
شنبه 14 تیر ماه 99- سال ششم - شماره 765 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

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

 گرایش نوجوانان به موادمخدر 
هشدار دهنده است

دبیر انجمن قطعه سازان:

راه اندازی خط جدید تولید خودرو 
با داخلی سازی ۹۰ درصدی

 اعتیاد را زمینه ساز بسیاری از مشکالت اجتماعی است
راهکار اجتماعی مبارزه با مواد مخدر توجه به تشکل های مردم نهاد است

 K۱۳۲ مدل ایرانیزه شده پژو ۳۰۱ نیست، بلکه خودرویی جدید است
 وابستگی ۲.۷ درصدی در قوای محرکه و شاسی وجود دارد

 قرار است از یک موتور ایرانی در این پروژه استفاده شود
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نقدینگی امسال هم استارت   
رشد را زدرشد را زد

حادثه درمانگاه سینا اطهر تهران 
غیرعمدی بوده است

مستاجران فقط سود وام ودیعه 
مسکن را می پردازند 

احتماالً تا پایان امسال با بیماری 
کرونا درگیر خواهیم بود

علیرغم تحریم ستم گری به اسم آمریکا 
با افتخار از دستاوردها سخن می گوییم

ــا و  ــپرده گذاری بانک هـ ــود سـ ــرخ سـ ــزی، نـ ــک مرکـ ــل بانـ ــت عامـ هیئـ
ـــرد.  ـــن ک ـــد تعیی ـــک را ۱۳ درص ـــن بان ـــزد ای ـــی ن ـــاری غیربانک ـــات اعتب موسس
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، هیئــت عامــل ایــن بانــک در جلســه 
خــود، نــرخ ســود ســپرده گذاری بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی نــزد 

بانــک مرکــزی را بــا ۱ واحــد درصــد افزایــش، ۱۳ درصــد تعییــن کــرد.
ـــاد  ـــی اقتص ـــش واقع ـــرد بخ ـــده از عملک ـــت آم ـــه دس ـــات ب ـــن اطالع آخری

نشـــان می دهـــد، رشـــد اقتصـــادی بـــدون نفـــت در مســـیر صعـــودی قـــرار 
گرفتـــه اســـت. از طـــرف دیگـــر، نـــرخ تـــورم از تـــورم هـــدف اعـــالم شـــده 
ـــک مرکـــزی  ـــل بان ـــت عام ـــاس، هیئ ـــن اس ـــر ای ـــه دارد. ب )۲۲ درصـــد( فاصل
ـــول  ـــظ ارزش پ ـــرای حف ـــور ب ـــی کش ـــی و بانک ـــون پول ـــرای قان ـــتای اج در راس
ملـــی در جلســـه پنـــج شـــنبه مـــورخ ۱۲ تیرمـــاه ۱۳۹۹، ترتیبـــات جدیـــد 

اجـــرای سیاســـت پولـــی را تصویـــب کـــرد.
ـــواد )۶( و )۱۱(  ـــاس م ـــزی براس ـــک مرک ـــل بان ـــت عام ـــاس، هیئ ـــن اس برای
ـــه  ـــذ وثیق ـــال اخ ـــار در قب ـــای اعتب ـــاز و اعط ـــازار ب ـــات ب ـــتورالعمل »عملی دس
توســـط بانـــک مرکـــزی«، نـــرخ ســـود ســـپرده گذاری بانک هـــا و موسســـات 
ـــش، ۱۳  ـــد افزای ـــد درص ـــا ۱ واح ـــزی را ب ـــک مرک ـــزد بان ـــی ن ـــاری غیربانک اعتب

ـــرد. ـــن ک ـــد تعیی درص
ـــرخ  ـــت ن ـــود و هدای ـــرخ س ـــه داالن ن ـــش دامن ـــدف کاه ـــا ه ـــم ب ـــن تصمی  ای
تـــورم بـــه ســـمت نـــرخ تـــورم هـــدف اتخـــاذ شـــده و از روز شـــنبه مـــورخ 
۱۴ تیرمـــاه ۱۳۹۹ اجـــرا می شـــود. یـــادآور می شـــود کـــه نـــرخ ســـود 

ــد اســـت. ــا از بانـــک مرکـــزی ۲۲ درصـ اعتبارگیـــری بانک هـ
ـــورخ ۴  ـــنبه م ـــزی در روز چهارش ـــک مرک ـــل بان ـــت عام ـــن هیئ ـــش از ای پی
ـــش داده  ـــد افزای ـــه ۱۲ درص ـــود را از ۱۰ ب ـــرخ س ـــف داالن ن ـــاه ۱۳۹۹، ک تیرم

ـــود.  ب

با تصویب هیئت عامل بانک مرکزی؛

نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی
 به ۱3 درصد افزایش یافت

معــاون اول رئیــس جمهــوری اصالحیــه مربــوط 
ــه  ــوخت ب ــروش س ــهمیه ف ــن س ــه تعیی ــه مصوب ب

ــرد.  ــالغ ک مرزنشــینان را اب
ــت  ــران در نشس ــت وزی ــر، هیئ ــزارش مه ــه گ ب
تــوان  ارتقــای  بــا هــدف  تیــر ۱۳۹۹،  هشــتم 
اقتصــادی ســاکنان روســتاهای مــرزی شــعاع )۲۰( 

کیلومتــری مــرز و تخصیــص ســهمی از درآمدهــای 
ــی،  ــای نفت ــی فرآورده ه ــادرات زمین ــل از ص حاص
تعییــن ســهمیه فــروش ســوخت بــه مرزنشــینان را 

ــرد. ــب ک تصوی
بــه موجــب ایــن مصوبــه، از ابتــدای ســال 
ــی  ــت گاز تخصیص ــوخت نف ــهمیه کل س ۱۳۹۹، س

بــه ســاکنان روســتاهای مــرزی مشــمول ایــن 
ــر  ــه براب ــر ۴۵۰ )ماهان ــال، براب ــه، در س تصویب نام
ــود. ــد ب ــت گاز خواه ــر نف ــون لیت ــا ۵.۳۷( میلی ب

ــن  ــمول ای ــین مش ــوار مرزنش ــر خان ــهمیه ه س
تصویــب نامــه، در ســال حداکثــر ۱۵۰۰ لیتــر نفــت 
ــاً در ســقف مذکــور( تعییــن می شــود. گاز )مجموع

از ســوی دیگــر، شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
ــه  ــی از هم ــه نمایندگ ــران ب ــی ای ــای نفت فرآورده ه
ــه صــادرات ســهمیه  ــدام ب ــای مشــمول، اق خانواره
ــوده و ۲۰  ــی نم ــای زمین ــا از مرزه ــت گاز آن ه نف
درصــد از ارزش ریالــی صــادرات را در ســقف مقــرر 
ماهانــه بــه حســاب تعییــن شــده بــه نــام ســازمان 
کل  داری  خزانــه  نــزد  یارانه هــا  هدفمندســازی 
ــز  ــینان( واری ــهمیه مرزنش ــوان )س ــه عن ــور ب کش
یارانه هــا  هدفمندســازی  ســازمان  و  می کنــد 
ــع  ــز ۸۰ درصــد مناب ــه واری ــف اســت نســبت ب مکل
ــش  ــت پوش ــای تح ــاب خانواره ــه حس ــده ب یادش
ــاب  ــه حس ــع ب ــن مناب ــد ای ــز ۲۰ درص ــز واری و نی
ــه داری کل  ــزد خزان ــور ن ــده وزارت کش ــن ش تعیی
کشــور اقــدام و گــزارش آن را بــه ســازمان برنامــه و 

ــد. ــه کن ــور ارائ ــور و وزارت کش ــه کش بودج

از سوی جهانگیری؛

سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین ساالنه
 ۱5۰۰ لیتر ابالغ شد
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رئیس جمهــور گفــت: در شــرایطی کــه یــک 
ــت  ــا را تح ــر روز م ــکا ه ــم آمری ــه اس ــتم گری ب س
تحریــم و فشــار قــرار می دهــد، مــا داریــم بــا 
می گوییــم.  ســخن  دســتاوردهای مان  از  افتخــار 
بـه گزارش فـارس، حّجت االسـالم حسـن روحانی، 
رئیس جمهـور در آییـن بهره بـرداری از طرح های ملّی 
وزارت نیرو در دو اسـتان فارس و کرمانشـاه، گفت: در 
شـرایطی کـه  یک سـتم گری به اسـم آمریـکا هر روز 
مـا را تحـت تحریم و فشـار قـرار می دهد، مـا داریم با 

افتخـار از دسـتاوردهای مان سـخن می گوییم.
وی بـا بیـان اینکـه از ۴ تصویه خانـه فاضـالب در 
تصویه خانـه رسـیده ایم،  بـه  ۲۴۲  انقـالب  از  قبـل 
گفـت: قبـل از انقـالب ۲۷ تصویه خانه آب داشـته ایم 
کـه ایـن عـدد، هم اکنـون بـه ۱۵۶ رسـیده اسـت. 
یعنـی حرکـت مـا حرکـت پرشـتابی بـوده و مـردم 

بـرای آبادانـی سرزمین شـان تـالش کرده انـد.
از  بهره بــرداری  ترتیــب در  و  نظــم  روحانــی، 
ــک  ــت: ی ــد و گف ــت خوان ــز اهمی ــا را حائ پروژه ه
ــت  ــن دول ــه در ای ــم ک ــده می دهی ــا وع ــان م زم
ــه افتتــاح می رســانیم،  تعــدادی ســد را ان شــاءاهلل ب
ــر حــرف می زنیــم  امــا یــک زمــان دیگــر، دقیــق ت
می گوییــم تــا امــروز ۴۳ ســد را افتتــاح کرده ایــم و 
تــا پایــان دولــت ۵۸ ســد را بــه افتتــاح می رســانیم.

یکی از آرزوهای من این بود که با آمار و 
زمان بندی با مردم حرف بزنم

و  آمــار  بــا  بتوانیــم  اینکــه  داد:  ادامــه  وی 
ــن  ــای م ــی از آرزوه ــم، یک ــرف برنی ــدی ح زمان بن

بــود. در کشــورهای غربــی و اروپایــی اینطــور اســت، 
ــن  ــر ای ــال دیگ ــه س ــان س ــا پای ــد ت ــاًل می گوین مث
۱۰ پــروژه بــه افتتــاح می رســد. حتــی تاریــخ و روز 

ــد. ــالم می کنن ــم اع آن را ه
ــور در  ــروز در کش ــه ام ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
قســمت الــف و ب، یعنــی آب و بــرق بــه ایــن نقطــه 
ــد را  ــن رون ــتیم ای ــدوار هس ــت: امی ــیده ایم، گف رس

ــا ی حــروف الفبــا پیــش ببریــم. ت
وی ادامـه داد: اینکـه وزیـر ما می گویـد در ۱۲  ماه 
امسـال چنـد طرح افتتاح می شـود و بعـد از آن هم تا 
پایـان دولـت چه تعـداد دیگر افتتاح می شـود، بسـیار 
مهـم اسـت. منظم بودن و با محاسـبه حرکـت کردن، 
مـردم را امیـدوار و بانشـاط می کنـد. فقـط دبسـتان 
نیسـت کـه آغـاز و پایان آن مشـخص اسـت، در همه 

طرح هـا بایـد بتوانیـم بـا زمانبندی حـرف بزنیم.

بسـیار  کار  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  روحانـی 
عظیمـی در غـرب کشـور انجـام شـده، گفـت: اینکه 
اشـاره شـد در نقـاط مـرزی کـه عمدتـاً نقـاط غربی 
کشـور اسـت، ۵۳ سـد را بـه ثمـر رسـاندیم کـه ۲۴ 
سـد در دولـت یازدهـم و دوازدهـم انجـام گرفتـه، 
ایـن سـدها آثـار بسـیار زیـادی دارد. مهم تریـن اثـر 
ایـن سـدها آبادانـی سـرزمین در منطقه غرب اسـت 
مخصوصـاً شـهرهایی کـه در دوران مقـدس در اوج 
حمـالت دشـمن و بخشـی در اشـغال دشـمن بـود.

وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از ســد شرف شــاه 
ــت و آب آن در  ــاه اس ــد در کرمانش ــن س ــت: ای گف
گیــالن غــرب و شــهر ســومار کــه در جنــگ اشــغال 
شــده بود،باعــث آبادانــی می شــود. یعنــی امــروز مــا 
ــتادگی  ــاد و ایس ــه جه ــم ب ــخ می دهی ــم پاس داری
مــردم کرمانشــاه، گیــالن غــرب و ســومار کــه در آن 

شــرایط ســخت ایســتادگی کردنــد. 
خارجـه  امـور  وزیـر  بـه  خطـاب  رئیس جمهـور 
و وزیـر نیـرو گفـت: بایـد تـالش کنیـم بـا آبادانـی 
سـومار، ایـن منطقـه یکی از نقـاط مرزی تجـاری ما 
بـا عراق در آینده باشـد. چون روبروی شـهر سـومار، 
شـهر »َمنَدلـی« عـرق قـرار دارد و نزدیـک ترین راه 

بـه شـمال بغـداد، سـامرا و کردسـتان عـراق اسـت.
وی تصریــح کــرد: شــهر ســومار می توانــد در 
ــادل  ــرای تب ــا ب ــم م ــرزی مه ــهر م ــک ش ــده ی آین
کاال بــا کشــور عــراق باشــد. امــروز یــک قــدم بســیار 

ــن شــهر برداشــته شــد. ــرای ای مهــم ب

تا پایان امسال قدم های خوبی برای 
استان های غربی برداشته خواهد شد

روحانـی بـا بیـان اینکه تا پایـان امسـال قدم های 
ایـالم،  غربـی  اسـتان های  بـرای  خوبـی  بسـیار 
کرمانشـاه و خوزسـتان برداشـته خواهـد شـد، گفت: 
در بخـش کشـاورزی در حال تالش برای لوله کشـی، 
هکتـار  هـزار   ۱۸ تجهیـز  و  زهکشـی  کانال کشـی، 
زمیـن هسـتیم. آخریـن گزارشـی که به من رسـیده، 
حاکـی از ایـن اسـت کـه بیـش از ۱۰ هـزار هکتـار 

آمـاده شـده و بقیـه هـم آمـاده می شـود. 
ــه  ــم هم ــاءاهلل بتوانی ــزود: ان ش ــور اف رئیس جمه
ــرار  ــت ق ــه دول ــدول برنام ــه در ج ــی ک برنامه های
دارد را عملیاتــی کنیــم. امــروز علــی رغــم فشــارها 
و تحریم هــا، مــردم، دولــت و مســئولین مــا همــواره 
ــردم در  ــکالت م ــع مش ــانی و رف ــرای خدمت رس ب

ــد. ــوان خودشــان آمادگــی دارن حــد ت

علیرغم تحریم ستم گری به اسم آمریکا با افتخار از دستاوردها سخن می گوییم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران در 
ــران  ــور ای ــکا در ام ــژه آمری ــده وی ــر نماین ــارات اخی ــه اظه ــش ب واکن
ــودن گزینــه نظامــی علیــه ایــران، ایــن گزینــه  ــر روی میــز ب مبنــی ب
ــای  ــز رؤس ــت روی می ــه سال هاس ــد ک ــک زده ای خوان ــه کپ را گزین

ــورد.  ــاک می خ ــکا خ ــم آمری ــور متوه جمه
بــه گــزارش تســنیم، ســید عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت امــور 
ــده  ــوک نماین ــان ه ــارات برای ــه اظه ــش ب خارجــه کشــورمان در واکن
ــه  ــه اش ب ــه افکنان ــت تفرق ــران و ماموری ــور ای ــکا در ام ــژه آمری وی
ــی ارزش  ــب ب ــران، مطال ــه ای ــدات وی علی ــه و تهدی کشــورهای منطق
ــدت  ــت و بش ــاس دانس ــه و اس ــی پای ــوی وی را ب ــده از س ــه ش گفت

ــرد. ــوم و رد ک محک
ــان  ــوک همزم ــان ه ــزود: برای ــه اف ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــد  ــوع تمدی ــاس موض ــی اس ــه ب ــرای توجی ــه ب ــالش مذبوحان ــا ت ب

محدودیتهــای تســلیحاتی، از گزینــه نظامــی در مــورد ایــران صحبــت 
مــی کنــد؛ گزینــه ای کپــک زده کــه ســال هاســت روی میــز روســای 

ــورد. ــی خ ــاک م ــکا خ ــم آمری ــور متوه جمه
موســوی اضافــه کــرد: سیاســت اصولــی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــن برنامــه هــا کامــال  در بخــش نظامــی کامــال مشــخص و ماهیــت ای

دفاعــی اســت.
ــد  ــرد: تهدی ــد ک ــه تاکی ــی در ادام ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس س
ــل  ــکا، تبدی ــی ثبــات کننــده آمری واقعــی منطقــه حضــور مخــرب و ب
ــری از پیشــرفت و توســعه  ــی و جلوگی ــگاه هــای نظام ــه پای ــه ب منطق
منطقــه بدلیــل تفرقــه افکنــی و ایجــاد هــراس بمنظــور فــروش آســان 

ــن کشــور اســت. ــی ای ــع نظام ــدات صنای تولی
موســوی در ادامــه اظهــار داشــت: مادامــی کــه مقامــات آمریــکا هــر 
چنــد بــه گــزاف از روی میــز بــودن گزینــه نظامــی علیــه ملــت ایــران 

ســخن مــی گوینــد و خــروج خــود از منطقــه را بــه تاخیــر مــی اندازنــد، 
جمهــوری اســالمی ایــران از هیــچ تــالش مشــروعی بــرای تقویــت بنیــه 
نظامــی خــود بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی دریــغ نخواهــد کــرد و ایــن 
امــر را حــق مســلم خــود در دفــاع از منافــع ملــی ایرانیــان مــی دانــد.

موســوی افــزود: برایــان هــوک در حالــی در مــورد تحریــم تســلیحاتی 
ــی کــرده کــه کشــورش و برخــی از متحدینــش  ــه رایزن ــدام ب ــران اق ای
دارای صدهــا بمــب هســته ای و دیگــر ســالح هــای کشــتار جمعــی بوده 
و در عیــن حــال هیــچ گونــه همــکاری بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی و ســایر نهادهــای بیــن المللــی ندارنــد و آژانــس نیــز هیچگونــه  
ــکا  ــه آمری ــر آنک ــدارد و بدت ــا ن ــته ای آن ه ــات هس ــی از تاسیس بازرس
ــن کشــورها،  ــه ای ــزات پیشــرفته ب ــوه تســلیحات و تجهی ــروش انب ــا ف ب
منطقــه را عمــال بــه انبــار بــاروت تبدیــل کــرده و بســیاری از ایــن ســالح 
هــا  همچنــان علیــه مــردم مظلــوم و بــی پنــاه یمــن و فلســطین و عــراق 

و ســوریه و دیگــر ملتهــای منطقــه اســتفاده مــی شــود.
ــن  ــرد: تامی ــد ک ــان تاکی ــی در پای ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس س
امنیــت منطقــه توســط کشــورهای منطقــه، سیاســت اصولــی و ثابــت 

ــت. ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه

سخنگوی وزارت خارجه:

 گزینه نظامی روی میز آمریکایی ها کپک زده است

و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  درمــان  معــاون 
ــوج  ــوز در م ــه هن ــان اینک ــا بی ــکی ب ــوزش پزش آم
اول کرونــا هســتیم و احتمــاالً تــا پایــان امســال بــا 
ــود، گفــت: اعــالم  ــم ب ــر خواهی ــن بیمــاری درگی ای
وضعیــت ســفید یــا قرمــز در اســتان ها کامــاًل 
ــروس در  ــن وی ــه ای ــی ک ــا زمان ــت و ت ــبی اس نس
ــت  ــت ثاب ــتانی وضعی ــچ اس ــود دارد هی ــور وج کش

ــت.  ــد داش نخواه
بــه گــزارش ایســنا، قاســم جان بابایــی در بیســت 
و دومیــن جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا از 
رونــد ارائــه خدمــات درمانــی در اســتان آذربایجــان 
از  بــا قدردانــی  ابــراز رضایــت کــرد و  شــرقی 
مســئوالن  همــکاری  و  اســتاندار  حمایت هــای 
اجرایــی اســتان بــا بخــش بهداشــت و درمــان، 
اظهــار کــرد: موفقیــت ایــن اســتان در حــوزه درمــان 
ــال های  ــه در س ــت ک ــاخت هایی اس ــه زیرس نتیج
ــعه  ــاس توس ــن اس ــر ای ــده و ب ــاد ش ــته ایج گذش
زیرســاخت های درمانــی در شهرســتان های ایــن 
ــت. ــت اس ــای وزارت بهداش ــزو اولویت ه ــتان ج اس

ــون،  ــاه تاکن ــفند م ــه از اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه،  ــش یافت ــا کاه ــاران کرون ــر بیم درصــد مرگ ومی
امــا بــار بیمــاری بیشــتر شــده اســت، افــزود: تمــام 
ــار بیمــاری از  ــه ب ــن باشــد ک ــر ای ــد ب ــا بای تالش ه
ظرفیــت خدمــات و امکانــات درمانــی بیشــتر نشــود.

پروتکل هــای  رعایــت  افــزود:  جان بابایــی   
هــم  ســفید  اســتان های  در  حتــی  بهداشــتی 
ضــروری اســت و بایــد از تمــام امکانــات و اختیــارات 

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــن زمین ــی در ای قانون

محمدمهــدی گویــا، رئیــس مرکــز مدیریــت 
بهداشــت، درمــان و  واگیــر وزارت  بیماری هــای 
ــت  ــال، مراقب ــی فع ــز بیماریاب ــکی نی ــوزش پزش آم
ــری  ــان، فاصله گی ــا مبتالی ــاس ب ــراد دارای تم از اف
ــی  ــول اساس ــردم را اص ــا م ــاط ب ــی و ارتب اجتماع
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــا در کشــور عن ــا کرون ــه ب مقابل
همبســتگی بیــن مســئوالن و مــردم و اســتفاده 
از تمــام ابزارهــای اطالع رســانی بــرای افزایــش 
بــه موضــوع کرونــا  حساســیت مــردم نســبت 

ــت. ــروری اس ض
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
ــکلی  ــه مش ــان اینک ــا بی ــز ب ــرقی نی ــان ش آذربایج
ــزود: مشــکل  ــم، اف ــتان نداری ــان اس در بخــش درم
ــت  ــگاری وضعی ــی، عادی ان ــرایط کنون ــی در ش اصل
ــی اســت کــه  ــن در حال از ســوی مــردم اســت و ای

ــی  ــالش مضاعف ــته ت ــه گذش ــبت ب ــیما نس صداوس
بــرای ایجــاد حساســیت در جامعــه انجــام می دهــد.

براســاس  علیــار راســتگو خاطرنشــان کــرد: 
ــتفاده از ماســک  ــتورالعمل وزارت بهداشــت، اس دس
ــت و  ــروری اس ــته ض ــی و سربس ــکان عموم در ام
ــد،  ــده می گیرن ــوع را نادی ــن موض ــه ای ــانی ک کس

ــد. ــاوز می کنن ــران تج ــوق دیگ ــه حق ــع ب درواق
ــا  ــم ب ــز ه ــوم پزشــکی تبری رئیــس دانشــگاه عل
ــا  ــه گزارشــی از آخریــن وضعیــت بیمــاری کرون ارائ
ــون ۳.۶ درصــد  در آذربایجــان شــرقی، گفــت: تاکن
ــی  ــا قطع ــه کرون ــا ب ــالی آن ه ــه ابت ــانی ک از کس
تشــخیص داده شــده، فــوت کرده انــد کــه تنهــا ۱۰ 

ــته اند. ــن داش ــال س ــر ۵۰ س ــا زی ــد از آنه درص
روز   ۱۴ در  افــزود:  صومــی  محمدحســین 
گذشــته، بیشــترین میــزان بــروز کرونــا بــه ترتیــب 

اهــر،  هریــس،  چاراویمــاق،  شهرســتان های  در 
مراغــه، شبســتر، تبریــز و بنــاب بــوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ۱۴ هــزار 
ــزود: در  ــی انجــام شــده، اف ــد از اماکــن عموم بازدی
مجمــوع رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در اماکــن 
ــک  ــا ی ــوده و تنه ــد ب ــتان، ۶۵ درص ــف اس مختل
درصــد از بازدیدهــا، منجــر بــه پلمــب شــده اســت.

ــتی در  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــزان رعای وی، می
نــاوگان حمل ونقــل عمومــی را بســیار کــم توصیــف 
ــزا و عروســی و  ــم ع ــزاری مراس ــت: برگ ــرد و گف ک
تجمــع مــردم در مکان هایــی ماننــد بانک هــا و 
ــروس  ــرای شــیوع وی ــه را ب ــر پیشــخوان، زمین دفات

ــا فراهــم کــرده اســت. کرون
اســتانداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان شــرقی، فرمانــداران چاراویمــاق و بنــاب 
ــه  ــن جلســه ب ــز در ای ــدار مراغــه نی و معــاون فرمان
صــورت ارتبــاط تصویــری گزارشــی از آخریــن 
وضعیــت بیمــاری کرونــا در ایــن شهرســتان ها 

ــد. ــه کردن ارائ
ــا  ــه ب ــت و مقابل ــتانی مدیری ــتاد اس ــای س اعض
ــه  ــتاد ک ــن س ــروز ای ــح ام ــه صب ــا در جلس کرون
ــاون  ــرقی و مع ــان ش ــتاندار آذربایج ــور اس ــا حض ب
درمــان وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
برگــزار شــد، پیامدهــای عادی انــگاری وضعیــت 
ــت  ــر رعای ــی و ب ــردم را بررس ــوی م ــه از س جامع
برگــزاری  از  پرهیــز  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــاری  ــت بیم ــا راه مدیری ــوان تنه ــه عن ــات ب تجمع

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــرایط کنون ــا در ش کرون

معاون درمان وزیر بهداشت:

احتمااًل تا پایان امسال با بیماری کرونا درگیر خواهیم بود

واعظی: 
همه طرف ها باید به حفظ برجام و 

اجرای تعهدات شان پایبند بمانند

ــرد:  ــد ک ــوری تاکی ــس جمه ــر ریی ــس دفت ریی
ــام،  ــخت برج ــان سرس ــوی مخالف ــالف هیاه ــر خ ب
اجــرای  و  بــه حفــظ آن  بایــد  همــه طرف هــا 

بماننــد.  پایبنــد  تعهدات شــان 
ــا، محمــود واعظــی در حســاب  ــه گــزارش ایرن ب
کاربــری خــود در توییتــر نوشــت: بــر خــالف 
همــه  برجــام،  سرســخت  مخالفــان  هیاهــوی 
طرف هــا بایــد بــه حفــظ آن و اجــرای تعهدات شــان 

ــد. ــد بمانن پایبن
اقدامــات ضدایرانــی  افــزود: گرچــه  واعظــی 
دولــت آمریــکا بــه جلســه شــورای امنیــت محــدود 
ــال  ــزوای دو س ــه ان ــرار تجرب ــا تک ــد ام ــد ش نخواه
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام ــش دونال پی
بــرای مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور 
نشــانه ای بــزرگ بــرای معارضــان برجــام اســت اگــر 

ــد. انصــاف پیشــه کنن
لغــو  از  جلوگیــری  بــرای  ترامــپ  دولــت 
ــام  ــالمی تم ــوری اس ــلیحاتی جمه ــای تس تحریم ه
بــه کار گرفتــه و ســناریوهای  را  تــالش خــود 
متعــددی را در نظــر گرفتــه اســت.بااین حــال 
ــت نشــان داد  نشســت شــب گذشــته شــورای امنی
ــد همراهــی جامعــه  ــان نمی توان ــکا همچن کــه آمری
جهانــی را در پیگیــری و پیشــبرد سیاســت های 

ــاورد. ــت بی ــه دس ــود ب ــی خ ــد ایران ض

نماینده نطنز: 
استفاده از ماسک برای مقابله با کرونا 

اجتناب ناپذیر است

ــرد  ــد ک ــس تاکی ــرای مجل ــده اصولگ ــک نماین ی
ــتفاده از  ــتی و اس ــای بهداش ــت پروتکل ه ــه رعای ک
ماســک بــرای کاهــش مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا 
امــری ضــروری تلقــی شــده و هــر فــرد بــا اســتفاده 

ــی دارد.  ــن راســتا برم ــی در ای از ماســک گام
بــه گــزارش ایســنا، رحمــت اهلل فیــروزی پوربادی 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از ماســک و رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی مــردم و مســئوالن 
و شــرکت در پویــش »مــن ماســک می زنــم«، بیــان 
کــرد: همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری تاکیــد 
فرمودنــد امــروز تکلیــف بــر همــه مــردم و مســئوالن 
ــتی و  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــه رعای ــه ب ــت ک اس
ــام  ــند. مق ــته باش ــه داش ــک توج ــتفاده از ماس اس
معظــم رهبــری بــا تاکیــد خــود حجــت را بــر 
تمــام مســئوالن و مــردم تمــام کردنــد. دولتمــردان 
و مســئوالن کشــور بایــد در گام اول اســتفاده از 
ــه  ــذاری اجتماعــی را ب ــه گ ــت فاصل ماســک و رعای

عنــوان الگــو رعایــت کننــد.
ایــن عضــو کمیســیون عمــران مجلــس در ادامــه 
بــا بیــان اینکــه ایــن روزهــا آمــار مبتالیــان و افرادی 
کــه فــوت می شــوند مجــددا رو بــه افزایــش اســت، 
ــه در  ــت ک ــراد الزم اس ــه اف ــر هم ــرد: ب ــار ک اظه
ــات  ــه مراجع ــی ک ــی و بخش های ــای عموم مکان ه
مردمــی بــاال اســت حتمــا از ماســک اســتفاده کــرده 
و بــه رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی توجــه 
داشــته باشــند. هــر فــرد بــا اســتفاده از ماســک یــک 

قــدم در راســتای کاهــش مبتالیــان برمــی دارد.
شــورای  مجلــس  در  نطنــز  مــردم  نماینــده 
ــد از  ــی بای ــح کــرد: در شــرایط کنون اســالمی تصری
ــی  ــه ضرورت ــی ک ــم ها و اجتماعات ــرکت در مراس ش
ــت ها  ــن ها، بزرگداش ــده و جش ــودداری ش ــدارد خ ن

و پاسداشــت ها برگــزار نشــود.
فیــروزی در پایــان تاکیــد کــرد: در اماکــن 
عمومــی، وســائل حمــل و نقــل و هواپیمــا اســتفاده 
از ماســک بایــد بــه طــور جــدی دنبــال شــود چراکه 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ــر اســت. ــاب ناپذی ــری اجتن ــروس ام ــن وی ای

عضو هیات رئیسه مجلس:
نمایندگان برای مبارزه با فساد

 با کسی تعارف ندارند

ــا بیــان رویکــرد  عضــو هیــات رئیســه مجلــس ب
ــه، گفــت:  ــوه قضایی حمایتــی مجلــس یازدهــم از ق
مجلــس بــرای مبــارزه بــا فســاد تعــارف نــدارد لــذا 
ــی را  ــتگاه قضای ــا دس ــی ب ــوع همراه ــر ن ــاده ه آم

ــم.  داری
ــر آزاد  ــت، روح اهلل متفک ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ضمــن اشــاره بــه حمایــت مجلــس یازدهــم از 
ــارزه  ــوه در مب ــس ق ــه و رئی ــوه قضایی ــات ق اقدام
ــا فســاد، گفــت: رویکــرد مجلــس یازدهــم از قــوه  ب
ــه  ــه قاطعان ــوه قضایی ــت. ق ــی اس ــه حمایت قضایی
ــب  ــاد جل ــا فس ــورد ب ــی را در برخ ــاد عموم اعتم
کــرده و ایــن ســرمایه اجتماعــی بــرای کشــور اســت.

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
ــس  ــرد: مجل ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش مجل
یازدهــم تمــام قــد آمــاده مبــارزه بــا فســاد اســت و 
هــر کمکــی کــه بتوانیــم بــه قــوه قضاییــه خواهیــم 
کــرد. میــزان اســتقبال بــی نظیــر نماینــدگان بــرای 
ــان از  ــز نش ــود نی ــل ن ــیون اص ــت در کمیس عضوی
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــم ب ــس یازده ــدی مجل ــزم ج ع

فســاد اســت.
وی افــزود: اســتقبال نماینــدگان بــرای عضویــت 
ــکایات در  ــری ش ــود و پیگی ــل ن ــیون اص در کمیس
ــن نقطــه  ــا فســاد دســتگاه ها، ای ــارزه ب راســتای مب
امیــدی اســت بــرای داشــتن کمیســیون پویــا، 

ــت. ــتیز اس ــاد س ــد و فس توانمن
متفکــر آزاد تاکیــد کــرد: مجلــس یازدهــم بــرای 
ــدارد. مــا از اینکــه قــوه  ــا فســاد تعــارف ن مبــارزه ب
ــس  ــه مجل ــر ب ــدت اخی ــد وزرا در م ــه همانن قضایی
ــوز  ــه هن ــم البت ــتقبال می کنی ــد، اس ــزارش دهن گ
ــرح  ــس مط ــه مجل ــات رئیس ــوع در هی ــن موض ای

نشــده اســت.

کمالوندی خبر داد؛
حادثه در یکی از سوله های در حال 

احداث سایت هسته ای نطنز 

از وقــوع  اتمــی  انــرژی  ســخنگوی ســازمان 
حادثــه ای در یکــی از ســوله های در دســت احــداث 

ــر داد.  ــز خب ــایت نطن ــاز س ــه ب در محوط
ــروز  ــگاران جــوان، به ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
کمالونــدی ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: 
بامــداد به دنبــال وقــوع حادثــه ای کــه چگونگــی آن 
در دســت بررســی اســت یکــی از ســوله های در 
دســت احــداث در محوطــه بــاز ســایت نطنــز دچــار 

آســیب شــد.
ــی  ــه تلفــات جان ــن رخــداد هیچ گون ــزود: ای او اف
ــن  ــاری ای ــای ج ــه فعالیت ه ــه ای ب ــته و لطم نداش

مجموعــه نیــز وارد نکــرده اســت.
ــال  ــر احتمـ ــرد: از نظـ ــح کـ کمالونـــدی تصریـ
ـــال  ـــر فع ـــه غی ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــی نی ـــاد آلودگ ایج
بـــودن مجموعـــه ذکـــر شـــده جـــای هیچ گونـــه 
تیم هـــای  اکنـــون  هـــم  و  نیســـت  نگرانـــی 
ــه  ــوع حادثـ ــل وقـ ــازمان در محـ ــی سـ کارشناسـ
ــه  ــن واقعـ ــل ایـ ــی علـ ــغول بررسـ ــر و مشـ حاضـ

ــتند. هسـ

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
طرح شفافیت آراء نیاز به کار 

کارشناسی دارد

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس گفــت: ضمــن 
ــفافیت آراء،  ــرح ش ــت در ط ــاط مثب ــودن نق دارا ب

ــه کار کارشناســی دارد.  ــاز ب ــن طــرح نی ای
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمدحســـین 
فرهنگـــی، بـــا اشـــاره بـــه پیگیـــری برخـــی 
ــفافیت آراء  ــرح شـ ــه طـ ــرای ارائـ ــدگان بـ نماینـ
نماینـــدگان، گفـــت: ایـــن طـــرح و شـــفافیت آراء 
نماینـــدگان نیـــاز بـــه بحـــث هـــای کارشناســـی 
ــار فـــوری و مثبـــت آن اطـــالع  مفصـــل دارد، آثـ
ــت،  ــان اسـ ــدگان شـ ــردم از آراء نماینـ ــاد مـ آحـ
ـــرح  ـــم ، ط ـــه مســـائل مه ـــا را نســـبت ب قضـــاوت آنه

هـــا و لوایـــح مشـــخص مـــی کنـــد.
نماینــده مــردم تبریــز، آســکو و آذرشــهر در 
مجلــس بــا اشــاره بــه ابعــاد منفــی ایــن طــرح اظهار 
داشــت: شــفافیت آراء در بلنــد مــدت مــی توانــد آثار 
ــد  ــور بای ــرح مذک ــن ط ــد، بنابرای ــته باش ــوء داش س
ــکات مثبــت  ــا ن ــم و طراحــی شــود ت طــوری تنظی
ــل  ــه حداق ــی آن ب ــاط منف ــر و نق ــه حداکث آن ب

برســد.
ـــی  ـــه داخل ـــن نام ـــن آیی ـــیون تدوی ـــو کمیس عض
مجلـــس در خصـــوص حضـــور رســـانه هـــا در 
ــای تخصصـــی مجلـــس  ــیون هـ ــات کمیسـ جلسـ
ــی  ــاظ فیزیکـ ــه لحـ ــا بـ ــیون هـ ــت: کمیسـ گفـ
ـــدارد،  ـــگاران  ن ـــرای حضـــور خبرن ـــی ب ـــات کاف امکان
هـــر چنـــد کـــه اعتقـــاد داریـــم حضـــور رســـانه 
بمـــی توانـــد در انعـــکاس اخبـــار کمیســـیون هـــا 

مفیـــد واقـــع شـــود.

دلنوشته

ماه به دو
ر زمین ،

زمین به دور 
خورشید ،

 خورشید به دور
 خود 

بی منت می چرخد ،
این همه کبکبه دبدبه

 آدم ها برای چیست !؟

)اکبر عظیم نیا(

شماره کالسه: ۲۰۷99۷/۷ 
رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقــای ســیدابوطالب طهرانی دارای شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــه شــرح دادخواســت ب ــماره ۲۸۱ب ش
گواهــی  درخواســت  دادگاه  ایــن   ۹۹/۲۰۷/۷
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ســیده فاطمــه طهرانــی بشناســنامه ۸ 
ــخ ۹۹/۳/۲۹  ــی ۲۰۶۲۸۵۰۱۹۰ در تاری و ش مل
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــن الف ــه حی ورث

بــه 
ــید  ــد س ــی  فرزن ــادات نوران ــفیقه الس ۱- ش
ــی ۲۰۶۲۶۲۹۵۴۰  ــه ش مل ــرت ب ــد وعش احم

ــی.  ــادر متوف ــبت م نس
۲- ســیدابوطالب طهرانــی فرزنــد سیدحســن 
و فاطمــه بیگــم بــه ش ملــی ۲۰۶۲۵۵۰۰۷۳ 

ــی.  ــدر متوف نســبت پ
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی  ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی

قاضی شعبه هفتم شورای 
حل اختالف بابل

ــم  ــت تروریس ــد اس ــس معتق ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
دولتــی آمریــکا باعــث از بیــن رفتــن شــخصیت های تأثیرگذار کشــورمان 
در جریــان ترورهایــی شــده کــه بــا حمایــت آنهــا صــورت گرفتــه اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، حســین نــوش آبــادی بــه مناســبت هفتــه 
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــل ب ــوع را تبدی ــن موض ــی، ای ــر آمریکای ــوق بش حق
اســتفاده غــرب علیــه کشــورهای آزاد عنــوان کــرد، گفــت: آنهــا بــا ایــن 
حربــه در مقابــل کشــورهای مســتقل مــی ایســتند و بهانــه جویــی هایــی 
کــه در حــوزه حقــوق بشــر دارنــد در راســتای تأمیــن منافــع آنهــا اســت.

ــن  ــر همی ــورای اســالمی ب ــس ش ــن در مجل ــردم ورامی ــده م نماین
اســاس تصریــح کــرد: معتقدیــم قانــون شــکنی و نقــض حقــوق بشــر از 
ســوی آمریــکا در سراســر دنیــا زبانــزد بــوده و ردپــای آنهــا در ظلــم و 

بیــداد در تمامــی قــاره هــا مشــهود اســت.

بی ارزشی حقوق انسانی سیاهپوستان 
در آمریکای مدعی حقوق بشر

ــی  ــهروندان آمریکایـ ــروز شـ ــه امـ ــان اینکـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
ـــور  ـــن کش ـــام ای ـــت و نظ ـــار دول ـــونت ب ـــای خش ـــت ه ـــی سیاس قربان
ــهروندان  ــوان شـ ــه عنـ ــتان بـ ــرد: سیاهپوسـ ــوان کـ ــتند، عنـ هسـ
ـــن کشـــور برخـــوردار  ـــوق انســـانی در ای ـــچ ارزش و حق ـــی از هی آمریکای
ـــورت  ـــا ص ـــا آنه ـــس ب ـــوی پلی ـــه از س ـــی رحمان ـــورد ب ـــوده و برخ نب

ـــرد. ـــی گی م
ــوق بشــر  ــه حق ــا حرب ــا ب ــی ه ــرد: آمریکای ــه ک ــادی اضاف ــوش آب ن
در هــر کشــوری کــه خواســتند حضــور یافتــه و در آن کشــور ســلطه 

ــد. ــم زدن ــه آنهــا رق ــات نظامــی را علی ــد و اتفاق کردن
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــران در ادام ــتان ته ــردم از اس ــده م ــن نماین ای
جمهــوری اســالمی از ابتــدای انقــالب بــا ترورهــای وســیع، جنــگ هــا 
و کودتــا حتــی پیــش از انقــالب از ســوی آمریــکا روبــرو بــوده اســت، 
ــه واســطه  ــذار بســیاری را ب ــای تأثیرگ گفــت: متأســفانه شــخصیت ه
ــارز  ــه ب ــه نمون ــم ک ــت دادی ــرور از دس ــا از ت ــی ه ــتیبانی آمریکای پش

ــا اســت. تروریســم دولتــی از ســوی آنه

حمایت اروپا از منافقین
 به علت نگاه دوگانه آنها به حقوق بشر است

وی همچنیــن بــا انتقــاد از حمایــت اروپــا از جریــان منافقیــن ابــراز 
داشــت: منافقیــن از همــان ابتــدا بــا تأمیــن مالــی غربــی هــا و برخــی 
ــتیبانی  ــن پش ــم ای ــوز ه ــد و هن ــی ش ــت م ــی حمای ــورهای عرب کش

ــه دارد. ادام
ــه  ــن را ب ــران منافقی ــت ای ــه مل ــس از اینک ــزود: پ ــادی اف ــوش آب ن
ــوی  ــراق و از س ــرد، وارد ع ــراج ک ــور اخ ــا از کش ــات آنه ــر جنای خاط
ــد و  ــا پنــاه بردن ــه اروپ صــدام حمایــت شــدند و پــس از ســقوط وی ب
هــم اکنــون نیــز تحــت حمایــت کشــورهایی هســتند کــه نــگاه دوگانــه 

بــه حقــوق بشــر دارنــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
ــی  ــره واقع ــای چه ــروز افش ــرد: ام ــان ک ــان خاطرنش ــالمی در پای اس

ــا در بحــث حقــوق بشــر بایــد ســرلوحه کار مــا باشــد. آمریــکا و اروپ

افشای چهره واقعی غرب در نقض حقوق بشر 
سرلوحه اقدامات حقوقی ایران است
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صادرات گاز ایران به ترکیه

 از سر گرفته شد 

 ۱۲ از  کــه  ترکیــه  بــه  ایــران  گاز  صــادرات 
فروردین مــاه امســال به دلیــل انفجــار بخشــی از 
خــط لولــه صادراتــی در خــاک ترکیــه متوقــف شــده 
بــود، بعــد از حــدود ســه مــاه بعدازظهــر امــروز از ســر 

ــه شــد.  گرفت
ــه  ــران ب ــادرات گاز ای ــنیم، ص ــزارش تس ــه گ ب
ترکیــه کــه از ۱۲ فروردین مــاه امســال به دلیــل 
ــاک  ــی در خ ــه صادرات ــط لول ــی از خ ــار بخش انفج
ترکیــه، متوقــف شــده بــود، بعدازظهــر امــروز 

)چهارشــنبه، ۱۱ تیرمــاه( از ســر گرفتــه شــد.
مدیریــت  سرپرســت  جوالیــی  محمدرضــا 
ــرد:  ــالم ک ــران اع ــی گاز ای دیســپچینگ شــرکت مل
ــاعت ۱۴ و ۱۰  ــه از س ــه ترکی ــران ب ــادرات گاز ای ص

ــد. ــه ش ــر گرفت ــروز از س ــه ام دقیق
ــا  ــه ب ــه ترکی ــران ب ــادرات گاز ای ــه وی، ص به گفت
ــت همــه تعهدهــای پیشــین از ســوی طرفیــن  رعای

ادامــه خواهــد داشــت.
انفجــار  به  دلیــل  ایــران  از  ترکیــه  گاز  واردات 
فروردین مــاه  ترکیــه ۱۲  خــاک  در  لولــه  خــط 
امســال متوقــف شــد. ایــن حادثــه در مــرز بــازرگان 
و در خــاک ترکیــه رخ داد و اعــالم شــد ایــن کشــور 
ــت؛  ــران آسیب هاس ــرات و جب ــام تعمی ــئول انج مس
پیــش از ایــن اعــالم شــده بــود کــه تعمیــرات ایــن 

ــرد. ــان می گی ــاه پای ــا تیرم ــه ت ــط لول خ

امتیاز ویژه مسکنی دولت به کارکنان 
دستگاه هایی که زمین تحویل دهند 

ــت:  ــار داش ــازی اظه ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــه  ــه ارایــه اراضــی و تحویــل آن ب اگــر دســتگاه ها ب
وزارت راه و شهرســازی اقــدام کننــد، قطعــا بســیاری 

ــود.  از مشــکالت در بخــش مســکن حــل می ش
ــاره  ــا، محمــود محمــودزاده درب ــه گــزارش ایلن ب
دســتگاه ها   و  ســوی  از  اراضــی  ارایــه  میــزان 
نهادهــای دولتــی بــرای ســاخت مســکن ملــی اظهار 
داشــت: طبــق مــاده ۶ قانــون ســاماندهی و حمایــت 
از تولیــد و  عرضــه مســکن، ســایر وزارتخانه هــا بایــد 
اراضــی موجــود را در اختیــار وزارت راه و شهرســازی 

قــرار دهنــد تــا بــه ســاخت مســکن کمــک شــود.
ــا وزارت  ــی ب ــون تفاهم نامه های ــا کن ــزود: ت وی اف
ــد  ــاره تولی ــاع درب ــرورش و وزارت دف ــوزش و پ آم
ــر اســاس  ــی منعقــد شــده اســت کــه ب مســکن مل
ــا کارکنــان ایــن  ــون در ایــن پروژه هــا اولویــت ب قان

ــرایط. ــد ش ــان واج ــه کارکن ــت البت ــتگاه ها اس دس
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: در 
ــد  ــان واج ــن کارکن ــرار گرفت ــت ق ــع در اولوی واق
شــرایط دســتگاه هایی کــه زمیــن در اختیــار وزارت 
شهرســازی قــرار می دهنــد یــک نــوع مشــوق 
ــه  ــم ب ــتگاه ها ه ــایر دس ــا س ــود ت ــوب می ش محس

ــد. ــدام کنن ــود اق ــی خ ــه اراض ارای
وی افــزود: بــه تمــام اســتانداران ماموریــت 
ــن  ــایی ای ــه شناس ــبت ب ــه نس ــده ک ــژه داده ش وی
ــه وزارت راه و  ــود را ب ــدام و اراضــی موج اراضــی اق

ــد. ــی کنن ــازی معرف شهرس
اگــر  معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: 
دســتگاه ها بــه ارایــه اراضــی و تحویــل آن بــه 
وزارت راه و شهرســازی اقــدام کننــد، قطعــا بســیاری 
از مشــکالت در بخــش مســکن حــل می شــود.

محمــودزاده دربــاره مــاده ۱۰ قانــون زمیــن 
وزارت  قانــون  ایــن  براســاس  گفــت:  شــهری 
ــار اراضــی موجــود را در  ــزار هکت کشــاورزی ۲۵۰ه
ــن  ــه ای ــرار داد ک ــازی ق ــار وزارت راه و شهرس اختی
اراضــی عمدتــا در حریــم شــهرها قراردارنــد و جــزو 

زمیــن شــهری تلقــی می شــوند.

ســخنگوی گمــرک گفت:میــزان تجــارت خارجی 
ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا از زمــان اجــرای موافقــت 
ــاه، از  ــان خــرداد م ــا پای ــه تجــارت ترجیحــی ت نام
ــون و۸۳۰  ــارد و۴۱۷ میلی ــه دو میلی ــث ارزش ب حی

هــزارو ۳۲ دالر رســیده اســت.
بــه گــزارش مهــر، ســید روح الــه لطیفــی 
ــان  ــار داشــت: از پنجــم آب ســخنگوی گمــرک اظه
ــن  ــی بی ــارت ترجیح ــه تج ــت نام ــال ۹۸ موافق س
ــه اقتصــادی اوراســیا اجرایــی شــده  ــران و اتحادی ای
اســت و از آن زمــان تــا پایــان خــرداد ســال جــاری 
ــه  ــاه و ۲۶ روز، ک ــت م ــان هف ــدت زم ــی در م یعن
بیــش از نیمــی از ایــن زمــان کشــور و منطقــه 
ــه  ــور ب ــارت کش ــوده، تج ــا ب ــروس کرون ــر وی درگی
ایــن اتحادیــه بــه بیــش از ۲.۴ میلیــارد دالر رســیده 

اســت.
وی افــزود: بــه دلیــل اینکــه کاالی اساســی اقــالم 
اصلــی ســبد خریــد ایــران از کشــورهای عضــو ایــن 
اتحادیــه را تشــکیل می دهــد و از طریــق بنــادر 
شــمالی بــه صــورت عمــده وارد کشــور می شــوند ۷۲ 
درصــد تجــارت بــا اوراســیا ســهم واردات و ۲۸ درصد 
از آن ســهم صــادرات کشــورمان را تشــکیل می دهــد.

ــت:  ــرک گف ــانی گم ــالع رس ــورای اط ــر ش دبی
ــک  ــش از ی ــیا بی ــی از اوراس ــزان واردات ترجیح می
میلیــارد و۱۶۹ میلیــون و۴۴ هــزارو ۹۶۵ دالر از 
ســرجمع بیــش ازیــک میلیــارد و۷۳۷ میلیــون دالر، 
ــزان واردات از  ــن می ــه ای ــن آنک ــت ضم واردات اس
حیــث وزنــی بالــغ بــر ۵میلیــون و۲۰۷ هــزار و ۹۷۸ 

ــن کاال را شــامل شــده اســت. ت
ــزان  ــه می ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای وی اف
صــادرات کشــورمان بــه ایــن اتحادیــه بیــش از ۶۸۱ 
میلیــون دالر واز حیــث وزنــی بیــش از یــک میلیــون 

ــوده اســت. و ۶۵۵ هــزار و ۶۱۴ تــن کاال ب
لطیفــی در ادامــه گفــت: اصلــی تریــن شــرکای 
صادراتــی ایــران در اوراســیا بــه ترتیــب فدراســیون 
ــا بیــش از ۵۴ درصــد وارزش دالری ۳۶۷  روســیه ب
ــزان  ــد از می ــا ۲۴ درص ــتان ب ــون دالر، ارمنس میلی
ــون دالر وقزاقســتان  ــا ارزش ۱۶۴ میلی ــادرات وب ص
ــون دالر  ــد وارزش ۱۰۴ میلی ــش از ۱۵ درص ــا بی ب
هســتند و پــس از ایــن کشــورها، قرقیزســتان بــا ۳۸ 
میلیــون دالر وروســیه ســفید بــا بیــش از ۹ میلیــون 

دالر قــرار دارنــد.

ــدا  ــن مب ــی تری ــزود: اصل ــام گمرکــی اف ــن مق ای
ــب  ــه ترتی ــورمان ب ــه کش ــیا ب واردات کاال از اوراس
ــه  ــا بیــش از ۸۰ درصــد حجــم واردات وب روســیه ب
ارزش بیــش از یــک میلیــارد و ۳۹۹ میلیــون و ۲۲۹ 
ــا  ــتان ب ــس از آن قزاقس ــت وپ ــزارو ۵۰۳ دالر اس ه
۲۸۷ میلیــون و ۱۹۲ هــزار و ۵۹۱ دالر وروســیه 
ــزار ۶۵۱  ــون و۷۳۲ ه ــش از ۳۳ میلی ــا بی ــفید ب س
ــور،  ــه کش ــن س ــس از ای ــن پ ــت. همچنی دالر اس
ارمنســتان بــا بیــش از ده میلیون دالر و قرقیزســتان 

ــون دالر هســتند. ــش از ۵.۶ میلی ــا بی ب
ایــران  صادراتــی  کاالهــای  دربــاره  لطیفــی 
ــی  ــم اصل ــت قل ــن بیس ــت: از بی ــیا گف ــه اوراس ب
ــا ۱۴.۵  ــازه ب ــه اوراســیا ســیب ت ــران ب ــی ای صادرات
ــا ۱۱.۹ درصــد، گاز  درصــد، پســته تــازه وخشــک ب

طبیعــی بــا ۸.۱ درصــد، کیــوی تــازه بــا ۷.۲ درصــد 
وانگــور خشــک بــا ۳ درصــد دارای بیشــترین ســهم 

ــتند. هس
وی همچنیــن در زمینــه واردات از کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اوراســیا تصریــح کــرد: عمــده 
کاالهــای  اتحادیــه،  ایــن  از  وارداتــی  کاالهــای 
ــود، از  ــامل می ش ــی را ش ــای دام ــی و نهاده ه اساس
بیســت قلــم اصلــی کاالهــای وارداتــی از کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اوراســیا، جــو بــا حــدود ۲۷ درصــد، 
ــا  ــا ۲۴ درصــد، ذرت دامــی ب فرآورده هــای گنــدم ب
ــش  ــا بی ــردان ب ــه آفتاب گ ــن دان ۱۷.۵ درصــد، روغ
ــا ۳.۵ درصــد  ــره ب از ۱۱ درصــد و الشــه گوشــت ب

ــتند. ــیا هس ــی از اوراس ــای واردات ــترین کااله بیش
ــوص  ــزود: در خص ــران اف ــرک ای ــام گم ــن مق ای
کاالهــای صادارتــی بــا تعرفــه ترجیحــی، پســته اعــم 
از تــازه و خشــک بــا ســهم ۴۳.۷ درصــد، کیــوی تــازه 
ــش از  ــا بی ــک ب ــور خش ــد، انگ ــش از ۴ درص ــا بی ب
۱.۸ درصــد از مجمــوع کاالهــای صادراتــی بــر اســاس 

ایــن موافقــت نامــه را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
لطیفــی در خصــوص کاالهــای وارداتــی بــا 
تعرفــه ترجیحــی توضیــح داد: در خصــوص کاالهــای 
ــتثنای  ــه اس ــو ب ــی، ج ــه ترجیح ــا تعرف ــی ب واردات
بــذر بــا حــدود ۴۲ درصــد، ذرت دامــی بــا ۲۸ 
ــا حــدود ۱۸  ــه آفتــاب گــردان ب درصــد، روغــن دان
ــد  ــا ۴.۷ درص ــفند ب ــت گوس ــه گوش ــد، والش درص
ــی  ــه ترجیح ــا تعرف ــی ب ــای واردات ــترین کااله بیش

ــتند. هس

سخنگوی گمرک:

تجارت خارجی با اوراسیا از 2.4 میلیارد دالر عبور کرد

وام  پرداخـــت  مراحـــل  آغـــاز  از  امـــداد  کمیتـــه  رئیـــس 
و  داد  بـــه مددجویـــان خبـــر  رهـــن مســـکن  قرض الحســـنه 
گفـــت: ۱۵۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای کمـــک بـــه تامیـــن 
هزینه هـــای رهـــن و اجـــاره مســـکن مددجویـــان پیش بینـــی 

ــده اســـت.  شـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــاری بـ ــیدمرتضی بختیـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــرای  ــژه بـ ــه ویـ ــکن بـ ــاره مسـ ــن و اجـ ــای رهـ ــش هزینه هـ افزایـ
ـــداد  ـــه ام ـــای کمیت ـــی از نگرانی ه ـــزود: یک ـــه اف ـــروم جامع ـــار مح اقش
ــاره مســـکن مددجویـــان  در ماه هـــای اخیـــر موضـــوع رهـــن و اجـ
بـــوده کـــه بـــار ســـنگینی بـــر دوش ایـــن خانواده هاســـت کـــه در 
همیـــن خصـــوص مکاتباتـــی بـــا رئیـــس جمهـــور و رئیـــس قـــوه 
قضاییـــه داشـــته ایم و کمیتـــه ای هـــم بـــه همیـــن منظـــور تعییـــن 

ــه دارد. ـــا ادامـ ــده و پیگیری ه شـ
وی ادامـــه داد: مذاکراتـــی هـــم بـــا بنیـــاد مســـتضعفان و ســـتاد 
ـــتین  ـــد و در نخس ـــام ش ـــورد انج ـــن م ـــام در همی ـــان ام ـــی فرم اجرای
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــغ ۱۵۰ میلی ـــتضعفان مبل ـــاد مس ـــس بنی گام، رئی
ـــان  ـــکن مددجوی ـــاره مس ـــن و اج ـــای ره ـــن هزینه ه ـــه تامی ـــک ب کم

ـــاص داد. ـــتی اختص ـــداد و بهزیس ـــه ام کمیت
ـــن  ـــان از ای ـــارد توم ـــرد: ۱۰۰ میلی ـــد ک ـــداد تاکی ـــه ام ـــس کمیت رئی
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــداد و ۵۰ میلی ـــان ام ـــه مددجوی ـــق ب ـــغ متعل مبل

مددجویـــان بهزیســـتی پیش بینـــی شـــده اســـت.
ــدوق  ــق صنـ ــغ از طریـ ــن مبالـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاری بـ بختیـ
ـــدان  ـــار نیازمن ـــورت وام در اختی ـــه ص ـــت ب ـــداد والی ـــنه ام قرض الحس
ـــارد  ـــز ۵۰ میلی ـــداد نی ـــه ام ـــرد: کمیت ـــان ک ـــرد خاطرنش ـــرار می گی ق
تومـــان بـــه همیـــن منظـــور در نظـــر گرفتـــه و جمـــع مبلـــغ وام 
قرض الحســـنه پرداختـــی بـــه مددجویـــان بـــرای کمـــک بـــه 
ــیده  ــان رسـ ــارد تومـ ــه ۱۵۰ میلیـ ــکن بـ ــن و مسـ ــای رهـ هزینه هـ

اســـت.
وی ســـقف وام مددجویـــان بـــرای رهـــن مســـکن در کالنشـــهرها 
ـــاس  ـــان براس ـــت: مددجوی ـــرد و گف ـــوان ک ـــان عن ـــون توم را ۲۰ میلی
ـــه در  ـــده اند ک ـــته بندی ش ـــطح دس ـــه س ـــکونت در س ـــل س ـــهر مح ش
ـــتان،  ـــکن شهرس ـــن و مس ـــای ره ـــا هزینه ه ـــب ب ـــطح متناس ـــر س ه

ـــت. ـــاوت اس ـــهیالت متف ـــی تس ـــم پرداخت رق
ــس  ــداد، رئیـ ــه امـ ــانی کمیتـ ـــگاه اطالع رسـ ــزارش پای ــه گـ بـ

ـــاز  ـــهیالت وارد ف ـــن تس ـــت ای ـــه پرداخ ـــان اینک ـــا بی ـــداد ب ـــه ام کمیت
ـــخگوی  ـــم پاس ـــن رق ـــه ای ـــم ک ـــزود: می دانی ـــت، اف ـــده اس ـــی ش اجرای
میـــزان افزایـــش هزینه هـــای رهـــن و اجـــاره نیســـت؛ بنابرایـــن از 
صاحبخانه هـــا تقاضـــا داریـــم در ایـــن شـــرایط اقتصـــادی و تـــورم 
ـــد  ـــه امی ـــا ب ـــند ت ـــود باش ـــان خ ـــاور هموطن ـــار و ی ـــیخته، ی افسارگس

ـــم. ـــور کنی ـــخت عب ـــای س ـــن روزه ـــدا از ای خ

بــا توجــه بــه رشــد ۷.۳ درصــدی نقدینگــی در ســه ماهــه ابتدایــی 
ــان،  ــارد توم ــزار و ۴۰۰ میلی ــم ۲۶۵۱ ه ــه رق ــیدن آن ب امســال و رس
ــرای  ــار اوراق، اج ــا انتش ــت ب ــد اس ــزی معتق ــک مرک ــس کل بان رئی
ــا  ــپرده پذیری از بانک ه ــرخ س ــالم ن ــی و اع ــپرده گذاری ریال ــرح س ط
ــد  ــطح ۱۲ درص ــه س ــش آن ب ــه افزای ــد و در ادام ــطح ۱۰ درص در س

ــرد.  ــم ک ــی را ک ــزان نقدینگ ــوان می می ت
ــت  ــاره وضعی ــزی درب ــک مرک ــار بان ــق آم ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
ــم  ــه رق ــی ب ــی امســال حجــم نقدینگ ــه ابتدای ــه ماه ــی در س نقدینگ
۲۶۵۱ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان رســیده کــه در مقایســه بــا پارســال 
ــا ۸.۸  ــم ب ــی ه ــه پول ــم پای ــه و حج ــزاش یافت ــد اف ــادل ۷.۳ درص مع
ــارد تومــان رســیده  ــه عــدد ۳۸۴ هــزار و ۴۰۰ میلی درصــد افزایــش ب

اســت.
ــک حمایت هــای  ــن بان ــن افزایــش از ســوی ای ــت ای در حالیکــه عل
صــورت گرفتــه از خانوارهــا و فعــاالن اقتصــادی در پــی شــیوع ویــروس 
ــاری  ــال ج ــت در س ــردان دول ــزان تنخواه گ ــش می ــز افزای ــا و نی کرون
ــی  ــرح گواه ــرای ط ــزی از اج ــک مرک ــس کل بان ــده، رئی ــالم ش اع
ــه  ــورم ب ــت ت ــت نقدینگــی و هدای ــه منظــور مدیری ــی ب ســپرده یوروی

ــر داد. ــدف ۲۲ درصــدی خب ســمت ه
طبــق ایــن طــرح، بانــک مرکــزی بــا ســود مشــخص و بــا فــروش بــه 
ــا تکیــه  ــال اقــدام می کنــد و ب ــه جمــع آوری ری ــازار، نســبت ب ــرخ ب ن
بــر ذخایــر کافــی اســکناس یورویــی متعهــد می شــود تــا عیــن مبلــغ 

را در زمــان سررســید بــه یــورو پرداخــت کنــد.
پیــش از ایــن، همتــی فــروش ســهام دولتــی و انتشــار اوراق بدهی را 
در کاهــش رشــد نقدینگــی عواملــی تاثیرگــذار خوانــده بــود، درحالیکــه 
ــری  ــام یکس ــه انج ــروط ب ــل را مش ــن عوام ــادی ای ــان اقتص کارشناس
عوامــل چــون انجــام صحیــح عملیــات بــازار بــاز بانکــی، انتشــار اوراق 
ــورم و  ــرل ت ــرای کنت ــزی ب ــک مرک ــات بان ــت از اقدام ــت دول و حمای

ــد. ــی می دانن نقدینگ
اکنــون بانــک مرکــزی می خواهــد بــا عرضــه و فــروش اوراق بدهــی 

ــر آن در  ــدام اخی ــز اق ــک و نی ــن بان ــزاری ای ــق کارگ ــی از طری دولت
ــا در ســطح ۱۰ درصــد  ــرخ ســپرده پذیری از بانک ه خصــوص اعــالم ن
ــه  ــورم را ب ــا ت ــه تنه ــه ســطح ۱۲ درصــد، ن ــش آن ب ــه افزای و در ادام
ــد. ــم کن ــم ک ــی را ه ــه نقدینگ ــان بلک ــذاری شــده برس ــرخ هدف گ ن

ــک انتشــار اوراق بدهــی را در کاهــش نقدینگــی  ــن بان درحالیکــه ای
ــاره  ــادی - درب ــر اقتص ــدری - تحلیلگ ــران ن ــد، کام ــذار می دان تاثیرگ
نقــش ایــن اوراق در مهــار پــول اینگونــه توصیــف می کنــد کــه در ایــن 
ــن  ــد ای ــه خری ــا را مجــاب ب ــت بانک ه ــا دول ــده شــده ت ــورد هــم دی م
ــث  ــد، مجــدد باع ــداری کنن ــا خری ــا آن ه ــر بانک ه ــه اگ ــرده ک اوراق ک
ــه  ــن اوراق را ب ــه ای ــود ک ــر  ب ــن، بهت ــود. بنابرای ــی می ش ــد نقدینگ رش
ــری  ــن کس ــن راه تامی ــدام، کم خطرتری ــن اق ــه ای ــند ک ــردم بفروش م
بودجــه اســت امــا متاســفانه بــا قیمتــی کــه ایــن اوراق دارنــد و بازدهــی 
کمتــر از ۱۵ درصــدی آن هــا، مــردم تمایلــی بــه خریــد ایــن اوراق ندارند.

بــا ایــن تفاســیر کــه انتشــار اوراق بــه عنــوان یکــی از راه هــای بانــک 
مرکــزی در جهــت کنتــرل نقدینگــی مــورد نقــد و ابهــام کارشناســی 
اســت، ایــن ســوال در ذهــن مطــرح می شــود کــه در مجمــوع برنامــه 
ــا  ــود ی ــی ش ــودی نقدینگ ــد صع ــع رون ــد مان ــزی می توان ــک مرک بان

خیــر؟

آغاز پرداخت وام قرض الحسنه رهن و اجاره مسکن به مددجویان

نقدینگی امسال هم استارت رشد را زد

ــه  ــرو محرک ــن نی ــع همگ ــن صنای ــر انجم دبی
ــان  ــا زم ــی رود ت ــار م ــت: انتظ ــازان گف و قطعه س
تولیــد انبــوه خــودروی K۱۳۲، داخلی ســازی بیــش 

ــیم.  ــاهد باش ــدی را در آن ش از ۹۰ درص
ــزود:  ــژاد« اف ــا، »آرش محبی ن ــزارش ایرن ــه گ ب
وقتــی فرانســوی ها در پــی دور تــازه تحریم هــا 
علیــه کشــورمان از ایــران خــارج شــدند، همــه فکــر 
می کردنــد پــروژه ســاخت خــودروی پــژو ۳۰۱ )بــه 
عنــوان ســومین خــودروی پســابرجامی پــس از پــژو 
ــا  ــود هزینه ه ــا وج ــی ۳( ب ــیتروئن س ۲۰۰۸ و س
ــکوت  ــده مس ــام ش ــاد انج ــرمایه گذاری های زی و س
بمانــد، امــا صنعتگــران و مهندســان ایرانــی بــا 
تــالش خــود توانســتند پــروژه پــژو ۳۰۱ را بــه 
ــه  ــه نتیج ــرده و آن را ب ــل ک ــی تبدی K۱۳۲ ایران

ــانند. برس
بــه گفتــه وی، K۱۳۲ مــدل ایرانیــزه شــده پــژو 

۳۰۱ نیســت، بلکــه خودرویــی جدیــد اســت.
ایــن مقــام صنفــی خاطرنشــان کرد:  بــا ایــن 
در  کــه  ظرفیت هایــی  و  توانمندی هــا  حــال، 
ــر  ــی از نظ ــازان ایران ــژو ۳۰۱ در قطعه س ــروژه پ پ
ــادی  ــرمایه گذاری های زی ــاد و س ــی ایج تکنولوژیک
 K۱۳۲ ــروژه ــون در پ ــد، اکن ــام ش ــه در آن انج ک

ــود. ــتفاده می ش ــده و اس ــه ش ــه کار گرفت ب
ــتین  ــی نخس ــابرجام، حت ــد: در پس وی یادآورش
نمونــه پــژو ۳۰۱ بــا ۵۵ درصــد داخلی ســازی و 

به کارگیــری ظرفیت هــای زنجیــره تامیــن و صنعــت 
قطعه ســازی کشــور تولیــد شــده بــود، امــا در ادامــه 
ــازان و  ــد و قطعه س ــال اســتفاده نمان ــت ب ــن ظرفی ای
ــروژه  ــازی در پ ــن خودروس ــره تامی ــه زنجی مجموع

ــت. ــد داش ــور خواهن K۱۳۲ حض
ــک  ــت از ی ــرار اس ــان کرد: ق ــژاد خاطرنش محبی ن
موتــور ایرانــی در ایــن پــروژه اســتفاده شــود و مجموعه 

گیربکــس و اکســل آن نیــز ایرانــی خواهــد بــود.
K۱۳۲  خودرویــی اســت کــه در قالــب تهاجمی 
ــران  ــه آن، بلــوغ طراحــی خودروســازی ای و متهوران
ــن،  ــی ف ــای اهال ــه ادع ــت و ب ــاهده اس ــل مش قاب

کمتــر کارشــناس خارجــی قــادر بــه گرفتــن ایــراد 
از آن اســت.

ــا  ــدرت، ب ــار ق ــب بخ ــا ۱۱۵ اس ــودرو ب ــن خ ای
ــان  ــوردار از فرم ــورو۵، برخ ــی ی ــتاندارد آالیندگ اس
برقــی، سیســتم پایــداری الکترونیکــی، ترمــز بســیار 
ایمــن ESC و ســامانه تشــخیص غیرمســتقیم بــاد 
الســتیک )TPMS( خواهــد بــود و در ســاخت بدنــه 
آن از ورق هــای بــا ایمنــی بــاال اســتفاده شــده اســت.

ــاس  ــروژه K۱۳۲، پ ــای پ ــی ه ــن ویژگ مهمتری
کــردن اســتانداردهای ۸۵ گانــه، تولیــد قطعــات بــا 
حداکثــر خودکفایــی و کمتریــن ارزبــری از ابتــدای 

عرضــه بــه بــازار و رعایــت مســائل زیســت محیطــی 
در فرآیندهــای تولیــد قطعــات آن اســت.

ــور و  ــوع موت ــا دو ن ــول K۱۳۲ ب ــروژه محص پ
ــد  ــک تولی ــتی و اتوماتی ــس دس ــه گیربک در دو گون
خواهــد شــد و قــرار اســت ایــن خــودرو در مرحلــه 
ــه  ــتی ب ــور EC۵ و گیربکــس دس ــا موت نخســت ب

ــازار عرضــه شــود. ب
 ،K۱۳۲ ــروژه محصــول ــعه ای پ ــه توس در برنام
تولیــد ایــن محصــول بــا موتــور ای. اف ۷ توبورشــارژ 

پــالس و گیربکــس اتوماتیــک نیــز قــرار دارد.  
۱۳۹ قطعــه ســاز ایرانــی، داخلی ســازی قطعــات 
ایــن خــودرو را بــر عهــده دارنــد و تعــداد ســازندگان 
دانــش بنیــان حاضــر در آن نیــز قابــل توجــه اســت، 
ــروژه در  ــن پ ــن همــه قطعــات فلــزی ای همچنی

داخــل ســاخته شــده اســت.
اکنــون وابســتگی ۲.۷ درصــدی در قــوای محرکه 
ــول  ــن محص ــی ای ــد شاس ــدی در تولی و ۴.۹ درص
وجــود دارد و بــا همــت و توانمنــدی قطعــه ســازان 
داخلــی انتظــار مــی رود ایــن وابســتگی انــدک نیــز 

برطــرف شــود.
بــه گفتــه مســووالن ایــران خــودرو،  بــا مشــخصه 
هــای کیفــی و فناوری هــای روز بــه کار رفتــه 
ــادرات و  ــل ص ــودرو قاب ــن خ ــروژه K۱۳۲، ای در پ
عرضــه حداقــل بــه کشــورهای منطقــه و همســایگان 

ــود. خواهــد ب

دبیر انجمن قطعه سازان:

راه اندازی خط جدید تولید خودرو با داخلی سازی ۹۰ درصدی

مالیات بر ارزش افزوده
 از بیمه ها برداشته نشد 

انـــاری گفـــت: مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده 
بیمه هـــای درمانـــی در تاریخ ۹۶/۵/۱۰ توســـط 
دیـــوان عدالت اداری ابطال شـــد، اما پارســـال با 
شـــکایت ســـازمان امور مالیاتی، دیـــوان عدالت 

نقـــض کرد.  را  ابطال خـــود 
ــگاران جــوان، محمــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
انــاری مدیــرکل بیمــه هــای اشــخاص بیمــه ایــران 
ــای  ــث و بیمه ه ــای شــخص ثال در خصــوص بیمه ه
ــزوده  ــرارزش اف ــات ب ــا مالی ــه آن ه ــه ب ــی ک درمان
ــر ارزش  ــات ب ــرد: مالی ــار ک ــرد، اظه ــق می گی تعل
تاریــخ ۱۰/۵/۹۶  در  درمانــی  بیمه هــای  افــزوده 
توســط دیــوان عدالــت اداری ابطــال شــد، امــا 
پارســال بــا شــکایت ســازمان امــور مالیاتــی، دیــوان 

ــرد. ــض ک ــت ابطــال خــود را نق عدال
ــردن  ــرح ک ــدا مط ــان ابت ــه داد: از هم وی ادام
ــرای بیمه هــای  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مســئله مالی
ــد  ــه نیازمن ــرا بیم ــود، زی ــتباه ب ــری اش ــی ام درمان
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه همی ــت. ب ــی نیس ــرات خاص تغیی
مالیــات ارزش بــر افــزوده هــم نیــازی نــدارد. آقــای 
ــر  ــی ب ــی مبن ــر اســبق اقتصــاد قول ــا وزی ــب نی طی
حــذف ایــن مالیات هــا داده بــود، امــا متاســفانه بــه 

ــد. ــی نش آن توجه
ــه  ــون جدیــد مــا ن ــاری بیــان کــرد: طبــق قان ان
ــات  ــاری مالی ــای ج ــه نامه ه ــرای بیم ــد ب ــا بای تنه
ــته را  ــال گذش ــات ۳ س ــد مطالب ــه بای ــم بلک بگیری
نیــز بدهیــم. قرارداد هایــی کــه از ۱ اردیبهشــت 
ــه شــود. در  ــات گرفت ــد میشــود، مالی امســال منعق
ــس، کار از  ــد مجل ــه جدی ــز مصوب ــر ج ــال حاض ح

ــد. ــر نمی آی ــی ب ــت کس دس
ایـــن مقـــام مســـئول تصریـــح کـــرد: در ایـــن 
ــاهد ریـــزش شـــدید  ــا شـ ــادی مـ ــرایط اقتصـ شـ
در  خصـــوص  بـــه  تکمیلـــی  درمـــان  بیمـــه 
بخش هـــای کارگـــری هســـتیم، زیـــرا حقـــوق 
هیـــچ یـــک از کارگـــران متناســـب بـــا نـــرخ ارز 
ــب و  ــیاری از کسـ ــن بسـ ــرد. همچنیـ ــد نکـ رشـ
کار هـــا در اثـــر بیمـــاری کرونـــا تعطیـــل شـــده و 
ـــت  ـــه حال ـــی ب ـــوزی و مهندس ـــش س ـــای آت بیمه ه

تعلیـــق درآمـــد.

رحیمی:
 کمیسیون صنایع برای بهبود وضع 

بازار خودرو راهکار می دهد

ــع  ــیون صنای ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی ــک عض ی
ــا و  ــیون برنامه ه ــن کمیس ــه ای ــت ک ــادن گف و مع
ــازار  ــت ب ــود وضعی ــرای بهب ــود را ب ــای خ راهکاره

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــودرو ارائ خ
بــه گــزارش ایســنا، بهــزاد رحیمــی جهــش 
تولیــد را مهمتریــن اولویــت کمیســیون صنایــع 
و معــادن عنــوان و خاطرنشــان کــرد: افزایــش 
ــاری در  ــال ج ــعار س ــق ش ــتای تحق ــد در راس تولی
حوزه هــای مختلــف صنعــت اولیــن اولویتــی اســت 

کــه در کمیســیون صنایــع دنبــال می شــود.
فعلــی  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــت  ــورد رضای ــا م ــه قیمت ه ــودرو و اینک ــازار خ ب
و  صنایــع  کمیســیون  نیســت،  مصرف کننــده 
معــادن بــا بررســی کامــل موضــوع، برنامــه خــود را 
ــرای واقعــی کــردن قیمت هــا ارائــه خواهــد کــرد.  ب
در حــال حاضــر قیمــت تولیدکننــدگان خــودرو 
قیمــت متناســبی اســت امــا عرضــه نابســامان اســت 
ــه  ــن می شــود ک ــازار تعیی ــا در حاشــیه ب و قیمت ه
واقعــی نیســت و واســطه ها در آن نقــش دارنــد.

نماینــده مــردم ســقز و بانــه در مجلــس بــا 
بیــان اینکــه حــذف واســطه ها موجــب واقعــی 
ــال  ــرد: در ح ــد ک ــود، تأکی ــا می ش ــدن قیمت ه ش
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــودرو ب ــت خ ــر قیم حاض
ــی  ــده از آن نفع ــه مصرف کنن ــده و ن ــه تولیدکنن ن
نمی برنــد، بلکــه ایــن ســودجویان هســتند کــه 

ــت. ــان اس ــه کام ش ــازار ب ب
ــا  ــا قطع ــرد: م ــان خاطرنشــان ک رحیمــی در پای
در اولیــن جلســات کمیســیون صنایــع بعــد از 
ــن موضــوع را  ــه ای ــه حوزه هــای انتخابی سرکشــی ب
ــه و  ــم و برنام ــرار می دهی ــود ق ــت کار خ در اولوی
راهکارهــای خــود را در ایــن راســتا ارائــه می کنیــم.

اقتصاد

تاکید ایران و عراق بر گسترش 
همکاری های امنیتی و دفاعی

ــی  ــته نظام ــان« وابس ــی مرادی ــردار »مصطف س
جمهــوری اســالمی ایــران در عــراق و »محمــد 
رضــا آل حیــدر« رئیــس کمیســیون امنیــت و دفــاع 
ــای  ــاره همکاری ه ــتی درب ــراق در نشس ــان ع پارلم
ــت  ــی گف ــی و دفاع ــای امنیت ــور در حوزه ه دو کش

ــد.  ــو کردن و گ
ــا، در ایــن دیــدار کــه در دفتــر  ــه گــزارش ایرن ب
ــاع پارلمــان عــراق  رئیــس کمیســیون امنیــت و دف
برگــزار شــد دو طــرف راه هــای توســعه روابــط 
ــی  ــون و اجرای ــای گوناگ ــراق در بخش ه ــران و ع ای
شــدن توافق هــای نظامــی - دفاعــی را بررســی و بــر 

ــد. ــد کردن ــا تاکی ــت و گســترش آنه تقوی
نشســت  ایــن  در  حیــدر  آل  رضــا  محمــد 
همچنیــن از کمک هــای جمهــوری اســالمی بــه 
ــروه تروریســتی داعــش  ــا گ ــارزه ب کشــورش در مب
قدردانــی و آن را مونــه ای از بــرادری ایــران بــا عــراق 
نســبت بــه دیگــر کشــورهای منطقــه و فرامنطقــه ای 

ــرد. ــوان ک عن
در ایــن دیــدار کــه شــماری از اعضای کمیســیون 
امنیــت و دفــاع پارلمــان عــراق نیــز حضــور داشــتند 
دو طــرف بــر تعمیــق و گســترش روابــط نظامــی و 
امنیتــی تهــران - بغــداد و نیــز مبــارزه همــه جانبــه 

بــا تروریســت در منطقــه تاکیــد کردنــد.
ســردار مرادیــان وابســته نظامــی جمهــوری 
اســالمی ایــران در عــراق هفتــه گذشــته نیــز 
ــای  ــکاری ه ــت هم ــترش و تقوی ــتای گس در راس
ــاع  ــر دف ــاد«، وزی ــه عن ــا »جمع نظامــی و دفاعــی ب

ــرد. ــو ک ــت و گ ــدار و گف ــراق دی ع

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:
صادرات و واردات می تواند قیمت 
خودرو را در داخل به تعادل برساند

یــک عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت کــه بــا فراهــم شــدن امــکان 
صــادرات و واردات خــودرو، امــکان بــه تعــادل 
ــود دارد.  ــت وج ــش کیفی ــت و افزای ــیدن قیم رس
بــه گــزارش ایســنا، اهلل وردی دهقانــی اظهــار کــرد: 
ــاءاهلل  ــع ان ش ــا تشــکیل جلســات کمیســیون صنای ب
ــا از  ــد شــد و م ــم تشــکیل خواه ــت ه ــه صنع کمیت
وزیــر صنعــت و خودروســازان دعــوت خواهیــم کــرد 
ــا حضــور در جلســه کمیســیون نقطــه نظــرات  ــا ب ت
خــود را دربــاره وضعیــت بــازار خــودرو مطــرح کننــد 
تــا بتوانیــم در ایــن زمینــه تبــادل نظر داشــته باشــیم.

وی افــزود: مــن فکــر می کنــم مــا نیازمنــد ایــن 
ــاذ  ــده ای را اتخ ــت های بازدارن ــه سیاس ــتیم ک هس
ــود.  ــه ش ــودرو گرفت ــی خ ــوی گران ــا جل ــم ت کنی
البتــه در ایــن زمینــه نیازمنــد اتخــاذ سیاســت های 

ــاه مــدت هســتیم. ــان مــدت و کوت درازمــدت، می
ــان  ــا بی ــس ب ــان در مجل ــردم ورزق ــده م نماین
اینکــه خودروســازی در کشــور مــا مســئله دار 
ــرد: خصوصــی ســازی،  شــده اســت، خاطرنشــان ک
ــکن  ــد و سرش ــراژ تولی ــذاری، تی ــت گ ــت، قیم رقاب
ــاالی خودروســازان  شــدن هزینه هــا و هزینه هــای ب
در ایــن بخــش مــد نظــر ماســت کــه قطعــا بــه آن 
ــادرات  ــن ص ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــد ش ــیدگی خواه رس
ــادل  ــه تع ــرای ب ــی ب ــم عامل ــودرو ه و واردات خ
ــی  ــری از گران ــل و جلوگی ــت در داخ ــاندن قیم رس

ــت. ــت اس ــت کیفی و اف
ــت  ــدوارم در نهای ــت: امی ــان گف ــی در پای دهقان
ــن  ــه تامی ــم ک ــم سیاســتی را اتخــاذ کنی ــا بتوانی م
ــه  ــی ب ــد کمک ــد و بتوان ــی باش ــع مل ــده مناف کنن

ــد. ــردم کن ــت م ــود معیش بهب
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فرمانــده انتظامــی مراغــه از کشــف محموله هــای 
ــوازم یدکــی خودرویــی قاچــاق  البســه خارجــی و ل

در ایــن شهرســتان خبــرداد. 
 بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ رمضــان اللهوردیــان 
افــزود: در راســتای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی 
و مقابلــه بــا قاچــاق کاال، مامــوران مبــارزه بــا قاچــاق 
ــرل  ــن کنت ــتان در حی ــن شهرس ــی ای ــس آگاه پلی
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــوری ب ــای عب خودروه

اتوبــوس مشــکوک و آن را متوقــف کردنــد.
وی ادامــه داد: در بازرســی مامــوران از ایــن 
ــی  ــه خارج ــواع البس ــوب ان ــداد۱۸۶ ث ــودرو، تع خ
ــد  ــه فاق ــان ک ــون توم ــه ارزش ۴۵میلی ــاق ب قاچ
ــن  ــف و درای ــوده کش ــی ب ــدارک گمرک ــه م هرگون
زمینــه پرونــده تشــکیل  و بــه همــراه یــک نفــر بــه 
ــد.   ــل ش ــی تحوی ــع قضای ــه مرج ــم  ب ــوان مته عن
ــف  ــن از کش ــه همچنی ــی مراغ ــده انتظام فرمان
ــی در  ــر خودروهــای خارج محمولــه تســمه تایم

ــر داد.   ــتان خب ــن شهرس ای
اللهوردیــان افــزود: ایــن محمولــه از یک دســتگاه 
ــی بازرســی مامــوران از  ــوس مســافربری و در پ اتوب
آن کشــف شــد و تعــداد ۱۹۰ قطعــه تســمه تایمــر 
ــه همــراه یــک نفــر متهــم  خودروهــای  خارجــی ب

تحویــل دســتگاه قضایــی شــد.
وی اضافــه کــرد: کارشناســان ارزش تقریبــی 
ــه کاالی قاچــاق را ۷۶ میلیــون تومــان  ایــن محمول

ــد. ــرآورد کردن ب
ــا  ــس ب ــع پلی ــورد قاط ــر برخ ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوارد  ــا م ــت ت ــهروندان خواس ــاق از ش ــل قاچ عوام
مشــکوک را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی 
ــر  ــاد و پیشــنهاد و تقدی ــه انتق ۱۱۰ اعــالم و هرگون
از عملکــرد پلیــس را بــا ســامانه ۱۹۷ در میــان 

ــد. بگذارن
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ـــایی  ـــور شناس ـــر کش ـــتور وزی ـــه دس ـــت: ب ـــور گف ـــر کش ـــاون وزی مع
ــد و ۱۸۰  ــام شـ ــزر انجـ ــای خـ ــی دریـ ــی اراضـ ــات غیرقانونـ تصرفـ
کیلومتـــر از ۸۹۰ کیلومتـــر نـــوار ســـاحلی خـــزر معـــادل ۲۰ درصـــد 
ــتگاه ها  ــی دسـ ــی برخـ ــرف غیرقانونـ ــزر در تصـ ــاحلی خـ ــوار سـ نـ

اســـت. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، بابـــک دین پرســـت در جلســـه ســـتاد 
فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی و کارگـــروه رفـــع موانـــع تولیـــد 
ـــدی  ـــای تولی ـــای واحده ـــال احی ـــای امس ـــی از برنامه ه ـــت: یک اظهارداش
ــای خاصـــی در ایـــن  ــه برنامه هـ ــد و در تملـــک بانک هاســـت کـ راکـ
بـــاره خواهیـــم داشـــت. در اســـتان گلســـتان آن طـــور کـــه مســـئوالن 
ــا  ــک بانک هـ ــادی در تملـ ــدی و اقتصـ ــد تولیـ ــد ۱۰۴ واحـ می گوینـ
ـــف  ـــن تکلی ـــا تعیی ـــن واحده ـــدت ۱۰ روز ای ـــد در م ـــه بای ـــد ک ـــرار دارن ق

شـــوند.
ــال  ــرای امسـ ــت بـ ــت: دولـ ــان داشـ ــور بیـ ــر کشـ ــاون وزیـ معـ
ایجـــاد ۹۵۴ هـــزار شـــغل را پیش بینـــی کـــرده کـــه ســـهم اســـتان 
گلســـتان ۳۳ هـــزار فرصـــت شـــغلی اســـت. ۸۳ طـــرح اولویـــت دار 
اقتصـــاد مقاومتـــی مطـــرح شـــده  و همـــه دســـتگاه ها تـــالش کننـــد 
ـــرای آن  ـــیر اج ـــت و در مس ـــه دریاف ـــتانی را از وزارتخان ـــای اس برش ه

گام بردارنـــد.
گره هـــای  مهمتریـــن  اســـت  قـــرار  افـــزود:  دین پرســـت 
ــری  ــور پیگیـ ــروژه در کشـ ــب ۳۱  پـ ــتان ها در قالـ ــادی اسـ اقتصـ
ــوراده  ــگری آشـ ــرح گردشـ ــتان طـ ــتان گلسـ ــه در اسـ ــود کـ شـ

ــت. ــده اسـ ــرح شـ مطـ
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــام اش ـــه تم ـــای نیم ـــذاری طرح ه ـــه واگ وی ب
ــل  ــه تکمیـ ــود دارد کـ ــور وجـ ــام در کشـ ــروژه نیمه تمـ ــزار پـ ۸۷ هـ
آنهـــا ۸۰۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان هزینـــه نیـــاز دارد. امســـال 
ــتان  ــهم اسـ ــارکت دارد و سـ ــت مشـ ــروژه قابلیـ ــزار و ۷۳۳ پـ یک هـ
ــن  ــذاری ایـ ــه واگـ ــم کـ ــار داریـ ــت و انتظـ ــروژه اسـ ــتان ۹ پـ گلسـ

پروژه هـــا پیگیـــری شـــود.
ــی  ــی اراضـ ــات غیرقانونـ ــاره تصرفـ ــور دربـ ــر کشـ ــاون وزیـ معـ
ـــر  ـــتور وزی ـــه دس ـــته ب ـــال گذش ـــت: از س ـــان داش ـــزر بی ـــاحلی خ س
ــزر  ــای خـ ــی دریـ ــی اراضـ ــات غیر قانونـ ــایی تصرفـ ــور شناسـ کشـ
ـــزر  ـــاحلی خ ـــوار س ـــر  ن ـــر از ۸۹۰ کیلومت ـــد و ۱۸۰ کیلومت ـــام ش انج
ــی  ــرف غیرقانونـ ــزر در تصـ ــاحلی خـ ــوار سـ ــد نـ ــادل ۲۰ درصـ معـ
ــود  ــره بـ ــی وغیـ ــی و حقیقـ ــراد حقوقـ ــی، افـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
کـــه دوران نصـــب تابلـــوی ســـاحل اختصاصـــی و ورود ممنـــوع بـــه 

ســـرآمده اســـت.
ـــر اســـت  ـــات انکارناپذی ـــن تصرف ـــاً بخشـــی از ای ـــد: قطع ـــادآور ش وی ی
ـــت،  ـــط زیس ـــت محی ـــی، حفاظ ـــگان دریای ـــلح، ی ـــای مس ـــد نیروه و بای
بنـــدر،  گمـــرک، منطقـــه آزاد در ایـــن مـــکان مســـتقر باشـــند ولـــی 

ـــود. ـــت ش ـــتقرار رعای ـــرایط اس ـــد ش بای

شهر و شورا

معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و 
ــت در  ــال محدودی ــت از اعم کار وزارت بهداش

ــر داد.  ــا خب ــز کرون ــهرهای قرم ش
بــه گــزارش تســنیم، مهنــدس محســن 
اعمــال  مصوبــه  خصــوص  در  فرهــادی 
کرونــا،  قرمــز  اســتان های  در  محدودیــت 
گفــت: براســاس مصوبــه ای کــه از ســوی ســتاد 
ــا  ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــت و مقابل ــی مدیری مل
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــتان ها و دانش ــه اس ب
سراســر کشــور ابــالغ شــده اســت، مقــرر شــده، 
برطبــق رنگــی کــه بــرای نشــان دادن وضعیــت 
ــالم  ــف اع ــتان های مختل ــا در اس ــیوع کرون ش
ــروه شــغلی  ــار گ ــت چه ــرای فعالی می شــود، ب

در آن اســتان ها، تصمیــم گیــری شــود. 
وی افــزود: بــه ایــن معنا کــه در ایــن مصوبه 
ــده اند و  ــیم ش ــروه تقس ــار گ ــه چه ــاغل ب مش
ــان  ــه فعالیت ش ــهرها ب ــت ش ــاس وضعی براس
ادامــه می دهنــد؛ مثــال در شــرایط ســفید 
هــر چهــار گــروه فعالیــت دارنــد و در شــرایط 
زرد، گــروه چهــار از فعالیــت منــع شــده و 
ــوع  ــز ممن ــه نی ــروه س ــی گ ــرایط نارنج در ش
ــروه  ــط گ ــز، فق ــرایط قرم ــا در ش ــود ام می ش

ــد.  ــت کن ــد فعالی ــک می توان ی
معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و کار 
ــروه  ــات گ ــوص جزیی ــت درخص وزارت بهداش
ــد  ــز می توان ــرایط قرم ــه در ش ــک ک ــغلی ی ش
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــه ده ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
گــروه یــک، شــامل، تمــام گروه هــای امــدادی 
تامیــن  بــرای  کــه  گروه هایــی  درمانــی،  و 
و  دارنــد  فعالیــت  مــردم  ارزاق  و  مایحتــاج 

همچنیــن، خدمــات اضطــراری، می شــود.
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــادی تصری فره
براســاس تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
بــه  و  شــده  تهیــه  مصوبــه  ایــن  کرونــا، 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــتانداری ها و دانش اس
ــه شــرایط حاکــم  ــا توجــه ب ــا ب ــالغ شــده ت اب
در اســتان ها، از نمــودار مشــخص شــده در 
ایــن مصوبــه، پیــروی کننــد. یعنــی اگــر قبــال 
دانشــگاهی می خواســت فعالیــت گــروه شــغلی 
ــا  ــد حتم ــد، بای ــدود کن ــه را مح ــا س ــار ی چه
ــدول  ــا در ج ــت، ام ــتاد را می گرف ــه س مصوب
ــروه  ــار گ ــف چه ــد، تکلی ــه جدی ــدی مصوب بن

ــت. ــده اس ــخص ش ــال مش ــغلی کام ش
ــتانی  ــر اس ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ــت: ع وی گف
در  شــده  درج  مــوارد  از  بیــش  اختیاراتــی 
مصوبــه می خواهــد، بایــد اعــالم کنــد تــا 
ــور،  ــت و کش ــد وزرای بهداش ــورت تایی در ص

رییــس جمهــور آن اختیــارات را واگــذار کنــد. 
ــه  ــی ک ــر تصمیم ــال ه ــرد: قب ــان ک وی بی
ســتاد  تصمیــم  براســاس  می شــد،  اعــالم 
مقابلــه بــا کرونــا بــرای کل کشــور بــود و مثــال 
ــود،  ــل ش ــا تعطی ــد، تاالره ــه می ش ــر گفت اگ
ــا  ــد ام ــل می ش ــور تعطی ــای کش ــام تاالره تم
ــا  ــز ب ــتان های قرم ــط اس ــر، فق ــال حاض در ح

ــوند.  ــه می ش ــت مواج ــت فعالی محدودی
معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و 
کار وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه ایــن 
محدودیت هــا در اســتان های قرمــز اعمــال 
ــن  ــی ای ــت کل ــرد: سیاس ــح ک ــود، تصری می ش
نیســت کــه محدودیت هــا مجــددا اعمــال 
شــود، وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا اعتقــاد دارنــد کــه از ایــن پــس، در جایی 
کــه افزایــش بیمــاری مشــاهده می شــود، 
ــی  ــت کل ــوند. سیاس ــدید ش ــا تش محدودیت ه

ــر  ــا و تشــدید نظــارت ب ــا، اجــرای پروتکل ه م
پروتکل هاســت. اجــرای 

 ایــرج حریرچــی، معــاون کل وزیــر بهداشــت 
ــش  ــرای کاه ــات الزم ب ــوص اقدام ــز در خص نی
ــده  ــت ش ــرد: موافق ــالم ک ــاری اع ــیوع بیم ش
ــگاه های  ــای دانش ــتانداران و روس ــه اس ــت ک اس
ــتانی  ــح اس ــه مصال ــه ب ــا توج ــکی ب ــوم پزش عل
ــتان،  ــتان و بلوچس ــامل سیس ــتان ش در ۱۳ اس
کرمانشــاه،  خوزســتان،  بوشــهر،  هرمــزگان، 
کردســتان، آذربایجان هــای شــرقی و غربــی، 
فــارس، خراســان رضــوی، کرمــان، البــرز و تهران 

ــد. ــری کنن ــم گی ــروه ۳ و ۴ تصمی ــرای گ ب
مــدارس،  شــامل   ۳ گــروه  گفــت:  وی 
آموزشــگاه  علمیــه،  دانشــگاه ها، حوزه هــای 
 هــای فنــی و حرفــه ای و زبانســراها، کتابخانــه 
ــیده،  ــتخرهای سرپوش ــا، اس ــا، مهدکودک ه  ه
تــاالر  باغ مــوزه،  و  مــوزه  تئاتــر،  ســینما، 
پذیرایــی، آرایشــگاه های زنانــه و ســالن های 
زیبایــی، کاهــش فعالیــت متــرو و حمــل و نقــل 
ــا،  ــاجد و مصلی ه ــهری، مس ــی درون ش عموم

برگــزاری آزمون هــای حضــوری اســت.
شــامل  نیــز   ۴ گــروه  داد:  ادامــه  وی 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  مراســم  برگــزاری 
مذهبــی و همایش هــا، باشــگاه های ورزشــی 
ــبانه روزی،  ــدارس ش ــورد، م ــای پربرخ ورزش ه
انجــام دورکاری بــرای شــاغلین گروه هــای 
بــدون  قهوه خانه هــا  و  کافه هــا  حســاس، 
عرضــه مــواد دخانــی، بــاغ وحــش و شــهربازی، 
مراکــز تفریحــی آبی و اســتخرهای سرپوشــیده 

و باشــگاه های ورزشــی ســالنی اســت.

ــه اینکــه طبــق بررســی هــای  ــا اشــاره ب دادســتان تهــران ب
ــت،  ــوده اس ــدی ب ــر غیرعم ــینا اطه ــگاه س ــه درمان ــه حادث اولی
گفــت: در حــال حاضــر پنــج نفــر از عوامــل مســئول و مرتبــط بــا 

ــگاه ســینا اطهــر تهــران تحــت نظــر هســتند. درمان
بــه گــزارش مهــر ، القاصــی مهــر بــا حضــور در بخــش خبــری 
ــد از اطــالع از  ــزود: دیشــب ســاعت ۲۱ بع ــک ســیما اف شــبکه ی
وقــوع انفجــار بــه همــراه همــکاران قضایــی در دادســرای جنایی در 
صحنــه حاضــر شــدیم کــه حریــق مراحــل پایانــی را طــی می کــرد 
کــه پــس از آن وضــع ســاختمان را بررســی دقیــق قضایــی کردیــم.

ــات ســاختمان، تعــداد  ــه در طبق وی گفــت: در بررســی اولی
۱۹ نفــر از افــرادی کــه در طبقــه چهــارم ســاختمان که بیشــتر از 
تیــم درمــان بودنــد شناســایی شــدند و بالفاصلــه دســتور انتقــال 
اجســاد بــه محــل پزشــکی قانونــی صــادر و احــراز هویــت شــدند.

دادســتان تهــران افــزود: تعــداد ۱۴ جســد را تحویــل خانــواده 
آن هــا دادیــم و مابقــی تــا پایــان امشــب تحویــل داده می شــود.

آقــای القاصــی مهــر دربــاره علــت حادثــه نیــز گفــت: بررســی 

ــب  ــت و دیش ــه اس ــودن حادث ــدی ب ــی از غیرعم ــه حاک اولی
ــرار دادن پنــج نفــر از عوامــل مســئول و  دســتور تحــت نظــر ق

ــم. ــگاه را صــادر کردی ــن درمان ــا ای مرتبــط ب
دادســتان تهــران تصریــح کــرد: در تحقیقــات از افــراد مطلــع، 
ــرق و انفجــار  ــت اتصــال ســیم ب ــه عل ــه ب مشــخص شــد حادث
کپســول های گاز و اکســیژن بــوده کــه موجــب آتــش ســوزی در 

داخــل ســاختمان شــده اســت.
وی گفــت: امــروز یــک هیــأت کارشناســی ۱۱ نفــره در 
ــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و  دادســرای جنایــی انتخــاب و ب
از کارشناســان آتــش نشــانی هــم دعــوت شــد تــا علــت حادثــه، 

ــود. ــی ش ــی بررس کارشناس
دادســتان تهــران افــزود: پیــش بینــی می شــود تــا دو 
ــه  ــی حادث ــت واقع ــی، عل ــر کارشناس ــالم نظ ــا اع ــده ب روز آین

ــود. ــخص ش مش
آقــای القاصــی مهــر دربــاره تعــداد بازداشــت شــدگان حادثــه 
ــرای  ــه دســتور بازپــرس ب گفــت: در حــال حاضــر چهــار نفــر ب

تحقیقــات تحــت نظــر هســتند و دســتور احضــار تعــداد دیگــری 
کــه نقشــی در حادثــه داشــتند نیــز صــادر شــده اســت.

وی افــزود: رعایــت مســائل ایمنــی یکــی از موضوعاتــی بــود 
کــه دســتور بررســی آن داده شــد و مــا در حــال بررســی موضــوع 
ــم در  ــا شــده هســتیم و امیدواری ــا اســناد و مدارکــی کــه ادع ب

روزهــای آتــی نتیجــه آن را اعــالم کنیــم.

محدودیت  هایی به شهرهای قرمز کرونا ابالغ شد 

دادستان تهران: 

حادثه درمانگاه سینا اطهر تهران غیرعمدی بوده است

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آراد کارا ورنــا درتاریــخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ بــه شــماره ثبــت ۵۱۰۵۴ بــه شناســه ملــی ۱۴۰۰۹۲۴۵۸۴۴ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :  پیمانــکاری 
و مشــاوره و طراحــی و نظــارت و ســاخت و معمــاری انــواع ســاختمانهای مســکونی ،ویالیی،توریســتی ، گردشــگری ، ســیاحتی، اداری ،تجــاری ، صنعتــی ،آموزشــی ،ورزشــی ، بهداشــتی و درمانــی ، فرهنگــی ،تفریحــی ، گردشــگری ،مذهبــی ، فــرودگاه ، ایســتگاه متــرو ، اســکله ، 
پارکینــگ سرپوشــیده، تقاطــع هــای هــم ســطح و غیــر هــم ســطح ، پــل ، تونــل ، طــرح هندســی راه ، ســازه هــای صنعتــی ، تصفیــه خانــه آب و فاضــالب و امــکان ســنجی و توجیــه اقتصــادی پــروژه هــا ، برنامــه ریــزی و کنتــرل پــروژه هــا ، تهیــه گزارشــهای فنــی و توجیهــی 
پــروژه ، مدیریــت پــروژه هــای مختلــف معمــاری و شهرســازی ، طراحــی و محاســبه انــواع ســازه هــا ، طــرح تعمیــر و تقویــت ســازه هــای آســیب دیــده ، بهینــه ســازی ســازه ، بازبینــی و مطالعــات نقشــه هــای ســازه ، مقــاوم ســازی و طراحــی ســازه هــای صنعتــی ، ایمــن 
ســازی پلهــا و ارائــه راهــکار مقــاوم ســازی ، مطالعــات ارزیابــی لــرزه ای وایمــن ســازی ســاختمان و تاسیســات موجــود ، مطالعــات جغرافیایــی و امکانــات طبیعــی زمیــن و زمیــن شناســی ، نقشــه بــرداری ، GIS و پیــاده کــردن داده هــای ماهــواره ای وتهیــه نقشــه هــای آمــاده 
ســازی زمیــن ، طراحــی وتهیــه انــواع نقشــه هــای تاسیســات مکانیکــی و برقــی ، بازبینــی و بهینــه ســازی در تاسیســات قبــال اجــرا شــده ، توانمنــد ســازی بافتهــای فرســوده ، مرمــت و احیــا و بازســازی بافتهــای واجــد ارزش تاریخــی و فرهنگــی ، طراحــی معمــاری داخلــی ، 
طراحــی مبلمــان شــهری ، طراحــی فضــای ســبز و محوطــه ســازی -طرحهــای هــادی روســتایی و طــرح جامــع شــهری ، برنامــه ریــزی بافتهــای شــهری ، ژئوتکنیــک و آزمایــش مقاومــت خــاک ، اجــرا و پیمانــکاری پــروژه هــای عمرانــی ـ ســاختمانی ـ محوطــه ســازی ـ نقشــه 
بــرداری ـ راه ســازی ـ پــل ســازی ـ  ســد ســازی ـ تونــل ســازی ـ حفــاری و خــاک بــرداری ـ کانــال کشــی ـ جــدول بنــدی ـ زه کشــی - ماســه پاشــی -  حفاظــت کاتــودی ـ انبــوه ســازی - طراحــی و اجــرای نمــا و دکوراســیون داخلــی ســاختمانهای  اداری ، تجــاری ، فرهنگــی و 
مســکونی- پیمانــکاری و تعمیــر و نگهــداری مربــوط بــه خطــوط انتقــال )آب،نفــت،گاز (،شــبکه گاز رســانی ،تاسیســات مکانیکــی و هیدرومکانیکــی ،سیســتمهای ســرد کننــده ســاختمان ،کارهــای عمومــی راهســازی ،تاسیســات ،زیربنایــی شــهری ـ پخــش و فــروش و ارائــه انــواع 
مصالــح ســاختمانی اعــم از تیرچــه ، بلــوک ، ســفال، پانــل هــا ،بتــن ،آجــر ، گــچ ، دیوارهــای پیــش ســاخته ، تیرچــه هــای پیــش ســاخته ،کاشــی و ســرامیک ،پارکــت و لمینــت ، کاغــذ دیــواری – تامیــن نیــروی انســانی بــرای شــرکت – حمــل و نقــل درون شــهری کاال و مســافر 
و ایــاب و ذهــاب کارکنــان ادارات و کارخانجــات –انجــام خدمــات ایــزوگام و آســفالت معابــر و پشــت بــام و داخــل ســاختمان ، بنایــی ، ســیم کشــی ، اجــرای پوشــش هــای الیافــی و نقاشــی و رنــگ کاری ســاختمان ، لولــه کشــی گاز ، اجــرا و تعمیــر و نگهــداری و پشــتیبانی 
تاسیســات ســرد و گــرم ، گــچ کاری و کاشــی کاری ، رنــگ کاری جــداول معابــر و پیــاده رو خیابــان و ســاختمان ، طراحــی و نصــب نماهــای کامپوزیــت اجــرای خــط کشــی ســطح شــهر و معابــر اعــم از پیــاده رو،خیابــان ،جــاده ، بزرگــراه و بانــد فــرودگاه - اجــرای خطــوط 
عابــر پیــاده و نوشــتار هــای مرســوم بوســیله رنگهــای ســرد و دو جزئــی در ســطح خیابــان و جــاده- پارکینــگ داری و مدیریــت پارکینــگ- رنــگ کاری جــدول هــا و نــرده هــا ، نمــک پاشــی ،بــرف روبــی خیابانهــا و معابــر شــهری اجــرا و نگهــداری فضــای ســبزو پارکها-ارائــه 
انــواع خدمــات نظافتــی و خانگــی و گردگیــری منــازل و مجتمــع هــای مســکونی ، سیســتم مــدرن نظافتــی شــرکتها و ارگان هــای دولتــی و غیــر دولتــی ، نظافــت و رنــگ کاری کافــو هــای فایلــی و کوپــل هــای نــوری ، ارائــه خدمــات تدارکاتــی و پذیرایــی از مجالــس )عروســی 
و عــزاداری و ســمینارها و همایشــها - ارائــه خدمــات آشــپزخانه طبــخ و ســرویس غــذا وپیشــخدمت و اداره رســتورانها ، بوفــه هــا ، تــاالر هــا و بیمارســتانها ،آشــپزی - تجــارت الکترونیــک )غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای( ، بازاریابــی )غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای(- واردات و 
صــادرات و خریــد و فــروش و تهیــه و توزیــع کاالهــای مجــاز ـ ترخیــص کاالهــای شــرکت از گمــرکات-  بازرگانــی داخلــی و خارجــی ـ عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ـ  اخــذ وام و ضمانــت نامــه بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی بــه نــام 
شــرکت ـ شــرکت در مناقصــه  هــا و مزایــده هــا اعــم از دولتــی و خصوصــی اخــذ و یــا اعطــای نمایندگــی بــه شــرکتهای داخلــی و خارجــی ـ ایجــاد  شــعب در نقــاط مختلــف کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت 
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر تبریــز، محلــه ســهند ، خیابــان نفــت ، خیابــان حقیقــت ، پــالک ۰ ، مجتمــع فجــر ، بلــوک۳۵ ، طبقــه ســوم ، واحــد شــرقی کدپســتی ۵۱۶۸۶۱۴۶۸۷ ســرمایه شــخصیت 
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــدی منقســم بــه ۱۰۰ ســهم ۱۰۰۰۰ ریالــی تعــداد ۱۰۰ ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره ۶۱ مــورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه فلکــه تختــی 
تبریــز بــا کــد ۴۵۵۲ پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای فریــد رســولی پیروزیــان بــه شــماره ملــی ۱۳۶۱۳۰۴۵۶۱ و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال آقــای رضــا اصغــری بــه شــماره 
ملــی ۱۳۷۸۰۸۴۴۳۸ و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ۲ ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال آقــای رضــا رســولی پیروزیــان بــه شــماره ملــی ۶۳۶۹۸۱۰۶۱۴ و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه 
مــدت ۲ ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمی بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای 
مدیرعامــل یــا نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم اعظــم کیکاوســی امنــد بــه شــماره ملــی ۱۳۷۹۶۶۵۰۵۱ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم قمــر 

کریــم زاده بــه شــماره ملــی ۵۶۷۹۰۵۶۲۷۵ بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار عجــب شــیر جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )899۰5۳(

آگهی موضوع ماده ۳  قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــت 
مریــوان تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان 
محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیان 
و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه ۱۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم اط
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود. در صورت ــی ش ــی م آگه
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــالک محــل  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه پــس از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
بخش 23 مریوان

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ۱- اداره اوق
در   ۱۴۰۰۲۹۶۳۹۶۴ شناســه  بــه  مریــوان 
در  زراعتــی  زمیــن  قطعــه  یــک  ششــدانگ 
بــه مســاحت ششــدانگی  روســتای دیوزنــاو 
۲۶۶۳/۰۹ متــر مربــع پــالک فرعــی از ۲۴ اصلــی 

تاریخ انتشار: نوبت اول 99/۰۳/۳۱
                    نوبت دوم 99/۰4/۱4    

فایق نگاری
 رئیس ثبت اسناد و امالک مریوان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۸/۸۸۲/۳

شماره دادنامه:۱۱۹۷ -۹۸/۱۱/۲۰
ــا وکالــت  خواهــان : مهــدی علیــزاده عــرب ب
ــد  ــهر واح ــی قائمش ــا زاده میدان ــا رض محمدرض

ــه ۱۲۷ ــات پوش اجرائی
ــر  ــد اکب ــاوند فرزن ــا بخش ــده: محمدرض خوان

ــه ــه وج ــته: مطالب ــکان  خواس ــول الم مجه
رای قاضی شورا

مهـدی  آقـای  خواهـان  دعـوی  خصـوص  در 
رضـا  محمـد  آقـای  خوانـده  بطرفیـت  علیـزاده 
مبلـغ  بـه  طلـب  مطالبـه  بخواسـته  بخشـاوند 
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال به شـرح منـدرج در پرونده 
نظـر بـه اینکـه مسـتنددعوی خواهـان فتوکپـی 
هـای  شـماره  بـه  سـفته  فقـره  هفـت  مصـدق 
۱۵۱۱۵۵ الـی ۱۵۱۱۶۱ مـی باشـد کـه داللـت 
بـر اشـتغال ذمـه بـه خوانـده دارد و خوانـده در 
جلسـه دادرسـی شـورا هیچگونـه دلیـل موجـه و 
محکمـه پسـندی در رد ادعـای خواهـان مبنـی 
بـر برائـت ذمـه خویـش و یـا پرداخـت دیـن ارائه 
ننمـوده اسـت فلـذا بلحاظ مصون مانـدن دعوی و 
مسـتندات آن از خدشـه و تعرض دعوی مطروحه 
را محمـول بـر صحـت تشـخیص و با اسـتصحاب 
و بقـاء دیـن بـر ذمـه خوانـده و مسـتندا بـه مواد 
۱۹۸ قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی و ۳۱۳ و ۳۱۰ 
و ۳۱۵ قـاون تجـارت حکم بـه محکومیت خوانده 
بـه پرداخـت مبلـغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال بابـت 
و ۵۱۹  مـواد ۵۱۵  بـه  مسـتندا  خواسـته  اصـل 
قانـون آئین دادرسـی مدنی و مبلـغ ۰۰۰/ ۱/۸۳۰ 
ریـال بابـت هزینـه دادرسـی و حق الوکالـه وکیل 
در حـق خواهـان آقـای مهـدی علیـزاده صـادر و 
اعـالم مـی نمایـد ضمنـا در مرحلـه اجـرای حکم 
اجـرای احـکام مدنی نسـبت بـه برآورد خسـارت 
تاخیـر و تادیـه از تاریخ سررسـید و دریافت آن از 
خوانـده بـه نفـع خواهان اقـدام نمایـد.رای صادره 
غیابـی و از تاریـخ ابـالغ ظـرف مهلت بیسـت روز 
قابـل واخواهی در این شـورا سـپس ظـرف مهلت 
۲۰ روز قابـل تجدیـد نظر خواهـی در دادگاههای 

عمومـی دادگسـتری بابـل می باشـد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

بابل- مهران خواه

فرمانــدار تبریــز بــا تاکیــد بــر اهمیــت صرفــه جویــی در آب و بــرق، گفــت: ســهم آورده 
ــم  ــا امیدواری ــده اســت، ام ــر ش ــته کمت ــال گذش ــه س ــه رود نســبت ب ــز از زرین آب تبری
ایــن امــر بــا تدبیــر نماینــدگان و اقــدام وزارت نیــرو برطــرف شــود؛ البتــه ۱۰ حلقــه چــاه 
ــود آب را حــل خواهــد  ــا حــدودی مشــکل کمب ــه ت ــوده ک ــر ب ــز در حــال حف ــد نی جدی

کــرد. 
ــا  ــز ب ــتان تبری ــورای اداری شهرس ــه ش ــدوی در جلس ــروز مه ــنا، به ــزارش ایس ــه گ ب
اشــاره بــه وضعیــت قرمــز اســتان در روزهــای کرونایــی، گفــت: اگــر مــا مســئوالن شــهری 
دســت بــه دســت هــم ندهیــم و بــا همــت مدیــران، اســتاندار و نماینــدگان چــاره ای بــرای 
ــتر  ــه روز بیش ــز روز ب ــران در تبری ــن بح ــا ای ــیم قطع ــز نیاندیش ــی تبری ــت کرونای وضعی

خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا، وی متذکــر شــد: مســئوالن منطقــه ای هیــچ اختیــاری در زمینــه 

ــی هســتند و در  ــات مل ــرا تمامــی مصوب ــد، زی ــا ندارن ــا کرون ــری در رابطــه ب ــم گی تصمی
ــتانی و ســپس در  ــتاد اس ــا، در س ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــات س ــد مصوب صــورت تایی
ــر منطقــه  ســتاد شهرســتانی اجــرا می شــود؛ ایــن امــر یــک نقــص اســت کــه یــک مدی

ــد. ــل کن ــود را ح ــه خ ــکل منطق ــد مش نمی توان
وی بــا بیــان این کــه ضمانــت اجرایــی پروتکل هــای بهداشــتی بایــد در مناطــق 
ــن  ــتان ها در ای ــا و بوس ــردن در پاک ه ــراق ک ــه داد: ات ــود، ادام ــخص ش ــف مش مختل
وضعیــت کار درســتی نیســت و می توانیــم جلــوی اتــراق کــردن را بگیریــم، امــا وقتــی بــا 
ــن  ــا ای ــز ب ــن امــر برخــورد کنیــم ، اســتان های دیگــر شــاکی می شــوند کــه چــرا تبری ای

ــد. ــورد می کن ــوارد برخ م
مهــدوی افــزود: مصوبــه الزامــی بــودن اســتفاده از ماســک در ادارات، بازارهــای 
ــن  ــوص تامی ــت؛ در خص ــدن آن اس ــی ش ــم اجرای ــا مه ــود دارد ام ــیده و ... وج سرپوش
ماســک خانواده هــای کــم بضاعــت نیــز امیدواریــم بــا همــت شــهرداری تبریــز، در مناطــق 

ــع شــود. ــدام شــده و ماســک توزی ــع شــهر اق پرتجم
ــد،  ــرار ده ــاب رجــوع ق ــر خــود را جــای ارب ــر اگ ــه مدی ــان این ک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــه راحتــی حــل می شــوند، اظهــار کــرد: اگــر هــر ســازمانی وظیفــه خــود را  مشــکالت ب
ــی  ــی و نظارت ــتگاه های حاکمیت ــه حضــور دس ــازی ب ــر نی ــد دیگ ــام ده ــتی انج ــه درس ب

ــود. نخواهــد ب
وی گفــت: تمامــی اقداماتــی کــه اکنــون انجــام می شــود، بــه منظــور پیشــگیری اســت 
ــد؛ در بحــث  ــای کار باشــد و اطــالع رســانی کنن ــی پ ــع بحران ــد در مواق و مســئوالن بای
پیگیــری و انجــام امــور و مدیریــت واقعــی بایــد فراینــد بکارگیــری موثــر و کارامــد منابــع 
مالــی وجــود داشــته باشــد تــا بایــد بتوانیــم ایــن اصــل را در سیســتم اداری انجــام دهیــم.

فرمانــدار تبریــز بــا بیــان این کــه شــاخص های بهــره وری شهرســتان تبریــز در ســطح 
ــت  ــت کار درس ــام درس ــای انج ــه معن ــره وری ب ــرد: به ــار ک ــد، اظه ــرار دارن ــی ق پایین
ــدا  ــم پی ــدا نمی توانی ــن اســت کــه کار درســت را در همــان ابت ــا ای ــا مشــکل م اســت ام
کنیــم؛ بخشــی از امــورات نیــز بــه حــل اختالفــات بیــن ادارات برمی گــردد کــه نبابــد ایــن 

اتفاقــات بیافتــد.
ــت:  ــد«، گف ــش تولی ــال »جه ــوان س ــا عن ــاری ب ــال ج ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــط در  ــات فق ــه تجمع ــت، چراک ــیده اس ــل رس ــه حداق ــز ب ــری در تبری ــات کارگ تجمع
ــداری، دســتگاه قضایــی، مدیــران اداره کار و  ــا حضــور مدیــران، فرمان ــه و ب محــل کارخان
ــع  ــه موق ــه، مشــکل ها مطــرح می شــود و اگــر ب ــا حضــور مدیرعامــل کارخان هم چنیــن ب

ــود. ــد ب ــه تجمــع نخواه ــازی ب ــر نی پاســخگوی مســائل باشــیم، دیگ
مهــدوی در خصــوص نظــارت بــر قیمــت کاالهــا در بــازار، متذکــر شــد: بــا توجــه بــه 
ــل  ــتی عم ــه درس ــد ب ــی بای ــای نظارت ــم، تیم ه ــرار داری ــی ق ــرایط متفاوت ــه در ش این ک

کننــد تــا محصــوالت، قیمــت یکســانی داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه حادثــه آتــش ســوزی شــب گذشــته در تهــران، گفــت: بایــد حفاظــت 

و ایمنــی در ادارات جــدی گرفتــه شــود تــا شــاهد چنیــن حوادثــی نباشــیم.
ــه،  ــن جلس ــز در ای ــز نی ــدار تبری ــزی فرمان ــه ری ــور برنام ــاون ام ــوی، مع ــا رج علیرض
ــرد  ــود عملک ــد بهب ــرای رون ــی ب ــران ادارات، توصیه های ــت هایی از مدی ــرح درخواس ــا ط ب

ــرد. ــان ک ادارات بی
ــدگان  ــادی نماین ــا من ــی و علیرض ــد علیرضابیگ ــا حضــور، احم ــه ب ــن جلســه ک در ای
مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو برگــزار شــد، آخریــن وضعیــت ادارات تبریــز مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.

سهم آب تبریز از زرینه رود کاهش یافته است
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افزایش 23 درصدی تولید 
محصوالت زراعی در کشور 

ــت:  ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــت وزی ــاون زراع مع
ــال  ــور در ۵ س ــی در کش ــوالت زراع ــد محص تولی

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــر ۲۳ درص اخی
ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــاورزی  ـــاد کش ـــر جه ـــت وزی ـــاون زراع ـــش مع وفابخ
در بازدیـــد از طرح هـــای تحقیقاتـــی موسســـه 
تحقیقـــات کشـــاورزی دیـــم کشـــور گفـــت: بـــا 
ــد  ــا، تولیـ ــن نهاده هـ ــکالت در تامیـ ــود مشـ وجـ
ـــد  ـــد رش ـــور  ۲۳ درص ـــی در کش ـــوالت زراع محص
داشـــته و در پنـــج ســـال از ۶۸ بـــه ۸۴ میلیـــون 

تـــن افزایـــش یافتـــه اســـت.
ــی  ــال یافته هــای تحقیقات ــزود: انتق  وفابخــش اف
و بــه روز کــردن تکنولــوژی بخــش زراعــت از 
و  وری  بهــره  افزایــش  بــرای  آتــی  برنامه هــای 
پایــداری تولیــد محصــوالت زراعــی در کشــور اســت.

وری  بهــره  طرح هــای  اجــرای  افــزود:  او 
امنیــت  ارتقــای  و  بنیــان  گنــدم  سیســتم های 
غذایــی کشــور در ۱۳ اســتان کشــور از موفقیت هــای 
تولیــد محصــوالت  افزایــش  زراعــت در  بخــش 

زراعــی اســت.
ــزود:  ــاورزی اف ــاد کش ــر جه ــت وزی ــاون زراع مع
موسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم کشــور بــا 
معرفــی ارقــام جدیــد و انتقــال یافته هــای  تحقیقاتــی 

ــت. ــور اس ــم کش ــی دی ــد در اراض ــتوانه تولی پش
 گلــکاری رئیــس موسســه تحقیقــات کشــاورزی 
ــال  ــت: امس ــد گف ــن بازدی ــز در ای ــور نی ــم کش دی
غــالت،  بخش هــای  در  تحقیقاتــی  طــرح   ۲۰۰
حبوبــات، دانه هــای روغنــی، علوفــه و مدیریــت 

منابــع در ۱۶ اســتان کشــور اجــرا می شــود.
 گلــکاری افــزود: تــا کنــون ۷۴ رقــم جدید توســط 
محققــان ایــن موسســه معرفــی شــده و ایــن ارقــام در 

۷۵ درصــد دیــم زار هــای کشــور کاشــته می شــود.
او  افــزود: ارقــام ایــن موسســه تولیــد را در دیــم 
ــی  ــت و شــرایط آب و هوای ــه موقعی ــا بســته ب زار ه

ــا ۴۰ درصــد افزایــش داده اســت. ۲۰ ت

مشموالن سهام عدالت برای دیدن 
سبد سهام شان چکار کنند؟

مشـموالن  بـرای  اطالعـات  ویرایـش  امـکان 
WWW. سـهام عدالـت دیگـر در درگاه اینترنتـی

SAMANESE.IR وجـود نـدارد. ایـن درحالـی 
اسـت کـه ایـن افـراد بـرای ورود بـه درگاه اینترنتـی 
دیـدن  و   WWW.SAHAMEDALAT.IR
سـبد خود، باید شـماره همراهشـان به نام خودشـان 
باشـد. در ایـن راسـتا معـاون شـرکت سـپرده گذاری 

مرکـزی و تسـویه وجـوه توضیحاتـی ارائـه کـرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، علیرضـا ماهیـار بـا تاکیـد بـر 
اینکـه شـماره تلفـن همـراه فـرد بایـد بـا کـد ملـی 
فـرد مطابقـت داشـته باشـد، اظهـار کـرد: چنانچـه 
مطابقـت نداشـته باشـد، زمانی کـه می خواهنـد وارد 
WWW.SAHAMEDALAT. درگاه اینترنتـی

IR بشـوند، ایـن سـامانه از آن هـا می خواهد شـماره 
جدیـد کـه با کد ملـی مطابقـت دارد را اعـالم کنند.

وی ادامـه داد: بعـد از آنکـه افـراد شـماره را وارد 
می کننـد، سیسـتم اسـتعالم می گیـرد و بعـد از ۲۴ 
سـاعت، اگـر جـواب اسـتعالم مثبـت باشـد، بـه فرد 
اطالع رسـانی می شـود کـه مشـکل برطـرف شـد و 
بعـد از ایـن می توانـد بـا شـماره جدیـد وارد سـامانه 
شـود. در ایـن راسـتا و در طـول سـه هفتـه اخیـر، 
یـک میلیـون و ۳۰۰ هزار نفر شـماره همـراه خود را 
تغییـر داده انـد. البتـه متقاضیـان می تواننـد با تماس 
بـا شـماره ۱۵۶۹ مشـکالت خـود را مطـرح کـرده و 

سـواالت خـود را بپرسـند.
از  دسـته  آن  فقـط  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
مشـموالن سـهام عدالت می توانند پرتفوی خود را در 
WWW.SAHAMEDALAT. درگاه اینترنتـی

IR مشـاهده کننـد کـه پیـش از این روش مسـتقیم 
را بـرای مدیریـت سـهام خود انتخـاب کرده  باشـند.

نماینده مجلس:
 مدیریت منابع و اولویت بندی 

نیازها ضرورت دوران کرونا در کشور است

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: مدیریــت منابــع، اولویت بنــدی نیازهــا و رعایــت ســاختار قانونــی، 

ضــرورت دوران مقابلــه بــا کرونــا در کشــور اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد علیرضــا در شــورای اداری شهرســتان تبریــز  
اظهــار کــرد: ســطح بنــدی در مقابلــه بــا کرونــا موجــب خلــل در تصمیــم 
ــده  ــات ش ــود امکان ــا و  کمب ــام کاره ــرعت انج ــش س ــا، کاه ــری ه گی

اســت.  
وی افــزود: بــرای گــذر از ایــن وضعیــت، پیــش بینــی هــا بــر اســاس 

واقعیــت هــا بایــد باشــد، تــا کمبــود بودجــه نداشــته باشــیم.  
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه تــورم در شــهریور امســال بــه 
ــد  ــت: بای ــد داد، گف ــان خواه ــود را نش ــتر خ ــکل بیش ــدیدترین ش ش
مســووالن بــا حضــور در صحنــه و اســتفاده از تمــام امکانــات مانــع تــورم 

ــوند.   ــه ش ــتر در جامع بیش
بیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم نیازمنــد عدالــت هســتند، گفــت: بــا 
حفــظ فرصــت هــای شــغلی در شــرایط کنونــی بایــد بــه ســمت جهــش 
ــم  ــا پرچ ــم ت ــالش کنی ــات ت ــام امکان ــا تم ــم  و ب ــت کنی ــد حرک تولی

اشــتغال برافراشــته شــود.  
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد و حفــظ فرصــت هــای اشــتغال و راه اندازی 
مجــدد برخــی واحدهــا بــا توجــه ویــژه امــکان پذیــر اســت، اظهــار کــرد: 
ــای  ــالش ه ــود و ت ــد ب ــالمی خواه ــالب اس ــراز انق ــی در ت ــس فعل مجل

موثــری را بــرای رفــع مشــکالت خواهــد داشــت.  
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
همچنیــن گفــت: بــه خاطــر امانــت داری رای مــردم آذربایجــان شــرقی 
ــر  ــز تقدی ــتان تبری ــداری شهرس ــورای از فرمان ــس ش ــات مجل در انتخاب

مــی کنــم.  

مسئول کانون خادمیاران رضوی:
8هزار خادمیار رضوی

 در آذربایجان شرقی ثبت نام کردند
ــام ۸ هــزار  ــد از ثبــت ن ــاران رضــوی در مرن ــون خادمی  مســئول کان

ــر داد. ــار رضــوی در اســتان آذربایجــان شــرقی خب خــادم ی
بــه گــزارش مهــر، حجــت االســالم محمدحســین فــرازی در نشســت 
خبــری بــا خبرنــگاران گفــت: آســتان قــدس ظرفیــت بزرگــی دارد که کل 
عالــم اســالم مــی توانــد از آن بهــره منــد شــود امــا حتــی در کل کشــور 

نتوانســته ایــم از آن بهــره منــد شــویم.
وی بــا اشــاره بــه اهــداف راه انــدازی کانــون خدمــت بــاری در اســتان 
هــا افــزود: هــدف ایــن کانــون هــا توســعه خدمــت رضــوی در کل ایــران 

بــود تــا کل کشــور بــه صحــن و ســرای امــام رضــا)ع( تبدیــل شــود.
مســئول کانــون خــادم یــاران رضــوی در مرنــد ادامــه داد: ایــن کانــون 
ــه و ۳۰۰  ــه در ۲۵ عرص ــد ک ــدازی ش ــور راه ان ــه کش ــا در ۲۵۰ نقط ه

زمینــه خدمــت فعالیــت مــی کنــد.
حجــت االســالم فــرازی تصریــح کــرد: ۲۶۰ هــزار خــادم در کل کشــور 
و ۸ هــزار خــادم در اســتان آذربایجــان شــرقی و بیــش از ۲۰۰ خــادم در 

مرنــد ثبــت نــام کردنــد.
وی از اجـــرای طـــرح نـــذر رســـانه ای خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: 
رســـانه هـــا و فضـــای مجـــازی نیـــز یکـــی از زمینـــه هـــای خدمـــت 

رضـــوی اســـت.
مســئول کانــون خــادم یــاران رضــوی در مرنــد عنــوان کــرد: طرحــی 
بــا عنــوان چهارشــنبه هــای امــام رضایــی در کل کشــور آغــاز شــده کــه 
ــا  رســانه هــا و شــبکه هــای مجــازی مــی تواننــد چهارشــنبه خــود را ب

یــک حدیــث رضــوی آغــاز کننــد.  
ــزاری  ــاله برگ ــابقه ۱۳ س ــا س ــاره ب ــا اش ــرازی ب ــالم ف ــت االس حج
جشــن زیــر ســایه خورشــید در دهــه کرامــت ابــراز داشــت: امســال بــه 
ــور  ــهر حض ــد ش ــا)ع( در چن ــام رض ــان ام ــا خادم ــرایط کرون ــر ش خاط
پیــدا مــی کننــد کــه برایــن اســاس روز جمعــه خادمــان رضــوی در شــهر 

ــد یافــت. ــد حضــور خواهن مرن
وی افــزود: برنامــه عمومــی قبــل از اقامــه نمــاز جمعــه ســاعت ۱۲:۳۰ 

دقیقــه در حســینیه امــام خمینــی)ره( برگــزار مــی شــود.
مســئول کانــون خــادم یــاران رضــوی در مرنــد غبارروبــی مــزار شــهدا، 
ــاز و حضــور در  ــک جانب ــادت از ی ــواده هــای شــهدا و عی ــا خان ــدار ب دی
بیمارســتان را از جملــه برنامــه هــای ســفر یــک روزه خادمــان رضــوی بــه 

ایــن شهرســتان دانســت.

ــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی  نماینــده ول
و امــام جمعــه تبریــز گفــت: افزایــش گرایــش 
ــواد مخــدر در  ــه ســوء اســتفاده م ــان ب نوجوان
جامعــه بســیار نگــران کننــده و هشــدار دهنــده 

اســت. 
االســالم  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــی آل هاشــم در جلســه  والمســملین محمدعل
ــدر و  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــترک س مش
کمیســیون هماهنگــی، برنامــه ریــزی و مبــارزه 
ــدار  ــن هش ــتان، ضم ــاق کاال و ارز اس ــا قاچ ب
نســبت بــه ســرعت رشــد مصــرف مــواد مخــدر 
در بیــن قشــر جــوان، نوجــوان و بانــوان، افــزود: 
ــی  ــای زندگ ــارت ه ــش مه ــازی، افزای آگاه س
و تقویــت فعالیــت هــای جایگزیــن بــرای 
ــاری  ــی و رفت ــای اجتماع ــالء ه ــردن خ ــر ک پ
ــان مــی توانــد در پیشــگیری  ــان و نوجوان جوان

ــد. ــذار باش ــر گ ــاد اث از اعتی
وی پیشــگیری از اعتیــاد را مهــم تریــن 
ــر  ــه در براب ــازی جامع ــون س ــرد در مص رویک
ــار  ــت و اظه ــوز دانس ــان س ــالی خانم ــن ب ای
داشــت: اعتیــاد در جوامــع امــروزی یــک 
ــی  ــناختی و فرهنگ ــی، روانش ــل اجتماع معض
اســت کــه بــا پیچیدگــی هــای خــود بــه 
ــیب  ــی آس ــتقالل مل ــت و اس ــت، امنی حاکمی

ــد. ــی زن م
ــکار  ــه راه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب آل هاش
ــه  ــواد مخــدر توجــه ب ــا م ــارزه ب اجتماعــی مب
ــه داد:  ــت، ادام ــاد اس ــردم نه ــای م ــکل ه تش
ــاد  ــردم نه ــای م ــردم و تشــکل ه مشــارکت م
ــدر و  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی در مب ــش اساس نق
آســیب هــای اجتماعــی دارنــد و بایــد در 
جلــب اعتمــاد و تقویــت جایــگاه حضــور آنهــا 
ــرد. ــژه ک ــه وی ــف توج ــای مختل ــه ه در برنام

از  بســیاری  زمینــه ســاز  را  اعتیــاد  وی 
ــرد:  ــه ک ــت و اضاف ــی دانس ــکالت اجتماع مش

ایــن بــال نقــش مهــم در جلوگیــری از توســعه 
ــرم و  ــگ ن ــزار جن ــن اب ــع دارد و بدتری جوام

ــت. ــی اس ــت مل ــه امنی ــد علی تهدی
آل هاشــم گفــت: در کنــار اقدامــات کیفــری 
ــگیری و  ــت پیش ــاد، محوری ــوص اعتی در خص
ــرد و  ــال ک ــد دنب ــی را بای ــارکت اجتماع مش
همــان طــوری کــه در موضــوع شــیوع ویــروس 
ــتگیری از  ــالب دس ــتور رهبرانق ــا دس ــا ب کرون
نیازمنــدان و آســیب دیــدگان از ایــن بیمــاری 
ــردم  ــد و م ــل ش ــی تبدی ــئله اجتماع ــه مس ب
ــد، در  ــق کردن ــزرگ خل ــه ای ب ــران حماس ای

موضــوع اعتیــاد نیــز بایــد چنیــن رویــه ای در 
ــد. ــدا کن ــه تتســری پی جامع

ــر هوشیارســازی اجتماعــی  ــا تاکیــد ب وی ب
ــی،  ــاط جمع ــای ارتب ــانه ه ــطه رس ــه واس ب
افــزود: در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
دانشــگاه هــا پژوهــش هــای خــود را کاربــردی 
کــرده انــد و ایــن قابــل تقدیــر و اســتفاده بــرای 
نهادهــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز اســت.

ــار و  ــوع آث ــه موض ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
پیامدهــای شــوم و مخــرب پدیــده قاچــاق 
ــا  ــن پیامده ــت: ای ــرد و گف ــاره ک کاال و ارز اش
ــه  ــت بلک ــادی نیس ــط اقتص ــدی و فق ــک بع ی
ــر  ــت و دیگ ــگ و امنی ــر فرهن ــی ب ــار مخرب آث

ــز دارد. ــی نی ــوالت اجتماع مق
آل هاشــم یکــی از عوامــل مهــم و کارآمــدی 
هــر نظــام اقتصــادی را شــفافیت آن دانســت و 
ــد جــدی  ــرد: قاچــاق کاال و ارز تهدی ــه ک اضاف
ــه  ــه هزین ــت ک ــارت آزاد اس ــر راه تج ــر س ب
هــای زیــادی بــه بدنــه کشــور تحمیــل کــرده 

اســت.
یکــی  کاال  قاچــاق  داشــت:  اظهــار  وی 
از بهتریــن راه هــای ورود ابزارهــای تهاجــم 
ــا  ــد ب ــده و بای ــه داخــل کشــور ش ــی ب فرهنگ

آن مقابلــه جــدی کــرد.

ـــرب  ـــه ای غ ـــرق منطق ـــهامی ب ـــرکت س ـــل ش ـــر عام مدی
در حضـــور اســـتاندار کرمانشـــاه بـــه تبییـــن وضعیـــت 
ـــه و  ـــام گرفت ـــات انج ـــه اقدام ـــتان و مجموع ـــرق اس ـــبکه ب ش
ـــت  ـــرب پرداخ ـــه ای غ ـــرق منطق ـــرکت ب ـــدام ش ـــت اق در دس
و گفـــت: از اســـتاندار کرمانشـــاه درخواســـت می کنـــم 
ــث  ــتان در بحـ ــی اسـ ــای اجرایـ ــتگاه هـ ــه دسـ ــه همـ کـ
ـــند  ـــته باش ـــارکت داش ـــرق مش ـــرژی ب ـــرف ان ـــت مص مدیری
تـــا بتوانیـــم پیـــک بـــار ســـال ۹۹ را بـــا موفقیـــت پشـــت 

ســـر بگذاریـــم.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
غـــرب، مهنـــدس علـــی اســـدی مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت در 
جلســـه شـــورای اداری اســـتان درخصـــوص وضعیـــت تولیـــد 

ـــیار  ـــتان بس ـــد اس ـــرایط تولی ـــت: ش ـــاه گف ـــتان کرمانش ـــرق اس ب
مطلـــوب اســـت بـــه طـــوری کـــه میـــزان تولیـــد اســـتان از 
میـــزان مصـــرف آن بســـیار باالتـــر بـــوده و بـــا ایـــن میـــزان 
ـــی  ـــه م ـــوار مبادل ـــای همج ـــتان ه ـــا اس ـــازاد را ب ـــرق م ـــد، ب تولی

ـــم. کنی
وی ادامـــه داد: بـــا مدیریـــت اضطـــراری بـــار و همـــکاری 
ـــل  ـــرف قاب ـــه مص ـــم ب ـــته ای ـــرف توانس ـــت مص ـــع و مدیری صنای
ـــعه  ـــی توس ـــای آت ـــال ه ـــرای س ـــه ب ـــن اینک ـــیم. ضم ـــول برس قب
ـــی  ـــع و نقدینگ ـــص مناب ـــع و تخصی ـــوق توزی ـــال و ف ـــبکه انتق ش

ـــت . ـــروری اس ـــال« ض ـــر کام ـــن ام ـــرای ای ب
ـــرق منطقـــه  ـــب در ب اســـدی اظهـــار داشـــت: همـــکاران اینجان
ای غـــرب و شـــرکت توزیـــع اســـتان کرمانشـــاه تـــالش مـــی 

ـــی ،  ـــای صنعت ـــرق واحده ـــن ب ـــت و تامی ـــه در مدیری ـــم ک کنی
ـــا  ـــود ت ـــاذ ش ـــر الزم اتخ ـــای اداری تدابی ـــش ه ـــکونی و بخ مس

ـــود. ـــیبی وارد نش ـــردم آس ـــایش م ـــه آس ب
ـــوی  ـــت الگ ـــه رعای ـــردم را ب ـــئولین و م ـــان مس ـــان در پای ایش
مصـــرف در زمـــان پیـــک بـــار دعـــوت کـــرده و اظهارداشـــت 
ـــی کنـــم تـــا  : از همـــه مـــردم شـــریف اســـتان درخواســـت م
ـــاعت  ـــی از س ـــار یعن ـــک ب ـــاعات پی ـــود را در س ـــرق خ مصـــرف ب
ـــرق  ـــی ب ـــاهد قطع ـــااهلل ش ـــا انش ـــد ت ـــت کنن ـــی ۱۷ مدیری ۱۳ ال

ـــیم. ـــتان نباش در اس

ـــا  ـــران ب ـــتانداری ته ـــی اس ـــی عمران ـــور هماهنگ ـــاون ام مع
ــی در  ــای جنگلـ ــازی پارک هـ ــزوم هوشمندسـ ــر لـ ــد بـ تاکیـ
ـــق  ـــرای تحق ـــت: ب ـــق گف ـــای حری ـــه و اطف ـــرای مقابل ـــران ب ته
هوشمندســـازی بوســـتان های جنگلـــی تهـــران مـــی تـــوان از 

ـــت.  ـــره گرف ـــز به ـــی نی ـــش خصوص ـــارکت بخ مش
ـــهرداریها  ـــت: ش ـــی زاده گف ـــد تق ـــنا، محم ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــتانها و  ـــوزی بوس ـــش س ـــوزه آت ـــی در ح ـــتگاههای خدمات و دس
مراتـــع در ســـطح اســـتان تهـــران وظایفـــی را برعهـــده دارنـــد بـــه 
ـــش  ـــوع آت ـــس از وق ـــند و پ ـــر باش ـــا ناظ ـــد تنه ـــه نبای ـــکلی ک ش
ســـوزی اقـــدام بـــه اعـــزام آتـــش نشـــان بـــه محـــل حادثـــه 

ـــد. کنن
وی افـــزود: بایـــد اقدامـــات پیشـــگیرانه چـــه توســـط 
ـــران  ـــتان ته ـــهرداریهای اس ـــایر ش ـــه س ـــران و چ ـــهرداری ته ش

ــترده در  ــاحت گسـ ــا مسـ ــتانی بـ ــا بوسـ ــود. قطعـ ــام شـ انجـ
فصـــول گـــرم دارای بخش هـــای خشـــک شـــدهای از فضـــای 
ـــق  ـــد حری ـــی توان ـــی م ـــن محرک ـــا کوچکتری ـــه ب ـــت ک ـــبز اس س
ایجـــاد شـــود و بوســـتان را در خطـــر قـــرار دهـــد لـــذا بایـــد 
ــگیرانه و  ــات پیشـ ــی اقدامـ ــتگاههای متولـ ــهرداریها و دسـ شـ

حفاظتـــی را قبـــل از وقـــوع حادثـــه انجـــام دهنـــد.
ـــداث  ـــه اح ـــبت ب ـــد نس ـــیع بای ـــع وس ـــه داد: در مرات وی ادام
ـــا کوچکتریـــن  ـــا ب ـــر اقـــدام شـــود ت کمربنـــد حفاظتـــی و آتـــش ب
ـــن  ـــاس ای ـــن اس ـــر همی ـــرود؛ ب ـــن ن ـــع از بی ـــه ای کل مرت حادث
ـــت  ـــی اس ـــری طبیع ـــوزیها ام ـــش س ـــود آت ـــی ش ـــه م ـــه گفت ک
ـــن مفهـــوم  ـــه ای ـــی هـــم طبیعـــی نیســـت ب ـــاد مـــن خیل ـــه اعتق ب
ــی  ــط وظایفـ ــتگاههای مرتبـ ــهرداری ها و دسـ ــا شـ ــه ذاتـ کـ
برعهـــده دارنـــد کـــه بایـــد نســـبت بـــه جلوگیـــری از وقـــوع 

ـــد. ـــدام کنن ـــگیری از آن اق ـــه و پیش حادث
ــاط  ــهرداری ها در نقـ ــد شـ ــی بایـ ــرد: حتـ ــد کـ وی تاکیـ
پرخطـــر اقـــدام بـــه نصـــب عالئـــم هشـــداردهنده کننـــد بـــه 
ـــد  ـــتری دارن ـــه بیش ـــاط توج ـــهروندان در آن نق ـــب ش ـــن ترتی ای
و در جهـــت محافظـــت از فضـــای ســـبز موجـــود مشـــارکت 
می کننـــد. گاهـــی هماننـــد حادثـــه بوســـتان خجیـــر بـــروز 
ـــط زیســـت  ـــات پیشـــگیرانه محی ـــل اقدام ـــه دلی ـــش ســـوزی ب آت
بـــه راحتـــی مهـــار مـــی شـــود درحالـــی کـــه مـــی توانســـت 
ــگیرانه  ــات پیشـ ــی و اقدامـ ــد حفاظتـ ــود کمربنـ ــدون وجـ بـ

دامنـــه آتـــش تمـــام منطقـــه را بگیـــرد.

معـــاون اســـتاندار تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه شـــهرداری ها، 
ــع  ــد منابـ ــط هماننـ ــتگاه های مرتبـ ــایر دسـ ــا و سـ دهیاریهـ
ـــات  ـــد اقدام ـــاورزی بای ـــاد کش ـــت و جه ـــط زیس ـــی، محی طبیع
ـــود  ـــتور کار خ ـــداری را در دس ـــم هش ـــب عالئ ـــگیرانه و نص پیش
داشـــته باشـــند افـــزود: رســـانه ها نیـــز در جـــذب مشـــارکت 
ــا از  ــند تـ ــذار باشـ ــیاری تاثیرگـ ــد بسـ ــهروندی می تواننـ شـ
طریـــق ترویـــج آموزش هـــای همگانـــی در جهـــت کنتـــرل و 

جلوگیـــری از بـــروز چنیـــن حوادثـــی گام بردارنـــد.
ــهرداری ها در  ــزات شـ ــود تجهیـ ــاره کمبـ ــی زاده دربـ تقـ
ـــه ویـــژه در ارتفاعـــات نیـــز گفـــت: شـــهرداریها  اطفـــای حریـــق ب
ـــرای  ـــد و ب ـــار دارن ـــی در اختی ـــات خوب ـــر امکان ـــال حاض در ح
اطفـــای حریـــق در ســـطح مشـــکلی ندارنـــد امـــا در حـــوزه 
اطفـــای حریـــق ارتفاعـــات ضعف هایـــی هســـت کـــه بایـــد 
مرتفـــع شـــود امـــا بخشـــی از وظایـــف مدیریـــت شـــهری و 
ــارکت های  ــذب مشـ ــه جـ ــوف بـ ــد معطـ ــهر بایـ ــی شـ ایمنـ
شـــهروندی شـــود و اقداماتـــی همچـــون هوشمندســـازی 
بوســـتان های جنگلـــی بـــا مشـــارکت بخـــش خصوصـــی 
ــانه ها در  ــد از ظرفیـــت رسـ ــد بایـ ــد؛ بـــی تردیـ ــام دهـ انجـ
جهـــت ترویـــج فرهنـــگ عمومـــی و بـــاال بـــردن مشـــارکت 
ـــرای  ـــی ب ـــش خصوص ـــت بخ ـــن از ظرفی ـــهروندی و همچنی ش
ـــات  ـــام اقدام ـــرای انج ـــدت ب ـــد م ـــداف بلن ـــی اه ـــق برخ تحق
پیشـــگیرانه در ســـطح بوســـتان های بـــزرگ مقیـــاس بهـــره 

گرفـــت.

امام جمعه تبریز:

 گرایش نوجوانان به موادمخدر هشدار دهنده است

درخواست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب از استاندارکرمانشاه:

تمامی دستگاه های اجرایی استان در مدیریت 
مصرف انرژی برق مشارکت داشته باشند

لزوم هوشمندسازی پارک های جنگلی برای مقابله با آتش سوزی ها

ــالک  ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ــب ریی نای
گفــت: اگــر مســتاجران در قراردادهــا واقعیتــی 
را دربــاره تعــداد افــراد یــا نســبیت اعــالم 
نکننــد، قــرارداد اجــاره بــه راحتــی فســخ 

می شــود. 
بـــه گـــزارش ایلنـــا؛ بـــا توجـــه بـــه 
ــژه  ــا بـــه ویـ ــاره بهـ ــابقه اجـ افزایـــش بی سـ
ــت  ــش قیمـ ــی از افزایـ ــهرها ناشـ در کالن شـ
ــد  ــه درآمـ ــتاجرانی کـ ــکن، ارز و ... مسـ مسـ
آنهـــا نســـبت بـــه ســـال گذشـــته تغییـــری 
ـــتری  ـــاره بیش ـــد اج ـــال بای ـــا امس ـــته ام نداش
را بپردازنـــد، ناچـــار شـــدند بـــه مناطـــق 
پایین تـــر برونـــد و متـــراژ واحـــد را کاهـــش 

دهنـــد.
شــرایط  شــدن  ســخت تر  بــا  امســال 
اقتصــادی و کاهــش قــدرت خریــد، خانواده هــا 
مجبــور شــدند بــا همــان تعــداد اعضــا در 
واحــد کوچک تــری مســتقر شــوند کــه همیــن 
ــه دنبــال داشــت از  موضــوع مشــکالتی را ب
ــزان مصــرف  ــه می ــه همســایه ها ب ــه اینک جمل
معتــرض  خــود  مجــاور  واحــد  در  انــرژی 

ند. می شــو
ــه  ــت ک ــده اس ــده ش ــرایط دی ــن ش در ای
ــوار را  ــای خان ــداد اعض ــار تع ــه ناچ ــده ای ب ع
ــس از  ــه پ ــا اینک ــد ی ــالم نمی کنن ــق اع دقی
ــداد  ــد، تع ــکونت در واح ــرارداد و س امضــای ق

ــد.     ــش می یاب ــواده افزای ــن خان ــراد ای اف
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ حســام عقبای
ایــن قراردادهــا و  ایلنــا دربــاره  اقتصــادی 

ــا  ــت:  قاعدت ــتاجر گف ــه مس ــراض ب ــکان اعت ام
در شــرایطی مســتاجر دروغــی را مطــرح کنــد، 
مدیــر ســاختمان بــه دلیــل ارتباطاتــی کــه بــا 
تمــام ســاکنان ســاختمان دارد متوجــه تعــداد 
افــراد ســاکن یــک واحــد خواهــد شــد در ایــن 
شــرایط طبــق قانــون تملــک آپارتمان هــا 
ــک و  ــون مال ــرای آن و قان ــه اج ــن نام و آیی
ــن  ــاس ای ــر اس ــد ب ــر می توان ــتاجر؛ موج مس
ــخ  ــی فس ــه راحت ــاره را ب ــرارداد اج ــن ق قوانی

ــد.   کن
ــر اینکــه مشــاوران امــالک  ــا تاکیــد ب وی ب
در تنظیــم قراردادهــا بایــد بــه ایــن موضوعــات 

ایــن  اظهارداشــت:  باشــند،  توجــه داشــته 
ــامی  ــیت و اس ــداد، جنس ــه تع ــت ک ــزام اس ال
مســتاجران بایــد در قراردادهــای اجــاره نوشــته 

شــود.
بســیار  موضــوع  ایــن  افــزود:  عقبایــی 
شــاهد  چراکــه  می شــود  گرفتــه  جــدی 
ــط  ــتیم و فق ــاع هس ــی در اجتم ناهنجاری های
بحــث کتمــان تعــداد مســتاجران در یــک 
ــردی  ــت ف ــن اس ــت. ممک ــرح نیس ــد مط واح
بــرای  و  اســت  متاهــل  کــه  کنــد  اعــالم 
ــا  ــد ام ــاره کن ــد را اج ــره واح ــواده ۴ نف خان
پــس از اســتقرار بــه جــای افــراد گفتــه شــده، 

ــد  ــت و آم ــد رف ــن واح ــری در ای ــرات دیگ نف
ــایه  ــی همس ــند و موجــب نارضایت ــته باش داش

ــوند.     ــا ش ه
ـــالک  ـــاوران ام ـــه مش ـــس اتحادی ـــب ریی نای
ـــکاری مســـتاجر  ـــرد: در صـــورت پنهان ـــد ک تاکی
ـــه  ـــر ســـاختمان ب ـــم مدی ـــی وی ه ـــا دروغگوی ی
ـــد  ـــر می توانن ـــایه ها و موج ـــی از همس نمایندگ
ـــن  ـــه در ای ـــد ک ـــالم کنن ـــود را اع ـــراض خ اعت

صـــورت قـــرارداد فســـخ می شـــود.  
وی ادامـــه داد: همـــواره بـــه مشـــاوران 
امـــالک گفتـــه می شـــود کـــه جزییـــات 
مســـتاجران را در قـــرارداد ثبـــت کننـــد 
ــی  ــاهد هم خانگـ ــت شـ ــن اسـ ــه ممکـ چراکـ
افـــرادی شـــویم کـــه نســـبتی بـــا یکدیگـــر 
ـــد  ـــث در ح ـــت بح ـــن حال ـــه در ای ـــد ک ندارن
ـــاره  ـــن ب ـــون در ای ـــه قان ـــت بلک ـــه نیس توصی

ــت. ــح اسـ ــخص و واضـ مشـ
ــه در  ــن ســوال ک ــه ای ــی در پاســخ ب عقبای
ــاره  ــن ب ــه موجــر و مســتاجر در ای ــی ک صورت
توافــق کــرده باشــند و مشــکلی بیــن مســتاجر 
و موجــر نباشــد آیــا همســایه ها حــق اعتــراض 
خواهنــد داشــت، گفــت: اگــر اجــاره واحــد بــه 
فــردی برخــالف قانــون باشــد همســایه ها 
قضایــی  مراجــع  از  را  موضــوع  می تواننــد 

ــد.   ــری کنن پیگی

نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک: 

کاریکاتورقرارداد مستاجران دروغگو فسخ می شود

سبد غذایی قشر ضعیف  
هر روز خالی تر می شود

منبع: تسنیم

شماره کالسه: 99/۲۰8/۷ 
رونوشت آگهی حصر وراثت 

خانــم فهیمــه رحیمیــان فــر دارای شناســنامه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲۰۶۴۸۹۶۴۲۲ب ش
ــت  ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹/۲۰۸/۷ ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــر  ــان ف ــر رحیمی ــی اکب ــادروان عل ــه ش داده ک
بشناســنامه ۲ در تاریــخ ۹۵/۱/۵ اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــه  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
۱-  رامیــن رحیمیــان فــر فرزنــد علــی اکبــر 

ومریــم بــه ش ش ۶/۹ نســبت فرزندمتوفــی. 
ــر  ــی اکب ــد عل ــر فرزن ــان ف ــد رحیمی ۲-  امی

ــی.  ــبت فرزندمتوف ــه ش ش )۰( نس ــم ب ومری
ــد علــی اکبــر  ۳-  جعفــر رحیمیــان فــر فرزن

ــی.  ــه ش ش ۱۵۸ نســبت فرزندمتوف ــم ب ومری
۴- رحیمــه رحیمیــان فــر فرزنــد علــی اکبــر 

ومریــم بــه ش ش ۶۱۸ نســبت فرزندمتوفــی. 
ــر  ــی اکب ــد عل ــر فرزن ــان ف ــرا رحیمی ۵- زه
ــی.  ــبت فرزندمتوف ــه ش ش ۵۲۵۵ نس ــم ب ومری
ــد علــی اکبــر  ۶- فهیمــه رحیمیــان فــر فرزن
ومریــم بــه ش ملــی ۲۰۶۴۸۹۶۴۲۲ نســبت 

ــی  فرزندمتوف
۷- مریــم اســمعیل پــور معلــم فرزنــد محمــد 
و معصومــه  بــه ش ش ۹ و ملــی ۵۶۸۹۸۲۸۲۶۲ 

همسرمتوفی
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی  ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی

قاضی شعبه هفتم شورای 
حل اختالف بابل



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 14 تیر ماه 99- سال ششم - شماره 765 فرهنگ و هنر6
آشپزی

لواشک سیب

مواد الزم:
سیب                                            ۳ کیلوگرم 
آب                                      ۱ و ۲/۱ پیمانه 
نمک                                 ۱ قاشق چایخوری

 
طرز تهیه:

ــا  ــا را بـ ــویید و آن هـ ــا را بشـ ۱- ســـیب هـ
ـــا  ـــیب ه ـــای س ـــته ه ـــد. هس ـــرد کنی ـــت خ پوس

را جـــدا کنیـــد.
ــل  ــده را داخـ ــرد شـ ــای خـ ــیب هـ ۲- سـ
ـــه  ـــد ب ـــه آب بریزی ـــل قابلم ـــد. داخ ـــه بریزی قابلم
ـــده را  ـــرد ش ـــای خ ـــیب ه ـــه روی س ـــوری ک ط
ــم  ــرارت مالیـ ــپس آن را روی حـ ــاند. سـ بپوشـ
ـــرای  ـــوند. ب ـــرم ش ـــا ن ـــیب ه ـــا س ـــد ت ـــرار دهی ق
ــاز  ــان نیـ ــاعت زمـ ــدود ۱ سـ ــه حـ ــن کار بـ ایـ

اســـت.
۳- بعـــد از آن کـــه ســـیب هـــا لـــه شـــدند، 
ــی رد  ــته و از صافـ ــرارت برداشـ آن را از روی حـ
ـــر  ـــت ت ـــواد درش ـــا و م ـــه ه ـــواد تفال ـــا م ـــد ت کنی
ـــرم و  ـــال ن ـــده و کام ـــدا ش ـــیب ج ـــوره ی س از پ

ـــود. ـــت ش یکدس
۴- داخـــل ســـینی بـــزرگ را بـــا اســـپری 
آب کمـــی خیـــس کنیـــد. روی آن را بـــا 
نایلـــون بپوشـــانید و ســـطح آن را کمـــی 

ــد. ــرب کنیـ چـ
ــینی روی  ــوره ی ســـیب را داخـــل سـ ۵- پـ
نایلـــون بریزیـــد و آن را بـــه صـــورت یکســـان 
ــت  ــد. ضخامـ ــن کنیـ ــطح آن پهـ ــام سـ در تمـ
لواشـــک نـــه بایـــد خیلـــی نـــازک شـــود و نـــه 

خیلـــی کلفـــت.
ـــر و  ـــاد کول ـــا ب ـــاب ی ـــل آفت ـــینی را مقاب ۶- س
ـــک  ـــال خش ـــواد آن کام ـــا م ـــد ت ـــرار دهی ـــه ق پنک

ـــود. ش
۷- لواشـــک ســـیب خانگـــی آمـــاده اســـت. 
مـــی توانیـــد آن را بـــه شـــکل دلخـــواه بـــرش 

بزنیـــد و ســـرو کنیـــد.
 

نکات کلیدی:
- بـــرای درســـت کـــردن لواشـــک ســـیب، 
ـــبز  ـــیب س ـــا س ـــز و ی ـــیب قرم ـــد از س ـــی توانی م
ــیب  ــا سـ ــک بـ ــم لواشـ ــد. طعـ ــتفاده کنیـ اسـ
ـــر  ـــرش ت ـــبز ت ـــیب س ـــا س ـــر و ب ـــیرین ت ـــز ش قرم

خواهـــد بـــود.
ـــد  ـــی توانی ـــک م ـــردن لواش ـــرش ک ـــرای ت - ب
هنـــگام پخـــت آن از کمـــی جوهـــر لیمـــو 
ـــرش  ـــرای ت ـــت ب ـــر اس ـــا بهت ـــد. ام ـــتفاده کنی اس
ـــد  ـــی مانن ـــواد طبیع ـــیب از م ـــک س ـــردن لواش ک
ـــو  ـــد آل ـــرش مانن ـــای ت ـــوه ه ـــا می ـــب آن ب ترکی

ـــد. ـــتفاده کنی ـــه اس ـــا آلوچ ی
ــی  ــدت طوالنـ ــه مـ ــیب را بـ ــک سـ - لواشـ
ـــد  ـــش از ح ـــا بی ـــد ت ـــرار ندهی ـــاب ق ـــوی آفت جل

خشـــک نشـــوند.
ـــرش  ـــد لواشـــک ســـیب را ت ـــر قصـــد داری - اگ
ـــه  ـــد از آن ک ـــد بع ـــی توانی ـــد م ـــت کنی ـــر درس ت
ـــار روی آن  ـــی رب ان ـــد، کم ـــک ش ـــک خش لواش

ـــد. بمالی
- بـــه جـــای رد کـــردن لواشـــک از صافـــی 
ـــتفاده  ـــی اس ـــوب برق ـــت ک ـــد از گوش ـــی توانی م
ـــده و  ـــس ش ـــم میک ـــا ه ـــواد ب ـــام م ـــا تم ـــد ت کنی

ـــود. ـــوره ش ـــت پ ـــورت یکدس ـــه ص ب
ـــن و  ـــی از زیباتری ـــکی یک ـــای رز لواش - گل ه
ـــرو  ـــای س ـــن روش ه ـــان تری ـــال آس ـــن ح در عی
ـــردن گل رز  ـــت ک ـــرای درس ـــتند. ب ـــک هس لواش
ـــت  ـــای دو انگش ـــه پهن ـــک را ب ـــک، لواش ـــا لواش ب
ـــپس آن را  ـــد. س ـــرش بزنی ـــواری ب ـــورت ن ـــه ص ب
ـــک،  ـــردن لواش ـــه ک ـــر دور لول ـــد. در ه ـــه کنی لول
آن را بپیچانیـــد و بـــه لولـــه کـــردن ادامـــه 
ـــن  ـــرای تزیی ـــد ب ـــا میتوانی ـــن گل ه ـــد. از ای دهی

ـــد. ـــتفاده کنی ـــم اس ـــک ه ـــک لواش کی
ـــه صـــورت  ـــد ب ـــی توانی - لواشـــک ســـیب را م
ـــا طعـــم  ـــوه هـــای دیگـــر کـــه ب ـــا می ـــا ب ســـاده و ی
آن هـــم خوانـــی دارد ترکیـــب کنیـــد؛ لواشـــک 
ـــار،  ـــیب و ان ـــو،  س ـــیب و آل ـــوی، س ـــیب و کی س
ـــیب و  ـــن س ـــو و هچنی ـــا زرد آل ـــو و ی ـــیب و هل س
ـــا  ـــمزه ب ـــای خوش ـــب ه ـــه ترکی ـــک از جمل زرش
ـــک را  ـــم لواش ـــه طع ـــتند ک ـــیب هس ـــوره ی س پ

ـــد. ـــی کنن ـــر م ـــمزه ت ـــر و خوش ـــرش ت ت
ـــینی،  ـــک روی س ـــردن لواش ـــن ک ـــرای په - ب
ـــی  ـــذ روغن ـــد از کاغ ـــی توانی ـــون م ـــای نایل ـــه ج ب
اســـتفاده کنیـــد. روی ســـینی را بـــا کاغـــذ 
ــیب را روی  ــوره ی سـ ــانید و پـ ــی بپوشـ روغنـ

کاغـــذ بریزیـــد.
ــه  ــتان کـ ــز و زمسـ ــای پاییـ - در فصـــل هـ
آفتـــاب گرمـــا نـــدارد، بـــرای خشـــک کـــردن 
ــر  ــای فـ ــد از دمـ ــی توانیـ ــیب مـ ــک سـ لواشـ
ـــم  ـــی ک ـــای خیل ـــر را در دم ـــد. ف ـــتفاده کنی اس
تنظیـــم کـــرده و ســـینی فلـــزی لواشـــک را داخـــل 
ـــود.  ـــک ش ـــه خش ـــی ک ـــا زمان ـــد ت ـــرار دهی آن ق
ــرای  ــن روش بـ ــر از ایـ ــه اگـ ــد کـ ــت کنیـ دقـ
ـــد،  ـــی کنی ـــتفاده م ـــک  اس ـــردن لواش ـــک ک خش
ـــون اســـتفاده  ـــرای پوشـــاندن روی ســـینی از نایل ب
ـــی  ـــذ روغن ـــا از کاغ ـــن روش حتم ـــد. در ای نکنی

اســـتفاده کنیـــد.
ـــی  ـــیب م ـــته ی س ـــرده هس ـــدا ک ـــرای ج - ب
ـــد  ـــتفاده کنی ـــیب اس ـــر س ـــته گی ـــد از هس توانی
ـــا را  ـــتر آن ه ـــرعت بیش ـــا س ـــی و ب ـــه خوب ـــا ب ت

ـــد. ـــدا کنی ج
ـــد از  ـــی توانی ـــردن لواشـــک م ـــا درســـت ک - ب
ـــز  ـــک نی ـــک لواش ـــردن کی ـــت ک ـــرای درس آن ب

ـــد. ـــتفاده کنی اس
منبع: ایران کوک

با جهش تحصیلی، فرزندتان را به شرایط سنی
 و روحی باالتر پرتاب نکنید

رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی کشـور بـا بیـان اینکـه 
سـناریوهای بازگشـایی مـدارس بـا توجـه بـه شـرایط احتمالی در دسـت 
تدویـن و نهایـی شـدن اسـت گفت: یک سـال کـه هیچ؛ حتی یـک دقیقه 

هـم نمـی تـوان آمـوزش را بـه تعویـق انداخت. 
به گزارش ایسـنا، سـید جوادحسـینی درباره وضعیت آموزش در سـال 
تحصیلـی آینـده و در پاسـخ بـه اینکـه آیـا نفرسـتادن فرزنـد بـه مدرسـه 
و تعویـق یـک سـاله آمـوزش از سـوی برخـی خانواده هـا امـکان پذیـر و 
صحیـح اسـت یـا خیر؟ اظهـار کرد: یک سـال که هیـچ؛ حتی یـک دقیقه 

هـم نمی تـوان آمـوزش را بـه تعویـق انداخت.
وی افـزود: کرونـا اضـالع مربع سـالمت، روابـط اجتماعـی و خانوادگی، 
آمـوزش و اشـتغال را دسـتخوش تغییراتـی کـرده و معتقدیـم آمـوزش، 
اشـتغال و روابـط اجتماعـی بایـد خـود را بـا  ضلع سـالمت منطبـق کرده 

و در تعـادل قـرار دهند.
رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی بـا بیـان اینکـه اولویـت 
اصلـی مـا حفظ سـالمت دانـش آموزان اسـت گفت: ایـن اولویت را سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونا تشـخیص می دهـد و اگر صالح دانسـت کـه مدارس 
تعطیـل باشـند مـا هم اجـازه بازگشـایی هیـچ مدرسـه ای را نمی دهیم اما 
اگـر تشـخیص داد کـه بـا توجه بـه شـرایط امکان بازگشـایی وجـود دارد، 

مـدارس را بـا رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی بـاز می کنیم.
حسـینی افـزود: اگر هم امکان بازگشـایی فراهم نشـد بـاز آموزش تعطیل 
نمی شـود و از طریـق فعالیت های جایگزین ادامه خواهد یافت. این سـناریوها 

با توجه به شـرایط احتمالی در دسـت تدوین و نهایی شـدن اسـت.
وی دربـاره جهـش تحصیلـی نیـز گفـت: جهـش تحصیلـی هر سـاله با 
توجـه بـه شـرایط خاص خـودش انجام می شـود و معموال حـدود ۱۰ هزار 

متقاضـی دارد کـه ۵ هـزار نفرشـان در تسـتهای ما موفق می شـوند.
رئیـس سـازمان آموزش و پرورش اسـتثنایی ادامه داد: بـا این حال توصیه 
مـا ایـن اسـت کـه خانواده هـا فرزندشـان را به شـرایط سـنی دیگـری پرتاب 
نکننـد. جهـش یعنـی پرتاب دانش آموز از سـال اول به سـوم یا از سـال سـوم 

بـه پنجـم کـه با شـرایط روانی، ذهنـی و عاطفی بچه هـا سـازگاری ندارد.
حسـینی افـزود: باید به سـمت کاهـش و حذف جهـش تحصیلی پیش 
برویـم و دانش آمـوز در شـرایط روانـی اجتماعـی خـودش ادامـه تحصیـل 
دهـد هرچنـد اکنـون مصوبـه شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش را دارد و 
قانـون مـا را ملـزم کـرده کـه آن را برگـزار کنیـم امـا پیگیری هایـی برای 

ایـن منظـور در حـال انجام اسـت.

لغو امتحانات حضوری دانشگاه تهران 
به مدت یک هفته 

معـاون آموزشـی دانشـگاه تهـران از لغـو امتحانـات حضـوری بـه دلیل 
اعمـال محدودیـت هـای کرونایی خبـر داد.

حسـین حسـینی مهر، از لغو امتحانات حضوری دانشـگاه تهـران از روز 
یکشـنبه ۱۵ تیرمـاه بـه مدت یک هفتـه خبر داد و گفت: براسـاس مصوبه 
سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در راسـتای اعمـال محدودیـت مجـدد بـه دلیـل 

شـیوع کرونـا امتحانـات حضـوری دانشـگاه تهران لغو می شـود.
معـاون آموزشـی دانشـگاه تهـران در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـن 
امتحانـات مجـددا چـه زمانـی برگـزار خواهـد شـد، افـزود: در صورتـی کـه 
اعمـال محدودیت ها اسـتمرار نداشـته باشـد، امتحانات در هفتـه بعد یعنی 
از )۲۲ تیرمـاه تـا ۲۸ تیرمـاه( برگـزار خواهد شـد. البته باز هـم باید منتظر 
تصمیـم سـتاد ملی مقابله با کرونـا در خصوص اعمال محدودیت ها باشـیم.

بـه  بـا کرونـا  بـرای مقابلـه  اقدامـات محدودیتـی  بـه گـزارش مهـر، 
هرمـزگان،  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  خوزسـتان،  اسـتان های  اسـتانداران 
بوشـهر، فـارس، آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غربـی، خراسـان رضـوی، 

کرمـان، تهـران و البـرز ابـالغ شـده اسـت.
معـاون کل وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در خصـوص 
محدودیت هـای گـروه سـه و چهـار گفت: گروه سـوم محدودیت ها شـامل 
فنـی  آموزشـگاه های  علمیـه،  مـدارس، حوزه هـای  دانشـگاه ها،  تعطیلـی 
و حرفـه ای و زبـان سـراها، کتابخانه هـا، مهدهـای کـودک، اسـتخرهای 
زیبایـی،  تـاالر پذیرایـی، سـالن های  تئاتـر، مـوزه،  سرپوشـیده، سـینما، 
برگـزاری آزمون هـای حضـوری و همچنیـن کاهـش زمان فعالیـت حمل و 

نقـل عمومـی درون شـهری می شـود.
وی افـزود: گروه چهارم محدودیت ها شـامل تعطیلی مراسـم های اجتماعی 
و فرهنگـی، باشـگاه های ورزشـی، مـدارس شـبانه روزی، کافـه و چایخانـه، باغ 

وحـش، شـهربازی و همچنین دورکاری گروه های حسـاس می شـود.

سیروس گرجستانی از دنیا رفت 
سـیروس گرجسـتانی بازیگـر سـینما، تئاتـر و تلویزیـون در سـن ۷۶ 

سـالگی درگذشـت. 
بـه گزارش ایسـنا، از بیمارسـتان شـهید لواسـانی تایید شـد کـه این بر 

اثـر سـکته قلبـی در این بیمارسـتان از دنیا رفته اسـت.
سـیروس گرجسـتانی متولـد سـال ۱۳۲۵ در بندرانزلـی بـود کـه از اواخر 
دهـه ۴۰ فعالیـت خـود را در تئاتـر آغـاز کـرد. او در تمـام بیـش از نیـم قرن 
فعالیـت هنـری خـود در فیلم ها، سـریال ها و تئاترهـای زیادی کار کـرده بود.

فیلـم سـینمایی »مـا همه بـا هم هسـتیم« آخریـن حضور ایـن بازیگر 
در سـینما بـود کـه سـال ۹۷ بـه کارگردانـی کمـال تبریزی سـاخته شـد. 
»قانـون مورفـی«، »نهنـگ عنبـر ۲«، »پـا تو کفـش من نکن«، »شـبکه«، 
»شـکار خامـوش«، »طوفان شـن«، »آدم برفـی«، »آپارتمان شـماره ۱۳«، 
»زرد قنـاری«، »سـاحره«، »یکـی بود یکی نبـود«، »تنوره دیـو«، »دوران 
سـربی«، »مسـافر ری« و »آدمک هـا« تعـدادی از حدود ۴۵ فیلمی اسـت 

کـه گرجسـتانی در سـینما بازی کـرده بود.
وی همچنیـن در سـریال های تلویزیونـی هم حضور پررنگی داشـت که 

»شـاهرگ« جدیدترین کار او و تولید همین سـال ۹۹ اسـت.
از دیگـر آثار ایـن بازیگر در تلویزیـون به »آنـام«، »محکومین«، »جاده 
چالـوس«، »نـوار زرد«، »کاله پهلوی«، »گاو صنـدوق«، »زن بابا«، »خوش 
نشـین ها«، »دختـری بـه نـام آهـو«، »صاحبـدالن«، »متهـم گریخـت«، 
نهایـی«،   »شـلیک  کنکوری هـا«،  »پشـت  کودکـی«،  »یادداشـت های 
»همسـران«، »کیـف انگلیسـی« و »هتـل« می تـوان اشـاره کرد کـه البته 

تعـداد ایـن مجموعه هـا نیـز قابـل توجه اسـت.
گرجسـتانی از دهـه ۱۳۵۰ نیـز در تئاتـر روی صحنـه  رفتـه بـود و در 
نمایش هـای مختلفـی همچـون »آنتیگـون« بـه کارگردانی جمشـید ملک 
پـور، »دکتـر کنـوک« بـه کارگردانـی ایـرج راد، »معرکـه در معرکـه« و 
»عشـق آبـاد« و »دنـدون طـال« بـه کارگردانـی داود میرباقـری، »برگـذر 
لوطـی صالح«، »اسـتر«، »محـراب«، »دارالحکومـه« بـه کارگردانی هادی 

اسـالمی، »بکـت« بـه  کارگردانـی مجیـد جعفـری  بـازی کـرده بود.

تاکســیرانی های  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
شــهری کشــور گفــت: شــرکت های حمــل 
ــامانه  ــدارس در س ــرویس م ــوزه س ــل ح ونق
»ســپند« )ســامانه ملــی پایــش نــاوگان دانــش 
ــد  ــه بع ــد و در مرحل ــام کنن ــت ن ــوزی( ثب آم
راننــدگان متقاضــی را بــرای ثبــت نــام دعــوت 

ــرد.  ــم ک خواهی
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی ضامنــی افــزود: 
همــه شــرکت های حمــل و نقــل درون شــهری 
کــه تمایــل بــه فعالیــت در ایــن حــوزه را دارنــد 
ــامانه  ــد در س ــت دارن ــاه فرص ــر م ــا ۲۵ تی ت
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ثبــت نــام کننــد.
وی ادامــه داد: بــر اســاس اعــالم وزارت 
امســال  اســت  قــرار  پــرورش  و  آمــوزش 
احتمــاال زودتــر از ســال هــای گذشــته مــدارس 
گشــایش یابــد، شــاید بــه صــورت تفکیکــی یــا 
ــاز  ــن شــاید هــم نی ــان، بنابرای ــک روز در می ی
ــودن  ــر ب ــل دای ــه دلی ــدارس ب ــه ســرویس م ب
مــدارس در پنجشــنبه هــا بیشــتر از ســال 
گذشــته باشــد و ســرویس دهــی در ایــن حــوزه 

ــد. ــش یاب افزای
ضامنــی تاکیــد کــرد: بنابرایــن نیــاز اســت 
کــه شــرکت هــا و راننــده هــای ســرویس 
مــدارس شناســایی شــوند و والدیــن هــم 
بتواننــد بــا اطمینــان خاطــر ثبــت نــام کننــد.

ــه اســتناد مفــاد دســتورالعمل  وی گفــت: ب
نقــل  و  حمــل  نامــه  آییــن  اجرایــی 

دهیاری هــای  و  شــهرداری ها  دانش آمــوزان، 
کشــور بــر اســاس قانــون تکلیــف دارنــد نســبت 
بــه ثبــت نــام و ســاماندهی اشــخاص حقیقــی 
فعالیــت در ســرویس  و حقوقــی متقاضــی 
مــدارس در بــازه زمانــی تعریــف شــده در هــر 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــال تحصیل س
اتحادیــه تاکســیرانی های   مدیــر عامــل 
همیــن  بــر  داد:  ادامــه  کشــور  شــهری 
جملــه  از  مختلفــی  دســتگاه های  اســاس 
شــهرداری ها، آمــوزش  و پــرورش  و پلیــس هــر 
کــدام در حــوزه حمــل و نقــل دانــش آمــوزی 
وظایــف خــاص خــود را دارنــد کــه بــه فراخــور 

ــتند. ــام آن هس ــه انج ــف ب مکل
ضامنــی افــزود: شــهرداری ها وظیفــه دارنــد 
ــوزی را  ــش آم ــل دان ــل و نق ــرکت های حم ش

کــه پیــش از ایــن درخواســت خــود را در 
ــد، شناســایی و  ــرده ان ســامانه ســپند ثبــت ک
پــس از بررســی مــدارک و مســتندات و تطبیــق 
آن بــا آییــن نامــه و دســتورالعمل های مربوطــه، 
ــت  ــوز فعالی ــب، مج ــرکت های منتخ ــرای ش ب
صــادر و نــاوگان مــورد نیــاز مــدارس را از طریق 

ــد.     ــن کنن ــرکت ها تأمی ــن ش ای
وی ادامـــه داد: فهرســـت شـــرکت هایی 
کـــه موفـــق بـــه دریافـــت پروانـــه فعالیـــت 
درگاه  در  ســـامانه  طریـــق  از  می شـــوند 
قابـــل  پـــرورش  و  آمـــوزش  اختصاصـــی 
مشـــاهده خـــوا هـــد بـــود و مـــدارس نیـــز 
ـــده  ـــاد ش ـــتورالعمل ی ـــاد دس ـــتناد مف ـــه اس ب
ـــش  ـــی دان ـــه جای ـــرای جاب ـــتند ب ـــف هس موظ
ـــار  ـــاوگان در اختی ـــق ن ـــا از طری ـــوزان صرف آم

شـــرکت های دارای مجـــوز اقـــدام کننـــد.
قــرارداد  عقــد  کــرد:  تأکیــد  ضامنــی 
مــدارس بــا شــرکت ها یــا راننــدگان غیرمجــاز 

بــه منزلــه تخلــف محســوب می شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا اســتفاده از 
ــاوگان دانــش آمــوزی، صرفــا  ســامانه پایــش ن
نــاوگان و رانندگانــی در اختیــار آمــوزش  و 
ــه  ــه هم ــد ک ــد ش ــرار داده خواه ــرورش  ق پ
اســتاندارد هــای تعریــف شــده در دســتور 

العمــل را دارا هســتند.
تاکســیرانی های  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
ــات و  ــه اقدام ــزود: مجموع ــور  اف ــهری کش ش
ــش  ــل دان ــل و نق ــوزه حم ــی ح ــف قانون تکالی
و  شــهرداری ها  عهــده  بــه  کــه  آمــوزی 
ــامانه  ــر بســتر س ــرورش اســت، ب ــوزش و پ آم
ســپند طراحــی شــده و عملکــرد عوامــل 
ــل  ــواره قاب ــق هم ــن طری ــرح از ای ــی ط اجرای
پایــش و رصــد اســت بــه گونــه ای کــه در هــر 
ــه  ــر هم ــارت ب ــری و نظ ــکان پیگی ــه ام مرحل
آمــوزی  دانــش  حمل ونقــل  فعالیت هــای 
ــرح  ــا ط ــط ب ــل مرتب ــران و عوام ــرای کارب ب

ــت. ــده اس ــم ش فراه
تاکســیرانی های  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
شــهری کشــور اعــالم کــرد: ســهمیه ســوخت 
یارانــه ای فقــط بــه ناوگانــی اختصــاص خواهــد 
ــی  ــام نویس ــپند ن ــامانه س ــه در س ــت ک یاف
کــرده و توســط شــهرداری شــهر مربوطــه 

ــند. ــده باش ــد ش تایی

ـــرح  ـــه ط ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــان ش ـــیالت آذربایج ـــرکل ش مدی
تولیـــد ماهیـــان زینتـــی گفـــت: در زمینـــه تولیـــد ماهیـــان 
ـــش از ۳۴ کارگاه  ـــه و بی ـــون قطع ـــد شـــش میلی ـــا تولی ـــی ب زینت
ــوری  ــان کشـ ــرورش ماهیـ ــتم پـ ــه هشـ ــدی دارای رتبـ تولیـ

ـــت.  اس
بـــه گـــزارش تســـنیم، قاســـم جعفرونـــد بـــا اشـــاره بـــه 
ــه  ــار داشـــت: در زمینـ ــان زینتـــی اظهـ ــد ماهیـ ــرح تولیـ طـ

تولیـــد ماهیـــان زینتـــی بـــا تولیـــد شـــش میلیـــون قطعـــه و 
فعالیـــت بیـــش از ۳۴ کارگاه تولیـــدی مجـــوزدار دارای رتبـــه 

هشـــتم پـــرورش ماهیـــان کشـــوری هســـتیم.
مدیـــرکل شـــیالت آذربایجـــان شـــرقی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــدی  ـــوزدار، کارگاه تولی ـــدی مج ـــداد کارگاه تولی ـــزان تع ـــه می ب
ـــران  ـــی در ای ـــرد: گونه های ـــوان ک ـــود دارد عن ـــوز وج ـــدون مج ب

ـــت. ـــاب اس ـــا کمی ـــه در دنی ـــود دارد ک وج
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیـــش از ۵۰ درصـــد ماهیـــان 
زینتـــی صـــادر مـــی شـــود ادامـــه داد: هـــم اکنـــون انـــواع 
ــکار،  ــی، اسـ ــی، مولـ ــل، گوپـ ــامل آنجـ ــی شـ ــان زینتـ ماهیـ
تایگـــر، دیســـکاس، انـــواع زیشـــی ســـیچالید، کـــوی، انـــواع 
گلدفیـــش، پالتـــی، ســـوار تیـــل و فـــالور و غیـــره در اســـتان 

در حـــال تولیـــد اســـت.
ـــان  ـــتان آذربایج ـــه در اس ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــد ب جعفرون
ـــد  ـــت: رون ـــراز داش ـــتیم اب ـــه رو هس ـــش آب روب ـــا چال ـــرقی ب ش
توســـعه پـــرورش آبزیـــان بایـــد بـــه ســـوی تولیـــد متراکـــم 
ماهـــی و در سیســـتم های نیمـــه مداربســـته و مداربســـته 

انجـــام گیـــرد.

ـــز در  ـــی نی ـــان زینت ـــرورش ماهی ـــعه پ ـــرد: توس ـــد ک وی تأکی
ـــز  ـــاماندهی مراک ـــت. س ـــرا اس ـــرح و اج ـــل  ط ـــتا قاب ـــن راس همی
تولیـــد و عرضـــه ایـــن محصـــوالت از اقداماتـــی هســـتند کـــه 
ــود  ــی می شـ ــزی و اجرایـ ــد برنامه ریـ ــش تولیـ ــال جهـ در سـ
حـــال  در  بخـــش  ایـــن  در  جدیـــدی  ســـرمایه گذاری  و 

شـــکل گیری اســـت.
مدیـــرکل شـــیالت آذربایجـــان شـــرقی قـــرارداد خدمـــات 
فنـــی، مشـــاوره ای بـــا ســـازمان نظـــام  مهندســـی کشـــاورزی 
ـــرار داد و  ـــاره ق ـــد را مورداش ـــی تولی ـــات فن ـــه خدم اســـتان و ارائ
ـــرای  ـــت و اج ـــزی، هدای ـــت برنامه ری ـــرارداد جه ـــن ق ـــزود: ای اف
تمامـــی فعالیت هـــای آموزشـــی و ترویجـــی روش هـــای نویـــن 

تکثیـــر و پـــرورش آبزیـــان انجام گرفتـــه اســـت.
وی هـــدف از ایـــن قـــرارداد را افزایـــش راندمـــان تولیـــد 
و نظـــارت بـــر عملکـــرد مـــزارع و مراکـــز تکثیـــر و پـــرورش 
ــداف  ــه اهـ ــل بـ ــتای نیـ ــت: در راسـ ــت و گفـ ــی دانسـ ماهـ
مشـــخص شـــده در ایـــن راهبردهـــا و جهـــت افزایـــش نفـــوذ 
ـــای  ـــدن فراینده ـــی ش ـــه مهندس ـــتیابی ب ـــش و دس ـــب دان ضری

تولیـــدی و خدماتـــی انجـــام شـــده اســـت.

ــس  ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
ــا  ــدارس و دانشــگاه ها ب ــان و نحــوه بازگشــایی م از بررســی زم
توجــه بــه تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا در کمیســیون آمــوزش 

خبــر داد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علیرضــا منــادی ســفیدان بــا اشــاره 
ــاط  ــا در برخــی از نق ــروس کرون ــه تشــدید بحــران شــیوع وی ب
ــر  ــده ب ــوت ش ــراد ف ــان و اف ــار مبتالی ــن آم ــاال رفت ــور و ب کش
اثــر ایــن بیمــاری، گفــت: بــر همیــن اســاس مســئله بازگشــایی 
مــدارس و دانشــگاه ها در  دســتور کار نشســت هفتــه آتــی 

ــد شــد. ــوزش بررســی خواه کمیســیون آم
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای 

ــده در روز   ــه آین ــوزش هفت ــیون آم ــه داد: کمیس ــالمی ادام اس
یکشــنبه نوبــت عصــر و در روز ســه شــنبه در دو نوبــت نشســت 
تخصصــی برگــزار خواهــد کــرد و بــه مســائل اولویــت دار آمــوزش 
و پــرورش و آمــوزش عالــی بــا محــور نحــوه مواجهــه بــا کرونــا 

خواهــد پرداخــت.
وی بــا بیــان اینکــه بررســی تاریــخ و نحــوه بازگشــایی 
ــا  ــرورش قطع ــوزش و پ ــئوالنی از آم ــور مس ــا حض ــدارس ب م
یکــی از دســتور کارهــای مــورد رســیدگی در هفتــه آتــی اســت، 
ادامــه داد: در مقطــع کنونــی و بــا تشــدید شــیوع ایــن ویــروس 
خطرنــاک نمی  تــوان نســخه ای قطعــی و واحــد بــرای کل کشــور 
در نظــر داشــت لــذا ایــن موضــوع، بایــد بــه صــورت تخصصــی 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب در کمیســیون م
ــس  ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
بــا تأکیــد بــر اینکــه دغدغــه مــا حفــظ ســالمت و جــان دانــش 
ــن  ــی از اصلی تری ــر، یک ــوی دیگ ــت: از س ــت، گف ــوزان اس آم
و  مجــازی  آموزش هــای  تقویــت  کمیســیون،  برنامه هــای 
ــه در  ــت ک ــور اس ــر کش ــاخت  های آن در سراس ــعه زیرس توس

ایــن زمینــه از آمــوزش و پــرورش گــزارش می خواهیــم.

هیــچ  بــدون  می دهنــد  نشــان  تصاویــر 
آســیبی بــه ویترین هــا، آثــارِ مــوزه مــردم  
ــی  ــا مدت ــه ت ــی ک ــرای کاظم ــی در س شناس
قبــل بــه عنــوان دفتــر مدیریــت بافــت تاریخــی 
ــی  ــزاده یحی ــه امام ــران در محل ــه ۱۲ ته منطق

اســتفاده می شــد، بــه ســرقت رفته انــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســرای کاظمــی بعــد از 
مرمــت و ســاماندهی ســال ها بــه عنــوان دفتــر 
ــران  ــه ۱۲ ته ــی منطق ــت تاریخ ــت باف مدیری
مــورد اســتفاده بــود کــه بــا تغییــر مــکاِن ایــن 
ــگری  ــت گردش ــا را مدیری ــای آن ه ــر، ج دفت
ــن  ــا این کــه ای شــهرداری منطقــه می گیــرد، ت
ــوزه  ــاه م ــوان »خ ــا عن ــی را ب ــه ی تاریخ خان
ــا یــک مــوزه مردم شناســی  تهــران قدیــم« و ب
کــه آثــار قدیمــی ماننــد دوربین هــای قدیمــی 
ــردم از گذشــته  و برخــی از وســایل زندگــی م
و حتــی تعــدادی عروســک های قدیمــی از 
گردشــگران اســتقبال می کــرد، امــا ۲۱ روز 
قبــل، ســارقی کــه گویــا چنــد ســاعت خــود را 
در فضــای ایــن ســرای تاریخــی پنهــان کــرده 
بــوده، بــا اســتفاده از تاریکــی شــب، آثــار مــوزه 

مردم شناســی آن را بــه ســرقت می بــرد.
ــراث فرهنگــی -،  ــال می ــری - فع آرش صاب
ــاس  ــر اس ــد: ب ــاق می گوی ــن اتف ــد ای ــا تایی ب
اســت،  شــده  مطــرح  کــه  صحبت هایــی 
ســارق در ۱۹ خــرداد چنــد ســاعتی خــود 
ــای تاریخــی  ــن بن ــای ای ــی از فضاه را در برخ
ــی  ــا خال ــب ب ــای ش ــد و نیمه ه ــان می کن پنه
کــردن ویترین هایــی کــه آثــار ارزشــمندی 
ــوع آفتــاب  ــا قبــل از طل داشــته اند، آن هــا را ت

از مــوزه خــارج می کننــد.
ــی  ــای تاریخ ــن فض ــه ای ــان این ک ــا بی او ب
ــه توســط  ــی از نقاطــی اســت ک ــان یک هم چن
گردشــگران مــورد بازدیــد قــرار می گیــرد، 
ادامــه می دهــد: متاســفانه بافــت تاریخــی 
اودالجــان در طــول ســال های گذشــته بــه 
واســطه ی نبــود نظارتــی درســت از ســوی 
مدیریــت بافــت تاریخــی، بــا مشــکالت زیــادی 
ــا و  ــاد اداره ه ــد ایج ــت. مانن ــده اس ــه ش مواج
کانون هایــی بــا نــام بافــت تاریخــی تهــران کــه 
ــا مجــوز از مدیریت هــای مختلــف  هــر کــدام ب
ــد،  ــوزه دارن ــن ح ــام کاری در ای ــعی در انج س
ــه  ــن زمین ــوز کاری درســت هــم در ای ــا هن ام

انجــام نشــده اســت.
ــاز و کاری  ــد: ای کاش س ــه می ده وی ادام
ــد  ــاد می ش ــان ایج ــی اودالج ــت تاریخ درباف
ــای تاریخــی  ــان بناه ــا گردشــگران و مخاطب ت

بناهــای  ایــن  از  بهتــری  بازدیــد  بتواننــد 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــند، ه ــته باش ــی داش تاریخ
بناهــای تاریخــی از یــک دســتگاه دســتور 
ــی  ــروز برخ ــث ب ــود باع ــن خ ــد و ای می گیرن
ــن بناهــای تاریخــی می شــود. مشــکالت در ای

صابــری بــا اشــاره بــه این کــه مــوزه طهــران 
قدیــم در ســرای کاظمــی، موزه ی مردم شناســی 
ــای  ــد یکســری دوربین ه ــاری مانن ــه آث ــود ک ب
ــی  ــودکان و برخ ــباب بازی های ک ــی و اس قدیم
وســایل زندگــی مــردم کــه برخــی حتــی 
قدمتــی ۹۰ ســاله دارنــد و حتــی برخی وســایل 
الکترونیکــی مــوزه، را بــه نمایــش گذاشــته 
ــار از  ــه می کنــد: ســال گذشــته دو ب ــود، اضاف ب
کنیســه یهودی هــا در خیابــان ســی تیر ســرقت 
شــد کــه بعــد از آن اجــازه ی بازدیــد از ایــن فضا 
داده نشــد، ایــن اتفــاق در واقــع بی توجهــی بــه 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــت تاریخ ــن باف ای

ــای  ــر در فض ــه اگ ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ــه جــز نگهبان هــا دســت کم  ســرای کاظمــی ب
یکــی دو راهنمــای مــوزه حضــور داشــت شــاید 
ــارق در  ــدن س ــان ش ــی پنه ــاق یعن ــن اتف ای
فضــای مــوزه و ســرقت آثــار رخ نمــی داد، 
می افزایــد: بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن اتفــاق 
ــاید  ــت، ش ــز رخ داده اس ــه نی ــط هفت در وس
ــود  ــن فضــا ب ــم در ای ــک کارشــناس ه ــر ی اگ
ــه  ــدود س ــی داد و ح ــال کاری رخ نم ــن اهم ای
میلیــارد تومــان اثــر قدیمــی از ایــن مــوزه بــه 

ســرقت نمی رفــت.
ــوت  ــا و خل ــی کرون ــیوع اپیدم ــری، ش صاب
از  دیگــر  یکــی  را  مــوزه ای  فضــای  بــودن 
ــد:  ــد و می گوی ــاق می دان ــن اتف ــای ای علت ه
متاســفانه ضعــف مدیریــت و اســتفاده نکــردن 
مناســب از فضاهــای بالاســتفاده ی ایــن بنــای 
ــن  ــوع ای ــر در وق ــی دیگ ــز عامل ــی نی تاریخ
اتفــاق اســت، می تــوان گفــت، ایــن بنــای 

ــود. ــده ب ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــی ب تاریخ
شــاید نگرفتــن ورودی مــوزه کــه خــود 
عاملــی بــرای حضــور نداشــتِن همیشــگی 
یــک نگهبــان در ورودی ســرای کاظمــی اســت 
ــرقت رخ داده از  ــرای س ــر ب ــی دیگ ــم عامل ه
ــاال  ــد ح ــر چن ــد، ه ــی باش ــوزه مردم شناس م
نگهبــان مــوزه معمــوال در وســِط حیــاط مــوزه 
ــی  ــرای بررس ــری ب ــِد بهت ــا دی ــیند ت می نش
ــا ای  همــه ی فضاهــای ســرا داشــته باشــد، ام
ــز  ــن ســرقت نی ــدام را قبــل از ای ــن اق کاش ای

انجــام می دادنــد.
حتــی شــاید بتــوان اتفــاق رخ داده را زنــِگ 
ــهرداری  ــای ش ــر موزه ه ــرای دیگ ــداری ب هش
تهــران دانســت، تــا نحــوه ی حفاظــت از بناهــا 
و موزه هایشــان را بیشــتر مدنظــر قــرار دهنــد.

شرکت های متقاضی سرویس مدارس در سامانه »سپند« ثبت نام کنند

بیش از 6 میلیون قطعه ماهی زینتی در آذربایجان شرقی تولید شد 

رئیس کمیسیون آموزش:

زمان و نحوه بازگشایی مدارس هفته آتی
 در کمیسیون آموزش بررسی می شود

دزد، موزه مردم شناسی را جارو کرد
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چگونه در بزرگ سالی دوستان 
جدیدی را وارد زندگی خود کنیم؟

ــتان  ــردن دوس ــدا ک ــی پی ــه بررس ــه ب در ادام
مناســب بــه روش بزرگســاالن می پردازیــم:

 ساختار فکری نسبتا درستی داشته باشید
افـکار  از  گرفتـه  بـر  مـا  گفته هـای  و  رفتارهـا 
و ارزش هاییسـت کـه در سـر داریـم. بهتـر اسـت 
شـرایط خـود را بسـنجیم و ببینیـم چـه کسـی بـا 
شـرایط و سـاختارما هماهنگ می شـود. بهتر اسـت 
بـرای خـود ایـن  شـرایط را روشـن کنیـم کـه بـه 
دنبـال دوسـتی های طوالنـی مدت باشـیم. چون ما 
نمی توانیـم در دوسـتی تاریخ انقضـا در نظر بگیریم.

دور خود قلعه آهنی نسازید
حواســمان باشــد از دور چــه شــکلی بــه نظــر 
ــران  ــه دیگ ــم ک ــی داری ــر رفتارهای ــیم. اگ می رس
را ناخواســته از مــا دور می کنــد بهتــر اســت 
ــد  ــد بلن ــال بلن ــم. مث ــر کنی ــد نظ ــا تجدی در آنه
صحبــت کــردن یــا اســتفاده از کلمــات ناشایســت. 
ــا  ــن موضــوع را جوی ــم از اطرافیانمــان ای می توانی

شــویم.

 از کسانی که دوست دارید با آنها دوست 
شوید لیستی تهیه کنید

اطـراف خـود را خـوب نـگاه کنیـد و ببینیـد آیـا 
را در شـما  پتانسـیل دوسـتی  کسـی هسـت کـه 
برانگیخته باشـد. دوسـتی که هم صحبتی با ایشـان 
برای شـما جذاب باشـد. اسـم  آنها را یادداشـت کنید 

و توجـه بیشـتری بـه آنهـا نشـان دهید.

در تقویم خود برای دوستانتان وقت بگذارید
بــرای  هفتــه  در  روزی  کــردن  مشــخص 

دارد: اهمیــت  دلیــل   ۳ بــه  دوســتانتان 
۱( بهبود روحیه و امید به آینده در شما 

ــن  ــوب در ذه ــات خ ــتن صف ــی گذاش ۲(  باق
دوســتانتان می شــود: »فالنــی همیشــه ســر حــرف 

ــد« ــوش نمی کن ــان را فرام ــت و قرارم ــود هس خ
۳( تداوم دوستی ها

دعوت دوستانتان را قبول کنید
همیشــه بــر ایــن بــاور نباشــید کــه شــما بایــد 
ــی  ــد. گاه ــرا کنن ــه اج ــد و بقی ــزی کنی برنامه ری
ــرای حــرف دوســتان  خــارج از برنامــه خودتــان ب
ــد. ــول کنی ــل شــوید و دعوتشــان را قب ارزش قائ

هیجانات جدید را امتحان کنید
همیشــه روتیــن و طبــق معمــول عمــل نکنیــد. 
بــا دوســتانتان بــه مکان هــای جدیــد برویــد، غذاهــا 
و بازی هــای جدیــد را امتحــان کنیــد. اولین هــا 
همیشــه در خاطرمــان می ماننــد و چــه بهتــر کــه 

بــا دوســتانمان بــه مــا خــوش گذشــته باشــد.

 به جمع هایی که به روحیه شما می خورند، 
وارد شوید

برخـی از اجتماعات از افرادی تشـکیل شـدند که 
بـرای شـما جذاب هسـتند. مثـال اگر به شـعر عالقه 
دارید در شـب شـعرها شـرکت کنید. اگر اهل سـفر 

هسـتید به تورهـای گروهی بپیوندیـد و غیره.

با همکاران خود ارتباط برقرار کنید
ــل  ــود را در مح ــای خ ــوم روزه ــک س ــا ی م
کــه  بهتــر  چــه  و  می گذرانیــم  کارمــان 
همکاران مــان دوســتان مــا هــم باشــند و احســاس 
راحتــی داشــته باشــیم. بــه ایــن نکتــه توجــه کنید 

ــد. ــیب نرس ــان آس ــت کارت ــت و کمی ــه کیفی ب

 در گروه های کتاب خوانی عضو شوید
هســتند  کتاب خوانــی  گروه هــای  از  برخــی 
ــان  ــه پای ــروع و ب ــاب را ش ــک کت ــم ی ــا ه ــه ب ک
مالقــات  روز   ۱ هفتــه  در  گاهــی  می رســانند. 
حضــوری دارنــد و دربــاره ی کتــاب بحــث می کننــد. 
اگــر بــه کتاب خوانــی عالقــه  داریــد ایــن اجتماع هــا 

ــد. ــت ندهی را از دس

در ورزش های گروهی شرکت کنید
ورزش هــای  و  اســت  نشــاط  باعــث  ورزش 
ــر می کننــد.  گروهــی ایــن نشــاط را چندیــن براب
ــد در  ــه داری ــی عالق ــای گروه ــه ورزش ه ــر ب اگ

ایــن باشــگاه ها ثبت نــام کنیــد.

 کارهای داوطلبانه در مدرسه 
فرزندتان را قبول کنید

رفتــن بــه مدرســه اغلــب آشــنا شــدن بــا 
ــراه دارد  ــه هم ــدان را ب ــتان فرزن ــای دوس والدین ه
ــی راحــت اســت.  ــت خیل ــردن ســر صحب ــاز ک و ب
ــت  ــرم صحب ــر گ ــا یکدیگ ــدان، ب ــاره ی فرزن درب

ید. می شــو

پله آخر: برای روابط دوستانه ای که ساختید 
تالش کنید

در همــه ی ایــن مراحــل شــما تالش هایــی 
انجــام دادیــد کــه ارزنــده هســتند ولــی پایــداری 
ــا  ــتگی دارد. ب ــر بس ــه آخ ــن پل ــه ای ــتی ها ب دوس
ــر  ــید و همدیگ ــاس باش ــود در تم ــت های خ دوس
را مالقــات کنیــد. فقــط بــه شــبکه های اجتماعــی 
بســنده نکنیــد و از لــذت دیدارهــای حقیقــی غافل 
ــه یــاد داشــته باشــید دوســتی بایــد در  نشــوید. ب
ــل از  ــس قب ــذارد پ ــت بگ ــر مثب ــما اث ــی ش زندگ
ــرای او  ــود را ب ــری خ ــای فک ــزی ارزش ه ــر چی ه

شــفاف کنیــد.
منبع: ایرنا

سرمربی جدید ماشین سازی انتخاب شد

ــین  ــال ماش ــم فوتب ــد تی ــرمربی جدی ــوان س ــری به عن ــا مهاج رض
ــد.  ــاب ش ــازی انتخ س

ــای  ــره باشــگاه آق ــات مدی ــم هی ــه گــزارش ایســنا، براســاس تصمی ب
رضــا مهاجــری به عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم فوتبــال ماشــین ســازی 

تعییــن شــد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ماشــین ســازی 
ــدی  ــع بن ــره و جم ــت مدی ــه هئی ــد جلس ــری بع ــا مهاج ــز، رض تبری
نظــرات، عصــر امــروز طــی مذاکــره بــا حســن آذرنیــا بــه توافــق رســیده 
و هدایــت ماشــین ســازی را بــر عهــده گرفتــه و از فــردا کار خــود را بــا 

ایــن تیــم آغــاز خواهــد کــرد.

دو عضو جدید هیات مدیره باشگاه استقالل
 معرفی شدند

وزارت ورزش و جوانــان دو عضــو جدیــد هیــات مدیــره باشــگاه 
اســتقالل را معرفــی کــرد.

ــرکت  ــی ش ــع عموم ــه مجم ــاس مصوب ــر اس ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
فرهنگــی هــادی زبــده شــیرکوهی و مهــدی عبدیــان بــه عنــوان اعضــای 

ــدند . ــاب ش ــگاه انتخ ــن باش ــره ای ــات مدی ــد هی جدی
 مجمــع ضمــن پذیــرش اســتعفای نصــرت اهلل منــزوی از زحمــات وی 
در مــدت عضویــت در هیــات مدیــره شــرکت فرهنگــی ورزشــی اســتقالل 

تقدیــر و تشــکر کــرد.

آکادمی ملی رشته های ورزشی اتومبیلرانی
 و موتور سواری افتتاح شد 

آکادمــی ملــی رشــته های ورزشــی اتومبیــل رانــی و موتورســواری بــا 
حضــور معــاون وزیــر ورزش و جوانــان افتتــاح شــد. 

ــته های  ــی رش ــی مل ــوان،  آکادم ــگاران ج ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ورزشــی اتومبیلرانــی و موتــور ســواری بــا حضــور علــی نــژاد معــاون وزیــر 

ورزش و جوانــان افتتــاح شــد.
ــی  ــطح کیف ــد س ــن، رش ــوزش مراجعی ــدف آم ــا ه ــی ب ــن آکادم ای
رانندگــی در ســطح کشــور و پیشــرفت ورزش قهرمانــی ایجــاد شــده اســت.

اختصاص 5۰ هزار یورو 
از سوی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی به ایران

ــواری  ــی و موتورس ــیون اتومبیلران ــت فدراس ــی سرپرس ــار ناظم مازی
ــوزش  ــی و آم ــت ایمن ــی باب ــیون جهان ــرف فدراس ــت: از ط ــار داش اظه
اتومبیلرانــی قــرار اســت ۵۰ هــزار یــورو در ســال ۲۰۲۱ بــه فدراســیون 

ــود. ــاص داده ش ــران اختص ای

ویسی: 
پول باعث افت بسکتبال کردستان شد 

مربــی بســکتبال گفــت:  کردســتان در گذشــته شــرایط خوبــی داشــت، 
امــا از زمانــی کــه بحــث پــول بــه میــان آمــد، افــت کــرد. 

بــه گــزارش فــارس، ســیامک ویســی در مــورد شــرایط حضــور نماینده 
ــی را  ــت:  صحبت های ــار داش ــکتبال اظه ــر بس ــگ برت ــتان در لی کردس
ــد و  ــا رئیــس فدراســیون انجــام داده بودن مســئوالن ورزش کردســتان ب
برهمیــن اســاس خواهــان حضــور در لیــگ برتــر بودنــد. اعــالم آمادگــی 
ــا چــه شــرایطی و چــه بودجــه ای  ــا اینکــه ب حضــور صــورت گرفتــه، ام

باشــد، مشــخص نیســت.
وی در مــورد اینکــه آیــا هدایــت ایــن تیــم را برعهــده خواهــد گرفــت 
یــا خیــر، گفــت: صحبت هایــی را بــا جوالیــی، مدیــرکل ورزش و جوانــان 

اســتان انجــام داده ایــم، امــا هنــوز چیــزی قطعــی نیســت.
ــن  ــکتبال ای ــرایط بس ــورد ش ــکتبال در م ــتانی بس ــرمربی کردس س
اســتان عنــوان کــرد: قبــاًل ترکتورســازی کردســتان، نماینــده اســتان در 
ــرایط  ــدار ش ــک مق ــا ی ــت، ام ــود داش ــی وج ــرایط خوب ــود و ش ــگ ب لی
ــد، بســکتبال  از شــرایط  ــان آم ــه می ــول ب ــر کــرد. وقتــی بحــث پ تغیی
ــه گرفــت. چــون کردســتان از لحــاظ اقتصــادی از برخــی  خوبــش فاصل

ــذارد. ــر می گ ــن تاثی ــت و همی ــر اس ــر ضعیف ت ــتان های دیگ اس
وی ادامــه داد: بازیکنــان خوبــی در اســتان حضــور دارنــد کــه 
می تواننــد خودشــان را نشــان دهنــد. شــاید در یکــی دو ســال اول 
ــد. ــد ش ــر خواه ــه بهت ــه رفت ــا رفت ــد، ام ــوب نباش ــدان خ ــروع چن ش

وقتی در فوتسال به قوی شدن حریفان
 تیم ملی فکر می کنند!

ــران  ــر ۲۳ ســال ای ــی فوتســال زی ــم مل مشــخص نیســت حضــور تی
ــا چــه  ــم در آن حضــور دارد ب ــن تی ــی ای ــی کــه رقیــب اصل در تورنمنت

ــه اســت.  توجیهــی صــورت گرفت
بــه گــزارش ایســنا، تیــم ملــی فوتســال ایــران قــرار بــود در تورنمنــت 
ــر  چهارجانبــه تایلنــد شــرکت کنــد کــه گفتــه می شــود در آن عــالوه ب
ایــران و تایلنــد، تیم هــای اســپانیا و لیتوانــی هــم حاضــر خواهنــد بــود. 
ــه  ــخص اســت و ن ــابقات مش ــن مس ــی ای ــان قطع ــه زم ــوز ن ــه هن گرچ
حضــور اســپانیا و لیتوانــی امــا حضــور تیــم ملــی بزرگســاالن ایــران بــه 
ــا مخالفــت شــدید ســرمربی تیــم  ــران ب ــا ای دلیــل همگروهــی تایلنــد ب
ملــی وتــو شــد و قــرار شــد تیــم زیــر ۲۳ ســال ایــران در ایــن مســابقات 
شــرکت کنــد. تورنمنــت تایلنــد ســال قبــل هــم برگــزار شــد و بــا توجــه 
بــه نفــع مالــی کــه بــرای کمیتــه فوتســال ایــران دارد اصــرار زیــادی بــه 

ــا هــر تیمــی اســت. حضــور در ایــن بازی هــا ب
ــا  ــران ب ــرایطی ای ــریعه، در ش ــم الش ــی ناظ ــت منطق ــس از مخالف پ
ــه  ــه ب ــد ک ــرکت می کن ــا ش ــن بازی ه ــود در ای ــال خ ــر ۲۳ س ــم زی تی
نظــر مــی رســد نفــع مالــی آن ارزش اینکــه یــک بــازی تدراکاتــی خــوب 
ــم بخــورد، نمــی ارزد. تایلندی هــا  ــی تیــم فوتســال رق ــرای رقیــب اصل ب
جــدا از اینکــه رقیــب ســنتی ایــران در راه کســب قهرمانــی آســیا و یــک 
ــه  ــن دوره در مرحل ــتند در ای ــن هس ــاره که ــال ق ــای فوتس از قدرت ه
ــران  ــور ای ــث حض ــن حی ــد و از ای ــم گروهن ــران ه ــا ای ــز ب ــی نی گروه
ــی  ــم تلق ــن تی ــت ای ــتای تقوی ــی در راس ــه نوع ــد ب ــت تایلن در تورنمن
می شــود و بــه جــای اینکــه بــه ســود فوتســال مــا باشــد بــه ضــرر تیــم 
ملــی مــا و بــه ســود تایلندی هــا خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرای خــود  تیــم ایــران هنــوز نتوانســته حریــف تدارکاتــی قدرتمنــدی ب
پیــدا کنــد امــا رقیــب اصلــی ایــن تیــم یعنــی تایلنــد حداقــل یــک بــازی 

ــا تیــم زیــر ۲۳ ســال ایــران خواهــد داشــت. خــوب ب

ــت:  ــز آذربایجــان شــرقی گف ــأت تنیــس روی می رئیــس هی
ــز  ــز در تبری ــس روی می ــگاه تنی ــش ۱۴۴ باش ــال پی ــزده س پان
ــه  ــل ب ــن باشــگاه هــا تبدی وجــود داشــت کــه امــروزه تمــام ای
ــد و فقــط دو  ــز تجــاری شــده ان ــت و مراک ــی ن ــت، کاف ــم ن گی

ــت هســتند. ــال فعالی ــگاه در ح باش
بــه گــزارش روزنامــه عجــب شــیر، رضــا نوبهــار، رئیــس هیــأت 
ــا اعــالم آخریــن  تنیــس روی میــز اســتان آذربایجــان شــرقی، ب
وضعیــت ایــن ورزش در اســتان گفــت: وضعیــت تنیــس روی میــز 
ــه  ــل ک ــا چهارســال قب اســتان آذربایجــان شــرقی در مقایســه ب
شــروع بــه کار کردیــم نســبتا توســعه پیــدا کــرده اســت، بــه ایــن 
صــورت کــه بــا تکیــه بــر ورزشــکاران جــوان و در راســتای چشــم 
انــداز پنــج ســاله بــرای قهرمانی،توانســته ایــم در شهرســتان هــای 
ــه  ــر ب ــد شــهر دیگ ــا، ســراب و چن ــد، آذرشــهر، جلف ــاب، مرن بن
کمــک روســای هیــأت ایــن شهرســتان هــا، ورزشــکارانی را جهت 

تحویــل بــه جامعــه تنیــس روی میــز پــرورش دهیــم.
نوبهــار در ادامــه افــزود: بــرای پــرورش یافتــن یــک بازیکــن در 
ســطح کشــوری، حداقــل پنــج تــا شــش ســال زمــان الزم اســت، 
ــرد  ــن رویک ــا ای ــدت را ب ــد م ــذاری بلن ــرمایه گ ــا س ــن م بنابرای
پیــش مــی بریــم کــه ورزش پینــگ پونــگ را توســعه و مربیانــی 
ــد و  ــرکت کردن ــی ش ــای جهان ــه در کالس ه ــم ک ــرورش دهی پ
مــی تــوان گفــت تــا حــدودی ایــن اقدامــات انجــام شــده اســت.

رئیــس هیــأت تنیــس روی میــز اســتان بــا اشــاره بــه اســتعداد 
هــای نوجــوان اســتان اظهــار کــرد: بازیکنان مســتعدی در اســتان 
داریــم کــه از جملــه مــی تــوان بــه بــرادران آدمــی نــژاد در رده 
ســنی نوجوانــان از شهرســتان ســراب، فــراز شــکیبا از شهرســتان 

آذرشــهر و ســنا آشــنایی بازیکــن ۹ ســاله اهــل بنــاب کــه رتبــه 
ســوم نــو نهــاالن کشــور را بدســت آورده اســت، اشــاره کــرد. 

وی همچنیــن دربــاره مشــکالت ایــن هیــأت در چنــد وقــت 
ــزده ســال پیــش ۱۴۴ باشــگاه در  ــوان کــرد: حــدود پان اخیرعن
تبریــز وجــود داشــت کــه امــروزه تمــام ایــن باشــگاه هــا تبدیــل 
بــه گیــم نــت، کافــی نــت و مراکــز تجــاری شــده انــد و فقــط دو 

باشــگاه در حــال فعالیــت هســتند. 
نوبهــار یــادآور شــد: متاســفانه پینــگ پونــگ نتوانســته 
ــد و  ــکاران باش ــرای ورزش ــد زا ب ــک ورزش درآم ــه ی ــل ب تبدی
ــا جمعیــت نزدیــک  ــز ب جــای تأســف دارد کــه شهرســتان تبری
بــه دو میلیــون نفــر، فقــط پنــج میــز و یــک ســالن بــرای تمریــن 
ــا نمــی  ــا شــرایط موجــود حقیقت ــار دارد و ب و مســابقه در اختی
تــوان بازیکنــی بــرای قهرمانــی پــرورش داد کــه امیدوار هســتیم 
اداره کل ورزش و جوانــان امکانــات اولیــه از جملــه یــک ســالن 
دیگــر نیــز درموقعیتــی مناســب در اختیــار هیــأت قــرار دهــد.

در ادامــه بــه ســراغ پینــگ پونــگ بــازان رده هــای مختلــف 
ــو  ــت و گ ــه و گف ــتان رفت ــز اس ــس روی می ــأت تنی ــنی هی س

ــم: ــا ایشــان انجــام دادی ــر ب ــه شــرح زی ــه را ب ــاه صمیمان کوت
ــه ۸ ســال  ــژاد، از شهرســتان ســراب ک ــی ن ــی آدم ــر عل امی
اســت بــه طــور حرفــه ای وارد ایــن ورزش شــده، مــی گویــد: ۲ 
بــار جــزو ۸ نفــر برتــر کشــور بــوده ام، مقــام ســوم تیمــی و دوبل 
کشــور را دارم و دو روز در هفتــه بــا حضــور در تبریــز بــا آقــای 

سربخشــیان بــه طــور حرفــه ای تمریــن مــی کنــم.
ــا  ــروز م ــکل ام ــن مش ــاخص تری ــد ش ــی گوی ــی م امیرعل
ــت  ــه قیم ــوری ک ــه ط ــت، ب ــازی اس ــوازم ب ــت ل ــش قیم افزای

ــون  ــگ ۱ میلی ــگ پون ــازی پین ــرای ب ــط ب ــت متوس ــه راک روی
ــه ای کار  ــه طــور حرف ــان اســت و بازیکنــی کــه بخواهــد ب توم
کنــد بایــد ماهــی حــدود ۵ میلیــون تومــان بــرای لــوازم مختلــف 

ــد. ــه نمای هزین
امیـر حسـین نیز که بـرادر دوقلو امیرعلی اسـت و تنیس روی 
میـز را بـه همـراه برادرش آغـاز کرده مـی گوید: انتظـار برگزاری 
اردو های آماده سـازی و مسـابقات بیشـتری را از سوی مسئولین 
داریـم، در مقایسـه با سـایر اسـتان هـا آن چنان که باید از رشـته 

تنیـس روی میـز در اسـتان ما حمایت نمی شـود.
ــته  ــن رش ــرای ای ــه ب ــق مدرس ــژاد از طری ــی ن ــرادران آدم ب
ورزشــی اســتعدادیابی شــده انــد، همــان جایــی کــه منبــع بــی 
ــی  ــروز در رأس ب ــت و ام ــی اس ــی، ورزش ــگان علم ــان نخب پای
ــده  ــه، عم ــرار گرفت ــرورش ق ــوزش و پ ــئولین آم ــی مس توجه
ــت در  ــر حســین از مســئولین حمای ــی و امی درخواســت امیرعل
مســیر ورزش قهرمانــی و افتخــار آفرینــی بــرای اســتان و کشــور 

اســت.
ســنا آشــنایی، دختــر ۹ ســاله بنابــی کــه در اردوی تیــم ملــی 
نونهــاالن نیــز بــوده از آرزوهــای خــود اینچنیــن بیــان مــی کنــد: 
ــده ام و در  ــه دســت ش ــت ب ــه راک ــم اســت ک ــال و نی ــک س ی
ــتان را در رده  ــام اول اس ــور و مق ــوم کش ــام س ــدت مق ــن م ای
ســنی نونهــاالن بدســت آورده ام، آرزویــم رســیدن بــه قهرمانــی 

مســابقات کشــوری اســت.
علــی اصغــر سربخشــیان پینــگ پونــگ بــاز ۱۳ ســاله 
ــن ورزش کــه مقــام اول  ــا ســابقه ۴ ســاله در ای ــزی نیــز ب تبری
ــدم  ــه ع ــی کشــد، ب ــدک م ــگ ۴۵ کشــور را ی ــتان و رنکین اس
عمومیــت ایــن رشــته اشــاره کــرده و مــی گویــد: آن چنــان کــه 
بایــد حمایــت نمــی شــویم، هــر پینــگ پونــگ بــاز حرفــه ای در 
هــر روز بایــد ۸ ســاعت تمریــن کنــد تــا بتوانــد بــه ســطح حرفــه 
ای برســد ولــی زمــان تمرینــات مــا نســبت بــه ســایر اســتان هــا 

کــم تــر مــی باشــد.
علــی اصغــر کــه مــی خواهــد مســیر عمویــش شــهرام 
ــه  ــران را ادام ــز ای ــان ســابق تنیــس روی می سربخشــیان، قهرم
ــگ  ــگ پون ــان پین ــم قهرم ــی خواه ــد: م ــی کن ــوان م ــد عن ده
ــرای  ــته ب ــن رش ــی ای ــن الملل ــام آور بی ــپس مق ــور و س کش
کشــورم باشــم، دوســت دارم راه عمویــم کــه توانســت ۲۲ ســال 

ــم. ــه ده ــد را ادام ــران باش ــگ ای ــگ پون ــطح اول پین در س
از دیگــر اعضــای تیــم تنیــس روی میــز اســتان مــی تــوان بــه 
مهــدی ســالمتی، امیرمحمد ســاجدی و مبین شــایق اشــاره کرد.

عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبــال 
گفــت: فیفــا بایــد کوتــاه بیاید تــا بتوانــد انتخابات 

ــد. ــزار کن ــران برگ ــون مصــوب ای ــق قان را طب
ــو  ــیان عض ــی کفاش ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
ــا حضــور  ــال ب هیئــت رئیســه فدراســیون فوتب
ــد  ــت چن ــه غیب ــگاران راجــع ب در جمــع خبرن
ــت:  ــال گف ــر خــود در فدراســیون فوتب روز اخی
قــرار نیســت هــر روز بــه ایــن ســاختمان بیایــم 
چــون فقــط عضــو هیئــت رئیســه هســتم. مــن 
ــت رئیســه  ــزاری مجمــع در هیئ ــان برگ ــا زم ت
خواهــم بــود و ســپس زحمــت را کــم مــی کنم. 
وی راجــع بــه حضــور در پســت سرپرســتی 
فدراســیون فوتبــال اظهــار داشــت: ایــن موضوع 
منتفــی شــده اســت و فقــط عضــو هیئــت 

ــود.  رئیســه خواهــم ب
کفاشــیان دربــاره ایــراد فیفــا بــه پیــش نویس 
ــودن  ــر دولتــی ب اساســنامه فدراســیون مبنــی ب
آن تأکیــد کــرد: در اساســنامه جدیــد، اســتقالل 
فدراســیون دیــده شــده اســت.  ایــن موضــوع در 
مجمــع فدراســیون بررســی مــی شــود. ایــن کــه 
ــی  هســتیم، مصــوب  ــر دولت ــی غی ــاد عموم نه
ــی  ــران. نم ــور ای ــون کش ــت و قان ــس اس مجل
ــرای تمــام  ــون ب ــن قان ــت. ای ــوان آن را نپذیرف ت

فدراســیون هــا اســت و بایــد تمکیــن کــرد. 
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــت رئیس ــو هیئ عض
ــن خــودش  ــر کشــوری قوانی ــرد:  ه ــح ک تصری

ــر  ــر نظ ــه زی ــود آنک ــا وج ــیون ب را دارد. فدراس
ــن کشــور  ــد از قوانی AFC و FIFA اســت بای

ــد.  ــت کن ــز تبعی خــودش نی
ــر  ــر س ــر ب ــالف نظ ــل اخت ــاره ح وی درب
ایــن موضــوع یــادآور شــد: بایــد بــا فیفــا خــوب 
صحبــت کنیــم. بــه آنهــا بایــد گفــت هیــچ کس 
ــت نمــی کنــد.  ــات فدراســیون دخال در انتخاب

نیــز  پیشــنهاد خــود  دربــاره  کفاشــیان 
صحبــت کــرد و عنــوان داشــت: مــن پیشــنهاد 
دادم اگــر ابهامــی بــرای فیفــا وجــود دارد 
ســریعاً انتخابــات بــا اساســنامه فعلــی کــه هیــچ 
ــپس  ــود و س ــزار ش ــدارد، برگ ــم ن ــکلی ه مش
دربــاره موضوعــی کــه فیفــا راجــع بــه آن بحــث 

ــود.  ــری ش ــم گی دارد، تصمی
وی افــزود: فیفــا هرچقــدر تصویب اساســنامه 

و بــه تبــع آن انتخابــات فدراســیون فوتبــال ایران 
را بــه تأخیــر مــی انــدازد، ضــرر خواهیــم کــرد. 

ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــت رئیس ــو هیئ عض
خاطرنشــان کــرد: مــا جــزو بهتریــن هــای آســیا 
هســتیم و فیفــا ایــن گونــه در حــق فوتبــال مــا 

ظلــم مــی کنــد. آنهــا بایــد مجــوز بدهنــد. 
کفاشــیان راجــع بــه صحبــت های اســالمیان 
عضــو دیگــر هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبــال 
مبنــی بــر ورود دولــت بــه ایــن موضــوع تصریــح 
ــا فیفــا  کــرد: بحــث ایــن نیســت؛ فدراســیون ب
ــود دارد  ــی وج ــورد خاص ــر م ــت. اگ ــرف اس ط
ــپس  ــد. س ــالم کنن ــا اع ــه م ــاً ب ــد صراحت بای
دولــت مــی توانــد ورود کنــد. حــل ایــن قانــون 

هــم یکــی دو روزه نیســت. 
ــال را  ــم فوتب ــی توانی ــرد: نم ــد ک وی تأکی

چنــد مــاه بــه حــال خــودش رهــا کنیــم. حدود 
۱۲ ســال اســت اســتقالل خودمان را داشــتیم و 

پــس از ایــن هــم ادامــه خواهــد داشــت. 
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــت رئیس ــو هیئ عض
ــا  ــا فیف ــوع ب ــن موض ــئولیت ای ــه داد: مس ادام
اســت کــه نمــی گــذارد اساســنامه تصویب شــود. 
کفاشــیان دربــاره صحبــت هــای اخیــر مارک 
ویلموتــس مبنــی بــر سوءاســتفاده از برنــد اســم 
او درقــرارداد بــا فدراســیون فوتبــال گفــت: مگــر 
ــه  ــا ب ــال م ــد داشــت!؟ ویلموتــس در فوتب او برن
درد نخــور بــود. البتــه بــه هــر حــال یــک مربــی 
آوردیــم کــه نتیجــه نگرفــت. نبایــد همه چیــز را 
بــه ســر فدراســیون فوتبــال خــراب کــرد. اگــر او 

نتیجــه مــی گرفــت همــه بــه بــه مــی کردنــد. 
عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبــال در 
ــن  ــه ای ــه ورود وزارت ورزش ب ــع ب ــان راج پای
ــه  ــت ک ــی اس ــت: طبیع ــار داش ــوع اظه موض
ــند.  ــخگو باش ــی پاس ــد در مواقع ــم بای ــا ه آنه
ــه  ــم ک ــد بگوی ــی بای ــاره مســائل مال ــه درب البت
اگــر فدراســیون فوتبــال خــوب کار کنــد، هیــچ 
ــن ۸  ــدارد. م ــه ن ــه وزارتخان ــه بودج ــازی ب نی
ــا وزارت ورزش  ــودم و ب ــس ب ــم رئی ــال و نی س

ــر.  ــک وزی ــر از ی ــه غی ــتم البت ــل داش تعام
کفاشــیان افــزود: اگــر به جــام جهانــی نرویم 
چهــار ســال عقــب مــی افتیــم. مــن در جریــان 
اساســنامه نیســتم چــون هیــات رئیســه جلســه 
ای تشــکیل نــداده اســت. نمــی دانــم هــم چــرا 
ایــن جلســه برگزار نشــده اســت. کســی دوســت 

نــدارد فوتبــال ایــران ســمت تعلیــق بــرود. 

سیری بر تمرین تیم تنیس روی میز آذربایجان شرقی؛
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اوقات شرعی شهر تهران

در ادامـــه تکمیـــل ســـامانه جامـــع روابـــط کار 
ـــتان  ـــج اس ـــکاری در پن ـــه بی ـــد بیم ـــامانه جدی زیرس
ـــه  ـــزگان ب ـــل و هرم ـــن، اردبی ـــارس، ســـمنان، قزوی ف

ـــرد.  ـــه کار ک ـــاز ب ـــی آغ ـــکل آزمایش ش
بـــه گـــزارش ایســـنا، برابـــر اعـــالم اداره کل 
حمایـــت از مشـــاغل و بیمـــه بیـــکاری وزارت 
ــامانه  ــاه اجتماعـــی کار، زیرسـ ــاون، کار و رفـ تعـ
ـــن،  ـــتان فزوی ـــج اس ـــکاری در پن ـــه بی ـــد بیم جدی
اردبیـــل، فـــارس، ســـمنان و هرمـــزگان بـــه 
ــت و  ــده اسـ ــدازی شـ ــی راه انـ ــورت آزمایشـ صـ
ــتانها  ــن اسـ ــکاری در ایـ ــه بیـ ــان بیمـ متقاضیـ
پـــس از مراجعـــه بـــه دفاتـــر پیشـــخوان دولـــت 
ــه  ــبت بـ ــد نسـ ــت می تواننـ ــراز هویـ ــرای احـ بـ
ــود  ــور خـ ــز عبـ ــری و رمـ ــام کاربـ ــت نـ دریافـ

اقـــدام کننـــد.
ــه  ــدا بـ ــد ابتـ ــکاری بایـ ــه بیـ ــان بیمـ متقاضیـ
ـــری  ـــام کارب ـــه و ن ـــت مراجع ـــخوان دول ـــر پیش دفات
ـــرده و  ـــت ک ـــود را دریاف ـــذرواژه( خ ـــور )گ و رمزعب
ســـپس بـــه ســـامانه prkar.mcls.gov.ir وارد 

شـــده و مـــدارک خـــود را بارگـــذاری کننـــد.
ــن در  ــش از ایـ ــه پیـ ــانی کـ ــن کسـ همچنیـ
ســـامانه بیمـــه بیـــکاری درخواســـت خـــود را بـــه 
ـــه  ـــاکان ادام ـــا کم ـــکاری آنه ـــانده اند و بی ـــت رس ثب
ـــا  ـــرای آنه ـــد ب ـــامانه جدی ـــه س ـــان ورود ب دارد زم
ـــد  ـــانی خواه ـــالع رس ـــک اط ـــال پیام ـــق ارس از طری
شـــد و ســـامانه جدیـــد بیمـــه بیـــکاری پـــس از 
آنکـــه مراحـــل آزمایشـــی خـــود را در اســـتانهای 
ـــرا در  ـــه اج ـــور ب ـــر کش ـــد در سراس ـــور گذران مذک

خواهـــد آمـــد.
زیرســـامانه جدیـــد بیمـــه بیـــکاری یکـــی از 

زیرمجوعه هـــای ســـامانه جامـــع روابـــط کار 
ــط  ــع روابـ ــامانه جامـ ــی رود. سـ ــمار مـ ــه شـ بـ
ــش از  ــه بیـ ــت کـ ــی اسـ ــرح ملـ ــک طـ کار یـ
آن  اجـــرای  متولـــی  و  دارد  زیرســـامانه   ۴۸
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــط کار وزارت تع ـــت رواب معاون

ــت. ــی اسـ اجتماعـ
ـــط کار وزارت کار در  ـــت رواب ـــالم معاون ـــر اع براب
ـــا و  ـــاس نیازه ـــر اس ـــامانه ب ـــر ۴۹ زیرس ـــال حاض ح
ـــت  ـــط کار در دس ـــوزه رواب ـــای ادارات کل ح اولویته
ـــال  ـــن س ـــا ۲۲ بهم ـــه ت ـــت ک ـــد اس ـــی و تولی طراح
قبـــل ۲۲ زیرســـامانه در سراســـر کشـــور اجرایـــی 
شـــده و برخـــی از زیرســـامانه ها نیـــز در مرحلـــه 
اخـــذ مجـــوز از دســـتگاه های نظارتـــی قـــرار 

ـــد. دارن
شفاف ســـازی، دسترســـی ســـریع و آســـان بـــه 
خدمـــات، ضـــرورت حرکـــت بـــه ســـمت تحقـــق 
دولـــت الکترونیـــک و ثبـــت دادخواســـت بـــدون 
ـــن  ـــای ای ـــه مزیته ـــراد از جمل ـــوری اف ـــه حض مراجع

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــامانه ب س
ــد  ــامانه نیازمنـ ــن سـ ــات از ایـ دریافـــت خدمـ
احـــراز هویـــت اســـت و کارگـــران و کارفرمایـــان 
ـــت  ـــخوان دول ـــر پیش ـــه دفات ـــه ب ـــار مراجع ـــا یکب ب
ــوند و  ــت می شـ ــراز هویـ ــور احـ ــر کشـ در سراسـ
ـــی  ـــه ط ـــازی ب ـــت نی ـــه درخواس ـــرای ارائ ـــر ب دیگ

بروکراســـی های اداری نیســـت.
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـامانه جامـــع روابـــط 
وزارت  بـــزرگ  طرح هـــای  جملـــه  از  کار 
کار اســـت کـــه بـــا هـــدف شفاف ســـازی و 
کار  روابـــط  اطالعـــات درحـــوزه  ســـاماندهی 
ــت  ــع ثبـ ــامانه جامـ ــده و زیرسـ ــدازی شـ راه انـ
دادخواســـت ها،  بیمـــه بیـــکاری و حمایـــت از 
مشـــاغل، آمـــوزش ایمنـــی نیروهـــای کار، ثبـــت 
ـــایی  ـــای کار، شناس ـــری قرارداده ـــد و پیگی و تایی
ســـازش،  شـــوراهای  مشـــکل دار،  واحدهـــای 
کارگـــران  بیمـــه  و  مشـــاغل  طبقه بنـــدی 
ـــی رود.  ـــمار م ـــه ش ـــا ب ـــه آنه ـــاختمانی از جمل س
کارگـــران و کارفرمایـــان بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن 
ــه  ــود را بـ ــاز خـ ــورد نیـ ــات مـ ــامانه، خدمـ سـ
ــان  ــن زمـ ــوری و در کمتریـ ــر حضـ ــکل غیـ شـ

ــرد.  ــد کـ ــت خواهنـ ــن دریافـ ممکـ

جزئیات ثبت درخواست بیمه  بیکاری 
ــه اینکــه متقاضیــان طــرح در 5 استان وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره ب

ــغ تســهیالت  ــت: مبل ــد، گف ــی مســکن ۳۴ ســال ســن دارن ــدام مل اق
ــرار  ــه ق ــار مالــک خان ــد، در اختی مســتأجرانی کــه کــد رهگیــری دارن
می گیــرد و مســتاجران تنهــا ســود و کارمــزد آن را پرداخــت می کننــد 
و بعــد از اتمــام قــرارداد، مبلــغ ودیعــه بــه بانــک برگردانــده مــی شــود. 
ــازی در  ــر راه و شهرس ــالمی وزی ــد اس ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
انتهــای الونــد گفــت: اثاث کشــی و جابه جایــی وســایل یکــی از 
عوامــل موثــر در گســترش بیمــاری کروناســت، بــه همیــن دلیــل ســتاد 
ملــی کرونــا مصوبــه ای داشــت مبنــی بــر ایــن کــه قراردادهــا بــه مــدت 
دومــاه عینــا تمدیــد شــود و پــس از آن مصوبــه جدیــدی را داده اســت 
کــه قراردادهــا تمدیــد شــود و حداکثــر میــزان افزایــش اجــاره بهــا در 
هــر شــهر را اعــالم کــرده اســت. ایــن مصوبــه بــرای مدیریــت بــازار و 
ــا  ــه بعضی ه ــی ک ــای غیرمنطق ــش قیمت ه ــری از افزای ــرای جلوگی ب
خودســرانه اعمــال کردنــد داده شــده اســت. از همــه دســت انــدرکاران 
در هــر پســت و مقامــی درخواســت دارم تــا بــرای اجــرای ایــن مصوبــه 

ــد. ــام بورزن ــردم اســت؛ اهتم ــرای م ــه آرامش بخــش ب ک
وزیــر راه و شهرســازی درخصــوص بســته حمایتــی ادامــه داد: تــالش 
ــت  ــا درنظــر گرف ــه ســتاد کرون ــه بخشــی از تســهیالتی ک ــا ک شــد ت
ــد و  ــرار می گیرن ــدف ق ــای ه ــه در گروه ه ــتاجرینی ک ــه مس ــود ب ب
واحدهــای مســکونی آنــان مطابــق الگــوی طــرح جامــع مســکن اســت، 

ارائــه شــود.

ــغ  ــول پیــش )مبل ــه پ ــوان کمــک ب ــه عن ــغ ب ــن مبل ــزود: ای وی اف
ــار  ــل در اختی ــای عام ــی بانک ه ــا هماهنگ ــه ب ــان اســت ک ــه( آن ودیع
ــزد آن را  ــط کارم ــتاجرین فق ــرد و مس ــرار می گی ــر( ق ــک )موج مال
ــرارداد  ــید ق ــان سررس ــز در زم ــه نی ــل ودیع ــد؛ اص ــت می کنن پرداخ
ــوز مشــخص نشــده اســت  ــغ آن هن ــود. مبل ــک مســترد می ش ــه بان ب
و بعــد از پرداخــت تســهیالت بــه مشــاغل در مراحــل بعــد تســهیالت 

ــی شــود. مســتاجران پرداخــت م
ــهر  ــا در شـ ــش اجاره بهـ ــر افزایـ ــت: حداکثـ ــالمی اظهارداشـ اسـ
تهـــران ۲۵ درصـــد، در ۷ کالنشـــهر ۲۰ درصـــد و در ســـایر شـــهرها ۱۵ 
ـــاره  ـــای اج ـــد قرارداده ـــد تمدی ـــه بای ـــت. البت ـــده اس ـــالم ش ـــد اع درص
ـــد  ـــود و ک ـــت ش ـــور ثب ـــالک و مســـتغالت کش ـــالت ام ـــامانه معام در س
رهگیـــری دریافـــت کننـــد؛ نکتـــه مهـــم اینکـــه اگـــر مســـتاجر بـــه 
ـــا  ـــد، ب ـــل نکن ـــر عم ـــر موج ـــود در براب ـــی خ ـــدات قانون ـــف و تعه تکالی
ـــاه  ـــی دوم ـــود و ط ـــادر می ش ـــش ص ـــه برای ـــم تخلی ـــم دادگاه، حک حک
ـــروش  ـــه ف ـــبت ب ـــن دوره نس ـــک در ای ـــر مال ـــد و اگ ـــه کن ـــد تخلی بای
ـــد  ـــت و ک ـــه  ثب ـــد و معامل ـــدام کن ـــمی اق ـــورت رس ـــه ص ـــود ب ـــه خ خان
ـــه  ـــد خان ـــاه بای ـــرف دوم ـــتاجر ظ ـــد، مس ـــده باش ـــت ش ـــری دریاف رهگی

ـــد. ـــه کن را تخلی
ــداز  ــدوق پس ان ــح در خصــوص صن ــا توضی ــر راه وشهرســازی ب وزی
یکــم تاکیــد کــرد: بانــک مســکن در ســه ســال گذشــته کــه صنــدوق 
ــق  ــن طری ــر را از ای ــوده حــدود ۱۶۰ هــزار نف ــال ب ــداز یکــم فع پس ان

ــه  ــی مســکن کســانی ک ــدام مل ــون در طــرح اق ــرده و اکن ــه دار ک خان
ــم  ــداز یک ــدوق پس ان ــان در صن ــد و همزم ــام کردن ــامانه ثبت ن در س

ــد در اولویــت واگــذاری واحدهــای مســکونی هســتند. حســاب دارن
ــه دار  ــرای خان ــف خــود را ب ــت: وزارت راه وشهرســازی تکلی وی گف
کــردن مــردم بــا طــرح اقــدام ملــی مســکن انجــام می دهــد، در حــال 
حاضــر بــه صــورت گســترده از مــردم ثبت نــام  و پروژه هــا آغــاز شــده 
ــردم واجــد  ــری از م ــاالنه قشــر کثی ــازه ای دوس ــدوارم در ب اســت. امی

ــوند. ــه ش ــرایط صاحب خان ش
ــرح  ــدگان ط ــام کنن ــت ن ــنی ثب ــدل س ــرد: مع ــالم ک ــالمی اع اس
اقــدام ملــی مســکن بعــد از پاالیــش، ۳۴ ســال اســت. در حقیقــت بــا 

ــوند. ــه می ش ــب خان ــوان صاح ــه  ج ــن کار جامع ای

رحمانــی فضلــی در آســتانه روز شــهرداری و دهیــاری، پیامــی 
ــرد.  ــادر ک ــور ص ــر کش ــاران سراس ــهرداران و دهی ــه ش ــاب ب خط

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر 
کشــور در پیامــی بــه مناســبت روز شــهرداری و دهیــاری، تاکید کــرد: »وجود 
شــهرداری ها و دهیاری هــا در ســطح کشــور فرصــت مغتنمــی بــرای ارتقــای 

ســرمایه اجتماعــی، امیدبخشــی و افزایش نشــاط اجتماعی اســت.«
متــن کامــل پیــام وزیــر کشــور خطــاب بــه شــهرداران و دهیــاران 

سراسرکشــور بدیــن شــرح اســت:
ــون تأســیس  ــا ســالگرد تصویــب قان »چهاردهــم تیرمــاه مصــادف ب
و  شــهرداری  روز  کشــور  روســتا های  در  خودکفــا  دهیاری هــای 
ــهر و  ــالمی ش ــورا های اس ــتقرار ش ــکل گیری و اس ــت. ش ــاری اس دهی
ــاران از  ــهرداران و دهی ــاب ش ــردم و انتخ ــتقیم م ــا رای مس ــتا ب روس
ــهری  ــکونتگاه های ش ــی س ــران اجرای ــوان مدی ــه عن ــورا ها ب ــوی ش س
ــه واقــع می تــوان یکــی از بزرگتریــن افتخــارات نظــام  و روســتایی را ب
ــاالری  ــق مردم س ــتای تحق ــران در راس ــوری اســالمی ای ــدس جمه مق
ــد  ــف در پیون ــه عط ــی و نقط ــی و مدن ــای محل ــت نها ه ــی، تقوی دین
حاکمیــت بــا مــردم دانســت. خدمــات گســترده و ارزنــده شــهرداری ها 
ــط  ــظ محی ــر حف ــی نظی ــاد وســیع و گوناگون ــه در ابع ــا ک و دهیاری ه

زیســت، بهداشــت و ســالمت، مدیریــت بحــران، بهبــود ســیما و منظــر، 
ارتقــا و سامان بخشــی وضعیــت کالبــدی- فیزیکــی ســکونتگاه ها، 
مدیریــت پســماند، ایمنــی و آتش نشــانی، برنامه هــای فرهنگــی- 
اجتماعــی و... نمــود پیــدا می کنــد، نقــش بســیار موثــری در آســایش، 
امنیــت و ســالمت شــهروندان و دســتیابی بــه شــاخصه های یــک 
ــد. ــا می کن ــعه یافته ایف ــاط و توس ــا، بانش ــا، پوی ــالم، زیب ــکونتگاه س س

ــه  ــاری در ســطح کشــور، ب ــهرداری و ۳۷۰۸۰ دهی ــود ۱۳۴۵ ش وج
ــرای  ــی ب ــت مغتنم ــالمی فرص ــورا های اس ــی ش ــازوان اجرای ــوان ب عن
ــش  ــر افزای ــه مهم ت ــی و از هم ــی، امیدبخش ــرمایه اجتماع ــای س ارتق
نشــاط اجتماعــی در میــان آحــاد جامعــه می باشــد. بــدون شــک 
بالندگــی و شــکوفایی ایــن نهاد هــای مردمــی، در گــرو سیاســت گذاری، 
ــزی  ــکاری و برنامه ری ــز هم ــت و نی ــوی دول ــادی و معن ــای م حمایت ه
ــتا های  ــهر ها و روس ــه ش ــرفت همه جانب ــرای پیش ــتگاه ها ب ــه دس هم
کشــور اســت. بحمــدا... حمایــت از شــهرداری ها و دهیاری هــا در طــول 
ــب تهیــه و تدویــن سیاســت ها و  ــت تدبیــر و امیــد، در قال فعالیــت دول
برنامه هــای مناســب و همچنیــن تخصیــص اعتبــارات و امکانــات، معنایی 
ملمــوس یافتــه کــه ان شــاءاهلل بــا قــوت بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت. 
ــه  ــعت بخشــی ب ــا وس ــی رود ب ــار م ــم انتظ ــاران ه ــهرداران و دهی از ش

تالش هــا و اقدامــات موثــر خــود بــه ویــژه در حــوزه ایجــاد درآمد هــای 
پایــدار محلــی و زمینه ســازی بــرای توســعه کســب وکار هــای مختلــف، 
در ســالی کــه بــا عنــوان »جهــش تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبری 
)مدظلــه العالــی( نامگــذاری شده اســت، گام هــای ارزنــده و بلندتــری در 

جهــت توســعه، عمــران و آبادانــی مناطــق بردارنــد.
ــه  ــده ک ــن روز فرخن ــک ای ــا تبری ــر، ب ــتانه ۱۴ تی ــون در آس اکن
ــام مبــارک والدت امــام رضــا علیــه الســالم نیــز مقــارن  ــا ای امســال ب
ــت شــهری  ــه همــه دســت اندرکاران حــوزه مدیری ــرک اســت، ب و متب
و روســتایی در ســطوح ملــی و محلــی به ویــژه شــهرداران، دهیــاران و 
اعضــای شــورا های اســالمی شــهر و روســتای سراســر کشــور، از درگاه 
ایــزد متعــال بــرای تمامــی عزیزانــی کــه دغدغــه توســعه، پیشــرفت و 
ــزون دارم.  ــق روزاف ــد، آرزوی تندرســتی و توفی ــالی کشــور را دارن اعت
امیــد آن کــه در ســایه توجهــات حضــرت، ولــی عصــر )عــج( و تحــت 
رهنمود هــای مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( و همچنیــن 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی ــر دول اجــرا و تحقــق سیاســت ها و برنامه هــای مؤث
شــاهد پیشــرفت های چشــمگیر و درخــور توجهــی در جهــت توســعه 
ــای  ــتفاده از رویکرد ه ــوم و اس ــت ب ــت زیس ــور، تقوی ــه کش همه جانب
نوآورانــه و خالقانــه در اداره بهینــه امــور شــهر ها و روســتا ها باشــیم.«

مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می پردازند 

شهرداران و دهیاران گام های بلندتری برای توسعه، عمران و آبادانی بر دارند 


