیــش از حــد و عــدم تأثیــر گــذاری در 

ــوده اســت.  ــن و مشــابه ب ــد بنزی ــی مانن موضوعات
بــه گــزارش تســنیم، محمدحســین فرهنگــی، بــا اشــاره بــه عملکــرد 
ــام  ــار داشــت: تم ــم، اظه ــس یازده ــای مجل ــم و اولویت ه ــس ده مجل
مجالــس، دارای نقــاط ضعــف و قــوت بودنــد کــه مجلــس دهــم هــم از 

ایــن نقــاط ضعــف و قــوت داشــته اســت.
ــی از  ــع برخ ــم، وض ــس ده ــوت مجل ــه ق ــه نقط ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  قوانیــن مهــم جدیــد و نهایــی شــدن برخــی قوانیــن مســکوت مان
بــود، گفــت: از نقــاط ضعــف عمــده مجلــس دهــم، انفعــال بیــش از حــد 
ــابه  ــوارد مش ــن و م ــد بنزی ــی مانن ــذاری در موضوعات ــر گ ــدم تأثی و ع
ــی مجلــس هــم بودجــه 99  ــوده اســت، ضمــن اینکــه در ســال پایان ب

بــه درســتی بررســی نشــد.
ــا  ــم ت ــس شش ــهر در مجال ــکو و آذر ش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
ــت  ــت: اولوی ــمرد و گف ــده را برش ــس آین ــای مجل ــم، اولویت ه یازده
ــاد  ــه اعتق ــا ب ــد ام ــن می کنن ــیون ها تعیی ــم را کمیس ــس یازده مجل
اینجانــب، مجلــس یازدهــم بایــد در تمــام بخش هــا فعال تــر باشــد تــا 

ــد. ــت کن تأثیرگــذاری خــود را ثاب
وی ادامــه داد: نظــارت بــر اجــرای قوانیــن در جاهایــی کــه درســت 
ــد  ــی مانن ــی در حوزه های ــات عموم ــری مطالب ــود و پیگی ــرا نمی ش اج
ــات و  ــاد ثب ــی و ایج ــش های حمایت ــعه پوش ــفافیت و توس ــت، ش عدال
ــد در  ــتغال بای ــون اش ــایلی همچ ــل مس ــار ح ــادی در کن ــق اقتص رون

ــرد. ــرار گی ــم ق ــس یازده ــای مجل اولویت ه
ــی  ــال پایان ــم در س ــس یازده ــه مجل ــه اینک ــخ ب ــی در پاس فرهنگ
دولــت چگونــه می توانــد دولــت را بــه تحــرک وادار کنــد؟ گفــت: ســال 
ــه  ــی و ب ــت بســیار مهــم اســت، مخصوصــاً در ابعــاد نظارت ــی دول پایان

حرکــت در آوردن دولــت، در برخــی از زمینه هــای مهــم ماننــد مســکن 
و عمــران بایــد دولــت را بــه تحــرک وادار کــرد.

منتخــب مــردم تبریــز در مجلــس یازدهــم، تصریــح کــرد: در حــوزه 
ــب  ــذاری مناس ــل گ ــداری ری ــوع بانک ــد در موض ــم بای ــادی ه اقتص
ــن  ــادی و تأمی ــاخت های اقتص ــود زیرس ــرای بهب ــرد و ب ــورت گی ص
نیازهــای بنگاه هــای تولیــدی و هــر آنچــه در راســتای جهــش تولیــد 

ــود. ــری ش ــا بکارگی ــام ظرفیت ه ــت، تم اس

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم: 

مجلس دهم گاهی منفعل بود

ـــاره  ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــراب در مجل ـــردم س ـــده م نماین
بـــه اینکـــه در اعتقـــاد هیـــات رئیســـه مجلـــس بـــه در راس امـــور 
ـــس  ـــی مجل ـــس آت ـــت: رئی ـــود، گف ـــدم ب ـــد راســـخ ق ـــس بای ـــودن مجل ب
ـــس بـــه  ـــی مجل ـــت واقع ـــود را بازگش ـــت خ بایـــد مهمتریـــن ماموری
راس امـــور بدانـــد و ایـــن مـــی توانـــد بـــه پررنـــگ شـــدن نقـــش 

ـــد.  ـــک کن ـــس کم ـــی مجل نظارت
ــت  ــت: والیـ ــار داشـ ــف داودی اظهـ ــارس، یوسـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
پذیـــری، داشـــتن ســـوابق انقالبی گـــری، روحیـــه و عـــزم جهـــادی، 
ـــرمایه های  ـــه س ـــدی ب ـــی و باورمن ـــکاری جمع ـــل و هم ـــه تعام روحی
ــت  ــس و هئیـ ــت مجلـ ــرای ریاسـ ــم بـ ــاخصه های مهـ ــی از شـ بومـ

رئیســـه آن اســـت.
ـــه  ـــس ب ـــه  مجل ـــات رئیس ـــاد هی ـــه در اعتق ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــزود: رئیـــس  ـــود، اف ـــدم ب ـــد راســـخ  ق ـــس بای ـــودن مجل ـــور ب در راس ام
ـــی  ـــت واقع ـــود را بازگش ـــت خ ـــن ماموری ـــد مهمتری ـــس بای ـــی مجل آت
ـــدن  ـــگ ش ـــه پررن ـــد ب ـــن می توان ـــد و ای ـــور بدان ـــه رأس ام ـــس ب مجل

ـــد. ـــک کن ـــس کم ـــی مجل ـــش نظارت نق
ـــب  ـــادی را موج ـــزم جه ـــری و ع ـــتگی ناپذی ـــراب خس ـــده س نماین
ـــرد  ـــوان ک رشـــد و شـــکوفایی و گره گشـــایی از مشـــکالت اقتصـــادی عن
ـــی  ـــتکبار، مجلس ـــار  اس ـــاص و فش ـــرایط خ ـــن ش ـــد: در ای ـــادآور ش و ی
ــه  ــت رئیسـ ــد و هیئـ ــاز باشـ ــد کارسـ ــالش می توانـ ــادی و پرتـ جهـ
ــار  ــردم انتظـ ــود و مـ ــوب می شـ ــس محسـ ــه مجلـ ــور محرکـ موتـ
ـــتی  ـــکالت معیش ـــه مش ـــه ب ـــد ک ـــی را دارن ـــح و طرح های ـــب لوای تصوی

ـــد. ـــخ ده ـــا پاس ـــی آنه و رفاه
داودی تصریـــح کـــرد: رئیـــس مجلـــس بایـــد فـــارغ از نظرهـــای 
ــد و  ــری کنـ ــدگان را پیگیـ ــای کل نماینـ ــود مطالبه هـ ــخصی خـ شـ

نبایـــد زاویـــه ای بـــا خواســـت عمومـــی مجلـــس داشـــته باشـــد.
ــه  ــه را بـ ــت رئیسـ ــای هئیـ ــس و اعضـ ــدی رئیـ داودی باورمنـ
را  بومـــی   ارزشـــمند  و ســـرمایه های  داخلـــی  توانمندی هـــای 
موجـــب تســـهیل حضـــور جوانـــان و نخبـــگان در عرصه هـــای 
مختلـــف شـــد و افـــزود: بـــا نـــگاه بـــه منابـــع درونـــی و تحقـــق 
ـــادی  ـــکوفایی اقتص ـــد و ش ـــاهد رش ـــی ش ـــاد مقاومت ـــای اقتص مولفه ه

خواهیـــم بـــود.
نماینـــده ســـراب بـــه عنـــوان مثـــال بـــه طـــرح عظیـــم نفلیـــن 
ـــد  ـــی می توان ـــرح مل ـــن ط ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــراب اش ـــینیت س س
بـــا ایجـــاد اشـــتغال و صرفه جویی هـــای ارزی ناشـــی از کاهـــش 
ـــک  ـــتان کم ـــه و اس ـــاد منطق ـــه اقتص ـــوم ب ـــه آلومینی ـــواد اولی واردات م
ـــی و حمایـــت  ـــه متخصصـــان ایران ـــا اعتمـــاد ب ـــه طـــور حتـــم ب کنـــد و ب
ـــار  ـــی دور از انتظ ـــرح های ـــن ط ـــه در چنی ـــه نتیج ـــول ب ـــا حص از آنه

ـــود. ـــد ب نخواه

بازگشت مجلس به راس امور مهم ترین مطالبه از رئیس آتی مجلس 

زاهدی خبر داد؛
ائتالف نمایندگان جنوب و شمال کشور 

نماینــده کرمــان از برگــزاری جلســه فراکســیون 
نماینــدگان  بــا  تفاهــم  و  ائتــالف  و  جنــوب 
ــر داد.  ــان گام دوم خب ــمالی و جوان ــتان های ش اس
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــان و راور در  ــب کرم ــدی، منتخ ــدی زاه محمدمه
ــیون  ــه فراکس ــزاری جلس ــم از برگ ــس یازده مجل
جنــوب یازدهمیــن پارلمــان خبــر داد و گفــت: ایــن 
فراکســیون از اســتان های جنوبــی و در مجمــوع 
تشــکیل شــده از ۸ اســتان یــزد، کرمــان، اصفهــان، 
سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، بوشــهر، فــارس 

ــت. ــتان اس و خوزس
از  بخشــی  بــا  گذشــته  شــب  داد:  ادامــه  او 
نماینــدگان اســتان های یــاد شــده نشســتی برگــزار 
ــه  ــیون جلس ــم کل فراکس ــر ه ــروز عص ــد و ام ش

ــت. ــد داش خواه

جوانان گام دوم و نمایندگان 
جنوبی به تفاهم رسیده اند

ــتان های  ــر اس ــالوه ب ــرد: ع ــح ک ــدی تصری زاه
جنوبــی، اســتان های شــمالی هــم حاضــر بــه 
ــن  ــه ای ــدند ک ــوب ش ــیون جن ــا فراکس ــالف ب ائت
ائتــالف در حــال شــکل گیری اســت، همچنیــن  
نماینــدگان فراکســیون بــا جوانــان گام دوم بــه 
ائتالفــی  تفاهم هایــی رســیده اند تــا بــا ایجــاد 
بــزرگ و ملــی در اجــرای طرح هــا، برنامه هــا و 
ــند. ــذار باش ــر گ ــور اث ــاز کش ــورد نی ــای م الیحه ه

رئیس کمیسیون عمران مجلس:
تقویت بُعد نظارت بر اجرای قانون 

اولویت مجلس یازدهم است 

ــد  ــم نبای ــس یازده ــت: مجل ــی گف رضایی کوچ
شــود  خالصــه  قانون گــذاری  بــه  وظیفــه اش 
ــون اهتمــام  ــر اجــرای قان ــه نظــارت ب ــد ب بلکــه بای

ورزد.  بیشــتری 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش   بــه 
کمیســیون  رئیــس  رضایی کوچــی،  محمدرضــا 
عمــران مجلــس شــورای اســالمی و منتخــب مجلس 
یازدهــم دربــاره لــزوم توجــه بیشــتر مجلــس یازدهم 
بــه طرح هــا و لوایــح مجلــس دهــم گفــت: اولویــت 
ــه طرح هــا و لوایحــی  مجلــس یازدهــم رســیدگی ب
ــوان  ــا نمی ت ــت، ام ــده اس ــل آم ــه از قب ــت ک اس
ــد طــرح و الیحــه  ــع داشــت کــه مجلــس جدی توق
جدیــدی را بررســی نکنــد، چراکــه بنابــر شــرایط و 
مقتضیــات زمــان بایــد بــرای کشــور قانــون نوشــت.

او  تصریــح کــرد: ایــن موضــوع کــه نبایــد طــرح 
و الیحــه جدیــدی در مجلــس آینــده باشــد، اشــتباه 
ــرح  ــد ط ــرایط جدی ــق ش ــد طب ــه بای ــت، چراک اس
ــس  ــرای مجل ــه ب ــی اســت ک ــن حق ــه داد و  ای ارائ

یازدهــم وجــود دارد.
رضایــی کوچــی گفــت: نبایــد شــرایط بــه 
یــک  طرح هــای  روز  هــر  کــه  باشــد  گونــه ای 
ــتور کار  ــس در دس ــی در مجل ــی و دو فوریت فوریت
باشــد، چراکــه بــه انــدازه کافــی در کشــورمان 
قانــون داریــم و مجلــس بایــد بیشــتر بُعــد نظارتــی 

ــد. ــگ کن ــر رن ــود را پ خ
ــس شــورای  ــران در مجل ــس کمیســیون عم رئی
ــه  ــذاری و ارائ ــد قانون گ ــه داد: در رون اســالمی ادام
ــود و  ــط ش ــراط و تفری ــد اف ــد نبای ــای جدی طرح ه
ــذاری  ــه قانون گ ــط ب ــم فق ــس یازده ــه مجل وظیف
ــون  ــرای قان ــر اج ــارت ب ــرای نظ ــود و ب خالصــه ش

ــد. وقتــی نمان
رضایــی کوچــی گفــت: در مجلــس دهــم تعــداد 
امضــا  را  وزرا  اســتیضاح  نماینــدگان  از  زیــادی 
ــد  ــی آن را پــس می گرفتن ــد و بعــد از مدت می کردن
در حالــی کــه ایــن چنیــن اقداماتــی در شــان 
ــای امضــای  ــد پ مجلــس نیســت و وکالی ملــت بای
ــب  ــی موج ــن کار های ــد. چنی ــاری کنن ــود پافش خ
ــا  ــدگان ب ــی نماین ــائبه الب ــی ش ــا برخ ــود ت می ش
ــس یازدهــم  ــن از مجل ــد، بنابرای وزرا را مطــرح کنن
ــرایطی  ــن ش ــوع چنی ــان وق ــی رود در زم ــار م انتظ

ــد. ــته باش ــار داش ــان اعتب امضایش

شجاعان مطرح کرد؛
مذاکراتی جدید با شورای نگهبان 

برای برگزاری انتخابات الکترونیک 

الکترونیــک،  دولــت  توســعه  مرکــز  رئیــس 
ــام  ــور از انج ــار وزارت کش ــات و آم ــاوری اطالع فن

اخــذ رأی بــه صــورت الکترونیکــی خبــر داد. 
ــر  ــوان، امی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
شــجاعان رئیــس مرکــز توســعه دولــت الکترونیــک، 
فنــاوری اطالعــات و آمــار وزارت کشــور بــا اشــاره به 
ــرای  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــه ریزی ه ــن برنام آخری
برگــزاری انتخابــات تمــام الکترونیــک، اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه در دوره اول انتخابــات مجلــس شــورای 
ــد،  ــزار ش ــل برگ ــال قب ــفند س ــه در اس اســالمی ک
بــرای اولیــن بــار شــاهد هیــچ رأی تکــراری نبودیــم. 
ــن دوره  ــه دوم یازدهمی ــه مرحل ــه اینک ــه ب ــا توج ب
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در ۲۱ شــهریور 
همیــن  می خواهیــم  می شــود،  برگــزار  امســال 
تجربیــات را در زمینــه انتخابــات الکترونیــک ادامــه 
ــت  ــا کیفی ــات ب ــاهد انتخاب ــم ش ــم و امیدواری  دهی

باشــیم. 
الکترونیــک،  دولــت  توســعه  مرکــز  رئیــس 
ــادآور  ــور، ی ــار وزارت کش ــات و آم ــاوری اطالع فن
ــا شــورای  ــه تازگــی طبــق مذاکراتــی کــه ب شــد: ب
ــد  ــا تائی ــا ب ــد ت ــرر ش ــم، مق ــام دادی ــان انج نگهب
صــورت  بــه  هــم  رأی  اخــذ  نگهبــان  شــورای 
ــه  ــرد ب ــی ف ــه عبارت ــود؛ ب ــام ش ــی انج الکترونیک
ــدازد،  ــدوق بیان ــذی در صن ــه رأی کاغ ــای اینک ج
می توانــد از طریــق دســتگاه و سیســتم رأی خــود را 
ثبــت کنــد، امیدواریــم بتوانیــم بــا شــورای نگهبــان 

ــیم. ــق برس ــه تواف ــه ب ــن زمین در ای

قالیباف:
 نماینده ها با انبوهی از مشکالت 

مواجه هستند 
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم گفت: 
نهــاد مجلــس بایــد در ایــن موضــوع وارد میدان شــود 
و از تــک تــک نماینــده هــا در حــوزه هــای انتخابیــه 
خــود حمایــت کنــد تــا همــه قــدرت نهــاد مجلــس، 

پشــتیبان نماینــده در حــوزه انتخابیــه باشــد. 
بــه گــزارش تســنیم ، محمدباقــر قالیبــاف منتخب 
ــم  ــم در نشســت ه ــس یازده ــران در مجل ــردم ته م
ــی در  ــد و انقالب ــوی، کارآم ــس ق ــرای مجل ــی ب افزای
مجموعــه سرچشــمه تهــران، گفــت: وقتــی از تحــول 
حــوزه هــای انتخابیــه حــرف میزنیــم، نماینــده هــا 

تنهــا هســتند و یــک فــرد اســت.
ــا انبوهــی از مشــکالت  وی افــزود: نماینــده هــا ب
ــی  ــطح محل ــده از س ــک نماین ــتند. ی ــه هس مواج
رای میگیــرد امــا در مجلــس و پــس از تاییدیــه 
اعتبارنامــه، دیگــر نماینــده مــردم ایــران خواهــد بــود.

قالیبــاف تاکیــد کــرد: مــا بــا کمــک حــق 
قانونگــذاری،  حــق  و  ســوال  حــق  اســتیضاح، 
ســازوکارهای یــک نماینــده در ســطح ملــی را 
فراهــم کرده ایــم امــا آیــا واقعــا یــک نماینــده بــرای 

ســطح محلــی خــود، چنیــن ظرفیتــی دارد؟
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
توقــع  مــردم  در شهرســتان ها،  داشــت:  اظهــار 
ــده  ــط نماین ــان توس ــورات ش ــه ام ــه هم ــد ک دارن
ــده  ــود، نماین ــل نش ــر ح ــود. اگ ــل ش ــب ح منتخ
ــود،  ــف ش ــده تضعی ــر نماین ــود و اگ ــف می ش تضعی

ــد. ــد ش ــف خواه ــه تضعی ــوه مقنن ق
ــن  ــد در ای ــس بای ــاد مجل ــرد: نه ــد ک وی تاکی
موضــوع وارد میــدان شــود و از تــک تــک نماینــده 
هــا در حــوزه هــای انتخابیــه خــود حمایــت کنــد تــا 
همــه قــدرت نهــاد مجلــس، پشــتیبان نماینــده در 

حــوزه انتخابیــه باشــد.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه بایــد عــالوه بــر نهادهــا و 
ســازمان هــای دولتــی، ظرفیــت نهادهــای غیردولتــی 
و مردمــی و جهــادی را بــه رســمیت بشناســیم، گفت: 
مجمــع اســتانی نماینــدگان بــا همیــن ترکیــب یعنی 
ــی  ــی و خصوص ــی و حاکمیت ــای مردم ــت ه ظرفی
بایــد در ســطح اســتان بتواننــد موضوعــات را حــل و 
فصــل کننــد. اگــر حــل نشــد، بایــد بــه صحــن علنــی 
مجلــس بیایــد و مــا کارگــروه هایــی درســت کنیــم 

تــا در ســطح ملــی بــه موضوعــات توجــه شــود.

هیات رئیسه مجلس باید تعقل گرا
 و به دنبال تغییر نگرش ها نسبت به 

قوه مقننه باشد 
منتخــب مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس، تعقــل گرایــی و تــالش بــرای تغییــر 
ــن  ــه را از مهمتری ــوه مقنن ــه ق ــی ب ــرش عموم نگ
معیارهــای انتخــاب هیــات رییســه مجلــس یازدهــم 

ــرد.  ــوان ک ــالمی عن ــورای اس ش
بــه گــزارش فــارس، روح اهلل متفکــر آزاد بــا 
اشــاره بــه مــالک هــا و معیارهــای نماینــدگان 
مجلــس یازدهــم در انتخــاب اعضــای هیــات رییســه 
اظهــار داشــت: عمــوم نماینــدگان مجلــس بــر تعقــل 

ــد. ــد دارن ــات تاکی ــودن اعضــای هی ــرا ب گ
وی ادامــه داد: همچنیــن هیــات رئیســه و بویــژه 
رئیــس مجلــس یازدهــم بایــد از توانایــی الزم بــرای 
تغییــر نگــرش هــا نســبت بــه قــوه مقننــه برخــوردار 

. شند با
ــا  ــکو ب ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــان  ــه خاطرنش ــی جامع ــت عموم ــه وضعی ــاره ب اش
مشــکالت  بــا  امــروز  مــردم  متاســفانه  کــرد: 
متعــددی بویــژه در حــوزه اقتصــاد و اشــتغال درگیــر 
ت رییســه آن  هســتند و انتظارشــان از مجلــس و هیأ
اقدامــات و تصمیــم گیــری هــای قانونــی در راســتای 
حــل ایــن مشــکالت و عمــل بــه وظایــف ذاتــی در 

ــت. ــان اس ــوق وکالیش ــن حق تامی
ـــی را  ـــوان مدیریت ـــابقه و ت ـــورداری از س وی برخ
ـــگاه  ـــدی جای ـــرای تص ـــای الزم ب ـــالک ه ـــر م از دیگ
ـــرد:  ـــح ک ـــوان و تصری ـــس عن ـــه مجل ـــات رییس هی
تزریـــق افـــکار و چهـــره هـــای جدیـــد و حضـــور 
ـــابقه و  ـــوش س ـــراد خ ـــار اف ـــوان در کن ـــای ج نیروه
ـــم  ـــه ای ه ـــز مطالب ـــگاه نی ـــن جای ـــه در ای ـــا تجرب ب
از ســـوی رهبـــری و هـــم افـــکار عمومـــی اســـت کـــه 
ـــات  ـــاب هی ـــق آن در انتخ ـــاهد تحق ـــم ش امیدواری

ـــیم. ـــه باش رییس
متفکــر آزاد مجلــس یازدهــم را مجلســی مهــره 
دار و بــا دورنمــای مثبــت از لحــاظ عملکــرد دانســت 
و گفــت: بــا توجــه بــه ایــن خصوصیــت و خواســت 
عمومــی نماینــدگان بــرای تغییــر ملمــوس در 
شــرایط جامعــه، رئیــس مجلــس بایــد فــردی قاطــع 
ــوا و نماینــده ای  ــر در پیگیــری امــور بیــن ق و مدی
ــردم در  ــان م ــایر منتخب ــا س ــراه ب ــع و هم متواض

ــی مجلــس باشــد. ــور داخل ام
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: امیدواریـــم رییـــس 
ــق  ــر موافـ ــاال و نظـ ــا رای بـ ــم بـ مجلـــس یازدهـ
اکثریـــت نماینـــدگان انتخـــاب شـــود چـــرا کـــه 
ـــور،  ـــل کش ـــردم داخ ـــرای م ـــاب ب ـــن انتخ ـــام ای پی
همدلـــی و وحـــدت در بیـــن نماینـــدگان ملـــت و 
ــمنان  ــی دشـ ــت و حتـ ــورهای دوسـ ــرای کشـ بـ
ـــد  ـــدر و قدرتمن ـــی مقت ـــاد مجلس ـــز نم ـــی نی خارج

خواهـــد بـــود.

ری،  تهـــران،  مـــردم  منتخـــب  نماینـــده 
ــس  ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ شـ
ـــی  ـــدگان م ـــس و نماین ـــار مجل ـــت: رفت ـــم گف یازده
ـــی  ـــرای تمام ـــی ب ـــیار خوب ـــق بس ـــر مش ـــد س توان

ــد.  ــور باشـ ــئوالن کشـ مسـ
ـــر  ـــی می ـــید مصطف ـــنیم ، »س ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــق  ـــت موف ـــه مل ـــی خان ـــر اهال ـــزود: اگ ـــلیم« اف س
ـــی و  ـــاظ نمایندگ ـــه لح ـــس ب ـــود مجل ـــوند در خ ش
ـــراز  ـــود اب ـــل را از خ ـــفافیت کام ـــخصی ش ـــار ش رفت
ـــی  ـــیار خوب ـــق بس ـــد سرمش ـــی توان ـــن م ـــد ای کنن
ـــد. ـــور باش ـــی کش ـــئوالن اجرای ـــی مس ـــرای تمام ب

 وی اظهـــار داشـــت: زمینـــه اولیـــه شـــفافیت 
ـــر  ـــه ه ـــت ب ـــردی اس ـــر ف ـــی از نظ ـــادی و مال اقتص
ـــراد از  ـــود درآمدهـــای اف ـــب بایـــد معلـــوم ش ترتی
ـــوع  ـــوان موض ـــا بت ـــت ت ـــزان اس ـــه می ـــه چ ـــا و ب کج

ـــت. ـــی را گرف ـــای مالیات ـــرار ه ـــا و ف ـــراف ه انح
ری،  تهـــران،  مـــردم  منتخـــب  نماینـــده 
ــس  ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ شـ
ــه  ــخاص در جامعـ ــی اشـ ــت: برخـ ــم گفـ یازدهـ
درآمدهـــای هنگفتـــی دارنـــد امـــا حاضـــر نمـــی 
ـــی  ـــد چـــون م ـــا را شـــفاف کنن ـــن درآمده شـــوند ای
ـــی  ـــغ معتنابه ـــد مبال ـــد بای ـــفاف کنن ـــر ش ـــد اگ دانن

مالیـــات پرداخـــت کننـــد.
ـــه  ـــه هم ـــی ک ـــن در حال ـــزود: ای ـــه اف وی در ادام
ـــه  ـــع جامع ـــه نف ـــات دادن ب ـــد مالی ـــی دانن ـــراد م اف

ـــت. ـــور اس و کش
میـــر ســـلیم اظهـــار داشـــت: حقـــوق بگیـــران 
ـــان  ـــات آن ـــوق مالی ـــت حق ـــل از دریاف ـــور قب در کش
کســـر مـــی شـــود، وضعیـــت مشـــاغل آزاد ایـــن 

ـــت. ـــور نیس ط

ـــالب  ـــل از انق ـــن مشـــاغل از قب ـــه داد: ای وی ادام
ـــان  ـــه همچن ـــن روی ـــد و ای ـــوده ان ـــر ب دارای دو دفت

ـــت. ـــود باقیس ـــوت خ ـــه ق ب
ری،  تهـــران،  مـــردم  منتخـــب  نماینـــده 
ــس  ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ شـ
ـــوری  ـــد در جمه ـــاط بای ـــن بس ـــت: ای ـــم گف یازده

ــود. ــده شـ ــالمی برچیـ اسـ
ــی  ــرار مالیات ــری از ف ــرای جلوگی ــزود: ب وی اف
بایــد شناســایی دقیقــی از درآمدهــا و بــه یــک معنــا 

ــرد. ــه صــورت گی ــن زمین شــفافیت الزم در ای
ــر  ــه دیگـ ــت: نکتـ ــار داشـ ــلیم اظهـ ــر سـ میـ
ــی  ــر گروهـ ــی از نظـ ــادی و مالـ ــفافیت اقتصـ شـ

ــت. اسـ
 وی تصریـــح کـــرد: احـــزاب، گـــروه هـــا و 
ـــع  ـــم جم ـــی دور ه ـــف سیاس ـــای مختل ـــکل ه تش
و بـــرای رســـیدن بـــه قـــدرت سیاســـی هزینـــه 

ـــن  ـــود ای ـــخص ش ـــد مش ـــن رو بای ـــد از ای ـــی کنن م
هزینـــه هـــااز چـــه محلـــی تأمیـــن مـــی شـــود.

ری،  تهـــران،  مـــردم  منتخـــب  نماینـــده   
ــس  ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ شـ
ـــندی  ـــای ناپس ـــفانه روش ه ـــت: متأس ـــم گف یازده
در جمهـــوری اســـالمی رایـــج شـــده کـــه از ایـــن 
ــداری  ــدگان در مجلـــس خریـ طریـــق آرای نماینـ

مـــی شـــود.
وی افـــزود: شـــوربختانه ایـــن خریـــد رأی هـــم 
در پـــای صنـــدوق رأی و هـــم در مجلـــس اتفـــاق 

ـــد. ـــی افت م
ــد آرای  ــان داشـــت: کار خریـ ــلیم بیـ ــر سـ میـ
ــام  ــس انجـ ــح در مجلـ ــی صریـ ــدگان خیلـ نماینـ
ــود را  ــدگان رأی خـ ــی نماینـ ــرد و برخـ ــی گیـ مـ

حـــراج مـــی کننـــد.
نظـــر  اشـــخاص  برخـــی  داد:  ادامـــه  وی   

ـــا  ـــب ت ـــی جل ـــای مال ـــت ه ـــا جذابی ـــدگان را ب نماین
آرای آنهـــا را بـــه ســـمت خـــود متمایـــل کننـــد.

ری،  تهـــران،  مـــردم  منتخـــب  نماینـــده 
ــس  ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ شـ
ــردم  ــرای مـ ــا بـ ــن رفتارهـ ــت: ایـ ــم گفـ یازدهـ
ــه یـــک  ــت و بـ ــاک اسـ ــی خطرنـ ــاالری خیلـ سـ
ـــد. ـــی کن ـــد م ـــردم ســـاالری را تهدی ـــده م ـــا آین معن

ــای  ــزود: روش هـ ــاد افـ ــو اقتصـ ــه رادیـ وی بـ
ــل و  ــور کامـ ــد بطـ ــدگان بایـ ــب آرای نماینـ جلـ

ــود. ــخص شـ ــفاف مشـ شـ
از  برخـــی  داشـــت:  بیـــان  ســـلیم  میـــر   
آرای  جلـــب  بـــرای  انـــد  بـــوده  دولتمـــردان 
ــؤال،  نماینـــدگان و همچنیـــن پـــس گرفتـــن سـ
طـــرح تحقیـــق و تفحـــص و اســـتیضاح جذابیـــت 
ـــا آرای  ـــد ت ـــی دادن ـــان م ـــود نش ـــی از خ ـــای مال ه
ـــد. ـــی کردن ـــن کار را م ـــد و ای ـــدگان را بخرن نماین

ـــرح  ـــک ط ـــن ی ـــس گرفت ـــرای پ ـــه داد: ب وی ادام
ـــه  ـــط ب ـــان فق ـــارد توم ـــص ۶5 میلی ـــق و تفح تحقی
یـــک رئیـــس کمیســـیون در مجلـــس پرداخـــت 

ـــت. ـــده اس ش
ری،  تهـــران،  مـــردم  منتخـــب  نماینـــده 
ــس  ــس در مجلـ ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ شـ
ــوی  ــد جلـ ــفافیت باشـ ــر شـ ــت: اگـ ــم گفـ یازدهـ

بســـیاری از انحرافـــات گرفتـــه مـــی شـــود.
ــای  ــتان هـ ــده و بسـ ــفانه بـ ــزود: متأسـ وی افـ
آرای  جلـــب  بـــرای  مالـــی  نظـــر  از  زیـــادی 
ـــای  ـــه ج ـــاده ک ـــاق افت ـــس اتف ـــدگان در مجل نماین

ــف دارد. ــس تأسـ بـ
میـــر ســـلیم اظهـــار داشـــت: تاکنـــون تعـــداد 
زیـــادی طـــرح هـــای تحقیـــق و تفحـــص در 
مجلـــس به واســـطه همیـــن بـــده و بســـتان هـــا 

متوقـــف شـــده اســـت.
ـــام  ـــا تم ـــم ب ـــس یازده ـــد: مجل ـــادآور ش  وی ی
ــور گام  ــازی امـ ــفاف سـ ــتای شـ ــدرت در راسـ قـ
ـــن  ـــا ای ـــت ت ـــد داش ـــی برخواه ـــد و اساس ـــای بلن ه
ـــور  ـــند در کش ـــفاف و ناپس ـــر ش ـــای غی ـــه کاره گون

ـــود. ـــام نش انج

میرسلیم: 

برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶5میلیارد 
تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد
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صــادرات ایــران بــه چیــن در چهــار ماهــه نخســت 
ســال جــاری میــالدی بــا رشــد ۳ درصــدی نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ۲ میلیــارد و 9۲۰ 

میلیــون دالر رســید. 
بــه گــزارش تســنیم، گمــرک چیــن اعــالم کــرد 
مبــادالت تجــاری ایــران و چیــن در 4 مــاه نخســت 
ســال جــاری میــالدی بــا افــت 4۰ درصــدی نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده اســت.
ــه  ــه در ژانوی ــن ک ــران و چی ــادالت تجــاری ای مب
تــا آوریــل ۲۰۱9 بالــغ بــر ۸.7۶ میلیــارد دالر اعــالم 
ــه  ــاری ب ــال ج ــل س ــا آوری ــه ت ــود در ژانوی ــده ب ش

ــه اســت. ــش یافت ــارد دالر کاه 5.۲۶ میلی
ــی  ــن دوره اندک ــران در ای ــه ای ــن ب ــادرات چی ص
ــت. ــته اس ــش داش ــران کاه ــش و واردات از ای افزای

تــا  ژانویــه  در  ایــران  بــه  چیــن  صــادرات 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــش ۳ درص ــا افزای ــل۲۰۲۰ ب آوری
ــه ۲.9۲  مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و ب
ــا  ــه ت ــن در ژانوی ــت. چی ــیده اس ــارد دالر رس میلی
آوریــل ســال ۲۰۱9 بالــغ بــر ۲.۸۳ میلیــارد دالر کاال 

ــود. ــرده ب ــادر ک ــران ص ــه ای ب
ــادی  ــت زی ــران اف ــن از ای ــا ارزش واردات چی ام
داشــته اســت. چیــن در ژانویــه تــا آوریــل ۲۰۱9 بالغ 
بــر 5.9۳ میلیــارد دالر کاال از ایــران وارد کــرده بــود 
ــه  ــدی در ژانوی ــش ۶۱ درص ــا کاه ــم ب ــن رق ــه ای ک
ــیده  ــارد دالر رس ــه ۲.۳4 میلی ــال ب ــل امس ــا آوری ت
ــران  ــن از ای ــی چی ــده واردات ــت کاالی عم اســت. نف
اســت. افــت قیمــت نفــت علــت عمــده کاهــش ارزش 
صــادرات ایــران بــه چیــن در ایــن دوره بــوده اســت.

پورابراهیمی:
بانک مرکزی توان الزم برای 

مدیریت بازار ارز را دارد 

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
بانــک مرکــزی تــوان و ظرفیــت الزم را بــرای 
ــازار ارز در کشــور دارد و بایــد محکــم و  مدیریــت ب

براســاس ظرفیت هــای خــود قــدم بــردارد. 
پــور  بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا 
ابراهیمــی داورانــی عضــو کمیســیون اقتصــادی 
ــد افزایشــی قیمــت ارز  ــه رون ــاره ب ــا اش ــس، ب مجل
ــوزه  ــی ح ــزی متول ــک مرک ــت: بان ــور گف در کش
اســاس  و  اســت  کشــور  در  ارزی  سیاســت های 
حرکــت ارز را تعریــف می کنــد بنابرایــن ایــن بانــک 
ــت ارز  ــار قیم ــرای مه ــد، ب ــالم کن ــد اع ــون بای اکن
ــد  ــی خواه ــت هایی را م ــت آن چــه سیاس و تثبی

ــد. ــال کن دنب
ــا  ــم متناســب ب ــس ه ــه مجل ــان اینک ــا بی وی ب
ــک  ــرد بان ــر عملک ــارت ب ــد نظ ــت ها بای آن سیاس
ــزی  ــک مرک ــزود: بان ــد، اف ــال کن ــزی را اعم مرک
تــوان و ظرفیــت الزم را بــرای ایجــاد مدیریــت ارز در 
کشــور دارد و بایــد محکــم و براســاس ظرفیت هــای 

ــردارد. خــود قــدم ب
مــا   9۸ ســال  کــرد:   تصریــح  پورابراهیمــی 
و  اقتصــادی  بحــث  در  را  ســال  ســخت ترین 
ــتیم  ــا توانس ــتیم ام ــور داش ــاری در کش ــراز تج ت
ــان  ــی را می ــس خوب ــه فشــارها باالن ــم هم علی الرغ
ــن  ــم. برای ــع و مصــارف ارزی خــود ایجــاد کنی مناب
ــیر  ــا مس ــده ت ــم ش ــرایطی فراه ــون ش ــاس اکن اس
امســال را هــم کــه قطعــا نســبت بــه پارســال 

ســخت تر نخواهــد بــود، همــوار کنیــم.
ــد  ــا تاکی ــس ب عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل
ــد و  ــدا کن ــش پی ــد افزای ــت ارز نبای ــه قیم براینک
ــه  ــت: البت ــرود، گف ــش ب ــته پی ــد گذش ــد مانن بای
فضــای روانــی جامعــه و حجــم نقدینگــی در حــوزه 
ــذار  ــت ارز تاثیرگ ــش قیم ــر روی افزای ــادی ب اقتص
ــایل  ــن مس ــام ای ــم تم ــا علی الرغ ــت ام ــوده اس ب
شــرایط بــازار ســرمایه و اقتصــاد اکنــون بــه نحــوی 
ــازار ارز  ــای ب ــی را بج ــد نقدینگ ــه می توان ــت ک اس

ــد. ــه ســمت خــود جــذب کن ب

 مدیــر بازرگانــی شــرکت جهــان ســپهر تجــارت 
بــا حضــوردر دفتــر روزنامــه سراســری عجــب شــیر 
از مشــکالت موجــود در تولیــدات داخلــی و متمرکــز 
شــدن مجموعــه خودشــان و فعالیــت اصلــی شــان 

در حــوزه صــادرات ســخن گفــت. 
بــه حضــور  اشــاره  بــا  مهنــدس مهــردادی 
ــش  ــان در بخ ــی ش ــت اصل ــود و فعالی ــترده خ گس
ــا وجــود مشــکالت اخیــر پیــش  صــادرات، گفــت: ب
ــل  ــورهایی مث ــاً در کش ــه خصوص ــده در منطق آم
ــا  ــده م ــادرات عم ــه ص ــان ک ــوریه و لبن ــراق، س ع
ــدازی  ــا راه ان ــه ایــن کشــورها اتفــاق مــی افتــد ب ب
مجموعــه بــزرگ محصــوالت بــروات در مناطــق 
جنگــی ســوریه توانســتیم علیرغــم مشــکالت زیــاد 
ــم. در  ــب کنی ــود کس ــرای خ ــژه ا ی ب ــگاه وی جای
کشــور عــراق هــم بــا وجــود حضــور گروهــک 
تروریســتی داعــش و مشــکالت خــاص منطقــه 
عــراق موفــق شــدیم تبدیــل بــه یکــی از برندهــای 

ــیم. ــور باش ــرح در آن کش مط
مدیــر بازرگانــی شــرکت جهــان ســپهر تجــارت بــا 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــان ب ــالش م ــر اینکــه ت ــد ب تأکی
ــاال  ــتریان ب ــی مش ــبد مصرف ــی را در س ــوع کاالی تن
ببریــم، افــزود: ایــن شــرکت کــه بــرای اولیــن بــار در 
ســال ۸۲ توســط بــرادران مکارییــان راه اندازی شــده 
اســت ، بــه طــور رســمی در ســال ۸5 بــه نــام جهــان 
ــا تولیــد اجــاق گاز  تجــارت ســپهر ثبــت گردیــد و ب
در منطقــه کجــوار کــه قطــب  لــوازم خانگــی اســتان 
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــت، فعالی ــرقی اس ــان ش آذربایج
ــز را   ــوده اســت کــه تبری کــرده اســت و در صــدد  ب
همچنــان در حــوزه صــادرات لــوازم خانگــی در رتبــه 
اول کشــوری نگــه دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن 
ــد اجــاق  ــه تولی ــز گذاشــتن ب ــد از تمرک شــرکت بع
گاز تــا ســال ۸۸ و کســب بازارمــورد نیــاز اقــدام بــه 
تولیــد کولرهــای آبــی در انــواع مختلــف و همینطــور 

ــی و گازی  ــای برق ــن ه ــای گازی و آبگرمک ــر ه کول
مبــادرت ورزیــده اســت. 

ــت  ــد و ثب ــه خری ــاره ب ــا اش ــن ب ــم چنی وی ه
ــال ۸۸،  ــرکت در س ــن ش ــط ای ــروات توس ــد ب برن
خاطــر نشــان کــرد: از ســال ۸۸ بــه بعــد بــا تــالش 
فــراوان و اختصــاص تمرکــز بیشــتر بــه برنــد بــروات 
ــه صــورت جــدی و گســترده در حــوزه صــادرات  ب
فعالیــت مــی کنیــم. متأســفانه مــا در حــال حاضــر 
پتاســیل بســیار باالیــی را بــه خاطــر ضعــف سیســتم 
ــا  ــم ی مدیریتــی اســتان، در عــراق از دســت داده ای
در حــال از دســت دادن هســتیم. بــه عنــوان مثــال 
ــل  ــای مطــرح کشــور مث ــد ه ــرداری از برن ــی ب کپ
الکتروبــروات کــه ایــن هــم بــه خاطــر ضعــف 
سیســتم نظارتــی اســتاندارد اتفــاق مــی افتــد، 
ــی و  ــازار خارج ــه ب ــری ب ــران ناپذی ــات جب صدم

ــه قصــد  داخلــی وارد مــی ســازد و ایــن مشــخصاً ب
صدمــه زدن بــر پیکــره اقتصــادی کشــور و فعــاالن 
حــوزه صــادرات کــه بــا برندهــای مطــرح و صاحــب 
جایــگاه خودشــان گامهــای مثبتــی در جهــت رشــد 
اقتصــادی کشــور برمــی دارنــد، صــورت مــی گیــرد.

ــادآوری  ــا ی ــران، ب ــان ای عضــو انجمــن اقتصاددان
ایجــاد نــوآوری شــرکت در ســال 94 و 95 بــه 
جانــب  از  وارده  صدمــات  از  جلوگیــری  خاطــر 
متخلفــان ایــن عرصــه، بیــان داشــت: ایــن شــرکت 
ــران را  ــتیکی ای ــی پالس ــر آب ــول کول ــن محص اولی
بــرای اولیــن بــار تولیــد کــرد کــه قابلیــت رقابــت بــا 
کولــر گازی و بــا مصــرف انــرژی بــه صــورت پاییــن 
ــه را دارد. در  ــف هزین ــا نص ــال آن ب ــه دنب ــر و ب ت
آینــده نزدیــک هــم در منطقــه آخــوال بــا راه انــدازی 
خــط تولیــد 5 مــدل یخچــال، تنــوع در ســبدکاالی 

ــاز  ــوی نی ــا جوابگ ــرد ت ــم ب ــاال خواهی ــرکت را ب ش
هــای مختلــف مشــتریان بــا فرهنــگ هــای متفــاوت 

شــان باشــیم.
عضـــو انجمـــن علمـــی بـــازار یابـــی ایـــران بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه از دو ســـال پیـــش از طریـــق 
ـــظ  ـــر حف ـــه خاط ـــا ب ـــوالت م ـــی محص ـــران عراق تاج
کیفیـــت و آبشـــن هـــای مختلـــف کاالیـــی  وارد 
ـــی  ـــرد: نمایندگ ـــار ک ـــد، اظه ـــم ش ـــوریه ه ـــازار س ب
ـــرات  ـــوریه شـــرکت رژ ه ـــا در کشـــور س مســـتقیم م
ــات  ــه خدمـ ــن زمینـ ــال در ایـ ــورت فعـ ــه صـ بـ
ـــرکت  ـــم ش ـــراق ه ـــور ع ـــد و درکش ـــی کن ـــی م ده
ــی  ــمی نمایندگـ ــور رسـ ــه طـ ــم بـ ــری هـ دیگـ
مســـتقیم محصـــوالت بـــروات را دارد کـــه 9۰ 
درصـــد محصـــوالت مـــا ازلحـــاظ داشـــتن تنـــوع، 
ـــی  ـــا الزم م ـــد. در اینج ـــی باش ـــروات م ـــد ب ـــا برن ب
ــا  دانـــم کـــه مدیریـــت عامـــل ایـــن شـــرکت بـ
۳5 ســـال ســـن توانســـته اســـت گامـــی بـــزرگ 
ــردارد  ــی بـ ــول ایرانـ ــادرات محصـ ــه صـ در عرصـ
کـــه نشـــانگر ریســـک پذیـــری وداشـــتن توانایـــی 
باالیـــی در شناســـایی بـــازار جهانـــی و داخلـــی را 

مـــی رســـاند.
ــل  ــارغ التحصی ــور و ف ــوم کنک ــه س ــده رتب دارن
دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران درآخــر، بــا اشــاره 
ــون دالری کشــور در  ــه ســهم صــادرات ۲۸5میلی ب
بخــش لــوازم خانگی،یــاد آور شــد: ســهم آذربایجــان 
شــرقی از ایــن مبلــغ ۱5۲ میلیــون دالر مــی باشــد 
ــی  ــه پتانســیل باالی ــانگر آن اســت ک ــن نش ــه ای ک
در اســتان وجــود دارد کــه نیازمنــد حمایــت هــای 

ویــژه مســئوالن امــر در ایــن حیطــه مــی باشــد.      

نوآوری درتولید، نیازمند حفظ کیفیت

رئیس جمهـــور گفـــت: انتظـــار مـــا از ســـوئیس در ایـــن شـــرایط 
حســـاس افزایـــش تحریم هـــای غیرانســـانی آمریـــکا علیـــه ایـــران، 

ـــد. ـــا کن ـــری ایف ـــش موثرت ـــه نق ـــت ک ـــن اس ای
بــه گــزارش مهــر، حجــت االســالم حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
ــا بیــان اینکــه ملــت  ــا رئیــس جمهــور ســوئیس ب در تمــاس تلفنــی ب
ــزی  ــرام آمی ــگاه احت ــران از جای ــردم ای ــگاه م ــواره در ن ــوئیس هم س
برخــوردار بــوده اســت، گفــت: در شــرایط ســخت و حســاس امــروز کــه 
همــه کشــورها بــا شــیوع ویــروس کرونــا مواجــه هســتند، تحریم هــای 
غیــر قانونــی آمریــکا و افزایــش فشــار اقتصــادی شــرایط را بــرای مــردم 

ــرده اســت. ــران ســخت تر ک ای
ـــی،  ـــدازی ســـازوکار مال ـــدام ســـوئیس در راه ان ـــا اســـتقبال از اق وی ب
ـــزود:  ـــرد و اف ـــد ک ـــی تاکی ـــازوکار مال ـــن س ـــر شـــدن ای ـــزوم فعال ت ـــر ل ب
ایجـــاد ایـــن ســـازو کار می توانـــد در ایـــن شـــرایط ســـخت تأثیـــر 
گـــذار باشـــد و انتظـــار داریـــم بـــا فعال تـــر شـــدن ایـــن ســـازوکار 
ـــن  ـــورها از ای ـــی کش ـــران در برخ ـــی ای ـــع مال ـــواردی از مناب ـــی، م مال

ـــود. ـــی ش ـــیر عملیات مس
رئیـــس جمهـــور در بخـــش دیگـــری از ایـــن گفتگـــو بـــا اشـــاره 
ـــی،  ـــن الملل ـــق بی ـــک تواف ـــوان ی ـــه عن ـــام ب ـــظ برج ـــت حف ـــه اهمی ب
ـــور  ـــه کش ـــژه س ـــا بوی ـــه اروپ ـــه اتحادی ـــار داشـــت: ضـــرورت دارد ک اظه
ــاد  ــرای ایجـ ــات الزم را بـ ــام اقدامـ ــال حفـــظ برجـ اروپایـــی در قبـ
ـــم  ـــوئیس ه ـــد و س ـــام دهن ـــی انج ـــدات برجام ـــرای تعه ـــوازن در اج ت

می توانـــد کمـــک کنـــد تـــا پایه هـــای برجـــام اســـتحکام یابـــد.
روحانـــی همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت توســـعه و تعمیـــق 
ـــتی،  ـــی و بهداش ـــادی، علم ـــای اقتص ـــوئیس در زمینه ه ـــا س ـــط ب رواب
بـــه اشـــتراک گذاشـــتن تجربیـــات در زمینـــه مقابلـــه بـــا ویـــروس 
ـــق  ـــعه و تعمی ـــرای توس ـــزود: ب ـــرار داد و اف ـــد ق ـــورد تاکی ـــا را م کرون
ـــل  ـــی کام ـــوئیس آمادگ ـــا س ـــتی ب ـــی و بهداش ـــادی، علم ـــط اقتص رواب
ـــات  ـــح و ثب ـــیر صل ـــور در مس ـــای دو کش ـــم تالش ه ـــم و امیدواری داری

ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــتی ادام ـــان دوس و انس
رئیـــس جمهـــور ســـوئیس نیـــز بـــا تبریـــک عیـــد ســـعید فطـــر 

ـــالمی را  ـــوری اس ـــا جمه ـــط ب ـــعه رواب ـــران، توس ـــردم ای ـــت و م ـــه دول ب
ـــه  ـــور در زمین ـــات دو کش ـــتراک تجربی ـــرار داد و از اش ـــد ق ـــورد تاکی م
مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا اســـتقبال و ضـــرورت همـــکاری وزارت 
ــاره  ــورد اشـ ــه را مـ ــن زمینـ ــور در ایـ ــای بهداشـــت دو کشـ خانه هـ

ـــرار داد. ق
ــان تــالش  ــا بیــان اینکــه ســوئیس همچن »ســیمونتا ســوماروگا« ب
خــود بــرای فعال تــر شــدن ســاز وکار مالــی ســوئیس نســبت بــه ایــران 
ــن  ــدوق بی ــران از صن ــت: وام درخواســتی ای ــد داد، گف را انجــام خواه
المللــی پــول بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد ۱9 می توانــد از طریــق 

ایــن ســازوکار مالــی عملیاتــی شــود.
ـــکا از  ـــروج آمری ـــف از خ ـــراز تأس ـــا اب ـــوئیس ب ـــور س ـــس جمه رئی
ـــرد  ـــد ک ـــی تاکی ـــن الملل ـــق بی ـــن تواف ـــظ ای ـــرورت حف ـــر ض ـــام ب برج
ـــم  ـــام خواهی ـــود را انج ـــالش خ ـــه ت ـــام هم ـــظ برج ـــرای حف ـــت: ب و گف
ـــه  ـــل ب ـــر و عم ـــن ام ـــر ای ـــز ب ـــی را نی ـــای اروپای ـــایر طرف ه داد و س

ـــرد. ـــم ک ـــب خواهی ـــدات ترغی تعه

ــت  ــا ۳۰ اردیبهش ــت: ت ــتغال وزارت کار گف ــعه و اش ــرکل توس مدی
ــا  ــرای دریافــت تســهیالت ناشــی از کرون مــاه، حــدود ۶۰ هــزار نفــر ب

ــر تعــداد آنهــا افــزوده مــی شــود.  ــد و هــر روز ب ــام کردن ثبــت ن
ــه کســب و  ــی ب ــزارش تســنیم ، پرداخــت تســهیالت حمایت ــه گ ب
ــای وزارت کار  ــت ه ــه سیاس ــا از جمل ــده از کرون ــیب دی ــای آس کاره
ــت از نیروهــای کار اســت  در راســتای حفــظ اشــتغال بنگاه هــا و صیان
ــا  ــن اســاس امــکان بهــره منــدی از تســهیالت حمایتــی کرون ــر ای و ب
بــرای ۱۳رســته شــغلی کــه بیشــترین آســیب از شــیوع ویــروس کرونــا 
را متحمــل شــده و دارای لیســت بیمــه در قالــب کارفرمایــی یــا خویــش 

فرمایــی هســتند، فراهــم شــده اســت.
بــر ایــن اســاس کلیــه صاحبــان واحدهــای کســب و کار خصوصــی 
و تعاونــی مشــمول طــرح )کارفرمایــی و خویش فرمایــی( کــه در 
ــازمان  ــزد س ــه ن ــد بیم ــال و دارای ک ــوب فع ــه مص ــته های ۱۳گان رس
ــی  ــود، م ــتغال موج ــظ اش ــرط حف ــه ش ــتند ب ــی هس ــن اجتماع تأمی

ــد. ــت کنن ــور را دریاف ــهیالت مذک ــد تس توانن
ــاره  ــتغال وزارت کار درب ــعه و اش ــر کل توس ــن ازوجی،مدی عالالدی
جزئیــات ایــن وام تــا ۳۰اردیبهشــت مــاه مــی گویــد: واریــز تســهیالت 
ــوم  ــه س ــا از ده ــیب دیده از کرون ــای آس ــب و کاره ــه کس ــا ب کرون
ــز  ــت آن نی ــود و بازپرداخ ــروع می ش ــرداد( ش ــاه )۲۲و۲۳خ ــرداد م خ

ــت از  ــهیالت حمای ــت تس ــرای دریاف ــت.ثبت نام ب ــد اس ــاه بع ــه م س
ــت  ــوم اردیبهش ــه س ــا از هفت ــیب دیده از کرون ــای آس ــب و کاره کس

ــاه شــروع شــد. م
وی ادامــه داد:براســاس ســازوکار تعییــن شــده در ابتــدا وزارت کار 
بــرای ۱۳ رســته  متضــرر پیامــک ارســال می کنــد و ســپس کارفرمایــان 
Kara.mcls. ــه نشــانی ــامانه کارت ب ــات خــود را در س ــد اطالع بای

ــک عامــل ارســال و  ــه بان gov.ir وارد کننــد و بعــد از آن اطالعــات ب
ــز شــروع می شــود.  ــس از بررســی  واری پ

ــا  عالالدیــن ازوجــی اظهــار داشــت: ایــن تســهیالت حمایتــی کرون
ــروس  ــیوع وی ــیب از ش ــترین آس ــه بیش ــغلی ک ــته ش ــرای ۱۳رس ب
کرونــا را متحمــل شــده و دارای لیســت بیمــه در قالــب کارفرمایــی یــا 
خویــش فرمایــی هســتند، درنظــر گرفتــه شــده اســت. البتــه در چنــد 
ــا یــک رســته دیگــر  ــا کرون ــه ب روز گذشــته کارگــروه اقتصــادی مقابل
ــداران و  ــرد و مرغ ــی ک ــن وام را معرف ــت ای ــرای دریاف ــاورزی( ب )کش
کارگاه هــای فعــال در ایــن رشــته بایــد کــد کارگاهــی داشــته باشــند. 

مدیــرکل توســعه و اشــتغال وزارت کار بــا اشــاره به اینکــه  محدودیت 
زمانــی بــرای ثبــت نــام کارفرمایانــی کــه پیامــک دریافــت کردنــد وجــود 
ــدارد اظهــار داشــت: بازپرداخــت ایــن تســهیالت دو ســال اســت کــه  ن
ســه مــاه پــس از واریــز )مهرمــاه( شــروع می شــود. مطابــق آخریــن آمــار 
ــام  ــرای دریافــت تســهیالت ثبت ن کــه )۳۰ اردیبهشــت( ۶۰هــزار نفــر ب

کردنــد و هــر روز بــر تعــداد آنهــا افــزوده می شــود. 
ــه  ــهیالت ب ــت تس ــت پرداخ ــه نخس ــت: در مرحل ــار داش  وی اظه
ــدگان از  ــد بیمه نش ــه بع ــود و در مرحل ــت می ش ــدگان پرداخ بیمه ش
ــد اقتصــادی  ــون واح ــک میلی ــوند. ی ــوردار می ش ــن تســهیالت برخ ای
آســیب دیــده از کرونــا کــه ســه میلیــون شــاغل بیمــه شــده در آنهــا 
مشــغول کار بــوده انــد، توســط وزارت کار شناســایی شــده و مشــمول 
دریافــت تســهیالت می شــوند.این تســهیالت بــه واحدهــا و کارگاه هایــی 
اختصــاص می یابــد کــه نیروهــای کار در آنهــا شــاغل و بیمــه باشــند در 
واقــع مبنــای پرداخــت، شــاغل بــودن نیــروی کار و تعدیــل نشــدن فــرد 

ــا اســت . ــا قبــل از شــیوع کرون ــردازی ت و داشــتن بیمه پ

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس:

سوئیس نقش موثرتری در قبال اقدامات غیرقانونی آمریکا ایفا کند

پرداخت تسهیالت از دهه سوم خرداد 

یک مقام مسئول پاسخ داد؛
ارزش پرتفوی سهام عدالت چقدر است؟ 
آقـا محمـدی گفت: ارزش پرتفوی بورسـی سـهام 
عدالـت بـر اسـاس آخریـن قیمت هـای معامالتـی در 

بـورس حـدود 474 هـزار میلیارد تومان اسـت. 
علـی  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
آقامحمـدی عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
اظهـار کـرد: ارزش پرتفـوی بورسـی سـهام عدالـت 
بـر اسـاس آخریـن قیمت هـای معامالتـی در بـورس 

حـدود 474 هـزار میلیـارد تومـان اسـت.
او افزود: پرتفوی بورسـی سـهام عدالت متشـکل از 
۳۶ شـرکت اسـت که اکثر آن ها از جمله شـرکت های 
ترکیـب  ارزشـمند هسـتند. در  و  بـزرگ و سـودآور 
پرتفـوی بورسـی سـهام عدالت، گـروه فلزات اساسـی 
بـا ۲۸ درصـد، صنایـع پتروشـیمی ۲4 درصد، صنعت 
فرآورده هـای نفتـی ۱5 درصـد، صنعت بانکـداری ۱۲ 
درصـد و صنعـت سـنگ آهـن بـا ۸ درصد بیشـترین 
وزن را بـه خـود اختصـاص می دهنـد کـه جملگـی از 

مهمترین صنایع اسـتراتژیک کشـور هسـتند.
آقامحمـدی گفـت: از طرفی میزان مالکیت سـهام 
عدالت در بسـیاری از این شـرکت ها به گونه ای اسـت 
کـه ترکیـب هیـات مدیره آن ها توسـط سـهام عدالت 
تعییـن می شـود و بنابرایـن بلـوک سـهام عدالت برای 
سـهامداران حقوقـی کـه می خواهند مدیریت شـرکت 
باالتـری  مراتـب  بـه  ارزش  از  بگیرنـد  اختیـار  در  را 
نسـبت بـه قیمت هـای تابلـوی بـازار برخـوردار اسـت 
کـه ایـن مسـئله بایـد در نحـوه فـروش سـهام عدالت 
در نظـر گرفتـه شـود. بـا فروش خـرد سـهام از ارزش 
بلوکـی این سـهام کاسـته می شـود. در ایـن خصوص 
می بایسـت راهـکاری در نظـر گرفـت کـه سـهامداران 

عدالـت بتواننـد از مزایـای آن بهره مند شـوند.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، مزیـت 
مالیاتـی مقرر در مـاده ۱4 قانون حداکثر اسـتفاده از 
تـوان تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایـت از کاالی 
ایرانـی را فرصـت مناسـبی جهـت افزایـش سـرمایه 
شـرکت های مشـمول سـهام عدالـت از محـل مـازاد 
تجدیـد ارزیابـی دارایی هـا دانسـت و افـزود: بـا توجه 
بـه ایـن کـه ارزش روز دارایی هـای ایـن شـرکت ها 
تفـاوت قابـل توجهـی بـا ارزش دفتـری آن هـا دارد، 
ایـن مسـئله می توانـد توسـط شـرکت های مشـمول، 

مـورد بررسـی و در دسـتور کار قـرار گیـرد.

شدید نظارت بر اصناف پرخطر 
آذربایجان شرقی

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
ــر  ــاف پرخط ــایی اصن ــه بازگش ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
در آذربایجان شــرقی گفــت: نظــارت بــر فعالیــت 
ــا همزمــان  واحدهــای صنفــی پرخطــر شــیوع کرون
بــا بازگشــایی ایــن واحدهــا تشــدید می شــود. 
ــتی  ــعلی درس ــر عباس ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاه  ــه م ــس از س ــرد: پ ــالم ک ــی اع ــت و گوی در گف
ــت  ــا رعای ــروز ب ــر، از ام ــای پرخط ــی واحده تعطیل
پروتــکل هــای بهداشــتی مــی تواننــد فعالیــت خــود 

ــد. ــاز کنن را آغ
پاســاژها،  ای،  زنجیــره  هــای  فروشــگاه  وی 
ــه و  ــای مردان ــگاه ه ــاری، آرایش ــای تج ــع ه مجتم
ــتخرهای  ــا، اس ــه ه ــان، گرماب ــه فروش ــه، اغذی زنان
ــای  ــگاه ه ــی، آموزش ــازی و تفریح ــز ب ــنا، مراک ش
رانندگــی، باشــگاه هــای ورزشــی و بدنســازی، قهــوه 
خانــه هــا و تاالرهــای پذیرایــی را جــزو ایــن اصنــاف 
برشــمرد و گفــت: کلیــه صاحبــان و کارکنــان 
ــتورالعمل  ــت دس ــن رعای ــد ضم ــاغل بای ــن مش ای
هــای بهداشــتی، اســتفاده از ماســک بــرای خــود و 
کارکنــان و مراجعــان، فاصلــه چینــش صندلــی هــا 
و محــل اســتقرار مراجعــان را مــد نظــر قــرار دهنــد.

ــا توســط  ــن واحده ــه ای ــان اینک ــا بی درســتی ب
ــتی  ــران بهداش ــز ناظ ــف و نی ــر صن ــان ه کارشناس
بــه طــور شــبانه روزی رصــد شــده و مــورد پیگیــری 
ــم  ــی خواهی ــردم م ــزود: از م ــد، اف ــی گیرن ــرار م ق
هرگونــه شــکایت را بــا ســامانه ۱9۰ در میــان 
ــبانه روز  ــورت ش ــه ص ــا ب ــکاران م ــد و هم بگذارن

ــتند. ــکایات هس ــت ش ــاده دریاف ام

اقتصاد

پیش  ثبت نام خودرو تا چهارشنبه
 ۱۴ خرداد تمدید شد

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا صــدور 
اطالعیــه ای اعــالم کــرد: مهلــت انجــام پیــش  
ــده از  ــی ش ــروش طراح ــامانه های ف ــام در س ثبت ن
ســوی خودروســازان بــرای خریــد خــودرو در طــرح 
ویــژه فــروش ایــام عیــد ســعید فطــر تــا چهارشــنبه 
هفتــه آینــده )۱4 خردادمــاه 99( ادامــه دارد و 

ــت.  ــام نیس ــش  ثبت ن ــر پی ــروز روز آخ ام
ــه  ــه در اطالعی ــن وزارتخان ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــالع آن  ــه اط ــرد: ب ــد ک ــود تاکی ــج خ ــماره پن ش
دســته از هموطنــان عزیــز متقاضــی حضــور در طرح 
ویــژه فــروش خــودرو ویــژه ایــام عیــد ســعید فطــر 
ــامانه های  ــام در س ــش ثبت ن ــت پی ــاند، مهل می رس
ــا  ــازان ت ــوی خودروس ــده از س ــی ش ــروش طراح ف
ــاه 99-  ــده- ۱4 خردادم ــه آین ــنبه هفت روز چهارش
هــر  در  می تواننــد  متقاضیــان  و  شــده  تعییــن 
ــای  ــه درگاه ه ــه ب ــا مراجع ــبانه روز ب ــاعت از ش س
ــازان،  ــوی خودروس ــده از س ــی ش ــی معرف اینترنت
ــر  ــورد نظ ــای م ــام خودروه ــش  ثبت ن ــات پی عملی

ــد. ــام دهن ــود را انج خ
ــه  ــده ک ــالم ش ــر اع ــار دیگ ــه، ب ــن اطالعی در ای
ــد خودروهــا،  ــرای خری ــام ب تقــدم و تاخــر در ثبت ن
ــد  ــی و فرآین ــد قرعه کش ــری در رون ــه تاثی هیچگون
طراحــی شــده فــروش نــدارد و همــه متقاضیــان تــا 
چهارشــنبه ۱4 خردادمــاه می  تواننــد درخواســت 
خریــد خــودروی مــورد نظــر خــود را در ســامانه بــه 

ثبــت برســانند.
وزارت صنعــت بــار دیگــر تاکیــد کــرده اســت: در 
ایــن مرحلــه از ثبت نــام خودروهــا، متقاضیــان نیــاز 
ــه ســامانه یکپارچــه احــراز  ــه مراجعــه مســتقیم ب ب
ــته و  ــا( نداش ــی )امت ــارت الکترونیک ــتریان تج مش
ــه ســامانه های فــروش طراحــی شــده  ــد ب فقــط بای

از ســوی خودروســازان مراجعــه کننــد.
ــودرو در  ــتگاه خ ــزار دس ــروش ۲5 ه ــد ف فرآین
ــر، از  ــعید فط ــد س ــام عی ــروش ای ــژه ف ــرح وی ط
ــده  ــاز ش ــرداد 99( آغ ــم خ ــنبه )هفت ــردا چهارش ف
ــخ  ــا تاری ــد ت ــت دارن ــان مهل ــان همچن و متقاضی
ــام  ــات پیش ثبت ن ــرداد 99 عملی ــنبه ۱4 خ چهارش
ــام  ــی انج ــازه زمان ــن ب ــی را در ای ــام نهای و ثبت ن

ــد. دهن

دلنوشته

ای 
کاش ،
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و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت بـا اشـاره بـه جزئیـات طـرح فـروش فـوق 
العـاده خـودرو گفت: چهـار مرحله دیگـر فروش فوق 

العـاده تـا پایـان سـال خواهیـم داشـت. 
بـه گـزارش تسـنیم، مهـدی صادقـی نیارکـی بـا 
بیـان ایـن کـه  طبـق طـرح سـاماندهی نحـوه فروش 
خـودرو از ایـن بـه بعـد سـه روش فـروش خـودرو در 
کشـور خواهیم داشـت افزود: سـه روش فروش خودرو 
شـامل »فروش فوق العـاده«، »پیش فـروش خودرو و 
تحویـل تـا یک سـال« و »مشـارکت در تولید« اسـت.

وی اظهارداشـت: چهـار مرحله دیگـر فروش فوق 
العـاده تا پایان سـال خواهیم داشـت.

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت گفـت: شـعاری کـه بـرای طـرح سـاماندهی 
نحـوه فـروش خـودرو پیـش بینـی شـده بـه عنـوان 

واقعـی کـردن تقاضـا و عدالـت در توزیـع اسـت.
وی در ادامـه افـزود: بـرای واقعـی کـردن تقاضـا 

یکسـری محدودیـت هـا وضـع شـده اسـت.
خریـد  عـدم  کـرد:  تصریـح  نیارکـی  صادقـی 
از  یـک  هیـچ  از  گذشـته  مـاه   ۳۶ در  خـودرو 
داشـتن  و  فعـال  پـالک  نداشـتن  خودروسـازان، 
گواهـی نامـه معتبـر از جمله این محدودیت هاسـت.

در  کـه  جدیـدی  محدودیـت  داد:  توضیـح  وی 
حـال حاضـر وضع شـده بـه خصوص در فـروش فوق 
العـاده اینکـه کسـی کـه مـی خواهـد وارد فرآینـد 
ثبـت نـام شـود نبایـد پـالک فعـال داشـته باشـد.

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 

تجـارت گفـت: ایـن محدودیـت هـا باعـث می شـود 
مصـرف کننـدگان واقعـی وارد فرآینـد فـروش فـوق 

العـاده شـوند.
وی افـزود: طبـق ضوابـط کمیته خـودرو در طرح 
فـروش فـوق العـاده تا سـه مـاه خـودرو به مشـتری 

تحویـل می شـود.
نـام  ثبـت  زمـان  اظهارداشـت:  نیارکـی  صادقـی 
5۰ درصـد قیمـت خـودرو از فـرد متقاضـی دریافت 

شـد. خواهد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـایت ثبـت نـام فـروش 
فـوق العـاده تـا یک هفتـه باز اسـت، گفت: هرکسـی 
خـودرو نیـاز دارد و طـی ۳۶ ماهـه گذشـته خریـد 
نکـرده و در حـال حاضـر پالک فعال نـدارد می تواند 

در ایـن طـرح ثبـت نـام کند.
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 

تجـارت گفـت: تحویل خـودرو در این طرح سـه ماهه 
اسـت و در این مدت سـود مشـارکت و انصراف ندارد.

وی افـزود: بعـد از زمـان ثبـت نـام فرصتـی مهیا 
تعـداد  از  بیشـتر  متقاضـی  تعـداد  چنانچـه  شـده 
خودروهـای مـورد عرضـه باشـد بیـن متقاضیـان بـا 
حضـور مراجـع نظارتـی قرعـه کشـی انجـام شـود.

کـه  کسـانی  کـرد:  تصریـح  نیارکـی  صادقـی 
منتخـب می شـوند بقیه وجـه را تکمیـل و خودروی 
گیرنـد. مـی  تحویـل  مـاه  سـه  مـدت  در  را  خـود 

وی ادامـه داد: افـرادی کـه در ایـن مرحلـه حائـز 
شـرایط نشـدند در مدت هفت روزکاری پـول آنان از 

طریـق شـبای بانکی عـودت داده می شـود.
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت گفـت: شـبا بایـد متعلـق بـه فـرد ثبـت نام 

کننـده باشـد.

وی افـزود: نیمـه دوم همین ماه پیش فـروش خودرو 
را خواهیـم داشـت که عدد آن قابل توجه اسـت.

صادقـی نیارکـی بیـان داشـت: قیمت خـودرو در 
طـرح اول تثبیتـی اسـت یعنـی قیمـت هایـی کـه 

شـورای رقابـت اعـالم کـرده اسـت.
وی گفـت: توضیـح اینکـه در مرحلـه پیش فروش 
کـه مـی شـود مرحلـه ثانویـه و تحویـل خـودرو تـا 
یکسـال قیمـت بـر اسـاس قیمـت روز تحویل اسـت.

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت افـزود: بطورکلـی در ایـن مرحلـه هـم 5۰ 
درصـد قیمـت خـودرو اخذ می شـود در ضمن سـود 

مشـارکت بـرای یکسـال نـدارد.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه خودرو باید بـه یک کاالی 
مصرفـی بـا دوام در جامعه درآید، اظهارداشـت: هیچ 

داللـی نبایـد در این فضا وارد شـود.
صادقـی نیارکـی ادامـه داد: نکتـه مهـم در طـرح 
فـروش فـوق العـاده اینکه سـند یکسـال در رهن می 
مانـد بـه عبارتی کسـی که خـودرو دریافـت می کند 

تا یکسـال حـق فروش نـدارد.
وی گفـت: پلیـس همیشـه اعـالم مـی کـرد کـه 
فـروش خـودرو بصـورت وکالتـی ممکـن اسـت برای 
کـه  کسـی  و  فروشـد  مـی  را  خـودرو  کـه  کسـی 

خریـداری مـی کنـد مشـکالتی ایجـاد کنـد.
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت افـزود: ایـن وزارتخانـه در طـرح مزبـور بـه 
دنبـال ایـن اسـت کـه جـدا در رهـن بـودن سـند 

نیفتـد. اتفـاق  خـودرو فـروش وکالتـی هـم 

معاون وزیر صنعت: 

چهار مرحله دیگر فروش فوق العاده خودرو تا پایان سال داریم
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اجرای طرح دورکاری در شهرداری 

تبریز بعد از بحران کرونا تداوم می یابد 

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهردار تبریــز از تــداوم اجــرای طــرح دورکاری در 

شــهرداری تبریــز بعــد از بحــران کرونــا خبــر داد. 
بــه گــزارش شــهریار، مرتضــی موحــد نیــا 
ــه  ــا ب ــران کرون ــل بح ــت تبدی ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ب
فرصــت، در راســتای هوشــمند ســازی نظــام اداری 
و خدمــات رســانی شــهرداری تبریــز گفــت: بــا 
برنامــه ریــزی دقیــق و کارشناســی شــده مــی تــوان 
ــز  ــاکرونا نی ــا در دوران پس ــرد ت ــاده ک ــتری آم بس
ــان  ــازمان و کارکن ــع س ــه نف ــای دورکاری ب از مزای

ــرد. ــتفاده ک اس
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــرد: ای ــه ک او اضاف
ضمــن فرهنــگ ســازی اداری کارکنانــی کــه قابلیــت 
ــیوه دورکاری  ــه ش ــده ب ــول ش ــف مح ــام وظای انج
ــت. ــتا گام برداش ــن راس ــف و در ای ــد را تعری دارن

محمدعلــی موالخــواه، مدیــر کل منابــع انســانی 
شــهرداری تبریــز هــم در ایــن مــورد گفــت: ســاعات 
ــوی و صــدور  ــا اطــالع ثان ــز ت کاری شــهرداری تبری
بخشــنامه جدیــد اســتانداری و ســتاد اســتانی 
مقابلــه بــا کرونــا روال کرونایــی خــود را ادامــه 

ــد داد. خواه
ــز ســاعات کاری خــود  او افــزود: شــهرداری تبری
ــا  ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس ــات س ــا تصمیم را ب
تنظیــم مــی کنــد و تــا اطــالع ثانــوی صــدور 
بخشــنامه جدیــد همچنــان ســاعات کاری 7:۳۰ 

ــد. ــی باش ــی ۱۳:۳۰ م ال

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 
آذربایجان شرقی:

علت آتش سوزی در نیروگاه تبریز 
مشخص شد

بــرق  تولیــد  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
دلیــل  کوتــاه  اتصــال  گفــت:  آذربایجان شــرقی 

شــد. اعــالم  تبریــز  نیــروگاه  در  آتش ســوزی 
بــه گــزارش مهــر، ناصــر معینــی در مــورد 
آتش ســوزی در نیــروگاه تبریــز گفــت: دلیــل آتــش 
ــاه در یکــی از کلیدهــای کلیــد  ســوزی اتصــال کوت

ــوده اســت. ــروگاه ب ــن نی ــه ای خان
ــه  ــور ب ــا حض ــوزی ب ــش س ــن آت ــزود: ای وی اف
موقــع پرســنل آتــش نشــانی نیــروگاه، پتروشــیمی، 
پاالیشــگاه و شــهرهای تبریــز و خســرو شــهر، 

ــد. ــار ش ــق مه حری
معینــی ابــراز داشــت: خوشــبختانه ایــن ســانحه 
ــر از  ــی و مصــدوم نداشــت و تنهــا ۲ نف تلفــات جان
ــش  ــر دود ناشــی از آت ــش نشــانی براث همــکاران آت
ــه در  ــدند ک ــی ش ــکالت تنفس ــار مش ــوزی دچ س

ــد. ــود یافتن ــان و بهب محــل ســانحه درم
بــرق  تولیــد  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقی ضمــن قدردانــی از حضــور 
بــه موقــع و تالش هــای پرســنل آتــش نشــانی 
ــا  ــم ت ــعی داری ــرد: س ــد ک ــز، تاکی ــتان تبری شهرس
ــروگاه را  ــده نی ــای آســیب دی ــردا یکــی از واحده ف
بــه مــدار تولیــد بازگردانیــم و واحــد دوم نیــز تــا ۲4 
ســاعت دیگــر و بعــد از تعویــض کلیــد آتــش گرفتــه 

ــت. ــد گش ــور بازخواه ــرق کش ــد ب ــدار تولی ــه م ب

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران مطرح کرد؛
باال بودن هزینه ساخت علت بی توجهی به 

شناسنامه فنی ساختمان 

نـــژاد بهـــرام دربـــاره چرایـــی رعایـــت نشـــدن شناســـنامه فنـــی 
ــی داد.  ــاز توضیحاتـ ــاخت و سـ ــان سـ ــک در زمـ ملـ

ــرام  ــژاد بهـ ــرا نـ ــوان، زهـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــریح آخری ـــران در تش ـــهر ته ـــورای ش ـــازی ش ـــه شهرس ـــس کمیت رئی
وضعیـــت رعایـــت ضوابـــط شناســـنامه فنـــی ملـــک گفـــت: از ســـال 
ـــنامه  ـــاره شناس ـــدی درب ـــات ج ـــا تصمیم ـــود ت ـــن ب ـــر ای ـــرار ب ـــته ق گذش
ـــازمان  ـــا س ـــی ب ـــق های ـــبختانه تواف ـــه خوش ـــود ک ـــه ش ـــک گرفت ـــی مل فن

ـــت. ـــورت گرف ـــه ص ـــن زمین ـــی در ای ـــام مهندس نظ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــهر ته ـــورای ش ـــازی ش ـــه شهرس ـــس کمیت رئی
ایـــن نکتـــه کـــه در بـــازه ای از زمـــان از شناســـنامه فنـــی ملـــک 
ـــام  ـــازمان نظ ـــا س ـــا ب ـــق ه ـــرد: تواف ـــح ک ـــد، تصری ـــی ش ـــز رونمای نی
ـــم  ـــاره کن ـــه اش ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــا بای ـــت ام ـــده اس ـــام ش ـــی انج مهندس
ـــده  ـــه نش ـــع تهی ـــکل جام ـــه ش ـــک ب ـــی مل ـــنامه فن ـــوز شناس ـــه هن ک

ـــت. اس
ـــوارد مـــورد اهمیـــت در شناســـنامه  ـــژاد بهـــرام ادامـــه داد: یکـــی از م ن
ملـــک موضـــوع نظـــارت 4 ناظـــر بـــر رونـــد ســـاخت و ســـاز ملـــک 
ـــات،  ـــه تاسیس ـــر در زمین ـــان ناظ ـــال مهندس ـــوان مث ـــه عن ـــه ب ـــت ک اس
ـــارت  ـــور و نظ ـــاختمان حض ـــاخت س ـــد س ـــد در فرآین ـــی بای ـــازه و فن س

ـــند. ـــته باش داش
او در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه چـــرا تـــا بـــه امـــروز موضـــوع 
ـــواردی  ـــی از م ـــت: یک ـــده اســـت گف ـــول مان ـــک مغف ـــی مل ـــنامه فن شناس
ـــک  ـــی مل ـــنامه فن ـــمت شناس ـــه س ـــکان ب ـــت مال ـــده اس ـــب ش ـــه موج ک
ـــول 4  ـــت اص ـــرای رعای ـــرا ب ـــت زی ـــاخت اس ـــه س ـــش هزین ـــد افزای نرون
ـــه  ـــک هزین ـــوی مال ـــد از س ـــتری بای ـــول بیش ـــم پ ـــور حت ـــه ط ـــره ب ناظ

ـــود. ش
رئیـــس کمیتـــه شهرســـازی شـــورای شـــهر تهـــران افـــزود: بـــه 
ـــرای  ـــاختمان را ب ـــت س ـــاوت قیم ـــم تف ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــن هس ـــال ای دنب
امالکـــی کـــه دارای شناســـنامه فنـــی ملـــک هســـتند ایجـــاد کنیـــم 
ـــان  ـــا در زم ـــه ه ـــش هزین ـــرای افزای ـــکان ب ـــی مال ـــی از نگران ـــا بخش ت

ســـاخت کاهـــش پیـــدا کنـــد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی منصوب شد

ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــم وزی ــا حک ب
ــت اداره کل  ــوان سرپرس ــه عن ــی« ب ــین فتح »حس
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

ــد.  ــوب ش منص
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر حسـین فتحـی متولـد 
سـال 5۱ بـوده و بیـش از ۲۰ سـال در حوزه هـای 
مختلـف از جملـه ریاسـت خدمات اشـتغال، ریاسـت 
اداره حراسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان و اخیـرا نیـز نزدیک 9 سـال به عنـوان معاون 

روابـط کار ایـن اداره کل فعالیـت داشـته اسـت.
  »میــر احــد حســینی« نیــز پــس از شــش 
ــه علــت  ســال و 5 مــاه خدمــت در ایــن اداره کل ب
ــد. ــی می کن ــمت خداحافظ ــن س ــتگی از ای بازنشس

با احداث لوپ جنوبی اتوبان پاسداران به ولی امر صورت 
می گیرد:

روان سازی ترافیک در مسیرهای گردشگری 
کلید خورد 

اتصـــال ضلـــع جنوبـــی اتوبـــان پاســـداران بـــه شـــهرک ولی امـــر 
ــود در  ــک موجـ ــطح، ترافیـ ــع غیرهمسـ ــروژه تقاطـ ــرای پـ ــا اجـ بـ
ـــش  ـــی کاه ـــل توجه ـــد قاب ـــا ح ـــه را ت ـــگری منطق ـــیرهای گردش مس

می دهـــد. 
ــه از  ــک نقطـ ــت در یـ ــام جمعیـ ــم و ازدحـ ــز: تراکـ ــهریار تبریـ شـ
شـــهر یعنـــی افزایـــش بـــار ترافیکـــی آن محـــل و معضالتـــی کـــه در 
پـــی ایـــن ترافیـــک پیـــش می آیـــد. معضـــالت ترافیکـــی کالنشـــهرها 
ـــت  ـــب جه ـــکاری مناس ـــد راه ـــگری، نیازمن ـــق گردش ـــوص در مناط بخص

روان ســـازی و تســـهیل عبـــور و مـــرور اســـت.
ـــه  ـــن جمل ـــگری م ـــه گردش ـــن منطق ـــز در چندی ـــز نی ـــهر تبری کالنش
ــدید  ــک شـ ــاهد ترافیـ ــواره شـ ــگاه عون بن علی،همـ ــی و تفرجـ ائل گلـ
و بـــه تبـــع آن، مشـــکالتی نظیـــر اتـــالف وقـــت، افزایـــش مصـــرف 

ـــت. ـــوده اس ـــوا ب ـــی ه ـــوخت، آلودگ س
ــاالی  ــم بـ ــل حجـ ــه دلیـ ــی، بـ ــتانی عون بن علـ ــگاه کوهسـ تفرجـ
ـــنگینی  ـــبتا س ـــک نس ـــل، ترافی ـــای تعطی ـــا در روزه ـــن، مخصوص مراجعی
را در منطقـــه ایجـــاد می کنـــد کـــه مدیریـــت شـــهری تبریـــز بـــرای 
پیشـــگیری از ایـــن امـــر، طرح هـــای ترافیکـــی بـــرای کاهـــش و 
روان ســـازی حرکـــت خودروهـــا اندیشـــیده اســـت کـــه پـــل روگـــذر 
ــن  ــی از ایـ ــر یکـ ــهرک ولی امـ ــه شـ ــداران بـ ــراه پاسـ ــال بزرگـ اتصـ
طرح هـــا اســـت کـــه کلنـــگ عملیـــات اجرائـــی آن چنـــد روز پیـــش 

بـــه زمیـــن زده شـــد.
ـــز  ـــهر تبری ـــورای ش ـــک ش ـــران و ترافی ـــیون عم ـــس کمس ـــب رئی نائ
ــی  ــوان یکـ ــه عنـ ــی بـ ــه عون بن علـ ــد: مجموعـ ــاره می گویـ در این بـ
ــور  ــاهد حضـ ــواره شـ ــز همـ ــگری تبریـ ــاط گردشـ ــن نقـ از مهمتریـ
ـــه  ـــح ب ـــرای تفری ـــاط ب ـــام نق ـــت و از تم ـــوده اس ـــادی ب ـــگران زی گردش

ــد. ــه می آینـ ــن مجموعـ ایـ
از  خـــروج  متاســـفانه  می کنـــد:  اضافـــه  محمـــدزاده  محـــرم 
ــاز  ــکل سـ ــیر مشـ ــودن مسـ ــب بـ ــت نامناسـ ــه علـ ــی بـ عون بن علـ
ـــده  ـــهید فهمی ـــدان ش ـــه می ـــن ب ـــرای رفت ـــال ب ـــور مث ـــه ط ـــوده و ب ب
ـــا  ـــراه ب ـــک هم ـــه کوچ ـــاد و فلک ـــدای احمدآب ـــا ابت ـــد ت ـــهروندان بای ش
ـــرای  ـــا اج ـــه ب ـــد ک ـــی کردن ـــتفاده م ـــردان اس ـــه و از دوربرگ ـــک رفت ترافی

ایـــن پـــروژه دیگـــر نیـــازی بـــه کار نیســـت
ـــروژه را  ـــن پ ـــداث ای ـــز اح ـــز نی ـــهر تبری ـــه ۱ کالنش ـــهردار منطق ش
گاهـــی اساســـی در جهـــت روان ســـازی مســـیرهای پرتـــردد معرفـــی 
ـــداران  ـــی پاس ـــع جنوب ـــال ضل ـــروژه اتص ـــه پ ـــت ک ـــد اس ـــرده و معتق ک

بـــه ولی امـــر تاثیـــرات بســـزائی در ایـــن محـــدوده دارد.
اکبـــر پورخردمنـــد اضافـــه می کنـــد: پـــروژه احـــداث لـــوپ 
ـــغ  ـــا مبل ـــر ب ـــی ام ـــه ول ـــداران ب ـــان پاس ـــی اتوب ـــع جنوب ـــی ضل خروج
ـــرض  ـــر و ع ـــول ۱۸۰ مت ـــه ط ـــال ب ـــه ۱۰/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ـــرآورد اولی ب
ـــای  ـــز و اعض ـــرم تبری ـــهردار محت ـــور ش ـــا حض ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــر م 5 مت

شـــورای شـــهر کلنگ زنـــی شـــده اســـت.
ـــمالی  ـــش ش ـــروژه در بخ ـــن پ ـــرای ای ـــازد: اج ـــان می س  او خاطرنش
شـــهر و در یکـــی از مهم تریـــن مســـیرهای شـــهر مـــی توانـــد دروازه 
ـــل  ـــش قاب ـــود و کاه ـــده ش ـــس نامی ـــرب و بالعک ـــه غ ـــرق ب ـــادی ش اقتص
مشـــاهده ای از ترافیـــک را در پـــی دارد، ضمـــن اینکـــه باعـــث ایجـــاد 
ــهیل  ــز تسـ ــهر را نیـ ــز شـ ــوب و مرکـ ــه جنـ ــمال بـ ــی شـ راه ارتباطـ

می نمایـــد

شهر و شورا

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور گفــت: ۲ قطعــه از ســه 
ــان  ــا پای ــدان ت ــار - زاه ــن چابه ــه راه آه قطع

ســالجاری افتتــاح خواهــد شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمدباقــر نوبخــت 
در  بلوچســتان  و  سیســتان  بــه  ســفر  در 
ــی  ــرح ریل ــت: ط ــگاران اظهارداش ــع خبرن جم
ــم  ــای مه ــی از طرح ه ــدان یک ــار - زاه چابه
ــی  ــدر اقیانوس ــد بن ــه می توان ــت ک ــت اس دول
غیــر تحریمــی چابهــار را بــه شــبکه سراســری 

ــد. ــل کن ــور متص کش
ــه  ــه قطع ــرح در س ــن ط ــه داد: ای وی ادام
چابهــار- ایرانشــهر، ایرانشــهر - خــاش و خــاش 

- زاهــدان در حــال انجــام اســت.
ــرد: در  ــان ک ــوری بی ــس جمه ــاون ریی مع
ــاش  ــدان - خ ــه زاه ــال قطع ــر امس ــه فج ده
ــا اســفند امســال قطعــه چابهــار -  متصــل و ت

ــد. ــد ش ــل خواه ــز تکمی ــهر نی ایرانش
باقی مانــده  قطعــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــی  ــده نهای ــال آین ــرداد س ــز خ ــرح نی ــن ط ای
ــا  ــدا ت ــد خ ــه امی ــد و ب ــد ش ــل خواه و تکمی
ســال آینــده تمــام 7۳۰ کیلومتــر ایــن مســیر 

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ب

نوبخــت خاطــر نشــان کــرد: بیــش از چهــار 
 ۳۰۰ معــادل  کــه  تومــان  میلیــارد  هــزار 
میلیــون یــورو بــه ایــن طــرح تخصیــص یافتــه 

ــت. ــترس اس ــد در دس ــورت نق ــه ص ــه ب ک
ــکن  ــد مس ــزار واح ــد ۲ ه ــای کلی وی اعط
ــه  ــداف ســفر خــود ب ــر اه ــتایی را از دیگ روس
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــتان ذک ــتان و بلوچس سیس
ــر  ــروع و در ه ــل ش ــال قب ــدام از ۲ س ــن اق ای
یــک از ســفرها چنــد هــزار واحــد از ایــن نــوع 

ــده اســت.  ــل ش مســکن تحوی

ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
ادامــه داد: بــا اعطــای کلیــد ایــن ۲ هــزار 
واحــد مســکونی تعــداد واحدهــای مســکن 
ــده بــه ۱4  محرومیــن روســتایی واگــذار ش

هــزار و 5۰۰ واحــد رســیده اســت.
وی بــه۲ طــرح نیمــه کاره ســد ماشــکید و 
جــاده روســتایی ســراوان بــه ســمت بــم پشــت 
اشــاره کــرد و اظهارداشــت: ۱۰۰ میلیــارد 
تومــان بــرای تســریع و تکمیــل ســد ماشــکید 
و ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای جــاده روســتایی 

ــن ســفر  ــم پشــت در ای ــه ســمت ب ســراوان ب
اهدافــی  بــه  بتــوان  تــا  یافــت  تخصیــص 
ــی  ــم ط ــتان داری ــن اس ــعه ای ــرای توس ــه ب ک

ــیم. ــده برس ــای آین ماه ه
بــه گــزارش ایرنــا  محمدباقــر نوبخــت 
ــازمان  ــس س ــوری و ریی ــس جمه ــاون ریی مع
برنامــه و بودجــه کشــور امــروز سه شــنبه وارد 
زاهــدان مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســتان 

شــد.
ــن  ــرودگاه بی ــه ف ــدو ورود ب ــت در ب  نوبخ
المللــی زاهــدان مــورد اســتقبال اســتاندار 
سیســتان و بلوچســتان، معاونــان اســتاندار، 
ــزی و  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
شــماری از مســووالن ایــن اســتان قــرار گرفــت.

بــه منظــور  رییــس جمهــوری  معــاون 
بازدیــد از راه آهــن چابهــار - زاهــدان بــه 
سیســتان و بلوچســتان ســفر کــرده اســت.وی 
ــن واحــد  ــاح چندی ــه منظــور افتت همچنیــن ب
ــوب  ــهر در جن ــه ایرانش ــان ب ــکن محروم مس
ــرد. ــد ک ــفر خواه ــتان س ــتان و بلوچس سیس

محمــد  ســعید  ســردار  ســفر  ایــن  در 
ــا)ص(  ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــده ق فرمان

می کنــد. همراهــی  را  نوبخــت 

ــران  ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش ــد داخل ــرکل خری مدی
گفــت: از ابتــدای فصــل برداشــت تاکنــون یــک میلیــون و ۸5۰ 
هــزار تــن گنــدم بــه ارزش چهــار هــزار و ۶55 میلیــارد تومــان 

ــد تضمینــی شــد.  در ۲۰ اســتان کشــور خری
بــه گــزارش ایرنــا، » مرتضــی ســعادتی کیــا« افــزود:  از ایــن 
میــزان خریــد گنــدم تاکنــون مبلــغ ســه هــزار و 44۸ میلیــارد 
ــان  ــه حسابش ــکاران ب ــول گندم ــد پ ــادل ۸۰ درص ــان مع توم

واریــز شــده اســت.
ــرای کشــاورزانی کــه  ــه گفتــه وی، ایــن مبلــغ پرداختــی ب ب
فایــل خریــد گندمشــان تــا ۲7 اردیبهشــت مــاه بــه بانک هــای 

ــل ارســال شــده اســت، می باشــد. عام
ــران  ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش ــد داخل ــرکل خری مدی
ــک  ــا ی ــتان ب ــتان های  خوزس ــا اس ــق آماره ــت: طب اظهارداش
میلیــون ۱۲۰ هــزار تــن، فــارس بــا ۲۲۶ هــزار تــن و ایــالم بــا 
ــه  ــدم را ب ــد گن ــا ســوم خری ــای اول ت ــه ه ــن رتب ــزار ت ۱۶7 ه

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ
ســعادتی کیــا تصریــح کــرد: طــی ایــن مــدت ۲۸۰ هــزار و 

ــزار و  ــد از ۸9 ه ــز خری ــدم توســط ۲44 مرک ــه گن ۶۳۶ محمول
ــداری شــده اســت. 9۸ کشــاورز در ۲۰ اســتان کشــور خری

وی بــا بیــان اینکــه خریــد تضمینــی گنــدم تــا پایــان آبــان 
مــاه ســال جــاری ادامــه دارد افــزود: بــا ورود بــه فصــل تابســتان، 
کرمانشــاه،  کردســتان،  همچــون   سردســیر  اســتان های 

ــوند. ــد می ش ــات خری ــی وارد عملی ــرقی و غرب ــان ش آذربایج

خرید ۱۳۵ هزارتن کلزا در ۱۳ استان کشور 
ــران  ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش ــد داخل ــرکل خری مدی
ــون ۱۳5  ــت تاکن ــدای برداش ــت: از ابت ــزا گف ــد کل ــاره خری درب
ــان در ۱۳  ــارد توم ــه ارزش ۶۰۶ میلی ــزا ب ــن کل ــزار و 9۸۶ ت ه

ــده اســت. ــدار ش ــتان کشــور خری اس
 سـعادتی کیـا اضافـه کـرد: از این میـزان مبلـغ 4۱۰ میلیارد 
تومان معادل 7۶ درصد به حسـاب کشـاورزان واریز شـده اسـت.

بــه گفتــه  وی، ایــن مبلــغ مربــوط بــه کشــاورزانی اســت کــه 
ــه  ــا ۲9 اردیبهشــت مــاه جــاری ب فایــل محصــول خریدشــان ت

بانک هــای عامــل ارســال شــده اســت.
مدیــرکل خریــد داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا 
ــال  ــور فع ــتان کش ــد در ۱۳ اس ــز خری ــه ۱۳9 مرک ــان اینک بی
اســت افــزود: اکنــون اســتان های خوزســتان بــا ۶۳ هــزارو 5۰۰ 
تــن ، گلســتان ۳۲ هزارتــن و ایــالم ۱7 هــزار و 4۰۰ تــن رتبــه 

هــای اول تــا ســوم خریــد کلــزا را دارنــد.
وی اظهار داشـت: بـا توجه به افزایش میزان برداشـت محصول، 

تعـداد مراکز خریددر اسـتان های مختلـف افزایش می یابد.

 بهـــره بـــرداری از خیابـــان جدیدالحـــداث ورزش حاصـــل 
ــه  ــالمی، مجموعـ ــورای اسـ ــای شـ ــالش اعضـ ــی و تـ همدلـ
ــهروندان ســـردرودی در  ــا بـــه شـ شـــهرداری و عیـــدی آنهـ

عیـــد ســـعید فطـــر.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــورای اســـالمی و 
شـــهرداری ســـردرود ناصـــر اســـماعیل زاده حجتـــی ضمـــن 
ـــت  ـــت ام ـــکوه و عظم ـــی ش ـــدس، روز تجل ـــت روز ق گرامیداش
ـــهر  ـــطح ش ـــایی الزم در س ـــه مسیرگش ـــاره ب ـــا اش ـــالمی، ب اس
ــهر یکـــی از  ــوده در ایـــن شـ ــای فرسـ ــان کرد:بافـــت هـ بیـ
ـــهرداری  ـــهر و ش ـــالمی ش ـــورای اس ـــی ش ـــای اصل ـــت ه اولوی
در جهـــت مسیرگشـــایی معابـــر و خیابـــان هایـــی همچـــون 
ـــوده  ـــهریار ب ـــجد و ش ـــه مس ـــوم، کوچ ـــتان س ـــیاب، سنگس آس
ــکان  ــهروندان و مالـ ــکاری شـ ــا همـ ــتا بـ ــن راسـ ــه در ایـ کـ
ـــدوارم  ـــم و امی ـــی انجـــام دهی ـــات خوب ـــرم توانســـتیم اقدام محت
ـــکاری الزم را  ـــز هم ـــده نی ـــی مان ـــالک باق ـــان ام ـــر صاحب دیگ
در جهـــت اتمـــام عملیـــات مسیرگشـــایی در خیابـــان هـــای 

مذکـــور بـــا شـــهرداری معمـــول نماینـــد.
ـــل  ـــه دلی ـــهروندان  ب ـــوزش از ش ـــن پ ـــردرود ضم ـــهردار س ش
ـــا  ـــان ورزش ،ب ـــداث خیاب ـــروژه اح ـــده در پ ـــود آم ـــر بوج تاخی
تأکیـــد بـــه اینکـــه در جهـــت هدایـــت آبهـــای ســـطحی بـــه 
ـــان  ـــداث خیاب ـــه اح ـــبت ب ـــهرداری نس ـــن ش ـــهر ای ـــارج از ش خ
ـــل  ـــالها بدلی ـــد از گذشـــت س ـــه بع ـــود ک ـــوده ب ـــدام نم ورزش اق
ـــی و  ـــا همدل ـــتیم ب ـــروژه توانس ـــن پ ـــود در ای ـــکالت موج مش
همـــکاری اعضـــای شـــورای اســـالمی و همچنیـــن مالکیـــن 
ـــی و...  ـــترده عمران ـــات گس ـــا عملی ـــیر ،ب ـــع در مس ـــالک واق ام
ـــام و  ـــه ی اتم ـــه مرحل ـــان را ب ـــن خیاب ـــزی در ای ـــفالت ری آس

ـــم. ـــش ببری ـــرداری پی ـــره ب به

ـــش از  ـــول بی ـــه ط ـــان ب ـــن خیاب ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــهر را ب ـــن ش ـــاب ای ـــدان حج ـــع می ـــر تقاط ـــک کیلومت ی
کمربنـــدی آذرشهر-ســـردرود وصـــل  نمـــوده کـــه امـــروز 
جمعـــه دوم خـــرداد مـــاه نـــود و نـــه بـــا اتمـــام عملیـــات 

ـــالمی  ـــورای اس ـــدی ش ـــوان عی ـــان را بعن ـــن خیاب ـــی ای عمران
شـــهر و مجموعـــه شـــهرداری بـــه مناســـبت عیـــد ســـعید 
فطـــر بـــه مـــردم شـــریف و فرهیختـــه ســـردرود تقدیـــم 

مـــی نماییـــم.

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی: 

خرید تضمینی ۱.8 میلیون تن گندم در کشور

نوبخت:

2 قطعه از راه آهن چابهار - زاهدان تا پایان امسال افتتاح می شود

عیدی شهردار سردرود به مردم شریف و 
فرهیخته سردرود بمناسبت عید سعید فطر

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه 
طــرح کنتــرل پیــری نــاوگان بــاری آغــاز مــی 
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــت: اش ــود، گف ش
و  شــوند  مربوطــه  ســامانه  وارد  می تواننــد 
ــاوگان  ــازی ن ــرای نوس ــام ب ــه ثبت ن ــبت ب نس

ــد.  ــدام کنن ــود اق خ
بـــه گـــزارش ایلنـــا، محمـــد اســـالمی در 
ـــا  ـــاری ب ـــوده ب ـــاوگان فرس ـــازی ن ـــم نوس مراس
بیـــان اینکـــه بـــا همـــکاری وزارت صمـــت، 
نوســـازی نـــاوگان ســـنگین )کامیـــون( را در 
اولویـــت قـــرار دادیـــم و از امـــروز نوســـازی 
ــود،  ــاز می شـ ــاری آغـ ــاوگان بـ ــن نـ پیرتریـ
ـــی  ـــی و حقوق ـــروز اشـــخاص حقیق ـــت: از ام گف
می تواننـــد وارد ســـامانه مربوطـــه شـــوند 
و نســـبت بـــه ثبت نـــام بـــرای نوســـازی 

نـــاوگان خـــود اقـــدام کننـــد.
وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن اهــداف از 
پیــری  کنتــرل  و  کاهــش  برنامــه  اجــرای 
نــاوگان بــاری گفــت: افزایــش ایمنــی، کاهــش 
مصــرف ســوخت، کاهــش آالیندگــی و افزایــش 
ــن  ــه مهمتری ــت از جمل ــط زیس ــظ محی حف

ــت. ــه  اس ــن برنام ــرای ای ــداف از اج اه
بــر  تاکیــد  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر 

ــال  ــاالی 5۰ س ــنگین ب ــای س ــه خودروه اینک
ــد،  ــرار دارن ــه ق ــن برنام ــرای ای ــت اج در اولوی
ــودروی  ــه خ ــده ک ــون ۸۶۳ رانن ــت: تاکن گف
آنهــا بــاالی 5۰ ســال عمــر داشــته و بیشــترین 
ــک  ــد پیام ــت کرده ان ــش را ثب ــزان پیمای می
ــودرو را  ــرکت ایران خ ــا ش ــرارداد ب ــای ق امض
ــد در  ــراد می توانن ــن اف ــد و ای ــت کرده ان دریاف
ــود را  ــام خ ــط وارد شــده و ثبت ن ــایت مرتب س

ــد. ــل کنن تکمی
واردات خودروهــای  داد:  ادامــه  اســالمی 

ســنگین بــا ســه ســال کارکــرد تکلیــف قانونــی 
بــوده کــه از ســال گذشــته در صــدد اجــرای آن 
ــده  ــد واردکنن ــروه می توانن ــار گ ــم و چه بودی

نــاوگان بــاری نــو باشــند.
داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کــه  نقلــی  و  حمــل  بــزرگ  شــرکت های 
ــا  ــتند و ب ــال هس ــل فع ــد داخ ــث تولی در بح
ــازه  ــد اج ــرار دارن ــل ق ــدگان در تعام تولیدکنن
ــد  ــاری جدی ــاوگان ب ــتگاه ن واردات ۱۰۰۰ دس
حمــل  شــرکت های  همچنیــن  دارنــد.  را 

ــکان  ــد ام ــت دارن ــوز فعالی ــه مج ــی ک و نقل
ــد را  ــاری جدی ــاوگان ب واردات ۱۰۰ دســتگاه ن
خواهنــد داشــت. دو گــروه دیگــر شــرکت های 
حقیقــی  اشــخاص  و  خــودرو  واردکننــده 
ــکان  ــن گروه هــا هــم ام ــرای ای هســتند کــه ب
واردات نــاوگان بــاری جدیــد فراهــم شــده 

ــت. اس
ــرای  ــم ب ــرط مه ــه دو ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــاظ  ــت: لح ــد گف ــاری جدی ــاوگان ب واردات ن
ــأ ارز  ــد منش ــروش و تایی ــس از ف ــات پ خدم
ــرای  ــم ب ــزی دو شــرط مه ــک مرک توســط بان

ــت. ــاوگان اس ــازی ن ــکان واردات و نوس ام
اســالمی بــا بیــان اینکــه بــرای مــا در 
ــوازن  ــعه مت ــام، توس ــی نظ ــت های کل سیاس
زیرســاخت ها همزمــان بــا توســعه نــاوگان 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. از ایــن رو در 
ــازی  ــال فعالس ــه دنب ــد ب ــش تولی ــال جه س
تــا  هســتیم  حــوزه  ایــن  در  کارخانجــات 
بتوانیــم نوســازی نــاوگان را رونــق دهیــم.

کــرد:  تاکیــد  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
امیــدوارم بــا اجــرای ایــن برنامــه شــاهد 
ــن  ــش میانگی ــاوگان و کاه ــری ن ــرل پی کنت
ــیم. ــاری باش ــل ب ــل و نق ــاوگان حم ــر ن عم

وزیر راه و شهرسازی : 

آغاز ثبت نام طرح نوسازی ناوگان باری از امروز برای حقیقی وحقوقی ها 
آگهی فقدان سند مالکیت 

برابــر دفتــر امــالک و سیســتم جامــع امــالک 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه قطعــه دوم باقیمانــده 
ــز در  ــی بخــش 7 تبری ــالک ۳۰۳۸ اصل تحــت پ
صفحــه ۸5 دفتــر ۱۳ ذیــل ۲/9۸5 بنــام حســین 
گل کار جدیــد ثبــت و ســند آن بشــماره چاپــی 
۳/۳۳9۲۳۲ صــادر گردیــده اســت. اینــک مالــک 
بــا ارائــه بــرگ استشــهاد محلــی کــه طــی 
ــه ۱4۸  ــماره 7۶9۱ _ ۱۳99/۰۲/۰۲ دفترخان ش
تبریــز بــه تائیــد رســیده و منضــم بــه درخواســت 
 ۱۳99/۰۲/۰۲  _  ۱۰4/۲7/9۳۰ بشــماره  وارده 
ــر  ــور در اث ــت مزب ــند مالکی ــدان س ــی فق مدع
ــند  ــدور س ــای ص ــده و تقاض ــگاری ش ــهل ان س
مالکیــت المثنــی نمــوده کــه مراتــب در اجــرای 
تبصــره یــک مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود هرکــس 
ــا  ــت ی ــه مالکی ــود ورق ــه وج ــبت ب ــی نس ادعائ
ــی  ــود دارد م ــزد خ ــه را ن ــه معامل ــام هرگون انج
توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بمــدت ده روز 
ــز  ــت تبری ــه اداره ثب ــی ب ــار آگه ــس از انتش پ
ــای  ــس از انقض ــت پ ــی اس ــد بدیه ــلیم نمای تس
مــدت قانونــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی اقــدام خواهــد شــد و اعتراضــات وارده در 
ــر داده نخواهــد شــد. خــارج از مــدت ترتیــب اث

محمد خوش پزی
رئیس ثبت اسناد و امالک غرب تبریز

م الف: ۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳99/۰۳/۰7
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ــه از اجــرای  ــی شهرســتان میان ــده انتظام  فرمان
طــرح مبــارزه بــا ســرقت و دســتگیری پنــج ســارق 
حرفــه ای اماکــن خصوصــی در ایــن شهرســتان خبــر 

داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جوان، ســرهنگ 
فارســی فرمانــده انتظامــی شهرســتان میانــه گفــت: 
در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی 
در ســطح شهرســتان دســتگیری ســارق یــا ســارقان 
ــن فرماندهــی  ــوران ای ــی در دســتور کار مام احتمال

قــرار گرفــت.
او  بــا بیــان ایــن مســئله کــه مامــوران انتظامــی 
ــق  ــی موف ــی و فن ــات تخصص ــام اقدام ــس از انج پ
ــه ای  ــج ســارق حرف ــایی و دســتگیری پن ــه شناس ب
ــردگان در بازجویی هــای انجــام  ــزود: نامب شــدند، اف
شــده بــه مجمــوع پنــج فقــره ســرقت اماکــن 

ــد. ــراف کردن ــی اعت خصوص

توضیحات رئیس اورژانس در مورد 
جریمه های آمبوالنس و کسر از 

حقوق تکنسین ها در تبریز 

رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر 
حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، گفــت: پالک 
آمبوالنس هــای ثبــت نشــده در دوربین هــای کنتــرل 

ــه صــدور جریمــه شــده اســت.  ســرعت منجــر ب
بــه گــزارش فــارس، فــرزاد رحمانــی اظهــار 
بــا  اورژانــس  آمبوالنس هــای  پــالک  داشــت: 
ــای  ــی در دوربین ه ــی و رانندگ ــی راهنمای هماهنگ
ــا جریمــه نشــوند  ــف شــده ت ــرل ســرعت تعری کنت
ــس  ــای اورژان ــدادی از آمبوالنس ه ــالک  تع ــی پ ول
ــدور  ــه ص ــر ب ــده و منج ــت نش ــامانه ثب ــن س در ای
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــده و دانش ــه ش جریم
و  مرتفــع  را  ایــن مشــکل  آتــی  ظــرف هفتــه 
هزینــه ای کــه بــدون هماهنگــی از فیــش همــکاران 
ــد. ــد ش ــودت داده خواه ــده، ع ــر ش ــس کس اورژان

ــه ماهیــت کاری  وی خاطرنشــان کــرد: باتوجــه ب
ــا در نجــات جــان  ــودن ثانیه ه ــی ب ــس و حیات اورژان
ــه  ــور ب ــز مجب ــس ناگری شــهروندان، همــکاران اورژان
ســرعت بــاال و یــا پــارک در مکان هــای توقــف 
ممنــوع و... می شــوند و ایــن بــرای همــه قابــل درک 
اســت و چــه بســا کارشناســان اورژانــس خطــر را بــه 
جــان می خرنــد تــا شــهروندان دچــار خطــر نشــوند.

عبــادات  و  طاعــات  قبولــی  آرزوی  وی ضمــن 
ــالت  ــه تعطی ــه ب ــت باتوج ــا خواس ــهروندان از آنه ش
ــت  ــی را رعای ــی و رانندگ ــن راهنمای ــش رو ، قوانی پی
بهداشــت  وزارت  ابالغــی  دســتورالعمل های  بــه  و 
ــتگان  ــد، فرش ــل کنن ــا عم ــوص کرون ــان در خص درم
نجــات اورژانــس در کنــار جاده هــا و شــهرها در حــال 
خدمت رســانی هســتند، بــا رعایــت مــوارد بــاال ســختی 
کار و دوری از خانــواده را بــرای آنهــا کم رنگ تــر کنیــم.

فوت شهردار قره آغاج در پی یک حادثه

رئیــس شــورای اســالمی شــهر قــره آغــاج گفــت: 
شــهردار شــهر قــره آغــاج شهرســتان چاراویمــاق بــر 
اثــر ســانحه بــرق گرفتگــی و ســپس پرتــاب شــدن 

بــه داخــل رودخانــه، دار فانــی را وداع کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی حبیــب الهی در تشــریح 
ماجــرا اظهــار کــرد: شــهردار شــهر قــره آغــاج بعــد از 
ــرای  ــدش ب ــراه فرزن ــه هم ــر، ب ــد فط ــاز عی ــه نم اقام
آبیــاری بــاغ خــود در روســتای مــادری رفتــه بــود کــه 

دچــار حادثــه بــرق گرفتگــی بــا موتــور آب شــد.
وی تشـریح کـرد: آقای علی الزمـی حین تعویض 
موتـور آب، دچـار سـانحه شـده و با فشـار موتور برق 
بـه داخـل رودخانـه پرتـاب شـده بـود کـه بـه خاطر 
ورود بیـش از حـد آب بـه ریه هـا دچار خفگی شـد.

وی اظهـار کرد: این ماجرا توسـط فرزند وی به اطالع 
اهالـی روسـتای ایشـلق کندی رسـید و پیکـر وی نیز با 
کمـک اهالـی روسـتا بـه بیمارسـتان امیرالمومنیـن)ع( 
منتقل شـد امـا علی رغم تالش هـای کادر درمـان، آقای 

الزمـی جـان بـه جان آفرین تسـلیم کرد.

امکان فروش 3۰درصد سهام عدالت از شنبه 
ــادار  ــورس و اوراق به ــی ســازمان ب ــای مال ــر نهاده ــاون نظــارت ب مع
گفــت: دارنــدگان ســهام عدالــت از شــنبه مجــاز بــه فــروش ۳۰درصــد از 
ســهام خــود هســتند و باقــی مقــدار دارایــی ســهام عدالــت ظــرف مــدت 

یــک ســال آینــده بــه بعــد آزادســازی و قابــل معاملــه خواهــد شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا معتمــد در اســتودیوی پخــش اخبــار 
ــی.  ــاز مال ــن کــه در صــورت عــدم نی ــان ای ــا بی ۲۱ شــبکه اول ســیما ب
ــم  ــنبه ده ــزود: از روز ش ــود اف ــه نمی ش ــت توصی ــهام عدال ــروش س ف
ــا مشــموالن  ــدگان و ی ــرای دارن خــرداد امــکان فــروش ســهام عدالــت ب

ــت وجــود دارد. ــه ســهام عدال معامل
او بـا تأکیـد بـر اینکـه تعییـن روش مدیریـت سـهام عدالت فقـط تا ۸ 
خـرداد مـاه میسـر می باشـد گفت: طبـق مصوبات شـورای نظارت بـر امور 
سـهام عدالـت، دارندگان سـهام عدالـت در این مرحله مجاز بـه فروش ۳۰ 
درصـد از سـهام خـود هسـتند و باقـی مقـدار دارایـی سـهام عدالت ظرف 

مـدت یک سـال آینـده آزادسـازی و قابـل معامله خواهد شـد.
معتمــد ادامــه داد: در حقیقــت، درگاه اصلــی ورود ســرمایه گــذاران بــه 
ــرمایه  ــاالی س ــم ب ــل حج ــا به دلی ــتند ام ــهام،کارگزاری ها هس ــازار س ب
ــم  ــه از شــبکه بانکــی کشــور هــم کمــک خواهی ــن مرحل ــذاران در ای گ
ــت،  ــروش ســهام عدال ــردم و قصــد ف ــا در صــورت خواســت م ــت ت گرف
ــا در  ــند در اصــل بانک ه ــان باش ــدام، کمک رس ــن اق ــم در ای ــا ه بانک ه

ــد. ــا می نماین ــت را ایف ــش عاملی ــه نق ــن مرحل ای
او افــزود: نــرخ فــروش ســهام عدالــت، نــرخ تابلــوی ســازمان بــورس 

می باشــد.
ــادار  ــورس اوراق به ــازمان ب ــی س ــای مال ــر نهاده ــارت ب ــاون نظ مع
ــیار  ــت، بس ــهام عدال ــبد س ــود در س ــهام موج ــه س ــا ک ــت: از آنج گف
ارزنــده هســتند و در ســال های آتــی ســوددهی خوبــی خواهنــد داشــت 
ــاز از ســودهای آینــده ســهام  ــه مــردم توصیــه می شــود در صــورت نی ب
عدالــت در قالــب ســود ســهام و یــا افزایــش تعــداد ســهام اســتفاده کننــد 

ــد. ــت نگه دارن ــان دس ــا آن زم و ت

شهردار و ۴ عضو شورای شهر کلیبر در اعتراض 
به تصمیم غیرقانونی فرماندار استعفا دادند 

شـهردار کلیبـر با اشـاره به اسـتعفای 4 عضو شـورای شـهر و شـهردار 
کلیبـر در اعتـراض به تصمیـم غیرقانونی فرماندار گفـت: واگذاری عوارضی 

کمـپ قلعه درسـی بـه تعاونی دهیـاران بر پایـه خصومت فرمانـدار بود. 
بـه گـزارش تسـنیم، مصطفـی اکبری، با اشـاره به اشـاره بـه اختالفات 
بین اعضای شـورای اسـالمی و شـهرداری با فرماندار کلیبر اظهار داشـت: 
تمامـی اسـناد و مدارک و تاییدیه هـای فرمانداری و اسـتانداری آذربایجان 
شـرقی مربـوط به این کـه عوارضی کمپ گردشـگری متعلق به شـهرداری 
کلیبـر اسـت و چـون فرمانـدار بـا شـورای شـهر خصومـت دارد تصمیـم 
عجوالنـه در رابطـه بـا واگـذاری غیرقانونـی عوارضـی کمـپ گردشـگری 

قلعه درسـی بـه شـرکت تعاونـی دهیـاران را گرفته اسـت.
گردشـگری  کمـپ  تـا  خواسـت  شهرسـتان  فرمانـدار  افـزود:  وی 
قلعه درسـی و عوارضـی آن را از شـهرداری کلیبـر گرفتـه و بـه شـرکت 
تعاونـی دهیـاران تحویـل دهـد کـه نتوانسـت ولـی در شـورای تامیـن 
شهرسـتان تصمیـم گرفتـه شـد تا عوارضـی کمپ قلعه درسـی بـه صورت 
مشـترک توسـط شـهرداری کلیبـر و شـرکت تعاونـی دهیاران اداره شـود 

کـه آن هـم کامـاًل غیرقانونـی اسـت.
شـهردار کلیبـر بابیـان اینکـه شـرکت تعاونـی دهیـاران یـک مجموعه 
خصوصـی اسـت و اگـر قـرار باشـد تـا عوارضـی کمپ قلعه درسـی بـه این 
شـرگت واگـذار شـود بایسـتی روال قانونـی و مزایـده برگـزار شـود، گفت: 
فرمانـدار در شـورای تامیـن مصـوب کـرد تـا مشـترکاً بـا تعاونـی دهیاران 
همـکاری کنیـم ولـی می دانیـم که رویـه غلطی را پیـش گرفته انـد و فعاًل 

مجبـور بـه تمکین هسـتیم.
اکبـری یـادآور شـد: شـهرداری کلیبر از سـال ۱۳74 با تصمیـم قانونی 
و تاییدیه هـای مراجـع ذی ربـط عوارضـی در ورودی کمـپ گردشـگری 
بتوانـد  عوارضـی  ایـن  از  درآمـد حاصلـه  و  کـرده  ایجـاد  را  قلعه درسـی 

کنـد. خدمات رسـانی 
قلعه درسـی  گردشـگری  کمـپ  جامـع  طـرح  این کـه  ذکـر  بـا  وی 
کارگـروه  در  باالخـره  کلیبـر،  فرمانـداری  مخالفـت  سـال ها  گذشـت  بـا 
گردشـگری شهرسـتان کلیبـر در میـان جنجال هـا و اختالفـات به تصویب 
در  قلعه درسـی  کلیـات طـرح جامـع کمـپ گردشـگری  رسـید، گفـت: 
کارگـروه گردشـگری شهرسـتان کلیبـر تصویـب شـد، در این طـرح هتل، 
رسـتوران سـنتی، شـهربازی، باغ پرنـدگان پیش بینی شـده بـه طوری که 
چـون قلعه درسـی منطقـه نمونه گردشـگری اسـت بایسـتی در خور شـان 

آن خدمـات و زیرسـاخت ها فراهـم شـود.
ایجـاد زیپ الیـن کمـپ  از تصویـب طـرح  ادامـه  شـهردار کلیبـر در 
گردشـگری قلعه درسـی در کارگروه گردشـگری شهرسـتان کلیبر خبر داد 
و گفـت: یک سـالی بـود که به دنبـال تعیین محـل زیپ الین بودیـم و نیاز 
بـود بعـد از جانمایی در کارگروه میراث فرهنگی و گردشـگری شهرسـتان 
کلیبـر تصویـب شـود تا بتوانیـم عملیات اجرایـی را آغاز کنیـم و این طرح 

را نیـز در کارگـروه به تصویب رسـاندیم.

عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیی مجلس با اشـاره بـه اینکه 
وزارت ارتباطـات فضـای مجـازی را رهـا کـرده و امـکان هرگونـه 
معاملـه تجـاری در آن فراهـم اسـت، گفـت: ایـن فضا باعث شـده 
سـوداگران تعیین کننده نرخ خودرو، ارز، سـکه و مسـکن باشـند. 
بـه گـزارش خانه ملـت، ابوالفضـل ابوترابی بـا انتقـاد از افزایش 
سرسـام آور نـرخ ارز، خـودرو و مسـکن در بازار گفـت: مقصر اصلی 
ایـن افسارگسـیختگی فضـای مجـازی اسـت کـه متولـی آن وزیر 

ارتباطـات بـوده و تقریبـا آن را رهـا کرده اسـت.
نماینـده مـردم نجف آباد در مجلس شـورای اسـالمی بر همین 
اسـاس تصریـح کرد: امروز شـاهد فعالیت های کانـال ها و صفحات 
مختلـف مجـازی هسـتیم کـه اقدام بـه خریـد و فروش سـکه، ارز، 

خـودرو و مسـکن می کننـد اما از هیـچ قانونی تبعیـت ندارند.

شبکه ملی اطالعات برای قانونمند کردن فعالیت های 
تجاری مجازی فعال شود

وی افـزود: مدتـی قبـل کـه برخوردهای سـختی از سـوی قوه 

قضاییـه بـا فضـای مجـازی صـورت گرفتـه بـود، فضا تعدیل شـد 
امـا نمـی تـوان همیشـه منتظـر ورود قـوه قضاییـه بود بلکـه باید 
بسـتر فضـای مجازی بـرای اینگونـه فعالیت ها اصالح شـود و راه 

حـل آن نیز شـبکه ملـی اطالعات اسـت.
فعالیـت  متأسـفانه  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  ابوترابـی 
شـده  باعـث  مجـازی  هـای  شـبکه  در  نظـارت  غیرقابـل 
شـورای  و  دولـت  جـای  بـه  خـودرو  و  ارز  گـذاری  قیمـت 
نحـوه  خوبـی  بـه  کـه  باشـد  سـوداگرانی  دسـت  در  رقابـت 
اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  مجـازی  فضـای  از  اسـتفاده 

انـد. گرفتـه  یـاد  را  خـود  اقتصـادی 

زمان ورود قوه قضاییه برای تعدیل قیمت ارز، 
خودرو، سکه و مسکن در بازار فرا رسیده است

وی اضافـه کـرد: گاهی آنچنان فعالیت سـوداگران سرسـام آور 
و بـی قانـون مـی شـود که الزم اسـت هـر از گاهـی قـوه قضاییه 
بـه موضـوع ورود کـرده و بـا یـک سـخت گیـری، برخـورد جدی 

و سـریع دسـت و پـای آنهـا را در بـازار تعییـن قیمـت هـا ببندد.
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس شـورای اسـالمی 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: در فضایـی کـه کرونـا باعـث افزایش 
مشـکالت معیشـتی مـردم شـده اسـت نبایـد اجـازه داد افـرادی 
سـودجو کـه صرفا به فکـر منافع خود هسـتند به راحتـی فعالیت 

کـرده و بـرای بـازار تعیین تکلیـف کنند.

ــاد از  ــا انتق ــی شــوراها ب ــون عال ــه دســتمزد کان رئیــس کمیت
اظهــارات روابــط عمومــی وزارت کار گفــت: بحث دســتمزد، بحثی 
ســه جانبــه و فقــط در حیطــه اختیــارات شــورایعالی کار اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا، در روزهــای گذشــته روابــط عمومــی وزارت 
ــه  ــت ب ــرار اس ــط ق ــورایعالی کار فق ــه ش ــرد جلس ــالم ک کار اع
ــان  ــتمزد در می ــم دس ــث ترمی ــردازد و بح ــکن بپ ــوع مس موض

نیســت.
فرامــرز توفیقــی )رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون عالی شــوراها 
و از مذاکره کننــدگان کارگــری دســتمزد( در رابطــه بــا ایــن 
اظهــارات می گویــد: روابــط عمومــی وزارت کار نمی توانــد در مــورد 
مذاکــرات ســه جانبه و مســائل دســتمزد اظهــار نظــر کنــد و ایــن 

مســائل در حیطــه وظایــف روابــط عمومــی وزارت کار نیســت.
وی ادامــه می دهــد: اگرچــه شــورایعالی کار مشــکالت بســیار 
ــا  ــد نیســت ام ــچ وجــه کارآم ــه هی ــی آن ب دارد و ســاختار فعل
بازهــم روابــط عمومــی وزارت کار نمی توانــد در مــورد دســتمزد 
تعییــن تکلیــف کنــد؛ موضــوع دســتمزد بحثــی ســه جانبه 
ــده  ــم  گیرن ــه تصمی ــن زمین ــه در ای ــادی ک ــا نه ــت و تنه اس
ــت  ــام دول ــن مق ــی باالتری ــت. حت ــورایعالی کار اس ــت، ش اس
ــتمزد و  ــورد دس ــد در م ــز نمی توان ــور نی ــس جمه ــی رئی یعن

کنــد. اظهارنظــر  آن  چانه زنی هــای 
ـــل وزارت کار در برگـــزاری جلســـه  ـــه تعل ـــه ب توفیقـــی در ادام
شـــورایعالی کار اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: بـــه نظـــر 

می رســـد قصـــد دارنـــد برگـــزاری جلســـه را بـــه تعویـــق بیندازنـــد 
ـــت  ـــن درحالیس ـــد؛ ای ـــان کنن ـــذر زم ـــمول گ ـــوع را مش و موض
ـــی  ـــات عال ـــئوالن و مقام ـــر و ورود مس ـــه کارگ ـــس از هفت ـــه پ ک
ـــتمزد،  ـــوع دس ـــه موض ـــور ب ـــی کش ـــازمان بازرس ـــن س و همچنی
ــل  ــورد حداقـ ــت در مـ ــرار اسـ ــه قـ ــد کـ ــرح شـ ــا مطـ بارهـ
ـــث  ـــورایعالی کار بح ـــه ش ـــش آن در جلس ـــزان افزای ـــزد و می م
شـــود؛ گرچـــه ایـــن موضـــوع در دعوتنامه هـــای جلســـه ۲4 
ـــه  ـــت ب ـــه دول ـــم ک ـــدوار بودی ـــا امی ـــود ام ـــده ب ـــت نیام اردیبهش
ـــون  ـــاس قان ـــتمزد را براس ـــم دس ـــرده و ترمی ـــن ک ـــون تمکی قان

ـــد. ـــرار ده ـــتور کار ق در دس
بــه گفتــه ایــن نماینــده کارگــری، بندهای بخشــنامه دســتمزد 
ــه  ــر اســت ک ــد و بهت ــل دســتمزد را می ده ــم حداق اجــازه ترمی

افزایــش ۲۱ درصــدی حداقــل مــزد هرچــه زودتــر ملغــی شــود.
او تاکیــد می کنــد: خواســته کارگــران، لغــو افزایــش ۲۱ 
ــه  ــه هیچ وج ــکن ب ــق مس ــش ح ــت و افزای ــزد اس ــدی م درص

ــت. ــا نیس راهگش

ابوترابی مطرح کرد:

تدابیر موثر برای ممانعت از نرخ گذاری کاذب ضرورت دارد

فرامرز توفیقی: 

 برگزاری شورایعالی کار را مشمول گذر زمان نکنند! 

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان کاهــش میــزان 
ــه شــهرها  ــم العمــر و مهاجــرت ب ازدواج، نبــود مشــوق های دائ
را مهمتریــن عوامــل کاهــش موالیــد در کشــور دانســت و گفــت: 
اگــر واقعــا نگــران کاهــش رشــد موالیــد هســتیم، ایــن مشــکل 
ــات  ــازی و تبلیغ ــریال س ــات، س ــی، تبلیغ ــا کار فرهنگ ــط ب فق

اتوبانــی برطــرف نخواهــد شــد. 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه گــزارش ایســنا، محمدمهــدی تندگوی ب
ــد کاهشــی موالیــد درکشــور گفــت: ایــن موضــوع وابســته  رون
بــه دالیــل متعــدی اســت کــه باعــث شــده در کشــور ادامــه دار 
شــود. چنــد ســالی اســت کــه در کشــور شــاهد رونــد کاهشــی 
ــا وجــود سیاســت های  ــه نظــر می رســد ب ــم و ب ــد بوده ای موالی
ــی  ــزان کاف ــه می ــت را ب ــد جمعی ــته ایم رش ــی نتوانس جمعیت

ایجــاد کنیــم.
وی کاهــش میــزان ازدواج را یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر 
روی ایــن رونــد دانســت و گفــت: بــا وجــود سیاســت گذاری های 
حــوزه ازدواج در ســال های اخیــر ماننــد افزایــش وام، مشــارکت 
خیریــن، برگــزاری ازدواج هــای ســاده و ... هنــوز شــاهد کاهــش 
میــزان ازدواج هــا هســتیم کــه ایــن موضــوع روی موالیــد تاثیــر 

گــذار اســت.

مشکل تامین معیشت؛ عامل گرایش خانواده ها به 
تک فرزندی

معــاون امورجوانــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه موضــوع 
ــار  ــد، اظه ــد می زن ــش موالی ــرف اول را در کاه ــاد« ح »اقتص
کــرد: تــرس از فرزنــدآوری بــه معنــی تامیــن معیشــت، امکانــات 
و اقــالم مــورد نیــاز تربیتی-فرهنگــی فرزنــد اســت کــه باعــث 
شــده تــا خانواده هــا عمدتــا بــه ســمت تــک فرزنــدی و حتــی 
ــه ای  ــرس نهفت ــه ت ــوری ک ــه ط ــد. ب ــش برون ــدی پی ــی فرزن ب
ــه دنبــال مشــکالت  ــه وجــود آمــده کــه ب در والدیــن جــوان ب
اقتصــادی و تامیــن ســرانه هــای فرزنــد بــه ویــژه مــواردی کــه 
در جوامــع شــهری مــورد نیــاز اســت بــه ســمت کاهــش موالیــد 

برونــد.
هیــچ  هــم  قانونگــذار  و  دولــت  داد:  ادامــه  تندگویــان 
ــه جــز  ــده و ثمــر بخــش باشــد، ب تســهیالتی کــه کمــک کنن
ــکالت  ــال دردی از مش ــه عم ــی ک ــی، تبلیغات ــای فرهنگ کاره
ــراد  ــه اف ــداده اســت. چــرا ک ــد، انجــام ن اقتصــادی دوا نمی کن
ــا  ــه آنه ــه ب ــند ک ــتوانه هایی باش ــوق ها و پش ــد دارای مش بای
ــی  ــالم فرهنگ ــط س ــک محی ــان در ی ــد فرزندش ــان بده اطمین

رشــد می کنــد.

رشد شهرنشینی و تاثیر آن بر کاهش موالید
ــش  ــل کاه ــر از عوام ــی دیگ ــینی را یک ــد شهرنش وی رش
موالیــد در کشــور دانســت و گفــت: جامعــه مــا به ســمت جامعه 
ــدن  ــم ش ــهری ک ــع ش ــت و در جوام ــه اس ــش رفت ــهری پی ش
ــع  ــه جوام ــبت ب ــتری نس ــدآوری بیش ــرل فرزن ــد و کنت موالی
ــاال و  ــای ب ــار مهاجرت ه ــود دارد. آم ــنتی وج ــتایی و س روس
بی رویــه از روســتاها باعــث شــده جمعیــت شهرنشــین بیشــتر 
شــود و یکــی از ملزومــات جوامــع شــهری هــم کاش نــرخ موالید 
اســت، امــا در جوامــع روســتایی چــون زیرســاخت های پــرورش 
کــودک بــه ایــن توســعه یافتگــی نیســت، نگرانی هــای کمتــری 
هــم در ایــن خصــوص بــه چشــم می خــورد. بــه همیــن دلیــل 

ــاال هســتیم. ــرخ موالیــد ب در جوامــع روســتایی شــاهد ن

مشوق های مادام العمر ترغیب کننده خانواده ها 
برای فرزندآوری

ــرای  ــر ب ــود مشــوق های مادام العم ــان نب ــور جوان ــاون ام مع
ــت  ــوزه دانس ــن ح ــکالت ای ــر از مش ــی دیگ ــدآوری را یک فرزن
ــد  ــر می گیرن ــه در نظ ــوق هایی ک ــا مش ــور م ــت: در کش و گف

مناســب نیســت. وام ازدواج و کارهــای مشــابه نشــان می دهــد 
ــوب نرســیده اســت،  ــه نتیجــه مطل ــن مشــوق ها ب در عمــل ای
ــه ســمت مشــوق های  ــد ب ــم بای ــه همیــن دلیــل فکــر می کن ب
مادام العمــری برویــم کــه قابلیــت خریــد و فــروش و تبدیــل بــه 

مــوارد دیگــر را هــم نداشــته باشــد.
ــه داد: مطالعــات تطبیقــی هــم کــه توســط  ــان ادام تندگوی
معاونــت جوانــان در حــوزه جمعیــت انجــام شــده نشــان 
می دهــد عمــده کشــورهای اروپایــی توســعه یافتــه بــه ســمت 
ــای کاذب  ــال بازاره ــه عم ــد ک ــر رفته ان ــوق های مادام العم مش
ــال در  ــرای مث ــد. ب ــاد نمی کن ــم ایج ــروش وام را ه ــد و ف خری
ــه تعــداد هــر فرزندبخشــی از مالیــات فــرد بخشــوده  بلژیــک ب
ــت  ــرد توســط دول ــات ف ــد کل مالی ــار فرزن ــا چه ــود و ت می ش
پرداخــت می شــود. ایــن مــوارد مشــوق خوبــی هــم در بخــش 
خصوصــی و هــم دولتــی اســت. یعنــی اگــر بتوانیــم در بحــث 
ــت و  ــی اس ــول موقت ــت پ ــه پرداخ ــای وام ک ــه ج ــوق ها ب مش
حتــی خریــد و فــروش می شــود، بــه ســمت مشــوق های 
دائمــی مثــل پرداخــت مالیــات، بیمــه، کمــک هزینــه اوالد و...

برویــم، موثرتــر اســت. ایــن درحالیســت کــه در کشــور مــا حــق 
ــرار دارد بیشــتر شــبیه  ــی ق ــای حقوق ــه روی فیش ه اوالدی ک
ــوق  ــا مش ــه تنه ــه ن ــن اســت ک ــدر پایی ــوخی اســت و اینق ش

نیســت بلکــه شــبیه توهیــن اســت.

رشد جمعیت با شعار و کار تبلیغاتی اتفاق نمی افتد
ــت و  ــران جمعی ــا نگ ــر واقع ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
کاهــش رشــد موالیــد هســتیم بایــد یــک اقــدم جــدی انجــام 
دهیــم و شــعار ندهیــم، افــزود: فکــر می کنــم بــا کار فرهنگــی، 
ــود از  ــه می ش ــت ک ــت اس ــازی و.. درس ــریال س ــات، س تبلیغ

ــر  ــا تصوی ــد را ب ــواده دارای فرزن لحــاظ فرهنگــی و روحــی خان
مثبتــی در جامعــه مطــرح کــرد، امــا وقتــی نتوانیــم معیشــت 
ــود. در  ــد ب ــر نخواه ــات موث ــن اقدام ــم ای ــن کنی ــا را تامی آنه
برخــی از کشــورهای اروپایــی عــالوه بــر اینکــه افــراد بــا داشــتن 
ــوند و  ــاف می ش ــات مع ــت مالی ــال از پرداخ ــد کام ــار فرزن چه
ــر  ــی اگ ــد، حت ــت می کن ــا را  پرداخ ــه آنه ــق بیم ــت ح دول
دچــار بیــکاری شــوند نیــز بــه تعــداد فرزنــدان حقــوق ماهیانــه 
ــود،  ــان ش ــردی بی خانم ــر ف ــن اگ ــد. همچنی ــت می کنن دریاف

ــد.  ــن می کن ــکن تامی ــش مس ــت برای دول
تندگویــان بــا اشــاره بــه اینکــه با ایــن سیاســت ها کشــورهای 
ــد، اظهــار  ــه ســمت جبــران کاهــش جمعیــت رفته ان ــی ب اروپای
ــی  ــای هنگفت ــا هزینه ه ــه آنه ــت ک ــه آن معناس ــن ب ــرد: ای ک
می کننــد و بــه شــکل عملیاتــی و بــه جــای شــعار دادن و 
ــای  ــل پرداخت ه ــیمایی، در عم ــدا و س ــی و ص ــات اتوبان تبلغ

ــد. ــر می گیرن ــی را در نظ ــای خوب ــنگین و معافیت ه س
ــل  ــتا ح ــرت روس ــوع مهاج ــر موض ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
نشــود بــا مشــوق ها هــم بــه نتیجــه نمی رســیم، تصریــح 
ــد  ــهرها می آی ــمت ش ــه س ــتایی ب ــت روس ــی جمعی ــرد: وقت ک
و شــهرها زیرســاخت مناســبی بــرای آمــوزش بهداشــت و 
پــرورش شــهروندان ندارنــد، بــه تبــع آن یــک خانــواده جــرأت 
اینکــه صاحــب فرزنــد شــود را نــدارد. وقتــی خانــواده ای 
ــارش  ــبی در انتظ ــگان و مناس ــی رای ــرانه آموزش ــد س می دان
ــن  ــر تامی ــزار دردس ــا ه ــدش ب ــالمت فرزن ــرانه س ــت، س نیس
ــدش اصــال  ــده فرزن ــرای آین می شــود و ســرانه اشــتغال هــم ب
ــرای داشــتن فرزنــد هــم تعلــل می کنــد. پــس  وجــود نــدارد ب
ــورد  ــتی م ــی و بهداش ــرانه های آموزش ــت و س ــی عدال ــا وقت ت
نیــاز یــک انســان را تامیــن نکنیــم همیشــه دغدغــه بــرای یــک 

زوج وجــود دارد کــه اگــر بــا مشــوق ها صاحــب فرزنــد شــدیم، 
ــی  ــه کس ــغلی را چ ــی و ش ــر تحصیل ــان از نظ ــده فرزندانم آین

ــد؟ ــم کن ــد فراه بای

زیرساخت های آموزشی و شغلی برای رشد جمعیت 
فراهم نشده است

معــاون امــور جوانــان ادامــه داد: مــا در تهــران هنــوز شــاهد 
ــدارس دو  ــی م ــی بازده ــتیم. حت ــیفت هس ــه ش ــدارس س م
ــعه  ــان توس ــد زم ــان می ده ــت و نش ــوب نیس ــم خ ــیفت ه ش
شــهر بــه زیرســاخت هــای ســرانه توجــه نکردیــم. بــه عنــوان 
مثــال در منطقــه ۲۲ تهــران ســرانه بهداشــتی واقعــا کــم اســت 
ــا  ــرای مــردم ســخت اســت. ی ــه بیمارســتان ها ب و دسترســی ب
ــا  ــران واقع ــد ته ــهری مانن ــبز در ش ــای س ــرانه فض ــه س اینک
ــا  ــد خانواده ه ــان می ده ــا نش ــه این ه ــت. هم ــتاندارد نیس اس

ــد نگــران آینــده رشــد کودکشــان باشــند. حــق دارن
تندگویــان بــا بیــان اینکــه بایــد سیاســت مهاجــرت معکــوس 
ــاد  ــا ایج ــرای خانواده ه ــخص ب ــر مش ــوق های مادام العم و مش
شــود، تصریــح کــرد: شــکاف های جمعیتــی باعــث شــده 
حتــی اگــر سیاســت گذاری را همیــن االن درســت کنیــم، 
ــی کــه بایــد  مشــکالت ایجــاد شــده حــل نشــود، چراکــه زمان
ــم. ــام ندادی ــن کار را انج ــد ای ــتی می ش ــت گذاری درس سیاس

تندگویان: 

»تبلیغات اتوبانی« مشکل رشد جمعیت را حل نمی کند

نماینـده اصفهـان در مجلـس دهـم گفـت: 
رئیـس مجلـس یازدهـم بایـد بکوشـد جایـگاه 
مجلـس را بـا هم افزایـی بـا نماینـدگان و سـایر 
قـوا ارتقـا داده و نبایـد اینگونـه تلقـی شـود که 

رئیـس مجلـس صرفـا سـخنگو اسـت. 
فوالدگـر  حمیدرضـا  فـارس،  گـزارش  بـه 
دربـاره  دهـم  مجلـس  در  اصفهـان  نماینـده 
اظهـار  یازدهـم  مجلـس  رئیـس  شـاخص های 
داشـت: رئیس بایـد از درون جبهـه انقالب بوده 
و از رویش هـای جمهوری اسـالمی باشـد. ضمن 
اینکـه اگـر او از نسـل اول انقـالب نیسـت الاقل 
بایـد از نسـل دوم باشـد و در حقیقـت خـود را 

فرزنـد انقـالب اسـالمی بدانـد.
وی افـزود: نسـبت رئیـس مجلـس بایـد بـه 
انقـالب اسـالمی ایـران بازگـردد و بـه همیـن 
دلیـل التـزام عملـی او بـه جمهـوری اسـالمی 
و ولـی فقیـه از مهمتریـن شـاخص های رئیـس 

مجلـس آتـی اسـت.
نماینـده اصفهـان در مجلـس دهـم گفـت: 
رئیـس مجلـس آتـی عـالوه بـر انقالبـی بـودن 
بایـد دیدگاه هـا و ارزش هـای انقالبـی را دنبـال 
کنـد؛ برخـی افـراد ممکن اسـت سـابقه انقالبی 
چـه در دوران پیـروزی انقـالب وچـه دوران ۸ 
سـال دفـاع مقدس داشـته باشـند ولـی انقالبی 
مانـدن مدیـران و مسـئوالن هـم بسـیار مهـم 
اسـت.  ضمـن اینکـه نیازهـای فعلـی جمهوری 

اسـالمی را هـم بایـد تمیـز دهد. 
فوالدگـر گفت: نـوع مدیریـت رئیس مجلس 

یازدهـم بایـد جهـادی بـوده و بـا کار و تالش و 
اسـتفاده بیشـتر از ظرفیت های مجلس مسـائل 

را بـه پیـش ببرد.
دارای  مجلـس  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
افـزاری  نـرم  و  افـزاری  سـخت  ظرفیت هـای 
زیـادی اسـت کـه ظرفیت های نـرم افـزاری آن 
قانـون آئیـن نامـه داخلـی مجلـس و امکانات و 
اختیـارات داده شـده بـه مجلـس اسـت. ضمـن 
اینکـه نماینـدگان و کمیسـیون های تخصصـی 
هـم ظرفیت هـای باالیـی دارنـد. همچنین مرکز 
پژوهش هـای مجلـس، دیـوان محاسـبات هم از 
دیگـر ظرفیت هـای نـرم افـزاری قـوه مقننـه به 

می آینـد. حسـاب 
دربـاره  دهـم  مجلـس  در  اصفهـان  نماینـده 
هـم  مجلـس  افـزاری  سـخت  ظرفیت هـای 
خاطرنشـان کرد: رئیس مجلس بایـد دارای قدرت 

تعامـل باالیـی بـا نماینـدگان باشـد. همچنیـن 
مدیریـت اعمـال شـده رئیس مجلس آتـی همراه 

بـا تعامـل و همـکاری و هـم افزایـی باشـد. 
فوالدگـر گفـت: بـا آنکـه رئیـس مجلـس به 
قـدرت  و  تحلیل هـای سیاسـی  دارای  شـخصه 
تحلیـل سیاسـی اسـت ولـی بایـد دارای سـعه 
و  افـراد  دیدگاه هـای  و  نظـرات  و  بـوده  صـدر 

جریانـات مختلـف سیاسـی باشـد.
وی خاطرنشـان کرد: رئیـس مجلس یازدهم 
نماینـدگان  مجلـس،  اکثریـت  جریـان  رئیـس 
مسـتقل و نمایندگان اقلیت محسـوب می شـود 
لـذا بایـد نظـرات و دیدگاه هـای همـه آنهـا را 
محتـرم شـمرده و با سـعه صـدر با آنهـا برخورد 
کنـد. رئیـس مجلـس یازدهـم بایـد پایبنـدی 
بسـیار جدی بـه اصول داشـته و از طرفی دارای 
برنامـه بـرای اداره مجلـس باشـد. رئیـس نباید 

اینگونـه فکـر کند کـه وقتی رای خـود را گرفت 
دیگـر کاری بـا نماینـدگان نخواهد داشـت. 

نماینـده اصفهـان در مجلـس دهـم بـا بیـان 
دارای  اسـت  ممکـن  مجلـس  رئیـس  اینکـه 
کاریزمـای و سـوابق خاصـی باشـد امـا بایـد بـا 
نماینـدگان مجلس هم تعامل کنـد. این در حالی 
اسـت کـه رئیـس مجلـس وقتـی در جایگاه هـای 
مختلفـی ماننـد شـورای عالـی انقـالب فرهنگی، 
شـورای عالی فضای مجازی، شـورای عالی امنیت 
ملـی، مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، شـورای 
اقتصادی سـران قـوا، می رود رئیس مجلس اسـت 
لـذا بایـد بکوشـد جایـگاه مجلـس را ارتقـا داده و 
نباید اینگونه تلقی شـود کـه رئیس مجلس صرفا 
فقـط سـخنگو اسـت. هـر چنـد مجالـس برخـی 
کشـورها اینگونـه اسـت امـا در قانـون اساسـی و 

نظـام والیـی مـا اینگونه نیسـت.
فوالدگـر گفـت: بـا آنکـه رئیـس مجلـس در 
پارلمـان بـا قانون آئیـن نامه داخلـی و با روحیه 
مشـارکتی و جمعـی مجلـس را اداره می کنـد 
امـا بایـد بدانـد کـه جایـگاه آن رفیـع بـوده و 
در سـطح سـران قواسـت. لـذا فـردی کـه در 
آن مسـند و صندلـی یـک پارلمـان می نشـیند 
بایـد مراقبت هـای بسـیار ویـژه ای از آن جایگاه 

باشد. داشـته 
مجلـس  رئیـس  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
یازدهـم بایـد دارای صفـات اخالقـی نیکـو بوده 
و مراقبت هـای الزم در خصوص مسـائل اخالقی 

و مالـی را داشـته باشـد. 

رئیس مجلس قدرت تعامل با نمایندگان را افزایش دهد 
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اسموتی بلوبری

بلوبـری یکـی از میـوه هـای خوشـمزه، خـوش 
طعـم و خـوش رنگیـه کـه خـواص بسـیار زیـادی 
داره. یکـی از مهمتریـن خـواص بلوبـری کنتـرل 
در   ۲ نـوع  دیابـت  شـیوع  قنـد خـون شماسـت. 
سراسـر جهـان به طـور پیوسـته در حال افزایشـه. 
از اون جایـی کـه افراد مبتال به دیابـت به تغییرات 
سـریع قنـد خون حسـاس هسـتن، بـرای خوردن 
غذاهایـی کـه مقـدار زیـادی کربوهیـدرات دارن، 
بایـد احتیـاط کنـن. درسـته کـه بلوبـری حـاوی 
مقادیـر متوسـط   قنـده، امـا  نه تنهـا بر میـزان قند 
خـون تاثیر نمیـذاره بلکـه در طرز تهیه نوشـیدنی 
هـای رژیمـی هم از اون اسـتفاده میشـه. مطالعات 
آزمایشـگاهی نشـون میـده کـه آنتوسـیانین هـای 
موجـود در بلوبـری مـی تونـه قند خـون رو کنترل 

 . کنه
مواد الزم:

بلوبری                                       ۱ پیمانه 
توت فرنگی                                        ۱ پیمانه 
مـوز                                           ۱ عـدد 
آب میوه تازه                                        ۱ پیمانه 
ماست پر چرب                              ۱ پیمانه 
وانیل                                      4/۱ قاشق چایخوری 
یخ                                                  ۶ تکه

طرز تهیه :
 روش اول: اسموتی بلوبری با آب میوه

 ۱- بلوبـری هـا، تـوت فرنگـی هـا و مـوز خـرد 
شـده را داخـل فریـزر قـرار دهیـد تـا یـخ بزنند.

۲- میـوه هـای یـخ زده را بـه همـراه ماسـت، 
وانیـل و آب میـوه دلخـواه داخل دسـتگاه مخلوط 
کـن بریزیـد. سـپس چند تکـه یخ به آن هـا اضافه 
کنیـد و دسـتگاه را روی سـرعت تند روشـن کنید 
تـا همـه ی مـواد خـوب بـا هـم مخلـوط شـوند و 

اسـموتی یکدسـتی حاصل شـود.
۳- اسـموتی بلوبـری را داخـل لیـوان مورد نظر 
خـود بریزیـد و روی آن را بـا بلوبـری و پونه و دانه 

هـای چیا تزییـن کنید.

روش دوم: اسموتی بلوبری با شیر بادام
توت فرنگی                                            ۶ عدد
موز                                                    ۱ عدد
شیر بادام                                            ۲ پیمانه
بلوبری                                           ۸ عدد
ماست یونانی                                          ۲/۱ پیمانه

 
۱- ابتـدا بـادام هـا را داخل ظـرف آب به مدت ۸ 
سـاعت خیـس کنیـد. سـپس پوسـت آن هـا را جدا 
کـرده و آبکشـی کنیـد. بـادام هـای خیس خـرده را 
بـه همـراه 4 لیوان آب سـرد داخل میکسـر بریزید تا 
زمانـی کـه روی آن کف مشـاهده کنیـد. کمی وانیل 
و عسـل بـه شـیره بـادام اضافـه کنیـد و مجـددا آن 
را مخلـوط کنیـد. مخلـوط را داخـل پارچـه ی تمیز 
بریزیـد )تنظیـف( و از آن عبـور دهیـد تا عصـاره ی 
بـادام بیـرون بریزد و تفالـه ی آن داخل پارچه بماند.

۲- ۲ پیمانـه از شـیر بـادام  آمـاده شـده را بـه 
همـراه بلوبـری ها،  تـوت فرنگی ها و موز خرد شـده 
بـه صـورت یـخ زده داخـل مخلـوط کـن )میکسـر( 
بریزید. سـپس ماسـت یونانـی را نیز بـه آن ها اضافه 
کنیـد و بـا سـرعت زیـاد همـه ی مـواد را مخلـوط 
کنیـد تـا اسـموتی بلوبـری یکدسـتی حاصل شـود. 

روی اسـموتی بلوبـری را بـه دلخـواه تزییـن کنید.
  

روش سوم: اسموتی بلوبری چربی سوز
شیر بادام                                             ۱ پیمانه
موز یخ زده                                          ۱ عدد
بلوبری یخ زده                                        ۱۰ عدد
یـخ                                             ۶ تکـه
زنجبیل                                       ۱ قاشق چایخوری
زردچوبه تازه                               ۱ قاشق چایخوری
تخـم کتـان                           بـه مقـدار الزم

 
۱- زنجبیـل و زردچوبـه ی تـازه را از قبـل بـا 

مخلـوط کـن و یـا بـا رنـده ی ریـز خـرد کنیـد.
۲- شـیر بـادام را کـه از قبـل آمـاده کـرده اید 
بـه همـراه مـوز و بلوبـری یـخ زده داخـل مخلـوط 

بریزید. کـن 
۳- زنجبیل و زردچوبه ی خرد شـده را نیز به همراه 
۶ تکـه یخ به سـایر مـواد اضافه کنید و بـا درجه ی تند 
بزنید تا همه ی مواد به شـکل یکدسـت مخلوط شـوند.

4- بـرای تزییـن روی اسـموتی بلوبـری کمـی 
تخـم کتـان بریزیـد و آن را نـوش جـان کنیـد.

 
نکات کلیدی:

- افـزودن کمـی دارچیـن و یـا جـو دوسـر بـه 
مـواد اولیـه اسـموتی بلوبـری نیـز نـه تنهـا طعـم 
اسـموتی بلوبـری را خـاص مـی کند بلکـه خواص 
چربـی سـوزی آن را نیـز افزایـش مـی دهـد و بـه 

کاهـش اشـتها کمـک مـی کند.
- در هـر روش، میـوه هـا از جملـه بلوبـری و 
تـوت فرنگـی را از قبـل داخـل فریـزر بگذارید و به 
شـکل یـخ زده داخـل مخلوط کـن بریزیـد. موز را 
نیـز ابتـدا خـرد کنیـد، داخل فریـزر قـرار دهید و 

بعـد اسـتفاده کنید.
- اگـر می خواهید اسـموتی بلوبری را شـیرین 
تـر درسـت کنیـد، مـی توانیـد کمی شـکر بـه آن 
اضافـه کنیـد و یـا مقـدار مـوز را بـه عنـوان یـک 
شـیرین کننـده طبیعـی افزایـش دهیـد. عسـل از 
دیگـر شـیرین کننـده هـای طبیعی اسـت که می 
توانیـد برای شـیرین کردن اسـموتی بلوبری از اون 

کنید. اسـتفاده 
منبع: ایران کوک

شرایط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان تغییر کرد

ــرد  ــالم ک ــه ای اع ــا صــدور اطالعی ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب صن
تاریــخ عقدنامــه ازدواج فرزنــدان از اول فروردیــن 9۸ محاســبه مــی شــود.

ــه ای  ــوری در اطالعی ــتگی کش ــدوق بازنشس ــر، صن ــزارش مه ــه گ ب
اعــالم کــرد: بــه اطــالع بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران صنــدوق 
ــت های  ــه درخواس ــه ب ــا توج ــه ب ــاند ک ــوری می رس ــتگی کش بازنشس
مکــرر عزیــزان بــرای لحــاظ کــردن تاریــخ عقــد فرزنــدان بازنشســتگان 
از ابتــدای ســال ۱۳9۸ و دســتور و تاکیــد مدیرعامــل صنــدوق مبنــی بــر 
اجرایــی شــدن ایــن درخواســت، تاریــخ عقدنامــه فرزنــدان بازنشســتگان، 
موظفیــن و همســر وظیفــه بگیــر بــرای دریافــت تســهیالت ازدواج، از اول 

ــت. ــر یاف ــن 9۸ تغیی ــه اول فروردی خــرداد 9۸ ب
ــن و  ــتگان، موظفی ــل بازنشس ــت تکف ــوه تح ــا ن ــد ی ــن فرزن بنابرای
ــخ  ــد و تاری ــار ازدواج می کنن ــن ب ــرای اولی ــه ب ــر ک ــه بگی ــر وظیف همس
عقدنامــه ایشــان در بــازه زمانــی اول فروردیــن 9۸ تــا ۳۱ اردیبهشــت 99 
ــی،  ــون تومان ــهیالت ۲۰ میلی ــت تس ــرای دریاف ــد ب ــرار دارد، می توانن ق
ــدام کننــد. ــام و ارســال اینترنتــی مــدارک خــود اق ــه ثبــت ن نســبت ب

همچنیـن متقاضیانـی کـه پیـش از ایـن و در سـال گذشـته اقـدام بـه 
ثبـت نـام کـرده و موفـق بـه دریافت تسـهیالت نشـده اند، در صـورت قرار 
گرفتـن در بـازه زمانـی اعـالم شـده )اول فروردیـن 9۸ تا ۳۱ اردیبهشـت 

99( بایـد مجـدداً اقـدام بـه ثبـت نام و مـدارک خـود را ارسـال کنند.

درخواست ۱۰ کشور
 برای خرید ماسک های نانوی ایرانی

ــک های  ــده ماس ــان تولیدکنن ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــل ی مدیرعام
ــای  ــکان صــادرات ماســک ه ــم ام ــون ه ــم اکن ــا از ه ــت: م ــی گف نانوی
ــا  ــورها از م ــن کش ــی از ای ــه برخ ــم کمااینک ــورها داری ــه کش ــو را ب نان

ــد. ــته ان ــت داش درخواس
ــی  ــه تازگ ــرد: ب ــار ک ــدی اظه ــدی مجی ــر، رضــا فری ــزارش مه ــه گ ب
وزارت بهداشــت اعــالم کــرده کــه امــکان صــادرات ماســک های نانــو بــه 
کشــورهای متقاضــی وجــود دارد از ایــن رو در صــدد هســتیم کــه نیــاز 

برخــی کشــورها را برطــرف کنیــم.
ــه گفتــه وی، کشــورهای رمانــی، بلژیــک، هلنــد، آلمــان، انگلیــس،  ب
کانــادا، مالــزی، چیــن، روســیه، ترکیــه و …از جملــه کشــورهایی 
 n95 ــا ماســک های هســتند کــه از شــرکت مــا درخواســت داشــته اند ت

ــتیم. ــور، بفرس ــان کش ــتانی هم ــرای کادر بیمارس ــو را ب نان
بـه گفتـه وی، تاکنـون ۸۰۰ هزار ماسـک طبـی از ابتدای شـیوع کرونا 
تولیـد کردیـم و قـرار بـود یک میلیـون ماسـک را طبق درخواسـت وزارت 
بهداشـت ارائـه کنیـم کـه مابقی تا یکـی دو هفتـه آینده تکمیل می شـود.

ــرای  ــک ها ب ــن ماس ــه از ای ــت ک ــرار اس ــه ق ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــیم،  ــته باش ــتراتژیک داش ــره اس ــا ذخی ــاری کرون ــدی بیم ــای بع پیک ه
خاطرنشــان کــرد: امــکان صــادرات از همیــن االن وجــود دارد بــه شــرط 

ــی را اخــذ کنیــم. آنکــه مجوزهــای صادرات
ــرکت ها  ــن ش ــای ای ــزان تقاض ــه می ــاره ب ــا اش ــدی ب ــدی مجی فری
ــا  ــرکت م ــک از ش ــون ماس ــک میلی ــا ی ــک ت ــزار ماس ــت: از ۳۰۰ ه گف

ــت. ــده اس ــت ش درخواس
ــو  ــک های نان ــده ماس ــد کنن ــان تولی ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــر ای مدی
ــت:  ــن شــرکت، گف ــن ماســک ها در ای ــد ای ــت تولی ــه ظرفی ــا اشــاره ب ب
مــا توانایــی تولیــد ۳۰-4۰ هــزار ماســک نانــو در ایــن شــرکت را داریــم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع خبر داد
اعالم نتایج اولیه نقل و انتقاالت فرهنگیان

 تا ۱5 خرداد
معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزیــر آموزش وپــرورش از اعــالم 

نتیجــه اولیــه نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان تــا ۱5 خــرداد، خبــر داد. 
ــار ترکمــن گفــت: امســال هدف گــذاری  ــی الهی ــه گــزارش مهــر، عل ب
در نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان بــر اســاس شــدت نیــاز در مقصــد اســت؛ 
به عبارت دیگــر بــر اســاس نیــازی کــه در مقصــد وجــود دارد بایــد معلمــان 

را جابجــا کنیــم زیــرا شــرایطمان ازلحــاظ تعــداد نیــرو خــاص اســت.
ــه  ــالم نتیج ــان اع ــاره زم ــع درب ــعه مناب ــزی و توس ــاون برنامه ری مع
نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان، گفــت: تــا ۱5 خــرداد، نتایــج اولیــه را اعــالم 
می کنیــم و بــه آن دســته از فرهنگیانــی کــه نتیجــه نقل وانتقــال آن هــا 

ــالغ می شــود. ــد شــود، اب تأیی
ــد  ــراری مانن ــال اضط ــود نقل وانتق ــه وج ــاره ب ــا اش ــن ب ــار ترکم الهی
ســال های گذشــته، گفــت: بــرای یــک دوره نقل وانتقــال اضطــراری 
ــر  ــا اگ ــم ت ــزی کرده ای ــی برنامه ری ــل از شــروع ســال تحصیل ــا قب هــم ت
لــزوم بــه نقل وانتقــال دوبــاره فرهنگیــان بــود، انجــام شــود و همچنیــن 
آن دســته از فرهنگیانــی کــه درخواســت انتقــال دارنــد، بتواننــد از ایــن 

فرصــت اســتفاده کننــد.
وی در پایــان اظهــار کــرد: تــا ۲۸ اردیبهشــت، ۳5 هــزار نفــر از 

کردنــد. ثبت نــام  نقل وانتقــال،  ســامانه  در  فرهنگیــان 

رییس سازمان امور دانشجویان:
فعال برنامه ای برای بازگشت دانشجویان 

خارجی به کشور نداریم

ــجویانی  ــت دانش ــت: بازگش ــجویان گف ــور دانش ــازمان ام ــس س ریی
خارجــی کــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا از کشــور خــارج شــدند، تــا 

ــور دانشــجویان نیســت.  ــازمان ام ــه س ــدی در برنام اطــالع بع
بــه گــزارش ایرنــا، مجتبــی صدیقــی اظهــار داشــت: تعــدادی 
از دانشــجویان بیــن الملــل در کشــور حضــور دارنــد امــا بازگشــت 
دانشــجویان خارجــی کــه از کشــور خــارج شــدند، فعــاًل در برنامه نیســت.

ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــی آین ــال تحصیل ــم از نیمس ــت: امیدواری وی گف
شــرایط کشــور پذیــرای آنهــا باشــیم؛ در حــال حاضــر حــدود ۱5 هــزار 
ــت  ــه عل ــد، ب ــی کردن ــل م ــور تحصی ــه در کش ــی ک ــجوی خارج دانش

ــد. ــته ان ــود بازگش ــورهای خ ــه کش ــروس ب ــن وی ــیوع ای ش
معــاون وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد: البتــه این دســته از دانشــجویان 

در کشــور خــود از آمــوزش هــای الکترونیکــی اســتفاده مــی کنند.
ــد  ــجویان، تاکی ــن دانش ــرم ای ــان ت ــات پای ــاره امتحان ــی درب صدیق
ــا برنامــه ریــزی هــای مقتضــی، شــرایط برگــزاری  کــرد: دانشــگاه هــا ب

ــد. ــی کنن ــم م ــجویان فراه ــن دانش ــرای ای ــرم را ب ــان ت ــات پای امتحان
ــه  ــج ب ــه تدری ــته ب ــال گذش ــفندماه س ــی از اس ــجویان خارج دانش
ــجوی  ــزار دانش ــدود 4۰ ه ــر ح ــال حاض ــتند؛ در ح ــان بازگش کشورش

ــد. ــی کنن ــل م ــور تحصی ــت در کش ــی از ۱۲9 ملی خارج

روزهــای کرونایــی کــه از راه رســید، تقریبــاً 
ــن  ــاف تحــت الشــعاع ای ــام مشــاغل و اصن تم
بیمــاری همــه گیــر قــرار گرفتنــد و از همیــن 
ــا صــدور دســتورالعملهای درصــدد  رو دولــت ب

حمایــت از مشــاغل بــر آمــد.
ــه  ــانه ها در بحبوح ــر، رس ــزارش مه ــه گ ب
بحــران کرونــا، همچــون ســایر مشــاغل و اصناف 
درگیــر آســیب های کرونــا شــدند. از همیــن رو 
ــت  ــرای حمای ــت ب ــم گرف ــاد تصمی وزارت ارش
ــق  ــت ح ــوع پرداخ ــانه ها، موض ــی از رس حداقل
ــرای  ــگاران شــاغل در رســانه ها را ب بیمــه خبرن
مــدت ســه مــاه مطــرح کــرد و قــرار شــد 
رســانه ها بــه عنــوان مشــاغل فرهنگــی، از ایــن 

ــاز بیمــه ای برخــوردار شــوند. امتی
بــر اســاس آنچــه کــه تحــت عنــوان »تنفس 
پرداخــت حــق بیمــه« بــرای رســانه ها در نظــر 
ــاه  ــه م ــا س ــود، خبرگزاری ه ــده ب ــه ش گرفت
ــرای تعویــق در پرداخــت حــق بیمــه  مهلــت ب

بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی را داشــتند.
متأســفانه بــا گذشــت دوران بحــران کرونــا و 
آرام شــدن فضــا بــرای ادامــه کســب و کارهــا، 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی خلــف وعــده کــرده 
محــروم  امتیــاز  ایــن  از  را  و خبرگزاری هــا 

کــرده اســت.
ایــن اقــدام ســازمان تأمیــن اجتماعــی، 
بــا انتقــاد رســانه ها مواجــه شــده اســت. 
ــه  ــاال ک ــد ح ــانه ها معتقدن ــران رس ــرا، مدی زی
شــرایط بحرانــی کرونــا فروکــش کــرده اســت، 
نبایــد  دســتگاه ها و ســازمان های حمایتــی 
ــی کــه  ــد. در حال ــز را فرامــوش کنن همــه چی
ــته ایم،  ــر گذاش ــت س ــختی را پش ــای س روزه

ــود. ــوش ش ــز فرام ــه چی ــد هم نبای
ــفند  ــی در ۲۶ اس ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــه  ــر ارائ ــی ب ــت مبن ــه دول ــد از مصوب ــاه بع م
تســهیالت بــه برخــی از مشــاغل، دســتور اداری 
مهلــت ۳ ماهــه پرداخــت ۳ ماهــه حــق بیمــه 
ســهم کارفرمایــی در ۱۰ رســته فعالیــت را بــه 

ــی صــادر کــرد. واحدهــای اجرای
معــاون بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــاعدت در  ــرای مس ــازمان ب ــن س ــه ای از برنام
دریافــت لیســت و حــق بیمــه ۱۰ رســته 

ــر داد. ــا خب ــده از کرون ــان دی ــت زی فعالی
پیــرو  داشــت:  اظهــار  قریــب  مهــرداد 
و  جمهــوری  محتــرم  ریاســت  دســتورات 
معاونــت  کارگــروه  متخــذه  تصمیمــات 
و  بررســی  در  جمهــور  رئیــس  اقتصــادی 
مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از 
ــن ســازمان ضمــن صــدور  ــا ای ــروس کرون وی
دســتور اداری الزم بــرای واحدهــای اجرایــی 
ــا در  ــته از فعالیت ه ــت ۱۰ رس ــه، فهرس تابع
ــدی و  ــوف تولی ــادی و صن ــای اقتص بخش ه
ــن  ــیب را از ای ــترین آس ــه بیش ــی ک خدمات

ناحیــه متحمــل شــده اند را ابــالغ کــرد.
اداری  دســتور  براســاس  افــزود:  قریــب 
ــازمان  ــی س ــای اجرای ــه واحده ــده ب ــالغ ش اب
مشــمول  کارفرمایــان  اجتماعــی،  تأمیــن 
نســبت بــه ارســال لیســت حقــوق و مــزد 

ماهیانــه مربــوط بــه ماه هــای اســفند 9۸، 
ــت  ــدون پرداخ ــت 99 ب ــن و اردیبهش فروردی
حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی )۲۰ درصــد حــق 
ــد و  ــدام می کنن ــی( اق ــهم کارفرمای ــه س بیم
ــاد شــده درتیــر مــاه 99  بعــد از اتمــام دوره ی
ــی پرداخــت  می تواننــد در صــورت عــدم توانای
ــاد  ــای ی ــی ماه ه ــهم کارفرمای ــه س ــق بیم ح
ــا  ــی و ت ــت تدریج ــه پرداخ ــبت ب ــده نس ش

ــد. ــدام کنن ــال 99 اق ــان س ــر پای حداکث
معــاون بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــای  ــر بخش ه ــا و زی ــت: فهرســت فعالیت ه گف
خدماتــی  و  تولیــدی  صنــوف  و  اقتصــادی 
ــاون،  ــوی وزارت تع ــا از س ــیب پذیر از کرون آس
ــالغ  ــه ایــن ســازمان اب ــاه اجتماعــی ب کار و رف
ــورد  ــدات م ــال تمهی ــای اعم شــده اســت مبن

ــود. ــد ب ــتور اداری خواه ــن دس ــاره در ای اش
قریــب فهرســت فعالیت هــا و زیربخش هــای 
خدماتــی  و  تولیــدی  صنــوف  و  اقتصــادی 
ــالم  ــر اع ــه شــرح زی ــا را ب آســیب پذیر از کرون
ــاده  ــای آم ــع غذاه ــد و توزی ــز تولی ــرد: مراک ک

طباخی هــا،  بوفه هــا،  رســتوران ها،  از  اعــم 
اغذیــه  قهوه خانه هــا،  پذیرایــی،  تاالرهــای 
فروشــی ها و مــوارد مشــابه بــه تشــخیص 

ــارت. ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
مراکــز مربــوط بــه گردشــگری شــامل 
مجتمع هــای  آپارتمان هــا،  هتــل  هتل هــا، 
مهمان پذیرهــا،  گردشــگری،  و  جهانگــردی 
زائرســراها،  مســافرخانه ها،  مهمانســراها، 
ــی  ــی و پذیرای ــز اقامت ــردی، مراک ــز بوم گ مراک
ــوارد  ــی و م ــن راه ــی بی ــی و خدمات و تفریح
مشــابه بــه تشــخیص وزارت میــراث فرهنگــی، 

گردشــگری و صنایــع دســتی(
حمــل و نقــل عمومــی مســافر درون شــهری 
و بــرون شــهری اعــم از هوایــی، جــاده ای، 

ــی. ــی و دریای ریل
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.

تولید و توزیع پوشاک.
تولید و توزیع کیف و کفش.

ــادی،  ــکبار، قن ــل، خش ــع آجی ــز توزی مراک
ــوه. ــتنی و آبمی بس

مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی.
مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی.

مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
متأســفانه بــا گذشــت ۳ مــاه از شــیوع کرونــا، 
تأمیــن اجتماعــی مصوبه هیــأت دولــت را در مورد 
مشــاغل فرهنگــی و خبرگزاری هــا رعایــت نکرد و 
آنهــا شــامل جریمــه دیــر کــرد شــدند حتــی تــا 
جایــی پیشــرفت کــه دفترچه هــای بیمــه برخــی 
ــن  ــرده اســت و ای ــد نک ــز تمدی ــگاران را نی خبرن

ــت اســت. ــای دول ــوارد خــالف وعده ه م
جــا دارد وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــت ب ــن دول و همچنی

چــاره ای بیاندیشــند.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اعــالم کــرد: 
بــرای عبــور از اوج )پیــک( کرونــا در فروردیــن مــاه امســال همــه 

4۳ بیمارســتان اســتان را مجهــز کردیــم.
بــه گــزارش مهــر، روزبــه رجایــی در گفــت و گــو بــا 
ــال  ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــگاران ب خبرن
افزایــش مــوارد مثبــت بیمــاری و پیــش بینــی اینکــه احتمــاالً 
ظرفیــت بیمارســتان ســینای تبریــز پاســخگوی همــه مراجعــان 
نباشــد، تصمیــم گرفتیــم تــا در بیمارســتان امــام رضــا )ع( نیــز 
ــی،  ــی درمان ــز آموزش ــن مرک ــرا ای ــم، زی ــی کنی ــالم آمادگ اع
تجهیــزات، ظرفیــت نیــروی انســانی و فضــای فیزیکــی بیشــتری 

دارد.
وی اظهــار کــرد: بــه دنبــال بســتری مــوارد مثبــت بیمــاری 
در بیمارســتان امــام رضــای تبریــز، همــه بخش هــای ایــن 
ــا  ــع شــده و ســایر بخش ه ــارم تجمی ــه چه بیمارســتان در طبق

ــه شــد. ــه تخلی ــان ب ــرای بســتری مبتالی ب
ــایر  ــتری س ــوارد بس ــداد م ــودن تع ــم ب ــرد: ک ــه ک وی اضاف

ــن در  ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ــی ب ــال جراح ــا و اعم بیماری ه
آســتانه عیــد نــوروز نیــز باعــث شــد تــا عملیــات آمــاده ســازی 
ــه  ــن اینک ــود، ضم ــام ش ــریع تر انج ــا س ــام رض ــتان ام بیمارس
ــروع  ــی یو ش ــی و آی س ــش عفون ــدا از بخ ــازی ها ابت ــاده س آم

شــد.
ــن اکیــپ  ــات، چندی ــن اقدام ــا ای ــان ب ــی گفــت: همزم رجای
ــی  ــس تمام ــزام و اورژان ــتان اع ــتان های اس ــه بیمارس ــه هم ب
بیمارســتان ها بــه دو بخــش ایزولــه تنفســی یــا زون خاکســتری 

و اورژانــس عــادی تقســیم شــد.
ــا  ــه ت ــر گرفت ــتان ها از کلیب ــی بیمارس ــزود: در تمام وی اف
تبریــز، بخشــی را بــه کرونــا اختصــاص دادیــم کــه ایــن اقــدام، 
هــم اســتانی ها را از مراجعــه بــه تبریــز و دیگــر شــهرها بی نیــاز 

کــرد.
معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اضافـــه 
ـــتان،  ـــا در اس ـــه کرون ـــان ب ـــداد مبتالی ـــد تع ـــس از رص ـــرد: پ ک
تعـــداد تخت هـــا را افزایـــش دادیـــم، حتـــی بخـــش مجـــزای 
ـــی  ـــک تخصص ـــتان های ت ـــی بیمارس ـــا را در برخ ـــص کرون مخت
ــاد  ــز ایجـ ــدی نیـ ــب و ارتوپـ ــان، قلـ ــتان زنـ ــد بیمارسـ ماننـ
کردیـــم تـــا مشـــکلی بـــرای تـــداوم رونـــد درمـــان بیمارانـــی 
ـــری  ـــاری دیگ ـــم بیم ـــتند و ه ـــا هس ـــه کرون ـــال ب ـــم مبت ـــه ه ک

ـــد. ـــش نیای ـــد، پی دارن
ــتان ها را  ــاران در بیمارس ــات بیم ــردن مالق ــوع ک وی، ممن
ــا  ــیوع کرون ــای اول ش ــه در روزه ــرد ک ــوان ک ــی عن از اقدامات
ــاری در  ــن بیم ــیوع ای ــگیری از ش ــور پیش ــه منظ ــور ب در کش

ــد. ــام ش ــرقی انج ــان ش آذربایج
از دیگــر  را  انــدازی کلینیــک تخصصــی کرونــا  راه  وی، 
ــا در  ــورد از آن ه ــد و گفــت: ســه م ــات انجــام شــده خوان اقدام

نیمــه دوم اســفند مــاه در بیمارســتان اســدآبادی، ســینا و امــام 
خمینــی )ره( تبریــز ایجــاد شــد و متخصصــان عفونــی و داخلــی 
از ســاعت هشــت صبــح تــا هشــت شــب در آنجــا مســتقر شــدند.

ــاری و  ــم بیم ــودن عالئ ــناخته ب ــل ناش ــه دلی ــزود: ب وی اف
شــیوع کــم در ابتــدا مراجعــه بــه ایــن کلینیک هــا کــم بــود کــه 
ــا افزایــش مــوارد اطــالع و مشــخص شــدن عالئــم،  رفته رفتــه ب

ــز بیشــتر شــد. تعــداد مراجعــان نی
رجایــی اظهــار کــرد: انجــام آزمایشــات کرونــا در آزمایشــگاه 
ــورد در  ــه ۶۰۰ م ــا ب ــش نمونه گیری ه ــتان و افزای ــزی اس مرک
روز نیــز از دیگــر اقداماتــی بــود کــه در اســفند مــاه اتفــاق افتــاد 
ــگاه  ــرده و آزمایش ــدا ک ــعه پی ــگاه ها توس ــج آزمایش ــه تدری و ب
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــا )ع( و مرک ــام رض ــتان ام PCR بیمارس

نیــز راه انــدازی شــد.
وی اضافــه کــرد: اکنــون تعــداد نمونــه گیری هــا بــه یکهــزار 
مــورد در روز افزایــش یافتــه اســت کــه نزدیــک بــه 5۰ درصــد 

ــود. ــام می ش ــتان انج ــگاه های اس ــا در آزمایش آنه
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد نقاهتــگاه بــرای تکمیــل مراقبت هــای 
بهداشــتی بیمــاران بهبــود یافتــه از کرونــا بــا همــکاری ارتــش، 
ســپاه و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: بــا وجــود ایجــاد 
ــا  ــن نقاهت گاه ه ــادی از ای ــتقبال زی ــز اس ــگاه در تبری دو نقاهت

نشــد.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: اقامتگاه 
مرکــز مدیریــت کشــوری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
نیــز در اختیــار پرســتاران و کادر بیمارســتان ها قــرار گرفــت تــا 
ــن  ــه ای ــودن، دوره ۱4 روزه را در مهمانخان ــل ب ــورت ناق در ص
ــه  ــا ب ــان و ی ــزد خانواده هایش ــپس ن ــد و س ــپری کنن ــز س مرک

محــل بازگردنــد.

مرکــز  رییــس  و  علــوم  وزیــر  مشــاور 
ــزوم  ــر ل ــور ب ــی کش ــت علم ــات سیاس تحقیق
برخــورد بــا سوءاســتفاده علمــی برخــی اســاتید 

ــرد.  ــد ک ــجویان تاکی از دانش
بــه گــزارش ایلنــا، »وحیــد احمدی« مشــاور 
وزیــر علــوم و رییــس مرکــز تحقیقات سیاســت 
علمــی کشــور دربــاره ســوء اســتفاده های 
علمــی برخــی اســاتید از دانشــجویان گفــت: در 
دنیــا ایــن اقــدام کــه پروژه هایــی بــه دانشــجو 
ــی  ــا کار تحقیقات ــود ت ــار درس داده ش در کن
ــد کار  ــا دانشــجو بتوان ــداول اســت ت ــد، مت کن
تحقیقاتــی را یــاد بگیــرد و کار پژوهشــی انجــام 
دهــد. تحقیــق و تحلیــل روی مســائل توســط 
دانشــجو الزم اســت و نمی توانیــم بــه یــک 
اســتاد بگوییــم، حــق نــدارد کار تحقیقاتــی بــه 
دانشــجو بدهــد؛ امــا اینکــه اســتادی محصــول 
ــی  ــوان کار تحقیقات ــت عن ــجو را تح کار دانش
ــری  ــز دیگ ــا چی ــاب ی ــورت کت ــه ص ــود ب خ

ــد، کار شایســته ای نیســت. چــاپ کن
ــتاد کار  ــر اس ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه دانشــجو بدهــد، تخلــف  شــخصی خــود را ب
ــه  ــور ب ــارج از کش ــت: در خ ــت، گف ــرده اس ک
ــروژه ای از  ــتاد پ ــه اس ــت ک ــورت اس ــن ص ای
صنعــت گرفتــه و کا را بیــن دانشــجویانش 
ــجویان  ــدام از دانش ــر ک ــد و ه ــیم می کن تقس
قســمتی از پــروژه را انجــام می دهنــد، بــا ایــن 
ــم  ــد و ه ــت می کن ــم دانشــجو را تربی روش ه
ــاد می گیــرد کــه ارزش  دانشــجو موضوعاتــی ی
ــی از  ــال بخش های ــور مث ــه ط ــر ب ــا اگ دارد، ام
کتابــی را در بیــن دانشــجویان تقســیم کنــد تــا 
ترجمــه کننــد و اســتاد آن را بــه کتابــی بــه نام 
خــودش منتشــر کنــد، کار بــی ارزشــی اســت و 

امتیــازی نخواهــد داشــت، چــون معلــوم اســت، 
ــوال ارزش  ــد، معم ــه دانشــجو کن ــه ای ک ترجم

ــاد اســت. ــدارد و اشــتباهاتش زی ــی ن آنچنان
ــه  ــرد: اینک ــح ک ــوم تصری ــر عل ــاور وزی مش
اســتاد بــه دانشــجو پــروژه بدهــد، قطعــا 
ــد،  ــه بروی ــا ک ــای دنی ــر ج ــت و در ه الزم اس
ــرا  ــجوی دکت ــوان دانش ــه عن ــما را ب ــی ش وقت
یــا تحصیــالت تکمیلــی می پذیرنــد، حتمــا 
پــروژه ای بــه دانشــجو ارائــه می کننــد، عمدتــا 
در کشــورهای خارجــی بــه ایــن صــورت اســت 
ــرکتی  ــا ش ــگاه و ی ــال دانش ــور مث ــه ط ــه ب ک
و  دانشــجویان  بیــن  و  گرفتــه  را  طرحــی 
کــه  می کننــد  تقســیم  را  کار  کارشناســان 
ایــرادی هــم نــدارد، ولــی اگــر بــه آن صــورت 
ــت و  ــکال اس ــل اش ــد، مح ــاره باش ــورد اش م
ــد. ــورد کن ــا آن برخ ــد ب ــی بای ــز پژوهش مراک

ــی  ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــجویی  ــای دانش ــه ه ــاره پایان نام ــور درب کش

گفــت: ارائــه پایــان نامــه در همــه جــای دنیــا 
یــک روش متــداول اســت و هیــچ جــای دنیــا 
اینطــور نیســت کــه بــه دانشــجوی تحصیــالت 
تکمیلــی چــه کارشناســی ارشــد و چــه دکتری 
ــدرک  ــش م ــرای تحصیالت ــه ب ــدون پایان نام ب
بدهنــد. نــگارش پایــان نامــه اقدامــی ضــروری 
ــاد  ــد ی ــق آن بای ــرا دانشــجو از طری اســت، زی
ــکل  ــه ش ــه ب ــی را چگون ــه موضوع ــرد، چ بگی
تحقیقاتــی انجــام دهــد و روی یافته هایــش 
تحلیــل کنــد و اگــر تحصیــالت تکمیلــی غیــر 

ــن باشــد، همــان لیســانس اســت.   از ای
وی افــزود: مــا روی اصــل پایــان نامــه 
ــگارش  ــرا اصــل موضــوع ن ــم، زی مشــکل نداری
ــی  ــالت تکمیل ــع تحصی ــه در مقاط ــان نام پای
همــه  و  اســت  بین المللــی  موضــوع  یــک 
بــرای  استانداردهاســت.  و جــزو  پذیرفتنــد 
جلوگیــری از کپــی کاری دانشــجو، بــه خصوص 
ــد، در  ــب ش ــس تصوی ــه در مجل ــی ک ــا قانون ب

همانندجــو  ســامانه های  بایــد  وزارتخانــه 
ــا  ــب پایان نامه ه ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــی ش بررس
کاری  در  چــه  و  موضــوع  تعریــف  در  چــه 
ــی  ــا بررس ــا انته ــدا ت ــده، از ابت ــام ش ــه انج ک
می شــود تــا هماننــدش وجــود نداشــته باشــد و 
کاری کــه انجــام می شــود هــم موضــوع و هــم 

ــد. ــراری باش ــد تک ــش نبای محتوای
ــون  ــد اکن ــن رون ــرد: ای ــان ک ــدی بی احم
ــادن  ــا افت ــج در حــال ج ــون شــده و بتدری قان
البتــه هنــوز بعضــی از دانشــگاه ها  اســت، 
کمــی مقاومــت می کننــد و هنــوز خــود را 
ــری و  ــم پیگی ــی امیدواری ــد، ول ــز نکردن تجهی
نظــارت شــود کــه هــم دانشــجو و هــم اســتاد 
ایــن دقــت را داشــته باشــند. اگــر دانشــجو در 
زمینــه پایان نامــه تخلــف کنــد، معنایــش ایــن 

ــدارد. ــتاد نظــارت ن ــه اس اســت ک
ــی  ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق ــس مرک ریی
کشــور  گفــت: بنابرایــن در حــال حاضــر 
کــه  باشــد  گونــه ای  بــه  بایــد  نظارت هــا 
هــم دانشــجوی متخلــف مجــازات شــود و 
ــا  ــت. م ــر و راهنماس ــه ناظ ــتادی ک ــم اس ه
در دانشــگاه ها تاکیــد داریــم کــه اســاتید 
ــن  ــند. ای ــته باش ــارت را داش ــن نظ ــا ای حتم
ــن کــه تعــداد  ــدام اجــرا نمی شــود، مگــر ای اق
دانشــجو را ببــرای اســاتید راهنمــا کــم کنیــم؛ 
یعنــی اگــر تعــداد دانشــجو کــم شــود و اســتاد 
ــه  ــد ب ــته باش ــجو داش ــه دانش ــا س ــک، دو ی ی
آنهــا رســیدگی می کنــد، امــا اگــر تعــداد زیــاد 
باشــد رســیدگی بــه آنهــا دشــوار خواهــد شــد، 
ــا  ــتاد ده ت ــک اس ــگاه ها ی ــی از دانش در برخ
پانــزده دانشــجو دارد و نمی توانــد بــه آنهــا 

ــد. ــیدگی کن رس

خلف وعده تأمین اجتماعی در روزهای کرونایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

بیمارستان های آذربایجان  شرقی برای عبور از اوج کرونا مجهز شدند

لزوم برخورد با سوءاستفاده علمی برخی اساتید از دانشجویان
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طبیعت

زمین را نجات دهید 
دوستی با طبیعت را با این کارها به 

کودکان آموزش دهید

ابتــدا بایــد بــه کــودکان کمــک کنیــم تــا 
بفهمنــد حفــظ و پایــداری محیط زیســت چیســت. 
مــا می دانیــم کــه پایــداری می توانــد مــوارد زیــادی 
را شــامل شــود، از بازیافــت گرفتــه تــا باغبانــی. مــا 
مــی توانیــم ایــن مــوارد را بــه فرزندانمــان از طریــق 
ــوزش  ــا آم ــارکت آنه ــا مش ــاد و ب ــای ش فعالیت ه
دهیــم. در ادامــه لیســتی از فعالیتــی که کــودکان را 
در جریــان حفــظ و پایــداری محیــط زیســت کمک 

ــت. ــده اس ــد، آورده ش می کن
۱- بازیافـت کنیـد: بـا بچه هـای خـود در خانه 
سـطلی را بـه عنـوان سـطل بازیافـت آمـاده کنید. 
می توانیـد از چنـد سـطل بـرای تفکیـک راحت تـر 
اسـتفاده کنیـد. بـرای مثال سـطل کاغـذ بازیافتی 

از سـطل پالسـتیک جدا باشـد.
۲- محیـط زندگـی را تمیـز کنیـد: با کـودکان 
خـود یـک تیـم »پیـاده روی سـبز« راه بندازیـد. 
بـا خـود  زبالـه  بـزرگ  چنـد دسـتکش و کیسـه 
بـه پارک هـا یـا محیط هـای تفریحـی  برداریـد و 
برویـد و زباله هـای اطـراف را جمع کنیـد. مطمئن 
باشـید کـودکان بـه دلیـل کمـک بـه پاکسـازی 
محیـط زندگـی خـود، احسـاس تأثیرگـذاری روی 

زمیـن خواهنـد داشـت و از آن لـذت می برنـد.
۳- کمپوســت کنیــد: بســیاری از مــوادی کــه 
در زباله هــا قــرار مــی گیرنــد قابــل اســتفاده 
هستند.پوســت میوه هــا، باقــی مانــده ســبزی  
و مــوادی ماننــد پوســت تخــم مــرغ همــه اینهــا 
قابــل تجزیــه و اســتفاده هســتند. پــس بــا خشــک 
کــردن و اســتفاده آنهــا در گلــدان یــا ریختــن در 
ــری  ــتر جلوگی ــه بیش ــد زبال ــم از تولی ــه، ه باغچ
کنیــد و هــم جانــی دوبــاره بــه خــاک بدهیــد. بــه 
ــع  ــه می شــود. در واق ــن عمــل کمپوســت گفت ای
ــه  ــی ب ــواد غذای ــا م ــد ت کمپوســت اجــازه می ده
طــور طبیعــی در خــاک حاصلخیــز تجزیــه شــوند.

4- گیاهـان خوراکـی پـرورش دهیـد: پـرورش 
مـواد غذایـی ارگانیک نه تنها باعث حفظ سـالمت 
شـما می شـود، بلکـه در هزینه هـا نیـز صرفه جویی 
می کنـد. عـالوه بـر اینکـه کودکانتـان را بـا اصول 
باغبانـی آشـنا می کنیـد و فرصتـی کسـب چنیـن 

تجربـه لـذت بخشـی را بـه آنهـا می دهید.
کـودکان  بسـازید:  خانگـی  شـوینده های   -5
و نوجوانـان عاشـق ترکیـب کـردن مـواد بـا هـم و 
درسـت کـردن هسـتند. بـا مشـارکت آنهـا مـواد 
شـوینده و پاک کننـده خانگـی درسـت کنیـد تـا 
هـم سـالمت خـود و هـم طبیعـت را حفـظ کنید. 
مـواد شـیمیایی و شـوینده ها آسـیب فراوانـی بـه 

می کنـد. وارد  زیسـت  محیـط 
 ۶- بیــرون از خانــه بــازی کنیــد: بــازی و تفریح 
در خــارج از خانــه و طبیعــت بهتریــن راه دوســتی 
بــا طبیعــت و آمــوزش حفاظت از آن اســت. عشــق 
بــه بــازی در فضــای ســبز و طبیعــت، کــودکان را 

ــد. ــن مســئول تر می کن ــت از زمی در مراقب
کـودکان  بـه  را  گیـاه  و  گل  بـه  آبیـاری   -7
بسـپارید: کـودکان وقتـی می توانند درک درسـتی 
از طبیعـت و گل و گیـاه داشـته باشـند و بـا آنهـا 
و  نگهـداری  مسـئول  کـه  کننـد  برقـرار  ارتبـاط 
حفاظـت از آنهـا شـوند. آبیـاری بـه گل و گیـاه را 
بـه کـودکان بسـپارید تـا بدانند کـه آنها هـم زنده 

هسـتند و بایـد مراقبشـان بـود.
بخوانیــد:  زمیــن  دربــاره  کتاب هایــی   -۸
ــا  ــت ت ــودکان اس ــرای ک ــن راه ب ــا بهتری کتاب ه
ــد.  ــاد بگیرن ــن ی ــاره زمی ــی درب ــد چیزهای بتوانن
ــود،  ــتر ش ــت بیش ــه طبیع ــا ب ــش م ــه دان هرچ

ــت. ــم داش ــا آن خواهی ــتری ب ــاط بیش ارتب
9- از چکنویس هـا اسـتفاده کنیـد: بـه کودکان 
خـود یـاد دهید کـه از کاغذها بیشـترین اسـتفاده 
را بکننـد. الزم نیسـت بـرای نقاشـی کاغـذ کامـال 
سسـفید اسـتفاده کـرد، کاغذهـای چکنویس یک 
مناسـب  کـودکان  نقاشـی  بـرای  هـم  سـفید  رو 
هسـتند. بـا ایـن کار عـالوه بـر حفـظ طبیعـت، 
صرفه جویـی را نیـز بـه فرزنـد خـود یـاد می دهید.

ــه  ــر در خان ــی اگ ــد: حت ــت بکاری ۱۰- درخ
خــود امــکان کاشــت درخــت نداریــد، نهــال 
کوچکــی تهیــه کنیــد و آن را در طبیعــت اطرافــت 
محــل زندگــی خــود بکاریــد. کاشــت حتــی یــک 
ــه  ــت ک ــی اس ــن کارهای ــی از بهتری ــت یک درخ
ــد.  ــام دهی ــت انج ــط زیس ــرای محی ــد ب می توانی

ــد. ــز بگویی ــان نی ــه فرزندت ــن را ب ای
ــد: در  ــام دهی ــی آب انج ــش آلودگ ۱۱- آزمای
ــه آزمایشــگاهی بــه همــراه فرزندتــان،  یــک تجرب
ــوده کنیــد  ــل تشــخیص آل ــا مــواد غیرقاب آب را ب
ــوده  ــه آب چطــور آل ــد ک ــع دهی ــا توزی ــه آنه و ب
می شــود و تصفیــه آن چــه هزینــه ای بــرای 

ــت دارد. ــور و طبیع کش
ــن کار یــک  ــد: ای ۱۲- ســفره پارچــه ای بدوزی
روش ســاده بــرای کاهــش زباله هــا و کمــک 
ــر  ــودکان کوچک ت ــت. ک ــت اس ــط زیس ــه محی ب
ــا شــما مشــارکت کننــد  می تواننــد در ایــن کار ب
دوخــت  بــا  می تواننــد  بزرگ تــر  کــودکان  و 
ســفره بــا پارچه هــای زیبــا یــک تجربــه خیاطــی 

ــند. ــته باش داش
۱۳- یـک گلخانـه ارگانیـک کوچـک بسـازید: 
اگـر خانـه ویالیی و حیـاط دار دارید، یـک گلخانه 
کوچـک درسـت کنیـد و بخشـی از اوقـات فراغت 

خـود را بـا فرزندانتـان آنهـا بگذرانید.
روش هـای بسـیار دیگـری وجـود دارد کـه بـه 
پایـداری  و  حفـظ  مـورد  در  بچه هـا  آن،  وسـیله 
طبیعـت بیاموزنـد تـا زمیـن را بـا حـال بهتـری از 

زمانـی کـه بـه دنیـا آمدنـد، تـرک کننـد.
منبع: ایرنا زندگی

2 بازیکن شهرخودرو کرونایی شدند 

دو بازیکــن تیــم شــهرخودرو مشــهد مبتــال بــه ویــروس کرونــا 
هســتند. 

بــه گــزارش فــارس، بــا اعــالم زمــان شــروع تمرینــات تیم هــای لیــگ 
برتــری بــرای از ســرگیری مســابقات لیــگ نوزدهــم تیم هــای مختلــف از 
بازیکنــان کادر فنــی و دیگــر عوامــل تیــم تســت های پزشــکی الزم بــرای 
پیشــگیری از شــیوع کرونــا را گرفتنــد کــه بــر اســاس آنهــا مشــخص شــد 
در تیم هــای مختلــف بازیکنانــی مبتــال بــه ایــن ویــروس  حضــور دارنــد.

ــخص  ــهرخودرو مش ــگاه ش ــک باش ــداوی مال ــاد حمی ــالم فره ــا اع ب
شــد پــس از انجــام تســت های پزشــکی الزم دو بازیکــن ایــن تیــم نیــز 

ــده اند. ــا ش ــروس کرون ــار وی گرفت

بانوی شطرنج باز آذربایجان شرقی مقام دوم 
مسابقات کشوری را کسب کرد

ــی  ــم و پایانـ ــرقی در دور هفتـ ــان شـ ــطرنج باز آذربایجـ ــوی شـ بانـ
مســـابقات کشـــوری شـــطرنج آنالیـــن بـــر ســـکوی نایـــب قهرمانـــی 

ایســـتاد.
بــه گــزارش مهــر، لیــال زارع زاده، شــطرنج بــاز هیــأت کــم بینایــان و 
نابینایــان آذربایجــان شــرقی در یــک بــازی حســاس بــه مناســبت عیــد 
ــه فینــال مســابقات  ســعید فطــر، توانســت نادریــان را شکســت داده و ب

راه پیــدا کنــد.
ــد  ــل امی ــول شکســت مقاب ــا قب ــز ب ــال مســابقات نی زارع زاده در فین

ــام دوم بســنده کــرد. ــه مق ــاز ب ــا کســب 5.5 امتی کریمــی ب
بــه نفــرات اول تــا ســوم ایــن مســابقات مــدال قهرمانــی، کاپ و حکــم 

همــراه بــا جوایــز نقــدی اهــدا شــد.

رئیس ثروتمند به داد تیراندازی رسید 

فدراسـیون جهانـی تیرانـدازی اعالم کـرد نیازی به کمـک مالی کمیته 
بین المللـی المپیـک ندارد. 

بـه گـزارش فارس، فدراسـیون جهانی تیرانـدازی به عنـوان جدیدترین 
فدراسـیون بین المللـی اعـالم کـرد بـه حمایـت مالـی کمیتـه بین المللـی 

المپیـک )IOC( نیـازی ندارد.
بـه  بـاره  ایـن  در  جهانـی  فدراسـیون  رسـمی  مقـام  یـک 
insidethegames  گفـت ایـن سـازمان بـه IOC اطـالع داده هیـچ 
نیـازی بـه کمک هـای مالـی بـه خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا و تعویـق 

نـدارد. توکیـو  المپیـک  بازی هـای 
بـه نظـر می رسـد فدراسـیون جهانـی تیرانـدازی یکـی از پایدارتریـن 
فدراسیون هاسـت چرا که والدیمیر لیسـینی روسـی یکـی از ثروتمندترین 

مـردان جهان به شـمار مـی رود.
وی بعـد از انتخابـش در نوامبـر ۲۰۱۸ ده میلیـون دالر از دارایـی خود 

را بـه صندوق توسـعه تیرانـدازی اختصاص داد.
فدراسـیون جهانـی وزنه بـرداری و هندبـال نیـز جـزو فدراسـیون هایی 

هسـتند کـه اعـالم کردنـد به ایـن حمایـت مالـی نیـاز ندارند.
بـه  کمـک  بـرای  را  دالری  میلیـون   ۱5۰ مالـی  پکیـج   IOC
فدراسـیون های بین المللـی و کمیته هـای ملـی المپیـک در نظـر گرفتـه 
اسـت. همـه ۳۲ فدراسـیون  بین المللـی غیـر از بوکـس کـه تعلیـق شـده 

شـوند. بهره منـد  مالـی  حمایـت  ایـن  از  می تواننـد 

شکایت پرسپولیس از برانکو به CAS می رود 

اســت  قــرار  کــروات خــود  مربــی ســابق  از  شــکایت ســرخ ها 
بــرود.  ورزش  عالــی  دادگاه  بــه  چهارشــنبه 

ــیون  ــس از رای فدراس ــوان،  پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــو  ــده برانک ــپولیس در پرون ــت پرس ــر محکومی ــی ب ــال مبن ــی فوتب جهان
ــا دریافــت رای کامــل حکــم، درصــدد شــکایت  ایوانکوویــچ، ســرخ هــا ب

ــتند. ــو هس از برانک
ــته در  ــای گذش ــه ه ــپولیس در هفت ــگاه پرس ــی باش ــت حقوق معاون
حــال بررســی ایــن پرونــده بــود و ســرانجام همــراه بــا مدیــران باشــگاه 
ــا روز  ــردا ی ــا ف ــاده و ت ــه خــود را آم ــا الیحــه دفاعی ــد ت ــم گرفتن تصمی

ــد. ــال کنن ــی ورزش ارس ــه دادگاه عال ــنبه ب چهارش
ــورو جریمــه  ــزار ی ــون و 55 ه ــک میلی ــده ی ــن پرون ــا در ای ســرخ ه
شــدند و امیــدوار هســتند زمــان بیشــتری بگیرنــد تــا بتواننــد طلــب مــرد 

کــروات را پرداخــت کننــد.
طبــق اعــالم یــک منبــع آگاه قــرار اســت ســرخ هــا تــا ۲ - ۳ هفتــه 
ــی  ــن مرب ــات ای ــدی از مطالب ــا درص ــد ت ــول بدهن ــو پ ــه برانک ــده ب آین

پرداخــت شــود.
ــادی  ــای زی ــی ه ــپولیس قهرمان ــورش در پرس ــان حض ــو در زم برانک
ــن تیــم  ــی خارجــی ای ــن مرب ــه ارمغــان آورد و بهتری ــرای ســرخ هــا ب ب

ــت. لقــب گرف

آغاز اجرای چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 
زیر سایه کرونا

چرخــه انتخابــی تیــم هــای ملــی کشــتی در صــورت فروکــش کــردن 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور از اوایــل نیمــه دوم ســالجاری، اجرایــی 

خواهــد شــد.
بـه گـزارش مهـر، چنـدی پیش چرخـه انتخابـی تیم های ملی کشـتی 
آزاد و فرنگـی در سـمینار روسـای هیـات هـای کشـتی سراسـر کشـور به 
تصویـب رسـید تـا این طرح بـزودی به مرحله اجـرا در آید. البتـه با وجود 
تصویـب چرخـه انتخابـی، هیـچ تاریخی بـرای اجرای دقیق آن اعالم نشـد 
تـا همچنـان همـه چیز تحـت تاثیر شـیوع ویـروس کرونا و خروج کشـتی 

ایـران از زیر سـایه سـنگین ایـن بحران باقـی بماند.
بــه هــر حــال طبــق برنامــه هــای فدراســیون کشــتی مــی تــوان پیــش 
بینــی کــرد در صــورت فروکــش کــردن ویــروس کرونــا در کشــور، چرخــه 

انتخابــی تیــم هــای ملــی کشــتی هــم از اواســط مهرمــاه اجرایــی شــود.
ــم امامــی ســخنگوی فدراســیون کشــتی  طبــق اعــالم محمــد ابراهی
ــت  ــی در نشس ــه تازگ ــه ب ــابقات ک ــزاری مس ــدی برگ ــس از زمانبن پ
هماهنگــی متولیــان فدراســیون بــا اعضــای کادر فنــی تیــم هــای ملــی 
کشــتی آزاد و فرنگــی مطــرح شــده، احتمــال اجــرای نخســتین مرحلــه 
ــاًل  ــه فع ــاه امســال وجــود دارد. البت ــی از نیمــه دوم مهرم چرخــه انتخاب
ــتی از  ــای کش ــت ه ــاز فعالی ــوز آغ ــدور مج ــه ص ــوط ب ــز من ــه چی هم
ســوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در ورزش اســت. بدیــن ترتیــب مــی تــوان 
امیــدوار بــود کــه نخســتین مرحلــه چرخــه انتخابــی، اواســط مهرمــاه در 

ــی کشــور برگــزار خواهــد شــد. ــب رقابتهــای قهرمان قال
از ســوئی دیگــر رقابتهــای لیــگ برتــر کشــتی هــم در صــف انتظــار برای 
اجــرا قــرار دارد کــه ایــن مســابقات نیــز در صــورت فراهــم شــدن شــرایط 

الزم از اول مــرداد مــاه آغــاز و بــه مــدت ۲ مــاه پیگیــری مــی شــود.
فدراســیون کشــتی طــی ســالجاری، برگــزاری رقابت هــای جــام 
ــروس  ــیوع وی ــت ش ــر وضعی ــه اگ ــتور کار دارد ک ــم در دس ــی را ه تخت
کرونــا تحــت کنتــرل در آیــد و ســتاد مبــارزه بــا کرونــا مجوزهــای الزم 
را صــادر کنــد، شــاهد برگــزاری ایــن تورنمنــت بیــن المللــی تــا اوایــل 

ــود. ــاه نیــز خواهیــم ب بهمــن م

نایـــب رئیـــس فدراســـیون شـــطرنج از 
ـــی  ـــذب مرب ـــرای ج ـــیون ب ـــن فدراس ـــه ای برنام
ـــی  ـــم مل ـــری در راس تی ـــه کارگی ـــی و ب خارج
ـــت  ـــال گف ـــن ح ـــا در عی ـــر داد ام ـــوان خب بان
ـــن  ـــه تعیی ـــن زمین ـــی در ای ـــرایط مال ـــه ش ک

کننـــده اســـت. 
ــا  بـــه گـــزارش مهـــر، شـــادی پریـــدر بـ
یـــادآوری اینکـــه امیررضـــا پوررمضانعلـــی 
ـــر  ـــوان را زی ـــطرنج بان ـــی ش ـــم مل ـــات تی تمرین
نظـــر دارد، گفـــت: جـــذب مربـــی خارجـــی 
ـــه  ـــم البت ـــه داری ـــم را در برنام ـــن تی ـــرای ای ب
در صورتیکـــه شـــرایط کرونـــا و موقعیـــت 

ــازه آن را بدهـــد. مالـــی فدراســـیون اجـ
وی تصریـــح کـــرد: در ایـــن شـــرایط کـــه 
ــاد  ــان ایجـ ــی در جهـ ــران عجیبـ ــا بحـ کرونـ
ـــوری  ـــکاری حض ـــی و هم ـــذب مرب ـــرده، ج ک
ــت.  ــده اسـ ــل شـ ــر از قبـ ــخت تـ ــا او سـ بـ
ــی  ــه مربـ ــه بـ ــال کـ ــن حـ ــن در عیـ بنابرایـ
خارجـــی فکـــر مـــی کنیـــم، نیـــم نگاهـــی 
هـــم بـــه همـــکاری مجـــازی بـــا او داریـــم 

و اینکـــه ملـــی پوشـــان از راه دور بـــا وی در 
ارتبـــاط باشـــند.

ـــیون  ـــوان فدراس ـــور بان ـــس ام ـــب رئی نای
شـــطرنج تاکیـــد کـــرد: طبیعـــی اســـت 
ایـــن موضـــوع بـــه لحـــاظ هزینـــه بـــرای 
ـــت.  ـــم اس ـــه ه ـــه صرف ـــرون ب ـــیون مق فدراس
ـــازی  ـــورت مج ـــه ص ـــی ب ـــذب مرب ـــه ج هزین

کمتـــر اســـت. در کل امـــا وضعیـــت مالـــی 
ـــی  ـــری مرب ـــه کارگی ـــورد ب ـــیون در م فدراس
خارجـــی کامـــال تعییـــن کننـــده خواهـــد 
بـــود. فعـــال ابتـــدای ســـال هســـتیم و 
هنـــوز وضعیـــت مالـــی فدراســـیون بـــرای 
ـــخص  ـــق مش ـــورت دقی ـــه ص ـــال ب ـــول س ط

نیســـت.

پریـــدر ادامـــه داد: اگـــر شـــرایط اجـــازه 
ـــطرنج  ـــوان ش ـــی بان ـــم مل ـــرای تی ـــه ب ـــد ک ده
مربـــی خارجـــی بـــه خدمـــت مـــی گیریـــم 
ـــا  ـــاکان ب ـــم کم ـــن تی ـــورت ای ـــن ص ـــر ای درغی
ـــزرگان  ـــتاد ب ـــه از اس ـــی ک ـــور رمضانعل ـــر پ نظ
ــد،  ــی آیـ ــاب مـ ــه حسـ ــران بـ ــطرنج ایـ شـ

تمریناتـــش را دنبـــال خواهـــد کـــرد.
بازیکنـــان  بـــرای  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
تیـــم ملـــی شـــطرنج بانـــوان بـــه خصـــوص 
بازیکنـــی در ســـطح ســـارا خـــادم الشـــریعه 
ـــی  ـــی خارج ـــر مرب ـــر نظ ـــه زی ـــت ک ـــوب اس خ
ـــن  ـــاز ای ـــا در کل نی ـــد ام ـــته باش ـــن داش تمری
ــه  ــبت بـ ــی نسـ ــی غیرایرانـ ــه مربـ ــم بـ تیـ
تیـــم ملـــی مـــردان کمتـــر اســـت. اولویـــت 
فدراســـیون جـــذب مربـــی خارجـــی بـــرای 
ــل  ــن دلیـ ــه همیـ ــت و بـ ــردان اسـ ــم مـ تیـ
ـــا  ـــا ام ـــوان ب ـــم بان ـــه در تی ـــن برنام ـــرای ای اج

و اگـــر همـــراه اســـت.
ـــطرنج  ـــیون ش ـــوان فدراس ـــس بان ـــب رئی نای
ــادم  ــارا خـ ــور سـ ــورد حضـ ــن در مـ همچنیـ
ـــت:  ـــده گف ـــن فی ـــابقات آنالی ـــریعه در مس الش
نتایـــج ســـارا خـــادم الشـــریعه در ایـــن 
ــابقه  ــود. او روز اول مسـ ــا بـــد نبـ رقابـــت هـ
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــت و ب ـــادی نداش ـــز زی تمرک
امتیـــازات زیـــادی از دســـت داد امـــا در روز 
ـــر  ـــج بهت ـــب نتای ـــه کس ـــق ب ـــوم موف دوم و س

ـــد. ش

معــاون اجرایــی باشــگاه پرســپولیس گفــت: هیــچ باشــگاهی 
ــرای فدراســیون تعییــن و تکلیــف کنــد و ایــن وظیفــه  نبایــد ب
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اســت تــا در مــورد ادامــه بازی هــا 

ــد.  ــری کن تصمیم گی
بــه گــزارش ایرنــا، حســین خبیــری در مــورد آخریــن 
وضعیــت تیــم فوتبــال پرســپولیس در تعطیلــی مســابقات لیــگ 
ــام  ــی انج ــر کادر فن ــر نظ ــش را زی ــم تمرینات ــت: تی ــر گف برت
ــس از  ــی پ ــکالت را یک ــم مش ــگاه  ه ــران باش ــد و مدی می ده
ــرای ادامــه لیــگ وجــود  ــا مشــکلی ب دیگــری حــل می کننــد ت
ــه  ــرای ادام ــی ب ــه خوب ــم از روحی ــان ه ــد. بازیکن ــته باش نداش

ــتند. ــوردار هس ــات برخ تمرین
ــرای تعطیلــی  وی در مــورد نامــه اعتراضــی برخــی تیم هــا ب
لیــگ برتــر گفــت: تصمیم گیرنــده در مــورد ایــن شــرایط خــاص، 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اســت و متخصصــان در ایــن بــاره 
تصمیــم می گیرنــد. ایــن متخصصــان در حــال حاضــر تشــخیص 
دادنــد کــه تمرینــات بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار 
و مســابقات هــم از ســر گرفتــه شــود. در حــال حاضــر در دنیــا 
ــات  ــود تمرین ــتاره های گرانقیمــت خ ــا س ــزرگ ب ــگاه های ب باش

را دنبــال می کننــد. آیــا تــا به حــال شــنیدید کــه رونالــدو و یــا 
ــد  ــازی می کنن ــه  در آن ب ــرای فدراســیون کشــوری ک مســی ب
ــازی نمی کنیــم؟ اینکــه  نامــه تهدیــد آمیــز بنویســند کــه مــا ب

خــود را تافتــه جــدا بافتــه بداننــد کار قشــنگی نیســت.
ــا  ــرد: برخی ه ــه ک ــپولیس اضاف ــگاه پرس ــی باش ــاون اجرای مع
کــه تنهــا دو یــا ســه ســال اســت بــه ایــن فوتبــال آمدنــد حــرف 
خــود را بــر همــه صاحــب نظــران و کارشناســان محــق می داننــد. 
درســت نیســت کــه ایــن افــراد بخواهنــد بــرای فدراســیون تعیین 
ــع فدراســیون فوتبــال ســازمان لیــگ و  ــا تاب و تکلیــف کننــد. م
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا هســتیم و هــر تصمیمــی هــم کــه 
ــر  ــروس ه ــن وی ــم ای ــم. امیدواری ــن می کنی ــود تمکی ــه ش گرفت
چــه زودتــر ریشــه کن شــود. چــرا کــه ســالمتی همــه افــراد بــرای 

مــا هــم از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
وی اضافــه کــرد: آقایــان می گوینــد بــرای لغــو لیــگ 
ــه  ــن نام ــه ای ــی ک ــد در صورت ــه بزنن ــا نام ــه فیف ــد ب می خواهن
ــا قوانیــن فیفــا و روح جوانمــردی فوتبــال اســت. فیفــا  مغایــر ب
ــال دارد.  ــا در فوتب ــت دولت ه ــدم دخال ــادی روی ع ــد زی تاکی
ــر  ــت و بهت ــا اس ــن فیف ــور و قوانی ــالف منش ــات خ ــن اقدام ای

ــد  ــک کنن ــی کم ــاد حواش ــای ایج ــه ج ــراد ب ــن اف ــت ای اس
ــد. ــی کن ــودش را ط ــال راه خ فوتب

پرســپولیس  اینکــه گفتــه می شــود  مــورد  خبیــری در 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــه مب ــات در زمین ــر امکان ــری از نظ ــرایط بهت ش
ــا  ــد ام ــرق نمی کن ــا ســایر تیم هــا ف ــا ب ــات م دارد، گفــت: امکان
ــی کــه می کشــیم شــرایط را مدیریــت می کنیــم.  ــا زحمات ــا ب م
بــرای مــا ســالمت بازیکنــان مهــم اســت کــه چنیــن امکاناتــی 
ــری  ــه گی ــای بهان ــه ج ــرم. ب ــر می گی ــان در نظ ــرای کارکن را ب
ــن کنــد.  ــن امکانــات تمری ــا بهتری ــم ب تــالش می کنیــم تی
ــد  ــتی تاکی ــای بهداش ــرای پروتکل ه ــر اج ــگاه ب ــران باش مدی
ــل  ــال تون ــرای مث ــد ب ــم می توانن ــگاه ها ه ــایر باش ــد. س دارن
ــتیم و کار  ــری نیس ــه گی ــال بهان ــد. دنب ــه کنن ــی تهی ضدعفون

ــم. ــال می کنی ــود را دنب خ
ــاگونا  ــتین اوس ــن و کریس ــار رس ــت بش ــورد بازگش وی در م
ــن  ــر ورود ای ــم پیگی ــر تی ــل و مدی ــور بین المل ــرد: ام ــه ک اضاف
ــده  ــام ش ــای الزم انج ــتند. پیگیری ه ــران هس ــه ای ــان ب بازیکن
ــد شــد. باشــگاه  ــه خواهن ــه زودی اضاف ــم ب ــان ه ــن بازیکن و ای

ــرد. ــان اعــالم ک ــن بازیکن ــه ای ــات را ب ــخ تمرین تاری

مهاجــم گل گهــر معتقــد اســت یــک مــاه زمــان بســیار کمــی 
بــرای آماده ســازی تیم هاســت، ایــن فشــردگی منجــر بــه 

ــد شــد.  ــان خواه ــداد مصدوم ــش تع افزای
بــه گــزارش ایلنــا، یونــس شــاکری در خصــوص زمــان شــروع 
ــوع  ــن موض ــورد ای ــت: در م ــار داش ــر اظه ــگ برت ــدد لی مج
ــق  ــده ای مواف ــه ع ــرا ک ــت. چ ــود داش ــی وج ــای متفاوت نظره
ــد برخــی هــم مخالــف ولــی فکــر میکنــم  ادامــه رقابت هــا بودن
ــم  ــدی ه ــال بع ــگ س ــرد، لی ــدا نمیک ــه پی ــابقات ادام ــر مس اگ
ــودم  ــه شــخصه خ ــی ب ــت، ول ــرار میگرف ــام ق ــه ای از ابه در هال

ــود. ــزار ش ــابقات برگ ــر مس ــه زودت ــتم هرچ دوســت داش
مهاجــم گل گهــر ســیرجان در خصــوص اینکــه آیــا یــک مــاه 
ــک  ــت: ی ــت گف ــا اس ــازی تیم ه ــرای آماده س ــبی ب ــان مناس زم
مــاه خیلــی تایــم کمــی اســت. متاســفانه برنامــه ای کــه بــه مــا 
ــن  ــت همی ــده اس ــزی ش ــرده برنامه ری ــیار فش ــده بس داده ش
ــان تیم هــا افزایــش  ــا تعــداد مصدوم موضــوع باعــث می شــود ت
ــه  ــلیگا در هفت ــای بوندس ــروع رقابت ه ــان ش ــد. از زم ــدا کن پی
ــم  ــاه نی ــه دو م ــک ب ــدند. نزدی ــدوم ش ــن مص ــار بازیک اول چه

ــوده فکــر میکنــم یــک مــاه خیلــی  اســت کــه لیــگ تعطیــل ب
ــا در ایــن  ــود ت ــرای آمــاده ســازی باشــد بهتــر ب زمــان کمــی ب
ــاه  ــل دو م ــازی حداق ــرای آماده س ــی ب ــر تیم ــه ه ــرایط ب ش

ــد. ــان میدادن زم
شـــاکری در پاســـخ بـــه اینکـــه فکـــر میکنیـــد گل گهـــر 
بتوانـــد در ادامـــه رقابت هـــای لیـــگ برتـــر بـــه همـــان رونـــد 
ـــا  ـــان م ـــی بازیکن ـــت: روز اول از تمام ـــد گف ـــه ده ـــش ادام خوب
ـــا در  ـــد از آنه ـــه 9۰ درص ـــک ب ـــد، نزدی ـــه ش ـــی گرفت ـــت بدن تس
ـــه  ـــا روزان ـــی آنه ـــه تمام ـــرار داشـــتند. چـــرا ک ـــده آل ق شـــرایط ای
تمرینـــات منظمـــی را زیـــر نظـــر کادر تیـــم و آقـــای جاللـــی 
انجـــام میدادنـــد.  مطمئـــن باشـــید گل گهـــر همـــان شـــرایط 
ــی  ــه تمامـ ــرا کـ ــد داد چـ ــه خواهـ ــل را ادامـ ــودی  قبـ صعـ
ـــی  ـــیار خوب ـــی بس ـــی، ذهن ـــی بدن ـــزه و آمادگ ـــان از انگی بازیکن

برخـــوردار هســـتند.
ــر  ــون گل گه ــد چ ــه میش ــه گفت ــه اینک ــش ب وی در واکن
گزینــه ســقوط بــود دوســت داشــت لیــگ تعطیــل شــود تــا بــا 
اضافــه شــدن دو تیــم جلــوی ســقوطش بــه لیــگ یــک گرفتــه 

ــر در  ــزده تیــم لیــگ برت ــه جــز پرســپولیس، پان شــود گفــت: ب
ــد  ــر بودن ــودن مســابقات لیــگ برت ــف ادامــه دار ب نامــه ای مخال
فکــر میکنــم ایــن شــرایط هیــچ ربطــی بــه مــا نداشــته باشــد. بــا 
تمامــی اینهــا امیــدوارم گل گهــر بتوانــد بعــد از شــروع مســابقات 
ــش  ــحالی هواداران ــث خوش ــد و باع ــب کن ــی کس ــج خوب نتای

باشــد.

دبیـــر فدراســـیون تنیـــس روی میـــز بـــا 
ـــزاری  ـــر وزارت ورزش، برگ ـــا نظ ـــه ب ـــان اینک بی
ـــول  ـــاه موک ـــه تیرم ـــر را ب ـــگ برت ـــی آف لی پل
کردیـــم، گفـــت کـــه تمهیـــدات الزم بـــرای 
رعایـــت پروتکل هـــای ســـتاد مقابلـــه بـــا 

کرونـــا اعمـــال خواهـــد شـــد.
ــی  ــه هماهنگـ ــر، جلسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
مرحلـــه پلـــی آف لیـــگ برتـــر تنیـــس 
ــا حضـــور دبیـــر  روی میـــز دو روز پیـــش بـ
فدراســـیون تنیـــس روی میـــز و رئیـــس 
ــرمربیان  ــا سـ ــراه بـ ــابقات همـ ــه مسـ کمیتـ
ــه  ــه بـ ــن مرحلـ ــر در ایـ ــم حاضـ ــار تیـ چهـ
ــد. ــزار شـ ــس برگـ ــو کنفرانـ ــورت ویدئـ صـ

ـــان  ـــوان زم ـــه عن ـــاه ب ـــن نشســـت تیرم در ای
ـــس روی  ـــر تنی ـــگ برت ـــی آف لی ـــزاری پل برگ
ـــتاد  ـــق س ـــه طب ـــد در حالیک ـــن ش ـــز تعیی می
ــاز  ــازه آغـ ــا در ورزش، اجـ ــا کرونـ ــارزه بـ مبـ

مســـابقات از ۲۲ خردادمـــاه را داده اســـت.
ـــس  ـــیون تنی ـــر فدراس ـــنی دبی ـــان حس پیم
ــرای  ــت: بـ ــه گفـ ــن زمینـ ــز در ایـ روی میـ
ـــابقات از وزارت ورزش  ـــرگیری مس ـــان از س زم
ـــق  ـــه طب ـــت ک ـــت اس ـــم. درس ـــتعالم گرفتی اس
دســـتورالعمل اعـــالم شـــده مـــی توانیـــم از 
ـــم  ـــزار کنی ـــابقات را برگ ـــاه مس ـــر خردادم اواخ
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــه وزارت ورزش ای ـــا توصی ام
اقـــدام از تیرمـــاه انجـــام شـــود تـــا میـــزان 

ـــود. ـــر ش ـــک کمت ـــر و ریس خط

ـــازه  ـــال اج ـــر ح ـــه ه ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
ــده  ــازه داده شـ ــا تـ ــگاه هـ ــایی باشـ بازگشـ
ـــش  ـــد روز پی ـــن چن ـــا همی ـــان ت ـــت. بازیکن اس
در منـــزل پیگیـــر تمرینات شـــان بودنـــد. 
ـــن  ـــرای تمری ـــند ب ـــته باش ـــی داش ـــد فرصت بای
ـــوند.  ـــا ش ـــزاری دیداره ـــاده برگ ـــا آم ـــی ت گروه
ــل  ــا اوایـ ــان تـ ــی از بازیکنـ ــی برخـ از طرفـ
تیرمـــاه درگیـــر امتحانات شـــان هســـتند. 
بنابرایـــن پلـــی آف لیـــگ برتـــر را از اواســـط 

تیرمـــاه آغـــاز مـــی کنیـــم.
ـــس روی  ـــیون تنی ـــر فدراس ـــه دبی ـــه گفت ب
ــی آف  ــای پلـ ــق دیدارهـ ــخ دقیـ ــز، تاریـ میـ

لیـــگ برتـــر حداکثـــر تـــا فـــردا مشـــخص و 
اطـــالع رســـانی خواهـــد شـــد.

حســـنی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه پروتـــکل 
ـــه  ـــتاد مقابل ـــد س ـــورد تاکی ـــتی م ـــای بهداش ه
ـــر  ـــگ برت ـــی آف لی ـــزاری پل ـــا در برگ ـــا کرون ب
ــرد:  ــان کـ ــد، خاطرنشـ ــد شـ ــت خواهـ رعایـ
اتفاقـــاً رعایـــت ایـــن پروتـــکل هـــا ســـخت 
ـــم  ـــا ه ـــم ه ـــه تی ـــت آن را ب ـــا رعای ـــت ام اس
ـــد  ـــه بای ـــوص ک ـــه خص ـــم ب ـــرده ای ـــزد ک گوش
رعایـــت  تمرینی شـــان  اردوی  در  را  آنهـــا 
کننـــد. بازیکنـــان ایـــن تیـــم هـــا 5 - 4 روز 
ــت  ــد تسـ ــابقات بایـ ــروع مسـ ــش از شـ پیـ

کرونـــا بدهنـــد و حداکثـــر 4۸ ســـاعت قبـــل 
ـــالم  ـــیون اع ـــه فدراس ـــه را ب ـــا، نتیج از دیداره

کننـــد.
روی  تنیـــس  فدراســـیون  دبیـــر 
ــردن  ــاظ کـ ــا لحـ ــرد: بـ ــح کـ ــز تصریـ میـ
دســـتورالعمل ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـــا در 
ــی  ــر در پلـ ــان حاضـ ــداد بازیکنـ ورزش، تعـ
ـــن  ـــش از ای ـــت. پی ـــد داش ـــش خواه آف کاه
ـــتند و  ـــار داش ـــن در اختی ـــا ۱۲ بازیک ـــم ه تی
ـــب  ـــدار ترکی ـــر دی ـــرای ه ـــتند ب ـــی توانس م
کامـــل خـــود را در اختیـــار داشـــته باشـــند 
امـــا بـــرای پلـــی آف و بـــه خاطـــر حفـــظ 
 ۶ حضـــور  اجـــازه  بهداشـــتی،  شـــرایط 
بازیکـــن در ترکیـــب هـــر تیـــم داده شـــده 

اســـت.
وی بـــا یـــادآوری اینکـــه پلـــی آف لیـــگ 
برتـــر بـــه مـــدت چهـــار روز ادامـــه خواهـــد 
ـــال  ـــش از فین ـــرد: پی ـــان ک ـــت، خاطرنش داش
ـــاًل  ـــود. قب ـــی ش ـــزار م ـــی آف برگ ـــدار پل دو دی
ـــد  ـــی ش ـــزار م ـــان برگ ـــدار همزم ـــن دو دی ای
ـــک  ـــال ی ـــی، امس ـــرایط فعل ـــر ش ـــه خاط ـــا ب ام
ــری را در  ــح و دیگـ ــت صبـ ــدار را در نوبـ دیـ
ـــای  ـــم. دیداره ـــی کنی ـــزار م ـــر برگ ـــت عص نوب
ـــی  ـــزار م ـــی برگ ـــم در دو روز متوال ـــال ه فین

ـــود. ش
ـــات در  ـــن اقدام ـــه ای ـــان اینک ـــا بی حســـنی ب
راســـتای اعمـــال دســـتورالعمل هـــای ســـتاد 
ـــد  ـــود، تاکی ـــی ش ـــام م ـــا انج ـــا کرون ـــه ب مقابل
کـــرد: فدراســـیون تنیـــس روی میـــز تمـــام 
تمهیـــدات الزم ماننـــد ضـــد عفونـــی ســـالن 
مســـابقات را خواهـــد داشـــت تـــا پلـــی آف 
ـــرانجام  ـــه س ـــود و ب ـــزار ش ـــکل برگ ـــدون مش ب

برســـد.

جذب مربی خارجی برای تیم ملی بانوان 
در برنامه فدراسیون شطرنج 

 هیچ باشگاهی نباید برای فدراسیون تعیین تکلیف کند

یونس شاکری: 

یک ماه زمان کمی برای آماده سازی تیم ها است

تمهیدات کرونایی الزم برای برگزاری پلی آف 
لیگ برتر تنیس روی میز 
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اوقات شرعی شهر تهران

بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت،  وزارت  کل  معــاون 
ــی  ــران م ــت: ته ــاف، گف ــاغل و اصن ــایی مش بازگش
توانــد انتقــال دهنــده ویــروس کرونــا باشــد. بنابراین، 

ــت. ــی اس ــتی الزام ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای
ــالم  ــا اع ــی، ب ــرج حریرچ ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
شــیوه  اصنــاف  از  درصــد   77 حــدود  اینکــه 
نامه هــای بهداشــتی را رعایــت کرده انــد، گفــت: 
ــا  ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــداد بیم ــش تع ــت افزای عل
در برخــی از اســتان ها، رعایــت نکــردن شــیوه 

اســت. بهداشــتی  نامه هــای 

وی ادامــه داد: اصنافــی ماننــد تاالرهــای پذیرایی، 
قهــوه خانه هــا و مهدهــای کــودک بــه دلیــل تجمــع 
ــه اجــازه  ــی هســتند ک ــای خطرناک ــراد، محیط ه اف

بازگشــایی بــه آنهــا را نمی دهیــم.
معــاون کل وزارت بهداشــت، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ابتــالء بــه کرونــا، انــگ اجتماعــی یــا تابــو نیســت، 
ــچ  ــدون هی ــان ب ــد مبتالی ــا ۸5 درص ــت: ۸۰ ت گف
اقدامــی خــوب می شــوند و میــزان بهبــودی در 

ــاال اســت. ــز بســیار ب ــوارد بســتری نی م
ــالی  ــه برخــی ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش حریرچــی ب
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــان می کنن ــا را پنه ــه کرون خــود ب
کرونــا انــگ یــا تابــو نیســت. فــرد مبتــال بــه کوویــد 
ــت  ــاع حرک ــک اجتم ــه در ی ــت ک ــی اس ۱9 کس
ــت دادن  ــا دس ــه و ی ــا عطس ــرفه ی ــا س ــته و ب داش
ــز مبتــال شــده اســت.  ــال، خــودش نی ــرد مبت ــه ف ب
ــال  ــه مبت ــف ک ــراد مختل ــت و اف ــگ نیس ــن ان ای
ــه  ــود را ب ــالمت خ ــاق س ــه اتف ــب ب ــوند قری می ش

دســت می آورنــد.
ــزار بســیجی  ــوزش ۳۳4 ه ــه آم ــا اشــاره ب وی ب

ــته در  ــاه گذش ــه م ــدود س ــب در ح ــراد داوطل و اف
ــت:  ــا، گف ــا کرون ــه ب ــات مقابل ــام اقدام ــت انج جه
همچنیــن یــک میلیــون و 5۱۶ هــزار محــل را مــورد 
گندزدایــی قــرار دادیــم و دو میلیــون و 47۳ مــورد 
بازرســی از اماکــن عمومــی و فــروش مــواد غذایــی 
انجــام شــده اســت کــه حجــم بزرگــی از کار اســت. 
ــه  ــت فاصل از مــردم خواهــش می کنــم کــه در رعای
ــه خودشــان رحــم کننــد  گــذاری اجتماعــی هــم ب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــد اقدام ــه بای ــنلی ک ــه پرس ــم ب ه

بازدیدهــا را انجــام دهنــد.
حریرچــی بــا اشــاره بــه رونــد نزولــی بســتری ها، 
افــزود: کمتــر از یــک درصــد فوتی هــا زیــر ۲۰ 

ــد. ــال بوده ان س
از دســتکش، گفــت:  اســتفاده  مــورد  وی در 
کــه  کاذب می دهــد  اطمینــان  یــک  دســتکش 
ــتفاده از  ــن، اس ــد. بنابرای ــاک باش ــد خطرن می توان
ــدارد  ــده ن ــاًل فای ــرف اص ــار مص ــتکش های یکب دس
ــن راه  ــون، بهتری ــا آب و صاب ــت ها ب ــتن دس و شس

ــت. ــروس اس ــال وی ــری از انتق جلوگی

ــت:  ــا گف ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س رئی
حداکثــر ۱5 روز بعــد از پایــان ســربازی، کارت هــای 
ــراد  ــت اف ــه دس ــت ب ــق پس ــت از طری ــان خدم پای

می رســد.
ــار  ــری اظه ــی مه ــردار تق ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
داشــت: در حــال حاضــر مشــکلی بــرای ارائــه 
کارت هــای پایــان خدمــت نداریــم و نهایتــاً حداکثــر 
از اتمــام دوران خدمــت تــا ۱5 روز کارت هــای پایــان 
خدمــت از طریــق پســت بــه دســت افــراد می رســد.

وی افــزود: اگــر فــردی بــرای دریافــت کارت 

ــد  ــر خــورد، می توان ــه مشــکل ب ــش ب ــان خدمت پای
ــه  ــازمان وظیف ــه س ــت ب ــام دوره خدم ــد از اتم بع
ــزام  ــه از آن اع ــی ک ــا جای ــد ی ــل تول ــی مح عموم
ــری  ــورد را پیگی ــد و م ــه کن ــت، مراجع ــده اس ش

ــد. کن
بــه گفتــه وی، کارت پایــان خدمــت تنهــا از 
ــده  ــراد در پرون ــه اف ــی ک ــه آدرس ــت ب ــق پس طری

ارســال می شــود. ثبــت کرده انــد،  خودشــان 
ناجــا  عمومــی  وظیفــه  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: اگــر فــرد در محــل حضــور 
ــرده باشــد  ــر ک ــا آدرســش تغیی نداشــته باشــد و ی
ــد  ــه کن ــزی پســت مراجع ــه باجــه مرک ــد ب می توان
ــق اداره  ــر از طری ــد و اگ ــری کن ــئله را پیگی و مس
ــای  ــه معاونت ه ــد ب ــت می توان ــواب نگرف ــت ج پس
وظیفــه عمومــی محــل اعــزام اولیــه شــأن مراجعــه 

ــد. کن
ــد از  ــر ۱5 روز بع ــرد: حداکث ــح ک ــری تصری مه
پایــان خدمــت ســربازی، کارت هــای پایــان خدمــت 

ــد. ــراد می رس ــت اف ــه دس ب

ــا  ــر اینکــه آی ــه ســوالی مبنــی ب وی در پاســخ ب
ــه دلیــل  ــان خدمــت ب ــد صــدور کارت هــای پای رون
ــت:  ــر؟ گف ــا خی ــاده اســت ی ــق افت ــه تعوی ــا ب کرون
مســئله صــدور کارت ربطــی بــه کرونــا نــدارد 
ــد  ــا ۱5 روز بع ــر ت ــم حداکث ــه گفت ــور ک و همانط
از اتمــام خدمــت، کارت هــا صــادر می شــود و از 

ــد. ــراد می رس ــت اف ــه دس ــت ب ــق پس طری
مهــری در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی 
بــر اینکــه افــرادی می گوینــد ۱5 روز از پایــان 
ــان  ــوز کارت پای ــا هن خدمتشــان گذشــته اســت ام
ــان نرســیده، اظهــار داشــت:  ــه دســت آن خدمــت ب
فــردی کــه ۲۱ مــاه خدمــت کــرده باشــد را حتــی 
ــت  ــرای دریاف ــد. ب ــه نمی دارن ــتر نگ ــک روز بیش ی
ــگان  ــل ی ــه مح ــد ب ــرد بای ــت ف ــان خدم کارت پای
ــد و مراحــل تســویه حســاب را انجــام  ــه کن مراجع
ــکان  ــن مراحــل تســویه حســاب ام ــال ای ــد. ح ده
دارد چنــد روزی زمــان ببــرد ولــی ایــن طــور 
نیســت کــه ایــن بــازه بخواهــد بــه زمان هــای 

ــد. ــدا کن ــش پی ــی افزای طوالن

معاون کل وزارت بهداشت:

تهران می تواند انتقال دهنده ویروس کرونا باشد

سردار مهری خبر داد:

تحویل کارت های پایان خدمت حداکثر ۱5 روز بعد از اتمام سربازی

ــا  ــد م ــه اکی ــت: توصی ــر اقتصــاد گف ــاون وزی مع
بــه مــردم ایــن اســت کــه منابــع مالــی کــه ممکــن 
اســت در آینــده نزدیــک بــه آن نیــاز داشــته باشــند 
را وارد بــازار ســرمایه نکننــد چراکــه بــازار همانطــور 
ــم  ــود ه ــه دوره رک ــکان دارد ب ــق دارد ام دوره رون

برســد 
بــه گــزارش ایلنــا، محمدعلــی دهقــان دهنــوی با 
ــازار ســرمایه  ــه احتمــال تورم زایــی رشــد ب اشــاره ب
ــذاری  ــن تاثیرگ ــازار ســهام کمتری ــار داشــت: ب اظه
را در تــورم دارد و زمانــی کــه ارزش ســهام افزایــش 
ــر روی شــاخص  ــر مســتقیمی ب ــد تاثی ــدا می کن پی
تــورم نــدارد چراکــه ســهام در ســبد خانــوار نیســت. 
ــود  ــکن می ش ــازار مس ــی وارد ب ــی نقدینگ ــا وقت ام
ــه  ــکن و ب ــدن مس ــران ش ــه گ ــا ب ــش تقاض و افزای
ــد، ورود  ــا می انجام ــاره به ــش اج ــه افزای ــع آن ب تب
ــورم  ــرخ ت ــد ن ــث رش ــازار باع ــن ب ــه ای ــی ب نقدینگ

شده اســت.
وی تاکیــد کــرد: آن مقــدار از نقدینگــی کــه در 
ــه  ــروش و معامل ــد و ف ــرف خری ــرمایه ص ــازار س ب
ــده و وارد  ــدا ش ــا ج ــایر کااله ــش س ــده و از بخ ش
ــر کاهنــده  ــه نوعــی اث ــازار دارایــی ســهام شــده ب ب
ــم  ــورم را ه ــرخ ت ــد ن ــده از رش ــری کنن و جلوگی

ــت.   ــد داش خواه
اقتصـــاد  وزارت  اقتصـــادی  امـــور  معـــاون 
ـــخ  ـــه تل ـــرار تجرب ـــال تک ـــا احتم ـــه آی ـــاره اینک درب
موسســـات مالـــی در بـــازار ســـرمایه و از دســـت 
ـــود دارد،  ـــردم وج ـــرد م ـــای خ ـــس اندازه ـــن پ رفت
ـــرد  ـــر خ ـــد از دو منظ ـــرمایه بای ـــازار س ـــه ب ـــت: ب گف
ـــازار  ـــدر ب ـــر چق ـــگاه کالن ه ـــرد. از ن ـــگاه ک وکالن ن
توســـعه پیـــدا کنـــد، تعـــداد ســـرمایه گذاران 
ـــر  ـــرش باالت ـــالت و پذی بیشـــتر شـــود و حجـــم معام
ـــژه  ـــه وی ـــت ب ـــاد اس ـــع اقتص ـــه نف ـــوب و ب رود، خ
ــرای  ــی بـ ــرمایه فرصت هایـ ــازار سـ ــه در بـ اینکـ
شـــرکت ها و ســـرمایه گذاران ایجـــاد می شـــود تـــا 
ـــن  ـــود را تامی ـــاز خ ـــورد نی ـــی م ـــع مال ـــد مناب بتوانن

کننـــد.
دهقــان  دهنــوی ادامــه  داد: همچنیــن بــه دلیــل 
ــورس، شــفافیت  ــاالی ب نظارت پذیــری و شــفافیت ب

ــد کــه تمــام موضوعــات  در اقتصــاد افزایــش می یاب
از آثــار مثبــت ســرمایه گذاری در بــازار ســهام 

اســت.
ــد  ــواره بای ــرد هم ــطح خ ــا در س ــزود: ام وی اف
تکــرار شــود کــه ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه و 
ســهام یــک ســرمایه گــذاری ریســکی و ریســک پذیر 
اســت و در واقــع اگــر کســی بــه دنبــال ایــن اســت 
دارایی هایــش  متوجــه  ریســکی  کمتریــن  کــه 
نباشــد، می توانــد در بانــک ســپرده گذاری کنــد 
کــه در ایــن صــورت یــک نــرخ ثابــت ســود بــدون 

ــد. ــت می کن ــک دریاف ریس
ـــی  ـــراد وقت ـــا اف ـــت: ام ـــاد گف ـــر اقتص ـــاون وزی مع
وارد بـــازار ســـرمایه می شـــوند بـــه طـــور قطـــع 
بـــا ریســـک و افـــت احتمالـــی قیمت هـــا مواجـــه 
ــراد  ــه افـ ــواره بـ ــن همـ ــد، بنابرایـ ــد شـ خواهنـ
ـــازار  ـــود را وارد ب ـــی خ ـــه دارای ـــود ک ـــه می ش توصی

ســـرمایه نکننـــد.
دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه توصیــه اکیــد ما 
بــه مــردم ایــن اســت کــه منابــع مالــی کــه ممکــن 
اســت در آینــده نزدیــک بــه آن نیــاز داشــته باشــند 
را وارد بــازار ســرمایه نکننــد چراکــه بــازار همانطــور 
ــم  ــود ه ــه دوره رک ــکان دارد ب ــق دارد ام دوره رون
برســد، اظهــار داشــت: ســرمایه گذاری در بــازار 

ــرمایه گذاری  ــد س ــادی بای ــردم ع ــرای م ــهام ب س
بلندمــدت باشــد.

طـــول  در  بـــورس  شـــاخص  افـــزود:  وی 
ســـال های گذشـــته هـــم دوره هـــای رونـــق و 
هـــم دوره هـــای رکـــود داشـــته، هـــم ریـــزش  و 
ـــه  ـــی ک ـــن کس ـــوده بنابرای ـــراه ب ـــش هم ـــم جه ه
5 الـــی ۱۰ ســـال در ایـــن بـــازار ســـرمایه گذاری 
ــه  ــرادی کـ ــه افـ ــا بـ ــد. امـ ــود می کنـ ــرده، سـ کـ
ــا قصـــد نوســـان گیری  ــاه و بـ بـــرای مـــدت ۶ مـ
وارد بـــازار می شـــوند بایـــد گفـــت کـــه ریســـک 
باالیـــی را می پذیرنـــد و  بـــه ایـــن افـــراد توصیـــه 
می شـــود کـــه تمـــام دارایـــی خـــود را وارد بـــازار 

ســـرمایه نکننـــد.
ــراد  ــن اف ــه ای ــه داد: ب ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
ــته  ــک داش ــت ریس ــه مدیری ــود ک ــه می ش توصی
باشــند و دانــش خــود را از معاملــه در بــورس 
صندوق هــای  و  مشــاور  طریــق  از  ببرنــد،  بــاال 
ســرمایه گذاری وارد بــازار ســهام شــوند و البتــه 
همــواره بــه یــاد داشــته باشــد کــه ریســک ورود بــه 

پذیرفته انــد.   را  بــورس 
ــور  ــه ط ــرد: ب ــد ک ــاد تاکی ــر اقتص ــاون وزی مع
ــازاری خــوب و  ــازار ســرمایه در بلندمــدت ب کلــی ب

ــت. ــردم اس ــرای م ــوددهی ب س

معاون وزیر اقتصاد: 

مردم پولی که در آینده نزدیک
 به آن نیاز دارند، وارد بورس نکنند

ــی بعنــوان بخشــدار بخــش  انتصــاب بجــا و شایســته جنابعال
مرکــزی مراغــه بســیار باعــث مســرت و خشــنودی اســت.

از صمیــم قلــب انتصــاب جنابعالــی را تبریــک و تهنیــت عرض 
ــی نمایم. م

ــارب  ــا تج ــوأم ب ــد ت ــش و توانمن ــر بخ ــت اث ــًا مدیری مطمئن
برجســته و گرانقــدر جنابعالــی؛ موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه را 
فراهــم خواهــد نمــود. از درگاه حضــرت ســبحان؛ تــداوم تعالــی 

و توفیــق؛ ســعادت و ســیادت جنــاب عالــی را مســالت دارم.

انتصــاب بــه جــا و شایســته شــما بانــو تالشــگر را بــه عنــوان معــاون 
برنامــه ریــزی فرمانــداری مراغــه کــه بیانگــر تعهــد، کارآمــدی، لیاقــت 
ــر جســته خواهــر گرامــی در صحنه هــاي  خدمــت  و شایســتگی  هــاي  ب
ــوده؛  ــرض نم ــک ع ــت تبری ــالمی اس ــن اس ــام و وط ــه نظ ــه ب صادقان

ــان مســئلت دارم. ــد من موفقیــت و ســربلندی شــما را از درگاه خداون
ــا تجــارب برجســته  مطمئنــًا مدیریــت اثــر بخــش و توانمنــد تــوأم ب
ــاء آن مجموعــه را فراهــم خواهــد  ــات ارتق ــی؛ موجب و گرانقــدر جنابعال
ــعادت و  ــق؛ س ــی و توفی ــداوم تعال ــبحان؛ ت ــرت س ــود. از درگاه حض نم

ــالت دارم. ــی را مس ــاب عال ــیادت جن س

ــر  ــما خواه ــته ش ــاب شایس ــیله انتص ــرام، بدینوس ــا احت ب
ــداری  ــزی فرمان ــه ری ــاون برنام ــمت مع ــه س ــگر را ب تالش
شهرســتان مراغــه تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداوند 

ــدم.  ــان را آرزومن ــات روز افزونت ــی توفیق ــاری تعال ب
رجــاء واثــق دارم کــه در ایــن عرصــه جدیــد نیــز هــم چــون 
عرصــه هــاي  دیگــر خدمتگــزاری بــه نظــام مقــدس جمهــوری 

اســالمی ایــران کمــاکان موفــق، مؤیــد و پیــروز باشــید.

ــی بعنــوان بخشــدار بخــش  انتصــاب بجــا و شایســته جنابعال
مرکــزی مراغــه بســیار باعــث مســرت و خشــنودی اســت.

از صمیــم قلــب انتصــاب جنابعالــی را تبریــک و تهنیــت عرض 
ــی نمایم. م

ــارب  ــا تج ــوأم ب ــد ت ــش و توانمن ــر بخ ــت اث ــٌا مدیری مطمئن
برجســته و گرانقــدر جنابعالــی؛ موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه را 
فراهــم خواهــد نمــود. از درگاه حضــرت ســبحان؛ تــداوم تعالــی 

و توفیــق؛ ســعادت و ســیادت جنــاب عالــی را مســالت دارم.
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