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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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مچ گیری و رقابت سیاسی 
را کنار بگذاریم 

فرمول اخذ مالیات 
از خانه های خالی اعالم شد

ترکیهیکبازارصادراتیخوبیبرایایرانمحسوبمیشود
بایدبهوزارتنفتاجازهدهیمکهباسیاسترقابتیالزماینکاررامدیریتکند

براساسموقعیتملکوبرحسبارزشاجارهمالیاتازخانههایخالیدریافتمیشود
اگرخانهاییکسالخالیباشدمشمولمالیاتنمیشود

ازخانههاییکهازسال۹۵خالیهستندمالیاتدریافتمیشود
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    روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد؛

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
از از ۱5۱5 شهریورماه شهریورماه

بازگشت ثبات به بازار ارز طی 
هفته های آینده 

 کوتاهی در مورد نظارت بر 
قیمت ها پذیرفته نیست

بازگشت 948 هکتار زمین ملی به 
بیت المال در آذربایجان شرقی 

تصمیم دولت برای ساماندهی بازار 
اجاره در هفته جاری نهایی می شود

وزیــر راه و شهرســازی کــه ســال گذشــته از 
ــاره ای  ــکن اج ــازندگان مس ــه س ــهیالت ب ــه تس ارائ
خبــر داده بــود، مجــددا، گفــت: کســانی کــه قصــد 
دارنــد واحــد مســکونی اجــاره ای تولیــد کننــد اعــم 
از نهادهــا یــا اشــخاص حقیقــی از ســوی وزارت 
ــا تســهیالت ســاخت  راه، زمیــن ۹۹ ســاله همــراه ب

ــد.  ــت می کنن ــکن دریاف مس
ــکن  ــاخت »مس ــوع س ــا، موض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاماندهی  ــون )س ــت در قان ــه صراح ــتیجاری« ب اس
و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مصــوب 
۱۳۸۷( آمــده اســت، امــا جامعــه ســازندگان و 

از ســاخت  ســرمایه گذاران در ســالهای گذشــته 
مســکن اســتیجاری اســتقبال نکردنــد.

وزارت راه و شهرســازی تابســتان ســال گذشــته 
ــد مســکن  ــرای تولی ــرمایه گذاران ب ــوت از س ــا دع ب
انبــوه  اعــالم کــرد:  اســتیجاری در اطالعیــه ای 
ــکن  ــاخت مس ــرای س ــذاران ب ــرمایه گ ــازان و س س
ــت  ــژه ای از دول ــازات وی ــتیجاری در کشــور امتی اس
ــاز هــم از تابســتان ســال  ــا ب دریافــت می کننــد، ام
ــکن  ــچ مس ــاخت هی ــگ س ــون کلن ــته تاکن گذش

ــد. ــورده نش ــن خ ــه زمی ــاره ای ب اج
در  اســالمی«،  »محمــد  راســتا  همیــن  در 
ــازار  ــاماندهی ب ــرای س ــت ب ــه دول ــوص برنام خص
بــه دنبــال عملیاتی شــدن  بهــا، گفــت:  اجــاره 
ــا بتوانیــم  »طــرح اجــاره داری حرفــه ای« هســتیم ت
ــم. ــرل کنی ــا را کنت ــاره به ــازار اج ــدت ب در درازم

ــورهای  ــه ای در کش ــاره داری حرف ــت: اج وی گف
ــی  ــرکت های بزرگ ــود و ش ــی می ش ــرفته اجرای پیش
ــه خودشــان  هســتند کــه خانه هایــی کــه متعلــق ب
ــن شــرکت هایی  ــد، همچنی ــاره می دهن اســت را اج
ــگاه کارگــزار خانه هــای مــردم  هســتند کــه در جای

ــا  ــالیانه ی ــورت س ــه ص ــخص ب ــی مش ــا الگوی را ب
ــد. ــاره می دهن ــدت اج بلندم

ــترش  ــدد گس ــه درص ــالم اینک ــا اع ــالمی ب اس
و اجــرای طــرح اجــاره داری حرفــه ای هســتیم، 
ــد واحــد مســکونی  ــه قصــد دارن ــت: کســانی ک گف
اجــاره ای تولیــد کننــد اعــم از نهادهــا یــا اشــخاص 
حقیقــی از ســوی وزارت راه زمیــن ۹۹ ســاله همــراه 
ــد. ــت می کنن ــا تســهیالت ســاخت مســکن دریاف ب

وزیــر راه گفــت: بعــد از ســاخت ایــن خانه هــا از 
آنجایــی کــه ســازنده خانه هــای اجــاره ای از دولــت 
یارانــه دریافــت کــرده انــد بایــد بــه نرخ هــای 

ــد. ــاره دهن ــا را اج ــوب، خانه ه مص
ــه  ــنهاد وزات راه ب ــازی از پیش ــر راه و شهرس وزی
شــهرداری و انبــوه ســازان خبــر داد و گفــت: ســاخت 
ــت و  ــتور کار وزارت راه اس ــاره ای در دس ــکن اج مس
ــه شــهرداری و دســتگاههای کــه شــرایط ســاخت  ب
مســکن را دارنــد پیشــنهاد دادیــم وارد ایــن کار 
شــوند و یــا اجــرای اجــاره داری حرفــه ای کــه دغدغــه 
جمعــی مســتاجر کشــور اســت، را بــرای دســتیبابی 
بــه مســکن بــا نــرخ عادالنــه و مصــوب توســعه دهند.

با هدف کنترل بازار اجاره بها:

تولیدکنندگان مسکن استیجاری از دولت یارانه می گیرند

ــش  ــوری در واکن ــی ریاســت جمه ــط عموم رواب
بــه ماجــرای تخلــف ســاخت و ســاز در خانــه حســن 
ــا  ــن ملــک ب ــی خاطرنشــان کــرد: ســاخت ای روحان
هماهنگــی کامــل بــا شــهرداری تهــران انجــام شــده 
ــز  ــط نی ــارج از رواب ــاخت خ ــف و س ــوع تخل و موض

کامــاًل فاقــد حقیقــت اســت. 
روابــط  دانشــجو،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــد  ــه ای تاکی ــوری در اطالعی ــی ریاســت جمه عموم
کــرد پیــرو انتشــار خبــری در فضــای مجــازی 

مبنــی بــر ســاخت بنایــی بــا متــراژ ۴ هــزار متــر بــه 
عنــوان ملــک و ســاختمان شــخصی رئیــس جمهــور 
در منطقــه جمــاران، روابــط عمومــی نهــاد ریاســت 
جمهــوری ضمــن تکذیــب ایــن خبــر، در اطالعیه ای 

ــرد. ــه ک ــی را ارای ــوص توضیحات ــن خص در ای
روابــط عمومــی نهــاد ریاســت جمهــوری در 
خصــوص موضوعــات مطــرح شــده توضیحــات زیــر 

ــت: ــرده اس ــه ک را ارائ
۱- ملــک مذکــور از جملــه امــالک قدیمــی 

متعلــق بــه نهــاد ریاســت جمهــوری اســت و 
بــه هیــچ وجــه مالکیــت شــخصی نــدارد و در 
ســال های گذشــته نیــز از ســوی نهــاد ریاســت 
جمهــوری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

ــان و  ــذر زم ــر گ ــر اث ــی ب ــک قدیم ــن مل ۲- ای
دچــار  گذشــته  ســال های  در  رســیدگی  عــدم 
ــه در  ــه مخروب ــه شــکل نیم آســیب های جــدی و ب
آمــده بــود کــه در چنــد ســال قبــل بــرای ســاخت 
ــرداری  ــدن گودب ــا ش ــود. ره ــده ب ــرداری ش گودب
آن  بیــم  و  بــوده  همســایگان  اعتــراض  مــورد 
ــد،  ــز آســیب بزن ــان نی ــازل آن ــه من ــه ب ــت ک می رف
ــته در  ــال گذش ــاخت آن در س ــت س ــن جه بهمی

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس
ــری ملــک مذکــور مســکونی و شــخصی  ۳- کارب
نبــوده و ســاختمانی بــا کاربری اداری اســت و انتشــار 
خبــر ســاخت منــزل مســکونی بــرای رئیــس جمهــور 
ــکار و  ــیطنت آش ــک ش ــودن، ی ــذب ب ــن ک در عی

ــا اغــراض مشــخص صــورت گرفتــه اســت. کامــاًل ب
ــا  ــل ب ــی کام ــا هماهنگ ــک ب ــن مل ــاخت ای ۴- س
ــف و  ــوع تخل ــده و موض ــام ش ــران انج ــهرداری ته ش
ســاخت خــارج از روابــط نیــز کامــالً فاقد حقیقت اســت.

۵- ایــن خبرســازی کــذب براســاس برخــی 
ــه  ــورت گرفت ــانی ص ــوی کس ــود از س ــن موج قرائ
ــن  ــرای ای کــه طــی ســال های گذشــته برنامــه ای ب
ــق در  ــدم توفی ــت ع ــه عل ــه ب ــته اند ک ــک داش مل
ــه فضاســازی هایی  ــه اهدافشــان دســت ب رســیدن ب

ــد. ــن زده ان اینجنی

روابط عمومی ریاست جمهوری:

ساخت ملک ریاست جمهوری با 
هماهنگی شهرداری انجام شده است

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
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اعضــای ۹ کمیســیون تخصصــی یازدهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســالمی مشــخص و نهایــی شــدند. 
بــه گــزارش ایرنــا، هیــات رییســه مجلــس 
ــا روســای  شــورای اســالمی در نشســت مشــترک ب
متعــدد  بررســی های  از  پــس  گانــه  شــعب ۱۵ 
دربــاره  نماینــدگان  ســوی  از  واصلــه  شــکایات 
ــب  ــت ترکی ــیون ها در نهای ــرای کمیس ــازات ب امتی
ــس  ــن دوره مجل ــی یازدهمی ــیون تخصص ۹ کمیس

ــد. ــف ش ــن تکلی ــالمی تعیی ــورای اس ش
کمیسیوناقتصادی

محمدرضــا پورابراهیمــی داورانــی،  محمد حســین 
ــدوزی،  ــان خان ــید احس ــی، س ــین زاده بحرین حس
ــی،   ــدی طغیان ــی،  مه ــادی فراهان ــر آب ــد امی احم
غالمرضــا مرحبــا،  علــی رضائــی،  ســیدناصر موســوی 
الرگانــی،  انــور حبیــب زاده بوکانــی،  شــهباز حســن 
پوربیگلــری،  محمــد باقــری،  محمــد علی پــور،  
مجتبــی توانگــر،  محســن علیــزاده،  ســیدغنی نظری 
خانقــاه،  مســلم صالحــی،  عفــت شــریعتی کوهبنانی،  
ــژاد،  محمــد  ســمیه محمــودی،  ســید لفتــه احمدن

صفائــی دلوئــی،  صمدالــه محمــدی،
کمیسیوناجتماعی

ــی کارنامــی،   علــی اصغــر عنابســتانی،  علــی بابائ
زاده  قاضــی  سیداحســان  حســینی،   ســیدکریم 
گــودرزی،   حســین  لطفــی،  حســن  هاشــمی،  
سیدســلمان ذاکــر،  خلیــل بهروزی فــر،  مهــدی 
عیســی زاده،  علــی زنجانــی حســنلوئی،  ســیدحمزه 
ــی  ــاری، ول ــد انص ــودرزی،  مجی ــاس گ ــی،  عب امین
اســماعیلی،  علــی اکبــر بســطامی،  فاطمــه رحمانــی،  
اردشــیر مطهــری،  مهــدی شــریفیان،  فاطمــه قاســم 
ــه ــرمدی وال ــرث س ــی،  کیوم ــین حاتم ــور،  حس پ
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی

ــوب  ــدری،  یعق ــد جــالل زاده، شــهریار حی وحی
رضــازاده،  ابراهیــم رضائــی،  علــی علــی زاده،  ســید 
احمــد آوائــی،  مجتبــی ذوالنــوری،  جلیــل رحیمــی 

خوراســگانی،   مقتــدای  عبــاس  آبــادی،  جهــان 
ســیدعلی آقــازاده دافســاری،  محمــود احمــدی 
ــواد  ــه،  ج ــال تپ ــرت پورط ــه حض ــش،  روح ال بیغ
کریمــی قدوســی، محســن پیرهــادی،  مهــدی 
زاده  عبــاس  محمــود  ســری،  بیشــه  ســعادتی 
ــی،  ــل عموئ ــزی، ابوالفض ــم عزی ــکینی،  ابراهی مش
ســارا فالحــی،  عبــاس گلــرو،  فــدا حســین مالکــی،  

ــان ــره الهی ــادی،  زه ــوش آب ــین ن حس
کمیسیونانرژی

فریــدون عباســی دوانــی،  مصطفــی نخعــی،  
موســی احمــدی،  هــادی بیگــی نــژاد،  مالــک 
شــریعتی نیاســر،  سیدموســی موســوی،  عبدالکریــم 
جمیــری، احمــد مــرادی،  فریــدون حســنوند،  
ســهراب گیالنــی، حبیــب آقاجــری، روبــرت بگلریان،  
قاســم ســاعدی،  حســین حســین زاده،  عبدالعلــی 
ــان،  محمدطــال  ــم متینی رحیمــی مظفــری،  ابراهی
ــرائی،   ــان کوچکس ــوان مرادی ــه، کی ــی آبزرگ مظلوم
رمضانعلــی ســنگدوینی،   نــژاد،  ناصــری  مجیــد 
ــه،  ــز محمدنژادقاضــی محل منصــور شــکرالهی، پروی

ــی ــری قندعل ــا ورناص علیرض
کمیسیونبرنامهبودجهومحاسبات

جعفــر قــادری،  محمــد مهــدی مفتــح،  محمــد 

ــادران، ســید شــمس الدین  خــدا بخشــی،  الیــاس ن
ــا  ــی،  غالمرض ــد چگین ــرداد گودرزون ــینی، مه حس
تاجگــردون،  ســید محمــد رضــا میــر تــاج  الدینــی،  
رحیــم زارع،  عبــد الرضــا مصــری، حمیدرضــا 
ــن  ــهبازی، آرش زره ت ــا ش ــی،  علیرض ــی  بابای حاج
ــی،   ــین کرم ــه،  غالمحس ــه فرزان ــی ال ــی،  ول لهون
ــی،   ــژاد ارم ســاداتی، رجــب رحمان جبــار کوچــک ن
زنگنــه،   محســن  نماینــده،  رضاخــواه  مجتبــی 
محمدرضــا دشــتی اردکانــی، عیســی جعفــری،  

ــی ــان ارکان ــادی،  احس ــی نجم آب ــروز محب به
کمیسیونعمران

علــی نیــک زاد ثمریــن،  احمــد دنیامالــی،  
ــد  ــاکری،  احم ــال ش ــرت،  اقب ــاک فط ــا پ علیرض
جبــاری،  صدیــف بــدری،  کمال علــی پورخنکداری،  
ــین  ــماعیل حس ــی،  اس ــی کوچ ــا رضائ محمدرض
زهــی،  منصــور آرامــی،  ســیدالبرز حســینی،  عــادل 
نجــف زاده،  علــی اصغــر خانــی، عمــران علــی 
آذری،  آرا شــاوردیان،  غالمرضــا شــریعتی اندراتــی،  
ــت  ــور،  رحم ــین پ ــال حس ــفی،  کم ــی یوس مجتب
تکیــه،  انویــه  پوربــادی، شــارلی  فیــروزی  الــه 
غالمعلــی کوهســاری، محمــد ســرگزی،  احمــد 

ــروزان ــرم زاده یخف مح

کمیسیونصنایعومعادن
ــوری،  محمدحســین فرهنگــی،   رضــا تقــی پوران
سیدمحســن دهنــوی،  عــزت اهلل اکبری تاالرپشــتی،  
ــی،   ــر کریم ــی اکب ــژاد،  عل ــولی ن ــد رس ــید احم س
ــردی  ــه وی ــادن مصطفــی طاهــری،  ال ــع و مع صنای
ــه فیــروزی،   ــه ایزدخــواه، حجــت ال دهقانــی، روح ال
ــواد  ــید ج ــور، س ــه عباس پ ــدی،  روح ال ــی ج عل
قطــب  رضاحســینی  مصطفــی  کیــا،  حســینی 
پاشــائی  معصومــه  ســلیمی،  علیرضــا  آبــادی، 
بهــرام،  عبدالناصــر درخشــان،  بهــزاد رحیمــی،  
ســیدعلی موســوی،  لطــف الــه ســیاه کلــی،  فرهــاد 

ــف داودی ــگری،  یوس ــدی عس ــبی،  مه طهماس
کمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعی

جــالل محمــودزاده، ســیدجواد ســاداتی نــژاد،  
غالمرضــا نــوری قزلجــه،  محمدجــواد عســکری،  ذبیح 
اهلل اعظمــی ســاردوئی،  ســمیه رفیعــی،  رحمــت الــه 
ــز اوســطی،  محمــد رشــیدی،  معیــن  ــوروزی،  پروی ن
الدیــن ســعیدی،  امیــر قلــی جعفــری بروجنــی،  
محمدتقــی نقدعلــی،  علی اکبــر علیزاده برمــی،  جعفر 
راســتی،  منصورعلــی زارعــی کیاپــی،  احــد آزادی خواه،  
ــرزاده،   ــاس جهانگی ــژاد،  عب ــی ن ــیدصادق طباطبائ س
ــه ایزدپنــاه،  محمــد ســبزی،   حســین رئیســی،  عبدال

ــه حســین پــور علیرضــا نظــری، امــان ال
کمیسیونآموزشوتحقیقات

اســفندیار اختیــاری کســنویه یــزد،  محمدمهــدی 
زاهــدی، حبیــب الــه دهمــرده،  علــی کریمــی 
فیروزجائــی،  علیرضــا منادی ســفیدان،  اکبــر احمدپور،  
روح الــه متفکــر آزاد،  احمــد نــادری،  فرهــاد بشــیری،  
احمدحســین فالحــی،  مهــرداد ویــس کرمــی،  رضــا 
حاجــی پــور، محمدرضــا احمــدی،  مهدی اســماعیلی،  
مهــدی روشــنفکر،  ســیدمحمد مولــوی،  محمــد 
وحیــدی،  حســین عبــاس زاده امامــی،  محمدمهــدی 
فروردیــن،  امــان قلیــچ شــادمهر،  شــیوا قاســمی پــور،  

حســین حــق وردی

اعضای ۹ کمیسیون  تخصصی مجلس یازدهم مشخص شدند

روزنامــه العربــی الجدیــد بــه نقــل از منابــع آگاه اعــالم کــرد 
مصطفــی الکاظمــی در مــاه میــالدی آینــده، در نخســتین ســفر دوره ای 

ــرد.  ــد ک ــفر خواه ــران س ــکا، عربســتان و ای ــه آمری ــود ب خ
ــی  ــئوالن عراق ــی مس ــوان، برخ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اعــالم کردنــد کــه نخســتین دور ســفر های خارجــی مصطفــی الکاظمــی، 

نخســت وزیــر عــراق در مــاه میــالدی آینــده برگــزار خواهــد شــد.
بـه گفتـه ایـن منابـع، پیـش بینـی می شـود ایـن سـفر ها از نیمـه مـاه 
میـالدی آینـده و در صورتـی که مسـئله فوق العـاده داخلـی رخ ندهد آغاز 
شـود و شـامل چندین کشـور از جمله آمریکا، عربسـتان و ایران خواهد بود.

ــداف  ــفر ها دارای اه ــن س ــه ای ــد ک ــالم کردن ــی اع ــئوالن عراق مس
متعــددی اســت کــه مهمتریــن آن حمایــت از عــراق در ســایه بحــران 

مالــی کنونــی بــه دلیــل کاهــش شــدید قیمــت نفــت اســت.
ایـن منابـع افزودنـد: محـور دیدار هـا و رایزنی هـا بـا هـر کشـور بـر 
اسـاس پرونده هـای سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی عراق اسـت و متفاوت 
از یکدیگـر خواهـد بـود و الکاظمـی تـالش می کنـد تـا حمایـت مالـی و 

سیاسـی الزم را بـرای گام هـای اتخـاذی دولـت خـود کسـب کند.
ــای  ــد گفتگو ه ــه رون ــکا در ادام ــه آمری ــراق ب ــت وزیر ع ــفر نخس س

راهبــردی میــان بغــداد و واشــنگتن خواهــد بــود.
ــط خارجــه  از ســوی دیگــر، محمــود جــواد، عضــو کمیســیون رواب
پارلمــان عــراق و از اعضــای ائتــالف ســائرون طــی یــک تمــاس تلفنــی 
بــا العربــی الجدیــد گفــت: ایــن ســفر خارجــی قریب الوقــوع الکاظمــی 
ــه  ــراق و دســتیابی ب ــت از ع ــرای حمای ــی، ب ــان کنون در شــرایط و زم

ــه نظــر می رســد. ــتاوردها، ضــروری ب دس
وی افـــزود: عـــراق بـــا بحـــران مالـــی بزرگـــی دســـت به گریبـــان 
ـــادی،  ـــای اقتص ـــور در زمینه ه ـــن کش ـــا چندی ـــکاری ب ـــه هم ـــت و ب اس
بازرگانـــی و دریافـــت وام امیـــد دارد و پارلمـــان نیـــز از ایـــن ســـفر 
حمایـــت خواهـــد کـــرد و پـــس از ســـفر میزبـــان وی در پارلمـــان 
خواهنـــد بـــود تـــا از جزئیـــات ایـــن ســـفر ها و توافق هـــای صـــورت 

ـــوند. ـــع ش ـــه مطل گرفت

نخست وزیر عراق به ایران سفر خواهد کرد 

ــرژی مجلــس از تدویــن طــرح ســهمیه بنــدی  عضــو کمیســیون ان
بنزیــن بــه نفــع محرومیــن در پارلمــان خبــرداد و گفــت: ایــن طــرح بــه 

زودی از ســوی هیــات رئیســه اعــالم وصــول خواهــد شــد. 
ــرژی  ــیون ان ــو کمیس ــریعتی عض ــک ش ــارس، مال ــزارش ف ــه گ ب
مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: طرحــی بــا عنــوان »ســهمیه 
بنــدی بنزیــن ســرانه خانــوار« باقیمانــده از مجلــس قبــل بــه منظــور 
ــدادی از  ــط تع ــن توس ــدی بنزی ــهمیه بن ــاری در س ــد ج ــالح رون اص
نماینــدگان مجلــس یازدهــم بازنویســی و امضــا شــده کــه بــه زودی در 

صحــن علنــی مجلــس اعــالم وصــول خواهــد شــد.
شــریعتی »عدالــت« را ویژگــی اصلــی ایــن طــرح دانســت و افــزود: 
در حــال حاضــر ســهمیه بنزیــن یارانــه ای براســاس هــر خــودرو داده 
ــای  ــش از ۵۰% خانواره ــه بی ــودرو ک ــد خ ــای فاق ــود و خانواره می ش
ــرژی در بخــش  ــه ان کشــور را شــامل میشــوند، هیــچ بهــره ای از یاران
ــرای رعایــت بیشــتر عدالــت،  ــد. بنابرایــن طــرح جدیــد ب بنزیــن ندارن
مبنــا را از هــر خــودرو بــه هــر خانــوار تغییــر میدهــد و ســهمیه ای نیــز 
متناســب بــا پیمایــش بــه خودروهــای حمــل و نقــل عمومــی و تاکســی 

هــای اینترنتــی اختصــاص خواهــد داد.
ـــس در  ـــران، ری، شـــمیرانات، اسالمشـــهر و پردی ـــردم ته ـــده م نماین

ـــودرو  ـــه خ ـــهمیه ب ـــای س ـــه اعط ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــم ب ـــس یازده مجل
ـــرای  ـــب و اج ـــا تصوی ـــم ب ـــار داری ـــت: انتظ ـــت، گف ـــت اس ـــالف عدال خ
ـــه  ـــوار ب ـــر خان ـــه ه ـــن ب ـــهمیه بنزی ـــص س ـــر تخصی ـــی ب ـــرح مبتن ط
ـــر و  ـــن ت ـــای پایی ـــی در دهکه ـــار تورم ـــش آث ـــی، کاه ـــر کدمل ازای ه
ـــج  ـــی از نتای ـــی در اقتصـــاد مل ـــب جین ـــی و ضری ـــه طبقات کاهـــش فاصل

ـــد. ـــوار« باش ـــرانه خان ـــن س ـــدی بنزی ـــهمیه بن ـــرح »س ـــم ط مه
شــریعتی در ایــن بــاره اضافــه کــرد: براســاس ایــن طــرح، اگــر صاحب 
ــهمیه  ــد، س ــتفاده نکن ــود را اس ــوار خ ــهمیه خان ــام س ــی تم خودروی
باقیمانــده از طریــق ســامانه هــای بانکــی، قابــل واگــذاری بــه دیگــران 
ــاز  ــه شــرکت پاالیــش و پخــش ب ــان هــر مــاه ب ــا در پای ــود ی خواهــد ب
مــی گــردد و معــادل قیمــت متوســط ماهانــه آزاد بنزیــن در کارت بانکی 
ــد  ــی خری ــد کاالی ایران ــا بتوان ــد ت ــد ش ــارژ خواه ــودرو ش ــب خ صاح
نمایــد کــه ایــن خــود کمــک بــه جهــش تولیــد داخلــی خواهــد بــود.

ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــم بـ ــرژی مجلـــس یازدهـ ــیون انـ ــو کمیسـ عضـ
ــناور و  ــورت شـ ــه صـ ــرح بـ ــن طـ ــن در ایـ ــت دوم و آزاد بنزیـ قیمـ
ـــعیر  ـــرخ تس ـــا ن ـــارس ب ـــج ف ـــوب خلی ـــن ف ـــت بنزی ـــادل ۹۰% قیم مع
ـــل از  ـــع حاص ـــتر مناب ـــرد: بیش ـــه ک ـــود اضاف ـــد ب ـــا خواه ـــامانه نیم س
ـــی  ـــل عموم ـــل و نق ـــتم حم ـــترش سیس ـــالح و گس ـــه اص ـــرح ب ـــن ط ای

ـــردن  ـــوز ک ـــه س ـــز صـــرف دوگان ـــت و بخشـــی نی ـــد یاف اختصـــاص خواه
خودروهـــای عمومـــی و تاکســـی هـــای اینترنتـــی خواهـــد شـــد.

ــش  ــه افزای ــن طــرح هرگون ــرد: در ای ــد ک ــان تاکی ــریعتی در پای ش
نــرخ خدمــات حمــل و نقــل عمومــی توســط دولــت، شــوراهای شــهر 
ــف  ــز مکل ــوع شــده و وزارت صمــت نی ــا ممن و روســتا و شــهرداری ه
شــده اســت ســهم خودروهــای پایــه گازســوز بــا موتــور داخلــی را بــه 

ــد. ــش ده ۳۵% افزای

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا انتقــاد از 
ــی محــض ســه کشــور اروپایــی عضــو برجــام  ناتوان
ــق  ــن تواف ــل ای ــود ذی ــدات خ ــه تعه ــل ب در عم
ــور  ــرم رئیس جمه ــریک ج ــا را ش ــه، آنه چندجانب
ــد.  ــم صهیونیســتی خوان ــکا و نخســت وزیر رژی آمری
ــر  ــف وزی ــواد ظری ــنیم، محمدج ــزارش تس ــه گ ب
امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران طــی پیامــی 
توئیتــری در واکنــش بــه بیانیــه ســه کشــور اروپایــی 
)انگلیــس، فرانســه، آلمان( کــه در آن از ایران خواســته 
شــده بــه تعهــدات هســته ای خــود پایبنــد باشــد، این 
ســه کشــور را شــریک جــرم دونالــد ترامــپ و بنیامین 
ــا در مقامــی  ــد کــرد کــه آنه ــد و تأکی نتانیاهــو خوان

نیســتند کــه بــه ایــران مشــاوره بدهنــد.
ــه  ــت: »س ــر نوش ــف در توئیت ــواد ظری محمدج
ــوم  ــزد عم ــر ن ــظ ظاه ــد از حف ــی بای ــور اروپای کش
ــه خــرج داده و آنچــه  ــد و شــجاعت ب دســت بردارن
را کــه در مالقات هــای خصوصــی بــه آن اذعــان 
دارنــد، علنــا بیــان کننــد: ناتوانــی از حتــی عمــل بــه 
وظایــف خــود در برجــام بــه دلیــل ناتوانــی مطلــق 
ــاالت متحــده.« ــی ای ــر زورگوی ــت در براب در مقاوم

ــاب موجــود، ســه کشــور  ــزود: »پشــت نق وی اف
اروپایــی همدســت ترامــپ و نتانیاهــو هســتند و بــه 
هیــچ وجــه در موضــع توصیــه بــه ایــران نیســتند.«

ــه کشــورهای  ــور خارج ــش وزرای ام ــاعاتی پی س
ــان  ــه در پای ــروز جمع انگلیــس، فرانســه و آلمــان ام
نشســت ســه جانبه ای کــه پــس از تصویــب قطعنامــه 
ــکام  ــورای ح ــران در ش ــه ای ــا علی ــنهادی آنه پیش
ــد،  ــزار کردن ــی برگ ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان

طــی بیانیــه ای بــار دیگــر مدعــی حمایــت از برجــام 
ــران خواســتند کــه تعهــدات هســته ای  شــده و از ای
ــد. ــت کن ــل رعای ــور کام ــام را به ط ــل برج ــود ذی خ

مقامــات اروپایــی در حالــی طــی ماههــای اخیــر 
بارهــا ژســت حمایــت از برجــام گرفتــه، از ضــرورت 
همــکاری کامــل ایــران بــا آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی ســخن گفتــه و قطعنامــه ای ضدایرانــی 
ــا انجــام  ــه ب ــد ک ــن خصــوص پیشــنهاد کردن در ای
نــدادن تعهــدات مشــخص خــود ذیــل برجــام، باعــث 
شــدند کــه ایــران نیــز متقابــاًل تصمیــم بــه تعدیــل 

تعهــدات خــود ذیــل برجــام بگیــرد.

شــورای عالی امنیــت ملــی ایــران روز چهارشــنبه 
۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۸  در واکنــش بــه کوتاهــی 
ــان، در  ــرای وعده هایش ــی در اج ــورهای اروپای کش
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــرد جمه ــالم ک ــه ای اع بیانی
در راســتای صیانــت از امنیــت و منافــع ملــی و 
حقــوق تصریح شــده خــود منــدرج در بندهــای ۲6 
و ۳6 برجــام، برخــی اقدامــات خــود ذیــل برجــام را 

ــرد. ــد ک ــف خواه متوق
ــل  ــا فواص ــه ب ــی ۵ مرحل ــران ط ــس از آن ای پ
تعهــدات هســته ای  بــه کاهــش  اقــدام  6۰روزه 
ــه  ــن مراحــل ب ــن ای ــرد و بی ــام ک ــل برج خــود ذی

ــه  طرف هــای اروپایــی اعــالم کــرد کــه اگــر آنهــا ب
ــران  ــد، ای ــل کنن ــام عم ــل برج ــود ذی ــدات خ تعه
ــدات  ــه تعه ــت ب ــرای بازگش ــه ب ــی دارد ک آمادگ
هســته ای خــود ذیــل برجــام بــا آنهــا مذاکــره کنــد.

ــی  ــای اروپای ــی طرف ه ــداوم بی اعتنای ــی ت در پ
برجــام بــه تعهــدات خــود ذیــل ایــن توافــق 
چندجانبــه، جمهــوری اســالمی ایــران شــامگاه 
یکشــنبه ۱۵ دی مــاه ۱۳۹۸ در بیانیــه ای اعــالم 
ــود،  ــدات خ ــش تعه ــم کاه ــه در گام پنج ــرد ک ک
آخریــن مــورد کلیــدی از محدودیت هــای عملیاتــی 
خــود در برجــام، یعنــی »محدودیــت در تعــداد 
ــب  ــن ترتی ــذارد، بدی ــار می گ ــانتریفیوژها« را کن س
ــران دیگــر  ــوری اســالمی ای ــه هســته ای جمه برنام
ــامل  ــی )ش ــوزه عملیات ــی در ح ــچ محدودیت ــا هی ب
ــزان  ــازی، می ــد غنی س ــازی، درص ــت غنی س ظرفی
مــواد غنی شــده، و تحقیــق و توســعه( مواجــه 
نیســت و من بعــد برنامــه هســته ای ایــران صرفــاً بــر 
اســاس نیازهــای فنــی خــود پیــش خواهــد رفــت.

ــه همــکاری  ــد شــد ک ــز تأکی ــه نی ــن بیانی در ای
ــی  ــس بین الملل ــا آژان ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
انــرژی اتمــی همچــون گذشــته ادامــه خواهــد یافت 
و در صــورت رفــع تحریم هــا و منتفــع شــدن ایــران 
ــران آمــاده  از منافــع برجــام، جمهــوری اســالمی ای

ــه تعهــدات برجامــی خــود اســت. بازگشــت ب

اصالح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومین در دستور کار مجلس 

ظریف:

 تروئیکای اروپایی شریک جرم ترامپ و نتانیاهو است

اینترپل رومانی، مدعی خودکشی 
»غالمرضا منصوری« است 

انتظامــی  نیــروی  رئیــس پلیــس بین الملــل 
گفــت: خودکشــی و مــرگ غالمرضــا منصــوری 
ــت تائیــد شــد.  ــل بخارس ــس اینترپ ــط پلی توس
ــیرزاد  ــادی ش ــردار ه ــنیم؛ س ــزارش تس ــه گ ب
ــاره کشــف جســد قاضــی منصــوری در کشــور  درب
رومانــی اظهــار کــرد:  پیامــی از اینترپــل بخارســت 
)کشــور رومانــی( دریافــت کردیــم مبنــی بــر اینکــه 
ــب اعــالن قرمــز آقــای  بــرای فــرد تحــت تعقی
»غالمرضــا منصــوری« یــک حادثــه غیرمترقبــه رخ 
داده و وی خــود را از پنجــره هتــل محــل اقامتــش 

ــت. ــرده اس ــرت ک ــن پ ــه پائی ــت ب در بخارس
ــرد:  ــح ک ــا تصری ــل ناج ــس بین المل ــس پلی رئی
ــای  ــی آق ــر خودکش ــد ب ــا تاکی ــت ب ــس بخارس پلی

ــت. ــرده اس ــد ک ــوت وی را تائی ــوری، ف منص

دادستان قزوین:
رسیدگی به پرونده های اقتصادی 
پیچیده زمان بیشتری می خواهد

دادســتان قزویــن گفــت: پرونــده هــای اقتصــادی 
پیچیــده و فنــی اســت و رســیدگی بــه آنهــا طوالنــی 
و کارشناســی اســت و بــه ســرعت نتیجــه نمــی دهد.

بــه گــزارش مهــر، به مناســبت هفتــه قــوه قضائیه 
حجــت االســالم قدرتــی رئیــس کل دادگســتری، بــه 
همــراه محمــد قاســمی دادســتان، علیخانــی بــازرس 
ــاون  ــدری مع ــتری، حی ــاون دادگس ــی مع کل، محب
پیشــگیری از جرایــم دادگســتری اســتان قزویــن بــا 
ــی  ــانه های گروه ــگاران رس ــع خبرن ــور در جم حض
مهمتریــن فعالیت هــای قضائــی انجــام شــده در 

محاکــم قضائــی اســتان را تشــریح کردنــد.
ــا  ــری ب ــت خب ــن نشس ــمی در ای ــد قاس محم
ــالمی،  ــوری اس ــذار جمه ــاد بنیانگ ــت ی گرامیداش
ــان  ــت: از زم ــران گف ــهید چم ــهید بهشــتی و ش ش
ــی در دســتگاه  ــای رئیســی تحــول خوب ریاســت آق
قضائــی در محورهــای مبــارزه بــا فســاد، پیشــگیری 
ــاب  ــم ارب ــانی و تکری ــت انس ــرم و کرام ــوع ج از وق

رجــوع ایجــاد شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: بــه هــر حــال پرونده هــای اقتصادی 
ــد  ــراز آن نیازمن ــرای اح ــی دارد و ب ــی خاص پیچیدگ
ــذا انتظــار  ــر هســتیم ل ــان ب ــژه و زم رســیدگی های وی
مــی رود از طریــق مجلــس و دســتگاه قضائــی بــرای رفع 

ــرد. ــدام الزم صــورت گی ــز اق ــع نی ــا و موان گروه ه
ــوه  ــی در نح ــد: گاه ــادآور ش ــن ی ــتان قزوی دادس
رســیدگی بــه پرونده هــای اقتصــادی یکســان برخــورد 
می کنیــم کــه منطقــی نیســت و بایــد آئیــن دادرســی 
ویــژه پرونده هــای اقتصــادی را داشــته باشــیم و 
نظــارت هــم بیشــتر شــود تــا نتایــج بهتــری بگیریــم.

قاســمی تصریــح کــرد: رفتــار مــا در رســیدگی بــه 
ــردم شــهد  ــه م ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــا بای پرونده ه
شــیرین عدالــت و برخــورد با مفاســد را احســاس کنند.

کمترینپروندهبرایرسانههایاستان
ــی  ــن همراه ــالب قزوی ــی و انق ــتان عموم دادس
دســتگاه قضائــی بــا رســانه ها را مهــم دانســت و 
یــادآور شــد: نــگاه مــا بــا رســانه ها بــه صــورت تعاملــی 
اســت و خبرنــگاران را بــازوی مدیران و توســعه اســتان 
ــه  ــانی ب ــالع رس ــم در اط ــار داری ــا انتظ ــم ام می دانی
ویــژه در فضــای مجــازی بــر اســاس واقعیت هــا عمــل 

کننــد تــا شــبهه ای ایجــاد نشــود.
قاســمی یــادآور شــد: در اســتان قزویــن کمتریــن 
پرونــده بــرای رســانه ها تشــکیل شــده و ســال 
ــانه ها  ــرای رس ــده ب ــره پرون ــه فق ــط س ــته فق گذش
تشــکیل شــده کــه هیچکــدام بــه محکومیــت منجــر 
ــم  ــورد ه ــک م ــی ی ــم حت ــاد داری ــی اعتق نشــده ول
ــن  ــه ای ــیم ک ــته باش ــده داش ــانه ها پرون ــد رس نبای
مهــم بــا همــکاری خــود رســانه ها ممکــن می شــود.

وی اضافــه کــرد: امیدواریــم ناچــار نشــویم رســانه را 
محاکمــه کنیــم امــا بایــد قانــون فصــل الخطــاب باشــد 
زیــرا همــه در برابــر قانــون یکســان هســتیم و زیبنــده 
نیســت در فضــای مجــازی همدیگــر را محاکمــه کنیم.

دادســتان قزویــن در خصــوص شــنیده ها در 
مــورد پرونــده هفــت ســنگان وقتــی هنــوز حکمــی 
صــادر نشــده نبایــد گمانــه زنــی کنیــد و الزم اســت 
همــه در چارچــوب قانــون حرکــت کنیــم و نگذاریــم 

کســی از فرصــت اســتفاده کــرده و تخلــف کنــد.
وی اظهــار داشــت: هــدف مــا پیشــگیری از 
تخلــف در هــر مقامــی اســت و همــه بایــد پاســخگو 
باشــند و ایــن کار بــه عــزم جــدی نیــاز دارد و اگــر 
ــد  ــرار دارد بای ــده ای ای در دســت رســیدگی ق پرون
اعتمــاد کنیــم و بــه دســتگاه قضــا اجــازه دهیــم کار 

ــد. ــی ادامــه دهن را در مســیر قانون
ــتگاه ها  ــه دس ــت: در هم ــن گف ــتان قزوی دادس
امــکان تخلــف وجــود دارد و کســی مصــون نیســت 
امــا اجــازه دهیــم قانــون قضــاوت کنــد و از مراجــع 
ــل  ــت از قب ــرار نیس ــم و ق ــه کنی ــالح مطالب ذی ص
کســی را محکــوم کــرده و یــا آبــروی کســی را زیــر 

ســوال ببریــم.
وی اضافــه کــرد: رســانه ها کمــک کننــد تــا 
حاشــیه یــا انحرافــی در رســیدگی در پرونده هــا 
ــا خــدای ناکــرده موجــب گمراهــی  ایجــاد نشــده ت
در دادرســی عادالنــه نشــود و در ضمــن کمــک 

ــیم. ــت برس ــه حقیق ــاب ب ــدون الته ــا ب ــد ت کنی
ــا  ــارزه ب ــه دار مب ــت: داعی ــار داش ــمی اظه قاس
ــا جدیــت عمــل  ــن مســیر ب فســاد هســتیم و در ای
خواهیــم کــرد و اعتقــاد داریــم دســتگاه قضــا بایــد 
مامــن مظلومــان باشــد و خــارج از حــب و بغــض و 
ــر  ــاف ب ــت و انص ــت عدال ــا رعای ــی و ب ــگاه سیاس ن

ــد. ــیدگی کن ــا رس ــه پرونده ه ــون ب ــاس قان اس

با حضور سرلشکر باقری؛
سیاست پیشنهادی برنامه هفتم توسعه 
در بخش پدافند غیرعامل تصویب شد

سیاســت های پیشــنهادی برنامــه هفتــم توســعه 
ــس  ــور رئی ــا حض ــل ب ــد غیرعام ــش پدافن در بخ
ســتاد کل نیروهــای مســلح در کمیتــه دائمــی 

ــد. ــب ش ــل تصوی ــد غیرعام پدافن
بــه گــزارش مهــر، جلســه کمیتــه دائمــی پدافنــد 
ــری  ــد باق ــکر محم ــت سرلش ــه ریاس ــل ب غیرعام
ــور  ــا حض ــلح و ب ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ــد  ــازمان پدافن ــس س ــی رئی ــردار غالمرضــا جالل س
غیرعامــل کشــور و دیگــر اعضــای ایــن کمیتــه، در 

ــد. ــزار ش ــلح برگ ــای مس ــتاد کل نیروه ــل س مح
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور و 
ــن  ــل در ای ــد غیرعام ــی پدافن ــه دائم ــر کمیت دبی
نشســت پــس از ارائــه گزارشــی از آخریــن تحــوالت 
و مهم تریــن رویدادهــای حــوزه پدافنــد غیرعامــل و 
ــن  ــه تبیی ــن حــوزه، ب ــات و دســتاوردها در ای اقدام
سیاســت های پیشــنهادی کلــی جهــت تدویــن 
برنامــه هفتــم توســعه جمهــوری اســالمی در بخــش 
ــث و  ــس از بح ــه پ ــت ک ــل پرداخ ــد غیرعام پدافن
بررســی و اعمــال نقطــه نظــرات و پیشــنهادات 
ــن  ــب ای ــه تصوی ــن سیاســت ها ب ــات ای اعضــاء، کلی

ــید. ــه رس کمیت
سیاســت های  ایــن  شــد  مقــرر  همچنیــن 
ــه  ــی ب ــای قانون ــی فراینده ــت ط ــنهادی جه پیش
ــود. ــال ش ــام ارس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم

ــی(  گفتنــی اســت، کمیتــه دائمــی )شــورای عال
پدافنــد غیرعامــل، متشــکل از رئیــس ســتاد کل بــه 
عنــوان رئیــس، رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
ــاع، و  ــر و حضــور وزرای کشــور، دف ــوان دبی ــه عن ب
معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت 
ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس  و  جمهــوری 
مجلــس شــورای اســالمی و یکــی از معاونیــن 
ســتاد کل نیروهــای مســلح اســت و مصوبــات آن بــا 
ــه دســتگاه های  ــه دائمــی در کلی ــر کمیت ــالغ دبی اب

ــت. ــرا اس ــی الزم االج اجرای

رییس مجلس تاجیکستان:
همکاری های ایران و تاجیکستان 

بیش از پیش گسترش می یابد

ــک  ــام تبری ــتان در پی ــس تاجیکس ــس مجل ریی
ــان دارم  ــت: اطمین ــاف نوش ــر قالیب ــد باق ــه محم ب
بــا توســعه روابــط دوســتانه و تبــادل تجربــه میــان 
همکاری هــای  ایــران  و  تاجیکســتان  مجالــس 
از پیــش گســترش  ســودمند دو کشــور بیــش 

ــت.  ــد یاف خواه
بــه گــزارش ایرنــا، »رســتم امامعلــی« بــا صــدور 
پیــام تبریــک بــه محمدباقــر قالیبــاف اظهار داشــت: 
بــا کمــال احتــرام، تبریــکات صمیمانــه خــود را بــه 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــی ب ــاب جنابعال ــبت انتخ مناس
مجلــس شــورای اســالمی جمهــوری اســالمی ایــران 

ــم. ــراز می کن اب
ــتان  ــوری تاجیکس ــی جمه ــس عال ــس مجل ریی
عنــوان کــرد: اطمینــان دارم بــا توســعه روابــط 
ــی  ــس مل ــه میــان مجل ــتانه و تبــادل تجرب دوس
ــس  ــتان و مجل ــوری تاجیکس ــی جمه ــس عال مجل
ایــران  اســالمی  جمهــوری  اســالمی  شــورای 
همکاری هــای ســودمند کشــورهای مــا بیــش از 

پیــش گســترش خواهــد یافــت.
مغتنــم  را  فرصــت  داشــت:  بیــان  امامعلــی 
و  بهــروزی  ســالمتی،  شــما  بــرای  شــمرده، 
ــان  ــزرگ در اجــرای وظایــف خطیرت کامیابی هــای ب
و بــرای مــردم کشــور دوســت ایــران رونــق و 

خواهانــم. شــکوفایی 

آشنا: 
پرونده »اکبر طبری« 

دارای ابعادی غیر اقتصادی است

مشــاور رئیــس جمهــور گفــت: به نظــر می رســد 
ــر  ــادی غی ــری دارای ابع ــه طب ــوم ب ــده موس پرون

اقتصــادی اســت.
ــنا  ــن آشـ ــام الدیـ ــر، حسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــود  ـــخصی خ ـــه ش ـــور در صفح ـــاور رئیس جمه مش
ـــوری  ـــی منص ـــرگ قاض ـــه م ـــاره ب ـــا اش ـــر ب در توئیت
ــده  ــد پرونـ ــر می رسـ در رومانـــی نوشـــت: »به نظـ
ـــر اقتصـــادی  ـــادی غی ـــری دارای ابع ـــه طب ـــوم ب موس

ـــت.« ـــم هس ه
ــال  ــبکه هایی فع ــود ش ــدون وج ــزود: »ب وی اف
در هــر ســه قــوه و چــه بســا نهادهــای دیگــر بعیــد 
ــش  ــک متهم ــه ی ــرد ک ــکل بگی ــادی ش ــت فس اس
ــه  ــد ســر و ت ــده شــود. نکن ــا ران ــی از دنی در  رومان
پرونــده زده شــود. لطفــا مراقــب داروی نظافــت 

ــید.« باش

امروز جنازه  برجام را هم
 کرکس ها بلعیده اند 

ــام  ــرد:  برج ــح ک ــس تصری ــس مجل ــب رئی نای
مدت هاســت مــرده اســت و امــروز جنــازه اش را 

هــم کرکس هــا بلعیدنــد. 
به گزارش فارس، ســید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی 
نایــب رئیــس مجلس شــورای اســالمی در صفحه شــخصی 

خــود در توئیتــر مطلبی دربــاره برجام منتشــر کرد.
ــه  ــام ب ــاره برج ــی زاده درب ــب قاض ــن مطل مت

ــت: ــر اس ــرح زی ش
امــروز  اســت.  مــرده  مدت هاســت  برجــام 
ــون  ــا اکن ــد. آی ــا بلعیدن ــم کرکس ه ــازه اش را ه جن
برنامــه دولــت دل بســتن بــه استخوان هاســت؟
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ــه  ــد براینک ــا تأکی ــم ب ــس یازده ــده مجل نماین
ــاه  ــی کوت ــر روان ــز اث ــکام ج ــورای ح ــه ش قطعنام
ــع  ــرای رف ــنهادی ب ــدارد، پیش ــدی ن ــازار، پیام ــر ب ب
ــال  ــات اقتصــادی در س ــدت و ثب ــدت م ــی بلن نگران

۹۹ ارائــه داد. 
بــه گــزارش تســنیم، سیداحســان خانــدوزی 
ــس یازدهــم در خصــوص تحریم هــای  ــده مجل نماین
ــر  ــز اث ــکام ج ــورای ح ــه ش ــت: قطعنام ــر نوش اخی
ــام  ــا پی ــدارد ام ــدی ن ــازار، پیام ــر ب ــاه ب ــی کوت روان
ــال دارد. ــه دوران انفع ــه دادن ب ــرای خاتم ــی ب مهم

ــا راه  ــت، تنه ــد اس ــس معتق ــده مجل ــن نماین ای
ــدت ــد م ــای بلن ــی ه ــع نگران رف

۱. شجاعت در اصالحات بودجه ای
ــادی و  ــی اقتص ــر دپیلماس ــجاعت در تغیی ۲. ش

ــت. ــی اس نفت
وی تأکیــد دارد کــه بــدون دو اقــدام مذکــور 

ــد. ــی رس ــات نم ــه ثب ــاد ۹۹ ب اقتص

جذب روزانه هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در بازار سرمایه به کنترل 

تورم کمک می کند 

ــه جــذب  ــا اشــاره ب نماینــده مجلــس یازدهــم ب
ــازار  ــی در ب ــان نقدینگ ــارد توم ــزار میلی ــه ه روزان
ــزار  ــن ه ــرمایه همی ــازار س ــر ب ــت: اگ ــرمایه گف س
مســلما  نمی کــرد  جــذب  را  تومــان  میلیــارد 
نقدینگــی در جامعــه تاثیــر منفی تــری در بــازار 

طــال، ارز و مســکن می گذاشــت. 
ــی  ــا پورابراهیم ــنیم، محمدرض ــزارش تس ــه گ ب
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م ــی نماین داوران
ــاره  ــئوالن درب ــی از مس ــاد یک ــه انتق ــاره ب ــا اش ب
اینکــه اگــر نقدینگــی بــه جــای بــورس بــه ســمت 
ــام گســیخته در  ــورم لج ــد، ت ــت می ش ــد هدای تولی
ــت:  ــد، گف ــاد نمی ش ــکن ایج ــال و مس ــازار ارز، ط ب
ــور  ــی در کش ــرمایه و نقدینگ ــادی از س ــش زی بخ
ــازار در  ــن ب ــازار ســرمایه رفتــه کــه ای ــه ســمت ب ب

ــم هســت. ــد ه بخــش تولی
ــه  ــازار ثانوی ــه در ب ــت ک ــت اس ــزود: درس وی اف
ــه  ــازار ثانوی ــا ب ــام اســت ام ــال انج ــالت در ح معام
ظرفیــت تبدیــل بــه بــازار اولیــه را دارد یعنــی 
افزایــش ســرمایه شــرکت ها از محــل همــان منابــع 
ــه  ــدی هــم ارائ ــرد و طرح هــای جدی صــورت می گی

می شــود.
ــازار  ــا در ب ــرد: اولویت ه ــد ک ــی تاکی پورابراهیم
ــدی و  ــای ج ــکیل پروژه ه ــرای تش ــد ب ــرمایه بای س
ــا آن  ــود ت ــم ش ــرکت ها فراه ــرمایه ش ــش س افزای
بخــش مــورد نیــاز بــه ســمت تولیــد بــرود.  براســاس 
ــی  ــان نقدینگ ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــا روزان برآورده
ــه  ــد ک ــت می کن ــرمایه حرک ــازار س ــمت ب ــه س ب

ــرل اســت. ــل کنت قاب
ــه  ــس ب ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــن  ــرمایه همی ــازار س ــر ب ــت: اگ ــت گف ــه مل خان
ــلما  ــرد مس ــذب نمی ک ــان را ج ــارد توم ــزار میلی ه
نقدینگــی در جامعــه تاثیــر منفی تــری در بــازار 
طــال، ارز و مســکن می گذاشــت امــا بازارهــای 

انجــام می دهنــد. را  مــوازی کار خودشــان 

ــا  ــران ب ــارت ای ــعه و تج ــازمان توس ــس س رئی
ــه  ــی روی ــه در حــال حاضــر واردات ب ــن ک ــان ای بی
نداریــم و نمی توانیــم داشــته باشــیم گفــت: در 
قلــم کاال  از ۲ هــزار و ۲۲۴  بیــش  خــرداد ۹۹ 

ممنوعیــت واردات دارنــد. 
ــه  ــوم در برنام ــد زادب ــزارش تســنیم، حمی ــه گ ب
ــاره  ــر درب ــبکه خب ــنبه شــب ش ــر امشــب ۳ ش تیت
ــال  ــزود: در س ــر اف ــال های اخی ــد واردات در س رون

ــم. ــته ای ــارد دالر واردات داش ــته ۴۳.۷ میلی گذش
وی گفــت: ســه نــوع واردات کاالی ســرمایه، 
ــته  ــال گذش ــم و در س ــطه ای داری ــی و واس مصرف
کاالی واســطه ای و واســطه ای ضــروری 6۷.۳ درصــد 
و کاالی ســرمایه ای و ســرمایه ای ضــروری ۱۳.6 
درصــد و ۱۷ درصــد نیــز کاالی مصرفــی و مصرفــی 

ــوده اســت. ــا ب ــایر کاال ه ــی س ضــروری و مابق
ــر واردات  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــوم تصری  زادب
بــی رویــه نداریــم و نمی توانیــم داشــته باشــیم 
ــد  ــن در کل ۷ درص ــا ۹۸ میانگی ــال ۹6 ت و در س
ــور کل در  ــه ط ــا ب ــم، ام ــته ای ــش واردات داش کاه
ســال ۹6، حــدود ۵۴.۴ میلیــارد دالر و در ســال ۹۷ 
ــز  ــارد دالر و در ســال ۹۸ نی ــزان ۴۳.۱ میلی ــه می ب

ــم. ــته ای ــارد دالر واردات داش ۴۳.۷ میلی
ــت:  ــران گف ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی
ــره  ــرای ذخی ــی ب ــروری بخش ــای ض واردات کاال ه
ــی  ــه واردات کاالی اساس ــه طوریک ــت ب ــازی اس س
در ســال ۹۸ نســبت بــه بقیــه بیشــتر بــوده اســت.

ــا ۹۸ واردات ۷ درصــد  ــزود: از ســال ۹6 ت وی اف
ــال ۹6  ــه س ــبت ب ــت و ۹۸ نس ــته اس ــش داش کاه
ــته  ــش واردات داش ــارد دالر کاه ــش از ۱۰ میلی بی

ایــم.
ــت:  ــران گف ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی

ــال ۹۷  ــنامه س ــاس بخش ــر اس ــته ب ــال گذش در س
حــدود ۱۴۰۰ قلــم کاال ممنوعیــت واردات داشــتند 
ــه  ــت ک ــمتی رف ــه س ــل ب ــاخت داخ ــیر س و مس

ــود. ــدود ش واردات مح
وی افــزود: در خــرداد ۹۹ بیــش از ۲ هــزار و 
۲۲۴ قلــم کاال ممنوعیــت واردات دارنــد و واردات بی 
رویــه نداشــته ایــم بنابرایــن در کنــار ســاخت داخــل 
و ممنوعیــت هــا، مــواد اولیــه تولیــد و ماشــین آالت 
ــا  ــند، ام ــته باش ــد واردات داش ــی بای و کاالی اساس

بایــد تعــادل برقــرار باشــد.
ــت:  ــران گف ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی
بــر اســاس دســتور وزیــر صنعــت، کارگروهــی بــرای 
ــا تشــکیل  ــت کاال ه ــاس اولوی ــر اس ــص ارز ب تخصی
ــای وزارت  ــه در معاونت ه ــر هفت ــت و ه ــده اس ش
صمــت فهرســت نیــاز بــه ارز کاال هــای خــاص داده 
می شــود و براســاس ســاخت داخــل اولویــت بنــدی 
ــز صــادرات و واردات  ــای نی ــاق پایاپ می شــود، در ات
کنتــرل و براســاس عمــق ســاخت داخــل و برگشــت 

ــود. ــدی می ش ــت بن ارز اولوی
وی افــزود: در دو مــاه اخیــر بــا توجــه بــه اولویــت 
ســاخت داخــل، هفتگــی بــه اقــالم ممنوعــه واردات 

اضافــه شــده اســت.
ــا  ــم، ب ــژه تحری ــرایط وی ــت: در ش ــوم گف  زادب
ــد  ــالب بای ــم انق ــر معظ ــات رهب ــه منوی ــه ب توج
ــم و در  ــق دهی ــود را تطبی ــی، خ ــاوری جهان ــا فن ب

ــیم. ــته باش ــت داش ــدت رقاب درازم
ــت:  ــران گف ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی
طبقــه بنــدی واردات و اولویــت بــرای افزایــش 
ــالش  ــا ت ــن ب ــد اســت بنابرای ــد و جهــش تولی تولی
بــا اعمــال محدودیــت واردات و عمــق بخشــیدن بــه 
ــه ســمت اقتصــاد رقابتــی برویــم. ســاخت داخــل ب

رئیــس مجمــع کارآفرینــان گفــت: برخــالف 
تصــورات دشــمن، تحریــم بــه فرصــت تبدیــل شــده 
ــش  ــه در بخ ــم ک ــم داری ــی ه ــه موانع ــت البت اس
صنعــت و منابــع پولــی محدودیــت داریــم و دولــت 
ــه  ــر بودج ــع کس ــود و رف ــع خ ــن مناب ــرای تامی ب

پــول چــاپ می کنــد و مجبــور اســت ایــن مســیر را 
طــی کنــد بنابرایــن امســال نیــز دولــت بایــد ایــن 

ــرد. ــت بپذی ــک را در صنع ریس
ــران  ــه صنعتگ ــد ب ــزود: بای ــی اف محمدرضــا دیان
ــرایط  ــب ش ــات مناس ــم و اقدام ــت بدهی ــز فرص نی
ــت  ــز دق ــد نی ــش تولی ــد و در بخ ــروز باش ارزی ام

ــیم. ــته باش داش
وی گفــت: بایــد بــرای تخصیــص ارز بــه صنایعــی 
کــه عمــق ســاخت داخــل بیشــتر دارنــد دقــت شــود 
ــای  ــه کاال ه ــاز ب ــت ارز و نی ــه محدودی ــه ب ــا توج و ب
ــوان  ــادوام و ماشــین آالت نمی ت ضــروری، مصرفــی، ب
ــد  ــه بای ــرد بلک ــل ک ــنامه ای عم ــل بخش ــد قب مانن

ــرار داد. ــت را عمــق ســاخت داخــل ق اولوی
ــون در  ــزود: اکن ــان اف ــع کارآفرین ــس مجم رئی
جنــگ تمــام عیــار هســتیم و بایــد در ســال جهــش 
ــاخت  ــر س ــت ب ــذاری درس ــت گ ــا سیاس ــد ب تولی
داخــل تاکیــد کنیــم و تولیــد بایــد بــرای جلوگیــری 
از ورادات تضمیــن داشــته باشــد کــه ایــن کار نیــاز 

ــه برنامــه ریــزی بلنــد مــدت دارد. ب
صــادرات  بخــش  در  کار  اســاس  گفــت:  وی 
ــت از  ــود و ران ــده ش ــد دی ــادی، بای ــاس اقتص مقی
ــران های  ــد از پیش ــت بای ــن دول ــرود بنابرای ــن ب بی
ــک و  ــای کوچ ــد و بنگاه ه ــت کن ــادی حمای اقتص
متوســط را بــرای حضــور در عرصــه جهانــی دخالــت 
دهــد و بســتر های بخــش خصوصــی را فراهــم کنــد.

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  دیانــی   
ــت  ــران ها نیس ــب پیش ــروز مناس ــت های ام سیاس
ــش  ــت از بخ ــدون نف ــاد ب ــرای اقتص ــد ب ــت بای دول
ــه تشــویق  خصوصــی کمــک بگیــرد. دولــت بایــد ب
از  و  بدهــد  بهــا  نیــز  صنعتــی  موفقیت هــای  و 

کارافرینــان نیــز حمایــت کنــد.

واردات بی رویه نداریم و نمی توانیم داشته باشیم 

ــا  ــرخ ارز ، ب ــی ن ــد کــرد ارزش ذات ــک مرکــزی تاکی رئیــس کل بان
ــی، درمقایســه  در نظــر گرفتــن متغیرهــای اقتصــادی، سیاســی و روان
بــا نرخــی کــه امــروز در بــازار خریدوفــروش مــی شــود، حتمــاً پاییــن 

تــر اســت . 
بــه گــزارش تســنیم، رئیــس کل بانــک مرکــزی طــی یادداشــتی در 
صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی نوشــت: در مــورد بــازار ارز 

نکاتــی را بــه اطــالع مــردم عزیــز مــی رســانم :
۱-ارزش ذاتــی نــرخ ارز ، بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــای اقتصــادی، 
بــازار  در  امــروز  کــه  نرخــی  بــا  مقایســه  روانــی،در  و  سیاســی 
خریدوفــروش مــی شــود، حتمــاً پاییــن تــر اســت . البتــه نمــی تــوان 
ــرای کشــور را در نظــر نگرفــت. لیکــن ،  محدودیتهــای ایجــاد شــده ب
ثبــات نــرخ حقیقــی ارز ، بــرای بانــک مرکــزی مهــم اســت. نــرخ خریــد 
و فــروش اعالمــی صرافــی هــای منتخــب بــازار نیــز، بــرای جلوگیــری 

ــراژ میباشــد. ــازی و آربیت از ســفته ب

۲-تجربـــه دو ســـال اخیـــر بویـــژه تـــا مهرمـــاه ۹۸ ،نشـــان داده اســـت 
ـــال۹۸،ورود  ـــان س ـــات آب ـــت.علیرغم التهاب ـــرل اس ـــل کنت ـــرخ ارز قاب ن
بـــه لیســـت ســـیاه FATF، شـــیوع کرونـــا و افـــت شـــدید قیمـــت 
ـــرخ  ـــر افزایشـــی درن ـــی تأثی ـــه نوع ـــدام ب ـــه هرک ـــا ک ـــرآورده ه ـــت وف نف
داشـــتند، بانـــک مرکـــزی از تمـــام ظرفیتهـــای خـــود بـــرای اعـــاده 
ـــا  ـــر کرون ـــه خاط ـــده ب ـــود آم ـــرایط بوج ـــذا، ش ـــتفاده کرد.ل ـــات اس ثب
ـــی  ـــازار ارز در فصـــل اول امســـال،و جـــو روان ـــه ب ـــت وارده ب وفشـــار موق
ناشـــی از قطعنامـــه شـــورای حـــکام آژانس،نبایـــد موجـــب دریافـــت 
ـــه  ـــت، موازن ـــد نف ـــت درآم ـــم محدودی ـــود. علیرغ ـــتباه بش ـــیگنال اش س
ــز ،  ــزی نیـ ــت.بانک مرکـ ــب اسـ ــور مناسـ ــی کشـ ــادالت خارجـ مبـ
علیرغـــم تـــداوم فشـــار آمریـــکا، ارز مـــورد نیـــاز فعـــاالن اقتصـــادی 

ـــرد. ـــد ک ـــن خواه را تأمی
ــدودی  ــع ارزی مس ــه مناب ــی ب ــازی و دسترس ــری آزاد س ۳-پیگی
متعلــق بــه ایــران ،بصــورت ویــژه ،در دســتور کار بانــک مرکــزی و ســایر 

ــی  ــج عمل ــم و نتای ــه ای ــه گرفت ــی را نتیج ــرار دارد.برخ ــتگاهها ق دس
ــج مشــخص خواهــد شــد. ــه تدری ــز ب برخــی دیگــر نی

ــود در  ــادرات خ ــل از ص ــهٔ ارز حاص ــتی تتم ۴-صادرکنندگان،بایس
ســال ۹۸ را بــه روش هــای اعالمــی بانــک مرکــزی، تــا پایــان تیرمــاه به 
چرخــه اقتصــاد کشــور برگرداننــد. بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تعهــدات 
ــازار ارز  ــر آن در ب ــاهد تأثی ــش رو ش ــای پی ــه ه ــاً در هفت ــا، قطع آنه

خواهیــم بــود.

ـــدی  ـــکن چن ـــت اوراق مس ـــش قیم ـــز افزای ـــراغ قرم ـــه چ درحالیک
ـــه ۸۰ هـــزار تومـــان رســـید، اکنـــون  پیـــش روشـــن شـــد و قیمـــت آن ب
قیمت هـــا رونـــدی کاهشـــی بـــه خـــود گرفتـــه و بـــه محـــدوده ۵۵ 

ـــت.  ـــته اس ـــان برگش ـــزار توم ـــا ۵۷ ه ت
ـــک  ـــکن بان ـــهیالت مس ـــرگ تس ـــر ب ـــت ه ـــنا، قیم ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــان  ـــزار توم ـــاری، ۸۰ ه ـــال ج ـــت س ـــن و اردیبهش ـــه فروردی ـــکن ک مس
ـــش  ـــان کاه ـــزار و 6۰۰ توم ـــزار و ۱۰۰ و ۵۵ ه ـــه ۵۷ ه ـــون ب ـــود، اکن ب

ـــت. ـــه اس یافت
بـــر ایـــن اســـاس، تســـه )اوراق( ۱۲ مـــاه ســـال ۱۳۹۸ کـــه تـــا 
ـــان  ـــزار توم ـــش از ۸۰ ه ـــی بی ـــا کم ـــدوده ۷۹ ت ـــش در مح ـــدی پی چن
ـــته  ـــان بازگش ـــزار توم ـــا ۵۸ ه ـــزار ت ـــج ۵۴ ه ـــه رن ـــت، ب ـــت داش قیم
ـــن،  ـــه فروردی ـــوط ب ـــن اوراق مرب ـــت ای ـــه قیم ـــه ک ـــه طوریک ـــت؛ ب اس

اردیبهشـــت و خـــرداد پارســـال بـــه ترتیـــب ۵۴ هـــزار و ۴۰۰، ۵۴ 
هـــزار و ۲۰۰ و ۵۴ هـــزار و ۳۰۰ تومـــان اســـت.

هـــر بـــرگ از اوراق تســـهیالت مســـکن بانـــک مســـکن نیـــز در 
حـــال حاضـــر بـــا قیمـــت ۵۴ هـــزار و ۴۰۰، ۵۴ هـــزار و 6۰۰ و ۵6 

ــود. ــتد می شـ ــان داد و سـ ــزار و ۲۰۰ تومـ هـ
ـــزار و  ـــزار و ۳۰۰، ۵۷ ه ـــز ۵۵ ه ـــان و آذر نی ـــر، آب ـــت اوراق مه قیم
ـــکن  ـــهیالت مس ـــرگ اوراق تس ـــر ب ـــوده و ه ـــان ب ـــزار توم 6۰۰ و ۵۸ ه
در دی، بهمـــن و اســـفند ســـال گذشـــته نیـــز بـــا قیمت هـــای ۵6 
ــتد  ــان داد و سـ ــزار و ۷۰۰  تومـ ــزار و ۵6 هـ ــزار و ۱۰۰، ۵۵ هـ هـ

می شـــود.
ـــن  ـــر اســـاس آخری ـــزارش ب ـــن گ ـــه وام مســـکن در ای ـــن هزین بنابرای
ـــزار و  ـــال )۵۵ ه ـــت امس ـــت اوراق  اردیبهش ـــان قیم ـــه هم ـــت ک قیم

ـــت. ـــده اس ـــبه ش ـــت، محاس ـــان( اس 6۰۰ توم
ـــران  ـــاکن ته ـــای س ـــه مجرده ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــاس، ب ـــن اس ـــر ای ب
ــد  ــهیالت دریافـــت کننـ ــان تسـ ــون تومـ ــا ۱۴۰ میلیـ ــد تـ می تواننـ
ـــکن و ۴۰  ـــد مس ـــهیالت خری ـــان تس ـــون توم ـــامل ۱۰۰ میلی ـــه ش ک
ــان  ــون تومـ ــرای ۱۰۰ میلیـ ــود؛ بـ ــه می شـ ــان جعالـ ــون تومـ میلیـ
تســـهیالت بایـــد ۲۰۰ برگـــه تســـهیالت مســـکن خریـــداری کننـــد 
ـــی، ۱۱  ـــزار و 6۰۰ تومان ـــا تســـه ۵۵ ه ـــداد اوراق ب ـــن تع ـــه ای ـــه هزین ک

ـــن ۴۰  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــه ب ـــود ک ـــان می ش ـــزار توم ـــون و ۱۲۰ ه میلی
ـــغ  ـــه مبل ـــد ۸۰ ورق ب ـــرای آن بای ـــه ب ـــه ک ـــان وام جعال ـــون توم میلی
ـــون  ـــد، ۱۵ میلی ـــداری کنن ـــان خری ـــزار توم ـــون و ۴۴۸ ه ـــار میلی چه

و ۵6۸ هـــزار تومـــان می شـــود.
ـــقف  ـــا س ـــد ت ـــاس می توانن ـــن اس ـــر همی ـــز ب ـــی نی ـــای تهران زوج ه
ـــد  ـــان تســـهیالت خری ـــون توم ـــامل ۱۰۰ میلی ـــان ش ـــون توم ۲۴۰ میلی
ـــت  ـــه دریاف ـــان وام جعال ـــون توم ـــر و ۴۰ میلی ـــر نف ـــرای ه ـــکن ب مس
ــکن  ــهیالت مسـ ــه تسـ ــد ۴۰۰ برگـ ــن بایـ ــن زوجیـ ــد؛ بنابرایـ کننـ
ـــان  ـــزار توم ـــون و ۲۴۰ ه ـــه آن ۲۲ میلی ـــه هزین ـــد ک ـــداری کنن خری
ـــه  ـــان وام جعال ـــون و ۴۴۸ هـــزار توم ـــار میلی ـــا چه اســـت کـــه همـــراه ب
ـــد،  ـــداری کنن ـــکن خری ـــهیالت مس ـــه تس ـــد ۸۰ برگ ـــرای آن بای ـــه ب ک
ـــد. ـــت کنن ـــان پرداخ ـــزار توم ـــون و 6۸۸ ه ـــد ۲6 میلی ـــوع بای در مجم

ســـقف ایـــن تســـهیالت بـــرای مراکـــز اســـتان و شـــهرهای بـــا 
ـــیده  ـــان رس ـــون توم ـــه ۸۰ میلی ـــر ب ـــزار نف ـــش از ۲۰۰ ه ـــت بی جمعی
کـــه بـــرای آن بایـــد ۱6۰ برگـــه خریـــداری شـــود کـــه هزینـــه آن 
ـــایر  ـــرای س ـــن وام ب ـــت. ای ـــان اس ـــزار توم ـــون و ۸۹6 ه ـــت میلی هش
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ ـــون توم ـــهری 6۰ میلی ـــق ش مناط
کـــه بایـــد بـــرای آن ۱۲۰ برگـــه خریـــداری شـــود کـــه هزینـــه آن 

شـــش میلیـــون و 6۷۲  هـــزار تومـــان می شـــود.

بازگشت ثبات به بازار ارز طی هفته های آینده 

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

ــا  ــال ب ــت امس ــاه نخس ــت: در ۲ م ــدی گف زرن
ــش  ــم افزای ــا، در ۱6 قل ــاری کرون ــه بیم ــه ب توج

داشــته ایم.  تولیــد 
 بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، زرنــدی 
گفــت:  صمــت  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 
ــال ۹۸  ــه در س ــت هایی ک ــرات سیاس ــاس اث براس
ــار  ــره آم ــت واردات و غی ــی ممنوعی ــته ایم یعن داش
بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه بخــش صنعــت 
۲.۱ درصــد رشــد و بخــش معــدن ۱.۹ درصــد رشــد 

داشــته اســت.
او بیــان کــرد: فضائــی بــرای تولیــد داخــل فراهــم 
شــد کــه باعــث شــد افــراد بــه ســمت کاالی داخلــی 
رو آوردنــد، در ۲ مــاه اول ۱6 قلــم از ۴۴ قلــم رشــد 
داشــته اســت کــه بیشــترین آن مربــوط بــه ماشــین 

لباسشــویی، یخچــال، ســیمان و غیــره بــود.
زرنـــدی گفـــت: اتفـــاق دیگـــر در حـــوزه 
ـــالمت  ـــا س ـــتقیم ب ـــاط مس ـــه ارتب ـــود ک ـــی ب کاال های
ــون  ــاس ۷۹ میلیـ ــن اسـ ــر ایـ ــت. بـ ــردم داشـ مـ
ـــی  ـــع ضدعفون ـــر مای ـــون لیت ـــتکش و ۲۸ میلی دس

کننـــده تولیـــد شـــد.
ــا توجــه  ــی وزارت صمــت گفــت: ب معــاون معدن
بــه اینکــه امســال بحــث پویــش را داریــم در 
ــواز  ــزار و ۲۰۰ ج ــر ۷۱ ه ــال حاض ــوع در ح مجم
ســاخت داده ایــم. ۳ هــزار و ۹۰۰ طــرح معدنــی هــم 

ــد دارد. ــاالی ۸۰ درص ــرفت ب ــه پیش ــم ک داری
زرنــدی تشــریح کــرد: برنامــه ریــزی کــرده ایــم 
ــد  ــا دارن ــت ارتق ــه قابلی ــی ک ــرای طرح های ــه ب ک

۲۰۰ طــرح بــه عنــوان طــرح ویــژه اختصــاص 
دهیــم. در مجمــوع ایــن ۲۰۰ طــرح، ۴۰ هــزار نفــر 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــتغال ایج اش
او گفــت: تامیــن نیــاز داخــل بــرای کاهــش 
نــگاه  و  اســت  صمــت  وزارت  برنامــه  واردات 
ــالش  ــم و در ت ــوع داری ــن موض ــه ای ــره ای ب زنجی
بــرای افزایــش صــادرات غیــر نفتــی و فناوری هــای 

ــتیم. ــن هس نوی
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول همچنیــن امســال 
ــال  ــم و در س ــز داری ــا را نی ــل طرح ه ــث تکمی بح
۹۸ هــم مطالبــات صنعتــی و معدنــی را تــا حــدودی 

تکمیــل کردیــم.
او ادامــه داد: در ســایه پیشــرفت آینــده صنعــت 
ایــران در نظــر داریــم صــادرات را افزایــش دهیم، در 

یکــی از برنامــه  هــا بحــث محرومیــت زدایــی کشــور 
ــتان  ــم در ۱۲ اس ــر داری ــه در نظ ــت ک ــرح اس مط
ــده آل  ــرح ای ــم. ۲۲ ط ــه دهی ــرح را ادام ــن ط ای
ــرده  ــذاری ک ــدف گ ــدرو را ه ــدرو و ایمی ــد ای مانن

ایــم.
موضــوع  امســال  ابتــدای  از  گفــت:  زرنــدی 
ــم و  ــی کردی ــدگان را اجرائ ــه صادرکنن تســهیالت ب
ــد از  ــد می توانن ــادرات دارن ــه ص ــی ک تولیدکنندگان
منابــع صادراتــی اســتفاده کننــد کــه بانــک توســعه 
ــد. ۵۰۰  ــه می ده ــهیالت را ارائ ــن تس ــادرات ای ص
ــی  ــرمایه بررس ــازار س ــرای ب ــزرگ را ب ــرکت ب ش
فعالیــت  بــورس  در  شــرکت   ۱۰۰ و  کرده ایــم 
ــرکت هایی  ــران ش ــت س ــا تصوی ــرد. ب ــد ک خواهن
ــات  ــوند از مالی ــورس عرضــه ش ــال ۹۹ در ب ــه س ک

ــد. ــد ش ــاف خواهن مع
ــرش در  ــث پذی ــزود: بح ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ــا  ــر ۳ ی ــال حاض ــه در ح ــم ک ــورس کاال را داری ب
ــن  ــود و همچنی ــه می ش ــورس ارائ ــول در ب ۴ محص
ــم. ــی داری ــهیالت بانک ــی و تس ــی بانک ــن مال تامی

ــاب  ــن حس ــه تأمی ــانی ک ــت: کس ــدی گف زرن
ــد  ــت دارن ــا ۳۰/۰6 /۹۹ مهل ــد ت ــره ارزی دارن ذخی

ــد. ــاب کنن ــویه حس ــا تس ت
او در ادامــه اظهــار کــرد: موضــوع رمــز ارز هــا هــم 
مطــرح اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. در حــال 
ــت  ــد اولوی ــه بای ــواد اولی ــن م حاضــر موضــوع تامی
داشــته باشــد. ایــن موضــوع بــه طــور مــداوم 

بررســی می شــود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت مطرح کرد؛

افزایش تولید ۱6 قلم در 2 ماه 
نخست امسال

آغاز طرح بخشودگی جرایم 
شخص ثالث موتورسیکلت ها از امروز

مدیـــر عامـــل صنـــدوق تامیـــن خســـارت های 
ـــتن  ـــه نداش ـــوط ب ـــم مرب ـــت: جرائ ـــور گف ـــی کش بدن
ــا و  ــیکلت هـ ــث موتورسـ ــخص  ثالـ ــه شـ بیمه نامـ
ـــخ  ـــور از تاری ـــر کش ـــاورزی سراس ـــین آالت کش ماش
بخشـــیده  ســـه ماه  مـــدت  بـــه  تیرمـــاه  اول 

 . می شـــود
ـــتانه  ـــاری« در آس ـــی جب ـــا، »عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــرد  ـــم دیرک ـــودگی جرای ـــرح بخش ـــرای ط ـــاز اج آغ
تمدیـــد بیمه نامـــه شـــخص ثالث اظهـــار داشـــت: 
ــری  ــا بهره گیـ ــخص بـ ــی مشـ ــای زمانـ در دوره هـ
شـــخص ثالث  بیمـــه  قانـــون  ظرفیت هـــای  از 
بیمه گـــری  فرهنـــگ  گســـترش  جهـــت  در 
جرایـــم  بخشـــودگی  طـــرح  بیمه پذیـــری،  و 
ـــرا  ـــث اج ـــخص  ثال ـــه ش ـــد بیمه نام ـــرد تمدی دیرک

می شـــود.
 وی افـــزود: بـــر ایـــن اســـاس، بـــا پیشـــنهاد 
صنـــدوق و موافقـــت اعضـــای مجمـــع عمومـــی، 
ـــم  ـــدوق جرائ ـــارت صن ـــات نظ ـــزی و هی ـــه مرک بیم
ــخص ثالث  ــه شـ ــتن بیمه نامـ ــه نداشـ ــوط بـ مربـ
کشـــاورزی  ماشـــین آالت  و  موتورســـیکلت ها 
ـــه  ـــاه ۱۳۹۹ ب ـــر م ـــخ اول تی ـــور از تاری ـــر کش سراس

مـــدت ســـه مـــاه بخشـــیده شـــده اســـت.
ــوذ  ــب نفـ ــش ضریـ ــه داد: افزایـ ــاری ادامـ جبـ
بیمـــه در کشـــور هـــدف اصلـــی صنعـــت بیمـــه 
اســـت تـــا بـــه واســـطه بیمـــه، آرامـــش فکـــری 
و روحـــی در جامعـــه ایجـــاد شـــود. بـــا تصویـــب 
قانـــون بیمـــه شـــخص ثالث و اجـــرای آن از ســـال 
۹۵ ایـــن ظرفیـــت قانونـــی پدیـــد آمـــده تـــا بـــا 
ــه  ــایل نقلیـ ــت وسـ ــویقی، جمعیـ ــای تشـ طرح هـ

ــم. ــش دهیـ ــر را کاهـ ــه معتبـ ــد بیمه نامـ فاقـ
مدیـــر عامـــل صنـــدوق تامیـــن خســـارت 
بدنـــی کشـــور در ادامـــه بـــا دعـــوت از راکبیـــن 
موتورســـیکلت ها بـــرای بهره منـــدی از فرصـــت 
ـــب  ـــت مناس ـــک فرص ـــزود: ی ـــم اف ـــودگی جرای بخش
ایجـــاد شـــده اســـت تـــا بـــا همـــکاری صنـــدوق 
و  بیمـــه کشـــور، موتورســـیکلت ها  و صنعـــت 
ـــد  ـــه بتوانن ـــد بیمه نام ـــاورزی فاق ـــین آالت کش ماش
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــتفاده کنن ـــه اس ـــودگی جریم از بخش
ــهم  ــرای کاهـــش سـ ــی بـ کار یـــک حرکـــت ملـ

وســـایل نقلیـــه فاقـــد بیمـــه  نامـــه اســـت.
جبـــاری بـــا اشـــاره بـــه تلفـــات حـــوادث 
رانندگـــی در کشـــور گفـــت: ســـاالنه میلیاردهـــا 
تومـــان خســـارت جانـــی در جاده هـــا و راه هـــای 
کشـــور اعـــم از شـــهری و روســـتایی رخ می دهـــد 
ـــرای  ـــه ای ب ـــب بیم ـــش مناس ـــک پوش ـــر ی ـــه اگ ک
دیـــه وجـــود نداشـــته باشـــد مشـــکالت بســـیاری 

پدیـــد می آیـــد.
مدیرعامـــل صنـــدوق تامیـــن خســـارت بدنـــی 
کشـــور ادامـــه داد: بـــا کمـــک دولـــت و مجلـــس 
ـــروز  ـــی کشـــور ام شـــورای اســـالمی و دســـتگاه قضای
زندانـــی بـــا موضـــوع دیـــه حـــوادث رانندگـــی در 
ـــدوق  ـــه و صن ـــت بیم ـــالش صنع ـــم و ت کشـــور نداری
ـــد  ـــرایط خری ـــهیل ش ـــا تس ـــت ب ـــوده اس ـــن ب ـــر ای ب
بیمه نامـــه شـــخص ثالث همـــه وســـایل نقلیـــه 

موتـــوری پوشـــش کافـــی داشـــته باشـــند.

اقتصاد

بانک جهانی ۱2 میلیارد دالر از 
بدهی کشورهای فقیر را بخشید 

بانــک جهانــی اعــالم کــرد بیــش از ۱۲ میلیــارد 
دالر از بدهــی فقیرتریــن کشــورهای جهــان در ســال 
ــق  ــه تعوی ــا ب ــده ی ــیده ش ــالدی بخش ــاری می ج

افتــاده اســت. 
 بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از رویتــرز، بانــک 
ــارد دالر از  ــش از ۱۲ میلی ــرد بی ــالم ک ــی اع جهان
بدهــی فقیرتریــن کشــورهای جهــان در ســال 
ــق  ــه تعوی ــا ب ــده ی ــیده ش ــالدی بخش ــاری می ج
افتــاده اســت. آنگــوال بــه تنهایــی ۳.۴ میلیــارد دالر 
بــا مشــارکت در طــرح »بخشــودگی بدهــی« صرفــه 

ــرده اســت. ــی ک جوی
ــه  ــا ک ــی ه ــن بده ــق انداخت ــه تعوی ــه ب  برنام
ــا مــی شــود کوتــاه مــدت  مربــوط بــه بحــران کرون
ــان  ــا پای ــن کشــورها ت ــق آن بدهــی ای اســت و طب
ــه تعویــق انداختــه مــی شــود ولــی  ســال جــاری ب

ــال بخشــیده نمــی شــود. کام
 دومیـــن کشـــوری کـــه طبـــق ایـــن طـــرح 
ـــای  ـــه ه ـــادی در هزین ـــی زی ـــه جوی ـــته صرف توانس
ـــارد  ـــه ۲.۴ میلی ـــت ک ـــتان اس ـــد، پاکس ـــود کن خ
ـــس  ـــت. پ ـــاده اس ـــق افت ـــه تعوی ـــی او ب دالر از بده
از پاکســـتان کنیـــا بـــا ۸۰۲ میلیـــون دالر قـــرار 

دارد.
ــورها  ــن کش ــی ای ــه جوی ــبت صرف ــر نس  از نظ
ــترین  ــان بیش ــان، بوت ــص داخلیش ــد ناخال ــه تولی ب
منفعــت را از ایــن طــرح بــرده و ۷.۳ درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی خــود را صرفــه جویــی کــرده 
اســت. پــس از بوتــان آنگــوال بــا ۳.۷ درصــد و 

ــد. ــرار دارن ــد ق ــا ۲.۵ درص ــی ب جیبوت
ــی  ــک جهان ــول و بان ــی پ ــن الملل ــدوق بی  صن
هشــدار داده انــد همــه گیــری ویــروس کرونــا ضربــه 
ــعه و  ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــری ب ــخت ت س
ــد کــه دلیــل آن ســطح  بازارهــای نوظهــور مــی زن
بــاالی بدهــی ایــن کشــورها،  ســقوط قیمــت نفــت 
ــای  ــتم ه ــودن سیس ــب ب ــا و نامناس ــایر کااله و س

ــت. ــتی آنهاس بهداش
بدهـــی  انداختـــن  تعویـــق  بـــه  طـــرح   
ـــک  ـــی ۲۰، بان ـــروه ج ـــط گ ـــر توس ـــورهای فقی کش
جهانـــی، صنـــدوق بیـــن المللـــی پـــول و کلـــوپ 
پاریـــس حمایـــت مـــی شـــود. اطالعـــات بانـــک 
جهانـــی ســـطح جدیـــدی از شـــفافیت در مـــورد 
بدهـــی هـــا و وام دهنـــدگان را شـــامل می شـــود 
از جملـــه چیـــن کـــه بزرگتریـــن وام دهنـــده در 
ـــته  ـــه گذش ـــی دو ده ـــر ط ـــق دیگ ـــا و مناط آفریق

بـــوده اســـت.
 تخمیـــن زده مـــی شـــود بخشـــودگی بدهـــی 
ــارد دالر از  ــش از ۲۵ میلیـ ــر بیـ ــورهای فقیـ کشـ
ــالدی  ــاری میـ ــال جـ ــا را در سـ ــای آنهـ هزینه هـ
ـــد ۵۰  ـــدا کن ـــه پی ـــر ادام ـــد و اگ ـــرده باش ـــم  ک ک
ـــد  ـــک خواه ـــا کم ـــه آنه ـــارد دالر در ۲۰۲۱ ب میلی

ـــرد. ک
آفریقایــی  کشــورهای  و  ملــل  ســازمان   
درخواســت کرده انــد طــرح بخشــودگی بدهــی 
ــا کشــورها  هــا دو ســال دیگــر ادامــه پیــدا کنــد ت
بتواننــد کامــال از بحــران اقتصــادی همه گیــری 

ویــروس کرونــا بیــرون بیاینــد.
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شاکری: 

اخذ عوارض ساخت و ساز در تهران 
مورد بازنگری قرار می گیرد

نماینــده تهــران در مجلــس شــورای اســالمی از 
بازنگــری در نحــوه اجــرای مصوبــه افزایــش عــوارض 
ســاخت و ســاز در ســال جــاری در تهــران خبــر داد. 
ــی  ــال شــاکری در مطلب ــزارش ایســنا، اقب ــه گ ب

ــر خــود نوشــت: در صفحــه توییت
» مســووالن بایــد از هــر اقدامــی کــه بــازار 
ــد. پــس  ــر مــی کنــد،  بپرهیزن مســکن را ملتهــب ت
ــرم  ــت محت ــرم و ریاس ــهردار محت ــا ش ــره ب از مذاک
ــرای  ــوه اج ــد نح ــرر ش ــران مق ــهر ته ــورای ش ش
ــال  ــاز س ــاخت و س ــوارض س ــش ع ــه افزای مصوب
۹۹ تهــران )کــه بــه علــت کرونــا بــه تاخیــر افتــاد( 

ــرد.« ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ م

فرمول اخذ مالیات 
از خانه های خالی اعالم شد 

ــذ  ــول اخ ــی فرم ــور مالیات ــازمان ام ــاون س مع
مالیــات از خانه هــای خالــی را تشــریح کــرد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  محمــود 
ــاره  ــی درب ــور مالیات ــازمان ام ــاون س ــزاده، مع علی
ــت: از  ــی گف ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــات مالی جزیی
ــق  ــی از طری ــای خال ــات خانه ه ــه اطالع ــی ک زمان
ــی  ــه دســت ســازمان امــور مالیات ســامانه اســکان ب
ــی  ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی ــد اخ ــد فرآین برس

شــروع می شــود.
خالــی  خانه هــای  بــر  مالیــات  افــزود:  وی 
ــد  ــه و مانن ــر منطق ــک در ه ــراژ مل ــاس مت ــر اس ب
سیســتم مالیــات بــر اجــاره دریافــت می شــود. 
براســاس موقعیــت ملــک و بــر حســب ارزش اجــاره 
مالیــات از خانه هــای خالــی دریافــت می شــود.

علیــزاده بــا بیــان اینکــه از خانه هایــی کــه 
دریافــت  مالیــات  هســتند  خالــی   ۹۵ ســال  از 
ــه ای  ــر خان ــون اگ ــه موجــب قان ــت: ب می شــود، گف
یــک ســال خالــی باشــد مشــمول مالیــات نمی شــود 
ــزان ۵۰ درصــد ارزش اجــاره  ــه می و از ســال دوم ب
ملــک، ســال ســوم ۱۰۰ درصــد ارزش اجــاره و ســال 
چهــارم یــک و نیــم برابــر ارزش اجــاره بهــا مشــمول 

مالیــات می شــود.
ــات  ــت: مالی ــی گف ــور مالیات ــازمان ام ــاون س مع
بــر خانه هــای خالــی بــر اســاس ارزش ملــک، 

موقعیــت و متــراژ آن محاســبه می شــود.
ــالک  ــاره ام ــر اج ــات ب ــورد مالی ــزاده درم علی
قانــون  مــاده ۵۳  تبصــره ۱۱  براســاس  گفــت: 
مالیــات هــای مســتقیم در تهــران و شــهر های 
و  زیــر ۱۵۰ متــر  بــزرگ واحد هــای مســکونی 
در شــهر های کوچــک امــالک زیــر ۲۰۰ متــر از 
ــتند،  ــاف هس ــا مع ــاره به ــر اج ــات ب ــت مالی پرداخ
امــا اگــر ایــن واحد هــا خالــی بماننــد و اجــاره داده 
ــرر  ــای مک ــذ مالیات ه ــون اخ ــاس قان ــوند براس نش

مشــمول پرداخــت مالیــات می شــوند.

تصمیم دولت برای ساماندهی بازار اجاره
 در هفته جاری نهایی می شود 

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از نهایــی شــدن 
ــازار اجــاره در ایــن هفتــه و تدویــن  ــرای ســاماندهی ب تصمیــم دولــت ب

طــرح خانــه دار کــردن اقشــار کــم درآمــد خبــر داد.
بــه گــزارش فــارس، محمــود محمــودزاده معــاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی از نهایــی شــدن تصمیــم دولــت بــرای ســاماندهی 
بــازار اجــاره در ایــن هفتــه و تدویــن طــرح خانــه دار کــردن اقشــار کــم 

درآمــد خبــر داد.
ــن  ــالم ای ــا اع ــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ب مع
مطلــب کــه برنامــه خانــه دار کــردن ۲۰۰ هــزار خانــوار کــم درآمــد در 
ــه  ــرح خان ــت: ط ــت، گف ــن اس ــال تدوی ــوم در ح ــا س ــای اول ت دهک ه
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــد ب ــم درآم ــوار ک ــزار خان ــردن ۲۰۰ ه دار ک

ــن اســت. ــف در حــال تدوی مختل
ــای گذشــته جلســات کارشناســی  ــا و هفته ه ــه داد: در ماه ه وی ادام
ــه  ــد و ب ــزار ش ــه برگ ــط در وزارتخان ــتگاه های ذی رب ــور دس ــا حض آن ب

ــود. ــالم می ش ــج آن اع زودی نتای
ــه دار کــردن  ــه اینکــه در اجــرای طــرح خان ــا اشــاره ب محمــودزاده ب
ــز حضــور دارد،  ــالب اســالمی نی ــاد مســکن انق ــد، بنی ــم درآم اقشــار ک
ــرح  ــر از ط ــه غی ــد ب ــم درآم ــار ک ــکن اقش ــرح مس ــرد: ط ــح ک تصری
ــتایی و  ــکن روس ــد مس ــزار واح ــالیانه ۲۰۰ ه ــازی س ــازی و بازس بهس

ــرار دارد. ــاد ق ــئولیت بنی ــت مس ــه تح ــت ک ــک اس ــهر های کوچ ش
ــه  ــهر ها ب ــد در ش ــم درآم ــار ک ــکن اقش ــرح مس ــح داد: ط وی توضی

ــد. ــد آم اجــرا درخواه

شناساییوتفکیکاقشارکمدرآمدتحتپوششکمیتهامداد
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: شناســایی اقشــار کــم 
درآمــدی تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی در سراســر کشــور 
انجــام شــده و هــم اکنــون، اســتان بــه اســتان و شــهر بــه شــهر در حــال 

تفکیــک اســت.
محمــودزاده در خصــوص پیشــنهاد های وزارت راه و شهرســازی بــرای 
ــاره  ــازار اج ــاماندهی ب ــوص س ــور در خص ــس جمه ــتور ریی ــرای دس اج
بهــا و کنتــرل قیمــت مســکن، گفــت: پیشــنهاد های مشــخص وزارت راه 
ــا در کمیســیون ســتاد  ــه و مقــرر شــد ت ــاره ارای و شهرســازی در ایــن ب
اقتصــادی بــه ریاســت معــاون اول رییــس جمهــور، تعییــن تکلیف شــود« 
ــن جلســه تشــکیل و در خصــوص  ــه جــاری ای منتظــر هســتیم در هفت

اجــرای فرمــان رییــس جمهــور تصمیــم نهایــی گرفتــه شــود.

معاون خدمات شهری شهرداری تبریز 
خبر داد:

دِر گرمخانه های شهرداری تبریز 
شبانه روزی به روی افراد 

بی خانمان باز است

ــهرداری  ــی ش ــهری و اجرای ــات ش ــاون خدم مع
ــی  ــی از پیرمــرد ب ــال انتشــار ویدئوی ــه دنب ــز ب تبری
ــبکه  ــز در ش ــن تبری ــل راه آه ــر پ ــان در زی خانم
هــای اجتماعــی و رســانه هــای خبــری، از آمادگــی 
ایــن شــهرداری بــرای انتقــال افــراد بــی خانمــان بــه 

ــر داد.  ــز خب ــه هــای شــهرداری تبری گرمخان
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا قربانیــان تبریــزی 
ــت  ــن گش ــهری در حی ــات ش ــل خدم ــت: عوام گف
ــد  ــده ان ــه ش ــهروند مواج ــن ش ــا ای ــبانه ب ــای ش ه
و قصــد انتقــال وی بــه گرمخانــه شــهرداری را 
داشــتند، امــا وی بــه عوامــل مــا اعــالم کــرده 
وســایلش را بــر مــی دارد و آن محــل را تــرک مــی 

ــت. ــرده اس ــم ک ــن کار را ه ــد و همی کن
وی بــا توضیــح اینکــه گرمخانــه هــای شــهرداری 
ــی ســرپناه  ــان و ب ــی خانم ــراد ب ــه روی اف ــز ب تبری
هــم بــاز اســت، اظهــار کــرد: از نظــر قانونــی 
بــه  بــه زور و اجبــار  مــا نمی توانیــم آن هــا را 
ــد  ــم و حضــور ایــن شــهروندان بای گرمخانه هــا ببری

ــد. ــه باش داوطلبان
شــهروندان  عمــوم  از  تبریــزی  قربانیــان 
ــا  ــواردی ب ــن م ــا مشــاهده چنی ــرد ب درخواســت ک
ــه و  ــاس گرفت ــز تم ــهرداری تبری ــامانه ۱۳۷ ش س
ــه  ــا ب ــد ت ــر دهن ــراد را خب محــل دقیــق حضــور اف
ــد.  ــال یابن ــز، انتق ــهرداری تبری ــای ش ــه ه گرمخان
ــز،  ــی شــهرداری تبری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــه پ ــند ک ــن باش ــهروندان مطمئ ــت: ش وی گف
از اعــالم مــوارد بــه شــماره تلفــن ۱۳۷ گشــت های 
خدمــات شــهری نســبت بــه انتقــال و اســتقرار ایــن 

ــد. ــدام می کنن ــا اق ــراد در گرمخانه ه اف

عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد:
تدبیر مجلس یازدهم برای افزایش اثرگذاری 

تذکرات کتبی نمایندگان
ـــیم  ـــری بیاندیش ـــد تدابی ـــت: بای ـــس گف ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
کـــه تذکـــرات کتبـــی و شـــفاهی نماینـــدگان مجلـــس بـــه دولـــت 

اثرگـــذاری بیشـــتری داشـــته باشـــد. 
ـــت  ـــرآزاد، در خصـــوص اهمی ـــت، روح اهلل متفک ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
جایـــگاه تذکـــرات کتبـــی و شـــفاهی نماینـــدگان در صحـــن علنـــی 
ـــدگان  ـــراز نماین ـــه ۵ نف ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــار داش ـــس، اظه مجل
بـــه قیـــد قرعـــه می تواننـــد در هـــر جلســـه صحـــن مجلـــس تذکـــر 
شـــفاهی بدهنـــد و ممکـــن نماینـــده ای یـــک مـــاه در نوبـــت باشـــد 
ـــدگان  ـــوارد نماین ـــن م ـــد، در ای ـــان کن ـــود را بی ـــر خ ـــد تذک ـــا نتوان ام

می تواننـــد از تذکـــرات کتبـــی اســـتفاده کننـــد.
ـــرد: برخـــی  ـــان ک ـــورای اســـالمی بی ـــس ش ـــات رئیســـه مجل عضـــو هی
مواقـــع اتفاقـــی در یـــک حـــوزه انتخابیـــه رخ می دهـــد و نماینـــده آن 
حـــوزه حتمـــا بایـــد در آن زمینـــه موضع گیـــری کنـــد؛ بـــرای مثـــال 
اگـــر آب آشـــامیدنی مـــردم در یـــک حـــوزه انتخابیـــه دچـــار قطعـــی 
ــورای  ــس شـ ــا در مجلـ ــده آن هـ ــد نماینـ ــع دارنـ ــردم توقـ ــود، مـ شـ
ــفاهی  ــا شـ ــی یـ ــرات کتبـ ــد. در تذکـ ــری کنـ ــع گیـ ــالمی موضـ اسـ

نماینـــده می توانـــد موضوعـــات ایـــن چنینـــی را مطـــرح کنـــد.
ـــر  ـــفاهی را در ه ـــر ش ـــان تذک ـــکان بی ـــه ام ـــی ک ـــزود: از آنجای وی اف
ـــاص  ـــدگان اختص ـــدودی از نماین ـــداد مع ـــه تع ـــط ب ـــوان فق ـــه می ت جلس
ــود را  ــرات خـ ــد تذکـ ــدگان می تواننـ ــی، نمانیـ ــرات کتبـ داد، در تذکـ
ـــالمی در  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رئیس ـــط هی ـــد و توس ـــرح کنن مط

ـــود. ـــت ش ـــی قرائ ـــن علن صح
ـــی  ـــفاهی بخش ـــی و ش ـــرات کتب ـــه تذک ـــان اینک ـــا بی ـــرآزاد ب متفک
ادامـــه داد: وزارتخانه هـــا،  از فراینـــد نظـــارت مجلـــس اســـت، 
می شـــوند.  مطلـــع  تذکـــرات  از  رئیس جمهـــور  و  ســـازمان ها 
ـــودن  ـــذار ب ـــرای اثرگ ـــا ب ـــت ام ـــمند اس ـــم و ارزش ـــی مه ـــرات کتب تذک
تذکـــرات کتبـــی بایـــد در مجلـــس یازدهـــم تدبیـــر و برنامه ریـــزی 

کنیـــم.
نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی گفـــت: وقتـــی تذکـــری در صحـــن قرائـــت می شـــود، بـــرای 
ـــود،  ـــال می ش ـــف ارس ـــای مختل ـــر وزارتخانه ه ـــا دفات ـــور ی ـــس جمه رئی
ـــم.  ـــر کنی ـــز تدبی ـــر نی ـــخ گیری بهت ـــرای پاس ـــد ب ـــن بای ـــر ای ـــالوه ب ع
طبیعتـــا اگـــر بـــه تذکـــرات نماینـــدگان پاســـخی ندهنـــد، عکـــس 
العمل هـــای جدی تـــر بایـــد انجـــام شـــود؛ مثـــال وقتـــی ۱۰ تذکـــر 
ــرح  ــوالی مطـ ــد سـ ــود بایـ ــخی داده نمی شـ ــا پاسـ ــود امـ داده می  شـ

ــا پاســـخگوتر شـــوند. ــا وزارتخانه هـ شـــود تـ
پاســـخگویی  بـــرای  الزامـــی  اکنـــون  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــود  ــدگان وجـ ــفاهی نماینـ ــی و شـ ــرات کتبـ ــه تذکـ ــا بـ وزارتخانه هـ
ـــه  ـــا متوج ـــر وزارتخانه ه ـــه اگ ـــت ک ـــزاری اس ـــر اب ـــزود: تذک ـــدارد، اف ن
ـــور  ـــه ط ـــا ب ـــد. ام ـــخ دهن ـــریعتر پاس ـــا س ـــت ت ـــان اس ـــه نفعش ـــوند، ب ش
ــه در  ــد آنچـ ــه ای ماننـ ــور وظیفـ ــا رئیس جمهـ ــا یـ ــی وزارتخانه هـ کلـ
ــی و  ــرات کتبـ ــال تذکـ ــد، در قبـ ــوال دارنـ ــا سـ ــتیضاح یـ ــال اسـ قبـ

ــد. ــدگان ندارنـ ــفاهی نماینـ شـ
ـــا  ـــم ت ـــش کرده ای ـــدگان خواه ـــه از نماین ـــان اینک ـــا بی ـــر آزاد ب متفک
موضوعاتـــی را تذکـــر دهنـــد کـــه نمی تـــوان بـــا شـــیوه دیگـــری از 
پیگیری هـــا، آن مشـــکل را حـــل کـــرد، اظهـــار داشـــت: تـــالش مـــی 
کنیـــم تـــا تذکراتـــی کـــه یـــک موضـــوع دارنـــد را تجمیـــع کنیـــم و 
ـــته  ـــتری داش ـــذاری بیش ـــا اثرگ ـــود  ت ـــرح ش ـــدد مط ـــای متع ـــا امضاه ب
ـــت و  ـــک سیاســـت ضـــد جمعی ـــورد ی ـــری در م ـــال تذک ـــرای مث ـــد. ب باش
ـــا  ـــا ب ـــید، قطع ـــدگان رس ـــر از نماین ـــدود ۴۰ نف ـــای ح ـــه امض ـــواده، ب خان
ـــمت  ـــه س ـــم ب ـــعی می کنی ـــود. س ـــد ب ـــر خواه ـــر، موثرت ـــن روش تذک ای
ـــق  ـــازوکاری دقی ـــاد س ـــال ایج ـــه دنب ـــد ب ـــم و بای ـــرات بروی ـــع تذک تجمی

ـــیم. ـــه باش در آن زمین

شهر و شورا

ــودرو از  ــی ایران خ ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــرای تولیــد ۱۰ هــزار خــودروی  ــزی ب برنامه ری

تجــاری و ســنگین در ســال ۹۹ خبــر داد. 
ــی«  در  ــاد مقیم ــا، »فرش ــزارش ایرن ــه گ ب
نوســازی  قــرارداد  امضــای  آییــن  حاشــیه 
در  تهــران  شــهرداری  اتوبوســرانی  نــاوگان 
محــل شــرکت ایــران خــودرو دیــزل در جمــع 
خبرنــگاران، افــزود: ســال گذشــته در مجمــوع 
دو هــزار و ۲۳6 دســتگاه خــودروی ســنگین در 
ایــران خــودرو دیــزل تولیــد شــد، امــا ســالیانه 
ــرای  ــت ب ــزار و ۵۰۰ دســتگاه ظرفی ــج ه پن
اتوبــوس ســازی در ایــن مجموعــه وجــود دارد.

ــن  ــد و تامی ــروز تولی ــت: ام ــان داش  وی بی
ــرای  ــوس ب ــی ب ــوس و مین ــتگاه اتوب ۸۰۰ دس
شــهرداری تهــران مــورد تفاهــم قــرار گرفــت، 
دســتگاه   ۱۲۰ تامیــن  قــرارداد  همچنیــن 
اتوبــوس و ۱۳۰ دســتگاه مینی بــوس بــه امضــا 
ــک  ــا از حــدود ی ــی آنه ــه تحویل ده ــید ک رس

ــود. ــاز می ش ــهرداری آغ ــه ش ــر ب ــاه دیگ م
مقیمــی خاطرنشــان کــرد: برنامه ریــزی 
ــه در  ــج ماه ــا پن ــن خودروه ــل ای ــرای تحوی ب
نظــر گرفتــه شــده کــه از ماهیانــه ۱۰ دســتگاه 

خــودرو از هــر مــدل آغــاز شــده و تــا ۵۰ 
دســتگاه در مــاه پایانــی ادامــه خواهــد یافــت.

ــن  ــران خــودرو از آمادگــی ای مدیرعامــل ای
گــروه خودروســازی بــرای تامیــن و تولیــد 
ــرای شــهرداری تهــران خبــر  ــوس برقــی ب اتوب
ــن  ــروز تامی ــه ام ــی ک ــت: اتوبوس های داد و گف
اســتاندارد  از  تفاهــم شــده  آنهــا  تولیــد  و 
ــوز  ــای گازس ــدل ه ــورو ۴ و در م ــت کم ی دس

ــود. ــد ب ــوردار خواهن ــورو 6 برخ ی

ــه  ــازی 6۲ قطع ــی س ــه داد: داخل وی ادام
از اجــزا و قطعــات خودروهــای یادشــده در 

ــود. ــد ب ــتور کار خواه دس
مقیمی اظهار داشـت: از ابتدای امسـال تـا امروز 
6 درصـد رشـد تولیـد در ایـران خـودرو نسـبت به 
سـال گذشـته محقق شـده و با این قرارداد توفیقات 

بیشـتری در جهـش تولید شـاهد خواهیم بود.
وی یــادآور شــد: داخلی ســازی قطعــات 
ــوری و  ــوری، مح ــات موت ــزا و قطع ــامل اج ش

ــت. ــا اس ــی خودروه ــم داخل تری
مقیمــی همچنیــن از برنامه ریــزی بــرای 
ــران  ــرای شــهرداری ته ــا ب بازســازی اتوبوس ه
و دیگــر شــهرداری های کشــور خبــر داد و 
ــرای  ــوس ب ــتگاه اتوب ــون ۴۰ دس ــت: تاکن گف
بازســازی قــرار داده شــده کــه ۱6 دســتگاه آن 

ــل شــده اســت. تحوی

اعتبارهزارمیلیاردتومانیبرای
بازسازیاتوبوسهایتهران

مراســم،  ایــن  حاشــیه  در  همچنیــن   
شــهردار تهــران نیــز در جمــع خبرنــگاران 
گفــت: تهــران حــدود ســه هــزار دســتگاه 
ــرای  ــز ب ــون نی ــه اکن ــود دارد ک ــوس کمب اتوب

ــت. ــده اس ــر ش ــا دی ــن آنه تامی
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــی« خاطرنش ــروز حناچ »پی
ــه  ــم نام ــن تفاه ــز در ای ــا نی بازســازی اتوبوس ه
پیــش بینی هایــی بــه عمــل آمــده و دولــت یــک 
ــازی  ــرای بازس ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه

ــران اختصــاص داده اســت. ــوس هــای ته اتوب
ــزار  ــل ه ــازی کام ــکان بازس ــت: ام وی گف
دســتگاه اتوبــوس وجــود دارد کــه بخشــی از آن 

در ایــران خــودرو دیــزل انجــام خواهــد شــد.
 حناچــی تاکیــد کــرد: اگــر ایــن اقدامــات و 
تفاهم هــا بــه نتیجــه برســد در شــرایط کنونــی 
از تامیــن اتوبــوس از طریــق تولیــد داخــل 
حمایــت بیشــتری خواهیــم کــرد و گزینــه 

ــود. ــد ب ــتور کار نخواه واردات در دس

فرمانــدار تهــران گفــت: نظــارت دقیق تــر و واکنــش بــه هنــگام 
در مقابــل افزایــش قیمت هــا از وظایــف خطیــر همــه مســئوالن، 
تولیدکننــدگان، اصنــاف و فروشــندگان اســت و کوتاهــی و اهمــال 

در ایــن خصــوص بــه هیچ وجــه پذیرفتــه نیســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، عیســی فرهــادی افــزود: اگرچــه مســئوالن 
ــر  ــا ب ــر قیمت ه ــارت ب ــوص نظ ــنگینی در خص ــه س ــر وظیف ام
ــد امــا مشــارکت و نظــارت مــردم مؤثرتریــن عامــل  عهــده دارن

ــای اقتصــادی اســت. ــا و تکانه ه ــا تنگناه ــه ب در مســیر مقابل
وی یــادآور شــد: در ایــن روزهــا کــه ایــران نیــز ماننــد همــه 
ــی از  ــادی ناش ــوارض اقتص ــر ع ــان درگی ــر جه ــورهای دیگ کش

ــرل  ــردم در کنت ــارکت م ــت مش ــت، اهمی ــری کروناس همه گی
ــت. ــده اس ــتر ش ــادی بیش ــای اقتص تکانه ه

»فرهـادی« اذعـان کـرد: در حالـی درگیـر عـوارض اقتصـادی 
کرونا شـده ایم که کشـورمان تحت سـخت ترین و غیرانسـانی ترین 
تحریم هاسـت و مـردم نیز ایـن تنگناها را به خوبـی درک می کنند.  
وی اظهارداشــت: خوشــبختانه دولــت از همــان ابتــدای 
بــروز ایــن بیمــاری بــرای رفــع عــوارض اقتصــادی آن بــا دقــت 
ــالش  ــاص ت ــت های خ ــی سیاس ــا طراح ــرده و ب ــزی ک برنامه ری
ــر ایــن  ــا قــدرت در براب ــه مــردم و ب ــکا ب ــا ات ــا ب کــرده اســت ت

ــد. ــته باش ــاب آوری داش ــوار ت ــت دش وضعی
فرمانـدار تهـران اولویـت نخسـت در کنتـرل عـوارض اقتصـادی 
ناشـی کرونـا را مراقبـت از وضعیـت معیشـت و اقتصـاد خانوارها به 
ویژه اقشـار حقوق بگیـر و کم برخوردار برشـمرد و اضافه کرد: کنترل 
قیمت هـا و تامیـن اقالم ضـروری زندگی مـردم اولویت اصلی اسـت 
و تـا بـه حـال در تامین اقـالم مورد نیاز مردم مشـکلی نبوده اسـت.

ــر  ــمرد و خاط ــا برش ــرل قیمت ه ــر را کنت ــت دیگ وی اولوی
نشــان کــرد: کنتــرل بــازار فقــط بــا دســتور، بخشــنامه 
و  دســتگاه ها  تمــام  نیســت؛   ممکــن  اداری  ابالغ هــای  و 
ــاص  ــادی خ ــرایط اقتص ــد در ش ــادی بای ــای اقتص وزارتخانه ه
ــا مراقبــت و حساســیت بیشــتری در کنــار مــردم  ایــن روزهــا ب

ــد. ــارت کنن ــازار نظ ــر ب ــند و ب ــته باش ــور داش حض
فرمانــدار تهــران بــا بیــان اینکــه بــه هیچ وجــه نبایــد اجــازه 
داد بــار روانــی منفــی جدیــدی ایــن شــرایط زندگــی و معیشــت 
ــن  ــار ای ــت: انتظ ــد، اظهارداش ــرار ده ــر ق ــت  تاثی ــردم را تح م
اســت کــه بــا کوچک تریــن افزایــش قیمــت یــا ابهــام در کنتــرل 
قیمت هــا، مســئوالن مرتبــط در میــان مــردم حاضــر شــوند و بــا 
همــکاری فعــاالن و تولیدکننــدگان و اصنــاف بــه ســرعت نســبت 

بــه ســاماندهی مشــکالت اقــدام کننــد.
بالفعــل کــردن ظرفیت هــای مردمــی در امــر نظــارت و 
ــترهایی  ــاخت ها و بس ــتلزم زیرس ــی مس ــارت همگان ــق نظ تحق
ــن  ــویقی مهم تری ــی و تش ــای حمایت ــی نظام ه ــت و طراح اس
زیرســاخت های مردمی ســازی نظــارت اســت کــه می توانــد 
ــم شــود. برخــی از کارشناســان  ــون فراه ــب قان ــق تصوی از طری
ــزه  ــد کــه قانونی شــدن وجــه حمایتــی و تشــویقی، انگی معتقدن
مــردم بــرای ارائــه گــزارش از تخلفــات مشــاهده شــده را افزایــش 
ــه پیگیــری و برخــورد  می دهــد زیــرا از طرفــی مــردم نســبت ب
ــرده  ــدا ک ــان بیشــتری پی ــت، اطمین ــا فســاد از ســوی حکوم ب
ــد از دســت دادن  ــی مانن ــای احتمال ــر، تهدیده و از طــرف دیگ
شــغل، خطرهــای جانــی و… کــه ممکــن اســت انگیــزه افــراد 
بــرای گــزارش تخلــف را کاهــش دهــد نیــز بالاثــر خواهــد شــد.

نماینـده مـردم اردبیـل در مجلـس گفـت: قطعا قانـون مالیات 
هـای مسـتقیم بایـد اصالح شـده و تمام مسـاکن خالی مشـمول 
قانـون اخـذ مالیـات شـوند، در آن صـورت بسـیاری از مسـاکن 
مذکـور در اختیـار افـراد کم درآمد قـرار خواهد گرفـت، از این رو 
مـی تـوان تمـام ایـن مـوارد را در زمـان تدویـن قانـون مالیات بر 

عایـدی سـرمایه مسـکن در نظـر گرفت. 
ســخنگوی  بــدری  ملــت، صدیــف  خانــه  گــزارش  بــه 
ــرای  ــر اج ــش و تأثی ــاره نق ــس درب ــران مجل ــیون عم کمیس
قانــون مالیــات بــر خانــه هــای خالــی بــر کنتــرل بــازار مســکن، 
ــی دوای  ــه هــای خال ــه نظــر مــن اخــذ مالیــات از خان گفــت: ب
ــت  ــزء اولوی ــازار ج ــت ب ــت و در مدیری ــکن نیس ــازار مس درد ب

ــت. ــن اس ــای پایی ه

مهمتریناولویتبازارمسکناجرایقانونمالیات
برعایدیسرمایهمسکناست

نماینـده مردم اردبیل، نیر، نمین و سـرعین در مجلس شـورای 
اسـالمی ادامـه داد: قطعـا مهـم تریـن اولویت بـازار مسـکن اجرای 
قانون مالیات بر عایدی سـرمایه مسـکن اسـت، در این صورت می 
تـوان بـه کاهـش دالل بـازی  در این حوزه امید داشـت و قطعا این 

مسـئله در کاهش قیمـت ها اثرگـذار خواهد بود.
وی ادامـه داد: در قانـون مالیـات هـای مسـتقیم تأکیـد شـده 
کـه مالیـات بـر خانـه های خالـی باید از مسـاکن بـا متـراژ باالتر 
از ۱۵۰ متـر گرفتـه شـود، امـا اغلـب این نوع مسـاکن بـزرگ در 
مناطـق شـمالی پایتخت و کالنشـهرها قرار دارد و سـاماندهی آن 
هـا تأثیـری در رفـع مشـکل کمبود مسـکن کـم درآمدهـا ندارد.

قانونمالیاتهایمستقیمبایداصالحشدهوتمام
مساکنخالیمشمولقانوناخذمالیاتشوند

بـدری گفـت: بـه نظر مـن قانـون مالیات هـای مسـتقیم باید 
اصـالح شـده و تمـام مسـاکن خالـی مشـمول قانون اخـذ مالیات 
شـوند، در آن صـورت بسـیاری از مسـاکن مذکـور در اختیارافراد 
کـم درآمـد قـرار خواهـد گرفـت، از ایـن رو مـی تـوان تمـام این 
مـوارد را در زمـان تدویـن قانـون مالیـات بـر عایـدی سـرمایه 

مسـکن در نظـر گرفت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم ادامـه داد: از طـرف 
دیگـر درآمدهـای حاصـل از اخذ مالیـات از خانه هـای خالی باید 
در راسـتای تولیـد مسـکن هزینـه شـود در آن صـورت مـی توان 

بخشـی از نیازهـای کنونـی کشـور را رفـع کرد.

فرماندار تهران:

 کوتاهی در مورد نظارت بر قیمت ها پذیرفته نیست

هدف گذاری تولید ۱۰ هزار دستگاه 
خودروی تجاری و سنگین در ایران خودرو

بدری:

قانون فعلی ساماندهی خانه های خالی دوای درد بازار نیست؛ 
از همه مساکن خالی باید مالیات اخذ شود
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کرمانشاه:
زنده یاد مهندس جلیل کریمی تا 

آخرین نفس خدمتگذار مردم بود 

امیدعلــی مراتــی مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
ــل  ــدس جلی ــت:  »مهن ــاه گف ــتان کرمانش ــرق اس ب
کریمــی« در دوران خدمــت خــود منشــا آثــار 
ارزشــمندی در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

ــت. ــوده اس ــاه ب کرمانش
مرآتــی افــزود: بــه دلیــل نجابــت و بهــره منــدي 
کــه  شــرایطي  در  رســاني،  خدمــت  روحیــه  از 
ــي  ــر و نگران ــه خاط ــب دغدغ ــا موج ــروس کرون وی
بــراي مــردم شــده اســت، تــا آخریــن نفــس 

ــود. ــردم ب ــزار م خدمتگ
وی ادامــه داد: خبــر درگذشــت ایــن عزیــز 
ســفرکرده موجــب غــم و انــدوه اینجانــب و تمامــی 
کســانی شــد کــه ایشــان را مــی شــناختند، از درگاه 
ــب آمــرزش  ــن مرحــوم طل ــرای ای ــزرگ ب خــدای ب
ــان  ــدگان ایش ــرای بازمان ــم و ب ــی کنی ــش م و آرام

ــم. ــکیبایي داری ــالمتی و ش آرزوی س
مرآتــی در پایــان گفــت: امیدواریــم خــدای 
بــزرگ هموطنــان و همــکاران مــا را از آســیب 
ــه  ــه هم ــد و ب ــت کن ــاری محافظ ــن بیم ــتر ای بیش
ــر  ــالی فراگی ــن ب ــا ای ــه ب ــوان تحمــل و مقابل ــا ت م

ــد. ــا فرمای عط

کاهش 2۰ هزارتومانی
 گوشت گوسفندی

ــان  ــا بی ــفندی ب ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی رئی
اینکــه قیمــت ایــن نــوع گوشــت در هرکیلوگــرم از 
ــان کاهــش  ــون حــدود ۲۰ هزارتوم ــفندماه تاکن اس
یافتــه اســت، گفــت: در صــورت افزایــش عرضــه دام، 

احتمــال کاهــش مجــدد قیمــت وجــود دارد.
ــا بیــان  ــه گــزارش مهــر، علــی اصغــر ملکــی ب ب
اینکــه هــم اکنــون قیمــت هرکیلوگــرم شــقه بــدون 
دنبــه بــرای مغــازه دار حــدود ۹۰ هزارتومــان اســت، 
ــت  ــه قیم ــن کاال را ب ــز ای ــازه داران نی ــت: مغ گف
ــده عرضــه  ــه مصــرف کنن ــان ب ــا ۹۸ هزارتوم ۹۷ ت

می کننــد.
ــفندی  ــت گوس ــت گوش ــرد: قیم ــه ک وی اضاف
از اســفندماه تاکنــون حــدود ۲۰ هزارتومــان در 

ــت. ــته اس ــش داش ــرم کاه هرکیلوگ
ــه  ــت و عرض ــرای گوش ــا ب ــش تقاض ــی کاه ملک
مناســب دام را از جملــه دالیــل ایــن مســاله عنــوان 
کــرد و افــزود: بــه دلیــل گرمــای هــوا مــردم 
چنــدان اســتقبالی از خریــد گوشــت نمی کننــد 
ــش  ــز کاه ــردم نی ــد م ــدرت خری ــه ق ــن اینک ضم

ــت. ــه اس یافت
ــه  ــتوران ها ادام ــی رس ــه تعطیل ــاره ب ــا اش وی ب
داد: ایــن مســاله نیــز مزیــد بــر علــت شــده 
ــی عرضــه می شــود و  ــدازه کاف ــه ان ــن دام ب همچنی

ــتیم. ــه هس ــز مواج ــام دام نی ــا ازدح ــی ب حت
ــن  ــه همی ــد ب ــر رون ــرد: اگ ــح ک ــی تصری ملک
شــکل بمانــد، احتمــال کاهــش بیشــتر قیمــت نیــز 

ــود دارد. وج

برنامه ریزی برای استفاده حداکثری 
از فضای مجازی در آموزشگاههای 

هنری نیاز اساسی است

ـــه  ـــالمی مراغ ـــاد اس ـــگ و ارش ـــس اداره فرهن رئی
در نشســـت مدیـــران آموزشـــگاههای آزاد هنـــری 
ـــری از  ـــتفاده حداکث ـــزوم اس ـــر ل ـــه ب ـــیقی مراغ موس

ـــرد. ـــد ک ـــازی تاکی ـــای مج ـــت فض ظرفی
مدیـــران  نشســـت  در  فیاضـــی  احمـــد 
آموزشـــگاه هـــای آزاد هنـــری مراغـــه گفـــت : 
ـــای  ـــم فض ـــیار مه ـــای بس ـــه ظرفیته ـــه ب ـــا توج ب
ــا  ــن ظرفیتهـ ــتفاده از ایـ ــزوم اسـ ــازی و لـ مجـ
در زمـــان کنونـــی ، مدیـــران و کارشناســـان 
آموزشـــگاهها بایـــد جهـــت جبـــران خـــالء 
فکـــر  بـــه  هنـــری  کالســـهای  آموزشـــی 
راهکارهـــای اســـتفاده حداکثـــری از ایـــن فضـــا 

باشـــند.
رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی مراغـــه 
ـــکل  ـــت پروت ـــزوم رعای ـــه ل ـــاره ب ـــا اش ـــن ب همچنی
ـــت  ـــت : رعای ـــگاهها گف ـــتی در آموزش ـــای بهداش ه
پروتـــکل بهداشـــتی هـــم از ســـوی مســـئولین و 
مدرســـان و هـــم از ســـوی هنرجویـــان الزامـــی 
کاری  کـــم  هیچگونـــه  و  اســـت  اجبـــاری  و 
ــول  ــل قبـ ــوص قابـ ــن خصـ ــه در ایـ ــا توجیـ یـ

ــد. نمیباشـ
مدیـــران  همچنیـــن  جلســـه  ایـــن  در 
ـــدام  ـــکالت اق ـــان مش ـــه بی ـــبت ب ـــگاهها نس آموزش
ـــوط  ـــدول مرب ـــرای ج ـــوه اج ـــوص نح ـــز در خص و نی
ـــث و  ـــگاهها بح ـــال ۹۹ آموزش ـــای س ـــهریه ه ـــه ش ب

تبـــادل نظـــر کردنـــد .

نماینده مجلس:
 کشور به تحوالت مثبت در حوزه اقتصادی نیاز دارد

ــورای  ــس ش ــن در مجل ــد و خداآفری ــر، هوران ــردم کلیب ــده م نماین
ــت در  ــوالت مثب ــه تح ــی ب ــرایط کنون ــور در ش ــت: کش ــالمی گف اس

حوزه هــای مختلــف اقتصــادی نیــازم مبــرم دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، حســین حاتمــی، افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه 
ایــن تحــوالت بــزرگ بــدون تقویــت ابزارهــای نظارتــی و اجــرای قوانیــن 
تاثیرگــذار بــر وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم میســر نخواهــد شــد 
و در ایــن میــان مجلــس شــورای اســالمی نقــش محــوری و مهمــی در 
ــا در آینــده ای نزدیــک تحــوالت مثبتــی  پیگیــری ایــن  مســایل دارد ت

رقــم بخــورد.
ــواه  ــول خ ــی تح ــم، مجلس ــس یازده ــه مجل ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوه  ــی در ســاختار سیاســی کشــور از ق اســت، اظهــار داشــت: هــر تحول
مقننــه بایــد جــاری و ســاری شــود کــه ایــن امــر رســالت نماینــدگان را 

ــد. ــر مــی کن بســیار مهــم و چشــم گی
را متعــدد  یازدهــم  حاتمــی مصادیــق تحول گرایــی در مجلــس 
دانســت و ادامــه داد: تحــول در ذات نظــام سیاســی جمهــوری اســالمی 
ایــران وجــود دارد و انقــالب اســالمی، انقالبــی آرمانــی اســت کــه موضــوع 

ــود. ــی  ش ــد م ــان ها بلن ــی انس ــگاه آرمان ــول از ن تح
ــدن  ــی ش ــال و متعال ــی کم ــالمی در پ ــالب اس ــرد: انق ــه ک وی اضاف
ــی رســیدن  ــی کــه در پ ــت و طبیعــی اســت نظام انســان ها شــکل گرف
ــول و  ــق تح ــر تحق ــت، پیگی ــان ها اس ــاندن انس ــوب رس ــه مطل ــه نقط ب

ــی مــی باشــد. ــوب و متعال ــه مطل ــل وضعیــت موجــود ب تبدی
ــس  ــای مجل ــت ه ــالت و ماموری ــه رس ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف حاتم
ــان در درون  ــور، پارلم ــول در کش ــاد تح ــالی ایج ــالمی ب ــورای اس ش
ســاختار و درون مجموعــه خــود بایــد تحــول را ایجــاد و فراگیــر و 
نظامنــد کنــد تــا بــه ســایر ارکان و اجــزای نظــام ایــن امــر تســری یابــد.

ــس  ــدات ریی ــری و تاکی ــام رهب ــام مق ــه پی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
مجلــس شــورای اســالمی پیرامــون تحــول خواهــی اشــاره و اضافــه کــرد: 
شــاکله نماینــدگان دوره یازدهــم مجلــس بــر تحــول گرایــی اصــرار دارنــد 
تــا تحــول در تمــام ســاختار نظــام بــه شــکل مطلــوب ســاری و جــاری 
ــر همیــن اســاس موضــوع شــفافیت آرا در اولویــت مجلــس  شــود کــه ب

قــرار گرفتــه اســت.
حاتمــی یــادآور شــد: مجلــس یازدهــم بایــد راه هــای نرفتــه را بــرود 

و مســیر ایــده آل را بــرای کشــور ترســیم کنــد.

زیپ الین مراغه به زودی افتتاح می شود

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مراغــه بــه نقــل از ایرنــا مهنــدس محمدرضــا احمــدی در بازدیــد از ایــن 
ــه  ــاع پای ــت: ارتف ــرد و گف ــاره ک ــرح اش ــی ط ــخصات فن ــه مش ــروژه ب پ
ــیر  ــول مس ــر، ط ــیر ۵ مت ــای مس ــه انته ــاع پای ــر، ارتف ــتارت ۱۵ مت اس
ــت. ــه اس ــیر ۳۰ ثانی ــش مس ــان پیمای ــدت زم ــر و م ــش ۳۳۰ مت پیمای

وی افــزود: ایــن طــرح در پــارک یــادگاران و رودخانــه صوفــی چــای 
احــداث مــی شــود.

ــن،  ــوب تری ــی از محب ــن یک ــپ الی ــت: زی ــدی گف ــدس احم مهن
پرهیجــان تریــن و پرطرفدارتریــن برنامــه هــای تفریحــی و ورزشــی اســت 
و شــهرداری مراغــه در راســتای ایجــاد نشــاط و تفریــح در شــهر، نســبت 

ــا مشــارکت بخــش خصوصــی اقــدام کــرد. بــه اجــرای ایــن طــرح ب
ــال  ــه در س ــهرداری مراغ ــی ش ــای عمران ــت ه ــه فعالی ــن ب وی همچنی
جهــش تولیــد اشــاره کــرد و گفــت: پــروژه بلــوار ۴۵ متــری شــهید ســردار 
ســلیمانی، پــروژه بلــوار ۳۵ متــری حدفاصــل میادیــن رســالت و الغدیــر، پروژه 
احــداث فرهنگســرای امیــر کبیــر، پــروژه بهســازی پــارک قیزیــل ارســالن، 
پــروژه مجتمــع رفاهــی خدماتــی شــهروند، پــروژه بــازار آرد و غالت، خشــکبار 
و مــواد غذایــی، پــروژه تعریــض پــل خدمــات، پــروژه توســعه پــارک غفاریــه و 

تعریــض خیابــان شــهید قدوســی از جملــه ایــن پــروژه هاســت.
ــز  ــد از تبری ــن شــهر آذربایجان شــرقی بع ــوان بزرگتری ــه عن ــه ب مراغ
ــا بیــش از ۱۸6 هــزار نفــر جمعیــت در ۱۲۷ کیلومتــری تبریــز مرکــز  ب
ــول،  ــان مغ ــی ایلخان ــدای دوران فرمانروای ــه و در ابت ــرار گرفت ــتان ق اس

ــوده اســت. پایتخــت ایــن سلســله ب

رئیــس پلیــس راهــور پایتخــت خطــاب بــه 
ــن  ــل تمک ــه دلی ــه ب ــی ک ــان و خانم های آقای
مالــی و عــدم بلــوغ اجتماعــی و فرهنگــی 
موجــب آزارو اذیــت دیگــران می شــوند، گفــت: 
ــه  ــت جامع ــوق اکثری ــع حق ــه مداف ــس ک پلی
اســت قطعــا بــا مصادیــق تفاخــر برخــورد 

ــرد.  ــد ک خواه
ــارس، ســردار محمدحســین  ــزارش ف ــه گ ب
ــه  ــور پایتخــت ب ــس راه ــس پلی ــدی رئی حمی
موضــوع تفاخــر پرداخــت و اظهــار داشــت: 
بحــث تفاخــری کــه برخــی جاهــا دیــده 
ــراد  ــی اف ــکل فرهنگ ــه در مش ــود ریش می ش

دارد.
رئیــس پلیــس راهــور پایتخــت تصریــح 
ــل  ــه دلی ــاید ب ــه ش ــرادی ک ــراً اف ــرد: اخی ک
تمکــن مالــی بــه وضعــی رســیده و بــه لحــاظ 
اجتماعــی و فرهنگــی بــه بلــوغ آن نرســیده اند، 
ــار خــود موجــب اذیــت و آزار دیگــران  ــا رفت ب
ــه  ــه آنک ــه ب ــا توج ــس ب ــذا پلی ــوند. ل می ش
مدافــع حقــوق اکثریــت جامعــه اســت در 
صورتــی کــه ایــن تظاهــر جدیــت پیــدا کنــد، 
قطعــا بــا مصادیــق آن برخــورد کــرده و ســعی 
ــود  ــه وج ــرایط را ب ــون ش ــر قان ــد براب می کن
آورد کــه مشــکالت مرتبــط بــه حداقــل برســد.

دیگــر  بــه  پاســخ  در  ســردار حمیــدی 
ــا  ــه رفتاره ــق اینگون ــارس، مصادی ــش ف پرس
را برشــمرد و اعــالم کــرد: دور دور کــردن، 
ــه در  ــردن ک ــت ک ــی حرک ــات و گروه تجمع

برخــی مناطــق شــهر دیــده می شــود از جملــه 
ــا آن برخــورد می شــود. ــه ب ــواردی اســت ک م

رئیــس پلیــس راهــور پایتخــت خطــاب بــه 
آقایــان و خانم هایــی کــه از اینگونــه ابــزار 
بــرای نشــان دادن مشــکالت درونــی خــود 
بــه حقــوق  اســتفاده می کننــد، خواســت: 
ــه  ــم در جامع ــرده و جــو حاک ــردم توجــه ک م
را کــه بــا مشــکالت اقتصــادی دســت  و پنجــه 
و  باشــند  داشــته  نظــر  در  می کننــد  نــرم 
موجــب اذیــت و آزار نشــوند در غیــر اینصــورت 
توقــع نداشــته باشــند کــه پلیــس کوتــاه بیایــد.

گفــت:   ســگ گردانی  دربــاره  وی 
ــس  ــت و پلی ــرم اس ــخصاً ج ــگ گردانی مش س

می کنــد. برخــورد  آن  بــا   قانــون  برابــر 
کرد: مأمــوران  اعــالم  حمیــدی  ســردار 

ــر  ــبانه روز در معاب ــور ش ــه ط ــور ب ــس راه پلی
و بزرگراه هــا  حضــور داشــته و در صــورت 
مواجــه بــا اینگونــه مصادیــق برابــر قانــون 
ــگ  ــه پارکین ــا را ب ــرده و خودروه ــورد ک برخ

می کننــد. منتقــل 
رئیــس پلیــس راهــور پایتخــت بــه دوره های 
مختلــف شهرســازی و خودرومحــوری در عصــر 
جدیــد پرداخــت و گفــت: بــا اقدامــات عمرانــی 
انجــام شــده فضــا بــرای تــردد خودروهــا هموار 
ــفر  ــش س ــای افزای ــب تقاض ــه موج ــده ک ش
ــای  ــردد و تقاض ــاالی ت ــم ب ــت؛ حج ــده اس ش
ــاخت ها،  ــه زیرس ــیب ب ــب آس ــز موج ــفر نی س
محیــط زیســت و از بیــن رفتــن آرامــش و 

آســایش شــهروندان شــده اســت.
ــا  ــه تهرانی ه ــوای پاکــی ک ــه داد: ه وی ادام

تــردد  از  ناشــی  هســتند  بی نصیــب  آن  از 
خودروهــا، آالیندگــی محیــط زیســت و آلودگــی 
صوتــی اســت و بایــد فضــا را بــه ســمتی ببریــم 
کــه محیــط بــرای تــردد انســان ها فراهــم شــود؛ 
اســتفاده از ســرویس حمــل و نقــل عمومــی بــا 
ــد در ایــن  ــاال می توان هزینــه پاییــن و ایمنــی ب

زمینــه راهگشــا باشــد.
ســردار حمیــدی تصریــح کــرد: تــردد باالی 
وســایل نقلیــه حــوادث بیشــتر را رقــم زده و از 
ایمنــی مــردم کاســته اســت؛ متأســفانه تــردد 
ــیار  ــهر بس ــطح ش ــیکلت در س ــاالی موتورس ب
شــایع اســت کــه بــه علــت ارتــزاق و معیشــت 
بــه واســطه آن و ناکارآمــدی بخش هــای دیگــر 

بــوده اســت.
ــردد  ــه ت ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــهر بخ ــطح ش ــیکلت در س ــاالی موتورس ب
زیــادی از حــوادث و نارضایتی هــای مــردم 
ــر  ــالوه ب ــیکلت ع ــزود: موتورس ــم زده اف را رق
ــی  ــی پایین ــی از ایمن ــت محیط ــی زیس آلودگ
برخــوردار اســت؛ معاینــه فنــی هــم مفهومــی 

ــدارد. ــیکلت  ن ــرای موتورس ب
ــن  ــور پایتخــت مهمتری ــس راه ــس پلی رئی
وظیفــه پلیــس را افزایــش انضبــاط اجتماعــی 
ــت:  ــت و گف ــی دانس ــاط ترافیک ــاء انضب و ارتق
ــا  ــی، پیاده راه ه ــل عموم ــل و نق ــعه حم توس
در  می توانــد  دوچرخه ســواری  مســیرهای  و 
جهــت کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطــی 

ــد باشــد. ــه نیازهــای انســانی مفی و توجــه ب

رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان آذربایجان شـــرقی گفـــت: 
بـــا ورود دادگســـتری اســـتان، ۹۴۸ هکتـــار از اراضـــی دولـــت 
کـــه توســـط اشـــخاص تصـــرف یافتـــه بـــود را بـــه دولـــت 

بازگرداندیـــم. 
ــت  ــی در نشسـ ــی خلیل اللهـ ــارس ، موسـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــار  ـــه اظه ـــوه قضائی ـــه ق ـــیدن هفت ـــبت فرارس ـــه مناس ـــری ب خب
ــای  ــاس برنامه هـ ــتان براسـ ــتری اسـ ــرد دادگسـ ــرد: عملکـ کـ
ـــور  ـــه حض ـــه طوریک ـــت ب ـــی اس ـــت اهلل رئیس ـــه و آی ـــوه قضائی ق
ـــاد  ـــب اعتم ـــول و جل ـــث تح ـــه باع ـــوه قضائی ـــان در راس ق ایش
ـــوه در  ـــود ق ـــرون و خ ـــادزدایی در بی ـــت و فس ـــده اس ـــردم ش م

ـــت.  ـــام اس ـــال انج ح
ــه در  ــه روی شــعار خــود ک ــوه قضائی ــه ق ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــم، گف ــاوت نمی گذاری ــی تف ــن هیچ کس ــاد بی ــل فس مقاب
ــعار  ــن ش ــه ای ــل ب ــی از عم ــی حاک ــر قضای ــای اخی پرونده ه

می باشــد. 
ــر اینکــه برنامــه  ــا اشــاره ب رئیــس کل دادگســتری اســتان ب
اقتصــاد مقاومتــی جــزو برنامه هــای اصولــی قــوه قضائیــه اســت، 
ــی در  ــاد مقاومت ــه اقتص ــدود ۵۲ جلس ــال ۹۸ در ح ــزود: س اف
آذربایجان شــرقی برگــزار شــده کــه در دو محــور حــل مشــکالت 
ــران مربوطــه و هم اندیشــی  ــا حضــور مدی واحدهــای تولیــدی ب
بــرای یافتــن راهکارهــای عــدم تعطیلــی و تعدیــل نیــرو برگــزار 

بــوده اســت. 
رئیــس کل دادگســتری اســتان آذربایجان شــرقی تاکیــد 
کــرد: ۲۴ واحــد تولیــدی و کارخانــه از طریــق ایــن ســتاد نجــات 

ــند.  ــت می باش ــال فعالی ــه و در ح یافت

اســتان  در  کارخانــه   ۱۷ اینکــه  بیــان  بــا  خلیل اللهــی 
ورشکســت شــده اســت و مــا از طریــق قانونــی وظایفــی 
مشــخصی در قبــال آنهــا داریــم، افــزود: بــرای حمایــت از 
اقتصــاد مقاومتــی در راســتای فرامیــن رهبــر معظــم انقــالب بــه 
جــای تعطیلــی ایــن واحدهــا و پلمــپ آنهــا، گــردش واحدهــا بــه 

ــم.  ــت دار داده ای ــراد صالحی ــه اف ــت ب ــورت موق ص
وی ادامــه داد: از بیــن ۱۷ کارخانــه ورشکســته، ۴ واحــد 
ــز  ــه  آن تبری ــه نمون ــذار شــده اســت ک ــه صــورت قطعــی واگ ب
ــه عنــوان  ــی االن ب ــی مشــکل داشــت ول چــرخ اســت کــه زمان

ــت.  ــده اس ــل ش ــده تبدی صادرکنن
رئیــس کل دادگســتری اســتان بیــان کــرد: یکــی از وظایــف و 
تکالیــف قانــون اساســی حفــظ حقــوق عامــه اســت و ایــن جــزو 

ــوه قضائیــه می باشــد.  ــی ریاســت ق برنامه هــای تحول
وی اضافـــه کـــرد: زمین خـــواری ضـــرر زیـــادی بـــه 
بیت المـــال می زنـــد  کـــه دلیـــل آن عـــدم تثبیـــت حقـــوق 
مالکیـــت دولـــت می باشـــد کـــه زمینـــه چنیـــن مشـــکالتی 
را فراهـــم می ســـازد، از ایـــن رو قانـــون حدنـــگار بـــرای 
ایـــن منظـــور تصویـــب شـــده اســـت کـــه از ســـال گذشـــته 
بـــا تاکیـــدات ریاســـت قـــوه قضائیـــه یـــک کارگـــروه حفـــظ 
ـــتان  ـــط در اس ـــرکل ذیرب ـــور ۴ مدی ـــا حض ـــال ب ـــوق بیت الم حق
ـــار  ـــزار هکت ـــور ۲۷۷ ه ـــن منظ ـــه همی ـــه ب ـــد ک تشـــکیل داده ش

در اختیـــار دولـــت قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ــتان ۹۴۸  ــتری اس ــا ورود دادگس ــرد: ب ــراز ک ــی اب خلیل الله
ــه  ــرف یافت ــخاص تص ــط اش ــه توس ــت ک ــی دول ــار از اراض هکت

ــم.  ــت بازگرداندی ــه دول ــود را ب ب
رئیــس کل دادگســتری اســتان آذربایجان شــرقی گفــت: 
۸۸۵ حلقــه چــاه، تعــداد چاه هایــی اســت کــه بــا دســتور 

ــت.   ــده اس ــدود ش ــته و مس ــی بس قضای
ایــن مقــام قضایــی اســتان یــادآور شــد: رســیدگی بــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــوه قضائی ــدات ق ــزء تاکی ــوق ج ــای مع پرونده ه
ــته و ۷۷  ــی داش ــرد خوب ــتان عملک ــکاران اس ــبختانه هم خوش
ــت.  ــده اس ــیدگی ش ــده( رس ــزار پرون ــده )۲۱ ه ــد پرون درص
و  حرفه آمــوزی  اولویــت  دو  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــتان  ــتری اس ــای دادگس ــزو اولویت ه ــی ج ــای فرهنگ آموزش ه
اســت، گفــت: ســال گذشــته زندان هــای اســتان از حیــث 

ــه اول را در کل کشــور کســب کــرد.  ــوزان رتب اشــتغال حرفه آم
کــرد:  خاطرنشــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــه  ــوه قضائی ــت ق ــن ریاس ــر فرامی ــوع از دیگ ــاب رج ــم ارب تکری
ــه طوریکــه طبــق تاکیــدات ایشــان، حفــظ کرامــت  می باشــد ب
ــم و همــکاران در  ــردم، مجــرم، مته ــم از م ــدگان اع مراجعه کنن

راس قــرار دارد. 
وی توضیــح داد: دیــدار مردمــی، بازدیــد از محــالت و دیــدار 
بــا مــردم در مســاجد هــر محلــه جــزو برنامه هــای ســال 
گذشــته و امســال اســت بــه طوریکــه بــا یــک هــزار و ۵۰۰ نفــر 

ــتیم.  ــدار داش در مســاجد دی
خلیل اللهــی بــا اشــاره بــر اینکــه ســال گذشــته ۵ پــروژه در 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــرا ش ــروم اج ــتان های مح ــق و شهرس مناط
ــوه  ــدات رئیــس ق ــگان از تاکی اســتفاده از حضــور و وجــود نخب
ــا  ــددی ب ــن منظــور جلســات متع ــه همی ــه ب ــه اســت ک قضائی
دانشــگاه تبریــز داشــته ایم و همچنیــن جلســه نقــد آرا بــا 
ــاپ  ــه چ ــم ب ــه تصمی ــود ک ــزار می ش ــر برگ ــد قش ــور چن حض

ــم.  ــن جلســات را داری ــاب ای کت
ــن  ــت: ای ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش ــجا را م ــامانه س وی، س
ــر سیســتم قضایــی کشــور اســت کــه  یــک سیســتم نظارتــی ب
ــون  ــوده و تاکن ــکاری ب ــرایط خــوب هم ــتان در ش ــت اس وضعی

ــق ســجا مطــرح شــده اســت.  ۸۳۲ موضــوع از طری
ــت  ــه اولوی ــان اینک ــا بی ــتان ب ــتری اس ــس کل دادگس رئی
دســتگاه قضایــی در موضــوع انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
ــه، ۸  ــزار مکاتب ــک ه ــت: ی ــود، گف ــگیری ب ــتر روی پیش بیش
ــک  ــه ثمــره آن ی ــزار شــد ک ــا برگ ــا نامزده جلســه مشــترک ب

ــود.  ــات ب ــمگیر تخلف ــش چش ــوب و کاه ــه مطل نتیج
وی، بــه پیگیــری زمین هــای صوفیــان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــه ایــن منطقــه رفتــه و جلســات مردمــی برگــزار  بنــده بارهــا ب
شــد و مــردم صوفیــان نیــز بــه مــا اعتمــاد کــرده و االن در پــی 
ــی اعــم از حفــظ  ــا راهــکار قانون ــن قضیــه ب آن هســتیم کــه ای

حقــوق وقــف و رفــع دغدغــه مردمــی حــل و فصــل شــود. 
خلیل اللهــی تصریــح کــرد: آمــار دســتگاه قضایــی حاکــی از 
آن اســت کــه فقــط ۲/۱۷ درصــد رای هــا بــه تجدیدنظــر رســیده 
ــر رای  ــد از تجدیدنظ ــد بع ــان ۱۴ درص ــن می ــه از ای ــت ک اس

ــود.  ــی می ش قطع

اولتیماتوم پلیس به تفاخرکنندگان با خودروهای لوکس 

بازگشت ۹48 هکتار زمین ملی به بیت المال در آذربایجان شرقی 

مدیــر کل دفتــر بازرگانــی و ســرمایه گذاری 
ــران  ــی ای ــری هوای ــا و ناوب ــرکت فرودگاه ه ش
ــته های  ــه بس ــا تهی ــم ب ــد داری ــد: قص می گوی
هواپیمایــی  شــرکت های  انگیــزه  تشــویقی، 
ــران را  ــمان ای ــتفاده از آس ــرای اس ــی ب خارج
بیشــتر کنیــم؛ شــرکت هایی کــه جــزو هشــت 
ــران از  ــدی ای ــبد درآم ــت در س ــرکت نخس ش
بســته های  از  هســتند،  عبــوری  پروازهــای 

بهره منــد می شــوند.  تشــویقی 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــا، »آیی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــون وصــول برخــی از درآمدهــای  مــاده 6۳ قان
معیــن«،  مــوارد  در  آن  مصــرف  و  دولــت 
بــه عنــوان بخشــی از درآمدهــای شــرکت 
طــرح  یــک  ایــران  ناوبــری  و  فرودگاه هــا 
ــی های  ــس از بررس ــه پ ــت ک ــنهادی اس پیش
ــت  ــادی دول ــیون اقتص ــانه در کمیس کارشناس
جهــت تصویــب بــه هیــات دولــت ارایــه و 
پــس ازتصویــب نهایــی، وجاهــت قانونــی و 
اجرایــی داشــته و بــه رقابتی شــدن مســیرهای 
پروازهــای عبــوری منجــر خواهــد شــد. دغدغه 
دولــت نیــز رقابــت بــا ســایر کشــورهای 
منطقــه و تشــویق شــرکت های هواپیمایــی 
ــای  ــه ج ــران ب ــمان ای ــتفاده از آس ــرای اس ب
آســمان کشــورهای رقیبــی چــون عــراق اســت.

ــار  ــی«، اظه ــر آقای ــتا »ناص ــن راس در همی
کــرد: موضــوع ایــن آیین نامــه اصــالح کاهــش 
ــران  ــمان ای ــوری از آس ــای عب ــه پروازه تعرف
نیســت و خبرهــای منتشــر شــده در ایــن بــاره 
ــه  ــن نام ــن آیی ــت از مت ــت نادرس ــز برداش نی

اصالحــی اســت.
وی ادامــه داد: شــرایط بــه وجــود آمــده بــرای 
صنعــت هوانــوردی جهــان در دوران شــیوع 
ویــروس کرونــا، موضوعــی نیســت کــه بــر کســی 
ــرات  ــد ۱۹ تاثی ــروس کووی ــد و وی ــیده باش پوش
ــت  ــن صنع ــای ای ــی جنبه ه ــر تمام ــادی را ب زی
در جهــان و ایــران گذاشــته اســت. یکــی از ایــن 
تاثیــرات، کاهــش چشــمگیر پروازهــای عبــوری 
ــه آســمان کشــورمان  در سراســر جهــان از جمل

ــوده اســت کــه همچنــان ادامــه دارد. ب
بررســی های  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
کارشناســی انجــام شــده، آیین نامــه جدیــد 
شــرکت  درآمدهــای  تعییــن  پیشــنهادی 
ــری ایــران، از ســوی وزارت راه و  فرودگاه هــا و ناوب
شهرســازی بــه دولــت تدبیــر و امیــد ارائــه شــد تا 
پــس از بررســی و تاییــد در کمیســیون اقتصــادی 

و تصویــب در هیــات دولــت، فضــا را بــرای 
ــر و  ــران جذاب ت ــمان ای ــوری از آس ــای عب پروازه
ــد. ــت می کن ــل رقاب ــا کشــورهای همســایه قاب ب

ســرمایه  و  بازرگانــی  دفتــر  کل  مدیــر 
ــی  ــری هوای گــذاری شــرکت فرودگاه هــا و ناوب
ــا بیــان ایــن کــه مــا موظــف هســتیم  ایــران ب
ــورهای  ــا کش ــی ب ــای رقابت ــوب فض در چارچ
همســایه، ترافیــک پروازهــای عبــوری از فضــای 
کشــورمان را افزایــش دهیــم، افــزود: مــا قصــد 
ــزه  ــه بســته های تشــویقی، انگی ــا تهی ــم ب داری
و رغبــت شــرکت های هواپیمایــی خارجــی 
بــرای اســتفاده از فضــای ایــران را بیشــتر 
ســازیم و ایــن بــه معنــای کاهــش تعرفــه 

ــت. ــوری نیس ــای عب پروازه
وی گفــت: در گام نخســت، شــرکت هایی 
کــه جــزو هشــت شــرکت اول در ســبد درآمدی 

ــته  ــتند، از بس ــوری هس ــای عب ــا از پروازه م
ــته  ــوند. دس ــد می ش ــویقی بهره من هــای تش
دوم نیــز شــرکت های هواپیمایــی خارجــی 
هســتند کــه میــزان بهره منــدی خودشــان 
از فضــای ایــران را حــدود ۲۰ درصــد افزایــش 
ــا ایــن  می دهنــد. در ایــن صــورت، متناســب ب
نظــر  در  تخفیف هــای  از  افزایــش،  درصــد 
ــا و  ــرکت فرودگاهه ــط ش ــده توس ــه ش گرفت
ناوبــری هوایــی ایــران برخــوردار خواهنــد شــد.

هــم  ســوم  دســته  داد:  ادامــه  آقایــی 
هســتند  خارجــی  هواپیمایــی  شــرکت های 
کــه ســعی در حفــظ میــزان اســتفاده از فضــای 
ــک  ــا کم ــه آنه ــز ب ــا نی ــد و م ــران را دارن ای
ــزان را  ــن می ــد ای ــی بتوانن ــا حت ــم ت می کنی
ــی و  ــت علم ــک واقعی ــن ی ــد. ای ــش دهن افزای
گریزناپذیــر اســت کــه مــا بایــد بــا کشــورهای 
همســایه در زمینــه جــذب پروازهــای عبــوری 
علمــی  بازاریابــی  انجــام  و  کنیــم  رقابــت 
ــوردی  ــای غیرهوان ــه درآمده ــدود ب ــط مح فق
ــه  ــد ب ــی بای ــن نگاه شــرکت نمی شــود و چنی

ــود. ــال ش ــز اعم ــوردی نی ــای هوان درآمده
ــتریان  ــظ مش ــن حف ــد ضم ــت: بای وی گف
ــه اســتفاده بیشــتر از فضــای  ــا را ب ــی، آنه فعل
ایــران تشــویق کنیــم و ســایر شــرکت ها را 
نیــز در ایــن مســیر قــرار دهیــم. پــس اساســا 
درآمدهــای  تعییــن  پیشــنهادی  آیین نامــه 
بــه  ایــران،  ناوبــری  و  فرودگاه هــا  شــرکت 
معنــای کاهــش تعرفــه پروازهــای عبــوری 

ــت. نیس

شرکت فرودگاه ها خبر داد:

بسته تشویقی ایران برای پروازهای عبوری ایرالین های خارجی

کاریکاتور

فریاد مردم جهان علیه نژادپرستی در آمریکا؛ 
نمی توانم نفس بکشم

منبع:تسنیم
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دسر آلبالو

موادالزم:
شربت آلبالو                                   ۲/۱ پیمانه 
آب                                      ۲ پیمانــه 
شکر                                     ۴ قاشق غذاخوری 
نشاسته ذرت                            ۲ قاشق غذاخوری 
آرد                                   ۲ قاشق غذاخوری 
بیسکویت پتی بور ساده                      ۱ بسته 
بیسکویت پتی بور شکالتی                          ۱ بسته

 
طرزتهیه:

روشاول:دسرآلبالوییچندالیه
ــدا آرد و نشاســته و شــکر را در قابلمــه  ۱- ابت
بریزیــد و بــا هــم مخلــوط کنیــد. مخلــوط کــردن 
ــه  ــود در ادام ــی ش ــث م ــم باع ــا ه ــواد ب ــن م ای

ــه نشــوند. نشاســته و آرد گلول
۲- آب و شــربت آلبالــو را بــه مخلــوط اضافــه 
ــا هــم هــم بزنیــد تــا  کنیــد و همــه ی مــواد را ب

خــوب بــا هــم ترکیــب شــوند.
۳- بعـد از آن کـه همه ی مواد در آب حل شـد، 
قابلمـه را روی حـرارت مالیـم قـرار دهیـد. مـواد را 
مرتـب روی شـعله ی مالیـم هـم بزنیـد تـا زمانـی 
کـه بـه غلظت مـورد نظر برسـد )شـبیه بـه فرنی(.

۴- وقتــی مــواد غلیــظ شــد، آن را از روی 
حــرارت برداریــد و اجــازه دهیــد تــا کمــی خنــک 
شــود. اگــر مــواد یکدســت نبــود، مــی توانیــد از 

ــد. ــزن دســتی اســتفاده کنی هم
۵- یــک الیــه بیســکویت پتــی بــور را در ظــرف 
مــورد نظــر خــود )پیرکــس مســتطیلی( بچینیــد. 
ــی را روی آن  ــواد آلبالوی ــه از م ــک الی ــپس ی س
بریزیــد. مــواد را بــا اســتفاده از لیســک روی تمــام 

ســطح بیســکویت هــا پخــش و صــاف کنیــد.
ــه  ــک الی ــی ی ــواد آلبالوی ــددا روی م 6- مج
ــکویت  ــد. روی بیس ــی بچینی ــکویت کاکائوی بیس
ــی  ــواد آلبالوی ــر از م ــه ی دیگ ــک الی ــا ی ــا را ب ه

ــانید. ــت بپوش ــور یکنواخ ــه ط ب
۷- ایــن کار را تــا ۵ الیــه ادامــه دهیــد. 
ــی  ــواد آلبالوی ــا م ــو را ب ــه ی آخــر دســر آلبال الی

بپوشــانید و روی آن را کامــال صــاف کنیــد.
۸- ظـرف دسـر را بـه مـدت ۳ سـاعت داخـل 
یخچـال قـرار دهید تا خودش را بگیرد و آماده شـود.

ــرده  ــارج ک ــال خ ــر را از یخچ ــرف دس ۹- ظ
ــرش  ــک ب ــای کوچ ــع ه ــکل مرب ــه ش و آن را ب
بزنیــد. روی دســر آلبالــو را بــه دلخــواه )بــا آلبالــو( 

ــد. ــورد نظــر ســرو کنی ــن و در ظــرف م تزیی
 

روشدوم:
موادالزمبرایقسمتآلبالویی:

آب آلبالو                                     ۳ پیمانه
نشاسته ذرت                               ۴ قاشق غذاخوری
کره                                   ۱ قاشق مرباخوری

برایقسمتساده:
شــیر                                 ۱ لیتــر
آرد                                    ۲ قاشق غذاخوری
نشاسته ذرت                           ۲ قاشق غذاخوری
شــکر                                ۱ پیمانــه
وانیل                              ۴/۱ قاشق چایخوری

 
۱- آب آلبالــو را داخــل قابلمــه بریزیــد. ســپس 
ــرده و  ــه ک ــه آن اضاف ــره را ب ــته ذرت و ک نشاس
روی حــرارت مالیــم بــا هــم خــوب مخلــوط 
ــی کــه مخلــوط غلیــط شــود، آن  ــا زمان کنیــد. ت
ــرارت  ــه را از روی ح ــد. ســپس قابلم ــم بزنی را ه

ــا کمــی خنــک شــود. ــد ت برداری
ــس  ــی خی ــود را کم ــر خ ــورد نظ ــب م ۲- قال
ــو را داخــل  ــوط شــربت آلبال ــد. ســپس مخل کنی
آن بریزیــد و اجــازه دهیــد تــا کامــال خنــک شــود.

۳- بـرای درسـت کردن قسـمت سـاده ی دسـر 
آلبالو، شـیر، آرد، نشاسـته ذرت را به همراه شـکر و 
کمـی وانیـل داخـل قابلمـه بریزید و با هـم مخلوط 
کنیـد. سـپس آن را روی حـرارت مالیـم هـم بزنید 
تا غلیظ شـود. سـپس آن را از روی حرارت برداشته 

و اجـازه دهیـد تا کمی خنک شـود.
ــی  ــوط آلبالوی ــاده را روی مخل ــوط س ۴- مخل
ــال  ــه کام ــد از آن ک ــد و بع ــب بریزی ــل قال داخ
خنــک شــد، قالــب را بــه مــدت ۲ ســاعت داخــل 

ــد. ــرار دهی یخچــال ق
۵- دســر را از قالــب خــارج کــرده و در ظــرف 

مــورد نظــر خــود ســرو کنیــد.
نکاتکلیدی:

- در روش اول هـر چقـدر دسـر را مـدت زمان 
بیشـتری داخـل یخچـال قـرار دهیـد، بـرش های 

تمیزتـری خواهید داشـت.
آلبالـو  - در روش اول تعـداد الیـه هـای دسـر 
بیسـکویتی به سلیقه ی شما بسـتگی دارد. می توانید 

تعـداد الیـه هـای دسـر را بیشـتر و یـا کمتـر کنید.
- در روش اول می توانید الیه های بیسـکویتی 
را بـا طعـم هـای ترکیبـی و یا بـا بیسـکویت های 

تمامـا سـاده و یا تماما شـکالتی درسـت کنید.
هـای  قالـب  از  توانیـد  مـی  دوم  روش  در   -
سـیلیکونی در طـرح هـای متنـوع و زیبا اسـتفاده 
قالـب  داخـل  از  را  دسـر  راحتـی  بـه  و  کنیـد 
بیاوریـد. بـرای بیـرون آوردن  سـیلیکونی بیـرون 
قالـب مـی توانید چنـد ثانیه ته قالـب را روی بخار 
آب و یـا داخـل آب ولرم قـرار دهید. سـپس آن را 

برگردانیـد و دسـر را خـارج کنیـد.
مخلـوط  داخـل  توانیـد  مـی  دوم  روش  در   -
آلبالـو چنـد عـدد آلبالـوی بـدون هسـته بیندازید 
و جلـوه و طعـم بهتـری به دسـر آلبالویـی بدهید.

- در روش دوم مـی توانیـد تعـداد الیـه هـای 
دسـر آلبالویـی را بـه دلخـواه بیشـتر کنیـد.

منبع:ایرانکوک

هشدار پلیس در مورد کالهبرداری 
در پوشش فروش سواالت امتحانی

رییــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ نســبت بــه کالهبــرداری از دانــش 
آمــوزان و دانشــجویان در پوشــش فــروش ســواالت امتحانــی هشــدار داد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی، دربــاره 
احتمــال کالهبــرداری از دانــش آمــوزان و دانشــجویان در پوشــش 
ــراد ســودجو  ــات اف ــام امتحان ــروش ســواالت گفــت: همــه ســاله در ای ف
بــا بهانه هایــی ماننــد فــروش ســواالت امتحــان و دارا بــودن پاســخنامه و 
... اقــدام بــه کالهبــرداری از برخــی از دانــش آمــوزان و دانشــجویان مــی 
ــش  ــا و افزای ــی از کرون ــرایط ناش ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی ــد؛ امس کنن
ــه  ــدام ب ــد اق ــودجو بخواهن ــراد س ــه اف ــال اینک ــن احتم ــات آنالی ارتباط

ــود دارد. ــد وج ــابه کنن ــه مش ــه بهان ــرداری ب کالهب
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا هشــدار مــا بــه تمامــی دانــش آمــوزان 
و خانواده هــای آنــان و نیــز دانشــجویان ایــن اســت کــه بــه هیــچ عنــوان 
ــال نشــت  ــا احتم ــه اساس ــرا ک ــد، چ ــی را نخورن ــن ادعاهای ــب چنی فری
ــازی  ــات مج ــه امتحان ــوری و چ ــات حض ــه امتحان ــان چ ــواالت امتح س
وجــود نــدارد و افــرادی هــم کــه چنیــن ادعایــی کننــد، ادعایشــان کــذب 

اســت.
رییــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ افــزود: گاهــی افــراد ســودجو بــا 
طراحــی ســایتی و قــراردادن لینکهــای فــروش ســواالت امتحانــی اقــدام 
بــه هدایــت کاربــران بــه صفحــات جعلــی و فیشــینگ کــرده و حســاب 

بانکــی کاربــران را خالــی مــی کننــد.
گــودرزی ادامــه داد: همچنیــن در مــواردی دیگــر نیــز افــراد ســودجو 
اقــدام بــه انتشــار فایــل هایــی در فضــای مجــازی کــرده و ادعــا می کننــد 
ــی اســت، امــا ایــن فایلهــا در واقــع حــاوی  کــه حــاوی ســواالت امتحان
ــران را  ــات شــخصی کارب ــود و اجــرا، اطالع ــس از دانل ــوده و پ ــزار ب بداف

بــه ســرقت مــی بــرد.
ــراد  ــن اف ــدادی از ای ــر تع ــای اخی ــال ه ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
دســتگیر شــده انــد، گفــت: همچنــان هــم درصــورت رویــت، پلیــس بــا 
چنیــن مــواردی برخــورد خواهــد کــرد لــذا درخواســت مــا از شــهروندان 

ــه پلیــس فتــا گــزارش دهنــد. ایــن اســت کــه مــوارد مشــکوک را ب

عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد:
ضرورت تجدیدنظر فوری 

در افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته
ــرای  ــس از اجـ ــرد: پـ ــد کـ ــس تأکیـ ــه مجلـ ــأت رئیسـ ــو هیـ عضـ
ـــان  ـــوق فرهنگی ـــان حق ـــدی معلم ـــه بن ـــرح رتب ـــص ط ـــد و ناق ـــم بن نی
بازنشســـته هیـــچ افزایشـــی نداشـــته لـــذا ضـــرورت دارد، نســـبت بـــه 

همســـان ســـازی حقـــوق بازنشســـتگان فرهنگـــی اقـــدام شـــود. 
ـــان  ـــا بی ـــی ب ـــوی الرگان ـــیدناصر موس ـــت، س ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
اینکـــه آمـــوزش و پـــرورش طـــی ســـال های متوالـــی مشـــکالت 
ــه  ــی کـ ــفانه دلیلـ ــرد: متأسـ ــار کـ ــت، اظهـ ــته اسـ ــیاری داشـ بسـ
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــکالت آم ـــدن مش ـــته ش ـــرورش در انباش ـــوزش و پ آم
ـــوان  ـــال عن ـــرای مث ـــت؛ ب ـــده ای نیس ـــع کنن ـــل قان ـــز دلی ـــد، نی می  آورن
ـــر  ـــت ب ـــاد اس ـــرورش زی ـــوزش و پ ـــان آم ـــم کارکن ـــه حج ـــود ک می ش
ـــم  ـــم از معل ـــن حج ـــی ای ـــانی و مال ـــع انس ـــت مناب ـــاس مدیری ـــن اس همی

ــت. ــواری اسـ و کادر اداری کار دشـ
ــا  ــالمی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــان در مجلـ ــردم فالورجـ ــده مـ نماینـ
ـــاماندهی  ـــدم س ـــر ع ـــی ب ـــان دلیل ـــاالی معلم ـــداد ب ـــه تع ـــادآوری اینک ی
ـــی از  ـــه برخ ـــالف گفت ـــر خ ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــزود: آم ـــت، اف ـــان نیس آن
ـــده کشـــور  ـــن تولیدکنن ـــی نیســـت بلکـــه بزرگتری مســـئوالن وزارت مصرف

آمـــوزش و پـــرورش بـــوده کـــه نیـــروی انســـانی تربیـــت می کنـــد.
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــه آم ـــگاه ب ـــاس ن ـــن اس ـــر همی ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
ـــت  ـــه  دول ـــت بودج ـــد در اولوی ـــه بای ـــن وزارتخان ـــد و ای ـــر کن ـــد تغیی بای

ـــرد. ـــرار گی ق
ـــه  ـــام رتب ـــد نظ ـــم بن ـــرای نی ـــا اج ـــرد: ب ـــه ک ـــی اضاف ـــوی الرگان موس
ــان  ــای کارکنـ ــوق و مزایـ ــبی در حقـ ــان، تغییـــری نسـ بنـــدی معلمـ
آمـــوزش و پـــرورش ایجـــاد شـــد ولـــی امـــروز شـــاهد هســـتیم کـــه 
ــوزش و  ــتگان آمـ ــان و بازنشسـ ــوق کاکنـ ــن حقـ ــدی بیـ ــکاف جـ شـ
ـــد  ـــورد تجدی ـــد م ـــتگان بای ـــوق بازنشس ـــذا حق ـــود دارد. ل ـــرورش وج پ

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق نظ
ـــوق  ـــه حق ـــرای نمون ـــرد: ب ـــه ک ـــس  اضاف ـــه مجل ـــأت رئیس ـــو هی عض
ـــه در ســـال ۹۹ شـــاغل اســـت،  ـــا معلمـــی ک ـــک بازنشســـته ســـال ۹۸ ب ی
ـــر جـــدی  ـــه تدبی ـــن زمین ـــد در ای ـــه بای ـــی فاحشـــی دارد ک ـــاوت حقوق تف

ـــود. ش

یخچال تاریخی قائم مقام فراهانی تبریز 
تعیین حریم شد

دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــم  ــی قائ ــال تاریخ ــدوده یخچ ــم و مح ــن حری ــرقی از تعیی آذربایجان ش

مقــام فراهانــی تبریــز خبــر داد. 
ــی  ــت و گویـ ــزه زاده در گفـ ــد حمـ ــا، احمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــال  تاریخ ـــد یخچ ـــی از چن ـــام یک ـــم مق ـــال قائ ـــرد: یخچ ـــار ک اظه
واقـــع در شـــهر تبریـــز اســـت و از بزرگ تریـــن و قدیمی تریـــن 
یخچال هـــای ایـــران نیـــز بـــه شـــمار مـــی آیـــد کـــه در فهرســـت 
ـــی دارای  ـــال تاریخ ـــن یخچ ـــیده، ای ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل آث
مســـاحتی بیـــش از ۲۰۰ متـــر مربـــع در عمـــق ۱۲ متـــری زمیـــن 
بـــوده و قدمـــت آن متعلـــق بـــه دوره والـــی گـــری عبـــاس میـــرزا 

ـــت. اس
ــته  ــای گذش ــال ه ــه در س ــی ک ــال تاریخ ــن یخچ ــه داد: ای وی ادام
ــت  ــورد مرم ــرقی م ــان ش ــی آذربایج ــراث فرهنگ ــط اداره کل می توس
ــی  ــت تاریخ ــبب ارزش و اهمی ــه س ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــازی ق و بازس
نیازمنــد حفاظــت بیشــتر در عرصــه و حریــم بــود کــه بــه همیــن منظــور 
نقشــه محــدوده عرصــه، حریــم و ضوابــط حفاظتــی و معمــاری مربــوط 
بــه ایــن اثــر ملــی توســط وزارت میــراث فرهنگــی کشــور تعییــن و ابــالغ 

شــد.
ــه  ــم و عرص ــن حری ــال تعیی ــه دنب ــرد: ب ــان ک ــزه زاده خاطرنش حم
تاریخــی یخچــال قائــم مقــام تبریــز هرگونــه دخــل و تصــرف در محــدوده 
ــده و  ــوب ش ــرم محس ــرر، ج ــی مق ــط حفاظت ــف از ضواب ــم و تخل حری

ــی مــی شــود. مرتکــب مشــمول مجــازات قانون
ــگالن،  ــان شش ــی در خیاب ــی و رفاه ــی، تاریخ ــه فرهنگ ــن مجموع ای
روبــروی مدرســه آیــت اهلل کاشــانی، کوچــه شــهید ســرندی)توفیق( قــرار 

دارد.

و  دانشــگاه ها  گفــت:  جمهــور  رئیــس 
ــاه فعالیــت خــود را  مــدارس از ۱۵ شــهریور م

می کننــد.  آغــاز 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
رئیــس  روحانــی  حســن  االســالم  حجــت 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــور در جلس جمه
کرونــا اظهــار کــرد: بیــش از ۴ مــاه اســت کــه 
ــه  ــا مواج ــاک کرون ــروس خطرن ــا وی ــردم ب م
ــروس  هســتند و ۱۲۳ روز از شــروع شــیوع وی
کرونــا گذشــته اســت؛ در ایــن ۱۲۳ روز مــردم 
و کادر درمانــی مقابلــه خوبــی بــا ایــن ویــروس 

ــتند. داش
نــه  متاســفانه  افــزود:  جمهــور  رئیــس 
دنیــا  نــه  و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
نمی توانــد زمــان خاصــی بــرای پایــان ویــروس 
کرونــا پیــش بینــی کننــد؛ ایــن ویروســی 
ــا  ــدارد و بن ــی ن ــار ثابت ــی و رفت ــان قطع درم
بــر اظهــارات محققــان کرونــا خــود بــه خــود از 
بیــن نخواهــد رفــت. مــا بایــد خودمــان را بــرای 
مقابلــه بلندمــدت ویــروس کرونــا آمــاده کنیــم.

او بیــان کــرد: کمــک بــزرگ بــه ایــن 
باشــیم،  اســت خودمــان  ممکــن  ویــروس 
یعنــی ایــن ویــروس بــه خــودی خــود منتقــل 
ــا منتقــل می شــود،  نمی شــود بلکــه توســط م
ــات  ــود و مراع ــار می ش ــر بیم ــک نف ــی ی یعن
نمی کنــد و باعــث می شــود ۱۰ نفــر دیگــر 

ــوند. ــال ش مبت
ــروس  ــه وی ــد ب ــح کــرد: نبای ــی تصری روحان
ــردم  ــه م ــد ب ــه بای ــم بلک ــک کنی ــا کم کرون
ــراد  ــه اف ــم به خصــوص ب ــان کمــک کنی خودم
بیماری هــای  دارای  کــه  کســانی  و  مســن 
ــه  ــئله فاصل ــه مس ــد ب ــتند. بای ــه ای هس زمین
ــور  ــات حض ــم و در تجمع ــه کنی ــذاری توج گ
پیــدا نکنیــم، بهداشــت فــردی را مراعــات کنیم 
و حتمــا ماســک بزنیــم. ماســک می توانــد 
ــره  ــن زنجی ــه ای ــد ک ــک کن ــگیری و کم پیش

ــود. ــع ش قط
ــه  ــات جلس ــی از تصمیم ــه داد: یک او ادام
امــروز ایــن اســت کــه بــرای یــک تــا ۲ هفتــه 
ــه  ــی ک ــک در نقاط ــزام ماس ــرح ال ــده ط آین
ضــروی اســت را آمــاده کــرده و در اینجــا 

تصمیم گیــری و ابــالغ کنیــم.
ــا در  ــه م ــت: آنچــه تجرب ــور گف رئیس جمه
مــاه پنجــم می گویــد ایــن اســت کــه فعالیــت 
ــد آزاد  ــی می توان ــوزش و فرهنگ ــادی، آم اقتص
ــل بشــود،  ــا تعطی ــم کار ه ــا نمی گویی باشــد. م
ــر  ــورد نظ ــا م ــت. تعطیلی ه ــدنی نیس ــرا ش زی
مــا نیســت و ضروتــی هــم نــدارد، ولــی تجمــع 
ــد انجــام  ــدارد نبای ــی ن ــه ضرورت در نقاطــی ک

بگیــرد.
روحانــی گفــت: تــا امــروز مــا درگیــر 
ــی  ــوج اول در برخ ــم، م ــا بودی ــوج اول کرون م
ــم  ــتان ها ه ــی اس ــد و برخ ــام ش ــتان ها تم اس
هنــوز گرفتــار آن هســتند و ممکــن اســت 
آن  از  آینــده  هفته هــای  و  روز هــا  ظــرف 
ــت  ــی نیس ــوج ثابت ــوج اول، م ــد. م ــور کنن عب

و همچنــان در حــال حرکــت اســت.
ـــی  ـــث خوب ـــک بح ـــروز ی ـــرد: ام ـــان ک او بی
ـــه  ـــی ک ـــی و روان ـــار روح ـــه فش ـــد در رابط ش
ـــد و  ـــاد می کن ـــه ایج ـــروس در جامع ـــن وی ای
مـــردم مـــا را مضطـــرب و افســـرده می کنـــد 
و خیلی هـــا ممکـــن اســـت دچـــار بیمـــاری 
ـــه  ـــی ک ـــه آن های ـــن از هم ـــوند. م ـــی ش روح
تخصـــص اجتماعـــی، روان شـــناختی، علـــوم 
ــد و  ــد و هنرمنـ ــی دارنـ ــوزوی و تبلیغاتـ حـ
ــی  ــتگاه های تبلیغاتـ ــتند و دسـ ــاعر هسـ شـ
فضـــای  و  صداوســـیما  بخصـــوص  مـــا 
مجـــازی، می خواهـــم کـــه مـــردم را آمـــاده 
ـــا  ـــا ب ـــری م ـــد درگی ـــردم بدانن ـــا م ـــم ت کنی

ـــی  ـــت. یعن ـــدت نیس ـــاه م ـــروس کوت ـــن وی ای
خودمـــان را بـــرای یـــک زمـــان بلندتـــر 

آمـــاده کنیـــم.
آغــاز  مــا  کــرد:  تاکیــد  رئیس جمهــور 
ایــن امــر را خیلــی خــوب شــروع کردیــم 
بگذریــم،  ســخت  روز هــای  از  توانســتیم  و 
ــتمرار  ــتقامت و اس ــه اس ــاز ب ــن کار نی ــا ای ام
ــت  ــن اس ــورت ممک ــر اینص ــرا درغی دارد، زی
دســتاورد های گذشــته را از دســت بدهیــم.

ــش  ــردم خواه ــن از م ــت: م ــی گف روحان
ــتاورد  ــداری از دس ــر پاس ــه بخاط ــم ک می کن
ــود را  ــکیبایی خ ــران، ش ــر ای ــان و بخاط هایم
ــویم و  ــرب نش ــران و مضط ــم. نگ ــه بدهی ادام
ــت  ــده اس ــر آم ــه س ــان ب ــه م ــم حوصل نگوئی
ــت  ــک مل ــرا ی ــم، زی ــا میتوانی ــم؛ م و نمی توانی
ــه  ــکلی مواج ــک مش ــا ی ــتیم و ب ــی هس بزرگ
شــدیم و تــا امــروز وضــع مــا هــم خــوب بــوده 

اســت.
ــز  ــک چی ــروس ی ــن وی ــرد: ای ــد ک او تاکی
بزرگــی اســت کــه تمــام روابــط انســانی و بیــن 
المللــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. یــک 
ــا مــرگ عزیزانشــان مواجــه هســتند و  عــده ب
ســختی معیشــت هــم بــرای بخشــی از مــردم 
هــم  رســته های  برخــی  مشــاغل  و  اســت 
تعطیــل شــده اســت و ضربــه ســختی بــه 
ــن  ــراودات بی ــل و گردشــگری و م ــل و نق حم
المللــی و صــادرات و واردات وارد آمــده اســت. 
ــگ  ــوزش و فرهن ــه آم ــم ب ــختی ه ــه س ضرب

و بخش هایــی از پزشــکی و حــوزه درمــان 
خورده ایــم.

ــن  ــه یُم ــا ب ــح کــرد: م رئیس جمهــور تصری
فــداکاری جبهــه ســالمت، و همــکاری تمامــی 
قــوای دیگــر و مــردم تــا امــروز ســرافراز بودیــم. 
اگــر بــا دیگــر کشــور ها هــم خودمــان را 
ــل  ــه قاب مقایســه کنیــم، می بینیــم کــه کارنام
قبولــی داریــم. مــا زیربنا هــای مســتحکمی 
داشــتیم کــه توانســتیم از ایــن مشــکالت عبــور 
ــا  ــی م ــکی و درمان ــای پزش ــز زیربن ــم. اگ کنی
همــان زیرســاخت ســال ۹۱ بــود نمی تواســتیم 
کار هــا را پیــش ببریــم. کار هایــی کــه در ایــن 
ــورت  ــالمت ص ــول س ــرح تح ــا ط ــال ب ۷ س

ــود. ــت، کار هــای عظیمــی ب گرف

تعطیلیپنجشنبههابرایمدارسلغوشد
روحانــی افــزود: از ایــن پــس مبنــای قرمــز 
ــا،  ــروس کرون ــودن اســتان ها از وی ــا ســفید ب ی
مربــوط بــه یــک اســتان نیســت و فقــط 
معرفــی  اســتان  آن  قرمــز  شهرســتان های 
می شــود. هــر اســتانی کــه بخشــی از آن 
ــد مشــکل  ــه بای ــار مشــکل شــود، بالفاصل دچ
ــالع  ــتانی اط ــا اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه س ب

داده شــود.
ــه  ــرای ۲ هفت ــه داد: ب ــور ادام ــس جمه رئی
آینــده طــرح الــزام ماســک در بعضــی از مــوارد 
ــز  ــرای مراک ــرح ب ــن ط ــود، ای ــی می ش اجرای
سرپوشــیده اســت، البتــه قبــل از الزامــی 
کــردن بایــد ماســک بــه وفــور و ارزان در 

ــرد. ــرار بگی ــردم ق ــار م اختی
بهداشــت دســتورالعمل  وزارت  گفــت:  او 
خوبــی بــرای زندان هــا تهیــه کــرده و بــر 

مبنــای آن زندانهــا بایــد عمــل کننــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها و 
ــود،  ــایی می ش ــهریور بازگش ــدارس از ۱۵ ش م
ــوزش  ــا آم ــوام ب ــد ت ــوزش بای ــن آم ــت: ای گف
مجــازی و حقیقــی باشــد.  بــه دلیــل برگــزاری 
ــا  ــی ی ــه صــورت حقیق ــدارس ب ــای م کالس ه
مجــازی و تقســیم تعــداد دانــش آمــوزان بــرای 
ــم  ــنبه ها ه ــی پنجش ــور در کالس، تعطیل حض

حــذف مــی شــود.

ـــت  ـــی تح ـــت: طرح ـــس گف ـــکان در مجل ـــردم مل ـــده م نماین
ـــان در  ـــش بنی ـــاد دان ـــور اقتص ـــر مح ـــد ب ـــش تولی ـــوان جه عن
ـــق  ـــن طری ـــا از ای ـــم ت ـــه کرده ای ـــالمی ارائ ـــورای اس ـــس ش مجل
ضمـــن افزایـــش رضایـــت مصرف کننـــده ایرانـــی از کیفیـــت 
ــن  ــت ایـ ــرای رقابـ ــه را بـ ــل، زمینـ ــد  داخـ ــوالت تولیـ محصـ

ـــم.  ـــم کنی ـــز فراه ـــی نی ـــای خارج ـــوالت در بازاره محص
 بـــه گـــزارش فـــارس، ســـیدعلی موســـوی از موضـــوع اشـــتغال 
به عنـــوان یکـــی از اولویت هـــای اصلـــی ملـــکان عنـــوان کـــرد 
ـــری موضـــوع  ـــام معظـــم رهب ـــد مق ـــق تاکی ـــار داشـــت: طب و اظه
ـــن  ـــر همی ـــت و ب ـــور اس ـــروز کش ـــئله ام ـــن مس ـــاد مهم تری اقتص
ــژه در  ــا به  ویـ ــا و برنامه ریزی هـ ــه تالش هـ ــد همـ ــاس بایـ اسـ
ـــش  ـــش از پی ـــق بی ـــرد رون ـــا رویک ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش مجل

ـــرد ـــام گی ـــاد انج اقتص
ــای  ــق فعالیت هـ ــاد و رونـ ــوزه اقتصـ ــه داد: در حـ وی ادامـ
ـــوع  ـــن موض ـــزا دارد و ای ـــی بس ـــتغال نقش ـــث اش ـــادی، بح اقتص
ـــردم  ـــدی م ـــات ج ـــی از مطالب ـــز یک ـــکان نی ـــتان مل در شهرس
اســـت و بـــه همیـــن خاطـــر ایجـــاد اشـــتغال بـــرای جوانـــان 
ملـــکان را به طـــور جـــدی در مجلـــس شـــورای اســـالمی 

دنبـــال خواهیـــم کـــرد.
نماینـــده مـــردم ملـــکان در مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــه 
ــرد و  ــاره کـ ــز اشـ ــد نیـ ــش تولیـ ــر جهـ ــال مبنی بـ ــعار سـ شـ
ـــای  ـــه واحده ـــت ک ـــتان هایی اس ـــه شهرس ـــکان از جمل ـــت: مل گف
ـــود دارد  ـــدد در آن وج ـــام متع ـــه تم ـــای نیم ـــدی و کارخانه ه تولی
و بـــدون تردیـــد تکمیـــل و راه انـــدازی ایـــن واحدهـــا می توانـــد 
ـــعار  ـــق ش ـــم تحق ـــتغال زایی و ه ـــث اش ـــم در بح ـــی ه ـــر مهم تاثی
ـــا هماهنگـــی مســـووالن  ســـال داشـــته باشـــد و تـــالش می کنیـــم ب
ـــس شـــورای  ـــور مربوطـــه در مجل ـــری ام ـــق پیگی ـــی و از طری اجرای
ـــد کوچـــک در مســـیر  ـــر چن ـــی ه ـــن خصـــوص گام اســـالمی در ای
ـــری  در  ـــام معظـــم رهب ـــه دســـتورات مق ـــد و عمـــل ب جهـــش تولی

ـــود. ـــته ش ـــتان برداش شهرس
از  یکـــی  را  تبدیلـــی  صنایـــع  توســـعه  و  ایجـــاد  وی 
زمینه هـــای تحقـــق ایـــن امـــر دانســـته و یـــادآور شـــد: بـــا 
ــاورزی  ــش کشـ ــاال در بخـ ــای بـ ــود ظرفیت هـ ــه به وجـ توجـ
ـــه  ـــی ک ـــی و واحدهای ـــع تبدیل ـــاد صنای ـــکان، ایج ـــتان مل شهرس
بتواننـــد محصـــوالت زراعـــی و باغـــی را به صـــورت مســـتقیم 
خریـــداری و بـــه محصـــول نهایـــی تبدیـــل کننـــد، یکـــی از 

حلقه هـــای مفقـــوده در جهـــت اشـــتغال زایی و رونـــق بیـــش 
از پیـــش تولیـــد در منطقـــه اســـت.

ـــش  ـــوان جه ـــا عن ـــس ب ـــی در مجل ـــه طرح ـــوی از ارائ موس
تولیـــد بـــر محـــور اقتصـــاد دانـــش بنیـــان نیـــز خبـــر داد و 
ـــای  ـــت محصـــول یکـــی از راهکاره ـــش کیفی ـــرد: افزای ـــح ک تصری
ــان  ــن میـ ــت و در ایـ ــد اسـ ــد تولیـ ــاد و رشـ ــت اقتصـ تقویـ
ورود فنـــاوری و اقدامـــات دانـــش بنیـــان بـــه چرخـــه تولیـــد 
ــول  ــت محصـ ــش کیفیـ ــتقیم در افزایـ ــر مسـ ــد تاثیـ می توانـ
نهایـــی داشـــته باشـــد و بـــر همیـــن اســـاس طرحـــی تحـــت 
ـــان در  ـــش بنی ـــاد دان ـــور اقتص ـــر مح ـــد ب ـــش تولی ـــوان جه عن
ـــق  ـــن طری ـــا از ای ـــم ت ـــه کرده ای ـــالمی ارائ ـــورای اس ـــس ش مجل
ضمـــن افزایـــش رضایـــت مصرف کننـــده ایرانـــی از کیفیـــت 
ــن  ــت ایـ ــرای رقابـ ــه را بـ ــل، زمینـ ــد  داخـ ــوالت تولیـ محصـ

محصـــوالت در بازارهـــای خارجـــی نیـــز فراهـــم کنیـــم.
نماینـــده مـــردم ملـــکان در مجلـــس یازدهـــم گفـــت: 
دغدغه هـــای  بزرگتریـــن  از  یکـــی  نجومـــی  حقوق هـــای 
ـــادی  ـــر زی ـــه مقادی ـــی ک ـــی مدیران ـــه برخ ـــرا ک ـــت، چ ـــردم اس م
حقـــوق می گیرنـــد، بـــه انـــدازه کافـــی خروجـــی و فعالیتـــی 
ــل  ــت را حـ ــور و ملـ ــکالت کشـ ــد مشـ ــته و نمی تواننـ نداشـ

کننـــد. 
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــه دارد ک ـــم وظیف ـــس یازده ـــت: مجل وی گف
جـــدی و تـــا پایـــان بســـتن پرونـــده حقوق هـــای نجومـــی در 
میـــدان حاضـــر بـــوده و اقدامـــات اساســـی در ایـــن زمینـــه 

ـــد.  ـــی کن ـــارت کاف ـــوع نظ ـــن موض ـــر ای ـــته و ب برداش

مدیــر کل دانشــجویان غیرایرانــی وزارت علوم 
ــجویان  ــور دانش ــرای حض ــا ب ــش تقاض از افزای
ــه شــکل بورســیه خبــر داد و گفــت:  خارجــی ب
بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا درخواســت انصــراف 
خارجــی  دانشــجویان  ســوی  از  تحصیــل  از 

نداشــته ایم. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر عبدالحمیــد 
بــه  مطلــب  ایــن  بیــان  ضمــن  علیــزاده 
خارجــی  دانشــجویان  وضعیــت  پیش بینــی 
ــه تحصیــل در دانشــگاه های داخــل  مشــغول ب
ــر و  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــت و اظه پرداخ
ــر  ــی بس ــرایط کرونای ــه در ش ــودی ک ــا وج ب
می بریــم، بســیاری از دانشــجویان خارجــی 
ــه  ــر ب ــه زودت ــر چ ــه ه ــد ک ــت دارن درخواس
دانشــگاه های محــل تحصیــل خــود بازگردنــد، 
ــات  ــتی و مصوب ــائل بهداش ــل مس ــه دلی ــا ب ام
ــن امــکان  ــا تاکنــون ای ــا کرون ــارزه ب ســتاد مب
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــح م ــده و ترجی ــم نش فراه
ــی  ــای خوابگاه ــجویان در واحده ــور دانش حض
هــای  برنامه ریــزی  براســاس  دانشــگاهی  و 

ــد. ــه، باش ــورت گرفت ص
وی بــا تاکیــد بــر این کــه دانشــجویان 
ــد  ــهریورماه می توانن ــه دوم ش ــی از نیم خارج
خــود  تحصیــل  محــل  دانشــگاه های  بــه 
ــهریورماه  ــه دوم ش ــه داد: نیم ــد، ادام بازگردن
زمــان پیشــنهادی وزارت علــوم بــرای بازگشــت 
ــده  ــرل ش ــرایط کنت ــجویان در ش ــن دانش ای

کرونــا اســت، امــا اگــر مجــددا شــیوع کرونــا در 
ــا در  ــه م ــی اســت ک ــرد طبیع کشــور اوج بگی
تمــام مصوبــات فعلــی خــود بازنگــری کنیــم و 

ــم. ــم بگیری ــد تصمی ــرایط جدی ــاس ش براس
وزارت  غیرایرانــی  دانشــجویان  مدیــرکل 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــر نش ــوم خاط عل
حــدود ۱6 هــزار دانشــجو از کشــور خــارج 
ــا  ــجویان ب ــن دانش ــر ای ــع اگ ــده اند. در واق ش
شــرایط عــادی از کشــور خــارج می شــدند بایــد 
مجــوز خــروج از کشــور را دریافــت می کردنــد، 
ــت  ــه دریاف ــازی ب ــی نی ــا در شــرایط کرونای ام
ــای الزم را  ــس هماهنگی ه ــود و پلی ــوز نب مج

ــام داد. ــجویان انج ــروج دانش ــرای خ ب

دکتــر علیــزاده اظهــار کــرد: فعــال درخواســت 
انصرافــی از طــرف دانشــجویان خارجــی مشــغول 
بــه تحصیــل در دانشــگاه های داخلــی نداشــته ایم 
و ایــن دانشــجویان شــهریه های خــود را بــه 
ــه   ــغول ادام ــرده و مش ــت ک ــگاه ها پرداخ دانش

تحصیــل از طریــق آمــوزش مجــازی هســتند.
مدیــرکل دانشــجویان غیرایرانــی وزارت علوم 
تاکیــد کــرد: براســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده 
ــر  ــوم ه ــی وزارت عل ــت آموزش ــوی معاون از س
دانشــجوی خارجــی کــه نتوانــد در کالس هــای 
مجــازی شــرکت کنــد و یــا در آزمــون حضــور 
نداشــته باشــد و یــا اینکــه اصــال تمایلــی بــرای 
ــد  ــد می توان ــته باش ــا نداش ــور در کالس ه حض

ــدون احتســاب ســنوات حــذف  ــرم خــود را ب ت
ــادی  ــده ع ــای آین ــرایط ترم ه ــر ش ــد و اگ کن
ــد. وزارت  ــل بده ــه تحصی ــد ادام ــد می توان باش
علــوم سیاســت های حمایتــی خــود از ایــن 

ــت. ــش داده اس ــجویان را افزای دانش
تاکیــد کــرد: در شــرایط  وی همچنیــن 
کرونایــی، خللــی در سیاســت وزارت علــوم برای 
جــذب دانشــجویان خارجــی ایجــاد نشــده و بــا 
ــی  ــجویان خارج ــا دانش ــه م ــه این ک ــه ب توج
را بــا شــیوه هایــی نظیــر کنکــور، بورســیه 
بنابرایــن  پذیــرش می کنیــم،  غیربورســی  و 
ــود  ــور تقاضــای خ ــرکت در کنک ــان ش متقاضی
ــز  ــیه نی ــان بورس ــد و متقاضی ــام داده ان را انج
ــه  ــد ک ــال کردن ــود را ارس ــت های خ درخواس
ــن درخواســت ها بررســی  ــه تابســتان ای در نیم

می شــود.
بــه گفتــه مدیــرکل دانشــجویان غیرایرانــی 
ــای  ــگاه ه ــه دانش ــا ورود ب ــوم، تقاض وزارت عل
داخــل از ســوی خارجــی هــا به شــکل بورســیه 
ــوده  اســت و منتظــر  ــش ب ــه افزای امســال رو ب
اعــالم نظرســتاد مقابلــه بــا کرونــا هســتیم بــه 
محــض این کــه شــرایط در کشــور عــادی شــود 
روال مــا بــرای جــذب ایــن دانشــجویان عــادی 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــد و پیش بینی ه ــد ش خواه
ــی را در  ــجویان خارج ــازی دانش ــرش مج پذی
ــیوه  ــن ش ــا ای ــا ب ــم ام ــرار بدهی ــتور کار ق دس
فعلــی نیــز تعــداد مــا کاهشــی نخواهــد بــود.

روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد؛

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از ۱5 شهریورماه

مجلس یازدهم پرونده حقوق های نجومی را می بندد 

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم اعالم کرد:

درخواست »انصراف به دلیل شیوع کرونا« نداشتیم
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چگونه در خانه کود تهیه کنیم؟

کودنمکی
نمک از منیزیم و سـولفات تشـکیل شده است، 
هـر دو مـاده مغـذی حیاتی گیـاه هسـتند. اگر در 
خانـه گیاهـان خانگی، گل رز، فلفـل، گوجه فرنگی 
و سـیب زمینـی داریـد بدانیـد کـه آنهـا منیزیم را 

دوسـت دارنـد پس امتحـان کنند.
آنچــه نیــاز داریــم: - ۱ قاشــق غذاخــوری 

نمــک - ۱ گالــن آب - قوطــی آبیــاری
بـرای  آن  از  و  کنیـد  حـل  آب  در  را  نمـک 
آبیـاری گیاهـان خـود اسـتفاده کنید. بـرای حفظ 
اثربخشـی ایـن کار را یکبـار در مـاه تکـرار کنیـد. 
ایـن محلول بـه عنوان غـذای گلدان، کـود گیاهی 
و غـذای گیاهـی گل سـرخ قابـل اسـتفاده اسـت.

کودقهوه
قهــوه سرشــار از نیتــروژن، منیزیــم و پتاســیم 
ــه  ــان ب ــم گیاه ــذی مه ــواد مغ ــه از م ــت ک اس
ــی  ــور طبیع ــه ط ــواد ب ــن م ــی رود. ای ــمار م ش
ــما  ــه ش ــد ب ــن می توانن ــتند، بنابرای ــیدی هس اس
ــد. ــت اســیدی شــدن خــاک کمــک کنن در تقوی

ــتفاده  ــوه اس ــودر قه ــم: - پ ــاز داری ــه نی آنچ
ــه ــزی - روزنام ــینی فل ــده - س ش

سـینی را بـا روزنامـه بپوشـانید. سـپس قهـوه 
اسـتفاده شـده را روی ورقـه پهن کنیـد و بگذارید 
کامـال خشـک شـود. ایـن کـود اسـیدی کننـده 
خـاک اسـت و از همیـن رو، می توانیـد از آن در 
دوسـت  اسـید  گیاهـان  پایـه  اطـراف  زمین هـای 
خود بپاشـید. آزالیا، گل سـرخ، رودزندرون و زغال 
اختـه فقـط برخـی از گیاهانـی هسـتند کـه از این 
روش درمانـی سـود می جوینـد. مراقـب باشـید که 
در مصـرف آن زیـاده روی نکنیـد چـرا کـه حتـی 
گیاهـان دوسـتدار اسـید نیـز می تواننـد از دریافت 

اسـید زیـاد آسـیب ببینند.
کودپوستهتخممرغ

را  مـرغ  تخـم  پوسـته  غالـب  و  اصلـی  مـاده 
کربنـات کلسـیم تشـکیل داده اسـت. ایـن مـاده 
همـان مـاده اصلی آهک کشـاورزی اسـت که برای 

اسـتفاده می شـود. آن  از  تقویـت گیاهـان 
آنچه نیاز داریم: - تخم مرغ - مخلوط کن

پوســته تخــم مــرغ مصــرف شــده را در معــرض 
هــوا و آفتــاب قــرار دهیــد تــا کامال خشــک شــود. 
ســپس آنهــا را در جایــی ذخیــره کنیــد تــا مقــدار 
کافــی حاصــل شــود. ســپس پوســته های خشــک 
شــده را در مخلــوط کــن بریزیــد و پــودر کنیــد. 
ــه دســت آمــده را در اطــراف گیاهــان در  پــودر ب

باغچــه یــا گلــدان خــود بپاشــید.
کودسرکه

اســید موجــود در ســرکه بــرای افزایش اســیدی 
شــدن خــاک بســیار موثــر اســت. ایــن مــاده همان 
ــه  چیــزی اســت کــه گیاهــان دوســت دار اســید ب
ــرای  ــه ب ــد. توجــه داشــته باشــید ک ــاز دارن آن نی
ــه شــکل  ــارور کــردن گیاهــان خــود از ســرکه ب ب
مســتقیم اســتفاده نکنیــد. ســرکه حــل نشــده یک 

علــف کــش اســت.
آنچـه نیـاز داریم: - ۱ قاشـق غذاخوری سـرکه 

سـفید - ۱ گالـن آب - ظـرف آبیاری
سـرکه سـفید و آب را بـا هم ترکیـب کنید و از 
محلـول برای آبیـاری گیاهان خود اسـتفاده کنید. 
آبیـاری گیاهـان بـا محلـول سـرکه را هـر سـه ماه 

یکبـار تکـرار کنید تـا تاثیـر الزم را بگذارد.
کودآبمخزنماهی

از  پــر  ماهــی  شــده  اســتفاده  مخــزن  آب 
نیتــروژن و ســایر مــواد مغــذی مــورد نیــاز گیاهــان 
اســت. ایــن آب می توانــد بخشــی از نیــاز گیاهــان 

ــد. ــن کن ــی را تامی ــواد غذای ــه م ــه شــما ب خان
آنچه نیاز داریم: - آب مخزن ماهی استفاده شده

ــه  ــود تخلی ــی خ ــزن ماه ــف را از مخ آب کثی
کنیــد و ســپس از آن بــرای آب دادن بــه گیاهــان 

خــود اســتفاده کنیــد.
کودخاکستر

و  پتاســیم  از  سرشــار  شــومینه  خاکســتر 
کربنــات کلســیم اســت. اگــر خــاک گیاهــان شــما 
ــادل  ــه متع ــود ب ــن ک ــد، ای ــیدی باش ــی اس خیل
ــان  ــن گیاه ــد، بنابرای ــک می کن ــردن pH کم ک
ــود  ــذی موج ــواد مغ ــذب م ــه ج ــادر ب ــما ق ش
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــتند. توج ــاک هس در خ
خاکســتر شــومینه در صــورت قلیایــی بــودن 
نبایــد اســتفاده شــود. همچنیــن نبایــد در اطــراف 
ــتفاده شــود،  ــان دوســت دار اســید از آن اس گیاه
ــای  ــید رنگ ه ــالش باش ــما در ت ــه ش ــر اینک مگ

ــد. ــن کنی ــی روش ــداس را صورت ــاه هیدرن گی
آنچه نیاز داریم: - خاکستر شومینه

خاکســتر شــومینه خانــه خــود را تخلیــه کنیــد 
ــک  ــال خن ــا کام ــد ت ــرار دهی ــاز ق ــوای ب و در ه
ــراف  ــطحی اط ــاک س ــی از خ ــاال بخش ــود. ح ش
ــاک  ــتر را درون خ ــد و خاکس ــار بزنی ــاه را کن گی

ــانید. ــاک بپوش ــا خ ــد و روی آن را ب بریزی
کمپوست

ــرو  ــذی و میک ــواد مغ ــار از م ــت سرش کمپوس
و  گیاهــان  بــرای  کــه  اســت  ارگانیســم هایی 

ــت. ــب اس ــیار مناس ــا بس گل ه
آنچه نیاز داریم: - ضایعات آشپزخانه و باغ

هـا،  روزنامـه  سـبزیجات،  و  میـوه  ضایعـات 
بریده هـای چمن و سـایر مواد کمپوسـت را ذخیره 
کنیـد و از آنهـا بـرای تهیـه سـطل کمپوسـت یـا 
گلـدان اسـتفاده کنیـد. هـر از گاهـی، کمـی آب 
اضافـه کنیـد و مـواد را داخل ظرف مخلـوط کنید 
تـا فرآینـد کمپوسـت سـریع تر شـود. هنگامـی که 
همـه چیـز به یک خـاک تاریک تبدیل شـد، آن را 
در خـاک بـاغ یا گلـدان خانـه خود پراکنـده کنید 

و از نتایـج آن لـذت ببریـد.
منبع:ایرنا

جدایی توافقی مدافع برزیلی تیم تراکتور 

مدافــع برزیلــی تیــم تراکتــور به صــورت توافقــی از ایــن تیــم جدا شــد. 
بــه گــزارش فــارس، جفرســون یــوری بازیکــن کشــور برزیــل کــه برای 
تقویــت خــط دفاعــی بــه ایــن تیــم پیوســته بــود، بعــد از عــدم حضــور 
ــه  ــز ب ــور به دلیــل عــدم امــکان حضــور در تبری ــم تراکت ــات تی در تمرین

ــن تیــم جــدا شــد. ــرواز از ای جهــت محدودیت هــای پ
باشــگاه تراکتــور طــی اطالعیــه ای اعــالم کــرد: نظــر بــه عــدم امــکان 
ــای  ــل محدودیت ه ــم به دلی ــات تی ــوری در تمرین ــون ی ــور جفرس حض
ــدی  ــه بن ــه ب ــا توج ــور ب ــا، باشــگاه تراکت ــروس کرون ــی شــیوع وی جهان
ــن  ــا ای ــکاری ب ــه هم ــه ب ــی دو طرف ــن، طــی توافق ــی مابی ــرارداد ف از ق
بازیکــن پایــان داد. بــا جدایــی یــوری تعــداد خارجی هــای تیــم تراکتــور 

ــه ۲ بازیکــن کاهــش یافــت. ب
ــم  ــی در نی ــه فرانســوی و ســوگیتا ژاپن ــن فورچون ــن کوی پیــش از ای
فصــل از تیــم تراکتــور جــدا شــده بودنــد و بدیــن ترتیــب تنهــا میمبــال از 
کشــور پــرو و حمــزاوی از الجزایــر بازیکنــان خارجــی تراکتــور تــا پایــان 

فصــل خواهنــد بــود.

کفاشیان برای دومین بار به فدراسیون فوتبال رفت 

رئیـس اسـبق فدراسـیون فوتبـال برای دومین بـار پس از اتمـام دوران 
محرومیـت خـود در این فدراسـیون حاضر شـد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، علـی کفاشـیان، رئیس اسـبق 
از سـوی کمیتـه  از کاهـش محرومیـت خـود  فدراسـیون فوتبـال پـس 
اسـتیناف از ۵ بـه یـک سـال، بـرای دومین بـار در طـول یک هفتـه اخیر 

در محـل ایـن فدراسـیون حاضـر شـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه بسـیاری از اهالـی فوتبـال و همچنیـن برخی 
نهاد هـای نظارتـی بازگشـت او بـه فدراسـیون را تخلـف دانسـته و اعتقـاد 
دارنـد بـا توجـه بـه بازنشسـته بـودن، تقلیـل حکـم محرومیـت و غیبـت 
او در جلسـات هیئـت رئیسـه، کفاشـیان بـرای بازگشـت بـه فدراسـیون و 

سرپرسـتی ایـن مجموعـه معذوریت هـای قانونـی دارد.
او دوشـنبه هفتـه قبـل هم به فدراسـیون رفت تا در نشسـت بـا یکی از 
مدیـران ایـن مجموعـه راهکار هـای بازگشـت بـه کار خود را بررسـی کند. 
کفاشـیان پـس از حضـور در سـاختمان فدراسـیون بـه اتـاق نایـب رئیس 

اول رفـت تـا بـه ایـن طریـق کار خود را آغـاز کند.
ایـن درحالی اسـت کـه حیـدر بهاروند، نایب رئیسـی دوم و سرپرسـت 
فعلـی فدراسـیون همزمـان با حضور کفاشـیان در فدراسـیون در سـازمان 
لیـگ مشـغول بـه کار بـود تـا گمانـه زنی هـا دربـاره اینکـه آیـا کفاشـیان 
سرپرسـت فدراسـیون خواهـد شـد یـا اینکـه بهارونـد همچنـان در ایـن 

سـمت بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهـد، افزایـش یابد.
البتـه خـروج مهـدی نبـی )دبیـرکل( و علـی سـلیمانی )خزانـه دار( 
فدراسـیون فوتبـال زمزمه هایـی را دربـاره رفتـن آن هـا بـه وزارت ورزش 
بـرای کسـب مجـوز فعالیـت کفاشـیان در فدراسـیون ایجـاد کـرد کـه به 

نظـر می رسـد ایـن موضـوع مسـتند نیسـت.

چقدر از پاداش بازیکنان تیم ملی فوتسال
 مانده است؟

ــاداش بازیکنــان تیــم ملــی  فدراســیون فوتبــال بخــش عمــده ای از پ
فوتســال را پرداخــت نکــرده اســت. 

ــال  ــای فوتس ــی تیم ه ــای قهرمان ــث پاداش ه ــنا، بح ــزارش ایس ــه گ ب
آقایــان و بانــوان ایــران کــش دار و خســته کننــده شــده و اصرار فدراســیون 
فوتبــال در پرداخــت نکــردن ایــن مطالبــات در نــوع خــود عجیــب اســت. 
ــوان را  ــال بان ــی فوتس ــم مل ــی تی ــاداش قهرمان ــوز پ ــه هن ــیون ک فدراس
ــم  ــد ناظ ــید محم ــد س ــی تهدی ــال و در پ ــن پارس ــرده بهم پرداخــت نک
الشــریعه بــه اســتعفا، در آســتانه مســابقات فوتســال قهرمانــی آســیا - کــه 
آن زمــان هنــوز بــه تعویــق نیفتــاده بود - بخشــی از پــاداش ملی پوشــان را 
پرداخــت کــرد و مقــرر شــد تــا پیــش از اعــزام تیــم بــه مســابقات بقیــه آن 
پرداخــت شــود امــا بــا تعویــق مســابقات فوتســال قهرمانــی آســیا پرداخــت 

باقیمانــده ایــن پــاداش بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــد.
مهــدی تــاج، رئیــس وقــت فدراســیون فوتبــال پــس از قهرمانــی تیــم 
ــاه  ــن م ــه در روز ۲۲ بهم ــال ۲۰۱۸ ک ــابقات س ــال در مس ــی فوتس مل
رقــم خــورد وعــده پرداخــت پــاداش ۲۲ میلیــون تومانــی را بــه بازیکنــان 
ــه بازیکنــان  داد کــه ســال گذشــته در نهایــت ۱۲ میلیــون تومــان آن ب
پرداخــت شــد. ایــن در حالــی اســت کــه پــاداش پیروزی هــای ایــران در 
مســابقات مقدماتــی فوتســال قهرمانــی ۲۰۱۸ آســیا و ۲۰۲۰ آســیا نیــز 
ــن تفاســیر، فدراســیون  ــا ای ــه ب ــان پرداخــت نشــده اســت ک ــه بازیکن ب

فوتبــال تنهــا ۳۰ درصــد پــاداش بازیکنــان را داده اســت.
مطالبــات بازیکنــان تیــم ملــی فوتســال در شــرایطی هنــوز بــه طــور 
ــه زودی اردوهــای آمــاده ســازی ایــن تیــم  کامــل تســویه نشــده کــه ب
بــرای حضــور در مســابقات فوتســال قهرمانــی آســیا - کــه انتخابــی جــام 
ــی  ــاظ روح ــاق از لح ــن اتف ــود و ای ــی ش ــاز م ــم اســت - آغ ــی ه جهان

تاثیــر منفــی روی بازیکنــان خواهــد گذاشــت.

هــر  گفــت:  تراکتــور  باشــگاه  مالــک 
ــل  ــران عام ــا مدی ــه ب ــه در جلس ــی ک تصمیم
باشــگاه های لیــگ برتــری و دســته یکــی 

گرفتــه شــود، مطیــع آن هســتیم. 
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا زنــوزی  
برنامــه  بــا  تلفنــی  مطلــق در گفت وگــوی 
ــل  ــرد: به دلی ــار ک ــوان، اظه ــو ج ۲-۴-۴ رادی
ــیه  ــان در روس ــا، همچن کنســل شــدن پروازه
حضــور دارم و حتــی مجــوز پــرواز چارتــر داده 
نمی شــود. بنــده فــرد زیــاد رســانه ای نیســتم، 
ــی  ــرایط کنون ــی در ش ــگاه های دولت ــی باش ول
ــد،  ــه کنن ــد مصاحب ــی نمی توانن ــه دالیل ــا ب بن
ــاد  ــا زی ــن روزه ــده ای ــل بن ــن دلی ــه همی ب

مصاحبــه می کنــم.
ــی  ــوی تلفن ــه گفت وگ ــاره ب ــا اش ــوزی ب زن
بــا دبیــرکل فدراســیون فوتبــال، گفــت: آقــای 
نبــی از مــن درخواســت کــرده کــه روز شــنبه 
نماینــده باشــگاه را بــه فدراســیون فوتبــال 
بفرســتم کــه مــن اعــالم کــردم کــه بحــث مــن 
ــا هــر مشــکلی  فقــط خودمــان نیســتیم، مــا ب
عامــل  مدیــران  تمامــی  شــما  می ســازیم، 
ــی  ــر تصمیم ــد و ه ــوت کنی ــگاه ها را دع باش

ــم. ــا می پذیری ــود، م ــه ش ــه گرفت ک
ــده ۱6  ــا نماین ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــا  ــه ای ب ــرد: جلس ــان ک ــتیم، بی ــگاه نیس باش
ــری  ــگ برت ــم لی ــای ۱6 تی ــور نماینده ه حض
کننــد،  برگــزار  یکــی  دســته  تیم هــای  و 
خودشــان  مــال  کــه  تهرانــی   باشــگاه های 
باشــگاه های  کــه  دهنــد  اجــازه  اســت، 
تصمیــم  فوتبــال  ایــن  بــرای  شهرســتانی 

بگیرنــد.
برگــزاری  خصــوص  در  زنوزی مطلــق 
تمرینــات و بازی هــای تدارکاتــی تراکتــور، 
گفــت: انتظــار داریــد تیــم مــا آمادگــی نداشــته 
باشــد؟ دو بازیکــن ماشین ســازی و هفــت نفــر 

نیــز از تراکتــور کرونــا گرفته انــد. یکــی از 
مربیــان تبریــزی نیــز طــی مصاحبــه ای اعــالم 
کــرده کــه بــا وکیــل شــخصی از متولیــان امــر 
شــکایت خواهــد کــرد همچنیــن کرونایی هــای 
به طــور  باشــگاه ها هــم می خواهنــد  ســایر 

ــد. ــکایت کنن ــی ش ــته جمع دس
مالــک باشــگاه تراکتــور بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــه یــک خــرد جمعــی برســیم، متذکــر  ــد ب بای
شــد: تاکنــون شــما بــرای ایــن فوتبــال تصمیــم 
گرفته ایــد کــه فوتبــال بــه ایــن وضعیــت 
افتــاده اســت و حتــی صعــود بــه جــام جهانــی 

نیــز بــه امــا و اگــر بســتگی دارد.
وی ادامــه داد: مــا طــی بیانیــه مواضع مــان 
را اعــالم کرده ایــم و بازیکنــان و مربیــان در 
ــه حــق  ــب طومــاری خواســتار رســیدگی ب قال
بــه  صبــح  فــردا  شــده ایم.  حقوق شــان  و 
فدراســیون و ســازمان لیــگ نامــه ارســال 
می کنیــم و عصــر یکشــنبه نیــز بــه فیفــا نامــه 
ــال را  زده و ضعــف اساســنامه فدراســیون فوتب
ــم  ــه معتقدی ــرد؛ چراک ــم ک ــالم خواهی ــم اع ه
ضعــف اساســنامه فوتبالمــان را بــه اینجــا 

ــت. ــانده اس رس
قبلــی  مواضــع  بــر  تاکیــد  بــا  زنــوزی 
امــور  در  ورزش  وزارت  دخالــت  درخصــوص 
فدارســیون و باشــگاه ها ادامــه داد: آقــای نبــی بــه 
مــن گفــت کــه بــرای برگــزاری بــازی در امــارت 
بایــد ۱۴ روز در قرنطینــه بمانیــم، مــن هــم گفتم 
کــه مقابلــه بــه مثل کنیــد، پشــت حرف هایشــان 
منطقــی وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت 

ــد. ــزار نمی کنن ــه برگ ــه جلس ک
بــر  تراکتــور همچنیــن  باشــگاه  مالــک 
مواضــع قبلــی خــود در خصــوص دخالــت 
ــت  ــال و بازگش ــی در فوتب ــر ورزش ــراد غی اف
ــد  ــال تاکی ــیون فوتب ــه فدراس ــته ها ب بازنشس

ــرد. ک

بــا گذشــت ســه مــاه از زمــان ملغــی شــدن مجمــع انتخاباتــی 
دوومیدانــی هنــوز خبــری از شــروع ثبت نــام کاندیداهــا نیســت 

تــا ایــن فدراســیون همچنــان بــا سرپرســت اداره شــود. 
ــم  ــیون، دوازده ــی فدراس ــع انتخابات ــنا، مجم ــزارش ایس ــه گ ب
ــا تعــدادی از روســای هیات هــای  اســفند مــاه ۹۸ برگــزار شــد ام
اســتانی بــه دلیــل محدودیت هــای تــردد و شــیوع ویــروس کرونــا 
حاضــر بــه شــرکت در انتخابــات نشــدند و از طــرف برخــی هیات ها 
نیــز نمایندگانــی حاضــر شــدند امــا پــس از آنکــه اظهــارات رئیــس 
ــی  ــور غیرقانون ــر حض ــی ب ــی مبن ــای دوومیدان ــی از هیات ه یک
نماینــده ایــن اســتان در مجمــع تاییــد شــد، وزارت ورزش انتخابات 
را ملغــی اعــالم و مهــدی مبینــی را به عنوان سرپرســت فدراســیون 

انتخــاب کــرد تــا امــور ایــن رشــته را پیــش ببــرد.
ــان  ــی وزارت ورزش  جوان ــاون قهرمان ــژاد، مع ــدی علی ن مه
پــس از ایــن موضــوع گفــت:« دوومیدانــی در المپیــک رشــته ای 
ــه مــدال  ــد ب ــم و هــم امی ــا هــم ســهمیه گرفته ای اســت کــه م
وجــود دارد، بنابرایــن تصمیــم وزارت ورزش و جوانــان ایــن بــود 
ــا در  ــد ت ــا رئیــس را فراهــم کن ــه شــرایط اداره فدراســیون ب ک
ــی  ــات مدیریت ــک هســتیم، ثب ــه المپیــک نزدی ــه ب شــرایطی ک

داشــته باشــیم و از بالتکلیفــی دوران سرپرســتی خــارج شــویم. »
ــدای  ــت )از ابت ــاه اس ــت م ــی هش ــال دوومیدان ــن ح ــا ای ب
سرپرســتی عــرب در ۲۴ مهــر ۹۸( کــه بــا سرپرســت اداره 
ــتار  ــا خواس ــته باره ــن رش ــی ای ــدت اهال ــن م ــود. در ای می ش
تعییــن تکلیــف وضعیــت ریاســت فدراســیون شــده اند چــرا کــه 
آنهــا نیــز همچــون علی نــژاد بالتکلیفــی را بــه ضــرر ایــن رشــته 
مــادر می داننــد امــا وزارت ورزش و جوانــان کــه در دوره شــیوع 
کرونــا اصــرار بــه برگــزاری انتخابــات داشــت، اکنــون اصــراری به 
ثبــت نــام مجــدد از کاندیداهــا نــدارد و مشــخص نیســت کــه چه 

ــود. ــام می ش ــات انج ــرای انتخاب ــات الزم ب ــی اقدام زمان
مســئوالن فدراســیون در دوره سرپرســتی نمی تواننــد برنامــه 
ریــزی بلنــد مدتــی داشــته باشــند تــا گام هایــی حســاب شــده را 
بــرای پیشــرفت یــک رشــته بردارنــد و شــاید هــم تخصصــی در 
ایــن کار نداشــته باشــند چــون معمــوال سرپرســتان فدراســیونها 
ــوند.  ــاب می ش ــران وزارت ورزش انتخ ــدان و مدی ــن کارمن از بی
از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت دوومیدانــی مــورد انتقــاد 
بســیاری از کارشناســان  قــرار گرفتــه، انتظــار مــی رود مســئوالن 
ورزشــی هــر چــه ســریعتر نســبت بــه آغــاز ثبــت نــام کاندیداهــا 

و برگــزاری انتخابــات تصمیم گیــری و اقــدام کننــد.
موضــوع دیگــری کــه لــزوم تصمیم گیــری ســریع تر در 
ایــن مــورد را ایجــاد می کنــد، پررنــگ شــدن حاشــیه های 
ــا عــوض شــدن دو رئیــس هیــات اســتانی  دوومیدانــی اســت؛ ب
کــه در مجمــع حضــور نداشــتند و برگــزاری مجمــع فــوق العــاده 
ــیون  ــع فدراس ــز در مجم ــه او نی ــی ک ــان غرب ــات آذربایج هی
انتخابــات  وضعیــت  مــورد  در  شــائباتی  نداشــت،  حضــور 
دوومیدانــی مطــرح شــد، در نتیجــه وزارت ورزش و جوانــان بــه 
ــرای  ــد ب ــرف بای ــادی بی ط ــی ورزش و نه ــی اصل ــوان متول عن
بهبــود شــرایط دوومیدانــی و از بیــن رفتــن حاشــیه ها، وضعیــت 

ــد. ــر مشــخص کن ــته را زودت ــن رش ای

ــه تنهــا حمایــت  ــر ایــن روزهــا ن ســه تیــم نفتــی  لیــگ برت
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــان در بالتکلیف ــه همچن ــوند بلک نمی ش

بــه گــزارش ایســنا، ســه تیــم نفتــی لیــگ برتــر مدت هاســت 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــتند و ه ــرو هس ــی روب ــکالت فراوان ــا مش ب
ــود  ــکالت خ ــل مش ــرای ح ــالش ب ــوی در ت ــه نح ــگاه ها ب باش
ــن تیم هاســت  ــر ای ــی گریبان گی ــوز بحــران مال ــا هن هســتند ام
ــن  ــک زمی ــتن ی ــی نداش ــا حت ــات ی ــی تمرین ــه تعطیل و کار ب

ــت. ــیده اس ــن کش تمری
پــس از اعمــال محدودیــت و منــع اســتفاده تیم هــای نفتــی 
از امکانــات دولتــی، ضــرر زیــادی بــه نفتی هــا وارد شــده اســت. 

ــم  ــات تی ــی تمرین ــه تعطیل ــوان ب ــون می ت ــن قان ــب ای از عواق
پــارس جنوبــی جــم و بالتکلیفــی ادامــه دار نفت مسجدســلیمان 
ــرای شــاگردان  ــات را ب ــزاری اردو و تمرین ــه برگ ــرد ک اشــاره ک

تارتــار ســخت کــرده اســت.
مهــدی تارتــار در رابطــه بــا همیــن موضــوع در گفت وگــو بــا 
ایســنا اظهــار کــرد: »از یــک جایــی بــه بعــد دیگــر هیــچ پولــی 
ــرای بازیکنــان فراهــم  نبــود کــه بتوانیــم شــرایط مناســبی را ب
کنیــم. از روزی کــه آن بخشــنامه صــادر شــد مشــکالتمان 
چنــد برابــر شــد و حتــی زمیــن تمریــن  و بازی مــان را در 
ــزی از  ــت چی ــم  نف ــون تی ــد و اکن ــا گرفتن ــلیمان از م مسجدس
خــود نــدارد و همیــن زمیــن تمرینــی هــم کــه داریــم بــه لطــف 
ــه  ــه چطــور نمی شــود ب ــن اســت ک دوســتان اســت. ســوالم ای
ایــن تیــم کمــک کــرد؟ چگونــه می شــود بــه تیم هــای صنعتــی 
کمــک کننــد امــا وزارت نفــت نمی توانــد بــرای همیــن دو ســه 

تیــم نفتــی کاری کنــد؟«
همچنیــن هومــن افاضلــی دربــاره مشــکالت پــارس جنوبــی 
جــم بــه ایســنا گفــت: »پــارس جنوبــی تیمــی اســت کــه حتــی 
ــرف  ــی ح ــه کس ــا چ ــد ب ــکالت بای ــل مش ــرای ح ــم ب نمی دانی

بزنیــم. کســی کــه مســئولیت مســتقیم دارد بایــد دلــش بــرای 
ــی  ــر کس ــن اگ ــوزد. بنابرای ــرا نمی س ــا ظاه ــوزد ام ــا بس اینج
ــا  ــم و ت ــل می کنی ــم نمی ســوزد تعطی ــن تی ــه حــال ای ــش ب دل
وقتــی کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند ایــن تیــم بایــد باشــد، بــه 
ــه تمریناتمــان  ــود ب ــا ب ــر شــرایط مهی ــد و اگ ــر می دهن ــا خب م

برمی گردیــم.«
ــارس  ــادان، پ ــت آب ــت نف ــم صنع ــه تی ــای س ــا اعض باره
ــی  ــاره شــرایط بحران ــی جــم و نفــت مسجدســلیمان درب جنوب
ــت از ســوی وزارت  ــد و در انتظــار حمای خــود صحبــت کرده ان
ــتند  ــخگو نیس ــئوالن پاس ــدام از مس ــا هیچ ک ــتند ام ــت هس نف
و تیم هــای نفتــی را بــه حــال خــود رهــا کرده انــد. اگــر 
روزنــه امیــدی وجــود دارد پــس بایــد اقدامــی صــورت بگیــرد 
و اگــر قصــد تیــم داری ندارنــد پــس زود تــر وضعیــت مشــخص 
شــود. حتــی می تــوان بحــث واگــذاری باشــگاه ها را هــم 
پیــش کشــید چــرا کــه بــا واگــذاری بــه بخــش خصوصــی، بــا 
ــه هــواداران پرشــور و حمایتــی کــه هــر ســه باشــگاه  توجــه ب
می تواننــد از آن برخــوردار شــوند، پتانســیل خوبــی بــرای 

ــود دارد. ــان وج موفقیتش

ــی کشــتی آزاد و  ــای مل ــم ه ــی تی ــت کادر فن ــع فعالی من
فرنگــی بزرگســاالن در رقابتهــای لیــگ برتــر بــا واکنش هــای 

مختلفــی از ســوی اهالــی کشــتی مواجــه شــده اســت.
ــی  ــم امام ــد ابراهی ــالم محم ــق اع ــر، طب ــزارش مه ــه گ ب
ســخنگوی فدراســیون کشــتی و بــا توجــه بــه مصوبــات 
ــوان  ــه عن ــه ب ــانی ک ــی کس ــر، تمام ــگ برت ــه لی ــن نام و آئی
ســرمربی، مربــی یــا سرپرســت در رده تیــم ملــی بزرگســاالن 
ــد  ــا فدراســیون دارن فعالیــت مــی کننــد و قــرارداد رســمی ب
بــه هیــچ عنــوان حــق همــکاری و حضــور در لیــگ را ندارنــد. 
ــد  ــی توانن ــی نم ــم مل ــی تی ــای کادر فن ــب اعض ــن ترتی بدی
از رقابتهــای لیــگ برتــر منتفــع شــوند و طبیعتــاً فدراســیون 
کشــتی بایــد فکــری بــه حــال درآمدزایــی ایــن مربیــان کنــد.

در ایــن راســتا »هــادی حبیبــی« سرپرســت پیشــین تیــم 
ــرمربی  ــوان س ــه عن ــته ب ــال گذش ــه س ــتی آزاد ک ــی کش مل
حضــور  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  در  آزاد  دانشــگاه  تیــم 
ــم  ــی تی ــای کادر فن ــور اعض ــه حض ــت: در اینک ــت گف داش
ملــی در رقابتهــای لیــگ مــی توانــد در ارتباطــات بــا برخــی 
کشــتی گیران تاثیرگــذار باشــد، هیــچ شــک و تردیــدی 
نیســت، امــا منــع فعالیــت آنهــا در لیــگ هــم بایــد در 

ــرد. ــرار گی ــژه ای ق ــای وی ــوب راهکاره چارچ
ــد  ــی دانن ــی م ــه خوب ــی کشــتی ب ــرد: اهال ــح ک وی تصری
اکثــر ایــن جماعــت از جملــه کشــتی گیــران و مربیــان، هیــچ 
منبــع درآمــدی بــه جــز حضــور در لیــگ ندارنــد. در نتیجــه 
ــع  ــگ من ــت از لی ــادگی از فعالی ــه س ــا را ب ــوان آنه ــی ت نم
کــرد. بــه نظــر مــن فدراســیون کشــتی بایــد راهــکار مناســبی 

را بــرای مربیــان تیــم ملــی بیاندیشــد تــا بــا توجــه بــه عــدم 
ــوق  ــد و حق ــدت، درآم ــن م ــد در ای ــگ، بتوانن ــور در لی حض

کافــی داشــته باشــند.
قهرمــان اســبق کشــتی آســیا افــزود: منــع فعالیــت مربیــان 
ــه  ــی ب ــر کشــتی در حال ــی بزرگســاالن در لیــگ برت ــم مل تی
ــان  ــران و مربی ــتی گی ــیاری از کش ــه بس ــیده ک ــب رس تصوی
ــم از وزارت  ــود را ه ــال ۹۷ و ۹۸ خ ــای س ــاداش ه ــوز پ هن
ورزش دریافــت نکــرده انــد. بطــور کلــی اهالــی کشــتی، منبــع 
ــد  ــگ درآم ــر از لی ــد و اگ ــی ندارن ــن و دائم ــد مطمئ درآم
کســب نکننــد و حقــوق هــم دریافــت نکننــد، بــه مشــکالت 

ــر خواهنــد خــورد. ــی ب فراوان
ــن  ــدوارم ای ــرد: امی ــان ک ــر نش ــان خاط ــی در پای حبیب
ــرد، چــون  ــرار گی ــورد توجــه فدراســیون کشــتی ق مســاله م
ــی از  ــل مختلف ــه دالی ــا ب ــی بن ــم مل ــان تی ــه مربی ــاال ک ح
حضــور در لیــگ منــع شــده انــد، بایــد طبــق راهــکار مناســبی 

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــت مال ــورد حمای م

زنوزی: 

برای برگزاری لیگ باید خرد جمعی شود

ورزش پایه و مادر 8 ماه بدون رئیس!

نه حمایت، نه واگذاری

مربیان تیم ملی نیازمند
 راهکار جدید فدراسیون کشتی

 موضوع آگهی ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  - 99011شماره مناقصه ) احداث قرارگاه پلیس راه استان آذربایجان شرقی .1

2099001144000011 ) 

شماره مناقصه ) بستان آباد و کمربندی ملکان -اجرای حفاظ بتنی مفصلی در محور های آزاد راه شهید کسایی و تبریز . 2
 ( 2099001144000010شماره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  - 99009

 جلفا - کمربندی مرند یان وصوف -آذرشهر و بزرگراه تبریز  -های بزرگراه تبریز مفصلی در محور. اجرای حفاظ بتنی 3
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 می باشد. 31/03/99در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخه  * زمان انتشار اسناد

 امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.و تنها از طریق س 10/04/99صبح مورخه  9از ساعت  مهلت دریافت اسناد *

 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 25/04/99صبح مورخه  9تا ساعت  * مهلت ارسال پیشنهاد قیمت

امه جهت دریافت اسناد پس از انجام ارزیابی کیفی، به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم را کسب نمایند ضمن اعالم نتیجه ارزیابی، دعوتن
 گذاری مناقصات اطالع رسانی و انجام خواهد شد.برمناقصه ارسال خواهد شد و مراحل بعدی تشریفات مناقصه طبق قانون 

 امکان پذیر می باشد. www.setadiran.ir برگزاری کلیه مراحل مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  *

شماره  عالقه مندان به شرکت در مناقصه که قبال در این سامانه ثبت نام نکرده اند می توانند جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی با *
نام استانها در سایت سامانه  سامانه تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبتمرکز پشتیبانی و راهبرد  021-41934های 

www.setadiran.ir  پروفایل مناقصه گر موجود است. - بخش ثبت نام 

اداره کل راهداری و حمل نقل  -تقاطع خیابان شهید بهشتی  - نوبیخیابان عالمه طباطبایی ج -العات بیشتر رجوع کنید به تبریزبرای کسب اط *
 041-35231005اداره پیمان و ررسیدگی آقای مهندس رنجبر تلفن  -ذربایجان شرقیآاده ای استان ج

ری و حمل نقل جاده ای اداره کل راهدا
 استان آرذبایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تهران

شــاخص کل در بــازار بــورس ) شــنبه( ۴۰ هــزار و 
۹۲۸ واحــد رشــد داشــت کــه در نهایــت این شــاخص 

بــه رقــم یــک میلیــون و ۲۷۰ هــزار واحــد رســید. 
ــروز  ــالت دی ــاس معام ــا، براس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــهم،  ــون س ــارد و 6۱۵ میلی ــت میلی ــش از هش بی
ــزار و  ــه ارزش ۱۱۵ ه ــادار ب ــدم و اوراق به حــق تق

ــد. ــتد ش ــال داد و س ــارد ری ۸۱۷ میلی
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا ۱۰ هــزار و 
۴۹۱ واحــد افزایــش بــه ۴۰۹ هــزار و ۲۴۲ واحــد و 
شــاخص قیمــت )هــم وزن( بــا 6 هــزار و ۹۲۹ واحــد 

رشــد بــه ۲۷۰ هــزار و ۲۸6 واحــد رســیدند.
شــاخص بــازار اول ۳۱ هــزار و ۳۴۴ واحــد و 
شــاخص بــازار دوم ۷6 هــزار و ۹۳6 واحــد افزایــش 

ــتند. داش
ــاد  ــا، نم ــی نماده ــن تمام ــن در بی ــر ای ــالوه ب ع
ــزار و  ــه ه ــا س ــوالد( ب ــان )ف ــه اصفه ــوالد مبارک ف
۱۸۰ واحــد، ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی( بــا 
ــج  ــیمی خلی ــع پتروش ــد، صنای ــزار و ۷6۰ واح ۲ ه
ــا ۲ هــزار و 6۸۱ واحــد، شــرکت  فــارس )فــارس( ب
ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا( بــا یــک 
ــر  ــی گل گه ــی و صنعت ــد، معدن ــزار و 6۲۳ واح ه
)کگل( بــا یــک هــزار و ۴۸۹ واحــد، پاالیــش نفــت 
ــد و  ــزار و ۲۷۹ واح ــک ه ــا ی ــپنا( ب ــان )ش اصفه
معدنــی و صنعتــی چادرملــو )کچــاد( بــا یــک هــزار 
و ۱۵۵ واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص 

ــورس داشــتند. ب
 در مقابــل نمــاد بانــک ملــت )وبملــت( بــا ۵۰۷ 
ــد،  ــا ۱۲6 واح ــران )کاال( ب ــورس کاالی ای ــد، ب واح
پتروشــیمی پــارس )پــارس( بــا ۹۲ واحــد ، ســیمان 
ــیمان  ــع س ــد، صنای ــا 6۹ واح ــتران( ب ــران )س ته
ــت  ــد ثاب ــد، قن ــا 6۲ واح ــت( ب ــتان )سدش دشتس
خراســان )قثابــت( بــا ۵۳ واحــد، داروســازی فارابــی 
)دفــارا( بــا ۵۱ واحــد بــا تاثیــر منفــی بــر شــاخص 

ــود. همــراه ب
برپایــه ایــن گــزارش، امــروز نمــاد بانــک ملــت، 
ــان،  ــه اصفه ــوالد مبارک ــان، ف ــت اصفه ــش نف پاالی
ــران،  ــک صــادرات ای ــران، بان ــع مــس ای ــی صنای مل
ســرمایه گــذاری ایــران خــودرو و ســالمین در گــروه 

ــرار داشــتند. نمادهــای پربیننــده ق
ــته  ــالت روز گذش ــم در معام ــیمیایی ه ــروه ش گ
ــد و در  ــت ش ــای صنع ــن گروه ه ــین برتری صدرنش
ــن گــروه ۳۰۲ میلیــون و 6۷6 هــزار برگــه ســهم  ای
بــه ارزش ۱۰ هــزار و ۸۳6 میلیــارد ریــال داد و ســتد 

شــد.

آخرینوضعیتشاخصفرابورس
ــد  ــش از ۳۷۳ واح ــز بی ــورس نی ــاخص فراب ش
ــزار و ۱۷۹   ــال ۱۴ ه ــر روی کان ــت و ب ــد داش رش

ــد. ــت مان ــد ثاب واح
ــارد و ۳۱۳  ــه میلی ــازار س ــن ب ــن در ای همچنی
میلیــون برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از ۵6 هــزار و 

ــد. ــتد ش ــال داد و س ــارد ری ۸۵6 میلی
ــه  ــی خاورمیان ــع معدن نمادهــای هلدینــگ صنای
)میدکــو(، ســهامی ذوب آهــن اصفهــان )ذوب(، 
فــوالد  تامیــن )صبــا(،  ســرمایه گــذاری صبــا 
ــان  هرمــزگان جنــوب )هرمــز(، پتروشــیمی تندگوی
ــد( و  ــد )دماون ــرق دماون ــروی ب ــد نی )شــگویا(، تولی
بیمــه پاســارگاد )بپــاس( تاثیــر مثبــت بــر شــاخص 

ــتند. ــازار را داش ــن ب ای
همچنیــن نمــاد توکاریــل )توریــل(، قاســم ایــران 
ــد( ، کشــت  ــد دارو )دتولی )قاســم(، داروســازی تولی
ــازی  ــت(، داروس ــرم دره )زدش ــت خ ــت دش و صنع
و  کشــاورزی  )دســانکو(،  انکولــوژی  ســبحان 
ــر  ــل پارســیان کوث ــا(، هت ــود )زبین ــروری بینال دامپ
ــا  ــرت( ب ــرت )هج ــش هج ــر(، پخ ــان )گکوث اصفه
تاثیــر منفــی بــر شــاخص ایــن بــازار همــراه بودنــد.

دبیـــر کل ســـابق ســـازمان صادرکننـــگان گاز گفـــت: بایـــد بـــه وزارت نفـــت اجـــازه 
ـــازی  ـــد و حاشیه س ـــت کن ـــن کار را مدیری ـــی الزم ای ـــا سیاســـت رقابت ـــه ب ـــم ک دهی
ـــرای  ـــرای امـــروز بلکـــه ب ـــه ب ـــم . ایـــن مطلـــب را ن ـــرای آن بوجـــود نیاوری سیاســـی ب
ـــت  ـــک نف ـــه کم ـــد ب ـــم بای ـــه ه ـــم. وزارت خارج ـــی می دان ـــر حیات ـــت دیگ ـــر دول ه
ـــازار را نگـــه دارد. اینکـــه نگذاریـــم گاز صـــادر شـــود و بعـــد بگوییـــم  بیایـــد تـــا ایـــن ب
پتروشـــیمی صـــادر می کنیـــم ناشـــی از رویکـــرد صفـــر و صـــدی اســـت کـــه نســـبت 
ـــن  ـــه چندی ـــی اســـت ک ـــه حرف های ـــود دارد و از جمل ـــت وج ـــادرات گاز و نف ـــه ص ب
ـــور در  ـــا را از حض ـــی آورده و م ـــار سیاس ـــا فش ـــت گذاران م ـــر سیاس ـــت ب ـــه اس ده

ـــاز داشـــته اســـت.  ـــی گاز ب ـــای صادرات بازاره
محمدحســـین عادلـــی در گفت وگـــو بـــا ایلنـــا، دربـــاره سیاســـت های گازی 
ـــه  ـــای خطـــوط لول ـــعه واحده ـــه توس ـــه در زمین ـــوزه واردات و چ ـــه در ح ـــه چ ترکی
ـــازار  ـــک ب ـــه ی ـــن اســـت کـــه ترکی ـــرای صـــادرات اظهـــار داشـــت: برداشـــت مـــن ای ب
ـــی  ـــازار صادرات ـــد ب ـــران بای ـــود. ای ـــوب می ش ـــران محس ـــرای ای ـــی ب ـــی خوب صادرات
ـــران  ـــت گاز ای ـــه ترانزی ـــی ب ـــور زمان ـــن کش ـــدارد. ای ـــدور نگه ـــه را حتی المق ترکی
ـــا  ـــرد، ام ـــر می ک ـــد فک ـــته باش ـــت داش ـــه از آن می توانس ـــدی ک ـــا و عوای ـــه اروپ ب
ـــش  ـــک پی ـــر ژئوپلیتی ـــازار گاز از نظ ـــه در ب ـــی ک ـــتفاده از تحوالت ـــا اس ـــون ب اکن
ــت  ــن وضعیـ ــد از ایـ ــمارد و می خواهـ ــی می شـ ــر مهمـ ــود را بازیگـ ــده خـ آمـ
ـــکارا  ـــه آن ـــا ب ـــازار اروپ ـــر ب ـــر س ـــکا ب ـــیه و آمری ـــن روس ـــت بی ـــد. رقاب ـــتفاده کن اس
ـــیه گاز  ـــد و روس ـــرا کن ـــتریم را اج ـــه ترک اس ـــط لول ـــا مســـکو خ ـــه ب فرصـــت داد ک

ـــد. ـــادر کن ـــرقی ص ـــای ش ـــه و اروپ ـــه ترکی ـــود را ب خ
ــه  ــان کـ ــوری آذربایجـ ــا جمهـ ــه بـ ــه ترکیـ ــزود: روابـــط رقابت گرایانـ وی افـ
بـــا حمایـــت آمریـــکا گســـترش می یابـــد هـــم بـــه ترکیـــه امـــکان انتخـــاب 
ـــرده  ـــدا ک ـــی پی ـــه گازی و ال.ان.ج ـــم رابط ـــر ه ـــا قط ـــر را داده و ب ـــای دیگ گزینه ه
ـــا ۱۵-۱۰  ـــه ب ـــن ترکی ـــرد. بنابرای ـــی می خ ـــم ال.ان.ج ـــکا ه ـــی از آمری ـــت. حت اس
ـــا و  ـــن تفاوت ه ـــد ای ـــا بای ـــت و م ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــاوت اساس ـــش تف ـــال پی س
ـــم. سیاســـت گذاری  ـــای آن سیاســـت گذاری کنی ـــر مبن ـــم و ب تحـــوالت را درک کنی
ــی  ــای سیاسـ ــه رقابت هـ ــد نـ ــی باشـ ــای بین المللـ ــع رقابت هـ ــد تابـ ــا بایـ مـ

داخلـــی و خرده گیـــری و مچ گیری هـــای داخلـــی. 
ـــر اســـاس  ـــه ب ـــرد: ترکی ـــح ک ـــگان گاز تصری ـــر کل ســـابق ســـازمان صادرکنن دبی
مصالـــح خـــود منابـــع تهیـــه گاز خـــود را متنـــوع می کنـــد و بـــا اســـتفاده از 

ـــاز  ـــورد نی ـــم گاز م ـــا ه ـــد ت ـــاد کن ـــاب گاز ایج ـــعی دارد ه ـــی س ـــت ترانزیت مزی
خـــود را تضمیـــن کنـــد و هـــم نقـــش منطقـــه ای و بین المللـــی پیـــدا کنـــد و 
ـــه  ـــد ب ـــز بای ـــا نی ـــل م ـــد. در مقاب ـــه کن ـــر تهی ـــه روش ارزان ت ـــود را ب ـــرژی خ ـــم ان ه
ـــت  ـــن کار را مدیری ـــی الزم ای ـــت رقابت ـــا سیاس ـــه ب ـــم ک ـــازه دهی ـــت اج وزارت نف
ـــه  ـــب را ن ـــن مطل ـــم. ای ـــود نیاوری ـــرای آن بوج ـــی ب ـــازی سیاس ـــد و حاشیه س کن
ـــه  ـــم. وزارت خارج ـــی می دان ـــر حیات ـــت دیگ ـــر دول ـــرای ه ـــه ب ـــروز بلک ـــرای ام ب
ـــم  ـــه نگذاری ـــه دارد. اینک ـــازار را نگ ـــن ب ـــا ای ـــد ت ـــت بیای ـــک نف ـــه کم ـــد ب ـــم بای ه
ـــرد  ـــی از رویک ـــم ناش ـــادر می کنی ـــیمی ص ـــم پتروش ـــد بگویی ـــود و بع ـــادر ش گاز ص
صفـــر و صـــدی اســـت کـــه نســـبت بـــه صـــادرات گاز و نفـــت وجـــود دارد و از 
ـــا  ـــت گذاران م ـــر سیاس ـــت ب ـــه اس ـــن ده ـــه چندی ـــت ک ـــی اس ـــه حرف های جمل
ـــته  ـــاز داش ـــی گاز ب ـــای صادرات ـــور در بازاره ـــا را از حض ـــی آورده و م ـــار سیاس فش

ـــت. اس
ـــادرات  ـــوع ص ـــت: موض ـــز گف ـــد نی ـــه هن ـــادرات گاز ب ـــوع ص ـــاره موض وی درب
ـــز  ـــب نی ـــت. اینجان ـــرح اس ـــه مط ـــت ک ـــه اس ـــد ده ـــد چن ـــتان و هن ـــه پاکس گاز ب
در مقطعـــی در  بخـــش مذاکـــرات بین المللـــی آن بـــا کمـــک دوســـتان وزارت 
نفـــت کمـــک می کـــردم. بـــه نظـــر بنـــده ایـــن پـــروژه از ابتـــدا محصـــور در 
ــواره  ــد همـ ــتان و هنـ ــای پاکسـ ــت. دولت هـ ــوده اسـ ــکا بـ ــت های آمریـ سیاسـ
ـــرو  ـــروژه روب ـــن پ ـــرای ای ـــدم اج ـــرای ع ـــکا ب ـــویق های آمری ـــا تش ـــد و ی ـــا تهدی ب
ـــتان  ـــد پاکس ـــا تهدی ـــکا ب ـــرد آمری ـــرفت می ک ـــرات پیش ـــان مذاک ـــر زم ـــد. ه بوده ان
ـــون  ـــه اکن ـــرد. البت ـــینی می ک ـــه عقب نش ـــا را وادار ب ـــویق، آنه ـــا تش ـــا ب ـــد و ی و هن
ـــکا  ـــان امری ـــم همپیم ـــی دارد و ه ـــه ال.ان.ج ـــی عرض ـــود آمادگ ـــم خ ـــکا ه آمری

ـــت. ـــرده اس ـــن کار را ک ـــر ای ـــی قط یعن
ایـــن اقتصـــاددان تاکیـــد کـــرد: بـــه نظـــر مـــن نبایـــد دو بـــازار هنـــد و 
ـــا سیاســـت  ـــا رقابـــت اقتصـــادی و ب پاکســـتان را فرامـــوش کنیـــم و حتمـــا بایـــد ب
ـــتن  ـــا داش ـــرا ب ـــم. زی ـــرون آوری ـــکا بی ـــگ آمری ـــا را از چن ـــن بازاره ـــی ای خارج
ـــهم  ـــه از س ـــت ک ـــران اس ـــق ای ـــی ح ـــی جغرافیای ـــر گازی و نزدیک ـــه ذخای اینهم
ـــای  ـــد از مزای ـــازار هن ـــا ب ـــد. مخصوص ـــوردار باش ـــا برخ ـــن بازاره ـــوری در ای درخ
زیـــادی بـــرای مـــا برخـــودار خواهـــد بـــود و بـــا توجـــه بـــه روابـــط خـــوب 
ـــد  ـــاز کن ـــاب ب ـــران حس ـــد روی ای ـــتر می توان ـــر و بیش ـــور بهت ـــن کش ـــی ای تاریخ

ـــدگان. ـــادر کنن ـــر ص ـــا دیگ ت

بورس در مسیر صعود

مچ گیری و رقابت سیاسی را کنار بگذاریم 

ـــه  ـــه در جلس ـــدی ک ـــا احم ـــدس محمدرض مهن
ــخن ــه سـ ــتان مراغـ ــماند شهرسـ ــت پسـ  مدیریـ

ــه  ــر گرفتـ ــزود: محـــالت در نظـ  مـــی گفـــت افـ
شـــده بـــرای تخلیـــه نخالـــه هـــای ســـاختمانی 
ـــهر  ـــا ش ـــی، زیب ـــام عل ـــق ام ـــوص در مناط ـــه خص ب
و شـــهرک ســـهند بـــه فضاهـــای ســـبز و پـــارک 

تبدیـــل خواهنـــد شـــد.
ــهرداری و  ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
شـــورای اســـالمی شـــهر مراغـــه،  وی افـــزود: 
ـــل  ـــای حم ـــرل خودروه ـــتای کنت ـــن در راس همچنی
ـــهر  ـــف ش ـــق مختل ـــی در مناط ـــن های ـــه دوربی نخال

نصـــب مـــی شـــود.
وی بـــه طـــرح جامـــع مدیریـــت پســـماند 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: همـــکاری دهیـــاری هـــای 
شهرســـتان در تکمیـــل ایـــن طـــرح بســـیار 

ــت. ــروری اسـ ضـ
ـــاره  ـــه اش ـــه گاه مراغ ـــه زبال ـــدی ب ـــدس احم مهن
ــکان  ــن مـ ــر ایـ ــال حاضـ ــت: در حـ ــرد و گفـ کـ
ـــی  ـــی تمام ـــاد نگهبان ـــا ایج ـــده و ب ـــی ش حصارکش

ورود و خـــروج هـــا کنتـــرل مـــی شـــود.
وی گفـــت: بـــا ایجـــاد نگهبانـــی در زبالـــه گاه 
ـــری  ـــر جلوگی ـــای دیگ ـــتان ه ـــه شهرس از ورود زبال

ـــت. ـــده اس ش
مهنـــدس احمـــدی بـــه برنامـــه مجموعـــه 
ــرح  ــوص طـ ــه در خصـ ــهری مراغـ ــت شـ مدیریـ
تفکیـــک زبالـــه از مبـــداء اشـــاره کـــرد و گفـــت: 

طـــرح تفکیـــک بـــا اولویـــت ادارات، مجتمع هـــای 
ــاماندهی دوره  ــازن و سـ ــوار، مخـ ــاالی ۵۰ خانـ بـ
ــنجان،  ــگاه موقـــت سـ ــا، بازیافـــت در جایـ گردهـ
ــرق از  ــد بـ ــروگاه تولیـ ــمند و نیـ ــک هوشـ تفکیـ
ـــت  ـــه مدیری ـــای مجموع ـــه ه ـــه برنام ـــه از جمل زبال

شـــهری اســـت.
و  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتاندار  معـــاون 
فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان مراغـــه نیـــز در ایـــن 
ـــه  ـــه نخال ـــق تخلی ـــس ح ـــچ ک ـــت: هی ـــه گف جلس
در بســـتر و حریـــم رودخانـــه هـــا را نـــدارد و بـــا 
تخلیـــه کننـــدگان نخالـــه هـــای ســـاختمانی در 
ـــع  ـــورد قاط ـــتان برخ ـــای شهرس ـــه ه ـــتر رودخان بس

خواهـــد شـــد.
مهنـــدس حمیـــد شـــکری افـــزود: ســـاماندهی 
نخالـــه هـــای ســـاختمانی در ســـطح شـــهر از 
ــای  ــد خودروهـ ــت و بایـ ــهرداری اسـ ــف شـ وظایـ
ـــهرداری  ـــرل ش ـــارت و کنت ـــه تحـــت نظ ـــل نخال حم

باشـــد.
ـــا  ـــه ه ـــم رودخان ـــرل حری ـــر کنت ـــد ب ـــا تاکی وی ب
گفـــت: حریـــم رودخانـــه هـــا از ســـوی امـــور آب 

ـــود. ـــرل ش ـــتی کنت ـــتان بایس شهرس
ـــه  ـــه نخال ـــل تخلی ـــن مح ـــه داد: همچنی وی ادام
هـــا از ســـوی شـــهرداری مراغـــه مشـــخص و 
ـــرل  ـــارت و کنت ـــی بایســـتی نظ ـــای متول ـــتگاه ه دس

مـــوارد مربوطـــه را عهـــده دار باشـــند.
ــت  ــه وضعیـ ــاره بـ ــا اشـ ــکری بـ ــدس شـ مهنـ

شهرســـازی  و  راه  اداره  گفـــت:  شـــورچمن 
ـــتی  ـــوده و بایس ـــه ب ـــن منطق ـــی ای ـــتان متول شهرس

ــد. ــته باشـ ــارت داشـ ــر آن نظـ بـ
وی بـــا انتقـــاد از عـــدم همـــکاری برخـــی 
ـــا  ـــه ه ـــوص زبال ـــا در خص ـــگاه ه ـــکان و آزمایش پزش
ـــدم  ـــورت ع ـــت: در ص ـــکی گف ـــماندهای پزش و پس
ـــه  ـــی و ب ـــتانی معرف ـــه دادس ـــان ب ـــکاری متخلف هم

شـــدت برخـــورد خواهـــد شـــد.
ــاماندهی  ــرد: سـ ــد کـ ــه تاکیـ ــدار مراغـ فرمانـ
ــا ۱۵ روز  زبالـــه هـــای عفونـــی و بیمارســـتانی تـ

آینـــده تعییـــن تکلیـــف شـــود.
وی اضافـــه کـــرد: بهانـــه جویـــی از ســـوی 
ـــر  ـــول نیســـت و ه ـــل قب ـــی قاب ـــای متول ـــتگاه ه دس
ـــن  ـــت قوانی ـــدم رعای ـــوص ع ـــا در خص ـــک آن ه ی
ــتگاه  ــه دسـ ــان بـ ــی متخلفـ ــه معرفـ ــف بـ موظـ

قضایـــی هســـتند.
ـــن  ـــز در ای ـــه نی ـــه ای مراغ ـــور آب منطق ـــر ام مدی
جلســـه گفـــت: ۲۱ متخلـــف در خصـــوص تخلیـــه 
ــم  ــاک در حریـ ــاختمانی و خـ ــای سـ ــه هـ نخالـ
رودخانـــه صوفـــی چـــای بـــه دســـتگاه قضایـــی 

معرفـــی شـــدند.
ــه  ــت: تخلیـ ــی گفـ ــداهلل فرمانـ ــدس عبـ مهنـ
ـــی  ـــب آلودگ ـــا موج ـــه ه ـــم رودخان ـــه در حری نخال
آب، گرفتـــه شـــدن مســـیر و تنـــگ ســـازی 
رودخانـــه و ایجـــاد چهـــره زشـــت در مســـیرهای 

ــود. ــگری مـــی شـ گردشـ

ـــی  ـــه تعارف ـــچ گون ـــان هی ـــا متخلف ـــزود: ب وی اف
نداریـــم و بـــا همـــکاری دســـتگاه هـــای متولـــی 
ـــد. ـــد ش ـــورد خواه ـــا برخ ـــا آن ه ـــون ب ـــق قان طب

معـــاون بهداشـــتی دانشـــکده علـــوم پزشـــکی 
مراغـــه نیـــز در ایـــن جلســـه گفـــت: ۳۰ درصـــد 
ــی  ــط بخـــش خصوصـ ــکی توسـ ــماندها پزشـ پسـ
ـــرکت  ـــوی ش ـــا از س ـــتی آن ه ـــع بهداش ـــد و دف تولی

طـــرف قـــرارداد انجـــام مـــی شـــود.
ــای  ــتگاه ه ــت: دس ــدی گف ــد مجته ــر احم دکت
بــی خطرســاز در هــر ســه بیمارســتان مراغــه 
ــس از  ــی پ ــماندهای عفون ــت و پس ــده اس ــه ش تهی
جمــع آوری ضــد عفونــی و بی خطرســازی می شــود.

وی گفــت: همچنیــن تمامــی تجهیــزات مربــوط 
بــه بخــش کرونــا بــی خطرســاز مــی شــوند.

ــه  ــورد زبال ــی در م ــکل اصل ــه داد: مش وی ادام
ــه  ــت ک ــازل اس ــده در من ــد ش ــی تولی ــای عفون ه
بایســتی بــرای دفــع بهداشــتی آن هــا فکــری شــود.

ـــه  ـــت مراغ ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ ریی
ـــهرک  ـــماندهای ش ـــت: پس ـــه گف ـــن جلس ـــز در ای نی
ـــن  ـــی دف ـــه شـــکل اصول ـــه بایســـتی ب ـــی مراغ صنعت
شـــوند و از اجـــرای راهکارهـــای غیـــر اصولـــی در 

ـــود. ـــری ش ـــا جلوگی ـــه ه ـــن زبال دف
ســـاماندهی  بـــرای  گفـــت:  زارع  غالمرضـــا 
ــام  ــی انجـ ــتان اقداماتـ ــه در شهرسـ ــگاه زبالـ جایـ
ـــریع  ـــرای آن تس ـــد اج ـــتی رون ـــت و بایس ـــده اس ش

شـــود.

شهردار مراغه در جلسه مدیریت پسماند شهرستان مطرح کرد؛

طرح جامع مدیریت پسماند شهر مراغه تهیه می شود


