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محمود حبیبی:

سیم کارت شاد به زودی در 
مراکز اپراتورها عرضه می شود

وزیر ارتباطات خبر داد:

اختصاص اینترنت رایگان 
برای ۶۰۰ هزار معلم

فرآیند تولید این سیم کارت ها آغاز شده
سیم کارت شاد ویژه کودکان و نوجوانان برای استفاده از فضای مجازی است

شرکت ایرانسل اطالعیه نحوه عملکرد خود را منتشر کرد
تخصیص بسته اینترنت رایگان برای آموزش مجازی دانش آموزان

اتصال به شبکه شاد کامال رایگان است
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8
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خطیب زاده:

موضوع بدهی انگلیس ربطی موضوع بدهی انگلیس ربطی 
به به آزادی زاغری نداردآزادی زاغری ندارد

اولویّت بندی، با نگاه کّلی نگری 
در مجلس

تالش ۶ شرکت دانش بنیان برای 
ساخت واکسن »کرونا«

زمان توزیع کارت آزمون استخدامی 
تامین اجتماعی اعالم شد

هیات رییسه مجلس
 قیم  نمایندگان نیست

مدیــرکل دفتــر فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات آمــوزش و پرورش ســیم کارت 
شــاد را ویــژه کــودکان و نوجوانــان بــرای اســتفاده از فضــای مجــازی عنــوان کــرد 

و گفــت: ایــن ســیم کارت  بــه زودی در مراکــز اپراتورهــا عرضــه می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــود حبیبــی دربــاره توزیــع ســیم کارت های دانش آمــوزی 
ــدند  ــف ش ــا مکل ــده و اپراتوره ــاز ش ــیم کارت ها آغ ــن س ــد ای ــد تولی ــزود: فرآین اف
ــرای اســتفاده ایمــن در فضــای مجــازی  ــام ســیم کارت شــاد را ب ــه ن ســیم کارتی ب

ــق دل نگرانی هــای خانواده هــا هــم کاســته شــود. ــن طری ــا از ای ــد ت ــه دهن ارای
ــا  ــا در بخــش اپراتوره ــح داد: همــکاران م ــا توضی ــاره نقــش اپراتوره وی درب
ــد طــی شــده  ــددی و فرآین ــزاری جلســات متع ــا برگ ــد و ب ــزی کرده ان برنامه ری

ــود. ــی ش ــاز م ــوزی آغ ــیم کارت های دانش آم ــه س ــه زودی ارای ب
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــات آم ــات و ارتباط ــن آوری اطالع ــر ف ــرکل دفت مدی
ــد  ــورد تایی ــای م ــه فض ــا ب ــوزی تنه ــیم کارت های دانش آم ــه س ــن ک ــان ای بی
آموزش وپــرورش دسترســی دارد، خاطرنشــان کــرد:  ایــن ســیم کارت هــا خــاص 
ــن  ــاً ای ــود. قاعدت ــد ب ــازی خواه ــای مج ــان در فض ــودکان و نوجوان ــتفاده ک اس
ــده از  ــرل نش ــتفاده کنت ــامل اس ــه ش ــی ک ــته از مخاطرات ــیم کارت ها آن دس س

ــت. ــد داش ــت را نخواهن ــازی اس ــای مج فض

حبیبــی یــادآور شــد: قــرار اســت مــا در خصــوص ایــن ســیم کارت ها 
به صــورت لیســت ســفید )White list( عمــل کنیــم تــا دانــش آمــوزان 
ــند. ــته باش ــی داش ــت، دسترس ــد اس ــورد تایی ــه م ــی ک ــه فضاهای ــد ب بتوانن

ــای  ــه محتواه ــوزان ب ــه دانش آم ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــه داد: ت وی ادام
نکننــد،   همچنیــن سیاســت هایی کــه وزارت  پیــدا  نامناســب دسترســی 
آموزش وپــرورش در نظــر دارد، روی ایــن ســیم کارت ها اعمــال مــی شــود.

مدیــرکل دفتــر فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات آمــوزش و پــرورش تصریــح 
ــوزی  ــیم کارت های دانش آم ــت س ــرای دریاف ــنی ب ــت س ــچ محدودی ــرد: هی ک
و مشــخصات خودشــان  نــام  بــا  دانش آمــوزان می تواننــد  نــدارد،  وجــود 

ــد. ــداری کنن ــیم کارت را خری س
حبیبــی یــادآور شــد: براســاس اعــالم وزارت ارتباطــات و فنــاورری اطالعــات 
محدودیــت زیــر ۱۸ ســال بــرای دریافــت ســیم کارت برداشــته  شــده اســت تــا 

همــه دانــش آمــوزان از ایــن ســیم کارت اســتفاده کننــد.
وی گفــت: ســیم کارت شــاد ماننــد ســایر ســیم کارت هــا ویژگی هــای خــاص 

خــود را دارد و قابــل شــارژ توســط دانــش آمــوزان اســت.
بــه گــزارش ایرنــا،  وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات روز گذشــته بــا آغــاز 
ــارت  ــرای نظ ــت ب ــای درس ــتوری راهکاره ــد اس ــد، در چن ــی جدی ــال تحصیل س
والدیــن بــر آمــوزش مجــازی و اســتفاده دانش آمــوزان از اینترنــت را تشــریح کــرد.

»محمدجــواد آذری جهرمــی« در اینســتاگرام خــود نوشــت: اگــر فرزنــد شــما 
از تبلــت یــا گوشــی هوشــمند اندرویــد اســتفاده می کنــد، ســاده ترین کار بــرای 
مدیریــت دسترســی و نظــارت بــر کــودک در فضــای مجــازی، اســتفاده از ابــزار 

google family link اســت.
ــد،  ــه نکرده ای ــد خــود تهی ــرای فرزن ــزاری ب ــوز اب ــر هن ــرد: اگ وی تشــریح ک
ــرای آن هــا هســتید،  ــد تبلــت  ب ــه گره گشــایی نیازمنــدان و خری ــا عالقمنــد ب ی
ــتان«  ــد. »انارس ــد کنی ــتان« خری ــی »انارس ــای ایران ــم از تبلت ه ــه می کن توصی
ــی - اســالمی  ــق فرهنــگ ایران تمــام ابزارهــای مدیریــت والدیــن را دارد و مطاب

ــرای نیــاز کــودکان ســاخته شــده اســت. ب

سیم کارت شاد به زودی در مراکز اپراتورها عرضه می شود

رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مطالبــات کادر درمــان از محــل تســهیالت 
کرونایــی بــه ســرعت بایــد پرداخــت شــود، گفــت: دولــت بــا وجــود همــه تنگناها 
و فشــارهای مختلفــی کــه در شــرایط کنونــی وجــود دارد، تــالش می کنــد کــه 

کشــور در حوزه هــای راهبــردی دچــار مضیقــه نشــود. 
ــی در جلســه  ــن روحان ــلمین حس ــزارش ایرنــا، حجت االسالم والمس ــه گ ب
ــزی در  ــک مرک ــزارش بان ــه گ ــس از ارائ ــت پ ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ س

مــورد اقدامــات انجــام شــده بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز مــواد اولیــه تولیــد دارو 
اظهارداشــت: در کنــار معیشــت و تامیــن کاالهــای اساســی مــردم و مــواد اولیــه 
تولیــد بــرای کارخانجــات، ســالمت مــردم مهمتریــن اولویــت اســت از ایــن نظــر 
تامیــن دارو جــزو حوزه هــای اصلــی و راهبــردی اســت و دســتگاه های ذیربــط بــا 
برنامه ریزی هایــی کــه انجــام داده انــد، نخواهــد گذاشــت کــه در ایــن خصــوص 

مــردم احســاس کمبــودی نماینــد.
روحانــی ادامــه داد: از محــل تســهیالت کرونایــی مطالبــات کادر درمــان کــه 
ایثارگرانــه در ماه هــای اخیــر در خــط مقــدم مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا حضــور 
داشــته اند تامیــن خواهــد شــد و در ایــن خصــوص بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام 
گرفتــه از ســوی بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه و بودجــه همــه مطالبــات بایــد 

بــه ســرعت پرداخــت شــود.
در ایــن جلســه همچنیــن »محمــد اســالمی« وزیــر راه و شهرســازی گزارشــی 
از پیشــرفت کار بــورس امــالک و دیگــر راه هــای تامیــن مالــی پــروژه هــای تولیــد 

مســکن انبــوه ارائــه کــرد.
ــرمایه گذاری در  ــت س ــت و تقوی ــر حمای ــد ب ــن تاکی ــوری ضم رییس جمه
ــری از  ــره گی ــتغال، به ــد و اش ــق تولی ــران رون ــوان پیش ــه عن ــکن ب ــش مس بخ
ــد  ــای تولی ــروژه ه ــی پ ــن مال ــردم در تامی ــارکت م ــف مش ــیوه های مختل ش

ــت. ــکن را الزم دانس مس

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

دولت تالش می کند کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
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هیات رییسه مجلس
 قیم  نمایندگان نیست

ــاب  ــان انتخ ــردم تویســرکان در جری ــده م نماین
ــرد  ــری از عملک ــاد در تذک ــورای اقتص ــران ش ناظ
ــاد کــرد و گفــت:  ــاره انتق ــن ب ــات رییســه در ای هی
ــدام  ــر ک ــالمی ه ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
بــرای خــود وزنــی دارنــد و اظهــارات آنــان مبتنــی 
بــر اســتدالل بیــان می شــود؛ هیــات رییســه نبایــد 

ــدگان را داشــته باشــد.  ــم نماین ــت قی حال
ــده  ــح نماین ــا، محمدمهــدی مفت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــورای  ــران در ش ــاب ناظ ــان انتخ ــرکان در جری تویس
ــه  ــن موضــوع ک ــت: ای ــی گف اقتصــاد در جلســه علن
ــورای  ــس ش ــه مجل ــیون ب ــدام کمیس ــران از ک ناظ
اســالمی معرفــی شــوند بــه وظایــف شــورای اقتصــاد 
وابســته اســت.  وظایــف شــورای اقتصــاد بــه ســازمان 
برنامــه و بودجــه بازمی گــردد.  دبیرخانــه شــورای 
اقتصــاد در کمیســیون برنامــه و بودجه مســتقر اســت؛ 
ــت  ــل درخواس ــه قب ــتدالل در جلس ــن اس ــا همی ب
کردیــم ایــن موضــوع را بررســی کنیــد، امــا بــه یکباره 
در ایــن جلســه اعــالم شــد کــه نامزدهــای مربوطــه از 

ــد. ــی شــده ان کمیســیون اقتصــادی معرف
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  ســخنگوی 
ــه داد:   ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــبات مجل محاس
ــدام  ــر ک ــالمی ه ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
بــرای خــود وزنــی دارنــد و اظهــارات آنــان مبتنــی 
بــر اســتدالل بیــان می شــود؛ هیــات رییســه نبایــد 
ــه  ــد؛ وظیف ــته باش ــدگان را داش ــم نماین ــت قی حال
هیــات رییســه اداره جلســات و توجــه بــه اظهــارات 
نماینــدگان اســت در ایــن مــورد اگــر تصمیمــی در 
ــدگان  ــد از نماین ــده بای ــه ش ــه گرفت ــات رییس هی
یکبــاره  این کــه  نــه  می شــد  دعــوت  مخالــف 

ــود. ــرا  ش ــالم و  اج ــه اع ــات رییس ــم هی تصمی
ــورای  ــس ش ــس مجل ــاف ریی ــر قالیب محمدباق
اســالمی در پاســخ تذکــر  وی گفــت: شــما و 
حمیــد رضــا حاجــی بابایــی در جلســه قبلــی ایــن 
ــوع را  ــن موض ــن ای ــد و م ــرح کردی ــوع را مط موض
بــرای بررســی بیشــتر از دســتور کار خــارج کــردم؛ 
ــون  ــد، تاکن ــی ش ــه بررس ــات رییس ــوع در هی موض
ــاد از  ــورای اقتص ــر در ش ــه ناظ ــوده ک ــن ب روال ای

ــود. ــاب ش ــادی انتخ ــیون اقتص کمیس
وی ادامــه داد: اصــالح ایــن موضــوع احتیــاج بــه 
ــیون ها دارد و ایــن  ــف کمیس تجدیدنظــر در وظای
موضــوع بــرای بررســی  بــه مرکــز پژوهش هــا 
ارســال شــده تــا پیشــنهاد جهــت اصــالح آیین نامــه 
بــه مجلــس شــورای اســالمی ارائــه شــود، امــا االن 
بنابــر روال گذشــته نامزدهــا از کمیســیون اقتصــادی 

ــده اند. ــی ش معرف

نماینــده شهرســتان هــای کلیبــر، هورانــد و 
خدآفریــن از فراگیــر بــودن دامنــه فعالیت کمیســیون 
اجتماعــی و گســتردگی آن در مجلــس ســخن گفت و 
بــه دارا بــودن ایــن کمیســیون از جامعــه هدف بســیار 

متنوعــی اشــاره کــرد.
ــه  ــر روزنام ــور در دفت ــا حض ــی ب ــین حاتم حس
ــوزه  ــودن ح ــوع ب ــه متن ــاره ب ــا اش ــیر، ب ــب ش عج
از  گفــت:  مجلــس،  اجتماعــی  کمیســیون  کاری 
ــوب  ــیون در چارچ ــن کمیس ــه ای ــواردی ک ــه م جمل
ــد، مســائلی  ــال نظــر نمای ــد اعم ــی توان ــش م وظایف
ــط کارواســتخدام، حــوزه  ــی ماننــد رواب در حــوزه های
ــه  ــی، بهزیســتی و کمیت ــای خدمات ــران، نهاده ایثارگ
امــداد، بنیادهــای حمایــت گــر، صنــدوق هــای 
ــه  ــی، تاکســیرانی و... ک ــن اجتماع بازنشســتگی، تامی
بــه صــورت تقریبــی مــی تــوان گفــت از جمعیــت کل 
کشــور، نزدیــک 45 میلیــون نفــر در حیطــه کاری این 
کمیســیون و دامنــه فعالیتــی آن جــای مــی گیرنــد.

هیئــت رئیســه کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا 
اظهــار اینکــه در تالشــیم، شــأن و نقــش کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس را در ســطح کالن و ملّــی حفــظ 
ــم  ــالش خواهی ــژه در ت ــه طــور وی ــزود: ب ــم، اف کنی
ــد  ــری در رون ــا نگ ــری، جغرافی ــی نگ ــود از قطب ب
کاری خودمــان در مجلــس دوری گزینیــم. چــرا 
کــه در حیطــه وظایــف نمایندگــی مــان و بــه 
اعتبــار عضویــت در کمیســیون اجتماعــی مجلــس، 
ــت بــزرگ و مهمــی را عهــده دار بــوده ایــم.  ماموریّ
ــه داشــتن  ــن کمیســیون نســبت ب بنــده هــم در ای
نــگاه ملــی، حساســیت ویــژه ای قائلــم وبــا داشــتن 
ایــن نگــرش بــر اصــول کلــی نگــری اعتقــاد راســخ 
ــتان  ــه در سیس ــردی ک ــال ف ــوان مث ــه عن دارم. ب
و بلوچســتان در امــور بیمــه ای و بازنشســتگی 
مشــکل دارد هیــچ فرقــی بــا شــخصی کــه در حــوزه 

انتخابــی خــودم بــا ایــن مشــکل روبروســت، نــدارد.
دبیــر اول کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا 
ــد  ــس متعه ــت رئیســه مجل ــه هیئ ــر اینک ــد ب تاکی
بــر پایبنــدی بــه کلــی نگــری در ســطح ملــی شــده 
ــکالت  ــائل و مش ــرد: مس ــان ک ــر نش ــت، خاط اس
ــر ذات  ــتر از منظ ــان را بیش ــی خودم ــوزه انتخاب ح
ــه  نمایندگــی مــان پیگیــری مــی کنیــم و ربطــی ب
موقعیــت ایــن کمیســیون و عضویــت مــا در آن 
ــا  ــت م ــه عضوی ــت ک ــد اینطورگف ــی بای ــدارد. ول ن
ــه امــر خدمــت رســانی مــان در  ــه نوعــی ب در آن ب
حــوزه نمایندگــی ســرعت مــی بخشــد و در بعضــی 
ــه  ــور در حیط ــهیل دادن ام ــت تس ــوارد، جه از م
ــی  ــور کل ــه ط ــی ب ــاند. ول ــی رس ــک م ــا کم کار م
تاکیــد مــی کنــم وظایــف مــا درداخــل مجلــس در 
ــوده و وظایــف نمایندگــی مــان هــم  ســطح کالن ب
در ایــن نــگاه جــای گرفتــه اســت  منتهــا بــا داشــتن 
قیــدی نســبت بــه حــوزه انتخابــی مــان تــا بتوانیــم 
ــیم. ــه باش ــی منطق ــرای اهال ــی ب ــذار صادق خدمتگ

ــد در  ــن و هوران ــی کلیبــر، خدآفری منتخــب اهال
ــه  ــخ ب ــالمی در پاس ــورای اس ــم ش ــس یازده مجل
ــای  ــگل ه ــش ســوزی قســمتی از جن ــی آت چگونگ
ارســباران، بیــان داشــت: ایــن مســئله بــا پیچیدگــی 
ــی  ــل بررس ــه قاب ــت و از دو جنب ــراه اس ــی هم های
ــه  ــت ک ــی اس ــت محیط ــد زیس ــی از بُع ــت. یک اس
ایــن بخــش هــم نیازمنــد نظــرات کارشناســان 
ــد  ــی توانن ــاب م ــن ب ــه در ای ــت ک ــوزه اس ــن ح ای
بــه صــورت فّنــی وارد شــوند و تخصصــی نظــر 
ــانی  ــای انس ــه خط ــوط ب ــم مرب ــری ه ــد. دیگ دهن
ــم  ــم بگوی ــی دان ــورد الزم م ــن م ــه در ای ــت ک اس
ــه  ــده هیچگون ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــی بررس ط
ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــن زمین ــدی در ای تعّم
عــالوه بــر اینهــا رفتارهــای مدیــران حاضــر در 
ــل  ــیار قاب ــه، بس ــن خّط ــت ای ــط زیس ــوزه محی ح
بحــث مــی باشــد بــه طــوری کــه مســئوالن زیســت 
محیطــی و منابــع طبیعــی مــا در ایــن منطقــه بــه 
ــودن و  ــارز در داشــتن تعامــل و همســو ب صــورت ب

همنوایــی بــا جوامــع محلــی بســیار مشــکل دارنــد 
ــی  ــع جنگل ــا مناب ــردم ب ــع م ــره زدن مناف و در گ
ــذا  ــد. ل ــی زنن ــا م ــاً درج ــت، اساس ــط زیس و محی
ــتیم  ــه هس ــن زمین ــژه در ای ــدات وی ــد تمهی نیازمن
تــا فرهنــگ ســازی الزم در ایــن بــاب صــورت 
ــده در ایــن  ــا اســتفاده از کارشناســان زب پذیــرد و ب
ــه خاطــر  ــا ب ــردد ت ــم گ ــات الزم فراه بخــش اقدام
ــات  ــب اطالع ــراد آگاه و صاح ــا اف ــاوره ب ــدم مش ع
در زمینــه زیســت محیطــی، تهدیــدی دامــن منابــع 
موجــود و ثــروت ایــن منطقــه را نگیــرد واز طرفــی 
ــایر  ــت از عش ــا حمای ــد ب ــتا بای ــن راس ــم  در ای ه
ــد  ــژه ای دارن ــش وی ــی نق ــد مل ــه در تولی ــال ک فع
بــا دادن فرصــت بــرای آنهــا در ایــن منطقــه جهــت 
ــا  ــت، درآنه ــان از طبیع ــرای دام ش ــتفاده  و چ اس
دلزدگــی ایجــاد نکنیــم تــا بــا جمــع شــدن علوفــه 
هــای بیشــتر در طبیعــت ارســباران بــا انبــار آمــاده 

ــیم. ــرو نباش ــوزی روب ــش س ــرای آت ب
نماینــده مجلــس یازدهــم درپاســخ بــه چگونگــی 
ــه کارایــی مجلــس کنونــی هــم،  کیفیــت بخشــی ب
اضافــه کــرد: مــا در بخــش قوانیــن باالدســتی 
ــی و  ــای اجرای ــه ه ــی در الی ــم ول ــکلی نداری مش
حــوزه اجــرا ســازی دارای چالــش هســتیم. درایــن 
ــر عهــده دولــت و قــوه مجریــه اســت  ــد، اجــرا ب بُع
ولــی مجلــس هــم بایــد از مکانیســم نظارتــی خــود 
بهــره الزم را ببــرد و پیگیــری هــای الزم را صــورت 
ــه  ــی را ک ــت  قانون ــی اس ــدان معن ــن ب ــد و ای ده
وضــع مــی کنیــم بایــد تــا مرحلــه اجرایــی ســازی 
آن را دنبــال کنیــم و در واقــع در دولــت بــه نوعــی 
الــزام الزم را جهــت اجــرای قوانیــن مصــوب در 
ــد گفــت کــه  ــم. بنابرایــن بای مجلــس، بوجــود آوری
ــده  ــام ش ــن انج ــب قوانی ــی تصوی ــدازه کاف ــه ان ب
اســت وضرورتــی برتصویــب قوانیــن جدیــد نیســت 
ــرد  ــتر کارک ــد بیش ــه بای ــی ک ــل جای ــی در مقاب ول
ــد  ــرد، بُع ــه کار ب ــز بیشــتری درآن حــوزه ب و تمرک
ــردن  ــی ک ــت اجرای ــودن در جه ــی و پیگیرب نظارت

ــن اســت.       قوانی

اولوّیت بندی، با نگاه کّلی نگری در مجلس

ــران از  ــی ای ــت بده ــت: پرداخ ــه گف ــخنگوی وزارت امورخارج س
ــدارد. ــان دو تابعیتــی ن ــه آزادی زندانی طــرف انگلیــس هیــچ ربطــی ب

بــه گــزارش مهــر، ســعید خطیــب زاده دربــاره انتشــار اخبــاری مبنی 
براینکــه دولــت انگلیــس بدهــی کشــورش بــه ایــران را بــر ســر خریــد 
تانک هــای چیفتــن )قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی( تأییــد کــرده 
ــه آزادی  ــی را ب ــد موضــوع پرداخــت بده ــالش دارن اســت و برخــی ت
ــط  ــری( رب ــن زاغ ــی )نازنی ــی انگلیس ــی ایران ــی دو تابعیت ــک زندان ی
دهنــد، افــزود: دولــت انگلیــس یــک بدهــی قطعــی 4۰ ســاله بــه ایــران 
دارد و تفاوتــی نمی کنــد کــه ایــن بدهــی را یــک مقــام دولــت انگلیــس 

بپذیــرد یــا نــه.
ــت  ــم دول ــروز ه ــن ام ــا همی ــت ت ــن اس ــت ای ــت: واقعی وی گف
ــن بدهــی داشــته اســت. انگلیــس تأخیرهــای مکــرری از پرداخــت ای

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ادامــه داد: جمهــوری اســالمی 
ــا طــرف  ــران از کانال هــای مختلــف و در تمامــی گفتگوهایــی کــه ب ای
ــی را  ــی قطع ــن بده ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ک ــته، تاکی ــی داش انگلیس
بایــد دولــت انگلیــس پرداخــت کنــد و ایــن ربطــی بــه هیــچ موضــوع 

ــدارد. ــری ن دیگ
ــری  ــن زاغ ــم نازنی ــوع خان ــه موض ــد براینک ــا تاکی ــب زاده ب خطی

)زندانــی دو تابعیتــی کــه دوران محکومیتــش را در ایــران می گذرانــد( 
ــت: وی  ــدارد، گف ــس ن ــران از انگلی ــی ای ــت بده ــه پرداخ ــی ب ربط
بخشــی از محکومیــت خــود را در ایــران گذرانــده و آزادی مشــروط هــم 
داشــته اســت کــه پروســه قضائــی خــودش را دارد و هیــچ فرقــی بیــن 

ــان دیگــر نیســت. وی و ســایر زندانی
ــر  ــدون تأخی ــه اینکــه انگلیــس ب ــدواری نســبت ب ــراز امی ــا اب وی ب
ــری  ــم زاغ ــزود: موضــوع خان ــردازد اف ــران را بپ ــه ای بدهــی خــودش ب
ــاًل  ــاره کام ــن ب ــران در ای ــی ای ــوه قضائ ــی دارد و ق ــک پروســه قضائ ی
ــک  ــران ی ــه ای ــس ب ــت انگلی ــی دول ــد و بده ــل می کن ــتقل عم مس
بدهــی قطعــی 4۰ ســاله اســت و بایــد بــا همــه جریمه هــای تاخیــرش 
پرداخــت شــود؛ مــا بــه قطــع و یقیــن پیگیــر هســتیم بدهــی انگلیــس 

ــه ایــران پرداخــت شــود. ب
خطیــب زاده همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه بدیهــی و روشــن اســت 
ــد  ــت: بعی ــد، گف ــم ندارن ــه ه ــا ربطــی ب ــن قضای ــدام از ای ــر ک ــه ه ک
ــرار  ــل تک ــری قاب ــای دیگ ــانه ای در فض ــای رس ــز در فض ــم ج می دان

باشــد.
ــیاری از  ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــخنگوی وزارت امورخارج س
ــزود:  ــد اف ــت آزادی دارن ــتند درخواس ــران هس ــه در ای ــی ک زندانیان

خانــم زاغــری هــم مثــل ســایر زندانیــان اســت و مــن تاکیــد می کنــم 
ــی  ــدارد؛ هــر زندان ــان وجــود ن ــی بیــن وی و ســایر زندانی ــچ تفاوت هی
ــوان  ــه عن ــم ب ــوق آنهاســت و وی ه ــع حق ــون مداف ــی دارد، قان حقوق
یکــی از زندانیــان و یکــی از اتبــاع ایرانــی دارای حقوقــی اســت، 
ــی خــودش را طــی  ــه مراحــل قضائ درخواســت هایی داشــته اســت ک

می کنــد.

خطیب زاده:

موضوع بدهی انگلیس ربطی به آزادی زاغری ندارد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جلســه 
علنــی امــروز بــا کلیــات طرحــی بــرای تغییــر حــد 
نصــاب تعــداد اعضــای کمیســیون قضایــی و حقوقــی 

موافقــت کردنــد. 
مجلــس  نماینــدگان  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــرح  ــات ط ــی کلی ــه علن ــالمی در جلس ــورای اس ش
آیین نامــه  مــاده 3۸  بــه  تبصــره  یــک  الحــاق 
ــا ۱74 رای  ــالمی را ب ــورای اس ــس ش ــی مجل داخل
موافــق، 39 رای مخالــف و 7 رای ممتنــع از مجمــوع 
ــد. ــب کردن ــده حاضــر در مجلــس تصوی 235 نماین

کمیســیون  ســخنگوی  محمــودی،  ســمیه 
اســالمی  شــورای  مجلــس  داخلــی  آیین نامــه 
ــات  ــه هی ــن اصــالح آیین نام ــا ای ــح داد کــه ب توضی
مشــترک روســای شــعب و هیــات رییســه مجلــس 
اعضــای  حداقــل  می تواننــد  اســالمی  شــورای 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی را تعییــن کننــد. ســه 
ــه کار مجلــس یازدهــم گذشــته کــه  مــاه از آغــاز ب
بــه دلیــل تشــکیل نشــدن کمیســیون حقوقــی ایــن 

اصــالح آیین نامــه می توانــد راهگشــا باشــد.
محمدحســین حســین زاده بحرینــی، رییــس 
شــورای  مجلــس  داخلــی  تدویــن  کمیســیون 
ــه  ــاز ب ــرد: ۱۰۰ روز از آغ ــار ک ــز اظه ــالمی نی اس
کار مجلــس یازدهــم می گــذرد و هنــوز تکلیــف 
اســت،  نشــده  مشــخص  حقوقــی  کمیســیون 
ــا وظایــف بســیار مهــم کــه شایســته  کمیســیونی ب

اســت هرچــه ســریع تر تشــکیل شــود.
ــان  ــی از مخالف ــات برخ ــی کلی ــان بررس در جری
پیشــنهاد دادنــد کــه بــه جــای حــل مقطعــی ایــن 
مشــکل بــرای مجلــس یازدهــم بایــد آیین نامــه بــه 
ــدی  ــای بع ــه در دوره ه ــود ک ــالح ش ــه ای اص گون
تشــکیل کمیســیون حقوقــی دچــار مشــکل نشــود، 
ــت  ــو ثاب ــت عض ــا هش ــی ب ــیون حقوق ــذا کمیس ل
ــر کمیســیون تخصصــی هــم  تشــکیل شــده و از ه
ــیون  ــن کمیس ــت در ای ــرای عضوی ــده ب ــک نماین ی
حضــور داشــته باشــند، چــون تشــکیل کمیســیون 
ــس  ــأن مجل ــف ش ــم مخال ــداد ک ــا تع ــی ب حقوق

ــت. ــالمی اس ــورای اس ش
در مقابــل موافقــان تاکیــد داشــتند کــه بــا 
ــه  ــاز ب ــاه از آغ ــش از ســه م ــه گذشــت بی توجــه ب
ــیون  ــدن کمیس ــکیل نش ــم تش ــس یازده کار مجل
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــت ب ــراد اس ــک ای ــی ی حقوق
تصمیــم  معطــل  طرح هــا  و  لوایــح  از  بســیاری 
ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــت، بای ــی اس ــیون حقوق کمیس

ــود. ــخص ش ــیون مش ــن کمیس ــف ای تکلی
ســید ســلمان ذاکــر نماینــده ارومیــه در مجلــس 
ــن  ــات ای ــان بررســی کلی شــورای اســالمی در جری
ــات  ــد هی ــه بای ــرد ک ــار ک ــری اظه ــرح در تذک ط

ــوان از  ــا بت ــد ت ــم کن ــازوکاری را فراه ــه س رییس
ســایر کمیســیون ها نیــز در ایــن کمیســیون ها 

ــد. ــدا کنن ــور پی حض
ــه ایــن تذکــر محمــد باقــر قالیبــاف  در پاســخ ب
رییــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در اینجــا 
ــی  ــه کمیســیون حقوق ــر آن اســت ک ــر س بحــث ب
بــه دلیــل نداشــتن نصــاب حداقــل ۱9 نفــر اعضــاء 
نتوانســته تشــکیل شــود فعــال مــا بــه دنبــال 
ــه نصــاب  ــیدن ب تشــکیل کمیســیون از لحــاظ رس
ــا  ــرای م ــم ب ــت ه ــا کیفی ــتیم و قطع ــددی هس ع

ــم اســت. مه
در زمــان رای گیــری از مجلــس شــورای اســالمی 
ــه  ــت ک ــاف گف ــرح قالیب ــن ط ــات ای ــاره ی کلی درب
تخصصــی  کمیســیون های  مهم تریــن  از  یکــی 
کمیســیون  یعنــی  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــه  ــال این ک ــده ح ــکیل نش ــی تش ــی و قضای حقوق
ایــن  بــه  مربــوط  لوایــح  و  بیشــترین طرح هــا 

ــت. ــیون اس کمیس
بعــد از تصویــب کلیــات ایــن طــرح نماینــدگان 
ــق آن و  ــه طب ــدند ک ــات آن ش ــی جزیی وارد بررس
در صــورت تصویــب نهایــی تبصــره یــک مــاده 
3۸ آیین نامــه اینگونــه اصــالح می شــود. در دوره 
ــات  ــات مشــترک روســای شــعب و هی ــم هی یازده
می تواننــد  اســالمی  شــورای  مجلــس  رییســه 

ــد. ــن کنن ــی را تعیی ــی و قضای ــای حقوق اعض

نحوه تعیین حدنصاب کمیسیون قضایی و حقوقی مشخص شد 

قالیباف:
 نتایج نظارت میدانی از خوزستان

 به صورت آنالین در دسترس مردم 
قرار می گیرد

ــر  ــا تاکیــد ب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ب
ــتان  ــکالت خوزس ــائل و مش ــی مس ــه بررس ــن ک ای
ــا مشــارکت نماینــدگان  از حــدود ۶ هفتــه پیــش ب
ــج تصمیمــات  ــود، گفــت: نتای ــاز شــده ب اســتان آغ
ــات  ــا جزئی ــفاف و ب ــور ش ــه ط ــی ب ــارت میدان نظ
ــذاری  ــس بارگ ــایت مجل ــه زودی در س ــی ب اجرای

ــد شــد.  خواه
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد باقـــر قالیبـــاف 
در نشســـت علنـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی در 
نطـــق پیـــش از دســـتور بـــا اشـــاره بـــه نظـــارت 
میدانـــی 4 روزه مجلـــس شـــورای اســـالمی از 
اســـتان خوزســـتان گفـــت: مـــا خـــود را پیـــش از 
ایـــن مدیـــون مجاهدت هـــای مـــردم خوزســـتان 
ــی در ایـــن مـــدت، اســـتقبال  می دانســـتیم ولـ
گـــرم مـــردم شـــریف ایـــن دیـــار از یکـــی از 
مســـئوالن جمهـــوری اســـالمی ایـــران مـــرا 
ـــته  ـــش از گذش ـــود را بی ـــرد و خ ـــود ک ـــرمندۀ خ ش
مدیـــون آن عزیـــزان دانســـتم. وظیفـــه خـــود 
می دانـــم از صحـــن علنـــی مجلـــس شـــورای 
ـــه  ـــتان صمیمان ـــرافراز خوزس ـــردم س ـــالمی از م اس
ـــی  ـــه گرم ـــا را ب ـــة آنه ـــت هم ـــم و دس ـــکر کن تش

ــارم. بفشـ
نماینــده   ۱7 هــر  از  اســت  الزم  افــزود:  وی 
ــم  ــن مه ــه ای ــم ک ــی کن ــکر و قدردان ــتان تش اس
بــدون همراهــی و تــالش آنهــا حتمــا ممکــن نبــود؛ 
ــش  ــة پی ــدود ۶ هفت ــزان از ح ــن عزی ــی ای تمام
ــا مشــکالت  ــه کار بســتند ت ــوان خــود را ب تمــام ت
حــوزۀ انتخابیــة آنهــا و مســائل مــردم بــه درســتی 

ــود. ــایی ش شناس
رئیـــس مجلـــس افـــزود: مـــا خـــود را متعهـــد 
ــده را  ــه شـ ــات گرفتـ ــه تصمیمـ ــم کـ ــی دانیـ مـ
بـــا نظـــارت مســـتمر تـــا بـــه ســـرانجام نهایـــی 
رســـیدن پیگیـــری کنیـــم. خروجـــی تصمیمـــات 
ایـــن نظـــارت میدانـــی بـــه طـــور شـــفاف و بـــا 
ـــذاری  ـــس بارگ ـــایت مجل ـــه زودی در س ـــات ب جزئی

خواهـــد شـــد.
قالیبـــاف همچنیـــن از  ملـــت عزیـــز ایـــران و 
ـــت  ـــا رعای ـــرم، ب ـــاه مح ـــه در م ـــان ک ـــوم مومن عم
کامـــل پروتکل هـــای بهداشـــتی در اقامـــة عـــزای 
ســـید و ســـاالر شـــهیدان امـــام حســـین علیـــه 
ـــه  ـــد صمیمان ـــان آفریدن ـــه ای درخش ـــالم، حماس الس

ـــرد. ـــکر ک تش

دلنوشته

نان حالل
بر سر ،

هیچ
سفره ی

بیات نمیشود !

)اکبر عظیم نیا(

میرتاج الدینی: 
شاخ آمریکا با تشکیل باشگاه 

تحریمی ها شکسته می شود

بودجــه  و  برنامــه  رئیــس کمیســیون  نایــب 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: اولیــن تأثیــر 
ــاخ  ــه ش ــت ک ــا آن اس ــگاه تحریمی ه ــکیل باش تش
ــا  ــته و تحریم ه ــا شکس ــکا در دنی ــای آمری قلدری ه

ــود. ــر می ش ــم اث ک
بــه گــزارش مهــر، حجت االســالم محمدرضــا 
ــژه  ــیون وی ــکیل کمیس ــاره تش ــی درب میرتاج الدین
باشــگاه تحریمی هــا در مجلــس، اظهــار داشــت: 
ــن  ــکیل ای ــال تش ــه دنب ــدگان ب ــی از نماین جمع
کمیســیون هســتند کــه می توانــد یکــی از اقدامــات 

ــد. ــس باش ــه مجل ــل توج قاب
تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ارتبــاط خــود را 
ــم شــده اند  ــران تحری ــد ای ــه مانن ــا کشــورهایی ک ب
ــوری  ــا کش ــر ب ــکا اگ ــت: آمری ــم، گف ــت کنی تقوی
رابطــه خوبــی نداشــته باشــد، آن کشــور را تحریــم 
اقــدام  کمیســیون  کــه  صورتــی  در  و  می کنــد 
مشــترک و یــا باشــگاه تحریمی هــا در مجلــس 
شــکل بگیــرد، می تــوان برنامه ریزی هــای الزم را 
اتخــاذ کــرد تــا ارتباطــات بیــن کشــورهای تحریمــی 

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
ــر تشــکیل  ــن تأثی ــر اینکــه اولی ــد ب ــا تاکی وی ب
شــاخ  کــه  اســت  آن  تحریمی هــا  باشــگاه 
ــکا در دنیــا شکســته می شــود،  قلدری هــای آمری
تصریــح کــرد: ســوال مــا ایــن اســت کــه چــرا یــک 
کشــور بایــد بتوانــد ســایر کشــورها را تحریــم کنــد؟ 
پــس مــا بایــد راهکارهایــی را بیندیشــیم تــا آمریــکا 
ــن  ــکیل ای ــذارد و تش ــار بگ ــورها را کن ــم کش تحری

ــت. ــتا اس ــن راس ــیون در ای کمیس
بودجــه  و  برنامــه  رئیــس کمیســیون  نایــب 
اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــادی  ــط اقتص ــد رواب ــی می توانن ــورهای تحریم کش
بــا یکدیگــر را ارتقــا دهنــد و دالر را از مبادالتشــان 
ــورهای  ــه کش ــی ک ــت: در صورت ــد، گف ــذف کنن ح
ــد  ــذف کنن ــود دالر را ح ــادالت خ ــی در مب تحریم
ــد  ــا ح ــد، ت ــال کنن ــان را فع ــن خودش و ارز فیمابی

زیــادی می تــوان تحریم هــا را کــم اثــر کــرد. 

دلخوش در موافقت با اصالح تبصره ۱ 
ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی؛

طرح تعیین حد نصاب کمیسیون قضایی 
نیازمند دوسوم رأی نمایندگان است 

نماینــده صومعــه ســرا در مجلــس گفــت: در 
طــرح تعییــن حــد نصــاب کمیســیون قضایــی بایــد 
همبســتگی داشــته باشــیم، ایــن طــرح دوســوم رأی 

ــاز دارد.  ــدگان را نی نماین
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
کاظــم دلخــوش اباتــری، نماینــده صومعــه ســرا در 
ــالح  ــا اص ــت ب ــالمی در موافق ــورای اس ــس ش مجل
تبصــره ۱ مــاده 3۸ قانــون آئیــن نامــه داخلــی 
ــیون  ــاب کمیس ــد نص ــن ح ــرح تعیی ــت: در ط گف
ــا  ــا ب ــیم، م ــته باش ــتگی داش ــد همبس ــی بای قضای
قانــون اساســی و آییــن نامــه داخلــی فعالیــت 
ــدگان را  ــوم رأی نماین ــرح دوس ــن ط ــم، ای می کنی

ــاز دارد. نی
ــوه  ــه ق ــوط ب ــح مرب ــا و لوای ــه داد: طرح ه او ادام
ــیون  ــن کمیس ــد در ای ــم بای ــت ه ــه و دول قضایی
مطــرح شــود. اصــل ۱5۶ تــا ۱77 مربــوط بــه قــوه 
قضاییــه اســت کــه در تمــام آن هــا بیــان شــده امــور 
قــوه قضاییــه بایــد بــه صــورت قانــون انجــام شــود 
پــس بــرای تســریع کار ایــن قــوه بایــد بــه تشــکیل 

کمیســیون کمــک کنیــم.
ــابقه  ــالب س ــس از انق ــد: پ ــادآور ش ــوش ی دلخ
نداشــته اســت کــه کار کمیســیون قضایــی چنیــن 
لنــگ بمانــد، بــه ایــن مجلــس عنــوان انقالبــی داده 
ــژه اش  ــم و وی ــیون مه ــک کمیس ــا ی ــود، ام می ش

ــل اســت. تعطی
نماینــده صومعــه ســرا اضافــه کــرد: در مجلــس 
قبلــی بــه دلیــل نقــص قانــون تبصــره ۱ مــاده 3۸ را 
اصــالح کردیــم و در اصــالح آن بایــد بیــان شــود که 
ــای  ــترک روس ــیون مش ــم در کمیس در دوره یازده
شــعب و هیئــت رئیســه حداقــل اعضــای کمیســیون 

ــن شــود. ــد تعیی ــی می توان ــی و حقوق قضای
او تصریــح کــرد: از مخالفــان می پرســم کــه چــرا 
ــدگان را در داخــل  ــاه نتوانســتیم حضــور نماین 4 م
ــد  ــه چن ــیم در حالیک ــته باش ــیون داش ــن کمیس ای
متخصــص در زمینــه قضایــی میــان نماینــدگان 
ــم  ــی ه ــوزه حقوق ــان ح ــد. متخصص ــور دارن حض
می توانســتند ماننــد برخــی دیگــر، بــدون تخصــص 

ــد. ــر برون ــیون های دیگ ــه کمیس الزم ب
دلخــوش یــادآور شــد: پیشــتر ایــن طــرح 
ــرا  ــاد. چ ــدود 3 رأای افت ــا ح ــد و ب ــن آم ــه صح ب
ــته  ــس نتوانس ــه مجل ــد ک ــد بگوین ــات بای مطبوع

کمیســیون قضایــی را ایجــاد کنــد.

ــورای  ــس ش ــرقی در مجل ــدگان آذربایجان ش ــع نماین ــس مجم ریی
اســالمی بــر تســریع در بازســازی واحدهــای مســکونی و دامــی مناطــق 

زلزلــه زده ایــن اســتان تاکیــد کــرد. 
ــه زده  ــد از مناطــق زلزل ــا، یوســف داودی در بازدی ــه گــزارش ایرن ب
ــادی از خانه هــای  ــوز تعــداد زی شهرســتان ســراب، اظهــار داشــت: هن
ــه زده ســراب  ــا در روســتاهای زلزل مســکونی و محــل نگهــداری دام ه
ــه  ــن زمین ــت در ای ــد دول ــه بای ــت ک ــده اس ــازی نش ــت و بازس مرم

ــه انجــام برســاند. ــرا رســیدن فصــل ســرما ب ــا ف ــوری ت اقدامــات ف
ــتان  ــه زده در شهرس ــتاهای زلزل ــی روس ــده ای از اهال ــزود: ع وی اف
هــای ســراب و میانــه نیــز تاکنــون پــس از گذشــت ۱۰ مــاه وام هــای 
کم بهــره و کمک هــای بالعــوض دریافــت نکرده انــد کــه در ایــن 
راســتا نیــز بایــد بنیــاد مســکن و بانــک هــای عامــل تحرمــات زیــادی 

از خــود نشــان دهنــد.
داودی، ســرعت بخشــی بــه رونــد ســاخت و ســاز و مرمــت 
ــاه 9۸ در روســتاهای ســراب  ــان م ــه آب ــای آســیب دیده از زلزل واحده
و میانــه را خواســتار شــد و  ادامــه داد: طبــق اعــالم مســئوالن، تاخیــر 
ــش  ــا و افزای ــر دو عامــل شــیوع کرون ــر اث ــده در بازســازی ب پیــش آم
ــوده اســت کــه انتظــار مــی رود پیــش از  قیمــت مصالــح ســاختمانی ب
ــده،  ــداث ش ــای اح ــل از خانه ه ــرداری کام ــرما بهره ب ــروع فصــل س ش

ــرد. صــورت گی
ــت  ــی، حمای ــای حاکمیت ــه نهاده ــه وظیف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت،  ــت اس ــن طبیع ــای خش ــا و رویداده ــل بحران ه ــردم در مقاب از م
یــادآوری کــرد: محــل نگهــداری دام بســیاری از روســتاییان بــه طــور 
ــا شناســایی ایــن  کامــل تخریــب شــده و یــا آســیب  دیــده انــد کــه ب

واحدهــا بازســازی آن هــا شــروع شــده و بایــد تــالش شــود تــا هــر چــه 
ســریع تــر بــه پایــان برســد.

ــی  ــا قدردان ــس شــورای اســالمی ب ــردم ســراب در مجل ــده م نماین
از اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه  خاطــر حضــور میدانــی در مناطــق 
زلزلــه زده و پیگیــری مشــکالت زلزلــه زدگان گفــت: اســتاندار در ســفر 
ــه متولیــان بازســازی  اخیــر خــود دســتورات راهگشــا و تاثیرگــذاری ب

ارائــه کــرد.
ــدرت 5.9 ریشــتر  ــا ق ــرزه ای ب ــاه ســال گذشــته زمین ل ــان م ۱7 آب
شهرســتان های میانــه و ســراب را لرزانــد و منجــر بــه فــوت پنــج نفــر 

و مصــدوم شــدن بیــش از5۰۰ نفــر شــد.
در ایــن زلزلــه حــدود ۱۱۰ روســتا آســیب دیدنــد کــه در نتیجــه آن 

5 هــزار واحــد نیازمنــد تخریــب و تعمیــر شــد.

یوسف داودی:

بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی تسریع شود
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از مذاکرات فشرده با توتال

 تا ترک فاز 11 
ــت:  ــارس گف ــت و گاز پ ــرکت نف ــل ش مدیرعام
ــی  ــره م ــال مذاک ــرکت توت ــا ش ــا ب ــه م ــی ک زمان
کردیــم بــه هیــچ عنــوان بــه ذهنمــان خطــور 
ترامــپ  اگــر  برگــردد.  شــرایط  کــه  نمی کــرد 
نمی آمــد و شــرایط را بــه هــم نمــی ریخــت، توتــال 

ــود.  ــدی ب ــیار ج ــاز ۱۱ بس ــرای ف در اج
ــم  ــات مه ــی از موضوع ــزارش تســنیم، یک ــه گ ب
در خصــوص میــدان مشــترک پــارس جنوبــی 
ــد  ــت و آم ــده ۱۱ و رف ــول مان ــاز مغف ــت ف سرنوش
ــدی  ــرکت های بدعه ــاره ش ــاله و چندب ــن س چندی
ــن  ــن در ای ــه و CPNC چی ــال فرانس ــون توت چ
پــروژه بــوده، اینکــه چــه شــد در دولت هــای قبلــی 
مخصوصــا نهــم و دهــم ایــن فــاز در فرآینــد توســعه 
مغفــول مانــده و چــه سرنوشــتی پیــدا کــرد کــه در 
ــعه  ــم از توس ــم ه ــم و دوازده ــای یازده ــت ه دول
عقــب مانــد و معطــل بدعهــدی هــای ایــن دو 

ــد. ــی ش ــوی و چین ــرکت فرانس ش

شریعتمداری:
 خط اعتباری برای  تعاونی های 

جوانان ایجاد می شود

ــاد  ــی از ایج ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــر  ــان خب ــای جوان ــرای تعاونی ه ــاری ب ــط اعتب خ

داد.  
بــه گــزارش ایرنــا، »محمــد شــریعتمداری« 
ــت: در  ــر نوش ــود در توئیت ــری خ ــاب کارب در حس
ــاد  ــا ایج ــان ب ــتغال جوان ــت از اش ــوب حمای چارچ
ــکان تشــکیل  ــاون، ام ــعه تع ــوآوری و توس ــز ن مراک
بخــش  مشــارکت  بــا  خطرپذیــر  صندوق هــای 
ــا  ــاری ب ــط اعتب ــم و خ ــی فراه ــی و غیردولت دولت
ــاد  ــان ایج ــای جوان ــرای  تعاونی ه ــی ب ــرخ ترجیح ن

می شــود.
وزیــر تعــاون در ایــن یادداشــت تاکیــد کــرد کــه 
ــش  ــرمایه گذاران در بخ ــرمایه س ــل س ــن اص تضمی

ــاون اســت.  ــن وزارت تع ــای نوی ــاون از طرح ه تع
بـــه گـــزارش ایرنـــا، دی مـــاه ســـال گذشـــته 
دو وزارتخانـــه ورزش و جوانـــان و تعـــاون،  کار و 
رفـــاه اجتماعـــی تفاهم نامـــه همـــکاری تشـــکیل 
ـــت  ـــکاری و حمای ـــدف هم ـــا ه ـــان ب ـــی جوان تعاون
ـــی  ـــی، اجتماع ـــور فرهنگ ـــان و ام ـــی جوان از تعاون
و ورزشـــی جوانـــان بـــرای دو ســـال امضـــا 

کردنـــد.
منظـــور از شـــرکت های تعاونـــی جوانـــان، 
ــن  ــاس قوانیـ ــه براسـ ــتند کـ ــرکت هایی هسـ شـ
بخـــش تعـــاون و اصالحـــات بعـــدی آن و یـــا 
 44 اصـــل  سیاســـت های  قانـــون  اجـــرای  در 
قانـــون اساســـی و اصالحـــات بعـــدی آن تشـــکیل 
و فعالیـــت کـــرده اســـت و اکثـــر اعضـــای آن در 
ــورداری از حمایـــت، در رده  ــاد و برخـ ــان ایجـ زمـ

ــتند. ــال هسـ ــا 35 سـ ــنی ۱۸ تـ سـ
ــی  ــان متقاضــی تشــکیل تعاون ــک از جوان ــر ی ه
مراجعــه  بــا  هــم  کشــور  سراســر  در  جوانــان 
ــود  ــکونت خ ــل س ــتان مح ــاون اس ــه ادارات تع ب
ــان را  ــی جوان ــیس تعاون ــت تاس ــد درخواس می توانن

ــانند. ــت برس ــه ثب ب

ــبات  ــه و محاس ــه ، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــازاد  ــالک م ــروش ام ــالمی »ف ــورای اس ــس ش مجل
دولتــی« را یکــی از راهکارهــای حــل مشــکل کمبــود 
بــا  اتمــام پروژه هــای  بودجــه خوانــد و گفــت: 
پیشــرفت فیزیکــی بــاال در دســتور کار دولــت اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، مهــرداد گودرزونــد چگینــی 
بــا بیــان اینکــه »دولــت اتمــام پروژه هایــی را 
ــد  ــا 9۰ درص ــی ۸۰ ت ــرفت فیزیک ــه دارای پیش ک
ــال  ــای امس ــا و برنامه ه ــت کاره ــتند در اولوی هس
ــار  ــرار داده اســت« اظه ــی ق ــوزه عمران ــود در ح خ
داشــت: فــروش امــالک مــازاد دولتــی می توانــد بــه 
حل وفصــل مشــکالت کمبــود بودجــه در ســال 99 

کمــک کنــد.
ــبات  ــه و محاس ــه ، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
شــرایط  یــک  در   99 بودجــه  الیحــه  تصویــب 
ــوا انجــام  ــژه توســط ســران ق ــاًل وی ــی و کام کرونای
شــد عنــوان کــرد: بحــث کمبــود اعتبــارات و بودجــه 
ــادث  ــت ح ــه به جه ــت ک ــری اس ــال 99 ام در س
ــا  ــر شــیوع کرون ــات نظی شــدن بســیاری از موضوع
ــمن دور از  ــه دش ــای ظالمان ــال تحریم ه ــا اعم و ی

ــت. ــار نیس انتظ
معضــل  از  برون رفــت  چگینــی  گودرزونــد 
کمبــود بودجــه و اعتبــارات را به عنــوان امــری 

ــا  ــت و ب ــرای آن به دق ــت ب ــار دول ــس کن ــه مجل ک
حساســیت الزم برنامه ریــزی کــرده اســت و راهــکار 
ــی از  ــرد: بخش ــح ک ــد و تصری ــد خوان ــه می ده ارائ
ــدا  ــا تحقــق پی ــت تحریم ه درآمدهــای کشــور به عل
ــی  ــازاد دولت ــالک م ــروش ام ــن ف ــد بنابرای نکردن

می توانــد راهگشــا باشــد.
نماینــده مــردم رودبــار در مجلــس بــه ارزشــمند 
ــه در  ــی ک ــی دولت ــاالی اراض ــاده ب ــودن فوق الع ب
گیــالن وجــود دارد تصریــح کــرد و بــا بیــان اینکــه 
ــرمایه   ــتان س ــن اس ــود در ای ــی موج ــالک دولت »ام
ــزود:  ــود« اف ــوب می ش ــی محس ــیار قابل توجه بس

گیــالن از جملــه اســتان هایی اســت کــه هــر ملــک 
ــت  ــرار دارد از ارزش و قیم ــه در آن ق ــی ک و زمین

ــی برخــوردار اســت. بســیار باالی
وی تبدیــل ســرمایه های دولتــی موجــود در 
اســتان گیــالن بــه یــک ثــروت و بهینه ســازی آن را 
طبــق تبصره هــای مختلــف قانونــی الزم و ضــروری 
ــالن  ــتان گی ــود اس ــت: خ ــراز داش ــرد و اب ــی ک تلق
ــد از ایــن ظرفیــت بســیار قابــل توجــه  هــم می توان
ــه  ــبت ب ــد و نس ــتفاده کن ــعه اس ــتای توس در راس
مولدســازی دارایی هــای دولتــی اقدامــات الزم را 

انجــام دهــد.

ــبات  ــه و محاس ــه ، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
حیــث  از  را  گیــالن  اســتان  وضعیــت  مجلــس 
نیــز  را  بانک هــا و ذخیــره ســپرده ها  اعتبــارات 
خــوب ارزیابــی کــرد و بــا توصیــه بــه اینکــه »از ایــن 
ــش  ــتای جه ــوان در راس ــی می ت ــپرده های بانک س
تولیــد اســتفاده کــرد« گفــت: فراتــر از مســائل 
ــم  ــت ه ــاد برک ــد بنی ــازمان هایی مانن ــه ای س بودج
می تواننــد در توســعه اقتصــادی مؤثــر واقــع شــوند.

ــه جلســات مشــترکی کــه  ــد چگینــی ب گودرزون
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــت، س ــاد برک ــا بنی ــراً ب اخی
ــالن  ــتانداری گی ــی)ره( و اس ــام خمین ــرت ام حض
توســعه  و  مولدســازی  راهکارهــای  بــا موضــوع 
ــار داشــت:  ــزار شــد اشــاره کــرد و اظه گیــالن برگ
بنیــاد برکــت اعتبــارات خوبــی را بــرای فعالیــت در 
ــه  ــاص داده ک ــالن اختص ــادی گی ــای اقتص حوزه ه
نیازمنــد پیگیــری دســتگاه های اجرایــی اســت.

ــدن  ــس برگردان ــار در مجل ــردم رودب ــده م نماین
اســتفاده  همــان  یــا  اصلــی  خــط  بــه  تولیــد 
و  تولیــدی  واحدهــای  ظرفیــت  از  حداکثــری 
کارخانجــات مســتقر در اســتان گیــالن بــا همــکاری 
ــد  ــه بای ــد ک ــی خوان ــت خوب ــت را فرص ــاد برک بنی
از آن اســتفاده کــرد و ادامــه داد: بــدون شــک 
نقش آفرینــی چنیــن نهادهایــی می توانــد بــرای 
ــد. ــازی کن ــد زمینه س ــش تولی ــعار جه ــق ش تحق

کمبود اعتبارات دولت با فروش امالک مازاد تأمین می شود 

ـــت:  ـــار داش ـــازی اظه ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع
ــر آزادراه  ــر کیلومتـ ــاخت هـ ــر سـ ــال حاضـ در حـ
ــه دارد  ــان هزینـ ــارد تومـ ــا 2۰ میلیـ ــن ۱۸ تـ بیـ
کـــه ایـــن عـــدد در مســـیرهای کوهســـتانی بـــه 
ـــر  ـــر کیلومت ـــرای ه ـــان ب ـــارد توم ـــا 5۰ میلی 3۰ ت

می رســـد. 
خیرالـــه خادمـــی، مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل و نقـــل، در 
گفت وگـــو بـــا ایلنـــا دربـــاره عملکـــرد دولـــت در 
ــا  ــار داشـــت: تـ ــا اظهـ ــاخت آزادراه هـ بخـــش سـ
ــورد  ــم مـ ــال ۱4۰۰ هفـــت آزادراه مهـ ــان سـ پایـ
آزادراه   پنـــج  و  می گیـــرد  قـــرار  بهره بـــرداری 
ــن  ــه ایـ ــتند کـ ــت هسـ ــل در اولویـ ــرای تحویـ بـ
ــال  ــل سـ ــا اوایـ ــال یـ ــان امسـ ــا پایـ ــا تـ پروژه هـ

آینـــده افتتـــاح می شـــوند.
ــای  ــل پروژه هـ ــای تحویـ ــاره اولویت هـ وی دربـ
ـــل  ـــت تحوی ـــج اولوی ـــن پن ـــت: در بی ـــی گف آزادراه
پروژه هـــای آزادراهـــی اولیـــن پـــروژه کـــه آزادراه 
ـــه اول  ـــه مرحل ـــت ک ـــان اس ـــرقی اصفه ـــذر ش کنارگ
ـــر طـــول دارد و در روزهـــای  ـــروژه ۶3 کیلومت ـــن پ ای
ـــک و  ـــات ی ـــه شـــامل قطع ـــه اول آن ک ـــده مرحل آین

دو اســـت بـــه بهره بـــرداری می رســـد.
ــاره  ــا اشـ ــازی بـ ــر راه و شهرسـ ــاون وزیـ معـ
ـــه  ـــه ب ـــور ک ـــی کش ـــروژه آزادراه ـــن پ ـــه دومی ب
گفـــت:  می رســـد،  بهره بـــرداری  بـــه  زودی 
شـــرقی  کنارگـــذر  آزادراه  افتتـــاح  از  پـــس 
ــران  ــذر جنوبـــی تهـ ــار گـ ــان، آزادراه کنـ اصفهـ
ــرداری  ــورد بهره بـ ــر مـ ــول ۱5۸ کیلومتـ ــه طـ بـ

قـــرا می گیـــرد.
ـــاد  ـــرم آب ـــه داد: آ زادراه اراک – خ ـــی ادام خادم
بـــه طـــول ۶7 کیلومتـــر هـــم تـــا پایـــان امســـال 
ــن  ــرد. همچنیـ ــرار می گیـ ــرداری قـ ــورد بهره بـ مـ
ـــم  ـــار ه ـــه رودب ـــل ب ـــده آزادراه منجی ـــش باقیمان بخ

پایـــان امســـال یـــا اوایـــل ســـال آینـــده افتتـــاح 
ـــد. ـــد ش خواه

توســـعه  و  ســـاخت  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ـــت  ـــن اولوی ـــزود: آخری ـــل اف ـــل و نق ـــای حم زیربناه
ـــت  ـــیراز اس ـــان ش ـــل، آزادراه اصفه ـــرای تحوی ـــا ب م
کـــه بلندتریـــن آزادراه محســـوب می شـــود و 
احتمـــاال اوایـــل ســـال آینـــده ایـــن آزادراه مـــورد 

می گیـــرد. قـــرار  بهره بـــرداری 
ــل دو آزادراه  ــه تحویـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ خادمـ
دیگـــر در دولـــت دوازدهـــم اظهـــار داشـــت: 
ــل  ــرم حدفاصـ ــا حـ ــرم تـ ــی از آزادراه حـ بخشـ
ــر  ــول 5۰ کیلومتـ ــه طـ ــار بـ ــمنان – گرمسـ سـ
اوایـــل ســـال آینـــده بـــه بهره بـــرداری خواهـــد 
رســـید. همچنیـــن آزادراه هفتمـــی کـــه در ایـــن 
دولـــت تحویـــل می شـــود آزادراه مرنـــد بـــه 

تبریـــز اســـت.
ـــات  ـــاره جزئی ـــر راه و شهرســـازی درب ـــاون وزی مع
ـــان در  ـــرقی اصفه ـــذر ش ـــن آزادراه کنارگ ـــاح ای افتت
چنـــد روز آینـــده گفـــت: کل طـــول آزادراه کنـــار 
ـــن  ـــت ای ـــر اس ـــان 94 کیلومت ـــرقی اصفه ـــذر ش گ
ـــز  ـــق آزادراه نطن ـــان را از طری ـــمال اصفه آزادراه ش
ـــان  ـــدای آزادراه اصفه ـــه ابت ـــان ک ـــوب اصفه ـــه جن ب
ــه اول  ــد. مرحلـ ــیراز اســـت متصـــل می کنـ – شـ
ـــول  ـــه ط ـــک و دو ب ـــات ی ـــامل قطع ـــن آزادراه ش ای
۶3 کیلومتـــر اســـت کـــه دارای پنـــج تقاطـــع 
غیرهمســـطح اســـت و یـــک آزادراه شـــش خطـــه 

بـــا کیفیـــت بـــاال بـــه بهره بـــرداری می رســـد.
ـــار  ـــروژه اظه ـــن پ ـــاخت ای ـــه س ـــاره هزین وی درب
داشـــت: بـــرای ســـاخت مرحلـــه اول ایـــن پـــروژه 
ــل  ــرمایه گذاری از محـ ــان سـ ــارد تومـ 5۰۰ میلیـ
صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری انجـــام شـــده اســـت 
ــان  ــارد تومـ ــه روز ۱2۰ میلیـ ــت آن بـ ــا قیمـ امـ

ـــت. اس

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی ادامـــه داد: بـــا 
ــی از  ــک فعلـ ــال ترافیـ ــن آزادراه عمـ ــاخت ایـ سـ
ـــد  ـــران می ش ـــد ته ـــان و بع ـــه وارد اصفه ـــیراز ک ش
از حاشـــیه شـــهر عبـــور می کنـــد و ایمنـــی 
افزایـــش و مصـــرف ســـوخت بـــا کاهـــش مـــدت 

ــد. ــش می یابـ ــفر کاهـ ــان سـ زمـ
ـــن  ـــاح ای ـــا افتت ـــردد ب ـــان ت ـــرد: زم ـــد ک وی تاکی
ــا  ــد و ترددهـ ــش می یابـ ــف کاهـ ــه نصـ آزادراه بـ
بـــدون تالقـــی بـــا ترافیـــک ســـنگین انجـــام 
ــم  ــان هـ ــهر اصفهـ ــک شـ ــد و ترافیـ ــد شـ خواهـ

تخلیـــه می شـــود.
وتوســـعه  ســـاخت  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ــن  ــرد: ایـ ــد کـ ــل تاکیـ ــل و نقـ ــای حمـ زیربناهـ
آزادراه در قســـمت شـــرقی اصفهـــان ســـاخته 
ـــت  ـــت اس ـــه دارای محرومی ـــن منطق ـــه ای ـــده ک ش
ــرق  ــعه شـ ــث توسـ ــن آزادراه باعـ ــاخت ایـ و سـ

ــد. ــد شـ ــان خواهـ اصفهـ
ــا  ــت: بـ ــازی گفـ ــر راه و شهرسـ ــاون وزیـ معـ

ــان  ــا پایـ ــی تـ ــت آزادراهـ ــج اولویـ ــل پنـ تحویـ
ــر  ــده 5۱۸ کیلومتـ ــال آ ینـ ــل سـ ــال و اوایـ امسـ
ــدد  ــن عـ ــه ایـ ــم کـ ــل می دهیـ آزادراه را تحویـ
کل  کیلومتـــر   4۰۰ و  هـــزار  دو  بـــه  نســـبت 
توجهـــی  قابـــل  عـــدد  کشـــور  آزادراه هـــای 
ـــای  ـــد کل آزادراه ه ـــود و 23 درص ـــوب می ش محس

ــت. ــور اسـ کشـ
ـــی  ـــل بخش ـــا تحوی ـــن ب ـــه داد: همچنی وی  ادام
ـــد،  ـــز - مرن ـــرم و آزادراه تبری ـــا ح ـــرم ت از آزادراه ح
ــر  ــه ۶3۰ کیلومتـ ــا بـ ــل آ زادراه هـ ــزان تحویـ میـ
می رســـد یعنـــی 2۸ درصـــد طـــول آزادراه هـــای 

ــم. ــل می دهیـ ــور را تحویـ کشـ
خادمـــی بـــا اشـــاره بـــه هزینـــه ســـاخت 
ـــاخت  ـــر س ـــال حاض ـــرد: در ح ـــد ک ـــا تاکی آزادراه ه
هـــر کیلومتـــر آزادراه بیـــن ۱۸ تـــا 2۰ میلیـــارد 
ـــیرهای  ـــدد در مس ـــن ع ـــه ای ـــه دارد ک ـــان هزین توم
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــا 5۰ میلی ـــه 3۰ ت ـــتانی ب کوهس

ــد. ــر می رسـ ــر کیلومتـ هـ

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

۶3۰ کیلومتر آزادراه تا 1۴۰۰ تحویل می دهیم

بانـــک مرکـــزی بـــا صـــدور بخشـــنامه ای 
ـــی در  ـــزام پلکان ـــه الت ـــذف وج ـــادآوری ح ـــن ی ضم
ـــی  ـــام بانک ـــتریان، نظ ـــا مش ـــا ب ـــای بانکه قرارداده
ـــبات و  ـــالح محاس ـــن اص ـــا ضم ـــرد ت ـــف ک را مکل
عـــودت مبالـــغ مـــازاد، عملکـــرد خـــود گـــزارش 

دهنـــد.
ـــاره  ـــا اش ـــرادی ب ـــر م ـــر، یاس ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــوص  ـــزی در خص ـــک مرک ـــم بان ـــنامه مه ـــه بخش ب
ـــده از  ـــت ش ـــی دریاف ـــزام پلکان ـــه الت ـــت وج بازگش
ـــزی  ـــک مرک ـــت: بان ـــی، گف ـــام بانک ـــتریان نظ مش
طـــی بخشـــنامه ای، بانکهـــا را مکلـــف کـــرده 
ــه  ــمول وجـ ــه مشـ ــی کـ ــا قراردادهایـ ــت تـ اسـ
التـــزام پلکانـــی نمی شـــدند و بانکهـــا مـــازاد 
بـــر وجـــه التـــزام قانونـــی، از مشـــتریان مبالغـــی 
ـــده  ـــا برگردان ـــه آنه ـــد را ب ـــرده بودن ـــت ک را دریاف
ــغ  ــودت مبالـ ــبات و عـ ــالح محاسـ ــن اصـ و ضمـ
ـــود را  ـــرد خ ـــب عملک ـــتریان، مرات ـــه مش ـــازاد ب م

بـــه بانـــک مرکـــزی اطـــالع دهنـــد.
ــا  ــراردادی بـ ــتری قـ ــزود: وقتـــی مشـ وی افـ
بانـــک منعقـــد می کنـــد، ایـــن قـــرارداد شـــامل 
ــده در  ــود درج شـ اصـــل تســـهیالت و نـــرخ سـ
ـــت  ـــا اس ـــرارداد پابرج ـــه ق ـــی ک ـــرارداد) در مدت ق
و مـــدت زمـــان ۱2 تـــا 3۶ ماهـــه دارد( اســـت 
کـــه بـــر ایـــن اســـاس، مشـــتری بایـــد اصـــل و 
ســـود تســـهیالت را در ایـــن مـــدت بـــر اســـاس 
ـــا  ـــان ام ـــن می ـــد؛ در ای ـــک برگردان ـــه بان ـــرارداد ب ق
برخـــی مشـــتریانی کـــه قـــرارداد آنهـــا خاتمـــه 
ــود را  ــن خـ ــت دیـ ــی بازپرداخـ ــد، توانایـ می یابـ
ندارنـــد و از شـــروطی کـــه در قـــرارداد آمـــده، 
ــک  ــا بانـ ــن در اینجـ ــد؛ بنابرایـ ــف می کننـ تخلـ
ـــر  ـــارت تاخی ـــی خس ـــود و حت ـــت س ـــازه دریاف اج
و تادیـــه را نـــدارد؛ بـــه خصـــوص اینکـــه آنچـــه 
شـــورای نگهبـــان بـــرای بانکهـــا تجویـــز کـــرده، 
ـــان  ـــس از پای ـــه پ ـــت ک ـــزام اس ـــه الت ـــت وج دریاف
التـــزام  وجـــه  می تواننـــد  بانکهـــا  قـــرارداد، 

دریافـــت کننـــد. البتـــه در خصـــوص اینکـــه 
ـــای  ـــوز ج ـــت، هن ـــی اس ـــه مبلغ ـــزام چ ـــه الت وج

بحـــث وجـــود دارد.
بـــه گفتـــه ایـــن کارشـــناس حقـــوق بانکـــی، 
بـــر اســـاس مـــاده ۱2 آییـــن نامـــه وصـــول 
بخشـــنامه  موضـــوع  غیرجـــاری  مطالبـــات 
ـــف  ـــا مکل ـــان ۸۸ بانکه ـــورخ ۱۸ آب ۱752۰۸/۸۸ م
شـــده بودنـــد کـــه وجـــه التـــزام را بـــه صـــورت 
ـــوی  ـــه نح ـــد؛ ب ـــت کنن ـــتریان دریاف ـــی از مش پلکان
کـــه بانکهـــا مجـــاز بودنـــد از تاریـــخ ۱۸ آبـــان 
۸۸، نـــرخ ســـود قـــرارداد را همـــان نرخـــی کـــه 
در قـــرارداد منـــدرج شـــده بـــود کـــه اصطالحـــا 
بانکهـــا آن را ســـود پـــس از سررســـید مـــی 
ـــا ۱4  ـــن ۶ ت ـــه آن بی ـــرده و ب ـــبه ک ـــد، محاس گوین

درصـــد جریمـــه پلکانـــی اضافـــه کننـــد.
 7 ایـــن موضـــوع در  ادامـــه داد:  مـــرادی 
ــنامه ای  ــب بخشـ ــه موجـ ــال 94 بـ ــاه سـ مهرمـ
ــرد،  ــب کـ ــار تصویـ ــول و اعتبـ ــورای پـ ــه شـ کـ
ســـبب شـــد تـــا بانـــک مرکـــزی شـــیوه قبلـــی 
ـــا  ـــا صرف ـــک ه ـــه بان ـــد ک ـــالم کن ـــالح و اع را اص
می تواننـــد بـــر اســـاس مـــاده ۱7 آییـــن نامـــه 

ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــاری، صرف ـــات غیرج ـــول مطالب وص
شـــرط ضمـــن عقـــد، دریافـــت وجـــه التـــزام را 
ـــی  ـــهیالت ریال ـــی تس ـــرای تمام ـــد و ب ـــرط کنن ش
را عملیاتـــی  تاریـــخ سررســـید آن  از  ارزی،  و 
ـــی  ـــده بده ـــه مان ـــه نســـبت ب ـــن اینک ـــد؛ ضم نماین
ــر نـــرخ ســـود منـــدرج در  مشـــتری، عـــالوه بـ
تســـهیالت اعطایـــی کـــه نـــرخ ســـود قـــرارداد 
ـــود  ـــت، س ـــورت ثاب ـــه ص ـــز ب ـــد نی ـــت، ۶ درص اس

در نظـــر بگیرنـــد.
وی اظهـــار داشـــت: در چنیـــن شـــرایطی، 
وجـــه التـــزام پلکانـــی حـــذف شـــده و تبدیـــل 
ـــالوه  ـــه ع ـــید ب ـــس از سررس ـــود پ ـــرخ س ـــه »ن ب
۶ درصـــد بـــه صـــورت ثابـــت«، شـــد، امـــا 
اختالفـــی کـــه در ایـــن حالـــت بـــه وجـــود 
ــی  ــا قراردادهایـ ــه آیـ ــت کـ ــن اسـ ــد، ایـ می آیـ
ـــده  ـــد ش ـــاه 94 منعق ـــخ 7 مهرم ـــل از تاری ـــه قب ک
و سررســـید آنهـــا بعـــد از ایـــن تاریـــخ اســـت، 
مشـــمول وجـــه التـــزام پلکانـــی خواهنـــد بـــود 
یـــا اینکـــه وجـــه التـــزام ســـاده جـــاری اســـت؟ 
ایـــن ســـوالی اســـت کـــه مطـــرح اســـت؛  کـــه 
ــرد  ــالم کـ ــا اعـ ــزی صراحتـ ــا بانـــک مرکـ اینجـ

ـــا  ـــاده، صرف ـــا س ـــی ی ـــزام غیرپلکان ـــه الت ـــه وج ک
ـــر  ـــد از 7 مه ـــه بع ـــت ک ـــی اس ـــرای قراردادهای ب

94 منعقـــد شـــده باشـــند.
مـــرادی گفـــت: نکتـــه اختالفـــی ایـــن بـــود 
کـــه بعـــد از اینکـــه بانـــک مرکـــزی ترتیبـــات 
ــه  ــر گرفتـ ــاه 94 در نظـ ــدی را از 7 مهرمـ جدیـ
ـــی  ـــزام پلکان ـــه الت ـــه وج ـــرده ک ـــالغ ک و آن را اب
ـــیاری از  ـــرا در بس ـــال اج ـــود، عم ـــی ش ـــد اجرای بای
ـــال 95  ـــل س ـــال 94 و اوای ـــر س ـــه اواخ ـــا ب بانکه
موکـــول شـــده اســـت و خیلـــی از قراردادهایـــی 
کـــه از مهـــر 94 و حتـــی اوایـــل ســـال 95 
ـــزی  ـــک مرک ـــد بان ـــم تاکی ـــدند، علیرغ ـــد ش منعق
ــه  ــا وجـ ــی، بـ ــزام پلکانـ ــه التـ ــذف وجـ ــر حـ بـ
التـــزام تـــا ۱4 درصـــد محاســـبه و از مشـــتریان 
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــت؛ ب ـــده اس ـــود ش ـــه س مطالب
بانـــک مرکـــزی در بخشـــنامه ای کـــه در ۱3 
ـــه  ـــوده ک ـــد نم ـــرده، تاکی ـــالغ ک ـــهریورماه 99 اب ش
ـــف را مرتکـــب شـــده باشـــد،  ـــن تخل اگـــر بانکـــی ای
ـــوده  ـــالح نم ـــود را اص ـــی خ ـــبات قبل ـــد محاس بای
و اگـــر مبالـــغ مـــازادی را از مشـــتری دریافـــت 
کـــرده باشـــد نیـــز، بایـــد رقـــم را بـــه مشـــتری 
برگردانـــد؛ حتـــی اگـــر پرونـــده مختومـــه شـــده 

باشـــد.
ـــه  ـــه داد: ب ـــی ادام ـــوق بانک ـــناس حق ـــن کارش ای
موجـــب ایـــن بخشـــنامه، بانکهایـــی کـــه تخلـــف 
ـــول  ـــن، پ ـــان ممک ـــل زم ـــد در حداق ـــد بای کرده ان
ـــی  ـــر بانک ـــذا اگ ـــد؛ ل ـــترد کنن ـــتری مس ـــه مش را ب
بـــه موجـــب نادیـــده گرفتـــن ایـــن بخشـــنامه، 
ملکـــی را تملـــک کـــرده یـــا بدهـــی مشـــتری را 
بـــر اســـاس ســـاز و کار بخشـــنامه وجـــه التـــزام 
ـــر  ـــد تجدیدنظ ـــد، بای ـــرده باش ـــویه ک ـــی تس پلکان
شـــرایط  حائـــز  مشـــتریان  پـــس  نمایـــد؛ 
ــه  ــود مراجعـ ــی خـ ــعب بانکـ ــه شـ ــد بـ می تواننـ
کـــرده و دریافـــت مـــازاد وجـــه التـــزام خـــود را 

مطالبـــه نماینـــد.

بانک ها ملزم به استرداد وجه التزام پلکانی دریافتی شدند

رابطه دولت با صاحبان
 صنعت دارو قطع است

نایـب رئیـس هیـأت مدیـره سـندیکای صاحبـان 
صنایـع داروهـای انسـانی ایـران، نسـبت بـه تبعـات 
و آسـیب های عـدم هماهنگـی بیـن صنعـت دارو و 

تصمیـم گیـران حـوزه دارو، هشـدار داد.
بـه گـزارش مهـر، عبـاس کبریایـی زاده، اظهـار 
داشـت: عـدم تخصیـص ارز مـورد نیـاز تولیـد دارو، 
بـا مشـکالت زیـادی بـرای صنعـت و نظـام سـالمت 

کشـور همـراه اسـت.
وی بـا عنـوان ایـن مطلـب کـه دولت فقـط برای 
مـواد اولیـه تولیـد دارو ارز 42۰۰ تومانـی بـه صنعت 
جانبـی  مـواد  افـزود:  می دهـد،  کشـور  داروسـازی 
تولیـد دارو بـا ارز آزاد تامیـن می شـود و ایـن ظلم به 
صنعـت و مردم اسـت کـه چنـد ۱۰ برابـر ارز دولتی 

بـرای واردات دارو، از کشـور خـارج می شـود.
کبریایـی زاده ادامـه داد: طبیعتـاً وقتـی بیمه هـا 
دهنـد،  پوشـش  را  وارداتـی  داروهـای  نمی تواننـد 

می شـود. گران تـر  آنهـا  قیمـت 
وی بـا گالیه از عدم هماهنگی بین صنعت و تصمیم 
گیران حوزه دارو، گفت: بیش از یک سـال و اندی اسـت 
کـه شـورای مشـورتی دارو تشـکیل نمی شـود و رابطـه 

دولـت با صاحبـان فرایند تولید دارو، قطع اسـت.
نایـب رئیـس هیـأت مدیـره سـندیکای صاحبـان 
صنایـع داروهای انسـانی ایران، با اشـاره بـه این موضوع 
کـه شـورای مشـورتی دارو دارای مجوز از دولت اسـت، 
افـزود: ایـن مجـوز از دولت اصالحـات صادر شـده بود.

تجربـه  مـا  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  زاده  کبریایـی 
داریـم،  را  جنـگ  دوران  در  دارو  بحـران  مدیریـت 
تصریـح کـرد: دولـت بایـد شـیوه مدیریـت زنجیـره 

کنـد. اصـالح  را  دارو  تامیـن 
وی افـزود: فکـر می کنیـم دولت باید مسـئوالنه تر 

در مـورد دارو عمل کند.
رئیـس هیـأت مدیره سـندیکای صاحبـان صنایع 
داروهـای انسـانی ایران، بـا عنوان این مطلـب که ارز 
دولتـی بـرای دارو موجـب ایجـاد رانـت و ناکارآمدی 
خواهـد شـد، گفـت: چنیـن سیاسـتی در حـوزه دارو 

منجـر بـه ایجـاد اقتصاد ناسـالم خواهد شـد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره 
نرخ سود سپرده ها 

بانــک مرکــزی مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار در 
ــدت دار  ــپرده های م ــود س ــرخ س ــر ن خصــوص تغیی
در زمــان برداشــت قبــل از سررســید را ابــالغ کــرد. 
ــا صــدور  ــزی ب ــک مرک ــزارش تســنیم،  بان ــه گ ب
بخشــنامه ای بــه تمامی بانک هــا و موسســات اعتباری 
پیــرو بخشــنامه  قبلــی بــا موضــوع ابــالغ ســقف نــرخ 
ســرمایه گذاری  ســپرده های  علی الحســاب  ســود 
ــور  ــای مذک ــه نرخ ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدت دار ب م
ســود  نــرخ  حداکثــر  شــده  یــاد  بخشــنامه  در 
ــدت دار  ــرمایه گذاری م ــپرده های س ــاب س علی الحس
ــار در  ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــرد ک ــالم ک ــت اع اس
ــن جلســه خــود  ــود و نهمی ــزار و دویســت و ن یک ه
ــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری  در خصــوص ن
مــدت دار در صــورت برداشــت قبــل از سررســید مقرر 
ــپرده های  ــاب س ــود علی الحس ــرخ س ــه ن ــود ک نم
ســرمایه گذاری مــدت دار کــه قبــل از سررســید 
ــاب  ــود علی الحس ــرخ س ــادل ن ــوند مع ــته ش برداش
ــدگاری  ــا دوره مان ــر ب ســپرده ســرمایه گذاری متناظ

ــود. ــد ب ــم درصــد خواه ــا کســر نی آن ب
ــب  ــه موج ــه ب ــرده ک ــد ک ــزی تاکی ــک مرک بان
ایــن مصوبــه ســایر مصوبــات قبلــی شــورای پــول و 

ــود. ــد ب ــی خواه ــن رابطــه ملغ ــار در ای اعتب

اقتصاد

زمان توزیع کارت آزمون استخدامی 
تامین اجتماعی اعالم شد

ــتخدامی  ــون اسـ ــه آزمـ ــه جلسـ کارت ورود بـ
ـــهریور  ـــنبه ۱۸ ش ـــه ش ـــی از روز س ـــن اجتماع تامی
بـــر روی ســـایت ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 

کشـــور قـــرار مـــی گیـــرد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـازمان ســـنجش 
ـــتخدامی  ـــون اس ـــرد؛ آزم ـــالم ک ـــور اع ـــوزش کش آم
ـــح  ـــی در ســـال ۱399  صب ـــن اجتماع ســـازمان تأمی
ـــاه ســـال جـــاری در 3۸  ـــه 2۱ شـــهریور  م روز جمع

ــود. ــزار می شـ ــور برگـ ــتان کشـ شهرسـ
ــاعت  ــح از سـ ــون صبـ ــزاری آزمـ ــد برگـ فرآینـ
۸:3۰ آغـــاز و درهـــای ورود بـــه جلســـه امتحـــان 
نیـــم ســـاعت قبـــل از شـــروع فرآینـــد بســـته خواهـــد 
ـــته  ـــل از بس ـــد قب ـــان بای ـــه متقاضی ـــذا هم ـــد، ل ش
ـــی  ـــوزه امتحان ـــل ح ـــای ورودی در مح ـــدن دره ش

ـــند. ـــر باش ـــود حاض خ
لینـــک مربـــوط بـــه کارت و بـــرگ راهنمـــای 
از روز ســـه شـــنبه ۱۸  شـــرکت در آزمـــون 
ــهریور مـــاه ســـال جـــاری بـــر روی درگاه  شـ
آمـــوزش  ســـنجش  ســـازمان  اطالع رســـانی 
 www.sanjesh.org کشـــور بـــه نشـــانی
ــا  ــد بـ ــان میتواننـ ــرد و متقاضیـ ــی گیـ ــرار مـ قـ
وارد کـــردن اطالعـــات شناســـنامه ای )نـــام، 
ــد و  ــال تولـ ــی، سـ ــماره ملـ ــی، شـ نام خانوادگـ
ـــت  ـــه پرین ـــاهده و تهی ـــه مش ـــبت ب ـــود نس ...( خ
کارت شـــرکت در آزمـــون اقـــدام و براســـاس 
آدرس تعییـــن شـــده بـــر روی پرینـــت کارت 
شـــرکت در آزمـــون، بـــه حـــوزه امتحانـــی 
مربـــوط مراجعـــه کننـــد. بدیهـــی اســـت بـــرای 
ــتن  ــراه داشـ ــون همـ ــه آزمـ ــرکت در جلسـ شـ
ـــن  ـــم چنی ـــون و ه ـــرکت در آزم ـــت کارت ش پرین
ـــس  ـــنامه عک ـــل شناس ـــا اص ـــی و ی ـــل کارت مل اص

ــت. ــی اسـ ــه آن الزامـ دار و ارائـ
ـــر  ـــدرج ب ـــات من ـــه اطالع ـــه ب ـــا توج ـــن ی همچنی
روی کارت شـــرکت در آزمـــون، چنانچـــه متقاضیـــان 
مغایرتـــی در اطالعـــات منـــدرج در کارت شـــرکت در 
ـــالح   ـــرای اص ـــت ب ـــد الزم اس ـــاهده ش ـــون مش آزم
ـــه   ـــتقر در باج ـــنجش مس ـــازمان س ـــده س ـــه نماین ب

ـــود. ـــه ش ـــص مراجع ـــع نق رف
در صـــورت بـــروز اشـــکال در تهیـــه پرینـــت از 
ـــرت  ـــاهده مغای ـــا مش ـــون و ی ـــرکت در آزم کارت ش
ـــا اطالعـــات  در اطالعـــات منـــدرج در کارت ورودی ب
ــاعت  ــد از سـ ــی تواننـ ــان مـ ــی متقاضیـ ثبت نامـ
 ۱۸:۰۰ تـــا   ۱4:۰۰ و  صبـــح   ۱2:۰۰ تـــا   ۸:3۰
بعدازظهـــر روز پنجشـــنبه مـــورخ 2۰ شـــهریور 
ـــور  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــده س ـــه نماین ب
ــوزه مربـــوط  ــع نقـــص حـ ــه رفـ ــتقر در باجـ مسـ
مراجعـــه و نســـبت بـــه اصـــالح و رفـــع اشـــکال 

احتمالـــی کارت خـــود اقـــدام کننـــد.
آزمـــون همـــه متقاضیـــان فـــوق صبـــح روز 
ـــود  ـــی ش ـــزار م ـــهریور برگ ـــورخ 2۱ ش ـــه م جمع
ــح از  ــت صبـ ــون نوبـ ــزاری آزمـ ــد برگـ و فرآینـ
ســـاعت ۸:3۰ همـــان روز خواهـــد بـــود. آدرس 
ـــت کارت  ـــر روی پرین ـــون ب ـــزاری آزم ـــل برگ مح
شـــرکت در آزمـــون متقاضیـــان درج شـــده 

اســـت.

عوامل خرابکاری در حادثه نطنز توسط 
دستگاه های امنیتی شناسایی شدند 

ــایی  ــی از شناس ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
توســط  نطنــز  حادثــه  در  خرابــکاری  عوامــل 

داد.  خبــر  امنیتــی  دســتگاه های 
ــروز  ــگاران جــوان، به ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــا  ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س ــدی س کمالون
اشــاره بــه حادثــه نطنــز گفــت: ایــن حادثــه جنبــه 
ــا  ــی م ــازمان های امنیت ــه س ــکاری دارد و البت خراب

ــد. ــق موضــوع را بررســی کنن ــد دقی بای
او افــزود: قــرار بــر ایــن بــود کــه ایــن ســازمان ها 
نســبت بــه حادثــه نطنــز اظهــار نظــر کننــد، 
تحقیقــات آنهــا ادامــه دارد و تــا جایــی کــه اطــالع 
را  دالیــل  کرده انــد،  کشــف  را  عوامــل  داریــم، 
می داننــد و اشــراف کامــل بــه ایــن موضــوع دارنــد.

ــق  ــات دقی ــا جزیی ــرد: م ــح ک ــدی تصری کمالون
ــد،  ــه ان ــا گفت ــه م ــدازه ای ب ــا ان ــا ت را نمی دانیــم، ام
چــون موضــوع در دســت پیگیــری و بررســی اســت 
نمی توانیــم بیشــتر در رابطــه بــا آن صحبــت کنیــم.
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عوارضی آزادراه

 تهران - شمال موقتی است!

آزادراه هـای شـرکت  معـاون سـاخت و توسـعه 
نقـل  و  هـای حمـل  زیرسـاخت  توسـعه  و  سـاخت 
کشـور گفـت: دریافـت وجـه نقـد در عوارضـی هـای 
آزادراه تهران - شـمال طبق هماهنگی انجام شـده و 
تـا حل و فصـل کامل زیرسـاختهای کنتـرل دریافت 

عـوارض بـه طـور موقـت خواهـد بود. 
بـه گـزارش ایسـنا، جـالل بهرامـی، عضـو هیـات 
در  هـا  آزادراه  توسـعه  و  سـاخت  معـاون  و  مدیـره 
واکنـش بـه نقـدی شـدن عـوارض در باجـه هـای 
عوارضـی قطعـه یک آزادراه تهران - شـمال که پیش 
از ایـن الکترونیکـی بـود بـا توجـه بـه مخالفـت وزیر 
راه و شهرسـازی بـا ایـن موضـوع اظهـار داشـت: این 
موضـوع بـه طـور موقـت انجـام مـی گیـرد تـا بحث 
هـای مربـوط به دریافت عـوارض روی غلتـک بیفتد.

وی بـا اشـاره بـه هماهنگـی های انجـام گرفتـه برای 
اتخـاذ ایـن تصمیم تصریح کـرد: با توجه بـه اینکه میزان 
کسـانی که در این مسـیر تردد داشتند و عوارض پرداخت 
مـی کردنـد کمتـر از 2۰ درصـد بـود ایـن طرح بـه طور 
موقت گذاشـته شـده تا در نهایت بحث موضوعات کنترل 

بابـت دریافت عـوارض حل و فصل شـود.
کشـور  هـای  آزادراه  توسـعه  و  سـاخت  معـاون 
در ادامـه گفـت: بـه همیـن خاطـر ایـن تصمیـم بـا 
هماهنگـی هـای الزم گرفتـه شـده کـه طـی چنـد 
مـاه آزمایشـی در باجه هـای الکترونیکی عـوارض به 
صـورت نقـدی دریافـت شـود چـرا کـه برای توسـعه 
منطقـه 2 آزادراه ایـن پـول مـورد نیـاز اسـت. قطعـا 
بـا حـل زیرسـاخت هـای کنترلـی دریافـت عـوارض 
شـرایط مثـل سـابق خواهـد بـود و همـان طـور کـه 

گفتـه شـده ایـن طـرح موقـت اسـت.

موافقت با الحاق »شهرک جوانان« به 
محدوده شهر تبریز با رعایت ۹ شرط

ــا  ــاری ب ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــر ش دبی
ــرقی از  ــتاندار آذربایجان ش ــه اس ــه ای ب ــال نام ارس
ــا الحــاق اراضــی موســوم بــه  موافقــت ایــن شــورا ب
شــهرک جوانــان بــه محــدوده شــهر تبریــز خبــر داد. 
فرزانــه  نامــه ای  در  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــازی و  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــرد، مع صادق مالواج
ــران  ــاری ای ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــر ش دبی
خطــاب بــه پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان 

ــت: ــده اس ــرقی آم ش
شــورای  عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
 ۱3 مصوبــه   99 تیرمــاه   3۰ مــورخ  جلســه  در 
توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  فروردین مــاه 
اســتان آذربایجان شــرقی در خصــوص »مغایــرت 
ــدود  ــاق ح ــهر تبریز)الح ــع ش ــرح جام ــی ط اساس
۱3۰ هکتــار از اراضــی بابــا باغــی موســوم بــه 
ــا  ــز(« ب ــهر تبری ــدوده ش ــه مح ــان ب ــهرک جوان ش
ــهری  ــی ش ــرای بازآفرین ــی ب ــن اراض ــرد تامی رویک
و  مناطــق حاشیه نشــین  ســاکنان  جابه جایــی  و 
تحــت رانــش و لغــزش پهنــه شــمالی شــهر تبریــز 
بــا جمعیــت حــدود ۱2 هــزار نفــر را مــورد بررســی 
قــرار داد و بــا الحــاق مذکــور بــا اعمــال اصالحاتــی 

ــرد. ــت ک موافق

بیش از ۷5 درصد از جمعیت آذربایجان شرقی 
عضو تعاونی ها هستند 

 مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی آذربایجان شـرقی بـا بیان اینکه 
بیـش از 75 درصـد از جمعیـت اسـتان عضو تعاونی هسـتند، گفت: سـهم 
تعـاون در اقتصـاد آذربایجـان شـرقی بیـش از 9 درصـد بـوده و باالتـر از 

میانگین کشـوری اسـت. 
بـه گزارش تسـنیم، حسـین فتحی در نشسـت خبـری هفته تعـاون، با 
اشـاره بـه نقـش تعـاون در اقتصـاد مقاومتی اظهار داشـت: تحقـق اقتصاد 
مقاومتـی از راه اقتصـاد تعاونـی مـی رود، چراکـه سـرمایه های خـرد مردم 
بـه سـرمایه کالن تبدیـل شـده و بـه رشـد درون زای اقتصـاد کمک کرده 

و اشـتغال را توسـعه می دهد.
وی بـا بیـان اینکـه ۸5 درصـد حمـل و نقل کشـور توسـط تعاونی هـا اداره 
می شـود، لـزوم حمایـت از تعاون را مـورد تاکید قرار داد و افـزود: به دلیل اینکه 
مرزنشـینان مـا در جبهـه اول مبـارزه بـا تروریسـم هسـتند، به عنـوان پدافند 
غیرعامـل تعاونـی مرزنشـینان را راه انـدازی کردیـم که اکنـون ۱3 تعاونی مرز 

نشـینان داریـم و 4 هـزار خانـواده تحت پوشـش این تعاونی ها هسـتند.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجـان شـرقی بـا تاکیـد 
بـر اینکـه اگـر بـه تعاونـی هـا اهمیـت داده نشـود، چرخـه اقتصـاد لنـگ 
خواهـد بـود چراکـه تعاونـی ها شـتاب دهنده اقتصاد و تسـهیل گر اسـت، 
ابـراز داشـت: آذربایجـان شـرقی 42۱2 تعاونـی در ۱3 شـاخه دارد کـه 
4.5 درصـد سـهم کشـور متعلـق بـه اسـتان آذربایجان شـرقی اسـت. این 
تعاونـی هـا 7۸ هزار شـغل ایجاد کـرده و 3 میلیـون و 223 عضو دارند که 

ایـن یعنـی 75 درصـد جمعیـت اسـتان عضـو تعاون هسـتند.
وی نقـش تعـاون در توسـعه اقتصـادی را یـادآور شـد و ابـراز داشـت: 
ایـران بـه سـمت اقتصـاد نـوآور و دانـش بنیـان مـی رود، لـذا بـا مدیریت 
اثربخـش در تعـاون، توسـعه اقتصادی شـتاب مـی گیرد و نقـش جدی در 

جهـش تولیـد ایفـا مـی کند.
فتحـی از فعالیـت 923 تعاونـی صنعتـی بـا عضویـت ۱۰ هـزار نفـر 
در اسـتان خبـر داد و گفـت: تعـاون در بخـش روسـتایی و عشـایر هـم 
نقـش موثـری در تولیـد و اشـتغال پایـدار دارد کـه مانع مهاجرت شـده و 
باعـث ایجـاد رونـق اقتصـادی مـی شـود، بنابراین روسـتاییان بـا ۶ درصد 

تسـهیالت ایجـاد تعاونـی دریافـت مـی کننـد.
وی بـا بیـان اینکه آذربایجان شـرقی ششـمین اسـتان از نظـر جمعیت 
در کشـور اسـت، اظهـار داشـت: آمـار بیـکاری در اسـتان مـا کمتـر از 
میانگیـن کشـوری اسـت، کـه بخشـی از آن مـی توانـد به دلیـل مهاجرت 
از روسـتاها و شـهرهای اسـتان باشـد و تـالش مـی کنیم با ایجـاد زنجیره 

ارزش افـزوده، فعالیـت هـای اقتصـادی را در اسـتان رونـق بخشـیم.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجـان شـرقی، در ادامه، بر 
تغییـر رویکـرد از تعاونـی های سـنتی و شکسـت خورده به سـمت تعاونی 
هـای دانـش بنیـان و نـوآور تاکیـد کرد و افـزود: مـاه قبل تفاهـم نامه ای 
امضـا شـد تـا مرکز تعاونی شـرکت هـای دانش بنیـان راه اندازی شـود که 

بـه زودی تجهیـز و راه اندازی می شـود.
وی از فعالیـت ۱۱ تعاونـی دانـش بنیـان در اسـتان خبـر داد و گفـت: 
هدفگـذاری مـا افزایـش قابـل توجـه تعـداد ایـن شـرکت هاسـت، ضمـن 
اینکـه بـه دنبـال راه انـدازی کارخانـه نـوآوری هـم هسـتیم تا بـا حمایت 

هـای ویـژه بـه تجـاری سـازی محصـوالت دانـش بنیـان منجر شـود.
فتحـی، بـا بیـان اینکـه بر اسـاس هدفگـذاری قانـون اساسـی، باید 25 
درصـد سـهم اقتصـاد از تعاون و مردمی کـردن اقتصاد تامین شـود، خاطر 
نشـان کـرد: در آذربایجان شـرقی سـهم تعـاون در حد 9 درصد اسـت که 

سـهم ما بسـیار باالتر از میانگین کشـوری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پویـش ملـی شـفافیت در مجموعـه هـای وزارت کار، 
تعـاون و رفـاه اجتماعـی، ابـراز داشـت: وزارت کار  مـی کند تا با شـفافیت 
خدمـات بـه مـردم ارائـه شـود و گـزارش کار هـا ارائـه شـود تا بـا نظارت 

مردمـی از وقـوع مشـکالت بعـدی جلوگیـری کنیم.

تخصیص اعتبار برای تامین مواد 
ضد عفونی کننده مدارس مراغه 

مدیــر آمــوزش و پــرورش مراغــه گفــت: 5 میلیارد 
ریــال بــرای تامیــن مــواد ضدعفونــی کننــده مــدارس 

مراغــه تخصیــص یافته اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان آســیابی 
مدیــر آمــوزش و پــرورش مراغــه گفــت: بــا تخصیــص 
ــده  ــی کنن ــواد ضدعفون ــار م ــال اعتب ــارد ری 5 میلی
ــرای مــدارس دولتــی و هیــات امنایــی  مــورد نیــاز ب

شــهری و روســتایی تامیــن شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه ســال تحصیلــی جدیــد  آســیابی ب
ــام بیــش از 53 هــزار دانــش آمــوز آغــاز  ــا ثبــت ن ب
شــده افــزود: نزدیــک بــه 5۰ درصــد دانــش آمــوزان 

ــوند. ــر می ش ــای درس حاض در کالس ه
ــش  ــور دان ــرای حض ــاری ب ــچ اجب ــزود: هی او اف
ــد در  ــا می توانن ــت و آن ه ــدارس نیس ــوزان در م آم
کنــار حضــور در مدرســه از برنامــه شــاد و شــبکه های 
تلویزیونــی و همیــار معلــم بــرای تحصیــل فرزنــدان 

خــود اســتفاده کننــد.
 مدیــر آمــوزش و پــرورش مراغــه گفــت: در 
ــد  ــری دارن ــوز کمت ــش آم ــداد دان ــه تع ــتا ها ک روس

ــود. ــد ب ــوری خواه ــورت حض ــوزش بص آم
همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس فعالیت آموزشــی 
در 55۰ مدرســه شهرســتان مراغــه آغاز شــده اســت.

معاون شهردار تبریز:
شهروندان قبل خرید ملک

 از مجوز ساخت مطمئن شوند

گفــت:  تبریــز  شــهردار  شهرســازی  معــاون 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــک ب ــد مل ــل از خری ــهروندان قب ش
از  مربوطــه،  ســامانه  و  مناطــق  شــهرداری های 
صحــت و ســقم مجوزهــای ســاخت مطمئــن شــوند.

ــوص  ــی در خص ــد عزت ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــرد:  ــان ک ــات ســاخت و ســازهای غیرمجــاز، بی تبع
ــه و  ــر پروان ــازاد ب ــاز م ــازهای غیرمج ــاخت و س س
بــدون پروانــه، بــدون رعایــت اصــول فنــی و نظــارت 
ــاً دارای  ــود و بعض ــداث می ش ــر اح ــان ناظ مهندس

ــتند. ــاده ۱۰۰ هس ــیون م ــب از کمیس رأی تخری
او افــزود: بــا وجــود گرانــی ملــک، چنیــن ابنیــه 
هایــی بــه صــورت وکالتــی، قولنامــه ای و غیــر 
ــفانه  ــه متأس ــود ک ــروش می ش ــد و ف ــمی خری رس
ــزرگ،  ــل ب ــک معض ــوان ی ــه عن ــوع ب ــن موض ای
ــت  ــرای مدیری ــادی ب ــکالت زی ــروز مش ــب ب موج

ــت. ــده اس ــهروندان ش ــهری و ش ش

بهانه جدید وزارت صمت برای
 تسویه مطالبات واردکنندگان برنج

عضـو هیـات مدیره انجمـن واردکننـدگان برنج دربـاره آخرین وضعیت 
تسـویه ارزی مطالبـات واردکننـدگان گفت: وزارت صمت اعـالم کرده قادر 

به راسـتی آزمایی براسـاس سـامانه های خود نیسـتیم.
 بـه گـزارش مهر، سـاالر سـاکت عضو هیأت ناظـر انجمـن وارد کنندگان 
برنـج ایـران دربـاره آخریـن وضعیـت تسـویه مطالبـات ارزی واردکننـدگان 
برنـج گفت: براسـاس توافـق بانک مرکـزی و وزارت صمت قـرار بود موضوع 
برنج هـای فروختـه شـده درصـدی راسـتی آزمایی و سـپس تعییـن تکلیف 

شـود امـا متأسـفانه وزارت صمـت در ایـن زمینـه همچنان تعلـل می کند.
وی افـزود: وزارت صمـت سـامانه های متعـددی ایجـاد کـرده کـه تمام 
مراحـل ثبـت سـفارش و واردات و توزیـع در ایـن سـامانه ها ثبت می شـود 
و مـا نیـز هفـت مـاه قبـل تمـام مـدارک الزم را ارائـه کرده ایـم و در ایـن 
سـامانه ها ثبـت شـده اسـت امـا االن وزارت صمـت عنـوان می کنـد کـه 

نمی توانـد براسـاس سـامانه های خـود راسـتی آزمایـی را انجـام دهـد.
ایـن فعـال بخـش خصوصـی تصریـح کـرد: ایـن ادعـای وزارت صمـت 
بـرای مـا جـای سـوال بسـیاری دارد و نمی دانیم کـه چرا چنین مسـأله ای 

را عنـوان می کننـد و وجـود سـامانه ها بـه چـه کار می آیـد؟
سـاکت ادامـه داد: در آخـر قرار شـد مـا بارنامه تحویل مسـئوالن دهیم 
و شـرکت ها نیـز هـم اکنون درگیـر جمع آوری ایـن بارنامه ها هسـتند که 

مربـوط بـه هفت ماه قبل اسـت.
وی گفـت: در هـر حـال مـا ایـن بارنامه هـا را تحویـل خواهیـم داد امـا 
تعلـل وزارت صمـت کامـاًل نگـران کننـده اسـت و ضـرر و زیان شـرکت ها 
را بـه مراتـب افزایـش داده اسـت و اعتبـار بیـن المللـی واردکننـدگان در 

اسـت. خطر 
بـا  حسـاب  تسـویه  بـرای  اخیـراً  صمـت  وزارت  و  مرکـزی  بانـک 
بـه  را  خـود  محموله هـای  قبـل  مـاه  شـش  کـه  برنجـی  واردکننـدگان 
درخواسـت سـتاد تنظیـم بـازار، قبـل از تخصیـص ارز بصـورت امانـی از 
گمـرکات ترخیـص و بـا مبنـای دالر 42۰۰ تومانی با نرخ مصـوب در بازار 
فروخته انـد، توافـق کردند مسـتندات و مـدارک این واردکنندگان بررسـی 
و راسـتی آزمایـی شـود و نتایـج جهـت اتخـاد تصمیـم بـه جلسـه سـتاد 

تنظیـم بـازار ارائـه شـود.

شهر و شورا

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان، گفــت: از 
ــا  دســتگاه هــای نظارتــی مــی خواهیــم کــه ب
ــی و  ــای متول ــتگاه ه ــه دس ــر بودج ــارت ب نظ
ــه  ــان، بودج ــکن جوان ــه مس ــم کار در زمین ک
ــد. ــا تخصیــص ندهن ــه آنه صــد درصــدی را ب

بــه گــزارش مهــر، محمــد مهــدی تندگویان، 
ــور  ــاماندهی ام ــت س ــات معاون ــاره اقدام درب
ــان،  ــکن جوان ــن مس ــه تأمی ــان در زمین جوان
ــان  ــکن جوان ــوزه مس ــفانه در ح ــزود: متأس اف
چیــزی بــر عهــده مــا بــه صــورت شــرح 
ــه اســت. سیاســتگذاری و  ــرار نگرفت ــف ق وظای
پیگیــری بــا مــا اســت و میــزان مکاتبــات مــا از 
وزارتخانه هــای مربوطــه همگــی موجــود اســت 
ــا کــم کاری  ــه کوتاهــی ی ــن زمین و اگــر در ای
انجــام شــده، مــا گــزارش خــود را بــه نهادهــای 
نظارتــی کشــور بــرای رســیدگی بــه کــم کاری 
مســکن  حــوزه  در  متولــی  دســتگاه های 

ــم. ــان داده ای جوان
ــه  ــی ازجمل ــاً نهادهای ــه داد: حتم وی ادام
وزارت مســکن پاســخ های مناســبی دربــاره 
طرح هــای خــود ازجملــه مســکن رایــگان، 
مســکن مهــر و غیــره نیــز دارنــد امــا گزارشــی 
ــان  ــم، نش ــا داری ــرد آنه ــا از عملک ــه م ــم ک ه

ــت. ــا اس ــت آنه ــد موفقی ــده درص دهن

ـــد  ـــان تاکی ـــور جوان ـــاماندهی ام ـــاون س مع
دســـتگاه های  از  مـــن  خواهـــش  کـــرد: 
نظارتـــی و فصـــل تدویـــن بودجـــه ایـــن 
اســـت کـــه براســـاس ایـــن عملکـــردی کـــه 
ــرای  ــم بـ ــالم می کنیـ ــتگاه اعـ ــک دسـ از یـ
ـــر  ـــی اگ ـــا حت ـــود ی ـــن ش ـــه تعیی ـــا بودج آنه
آمـــار و گزارشـــی از آن دســـتگاه گرفتـــه 
می شـــود، بـــا آمـــار مـــا مقایســـه و راســـتی 
آزمایـــی شـــود. ایـــن امـــر موجـــب می شـــود 
تـــا کـــم کاری دســـتگاه های متولـــی در 
حـــوزه مســـکن جوانـــان مشـــخص و اعتبـــار 
ـــرد  ـــق نگی ـــا تعل ـــه آنه ـــین ب ـــدی پیش صددرص

ــوده  ــا بـ ــده آنهـ ــه برعهـ ــه ای کـ ــا برنامـ تـ
محقـــق شـــود.

ــه  ــزوم توجــه ب ــر ل ــا اشــاره ب ــان ب تندگوی
مســئله کاهــش جمعیــت در اعطــای مســکن 
ــی  ــه طــور کل ــرد: ب ــح ک ــا، تصری ــه مجرده ب
مــا پیگیــر مســکن جوانــان و وعده هــای 
زمینــه  ایــن  در  مختلــف  دســتگاه های 
داشــته ایم،  کــه  پاســخی هــم  و  هســتیم 
ــور  ــرح در کش ــای مط ــان طرح ه ــامل هم ش
ــای  ــگان، ودیعه ه ــکن رای ــث مس ــه بح ازجمل
ــش  ــش پی ــا چال ــت. ام ــره اس ــکن و غی مس
ــن  ــتغال ای ــکن و اش ــوزه مس ــا در ح روی م

اســت کــه در حالــی کــه سیاســت های کلــی 
مــا تشــکیل خانــواده و ازدواج اســت امــا بــه 
ــکن  ــز وام مس ــرد نی ــراد مج ــه اف ــم آن ب رغ
ــکن  ــق مس ــد از طری ــا می توانن ــم ی می دهی

ــوند. ــکن ش ــر دارای مس مه
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــه آنهــا وام 
تولیــد و اشــتغال می دهیــم و می تواننــد از 
ــد.  ــب و کار بپردازن ــه کس ــز ب ــق نی ــن طری ای
ایــن امــر بــا سیاســت های کلــی جمعیــت کــه 
ــواده و ازدواج  مــا در آن بــه دنبــال ترویــج خان

ــر اســت. هســتیم، مغای
بــا  جوانــان،  امــور  ســاماندهی  معــاون 
ــکن  ــهیالت مس ــای تس ــزوم اعط ــر ل ــد ب تاکی
بــه متأهلیــن بــه جــای مجــردان، خاطرنشــان 
ــان را داشــته  ــن اطمین ــردی ای ــی ف کــرد: وقت
ــد  ــز می توان ــدون ازدواج نی ــی ب ــه حت باشــد ک
از ایــن طرح هــا اســتفاده و دارای مســکن و کار 
شــود، احتمــال فاصلــه گرفتــن وی از ازدواج و 
آســیب بــه موضــوع افزایــش ازدواج و جمعیــت 
وجــود دارد. درخواســت مــا ایــن اســت کــه در 
بحــث پرداخت هــا و امتیــازات، ازدواج یــک 
اولویــت ویــژه داشــته باشــد و بــه جــای تعلــق 
ــه  ــا را ب ــا، آنه ــه مجرده ــهیالت ب ــی تس برخ

ــم. ــن اعطــا کنی متأهلی

رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی 
ــینیت  ــن س ــد نفلی ــوط تولی ــد خط ــر در فرآین ــا تغیی ــت: ب گف
ــع  ــن مجتم ــد در ای ــت تولی ــر، ظرفی ــه ت ــک ب ــر از خش کلیب
معدنــی و صنعتــی از 3۰ درصــد بــه ۸۰ درصــد افزایــش 

می  یابــد. 
ــگاران  جــوان، امیــن زاده رئیــس  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی در حاشــیه 
ــینیت  ــن س ــعه نفلی ــای توس ــی فاز ه ــل اجرای ــد از مراح بازدی
ــن  ــدی در ای ــوالت تولی ــت محص ــای کیفی ــا ارتق ــت: ب کلیبرگف
ــن  ــاز داخــل، مســیر صــادرات ای ــن نی ــر تامی مجتمــع عــالوه ب

ــود. ــر می ش ــز هموارت ــول نی محص
ــد  ــای جدی ــت و بازار ه ــه عرصــه رقاب ــرای ورود ب ــت: ب او گف
طــرح توســعه ایــن واحــد کــه در ســال 97 آغــاز شــده اســت، 

ــرداری می رســد. ــره ب ــه به ــاه امســال ب آذر م
ـــتغال 2۰  ـــر اش ـــالوه ب ـــر ع ـــال حاض ـــزود: در ح ـــن زاده اف امی

ـــغول  ـــی مش ـــع معدن ـــز در صنای ـــر نی ـــدن، 75 نف ـــری در مع نف
بـــکار هســـتند کـــه ایـــن رقـــم در آذر مـــاه بـــه ۱۱۰ نفـــر 
خواهـــد رســـید و بـــا تکمیـــل و راه انـــدازی فاز هـــای بعـــدی 
اشـــتغال در ایـــن واحـــد صنعتـــی و معدنـــی بـــه ۱5۰ نفـــر 

ــد. ــش می یابـ افزایـ
اســتان در  تجــارت  و  رئیــس ســازمان صنعــت معــدن 
ــع  ــد صنای ــن واح ــعه ای ــرح توس ــدی ط ــای بع ــوص فاز ه خص
معدنــی گفــت: در 2 فــاز دیگــر ابتــدا باطله هــای کارخانــه 
ــت  ــا قابلی ــی ب ــک محصــول کیف ــت ی ــت و در نهای ــی بازیاف قبل

صــادرات تولیــد می شــود.
او گفــت: محصــول نهایــی ایــن واحــد صنایــع معدنــی، بعــد 
از خردایــش و آهــن زدایــی بــه صــورت کنســانتره دانــه بنــدی 
ــرد  ــرامیک و شیشــه کارب ــای کاشــی و س ــه  ه شــده در کارخان

دارد.
معــدن رو بــاز نفلیــن ســینیت کلیبــر بــا ذخیــره قطعــی 9۶ 

و احتمالــی بیــش از یکصــد میلیــون تــن مــاده معدنــی نفلیــن 
ســینیت در فاصلــه ۱3 کیلومتــری کل ایــن شــهر قــرار دارد.

قطــر ایــن مــاده معدنــی پــس از انتقــال بــه کارخانــه ضمــن 
انجــام فراینــد خردایــش و آســیاب بــه کمتــر از 2 ســانتی متــر 
ــم  ــی فراه ــن زدای ــات آه ــروع عملی ــه ش ــه زمین ــد ک می رس

می شــود.
در ایــن بخــش درصــد عنصــر آهــن بــه عنــوان عنصــر مزاحــم 

از ۱.5 تــا 2 درصــد بــه کمتــر از ۰.22 درصــد کاهــش می یابــد.
ــه  ــت ک ــال اجراس ــون در ح ــال ۸3 تاکن ــد از س ــن فرآین ای
ــع  ــی در مجتم ــد تحــول بزرگ ــای جدی ــه کار فاز ه ــا شــروع ب ب

ــد داد. ــر رخ خواه ــینیت کلیب ــن س ــی نفلی ــی و معدن صنعت
بــا تغییــر در مکانیــزم تولیــد از خشــک به تــر ضمــن 
جلوگیــری از خــروج ارز بــرای واردات ایــن محصــول، ابتــدا نیــاز 
ــرای صــادرات  صنایــع داخــل کشــور تامیــن و ســپس زمینــه ب

ــود. ــم می ش ــز فراه نی

مونســان از نظــر موافــق وزارت بهداشــت دربــاره ســفر 
ــاره ســفر در  ــا آقــای نمکــی درب مســئوالنه خبــر داد و گفــت: ب

ــود. ــق ب ــم مواف ــردم او ه ــت ک ــا صحب دوران کرون
میراث فرهنگـی،  وزیـر  مونسـان  علی اصغـر  مهـر،  به گـزارش 
ایـن  مدیـران  شـورای  جلسـه  در  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
وزارتخانـه، گفـت: »در صحبت هایی که با وزیر بهداشـت داشـتم، 
آقـای دکتـر نمکـی نیـز موافـق ایـن موضوع بـود که آنچـه باعث 
شـیوع کرونـا می شـود، سـفرهای انبوهی اسـت که تحـت نظارت 
مـا نیسـت؛ از ایـن رو ایشـان نیـز موافـق ایـن بـود کـه موضـوع 
سـفر هوشـمند یـا همان سـفر مسـئوالنه مـورد توجه قـرار گیرد 
تـا شـاهد ایـن باشـیم که اگـر هم قرار اسـت سـفری انجام شـود 
حتمـاً تحـت نظارت ایـن وزارتخانه باشـد تا باعث انتقـال ویروس 

کرونـا و گسـترش ایـن بیماری نشـود.«
او اضافــه کــرد: »در حقیقــت قــرار نیســت ســفر بــه گونــه ای 

انجــام شــود کــه ســالمت مــردم بــه خطــر بیفتــد و هــم چنیــن 
مشــکالت مضاعفــی بــرای کادر درمــان ایجــاد شــود. ســفرها باید 
ــه  ــن وزارتخان ــزی باشــد و تحــت نظــارت ای ــا برنامه ری همــراه ب
ــن  ــر ای ــت ب ــا و وزارت بهداش ــد م ــن تاکی ــود؛ بنابرای ــام ش انج
ــه  ــرا ک ــود چ ــام ش ــور انج ــئوالنه در کش ــفر مس ــه س ــت ک اس

ســالمت مــردم در اولویــت اصلــی اســت.«
صـدور  خصـوص  در  برنامه ریزی هـا  از  همچنیـن  مونسـان 
ویـزا بـرای تورهـای گروهـی خارجـی خبـر داد و افـزود: »در این 
خصـوص نیز با وزیر بهداشـت صحبت هایی داشـته ام. گردشـگران 
خارجـی زمانـی کـه بـا تـور و بـه صـورت گروهی بـه ایران سـفر 
کنند از نظر سـالمت بررسـی می شـوند و تمام دسـتورالعمل های 
تأسیسـات  و  مراکـز  از  و  کـرد  خواهنـد  رعایـت  را  بهداشـتی 
رسـمی تحـت نظـارت ایـن وزارتخانه که تمـام دسـتورالعمل های 

بهداشـتی را رعایـت می کننـد، اسـتفاده خواهنـد کـرد.«

افتتاح پروژه های گردشگری در هفته گردشگری
هفتــه  در  افتتــاح  آمــاده  پروژه هــای  نشســت  ایــن  در 
گردشــگری از اســتان های مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و بــر اســاس برنامه ریزی هــا مقــرر شــد تعــدادی از ایــن 
ــه گردشــگری توســط  ــرا رســیدن هفت ــا ف ــان ب ــا هم زم پروژه ه
رئیــس جمهــور و نیــز وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 

ــوند. ــاح ش ــمی افتت ــورت رس ــه ص ــتی ب صنایع دس
مونسـان در ایـن نشسـت بعد از شـنیدن گزارش هـای مدیران 
اسـتان های  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  کل 

آذربایجـان شـرقی، گیـالن، خراسـان رضـوی، کرمانشـاه، تهـران 
و یـزد بـر تأمیـن زیرسـاخت های گردشـگری در نقـاط مختلـف 
در  گردشـگری  و ظرفیت هـای  جاذبه هـا  معرفـی  نیـز  و  کشـور 

اقصـی نقـاط کشـور تاکیـد کرد.
ــات  ــی اورامان ــت جهان ــرای ثب ــا ب ــه پیگیری ه ــن ب او همچنی
خبــر داد و خطــاب بــه مدیــرکل میراث فرهنگــی کرمانشــاه، 
ــه  ــن منطق ــات، ای ــی اورامان ــت جهان ــد از ثب ــرد: »بع ــح ک تصری
ــه قطــب اکوتوریســم  ــه یــک محــور مهــم گردشــگری و نیــز ب ب
ــذا تأمیــن زیرســاخت های گردشــگری در  تبدیــل خواهــد شــد ل
ــد دقــت  ــرار گیــرد؛ البتــه بای ــد مــورد توجــه ق ــن منطقــه بای ای
داشــت ســاخت تأسیســات گردشــگری متناســب بــا بافــت منطقه 

ــد.« ــه آســیبی وارد نکن ــت و طبیعــت آن منطق ــه باف باشــد و ب

سافاری ها تحت نظارت کانون جهان گردی و اتومبیل رانی
ــرد و  ــاره ک ــافاری اش ــوع س ــه موض ــن ب ــان هم چنی مونس
گفــت: »گاهــی اوقــات دیــده می شــود کــه ســافاری بــه طبیعــت 
ــی کــه کســانی کــه در  ــد در حال و محیط زیســت آســیب می زن
ــد حامــی محیط زیســت باشــند.  ــد بای ســافاری شــرکت می کنن
از ایــن رو اجــرای هــر گونــه ســافاری بایــد بــا نظــارت اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی در هــر اســتان 
باشــد و ســافاری ها بایــد از کانــون جهان گــردی و اتومبیل رانــی 
مجــوز دریافــت کننــد و تحــت نظــارت ایــن کانــون بــه فعالیــت 
بپردازنــد تــا شــاهد کمتریــن آســیب بــه محیط زیســت و 

طبیعــت باشــیم.«

ظرفیت تولید در نفلین سینیت کلیبر 5۰ درصد افزایش می یابد 

تندگویان مطرح کرد؛

لزوم کاهش بودجه دستگاه های کم کار در حوزه مسکن جوانان

وزیر میراث فرهنگی مطرح کرد؛

وزارت بهداشت درباره سفر مسئوالنه نظر موافق داد

بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی  معــاون 
بــا مســئوالن  از برخــورد قاطعانــه  کشــور 
نگهــداری کــودکان کار و خیابــان در زیرزمیــن 
اداره بهزیســتی شــاهین شــهر خبــر داد و 
ــر ایــن اســاس حکــم عــزل رئیــس و  گفــت: ب
معــاون بهزیســتی ایــن شهرســتان صــادر شــد 

و تخلــف اداری آنــان پیگیــری می شــود. 
به گـزارش ایرنـا، حبیب اهلل مسـعودی فرید 
افـزود: ماجرای نگهداری کـودکان کار و خیابان 
دو  شـد  مشـخص  و  بررسـی  ای  جلسـه  طـی 
اشـکال عمـده در بـروز آن وجـود داشـته، اول 
آنکـه ایـن کودکان در طـرح ضربتـی فرماندهی 
کـه  بودنـد  شـده  شناسـایی  شـهر  شـاهین 
بهزیسـتی بـا طرح هـای ضربتـی موافق نیسـت.

ــوده کــه  ــن ب وی ادامــه داد: اشــکال دوم ای
ایــن طــرح ضربتــی روز پنجشــنبه شــروع شــده 
کــه معمــوال پنجشــنبه ها زمــان مناســبی 
ــت  ــاماندهی نیس ــای س ــرای طرح ه ــرای اج ب
چــون روز بعــد از آن تعطیــل اســت. از ســوی 
ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــی ه ــی بررس ــر ط دیگ
ــرای نگهــداری  رئیــس بهزیســتی شهرســتان ب

ــرده اســت. ــر الزم را نک ــودکان، تدبی ــن ک ای
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــتی گف ــاون بهزیس مع
نبــود محــل نگهــداری کــودکان کار و خیابــان 

در شــاهین شــهر و فاصلــه کــم ایــن شهرســتان 
ــه  ــکان وجــود داشــت ک ــن ام ــان، ای ــا اصفه ب
ــا  ــد ام ــال دهن ــان انتق ــه اصفه ــودکان را ب ک
ایــن کار صــورت نگرفتــه اســت. از ســوی 
دیگــر فــرد مراقــب کــودکان بــا اینکــه در 
ــرای  ــا ب ــته ام ــور داش ــاختمان حض ــان س هم
ــاله  ــن مس ــوده و ای ــودکان نب ــزد ک ــاعتی ن س
ــه فکــر  ــود ک ــودکان شــده ب ــی ک باعــث نگران
ــت و  ــاختمان نیس ــی در س ــد کس ــرده بودن ک
آنهــا تنهــا مانــده انــد کــه ایــن مســاله مصــداق 

ــت. ــوده اس ــف ب ــودک آزاری و تخل ک

ــتی،  ــرد: بهزیس ــد ک ــد تاکی ــعودی فری مس
ــی از  ــت و یک ــودک اس ــتدار ک ــازمان دوس س
ــا  ــه ب ــس اجتماعــی، مقابل ماموریت هــای اورژان
ــس از اطــالع  ــز پ ــا نی کــودک آزاری اســت؛ م
از نگهــداری کــودکان در آن شــرایط بالفاصلــه 
ــم  ــم و حک ــاز کردی ــود را آغ ــا خ ــری ه پیگی
عــزل رئیــس و معــاون بهزیســتی شــاهین 
شــهر صــادر شــده و بــه تخلفــات اداری معرفــی 
می شــوند تــا بــا ایــن اقــدام غیرمســئوالنه 

ــود. ــل ش ــورد کام برخ
طــرح  و  برخوردهــا  بــا  داد:  ادامــه  وی 

ــتیم؛  ــف هس ــی مخال ــن مدل ــی ای ــای ضربت ه
ــود را  ــای خ ــت ها و رویکرده ــتی سیاس بهزیس
ــالم  ــان اع ــودکان کار و خیاب ــاماندهی ک در س
کــرده اســت؛ رویکــرد بهزیســتی در ایــن موارد، 
مدیریــت  و  اجتماعــی  مــددکاری  رویکــرد 
مــوردی اســت بــه آن معنــا کــه خانــواده 
کــودکان کار و خیابــان بــه طــور مــوردی 
بررســی می شــوند کــه بــه چــه دلیــل کــودک 

ــت. ــان اس در خیاب
ــری  ــرد: پیگی ــد ک ــتی تاکی ــاون بهزیس مع
ــی  ــراد مســئول در نگران ــده و اف ــام ش ــا انج ه
را  خــود  اعمــال  نتیجــه  حتمــا  کــودکان، 
ــم  ــالش می کنی ــن ت ــت؛ همچنی ــد گرف خواهن
پیگیــری بیشــتری در زمینــه کــودکان کار 
ــن  ــاهد ای ــه ش ــیم ک ــته باش ــان داش و خیاب

ــیم. ــائل نباش مس
مســعودی فریــد بــا قدردانــی از رســانه هــا 
ــادآور شــد:  ــوارد، ی ــه م ــری اینگون ــرای پیگی ب
ایــن کــودکان نگهــداری شــده در آن وضعیــت، 
شــماره تلفنــی نداشــتند کــه بــا خانــواده 
آنــان تمــاس بگیرنــد یــا اینکــه از تــرس 
شــماره تلفــن نــداده بودنــد امــا بــه هــر حــال 
ــوده  ــف ب ــرایط، تخل ــان در آن ش ــداری آن نگه

ــت. اس

معاون سازمان بهزیستی:

حکم عزل مسئوالن نگهداری کودکان کار در زیرزمین صادر شد

کاریکاتور

 آغاز سال تحصیلی در برزخ شاد و ناشاد!

منبع: تسنیم
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اصالح طلبان با تنفس مصنوعی زنده اند

در عالـم پزشـکی، بـه امیـد نجـات بیمـار بـه او 
تنفـس مصنوعـی می دهنـد. دلـم نمی آیـد مقایسـه 
کنـم؛ اما وضعیـت اصالح طلبان شـباهت بـه بیماری 
پیـدا کـرده کـه عـده ای بـرای نجاتـش بـه او تنفس 
مصنوعـی می دهنـد تـا بـرای انتخابـات سـال آینـده 

زنـده نگهـش دارند. 
فعـال  زیبـاکالم،  صـادق  فـارس،  گـزارش  بـه 
یادداشـتی در روزنامـه  سیاسـی اصالح طلـب، طـی 
شـرق نوشـت: در عالم پزشـکی، به امید نجـات بیمار 
نمی آیـد  دلـم  می دهنـد.  مصنوعـی  تنفـس  او  بـه 
مقایسـه کنم؛ امـا وضعیـت اصالح طلبان شـباهت به 
بیمـاری پیـدا کـرده که عـده ای بـرای نجاتـش به او 
تنفـس مصنوعـی می دهنـد تـا بـرای انتخابات سـال 

آینـده زنـده نگهـش دارند.
در  ریاسـت جمهوری  انتخابات هـای  از  برخـی  در 
و  راه می افتـاد  موجـی  یکبـاره  آخـر  روز  دو  یکـی، 
بسـیاری که چندان بنا نداشـتند در انتخابات شرکت 
کننـد، بـه پـای صندوق هـای رأی می رفتنـد. در هـر 
دو انتخابـات 92 و 9۶ میلیون هـا »دقیقه  نـودی« در 
روزهـای آخـر بـر دودلی های شـان فائـق آمدنـد و در 
سـاعت های پایانـی رأی گیـری بـه پـای صندوق های 
رأی  شـتافتند.   تنفس دهنـدگان مصنوعـی بـه کالبـد 
اصالحـات امیدوارنـد ایـن پدیـده در خـرداد ۱4۰۰ 

هـم اتفـاق بیفتد.
رأی دهنـدگان طیـف اصولگـرا همـه تکلیف شـان 
روشـن اسـت و »دقیقه نودی« ندارند؛ بنابراین »دقیقه 
اصالح طلبـان  اجتماعـی  بدنـه  شـامل  هـا   نـودی«  
پدیـده  کـه  هسـت  هـم  به همین خاطـر  هسـتند. 
اخـذ رأی  پایانـی  »صف هـای طوالنـی« در سـاعات 
معمـوال در شـهرهای بـزرگ و عمدتـا هـم در مناطق 
می افتـد.  اصالح طلبـان  اتفـاق  آنهـا  مرفه  نشـین تر 
امیدوارنـد شـاید مناظره هـا بتوانـد جرقـه ای بزنـد. 

امیدوارنـد مثـال حضـور دکتـر ظریـف یا محسـن 
مؤدبانـه  گفتـار  و  رفتـار  و  مناظره هـا  در  هاشـمی 
امـواج  آن  از  بخشـی  بتوانـد  آنهـا  دیپلماتیـک  و 
»دقیقه نـودی« را بـه راه بینـدازد. سـؤال اینجاسـت 
کـه چقـدر حضور ظریف، محسـن هاشـمی یـا حتی 
خـود آقـای خاتمـی ممکـن اسـت »معجـزه« رفتـن 
آن 24 میلیـون بـه پـای صندوق هـای رأی را تکـرار 
کنـد؟ پاسـخ این پرسـش در گرو تحوالتی اسـت که 

ممکـن اسـت در چنـد مـاه آینـده اتفـاق بیفتـد.

طرح های دو فوریتی مجلس
 معطل شده اند 

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس گفـت: 
امـروز بـرای اصالح تعداد اعضای کمیسـیون ها در حال 
اضافـه کـردن تبصره ایـم، مـن موافقـم کـه بـه صورت 
صریـح ایـن مسـئله را مصـوب کنیـم، امـا طرح هـای 

دوفوریتـی را مدت هـا در مجلـس معطـل کردیـم. 
به گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، جبار کوچکی 
نـژاد، عضـو کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس شـورای 
اسـالمی در صحـن علنی امـروز و در موافقـت با اصالح 
تبصـره ۱ مـاده 3۸ قانون آئین نامـه داخلی گفت: آیین 
نامـه بـه معنـای قانـون اسـت و هـر سـال نبایـد آن را 
تغییـر داد. در مجلـس دهم بر سـر نوشـتن یک تبصره 
در ایـن بـاره وقـت پارلمان بسـیار تلف شـد تا رؤسـای 
شـعب و هیئـت رئیسـه مجوز بدهنـد و مشـکل تعداد 

اعضـای کمیسـیون خاص حل شـود.
او ادامـه داد: امـروز هـم در حـال اضافـه کـردن 
صـورت  بـه  کـه  هسـتم  موافـق  مـن  تبصره ایـم، 
صریـح ایـن مسـئله را مصـوب کنیـم، امـا طرح های 
کردیـم. معطـل  مجلـس  در  مدت هـا  را  دوفوریتـی 

کوچکی نـژاد اظهـار کـرد: امسـال کـه نماینـدگان 
پـر انگیـزه هسـتند امـا بیـش از 7۰ نماینـده ماه هـا 
سـرگردان بودنـد و کمیسیون هایشـان مشـخص نبود. 
در نتیجه باید روی شـکل گیری سـاختار کمیسیون ها 
دقت هـای الزم بـرای اصـالح آییـن نامـه اتفـاق بیفتد.

موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 

اجاری اعالم شد

امــور  ســازمان  مالیاتــی  درآمدهــای  معــاون 
مالیاتــی کشــور گفــت: اشــخاص حقوقــی و صاحبــان 
امــالک اجــاری تــا پایــان شــهریورماه فرصــت دارنــد، 
اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ســال ۱39۸ خــود را بــه 

ــه ســازمان تســلیم کننــد.  صــورت الکترونیکــی ب
ــالم  ــیحی اع ــد مس ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
کــرد: اشــخاص حقوقــی و صاحبــان امــالک اجــاری 
کــه مطابــق قانــون بایــد تــا 3۱ تیــر مــاه هــر ســال 
نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی خــود اقــدام 
کننــد، امســال بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ناشــی 
از شــیوع ویــروس کرونــا و تاثیــری کــه ایــن معضــل 
ــت،  ــته اس ــور داش ــاغل کش ــب و کار و مش ــر کس ب
ــا و  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــاس مصوب براس
ــا 3۱  ــوا، ت ــران ق ــادی س ــی اقتص ــورای هماهنگ ش
شــهریورماه فرصــت دارنــد اظهارنامــه مالیاتــی 
خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بــه ســازمان امــور 
ــه  مالیاتــی کشــور ارســال و مالیــات خــود را نیــز ب

ــد. ــی پرداخــت کنن صــورت الکترونیک
طبــق اعــالم ســازمان امــور مالیاتــی، وی تاکیــد 
ــی  ــه مالیات ــان ضــروری اســت اظهارنام ــرد: مودی ک
عملکــرد ســال ۱39۸ خــود را بــا مراجعــه بــه 
ــانی  ــه نش ــی ب ــک مالیات ــات الکترونی ــامانه عملی س
ــه کــرده  ــه صــورت الکترونیکــی ارائ tax.gov.ir ب
و از هــر گونــه مراجعــه غیرضــرور بــه ادارات مالیاتــی 

ــد. ــاب کنن اجتن
گفتنــی اســت؛ فعــاالن اقتصــادی در صــورت عــدم 
ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی در موعــد مقــرر قانونــی، عالوه 
بــر محرومیت از تســهیالت و معافیت مالیاتی، مشــمول 

جرایــم قانونــی غیرقابــل بخشــش خواهنــد شــد.

سریال جالل 2 با مشارکت
 شهرداری تبریز تولید می شود 

ــا  ــورا ب ــن ش ــه ای ــز در جلس ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
مشــارکت مالــی شــهرداری تبریــز در ســاخت ســریال جــالل 2 موافقــت 

ــد.  کردن
ــی  ــه علن ــتمین جلس ــود و هش ــد و ن ــهریار، در یکص ــزارش ش ــه گ ب
شــورای شــهر تبریــز، الیحــه شــهرداری تبریــز مبنــی بــر پرداخــت مبلغ 2 
میلیــارد تومــان بــه منظــور مشــارکت شــهرداری تبریــز بــا صــدا و ســیمای 
آذربایجــان شــرقی در تهیــه و تولیــد ســریال جــالل2 بــه تصویــب رســد.

ایــن موضــوع در جهــت تامیــن قســمتی از هزینــه هــای آن بــه صورت 
غیرنقــدی و در قالــب پایــدار نمــودن اعتبــار آن در متمــم بودجــه مصــوب 
ســال جــاری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری تبریــز بــه 

تصویــب اعضــای شــورای اســالمی شــهر تبریــز رســید.
ــورای  ــی ش ــیون فرهنگ ــس کمیس ــژاد، رئی ــکور اکبرن ــه ش ــه گفت ب
شــهر تبریــز، نــگارش فیلمنامــه ایــن ســریال توســط نویســندگان بومــی، 
ــوان  ــری از ت ــره گی ــد و به ــل تولی ــهرداری در مراح ــر ش ــور ناظ حض
هنرمنــدان بومــی از جملــه شــرط هــای ایــن کمیســیون بــرای ســاخت 

ــریال جــالل 2 اســت. س
ســریال جــالل ۱ درامــی اجتماعــی از رخدادهــای اجتماعــی و 
روزهــای انقــالب اســالمی در ســال های منتهــی بــه 29 بهمــن 5۶ 
ــود کــه در ســال 9۸ از شــبکه یــک ســیما پخــش  آذربایجــان شــرقی ب
شــد. در ایــن مجموعــه ضمــن مــروری بــر امــور و اتفاقــات دوران 
ستمشــاهی، بــه مبارزاتــی کــه منجــر بــه پیــروزی انقــالب اســالمی شــده 

ــد. ــه ش ــت، پرداخت اس
صفــری، مدیــرکل صــدا و ســیمای آذربایجــان شــرقی دربــاره دومیــن 
ــخ  ــر تاری ــت گ ــن ســریال روای ــه ای ــه اســت ک ــن ســریال گفت فصــل ای

ــود. معاصــر آذربایجــان و مفاخــر آن خواهــد ب
ــر  ــا و مفاخ ــخصیت ه ــرای ش ــل 2 ب ــه در فص ــرده ک ــه ک او اضاف
ــت اهلل شــهید قاضــی و  ــه شــهدای محــراب آی ــتان از جمل شــاخص اس
آیــت اهلل شــهید مدنــی و شــهید علــی تجالیــی پرداخــت ویــژه خواهــد 

شــد.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور از تــالش ۶ شــرکت 
دانش بنیــان در کشــورمان بــرای کشــف واکســن کرونــا خبــر داد. 
ــفر  ــان سـ ــتاری و در پایـ ــورنا سـ ــارس، سـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــگاران  ـــع خبرن ـــی، در جم ـــان غرب ـــه آذربایج ـــود ب ـــک روزه خ ی
ــد  ــش و رشـ ــث جهـ ــا، باعـ ــاری کرونـ ــت:  بیمـ ــار داشـ اظهـ
قابـــل تامـــل بســـیاری اســـتارتاپ ها شـــد کـــه ایـــن اتفـــاق در 
ـــه  ـــوده گرچ ـــر ب ـــوزه موث ـــن ح ـــتغال در ای ـــد اش ـــی و رش درآمدزای
اســـتارتاپ های گردشـــگری بخاطـــر ایـــن بیمـــاری تـــا حـــدود 

زیـــادی تنـــزل کردنـــد.
وی تصریــح کــرد: تــا امــروز در هیــچ کشــوری، دارو یــا واکســن 
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــاخته نش ــا س ــاری کرون ــرای بیم ــری ب موث
ــی  ــاران کرونای ــود بیم ــر بهب ــذار ب ــای تاثیرگ ــام داروه ــال تم ح
ــور  ــک و ونیالت ــون ماس ــاری همچ ــن بیم ــط ای ــزات مرتب و تجهی
ــه  ــن اینک ــت، ضم ــد اس ــال تولی ــور در ح ــل کش ــی در داخ همگ
قــرار شــده در مــورد واکســن، وزیــر بهداشــت اطالع رســانی کنــد؛ 
ــر  ــا ایــن حــال هــم اکنــون ۶ شــرکت در کشــور در حــال کار ب ب

روی واکســن هســتند کــه اقدامــات 3 شــرکت تاکنــون ارزشــمندتر 
از ســایر شــرکت هاســت.

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور افــزود: کتاب ســالنامه 
مهاجرتــی ایــران یکــی از ارزشــمندترین اتفاقــات حــوزه فرهنــگ 
کشــور اســت کــه امــکان بارگــذاری آن در ســایت معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری وجــود دارد و بــزودی نســخه 

انگلیســی هــم چــاپ خواهــد شــد.
ــی  ــده کرونای ــه کنن ــتگاه های تصفی ــوص دس ــتاری در خص س
هــم گفــت: بســیاری از ایــن دســتگاه ها فاقــد اســتاندارد و 
تاییدیــه هســتند؛ بــا ایــن حــال ایــن آمادگــی را داریــم کــه اگــر 
ــرای بررســی  ــن اســت، شــرایط ب کســی از دســتگاه خــود مطمئ

ــم. ــهیل کنی ــه را تس ــوز و تاییدی ــت مج ــان و دریاف کارشناس

۵۰۰ نخبه ایرانی
 امسال به کشور باز می گردند 

ــا بیــان اینکــه 7۰ هــزار نفــر تحــت عنــوان جامعــه  ســتاری ب

نخبــگان بــرای ایجــاد شــرایط الزم جهــت رشــد و نقش آفرینــی در 
ــه داد: طــی پیش بینی هــای  توســعه کشــور رصــد می شــوند، ادام
انجــام شــده در ســال جــاری 5۰۰ نخبــه کشــورمان از 2۰۰ 
تــا  گشــت  بازخواهنــد  کشــور  بــه  جهــان  برتــر  دانشــگاه 
ــه  ــران ب ــرفت ای ــتای پیش ــود را در راس ــی خ ــای علم اندوخته ه

ــد. کار گیرن
ــا میــزان  ــام کرون ــود کــه در ای ــر ایــن ب وی گفــت: احســاس ب
ــه  ــن موضــوع ن ــی ای ــد ول ــش یاب ــگان از کشــور افزای خــروج نخب
ــران  ــه ای ــگان ب ــت نخب ــویی بازگش ــه از س ــداد بلک ــا رخ ن تنه

ــت. ــش یاف افزای
ــرد:  ــان ک ــور خاطرنش ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ــران در  ــه ای ــگان ب ــزان بازگشــت نخب ــاری می ــاه ســال ج مردادم
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته نزدیــک 2 برابــر افزایــش 

یافتــه اســت.
ــت:  ــور گف ــه کش ــته ب ــگان بازگش ــا نخب ــه ب ــتاری در رابط س
بیشــتر ایــن افــراد در شــرکت های دانــش بنیــان مشــغول 

فعالیــت هســتند و بخشــی نیــز بــه عنــوان هیــات علمــی جــذب 
می شــوند. دانشــگاه ها 

ــالنامه  ــاب س ــوری کت ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ــی رونــد  ــرای بررس ــمند ب ــی ارزش ــرت ایرانیــان را منبع مهاج
ــن  ــده در ای ــار درج ش ــزود: آم ــت و اف ــان دانس ــرت ایرانی مهاج
کتــاب از منابــع خارجــی تامیــن شــده و رفرنــس ارزشــمندی در 

ــود. ــوب می ش ــه محس ــن رابط ای

کارگـــردان نمایـــش شـــمیم عشـــق از اســـتقبال بـــی نظیـــر 
مـــردم نســـبت بـــه اجـــرای ایـــن نمایـــش در مـــاه محـــرم بـــا 
ـــر  ـــذاری خب ـــه گ ـــت فاصل ـــی و رعای ـــت کرونای ـــه محدودی ـــه ب توج
ـــاز،   ـــای ب ـــبتی را در فض ـــش مناس ـــن نمای ـــرای ای ـــل اج داد و دلی

ـــرد . ـــوان ک ـــی عن ـــتقبال مردم اس
ـــب  ـــه عج ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــل ب ـــی اص ـــدی لیث مه
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــال متوال ـــن س ـــه چندی ـــان اینک ـــا بی ـــیر ب ش
ـــن  ـــت: ای ـــم، گف ـــی بری ـــه م ـــه صحن ـــرم ب ـــاه مح ـــش را در م نمای

نمایـــش را 4 ســـال پیـــش بـــرای اولیـــن بـــار در ســـنگفرش 
ــا  ــه بـ ــرد ه ایـــم کـ ــرا کـ ــز اجـ ــازار( تبریـ ــه بـ ــر) فلکـ ولیعصـ
اســـتقبال بســـیار زیـــاد مـــردم روبـــرو شـــدیم و ایـــن مســـئله 
ـــام  ـــت انج ـــرکار درس ـــه اگ ـــود ک ـــده ب ـــده آموزن ـــود بن ـــرای خ ب
شـــود و دارای محتـــوا و قـــدرت پیـــام رســـانی باالیـــی باشـــد ربطـــی 
ـــدارد و مـــورد اســـتقبال عمـــوم مـــردم  ـــودن منطقـــه ن ـــه خـــاص ب ب
ـــی  ـــر آن گذاشـــتیم در مناطق ـــا را ب ـــذا بن ـــرد. ل ـــی گی ـــرار م ـــم ق ه
ـــاص  ـــق خ ـــه مناط ـــبت ب ـــین ) ع( نس ـــام حس ـــزاداری ام ـــه ع ک
ـــی  ـــم م ـــان ک ـــرور زم ـــه م ـــا ب ـــده ی ـــگ ش ـــم رن ـــز ک ـــهر تبری ش
ـــا  ـــگان ب ـــد هم ـــورد دی ـــرده و م ـــه ب ـــه صحن ـــن کار را ب ـــود ای ش
ـــه  ـــاکن در آن محل ـــراد س ـــاص اف ـــد خ ـــگ و دی ـــه فرهن ـــه ب توج

ـــم. ـــرار دهی ـــرم، ق ـــاه مح ـــزاداری م ـــه ع ـــبت ب ـــا نس ه
ـــن  ـــر بهتری ـــان هن ـــا زب ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــل ب ـــی اص لیث
ـــل  ـــوان منتق ـــی ت ـــال م ـــت کرب ـــام دش ـــورایی را از قی ـــام عاش پی
کـــرد، افـــزود: مـــا در ســـال گذشـــته بـــه لحـــاظ اســـتقبال 
مردمـــی در 5 نقطـــه تبریـــز ایـــن کار را اجـــرا کردیـــم کـــه 
ســـنگفرش مناطقـــی چـــون ایـــل گولـــی، مـــاراالن، ولیعصـــر، 
ـــه  ـــه از آن جمل ـــهرک اندیش ـــت ش ـــر والی ـــارک مه ـــور و پ منص
انـــد و درطـــول ایـــن اجراهایـــی کـــه داشـــتیم در ســـال 9۸ 
ـــاندیم.  ـــر رس ـــه 35۰۰۰ نف ـــش را ب ـــن نمای ـــاگران ای ـــداد تماش تع
در اینجـــا الزم اســـت ایـــن نکتـــه را هـــم مطـــرح کنـــم کـــه 
ـــت و  ـــته نیس ـــازمانی وابس ـــا س ـــی ی ـــچ ارگان ـــه هی ـــا ب ـــروه م گ
ـــا  ـــال ب ـــام کرب ـــذار قی ـــه بنیانگ ـــق ب ـــر عش ـــه خاط ـــال ۸۶ ب از س
ـــته  ـــدف وارس ـــه ه ـــد ب ـــه من ـــان عالق ـــدادی از جوان ـــارکت تع مش

ـــش  ـــن نمای ـــرای ای ـــه اج ـــدام ب ـــین) ع (، اق ـــام حس و واالی ام
ـــم. ـــرده ای ک

ــار  ــا اظهـ ــق بـ ــمیم عشـ ــنامه شـ ــری  نمایشـ ــراح هنـ طـ
ــاه  ــری در مـ ــی و هنـ ــای فرهنگـ ــه هـ ــای برنامـ ــه  جـ اینکـ
محـــرم همیشـــه خالـــی بـــوده اســـت، خاطـــر نشـــان کـــرد: 
ـــتی  ـــه دارای سرش ـــد ک ـــرده ان ـــت ک ـــه ثاب ـــران همیش ـــردم ای م
ـــاد  ـــث ایج ـــی باع ـــئولین فرهنگ ـــم کاری مس ـــتند و ک ـــاک هس پ
خـــالء در ایـــن بـــاب شـــده اســـت. بنابرایـــن الزمـــه تشـــکیل 
گروههـــای نمایشـــی بـــا مذامیـــن اجراهـــای خـــاص حمایـــت 
ـــتای  ـــی درراس ـــای مهم ـــا گام ه ـــد ت ـــی طلب ـــر را م ـــئولین ام مس
ــاه محـــرم و فلســـفه وجـــودی  ــانی از عـــزاداری مـ ــام رسـ پیـ
ـــته  ـــال، برداش ـــه کرب ـــوع واقع ـــل وق ـــت آن و دالی ـــورا و ماهی عاش
ـــوان گفـــت  اقدامـــات  ـــن صـــورت اســـت کـــه مـــی ت شـــود و در ای
اساســـی در جهـــت شناســـاندن اندیشـــه حســـینی و تفکـــرات 

ایـــن امـــام واال مقـــام برداشـــته شـــده اســـت. 
ــای  ــودن اجراهـ ــگان بـ ــه رایـ ــاره بـ ــا اشـ ــر بـ وی در آخـ
گروهـــش، اضافـــه کـــرد: مـــا اجـــرای ایـــن  نمایشـــنامه  را  
ـــی  ـــا ارگان ـــاد ی ـــچ نه ـــتمزدی از هی ـــچ دس ـــت هی ـــدون دریاف ب
ـــاه  ـــه در م ـــر ک ـــال اخی ـــول 4 س ـــم و در ط ـــی دهی ـــام م انج
ـــروه  ـــن گ ـــل ای ـــام عوام ـــم تم ـــرا زده ای ـــه اج ـــت ب ـــرم دس مح
ـــالص  ـــا اخ ـــت ) ع( ب ـــل بی ـــدان اه ـــه خان ـــق ب ـــر عش ـــه خاط ب
ــود را صـــرف ایـــن کار  ــان و انـــرژی خـ ــام، وقـــت وزمـ تمـ
ـــتا  ـــن راس ـــک در ای ـــد کوچ ـــر چن ـــی ه ـــا خدمت ـــد ت ـــوده ان نم
ـــروه  ـــای گ ـــداد اعض ـــم تع ـــر ه ـــال حاض ـــم. در ح ـــام دهی انج
ــاص  ــتیاق خـ ــا اشـ ــه بـ ــتند کـ ــر هسـ ــا 7۰ نفـ نمایشـــی مـ
شـــان در گـــروه هـــای مختلـــف ســـنی پـــا در رکاب عشـــق 
ـــا  ـــاران ب ـــین ) ع( و ی ـــام حس ـــوا ام ـــت نین ـــذار دش ـــه بنیانگ ب

وفایـــش گذاشـــته انـــد.

عضــو شــورای شــهر تبریــز بــا بیــان اینکــه 
ــازمانی کارت  ــچ س ــرای هی ــا ب ــود م ــرر ب مق
ــه  ــا ب ــی ه ــت: کتابفروش ــویم گف ــی نش بانک
دلیــل عــدم حمایــت مالــی بــه ســمت تغییــر 
ــی  ــد چندان ــه درآم ــرا ک ــد چ ــی رون ــغل م ش

ــد.  ندارن
بــه گــزارش فــارس، جلســه کمیســیون 
ــی شــورای اســالمی شــهر  فرهنگــی و اجتماع
تبریــز بــا موضــوع بررســی اهــم فعالیــت هــای 
حــوزه کتــاب و کتابخوانــی در پنــج ماهــه 
ــی  امســال توســط ســازمان فرهنگــی، اجتماع

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری و ورزش
ــهر  ــورای ش ــو ش ــزاده  عض ــرج محمدقلی ف
ــت  ــم فعالی ــزارش اه ــه گ ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
هــای حــوزه کتــاب و کتابخوانــی در پنــج 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــال گف ــت س ــه نخس ماه
گــزارش ارائــه شــده خروجــی مناســبی در ایــن 

ــدارد. ــود ن ــه وج زمین
ــاب  ــه کت ــث یاران ــه مبح ــاره ب ــا اش وی ب
اظهارداشــت: بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
شــهرداری تــوان تعییــن چنــد کتابخانــه و 

ارائــه مســتقل خدمــات بــه ایــن کتابخانــه هــا 
را نــدارد؟

کارت بانکی بنام شهرداری تبریز! 
ــا  ــود م ــرر ب ــه مق ــان اینک ــا بی ــزاده ب قلی
ــویم  ــی نش ــازمانی کارت بانک ــچ س ــرای هی ب
گفــت: بجــای پیگیــری اجــرای کار بــا واســطه 
وزارت ارشــاد، از تجربــه وزارت ارشــاد اســتفاده 
کنیــم و در ایــن مســیر بصــورت مســتقل بــرای 

ــم. ــان کار کنی خودم
عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز اظهــار 
داشــت: کتابفروشــی هــا بــه دلیــل عــدم 
ــی  ــر شــغل م ــه ســمت تغیی ــی ب ــت مال حمای

ــد. ــی ندارن ــد چندان ــه درآم ــرا ک ــد چ رون
 9۸ ســال  از  بودجــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــرای آن  ــرای اج ــی ب ــا رغبت ــده ام ــب ش تصوی
ــی  ــی نم ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــط معاون توس

ــم. بین

میانگین کتابخوانی در تبریز ۵ دقیقه 
کمتر از  از میانگین کشور

قلیــزاده افــزود: میانگیــن کتابخوانــی در 
ــز از میانگیــن کشــور پنــج دقیقــه کمتــر  تبری

ــت. اس
ــهر  ــورای ش ــی ش ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــز گفــت: تعــداد کتابفروشــی هــا کاهــش  تبری
پیــدا کــرده و اقدامــات اصولــی بــرای حمایــت 

از ایــن اقشــار صــورت نگرفتــه اســت.
ــی  ــی و اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس ریی
شــورای اســالمی شــهر تبریــز  همچنیــن افزود: 
امــروز معیــار ســنجش کتابخانــی تغییــر کرده و 
اینطــور نیســت کــه تعــداد فــروش کتــاب های 

کاغــذی معیــار مناســبی باشــد.
شــکور اکبرنــژاد اظهــار داشــت: وجــود 
کتابهــای پــی دی اف و خوانــدن کتــاب در 
ــرار  ــرود توجــه ق ــد م ــز بای فضــای مجــازی نی

ــرد. گی
ــا  ــرد: م ــه ک ــز اضاف ــتی نی ــر بهش محمدباق
ــته  ــد داش ــتمر بای ــی مس ــرح پژوهش ــک ط ی
ــتمر  ــور مس ــه را بط ــع مطالع ــا وض ــیم ت باش

ــد. ــرار ده ــی ق ــورد بررس م
ــازی  ــای مج ــروز فض ــرد: ام ــح ک وی تصری
فضــای مطالعــه اســت و خریــد کتــاب یکــی از 

ــه بشــمار مــی رود. ــات مطالع ملزوم
عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز اضافــه 
کــرد: در نمایشــگاه کتــاب پیــدا کــردن کتــاب 
ــر و مهــم ســخت اســت و ناشــران  هــای معتب

معتبــر بــه ایــن نمایشــگاها نمــی آینــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــم درصــد از 
بودجــه شــهرداری بصــورت قانونــی بــه بخــش 

فرهنگــی تعلــق دارد افــزود: رســیدگی بــه 
تقویــت  نویســندگان،  ناشــران  و  مشــکالت 
ــتفاده از  ــه و اس ــاخت کتابخان ــی و س کتابخوان
ظرفیــت هــای قانونــی بایــد مــورد توجــه باشــد.

بودجه باید مبتنی بر اهداف کمی 
برنامه باشد

عضــو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی 
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ش
ــی  ــداف کم ــر اه ــی ب ــد مبتن ــا بای ــه م بودج
ــه  برنامــه باشــد و مــوارد پیــش بینــی شــده ب

ــود. ــل ش ــال تبدی ری
وی ادامــه داد: شــهرداری اگــر معاونــت 
ــه  ــد ریش ــد بدان ــی دارد بای ــازمان فرهنگ و س

ــت. ــاب اس ــگ، کت ــی فرهن اصل
بهشــتی بــا بیــان اینکــه شــهرداری موظــف 
ــد  ــارکت کن ــی مش ــای فرهنگ ــت در کاره اس
ــی  ــه ط ــص بودج ــل تخصی ــر مراح ــت: اگ گف
ــن کمیتــه  ــه مــد نظــر در ای شــده باشــد یاران

ــرار میگیــرد. مــد نظــر ق
 شــیوه نامــه فرهنگــی و اجتماعــی شــورای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز م ــهر تبری ــالمی ش اس
گرفــت و اعضــا کمیســیون پیشــنهادات خــود 
ــیوه  ــن ش ــاد ای ــی مف ــر برخ ــر تغیی ــی ب مبن

ــت. ــرار گرف ــد نظــر ق ــه م نام
در ادامــه طــرح ایجــاد ایســتگاه هــای کتاب 
توســط انتشــارات یــاس نبــی  و شــاخص هــای 
کمــی احــکام برنامــه راهبــردی – عملیاتــی 5 

ســاله شــهرداری تبریــز نیــز بررســی شــد.

مدیرعامــل مؤسســه توانمندســازی بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه پایلــوت طــرح برنامــه 
ــتان  ــد اس ــرین در چن ــالمندان و معس ــی س مراقبت
ــو  ــرح، آن عض ــن ط ــاس ای ــر اس ــت: ب ــور گف کش
ــواده کــه مراقبــت از معســر را در منــزل انجــام  خان
ــوزش  ــت آم ــی دارد، تح ــارت عمل ــد و مه ــی ده م
ــن  ــرای ای ــی ب ــه و حقوق ــرار گرفت ــز ق تخصصــی نی

منظــور دریافــت مــی کنــد. 
ــن  ــی در ای ــا رحیم ــنا، غالمرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــری در  ــی نظی ــوب و ب ــاق خ ــرد: اتف ــار ک ــاره اظه ب
ســاتا رخ داد کــه بــدون اغــراق نشــان مــی دهــد ایــن 
ســازمان در حــوزه خدمــات دهــی بــه بازنشســتگان 

در ســطح جهانــی بتدریــج پیشــرو مــی شــود.
یــک  توانمندســازی  موسســه  در  افــزود:  وی 
کمیتــه معســرین داریــم و افــراد بازنشســته ای کــه 
یکــی از اعضــای خانــواده شــان معســر هســتند مانند 
اینکــه یکــی از اعضــا معلولیتــی داشــته باشــد یــا بــه 
علــت کهولــت ســن بســتری و ضایعــه نخاعــی باشــد 
و ... پرونــده شــان از اســتان هــا بــه مرکــز ارجــاع مــی 
شــود. در ایــن کمیتــه یــک حقــوق بالعــوض بــرای 

مراقبــت از معســرین درنظــر مــی گیرنــد.
مدیرعامــل مؤسســه توانمندســازی بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه اعتبــار تخصیصــی 

ــان  ــارد توم ــن کار ســال گذشــته 37 میلی ــرای ای ب
ــش  ــان افزای ــارد توم ــه 55 میلی ــال ب ــوده و امس ب
موسســه  پیــش  چنــدی  گفــت:  اســت  یافتــه 
توانمنــد ســازی بــه همــراه  ســازمان خدمــات 
درمانــی نیروهــای مســلح طرحــی مشــترک بــه نــام 

ــد. ــاز کردن ــم آغ ــاب( را باه )مهت
رحیمــی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن طــرح 
مشــترک مقــرر شــد آن عضــو خانــواده کــه مراقبــت 
ــارت  ــد و مه ــی ده ــام م ــزل انج ــر را در من از معس
ــرار  ــز ق ــی نی ــوزش تخصص ــت آم ــی دارد، تح عمل
بگیــرد. بــا جهاددانشــگاهی و دیگــر دانشــگاهها 
بــرای دوره هــای آموزشــی مربــوط قــراردادی 

ــد. ــد ش منعق
ــوان  ــه عن ــران ب ــه ته ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــران  ــش پذی ــد و نخســتین دان ــاب ش ــوت انتخ پایل
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــت کردن ــی دریاف ــی تخصص گواه
از جملــه مزیــت هــای ایــن اقــدام ایــن اســت 
بیمــار  بــه  تخصصــی  بــه صــورت  افــراد  کــه 
ــه  ــر ب ــه دیگ ــد. دوم آنک ــی کنن ــیدگی م ــود رس خ
ــای  ــه ه ــد. هزین ــی کنن ــه نم ــتان مراجع بیمارس

ــوزش  ــه آم ــرادی ک ــد و اف ــی یاب ــان کاهــش م درم
ــت  ــه دریاف ــی ک ــا گواه ــد ب ــی توانن ــد م ــه ان گرفت
کــرده انــد در بیــرون هــم کار کننــد و شــغل جانبــی 

ــند. ــته باش داش
مدیرعامــل مؤسســه توانمندســازی بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح افــزود: متاســفانه بــا کرونــا برخورد 
کردیــم و رونــد پیشــبرد برنامــه کنــد شــد امــا پنــج 
ــر  ــرح ب ــد. ط ــده ان ــه ش ــر وارد برنام ــتان دیگ اس

ــو مــی رود. اســاس اولویــت بنــدی هــا جل
دریافتــی  حقــوق  میــزان  دربــاره  رحیمــی 
ــواده بازنشســتگان گفــت:  مراقبــت از معســرین خان
ــی شــود  ــوض پرداخــت  م ــان بالع ــزار توم 7۰۰ ه
ــم  ــزل و .... ه ــان در من ــه درم ــه هزین ــن آنک ضم
ــار معســر بســیار  ــداری از بیم ــی شــود. نگه داده م
ــا  ــرد ام ــی ک ــی م ــاتا کمک ــال س مشــکل اســت. قب
حــاال غیــر از کمــک مالــی ، آمــوزش تخصصــی بــه 

ــد. ــی ده ــه م ــم ارائ روز ه
ــا هــدف  ــاب ب ــر اینکــه طــرح مهت ــد ب ــا تاکی وی ب
مانــدگاری خدمــت اجــرا می شــود اظهــار کــرد: هرکدام 
از معســرین نیروهای مســلح که شــرایط داشــته باشــند 

کارگــروه تشــکیل و پرونــده شــان بررســی می شــود؛ در 
میــزان پوشــش محدودیتــی نداریم و ســالمتی خانــواده 

بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت.
مدیرعامــل مؤسســه توانمندســازی بازنشســتگان 
ــس از  ــی پ ــی اعطای ــاره گواه ــای مســلح درب نیروه
ــوان  ــز گفــت: عن ــدن دوره هــای آموزشــی نی گذران
مــدرک »مراقــب ســالمند« اســت و جهاددانشــگاهی 

ــوزش  ــت. آم ــر اس ــد و معتب ــی کن ــادر م آن را ص
رایــگان اســت و ســازمان خــودش هزینــه آن را 

ــرده اســت. پرداخــت ک
رحیمــی افــزود: دوره هــا هشــت هفتــه ای 
تعریــف شــده و برحســب تخصــص مــورد نیــاز 
ــت،  ــی اس ــی مراقبت ــالمندی و برخ ــی س ــه برخ ک

دارد. متفــاوت 

تالش ۶ شرکت دانش بنیان برای ساخت واکسن »کرونا«

زبان هنر، برجسته ترین راه انتقال پیام محّرم

کارت بانکی بنام شهرداری تبریز!

پرداخت حقوق بابت مراقبت از سالمندان و معسرین بازنشستگان نیروهای مسلح
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خوراک بامیه

مواد الزم:
بامیه                                        4۰۰ گرم 
قارچ                                             2۰۰ گرم 
گوجه فرنگی                                3۰۰ گرم  
پیاز                                                  2 عدد 
آب                                                       ۱ پیمانه 
روغن                                        2 قاشق غذاخوری 
رب                                                      2 قاشق  غذاخوری

زردچوبه                                    ۱ قاشق چایخوری 
ادویه بندری                        2 قاشق چایخوری 
قرمــز،  فلفــل   دارچیــن،  )زنجبیــل  خشــک، 
فلفل ســیاه، هل ســبز،  زیره ســیاه،  جوزهنــدی، 

ــه( ــک، زردچوب ــنیز، میخ ــکا، تخم گش پاپری
 

خوراک بامیه
روش اول: خوراک بامیه بدون گوشت

۱- بامیــه هــا را خــرد کنیــد )بــه شــکل حلقــه 
حلقــه(. داخــل تابــه کمــی روغــن )2 قاشــق( بریزید 
و بامیــه هــای خــرد شــده را بــه آن اضافه کنیــد. آن 

هــا را خــوب تفــت دهیــد و از تابــه خــارج کنیــد.
)ترجیحــا  نگینــی  بــه شــکل  را  پیــاز   -2
درشــت( خــرد کنیــد و داخــل تابــه بریزیــد. بعــد 
از آن کــه پیــاز کمــی نــرم شــد، بــه آن زردچوبــه 
و ســپس رب گوجــه فرنگــی را اضافــه کنیــد. 

ــد. ــت دهی ــم تف ــا ه ــواد را ب ــه ی م هم
3- بعــد از آن کــه رب گوجــه فرنگــی کمــی در 
روغــن ســرخ شــد، قــارچ و گوجــه فرنگــی خــرد 

شــده را بــه آن اضافــه کنیــد.
ــت داده  ــل تف ــه از قب ــی را ک ــه های 4- بامی
ــم  ــا ه ــرده و ب ــه ک ــواد اضاف ــایر م ــه س ــد ب بودی

ــد. ــوط کنی مخل
5- بــا ادویــه ی بنــدری و نمــک خــوراک 
ــواد  ــه م ــی آب ب ــد. کم ــم دار کنی ــه را طع بامی
اضافــه کنیــد و درب تابــه را بگذاریــد تــا خــوراک 

ــزد. ــه بپ ــدت 2۰ دقیق ــه م ــه ب بامی
۶- خــوراک بامیــه را مــی توانیــد بــا برنــج و یــا 

نــان نــوش جــان کنید.

روش دوم: خوراک بامیه با گوشت 
۱- ابتدا تمرهندی را داخل آب جوش حل کنید.

2- بامیـه ها را )به شـکل درسـته با خرد شـده( 
داخـل کمـی روغـن تفـت دهیـد و بعـد از ایـن که 

رنـگ بامیـه هـای تغییر کـرد آن را کنـار بگذارید.
3- پیــاز خــرده شــده را نیــز تفــت دهیــد تــا 
طالیــی رنــگ شــود. ســپس ســیر رنــده شــده را 

بــه آن اضافــه کنیــد.
4- گوشــت قیمــه ای را بــه پیــاز و ســیر 
ــد. ســپس رب  ــد و خــوب تفــت دهی ــه کنی اضاف

ــد. ــه کنی ــه آن اضاف ــی را ب ــه فرنگ گوج
ــه  ــل تاب ــرده و داخ ــرد ک ــا را خ ــه ه 5- گوج
ــد.  ــت دهی ــواد تف ــایر م ــراه س ــه هم ــد و ب بریزی
ــد و  ــه کنی ــت اضاف ــه گوش ــوش ب ــی آب ج کم

ــزد. ــوب بپ ــا خ ــد ت ــه را بگذاری درب تاب
۶- بعــد از آن کــه گوشــت کامــل پخــت، 

ــه کنیــد. بامیــه هــا را بــه آن اضاف
ــراه  ــه هم ــرده و ب ــاف ک ــدی را ص 7- تمرهن
کمــی آب لیمــو و ســایر ادویــه هــا داخــل 

خــوراک بامیــه بریزیــد.
 

روش سوم: خوراک بامیه با مرغ
نمــک، زردچوبــه، فلفــل قرمــز و ســفید، 
آویشــن، دارچیــن، پــودر ســیر، زنجبیــل و یــا هــر 

ــواه ــه دلخ ــه ب ادوی
4- پیــاز را خــرد کــرده و تقــت دهید تــا طالیی 
ــه آن  ــده شــده را  ب ــگ شــود. ســپس ســیر رن رن
ــد. رب گوجــه  ــا هــم تفــت دهی ــد و ب ــه کنی اضاف
فرنگــی و ســس انــار را بــه همــراه دارچیــن بــه آن 
افــزوده و همــه ی مــواد را بــا هــم مخلــوط کنیــد.

2- ســینه ی مــرغ را بــه انــدازه ی دلخــواه خرد 
کــرده و بــه مــواد اضافــه کنیــد. تکــه هــای مــرغ 

را کامــال تفــت دهیــد تــا رنــگ آن تغییــر کنــد.
5- ســپس داخــل خــوراک بامیــه آب بریزیــد و 
درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بجوشــد و جــا بیفتــد. 
ــه آب  ــرده و ب ــرد ک ــی خ ــی را نگین ــیب زمین س

جــوش اضافــه کنیــد.
۶-بامیـه هـای شسـته و تمیز شـده را جداگانه 
بـه  طبـخ  آخـر  سـاعت  نیـم  در  و  دهیـد  تفـت 
خـوراک اضافـه کنیـد. ترشـی و ادویـه ی غـذا را 
انـدازه کنیـد. گل کلم تکه تکه شـده را در ۱۰ الی 
۱2 دقیقـه ی پایانـی اضافـه کـرده و پـس از طـی 
ایـن مـدت خـوراک را با نـان یـا برنج سـرو کنید.

  
نکات کلیدی 

- اگـر از بامیـه هـای ریز اسـتفاده مـی کنید می 
توانیـد آن ها را خرد نکرده و درسـته اسـتفاده کنید.

- شــما مــی توانیــد خــوراک بامیــه بــا گوشــت 
قلقلــی را هــم امتحــان کنیــد: یــک عــدد پیــاز را 
در 25۰ گــرم گوشــت چرخکــرده رنــده کــرده، به 
ــواه  ــه ی دلخ ــل و ادوی ــک، فلف ــه، نم آن زردچوب
اضافــه کــرده و ورز دهیــد. بــه انــدازه ی دو بنــد 
انگشــت از گوشــت برداریــد و آن را گلولــه کنیــد. 
روغــن را در تابــه ریختــه و گوشــت قلقلــی هــا را 
داخــل آن تفــت دهیــد. کمــی آب بــه گوشــت هــا 

اضافــه کــرده و اجــازه دهیــد کامــال بپزنــد. 
- اضافــه کــردن مــواد خــوراک بامیــه ســلیقه 
ای اســت و شــما مــی توانیــد برخــی از ایــن مــواد 
ــه  ــه آن اضاف ــدی ب ــواد جدی ــرده و م را حــذف ک
ــه عنــوان مثــال اضافــه کــردن هویــج و  کنیــد. ب
کرفــس خــرد شــده مــی توانــد طعــم فــوق العــاده 

ای بــه خــوراک بدهــد.
منبع: ایران کوک

سلیمی در تذکر شفاهی:
سردرگمی دولت در بازگشایی مدارس عجیب است

ـــدارس  ـــایی م ـــورد بازگش ـــت: در م ـــس گف ـــت رئیســـه مجل عضـــو هیئ
ـــردرگمی،  ـــن س ـــه ای ـــتیم ک ـــت هس ـــردرگمی در دول ـــی س ـــاهد نوع ش

ـــت. ـــز اس ـــبهه برانگی ش
ـــه  ـــلیمی در جلس ـــا س ـــالم علیرض ـــت االس ـــر، حج ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــت: در  ـــفاهی، گف ـــری ش ـــی تذک ـــالمی ط ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل علن
وهلـــه اول از رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــه جهـــت حضـــور 

میدانـــی در اســـتان خوزســـتان تشـــکر می کنـــم.
وی بیـــان کـــرد: اقـــدام رئیـــس مجلـــس بســـیار درخـــور تقدیـــر 
ـــی  ـــور میدان ـــا حض ـــس ب ـــه مجل ـــرا ک ـــت، چ ـــری داش ـــر واف ـــود و تأثی ب

می توانـــد مشـــکالت و آالم مـــردم را حـــل کنـــد.
ـــاد از نحـــوه  ـــا انتق ـــورای اســـالمی ب ـــس ش ـــت رئیســـه مجل عضـــو هیئ
بازگشـــایی مـــدارس، گفـــت: در مـــورد بازگشـــایی مـــدارس شـــاهد 
ـــبهه  ـــردرگمی ش ـــن س ـــه ای ـــتیم ک ـــت هس ـــردرگمی در دول ـــی س نوع

ـــت. ـــز اس برانگی
ســـلیمی تصریـــح کـــرد: وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش یـــک حـــرف، 
ـــرف  ـــک ح ـــان ی ـــت و درم ـــر بهداش ـــرف و وزی ـــک ح ـــور ی ـــس جمه رئی
می زنـــد و بایـــد گفـــت ایـــن چـــه وضعـــی اســـت کـــه دولتی هـــا در 

مـــورد بازگشـــایی مـــدارس ایجـــاد کرده انـــد.
ــه  ــس بـ ــس مجلـ ــم رئیـ ــا می کنـ ــرد: تقاضـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــئله را  ـــن مس ـــا ای ـــد ت ـــت ده ـــات مأموری ـــوزش و تحقیق ـــیون آم کمیس

مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار دهنـــد.

آصفری در تذکر شفاهی:
مجلس بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی

 در مدارس نظارت خواهد داشت 
نماینــده اراک گفــت: نماینــدگان مجلــس بــر بازگشــایی مــدارس در 

شــرایط کرونــا نظــارت خواهنــد داشــت. 
ــری  ــن آصف ــد حس ــوان، محم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــس  ــی مجل ــه علن ــان جلس ــفاهی در جری ــری ش ــده اراک در تذک نماین
ــدارس در شــرایطی در سراســر  ــروز م ــرد: ام ــار ک شــورای اســالمی اظه
کشــور بازگشــایی شــدند کــه حتــی برخــی از معلمــان و دبیــران نیــز از 
ایــن موضــوع بــی اطــالع بودنــد؛ در بســیاری از مناطــق مــدارس حتــی 

ــز نشــده  اســت. ــی نی ضدعفون
ــه  ــی ب ــز نمایندگان ــس نی ــوی مجل ــرد: از س ــار ک ــه اظه وی در ادام
مــدارس فرســتاده شــده تــا وضعیــت را ارزیابــی کننــد نبایــد اجــازه داد 
تــا ســالمت دانــش آمــوزان بــه خطــر بیفتــد. مســئله کرونــا جــدی اســت.

ــرد:  ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش ــردم اراک در مجل ــده م نماین
ــال  ــدی دنب ــارت ج ــا نظ ــد ب ــا بای ــرایط کرون ــدارس در ش ــایی م بازگش

ــم. ــازی کنی ــردم ب ــالمت م ــا س ــد ب ــود؛ نبای ش

صباغیان در اخطار قانون اساسی:
زیر ساخت های الزم برای برگزاری

 مجازی کالس های درس وجود ندارد 
ــق  ــد از طری ــدارس بای ــدادی از م ــت: تع ــق گف ــردم باف ــده م نماین
فضــای مجــازی، ســال تحصیلــی جدیــد را ســپری کننــد در حالــی کــه، 

ــدارد.  ــود ن ــور وج ــق کش ــی از مناط ــاخت های الزم در برخ زیرس
ــان در  ــا صباغی ــوان، محمدرض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــون اساســی،  ــس شــورای اســالمی طــی اخطــار قان ــی مجل جلســه علن
گفــت: تعــدادی از مــدارس کشــور بایــد از طریــق فضــای مجــازی، ســال 
تحصیلــی جدیــد را ســپری کننــد در حالــی کــه زیرســاخت های الزم در 

ــدارد. برخــی از مناطــق کشــور وجــود ن
اینترنــت  بــه  روســتا ها حتــی  و  از شــهر ها  برخــی  افــزود:  وی 
ــد،  دسترســی نداشــته و حتــی برخــی از مــردم تلفــن همــراه نیــز ندارن
ــرای حــل آن  ــه شــود و راهــکاری ب ــن مشــکالت در نظــر گرفت ــد ای بای

ــود. ــیده ش اندیش

برق مراکز آموزشی به دلیل بدهی قطع نمی  شود 

ـــرایطی  ـــچ ش ـــت هی ـــا تح ـــت: م ـــور گف ـــرق کش ـــت ب ـــخنگوی صنع س
ـــرد.  ـــم ک ـــع نخواهی ـــور را قط ـــی در کش ـــز آموزش ـــرق مراک ب

ـــی مشـــهدی  ـــی رجب ـــگاران جـــوان، مصطف ـــزارش باشـــگاه خبرن ـــه گ ب
ـــده  ـــرح ش ـــایعات مط ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــرق کش ـــت ب ـــخنگوی صنع س
ـــت:  ـــی گف ـــت بده ـــه عل ـــدارس ب ـــی از م ـــرق برخ ـــع ب ـــر قط ـــی ب مبن
ـــع  ـــور را قط ـــی در کش ـــز آموزش ـــرق مراک ـــرایطی ب ـــچ ش ـــت هی ـــا تح م

ـــت. ـــذب اس ـــه ک ـــوع از پای ـــن موض ـــرد و ای ـــم ک نخواهی
ـــی و  ـــز آموزش ـــرق مراک ـــور ب ـــی در کش ـــور کل ـــه ط ـــه داد: ب او ادام
ـــران  ـــه مدی ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــار م ـــی انتظ ـــت، ول ـــگان اس ـــاجد رای مس

ـــد. ـــت کنن ـــرف را رعای ـــوی مص ـــور الگ ـــی در کش ـــز آموزش مراک
ـــون  ـــه قان ـــق مصوب ـــرد: طب ـــه ک ـــور اضاف ـــرق کش ـــت ب ـــخنگوی صنع س
ـــرق  ـــوارض آب، ب ـــه حســـینیه ها و مســـاجد  از پرداخـــت ع ـــه ک ـــان گون هم

ـــتند. ـــاف هس ـــرح مع ـــن ط ـــم از ای ـــدارس ه ـــدند، م ـــاف  ش و گاز مع
 رجبـــی مشـــهدی در پایـــان تصریـــح کـــرد: بـــه طـــور کلـــی مـــا 
ـــتیم  ـــف هس ـــع مختل ـــب در مناب ـــرف مناس ـــوی مص ـــالح الگ ـــد اص نیازمن
و جـــزو اصلی تریـــن گام هـــای آن هـــم آمـــوزش بـــه فرزنـــدان اســـت.

معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان نظــام 
پزشــکی در خصــوص برگــزاری کالس هــای 
ــا  ــت م ــت: درخواس ــدارس گف ــوری در م حض
ــن رابطــه  ــه تجدیدنظــری در ای ــن اســت ک ای
جــان  و  ســالمت  چــون  بگیــرد،  صــورت 
فرزنــدان مــا و همیــن طــور کنتــرل ایــن 
اپیدمــی در کشــور جــزو اولویــت باالتــری قــرار 

دارد. 
بــه گــزارش ایلنــا، »علیرضــا ســلیمی« 
ــام  ــازمان نظ ــش س ــوزش و پژوه ــاون آم مع
ــای  ــزاری کالس ه ــه برگ ــاد ب ــا انتق ــکی ب پزش
ــه ای  ــرو نام ــت: پی ــدارس گف ــوری در م حض
کــه رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی بــه وزیــر 
ــه  ــن زمین ــرورش در ای ــوزش و پ ــرم آم محت
ــخ  ــاد راس ــرد، اعتق ــع ک ــالم موض ــت و اع نوش
ــدن  ــاز ش ــه ب ــت ک ــن اس ــکی ای ــه پزش جامع
حضــوری کالس درس، می توانــد یــک حرکــت 
مخاطــره آمیــز باشــد، چــون معمــوالً مــدارس 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــی هس ــن جاهای ــزو آخری ج

شــرایط بــاز می شــوند.
 وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــاد م ــور، اعتق ــدارس کش م
ــتورالعمل ها  ــا و دس ــرای پروتکل ه ــکان اج ام
ــود و  ــام ش ــد انج ــدارس نمی توان ــتر م در بیش
ــاری  ــن بیم ــون ای ــودن دوره ی کم ــی ب طوالن
ــن  ــخیص ای ــل از تش ــا قب ــود ت ــث می ش باع
در  طوالنــی  مــدت  در  کــودکان  بیمــاری 

معــرض خطــر همکالســی های مبتــالی خــود 
ــا  ــه م ــت ک ــزی نیس ــن چی ــد و ای ــرار بگیرن ق
ــا  ــم و ی ــخیص دهی ــدارس تش ــم در م بتوانی

ــم. ــرل کنی کنت
ســلیمی بیــان کــرد: عــالوه بــر مخاطراتــی 
ــه  ــدارس ب ــدن م ــاز ش ــود دارد، ب ــه در وج ک
ــم  ــطوح، حج ــام س ــوری در تم ــورت حض ص
ــش  ــدت افزای ــه ش ــهری را ب ــد ش ــت و آم رف
ــدارس  ــاز شــدن م ــه ب ــم ک می دهــد و می دانی
ــه  ــد و ب ــر می ده ــهر را تغیی ــره ی ش کل چه
نظــر می رســد کــه ایــن مقــدار تغییــر را 
شــرایط فعلــی کشــور نمی توانــد تحمــل کنــد، 
پیشــنهاد، توصیــه و درخواســت موکــد مــا 
ایــن اســت کــه تجدیــد نظــری صــورت گیــرد، 

چــون ســالمت و جــان فرزنــدان مــا و همیــن 
ــزو  ــور ج ــی در کش ــن اپیدم ــرل ای ــور کنت ط

ــرار دارد. ــری ق ــت باالت اولوی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از بــاز 
شــدن مــدارس آیــا مشــورتی بــا جامعــه 
پزشــکی شــده بــود؟ گفــت: باز شــدن مــدارس 
دغدغــه ای بــود کــه از ماه هــا پیــش بــه صــورت 
مرتــب در مجامــع مختلــف مــورد بحــث قــرار 
هــم  پزشــکی  نظــام  ســازمان  می گرفــت، 
هیــچ وقــت منتظــر ســوال و درخواســتی 
ــان  ــوده و هرکجــا الزم باشــد، نظــرش را بی نب
ــم  ــد می کنی ــف را رص ــطوح مختل ــد، س می کن
ــم  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــم ت ــالش می کنی و ت
ــود  ــی ب ــن موضوع ــیم، بنابرای ــذار باش تاثیرگ

ــم  ــران آن بودی ــش نگ ــای پی ــا از ماه ه ــه م ک
ــن مــورد هــم ســازمان نظــام پزشــکی  و در ای

موضع گیــری مشــخصی داشــته اســت.
ــه  ــده ب ــزود: بن ــکی اف ــام پزش ــاون نظ مع
عنــوان یــک اســتاد دانشــگاه و رئیــس انجمــن 
بیهوشــی کشــور موضــع ســازمان نظام پزشــکی 
در مــورد ایــن موضــوع را تاییــد می کنــم کــه 
ــه  ــت و ب ــن کیفی ــا ای ــدارس ب ــدن م ــاز ش ب
صــورت حضــوری، بــا توجــه بــه اینکــه رعایــت 
پروتکل هــا میســر نیســت و بــه نظــر مــن 
ــد روز پیــش  ــا چن ــدری شــتابزده اســت و ت ق
ــری  ــز دیگ ــا چی ــت های م ــا و برداش برآورده
ــی رخ داده  ــر موضع ــاگاه تغیی ــه ن ــه ب ــود ک ب
ــری چــرا  ــن تصمیم گی ــم ای اســت کــه نمی دان

ــم شــد. ــه اینجــا خت ب
ســلیمی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــاز 
ــرای  ــی ب ــه تبعات ــد چ ــدارس می توان ــدن م ش
ــا داشــته  ــه شــیوع کرون ــا توجــه ب ــودکان ب ک
باشــد؟ گفــت: بــاز شــدن مــدارس یــک واقعــه 
مهــم اجتماعــی محســوب می شــود و افزایــش 
ــن شــهری و اســتفاده از وســایل  ترددهــای بی
ــد  ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــل عموم ــل و نق حم
داشــت، تغییــری کــه بــاز شــدن مــدارس 
در وضعیــت شــهری دارد، خیلــی بیشــتر از 
ــث را  ــم بح ــا بخواهی ــه م ــت ک ــزی اس آن چی
ــیار  ــات بس ــاق تبع ــن اتف ــم و ای ــز ببینی ناچی

ــیعی دارد. وس

علیرضــا داودنــژاد در مطلبــی تحــت عنــوان 
»کرونا،خانــه ســینما و آینــده« حضــور محمــد 
ــه  ــره خان ــات مدی ــی را در راس هی ــی نجف عل
ســینما مغتنــم دانســت و بــرای خانــه ســینما 
ــم  ــتقل و چش ــردی مس ــازه و رویک ــی ت دوران
ــار از  ــی سرش ــه راه ــق و نقش ــه رون ــدازی ب ان

ــرد.  مشــارکت اعضــا را آرزو ک
بــه گــزارش ایســنا، ایــن کارگــردان و تهیــه 
کننــده ســینما و ســخنگوی انجمــن تهیــه 
کننده،کارگردانــان ســینمای ایــران در ایــن 
متنــی نوشــت: »انتخابــات تــازه خانــه ســینما 
ــرا  ــه اخی ــت ک ــده اس ــی ش ــا تحول ــارن ب مق
شــیوع کرونــا در ســینمای ایــران و جهــان 
ــا بســته شــدن ســالن هــای  ــرده و ب ایجــاد ک
نمایــش و  ریــزش فــراوان مخاطبــان معــادالت 
بــازار ســینما را بــه نحــوی چشــمگیر بــه نفــع 
ــن و وی او  ــینما انالی ــی و س ــه گ ــش خان نمای

ــت. ــر داده اس دی  تغیی

ــن  ــی در ای ــا امن ــا ن ــه ب ــران ک ســینمای ای
توزیــع  و  تکثیــر  و  اســت  مواجــه  بازارهــا 
و نمایــش هــای غیــر قانونــی و همچنیــن 
نمایــش قاچــاق ســایت هــای اینترنتــی و 
و  هــا  دارایــی  ای  ماهــواره  هــای  ســرقت 
ــن ســینما را بیــش از هــر جــای  ــان ای مخاطب
دیگــری از جهــان در معــرض تهاجــم و تــاراج 
ــی  ــک در بزنگاه ــرار داده ، این ــیاه ق ــازار س ب
تاریخــی قــرار گرفتــه  اســت کــه بایــد بــا توجــه 
ــاذ  ــه اتخ ــود ب ــرایط موج ــه ش ــه ب ــه جانب هم
تصمیماتــی سرنوشــت ســاز دســت بزنــد. و در 
ــه  ــوان جامع ــه عن ــه ســینما ب ــان خان ــن می ای
اصنــاف ســینمایی ایــران، جایگاهــی مهــم تــر 
از هــر نهــاد صنفــی دیگــر دارد و ناگزیــر اســت 
بــا بــه جــا اوردن ایــن جایــگاه نقــش خطیــر و 

ــد.  ــا کن ــی ایف ــه خوب ــود را ب ــی خ تاریخ
ــه  ــتر خان ــه بیش ــر چ ــل ه ــفانه تبدی متاس
و  دولتــی  تشــکیالت  ادامــه  بــه  ســینما 

ــوون  ــه ش ــر هم ــینما داری ب ــع س ــه مناف غلب
ــش  ــع و نمای ــد و توزی ــذاری و تولی ــرمایه گ س
ــه  ــر ب ــالیان اخی ــینمایی در س ــای س ــم ه فیل
وابســتگی هــر چــه بیشــتر ســینمای ایــران بــه 
ســالن هــای ســینما دامــن زده اســت و موجــب 
ــی از  ــای ایران ــم ه ــزون فیل ــت روز اف محرومی
بــازاری قانونمنــد و بــه رونــق در نمایــش 
خانــه گــی گردیــده اســت انچنانکــه بــا وقــوع 
بحــران کرونــا و کســادی ســالن هــای نمایــش 
ســینمای ایــران نیــز صدمــه ای تاریخــی 
ــینمایی  ــم س ــد فیل ــش از ص ــا بی ــورده و ب خ
ــن  ــر زمی ــال اخی ــی دو س ــده در یک ــد ش تولی

ــت. ــده اس ــف مان ــال تکلی ــده و ب ــر ش گی
ــالیان  ــن س ــول ای ــر در ط ــه اگ در حالیک
نهادهــای صنفــی  و دیگــر  خانــه ســینما 
ــی  ــای ایران ــش فیلمه ــار نمای ــلیم انحص تس
تامیــن  بــرای  و  نمــی شــدند  در ســالنها 
ــی و  ــی و تلویزیون ــه گ ــش خان ــت نمای امنی
ــی  ــای ایران ــم ه ــی فیل ــواره ای و اینترنت ماه
تــالش مــی کردنــد و بــا انفعــال و بــی تفاوتی 
ــن نمــی  ــا دام ــالن ه ــت انحصــار س ــه تثبی ب
اینگونــه  ایــران  ســینمای  امــروز  زدنــد، 
ــه جــای  ــده نمــی شــد و همچــون هم درمان
دیگــر جهــان بــا نمایــش گســترده و بــه 
رونــق ســینما انالیــن و وی او دی جــان مــی 
ــاد و  ــی افت ــس نم ــه  از نف ــت و اینگون گرف
ــرد.  ــی ک ــاد نم ــتش ب ــش روی دس فیلمهای
ــات  ــدن هی ــازه و ام ــات ت ــا انتخاب ــک ب این
مدیــره جدیــد و مخصوصــا انتخــاب نماینــده 
رییــس  عنــوان  بــه  کارگردانــان   کانــون 

هیــات مدیــره ، وقــت خانــه تکانــی و تجدیــد 
نظــر در سیاســت هایــی شــده اســت کــه بــه 
ــران  ــینمای ای ــتر س ــه بیش ــر چ ــتگی ه وابس
ــا  ــالن ه ــان س ــدک  مخاطب ــات ان ــه سفارش ب
ــادن  ــات دور افت ــن موجب ــده و همچنی انجامی
نمایــش  میلیونــی  دههــا  مخاطبــان  از  ان 
خانــه گــی را نیــز فراهــم کــرده اســت. امــروز 
ــش  ــر در پی ــه ای خطی ــزرگ و وظیف کاری ب
روی هیــات مدیــره جدیــد خانــه ســینما 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
فقــر و بیــکاری و از حرکــت افتــادن چــرخ 
تولیــد همــه حکایــت از ضــرورت تحولــی 
تــازه در ســینمای ایــران دارد. تحولــی کــه بــا 
توجــه بــه بــازار بالقــوه دههــا میلیونــی نمایــش 
ــازه در  ــی ت ــه انقالب ــد ب ــی توان ــی م ــه گ خان
ــش  ــع و نمای ــد و توزی ــذاری و تولی ــرمایه گ س
ــر  ــار دیگ ــد و ب ــی انجام ــران ب ــینمای ای در س
ــا و  ــری بازاره ــس گی ــاز پ ــرای ب ــالش ب ــه ت ب
مخاطبــان از دســت رفتــه ایــن ســینما منجــر 
شــود. در شــرایط کنونــی حضــور محمــد علــی 
ــینما  ــه س ــره خان ــات مدی ــی در راس هی نجف
یــادآور دورانــی اســت کــه در بعــد از انقــالب بــا 
مدیریــت او اغــاز شــد و در ادامــه ان ســینمای 
ــار دیگــر از خاکســتر ســالن  ــران توانســت ب ای
هــای ســوخته ســربلند کنــد و در بــازه زمانــی 
نیازهــای مخاطبــان داخلــی  بــه  کوتاهــی 
پاســخی متفــاوت داده و توجــه جهانیــان را 
نیــز بــه هنــر ســینما در ایــن ســر زمیــن جلــب 
ــور او ،  ــن حض ــک گرفت ــال نی ــه ف ــا ب ــد. ب کن
بــرای خانــه ســینما دورانــی تــازه و رویکــردی 
ــق و نقشــه  ــه رون ــدازی ب مســتقل و چشــم ان
ــی  راهــی سرشــار از مشــارکت اعضــا را ارزو م

ــم.« کن

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: مــا بــه 
ــا و  ــا، خانواده ه ــالمت بچه ه ــران س ــدت نگ ش
ــه می شــود بچه هــای  معلمیــن هســتیم؛ چگون
مدرســه ای را توجیــه کــرد فاصله گــذاری را 
ــه  ــن گون ــد؟ ای ــک بزنی ــد و ماس ــت کنی رعای
رفتارهــا بیشــتر بــه یــک شــوخی شــبیه اســت 

ــت.  ــک واقعی ی
ــهریاری  ــینعلی ش ــا، حس ــزارش ایلن ــه گ ب
الــزام  و  مــدارس  بازگشــایی  دربــاره 
دانش آمــوزان بــرای حضــور در کالس هــای 
درس، گفــت: متاســفانه آقــای روحانــی خیلــی 
ــان  ــان و متخصص ــر کارشناس ــه نظ ــی ب توجه
خودشــان  و  ندارنــد  مختلــف  حوزه هــای 
ــا  ــه ب ــا در رابط ــد، مخصوص ــم می گیرن تصمی
کرونــا تــا بــه امــروز آقــای رئیس جمهــور چنــد 
دســته گل بــه آب داده اســت کــه آخریــن آن 
بازگشــایی مــدارس و آمــوزش حضــوری اســت. 
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: حــاال 
ــد در  ــا بای ــه بچه ه ــد ک ــان می گوین ــه ایش ک
مدرســه حضــور پیدا کننــد، ای کاش خودشــان 
ــگ  ــازی زن ــای مج ــق فض ــروز از طری ــم ام ه
ــد و  ــد را نمی زدن ــی جدی شــروع ســال تحصیل

ــدند.  ــر می ش ــه حاض ــک مدرس در ی
ــران  ــدت نگ ــه ش ــا ب ــرد: م ــد ک وی تاکی
معلمــان  و  خانواده هــا  بچه هــا،  ســالمتی 
بچه هــای  می شــود  چگونــه  هســتیم؛ 
شــما  کــه  کــرد  توجیــه  را  مدرســه ای 
ماســک  و  کنیــد  رعایــت  را  فاصله گــذاری 
بزنیــد، معتقــدم  این گونــه رفتارهــا بیشــتر بــه 
ــا یــک واقعیــت؛  یــک شــوخی شــبیه اســت ت
ــک  ــر را در ی ــا ۱۰ نف ــد م ــه بگوین ــو این ک ول

می دهیــم.  قــرار  کالس 
نماینــده سیســتان و بلوچســتان بیــان کــرد: 
ــد،  ــازی می کنن ــه ب ــا در مدرس ــوال بچه ه معم
ــد و از ســر و کــول  ــد، کشــتی می گیرن می دون
ــم  ــر کنی ــا فک ــه م ــد، اینک ــاال می رون ــم ب ه

ــرا  ــق اج ــا را دقی ــد پروتکل ه ــا می توانن آن ه
کننــد دور از واقعیــت و شــاید بــه توهــم 

ــد.  ــبیه باش ــتر ش بیش
ــن  ــه م ــروز از ایرانشــهر ب ــه داد: ام وی ادام
ــه  ــگ گفتنــد کالس هــا 4۰ نفــره آن هــم ب زن

ــود. ــزار می ش ــیفت برگ ــورت دو ش ص
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
خاطرنشــان  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــتان و  ــد سیس ــق مانن ــی از مناط ــرد: بعض ک
بلوچســتان، هرمــزگان، بوشــهر، قــم و یــزد کــه 
ــد  ــر کنی ــما فک ــه ش ــتند، اینک ــیر هس گرمس
بچه هــا را بفرســتید ســرکالس و چنــد ســاعت 
ماســک بزننــد و رعایــت کننــد، بیشــتر شــبیه 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــت و ام ــوخی اس ش
و  پاییــز  فصــل  این کــه  بیــان  بــا  وی 
اعــالم  و  داریــم  پیــش  در  را  بیمــاری  اوج 
بــرای  ناکــرده  خدایــی  اگــر  می کنــم 
بچه هــا و خانواده هــا اتفاقــی بیفتــد، آقــای 
ــند  ــخگو باش ــخصا پاس ــد ش ــور بای رئیس جمه

امــروز  و تقاصــش را پــس بدهــد، گفــت: 
ــته  ــه ای نشس ــاق شیش ــی  در ات ــای روحان آق
اســت و بیــرون نمی آیــد و در جلســات بــا 
فاصله گــذاری چنــد متــر می نشــیند بعــد 
ــه  ــه مدرس ــوری ب ــک را حض ــای کوچ بچه ه
می خواهــم  خداونــد  درگاه  از  می فرســتند. 
اتفاقــی  فرزندان مــان  بــرای  ان شــااهلل  کــه 
نیفتــد زیــرا بــه نظــر می رســد دولــت بــه فکــر 
ســالمت مــردم نیســت و چندیــن بــار هــم ایــن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــوع نش موض
ــه برخــی از رفتارهــا  ــا اشــاره ب شــهریاری ب
دامــن  کشــور  در  کرونــا  شــیوع  بــه  کــه 
ســفرها  از  شــد  توصیــه  گفــت:  می زنــد، 
جلوگیــری شــود و مــردم بــه مازنــدران و 
گیــالن نرونــد، امــا مشــاهده کردیــد صــف 35 

کلیومتــری راه افتــاد.
وی ادامــه داد: هنگامــی کــه آدم هــای بزرگ 
آن هــم در کالنشــهری مثــل تهــران مســائل را 
رعایــت نمی کننــد شــما چگونــه انتظــار داریــد 

کــه در اقصــی نقــاط کشــور آن هــم در مناطــق 
محــروم و مســتضعف کــودکان در مــدارس 

رعایــت کننــد؟
ــه  ــت:  ب ــت گف ــیون بهداش ــس کمیس رئی
علــت گرانــی ماســک 5۰ الــی ۶۰ درصــد 

مــردم تــوان خریــد آن را ندارنــد! 
وی یــادآور شــد: رئیــس مجلــس بــه آقــای 
روحانــی نامــه نوشــت کــه 2 نفــر از نماینــدگان 
مجلــس در ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
ــر  ــراً فک ــان ظاه ــند، ایش ــته باش ــور داش حض
کردنــد اگــر نماینــدگان حضــور داشــته باشــند، 
در جهــت اظهــارات غیرکارشناســی نظــری 
ــه همیــن  خواهنــد داد و مقاومــت می کننــد، ب
ــتاد  ــت س ــد گف ــد و بای ــوت نکردن ــل دع دلی
ــه  ــت ک ــتادی اس ــا س ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
ــتند.  ــردم در آن هس ــدگان م ــز نماین ــه ج هم
ادامــه  بلوچســتان  و  نماینــده سیســتان 
داد: خبــری شــنیدم کــه نمی دانــم چقــدر 
واقعیــت دارد، آقــای وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــه در  ــی ک ــم روش های ــا می خواهی ــد م گفتن
اروپــا بــرای بازگشــایی مــدارس وجــود دارد را 
اجــرا کنیــم، گفتــم خــدا را شــکر سیســتان و 
بلوچســتان و ســایر مناطــق محــروم مــا در ایــن 
ــم  ــن نمی دان ــد؛ م ــا ش ــزء اروپ ــورد ج ــک م ی
ــا اگــر  ــه ام ــا ن ــول صحــت دارد ی ــن نقــل ق ای
ــد  ــد، بای ــه باش ــزی را گفت ــن چی ــان چنی ایش
ــا را  ــا طــال ســاخت کــه م ــش تندیســی ب برای

ــا رســانده اســت! ــه اروپ ب
از معــاون وزرای بهداشــت و  وی گفــت: 
آمــوزش دعــوت کردیــم بــه کمیســیون بیاینــد 
اگــر حــرف منطقــی در مــورد ایــن اقــدام 

ــد. ــه کنن ــم توجی ــا را ه ــد، م دارن

معاون سازمان نظام پزشکی:

شناسایی کودِک مبتال به کرونا در مدرسه ممکن نیست

»کرونا، خانه سینما و آینده«

رئیس کمیسیون بهداشت: 

رئیس جمهور که اصرار به بازگشایی مدارس 
دارد، باید در یکی از مدارس حاضر می شد

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را در کانال

تلگرامی ما مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper
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چرا به اندازه کافی آب نمی نوشید؟

اینکـه دقیقـاً بایـد چقـدر آب در روز بنوشـید 
بـرای هـر کسـی متفـاوت اسـت. دانسـتن میـزان 
ایـده آل مصـرف آب برای هـر فرد اهمیـت ویژه ای 
دارد چـرا کـه آب تاثیر بسـیار زیادی بر بدن شـما 

می گـذارد، از متابولیسـم تـا خلق وخـو. 
و  سـالمتی  بـرای  کـه  ایـد  شـنیده  احتمـاالً 
هضـم مطلـوب غـذا بایـد روزانه هشـت لیـوان آب 
بنوشـید. اگرچـه ایـن یـک قانـون عالـی اسـت که 
توسـط مقامـات بهداشـتی توصیـه می شـود، امـا 
حقیقـت ایـن اسـت کـه یـک مقـدار اسـتاندارد و 
مشـخصی در مصـرف آب بـرای همه وجـود ندارد. 
مقـدار آبـی که شـما باید روزانه بنوشـید بـا میزان 
نیـاز همسـر، خواهـر و همکار شـما متفاوت اسـت.

درو سـیناترا پزشـک متخصـص طـب سـنتی 
در مـورد فوایـد آب می گویـد: آب حمـل کننـده 
مـواد مغـذی در سراسـر بدن اسـت. دمـای بدن را 
تنظیـم می کنـد. نوشـیدن آب همچنیـن می تواند 
سـموم را دفـع کنـد، مفاصـل را نـرم کنـد، به رفع 
یبوسـت، بهبـود تمرکـز، افزایـش انـرژی، کشـش 
پوسـت، خلـق و خو و بـه طور کلی حفظ سـالمت 
بـدن، کمـک کنـد. از آنجـا کـه تمـام سـلول های 
شـما از آب اسـتفاده می کننـد و عملکـرد بـدن به 
آن بسـتگی دارد، الزم اسـت بدن به طور مناسـب 

باشـد. هیدراته 
چه مقدار آب باید در روز بنوشید؟

فاکتورهـای مختلفـی وجـود دارد کـه بـه شـما 
کمـک می کنـد تـا میـزان آب مـورد نیـاز روزانـه 

بـدن را بیابیـد.
سن: افراد مسن به آب کمتری نیاز دارند.

سـطح فعالیـت: تمرینات چالش برانگیز و سـونا 
درمانـی به آب بیشـتری نیاز دارد.

رژیـم غذایی: پروتئین باال، سـدیم یـا رژیم های 
غذایـی غنـی از فیبر به آب بیشـتری نیاز دارند.

یـا  خشـک  گـرم   هـوای  و  آب  هـوا:  و  آب 
دارد. نیـاز  بیشـتری  آب  بـه  مرتفـع  زمین هـای 

سـال ها  طـول  در  مطالعـات  کـه  حالـی  در 
توصیه هـای مختلفـی ارائـه کرده اسـت، امـا وقتی 
نوبـت بـه تأمیـن سـطح هیدراتاسـیون یـک فـرد 
بالـغ سـالم )میـزان آب مـورد نیاز بدن( می رسـد، 
اکثـر متخصصان بهداشـت معموالً نوشـیدن حدود 
دو لیتـر در روز یـا همـان ۸ لیـوان آب را توصیـه 

می کننـد.
چگونه تشخیص دهیم که به قدر کافی آب 

نوشیده ایم؟
سـطح  شـاخص  ادرار  دفعـات  و  رنـگ 
هیدراتاسـیون بدن اسـت. دکتر سـیناترا می گوید: 
یـک روش عالـی بـرای اندازه گیـری اینکـه آیا آب 
کافـی دریافـت می کنیـد، رنـگ ادرار و دفعـات آن 
اسـت. اگـر حـدودا هـر 9۰ دقیقـه بـه دستشـویی 
اسـت.  طبیعـی  حالـت  در  شـما  بـدن  می رویـد، 
امـا اگـر ادرار شـما کهربـا تیـره اسـت و هر شـش 
بـه  احتمـاالً  ادرار  می کنیـد،  بیشـتر  یـا  سـاعت 
انـدازه کافـی هیدراتـه نیسـتید. اگر هـر 3۰ دقیقه 
بـه دستشـویی می رویـد و رنـگ ادرار شـما کامـاًل 
شـفاف اسـت، احتمـاال بیـش از حـد آب دریافـت 

دفـع می شـود. آن  اضافـی  و  می کنیـد 
به کشش پوست خود توجه کنید

بـه  آبرسـانی  سـطح  درک  بـرای  دیگـر  روش 
خصـوص بـرای کـودکان و افـراد مسـن، بررسـی 
حالـت ارتجاعـی پوسـت اسـت. پوسـت را بـرای 
چنـد ثانیـه در دسـت خـود بگیریـد و سـپس آزاد 
کنیـد. اگـر پوسـت شـما حالـت ارتجاعـی خـود 
را حفـظ کنـد و بـه سـرعت در جـای خـود قـرار 
بدن تـان  در  موجـود  آب  میـزان  احتمـاالً  گیـرد، 
کافـی اسـت. اما اگر بازگشـت پوسـت بـه موقعیت 
طبیعـی خـود زمـان بـر باشـد، ممکـن اسـت بدن 
دچـار کمبود آب شـده باشـد. عالئم دیگـر کم آبی 
شـامل سـرگیجه، مـه مغـزی )فراموشـی، تمرکـز 
پاییـن، مشـکالت حافظـه و ...( و خسـتگی اسـت.
روش های خوشمزه برای نوشیدن آب بیشتر

داریـد،  مشـکل  کافـی  آب  نوشـیدن  در  اگـر 
چندیـن روش بـرای افزایـش مصـرف آب وجـود 
دارد. می توانیـد آب الزم بـرای بـدن را بـا مصـرف 
میـوه تامین کنید. بسـیاری از میوه ها و سـبزیجات 
سرشـار از آب هسـتند و می تواننـد منبـع عالـی 
آبرسـانی بـه بـدن باشـند. میوه هایـی ماننـد تـوت 
هلـو،  فـروت،  گریـپ  طالبـی،  هندوانـه،  فرنگـی، 
آنانـاس، پرتقال و تمشـک برای کمک بـه هیدراته 

مانـدن بـدن توصیـه می شـوند.
مصـرف سـبزیجات غنـی از آب، روش سـاده و 
قابـل دسـترس دیگـری بـرای افـزودن آب بیشـتر 
بـه رژیـم غذایـی اسـت. از جملـه آنها می تـوان به 
خیـار، کـدو، گوجـه فرنگـی، گل کلم، کلـم، کاهو، 

کرفـس و اسـفناج اشـاره کرد.
بهتـر بـدن،  از راه هـای آبرسـانی  یکـی دیگـر 
خوردن سـوپ اسـت. یـک مـرغ را بپزیـد و برخی 
از غذاهـای غنـی از پتاسـیم ماننـد کرفـس، هویج 
یـا سـیب زمینـی را در آن بریزیـد. میـزان نمک را 
کـم نگـه داریـد، البتـه مقـدار کمـی سـدیم برای 

آبرسـانی بـدن مفید اسـت.
مصرف سدیم و کافئین را کاهش دهید

همـه کارشناسـان موافقند که غذاهـای فرآوری 
شـده، باعـث دفـع هیدراتاسـیون می شـوند، زیـرا 
آنهـا نه تنهـا حـاوی آب کمی هسـتند، بلکه اغلب 
مقادیـر زیـادی سـدیم دارد کـه مانـع تـالش بدن 
بـرای آبرسـانی می شـود. در مورد قهـوه نیز همین 
طور اسـت. قهـوه به عنـوان ادرارآور عمـل می کند 
و می توانـد باعـث کمبـود آب در بـدن شـما شـود. 
بنابرایـن بهتـر اسـت بـه ازای هـر فنجـان قهوه ای 

کـه می نوشـید، یـک فنجـان آب نیز بنوشـید.
منبع: ایرنا

ماجرای قرارداد تبلیغاتی عجیب در 
فدراسیون اتومبیلرانی

در دوره ریاســت صیدانلــو بــر فدراســیون اتومبیلرانــی، یکی از شــرکت 
هــای تبلیعاتــی بــدون طــی شــدن مراحــل قانونــی و تنهــا بــا 23 میلیــون 
ــاری  ــاز انحص ــب امتی ــال صاح ــدت 3 س ــه م ــت، ب ــک ضمان ــان چ توم
ــون مشــکالتی را  ــه اکن ــات فدراســیون شــده اســت، انحصــاری ک تبلیغ

بــرای ایــن فدراســیون ایجــاد کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، ظاهــرا شــرکت مذبــور بــدون طــی شــدن مراحــل 
ــاله  ــدت 4 س ــان م ــه پای ــاه ب ــار م ــه چه ــده، در فاصل ــریفات مزای و تش
رییــس ســابق فدراســیون اتومبیلرانــی، بــا ضمانــت 23 میلیــون تومانــی 
بــه مــدت ســه ســال صاحــب امتیــاز انحصــاری تبلیغــات ایــن فدراســیون 

مــی شــود.
پــس از خــودداری سرپرســت جدیــد فدراســیون از اجرای ایــن قرارداد 
کــه فاقــد مبنــای قانونــی از نظــر وزارت ورزش و اداره کل حقوقــی وزارت 
ورزش اســت، شــرکت مزبــور کــه پــا در میانــی مســئوالن وزارت ورزش 
را هــم نپذیرفتــه، اقــدام بــه شــکایت حقوقــی از فدراســیون کــرده و بــه 

زودی دادگاه رســیدگی بــه ایــن قــرارداد برگــزار می شــود.
 ایــن شــرکت بــه عنــوان ســامانه هــواداری فدراســیون وارد شــد و در 
ــی وزارت ورزش،  ــدون طــی تشــریفات و آییــن نامــه هــای مال نهایــت ب
ــوان  ــاله تحــت عن ــراردادی ســه س ــی ق ــون تومان ــی 23 میلی ــا ضمانت ب
ــی  ــیون اتومبیلران ــابق فدراس ــس س ــا رئی ــات ب مجــری انحصــاری تبلیغ

منعقــد کــرد.
ــی  ــیون اتومبیلران ــابق فدراس ــس س ــا ریی ــنا ب ــگار ایس ــاس خبرن تم

ــت. ــده اس ــه مان ــون بی نتجی ــوع تاکن ــری موض ــرای پیگی ب

بشار رسن: 
با پرسپولیس به توافق مالی رسیده ام

ـــرای  ـــم ب ـــن تی ـــا ای ـــه ب ـــرد ک ـــد ک ـــپولیس تاکی ـــی پرس ـــک عراق هافب
ـــم  ـــی ه ـــق مال ـــیده اســـت و تواف ـــی رس ـــق نهای ـــه تواف ـــرارداد ب ـــد ق تمدی

ـــت.  ـــه اس ـــورت گرفت ص
بـــه گـــزارش ایســـنا و بـــه نقـــل از ســـایت عربـــی کـــوره، بشـــار 
ـــت.  ـــپولیس اس ـــذار پرس ـــر گ ـــدی و تاثی ـــان کلی ـــی از بازیکن ـــن یک رس
ـــای  ـــیده اســـت و خبره ـــان رس ـــه پای ـــان ب ـــرخ پوش ـــا س ـــار ب ـــرارداد بش ق
ـــگاه  ـــرا باش ـــا ظاه ـــد ام ـــی رس ـــوش م ـــه گ ـــی او ب ـــاره جدای ـــادی درب زی
ـــرای  ـــی ب ـــن عراق ـــن بازیک ـــردن ای ـــد ک ـــه متقاع ـــق ب ـــپولیس موف پرس

ـــت. ـــده اس ـــدن ش مان
بشـــار کـــه ســـومین قهرمانـــی خـــود بـــا پرســـپولیس در لیـــگ 
ـــت:  ـــپولیس گف ـــدن در پرس ـــه مان ـــش ب ـــت در واکن ـــران را جشـــن گرف ای
تقریبـــا بـــه توافـــق نهایـــی بـــرای تمدیـــد قـــراردادم بـــا پرســـپولیس 
ـــیده ام. ـــق رس ـــه تواف ـــی ب ـــر مال ـــپولیس از نظ ـــگاه پرس ـــا باش ـــیده ام. ب رس

ـــذب  ـــدم ج ـــرای ع ـــران ب ـــال ای ـــیون فوتب ـــم فدراس ـــاره تصمی او درب
بازیکنـــان خارجـــی گفـــت: بـــه نظـــرم ایـــن تصمیـــم درســـتی بـــود 
ـــتند  ـــه هس ـــی مواج ـــکالت مال ـــا مش ـــی ب ـــای ایران ـــگاه ه ـــه باش ـــرا ک چ
ـــن  ـــود دارد. ای ـــا وج ـــم ه ـــی از تی ـــه بعض ـــادی علی ـــای زی ـــکایت ه و ش
تصمیـــم بـــرای جلوگیـــری از شـــکایت علیـــه تیـــم هـــا اســـت البتـــه 
ـــد  ـــود دارن ـــی خ ـــب کنون ـــی در ترکی ـــان خارج ـــه بازیکن ـــای ک ـــم ه تی

ـــد. ـــد کنن ـــا را تمدی ـــرارداد آنه ـــد ق ـــی توانن م
ـــان نوشـــت: بشـــار از باشـــگاه پرســـپولیس  ـــی کـــوره در پای ســـایت عرب
ـــل  ـــود در فص ـــرارداد خ ـــده ق ـــد باقیمان ـــه 3۰ درص ـــت ک ـــته اس خواس
ـــته  ـــن خواس ـــه ای ـــول داده ک ـــم ق ـــگاه ه ـــد و باش ـــت کن ـــل را پرداخ قب

ـــد. ـــرآورده کن ـــی را ب ـــتاره عراق س

ــرد:  ــوان ک ــان عن ــی آ.اک یون ــم ایران مهاج
ــای  ــا فض ــود را ب ــا خ ــان دارم ت ــه زم ــاز ب نی

ــم.  ــق ده ــد تطبی جدی
ــرد،  ــم انصــاری ف ــارس، کری ــزارش ف ــه گ ب
مهاجــم تــازه وارد آ.اک یونــان امــروز بــا ســایت 
ــت  ــرد و از وضعی ــه ک ــان مصاحب ــا« یون »گازت
ــن  ــه ای خــودش در روزهــای اول پیوســتنش ب
تیــم صحبــت کــرد. مصاحبــه انصــاری فــرد بــا 

ایــن رســانه یونانــی بــه شــرح زیــر اســت:
روزهــای اول حضــورت در آ.اک 

ــذرد؟ ــی گ ــه م چگون
ــی  ــتقبال گرم ــم اس ــازی های ــم و همب تی
از مــن کردنــد،  از ایــن اســتقبال تشــکر 
ــث  ــان باع ــورم در یون ــه حض ــم. تجرب ــی کن م
شــده تــا بــا بســیاری از بازیکنــان آشــنا باشــم. 
وقتــی بــه آ.اک آمــدم بــا آنهــا تمــاس داشــتم 
هرچنــد آنهــا بازیکــن تیــم رقیــب بودنــد. بــه 
نظــرم شــروع خوبــی بــا آ.اک داشــتم. طبیعــی 
اســت کــه مــن نیــاز بــه زمــان دارم تــا خــودم 
ــی  ــم. م ــگ کن ــد هماهن ــای جدی ــا فض را ب
توانــم خــودم را در ســریع تریــن زمــان ممکــن 
ــن  ــریع تری ــم در س ــی خواه ــم. م ــق ده وف

زمــان ممکــن بــا تیــم هماهنــگ شــوم تــا بــه 
تیــم کمــک کنــم. تــا االن همــه چیــز در اینجــا 

ــی اســت. عال
 شــما پیراهــن شــماره 11 آ.اک 
را انتخــاب کردیــد کــه پیــش از 
ــه در  ــود ک ــو ب ــن آروچ ــر ت ــن ب ای
ــادی   ــت زی ــواداران محبوبی ــان ه می
ــه شــما انگیــزه  داشــت. آیــا ایــن ب

ــد؟ ــی ده ــف م مصاع
ــان  ــن گلزنـ ــن از بهتریـ ــک مـ ــدون شـ بـ

تاریـــخ باشـــگاه آ.اک اطـــالع دارم و آنهایـــی 
ــی  ــد را مـ ــن کردنـ ــماره ۱۱ را برتـ ــه شـ کـ
شناســـم. مـــن آروچـــو را مـــی شناســـم 
ــن  ــماره پیراهـ ــود. شـ ــی بـ ــن خوبـ او بازیکـ
اهمیـــت زیـــادی نـــدارد و مهمتریـــن چیـــز 
ــرای  ــد بـ ــن بایـ ــت. بازیکـ ــرد شماسـ عملکـ
ــم  ــدوارم بتوانـ ــد. امیـ ــد باشـ ــش مفیـ تیمـ
ــی  ــه خوبـ ــماره ۱۱ آ.اک را بـ ــئولیت شـ مسـ
ــرای  ــودم بـ ــام وجـ ــا تمـ ــم. بـ ــال کنـ اعمـ
ــی  ــالش مـ ــواداران تـ ــگاه و هـ ــادی باشـ شـ

ـــماره  ـــیدن ش ـــتحق پوش ـــدوارم مس ـــم و امی کن
ــم. ۱۱ باشـ

ــا آ.اک قــراردادی 3 ســاله  شــما ب
امضــا کردیــد. ایــن بــدان معناســت 
ــد  ــتادیوم جدی ــا در اس ــما ب ــه ش ک
ــرای  ــا ب ــد آی ــد ش آ.اک وارد خواهی
آمــاده  را  خودتــان  فضــا  ایــن 

ــد؟ کردی
ــد  ــتادیوم جدی ــور در اس ــرای حض ــن ب م
کامــال آمــاده هســتم. مــا ایــن فضــا را بــا مــردم 
ــگاه  ــازی در ورزش ــتیم. ب ــان گذاش آ.اک در می
خانگــی بــرای مــا و هــواداران آ.اک خیلــی 
خــوب اســت. مــن هــم مثــل تمــام بازیکنــان 
آ.اک خــودم را آمــاده کــردم تــا در ایــن فضــای 

ــم. ــته باش ــرد را داش ــن عملک ــد بهتری جدی
 بــرای هــواداران آ.اک چــه پیامــی 

؟ ید ر ا د
ــن  ــن پیراه ــه ای ــا ب ــوق آنه ــور و ش از ش
ــا  ــم ت ــی کن ــم را م ــام تالش ــالع دارم. تم اط
ــده شــویم و گل هــای  ــا برن ــازی ه در تمــام ب
زیــادی را بــه ثمــر برســانم. بــه هــواداران آ.اک 
ــم  ــن تی ــن ای ــه از  پیراه ــم ک ــی ده ــول م ق
ــن  ــم. ای ــی کن ــت م ــواده ام مراقب ــد خان مانن
پیراهــن بــرای مــن بــه انــدازه خانــواده ام مهــم 
اســت. در هــر بــازی تمــام تــالش خــود را مــی 
کنــم تــا هــواداران آ.اک شــاد و ســربلند باشــند.

در حالــی کــه مجــوز آغــاز اردوهــای ملــی در تعــداد زیــادی 
از رشــته های المپیکــی صــادر شــده، امــا هنــوز خبــری از زمــان 

آغــاز اردوی ورزشــکاران پارالمپیکــی نیســت. 
ــه بخش هــای  ــا ب ــه گــزارش تســنیم، شــیوع ویــروس کرون ب
ــا،  ــن بخش ه ــی از ای ــه یک ــرد ک ــه وارد ک ــف کشــور ضرب مختل
ــا  ــد ت ــاده می کردن ــود را آم ــادی خ ــان زی ــود. ملی پوش ورزش ب
ــو  ــک 2۰2۰ توکی ــک و پارالمپی ــی المپی ــای انتخاب در رقابت ه
شــرکت کننــد یــا اینکــه مجــوز در ایــن رویــداد را گرفتــه بودنــد 
ــق  ــا تعوی ــه ب ــد. البت ــا می کردن ــاده حضــور در آنه و خــود را آم
یکســاله المپیــک و پارالمپیــک تــا حــد بســیار زیــادی از میــزان 
ــا  ــد، ب ــته ش ــور در اردو کاس ــیت های حض ــات و حساس تمرین
ــده ای  ــا نماین ــالش برنداشــته اند ت ــن وجــود آنهــا دســت از ت ای

ــرای ورزش ایــران باشــند. شایســته ب
ــت  ــراض و درخواس ــس از اعت ــته و پ ــای گذش ــی هفته ه ط
ــا در ورزش  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــی، س ــته های المپیک رش
ــته هایی همچــون  ــرد. رش ــادر ک ــی را ص ــاز اردوی مل مجــوز آغ

جــودو، قایقرانــی، هندبــال، تیرانــدازی بــا کمــان، بوکــس، 
تکوانــدو، ووشــو، کشــتی و کاراتــه پــس از درخواســت هایی کــه 
ــئوالن وزارت  ــوی مس ــه از س ــی ک ــد و پیگیری های ــه کردن ارائ
ورزش نیــز صــورت گرفــت، توانســتند مجــوز اســتارت اردوهــای 
ــای خــود  ــا اردوه ــب بیشــتر آنه ــن ترتی ــد و بدی ــی را بگیرن مل
ــه  ــان را ب ــا ملی پوش ــد ت ــاز می کنن ــاری آغ ــاه ج ــر م را از اواخ

ــد. ــزام کنن ــف اع رویدادهــای مختل
ــت  ــی اس ــی در حال ــته های المپیک ــرای رش ــوز ب ــدور مج ص
ــه و  ــی صــورت نگرفت ــته های پارالمپیک ــرای رش ــن کار ب ــه ای ک
زمــان آن نیــز مشــخص نیســت. بســیاری از ملی پوشــان والیبــال 
ــرداری و ... در  ــدازی، وزنه ب ــا ویلچــر، تیران نشســته، بســکتبال ب
ــی  ــه آمادگ ــوط ب ــه مرب ــی ک ــه تمرینات ــط ب ــر فق ــال حاض ح
ــات  ــری از تمرین ــد و خب ــا می کنن ــت، اکتف ــان اس جسمانی ش

هماهنگــی و فنــی و تاکتیکــی نیســت.
شـاید ایـن نکتـه عنـوان شـود کـه بازی هـای پارالمپیـک یک 
مـاه دیرتـر از المپیـک آغـاز می شـود و بـه همیـن دلیـل هـم 
فرصـت بـرای آغاز تمرینات گروهی و زیر نظر مسـتقیم سـرمربی 
تیـم ملـی مربوطـه وجـود دارد، اما هنـوز تعدادی از سـهمیه های 
قابـل کسـب شـدن باقی مانـده اسـت و ورزشـکاران برایباید برای 

حضـور در مسـابقات انتخابـی آماده شـوند.
در ایـن میـان مسـئله ای هـم وجـود دارد کـه مانـع از ترغیب 
کنونـی  شـرایط  در  تمرینـات  مجـوز  دریافـت  بـرای  مسـئوالن 
می شـود. این مسـئوالن شرایط جسـمانی ورزشـکاران جانبازان و 
معلـول را دلیـل عـدم اقدام خـود در زمان فعلی عنـوان می کنند، 
امـا بـه هر حال آنهـا باید حواسشـان به وضعیت جسـمانی همین 

ورزشـکاران نیز باشـد تـا از آمادگی دور نشـوند.

اماکـن  از ۶۱ هـزار  بیـش  از وجـود  و جوانـان  وزیـر ورزش 
ورزشـی در کشـور خبـر داد و گفـت: یکـی از موضوعـات مهـم، 
تقسـیم کار ملـی بـرای توسـعه ورزش اسـت چـرا که ایـن مهم با 

همـکاری همـه دسـتگاه ها و نهادهـا محقـق می شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا، »مسـعود سـلطانی فر« در آییـن رونمایی از 
طـرح ملـی شـهرهای فعـال افـزود: امـروز در کشـور بیـش از ۶۱ 
هـزار مـکان ورزشـی وجـود دارد کـه در دولت تدبیـر افزایش 5۰ 
درصـدی داشـته اسـت و تـا پایـان دولـت بـه رشـد 7۰ درصدی 
در اماکـن ورزشـی خواهیـم رسـید.  از ایـن تعداد ۱5هـزار اماکن 

ورزشـی متعلق بـه وزارت ورزش اسـت.
وی افـزود: سـالمت یـک جامعه در گـرو تحرک بدنی اسـت و 
می دانیـم کاهـش هزینـه درمانـی منـوط بـه فعالیت بدنی اسـت.  

بـاور داریـم موفقیـت در فرآینـد حرکـت عمومـی کشـور در گرو 
جامعـه سـالم اسـت. یکـی از موضوعـات مهـم تقسـیم کار ملـی 

برای توسـعه ورزش اسـت.
سـلطانی فر تصریـح کرد: اگـر در قالب شـورای ورزش همگانی 
کشـور، ایـن برنامـه را پیـش ببریـم و سـایر دسـتگاه ها را نیـز در 
را در  بهـره وری  ایـن رسـالت دخیـل کنیـم می توانیـم ضریـب 

تحـرک بدنـی جامعـه افزایـش دهیم.
وی اظهـار داشـت: تعـدادی از اماکن ورزشـی دسـتگاه های دیگر 
در حـدود 5۰ درصـد آن اسـتفاده می شـود کـه با هماهنگی بیشـتر 
بایـد بتوانیم ضریب بهـره وری را از این اماکن افزایش دهیم.  حرکت 

عمومی توسـعه ورزش کشـور بـا همکاری همه محقق می شـود.
ــه  ــت ک ــران اس ــال ای ــهرهای فع ــف ش ــفا« مخف ــرح »ش ط

بــه دنبــال طراحــی و بازســازی شــهر بــه ســمتی اســت کــه از 
ــال  ــهر فع ــد. ش ــت کن ــهروندان حمای ــی ش ــای فیزیک فعالیت ه
ــرای تمــام اقشــار زیرســاخت، برنامه هــای  شــهری اســت کــه ب
مشــارکت و کارهــای آموزشــی را توســط شــهردار داشــته باشــد. 
ــی کمیســیون کالن شــهرهای کشــور و  ــا هماهنگ ــرح ب ــن ط ای
ــمت  ــه س ــود و ب ــی می ش ــهرداران اجرای ــوری ش ــارکت مح مش
اخــذ اســتانداردهای الزم در شــهرهای کشــور حرکــت می کنــد 
ــا  ــد ت ــد ش ــالش خواه ــهرداران ت ــرای ش ــزه ب ــاد انگی ــا ایج و ب
و  پیاده روهــا   در  بدنــی  فعالیــت  توســعه  زیرســاخت های 
ــد.  ــعه یاب ــته ها توس ــایر رش ــواری و س ــه س ــیرهای دوچرخ مس
ــه ســمت طراحــی و ســاخت شــهر  ــروژه شــهرداران را ب ــن پ ای

ــد. ــویق می کن ــال تش فع

انصاری فرد: 

ارزش پیراهن آ.اک مثل خانواده ام است

پارالمپیکی ها در انتظار آغاز اردوهای ملی 

توسعه ورزش کشور با همکاری همه محقق می شود

رونوشت آگهی حصر وراثت

شماره کالسه 1۵/99۰9982۰81۵۰۰231
99۰۰231

شناســنامه  دارای  کاســمان  قاســمی  کریــم  آقــای 
ــن  ــوق از ای ــه کالســه ف ــه شــرح دادخواســت ب شــماره - ب
ــت نمــوده و چنیــن  دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراث
توضیــح داده کــه شــادروان ببــوگل قاســمی کاســمان 
ــنامه 87  ــد 1301/3/6 بشناس ــم متول ــوم قاس ــد مرح فرزن
در تاریــخ 1386/01/13 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ

ــه اســت ب
1- گلســتان رجــب زاده کاســمان فرزنــد خیرالــه بــه ش ش 

ــرمتوفی. 125 نسبت همس
ــه ش ش  ــوگل ب ــد بب ــمان فرزن ــمی کاس ــر قاس 2- منوچه

ــرمتوفی. ــبت پس 2060935679 نس
3- رحیــم قاســمی کاســمان فرزنــد ببــوگل بــه ش ش 480 

نســبت پســر متوفــی.
ــه ش ش 12  ــد ببــوگل ب ــازی قاســمی کاســمان فرزن 4- ن

نســبت دختــر متوفــی.
ــه ش ش  ــوگل ب ــد بب ــمان فرزن ــمی کاس ــریف قاس 5- ش

ــی. ــر متوف ــبت پس 184 نس
6- نوابــه قاســمی کاســمان فرزنــد ببــوگل بــه ش ش 238 

نســبت دختــر متوفــی.
ــه ش ش  ــوگل ب ــد بب ــمان فرزن ــمی کاس ــری قاس 7- فخ

2060885981 نســبت دختــر متوفــی
اینــک بــا تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــت یکمرتبــه آگهــی مــی نمای نوب
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.

قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل

 آگهی مناقصه عمومی
 چاپ دوم –)نوبت دوم( 

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
 شرایط واگذار نماید: 

 مدت اجرا )ماه( صالحیت )ريال(  سپرده شرکت در مناقصه ريال( برآورد اولیه پروژه
جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف 

 ماه 12 اجتماعیاداره کار و امور  000/0000/700/4 192/304/894/93 سطح منطقه یک ناحیه یک شهر بابل

جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف 
 ماه 12 اجتماعی اداره کار و امور 000/000/700/4 192/304/865/93 شهر بابل  دو سطح منطقه یک ناحیه 

جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف 
 ماه 12 اجتماعی اداره کار و امور 000/000/700/4 192/804/747/92 سطح منطقه  دو  ناحیه  سه  شهر بابل

جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف 
 ماه 12 اجتماعی اداره کار و امور 000/000/515/4 976/293/259/90 سطح منطقه دو  ناحیه چهار شهر بابل

امه به واحد قرارداد های شهرداری مراجعه و اسناد نهمراه با معرفی  26/06/99تا تاریخ  17/06/99توانند از تاریخ ن محترم می یالذا متقاض
شنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به  سی، پی را دریافت و پس از برر

 خانه شهرداری نمایند. اه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرک ملی واریز و به همرنزد بان 0105707039007حساب 
 می باشد. 26/06/99روز چهارشنبه  14آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 

 می باشد. 15/14راس ساعت  26/06/99بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 
 تیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنهادات مبهم و مخدوش و  فاقد سپرده تر

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 http://www.babolcity.ir      می باشد. 011-35156225تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 

 شهردار بابل - سید مجتبی حکیم
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اوقات شرعی شهر تهران

 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: 
فروردین مــاه امســال بســته 2۰ گیــگ اینترنــت رایــگان 
ــن  ــم ای ــد داری ــم و قص ــف کردی ــا تعری ــرای معلم ه ب
بســته را بــرای ۶۰۰ هــزار معلــم دوبــاره فعــال کنیــم. 
ــی«  ــواد آذری جهرم ــا، »محمدج ــزارش ایرن ــه گ ب
گفــت:  دانش آمــوزان  رایــگان  اینترنــت  دربــاره 
ــوزش  ــرای آم ــگان ب ــت رای ــته اینترن ــص بس تخصی
ــت.  ــده اس ــاز ش ــروز آغ ــوزان از دی ــازی دانش آم مج
دیشــب شــرکت ایرانســل اطالعیــه نحوه عملکــرد خود 
را منتشــر کــرد و برنامه هایــی بــرای اجــرای بســته های 

ــاند. ــران رس ــالع کارب ــه اط ــد را ب ــی دارن آموزش
ــایت هایی  ــه  س ــه مجموع ــه ب ــرد: باتوج ــه ک او اضاف
کــه وزارت آمــوزش و پــرورش مشــخص می کنــد، بــرای 
دانش آمــوزان بســته ماهانــه ای تعریــف می شــود کــه در 
آن بســته، دانش آمــوزان می تواننــد از ظرفیــت آمــوزش 

مجــازی بــه صــورت رایــگان اســتفاده کننــد.
بســته  ایــن  نــام  کــرد:  اشــاره  جهرمــی 
ــتفاده از شــبکه  ــرای اس ــا ب ــا تنه ــاد« اســت ام »ش
بــرای  می تــوان  و  نیســت  شــاد  دانش آمــوزی 
ابزارهــای آموزشــی دیگــر از آن اســتفاده کــرد. 
ــت و  ــگان اس ــال رای ــاد کام ــبکه ش ــه ش ــال ب اتص
ــت. ــده اس ــاز ش ــز آغ ــه آن نی ــدارس ب ــال م اتص

وزیــر ارتباطــات بــا بیــان ایــن کــه بســته ای فراتر از 
بســته شــاد نیــز ظــرف چنــد روز آینــده فعــال خواهد 
ــن از  ــزان مصــرف معلمی ــرد: می شــد، خاطرنشــان ک
میــزان مصــرف دانــش آمــوزان باالتــر اســت. فروردیــن 
ــا  ــرای معلم ه ــت ب ــگ اینترن ــته 2۰ گی ــال بس امس
ــرای  ــن بســته را ب ــم ای ــم و قصــد داری ــف کردی تعری

۶۰۰هــزار معلــم دوبــاره فعــال کنیــم.
ــام  ــرده تم ــک کار فش ــا ی ــزود: ب ــان اف او در پای
مــدارس کشــور را بــه شــبکه ملــی اطالعــات 
متصــل کردیــم و هــر میــزان اینترنــت معلم هــا 
می کننــد  اســتفاده  مدرســه  در  دانش آمــوزان  و 

رایــگان اســت. مصــرف دیــروز اینترنــت 5 گیگابیــت 
بــر ثانیــه بــود و ظرفیتــی کــه مــا برای شــان در نظــر 

ــت. ــزان اس ــن می ــتر از ای ــی بیش ــم خیل گرفته ای
آذری جهرمــی همچنیــن دربــاره اظهــارات روز 
گذشــته دبیرشــورای عالــی فضای مجــازی در خصوص 
شــبکه ملــی اطالعــات گفــت: »تجهیزاتــی کــه بــرای 
توســعه شــبکه ملــی اطالعــات در دولــت قبــل )دولت 
یازدهــم( و در دوران وزارت محمــود واعظــی خریــداری 

شــده بــود نصــب و راه انــدازی شــد.«
وی افــزود: »مصاحبــه دبیــر شــورای عالــی فضــای 
مجــازی را ندیــده ام امــا اگــر منظورشــان از دولــت قبل، 
دولــت دکتــر احمدی نــژاد اســت کــه مــردم می تواننــد 
پیشــرفت فضــای مجــازی را بــا یکدیگــر قیــاس کنند و 
در آن بــاره نیــازی بــه توضیــح نیســت. اگــر در خصوص 
ــای واعظــی در  ــا آق ــه طبیعت ــر واعظــی اســت ک دکت
زمــان حضــور خودشــان در وزارت ارتباطــات، خدمــات 
بســیار درخشــانی در حــوزه ارتباطــات انجــام داده انــد و 
مســیری کــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم داشــته اند از 

یکدیگــر مجــزا نبوده انــد.«
وزیــر ارتباطــات اشــاره کــرد: اســناد خریــد 
تجهیــزات، قراردادهــا و کارهایــی کــه اجرایی شــده، 
کامــال مشــخص اســت. کارهــای بزرگــی در دولــت 
ــت  یازدهــم و دوازدهــم انجــام شــده اســت. در دول
یازدهــم مــن معــاون وزیــر ارتباطــات بــودم و بخــش 
ــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت  ــات ب عمــده اقدام

ــا مــن بــود. مربــوط بــود کــه مســئولیت آن ب
او تشــریح کــرد: امــروز مرکــز داده مادر شــبکه ملی 
اطالعــات را افتتــاح می کنیــم، مرکــز امنیــت شــبکه 
ــود. دو  ــاح می ش ــده افتت ــه آین ــات هفت ــی اطالع مل
مرحلــه توســعه زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات و 
ــرای  ــتیم و اج ــه داش ــای VDSL را در برنام پورت ه
ــه در  ــت ک ــی اس ــی اتفاقات ــوت ۵G تمام ــرح پایل ط

ــم رخ داده اســت. ــم و دوازده ــت یازده دول

وزیر ارتباطات خبر داد:

اختصاص اینترنت رایگان برای ۶۰۰ هزار معلم
ســازمان  رییــس  و  رییس جمهــوری  معــاون 
حفاظــت محیط زیســت گفــت: احیــای دریاچــه 
ارومیــه تحقــق یکــی از بزرگتریــن وعده هــای دولــت 
ــرای  ــی ب ــه میعادگاه ــه ب ــت ک ــد اس ــر و امی تدبی

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــمندان خارج دانش
بــه گــزارش ایرنــا، عیســی کالنتــری در نشســت 
خبــری افــزود: امســال آخریــن ســال اجــرای 
پروژه هــای مهندســی و ســخت افــزاری احیــای 
دریاچــه ارومیــه اســت، اقداماتــی که از ســال ۱392 
آغــاز شــده بــود کــه بهمــن و دی مــاه امســال بــه 

ــند.  ــی رس ــرداری م ــه بهره ب ــل ب ــور کام ط
وی اظهــار داشــت: احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــک  ــه ی ــد ک ــان باش ــروژه ای در جه ــا پ ــاید تنه ش
زندگــی  مســیر  بــه  دوبــاره  را  مــرده  دریاچــه 
بازگردانــد کــه طبــق برنامــه تــا ســال ۱4۰۶ 
ــم  ــاید ه ــود و ش ــک خ ــراز اکولوژی ــه ت ــه ب دریاچ

بیشــتر خواهــد رســید. 
ــای  ــه تشــکیل ســتاد احی ــا اشــاره ب ــری ب کالنت
دریاچــه ارومیــه از ســال ۱392 گفــت: در مــدت ۶ 
مــاه برنامــه ریــزی هــا انجــام و کارهــای عملیاتــی 
مشــاور  مهنــدس  ابتــدا  در  البتــه  شــد.  آغــاز 
ــه  ــن رو ب ــتیم از ای ــه نداش ــن زمین ــردی در ای کارب
ــه  ــا شــدیم ک ــن دانشــگاه ه ــه دام ــار دســت ب ناچ
ــا  ــر ایــن اســاس کنسرســیوم دانشــگاهی کشــور ب ب
محوریــت دانشــگاه صنعتــی شــریف و عضویــت ۱3 
دانشــگاه برتــر کشــور تشــکیل شــد کــه بــا تــالش 

ــد.  ــام ش ــاه اول کار انج ــات در ۶ م ــا مطالع آنه
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــع  ــزی جام ــه ری ــن برنام ــاید اولی ــه ش ــان اینک بی
ــان  ــق زم ــا طب ــا تقریب ــزود: کاره ــد، اف ــور باش کش
بنــدی پیــش رفــت البتــه حــدود یــک ســال و نیــم 
از زمــان بنــدی عقــب بودیــم کــه علــت آنهــم عــدم 
ــه  ــی ک ــود در حال ــتانی ب ــووالن اس ــکاری مس هم
مــردم همــکاری بســیار خوبــی بــا مــا داشــتند، اگــر 
مســووالن همــکاری مــی کردنــد یــک ســال و نیــم 

ــم.  ــر بودی جلوت

تشکر از رییس جمهوری
 و سازمان برنامه بودجه

کالنتــری بــا تشــکر از رییــس جمهــوری و 
ســازمان برنامــه بودجــه گفــت: اوج هزینــه هــای مــا 
مصــادف شــد بــا تحریــم هــای ظالمانــه اما ســازمان 

ــا ســتاد احیــا  برنامــه بودجــه نهایــت همــکاری را ب
انجــام داد البتــه حمایــت رییــس جمهــوری بســیار 

کمــک کــرد. 
ــال  ــه در س ــی ک ــار داشــت: ســمن های وی اظه
ــرای احیــای دریاچــه تــالش مــی  هــای 9۱ و 92 ب
ــده  ــوس ش ــی محب ــت مل ــوان امنی ــه عن ــد ب کردن

ــد.  ــرا بســیار کمــک کردن ــد اج ــد، در رون بودن
ــه  ــت ادام ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س ریی
داد: بعــد از تــالش و برنامــه ریــزی بســیار، امســال 
عملیــات مهندســی احیــا تمــام مــی شــود، همچنین 
بودجــه ای کــه امســال خواســته بودیــم بــه دســتور 
ــش  ــن بی ــد همچنی ــق ش ــوری محق ــس جمه ریی
ــه  ــده هزین ــار باقیمان ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی از ه

ــه اســت.  ــز تخصیــص یافت ــی نی ــات اجرای عملی
وی بــه افتتــاح پــروژه زاب اشــاره کــرد و گفــت: 
ــان  ــه پای ــل زاب ب ــر تون ــر از 3۶ کیلومت 34 کیلومت
ــا دو  ــک ت ــز ی ــده نی ــر باقیمان ــیده و دو کیلومت رس

مــاه آینــده تمــام مــی شــود. 
ــاره آینــده ســتاد احیــای دریاچــه  کالنتــری درب
ــه  ــی ب ــت فعل ارومیــه گفــت: ســال آینــده کــه دول
کار خــود پایــان مــی دهــد، پیــش بینــی کردیــم تــا 
مرکــز آینــده پژوهــی دریاچــه ارومیه تشــکیل شــود 
ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــن س ــج جایگزی ــه تدری ــا ب ت
ــازمان  ــز باس ــن مرک ــئولیت ای ــود. مس ــه ش ارومی
ــود و پــس ازان  حفاظــت محیــط زیســت خواهــد ب
ــز  ــن مرک ــده ای ــه عه ــه ب ــظ دریاچ ــت حف مدیری

اســت.
ـــی تشـــکر مـــی کنیـــم  وی گفـــت: از مجلـــس قبل

کـــه الیحـــه حفاظـــت از تـــاالب هـــا را تصویـــب 
ـــه  ـــن حقاب ـــه تامی ـــن الیح ـــاس ای ـــه براس ـــرد ک ک
تـــاالب هـــا مشـــخص شـــده و مقـــرر شـــد وزارت 
ــاالب  ــش از 7۰ تـ ــد، بیـ ــن کنـ ــرو آن را تامیـ نیـ
بـــزرگ و نســـبتا بـــزرگ داریـــم کـــه تـــا یـــک 
ـــا  ـــه آن ه ـــه ای ب ـــه حقاب ـــچ گون ـــته هی ـــال گذش س
ـــد  ـــود را مقی ـــرو خ ـــت و وزارت نی ـــی گرف ـــق نم تعل
بـــه تامیـــن آن نمـــی کـــرد و فقـــط بـــا ســـیالب 
ـــب ایـــن  ـــا بعـــد از تصوی ـــدند ام ـــی ش ـــیراب م س
ـــه  ـــت حقاب ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــون س قان
3۸ تـــاالب را مشـــخص و بـــه وزارت نیـــرو اعـــالم 
ــرای  ــته بـ ــال گذشـ ــه سـ ــن وزارتخانـ ــرد و ایـ کـ
اولیـــن بـــار حقابـــه تـــاالب هـــا را بـــه رســـمیت 
ـــه  ـــت حقاب ـــان دول ـــا پای ـــم ت ـــه امیدواری ـــناخت ک ش
ـــود. ـــن ش ـــاال تامی ـــه ب ـــط ب ـــا متوس ـــاالب ه ـــام ت تم

کالنتــری تاکیــد کــرد: براســاس ایــن قانــون اگــر 
ــه  ــود آب مواج ــا کمب ــالی ی ــک س ــا خش ــالی ب س
شــویم ســازمان هــا و وزارتخانــه هــای مرتبــط 
حــق ندارنــد حقابــه تــاالب را کــم کننــد و ان رابــه 
بخــش شــرب یــا کشــاورزی اختصــاص دهنــد.   
خوشــبختانه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تــاالب هــا 
ــی  ــر قربان ــد و دیگ ــی گیرن ــد ســر و ســامان م دارن

ــد. ــد ش ــود آب نخواهن کمب
ــای  ــود، احی ــی ش ــئوال م ــه س ــاره اینک وی درب
ــت،  ــوده اس ــی ب ــت بارندگ ــه عل ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــا  ــه ای احی ــد دریاچ ــر آب نباش ــا اگ ــت: قطع گف
نخواهــد شــد امــا ایــن بــاران در ســال هــای 
ــر  ــانتی مت ــاالنه 4۰ س ــی س ــوده ول ــز ب ــته نی گذش

ــن  ــه ای ــن ب ــد بنابرای ــی ش ــم م ــه ک از آب دریاچ
نتیجــه مــی رســیم کــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه 
آب موجــود در حوضــه و بــاران بــه دریاچــه رســیده 

ــت. اس
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اظهــار 
داشــت: ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان در بخــش هــای 
مختلــف احیــای دریاچــه ارومیــه هزینــه شــده کــه 
از ایــن میــزان کمتــر از 5۰ میلیــارد تومــان یعنــی 
ــزی و  ــه ری ــش برنام ــه بخ ــد ب ــم درص ــر از نی کمت

نظــارت تخصیــص داده شــده اســت.
ــا در  ــم ه ــر تحری ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــری ب  کالنت
ــا  ــم ه ــت: تحری ــه گف ــای دریاچــه ارومی ــد احی رون
ــا  ــا ب ــر و رو شــود ام ــد کشــور زی باعــث شــد درآم
وجــود کاهــش درآمدهــای نفتــی رئیــس جمهــوری 
نســبت بــه تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای احیــای 
دریاچــه تاکیــد داشــت همچنیــن ســازمان برنامــه و 
ــتاد داشــت از  ــا س ــی ب ــکاری خوب ــز هم بودجــه نی
ــا  ــازه ای احی ــات س ــه عملی ــد ک ــبب ش ــن رو س ای

متوقــف نشــود.  
ــاالی آب  ــر ب ــه تبخی ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
ــاء و تثبیــت  ــه اگــر اقدامــات احی در دریاچــه ارومی
صــورت نمــی گرفــت گــرد و غبارهــای نمکــی 
شــهر تبریــز را فــرا مــی گرفــت بــه طــوری کــه در 
ســال 94 بخــش زیــادی از مــردم ایــن شــهر دچــار 
ــه  ــا ادام ــن قطع ــدند بنابرای ــاال ش ــون ب ــار خ فش
ــت  ــد تح ــه بای ــود ک ــی ب ــا اهمیت ــد کار ب ــن رون ای
ــه  ــه ارومی ــد. دریاچ ــی ش ــام م ــرایطی انج ــر ش ه
حــدود ۱3 میلیــارد تــن نمــک دارد یعنــی بــه ازای 
ــن نمــک در  ــر روی کــره زمیــن دو ت هــر انســان ب
دریاچــه موجــود اســت کــه اگــر خشــک مــی شــد 
غبــار نمکــی مــردم منطقــه را آواره مــی کــرد حتــی 
طــوری شــده بــود کــه زنبورهــای عســل ســال 95 
ــی  نتوانســتند هیــچ فعالیتــی داشــته باشــند درحال
کــه اگــر زنبــور عســل در یــک منطقــه چنــد ســال 
ــی  ــن م ــش از بی ــاورزی آن بخ ــد کش ــت نکن فعالی

رود.
کالنتــری تاکیــد کــرد: ایــن مســاله بــرای رئیــس 
جمهــوری روشــن شــده بــود بنابرایــن تــالش کــرد 
تــا اعتبــار ســتاد احیــا بــه هیــچ عنــوان کــم نشــود 
زیــرا اگــر دریاچــه احیــا نمــی شــد جــا بــه جایــی 
شــهر تبریــز بیــش از صدهــا میلیــارد تومــان هزینــه 

بــه همــراه داشــت.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

احیای دریاچه ارومیه تحقق یکی از بزرگترین وعده های دولت تدبیر و امید است


