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انگلیس برای اولین بار بدهی 
خود به ایران را پذیرفت

مهمترین تغییرات قانون انتخابات 
ریاست جمهوری از زبان 

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی

انگلیس نزدیک به ۴۰۰ میلیون پوند )۱.۹۵ میلیارد دالر( به دولت محمدرضا 
پهلوی، شاه سرنگون شده، بر سر سفارش تانک های نظامی بدهکار بوده است

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اکنون دارای ایرادات زیادی است
بحث مدرک تحصیلی و رجل سیاسی دو مولفه مهم هستند

پرداخت این بدهی به عنوان تسهیل کننده مسیر آزادی این اتباع انگلیسی تلقی می شود

باید توسط مقامات، مدیر و مدبر بودن فرد کاندیدا تایید شود
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مراسم شصت و نهمین سالگرد تاسیس بانک صادرات

روند بورس رو به بهبود خواهد بود 

دولت را تخریب می کنند تا شانس 
رای آوردن داشته باشند

افول جایگاه وکیل نزد افکار 
عمومی

دسترسی به شبکه شاد با گوشی های 
مختلف امکانپذیر شد

جزییات ثبت نام و اجرای طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی 

ــروز چنانچــه  ــردم ســنقر در مجلــس شــورای اســامی گفــت: ام ــده م نماین
ــرای تعاونی هــا کــه  ــد ب ــرد، بای ــرار گی ــی اقتصــاد کشــور در دســتور کار ق پویای

ــزی شــود.  ــه ری ــد، برنام ــرای ایجــاد اشــتغال دارن ــت مناســبی ب ظرفی
بــه گــزارش ایرنــا، تعــاون یکــی از ســه رکــن اقتصــاد کشــور در کنــار دولــت 
و بخــش خصوصــی در بســیاری از برهه هــای حســاس، گــره گشــای مشــکات 
اقتصــادی بــود و اســتفاده از روحیــه مشــارکت و همراهــی در فرهنــگ تعــاون و 
ــرای تجمیــع و فعالیت هــای کان در جهــت  بهره منــدی از ســرمایه های خــرد ب

رشــد و پیشــرفت اقتصــاد، از مزایــای مهــم اقتصــاد تعاونــی اســت.
ــاس  ــرد: براس ــام ک ــته اع ــه گذش ــی هفت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
آخریــن آمــار اکنــون ۱۰ میلیــون نفــر در شــرکت های تعاونــی عضویــت دارنــد و 

حــدود یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــر در آن اشــتغال مســتقیم دارنــد.
ــی و  ــادی تعاون ــار اقتص ــای اعتب ــریعتمداری«، احی ــد ش ــه »محم ــه گفت ب

توســعه زیرســاخت ها متناســب بــا نیارهــای روز شــرکت های تعاونــی را دو 
ــود. ــی ش ــوب م ــاون محس ــش تع ــت بخ ــرای تقوی ــده ب ــاخص عم ش

ــنقر در  ــرد س ــده م ــا« نماین ــینی کی ــواد حس ــید ج ــام »س ــت االس حج
ــن  ــترش نیافت ــل گس ــی از دالی ــرد: یک ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش مجل

تعاونی هــا، نبــود نظــارت دســتگاه های متولــی برتعاونــی هاســت.
ــش  ــت بخ ــرای فعالی ــاخت های الزم را ب ــد زیرس ــز بای ــت نی ــزود: دول وی اف
ــن  ــر ای ــت هــای یازدهــم و دوازدهــم ب ــی فعــال کنــد، درعیــن حــال دول تعاون

ــد. موضــوع تاکیــد داشــته ان
ــد  ــه می توان ــی ک ــی از مجموعه های ــه یک ــان اینک ــا بی ــس ب ــده مجل نماین
اقتصــاد کشــور را پویــا و تحــول آفریــن ســازد، تعاونی هــا محســوب مــی شــوند، 
گفــت: براســاس برنامــه پنجــم توســعه ) ۹۴- ۱۳۹۰( بــه اضافــه ســال ۹۵ بایــد 
ســهم تعاونی هــا از اقتصــاد کشــور ۲۵ درصــد باشــد، امــا تاکنــون بــه ایــن عــدد 

نرســیده اســت.
ــروری  ــور را ض ــی کش ــش تعاون ــرای بخ ــمند ب ــع و هوش ــامانه جام وی س
دانســت و گفــت: وزارت تعــاون کار و رفــاه امــور اجتماعــی ســامانه ای را در ایــن 
زمینــه راه انــدازی کــرده، امــا نیــاز اســت کــه ایــن ســامانه بــه روز و ارتقــاء یابــد.

حســینی کیــا تصریــح کــرد: چنانچــه ســامانه هوشــمند و جامــع ایجــاد شــود، 
ــز  ــا نی ــای آنه ــد و فعالیت ه ــه دهن ــری ارائ ــات بهت ــد خدم ــا می توانن تعاونی ه

شــفاف خواهــد شــد.
ــاص  ــع خ ــا در مواق ــای تعاونی ه ــوان از ظرفیت ه ــه می ت ــان اینک ــا بی وی ب
نیــز اســتفاده کــرد، گفــت: در دوران شــیوع کرونــا شــاهد بودیــم کــه برخــی از 
تعاونی هــا اقــدام بــه تولیــد ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده کردنــد کــه ایــن 
امــر نشــان داد مــی تــوان بــا اطمینــان بــه بخــش تعاونــی در مواقــع خــاص نیــز 

از ایــن ظرفیــت اســتفاده کــرد. 

تعاونی ها ظرفیت مناسبی در اشتغالزایی دارند

نتایــج  گفــت:  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
ــه  ــه گون ــد ب ــکده بای ــی پژوهش ــای علم پژوهش ه
ای باشــد کــه کاربــردی وآثــار آن در سیاســتگذاری 
ــرای مــردم ملمــوس باشــد. هــای بانــک مرکــزی ب

بــه گــزارش مهــر، عبدالناصــر همتــی در بازدیــد 
از پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی، ضمــن 
قدردانــی از تــاش هــای آن مجموعــه در خصــوص 
نقــش آن نهــاد پژوهشــی در سیاســت گذاری و 
بانکــداری نویــن مرکــزی تصریــح کــرد: بانــک 
مرکــزی بایــد از ســاختار ســنتی سیاســتگذاری 
ــرده  ــت ک ــاس آن فعالی ــال براس ــه ۶۰ س ــی ک پول
هــدف،  ایــن  تحقــق  بــرای  و  بگیــرد  فاصلــه 
ــد.  ــا کن ــد ایف ــری می توان ــش موث ــکده نق پژوهش
ــزی در  ــداری مرک ــوالت در بانک ــاهد تح ــون ش اکن
ــای  ــت بانکه ــوه دخال ــتیم و نح ــان هس ــطح جه س
مرکــزی در بازارهــای پولــی دســتخوش تغییــر شــده 
اســت؛ بنابرایــن بانــک مرکــزی بایــد مســیر خــود را 
ــی شــدن پیــش  ــه ســمت عملیات ــد و ب اصــاح کن

ــن  ــد در ای ــی توان ــکده م ــاً پژوهش ــه قطع ــرود ک ب
ــد. ــاری کن ــک را ی ــه بان زمین

ــت  ــز سیاس ــا نی ــر م ــال حاض ــزود: در ح وی اف
بــه  و  آغــاز کرده ایــم  را  پولــی  نویــن  گــذاری 
ــه واســطه  دنبــال طراحــی مســیری هســتیم کــه ب
آن بتوانیــم تــورم  را کنتــرل و هــدف گــذاری 
کنیــم. از ایــن رو، همــه ارکان کشــور و بخــش 
ــا یکدیگــر همگــن  هــای اقتصــادی مختلــف بایــد ب
باشــند و پژوهشــکده بایــد نقــش تســهیل گری القــا 

ــد. ــا کن ــم را ایف ــن مه ــدن ای ــی ش و عملیات
بــه گفتــه همتــی، بایــد بــه ســمتی حرکــت کــرد 
ــکده  ــریات، پژوهش ــارات و نش ــه انتش ــه در زمین ک
ــاخص  ــی ش ــه جایگاه ــزی ب ــی مرک ــی و بانک پول

ــد. ــی و بانکــی دســت یاب ــرای مســائل پول ب
رئیــس شــورای پــول واعتبــار  بــا اشــاره بــه اینکه 
ــکده  ــده پژوهش ــی برعه ــه نقدینگ ــه کمیت دبیرخان
پولــی و بانکــی اســت، گفــت: بعــد از تأکیــدات مقــام 
ــی دو  ــه نقدینگ ــال ۹۷ کمیت ــری در س ــم رهب معظ

ســال اســت کــه در بانــک مرکــزی شــکل گرفتــه و 
در ایــن مــدت بحثهــا و پیشــنهادات مهمــی داشــته 
اســت. خوشــبختانه این کمیته توانســته اســت منشــأ 
فعالیت هــا و سیاســت گذاری های مطلوبــی باشــد.

بــه گفتــه همتــی، مســئولیت پژوهــش، بررســی و 
آمــاده ســازی دســتور کارهــای شــورای فقهــی نیــز 

بــه پژوهشــکده محــول شــده اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه توجــه 
ــتور کار  ــز  در دس ــدت نی ــاه م ــات کوت ــه تحقیق ب
پژوهشــکده اســت، اظهــار داشــت: هرچنــد تحقیقات 
ــا  بنیــادی امــری مناســب و مــورد انتظــار اســت، ام
نبایــد از تحقیقــات و بررســی هــای کوتاه مــدت نیــز 
غافــل شــد، چراکــه بســیاری از گــزارش هــای کوتــاه 
مــدت ایــن نهــاد علمــی می توانــد در سیاســت 
ــن،  ــاوه برای ــد. ع ــر افت ــزی موث ــک مرک ــذاری بان گ
ــن هشــدار  ــد ضم ــاد شــده می توان ــای ی ــزارش ه گ
بــه سیاســت گــذار پولــی و بانکــی، در اجــرا و عمــل 

تکمیــل کننــده اقدامــات بانــک مرکــزی باشــد.
همتــی یــادآور شــد: بایــد از ظرفیــت پژوهشــکده 
پولــی و بانکــی بــرای تبییــن ارتبــاط میــان بازارهای 
ــا  ــد ب ــر می توان ــن ام ــه ای ــت ک ــره گرف ــی به مال
ــازار  ــرمایه، ب ــازار س ــان ب ــی می ــکاری پژوهش هم
بیمــه و بــازار پولــی بــا پیشــتازی پژوهشــکده پولــی 

و بانکــی بانــک مرکــزی محقــق شــود.

نتایج پژوهش های علمی باید کاربردی 
واجرای آن برای مردم ملموس باشد
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مقتدایی:

بودجه سال ۱۴00 به دور از 
وابستگی های به نفت خواهد بود

نماینــده مــردم اصفهــان معتقــد اســت بایــد بــه 
ــود  ــزی ش ــور برنامه ری ــه کش ــرای بودج ــه ای ب گون
کــه در ســال آتــی وابســتگی اقتصادمــان بــه نفــت 
ــه  ــم ب ــس ه ــن مجل ــد و همچنی ــدا کن ــش پی کاه
ــه دور از  ــه ۱۴۰۰ ب ــا بودج ــت ت ــن اس ــال ای دنب

ــود.  ــته ش ــت بس ــه نف ــتگی ب وابس
ــا  ــی ب ــاس مقتدای ــت، عب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــور  ــاد کش ــرفت اقتص ــرای پیش ــه ب ــه اینک ــاره ب اش
ــرد،  ــری ک ــوالت جلوگی ــی محص ــد از خام فروش بای
ــرای  ــه ای را ب ــی اقتصــاد زمین ــت فعل ــت: وضعی گف
ــم آورده  ــت فراه ــور از نف ــه کش ــردن بودج جداک

ــت. اس
وی در ادامــه افــزود: آمریکایی هــا بــا اعمــال 
زمین گیرکــردن  دنبــال  بــه  حداکثــری  فشــار 
ــرای  ــه ای را ب ــا نتیج ــد، ام ــورمان بودن ــاد کش اقتص
ــه  ــئله زمین ــن مس ــی ای ــته و حت ــا در برنداش آنه
ــورمان  ــادی کش ــرفت اقتص ــرای پیش ــدی را ب جدی

ــت. ــرده اس ــا ک مهی
نماینــده مــردم اصفهــان بــه بودجــه ســال 
ــرد: بودجــه ســال  ــد ک ۱۴۰۰ کشــور اشــاره و تاکی
ــد  ــت خواه ــه نف ــتگی های ب ــه دور از وابس ۱۴۰۰ ب
ــا در  ــوده ت ــن ب ــال ای ــه دنب ــس ب ــذا مجل ــود؛ ل ب
ــه و  ــوع بودج ــن موض ــاختاری نوی ــول س ــک تح ی
ــد و  ــه ده ــه را خاتم ــت در بودج ــه نف ــتگی ب وابس
ــروش  ــه ف ــد ک ــرای همیشــه مشــخص کن ــار ب یکب
نفــت و درآمدهــای حاصــل از آن بایــد بــرای توســعه 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م ــق کش عمی
ایــن نماینــده مــردم در ادامــه افــزود: بایــد بــرای 
ــت  ــر از نف ــی غی ــه منابع ــور ب ــره کش ــذران روزم گ
کــه عمدتــا هــم منابــع پایــدار هســتند تکیــه کنیــم 
بــه همیــن جهــت امــروزه بــا توجــه بــه اینکــه یــک 
ــدود ۷  ــن ح ــان و همچنی ــت جه ــد از جمعی درص
ــد از  ــتیم بای ــی را دارا هس ــع طبیع ــد از مناب درص
خام فروشــی  جلوگیــری شــود و بــرای  توســعه 
ــادن  ــرداری دقیــق از مع ــه ســمت بهــره ب کشــور ب

ــم. کشــور پیــش بروی

عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
در مجلــس تاکیــد کــرد کــه ســفر مقامــات اروپایــی 
ــران  ــرای ای ــی ب ــاب خوب ــد بازت ــی توان ــران م ــه ته ب
ــکا  ــدن آمری ــر ش ــزوی ت ــل من ــد و عام ــته باش داش

شــود. 
ــه ملــت، احمــد علیرضــا بیگــی  ــه گــزارش خان ب
ــه  ــوئیس ب ــه س ــر خارج ــفر وزی ــه س ــاره ب ــا اش ب
تهــران بــه مناســبت ۱۰۰ ســال ارتبــاط دیپلماتیــک 
ــت  ــد از شکس ــفرها بع ــن س ــت: ای ــور، گف دو کش
دیپماتیــک آمریــکا در شــورای امنیــت، ســفر رافائــل 
گروســی دبیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
ــه  ــران داوطلبان ــامی ای ــوری اس ــران و جمه ــه ای ب
اجــازه بازدیــد بــه کارشناســان آژانــس داد، در واقــع 
نرمــش از جانــب ایــران و گامــی بــه پیــش ازجانــب 

غــرب محســوب مــی شــود.
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس ادامــه داد: ســفر وزیــر خارجــه ســوئیس بــه 
تهــران فرصتــی اســت کــه بتوانیــم موضوعــات خــود 
را صریــح و روشــن بــا غــرب مطــرح کنیــم، هــر چنــد 
اگــر تصــور کنیــم مــی توانیــم بــا ایــن نشســت هــا 
اعتمــاد افزایــی را بیشــتر کنیــم یــا اعتمــاد غــرب را 
ــم، نادرســت اســت،  ــب کنی ــه ســمت خــود را جل ب
ایــن راهــی اســت کــه یکبــار تجربــه کردیــم و شــاید 
ــه نتیجــه آن  ــد و ب ــوب نباش ــرار مجــدد آن مطل تک

چشــم دوختــن حتمــا نمــی توانــد بــاب میــل باشــد، 
بــا ایــن حــال فرصتــی اســت کــه پیش آمــده و مــا از 
ایــن فرصــت بــرای اثبــات صلــح آمیــز بــودن فعالیــت 
ــران، روندهــای اجــرای برجــام و  هــای هســته ای ای
ــم  ــی توانی ــکا م ــردن آمری ــزوی ک ــرای من ــاش ب ت

اســتفاده کنیــم.
وی بــا تاکیــد براینکــه بــا ایــن ســفر بنــا نیســت 
معجــزه ای رخ دهــد، اظهــار داشــت: ایــن ســفرها و 
ــن  ــل ای ــا حداق ــد، ام ــی افت ــاق م ــدا اتف ــت و آم رف
ــد  ــی توان ــان م ــدر جه ــای آن ــاب ه ــه بازت ــت ک اس

ــع شــود. ــد واق ــران مفی ــرای ای ب

ایــن نماینــده مجلــس در خصــوص احتمــال 
میانجیگــری ســوئیس بــرای شــکل گرفتــن توافــق با 
ــه دلیــل حافــظ  ــکا ب ــران و آمری مذاکــره ای بیــن ای
منافــع بــودن آمریــکا، بیــان کــرد:  ســوئیس جایــگاه 
رســمی حافــظ منافــع آمریــکا را دارد و مــی توانــد در 
ــا ایــران صحبــت کنــد،  ایــن ســفر از ایــن جایــگاه ب
ایــن نقــش بــا نقشــی کــه شــینزوآبه رئیــس جمهــور 
ژاپــن  ایفــا کــرد و حامــل  پیامــی از ســوی ترامــپ 
بــود متفــاوت اســت چــرا کــه مــا پذیرفتــه ایــم کــه 
ســوئیس حافــظ آمریــکا اســت همانطــور کــه آمریــکا 
پذیرفتــه پاکســتان بــه عنــوان حافــظ منافــع ایــران 

اقــدام مــی کنــد.
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
در مجلــس شــورای اســامی گفــت: در عرصــه روابــط 
بیــن الملــل هــر چیــزی امــکان پذیــر اســت و از هــر 
بابــی مــی تــوان صحبــت کــرد، ایــران بــا اطمینــان 
ــی  ــر فرصت ــه مواضــع خــود دارد از ه ــه نســبت ب ک

بــرای ابــراز آن اســتفاده مــی کنــد.
ــت،  ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــری اعــام  وزارت خارجــه ســوئیس در پیامــی توئیت
ــن  ــر خارجــه ای ــو کاســیس« وزی کــرد کــه »ایگنازی
کشــور از تاریــخ پنجــم تــا هفتــم ســپتامبر در قالــب 

ــد. ــفر می کن ــران س ــه ای ــمی ب ــداری رس دی
ــه اعــام کــرد کــه ســفر کاســیس  ــن وزارتخان ای
بــه ایــران بــه مناســبت بزرگداشــت صدمین ســالگرد 

ــط دیپلماتیــک دو کشــور انجــام می شــود. رواب
وزیــر خارجــه ســوئیس در تاریــخ هفتــم ســپتامبر 
ــد  ــوری، »محم ــی« رئیس جمه ــن روحان ــا »حس ب
»علــی  و  خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف«  جــواد 
شــمخانی« دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران 

دیــدار می کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، رایزنــی دربــاره تحــوالت 
اخیــر برنامــه هســته ای ایــران و وضعیــت خاورمیانــه 
از جملــه محورهــای گفت وگوهــای کاســیاس بــا 

ــود. ــد ب ــران خواه ــای ته مقام ه

علیرضابیگی:

سفر وزیر خارجه سوئیس معجزه نمی کند

ــامی از  ــورای اس ــس ش ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
پیگیــری تشــکیل کمیســیون فضــای مجــازی بــا هــدف پرداختــن بــه 
موضــوع حاکمیــت ســایبری و نیــز اصــاح قانــون مقابلــه بــا قمــار در 

ــر داد. فضــای مجــازی خب
ــی  ــری و بررس ــوری از پیگی ــور ان ــی پ ــا تق ــر، رض ــزارش مه ــه گ ب
ــیون  ــتور کار کمیس ــازی در دس ــای مج ــه فض ــوط ب ــرح مرب ــد ط چن
ــع مجلــس یازدهــم خبــر داد و گفــت: مســاله حریــم خصوصــی  صنای
فضــای مجــازی در کشــور مــا اســتحکام الزم را نــدارد و تدویــن مصوبــه 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــرای آن الزام ب
 GDPR وی افــزود: همانطــور کــه قانــون حریــم خصوصــی
ــا  ــد، م ــل کن ــکات را ح ــیاری از مش ــا بس ــه اروپ ــته در اتحادی توانس
ــون  ــون را تحــت عنــوان قان نیــز در کشــور می توانیــم مشــابه ایــن قان

ــم. ــب کنی ــراد« تصوی ــی اف ــم خصوص ــات و حری ــت از اطاع »صیان
تقــی پــور گفــت: قانــون حریــم خصوصــی در اروپــا باعــث صیانــت و 
ــا غول هــای آمریکایــی شــده  ــه ب ــران در مقابل حفاظــت اطاعــات کارب
ــی  ــرکت های آمریکای ــتفاده های ش ــیاری از سوءاس ــوی بس ــت و جل اس
ــن  ــابه ای ــر مش ــز اگ ــران نی ــه اســت. در ای ــردم گرفت ــات م را از اطاع
قانــون پیــاده ســازی شــود، جلــوی بســیاری از جرایــم در ایــن بخــش 
ــود. ــه می ش ــبکه ای گرفت ــای ش ــی پلتفرم ه ــتفاده های احتمال و سوءاس

ــا بیــان اینکــه کمیســیون صنایــع مجلــس بررســی طرح هــای  وی ب
فضــای مجــازی را بــه عنــوان قوانیــن مکمــل در این فضــا در دســتور کار 
دارد، افــزود: بــرای مثــال احــکام قضایــی در فضــای مجــازی بــا خاهــای 
قانونــی در اجــرا روبــرو اســت و در صورتــی کــه مجلــس بــا قانونگــذاری 
ایــن خاهــا را پــر کنــد، می توانــد موثــر باشــد و ضمانــت اجرایــی بــرای 

برخــورد بــا جرایــم رایانــه ای در ایــن فضــا خواهیــم داشــت.
عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس ادامــه داد: بایــد در فضــای 
ــا  ــون ب ــم اکن ــه ه ــی ک ــد در حال ــاق بیافت ــگاری اتف ــرم ان مجــازی ج

خاهــای مربــوط بــه جــرم انــگاری در فضــای مجــازی روبــرو هســتیم 
و بــه همیــن دلیــل الزم اســت کــه مجلــس در ایــن حــوزه ورود کنــد.

ــرای  ــال ب ــن ح ــرد: در همی ــات خاطرنشــان ک ــبق ارتباط ــر اس وزی
تشــکیل کمیســیون فضــای مجــازی در حــال رایزنــی با کمیســیون های 
ــرای ضــرورت تشــکیل  دیگــر در مجلــس شــورای اســامی هســتیم. ب
ــد ســایر کمیســیون های مرتبــط را مجــاب کنیــم  ایــن کمیســیون بای
ــود و  ــر وارد نمی ش ــیون های دیگ ــه کمیس ــرح در حیط ــن ط ــه ای ک
ــردازد و  ــی فضــای مجــازی می پ ــه بحث هــای حاکمیت ــه مقول ــاً ب صرف
حاکمیــت ســایبری و حکمرانــی در فضــای مجــازی را دنبــال می کنــد.

ــوزه  ــه ح ــد ب ــم جدی ــه ورود مفاهی ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف ــی پ تق
ــاد و  ــد ایج ــات، نیازمن ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــازی و فن ــای مج فض

ــتیم. ــس هس ــازی در مجل ــای مج ــیون فض ــکیل کمیس تش
ــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی قوانیــن گذشــته در حــوزه فضــای  وی ب
مجــازی نیــز نیازمنــد اصــاح اســت، افــزود: بــرای مثــال قانــون مقابلــه 

بــا قمــار در فضــای مجــازی بایــد بــه روز رســانی شــود.
عضــو حقیقــی شــورای عالــی فضــای مجــازی افــزود: روزانــه شــاهد 
هســتیم کــه بســیاری از شــهروندان بــه دلیــل ناآگاهــی و نقــص قانــون 
مربــوط بــه قمــار در فضــای مجــازی، مالباختــه انــد کــه ایــن موضــوع از 
ســوی مــا بــه کمیســیون صنایــع ارائــه شــده و در دســت بررســی اســت.

نایــب رئیــس امــور داخلــی کشــور و شــوراها تاکیــد کــرد: در طــرح 
اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری بحــث مــدرک تحصیلــی و 
رجــل سیاســی دو مولفــه مهــم هســتند کــه تغییراتــی در آنهــا صــورت 

گرفتــه اســت. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد حســـن آصفـــری بـــا اشـــاره بـــه 
ــوری در  ــات ریاســـت جمهـ ــون انتخابـ ــرح اصـــاح قانـ بررســـی طـ
کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراها بیـــان کـــرد: قانـــون 
ـــت  ـــادی اس ـــرادات زی ـــون دارای ای ـــوری اکن ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
ــاز  ــا بـ ــی کاندیداهـ ــدرک تحصیلـ ــه مـ ــرادات بـ ــن ایـ ــی از ایـ یکـ
ـــتن  ـــدن و نوش ـــواد خوان ـــتن س ـــی داش ـــون فعل ـــه در قان ـــردد ک می گ
کافـــی اســـت کـــه ایـــن موضـــوع باعـــث شـــده تـــا افـــراد زیـــادی 
ـــتگاه های  ـــد و کار دس ـــه کنن ـــات مراجع ـــوری در انتخاب ـــرای کاندیدات ب
نظارتـــی و اجرایـــی در بررســـی صاحیـــت کاندیداهـــا چنـــد برابـــر 

می شـــود.
نماینــده مــردم اراک در مجلــس ادامــه داد: یکــی از مباحــث مهمــی 
کــه بایــد در قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری اصــاح شــود، شــرط 

داشــتن مــدرک حداقــل فــوق لیســانس اســت.
وی تصریــح کــرد: در طــرح اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، رجــل سیاســی بازتعریــف شــده اســت یعنــی افــرادی جــزو 
رجــل سیاســی محســوب می شــوند کــه دارای حداقــل دو دوره ســابقه 
ــوا  ــن ســران ق ــوا، معاونی ــر، ســران ق ــس، دو دوره وزی نمایندگــی مجل
ــی  ــات عال ــا از مقام ــام و ی ــد نظ ــام و ارش ــی مق ــان عال ــا فرمانده و ی

کشــور باشــند.
نایــب رئیــس کمیســیون امــور داخلــی و شــوراها در ادامــه تاکیــد 
کــرد: از دیگــر مــواردی کــه در طــرح اصــاح قانــون انتخابــات 
ریاســت جمهــوری در نظــر گرفتــه شــده بحــث داشــتن برنامــه اســت. 

ــد در حــوزه اقتصــادی،  ــوری بای ــات ریاســت جمه ــای انتخاب کاندیداه
ــه  ــرای حــل مســائل برنام ــی ب ــی و اجتماع ــی، فرهنگ سیاســی، امنیت
داشــته باشــند و بایــد یــا توســط احــزاب و یــا توســط مقامــات، مدیــر 

ــد شــود. ــدا تایی ــرد کاندی ــودن ف ــر ب و مدب
ــات ریاســت  ــون انتخاب ــزود: طــرح اصــاح قان ــان اف آصفــری در پای
جمهــوری مراحــل پایانــی خــود را در کمیســیون شــوراها طــی 
می کنــد و بــه زودی بــرای تصویــب نهایــی بــه صحــن مجلــس خواهــد 

آمــد.

تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس برای حاکمیت سایبری

مهمترین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری 
از زبان نایب رئیس کمیسیون امور داخلی

ــه  ــیدگی ب ــئله رس ــت: مس ــس گف ــس مجل رئی
پــروژه نیشــکر هفــت تپــه در دســتور کار قــوه 
ــری  ــز کار را پیگی ــه نی ــوه مجری ــت، ق ــه اس قضائی
ــه آن  ــز ب کــرده و کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس نی

می کنــد.  رســیدگی 
بــه گــزارش تســنیم،  محمدباقــر قالیبــاف پــس از 
ــی  ــی پیگیــری و نظــارت میدان ــان نشســت نهای پای
مجلــس بــر اســتان خوزســتان  در جمــع خبرنــگاران 
  دربــاره شــروع نظــارت میدانــی از اســتان خوزســتان 
اظهــار داشــت: ایــن اســتان از دوران دفــاع مقــدس 
تاکنــون و همچنیــن در حــوزه تولیــد ملــی پیشــران 

بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در مجلــس یازدهــم اولویــت 
ــح  ــت، تصری ــذاری اس ــپس قانونگ ــارت و س ــر نظ ب
ــال  ــینی و در ح ــارت پیش ــم نظ ــاد داری ــرد: اعتق ک
ــته  ــت داش ــینی اولوی ــارت پس ــر نظ ــد، ب ــرا بای اج
ــه  ــس از ارائ ــد پ ــال هرچن ــوان مث ــه عن ــد؛ ب باش
گــزارش تفریــغ بودجــه، برخــی از مشــکات و 
ــال  ــارت در ح ــا نظ ــود، ام ــخص می ش ــائل مش مس

ــت. ــر اس ــر و کارآمدت ــرا بهت اج
ــان اینکــه  ــا بی ــه کشــورمان ب ــوه مقنن رئیــس ق
ــازی  ــازی و هوشمندس ــت از شفاف س ــی صحب وقت
ــز  ــی نی ــتمی و میدان ــارت سیس ــد نظ ــود، بای می ش
ــوان  ــاس عن ــن اس ــر ای ــه داد: ب ــود، ادام ــام ش انج
ــت،  ــری نیس ــا مچ گی ــدف از نظارت ه ــه ه ــد ک ش
ــجاع  ــوی و ش ــران ق ــه مدی ــا ب ــن نظارت ه ــه ای بلک
ــه پیشــرفت کشــور  ــا تصمیم گیری هایشــان ب ــه ب ک
همچنیــن  می دهــد.  انگیــزه  می کننــد،  کمــک 
نیــز  از مســیرها  کم کاری هــا و فعالیــت خــارج 

ــود. ــری می ش ــون پیگی ــاس قان براس
ــای  ــاره دغدغه ه ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
ــا  ــره ب ــه چه ــره ب ــدار چه ــتان در دی ــردم خوزس م
ــث  ــت: بح ــامی، گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اشــتغال، تامیــن آب شــرب، کشــاورزی و فاضــاب از 
جملــه پرتکرارتریــن دغدغه هــای مــردم بــود. البتــه 
ــکن،  ــت، مس ــه معیش ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای
بافــت فرســوده و... از دغدغه هــای مــردم بــه شــمار 

نمــی رود.
ــه  ــوه مجری ــا ق ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاف ب قالیب
توافــق شــده برخــی از موضوعــات مهــم کــه مــردم 
را آزار می دهنــد، مــورد توجــه و اولویــت قــرار 
گیرنــد، تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال ۷۰۰ 
ــم  ــه امیدواری ــی هســتند ک روســتا دچــار تنــش آب
ــال  ــتان س ــت و تابس ــان دول ــا پای ــئله ت ــن مس ای

ــود. ــرف ش ــده برط آین

گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
همچنیــن مقــرر شــد اولویــت ایجــاد ۴۰ هــزار 
شــغل عــاوه بــر برنامه هــای دیگــر در دســتور 
کار قــرار گیــرد کــه در ایــن میــان ۱۰ هــزار شــغل 
ــه  ــت ک ــوار اس ــت خان ــان سرپرس ــه زن ــوط ب مرب

دچــار مشــکات معیشــتی هســتند.
ــاد  ــث اقتص ــن بح ــن بی ــرد: در ای ــار ک وی اظه
ــن  ــر ای ــت اســت، ب ــز دارای اهمی ــان نی ــش بنی دان
اســاس مقــرر شــد ۴ مرکــز نــوآوری بــا هماهنگــی 
ــران  ــوآوری در ته ــز ن دانشــگاه آزاد اســامی و مرک

ــرده ایجــاد شــود. ــل ک ــان تحصی ــرای جوان ب
ــارزه  ــاره مب ــوالی درب ــه س ــخ ب ــاف در پاس قالیب
ــروز برخــی مفاســد، گفــت: مســئله رســیدگی  ــا ب ب
ــوه  ــروژه نیشــکر هفــت تپــه در دســتور کار ق ــه پ ب
ــری  ــز کار را پیگی ــه نی ــوه مجری ــت، ق ــه اس قضائی
ــه آن  ــز ب کــرده و کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس نی

رســیدگی می کنــد.
رئیــس قــوه مقننــه کشــور دربــاره مســئله 
خصوصی ســازی و اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
نیــز، گفــت: مجلــس موضــوع خصوصی ســازی 
پیگیــری کنــد  فعال تــر  را  اصــل ۴۴  تحقــق  و 
تــا فرآینــد واگذاری هــا دچــار مفســده نشــود. 
بــورس  از واگذاری هــا در مســیر  البتــه برخــی 
ــا  ــود، ام ــام می ش ــت انج ــاس رقاب ــه براس ــت ک اس
ــارت  ــه نظ ــیر ب ــن مس ــارج از ای ــای خ واگذاری ه
بیشــتری نیــاز دارد کــه ایــن مهــم نظــارت میدانــی 

می کنــد. اجتناب ناپذیــر  را 
وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره دخالــت 
برخــی نماینــدگان در امــور اســتان و سیاســی کاری 
و قوم گرایــی بــه جــای نظــارت، گفــت: نماینــدگان 
ــن  ــد اولی ــد و بای ــع می کنن ــون وض ــان قان خودش
اجراکننــده آن باشــند، از ایــن رو طبــق قانــون 
ــی را  ــور اجرای ــت در ام ــق دخال ــردی ح ــچ ف هی

ــدارد. ن
قالیبــاف بــا اشــاره بــه پیــام رهبــر معظــم انقاب 
در افتتاحیــه مجلــس یازدهــم، اظهــار کــرد: نظــارت 
بــر رفتــار نماینــدگان یکــی از پیام هــای مهــم بــود 
ــن  ــره ای در ای ــات ۷ نف ــاس هی ــن اس ــر ای ــه ب ک
راســتا تشــکیل شــده اســت، بنابرایــن هــر گزارشــی 
مبنــی بــر بــروز مشــکل ارائــه شــود، مجمــع نظــارت 

ــد. ــری می کن ــدگان آن را پیگی ــار نماین ــر رفت ب
ــر اســتان  ــی ب ــدای نظــارت میدان ــزود: ابت وی اف
ــای  ــه ج ــم ب ــه نیامده ای ــد ک ــوان ش ــتان عن خوزس
ــر  ــم ب ــد داری ــه قص ــم، بلک ــه کار کنی ــوه مجری ق

تصمیم گیری هــا و اجــرا نظــارت کنیــم.

قالیباف: 

کمیسیون اصل ۹0 مجلس به پروژه نیشکر هفت تپه رسیدگی می کند

اولیانوف: 
همکاری ایران و آژانس 

فرصت طلبان را ناامید کرد
نماینــده روســیه در ســازمان های بین المللــی 
مســتقر در ویــن در توییتــی نوشــت همــکاری ایــران 
ــرژی اتمــی، کســانی را کــه  و آژانــس بین المللــی ان
بــه دنبــال بحــران ســاختن از موضــوع دسترســی بــه 
دو ســایت مــورد نظــر در ایــران بودنــد، ناامیــد کــرد. 
بــه گــزارش فــارس، »میخائیــل اولیانــوف«، 
بین المللــی  ســازمان های  در  روســیه  نماینــده 
ــه همــکاری ایــران و  مســتقر در ویــن در توییتــی ب
آژانــس اشــاره کــرد و آن را باعــث ناامیــدی کســانی 

ــتند. ــازی هس ــال بحران س ــه دنب ــه ب ــت ک دانس
از  نوشــت:  خصــوص  ایــن  در  اولیانــوف 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ــای درزیافت گزارش ه
اتمــی مشــخص شــده کــه ایــران )رونــد( دسترســی 
ــس را  ــوی آژان ــده از س ــن ش ــای تعیی ــه مکان ه ب
آغــاز کــرده اســت. کســانی کــه بــه دنبــال ترتیــب 
ــد،  ــوع بودن ــن موض ــاره ای ــران درب ــک بح دادن ی
احســاس ناامیــدی زیــادی می کننــد. روح همــکاری 
ــران  ــی و ته ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــن آژان بی

ــد. ــب ش غال
وی پیــش از ایــن از درز ســریع گــزارش محرمانــه 
ــرده  ــاد ک ــانه ها انتق ــه رس ــی ب ــاد بین الملل ــن نه ای
بــود. اولیانــوف در توئیتــر نوشــت: »ماننــد همیشــه، 
ــی  ــس بین الملل ــر کل آژان ــه مدی ــزارش محرمان گ
ــد از  ــی بع ــران اندک ــوص ای ــی در خص ــرژی اتم ان
ــریعاً  ــکام س ــورای ح ــای ش ــان اعض ــع در می توزی
بــه رســانه ها درز پیــدا کــرد. شــرم آور اســت. وجــه 
مثبــت ماجــرا آن اســت کــه همــکاری خــوب میــان 
ــد  ــوم تأیی ــرای عم ــر ب ــار دیگ ــس ب ــران و آژان ای

شــد.«
ــی از  ــی در بخش ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
جدیدتریــن گــزارش خــود کــه روز جمعــه در اختیار 
ــئله  ــه مس ــت ب ــرار گرف ــکام ق ــورای ح ــای ش اعض
ــه و  ــورد تقاضــا پرداخت ــه دو ســایت م دسترســی ب
ادعــا کــرده کــه ایــران اجــازه دسترســی بــه یکــی از 
ــی  ــای محیط ــرای نمونه برداری ه ــایت ب ــن دو س ای

را داده اســت.
ــی شــده  ــرژی اتمــی مدع ــی ان ــس بین الملل آژان
ــده  ــای آین ــی روزه ــازمان ط ــن س ــای ای بازرس ه
ــا  در مــاه ســپتامبر و در تاریخــی کــه بــر ســر آن ب
ــم  ــر ه ــق حاصــل شــده، از ســایت دیگ ــران تواف ای
ــد داد. ــام خواهن ــرداری انج ــرده و نمونه ب ــدن ک دی

دلنوشته
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بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی 
جهان در یک قدمی بورس

 فرآیندهــای الزم بــرای عرضــه اولیــه بخشــی از 
ســهام بزرگتریــن پاالیشــگاه میعانــات گازی جهــان 
در فرابــورس ایــران انجــام شــده و پاالیشــگاه ســتاره 
ــورس می شــود.  خلیــج فــارس آمــاده پذیــرش در ب
ــج  ــتاره خلی ــگاه س ــا، پاالیش ــزارش ایرن ــه گ ب
ــات گازی  ــگاه میعان ــن پاالیش ــه بزرگتری ــارس ک ف
جهــان و اولیــن در خاورمیانــه اســت، در دولــت 
تدبیــر و امیــد افتتــاح شــد. بــا بهــره بــرداری از ایــن 
ــی  ــن ب ــا از واردات بنزی ــه تنه ــران ن ــگاه، ای پاالیش
ــا تولیــد ســوخت بــا کیفیــت بــه  نیــاز شــد بلکــه ب

ــت.  ــدگان پیوس ــع صادرکنن جم
حــاال ایــن پاالیشــگاه در مســیر ورود و پذیــرش 
ــداد  ــه تع ــه اولی ــا عرض ــا ب ــت ت ــورس اس در فراب
بیشــتری از مــردم از ســود فعالیــت هــای اقتصــادی 

ــد شــوند.  ــره من آن به
ــران از  ــورس ای ــل فراب ــه مدیرعام ــن زمین در ای
انجــام فراینــد پذیــرش شــرکت نفــت ســتاره خلیــج 
فــارس در بــازار فرابــورس خبــر داد و گفــت: بخشــی 
ــای الزم  ــام فراینده ــا انج ــرکت ب ــن ش ــهام ای از س
ــه  ــورس عرض ــازار فراب ــرش و درج، در ب ــرای پذی ب

ــود. ــه می ش اولی
ــای  ــا تاش ه ــار داشــت: ب ــی« اظه ــر هامون »امی
صورت گرفتــه و قول هــای مســاعدی کــه مبنــی 
ــی  ــه بده ــرکت ب ــن ش ــی ارزی ای ــل بده ــر تبدی ب
ــر  ــار دیگ ــرش آن ب ــد پذی ــده، فراین ــی داده ش ریال
بــه جریــان افتــاده اســت تــا بخشــی از ســهام 
ــام  ــا انج ــد ب ــی بتوان ــزرگ پاالیش ــرکت ب ــن ش ای
فرایندهــای الزم بــرای پذیــرش و درج، در بــازار 

ــود. ــه ش ــه اولی ــران عرض ــورس ای فراب
وی اظهــار داشــت: پیش تــر مســاله پذیــرش 
ــورس  ــارس در فراب ــج ف ــتاره خلی ــت س ــرکت نف ش
مطــرح شــده بــود کــه بــه دلیــل مســائلی در بدهــی 
ارزی ایــن شــرکت فراینــد آن بــا توقــف مواجــه شــد.

ــات  ــارس کــه مطالع ــج ف  پاالیشــگاه ســتاره خلی
اولیــه آن در ابتــدای دهــه ۸۰ شمســی آغــاز شــده 
ــت  ــال در دول ــدود ۱۰ س ــت ح ــد از گذش ــود، بع ب

تدبیــر و امیــد افتتــاح شــد.
اگرچــه ظرفیــت اولیــه ایــن پاالیشــگتاه در ۳ فــاز 
ــات  ــه ۳۶۰ هــزار بشــکگه میعان تعریــف شــده روزان
در روز بــود، امــا بــا اصــاح ســاختار و فرآِنــد و 
بــدون ایجــاد فــاز جدیــدی در ایــن پاالیشــگاه، ۱۲۰ 
هــزار بشــکه دیگــر بــه ظرفیــت آن افــزوده شــد و در 

مجمــوع بــه ۴۸۰ هــزار بشــکه رســید. 
ســاخت فــاز مجــازی در پاالیشــگاه ســتاره 
خلیــج فــارس صرفــه جویــی ۹۰ میلیــون دالری را 

ــت.  ــراه داش ــه هم ب
 در حــال حاضــر بزرگتریــن پاالیشــگاه میعانــات 
ــر  ــون لیت ــه ۴۵ میلی ــد روزان ــا تولی ــان، ب گازی جه
ــقف  ــا، س ــورو، در اوج تحریم ه ــت ی ــن باکیفی بنزی
تولیــد بنزیــن کشــور بــه روزانــه ۱۰۵ میلیــون لیتــر 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــرایط باثبات ــور در ش ــاند و کش رس
ــه و در  ــرار گرفت ــت ق ــای باکیفی ــد فرآورده ه تولی

ــا شــده اســت.  ــز خودکف ــن نی ــد بنزی تولی

عضو شورای هماهنگی اصالحات خبر داد؛
راهبرد اصالح طلبان
 در حال تدوین است

ــه و  ــر پای ــال حاض ــت: در ح ــریف گف ــد ش احم
اســاس کار در شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحــات 
انجــام می شــود و تصمیــم گیــر نهایــی بــرای شــکل 
گیــری ســاختار جدیــد اصــاح طلبــان هــم همیــن 

مجموعــه خواهــد بــود.
بــه گــزارش مهــر، احمــد شــریف دبیــرکل 
حــزب همبســتگی دانــش آموختــگان ایــران و عضــو 
شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحــات دربــاره رونــد 
ــاح  ــتگذاری اص ــی سیاس ــورای عال ــای ش فعالیت ه
طلبــان گفــت: شــورای عالــی سیاســت گــذاری بعــد 
از انتخابــات مجلــس تــا امــروز جلســه ای نداشــته اما 
ــه  جلســات شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحــات ب
شــکل مرتــب تشــکیل می شــود و کمیتــه سیاســی 
ایــن شــورا مأمــور شــده اســت کــه راهبــرد اصــاح 
طلبــان را تدویــن کــرده و بــه صحــن شــورای 

ــا بررســی شــود. ــاورد ت هماهنگــی بی
ــاح  ــذاری اص ــت گ ــی سیاس ــورای عال ــو ش عض
ــه  ــات ب ــان اصاح ــاً جری ــه داد: طبع ــان ادام طلب
عنــوان یــک جریــان سیاســی ریشــه دار نســبت بــه 
ــد  ــاوت نخواه ــی تف ــوری ب ــات ریاســت جمه انتخاب

ــت اســت. ــال فعالی ــتا در ح ــن راس ــود و در ای ب
کار  و  ســاز  پیرامــون  بحث هــای  دربــاره  وی 
نهایــی ایــن جریــان بــرای ادامــه مســیر فعالیت هــای 
سیاســی خــود تاکیــد کــرد: اینکــه ســاختار اصلــی 
انتخابــات در قالــب شــورای  بــرای شــرکت در 
ــان  ــا پارلم ــود ی ــد ب ــذاری خواه ــی سیاســت گ عال
ــه  ــتراتژی کمیت ــن اس ــه تدوی ــوط ب ــات من اصاح

ــود. ــد ب ــی خواه ــورای هماهنگ ــی ش سیاس
شــریف ادامــه داد: در حــال حاضــر پایــه و اســاس 
کار در شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحــات انجــام 
می شــود و تصمیــم گیــر نهایــی بــرای شــکل 
گیــری ســاختار جدیــد اصــاح طلبــان هــم همیــن 

ــود. مجموعــه خواهــد ب
ایــن فعــال اصــاح طلــب در پایــان دربــاره 
بررســی اســتعفاهای انجــام شــده در شــورای عالــی 
سیاســت گــذاری، گفــت: هنــوز جلســه ای در قالــب 
ــتعفاها  ــث اس ــا بح ــده ت ــکیل نش ــورا تش ــن ش ای

ــود. ــری ش ــم گی ــاره آن تصمی ــرح و درب مط
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ــرد  ــس، از عملک ــاد در مجل ــردم مهاب ــده م نماین
ــاد  ــت انتق ــرش ضمان ــا در پذی ــک ه ــلیقه ای بان س

کــرد. 
ــودزاده  ــال محم ــت، ج ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بــا اشــاره بــه مشــکات مــردم بــرای دریافــت 
تســهیات خــرد، گفــت: بانــک هــا بــه دلیــل عــدم 
ــد و  ــوزه تولی ــکاتی را در ح ــررات، مش ــت مق رعای
بــرای آحــاد مــردم بــه ویــژه هنــگام ارائــه تســهیات 
ــه  ــت وام  ب ــت دریاف ــه جه ــان ک ــه جوان ازدواج  ب

ــد. ــرده ان ــاد ک ــد، ایج ــه می کنن ــا مراجع بانک ه
نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای 
ــه  ــا در ارائ ــک ه ــختگیری بان ــزود: س ــامی، اف اس
وام خــرد در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی 
ــوص  ــا در خص ــی بانک ه ــه تمام ــنامه ای را ب بخش
شــیوه پرداخــت تســهیات بــه مشــتریان بــه 
ــا بیشــتر  ــرده، ام ــاغ ک ــای جــوان  اب ــژه زوج ه وی
بانک هــا ایــن دســتورالعمل بانــک مرکــزی را اجــرا 

. نمی کننــد
ــران  ــی مدی ــه برخ ــان اینک ــا بی ــودزاده ب محم
و  اســتان ها  ســطح  در  کشــور  بانک هــای 

ــرای پرداخــت تســهیات ســلیقه ای  شهرســتان ها ب
عمــل می کننــد و بــر اســاس ســلیقه خــود از 
مشــتریان درخواســت ضامــن می کننــد، ادامــه 
ــه  ــده در زمین ــاد ش ــرهای ایج ــی از دردس داد: یک
معرفــی ضامــن ایــن اســت کــه ادارات دولتــی 
ــی  ــود گواه ــان خ ــه کارکن ــه ب ــتند ک ــر نیس حاض
ــد، چــرا  ــه دهن ــت ارائ ــرای ضمان کســر از حقــوق ب

ــتم  ــا در سیس ــت بعده ــن اس ــد ممک ــه معتقدن ک
حســابداری آنهــا درصــورت عــدم پرداخــت اقســاط 
تســهیات مشــکل ایجــاد شــود، حتــی برخــی بانــک 
ــا ســن بیشــتر از ۶۵ ســال را  ــراد ب ــت اف ــا ضمان ه

ــد. ــی کنن ــول نم قب
وی بااشــاره بــه اینکــه برخــی ادارات با بخشــنامه 
داخلــی ضمانــت کارکنــان خــود را بــه اقــوام درجــه 

یــک محــدود کــرده انــد، تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع 
ــت  ــان دول ــت کارکن ــره ضمان ــا دای ــده ت ــبب ش س
ــرادی  ــی اف ــت تمام ــد ضمان محــدود شــده و نتوانن

ــد را انجــام دهنــد. ــه آنهــا مراجعــه کرده ان کــه ب
نایــب رییــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس، بــا بیــان اینکــه 
بانک هــا راحــت تریــن مســیر را بــرای اخــذ ضمانــت 
پرداخــت تســهیات انتخــاب می کننــد، افــزود: 
بیشــتر بانک هــا گواهــی کســر از حقــوق از متقاضــی 
وام مطالبــه مــی کننــد، تــا اگــر در آینــده مشــتری 
اقســاطی را پرداخــت نکــرد ســریعاً مطالبــات خــود 
ــن  را از حســاب کارمنــد ضامــن دریافــت کننــد، ای
در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی هیــچ اجبــاری 
ــتفاده  ــد اس ــن کارمن ــا از ضام ــه بانک ه ــته ک نداش
ــان بخشــنامه  ــرای وام ازدواج جوان ــی ب ــد و حت کنن
ــت  ــا آن را رعای ــا بانک ه ــرده ام ــادر ک ــژه ای ص وی

نمی کننــد.
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــه بدیه ــان اینک ــا بی وی ب
دریافــت کننــدگان وام در موعــد مقــرر اقســاط 
خــود را تســویه کننــد، گفت:متاســفانه بانک هــا 

ــک  دســتور العمــل هــا و بخشــنامه هــای خــود بان
مرکــزی را نیــز اجــرا نمی کننــد و بــه آنهــا اهمیــت 
ــا  ــزی باره ــک مرک ــه بان ــی ک ــد، در حال نمی دهن
شــیوه پرداخــت تســهیات را بــه تمامــی بانک هــای 
دولتــی و خصوصــی یــادآور  می شــود، امــا نظارتــی 
صــورت نمی گیــرد کــه چــرا بانک هــا بــه بخشــنامه 
ــی  ــردم را ســرگردان م ــد و م ــل نمــی کنن ــا عم ه

کننــد.
ــختگیری  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودزاده ب محم
بانــک هــا ســبب شــده مــردم بــه دریافت تســهیات 
باســود باالتــر از بانک هــای خصوصــی گرایــش پیــدا 
ــکار  ــه  بی ــوع ب ــن موض ــرد: ای ــح ک ــد، تصری کنن
ــی  ــر م ــک منج ــای کوچ ــران واحده ــدن کارگ ش
شــود، چراکــه بــه دلیــل ســود کانــی کــه بانک هــا 
ــازل مســکونی  ــت من ــد، در نهای از مــردم مــی گیرن
ــده از دســت  ــته ش ــت گذاش ــوان ضمان ــه عن ــه ب ک
مــی رود و مشــکات اجتماعــی و فرهنگــی فراوانــی 

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــطح جامع در س
نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای 
ــد  ــز در بع ــس نی ــه مجل ــان اینک ــا بی ــامی، ب اس
نظارتــی ایــن موضــوع را پیگیــری مــی کنــد 
ــرد و ازدواج را  ــای خ ــت وام ه ــرایط پرداخ ــا ش ت
تســهیل کنــد، گفــت: بعــد نظارتــی بانــک مرکــزی 
بایــد فعالتــر شــود و بانک هــا بازخواســت شــوند کــه 

ــد. ــرا نمی کنن ــا را اج ــنامه ه ــرا بخش چ

محمودزاده تاکید کرد؛

ذره بین نظارتی مجلس بر روی ارائه وام های خرد

ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــان و خاروان ــردم ورزق ــده م نماین
ــت  ــونگون از باب ــس س ــدن م ــاالنه مع ــد س ــد درآم ــک درص ــت: ی گف
ــن  ــا صــرف ای ــه ب ــان اســت ک ــارد توم ــی ۱۲۰ میلی ــوارض آالیندگ ع
مبلــغ در جنــگل هــای ارســباران مــی تــوان آن هــا را از نابــودی نجــات 
ــد.  ــه اســتان تخصیــص یاب ــغ ب ــن مبل ــا ای ــد تــاش شــود ت داد و بای

اللهــوردی دهقانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: بــر اســاس قانــون 
بایــد ۱۵ درصــد از حقــوق دولتــی معــادن بــه شهرســتان هــا و بخــش 
هــای دارنــده معــادن واریــز شــود و بایــد دســتگاه هــای ذیربــط ایــن 
ــد،  ــق یاب ــه بودجــه امســال تحق ــا در برنام ــد ت ــری کنن ــورد را پیگی م
زیــرا در قانــون برنامــه و بودجــه ســال هــای گذشــته مبلــغ ناچیــزی از 

آن اختصــاص مــی یافــت.
ــونگون را  ــس س ــدن م ــه مع ــت ک ــط زیس ــه از محی ــا گای وی ب
ــی  ــی در جای ــزود: وقت ــت، اف ــرده اس ــارج ک ــی خ ــت آالیندگ از لیس
ــد  ــک واح ــود دارد و ی ــگل و آب وج ــع، جن ــی، مرت ــی طبیع زندگان
ــی  ــوده م ــواد شــیمیایی آل ــا م ــه را ب ــن منطق ــی خــاک و آب ای معدن

ــود. ــی ش ــورد قانون ــا آن برخ ــد ب ــد، بای کن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معــدن مــس ســونگون واقعــا آالینده اســت، 
اظهــار داشــت: گــرد و خــاک حاصــل از فعالیــت هــای معدنــی بــر روی 
ــه هــای تنفســی آن  ــن منطقــه مــی نشــیند و روزن ــان ای ــرگ درخت ب
هــا را مــی بنــدد و بــا ایــن رونــد بــه تدریــج ۵۰ تــا ۱۰۰ ســال آینــده 

جنــگل هــای ایــن منطقــه از بیــن خواهــد رفــت.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــان و خاروان ــردم ورزق ــده م نماین

گفــت: در ایــن معــدن حداقــل ۳۰۰ هــزار تــن کنســانتره و ۸۰ هــزار 
تــن مــس خالــص تولیــد مــی شــود کــه هــر تــن آن حداقــل معــادل ۶ 
هــزار و ۵۰۰ دالر بــوده و اگــر ۵۰۰ دالر آن را بــرای هزینــه اســتحصال 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــا ۱۴ ه ــن ۱۲ ت ــی بی ــم مبلغ ــر بگیری آن در نظ

درآمــد حاصــل مــی شــود.
دهقانییــادآوری کــرد: شــورای معــادن اســتان مــی توانــد تصویــب 
ــد  ــک درص ــود ی ــی ش ــه وارد م ــن ناحی ــیبی از ای ــر آس ــه اگ ــد ک کن
دیگــر نیــز از محــل درآمــد ایــن معــدن اخــذ کنــد کــه مجموعــا بــه 
۲۴۰ میلیــارد تومــان مــی رســد و مــی تــوان ایــن رقــم را بــرای جبــران 

عقــب افتادگــی اســتان و عــوارض ناشــی از آالیندگــی هزینــه کــرد.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــان و خاروان ــردم ورزق ــده م نماین
بــا اشــاره بــه اینکــه دههــا کیلومتــر مربــع از جنــگل هــای ارســباران 
ــرای  ــی ب ــه اقدامات ــی چ ــع طبیع ــت: مناب ــت، گف ــه اس ــن رفت از بی

ــت. ــام داده اس ــا انج ــگل ه ــن جن ــعه ای ــی و توس بازآفرین
ــدن را  ــن مع ــای ۹۱ و ۹۲ دادگاه ای ــال ه ــزود: در س ــی، اف دهقان
حــدود ۷۸ میلیــارد تومــان از بابــت عــوارض محکــوم کــرد کــه 
ــد و از  ــرده ان ــز ک ــه واری ــه خزان ــان آن را ب ــارد توم ــدود ۴۰ میلی ح
ــه  ــا ب ــگل ه ــن جن ــای ای ــرای احی ــل توجهــی ب ــغ قاب ــن محــل مبل ای
اســتان بازنگشــته تــا اقدامــات الزم بــرای بازآفرینــی و توســعه جنــگل 

ــود. ــته ش ــا برداش ه
ــان از  ــارد توم ــش از ۲۰ میلی ــون بی ــم اکن ــرد: ه ــادآوری ک وی ی
بدهــی ایــن معــدن باقــی مانــده اســت و ســازمان هــای متولــی بایــد بــا 

همــکاری شــرکت بهــره بــرداری ایــن معــدن راهــکاری بــرای هزینــه 
کــرد ایــن مبلــغ بــرای توســعه جنــگل هــای ارســباران اتخــاذ کننــد.

ــت  ــن ظرفی ــارد ت ــک میلی ــش از ی ــا بی ــونگون ب ــس س ــدن م مع
شناســایی شــده در ۱۲۰ کیلومتــری شــمال شــرق تبریــز در محــدوده 

ــع شــده اســت. ــای ارســباران واق ــگل ه ــان و جن شهرســتان ورزق
ـــرقی  ـــان ش ـــت آذربایج ـــط زیس ـــت محی ـــد اداره کل حفاظ ـــر چن ه
ـــرل  ـــش و کنت ـــی پای ـــر آالیندگ ـــدن را از نظ ـــن مع ـــای ای ـــت ه فعالی
مـــی کنـــد، امـــا دوســـتداران محیـــط زیســـت مـــی گوینـــد ذات 
ـــزرگ  ـــوان ب ـــه عن ـــباران ب ـــای ارس ـــگل ه ـــدن در دل جن ـــتخراج مع اس
ـــب  ـــدت موج ـــت و در درازم ـــرب اس ـــتان مخ ـــی اس ـــه جنگل ـــن پهن تری

ـــود. ـــی ش ـــودی آن م ناب

ــران بدهــکار  ــه ای ــار اذعــان کــرد ب ــرای اولیــن ب ــت انگلیــس ب دول
ــد.  ــاش می کن ــی ت ــن بده ــت ای ــرای پرداخ ــت و ب اس

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دولــت انگلیــس در اقدامــی 
بــی ســابقه بدهــی خــود بــه دولــت ایــران را پذیرفــت و اعــام کــرد در 
تــاش اســت تــا بــا پرداخــت ایــن بدهــی بــه آزادی دو زندانــی امنیتــی 

خــود کمــک کنــد.
ــای  ــع خانواده ه ــه وکای مداف ــس، ب ــاع انگلی ــر دف ــن واالس، وزی ب
ــال راهــی  ــه دنب ــت ب ــران گفــت دول ــاع بازداشــت شــده خــود در ای اتب
ــاع  ــر دف ــران اســت. وزی ــوری اســامی ای ــی جمه ــرای پرداخــت بده ب
انگلیــس تاکیــد کــرد دولــت اذعــان دارد کــه ایــن بدهــی بایــد پرداخــت 
ــرای پرداخــت آن اســت. ــی ب ــه دنبــال راهــی قانون شــود و همچنــان ب

انگلیــس نزدیــک بــه ۴۰۰ میلیــون پونــد )۱.۹۵ میلیــارد دالر( بــه 
ــفارش  ــر س ــر س ــده، ب ــرنگون ش ــاه س ــوی، ش ــا پهل ــت محمدرض دول
ــی  ــای نظام ــل تانک ه ــت. تحوی ــوده اس ــکار ب ــی بده ــای نظام تانک ه
ســفارش شــده پــس از انقــاب اســامی ایــران لغــو شــد و در پــی آن 
تهــران خواســتار بــاز پــس گرفتــن مبلــغ مذکــور شــد. بــا ایــن حــال 
ــت انگلیــس سال هاســت از پذیــرش چنیــن بدهــی امتنــاع کــرده  دول
ــران و  ــوری اســامی ای ــان وکای جمه ــی را می ــرد حقوق ــا نب و دهه ه

ــه راه انداختــه اســت. وزارت دفــاع خــود ب
ــوع  ــران را ممن ــه ای ــاح ب ــادرات س ــس ص ــه انگلی ــش از آنک پی
کنــد، تنهــا ۱۸۵ تانــک از ســوی خدمــات نظامــی بیــن المللــی از زیــر 

ــد. ــران ش ــل ای ــور تحوی ــن کش ــاع ای ــه وزارت دف مجموع
ــما  ــون رس ــک تاکن ــچ ی ــس هی ــران و انگلی ــنال، ای ــته نش ــه نوش ب
اعــام نکــرده انــد کــه آزادی زندانی هــای امنیتــی انگلیســی از زنــدان 
ــه پرداخــت بدهــی تاریخــی  ــه نازنیــن زاغــری منــوط ب ــران از جمل ای
جمهــوری اســامی ایــران اســت. بــا ایــن حــال پرداخــت ایــن بدهــی 
ــه عنــوان تســهیل کننــده مســیر آزادی ایــن اتبــاع انگلیســی تلقــی  ب

می شــود.
در ســال ۲۰۰۸ یــک دادگاه بیــن المللــی تائیــد کــرد کــه انگلیــس 
ــت لنــدن کمــاکان  ــا دول ــران بدهــکار اســت، ام ــه ای میلیون هــا دالر ب
از پرداخــت ایــن بدهــی امتنــاع می کنــد. نشــنال معتقــد اســت 
تحریم هــای آمریــکا و اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران نیــز موضــوع 
پرداخــت بدهــی انگلیــس بــه ایــران را پیچیــده کــرده اســت و احتمــاال 
هــر گونــه پرداخــت دولــت لنــدن بــه تهــران غیرقانونــی تلقــی شــود.

معاملــه خریــد تانک هــای Chieftain بزرگتریــن قــرارداد از 
بیــش از ۶۰ قــراردادی اســت کــه پــس از ســرنگونی حکومــت پهلــوی 

ــد. ــو ش ــس لغ ــوی انگلی ــال ۱۳۵۷ از س در س

مجتمع معدن مس سونگون ساالنه باید ۱20 میلیارد تومان عوارض آالیندگی بدهد

انگلیس برای اولین بار بدهی خود به ایران را پذیرفت

ثبت نــام در طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی 
ــی دارای  ــده و متقاضیان ــروع ش ــهریورماه ش از ۶ ش
مهــارت یــک مــاه فرصــت دارنــد بــا مراجعــه 
ــای آن  ــام و از مزای ــت ن ــامانه inhb.ir ثب ــه س ب

بهره منــد شــوند. 
بــه گــزارش ایرنــا، شــیوع بیمــاری کرونــا و الــزام 
ــا در  ــد ت ــب ش ــا موج ــب و کاره ــی کس ــه تعطیل ب
بحــث ایجــاد اشــتغال، مشــاغل خانگــی مــورد توجه 
ــعه  ــی توس ــرح مل ــن، ط ــش از ای ــرد.  پی ــرار گی ق
مشــاغل خانگــی در دبیــر خانــه توســعه و حمایــت 
ــی و  ــعه کارآفرین ــت توس ــی معاون ــاغل خانگ از مش
اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پــس از 
آسیب شناســی طرح هــای قبلــی و انجــام مطالعــات 
ــب  ــی و خارجــی در ســال ۱۳۹۶ طــرح تصوی داخل

شــد.
مســوولیت  دانشــگاهی  جهــاد  اســت  قــرار 
پیاده ســازی و اجــرای طــرح ملــی توســعه مشــاغل 
خانگــی را بــا کارفرمایــی وزارت تعــاون،  کار و رفــاه 

ــد. ــرا کن ــی اج اجتماع
ایــن طــرح طــی ســال های ۹۶ تــا ۹۸ بــه 
صــورت آزمایشــی در ۹ اســتان بــا ظرفیــت ۲۰ 
ــل  ــج قاب ــه نتای ــا توجــه ب هــزار نفــر اجــرا شــد و ب
قبــول ایــن طــرح و ضــرورت توجــه بیــش از پیــش 
ــه  ــه گفت ــا ب ــا بن ــی در دوران کرون ــاغل خانگ مش
معــاون توســعه اشــتغال و کارآفرینــی وزارت تعــاون 
ــق  ــوار، تحق ــاد خان ــق اقتص ــرای رون ــد ب ــرر ش مق
ــگاه مشــاغل خانگــی در  شــعار ســال و توســعه جای

ــود. ــرا ش ــتان اج ــور در ۳۱ اس ــاد کش اقتص
ــا،  ــایی مزیت ه ــاز شناس ــه ف ــرح در س ــن ط ای
ــود  ــام می ش ــازار انج ــه ب ــال ب ــازی و اتص توانمندس

کــه وظیفــه مطالعــات فــاز اول طــرح )شــامل 
ظرفیت ســنجی  و  مزیت ســنجی  نیازســنجی، 
ــول  ــگاهی مح ــاد دانش ــه جه ــی( ب ــاغل خانگ مش
ــام  ــن نهــاد پــس از ثبــت ن شــد. در عیــن حــال ای
متقاضیــان، مشــاوره های الزم را ارائــه می دهــد.

زمان و جزئیات ثبت نام در طرح
نــام متقاضیــان طــرح توســعه ملــی  ثبــت 
ــت ۵۴  ــا ظرفی ــهریورماه ب ــی از ۶ ش ــاغل خانگ مش
هــزار و ۳۰۰ نفــر همزمــان بــا هفتــه دولــت شــروع 
شــد و بــه مــدت یــک مــاه )۶ مهرمــاه( ادامــه دارد.
inhb. ــه ســامانه ــد ب ــام بای ــت ن ــان ثب متقاضی

ــت،  ــده اس ــی ش ــور طراح ــن منظ ــه همی ــه ب ir ک
ــات  ــا و اطاع ــل فرم ه ــه تکمی ــه و نســبت ب مراجع
ــی  ــتی آزمای ــش و راس ــد. پای ــدام کنن ــوط اق مرب
واحدهــای  توســط  ثبت نــام  از  پــس  اطاعــات 
اســتان ها  تمــام  اجرایــی جهــاد دانشــگاهی در 

می شــود. انجــام 
نکتــه ای کــه بایــد صاحبــان مشــاغل خانگــی بــه 
ــراد  ــن اف ــن اســت کــه ابتــدا ای آن توجــه کننــد ای
بایــد خــود دارای مهــارت باشــند زیــرا در ایــن 
ــر آمــوزش وجــود نــدارد،  طــرح موضوعــی مبنــی ب
ــا  ــه مجــوز ی ــر ارائ ــرار ب همچنیــن در ایــن طــرح ق
ــاغل  ــعه مش ــرح توس ــه ط ــت بلک ــهیات نیس تس
ــران و  ــه پیش ــراد ب ــل اف ــال تبدی ــه دنب ــی ب خانگ

ــت. ــرای خانوارهاس ــی ب ــش درآمدزای افزای
ــال  ــه دنب ــی ب ــان مشــاغل خانگ چنانچــه صاحب
دریافــت مجــوز و تســهیات هســتند بایــد بــه 
ســایت وزارت تعــاون، کار  و رفــاه اجتماعــی و 
ــات  ــه و اطاع ــی مراجع ــاغل خانگ ــامانه مش زیرس

خــود را وارد کننــد.

دسته بندی رشته مشاغل خانگی
مشــاغل خانگــی در رشــته های صنایــع دســتگی، 

ــاورزی  ــش کش ــی در بخ ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
دســته بندی  هنــری  و  فرهنگــی  رشــته های  و 

می شــوند و ۳۲۰ رشــته را دربرمی گیــرد.
بنــا بــه گفتــه »مهنــاز امامــدادی« رییــس 
ــاغل  ــت از مش ــاماندهی و حمای ــتار س ــه س دبیرخان
ــی  ــاغل خانگ ــعه مش ــی توس ــرح مل ــی، در ط خانگ
ــتمرار  ــر اس ــاوه ب ــه ع ــت دارد ک ــته هایی اولوی رش
ــند.  ــته باش ــز داش ــتر نی ــد بیش ــداری، درآم و پای
قدیمــی  رشــته های  طــرح  ایــن  در  همچنیــن 
در  و  اســت  توجــه  مــورد  تنــوع  و  بازنگــری 
ــرای  رشــته های جدیــد همچــون ویراســتاری کــه ب
ــازار کار  ــت درد را وارد ب ــرده جذابی ــراد تحصیلک اف

. می کنــد

ویژگی های طرح ملی
 توسعه مشاغل خانگی

مهمتریـــن ویژگـــی طـــرح ملـــی توســـعه 
مشـــاغل خانگـــی، توجـــه بـــه بـــازار یـــا همـــان 
توانمندســـازی  و  بـــازار  بـــر  مبتنـــی  تولیـــد 
متقاضیـــان و کاهـــش وابســـتگی بـــه وام اســـت. 
فـــروش  و  الکترونیـــک  تجـــارت  بـــه  توجـــه 
ـــته های  ـــری در رش ـــوالت، بازنگ ـــی محص الکترونیک
قبلـــی مشـــاغل خانگـــی، توجـــه بـــه رشـــته های 
نویـــن نظیـــر برنامه نویســـی، تولیـــد محتـــوا، 
تولیـــد  مشـــاوره،  ویراســـتاری،  مترجمـــی، 
ـــگاه  ـــش و جای ـــه نق ـــه ب ـــن توج انیمیشـــن و همچنی
ـــگاهی در  ـــاد دانش ـــر جه ـــعه ای نظی ـــای توس نهاده
و سیاســـت هایقانونگذار،  برنامه هـــا  پیاده ســـازی 
از دیگـــر ویژگی هـــای شـــاخص در اجـــرای ایـــن 

طـــرح اســـت.

جزییات ثبت نام و اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:
خرید بیش از 8.2 میلیون تن گندم 

در کشور
معــاون وزیــر صنعــت، از خریــد بیــش از ۸ 
ــهریور  ــا ۱۱ ش ــدم ت ــن گن ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه میلی
ــوان در  ــام ت ــا تم ــت ب ــت: دول ــر داد و گف ــاه خب م
شــرایط ســخت نقدینگــی، پــول گندمــکاران را 

ــت. ــرده اس ــت ک پرداخ
بــه گــزارش مهــر، معــدن و تجــارت، یــزدان ســیف، 
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از خریــد بیش 
از ۸ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن گنــدم تــا ۱۱ شــهریور 
مــاه خبــر داد و گفــت: دولــت بــا تمام تــوان در شــرایط 
ســخت نقدینگــی، پــول گندمــکاران را پرداخــت کــرده 
اســت و تاکنــون ۹۰ درصــد از پــول گندم هــای تحولــی 

بــه مراکــز خریــد تســویه شــده اســت.
وی افــزود: در مقایســه بــا ۱۱ شــهریور مــاه 
ســال گذشــته، خریــد تضمینــی رشــد ۷ درصــدی 
ــد در  در کشــور دارد و در حــال حاضــر مراکــز خری
اســتان ها آمــاده تحویــل گنــدم کشــاورزان هســتند.

ــام  ــدن و تجــارت اع ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــارد  ــزار و ۵۴۶ میلی ــش از ۱۸ ه ــون بی ــرد: تاکن ک

ــده اســت. ــدم کاران پرداخــت ش ــه گن ــان ب توم
ــدم  ــی گن ــد تضمین ــدار خری ــت: مق ــیف گف س
هــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد ۷ 

ــدی دارد. درص
وی افــزود: ارزش کل خریــد تضمینــی گنــدم بــه 

۲۰ هــزار و ۶۶۸ میلیــارد تومــان رســیده اســت.
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
ــدار ۲۶۵  ــه مق ــزا ب ــی کل ــه روغن ــرد: دان ــام ک اع
هــزار تــن بــه ارزش بیــش از ۱,۲۰۰ میلیــارد تومــان 
ــه  خریــداری شــده اســت و ۱۰۰ درصــد پــول آن ب

ــت. ــده اس ــت ش ــزاکاران پرداخ کل
ــتان و  ــتان خوزس ــون در دو اس ــت: تاکن ــیف گف س
کرمــان ۴۶۰ تــن دانــه آفتابگــردان زمان خریداری شــده 
اســت. وی گفــت: ۱۱ تــن دانــه روغنــی گلرنــگ نیــز در 
فــارس و کرمانشــاه تحویــل مراکــز خریــد شــده اســت.

اقتصاد

دستگیری ۷ عضو باند
 حفاری غیرمجاز

فرمانــده یــگان حفاظــت وزارت میــراث فرهنگی، 
ــا هوشــیاری  صنایــع دســتی و گردشــگری گفــت: ب
نیروهــای یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی اســتان 
مازنــدران و خوزســتان، عملیــات حفــاری غیرمجــاز 
در شهرســتان آمــل و اندیــکا متوقــف و هفــت نفــر 

از اعضــای ایــن بانــد دســتگیر شــدند. 
ــی  ــر رحمت اله ــردار امی ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت:  ــار داش ــر اظه ــن خب ــات ای ــریح جزئی د ر تش
ــراث  ــتداران می ــه از دوس ــار واصل ــب اخب ــا کس ب
ــاز در  ــاری غیرمج ــام حف ــر انج ــی ب ــی مبن فرهنگ
منــزل شــخصی واقــع در شهرســتان آمــل و فعالیــت 
بانــد حفــاران غیرمجــاز مســلح در شهرســتان اندیــکا 
ــه  ــوع ب ــی، موض ــیاء تاریخ ــل اش ــد تحصی ــه قص ب
صــورت ویــژه در دســتور کار یــگان حفاظــت اســتان 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــدران و خوزس ــای مازن ه
وی افــزود: در ایــن راســتا اکیــپ هایــی مجــرب  
ــا  ــگان حفاظــت پــس از هماهنگــی ب از نیروهــای ی
دســتگاه قضائــی و بــا همراهــی عوامــل انتظامــی بــه 
محــل هــای مــورد نظــر عزیمــت و ضمــن رعایــت 
ــه دســتگیری  ــی، نســبت  ب موازیــن شــرعی و قانون

اعضــای بانــد حفــاران غیرمجــاز  اقــدام کردنــد.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی تصریــح  کــرد: طــی 
ــاز در  ــر مج ــاران غی ــی از حف ــا یک ــن عملیات ه ای
شهرســتان آمــل دســتگیر و تعــداد هفــت دســتگاه 
فلزیــاب غیــر مجــاز کشــف و در شهرســتان اندیــکا 
ــک  ــداد ی ــد دســتگیر، تع ــر از اعضــای بان ــز ۶ نف نی
ــاح  ــه س ــک قبض ــراه ی ــه هم ــاب ب ــتگاه فلزی دس
ــزار و ادوات  ــری  اب ــاز  و مقادی ــر مج ــکاری غی ش

ــاری کشــف  شــد. حف
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه 
ــع  ــه مراج ــا ب ــی آن ه ــان و معرف ــتگیری متهم دس
قضائــی، خاطرنشــان کــرد: شــهروندان گرامــی 
و حامیــان حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور 
ــوارد  ــد در صــورت مشــاهده م ــی توانن ــان م عزیزم
مشــکوک، مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق 
ســامانه ۱۱۰ بــه پلیــس و یا شــماره تمــاس ۰۹۶۶۲ 
بــا وزارت میــراث فرهنگــی و یــگان حفاظــت بــرای 
ــت  ــن امنی ــا در تامی ــم اطــاع ت پیشــگیری از جرای

ــند. ــهیم باش ــه س جامع

کد: ۱۰2
آگهی حصر وراثت

بـــه تاریـــخ ۹۹/۶/۴ جلســـه شـــورای حـــل 
ــل  ــده ذیـ ــا کننـ ــدی امضـ ــه تصـ ــاف بـ اختـ
تشـــکیل و پرونـــده کاســـه فـــوق تحـــت 
ـــی  ـــد گاوگان ـــم خردمن ـــای قاس ـــت. آق ـــر اس نظ
شـــورا  ایـــن  از  خلیـــل  ابراهیـــم  فرزنـــد 
درخواســـت گواهـــی حصـــر وراثـــت نمـــوده و 
چنیـــن توضیـــح داده کـــه شـــادروان مرحـــوم 
ـــخ  ـــی در تاری ـــد گاوگان ـــل خردمن ـــم خلی ابراهی
شـــهر  در  خـــود  اقامتـــگاه  در   ۱۳۹۳/۱۰/۹
گـــوگان بـــدرود زندگـــی گفتـــه ورثـــه حیـــن 

ــه:  ــت بـ ــر اسـ ــوم منحصـ ــوت آن مرحـ الفـ
۱. فریـــده خردمنـــد گاوگانـــی فرزنـــد ابراهیـــم 
ــی ۱۶۹۹۵۵۱۵۶۱ و  ــماره ملـ ــه شـ ــل بـ خلیـ

ـــی ـــر متوف ـــبت دخت ـــد ۱۳۴۱ نس متول
۲. فرحنـــاز خردمنـــد گاوگانـــی  فرزنـــد 
ملـــی  شـــماره  بـــه  خلیـــل  ابراهیـــم 
ـــر  ـــبت دخت ـــد ۱۳۴۹ نس ۱۶۹۸۹۷۱۷۴۵ و متول

متوفـــی 
۳. شـــهروز خردمنـــد گاوگانـــی فرزنـــد 
ملـــی  شـــماره  بـــه  خلیـــل  ابراهیـــم 
ـــر  ـــبت دخت ـــد ۱۳۳۹ نس ۱۶۹۹۵۴۲۹۸۸ و متول

متوفـــی 
ـــم  ـــد ابراهی ـــی فرزن ـــد گاوگان ۴. قاســـم خردمن
ــی ۱۶۹۸۹۶۹۸۲۱ و  ــماره ملـ ــه شـ ــل  بـ خلیـ

ـــی ـــر متوف ـــبت پس ـــد ۱۳۴۶ نس متول
گاوگانـــی  زاده  عبـــاس  فاطمـــه   .۵
ــی  ــماره ملـ ــه شـ ــل بـ ــم خلیـ ــد ابراهیـ فرزنـ
ـــه  ـــبت زوج ـــد ۱۳۱۶ نس ۱۶۹۹۵۰۸۷۶۳ و متول

متوفـــی
بـــه غیـــر از ایـــن پنـــج نفـــر هیـــچ ورثـــه 

دیگـــری نـــدارد.
ـــی  ـــریفات مقدمات ـــام تش ـــام تم ـــا انج ـــک ب این
درخواســـت مزبـــور را در یـــک نوبـــت یـــک مرتبـــه 
آگهـــی مـــی نماینـــد تـــا هرکســـی اعتراضـــی دارد 
و یـــا وصیـــت نامـــه از متوفـــی نـــزد او باشـــد 
از تاریـــخ انتشـــار آگهـــی ظـــرف یکمـــاه بـــه 
ــوگان  ــوزه اول گـ ــاف حـ ــل اختـ ــورای حـ شـ
ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــی ص ـــم دارد واال گواه تقدی

قاضی شورای حل اختالف گوگان
حسن مکرمی زاده
م الف: ۵27/۵68۱

کد: ۱۰2
آگهی حصر وراثت

بـــه تاریـــخ ۹۹/۶/۵ جلســـه شـــورای حـــل 
ــل  ــده ذیـ ــا کننـ ــدی امضـ ــه تصـ ــاف بـ اختـ
ـــر  ـــت نظ ـــوق تح ـــه ف ـــده کاس ـــکیل و پرون تش
اســـت. آقـــای بهـــرام ســـلطانی امیـــر دیـــزج 
فرزنـــد عبدالهاشـــم از ایـــن شـــورا درخواســـت 
گواهـــی حصـــر وراثـــت نمـــوده و چنیـــن 
توضیـــح داده کـــه شـــادروان مرحـــوم میـــرزا 
ـــخ ۱۳۷۳/۴/۲۴  ـــاقی در تاری ـــاری قش ـــی جب عل
در اقامتـــگاه خـــود در شـــهر گـــوگان بـــدرود 
ـــوم  ـــوت آن مرح ـــن الف ـــه حی ـــه ورث ـــی گفت زندگ

منحصـــر اســـت بـــه: 
۱. اعظـــم جبـــاری قشـــاقی فرزتـــد علـــی  
ــد  ــی ۱۶۹۸۹۱۲۴۵۵ و متولـ ــماره ملـ ــه شـ بـ

ــی ــر متوفـ ــبت دختـ ۱۳۳۲ نسـ
بـــه غیـــر از ایـــن یـــک نفـــر هیـــچ ورثـــه 

ــدارد. دیگـــری نـ
ـــی  ـــریفات مقدمات ـــام تش ـــام تم ـــا انج ـــک ب این
درخواســـت مزبـــور را در یـــک نوبـــت یـــک مرتبـــه 
آگهـــی مـــی نماینـــد تـــا هرکســـی اعتراضـــی دارد 
و یـــا وصیـــت نامـــه از متوفـــی نـــزد او باشـــد 
از تاریـــخ انتشـــار آگهـــی ظـــرف یکمـــاه بـــه 
ــوگان  ــوزه اول گـ ــاف حـ ــل اختـ ــورای حـ شـ
ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــی ص ـــم دارد واال گواه تقدی

قاضی شورای حل اختالف گوگان
حسن مکرمی زاده
م الف: ۵27/۵68۴

کد: ۱۰2
آگهی حصر وراثت

بــه تاریــخ ۹۹/۶/۵ جلســه شــورای حــل 
اختــاف بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل 
و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. آقــای 
رحیــم حــاج نقــی ممقانــی فرزنــد ابوالقاســم  از 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــخ  ــی در تاری ــل پورگاوگان ــه جلی ــه فاطم مرحوم
۱۳۹۹/۴/۱۲ در اقامتــگاه خــود در شــهر گــوگان 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

ــه:  مرحــوم منحصــر اســت ب
فرزتــد  ممقانــی  نقــی  حــاج  فریــده   .۱
ــی ۱۶۹۹۷۹۷۰۱۳ و  ــماره مل ــه ش ــم ب ابوالقاس

متوفــی دختــر  نســبت  متولــد ۱۳۴۵ 
۲. ایــران حــاج نقــی ممقانــی فرزند ابوالقاســم 
بــه شــماره ملــی ۱۶۹۹۳۸۵۴۷۵ و متولــد ۱۳۴۷ 

ــر متوفی  نســبت دخت
فرزنــد  ممقانــی  نقــی  حــاج  رحیــم    .۳
ــی ۱۶۹۹۷۹۰۵۲۳ و  ــماره مل ــه ش ــم ب ابوالقاس

متولــد ۱۳۴۳ نســبت پســر متوفــی 
به غیر از این سه نفر هیچ ورثه دیگری ندارد.

ــی  ــام تشــریفات مقدمات ــام تم ــا انج ــک ب این
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نماینــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه شــورای حــل  ــاه ب ــی ظــرف یکم انتشــار آگه
اختــاف حــوزه اول گــوگان تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شورای حل اختالف گوگان

حسن مکرمی زاده
م الف: ۵27/۵682
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مشکالت تولیدی خود را 

به »تولیدبان« بگوئید 
اگــر شــما هــم صاحــب کســب و کار هســتید یــا 
دســتی بــر آتــش تولیــد داریــد مشــکات و موانــع 

راهتــان را بــا مــا در میــان بگذاریــد. 
ــد  ــوان، تولی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بــازوی محرکــه اقتصــاد کشورهاســت کــه روزانــه بــا 
تجهیــزات و مــواد قانونــی مختلفــی در جریــان اســت 
امــا بیــن چرخــش چــرخ ایــن حــوزه مهــم مشــکات 
متعــددی متولیــان و فعــاالن ایــن بخــش )تولیــد( را 
آزار مــی دهــد.  اگــر شــما هــم صاحــب کســب و کار 
هســتید یــا دســتی بــر آتــش تولیــد دارید مشــکات 

و موانــع راهتــان را بــا مــا در میــان بگذاریــد.
مشــکات  »تولیدبــان«  اقتصــادی  بســته 
ــئوالن  ــوب از مس ــورت مکت ــه ص ــما را ب ــد ش تولی
ــر  ــاوه ب ــرده و  ع ــری ک ــط پیگی ــای مرتب و نهاده
انتشــار در ســایت »باشــگاه خبرنــگاران جــوان«، در 
ــزارش  ــورت گ ــه ص ــیما ب ــف س ــبکه های مختل ش

ــد. ــد ش ــش داده خواه ــری نمای تصوی
ــوزه  ــود در ح ــکات  خ ــام مش ــرای اع ــما ب ش
ــن  ــماره تلف ــی )ش ــرار دادن راه ارتباط ــا ق ــد ب تولی
همــراه، ایمیــل یــا آی دی شــبکه هــای اجتماعــی( 
در قســمت نظــرات ایــن خبــر، می توانیــد مــا را در 

ــد. ــاری کنی ــه گــزارش ی تهی

خاوازی: 
هنرستان های کشاورزی به روز رسانی می شود

وزریـــر جهـــاد کشـــاورزی بـــا بیـــان اینکـــه دانش آمـــوزان 
ایـــن بخـــش در  هنرســـتان های کشـــاورزی نیروهـــای انســـانی 
ـــا  ـــه ای ب ـــم نام ـــی تفاه ـــاورزی ط ـــاد کش ـــت: جه ـــتند، گف ـــده هس آین
ـــزات  ـــانی تجهی ـــه روز رس ـــازی و ب ـــال نوس ـــه دنب ـــرورش ب ـــوزش و پ آم

هنرســـتان های کشـــاورزی اســـت. 
ــال  ــروع سـ ــن شـ ــاوازی در آییـ ــم خـ ــا، کاظـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــش  ــی )ع( بخـ ــام علـ ــتان امـ ــه در  هنرسـ ــی ۹۹-۱۴۰۰ کـ تحصیلـ
ـــاد  ــت: جه ــار داشـ ـــد، اظهـ ــزار ش ــتان ری برگـ ـــزک شهرسـ کهری
ـــی  ـــورای عال ـــه ش ـــن و ب ـــده” را تدوی ـــاورزان آین ـــرح کش ـــاورزی “ط کش
عشـــایری و روســـتای کشـــور ارســـال کـــرده تـــا دانـــش آموختـــگان 

بخـــش کشـــاورزی بـــه راحتـــی وارد ایـــن عرصـــه شـــوند.
ــز،  ـــده” تجهیـ ــاورزان آین ــرح کشـ ـــاس “طـ ــه داد: براس وی ادامـ
تکمیـــل و بـــه روز رســـانی تجهیـــزات هنرســـتان هـــای کشـــاورزی 
و ورود هنرجویـــان ایـــن بخـــش بـــه بـــازار کار بـــا ســـرعت بیشـــتر و 

ــت. ــد گرفـ ــورت خواهـ ــری صـ ــی اداری کمتـ بروکراسـ
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی بـــا بیـــان اینکـــه کشـــاورزان در تامیـــن 
ـــرد:  ـــان ک ـــد، خاطرنش ـــه ای دارن ـــش برجس ـــور نق ـــی کش ـــت غذای امنی
ـــی از  ـــش یک ـــن بخ ـــد در ای ـــص و کارآم ـــانی متخص ـــروی انس ـــن نی تامی

ـــت. ـــاورزی اس ـــاد کش ـــه جه ـــن دغدغ ـــی تری اصل
ـــد  ـــروی انســـانی متخصـــص و کارآم ـــت نی ـــرد: تربی ـــه ک خـــاوازی اضاف
ـــاورزی  ـــوالت کش ـــت محص ـــای کیفی ـــرای ارتق ـــاورزی ب ـــش کش در بخ
بایـــد در دســـتور کار آمـــوزش و پـــرورش و جهـــاد کشـــاورزی قـــرار 

ـــرد. گی
ـــور در  ـــاورزی کش ـــش کش ـــه بخ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــئول ب ـــن مس ای
ـــت،  ـــته اس ـــی داش ـــادی خوب ـــش اقتص ـــا نق ـــم ه ـــخت تحری ـــرایط س ش
ــاورزی طـــی ســـال  اعـــام کـــرد: رشـــد ارزش افـــزوده بخـــش کشـ
گذشـــته هشـــت و هشـــت دهـــم بـــوده اســـت کـــه موجـــب مثبـــت 

شـــدن رشـــد اقتصـــادی کشـــور شـــده اســـت.
ـــاه  ـــج م ـــی پن ـــور ط ـــاورزی کش ـــش کش ـــد: بخ ـــادآور ش ـــاوازی ی خ
ـــی  ـــه تمام ـــوده ک ـــراه ب ـــادی هم ـــوب اقتص ـــد خ ـــا رش ـــز ب ـــال نی امس
ـــد  ـــص و متعه ـــانی متخص ـــروی انس ـــود نی ـــل وج ـــه دلی ـــوارد ب ـــن م ای

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ص
ــی  ــال تحصیلـ ــتان ری در سـ ــدارس شهرسـ ــایی مـ ــن بازگشـ آییـ
ـــر  ـــاوازی وزی ـــم خ ـــور کاظ ـــا حض ـــور ب ـــا کل کش ـــان ب ۹۹-۱۴۰۰همزم
ـــتان  ـــژه شهرس ـــدار وی ـــی فرمان ـــی کجان ـــاورزی، حســـین توکل ـــاد کش جه
ـــام  ـــتان ام ـــتانی در هنرس ـــتانی و شهرس ـــئوالن اس ـــی از مس ری و جمع

ـــد. ـــاز ش ـــتان ری آغ ـــزک شهرس ـــش کهری ـــی )ع( بخ عل

مجلس به دنبال ساماندهی بازار مسکن است

نماینـــده ســـبزوار در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه نماینـــدگان بـــه 
ــت  ــت:وکای ملـ ــتند، گفـ ــکن هسـ ــازار مسـ ــاماندهی بـ ــال سـ دنبـ

ــد.  ــرده انـ ــاختمان تدویـــن کـ ــروش سـ ــرای پیـــش فـ طرحـــی بـ
ــده  ــادی نماینـ ــم آبـ ــی نجـ ــروز محبـ ــنیم، بهـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ســـبزوار در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه اخیـــراً جمعـــی از نماینـــدگان 
ـــرده  ـــی ک ـــاختمان طراح ـــروش س ـــش ف ـــاماندهی پی ـــرای س ـــی را ب طرح
ـــروش  ـــش ف ـــکاتی در راه پی ـــته مش ـــال گذش ـــد س ـــت: در چن ـــد، گف ان
ــدار  ــن خریـ ــی بیـ ــث اختافاتـ ــه باعـ ــته کـ ــود داشـ ــاختمان وجـ سـ
و فروشـــنده شـــده کـــه امیدواریـــم بـــا ایـــن طـــرح برخـــی از ایـــن 

مشـــکات حـــل شـــود.
ـــاس  ـــر اس ـــه داد: ب ـــرح، ادام ـــن ط ـــی از ای ـــه جزئیات ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرارداد  ـــده اســـت،  ق ـــس ش ـــت رئیســـه مجل ـــم هیئ ـــه تقدی ـــرح ک ـــن ط ای
ـــزد  ـــمی ن ـــند رس ـــم س ـــق تنظی ـــد از طری ـــاختمان بای ـــروش س ـــش ف پی

ـــرد . ـــورت پذی ـــمی ص ـــناد رس ـــر اس دفات
عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه و محاســـبات مجلـــس اضافـــه 
ـــدت  ـــرف م ـــد ظ ـــاختمان بای ـــروش س ـــش ف ـــامانه پی ـــن س کرد:همچنی
ـــت  ـــازمان ثب ـــا مســـئولیت س ـــون ب ـــن قان ـــب ای ـــخ تصوی ـــاه از تاری ـــه م س
ـــازی و وزارت  ـــکاری وزارت راه و شهرس ـــور و  هم ـــاک کش ـــناد و ام اس

ـــود. ـــرا ش ـــدازی و اج ـــور راه ان کش
نماینـــده ســـبزوار در مجلـــس عنـــوان کـــرد:در صـــورت تصویـــب 
ـــن  ـــوی طرفی ـــه از س ـــخ معامل ـــکان فس ـــوارد ام ـــرح،  م ـــن ط ـــی ای نهای
ـــخ و  ـــس از فس ـــات پ ـــخ و اقدام ـــق فس ـــال ح ـــی اعم ـــرارداد و چگونگ ق
ـــورت  ـــه ص ـــد ب ـــه بای ـــی از فســـخ معامل ـــارات ناش ـــن خس ـــن تعیی همچنی

ـــود . ـــن ش ـــخص تعیی مش
ـــال  ـــه دنب ـــم ب ـــس یازده ـــه مجل ـــان اینک ـــا بی ـــادی ب ـــم آب ـــی نج محب
ـــه  ـــای از جمل ـــار داشـــت: طـــرح ه ـــازار مســـکن اســـت، اظه ســـاماندهی ب
ـــید  ـــدگان رس ـــب نماین ـــه تصوی ـــه ب ـــی ک ـــای خال ـــه ه ـــر خان ـــات ب مالی
و یـــا طـــرح ســـاماندهی مســـکن و طـــرح پیـــش فـــروش ســـاختمان 
ـــه  ـــت ک ـــکن اس ـــازار مس ـــفتگی ب ـــری از آش ـــاماندهی و جلوگی ـــرای س ب

ـــتند. ـــا هس ـــری آنه ـــال پیگی ـــدگان در ح نماین

شهر و شورا

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجان شــرقی 
ــت:  ــته گف ــی نداش ــات جان ــان تلف ــیل ورزق ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــه چنــد واحــد مســکونی و همچنیــن محصــوالت  ــن ســیل ب ای

ــارت زد.  ــاورزی خس کش
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمـــد باقـــر هنربـــر افـــزود: بـــارش 
بـــاران و تگـــرگ و وقـــوع ســـیل خســـاراتی را در روســـتاهای 
ــای  ــان برجـ ــتان ورزقـ ــق شهرسـ ــاب و روادانـ ــق، چلنـ علویـ

گذاشـــت.
وی بیــان اینکــه ســیل دیشــب یــک دســتگاه تراکتــور را بــا 
خــود بــرده اســت گفــت: آمــار دقیــق خســارات وارده از ســوی 

کارشناســان در دســت بررســی و بــرآورد اســت.
وی افــزود: فرمانــدار ایــن شهرســتان دســتور ارســال کمــک 
را صــادر کــرده و تیــم هــای امــدادی در حــال حاضــر در 

ــتند. ــانی هس ــغول امدادرس ــده مش ــاد ش ــتاهای ی روس
هنــر اضافــه کــرد: در ییاقــات چیچکلــو نیــز اصابــت صاعقــه 
باعــث تلــف شــدن ۲۰ گوســفند شــده و در شهرســتان میانــه ۲ 

نفــر بــر اثــر اصابــت صاعقــه جــان خــود را از دســت داده انــد.

تلف شدن 2۰ راس گوسفند در روستای 
بیجند سراب

ــام یــک واحــد  ــاران موجــب فــرو ریختــن ب ــارش شــدید ب ب
دامــی و تلــف شــدن ۲۰ راس گوســفند در روســتای بیجنــد از 

ــع بخــش مرکــزی ســراب شــد. تواب
بخشــی از ســاختمان ایــن واحــد دامــی بــر اثــر زلزلــه ســال 
ــب  ــب تخری ــاران موج ــارش ب ــود و ب ــده ب ــیب دی ــته آس گذش

ســقف آن شــد.
کارشناســان اداره کل هواشناســی آذربایجــان شــرقی دربــاره 
پدیــده صاعقــه زدگــی و بــارش شــدید بــاران در نواحــی مختلــف 

اســتان هشــدار دادنــد.

جانشــین فرمانــده انتظامــی آذربایجان شــرقی گفــت: در 
مــدت ســپری شــده از ســال جــاری بیــش از ۲ تــن انــواع مــواد 
مخــدر توســط پلیــس مــواد مخــدر اســتان کشــف و ضبــط شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار علــی محمــدی در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگاران افــزود: ســال گذشــته در ایــن مــدت حــدود یــک و 
ــواع مــواد مخــدر در اســتان کشــف و ضبــط شــده  ــن ان نیــم ت

بــود. 
ــد  ــاش میکن ــتان ت ــدر اس ــواد مخ ــس م ــه داد: پلی وی ادام
ــن رو  ــد، از ای ــگ کنن ــرگ تن ــوداگران م ــه س ــه را ب ــا عرص ت
ــاه  ــاش خــود را مضاعــف کــرده بطــوری کــه در ۵ م پلیــس ت
ــواد مخــدر  ــش ۴۹ درصــدی کشــف م اول امســال شــاهد افزای

ــته هســتیم.  ــال گذش ــدت مشــابه س ــه م نســبت ب
وی افــزود: پلیــس بــا نهایــت تــوان و تــاش در هــر شــرایطی 
عرصــه را بــه ســوداگران مــرگ تنــگ کــرده، بــه طــوری کــه در 
ــان،  ــا همچــون کرم ــتان ه ــایر اس ــل س ــا تعام ســطح کشــور ب
ــه را  ــته منطق ــوار توانس ــای همج ــتلن ه ــان و اس ــرز ، اصفه الب

بــرای فعالیــت قاچاقچیــان ناامــن کنــد.
ــا  ــت: ب ــرقی گف ــان ش ــی آذربایج ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــی  ــادی خروج ــا در مب ــتگاه ه ــایر دس ــت س ــتفاده از ظرفی اس

ــن و  ــرودگاه، راه آه ــون ف ــم همچ ــای مه ــل ه و ورودی و مح
پایانــه هــای مســافربری و مرزهــای مشــترک تــاش مــی شــود 

ــد.  ــه کن ــان مقابل ــا قاچاقچی ب
ــا  ــی ب ــفیات مهم ــته کش ــرد: در ۱۵ روز گذش ــار ک وی اظه
ــف ۵۰۰  ــاهد کش ــا ش ــتان ه ــایر اس ــکاری س ــی و هم هماهنگ
ــه ،  ــن، شیش ــه مورفی ــدر از جمل ــواد مخ ــواع م ــرم از ان کیلوگ

ــم. ــوده ای ــرقی ب ــان ش ــیش در آذربایج ــاک و حش تری
ــته ۷۵  ــای گذش ــه ه ــرد: در هفت ــه ک ــدی اضاف ــردار محم س
کیلوگــرم مورفیــن توســط پلیــس مــواد مخــدر اســتان در 
خــودروی ســمند در شهرســتان چاراویمــاق کشــف و ضبــط شــد. 
وی افــزود: پلیــس آدربایجــان شــرقی بــا تمــام تــوان در هــر 
ــوداگران  ــا س ــارزه ب ــه و مب ــاده مقابل ــی آم ــر زمان ــرایط و ه ش

ــد. ــا امنیــت و آرامــش را تامیــن کن مــرگ اســت ت
ــت: در  ــرقی گف ــان ش ــی آذربایج ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــا وجــود شــیوع  ــز ب ــادان متجاهــر نی ــا معت ــه ب ــا مقابل رابطــه ب
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــورای مب ــکاری ش ــا هم ــس ب ــا، پلی کرون
اســتان و مرکــز مــاده ۱۶ فعالیــت خــود را در جهــت پاکســازی 

ــد.  ــه میده شــهرها ادام
ــزار و  ــر قاچاقچــی و ۲ ه ــزود: در ســال جــاری ۷۳ نف وی اف

ــواد مخــدر در آذربایجــان شــرقی  ــده خــرد ک ــع کنن ۱۸۰ توزی
توســط پلیــس دســتگیر شــدند.

ســردار محمــدی گفــت: همچنیــن ۶۸۲ طــرح در رابطــه بــا 
مــواد مخــدر در ســطح اســتان اجــرا شــده اســت. 

وی در خصــوص شــگردهای جدیــد قاچاقچیــان اظهــار کــرد: 
جاســازی در خودروهــا، میــوه جــات و شیشــه هــای نوشــابه از 
جملــه شــگردهای آنــان اســت؛ بــرای مثــال ۸۰ کیلوگــرم مــاده 
ــط  ــه توس ــود ک ــده ب ــذاری ش ــه جاگ ــل هندوان ــدر در داخ مخ

پلیــس کشــف و ضبــط شــد. 

سیل در ورزقان به چند واحد مسکونی و محصوالت کشاورزی خسارت زد

کشف 2 تن مواد مخدر در آذربایجان شرقی 

معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه تبریــز 
بــا اشــاره بــه وضعیــت بســیار خــوب دانشــگاه 
تبریــز در حــوزه ی آب در ســطح ملــی، گفــت: 
ایــن دانشــگاه، ســال گذشــته، رتبــه ی ۷۵ 
ــه خــود  ــی ۱۰۰ جهــان را در حــوزه ی آب ب ال

ــاص داد.  اختص
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر اصغــر عســگری  ب
در نهمیــن همایــش ملــی ســامانه های ســطوح 
ــار  ــب، اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــاران ب ــر ب آبگی
کــرد: امیدواریــم شــاهد ارتقــاء روز افــزون 
رتبــه ی دانشــگاه تبریــز، گــروه کشــاورزی 
ایــن  گروه هــای  ســایر  و  آب  مهندســی  و 

دانشــگاه در حوزه هــای مختلــف باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مجــازی نهمیــن 
همایــش ملــی ســامانه های ســطوح آبگیــر 
ــز،  ــگاه تبری ــدت دو روز در دانش ــه م ــاران ب ب
ــه دانشــکده ی کشــاورزی  ــم ک ــت: مفتخری گف
ــی هســتند.  ــان همایشــی مل ــروه آب میزب و گ
هــدف، برگــزاری حضــوری همایــش و بــه 

ــا  ــوازی تبریزی ه ــان ن ــتن مهم ــش گذاش نمای
و دانشــگاه تبریــز بــود کــه شــیوع کرونــا مانــع 
از ایــن کار شــد، امیدواریــم بــا رخــت بربســتن 
ایــن بیمــاری، شــاهد برگــزاری حضــوری آن در 

ــیم. ــده باش ــال های آین س
اســت  امیــد  کــرد:  اظهــار  عســگری 

یافته هــای جدیــدی کــه در ایــن همایــش 
ارایــه خواهــد شــد، مــورد توجــه ســازمان های 
بتواننــد  و  گرفتــه  قــرار  کننــده  شــرکت 
ــته  ــش داش ــن همای ــی را از ای ــتفاده ی کاف اس
باشــند و از نتایــج و ایده هــای مطــرح شــده  در 

همایــش در جامعــه بهره منــد شــوند.

وی متذکــر شــد: عــدم اســتفاده ی بهینــه از 
ــا  ــرل نعمت ه ــی در کنت ــدم توانای ــات و ع نعم
ــل  ــات تبدی ــه نغم ــا را ب ــت آن ه ــن اس ممک
ــی  ــری را در پ ــران ناپذی ــد و زیان هــای جب کن

داشــته باشــد.
تبریـــز  دانشـــگاه  پژوهشـــی  معـــاون 
خاطرنشـــان کرد: دانشـــگاه  تبریـــز عاقه ی 
ارتباطـــات بین المللـــی دارد  وافـــری بـــه 
کـــه برگـــزاری و شـــرکت در همایش های 
بین المللـــی یکی از راه های تحقق آن اســـت.

اجرایــی  عوامــل  از  خاتمــه  در  وی 
ــطوح  ــامانه های س ــی س ــش مل ــن همای نهمی
آبگیــر بــاران، کمیتــه ی علمــی و دبیــران و 
ســازمان های حامــی همایــش، انجمــن ســطوح 
آبگیــر بــاران و ریاســت آن، قدردانــی کــرد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، نهمیــن همایــش 
ــه  ــاران ب ــر ب ــطوح آبگی ــامانه های س ــی س مل
مــدت دو روز بــه صــورت مجــازی در دانشــگاه 

ــز در حــال برگــزاری اســت. تبری

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز خبر داد 

رتبه ی ۷5 الی ۱00 جهانی دانشگاه تبریز در حوزه ی آب

کاریکاتور

آغاز سال تحصیلی در برزخ شاد و ناشاد!

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان 
دبستانی  در مدرسه یک شوخی است 

رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســامی گفــت: اگــر 
فکــر  کنیــم دانش آمــوزان مقاطــع پاییــن را طــوری مدرســه می بریــم 
کــه پروتکل هــا رارعایــت کننــد بیشــتر بــه یــک شــوخی شــبیه اســت. 
ــئولیت  ــماً مس ــا رس ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی: س حاجیبابای

ــه  عهــده بگیــرد. بازگشــایی مــدارس را ب
منبع: تسنیم

کد: ۱۰۵
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک هریس
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ 
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر 
رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۰۹۰۰۰۶۳۳ مورخــه 
ــون تعییــن  ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ هیئــت اول موضــوع قان
ــد  ــاختمانهای فاق ــی وس ــت اراض ــف وضعی تکلی
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
ثبــت ملــک هریــس ، تصرفــات مالکانــه بامعارض 
آقــای یوســف حقوقــی دوســت بــه شــماره ملــی 
۱۵۵۱۹۸۸۵۶۹ در شــش دانــگ یــک قطعــه 
ــر  ــاحت ۱۸۳۳۵/۶۳ مت ــه مس ــی ب ــن مزروع زمی
ــی  ــع در اراض ــی واق ــاک ۵-اصل ــت پ ــع تح مرب
روســتای بیلــوردی بخــش ۲۴ تبریــز حــوزه ثبــت 
ــماره  ــه ش ــه ب ــه نام ــر مبایع ــس براب ــک هری مل
۱۷/۶۶۷۸۱۵ مورخــه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ابتیاعــی از 
آقایــان طالــب قهرمانپــور و ابراهیــم طالــب محــرز 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس گردی
ــی  ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه  ــی ب ــاق آگه ــخ الص ــد از تاری ــی توانن ــد م باش
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــدت  ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــت  ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری یکم
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ، 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان هریس - بهزاد عظیمی

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۹/۰6/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰6/۱6

م.الف: ۴۰۱

معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار شهرســـتان ویـــژه مراغـــه 
ـــن  ـــرغ در ای ـــم م ـــد تخ ـــل تولی ـــره کام ـــاد زنجی ـــت: ایج گف
ـــن  ـــد ای ـــای تولی ـــب ه ـــی از قط ـــوان یک ـــه عن ـــتان ب شهرس
محصـــول در شـــمالغرب کشـــور، مـــی توانـــد موجـــب 
ــب و  ــی مناسـ ــل، بازاریابـ ــل و نقـ ــکات حمـ کاهـــش مشـ
ــق  ــور و رونـ ــق کشـ ــایر مناطـ ــای سـ ــن نیازهـ ــز تامیـ نیـ

اقتصـــادی شـــود.
ـــت  ـــینی  در نشس ـــوی حس ـــی موس ـــا، عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
بررســـی مشـــکات حمـــل و نقـــل واحدهـــای تولیـــد مـــرغ 
ــن  ــعه در ایـ ــرد توسـ ــزود: رویکـ ــه افـ ــذار مراغـ ــم گـ تخـ
ـــارداری  ـــتی و انب ـــن بهداش ـــر قوانی ـــی ب ـــد مبتن ـــا بای واحده

باشـــد.
وی ادامـــه داد: بـــا وجـــود مشـــکات اقتصـــادی، تامیـــن 
تخـــم مـــرغ مـــورد نیـــاز منطقـــه توســـط واحدهـــای تولیـــد 
ایـــن محصـــول نیازمنـــد ایجـــاد تحـــول در زمینـــه حمـــل و 

نقـــل بهداشـــتی اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: بـــرای ایـــن منظـــور، واحدهـــای تولیـــد 
ـــکی  ـــن دامپزش ـــاس قوانی ـــتان براس ـــن شهرس ـــرغ در ای ـــم م تخ
ــتی و  ــل بهداشـ ــل و نقـ ــاوگان حمـ ــز نـ ــه تجهیـ ــبت بـ نسـ
ــت  ــا از ظرفیـ ــرده و یـ ــدام کـ ــال دار اقـ ــای یخچـ خودروهـ
شـــرکت های حمـــل و نقـــل فـــرآورده هـــای دامـــی اســـتفاده 

کننـــد.
ـــت: حمـــل  ـــز گف ـــرکل دامپزشـــکی آذربایجـــان شـــرقی نی مدی
و نقـــل بهداشـــتی محصـــوالت دامـــی و طیـــور از رویکردهـــای 
ـــه  ـــرای تامیـــن ســـامت و بهداشـــت جامع ســـازمان دامپزشـــکی ب

ـــت. اس
ـــد تخـــم  ـــای تولی ـــز، واحده ـــتا نی ـــن راس ـــزود: در ای ـــداد اف به
ـــدات  ـــرای حمـــل و نقـــل بهداشـــتی تولی ـــدات الزم ب ـــرغ، تمهی م
ـــی  ـــزات فرمایش ـــای دارای تجهی ـــتفاده از خودروه ـــا اس ـــود ب خ

ـــد. ـــام دهن انج
ــب  ــزات موجـ ــن تجهیـ ــتفاده از ایـ ــرد: اسـ ــه کـ وی اضافـ
ـــای  ـــه بازاره ـــدی در صـــدور آن ب ـــت محصـــول تولی ـــظ کیفی حف

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــی و خارج داخل

ــاورزی از  ــاد کشـ ــکی و جهـ ــازمان دامپزشـ ــزود: سـ وی افـ
ـــته  ـــردخانه و بس ـــای س ـــاد واحده ـــرای ایج ـــذاری ب ـــرمایه گ س
بنـــدی و نیـــز صنایـــع تبدیلـــی تخـــم مـــرغ حمایـــت مـــی 

کننـــد.
معـــاون برنامـــه ریـــزی فرمانـــدار مراغـــه نیـــز گفـــت: بـــا 
ـــه اینکـــه ایـــن شهرســـتان قطـــب تولیـــد تخـــم مـــرغ در  توجـــه ب
ـــول  ـــن محص ـــدی ای ـــای تولی ـــت از واحده ـــت، حمای ـــه اس منطق

ـــرد. ـــرار گی ـــی ق ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــت دس در اولوی
ـــل  ـــل و نق ـــکات حم ـــع مش ـــزود: رف ـــاری اف ـــه انتظ حکیم
ـــامانه  ـــرغ در س ـــم م ـــدی تخ ـــای تولی ـــای واحده ـــت انباره و ثب
ــرای  ــر بـ ــای موثـ ــه راهکارهـ ــا، از جملـ جامـــع ثبـــت انبارهـ
ـــول  ـــن محص ـــی ای ـــروش و بازاریاب ـــش روی ف ـــع پی ـــش موان کاه

ـــت. ـــدی اس تولی
مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی مراغـــه نیـــز گفـــت: هـــم اکنـــون بیـــش 
ـــی  ـــد م ـــتان تولی ـــن شهرس ـــه در ای ـــرغ روزان ـــم م ـــن تخ از ۳۵ ت
شـــود کـــه ۹۰ درصـــد آن عـــازم بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی 

ـــت. اس
ـــزود: ثبـــت انبارهـــای واحدهـــای  اســـماعیل کریمـــی اصـــل اف
ـــول  ـــن محص ـــل ای ـــل و نق ـــاوگان حم ـــز ن ـــز تجهی ـــدی و نی تولی
ـــد  ـــا خواه ـــن واحده ـــده ای ـــکات عم ـــش مش ـــاز کاه ـــه س زمان
ـــش  ـــن بخ ـــدگان ای ـــد کنن ـــی تولی ـــد همراه ـــه نیازمن ـــود ک ب

ـــت. اس

دکتـــر یوســـف رهبـــری متخصـــص بیهوشـــی دانشـــکده 
ـــی  ـــاران کرونای ـــش بیم ـــای بخ ـــه و از اعض ـــکی مراغ ـــوم پزش عل
ـــا  ـــروس کرون ـــه وی ـــا ب ـــت ابت ـــه عل ـــه ب ـــتان های مراغ بیمارس
بـــه عنـــوان نخســـتین شـــهید مدافـــع ســـامت شهرســـتان 

ـــد. ـــمانی ش آس
رییـــس  دانشـــکده علـــوم پزشـــکی و خدمـــات بهداشـــتی 
درمانـــی مراغـــه روز جمعـــه در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــع  ـــهید مداف ـــتین ش ـــری نخس ـــر رهب ـــت: دکت ـــار داش ـــا اظه ایرن
ــه و از  ــال ۱۳۴۵ در مراغـ ــد سـ ــتان و متولـ ــامت شهرسـ سـ
رزمنـــدگان و ایثارگـــران دوران هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس 

ـــود. ب
ـــری در راه  ـــهید رهب ـــه ش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــر تنومن اصغ

ـــت:  ـــید گف ـــهادت رس ـــه ش ـــی ب ـــاران کرونای ـــه بیم ـــت ب خدم
ـــا،   ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــان ش ـــامت از زم ـــع س ـــهید مداف ـــن ش ای

ـــد. ـــا ش ـــاری مبت ـــن بیم ـــه ای ـــار ب ۲ ب
وی ادامـــه داد: در بـــار دوم ابتـــا، دکتـــر رهبـــری ۱۱ روز 
ـــن)ع(  ـــتان امیرالمومنی ـــژه بیمارس ـــای وی ـــت ه ـــش مراقب در بخ
ــا وخامـــت شـــرایط جســـمی یازدهـــم  مراغـــه بســـتری و بـ
شـــهریور مـــاه بـــه تبریـــز منتقـــل شـــد و امـــروز عصـــر بـــه 

دلیـــل ابتـــا بـــه کرونـــا دار فانـــی را وداع گفـــت.
ـــدار  ـــاون اســـتاندار و فرمان ـــی موســـوی حســـینی مع ســـید عل
مراغـــه و اصغـــر تنومنـــد رییـــس دانشـــکده علـــوم پزشـــکی 
ـــع  ـــهید مداف ـــتین ش ـــهادت نخس ـــی ش ـــدور پیام ـــا ص ـــه ب مراغ
ـــاع  ـــر دوران دف ـــده و ایثارگ ـــه و رزمن ـــتان مراغ ـــامت شهرس ـــد.س ـــلیت گفتن ـــری را تس ـــف رهب ـــر یوس ـــدس دکت مق

رفع مشکالت واحدهای تولید تخم مرغ نیازمند توسعه زنجیره تولید است

نخستین شهید مدافع سالمت مراغه آسمانی شد

کد: ۱۰2
آگهی حصر وراثت

ــل  ــورای ح ــه ش ــخ ۹۹/۵/۲۸ جلس ــه تاری ب
اختــاف بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل 
و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. خانــم 
حبیبــه دهقانــی تیمورلوئــی فرزنــد محمدعلــی از 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــی در  ــور تیمورلوئ ــاح پ ــتار ف ــر س ــوم می مرح
در  خــود  اقامتــگاه  در   ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ تاریــخ 
شــهر گــوگان بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

ــه:  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
۱. رقیــه فــاح پــور تیمــور لوئــی فرزتــد میــر 
ســتار  بــه شــماره ملــی ۱۶۹۸۷۲۱۶۵۱ و متولــد 

۱۳۴۴ نســبت دختــر متوفــی
۲. میرجعفــر فــاح پــور تیمــور لوئــی فرزنــد 
ــی ۱۶۹۸۷۲۷۵۴۲ و  ــه شــماره مل ــر ســتار  ب می

ــد ۱۳۴۹ نســبت پســر متوفــی  متول
تیمــور  پــور  فــاح  ســلیمان  ســید   .۳
لوئــی فرزنــد میــر ســتار  بــه شــماره ملــی 
۱۶۹۹۵۷۰۸۷۶ و متولــد ۱۳۴۳ نســبت پســر 

متوفــی 
ــتار   ــر س ــد می ــور فرزن ــاح پ ــر داود ف ۴. می
بــه شــماره ملــی ۱۶۹۸۷۲۷۵۵۰ و متولــد ۱۳۵۰ 

نســبت پســر متوفــی
ــد  ــی فرزن ــی تیمورلوئ ــگ بابائ ــکینه بی ۵. س
بــه شــماره ملــی ۱۶۹۹۷۳۲۹۶۵ و  حســین 

ــبت زوجــه متوفــی متولــد ۱۳۲۲ نس
بــه غیــر از ایــن پنــج نفــر هیــچ ورثــه دیگــری 

ندارد.
ــی  ــام تشــریفات مقدمات ــام تم ــا انج ــک ب این
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نماینــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه شــورای حــل  ــاه ب ــی ظــرف یکم انتشــار آگه
اختــاف حــوزه اول گــوگان تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شورای حل اختالف گوگان

حسن مکرمی زاده
م الف: ۵27/۵68۳
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مدیرکل دارو وزارت بهداشت: 
واکسن آنفلوآنزا اواخر شهریور
 در داروخانه ها توزیع می شود

ــت:  ــذا و دارو گف ــازمان غ ــرل س ــت کنت ــواد تح ــر کل دارو و م مدی
واکســن آنفلوانــزا بــا برندهــای معتبــر اروپایــی از اواخــر شــهریور مــاه در 

داروخانه هــا توزیــع می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، حیــدر محمــدی افــزود: واکســن آنفلوآنــزا بیــش از 
هــر ســال و حــدود ۱۰ تــا ۱۲ میلیــون دوز از برندهــای معــروف از جملــه 
ــه  ــداری شــده و از اواخــر تابســتان در داروخان هلنــدی و فرانســوی خری

هــا توزیــع مــی شــود.
ــه مــردم فعــا قــرار  ــرای توزیــع ایــن واکســن هــا ب وی ادامــه داد: ب
بــر ایــن اســت کــه بــا کــد ملــی باشــد و بــه هــر کــد ملــی یــک واکســن 
فروختــه شــود، نیــازی بــه نــام نویســی نیســت و مــردم بــا مراجعــه بــه 
داروخانــه و ارائــه کارت ملــی و پــس از ثبــت کــد ملــی آنهــا در سیســتم، 
مــی تواننــد واکســن آنفلوآنــزا را دریافــت کننــد البتــه بــه شــرط اینکــه 

ایــن تصمیــم تغییــری نکنــد.
ــه وزارت بهداشــت  ــت: توصی ــذا و دارو گف ــازمان غ ــر کل دارو س مدی
ــه  ــه ب ــرادی ک ــی اف ــر یعن ــر خط ــای پ ــط گروهه ــه فق ــت ک ــن اس ای
ــاردار  ــان ب ــد، زن ــاران ســر و کار دارن ــا بیم ــت شــغل خــود بیشــتر ب عل
و افــرادی کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد و ســالمندان واکســن آنفلوآنــزا 
بزننــد و بقیــه مــردم نیــازی بــه تزریــق واکســن آنفلوآنــزا ندارنــد البتــه 
حــدود ۲.۵ میلیــون دوز از واکســن آنفلوآنــزای وارداتــی بــرای توزیــع در 
ــت بهداشــتی  ــی در اختیــار معاون بیمارســتانها و مراکــز بهداشــتی درمان

ــرد. ــرار مــی گی وزارت بهداشــت ق
محمدرضــا شــانه ســاز رئیــس ســازمان غــذا و دارو نیــز پیــش از ایــن 
ــت  ــه عل ــر مــردم ب ــه اینکــه امســال اکث ــا توجــه ب ــود: ب اعــام کــرده ب
ــا ماســک مــی زننــد و دســت هــای خــود را مرتــب مــی  اپیدمــی کرون
شــویند و حتــی بــا الــکل ضدعفونــی مــی کننــد، پیــش بینــی ایــن اســت 
ــن حــال  ــا ای ــالهای گذشــته باشــد، ب ــر از س ــزا کمت ــه شــیوع آنفلوآن ک
امســال ۴ تــا ۵ برابــر ســالهای گذشــته واکســن آنفلوآنــزا وارد مــی شــود.

رییــس کمیتــه ارتباطــات کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلــس شــورای اســامی ضمــن وارد 
ــه طــرح ســاماندهی  ــی ب ــرادات فن دانســتن ای
ــم  ــا می توانی ــت: م ــی گف ــبکه های اجتماع ش
مثــل هــوش مصنوعــی،  تکنیک هایــی  بــا 
بســتر  در  اخاقــی  و  امنیتــی  آســیب های 

ــم.  ــن ببری ــدودی از بی ــا ح ــود را ت موج
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی طاهــری 
ــرح  ــه ط ــبت ب ــا نس ــه واکنش ه ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــی گف ــان های اجتماع ــاماندهی پیام رس س
در یــک برآینــد کلــی مــن موافــق ایــن طــرح 
ــه آن دارم. البتــه  ــرادات اساســی ب نیســتم و ای
ــه دنبــال ایــن اســت کــه مــا در  ایــن طــرح ب
شــبکه های مجــازی حکمرانــی داشــته باشــیم 
ــن  ــا در ای ــت م ــتی اس ــرف درس ــن ح ــه ای ک
زمینــه حکمرانــی نداریــم، امــا بایــد متناســب 
ــی در  ــر اساس ــم و فک ــو بروی ــات جل ــا تجربی ب

ــیم. ــته باش ــه داش ــن زمین ای
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح خیلــی کارهــا 
پیشــنهاد شــده کــه قبــا تجربــه شــده و 
ــوص  ــا در خص ــم. م ــم  دیدی ــه اش را ه نتیج
ــازی اول  ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ش
بایــد بــه دنبــال تکمیــل شــبکه ملــی اطاعــات 
ــم  ــن کار را نکردی ــه ای ــی ک ــا زمان ــیم و ت باش
ــم  ــی نخواهی ــق چندان ــت و توفی ــا موفقی عم

ــت. داش
مجلــس  در  زنجــان  مــردم  نماینــده 

شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: مفــاد 
ــرادات  ــی ای ــی و محتوای ــر اجرای ــرح از نظ ط
فنــی دارنــد و مــن از نظــر علمــی بــا آن 
بایــد  اول  معتقــدم  مــن  مخالــف هســتم. 
ــم و  ــل کنی ــات را تکمی ــی اطاع ــبکه مل ش
آن را بــه ســرانجام برســانیم. مــا بایــد از نظــر 
زیرســاخت های تولیــد محتــوا کاری کنیــم 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــی داخل ــبکه های اجتماع ــا ش ت
ــی  ــی خارج ــبکه های اجتماع ــا ش ــی ب تکنیک
قابــل رقابــت باشــد، ســایق مختلــف را در بــر 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــی م ــد و عقب ماندگ بگیرن
ــبکه های  ــر ش ــال حاض ــود. در ح ــران ش جب
موجــود حالــت ســوخته دارنــد بــا یــک شــیب 

ــد. ــب ماندن ــد و عق ــو آمدن جل

ــای  ــن فض ــا در همی ــه داد: م ــری ادام طاه
تولیــد  ســراغ  بــه  بیشــتر  بایــد  موجــود 
محتــوای هوشــمند، مغــز متفکــر، عــوض 
ــم  ــان بروی ــدازی جری ــا و راه ان ــردن ذائقه ه ک
ــت  ــه دس ــی ب ــای فعل ــد در فض ــا را بای و اینه
بگیریــم، نمی شــود بخشــی از کار را ول کنیــم 
و آن را بــه گــردن بخــش دیگــری بیندازیــم مــا 

ــم. ــف داری ــوا ضع ــد محت در تولی
ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
ــرد:  ــان ک ــامی خاطرنش ــورای اس ــس ش مجل
مــا بایــد ببینیــم در بســتر موجــود و در کوتــاه 
ــم و  ــام دهی ــم انج ــه کاری می توانی ــدت چ م
چطــور می تــوان تاثیــر بگذاریــم و از نظــر 
ــی  ــن حال ــم. در عی ــر عمــل کنی فکــری قوی ت

کــه مــردم از نعمــت فضــای مجــازی و اقتصــاد 
ــه ای  ــد برنام ــد بای ــتفاده می کنن ــال اس دیجیت
ــته  ــدت  داش ــد م ــدت و بلن ــان م ــرای می ب

ــیم. باش
فیلترینــگ  موضــوع  دربــاره ی  وی 
مــن  کــرد:  اظهــار  اجتماعــی  شــبکه های 
ــا  ــه ت ــری ک ــوع فیلت ــن ن ــق ای ــی مواف خیل
ــرام را  ــا تلگ ــتم. م ــم نیس ــه کرده ای االن تجرب
ــد از  ــس می خواه ــر ک ــا ه ــم ام ــر کردی فیلت
ــن  ــال ویتری ــه دنب ــا ب ــد م ــتفاده می کن آن اس
ــی  ــا حرف ــم ت ــزی کنی ــد برنامه ری ــتیم بای نیس

ــیم. ــته باش ــن داش ــرای گفت ب
کمیســیون  ارتباطــات  کمیتــه  رییــس 
صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــزی شــرکت های  ــر ضــرورت برنامه ری ــد ب تاکی
دانــش بنیــان بــرای راه انــدازی پلت فرم هــا 
و ایجــاد نــوآوری در زمینه هــای شــبکه های 
اجتماعــی، گفــت: مــا بایــد در راه انــدازی ایــن 
پلت فرم هــا پیــش قــدم شــویم و براســاس 
برنامه ریــزی  می پســندند  ذائقه هــا  آنچــه 

ــم. کنی
طاهــری در پایــان خاطرنشــان کــرد: البتــه 
در بســتر موجــود آســیب هایی از نظــر امنیتــی 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــدودی اخاق ــا ح و ت
ــدون  ــی مثــل هــوش مصنوعــی و ب تکنیک های
و  کــرد  ناکارآمدتــر  را  آن  می تــوان  فیلتــر 

ــش داد. کاه

شـهرداری تبریـز در راسـتای سـاماندهی بافـت تاریخی 
شـهر و احیـای آن، اقـدام بـه کف سـازی، جداره سـازی و 
احـداث سـردرب هایی در نقـاط مختلف بـازار قدیمی تبریز 

اسـت.  کرده 
بـه گـزارش شـهریار،  کـف سـازی و جداره سـازی بـازار 
تاریخـی و سرپوشـیده تبریـز یکـی از نیازهـا و مطالبـات 
اصلـی اصنـاف و بازاریـان اسـت کـه گاهی خود نیـز در این 

راه همیـاری و تعامـل خوبـی بـا شـهرداری دارنـد.

ــازار،  ــر درون ب ــاماندهی معاب ــاح و س ــر اص ــاوه ب ع
بصــری  زیبایــی  بــر  آن  جداره ســازی  و  کف ســازی 
بــازار تبریــز مــی  افزایــد کــه از نظــر گردشــگری اهمیــت 
فراوانــی دارد. در همیــن راســتا شــهرداری تبریــز اقــدام بــه 
ــازار و  ــر درون ب ــر از معاب ــزار و ۶۵۰ مت ــازی ۱۸ ه کف س
تیمچه هــای تاریخــی آن کــرده اســت کــه بــرای ایــن کار 
ــرده  ــه ک ــار هزین ــال اعتب ــون ری ــارد و ۶۴۰ میلی ۲۹ میلی

اســت.
قندفروشـان، حرمخانـه، سـرای جعفریـه، کاهـدوزان، 
سیگارفروشـان، رهلـی بـازار، داللـه زن بـزرگ و کوچـک، 
تیمچـه مجیدیـه، مظفریـه، قیـز بسـتی، دباغ خانـه و بـازار 
پـروژه  هـدف  کـه  هسـتند  هایـی  مـکان  جملـه  از  امیـر 

کف سـازی شـهرداری تبریـز قـرار گرفتـه اسـت.
جداره سازی

جداره سـازی بـازار تاریخـی تبریـز، دیگر پـروژه مدیریت 
شـهری در بزرگتریـن بـازار سرپوشـیده جهان اسـت که در 

چندیـن نقطـه از بازار احداث شـده اسـت.
۶ هـزار و ۴۸۷ متـر مربـع جـداره سـازی بـا اعتبـار ۴ 
میلیـارد ۷۹۵ میلیـون ریـال در راسـته بازار قدیـم و جدید، 

بـازار صادقیـه تـا ورودی قندفروشـان، بـازار یمـن دوزان، 
بـازار داللـه زن بزرگ و کـوچ، حرمخانه، کاهـدوزان و بازار 

کفاشـان صـورت گرفته اسـت.
احداث سرویس بهداشتی

بـازار تاریخـی تبریـز از دیربـاز محل رجوع شـهروندان و 
گردشـگران و تجـار داخلی و خارجی بوده اسـت و از همین 
روی ارائـه امکانـات بهداشـتی ضرورتـی اجتناب ناپذیـر در 

این محدوده شـهر اسـت.
احداث دو چشـمه سـرویس بهداشـتی در  بـازار صاحب 
دیـوان و تیمچـه ملـک بـا اعتبـار ۷۰۰ میلیون ریـال، یکی 

دیگـر از اقدامـات شـهرداری تبریـز در این زمینه اسـت.
احیای سردرب های تاریخی

سـردرب های قدیمـی بـازار تبریـز یکـی از نشـانه های 
هویتـی ایـن بازار اسـت که در طـول تاریخ از بیـن رفته اند.

احیـای ایـن سـردرب ها اقـدام دیگـر شـهرداری در بازار 
تاریخـی تبریز اسـت که سـردرب رهلی بازار بـا اعتبار ۷۴۰ 
میلیـون ریـال، سـردرب باغمیشـه بـا اعتبـار ۶۲۰ میلیـون 
ریـال و سـردرب بـازار قیزبسـتی بـا اعتبـار  ۴۲۰ میلیـون 

ریـال، در ایـن راسـتا احداث شـده اند.

فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
مجلــس گفــت: حداکثــر تــا یــک مــاه آینــده 
پیــش نویــس طــرح جامــع جمعیــت و تعالــی 
خانــواده در ایــن کمیســیون نهایــی می شــود.

به گـزارش مهـر، غامرضا منتظـری درباره 
آخریـن وضعیـت طرح جامع جمعیـت و تعالی 
خانـواده در مجلس، گفت: کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس تاکنون جلسـات متعـددی را با حضور 
مسـئوالن نهادهـا، سـازمان ها و مراکـز علمـی 
و پژوهشـی کـه در حـوزه خانـواده تاش هـای 
ارزشـمندی داشـته اند، برگـزار کـرده اسـت تا 
آنـان برنامه هـا و تجـارب خودشـان را در ایـن 

کنند. ارائـه  زمینه 
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن جلسـات نقطه 
مسـئوالن  پیشـنهادات  و  طرح هـا  نظـرات، 
قـرار  بررسـی  مـورد  ذیربـط  دسـتگاه های 
طـرح  کلیـات  همچنیـن  داد:  ادامـه  گرفـت، 
جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده در مجلـس 
دهـم بـه تصویب رسـید که مـا آن را به عنوان 

محـور و دسـتور کار خـود قـرار دادیـم.
نایـب رئیـس کمیسـیون فرهنگـی مجلس 
اسـتفاده  بـا  کـرد:  تصریـح  اسـامی  شـورای 
و  سـازمان ها  نهادهـا،  ارزشـمند  تجـارب  از 
تشـکل هایی کـه در حـوزه جمعیـت و تعالـی 
بـا  همچنیـن  و  کرده انـد  فعالیـت  خانـواده 
فرهنگـی،  کمیسـیون  ظرفیـت  از  اسـتفاده 
در حـال بررسـی مفـاد طـرح جامـع تعالـی و 

هسـتیم. خانـواده  جمعیـت 
اشـکاالتی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  منتظـری 
در  کـه  داشـت  وجـود  طـرح  ایـن  مـواد  در 
حـال برطـرف کـردن آن و همچنیـن بررسـی 
هسـتیم،  آن  بـه  الحاقـی  مـواد  و  تبصره هـا 
گفـت: قـرار بـر این اسـت کـه حداکثـر تا یک 
مـاه آینـده پیش نویـس طرح جامـع جمعیت 

و تعالـی خانـواده را نهایـی کنیـم.
نماینــده مــردم گــرگان در مجلس شــورای 
اســامی بیــان کــرد: جلســات فــوق العــاده ای 
بــرای بررســی طــرح جامــع جمعیــت و تعالــی 

خانــواده در حــال برگــزاری اســت تــا بتوانیــم 
ــب و  ــرح را تصوی ــن ط ــریع تر ای ــه س ــر چ ه

تبدیــل بــه قانــون کنیــم.
وی گفـت: در هفتـه جـاری قـرار اسـت از 
چـون  دسـتگاه هایی  و  سـازمان ها  مسـئوالن 
آمـوزش و پـرورش، صدا و سـیما، وزارت علوم، 
وزارت بهداشـت و سـازمان تبلیغـات اسـامی 
جهـت حضـور در کمیسـیون فرهنگی مجلس 
دعـوت به عمـل بیاید چـرا که این دسـتگاه ها 
در حـوزه فرهنگ سـازی نقش عمـده ای دارند.

از  هــدف  داشــت:  اظهــار  منتظــری 
ــن  ــه ای ــت ک ــه آن اس ــن جلس ــزاری ای برگ
دربــاره  را  خــود  پیشــنهادات  دســتگاه ها 
طــرح جمعیــت و تعالــی خانــواده ارائــه کننــد 
ــتگاه های  ــر دس ــم اگ ــا معتقدی ــه م ــرا ک چ
ذیربــط در جریــان مفــاد ایــن طــرح نباشــند 
ــی  ــه تنهای ــی ب ــیون فرهنگ ــا در کمیس و م
ــم،  ــرار دهی ــورد بررســی ق ــن موضــوع را م ای

بــا یکســری موانــع مواجــه می شــویم.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع:

طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی ایرادات فنی دارد

نگاهی به اقدامات شهرداری در بازار تاریخی تبریز؛

پیش نویس طرح »جمعیت و تعالی خانواده« ساماندهی، مرّمت و احیای بزرگترین بازار سرپوشیده جهان
تا یک ماه آینده نهایی می شود

کد: ۱۰۵
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک هریس
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن   ۱۳
ســاختمان  و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ه
مورخــه   ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۰۹۰۰۰۶۲۷
قانــون  موضــوع  اول  هیئــت   ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه  حــوزه ثبــت ملــک هریــس ، تصرفــات مالکان
آقــای یوســف حقوقــی دوســت  بامعــارض 
بــه شــماره ملــی ۱۵۵۱۹۸۸۵۶۹ در شــش 
بــه  مزروعــی  زمیــن  قطعــه  یــک  دانــگ 
مســاحت ۱۹۲۶۷/۲۹ متــر مربــع تحــت پــاک 
ــوردی  ــع در اراضــی روســتای بیل ــی واق ۵-اصل
ــس  ــک هری ــت مل ــوزه ثب ــز ح ــش ۲۴ تبری بخ
ــماره ۱۷/۶۶۷۸۲۴  ــه ش ــه ب ــه نام ــر مبایع براب
آقایــان  از  ابتیاعــی   ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ مورخــه 
 . اســت  گردیــده  محــرز  قهرمانپــور  طالــب 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد مــی 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــاق آگه ــخ الص ــد از تاری توانن
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــراض ، دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت از تاری
ــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ، بدیهــی  را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان هریس - بهزاد عظیمی

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۹/۰6/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰6/۱6

م.الف ۴۰2

کد: ۱۰۵
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک هریس
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ 
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر 
رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۰۹۰۰۰۶۳۳ مورخــه 
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ هیئــت اول موضــوع قانــون تعییــن 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی وس ــت اراض ــف وضعی تکلی
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت 
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــس ، تصرف ــک هری مل
آقــای یوســف حقوقــی دوســت بــه شــماره ملــی 
۱۵۵۱۹۸۸۵۶۹ در شــش دانــگ یــک قطعــه 
ــر  ــاحت ۵۶/۱۶۹۴۹ مت ــه مس ــی ب ــن مزروع زمی
ــع در اراضــی  ــی واق ــاک ۵_اصل ــع تحــت پ مرب
روســتای بیلــوردی بخــش ۲۴ تبریــز حــوزه ثبــت 
ــماره  ــه ش ــه ب ــه نام ــر مبایع ــس براب ــک هری مل
۱۷/۶۶۷۸۱۲ مورخــه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ابتیاعــی از 
ــده اســت  ــب قهرمانپــور محــرز گردی ــان طال آقای
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب . ل
ــود در  ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب صورت
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد مــی 
تواننــد از تاریــخ الصــاق آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــخ  ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
بــه  را  ، دادخواســت خــود  اعتــراض  تســلیم 
ــی اســت  ــد ، بدیه ــم نماین ــی تقدی مرجــع قضای
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان هریس - بهزاد عظیمی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰6/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰6/۱6

م.الف ۴۰۳

ــان،  ــابقه فعالیتت ــه س ــه ب ــا توج   ب
ــما  ــه ش ــی ب ــده های ــه پرون ــتر چ بیش

ــود؟ ــی ش ــاع داده م ارج
ــده  ــی خصوصــاً پرون ــای حقوق ــده ه ــب پرون اغل
هــای مرتبــط بــا اراضــی و امــاک و ثبتــی را 

ــم. ــی کن ــت م ــول وکال ــرش و قب پذی

ــکار  ــزد اف ــی وکال را ن ــگاه فعل  جای
عمومــی تــا چــه انــدازه متأثــر از 

عملکردشــان مــی دانیــد؟
ــد جســتجو  ــه بای ــن ســوال را در جامع جــواب ای
ــه لحــاظ متناســب  ــده دارم ب ــده عقی ــی بن ــرد ول ک
نبــودن عرضــه و تقاضــای پذیــرش وکیــل در جامعــه، 
جایــگاه وکیــل دادگســتری نــزد افــکار عمومــی افول 
کــرده و عملکــرد غیرحرفــه ای برخــی از همــکاران و 
دوری از اخــاق، جایــگاه وکیــل را در معــرض خدشــه 
قــرار داده اســت. بدیهــی اســت در هــر صنــف خــوب 
ــرد  ــت عملک ــف وکال ــی در صن ــود دارد ول ــد وج و ب
ــب  ــکاران موج ــدودی از هم ــدادی مع ــت تع ناشایس

تخدیــش حرفــه ی وکالــت در جامعــه مــی شــود.

ــه  ــا چ ــی ت ــائل حقوق ــوزش مس  آم
میــزان در کاهــش میــزان جرایــم تاثیــر 

ــت؟ ــذار اس گ
ــاً آمــوزش مســایل حقوقــی تأثیــر بســزایی  قطع
ــد  ــم خواه ــدن جرای ــم ش ــث ک ــه از حی در جامع
و  مســائل  اســت  بهتــر  بنــده  بنظــر  داشــت. 
موضوعــات اولیــه ی علــم حقــوق حداقــل ۴ واحــد 
درســی در تمــام رشــته هــای دانشــگاهی گنجانــده 
شــود و در رســانه هــای گروهــی خصوصــاً در رادیــو 
و تلویزیــون مســائل مهــم حقوقــی در جامعــه 

ــود. ــوزش داده ش ــردم آم ــه م ــدارک و ب ت

ــا وجــود عبــور   چــرا برخــی از وکال ب
از آزمــون وکالــت در وضعیــت نابســامان 

بــه ســر مــی برنــد؟
ــازار کســب و کار  ــه در ب ــن اســت ک حقیقــت ای
ــناخته  ــتری ش ــدادی از وکای دادگس ــی تع وکالت
شــده هســتند و مــردم بــه ســختی بــه وکای جــوان 
اعتمــاد مــی کننــد بنابرایــن شایســته اســت وکای 
ــا یکــی دو نفــر از  ــه هــر کــدام ب برجســته و باتجرب
ــی  ــتراکی و اجتماع ــورت اش ــه ص ــوان ب وکای ج
قبــول وکالــت کننــد. بدیــن ترتیــب وکیــل جــوان 
پختــه تــر شــده و مضافــا ًدرآمــد هــم کســب کنــد 
ــل  ــود وی وکی ــه خ ــد ک ــی پای ــری نم ــاً دی و قطع

مشــهور و برجســته خواهــد شــد و همانطــور کــه در 
دفتــر بنــده بــه وکای جــوان اعتمــاد مــی شــود و از 

ایــن امــر بســیار خرســند هســتم. 

ــوان  ــکل وکالی ج ــن مش ــی تری  اصل
ــت؟  ــان چیس ــغلی خودش ــه ش در زمین
ــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه  قبــل از پاســخ ب
در پذیــرش کار آمــوز وکالــت رقابــت بســیار ســختی 
ــاری  ــث آم ــت و از حی ــم اس ــان حاک ــن داوطلب بی
تقریبــاً از هــر ۳۵-۴۰ نفــر یــک نفــر پذیرفتــه 
مــی شــود و بدیــن ســان داوطلبــی شــاید چندیــن 
ســال بــا مطالعــات طاقــت فرســا و افســرده کننــده 
ــی شــود.  ــه م ــت پذیرفت ــوزی وکال ــون کارآم از آزم
ــس  ــخت و نف ــون س ــی در آزم ــس از قبول ــن پ لیک
گیــر در دوره ی کارآمــوزی و عــدم داشــتن تجربــه 
ــتیبانی از  ــت و پش ــدم حمای ــاً ع ــی و بعض ی عمل
امــورات  در  خویــش  سرپرســت  وکیــل  ســوی 
ــوس  ــش مأی ــی خوی ــه شــغل آت ــی،  نســبت ب عمل
و دل شکســته مــی شــود و مصادیــق زیــادی بــوده 
کــه ایــن حرفــه را بــا آن همــه مشــقت احــراز کــرده 
ــی  ــار م ــا نمــوده و شــغل دیگــری اختی ــد، ره بودن
ــود  ــت آل ــد کراه ــرده درآم ــدای ناک ــا خ ــد و ی کنن
ــن  ــی در ای ــر خوب ــد فک ــد و بای ــی نماین ــب م کس

ــیم. ــوص بیاندیش خص

ــل  ــک وکی ــوان از ی ــی ت ــه م  چگون
تــازه کار، یــک وکیــل توانمنــد ســاخت؟

ــول  ــه در ط ــه اینک ــه ب ــا توج ــده ب ــر بن ــه نظ ب
ســالیان اخیــر بــه عنــوان وکیــل سرپرســت در 
خدمــت چنــد ده کارآمــوز وکالــت بــوده ام عقیــده 
ــد  ــل جــوان متبحــر و توانمن ــک وکی ــی ی دارم وقت
خواهــد بــود کــه اوالً دوره کارآمــوزی مفیــد از 
حیــث امــورات عملــی و کاربــردی نــزد وکیــل 
سرپرســت خویــش ســپری کنــد. همانطوریکــه 
وکای  کانــون  در  کارآمــوزی  دوره  دانیــم  مــی 
دادگســتری ۱۸ مــاه مــی باشــدکه ایــن دوره اســاس 
ــل در  ــک وکی ــی شــخصیت ی ــالوده شــکل ده و ش
ــا حوصلــه  آینــده اســت و ثانیــاً وکیــل سرپرســت ب
و بــا دانــش و اخــاق مــدار و متعهــد و معتقــد مــی 
توانــد یــک وکیــل جــوان را بــه یــک وکیــل باخــدا 

ــد. ــل نمای ــدان تبدی ــا وج و ب

ــی ۱2  ــه اعتراض ــاره نام ــان درب  نظرت
هــزار وکیــل بــه آییــن نامــه پیشــنهادی 
ــت  ــون وکال ــرای قان ــه ب ــوه قضایی ق

ــت؟ چیس
ـــتقال  ـــا اس ـــورهای دنی ـــی کش ـــاً در تمام تقریب
ــه  ــت و همانطوریکـ ــی اسـ ــری بدیهـ ــون امـ کانـ
ـــه انشـــاء  ـــد خـــوب دادنام ـــی توان قاضـــی مســـتقل م

ـــوب  ـــد خ ـــم میتوان ـــتقل ه ـــل مس ـــک وکی ـــد، ی کن
بـــه امـــر دفـــاع بپـــردازد؛ آنـــگاه یـــک دادرســـی 
ـــاق حـــق  ـــک حکـــم خـــوب و احق ـــآالً ی ـــه و م عادالن
بـــه منصـــه ظهـــور مـــی رســـد. امیـــدوارم آییـــن 
نامـــه پیشـــنهادی هـــم بـــا جلـــب نظـــر کانـــون 

هـــای وکا باشـــد.

ــما در  ــه شـ ــن دغدغـ ــم تریـ  مهـ
حـــوزه فعالیـــت وکال چیســـت؟

در حـــوزه وکالـــت دغدغـــه هـــای متعـــددی 
هســـت کـــه بایســـتی بـــه تدریـــج نســـبت بـــه 
ـــن  ـــم تری ـــود. مه ـــیده ش ـــاره ای اندیش ـــا چ آن ه
ــدی در  ــش جـ ــت، چالـ ــر وکالـ ــه در امـ دغدغـ
خصـــوص مخـــدوش شـــدن اســـتقال وکیـــل و 
ـــدی  ـــش بع ـــد و چال ـــی باش ـــای وکا م ـــون ه کان
ـــی  ـــای حقوق ـــده ه ـــه پرون ـــه ب ـــق بیم ـــدم تعل ع
ـــه وکای  ـــا ب ـــده ه ـــه پرون ـــع عادالن ـــدم توزی و ع
شـــاغل مـــی باشـــد. هـــم چنیـــن بهتـــر اســـت 
ـــه ای  ـــل حرف ـــک وکی ـــا ی ـــده ه ـــی پرون در تمام
ـــته  ـــور داش ـــی حض ـــای حقوق ـــده ه ـــاً پرون خصوص
ــه  ــری کـ ــم دیگـ ــوارد مهـ ــی از مـ ــد. یکـ باشـ
ـــم  ـــی از فیل ـــه در برخ ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای وج
هـــا و ســـریال هایـــی کـــه اخیـــرا بـــه نمایـــش 
گذاشـــته مـــی شـــود، معمـــوال وکا نقـــش 
ـــن  ـــرور ذه ـــه م ـــه ب ـــد ک ـــی کنن ـــا م ـــی را ایف منف
ـــد  ـــی کن ـــرف م ـــو منح ـــن س ـــه ای ـــب را ب مخاط
ـــدی  ـــرش جدی ـــه نگ ـــن زمین ـــد در ای ـــن بای بنابرای
ـــی  ـــد منف ـــه وکا دی ـــردم ب ـــا م ـــرد ت ـــورت پذی ص

نداشـــته باشـــند.

 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یـــک دوره 
ــون وکال  ــره کانـ ــت مدیـ ــو هیئـ عضـ
ــی  ــکار هایـ ــه راهـ ــد، چـ ــوده ایـ بـ
ــه  ــازی وکال بـ ــد سـ ــرای توانمنـ را بـ
ـــی  ـــنهاد م ـــتان پیش ـــون وکالی اس کان

کنیـــد؟
بنـــده بارهـــا عـــرض کـــرده ام کانـــون وکا از 
میـــان بیـــش از ۲۰۰۰ وکیـــل در اســـتان بایســـتی از 
ـــل  ـــک وکی ـــک بان ـــد ی ـــه من ـــد و عاق وکای توانمن
ـــب  ـــروه منتخ ـــن گ ـــد و در ای ـــاد کن ـــت ایج سرپرس
ـــای  ـــه اعض ـــوان ب ـــکات وکای ج ـــکاس مش ـــا انع ب
آن بانـــک، وکای سرپرســـت،  وکای جـــوان را هـــم 
ـــه  ـــی پشـــتیبانی و ایضـــاً از حیـــث حرف از حیـــث مال
ــروت و  ــداری،  مـ ــاق مـ ــت، اخـ ــری وکالـ ای گـ
ـــوزی  ـــر در دوره کارآم ـــد و اگ ـــت نماین ـــاف تربی انص
ـــو  ـــه نح ـــوزان ب ـــوره کار آم ـــد منظ ـــوزش چن ـــه آم ب
ــکوفایی در  ــگاه شـ ــود، آنـ ــت شـ ــن پرداخـ احسـ
کانـــون هـــای وکا و تـــوده وکا نمایـــان خواهـــد 

ـــد. ش

در مصاحبه اختصاصی با عضو سابق هیئت مدیره کانون وکال دادگستری مطرح شد:                         

افول جایگاه وکیل نزد افکار عمومی
حمید رضا سامبرانی

داشــتن دادرســی عادالنــه و فراهــم 
شــاخص  مهمتریــن  از  یکــی  ســاز، 
هــای اعتبــار دســتگاه قضایــی در 
بامســئله  کــه  اســت  کشــور  هــر 
ــی  ــن الملل ــه بی ــی و وجه ــت مل حیثی
کشــور در ارتبــاط اســت و هرچقــدر 
یــک کشــور  دســتگاه دادگســتری 
ــن شــناخته  ــا اســتانداردها وموازی ب
شــده حقوقــی و عادالنــه، منطبــق 
باشــد، اعتبــار ملــی کشــور، بیــش 
تــر تامیــن خواهــد شــد. بــا ایــن 
عدالــت،  خصــوص  در  مقدمــه 
مــدرس  اصــل،  موالخــواه  صالــح 
ــری  ــه  دکت ــش آموخت ــگاه، دان دانش
ــو  ــی و عض ــوق خصوص ــی حق تخصص
ــون وکالی  ــره کان ــت مدی ــابق هیئ س
دادگســتری آذربایجــان شــرقی در 
روزنامــه  بــا  اختصاصــی  گفتگــوی 
سراســری عجــب شــیر از ســختی هــا 
و مشــقت هــای حــوزه وکالــت ســخن 

ــد. ــی گوی م
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دلمه با برنج گل کلم

مواد الزم:
فلفل دلمه ای بزرگ به رنگ دلخواه            ۴ عدد
برنج گل کلم                                        ۲ پیمانه
لوبیا قرمز )چیتی( پخته                 ۴۵۰ گرم
سس سالسا                                            ۳/۲ پیمانه
پودر زیره                                           ۲ قاشق غذاخوری
آب لیمو ترش                               ۲ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل                             به مقدار الزم

ــا  ــه ت ــل دلم ــه داخ ــواد اولی ــه م ــته ک  درس
ــاده ی مشــترک در  ــی م ــه ول حــدودی ســلیقه ای
تمــام دلمــه هــا، برنجــه. امــا خیلــی هــا تــو برنامــه 
ی غذایــی رژیمــی خودشــون برنــج رو حــذف 
کــردن و در نتیجــه دلمــه هــم نمــی تونــن بخورن. 
امــا مگــه میشــه از دلمــه گذشــت! امــروز بهتــون 
طــرز تهیــه دلمــه بــا برنــج گل کلــم رو یــاد مــی 
دیــم کــه اون رو درســت کنیــد و از خــوردن دلمــه 
محــروم نشــید! تــو دســتورهای قبلــی طــرز تهیــه 
ــم  ــم و گفتی ــاد دادی ــون ی ــم رو بهت ــج گل کل برن
مــی تونیــد ایــن برنــج رو جایگریــن پلــو کنیــد و 
بــا خورشــت، مــرغ، گوشــت و ماهــی ســرو کنیــد. 
حــاال بهتــون نشــون میدیــم کــه بــا ایــن برنــج می 
تونیــد دلمــه هــم درســت کنیــد. البتــه طــرز تهیه 
دلمــه بــا برنــج گل کلــم تــا حــدودی ســلیقه ایــه و 
مــی تونیــد بعضــی از مــواد اولیــه ش رو بــه دلخواه 
خودتــون انتخــاب کنیــد. درســت کــردن ایــن غــذا 
رو از دســت ندیــد! مخصوصــا اگــر رژیــم داریــد و 
بــه دنبــال اضافــه کــردن یــه غــذای خوشــمزه بــه 
ــن  ــردن ای ــت ک ــتید درس ــون هس ــه غذاییت برنام

غــذا را بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم. 
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آماده سازی
 مواد داخل دلمه فلفل

۱- ابتــدا فــر را در دمــای ۱۹۰ درجــه ســانتی 
گــراد )۳۷۵ درجــه فارنهایــت( گــرم کنیــد.

۲- گل کلــم هــا را چنــد قســمت کنیــد، 
ــن  ــی روغ ــا کم ــد، ب ــن بریزی ــوط ک ــل مخل داخ
ــت  ــل تف ــک و فلف ــاز، نم ــراه پی ــه هم ــون ب زیت

ــد. ــاده کنی ــم را آم ــج گل کل ــد و برن دهی
۳- ســپس یــک قابلمــه بــزرگ را روی حــرارت 
ــه،  ــس از داغ شــدن قابلم ــد. پ ــرم کنی متوســط گ
پیــاز، ســیر )بــه دلخــواه(، نمــک و فلفــل را داخــل 
آن بریزیــد و بــه مــدت ۱ دقیقــه تفــت دهیــد و هــم 
ــه  ــواد اضاف ــه م ــم را ب ــج گل کل ــد. ســپس برن بزنی
ــا آن هــا بپــزد. در  ــا کمــی ب کــرده و هــم بزنیــد ت
قابلمــه را بگذاریــد تــا برنــج گل کلــم بــه مــدت ۱ 
دقیقــه بخــار پــز شــود. ســپس آن را از روی حــرارت 

برداریــد و مــواد را داخــل کاســه ای بریزیــد.
ــز،  ــا قرم ــد لوبی ــده مانن ــی مان ــواد باق ۴- م
پــودر زیــره، نمــک و فلفــل را بــه برنــج گل کلــم 
ــی از  ــد. کم ــب کنی ــا آن ترکی ــد و ب ــه کنی اضاف
ــه  ــاز چاشــنی و ادوی آن بچشــید و در صــورت نی
ــه کنیــد. همــه ی مــواد را  ــه آن اضاف بیشــتری ب

ــد. ــوط کنی ــا هــم خــوب مخل ی
مرحله دوم: آماده سازی دلمه با برنج 

گل کلم
۱- فلفــل دلمــه  ای هــا را بــه صــورت عمــودی 
بــه دو نیــم تقســیم کنیــد و آن هــا را بــا اســتفاده 

از بــرس روغــن بمالیــد و چــرب کنیــد.
۲- فلفــل هــای نصــف شــده را بــا مــواد دلمــه 
آمــاده شــده پــر کنیــد، ســپس داخــل ســینی فــر 
ــا  ــه ی ــد. روی قابلم ــزرگ بچینی ــه ای ب ــا قابلم ی
ــه  ــدت ۳۰ دقیق ــه م ــانید و ب ــر را بپوش ســینی ف

داخــل فــر گــرم شــده قــرار دهیــد تــا بپــزد.
۳- بعــد از ۳۰ دقیقــه، فویــل را از روی قابلمــه 
یــا ســینی برداریــد، حــرارت را روی ۲۰۴ درجــه 
ــدت  ــه م ــددا ب ــد و مج ــرار دهی ــراد ق ــانتی گ س
۱۵-۲۰ دقیقــه اجــازه دهیــد بپــزد تــا زمانــی کــه 

فلفــل هــا نــرم و طایــی شــود.
۴- دلمــه هــا را از فــر خــارج کنیــد و روی آن 
را بــا مــواد دلخــواه خــود بپوشــانید و ســرو کنیــد.

 
نکات کلیدی:

ــا  ــه  ای ه ــل دلم ــردن فلف ــرب ک ــرای چ - ب
مــی توانیــد از هــر روغنــی ماننــد روغــن هســته 

ــد. ــتفاده کنی ــور اس انگ
- مهــم نیســت اگــر برنــج گل کلــم در قابلمــه 
بــه طــور کامــل نپــزد. چــون در نهایــت داخــل فــر 

قــرار مــی گیــرد و پختــه مــی شــود.
ــی  ــد م ــازه باش ــما ت ــه ش ــواد اولی ــر م - اگ
ــدت ۳  ــه م ــم را ب ــج گل کل ــا برن ــد دلمــه ب توانی
ــردن  ــرم ک ــرای گ ــد. ب ــه داری روز در یخچــال نگ
مجــدد آن مــی توانیــد آن را در دمــای ۱۷۶ 
ــدت ۲۰  ــه م ــر ب ــل ف ــراد داخ ــانتی گ ــه س درج

ــد. ــرم کنی ــد و گ ــرار دهی ــه ق دقیق
ــم  ــج گل کل ــردن برن ــرای درســت ک ــر ب - اگ
مخلــوط کــن نداریــد مــی توانیــد گل کلــم هــا را 

بــا رنــده درشــت رنــده کنیــد.
ــی  ــد م ــه مان ــه اضاف ــه ی دلم ــر از مای - اگ
توانیــد آن را بــه ســاالد اضافــه کنیــد یــا در کنــار 

ــد. ــه ســرو کنی ــه صــورت جداگان ــذا ب غ
ــی  ــم م ــج گل کل ــه برن ــگ روی دلم - تاپین
ــازه، آواکادوی  ــوی ت ــد، آب لیم ــس تن ــد س توان
ــس  ــا س ــده ی ــرد ش ــز خ ــاز قرم ــده، پی ــرد ش خ

ــد. ــما باش ــواه ش ــای دلخ سالس
- لوبیــا قرمــز را از شــب قبــل بشــورید و 
ــی  ــراه کم ــه هم ــپس آن را ب ــد. س ــس کنی خی
نمــک بپزیــد و بعــد بــه مــواد دلمــه اضافــه کنیــد.

- مــی توانیــد از کنســرو لوبیــا هــم بــه جــای 
آن اســتفاده کنیــد.

منبع: ایران کوک

حاجی میرزایی:
آموزش و پرورش تابع تصمیمات

 ستاد ملی کرونا است

ــوب  ــرورش در چارچ ــوزش و پ ــت: آم ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــایی  ــوص بازگش ــا در خص ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــده س ــام ش اع

ــت.  ــا اس ــع آنه ــی رود و تاب ــش م ــدارس پی م
ــا، محســن حاجــی میرزایــی پانزدهــم شــهریور مــاه  بــه گــزارش ایرن
ــگاران  در حاشــیه مراســم نواختــه شــدن زنــگ مدرســه در جمــع خبرن
اظهــار داشــت: دولــت در ایــن ایــام نگــران ســامت دانــش آمــوزان بــود.

وی افــزود: همچنیــن آمــوزش و پــرورش نگــران بــود تصمیــم 
ــر  ــه خط ــوزان را  ب ــش آم ــامت دان ــه س ــود ک ــه نش ــتباهی گرفت اش
ــات  ــه تصمیم ــه ب ــد ک ــه ش ــم گرفت ــل تصمی ــن دلی ــه همی ــدازد؛ ب بین

وزارت بهداشــت و درمــان اعتمــاد کنیــم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد: آمــوزش و پــرورش در 
ــوص  ــا در خص ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــده س ــام ش ــوب اع چارچ
ــن رو در  ــت؛ از ای ــا اس ــع آنه ــی رود و تاب ــش م ــدارس پی ــایی م بازگش

حــوزه ســامت کوچکتریــن عدولــی نخواهیــم داشــت.
ــه  ــا ب ــم خانواده ه ــرد: امیدواری ــان ک ــر نش ــی خاط ــی میرزای حاج
آمــوزش و پــرورش اعتمــاد کننــد تــا ایــن وزارتخانــه بــا حساســیت هــای 

ــد. ــای الزم را اعمــال کن ــت ه بیشــتر مراقب
وی درخواســت کــرد کــه از اظهارنظرهــای پراکنــده در فضــای 
مجــازی خــودداری شــود و گفــت: آمــوزش و پــرورش انتخــاب کــرد کــه 
بــه مجموعــه بهداشــت و درمــان کشــور اعتمــاد کنــد. آنهــا اجــازه دادنــد 
ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی آمــوزش هــای حضــوری را آغــاز  مــا ب

کنیــم.
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــه ب ــی ک ــت: گروه ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــاد دانــش آمــوز در مــدارس نمــی تواننــد، در کاس درس  ــا تعــداد زی ی

ــت. ــد داش ــازی خواهن ــوزش مج ــد، آم ــور یابن حض
ــوزان ۳۵  ــش آم ــرای دان ــوزش ب ــدت آم ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوزش و  ــا آم ــرایط ب ــن ش ــد در ای ــا بای ــزود: خانواده ه ــت، اف ــه اس دقیق
ــال  ــد س ــی کن ــاش م ــز ت ــه نی ــد و وزارتخان ــکاری کنن ــرورش هم پ

ــد. ــر باش ــده پرثم ــی آین تحصیل
زنــگ آغــاز ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۵ شــهریور مــاه بــه رســم 
همــه ســاله در مراســمی نمادیــن بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین 
حســن روحانــی رییــس جمهــوری بــه صــورت ویدیوکنفرانــس و محســن 
حاجــی میرزایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در مدرســه »نوجوانــان« واقــع 

در خیابــان فرجــام تهــران نواختــه شــد.
بــه ایــن ترتیــب ســال تحصیلــی جدیــد بــه منظــور جبــران کســری 
آموزشــی ســال گذشــته در پــی همــه گیــری بیمــاری کرونــا در کشــور، 

دو هفتــه زودتــر نســبت هــای قبــل آغــاز مــی شــود. 
همچنیــن در ایــن مراســم مدرســه خیرســاز »نوجوانــان« نیــز افتتــاح 

شــد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
حفظ سالمت دانش آموزان در اولویت است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه آغــاز ســال 
ــوزان  ــش آم ــی گفــت: حفــظ ســامت دان ــی در روزهــای کرونای تحصیل

در اولویــت اســت.
ـــیدمحمدعلی  ـــلمین س ـــام و المس ـــت االس ـــر، حج ـــزارش مه ـــه گ ب
آل هاشـــم در مراســـم آغـــاز ســـال تحصیلـــی در آموزشـــگاه عفتیـــه 
ــل،  ــال های قبـ ــا سـ ــا بـ ــر تفاوت هـ ــال بخاطـ ــت: امسـ ــز گفـ تبریـ
همـــکاری بیشـــتر و صمیمانـــه اولیـــا بـــا معلمـــان و مدرســـه 

. می طلبـــد
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان مطــرح کــرد: ســامت دانــش آمــوزان 
ــکیل  ــق تش ــت. منط ــده اس ــده ش ــژه دی ــر وی ــت و تدابی ــت اس در اولوی
آمــوزش و پــرورش انســان ســازی اســت و محیــط مدرســه بایــد معطــر 

ــد. ــامی باش ــای اس ــه آموزه ه ب
وی بــا بیــان اینکــه ســند تحــول آمــوزش و پــرورش بــه روز رســانی 
ــی و  ــی ایران ــبک زندگ ــا س ــوزان ب ــش آم ــد دان ــزود: بای ــود، اف می ش

ــوند. ــنا ش ــش آش ــش از پی اســامی بی
ــا اشــاره بــه اینکــه  آل هاشــم در خصــوص مشــکات معلمــان نیــز ب
ــند،  ــته باش ــت نداش ــم و تربی ــز تعلی ــری ج ــه دیگ ــد دغدغ ــان بای معلم
ــن  ــراز داشــت: معلمــان افســران ســپاه پیشــرفت کشــور هســتند و ای اب

ــاال رود. ــد ب ــگاه بای جای
ــت  ــت رعای ــه دق ــت آموزشــی ب ــه داد: عدال ــز ادام ــه تبری ــام جمع ام
ــدرکاران  ــت ان ــط دس ــد توس ــازی بای ــای مج ــیب های فض ــود و آس ش

ــود. ــگیری ش ــان پیش ــا و مربی ــت، اولی ــم و تربی تعلی
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دســتی  صنایــع   و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: تعــداد ۳۰ تــور مجــازی ۳۶۰ درجــه ای از 

شــد. تولیــد  اســتان  گردشــگری  جاذبه هــای 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــزود: می ـــزه زاده اف ـــد حم ـــا، احم ـــزارش ایرن ـــه گ ب
آذربایجـــان شـــرقی در راســـتای توســـعه گردشـــگری دیجیتـــال در 
ـــای  ـــترده جاذبه ه ـــی گس ـــز معرف ـــروز و نی ـــی ام ـــژه کرونای ـــراط وی ش
ـــن  ـــازی از اماک ـــور مج ـــد ۳۰ ت ـــه تولی ـــدام ب ـــتان، اق ـــگری اس گردش
تاریخـــی، موزه هـــا و جاذبه هـــای گردشـــگری طبیعـــی کـــرده 

ـــت. اس
ـــگری  ـــای گردش ـــازی جاذبه ه ـــای مج ـــه توره ـــه داد: مجموع وی ادام
آذربایجـــان شـــرقی بـــه معرفـــی مجـــزای روســـتاهای هـــدف 
گردشـــگری، مســـاجد، خانه هـــای تاریخـــی، گنبدهـــای تاریخـــی 
شـــاخص، موزه هـــا و جاذبه هـــای گردشـــگری طبیعـــی بـــه  صـــورت 
۳۶۰ درجـــه ای و دو زبانـــه بـــا امـــکان پخـــش در تمـــام فرمت هـــای 

می پـــردازد. نرم افـــزاری 
ــای  ــور مجــازی از جاذبه ه ــداد ت ــن تع ــار داشــت: ای ــزه زاده اظه حم
گردشــگری اســتان در ســایت رســمی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی بارگــذاری خواهــد شــد تــا 
 عاقه منــدان بتواننــد برای مشــاهده و دریافت ویدئوهای مذکــور به آدرس

 www.eachto.ir  مراجعه کنند.
آذربایجــان شــرقی بــا داشــتن افــزون بــر یکهــزار و ۸۰۰ اثــر و ابنیــه 
ــی از ۵  ــرد یک ــه ف ــر ب ــت منحص ــورداری از طبیع ــز برخ ــی و نی تاریخ

ــمارمی رود. ــه ش ــگری ب ــوزه گردش ــران در ح ــتان اول ای اس

ــا موضــوع  ــاج« ب ــریال »ت ــد س فصــل جدی
معــروف  عــروس  دایانــا،  پرنســس  ازدواج 
انگلیــس،  ســلطنتی  خانــواده  از  جداشــده 

می شــود.  ســاخته 
ــره،  ــل از الجزی ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ســازنده ســریال »تــاج« )The Crown(، از 
انتخــاب الیزابــت دبیکــی ـ بازیگــر اســترالیایی 
ــا در  ــس دایان ــش پرنس ــازی در نق ــرای ب ـ ب

ــر داد. ــریال خب ــن س ــد ای فصــل جدی
ــن  ــارم ای ــی فصــل چه ــل یعن در فصــل قب
ســریال ایــن نقــش را امــا کوریــن ایفــا کــرده 

اســت.
ــر عکــس  صفحــه رســمی ســریال در توییت
ــت دبیکــی ۲۹ ســاله را منتشــر کــرده و  الیزاب
ــا  ــول او نوشــته اســت: روح پرنســس دایان از ق
ــیاری  ــای بس ــارش در قلب ه ــا و رفت و حرف ه
جــا مانــده اســت. بــازی در ایــن نقــش و 
ــمت  ــه از قس ــریال را ک ــن س ــه ای ــتن ب پیوس
اول پیگیــر آن هســتم امتیــاز و افتخــار بزرگــی 

می دانــم.
جوایــز  تاکنــون  کــه  »تــاج«  ســریال 
متعــددی همچــون امــی و گلــدن گاب را 
کســب کــرده، قــرار اســت در دو فصــل دیگــر 
ــود  ــه ن ــیدن ده ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــم ب ه
ــدا  ــه پی ــرن ۲۱ ادام ــل ق ــز اولی ــادی و نی می
دوره   اســترس ترین  پــر  زمــان  ایــن  کنــد. 
ــا  ــلطنتی دنی ــواده س ــهورترین خان ــرای مش ب
ــت. ــتان اس ــلطنتی انگلس ــواده س ــی خان یعن

ســریال »تــاج« در فصــل جدیــد  بــه ازدواج 
ــردازد  ــز می پ ــس چارل ــا و پرن ــس دایان پرنس
ــه  ــبیه ب ــه ش ــن ازدواج ک ــه ای ــه چگون و اینک
ــید.  ــان رس ــه پای ــود ب ــی ب ــتان های خیال داس
ــال  ــا در س ــادف دایان ــتان تص ــن داس همچنی
از  از جدایــی اش  پاریــس پــس  ۱۹۹۷ و در 
ــر  ــه تصوی ــز هــم در ایــن فصــل ب شــاهزاده ول

کشــیده می شــود.
الیزابــت دبیکــی در فیلم هــای اســکاری 
ماننــد »گتســپی بــزرگ«، »مــردی از یــو. 
ــان۲«  ــان کهکش ــی .ال .ای« و »نگهبان ان .س
همچنیــن  او  اســت.  کــرده  نقــش  ایفــای 
ــام  ــه ن ــوالن ب ــتوفر ن ــد کریس ــم جدی در فیل

ــت. ــته اس ــازی داش ــز ب ــت« نی »تن
ــود کــه ســریال »تــاج« در  در ابتــدا قــرار ب

شــش فصــل ســاخته شــود امــا در مــاه ژانویــه 
پیتــر مــورگان، نویســنده ایــن مجموعــه اعــام 
کــرد کــه در فصــل پنــج، ســریال را بــه پایــان 
می رســاند، امــا در مــاه ژوالی او مجــددا از 
ــش  ــل و پوش ــش فص ــریال در ش ــاخت س س
۶۰ ســال از تاریــخ خانــواده ســلطنتی بریتانیــا 

ــر داد. خب
پــس از پخــش فصــل چهــارم، وقفــه ای 
طوالنــی در تولیــد ســریال »تــاج« ایجــاد شــد 
ــال  ــم آن س ــل پنج ــت فص ــرار اس ــاال ق و ح

ــود. ــش ش ۲۰۲۲ پخ
در فصــل جدیــد تغییراتــی روی داده اســت 
از جملــه اینکــه نقــش ملکــه الیزابــت در ایــن 
فصــل بــه ایملــدا اســتنتون ســپرده شــده 
ــوم و  ــای س ــش را در فصل ه ــن نق ــت. ای اس

ــکار  ــده اس ــر برن ــن، بازیگ ــا کلم ــارم الیوی چه
ــرده اســت. ــا ک ایف

ــش  ــد نق ــل جدی ــس در فص ــان پرای جانات
و  کــرد  ایفــا خواهــد  را  فیلیــپ  شــاهزاده 
ــر  ــارگارت تاچ ــش م ــون در نق ــن اندرس جیلی
)نخســت وزیــر انگلیــس( بــازی می کنــد.

جاناتــان پرایــس دربــاره ایفــای نقــش 
ــکاری  ــت: از هم ــه اس ــپ گفت ــاهزاده فیلی ش
ــه  ــس از تجرب ــس پ ــبکه نتفلیک ــا ش ــدد ب مج
موفقــی کــه در فیلــم »دو پــاپ« و همــکاری بــا 
ایــن شــبکه داشــتم، بســیار خوشــحالم. بــازی 
در ایــن فیلــم بــه مــن ایــن شــجاعت را داد کــه 
اکنــون بتوانــم بــازی در نقــش پرنــس فیلیــپ 

ــرم. را بپذی
پیتــر مــورگان در گفت وگــو بــا شــبکه 
هالیــوود ریپورتــر گفتــه اســت کــه اصــا 
ــریال  ــن س ــرای ای ــی ب ــن موفقیت ــار چنی انتظ
ــریالی  ــه س ــرده ک ــان نمی ک ــته و گم را نداش
اینچنیــن ادامــه دار و طوالنــی را بنویســد.

ــی  ــد اتفاقات ــل جدی ــت در فص ــه اس او گفت
می افتــد کــه بــا شــرایط حــال حاضــر خانــواده 
ســلطنتی انگلیــس کامــا متفــاوت اســت. 
مــورگان همچنیــن گفتــه اســت فصــل ششــم 
و پایانــی ســریال قــرار نیســت تــا زمــان حــال 
ادامــه داشــته باشــد؛ بنابرایــن داســتان ازدواج 
ــوایی  ــارکل و رس ــگان م ــا م ــری ب ــس ه پرن
شــاهزاده انــدرو و داســتان جفــری اپســتین را 

ــود. ــامل نمی ش ــز ش نی

ــوزان  ــش آم ــی دان ــبکه آموزش ــول ش ــر و مس ــاور وزی مش
)شــاد( بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان دسترســی بــه شــبکه شــاد 
ــد  ــی های اندروی ــی از گوش ــط برخ ــین آن توس ــخه پیش در نس
ــد شــبکه آموزشــی شــاد،  فراهــم نبــود، گفــت: در نســخه جدی
ــز  ــف و نی ــرای اســتفاده از گوشــی های مختل افزایــش قابلیــت ب

ــه اســت.  نســخه وب صــورت گرفت
بــه گــزارش ایرنــا، ســید حســن الحســینی افــزود: در نســخه 
جدیــد ایــن پلتفــرم، امکانــات جدیــدی بــه »شــاد« اضافــه شــده 
ــد  ــی کن ــتر م ــم را بیش ــوزان و معل ــل دانش آم ــه تعام ــت ک اس
ــف،  ــال قابلیــت نصــب و کار روی گوشــی هــای مختل ــرای مث ب
ــراز  ــوز، اح ــم و دانش آم ــخصی معل ــه ش ــؤال، صفح ــک س بان
ــت،  ــم و تربی ــرگان تعلی ــا و خب ــتادی و اولی ــران س ــت مدی هوی
ــد ایــن شــبکه  ــات نســخه جدی ــه امکان حضــور و غیــاب از جمل

اســت.
وی گفــت: شــبکه شــاد بســیار تعاملــی شــده و بــه آمــوزش 
ــه  ــا توجــه ب هــای اســتاندارد مجــازی خیلــی نزدیــک شــدیم ب
اینکــه هنــوز تــا ایــده ال فاصلــه داریــم امــا تــاش مــی کنیــم 
ــت  ــا حال ــم ت ــتر کنی ــاد بیش ــبکه ش ــر ش ــا را ب ــزوده ه ــه اف ک

ــه طــور مرتــب داشــته باشــد. تکاملــی خــود را ب
الحســینی ادامــه داد: در اوج نیســتیم ولــی بــا تعبیــه برنامــه 
ــکال و  ــا کاس فیزی ــتیم عم ــش داش ــن بخ ــه در ای ــی ک های

ــاده ســازی شــده اســت. ــن شــبکه پی واقعــی در ای
وی بــا بیــان اینکــه رایــگان شــدن اینترنــت شــبکه شــاد قــدم 
بــزرگ دولــت بــود، افــزود: ایــن اقــدام و تصمیــم رییــس جهوری 

از بازمانــدن دو و نیــم میلیــون نفــر از تحصیــل جلوگیــری کرد.
الحســنی بیــان کــرد: پیــش بینــی شــده بــود کــه بــه خاطــر 
ــای  ــه ه ــبد هزین ــر در س ــن ام ــه ای ــت و اینک ــی اینترن گران
ــن تعــداد دانــش آمــوز از تحصیــل  خانوارهــا ســنگینی کنــد ای
بــاز خواهنــد مانــد کــه ایــن اقــدام بــا توجــه بــه شــرایط خــاص 

ــت بســیار ارزشــمند اســت. ــی دول مال
مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: فکــر مــی کنیــم 
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــوز ب ــش آم ــون دان ــم میلی ــه و نی ــدود س ح
فرصــت ارتبــاط بــا اینترنــت و شــبکه ملــی ارتباطــات و نداشــتن 
گوشــی، بــه شــبکه شــاد و فضــای مجــازی آمــوزش دسترســی 
ندارنــد کــه البتــه در آمــوزش هــای ترکیبــی پیــش بینــی شــده 
ــن  ــران ای ــرای جب ــر ب ــای دیگ ــرورش، از روش ه ــوزش و پ آم

کمبــود اســتفاده خواهــد شــد.

ــع  ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــس اداره میـ رئیـ
دســـتی شهرســـتان ویـــژه مراغـــه از ســـاماندهی اضطـــراری 

ــر داد.  ــتان خبـ ــن شهرسـ ــی ایـ ــه تاریخـ ــای رصدخانـ بنـ
ـــات  ـــوص اقدام ـــی در خص ـــوب طالب ـــا، یعق ـــزارش ایرن ـــه گ ب
اداره میـــراث فرهنگـــی شهرســـتان ویـــژه مراغـــه در راســـتای 
ــی،  ــر طوسـ ــه نصیـ ــی خواجـ ــه تاریخـ ــاماندهی رصدخانـ سـ
ـــی  ـــای تاریخ ـــاماندهی بن ـــزوم س ـــه ل ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک اظه
ــازی  ــرای بهسـ ــراری بـ ــات اضطـ ــه، اقدامـ ــه مراغـ رصدخانـ
دیـــواره پوشـــش بـــرج مرکـــزی رصدخانـــه کـــه در معـــرض 
ــرار گرفتـــه بـــود، توســـط اداره  ــتاری قـ آســـیب هـــای نوشـ
ـــت. ـــداوم اس ـــال ت ـــاز و در ح ـــتان آغ ـــی شهرس ـــراث فرهنگ می

وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت تاریخـــی و علمـــی 
ـــاماندهی  ـــرد: س ـــان ک ـــا، خاطرنش ـــه در دنی ـــه مراغ ـــد خان رص

و احیـــا رصـــد خانـــه تاریخـــی مراغـــه از اولویت هـــای 
مهـــم اداره میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ـــام  ـــا اتم ـــتا ب ـــن راس ـــه در ای ـــه اســـت ک ـــژه مراغ ـــتان وی شهرس
ـــرار گرفتـــه  ـــه ق مرکـــز خدماتـــی کـــه در محوطـــه ایـــن رصدخان
ـــل  ـــز تکمی ـــی نی ـــای تاریخ ـــن بن ـــه داری ای ـــژه نگ ـــات وی اقدام

ـــد. ـــد ش خواه
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث  فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان، وی اظهـــار کـــرد: 
رصدخانـــه خواجـــه نصیـــر الدیـــن طوســـی مراغـــه از جملـــه 
مهم تریـــن ظرفیت هـــای گردشـــگری ایـــن شهرســـتان اســـت 
کـــه همـــه ســـاله میزبـــان بســـیاری از گردشـــگران داخلـــی 
ــتان در  ــی شهرسـ ــراث فرهنگـ ــوده و اداره میـ ــی بـ و خارجـ
نظـــردارد بـــا تکمیـــل زیرســـاخت های خدماتـــی، بســـتر الزم 

بـــرای ارائـــه خدمـــات مناســـب را بـــرای گردشـــگران فراهـــم 
ســـازد.

ـــرورش  ـــوزش و پ ـــی آم ـــورای عال ـــو ش عض
ـــان  ـــدارس خودش ـــران م ـــه مدی ـــان اینک ـــا بی ب
را بـــرای آمـــوزش مجـــازی بـــه خصـــوص در 
ــهرهای  ــایر شـ ــران و سـ ــل تهـ ــهری مثـ شـ
قرمـــز آمـــاده کـــرده بودنـــد گفـــت: از 
چهارشـــنبه و پنجشـــنبه یکبـــاره بحـــث 
حضـــور در کاس مطـــرح شـــد. مـــدارس 
نمـــی تواننـــد آمادگـــی را بـــه ایـــن ســـرعت 
ـــرای  ـــا ب ـــم م ـــی کنی ـــر م ـــد. فک ـــب کنن کس
ــم در  ــی گیریـ ــم مـ ــردم تصمیـ ــامت مـ سـ
ـــد  ـــه بای ـــتند ک ـــردم هس ـــن م ـــه ای ـــی ک حال
تصمیـــم بگیرنـــد و مـــا بایـــد تســـهیات را 

برایشـــان فراهـــم کنیـــم. 
ـــی در  ـــر فان ـــی اصغ ـــنا، عل ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــوع  ـــا موض ـــه ب ـــی پرسشـــگر ک ـــه تلویزیون برنام
ـــن  ـــه روی آنت ـــا« ب ـــت و کرون ـــوزش، کیفی »آم
ــایی  ــاره بازگشـ ــبکه آمـــوزش رفـــت دربـ شـ
مـــدارس و اینکـــه آیـــا موافـــق آن هســـتید 
ـــر  ـــیار دی ـــوع بس ـــن موض ـــت: ای ـــر؟ گف ـــا خی ی
اعـــام شـــد و مدیـــران مـــدارس خودشـــان 
را بـــرای آمـــوزش مجـــازی بـــه خصـــوص در 
ــهرهای  ــایر شـ ــران و سـ ــل تهـ ــهری مثـ شـ
ـــم  ـــاهد بودی ـــد و ش ـــرده بودن ـــاده ک ـــز آم قرم
ـــاره بحـــث  ـــه از چهارشـــنبه و پنجشـــنبه یکب ک
ــر  ــه نظـ ــد. بـ ــرح شـ ــور در کاس مطـ حضـ
ـــه  ـــی را ب ـــد آمادگ ـــی توانن ـــدارس نم ـــده م بن

ایـــن ســـرعت کســـب کننـــد.
ـــر  ـــه اینکـــه فلســـفه ایـــن دی وی در پاســـخ ب
ـــا  ـــرد: م ـــار ک ـــا چیســـت؟ اظه ـــردن ه ـــام ک اع
ـــردم  ـــامت م ـــرای س ـــا ب ـــم م ـــی کنی ـــر م فک
تصمیـــم مـــی گیریـــم در حالـــی کـــه ایـــن 
مـــردم هســـتند کـــه بایـــد تصمیـــم بگیرنـــد 
و مـــا تســـهیات را برایشـــان فراهـــم کنیـــم.

ـــرورش   ـــوزش و پ ـــی آم ـــورای عال ـــو ش عض
ــم. در  ــگ را داریـ ــه جنـ ــک تجربـ ــزود: یـ افـ
ســـال هـــای ۶۴ تـــا ۶۸ معـــاون وزارتخانـــه 

بازگشـــایی  دربـــاره  و تصمیمـــات  بـــودم 
ــود.  ــده بـ ــده بنـ ــدارس در آن دوره برعهـ مـ
جلســـاتی داشـــتیم و مباحـــث مطـــرح مـــی 
شـــد و در نهایـــت بـــه ایـــن جمـــع بنـــدی 
رســـیدیم کـــه مـــردم هرکجـــا هســـتند مـــا 
ـــه  ـــردم خان ـــی م ـــتیم. برخ ـــا هس ـــم همانج ه
بودنـــد و مدرســـه نمـــی آمدنـــد و آمـــوزش 
تلویزیونـــی را دایـــر کردیـــم. برخـــی گفتنـــد 
ـــرای  ـــدارس ب ـــتیم و م ـــی فرس ـــا را م ـــه ه بچ
رفـــع اشـــکال بـــاز بودنـــد. یـــک عـــده بـــه 
ـــنامه  ـــا بخش ـــد و م ـــان رفتن ـــتاهای پدرش روس
ـــه  ـــه هرمدرس ـــوزی ب ـــش آم ـــر دان ـــم ه کردی
مراجعـــه کـــرد بـــدون درخواســـت کارنامـــه 
ــش  ــت نامـ ــود ثبـ ــی بـ ــی، هرکاسـ و گواهـ

کنیـــد.
ــا مـــی توانیـــم  فانـــی ادامـــه داد: االن مـ
آمـــوزش مجـــازی در مناطـــق قرمـــز داشـــته 
ـــت  ـــرار داش ـــواده اص ـــر خان ـــد اگ ـــیم و بع باش

فرزنـــدش بـــه کاس بیایـــد رضایتنامـــه 
بنویســـد تـــا مـــا بـــا رعایـــت پروتـــکل مـــی 
گوییـــم بـــه مدرســـه بیایـــد و اگـــر تعـــداد 

زیـــاد بـــود گـــروه بنـــدی کنیـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه دوشـــنبه آتـــی 
ـــتیم  ـــم و خواس ـــی را داری ـــورای عال ـــه ش جلس
دســـتور جلســـه عـــوض شـــود و مـــا آنجـــا 
ـــایی  ـــاره بازگش ـــان را درب ـــای خودم ـــرف ه ح
بزنیـــم؛ دربـــاره کیفیـــت آمـــوزش و اجـــرای 
ســـندتحول گفـــت: ســـند در ســـال ۹۱ 
تصویـــب شـــد. اجـــرای ســـند از بخـــش 
ســـاختارها و بـــدون تمهیـــد مقدمـــات و 

ــد. ــروع شـ ــه راه شـ ــن نقشـ تدویـ
وزیـــر اســـبق آمـــوزش و پـــرورش ادامـــه 
ـــات  ـــد اقدام ـــه بای ـــی اســـت ک ـــن در حال داد: ای
ـــوا،  ـــی، محت ـــاب درس ـــد کت ـــزاری مانن ـــرم اف ن
ـــم و از  ـــی دادی ـــام م ـــذاری و ... را انج ـــدف گ ه
ـــه  ـــه اینک ـــم ن ـــی کردی ـــروع م ـــی ش اول ابتدای

ـــم.  ـــه کنی ـــی اضاف ـــه ابتدای ـــم را ب کاس شش
نقشـــه راه هـــم نوشـــته نشـــد. بعـــد بنـــده 
ـــکات  ـــاری از مش ـــه ب ـــا کول ـــدم و ب ـــر ش وزی

ـــدیم. ـــرو ش روب
ـــندتحول  ـــرای س ـــه اج ـــان اینک ـــا بی ـــی ب فان
ــول  ــت: تحـ ــد گفـ ــروع نشـ ــی شـ ــه خوبـ بـ
در هـــر ســـازمان تابـــع نیـــروی انســـانی 
ــوب  ــاب خـ ــت کتـ ــن اسـ ــت. ممکـ آن اسـ
بنویســـیم، مقـــررات و آییـــن نامـــه تدویـــن 
ـــیم.  ـــته باش ـــب نداش ـــم مناس ـــا معل ـــم ام کنی
یعنـــی معلـــم بـــه لحـــاظ تـــوان حرفـــه ای 
و انگیزشـــی بایـــد در اختیـــار مـــا باشـــد تـــا 

بتوانیـــم تحـــول را دنبـــال کنیـــم.
وی افـــزود: اولیـــن  و کلیـــدی تریـــن 
ــت  ــانی و تقویـ ــروی انسـ ــه نیـ ــه بـ کار توجـ
انگیـــزش در آنهاســـت؛ بـــه ویـــژه معلمـــان 
مـــرد بـــه لحـــاظ مشـــکات معیشـــتی و 
ـــتند. ـــوردار نیس ـــزش الزم برخ ـــی از انگی منزلت

عضــو شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا 
ــی  ــورای عال ــات ش ــه در جلس ــه اینک ــاره ب اش
ــوزش و  ــی آم ــورای عال ــی و ش ــاب فرهنگ انق
ــرای  ــه الیحــه ای ب ــرورش پیشــنهاد دادم ک پ
ــن  ــرورش تدوی ــوزش و پ ــانی آم ــروی انس نی
شــود گفــت: معلــم کارمنــد نیســت. بــا قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری معلــم را اداره مــی 
ــک کار  ــی ورای ی ــه معلم ــی ک ــم در حال کنی
ــروی  ــالی روی نی ــد چندس ــت. بای ــادی اس ع
انســانی وقــت بگذاریــم و روی آن کار کنیــم و 
معلــم بدانــد کــه در آمــوزش و پــرورش دارای 
اجــر و قــرب اســت و ســپس رونــد اجرای ســند 

ــم. تحــول را اصــاح کنی

این سریال اسرار خانواده سلطنتی انگلیس را فاش می کند 

دسترسی به شبکه شاد با گوشی های مختلف امکانپذیر شد

ساماندهی اضطراری بنای رصدخانه تاریخی مراغه

اعالم ناگهانی حضوری شدن کالس های 
شهرهای قرمز و سردرگمی مدارس
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آیا گزینه طالق تنها گزینه باقی 
مانده از ازدواجم است؟ 

تعریف طالق عاطفی 
اکثــر افــراد، خاتمــه روابــط زناشــویی بــه 
ــا  ــی ی ــاق توافق ــمی )ط ــی و رس ــیوه  قانون ش
غیــر توافقــی( را بــه عنــوان تعریــف طــاق 

. ســند می شنا
در حالــی کــه در خیلــی از مــوارد زن و شــوهر 
زیــر یــک ســقف زندگــی می کننــد و بــه صــورت 
ــا  ــد ب ــی نداده ان ــت جدای ــز درخواس ــمی هرگ رس
ایــن وجــود از یکدیگــر طــاق عاطفــی گرفته انــد. 
طــاق عاطفــی در بســیاری از وجــوه شــبیه 

طــاق رســمی اســت.
زن و شــوهر آن چنــان از هــم فاصلــه گرفته انــد 
ــوقی  ــق و معش ــن دو عاش ــز بی ــا هرگ ــه گوی ک

ــته اند. ــم نداش ــا ه ــبتی ب ــچ نس ــد و هی نبودن

نشانه ها و عوامل طالق عاطفی
تفاوتــی نــدارد کــه طــاق از طــرف زن مطــرح 
شــود یــا مــرد در هــر دو حالــت فــردی کــه دچــار 
ــر  ــای زی ــده دارای ویژگی ه ــی ش ــی عاطف جدای

اســت:
-  بعــد از داشــتن ســال ها ارتبــاط ناامیــد 
ــراری  ــه برق ــه ای ب ــر عاق ــده در ازدواج، دیگ کنن

ــدارد. ــاط ن ارتب
-  از لحــاظ برخــورد و رفتــاری ســرد اســت و 
عاقــه ای بــه مســائل زندگــی مشترکشــان نشــان 

نمی دهــد.
-  بــرای فــرار از یــک ازدواج ناخوشــایند زمــان 

زیــادی را دور از خانــه می گذرانــد.
ــاش   ــت و از ت ــاب اس ــر و بی ت - تحریک پذی
ــی  ــظ ازدواج عصبان ــرای حف ــرش ب ــای همس ه

می شــود.
ــاق  ــد ط ــر رون ــه زودت ــر چ ــد ه - میخواه

ــود. ــرا ش ــی اج ــا قانون ــی ی توافق

چه زمانی جدایی را انتخاب کنیم؟
چــون:  بگیریــد  طــاق  میخواهیــد  اگــر 
ــان  ــد، ازدواجت ــاد نمی کن ــما را ش ــرتان ش همس
ــان  ــدت زم ــا م ــت ی ــده نیس ــرگرم کنن ــر س دیگ
کمــی بــا هــم وقــت می گذرانیــد، تمایــل کــم بــه 
برقــراری روابــط جنســی دارد، بهتــر اســت عــوض 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــان گزین ــریع در ذهن ت ــه س اینک
طــاق را مــرور کنیــد، بــه ایــن فکــر کنیــد کــه 
چــه دالیلــی پشــت ســرد شــدن رابطــه جنســی 
ــه  ــده ک ــبب ش ــی س ــه عوامل ــت. چ ــان هس ت

ــد. ــت برون ــته از دس ــاد گذش ــات ش اوق
  

  چرا هنوز زندگی مشترک تان را
 ادامه می دهید؟

ــی  ــت اندیش ــا مصلح ــی ی ــل قانون ــاید دالی ش
بــرای بچه هــا شــما را در ایــن ازدواج نگــه داشــته 
ــی  ــد راه حل های ــر می کنی ــم فک ــاید ه ــت. ش اس
ــا  ــوز آنه ــه هن ــرای مشــکات تان وجــود دارد ک ب
ــوال را  ــن س ــر ای ــا اگ ــد. ام ــان نکرده ای را امتح
از خودتــان پرســیدید و هیــچ جــواب خاصــی 
ــان  ــاید زم ــید ش ــان نرس ــه ذهن ت ــه ب در لحظ

ــد. ــیده باش ــان فرارس جدایی ت

 نقطه قوتی در ازدواج تان وجود دارد؟
ــه آن  ــی مشــترک ب ــه در زندگ ــزی ک ــا چی آی
ــت  ــویی تان دریاف ــط زناش ــد را در رواب ــاز داری نی
ــر را تحــت  ــد؟ شــما و همســرتان همدیگ می کنی
ــید  ــش می کش ــه چال ــد و ب ــرار می دهی ــار ق فش
کــه بهتریــن وجــه شــخصیت تان را بــه هــم 
نشــان دهیــد یــا احتــرام زیــادی بــرای همدیگــر 

قایلیــد و اجــازه می دهیــد.
 

پایان صحبت هایتان به دعوا و جدل 
تبدیل می شود؟

ــد  ــام می دهی ــه انج ــاده ای ک ــر کار س ــا ه آی
)مثــل تهیــه غــذا، تماشــای تلویزیــون و ..( تبدیــل 
بــه مشــاجره می شــود؟ بــه نظرتــان راهــی بــرای 
ایــن نزاع هــای جزئــی وجــود نــدارد؟ اولیــن 
ــام  ــان انج ــروز مخالفت ت ــگام ب ــه در هن کاری ک
ــت؟  ــت اس ــیدن و عصبانی ــاد کش ــد، فری می دهی
ــت  ــت اس ــوال مثب ــن س ــه ای ــختان ب ــر پاس اگ

ــم. ــر خوشــی نداری ــان خب برایت
آنچــه شــما توصیــف مــی کنیــد نشــانه هــای 
ــه  ــم ب ــم داری ــم ک ــم ک ــا ه ــت و م ــی نیس خوب
ایــن نتیجــه می رســیم کــه طــاق عاطفــی 
ــه طــاق رســمی شــود.این  ــل ب ــد تبدی شــما بای
مــوارد نشــانه ای از رابطــه پایــدار و ســالم نیســتند 
و هــر لحظــه احتمــال طــاق عاطفــی شــما را بــه 

ــد. ــر مــی کن ــک ت حقیقــت نزدی

 قدم بعدی مراجعه به دادگاه
 برای طالق است؟

ــی  ــانه های عاطف ــاره نش ــه درب ــا مطالع ــر ب اگ
ــی  ــاره زندگ ــه چ ــیده اید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
شــما جدایــی اســت، لطفــا بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــا  کنیــد کــه طــاق تصمیــم درســتی نیســت و ب
امضــا کــردن طــاق نامــه همــه چیــز به صــورت 

ــد. ــان نمی یاب ــدی پای ــد در ص ص
و  فقــدان  احســاس  روحــی،  آســیب های 
جدایــی  از  بعــد  می توانــد  پوچــی  احســاس 
ــما  ــه ش ــا ب ــنهاد م ــد. پیش ــما بیای ــال ش ــه دنب ب
ــی  ــاق عاطف ــه ط ــه در مرحل ــه ج ــت ک این اس
ــه  ــتانه امضــای طــاق نام ــه در آس هســتید و چ
ــا کســی را در  ــد ت ــاش کنی ــد، ت ــه ســر می بری ب

ــید. ــته باش ــان داش کنارت
منبع: بیتوته

مدافع ماشین سازی به لیگ پرتغال رفت

ــازی  ــال ماشین س ــم فوتب ــع تی ــانتوس«، مداف ــرا دوس س  ادواردو فری
تبریــز بــا امضــای قــراردادی رســمی بــه تیــم »اســپورتینگ فارینــزه« در 

لیــگ برتــر پرتغــال پیوســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن بازیکــن ۲۵ ســاله برزیلــی کــه چهــره موفقــی 
در فصــل گذشــته لیــگ برتــر باشــگاه هــای ایــران بــه نمایــش گذاشــت، 
بــا اتمــام مــدت قــراردادش بــا باشــگاه ماشــین ســازی تبریــز بــه عضویت 

تیــم لیــگ برتــری کشــور پرتغــال پیوســت.
ــازی هــای تیــم  ــه »ماشــا« در تمامــی ب »دوس ســانتوس«، ملقــب ب
ــز  ــود و ۲ گل نی ــر ب ــته حاض ــل گذش ــی فص ــز ط ــازی تبری ــین س ماش

ــه ثمــر رســاند. ــزی ب ــن تیــم تبری ــرای ای ب
ارزش ایــن بازیکــن در ســایت ترانســفر مارکــت ۱۷۵ هــزار دالر یــورو 

تعییــن شــده اســت.
ــل  ــازی فص ــتین ب ــزه«  در نخس ــپورتینگ فارین ــال »اس ــم فوتب تی
جدیــد لیــگ برتــر پرتغــال روز ۲۰ ســپتامبر برابــر بــا ۳۰ شــهریور مــاه 

ــد. ــی کن ــی م ــس« صــف آرای ــم »اف ســی موریرن ــل تی ــاری مقاب ج

تصمیات فردی مالک عمل کمیته ملی المپیک نیست
بدون مجوز کتبی سـتاد مقابله با کرونا نمی توانیم میزبان اردوها باشیم.

دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: تــا زمانــی کــه مجــوز کتبــی 
ــزاری اردوی  ــد برگ ــتمان نرس ــه دس ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س
رشــته های المپیکــی از نظــر کمیتــه ملــی المپیــک امــکان پذیــر نیســت. 
بــه گــزارش ایســنا، کیــکاووس ســعیدی در بــاره ابهــام در صــدور یــا 
عــدم صــدور مجــوز برپایــی اردوهــای رشــته هــای المپیکــی بیــان کــرد: 
تصمیمــات فــردی بــه هیــچ عنــوان مــاک عمــل کمیتــه ملــی المپیــک 
ــه  ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــی ک ــا زمان ــت و ت ــوده و نیس نب
صــورت کتبــی مجــوز برپایــی اردوهــای ورزشــی را بــه مــا ابــاغ نکنــد 
نمــی توانیــم اجــازه برپایــی اردوی تیــم هــای المپیکــی را در مکانهایــی 

کــه  زیــر مجموعــه کمیتــه ملــی المپیــک هســتند بدهیــم.
ــا  ــه محــض دریافــت اباغیــه از ســتاد ملــی مبــارزه ب او ادامــه داد: ب
ــود  ــی خ ــف قانون ــه وظای ــات الزم را در حیط ــدات و اقدام ــا، تمهی کرون

ــم داد. ــا انجــام خواهی ــی اردوه ــرای برپای ب

امتناع ملی پوشان فوتبال چک
 از رویارویی با اسکاتلند 

فدراســیون فوتبــال چــک اعــام کــرد بازیکنــان ایــن تیــم در دیــدار 
مقابــل اســکاتلند بــه میــدان نخواهنــد رفــت. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه نقــل از خبرگــزاری رویترز، 
فدراســیون فوتبــال چــک اعــام کــرد بــه دلیــل تــرس از ویــروس کرونــا 
و ابتــای برخــی از بازیکنــان ایــن تیــم بــه ایــن ویــروس، بازیکنــان تیــم 
ــال  ــگ فوتب ــر اســکاتلند در لی ــدار براب ــن کشــور در دی ــال ای ــی فوتب مل

ــد.   ــرکت نمی کنن ــا ش ــای اروپ ملت ه
فدراســیون فوتبــال چــک در بیانیــه ای اعــام کــرد: تیــم ملــی فوتبــال 
ــی  ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــدگان و ب ــم نماین ــا تصمی ــنبه ب ــک دوش چ
ویــروس کرونــا مقابــل اســکاتلند بــازی نخواهــد کــرد. تیــم ملــی چــک پس 
از شکســت اســلواکی تمرینــات آمــاده ســازی  خــود را متوقــف کــرده اســت.

رئیــس اســاویا پــراگ  قبــل از بــازی چــک  برابــر اســلواکی اعــام کــرد 
کــه یکــی از بازیکنــان ملــی پــوش ایــن تیــم بــه ویــروس کرونــا مبتا شــده 
اســت و بایــد ایــن بازیکــن قرنطینــه شــود، بــه عــاوه اینکــه ســایر بازیکنان 
ــق توییتــر  هــم تحــت مراقبــت باشــند. فدراســیون اســکاتلند هــم از طری
اعــام کــرد  از لغــو مســابقه تیــم ملــی کشورشــان برابــر چــک مطلع شــده، 

امــا هنــوز هیــچ بیانیــه رســمی از یوفــا دریافــت نکــرده اســت.

پس از ابراز تمایل باشگاه ایرانی؛
شروط استراماچونی برای بازگشت

 به استقالل مشخص شد
آنــدره اســتراماچونی بــرای بازگشــت بــه اســتقال ســه شــرط جــدی 

پیــش پــای مســئوالن ایــن باشــگاه گذاشــته اســت. 
ــل  ــتقال مقاب ــال اس ــم فوتب ــت تی ــد از باخ ــر، بع ــزارش مه ــه گ ب
تراکتــور در جــام حذفــی، باشــگاه اســتقال بــا انتشــار بیانیــه ای 
ــدره  ــدن آن ــرای بازگردان ــاش ب ــرد در ت ــد ک ــمی تایی ــورت رس ــه ص ب

اســتراماچونی ســرمربی ایتالیایــی اســت.
بــه  نزدیــک  ایتالیایــی  خبرنــگار  لوکادی مارتزیــو«  »جیــان 
ــی  ــی ایتالیای ــن مرب ــروط ای ــود ش ــد خ ــزارش جدی ــتراماچونی در گ اس

بــرای بازگشــت بــه اســتقال را تشــریح کــرد.
ــی  ــراً قانون ــران اخی ــال ای ــیون فوتب ــت: »فدراس ــگار نوش ــن خبرن ای
ــن  ــگ ای ــور در لی ــکان حض ــا ام ــه خارجی ه ــت ک ــرده اس ــع ک را وض
ــه  ــد از جمل ــا بوده ان ــًا آنج ــه قب ــانی ک ــز کس ــه ج ــد ب ــور را ندارن کش
ــه بازگشــت اســت امــا  اســتراماچونی. مربــی ســابق اینترمیــان مایــل ب

ــت.« ــگاه اس ــای باش ــر تضمین ه منتظ
ــر شــمرده اســت:  ــگار، شــروط اســتراماچونی را این طــور ب ایــن خبرن
»یــک برنامــه جــدی، تاییــد بهتریــن بازیکنــان و یــک پیشــنهاد )مالــی( 
منصفانــه. طرفیــن بــه مذاکــره ادامــه می دهنــد. اســتراماچونی بعــد از ۶ 
مــاه، بــه دلیــل اختافاتــی کــه بــا ایــن باشــگاه داشــت در دســامبر ۲۰۱۹ 

اســتقال را تــرک کــرده بــود.«

تماشاگران بدون ماسک دردسر جدید
 دوچرخه سواران در توردوفرانس

ــس  ــور دو فران ــک در ت ــدون ماس ــاگران ب ــور تماش ــان از حض رکابزن
ــد.  ــکایت کردن ش

 بــه گــزارش ایســنا، پــس از گذشــت هفــت مرحلــه از برگــزاری تــور 
دو فرانــس معتبرتریــن تــور دوچرخــه ســواری جهــان، نگرانــی هــا بابــت 
شــیوع ویــروس کرونــا افزایــش پیــدا کــرده و حتــی رکابزنــان نســبت بــه 

ایــن مســئله شــکایت کــرده انــد.
تعــداد  تماشــگران کنــار جــاده افزایــش پیــدا کــرده در حالــی کــه از 
ماســک اســتفاده نمــی کننــد و همیــن مســئله باعــث نگرانــی دوچرخــه 
ســواران شــده اســت. تیــم دامولیــن یکــی از رکابزنــان حاضــر در تــور دو 
فرانــس در ایــن مــورد گفــت: تعــداد افــرادی کــه بــه تماشــای تــور  مــی 
ــا  ــای آخــر و آنه ــش اســت مخصوصــا در کیلومتره ــد در حــال افزای آین

بــدون ماســک هســتند کــه ایــن اصــا خــوب نیســت.
رکابزنــان در شــکایت خــود عنــوان کــرده انــد کــه احتمــال ســرایت در 
مســابقه دوچرخــه ســواری کــم اســت امــا ایــن بــه معنــی ایمــن بــودن 
نیســت. فقــط کافــی اســت یــک تماشــاگر کرونــا داشــته باشــد و ســرفه 

کنــد و یــک دوچرخــه ســوار بــه آن مبتــا مــی شــود.
تومــاس دی گنیــدت یکــی دیگــر از رکابزنــان هــم بیــان کــرده مــن 
ــن شــرایط اگــر  ــک تماشــاگر را متوجــه شــده ام و در ای ــوی دهــان ی ب
فــردی ویــروس کرونــا داشــته باشــد دوچرخــه ســواران هــم آلــوده مــی 

شــوند.
ــاگران  ــم از تماش ــی ه ــای اجتماع ــبکه ه ــواران در ش ــه س دوچرخ

ــد.  ــک بزنن ــد ماس ــی آین ــاده م ــار ج ــی کن ــد وقت ــته ان خواس

در حالــی کــه فینــال جــام حذفــی در 
شــهر مشــهد و در وضعیــت قرمــز کرونــا 
برگــزار شــد، حــدود ۲۰۰ تماشــاگر بــدون 
ــگاه  ــتی در ورزش ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ــی  ــد؛ اتفاق ــدا کردن ــور پی ــا )ع( حض ــام رض ام
ــال  ــزاری فوتب ــئوالن برگ ــان داد مس ــه نش ک
ــت حضــور  ــی مدیری ــان توانای ــران همچن در ای
تماشــاگران در شــرایط کرونایــی را ندارنــد. 
ــه گــزارش ایســنا، فصــل ۹۹-۹۸ فوتبــال  ب
داخلــی ایــران بــا برگــزاری دیــدار فینــال 
تراکتــور  و  اســتقال  بیــن  حذفــی  جــام 
از همــان  فصــل  ایــن  رســید.  پایــان  بــه 
ــم  ــه فراه ــه بهان ــا ب ــق رقابت ه ــدا و تعوی ابت
بــرای  ورزشــگاه ها  زیرســاخت های  کــردن 
بلیت فروشــی الکترونیکــی درگیــر حواشــی 
ــه  ــن قضی ــم از ای ــدارش ه ــن دی ــود و آخری ب

مســتثنی نبــود.
ــگاه  ــال در ورزش ــی امس ــام حذف ــال ج فین
امــام رضــا )ع( مشــهد و در شــهری کــه از 
ــرار  ــز ق ــت قرم ــا در وضعی ــیوع کرون ــر ش نظ
دارد، برگــزار شــد امــا در اتفاقــی عجیــب 
حــدود ۲۰۰ تماشــاگر در ورزشــگاه حضــور 
ــی  ــاگران در حال ــن تماش ــور ای ــتند. حض داش
بــود کــه حتــی بــه خبرنــگاران اجــازه حضــور 
ــا  ــود و خبرگزاری ه ــده ب ــگاه داده نش در ورزش
ــی دیدارهــای دوران  ــد باق ــور شــدند مانن مجب
کرونــا، اتفاقــات فینــال جــام حذفــی را از 

ــد. ــش دهن ــون پوش تلویزی
حضــور  دربــاره  کــه  دیگــری  نکتــه 
تماشــاگران در دیــدار اســتقال و تراکتــور 
وجــود داشــت، ایــن بــود کــه خیلــی از آن هــا 
بــدون رعایــت فاصلــه ایمــن کنــار هــم نشســته 
بودنــد و حتــی ماســک هــم نداشــتند. موضــوع 

ــئوالن  ــی مس ــه وقت ــت ک ــی اس ــیار عجیب بس
اجــازه  تامیــن  شــورای  و  لیــگ  ســازمان 
حضــور ایــن تعــداد تماشــاگر را داده انــد، 
اختیارشــان  در  بیشــتری  ســکوهای  چــرا 
لیــگ  دیدارهــای  هماننــد  تــا  نگذاشــتند 
تقســیم  ورزشــگاه  در  تماشــاگران  روســیه، 
شــده و فاصلــه اجتماعــی بیــن آن هــا رعایــت 
شــود؟ ضمــن ایــن کــه مشــخص نیســت ایــن 
ــا چــه ســازوکاری انتخــاب  ــداد تماشــاگر ب تع

ند؟ شــده ا
مســئوالن ســازمان لیــگ دربــاره ایــن 
مســاله هنــوز هیــچ اظهارنظــری نکرده انــد 
را  تقصیــر  غیررســمی  صــورت  بــه  امــا 
ــزاری  ــل در برگ ــای دخی ــایر نهاده ــردن س گ
بــازی می اندازنــد؛ بهانــه ای کــه بــا توجــه 
بــه برگــزاری جلســه هماهنگــی نهادهــای 
ــابقه،  ــل مس ــک روز قب ــازی، ی ــده ب برگزارکنن

اساســا مــردود اســت.
پررنــگ  حضــور  دیگــر،  عجیــب  نکتــه 
جشــن  در  کت شــلواری  و  مســئول  افــراد 
ــرای اهــدای  ــه طــوری کــه ب ــود، ب ــی ب قهرمان
ــان  ــن بازیکن ــور هفــت مســئول بی جــام تراکت
تراکتــور حضــور پیــدا کــرده بودنــد و شــاید اگر 
دوربین هــای تلویزیونــی در ایــن دیــدار نبودنــد، 
کت شــلواری ها جلوتــر از مســعود شــجاعی 
ــه  ــد! ب ــر می بردن ــاالی س ــی را ب ــام قهرمان ج
ــداد  ــور کم تع ــه حض ــاال ک ــد ح ــر می رس نظ
ــر  ــراد در دو مراســم اهــدای جــام لیــگ برت اف
ــه  ــراد متفرق ــده اف ــث ش ــی باع ــام حذف و ج
نتواننــد وارد ایــن مراســم ها شــوند، مســئوالن 
بــرای  را  عرصــه  ایــران  فوتبــال  و  ورزش 
خودنمایــی، بازتــر دیده انــد؛ بــه قــول معــروف 
تــا االن دریــا ندیــده بودنــد، وگرنــه شــناگرهای 

ــتند! ــی هس خوب

ــه  ــا را ب ــه توپ ه ــد هم ــال نبای ــن ح ــا ای ب
ــی  ــرا اتفاق ــت زی ــگ انداخ ــازمان لی ــن س زمی
ــگاه  ــور در ورزش ــی تراکت ــس از قهرمان ــه پ ک
بنیــان دیــزل رخ داد بــه مراتــب خطرناک تــر از 
اتفاقاتــی بــود کــه در مشــهد رخ داد. مســئوالن 
ــردای  ــوزی ف ــه مالکیــت زن ــور ب باشــگاه تراکت
قهرمانــی ایــن تیــم در جــام حذفــی در اقدامــی 
ــی  بســیار بســیار عجیــب، یــک جشــن قهرمان
تبریــز  بنیــان دیــزل  بــزرگ در ورزشــگاه 
تــدارک دیــد کــه در آن جشــن، ورزشــگاه 
تقریبــا پــر از تماشــاگر بــود و انــگار نــه انــگار 

ــود دارد. ــی وج ــه کرونای ک
مدیــران  عملکــرد  نحــوه  مجمــوع  در 
ــگ در  ــازمان لی ــت س ــران از مدیری ــال ای فوتب
ــا  ــه ت ــی گرفت ــال جــام حذف ــی و فین نیمه نهای
برگــزاری جشــن قهرمانــی توســط تراکتوری هــا 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا ب ــه آن ه ــد ک ــان می ده نش
آمادگــی و فهــم الزم بــرای فراهــم کــردن 
ــگاه ها را  ــاگران در ورزش ــور تماش ــرایط حض ش
ــد،  ــن کاری کنن ــد چنی ــر بخواهن ــد و اگ ندارن
هماننــد اجــرای بلیت فروشــی الکترونیکــی 

نــاکام می ماننــد.
حضــور  نادرســت  اجــرای  تبعــات 
ــات  ــتر از تبع ــگاه ها بیش ــاگران در ورزش تماش
ــد  ــت و می توان ــی اس ــی الکترونیک بلیت فروش
بــه جــای گرفتــن جــان یــک کــودک بــه خاطر 
برق گرفتگــی )در هفته هــای ابتدایــی لیــگ 
ــن  ــان چندی ــگاه آزادی( ج ــم در ورزش نوزده
ــه  ــا ب ــر ابت ــه خاط ــال را ب ــودک و بزرگس ک
بیمــاری کرونــا بگیــرد. ایــن اتفــاق باعــث 
ــردم  ــه م ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ــود فوتبال می ش
نشــاط و شــادی منتقــل کنــد، بــه قاتــل آن هــا 

ــود. ــل ش تبدی

ــای  ــران در تســت کرون ــتقال ته ــال اس ــم فوتب ــان تی کاپیت
ــان آســیا  ــازی لیــگ قهرمان ایــن باشــگاه شــرکت نکــرده و در ب

ــرد.  تیمــش را همراهــی نخواهــد ک
بــه گــزارش ایلنــا، تیــم فوتبــال اســتقال تهــران بــه صــورت 
جــدی در پایــان بــازی فینــال جــام حذفــی باشــگاه های کشــور 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد ام ــه رو ش ــدی رو ب ــاد مجی ــی فره ــا خداحافظ ب
ــک  ــود و ی ــم نب ــن تی ــن خداحافظــی در ای ــن آخری می رســد ای

شــوک دیگــر در انتظــار طرفــداران اســتقال خواهــد بــود.
پــس از شکســت برابــر تراکتــور تبریــز در فینــال جــام حذفی 
بازیکنــان تیــم اســتقال در بازگشــت بــه تهــران بــا خداحافظــی 
ــه  ــق بیانی ــدند و طب ــه رو ش ــرودگاه رو ب ــدی در ف ــاد مجی فره
باشــگاه مشــخص شــد او بــه طــور رســمی بــرای ادامــه مســابقات 

و همینطــور فصــل آینــده تیمــش را همراهــی نخواهــد کــرد.
ــهر  ــگاه ش ــی ورزش ــه میزبان ــه ب ــازی ک ــس از ب ــک روز پ ی
ــرای  ــرر ب ــه مق ــود، طبــق برنام مقــدس مشــهد برگــزار شــده ب
تیم هــای حاضــر در مرحلــه گروهــی مســابقات لیــگ قهرمانــان 
ــا حضــور پیــدا  ــد در تســت کرون آســیا، تیــم اســتقال هــم بای

می کــرد.

ــا  ــان اســتقال در تســت کرون پــس از اینکــه تمامــی بازیکن
شــرکت کردنــد مشــخص شــد ۶ بازیکــن در ایــن تســت حضــور 
ــی  ــان آب ــوری، کاپیت ــا غف ــناس ترین آن وری ــه سرش ــد ک ندارن
پوشــان بــود. غفــوری کــه در مســابقه فینــال بازوبنــد کاپیتانــی 
را در دســت داشــت و تــا پایــان هــم بــازی کــرده بــود بــا غیبــت 

در تســت کرونــا موجــب تعجــب همبازیانــش شــد.
ــروز  ــای ام ــت کرون ــوری در تس ــت غف ــل غیب ــی دلی بررس
ــر  ــات و مشــکات اخی ــا از اتفاق ــان آبی ه نشــان می دهــد کاپیت
ــام  ــگاه ام ــدزون ورزش ــت. او در میکس ــور اس ــدت دلخ ــه ش ب
ــه  ــه ب ــا کنای ــازی دلخــوری خــود را ب ــان ب رضــا)ع( پــس از پای
ــد نشــان داد و در  ــرادی کــه تیــم را وارد حاشــیه کــرده بودن اف

ــود. ــه تهــران هــم ناراحــت ب ــرواز ب پ
ایــن تیــم بــازی کنــم! «ایــن  »دیگــر نمی خواهــم در 
جملــه ای اســت کــه کاپیتــان متعصــب اســتقال پــس از تحمــل 
۱۵ مــاه شــرایط ســخت و فشــار مســابقات پیــش خــودش زمزمه 
کــرده اســت. اختــاف بیــن او و باشــگاه در حــال افزایــش اســت 
و بــه احتمــال دیگــر وریــا در ایــن تیــم بــازی نخواهــد کــرد. 

ــش  ــور پی ــی و همینط ــت مدیریت ــی، وضعی ــکات مال مش

ــه در  ــتقال در حالیک ــه اس ــدی ب ــت مجی ــی او در بازگش قدم
نهایــت بــا جدایــی ایــن ســرمربی همــراه بــود غفــوری را بــرای 
ــا  ــا اســتقال در حالیکــه یــک فصــل دیگــر ب ادامــه همــکاری ب

ــرده اســت. ــرارداد دارد، دلســرد ک ــم ق ــن تی ای
ــر در  ــه دیگ ــت ک ــرده اس ــام ک ــم اع ــش ه ــه اطرافیان او ب
تمرینــات شــرکت نمی کنــد و بــا توجــه بــه اختافــات بــه نظــر 
می رســد غفــوری در مســابقات پیــش رو هــم شــرکت نخواهــد 
 AFC ــای ــت کرون ــه در تس ــوری ک ــب غف ــن ترتی ــرد. بدی ک
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــای لی ــش را در بازی ه ــوده تیم ــب ب غای
ــس از خداحافظــی  ــتقال پ ــم اس ــرد و تی ــد ک ــی نخواه همراه
بــا مجیــدی ایــن بــار بایــد بــا خداحافظــی کاپیتــان متعصبــش 

ــه رو شــود. رو ب

روابــط عمومــی معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری در 
ــه  ــات رئیس ــو هی ــلیمی عض ــا س ــارات علیرض ــه اظه ــش ب واکن
مجلــس شــورای اســامی گفــت: »هنــوز رأی صــادره در پرونــده 
ویلموتــس اجــرا نشــده و هیــچ مبلغــی بابــت آن پرداخــت نشــده 
ــرض  ــی در ف ــی حّت ــد، ول ــد ش ــض خواه ــااهلل نق ــت و إن ش اس
قطعیــت بخشــی از رأی نیــز، مطابــق اعــام وزارت ورزش، 
ایــن گونــه مبالــغ از محــل کمک هــا و مطالبــات ناشــی از 
ــت  ــا پرداخ ــزد فیف ــران ن ــی ای ــای ورزش ــای تیم ه موّفقیت ه

ــی«.  ــع دولت ــه مناب ــد ن ــد ش خواه
در  جمهـوری  ریاسـت  حقوقـی  معاونـت  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
ارتبـاط بـا نظـارت بـر قراردادهای ورزشـی ماننـد قـرارداد مارک 
ویلموتس سـرمربی سـابق تیـم ملی فوتبـال ایران واکنش نشـان 
داد و اعـام کـرد انتظـار مـی رود اظهـار نظرهـا به ویژه از سـوی 

اعضـای هیـات رییسـه مجلـس بـا وقوف بـه قانون باشـد.
فدراســیون فوتبــال مؤسســه عمومــی غیردولتــی و دارای 
ــه  ــوه مجری ــی از ق ــوده و بخش ــتقل ب ــی مس ــخصیت حقوق ش
ــر آن نظــارت  ــی رئیــس جمهــوری ب ــت حقوق ــا معاون نیســت ت
ــود،  ــک ش ــت کم ــت درخواس ــه از معاون ــی ک ــا زمان ــد. تنه کن

معاونــت حقوقــی بــا رعایــت اصــول اســتقال و عــدم دخالــت در 
امــور، اقــدام بــه کمــک بــه ایــن نهــاد خواهــد کــرد. ورود فعلــی 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــاعدت و بن ــرای مس ــز ب ــی نی ــت حقوق معاون

ــال انجــام شــده اســت. فدراســیون فوتب
نظــارت موثــر بــر قراردادهــای مؤسســات عمومــی غیردولتــی 
ــی  ــای مل ــه ه ــا و کمیت ــی چــون فدراســیون ه شــامل نهادهای
ــاد  ــاد مســتضعفان، بنی ــا بنیادهــا ماننــد بنی و هــال احمــر و ی
مســکن، بنیــاد شــهید، بنیــاد پانــزده خــرداد، ســازمان تبلیغــات 
اســامی، کمیتــه امــداد، شــهرداری ها و ... کــه بهره منــد از 
ــی  ــر دولت ــی غی ــات عموم ــمار مؤسس ــی و در ش ــع عموم مناب
ــازمان  ــده س ــر عه ــه ب ــی ک ــدود نظارت ــارج از ح ــتند، خ هس
بازرســی اســت، نیازمنــد وضــع قانــون اســت. چنانکــه در مواردی 
ماننــد مستندســازی امــوال غیرمنقــول بــه اتّــکاء وجــود قانــون، 

ــود.  ــام می ش ــی انج ــت حقوق ــط معاون ــارت توس ــن نظ ای
ــارت  ــام نظ ــروری انج ــاز ض ــش  نی ــه پی ــفافیت ک ــه ش الیح
ــران  ــات وزی ــاه ۱۳۹۸ در هی ــت م ــت در ۲۵ اردیبهش ــر اس مؤثّ
تصویــب و توســط رئیــس  جمهــوری، بــه مجلــس تقدیــم شــده 
ــارت  ــکان نظ ــم آوردن ام ــرای فراه ــد ب ــس می توان ــت. مجل اس

ــه  ــد. ب ــریع کن ــم تس ــه مه ــن الیح ــه ای ــیدگی ب ــر، در رس موث
ویــژه کــه الیحــه بــا قیــد فوریــت تقدیــم مجلــس شــده اســت.

انتظــار مــی رود کــه اظهــار نظرهــا بــه ویــژه وقتــی از ســوی 
ــون و  ــه قان ــوف ب ــا وق ــس اســت ب ــات رییســه مجل اعضــای هی
مبتنــی بــر اصــول حقوقــی باشــد نــه بــدون توجــه بــه قانــون.

هنــوز رأی صــادره در پرونــده ویلموتــس اجــرا نشــده و 
هیــچ مبلغــی بابــت آن پرداخــت نشــده اســت و إن شــااهلل نقــض 
ــی از رأی  ــت بخش ــرض قطعی ــی در ف ــی حّت ــد، ول ــد ش خواه
ــل  ــغ از مح ــه مبال ــن گون ــام وزارت ورزش، ای ــق اع ــز، مطاب نی
ــات ناشــی از موّفقیت هــای تیم هــای ورزشــی  ــا و مطالب کمک ه

ــع دولتــی. ــه مناب ــزد فیفــا پرداخــت خواهــد شــد ن ــران ن ای
ــح  ــدان صحی ــکایت از منتق ــر ش ــی ب ــلیمی مبن ــای س اّدع
ــس از  ــوری پ ــس  جمه ــی رئی ــت حقوق ــکایت معاون ــت، ش نیس
ــت و طــرح در شــورای تخصصــی  ارجــاع موضــوع از طــرف دول
نظــارت بــر دعــاوی و شــکایات و در فرضــی انجــام می شــود کــه 
اعامــات افــراد نــه دارای جنبــه انتقــادی صــرف، بلکــه خــاف 
ــح  ــع و مصال ــه مناف ــّر ب ــه و مض ــوان مجرمان ــع و دارای عن واق

عمومــی باشــد.

پیشکسـوت تیـم فوتبـال اسـتقال می گوید 
فرهـاد مجیـدی با عملکردش،  آینـده خود را در 

جمـع آبی پوشـان پایتخت خـراب کرد. 
فرزامـی  غامحسـین  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
دربـاره  اسـتقال  فوتبـال  تیـم  پیشکسـوت 
و  پایتخـت  آبی پوشـان  روزهـای  ایـن  شـرایط 
شکسـت ایـن تیـم در فینـال رقابت هـای جـام 
حذفـی گفـت: اسـتقال در زمیـن یـک رهبـر 
می خواهـد کـه بتوانـد آن هـا را هماهنـگ کند. 
در زمـان مـا یک اتحـاد و همدلی وجود داشـت 
امـا االن چـه  و همـه حـرف شـنوی داشـتند 
بازیکنـان  االن  می زنـد؟  را  اول  حـرف  کسـی 
هیـچ کـس را قبـول ندارنـد. بایـد کسـانی مثل 
مجتبـی جبـاری و پژمـان منتظـری در زمیـن 
بازیکنـان  بتواننـد  تـا  باشـد  داشـته  حضـور 
و  بـزرگ  االن چـه کسـی  کننـد.  مدیریـت  را 
کاپیتـان تیم اسـت؟ چه کسـی می توانـد تیم را 
مدیریـت کنـد تا اسـتقال بـه موفقیت برسـد؟

او با انتقاد از عملکرد سـید حسـین حسـینی 
خاطرنشـان کـرد: مـن به آقـای سـعادتمند هم 
مطمئـن  گلـر  یـک  اول  وهلـه  در  کـه  گفتـم 
بیاوریـد. زمـان مـا ۶ گلـر درجـه یـک در تیـم 
وجـود داشـت و هـر هفتـه ایـن ۶ نفـر در چند 

بـازی مختلـف بـازی می کردنـد و از نظـر روانی 
واقعـا  االن  بودنـد.  آمـاده  بازیکنـان  ایـن  هـم 
متزلـزل  کامـا  اسـتقال  دروازه بـان  وضعیـت 

. ست ا
درگیــری  دربــاره  فرزامــی  غامحســین 
بازیکنــان اســتقال بــا هــواداران ایــن تیــم در 
فــرودگاه مهرآبــاد خاطرنشــان کــرد: بازیکنــان 
از صحبت هایــی کــه در فــرودگاه مطــرح شــده 
ناراحــت شــدند و ایــن واکنــش را نشــان دادند. 
ــد و  ــا بیاین ــم آنج ــان تی ــی و کاپیت ــد مرب بای
ــورت  ــر اینص ــد. در  غی ــت کنن ــا را هدای آن ه
هــر جــا برونــد، همیــن اتفــاق می افتــد و ایــن 

ــای  ــا آق ــن ب ــت. م ــت اس ــوء مدیری ــانه س نش
ــروم  ســعادتمند قــرار اســت صحبــت کنــم و ب
ــد  ــا ببینیــم چــه کســی بای پیــش بازیکنــان ت
ــه نظــر  ــد. ب ــر روی کار بیای ــوان بزرگ ت ــه عن ب
ــا  ــی ی ــدی رحمت ــل مه ــی مث ــر کس ــن اگ م
مجتبــی جبــاری بــه عنــوان مربــی -  بازیکــن 

ــد، شــاید شــرایط بهتــر شــود. ــه تیــم بیای ب
پیشکسـوت تیم فوتبال اسـتقال خاطرنشان 
برگـزار  زمـان  ایـن  در  کـه  مسـابقاتی  کـرد: 
سـازمان  اسـت.  اجبـاری  و  زوری  می شـود، 
لیـگ از فوتبـال چـه می دانـد؟ آن هـا موقعیـت 
باشـگاه  ضـرر  باعـث  بعـد  و  نمی شناسـند  را 

می شـوند. تیـم تراکتـور در فینـال جـام حذفی 
ایـن  مـن  امـا سـوال  داشـت  عملکـرد خوبـی 
اسـت کـه آقـای زنـوزی چـه چیـزی غیـر پول 

نـد؟ می دا
فرزامـی افـزود: همـه چیـز مـا مشـکل دارد.  
۸ سـال کفاشـیان ریاست فدراسـیون فوتبال ما 
را بـر عهـده داشـت و االن فوتبـال مـا بـه ایـن 
روز انداخته اسـت. او سرمنشـا مشکات فوتبال 

ما اسـت. 
منتشـر  اخبـار  خصـوص  در  پایـان  در  او 
شـده در خصـوص بازگشـت اسـتراماچونی بـه 
اسـتقال گفـت: اسـتراماچونی قرارداد دو سـاله 
بـا مـا داشـت و شـش مـاه او بـا مـا کار کـرده 
اسـت. اگـر قـرار اسـت اسـتراماچونی را بیاورید 
که مشـکلی نیسـت امـا مـا سـرمایه های خوبی 
در داخـل کشـور داریم. امثـال ابراهیـم صادقی 
در فوتبـال مـا کـم نیسـتند. در کل مـن زیـاد 
موافـق حضـور اسـتراماچونی نیسـتم و بـه نظر 
مـن بایـد یـک مربـی جـوان و نیـروی جـوان و 
باتجربـه روی کار بیایـد. مجیدی نیـروی خوبی 
بـود امـا خـودش آینده خـودش را خـراب کرد. 
او دوره دیـده بـود امـا باید در رده هـای پایین تر 
شـروع می کـرد. در پایـان بایـد بگویـم بـا یـک 
باخـت دنیـا بـه پایـان نرسـیده اسـت و هنـوز 
زندگـی ادامـه دارد و بایـد بـرای ادامـه مسـیر 

باشـگاه برنامـه ریزی شـود.

فوتبال را قاتل نکنید!

کاپیتان خداخافظی کرد:

 استقالل بدون وریا در آسیا

حتی با صدور رای علیه فدراسیون فوتبال دولت جریمه ای نخواهد داد 

 کفاشیان سرمنشاء مشکالت فوتبال ماست
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اوقات شرعی شهر تهران

ــرح  ــال ۲۰۰ ط ــی از ارس ــد امیرآبادی فراهان احم
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــه هی ب
موضــوع اقتصــاد و معیشــت خبــر داد و گفــت: 
ــرار نیســت  ــت ق ــن و دول ــر قوانی ــارت ب ــاره نظ درب

ــم.  ــاه بیایی کوت
ــادی فراهانــی  ــه گــزارش فــارس، احمــد امیرآب ب
ــا  ــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی ب عضــو هی
اشــاره بــه گرانــی کاالهــای اساســی در بــازار و عــدم 
نظــارت دولــت در ایــن بخــش اظهــار داشــت: رأی 
ــدن  ــت، مع ــر پیشــنهاد صنع ــه وزی ــاد ب ــدم اعتم ع
ــدگان  ــه نماین ــود ک ــی ب ــی از انتقادات و تجــارت یک
مجلــس نســبت بــه گرانــی موجــود در بــازار و عــدم 
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــازمان های زیرمجموع ــارت س نظ

ــد. ــی نشــان دادن دولت
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس افــزود: نماینــدگان 
مجلــس از گرانــی موجــود در بــازار کاالهای اساســی 
و عــدم ایفــای وظیفــه دســتگاه های نظارتــی بســیار 
ناراضــی هســتند و ایــن انتقــاد را در روز رأی  اعتمــاد 
ــرای وزارت صمــت  ــه گزینــه پیشــنهادی دولــت ب ب

نشــان دادنــد.

 تمرکز هیات رئیسه بر معیشت مردم است
ــد  ــرد: تأکی ــان ک ــی خاطرنش ــادی فراهان امیرآب
مقــام معظــم رهبــری بــه مجلــس یازدهــم اقتصــاد 
و معیشــت مــردم اســت و بــر همیــن اســاس 
ــس  ــدگان مجل ــط نماین ــرح توس ــون ۲۰۰ ط تاکن
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــأت رئیس ــه هی ــده و ب ــن ش تدوی

ــت. ــده  اس ش

وی افــزود: مجلــس یازدهــم تــاش دارد بــا 
ــوه  ــر ق ــی ب ــد نظارت ــای بع ــا و ارتق ــات پوی اقدام
و  کاســته  بــازار  در  موجــود  گرانــی  از  مجریــه 
بکاهــد.  زمینــه  ایــن  در  را  مــردم  دغدغه هــای 
نماینــده قــم در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــتر  ــی بیش ــه طرح های ــه ب ــأت رئیس ــون هی هم اکن
ــردم  ــه معیشــت و اقتصــاد م ــه ب ــد ک توجــه می کن

متمرکــز باشــد.
ــدگان  ــرد: نماین ــح ک ــی تصری ــادی فراهان امیرآب
ــه  ــی ک ــه و قول ــاس وظیف ــاس احس ــس براس مجل
ــاس  ــادی را براس ــای زی ــد طرح ه ــردم داده ان ــه م ب
ــد  ــن کنن ــم و تدوی ــه، تنظی ــد تهی ــون می توانن قان
ــده  ــاع ش ــه ارج ــأت رئیس ــه هی ــا ب ــن طرح ه و ای
و بــه کمیســیون های تخصصــی اعــام می شــود 
ایــن طرح هــا در کمیســیون ها  از  ولــی خیلــی 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تغییــر پیــدا می کنــد 
ــا  ــوص ب ــن خص ــدگان در ای ــه نماین ــوی ک ــه نح ب
پیشــنهاد حــذف یــا افزایــش نظــرات خــود را مطــرح 

می کننــد. 

مجلس یازدهم درباره معیشت مردم 
بی تفاوت نیست

وی ادامــه داد:  مجلــس یازدهــم چندیــن طــرح را 
دربــاره معیشــت مــردم اعــام وصــول کــرده اســت 
ــر  ــود را ب ــارت خ ــم نظ ــا داری ــوع بن ــی در مجم ول

قوانیــن بیشــتر اعمــال کنیــم.
ـــا  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــم در مجل ـــده ق نماین
ــان اینکـــه صبـــح دوشـــنبه هفته هایـــی کـــه  بیـ

ـــا  ـــه ب ـــأت رئیس ـــت هی ـــرار اس ـــس برق ـــه مجل جلس
رؤســـای کمیســـیون های تخصصـــی اولویت هـــای 
روزهـــای  و  می کنـــد  بررســـی  را  مختلـــف 
ـــم  ـــای تی ـــا اعض ـــس ب ـــس مجل ـــم رئی ـــنبه ه سه ش
اقتصـــادی دولـــت نشســـت هایی دارد. ضمـــن 
ـــس  ـــس مجل ـــال رئی ـــور فع ـــاهد حض ـــا ش ـــه م اینک
کمیســـیون های  رؤســـای  و  وی  مشـــاورین  و 
ـــی  ـــی هماهنگ ـــورای عال ـــه در ش ـــادی و برنام اقتص
ـــت  ـــان دهنده آن اس ـــه نش ـــتیم ک ـــوا هس ـــران ق س
مجلـــس یازدهـــم نســـبت بـــه معیشـــت مـــردم 

بی تفـــاوت نیســـت.
ــتور  ــی از دس ــت: یک ــتا گف ــن راس وی در همی
کارهــای اصلــی مجلــس نشســت های دوشــنبه 
ــیون های  ــای کمیس ــا رؤس ــه ب ــأت رئیس ــح هی صب

ــت. ــی اس ــث نظارت ــی مباح تخصص
امیرآبــادی فراهانــی دربــاره تأثیــر مصوبــات 
ــون  ــت: چ ــردم گف ــفر م ــر س ــس ب ــتی مجل معیش
ــی  ــد خیل ــتند بای ــی هس ــات دو فوریت ــن مصوب ای
ســریع تعییــن تکلیــف شــده و در صــورت تصویــب 
نهایــی در مجلــس بــه شــورای نگهبــان ارجــاع 

ــد. ــد ش خواه

کمیسیون های مجلس به دنبال افزایش 
نظارت بر دولت و قوانین

وی دربـــاره ضعـــف دســـتگاه های نظارتـــی 
دولـــت در بـــازار بیـــان داشـــت: کمیســـیون های 
ـــل ۹۰  ـــع، اص ـــیون صنای ـــژه کمیس ـــه وی ـــس ب مجل
و ... در ایـــن زمینـــه فعـــال هســـتند و در همیـــن 
ـــی  ـــم اقدامات ـــس یازده ـــه کار مجل ـــاز ب ـــدت از آغ م
را انجـــام داده انـــد ضمـــن اینکـــه کمیســـیون های 
ــادی و برنامـــه چندیـــن نشســـت نظارتـــی  اقتصـ

ـــت. ـــته اس داش
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس خاطرنشــان کــرد: 
ایفــای  راســتای  در  تخصصــی  کمیســیون های 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــای مرتب ــود وزارتخانه ه ــف خ وظای
کاری شــان را بــه مجلــس فــرا می خواننــد کــه 
ــاد  ــر جه ــاره وزی ــن ب ــور چندی ــه حض ــم ب می توان
کشــاورزی در مجلــس دربــاره تأمیــن نهاده هــا، 
مــرغ، تخم مــرغ و ... اشــاره کنــم و قــرار اســت 
ــه  ــت ب ــرد دول ــر عملک ــارت ب ــاره نظ ــس درب مجل
هیچ وجــه کوتــاه نیایــد و موضــوع را تــا پایــان 

ــد. ــری کن پیگی

ــان  ــورس نش ــروز ب ــات ام ــت: معام ــی گف ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــه  ــد رو ب ــن رون ــتم ای ــن هس ــه و مطمئ ــش یافت ــا کاه ــه نگرانی ه ــد ک می ده

ــود. ــد ب ــود خواه بهب
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ فرهــاد دژپســند در حاشــیه رونمایــی 
از چنــد طــرح در بانــک صــادرات گفــت: خوشــبختانه در یــک ســال اخیــر یــک 
راه جدیــد و بــادوام بــرای تامیــن مالــی در اقتصــاد شــکل گرفتــه و بــازار امــروز 

عمــق و نفــوذ گســترده پیــدا کــرده اســت.  
ــه ای باشــد کــه روز  ــه گون ــم اقدامــات و برنامه ریزی هــا ب وی افــزود: امیدواری

بــه روز پایــداری و اســتحکام بــازار ســرمایه بیشــتر شــود.
ــع  ــی مواق ــه برخ ــت ک ــن اس ــرمایه ای ــازار س ــه ذات ب ــت: البت ــند گف دژپس
ــه  ــان چگون ــه در دوره نوس ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ــد، ام ــه باش ــان مواج ــا نوس ب

ــود.  ــت ش مدیری
ــه دســتگاه ناظــر  ــوط ب ــن مدیریــت مرب ــزود: یــک رکــن ای ــر اقتصــاد اف وزی
ــت  ــن راســتا مدیری ــد کــه در همی ــت بیشــتری اعمــال کن ــد دق اســت کــه بای
ــای  ــای اعض ــری از نظر ه ــره گی ــا به ــر ب ــای اخی ــورس در هفته ه ــازمان ب س
ــن  ــی گرفــت و مراقبــت می کنــد کــه ای ــورس تصمیمــات خوب ــی ب شــورای عال

ــی اجــرا شــود. ــه خوب تصمیمــات ب
وی گفــت: یکــی از ایــن تصمیماتــی کــه گرفتــه شــد ایــن بــود کــه نگرانی هــا و 
دغدغه هــا دربــاره نــوع ورود حقوقی هــا در عرصــه عملیــات بــورس برطــرف شــود 

کــه جلســه خوبــی پنجشــنبه برگــزار شــد و تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد.
وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه حقوقی هــا در روز هایــی بــا عرضه هــای اولیــه و 
عرضه هــای تکمیلــی منابــع خوبــی را از بــازار ســرمایه کســب کردنــد گفــت: روز 
پنجشــنبه ایــن بحــث در جلســه ای بــا حقوقی هــا مطــرح شــد و در ایــن شــرایط 
کــه گاهــی نیــاز بــه ورود آن هــا بــرای افزایــش تقاضــا دارد بایــد واکنــش مثبــت 

نشــان دهنــد تــا بــازار از شــرایط بــا ثبــات خــارج نشــود.
وزیــر اقتصــاد افــزود: اگــر فعــاالن بــازار ســرمایه بــا تدبیر و بــا خویشــتن داری 
ــازار حضــور داشــته باشــد و ســازمان ناظــر  و نــگاه میان مــدت و بلند مــدت در ب
ــم  ــد می توانی ــر کن ــال تدبی ــارت اعم ــذاری و نظ ــت گ ــه سیاس ــورس در حیط ب

بــازار پایــدار و مســتحکمی داشــته باشــیم.
ــازار ســرمایه  وی گفــت: هــم دولتی هــا و ســایر قــوا بایــد بداننــد کــه ایــن ب
ــرای اقتصــاد نقــش  ــد ب هرچــه اســتمرار و دوام بیشــتری داشــته باشــد می توان

کلیــدی ایفــا کنــد و اقتصــاد را اداره کنــد.
دژپســند افــزود: بــورس می توانــد امیــد آفرینــی و تامیــن مالــی داشــته باشــد 

بــه ویــژه اگــر بانــک، بیمــه و بــورس بتواننــد بــا هــم پیونــد داشــته باشــند.
ــد  ــد و می دانن ــتفاده کردن ــرمایه اس ــازار س ــع ب ــا از مناف ــت: خیلی ه وی گف
ــد  ــد ش ــه خواه ــامل هم ــع آن ش ــد مناف ــر باش ــرمایه بالنده ت ــازار س ــه ب هرچ
ــای  ــا ابزار ه ــه ای و ب ــط حرف ــًا در محی ــد کام ــه بای ــدی هم ــره من ــرای به و ب

ــم.  ــام دهی ــن کار را انج ــات ای ــردن مداخ ــی ک ــر سیاس ــه ای و غی حرف

دژپســند تاکیــد کــرد: از رســانه ها نیــز انتظــار ویــژه داریــم بــه تعمیــق دانــش 
فعــاالن بــازار کمــک کننــد و در شــرایطی کــه بــه هــر دلیلــی افــراد، احــزاب و 
ــا آرام  شــخصیت ها گاهــی عاقه منــد بــه اظهــار نظــر هســتند، رســانه ها بایــد ب
ــد و  ــه ای باش ــا حرف ــا اظهارنظر ه ــد ت ــک کنن ــی کم ــای پیرامون ــردن قطب ه ک

بــازار را از تنــش فاصلــه دهیــم. 
وزیــر اقتصــاد گفــت: منافــع بــورس بــه همــه قــوای حکومــت و همــه جناح های 

سیاســی و فعــاالن اقتصــادی و بنگاه هــای خــورد و بــزرگ خواهد رســید.
 

بورس باید حرفه ای اداره شود
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: بــازار ســرمایه بایــد حرفــه ای اداره و از 

مداخــات و اظهــار نظرهــای سیاســی, پرهیــز شــود.

آقـــای فرهـــاد دژپســـند امـــروز در مراســـم شـــصت و نهمیـــن ســـالگرد 
ـــی  ـــت طای ـــتفاده از فرص ـــرورت اس ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــادرات ب ـــک ص ـــیس بان تاس
ـــد  ـــزود: نبای ـــازاد اف ـــای م ـــذاری دارایی ه ـــی و واگ ـــتم بانک ـــرای سیس ـــورس ب ب

بـــا برخـــی اظهارنظر هـــا بـــازار ســـرمایه را خدشـــه دار کـــرد. 
ـــدن و  ـــدار ش ـــن و پای ـــق یافت ـــال عم ـــرمایه در ح ـــازار س ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف

ـــت. ـــراه اس ـــی هم ـــا اصاحات ـــز ب ـــی نی گاه
درپســـند گفـــت: در بـــازار ســـرمایه خویشـــتنداری بـــرای ســـهامداران ضـــروری 
ـــگاه  ـــد ن ـــه بای ـــد ک ـــد بدانن ـــد بای ـــده ان ـــازار ش ـــن ب ـــه وارد ای ـــانی ک ـــت و کس اس

ـــند. ـــته باش ـــدت داش ـــدت و بلندم میان م
ـــادار،  ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــزود: س ـــی اف ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام وزی
ـــن  ـــر ای ـــز ب ـــورس نی ـــی ب ـــورای عال ـــت و ش ـــازار اس ـــن ب ـــر ای ـــارت ب ـــی نظ متول

ســـازمان نظـــارت می کنـــد. 
وی گفـــت: همـــه مراحـــل پذیـــرش گـــروه مالـــی ســـپهر زیـــر مجموعـــه 
ـــرش  ـــورس پذی ـــد آن در ب ـــده و ۶۳ درص ـــام ش ـــورس انج ـــادرات در ب ـــک ص بان
ـــه و  ـــی بیم ـــتم بانک ـــن سیس ـــی بی ـــراری پل ـــان از برق ـــن نش ـــد و ای ـــد ش خواه

ـــت. ـــی اس ـــن مال ـــرای تامی ـــورس ب ب
 

رونمایی از چند طرح در بانک صادرات با حضور وزیر اقتصاد
ـــد  ـــی، از چن ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام ـــور وزی ـــا حض ـــمی ب ـــروز در مراس ام

ـــد.  ـــی ش ـــهیاتی رونمای ـــرح تس ط
یکـــی از ایـــن طـــرح هـــا، تســـهیات بـــدون واریـــز قســـط اســـت کـــه 
ــادرات،  ــک صـ ــدت در بانـ ــپرده های بلندمـ ــدگان سـ ــاس دارنـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
می تواننـــد از تســـهیات تـــا ســـقف ۲۰۰ میلیـــون تومـــان بهره منـــد شـــوند. 
ـــپرده  ـــغ س ـــد مبل ـــزان ۵۰ درص ـــه می ـــهیات ب ـــقف تس ـــاس، س ـــن اس ـــر ای ب
ـــت  ـــت و پرداخ ـــده نیس ـــرف وام گیرن ـــط از ط ـــز قس ـــه واری ـــازی ب ـــت و نی اس

اقســـاط از محـــل ســـوده ســـپرده انجـــام می شـــود.
طـــرح دیگـــری کـــه رونمایـــی شـــد بـــا عنـــوان اعتبـــار در حســـاب 
جـــاری بـــرای نیـــاز مالـــی کوتـــاه مـــدت مشـــتریان در صـــورت کافـــی 
نبـــودن موجـــودی حســـاب بـــرای پرداخـــت وجـــه چـــک صـــادر شـــده 

کاربـــرد دارد. 
بـــر ایـــن اســـاس تولیـــد کننـــدگان و فروشـــندگان چنانچـــه کاال را بـــه 
صـــورت نســـیه بفروشـــند و چک هـــای حاصـــل را نـــزد شـــعب ایـــن بانـــک 
ـــل  ـــند از مح ـــته باش ـــودی نداش ـــک موج ـــید چ ـــگام سررس ـــد و هن ـــع کنن تودی
خریـــد دیـــن و تنزیـــل چک هـــای واگـــذاری ایشـــان ایـــن چک هـــا تامیـــن 

ــود. ــاس می شـ ــار و پـ اعتبـ
همچنیـــن طـــرح طـــراوت مســـکن امـــروز رونمایـــی شـــد کـــه هـــدف 
ــازندگان  ــت و سـ ــکونی اسـ ــای مسـ ــه واحد هـ ــش هزینـ ــهیل و کاهـ آن تسـ
ـــک  ـــن بان ـــدت دار در ای ـــی م ـــنادی ریال ـــارات اس ـــایش اعتب ـــا گش ـــد ب می توانن
ـــاختمانی  ـــح س ـــندگان مصال ـــدگان فروش ـــان را از تولیدکنن ـــورد نیازش ـــح م مصال

ـــد.  ـــداری کنن ـــه خری ـــا ۱۸ ماه ـــیه ۱۲ ت ـــورت نس ـــه ص ب
ـــک  ـــرای کم ـــادرات ب ـــک ص ـــروز در بان ـــعه ام ـــراوت توس ـــرح ط ـــن ط همچنی
ـــین  ـــندگان ماش ـــاس و فروش ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــد ک ـــی ش ـــد رونمای ـــق تولی ـــه رون ب
ــدت  ــی مـ ــنادی داخلـ ــار اسـ ــق اعتبـ ــکاران از طریـ ــزات و پیمانـ آالت تجهیـ
ــد و  ــود کننـ ــات خـ ــوالت و خدمـ ــروش محصـ ــه فـ ــدام بـ ــد اقـ دار می تواننـ
در قالـــب عقـــد خریـــد دیـــن نـــزد شـــعب بانـــک صـــادرات تنزیـــل و پـــول 
ـــاح  ـــروز افتت ـــز ام ـــمس نی ـــرح ش ـــزارش ط ـــن گ ـــد؛ بنابرای ـــت کنن ـــود را دریاف خ
ـــه  ـــد ک ـــاح ش ـــادرات افتت ـــک ص ـــازی بان ـــعب مج ـــاس آن، ش ـــر اس ـــه ب ـــد ک ش
ـــه  ـــتریان ارائ ـــه مش ـــی را ب ـــات بانک ـــوری خدم ـــه حض ـــه مراجع ـــاز ب ـــدون نی ب

می کننـــد.

مجلس درباره معیشت مردم بی تفاوت نیست

مراسم شصت و نهمین سالگرد تاسیس بانک صادرات

روند بورس رو به بهبود خواهد بود 

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفــت: ســال 
ــن  ــون دوز واردات واکس ــر از دو میلی ــته کمت گذش
ــه ۱۱  ــال ب ــم امس ــن رق ــا ای ــتیم، ام ــزا داش آنفلوآن
تــا ۱۲ میلیــون دوز افزایــش خواهــد یافــت امــا 
واکسیناســیون همگانــی آنفلوانــزا توصیــه نمی شــود. 
ــزود:  ــور اف ــوش جهانپ ــا، کیان ــزارش ایرن ــه گ ب
همــکاران شــبکه بهداشــتی کشــور ســال گذشــته، 
کــه  کردنــد  دریافــت  واکســن  دوز  هــزار   ۲۵۰
ــع واکســن در  ــری توزی ــا افزایــش ۱۰ براب امســال ب
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــت، دو میلی ــای بهداش ــبکه ه ش
ــر  ــرض خط ــای در مع ــروه  ه ــرای گ ــن ب دوز واکس
ــاردار و  ــادران ب ــیون م ــی واکسیناس ــر یعن و پرخط
ــن گــروه از  ــع مــی شــود و ای بیمــاران خــاص توزی

ــد. ــد ش ــینه خواهن ــگان واکس ــت، رای جمعی
ــط عمومــی و اطــاع رســانی  رئیــس مرکــز رواب
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  بهداشــت  وزارت 
ــر ۸.۵  ــغ ب ــز بال ــراد نی ــا و اف ــروه  ه ــایر گ ــرای س ب
میلیــون دوز واکســن آنفلوآنــزا در نظــر گرفتــه  شــده 
ــی و  ــع داروی ــبکه توزی ــهریور در ش ــر ش ــه اواخ ک
داروخانــه هــا توزیــع شــده و در قبــال هــر کــد ملــی 

ــود. ــد ب ــل خواه ــل تحوی ــک دوز واکســن قاب ی
همگانــی  واکسیناســیون  کــرد:  تاکیــد  وی 
آنفلوآنــزا بــه هیــچ وجــه توصیــه نمــی شــود، عــاوه 

بــرآن، اینکــه شــایعه شــده بــرای دریافــت واکســن، 
ثبــت نــام در داروخانــه  هــا صــورت مــی گیــرد نیــز 
صحــت نــدارد و نــه تنهــا هــدف خیرخواهانه نــدارد، 
ــن یــک کاهبــرداری  ــه نظــر مــی رســد ای بلکــه ب
ــی ســوء اســتفاده هســتند. ــده ای در پ اســت و ع

ــکات  ــه مش ــم هم ــه رغ ــه داد: ب ــور ادام جهانپ
ارزی، بــرای تهیــه و توزیــع و مصــرف منطقــی 
ــزا مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت  واکســن آنفلوآن
ــر و  ــرض خط ــای در مع ــروه  ه ــرای گ ــن ب و واکس
ــای کاذب و  ــن تقاض ــت، بنابرای ــم اس ــر فراه پرخط

ــرد. ــاد ک ــد ایج ــا نبای ــی ج ــه ب هزین
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفــت: بــرآورد 
ــه  ــه امســال نســبت ب ــن اســت ک وزارت بهداشــت ای
ســال گذشــته در مــورد آنفلوآنــزا حتــی ممکــن اســت 
مشــکات کمتــری داشــته باشــیم؛ زیــرا مــردم نــکات 
بهداشــتی را بیشــتر رعایــت مــی  کنند، کمتــر در مکان  
هــای عمومــی و تجمــع ها حاضر می شــوند، از ماســک 
اســتفاده مــی  کننــد و ایــن مراقبــت  هــا همزمــان در 

کنتــرل کرونــا و آنفلونــزا موثــر خواهــد افتــاد.
وی گفــت: خوشــبختانه امســال تامیــن واکســن 
ــاردار   ــادران ب ــاص و م ــاران خ ــرای بیم ــزا ب آنفلوآن
ــی کــه تامیــن  ــر ســال قبــل اســت، در حال ۱۰ براب
واکســن بــرای ســایر گــروه  هــای پرخطــر نیــز ۵ یــا  

ــزا از  ــر ســال گذشــته اســت. واکســن آنفلوآن ۶ براب
ــه  ــی ک ــر اروپای ــای برت ــرکت  ه ــر و ش ــع معتب مناب
ــتند،  ــی هس ــت جهان ــازمان بهداش ــد س ــورد تایی م
ــه آن  ــرای تهی ــی ب ــر کاف ــت نظ ــده و دق ــه ش تهی

ــه اســت. صــورت گرفت
ــه  ــه داروخان ــه ب ــا مراجع ــرد ب ــر ف ــزود: ه وی اف
ــد  ــی و ثبــت کــد ملــی می توان ــه کارت مل ــا ارائ و ب
ــا قبــل از پایــان  ــزا را تهیــه کنــد. ت واکســن آنفلوآن
شــهریور توزیــع واکســن آنفلوآنــزا آغــاز مــی شــود 
ــان بخــش  ــا آن زم ــه ت ــن اســت ک ــر ای ــاش  ب و ت
ــا  ــع آنه ــده و توزی ــا وارد ش ــن  ه ــی از واکس اعظم
انجــام شــده باشــد و هــر فــرد طبیعتــا نمــی  توانــد 

ــد. ــداری کن ــک واکســن خری بیــش از ی

ــه  ــر چ ــت: ه ــور گف ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
ــات نزدیــک شــویم، چــون برخــی  ــه زمــان انتخاب ب
نمی تواننــد خــود را اثبــات کننــد بنابرایــن سیاســت 

ــد.  ــش می گیرن ــب را در پی ــب رقی تخری
»محمــود واعظــی«، رئیس دفتــر رئیس جمهــور، در 
گفت وگــو برنــا، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »بــا توجه 

بــه تاکیــد رهبــری مبنــی بــر اینکــه اقدامــات دولــت 
ــن هســتیم  ــردم برســد، شــاهد ای ــوش م ــه گ ــد ب بای
برخــی اقدامــات دولــت را زیــر ســوال مــی برنــد، ایــن 
رویکــرد سیاســی را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟ گفت: 
در برخــی کشــورها، پــس از پایــان انتخابــات سیاســت 
همــکاری را بــرای توســعه و حــل مشــکات در پیــش 
ــی  ــا، گروه های ــا متاســفانه در کشــور م ــد ام مــی گیرن
کــه در انتخابــات بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد همــواره 
ــاد  ــه انتق ــه ک ــد البت ــد می مانن ــال منتق ــار س ــا چه ت

عیبــی نــدارد، امــا برخــی تخریــب می کننــد.
او ادامــه داد: هــر چــه بــه زمــان انتخابــات نزدیــک 
شــویم، چــون برخــی نمی تواننــد خــود را اثبــات 
کننــد بنابرایــن سیاســت تخریــب رقیــب را در پیــش 
می گیرنــد؛ هــر چــه بــه آخــر ســال نزدیــک می شــویم، 
بیشــتر شــاهد ایــن موضوع هســتیم. بــا  شــرایط خاص 

کشــور و بــا توجــه بــه مســائل تحریم هــا و بــا توجــه به 
فشــاری کــه کرونــا بــر اقتصــاد کشــور وارد کرده اســت، 
چــاره ای نیســت و بایــد اختافــات سیاســی و جناحــی 
ــاه و حــل مشــکات  ــرای رف ــار گذاشــته شــود و ب کن

مــردم، بــا هــم همــکاری کنیــم.
رئیــس دفتــر رییــس جمهــور تاکیــد کــرد: بــرای 
انتخابــات یــک دوره ۲۰ روزه تــا یــک مــاه مشــخص 
ــردم  ــا م ــان را ب ــا حرف هایش ــا رقب ــت ت ــده اس ش
ــه از  ــد اینک ــان را بگوین ــای خودش ــد، برنامه ه بزنن
اکنــون دولــت را تخریــب کننــد تــا مــردم را از ایــن 
ــه امیــد اینکــه، شــانس رای  دولــت ناامیــد کننــد ب
آوردن داشــته باشــند کار درســتی نیســت. امیــدوارم 
ــتر عملکــرد  ــیما بیش رســانه ها و هــم صــدا و س
ــدوار  ــردم امی ــا م ــد ت ــردم بگوین ــه م ــت را ب دول

شــوند. 

استفاده همگانی از واکسن آنفلوانزا توصیه نمی شود

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

دولت را تخریب می کنند تا شانس رای آوردن داشته باشند


