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سخنگوی تعزیرات:

 دست ما برای برخورد با 
گرانفروشی خودرو بسته است! 

آغاز توزیع واکسن کرونای روسی 
برای واکسیناسیون عمومی

مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعالمی شورای رقابت است
 سقف قیمت خودرو ها در بازار و سطح خرده فروشی و عرضه مشخص نیست

محموله های این واکسن به مناطق مختلف روسیه ارسال می شود
توزیع نخستین محموله واکسن کرونای روسی در مراکز درمانی و بهداشتی

 3 هزار داوطلب در مسکو شرکت کردند
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

۱۵۰ نفر در کشور سودهای
 بادآورده بورس را درو می کنند

وزیر اقتصاد به گزارش دیوان محاسبات 
درباره هفت تپه تمکین کند

هیچ اجباری در مدرسه رفتن 
وجود ندارد

راه پیشگیری از زمین خواری اجرای 
قانون جامع حد نگار است

طرح رایگان شدن گاز برای خانوار های 
کم مصرف در دستور کار دولت 

رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی از اعطـای مجوزهای الزم 
برای اجرای قانون تسـهیل تسـویه بدهی بدهکاران شـبکه بانکی کشـور خبر داد. 
ــیون  ــه کمیس ــاره جلس ــی درب ــور ابراهیم ــا پ ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــت: بررس ــگاران گف ــع خبرن ــامی و در جم ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــون تســهیل تســویه بدهــی بدهــکاران شــبکه بانکــی کشــور  نحــوه اجــرای قان
ــه  ــی ب ــاق بازرگان ــان وی و نماینــده ات ــک مرکــزی، معاون ــا حضــور رییــس بان ب
عنــوان متولــی برگــزار شــد و انهــا نظــرات و پیشــنهادهای خــود را اعــام کردنــد.

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: پیــش از ایــن، قانــون تســهیل 
تســویه بدهــی بدهــکاران شــبکه بانکــی کشــور بــرای تاییــد بــه شــورای نگهبــان 
ــان  ــس و شــورای نگهب ــن مجل ــاف بی ــل اخت ــه دلی ــی ب ــود ول ارســال شــده ب

ــه  ــام ب ــخیص مصلحــت نظ ــع تش ــت مجم ــد و در نهای ــون معطــل مان ــن قان ای
ایــن قانــون ورود کــرد و مجمــع نظــر مجلــس شــورای اســامی را پذیرفــت. هــر 
چنــد کــه گزارش هــای میدانــی مجلــس نشــان داد کــه ایــن قانــون بــه درســتی 

اجرایــی نشــده اســت.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا در کشــور و 
محدویت هــای خدمــات بانکــی امــکان اســتفاده بــرای همــه افــرادی کــه 
ــق رییــس کل  ــا نظــر مواف ــا ب ــد فراهــم نشــد،  ام ــون مذکــور بودن مشــمول قان
بانــک مرکــزی و اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجلــس مقــرر شــد مجوزهــای 
قانونــی بــرای تمدیــد ایــن قانــون تــا پایــان ســال اخــذ شــود تــا مشــکات قابــل 
توجهــی از ایــن فعــاالن حــل شــده و گــره ای از نظــام اقتصــادی کشــور بــاز شــود.

پیــش از ایــن و در اســفندماه ســال ۹۸ دســتورالعمل اجرایــی قانــون تســهیل 
ــته در  ــال گذش ــفندماه س ــور اس ــی کش ــبکه بانک ــکاران ش ــی بده ــویه بده تس

مجلــس دهــم ابــاغ شــده بــود.
براســاس مــاده )۲( دســتورالعمل مــورد اشــاره مطالبــات ناشــی از تســهیات 
اعطایــی ریالــی کــه قــرارداد ماک محاســبه آن در ســامانه سمات)شــرکت ســپرده 
ــادی  ــای اقتص ــط در بخش ه ــوه( فق ــویه وج ــادار و تس ــزی اوراق به ــذاری مرک گ
کشــاورزی، شــکار و جنگلــداری، شــیات، اســتخراج معــادن، صنعــت، ســاختمان 
ــا هــدف ایجــاد، توســعه، تأمیــن ســرمایه در گــردش  ــرق، آب و گاز ب و تأمیــن ب
و تعمیــرات طبقــه بنــدی شــده باشــد، مشــمول مفــاد ایــن دســتورالعمل اســت.  
ــن  ــی تعیی ــت قانون ــان در مهل ــت متقاضی ــت درخواس ــذ و ثب ــن اخ همچنی
ــع از  ــد مان ــان امســال( الزامــی اســت و هیــچ دلیــل و توجیهــی نبای شــده )پای

ــود. ــان ش ــت متقاضی ــرش درخواس پذی

مجوزهای الزم برای اجرای قانون 
تسویه بدهکاران بانکی فراهم می شود

عضـو هیـات رییسـه اتـاق اصنـاف ایران گفـت: جلسـات با سـتاد تنظیـم بازار 
نشـان می دهـد کمبـودی در تامیـن کاالهای اساسـی نداریم و از نظـر توزیع اقام 

نیـز بـه واسـطه بهره مندی از شـبکه توزیـع مویرگـی، نگرانی وجـود ندارد. 
ــه  ــکات ارزی ب ــه مش ــاره ب ــا اش ــژاد«  ب ــود بنان ــا، »محم ــزارش ایرن ــه گ ب
واســطه کاهــش فــروش نفــت و اعمــال تحریم هــا، اظهــار داشــت: دولــت تمــام 
تــاش خــود را در تامیــن کاالهــای اساســی انجــام داده و  تــا امــروز بــا وجــود 
ــود  ــازار وج ــودی در ب ــل، کمب ــل و نق ــم و حم ــی از تحری ــکات ناش ــه مش هم
ــه موقــع رفــع شــده اســت. ــا مدیریــت ب نداشــته باشــد و مــوارد معــدود نیــز ب

وی بـا بیـان اینکـه برخـی گرانی هـا مربـوط بـه افزایـش هزینه هـای جـاری در 

تامیـن کاال اسـت کـه قیمـت تمـام شـده را افزایش می دهـد، تصریح کـرد: با توجه 
بـه حضـور و توسـعه واحدهای صنفی-توزیعـی به صورت مویرگی در سـطح جامعه، 
مشـکلی در توزیـع نخواهیـم داشـت ایـن در حالـی اسـت کـه در ماه هـای گذشـته 
و در برخـی از کشـورهای پیشـرفته خـاف ایـن رویـه شـکل گرفته و خالی شـدن 
قفسـه های کاال در فروشـگاه ها و درگیـری مـردم با یکدیگر نیز گزارش شـده اسـت.

بــه گفتــه وی، ایــن کشــورها در تولیــد مشــکلی نداشــتند امــا در توزیــع بــه 
ــا مشــکاتی مواجــه شــدند و نتوانســتند  ــد ب ــرای خری واســطه هجــوم مــردم ب
ــه وجــود فروشــگاه های  ــا توجــه ب ــران ب ــا در ای ــد ام ــن کنن ــردم را تامی ــاز م نی
خــرده فروشــی در نقطــه بــه نقطــه کشــور ایــن مشــکل پیــش نیامــده اســت.

ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــران خاطرنشــان ک ــاف ای ــاق اصن ــات رئیســه ات عضــو هی
برنامه هــای دولــت کــه در جلســات تنظیــم بــازار مطــرح می شــود، بعیــد 
اســت بــه کمبــودی در کاالهــای اساســی برخوریــم امــا امــکان کمبــود در اقــام 

ــود دارد. ــس وج لوک
وی بــا بیــان اینکــه در هرخانــواده بایــد اقتصــاد مقاومتــی اجرایــی شــود، اظهــار 
داشــت: تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر ایــن موضــوع بــه معنــای ایــن اســت کــه 

بــا کمتریــن منابــع موجــود بتوانیــم کشــور را بــه بهتریــن نحــو اداره کنیــم.
ــگ  ــا در جن ــه م ــد ک ــم می دانن ــا ه ــور م ــردم کش ــه م ــت: البت ــژاد گف بنان
اقتصــادی و تحریــم هســتیم و ایــن بــه معنــای شــرایط ســخت اســت کــه نیــاز 
بــه مدیریــت عمومــی دارد و خانواده هــا و دولــت هــر کــدام نقشــی در مدیریــت 
ــا هم دلــی و همــکاری از ایــن برهــه عبــور کنیــم.  ایــن شــرایط دارنــد و بایــد ب

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران:

مشکلی در تامین و عرضه کاالهای اساسی وجود ندارد
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فیروزی پوربادی:

 مردم و دولت باید مکمل یکدیگر 
در مقابله با کرونا باشند

یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــد در  ــت و مــردم بای اســامی تاکیــد کــرد کــه دول
مقابلــه بــا ایــن ویــروس بایکدیگــر همــکاری داشــته 
ــود،  ــف خ ــح وظای ــای صحی ــا ایف ــرف ب ــر ط و ه
ــرد.  ــر بب ــر را باالت ــرف دیگ ــری ط ــئولیت پذی مس

فیــروزی  اهلل  رحمــت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــک از  ــه هری ــه مســئولیتی ک ــاره ب ــا اش ــادی ب پورب
ــده  ــا برعه ــا کرون ــه ب ــتای مقابل ــهروندان در راس ش
ــه  ــت ک ــه اول الزم اس ــرد: در وهل ــان ک ــد، بی دارن
ــا را جــدی تلقــی  ــروس کرون مــردم و مســئوالن وی
ــکل  ــت پروت ــه در رعای ــدی هم ــد و در گام بع کنن
هــای اباغــی از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی و 

ــیم. ــا باش ــا کوش ــی کرون ــتاد مل س
وی در ادامــه اظهــار کــرد: الزم اســت هــر یــک از 
شــهروندان نســبت بــه اســتفاده از ماســک و فاصلــه 
ــه  ــه منظــور حفــظ ســامتی خــود و ب اجتماعــی ب
ــه  ــراد جامع ــایر اف ــامتی س ــن س ــر نینداخت خط
ــا  ــز متقاب ــت نی ــد. دول ــئولیت کنن ــاس مس احس
دقیــق  اجــرای  بــرای  را  شــرایط  دارد  وظیفــه 

ــد. ــا کن ــا مهی ــکل ه پروت
تصریــح  مجلــس  در  نطنــز  مــردم  نماینــده 
کــرد: دولــت و مــردم بایــد در مقابلــه بــا ایــن 
ــر طــرف  ــته و ه ــکاری داش ــر هم ــروس بایکدیگ وی
ــرد.  ــر بب ــر را باالت ــرف دیگ ــری ط ــئولیت پذی مس
ــا  ــت ب ــکل هــا و دول ــت دقیــق پروت ــا رعای ــردم ب م
ــت از بخــش هــای  ــات و حمای فراهــم کــردن امکان
ــوده  ــر ب ــل یکدیگ ــد مکم ــی توانن ــده م ــیب دی آس
ــی  ــکل اجرای ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــئولیت خ و مس

ــد. کنن
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: دولــت بــرای اجــرای 
ــه  ــد ک ــزی کن ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــد ب ــور بای ام
هــم بــه اقتصــاد کشــور ضربــه ای وارد نشــود و هــم 
ــم  ــا فراه ــکل ه ــرای اجــرای پروت بســتر مناســب ب
شــود. مــردم نیــز بایــد ایــن مســئولیت را پذیرفتــه و 

پروتــکل هــا را بــه طــور جــدی دنبــال کننــد

دبیــر ســتاد انتخابــات کشــور دربــاره چگونگــی و تمهیــدات برگزاری 
انتخابــات دور دوم مجلــس شــورای اســامی توضیحاتــی ارائــه کرد. 

ــر  ــخنگو و دبی ــوی س ــماعیل موس ــید اس ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ســتاد انتخابــات کشــور در گفت وگویــی اظهــار کــرد: بیســت و نهمیــن 
جلســه ســتاد انتخابــات کشــور بــا موضــوع برگــزاری انتخابــات مرحلــه 
ــی در ۹ اســتان  ــازده حــوزه انتخاب دوم مجلــس شــورای اســامی در ی

برگــزار شــد.
ــورای  ــس ش ــه دوم مجل ــات مرحل ــه انتخاب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

اســامی روز جمعــه ایــن هفتــه، ۲1 شــهریورماه، برگــزار خواهــد شــد، 
ــام  ــای الزم انج ــده و پیش بینی ه ــیده ش ــدارکات الزم اندیش ــت: ت گف

شــده اســت.
مدیــرکل انتخابــات وزارت کشــور تصریــح کــرد: انتخابــات روز جمعه 
ــان،  ــرز، زنج ــام، الب ــان، ای ــرقی، اصفه ــان ش ــتان های آذربایج در اس
ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــاه و گلس ــتان، کرمانش ــتان، کردس خوزس

موســوی افــزود: از ســاعت ۸ صبــح عوامــل شــعب اخــذ رأی 
ــا مــردم شــریف حوزه هــای انتخابیــه ای کــه تعییــن  ــد ت آمادگــی دارن
نماینــدگان آنهــا بــه مرحلــه دوم کشــیده اســت، مراجعــه و در انتخابات 

ــد. شــرکت کنن
وی بــا تأکیــد بــه رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی در 
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــات، خاطرنش ــن انتخاب ــزاری ای برگ
ــا  ــی آن، پروتکل هــای بهداشــتی را ب ــا و مســائل پیرامون ــروس کرون وی
ــه  ــه و ب ــان تهی ــورای نگهب ــت و ش ــئوالن وزارت بهداش ــکاری مس هم
ــی  ــی و امنیت ــی، نظارت ــل اجرای ــه عوام ــم و هم ــاغ کردی ــتان ها اب اس
ــت  ــتی را رعای ــای بهداش ــذ رأی پروتکل ه ــعبه های اخ ــتقر در ش مس
خواهنــد کــرد. همچنیــن شــعب اخــذ رأی را از شــب قبــل ضدعفونــی 

می کنیــم.
ــات کشــور درخواســت کــرد: مــردم در ســاعات  دبیــر ســتاد انتخاب

ــد، همچنیــن رأی دهنــدگان  ــه شــعب اخــذ رأی مراجعــه کنن ــه ب اولی
ــند  ــته باش ــودکار شــخصی داش ــود ماســک، دســتکش و خ ــراه خ هم
ــم  ــود و بتوانی ــری ش ــا جلوگی ــوس کرون ــروس منح ــال وی ــا از انتق ت

ــم. ــزار کنی ــالمی را برگ ــات س انتخاب
ــد،  ــرادی کــه می تواننــد رأی دهن موســوی در خصــوص شــرایط اف
ــامی  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــه در دور اول انتخاب ــانی ک ــت: کس گف
ــرکت  ــه ش ــه مربوط ــای انتخابی ــفندماه 13۹۸؛ در حوزه ه ــی ۲ اس یعن
ــوزه رأی  ــان ح ــز در هم ــد در دور دوم نی ــد می توانن ــرده رأی دادن ک
دهنــد. همچنیــن افــرادی کــه در انتخابــات اســفندماه ســال گذشــته، 
ــد،  ــرده و رأی ندادن ــرکت نک ــی ش ــای انتخاب ــک از حوزه ه ــچ ی در هی
هــم می تواننــد در ایــن انتخابــات شــرکت کننــد و بــه نامزدهــای مــورد 

نظــر خــود رأی دهنــد.
ــی  ــان حوزه های ــه هم ــدگان ب ــرد: رأی دهن ــد ک ــه تأکی وی در ادام
کــه قبــًا مراجعــه کرده انــد، برونــد تــا امــکان رأی دهــی مجــدد آنهــا 

فراهــم شــود.
ــم  ــرد: امیدواری ــراز ک ــان اب ــور در پای ــات کش ــتاد انتخاب ــر س دبی
ــود دارد و  ــی وج ــی و نظارت ــل اجرای ــان عوام ــه می ــکاری ای ک ــا هم ب
ــات  ــز انتخاب ــردم عزی ــی و م ــای انتخابات ــکاری نامزده ــن هم همچنی
ســالمی برگــزار و نتیجــه آن را در اســرع وقــت بــه مــردم اعــام کنیــم.

رئیــس کل دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این کــه 
ــع  ــون جام ــق قان ــرای دقی ــواری اج ــن خ ــگیری از زمی ــا راه پیش تنه
حــد نــگار اســت، گفــت: اقدامــات انجــام شــده در اســتان در راســتای 
اجــرای قانــون جامــع حدنــگار از نقــاط قــوت اســتان بــوده کــه بایــد 

بــه اطــاع مــردم برســد. 
بــه گــزارش ایرنــا، موســی خلیــل اللهــی در نشســت شــورای 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــتری اس ــی دادگس ــی مل ــت از اراض حفاظ
ــه  ــرد: از جمل ــار ک ــگار، اظه ــد ن ــع ح ــون جام ــرای قان ــه اج ــاره ب اش
ــون  ــوده کــه اجــرای قان ــه ب ــه حفــظ حقــوق عام ــوه قضایی تکالیــف ق
جامــع حــد نــگار در راســتای تثبیــت حقــوق مالکیــت یکــی از 

ــت. ــه اس ــوق عام ــق حق مصادی
ــن موضــوع محقــق نشــده بخشــی از  ــی کــه ای ــا زمان ــزود: ت وی اف
ــگیری از  ــا راه پیش ــد و تنه ــد ش ــه نخواه ــه نتیج ــی ب ــات منته اقدام

ــگار اســت. ــع حــد ن ــون جام ــق قان ــن خــواری اجــرای دقی زمی
وی خاطرنشــان کــرد: در راســتای اجــرای قانون اداره ثبت اســناد اســتان 
بــه خوبــی عمــل کــرده و جهشــی کــه در اجــرای ایــن قانــون در اســتان 

ــوده اســت. ــی ب ــه ســال های گذشــته بســیار عال داشــته ایم نســبت ب
خلیــل اللهــی ادامــه داد: در خصــوص موضــوع اجــرای قانــون 
ــد  ــاه بای ــرف دو م ــه ظ ــتگاههای مربوط ــه دس ــگار هم ــد ن ــع ح جام
اقدامــات موثــر را انجــام داده و پاســخگو باشــند در غیــر ایــن صــورت 
ــی  ــق مســیر قضای ــر وجــود نداشــت از طری ــن ام ــر ای اگــر ارادهــای ب

ــد. ــد ش ــری خواه پیگی
بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری کل آذربایجــان شــرقی، وی 
ــتای  ــده در راس ــام ش ــات انج ــکاس اقدام ــر انع ــد ب ــا تاکی ــه ب در ادام
اجــرای قانــون جامــع حدنــگار در راســتای پیشــگیری از زمیــن 
خــواری، گفــت: اقدامــات انجــام شــده در اســتان در راســتای اجــرای 

قانــون جامــع حدنــگار از نقــاط قــوت اســتان بــوده کــه بایــد بــه اطــاع 
مــردم برســد.

ستاد انتخابات کشور:

 دور دوم انتخابات مجلس جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

راه پیشگیری از زمین خواری اجرای قانون جامع حد نگار است

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو  یــک 
ــای  ــدن خانواره ــودرودار ش ــامی از خ ــورای اس ش
ــق  کــم درآمــد و دهک هــای پاییــن جامعــه از طری

ــر داد.  ــت خب ــهام عدال س
دربــاره  موســوی  علــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
بررســی طــرح »ســامان دهی« بــازار خــودرو گفــت: 
ــه هیــات رئیســه  ــازار خــودرو ب طــرح ســاماندهی ب
ــوز  ــده و هن ــل داده ش ــادی تحوی ــیون اقتص کمیس
ــامی داده  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــه هی ب

ــت. ــده اس نش
ایــن عضــو هیــات کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــیون  ــروز در کمیس ــه داد: ام ــامی ادام ــورای اس ش
طرحــی را ارائــه خواهــم کــرد کــه خانوارهــای کــم 
درآمــد و ضعیــف از طریــق ســهام عدالــت، بتواننــد 

خــودرودار شــوند.
ــرای  ــی ب ــار مال ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــد ک وی تاکی
و  نیازمنــد  خانواده هــای  بــه  و  نــدارد  دولــت 
دهک هــای پاییــن کــه توانایــی مالــی ندارنــد 
ــدد  ــرد، درص ــق می گی ــد، تعل ــه کنن ــودرو تهی خ
ــک  ــا ی ــه ت ــت ک ــهام عدال ــق س ــتیم از طری هس
ــد  ــراد بتوانن ــن اف ــم، ای ــر گرفتی ــدی را در نظ درص

کننــد. از خودروســازان خریــداری  را  خــودرو 
ــن  ــدی ای ــه داد: محــور بع ــکان ادام ــده مل نماین
اســت کــه خودروســازان را توانمنــد کنیم و ســرمایه 
ــهام  ــتا س ــن راس ــود. در همی ــاد ش ــان ایج برایش
ــرکت ها،  ــه ش ــت ک ــی اس ــرمایه عظیم ــت س عدال

ــتش  ــد پش ــیمی های توانمن ــگاه ها و  پتروش پاالیش
قــرار دارنــد و بــا ورودش می توانــد در بــازار خــودرو 

تحــول ایجــاد کنــد.
را  پــروژه  یــک  طــرح  ایــن  در  گفــت:  وی 
کــه  گرفته ایــم  نظــر  در  خودروســازان  بــرای 
ــر توســعه  ــی در مناطــق محــروم و کمت کارخانه های
ــک  ــم ی ــق ه ــن مناط ــا ای ــد ت ــاد کنن ــه ایج یافت

رونقــی پیــدا کننــد و ایجــاد اشــتغال شــود.
موســوی ادامــه داد: بــرای ســال دوم طــرح تولیــد 
یــک و نیــم میلیــون خــودرو را در نظــر گرفتیــم کــه 

خــودش جهــش تولید اســت.
ایــن طــرح در واقــع  بــا بیــان این کــه  وی 

باشــد،  تولیــد خــودرو  در  مــا  می توانــد ســند 
عنــوان کــرد: در طــرح مذکــور هدفــی کــه دنبــال 
کردیــم ایــن اســت کــه خانواده هــای فاقــد خــودرو، 
خــودرودار شــوند آن هــم بــدون اینکــه هیــچ هزینــه 
ــد  ــم تولی ــد و بتوانی ــت بگذارن ــر دوش دول ــی ب مال

ــم. ــتغال کنی اش
ــرح  ــن ط ــه در ای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــوی ب موس
خــودرو  خریــد  بــرای  هزینــه ای  خانواده هــا 
نمی دهنــد، گفــت: در بخــش دیگــر ایــن طــرح بــه 

ــتیم. ــد هس ــش تولی ــال جه دنب
کــه  اســت  ایــن  مدنظرمــان  افــزود:  وی 
شــرکت های دانش بنیــان بــه بحــث بومی ســازی 

ورود پیــدا کننــد و قطعاتــی کــه مــا از خــارج وارد 
می کنیــم را تولیــد کننــد تــا بتوانیــم یــک خــودرو 
ــا  ــار خانواده ه ــی در اختی ــا ایران ــرم کام ــا پلتف ب

ــم. ــرار دهی ق
ایــن عضــو هیــات رئیســه کمیســیون اقتصــادی 
ــه دنبــال ایــن هســتیم  گفــت: در ایــن طــرح مــا ب
ــود، در  ــد ش ــل تولی ــودرو در داخ ــات خ ــه قطع ک
مناطــق محــروم اشــتغال زایی صــورت گیــرد و یــک 

ــزرگ در تولیــد ایجــاد شــود. تحــرک ب
وی افــزود: ایــن طــرح طــی مــدت چهــار ســال 
می توانــد یــک ســر و ســامانی بــه قیمــت خــودرو در 
بــازار بدهــد، زیــرا هنگامــی کــه عرضــه زیــاد شــود، 

ــود. ــته می ش ــا شکس ــباع و قیمت ه ــازار اش ب
ــخ  ــورای در پاس ــس ش ــکان در مجل ــده مل نماین
ــن  ــه اجــرای ای ــر این ک ــی ب ــر مبن ــه ســوالی دیگ ب
ــوار  ــت خان ــت سرپرس ــهام عدال ــا س ــا ب ــرح تنه ط
ــن  ــواده، گفــت: در ای ــا کل خان ــر اســت ی امکان پذی
ــره هســتند  ــار نف ــای چه ــا خانواره ــار م طــرح معی
آنــان در واقــع درصــدی از ســهام عدالت شــان را بــه 
ــودرو  ــل خ ــان تحوی ــد و در زم ــاز می دهن خودروس

ــد. ــت می کنن ــی را پرداخ مابق
وی گفــت: بــا ایــن طــرح خانواراهــا حتــی 
ایجــاد  کــه  کارخانه هایــی  و  ســایت ها  در 
ــر  ــاوه ب ــی ع ــوند؛ یعن ــهامدار می ش ــود، س می ش
اینکــه صاحــب خــودرو می شــوند، در کارخانــه 

می شــوند. ســهامدار  نیــز  خودروســازی 

عضو هیأت کمیسیون اقتصادی خبر داد؛ 

ارائه طرح خودرودار شدن دهک های پائین جامعه از طریق سهام عدالت

رییس فراکسیون مقابله با آسیب های 
اجتماعی: 

وزیر اقتصاد به گزارش دیوان 
محاسبات درباره هفت تپه تمکین کند

رییــس فراکســیون مقابلــه بــا آســیب هــای 
ــرد  ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش ــی مجل اجتماع
کــه وزیــر اقتصــاد موظــف بــه تمکیــن بــه گــزارش 
دیــوان محاســبات دربــاره وضعیــت شــرکت نیشــکر 
ــاه  ــاره کوت ــن ب ــس در ای ــت و مجل ــه اس ــت تپ هف

ــد.  نمــی آی
بــه گــزارش ایســنا، احمــد نــادری نماینــده 
ــبات  ــوان محاس ــزارش دی ــه گ ــاره ب ــا اش ــران ب ته
ــی در  ــه در مطلب ــاره شــرکت نیشــکر هفــت تپ درب

ــت: ــود نوش ــر خ ــه توییت صفح
ــوان محاســبات  »گــزارش تحقیــق و تفحــص دی
ــد دارد  ــد و تاکی ــر ش ــه منتش ــت تپ ــرکت هف از ش
کــه ســازمان خصوصــی ســازی بــه اســتناد مقــررات 
موضوعــه و مفــاد قــرارداد منعقــده مکلــف بــه فســخ 
ــد.  ــی باش ــدد آن م ــف مج ــن تکلی ــرارداد و تعیی ق
وزیــر اقتصــاد موظــف بــه تمکیــن اســت و مجلــس 

در ایــن زمینــه کوتــاه نخواهــد آمــد.«
روز گذشــته دیــوان محاســبات کشــور در اطاعیه 
ــه  ــازی ب ــازمان خصوصی س ــه س ــرد ک ــام ک ای اع
اســتناد مقــررات موضوعــه و مفــاد قــرارداد منعقــده، 
مکلــف بــه فســخ قــرارداد و تعییــن تکلیــف مجــدد 

شــرکت نیشــکر هفت تپــه اســت.
پیــش از ایــن نیــز هیــات ســه نفــره ای از مجلس 
ــان و نظــام  ــادری، علــی خضری متشــکل از احمــد ن
ــت  ــن وضعی ــی آخری ــرای بررس ــوی ب ــن موس الدی
ــه  ــد ک ــواز ســفر کردن ــه اه ــه ب ــت تپ ــران هف کارگ
در ایــن بــاره خضریــان نماینــده تهــران گفــت 
ــت را  ــوری دول ــد در گام اول و ف ــس بای ــه مجل ک
مجبــور بــه پرداخــت معوقــات ایــن کارگــران کنــد 
و در گام دوم مســئله واگــذاری ایــن مجموعــه و 
بازپس گیــری آن از مجموعــه مدیریتــی فعلــی را 

ــد. ــری کن پیگی
موســوی نماینــده تهــران هــم گفــت کــه آیــت 
ــوه قضاییــه دســتور داده کــه  اهلل رئیســی رییــس ق
ــس  ــده رئی ــه پرون ــیدگی ب ــریع در رس ــن تس ضم
ســابق ســازمان خصوصی ســازی، ســازمان بازرســی 
ــاف  ــئله دار و خ ــازی های مس ــی خصوصی س برخ
ــگاه  ــه  و پاالیش ــرکت های هفت تپ ــد ش ــط مانن ضواب

ــد. ــف کن ــن تکلی ــاه را تعیی کرمانش
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)اکبر عظیم نیا(

محسن رضایی:
۱۵۰ نفر در کشور سودهای بادآورده 

بورس را درو می کنند

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
ــازی هســتند  ــر در کشــور متخصــص چترب 1۵۰ نف
ــت  ــد و اکثری ــادآورده را درو می کنن ــودهای ب و س
ــای  ــا زمین ه ــوند ب ــر وارد می ش ــه دیرت ــی ک مردم

ــوند. ــه می ش ــوخته مواج س
بــه گــزارش مهــر، محســن رضایــی دبیــر مجمــع 
ــتاگرام  ــه اینس ــام در صفح ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــی،  ــازار هیجان ــوان »ب ــا عن ــتی ب ــود در یادداش خ
ــاع!«  ــران کم اط ــرر بازیگ ــده و ض ــی رهاش نقدینگ
بــه تحلیــل وضعیــت ایــن روزهــای بــورس پرداخت.

متــن یادداشــت محســن رضایــی بــه ایــن شــرح 
اســت:

ــای  ــرمایه و فرصت ه ــازار س ــات ب ــی اطاع »وقت
اقتصــادی آن بــه صــورت یکســان بــرای عامــه 
مــردم شــفاف نباشــد عــده اندکــی نوســانات را 
ــع  ــه موق ــد، ب ــد می کنن ــی و رص ــر پیش بین زودت
را  بــادآورده  ســودهای  می شــوند،  بازارهــا  وارد 
دیرتــر  کــه  مردمــی  اکثریــت  و  می کننــد  درو 
مواجــه  زمین هــای ســوخته  بــا  می شــوند  وارد 

می گردنــد!
بنــا بــر اطاعــات موثــق بیــش از 1۵۰ نفــر 
چتربــازی  متخصــص  کــه  هســتند  کشــور  در 
ــا و  ــود را در بانک ه ــول خ ــراد پ ــن اف ــتند ای هس
یــا دارایی هــای نقــد شــونده نگــه می دارنــد و 
می داننــد کــه هــر چنــد ســال یــک بــار چــه 

می شــود. ایجــاد  ســودآوری  فرصت هــای 
در مــورد بــورس هــم طیــف مذکــور بــه خوبــی 
ــه  ــت چ ــن فرص ــه ای ــود ک ــرده ب ــی ک ــش بین پی
ــن حســاب  ــا ای ــد داد. ب ــورس رخ خواه ــع در ب موق
پول هــای خــود را بــه آن ســمت بردنــد و برداشــت 
ــورس  ــال ۹۸ از ب ــی در س ــل توجه ــودآور و قاب س
داشــتند و داســتان ایــن اواخــر کــه ســوددهی 
بــورس تمــام شــده بــود و مــردم عــادی بــه ســمت 

ــت. ــان یاف ــد پای ــورس رفتن ب
ــوع فعــل  ــن ن ــذا ضــرورت دارد در خصــوص ای ل
و انفعــاالت مقطعــی کــه بــا خــود هیجــان و تبعــات 
مختلفــی بــه بــار مــی آورد بــه صــورت جــدی 

تصمیم گیــری شــود.«

نهاوندیان خبر داد:
3 هزار و ۷۵4 میلیارد تومان تسهیالت 

کرونا به کسب وکارها پرداخت شد

بــا  گفــت:  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون 
ــه  ــی ب ــهیات پرداخت ــدی تس ــش 1۶۸ درص افزای
ــده از  ــیب دی ــای آس ــب و کاره ــان و کس متقاضی
کرونــا، رقــم پرداختی هــا بــه 3۷۵۴ میلیــارد تومــان 

ــید. رس
در  نهاوندیــان  محمــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
بــا  مقابلــه  کارگــروه  جلســه  بیســت وپنجمین 
ــا  ــت: ب ــار داش ــا، اظه ــادی کرون ــای اقتص پیامده
ــه  ــی ب ــهیات پرداخت ــدی تس ــش 1۶۸ درص افزای
متقاضیــان و کســب و کارهــای آســیب دیــده 
ــهیات  ــم تس ــته، رق ــاه گذش ــک م ــا در ی از کرون
پرداختــی بــه 3,۷۵۴ میلیــارد تومــان رســید.

ــبکه  ــزود: ش ــور اف ــادی رئیس جمه ــاون اقتص مع
ــاس  ــدر و احس ــعه ص ــا س ــد ب ــور بای ــی کش بانک
ــت  ــریع در پرداخ ــه تس ــبت ب ــی نس ــئولیت مل مس

ــد. ــدام کن ــا اق ــب و کاره ــه کس ــهیات ب تس

ــن  ــی ضم ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س مدیرعام
تشــریح آخریــن وضعیــت متناســب ســازی حقــوق 
ــه  ــات آن از جمل ــی ابهام ــع برخ ــتگان و رف بازنشس
ــرای  ــازی ب ــان س ــی از همس ــغ ناش ــبه مبال محاس
ــایعات  ــی ش ــه برخ ــان آور، ب ــخت و زی ــاغل س مش
و ادعاهــا دربــاره اعتبــار مــدارک تحصیلــی اش 

ــرد.  ــان داد و آن را رد ک ــش نش واکن
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی ســاالری بــا 
ــوق  ــه اجــرای طــرح متناســب ســازی حق اشــاره ب
و  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بازنشســتگان 
ــدد  ــدی مج ــش ۲۰ درص ــرای افزای ــنهاداتی ب پیش
ــازی  ــان س ــرد: همس ــار ک ــر اظه ــن قش ــوق ای حق
ــی  ــارات دریافت ــه اعتب ــه ب ــا توج ــه ب ــک مرتب را ی
ــه  ــم ک ــال کردی ــرداد اعم ــت از اول م از ســوی دول
ــر اســاس آن  احــکام آن نیــز صــادر و حقــوق هــا ب

ــد. ــت ش پرداخ
ســازی  متناســب  مبنــای  بــر  افــزود:  وی 
ــدا  ــش پی ــته افزای ــون بازنشس ــتمری 3.۵ میلی مس
تامیــن  بگیــران  مســتمری  درصــد   ۶۵ کــرد. 
اجتماعــی حداقلــی بگیــر هســتند آن دســته از 
دارای 3۰ ســال ســابقه  بگیــران کــه  حداقلــی 
ــک  ــادل  ی ــی مع ــفند ۹۸ حقوق ــا اس ــتند و ت هس
ــد  میلیــون و ۶۸۰ هــزار تومــان دریافــت مــی کردن
اکنــون حقوقشــان بــه دومیلیــون و ۸۰۰ هــزار 

تومــان رســیده اســت.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی ادامــه داد: 
ــه  ــش ب ــه ۲۵ ســال ســابقه داشــته حقوق کســی ک
ــه 3۵  ــی ک ــان و کس ــزار توم ــون و  ۵۰۰ ه دومیلی
ســال ســابقه داشــته اســت دریافتــی اش تقریبــا بــه 

ســه میلیــون تومــان رســیده اســت.

محاسبه مبالغ متناسب سازی برای 
مشاغل سخت و زیان آور

ــه اعتراضــات بازنشســتگان  ســاالری در پاســخ ب
مشــاغل ســخت و زیــان آور گفــت: ســنوات ســخت 
ــم  ــک و نی ــال، ی ــک س ــر ی ــه ازای ه ــان آور ب و زی
ســال محاســبه مــی شــود و کارفرمــا بابــت آن 
بایــد در زمــان بازنشســتگی بــه نــرخ روز ۴ درصــد 
ــز  ــغ متناســب ســازی نی ــردازد. مبال حــق بیمــه بپ
ــده  ــاظ ش ــراد لح ــردازی اف ــه پ ــا بیم ــب ب متناس
ــی  ــم جای ــر ه ــدارد. اگ ــود ن ــکلی وج ــت و مش اس
ــا  لحــاظ نشــده باشــد بازنشســتگان اعــام کننــد ت

ــد. ــا بررســی کنن ــکاران م هم
ــز  ــرح نی ــن ط ــرای ای ــارات اج ــاره اعتب وی درب

ــود  ــکلی وج ــار مش ــن اعتب ــه تامی ــت: در زمین گف
نــدارد و دولــت 3۲ هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات 
مــا را وصــول کــرده اســت. وعــده هایــی بــرای 
ــا داده شــده  ــات م ــری از مطالب تســویه بخــش دیگ
کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق بــه زودی محقــق شــود.

روند درمان بیماران کرونا در مراکز ملکی 
تامین اجتماعی

ـــاره  ـــی درب ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــل س مدیرعام
رونـــد درمـــان بیمـــاران کرونـــا در مراکـــز ملکـــی 
ـــرد: در  ـــار ک ـــز اظه ـــی نی ـــن اجتماع ـــازمان تامی س
ـــم و  ـــه نداری ـــن زمین ـــکلی در ای ـــر مش ـــال حاض ح
ـــم.  ـــی کشـــور داری ـــام درمان ـــا نظ ـــکاری الزم را ب هم
ــد  ــود آمـ ــه وجـ ــکل بـ ــن مشـ ــه ایـ از روز اول کـ
ـــات  ـــت امکان ـــای وزارت بهداش ـــت ه ـــق سیاس مطاب

را در اختیـــار گذاشـــتیم کـــه مـــردم بـــا مشـــکل 
ـــوند. ـــرو نش روب

وی دربــاره وضعیــت دریافــت ســهم تامیــن 
اجتماعــی از یــک میلیــارد یــوروی برداشــت شــده از 
ــا گفــت:  ــرای درمــان کرون صنــدوق توســعه ملــی ب
ــال تســهیات نیســتیم،  ــر تســهیاتی باشــد دنب اگ
ــت  ــان از دول ــل مطالباتم ــال وص ــه دنب ــتر ب بیش

ــد. ــن کن ــا را تامی ــه آنه هســتیم ک
ســاالری افــزود: امــا دربــاره آن اعتبــار تخصیصی 
ــروه  ــات در کارگ ــم کلی ــی ه ــعه مل ــدوق توس صن
اقتصــادی ســتاد کرونــا مصــوب و قــرار شــده ســهم 
تامیــن اجتماعــی نیــز بــه نســبت مشــخص و بــه مــا 
ــه  ــم ب ــی ه ــد در ســتاد مل ــه بای پرداخــت شــود ک

تصویــب برســد.

پاسخ به شبهات مربوط به مدرک تحصیلی
پیرامــون  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  ســاالری 
نیــز  اش  تحصیلــی  مــدارک  مربــوط  حواشــی 
ــم را در  ــت: تحصیات ــرد و گف ــه ک ــی ارائ توضیحات
ــی  ــع کارشناس ــی در دو مقط ــوق عموم ــوزه حق ح
ــان  ــه پای ــران ب ــگاه ته ــری در دانش ــد و دکت ارش
رســاندم؛ کــه البتــه پردیــس دانشــگاه تهــران هــم 

ــت. ــوده اس ــوق ب ــکده حق ــوده و در دانش نب
ــی  ــت و م ــخص اس ــه مش ــا هم ــزود: اینه وی اف

ــرد. ــتعام ک ــم اس ــران ه ــگاه ته ــوان از دانش ت
بــا  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
بیــان اینکــه در حــوزه مدیریــت نیــز در  یــک 
ــه صــورت مشــترک از ســوی  ــه ب دوره آموزشــی ک
دانشــگاه بــوردوی فرانســه و ســازمان مدیریــت 

ــت: دو  ــردم گف ــرکت ک ــد ش ــزار ش ــی برگ صنعت
مرجــع برگــزار کننــده هــردو مدارکــی صــادر کــرده 
انــد. مــدرک بــوردوی فرانســه دی. بــی. ای یــا 
همــان دکتــرای حرفــه ای اســت و مــدرک ســازمان 
مدیریــت صنعتــی هــم در حــد دکتــرای حرفــه ای 
ــر  ــان دوره ذک ــه پای ــت و در گواهینام ــت اس مدیری

ــت. ــده اس ش
ســاالری اضافــه کــرد: اعتبــار ایــن مــدرک نیــز 
بــه تاییــد ســازمان امــور اداری اســتخدامی رســیده 
اســت. کــه همــه ایــن مــوارد قابــل اســتعام اســت. 
ــل  ــز قاب ــی نی ــت صنعت ــازمان مدیری ــوع از س موض
ــوءنیت  ــه س ــانی ک ــرای کس ــا ب ــت ت ــتعام اس اس

ــع ابهــام شــود. ــد رف ندارن

واکنش ساالری به برخی فضاسازی ها در 
فضای مجازی

ــا در  ــازی ه ــی فضاس ــه برخ ــش ب وی در واکن
فضــای مجــازی پیرامــون عملکــرد مدیریتــی اش در 
ســال هــای گذشــته نیــز گفــت: از مراجــع ذیصــاح 
نظارتــی بایــد ســوال کــرد. حتمــا اقدامــات حقوقــی 

ــاره خواهــم کــرد. در ایــن ب
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی ادامــه داد: 
صبــر و حوصلــه ام زیــاد اســت. ایــن رفتارهــا تردیــد 
برانگیــز اســت و بایــد برخــورد و اقــدام قانونــی الزم 
ــد  ــوده ان صــورت بگیــرد. کســانی کــه مرجــع کار ب
ــرم در  ــام عم ــده در تم ــد. بن ــیدگی کنن ــد رس بای
هیــچ پرونــده ای نــه شــاکی بــوده ام نــه متشــاکی و 

نــه بــه عنــوان متهــم احضــار شــده ام.
ســاالری تاکیــد کــرد کــه بســیار شــفاف، واضــح 
و روشــن کار کــرده ام و بــه ایــن حواشــی توجهــی 
ــدارم و نگــران  ــد و ابهامــی ن ــرا تردی ــم زی نمــی کن

نیســتم.

متناسب سازی حقوق برای مشاغل سخت و زیان آور

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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کارت بازرگانی به مدت دو ماه
ــه رئیــس  سرپرســت وزارت صمــت در نامــه ای ب
کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران دســتور داد تــا 
ســامانه قبلــی صــدور کارت بازرگانــی بــه مــدت دو 
مــاه دیگــر، بــه مــوازات ســامانه جدیــد بــه فعالیــت 

خــود ادامــه دهــد. 
ــت  ــرقینی سرپرس ــر س ــر، جعف ــزارش مه ــه گ ب
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در اباغیــه ای 
ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس کل س ــه رئی ب
ــامانه یکپارچــه  ــرد: ایجــاد و اســتقرار س ــح ک تصری
اعتبارســنجی و رتبه بنــدی اعتبــاری بــرای صــدور و 
تمدیــد کارت بازرگانــی، بــه دقــت عمــل و شــفافیت 
ــه  ــذا ب ــرده؛ ل ــایانی ک ــک ش ــوص کم ــن خص در ای
منظــور رفــع ایــرادات و نواقــص احتمالــی ســامانه و 
ــان و فعــاالن  در نظــر گرفتــن آن دســته از متقاضی
ــه فرآینــد ســامانه جدیــد  اقتصــادی کــه تاکنــون ب
ــد، ضــروری اســت  ــدا نکرده ان آشــنایی و تســلط پی
ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا بــه مــدت دو مــاه، هــر دو 
ــه  ــوازات، ب ــه م ــان و ب ــورت همزم ــه ص ــامانه ب س

فعالیــت خــود ادامــه دهــد.
ــت  ــت: محدودی ــرده اس ــام ک ــن اع وی همچنی
ارائــه خدمــات و تســهیات بــه صادرکنندگانــی 
ــادرات  ــل از ص ــت ارز حاص ــه بازگش ــبت ب ــه نس ک
خــود اقــدام نکرده انــد، برابــر بــا توافقــات بــه عمــل 
آمــده میــان ســازمان توســعه تجــارت ایــران و بانــک 

ــود. ــه قــوت خــود باقــی خواهــد ب مرکــزی، ب

سخنگوی تعزیرات:
 دست ما برای برخورد با گرانفروشی 

خودرو بسته است! 

ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت : 
ــا در  ــت خودرو ه ــقف قیم ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــخص  ــه مش ــی و عرض ــرده فروش ــطح خ ــازار و س ب
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــازمان ب ــن س ــت ای ــت، دس نیس

ــت.  ــته اس ــی بس گرانفروش
بــه گــزارش تســنیم، ســید یاســر رایگانــی 
ــران  ــی گ ــزود: زمان ــری اف ــژه خب ــوی وی در گفتگ
فروشــی مصــداق پیــدا می کنــد کــه ســقف قیمــت 

کاال و خدمــات، مشــخص باشــد.
عرضـــه  بـــرای  مبنـــا  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ـــت اســـت  خودروســـاز، قیمـــت اعامـــی شـــورای رقاب
ـــه اینکـــه ســـقف  ـــا توجـــه ب و در عرضـــه، متاســـفانه ب
قیمـــت، مشـــخص نشـــده اســـت نمی توانیـــم در 
خـــودرو مصـــداق گرانفروشـــی را تعییـــن کنیـــم، 
هـــر چنـــد کـــه گرانفروشـــی وجـــود دارد، چـــون 
ســـقف قیمتـــی بـــرای خـــودرو تعریـــف نشـــده 
ـــازمان  ـــت س ـــی، دس ـــر قانون ـــن از نظ ـــت بنابرای اس
ـــوان  ـــه عن ـــیدگی ب ـــرای رس ـــی ب ـــرات حکومت تعزی

گرانفرشـــی، بســـته اســـت.
و  بــازار  قیمــت  اختــاف  گفــت:  رایگانــی 
ــن  ــه خودروســاز از ای خودروســاز نشــان می دهــد ن
ــن  ــا در ای ــردم، ام ــه م ــت و ن ــی اس ــا راض قیمت ه
ــه عنــوان دالل و واســطه در حــال  میــان عــده ای ب
ــب  ــه جی ــی ب ــازار هســتند و ســود اصل ــت ب مدیری

ــی رود. ــا م آن ه
مــاه گذشــته حــدود ۲۵  در 1۶  افــزود:  وی 
ــرات  ــازمان تعزی ــی را در س ــده خودروی ــزار پرون ه
حکومتــی، مختومــه کردیــم کــه حــدود ۸3 درصــد 
آن پرونده هایــی هســتند کــه بــرای مــا شــفاف 
ــا برخــورد  ــا آن ه ــی توانســتیم ب ــه راحت ــد و ب بودن
کنیــم، امــا در وضعیــت کنونــی بــا توجــه بــه اینکــه 
ســقف قیمتــی خودرو هــا در بــازار و ســطح خــرده و 
عرضــه مشــخص نیســت، دســت ســازمان تعزیــرات 
ــته  ــی بس ــا گرانفروش ــورد ب ــرای برخ ــی ب حکومت

اســت.
رایگانــی اضافــه کــرد: اقدامــات ســازمان تعزیرات 
ــم  ــتاد تنظی ــای س ــاس اباغیه ه ــر اس ــی ب حکومت
بــازار و قوانیــن صنفــی اســت کــه خــودرو نیز شــامل 
آن اســت، امــا مبنــای قیمــت مــا بــرای مبــارزه بــا 

گرانفروشــی خــودرو مشــخص نیســت.

بـــر اســـاس آمارهـــای وزارت اقتصـــاد در ۵ 
ماهـــه امســـال ۷۵ هـــزار میلیـــارد تومـــان اوراق 

ــد.  ــر شـ مالـــی اســـامی منتشـ
ــزارش  ــاس گـ ــر اسـ ــارس، بـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــت،  ـــی دول ـــن مال ـــات تامی ـــاد از جزئی وزارت اقتص
طـــی ســـال 13۹۸ بیـــش از ۷۴ درصـــد تأمیـــن 
ــادی  ــور اقتصـ ــط وزارت امـ ــت، توسـ ــی دولـ مالـ
ــتگی  ــزان وابسـ ــت و میـ ــورت گرفـ ــی صـ و دارایـ
بودجـــه بـــه نفـــت بـــا کاهـــش چشـــمگیری بـــه 

ــید. ــد رسـ ۹.۹ درصـ
ـــال 13۹۸  ـــت در س ـــای دول ـــت ه ـــوع دریاف مجم
ـــه ســـال 13۹۷  ـــش ۲3 درصـــدی نســـبت ب ـــا افزای ب
بـــه ۴3۵ هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـید و ۹۶.۹ 
ـــت. ـــق یاف ـــه، تحق ـــوب بودج ـــام مص ـــد از ارق درص

ـــش از ۷  ـــدای ســـال 13۹۹ بی ـــه ابت ـــج ماه در پن
هـــزار میلیـــارد تومـــان بابـــت هزینـــه هـــای ناشـــی از 
ـــی  ـــتگاه های اجرائ ـــه دس ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ــان و  ــت، درمـ ــه وزارت بهداشـ ــط از جملـ ذی ربـ
آمـــوزش پزشـــکی، ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی، 
ـــع  ـــل مناب ـــکی و ... از مح ـــوم پزش ـــگاههای عل دانش
ـــت  ـــی(، پرداخ ـــعه مل ـــدوق توس ـــده )صن ـــن ش تأمی

ـــت. ـــده اس ش
ـــران  ـــه س ـــاس مصوب ـــارس، براس ـــزارش ف ـــه گ ب
قـــوا و اذن مقـــام معظـــم رهبـــری یـــک میلیـــارد 

یـــورو از صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــرای حمایـــت 
ـــه  ـــه گفت ـــد ک ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ از کادر درم
ــده  ــت شـ ــون پرداخـ ــد آن تاکنـ ــده 3۰ درصـ شـ

ـــت. اس
 بـــا هـــدف تامیـــن مالـــی بـــه موقـــع پـــروژه 
ــه  ــال 13۹۴ عرضـ ــور، از سـ ــی کشـ ــای عمرانـ هـ
اســـناد خزانـــه اســـامی بـــرای نخســـتین بـــار در 
دولـــت تدبیـــر و امیـــد آغـــاز گردیـــد و تاکنـــون 
ـــوع  ـــن ن ـــان از ای ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از 1۶۴ ه بی

اســـناد منتشـــر شـــده اســـت. 

ــده در وزارت  ــه شـ ــزارش تهیـ ــاس گـ ــر اسـ بـ
ـــی  ـــر تورم ـــی غی ـــن مال ـــور تامی ـــه منظ ـــاد، ب اقتص
ـــداری  ـــظ پای ـــر حف ـــد ب ـــا تاکی ـــت و ب ـــه دول بودج
ـــید،  ـــر رس ـــع در س ـــه موق ـــت ب ـــاز پرداخ ـــی و ب بده
ــرای  ــق بـ ــدی دقیـ ــان بنـ ــزی و زمـ ــه ریـ برنامـ
تأمیـــن مالـــی دولـــت از طریـــق انتشـــار اوراق و 
تهاتـــر بدهـــی هـــا انجـــام پذیرفـــت. بـــه طـــوری 
کـــه در ســـال 13۹۸ حـــدود ۸۲ هـــزار میلیـــارد 
تومـــان اوراق مالـــی اســـامی انتشـــار یافـــت، 
همچنیـــن در پنـــج ماهـــه نخســـت ســـال 13۹۹، 

ــی  ــان اوراق مالـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود ۷۵ هـ حـ
اســـامی منتشـــر شـــده اســـت.

در ســـال 13۹۸ بـــدون لحـــاظ درآمدهـــای 
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــرک، 1۴1 ه ـــه گم ـــوط ب مرب
ــق،  ــد تحقـ ــا 1۰۲ درصـ ــی بـ ــای مالیاتـ درآمدهـ

وصـــول شـــد.
از شـــهریورماه ســـال 13۹۸ تـــا تیرمـــاه 13۹۹ 
ـــوارض ارزش  ـــان ع ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود ۲۸ ه ح
افـــزوده توســـط ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور 
ــای  ــاری هـ ــا و دهیـ ــهرداری هـ ــاب شـ ــه حسـ بـ
سراســـر کشـــور در راســـتای توســـعه زیرســـاخت 
هـــای شـــهری و روســـتایی واریـــز شـــده اســـت.

ــوزه  ــده در حـ ــام شـ ــات انجـ ــر اقدامـ از دیگـ
مالیاتـــی مـــی تـــوان بـــه اجـــرای قانـــون پایانـــه 
هـــای فروشـــگاهی و ایجـــاد ســـامانه مؤدیـــان در 
ــادی،  ــادالت اقتصـ ــازی مبـ ــفاف سـ ــتای شـ راسـ
ـــت از  ـــی، حمای ـــی مالیان ـــات الکترونیک ـــه خدم ارائ
تولیـــد و بخشـــودگی جرائـــم مالیاتـــی و قطعـــی 
ـــک و  ـــاغل کوچ ـــده مش ـــون پرون ـــازی 1.3 میلی س
ـــای  ـــون مالیاته ـــاده 1۰۰ قان ـــرای م ـــط در اج متوس
مســـتقیم و همچنیـــن اجـــرای برنامـــه راهبـــردی 
ـــای  ـــت ه ـــا و پرداخ ـــودن فرآینده ـــی نم الکترونیک
ــام مالیاتـــی  مالیاتـــی و حرکـــت بـــه ســـوی نظـ

هوشـــمند اشـــاره نمـــود.

درآمد مالیاتی سال 98 کامل محقق شد

ــازمان  ــوری و سـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ ــی و فنـ ــت علمـ  معاونـ
ـــوآوری  ـــوم ن ـــت ب ـــعه زیس ـــدف توس ـــا ه ـــدن ب ـــوزه مع ـــدرو در ح ایمی
ــای  ــرکت هـ ــت از شـ ــته و حمایـ ــع وابسـ ــدن و صنایـ ــوزه معـ حـ
دانـــش بنیـــان و کســـب و کارهـــای نوپـــا بـــا بکارگیـــری حداکثـــر 
ــوذ  ــور و نفـ ــل کشـ ــود در داخـ ــای موجـ ــا و توانمندی هـ ظرفیت هـ
فناوری هـــای نویـــن در ایـــن صنایـــع تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــا 

کردنـــد. 
ــکاری در حمایـــت از کســـب و  ــوز، همـ ــزارش مایـــن نیـ ــه گـ بـ
ــکاری در  ــوزه و همـ ــن حـ ــتاب دهنده های ایـ ــا و شـ ــای نوپـ کارهـ
حمایـــت از طرح هـــای مرتبـــط بـــا افزایـــش بهـــره وری بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــود و درعی ـــوب می ش ـــکاری محس ـــن هم ـــای ای ـــی از محوره بخش
ـــوآوری  ـــز ن ـــدازی مرک ـــاد و راه ان ـــکاری در ایج ـــه هم ـــوان ب ـــال می ت ح

ـــرد. ـــاره ک ـــز اش ـــته نی ـــع وابس ـــدن و صنای ـــوزه مع ح
تفاهـــم نامه هـــا بیـــن »خـــداداد غریـــب پـــور« رییـــس هیـــات 
عامـــل ایمیـــدرو، »اســـماعیل قـــادری فـــر« رییـــس مرکـــز توســـعه 
ــت  ــاوری ریاسـ ــی و فنـ ــت علمـ ــردی معاونـ ــای راهبـ ــاوری هـ فنـ

ـــوآوری  ـــعه ن ـــرح توس ـــر ط ـــدی زاده« مدی ـــز مه ـــوری و »کامبی جمه
هـــا و فنـــاوری هـــای حـــوزه معـــدن و صنایـــع معدنـــی معاونـــت 

علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری )دوشـــنبه( امضـــا شـــد.
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــت وزارت صنع ـــرقینی« سرپرس ـــر س »جعف
ـــران  ـــی ای ـــع معدن ـــادن و صنای ـــوآوری مع ـــز ن ـــاح مرک ـــرای افتت ـــه ب ک
ـــم  ـــای تفاه ـــاهد امض ـــود، ش ـــده ب ـــر ش ـــل حاض ـــن مح ـــو( در ای )ایمین

نامه هـــای یـــاد شـــده بـــود.
ـــرای فعالیـــت ۶ اســـتارتاپ فراهـــم  ـــو فضـــا ب ـــز ایمین ـــون در مرک اکن
ـــازی  ـــامل »شبیه س ـــتارتاپ ش ـــج اس ـــر پن ـــان حاض ـــه در زم ـــده ک ش
معدنـــی«،  باطله هـــای  »مدیریـــت  اکتشـــافی«،  گمانه هـــای 
»افزایـــش بازیابـــی سیســـتم هـــای لیچینـــگ و بیولیچینـــگ مـــس 
ـــه  ـــش کارخان ـــی از دودک ـــای گازی خروج ـــده ه ـــتفاده از آالین ـــا اس ب
ـــن  ـــافات زمی ـــامانه اکتش ـــتین س ـــدازی نخس ـــاخت و راه ان ـــا« و »س ه
ـــادی«  ـــرد پهپ ـــنجی(« و »هواب ـــس س ـــی )مغناطی ـــی – ژئوفیزیک شناس

ــد. ــت می کننـ فعالیـ
ــتارتاپ مزبـــور از میـــان 1۵ ایـــده برگزیـــده دومیـــن  پنـــج اسـ

ــرایط  ــز شـ ــه، حائـ ــام مصاحبـ ــس از انجـ ــن پـ ــنواره اینومایـ جشـ
برخـــورداری از خدمـــات مرکـــز نـــوآوری ایمینـــو شـــدند و اکنـــون 
دوره شـــکل دهی را تـــا زمـــان انعقـــاد قـــرارداد قطعـــی بـــا هـــدف 
برخـــورداری از ســـایر امتیـــازات شـــتابدهی در بخـــش اســـتارتاپ ها 

طـــی می کننـــد.

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه 1,۵ میلیــون پیامــک بــرای 
ــدادی از  ــده و تع ــال ش ــرف 1۰ روز ارس ــر ظ ــه باالت ــکان دو خان مال
ــه و اطاعات شــان را  ــاک و اســکان مراجع ــه ســامانه ام ــم ب ــردم ه م
ــتی آزمایی را  ــاز راس ــریع تر ف ــدوارم س ــت: امی ــد گف ــل کرده ان تکمی

ــم.  پشــت ســر بگذاری

ــد  ــر راه و شهرســازی بع ــارس، محمــد اســامی وزی ــزارش ف ــه گ ب
ــی  ــوی تلویزیون ــس در گفت وگ ــران مجل ــیون عم ــور در کمیس از حض
ــف  ــی از تکالی ــت: یک ــار داش ــکن اظه ــت مس ــن وضعی ــاره آخری درب
قانونــی مــا ایجــاد ســامانه امــاک و اســکان بــود و در همیــن راســتا آن 
ــرای ســازان امــور  ــم فرصتــی را ب ــم و تــاش کردی ــدازی کردی را راه ان
مالیاتــی بــه وجــود آوریــم کــه بتوانــد ایــن ســازمان نســبت بــه اخــذ 

ــد. ــدام کن ــی اق ــای خال ــات از خانه ه مالی
ــورت  ــته ص ــال گذش ــه از س ــترده ای ک ــاش گس ــا ت ــزود: ب وی اف
ــن  ــته ای ــال گذش ــن س ــد و در بهم ــام ش ــم انج ــن کار مه ــت ای گرف
ــرای  ــای الزم ب ــه هماهنگی ه ــن اینک ــم ضم ــی کردی ــامانه را رونمای س

ــم.  ــام دادی ــتگا ه ها انج ــه دس ــا هم ــات آن را ب ــذاری الطاع واگ
ــیدیم  ــه ای رس ــه مرحل ــون ب ــت:  هم اکن ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
ــرای مالکینــی کــه  ــاز نخســت آن گام اول را برداشــته ایم و ب کــه در ف
ــده  ــال ش ــک ارس ــده اســت پیام ــی احصــاء ش ــگاه اطاعات ــن پای از ای
ــد را  ــار دارن ــکونی دراختی ــد مس ــک واح ــش از ی ــه بی ــخاصی ک و اش

راســتی آزمایی کردیــم. 

اسـامی گفـت: جمعیـت ایـن افـراد یـک و نیـم میلیـون نفـر بـود و 
بـرای همـه آنها پیامک در طول 1۰ روز ارسـال شـده اسـت ضمن اینکه 
مـردم هـم بـه ایـن سـامانه مراجعـه کـرده و پاسـخ های الزم را داده اند. 
ــا  ــن پیامک ه ــردم ســریع تر پاســخ ای ــدواری کــرد م ــار امی وی اظه
را بدهنــد تــا فــاز راســتی آزمایی را پشــت ســر بگذاریــم وســازمن امــور 

مالیاتــی بتوانــد براســاس مفــاد قانونــی روی آن کار کنــد. 
ــروز کمیســیون  ــح ام ــت: در جلســه صب ــر راه و شهرســازی گف وزی
ــه  ــر کنیــم ب ــون را تکمیل ت ــن قان ــد ای ــم کــه بای عمــران تأکیــد کردی

گونــه ای کــه مؤثــر واقــع شــود. 
اســامی گفــت: اســاس بحــث آن اســت کــه ســرمایه نبایــد راکــد 
بمانــد، ضمــن اینکــه ایــن ســرمایه نبایســتی در ســوداگری قــرار گیــرد 
و تــاش کنیــم تــا مســکن از کاالی ســرمایه ای خــارج شــده و بتوانیــم 

بــازار را آرام کنیــم.
ــراوان  ــازار را ف ــش عرضــه، ب ــا افزای ــم ت ــا داری ــرد: بن ــد ک وی تأکی
ــه  ــبرد عرض ــری را در پیش ــرایط تأثی ــن ش ــم در ای ــا بتوانی ــم ت کنی

ــیم. ــته باش ــردم داش ــرای م ــکن ب مس

امضای تفاهم نامه همکاری معدن بین معاونت علمی ریاست جمهوری و ایمیدرو

ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان دو خانه باالتر ظرف ۱۰ روز

امــور صنایــع وزارت صمــت گفــت:  معــاون 
قیمــت خــودرو در ایــن دو هفتــه کاذب و هیجانــی 
بــوده اســت کــه یــک عــده ســوداگر در فکــر 
اســتفاده از ایــن شــرایط هســتند و قطعــاً ایــن 
ــه در  ــرادی ک ــد. اف ــد ش ــته خواه ــا شکس قیمت ه
ایــن شــرایط وارد بــازار خــودرو شــدند حتمــاً زیــان 

ــرد.  ــد ک خواهن
ــی  ــی نیارک ــدی صادق ــنیم، مه ــزارش تس ــه گ ب
ــوی  ــت در گفتگ ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
ویــژه خبــری بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی وضــع 
تولیــد و عرضــه متنــاوب خــودرو بــه بــازار از جملــه 
وظایــف وزارت صمــت اســت، گفــت: تولیــد خــودرو 
در کشــورمان تا 1۶ شــهریور امســال رشــد داشــت و 
امســال 3۹۹ هــزار دســتگاه تولیــد کردیــم در حالــی 
ــوده  کــه ایــن رقــم، پارســال 33۵ هــزار دســتگاه ب
اســت. امســال از 3۹۹ هــزار دســتگاه خــودروی 
تولیدشــده، 3۲۴ هــزار دســتگاه تحویــل شــده اســت 
ــبت  ــم نس ــد کردی ــه تولی ــی ک ــای ناقص و خودرو ه

بــه پارســال ۲۴ درصــد کمتــر بــوده اســت.
صنعــت  ورودی  افــزود:  نیارکــی  صادقــی 
خودروســازی، ســیال اســت و نهاده هــای تولیــد 
ــم  ــرخ ارز ه ــود و ن ــد می ش ــه خری ــورت روزان به ص
ســیال اســت و ماهیــت بــورس کاال، ســیال و انــواع 
ــداری  ــای روز خری ــا قیمت ه ــی ب ــای مصرف نهاده ه
ــرخ ارز  ــی از ن ــم تابع ــا ه ــر نهاده ه ــود و دیگ می ش

اســت.
ــه و  ــت را عرض ــه قیم ــه اینک ــح ب ــا تصری وی ب
هزینه هــای  گفــت:  می کنــد،  مشــخص  تقاضــا 
از شــرکت های خودروســاز, 1۶  مالــی در یکــی 
ــا  ــت، ام ــد اس ــدود ۹ درص ــری ح ــد و در دیگ درص
شــورای رقابــت، هزینه هــای مالــی هــر کــدام 

ــت و  ــر گرف ــد در نظ ــرکت ها را ۵ درص ــن ش از ای
ــی خــودش را نشــان  ــود باالخــره در جای ــن کمب ای

می دهــد.
صادقــی بــا ابــراز اینکــه قیمــت کنونــی در 
و  منطقی تــر  عادالنه تــر،  گذشــته،  بــا  مقایســه 
قرعه کشــی  روش  داد:  ادامــه  اســت،  واقعی تــر 
ــی کــه عرضــه و تقاضــا متعــادل  ــا زمان خودرو هــا ت

ــت. ــد داش ــه خواه ــود ادام ش
ــه،  ــد عادالن ــم در فرآین ــرد: ناچاری ــه ک وی اضاف
متقاضیــان واقعــی خــودرو را شناســایی کنیــم 
و خودرو هــای تولیــدی را بــه آن هــا اختصــاص 

ــم. دهی
ــت: در  ــت گف ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
ــا وام  ــی ب ــدون قرعه کش ــازان ب ــال ۹۵ خودروس س
پرداختــی از ســوی آن هــا بــاز هــم شــاهد اســتقبال 
ــت  ــد و نهض ــودرو بودن ــد خ ــردم از خری ــردن م نک
نخریــدن خــودرو ایجــاد شــده بــود، ولــی امــروز در 
شــرایطی هســتیم کــه مؤلفه هــای بســیار متغیــری 

ــود دارد. در آن وج
ــی  ــودرو واقع ــت خ ــه قیم ــی ک ــزود: زمان وی اف
و منطقــی شــود قطعــاً متقاضیــان واقعــی وارد 

ند. می شــو
ــاره تنــوع تولیــد خــودرو هــم گفــت: در  وی درب
زمــان حاضــر دو پلت فــرم جدیــد در ایــران خــودرو 
ــا در نیمــه دوم  ــن پلت فرم ه ــه ای ــم ک و ســایپا داری

ســال رونمایــی خواهنــد شــد.
ــا اعــام اینکــه شــرکت ســایپا اولیــن  صادقــی ب
ــه  ــاهین عرض ــودرو ش ــوان خ ــت عن ــدان را تح س
ســال  در  خــودرو  ایــن  افــزود:  هــم  می کنــد 
آینــده در کاس هــای مختلــف عرضــه خواهــد 
ــران خــودرو تولیــد  شــد و همچنیــن در شــرکت ای

خودرو هــای جدیــد در حــال انجــام اســت.
ــته  ــه 3۵ رش ــن ک ــطه ای ــه داد: به واس وی ادام
ــت،  ــازی اس ــت خودروس ــا صنع ــط ب ــت مرتب فعالی
ــه در دور  ــود ک ــی ب ــن صنعت ــودرو اولی ــت خ صنع

ــد. ــم ش ــد تحری جدی

امــور صنایــع وزارت صمــت گفــت:  معــاون 
ــزار  ــروز 3۴3 ه ــودرو از ام ــران خ ــدات ای کل تعه
ــان  ــن شــرکت در زم دســتگاه و تعهــدات معــوق ای
حاضــر ۴1 هــزار دســتگاه می باشــد، ولــی در ســال 
ــرکت  ــن ش ــدات ای ــان، تعه ــن زم ــته در همی گذش
ــات آن 1۷۹  ــه معوق ــوده ک ــتگاه ب ــزار دس 3۹۲ ه

ــت. ــوده اس ــتگاه ب ــزار دس ه
صنعــت  تــاش  گفــت:  همچنیــن  صادقــی 
موجــب  و سیاســت گذاران  قطعه ســازان  کشــور، 
برطــرف کــردن ۷۷درصــدی تعهــدات خودروســازان 
ــازاد در  ــت م ــک ظرفی ــن ی ــت و همچنی ــده اس ش
ــت. ــم داش ــده خواهی ــال آین ــش ماهه دوم و س ش

وی اضافــه کــرد: کل تعهــدات شــرکت ســایپا در 
ــوده و امســال  ســال گذشــته ۴۵۰ هــزار دســتگاه ب
ــوق  ــدات مع ــد و تعه ــتگاه می باش ــزار دس 3۹۰ ه
ــتگاه  ــزار دس ــرکت ۲۴۰ ه ــن ش ــته ای ــال گذش س
ــزار دســتگاه  ــه ۷۲ ه ــان حاضــر ب ــه در زم ــوده ک ب

ــدا کــرده اســت. کاهــش پی
صادقــی متذکــر شــد: قیمــت خــودرو در ایــن دو 
هفتــه کاذب و هیجانــی بــوده اســت کــه یــک عــده 
ســوداگر در فکــر اســتفاده از ایــن شــرایط هســتند و 

ــن قیمت هــا شکســته خواهــد شــد. ــاً ای قطع
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــرادی ک ــرد: اف ــد ک وی تأکی
ــد  ــان خواهن ــاً زی ــدند حتم ــودرو ش ــازار خ وارد ب

ــرد. ک
امــور صنایــع وزارت صمــت گفــت:  معــاون 
ــد  ــی می باش ــورای نظارت ــازی دارای ش ــای مج فض
ــذاری  ــایت های قیمت گ ــی س ــتور قضای ــا دس ــه ب ک
خــودرو متوقــف شــدند، ولــی در اینســتاگرام بعضــی 
از صفحــات کــه دارای دنبال کننــدگان بــاال هســتند 

ــد. ــازی می کنن ــه قیمت س ــدام ب ــر روز اق ه

معاون وزیر صمت: 

قیمت این روزهای خودرو کاذب است و قطعًا شکسته می شود؛ 
خریداران امروز خودرو حتمًا ضرر می کنند

بانک مرکزی اعالم کرد:
تقاضای بازار ارز،

 پرقدرت تامین می شود

بررســی های  مرکــزی،  بانــک  اعــام  طبــق 
ــات  ــه حجــم معام ــی از آن اســت ک ــی حاک میدان
اســکناس در بــازار غیــر رســمی بســیار پاییــن بــوده 
و حجــم تقاضــای روزانــه در بــازار رســمی اســکناس 
ــا  ــج ت ــن پن ــی بی ــر رقم ــد روز اخی ــی چن ــز ط نی

ــت.  ــوده اس ــون دالر ب ــت میلی هش
اعــام  بانــک مرکــزی  ایســنا،  بــه گــزارش 
کــرده کــه ایــن بانــک در راســتای وظایــف و 
سیاســت های  و  خــود  قانونــی  مســئولیت های 
ــی  ــای ناش ــم محدودیت ه ــادی، علی رغ کان اقتص
تســهیل  سیاســت  بین المللــی،  تحریم هــای  از 
ــد  ــدرت خری ــی و ق ــول مل ــظ ارزش پ تجــارت، حف
ــع  ــادل مناب ــب وکار، تع ــان کس ــا و صاحب خانواره
ــادی  را  ــد اقتص ــه رش ــک ب ــارف ارزی و کم و مص

می کنــد.  دنبــال 
جنــگ  ســخت  شــرایط  ایــن  در  بنابرایــن، 
اقتصــادی، سیاســتگذار پولــی نمی توانــد صرفــاً 
در   و حوالــه  اســکناس  ارزی  دنبالــه رو شــاخص 
ــکل گیری  ــه ش ــد، چراک ــمی ارز باش ــازار غیررس ب
ــده،  ــاد ش ــازار ی ــاالی ارز در ب ــمی ب ــای اس نرخ ه
ــن،  ــل بنیادی ــه عوام ــاً ناشــی از انتظــارات و ن عمدت
ــازار ارز و  ــات در ب ــظ ثب ــاد و حف ــه ایج ــی ب کمک
بخــش هــای واقعــی و مالــی اقتصــاد نخواهــد کــرد 
و اقتصــاد ایــران را بــا چالــش هــای جــدی مواجــه 

ــاخت. ــد س خواه
ــب بــا  در ایــن راســتا، بانــک مرکــزی متناس
ــن  ــه تأمی ــبت ب ــازار نس ــروزه ب ــد ام ــرایط و رون ش
تقاضاهــای واقعــی ارز بــه صــورت اســکناس و حوالــه 
ــک  ــن بان ــن سیاســت ای ــدام کــرده اســت. بنابرای اق
ــن  ــل بنیادی ــاس عوام ــازار ارز براس ــات ب ــظ ثب حف

اســت. 
توســط  اســکناس  بــازار  می شــود،  یــادآور 
ــه نظــر  بازارســاز در حــال اشــباع شــدن اســت و ب
ــدام دســت دالالن را  ــن اق ــا ای ــاز ب ــد بازارس می رس
از بــازار کوتــاه کــرده اســت و تأمیــن نیازهــای ارزی 
ــبکه  ــی و ش ــام بانک ــط نظ ــی توس ــان واقع متقاضی
صرافی هــای مجــاز بــه نــرخ بــازار و براســاس 

ــت. ــد داش ــه خواه ــن ادام ــل بنیادی عوام

با کاهش قیمت نفت عربستان سعودی؛
قیمت نفت خام

 به سقوط خود ادامه داد

ــا نگرانــی  عربســتان ســعودی اعــام کــرد کــه ب
ــی  ــداوم پاندم ــت ت ــه عل ــت ب ــای نف ــت تقاض از اف
کرونــا، قیمت هــای فــروش خــود را کاهــش داده کــه 
همیــن امــر، منجــر بــه ســقوط قیمــت نفــت خــام 

ــد. ــوالی ش ــاه ج ــطح از م ــن س ــه پایین تری ب
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل سی ان بی ســی، پــس 
از اینکــه اعــام شــد عربســتان ســعودی بــا نگرانــی 
ــی  ــداوم پاندم ــت ت ــه عل ــت ب ــای نف ــت تقاض از اف
ــش داده  ــود را کاه ــروش خ ــای ف ــا، قیمت ه کرون
ــطح  ــن س ــه پایین تری ــام ب ــت خ ــت نف ــت، قیم اس

خــود از مــاه جــوالی ســقوط کــرد.
تــا ســاعت ۹:3۴ بــه وقــت تهــران، قیمــت 
ــنگین  ــام نیمه س ــت خ ــکه نف ــر بش ــد ه پیش خری
تگــزاس غــرب آمریــکا، دابلیوتــی آی، ۷۷ ســنت یــا 
1.۹۴ درصــد ســقوط کــرد و بــه 3۹.۰۰ دالر رســید.

ایــن شــاخص امــروز تــا 3۸.۵۵ دالر هــم ســقوط 
کــرده بــود کــه ایــن پایین تریــن قیمــت از 1۰ 

ــا کنــون اســت. جــوالی ت
قیمــت پیش خریــد هــر بشــکه نفــت خــام 
بین المللــی(  )بنچ مــارک  برنــت دریــای شــمال 
ــت  ــا ۶ ســنت اف قیمــت نفــت هــم ۰.1۴ درصــد ی
کــرد و بــه ۴1.۹۵ دالر بازگشــت. ایــن شــاخص در 
ــن  ــم پایی ــا ۴1.۵1 دالر ه ــروز ت ــات ام ــاز معام آغ
آمــده بــود کــه ایــن پایین تریــن قیمــت از 3۰ 

ــت. ــون اس ــا کن ــوالی ت ج
افزایــش  بــا  همچنیــن  نفــت  قیمت هــای 
تحــت  آمریکایــی  نفتــی  حفــاران  فعالیت هــای 

فشــار قــرار گرفــت.
ریــکاوری اخیــر در قیمت هــای نفــت باعــث 
ــت. ــده اس ــکا ش ــاران آمری ــه کار حف ــت ب بازگش

اقتصاد

علیپور: 
فعالیت بورسی نیازمند اطالعات 

کافی و صبر و حوصله است

ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــو کمیسـ ــک عضـ یـ
از فعـــاالن بـــازار ســـرمایه خواســـت کـــه در 
ـــات  ـــه و اطاع ـــا مطالع ـــود ب ـــی خ ـــات بورس تصمیم
کافـــی عمـــل کـــرده و بـــا نگاهـــی بلنـــد مـــدت 

صبـــر و حوصلـــه پیشـــه کننـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد علـــی پـــور بـــا 
ـــت:  ـــرمایه گف ـــازار س ـــی ب ـــت کنون ـــه وضعی ـــاره ب اش
بـــورس بازاریســـت کـــه اگـــر افـــراد فعـــال در آن 
ـــت  ـــند تح ـــادی باش ـــح اقتص ـــات صحی ـــد اطاع فاق
ـــرر  ـــت و متض ـــد گرف ـــرار خواهن ـــانات ق ـــر نوس تاثی
ـــد  ـــات بای ـــوع اطاع ـــار موض ـــد، در کن ـــد ش خواهن
ـــر  ـــتن صب ـــتلزم داش ـــازار مس ـــن ب ـــم ای ـــه کنی توج
ـــر  ـــرمایه متغی ـــازار س ـــرایط ب ـــت، ش ـــه اس و حوصل
اســـت یـــک زمـــان شـــاخص ســـیر صعـــودی و 

ـــت. ـــی اس ـــان نزول ـــک زم ی
ابتـــدا هـــم توصیـــه  از  افـــزود: مـــا  وی 
مـــی کردیـــم کـــه افـــراد بـــرای ورود بـــه 
ــات  ــا اطاعـ ــه و بـ ــا مطالعـ ــرمایه بـ ــازار سـ بـ
دارای  هـــم  اگـــر  و  کننـــد  اقـــدام  کافـــی 
ــتند  ــورس نیسـ ــه بـ ــی در زمینـ ــات کافـ اطاعـ
از متخصصیـــن امـــر مشـــاوره گرفتـــه و بـــدون 
ســـرمایه  بـــازار  وارد  اطاعـــات  و  آشـــنایی 
نشـــوند؛ در غیـــر ایـــن صـــورت ممکـــن اســـت 
فـــرد توقـــع اتفاقـــات خاصـــی از بـــازار داشـــته 
نشـــود  بـــراورده  توقعاتـــش  اگـــر  و  باشـــد 

ــت. ــرده اسـ ــرر کـ ــد ضـ ــاس کنـ احسـ
ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــو کمیسـ ــن عضـ ایـ
ـــردن  ـــل ک ـــی عم ـــال هیجان ـــرای مث ـــرد: ب ـــان ک بی
ــن  ــدن در ایـ ــروش شـ ــف فـ ــریع واردن صـ و سـ
ـــب  ـــود موج ـــه خ ـــود ب ـــه خ ـــت ک ـــری اس ـــازار ام ب
ـــی  ـــرد م ـــود ف ـــی خ ـــن دارای ـــن رفت ـــرر و از بی ض
ـــم  ـــی کنی ـــه م ـــا توصی ـــل م ـــن دلی ـــه همی ـــود، ب ش
کـــه افـــراد بـــا مطالعـــه وارد ایـــن بـــازار بشـــوند، 
ـــر  ـــه صب ـــت ک ـــاص اس ـــازاری خ ـــرمایه ب ـــازار س ب
ـــد،  ـــی کن ـــب م ـــی طل ـــات کاف ـــه و اطاع و حوصل
ـــد  ـــگاه بلن ـــد ن ـــه نیازمن ـــت ک ـــازاری اس ـــورس ب ب
ـــدت از  ـــاه م ـــارات کوت ـــه انتظ ـــرا ک ـــدت اســـت؛ چ م
ـــی  ـــانات م ـــی و نوس ـــای هیجان ـــب رفتاره آن موج

ـــود. ش
علیپـــور تصریـــح کـــرد: متاســـفانه مـــا ایرانـــی 
ـــل  ـــی عم ـــه هیجان ـــم ک ـــه را داری ـــن خصیص ـــا ای ه
مـــی کنیـــم، بـــرای مثـــال اگـــر بگوینـــد بـــورس 
ـــی  ـــخص در مدت ـــان ش ـــی دارد و ف ـــی خوب بازده
کوتـــاه در ایـــن بـــازار ســـودی بـــه دســـت آورده 
اســـت، همگـــی بـــدون مطالعـــه بـــه ایـــن بـــازار 
ــدون  ــت بـ ــه فعالیـ ــم، نتیجـ ــی آوریـ ــوم مـ هجـ
ــه  ــه بـ ــن عرصـ ــی را در ایـ ــم تبعاتـ ــه هـ مطالعـ

دنبـــال خواهـــد داشـــت.
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ــزی،  ــپرده گذاری مرک ــرکت س ــام ش ــق اع طب
فروشــندگان ســهام عدالــت کــه قصــد دارنــد مابقــی 
سهامشــان را از طریــق کارگــزاری دیگــری بفروشــند 
ــر  ــود را تغیی ــر خ ــزار ناظ ــد کارگ ــروز می توانن از ام

دهنــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
واریـــز  و  فـــروش  در  تاخیـــر  کنـــد  فراینـــد 
پـــول ســـهام عدالـــت و برخـــی از اشـــتباهات 
ــروش  ــی در فـ ــی و غیربانکـ ــای بانکـ کارگزاری هـ
ـــی  ـــب نارضایت ـــد دوم موج ـــازه 3۰ درص ـــدون اج ب

ــت. ــده اسـ ــهامداران شـ سـ
چنـــد هفتـــه ای هســـت کـــه شـــرکت ســـپرده  
ـــر را  ـــزار ناظ ـــر کارگ ـــده تغیی ـــزی وع ـــذاری مرک گ
داده بـــود کـــه بـــه تعویـــق افتـــاد، امـــا از امـــروز 
ـــد  ـــد دارن ـــه قص ـــهامدارانی ک ـــرای س ـــکان ب ـــن ام ای
کارگـــزار ناظـــر خـــود را تغییـــر دهنـــد از فراهـــم 

ـــت. ـــده اس ش
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی در ایــن خصــوص 
اعــام کــرد کــه تغییــر کارگــزار ناظــر انجــام شــده و 
فروشــندگان ســهام عدالــت کــه قصــد دارنــد مابقــی 
سهامشــان را از طریــق کارگــزاری دیگــری بفروشــند، 

می تواننــد کارگــزار ناظــر خــود را تغییــر دهنــد.

شهر و شورا

ــراورده  ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
ــاه  ــتهای خردادم ــت: درخواس ــی گف ــای نفت ه
بــرای کارت ســوخت در حــال تولیــد و ارســال 
اســت و حداکثــر تــا هفته آینــده درخواســتهای 

تیرمــاه نیــز تولیــد و صــادر خواهــد شــد. 
ــاره  ــی درب ــه کاه ــنا، فاطم ــزارش ایس ــه گ ب
ــای  ــدور کارته ــرای ص ــده ب ــش آم ــر پی تاخی
ســوخت، اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی حداکثر 
زمانــی کــه بــرای صــدور کارت ســوخت درنظــر 

گرفتــه شــده حــدود ســه مــاه اســت.
ــوزه  ــا در ح ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بنزیــن کارت ســوخت صــادر نمــی شــود 
و در بخــش گازوییــل نیــز کارت ســوخت 
صــادر مــی کنیــم، تصریــح کــرد: گازوییــل بــه 
ــه خودروهــای  ــوط ب ــا مرب ــل اینکــه عمدت دلی
ــل  ــل و نق ــا در حم ــت و طبیعت ــی اس همگان
نقــش مهمــی دارد لــذا کمتریــن زمــان را 
خودروهــا  نــوع  ایــن  کارت  صــدور  بــرای 

ــم. ــی دهی ــاص م اختص

زمان صدور کارت سوخت دو ماه 
خواهد شد

ــراورده  ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س

هــای نفتــی افــزود: صــدور کارت ســوخت 
ــر  ــی زی ــی گازوییل ــای عموم ــش خودروه بخ
ــچ  ــود و هی ــی ش ــال م ــادر و ارس ۲۰ روز ص
ــده،  ــود نیام ــه وج ــون ب ــا کن ــز ت ــری نی تاخی
در حــوزه بنزیــن نیــز اولویــت بنــدی صــورت 
گرفتــه بــه گونــه ای کــه خودروهــای عمومــی 
کارت  مــاه  یــک  از  بارهــا کمتــر  وانــت  و 

ــد. ــت کردن ــود را دریاف ــوخت  خ س
ــای  ــش خودروه ــه بخ ــاره ب ــا اش ــی ب کاه
ــر  ــز گفــت: تاخی شــخصی و موتورســیکلتها نی
ــه  ــوده ک ــش ب ــن بخ ــده در ای ــود آم ــه وج ب

ــت،  ــا اس ــروس کرون ــیوع وی ــز ش ــت آن نی عل
ــرای صــدور کارت  تعهــدی کــه وزارت نفــت ب
ســوخت دارد، حــدود دو مــاه بــوده و مــن 
ــت  ــه حال ــاه ب ــا مهرم ــه ت ــم ک ــان میکن گم
عــادی بازگردیــم و بتوانیــم طــی دو مــاه کارت 

ــم. ــادر کنی ــان را ص ــوخت متقاضی س

کارت سوخت مفقودی چند روز در 
جایگاه می ماند؟ 

وی بــا اشــاره بــه کارت هــای ســوخت 
ــرد:  ــار ک ــا، اظه ــت آن ه ــودی و سرنوش مفق

ــد،  ــگاه بمان ــراد در جای ــوخت اف ــر کارت س اگ
ــد و  ــد مان ــگاه خواه ــان جای ــه روز در هم س
ــه در  ــک هفت ــدت ی ــه م ــان ب ــن زم ــد از ای بع
ــای  ــراورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــی ش نواح
نفتــی ایــران نگهــداری مــی شــود و بعــد از آن 
ــت نکــرد  ــه دریاف ــدام ب ــر صاحــب کارت اق اگ

ــد. ــی بده ــت المثن ــد درخواس بای
ـــراورده  ـــش ف ـــی پخ ـــرکت مل ـــخنگوی ش س
ـــش از ۵۰۰  ـــه  بی ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــای نفت ه
ـــه  ـــای معطل ـــه ه ـــوخت در باج ـــزار کارت س ه
پســـت اســـت، گفـــت: علـــت ایـــن موضـــوع 
ــا نقـــل و  ممکـــن اســـت تغییـــر آدرس و یـ
ــا  ــد و یـ ــدای خریـ ــودرو در ابتـ ــال خـ انتقـ
دالیـــل دیگـــر باشـــد کـــه در ایـــن شـــرایط 
ــه  ــه بـ ــا مراجعـ ــد بـ ــی تواننـ ــان مـ هموطنـ
ـــودرو  ـــایی و خ ـــدارک شناس ـــه م ـــت و ارائ پس

کارت را دریافـــت کننـــد.

نیازی به تغییر نام کارت سوخت نیست
کاهــی در پاســخ بــه ســوالی کــه آیــا نیــاز 
ــام  ــه ن ــوخت را ب ــا کارت س ــرد حتم ــت ف اس
خــود کنــد؟  گفــت: اطاعاتــی کــه در تراشــه 
ــه خــودرو  کارت ســوخت درج شــده مربــوط ب
ــته  ــه روی کارت نوش ــی ک ــا اطاعات ــوده ام ب
ــگام  ــه هن ــی اســت ک ــه مالک ــوط ب ــده مرب ش
ــت و  ــوده اس ــودرو ب ــک خ ــدور کارت مال ص

ــام  آن نیســت. ــر ن ــه تغیی ــازی ب نی

ــرح  ــوص ط ــران در خص ــی گاز ای ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
ــی  ــم مصــرف توضیحات ــای ک ــرای خانوار ه ــگان شــدن گاز ب رای

ــه داد.  را ارائ
حســن منتظرتربتــی مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در 
ــه شــبکه  ــا اشــاره ب ــگاران جــوان، ب ــا باشــگاه خبرن گفت وگــو ب
گازرســانی کشــور در آغــاز فصــل ســرما در گفــت: خوشــبختانه 
ــرای شــبکه گاز رســانی کشــور انجــام شــده  ــی ب اقدامــات خوب
ــار  ــتان دچ ــته در زمس ــال های گذش ــا در س ــه م ــوری ک ــه ط ب
ــدور غــرب کشــور کــه  ــه کری افــت فشــار می شــدیم، باتوجــه ب

ــه  هفتــه گذشــته شــاهد افتتــاح آن بودیــم  خطــوط شــش و ن
سراســری شــبکه گاز اســتان های سردســیر غربــی از چنــد 
ــبکه  ــی در ش ــداری خوب ــا پای ــود و عم ــن می ش ــیر تامی مس

گازســانی کشــور ایجــاد شــده اســت.
ــته و  ــال گذش ــرد س ــتان س ــه زمس ــه ب ــه داد: باتوج او ادام
ســرمای شــدید خوشــبختانه قطــع گاز در کشــور گــزارش نشــد، 
ــال  ــتان امس ــور زمس ــوط گاز در کش ــعه خط ــل توس ــه دلی ب

ــی دارد . ــداری مطلوب ــبکه گاز  پای ش

مشکل تامین گاز نیروگاه ها برطرف شد
ــه  ــانی ب ــوص گازرس ــه در خص ــت در ادام ــر نف ــاون وزی مع
نیروگاه هــای کشــور پرداخــت و افــزود: خوشــبختانه از اول 
ســال در بحــث گازرســانی در نیروگاه هــا اقدامــات و برنامه هــای 
خوبــی داشــته ایــم بــه طــوری کــه در ایــن روز هــا حــدود ۲۴۰ 
تــا ۲۸۰ میلیــون مترمکعــب گاز مــورد نیــاز نیروگاه هــا  تامیــن 

شــده اســت.
منتظــر تربتــی اضافــه کــرد:دو نیــروگاه در سیســتان و 
بلوچســتان وجــود دارد کــه هنــوز بــه شــبکه گازرســانی کشــور 
متصــل نشــده انــد کــه برنامــه داریــم ایــن دو نیــروگاه را هــم بــه 

ــم. ــل کنی ــده متص ــای آین ــبکه گاز در ماه ه ش

طرح رایگان شدن گاز خانواده های کم مصرف در 
دستور کار هیئت دولت

ــا گاز  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــت در پاســخ ب ــر نف ــاون وزی مع
ــت:  ــر؟ گف ــا خی ــود ی ــگان می ش ــرف رای ــم مص ــای ک خانوار ه
خوشــبختانه بعــد از توســعه  شــبکه  گازرســانی در کشــور، روی 
ــن اســت  ــا برای ــاد م ــم و اعتق ــازی کار می کنی ــه س بحــث بهین
کــه اگــر مصــرف گاز بــی رویــه باشــد مشــکات متعــددی بــرای 

کشــور ایجــاد مــی شــود.
او افـــزود: در حـــال حاضـــر بهینـــه ســـازی ســـوخت جـــز 
ــه  ــم کـ ــاش می کنیـ ــت و تـ ــا اسـ ــی مـ ــای اصلـ اولویت هـ
ـــدون  ـــد ب ـــادی دارن ـــرف زی ـــه مص ـــازل را ک ـــای من موتورخانه ه
ـــاح  ـــه ای اص ـــه گون ـــردم ب ـــرای م ـــی ب ـــه اضاف ـــال هزین اعم
کنیـــم کـــه مصـــرف گاز 1۰ تـــا ۲۰ درصـــد کاهـــش پیـــدا 

ـــد. کن
ــگان شــدن گاز  ــح کــرد: طــرح رای ــر نفــت تصری معــاون وزی
ــت  ــت دول ــتور کار هیئ ــم مصــرف  در دس ــای ک ــرای خانوار ه ب
اســت کــه پــس از نهایــی شــدن و ابــاغ، آن را اجــرا مــی کنیــم.

ــا  ــت: ب ــاء )ص( گف ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــده ق فرمان
ــک  ــدود ی ــاالنه ح ــه س ــه ارومی ــای دریاچ ــرح احی ــل ط تکمی
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون مترمکعــب آب بــه دریاچــه ارومیــه وارد 

می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، »ســعید محمــد« دریاچــه ارومیــه را یکــی 
از مهم تریــن و باارزش تریــن اکوسیســتم های آبــی ایــران و 
جهــان عنــوان کــرد و گفــت: طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه در 
ــا تکمیــل آن ســاالنه  ــزی شــده اســت کــه ب ــاز برنامه ری ســه ف
حــدود یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون مترمکعــب آب بــه دریاچــه 

ــود. ــه وارد می ش ارومی
ــا اشــاره بــه  فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( ب
ــت محیطی  ــائل زیس ــوص مس ــه در خص ــن مجموع ــه ای دغدغ
ــه،  ــه ارومی ــت دریاچ ــدن وضعی ــی ش ــا بحران ــت: ب ــور گف کش

ــن  ــی را در طــرح احیــای ای ــر و فعال ــرارگاه نقــش بســیار مؤث ق
ــرد. ــا ک دریاچــه ایف

ــا اســتفاده از  وی افــزود: بخــش مهمــی از ایــن میــزان آب ب
توانمنــدی منحصــر بــه فــرد ایــن قــرارگاه در حــوزه تونل ســازی 
)مکانیــزه( و بــا اجــرای تونــل کانی ســیب بــه طــول 3۶ کیلومتــر 

ــود. ــن می ش تأمی
ـــکاری وزارت نیـــرو و ســـازمان  ـــی از هم ـــد بـــا قدردان محم
محیـــط زیســـت در اجـــرای طـــرح احیـــای دریاچـــه ارومیـــه 
گفـــت: ســـرعت عمـــل در احیـــای دریاچـــه ارومیـــه از 
ـــد  ـــری خواه ـــطح آب آن، جلوگی ـــش س ـــوار کاه ـــای ناگ پیامده
ــش  ــی در افزایـ ــش مهمـ ــرح نقـ ــن طـ ــل ایـ ــرد و تکمیـ کـ
ـــزار  ـــک ه ـــک ی ـــراز اکولوژی ـــا ت ـــه ت ـــطح آب دریاچ ـــی س تدریج

دارد.  ۲۷۴ و 

وی خاطرنشــان کــرد: قــرارگاه نقــش بســیار کلیــدی و 
ــع آب کشــور  مؤثــری در احــداث زیرســاخت های مدیریــت مناب
دارد بــه گونــه ای در حــال حاضــر در حــدود ۵۰ درصــد ظرفیــت 
مخــازن ســدهای کشــور بــه میــزان ۲3 میلیــارد مترمکعــب کــه 
ــا در حــال  شــامل ۶۲ ســد، توســط ایــن مجموعــه تکمیــل و ی

ســاخت اســت.
وی اظهــار داشــت: احــداث ۶۴۰۰ کیلومتــر خطــوط انتقــال 
ــزه و ۷31  ــال آب مکانی ــل انتق ــر تون ــه، 3۹۰ کیلومت ــا لول آب ب
ــرارگاه در  ــای ق ــر فعالیت ه ــال آب از دیگ ــال انتق ــر کان کیلومت

ایــن حــوزه اســتراتژیک اســت.

طرح رایگان شدن گاز برای خانوار های کم مصرف در دستور کار دولت 

آخرین وضعیت صدور کارت سوخت

با تکمیل طرح احیای دریاچه ارومیه؛

ساالنه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب  
آب وارد دریاچه ارومیه خواهد شد

ــه شناســه ملــی 1۴۰۰۹3۹۴۷۸3 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه  ــه شــماره ثبــت 1۴۶۶ ب   تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تدبیــر کشــت جهــان آذر درتاریــخ 13۹۹/۰۶/۰۶ ب
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :احــداث باغــات و مــزارع کشــت محصــوالت کشــاورزی شــامل انــواع صیفــی جــات و برنــج و پســته و ســبزی و میــوه 
، احــداث ســردخانه دو منظــوره، ایجــاد گلخانــه ، واردات مــواد اولیــه ، انــواع بــذر و کــود شــیمیایی بــه منظــور کشــت و داشــت و برداشــت محصــوالت کشــاورزی ، تولیــد و بســته بنــدی و عرضــه انــواع 
مــواد غذایــی بــه صــورت تــازه و کنســروی ، منجمــد و خشــک شــده ، پــوره میــوه جــات و ســبزیجات و صیفــی جــات ، انــواع آبمیــوه ، ســبزی و صیفــی بــه صــورت شــفاف و پالــپ دار - تولیــد و 
بســته بنــدی بــه شــیوه هــای مختلــف انــواع پــوره میــوه ، صیفــی و ســبزی از ســیب ، هلــو ، گابــی ، زردآلــو ، کیــوی ، مــوز ، آنانــاس ، تــوت فرنگــی ، گوجــه فرنگــی ، بادمجــان ، فلفــل ، اســفناج 
، کــدو ، ســیب زمینــی ، هویــج ، ســبزیجات برگــدار و زعفــران - تولیــد و بســته بنــدی بــه شــکلهای مختلــف انــواع آبمیــوه ، صیفــی و ســبزی از پرتقــال ، ســیب ، گریــپ فــروت ، مرکبــات ، هلــو ، 
گابــی ، زردآلــو ، آلــوزرد ، آلبالــو ، گیــاس ، انــار ، مــوز ، کیــوی ، گوجــه فرنگــی ، هویــج - کنســرو انــواع ســبزیجات و صیفــی جــات از نخودفرنگــی ، لوبیــا ســبز ، باقــا ، ذرت شــیرین ، بادمجــان 
، لوبیــا چیتــی ، اســفناج ، مــار چوبــه ، بامیــه ، هویــج ، گوجــه فرنگــی خــرد شــده و گوجــه فرنگــی پوســت کنــده - انجمــاد انــواع ســبزی و میــوه از نخودفرنگــی ، لوبیــا ســبز ، باقــا ، ذرت شــیرین 
، هویــج ، تــوت فرنگــی ، گیــاس ، آلبالــو ، شــاتوت ، ســیب زمینــی خــال شــده و نیمــه ســرخ شــده - خشــک کــردن انــواع ســبزی و میــوه از انــواع ســبزیجات برگــدار ، انــواع صیفــی ، ســیر ، 
پیــاز ، گوجــه فرنگــی ، کــدو ، بادمجــان ، برگــه زردآلــو ، برگــه هلــو ، تــوت ســفید ، کشــمش و مــوز ، آنانــاس ، کیــوی - تهیــه ، تولیــد ، بســته بنــدی و توزیــع و پخــش انــواع حبوبــات ، خشــکبار 
، آجیــل ، مــواد غذایــی و انــواع نــان هــای ســنتی ، محلــی ، انــواع شــیرینی هــای ســنتی و کمــاج و انــواع باقلــوا و بســتنی و انــواع کیــک و دســر ، ادویــه جــات گیاهــی - طبــخ و توزیــع غذاهــای 
ســنتی ، تولیــد و توزیــع عصــاره و آبمیــوه مثــل آبلیمــو و آبغــوره و رب گوجــه فرنگــی و رب انــار - انجــام امــور مربــوط بــه طراحــی ، احــداث و بهــره بــرداری از کارخانجــات صنایــع و مــواد غذایــی 
، تولیــد انــواع مــواد غذایــی فــرآوری شــده اعــم از کمپــوت و کنســرو ،آبمیــوه - طراحــی ، احــداث و بهــره بــرداری از هرگونــه واحدهــای مرتبــط بــا دامپــروری ، طراحــی ، احــداث و بهــره بــرداری از 
کارخانجــات مربــوط بــه صنایــع تبدیلــی دامپــروری اعــم از تولیــد و بســته بنــدی مــواد لبنــی هماننــد : شــیر ، ماســت ســنتی و پاســتوریزه ، چکیــده ، خامــه ، کشــک ، انــواع ســس - تهیــه و تولیــد 
، بســته بنــدی و توزیــع انــواع فــرآورده هــای لبنــی ، فــراورده هــای پروتئینــی ، غــات ، قنــد ، شــکر ، خرمــا ، میــوه ، خشــکبار و حبوبــات ، روغــن و روغــن کشــی از دانــه هــای نباتــی ، انــواع مربــا 
و ترشــی جــات ، نــان صنعتــی و شــیرینی جــات ، لــوازم قنــادی ، آب معدنــی و آب غنــی شــده ، انــواع نوشــابه و ماءالشــعیر مجــاز - ماکارونــی و رشــته ، روغــن کشــی و تهیــه عرقیجــات ، چیپــس و 
غــات حجیــم شــده یــخ و یــخ صنعتــی ، بســته بنــدی کاالهــای صنایــع غذایــی اعــم از مــواد خــام و فــرآوری شــده از قبیــل چــای ، انــواع گوشــت طبــخ و توزیــع و بســته بنــدی غــذا ، انــواع برنــج 
داخلــی و خارجــی ، احــداث و بهــره بــرداری از انبــار و ســردخانه مــواد غذایــی ، ایجــاد شــبکه توزیــع و فــروش و بازرگانــی مــواد غذایــی و حضــور در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی ، احــداث 
کارخانجــات تولیــد ، تهیــه ، توزیــع و بســته بنــدی مــواد غذایــی از جملــه چــای کیســه ای ، خرمــا ، انــواع خشــکبار ، غــات ، غــات ، حبوبــات ، واردات مــواد اولیــه و دســتگاه هــا و ماشــین آالت ، 
احــداث کارخانجــات و بازرگانــی کاالهــای مرتبــط ، طبــخ و ســرویس غــذا و اداره رســتوران و بوفــه ، فعالیــت در زمینــه تولیــد و خریــد و فــروش و واردات و صــادرات و بســته بنــدی و ارســال خــوراک 
و مکمــل هــای خوراکــی ، دارویــی بــرای ماهیــان ) گــرم آبــی و ســرد آبــی و زینتــی و خاویــاری ( و دام و طیــور و دســتگاه هــا و تجهیــزات مــورد نیــاز - احــداث مــزارع و حوضچــه هــای پــرورش 
ماهــی تولیــد و بســته بنــدی و توزیــع گوشــت انــواع ماهــی در داخــل و همچنیــن صــادرات تولیــدات فــوق الذکــر بــه خــارج از کشــور و اعطــای نمایندگــی بــه شــرکت هــای داخلــی و خارجــی ، پخــش 
محصــوالت و همچنیــن اخــذ نمایندگــی از شــرکت هــای خارجــی. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : 
اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان شبســتر ، بخــش صوفیــان ، دهســتان میشــوجنوبی ، روســتا ســفیدکمر )اســم کمــر(، محلــه نــدارد ، کوچــه شــکوفه ، خیابــان ) آذربایجــان ( ، پــاک 3۸3 ، ** 
، طبقــه اول کدپســتی ۵3۸۶1۵۵۹۴۶ ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,۰۰۰,۰۰۰ ریــال نقــدی منقســم بــه 1۰۰ ســهم 1۰۰۰۰ ریالــی تعــداد 1۰۰ ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 
1۰۰۰۰۰۰ ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره ۰۰۰1۶۰ مــورخ 13۹۹/۰۵/1۹ نــزد بانــک ملــی شــعبه صوفیــان بــا کــد ۴۵۶۹ پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای 
صابــر آیرملــوی قدیــم بــه شــماره ملــی ۲۸۰۰3۴۹۷1۹ و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ۲ ســال آقــای جهــان بیــن شــکری بــه شــماره ملــی 3۲۴۰۹۷۶331 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه 
مــدت ۲ ســال آقــای جهانبخــش شــکری بــه شــماره ملــی 3۲۵۵۷11۰1۰ و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال آقــای جهانــدار 
شــکری بــه شــماره ملــی 3۲۵۶۵1۲1۲۷ و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل و یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره همــراه بــا 
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای روح الــه عبدالملکــی بــه شــماره ملــی ۰۴۹۲1۹3۲۶۶ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال 
مالــی آقــای کاظــم افروزیــان بــه شــماره ملــی ۶۲3۹۴۵۴۴۸۶ بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار عجــب شــیر جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن 

گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر )975437(

 آگهــی تغییــرات شــرکت دنــا صافــی پاالیــش 
شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 1۷۲1۶ 
و شناســه ملــی 1۰۸۶1۷۸۶31۴ بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 13۹۹/۰۲/۲۲ 
ــم  ــای ابراهی ــد : آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
علــی بابائــی بــه شــماره ملــی 13۷۸1۵۰۵۷۰ به 
ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره آقــای 
ــماره  ــه ش ــفنجانی ب ــزاده اس ــا عظیم محمدرض
ملــی 13۷۲۹1۴۹۹۴ بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره    آقــای یونــس عظیمــزاده اســفنجانی بــه 
ــب  ــه ســمت نائ ــی 1۷۰۸۷۲۵۲۸۸ ب ــماره مل ش
ــه  ــدند . کلی ــاب ش ــره انتخ ــت مدی ــس هیئ رئی
اوراق و اســناد و مــدارک تعهــدآور اعــم از چــک ، 
ســفته ، بــرات و قراردادهــا بــا امضــای مدیرعامــل 
و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت 
و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل یــا 
ــا مهــر شــرکت  ــره همــراه ب رئیــس هیئــت مدی

معتبــر خواهــد بــود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )976073(

آگهــی تغییــرات شــرکت دنــا صافــی پاالیــش 
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 
1۷۲1۶ و شناســه ملــی 1۰۸۶1۷۸۶31۴ بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 
ــل  ــات ذی ــورخ 13۹۹/۰۲/۲۲ تصمیم ــالیانه م س
ــا ء  ــب از اعض ــره مرک ــت مدی ــد : هئی ــاذ ش اتخ
ــه شــماره  ــی ب ــی بابائ ــم عل ــای ابراهی ــل : آق ذی
ملــی 13۷۸1۵۰۵۷۰ و آقــای یونــس عظیمــزاده 
ــی 1۷۰۸۷۲۵۲۸۸ و  ــماره مل ــه ش ــفنجانی ب اس
آقــای محمدرضــا عظیمــزاده اســفنجانی بــه 
شــماره ملــی 13۷۲۹1۴۹۹۴ بــرای دو ســال 
انتخــاب گردیدنــد. خانــم افســون مــردی دوســه 
ــوان  ــه عن ــی 13۸۲۰13۹۷3 ب ــماره مل ــه ش ب
بــازرس اصلــی و آقــای وحیــد خاکــی بــه شــماره 
ــی  ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــی 13۶۰۲۹۰۲۴۹ ب مل
البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب 

ــدند. ش
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )976082(

کد: 102
آگهی مزایده اتومبیل

ششـــدانگ یـــک دســـتگاه پـــژو روا بـــه 
ـــه  ـــران 1۵ دوگان ـــی 1۴ ی ۵33 ای ـــماره انتظام ش
ـــدل 13۸۸  ـــک م ـــره ای متالی ـــگ نق ـــه رن ـــوز ب س
بـــه  دارای شـــماره موتـــور 11۶۸۸۰۰3۹۰۲ 
ـــزارش وارده  ـــق گ ـــی 3۰۵۷۶۲ طب ـــماره شاس ش
ـــناس  ـــه 13۹۹/۰۵/۲۶ کارش 1۰۴/۷/۵1۴1 مورخ
رســـمی دادگســـتری کـــه اعـــام نمـــوده: 
دســـتگاه فـــوق از لحـــاظ الســـتیکها در حـــد %۵۵ 
ـــری  ـــت ظاه ـــاظ وضعی ـــد و از لح ـــی باش ـــالم م س
ـــدل و  ـــن م ـــا در گرفت ـــد. ب ـــی باش ـــالم م ۷۰% س
سیســـتم و نحـــوه نگهـــداری وســـیله و بـــا در نظـــر 
گرفتـــن وضعیـــت کلـــی و وضعیـــت بـــازار بـــه 
ـــاد  ـــیصد و هفت ـــال )س ـــغ 3۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ری مبل
میلیـــون ریـــال( کـــه در قبـــال اصـــل طلـــب و 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی گردی ـــی ارزیاب ـــات دولت حقوق
ـــدم بدهـــکار  ـــه داود کاظمـــی اق ـــق ب خـــودرو متعل
ـــد  ـــی باش ـــه ۹۹۰۰۰۲3 م ـــی کاس ـــده اجرای پرون
و پرونـــده صـــادره علیـــه داود کاظمـــی اقـــدم 
و لـــه اعظـــم همتـــی نادینلوئـــی مـــی باشـــد و 
از ســـاعت ۹ صبـــح الـــی 1۲ ظهـــر روز شـــنبه 
مورخـــه ۹۹/۰۷/۰۵ در محـــل آذرشـــهر - میـــدان 
ــده  ــق مزایـ ــاد از طریـ ــاز - پارکینـــگ اتحـ نمـ
بـــه فـــروش خواهـــد رســـید. مزایـــده از مبلـــغ 
ـــت  ـــن قیم ـــه باالتری ـــروع و ب ـــوق ش ـــی در ف اعام
پیشـــنهاد شـــده نقـــدا فروختـــه خواهـــد شـــد. 
ضمنـــا بدهـــی هـــای مربـــوط بـــه مالیـــات  و غیـــره 
ـــی  ـــم قطع ـــه رق ـــم از اینک ـــده اع ـــخ مزای ـــا تاری ت
ـــن  ـــد همچنی ـــده باش ـــا نش ـــده ی ـــوم ش ـــا معل آنه
ــر  ــر مبلـــغ مزایـــده بـ ــراج زایـــد بـ حـــق الحـ
عهـــده خریـــدار خواهـــد بـــود. ضمنـــا فـــروش 

ـــود. ـــد ب ـــدی خواه ـــورت نق ـــه ص ب
تاریخ انتشار:

 روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19 
م الف: 527/5689

کد: 123
رونوشت آگهی حصروراثت 

خانــم قــدم خیــر صفالیــان دارای شناســنامه شــماره ۲۸۹۹بشــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰1۰۰۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــبنم  ــادروان ش ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
محمــد پــور آغجــه دیــزج بشناســنامه ۲۹۶۰۴۰۷۹۹۷ درتاریــخ 
ــه  ــدرود زندگــی گفتــه ورث 13۹1/۰۵/۲۴ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب

ــه  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
1. تقــی محمــد پــور آغجــه دیــزج فرزنــد آقــاالر شــماره شناســنامه 

1۹۹۹۰ تاریــخ تولــد 13۴۹صــادره از میانــدوآب پــدر متوفی 
ــنامه  ــماره شناس ــی ش ــد ذوالفعل ــان فرزن ــر صفالی ــدم خی ۲. ق

ــی  ــادر متوف ــکان م ــادره از مل ــد 13۴۹ص ــخ تول ۲۸۹۹ تاری
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــه  ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف

دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
 م الف: 31

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - ایمانزاده

دادنامه:                                                       کد: 542
کالسه پرونده: 98/1023/1

خواهــان: حســین رفیــق دوســت فرزندمحمدرضــا باوکالــت 
ــاغ فــردوس جنــب بنیــاد  ــل میــدان ب نوروزعلــی قنبــرزاده آدرس باب

ــمان ط۲ ــع آس ــهید مجتم ش
خوانــدگان: 1- محمدحســین شــفائی آدرس مجهــول المــکان ۲- 
ــان شهیدبهشــتی جنــب  ــل بســطام خیاب میرعلــی میرنبــی آدرس باب

شــورای حــل اختــاف  کدپســتی ۵۶۹3۶۶3
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا
فرزنــد  رفیــق دوســت  آقــای حســین  در خصــوص دعــوی 
محمدرضــا  باوکالــت نــوروز علــی قنبــرزاده بطرفیــت خوانــده آقایــان 
ــه  ــه وج ــته مطالب ــی بخواس ــی میرنب ــفائی ومیرعل ــین ش محمدحس
ــماره  ــک بش ــره چ ــک فق ــتناد ی ــت اس ــغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ باب ــه مبل ب
ــه مفــاد دادخواســت  ــک ســپه نظــر ب ۴۲۶۶1۵- ۹۵/۸/1۵ عهــده بان
ــن  ــت براســتقرار دی ــرازی خواهــان کــه دالل تقدیمــی ومســتندات اب
بمیــزان ومبلــغ خواســته بــر عهــده خوانــدگان داشــته و بقــای 
ــر اســتحقاق  ــه ب ــان قرین ــور در دســت خواه اصــول مســتندات مذک
ــدگان دارد  ــه خوان ــن برذم ــتمرار دی ــور واس ــه مذب ــب وج وی در طل
ــرازی  ــه و مســتندات اب ــوی مطروح ــه دع ــز نســبت ب ــدگان نی وخوان
دفــاع وایــرادی بعمــل نیــاورده اســت شــورادعوی خواهــان را صحیح و 
وارد تشــخیص وخوانــدگان را بپرداخــت تضامنــی مبلــغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال بابــت اصــل خواســته وپرداخــت خســارات تاخیرتادیــه از زمــان 
سررســیدچک لغایــت هنــگام پرداخــت  آن و مبلــغ ۷/۸۰۰/۰۰۰ 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان 
محکــوم مینمایــد  رای صــادره غیابــی ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا وســپس برابــر مقــررات قابــل 

ــی باشــد. ــل م ــی باب ــم حقوق ــی در محاک ــد نظرخواه تجدی
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابل- مهدی زاده

دادنامه:                                                         کد: 542
کالسه پرونده: 98/1024/1

خواهــان: حســین رفیــق دوســت فرزندمحمدرضــا باوکالــت 
ــاغ فــردوس جنــب بنیــاد  ــل میــدان ب نوروزعلــی قنبــرزاده آدرس باب

ــمان ط۲ ــع آس ــهید مجتم ش
خوانــدگان: 1- حســین رفیعــی و میرعلــی میرنبــی  آدرس 

ــم ــتای الری ــاری روس س
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا
در خصـــوص دعـــوی آقـــای حســـین رفیـــق دوســـت فرزنـــد 
محمدرضـــا  باوکالـــت نـــوروز علـــی قنبـــرزاده بطرفیـــت خوانـــده 
آقایـــان حســـین رفیعـــی ومیرعلـــی میرنبـــی بخواســـته مطالبـــه 
ـــک  ـــره چ ـــک فق ـــتناد ی ـــت اس ـــغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ باب ـــه مبل ـــه ب وج
بشـــماره ۴۷۴۴۷۷ عهـــده بانـــک صـــادرات مازنـــدران نظـــر بـــه 
مفـــاد دادخواســـت تقدیمـــی ومســـتندات ابـــرازی خواهـــان کـــه 
ـــده  ـــر عه ـــته ب ـــغ خواس ـــزان و مبل ـــن بمی ـــتقرار دی ـــر اس ـــت ب دالل
ـــت  ـــور در دس ـــتندات مذک ـــول مس ـــای اص ـــته و بق ـــدگان داش خوان
ــور  ــه مذبـ ــب وجـ ــتحقاق وی در طلـ ــر اسـ ــه بـ ــان قرینـ خواهـ
ـــبت  ـــز نس ـــدگان نی ـــدگان دارد وخوان ـــه خوان ـــن برذم ـــتمرار دی واس
ـــل  ـــرادی بعم ـــاع وای ـــرازی دف ـــتندات اب ـــه و مس ـــوی مطروح ـــه دع ب
ـــخیص  ـــح و وارد تش ـــان را صحی ـــورادعوی خواه ـــت ش ـــاورده اس نی
ــال  ــغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریـ ــی مبلـ ــت تضامنـ ــدگان را بپرداخـ وخوانـ
ـــان  ـــه از زم ـــارات تاخیرتادی ـــت خس ـــته وپرداخ ـــل خواس ـــت اص باب
ـــغ ۷/۸۰۰/۰۰۰  ـــت  آن و مبل ـــگام پرداخ ـــت هن ـــیدچک لغای سررس
ریـــال بابـــت هزینـــه دادرســـی و حـــق الوکالـــه وکیـــل در حـــق 
خواهـــان محکـــوم مینمایـــد  رای صـــادره غیابـــی ظـــرف مهلـــت 
ـــپس  ـــورا وس ـــن ش ـــی در ای ـــل واخواه ـــاغ قاب ـــس از اب ـــت روز پ بیس
برابـــر مقـــررات قابـــل تجدیـــد نظرخواهـــی در محاکـــم حقوقـــی 

ـــد. ـــی باش ـــل م باب
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابل- مهدی زاده

کد: 123
رونوشت آگهی حصروراثت 

خانــم صبــا پیــرزه دارای شناســنامه شــماره ۴11 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰1۰۵۵ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــال  ــادروان ج ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
پیــرزه بشناســنامه ۴3 درتاریــخ 13۹۶/۰۶/۲1 اقامتــگاه دائمــی خــود 

ــه ــوم منحصــر اســت ب ــه آن مرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ را ب
1.کمــال پیــرزه ف جــال  ش م ۲۹۷1۸۲۷۰11 ت ت 13۶1 

ــی  ــر متوف ــدوآب پس ــادره از میان ص
ــرزه ف جــال ش ش 1۸۹۸ ت ت 13۶۴ صــادره از  ۲.ساســان پی

میانــدوآب پســر متوفــی 
3. فرهــاد پیــرزه ف جــال ش م ۲۹۷۲۲۲۹1۸۵ ت ت 13۶۶ 

ــی  ــر متوف ــدوآب پس ــادره از میان ص
۴.صبــا پیــرزه ف جــال ش ش ۴11 ت ت 13۵۹ صــادره از 

ــی ــر متوف ــدوآب دخت میان
 ۵. شــهین چــودار میانــدوآب ف اللهویــردی ش ش 13۰۸۸ ت ت 

133۵صــادره از میانــدوآب همســر متوفــی 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک بــه 

دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
 م الف:31

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - ایمانزاده
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مدیرعامل برق غرب:

اقدامات ۱8 گانه آمادگی و مقابله با 
حمالت سایبری در شرکت برق منطقه ای 

غرب با دقت بیشتری پیگیری شود

ــرب  ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
ــران و  ــت بح ــه مدیری ــه کمیت ــن جلس در چهارمی
ــرورت  ــر ض ــال 13۹۹ ب ــل در س ــر عام ــد غی پدافن
ــا  ــه ب ــی و مقابل ــه آمادگ ــات 1۸ گان ــام اقدام انج
ــر  ــرکت توانی ــوی ش ــه از س ــایبری ک ــات س حم

ــرد. ــد ک ــده، تأکی ــاغ ش اب
ــدس  ــیر، مهن ــب ش ــه عج ــزارش روزنام ــه گ  ب
»علــی اســدی« مدیــر عامــل ایــن شــرکت در 
و  بحــران  مدیریــت  کمیتــه  جلســه  چهارمیــن 
پدافنــد غیرعامــل بــر ضــرورت انجــام اقدامــات 1۸ 
ــا حمــات ســایبری کــه  ــه ب ــه آمادگــی و مقابل گان
ــاغ شــده، تأکیــد کــرد  از ســوی شــرکت توانیــر اب
ــاع  ــه »دف ــزوم تشــکیل مســتمر جلســات کمیت و ل

ــد. ــادآور ش ــایبری« را ی س
مهنــدس اســدی در ادامــه همچنیــن بــر ضرورت 
پایــش خاموشــی ها، تهیــه فایل هــای پشــتیبان 
ــپاچینگ،  ــود دیس ــای موج ــه نرم افزاره ــرای کلی ب
 DCS کنتــرل هرچــه بیشــتر تــردد بــه پســت های
و مراکــز دیســپاچینگ و بررســی صاحیــت کاربــران 

ــرد. ــد ک ــتم ها تأکی سیس
مدیریــت  مجــری  حبیبــی«  »فــرزاد  دکتــر 
بحــران و پدافنــد غیرعامــل ایــن شــرکت بــا اشــاره 
بــه تصمیم هــای اتخــاذ شــده در ایــن جلســه 
ــا  ــن ب ــدی و جایگزی ــزات کلی ــه تجهی ــت: تهی گف
هــدف اســتمرار تولیــد، پایــداری خطــوط و تســهیل 
مدیریــت بحــران در ســال جــاری و خریــد لــوازم و 
ــایبری از  ــای س ــت فض ــاز امنی ــورد نی ــزات م تجهی

ــت. ــه اس ــن جلس ــات ای مصوب

قاضی زاده هاشمی:
مجلس با مدیران دولتی برای بررسی 

وضعیت بورس تشکیل جلسه می دهد

ــات  ــه جلس ــاره ب ــا اش ــس ب ــس مجل ــب رئی نای
مجلــس بــرای حــل مشــکات بــازار بــورس، گفــت: 
مجلــس جلســه ای بــا مدیــران دولتــی بــرای بررســی 

وضعیــت بــورس برگــزار خواهــد کــرد.
به گزارش مهر، سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشمی 
بـا اشـاره بـه جلسـه جمعـی از نماینـدگان مجلـس بـا 
سـهامداران حقیقـی و خرد بازار سـرمایه، گفـت: در این 
جلسـه پیشـنهاداتی برای سـاماندهی بازار بورس و رفع 

مشـکات پیـش آمـده در ایـن بازار مطرح شـد.
وی بیــان کــرد: اختیــار فــروش ســهام بــا ســود 
ــا  ــود کــه م ــن پیشــنهادات ب ــه ای تضمینــی از جمل

ــم. ــع آوری می کنی ــنهادات را جم ــن پیش ــه ای هم
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیــان اینکــه بــا ســهامداران حقوقــی هــم جلســه ای 
خواهیــم داشــت، تصریــح کــرد: همچنیــن جلســه ای 
بــا مدیــران دولتــی در زمینــه بــورس برگــزار 
ــی  ــه الزم باشــد قوانین ــال دارد ک ــم و احتم می کنی

ــود. ــب ش ــه تصوی ــن زمین ــی در ای دوفوریت
قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد: البتــه کمیتــه 
ــاتی  ــتمر جلس ــور مس ــه ط ــم ب ــس ه ــورس مجل ب
بــرای بررســی دغدغــه فعــاالن بــورس و حــل 

ــان برگــزار می کنــد. مشــکات آن

تعویض پالک در تهران اینترنتی شد

ـــز  ـــت: ۸ مرک ـــا گف ـــور ناج ـــس راه ـــذاری پلی ـــماره گ ـــز ش ـــس مرک رئی
تعویـــض پـــاک خـــودرو و موتورســـیکلت در تهـــران ارائـــه خدمـــت 
ـــد.  ـــام می دهن ـــی انج ـــی اینترنت ـــت ده ـــا نوب ـــط ب ـــذاری را فق ـــماره گ ش
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـرهنگ علـــی محمـــدی رئیـــس مرکـــز 
شـــماره گـــذاری پلیـــس راهـــور ناجـــا بـــه ارائـــه خدمـــت تعویـــض 
پـــاک بـــه صـــورت اینترنتـــی در تهـــران اشـــاره و اظهـــار داشـــت: 
ــود در  ــذاری موجـ ــماره گـ ــاک و شـ ــض پـ ــز تعویـ ــی ۸ مرکـ تمامـ
پایتخـــت از امـــروز فقـــط بـــه صـــورت نوبـــت دهـــی اینترنتـــی کار 
ـــور ســـیکلت  ـــم از ســـنگین و ســـبک و موت ـــا اع ـــذاری خودروه شـــماره گ

را ارائـــه می دهنـــد.
ـــرد:  ـــح ک ـــا تصری ـــور ناج ـــس راه ـــذاری پلی ـــماره گ ـــز ش ـــس مرک رئی
شـــهروندان تهرانـــی از مراجعـــه حضـــوری بـــدون دریافـــت اینترنتـــی 
ـــت  ـــدون نوب ـــه ب ـــرا ک ـــد چ ـــودداری کنن ـــاک خ ـــض پ ـــز تعوی ـــه مراک ب

ـــدارد. ـــود ن ـــت وج ـــه خدم ـــکان ارائ ـــی ام اینترنت
ــس  ــایت پلیـ ــق سـ ــی از طریـ ــی اینترنتـ ــت دهـ ــت: نوبـ وی گفـ
ـــر  ـــکان پذی ـــی ام ـــت ده ـــی نوب ـــن آدرس اینترنت ـــور 1۲۰ و همچنی راه
ـــز  ـــه مراک ـــد ب ـــه رزرو کرده ان ـــی ک ـــازه زمان ـــا در ب ـــراد دقیق ـــت؛ اف اس
ـــد  ـــه کنن ـــر مراجع ـــر زودت ـــر؛ اگ ـــه دیرت ـــر ن ـــه زودت ـــد ن ـــه کنن مراجع
ــل  ــان باطـ ــد نوبت شـ ــه کننـ ــر مراجعـ ــر دیرتـ ــده واگـ ــل شـ معطـ

می شـــود.
ــی در  ــت اینترنتـ ــگام رزرو نوبـ ــت: در هنـ ــدی گفـ ــرهنگ محمـ سـ
ــد از  ــی بعـ ــد متقاضـ ــده و بایـ ــذاری شـ ــدارک الزم بارگـ ــمتی مـ قسـ
خوانـــدن ایـــن قســـمت و تائیـــد داشـــتن مـــدارک ،تیـــک را لحـــاظ 
کننـــد؛ تیـــک در اصـــل بـــه منزلـــه امضـــا و آگاهـــی از مـــدارک الزم 
ـــراه  ـــذاری هم ـــگام شـــماره گ ـــد هن ـــه بای ـــاک اســـت ک ـــض پ ـــرای تعوی ب
خـــود داشـــته باشـــند؛ شـــهروندان دقـــت کننـــد بـــا مـــدارک ناقـــص 

بـــرای شـــماره گـــذاری مراجعـــه نکننـــد.
ـــه  ـــخ ب ـــا در پاس ـــور ناج ـــس راه ـــذاری پلی ـــماره گ ـــز ش ـــس مرک رئی
ـــذاری  ـــماره گ ـــز ش ـــت مراک ـــوص وضعی ـــارس در خص ـــش ف ـــر پرس دیگ
ــماره  ــز شـ ــاه مراکـ ــر مـ ــا مهـ ــرد: تـ ــام کـ ــتان ها اعـ ــایر اسـ در سـ
گـــذاری و تعویـــض پـــاک در کل کشـــور بـــه صـــورت نوبـــت دهـــی 

اینترنتـــی خدمـــات ارائـــه خواهنـــد داد.

»رمدسیویر ایرانی« کجا توزیع می شود؟

ــاره  ــذا و دارو درب ــازمان غ ــرل س ــت کنت ــواد تح ــرکل دارو و م مدی
وضعیــت توزیــع داروی رمدســیویر ایرانــی جهــت اســتفاده در مبتایــان 

ــح داد.  ــا توضی کرون
ــاره وضعیــت توزیــع  ــه گــزارش ایســنا، دکتــر حیــدر محمــدی درب ب
ــی در  ــی، گفــت: مدت هــا پیــش داروی رمدســیویر ایران رمدســیویر ایران

ــت. ــع اس ــال توزی ــتانی در ح ــای بیمارس داروخانه ه
ــن  ــا ای ــت و ب ــان اس ــزار توم ــن دارو ۶۰۰ ه ــت ای ــزود: قیم وی اف
قیمــت بــه بیمارســتان ها ارائــه می شــود و هــر میــزان کــه بــرای بیمــار 
ــا  ــن دارو را ب ــده اش درج می شــود. شــرکت ها ای اســتفاده شــود، در پرون
ــه می دهنــد و مراکــز  ــی ارائ ــه مراکــز درمان قیمــت ۶۰۰ هــزار تومــان ب
ــم 1۰  ــر می کن ــد و فک ــتفاده می کنن ــاران اس ــرای بیم ــم ب ــی ه درمان

ــود. ــت می ش ــاران دریاف ــه آن از بیم ــد هزین درص
ــا  ــان کرون ــیویر در درم ــی رمدس ــزان اثربخش ــاره می ــدی درب محم
گفــت: هنــوز بــه صــورت قطعــی اثربخشــی رمدســیویر بــر روی بیمــاری 
ــن  ــد بی ــات می گوین ــی مطالع ــا برخ ــت. منته ــده اس ــات نش ــا اثب کرون
ــکل  ــوز وارد پروت ــن دارو هن ــه ای ــت. البت ــر اس ــد موث ــا ۴۰ درص 3۰ ت
درمانــی کرونــا نشــده اســت، امــا از آنجایــی کــه متخصصــان عفونــی آن 
را تجویــز می کننــد، آن را تهیــه کردیــم کــه بــه صــورت تولیــد داخلــی 

در داروخانه هــای بیمارســتانی توزیــع می شــود.
ــن  ــت: ای ــز گف ــرا نی ــر و اکتم ــت داروی فاویپیراوی ــاره وضعی وی درب
ــد  ــا تولی ــده اند، ام ــا نش ــی کرون ــکل درمان ــوز وارد پروت ــم هن دو دارو ه
ــم. ــام می دهی ــم انج ــا را ه ــع آن ه ــه توزی ــود دارد ک ــا وج ــی آن ه داخل

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــی را در  ــتی، درمان ــز بهداش ــکی ۵3 مرک پزش
ــرد  ــاح ک ــارس افتت اســتان های خوزســتان و ف
و گفــت: امســال بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 
ــتانی را  ــت بیمارس ــزار و ۶۰۰ تخ ــران 1۰ ه ای

می کنیــم.  افتتــاح 
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید نمکی در ســومین 
ــای ســامت  ــروژه ه ــرداری از پ ــره ب ــن به آیی
)پویــش سراســری ره ســامت( کــه بــه صــورت 
ــد، ۴۸  ــزار ش ــت، برگ ــن از وزارت بهداش آنای
واحــد بهداشــتی، درمانــی، آزمایشــگاهی و 
اقامتــی را در اســتان خوزســتان، تکمیــل ســه 
ــه،  ــهرهای خرام ــتانی را در ش ــروژه بیمارس پ
ــروژه  ــارس و دو پ ــتان ف ــاده اس ــتهبان و آب اس
بهداشــتی و درمانــی را در جهــرم افتتــاح کــرد.

ــان  ــال همزم ــت: امس ــت گف ــر بهداش وزی
ــی  ــا ب ــی کرون ــا و اپیدم ــم ه ــار تحری ــا فش ب
ــعه  ــال در توس ــن س ــی تری ــن و طای نظیرتری
مراکــز بهداشــتی و درمانــی در کشــور اســت و 
ــزار  ــران 1۰ ه ــخ ای ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ب
و ۶۰۰ تخــت بیمارســتانی در قالــب 1۴۰۰ 
ــو را  ــروژه شــامل دو هــزار تخــت آی ســی ی پ
ــردم شــریف  ــه م ــاح و ب ــن افتت ــا 1۲ فروردی ت

ــم. ــی کنی ــم م ــران تقدی ای

پــروژه   ۴۸ افتتــاح  مراســم  در  نمکــی 
ــی اســتان خوزســتان گفــت:  بهداشــتی، درمان
خوزســتان خــاک مقدســی اســت کــه همــه مــا 
بــه آن مدیونیــم و هــر چــه بــرای ایــن اســتان 
ــردم  ــای م ــداکاری ه ــخ ف ــم پاس ــام دهی انج

ــت. ــتان نیس ــن اس ای
مراکــز  در  مــن  همــکاران  گفــت:  وی 
بهداشــتی و درمانــی اســتان خوزســتان بــا 
جانفشــانی و توانفرســایی توانســتند هجمــه 
ســنگین کرونــا را در اهــواز، آبــادان، شــادگان، 
ــتان  ــهرهای اس ــایر ش ــتر و س ــول و شوش دزف

اوج شــیوع کرونــا مدیریــت  خوزســتان در 
کردنــد و نشــان دادنــد کــه یــک خوزســتانی از 
هــر قومــی پشــت در بیمارســتان متوقــف نشــد 
و هیــچ دلخــوری در دریافــت خدمــات در ایــن 
ــم.از همیــن جــا از همــه  اســتان شــاهد نبودی
کادر پزشــکی، پرســتاران، کادر بیمارســتانی 
ــی  ــد قدردان ــداکاری کردن ــام ف ــن ای ــه در ای ک
)ع(  امــام حســین  ملــت  مــا  کنــم.  مــی 
هســتیم، در برابــر هــر هجمــه ای مــی ایســتیم 

ــازیم. ــی س ــخ را م و تاری
ــه  ــل س ــاح و تکمی ــم افتت ــی در مراس نمک

بیمارســتان در شــهرهای خرامــه، اســتهبان 
ــد1۹  ــی کووی ــت اپیدم ــز از مدیری ــاده نی و آب
در اســتان فــارس قدردانــی کــرد و گفــت: 
ــم  ــتر کنی ــاق را بیش ــی و وف ــم همدل امیدواری
ــم و  ــت کنی ــار و مدیری ــا را مه ــم کرون ــا ه ت
هــم طایــی تریــن ســال توســعه زیرســاختهای 

ــم. ــم بزنی ــامت را رق س
وی همچنیــن بــه طــور جداگانــه در مراســم 
بهــره بــرداری بیمارســتان خاتــم االنبیــا جهــرم 
نیــز اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده نزدیــک 
بیمارســتان 313 تختخوابــی ایــن شــهر را نیــز 

افتتــاح کنــد.
ــعه  ــاون توس ــژاد، مع ــوی ن ــل تق ــید کام س
منابــع و مدیریــت وزارت بهداشــت نیــز در 
ــروژه  ــل ۵3 پ ــاح و تکمی ــم از افتت ــن مراس ای
جملــه  از  آموزشــی  و  درمانــی  بهداشــتی، 
ــز  ــژه، مراک ــک وی ــتان، کلینی ــدادی بیمارس تع
ــت  ــازل اقام ــگاه و من ــامت، آزمایش ــع س جام
بــا ۲۸۰۰  امــروز  داد کــه  پزشــکان خبــر 
ــزار و 131  ــار در ۴۰ ه ــان اعتب ــارد توم میلی
مترمربــع فضــای فیزیکــی در ســومین مرحلــه 
پویــش ره ســامت در دانشــگاههای علــوم 
ــره  ــه به ــرم ب ــیراز و جه ــواز، ش ــکی اه پزش

ــید. ــرداری رس ب

ــام  ــه درک پی ــدار مراغ ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
ــروز  ــی ام ــع امنیــت و ســامت را مســوولیت اصل شــهدای مداف
ــداکاری و  ــد ف ــت: بای ــت و گف ــووالن دانس ــردم و مس ــه م هم
ــرار  ــار خــود ق ــا و رفت ــان را ســرلوحه کاره از خودگدشــتگی آن

ــم. دهی
ــی  ــه هماهنگ ــعفی در جلس ــی ش ــا، موس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــل  ــت: در مقاب ــار داش ــدس اظه ــاع مق ــه دف ــت هفت گرامیداش
ــاع مقــدس و  رشــادت و ایثــار مدافعــان امنیــت، رزمنــدگان دف
ــوری اســامی  ــای جمه ــروز مرزه ــان ام در حــال حاضــر مدافع
و همچنیــن مدافعــان ســامت کــه از روزهــای نخســت شــیوع 
کرونــا پــای کار بودنــد، وظیفــه ســنگینی داریــم و بایــد 
ــدی  ــای بع ــل ه ــه نس ــان را ب ــان آن ــوولیت آرم ــاس مس بااحس

ــم. ــل کنی منتق
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــدس امس ــاع مق ــه دف ــت: در هفت وی گف
شــرایط کرونایــی، بیــش از ۷۰ برنامــه در حــوزه هــای مختلــف 

ــزار خواهــد شــد. برگ
ــه  ــا ب ــه ه ــتر برنام ــزاری بیش ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صــورت مجــازی اســت، بــر رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و 
ــه گــذاری اجتماعــی در برگــزاری برنامــه هــای حضــوری  فاصل

ــرد. ــد ک تاکی
وی افــزود: تمامــی برنامــه هــا بــا هماهنگــی ســتاد مقابلــه بــا 

کرونــا در شهرســتان برگــزار خواهــد شــد.
معــاون فرمانــدار مراغــه اضافــه کــرد: برپایــی نمایشــگاه دفــاع 
ــن  ــی از مهمتری ــادگاران یک ــتان ی ــاز بوس ــای ب ــدس در فض مق

برنامــه هــای هفتــه دفــاع مقــدس اســت.
ــرای  ــا و ب ــرایط کرون ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــت: ب ــعفی گف ش
دوری از تجمــع، زمــان برگــزاری نمایشــگاه دفــاع مقــدس بیــش 

از یــک هفتــه خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: برگــزاری برنامــه هــا بــه صــورت محــدود بــه 
دلیــل شــرایط قرمــز کرونــا در شهرســتان و همــکاری دســتگاه 
هــای اجرایــی در اجــرای برنامــه هــا از جملــه موصوعاتــی اســت 

کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
جانشــین فرمانــده ســپاه ناحیــه مراغــه نیــز در ایــن جلســه 
گفــت: بــا در نظــر گرفتــن شــرایط قرمــز کرونــا، بایســتی برنامــه 
ــای  ــال ه ــر از س ــار و بهت ــدس را پرب ــاع مق ــه دف ــای هفت ه

ــم. ــزار کنی گذشــته برگ
ــکل  ــروز ش ــت: ام ــاعدی گف ــد س ــدار حمی ــرهنگ پاس س
ــه دارد. ــان راه ادام ــا همچن ــت و ام ــرده اس ــر ک ــارزه تغیی مب

ــد از آن  ــه بای ــت ک ــی اس ــدس گنج ــاع مق ــت: دف وی گف
ــم. ــت کنی محافظ

وی اضافــه کــرد: اســتفاده از طرفیــت فصــای مجــازی و عمــل 
بــه مصوبــات ســتاد از مــواردی اســت کــه بایــد دســتگاه هــای 
اجرایــی در برنامــه هــای هفتــه دفــاع مقــدس در نظــر بگیرنــد.

ــدس 1۴۰۰  ــاع مق ــال دف ــول ۸ س ــه در ط ــتان مراغ شهرس
ــرده اســت. ــاب اســامی ک ــم انق ــهید تقدی ش

وزیر بهداشت ۵3 واحد بهداشتی و درمانی را افتتاح کرد

درک پیام شهدای مدافع امنیت و سالمت مسوولیت همگانی است

 آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله 
 سایر امورات مرتبط با خدمات شهری نواحی هشت گانه سطح شهر مراغه و

 نوبت اول ( –له اول ح) مر

سایر امورات  جمع آوری زباله وشورای اسالمی محترم شهر عملیات رفت و روب و  25/5/99ش/ش مورخ   1543د مصوبه شماره شهرداری مراغه در نظر دارد به استنا
سایر امورات مرتبط با خدمات  مرتبط )خدمات شهری( نواحی هشت گانه در سطح شهر را بشرح ذیل و طبق دفترچه فهرست بهاء عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و

( که دارای صالحیت بخش خصوصیها و پیمانکاران واجد الشرایط )به مدت یکسال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی به شرکت  1399شهری شهرداری مراغه در سال 
ود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم از اداره کار و امور اجتماعی شهرستان یا استان و یا کشور می باشند واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران محترم دعوت می ش

طبقه  –شهرداری مرکزی مراغه  –های شهرداری واقع در خیابان قدس شنبه به امور قراردادیکروز  6/7/99، تا تاریخ صهز جهت خرید و تحویل اسناد مناقبه مدت ده رو
ها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات واحد امور  قرارداد 041- 37217728یافت نمایند، و شماره تلفکس رمراجعه و اسناد مناقصه د 25اطاق شماره   –همکف 

 ری در رابطه با مناقصات ذیل می باشد. ادا
 آئین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  5ماده  5شهرداری به استناد بند  -1
ک از شرکت کنندگان سپرده آنان ی در صورت انصراف هر داد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمناًشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارسپرده نفرات اول تا سوم تا انجام ت -2

 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 8به ترتیب به استناد ماده 
 هزینه درج آگهی مناقصه در دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. -3
 سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.  -4

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مدت قرارداد: بر ریال(:) مبلغ مناقصه ناحیه :نام  مناطق ردیف
 ریال 528/551/353/- سال 1 ریال 560/030/071/7/- مکائیل آباد و گلشهر 1منطقه یک/ 1
 ریال 077/319/331/- سال 1 ریال 541/381/626/6/- یوسف آباد و انزاب 1منطقه یک/ 2
 ریال 238/866/738/- سال 1 ریال 761/324/777/14/- هسته داخلی شهر 1منطقه یک/ 3
 ریال 136/374/332/- سال 1 ریال 733/482/647/6/- خواجه نصیر شمالی 2منطقه دو/ 4
 ریال 870/078/497/- سال 1 ریال 397/577/941/9/- خواجه نصیر جنوبی 2منطقه دو/ 5
 ریال 079/941/676/- سال 1 ریال 570/821/538/13/- شهرک ها 2منطقه دو/ 6
 ریال 879/814/306/- سال 1 ریال 572/297/136/6/- آباد باال و پایینبهر 3منطقه سه/ 7
 ریال 007/460/321/- سال 1 ریال 131/200/429/6/- دارایی و هاشم آباد 3منطقه سه/ 8

 ریال 813/405/558/3/- ------ ریال 265/116/168/71/- ------------- جمع کل 

 احمدی - شهردار مراغه

ــاران  ــی دهی ــرکت تعاون ــش ش ــه نق ــزی مراغ ــدار مرک بخش
را در توســعه و آبادانــی روســتاها موثــر دانســت و گفــت: 
ــه  ــعه  همه جانب ــد توس ــاران می توانن ــی دهی ــرکت های تعاون ش

ــد. ــریع کنن ــتاها را تس روس
ــا رییــس  ــدار ب ــا، مصطفــی مجیــدی در دی ــه گــزارش ایرن ب
اداره تعــاون روســتایی و شــرکت تعاونــی دهیــاران بخــش 

مرکــزی مراغــه بمناســبت هفتــه تعــاون اظهــار داشــت: شــرکت 
ــتا در  ــاماندهی روس ــور س ــه منظ ــا ب ــاری ه ــی دهی ــای تعاون ه
ــه  ــتر در زمین ــانی بیش ــات رس ــی و خدم ــتغال زای ــتای اش راس

ــد. ــژه ای دارن ــش وی ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
ــای  ــی ه ــرکت تعاون ــکیل ش ــدف از تش ــرد: ه ــه ک وی اضاف
ــی و  ــی، خــود کفایــی و کاهــش هزینــه هــای اجرای درآمــد زای
ــی مشــارکت  ــه طــور کل ــا و ب ــروژه ه ــی پ ــت فن ــش کیفی افزای

ــی اســت.  ــی و خدمات ــای عمران ــا در بخــش ه ــاری ه دهی
ــودن  ــی ب ــل مردم ــه دلی ــی روســتایی ب ــه داد: تعاون وی ادام
ــتاوردهای  ــی از دس ــع یک ــد و توزی ــای تولی ــش آن در ارتق و نق

ــوری اســامی اســت.  ــام اقتصــادی جمه برجســته نظ
ــاران بخــش مرکــزی را جــز  ــی دهی مجیــدی، شــرکت تعاون
تعاونــی هــای نمونــه کشــوری دانســت و گفــت: کســب عناویــن 

ــای  ــی ه ــش تعاون ــش نق ــوری در همای ــه کش ــزار نمون کارگ
ــه در  ــر و نمون ــی برت ــتایی، تعاون ــعه روس ــا در توس ــاری ه دهی
ــان  ــر آذربایج ــای برت ــی ه ــنواره تعاون ــن دوره جش چهاردهمی
ــه  ــاب ب ــار انتخ ــن ب ــی و چندی ــزار تعاون ــن ۵ ه ــرقی در بی ش
ــه  ــر کشــور در ســال هــای گذشــته از جمل ــی برت ــوان تعاون عن
ــت.  ــزی اس ــش مرک ــاران بخ ــی دهی ــرکت تعاون ــارات ش افتخ

وی بــا تقدیــر از زحمــات اعضــای شــرکت تعاونــی دهیــاران 
بخــش مرکــزی گفــت: شــرکت تعاونــی بخــش مرکــزی مراغــه 
دارای ۶۸ عضــو اســت و اعضــای آن را دهیــاری هــای روســتاها 

تشــکیل مــی دهنــد. 
نفـر  هـزار  دارای ۶۸  روسـتا  بـا ۷۴  مراغـه  مرکـزی  بخـش 
جمعیت بوده که تمامی روسـتاها دارای شـورای اسـامی با ۲۴۵ 
نفـر عضـو و ۶۶ روسـتای ایـن بخـش نیـز دارای دهیـاری اسـت. 

ـــدار  ـــرقی و فرمان ـــتاندار آذربایجان ش ـــاون اس مع
ــف از  ــراز تاسـ ــا ابـ ــه بـ ــژه مراغـ ــتان ویـ شهرسـ
ـــتان  ـــن شهرس ـــار تاریخـــی ای ـــت نامناســـب آث وضعی
ـــهر  ـــن ش ـــان ای ـــار در ش ـــن آث ـــت ای ـــت: وضعی گف

فرهنگـــی و تاریخـــی نیســـت.
ــا، ســیدعلی موســوی حســینی  ــه گــزارش ایرن ب
ــای  ــار تاریخــی و طــرح ه ــد از آث در حاشــیه بازدی
گردشــگری مراغــه افــزود: بــا وجــود پیشــینه بــزرگ 
ــگری  ــر گردش ــم نظی ــای ک ــت ه ــی و ظرفی تاریخ
در مراغــه، وضعیــت موجــود در بخــش میــراث 

ــد. ــود یاب ــد بهب ــی مناســب نیســت و بای فرهنگ
وی ادامــه داد: در راســتای بهبــود وضعیــت آثــار 
ــرمایه  ــوان از س ــی ت ــتان م ــن شهرس ــی ای تاریخ
گــذاری بخــش خصوصــی و نیــز مشــارکت نهادهــای 

ــرداری کــرد. مختلــف اســتفاده و بهــره ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــهرداری نی ــرد: ش ــه ک وی اضاف
متولــی مدیریــت عمــران شــهری نیــز بــا مشــارکت 
ــی  ــف م ــای مختل ــرح ه ــرای ط ــکاری در اج و هم
توانــد در زمینــه بهبــود و توســعه زیرســاخت هــای 
ــردارد. ــری ب ــای موث ــی گام ه ــگری و تاریخ گردش

ـــه تاریخـــی  ـــت رصدخان ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــم تاریخ ـــزرگ و مه ـــر ب ـــن اث ـــت: ای ـــه گف مراغ

ــای  ــن مقصدهـ ــم تریـ ــی از مهـ ــوان یکـ ــه عنـ بـ
ــی  ــا قدمتـ ــرقی و بـ ــان شـ ــگری آذربایجـ گردشـ
ـــام  ـــه و اهتم ـــد توج ـــرن، نیازمن ـــن ق ـــش از چندی بی

ـــت. ـــتر اس بیش
ـــر  ـــر فاخ ـــن اث ـــه ای ـــازی محوط ـــزود: بهس وی اف
تاریخـــی بـــا تامیـــن اعتبـــار مناســـب از ســـوی 
ــهرداری  ــارکت شـ ــز مشـ ــی و نیـ ــراث فرهنگـ میـ

مـــی توانـــد تســـریع و تســـهیل شـــود.
ــد از  ــن در بازدیـ ــینی همچنیـ ــوی حسـ موسـ
ـــت:  ـــه گف ـــدور مراغ ـــود و م ـــی کب ـــای تاریخ گنبده
ـــن  ـــکوه ای ـــته باش ـــی از گذش ـــا، یادمان ـــن گنبده ای
ـــن  ـــه عنـــوان یکـــی از پایتخـــت شـــهرهای ای شـــهر ب
مـــرز و بـــوم بـــا نقـــش و نگارهایـــی بـــه جـــای 
ـــت. ـــه اس ـــن خط ـــار ای ـــتگان پرافتخ ـــده از گذش مان

ــازی  ــای بهسـ ــرح هـ ــرای طـ ــزود: اجـ وی افـ
محوطـــه آثـــار تاریخـــی براســـاس قوانیـــن و 
ضوابـــط میـــراث فرهنگـــی، زمینـــه ســـاز بهبـــود 
ـــی  ـــگران داخل ـــذب گردش ـــز ج ـــا و نی ـــت آنه وضعی

و خارجـــی خواهـــد بـــود.
ــد از  ــن در بازدیـ ــینی همچنیـ ــوی حسـ موسـ
گنبـــد تاریخـــی ســـرخ مراغـــه ادامـــه داد: توجـــه 
ــرای  ــز اجـ ــه و نیـ ــازی محوطـ ــب سـ ــه مناسـ بـ

ـــری از  ـــم هج ـــرن هفت ـــر ق ـــر فاخ ـــن اث ـــت ای مرم
ضـــرورت هـــای حیاتـــی گردشـــگری اســـت.

ـــاله  ـــش از ۷۰۰ س ـــت بی ـــه قدم ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــداری  ـــازی و نگه ـــرد: بهس ـــه ک ـــاری اضاف ـــد غف گنب
مناســـب از ابنیـــه تاریخـــی از جملـــه گنبدهـــای 
تاریخـــی چـــون غفاریـــه، در حقیقـــت ایجـــاد 
زیرســـاخت مناســـبی بـــرای گردشـــگری اســـت.

ـــی  ـــد تاریخ ـــد از معب ـــه در بازدی ـــدار مراغ فرمان
ـــن  ـــت ای ـــاد از وضعی ـــا انتق ـــتان ب ـــن شهرس ـــر ای مه
اثـــر تاریخـــی گفـــت: توســـعه و مطالعـــه مـــورد 
ـــی  ـــر تاریخ ـــن اث ـــازی ای ـــت و بهس ـــرای مرم ـــاز ب نی
ـــورد  ـــش م ـــش از پی ـــاله بی ـــزاران س ـــی ه ـــا قدمت ب

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق توج
ــد از  ــن در بازدیـ ــینی همچنیـ ــوی حسـ موسـ
ـــوزه  ـــن م ـــود ای ـــزود: وج ـــه اف ـــی مراغ ـــوزه ایلخان م
بـــا صدهـــا اثـــر تاریخـــی و ارزشـــمند، ظرفیتـــی 
ــی  ــهر تاریخـ ــن شـ ــی ایـ ــرای معرفـ ــب بـ مناسـ
و پیشـــینه آن بـــه عاقـــه منـــدان بـــه تاریـــخ و 

تمـــدن ایـــن خطـــه اســـت.
ـــی در حـــال  ـــد از مجتمـــع آب درمان وی در بازدی
احـــداث شـــور ســـوی مراغـــه گفـــت: حمایـــت از 
ــه  ــی در زمینـ ــذاری بخـــش خصوصـ ــرمایه گـ سـ
ــتان  ــن شهرسـ ــعه ایـ ــت توسـ ــگری اولویـ گردشـ
ـــات رســـان  ـــی و خدم ـــای اجرای اســـت و دســـتگاه ه

ـــد. ـــی کنن ـــت م ـــا حمای از آنه
ــی  ــع در زمینـ ــن مجتمـ ــرد: ایـ ــه کـ وی اضافـ
ـــع و  ـــر مرب ـــزار و ۵۰۰ مت ـــت ه ـــاحت هش ـــه مس ب
بـــا زیربنـــای ۶ هـــزار متـــر مربـــع و بـــا ســـرمایه 
گـــذاری 1۵ میلیـــارد تومانـــی بهـــش خصوصـــی 
در حـــال اجـــرا بـــوده و بـــا بهـــره بـــرداری از آن، 
ــگر در  ــذب گردشـ ــرای جـ ــاعدی بـ ــه مسـ زمینـ

منطقـــه ایجـــاد خواهـــد شـــد.

تعاونی دهیاران موجب توسعه روستاهاست

فرماندار:

 وضعیت آثار تاریخی مراغه نامناسب است
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آشپزی

حلوای گل سرخ

مواد الزم:
آرد                                                   ۲/1 پیمانه 
پودر قند                                         3/1 پیمانه

روغن و کره                                  3/1 پیمانه 
پودر گل سرخ                                 3/1 پیمانه

گردو یا بادام پودر شده 
3/1 پیمانه )اختیاری( 
گاب                                         3/1 پیمانه
هل                                             ۲/1 قاشق چایخوری

ــاوت و  ــم متفـ ــه طعـ ــرخ یـ ــوای گل سـ حلـ
جدیـــد داره. طعمـــی کـــه مطمئنـــا همـــه اون 
ــی  ــی از خوراکـ ــوا یکـ ــندند. حلـ ــی پسـ رو مـ
ـــا  ـــه تقریب ـــت ک ـــی هاس ـــا ایران ـــل م ـــای اصی ه
ــذای  ــن غـ ــی ایـ ــد. حتـ ــتش دارنـ ــه دوسـ همـ
ـــته  ـــعرها و نوش ـــی از ش ـــتمایه خیل ـــمزه دس خوش
هـــای کهـــن ماســـت. کتـــاب نـــان و حلـــوای 
عبیدزاکانـــی یـــک مثـــال خـــوب بـــرای ایـــن 
ـــن  ـــذی داره و در عی ـــم لذی ـــوا طع ـــت. حل ادعاس
ســـادگی بســـیار هـــم مقویـــه. چـــون داخلـــش 
آرد، گاب، هـــل و … داره. بـــرای عصـــرای 
ـــوا  ـــد حل ـــی تونی ـــه م ـــی صبحان ـــا حت ـــتون ی زمس
درســـت کنیـــد. تـــوی خیلـــی از مهمونـــی هـــا 
حلواهـــای مختلفـــی مثـــل حلـــوای نارگیلـــی، 
ـــوان  ـــه عن ـــی و … ب ـــوای کاکائوی ـــی، حل زعفران

دســـر ســـرو میشـــه. 
ــد.  ــب نکنیـ ــامی تعجـ ــن اسـ ــنیدن ایـ از شـ
چـــون خوبـــی حلـــوا اینـــه کـــه میشـــه کلـــی 
تنـــوع و خاقیـــت در پختـــش بـــه خـــرج داد. 
مثـــا حلـــوای گل ســـرخ یکـــی از همیـــن 
ــن  ــه ایـ ــد بـ ــه بدونیـ ــت. جالبـ ــوآوری هاسـ نـ
ــه  ــاید بـ ــن. شـ ــی میگـ ــا بوتیکـ ــم حلواهـ قسـ
خاطـــر خـــاص و شـــیک بودنشـــون ایـــن اســـم 
رو براشـــون انتخـــاب کردنـــد. البتـــه بـــا ایـــران 
ـــل  ـــی مث ـــتورات مختلف ـــد دس ـــی تونی ـــوک م ک
ــوای  ــاس، حلـ ــوای آنانـ ــته، حلـ ــوای نشاسـ حلـ
یونانـــی و … رو بـــاد بگیریـــد. پـــس خودتـــون 
ـــپزی  ـــد در آش ـــای جدی ـــی ه ـــرای ماجراجوی رو ب

آمـــاده کنیـــد. 
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آرد را تفت دهید. 

ابتـــدا آرد را در ماهیتابـــه ریختـــه و روی 
ـــم  ـــب آرد را ه ـــد. مرت ـــرار دهی ـــم ق ـــرارت مای ح
ـــه  ـــن ک ـــوزد. همی ـــن نس ـــمت زیری ـــا قس ـــد ت بزنی
ـــت. در  ـــی اس ـــود کاف ـــه ش ـــی آرد گرفت ـــوی خام ب
ـــر  ـــگ آرد تغیی ـــوای گل ســـرخ الزم نیســـت رن حل
کنـــد. آرد تفـــت داده را از الـــک رد کنیـــد. ســـپس 
ـــه برگردانیـــد. در ایـــن مرحلـــه  ـــه ماهیتاب ـــاره ب دوب
ـــد و در حـــد  ـــه کنی ـــه آرد اضاف روغـــن و کـــره را ب
مخلـــوط شـــدن تفـــت دهیـــد. اگـــر مایلیـــد از 
ـــد در  ـــد بای ـــتفاده کنی ـــردو اس ـــا گ ـــادام ی ـــودر ب پ
ـــدود  ـــز ح ـــا را نی ـــوند. آنه ـــه ش ـــه اضاف ـــن مرحل ای
ـــر  ـــه دیگ ـــن ک ـــد. همی ـــت دهی ـــه تف ـــه دقیق س

ـــت.   ـــی اس ـــد کاف ـــی ندهن ـــوی خام ب
 

مرحله دوم: افزودن گالب
 برای خمیری شدن آرد 

ـــه  ـــردو ب ـــا گ ـــادام ی ـــودر ب ـــه آرد و پ ـــی ک وقت
انـــدازه کافـــی تفـــت خوردنـــد، تابـــه را از روی 
ـــه  ـــم ک ـــی ک ـــدار خیل ـــک مق ـــد. ی ـــرارت برداری ح
ـــرده  ـــه ک ـــه آن اضاف ـــاد گاب را ب ـــرارت افت از ح
ــد آرد  ــازه ندهیـ ــد. اجـ ــم بزنیـ ــان هـ و همزمـ
ـــدازه ای گاب  ـــه ان ـــد ب ـــود. بای ـــه ش ـــه گلول گلول
ـــی  ـــی حالت ـــود. یعن ـــع ش ـــوا جم ـــه حل ـــد ک بریزی
ـــور  ـــن منظ ـــرای ای ـــرد. ب ـــود بگی ـــه خ ـــری ب خمی
ـــد.   ـــتفاده کنی ـــتری اس ـــد گاب بیش ـــی توانی م

 
مرحله سوم: اضافه کردن مواد دیگر و 
آماده سازی نهایی حلوای گل سرخ 

ـــر  ـــا خمی ـــد ت ـــر کنی ـــه صب ـــدود 1۰ دقیق ح
حلـــوا از حـــرارت بیفتـــد. گرمـــای آن بایـــد در 
ـــود.  ـــاس ش ـــت احس ـــا دس ـــه ب ـــد ک ـــدی باش ح
امـــا بـــه هیـــچ عنـــوان داغ نباشـــد. وقتـــی بـــه 
ـــودر  ـــد، پ ـــودر قن ـــید، پ ـــال رس ـــای نرم ـــن دم ای
ـــم  ـــرده و ه ـــه ک ـــل را اضاف ـــودر ه ـــرخ و پ گل س
بزنیـــد. مـــواد را داخـــل غذاســـاز یـــا مخلـــوط 
کـــن بریزیـــد تـــا خمیـــری لطیـــف و منســـجم 

ـــد.  ـــت آی ـــه دس ب
ــرخ را در  ــوای گل س ــر حل ــد خمی ــی توانی م
قالــب ســیلیکونی بریزیــد. همچنیــن مــی توانیــد 
آن را روی یــک ســینی پهــن کــرده و قالــب 
فلــزی بزنیــد. طراحــی و شــکل آن کامــا ســلیقه 
ای اســت. بعــد از فــرم دهــی حلــوا را یــک ســاعت 
در یخچــال قــرار دهیــد. بعــد از آن از قالــب جــدا 
ــی  ــد. م ــرو کنی ــب س ــرف مناس ــرده و در ظ ک
ــرخ  ــه گل س ــا غنچ ــرخ ی ــودر گل س ــد از پ توانی

ــد.  ــوا اســتفاده کنی ــن حل ــرای تزیی ب
  

نکات کلیدی برای تهیه حلوای گل سرخ 
- بســـته بـــه نـــوع آرد ممکـــن اســـت گاب 

ـــد.  ـــاز باش ـــورد نی ـــتری م بیش
ــگ  ــد، رن ــودر گــردو اســتفاده کنی - اگــر از پ
حلــوا نســبت بــه پــودر بــادام تیــره تــر مــی شــود. 

- پودر گل سرخ باید آسیاب و الک شود. 
- اگــر هنگامــی کــه آرد داغ اســت پــودر قنــد 

را داخــل آن بریزیــد خمیــر خشــک مــی شــود. 
ـــی  ـــی م ـــه پایان ـــل در مرحل ـــورت تمای - در ص
توانیـــد مقـــداری رنـــگ خوراکـــی نیـــز اضافـــه 

ـــد. کنی
منبع: ایران کوک

خرید نقدی دولت از شرکت های فعال در تولید 
محصوالت مقابله با کرونا 

مدیرعامــل یــک شــرکت دانش بنیــان در حــوزه ســامت بــا اشــاره بــه 
ــاره  ــا درب ــیوع کرون ــای ش ــان در روزه ــرکت های دانش بنی ــای ش تاش ه
ــه داد.  ــی ارائ ــن شــرکت ها توضیحات ــت و چالش هــای ای حمایت هــای دول
بــه گــزارش ایســنا، محمــد گلســتانی بــا بیــان ایــن کــه شــرکت های 
ــروس  ــا وی ــی از کرون ــاری ناش ــا بیم ــط ب ــوالت مرتب ــده محص تولیدکنن
ــاز  ــتگاه های اکسیژن س ــخیصی و دس ــای تش ــور، کیت ه ــد ونتیات مانن
در روزهــای شــیوع کرونــا بــه میــدان آمدنــد، دربــاره تاثیــر شــیوع کرونــا 
بــر شــرکت های دانش بنیــان حــوزه ســامت، گفــت: شــرکت های 
تولیدکننــده محصــوالت غیرمرتبــط بــا کرونــا بــه دلیــل وضعیــت 
ــده  ــه ش ــت مواج ــا اف ــاال ب ــاعات کاری احتم ــرات س ــادی و تغیی اقتص
ــول  ــت اص ــا رعای ــم ب ــاش کردی ــرایط ت ــن ش ــا در ای ــا م ــند، ام باش
ــرا  ــیم؛ زی ــته باش ــاعات کاری را داش ــرات س ــن تغیی ــتی کمتری بهداش

ــود. ــط ب ــد-1۹ مرتب ــه کووی ــم ب ــد می کردی ــه تولی ــی ک محصوالت
ــا بیــان این کــه ایــن شــرکت  مدیرعامــل ایــن شــرکت دانش بنیــان ب
از گذشــته دســتگاه اکسیژن ســاز تولیــد می کــرده اســت، دربــاره 
ســامت  حــوزه  دانش بنیــان  شــرکت های  از  دولــت  حمایت هــای 
در دوران شــیوع کرونــا، اظهــار کــرد: دولــت خریدهــای خــود را از 
شــرکت هایی کــه محصوالتــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا تولیــد می کردنــد، 
بــه صــورت نقــدی انجــام مــی داد و از محصــوالت ایرانــی اســتقبال کــرد.

ــت: در  ــادرات محصــوالت، گف ــاره ص ــه پرسشــی درب ــخ ب وی در پاس
ــت  ــور و ممنوعی ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ــا ب ــتیم، ام ــادرات داش ــدا ص ابت

ــف شــد. ــر متوق ــن ام صــادرات ای
ــه مشــکاتی در خصــوص واردات مــواد اولیــه،  ــا اشــاره ب گلســتانی ب
ــد، دچــار  ــه واردات مــواد اولیــه بودن گفــت: شــرکت هایی کــه وابســته ب
ماننــد  دانش بنیــان  شــرکت های  برخــی  ولــی  شــدند؛  مشــکاتی 
شــرکت مــا چــون بــر صفــر تــا صــد دانــش فنــی تولیــد محصــول تســلط 
ــا مــواد موجــود در  داشــتند، توانســتند برخــی مــواد اولیــه وارداتــی را ب

ــن کننــد. داخــل جایگزی

معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب
 به شرط رعایت الگوی مصرف 

مدیـر عامـل آب و فاضـاب اسـتان تهـران گفـت: تـا زمانی کـه مدارس 
طبـق الگـوی مصرف، آب مصـرف کنند از تعرفه رایگان بهره مند می شـوند. 
ــگاران جــوان، محمدرضــا بختیــاری مدیــر  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــودن آب  ــگان ب ــوص رای ــران در خص ــتان ته ــاب اس ــل آب و فاض عام
مــدارس گفــت: طبــق مصوبــه قانــون، بهــای آب مــدارس رایــگان اســت.

ــن  ــه ای ــدارس ب ــی م ــرب مصرف ــودن آب ش ــگان ب ــه داد: رای او ادام
ــه طــوری کــه  ــان درســت باشــد، ب شــرط اســت کــه ســرانه مصــرف آن
در هــر مدرســه ضریــب تعــداد دانــش آمــوزان محاســبه و مصــرف هــم 
حســاب می شــود و اگــر مصــرف مدرســه ای بیــش از حــد مجــاز باشــد 

ــغ آن دریافــت خواهــد شــد. ــی مبل ــه اجرای قطعــا طبــق مصوب

رایگان بودن تعرفه آب مدارس منجر به مصرف بی رویه نشود
مدیــر عامــل آب و فاضــاب اســتان تهــران اضافــه کــرد: مــا راضــی بــه 
قطــع آب هیــچ مدرســه ای نیســتیم امــا قانــون در ایــن زمینــه صراحــت 
ــرف، آب  ــوی مص ــق الگ ــدارس طب ــه م ــی ک ــا زمان ــه ت ــد دارد ک و تاکی
مصــرف کننــد از تعرفــه رایــگان بهــره منــد می شــوند و مصــرف بیشــتر 

مشــمول پرداخــت هزینــه اســت.
ــب  ــه تصوی ــی را ب ــزود: نماینــدگان مجلــس در بودجــه ۹۸ قانون او اف
رســاندند کــه بــه موجــب آن تمامــی مــدارس دولتــی و نیــز واحدهــای 
آموزشــی دولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش از پرداخــت هزینه هــای آب، 

بــرق و گاز بــه شــرط رعایــت الگــوی مصــرف معــاف شــدند.
ــرف آب در  ــر مص ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــان تصری ــاری در پای بختی
ــی اگــر بیــش از  ــگان اســت ول ــی رای ــه اجرای مســاجد هــم طبــق مصوب
حــد ســرانه در ایــن اماکــن آب مصــرف شــود بایــد هزینــه آن را پرداخــت 
کننــد امــا در شــرایطی کــه بــه عنــوان مثــال ترکیدگــی لولــه ای اتفــاق 
افتــاده باشــد و آب بیــش از حــد مصــرف شــود شــرکت آب و فاضــاب در 

ــد. ــن شــرایط کمــک می کن ای

هنوز ۵۰۰ هزار دانش آموز برای ثبت سفارش 
کتب درسی اقدام نکرده اند

ــوز  ــان اینکــه هن ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــاون پشــتیبانی وزارت آم مع
حــدود ۵۰۰ هــزار دانش آمــوز بــرای ثبــت ســفارش کتــب درســی اقــدام 
ــر در  ــزار نف ــی، 1۵۹ ه ــر در دوره ابتدای ــزار نف ــت: ۲۲۰ ه ــد، گف نکردن
دوره متوســطه، 1۵۲ هــزار نفــر در متوســطه نظــری و ۸۲ هــزار نفــر در 

ــد.  ــام ندادن ــی را انج ــب درس ــام کت ــوز ثبت ن ــتان ها هن هنرس
بـه گـزارش فارس، اسـداهلل مرتضایی معاون توسـعه منابع و پشـتیبانی 
سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی در شـبکه خبـر اظهـار کـرد: ما 
همـه کتاب هـای ثبـت سـفارس شـده را بـه اسـتان ها و مناطـق ارسـال 

کردیـم و از ۲۵ مـرداد توزیـع کتـاب درسـی آغاز شـده اسـت. 
ــی  ــب درس ــت کت ــوز ثب ــر هن ــزار نف ــدود ۵۰۰ ه ــه داد: ح وی ادام
نداشــتند کــه بخشــی در حــوزه اســتعدادهای درخشــان هســتند؛ ۲۲۰ 
ــطه،  1۵۲  ــر در دوره متوس ــزار نف ــی، 1۵۹ ه ــر در دوره ابتدای ــزار نف ه
ــوز  ــر در هنرســتان ها هن ــزار نف ــر در متوســطه نظــری و ۸۲ ه ــزار نف ه
ــام کننــد تــا امــکان  ــام نکردنــد کــه امیدواریــم هرچه زودتــر ثبت ن ثبت ن

ــود.  ــم ش ــدارس فراه ــگام در م ــع به هن توزی
مرتضایــی بــا بیــان اینکــه ســامانه ثبت نــام کتــب درســی بــاز اســت، 
ــد خانواده هــا  ــه دیگــر را نبای ــه ثبــت کتــب، هزین ــه جــز هزین گفــت: ب

پرداخــت کننــد.

ــان  ــور زم ــوزش  کش ــنجش آم ــازمان  س  س
ــی  ــی و طراح ــون عمل ــزاری آزم ــکان برگ و م
رشــته های تحصیلــی دارای شــرایط خــاص 
آهنگســازی،  هنرشــامل  آزمایشــی  گــروه 
جهانــی،  موســیقی  ایرانــی،  موســیقی 
مجسمه ســازی و عکاســی درآزمــون سراســری 

ســال 13۹۹ را اعــام کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا؛ بــر ایــن اســاس  آزمــون 
عملــی منحصــرا از متقاضیــان گــروه آزمایشــی 
هنــر کــه  در جلســه آزمــون )صبــح چهارشــنبه 
ــخ  ــد و )از تاری ــرداد( حاضــر بودن ــورخ ۲۹ م م
ــدی  ــه من ــا ســوم شــهریور( عاق ــرداد ت ۲۸ م
خــود را بــا پرداخــت هزینــه برگــزاری آزمــون 
ــی  ــای تحصیل ــته پ ه ــی رش ــی و طراح عمل
مربــوط در درگاه اطــاع  رســانی ایــن ســازمان 

ــد. ــل خواهــد آم ــه م ــد ب اعــام نموده ان
عملــی  آزمــون  متقاضــی  کــه  افــرادی 
مذکــور  تحصیلــی  رشــته های  طراحــی  و 
)در بخــش پذیــرش بــا آزمــون( شــده اند، 
ــام  ــس از اع ــت پ ــل الزم اس ــورت تمای درص
ــه  ــی ک ــه دوره های ــه ب ــا توج ــه ب ــج اولی نتای
ــاب  ــه انتخ ــاز ب ــه در آن مج ــاس کارنام براس
رشــته مــی شــوند، بــا مراجعــه بــه درگاه 
ــرر  ــان مق ــازمان در زم ــن س ــانی ای اطاع رس
انتخــاب  بــه  نســبت  شــهریورماه(  )اواخــر 

ــرم  ــوط در ف ــی مرب ــته محل های تحصیل کدرش
ــی  ــر اولویت ــون در ه ــن آزم انتخــاب رشــته ای

ــد. ــدام کنن ــد اق ــه دارن ــه عاق ک
همچنیــن  متقاضیانــی کــه نســبت بــه واریــز 
ــد  ــدام نموده ان ــی خــود اق ــون عمل ــه آزم هزین
بایــد در زمــان اعــام شــده )در ایــن اطاعیــه( 
ــا طراحــی خــود را از  کارت آزمــون عملــی و ی
ــوده و  ــت نم ــازمان پرین ــن س ــق درگاه ای طری
طبــق آدرس منــدرج در کارت ورود بــه جلســه 
ــل  ــه مح ــرر ب ــان مق ــی، در زم ــون عمل آزم

برگــزاری آزمــون عملــی مراجعــه کننــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرادی ک ــته از اف  آن دس

پرداخــت هزینــه برگــزاری آزمــون عملــی، 
متقاضــی دو مجموعــه از رشــته هــای تحصیلی 
مربــوط شــده انــد  بایــد بــه منظــور شــرکت در 
ــط نســبت  هــر یــک از مجموعــه هــای ذی رب
ــدام  ــه اق ــر مجموع ــرای ه ــت کارت ب ــه پرین ب

ــد. کنن
افــرادی کــه متقاضــی رشــته های فــوق 
ــون  ــه آزم ــت هزین ــه پرداخ ــبت ب ــوده و نس ب
ــه  ــوده و ب ــدام نم ــرر اق ــد مق ــی در موع عمل
هــر دلیــل موفــق بــه دریافــت کارت ورود 
ــی از  ــا طراح ــی و ی ــون عمل ــه آزم ــه جلس ب
ــد  ــده ان ــازمان نش ــن س ــانی ای درگاه اطاع رس

ــرر  ــان مق ــه در زم ــی ک ــن متقاضیان و همچنی
موفــق بــه اعــام عاقــه منــدی نشــده انــد، در 
صــورت دارا بــودن شــرایط آزمــون عملــی، باید 
بــا همــراه داشــتن رســید پرداخــت هزینــه، دو 
ــر، در  ــایی معتب ــس و کارت شناس ــه عک قطع
روزهــای برگــزاری آزمــون بــه نماینده ســازمان 
ســنجش مســتقر در باجــه رفــع نقــص در 
محــل برگــزاری آزمــون عملــی مراجعــه کننــد.

ــان رشــته های  ــرای متقاضی پرینــت کارت ب
ــازمان  ــایت س ــه در س ــی ک ــدرج در جدول من
ســنجش منتشــر شــده اســت ۲۴ ســاعت 
قبــل از تاریــخ برگــزاری آزمــون از طریــق 
قابــل  ســازمان  ایــن  اطاع رســانی  درگاه 
ــع  ــان رف ــل و زم ــود. مح ــد ب ــت خواه دریاف
ــی و تخصصــی  ــون عمل ــزاری آزم نقــص و برگ
قــرار  ســایت  ایــن  در  مذکــور  رشــته های 

ــت. ــه اس گرفت
ــرر در  ــان مق ــد در زم ــان بای ــه متقاضی هم
ــا  ــته و ی ــی رش ــا عمل ــریحی و ی ــون تش آزم
ــود  ــه خ ــورد عاق ــی م ــای تحصیل ــته ه رش
شــرکت کننــد بدیهــی اســت آزمون هــای 
هــر  تخصصــی  درس  و  طراحــی  و  عملــی 
ــزاری  ــا برگ ــرار و ی ــد، تک ــل تمدی ــته قاب رش
ــچ متقاضــی و  ــرای هی ــرادی ب آن بصــورت انف

ــت. ــر نیس ــرایطی میس ــچ ش ــت هی تح

ــه1۰  ــدارس منطق ــد از م ــور در بازدی ــاون اول رئیس جمه مع
ــه  ــاد را ب ــترین اعتم ــه بیش ــه جامع ــن ک ــان ای ــا بی ــران؛ ب ته
ــا خیلــی  معلمــان دارد،گفــت: آموزش وپــرورش در شــرایط کرون

قــوی عمــل کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا،  اســحاق جهانگیــری در بازدیــد از یکــی 
ــار  ــیدن به ــک فرارس ــا تبری ــران ب ــهر ته ــه ش ــدارس منطق از م
تعلیــم و تربیــت اظهــار کــرد: کرونــا باعــث شــد مــدارس 1۵ روز 

ــوند. ــته بازگشــایی ش ــال های گذش ــر از س زودت
ــا را  ــر دنی ــا سراس ــروس کرون ــه وی ــان اینک ــری بابی جهانگی
فراگرفتــه و تمــام کشــورها بــا آن درگیــر هســتند و هــر کشــوری 

ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــورد می کن ــا آن برخ ــه دارد ب ــی ک ــا بضاعت ب
ــا تدابیــری کــه اندیشــیده شــده ، ایــن بیمــاری را  امیدواریــم ب

پشــت ســر بگذاریــم.
معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه مجاهدت هایــی 
ــد،  ــان دادن ــود نش ــن دوره از خ ــور در ای ــان کش ــه کادر درم ک
ــه  ــوان ب ــام ت ــا تم ــکی ب ــاً کادر پزش ــرد: انصاف ــان ک خاطرنش
میــدان آمدنــد مــردم هــم خیلــی خــوب همراهــی کردنــد کــه 
ــه در امســال  ــه ای از ایــن همراهی هــا برگــزاری آئیــن 13ب نمون

ــه داشــت. ــاالی جامع ــگ ب ــی از فرهن ــه حاک ــود ک ب
ــاه محــرم و عاشــورا  ــای م ــام عزاداری ه ــه داد: در ای وی ادام
ــران و شــیعه  کــه حضــور گســترده در آئین هــا جــز فرهنــگ ای
بــود امــا امســال مــردم همــان کاری را انجــام دادنــد کــه رهبــر 
ــن فرهنــگ نهادینــه شــد کــه  ــذا ای ــد ل معظــم انقــاب فرمودن
مراســم انجــام دهیــم امــا پروتکل هــای بهداشــتی را نیــز رعایــت 

کنیــم.
جامعــه  کــه  اعتمــادی  بــا  کــرد:  اظهــار  جهانگیــری 
از  می تواننــد  معلمــان  دارد مطمئــن هســتم  معلمــان  بــه 
ــد.  ــی برآین ــام به خوب ــن ای ــا در ای ــوزش ه ــتمرا آم ــده اس عه
امــروز جامعــه بیشــترین اعتمــاد را بــه معلمــان دارد و بــه 
همیــن واســطه اســت کــه جگرگوشــه خــود را بــه معلــم 
ــئولیت  ــاد مس ــن اعتم ــه ای ــد البت ــاد می کن ــپارد و اعتم می س

ــر  ــاوه ب ــذا ع ــد ل ــنگین می کن ــی س ــرورش را خیل آموزش وپ
وظایــف هرســاله مســئولیت بهداشــت و ســامت دانــش آمــوزان 

ــت. ــده اس ــه  ش ــه آن اضاف ــز ب نی
وی ادامــه داد: مطمئنــم مدیــران مــدارس هــم خــود را جــای 
ــی  ــان به خوب ــد و از فرزندانش ــرار می دهن ــوز ق ــن دانش آم والدی

ــد. ــت می کنن مراقب
آمــوزش و  کــرد:  خاطرنشــان  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
پــرورش در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا خیلــی قــوی کارکــرده لذا 
از تاش هایــی کــه در ایــن مــدت انجــام  شــده، تشــکر می کنــم.

جهانگیــری بابیــان اینکــه آموزش وپــرورش بــرای ارائــه 
ــاد  ــبکه ش ــرد: ش ــار ک ــه داد، اظه ــه روش را ارائ ــا س آموزش ه
ــه  ــت ک ــت اس ــازی و اینترن ــای مج ــر آموزش ه ــی ب ــه مبتن ک
ــام  ــگان اع ــور رای ــز رئیس جمه ــت آن را نی ــبختانه اینترن خوش

کــرد
. وی بــه روش هــای دوم و ســوم در مــورد آموزش هــای 
ایــام کرونــا اشــاره کــرد و گفــت: مدرســه تلویزیونــی و آمــوزش 
ــد  ــا مخیرن ــه خانواده ه ــتند ک ــری هس ــوری دو روش دیگ حض

ــد. ــاب کنن ــان انتخ ــرای فرزندش ــه روش را ب ــی از س یک
مکلفنــد  اجرایــی  دســتگاه های  همــه  داد:  ادامــه  وی 
تــا  کننــد  کمــک  مســیر  ایــن  در  آموزش وپــرورش  بــه 
ــند ــته باش ــه نداش ــن زمین ــه ای در ای ــرورش دغدغ آموزش وپ

ابراهیـم دمشـناس با اشـاره بـه محدودیت های ُمـد در ادبیات، 
می گویـد: مـا در شـرایط تاریخـی کشـورهایی از جملـه آمریـکا و 
اروپـا کـه ادبیات شـان مـورد توجـه ماسـت، نیسـتم و فاصلـه ای 
میـان مـا و آن هـا وجـود دارد، بنابرایـن ممکـن اسـت نوعـی از 
ادبیـات در آن جـا درسـت عمـل کنـد امـا در کشـور مـا چنـدان 

پاسـخ گو نباشـد. 
بـه گزارش ایسـنا، ایـن نویسـنده درباره تبعیـت ادبیـات از ُمد، 
اظهـار کـرد: مسـئله ایـن اسـت در مـواردی کـه در ادبیـات مـد 
پیـش کشـیده می شـود، نمی دانـم چقـدر می شـود از  پیـروی از 
مـد صحبت کـرد. ادبیات در سـامان پیشـروانه اش ماننـد مد عمل 
می کنـد و معطـوف به زمـان حال اسـت. از این لحـاظ برخورداری 
از عملکـردی مثـل مد پسـندیده اسـت و ادبیات در ایـن نگاه عین 
هنـر اسـت ولی تبعیت از ادبیـات مد روز حامل وضعیتی اسـت که 

شـامل نگاهـی واپس گراسـت: نوشـتن به اقتضـای ماضی. 
او ادامـه داد: در ایـن وضعیـت، نویسـنده از الگویـی از پیـش 
موجـود پیـروی می کنـد کـه نیـازی بـه عرق ریـزان روح نـدارد و 
ماحصلـش هیـچ دگرگونـی ای در وضعیت ادبی یـک جامعه و زبان 
بـه وجـود نمـی آورد. در واقـع ادبیات پربرگ می شـود امـا پربار نه.

بـه  بـا توجـه  ادبـی  آثـار  این کـه خلـق  بیـان  بـا  دمشـناس 
نوعـی از ادبیـات شناخته شـده، محدودیت هایـی بـه همـراه دارد، 
گفـت: قاعدتـاً نویسـنده ای کـه شـروع بـه نوشـتن می کنـد بـه 
محدودیت هـای پیـروی از مـد هـم توجـه دارد و تجربیاتـش نیـز 
مهـم هسـتند. مثـا بـه لحـاظ تاریخـی ماحظاتـی وجـود دارد؛ 
زمانـی کـه از مد صحبـت می کنیم در واقـع به تجربیـات دیگران 
توجـه داریـم کـه به واسـطه ترجمه به دسـت ما می رسـد. ممکن 

اسـت ایـن تجربیـات زمانـی به دسـت ما برسـد که زمـان زیادی 
از آن گذشـته باشـد. در جامعـه مـا گاهـی کتاب هایـی منتشـر 
می شـود که صد سـال از انتشارشـان گذشـته و ترجمه نشـده و یا 
حضورشـان رسـمیت پیـدا نکرده اسـت، کـه این موضوع مسـئله 

مـد را نقـض می کنـد.
او در ادامـه بیـان کـرد: موضـوع دیگـر فاصله ما با کشـورهای 
دیگر اسـت. ما در شـرایط تاریخی آن ها نیسـتیم. مـا در وضعیتی 
هسـتیم کـه بیـن ادبیـات مـا و ادبیـات آمریـکا و اروپـا کـه مورد 
توجـه ماسـت، فاصله وجود داد. ممکن اسـت نوعـی از  ادبیات در 
آن جـا درسـت عمـل کند امـا وارد ادبیـات ما که می شـود چندان 
جوابگـو نیسـت. اگـر قرار باشـد ادبیـات به مسـائل جامعه پاسـخ 
بدهـد، ایـن شـرایط نمی توانـد راه گشـا باشـد و  نویسـنده آگاه را 
کـه نوشـتنش بـرای ادبیـات ما مهـم اسـت، از مسـئله جامعه که 
ادبیـات مـا را می سـازد، دور می کنـد.  بعـد از مدتی هـم این نوع  

ادبیـات زیـر مـوج دیگـری کـه می آید، گم می شـود.
 نویسـنده »آتـش زنـدان« افـزود: زمانـی کـه از مـد صحبـت 
می شـود نویسـنده ای کـه ادبیـات را خلـق می کند به عنـوان یک 
مصرف کننـده در وضعیـت انفعالـی قـرار می گیـرد. بـه نظـرم اگر 
نویسـنده خـاق باشـد و نـگاه تکاملـی و متفـاوت بـه مد داشـته 

باشـد، می توانـد موفق باشـد.
او  سـپس اظهـار کـرد: اگر بخواهیم برای وضوح مسـاله تمثیلی 
بـه کار ببریـم شـاید همین مد به مـا کمک خوبی بکنـد. این را در 
راسـتای نسـبت مثبـت و منفـی ادبیات و مـد می گویـم؛ در حالی 
در بیـن کشـورهای همسـایه آن هـا در دوران مـدرن لبـاس محلی 
خـود را حفـظ کرده انـد مـا تماما رسـمی مآب لباس دیگـری به تن 

کرده ایـم کـه البته من ارزش هـا و زیبایی اش را انـکار نمی کنم ولی 
بـه لحـاظ کارآمـدی بسـیار پیش می آیـد در فصولی مناسـب حال 
مـا نباشـد. در جامعـه مـا کمتـر پیـش می آیـد در لبـاس دیگـری 
کـه بـه تـن می کنیـم تصرفـی کنیم؛ مثـل یـک امانت بـه آن نگاه 
می کنیـم امـا چشـم که بـاز می کنیـم یا حـواس دیگرمـان که تیز 
می شـود می بینیـم دچـار تکلـف شـده ایم. همـه این هـا ماحصـل 

حداقـل درون زایـی مد در ادبیات اسـت.
دمشـناس همچنیـن با اشـاره بـه فاصلـه ادبیات کشـورمان با 
ادبیـات کشـورهای دیگر، گفت: سـرعت تحـوالت  در حال حاضر  
خیلـی سـریع تر از سـده گذشـته اسـت. از ایـن جهـت داشـتن 
یـک نـگاه شـخصی، نگاهی کـه برآمـده از  وضعیت جامعه باشـد 
بـرای  ادبیـات ضروری اسـت وگرنـه وضعیت بیهوده گرا اسـت که 

چیـزی بـه ادبیـات اضافـه نمی کند.
ایـن نویسـنده در پایـان دربـاه کتـاب جدیـدش هـم گفـت: 
داسـتان بلنـدی دارم بـا عنـوان »بیـو بیو«)بیـا بیـا( کـه بخشـی 
از یـک آهنـگ محلـی اسـت و در نشـر نیمـاژ منتشـر خواهـد 
شـد. ایـن داسـتان سرگذشـت زنی اسـت کـه در عروسـی ها آواز 
می خوانـد و در وضعیتـی کـه درگیـر بیماری اسـت قرار اسـت در 

عروسـی ای شـرکت کنـد و آواز  بخوانـد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی ضمــن درخواســت از 
ــش  ــرورش اســتان و همکاران ــرکل آمــوزش و پ مدی
رعایــت  در  بیشــتر  دقــت  و  نظــارت  بــرای 
ــتاد  ــت: س ــدارس گف ــتی در م ــای بهداش پروتکل ه
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اصــراری بــر حضــور 

نــدارد.  مــدارس  در  دانش آمــوزان  فیزیکــی 
ــدی در  ــا پورمحم ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــای آذربایجان 
ــرای  ــه وجــود برنامــه »شــاد« ب ــا اشــاره ب شــرقی ب
آمــوزش دانــش آمــوزان در فضــای مجــازی افــزود: 
ایــن امــر بــه ویــژه در شــهرهایی کــه وضعیــت شــان 
از نظــر آمــار مبتایــان بــه کرونــا نارنجــی یــا قرمــز 

اســت، بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گایــه مــا از نظــر 
ــوط  ــا در روزهــای گذشــته بیشــتر مرب شــیوع کرون
بــه فضاهــای عمومــی از قبیــل تفرجــگاه هــا و 
بوســتان هــا بــوده اســت، از شــهردار تبریــز و 

ــت  ــود خواس ــی خ ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــر  ــا، ب ــر کرون ــه بهت ــر چ ــت ه ــرای مدیری ــه ب ک
ــزام آوری  ــای ال ــرل ه ــز  کنت ــی نی ــای عموم فضاه

ــود.  ــال ش اعم
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تضمیــن ســامت مــردم 
ــال  ــن ح ــت: در عی ــت، گف ــت ماس ــت نخس اولوی
ــد تدابیــری اتخــاذ کنیــم کــه اقتصــاد و کســب  بای
ــا  و کار مــردم بــه ویــژه در شــرایطی کــه دشــمن ب
اعمــال تحریــم هــای نامشــروع بــه دنبــال افزایــش 
فشارهاســت، تعطیــل نشــود و فعالیــت هــا در ایــن 

ــا قــوت ادامــه یابــد.  حــوزه ب
در  مــا  افــزود:  آذربایجــان شــرقی  اســتاندار 
ابتــدای شــیوع کرونــا بــا چالــش هــای جــدی تــر در 
حــوزه کســب و کار مواجــه بودیــم، امــا خوشــبختانه 
در ســایه تجربــه زیســته در ایــن مــدت نشــان 
دادیــم کــه مــرد عمــل هســتیم و اکنــون در تولیــد 
ــاز  ــر نی ــازاد ب ــی کننــده م ماســک و مــواد ضدعفون

ــروش هســتیم.  ــرای ف ــال مشــتری ب ــم و دنب داری
وی تاکیــد کــرد: افــراد جامعــه و تولیدکننــدگان 
مــا در ایــن مــدت تعامــل و همــکاری خوبــی بــرای 
گــذر از چالــش کرونــا داشــتند و ایــن رونــد پــس از 
ایــن نیــز بــا جدیــت بیشــتر ادامــه خواهــد یافــت. 

ــرقی از  ــان ش ــذر آذربایج ــه گ ــاره ب ــا اش وی ب
پیــک کرونــا و افزایــش حساســیت مــردم بــه خطــر 
ایــن بیمــاری گفــت: خوشــبختانه اکنــون ۸۰ درصــد 
مــردم پروتــکل هــا بهداشــتی را رعایــت مــی کننــد.

ــم کــه  ــد توجــه کنی ــه داد: بای پورمحمــدی ادام
ایــن بیمــاری هنــوز تمــام نشــده و بــا توجــه بــه فــرا 
رســیدن فصــل ســرما، رعایــت دســتورالعمل هــای 
ــا  ــا راه پیشــگیری از ابت ــوان تنه ــه عن بهداشــتی ب

بــه کرونــا اهمیــت مضاعــف مــی یابــد.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
ــروس  ــه انتشــار وی ــزا، زمین ســرماخوردگی و آنفلوان
کرونــا را افزایــش مــی دهنــد، اگــر در رعایــت 

ــم،  ــی کنی ــتی کوتاه ــای بهداش ــل ه ــتور العم دس
ممکــن اســت در کل کشــور پیــک دشــواری را 

تجربــه کنیــم.
ــورهای  ــا کش ــان را ب ــر خودم ــه داد: اگ وی ادام
ــم،  ــه کنی ــا مقایس ــرل کرون ــا در کنت ــرفته دنی پیش
متوجــه مــی شــویم کــه کشــور مــا عملکــرد خــوب 
و موفقــی داشــته اســت؛ مــا در ایــن مــدت موفــق 
ــم  ــت کنی ــم هــم بیمــاری را خــوب مدیری شــده ای
و هــم از نظــر تامیــن معیشــت مــردم در کنــار 
تضمیــن ســامت آنهــا کارهــای ارزشــمندی انجــام 

ــم.  دهی
کــرد:  اظهــار  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــت  ــایه رعای ــدت در س ــن م ــا در ای ــد م ــر چن ه
دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــا کرونــا کنــار آمــده 
ایــم، امــا بازهــم بایــد تــاش کنیــم بــا غیرحضــوری 
ــر  ــرل ه ــا در مســیر کنت ــت ه ــردن برخــی فعالی ک

ــم.  ــاری گام برداری ــن بیم ــتری ای ــه بیش چ

وی بــا بیــان اینکــه موفقیــت در مدیریــت کرونــا 
در ۶ مــاه گذشــته نتیجــه تــاش و هــم افزایــی همه 
بــوده اســت، گفــت: بــا ایــن وجــود کادر بهداشــت و 
درمــان کــه در ایــن مــدت ســامتی خــود را بــرای 
تضمیــن ســامتی همگانــی بــه خطــر انداختــه انــد، 

شایســته تقدیــر ویــژه هســتند. 
وی یــادآوری کــرد: تجربــه و آمــار و ارقــام نشــان 
ــد،  مــی دهــد کســانی کــه بیمــاری زمینــه ای دارن
ــوت  ــاری و ف ــن بیم ــه ای ــا ب ــر ابت ــا خط ــتر ب بیش
ــای  ــتورالعمل ه ــد دس ــد و بای ــی از آن مواجهن ناش

ــد.  ــات کنن بهداشــتی را بیشــتر مراع
ــد  ــی ده ــان م ــه نش ــزود: تجرب ــدی اف پورمحم
کــه مانــدن در خانــه یــا حضــور در بیــرون از خانــه 
ــه  ــدارد، بلک ــا ن ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــی در ابت تفاوت
اصــل اساســیدر ایــن زمینــه، رعایــت دســتورالعمل 
هــای بهداشــتی در قالــب اســتفاده از ماســک و 

ــت. ــی اس ــه اجتماع ــت فاصل رعای

زمان مصاحبه آزمون عملی رشته های هنر کنکور اعالم شد

جهانگیری:

آموزش وپرورش در شرایط کرونا خیلی قوی عمل کرد

ابراهیم دمشناس عنوان کرد:

محدودیت های ُمد در ادبیات

 ستاد استانی مقابله با کرونا اصراری برای حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس ندارد
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 از جوشهای زیر ماسک 
خود رنج می برید؟

ماســکنه از دردســر های ماســک زدن: شــرایط 
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــی کن ــزم م ــا را مل ــد م جدی
ــک  ــی ماس ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــم و ب منظ
ــود  ــی خ ــان و بین ــا ده ــه م ــی ک ــم. در حال بزنی
 1۹-COVID ــترش ــری از گس ــرای جلوگی را ب
مــی پوشــانیم ، برخــی از مــا یــک مشــکل جدیــد 
پیــدا کــرده ایــم ماســکنه یــا آکنــه هــای مرتبــط 

ــا ماســک. ب
اگرچــه ممکــن اســت ماســکنه بــرای بســیاری 
از مــا جدیــد باشــد ، امــا ایــن مشــکل قبــا هــم 
ــه در  ــئله همیش ــن مس ــت. ای ــته اس ــود داش وج
مشــاغلی کــه شــما مجبــور باشــید مرتبــاً ماســک 
ــه  ــون ک ــا اکن ــت ، ام ــته اس ــود داش ــد وج بزنی
ــه ماســک زدن هســتند ،  عمــوم مــردم مجبــور ب

ــه اســت.  ــاً افزایــش یافت ــروز آن مطمئن ب
اســترس ناشــی از بیمــاری کرونــا و همچنیــن 
ــی  ــما ، م ــک ش ــل ماس ــی مح ــک موضع تحری

ــود.  ــکنه ش ــاد ماس ــث ایج ــد باع توان
ــه  ــه گفت ــا ب ــکنه ی ــت ؟ ماس ــکنه چیس ماس
متخصصــان آکنــه مکانیــکا جوشــهایی اســت 
ــه ماســک  ــی شــود ک ــی ایجــاد م ــه در مناطق ک
صــورت شــما را لمــس مــی کنــد. هنگامــی کــه 
عــرق ، چربــی و باکتــری روی پوســت شــما 
حبــس مــی شــوند ، ماســکنه ایجــاد مــی شــود 
ــاد  ــوش ایج ــد ج ــرای تولی ــبی ب ــه مناس و زمین

ــد. ــی کن م
ــی  ــاب م ــا ضــد آفت ــیون ی ــش ، لوس ــا آرای آی
توانــد ماســکنه را بدتــر کنــد؟ ممکــن اســت 
ــوالت  ــن محص ــتفاده از ای ــه اس ــد ک ــور کنی تص
ــکنه  ــود ماس ــث ش ــد باع ــی توان ــک م ــر ماس زی
شــدیدتر شــود. لوســیون ، درمــان هــای موضعــی 
ــه آرامــش و تعــادل  و ضــد آفتــاب مــی تواننــد ب

ــد. ــک کنن ــا کم ــت م ــی پوس ــور طبیع فل
یــک الیــه مرطــوب کننــده )اگــر پوســت 
ــر  ــبکتر و اگ ــد س ــه داری ــتعد آکن ــا مس ــرب ی چ
ــر(  ــم ت ــد ضخی ــا داری ــا اگزم ــاس ی ــت حس پوس
ــا حتــی کــرم ضــد آفتــاب حــاوی دی اکســید  ی
ــاد  ــا ایج ــد ب ــی توان ــید روی م ــوم و اکس تیتانی
ــت  ــک پوس ــا تحری ــکاک ی ــر اصط ــدی در براب س

ــد.  ــک کن ــما کم ــت ش ــه پوس ب
آیــا برخــی از پارچــه هــای ماســک مــی تواننــد 
ــه  ــه پارچ ــوند؟ اگرچ ــکنه ش ــاد ماس ــث ایج باع
ــرای پوســت شــما  ــای ســبک ممکــن اســت ب ه
ــرای  ــا ســطح محافظــت الزم ب ــند ، ام ــر باش بهت
جلوگیــری از COVID-1۹ را کامــًا ارائــه نمــی 
دهنــد. پارچــه هــای ســبک تــر کــه خنــک تــر و 
ــب  ــر اســت ، اغل ــا راحــت ت ــس آنه ــوالً تنف معم
پارچــه هایــی هســتند کــه فیلتراســیون ویــروس 
ــد. پارچــه  ــر دو جهــت انجــام نمــی دهن را در ه
ــه  ــد الی ــای دارای چن ــم و ماســک ه ــای محک ه
ــه  ــی از پارچ ــتند. بعض ــت هس ــن محافظ بهتری
ــن  ــتند ، بنابرای ــر هس ــاف پذیرت ــرم و انعط ــا ن ه
ممکــن اســت راحــت تــر باشــند. شســتن پارچــه 
ــن  ــرای از بی ــد ب ــی توان ــدا م ــک در ابت ــا ماس ی
بــردن هرگونــه آلودگــی روی پارچــه موثــر باشــد 
و بــه کاهــش احتمــال تحریــک نیــز کمــک کنــد. 
چــرا بایــد ماســک خــود را تمیــز نگــه داریــد؟ 
تعویــض ماســک بــه طــور مــداوم مــی توانــد بــه 
کاهــش تحریــک بــه خصــوص پــس از تعریــق یــا 
ــتفاده ،  ــار اس ــر ب ــد از ه ــد. بع ــک کن ورزش کم
ــدون  ــواد شــوینده ب ــا م ــای خــود را ب ماســک ه
عطــر بشــویید ، دو بــار شستشــو داده و در خشــک 
ــه تنهــا  ــرار دهیــد. شســتن ماســک هــا ن کــن ق
ــد ،  ــی کن ــک م ــا کم ــیدن آنه ــل پوش ــه تحم ب
ــز  ــت نی ــرل عفون ــرای کنت ــد ب ــن فراین ــه ای بلک

بســیار مهــم اســت.
چگونــه ماســکنه را درمــان کنیــم؟ یــک پــاک 
ــودن پوســت  ــز و ســالم ب ــه تمی ــده خــوب ب کنن
ــتعد  ــما مس ــت ش ــر پوس ــد. اگ ــی کن ــک م کم
آکنــه اســت ، توصیــه مــی شــود از سالیســیلیک 

ــد.  اســید اســتفاده کنی
ــامپوی  ــا ش ــورت ب ــی گاه ص ــتن گاه و ب شس
ــولفید  ــا س ــازول ی ــه دارای کتوکون ــر ک ــوره س ش
ــت  ــرای پوس ــد ب ــی توان ــز م ــت نی ــلنیوم اس س
ــردن تجمــع مخمــر  ــه از بیــن ب مفیــد باشــد و ب
اضافــی، بــه ویــژه در اطــراف بینــی و دهــان 

ــد.   ــک کن کم
جلوگیــری از ایجــاد ماســکنه: برای پیشــگیری 
ــه  ــد روزان ــت الزم باش ــن اس ــکنه ، ممک از ماس
مراقبــت از پوســت خــود را کمــی اصــاح کنیــد.

صــورت خــود را مرتبــا بشــویید: در مــورد 
ــید.  ــق باش ــار در روز دقی ــورت دو ب ــتن ص شس
ــل  ــا بنزوئی ــی ب ــم از محصول ــی کنی ــه م توصی
پروکســاید صبــح و یــک پــاک کننــده مایــم در 
عصــر اســتفاده کنیــد. از هرگونــه محصــول خشــن 
، تونــر یــا الیــه بــردار کــه فقــط باعــث التهــاب و 

ــد.  ــودداری کنی ــود ، خ ــی ش ــه بیشــتر م آکن
از شســتن  بعــد  بزنیــد:  کننــده  مرطــوب 
ــدون  ــده ســبک ، ب ــک مرطــوب کنن صــورت ، ی
ــت  ــکی پوس ــا از خش ــد ت ــتفاده کنی ــن اس روغ
جلوگیــری کــرده و ســد محافــظ طبیعــی پوســت 

ــد. ــم کن را ترمی
حــال  در  کنیــد:  نظــر  صــرف  آرایــش  از 
ــا اجــازه دهیــد  حاضــر ، زمــان مناســبی اســت ت
پوســت شــما نفــس بکشــد. اســتفاده بیــش 
ــوان  ــه عن ــک )ب ــر ماس ــوالت زی ــد از محص از ح
مثــال فونداســیون ، کانســیلر ، پــودر( مــی توانــد 
ــک و  ــه تحری ــر ب ــده و منج ــع در ش ــث تجم باع

ــود. ــی ش ــتگی اضاف شکس
 منبع: بیتوته 

طالقانی:
 ناز بنا خریدار دارد!

یــک عضــو هیــات رییســه فدراســیون کشــتی از جلســه روز یک شــنبه 
آینــده بــرای حــل مشــکات و بازگشــت محمــد بنا خبــر داد. 

ــد  ــتعفای محم ــاره اس ــی درب ــا طالقان ــنا، محمدرض ــزارش ایس ــه گ ب
بنــا از ســرمربیگری تیــم ملــی کشــتی فرنگــی، اظهــار کــرد: االن وقــت 
اســتعفا نیســت. ایــن کار باعــث بــه حاشــیه رفتــن کارهــا می شــود و کار 
ــت و  ــز نیس ــا جای ــر کردن ه ــن قه ــد. ای ــب می افت ــی عق ــم مل ــا و تی بن

قطعــا بــه نفــع مــردم و ورزش کشــور نخواهــد بــود.
رییــس پیشــین فدراســیون کشــتی افــزود: از همــه دوســتان خواســتم 
در جلســه ای کــه روز یک شــنبه برگــزار می شــود بــرای حــل ایــن 
ــزار شــود  ــن جلســه برگ ــرار اســت ای مشــکل حضــور داشــته باشــند. ق
تــا مشــکات موجــود را حــل کنیــم و تیــم بــرای المپیــک آمــاده شــود.

او دربــاره دالیــل اســتعفای بنــا بــرای چندمیــن مرتبــه در ســال های 
ــا  ــا اســتعفا داده اســت. بن ــوده کــه بن اخیــر، گفــت: حتمــا مشــکاتی ب
همیشــه نــاز کــرده و نــازش هــم خریــدار دارد. او همیشــه دوســت دارد 
همــه چیــز بــر طبــق مــراد باشــد امــا االن آن قــدر اوضــاع ســخت شــده 
ــور  ــتم عب ــوان رس ــت خ ــد از هف ــول بای ــت آوردن پ ــرای به دس ــه ب ک
کنــی. مشــکات مــردم به قــدری زیــاد شــده کــه دیگــر ماننــد زمــان مــا 
بــه ورزش و کشــتی از ســوی مــردم کمــک چندانــی نمی شــود. کار واقعــا 

ســخت شــده و بایــد همــه بــه هــم کمــک کنیــم.
طالقانــی دربــاره قهرهــای محمــد بنــا در زمان ریاســت او، خاطرنشــان 
کــرد: او چنــد مرتبــه قهــر کــرد امــا به خاطــر کشــتی، دوســتان را صــدا 
زدم و به خاطــر کشــتی دنبالــش رفتیــم. الحمــدهلل دیدیــد کــه تیم مــان 
ــد به خاطــر  قهرمــان المپیــک هــم شــد. هــر بایــی کــه ســرم می آوردن
کشــتی چیــزی نمی گفتــم و دســت و پای شــان را هــم بــه خاطــر 
ــا  ــود و بن ــل ش ــکل ح ــز مش ــار نی ــدوارم این ب ــیدم. امی ــتی می بوس کش

کارش را بــرای المپیــک از ســر بگیــرد.

دورخیز ستاره کشتی گرجستان
 برای سومین مدال المپیک

ــک از  ــان و المپی ــوان دار جه ــویلی« آزادکار عن ــر خنچیگاش »والدمی
گرجســتان اعــام کرد به دنبال کســب ســومین مدال المپیک خود اســت.

بــه گــزارش مهــر، والدمیــر خنچیگاشــویلی کشــتی گیر مطــرح 
گرجســتانی کــه مــدال هــای طــا و نقــره المپیــک هــای ۲۰1۶ و ۲۰1۲ 
ــتی آزاد  ــبک وزن کش ــز س ــره و برن ــا، نق ــای ط ــدال ه ــن م و همچنی
ــب  ــال کس ــه دنب ــت: ب ــود دارد گف ــی خ ــه قهرمان ــان را در کارنام جه

ــتم. ــود هس ــک خ ــدال المپی ــومین م س
وی ادامــه داد: بــه همــراه ســایر کشــتی گیــران گرجســتانی در حــال 
پیگیــری تمریناتــم هســتم و اولیــن هدفــم کســب ســهمیه المپیــک در 

وزن ۶۵ کیلوگــرم اســت.
خنچیگاشــویلی در مــورد برگــزاری مســابقات قهرمانــی در گرجســتان 
گفــت: بایــد صبــر کنیــم تــا مســابقات بیــن المللــی آغــاز شــود و تــا آن 

زمــان بایــد بــا تمریــن فــرم بــدن خــود را حفــظ کنیــم.
وی در پایــان در مــورد اینکــه آیــا در وزن ۶۵ کیلوگــرم موفــق خواهــد 
بــود یــا خیــر، گفــت: بــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه بایــد در بــازی هــای 
المپیــک توکیــو شــرکت کنــم، امــا اولیــن برنامــه مــن کســب ســهمیه 
در قــاره اروپاســت. البتــه مــن در بازیهــای اروپایــی و مســابقات قهرمانــی 
اروپــا در وزن ۶۵ کیلوگــرم بــه مــدال هــای نقــره و برنــز دســت یافتــم و 

فکــر مــی کنــم بتوانــم همچنــان در ایــن وزن موفــق باشــم.

مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در ورزش؛
ادامه تعطیلی استخرهای سرپوشیده 
در مناطق قرمز تا پایان شهریورماه 

طبــق مصوبــه جدیــد ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در ورزش، اســتخرهای 
ــان  ــا پای ــران ت ــد ته ــز مانن ــت قرم ــا وضعی ــی ب ــیده در مناطق سرپوش

ــت.  ــد داش ــت نخواهن ــایی و فعالی ــازه بازگش ــهریورماه اج ش
ــا در  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــت س ــی امین نشس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ورزش بــا حضــور محمداســد مســجدی، رضــا ســعیدی و اللــه حاکمــی 
سرپرســت، دبیــر و نایــب رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی همــراه بــا 
رضــا گل محمــدی مدیــر اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران، محســن 
ســمیع زاده مدیــر تیــم هــای ملی شــنا، ایلخــان نــوری رئیس فدراســیون 
نجــات غریــق، رامیــن طباطبایــی رئیــس فدراســیون بســکتبال، ابراهیــم 
نوزایــی رئیــس فدارســیون چــوگان و همچنیــن معــاون ســتاد فرماندهــی 
مقابلــه بــا کرونــا در کان شــهر تهــران و معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهــران برگــزار شــد.
ــود  ــان آن ب ــی میزب ــکی ورزش ــیون پزش ــه فدراس ــت ک ــن نشس در ای
موضــوع اســتخرهای سرپوشــیده و فعالیــت آنهــا مطــرح و بــر ایــن مســئله 
تاکیــد شــد کــه تعطیلــی ایــن اســتخرها در مناطقــی ماننــد تهــران کــه 

وضعیــت قرمــز دارنــد تــا پایــان شــهریورماه ادامــه داشــته باشــد.
ــا در ورزش،  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــر س ــرادی دبی ــاد م ــه فره ــه گفت ب
ناجیــان غریــق و بازآمــوزی آنهــا دیگــر موضــوع مطــرح در ســی امیــن 
ــادی  ــق روال ع ــود. طب ــا در ورزش ب ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــت س نشس
ــه منظــور بازآمــوزی  ــد در دوره هــای آموزشــی ب ناجیــان هــر ســال بای
شــرکت داشــته باشــند در حالــی کــه تعطیــل بــودن اســتخرها مســئله 

ــرار داده اســت. ــم تحــت الشــعاع ق ــا را ه ــوزش آنه آم
ــه  ــد ک ــوب ش ــت مص ــن نشس ــت: در ای ــه گف ــن زمین ــرادی در ای م
مجــوز الزم از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گرفتــه شــود 
تــا ناجیــان غریــق بــه صــورت محــدود و در شــرایطی بــا رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی بتواننــد دوره هــای آموزشــی الزم را پشــت ســربگذارند.

لیگ برتــر  انتقــاالت  و  نقــل  فصــل 
ــی  ــت؛ جای ــرد نیس ــگ س ــه جن ــباهت ب بی ش
کــه چنــد تیــم قبــل از درگیــری واقعــی، 
ــود  ــته های خ ــیدن داش ــه رخ کش ــغول ب مش

هســتند. 
ــرد؛ واژه ای  ــگ س ــنا، جن ــزارش ایس ــه گ ب
آشــنا در قــرن بیســتم کــه تا فروپاشــی شــوروی 
ســابق پیــش رفــت. بــرای دوره ای کــه شــوروی 
ــاالت  ــوک شــرق و ای ــش در بل ســابق و متحدان
متحــده آمریــکا و متحدانــش در در بلــوک غرب 
در رقابــت، تنــش و کشــمکش ژئوپلیتیکــی قرار 
داشــتند امــا هیــچ گاه درگیری نظامی مســتقیم 
میــان نیروهــای ایــاالت متحــده و شــوروی بــه 
ــی و  ــدرت نظام ــا گســترش ق ــد ام ــود نیام وج
ــه جنگ هــای  کشــمکش های سیاســی منجــر ب
نیابتــی و درگیری هــای مهــم بیــن کشــورهای 
پیــرو و هم پیمانــان ایــن دو ابــر قــدرت شــد، از 
واژه ســرد بــرای توصیــف ایــن جنــگ اســتفاده 

می شــود.
ــته ای  ــلیحات هس ــابقه تس ــر از مس ــه غی ب
نظامــی  نیروهــای  مرســوم  اســتقرارهای  و 
ــگ  ــون جن ــر همچ ــای دیگ ــرف از راه ه دو ط
سیاســی،  تبلیغــات  کارزارهــای  روانــی، 
ــترده،  ــادی گس ــای اقتص ــی، تحریم ه جاسوس
رقابــت در مســابقات ورزشــی و فنــاوری مثــل 
ــود  ــری خ ــات برت ــرای اثب ــی ب ــت فضای رقاب

ــد. ــتفاده کردن اس

مثل نقل و انتقاالت فوتبال ایران
ــم  ــران ه ــر ای ــگ برت ــاالت لی ــل و انتق نق

بی شــباهت بــه جنــگ ســرد نیســت؛ برهــه ای 
بــا  برتــری  لیــگ  متمــول  تیم هــای  کــه 
تضعیــف  صــدد  در  میلیــاردی  خریدهــای 
اردوگاه حریــف و پیــروزی در جنــگ روانی قبل 
از آغــاز لیــگ برتــر هســتند. ایــن رقابــت ســرد 
میــان تیم هــا بــا واژه هــای »بمــب ترکانــدن« و 
»هایجــک« بیشــتر جلــوه می کنــد؛ بــه طــوری 
کــه در روزهــای گذشــته بارهــا کلمــه هایجــک 

ــواداران رســیده اســت. ــه گــوش ه ب
ــار  ــگ چه ــن جن ــهم را در ای ــترین س بیش
و  ســپاهان  پرســپولیس،  اســتقال،  تیــم 
تراکتــور بــازی می کننــد کــه بــه واســطه 
ــم  ــازار را به ــم ب ــود نظ ــای کان خ بودجه ه
ــه  ــت ن ــن رقاب ــرای پیــروزی در ای ریختنــد و ب

چنــدن عقانــی، قیمــت یــک بازیکــن معمولــی 
را در بــازار بــاال می برنــد.

ــه  ــبیه ب ــیار ش ــت بس ــن وضعی ــع ای در واق
رقابتــی اســت کــه شــوروی و آمریــکا در قــرن 
بیســتم داشــتند. هــر یــک از دو کشــور بــرای 
زمینه هــای  در  خــود  برتــری  دادن  نشــان 
مختلــف حتــی ورزشــی، حاضــر بــه تقبــل هــر 
هزینــه ای بودنــد کــه در نهایــت نابــودی یکــی 

ــال داشــت. ــه دنب ــن را ب از طرفی
اتفاقــی کــه بــه ظاهــر در فوتبــال هــم 
ــار  ــواداران چه ــوده و ه ــم ب ــز ه ــت آمی موفقی
تیــم اســتقال، پرســپولیس، تراکتور و ســپاهان 
متاثــر از خریدهــای تیــم مقابــل بعضــا در برابــر 
باشــگاه خــودی دســت بــه اعتــراض می زننــد.

فروپاشی یا نابودی در انتظار تیم های 
ایرانی است؟

برنـــده ایـــن رقابـــت بـــه دور از منطـــق، 
ــای  ــودی تیم هـ ــه نابـ ــتند کـ ــا هسـ دالل هـ
ایرانـــی را می طلبنـــد؛ تیم هایـــی کـــه در 
ـــرو  ـــی ف ـــاق در بده ـــا خرطن ـــر ت ـــال حاض ح
رفته انـــد امـــا بـــدون اینکـــه بـــه طـــور 
ــه  ــود توجـ ــته های خـ ــه خواسـ ــی بـ منطقـ
ــگ  ــن جنـ ــری در ایـ ــدد برتـ ــد، در صـ کننـ
ســـرد هســـتند تـــا بـــه قـــول خودشـــان بـــا 
بمـــب ترکانـــدن و هایجـــک بازیکنـــی کـــه 
ـــری  ـــند، برت ـــته باش ـــم نداش ـــازش ه ـــاید نی ش

ــد. ــود کننـ ــی را از آن خـ روانـ
جنــگ  ایــن  بــودن  غیرمنطقــی  بــرای 
ــک بازیکــن  ــی اســت کــه ی ــن کاف ســرد همی
معمولــی و پراشــتباه در لیــگ نوزدهــم، بارهــا 
چنــد باشــگاه را دور می زنــد، قیمت هــا را بــاال 
ــالی  ــان پوش ــک قهرم ــت ی ــا در قام ــرد ت می ب

ــم شــود. ــد تی ــن چن راهــی یکــی از ای
قــرن  ابرقــدرت  دو  ماجــرای  هماننــد 
بیســتم، دیــر نیســت کــه لیگ برتــری هــا هــم 
ــودی  ــار ناب ــن جنــگ ســرد، گرفت ــان ای در پای
ــران را هــم  و ورشکســتگی شــوند و فوتبــال ای
بــا خــود بــه قعــر ببرنــد؛ کمــا اینکــه تاکنــون 
بدهــی هنگفتــی از مدیــران ســابق در تیم هــای 
مختلــف بــه جــا مانــده و یــک بدنامــی بــزرگ 
را بــرای فوتبــال ایــران در فیفــا رقــم زده اســت 
ــری را  ــران ناپذی ــت های جب ــد شکس و می توان

ــار بیــاورد. ــه ب در آینــده نزدیــک ب

کمیســیون  در  ایــران  بــرداری  وزنــه  کــه  اتفــاق  ایــن 
ورزشــکاران فدراســیون جهانــی هــم نتوانســت جایگاهــی داشــته 
باشــد نشــان مــی دهــد بایــد هــر چــه ســریعتر فکــری بــه حــال 
ــل  ــم IWF متحم ــات مه ــا در انتخاب ــد ت ــود کن دیپلماســی خ

ــود.  ــر نش ــت بزرگت شکس
ــدر روی  ــر چق ــران ه ــرداری ای ــه ب ــنا، وزن ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــود را  ب ــام خ ــته ن ــوده و توانس ــق ب ــابقات موف ــه مس تخت
عنــوان یکــی از قــدرت هــای جهــان ثبــت کنــد، امــا در بحــث 
دیپلماســی ضعیــف ظاهــر شــده کــه حاصــل آن هــم نداشــتن 

ــت. ــی اس ــیون جهان ــم در فدراس ــی مه کرس
ــکاران  ــیون ورزش ــران در کمیس ــم ای ــاق ه ــن اتف  در آخری
ــکار از  ــاب ورزش ــرای انتخ ــد و ب ــته باش ــوی داش ــت عض نتوانس
ــه دارای  ــو ک ــا ژیاجــون لی ــت ب ــظ قشــقایی در رقاب آســیا، حاف
ــت  ــت نتوانس ــان اس ــای جه ــج ط ــک و پن ــره المپی ــا و نق ط

ــود. ــی ش ــب کرس صاح
 ایــن اتفــاق در شــرایطی کــه رخ داد کــه فدراســیون جهانــی 
)IWF( بعــد از حاشــیه هــا و تغییــر مدیریــت، در حــال پوســت 
انــدازی اســت  و در نظــر دارد حضــور ورزشــکاران در تصمیمــات 

پــر رنــگ تــر شــود.
ــی  ــران کاندیداهــای خــود را معرف همــان زمــان هــم کــه ای
ــردی  ــران ف ــود ای ــر ب ــه شــاید بهت ــد وارد شــد ک ــن نق ــرد ای ک
کــه دارای مــدال المپیــک و نامدارتــر اســت را معرفــی مــی کــرد 

ــران در کمیســیون ورزشــکاران صاحــب  ــر صــورت ای ــا در ه ام
جایــگاه نشــد. 

ایــن مســئله نگرانــی هــا را بابــت انتخابــات فدراســیون جهانــی 
کــه پیــش رو اســت، بیشــتر مــی کنــد چــرا اگر ایــران دیپلماســی 
قــوی تــری در پیــش نگیــرد بعیــد نیســت کــه دوبــاره شکســت 

خــورده از میــدان رقابتــی انتخابــات بیــرون بیایــد.
 وزنــه بــرداری ایــران بــا کســب ۹طــا، ۵ نقــره و ۵ برنــز در 
ادوار المپیــک دیگــر بایــد در فدراســیون جهانــی حرف بیشــتری 
ــرای گفتــن داشــته باشــد. چــرا عــراق کــه اولیــن و  آخریــن  ب
ــه ۶۰ ســال قبــل  ــوط ب ــرداری مرب ــه ب مــدال المپیکــش در وزن
ــی دســت  ــه پســت مهمــی چــون دبیرکل ــد ب ــد بتوان اســت بای
ــال  ــک ۲۰س ــز المپی ــدال برن ــک م ــه ی ــد ک ــا هن ــد ی ــدا کن پی
پیــش گرفتــه اکنــون عضــو هیــات اجرایــی اســت امــا ایــران کــه 
فقــط  در آخریــن المپیــک، صاحــب دو طــا شــد، تنهــا در یکــی 

از کمیتــه هــای فدراســیون جهانــی یــک عضــو دارد.
ــی دارد  ــه دیپلماســی و الب ــاز ب ــی نی حضــور در هــر انتخابات
امــا در ایــران بیشــتر حواشــی و چنــد دســتگی وجــود دارد تــا 
اینکــه یــک تیــم قــوی و متحــد بــرای گرفتــن کرســی قــدم بــر 
ــن  ــر ای ــان کمت ــرداری جه ــه ب ــم وزن ــرایط ه ــن ش دارد. در ای

ــه مــا رای اعتمــاد دهــد. ریســک را مــی پذیــرد کــه ب
دیگــر وقــت آن رســیده قناعــت ایــران بــه داشــتن عضــو در 
ــه  ــد ب ــد بای ــر گــذاری هــم ندارن ــدان اث ــی کــه چن ــه های کمیت

پایــان برســد و بایــد بــه عنــوان یــک قــدرت در تصمیــم گیــری 
هــا نقــش داشــته باشــد امــا بــه شــرطی کــه اســتراتژی درســتی 
ــه  ــات را فقــط ب ــه اینکــه حضــور در انتخاب ــم ن در پیــش بگیری
ــتند،  ــم هس ــس داده ه ــون پ ــه آزم ــراری ک ــم تک ــه اس دو، س

محــدود کنیــم.  
در نهایــت بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه از 1۶ پســت مهــم 
در هیــات اجرایــی فدراســیون جهانــی وزنــه بــرداری، ۵ آســیایی 

ــی هستند: دارای کرس
 دبیر کل: از عراق

نایب رییس اول: تایلند
نایب رییس: قزاقستان 

عضو هیات اجرایی : هند و ازبکستان

لیــگ قهرمانــان آســیا کمتــر از یــک هفتــه 
دیگــر آغــاز می شــود امــا حــال و هــوای 
ــن  ــرای شــرکت در ای ــران ب ــده ای ــار نماین چه
رقابت هــا نشــانی از تیم هــای باانگیــزه و بــا 

ــدارد. ــه ن برنام
بــه گــزارش مهــر، مســابقات لیــگ قهرمانــان 
۲۰۲۰ آســیا از روز ۲۴ شــهریور به میزبانی کشــور 
قطــر آغــاز می شــود. پرســپولیس، اســتقال، 
ســپاهان و شــهرخودرو چهــار نماینــده ایــران در 
ــران در دو  ایــن رقابت هــا هســتند. نماینــدگان ای
هفتــه ابتدایــی کــه پیــش از شــیوع ویــروس کرونا 
ــتند،  ــادی داش ــرایط ع ــاً ش ــد و تقریب ــزار ش برگ
ــا  ــاال ب ــد و ح ــی بگیرن ــج خوب ــتند نتای نتوانس
وضعیتــی کــه دارنــد، بــر نگرانــی هــواداران خــود 

ــد. ــا افزوده ان ــن رقابت ه ــه ای ــرای ادام ب
نگاهــی گــذرا بــه شــرایط ایــن چهــار تیــم 
ــی  ــی برنامگ ــی ب ــی و حت ــی انگیزگ ــای ب گوی
ــردن  ــپری ک ــد از س ــتقال بع ــت. اس ــا اس آنه
کناره گیــری  از  بعــد  پرحاشــیه  هفتــه  دو 
ــد،  ــرمربی جدی ــاب س ــدی و انتخ ــاد مجی فره
ــل  ــت از نق ــره محرومی ــت پنج ــت پش در نهای
و انتقــاالت باقــی مانــد و بــه ایــن ترتیــب 
نمی توانــد از خریدهــای جدیــد خــود در آســیا 
اســتفاده کنــد. ایــن تیــم هنــوز تکلیــف بخــش 
ــد  ــرای تمدی ــود را ب ــان خ ــده ای از بازیکن عم

ــت. ــرده اس ــخص نک ــرارداد مش ق

پرســپولیس، قهرمــان لیــگ برتــر چنــد بازیکن 
خــود از جمله مهــدی ترابی، علی علیپور، اوســاگونا 
را از دســت داده اســت. هرچنــد سرخپوشــان پنــج 
بازیکــن جدیــد بــه خدمــت گرفته انــد و بــر خاف 
ــود در  ــای خ ــن خریده ــد از ای ــتقال می توانن اس
ــی گل محمــدی  ــا یحی ــد ام آســیا اســتفاده کنن
ســرمربی ایــن تیــم از شــرایط ناراضــی اســت. گل 
ــت  ــرد از هدای ــام ک ــش اع ــدی دو روز پی محم
پرســپولیس اســتعفا می کنــد و روز گذشــته هــم با 

ناراحتــی و عصبانیــت باشــگاه را تــرک کــرد.
شــهرخودرو هــم بعــد از تعییــن مهــدی 
ــم  ــد و ک ــرمربی جدی ــوان س ــه عن ــی ب رحمت
تجربــه خــود، روزهــای پــر ابهامــی را پیــش روی 
خــود دارد. ایــن تیــم در نقــل و انتقــاالت چنــد 
بازیکــن جدیــد جــذب کــرده ولــی تســویه 
حســاب »آنــدره پانادیــچ« مربــی ســابق پدیــده 
را یــک روز پیــش از ارســال اســامی بازیکنانــش 
بــه AFC انجــام داد. بــا ایــن حســاب مشــخص 

نیســت آیــا محرومیــت از ثبــت قــرارداد بازیکنان 
جدیــد بــرای لیــگ قهرمانــان آســیا شــامل ایــن 
تیــم شــده اســت یــا خیــر. هــم اســتقال و هــم 
ــت تعییــن  ــی مهل ــا ســاعات پایان شــهرخودرو ت
 AFC ــه ــود ب ــامی خ ــال اس ــرای ارس ــده ب ش
ــوع  ــن موض ــد و همی ــداده بودن ــام ن کاری انج
ــت. ــی داش ــال را در پ ــیون فوتب ــدار فدراس هش

شــاید در میــان نماینــدگان ایــران، وضعیــت 
ســپاهان اندکــی بهتــر از ســه تیــم دیگر باشــد. 
ســپاهان عــاوه بــر حفــظ اســکلت اصلــی خود 
ــدی  ــد نژادمه ــر و محم ــماعیلی ف ــال اس دانی
ــم  ــا ه ــرم نویدکی ــت. مح ــت گرف ــه خدم را ب
ــده  ــان ش ــی پوش ــرمربی طای ــی س ــه تازگ ب
ــاط  ــناخت و ارتب ــا ش ــد ب ــر می رس ــه نظ و ب
ــا مجموعــه ســپاهان دارد مســیر  خوبــی کــه ب
هموارتــری را در آســیا پیــش روی خــود ببیند.

ــی  ــی، ب ــگاه های ایران ــی باش ــکات مال مش
ــان  ــور در لیــگ قهرمان ــرای حض ــی ب برنامگ
ــی  ــن و مرب ــذب بازیک ــت از ج ــیا، محرومی آس
خارجــی و بــازی در یــک کشــور دیگــر از 
جملــه عواملــی اســت کــه شــاید چالش هایــی 
ــه  ــوص اینک ــد؛ بخص ــاد کن ــا ایج ــرای آنه را ب
تیم هــای کشــورهای عربــی از جملــه قطــر 
)الســد همگــروه ســپاهان و الدحیــل همگــروه 
ــد و  ــاده ای دارن ــت فوق الع ــپولیس( وضعی پرس

ــد. ــره می برن ــم به ــی ه ــاز میزبان از امتی

جنگ سرد فوتبالی!

وزنه برداری جهان به دیپلماسی ضعیف ایران رای اعتماد نمی دهد

 کار به هشدار فدراسیون رسید!

انجمــن بــازی هــا و ورزش کــودکان در 1۶ 
مهرمــاه ســال 13۸۶ و همزمــان بــا ســالروز جهانــی 
کــودک در فدراســیون ورزش هــای همگانــی مجــوز 

فعالیــت گرفــت. 
ــرورت و  ــاز و ض ــک نی ــاس ی ــر اس ــع ب در واق
ــت  ــرای تح ــازمانی ب ــا س ــاد ی ــاء نه ــاس خ احس
ــازی و ورزش  ــای ب ــت ه ــرار دادن فعالی ــش ق پوش
ــه منظــور ســاماندهی  ــز ب ــودکان در کشــور و نی ک
ــودکان  ــون ک ــای گوناگ ــت ه ــازماندهی فعالی و س
ــدان  ــن فق ــان، همچنی ــازی و ورزش آن ــب ب در قال
تشــکیاتی جهــت سیاســت گــذاری و برنامــه 
ریــزی صحیــح، مناســب و مســتمر و پایــدار انجمــن 

ــد.  ــود آم ــه وج ــور ب مذک
جامعــه آمــاری کــودکان زیــر ۷ ســال کــه 
باشــند  مــی  انجمــن  ایــن  اصلــی  مخاطبیــن 
ــند  ــی باش ــر م ــون نف ــدود ۷/۵ میلی ــی ح جمعیت
ــان اســت امــا  کــه نیازمنــد تربیــت بدنــی ویــژه آن
بدلیــل شــرایط و موقعیــت ســنی کــودکان تحــت 
عنــوان انجمــن بــازی هــا و ورزش کــودکان شــروع 

ــت.  ــوده اس ــت نم ــه فعالی ب
کارشناســان و متخصصــان فعــال در زمینــه 

تربیــت بدنــی و تندرســتی، پرداختــن بــه امــر ورزش 
را بعنــوان یــک اصــل مهــم و جــدا نشــدنی از زندگی 
ــه  ــه آن ب ــه دانســته  و ب ــراد جامع ــی اف ــرای تمام ب
ــه از  ــد ک ــی کنن ــگاه م ــی ن ــاز اصل ــک نی ــوان ی عن
ایــن رو پرداختــن افــراد جامعــه بخصــوص کــودکان 
بــه ورزش بــا توجــه بــه زندگــی ماشــینی یــک نیــاز 

ــد.  ــه آن بپردازن ــی بایســت ب تلقــی شــده و م
ــا را  ــه م ــراد جامع ــر از اف ــون نف ــش از ۷ میلی بی
ــه  ــد، ک ــی دهن ــکیل م ــال تش ــر ۷ س ــودکان زی ک
تاکنــون ســازمان خاصــی بطــور مســتقیم بــر فعالیت 
هــای ورزشــی و بــازی هــای آنــان نظــارت نداشــته و 

در واقــع فاقــد متولــی مســتقیم بــوده اســت.
انجمــن بــازی هــا و ورزش کــودکان کــه اخیــرا 
بــا عنــوان انجمــن توســعه ی ورزش و فعالیــت بدنی 

کــودکان در فدراســیون ورزش هــای همگانــی ایجاد 
ــی را  ــع تخصص ــای جام ــه ه ــت، برنام ــده اس گردی
ــر  ــداف زی ــوب اه ــنی در چارچ ــن رده س ــرای ای ب

طراحــی کــرده و اجــرا مــی نمایــد. 
1- پرداختــن بــه مقولــه بــازی هــا و ورزش 
ــا  ــا علمــی و تخصصــی ب ــدگاه کام ــودکان از دی ک
ــاع و  ــز اط ــاوره و مراک ــای مش ــگاه ه ــاد پای ایج

ــانی ــات رس خدم
۲ -برنامــه ریــزی بنیــادی ورزش در بیــن کــودکان 
همــراه بــا اســتاندارد ســازی و یکســان نمــودن 
ــب ورزش و  ــزات و روش هــای آموزشــی در قال تجهی
بــازی هــای ویــژه و متناســب بــرای ایــن گــروه ســنی

ــا  3- آشــنا کــردن کــودکان از ســنین کودکــی ب
الفبــای ورزش همــراه بــا توزیــع شــیوه های آموزشــی 

در بیــن مهدهــای کــودک و مراکــز پیــش دبســتانی
نقش بازی و ورزش در رشد کودک

نقــش  کــودکان  زندگــی  در  ورزش  و  بــازی 
اساســی و حیاتــی را ایفــا مــی کنــد. 

ــد و  ــی برن ــذت م ــازی و ورزش ل ــودکان از ب ک
ــات و  ــراز احساس ــرای اب ــی را ب ــای خوب ــت ه فرص

ــد.  ــی یابن ــود م عواطــف خ
در جریــان بــازی، حافظــه، چاالکــی، دقــت و توجه 
بــه اطرافیــان در کــودک پــرورش مــی یابــد. امــروزه 
مشــخص شــده اســت کــه بســیاری از اهداف اساســی 
ــق  ــازی مشــاهده شــده اســت و از طری تربیتــی در ب
بــازی هــا می تــوان بصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــد جســمی،  ــل رش ــی مث ــداف اساســی تربیت ــه اه ب
اجتماعــی، عقانــی، اخاقــی و عاطفــی دســت یافــت. 
امــروز در خصــوص اهمیــت، نقــش و ارزش 
بــازی بــرای کــودکان ســخن بســیار گفتــه و 
نوشــته شــده و کمتــر کســی اســت کــه در زمینــه 
ــوع  ــای متن ــازی ه ــت ب ــازنده و مثب ــرات س تاثی
ــد و در  ــود راه بده ــه خ ــد ب ــودکان تردی ــرای ک ب
واقــع اســتفاده از فعالیــت هــای فیزیکــی در رشــد 
ــناختی،  ــمانی، ش ــای جس ــه نیازه ــخ ب دادن و پاس

اجتماعــی و عاطفــی مــورد توجــه خــاص قــرار داد. 
شــخصیت کــودک در ضمــن بــازی شــکل مــی 
گیــرد و در زمــان انجــام بــازی هــا دگرگونــی هــای 
ــای او رخ  ــات و رفتاره ــت، روحی ــادی در خاقی زی
مــی دهــد کــه همــه ایــن هــا موجبــات تکامــل و 
پیشــرفت را بــرای کــودک فراهــم مــی نمایــد 
ــه وســایل  ــازی را از دســت زدن ب یعنــی کــودک ب
ــه  ــنی ب ــد س ــا رش ــرده و ب ــاز ک ــود آغ ــراف خ اط

ــردازد.  ــی پ ــر م ــده ت ــای پیچی ــازی ه ب
بــازی موجــب حــس احتــرام بــه ســایرین و 
مهربانــی و خلــوص را در کــودک پــرورش مــی دهــد 
ــودک از  ــد . ک ــی کن ــکوفا م ــت را در او ش و خاقی
ــود را  ــات خ ــدن و عض ــای ب ــازی، اعض ــق ب طری
ورزیــده نمــوده و خــود را از خمودگــی و رکــود دور 
مــی نمایــد. بنابرایــن کــودک هــر رفتــاری را کــه در 
بــازی در پیــش بگیــرد در بزرگســالی نیز از بســیاری 

ــروز مــی دهــد.   جهــات رفتــار مشــابه از خــود ب
ــی  ــودک م ــی ک ــرورش عقل ــب پ ــازی موج ب
ــی  ــازی م ــگام ب ــودک در هن ــن ک ــود، همچنی ش
ــل ناکامــی و شکســت،  ــه در مقاب آمــوزد کــه چگون
ایســتادگی و اعتمــاد بنفــس خــود را حفــظ کنــد. 

اهمیت بازی و ورزش در 
سنین کودکی

 شبنم منتظمی
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اوقات شرعی شهر تهران

ــوزه  ــت در ح ــرد دول ــف عملک ــت در توصی ــخنگوی دول س
مبــارزه بــا کرونــا برگــزاری و ایجــاد تعــادل بیــن دوگانــه هایــی 
مثــل نــان و جــان، دیــن و جــان و حــاال امــوزش و جــان را رمــز 

موفقیــت دولــت در امــر مبــارزه کرونــا خوانــد. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی ربیعــی در نشســت خبــری هفتگی 
ــدا  ــی در ابت ــی و خارج ــانه های داخل ــدگان رس ــا نماین ــود ب خ
ــا از  ــوزش و شــیوع کرون ــان اینکــه موضــوع مدرســه، آم ــا بی ب
مهمتریــن مســائل هفتــه اخیــر بــود، اظهــار کــرد: مبــارزه مــا 
ــی  ــای مل ــرای بق ــارزه ای ب ــا مب ــم و کرون ــروس تحری ــا دو وی ب
ــوزان و سامت شــان را در  ــت از دانش آم ــد حمای ــا بای اســت. م
کنــار انجــام امــر آمــوزش بــه خوبــی پیــش ببریــم و ایــن یــک 

آزمــون ملــی بــرای ماســت.

به دغدغه اولیاء دانش آموزان توجه شد
وی افــزود: امــروز معلمــان متعهــد مــا در خــط مقــدم 
ــوزان و  ــا دانش آم ــان ب ــد و مناســبات آن ــرار دارن ــکار ق ــن پی ای
اولیاءشــان کامــا متفــاوت بــا همیشــه اســت. ضــرورت تحــرک 
ــیوه  ــدن، ش ــی ش ــن اجتماع ــر تمری ــد ب ــوزان و تاکی دانش آم
اســتفاده از فضــای مجــازی و انجــام امــور مربــوط بــه تعلیــم و 
آمــوزش از جملــه مــواردی اســت کــه در ســتاد ملــی کرونــا و 
دولــت دربــاره آن بحــث شــد و بــه دغدغــه اولیــا هــم در ایــن 

زمینــه توجــه کافــی داده شــد.

آخرین تصمیمات برای پیش برد طرح مسکن ملی
ــی  ــرح مل ــن در ط ــرد: همچنی ــد ک ــت تاکی ــخنگوی دول س
مســکن قــرار شــد کــه انگیــزه ایجــاد شــود و تصمیــم گرفتــه 
شــد کــه پنجــاه درصــد از اراضــی مــازاد دســتگاه ها کــه 
ــه  ــود، ب ــذار می ش ــازی واگ ــرای خانه س ــکن ب ــه وزارت مس ب
مسکن دارشــدن کارکنــان خــود آن دســتگاه ها بینجامــد و 
ــکن  ــرح مس ــرد ط ــن کار در پیش ب ــه ای ــم ک ــور می کنی تص

ــی دارد. ــر مثبت ــی اث مل

کشورهای اروپایی دچار موج سوم کرونا شدند 
ســوال  بــه  پاســخ  در   همچنیــن  دولــت  ســخنگوی 
اینکــه رییس جمهــوری در  بــر  ایســنا مبنــی  خبرگــزاری 
ــان«،  ــان و ج ــون »ن ــی همچ ــا از دوگانه های ــان باره سخنانش
»دیــن و جــان« و در روزهــای اخیــر »آمــوزش و جــان« ســخن 
گفته انــد امــا پرســش اینجاســت کــه آیــا آمــار ابتــای ایرانیــان 
بــه کرونــا نشــان دهنده موفقیــت در زمینــه ی برقــراری تعادلــی 
میــان ایــن دوگانگی هــا بــوده یــا خیــر؟ گفــت: اتقافــا برگــزاری 
و ایجــاد تعــادل بیــن ایــن دوگانــه هــا رمــز موفقیــت مــا بــوده 

اســت.
وی ادامــه داد: برگــزاری ایــن دوگانــه هــا باعــث جلوگیــری 
از افــراط و تفریــط اســت. اتفاقــا اینجــا جــای مقایســه بــا ســایر 
کشــورهای دیگــر هــم هســت. کشــورهای اروپایــی دچــار مــوج 
ســوم شــدند و برخــی کشــورها در فســتیوال هــا و اجتماعــات 

نتوانســتند مراعــات کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: اجــازه بدهیــد آخریــن موضــوع 
برگــزاری دیــن و جــان را بگویــم کــه شــاهد بودیــم کــه مــردم 
ــد. همــکاران  ــت کردن ــا را رعای ــکل ه ــام پروت ــا تم در عزاداریه
مــا در وزارت بهداشــت در گزارشــی کــه ارائــه کردنــد پروتــکل 

ــات شــده اســت. ــی مراع ــدازه مطلوب ــه ان هــای بهداشــتی ب

از مرحله دوگانه جان و نان عبور کردیم 
ســخنگی دولــت ادامــه داد: در مــورد دو گانــه نــان و جــان 
مــا از ایــن مرحلــه عبــور کردیــم. از 1۷ درصــد رعایــت پروتــکل 
هــا امــروز گــزارش ناظــران وزارت بهداشــت نشــان مــی دهــد 
در صنــوف ۷۷.۵ درصــد در ادارات و بانکهــا ۹۰ درصــد پروتــکل 
هــا رعایــت شــد و تعطیــات کمــی داشــتیم. االن هــم بــه رشــد 
ــال  ــم و امس ــه کردی ــی را تجرب ــی کم ــد منف ــا رش ــیدم، م رس

خوشــبختانه نشــان مــی دهــد از رکــود خــارج مــی شــویم.
ــدون  ــرایط ب ــل ش ــه تحلی ــر گون ــه ه ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــدن محدودیــت هــای طاقــت فرســا و نفــس گیــر تبیینــی  دی

ــت.  ــه نیس صادقان

کارشناسان پرورشی و آموزشی تاکید داشتند 
مدارس باز شود

ــر  ــد ب ــت تاکی ــه عل ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ربیع
حضــور دانش آمــوزان در مــدارس چیســت، تصریــح کــرد: 
ــح  ــور صری ــه ط ــه ب ــان جلس ــوری در هم ــای رییس جمه آق
ــود  ــن وج ــه رفت ــاری در مدرس ــچ اجب ــه هی ــد ک ــام کردن اع
نــدارد امــا تمــام کارشناســان پرورشــی و آموزشــی حساســیت 
بــه  ایــن زمینــه  بــاز شــود و در  داشــتند کــه مدرســه 
ــن  ــه نرفت ــی مدرس ــه در پ ــی ک ــمانی و روان ــیب های جس آس
ــل  ــه همیــن دالی ــد و ب ــد اشــاره می کردن ــا پیــش می آم بچه ه

ــد. ــاز ش ــه ها ب ــم مدرس ه
ــاد  ــبکه ش ــی ش ــات آموزش ــه از امکان ــد: البت ــادآور ش وی ی
هــم می تــوان اســتفاده کــرد ولــی بازهــم تاکیــد می کنیــم کــه 
حضــور در مدرســه اجبــاری نیســت امــا مــدارس بــاز اســت و نیز 
ــا مــدارس حفــظ شــود،  الزم اســت کــه ارتبــاط دانش آمــوزان ب

حــال یــا بــه صــورت حضــور فیزیکــی یــا بــه صــورت مجــازی.

جامعه را پادگانی اداره نمی کنیم 
چه برسد به مدرسه

ــادگان  ــتفاده از واژه پ ــه اس ــاره ب ــا اش ــت ب ــخنگوی دول س
ــوم آن  ــدارس و مفه ــاره م ــوری درب ــس جمه ــخنان ریی در س

اظهــار کــرد: پــادگان دو مفهــوم دارد، یکــی اداره جامعــه 
ــف  ــا آن مخال ــا ب ــه مشــخص اســت م ــی ک ــه صــورت پادگان ب
هســتیم و دیــدگاه مــا ایــن نیســت و نظــام جمهــوری اســامی 
هــم بــر ایــن مبنــا قــرار نگرفتــه اســت پــس جامعــه را اینطــور 
ــوم دوم در  ــا مفه ــه. ام ــه مدرس ــد ب ــه برس ــم چ اداره نمی کنی
ــده  ایــن زمینــه وجــود آن نظمــی اســت کــه در پادگان هــا دی
ــش  ــان بخ ــر هم ــم ب ــوری ه ــس جمه ــد ریی ــود و تاکی می ش

ــود. ب
ربیعــی ادامــه داد: ایــن بــه معنــای شــرایطی اســت کــه در 
ــود.  ــت ش ــق رعای ــی دقی ــا نظم ــدارس ب ــا در م آن پروتکل ه
پــس در ایــن زمینــه هــم مــا شــاهد یــک بازنمایــی جهــت دار 
ــات  ــخنان مقام ــده و در س ــاب ش ــم ب ــراً ه ــه اخی ــتیم ک هس
ــته  ــش برجس ــک بخ ــوری ی ــس  جمه ــژه ریی ــه وی ــی و ب دولت
ــی  ــرد، درحال ــورت می گی ــد ص ــر آن تأکی ــدام ب ــود و م می ش
ــه اســت. ــازی ها مغرضان ــن برجسته س ــی ای ــم گاه ــه می دانی ک

20سپتامبر اتفاقی نمی افتد
ربیعــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اینکــه آمریــکا اصــرار 
دارد کــه ۲۰ ســپتامبر تمامــی تحریم هــای بیــن المللــی 
ســازمان ملــل علیــه ایــران برگــردد و واکنــش جمهــوری 
اســامی در قبــال آن، اظهــار کــرد: همانطــور کــه قبــًا بارهــا 
تکــرار کرده ایــم، آنچــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــه آن اســتناد 
مــی کنــد از اســاس مبنــای حقوقــی نــدارد؛ ایــن کشــور عضــو 
برجــام نیســت کــه بخواهــد از یکــی از بندهــای برجــام اســتفاده 
کنــد. ضمــن آنکــه در همــان بنــد قطعنامــه و بندهــای مرتبــط 
ــی راه  ــه تمام ــده ک ــاره ش ــای 3۶ و 3۷(، اش ــام )بنده در برج
ــد، در  ــده باش ــی ش ــد ط ــات بای ــل اختاف ــل و فص ــای ح ه

صورتــی کــه هیــچ کــدام از آنهــا طــی نشــده اســت.
ســخنگوی دولــت گفــت: از نظــر مــا و دیگــر اعضــای 
ــپتامبر  ــی، در بیســتم س ــن الملل ــه بی ــت و جامع ــورای امنی ش
ــای  ــی ه ــداوم زورگوی ــز ت ــاد ج ــد افت ــی نخواه ــچ اتفاق هی
ــکا. ــزوای بیشــتر آمری ــه ان نامشــروع و شکســت خــورده و البت

ــی  ــا صدای ــت ب ــورای امنی ــرد: اعضــای ش ــد ک ــی تاکی ربیع
ــی  ــچ حق ــور هی ــن کش ــد، ای ــزد کردن ــکا گوش ــه آمری ــد ب بلن
ــس  ــن پ ــدارد و از ای ــین ن ــای پیش ــم ه ــدن تحری در بازگردان
ــر  ــر از سرکشــی در براب ــی غی ــچ معنای ــکا هی ــاش آمری ــز ت نی
خواســت و اراده جامعــه بیــن المللــی نخواهــد داشــت. تحریــم 
هــای مرتبــط بــا قطعنامــه هــای ملغــی شــده پیشــین شــورای 
امنیــت، در ذات خــود تحریــم هــای چندجانبــه و بیــن المللــی 
ــرای اعمــال یکجانبــه آن کامــًا بــی معنــا و  ــد و تــاش ب بودن

ــه اثرگــذاری اســت. ــد هرگون ــوده و فاق مضحــک ب

بانک مرکزی در حال کنترل نقدینگی و تورم است 
ــار  ــه مه ــاره اینکــه در زمین ــه پرسشــی درب وی در پاســخ ب
ــده،  ــام ش ــون انج ــت تاکن ــوی دول ــی از س ــه اقدامات ــورم چ ت
ــک مرکــزی در  ــع منظــور رییــس کل بان ــح کــرد: در واق تصری
ــک  ــی در بان ــف حت ــات مختل ــتفاده از تجربی ــه، اس ــن زمین ای
هــای مرکــزی کشــورهای پیشــرفته در اجــرای سیاســت هــای 
ــاز« محــور اساســی  ــازار ب ــی اســت کــه »عملیــات ب ــن پول نوی
ــا  ــرای کنتــرل تورمــی اســت. ایــن سیاســت ب ایــن سیاســت ب
هــدف گــذاری تــورم تــاش مــی کنــد از طریــق عملیــات بــازار 
ــن  ــه در ســود بی ــروش اوراق اســامی خزان ــد و ف ــا خری ــاز ب ب
ــر  ــورم تاثی ــرخ ت ــر ن ــق ب ــته و از آن طری ــر گذاش ــی تاثی بانک

داشــته باشــد.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: روش ۶۰ ســال گذشــته در 
کشــورمان ایــن سیاســت نبــوده اســت. طــی چند مــاه گذشــته این 
سیاســت در بانــک مرکــزی اجرایــی شــده اســت و بانــک مرکــزی با 
اجــرای بخــش هایــی از آن در حــال کنتــرل نقدینگی و تورم اســت.

تبادل اطالعات  ایران روسیه و چند کشور دیگر 
برای ساخت واکسن کرونا 

ربیعــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجــه بــه اعــام 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــن کرون ــاخت واکس ــرای س ــران ب ــی ای آمادگ
روســیه آیــا شــاهد چنیــن همــکاری بیــن ایــران و روســیه در 
زمینــه ســاخت واکســن کرونــا خواهیــم بــود، گفــت: در کشــور 
ــف در ســاخت واکســن کار مــی  خوشــبختانه گروههــای مختل
کننــد و در خــارج هــم بــا کشــور روســیه مذاکراتــی داشــته ایم 
ــات انجــام  ــادل اطاع ــه تب ــر ک ــز بعضــی کشــورهای دیگ و نی
ــه  ــی ک ــن از منابع ــد واکس ــورد خری ــن در م ــود. همچنی می ش

ــود. ــام می ش ــا انج ــد، پیگیری ه ــد ش ــق خواهن ــاال موف احتم

نقشه راه اقتصادی و منافع مردم 
ــادی  ــه راه اقتص ــه نقش ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
یــک ســال باقــی مانــده تــا قــرن جدیــد قــرار اســت از ســوی 
رییــس جمهــوری بــه مــردم اعــام شــود، ایــن نقشــه راه چــه 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــردم ایجــاد می کن ــع م ــه نف ــری ب تغیی
ــی  ــت یک ــده اس ــن ش ــت تدوی ــد جه ــادی از چن ــه اقتص برنام
ــت  ــی اس ــه برنامه های ــیدن ب ــرعت بخش ــیدن و س ــداوم بخش ت
کــه در ایــن ماه هــا انجــام شــده اســت. سیاســت های تکمیلــی 
برنامه هاســت. همچنیــن  بــودن تــداوم آن  بــرای موثرتــر 
ــای  ــر ظرفیت ه ــی ب ــوالت بین الملل ــردن تح ــاظ ک ــرای لح ب
همســایگان و شــرایط داخلــی اقتصــاد کشــور، تهدیدهــای 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــا، برنامه های ــا و قوت ه ــکا و فرصت ه امری

شــده اســت.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: بــه عــاوه مجموعــه اقداماتــی 
در قالــب پروژه هایــی کــه در یکســال، پایــان خواهنــد یافــت در 
برنامــه یکســاله وجــود دارد کــه در مجمــوع ایــن برنامه هــا در 
بــازار ســرمایه تــورم و اشــتغال اثرگــذار خواهــد بــود. همچنیــن 
ــن نقشــه  ــه معیشــتی اســت، بنابرای ــه در زمین بخشــی از برنام
راه اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم تاثیــر خــود 

را خواهــد داشــت.

الیحه اصالح قانون انتخابات الیحه ای جامع است
ربیعــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اینکــه دولــت 
ــه  ــات چ ــون انتخاب ــاح قان ــی اص ــه قبل ــب الیح ــرای تصوی ب
ــت:  ــت، گف ــام داده اس ــم انج ــس یازده ــا مجل ــی ب رایزنی های
هنــوز هــم بــر صحبــت قبلــی باقــی هســتیم، الیحــه تقدیمــی 
الیحــه ای جامــع اســت، نتیجــه تجربــه انباشــته دســتگاههای 
مختلــف کــه در امــر انتخابــات دارای مســئولیت هســتند. ایــن 
الیحــه با مشــارکت کارشناســان وزارت کشــور، صاحــب نظران و 
شــخصیتهای علمــی و دانشــگاهی، اســتانداران ادوار، نماینــدگان 
مجالــس گذشــته، احــزاب و کنشــگران سیاســی تهیــه شــده در 
کمیســیون سیاســی، دفاعــی دولــت مــورد رســیدگی دقیــق و 
مفصــل و مبســوط قــرار گرفتــه اســت و کمیتــه منتخــب دولــت 
بــا لحــاظ سیاســتهای کلــی نظــام انتخابــات یــک بــار دیگــر آن 
ــه  ــن جلس ــت چندی ــد، در دول ــر کرده ان ــار نظ ــده و اظه را دی

ــی برخــوردار اســت. بحــث شــده و از جامعیــت خوب
وی افــزود: از جملــه لوایحــی کــه دولــت از مجلــس یازدهــم 
ــات  ــت رســیدگی کــرده الیحــه جامــع انتخاب درخواســت اولوی
ــس  ــی مجل ــیون های تخصص ــدوارم کار کمیس ــه امی ــت ک اس
مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور 
ــر  ــس پیگی ــرم مجل ــه محت ــات رییس ــس و هی ــق ریی از طری

الیحــه در مجلــس هســتند.
ــر اینکــه الیحــه پیشــنهادی  ــا تاکیــد ب ــت ب ســخنگوی دول
دولــت فقــدان وحــدت رویــه در فرآیندهــای انتخابــات را مــورد 
ــه  ــه حیط ــن الیح ــرد: ای ــار ک ــت ، اظه ــرار داده اس ــه ق توج
ــا را  ــور نامزده ــوه حض ــی  و نح ــای اجرای ــارات هیئت ه اختی

مشــخص کــرده و در آن اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن، نظــام 
مالــی شــفاف و دقیــق  و نحــوه  فعالیــت هــای تبلیغاتــی پیــش 

بینــی شــده اســت.

سفر وزیر امور خارجه سوییس ربطی به رابطه ایران 
آمریکا نداشت 

ربیعــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تحلیــل وی از ســفر 
وزیــر خارجــه ســوییس و صحبتــش در مــورد تــاش بــرای راه 
انداختــن حداقــل گفت وگــو بــا امریــکا چیســت، تصریــح کــرد: 
ایــران و ســوییس دارای روابــط تاریخــی و دوســتانه بــا یکدیگــر 
هســتند. دو کشــور همچنیــن نقشــه راه روابــط در ابعــاد 
ــل،  ــل و نق ــادی، حم ــور اقتص ــی، ام ــی سیاس ــون رایزن گوناگ
ــته ای  ــی هس ــت و ایمن ــط زیس ــگری، محی ــاورزی، گردش کش
ــوری  ــس جمه ــال ۹۴ ریی ــفر س ــه در س ــد ک ــی دارن غیرنظام

ــران ترســیم شــده اســت. ــه ای ســوییس ب
وی ادامــه داد: در خصــوص کانــال مالــی بیــن ایــران و 
ــال بعــد از ۲۰ مــاه  ــن کان ــل توجــه اســت کــه ای ســوئیس قاب
ــته  ــاه گذش ــرداد م ــی، در خ ــرف آمریکای ــوی ط ــل از س تعل
بطــور رســمی عملیاتــی شــد کــه بــرای واردات اقــام ضــروری 
ــی مشــمول  ــن الملل ــن بی ــه از نظــر قوانی ــی ک ــی و غذای داروی

ــت. ــده اس ــی ش ــوند طراح ــم نمی ش تحری
ســخنگوی دولــت گفــت: مــا تردیــدی در حســن نیــت دولت 
ســوئیس بــرای راه انــدازی کانــال نداریــم ،ولی در مــورد کارکرد 
آن بــا توجــه بــه بدعهدی هــای دولــت آمریــکا تردیــد داریــم. تــا 
کنــون دو تراکنــش مالــی بــا حجــم نــه چنــدان رضایــت بخش، 
بــرای تامیــن داروهــای بیمــاران ســرطانی و بیمــاران پروانه ای از 
ایــن کانــال صــورت گرفتــه اســت. امیدواریــم بــا تامیــن مبالــغ 

الزم، کانــال فعال تــر عمــل کنــد.
ــم  ــن ه ــش از ای ــه پی ــور ک ــرد: همانط ــد ک ــی تاکی ربیع
ــران و  ــط ای ــه مســایل رواب ــن ســفر ربطــی ب ــح شــده، ای تصری
آمریــکا نــدارد. جمهــوری اســامی ایــران بارهــا موضــع رســمی 
خــود را نســبت بــه گردنکشــی های رژیــم ترامــپ اعــام کــرده 
و تغییــری در آن  ایجــاد نشــده اســت. بــه نظــر نمی رســد کــه 
تغییــری در رویکردهــای نادرســت و مخــرب واشــنگتن ایجــاد 
ــه در سیاســت های  ــی شــاهد اصــاح روی ــا وقت شــده باشــد. ت
خصمانــه آمریــکا نباشــیم، زمینــه ای بــرای از ســرگرفتن 
ــت.  ــد داش ــود نخواه ــز وج ــازنده نی ــر و س ــای موث گفت وگوه
ــکا  ــای آمری ــت ه ــار در سیاس ــورد انتظ ــرات م ــر تغیی ــا اگ ام
ــانی و  ــری و پیام رس ــه میانجی گ ــاز ب ــدون نی ــد، ب ــق یاب تحق
بــر اســاس ســاختار مذاکراتــی از پیــش موجــود در گــروه 1+۵، 
ــن موضــع  ــا بازگــردد. ای ــز گفت وگوه ــه می ــد ب ــکا می توان آمری
ــده و  ــام ش ــل اع ــا قب ــران از مدت ه ــامی ای ــوری اس جمه

ــوت خــود باقیســت. ــه ق ــان ب همچن

اینکه مسئولی صادقانه گفته که همسرش خرید 
انجام می دهد اشتباه است؟

ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجــه 
بــه ســخنان اخیــر محمدباقــر نوبخــت مبنــی بــر اینکــه خــودش 
ــا وی و بقیــه  ــدارد، آی ــازار نمــی رود و از قیمت هــا خبــر ن ــه ب ب
دولتمــردان نیــز از قیمت هــا بی خبرنــد و چنانچــه پاســخ 
ــا  ــازار می کننــد ی ــرای مدیریــت ب ــت کاری ب منفــی اســت دول
خیــر اظهــار کــرد: اینکــه یــک مقــام مســئول صادقانــه گفتــه 
ــتباهی  ــا کار اش ــد آی ــی ده ــام م ــد انج ــرش خری ــه همس ک
ــه  ــوص دروغ گفت ــن خص ــه در ای ــود ک ــت ب ــا درس ــت؟ آی اس
ــه  ــد ک ــا بخری ــه م ــد از محل ــود بیای ــه ش ــا گفت ــا مث ــود ی ش

ــا ارزان اســت؟ قیمــت ه
ــا  ــت ه ــوص قیم ــا در خص ــن گزاره ــق تری ــزود: دقی وی اف
و تحــوالت بــازار را بــه خصــوص در مــورد 1۰۰ قلــم کاالهــای 

ضــروری و مهــم دســتگاههایی چــون وزارت اطاعــات، کشــور، 
ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی بطــور نوبــه ای تهیــه 
و در اختیــار رییــس جمهــور و اعضــای دولــت قــرار مــی دهنــد. 
ــی از  ــه ناش ــت ارز ک ــش قیم ــه تن ــی ک ــا زمان ــم ت ــد بدانی بای
ــن  ــانیم ای ــامان برس ــه س ــم ب ــده را نتوانی ــود آم ــم بوج تحری

ــود. مشــکات را شــاهد خواهیــم ب

قیمت کاالهایی که می خرم را می دانم
ــا  ــی ه ــد آمریکای ــه داد: علیرغــم حــرکات جدی ربیعــی ادام
ــای  ــانه ه ــط رس ــرار آن توس ــی و تک ــن الملل ــارهای بی و فش
خارجــی کــه روان جامعــه را هــدف قــرار داده انــد تــاش مــی 

ــانیم. ــات برس ــه ثب ــای ارزی را ب ــه ه ــم تکان کنی
ــک مرکــزی و  ــورم را بان ــت گفــت: کاهــش ت ســخنگوی دول
ســتاد اقتصــادی دنبــال کــرده انــد. امیدواریــم مســیر نــرخ تــورم 
در کانــال هــای هــدف گــذاری شــده قــرار گیــرد. امــا مشــخصا 

ــم. خــودم قیمــت برخــی کاالهــا را کــه می خــرم مــی دان

از همکاری قوا استقبال می کنیم 
ــی  ــه م ــه گفت ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب وی در پاس
شــود در ســفر رییــس مجلــس بــه خوزســتان از عملکــرد دولــت 
ــا  ــه آی ــاد شــده اســت و اینک ــه نحــوی انتق ــن اســتان، ب در ای
دولــت و مجلــس قــرار اســت در ایــن زمینــه همــکاری داشــته 
ــوا اســتقبال  ــن ق ــای بی ــواره ازهمــکاری ه ــت: هم باشــند، گف
کردیــم و ضمــن اینکــه مرزهــای همــکاری و تعامــل بیــن قــوا 
را هــم قانــون اساســی مشــخص کــرده اســت. مــردم خوزســتان 
حــق دارنــد و مــا بــه اعتراضــات مــردم خوزســتان احتــرام مــی 

گذاریــم.
ربیعــی افــزود: انتقادهــا همیشــه متوجــه قطــار در حرکــت 
اســت. شــهروندان مظلــوم در اســتان خوزســتان انتظــارات بــه 
حقــی دارنــد وظیفــه مــا رفــع آنهاســت. اتفاقــا ایــن دولــت بــا 
درک مشــکات مــردم خوزســتان اقدامــات زیرســاختی زیــادی 
در اســتان انجــام داده اســت کــه تاثیــر آنهــا بــر زندگــی مــردم 

بــه مــرور ایجــاد خواهــد شــد.
ــات انجــام شــده در  ــا برشــمردن اقدام ــت ب ســخنگوی دول
ــر ایــن  ســال های اخیــر در اســتان خوزســتان، گفــت: عــاوه ب
مــوارد آبرســانی بــه آبــادان، خرمشــهر و غیزانیــه هــم فــاز ۲ و 
ــور  ــا دســتور رییــس جمه ــام شــد انشــعابات روســتاها ب 3 تم
ــه  ــن تصفیه خان ــود. همچنی ــی ش ــام م ــده تم ــا 1۰ روز آین ت
فاضــاب شــرق اهــواز آبــادان ، خرمشــهر، شــادگان، بنــدر امــام، 
ماهشــهر هــم برخــی زودتــر و برخــی تــا پایــان دولــت افتتــاح 

مــی شــود.
 وی تأکیــد کــرد: بــا مــردم کــه از مشــکات تحریــم، رنــج 
تحریــم ماننــد FATF کــه نمــی توانیــم صحبــت کنیــم. حــق 
مــردم خوزســتان بیــش از اینهــا اســت. در نهایــت از همــکاری 
همــه قــوا، نیروهــای مســلح و دیگــر نهادهــا بــرای حــل 

ــم. ــی کنی ــردم اســتقبال م مشــکات م
بازار بورس پایدار می شود 

ــپرده  ــات س ــع ابهام ــه رف ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی ربیع
گــذاری یــک درصــد از دارایــی صنــدوق توســعه ملــی در 
ــازار گفــت:  ایــن ســپرده گــذاری از ابتــدای  صنــدوق تثبیــت ب
ــازار  ــداری ب ــب پای ــه موج ــد ک ــد ش ــام خواه ــد انج ــه بع هفت
ســرمایه و بــورس خواهــد شــد. از ســال ۹۴ مصوبــه ای وجــود 
داشــته کــه صنــدوق توســعه ملــی یــک درصــد از دارایی هــای 
خــود را در صنــدوق تثبیــت بــازار ســپرده گــذاری کنــد. ایــن 
ــود.  ــام نشــده ب ــن کار انج ــام داشــت و ای ــون ابه ــه تاکن مصوب
اخیــرا ابهامــات رفــع شــد و از ابتــدای هفتــه آینــده این ســپرده 
گــذاری انجــام مــی شــود و کارشناســان معتقدنــد ایــن اقــدام 

ــود. ــورس می ش ــازار ب ــداری ب ــب پای موج
ــازار خــودرو  ــت ب ــاره وضعی ــه پرسشــی درب وی در پاســخ ب
ــر  ــر صمــت، اظهــار کــرد: انتخــاب وزی و مشــخص نشــدن وزی
صمــت از ســوی دولــت انجــام شــد امــا متاســفانه مجلــس بــه 
ایشــان رای ندادنــد. لیســتی تهیــه شــده و ۵ نفــر ایــن لیســت 
ــه مجلــس معرفــی مــی  ــد کــه در روزهــای آینــده ب قــرار دارن

شــوند.
امیدواری دولت برای کنترل بازار خودرو

ــودرو  ــت خ ــر قیم ــش اخی ــزود: افزای ــت اف ــخنگوی دول س
مربــوط بــه بــازار اســت و امیدواریــم بــا سیاســت هــای دولــت 
ــرای جمــع آوری نقدینگــی در یکســال آینــده شــاهد بهبــود  ب

ــن بخــش هــا باشــیم. وضعیــت در ای
ربیعــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره افزایــش چنــد 
درصــدی قیمــت ســموم و کــود مــورد نیــاز باغــداران و 
کشــاورزان، تاکیــد کــرد: دولــت حمایــت از کشــاورزان را رهــا 
ــم.  ــال کردی ــی را دنب ــد تضمین ــت خری ــت و سیاس ــرده اس نک
ــه  بخشــی از مشــکات موجــود در زمینــه تامیــن نهــاده هــا ب
دلیــل کاهــش اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــود کــه بــه علــت 
محدودیــت هــای ناشــی از تحریــم اتفــاق افتــاده اســت. پیشــتر 
بیــش از 1۴ میلیــارد دالر سوبســید مــی دادیــم کــه ایــن رقــم 

ــیده اســت. ــادر دالر رس ــا ۹ میلی ــه ۸ ت ب
وی در پایــان در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره برخــی مــوارد مطرح 
شــده دربــاره پیام هــای میانجی گرایانــه بــرای ارتبــاط بــا آمریــکا و 
موضــع دولــت در ایــن زمینــه، تصریــح کــرد: در ســفر وزیــر امــور 
خارجــه ســوئیس بــه ایــران ارتبــاط و مســائل تهــران و واشــنگتن 
ــر  ــاره ه ــه درب ــن ســفر، بلک ــا ای ــه تنه ــوده اســت؛ ن ــد نظــر نب م
کشــوری دیگــری هــم کــه چنیــن نیتــی دارد پاســخ مــا روشــن 
اســت. آمریکایــی بایــد ابتــدا دســت خــود را از گلــوی طــرف مقابــل 

بردارنــد، ســپس ادعــای مذاکــره کــردن را مطــرح کننــد.

سخنگوی دولت:

هیچ اجباری در مدرسه رفتن وجود ندارد

فقـــط هشـــت روز دیگـــر تـــا پایـــان مهلـــت تعییـــن تکلیـــف و ترخیـــص 
خودروهـــای دپـــو شـــده در گمـــرک باقـــی مانـــده، امـــا همچنـــان وضعیـــت 

تعـــداد زیـــادی از آنهـــا مشـــخص نیســـت. 
ـــن  ـــرای تعیی ـــت ب ـــن مهل ـــان چهارمی ـــزارش ایســـنا، ۲۶ شـــهریورماه پای ـــه گ ب
ـــه  ـــی ک ـــت، مهلت ـــرک اس ـــده در گم ـــو ش ـــای دپ ـــص خودروه ـــف و ترخی تکلی
ـــار  ـــته ب ـــال گذش ـــاه س ـــه ۲۹ بهمن م ـــان مصوب ـــیدن زم ـــان رس ـــه پای ـــد از ب بع
ـــی  ـــد قانون ـــی فراین ـــا ط ـــا ب ـــه ت ـــرار گرفت ـــودرو ق ـــان خ ـــار صاحب ـــر در اختی دیگ

ـــد. ـــدام کنن ـــص اق ـــه ترخی ـــبت ب نس
در پایـــان اردیبهشـــت ماه گـــزارش گمـــرک از ایـــن حکایـــت داشـــت کـــه 
ـــص  ـــان  ترخی ـــا آن زم ـــاه ت ـــه بهمن م ـــد در فاصل ـــه بای ـــتگاهی ک از ۵1۰۸ دس
می شـــد فقـــط 13۸۹ دســـتگاه خـــارج و 3۷۰۰ دســـتگاه دیگـــر باقـــی مانـــد 
ـــط  ـــص و فق ـــرای ترخی ـــان ب ـــد زم ـــه تمدی ـــاز ب ـــی نی ـــداد همگ ـــن تع ـــه ای ک
ـــه هیـــات دولـــت  ـــد، مابقـــی براســـاس مصوب 1۲۴۸ دســـتگاه مشـــمول زمـــان بودن

ـــن  ـــی و همچنی ـــده قضای ـــای دارای پرون ـــزو خودروه ـــه ج ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ب
خودروهـــای بـــاالی ۲۵۰۰ ســـی ســـی یـــا مربـــوط بـــه جانبـــازان بودنـــد در 
قیـــد زمـــان قـــرار نگرفتـــه و بعـــد از حـــل مشـــکل آنهـــا امـــکان ترخیـــص 

ـــد. دارن
ـــن شـــده خـــارج می شـــد  ـــت تعیی ـــد در مهل ـــه بای ـــا از 1۲۴۸ دســـتگاهی ک ام
ـــدن و  ـــت، مع ـــود وزارت صنع ـــود والزم ب ـــت ســـفارش ب ـــد ثب 11۰۰ دســـتگاه فاق
ـــر  ـــد در غی ـــدام کن ـــفارش اق ـــت س ـــامانه ثب ـــردن س ـــاز ک ـــه ب ـــبت ب ـــارت نس تج
ـــن  ـــوز ای ـــا هن ـــت، ام ـــود نداش ـــا وج ـــرای آنه ـــص ب ـــکان ترخی ـــورت ام ـــن ط ای

ـــت. ـــاده اس ـــاق نیفت اتف

ــی  ــده قضایـ ــه دارای پرونـ ــی کـ ــز آنهایـ ــا نیـ ــی خودروهـ ــورد مابقـ در مـ
ـــدون  ـــا صـــادر شـــود ب ـــرای آنه ـــت ب ـــم برائ ـــه حک ـــط در شـــرایطی ک هســـتند فق
ـــد  ـــی فراین ـــا ط ـــا ب ـــر خودروه ـــوند و دیگ ـــی ش ـــص م ـــان ترخی ـــه زم ـــاز ب نی
ـــد. ـــی گیرن ـــرار م ـــار صاحبانشـــان ق ـــان در اختی ـــد زم ـــدون قی ـــده و ب ـــن ش تعیی

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه از زمـــان تعییـــن شـــده فقـــط هشـــت روز 
ـــف  ـــه تکلی ـــن فاصل ـــر در ای ـــه اگ ـــت ک ـــخص نیس ـــده و مش ـــی مان ـــر باق دیگ
ایـــن 1۲۴۸ دســـتگاه در قیـــد زمـــان مشـــخص نشـــود چـــه سرنوشـــتی در 
ـــفارش  ـــت س ـــان ثب ـــدد زم ـــد مج ـــا تمدی ـــا ب ـــود، آی ـــد ب ـــا خواه ـــار آنه انتظ
ـــه شـــدن  ـــام متروک ـــر اع ـــم ب ـــا اینکـــه تصمی ـــاز خواهـــد شـــد و ی ـــا ب ـــرای آنه ب

ـــپرده  ـــی س ـــوال تملیک ـــازمان ام ـــه س ـــف ب ـــن تکلی ـــرای تعیی ـــده و ب ـــا ش آنه
ـــوند. ـــی ش م

ـــاد  ـــا انتق ـــن ب ـــش  از ای ـــودرو پی ـــازار خ ـــاالن ب ـــه فع ـــت ک ـــی اس ـــن در حال  ای
ـــد  ـــد بودن ـــا معتق ـــص خودروه ـــوص ترخی ـــا در خص ـــنگ اندازی ه ـــی س از برخ
ـــره ای  ـــود دارد گ ـــی وج ـــن ناهماهنگ ـــه ای ـــی ک ـــا هنگام ـــان ت ـــد زم ـــه تمدی ک

ـــرد. ـــد ک ـــاز نخواه ـــا ب از کار آنه
ـــزار  ـــان ورود 1۲ ه ـــرک در جری ـــده در گم ـــی مان ـــودرو باق ـــداد خ ـــن تع ای
ـــر  ـــه تغیی ـــی از جمل ـــه دالیل ـــه ب ـــر هســـتند ک ـــای اخی ۲۶۰ دســـتگاه در ســـال ه
ـــط واردات خـــودرو و ممنوعیـــت ثبـــت ســـفارش آن در  ـــا ضواب ـــررات ارزی و ی مق
ـــوی  ـــان از س ـــن زم ـــه تعیی ـــد مرحل ـــد از چن ـــده و بع ـــو ش ـــادر دپ ـــرک و بن گم
ـــتگاه  ـــدود 3۸۰۰ دس ـــص و ح ـــتگاه ترخی ـــش از ۷۰۰۰ دس ـــران بی ـــات وزی هی
ـــف  ـــن تکلی ـــهریورماه تعیی ـــا ۲۶ ش ـــرداد ت ـــد از خ ـــه بای ـــد ک ـــی مان ـــر باق دیگ

ـــت. ـــخص نیس ـــن آن مش ـــوز وضعی ـــه هن ـــد ک ـــی ش م

فقط 8 روز برای تعیین تکلیف هزاران خودروی دپو شده


