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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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وزیر راه: 

۵۰ هزار واحد مسکونی 
ارزان قیمت ساخته می شود

جمالی نژاد خبر داد:

استخدام ۲ هزار خانواده 
ایثارگر در شهرداری های کشور

طرح اقدام ملی مسکن به منظور گسترش خیر و نیکی در کشور
وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی در قالب طرح اقدام ملی مسکن، امضا شد

مجوز استخدام رسمی ۲ هزار نفر جهت استخدام فرزندان شهدا و فرزندان 
جانبازان هفتاد درصد و باالتر را در شهرداری های سراسر کشور صادر شد

فرآیند جذب و استخدام این عزیزان در فضای رقابتی است
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  نماینده مردم تهران:

پرونده استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال 
نفوذ در پرونده  هفت تپه به جریان افتاد 

محدودیت نوروزی در شهرهای 
نارنجی، زرد و قرمز اعمال می شود

یک بام و دو هوای صمت
 در ترخیص کاالهای ممنوعه

طرح تمامی پیشنهادات نمایندگان 
در جلسه علنی امکان پذیر نیست

آرای عجیب چهره های سرشناس 
در انتخابات فوتبال!

سختی ها تمام می شود

معـاون اول رئیـس جمهور گفت: در این شـرایط 
سـخت کـه آمریکایـی هـا قصـد زمیـن گیـر کردن 
تولیـد و صنعـت کشـور را داشـتند امـا یـک عـده 

ایسـتادند و تولیـد کشـور را سـرپا نگه داشـتند. 
در  جهانگیـری  اسـحاق  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
پنجمیـن دوره اهدای نشـان و تندیـس کارآفرینی 
امیـن الضـرب اظهار کـرد: حتماً هر کـدام از ما در 
کار و زندگـی و فعالیتـی که داریم بـا موانعی روبرو 
همیـن  در  بـزرگ  انسـان های  اصـًا  و  می شـویم 
جاهـا تفـاوت خـود را بـا دیگـران نشـان می دهند 
کـه علـی رغـم موانـع، کارهـای بـزرگ کـرده اند.

وی ادامـه داد: کارهـای خـوب و مانـدگاری که 
انجـام گرفتـه را بایـد بـه عنـوان سـرمایه تلقـی و 
بـه نسـل جـوان منتقـل کنیم تا الگو سـازی شـود 
و نسـل جـوان احسـاس کنـد می توانـد کارهـای 
بزرگـی انجـام دهـد و موانـع را پشـت سـر بگذارد.

جهانگیــری در همیــن راســتا گفــت: اگــر دائم از 
مشــکات بگوییــم، دلیلــی نــدارد کــه نمونه باشــیم؛ 
دیگرانــی در کشــور هســتند کــه زیــاد به مشــکات 
می پردازنــد و حــرف نــزده را زده و مشــکل نبــوده را 
بــوده می کننــد و دروغ می ســازند و روی ایــن دروغ 

تحلیــل و ارزیابــی می کننــد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد و صنعـت و 
جایـگاه تولیدکننـده و صنعتگـر  گفـت: کار تولید 
ترسـیم  و  کننـده و صنعتگـر همـواره سـازندگی 
آینـده خـوب برای کشـور بوده اسـت. تولید کننده 
از دل سـختی ها، کارهـای نو و مهمی را اسـتخراج 
می کنـد و ثابـت می کنـد کـه سـختی ها بـه هـر 
حـال تمـام شـدنی اسـت و می تـوان از دل آن یک 

عمـران و آبادانـی بـرای کشـور ایجـاد کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اثــر تحریــم هــای  آمریــکا بــر اقتصــاد 
کشــور گفــت: در ایــن شــرایط ســخت کــه 
ــد  ــردن تولی ــر ک ــن گی ــا قصــد زمی ــی ه آمریکای
و صنعــت کشــور را داشــتند امــا یــک عــده 
ایســتادند و تولیــد کشــور را ســرپا نگــه داشــتند.

بینــی  پیــش  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  وی 
می کنــم کــه ایــن ســختی ها تمــام می شــود 
ــوان  ــت و می ت ــم داش ــوب خواهی ــده ای خ و آین
ــته،  ــل کارکش ــن نس ــات ای ــتفاده از تجربی ــا اس ب

ــت. ــر گذاش ــت س ــکات را پش مش

جذب بیش از ۶ میلیارد یورو منابع 
غیردولتی برای طرح های آب و برق

ــاردو  ــه ۶ میلی ــک ب ــت: نزدی ــرو گف ــر نی وزی
بودجــه  غیــر  منابــع  از  یــورو  میلیــون   ۷۰۰
ــت آب و  ــای صنع ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب عموم

ــد.  ــذب ش ــرق ج ب
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا اردکانیــان« در 
ــت آب و  ــزرگ صنع ــروژه ب ــاح ۲۰ پ ــم افتت مراس
ــر  ــش ه ــب پوی ــور در قال ــتان کش ــرق در ۶ اس ب
هفتــه #الــف ب-ایــران، افــزود: بیــش از ۶۵ هــزار 
میلیــارد تومــان نیــز از منابــع ریالــی غیــر از 
ــت آب و  ــای صنع ــرای طرح ه ــرای اج ــه ب بودج
بــرق در ســال جــاری جلــب و جــذب شــده اســت.

دســتاورد  را   مهــم  ایــن  تحقــق  وی، 
مهمــی بــرای صنعــت آب و بــرق برشــمرد و 
کــه  اســت  بزرگــی  افتخــار  خاطرنشــان کرد: 
ــت را  ــه دول ــر از بودج ــی را غی ــته ایم منابع توانس

کنیــم. جــذب  طرح هــا  اجــرای  بــرای 
ــد جــدب  ــراز امیــدواری کــرد رون ــان اب اردکانی
منابــع غیردولتــی در ســال های آینــده ادامــه یابــد.

ــرداری از طــرح  ــه بهره ب ــر نیــرو در ادامــه ب وزی
ــه  ــش هرهفت ــه چهــل دوم و ســوم پوی هــای هفت
#الف_ب_ایــران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن هفتــه 
در ۲ روز طرح هــای ایــن پویــش بــه بهــره بــرداری 
رســید کــه در روز نخســت، یکشــنبه هفتــه جــاری 
۳۵ پــروژه ســازوکاری بــه بهــره بــرداری رســید که  
ــه  ــر ب ــانی بهت ــره وری و خدمات رس ــش به در افزای

مــردم نقــش مهمــی دارد.
پــروژه   ۲۰ از  نیــز  امــروز  ادامــه داد:  وی 
ــزار  ــج ه ــرمایه گذاری پن ــا س ــازی ب ــاخت و س س
ــف  ــتان های مختل ــی در اس ــارد ریال و ۸۰۰ میلی

شــد. بهره بــرداری 
اردکانیــان، بــه ثمــر رســیدن ایــن طــرح هــا و 
پــروژه هــا را حاصــل حــس تعلــق خاطــر دانســت 
و افــزود: بهــره برداری هــای انجــام شــده فقــط و 
فقــط بــا ایــن حــس تعلــق خاطــری کــه در همــه 
ایجــاد شــد ممکــن بــود و تصویــب و دســتور تنهــا 

نمی توانســت آنهــا را بــه ایــن مرحلــه برســاند.
وزیــر نیــرو خاطرنشــان کرد: تــا امــروز در مجمــوع 
۲۹۱ پــروژه مهــم صنعــت آب و بــرق در قالــب 
ــرمایه  ــا س ــران ب ــه #الف_ب_ای ــر هفت ــش ه پوی

ــارد ــزار میلی ــدود ۶۶ ه ــذاری ح گ

بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  اتــاق  رییــس 
کشــاورزی تهــران بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی 
ــور  ــاد کش ــراز اقتص ــر ف ــد ب ــی می توان ــد و مل مول
ــا  ــا ب باشــد، گفــت: توســعه اقتصــادی پایــدار و پوی
ــاد  ــا اعتم ــن بخــش در اقتصــاد ب ــال ای حضــور فع

ــود.  ــن می ش ــی ممک عموم
ــاری« در  ــعود خوانس ــا، »مس ــزارش ایرن ــه گ ب
پنجمیــن دوره اهــدای نشــان و تندیــس کارآفرینــی 
امین الضــرب، بــا اشــاره بــه قدمــت ۱۳۷ ســاله اتــاق 
ــر در  ــی تهــران اظهــار داشــت:  حضــور موث بازرگان
انقــاب مشــروطیت، کمــک بــه کشــور در قحطــی، 
حضــور فعــال در جبهه هــای جنگــی و حضــور فعــال 
ــای  ــا، بخشــی از فعالیت ه ــور از کرون ــت عب در جه

مهــم ایــن نهــاد بخــش خصوصــی بــوده اســت.
راه آهــن،  نخســتین  ســاخت  افــزود:  وی 
ســاخت صنعــت بــرق، اتومبیل هــای ســبک و 
ــوازم بهداشــتی، تاســیس  ســنگین، لوازم خانگــی، ل
ــن  ــتان در دورافتاده تری ــجد و بیمارس ــه، مس مدرس
بخش هــای کشــور، بخــش دیگــری از فعالیــت 
ــچ  ــرق هی ــا ش ــرب ت ــوده و از غ ــی ب ــاق بازرگان ات
ــه  ــه بخــش خصوصــی ب ــدون توجــه ب اقتصــادی ب

ــت. ــیده اس ــاداری نرس ــرفت معن پیش
ــی  ــان اینکــه در شــرایط کنون ــا بی خوانســاری ب
ــه  ــل ب ــردم تبدی ــن م ــی در ذه ــان غرب کارآفرین
ــی مــورد بی توجهــی  ســتاره شــده اند و تجــار داخل

ــر  ــال اخی ــرد: در ۲۰ س ــد، تصریح ک ــرار گرفته ان ق
ــش  ــا افزای ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــی توجه ب
درآمدهــای نفتــی اوج گرفتــه و عرصــه بــر فعــاالن 

ــت. ــده اس ــر ش ــش تنگ ت ــن بخ ای
ــا بیــان اینکــه در شــرایط تحریــم، بخــش  وی ب
خصوصــی بــه کســب وکار و معیشــت مــردم کمــک 
ــد،  ــکاری را نمی ده ــش بی ــازه افزای ــد و اج می کن
ــا فــروش  ــرادی ب ــی کــه اف خاطرنشــان کرد: در حال
ارزهــای دریافتــی در آن ســوی آب هــا ویــا و خانــه 
خریده انــد، بخــش خصوصــی در داخــل کشــور 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــتاده و ب ایس
رییــس اتــاق تهــران ادامــه داد: در فهرســت 
ــد کشــور  ــاالن متعه ــی فع مفســدان اقتصــادی نام
ــرار  ــا همــه را در یــک صــف ق ــده نمی شــود، ام دی
ــوزانند. ــم می س ــا ه ــک را ب ــر و خش ــد و ت می دهن

ســال ها،  طــی  تصریح کــرد:  خوانســاری 
بخشــنامه های  اقتصــادی،  غلــط  سیاســت های 
متعــدد، سیاســت های ارزی، برهــم زدن رقابــت، 
ــای  ــی و بازپس گیری ه ــای غیرکارشناس واگذاری ه
سیاســی بــه چرخــه فســاد در کشــور کمــک کــرده 

ــت. اس
ــق  ــت، رون ــن وضعی ــل ای ــه وی، حاص ــه گفت ب
گرفتــن کار ســوء اســتفاده کنندگان اســت کــه 
بــه  را خــراب می کننــد و  تصویــر کارآفرینــان 
همیــن دلیــل، رســالت مــا ایــن اســت کــه تصویــر 
واقعــی کارآفرینــان و بخــش خصوصــی کشــور را بــه 

ــم. ــان دهی ــتی نش درس
ــان اینکــه  ــا بی ــی تهــران ب ــاق بازرگان رییــس ات
ــد فعال تریــن تجــار  فعــاالن اقتصــادی امــروز را بای
تاریــخ ایــران نامیــد، گفــت: وضعیــت دو دهــه اخیــر 
ــارت  ــخ تج ــتی های تاری ــه ناراس ــه ای از هم خاص
ــی در  ــود کارآفرین ــن وج ــا ای ــت، ب ــران اس در ای

ــه دارد. کشــور ادام
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــاش ک ــی ت ــای عموم ــاز ه نی
مدرســه  کارآفرینــان،  بیمارســتان  راه انــدازی 
کارآفرینــی یــا فعالیت هــای فرهنگــی ماننــد چــاپ 
و پخــش کتاب هــای فاخــر اقتصــادی صــورت 
ــار  ــا الگوهــای واقعــی و بومــی را در اختی ــه ت گرفت

ــد. ــرار ده ــوان ق ــل ج نس
خوانســاری بــا اشــاره بــه اینکــه الگوهــای بومــی 
بایــد ســرلوحه فعالیــت هــای اقتصــادی قــرار 
ــت  ــد کــرد: بخــش خصوصــی در نهای ــرد، تاکی بگی
ــذارد و  ــع را پشــت ســر می گ ــن دوســتی موان میه

ــد. ــک می کن ــور کم ــاد کش ــه اقتص ب

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی، گفــت: 
ایــن بــه آب و آتــش زدن هــای مجلــس بــرای 
اصــاح بودجــه کــه احتمــاال خالــی از خطــا و 
و  بی عملی هــا  بازتــاب  نباشــد،  هــم  اشــتباه 

اســت. دولــت  کوتاهی هــای 
سیدامیرحســین قاضــی زاده هاشــمی نائــب رئیس 
ــر، در  ــا مه ــو ب ــامی در گفتگ ــورای اس ــس ش مجل
ــاره  ــه مواضــع مشــاور رئیــس جمهــور درب واکنــش ب
بررســی بودجــه در صحــن مجلس، گفت: اینکه مشــاور 
ــش  ــه خاطــر تصمیمات رئیــس جمهــور، مجلــس را ب
پیرامــون اصــاح بودجــه مــورد خطــاب قــرار می دهــد 
عجیــب نیســت. دولتــی کــه ســال ها در اصــاح بودجه 
کوتاهــی ورزیــده و هــم در ســمت درآمدهــا و هــم در 
ســمت کنتــرل هزینه هــا، کوتاهی هــا و خطاهــای 
فاحــش داشــته اســت از اهتمــام مجلــس بــه اصــاح 

ــد. ــر می کن ــاس خط ــه احس بودج
وی افــزود: دولــت صرفــاً بــه خاطــر ســلیقه 
سیاســی و تصمیــم شــخصی رئیــس جمهــور لوایــح 
ــرده و از  ــف ک ــات را متوق ــه مالی ــی در زمین اصاح
ــه  ــد ک ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــام مالی ــرای نظ اج
ــت و شــفافیت در  می توانســت ضمــن اســتقرار عدال
مالیات ســتانی، راه را بــر مفاســد اقتصــادی، ارتشــاء، 
پول شــویی و کنتــرل تخصیــص منابــع بانکــی و مهار 

ــرده اســت. ــودداری ک ــازد خ ــوار س ــی هم نقدینگ
ــرف  ــت: از ط ــار داش ــس اظه ــس مجل ــب رئی نای
ــه  ــژه ب ــاده وی ــت فوق الع ــم پرداخ ــا تعمی ــر ب دیگ
همــه کارکنــان دولــت، افزایــش پرداختــی بــه مدیران 
ــا  ــتمزد و ب ــل دس ــر حداق ــقف ۲۱ براب ــا س ــی ت عال
عــدم کنتــرل پرداخت هــای دولــت از طریــق اجــرای 
ــت  ــی، در مدیری ــع نهای ــه ذی نف ــح پرداخــت ب صحی

ــت. ــده اس ــال ورزی ــز اهم ــت نی ــای دول هزینه ه
قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد: چنیــن 
دولتــی کــه محصــول شــیوه بودجه نویســی آن 
افزایــش چشــمگیر کســری تــراز عملیاتــی بودجــه، 

ــر  ــه ب ــی و در نتیج ــروش دارای ــر ف ــت ب ــه دول تکی
ــترده در  ــات گس ــی و تخلف ــای مال ــم زدن بازاره ه
خصوصی ســازی، افزایــش بدهــی دولــت و در نتیجــه 
ــه درآمــد  ــداوم وابســتگی ب ــورم، ت ــه ت دامــن زدن ب
نفتــی و در نتیجــه گــره خــوردن زلــف اقتصــاد ایران 
ــران  ــوده اســت، حــق دارد نگ ــا ب ــع تحریم ه ــه رف ب
تــاش مجلــس جــوان بــرای اصــاح امــور و نشــان 
ــد. ــا باش ــاختن تحریم ه ــری بی اثرس دادن امکان پذی

البتــه کار مجلــس در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اصــاح امــور آســان نیســت، گفــت: مجلــس 
ــی اجــرای  بــدون مشــارکت موثــر دولــت توانای

اصاحــات ســاختاری عمیــق و دقیــق را نــدارد 
و همــواره نگــران آن اســت کــه کارشــکنی های 
دهک هــای  موجــود،  وضــع  تــداوم  ذی نفعــان 
کم درآمــد مــردم را قربانــی گروگانگیــری معیشــتی 
ــه آب  ــن ب ــه ای ــن جاســت ک ــا مســئله ای ــد. ام کن
ــرای اصــاح بودجــه،  ــس ب ــای مجل ــش زدن ه و آت
کــه احتمــاالً خالــی از خطــا و اشــتباه هــم نباشــد، 
ــت. ــت اس ــای دول ــا و کوتاهی ه ــاب بی عملی ه بازت

توصیه به داوطبان انتخابات ۱۴۰۰
ــی  ــن در توئیت ــس همچنی ــس مجل ــب ریی نائ
ــه  ــنا ک ــام الدین آش ــت حس ــه توئی ــش ب در واکن
ــود و  ــده ب ــداز« نامی ــس را »دولت ان ــات مجل مصوب
ــه  ــی ک ــب مصوبات ــه تصوی ــبت ب ــدگان را نس نماین
دولــت جــوان و انقابــی مطلوب شــان را فاقــد 
آمادگــی بــرای اجــرای آنهــا در آینده دانســته اســت 
ــردان  ــا دولتم ــود، نوشــت: گوی ــته ب ــر حــذر داش ب
موتورخامــوش، از فشــارهای دولت راه انــداز مجلــس 
جــوان احســاس خطــر کرده انــد. اگــر کســانی تــوان 
تشــکیل دولــت جــوان و انقابــی بــرای مواجهــه بــا 
بحران هــای دست ســاز برجای مانــده از بی عملــی 
دولــت پیشــین را در خــود نمی بیننــد، بهتــر اســت 

ــات نشــوند. اساســاً وارد گــود انتخاب

رییس اتاق تهران:

توسعه اقتصادی پایدار با بخش خصوصی ممکن می شود

قاضی زاده هاشمی:

تالش مجلس برای اصالح بودجه نشان بی عملی دولت است
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بحــث  کشــور  انتخابــات  ســتاد  ســخنگوی 
نشــاط  و  شــور  فصــل  را  انتخابــات  تبلیغــات 
انتخابــات دانســت و گفــت: بــه دلیــل اهمیــت 
ــوع  ــی ممن ــه تجمــع تبلیغات ــردم هرگون ســامت م
ــانه  ــیل رس ــد از پتانس ــا می توانن ــا نامزده ــت ام اس

ملــی و فضاهــای مجــازی اســتفاده کننــد. 
بــه گــزارش تســنیم، حســین ذوالفقــاری معــاون 
امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور و رئیــس کمیتــه 
امنیتــی، اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت 
بیمــاری کرونــا در پنجــاه و نهمیــن نشســت کمیتــه 
ــا حضــور دبیــر و ســخنگوی ســتاد انتخابــات  کــه ب
کشــور و ســایر اعضــای کمیتــه برگــزار شــد؛ 
ــن  ــوروزی و همچنی ــفرهای ن ــتورالعمل های س دس
را مــورد بحــث و  انتخابــات در شــرایط کرونــا 

ــد. ــرار دادن بررســی ق
وی با اشـاره به کاهش رعایت پروتکل ها از سـوی 
مـردم، گفـت:  پروتکل هـا تـا جایی موثر هسـتند که 
رعایت شـوند و قدرت اعمال قانون را داشـته باشـیم.

در ایــن نشســت پیشــنهاد شــد کــه اگــر بــا رشــد 
ــود  ــم ش ــا ک ــویم محدودیت ه ــه نش ــاری مواج بیم
کــه مــردم بتواننــد ســفر نــوروزی داشــته باشــند، از 
دیگــر مــواردی کــه بــه آن اشــاره شــد کنتــرل افــراد 
دارای تســت مثبــت در ایــام نــوروز بــود و درصــورت 
ــت  ــه جه ــردد ب ــری از ت ــن جلوگی ــی ضم جابجای
ــد مشــمول  ــه خطــر دارن ــرای آحــاد جامع اینکــه ب

جریمــه خواهنــد شــد.
همچنیــن ذوالفقــاری بــا اشــاره بــه ایــن نکته که 
ــود  ــام نمی ش ــری انج ــادی تصمیم گی ــرایط ع در ش

و طــوری بایــد پیــش برویــم کــه بیمــاری پیشــرفت 
ــد کــرد:  ــه دچــار تنــش نشــود، تاکی ــد و جامع نکن
ــود در  ــت ش ــد رعای ــه بای ــی ک ــوارد و پروتکل های م
ــهرها  ــت ش ــد؛ وضعی ــخص تر باش ــوروز مش ــام ن ای
معلــوم شــود تــا محدودیت هــا بــرای ســفرهای 

نــوروزی اعمــال شــود.
وی ادامــه داد: بــه امیــد خــدا قبــل از نــوروز بــا 
ــک بســته ای  ــی ۲۰ روزه، ی ــازه زمان ــک ب ــن ی تعیی
کــه شــامل رعایــت پروتکل هــا و محدودیت هــا 
ــرای  ــد ب ــردم بتوانن ــه م ــرای اینک ــود، ب ــد ب خواه
ــد  و  ــد ش ــام خواه ــد، اع ــزی کنن ــوروز برنامه ری ن
ــر اســاس شــرایط بیمــاری در شــهرهای مختلــف  ب

ــد. ــد ش ــن خواه ــف ســفرها تعیی تکلی
سیداســماعیل  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 

موســوی دبیــر و ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور 
ــات ســال گذشــته اشــاره کــرد  ــه برگــزاری انتخاب ب
ــار  ــال ۱4۰۰ ، چه ــاه س ــرداد م ــزود: در ۲۸ خ و اف
ــری،  ــرگان رهب ــوری، خب ــت جمه ــات، ریاس انتخاب
مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای شــهر و 

ــت. ــم داش ــتا را خواهی روس
بــر  کرونــا  تاثیــر  آسیب شناســی  بــه  وی 
انتخابــات و تاثیــر انتخابــات بــر کرونــا اشــاره کــرد و 
افــزود: ایــن آسیب شناســی ســه بــازه زمانــی قبــل، 

بعــد و روز رای گیــری را شــامل می شــود.
ــل  ــه داد: قب ــور ادام ــات کش ــتاد انتخاب ــر س دبی
از رای گیــری کــه مرحلــه ثبــت نــام اســت و 
اپلیکیشــنی طراحــی شــده اســت کــه هــم از طریــق 
ــخوان  ــر پیش ــم دفات ــر و ه ــم کامپیوت ــل، ه موبای

قابــل اســتفاده و ثبــت نــام اســت. بــا ایــن حــال اگــر 
ــد  ــد می توان ــام انجــام ده ــت ن کســی نتوانســت ثب
بــه فرمانــداری و بخشــداری و بــرای نامزدهــای 
ریاســت جمهــوری بــه وزارت کشــور مراجعــه کنــد.

موســوی گفــت: نکتــه دوم مــکان شــعبه اســت 
کــه ایــن تعــداد را از ۶۲ هــزار  بــه ۷۰ هــزار 
افزایــش دادیــم یعنــی ۸ هــزار شــعبه اضافــه کردیــم 

ــند. ــته باش ــه داش ــاز و تهوی ــه فضــای ب ک
وی بــه تعــداد افــراد عوامــل شــعبه اشــاره کــرد 
و افــزود: بیــش از ۲ میلیــون نفــر در ایــام انتخابــات 
ــداد،  ــن تع ــرای ای ــه ب ــوند ک ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــی  ــش بین ــه پی ــت فاصل ــتکش و رعای ــک، دس ماس

شــده اســت.
انتخابــات کشــور  دبیــر و ســخنگوی ســتاد 
ــات را فصــل شــور و نشــاط  ــات انتخاب بحــث تبلیغ
انتخابــات دانســت و افــزود: بــه دلیــل اهمیــت 
ــوع  ــی ممن ــه تجمــع تبلیغات ــردم هرگون ســامت م
ــانه  ــیل رس ــد از پتانس ــا می توانن ــا نامزده ــت ام اس

ــد. ــتفاده کنن ــازی اس ــای مج ــی و فضاه مل
روز  بــه  آسیب شناســی  ادامــه  در  موســوی 
ــل اینکــه  ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــری اشــاره ک رای گی
ممکــن اســت عوامــل تــا ۷۲ ســاعت بعــد در مــکان 
رای گیــری باشــند، آمــوزش داده شــده تــا بــا 
ــه از خــودکار  ــر اینک ــوارد بهداشــتی نظی ــت م رعای
ــت  ــر رعای ــه ۲ مت ــد، فاصل ــتفاده کنن ــخصی اس ش
ــتگاه  ــده و دس ــذف ش ــتامپ ح ــه اس ــود، و اینک ش
ــیب را  ــن آس ــد، کمتری ــاخته ش ــت س ــراز هوی اح

ــیم. ــته باش داش

ــت:  ــس گف ــا در مجل ــردم درود و ازن ــده م نماین
هــر چنــد کــه شــعار دادن و گفتــار درمانــی در همــه 
ــه  ــا نقط ــود دارد ام ــا وج ــی دنی ــای سیاس عرصه ه
ــوده  ــا ب ــور م ــر در کش ــات اخی ــد انتخاب ــل چن ثق
ــاق  ــیاری از ات ــه بس ــم ک ــر می کن ــن فک ــت. م اس
ــا احساســات  ــازی ب ــه دنبــال ب فکرهــای سیاســی ب
ــب رأی  ــرای کس ــا ب ــردن فض ــی ک ــردم و قطب م
ــار  ــات ۱4۰۰ از گفت ــرای انتخاب ــردم ب ــتند. م هس

ــد.  ــور کرده ان ــئوالن عب ــی مس درمان
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  گــودرزی  حســین 
در مــورد انتخابــات ۱4۰۰ گفــت: مــردم بــرای 
انتخابــات ۱4۰۰ از گفتــار درمانــی مســئوالن عبــور 
ــعارهای  ــه ش ــی ارائ ــی یعن ــار درمان ــد. گفت کرده ان
ــدون پشــتوانه عملــی و آزمــوده شــده. مــن  ــا ب زیب
فکــر می کنــم کــه بســیاری از اتــاق فکرهــای 
ــردم و  ــات م ــا احساس ــازی ب ــال ب ــه دنب سیاســی ب
قطبــی کــردن فضــا بــرای کســب رأی هســتند. البته 
ــا  ــود دارد ام ــا وج ــای دنی ــه ج ــرا در هم ــن ماج ای
بایــد گفــت کــه نقطــه ثقــل چنــد انتخابــات اخیــر 
ــه نظــر  ــا ایــن حــال ب ــوده اســت. ب در کشــور مــا ب
مــی رســد مــردم ایــران ثمــرات ایــن گفتــار درمانــی 
ناآزمــوده را در زندگــی روزمــره خــود دیده انــد 
ــدون پشــتوانه  ــی ب ــا ول ــرای ســخنان زیب و دیگــر ب

ــود. ــد ب ــل نخواهن ــی قائ ــی ارزش عمل
ــا  ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــن عض ای
اشــاره بــه انتخابــات ۱۳۹۶ گفــت: بعضــی جمــات 
یــا اتهامــات بــه رقیــب بــه دنبــال احساســی کــردن 
و دو قطبــی کــردن فضــا بــود. مــن احســاس 
عبــور  فضــا  ایــن  از  مــا  مــردم  کــه  می کنــم 

ــات  ــردم در انتخاب ــه م ــم ک ــر می کن ــد. فک کرده ان
پیــش رو بیشــتر بــه معیارهــای و قابلیت هــا و 
ــا  ــد ت ــا توجــه کنن ــی شــخص نامزده ــه اجرائ تجرب
ــان سیاســی و حرفهــای قشــنگ  ــا جری خاســتگاه ی

مناظره هــا. در 
گــودرزی ادامــه داد: بــه نظــر بنــده عمــوم مــردم 
ــاز  ــه ممت ــودن تجرب ــون دارا ب ــی چ ــه معیارهای ب
ــه  ــی و کارنام ــتی، عمل گرای ــرت کان، پاکدس مدی
ــاد  ــتی، فس ــابق، پاکدس ــای س ــق در مدیریت ه موف
ســتیزی، ســوابق اطرافیــان، اســتکبار ســتیزی، 
ایمــان و انقابــی بــودن و داشــتن روحیــه کار 
ــرای  ــی را ب ــزه کاری و جوان ــاط و انگی ــی، نش جمع

ــت. ــد داش ــر خواهن ــاب در نظ انتخ
ــال  ــن 4۰ س ــول ای ــه در ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــا را بای ــه معیاره ــد ک ــه دریافتن ــه تجرب ــردم ب م
مبنــا قــرار دهنــد، گفــت: نظــر شــخصی مــن ایــن 

ــران  ــیاری از مدی ــع بس ــی مواق ــه در بعض ــت ک اس
اجرایــی مــا بــدون تجربــه خــاص مســئولیت گرفتند 
و مــردم بعــد از چنــد صباحــی بــه نداشــتن برنامــه و 
بــی تجربگــی آنــان پــی بردنــد امــا فرصــت ســوزی 
ــن  ــت. بدی ــده اس ــور ش ــت و کش ــان مل ــای ج ب
ــت  ــه مدیری ــردم ب ــگاه م ــه ن ــم ک ــر می کن روی فک
جهــادی، تجربــه میدانــی و روحیــه تاشــگری 

ــت. ــه اس خالصان
نماینــده مــردم درود و ازنــا در مجلــس بــا اشــاره 
بــه انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
ــر  ــال دیگ ــا ۸ س ــا 4 ی ــاید ت ــت: ش ــامی، گف اس
ــا  ــن روزه ــا ای ــد ام ــر کن ــردم تغیی ــداز م ــم ان چش
ــن اصــل اســتوار اســت  ــر ای ــردم ب ــاور عمومــی م ب
کــه کســی می توانــد در حــوزه اجرایــی موفــق 
باشــد کــه تفکــر توســعه محــور و مدیریــت جهــادی 
داشــته باشــد. تفکــر توســعه محــور جهــادی، یــک 

ــی 4۰  ــران ط ــردم ای ــه م ــت ک ــر درون زا اس تفک
ــامی  ــاب اس ــس از انق ــی پ ــه انتخابات ــال تجرب س
بــه دســت آورده انــد. معیــار دیگــری کــه بــه نظــرم 
ــزه و نشــاط  ــد، انگی ــت می دهن ــه آن اهمی ــردم ب م
جوانــی اســت کــه از ســخنان مقــام معظــم رهبــری 

اســتنتاج شــده اســت.
نماینــده مــردم درود و ازنــا در مجلــس بــه 
ضــرورت شــفافیت هزینــه کــرد انتخاباتــی کاندیداهــا 
ــن  ــازوکار ای ــا س ــفانه م ــت: متأس ــرد و گف ــاره ک اش
مهــم را در قانــون پیــش بینــی نکرده ایــم. اگــر هــم 
ــه برخــورد  ــا در کشــور تجرب ــی شــده، م ــش بین پی
ــم. آنچــه واضــح اســت  ــن کار را نداری ــا ای درســت ب
ــی  ــا شــفافیت و دســت پاکــی نامزدهــای انتخابات ام
اســت. مــا بایــد هــر چــه زودتــر هــم ســازوکار قانونی 
ایــن مهــم را تعریــف کنیــم و هــم یــک فرهنگســازی 
جــدی انجــام دهیــم تــا بدانیــم کــه کــدام نامــزد چه 
قــدر، بــا چــه کیفیتــی و از کجــا هزینــه کــرده اســت.

ــعه  ــورای توس ــس در ش ــر مجل ــو ناظ ــن عض ای
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــانی کش ــرمایه انس ــت و س مدیری
یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن دوره انتخابــات 
میدانــداری  شــوراها،  و  جمهــوری  ریاســت 
رســانه های مجــازی بــه ویــژه پلتفــرم هایــی چــون 
اینســتاگرام و واتســاپ اســت. ایــن پدیــده در عیــن 
نقــش آفرینــی بــی بدیــل در شــفاف ســازی، جریــان 
ســازی انتخابــات  و مشــارکت حداکثــری انتخابــات، 
ــه دلیــل خاســتگاه و ســاختار ایــن نــوع رســانه ها  ب
و کــم تجربــه بــودن جامعــه مــا در مواجهــه بــا ایــن 
ــته و  ــیه ها را برجس ــد حاش ــات، می توان ــوع تبلیغ ن

ــد. ــوش کن ــات را مش ــی انتخاب ــای عموم فض

موسوی:

 تجمعات انتخاباتی به دلیل اهمیت سالمت مردم ممنوع است

گودرزی: 

مردم برای انتخابات ۱4۰۰ از گفتار درمانی نامزدها عبور کرده اند

رضا زاده :

ضعف دیپلماسی خارجی موجب عدم 
تحقق ساماندهی کوله بران شده است

صفایی: 
عضویت در FATF فقط سیطره 

اقتصادی استکبار را بر ما بیشتر می کند

نماینــده مــردم گنابــاد در مجلــس گفــت: عضویت 
ــه  ــد بلک ــل نمی کن ــا ح ــکلی را از م در FATF مش
موجــب ســیطره بیشــتر اســتکبار جهانــی بــر حــوزه 

ــر کشــورمان می شــود.  اقتصــادی ب
در  گنابــاد  مــردم  نماینــده  محمــد صفایــی 
ــارس  ــا ف ــو ب ــورای اســامی در گفت وگ ــس ش مجل
گفــت: در FATF نــه تنهــا مشــکلی از مــا را حــل 
ــتکبار  ــتر اس ــیطره بیش ــب س ــه موج ــد بلک نمی کن
جهانــی در حــوزه اقتصــادی بــر کشــورمان می شــود. 
وی افــزود: آقــای ظریــف هــم در صحــن مجلــس 
در دوره قبــل گفــت: هیــچ معلــوم نیســت عضویــت 

در FATF مشــکلی از مــا حــل کنــد.
نماینــده مــردم گنابــاد در مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار داشــت: مشــکل اصلــی امــروز 
ــی  ــکل اصل ــت، مش ــت در FATF نیس ــا عضوی م
ــا  ــر م ــه اگ ــای ماســت ک ــی بانکه ــت فعل ــا وضعی م
ــا ایــن وضعیــت  بهعضویــت FATF هــم درآئیــم، ب
ــویم  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــان ب ــی بانک هایم فعل
و ایــن سیســتم فعلــی بانکــی مــا مــورد ایــراد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه FATF ق
صفایــی خاطرنشــان کــرد: امــروز تنهــا ۲۰ 
درصــد از منابــع بانکــی مــا در حــوزه تولیــد هزینــه 
ــوداگری  ــوزه س ــر در ح ــد دیگ ــود و ۸۰ درص می ش

ــد.  ــرف می رس ــه مص ب
ــال  ــا FATF و امث ــروز م ــت ام ــزود: اولوی وی اف
آن نیســت بلکــه مــا بایــد مدیریــت منابــع و 
ــود  ــور وجن ــه در کش ــد ک ــی باش ــای عظیم پول ه
ــی را  ــی و مال ــم پول ــع عظی ــن مناب ــد ای دارد و بای
ــه  ــه اینک ــرد ن ــور ک ــی کش ــران و آبادان ــرف عم ص
اولویــت خــود را مربــوط بــه پرداختــن بــه مســائلی 

ــم.  ــد FATF بدانی مانن
ــروز  ــا ام ــن م ــر ای ــاوه ب ــت: ع ــار داش وی اظه
در شــرایط تحریــم هســتم و دشــمنان مــا درصــدد 
ــام شــفافیت و عضویــت ایــران در  ــه ن ــا ب هســتند ت
FATF اطاعــات مربــوط بــه راه هــای دور زدن 

ــد.  ــت آورن ــه دس ــا را ب تحریم ه
صفایــی خاطرنشــان کــرد: دشــمنان مــا در 
ســالهای اخیــر تحریم هایــی را بــر مــا اعمــال 
می گفتنــد  آن  بــه  خودشــان  کــه  کردنــد 
ــا  ــن تحریم ه ــه ای ــه البت ــده ک ــای فلج کنن تحریم ه
ــمنان  ــاند و دش ــان نرس ــدف نهایی ش ــه ه ــا را ب آنه
ــات  ــب اطاع ــق FATF و کس ــد از طری می خواهن
مالــی مــا بــه هــدف خــود کــه فلــج کــردن اقتصــاد 

ــند. ــت، برس ــران اس ای

قالیباف:
طرح تمامی پیشنهادات نمایندگان 
در جلسه علنی امکان پذیر نیست 

رئیــس مجلــس گفت:طــرح تمامــی پیشــنهادات 
ــت  ــر نیس ــی امکان پذی ــه علن ــدگان در جلس نماین
ــا وارد  ــودن ی ــاره وارد ب ــز درب ــن نی ــت قوانی و معاون

نبــودن برخــی مــوارد اظهارنظــر کــرده اســت. 
فــر  بهــروزی  تســنیم، خلیــل  گــزارش  بــه 
نماینــده مــردم فومــن در مجلــس در نشســت علنــی 
قــوه مقننــه و  در جریــان بررســی بخــش هزینــه ای 
الیحــه بودجــه ســال ۱4۰۰، در تذکــری بــا اســتناد 
بــه بنــد )۱۱( مــاده )۲۲( قانــون آیین نامــه داخلــی 
ــت  ــأن و منزل ــظ ش ــرورت حف ــاره ض ــس درب مجل
مجلــس و دفــاع از جایــگاه قانونــی نماینــدگان 
گفــت: طــی روزهــای اخیــر بــا حــذف پیشــنهادات 
نماینــدگان از ســوی هیئــت رئیســه مجلــس روبــرو 
ــم  ــازه دهی ــد اج ــه بای ــق آیین نام ــذا طب ــم ل بوده ای
پیشــنهادات نماینــدگان مطــرح و در صحــن علنــی 
دربــاره خــاف قانــون بــودن آن تشــخیص داده 

شــود.
ــخ  ــس در پاس ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب محمدباق
ــی پیشــنهادات  ــرح تمام ــت: ط ــر گف ــن تذک ــه ای ب
ــر نیســت و  ــی امکان پذی ــدگان در جلســه علن نماین
ــا وارد  ــودن ی ــاره وارد ب ــز درب ــن نی ــت قوانی معاون
نبــودن برخــی مــوارد اظهارنظــر کــرده کــه در 
ــدم  ــت ع ــذا عل ــت ل ــده اس ــت ش ــز ثب ــتم نی سیس
طــرح ایــن پیشــنهادات در صحــن، همیــن موضــوع 

ــت. اس
ــا  ــه ب ــامی در ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــرد:  ــر نشــان ک ــس خاط ــه مجل ــه آیین نام ــاره ب اش
ــاح کل  ــه اص ــی ک ــه زمان ــون آیین نام ــق قان طب
ــورت  ــوارد ص ــی م ــاره برخ ــام درب ــع ابه ــا رف و ی
ــز را  ــات ج ــد از آن اصاح ــوان بع ــرد، نمی ت می گی

ــرد. ــرح ک مط

ظریف:
کشورهای غربی سهمی در حوزه 

مبارزه با مواد مخدر پرداخت نکرده اند

متاســـفانه  گفـــت:  خارجـــه  امـــور  وزیـــر 
ـــوزه  ـــهمی در ح ـــچ س ـــوز هی ـــی هن ـــورهای غرب کش
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر پرداخـــت نکـــرده انـــد.

محمدجـــواد ظریـــف در گفتگـــو بـــا مهـــر 
ــا  ــه آیـ ــر اینکـ ــوالی مبنـــی بـ ــه سـ ــخ بـ در پاسـ
ـــوزه  ـــان را در ح ـــدات خودش ـــی تعه ـــورهای غرب کش
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر پرداخـــت کرده انـــد و 
ــودش  ــه خـ ــه رویـ ــدارد کـ ــی نـ ــران تصمیمـ ایـ
را در ایـــن زمینـــه تغییـــر دهـــد؟ اظهـــار کـــرد: 
ـــوق  ـــه حق ـــان ب ـــل تعهداتم ـــه دلی ـــاکان ب ـــا کم م
مـــردم  بـــرای  بیشـــتر  البتـــه  و  بین الملـــل 
کشـــورمان، در حـــوزه مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر 

می کنیـــم. فـــداکاری 
ـــن  ـــت ای ـــه منفع ـــت ک ـــت اس ـــزود: درس وی اف
ــا  ــد امـ ــران می برنـ ــور ایـ ــردم کشـ ــارزه را مـ مبـ
ـــورها  ـــایر کش ـــردم س ـــانی ها، م ـــن جانفش ـــرای ای ب
هـــم از فوایـــد ایـــن مبـــارزه بهره منـــد می شـــوند.

وزیـــر امـــور خارجـــه یـــادآور شـــد: امکانـــات 
امـــا  اســـت  محـــدود  مـــا  توانمندی هـــای  و 
اگـــر امکانـــات بـــه مـــا داده نشـــود، حتمـــاً بـــه 
اولویت هـــای دیگـــری در ایـــن حـــوزه فکـــر 

. می کنیـــم
ـــر  ـــی ب ـــری مبن ـــوال دیگ ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــا  ـــارزه ب ـــی مب ـــته در روز جهان ـــال گذش ـــه س اینک
ـــر کشـــورهای  ـــه اگ ـــد ک ـــد کردی ـــواد مخـــدر تأکی م
ــا  ــارزه بـ ــوزه مبـ ــود را در حـ ــهم خـ ــی سـ غربـ
ــران  ــه ایـ ــد، رویـ ــدر پرداخـــت نکننـ ــواد مخـ مـ
تغییـــر پیـــدا می کنـــد، آیـــا ایـــن کشـــورها 
اقدامـــی انجـــام داده انـــد؟ گفـــت: خیـــر، هنـــوز 
ــت  ــان را پرداخـ ــهم خودشـ ــورها سـ ــن کشـ ایـ

نـــد. نکرده ا

امنیــت  کمیســیون  رئیســه  هیئــت  عضــو 
ــف  ــت: ضع ــس گف ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
ــای  ــور ه ــا کش ــاط ب ــی در ارتب ــی خارج دیپلماس
ــه  ــاماندهی کول ــق س ــدم تحق ــب ع ــایه موج همس

ــت.  ــده اس ــران ش ب
ــا خانــه ملــت،  یعقــوب رضــا زاده در گفت وگــو ب
بــا اشــاره بــه نقــش دیپلماســی منطقــه ای در حــل 
ــران  ــت: کوله ب ــری در کشــور گف ــه ب مشــکات کول
معیشــت  تامیــن  بــرای  کــه  هســتند  افــرادی 
ــا عبــور  ــد در زمســتان ب زندگــی خودشــان مجبورن
از طوفان هــای ســهمگین، تنــد بادهــا و ریــزش 

ــد. ــار کنن ــی ب ــه جابجای ــدام ب ــا اق بهمن ه
ــی  ــت مل ــت رئیســه کمیســیون امنی عضــو هیئ
و سیاســت خارجــی مجلــس ادامــه داد: دولــت 
بــا سیاســتگذاری دقیــق و هوشــمندانه ضمــن 
ــران بازارچه هــای مــرزی را فعــال  ســاماندهی کوله ب
کنــد لــذا در اولیــن گام بایــد بــه مرزنشــینان کارت 

ــد. ــری بده ــه ب کول
ــر  ــت نظ ــت تح ــا فعالی ــران ب ــزود: کوله ب وی اف
ــه  ــبز ک ــق س ــور از مناط ــا عب ــد ب ــت می توانن دول

ــرار  ــایه ق ــورهای همس ــا کش ــق ب ــورد تواف ــا م قب
تامیــن  را  زندگــی خودشــان  گرفتــه معیشــت 

ــد. کنن
ــن  ــه چنی ــی ک ــرد: در صورت ــان ک ــازاده بی رض
تامیــن  بــرای  بــران  کولــه  ندهــد  رخ  اتفاقــی 
ــای  ــور از راه ه ــه عب ــور ب ــی مجب ــت زندگ معیش
ــه  ــوز ب ــه هن ــتند ک ــی هس ــور و مناطق ــب العب صع
ــده  ــا مان ــه ج ــای ب ــا و تله ه ــل از مین ه ــور کام ط
از هشــت ســال دفــاع مقــدس پاکســازی نشــده انــد 
لــذا ممکــن اســت جــان خــود را از دســت بدهــد یــا 

ــوند. ــو ش ــص عض ــار نق دچ
ــت  ــاماندهی فعالی ــرد: در بحــث س ــد ک وی تاکی
ــت  ــئول نیس ــا مس ــور تنه ــران،وزارت کش ــه ب کول
بلکــه نقــش وزارت امورخارجــه در ایــن موضــوع پــر 

ــد  ــه ایــن دلیــل کــه بای ــر از بقیــه اســت ب ــگ ت رن
ــای همســایه  ــا کشــور ه ــری ب ــال ت دیپلماســی فع

داشــته باشــد.
ــی  ــت مل ــت رئیســه کمیســیون امنی عضــو هیئ
ــرد: وزارت  ــح ک ــس تصری ــی مجل ــت خارج و سیاس
ــق  ــا مواف ــران کام ــه ب ــاماندهی کول ــا س ــور ب کش
ــف در دیپلماســی خارجــی موجــب  ــا ضع اســت ام

ــر مهــم شــده اســت. ــن ام ــق ای ــدم تحق ع
وی اظهــار کــرد: اخیــرا بــا وزیــر کشــور در ایــن 
رابطــه گفتگــو داشــتم وی گفت کــه بایســتی وزارت 
ــه  ــر ســاماندهی کولب ــی ام ــی اصل امورخارجــه متول
ــه اخــذ موافقــت همســایگان  ــران شــود و اقــدام ب ب
را بگیــرد ســپس مــا اقدامــات الزم را در ایــن زمینــه 

انجــام خواهیــم داد.

پزشکیان: 
فراکسیونی از مستقلین و 

غیراصولگرایان تشکیل شده اما 
چندان فعال نیست

ــار  ــز در مجلــس گفــت: کن ــردم تبری ــده م نماین
نشســتن و نقــد کــردن کار راحتــی اســت امــا 
اجــرای آن وعــده  ســخت، امیدواریــم دوســتان 
مجلــس یازدهــم در عمــل بــه وعده هــا موفــق 

ــند.  باش
ــا  ــا، ب ــا ایلن ــو ب ــکیان در گفت وگ ــعود پزش مس
اشــاره بــه حضــور اکثریتــی اصولگرایــان در مجلــس 
ــن دوره  ــی در ای ــیون سیاس ــت: فراکس ــم گف یازده
ــدارد.  ــود ن ــد، وج ــه بای ــکل ک ــه آن ش ــان ب پارلم
فراکســیون  یــک  و  اصولگــرا هســتند  اکثریــت 
از مســتقلین اکنــون شــکل گرفتــه اســت و آن 
ــه  ــوده و ب ــرا نب ــم اصولگ ــه اس ــه ب ــی ک نمایندگان
قولــی شــبیه ســایرین نیســتند، در آن حضــور دارنــد 

ــت. ــال نیس ــدان فع ــه چن ــه البت ک
ــس  ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذرش ــده تبری نماین
در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص عملکــرد خــود در 
دوره یازدهــم، اظهــار داشــت: منتظریــم تــا ببینیــم 
کســانی کــه قــرار اســت معجــزه کننــد، چــه 
می کننــد. زیــرا حــرف زدن بســیار راحــت و در 
ــا  ــاده اســت؛ ام ــردن س ــد ک ــاری نشســتن و نق کن
ــه  ــم ک ــاده ای نیســت؛ امیدواری ــردن کار س ــرا ک اج
ــی  ــود دارد را اجرای ــی وج ــوند و ادعاهای ــق ش موف

ــد. کنن

در پاسخ به کمیته سنا؛
 راه گریز ایران از تحریم را می بندم!

فــردی کــه از ســوی بایــدن، نامــزد عنــوان 
ــعی  ــت، س ــده اس ــکا ش ــه داری آمری ــت خزان معاون
کــرد بــا مانــور دادن روی تحریــم هــای ضدایرانــی، 
شــانس خــود را بــرای تائیدیــه گرفتــن از ســنا، بــاال 

ــرد. بب
ادیمــو« گزینــه  بــه گــزارش مهــر، »والــی 
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــدن رئی ــو بای ــنهادی ج پیش
بــرای احــراز پســت معاونــت وزارت خزانــه داری، در 
پاســخ بــه ســواالت اعضــای کمیتــه اقتصــادی ســنا، 
از تعهــد بــرای جدیــت در اجــرای تحریم هــای 
ــورها  ــر کش ــیه و دیگ ــران، روس ــه ای ــنگتن علی واش

ــر داد. خب
وی مدعــی شــد: ایــران فقــط در صورتــی از رفــع 
ــای  ــه گام ه ــد ک ــد ش ــوردار خواه ــا برخ تحریم ه
مناســبی در راســتای از ســرگیری اجــرای تعهــدات 

ــردارد. برجامــی ب
ـــردن  ـــم ک ـــا مته ـــا ب ـــن ادع ـــه ای ـــو در ادام ادیم
ایـــران بـــه حمایـــت از تروریســـم، افـــزود: وزارت 
خزانـــه داری بـــا دقـــت هرگونـــه تـــاش ایـــران 
بـــرای گریـــز از تحریم هـــا و ســـوء اســـتفاده 
از نظـــام بانکـــداری بین المللـــی را زیـــر نظـــر 

خواهـــد گرفـــت.
ایــن ادعــا در حالــی مطــرح می شــود کــه دولــت 
ــی  ــت قبل ــتباه دول ــران اش ــه جب ــف ب ــدن موظ بای
واشــنگتن مبنــی بــر خــروج یــک جانبــه از برجــام 
اســت امــا هنــوز هیــچ اقــدام مؤثــری در ایــن رابطــه 
انجــام نــداده و بــا لحنــی حــق بــه جانــب، ایــران را 
بــه کارشــکنی در اجــرای درســت توافــق هســته ای، 

ــد! ــم می کن مته

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در واکنــش بــه انتقــاد نماینــدگان 
مجلــس بــه اظهــارات نماینــده بافــق از آنهــا خواســت تــا اجــازه دهنــد 

صــدای مخالــف شــنیده شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا صباغیــان نماینــده  بافــق 
در مجلــس در نشســت علنــی قــوه مقننــه و  بــا اســتناد بــه 
مــواد )۱۱( و )۱۶( آیین نامــه داخلــی مجلــس طــی تذکــری، 
ــد  ــدگان بای ــنهاد نماین ــد پیش ــی می گوی ــه داخل ــت: آیین نام گف
ــوان کــرده  ــا هیئــت رئیســه عن ــی مطــرح شــود ام در صحــن علن
ــی  ــت کتب ــد درخواس ــنهاد بای ــر پیش ــان ه ــرای بی ــه ب ــت ک اس
ــد  ــاس بای ــواری و التم ــت و خ ــا ذل ــن کار ب ــه ای ــود ک ــه ش ارائ

ــرد. ــورت گی ص
وی ادامــه داد: همچنیــن در حــوزه اخطــار نیــز گفته ایــد کــه بیــان 
ــده  ــنهاد بن ــروز 4 پیش ــاال ام ــدارد و ح ــه ای ن ــای آیین نام ــار مبن اخط
ــذف  ــه ح ــت رئیس ــط  هیئ ــه توس ــه بودج ــای الیح ــی از بنده در یک

شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد: ســال اول یــا بــار اول نیســت کــه مجلــس 
ــتیم  ــه ای هس ــن روی ــاهد چنی ــر ش ــد و اگ ــب می کن ــه تصوی بودج

ناشــی از ســوء مدیریــت رئیــس مجلــس اســت. اینجــا مجلــس اســت، 
ــما  ــتیم، ش ــس هس ــدگان مجل ــا نماین ــت و م ــی نیس ــادگان نظام پ
)رئیــس مجلــس( مجــری هســتید، نماینــده برتــر نیســتید؛ از ایــن رو 
ــس  ــد، مشــکل مجل ــی عمــل کنی ــه داخل ــق آیین نام ــم طب می خواهی

ــن اســت. همی
نماینــده مــردم مهریــز و بافــق در مجلــس اظهــار داشــت: جنابعالــی 
ــد و  ــت کرده ای ــیون درس ــک فراکس ــد، ی ــکیل داده ای ــزب تش ــک ح ی
نمی گذاریــد دیگــران حــرف بزننــد، اجــرای دقیــق آیین نامــه حــق مــا 
اســت، فــردا هــم ایــن موضــوع گریبــان ســایر نماینــدگان را می گیــرد. 
چــرا نمی گذاریــد حــرف بزنــم؛ حــق همــه نماینــدگان اســت کــه نظــر 

خــود را بگوینــد، بنــده هیــچ توهینــی نمی کنــم.
صباغیــان بیــان کــرد: ببینیــد چــه وضعــی پیــش آورده ایــد، 
ــدگان  ــدادی از نماین ــه تع ــا ب ــم، تنه ــت کنی ــم صحب ــی نمی توانی حت

ــه  ــاس آیین نام ــر اس ــم ب ــی نمی توانی ــد، حت ــت می دهی ــازه صحب اج
پیشــنهادی ارائــه کنیــم، مــا از رئیــس مجلــس هیــچ انتظــاری نداریــم 
ــاد  ــداد زی ــکل تع ــر مش ــی، اگ ــه داخل ــق آیین نام ــرای دقی ــز اج ج
ــد آنهــا را حــذف کنیــد بلکــه می توانیــد از مــا  پیشــنهادها اســت نبای

ــد. ــی بگذاری ــا جلســه غیرعلن ــد ی ــر کنی ــد، تدبی ــش کنی خواه
ــس  ــده مجل ــن نماین ــر ای ــه تذک ــخ ب ــاف در پاس ــر قالیب  محمدباق
گفــت: بــه هــر حــال آقــای صباغیــان صحبت  هایــی داشــته کــه البتــه 
اشــکاالتی بــه حــرف ایشــان وارد اســت، ایشــان بــر اســاس آیین نامــه 
داخلــی صحبــت نکــرده اســت امــا اجــازه دهیــد حــرف مخالــف شــنیده 

شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کــرد: عکس العمــل 
مجلــس بــه حــرف ایشــان کافــی اســت و بنــده اعتــراض و یــا اســتناد 

ــم. ــی نمی کن ــدارم و صحبت ــی ن ــه داخل ــاده )۷۵( آیین نام ــه م ب

صباغیان: 

مجلس پادگان نظامی نیست

تاریخ آگهی دعوت ۱399/۱۲/۱3
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی مرند )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره ۲۱۱۸ و شناسه ملی: ۱4۰۰۳۹۶۵۵۰۵

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران، وکیــل یــا قائــم مقــام قانونــی صاحــب ســهم و همچنیــن 
نماینــده یــا نماینــدگان قانونــی ســهامداران حقوقــی دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع 
ــنبه  ــه روز یکش ــاعت۱۳:۳۰ دقیق ــه در س ــت دوم( ک ــاده )نوب ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع عموم
ــان نهــم  ــد، خیاب ــه آدرس: آذربایجــان شــرقی - شــهرک صنعتــی مرن مورخــه ۱۳۹۹/۱۲/۲4 ب
ــم  ــه ه ــور ب ــردد، حض ــی گ ــکیل م ــف تش ــه همک ــی طبق ــای صابت ــه آق ــد ۲۰۳ کارخان واح

رســانید.
دستورات جلسه:

ــی منتهــی  ــرای ســال مال ــی شــرکت ب ــازرس قانون ــره و ب ۱- اســتماع گــزارش هیئــت مدی
ــه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ب

۲- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹
۳- بررسی و تصویب تراز و صورتهای مالی و عملکرد شرکت منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

4- تعیین میزان حق شارژ جدید
ــی  ــع عموم ــت مجم ــا در صاحی ــری در خصــوص آنه ــم گی ــه تصمی ــواردی ک ــایر م ۵- س

ــوق العــاده مــی باشــد. عــادی بطــور ف
هیات مدیره شرکت
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رییــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
درآمــد نفتــی کشــور در دوســال اخیــر کمتــر از ۲۰ 
درصــد ســالهای معمولــی بوده اســت گفــت: هرگونه 
قضــاوت در خصــوص عملکــرد بانــک مرکــزی و 
سیســتم بانکــی در مــورد تــورم بایــد بــا توجــه بــه 

ــرد.  ــا صــورت گی ــم ه شــرایط ســخت تحری
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــی رئیــس 
ــرد  ــل از عملک ــن تجلی ــزی در آیی ــک مرک کل بان
ــکن  ــازی مس ــژه بهس ــرح وی ــی در »ط ــبکه بانک ش
روســتایی و بازســازی مناطــق ســانحه دیــده در 
ــی  ــه« گفــت: نظــام بانکــی عل ــر مترقب حــوادث غی
ــار  ــی از فش ــادی ناش ــخت اقتص ــرایط س ــم ش رغ
ــی  در  ــرد خوب ــا عملک ــیوع کرون ــا و ش ــم ه تحری
راســتای کمــک بــه اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه 

ــت. ــته اس ــده داش ــیب دی ــروم آس ــات مح طبق
بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
پرداخــت یــک میلیــون و 4۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیات از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون توســط 
ــن میــزان ۳۰ درصــد ســهم  ــک هــا گفــت: از ای بان

ــت. ــوده اس ــت ب ــش صنع بخ
وی افــزود: عملکــرد شــبکه بانکــی نقــش مهمــی 
ــه اول ســال  ــت اقتصــادی شــش ماه در رشــد مثب

جــاری داشــته اســت.
ــی  ــام بانک ــات نظ ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب همت
ــکن  ــای مس ــازی واحده ــازی و بهس ــرح نوس در ط

روســتایی گفــت: تاکنــون حــدود دو میلیــون خانــه 
ــد و  ــده ان ــازی ش ــازی و بهس ــرح، نوس ــن ط در ای
ــون ۳۵۰  ــال ۹۲ تاکن ــی از س ــام بانک ــن نظ همچنی
ــارد  ــزار میلی ــادل ۱۳ ه ــهیات مع ــره تس ــزار فق ه
تومــان بابــت حــوادث غیــر مترقبــه پرداخــت کــرده 

اســت.
وی افــزود: در مجمــوع 4۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــا در  ــک ه ــی بان ــع داخل ــل مناب ــهیات از مح تس
راســتای مســکن روســتایی و حــوادث غیــر مترقبــه 

پرداخــت شــده اســت.
بهســازی  و  بازســازی  کــرد:  تاکیــد  همتــی 

و نوســازی حــدود ۲.۳ میلیــون واحــد مســکن 
ــه تحــول زندگــی حــدود  ــِر کمــک ب روســتایی براب

۱۰ میلیــون نفــر از اقشــار روســتایی اســت.
ــان اینکــه  ــا بی ــار ب ــول و اعتب رییــس شــورای پ
ابتــدای ســال جــاری  از  بانکــی کشــور  نظــام 
تاکنــون ۷۵ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بابــت 
ــروس  ــیوع وی ــدگان از ش ــیب دی ــه آس ــاعدت ب مس
ــا در  ــک ه ــت: بان ــه اســت، گف ــا درنظــر گرفت کرون
ــرای  ایــن شــرایط ســخت تمــام مســاعی خــود را ب

ــه کار بســتند. ــردم ب ــه م ــک ب ــه کم ارای
وی تاکیــد کــرد: درایــن راســتا ۳۸4 هــزار فقــره 

تســهیات معــادل ۹ هــزار میلیــارد تومــان بــه 
ــا، ۲۱۵  ــده از کرون ــای اقتصــادی آســیب دی واحده
ــادل 4  ــکن مع ــه مس ــک ودیع ــره وام کم ــزار فق ه
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان و همچنیــن ۲۸ هــزار 
ــرض الحســنه  ــان تســهیات ق ــارد توم و ۵۰۰ میلی
بــه سرپرســتان خانــوار یارانــه بگیــر پرداخــت شــده 
ــذا بانکهــا در ســال جــاری نقــش خــود را  اســت؛ ل
در کمــک بــه دولــت و مــردم بــه خوبــی ایفــا کــرده 

انــد.
همتــی بــا بیــان اینکــه درآمــد نفتــی کشــور در 
دوســال اخیــر بــه شــدت کاهــش یافتــه و کمتــر از 
ــت:  ــت گف ــوده اس ــی ب ــالهای معمول ــد س ۲۰ درص
بانــک  هرگونــه قضــاوت در خصــوص عملکــرد 
ــورم و ارزش  مرکــزی و سیســتم بانکــی در مــورد ت
ــخت  ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــی بای ــول مل پ

ــرد. ــورت گی ــا ص ــم ه تحری
همتــی ادامــه داد: آنچــه از ســال۱۳۹۷ تاکنــون 
ــواریها  ــم دش ــر حج ــت از نظ ــال رخ دادن اس در ح
ــل مقایســه  ــچ دوره تاریخــی قاب ــه هیچوجــه باهی ب
نیســت تــا توفیــق یــا عــدم توفیــق کنتــرل تــورم را 

بتــوان ارزیابــی کــرد.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب رئیــس کل بانــک مرکــزی ب
ــود  ــرد خ ــه عملک ــدر ب ــدار و مقت ــی پای ــام بانک نظ
ــری  ــت گی ــده جه ــزود: عم ــد داد، اف ــه خواه ادام
ــت از  ــهیات، حمای ــت تس ــی در پرداخ ــام بانک نظ
ــت. ــتایی اس ــروم و روس ــده، مح ــیب دی ــار آس اقش

ــه در منطقــه ســی  ــه وقــوع زلزل ــا اشــاره ب وی ب
ســخت گفــت: خوشــبختانه دســتورالعمل هــای 
الزم در خصــوص کمــک بــه مــردم زلزلــه زده ســی 
ســخت بــه ســرعت و در کمتــر از یــک هفتــه صــادر 
ــه  ــا ب ــه آنه ــهیات ب ــت تس ــد پرداخ ــده و فرآین ش

ــد. ــد ش ــاز خواه زودی آغ

آذربایجــان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
شــرقی بــا اشــاره بــه ضــرورت توقــف خــام فروشــی 
نهاده هــای دامــی بــه تولیــد کننــدگان دام و طیــور، 
ــای  ــار کارخانه ه ــا در اختی ــن نهاده ه ــه داد: ای ادام
خــوراک دام قــرار می گیــرد تــا بــا تبدیــل آن 
ــری در  ــا کیفیت ت ــول ب ــاده، محص ــوراک آم ــه خ ب

ــد.  ــرار دهن ــدگان ق ــار تولیدکنن اختی
بــه گــزارش ایســنا، اکبــر فتحــی در جلســه ای بــا 
ــداران اســتان،  ــه دام ــره اتحادی ــات مدی اعضــای هی
بــا بیــان این کــه تامیــن نهاده هــای دامــی در 
ــه  ــت: جامع ــود، گف ــام می ش ــختی انج ــرایط س ش
ــار نظــام و  ــواره کن ــده هم ــوان مصــرف کنن ــه عن ب
ــادی  ــرایط اقتص ــا درک ش ــه و ب ــرار گرفت ــت ق دول
مملکــت فشــارهای موجــود را تحمــل کــرده اســت.

وی افــزود: دولــت بــرای تامیــن نهاده هــای 
دامــی بــا ارز دولتــی، چهــار میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
ــن ارز  ــن همی ــه تامی ــت ک ــرده اس ــه ک دالر هزین

ــت. ــاده ای نیس ــوده و کار س ــر ب زمانب
ــرد  ــاره ک ــد اش ــش تولی ــکات بخ ــه مش وی ب
کننــده،  مصــرف  جامعــه  بــر  عــاوه  گفــت:  و 
تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی نیــز بــرای تامیــن 
مــواد اولیــه تولیــدات خــود بــه خصــوص نهاده هــای 
ــا مشــکات مالــی مواجــه هســتند و ارزش  دامــی ب

ــت. ــر اس ــد کمت ــای تولی ــدات از هزینه ه تولی

ــارت  ــرای نظ ــی ب ــکیل کارگروه ــه تش ــی ب فتح
توســط  دامــی  نهاده هــای  فــروش  نحــوه  بــر 
تعاونی هــا تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد پــس از خریــد 
ــروش آن  ــا و ف ــط اتحادیه ه ــی توس ــای دام نهاده ه
بــه تعاونی هــا، اقداماتــی در جهــت نظــارت بــه شــیوه 
فــروش تعاونی هــا انجــام گیــرد تــا نهاده هــای دامــی 

ــداران برســد. ــداران و مرغ ــه دســت دام ــا ب دقیق
و  اتحادیه هــا  کــه  صورتــی  در  افــزود:  وی 
ــارت  ــی و نظ ــای دام ــروش نهاده ه ــا در ف تعاونی ه
بــه نحــوه انتقــال آن بــه دامــداران و مرغــداران ســوء 

ــای  ــد جوابگــوی بخش ه ــد، نمی توانن ــت کنن مدیری
ــی باشــند. نظارت

ــه کاهــش نقدینگــی  ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
تولیدکننــدگان و تعییــن لیســت بــرای توزیــع 
نهاده هــای دامــی بــرای تولیدکننــدگان توســط 
بــرای  ریزی هایــی  برنامــه  بایــد  اتحادیه هــا، 
ــته  ــود داش ــی وج ــای دام ــع نهاده ه ــت توزی مدیری
باشــد کــه می تــوان در کارگــروه نظــارت بــر فــروش 

ــرد. ــری ک ــم گی ــی تصمی ــای دام نهاده ه
ــا  ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی

تاکیــد بــر پــاک کوبــی دام در اولیــن فرصــت، بــه 
ــار  ــری از چندب ــت جلوگی ــی جه ــن راهکارهای تدوی
شــماری دام هــا اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــا 
ــرای  ــی ب ــد، فرآیندهای ــای جدی ــتفاده از روش ه اس
تعییــن تعــداد دام ارائــه شــود و اســتعام کارگــزاری 
کــه آمارگیــری می کنــد نیــز ضــروری بــوده و بایــد 

ــه روزرســانی شــود. ــا ب آماره
را  خــام  دامــی  نهاده هــای  از  اســتفاده  وی 
غیرمنطقــی دانســت و گفــت: قطعــا اســتفاده از 
ایــن نــوع نهــاده باعــث کاهــش عملکــرد دام خواهــد 
شــد و از دیــدگاه علمــی نیــز توصیــه نشــده اســت 
دســتگاه های  نیــز  صنعتــی  دامداری هــای  در  و 
ــه  ــام را ب ــای خ ــه نهاده ه ــود دارد ک ــر وج میکس
شــکل کنســانتره و بــا تناســب از انــواع مــواد غذایــی 
ــه عنــوان خــوراک دام اســتفاده  ــوط کــرده و ب مخل
ــت  ــب رعای ــن تناس ــه ای ــی ک ــد. در صورت می کنن
ــداری  ــرای دام ــرد ب ــد و عملک ــزان تولی ــود، می نش
کاهــش خواهــد یافــت و بــرای جلوگیــری از کاهــش 
ــد وارد عمــل شــود. عملکــرد، کارگــروه نظــارت بای

بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان، وی افــزود: اتحادیــه دامــداران بــا 
ــا  ــام را ب ــای خ ــد نهاده ه ــوز می توان ــت مج دریاف
ــد  ــه نهاده هــای تایی اســتفاده از دســتگاه میکســر ب
شــده تبدیــل کــرده و در اختیــار دامــداران ســنتی 
قــرار دهــد کــه در ایــن صــورت هزینــه تمــام شــده 
ــا حــدودی از فــروش نهاده هــای  کاهــش یافتــه و ت
خــام توســط دامداری هــای ســنتی جلوگیــری 

خواهــد شــد.

همتی:

 درآمد نفتی کشور در 2 سال اخیر کمتر از 
2۰ درصد معمول بوده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد 

ضرورت توقف خام فروشی نهاده های دامی

عرضه اولیه فردا در فرابورس لغو شد 

عرضــه اولیــه تعــداد ۷4۲ میلیــون ســهم شــرکت 
ریــل پــرداز نوآفریــن معــادل ۱۰درصــد ســهام ایــن 
در  امروز)چهار  شــنبه(  بــود  قــرار  کــه  شــرکت، 

ــورس انجــام شــود، لغــو شــد.  فراب
ــه گــزارش تســنیم، عرضــه اولیــه تعــداد ۷4۲  ب
میلیــون ســهم شــرکت ریــل پــرداز نوآفریــن معــادل 
۱۰درصــد ســهام ایــن شــرکت، کــه قــرار بــود )۱۳ 
ــه روش  ــران ب ــورس ای ــازار دوم فراب ــفند( در ب اس

ثبــت ســفارش انجــام شــود، لغــو شــد.
ــی ۵۲۸۵  ــزان ســهام در محــدوده قیمت ــن می ای
ــهمیه  ــا س ــهم و ب ــر س ــرای ه ــال ب ــا ۵۳۸۵ ری ت
ــی  ــی و حقوق ــد حقیق ــر ک ــرای ه ــهمی ب ۷۰۰س
ــود. ــه اطاع رســانی شــده ب ــن عرضــه اولی ــرای ای ب

شــایان ذکــر اســت عرضــه اولیــه شــرکت ریــل 
ــل آن،  ــمی دالی ــام رس ــدون اع ــن ب ــرداز نوآفری پ
لغــو و توســط فرابــورس بــه زمــان دیگــری موکــول 

شــده اســت.

تالش برای پیش بینی ردیف مستقل 
در بودجه ۱4۰۰ برای حمایت از 

بیماران نادر
عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــادر،  ــس از بیمــاران ن ــروز مجل ــی ام ــه حمایت مصوب
ــت از  ــرای حمای ــری ب ــنهاد دیگ ــه پیش ــت: البت گف
ــن قشــر بیمــاران وجــود دارد کــه هنــوز مطــرح  ای
نشــده و بــر اســاس آن ردیــف مســتقل حمایتــی در 

ــود.  ــه می ش ــر گرفت نظ
ــا  محمدعلــی محســنی بندپــی در گفــت و گــو ب
ــر  ــی ب ــس مبن ــه مجل ــورد مصوب ــت در م ــه مل خان
ــوازم  ــی واردات ل ــوارض گمرک ــی از ع ــه بخش هزین
ــد )  ــادر، گفــت: در بن ــرای بیماری هــای ن آرایشــی ب
ــوازم  ــود واردات ل ــدم وج ــا ع ــود ی ز ( تبصــره ۶ وج
ــود  ــا س ــی ی ــوارض گمرک ــش ع ــا افزای ــی ی آرایش
ــوان  ــه عن ــه ب ــزی ک ــود و چی ــر نب ــی مدنظ بازرگان
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــد مطــرح شــد ای ــن بن ــام در ای ابه
ــود  ــده ب ــاره ش ــا اش ــدودی از بیماری ه ــداد مع تع
ــه از  ــری ک ــاران دیگ ــق بیم ــد ح ــث می ش ــه باع ک
ــع  ــع شــود؛ در واق ــد ضای ــج می برن ــادر رن بیمــاری ن
در بنــد مذکــور تعــدادی از بیمــاران نــادر ذکر شــدند 
و ایــن اقــدام نوعــی بــی عدالتــی محســوب می شــد.

نماینــده مــردم چالــوس، نوشــهر و کاردشــت در 
مجلــس شــورای اســامی، افــزود: عدالــت اجتماعــی 
و حــذف اختــاف طبقاتــی مــورد توجــه نماینــدگان 
ــه  ــد اضاف ــه را« در بن ــن رو واژه »از جمل ــود از ای ب
ــی کــه از بیمــاران ســخت  ــا همــه بیماران کردیــم ت
رنــج می برنــد و درمانشــان طوالنــی مــدت و گــران 
قیمــت اســت بتواننــد از مزایــای آن بهره منــد شــود.

وی ادامــه داد: اینکــه ایــن درآمدهــا محقــق 
می شــود یــا نمی شــود و چقــدر پــول در قالــب 
بنــد ) ز ( تبصــره ۶ محقــق خواهــد شــد و بــه 
حســاب هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی واریــز 
می شــود مهــم نیســت بلکــه مهــم ایــن اســت 
ــول و درآمــدی کــه محقــق می شــود  کــه مقــدار پ
ــه  ــود؛ اینک ــیم ش ــاران تقس ــان بیم ــت می ــه عدال ب
دو بیمــار از بیماری هــای متفاوتــی کــه در یــک 
گــروه قــرار گیرنــد یکــی از امتیــازات قانــون بودجــه 
کشــور برخــوردار شــوند و دیگــری برخــوردار نشــوند 

ــود. ــی ب ــی عدالت ــن ب عی
محســنی بندپــی یــادآور شــد: پیشــنهاد دیگــری 
بــه منظــور حمایــت از بیمــاران نــادر بــرای الحــاق بــه 
جــدول شــماره ۲۰ الیحــه بودجــه ۱4۰۰ وجــود دارد 
کــه هنــوز مطــرح نشــده و در آنجــا ذکــر شــده کــه 
ردیــف مســتقلی حمایتــی در نظــر گرفتــه شــود البته 
ــت و  ــدار اس ــه ناپای ــه بودج ــا در الیح ــون درآمده چ
مصــارف یــا هزینه هــا قطعــی اســت نمی خواهیــم در 
ســال ۱4۰۰ فشــار مالــی دولــت را ســنگین تر کنیــم.

ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
شــورای افــزود: در ســال های بعــد تــاش خواهیــم 
کــرد بــه منابــع درآمــدی بنــد ) ز ( تبصــره ۶ اضافــه 
ــتری  ــش بیش ــا آرام ــد ب ــاران بتوانن ــا بیم ــم ت کنی

درمــان خــود را دنبــال کننــد.

در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه ۱۴۰۰؛

شرایط فروش اقساطی خودرو
 به جانبازان مشخص شد

نماینــدگان مجلــس وزارت صمــت را مکلــف بــه 
فــروش قســطی خــودرو بــه جانبــازان کردنــد. 

بــه گــزارش خانــه ملــت، نماینــدگان در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســامی، در جریــان بررســی 
بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال ۱4۰۰، بــا بند 

الحاقــی ۲ تبصــره ۷ مــاده واحــده موافقــت کردنــد.
در ایــن بندالحاقــی تاکیــد شــده کــه وزارت 
ــق  ــف اســت از طری صنعــت، معــدن و تجــارت مکل
شــرکت هــای خودروســازی ایــران خــودرو و ســایپا 
از محــل تولیــد محصــوالت ملــی خــود نســبت بــه 
فــروش خــودرو بــه جانبــازان بــاالی بیســت و پنــج 
درصــد)۲۵% ( دارای محدودیــت هــای جســمی 
ــا  ــد )۵۰%( ت ــاه درص ــازان پنج ــی و جانب و حرکت
ــهید و  ــاد ش ــی بنی ــا معرف ــد )۷۰%( ب ــاد درص هفت
ــدام کنــد  ــا تقســیط پنــج ســاله اق امورایثارگــران ب
ــه  ــار ب ــک ب ــاه ی ــر ســه م ــرد را ه ــزارش عملک و گ
ــبات و  ــه و محاس ــه و بودج ــای برنام ــیون ه کمیس
ــه  ــامی ارائ ــورای اس ــس ش ــادن مجل ــع و مع صنای

ــد. کن

رئیس بنیاد گندمکاران خبر داد؛
قیمت خرید تضمینی گندم
 هفته آینده اصالح می شود

رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا بیــان اینکــه 
ــورای  ــده ش ــه آین ــه هفت ــدم در جلس ــت گن قیم
ــتراتژیک بررســی و  ــذاری محصــوالت اس ــت گ قیم
نهایــی مــی شــود، گفت:پیشــنهاد مــا بــرای قیمــت 

ــت. ــان اس ــا ۵۵۰۰ توم ــدم ۵۳۰۰ ت ــد گن خری
ملــی  بنیــاد  رئیــس  هاشــمی،  عطــااهلل 
گندمــکاران ایــران در گفتگــو بــا مهــر دربــاره 
اینکــه برخــی عنــوان می کننــد دولــت قصــد 
ــرای  ــدم را ب ــی گن ــد تضمین ــت خری ــدارد، قیم ن
ســال زراعــی جــاری اصــاح کنــد، گفــت: بــا توجــه 
ــی محصــوالت  ــد تضمین ــون خری ــه قان ــه اصاحی ب
اســتراتژیک، تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم 
بــرای ســال زراعــی جــاری نیــز بــر عهــده شــورای 
قیمــت گــذاری محصــوالت اســتراتژیک اســت. 
یعنــی شــورا می توانــد نرخــی کــه چنــد مــاه قبــل 
از ســوی شــورای اقتصــاد تعییــن شــده را بازنگــری 

ــد. ــاح کن و اص
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــش خصوص ــال بخ ــن فع ای
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم هفتــه آینــده 
در جلســه شــورای قیمــت گــذاری محصــوالت 
ــری  ــم گی ــاره آن تصمی ــی و درب ــاورزی بررس کش
ملــی  بنیــاد  پیشــنهاد  گفــت:  شــد،  خواهــد 
ــر  ــی ه ــد تضمین ــت خری ــرای قیم ــکاران ب گندم
ــود و  ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــدم ب ــرم گن کیلوگ
 ۵.۵۰۰ تــا   ۵۳۰۰ تولیــد  هزینه هــای  افزایــش 

ــت. ــان اس توم
وی بــا بیــان اینکــه دربــاره قیمــت خریــد 
تضمینــی جــو هنــوز بــه جمــع بنــدی نرســیدیم تــا 
ــفانه  ــزود: متأس ــم، اف ــام کنی ــود را اع پیشــنهاد خ
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و وزیــر اقتصــاد که 
بــه همــراه وزیــر جهــاد کشــاورزی نماینــدگان دولت 
در ایــن شــورا هســتند در ســه جلســه ای کــه تاکنون 
برگــزار شــده، شــرکت نکرده انــد و هــم مــا بــه ایــن 
ــر  ــدگان ناظ ــم نماین ــم و ه ــراض کردی ــاله اعت مس

مجلــس بــه شــدت بــه آن معتــرض بودنــد.
ــا بیــان اینکــه ایــن دو نفــر در شــورا  هاشــمی ب
ــد، افــزود: وقتــی کــه ایــن افــراد در  حــق رأی دارن
جلســه شــرکت نمی کننــد، حــق رأی شــأن نیــز از 
ــان  ــدون نظــر آن ــری ب ــم گی ــی رود و تصمی ــن م بی

انجــام می شــود.
ــاد و  ــر اقتص ــدام وزی ــن اق ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــه  ــی ک ــه در حال ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
قانــون آنهــا را موظــف بــه حضــور در جلســه و 
دادن رأی کــرده، توهیــن بــه وزیــر جهــاد و جامعــه 
کشــاورزی کشــور اســت و نشــان دهنــده آن اســت 
ــرای حــوزه کشــاورزی  کــه ایــن مقامــات ارزشــی ب

ــتند. ــل نیس قائ

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: در جلســه امــروز شــورای 
ــتانی ۳۱  ــند اس ــی و س ــند مل ــات س ــرزمین، کلی ــش س ــی آمای عال

ــد.  ــب ش ــتان تصوی اس
بــه گــزارش تســنیم، محمدباقــر نوبخــت افــزود: قــرار اســت تــا قبــل 
از پایــان ســال، یــک بــار دیگــر ســند ملــی آمایــش ســرزمین، ویرایــش 
شــود تــا بتوانیــم فروردیــن یــا حداکثــر اوایــل اردیبهشــت مــاه ســال 

آینــده ایــن ســند را رونمایــی کنیــم.
وی گفــت: ایــن ســند افــق چشــم انــداز ســال ۱4۲4 اســت کــه ۶ 
هــدف مهــم در آن تعریــف شــده اســت از جملــه؛ راهبردهــا، سیاســت 
هــا، راهکار هــای اجرایــی و همــه مــواردی کــه بتوانــد مطالعــات 

ــد. ــی کن ــش ســرزمین را اجرای آمای
نوبخــت افــزود: ایــن ســند شــامل ۵۲ جلــد کتــاب اســت و رونمایــی 
از آن بــرای نظــام تصمیــم گیــری کشــور کــه بــه چنیــن دانشــی مجهــز 
ــن ســند،  ــه ای ــا توجــه ب ــد ب ــا بتوان ــوب اســت ت می شــود بســیار مطل

تصمیمــات درســت بگیــرد و بــه اهــداف تعریــف شــده دســت یابــد.
وی تصریــح کــرد: اولیــن اســتفاده از ســند ملــی آمایــش ســرزمینی 
ــت دوازدهــم تصمیــم  ــود کــه دول در برنامــه هفتــم توســعه خواهــد ب

ــم و خودشــان  ــده تنظی ــی آین ــه را مســئوالن اجرای ــن برنام ــت ای گرف
آن را نیــز اجــرا کننــد.

ــال  ــش از ۵۰ س ــرزمین بی ــش س ــی آمای ــند مل ــت: س ــت گف نوبخ
ســابقه تحقیــق دارد، چــون از قبــل از انقــاب مطالعــات آن شــروع شــد 

و مــا توانســتیم ایــن مطالعــات را تکمیــل کنیــم.
وی افــزود: ایــن یــک ســند ارزشــمند و بزرگــی اســت ماننــد 
طرح هــای زیربنایــی کــه می توانیــم بــه دولــت آینــده تحویــل دهیــم.

ــی در مــاده ۲۶ برنامــه ششــم   نوبخــت گفــت: یــک تکلیــف قانون
ــر  ــی ب ــه وجــود داشــت مبن ــی برنام ــون احــکام دائم ــاده ۲۶ قان و م
اینکــه شــورای عالــی آمایــش ســرزمین کــه از ۲۳ دســتگاه تشــکیل 
می شــود و مدیریــت آن را ســازمان برنامــه و بودجــه بــه عهــده 
ــه  ــد ب ــب بکن ــتان ها را تصوی ــی و اس ــش مل ــند آمای ــد س دارد بای
ــد و  ــام ش ــه انج ــن زمین ــترده ای در ای ــات گس ــت مطالع ــن عل همی
تقریبــاً همــه دانشــگاه های کشــور بــه ویــژه دانشــگاه هایی کــه 
ــرزمین  ــش س ــد آمای ــت یافتن ــتند مأموری ــتقر هس ــتان ها مس در اس

ــد. ــه کنن ــود را تهی ــتان خ اس
ــتان  ــر اس ــه ه ــی ک ــند فعالیت ــن س ــاس ای ــر اس ــت: ب ــت گف نوبخ

می توانــد انجــام دهــد مشــخص می کنیــم بنابرایــن ســند ملــی 
آمایــش ســرزمین ســندی فرادســتی اســت بــه همیــن دلیــل در طــول 
ــدیم  ــق ش ــد و موف ــام ش ــترده ای انج ــات گس ــته مطالع ــال گذش 4 س
ــک ســند  ــم و ی ــم کنی ــش اســتانی فراه ــرای ۳۱ اســتان ســند آمای ب

ــز داشــته باشــیم. ــش نی ــی آمای مل

ــاق  ــی ات ــن اجتماع ــات، کار و تامی ــیون مالی ــس کمیس ــب ریی نای
ــال  ــی در س ــد مالیات ــش درآم ــت: افزای ــار داش ــران اظه ــی ای بازرگان
ــت.  ــده اس ــادی ش ــای اقتص ــی از بنگاه ه ــی بعض ــث تعطیل ــاری باع ج
در صــورت تحقــق ایــن میــزان از افزایــش درآمدهــای مالیاتــی کــه در 
الیحــه بودجــه آمــده، مطمئــن باشــید کــه تعــداد بیشــتری از بنگاه هــا 

تعطیــل خواهنــد شــد. 
افزایــش  مــورد  در  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  کاربخــش  جلیــل 

ــن  ــا ای ــرد: ب ــار ک ــه ۱4۰۰ اظه ــه بودج ــی در الیح ــای مالیات درآمده
پایه هــای مالیاتــی و در شــرایط رکــود اقتصــادی امــکان تحقــق 
ــس  ــه مجل ــر اینک ــت، مگ ــده نیس ــی ش ــی پیش بین ــای مالیات درآمده
پایه هــای جدیــد مالیاتــی تعریــف کنــد. بخــش بزرگــی از اقتصــاد مــا 
ــی  ــع مالیات ــا اجــرای نظــام جام ــی دارد. ب ــرار مالیات پنهــان اســت و ف
امــکان تامیــن آن ســطح از درآمــد مالیاتــی کــه مدنظــر مجلــس اســت 
وجــود دارد امــا متاســفانه اراده ای بــرای اجــرای نظــام جامــع مالیاتــی 

ــت.  ــور نیس در کش
ــه  ــر ب ــت و حاض ــان اس ــور پنه ــاد کش ــی از اقتص ــزود: بخش وی اف
افشــای اطاعــات مالــی و مالیاتــی خــود نیســتند، اگــر بخــش پنهــان 
ــند  ــود باش ــی خ ــی و مالیات ــات مال ــه افشــای اطاع اقتصــاد حاضــر ب

ــد.  ــدا می کن ــق پی ــی تحق ــای مالیات ــا درآمده قطع
ــاق  ــی ات ــن اجتماع ــات، کار و تامی ــیون مالی ــس کمیس ــب ریی نای
ــتقیم  ــی مس ــای مالیات ــهم درآمده ــرد: س ــح ک ــران تصری ــی ای بازرگان
بیــش از ۵۰ درصــد در الیحــه بودجــه امســال افزایــش داشــته اســت. 
ایــن موضــوع خطرنــاک اســت. همیــن میــزان افزایــش درآمــد مالیاتــی 
در ســال جــاری باعــث تعطیلــی بعضــی از بنگاه هــای اقتصــادی شــده 
اســت. در صــورت تحقــق ایــن میــزان از افزایــش درآمدهــای مالیاتــی 
کــه در الیحــه بودجــه آمــده، مطمئــن باشــید کــه تعــداد بیشــتری از 

ــد.  ــد ش ــل خواهن ــا تعطی بنگاه ه
ــون  ــم در قان ــک حک ــود ی ــرار ب ــرد: ق ــان ک ــه خاطرنش وی در ادام
بودجــه ســال ۱4۰۰ صــادر شــود کــه ســهم مالیــات از ۲۵ درصــد بــه 
ــه  ــد ک ــاق رخ ده ــن اتف ــدوارم ای ــد. امی ــدا کن ــش پی ــد کاه ۲۰ درص

ــق تولیــد شــود.  ــه تولیــد و رون کمکــی ب
ــا انتقــاد از رویــه دادرســی ها گفــت: دادرســی و عدالــت  کاربخــش ب
ــت  ــه دادرســی اهمی ــی ب ــون مالیات ــت نمی شــود و در قان ــی رعای مالیات
ــاب  ــش از انق ــه پی ــوط ب ــا مرب ــی م ــون دادرس ــت. قان ــده اس داده نش
اســت و نیــاز بــه بازنگــری دارد. فــرض کنیــد دادگاهــی در خانــه یکــی از 
طرف هــای دعــوا تشــکیل شــود. همــه دادگاه هــای مالیاتــی در ســازمان 

ــه عنــوان ســازمان ســتاننده مالیــات برگــزار می شــود.  مالیاتــی ب
وی همچنیــن بیــان کــرد: بیــش از ۸۰ درصــد از درآمدهــای 
ــی  ــت، یعن ــاف اس ــل اخت ــای ح ــل هیئت ه ــی از مح ــازمان مالیات س
ــول  ــورد قب ــی م ــازمان مالیات ــرف س ــات از ط ــخیص مالی ــزان تش می
بررســی  هیئت هــا  طریــق  از  اعتــراض   و  نیســت  مالیات دهنــده 
می شــود. هیئت هــا نیــز بــا دادرســی عادالنــه برخــورد نمی کننــد. لــذا 
ممکــن اســت ســازمان مالیاتــی بتوانــد درآمــد خــود را کســب کنــد امــا 
ــی  ــه موجــب ســرخوردگی فعالیــن اقتصــادی و تعطیل ــن روی ادامــه ای

می شــود. بنگاه هــا 

تصویب کلیات سند ملی آمایش سرزمین با افق سال ۱424 

8۰ درصد درآمد مالیاتی از محل هیئت های حل اختالف است 

م.الف: ۴3۲ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی
 اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت 

ــس ــک هری مل
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰4۰۰۹۰۰۱۳۲۳ 
مورخــه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هیئــت اول موضــوع قانــون 
ــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای  تعیی
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــات مالکان ــس، تصرف ــک هری ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــی ب ــل بهیج ــر ابوالفض ــای می ــارض آق و بامع
شــماره ملــی ۱۳۷۶۲4۱۲۰۱ در شــش دانــگ 
یکقطعــه بــاغ بــه مســاحت ۲۳۹۳۳٫۰۳ متــر 
ــده از  ــزی ش ــده و مج ــزا ش ــروز و مج ــع مف مرب
پــاک ۷اصلــی واقــع روســتای احمــد آبــاد 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــز ح ــش ۲4 تبری ــی بخ لیقل
ــک  ــا مل ــه و معاوضــه ملکب ــر ۱مبادل ــس براب هری
ــر ســند معاوضــه مورخــه  آقــای کریــم زالــی براب
ــماره 44۷۵۹  ــی ش ــند قطع ۱۳۹۲/۰4/۱۲ ۲_س
دفترخانــه  تنظیمــی   ۱۳۵۱/۰۵/۰4 مورخــه 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــز محــرز گردی شــماره ۹ تبری
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت  کــه اشــخاص نســبت ب
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد مــی تواننــد از 
تاریــخ الصــاق آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
ــم  ــی تقدی ــه مرجــع قضای دادخواســت خــود را ب
نماینــد ، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور وع مذک

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۱۲/۱3

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۱۲/۲8
رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان هریس - بهزاد عظیمی 

جذب بیش از ۶ میلیارد یورو منابع 
غیردولتی برای طرح های آب و برق

 تومــان بــه اتمــام رســیده و 
وارد مــدار بهــره بــرداری شــده اســت.

طرح هــای  از  بهره بــرداری  رونــد  افــزود:  وی 
ایــن پویــش تــا پایــان ســال تــداوم خواهــد داشــت 
ــا  ــان ب ــال هم زم ــی س ــای پایان ــی از روزه و در یک
ــه  ــاح طرح هــای آخــر پویــش، مراســم اختتامی افتت
ــن  ــه ای ــن آنک ــد، ضم ــد ش ــزار خواه ــز برگ آن نی
قطــار بــرای ســال آینــده نیــز تــداوم خواهــد داشــت 
و به ویــژه تــا پایــان کار دولــت دوازدهــم ایــن رونــد 

ــود. ــی می ش اجرای
ــال  ــه س ــه بودج ــی الیح ــه بررس ــان، ب اردکانی
آینــده کل کشــور در مجلــس شــورای اســامی 
اشــاره و ابــراز امیــدواری کــرد: پــس از پایــان 
ــده  ــال آین ــه س ــه بودج ــدگان الیح ــی نماین بررس
بــه قانونــی تبدیــل شــود کــه امکانــات و تســهیات 
بهتــری بــرای تــداوم خدمت رســانی در اختیــار 

ــد. ــرار ده ــت ق ــه دول ــرو و مجموع وزارت نی

ادامه از صفحه ۱
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جمالی نژاد خبر داد:
استخدام 2 هزار خانواده ایثارگر 

در شهرداری های کشور

دهیاری هـای  و  شـهرداری ها  سـازمان  رئیـس 
کشـور از تخصیـص اسـتخدام ۲ هـزار فرزنـد شـهید 
و فرزنـد جانبـاز بـاالی ۷۰ درصـد در شـهرداری های 

سراسـر کشـور خبـر داد.
بـه گـزارش  مهر، مهـدی جمالی  نـژاد ضمن اعام 
خبـر فـوق گفـت: در اجـرای تکلیـف مقـرر در بنـد 
)ج( مـاده )۸۷( قانـون برنامـه ششـم توسـعه مبنـی 
بـر اسـتخدام فرزندان شـهدا و فرزنـدان جانبازان ۷۰ 
درصـد بـه باال، سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، 
مجوز اسـتخدام رسـمی ۲ هـزار نفر جهت اسـتخدام 
فرزنـدان شـهدا و فرزنـدان جانبـازان هفتـاد درصـد 
و باالتـر را در شـهرداری های سراسـر کشـور صـادر 

اسـت. نموده 
وی افـزود: فرآیند جـذب و اسـتخدام این عزیزان 
محل هـای  شـغل  اسـاس  بـر  و  رقابتـی  فضـای  در 
مـورد نیـاز هـر یـک از شـهرداری ها بـا هماهنگـی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و سـازمان اداری و 
اسـتخدامی کشـور متعاقباً اطاع رسـانی خواهد شد.

شهر و شورا

کاریکاتور

ضیافت یک سالگی کرونای چینی 
با مهمان ناخوانده انگلیسی!

منبع: تسنیم

سه طرح برق رسانی با 3۶.5میلیارد 
تومان در آذربایجان شرقی 

بهره برداری شد

ــی  ــش مردمـ ــوم پویـ ــل و سـ ــه چهـ در هفتـ
ــرح  ــه طـ ــران، سـ ــف - ب - ایـ ــه - الـ ــر هفتـ هـ
ــا ۳۶.۵  ــان بـ ــه ای آذربایجـ ــرق منطقـ ــرکت بـ شـ
میلیـــارد تومـــان هزینه کـــرد بـــا حضـــور ویدئـــو 
کنفرانســـی وزیـــر نیـــرو در آذربایجان شـــرقی بـــه 

رســـید.  بهره بـــرداری 
ـــرق  ـــرکت ب ـــل ش ـــر عام ـــا، مدی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــت  ـــت پس ـــش ظرفی ـــان،  افزای ـــه ای آذربایج منطق
ـــت  ـــش ظرفی ـــک، افزای ـــد ی ـــت مرن ۱۳۲.۲۰ کیلوول
ـــش  ـــد و افزای ـــار مرن ـــت فارف پســـت ۱۳۲.۲۰ کیلوول
ظرفیـــت پســـت ۱۳۲.۲۰ کیلوولـــت گلســـتان 
ـــرکت  ـــن ش ـــده ای ـــاح ش ـــرح افتت ـــه ط ـــز را س تبری

ـــرد. ـــان ک بی
ــنبه  ــه شـ ــی روز سـ ــن میانـ ــین روشـ  افشـ
ــد،  ــا در مرنـ ــرح هـ ــن طـ ــاح ایـ ــم افتتـ در مراسـ
راه  و  احـــداث  بـــرای  ســـرمایه گذاری  میـــزان 
انـــدازی را ۳۶.۵ میلیـــارد تومـــان اعـــام کـــرد و 
گفـــت: ظرفیـــت پســـت هـــای مرنـــد یـــک از ۲۵ 
ــد از ۱۲.۵  ــار مرنـ ــه 4۰، فارفـ ــر بـ ــت آمپـ مگاولـ
ـــت  ـــت پس ـــوع ظرفی ـــه ۲۵ و مجم ـــر ب ـــت آمپ مگاول
گلســـتان تبریـــز نیـــز از ۸۰ مگاولـــت آمپـــر بـــه 

۱۰۰ مگاولـــت آمپـــر افزایـــش یافتـــه اســـت.
ای  منطقـــه  بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ــری  ــار، بارگیـ ــای بـ ــش تقاضـ ــان افزایـ آذربایجـ
ـــان  ـــژه در زم ـــه وی ـــا ب ـــس ه ـــت تران ـــه از ظرفی بهین
ــترکین،  ــاژ مشـ ــت ولتـ ــش افـ ــار، کاهـ ــک بـ پیـ
ــازی  ــبکه و نوسـ ــان شـ ــت اطمینـ ــش قابلیـ افزایـ
ـــداف  ـــه اه ـــا را از جمل ـــت ه ـــن پس ـــای ای ترانس ه
ــا قلمـــداد  شـــرکت در احـــداث و راه انـــدازی آنهـ

کـــرد.
مدیـــر عامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق 
ـــرح  ـــروز ۸۳۶ ط ـــت: ام ـــز گف ـــرقی نی ـــان ش آذربایج
ـــا مجمـــوع ۱4۸.۵  ـــزرگ ب ـــب هشـــت طـــرح ب در قال

ـــد. ـــی رس ـــردای م ـــره ب ـــه به ـــان ب ـــارد توم میلی
ـــه  ـــانی ب ـــرق رس ـــرد: ب ـــار ک ـــا اظه ـــرج نی ـــر ف اکب
ـــد،  ـــر، مرن ـــای  اه ـــتان ه ـــتا در شهرس ـــت روس هش
ورزقـــان، بســـتان آبـــاد و هورانـــد از جملـــه ایـــن 
طـــرح هـــا اســـت کـــه بـــا مجمـــوع ۶ میلیـــارد 

ـــید. ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــان ب توم
در ایـــن مراســـم، ده هـــا طـــرح آب و بـــرق در 
اســـتان های همـــدان، کرمانشـــاه، گیـــان، فـــارس 
و آذربایجـــان شـــرقی بـــا مجمـــوع ۵۸۳ میلیـــارد 
ـــورد  ـــرو م ـــر نی ـــان وزی ـــتور اردکانی ـــا دس ـــان ب توم

ـــت. ـــرار گرف ـــرداری ق ـــره ب به

آزادسازی قطره چکانی اوراق مشارکت مترو

مدیــر عامــل شــرکت راه آهــن شــهری تهــران گفــت: آزادســازی قطــره 
چکانــی اوراق مشــارکت متــرو همچنــان ادامــه دارد و در ایــن راســتا قــرار 
اســت، هفتــه جــاری ۱۰۰ میلیــارد تومــان دیگــر از پــول باقــی مانــده از 

ســوی بانــک رفــاه پرداخــت شــود. 
ــازی  ــرانجام آزادس ــاره س ــنیم درب ــا تس ــو ب ــام در گفت وگ ــی ام عل
باقی مانــده پــول اوراق مشــارکت متــرو اظهــار کــرد: فرآینــد وثیقه گــذاری 
افتــان و خیــزان ادامــه دارد؛ از ۱۵۰۰ میلیــارد تومانــی کــه قــرار بــود بــه 
متــرو و اتوبوســرانی برســد،  حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومــان باقــی مانــده کــه 
ــرکت  ــه ش ــوط ب ــی آن مرب ــت و باق ــهم دول ــان آن س ــارد توم ۳۱۶ میلی

واحــد اتوبوســرانی اســت. 
وی ادامــه داد: در هفتــه جــاری قــرار اســت حــدود ۱۰۰ میلیــارد تومان 
ــای  ــه هفته ه ــاالً ب ــول احتم ــن پ ــی ای ــازی باق ــا آزادس ــود ام آن آزاد ش
آتــی موکــول خواهــد شــد؛ تأمیــن وثیقه هــا در فرآینــد بررســی و اداری 
ــوان  ــدی در  حــال انجــام اســت و نمی ت ــه کن ــت کار ب ــرار دارد و حرک ق

ــه نتیجــه رســیدن موضــوع داشــت. پیش بینــی دقیقــی از ب
ـــرد:  ـــح ک ـــه تصری ـــران و حوم ـــهری ته ـــن ش ـــرکت راه آه ـــل ش مدیرعام
ـــه  ـــوان وثیق ـــه عن ـــادی را ب ـــای زی ـــهرداری گزینه ه ـــاک ش ـــازمان ام س
ـــی  ـــده و برخ ـــع نش ـــول واق ـــورد قب ـــا م ـــی از آنه ـــا برخ ـــرد ام ـــی ک معرف
دیگـــر پایین تـــر از قیمـــت کارشناســـی شـــده تأییـــد شـــده اند، ایـــن 
ـــد و  ـــر می ده ـــاک تغیی ـــاره ارزش ام ـــهرداری را درب ـــبات ش ـــر محاس ام
ـــورت  ـــی ص ـــر از پیش بین ـــی کمت ـــم نهای ـــی رق ـــب کاهش ـــال ضری ـــا اعم ب

ــود.  ــه می شـ گرفتـ
ــیب  ــده، آس ــی و پیچی ــد طوالن ــن فرآین ــه ای ــد: نتیج ــادآور ش وی ی
بــه کار اجرایــی مــا اســت بــا ایــن حــال طبــق آخریــن اقدامــات صــورت 
ــه  ــرداری می رســد ک ــه بهره ب ــان ســال ب ــش از پای ــه ۷ ایســتگاه پی گرفت

ــود. ــد ب ــا روز پنجشــنبه ۱4 اســفند خواه ــورد از آنه دو م

45 هزار مسکن مهر کشور باقیمانده است 

ــزار  ــدود 4۵ ه ــه ح ــام این ک ــا اع ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
مســکن مهــر در کشــور باقیمانــده از بررســی آیین نامــه اجــاره داری 

ــر داد.  ــت خب ــت دول ــه ای در هیئ حرف
ــا تســنیم، اظهــار کــرد: در طــرح  محمــود محمــودزاده در گفت وگــو ب
ملــی مســکن بــا آن چیــزی کــه در اختیــار دولــت اســت یعنــی زمیــن یــا 
خدمــات دیگــری از جملــه تســهیات تــا جایــی کــه امــکان داشــته قیمــت 
تمــام شــده مســکن را کاهــش داده ایــم. در واقــع فاصلــه بیــن فاصلــه بیــن 

قیمــت تمــام شــده و قــدرت خریــد مــردم کاهــش یافتــه اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــدی مالی ــئله بع ــزود: مس وی اف
بســتر آن در وزارت راه و شهرســازی فراهــم شــد. ایــن کار شــروع شــد و 
ــز یعنــی  ــد مجلــس نی ــون جدی ــو در حــال حرکــت اســت. قان ــه جل رو ب
ــای  ــتری از واحده ــدادی از بیش ــد تع ــک می کن ــاده ۵4 کم ــاح م اص
ــروش چــه در بحــث اجــاره. ــد چــه در بحــث ف ــاز می کن ــاده را وارد ب آم

ــی  ــه ط ــر ک ــکن مه ــای مس ــام پروژه ه ــث اتم ــه داد:  در بح وی ادام
ــیده  ــام رس ــه اتم ــا ب ــه ای از آنه ــل ماحظ ــداد قاب ــر تع ــال های اخی س
ــا از  ــی داشــته اند ی ــه مشــکل حقوق ــی ک ــه جــز واحدهای ــه ب اســت. البت

اختیــار وزارت راه و شهرســازی خــارج بوده انــد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی گفــت: حــدود 4۵ 
هــزار واحــد مســکن مهــر در کشــور باقیمانــده کــه در تاشــیم هــر چــه 

زودتــر ایــن واحدهــا بــه اتمــام برســد.
ــه  ــه ای ب ــاره داری حرف ــی اج ــه اجرای ــال آیین نام ــودزاده از ارس محم
هیئــت دولــت خبــر داد و گفــت: ایــن برنامــه یــک مســیر و جریــان جدیــد 
در حــوزه اجــاره داری و ازدیــاد واحدهــای مســکونی اجــاره ای در سراســر 
کشــور خصوصــا بــا اولویــت کانشــهرها و شــهرهایی کــه بیشــتر مشــکل 

مســکن داریــم، ایجــاد خواهــد کــرد.

مجلس با اختصاص هزار میلیارد تومان
 برای بازیافت پسماند موافقت کرد

ــارد  ــزار میلی ــاص ه ــا اختص ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــد.  ــت کردن ــماندها موافق ــت پس ــرای بازیاف ــور ب ــه وزارت کش ــان ب توم

و  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
درشــانزدهیمن نشســت بررســی الیحــه بودجــه ۱4۰۰ در بخــش هزینه ای 
بــا بنــد )و( تبصــره ۶ مــاده واحــده الیحــه بودجــه ۱4۰۰ موافقــت کردنــد.

در بخــش درآمــدی بنــد )و( تبصــره ۶ مــاده واحــده الیحه بودجــه آمده 
ــماندهای  ــاماندهی پس ــه س ــک ب ــون کم ــاده )۶( قان ــرای م اســت: در اج
عــادی بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی مصــوب ۲۰ فروردیــن مــاه ۱۳۹۹ 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از طریــق ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
موظــف اســت یــک در هــزار ارزش مــواد اولیــه، قطعــات و کاالهایــی کــه 
ــع  ــت اســت را أخــذ کــرده و مناب ــل بازیاف ــا قاب ــا قســمتی از آنه تمــام ی

حاصلــه را بــه ردیــف درآمــدی شــماره ۱۶۰۱۸۹ واریــز نمایــد.
در بخــش هزینــه ای بنــد )و( تبصــره ۶ مــاده واحــده الیحــه بودجــه نیز 
نماینــدگان مصــوب کردنــد: فهرســت مــواد اولیــه، قطعــات و کاالهــا فــوق 
الذکــر حداکثــر دومــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون، توســط ســازمان محیــط 
ــه  ــی ک ــدگان و واردکنندگان ــود. تولیدکنن ــام می ش ــن و اع ــت تعیی زیس
بــا تأییــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نســبت بــه بازیافــت پســماند 
ــد،  ــوده ان ــدام نم ــود اق ــای خ ــات و کااله ــه، قطع ــواد اولی ــل از م حاص
ــزار  ــقف ۱۰ ه ــا س ــی ت ــع وصول ــوند. مناب ــوارض نمی ش ــن ع ــمول ای مش
میلیــارد ریــال از محــل ردیــف شــماره ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جــدول شــماره )۹( 
ــه  ــس از مبادل ــا پ ــرد ت ــرار می گی ــار وزارت کشــور ق ــون در اختی ــن قان ای
موافقتنامــه بــا ســازمان برنامــه و بودجه کشــور بــرای بازیافت پســماندهای 
حاصــل از کاالهــای مزبور)ایجــاد تأسیســات منطقــه ای تبدیــل پســماند بــه 
مــواد و انــرژی( بــا اولویــت مشــارکت بخــش خصوصــی و نظــارت ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت مصــرف شــود.
ــن بنــد تاکیــد شــده اســت: دســتورالعمل شناســایی نحــوه  در ای
ــی  رســیدگی و تشــخیص مطالبــه و وصــول توســط ســازمان امــور مالیات
ــاغ  ــی اب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــد وزی ــس از تأیی ــه و پ ــور تهی کش

می شــود.

ــا،  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ســخنگوی س
بــه تشــریح محدودیــت هــای ترددهــای بیــن 

ــتانی در کشــور پرداخــت.  اس
بــه گــزارش مهــر، علیرضــا رئیســی، در 
ــا  ــا کرون ــه ب ــگاهی مقابل ــتاد دانش ــه س جلس
ــدران، اظهــار  ــوم پزشــکی مازن در دانشــگاه عل
ــن  ــردد بی ــای ت داشــت: باطــل شــدن مجوزه
اســتانی بــه مازنــدران کار بســیار خوبــی اســت 
ــش  ــال افزای ــه در ح ــی روی ــن کار ب ــون ای چ
بــود و بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، تــردد 

ــد باشــد. ــًا قانونمن ــد کام بای
وی افــزود: مرزهــای غربــی کشــور را بــه 
شــدت کنتــرل می کنیــم و مرزهــا بســته اســت. 
اگــر االن می بینیــد کــه رفــت و آمدهــای کمــی 
ــی در  ــاع عراق ــه دلیــل وجــود اتب وجــود دارد، ب
ــارج  ــران خ ــد از ای ــه می توانن ــت ک ــران اس ای
شــوند و برخــی از ایرانی هــا کــه آن ســوی مــرز 
 PCR هســتند نیــز می تواننــد بــا تســت منفــی
بــه کشــور بازگردنــد و مجــدداً بایــد در مرزهــای 

غربــی، تســت PCR بدهنــد.
بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  ســخنگوی 
ــات  ــتان اقدام ــد: در خوزس ــادآور ش ــا ی کرون
ــده  ــام ش ــا انج ــرای پروازه ــختگیرانه ای ب س

و خوشــبختانه تعــداد پروازهــا، کاهــش یافتــه 
ــا  ــی ی ــد هوای ــه می خواهن ــرادی ک ــت و اف اس
ــد تســت  ــه خوزســتان وارد شــوند بای ــی ب ریل
منفــی PCR داشــته باشــند. در خوزســتان در 
بعضــی از شــهرها، بیمــاری تــا حــدی کنتــرل 

ــم. ــکاتی داری ــواز، مش ــا در اه ــده ام ش
رئیســی گفــت: در مــورد پروازهــای داخلــی 
و خارجــی مقــررات بســیار ســختگیرانه ای 
ــای  ــورد پروازه ــًا در م ــم قب ــرده ای ــع ک وض
ــا االن در  ــم ام ــختگیری می کردی ــی س اروپای
ــی  ــروازی از خــارج از کشــور حت ــر پ ــورد ه م

از کشــورهای همســایه، بســیار ســختگیرانه 
ــورد  ــی در م ــای اباغ ــاس پروتکل ه ــر اس و ب
ــه  ــت ک ــاز اس ــاً نی ــود و حتم ــل می ش آن عم
تســت منفــی PCR دو کشــور مبــدا و مقصــد 

وجــود داشــته باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در اســتان مازنــدران 
ــک  ــرل پی ــرای کنت ــی ب ــیار خوب ــات بس اقدام
بیمــاری در حوزه بهداشــت و درمــان و اقدامات 
ــورت  ــتانی ص ــتاد اس ــطح س ــی در س فرابخش
ــروس  ــه وی ــم ک ــوش نکنی ــه اســت. فرام گرفت
جهــش یافتــه در همــه مناطــق کشــور وجــود 

ــدود  ــط مح ــه فق ــم ک ــر کنی ــد فک دارد و نبای
بــه خوزســتان اســت. کوچک تریــن غفلــت 
ــاری  ــدن بیم ــعله ور ش ــب ش ــد موج می توان

شــود.
ــت:  ــت گف ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
بهداشــت وزارت  از معاونــت  همــکاران مــا 
ــدران  ــتان مازن ــنبه در اس ــه از ش ــت ک بهداش
ــی داشــته اند.  ــد، بازدیدهــای خوب حضــور دارن
آنهــا از ۱4 شهرســتان، ۱۲ مرکــز منتخــب 
ــر  ــارت ب ــامت، نظ ــگاه س ــد ۱۹، ۱۰ پای کووی
واحــد   4 مراقبتــی،  و  رهگیــری  تیم هــای 
نمونــه بــرداری، دو آزمایشــگاه تشــخیصی، 
ــغلی  ــی و ش ــد صنف ــتان و ۱۰ واح دو بیمارس

کرده انــد. بازدیــد 
ــامانه  ــات س ــروز از امکان ــزود: ام رئیســی اف
بســیار خــوب و قدرتمنــد پارســا بازدیــد کردیم 
ــامانه، بســیار راحــت  ــن س ــا ای ــردن ب و کار ک
ــاران در  ــاع بیم ــی و ارج ــخه نویس ــت. نس اس
ــن  ــامت در ای ــک س ــده الکترونی ــب پرون قال
ســامانه امــروز افتتــاح شــد و جــای ارتقــا 
دارد  قابلیت هایــی  ایــن ســامانه  دارد.  هــم 
ــورد  ــز م ــور نی ــرای کل کش ــد ب ــه می توان ک

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

ــر  ــرکت های بیمه گ ــورای اســامی ش ــس ش ــدگان مجل نماین
ــل  ــکونی از مح ــای مس ــه واحده ــدور بیمه نام ــه ص ــف ب را مکل

ــد.  ــرق و گاز کردن ــت عــوارض ب دریاف
بــه گــزارش ایرنــا، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و در 
شــانزدهمین نشســت بررســی الیحــه بودجــه ۱4۰۰ و در بخــش 
ــت  ــه موافق ــده الیح ــاده واح ــره ۶ م ــد)ه( تبص ــا بن ــه ای ب هزین

کردنــد.
ــده اســت:  ــدی آن آم ــد الیحــه و در بخــش درآم ــن بن در ای
مطابــق مــاده )۱۲( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون 

ــک از  ــر ی ــه ه ــت )۲( ب ــی دول ــررات مال ــی از مق ــم بخش تنظی
وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو از طریــق شــرکت های تابعــه 
ــکونی  ــد مس ــر واح ــه از ه ــود ماهان ــازه داده می ش ــط اج ذی رب
ــکونی  ــد مس ــر واح ــال، از ه ــزار ری ــغ ۲ ه ــترکان گاز مبل مش
ــای  ــک از واحده ــر ی ــال و از ه ــزار ری ــغ ه ــرق مبل مشــترکان ب
ــال  ــزار )۱۰.۰۰۰( ری ــغ ده ه ــرق مبل تجــاری مشــترکان گاز و ب
أخــذ و بــه حســاب درآمــد عمومــی موضــوع ردیفهــای ۱۶۰۱۸۵ 
و ۱۶۰۱۸۶ جــدول شــماره )۵( ایــن قانــون نــزد خزانــه داری کل 

ــد. ــز کنن کشــور واری
ــت:  ــده اس ــد ش ــد تاکی ــن بن ــدی ای ــش درآم ــه بخ در ادام
بــرای مشــترکان روســتایی، مبالــغ فوق الذکــر معــادل ۵۰ درصــد 
می باشــد. وجــوه فــوق مشــمول مالیــات بــر درآمــد و مالیــات بــر 

ارزش افــزوده نخواهــد بــود.
در بخــش هزینــه ای بنــد )ه( تبصــره ۶ نیــز نماینــدگان مصوب 

کردنــد: منابــع حاصلــه بــرای مــوارد منــدرج در مــاده مذکــور بــه 
مصــرف می رســد. آیین نامــه اجرائــی ایــن بنــد متضمــن ســقف 
و نحــوه برگــزاری مناقصــه بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان برنامه 
ــب  ــی به تصوی ــادی و دارای ــور اقتص ــور و وزارت ام ــه کش و بودج

ــران می رســد. ــأت  وزی هی
شــرکت هــای بیمــه گــر بــا هماهنگــی وزارتخانــه هــای نفــت 
ــه، مشــترکان را از حقــوق  ــا صــدور بیمــه نام ــد ب ــرو مکلفن و نی
خــود مطلــع نماینــد و متناســب بــا مبلــغ دریافتــی شــرکت بیمه 

مربوطــه خســارات وارده را جبــران نماینــد.
ـــنهاد داد  ـــده رزن پیش ـــی« نماین ـــن لطف ـــد »حس ـــن بن در ای
ـــغ  ـــزارش مبال ـــه گ ـــه ارائ ـــف ب ـــت مکل ـــرو و نف ـــه نی ـــه وزارتخان ک
پرداختـــی شـــرکت های بیمـــه ای بـــه کمیســـیون های برنامـــه 
ـــنهاد  ـــن پیش ـــا ای ـــه ب ـــتند ک ـــس هس ـــرژی مجل ـــه و ان و بودج

ـــد. ـــت ش موافق

ـــتان  ـــی خوزس ـــراث فرهنگ ـــگری اداره کل می ـــاون گردش مع
ـــتان  ـــه خوزس ـــوروزی ب ـــفرهای ن ـــت س ـــال ممنوعی ـــت: احتم گف
ـــود دارد  ـــتان وج ـــن اس ـــا در ای ـــیوع کرون ـــد ش ـــه رون ـــه ب ـــا توج ب
ـــد  ـــی و زرد باش ـــز، نارنج ـــتان قرم ـــهرهای اس ـــت ش ـــر وضعی و اگ
ـــه خوزســـتان را نخواهـــد داد.  ـــا اجـــازه ســـفر ب ـــا ســـتاد کرون قطع
ــار داشـــت:  ــا اظهـ ــا ایرنـ ــو بـ غـــام شـــجاعی در گفت وگـ
مـــاک اصلـــی تصمیم گیـــری در زمینـــه چگونگـــی ســـفرهای 
ـــی  ـــتاد مل ـــا س ـــاری کرون ـــت بیم ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــوروزی ب ن
ـــد. ـــی مان ـــی ســـتاد مل ـــد منتظـــر نظـــرات نهای ـــا اســـت و بای کرون

وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه پیرامـــون وضعیـــت اســـتان 
ـــه وزارت  ـــی ب ـــای مختلف ـــاری گزارش ه ـــد بیم ـــتان  و رون خوزس
خانـــه میـــراث فرهنگـــی ارســـال شـــده اســـت بیـــان کـــرد: 
ـــت  ـــتان از حال ـــت اس ـــده وضعی ـــای آین ـــی هفته ه ـــم ط امیدواری
ـــردم  ـــاش م ـــا ت ـــا ب ـــه کرون ـــا ب ـــزان ابت ـــد و می ـــر کن ـــی تغیی فعل
ـــره  ـــوروز به ـــات ن ـــت تعطی ـــم از فرص ـــا بتوانی ـــد ت ـــش یاب کاه

ـــویم. ـــد ش من
ـــتان  ـــی خوزس ـــراث فرهنگ ـــگری اداره کل می ـــاون گردش مع
ـــکلی  ـــه ش ـــا  ب ـــر کرون ـــتان از نظ ـــت خوزس ـــرد: وضعی ـــح ک تصری
ــتی و  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــه  اداره کل میـ ــت کـ اسـ
ــی  ــن المللـ ــگاه بیـ ــی در نمایشـ ــتان حتـ ــگری خوزسـ گردشـ

ـــزار  ـــاری برگ ـــاه ج ـــفند م ـــم اس ـــه پنج ـــران ک ـــگری ته گردش
ـــودن ۱۱  ـــز ب ـــل قرم ـــه دلی ـــل  ب ـــی کام ـــم آمادگ ـــه رغ ـــد ب ش

شـــهر اســـتان امـــکان حضـــور را نداشـــت.
ـــگری را  ـــت گردش ـــادی صنع ـــق اقتص ـــم در رون ـــل مه وی عام
ـــن  ـــل ای ـــن عام ـــی تری ـــی اصل ـــت: وقت ـــت و گف ـــگر دانس گردش
ـــت  ـــه صنع ـــا از چرخ ـــون کرون ـــایلی چ ـــل مس ـــه دلی ـــت ب صنع
گردشـــگری موقتـــا حـــذف مـــی شـــود درآمدزایـــی و رونـــق 
بخشـــیدن بـــه ایـــن صنعـــت بســـیار ســـخت خواهـــد بـــود و 
ـــا  ـــام دنی ـــه در تم ـــت بلک ـــا نیس ـــور م ـــص کش ـــا مخت ـــن تنه ای

ـــت. ـــه اس ـــن گون ای
شـــجاعی ادامـــه داد:  بـــا توجـــه بـــه شـــرایط فعلـــی کـــه 
ـــرای  ـــت ب ـــن نیس ـــه ممک ـــرای هم ـــفر ب ـــاری، س ـــل بیم ـــه دلی ب
معرفـــی و شناســـایی آثـــار تاریخـــی و فرهنگـــی خوزســـتان 
ـــرای گردشـــگران فراهـــم شـــده اســـت. ـــد مجـــازی ب ـــکان بازدی ام

 وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در صـــورت شـــیوع کرونـــا 
مـــردم از ســـفرهای  غیرضـــروری بـــه منظـــور حفـــظ 
ســـامت خـــود و خانواده هایشـــان پرهیـــز کننـــد توضیـــح 
ـــعی  ـــتان ،س ـــه خوزس ـــفر ب ـــکان س ـــورت ام ـــردم در ص داد: م
کننـــد از تاسیســـات اقامتـــی اســـتان اســـتفاده کننـــد 
ــه  ــای روزانـ ــی بازدیدهـ ــراث فرهنگـ ــه اداره کل میـ چراکـ

از ایـــن تاسیســـات دارد و بهداشـــت بـــه خوبـــی در آن هـــا 
رعایـــت می شـــود.

ـــتان  ـــی خوزس ـــراث فرهنگ ـــگری اداره کل می ـــاون گردش  مع
ــات  ــر امکانـ ــتان از نظـ ــتان خوزسـ ــبختانه اسـ ــت: خوشـ گفـ
ــی  ــت خوبـ ــتان ها از ظرفیـ ــی اسـ ــه برخـ ــبت بـ ــی نسـ اقامتـ
ـــت  ـــوب اس ـــز خ ـــا نی ـــت این اقامتگاه ه ـــت و کیفی ـــوردار اس برخ
همچنیـــن یـــک ســـامانه ذخیـــره و رزرو تاسیســـات اقامتـــی 
ـــبت  ـــل نس ـــد از قب ـــافران می توانن ـــه مس ـــت ک ـــده اس ـــاد ش ایج

ـــد. ـــدام کنن ـــود اق ـــت خ ـــل اقام ـــن مح ـــه تعیی ب

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛

سختگیری در سفرهای هوایی به ایران

شرکت های بیمه گر مکلف به بیمه واحدهای 
مسکونی از عوارض برق و گاز شدند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان:

احتمال ممنوعیت سفرهای نوروزی به خوزستان وجود دارد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
ـــه  ـــک حوم ـــی بخـــش ی ـــی از یکصـــد و ســـی و هشـــت اصل ـــار فرع ـــزار یکصـــد و ســـی و چه ـــازده ه ـــاک ی ـــان پ ـــاب آپارتم ـــک ب ـــی کاســـه ۹4۰۰۵۹۰ ششـــدانگ ی ـــده اجرائ ـــه موجـــب پرون ب
ـــانتیمتر  ـــر و ده س ـــج مت ـــول پن ـــه ط ـــترک ب ـــت مش ـــت اول دیواریس ـــی اس ـــم آن غرب ـــمت پنج ـــرقی قس ـــوم آن ش ـــمتهای دوم و س ـــه قس ـــمت ک ـــش قس ـــماال در ش ـــدود ش ـــا ح ـــاه ب کرمانش
ـــانتیمتر  ـــی س ـــر و س ـــار مت ـــول چه ـــه ط ـــت ب ـــوار اس ـــوم درب و دی ـــه ۳ س ـــکونی قطع ـــان مس ـــه آپارتم ـــانتیمتر ب ـــول ده س ـــه ط ـــترک ب ـــت مش ـــه ۳ دوم دیواریس ـــکونی قطع ـــان مس ـــه آپارتم ب
ـــاه  ـــر و پنج ـــج مت ـــول پن ـــه ط ـــار ب ـــر و چه ـــول دو مت ـــه ط ـــت ب ـــم دیواریس ـــور پنج ـــه و آسانس ـــه راه پل ـــانتیمتر ب ـــاد س ـــر و هفت ـــم مت ـــول ی ـــه ط ـــت ب ـــارم دیواریس ـــور چه ـــه و آسانس ـــه راه پل ب
ـــه  ـــول س ـــه ط ـــن ب ـــوی بالک ـــوار جل ـــم دی ـــمت اول نی ـــا در دو قس ـــرار دارد جنوب ـــی ق ـــماره ۸۳۸۸ فرع ـــاور ش ـــک مج ـــاوراء آن مل ـــه م ـــک ک ـــورد تفکی ـــاع م ـــه درز انقط ـــانتیمتر ب ـــار س و چه
ـــود  ـــر و ن ـــت مت ـــول هف ـــه ط ـــت ب ـــا دیواریس ـــاعی غرب ـــاط مش ـــای حی ـــه فض ـــانتیمتر ب ـــک س ـــود و ی ـــر و ن ـــش مت ـــول ش ـــه ط ـــت ب ـــره اس ـــوار و پنج ـــاعی دوم دی ـــاط مش ـــای حی ـــه فض ـــر ب مت
ـــه  ـــال ۹۳ ک ـــف س ـــری ال ـــی ۷۸۷۵4۱ س ـــماره چاپ ـــه ش ـــی ب ـــت اصل ـــند مالکی ـــا س ـــرار دارد ب ـــی ق ـــماره ۸۳۸۶ فرع ـــاور ش ـــک مج ـــاوراء آن مل ـــه م ـــک ک ـــورد تفکی ـــاع م ـــه درز انقط ـــانتیمتر ب س
ـــار  ـــد چه ـــه واح ـــه س ـــه طبق ـــوک س ـــا بل ـــهرک گله ـــه ش ـــاه الهی ـــی در آدرس کرمانش ـــر رضای ـــام امی ـــه ن ـــده ب ـــت گردی ـــماره ۱4۰۲۸4 ثب ـــل ش ـــد ۷4۸ ذی ـــاک جل ـــر ام ـــه ۲۸ دفت در صفح
ـــماره  ـــا ش ـــی ب ـــوک آپارتمان ـــک بل ـــوق در ی ـــاک ف ـــده و پ ـــی ش ـــال( ارزیاب ـــال )۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ـــارد ری ـــت میلی ـــغ هف ـــه مبل ـــمی ب ـــناس رس ـــر کارش ـــق نظ ـــه طب ـــت ک ـــده اس ـــادر ش ص
ـــا  ـــع ب ـــر مرب ـــدود ۶۵ مت ـــاحت ح ـــا مس ـــر ب ـــورد نظ ـــی م ـــاک آپارتمان ـــرار دارد. پ ـــزا ق ـــعابات مج ـــور و انش ـــا آسانس ـــد ب ـــه واح ـــه س ـــر طبق ـــه در ه ـــه ک ـــوت و ۵ طبق ـــهرداری در پیل ـــاک ۵ ش پ
ـــه ای  ـــنگ تیش ـــای س ـــا نم ـــته ب ـــرف بس ـــه ط ـــراس س ـــت و ت ـــام و توال ـــپزخانه و حم ـــواب و آش ـــک خ ـــرقت دارای ی ـــد س ـــپزخانه و درب ض ـــت آش ـــواری و کابین ـــذ دی ـــه کاغ ـــرامیک بدن ـــف س ک
ـــل  ـــور مح ـــک مزب ـــرا مل ـــور اج ـــزارش مام ـــر گ ـــد و براب ـــک میباش ـــتاجر مال ـــرف مس ـــر در تص ـــال حاض ـــر در ح ـــورد نظ ـــی م ـــد آپارتمان ـــد واح ـــی باش ـــج م ـــی و پکی ـــر آب ـــره PVC و کول و پنج
ـــرارداد  ـــون ق ـــا مدی ـــه ب ـــان ودیع ـــون توم ـــت میلی ـــه و بیس ـــان کرای ـــه ۵۰۰۰۰۰ توم ـــغ ماهیان ـــه مبل ـــا ۱4۰۰/۵/۱ ب ـــه وی ت ـــه گفت ـــد. ب ـــی باش ـــتاجر( م ـــدی )مس ـــد محم ـــای حام ـــکونت آق س
ـــی از  ـــهید مطاع ـــوار ش ـــک بل ـــاز ی ـــان ف ـــع در فرهنگی ـــاه واق ـــمی کرمانش ـــناد رس ـــرای اس ـــورخ ۹۹/۱۲/۲۵ در اداره اج ـــنبه م ـــی ۱۲ روز دوش ـــاعت ۹ ال ـــوق از س ـــاک ف ـــت و پ ـــوده اس ـــد نم منعق
ـــوط  ـــای مرب ـــی ه ـــت بده ـــت پرداخ ـــر اس ـــه ذک ـــود. الزم ب ـــی ش ـــه م ـــداً فروخت ـــنهادی نق ـــت پیش ـــن قیم ـــه باالتری ـــروع و ب ـــی ش ـــغ ارزیاب ـــده از مبل ـــد. مزای ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــده ب ـــق مزای طری
ـــا  ـــره ت ـــهرداری و غی ـــوارض ش ـــی و ع ـــای مالیات ـــی ه ـــز بده ـــد و نی ـــا باش ـــده داری آنه ـــورد مزای ـــه م ـــی ک ـــرف در صورت ـــتراک و مص ـــق اش ـــا ح ـــعاب و ی ـــق انش ـــم از ح ـــرق، گاز اع ـــه آب، ب ب
ـــوق از  ـــای ف ـــه ه ـــت هزین ـــی باب ـــوه پرداخت ـــازاد وج ـــوه م ـــورت وج ـــز در ص ـــت و نی ـــده اس ـــده مزای ـــده برن ـــه عه ـــد ب ـــده باش ـــا نش ـــده ی ـــوم ش ـــی آن معل ـــم قطع ـــه رق ـــم از اینک ـــده اع ـــخ مزای تاری
ـــی  ـــه کارشناس ـــغ پای ـــد از مبل ـــت ده درص ـــه پرداخ ـــوط ب ـــده من ـــرکت در مزای ـــردد ش ـــی گ ـــول م ـــداً وص ـــده نق ـــق مزای ـــر و ح ـــم عش ـــد و نی ـــد ش ـــترد خواه ـــده مس ـــده مزای ـــه برن ـــازاد ب ـــل م مح
ـــج روز از  ـــدت پن ـــرف م ـــروش را ظ ـــغ ف ـــاوت مبل ـــه التف ـــا ب ـــت م ـــف اس ـــده مکل ـــده مزای ـــت. برن ـــده اس ـــه مزای ـــی او در جلس ـــده قانون ـــا نماین ـــدار ی ـــور خری ـــت و حض ـــپرده ثب ـــاب س ـــه حس ب
ـــترداد  ـــل اس ـــور قاب ـــغ مذک ـــد. مبل ـــز نکن ـــت واری ـــپرده ثب ـــاب س ـــه حس ـــورش را ب ـــده ف ـــرر مان ـــت مق ـــرف مهل ـــه ظ ـــی ک ـــد و در صورت ـــع نمای ـــت تودی ـــدوق ثب ـــاب صن ـــه حس ـــده ب ـــخ مزای تاری
ـــه  ـــد و چنانچ ـــی باش ـــه نم ـــک بیم ـــاً مل ـــردد. ضمن ـــی گ ـــد م ـــده تجدی ـــاقط و مزای ـــار س ـــه اعتب ـــروش از درج ـــات ف ـــورت عملی ـــن ص ـــد، در ای ـــد ش ـــز خواه ـــه واری ـــاب خزان ـــه حس ـــوده و ب نب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــرر برگ ـــکان مق ـــاعت و م ـــان س ـــی در هم ـــد از تعطیل ـــده روز اداری بع ـــردد، مزای ـــمی گ ـــل رس ـــده تعطی روز مزای
قادری رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۱399/۱۲/۱3

پرداخت وام ۱5۰ میلیونی 
با کارمزد 4 درصد به کم درآمدها 

برای ساخت مسکن 
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــاخت ۵۰ ه ــه س تفاهمنام
ــد امضــا شــد.در  ــرای اقشــار کم درآم ارزان قیمــت ب
ــان وام  ــون توم ــه ۱۵۰ میلی ــن تفاهمنام ــب ای قال
ــود.  ــت می ش ــرایط پرداخ ــدان ش ــه واج ــره ب کم به
بــه گــزارش تســنیم، بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه 
۶ مــاده ای کــه بیــن معاونــت مســکن و ســاختمان 
امضــا  عامــل  بانــک  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــه  ــری ک ــزار نف ــه ۵۰ ه ــا ب ــده ت ــرر ش ــده مق ش
جــزو دهک هــای کم درآمــدی جامعــه هســتند 
ــان وام  ــون توم ــا ۳( ۱۵۰ میلی ــک ت ــای ی )دهک ه
قرض الحســنه بــا کارمــزد 4 درصــد پرداخــت شــود.

ــد  ــای کم درآم ــرح، خانواره ــن ط ــرای ای در اج
تــازه ازدواج کــرده و سرپرســت خانوارهایــی کــه 
اولویــت  در  هســتند  بیشــتر  و  فرزنــد   ۳ دارای 
هســتند. بــر اســاس اعــام وزارت راه و شهرســازی، 
اســامی افــرادی کــه در اولویــت دریافــت ایــن 
وام هــا و مشــارکت در ایــن طــرح هســتند از ســوی 
ــام و  ــک اع ــه بان ــاختمان ب ــکن و س ــت مس معاون
ــن  ــرای ای ــان اج ــدت زم ــد. م ــد ش ــی خواهن معرف
تفاهــم نامــه ۳ ســال و مــدت بازپرداخــت تســهیات 

ــت. ــده اس ــن ش ــال تعیی ــنه ۵ س قرض الحس
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فوق تخصص عفونی کودکان:
درمان کودکان دچار بیماری های  

زمینه ای نباید به تاخیر بیافتد

یــک فــوق تخصــص عفونــی کــودکان، بــا اشــاره 
بــه تــرس برخــی از والدیــن بــرای رفتــن بــه مراکــز 
ــودکان  ــان ک ــت: درم ــا، گف ــی در دوران کرون درمان
ــد  ــه نبای ــه  هیچ وج ــه ای ب ــای زمین ــار بیماری ه دچ

بــه تأخیــر بیافتــد.
ــزود:  ــر، اف ــا مه ــو ب ــی، در گفتگ ــتاره ممیش س
ــن  ــه والدی ــدم مراجع ــا ع ــد ی ــش از ح ــه بی مراجع
بــه مراکــز درمانــی و از طرفــی ســهل انگاری برخــی 
ــخت  ــان س ــرای کادر درم ــان را ب ــن کار درم والدی

ــرده اســت. ک
صــورت  در  کرونــا  دوران  در  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــودکان را ب ــاص ک ــرایط خ ــود ش ــرورت و وج ض
مراکــز درمانــی ببریــم. واکسیناســیون کــودکان 
ــه و برخــی  ــرار گرفت ــا ق ــر بحــران کرون تحــت تأثی
ــرای  ــود را ب ــودکان خ ــتند ک ــر نیس ــن حاض والدی

ــد. ــی ببرن ــز درمان ــه مراک ــدن ب ــینه ش واکس
عفونــی  بیماری هــای  تخصصــی  فــوق  ایــن 
ــهل انگاری  ــن س ــاً ای ــرد: قطع ــد ک ــودکان، تاکی ک
ــه  ــودکان ب ــای ک ــب ابت ــده موج ــن در آین والدی

بیماری هــای خطرناکــی خواهــد شــد.

عادی انگاری جدی ترین
 چالش کنترل کروناست  

ــان  ــا بی ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
در  شــرقی  آذربایجــان  شهرســتان   ۱۵ اینکــه 
ــادی  ــت: ع ــد گف ــرار دارن ــی ق ــت زرد کرونای وضعی
انــگاری جدی تریــن چالــش کنتــرل کروناســت. 
در  راســتگو  علیــار  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــا خبرن ــو ب گفت وگ
وضعیــت رنگــی کرونایــی در اســتان، اظهــار داشــت: 
از ۲۱ شهرســتان اســتان آذربایجــان شــرقی، ۶ 
وضعیــت  در  و ۱۵ شهرســتان  آبــی  شهرســتان 

شــکننده زرد قــرار دارنــد.
ــادی  ــر را ع ــای اخی ــش روزه ــیب و چال وی آس
انــگاری دانســت و افــزود: در صــورت عــادی انــگاری 
مــوج جدیــد شــیوع کرونــا را شــاهد خواهیــم بــود.

ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا کرونــای آذربایجــان 
شــرقی بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــورت عــدم مراعات 
ــا و  ــدید محدودیت ه ــاع، تش ــدید اوض ــی، تش عموم
ــش  ــتان را پی ــهرهای اس ــی ش ــگ کرونای ــر رن تغیی
ــا در  ــد کرون ــوج جدی ــرل م ــت: کنت ــم، گف رو داری

شــرایط فعلــی بســیار ســخت خواهــد بــود.
معــاون سیاســی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان 
ــر  ــا بدت شــرقی خاطــر نشــان کــرد: ممکــن اســت ب
شــدن شــرایط، بــرای مردم و مشــاغل بســیار ســخت 

شــود و منجــر بــه تعطیلــی برخــی مشــاغل شــود. 
ــد  ــردم ش ــی م ــات عموم ــتار مراع ــتگو خواس راس
و ابــراز داشــت: رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، 
اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه فیزیکــی از جمله 
مهمتریــن توصیه هــا بــرای کنتــرل شــیوع کروناســت.

پارک ستارخان تبریز تا خرداد 
۱4۰۰ افتتاح می شود 

ــت  ــز از تــاش مجموعــه مدیری ــهردار تبری ش
شــهری بــرای بهــره بــرداری از پــارک ســتارخان تــا 

ــر داد.  ــال ۱4۰۰ خب ــرداد س خ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، شــهین 
ــتان  ــه گورس ــان اینک ــا بی ــز ب ــهردار تبری ــر ش باه
ــم  ــق ک ــی از مناط ــن در یک ــش از ای ــتارخان پی س
ــود  ــده ب ــل ش ــی تبدی ــه معضل ــز ب ــوردار تبری برخ
ــه  ــی منطق ــش اهال ــت و آرام ــت و امنی ــه بهداش ک
ــل  ــی و تعام ــا همراه ــت: ب ــرد، گف ــد می ک را تهدی
امــام جمعــه محتــرم  تمــام مدیــران شــهری، 
ــز، دادســتان و رئیــس کل دادگســتری اســتان  تبری
ــتارخان در  ــارک س ــداث پ ــرقی اح ــان ش آذربایج

ــد. ــی ش ــروم طراح ــه مح ــب منطق قل
او بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون عملیــات عمرانــی 
ایــن پــارک در حــال اجــرا اســت، گفــت: مســاحت 
پــارک ســتارخان ســه و نیــم هکتــار بــوده و جــای 
چنیــن پارکــی در ایــن منطقــه بســیار خالــی 
بــود، بــه گونــه ای کــه اهالــی مجبــور بودنــد بــرای 
اســتفاده از فضــای ســبز بــه نقــاط دوردســت شــهر 

ســفر کننــد.
ــش  ــاس کاه ــن اس ــر ای ــت: ب ــر گف ــهین باه  ش
ــتاورد های  ــک از دس ــهری و ترافی ــرور ش ــور و م عب

ــود. ــارک خواهــد ب ــن پ احــداث ای
ــده  ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ــاره کاربری ه او درب
بــرای پــارک ســتارخان، گفــت: در ایــن پــارک 
ــای  ــی، فض ــن ورزش ــودکان، زمی ــازی ک ــای ب فض
فرهنگــی و کتابخانــه در دل فضــای ســبز احــداث و 
بــه شــهروندان عزیــز منطقــه تحویــل داده می شــود.

وزیر کشور: 
محدودیت نوروزی در شهرهای 

نارنجی، زرد و قرمز اعمال می شود 

رحمانـــی فضلـــی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــام نـــوروز در شـــهرهای 
ــم  ــود، گفـــت: هـ ــال مـــی شـ ــز محدودیـــت اعمـ نارنجـــی زرد و قرمـ
اکنـــون رونـــد کلـــی کرونـــا در کشـــور بـــه جـــز اســـتان خوزســـتان 

رونـــدی ثابـــت و نزولـــی اســـت. 
ـــور در  ـــر کش ـــی وزی ـــی فضل ـــا رحمان ـــنیم، عبدالرض ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــتاد  ـــه س ـــروز جلس ـــت: ام ـــار داش ـــخنانی اظه ـــی س ـــگاران ط ـــع خبرن جم
ـــی  ـــی آن مباحث ـــه ط ـــتیم ک ـــانی اقتصـــادی را داش ـــاع رس ـــی اط هماهنگ
ــای  ــتان پیگیری هـ ــه دوسـ ــان از ایـــن دارد کـ ــه نشـ ــد کـ مطـــرح شـ

ـــتند. ـــی داش خوب
ــی در  ــروی انتظامـ ــه نیـ ــوط بـ ــزارش مربـ ــک گـ ــزود: یـ وی افـ
ــاف  ــه اصنـ ــوط بـ ــم مربـ ــزارش هـ ــود  و یک گـ ــارت بـ ــوزه نظـ حـ
در همیـــن حـــوزه کـــه قابـــل تقدیـــر اســـت و امیدواریـــم ادامـــه 

داشـــته باشـــد.
ـــان  ـــوروز و رمض ـــن کاال در ن ـــورد تامی ـــه داد: در م ـــور ادام ـــر کش وزی
ـــد  ـــی دادن ـــی گزارش ـــای متول ـــتگاه ه ـــد و دس ـــرح ش ـــی مط ـــم مباحث ه
کـــه خـــوب بـــود و مـــا نگرانـــی در ایـــن مـــورد نداریـــم و در حـــوزه 
ـــد  ـــه ش ـــن وظیف ـــد و تعیی ـــوب ش ـــی مص ـــت های ـــی قیم ـــای اساس کااله
ـــاره  ـــی درب ـــن گزارش ـــند. همچنی ـــته باش ـــارت داش ـــر آن نظ ـــوف ب ـــا صن ت
ـــرح  ـــه مط ـــا در جلس ـــم ه ـــد از تحری ـــد کاال بع ـــت تولی ـــت و کیفی کمی
ـــب در  ـــد مناس ـــا رش ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــزارش دال ب ـــن گ ـــد و ای ش

ـــتیم. ـــرو هس ـــوزه روب ـــن ح ای
ـــفارش کاال  ـــت س ـــث ثب ـــر بح ـــوع دیگ ـــت: موض ـــی گف ـــی فضل رحمان
ـــای  ـــوع فض ـــت و ن ـــر دول ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــه ۱4۰۰ ب ـــش ماه ـــرای ش ب
ـــن و  ـــا در تامی ـــد شـــد ت ـــن تاکی ـــر ای ـــود. ب سیاســـی و اقتصـــادی کشـــور ب
ـــرای  ـــل ب ـــود و حداق ـــه ش ـــبی گرفت ـــات مناس ـــازی کاال تصمیم ـــره س ذخی

ـــود. ـــام ش ـــا انج ـــی ه ـــش بین ـــال پی ـــه اول س ـــه ماه س
ــردم  ــویق مـ ــت و تشـ ــدی تقویـ ــوع بعـ ــرد: موضـ ــح کـ وی تصریـ
بـــر اســـتفاده از فضـــای گردشـــگری در ایـــام نـــوروز بـــا توجـــه بـــه 
محدودیـــت هـــای کرونایـــی بـــود. در شـــهرهای نارنجـــی زرد و قرمـــز 
ـــا در  ـــی کرون ـــد کل ـــون رون ـــم اکن ـــم.  ه ـــی کنی ـــال م ـــت اعم محدودی
ـــه   ـــت ک ـــی اس ـــت و نزول ـــدی ثاب ـــتان رون ـــتان خوزس ـــز اس ـــه ج ـــور ب کش

ایـــن نتیجـــه همـــکاری مـــردم و وزارت بهداشـــت اســـت.

ــای  ــل از خانه ه ــی تجلی ــش مل ــن همای یازدهمی
بهداشــت کارگــری برگــزار شــد. 

همایــش  یازدهمیــن  ایلنــا،  گــزارش  بــه   
از خانه هــای بهداشــت کارگــری  ملــی تجلیــل 
ــان  ــور و کارفرمای ــامت مح ــان س ــر، کارفرمای برت
ــاری  ــا بیم ــه ب ــی در مقابل ــئولیت پذیر اجتماع مس
کرونــا برگــزار شــد. همچنیــن از ۶۰ عنــوان کتــاب و 
بســته آموزشــی بــا رویکــرد توانمندســازی بهداشــت 

ــد.  ــی ش ــاران کار رونمای ی
علـی بابایی کارنامـی )رییس فراکسـیون کارگری 
مجلـس( در ایـن مراسـم گفـت: در دوران تحریـم، 
از  همه جانبـه  حمایت هـای  و  کارگـران  توانمنـدی 
خانواده هـای آنـان نیـاز به توجـه ویژه دارد. سـامت 
کارگـران و ایمنـی از اولویت هـا محسـوب می شـود. 
برنامه ریزی هــای  داد:  ادامــه  نماینــده  ایــن 
ــر  ــران درنظ ــامت کارگ ــرای س ــد ب ــددی بای متع
ــت و وزارت  ــن وزارت بهداش ــود؛ همچنی ــه ش گرفت
کار بــا همــکاری یکدیگــر برنامه هــای متعــددی 

بــرای حمایــت از کارگــران فصلــی داشــته اند. 
کارنامــی شــرح داد: ۶۳ مــاده و تبصــره در زمینــه 
ــد  ــران بای ــئله ورزش کارگ ــا مس ــود دارد ام کار وج
مدنظــر قــرار گیــرد؛ مقولــه رفــاه و تامیــن ســامت 
کارگــران و بهداشــت و درمــان بــا نارضایتــی همــراه 
اســت. پیشــگیری از حــوادث کار از اهمیــت باالیــی 

برخــوردار اســت. 
ــدگان مجلــس  وی اظهــار داشــت: تمامــی نماین
ــتند  ــال هس ــران فع ــت از کارگ ــتای حمای در راس

ــود.  ــت ش ــا هم حمای ــد از کارفرم ــه بای البت
محمــد شــریعتمداری )وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
ــن  ــت: باالتری ــم گف ــن مراس ــز در ای ــی( نی اجتماع
اســتعدادها از ســوی خداونــد بــه انســان عطــا شــده 
ــرار داده  ــات، ق ــاد اشــرف مخلوق ــت را در نه و کرام
اســت. کرامــت انســان ها بایــد گرامــی داشــته 
شــود؛ تمامــی افــرادی کــه در عرصــه کار و تولیــد، 

ــم.  ــتند را ارج می نهی ــاغل هس ش
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد: 
ــادی  ــه شــرایط م ــی ب ــان در شــرایط کرونای کارفرمای
اهمیــت داده انــد میــزان افــرادی در کارگاه هــا تجمــع 
کــرده و امــکان رعایــت فاصلــه اجتماعــی وجــود ندارد 
ــه  ــراد در جامع ــی از اف ــزان اندک ــوزش می ــا آم ــا ب ام
کارگــری بــه کرونــا مبتــا شــده انــد. محیــط کارگری 
ــته ایم  ــه داش ــون نگ ــون مص ــای گوناگ ــا روش ه را ب
امیــد اســت ایــن مســیر بــه قــوت خــود بــا همــکاری 

ــرد.  ــرار گی ــد نظــر ق ــدد م ــای متع بخش ه
شــریعتمداری گفــت: مــاده ۹۶ تــا ۱۰۶قانــون 
در زمینــه محیــط کار مــد نظــر قــرار بگیــرد و 
ــار  ــروز در کن ــود. ام ــرا ش ــه اج ــن نام ــب آیی در قال
مدافعــان ســامت از مدافعــان معیشــت جامعــه نیــز 

سپاســگزاریم. جامعــه مــا بــه دلیــل کرونــا دچــار تنش 
بــود امــا تولیــد بــه قوت خــود باقــی اســت. در اســفند 
ــای  ــر در ماه ه ــون و ۸۰۰نف ــک میلی ــتر ی ۹۸، بیش
ــد.  ــت کردن ــا را دریاف ــکاری کرون ــه بی ــت بیم نخس

او ادامــه داد: ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا 
۱۶میلیــارد بدهــی تحویــل گرفتیــم امــا هــم اکنــون 
بدهــی مــا صفــر اســت. یــک ریــال از منابــع کرونــا 
دریافــت نکردیــم امــا تعــداد قابــل توجهــی از افــراد 

ــدند.   ــد ش ــات بهره من ــه خدم جامع
شــریعتمداری بیــان کــرد: اجــرای همسان ســازی 
ــد  ــم ش ــری تقدی ــه کارگ ــه جامع ــه اول ب در مرحل
قرارگرفــت.  کشــور  کارگــری  تشــویق  مــورد  و 
در بخــش تعهــدات جــاری ۱۶۵میلیــارد تومــان 
ــر  ــت. اگ ــه اس ــرار گرفت ــدد ق ــی در ادوار متع بده
تعهــدات انجــام شــود بودجــه در ســال ۱4۰۰لحــاظ 
ــظ  ــد. حف ــن نمی مان ــر روی زمی ــکلی ب ــود مش ش
باالیــی  اهمیــت  از  کارگــران  انســانی  عــزت 
ــد  ــی می توان ــی و یکپارچگ ــت. همدل ــوردار اس برخ
ــرار داد.  ــری را تحــت پوشــش ق ــه کارگ نظام وجامع
ــان  ــی در پای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــم  ــامت جس ــری س ــه کارگ ــد در جامع ــت: بای گف
ــاط  ــزان نش ــرا می ــرد زی ــرار گی ــر ق ــاط مدنظ و نش
در جامعــه کارگــری بــاال نیســت. اشــتغال ناقــص و 
منابــع محــدود افــراد را بــه ســمت اســترس ســوق 
ــه از ادامــه بیمــاری جلوگیــری  می دهــد. ایــن مقول
می کنــد. بایــد جامعــه کارگــری را از بایــای اعتیــاد 

مصــون نگــه داشــت.

ـــت:  ـــوری گف ـــت جمه ـــواده ریاس ـــان و خان ـــور زن ـــاون ام مع
بخـــش اعظمـــی از الیحـــه »تامیـــن امنیـــت زنـــان در برابـــر 
خشـــونت« در الیحـــه ارســـالی بـــه مجلـــس آمـــده و بیشـــتر 

ـــت. ـــین اس ـــه پیش ـــان الیح ـــامل هم ـــه ش ـــن الیح ای
ـــت  ـــواده ریاس ـــان و خان ـــور زن ـــاون ام ـــکار مع ـــه ابت معصوم
جمهـــوری در گفتگـــو بـــا مهـــر، درخصـــوص آخریـــن 
وضعیـــت الیحـــه »حفـــظ صیانـــت، کرامـــت و تأمیـــن 
امنیـــت بانـــوان در برابـــر خشـــونت« گفـــت: ایـــن الیحـــه 
۲4 دی مـــاه ســـال جـــاری از ســـوی دولـــت بـــه مجلـــس 
ـــس در  ـــا مجل ـــتیم ت ـــر هس ـــان منتظ ـــده و همچن ـــال ش ارس

اســـرع وقـــت بـــه آن رســـیدگی کنـــد.
ـــه  ـــواد الیح ـــا م ـــه آی ـــوال ک ـــن س ی ـــه ا ـــخ ب وی در پاس

ـــر  ب ـــان در برا ـــت زن ـــن امنی ـــه »تأمی ـــی الیح ـــی یعن ی بتدا ا
ـــا  ـــت ی ـــده اس ـــز آم ـــد نی ـــه جدی ـــن الیح ـــونت« در ای خش
ــه  ــی از الیحـ ــه بخـــش اعظمـ ــرد: بلـ ــوان کـ ــر، عنـ خیـ
پیشـــین در الیحـــه ارســـالی بـــه مجلـــس آمـــده اســـت. 
در واقـــع بیشـــتر ایـــن الیحـــه شـــامل همـــان الیحـــه 
ــده  ــه رد شـ ــوه قضائیـ ــوی قـ ــه از سـ ــت کـ ــی اسـ قبلـ

ـــود. ب
ــه فعلـــی »حفـــظ صیانـــت،  ــرد: الیحـ ــد کـ ــکار تاکیـ ابتـ
ـــا  ـــونت« تنه ـــر خش ـــوان در براب ـــت بان ـــن امنی ـــت و تأمی کرام
دارای برخـــی اصاحـــات اســـت کـــه ایـــن اصاحـــات نیـــز 
ـــت در  ـــن اس ـــت ای ـــز اهمی ـــه حائ ـــت. نکت ـــوده اس ـــاز ب ـــورد نی م
ـــه  ـــوه قضائی ـــت و ق ـــان دول ـــره می ـــه باالخ ـــن الیح ـــوص ای خص

اجمـــاع رخ داد.
ـــراز  ـــوری اب ـــت جمه ـــان و خانـــواده ریاس ـــور زن ـــاون ام مع
داشـــت: ایـــن اجمـــاع میـــان دولـــت و قـــوه ســـبب خواهـــد 
ــس  ــریع تر در مجلـ ــه سـ ــور هرچـ ــه مذکـ ــه الیحـ ــد کـ شـ
ـــه زودی  ـــدگان ب ـــم نماین ـــد و امیدواری ـــب برس ـــه تصوی ـــز ب نی

نســـبت بـــه بررســـی آن اقـــدام کننـــد.
ـــال ۹۸  ـــاه س ـــهریور م ـــان از ش ـــت زن ـــت و کرام ـــه صیان الیح
ـــت  ـــا دول ـــد ام ـــال ش ـــس ارس ـــه مجل ـــه ب ـــوه قضائی ـــوی ق از س
ـــال  ـــک س ـــدود ی ـــادات، ح ـــه انتق ـــم هم ـــان علیرغ ـــت زن و معاون
ـــس  ـــه مجل ـــه ب ـــن الیح ـــال ای ـــه ارس ـــدام ب ـــد اق ـــاه بع و 4 م

ـــرد. ـــب آن ک ـــت تصوی جه
بـــه طـــوری کـــه در طـــول مـــدت، نماینـــدگان مجلـــس 
یازدهـــم بـــه ویـــژه اعضـــای فراکســـیون زنـــان بارهـــا بـــه 
ـــه  ـــن الیح ـــال ای ـــر در ارس ـــوص تأخی ـــان در خص ـــت زن معاون
بـــه مجلـــس بـــرای تبدیـــل آن بـــه قانـــون، تذکـــر دادنـــد 
بـــا ایـــن حـــال انتظارهـــا بـــرای اقـــدام ابتـــکار در اصـــاح 
و ارســـال الیحـــه مذکـــور بیـــش از یـــک ســـال بـــه طـــول 

انجامیـــد.
ـــه  ـــه ب ـــال الیح ـــش از ارس ـــا پی ـــه ت ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــگی  ـــادات همیش ـــی از انتق ـــه، یک ـــوه قضائی ـــوی ق ـــت از س دول
ابتـــکار بـــه ایـــن قـــوه، تأخیـــر در ارســـال الیحـــه و عـــدم 

ـــود. ـــب آن ب تصوی

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــاک بـ ــاوران امـ ــه مشـ ــس اتحادیـ رئیـ
طرح هـــای مجلـــس بـــرای ســـاخت یـــک میلیـــون واحـــد 
ــار  ــی اظهـ ــای خالـ ــات از خانه هـ ــذ مالیـ ــکونی و اخـ مسـ
داشـــت: ایـــن طرح هـــا صـــد درصـــد در کاهـــش قیمـــت 
اثـــر داشـــته و در آینـــده نزدیـــک خـــود را نشـــان خواهـــد 

داد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، گفت وگویـــی بـــا قلـــی  خســـروی، 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــاک انج ـــاوران ام ـــه مش ـــس اتحادی رئی

بخش هـــای مهـــم آن در ادامـــه می آیـــد.

طرح های مجلس تاثیر صددرصدی بر کاهش قیمت 
مسکن دارد

- طرح هـــای مجلـــس از جملـــه ســـاخت یـــک میلیـــون 
واحـــد مســـکونی و اخـــذ مالیـــات از خانه هـــای خالـــی صـــد 
ـــک  ـــده نزدی ـــته و در آین ـــر داش ـــت اث ـــش قیم ـــد در کاه درص

ـــد داد. ـــان خواه ـــود را نش خ
- مالیـــات از خانه هـــای لوکـــس و خالـــی طـــرح خوبـــی 

بـــود کـــه در کاهـــش قیمـــت مســـکن موثـــر بـــوده اســـت.

دولت باید سالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانه 
می ساخت

- دولـــت موظـــف اســـت زمینـــه خانـــه دار شـــدن افـــراد 
جامعـــه را فراهـــم کنـــد.

ـــالی  ـــد س ـــود بای ـــه خ ـــن وظیف ـــه ای ـــل ب ـــرای عم ـــت ب - دول
یـــک میلیـــون و ۵۰۰ خانـــه می ســـاخت کـــه ایـــن اتفـــاق 

حداقـــل در ســـال های اخیـــر رخ نـــداده اســـت. 

7 سال در ساخت مسکن عقب هستیم
ـــب  ـــکن عق ـــاخت مس ـــال در س ـــدازه ۷ س ـــه ان ـــل ب - حداق
ـــکن داد  ـــاخت مس ـــده س ـــدام وع ـــال م ـــت ۷ س ـــتیم. دول هس

ـــد. ـــاخته نش ـــه ای س ـــچ خان ـــل هی ـــا در عم ام
ــش  ــت در بخـ ــم کاری دولـ ــه کـ ــران نتیجـ ــن بحـ - ایـ
ـــاخت  ـــده س ـــته وع ـــال گذش ـــت در ۷ س ـــت. دول ـــکن اس مس
ــت.  ــه داشـ ــر نگـ ــردم را منتظـ ــی داد و مـ ــکن اجتماعـ مسـ
ـــا  ـــا وعده ه ـــد ام ـــکن بودن ـــاخت مس ـــار س ـــم انتظ ـــردم چش م

پـــوچ بـــود. 

۱8۴ شغل وابسته به مسکن است
- ۱۸4 شـــغل وابســـته بـــه مســـکن اســـت. دولـــت اگـــر 
دنبـــال بهبـــود در اقتصـــاد کشـــور اســـت، بایـــد ابتـــدا بـــازار 

مســـکن را بهبـــود بخشـــد.
ـــار  ـــاف دچ ـــه اصن ـــود، هم ـــاخته نمی ش ـــکن س ـــی مس - وقت
ـــتقیم  ـــر مس ـــکن تاثی ـــازار مس ـــق در ب ـــوند. رون ـــکل می ش مش

بـــر ســـایر حوزه هـــا دارد.

کرامت کارگران اولویت ماست

الیحه فعلی حفظ صیانت از زنان،
 مشابه الیحه تامین امنیت زنان است

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

 طرح های مجلس تاثیر صددرصدی بر کاهش قیمت مسکن دارد

  نماینــده مــردم تهــران در مجلــس از رســیدگی 
ــابق  ــتاندار س ــریعتی، اس ــا ش ــات غامرض ــه اتهام ب

ــر داد.  ــه خب ــوه قضایی خوزســتان در ق
بـه گـزارش تسـنیم، احمـد نـادری نماینـده مـردم 
و  پردیـس  و  اسامشـهر  شـمیرانات،  ری،  تهـران، 
مجلـس  در  انقـاب  دوم  گام  فراکسـیون  سـخنگوی 
شـورای اسـامی در صفحـه شـخصی خـود در توئیتـر 
نوشـت:  «خبرها حاکی از آن اسـت که پرونده شریعتی 
اسـتاندار سـابق خوزسـتان بـه اتهـام اعمـال نفـوذ در 
پرونـده ابرمتهـم ارزی و مالـک  هفت تپه )اسـدبیگی(، 

ایـن هفتـه در دسـتگاه قضایـی بـه جریـان افتـاد.
ایشــان در راهروهــای دادســرا و پشــت درب اتــاق 
ــی و  ــکار عموم ــت. اف ــده اس ــاهده ش ــرس مش بازپ
کارگــران همــه منتظــر خبــر خــوش رئیســی دربــاره 

هفــت تپــه هســتند.«
ایــن در حالــی اســت کــه ســید نظام الدیــن 
ــمیرانات،  ــران، ری، ش ــردم ته ــده م ــوی، نماین موس
اسامشــهر و پردیــس و عضــو کمیســیون اصــل ۹۰ 
ــی نوشــت:  ــم در توئیت ــس شــورای اســامی ه مجل
اکنــون کــه رســیدگی بــه اتهامــات اســتاندار ســابق 
خوزســتان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن حامیــان اَبَر 
متهــم ارزی کشــور آغــاز شــده، مهمتریــن مطالبــه، 
اعــام رســمی خلــع یــد مالــک فاقــد اهلیــت شــرکت 
 هفــت تپــه اســت. افــکار عمومــی و کارگــران همــه 

منتظــر خبــر خــوش آیــت اهلل رئیســی هســتند.
شــایان ذکــر اســت پیش تــر احمــد نــادری، 
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در نشســت 
علنــی ۹ دی مــاه امســال مجلــس در جریــان ســوال 
خــود از فرهــاد دژپســند وزیــر اقتصــاد در رابطــه بــا 
ــازی در کشــور و  ــون خصوصــی س مشــکات پیرام
ــت  ــکر هف ــت و نیش ــرکت کش ــذاری ش ــوه واگ نح
تپــه، گفــت: امــا هفــت تپــه چیســت کــه بــه پاشــنه 
ــن  ــرا از ای ــت، ماج ــده اس ــل ش ــام تبدی ــیل نظ آش
قــرار اســت کــه یــک متهــم ارزی حــدود یــک و نیم 
میلیــارد دالر ارز مــی گیــرد کــه بــه خــارج بــرده و 
بــرای مــردم کاالی اساســی تهیــه کنــد امــا پــول را 
در ایــن اتــاق مــی گیــرد و در اتــاق دیگــر بــه ریــال 
تبدیــل کــرده و بــدون آنکــه حتــی یــک ریــال یــا 
یــک دالر آن را بــه خــارج بفرســتد و یــا خــرج کنــد 
ــی  ــه محل ــد ک ــی چرخان ــول را در کشــور م ــن پ ای

ــی مــی شــود. ــرای فســاد و کارهــای غیرقانون ب
وی افــزود: ایــن ابــر متهــم ارزی بــا بخــش اندکــی 
از پــول گفتــه شــده )حــدود ۶ میلیــارد تومــان آن( 
ــا انجــام یــک ســری از  هفــت تپــه را مــی خــرد و ب
کارهــا در امنیــت اســتان و معیشــت کارگــران اخــال 
ــتفاده  ــث سوءاس ــه باع ــد و در ادام ــی کن ــاد م ایج
ــی  ــن در حال ــود ای ــی ش ــی م ــای خارج ــانه ه رس
ــات و  ــر از کارخانج ــه غی ــه ب ــت تپ ــه هف ــت ک اس

ماشــین آالت آن فقــط ۳۰ هــزار هکتــار زمیــن دارد 
کــه توســط دولــت آقــای روحانــی بــه ایــن ابرقــدرت 

ــی واگــذار شــده اســت. فســاد مال
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
ــا  ــی تقریب ــاد مال ــم فس ــن مته ــرد: ای ــح ک تصری
هیــچ حقوقــی را در ایــن چنــد ســال بــه کارگــران 
پرداخــت نکــرده همچنیــن عــاوه بــر کاهــش 
اشــتغال بــا حمایــت اســتاندار خوزســتان، کارگــران 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای ــی کن ــد م را تهدی
اســتاندار خوزســتان تمــام قــد پشــت ایــن مفســدان 
مالــی ایســتاده و مســئله را در اســتان امنیتــی کــرده 
ــد. ــی کنن ــاع م ــی دف ــم مال ــر مته ــن اب ــد و از ای ان

ــر اقتصــاد  ــه وزی ــاه ب وی ادامــه داد: مــا چنــد م
ــا  ــد ام ــه مســئله رســیدگی کن ــم کــه ب ــت دادی وق
ــت و رئیــس ســازمان  ــری صــورت نگرف ــچ پیگی هی
ــد واگــذاری  ــه صراحــت گفــت بای خصوصــی کــه ب

ــد. ــار ش ــر برکن ــای وزی ــود توســط آق ــو ش لغ
ــه  ــه چ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب ــادری همچنی ن
ــدبیگی در  ــای اس ــاک آق ــینه چ ــع س ــانی مداف کس
دولــت هســتند؟ گفــت: چــه دســت هایــی در دولــت 
از ایــن متهــم حمایــت مــی کنــد؟ مجلــس مخالــف 
خصوصــی ســازی نیســت، هــدف از خصوصی ســازی 
ــه  ــاال رفت ــد ب ــا تولی ــا آی ــت ام ــد اس ــن تولی باالرفت

اســت؟ مــا بــا فســاد مخالــف هســتیم نــه خصوصــی 
ســازی ای کــه بــر اصــل و روال خــود پیــش مــی رود. 
ــف اســت. ــا فســاد و رانــت مخال در واقــع مجلــس ب

وی بــا اشــاره بــه فضاســازی و سوءاســتفاده رســانه 
ــی  ــاد مال ــان فس ــران در جری ــه ای ــد علی ــای معان ه
ــای  ــرا آق ــت: چ ــه، گف ــت تپ ــه در هف ــورت گرفت ص
جهانگیــری و آقــای آشــنا در رســانه هــا علیــه بنــده و 
ســیدنظام الدیــن موســوی، آقــای خضریــان و دیگــران 

نظرپراکنــی و توهیــن هــای بســیار کــرده انــد.
ــت  ــت از شــرکت هف ــزود: چطــور دول ــادری اف ن
ــا اتهــام فســاد  تپــه ای کــه یــک ابــر متهــم ارزی ب
ــع  ــام مناب ــق اع ــال ۸۸ طب ــه س ــریکی ک ــا ش و ب
ــن  ــق و منافقی ــن خل ــازمان مجاهدی ــا س ــی ب امنیت

ــد. ــی کن ــاع م ــاط داشــته دف ارتب
وی ادامــه داد: بــه ایــن فــرد ســلطان رشــوه مــی 
گوینــد و از روز اول ورود مجلــس بــه موضــوع انــواع 

ــای  ــدگان داد، آق ــه نماین ــوه را ب ــنهادات و رش پیش
دژپســند چطــور ظلمــی کــه بــه خانــواده کارگــران 
ــه  ــی ک ــد مل ــرد؟ تولی ــد ک ــران خواهی ــده را جب ش
ــرد؟  ــد ک ــران خواهی ــور جب ــد را چط ــف ش متوق
ســرمایه اجتماعــی نظــام جمهــوری را کــه از بیــن 

ــد؟ ــد گردان ــاز خواهی ــه اســت چطــور ب رفت
نــادری تصریــح کــرد: هفــت بانــد در پرونــده این 
فــرد متهــم هســتند و بــه طریــق اوال بانــک مرکزی؛ 
ــک  ــرکل بان ــه مدی ــه ب ــکه ای ک ــر از س ــف پ کی
ــن  ــده اســت. از ای ــات ش ــزی داد در دادگاه اثب مرک
یــک و نیــم میلیــارد دالر در کــوران ارزی و بحــران 
ســکه، ۱۲هــزار ســکه خریــداری کــرده اســت 
ــور  ــی کش ــام بانک ــال در نظ ــای اخت ــه معن ــه ب ک
ــد،  ــن را جــواب بدهی ــای دژپســند ای ــذا آق اســت ل
ــاع  ــاد دف ــه فس ــم ب ــک ابرمته ــه از ی ــئوالنی ک مس

ــید. ــران بترس ــه کارگ ــد، از آه زن و بچ ــی کنی م

  نماینده مردم تهران:

پرونده استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ 
در پرونده  هفت تپه به جریان افتاد 
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همه چیز درباره جایزه گرمی 

مراسـم  آن:  اهـدای  مراسـم  و  گرمـی  جایـزه 
اهـدای جوایـز گرمی از سـال ۱۹۵۸ میـادی آغاز 
شـد. بهای جایـزه ی گرمی چـون جایزه اسـکار در 
صنعـت فیلـم، جایـزه امـی در تلویـزون و جایـزه 
تونـی در تئاتـر می باشـد. همچنیـن در بیـن سـه 
مراسـم بـزرگ موسـیقی تمـام جهان حکـم بزرگ 

تریـن مراسـم را دارد.
ایـن مراسـم بـزرگ اهدای جوایـز، سـاالنه برگزار 
می شـود کـه در آن هنرمنـدان محبـوب و ممتـاز به 
اجرای موسـیقی می پردازند. در این مراسـم جایزه ی 
گرمـی بـه عنـوان یـادگاری بـه دسـت برنـدگان و 

کاندیـد هـای منتخـب عرصه موسـیقی می رسـد.
مراسـم  بنـدی جوایـز مراسـم گرمـی:  دسـته 
جایـزه گرمـی دارای چهـار جایـزه اصلی اسـت که 

عبارتنـد از:
منتخـب  برجسـته  آلبـوم  گرمـی  جایـزه ی 
تهیه کننـده  و  خواننـده  بـه  جایـزه  ایـن  سـال:  
یـک آلبـوم موسـیقی تعلـق میگیرد.جایـزه گرمی 
بـرای محبـوب تریـن آلبـوم سـال از سـال ۱۹۵۹ 
شـروع شـده اسـت ، که توسـط آکادمی ملی علوم 
و هنرهـای ضبـط ایـاالت متحـده آمریـکا، بخاطـر 
افتخـار دسـتاوردهای هنـری، مهارت هـای فنـی و 
به طـور کلـی، برتـری در صنعت ضبط بـدون توجه 
بـه فـروش آلبـوم یـا موقعیـت و رتبـه آن بـه یک 
آلبـوم اهـدا می شـود. ایـن جایـزه در ابتـدا تنهـا 
بـه هنرمنـد اصلـی تعلـق میگرفته اسـت امـا حاال 
ایـن جایـزه بـه هنرمنـد اصلـی، هنرمنـد همـراه، 
تهیه کننـده، میکسـر و سـایر اعضا هدیه می شـود. 
جایـزه ی گرمـی بهتریـن ضبـط منتخب سـال: 
یـک  تهیه کننـده ی  و  خواننـده  بـه  جایـزه  ایـن 
بـرای   گرمـی  جایـزه  می شـود.  تقدیـم  آهنـگ 
 Grammy Award ضبـط شـاخص سـال یـا
از سـال ۱۹۵۹   for Record of the Year

آغـاز شـده اسـت.
ایـن مراسـم بـه وسـیله آکادمـی ملـی علـوم و 
هنرهـای ضبـط ایـاالت متحـده ، و بـه مباهـات 
دسـتاوردهای هنـری، مهـارت های فنـی و برتری 
در صنعـت موسـیقی، بـدون توجـه بـه فـروش یـا 
موقعیـت در جـدول تقدیم می شـود. جایـزه گرمی 
بـرای ضبـط سـال یکـی از چهـار جایزه بـا برترین 

اعتبـار می باشـد.
جایـزه ی  گرمـی ترانه ی محبوب منتخب سـال: 
ایـن جایـزه بـه بهترین ترانه سـرا و آهنگ سـاز یک 
آهنـگ که توسـط راهبران مراسـم گرمـی انتخاب 

شـده اسـت اهدا می شود.
ایـن  بهتریـن هنرمنـد جدیـد:  جایـزه  گرمـی 
جایـزه بـه هنرمند شـاخصی که بـرای اولین بار در 
عرصـه موسـیقی به صـورت رسـمی اثـری از خود 
منتشـر کـرده اسـت تعلق می گیـرد. جایـزه گرمی 
بـرای برتریـن هنرمنـد جدیـد از سـال ۱۹۵۹ بـه 
میـان آمده اسـت. امـا این جایـزه در سـال ۱۹۶۷ 

بـه کسـی تقدیم نشـد.
 جایزه هـای ویـژه گرمـی: عـاوه بـر ایـن چهار 
دسـته، جوایـز ویـژه ای نیز در مراسـم گرمـی اهدا 
می شـوند کـه پنـج نـوع هسـتند. ایـن جایزه هـا 

عبارتنـد از: 
جایـزه اسـطوره مراسـم گرمـی: ایـن جایـزه به 
هنرمنـد زنـده ای کـه دارای محبوبیـت ویـژه بـر 
صنعـت موسـیقی باشـد تقدیـم می شـود. جایـزه 
 Grammy Legend یـا  گرمـی  اسـطوره 
Award بـرای اولیـن بـار در سـال ۱۹۹۰  بـه 
انـدرو لویـد وبر، لیـزا مینلی، اسـموکی رابینسـون 
و ویلـی نلسـون تعلق گرفـت. در سـال ۱۹۹۱ آرتا 
فرانکلیـن، بیلـی جوئـل، جانـی کـش و کوئینسـی 
جونـز صاحـب ایـن جایزه شـدند. در سـال ۱۹۹۲ 
مایـکل   ۱۹۹۳ سـال  در  استرایسـند،  باربـارا 
جکسـون، در سـال ۱۹۹4 به کورتیـس مایفیلد،در 
سـال ۱۹۹۸ بـه لوچیانو پاواروتی، در سـال ۱۹۹۹ 
التـون جـان، در سـال ۲۰۰۳ نیـز گـروه بـی جیـز 

ایـن جایـزه را بـه نـام خـود کردنـد. 
مراسـم  هنـری  دسـتاورد  عمـر  یـک  جایـزه 
گرمـی: ایـن جایـزه بـه هنرمنـدی کـه در طـول 
عمـر هنری خـود، اثـار محبوبی داشته اسـت تعلق 
میگیـرد. ایـن جایـزه بـرای اولیـن بـار در سـال 
۱۹۹۰  بـه انـدرو لویـد وبـر، لیزا مینلی، اسـموکی 
رابینسـون و ویلـی نلسـون تعلـق گرفت. در سـال 
۱۹۹۱ آرتـا فرانکلیـن، بیلـی جوئـل، جانـی کـش 
و کوئینسـی جونـز صاحـب ایـن جایـزه شـدند. در 
سـال ۱۹۹۲ باربـارا استرایسـند، در سـال ۱۹۹۳ 
مایـکل جکسـون، در سـال ۱۹۹4 بـه کورتیـس 
مایفیلـد، در سـال ۱۹۹۸ بـه لوچیانـو پاواروتی، در 
سـال ۱۹۹۹ التون جان، در سـال ۲۰۰۳ نیز گروه 

بـی جیـز ایـن جایـزه را بـه نـام خـود کردند.
یـا  امنـا  جایـزه  گرمـی:  مراسـم  امنـا  جایـزه 
Trustees Awar مراسـم گرمـی کـه یـک بار 
بـه اسـتیو جابـز بـه دلیل نـوآوری و پشـتکار او در 
تولیـد محصـوالت و فناوری هایـی که راه اسـتفاده 
از موسـیقی، تلوزیـون، فیلم هـا و کتاب هـا را تغییر 

داده اهدا شـده اسـت.
اهـدای جایـزه  تـاالر مشـاهیر گرمـی:  جایـزه 
 Grammy Hall of تـاالر مشـاهیر گرمـی یـا
Fame Award از سـال ۱۹۷۳ آغـاز شـد. این 
جایـزه بـه آلبوم هـا و تک آهنگ هایـی کـه دارای 
یـا کیفـی هسـتند هدیـه داده  تاریخـی  اهمیـت 
می شـود. بـرای ثبـت آثـار در ایـن تـاالر حداقـل 
باید ۲۵ سـال از انتشـار رسـمی اثر گذشـته باشد. 
ایـن جایـزه بـه آلبوم هـا و تک آهنگ هـا در تمـام 
تـا  می شـود.همچنین  داده  موسـیقی  سـبک های 
سـال ۲۰۱۰ حـدود ۸۵۰ آلبـوم و تک آهنگ،  این 

جایـزه را دریافـت کردنـد.
 منبع: بیتوته 

کنگره انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها 
پنجشنبه برگزار می شود

ــه  ــام اینک ــا اع ــگاه ها ب ــین دانش ــامی مدرس ــن اس ــرکل انجم دبی
مجمــع عمومــی ســالیانه ایــن تشــکل اصاح طلــب روز پنجشــنبه برگــزار 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــاره انتخاب ــه درب ــن جلس ــت: در ای ــود، گف می ش
ــای  ــا و مصداق ه ــتا و ویژگی ه ــوراهای شــهر و روس ــات ش ۱4۰۰ و انتخاب

ــود.  ــث می ش ــات بح ــن انتخاب ــن در ای ــر انجم ــورد نظ ــای م نامزده
»محمــود صادقــی« در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره آخریــن فعالیت هــای 
ــون  ــاده ۱۰ قان ــیون م ــت: کمیس ــان گف ــاز اصاح طلب ــاع س ــاد اجم نه
نحــوه فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی نســبت بــه اســم قبلــی ایــن 
ــه  ــرا ب ــت و ظاه ــراد گرف ــران« ای ــان ای ــه اصاح طلب ــی »جبه ــاد یعن نه
دلیــل شــباهت اســمی آن را نپذیرفــت، بنابرایــن نهــاد اجمــاع ســاز ســه 
اســم جدیــد بــه کمیســیون مــاده ۱۰ معرفــی کــرد کــه در نهایــت »جبهــه 
اصاحــات ایــران«  مــورد تاییــد قــرار گرفــت و روز دوشــنبه از ســوی دبیــر 

کمیســیون اعــام شــد.
 دبیــرکل انجمــن اســامی مدرســین در ایــن بــاره کــه چــرا ۳۱ حــزب 
عضــو نهــاد اجمــاع ســاز )جبهــه اصاحــات ایــران( بــه ۲۷ کاهــش یافــت، 
خاطرنشــان کــرد: ۲۷ حــزب اعــام شــده از ســوی دبیــر کمیســیون مــاده 
۱۰ قانــون احــزاب، آنهایــی هســتند کــه خــود را بــا قانــون جدیــد احــزاب 
تطبیــق داده انــد و چهــار حــزب دیگــر در حــال تطبیــق بــا ایــن قانــون 
هســتند. طبیعتــا پــس از ایــن اقــدام بــه صــورت اتوماتیــک عضــو جبهــه 

اصاحــات ایــران خواهنــد شــد.
ــات  ــه اصاح ــف جبه ــای مختل ــرد: کمیته ه ــان ک ــی خاطرنش صادق
ایــران در حــال برنامــه ریــزی و انتخابــات داخلــی بــرای انتخــاب رییــس 
ــات  ــه اصاح ــای جبه ــای کمیته ه ــتند. روس ــود هس ــه خ ــات رییس و هی
ــات  ــر، ســخنگو،  عضــو هی ــس اول و دوم، دبی ــب ریی ــار نای ــران در کن ای

ــه هســتند. رییســه جبه

امروز آخرین مهلت ثبت نام 
در کنکور سراسری ۱4۰۰ 

ــان یافتـــن  ــور از پایـ ــازمان ســـنجش آمـــوزش کشـ ســـخنگوی سـ
ــا  ــال ۱4۰۰ تـ ــته سـ ــری ناپیوسـ ــور سراسـ ــام کنکـ ــت نـ ــت ثبـ مهلـ

ــر داد.  ــنجش خبـ ــازمان سـ ــایت سـ ــفند در سـ ــنبه ۱۳ اسـ چهارشـ
فاطمـــه زریـــن آمیـــزی، ســـخنگو و مدیـــرکل ســـازمان ســـنجش 
ـــاره  ـــوان، درب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ـــو ب ـــت وگ ـــور در گف ـــوزش کش آم
ـــدد  ـــت مج ـــت: مهل ـــری گف ـــور سراس ـــام کنک ـــت ن ـــت ثب ـــن مهل آخری
بـــرای ثبـــت نـــام از )یکشـــنبه، ۱۰ اســـفند( آغـــاز شـــد و ســـاعت ۲4 

چهارشـــنبه، ۱۳ اســـفند بـــه پایـــان می رســـد.
مدیـــر کل روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش افـــزود: متقاضیانـــی 
ـــل  ـــورت تمای ـــد، درص ـــرده ان ـــام ک ـــت ن ـــون ثب ـــن آزم ـــًا در ای ـــه قب ک
ـــش  ـــه ویرای ـــبت ب ـــده نس ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــن مهل ـــد در ای می توانن

ـــد. ـــدام کنن ـــود اق ـــی خ ـــت نام ـــات ثب اطاع
ـــه  ـــه ب ـــا مراجع ـــان ب ـــه داد: داوطلب ـــنجش ادام ـــازمان س ـــخنگوی س س
ســـایت ســـازمان ســـنجش بـــه بخـــش ثبـــت نـــام آزمـــون سراســـری 
ســـال ۱4۰۰، )فرصـــت مجـــدد بابـــت ویرایـــش و ثبـــت نـــام جدیـــد( 
ـــدام  ـــط اق ـــاری و مطالعـــه شـــرایط و ضواب ـــد کارت اعتب ـــا خری مراجعـــه و ب

ـــد. ـــام کنن ـــت ن ـــه ثب ب
او بیـــان کـــرد: بـــر اســـاس مصوبـــات بیســـت و چهارمیـــن جلســـه 
ـــوابق  ـــر س ـــوه تاثی ـــزان و نح ـــجو می ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــورای س ش
ــال ۱۳۹۹  ــد سـ ــال ۱4۰۰ هماننـ ــری سـ ــون سراسـ ــی در آزمـ تحصیلـ
ـــب دروس  ـــواد و ضرای ـــت و م ـــت اس ـــر مثب ـــا تاثی ـــد ب ـــر ۳۰ درص حداکث
ـــد  ـــی آزمـــون ســـال ۱4۰۰ همانن ـــر ســـوابق تحصیل ـــی و دروس مؤث امتحان

ـــت. ـــال ۱۳۹۹ اس س
ــای  ــی در روز هـ ــار روز متوالـ ــی چهـ ــون طـ ــن آزمـ ــت: ایـ او گفـ
ـــر ۱4۰۰(  ـــت ۱۲ تی ـــنبه )۹ لغای ـــه و ش ـــنبه، جمع ـــج ش ـــنبه، پن چهارش
ـــد  ـــال ۱4۰۰ و بع ـــری س ـــون سراس ـــواالت آزم ـــد. س ـــد ش ـــزار خواه برگ
ـــد،  ـــام جدی ـــم و نظ ـــام قدی ـــم از نظ ـــان اع ـــی متقاضی ـــرای تمام از آن ب
ــی و  ــد ۶۳۳ طراحـ ــی جدیـ ــام آموزشـ ــای دروس نظـ ــر مبنـ ــا بـ صرفـ

برگـــزار خواهـــد شـــد.
مدیـــرکل روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش یـــادآوری کـــرد: بـــر 
ـــون و ۲۸۰  ـــک میلی ـــداد ی ـــن تع ـــا ۲۰ بهم ـــی از ۱۲ ت ـــار نهای ـــاس آم اس
هـــزار و ۵4۳ داوطلـــب بـــرای ثبـــت نـــام در کنکـــور سراســـری ۱4۰۰ 

ــد.  ــدام کرده انـ اقـ
ـــدد  ـــت مج ـــان در مهل ـــت: داوطلب ـــنجش گف ـــازمان س ـــخنگوی س س
ثبـــت نـــام کنکـــور سراســـری مشـــمول جریمـــه ۱۲۰ هـــزار تومانـــی 
نمی شـــوند و همـــان هزینـــه ۵4 هـــزار تومانـــی را پرداخـــت می کننـــد.

ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــنجش بی ـــازمان س ـــخنگوی س س
ــام  ــه ثبت نـ ــت هزینـ ــتلزم پرداخـ ــری مسـ ــون سراسـ ــرکت در آزمـ شـ
ـــرده  ـــت ک ـــه آن را پرداخ ـــام، هزین ـــل از ثبت ن ـــد قب ـــان بای ـــت داوطلب اس
ـــد.  ـــی اســـت یادداشـــت کنن ـــد ۱۲ رقم ـــک ک ـــه ی ـــام را ک ـــریال ثبت ن و س
ـــه  ـــاز ب ـــگاه آزاد نی ـــای دانش ـــته محل ه ـــاب در رش ـــه انتخ ـــدان ب عاقه من

ـــد. ـــون ندارن ـــه از آزم ـــن مرحل ـــه در ای ـــه جداگان ـــت هزین پرداخ
ــرایط  ــاره شـ ــنجش دربـ ــازمان سـ ــی سـ ــط عمومـ ــرکل روابـ مدیـ
و ضوابـــط پذیـــرش دانشـــجو در رشـــته های تحصیلـــی دانشـــگاه 
ـــری  ـــون سراس ـــهیدرجایی در آزم ـــت دبیرش ـــگاه تربی ـــان و دانش فرهنگی
ـــی  ـــور محدودیت ـــن کنک ـــام در ای ـــت ن ـــرای ثب ـــه داد: ب ـــال ۱4۰۰ ادام س
ـــان  ـــده و داوطلب ـــاد نش ـــال ایج ـــا ۲4 س ـــرورش ت ـــوزش و پ ـــوی آم از س
بـــا ایـــن شـــرایط ســـنی مـــی تواننـــد در ایـــن آزمـــون ثبـــت نـــام 

کننـــد. 

مدیــر آمــوزش الکترونیکــی و از راه دور 
آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــوان  ــه عن ــا ( ب ــوزش ) آب ــا آم طــرح آشــتی ب
یکــی از بســته های تحولــی بــه منظــور جــذب 
ــل در دوره  ــده از تحصی ــوزان بازمان ــش آم دان
متوســطه گفــت: تاکنــون طــرح در ۱۵ اســتان، 
ــوزش از راه دوِر  ــه آم ــه و ۸۱ مدرس ۵4 منطق
مجــری در ۱۱۷ کاس اقمــاری )۵۲ کاس 
ــن در  ــت، ای ــال اجراس ــده( در ح ــز ش تجهی
حالیســت کــه ۲۲4۸ دانــش آمــوز بــا حمایــت 

ــده اند.  ــذب ش ــن ج خیری
گـــودرز شـــاهمرادی در گفت وگـــو بـــا 
ــنا، بـــه زمینـــه و علـــل شـــکل گیری و  ایسـ
اجـــرای طـــرح آشـــتی بـــا آمـــوزش ) آبـــا( 
ـــم  ـــائل مه ـــی از مس ـــرد: یک ـــار ک ـــاره و اظه اش
و اساســـی آمـــوزش و پـــرورش، موضـــوع 
کـــودکان و نوجوانـــان بازمانـــده یـــا تـــارک 
ـــرخ  ـــودن ن ـــن ب ـــی پایی ـــه عبارت ـــل و ب تحصی
ـــه  ـــق ب ـــی از مناط ـــی در برخ ـــش تحصیل پوش
ـــرزی  ـــه، م ـــعه یافت ـــق کمترتوس ـــژه در مناط وی

و روســـتایی اســـت.
ــرک  ــل بازماندگــی و ت وی اساســی ترین عل
ــی،  ــکات فرهنگ ــل مش ــه دلی ــل را ب تحصی
اقتصــادی، اجتماعــی، نبــود امکانــات آموزشــی 

و غیــره عنــوان کــرد.
مدیــر آمــوزش الکترونیکــی و از راه دور 
آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: در ســنوات 
ــاعی  ــام مس ــرورش تم ــوزش و پ ــته آم گذش
از  آمــوزان  دانــش  جــذب  بــرای  را  خــود 
مــدارس  تاســیس  چــون  مختلــف  طــرق 

ــبانه روزی در دوره  ــدارس ش ــاد م ــد، ایج جدی
متوســطه و راه انــدازی مــدارس روســتا مرکــزی 
ــدادی از  ــوز تع ــا هن ــت ام ــه اس ــه کار گرفت ب
محــروم  خدمــات  ایــن  از  دانش آمــوزان 

هســتند.
شـــاهمرادی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
گســـتردگی جغرافیایـــی، تفاوت هـــای قومـــی 
و زبانـــی در کشـــور و دشـــوار بـــودن ایجـــاد 
امـــکان مناســـب آمـــوزش بـــرای همـــه 
ـــری  ـــه کارگی ـــا ب ـــوزان، الزم اســـت ب ـــش آم دان
ـــیوه ای  ـــد ش ـــع جدی ـــن و مناب ـــای نوی روش ه
متفـــاوت و متناســـب بـــا شـــرایط افـــراد 
ـــای  ـــاد فرصت ه ـــاهد ایج ـــا ش ـــود ت ـــاذ ش اتخ
ـــکان  ـــج ام ـــه تدری ـــیم و ب ـــی باش ـــر آموزش براب
ــرای  ــت را بـ ــا کیفیـ ــرورش بـ ــوزش و پـ آمـ

همـــه فراهـــم کنیـــم.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن نــگاه بــا اســتفاده 
از آییــن نامه هــای آموزشــی مــدارس آمــوزش 

ــای  ــت آموزش ه ــه ظرفی ــه از س از راه دور ک
نیمــه حضــوری، حضــوری و غیرحضــوری 
ــای  ــوزش برخــوردار اســت، فرصت ه ــرای آم ب
مناســب را در قالــب طــرح آبــا بــرای ایــن گروه 

ــم. ــم می کنی ــان فراه ــودکان و نوجوان از ک
مدیــر آمــوزش الکترونیکــی و از راه دور 
آمــوزش و پــرورش افــزود: در ایــن طــرح 
مــدارس آمــوزش از راه دور بــه عنــوان مجــری 
بــا توجــه بــه شــرایط دانــش آمــوزان در 
ــه،  ــاب پای ــه روش کت ــف از س ــق مختل مناط
ــی  ــوزش الکترونیک ــنیداری  و آم ــداری- ش دی
ارائــه  بــه  مربــوط،  آموزش هــای  ارائــه  در 

می پردازنــد. خدمــات 
ــرح  ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــاهمرادی ب ش
ــه  ــش منطق ــی در ش ــرای آزمایش ــس از اج پ
جنوبــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
ــا  ــاری ب ــری و ۳4 کاس اقم ــه مج ۱4 مدرس
ــوز  ــش آم ــر دان ــه ۱۰۰۰ نف ــب ب ــش قری پوش

متوســطه اول و دوم و بررســی در شــورای 
ــی  ــوان یک ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم عال
ســند  بــا  منطبــق  تحولــی  بســته های  از 
ــاه ســال جــاری  ــرداد م ــن در م تحــول بنیادی
ــت و  ــده اس ــاغ ش ــتان ها اب ــی اس ــه تمام ب
برابــر دســتورالعمل مربوطــه، برنامــه عملیاتــی 
ــوزش  ــورای آم ــی در ش ــس از بررس ــرح پ ط
و پــرورش اســتان ها و شــورای آمــوزش و 
پــرورش مناطــق هــدف، تنظیــم و بــا همــکاری 
مــدارس آمــوزش از راه دور مجــری و خیریــن، 
ــق  ــی، در مناط ــتگاه های اجرای ــا و دس نهاده
ــدف  ــا ه ــرح ب ــن ط ــود. ای ــرا می ش ــدف اج ه
)زیــر  التعلیــم  الزم  دانش آمــوزان  پوشــش 
ــس از  ــذا پ ــت ل ــده اس ــی ش ــال( طراح ۱۸س
ــکیل  ــا تش ــرح ب ــمول ط ــراد مش ــایی اف شناس
کاس هــای آموزشــی الکترونیکــی گروهــی بــه 
شــیوه نیمســالی واحــدی  بــه ادامــه تحصیــل 

می پــردازد.
ــذاری  ــدف گ ــرد: ه ــه ک ــاهمرادی اضاف ش
طــرح بــرای ســال جــاری تحصیلــی در صــورت 
ــی  ــش تحصیل ــن، پوش ــی خیری ــت مال حمای
۱۰۰۰۰ دانــش آمــوز بازمانــده از تحصیــل 
اســت کــه تاکنــون بخشــی از آن محقــق شــده 

اســت.
ــام  ــت ن ــا ثب ــه آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس
دانــش آمــوزان اتبــاع خارجــی در ایــن طــرح  
ــرح  ــن ط ــت: در ای ــت ؟ گف ــر اس ــکان پذی ام
اتبــاع خارجــی نیــز بــا داشــتن مــدارک 
هویتــی معتبــر مــی تواننــد از تحصیــل رایــگان 

ــوند. ــوردار ش برخ

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
صنایــع دســتی گفــت: تنــوع جاذبه هــای 
گردشــگری از برنامه هــای  راهبــردی ایــن 
ــرای رونــق هــر چــه بیشــتر ایــن  ــه ب وزارتخان

ــت.  ــور اس ــطح کش ــت در س صنع
ــر مونســان«   ــا، » علی اصغ ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرداری از کاروانســرای  ــن بهره ب در حاشــیه آیی
خبرنــگاران   جمــع  در  دلیجــان  دودهــک 
ــه  ــه مجموع ــزود: گردشــگری اکوتوریســم ب اف
گردشــگری فرهنگــی و تاریخــی افــزوده شــده 
ــتفاده  ــگری اس ــای گردش ــام جاذبه ه ــا از تم ت

شــود.
جاذبه هــا  تنــوع  کــرد:  بیــان  وی 
ــا هــدف فعــال  گردشــگری و مراکــز اقامتــی ب
کــردن اقتصــاد ایــن بخــش و اســتفاده از تــوان 
مــردم  در مرمــت آثــار تاریخــی و تبدیــل آنهــا 
بــه فضاهــای اقامتــی در دســتور کار قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
اقتصــاد  از  اســتفاده  کــرد:  اضافــه  وی 
مردمــی بــرای مرمــت بناهــای تاریخــی و 
ــگری  ــوزه گردش ــا در ح ــن بناه ــتفاده از ای اس
یــک حرکــت هوشــمندانه اســت کــه از ســوی 
ــا بودجــه دولتــی  دولــت انجــام شــده ، زیــرا ب

ــت. ــود نداش ــن کار وج ــام ای ــکان انج ام
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
صنایــع دســتی اظهــار داشــت: اقامتــگاه هــای 
ســنتی، بــوم گــردی و هتــل کاروانســراها 
تشــکیل شــده  و مــورد اســتقبال مــردم قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
مونســان گفــت: کمبــود مراکــز اقامتــی در 
هیــچ منطقــه ای از کشــور وجــود نــدارد و بــه 

هــر بهانــه ای یــک مرکــز اقامتــی ایجــاد شــده 
اســت.

ــر  ــان و کوی ــتان کرم ــه داد: در اس وی ادام
لــوت و در انتهــای آبادی هــای آن منطقــه 4۰ 
واحــد بــوم گــردی احــداث شــده و ایــن مراکــز 

ســبب ایجــاد  کســب و کار شــده اســت .
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
صنایــع دســتی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود گفــت: از مــردم درخواســت می کنــم در 
زمــان باقــی مانــده تــا ســال نــو را بــا رعایــت 
موازیــن بهداشــتی و دوری از اجتماعــات و 
ــور  ــهرهای کش ــام ش ــک،  تم ــتفاده از ماس اس

ــد. ــرار دهن ــوب ق ــت مطل را در وضعی
ــات  ــزاری جلس ــادآوری برگ ــا ی ــان ب مونس
ــه داد: گردشــگری  ــای بهداشــتی ادام کمیته ه
ــا  ــه بخــش گردشــگری ب ــامل س ــوروز ش در ن
ــفرهای  ــاز  و س ــز مج ــت در مراک ــور،  اقام ت

عمومــی می شــود.

وی افــزود: در بخــش تــور و مراکــز اقامتــی 
بهداشــتی  پروتکلهــای  رعایــت  می تــوان 
را مدیریــت کــرد امــا مدیریــت ســفرهای 

ــت. ــخت اس ــی س عموم
ــگری و  ــال گردش ــراث فرهنگیری ــر می وزی
ــح کــرد: ممنوعیــت هــا  ــع دســتی تصری صنای
و محدودیت هایــی نظیــر ممنوعیــت چــادر 
ــدارس   ــاز و م ــز غیرمج ــت در مراک زدن، اقام

ــت. ــده اس ــام ش ــتانداران اع ــه اس ب
ــا توجــه  مونســان گفــت: انتظــار مــی رود ب
ــته  ــی داش ــوروز خوب ــا ن ــن ممنوعیت ه ــه ای ب
باشــیم و افتخــار کنیــم کــه بــا رعایــت موازیــن 
بهداشــتی از ســوی مــردم، بیمــاری کرونــا اوج 
ــل  ــدون تحمی ــی ب ــاط اجتماع ــه و نش نگرفت
ــده  ــراه ش ــامت هم ــان س ــه مدافع ــار ب فش

اســت.
کاروانســرای دودهــک در مجــاورت ســاحل 
شــرقی رودخانــه قمــرود و در مســر جــاده قــم 

ــی  ــای تاریخ ــن بن ــرار دارد و  ای ــان ق - دلیج
دوران صفویــه در ســال ۱۳۷۷ بــا شــماره 
ــت  ــور ثب ــی کش ــار مل ــت آث ۱۹۸۳ در فهرس

شــد.
مســاحت مجمــوع ایــن کاروانســرا ۲ هــزار 
و ۸۰۰ متــر مربــع اســت کــه یک هــزار و ۳۰۰ 
متــر مربــع آن را عرصــه و یک هــزار و ۵۰۰ 
مترمربــع را اعیــان تشــکیل می دهــد و پــس از 
مرمــت بــه یــک مــکان اقامتــی تبدیــل شــده 

اســت.
کاروانســرای دودهــک مربــوط بــه دوره 
ــرایی  ــره ۹۹۹ کاروانس ــت و در زم ــه اس صفوی
ــوی در  ــاس صف ــاه عب ــه در دوره ش ــت ک اس
ــد ســال  ــا از یکص ــده ام ــاخته ش ــور س کش
ــخصی  ــای ش ــرداری ه ــت بهره ب ــه عل ــل ب قب
ــر  ــد و ه ــف ش ــتفاده از آن متوق ــی اس و محل
ــای  ــن بن ــت ای ــرای مرم ــه ای ب ــاله بودج س

ــد. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ تاریخ
کاروانســرا و پــل دودهــک، مجموعــه بــازار 
ــی،  ــزاده یحی ــلیمان، امام ــزاده س ــراق، امام ن
امامــزاده بــی بــی زبیــده خاتــون، غــار نخجیــر، 
قلعــه و غــار کهــک، بادگیرهــا و آب انبارهــا و 
ــه هــای  ــه جاذب ــراق از جمل منــازل تاریخــی ن
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان دلیج ــگری شهرس گردش

ــد. مــی رون
بازدیــد از مجتمــع گردشــگری در حــال 
دلیجــان  جــاده   ۲ کیلومتــر  در  ســاخت 
ــراق  ــی ن ــهر تاریخ ــه ش ــفر ب ــلفچگان، س -س
و نشســت بــا فعــاالن گردشــگری از دیگــر 
برنامه هــای ســفر مونســان بــه شهرســتان 

دلیجــان اســتان مرکــزی اســت.

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: در طراحــی بناهــای آموزشــی 
ــم و  ــش تعلی ــه دان ــت و ب ــی نیس ــی کاف ــش مهندس ــا دان تنه
تربیــت هــم نیــاز هســت و بایــد از دانــش متخصصــان ایــن امــر 

نیــز کمــک گرفتــه شــود. 
ــوزش و  ــر آم ــی وزی ــن حاجی میرزای ــر، محس ــزارش مه ــه گ ب
پــرورش در نهمیــن همایــش و نمایشــگاه ملــی »مدرســه ایرانــی - 
معمــاری ایرانــی« کــه در مدرســه دارالفنــون برگــزار شــد، گفــت: 
ایــن همایــش بــر معمــاری متمرکــز اســت؛ معمــاری هنــر و دانــش 
طراحــی فضاهــا و ســازه هــای کالبــدی و نمایانگــر تمــدن و فرهنگ 
یــک جامعــه اســت. اگــر طراحــی ســازگار بــا کارکردهای بنا نباشــد، 

هیــچ ترفنــد دیگــری نمــی توانــد ایــن کاســتی را جبــران کنــد.
وی ادامــه داد: نقــش طراحــی تســهیل کننــده تحقــق اهــداف و 
مأموریــت هایــی اســت کــه آن بنــا بــرای آن ســاخته شــده اســت. 

در طراحــی بناهــای آموزشــی تنهــا دانــش مهندســی کافی نیســت 
ــد از دانــش  ــه دانــش تعلیــم و تربیــت هــم نیــاز هســت و بای و ب
متخصصــان ایــن امــر نیــز کمــک گرفتــه شــود. چــرا کــه مدرســه 
ــوان  ــی ت ــی نیســت و بســیار مهــم اســت و م ــای معمول ــک بن ی
گفــت مدرســه بنایــی اســت کــه کامــًا از بســیاری از بناهــا متمایز 
اســت. خاطــرات مدرســه بــرای ســال هــای بســیاری بــا مــا همــراه 
اســت و همیــن نشــان مــی دهــد ماندگارتریــن خاطــرات مــا بــه 
ــه بســیاری ارتباطــات اجتماعــی و  ــر مــی گــردد و تجرب درســه ب

حضــور در جامعــه در مدرســه اتفــاق مــی افتــد.
حاجــی میرزایــی گفــت: مدرســه پرتکرارتریــن بنــای عمومــی 
جامعــه اســت. حتــی در دورتریــن نقــاط کشــور پرچــم مدرســه 
ــترده  ــای گس ــودش را در جغرافی ــر خ ــه چت ــت و مدرس برپاس
ایــران پهــن کــرده اســت و از شــاخص تریــن بناهایــی اســت کــه 

مــی توانــد معــرف معمــاری ایرانــی و اســامی باشــد.
وی ادامــه داد: مدرســه بایــد تســهیل کننده و بسترســاز زمینه 
تربیــت آگاهانــه نســلی خــاق، مومن، پرنشــاط، بــا باورهــای قوی 
ــداف نظــام  ــق اه ــده تحق ــم کنن ــا فراه ــن بن ــدار باشــد. ای و پای
ــا ســاحت هــای  تعلیــم و تربیــت اســت. قــرار اســت متناســب ب
ــای  ــاحت ه ــه س ــن مدرس ــقف ای ــر س ــت، زی ــه تربی ــش گان ش
گوناگــون تربیتــی شــکل بگیــرد و مدرســه بایــد تســهیل کننــده 

ایــن یادگیــری باشــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه مدرســه بایــد کانــون 
محلــه بــوده و امــکان دسترســی آســان داشــته و با نشــاط و دوســت 
داشــتنی باشــد گفــت: بچــه هــا بایــد صبــح بــا اشــتیاق بــه مدرســه 
بیاینــد. مدرســه بایــد بــه تجهیــزات و فنــاوری هــای مناســب مجهز 
باشــد. مدرســه بــا ســامت جســمی و اجتماعــی بچــه هــا ارتبــاط 
دارد. همچنیــن مدرســه بایــد بــه جنبــه هــای روحی و روانشــناختی 

دانــش آمــوزان توجــه کافــی و وافــی داشــته باشــد.
حاجــی میرزایــی بــا بیــان اینکــه در ایــن همایــش بــه دنبــال 
گونــه ای از مدرســه هســتیم کــه تســهیل کننــده اهــداف تعلیــم 
و تربیــت باشــد اظهــار کــرد: بــا احــداث یــک بنــای ســازگار بــا 
نظــام تعلیــم و تربیــت، تســهیل کننــده اهــداف تعلیــم و تربیــت 

خواهیــم بــود.

آموزش بازماندگان از تحصیل در ۱5 استان 

وزیر میراث فرهنگی:

 تنوع جاذبه ها برنامه راهبردی حوزه گردشگری کشور است

حاجی میرزایی مطرح کرد؛

استفاده از دانش متخصصان تعلیم وتربیت 
در طراحی بناهای آموزشی

ــتی  ــع  دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــت اداره کل می ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــر  ــتان اه ــنگی در شهرس ــوت س ــه تاب ــرداری معامل ــل کاهب ــت: عام ــرقی گف آذربایجان ش

دســتگیر شــد. 
ــال  ــه دنب ــزود: ب ــگاران، اف ــا، ســرهنگ کاظــم داداشــی در جمــع خبرن ــه گــزارش ایرن ب
ــوت ســنگی در  ــروش تاب ــا موضــوع ف ــی و انتشــار فیلمــی ب ــزارش  هــای مردم ــت گ دریاف
ــروی  ــکاری نی ــا هم ــتان ب ــتقر در شهرس ــت مس ــگان  حفاظ ــای ی ــر، نیروه ــتان اه شهرس
انتظامــی پــس از تحقیــق و کســب مســتندات علمــی در خصــوص وجــود یــا عــدم وجــود 
تابــوت ســنگی مذکــور در شهرســتان اقــدام بــه شناســایی عامــل معاملــه و دســتگیری وی 

ــد. کردن
وی ادامــه داد: بــر اســاس مســتندات علمــی بــه دســت آمــده هیــچ گونــه عدلــه ای مبنــی 

بــر وجــود تابــوت ســنگی در شهرســتان اهــر نبــوده و فــرد مــورد نظــر بــا انتشــار فیلــم اقدام 
بــه کاهبــرداری کــرده اســت کــه بــا ورود بــه هنــگام یــگان حفاظــت و نیــروی انتظامــی 

شهرســتان ایــن معاملــه متوقــف شــد.
داداشـــی اظهـــار داشـــت: بنـــا بـــه اســـتعامات و اعترافـــات صـــورت گرفتـــه، فـــرد 
ـــاد از  ـــتای بصیرآب ـــاز در روس ـــاری غیرمج ـــه حف ـــدام ب ـــته اق ـــتان گذش ـــی تابس ـــور ط مذک
ـــی  ـــع قانون ـــه مراج ـــم ب ـــکیل پرونده،مته ـــا تش ـــه ب ـــود ک ـــرده ب ـــر ک ـــتان اه ـــع شهرس تواب

ـــد. ـــی ش معرف
وی گفــت: مــردم آذربایجــان شــرقی مــی  تواننــد در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف 
در حــوزه میــراث فرهنگــی، مراتــب را بــا تمــاس شــماره ۰۹۶۶۲، مرکــز پیــام یــگان حفاظت 

وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی کشــور، اطــاع دهنــد.

کالهبردار آثار تاریخی در اهر دستگیر شد
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حرکات کششی قبل و بعد از ورزش  

کشــش عضــات پشــت پــا: بدیــن منظــور روی 
ــوی  ــود را جل ــت خ ــای راس ــینید و پ ــن بنش زمی
بــدن دراز کنیــد. کــف پــای دیگرتــان را بــه زانــوی 
ــت،  ــت راس ــتان دس ــا انگش ــبانید و ب ــود بچس خ
ــش  ــن کش ــد. ای ــت را بگیری ــای راس ــه ی پ پنج
ــترینگ  ــا و همس ــت پ ــه پش ــاف عضل ــرای انعط ب
ــن  ــی ای ــه راحت ــد ب ــر نمی توانی ــت. اگ ــد اس مفی
ــا درد  حرکــت را انجــام دهیــد و کشــش همــراه ب
ــد  ــای خــود را بگیری ــچ پ اســت در بارهــای اول م
ــید.  ــا برس ــه پنجــه پ ــد ب ــرور ســعی کنی ــه م و ب
کشــش را بــرای پــای چــپ نیــز پیــدا تکــرار کنید.

کشــش همســترینگ: بــرای انجــام کشــش 
ــر  ــود دارد. اگ ــی وج ــای متفاوت ــترینگ راه ه همس
بدن تــان انعطــاف الزم را نــدارد و تمریــن ایــن 
حــرکات بــرای شــما ســخت و دشــوار اســت بــا دراز 
کشــیدن و کمــک یکــی از دوســتان خــود می توانیــد 
ــه آن  ــا ب ــد ت ــام دهی ــی را انج ــت کشش ــن حرک ای
عــادت کنیــد. بــا کمــک دوســت خــود پاهــای خــود 
ــاال بیاوریــد تــا زاویــه نــود درجــه  را خــم کنیــد و ب
تشــکیل شــود. پــس از چنــد ثانیــه بــه حالــت قبــل 

ــد. ــاال بیاوری ــای دیگــر خــود را ب ــد و پ بازگردی
ــن  ــام ای ــت انج ــرینی: جه ــات س ــش عض کش
ــید و  ــت دراز بکش ــه پش ــد ب ــی بای ــت کشش حرک
ــای  ــرده و روی ران پ ــای راســت خــود را خــم ک پ
چــپ قــرار دهیــد. کــف پــای چــپ شــما بایــد بــه 
صــورت کامــل بــا کــف زمیــن در تمــاس باشــد. بــا 
حفــظ ایــن وضعیــت هــردو پــای خــود را به ســمت 
شــکم بکشــید تــا کشــش عمیق تــری ایجــاد کنیــد. 
پــای خــود را عــوض کــرده و مراحــل را تکــرار کنید.

ران:  مفصل هــای  کننــده  خــم  کشــش 
ــل ران، از  ــده مفص ــم کنن ــه خ ــن عضل مهم تری
ســتون مهــره و داخــل لگــن منشــا گرفتــه و بــه 
زیــر اســتخوان ران می چســبد. بــه همیــن دلیــل 
انجــام حــرکات کششــی بــرای آن اهمیــت باالیــی 
ــا را خــم کــرده  ــو یــک پ ــن منظــور زان دارد. بدی
ــه ران  ــوری ک ــد ط ــرار دهی ــن ق ــر روی زمی و ب
ــای  ــن پ ــن باشــد. همچنی ــر ســطح زمی عمــود ب
ــر روی  دیگــر خــود را خــم کــرده و کــف آن را ب
ــود  ــدن خ ــردن ب ــم ک ــا خ ــد و ب ــن بگذاری زمی
ــو ایــن حرکــت کششــی را انجــام  ــه ســمت جل ب
دهیــد. بــرای انجــام ایــن کشــش می توانیــد 

دســت های خــود را روی زمیــن بگذاریــد.
کشـش عضـات داخـل پـا و کشـاله ران: بـرای 
کـف  و  نشسـته  زمیـن  روی  تمریـن  ایـن  انجـام 
پاهـای خـود را بـه یکدیگـر بچسـبانید. درحالی که 
پنجه هـای پـا را نگه داشـته اید،  باالتنه را از قسـمت 
مفاصـل ران و باسـن  بـه سـمت جلـو خـم کنیـد.

کشــش پــا بــه ســمت عقــب: زانــوی خــود را خم 
کنیــد و ســعی کنیــد کــف پایتــان را بــه باســن تان 
برســانید. ایــن حرکــت را بــا هــردو پــا بــه صــورت 
متناوبــت تکــرار کنیــد و امــا ســرعت خــود را بیــش 
ــرای گــرم  ــن ب ــن تمری ــد. ای ــش ندهی از حــد افزای
ــر اســت و بیــش  کــردن عضــات پاییــن تنــه موث
ــرای  ــه می شــود. همچنیــن ب ــات دو توصی از تمرین
ــا  انجــام ایــن حرکــت پــس از تمریــن می توانیــد ب
دســت پاهــای خــود را بــه ســمت باســن بکشــید و 

چنــد ثانیــه نگه داشــته و آن را رهــا کنیــد.
ــن  ــام ای ــرای انج ــکم: ب ــات ش ــش عض کش
حرکــت بــا شــکم روی زمیــن دراز بکشــید، ســپس 
ــرده و  ــو ک ــانه ها عم ــر ش ــود را زی ــت های خ دس
ــه آرامــی از روی زمیــن بلنــد  ــاال تنــه خــود را ب ب
ــد. دقــت کنیــد کــه شــکم تان از روی زمیــن  کنی
بلنــد نشــود و در طــی ایــن حرکــت کشــش 
محسوســی در جلــوی شــکم خــود احســاس کنید.

 کشــش عضلــه کمــر: بــرای انجــام ایــن حرکــت 
نیــز بایــد بــه پشــت دراز بکشــید، ســپس زانوهــای 
ــا را  ــاق پاه ــت س ــا دس ــد و ب ــم کنی ــود را خ خ
بگیریــد. تــا حــد ممکــن زانوهــای خــود را به ســینه 
نزدیــک کنیــد. بــا انجــام ایــن حرکــت باید کشــش 

محسوســی در پاییــن کمــر احســاس کنیــد.
ــت  ــن حرک ــام ای ــرای انج ــاری: ب ــش کن کش
ــا بایســتید، یکــی  ــا ســر پ ــد بنشــینید ی می توانی
ــه  ــد و ب ــاال ببری ــمت ب ــه س ــود را ب ــتان خ از دس
طــرف مخالــف کــش دهیــد. در ایــن حرکــت بایــد 
کشــش را در پهنــای بــدن خــود احســاس کنیــد. 
بــا طــرف دیگــر بــدن نیــز تمریــن را تکــرار کنیــد.

ــود را  ــای خ ــل: پاه ــر بغ ــات زی ــش عض کش
کمــی بیشــتر از عــرض شــانه ها بــاز کنیــد و 
بایســتید. دســتان خــود را بــه ســمت بــاال بــرده و 
کــش دهیــد. ایــن حرکــت کششــی را در جهــات 
مختلــف تکــرار کنیــد. در ایــن حرکــت کشــش را 
بایــد پهنــای بــدن و زیــر بغــل خــود حــس کنیــد.

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــت: ب ــات دس ــش عض کش
دســت، آرنــج مخالــف خــود را بر روی قفســه ســینه 
ــد.  ــه آن وارد کنی ــی ب ــد و فشــار کوچک ــل کنی قف
دســت آزاد خــود را در جهــت مخالــف کــش دهیــد 

و بــرای دســت دیگــر خــود نیــز تکــرار کنیــد.
کشــش پشــت بــازو : بــرای انجــام ایــن حرکت 
ــا  ــد و ب ــر نگه داری ــاالی س ــود را ب ــت های خ دس
ــج دســت راســت را  اســتفاده از دســت چــپ، آرن
بــه ســمت چــپ و عقــب بکشــید. ایــن کشــش را 
بایــد در عضــات پشــت بــازو حــس کنیــد و بــرای 

دســت چــپ نیــز تکــرار کنیــد.
تمریــن حفــظ تعــادل: شــاید فکــر کنیــد 
ــه  ــی ب ــادل ربط ــظ تع ــات حف ــام تمرین ــه انج ک
تمرین هــای کششــی قبــل و بعــد ورزش نداشــته 
باشــید، امــا بــا انجــام آنهــا و بهبــود حفــظ تعــادل 
بــدن موجــب افزایــش ثبــات، تحــرک و انعطــاف 
ــر  ــده و راحت ت ــود ش ــدن خ ــتر ب ــری بیش پذی

ــد.  ــام می دهی ــر را انج ــات دیگ تمرین
منبع: بیتوته 

ادامه دشمنی ماریوس ویزر علیه جودوی ایران
رای جدید بر اساس اظهارات میراسماعیلی

 علیه مالیی صادر می شود

ــزوم  ــر ل ــی ب ــه رای دادگاه CAS مبن ــودو ب ــی ج ــیون جهان فدراس
ــال  ــی در قب ــیون جهان ــه انضباطــی فدراس ــری مجــدد کمیت ــم گی تصمی
ــه  ــا توج ــت: ب ــان داد و گف ــش نش ــران واکن ــودوی ای ــق ج ــده تعلی پرون
ــران علیــه ســعید  ــر رییــس فدراســیون جــودوی ای ــه صحبت هــای اخی ب

ــم.  ــادر می کنی ــود را ص ــی رای خ مای
ــه گــزارش ایســنا، ســرانجام پــس از ماه هــا بحــث و بررســی، دادگاه  ب
ــران از  ــودوی ای ــق ج ــم تعلی ــال حک ــود را در قب ــت ورزش رای خ حکمی

ســوی فدراســیون جهانــی اعــام کــرد.
 هیـات CAS تشـخیص داد کـه ایـران اساسـنامه فدراسـیون جهانـی 
جـودو را بـه شـدت نقـض کـرده اسـت و بایـد مجازاتی متناسـب بـا آن در 
نظـر گرفتـه شـود اما نـوع مجازات فعلـی )تعلیق بـه مدت نامحـدود(  هیچ 
پایـه قانونـی در مقـررات فدراسـیون جهانـی جـودو نـدارد و ایـن موضـوع 
مجـددا بـرای تصمیـم گیـری بـه کمیسـیون انضباطـی فدراسـیون جهانی 
جـودو ارجـاع داده شـد تـا دربـاره آن تصمیـم گیـری شـود. فدراسـیون 
جهانـی جـودو دقایقـی پیـش بـه رای دادگاه  CAS  واکنـش نشـان داد.

 CAS فدراســیون جهانــی جــودو در اینبــاره عنــوان کــرد: رای دادگاه
ــی و  ــی سیاس ــی طرف ــول ب ــران اص ــودوی ای ــیون ج ــرد فدراس ــت ک ثاب
عــدم تبعیــض را بــه طــور جــدی نقــض کــرده اســت، بنابرایــن جــودوی 
ایــران می توانــد بــه صــورت موقــت تعلیــق یــا اخــراج شــود. از آنجــا کــه 
تعلیــق دائمــی و نامحــدود بــوده، ایــن موضــوع بایــد بــار دیگــر در کمیتــه 
ــران  ــرد. ای ــرار گی ــورد بررســی ق ــی جــودو م انضباطــی فدراســیون جهان
ــه  ــا ب ــت هزینه ه ــوییس باب ــک س ــزار فران ــغ ۵ ه ــد مبل ــن بای همچنی

ــد. ــی جــودو پرداخــت کن فدراســیون جهان
بـا در نظـر گرفتن محتـوای رای CAS و همچنین اظهارات اخیر رییس 
فدراسـیون جودوی جمهوری اسـامی ایران )آرش میراسماعیلی( علیه یک 
ورزشـکار ایرانی)سـعید مایـی(، فدراسـیون جهانـی جودو در حال بررسـی 
تصمیمـات و اقدامـات بعـدی اسـت و به محـض تصویب اعام خواهد شـد.

ایتالیا را از دست دادم اما بدنم آماده است 
بـا  آزاد می گویـد  ملـی کشـتی  تیـم  انتخابـی  وزن  اول سـنگین  نفـر 
وجـودی کـه تورنمنـت پلیکونـه ایتالیا را از دسـت داده امـا از آمادگی بدنی 

اسـت.  برخوردار  خوبـی 
ــت  ــت دس ــورد وضعی ــنیم در م ــا تس ــو ب ــری در گفت وگ ــن طاه امی
آســیب دیده اش اظهــار داشــت: بعــد از اینکــه دســتم آســیب دیــد، بــه دو 
ــز پزشــک کــه گفتــه  ــا تجوی پزشــک مراجعــه کــردم و روز ۲۲ بهمــن، ب
بــود بایــد دســتم بــدون فعالیــت باشــد و یــا گــچ بگیــرم یــا آتــل، تصمیــم 
گرفتــم آتــل ببنــدم. جــز تمریــن کشــتی، همــه کار انجــام دادم، از ایــن 

اردو هــم مــرور فــن بــه کارم اضافــه شــد.
وی اضافـه کـرد: از روز سـه شـنبه اولیـن تمرین کشـتی ام را هـم انجام 

خواهـم داد و کـم کـم دوباره کارم شـروع خواهد شـد.
طاهـری بـا تاکید بـر اینکه حضـور در تورنمنت بین المللـی پلیکونه ایتالیا 
را از دسـت داده اسـت، تصریح کرد: متاسـفانه این مسـابقات را از دست دادم 
و حـاال منتظـر تصمیـم کادرفنی هسـتم. به خاطـر اینکه در ایـن مدت بدون 
تمریـن نبـودم آمادگی ام خوب اسـت و شـرایط خوبـی دارم. حـاال باید ببینم 

چـه تصمیمـی در مورد مسـابقات پیش رو گرفته می شـود.

مسابقات انتخابی بعد از تعطیالت نوروز برگزار می شود

ســرمربی تیــم ملــی تنیــس ایــران گفــت: مســابقات انتخابــی و 
اردوهــای تیــم ملــی تنیــس را بعــد از تعطیــات نــوروز برگــزار می کنیــم. 
اکبــر طاهــری در گفت وگــو بــا تســنیم در مــورد برعهــده گرفتــن ســمت 
ســرمربیگری تیــم ملــی تنیــس اظهــار داشــت: در حال حاضــر در گــروه چهارم 
تنیس آســیا هســتیم کــه باید بــا ۱4 تیــم روز ۱۵ شــهریورماه در ترکمنســتان 
مســابقه دهیــم کــه در پایــان فقــط ســه تیــم بــه گــروه ســه صعــود می کننــد.

ــن  ــختی در ای ــه داد: کار س ــران ادام ــس ای ــی تنی ــم مل ــرمربی تی س
مســابقات داریــم، امــا اگــر برنامه ریــزی خوبــی داشــته باشــیم و تــدارک 
ــن حــال  ــم. در عی ــود کنی ــروه ســه صع ــه گ ــدوارم ب ــم، امی ــی ببینی خوب
ــرورش داده  ــدت پ ــن م ــی را در ای ــد بازیکنان ــف می توانن ــای حری تیم ه
ــا ایــن حــال می دانیــم ســنگاپور و  باشــند کــه از آنهــا بی خبــر باشــیم. ب

ــد. ــی دارن ــان خوب ترکمنســتان بازیکن
اکبــر طاهــری در خصــوص برنامه هایــش جهــت آمادگــی تیــم ملــی در 
ــمانی را  ــی جس ــت های آمادگ ــت: تس ــار داش ــس کاپ اظه ــابقات دیوی مس
امســال و مســابقات انتخابــی و اردوهــای آمادگــی را بعــد از تعطیــات نــوروز 
ــابقات  ــور در مس ــرای حض ــان ب ــی بازیکن ــال بررس ــم. در ح ــزار می کنی برگ
انتخابــی هســتیم و بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی ویــروس کرونا اگــر وضعیت 
مناســب باشــد حضــور در مســابقات بــرون مــرزی را نیــز در برنامــه داریــم.

ــت:  ــس گف ــیون تنی ــی در فدراس ــن اختصاص ــودن زمی ــاره نب وی درب
ــا  ــر مهی ــدارد و پیگی ــا باشــگاه اختصاصــی ن ــن ی فدراســیون تنیــس زمی
ــتان  ــی از دوس ــا خیل ــتند، ام ــن هس ــن زمی ــرای گرفت ــرایط ب ــردن ش ک

ــد. ــم کمــک و همراهــی کنن ــه تی ــه ب ــد ک ــل دارن تمای

ــال  ــیون فوتب ــان فدراس ــس زن ــب رئی نای
می گویــد بایــد تغییراتــی کــه مــد نظــر زنــان 
ــا  ــک آنه ــا کم ــت، ب ــال اس ــال و فوتس فوتب

ــود.  ــاد ش ایج
بــه گــزارش ایســنا، مجمــع انتخاباتــی 
اســفند   ۱۰ یکشــنبه،  فوتبــال  فدراســیون 
مــاه برگــزار و شــهاب الدین عزیــزی خــادم 
ــن  ــده ای ــال آین ــار س ــس چه ــوان رئی ــه عن ب
ــای  ــن اعض ــد، همچنی ــاب ش ــیون انتخ فدراس
مجمــع بــا ۷۰ رای شــهره موســوی را بــه 
فدراســیون  زنــان  رئیــس  نایــب  عنــوان 
ــی زاده در  ــا صوف ــن لی ــا جایگزی ــد ت برگزیدن

ــود. ــمت ش ــن س ای
ــگار ایســنا  ــا خبرن ــو ب موســوی در گفت وگ
ــرای فوتبــال  ــه برخــی از برنامه هــای خــود ب ب
ــد  ــرد: بای ــان ک ــاره و بی ــان اش ــال زن و فوتس
ــاد  ــال را ایج ــان فوتب ــر زن ــد نظ ــرات م تغیی
ــطوح  ــتعدادیابی در س ــه اس ــه ب ــم. توج کنی
ــگ  ــه رنکین ــی ب ــم مل ــدن تی ــه، برگردان پای
ــا،  ــابقات و لیگ ه ــم مس ــزاری منظ ــا، برگ فیف
ــه  ــه ب ــاحلی، توج ــال س ــزی در فوتب برنامه ری
ــیار کــم  ــا هزینه هــای بس ــه ب ــان داور ک زن
کاس هــای  برگــزاری  می کشــند،  زحمــت 
بــرای  بیشــتر  آموزش هــای  و  حرفه ای تــر 
ــارج از  ــه خ ــا ب ــزام آنه ــق اع ــان از طری مربی

کشــور یــا آوردن مربیــان خارجــی بــه ایــران، 
پرداخــت پــاداش قهرمانــی تیــم ملــی فوتســال 
ــان در  ــای حضــور زن ــردن زمینه ه ــم ک و فراه
ــی اســت کــه  ــان جــزو برنامه های مســابقات زن

ــم. ــال کنی ــا را دنب ــد آنه بای
او در مــورد پرداخــت پــاداش قهرمانــی تیــم 
ملــی فوتســال زنــان در آســیا گفــت: دختــران 
ــات خــود  فوتســال دو ســال اســت کــه مطالب
ــود را  ــاش خ ــه ت ــد. هم ــت نکرده ان را دریاف
ــود،  ــت پرداخــت ش ــرع وق ــا در اس ــم ت می کن
ــم  ــه نمی توان ــیده اند. البت ــت کش ــون زحم چ
تاریــخ دقیقــی اعــام کنــم امــا هــر چــه 
ــن  ــرای م ــود ب ــت ش ــا پرداخ ــه آنه ــر ب زودت

ــه تازگــی از مجمــع رای  خوشــایندتر اســت. ب
گرفتــه ام، بایــد ابتــدا مســتقر شــوم  و پــس از 
ــای  ــرایط، برنامه ه ــا ش ــدن ب ــر ش هماهنگ ت
ــو  ــتری جل ــدرت بیش ــا ق ــود را ب ــی خ اجرای
ــی  ــانه خروج ــوان رس ــه عن ــما ب ــرم و ش می ب

می بینیــد. را  آن 
بــرای  برنامه ریــزی  لــزوم  بــه  موســوی 
جلوگیــری از تکــرار خــروج تیــم ملــی فوتبــال 
ــا  ــرد: ت ــد ک ــاره و تاکی ــا اش ــگ فیف از رنکین
ــم  ــعی می کن ــتم، س ــیون هس ــن در فدراس م
ــن  ــه ای ــم ک ــزار کن ــتمر برگ ــابقات را مس مس
ــال  ــت فوتب ــر اهمی ــود. اگ ــرار نش ــاق تک اتف
ــی داشــته  ــزی خوب ــم و برنامه ری ــان را بدانی زن

باشــیم، دیگــر شــاهد خــروج آنهــا از رنکینــگ 
ــود. ــم ب نخواهی

زنــان  مطالبه گــری  بــه  واکنــش  در  او 
ورزشــکار در زمینــه پخش رســانه ای مســابقات 
ــای  ــه رایزنی ه ــاز ب ــوع نی ــن موض ــت: ای گف
بیشــتری دارد. بایــد طبــق ضوابــط کشــور 
مذاکــرات را انجــام دهیــم و اگــر اتفــاق بیفتــد 

ــت. ــوب اس ــی خ ــه خیل ک
ــورد  ــیون در م ــان فدراس ــس زن ــب رئی نای
ــال  ــی فوتس ــم مل ــای تی ــاز اردوه ــان آغ زم
بــرای قهرمانــی آســیا گفــت: مطمئــن باشــید 
ــخص  ــا را مش ــه اردوه ــت برنام ــرع وق در اس
بــه  قــدرت  بــا  بازیکنــان  تــا  می کنیــم 
مســابقات برونــد و بــاز هــم فاتــح جــام شــوند.

موســوی در مــورد اینکــه فوتبال و فوتســال 
زنــان اوضــاع خوبــی ندارنــد و کار نایــب رئیــس 
جدیــد ســخت اســت، گفــت:  ۲۵ ســال اســت 
کــه در بخــش خصوصــی و اقتصــادی فعالیــت 
ــا را در شــرایط  ــه ام کاره ــاد گرفت ــم و ی می کن
ــت و در  ــرایط هیچوق ــرم. ش ــش بب ــخت پی س
هیــچ کجــای دنیــا ایــده آل نیســت، اگــر کاری 
دشــوار را در شــرایطی ســخت قبــول کنیــم و 
ــی  ــم، گل طای ــه درســتی انجــام دهی آن را ب
ســختی ها  از  ترســی  بنابرایــن  زده ایــم،  را 
ــان کار  ــدارم. کســانی هــم کــه در بخــش زن ن
می کننــد، قــول داده انــد کنــارم باشــند تــا بــا 
خــرد جمعــی پیــش برویــم. می دانــم کــه کار 
ــی را انجــام می دهیــم و شــرایط  گروهــی خوب

ــم. ــر می کنی را بهت

ــناس در  ــی و سرش ــای ورزش ــی از چهره ه برخ
انتخابــات فدراســیون فوتبــال آرای بســیار اندکــی را 
بــه دســت آوردنــد کــه جــای ســوال و بررســی دارد. 
ــع  ــب مجم ــات جال ــنا، از اتفاق ــزارش ایس ــه گ ب
از  برخــی  نیــاوردن  رای  فوتبــال  فدراســیون 
ــی  ــود. از عل ــام ب ــب ن ــاخص و صاح ــای ش چهره ه
ــد  ــی مانن ــا چهره های ــت ت ــش ریاس ــی در بخ کریم
ــرادی و ...  ــاکت، مســعود م ــرزاده، س ــر، نصی درودگ

در بخش هــای مختلــف هیــات رییســه!
در  ســال ها  ایــن  در  کــه  افــرادی  واقــع  در 
ســمت های مختلــف فوتبــال حضــور داشــتند و 
ــد،  ــرده بودن ــت ک ــی فعالی ــه ورزش ــی در عرص برخ
مجمــع  عضــو   ۸۷ از  را  توجهــی  جالــب  آرای 
فدراســیون فوتبــال نگرفتنــد؛ بــه طــوری کــه بهنــام 
ــا دو رای  ــت، نکیس ــی نداش ــچ رای ــم پور هی ابوالقاس
ــم شــکوری  ــی کریمــی و ابراهی ــت، عل ــق گرف مواف
فقــط ۹ رای کســب کردنــد و داورانــی ماننــد رســول 
فروغــی، علیرضــا کهــوری، اســماعیل صفیــری، 
مســعود مــرادی و ... روی هــم رفتــه ۱۰ رای اعتمــاد 
ــت  ــه دس ــم ب ــه ه ــات رییس ــور در هی ــرای حض ب

ــد. نیاوردن
در حالــی کــه همــه از شــهاب الدین عزیــزی 
ــس  ــب ریی ــوی )نای ــهره موس ــس(، ش ــادم )ریی خ
ســوم(، احســان اصولــی، طهمــورث حیــدری، بهــرام 
رضاییــان، مهــرداد ســراجی، احمدرضــا براتــی، 
ــوان  ــه عن ــاریان ب ــداداد افش ــاد ماجــدی و خ میرش

ــد،  ــخن می گوین ــع س ــه مجم ــه ب ــای راه یافت اعض
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه افــرادی کــه نتوانســتند 

ــوند. ــه رو ش ــع رو ب ــاد مجم ــا رای اعتم ب
ــه مجمــع راه  ــا ب ــه تنه ــرات ن ــن نف برخــی از ای
پیــدا نکردنــد، بلکــه آرای چنــدان مناســبی هــم بــه 

دســت نیاورنــد کــه در خــور توجــه اســت.

کریمــی  علــی  ریاســت  بخــش  در  ریاســت: 
ــه ۹  ــم رفت ــه روی ه ــود ک ــره ب ــاخص ترین چه ش
رای کســب کــرد و مصطفــی آجرلــو بعــد از ســال ها 
ــر  ــه منج ــت ک ــال، ۱۸ رای داش ــت در فوتب مدیری
ــه  ــرای رســیدن ب ــی او ب ــه ســومین ناکامــی متوال ب

ــد. ــت ش ــی ریاس صندل

ــذف  ــرد ح ــاخص ترین ف ــال: ش ــای فوتب هیات ه
ــی اســت  ــن بخــش، عبدالکاظــم طالقان شــده در ای
ــه  ــات رییس ــور در هی ــال حض ــج س ــد از پن ــه بع ک
ــت از  ــتان ها، نتوانس ــور اس ــه  ام ــیون و کمیت فدراس
ــه او  ــد و مجمــع ب ــای خــود پیــش بیفت ــم رده ه ه

اعتمــاد نکــرد.
ــن بخــش ابوالحســن شــیرازی،  هم چنیــن در ای
ــرا  ــه اخی ــران ک ــال ته ــات فوتب ــدی هی ــس اب ریی
هــم توانســت بــرای چهــار ســال دیگــر در ســمتش 
انتخابــات فقــط یــک رای  منصــوب شــود، در 
ــه  ــودش ب ــم خ ــا آن رای را ه ــه طبیعت ــت ک داش
واســطه عضویــت در مجمــع بــه خــودش داده 

اســت!

عبــاس صوفــی، شــهردار همــدان و رییــس 
هیــات فوتبــال ایــن اســتان هــم در رقابــت بــا ســایر 
نامزدهــای ایــن بخــش، از ناکامــان بــود و فقــط ۱۱ 
ــت در  ــرای عضوی ــی ب ــت و شانس ــاد گرف رای اعتم
ــال نداشــت. جــواد  ــات رییســه فدراســیون فوتب هی
ششــکانی از آذربایجــان شــرقی ۱۱ رای، علــی 
طاهــری از اصفهــان ۱۰ رای، امیرحســین محتشــم 
از بوشــهر ۱۳ رای، منصــور بیــک وردی از البــرز ۱۳ 
رای و حســین باجیونــد از قزویــن ۱4 رای داشــتند 

ــد. ــات رییســه راه نیافتن ــه هی ــا ب و طبیعت
نماینــدگان باشــگاه ها: در ایــن بخــش بهــرام 
رضاییــان، مدیرعامــل تیــم لیــگ یکــی پــارس 
ــاد از  ــا 4۰ رای اعتم ــد و ب ــاز ش ــی شگفتی س جنوب
مجمــع، بــرای چهــار ســال آینــده در هیــات رییســه 
ــایپا  ــل س ــراجی، مدیرعام ــرداد س ــور دارد. مه حض

ــید. ــه رس ــات رییس ــه هی ــم در دور دوم ب ه
در بخــش باشــگاه ها رقابــت چنــدان فشــرده 
نبــود امــا در همیــن وضعیــت هــم محمدرضــا 
ســاکت )مدیرعامــل ســپاهان(، اکبــر محمــدی 
ــل  ــی )مدیرعام ــعید عباس ــکان(، س ــل پی )مدیرعام
محمــد  ماندنــد.  نــاکام   ... و  اراک(  آلومینیــوم 
جواهــری و احمــد مــددی مدیــران گل گهــر و 
اســتقال هــم زودتــر از انتخابــات، کناره گیــری 

ــد. ــری نرس ــه رای گی ــا کار ب ــد ت کردن
ــه از  ــات رییس ــه هی ــیدن ب ــان: راه رس کارشناس
ــل  ــود چــرا کــه حداق ــن بخــش بســیار دشــوار ب ای
بیــش از ۳۲ کاندیــدای صاحــب نــام حضــور داشــت 
کــه در نهایــت احمدرضــا براتــی، میرشــاد ماجــدی 
و خــداداد افشــاریان بــا حداقــل ۲۰ رای بــه هیــات 

رییســه رســیدند.
ــیار  ــش، بس ــن بخ ــات در ای ــان انتخاب ــا ناکام ام

ــتند. ــناس هس سرش
بهنــام ابوالقاســم پور، بازیکــن پرســپولیس و تیــم 

ملــی هیــچ رایــی نداشــت!
رســول فروغــی )داور بازنشســته( بــدون رای، 
)داور  صفیــری  اســماعیل  رای،   ۲ نکیســا  نیمــا 
بازنشســته و رییــس پیشــین کمیتــه داوران( ۲ رای، 

ــته( ۲ رای.  ــوری )داور بازنشس ــا که ــی رض عل
ــرزاده ۵  ــنگ نصی ــی 4 رای، هوش ــن ترک محس

رای، مســعود مــرادی ۶ رای.
ــی( ۸ رای،  ــم مل ــک تی ــهاب )پزش ــا ش علیرض
ــم شــکوری ۹ رای، صــادق درودگــر ۱۰ رای. ابراهی

حســن کامرانی فــر )داور بازنشســته و رییــس 
ــزاده  ــی علی ــان داوری( ۱۰ رای، عل ــین دپارتم پیش
)بازیکــن پیشــین اســتقال و پرســپولیس( ۱۱ رای.

ــر )داور  ــی ۱۱ رای، حســین زرگ ــت ممبین هدای
بازنشســته( ۱۳ رای و داود رفعتــی ۱۲ رای داشــتند 
ــات  ــور در هی ــرای حض ــی از آرای الزم ب ــه نیم ک

ــود.  رییســه ب
در ایــن بخــش امیــن نــوروزی، معــاون پزشــکی 
پیشــین فقــط دو رای بــرای حضــور در هیــات 
رییســه کــم آورد چــرا کــه توانســت ۱۸ رای اعتمــاد 
بگیــرد کــه نســبت بــه ماجــدی و افشــاریان بــا ۲۰ 

ــاد. رای، عقــب افت
بــه طــور کلــی مجمــع فدراســیون فوتبــال 
ــته  ــای گذش ــا و هفته ه ــای روزه ــاس رایزنی ه براس
اقــدام بــه رای دادن کــرد کــه باعــث شــگفتی 

ــد. ــال ش ــی فوتب ــی از اهال خیل

 مدیـــرکل کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان 
آذربایجان شـــرقی از آغـــاز ثبـــت نـــام در کارگاه هـــای آنایـــن 
فرهنگـــی و هنـــری در فصـــل بهـــار خبـــر داد و گفـــت: 
کـــودکان و نوجوانـــان اســـتان در 4۰ کارگاه آموزشـــی بهـــاره 

شـــرکت می کننـــد. 
ـــوی  ـــت و گ ـــک گف ـــش در ی ـــی بین ـــا، عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــدگان و  ــرکت  کننـ ــد شـ ــه رشـ ــد رو بـ ــزود: رونـ ــری افـ خبـ
ـــل  ـــون قاب ـــاری تاکن ـــال ج ـــتان س ـــا از تابس ـــن کارگاه ه عناوی
ــا از  ــی خانواده هـ ــت عمومـ ــی از رضایـ ــوده و حاکـ ــه بـ توجـ
حضـــور فرزنـــدان شـــان در فعالیت هـــای فرهنگـــی و هنـــری 

مجـــازی اســـت.
ــی و  ــای تخصصـ ــرای کارگاه هـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ  وی بـ
ــه  ــز اضافـ ــدی نیـ ــن جدیـ ــار ۱4۰۰ عناویـ ــن در بهـ آنایـ
شـــده اســـت گفـــت: مجموعـــه کارگاه هـــای »حـــال خـــوش 
زندگـــی« بـــا موضوعاتـــی همچـــون شـــادبودن، خوش بینـــی 
ــا  ــی تـ ــطح مقدماتـ ــی در سـ ــتان نویسـ ــاوری، داسـ و خودبـ

پیشـــرفته، ســـاخت عروســـک نمایشـــی، موســـیقی ارف، 
ــش  ــی، خوانـ ــورآالت تزئینـ ــاخت زیـ ــاق، سـ ــتن خـ نوشـ
ـــت  ـــرورش خاقی ـــدن و پ ـــان ب ـــان و زب ـــن بی ـــی، ف ـــون ادب مت
ـــی  ـــه کارگاه های ـــوم از جمل ـــفال و نج ـــاش و س ـــراه نق ـــه هم ب
هســـتند کـــه در فصـــل بهـــار بـــه صـــورت آنایـــن بـــرای 
ـــزار  ـــرقی برگ ـــان ش ـــد آذربایج ـــان عاقه من ـــودکان و نوجوان ک

خواهـــد شـــد.
 مدیـــرکل کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان 
ـــن  ـــوع 4۰ کارگاه آنای ـــرد: در مجم ـــان ک آذربایجـــان شـــرقی بی
ـــار  ـــل به ـــدان در فص ـــرای عاقه من ـــی ب ـــری و ادب ـــی هن فرهنگ

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ـــا  ـــن کارگاه ه ـــام در ای ـــت ثبت ن ـــه مهل ـــاره ب ـــا اش ـــش ب  بین
ـــفندماه  ـــم اس ـــت و یک ـــا بیس ـــم ت ـــدان از یازده ـــزود: عاقه من اف
 asharghi.kpf.ir ـــامانه ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب ـــت دارن فرص

ـــد. ـــدام نماین ـــام اق ـــت ن ـــه ثب ـــبت ب نس
ـــاد  ـــه ایج ـــری ب ـــی و هن ـــای فرهنگ ـــش مهارت ه  وی افزای

ـــان  ـــودکان و نوجوان نشـــاط و شـــادابی و کشـــف اســـتعدادهای ک
ــی  ــای تخصصـ ــزاری کارگاه هـ ــداف برگـ ــن اهـ را از مهمتریـ

ـــمرد. ـــاره برش ـــن به آنای
ـــان  ـــان آذربایج ـــودکان و نوجوان ـــری ک ـــرورش فک ـــون پ کان
شـــرقی ۲۹ مرکـــز ثابـــت و ســـیار ســـطح اســـتان دارد و از 
ـــی  ـــا م ـــور ج ـــاالی کش ـــه ب ـــای ۲۰ ب ـــه ه ـــر در رتب ـــن نظ ای

ـــرد. گی
ـــزار  ـــش از ۲۰۰ ه ـــاالنه بی ـــا، س ـــیوع کرون ـــش از ش ـــا پی ت
ـــرورش  ـــون پ ـــوع کان ـــای متن ـــه ه ـــان از برنام ـــودک و نوجوان ک
ـــد  ـــره من ـــرقی به ـــان ش ـــان آذربایج ـــودکان و نوجوان ـــری ک فک

ـــدند. ـــی ش م

ســـرمربی ایرانـــی تیـــم ملـــی تکوانـــدو بلغارســـتان 
گفـــت: اردوی مشـــترک بـــا بهتریـــن تکوانـــدوکاران دنیـــا 
ــدوکاران  ــی تکوانـ ــدی روی کار فنـ ــیار مفیـ ــرات بسـ تأثیـ

مـــا داشـــت.
ـــزود:  ـــر اف ـــه مه ـــوق ب ـــب ف ـــان مطل ـــا بی ـــدری ب ـــرزاد ذوالق ف
تکوانـــدو بلغارســـتان اهـــداف بزرگـــی بـــرای خـــود ترســـیم 
کـــرده و بـــه همیـــن منظـــور پـــس از هماهنگی هـــای الزم و 
ـــن  ـــدیم و ای ـــران ش ـــی ته ـــق راه ـــزی دقی ـــه ری ـــک برنام ـــا ی ب
یکـــی از بهتریـــن برنامه هایـــی بـــود کـــه در مســـیر آمـــاده 
ســـازی تیـــم ملـــی بـــرای حضـــور در مســـابقات پیـــش رو 

ـــد. ـــرا ش ـــی و اج طراح

ـــاظ  ـــه لح ـــا ب ـــدوکاران م ـــدت تکوان ـــن م ـــزود: در ای وی اف
ــی  ــاً محسوسـ ــرات واقعـ ــمانی تغییـ ــی جسـ ــی و آمادگـ فنـ
ــده  ــی شـ ــل طراحـ ــداف از قبـ ــه اهـ ــع بـ ــتند. در واقـ داشـ
دســـت یافتیـــم و ایـــن شـــانس را داشـــتیم کـــه در کنـــار 
فنی تریـــن و بـــا اخـــاق تریـــن تکوانـــدوکاران دنیـــا و 
ـــیار  ـــن بس ـــم. ۲۲ روز تمری ـــن کنی ـــران تمری ـــوب ای ـــان خ مربی
ـــرات  ـــا اث ـــدو دنی ـــم تکوان ـــن تی ـــا بهتری ـــاال ب ـــطح ب ـــد و س مفی
بســـیار خوبـــی داشـــت کـــه در مســـابقات آتـــی ثمـــرات آن 

نمایـــان خواهـــد شـــد.
ــه دو  ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ ــی بلغارسـ ــم ملـ ــرمربی تیـ سـ
ـــت: در  ـــار داش ـــران اظه ـــم در ته ـــن تی ـــی ای ـــدار تدارکات دی
ـــگاه آزاد  ـــای دانش ـــا تیم ه ـــران ب ـــور در ای ـــان حض ـــدت زم م
و لـــوازم خانگـــی کـــن دیـــدار داشـــتیم. روز اول خـــودم 
بـــازی کـــردم کـــه بـــه دلیـــل آنکـــه تمریناتـــم را بعـــد از 
ـــودم، از  ـــرده ب ـــروع ک ـــازه ش ـــی ت ـــیب دیدگ ـــک دوره آس ی
عملکـــرد خـــودم راضـــی هســـتم. امـــا در مـــورد اعضـــای 
ــارزه  ــم مبـ ــرگروه تیـ ــط سـ ــت فقـ ــدار نخسـ ــم در دیـ تیـ
ــن  ــم مـ ــرای تیـ ــه بـ ــن نتیجـ ــی ایـ ــت. ولـ ــی داشـ خوبـ

طبیعـــی بـــود. چـــرا کـــه بـــرای بـــار نخســـت در چنیـــن 
عملکـــرد  دوم  روز  ولـــی  می کردنـــد.  مبـــارزه  جـــوی 

ــتند. ــری داشـ بهتـ
ذوالقـــدر در مـــورد ادامـــه کار تیـــم ملـــی بلغارســـتان گفـــت: 
ـــم  ـــش روداری ـــه را پی ـــابقات آزاد صوفی ـــه مس ـــده ک ـــه آین هفت
و بعـــد از آن هـــم بـــه همـــراه تیـــم ملـــی ایـــران در شـــهر 
ــات  ــت. تمرینـ ــم داشـ ــترک خواهیـ ــک اردوی مشـ ــا یـ وارنـ
مـــا تـــا مســـابقات قهرمانـــی اروپـــا ادامـــه خواهـــد داشـــت 
ـــا  ـــا ب ـــم ت ـــش رو داری ـــت را پی ـــی دو تورنمن ـــد از آن یک و بع
ـــویم  ـــک ش ـــهمیه المپی ـــب س ـــابقات کس ـــاال وارد مس ـــی ب آماگ

و امیـــدوارم بتوانیـــم نتایـــج خوبـــی کســـب کنیـــم.
وی در پایـــان بـــا ابـــراز امیـــدواری بـــرای میزبانـــی 
ـــه  ـــراردادی ک ـــق ق ـــت: طب ـــران گف ـــی ای ـــم مل ـــته از تی شایس
بیـــن دو طـــرف بـــه امضـــا رســـیده امیـــداورم در ســـالهای 
ــه  ــران در همـ ــای ایـ ــا تیم هـ ــترکی بـ ــای مشـ ــی اردوهـ آتـ
ـــکاری  ـــن هم ـــق ای ـــیم و از طری ـــته باش ـــنی داش ـــای س رده ه
موجبـــات پیشـــرفت تکوانـــدو بلغارســـتان را فراهـــم کـــرده 

باشـــیم.
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اوقات شرعی شهر تهران

ــروه ۲۷  ــاد از گ ــتانه فس ــون دالر کاالی در آس ــی 4۰ میلی در حال
ــا  ــروه عمدت ــن گ ــای ای ــه بخشــی از کااله ــف شــدند ک ــن تکلی تعیی
ــدن و تجــارت )صمــت( و  ــت، مع ــگاری وزارت صنع بخاطــر ســهل ان
بانــک مرکــزی تاکنــون فاســد شــدند یــا در آســتانه فســاد هســتند و 
وزارت صمــت نیــز تاکنــون بــه جــای رســیدگی بــه مســئولیت هایش، 
تاخیــر در ترخیــص کاالهــا را بــه نداشــتن ثبــت ســفارش ربــط داده 

بــود. 
ــی 4 و ۲۷  ــروه کاالی ــر دو گ ــال حاض ــنا، در ح ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــای ممنوع ــامل کااله ــروه 4 ش ــد. گ ــه کشــور ندارن ــکان ورود ب ام
ــفارش  ــت س ــکان ثب ــال ۹۷ ام ــه از س ــی اســت ک ــوازم خانگ ــل ل مث
بــرای آن هــا وجــود نــدارد. گــروه کاالیــی ۲۷ گروهــی بــا اولویــت ارزی 
غیرفعــال اســت، یعنــی بانــک مرکــزی منشــا ارز ایــن کاالهــا را تاییــد 
ــد  ــر تایی ــا ارز، مه ــد منش ــه تایی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای نمی کن
نهایــی ترخیــص کاال از گمــرک اســت. در گــروه 4 حــدود ۸۰ میلیــون 
دالر کاال قبــل از ممنوعیــت وارد گمــرک شــده بــود کــه ترخیــص آن 
ــت و  ــات دول ــه هی ــا مصوب ــف شــد. از اواخــر ســال گذشــته و ب متوق
شــرایط تعییــن شــده، بخشــی از کاالهــای ایــن گــروه ترخیــص ولــی 
بخــش زیــادی  بــا پایــان زمــان مصوبــه در گمــرک باقــی مانــد کــه در 

بیــن آنهــا نیــز کاالهــای فاســد شــدنی وجــود داشــت. 
ــروه  ــی کاال از گ ــل توجه ــش قاب ــل بخ ــا قب ــن از مدت ه همچنی
۲۷ در زمــان قبــل ممنوعیــت وارد شــده بــود ولــی امــکان ترخیــص 
ــتم  ــر، سیس ــوازم التحری ــتی، ل ــی و بهداش ــوازم آرایش ــرد. ل ــدا نک پی
تهویــه هــوا، کیســه فیلتــر صنعتــی، پارچــه رومبلــی، ماشــین آالت راه 
ســازی، وســایل ورزشــی، وســایل جانبــی لــوازم خانگــی، تجهیــزات و 
لبــاس ایمنــی، میــوه مــوز و کمپــوت آنانــاس برخــی اقــام، از انــواع 
ــاد کاالهایــی هســتند کــه در قالــب گــروه ۲۷ اکنــون در گمــرک  زی
ــب تشــریفات  ــار شــده و اغل ــه گمــرک اظه ــا ب ــن کااله ــد. ای مانده ان
ــی اخــذ  ــا انجــام و تمامــی مجوزهــای قانون ــه آنه ــوط ب گمرکــی مرب
ــه دارای  ــی ک ــی از آنجای ــاده ترخیــص هســتند، ول ــه شــده، آم و ارائ
ــک  ــوی بان ــاتا( از س ــد رهگیری)س ــد ک ــال ان ــر فع ــت ارزی غی اولوی
بــرای تائیــد منشــاء ارز آنهــا صــادر نشــده و امــکان ترخیــص قطعــی 

پیــدا نکــرده انــد. 
ــران از  ــرک ای ــی گم ــاون فن ــی، مع ــال ارونق ــرداد جم ــرا مه اخی
ــرار گرفتــن 4۰ میلیــون دالر کاالهــای گــروه ۲۷ در معــرض فســاد  ق
ــری  ــه یکس ــود ک ــرده ب ــد ک ــر داده و تاکی ــدن خب ــه ش ــا متروک و ی
سیاســت ها و تصمیمــات اخــذ شــده در مــورد ممنوعــت برخــی کاالهــا 
نــه تنهــا مانــع از خــروج ارز نشــده بلکــه بــا ورود کاال از کانــال قاچــاق، 

موجــب محرومیــت دولــت از اخــذ حقــوق ورودی شــده اســت، از ایــن 
ــه مجوزهــای صــادره  ــا توجــه ب رو الزم اســت دســتگاه های مربوطــه ب
ــه  ــد. ب ــدام کنن ــا اق ــف آنه ــن تکلی ــه تعیی ــبت ب ــت نس ــرع وق در اس
ــرک  ــط گم ــا توس ــام و اظهارنامه ه ــن اق ــت ای ــر لیس ــارت دقیق ت عب
ــه و  ــرار گرفت ــت ق ــار وزارت صم ــی در اختی ــرکات اجرای ــران و گم ای
ــا شــرایط منــدرج  ــا مطابقــت مشــخصات ایــن کاال ب ایــن وزارتخانــه ب
ــادرات و واردات  ــررات ص ــون مق ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده ۱۱ آئی در م
مشــخص کــرد کــه آیــا قابلیــت ترخیــص بــا شــرایط قبــل از ممنوعیــت 
را دارا اســت یــا خیــر؟ در مرحلــه بعــد، وزارت صمــت بایــد لیســت خود 
را بــه بانــک مرکــزی ارائــه می کــرد تــا بــرای آن کــد رهگیــری صــادر 
شــود، ولــی تاکنــون اغلــب صاحبــان کاالهــا کــد رهگیــری بانــک را بــه 
گمــرک ارائــه نکــرده و صرفــا پیگیــر ترخیــص کاال بــدون کــد رهگیری 
بانــک هســتند کــه در ایــن حالــت امــکان ترخیــص کاال بــرای گمــرک 
وجــود نــدارد، بنابرایــن بایــد وزارت صمــت و بانــک مرکــزی در مــورد 

ــد.  ــد ســاتا پاســخگو می دادن ــدم صــدور ک ع
ــه ایــن صحبت هــا، ســعید عباســپور، مدیــر کل دفتــر  در پاســخ ب
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت در جوابیــه ای کــه از طریــق 
روابــط عمومــی بــرای ایســنا ارســال کــرد، بــه ایــن پاســخ اکتفــا کــرد 
ــت  ــد ثب ــا فاق ــی ی ــرکات اجرای ــای رســوبی در گم ــر کااله ــه »اکث ک
ســفارش بــوده و یــا جــزو کاالهــای ممنوعــه یعنــی اولویــت ارزی 4 و 
۲۷ هســتند. برخــی از ایــن کاالهــا نیــز علیرغــم ثبــت ســفارش، فاقــد 
تاییدیــه تامیــن ارز بانــک مرکــزی بــوده و بنابرایــن امــکان ترخیــص 

بــرای آنهــا در ســامانه پنجــره تجــارت فرامــرزی میســر نیســت«. 
ایــن در حالــی اســت کــه تازه تریــن اظهــارات معــاون فنــی 
گمــرک ایــران، نــه تنهــا نشــان داد کــه ایــن 4۰ میلیــون دالر کاالی 
ــه وزارت  ــوده، بلک ــت ســفارش ب ــروه ۲۷ دارای ثب ــورد اشــاره در گ م
صمــت بارهــا در مــورد تعییــن تکلیــف و ترخیــص آنهــا رایزنی هایــی 
ــه  ــرده، بلک ــص ک ــی ترخی ــا را سفارش ــی کااله ــی برخ ــته و حت داش
ــف  ــازمان های مختل ــئوالن س ــور مس ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــرا ط اخی
از جملــه گمــرک، بانــک مرکــزی و وزارت صمــت، وضعیــت کاالهــای 
ــرای  ــد ب ــان کاال می توانن ــده و صاحب ــف ش ــن تکلی ــروه ۲۷ تعیی گ

ــد.  ــدام کنن ترخیــص اق
ــه  ــرا وزارت صمــت ب ــه چ ــر مشــخص نیســت ک ــارت دیگ ــه عب ب
جــای رســیدگی بــه حــل مشــکل کاالهــای دپــو شــده و ارائــه گــزارش 
ــه رد گزارش هــای دیگــر و  از اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه ب
پاســخ های کلــی و نادرســت در زمینــه ثبــت ســفارش کاالهــا اکتفــا 

کــرده اســت. 
ــگاری مســئوالن مربوطــه در وزارت  ــر ســهل ان ــا موضــوع مهم ت ام
ــا در آســتانه  ــه فســاد ی صمــت و بانــک مرکــزی اســت کــه منجــر ب
فســاد قــرار گرفتــن بخشــی از ایــن کاالهــا اســت. بــه طــوری کــه بــه 
ــد  ــی مانن ــان کاال، کاالهای ــئوالن و صاحب ــی مس ــام برخ ــتناد اع اس
کمپوت هــای آنانــاس یــا لــوازم تحریــر در حــال فاســد شــدن هســتند 
ــم  ــا ه ــایر کااله ــورد س ــده اند و در م ــد ش ــواردی فاس ــی در م و حت
مشــخص نیســت چقــدر از تاریــخ مصــرف آن هــا باقــی مانــده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر مشــخص نیســت تــا چــه زمانــی بایــد شــاهد ایــن 
ــه از  ــر ب ــئوالن منج ــکاری مس ــی اداری و پاس ــه بروکراس ــیم ک باش
ــت تصمیمــی  ــا در نهای بیــن رفتــن ســرمایه های کشــور می شــود، ام

ــود.  ــاذ ش ــت از روز اول اتخ ــه می توانس ــود ک ــه می ش گرفت

یک بام و دو هوای صمت در ترخیص کاالهای ممنوعه
ــا شــبکه  وزیــر راه و شهرســازی گفــت: تفاهمنامــه ای ب
ــکونی ارزان  ــد مس ــزار واح ــاخت ۵۰ ه ــرای س ــی ب بانک
قیمــت بــا اعطــای وام قرض الحســنه ۱۵۰ میلیــون تومانــی 

در قالــب طــرح اقــدام ملــی مســکن، امضــا شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »محمــد اســامی«  در مراســم 
بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت  تفاهم نامــه  ایــن  امضــای 
ــه  ــای تفاهم نام ــزود: امض ــالت اف ــنه رس ــک قرض الحس بان
ــنه  ــک قرض الحس ــازی و بان ــکاری وزارت راه و شهرس هم
ــب تولیــد مســکن ارزان قیمــت در راســتای  رســالت در قال
ــر و  ــه منظــور گســترش خی ــی مســکن ب ــدام مل طــرح اق
نیکــی در کشــور بــر پایــه قرض الحســنه و بــا هــدف خانــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــد انج ــار کم درآم ــردن اقش دار ک
ــا اشــاره بــه اینکــه تفاهم نامــه  وزیــر راه و شهرســازی ب
وزارت راه بــا بانــک رســالت جامعــه محــور بــوده و زمینــه 
ــد،  ــرای گســترش نیکــوکاری در کشــور فراهــم می کن را ب
افــزود: ایــن تفاهم نامــه کــه بــرای ســاخت ۵۰ هــزار واحــد 
ــد از  ــات بع ــن اقدام ــه امضــا رســیده یکــی از بی نظیرتری ب
انقــاب اســامی اســت کــه جامعــه محــور بــوده و ســرمایه 
ــرای  ــرح ب ــن ط ــد، ای ــرار می ده ــر ق ــی را مدنظ اجتماع

ــدی اســت. ــای کم درآم ــای جــوان و خانواره وج ه
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــم ادام ــت دوازده ــه دول عضــو کابین
بانــک  و  راه و شهرســازی  تفاهم نامــه همــکاری وزارت 

ــتیبانی  ــاز و پش ــد ساخت وس ــالت، رون ــنه رس قرض الحس
تامیــن زمیــن توامــان انجــام خواهــد شــد و تولیــد مســکن 

ــد. ــان می افت ــه جری ــت ب ارزان قیم
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون خیرین مسکن ســاز، 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی، ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
)ره( بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی کارهــای عظیمــی را در 
ــدی  ــای کم درآم ــرای دهک ه ــت ب ــکن ارزان قیم ــوزه مس ح
انجــام دادنــد، توضیــح داد: تفــاوت تفاهم نامــه ای کــه 
ــر  ــا دیگ ــیده ب ــالت رس ــک رس ــای وزارت راه و بان ــه امض ب
ــه  ــت ک ــن اس ــت در ای ــکن ارزان قیم ــد مس ــای تولی طرح ه
در ایــن طــرح، مشــارکت مــردم نیــز در ســازندگی، توســعه و 
تولیــد مســکن بــرای جامعــه هــدف در قالــب تامیــن ســرمایه 
قرض الحســنه بــا ســقف ۱۵۰ میلیــون تومــان تســهیات و بــا 

بازپرداخــت ۶۰ ماهــه فراهــم شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا،  تفاهم نامــه احــداث ۵۰ هــزار واحــد 
ــح  ــدی صب ــا ۳ درآم ــک ت ــای ی ــرای دهک ه ــکونی ب مس
امــروز بیــن وزارت راه و شهرســازی و بانــک قــرض الحســنه 
رســالت در راســتای طــرح اقــدام ملــی مســکن و در قالــب 

توســعه مســکن ارزان قیمــت بــه امضــا رســید.
ــه  ــا ب ــه مقــرر شــده اســت ت ــن تفاهم نام ــر اســاس ای ب
ــه  ــد جامع ــای کم درآم ــه جــزو دهک ه ــری ک ــزار نف ۵۰ ه
هســتند )دهک هــای یــک تــا ۳( ۱۵۰ میلیــون تومــان وام 

ــا کارمــزد 4 درصــد تعلــق بگیــرد. قرض الحســنه ب
ــازه  ــد ت ــای کم درآم ــرح، خانواره ــن ط ــرای ای در اج
ازدواج کــرده و سرپرســت خانوارهایــی کــه دارای ۳ فرزنــد و 

ــت هســتند. بیشــتر هســتند در اولوی
بــر اســاس اعــام وزارت راه و شهرســازی، اســامی 
افــرادی کــه در اولویــت دریافــت ایــن وام هــا و مشــارکت در 
ایــن طــرح هســتند از ســوی معاونــت مســکن و ســاختمان 

ــه بانــک اعــام و معرفــی خواهنــد شــد. ب
مــدت زمــان اجــرای ایــن تفاهــم نامــه ۳ ســال و مــدت 
بازپرداخــت تســهیات قرض الحســنه ۵ ســال تعییــن 

شــده اســت

ــاخت ۳۰۰۰  ــاز س ــرقی از آغ ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــاکن در  ــروم س ــای مح ــرای خانواده ه ــکونی ب ــد مس واح

ــر داد.  ــک خب ــده ای نزدی ــتان در آین ــتاهای اس روس
ــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه  ب
طــرح ویــژه احــداث ۳۰۰۰ واحــد مســکونی بــرای ســاکنان 
روســتاهای محــروم اســتان، بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه 
ــاد مســکن انقــاب  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و بنی
اســامی، گفــت: انتظــار داریــم تــا همــه دســتگاه های 
مســئول در ایــن زمینــه همراهــی و مشــارکت جــدی داشــته 
باشــند تــا در برنامــه زمــان  بنــدی  شــده، بتوانیــم تعــدادی 
ــم. ــای محــروم اســتان را صاحــب مســکن کنی از خانواده ه

ــکن   ــازی مس ــاوم  س ــازی و مق ــرد: بهس ــار ک وی اظه
ــوده  ــت ب ــای دول ــن اولویت ه ــی از مهم تری ــتایی، یک روس
ــن  ــی در ای ــیار خوب ــی بس ــات حمایت ــبختانه اقدام و خوش

ــه انجــام شــده اســت. زمین
وی بــه وقــوع زلزلــه در شهرســتان های میانــه و ســراب 
ــای روســتایی  ــاوم  ســازی خانه ه ــت: مق ــرد و گف اشــاره ک

ــی  ــی و مال ــات جان ــا تلف ــد ت ــث ش ــه باع ــن منطق در ای
بســیار کمتــری نســبت بــه زمیــن  لرزه هــای مشــابه 

ــیم. ــته باش داش
ــک ســال  ــا گذشــت ی ــه ب ــان این ک ــا بی پورمحمــدی ب
ــیب دیده  ــای آس ــازی خانه ه ــه، بازس ــن حادث ــوع ای از وق
روســتایی بــه پایــان رســیده اســت، افــزود: سیاســت 
ابداعــی اســتان در بازســازی ایــن مناطــق، اهتمــام جــدی 
ــس  ــع کانک ــای توزی ــه ج ــا ب ــریع خانه ه ــازی س در بازس
بــود کــه ایــن تجربــه موفــق بــه عنــوان سیاســت اجرایــی 

ــز مطــرح شــد. ــت در حــوادث مشــابه نی دول
و  حمایتــی  تســهیات  اعطــای  کــرد:  اضافــه  وی 
ــتر  ــارکت بیش ــث مش ــه  زده، باع ــردم زلزل ــه م ــوض ب باع
مــردم در رونــد بهســازی و بازســازی منــازل و پیشــگیری 

از مشــکات اســکان اضطــراری و موقــت می شــود.
اســتانداری  امــور روســتایی و شــوراهای  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن جلســه بــه تبییــن جزئیــات 
ــان در اســتان اشــاره  ــه تامیــن مســکن محروم تفاهــم  نام

کــرد و گفــت: تاکنــون ۱4۵ هــزار واحــد روســتایی بــا بهــره  
منــدی از تســهیات نوســازی و ۳۵ هــزار واحــد نیــز بــدون 
ــازی  ــازی و مقاوم س ــهیات، بازس ــن تس ــدی از ای بهره من

شــده اســت.
ــتان در  ــهیمه اس ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش ــی کرم تق
ــان، ۳۰۰۰ واحــد روســتایی اســت  تامیــن مســکن محروم
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــد اعطــای تســهیات و آغ ــه فرآین ک

احــداث آن  هــا، بــه زودی آغــاز می شــود.
 مدیــران کل بنیــاد مســکن، کمیتــه امــداد و بهزیســتی 
ــتان  ــای اس ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــس ش ــتان و رئی اس
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ ــه آمادگ ــن جلس ــز در ای نی
ــام  ــان اع ــکن محروم ــن مس ــه تامی ــرای تفاهم نام در اج

ــد. کردن

وزیر راه: 

5۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت ساخته می شود

استاندار خبر داد

ساخت 3۰۰۰ واحد مسکن برای ساکنان 
روستاهای محروم آذربایجان شرقی

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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