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هاشمی: 

توهین و عبور از مرزهای اخالقی از 
سوی هیچ گروهی زیبنده نیست

مسائل مربوط به پرسنل شهرداری 
تبریز باید شفاف سازی شود

نمی توان مشکالت را به گردن یک نفر یا یک دستگاه و قوه انداخت
تحمل فشارهای اقتصادی برای اکثریت جامعه، بسیار سخت و طاقت فرسا شده

موضوع تبدیل وضعیت و جذب نیرو همواره برای کارکنان سوال است
براساس آموزه های دینی از ما بابت تصمیمات سئوال خواهد شد

نحوه جذب در زمینه پرسنلی مشخص شود
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چرا کنکور حـذف  نشده است؟

مبالغ و جزئیات ۵ نوع وام دانشجویی 
نیمسال دوم اعالم شد

 وقفه در تصویب بودجه به
 معیشت مردم آسیب می زند

شکل تولید روغن نیمه جامد
 تا روزهای آینده حل می شود

طرح »شفافیت آرای نمایندگان« در 
دستور کار هفته جاری مجلس است

پلیس به »فرار بزرگ مالیاتی« 
پایان داد

غربـــی  آذربایجـــان  انتظامـــی  فرمانـــده 
فـــرار  متهمـــان  دســـتگیری  و  ازشناســـایی 
مالیاتـــی بـــه ارزش 653 میلیـــارد ریـــال خبـــر 

داد. 
ــی  ــده انتظامـ ــارس، فرمانـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
و  از شناســـایی  آذربایجـــان غربـــی  اســـتان 
دســـتگیری متهمـــان فـــرار مالیاتـــی بـــه ارزش 
ــط پلیـــس امنیـــت  ــال توسـ ــارد ریـ 653 میلیـ

ــر داد. ــتان، خبـ ــادی اسـ اقتصـ
ســـردار مســـعود خـــرم نیـــا در تشـــریح 
جزئیـــات ایـــن خبـــر اظهـــار داشـــت: در پـــی 
ـــی  ـــزرگ مالیات ـــرار ب ـــر ف ـــی ب ـــری مبن کســـب خب
در یکـــی از شـــرکت های واردات و صـــادرات، 
ــتور کار  ــژه در دسـ ــورت ویـ ــه صـ ــوع بـ موضـ
مامـــوران پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی انتظامـــی 

ــرار گرفـــت. ــتان قـ اسـ
ــا  ــزود: بـ ــی افـ ــد انتظامـ ــام ارشـ ــن مقـ ایـ
ـــی  ـــل در پ ـــت عم ـــزوم ســـرعت و دق ـــه ل ـــه ب توج
ـــان  ـــادی، کارشناس ـــم اقتص ـــف جرای ـــی کش جوی
پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی بـــا همـــکاری و 
ــور  ــی اداره امـ ــان حقوقـ ــی کارشناسـ هماهنگـ
ـــه  ـــرکت را ک ـــن ش ـــکان ای ـــتان، مال ـــی اس مالیات
ــا  ــر بـ ــخاص دیگـ ــی اشـ ــای بازرگانـ از کارت هـ
ــد،  ــتفاده می کردنـ ــی اسـ ــرار مالیاتـ ــزه فـ انگیـ

شناســـایی کردنـــد.
ســـردار خـــرم نیـــا گفـــت : در بررســـی 
بانک هـــای اطالعاتـــی مبلـــغ بدهـــی مالیاتـــی 
ـــد  ـــرآورد ش ـــال ب ـــارد ری ـــرکت 653 میلی ـــن ش ای
ـــع آوری  ـــس از جم ـــان پ ـــت کارآگاه ـــه در نهای ک
مـــدارک و مســـتندات، 2 متهـــم اصلـــی ایـــن 
ـــی  ـــات قانون ـــیر اقدام ـــور س ـــه منظ ـــده را ب پرون

دســـتگیر و تحویـــل مراجـــع قضائـــی دادنـــد.
آذربایجـــان  اســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
غربـــی خاطرنشـــان کـــرد: مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
ــالس،  ــون اختـ ــادی همچـ ــد اقتصـ کاال و مفاسـ
ـــی  ـــرار مالیات ـــواری، ف ـــن خ ـــی، زمی ـــم بانک جرای
و پولشـــویی از اولویت هـــای پلیـــس امنیـــت 
اقتصـــادی اســـتان آذربایجـــان غربـــی بـــوده و 
برخـــورد قاطـــع بـــا مجرمـــان ایـــن حـــوزه در 

ــرار دارد. ــتور کار ایـــن پلیـــس قـ دسـ

جزئیات پرداخت وام به دارندگان 
سهام عدالت بدون ضامن 

نماینــده وزارت اقتصــاد گفــت: متقاضیــان 
بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی و کارت اعتبــاری 

ــد.  ــه ضامــن ندارن ــاز ب ــت نی ســهام عدال
نماینــده  موســوی،  تســنیم،  گــزارش  بــه 
وزارت اقتصــاد گفــت: شــبکه بانکــی تــالش کــرد 
خدماتــی بــرای دارنــدگان ســهام عدالــت طراحــی 
کنــد تــا بتواننــد نیاز هــای اساســی  و خردشــان را 

ــد. ــرف کنن ــان برط ــر دارایی ش ــی ب مبتن
وی در ادامــه افــزود: از ایــن رو همــه کســانی که 
ســهام عدالــت دارنــد، می تواننــد درخواســت خــود 
را بــرای دریافــت تســهیالت به صــورت غیرحضوری 

از درگاه هــا ی تعیین شــده ارســال کنــد.
موســوی بــا بیــان اینکــه بــرای دریافــت کارت 
ــه  اعتبــاری و اســتفاده از ایــن تســهیالت، نیــاز ب
ــت،  ــا نیس ــعب بانک ه ــه ش ــوری ب ــه حض مراجع
تصریــح کــرد: متقاضیــان در بانــک ملــی از طریــق 
ســامانه ایــوا و در بانــک تجــارت از طریــق ســامانه 

زمــرد اقــدام کننــد.
ــادآور شــد: مــدارک  نماینــده وزارت اقتصــاد ی
ــر  ــت و ب ــنجی اس ــدارک هویت س ــاز م ــورد نی م
ــن  ــورس، ای ــازمان ب ــا س ــا ب ــاس هماهنگی ه اس
کارت هــا حداکثــر ظــرف یــک هفتــه قابــل 

ــود. ــد ب ــتفاده خواه اس
ــه  ــک آمــاده ارائ وی تأکیــد کــرد: فعــاًل دو بان
ایــن خدمــات هســتند و در روز هــای آتــی بــرای 
ســایر بانک هــا اطالع رســانی خواهــد شــد ضمــن 
اینکــه کســانی هــم کــه در ایــن دو بانــک حســاب 
ــن  ــاب از ای ــاح حس ــا افتت ــد ب ــد، می توانن ندارن

تســهیالت اســتفاده کننــد.
موســوی ادامــه داد: تمهیداتــی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه از کارت فیزیکــی هــم اســتفاده 
نشــود و خریــد از طریــق کیوآرکــد انجــام شــود.

ایــن  »بازپرداخــت  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
ــه  ــت: نرخــی ک ــاله اســت«، گف تســهیالت سه س
در نظــر گرفتــه شــده 18 درصــد اســت، امــا اگــر 
مصرف کننــده آخــر هــر مــاه تســویه کنــد، هیــچ 

ــود. ــه نمی ش ــم گرفت ــودی از او ه س
ــزان  ــودن می ــر ب ــه متغی ــا اشــاره ب موســوی ب
اقســاط تصریــح کــرد: ارزش کارت هــای اعتبــاری 

ــی ــا 60 درصــد میــزان دارای 50 ی

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــری بــا اشــاره بــه اینکــه کارفرمایان و ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی چــوب الی چــرخ کارگــران 
می گذارنــد  آور  زیــان  و  ســخت  مشــاغل  در 
ــردن در  ــال کار ک ــد از 20س ــی کارگربع گفت:گاه
ــازمان  ــد س ــان آور در فرآین ــخت و زی ــاغل س مش

می شــود.  گرفتــار 
هــادی ابــوی، دبیــر کل کانــون عالــی انجمن های 
ــاره  ــا تســنیم، درب ــو ب ــری در گفت وگ ــی کارگ صنف
ــان آور  ــران در مســائل ســخت و زی مشــکالت کارگ
ــه  ــان آور دو کمیت ــخت وزی ــاغل س ــت: در مش گف
بــدوی و تجدیــد نظــر داریــم, آنهــا مــوارد را بررســی 
ــا  ــر و کارفرم ــر مشــکلی در کار کارگ ــد و اگ می کنن
ــرا  ــل اج ــت,رأی قاب ــی در نهای ــد از بررس ــد بع باش

ــد. ــادر می کنن ص
 وی ادامــه داد:درقانــون پیــش بینــی شــده 
ــی  ــد و کس ــرا باش ــل اج ــن رأی قاب ــر ای ــت, اگ اس
معتــرض باشــد بایــد بــه دیــوان عدالــت اداری 
مراجعــه کنــد. متأســفانه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
بــا وجــود اینکــه رأی شــفاف و واضــح اســت از اجــرا 
خــودداری می کننــد و یــک پروســه بررســی را 
تعییــن می کنــد و ایــن مســئله مشــکالتی را بــرای 

ــد. ــاد می کن ــران ایج کارگ
ابــوی گفــت: درچنیــن شــرایطی کارگــری 
ــال کار  ــان آور 20س ــخت و زی ــاغل س ــه در مش ک

کــرده اســت, زحمــت کشــیده  و خــود را مســتحق 
بازنشســته  می خواهــد  و  می دانــد  بازنشســتگی 
ــن  ــد تأمی ــه در فرآین ــم ک ــاهده می کنی ــود, مش ش

اجتماعــی گرفتــار می شــود.
وی در ادامــه  بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون 
مشــاغل ســخت و زیــان آور قانونــی اســت کــه 
کرامــت انســانی کارگــران را مدنظــر دارد ادامــه داد: 
ــت  ــن اس ــان آور ای ــخت و زی ــاغل س ــدف از مش ه
ــته  ــال کار بازنشس ــد 30 س ــه بع ــای اینک ــه  ج ک
ــای بازنشســتگی  ــا 20 ســال ســابقه از مزای شــود ب

بهره منــد شــود.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
ــاغل  ــدی مش ــته بن ــاره دس ــران  درب ــران ای کارگ
ــخت و  ــاغل س ــف مش ــته ال ــورد دس ــت: در م گف
ــه  ــغلی ک ــت. ش ــن اس ــف روش ــه تکلی ــان آور ک زی
ــته  ــن دس ــد در ای ــا بای ــت قاعدت ــخت اس ــاً س ذات
ــون  ــای قان طبقه بنــدی شــده و شــاغالن آن از مزای
شــوند.  بهره منــد  زیــان آور  و  ســخت  مشــاغل 
بــه نظــر نمی رســد در ایــن مــورد نماینــدگان 
ــران مشــکلی داشــته باشــند.  ــا کارگ ــان ب کارفرمای

ــاغل  ــته ب مش ــان دس ــر هم ــتر س ــکل بیش مش
ــت. ــان آور اس ــخت و زی س

ــان خواســتار  ــرد: بعضــاً کارفرمای ــان ک ــوی بی اب
ایــن هســتند کــه کار در کارگاه هــا و کارخانه هایــی 
زیــان  و  ســخت  مشــاغل  جــزء  موقتــاً  کــه 
ــن  ــمول ای ــی از ش ــد مدت ــده اند بع ــدی ش طبقه بن
قانــون خــارج شــوند. مــا می گوییــم همانطــور 
کــه قانــون می گویــد ابتــدا بایــد کارفرمایــان 
مشــکالت را رفــع کننــد، بعــد ایــن مشــاغل عــادی 
ــا و  ــا کار در کارگاه ه ــران ب ــوند. کارگ ــاب ش حس
ــی  ــمی و روح ــیب های جس ــا آس ــی ب کارخانه های
رو بــه رو می شــوند. ممکــن اســت فــرد مشــکل 
ــی و  ــیب عصب ــیمیایی، آس ــی ش ــنوایی، آلودگ ش
... پیــدا کنــد، بنابرایــن بایــد کارش جــزء مشــاغل 

ــود. ــوب ش ــان آور محس ــخت و زی س
وی بــا اشــاره بــه حــق بیمــه مشــاغل ســخت و 
ــاره  ــان آور گفــت:  یــک بحــث مهــم دیگــر درب زی
مشــاغل ســخت و زیــان آور نــوع پرداخت حــق بیمه 
ــان  ــه کارفرمای ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــت. ای اس
جــای پرداخــت چهــار درصــد حــق بیمــه مشــاغل 
ســخت و زیــان آور بــه صــورت ماهانــه، آن را جمــع 
ــن  ــب از ای ــان اغل ــه کارفرمای ــد ک ــد و بپردازن کنن
شــیوه اســتقبال می کننــد. وقتــی حــق بیمــه 
ــاد  ــکل ایج ــادی مش ــوارد زی ــود در م ــع می ش جم

ــت  ــت پرداخ ــر اس ــن بهت ــود، بنابرای می ش

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــه  ــم ک ــت: امیدواری ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
در اصــالح الیحــه بودجــه ســال 1۴00 پیش بینــی 
ــازی  ــوص همسان س ــت در خص ــب دول الزم از جان
انجــام  بازنشســتگان  حقــوق  متناسب ســازی  و 
ــی،  ــات قانون ــرای مصوب ــع ب ــن مناب ــا تامی ــرد ت پذی

ــود.  ــهیل ش ــس تس در مجل
در  آزاد  متفکــر  اهلل  روح  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ارتبــاط ویدیویــی بــا جلســه هــم اندیشــی فعــاالن 
اســتماع  بــا  شــرقی،  آذربایجــان  بازنشســتگی 
مطالبــات نماینــدگان بازنشســتگان و مســتمری 
ــر اینکــه نماینــدگان مجلــس  ــا تاکیــد ب بگیــران، ب
ــار  ــور حــوزه بازنشســتگان هســتند، اظه ــر ام پیگی
ــده  ــر عه ــه ای ب ــتگان، وظیف ــن بازنشس ــرد: تامی ک
ــا  ــه صندوق ه ــت ک ــتگی اس ــای بازنشس صندوق ه
نیــز بــر همیــن مبنــا پایــه ریــزی و تشــکیل شــده 
ــی  ــف حاکمیت ــاس وظای ــر اس ــد ب ــت می توان و دول
ــتگان و  ــوق بازنشس ــم حق ــه ترمی ــبت ب ــود، نس خ
ــان اقــدام کنــد. ــرای آن تامیــن زندگــی باکرامــت ب

واحــد  استانداردســازی  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
پرهیــز  و  بازنشســتگی  صندوق هــای  قبــال  در 
پیگیری هــای  گفــت:  دوگانگــی،  و  تبعیــض  از 
مقتضــی در خصــوص همســان ســازی بانشســتگان 

ــت در  ــان ریاســت جمهــوری و وزرای دول ــا معاون ب
ــت. ــام اس ــال انج ح

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی آذربایجــان شــرقی 
ــش  ــه وجــود بی ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب ــز در ای نی
ــر تحــت  ــزار بازنشســته و مســتمری بگی از 200 ه
پوشــش تامیــن اجتماعــی در اســتان، اظهــار کــرد: 
ــت  ــان از باب ــارد توم ــر ۴80 میلی ــغ ب ــه بال ماهان
ــت  ــف پرداخ ــن طی ــه ای ــدت ب ــد م ــدات بلن تعه
ــت  ــغ از باب ــن مبل ــارد از ای ــه ۷0 میلی ــود ک می ش
متناســب ســازی حقــوق بــوده و از مــرداد مــاه ۹۹ 

ــی شــده اســت. اجرای

جعفــر سمســاری بــا اشــاره بــه ضــرورت ارتقــای 
ــازمان  ــدات س ــزود: تعه ــتگان، اف ــت بازنشس معیش
ــتگان  ــوق بازنشس ــنواتی حق ــش س ــت افزای در جه
ــون تامیــن اجتماعــی اجــرا  ــاده ۹6 قان ــب م در قال
ــب  ــرای متناس ــع، اج ــن مناب ــا تامی ــود و ب می ش
ــعه  ــه توس ــون برنام ــاده 12 قان ــوع م ــازی موض س
برنامــه توســعه ششــم از مــرداد مــاه اجرایــی شــده 
اســت کــه بــا تامیــن منابــع جدیــد، بخــش دیگــری 

از متناســب ســازی اجــرا خواهــد شــد.
تامیــن  بازنشســتگان  عالــی  کانــون  دبیــر 
ــریح  ــا تش ــت ب ــن نشس ــور، در ای ــی کش اجتماع

ــاده 13۴  ــق م ــا مطاب ــکیالت کانون ه ــاختار تش س
ــون،  ــن قان ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــار ک ــون کار، اظه قان
انتخــاب  را  شهرســتان  کانــون  بازنشســتگان، 
ــون  ــای شهرســتان،  اســتان و کان ــرده و کانون ه ک
ــد  ــی را تشــکیل می دهن ــون عال ــز کان ــتان ها نی اس
ــی  ــاد صنف ــک نه ــوان ی ــه عن ــا ب ــن کانون ه و ای

ــتند. ــتگی هس ــه بازنشس ــور جامع ــر ام پیگی
محمــد اســدی بــا تبییــن ســیر ســازمان تامیــن 
اجتماعــی و رونــد تصویــب و اجــرای قانــون الــزام، 
ــال های  ــی در س ــن اجتماع ــازمان تامی ــت: س گف
اخیــر کمــک هزینه هــای پروتــز و اروتــز را افزایــش 
چشــمگیری داشــته و در اجــرای قانــون الــزام، 

ــی برداشــته شــده اســت. گام هــای خوب
ــاب  ــتگان در انتخ ــه بازنشس ــان اینک ــا بی وی ب
پزشــک و مرکــز درمانــی اختیــار دارند، خاطرنشــان 
هزینه هــای  تفــاوت  بگیــران  مســتمری  کــرد: 
درمــان در بخــش خصوصــی و دولتــی را مــورد 

ــد. ــرار دهن ــه ق توج
ــه  ــه مطالب ــخ ب ــتای پاس ــت: در راس ــدی گف اس
ــورداری از  ــور برخ ــه منظ ــتگی ب ــه بازنشس جامع
ــی  ــی و غیرملک ــز غیردولت ــی مراک ــات درمان خدم
ســازمان، بیمــه تکمیلــی درمــان پایــه ریــزی شــده 

ــت بنــدی ــه اولوی ــا توجــه ب ــه ب اســت ک

کارفرمایان و تأمین اجتماعی چوب الی چرخ مشاغل 
سخت و زیان آور می گذارند 

نماینده مجلس:

 همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱400 لحاظ شود
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ـــران  ـــتان ته ـــالف اس ـــل اخت ـــورای ح ـــس ش ریی
ــه  ــرای الیحـ ــرای اجـ ــی بـ ــخ دقیقـ ــت: تاریـ گفـ
ـــخص  ـــالف مش ـــل اخت ـــوراهای ح ـــون ش ـــد قان جدی
ـــود و  ـــی ش ـــی ط ـــه قانون ـــتی پروس ـــت و بایس نیس
آمادگـــی کامـــل داریـــم هـــر زمـــان ایـــن قانـــون 
ــی  ــن معطلـ ــدون کوچکتریـ ــد، بـ ــرا شـ الزم االجـ

کارمـــان را انجـــام دهیـــم. 
ـــنا، در  ـــا ایس ـــو ب ـــدوی در گفت وگ ـــا مه غالمرض
ـــل  ـــوراهای ح ـــون ش ـــد قان ـــه جدی ـــا الیح ـــه ب رابط
ـــک الیحـــه  ـــد ی ـــوز در ح ـــرد: هن ـــار ک ـــالف اظه اخت
ـــس شـــورای اســـالمی اســـت و  ـــال مصـــوب مجل و فع
ـــاءاهلل  ـــه ان ش ـــده ک ـــال ش ـــان ارس ـــورای نگهب ـــه ش ب
ـــایرین  ـــرای س ـــرد ب ـــر تصمیمـــی بگی ـــورا  ه ـــن ش ای
ـــون  ـــوان قان ـــه عن ـــال ب ـــاع اســـت و فع ـــم الزم االتب ه

ـــت. ـــده اس ـــرا در نیام الزم االج
وی افـــزود: مـــا تمهیـــدات الزم را بـــر اســـاس 
ــیده ایم  ــه اندیشـ ــوه قضاییـ ــتورات رییـــس قـ دسـ
ــید  ــته باشـ ــی الزم را داشـ ــد آمادگـ ــه فرمودنـ کـ
و مـــا آمادگـــی کامـــل داریـــم و هـــر زمـــان کـــه 
ــان روز و  ــد، از همـ ــرا شـ ــون الزم االجـ ــن قانـ ایـ
ــام  ــان را انجـ ــی کارمـ ــن معطلـ ــدون کوچکتریـ بـ

می دهیـــم.
ـــران  ـــتان ته ـــالف اس ـــل اخت ـــورای ح ـــس ش ریی
در خصـــوص اینکـــه 23 بهمـــن مهلـــت تمدیـــد 
ــه  ــوراهای حـــل اختـــالف بـ ــاله قانـــون شـ یکسـ

ــی  ــه زمانـ ــد چـ ــون جدیـ ــد، قانـ ــان می رسـ پایـ
ـــت  ـــخص نیس ـــرد: مش ـــان ک ـــود؟ بی ـــی می ش اجرای
و بایـــد پروســـه قانونـــی طـــی شـــود و شـــورای 
ـــمی  ـــه رس ـــق روزنام ـــد و از طری ـــد کن ـــان تایی نگهب

ـــود. ـــالغ ش اب
ــت  ــش صالحیـ ــا افزایـ ــه بـ ــدوی در رابطـ مهـ
رســـیدگی شـــوراهای حـــل اختـــالف بـــه مبلـــغ 
50 میلیـــون تومـــان بیـــان کـــرد: در گذشـــته 20 
ـــی شـــورا  ـــی و در صالحیـــت ذات میلیـــون تومـــان رای
ـــا  ـــد، ام ـــادر کنن ـــم ص ـــتند حک ـــه می توانس ـــود ک ب
ـــده  ـــه ش ـــورا گرفت ـــان از ش ـــون توم ـــن 20 میلی ای
و در عـــوض آن تـــا 50 میلیـــون تومـــان رســـیده 

ـــون  ـــای 50 میلی ـــد پرونده ه ـــر بای ـــدو ام ـــه در ب ک
تومـــان امـــوال منقـــول بـــرای صلـــح و ســـازش 
ـــود،  ـــاع داده ش ـــالف ارج ـــل اخت ـــوراهای ح ـــه ش ب
اگـــر صلـــح و ســـازش انجـــام شـــد کـــه پرونـــده 
ــع  ــه مرجـ ــد بـ ــر نشـ ــود و اگـ ــه می شـ مختومـ
قضایـــی ذی صـــالح برمی گـــردد کـــه بـــه آن 

رســـیدگی شـــود.
وی افـــزود: امـــا یـــک سلســـله صالحیـــت 
قضایـــی کمـــاکان بـــر عهـــده شـــورای حـــل 
اختـــالف اســـت کـــه از پیچیدگـــی خاصـــی 
هـــم برخـــوردار نیســـتند. از جملـــه )بـــر اســـاس 
الیحـــه جدیـــد( حصـــر وراثـــت، تامیـــن دلیـــل، 

ـــا  ـــع آنه ـــه و رف ـــر ترک ـــه، تحری ـــوم ترک ـــر و م مه
ـــاکان  ـــه کم ـــکونی ک ـــن مس ـــه اماک ـــتور تخلی و دس
ـــه  ـــت ب ـــالف هس ـــل اخت ـــورای ح ـــت ش در صالحی
ـــت  ـــه محوری ـــازش ک ـــح و س ـــت صل ـــه صالحی اضاف

بـــا صلـــح و ســـازش اســـت.
ـــران  ـــتان ته ـــالف اس ـــل اخت ـــورای ح ـــس ش ریی
در رابطـــه بـــا تغییـــر وضعیـــت و اســـتخدام 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــالف ب ـــل اخت ـــوراهای ح ـــان ش کارکن
ـــس  ـــه مجل ـــرد: در مصوب ـــح ک ـــد تصری ـــون جدی قان
ـــرادی  ـــان و اف ـــم از کارکن ـــا اع ـــده نیروه ـــالم ش اع
ـــر  ـــا آخ ـــتند و ت ـــتخدام هس ـــرایط اس ـــد ش ـــه واج ک
ـــرف  ـــده اند، ظ ـــورا ش ـــذب ش ـــال ۹8 ج ـــفند س اس
ـــا  ـــالف ب ـــل اخت ـــورای ح ـــز ش ـــط مرک ـــال توس 3 س

ـــد. ـــتخدام درآین ـــه اس ـــی ب ـــون داخل آزم
وی در پایـــان گفـــت: چـــون مصوبـــه مجلـــس 
هنـــوز بـــه تاییـــد نهایـــی شـــورای نگهبـــان 
نرســـیده، فعـــال زود اســـت کـــه در مـــورد آن 

ــرد. ــاذ کـ ــی اتخـ ــرد و تصمیمـ ــاوت کـ قضـ
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، مهلـــت اجـــرای 
آزمایشـــی قانـــون شـــوراهای حـــل اختـــالف بـــا 
تصویـــب مجلـــس دوره قبـــل در جلســـه علنـــی 
ــد  ــورخ 8/11/13۹8 و تأییـ ــنبه مـ ــه شـ روز سـ
ــد و  ــل یکصـ ــرای اصـ ــان در اجـ ــورای نگهبـ شـ
بیســـت و ســـوم قانـــون اساســـی جمهـــوری 
 13/11/13۹8 تاریـــخ  در  ایـــران  اســـالمی 
ــرای  ــت اجـ ــده »مهلـ ــاده واحـ ــاس مـ ــر اسـ بـ
آزمایشـــی قانـــون شـــوراهای حـــل اختـــالف 
آن  انقضـــای  تاریـــخ  از   16/۹/13۹۴ مصـــوب 
)22/11/13۹8( بـــه مـــدت یـــک ســـال تمدیـــد 

شـــده بـــود.

عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
شـــورای اســـالمی بـــا طـــرح ایـــن پرســـش کـــه 
ـــی  ـــدوق بین الملل ـــده صن ـــور نماین ـــرای حض »ماج
ــت: از  ــت؟« گفـ ــزی چیسـ ــک مرکـ ــول در بانـ پـ
ـــن و از بودجـــه ۹۹ بحـــران  بودجـــه ۹8 بحـــران بنزی
ــه  ــد از بودجـ ــد و می خواهنـ ــرون آمـ ــورس بیـ بـ

1۴00 بحـــران ارز را درســـت کننـــد. 
ـــواه  ـــراً روح اهلل ایزدخ ـــنیم، اخی ـــزارش تس ـــه گ ب
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه تبعـــات گـــران کـــردن 
ارز کاالهـــای اساســـی، اعـــالم کـــرده اســـت، 
اقداماتـــی از جنـــس آزادســـازی قیمت هـــا، قطـــع 
یارانه هـــا، کاهـــش هزینه هـــای دولـــت، افزایـــش 
ـــخه  ـــی در نس ـــوال دولت ـــروش ام ـــوخت و ف ـــرخ س ن
شـــوک درمانی از ســـوی صنـــدوق بین المللـــی 

پـــول IMF ارائـــه شـــده اســـت.
وی ادامــه داد: آن هــا از ســال ها قبــل بــرای 
ــد  کشــور هایی مثــل مــا چنیــن نســخه ای را دیده ان
و قبــل از اینکــه مــا دســت بــه اصالحــات ســاختاری 
و نهــادی بزنیــم شــروع کرده ایــم بــه اجــرای 
نســخه شــوک درمانی ایــن صنــدوق کــه منجــر بــه 
بیــکاری ســنگین، فســاد گســترده و افزایــش شــکاف 

ــود. ــی می ش طبقات
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
ـــر  ـــدم ب ـــاختاری مق ـــات س ـــت: اصالح ـــار داش اظه
ـــای  ـــا بانک ه ـــت و ت ـــی اس ـــی و مال ـــات پول اصالح

خصوصـــی ســـرکش را کنتـــرل نکنیـــد افزایـــش 
ـــود،  ـــا می ش ـــر آن ه ـــث فق ـــا باع ـــردم تنه ـــه م یاران
همین جـــا بایـــد از بانـــک مرکـــزی بپرســـم کـــه 
ـــدوق  ـــده صن ـــه نماین ـــاق ب ـــاص ات ـــرای اختص ماج
بین المللـــی پـــول چیســـت و بایـــد در ایـــن 

خصـــوص بـــه مجلـــس توضیـــح داده شـــود.
ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه 
سیاســـت تحریـــم امـــروز متمرکـــز بـــر نـــرخ ارز 
اســـت، گفـــت: در کتـــاب هنـــر تحریـــم گفته انـــد 
می خواســـته اند تحریم هـــای جدیـــد را اعمـــال 
کننـــد، امـــا دیدنـــد دولـــت خـــودش می خواهـــد 
ــث  ــه باعـ ــد کـ ــام دهـ ــی انجـ ــرای ارز کار هایـ بـ

ـــر  ـــت منج ـــه در نهای ـــود ک ـــرخ ارز می ش ـــش ن افزای
ــران  ــد بحـ ــد. می خواهنـ ــرغ شـ ــران مـ ــه بحـ بـ
ـــور  ـــان ط ـــد هم ـــم بزنن ـــال 1۴00 رق ـــرغ را در س م
ـــرخ  ـــش ن ـــاً از افزای ـــال ۷2 دقیق ـــات س ـــه اغتشاش ک
ارز شـــروع شـــد و شـــاهد بودیـــم ظـــرف چنـــد 
ــان  ــه ۷50 تومـ ــان بـ ــرخ ارز از 250 تومـ ــاه نـ مـ
رســـید و تـــورم 50 درصـــد بـــه مـــردم تحمیـــل 
شـــد. از بودجـــه ۹8 بحـــران بنزیـــن و از بودجـــه 
۹۹ بحـــران بـــورس بیـــرون آمـــد و می خواهنـــد 
ـــا  ـــد ت ـــت کنن ـــران ارز را درس ـــه 1۴00 بح از بودج
نقطـــه بـــدون بازگشـــت بـــرای کشـــور و انقـــالب 
درســـت شـــود کـــه حتـــی دولـــت انقالبـــی هـــم 

نتوانـــد کاری کنـــد.
وی عنـــوان کـــرد: ایـــن کـــه گفتـــه می شـــود 
حـــذف رانـــت از اصـــالح ارز شـــروع می شـــود 
ــق  ــل، دقیـ ــات کامـ ــت، اطالعـ ــط اسـ آدرس غلـ
ــن  ــد ایـ ــان می دهـ ــه نشـ ــه ای دارم کـ و محرمانـ
ـــع ارز  ـــه وض ـــد و البت ـــرانجام نمی رس ـــه س ـــد ب قص
ـــه  ـــرای اینک ـــود ب ـــی ب ـــت غلط ـــان سیاس ۴200 توم
در بـــازار نـــرخ ارز آزاد را بـــاال ببرنـــد و سیاســـت 
تک نرخـــی بـــودن ارز را کنـــار بگذارنـــد به جـــای 

آنکـــه انضباطـــی اعمـــال کننـــد.
ـــناس  ـــالج کارش ـــته ح ـــت، روز گذش ـــی اس گفتن
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــس، بـ ــای مجلـ ــز پژوهش هـ مرکـ
ــی و  ــارکت عمومـ ــه مشـ ــه الیحـ ــال ترجمـ ارسـ
خصوصـــی بـــرای صنـــدوق بین المللـــی پـــول 
ــدوق  ــان صنـ ــی کارشناسـ ــه ارزیابـ ــت: نتیجـ گفـ
بین المللـــی پـــول ایـــن بـــود کـــه موضـــوع 
مزایده هـــا و مناقصه هـــا در ایـــن الیحـــه شـــفاف 
ـــراً  ـــه ظاه ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــفانه ب ـــا متأس نیســـت ام
ــتند  ــئله نداشـ ــن مسـ ــالح ایـ ــه اصـ ــه ای بـ عالقـ
نظـــرات کارشناســـان صنـــدوق بین المللـــی پـــول 
ـــود را  ـــنهادات خ ـــا پیش ـــتند. م ـــار گذاش ـــز کن را نی
ـــالح دو  ـــا اص ـــا ب ـــم ت ـــران داده ای ـــیون عم ـــه کمیس ب

ــیم. ــری برسـ ــه مطلوب تـ ــه نقطـ ــد بـ بنـ
ـــارات  ـــوز موضـــع مشـــخصی در خصـــوص اظه هن
عضـــو کمیســـیون صنایـــع در خصـــوص حضـــور 
نماینـــده صنـــدوق بین المللـــی اتخـــاذ نشـــده 
ـــای  ـــز پژوهش ه ـــناس مرک ـــن کارش ـــت، همچنی اس
ـــارکت  ـــه مش ـــه الیح ـــال ترجم ـــز از ارس ـــس نی مجل
ـــی  ـــدوق بین الملل ـــرای صن ـــی ب ـــی و خصوص عموم

پـــول خبـــر داده اســـت.

رییس شورای حل اختالف استان تهران: 

آمادگی اجرای قانون جدید را داریم

ایزدخواه: 

می خواهند از بودجه ۱400 بحران ارز را درست کنند

امیری خبر داد: 
تالش می کنیم تا پایان هفته با مجلس 

به جمع بندی بودجه برسیم

معــاون رییــس جمهــوری گفــت: در تــالش 
هســتیم تــا پایــان هفتــه بــا مجلــس شــورای 
اســالمی دربــاره بودجــه 1۴00 بــه جمع بنــدی 

برســیم. 
ــا، حســینعلی امیــری در گفــت  ــه گــزارش ایرن ب
ــا  ــر ایــن اســت ت و گویــی اظهــار داشــت: تالشــم ب
اواخــر ایــن هفتــه بــا مجلــس شــورای اســالمی بــه 
یــک جمع بنــدی مشــترکی درخصــوص بودجــه 

ــیم. 1۴00 برس
وی افــزود: هــر آنچــه کــه دربــاره بودجــه 1۴00 
ــر  ــمع و نظ ــه س ــد ب ــت ش ــر دول ــدی و نظ جمع بن

ملــت شــریف ایــران خواهــد رســید.
ــتاد  ــه س ــومین جلس ــت و س ــروز و در دویس ام
هماهنگــی اقتصــادی دولــت، اصالحــات الیحــه 
ــه  ــه ب ــرای ارائ ــور ب ــال 1۴00 کل کش ــه س بودج
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــالمی م ــورای اس ــس ش مجل

ــت. ــرار گرف ق
 بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده از ســوی 
ــه در  ــات بودج ــه اصالح ــه و بودج ــازمان برنام س
منابــع و مصــارف بــا حفــظ منطــق و شــاکله کلــی 
الیحــه بودجــه انجــام شــده اســت. تامیــن کاالهــای 
و  ترجیحــی  ارز  بــا  مــردم  و ضــروری  اساســی 
ــرای حوزه هــای توســعه ای  ــع الزم ب همچنیــن مناب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــور، م کش

بعید است اصالح طلبان برای 
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای 

خانم معرفی کنند 

عضـو شـورای مرکـزی حزب اتحـاد ملت بـا بیان 
اینکـه بعیـد اسـت کـه کاندیـدای خانـم از جانـب 
اصـالح طلبـان معرفـی شـود، گفـت: بـا بحث هـای 
صـورت گرفتـه تاکنـون هیـچ گزینـه خانمـی مطرح 
نشـده اسـت. حضـور و فعالیـت خانم هـا مدنظـر قرار 
گرفتـه امـا گزینـه ای انتخـاب نشـده اسـت. از لحاظ 
اولویت هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه نمی توانیم 

معرفی کننـده یـک خانـم باشـیم. 
ایلنــا در  بــا  بروجــردی در گفت وگــو  اشــرف 
ــرای  ــان ب ــالح طلب ــت اص ــن فعالی ــوص آخری خص
ــرد:  ــار ک ــوری 1۴00، اظه ــت جمه ــات ریاس انتخاب
جلســات بــه صــورت مســتمر تشــکیل می شــود 
و موضــوع از زوایــای مختلــف مــورد بحــث قــرار 
می گیــرد و گزینه هــا ارزیابــی می شــود. همچنیــن در 
خصــوص برنامه هایــی کــه اصالح طلبــان بایــد داشــته 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــز بحث های ــند نی باش
عضـو شـورای مرکـزی حـزب اتحـاد ملـت افزود: 
همـه ایـن مـوارد و نتیجـه بحـث و بررسـی ها تدوین 
خواهـد شـد و در اختیـار عمـوم قـرار خواهـد گرفت 
تـا مـردم در انتخـاب خـود بدانند که به چه کسـی و 

بـا چه رویکـردی قـرار اسـت، رأی بدهند.
وی بیـان کرد: فعالیت نقش آفرینان و سیاسـیون 
اصـالح طلـب ادامـه دارد و گفت و گوهـای مسـتمری 
صـورت می گیـرد یعنی هیـچ روزی در هفته نیسـت 

کـه جمعی شـکل نگیـرد و بحثی دنبال نشـود.
ــالح  ــن اص ــر م ــه نظ ــرد: ب ــه ک ــردی اضاف بروج
طلبــان بــرای بحــث و معرفــی گزینه هــا زمــان 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــد ام ــت نداده ان از دس
گزینــه مالحظاتــی دارنــد کــه ترجیــح می دهنــد در 

ــد. ــو نکنن ــار را بازگ ــن اخب ــر ای ــال حاض ح
رییـس سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی اظهـار 
کرد:تفکـر اصالح طلبـی در طـول سـالیان گذشـته بـا 
مانع تراشـی های زیـادی مواجـه و بـه همیـن دلیـل از 
امـکان تاثیرگذاری محروم شـده اسـت. ایـن تحدیدها 
در شـرایطی اسـت که تجربـه تاریخی نشـان می دهد،  
بـا مدیریـت آشـنایی الزم را دارنـد و  اصالح طلبـان 

می تواننـد کشـور را از ایـن بزنـگاه نجـات دهنـد.
ایــن فعــال سیاســی اصــالح طلــب در خصــوص 
ــز  ــان نی ــالح طلب ــای اص ــی کاندیداه ــان معرف زم
ــت  ــوان گف ــف نمی ت ــل مختل ــه دالی ــا ب ــت: بن گف
کــه اصــالح طلبــان دقیقــاً چــه زمانــی و چــه کســی 
را معرفــی خواهنــد کــرد؛ قطعــاً  در موقــع مقتضــی 
ایــن کار صــورت خواهــد گرفــت. تقریبــاً  بایــد 
اجمــاع کامــل صــورت بگیــرد و براســاس آن نتیجــه 

اعــالم خواهــد شــد.
وی بـا بیـان اینکـه بعیـد اسـت کـه کاندیـدای 
خانـم از جانـب اصـالح طلبـان معرفـی شـود، گفت: 
بـا بحث هـای صـورت گرفتـه تاکنـون هیـچ گزینـه 
فعالیـت  و  حضـور  اسـت.  نشـده  مطـرح  خانمـی 
خانم هـا مطـرح شـده امـا گزینـه ای انتخـاب نشـده 
اسـت. از لحـاظ اولویت هـا بـه ایـن نتیجه رسـیده ایم 
باشـیم. خانـم  یـک  معرفی کننـده  نمی توانیـم  کـه 

رایزنی سرکنسول ایران با مقامات 
اقلیم کردستان درخصوص روند 

اجرایی رسمی شدن مرز »سیرانبند«
جمهــوری  سرکنســول  شوشــتری،  مهــدی 
ــو  ــرتیپ چت ــا »س ــلیمانیه،، ب ــران در س ــالمی ای اس
صالــح«، معــاون وزیــر امــور داخلــه اقلیــم کردســتان 

ــرد.  ــدار ک ــراق دی ع
بــه گــزارش ایســنا ،  در ایــن دیــدار، بــا عنایــت 
بــه موافقــت دولــت جمهــوری اســالمی ایــران، 
دولــت مرکــزی عــراق و حکومــت اقلیــم کردســتان، 
ــرز  ــدن م ــمی ش ــی رس ــد اجرای ــوص رون در خص

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــیرانبند بح س
 طرفیــن همچنیــن بــر ضــرورت حــل مشــکالت 
مرزهــای مشــترک جمهــوری اســالمی ایــران و 
اقلیــم کردســتان بــا هــدف توســعه روابــط اقتصــادی 

ــد . و تجــاری فیمابیــن تاکیــد کردن

»سید اسماعیل موسوی« دبیر ستاد 
انتخابات کشور شد 

دفتــر  مدیــرکل  موســوی  اســماعیل  ســید 
انتخابــات وزارت کشــور طــی حکمــی از ســوی وزیــر 
ــر  ــو و دبی ــوان عض ــمت به عن ــظ س ــا حف ــور ب کش

ــد.  ــوب ش ــور منص ــات کش ــتاد انتخاب س
به گزارش تسـنیم، طی حکمی از سـوی عبدالرضا 
رحمانـی فضلی وزیر کشـور سـید اسـماعیل موسـوی 
مدیـرکل دفتـر انتخابات وزارت کشـور به عنـوان عضو 

و دبیر سـتاد انتخابات کشـور منصوب شـد.
متن این حکم بدین شرح است:

ــت  ــدات دول ــزم و اراده و تأکی ــه ع ــت ب ــا عنای ب
ــر  ــکوه ب ــات باش ــزاری انتخاب ــد در برگ ــر و امی تدبی
مــدار قانــون، به موجــب ایــن حکــم جنابعالــی 
ــتاد  ــر س ــو و دبی ــوان عض ــمت به عن ــظ س ــا حف را ب
انتخابــات کشــور در امــر برگــزاری انتخابات ششــمین 
ــن  ــتا، دومی ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس دوره ش
میانــدوره ای پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبری 
مجلــس  دوره  یازدهمیــن  میانــدوره ای  اولیــن  و 
شــورای اســالمی و برنامه ریــزی بــرای برگــزاری 
ریاســت جمهوری  دوره  ســیزدهمین  انتخابــات 

اســالمی ایــران، منصــوب می نمایــم.
امیــد اســت در پرتــو عنایــت حضــرت حــق تعالی 
و رهنمودهــای ارزشــمند مقــام معظــم رهبــری 
ــر  ــت تدبی ــت های دول ــی( و سیاس ــه العال ــّد ظلّ )م
ــا مشــارکت حداکثــری  ــات 1۴00؛ ب و امیــد، انتخاب
ــن  ــی ام ــران، در فضای ــزرگ ای ــت ب ــأن مل و در ش
همــراه بــا نشــاط و آرامــش برگــزار و در آن، حقــوق 
به عنــوان  انتخاب شــوندگان  و  انتخاب کننــدگان 

ــود. ــت ش ــون رعای ــّر قان ــا ُم ــق ب ــاس مطاب حق الن
ــیت  ــت و حساس ــی، اهمی ــه همزمان ــه ب ــا توج ب
انتخابــات پیــِش رو؛ الزم اســت بــا هماهنگــی رئیــس 
ــب  ــر مناس ــاذ تدابی ــور و اتخ ــات کش ــتاد انتخاب س
ــای  ــری نیروه ــا به کارگی ــن ب ــته و همچنی و شایس
ــزاری  ــات، برگ ــر انتخاب ــص در ام ــد و متخص متعه
دســت اندرکاران،  کلیــه  بــا  جلســات  مســتمر 
و  ســتاد  مصوبــات  و  موضوعــات  پیگیــری 
اطالع رســانی دقیــق پیرامــون رونــد انتخابــات، 
فرآیندهــای  تــا  شــود  برنامه ریــزی  به نحــوی 

ــردد. ــرا گ ــرر اج ــان مق ــات در زم انتخاب

مجلس تصویب کرد:
اجاره ٩٩ ساله اراضی مورد نیاز 
ساخت مسکن از سوی وزارت راه

نماینــدگان مجلــس در مصوبــه ای مقــرر کردنــد 
حمایتــی  برنامه هــای  اجــرای  بــرای  راه  وزارت 
ــاخت  ــاز س ــورد نی ــی م ــذاری اراض ــه واگ ــبت ب نس
ــد.  ــدام کن ــه صــورت اجــاره ۹۹ ســاله اق مســکن ب
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان  مجلــس در 
جلســه علنــی مــاده 6 طــرح جهــش تولیــد و تامیــن 
مســکن را بــه تصویــب رســاندند کــه براســاس 
ــی  ــای حمایت ــی برنامه ه ــن مال ــور تأمی آن، به منظ
مســکن، وزارت راه و شهرســازی از طریــق صنــدوق 
ــار اوراق  ــود انتش ــه س ــد یاران ــکن می توان ــی مس مل
ــی،  ــر اوراق رهن ــکن نظی ــش مس ــی بخ ــن مال تامی
اوراق خریــد دیــن و ســایر اوراق تامیــن مالــی 
ــادار را از  ــون اوراق به ــوع قان ــکن موض ــش مس بخ
محــل منابــع صنــدوق ملــی مســکن پرداخــت  کنــد.

در ادامــه مــاده ۷ ایــن طــرح بــه تصویــب رســید 
کــه بــه موجــب آن وزارت راه و شهرســازی موظــف 
ــبت  ــی نس ــای حمایت ــرای برنامه ه ــرای اج ــت ب اس
ــاز ســاخت مســکن  ــورد نی ــذاری اراضــی م ــه واگ ب

بــه صــورت اجــاره ۹۹ ســاله اقــدام کنــد.
ــای  ــاره به ــغ اج ــاده مبل ــن م ــره ای ــق تبص طب
ســاالنه اراضــی اجــاره ۹۹ ســاله ایــن مــاده حداکثــر 
زمیــن  منطقــه ای  قیمــت  درصــد   20 معــادل 
مســکونی متناســب بــا قدرالســهم هــر متقاضــی در 
همــان ســال یــا یــک درصــد ارزش کارشناســی روز 
زمیــن در ابتــدای ســال واگــذاری )هرکــدام کمتــر 

ــود. ــن می ش ــد( تعیی باش
ــه  ــن طــرح را ب ــاده 8 ای ــدگان  م ــه نماین در ادام
تصویــب رســاندند کــه بــه موجــب آن، شــورای عالی 
شهرســازی و معمــاری ایــران و مراجــع ذی صــالح 
اســتان ها، مکلفنــد  اراضــی در  تغییــر کاربــری 
نســبت  شهرســازی  و  راه  وزارت  اعــالم  حســب 
بــه بررســی و تعییــن تکلیــف خــارج از نوبــت 
پرونده هــای ارســالی حداکثــر دو ماه)یــک مــاه 
ــورای  ــاه ش ــک م ــتان ها و ی ــط اس ــع ذی رب مراج
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران( پــس از تاریــخ 

ــد. ــدام کنن ــول، اق وص

جمعـــی از نماینـــدگان بـــا طـــرح ســـوال از وزیـــر اطالعـــات، از 
وی خواســـتند تـــا بـــا حضـــور در مجلـــس بـــرای توضیـــح دربـــاره 
ـــوده،  ـــی ب ـــت های کل ـــص سیاس ـــان، نق ـــه آن ـــه گفت ـــه ب ـــش ک اظهارات

پاســـخگو باشـــد. 
ـــران،  ـــردم ته ـــده م ـــان نماین ـــی خضری ـــنیم، عل ـــزارش تس ـــه گ ب

ری، شـــمیرانات، اسالمشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی ضمـــن اعـــالم خبـــر طـــرح ســـوال نماینـــدگان از وزیـــر 
اطالعـــات اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه اظهـــارات ســـیدمحمود 
ــبکه  ــری شـ ــژه خبـ ــوی ویـ ــات در گفت وگـ ــر اطالعـ ــوی وزیـ علـ
ـــت های  ـــض سیاس ـــال نق ـــون احتم ـــن پیرام ـــیما در 20 بهم دوم س
کلـــی جمهـــوری اســـالمی و در مخالفـــت بـــا فتـــوای مقـــام 
معظـــم رهبـــری دربـــاره حـــرام بـــودن تولیـــد ســـالح هســـته ای 
کـــه متأســـفانه منجـــر بـــه ایجـــاد هزینـــه سیاســـی بـــرای نظـــام 
ـــامانه  ـــه و در س ـــوال از وی تهی ـــرح س ـــده، ط ـــالمی ش ـــوری اس جمه
مجلـــس ثبـــت شـــده اســـت تـــا ایـــن عضـــو کابینـــه پاســـخگوی 

نماینـــدگان باشـــد.
ـــد روز  ـــت چن ـــد از گذش ـــات بع ـــر اطالع ـــه وزی ـــان اینک ـــا بی وی ب
درصـــدد جبـــران اظهـــارات خـــود اقدامـــی نکـــرده اســـت، افـــزود: 
اظهـــارات علـــوی بـــر خـــالف جایـــگاه ســـازمانی وزارت اطالعـــات مبنـــی 
ـــی  ـــت مل ـــوده و امنی ـــت، ب ـــورمان اس ـــرای کش ـــت ب ـــش امنی ـــر افزای ب
را دچـــار مشـــکل کـــرده اســـت. ضمـــن اینکـــه در حـــوزه سیاســـت 
خارجـــی هـــم ممکـــن اســـت ایـــن اظهـــارات،  جمهـــوری اســـالمی 

ـــد. ـــکالتی کن ـــار مش را دچ

ـــس ســـوالی را  ـــدگان مجل ـــروز نماین ـــرد: ام ـــان خاطرنشـــان ک خضری
ـــته اند  ـــات خواس ـــر اطالع ـــانده  و از وزی ـــاء رس ـــه امض ـــرده و ب ـــت ک ثب
ـــالمی را  ـــوری اس ـــای کالن جمه ـــالف دیدگاه ه ـــع خ ـــت مواض ـــه عل ک
ـــی  ـــیون تخصص ـــوال در کمیس ـــن س ـــد ای ـــرر ش ـــده اند و مق ـــا ش جوی
ــس  ــی مجلـ ــت خارجـ ــی و سیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــی کمیسـ یعنـ
ـــات  ـــر اطالع ـــارات وزی ـــت اظه ـــود عل ـــخص ش ـــده و مش ـــیدگی ش رس
ــارات  ــران اظهـ ــدد جبـ ــرا او درصـ ــوده و چـ ــه بـ ــاره چـ ــن بـ در ایـ

ـــت. ـــده اس برنیام
رییـــس کمیتـــه سیاســـی، نظامـــی و امنیتـــی کمیســـیون اصـــل 
ـــه  ـــس، کمیت ـــل ۹0 مجل ـــیون اص ـــه کمیس ـــأت رئیس ـــت: هی ـــود گف ن
ـــا  ـــرده ت ـــف ک ـــیون را موظ ـــن کمیس ـــی ای ـــی و امنیت ـــی، نظام سیاس
نســـبت بـــه طـــرز کار ایـــن موضـــوع بررســـی های الزم را صـــورت 
دهـــد کـــه اگـــر ایـــن اظهـــارات از منظـــر ایـــن کمیســـیون امـــکان 
بررســـی داشـــته باشـــد و خســـارت بار بـــودن اظهـــارات وزیـــر 
اطالعـــات محـــرز شـــود، موضـــوع بررســـی شـــده و پـــس از طـــی 
ـــوع  ـــن موض ـــون ای ـــی پیرام ـــات توضیحات ـــر اطالع ـــل الزم از وزی مراح
خواســـته شـــود تـــا رســـیدگی های الزم بـــه ایـــن پرونـــده انجـــام 

ـــود. ش

رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی گفـــت: قـــرار اســـت طـــرح 
شـــفافیت آرای نماینـــدگان در دســـتور کار هفتـــه جـــاری مجلـــس 

شـــورای اســـالمی قـــرار گیـــرد.
بـــه گـــزارش مهـــر، حجت االســـالم جـــواد نیـــک بیـــن در 
جلســـه علنـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی طـــی تذکـــر شـــفاهی 
ـــدگان  ـــفافیت آرای نماین ـــرح ش ـــه ط ـــل آنک ـــه دلی ـــت: ب ـــار داش اظه
ـــورای  ـــس ش ـــس مجل ـــس و رئی ـــه مجل ـــاورد، علی ـــس رأی نی در مجل

ــد. ــام شـ ــی انجـ ــالمی هجمه هایـ اسـ
وی بیـــان کـــرد: ایـــن در حالـــی اســـت کـــه رئیـــس مجلـــس 
شـــورای اســـالمی در دفـــاع از شـــفافیت آرای نماینـــدگان مطالبـــی 
ــدگان در رأی  ــی از نماینـ ــفانه برخـ ــت. متأسـ ــرده اسـ ــرح کـ را مطـ
ـــاهد  ـــار ش ـــن ب ـــم چندی ـــح ه ـــد و از صب ـــرکت نمی کنن ـــا ش گیری ه

ایـــن ماجـــرا بودیـــم.
ــا  ــالمی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــمر در مجلـ ــردم کاشـ ــده مـ نماینـ
ـــتور کار  ـــدداً در دس ـــد مج ـــفافیت بای ـــوع ش ـــه موض ـــر اینک ـــد ب تأکی
ـــر  ـــاً در ام ـــفافیت صرف ـــود از ش ـــت: مقص ـــرد، گف ـــرار گی ـــس ق مجل
قانونگـــذاری نیســـت بلکـــه در اجـــرا هـــم بایـــد شـــفافیت وجـــود 

ـــد. ـــته باش داش
ـــی داده شـــد  ـــارد ارز ۴200 تومان ـــرد: 8 میلی ـــح ک ـــن تصری نیـــک بی
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــه 160 ه ـــزان آن ب ـــه می ـــه بودج ـــا الیح ـــه ب ک
ـــه  ـــت چ ـــی دس ـــن ارز دولت ـــه ای ـــود ک ـــخص ش ـــد مش ـــد و بای می رس

ـــت. ـــانی اس کس
وی افـــزود: بـــرای حفـــظ انتظـــام در مجلـــس بایـــد رأی بـــه 
طـــرح شـــفافیت کامـــاًل شـــفاف باشـــد و فـــرق خـــادم و خائـــن 
ــرح  ــت طـ ــاس الزم اسـ ــن اسـ ــر ایـ ــود. بـ ــخص شـ ــاًل مشـ کامـ
نماینـــدگان روز ســـه شـــنبه در دســـتور کار  شـــفافیت آرای 

ــرد. ــرار گیـ ــدگان قـ نماینـ
محمدباقـــر قالیبـــاف در پاســـخ بـــه ایـــن تذکـــر گفـــت: بحـــث 
ـــن  ـــا ای ـــت ام ـــس اس ـــه مجل ـــورد توج ـــدگان م ـــفافیت آرای نماین ش
ــان  ــت و در زمـ ــدگان داشـ ــوم آرای نماینـ ــه دو سـ ــاز بـ ــرح نیـ طـ

رســـیدگی فقـــط ســـه رأی کـــم آورد.
ـــی  ـــه داخل ـــن نام ـــاده 130 آئی ـــاس م ـــرد: براس ـــح ک ـــاف تصری قالیب
ـــن  ـــوان ای ـــود، می ت ـــع آوری ش ـــاء جم ـــش از 50 امض ـــر بی ـــس اگ مجل
ـــرح  ـــاس ط ـــن اس ـــر ای ـــرار داد. ب ـــتور کار ق ـــدداً در دس ـــرح را مج ط

شـــفافیت آرای نماینـــدگان در دســـتور کار هفتـــه جـــاری مجلـــس 
ــرد. ــرار می گیـ قـ

رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی اظهـــار داشـــت: نماینـــدگان 
مجلـــس الزم اســـت در تمـــام رأی گیری هـــای صحـــن علنـــی 

مجلـــس مشـــارکت داشـــته باشـــند.

علوی برای توضیِح اظهارات اخیرش به مجلس فراخوانده شد 

قالیباف در پاسخ به تذکر نیک بین:

طرح »شفافیت آرای نمایندگان« در دستور کار هفته جاری مجلس است
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ـــت:  ـــادار گف ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــس س ریی
ــرمایه ایـــن آمادگـــی را دارد  ــازار سـ ــه بـ مجموعـ
ـــش  ـــه، دان ـــای نوآوران ـــی فعالیت ه ـــن مال ـــه تامی ک
ــد را  ــای جدیـ ــر فناوری هـ ــی بـ ــی و مبتنـ بنیانـ

ـــد.  ـــام ده انج
ـــا، »محمدعلـــی دهقـــان دهنـــوی«  ـــه گـــزارش ایرن ب
ـــی  ـــن مال ـــازار تامی ـــی از »ب ـــن رونمای ـــم آیی در مراس
ـــران« در  ـــورس ای ـــوک فراب ـــاخص صک ـــی« و »ش جمع
ـــه  ـــی ک ـــه کارهای ـــزود: مجموع ـــگاران اف ـــع خبرن جم
در حـــوره بـــازار ســـرمایه انجـــام می شـــود، متعلـــق 
بـــه مجموعـــه معاونـــت علمـــی فنـــاوری ریاســـت 
ـــازار ســـرمایه یکـــی از حـــوزه و  ـــرا ب جمهـــوی اســـت، زی
ـــوآوری در آنجـــا بســـیار  ـــه بحـــث ن ـــی اســـت ک فضاهای

ـــرار دارد. ـــه ق ـــورد توج م
ـــه در  ـــی ک ـــی از محورهای ـــرد: یک ـــه ک وی اضاف
ـــاوری کشـــور  ـــای حـــوزه علمـــی و فن پیشـــبرد کاره
ـــادی را  ـــعه اقتص ـــور و توس ـــده کش ـــر دارد، آین تاثی
رقـــم می زنـــد و زمینـــه اســـتفاده از ظرفیـــت 
و  جـــوان  نیروهـــای  عظیـــم  پتانســـیل های  و 
دانشـــمند کشـــور را فراهـــم می کنـــد تامیـــن 

ــت. ــا اسـ ــن فعالیت هـ ــی ایـ مالـ
ـــه  ـــرد: مجموع ـــان ک ـــوی خاطرنش ـــان دهن دهق
ـــار  ـــه در کن ـــی را دارد ک ـــن آمادگ ـــرمایه ای ـــازار س ب
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری بـــه شـــکل همـــراه و 
ــای  ــی فعالیت هـ ــن مالـ ــد تامیـ ــگ بتوانـ هماهنـ
بـــر  مبتنـــی  و  بنیانـــی  دانـــش  نوآورانـــه، 
فناوری هـــای جدیـــد را کـــه در قالـــب ابزارهـــا و 
ـــام  ـــوند، انج ـــدازی می ش ـــی راه ان ـــای مختلف نهاده

دهـــد.
بهـــادار  اوراق  و  بـــورس  ســـازمان  رییـــس 
ـــدازی  ـــه راه ان ـــوع ک ـــن موض ـــرد: ای ـــان ک خاطرنش
تامیـــن مالـــی بـــه مـــدت پنـــج ســـال طـــول کشـــیده 
اســـت، جـــای تقدیـــر دارد، امـــا اینکـــه چندیـــن 
ـــاد  ـــیده،محل انتق ـــول کش ـــت ط ـــن فعالی ـــال ای س
ـــدت  ـــه م ـــدام ب ـــن اق ـــل ای ـــه دلی ـــه چ ـــه ب دارد ک

پنـــج ســـال طـــول کشـــیده اســـت و معنـــای آن 
ـــن  ـــات تامی ـــال از خدم ـــج س ـــدت پن ـــه م ـــه ب اینک

مالـــی دورمانـــده ایـــم.
دهقـــان دهنـــوی خاطرنشـــان کـــرد: بنابرایـــن 
ـــای  ـــده و روش ه ـــه ای ـــم ک ـــمتی بروی ـــه س ـــد ب بای
تامیـــن مالـــی فعالیت هـــا بـــه ســـرعت در بـــازار 

ـــود. ـــی ش ـــرد و اجرای ـــکل بگی ـــرمایه ش س
ـــن  ـــت تامی ــت و خاصی ــه داد: ماهیـ وی ادامـ
ـــد  ـــرار باش ـــر ق ـــه اگ ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ـــی بدی مال
ــول  ــال طـ ــج سـ ــدت پنـ ــه مـ ــدازی آن بـ راه انـ
ـــه  ـــه مرحل ـــد ب ـــده ای جدی ـــان ای ـــد، در آن زم بکش
ـــی  ـــیوه قبل ـــت ش ـــن اس ـــه ممک ـــد ک ـــرا می رس اج

ـــود. ـــته ش ـــار گذاش کن
ـــا بیـــان اینکـــه  ـــر اقتصـــاد و دارایـــی ب معـــاون وزی
ـــت  ـــه ای اس ـــه گون ـــی ب ـــی جمع ـــن مال ـــث تامی بح
کـــه در ســـطح جهانـــی در مراحـــل رشـــد قـــرار 
ـــال ورود  ـــف در ح ـــورهای مختل ـــت: کش ـــد، گف دارن
ـــش  ـــن بخ ـــن ای ـــتند و همچنی ـــدام هس ـــن اق ـــه ای ب
ـــت در  ـــده اس ـــدازی ش ـــه راه ان ـــوری ک ـــر کش در ه

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــترش ق ـــه گس مرحل
وی خاطرنشـــان کـــرد: بایـــد فضایـــی ایجـــاد 

شـــود تـــا شـــرکت های کوچـــک و متوســـطی 
ـــرمایه  ـــازار س ـــا در ب ـــی آنه ـــن مال ـــه تامی ـــه زمین ک
ــی  ـــن مالـ ــق تامی ــد از طریـ ــود دارد بتواننـ وجـ

جمعـــی نیازهـــای خـــود را فراهـــم کننـــد.
ــه  ــن بـ ــت: ایـ ــار داشـ ــوی اظهـ ــان دهنـ دهقـ
معنـــای آن اســـت کـــه بـــازار ســـرمایه در حـــال 
ارائـــه خدمـــات بـــه گروهـــی از تولیدکننـــدگان و 
صاحبـــان کســـب و کار در کشـــور اســـت کـــه در 
گذشـــته وجـــود نداشـــته اســـت، بنابرایـــن ایـــن 
فعالیـــت بـــه عنـــوان فعالیتـــی ارزشـــمند تلقـــی 

. د می شـــو
ــا  ــادار بـ ــورس و اوراق بهـ ــازمان بـ ــس سـ رییـ
ــر روی  ــم بـ ــور حتـ ــه طـ ــد بـ ــه بایـ ــان اینکـ بیـ
آمـــوزش و فرهنـــگ ســـازی بـــه کارگیـــری ایـــن 
ـــه وارد  ـــرادی ک ـــزود: اف ـــود، اف ـــی کار ش ـــن مال تامی
تامیـــن مالـــی جمعـــی می شـــوند و ســـرمایه های 
کوچـــک خـــود را وارد بـــازار می کننـــد بایـــد بـــه 
ـــه  ـــه در حـــال ورود ب ـــع باشـــند ک ـــل مطل طـــور کام

ـــتند. ـــدی هس ـــه فرآین چ
ـــودن  ـــم ب ـــر فراه ـــالوه ب ـــد ع ـــه وی، بای ـــه گفت ب
چارچـــوب الزم بـــرای گـــزارش دهـــی، شـــفافیت 

ــرمایه  ــا سـ ــد تـ ــته باشـ ــود داشـ ــی وجـ اطالعاتـ
ــه  ــرش چـ ــال پذیـ ــه در حـ ــد کـ ــذاران بداننـ گـ

ریســـکی هســـتند.
ــه  ــرد: زمینـ ــان کـ ــوی خاطرنشـ ــان دهنـ دهقـ
ای بایـــد فراهـــم شـــود تـــا افـــراد مطلـــع شـــوند 
ــد وارد  ــی می تواننـ ــی هایـ ــه ویژگـ ــا چـ ــه بـ کـ
ایـــن بـــازار شـــوند، همچنیـــن از ریســـک های آن 
ـــرای  ـــق بســـتر الزم ب ـــن طری ـــا از ای ـــع شـــوند ت مطل
گســـترش ایـــن تامیـــن مالـــی در کشـــور فراهـــم 

ـــود. ش
ـــه راه  ـــادار ب ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــس س ریی
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــوک اش ـــاخص صک ـــدازی ش ان
ــاخص  ــت از شـ ــه صحبـ ــته کـ ــال های گذشـ سـ
صکـــوک بـــود فعالیـــت آن محـــدود و فقـــط بـــه 
ــه در  ــد کـ ــگاه می شـ ــه آن نـ ــزاری بـ ــوان ابـ عنـ
ـــت و از آن  ـــده اس ـــدازی ش ـــور راه ان ـــرون از کش بی

در داخـــل کشـــور برخـــوردار نبودیـــم.
وی خاطرنشـــان کـــرد: امـــروز بـــازار ســـرمایه 
ـــه  ـــازار ب ـــی در ب ـــن مال ـــزار تامی ـــن اب ـــه ای و عرض
ســـطح و عمقـــی رســـیده اســـت کـــه می تـــوان 

بـــرای آن شـــاخص تعریـــف کـــرد.
دهقـــان دهنـــوی اظهـــار داشـــت: جـــای 
ـــوک  ـــی صک ـــن مال ـــازار تامی ـــه ب ـــحالی دارد ک خوش
ـــق  ـــوک و عم ـــار اوراق صک ـــم از انتش ـــن حج ـــه ای ب
رســـیده اســـت کـــه می تـــوان بـــرای آن شـــاخص 
ــار  ــی در اختیـ ــات خوبـ ــرد و اطالعـ ــف کـ تعریـ
ســـرمایه گـــذاران و تحلیلگـــران قـــرار می گیـــرد. 
بهـــادار  اوراق  و  بـــورس  ســـازمان  رییـــس 
خاطرنشـــان کـــرد: امیدواریـــم بتوانیـــم ایـــن 
مســـیر را دنبـــال کنیـــم و ضمـــن نـــوآوری و 
ـــن  ـــای تامی ـــترش فض ـــه گس ـــر، زمین ـــزار جدیدت اب
ـــرمایه  ـــازار س ـــش ب ـــعه نق ـــور و توس ـــی در کش مال
ـــی  ـــن مال ـــرای  تامی ـــور را ب ـــگاه آن را در کش و جای
ـــم  ـــا فراه ـــه حوزه ه ـــاد در هم ـــی اقتص ـــش واقع بخ

کنیـــم.

ـــل  ـــم را عام ـــرقی، تحری ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ــوان  ــاورزی عنـ ــش کشـ ــکالت در بخـ ــم مشـ مهـ
ـــوزه را  ـــن ح ـــول در ای ـــر و تح ـــاد تغیی ـــرد و ایج ک

ضـــروری دانســـت.
عجـــب  روزنامـــه  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
شـــیر، محمـــد رضـــا پـــور محمـــدی در نشســـت 
شـــورای گفت وگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی 
آذربایجان شـــرقی کـــه بـــه منظـــور بررســـی 
کشـــاورزی  حـــوزه   چالش هـــای  و  ظرفیت هـــا 
ـــالف  ـــرد: برخ ـــان ک ـــد، خاطرنش ـــزار ش ـــتان برگ اس
تصـــور برخی هـــا، تحریـــم مشـــکالت زیـــادی 
ــت.  ــود آورده اسـ ــه وجـ ــاورزی بـ ــش کشـ در بخـ
ـــوزه  ـــدی در ح ـــول ج ـــر و تح ـــر تغیی ـــه فک ـــد ب بای
کشـــاورزی بـــه ویـــژه تولیـــد بـــذر، بـــه نـــژادی و 

جایگزینـــی شـــیوه های قدیمـــی باشـــیم.
وی در خصـــوص مراحـــل صـــدور پروانـــه 
ـــه  ـــی دارد ک ـــه لزوم ـــت: چ ـــاورزان، گف ـــرای کش ب
بـــرای دریافـــت پروانـــه، از 2۴ قســـمت مختلـــف 
ـــار  ـــتحدثات در کن ـــر از مس ـــود؟ به غی ـــتعالم ش اس

فعالیت هـــای کشـــاورزی و همچنیـــن صـــدور 
ـــازی  ـــوارد نی ـــه م ـــه از نظـــام مهندســـی  در بقی پروان

بـــه طـــی ایـــن مراحـــل نیســـت.
محمـــد رضـــا پـــور محمـــدی ادامـــه داد: اگـــر 
حفاری هـــا  نگـــران  هـــم  فرهنگـــی  میـــراث 
ــن  ــا گرفتـ ــت، بـ ــتانی اسـ ــار باسـ ــف آثـ و کشـ
تعهـــد کتبـــی از کشـــاورزان ایـــن مشـــکل حـــل 
می شـــود. جهـــاد کشـــاورزی به عنـــوان یـــک 
ــد وارد  ــی نمی توانـ ــه تنهایـ ــی بـ ــاد حاکمیتـ نهـ
ایـــن موضـــوع شـــود و بایـــد بخـــش خصوصـــی 

ــد. ــرده و کمـــک کنـ ــدا کـ ــز ورود پیـ نیـ
وی در رابطـــه بـــا موضـــوع حسابرســـی از 
کشـــاورزان نیـــز خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر بحـــث 
ـــد،  ـــوری باش ـــی و کش ـــورت مل ـــه ص ـــی ب حسابرس
ـــتان  ـــطح اس ـــا در س ـــر تنه ـــا اگ ـــدارد، ام ـــوردی ن م

مطـــرح باشـــد، بایـــد جمـــع آوری شـــود.
پورمحمـــدی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم 
ــوع  ــه موضـ ــاورزی بـ ــش کشـ ــاالن بخـ ورود فعـ
نبایـــد  تاکیدکـــرد:  کشـــاورزی،  شـــهرک های 

ــده و  ــدود شـ ــن محـ ــتان ها چنیـ ــارات اسـ اختیـ
ــه  ــران برنامـ ــتانی، در تهـ ــات اسـ ــرای تصمیمـ بـ

ریـــزی شـــود.
 رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز هـــم در ایـــن 
نشســـت ، در خصـــوص ظرفیت هـــای مغفـــول 
بخـــش کشـــاورزی اســـتان ، مشـــکالت حاکـــم و 
ـــت:  ـــار داش ـــش ، اظه ـــن بخ ـــود در ای ـــع موج موان
ـــتان های  ـــه اس ـــرقی از جمل ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ــورداری از  ــل برخـ ــه دلیـ ــه بـ ــت کـ ــور اسـ کشـ
ظرفیت هـــای برتـــر در منابـــع آبـــی و خاکـــی 
جـــزو اســـتان های مســـتعد رشـــد در بخـــش 

کشـــاورزی محســـوب می شـــود.
بینی هـــای  پیـــش  طبـــق  داد:  ادامـــه  وی 
صـــورت گرفتـــه، ســـال آینـــده می توانـــد ســـال 
ــرا  ــد چـ ــاورزی باشـ ــش کشـ ــی در بخـ پرچالشـ
ــری از  ــه یکسـ ــی بـ ــث ارز ۴200 تومانـ ــه بحـ کـ
بخش هـــای کشـــاورزی نیـــز تســـری خواهـــد 
یافـــت. در ایـــن حالـــت، بایـــد خـــود را بـــه 
ـــه  ـــه چ ـــد ب ـــرایط جدی ـــم در ش ـــرده و ببینی روزک

ــت. ــم داشـ ــاز خواهیـ ــی نیـ چیزهایـ
ــی  ــطح اراضـ ــاری از سـ ــه آمـ ــا ارائـ ــه بـ ژائلـ
ـــون  ـــم اکن ـــت: ه ـــتان، گف ـــاورزی اس ـــتعد کش مس
یـــک میلیـــون و ۴12 هـــزار هکتـــار اراضـــی مســـتعد 
کشـــاورزی در اســـتان داریـــم و کل تولیـــدات 
ـــار  ـــز چه ـــرقی نی ـــان ش ـــاورزی آذربایج ـــش کش بخ
ـــه 12  ـــاظ رتب ـــن لح ـــه از ای ـــت ک ـــن اس ـــون ت میلی

را در کل کشـــور داریـــم.
ـــام فروشـــی محصـــوالت  ـــزود: خ ـــه اف ـــس ژائل یون
ـــتقرار  ـــم اس ـــا تراک ـــروری ب ـــطه پ ـــاورزی و واس کش
ـــع  ـــوژی صنای ـــتم تکنول ـــود سیس ـــا کمب ـــح ی ناصحی
ـــدم  ـــتان و ع ـــود آب در اس ـــکالت کمب ـــی، مش تبدیل
ــئولین در  ــح از ســـوی مسـ ــه ریـــزی صحیـ برنامـ
ـــاورزی  ـــوزه کش ـــن ح ـــزام فعالی ـــوص، ال ـــن خص ای
ــتگاه  ــدد از 20 دسـ ــتعالم مجـ ــت اسـ ــه دریافـ بـ
ــوی  ــت از سـ ــای فعالیـ ــدور مجوزهـ ــس از صـ پـ
ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و افزایـــش 
ــیوع  ــل شـ ــه دلیـ ــی بـ ــای دامـ ــت نهاده هـ قیمـ
ویـــروس کرونـــا و متعاقبـــا عـــدم عرضـــه از 
ســـوی تولیدکننـــدگان و توزیـــع کننـــدگان ایـــن 
محصـــوالت و افزایـــش کرایه هـــای حمـــل و نقـــل 

از دیگـــر مشـــکالت ایـــن بخـــش اســـت.
ـــان  ـــاورزی آذربایج ـــاد کش ـــازمان جه ـــس س رئی
شـــرقی نیـــز  یـــادآور شـــد: چـــون تحریم هـــا در 
ـــته  ـــی داش ـــوب تاثیرات ـــذر مرغ ـــژاد و ب ـــتفاده از ن اس
اســـت، ناچـــار شـــدیم فقـــط از تـــوان اســـتان و 

ـــم. ـــتفاده کنی ـــور اس کش
ــا در اوایـــل  اکبـــر فتحـــی اعـــالم کـــرد: تنهـ
ــته  ــام و برداشـ ــای برجـ ــه دلیـــل امضـ دولـــت بـ
ـــذر وارد  ـــا، از فرانســـه ب ـــم ه شـــدن بخشـــی از تحری
ـــت. ـــری داش ـــرد بهت ـــر عملک ـــه براب ـــه س ـــم ک کردی

ـــاک  ـــر از خ ـــال حاض ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــتفاده  ـــول اس ـــده  محص ـــاده نگهدارن ـــوان م ـــه عن ب
ــون و  ــک میلیـ ــون یـ ــه داد: اکنـ ــود، ادامـ می شـ
ـــر 10  ـــی اگ ـــم حت ـــن داری ـــار زمی ـــزار هکت ۴00 ه
ـــورت  ـــتیم، در ص ـــز داش ـــن نی ـــار زمی ـــون هکت میلی
ـــوری  ـــا کش ـــه ب ـــه مقایس ـــام هرگون ـــود آب، انج نب

ـــدارد. ـــی ن ـــا و مفهوم ـــد معن ـــد هلن مانن

رییس سازمان بورس اعالم کرد:

آمادگی بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت نوآورانه

ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

مشکل تولید روغن نیمه جامد
 تا روزهای آینده حل می شود 

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی 
هــم  جامــد  نیمــه  روغــن  بخــش  در  گفــت:  
مشــکالتی در حــوزه ارزی و تأمیــن حلب هــا مطــرح 
ــکالت  ــن مش ــد ای ــدود ۷0 درص ــا ح ــه ت ــود ک ب
ــن  ــده در بخــش روغ ــای آین ــرف و طــی روزه برط

ــت.  ــم داش ــکلی نخواهی ــم مش ــد ه ــه جام نیم
امیرهوشــنگ بیرشــک در گفــت وگــو بــا تســنیم، 
ــاز کشــور  ــه اینکــه در حــال حاضــر نی ــا اشــاره ب ب
ــت،  ــن اس ــزار ت ــدود 1۴0 ه ــن ح ــش روغ در بخ
اظهارداشــت:  در دی مــاه امســال حــدود 1۷۷ هــزار 
تــن و در 20 روزه بهمــن مــاه 120 هــزار تــن روغــن 

تولیــد و روانــه بــازار شــده اســت.
ــش  ــدگان در بخ ــه تولیدکنن ــالم اینک ــا اع وی ب
ــا افزایــش حجــم  ــد و ب روغــن مایــع مشــکلی ندارن
ــی  ــل توجه ــد قاب ــا ح ــازار را ت ــات ب ــد التهاب تولی
ــان را  ــن اطمین ــزود: ای ــد،  اف ــه داده ان کاهــش یافت
ــن و  ــد و فروردی ــب عی ــم در ش ــردم می دهی ــه م ب
ــا  ــدگان ب ــده تولیدکنن ــال آین ــاه س ــت م اردیبهش
تمــام تــوان رونــد تولیــد را انجــام و نگرانــی در ایــن 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــه وج رابط
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی 
تصریــح کــرد:  در بخــش روغــن نیمــه جامــد هــم 
مشــکالتی در حــوزه ارزی و تأمیــن حلب هــا مطــرح 
ــکالت  ــن مش ــد ای ــدود ۷0 درص ــا ح ــه ت ــود ک ب
ــن  ــده در بخــش روغ ــای آین ــرف و طــی روزه برط

ــت.  ــم داش ــکلی نخواهی ــم مش ــد ه ــه جام نیم

قیمت بلیت هواپیما در نوروز
 افزایش نمی یابد

ــت:  ــی گف ــرکت های هواپیمای ــن ش ــر انجم دبی
شــرکت های هواپیمایــی افزایــش نرخــی بــرای 
ــت.  ــد داش ــوروز نخواهن ــام ن ــا در ای ــت هواپیم بلی
ــا، »مقصــود اســعدی ســامانی«  ــه گــزارش ایرن ب
ــدم  ــر ع ــی ب ــی مبن ــق شــرکت های هواپیمای از تواف

افزایــش نــرخ بلیــت در ایــام نــوروز خبــر داد.
ــرخ بلیــت مصــوب  ــع ن وی گفــت: شــرکت ها تاب

ســازمان هواپیمایــی کشــوری خواهنــد بــود.
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر   
توضیــح داد: در ایــام نــوروز افزایشــی در نــرخ 
بلیــت هواپیماهــا رخ نخواهــد داد. شــرکت های 
ــی  ــه ناش ــارت هایی ک ــود خس ــا وج ــی ب هواپیمای
ــرخ  ــق ن ــان مطاب ــدند، همچن ــل ش ــا متحم از کرون
ــه  ــدام ب ــوری اق ــی کش ــازمان هواپیمای ــوب س مص

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــروش بلی ف
ســامانی تأکیــد کــرد: گــزارش خســارت های 
ــل  ــه دلی ــژه ب ــا، به وی ــای ایرالین ه ــی از کرون ناش
اســتفاده از ظرفیــت 60 درصــد هواپیماهــا بــه وزارت 
ــم شــده و اکنــون ایرالین هــا  راه و شهرســازی تقدی
خصــوص  در  وزارتخانــه  تصمیــم  انتظــار  در 

زیان هــای وارده بــه شــرکت ها هســتند.
 دبیــر انجمــن ایرالین هــای کشــور عنــوان کــرد: 
ــر مســائلی  ــان پیگی ــی همچن شــرکت های هواپیمای
از مجلــس  عــوارض مضاعــف  همچــون حــذف 
شــورای اســالمی هســتند و ایــن امیــدواری وجــود 
ــاهد  ــرکت ها، ش ــن ش ــت از ای ــا حمای ــه ب دارد ک
ــافران در  ــه مس ــانی ب ــت خدمات رس ــش کیفی افزای

ــیم. ــی باش ــت هوای صنع

به دام افتادن سارقان در بناب 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بنــاب از بازداشــت 
ــودرو و  ــل خ ــوازم داخ ــا، ل ــاغ ه ــه ب ــارقان خان س
ــر داد.  ــهر خب ــن ش ــه کاره در ای ــاختمان های نیم س
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســرهنگ شــفقی فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــن مــورد ســرقت  ــوع چندی ــی وق بنــاب گفــت:در پ
و  خودروهــا  داخــل  لــوازم  هــا،  بــاغ  خانــه  از 
ســاختمان های نیمــه کاره بررســی موضــوع بــه 
ــی و  ــوران آگاه ــتور کار مام ــژه در دس ــورت وی ص

انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت.
ــا انجــام یــک ســری اقدامــات  او افــزود: مامــوران ب
تخصصــی و هوشــمندانه موفــق شــدند، ســه نفر ســارق 
ــام  ــا مق ــی ب ــی هماهنگ ــایی و ط ــه ای را شناس حرف
قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کننــد.

او گفــت: در بازجویی هــای انجــام شــده متهمــان 
بــه ۹ فقــره ســرقت شــامل ۷ فقــره ســرقت از خانــه 
ــک  ــودرو و ی ــل خ ــوازم داخ ــرقت ل ــک س ــا، ی باغ ه
فقــره ســرقت از ســاختمان نیمــه کاره اعتــراف کردند.

ــاره  ــا اش ــاب ب ــتان بن ــی شهرس ــده انتظام فرمان
بــه اینکــه در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان مقادیــر 
زیــادی امــوال مســروقه کشــف شــد، گفــت: امــوال 
مســروقه کشــف شــده پــس از شناســایی طــی 

ــد. ــل داده ش ــگان تحوی ــه مالباخت ــه ب صورتجلس

یک مقام مسئول اعالم کرد:
آغاز تامین مالی جمعی از سوی 
فرابورس برای بنگاههای تولیدی

مدیرعامـــل فرابـــورس از آغـــاز تامیـــن مالـــی 
جمعـــی بـــرای بنگاههـــای تولیـــدی خبـــر داد و 
ـــون  ـــم اکن ـــی ه ـــی جمع ـــن مال ـــامانه تامی ـــت: س گف
ـــی از  ـــه یک ـــن اینک ـــت، ضم ـــده اس ـــدازی ش راه ان
ـــن  ـــاوری بالکچی ـــای فن ـــر مبن ـــادره ب ـــای ص مجوزه

ـــت. اس
ـــم  ـــی در مراس ـــر هامون ـــر، امی ـــزارش مه ـــه گ ب
رونمایـــی از بـــازار تأمیـــن مالـــی جمعـــی و 
ــا  ــه بـ ــران کـ ــورس ایـ ــوک فرابـ ــاخص صکـ شـ
ــس  ــوی، رئیـ ــان دهنـ ــی دهقـ ــور محمدعلـ حضـ
ـــتاری  ـــورنا س ـــادار و س ـــورس و اوراق به ـــازمان ب س
ــوری  ــت جمهـ ــاوری ریاسـ ــی و فنـ ــاون علمـ معـ
ــیاری از  ــت: بسـ ــت، گفـ ــزاری اسـ ــال برگـ در حـ
ــن  ــتفاده از روش تأمیـ ــمت اسـ ــه سـ ــورها بـ کشـ
ـــن  ـــر ای ـــه ب ـــد ک ـــرده ان ـــت ک ـــی حرک ـــی جمع مال
اســـاس در ایـــران نیـــز فرابـــورس بـــا همـــکاری 
ــی،  ــتگاه های دولتـ ــازمان ها و دسـ ــیاری از سـ بسـ
ـــرد. ـــد ک ـــی خواه ـــروز عملیات ـــات را از ام ـــن عملی ای

ـــی،  ـــگ ایران ـــه در فرهن ـــور ک ـــزود: همانط وی اف
فرهنـــگ گلریـــزان بـــرای رفـــع مشـــکالت و 
ـــگ  ـــن فرهن ـــود، ای ـــزار می ش ـــراد برگ ـــای اف نیازه
ـــی جمعـــی  ـــرای تأمیـــن مال ـــز ب ـــورس نی در حـــوزه ب
ـــران را  ـــأت وزی ـــه هی ـــه مصوب ـــه البت ـــود دارد ک وج

نیـــز دارا اســـت.
ـــی  ـــی جمع ـــن مال ـــامانه تأمی ـــت: س ـــی گف هامون
ـــش از  ـــت و بی ـــده اس ـــدازی ش ـــون راه ان ـــم اکن ه
۷2 مـــورد درخواســـت تأمیـــن مالـــی وارد شـــده 
ـــورد آن  ـــی و دو م ـــورد آن بررس ـــه 28 م ـــت ک اس
رد شـــده اســـت؛ ضمـــن اینکـــه در مجمـــوع 11 
مجـــوز بـــرای ایـــن کار صـــادر شـــده اســـت و ۴ 
ـــود را  ـــت خ ـــر فعالی ـــال حاض ـــادره، در ح ـــوز ص مج

ـــد. ـــرده ان ـــاز ک آغ
مجوزهـــای  از  یکـــی  داشـــت:  اظهـــار  وی 
ـــاوری  ـــای فن ـــر مبن ـــی، ب ـــن مال ـــرای تأمی ـــادره ب ص

ــت. ــن اسـ بالکچیـ

دهمرده طی تذکری در صحن مطرح کرد؛ 
لزوم برخورد قاطع با دانه درشت ها 

و آقازاده ها 

ــا  ــل از مســئوالن خواســت ت ــردم زاب ــده م نماین
ــه  ــژه دان ــه وی ــا حــرام خــواران ب هرچــه ســریع تر ب

ــد.  ــورد کنن ــا برخ ــت ها و آقازاده ه درش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حبیــب 
الــه دهمــرده نماینــده مــردم زابــل در جلســه علنــی 
مجلــس شــورای اســالمی طــی تذکــری خطــاب بــه 
ــه تعویــق  ــا فرصــت ب مســئوالن کشــوری، گفــت: ت
ــل  ــود در کشــور عم ــی خ ــه ذات ــه وظیف ــاده ب نیفت

کنیــد.
وی تاکیــد کــرد: مســئوالن بایــد ضمــن برخــورد 
ــه درشــت ها  ــه ویــژه دان ــا حــرام خــواران ب قاطــع ب
و آقــازاده هــا، بــه بحــث معیشــت، بیــکاری، فراهــم 
ــش  ــرای دان ــازی ب ــای مج ــاخت فض ــردن زیرس ک

آمــوزان و ... رســیدگی کننــد.
دهمـــرده ادامـــه داد: مســـئوالن در حـــوزه 
احیـــای  بـــه  بایـــد  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
ســـازمان عمـــران سیســـتان منطقـــه آزاد بـــا 
ــرک،  ــل دوم میـ ــرزی، پـ ــای مـ ــود گذرگاه هـ وجـ
ــاخت  ــادر، سـ ــل نـ ــادی میـ ــروگاه بـ ــت نیـ تقویـ
ـــرامیک، آرد و  ـــی، س ـــتیک، کاش ـــای الس کارخانه ه
ـــته  ـــه داش ـــت توج ـــز و درش ـــای ری ـــاد بنگاه ه ایج

باشـــند.
ـــث  ـــن در بح ـــرد: همچنی ـــح ک ـــرده تصری دهم
ـــه  ـــه رودخان ـــران، حقآب ـــای عم ـــال آب از دری انتق
از  هیرمنـــد و دریاچـــه هامـــون، جلوگیـــری 
تبخیـــر و ذوب گـــذاری بنـــد کمـــال خـــان، 
تکمیـــل و تســـریع ســـاخت بزرگـــراه زابـــل، راه 
ـــتایی  ـــای روس ـــانی، راه ه ـــرودگاه، گازرس ـــن، ف آه
و حاشـــیه نشـــینی اقدامـــات الزم را انجـــام 

دهنـــد.
ـــئوالن  ـــرد: مس ـــوان  ک ـــل عن ـــردم زاب ـــده م نماین
حقـــوق  ســـازی  همســـان  بحـــث  در  بایـــد 
ــال  ــان، اعمـ ــدی معلمـ ــه بنـ ــتگان، رتبـ بازنشسـ
آخریـــن مـــدرک نهضتـــی هـــا، خریـــد خدمتـــی 
ــه  ــا هرچـ ــتانی ها و کنکوری هـ ــش دبسـ ــا، پیـ هـ
ســـریع تر قوانیـــن را اجـــرا و ایـــن مســـائل را 

ــد. ــف کننـ ــن تکلیـ تعییـ

وزارت راه می تواند سود اوراق را از 
صندوق ملی مسکن پرداخت کند

ــوب  ــی  مص ــه علن ــس در جلس ــدگان مجل نماین
ــار  ــود انتش ــه س ــد یاران ــه وزارت راه می توان ــد ک کردن
اوراق تامیــن مالــی بخــش مســکن را از محــل منابــع 

ــد.  ــی مســکن پرداخــت کن ــدوق مل صن
بــه گــزارش فــارس، نماینــدگان مجلــس شــورای 
ــی  ــان بررس ــی و در جری ــه علن ــالمی در جلس اس
ــاده 6  ــا م ــد و تامیــن مســکن ب طــرح جهــش تولی

ــد.  ــن طــرح موافقــت کردن ای
در ماده 6 این طرح آمده است:

به منظــور تأمیــن مالــی برنامه هــای حمایتــی 
ــدوق  ــق صن ــازی از طری مســکن، وزارت راه و شهرس
ــار اوراق  ــود انتش ــه س ــد یاران ــکن می توان ــی مس مل
ــی،  ــر اوراق رهن ــکن نظی ــش مس ــی بخ ــن مال تامی
اوراق خریــد دیــن و ســایر اوراق تامیــن مالــی بخــش 
مســکن موضــوع قانــون اوراق بهــادار را از محــل 

ــد. ــی مســکن پرداخــت  نمای ــدوق مل ــع صن مناب

معـــاون نظـــارت بـــر کاالهـــای مصرفـــی و شـــبکه های توزیعـــی 
ـــدگان  ـــدگان و تولیدکنن ـــرف کنن ـــت مص ـــازمان حمای ـــادی س و اقتص
ـــی ها  ـــرده فروش ـــات در خ ـــا تخلف ـــورد ب ـــای برخ ـــه مبن ـــرد ک ـــد ک تاکی
ـــت و  ـــرغ اس ـــرم م ـــر کیلوگ ـــرای ه ـــان ب ـــزار و ۴00 توم ـــت 20 ه قیم
ـــد  ـــالم نکن ـــدی اع ـــت جدی ـــازار قیم ـــم ب ـــتاد تنظی ـــه س ـــی ک ـــا زمان ت

مبنـــا همیـــن باقـــی می مانـــد.   
بـــه گـــزارش ایســـنا،  در پـــی اظهـــارات حبیـــب اســـداهلل نـــژاد،  
نایـــب رئیـــس کانـــون انجمـــن صنفـــی مرغـــداران گوشـــتی کـــه 
ــی  ــان گرانفروشـ ــش از 2۷ هزارتومـ ــرغ بیـ ــروش مـ ــود فـ ــه بـ گفتـ
ـــی  ـــای مصرف ـــر کااله ـــارت ب ـــاون نظ ـــوی،  مع ـــید داوود موس اســـت، س
ــک  ــت، در یـ ــازمان حمایـ ــادی سـ ــی و اقتصـ ــبکه های توزیعـ و شـ
ـــا  ـــازار، ب ـــم ب ـــتاد تنظی ـــه س ـــن جلس ـــت: در آخری ـــری گف ـــه خب برنام
ـــن  ـــزان تامی ـــاس می ـــر اس ـــه ب ـــاورزی ک ـــاد کش ـــنهاد وزارت جه پیش
ـــرم  ـــر کیلوگ ـــه ازای ه ـــرغ ب ـــوب م ـــت مص ـــد، قیم ـــه ش ـــا ارائ نهاده ه
ـــقف 10  ـــا س ـــتان ت ـــر اس ـــد و ه ـــن ش ـــان تعیی ـــزار و 100 توم 13 ه
درصـــد اختیـــار تغییـــر ایـــن قیمـــت را دارد. بنابرایـــن بیشـــترین 
ـــر  ـــت ه ـــت. قیم ـــان اس ـــزار و ۴00 توم ـــداری 1۴ ه ـــت درب مرغ قیم
ـــن  ـــان تعیی ـــزار و ۴00 توم ـــز 20 ه ـــازار نی ـــطح ب ـــرغ در س ـــو م کیل

ـــت.   ـــده اس ش

ـــه 85 درصـــد ذرت  ـــوان شـــده ک ـــن جلســـه عن ـــه وی در ای ـــه گفت ب
ـــود.   ـــن می ش ـــوب تامی ـــت مص ـــا قیم ـــه ب ـــد کنجال و 55 درص

ـــر اینکـــه تامیـــن مـــرغ تهـــران و ســـایر اســـتان ها  ـــا تاکیـــد ب موســـوی ب
ـــاد کشـــاورزی انجـــام شـــود،  ـــد از ســـوی وزارت جه ـــی بای ـــرایط فعل در ش
ـــوب  ـــت مص ـــا قیم ـــا ب ـــد نهاده ـــد در ص ـــه ص ـــی ک ـــرد: زمان ـــح ک تصری
ـــی  ـــران، یعن ـــه ته ـــاز روزان ـــاورزی نی ـــاد کش ـــد، وزارت جه ـــن نمی ش تامی

ـــرد.   ـــن می ک ـــد تامی ـــرم و منجم ـــرغ گ ـــا م ـــن را ب ۹00 ت

ـــه  ـــت در حلق ـــازمان حمای ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــئول ب ـــام مس ـــن مق ای
بعـــدی می توانـــد بـــر بـــازار نظـــارت کنـــد، اظهـــار کـــرد: مبنـــای 
ـــزار و ۴00  ـــت 20 ه ـــی ها قیم ـــرده فروش ـــات در خ ـــا تخلف ـــورد ب برخ
ـــتاد  ـــه س ـــی ک ـــا زمان ـــت و ت ـــرغ اس ـــرم م ـــر کیلوگ ـــرای ه ـــان ب توم
تنظیـــم بـــازار قیمـــت جدیـــدی اعـــالم نکنـــد مبنـــا همیـــن باقـــی 

می مانـــد.  
ســـوی  از  خرده فروشـــی  بخـــش  در  نظارت هـــا  افـــزود:  وی 
ســـازمان های صنعـــت، معـــدن و تجـــارت )صمـــت( اســـتان ها 
ـــداران  ـــوی مرغ ـــف از س ـــه تخل ـــی ک ـــا در صورت ـــود. ام ـــام می ش انج
انجـــام شـــود، وزارت جهـــاد کشـــاورزی بایـــد پرونـــده آنهـــا را بـــه 
ســـازمان های صمـــت ارســـال کنـــد تـــا بـــا ایـــن واحدهـــا خـــورد 

شـــود.
ـــای  ـــرغ در روزه ـــت م ـــو گوش ـــر کیل ـــت ه ـــه قیم ـــت ک ـــی اس گفتن
اخیـــر بـــه 30 هـــزار تومـــان رســـیده اســـت. اخیـــرا نایـــب رئیـــس 
کانـــون انجمـــن صنفـــی مرغـــداران گوشـــتی، گفـــت کـــه قیمـــت 
ـــزار و۴00  ـــی 20 ه ـــازار یعن ـــم ب ـــوب تنظی ـــت مص ـــرغ، قیم ـــی م واقع
ـــش  ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــرغ زن ـــی م ـــت واقع ـــت. قیم ـــان نیس توم
ــزار و 500  ــکل ها 1۷ هـ ــز تشـ ــاس آنالیـ ــد براسـ ــای تولیـ مولفه هـ
ـــود. ـــان می ش ـــزار توم ـــا 25 ه ـــز 2۴ ت ـــرم نی ـــرغ گ ـــت م ـــان و قیم توم

سازمان حمایت اعالم کرد:

قیمت مصوب مرغ هنوز 20 هزار و 400 تومان است

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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انسداد ۱0 محور مواصالتی کشور

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل راهــور نیــروی 
در  مواصالتــی  محــور   10 انســداد  از  انتظامــی 
ــل از  ــت قب ــان خواس ــر داد و از هموطن ــور خب کش
ــق شــماره تلفــن 120 و 88255555  ــردد از طری ت
ــوی و  ــت ج ــن وضعی ــان آخری ــط( در جری )10 خ

ــد.  ــرار گیرن ــی ق ترافیک
ســرهنگ احمــد شــیرانی در گفــت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: بــه دلیــل عملیــات کارگاه جــاده ای اســتان 
مازنــدران، محــور چالــوس حدفاصــل کیلومتــر 5 تــا 
15 )مــرزن آبــاد تــا دزدبــن( انجــام عملیات ترانشــه 
ــا روز 12 اســفند در  ــا 1۷ ت ــرداری از ســاعت 8 ت ب
روزهــای یکشــنبه، دوشــنبه و ســه شــنبه هــر 
ــنبه،  ــنبه، چهارش ــای ش ــتثنای روزه ــه اس ــه ب هفت
پنجشــنبه، جمعــه و ایــام تعطیــالت رســمی و 
چنــدروزه  تعطیــالت  از  بعــد  و  قبــل  روزهــای 
مســدود اســت و تــردد از محورهــای جایگزیــن هــراز 

ــام اســت. ــوه انج و فیروزک
ــهداد -  ــای ش ــن محوره ــه داد: همچنی وی ادام
ــاد دارای  نهبنــدان و جــاده قدیــم پلدختــر خــرم آب

انســداد شــریانی اســت.
ــن،  ــزود: محورهــای شمشــک - دیزی شــیرانی اف
اولنــگ - شــاهرود، ســی ســخت - پادنــا،  گنجنامــه 
- تویســرکان،  ســروآباد - پــاوه، وازک - بلــده و 

ــی اســت. ــل - خلخــال انســداد فصل پون
ــا  ــور ناج ــرل راه ــات و کنت ــز اطالع ــس مرک رئی
گفــت: برابــر مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــا محدودیــت شــبانه از ســاعت 21 تــا 
3 بامــداد در شــهرهای گــروه قرمــز و نارنجــی و زرد 

ــد داشــت. ــه خواه ــان ادام ــی همچن و آب
ــخصی  ــای ش ــه داد: ورود خودروه ــیرانی ادام ش
ــز و  ــروه قرم ــهرهای گ ــه ش ــی ب ــالک غیربوم ــا پ ب
نارنجــی و خــروج خودروهــا بــا پــالک بومــی از ایــن 

ــوع اســت. شــهرها ممن

شهر و شورا
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624 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
در لرستان کشف شد

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
ارز  اســتخراج  غیرمجــاز  دســتگاه   62۴ گفــت: 
ــرق  ــداوم تامیــن ب دیجیتــال )ماینــر( در راســتای ت
ــط  ــف و ضب ــتان کش ــترکان اس ــرای مش ــدار ب پای

ــد.  ش
بــه گــزارش ایرنــا، فریــدون خودنیــا افــزود: 
ــا و  ــز ارزه ــرای رم ــا ب ــه تقاض ــه این ک ــه ب ــا توج ب
اســتفاده غیرمجــاز از آن هــا رونــد افزایشــی دارد، در 
آینــده یکــی از معضــالت اصلــی تامیــن بــرق پایــدار 
ــن  ــد از ای ــش از ح ــتفاده بی ــترکان، اس ــرای مش ب

ــود. ــد ب ــتگاه ها خواه دس
ــا  ــا ب ــی ماینره ــوان مصرف ــزان ت ــزود: می وی اف
توجــه بــه انــواع مختلــف آن به طــور میانگیــن 
حــدود 1.3 تــا 3.۴ کیلــووات اســت در حالیکــه 
بــا ظرفیــت  تــوان مصرفــی یــک کولــر گازی 
ــدود  ــاعت ح ــر س ــو ب ــزار بی تی ی ــی 18 ه سرمایش
ــوت ۴2 صــدم،  ــک یخچــال 20 ف ــووات، ی 1.۷ کیل
ــون ال  ای  ــی 35 صــدم و تلویزی ــن معمول مخلوط ک
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــدم می باش ــچ  12 ص دی ۴0 این
ــم  ــت ک ــر دس ــک ماین ــی ی ــوان مصرف ــه، ت مقایس
ــر یــک  ــر یــک المــپ کم مصــرف و 3.۴ براب 8۷ براب

ــی اســت. ــر آب کول
خودنیــا ادامــه داد: متوســط مصــرف بــرق ســاالنه 
یــک مشــترک خانگــی در ســال ۹8 برابــر ســه هــزار 
و هفــت کیلــووات ســاعت بــوده، حــال آن کــه بــرای 
ــاالنه،  ــرق س ــرف ب ــی مص ــر 1.3 کیلووات ــک ماین ی
ــادل  ــی مع ــاعت یعن ــووات س ــزار و 388 کیل 11 ه
ــک مشــترک  ــار ســال ی ــل چه ــرق حداق مصــرف ب

خانگــی اســت.
56۴ هــزار و ۷02 مشــترک بــرق خانگــی در 
لرســتان  وجــود دارد، همچنیــن 2 هــزار و ۷30 
مشــترک صنعتــی، 13 هــزار 22۹ مشــترک اداری و 
هشــت هــزار و 88۹ مشــترک کشــاورزی از نعمــت 

ــرق بهــره منــد هســتند. ب

کارشناس سازمان هواشناسی اعالم کرد:
ورود سامانه بارشی جدید به کشور 

از اواسط هفته جاری

کارشــناس ســازمان هواشناســی از ورود ســامانه  
ــر  ــه خب ــط هفت ــور از اواس ــه کش ــال ب ــی فع بارش
داد و گفــت: افزایــش دمــای فعلــی تــداوم نخواهــد 
داشــت و دمــای هــوا در آخــر هفتــه در اســتان های 

ــد.  ــش می یاب ــه کاه ــا 12 درج ــاحلی ت س
بــه گــزارش ایرنا، »کبــری رفیعــی« دربــاره وضعیت 
جــوی کشــور گفــت: در پی ورود ســامانه بارشــی جدید 
از روز سه شــنبه بــه کشــور آســمان اســتان البــرز پیــش 
ــا در  ــه بارشــی اســت و عمــده ی بارش ه ــراول جبه ق

زاگــرس مرکــزی پیــش بینــی می شــود.
ــاط  ــب نق ــنبه در اغل ــه ش ــا روز س ــت: ت وی گف
کشــور تــا بعــد از ظهــر، جــوی آرام حاکــم اســت کــه 
موجــب می شــود در شــهرهای صنعتــی و پرجمعیــت 

ــد. غلظــت آالینده هــای جــوی افزایــش یاب
از روز سه شــنبه ســامانه  بــه گفتــه رفیعــی 
ــه  ــود ک ــور می ش ــرب وارد کش ــمت غ ــی از س بارش
ــوب  ــرب جن ــمال غ ــا در ش ــاز بارش ه ــب آغ موج
می شــود  مرکــزی  البــرز  اســتان های  و  غــرب 
و روز چهارشــنبه و پنــج شــنبه در پــی تقویــت 
ــرز  ــزی و الب ــرس مرک ــای زاگ ــامانه دامنه ه ــن س ای

ــود. ــد ب ــی خواه ــی و برف ــزی باران مرک
وی ادامــه داد: روز جمعــه و پنــج شــنبه در نــوار 

شــمالی کاهــش محســوس دمــا رخ خواهــد داد.  
ــروز،   ــران ام ــمان ته ــرد: آس ــه ک ــی اضاف رفیع
ــار  ــی می شــود. غب ــری پیش بین ــا کمــی اب صــاف ت
محلــی بــرای امــروز پیــش بینــی شــده و فــردا هــم 

آســمان تهــران صــاف اســت.

خدمات برقی ۱00 درصد غیرحضوری می شود 

خدمــات  درصــد   ۷2 انجــام  از  توانیــر  شــرکت  توزیــع  معــاون 
ــرداد و  ــور خب ــوری در کش ــورت غیرحض ــرق بص ــع ب ــرکت های توزی ش
گفــت: تــا پایــان ســال 13۹۹, صددرصــد خدمــات صنعــت بــرق بصــورت 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــوری ارائ غیرحض
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــانی مهر ب ــی رخش ــنیم، غالمعل ــزارش تس ــه گ ب
طــرح ارائــه خدمــات غیرحضــوری از پایــان آذر ســال جــاری افــزود: ایــن 
طــرح بــا هــدف رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی در خصــوص کرونــا، 
کاهــش ترددهــا، موضــوع ســوخت و مــوارد زیســت محیطــی اجــرا شــده 
کــه تاکنــون ۷2 درصــد خدمــات پــس از اجــرای ایــن طــرح غیرحضــوری 

ــود. ــه می ش ارائ
وی گفــت: مشــترکین در اصفهــان، مشــهد، تهــران و شــیراز و بســیاری 
از شــهر های بــزرگ دیگــر، اســتقبال قابــل توجهــی در خصــوص دریافــت 

خدمــات بــرق بصــورت غیرحضــوری داشــته اند.
ــدن  ــم ش ــه فراه ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر اف ــرکت توانی ــع ش ــاون توزی مع
ــانی 2۴  ــات رس ــن، خدم ــرق م ــن ب ــه اپلیکیش ــاخت هایی از جمل زیرس
ــورد  ــات م ــد خدم ــردم می توانن ــای 1521 و 121 م ــن گوی ــاعته تلف س

ــد. ــت کنن ــوری دریاف ــورت غیرحض ــود را بص ــاز خ نی
ــات  ــد خدم ــال 13۹۹, صددرص ــان س ــا پای ــت: ت ــر گف ــانی مه رخش

ــد. ــد ش ــه خواه ــوری ارائ ــورت غیرحض ــرق بص ــت ب صنع

معاون شهردار خبر داد؛ 
اعالم مقصران سیل شیراز 

در انتظار تأیید حکم دادگاه 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــیراز ب ـــهرداری ش ـــهری ش ـــات ش ـــی و خدم ـــاون اجرای مع
ـــیل  ـــده س ـــه پرون ـــل اینک ـــه دلی ـــت: ب ـــیل ۹8 گف ـــی س ـــران احتمال مقص
نـــوروز ۹8 در سیســـتم قضایـــی اســـت منتظـــر تصمیمـــات ابالغـــی از 

ـــتیم.  ـــی هس ـــتگاه قضای ـــوی دس س
ـــهرداری  ـــهری ش ـــات ش ـــی و خدم ـــت اجرای ـــا معاون ـــزارش ایلن ـــه گ ب
شـــیراز، بزرگ تریـــن معاونـــت در مجموعـــه شـــهرداری اســـت و عمـــاًل 
ـــده  ـــز ش ـــی در آن متمرک ـــاد عموم ـــن نه ـــف ای ـــی از وظای ـــش از نیم بی

ـــت.  اس
معاونـــت اجرایـــی و خدمـــات شـــهری شـــامل 5 ســـازمان متشـــکل 
ــات ایمنـــی،  ــانی و خدمـ ــماند، آتش نشـ ــازمان های مدیریـــت پسـ از سـ
مدیریـــت آرامســـتان ها، ســـاماندهی مشـــاغل شـــهری و فرآورده هـــای 
ـــراه دو اداره  ـــه هم ـــهری، ب ـــبز ش ـــای س ـــر و فض ـــیما، منظ ـــاورزی، س کش
ـــات شـــهری  ـــع تخلف ـــات شـــهری، و پیشـــگیری و رف ـــر خدم کل نظـــارت ب
ـــی آب  ـــران و مهندس ـــات بح ـــین آالت، مطالع ـــتیبانی ماش ـــه اداره پش و س

ـــت.  اس
ــت  ــه مدیریـ ــهروندان از مجموعـ ــت شـ ــزان رضایـ ــن رو میـ از همیـ
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــه اقداماتـ ــته بـ ــت وابسـ ــهری، در گام نخسـ شـ

انجـــام می دهنـــد.  متبوعـــه  ادارات  و  و ســـازمان ها  معاونـــت 
از ســـال 13۹6 و بـــا روی کار آمـــدن شـــورای پنجـــم، حیـــدر 
ــز  ــد و او نیـ ــاب شـ ــیراز انتخـ ــهردار شـ ــوان شـ ــه عنـ ــکندرپور بـ اسـ
ـــی  ـــاون اجرای ـــوان مع ـــه عن ـــن پور را ب ـــد حس ـــا محم ـــه محمدرض بالفاصل

خـــود در معاونـــت خدمـــات شـــهری برگزیـــد. 
ــت  ــه مدیری ــر مجموع ــه از عم ــدی ک ــال و ان ــه س ــن س ــه در ای گرچ
تلــخ فروردین مــاه ۹8 و  اتفاقاتــی نظیــر ســیل  شــهری می گــذرد، 
ــای  ــی برنامه ه ــی برخ ــروس رخ داده و به نوع ــا وی ــاله کرون ــران یک س بح
شــهرداری را بــا مشــکل مواجــه ســاخته، امــا بــا وجــود ایــن مشــکالت و 
ــبی در  ــات مناس ــه اقدام ــود ک ــاهده می ش ــر، مش ــکالت دیگ ــی مش برخ

ــت، پیشــرفت و توســعه شــهر انجــام شــده اســت.  راســتای مدیری
در گفت وگـــوی تصویـــری پیـــش رو بـــا محمدرضـــا محمـــد 
حســـن پور، از اقدامـــات انجـــام شـــده و کاســـتی های موجـــود در 
ــی  ــی و چگونگـ ــیدیم، چرایـ ــئولیتش پرسـ ــت مسـ ــای تحـ مجموعه هـ
رخـــداد ســـیل ۹8 و مواجهـــه بـــا همه گیـــری کرونـــا را جویـــا 
ــیه ها، مشـــکالت و  ــاره برخـــی حاشـ ــدیم و پاســـخ صریحـــش دربـ شـ

اختالف نظرهـــا در مدیریـــت شـــهری را شـــنیدیم. 

رئیــس شــورای اســالمی شــهر تهــران 
بــا بیــان اینکــه در روزهــای اخیــر شــاهد 
رفتارهــای مغایــر بــا معیارهــای اخالق انســانی 
ــم،  ــا بودی ــخاص و گروه ه ــی اش ــوی برخ از س
گفــت: توهیــن و عبــور از مرزهــای اخالقــی از 
ســوی هــر گروهــی کــه باشــد زیبنــده نیســت. 
ــا، »محســن هاشــمی« در  ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــن جلس ــاد و دومی ــت و هفت ــدای دویس ابت
ــر  ــا اگ ــزود: ام ــاره اف ــن ب شــورای شــهر، در ای
ــه صــورت ســازماندهی شــده  ــات ب ــن اقدام ای
ــا اهــداف سیاســی صــورت بگیــرد، نگــران  و ب
ــک  ــطح ی ــه از س ــرا ک ــت چ ــر اس ــده ت کنن

ــود. ــارج می ش ــردی خ ــای ف خط
هاشــمی ادامــه داد: تاســف بــار تــر از ایــن 
ــر  ــق ت ــرای عمی ــم آوری بســتر ب ــدام، فراه اق
شــدن شــکاف ملــت و حاکمیــت، توســط 
ــات و چهره هــای سیاســی اســت  برخــی جریان
ــرداری کننــد  ــه نفــع خــود بهــره ب ــا از آن ب ت
و از ســاده دلــی برخــی از اقشــار نیــز در ایــن 
مســئوالن  و  می شــود  سواســتفاده  جهــت 
قبلــی کــه خــود بیشــترین نقــش را در تعمیــق 
ــی و  ــه فرافکن ــروز ب ــتند ام ــکاف داش ــن ش ای

ــتند. ــغول هس ــتفاده از آن مش ــو اس س
ــه داد:   ــران ادام ــهر ته ــورای ش ــس ش ریی
بایــد توجــه داشــته باشــیم در موقعیــت فعلــی، 
ــت  ــرای اکثری ــادی ب ــارهای اقتص ــل فش تحم

جامعــه، بســیار ســخت و طاقــت فرســا شــده 
و مــردم همــه مســئوالن را در برابــر مشــکالت 
ایــن  در  نمی تــوان  و  می داننــد  پاســخگو 
شــرایط جزیــره ای عمــل کــرد و مشــکالت را 
ــوه  ــا یــک دســتگاه وق ــه گــردن یــک نفــر ی ب

ــت. انداخ
بــه گفتــه وی، همــه مســئوالن، دســتگاه ها 
ــت  ــرایط در جه ــن ش ــد در ای ــانه ها بای و رس
ــدون در  ــردم و ب ــادی م ــرایط اقتص ــود ش بهب
نظــر گرفتــن مســایل سیاســی وانتخاباتــی 
ــبت  ــد را نس ــم امی ــا بتوانی ــد ت ــی کنن همراه
بــه آینــده و کارآمــدی نظــام در جامعــه حفــظ 
ــردن  ــار وارد ک ــا فش ــم ب ــم و تصــور نکنی کنی
بــه مــردم، کســی در داخــل نظــام برنــده 

ــند،  ــج باش ــردم در رن ــر م ــد، اگ ــد ش خواه
ــم. ــده ای ــه بازن هم

ــه  ــت ک ــه الزم اس ــان اینک ــا بی ــمی ب هاش
ــهردار  ــروز ش ــه دی ــه مصاحب ــم ب ــاره ای ه اش
ــا  ــفانه ب ــت: متاس ــم، گف ــته باش ــران داش ته
وجــود مطالــب مهمــی کــه در آن وجــود 
ــد. ــی سانســور ش ــانه مل ــوی رس داشــت از س

وی بــا بیــان اینکــه دســتاورد نخســتین کــه 
ــف  ــرد، توق ــاره ک ــه آن اش ــران ب ــهردار ته ش
دورباطــل تراکــم فروشــی و مگاپروژه هــای 
ــا  ــت: م ــار داش ــود، اظه ــهر ب ــی در ش تبلیغات
ــم  ــاهد بودی ــته ش ــای گذش ــول دهه ه در ط
ــورت  ــی بص ــم فروش ــی و تراک ــه شهرفروش ک
ــی  ــا بخش ــت و ب ــورت می گرف ــه ص ــی روی ب

ــزرگ وغیرضــروری  ــای ب ــع آن، پروژه ه از مناب
ــهر  ــن ش ــن دوره ای ــه در ای ــد ک ــال می ش فع
 ،13۹۹ ســال  ودر  شــد  متوقــف  فروشــی 
طبقه هــای اضافــی در تهــران بــه صفــر رســید 
در حالیکــه در گذشــته ســاالنه دوهــزار طبقــه 

ــد. ــذار می ش ــازاد واگ م
هاشــمی ادامــه داد: همچنیــن از فربــه 
شــدن بدنــه شــهرداری جلوگیــری شــد و 
همــواره  گذشــته  در  کــه  پرســنل  تعــداد 
ــزار  ــن دوره از ۷0 ه ــت در ای ــش می یاف افزای
بــه کمتــر از 60 هــزار رســید و تــا پایــان دوره 
بــه حــدود 55 هــزار نفــر می رســد و در کنــار 
آن پرســنل پیمانــکار شــهرداری کــه بخشــی از 
آن صــوری بودنــد نیــز کاهــش قابــل توجهــی 

ــه اســت. یافت
کــرد:  تاکیــد  تهــران  شــورای  رییــس 
تخریــب  از  توانســت  شــهرداری  مدیریــت 
ــن  ــات در ای ــی وباغ ــمند تاریخ ــای ارزش بناه
ــه  ــان را ب ــری و آن ــادی جلوگی ــد زی دوره تاح
عنــوان ســرمایه های شــهر، تملــک کنــد.

ــی از مســایل جــدی شــهر،  ــزود: یک وی اف
ــای  ــی از 250گوده ــه ناش ــود ک ــی ب ــا ایمن ن
ــداث  ــازه اح ــوز، اج ــدون مج ــه ب ــر ک پرخط
آنــان داده شــده بــود یــا ســاختمانهای ناایمــن 
ــتند و  ــاختمان هس ــزار س ــدود 200 ه ــه ح ک
ــکالت  ــی مش ــتگاه قضای ــل دس ــا تعام ــد ب بای

ــود. ــل ش ــاختمان ها ح ــا وس ــن گوده ای
ورود  عــدم  همچنیــن  وی،  گفتــه  بــه 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــهرداری ب ش
نیــز جــای قدردانــی دارد، چــرا کــه بســیاری از 
مشــکالت تهــران، ناشــی از اقدامــات انتخاباتــی 
شــهرداران در گذشــته بــود کــه متاســفانه 
ــه  ــا اینگون ــم ب ــوردی ه ــارت و برخ ــچ نظ هی

تخلفــات صــورت نمی گرفــت.

مدیــرکل دفتــر بحــران اســتانداری خراســان رضــوی گفــت: 
ــوزی  ــار و آتش س ــاعت از انفج ــی 30 س ــاه در پ ــن م 26 بهم
افغانســتان  اســالم قلعه  گمرکــی  تاسیســات  در  گســترده 
ــه  ــع در نقط ــران واق ــارون ای ــرز دوغ ــت در م ــک وضعی هم این
ــدار شــده اســت.  ــه و پای ــده آرام گرفت ــه حادثه دی ــل منطق مقاب

محســن نجــات در گفتگــو بــا ایرنــا افزود: بــا تالش گســترده و 
فــراوان نهادهــا و نیروهــای امــدادی خراســان رضــوی در همکاری 
ــا و  ــوع انفجاره ــل وق ــت در مح ــون وضعی ــتان هم اکن ــا افغانس ب

آتش ســوزیهای دیــروز بــه آرامــش نســبی رســیده اســت. 
وی بــه خرســندی والــی هــرات از کمکهــای موثــر نیروهــای 
امــدادی و آتش نشــانی خراســان رضــوی در امدادرســانی و 
ــودروی  ــتگاه خ ــرد: 26 دس ــان ک ــاره و بی ــق اش ــای حری اطف
ســبک و ســنگین آتش نشــانی همــراه بــا گروههــای زبــده 
امــدادی از خراســان رضــوی تــا بامــداد امــروز در خــاک کشــور 
ــانی  ــق و امدادرس ــای حری ــت مشــغول اطف ــا موفقی ــایه ب همس

ــد.  بودن
مدیــرکل دفتــر بحــران اســتانداری خراســان رضــوی از 
ــن اســتان ظــرف  عملکــرد همــه دســتگاههای بحران محــور  ای
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک ــی و بی ــروز قدردان ــا ام ــروز ت ــر دی ظه
ــه همــکاری و هماهنگــی بســیار خــوب و  ــه حادث وســعت دامن

ــد. ــام ش ــه انج ــن زمین ــری در ای موث

ــه مصدومــان نیــز گفــت: در  وی در خصــوص امدادرســانی ب
حــد یــک یــا دو نفــر از اتبــاع افغانســتان کــه دچــار ســوختگی 
ــام شــد  ــانی انج ــتند، امدادرس ــه داش ــان مراجع ــده و خودش ش
ــه در  ــروز حادث ــه ب ــاعات اولی ــان س ــان در هم ــر مصدوم و دیگ

خــاک افغانســتان امدادرســانی شــدند. 
ســاعت 13 دیــروز 25 بهمــن مــاه انفجــار بزرگــی در 
ــل  تاسیســات گمرکــی اســالم قلعه افغانســتان واقــع در مقاب
گمــرک مــرزی دوغــارون شهرســتان تایبــاد در شــرق خراســان 

رضــوی رخ داد.
انفجــار اولیــه بخاطــر حضــور تانکرهــای حامــل ســوخت و گاز 
در منطقــه بــه دههــا انفجــار پــی در پــی و آتــش ســوزی بســیار 
ــتاندار  ــه از اس ــرات بالفاصل ــی ه ــذا وال ــد ل ــترده ای انجامی گس

خراســان رضــوی درخواســت کمــک کــرد.
اســتاندار خراســان رضــوی عــالوه بــر صــدور ســریع دســتور 
بــه نهادهــای امــدادی بــرای گســیل بــه ســمت منطقــه 
ــت.   ــارون رف ــرز دوغ ــد م ــه بازدی ــروز ب ــر دی ــیب دیده، عص آس

ـــای  ـــکل ورود کامیون ه ـــت: مش ـــازی گف ـــر راه و شهرس وزی
ـــی  ـــا و هماهنگ ـــا رایزنی ه ـــتان ب ـــه گرجس ـــی ب ـــی ایران ترانزیت

ـــد.  ـــع ش ـــا، رف ه
ـــیه نشســـت  ـــد اســـالمی در حاش ـــنیم، محم ـــزارش تس ـــه گ ب
بـــا هیئـــت رئیســـه اتـــاق ایـــران و اعضـــای اتـــاق مشـــترک 
ایـــران و ســـوریه در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: جا به جایـــی 
پـــس  مختلـــف  بـــه کشـــور های  ایرانـــی  کامیون هـــای 
ــا  ــا بـ ــود، امـ ــده بـ ــف شـ ــا متوقـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ از شـ
ــی و  ــای ترانزیتـ ــه راه هـ ــده در همـ ــام شـ ــای انجـ رایزنی هـ
کشـــور ها یـــک بـــه یـــک اجـــازه ورود صـــادر شـــد کـــه در 
ـــور  ـــه کش ـــی ب ـــای ترانزیت ـــز ورود کامیون ه ـــورد نی ـــن م آخری
ــه  ــور خارجـ ــر امـ ــر وزیـ ــای اخیـ ــا رایزنی هـ ــتان بـ گرجسـ

انجـــام رونـــد عـــادی بـــه خـــود گرفـــت.
وی اضافـــه کـــرد: در جلســـه امـــروز در اتـــاق بازرگانـــی، 
بحـــث گســـترش ظرفیـــت حمـــل و نقـــل کاال هـــای فاســـد 
پذیـــر نیـــز مطـــرح شـــد کـــه بخـــش ترانزیـــت وزارت راه و 
ــا  ــرد تـ ــی کـ ــالم آمادگـ ــوص اعـ ــن خصـ ــازی در ایـ شهرسـ
ـــد  ـــور مقص ـــه کش ـــت ب ـــن کیفی ـــا بهتری ـــا ب ـــل بار ه ـــن قبی ای

برســـند.

اســـالمی گفـــت: حمـــل و نقـــل در زمینـــه اقتصـــاد یـــک 
ـــای  ـــد صحبت ه ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــم و اساس ـــیار مه ـــل بس اص
ــه  ــن زمینـ ــادی را در ایـ ــاالن اقتصـ ــی و فعـ بخـــش خصوصـ
ـــتفاده را از  ـــترین اس ـــش بیش ـــن بخ ـــرا ای ـــنویم، زی ـــتر بش بیش

ــاری دارد. ــای تجـ ــل و نقل هـ حمـ
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــرای م ــت ب ــز اهمی ــه حائ ــزود: نکت وی اف
دیپلماســی حمــل و نقــل را بــه کمــک وزارت امــور خارجــه در 
وزارت راه و شهرســازی فعــال کردیــم و بــا انجــام رایزنــی میــان 
کشــورها، ظرفیت هــای هماهنگــی را افزایــش دادیــم و بــا 
انجــام ایــن امــور توانســتیم تعــداد عبــور و مــرور از 25 پایانــه 

ــانیم. ــزار برس ــه ۷0 ه ــاه ب ــال را در م ــرزی فع رســمی م
وزیـــر راه و شهرســـازی اضافـــه کـــرد: روز پنجشـــنبه 
کشـــتی های رو رو پنجمیـــن ســـفر خـــود را بـــه ســـمت 
ـــترش  ـــه گس ـــز رو ب ـــر نی ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــی کردن ـــیه ط روس
اســـت و بـــا انجـــام آن محموله هـــای فســـاد پذیـــر، بـــا 

می رســـند. مقصـــد  بـــه  ســـریع تر  و  کیفیت تـــر 
اســـالمی گفـــت: تجـــارت بـــا کشـــور ســـوریه کـــه ایـــن 
روز هـــا توســـط بســـیاری از بخش هـــای دولتـــی و خصوصـــی 
مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه، از اهمیـــت زیـــادی در وزارت راه 

ـــت  ـــه از دس ـــی ک ـــر کمک ـــت و ه ـــوردار اس ـــازی برخ و شهرس
ـــرد. ـــد ک ـــغ نخواه ـــا دری ـــد قطع ـــه برآی ـــن وزارت خان ای

وی همچنیـــن افـــزود: بزرگـــراه غدیـــر از آبیـــک قزویـــن 
ـــه  ـــی در زمین ـــیار مهم ـــش بس ـــه نق ـــن ک ـــهر ورامی ـــا چرمش ت
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــر ب ـــد غدی ـــا عی ـــی کاال دارد ت ـــت داخل ترانزی
می رســـد و نقـــش مهمـــی را در کاهـــش بـــار ترافیکـــی 
ــد  ــن و آزادگان خواهـ ــرج، کرج-قزویـ ــای تهران-کـ بزرگراه هـ

داشـــت.

هاشمی: 

توهین و عبور از مرزهای اخالقی از 
سوی هیچ گروهی زیبنده نیست

منطقه حادثه دیده در شرق خراسان رضوی آرام گرفت

مشکل ورود کامیون های ترانزیت ایرانی به گرجستان حل شد 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
موضوع: ارائه خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی جهت بکارگیری 83 نگهبان در حوزه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا: یکسال شمسی
برآورد اولیه: برای کل موضوع مناقصه حدوداً به مبلغ: ۹6,550,000,000 ریال می باشد.

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز
مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه: برای کل موضوع مناقصه )بعدد(-/ 3,336,500,000 ریال می باشد.

محل فروش اسناد:  تبریز: کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران، ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه چهارم، اداره قراردادهاو مناقصات
تهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2 نیم، طبقه دوم، واحد 20۷، آقای عباسی )8888۷086 – 021( 

مبلــغ فــروش اســناد: مبلــغ فــروش اســناد پانصــد هــزار ریــال قابــل واریــز بــه شــماره حســاب 130281020211 بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز نــزد بانــک ســرمایه شــعبه 
تبریــز واقــع در کــوی ولیعصــر – فلکــه بارنــج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.
مهلــت فــروش اســناد: از تاریــخ ۹۹/11/25 لغایــت ۹۹/12/03    -    مهلــت و محــل تحویــل اســناد: آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادت تــا ســاعت 10 روز دوشــنبه مــورخ ۹۹/12/18 

و محــل تحویــل آنهــا بــه دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز بــه آدرس: تبریــز، کــوی ولیعصــر, خیابــان نظامــی، اول خیابــان قطــران، تلفــن ۴۹ – 33328۹۴6    دورنــگار: 33328۹50
زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ ۹۹/12/18

زمــان و محــل بازگشــائی پاکتهــای مناقصــه )الــف، ب و ج( بــه شــرط کســب امتیــاز الزم )حداقــل 65( از ارزیابــی کیفــی: ســاعت 11 روز چهارشــنبه مــورخ ۹۹/12/20 طبقــه 
پنجــم ســاختمان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز واقــع در کــوی ولیعصــر، خیابــان نظامــی، اول خیابــان قطــران

ــی کیفــی و مناقصــه: کپــی برابــر اصــل گواهــی صالحیــت فعالیــت از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی – گواهــی صالحیــت ایمنــی از اداره  ــه ارزیاب ــرای ورود ب شــرایط خــاص ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی – تاییدیــه نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران )ناجــا( – منــدرج بــودن نــام پیشــنهاد دهنــده در لیســت ابــالغ شــده شــرکتهای تاییــد صالحیــت شــده 

توســط دفتــر مرکــزی حراســت وزارت نیــرو
آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می باشد:

  http:// www.toztab.ir :شرکت توزیع نیروز برق تبریز     http:// www.tavanir.org.ir :و سایت توانیر      http:// Iets.mporg.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصه
درج آگهــی در ســایت فقــط بــرای اطــالع رســانی بــوده و مناقصــه گــران جهــت دریافــت اســناد می بایســتی بــه آدرســهای ذکــر شــده در آگهــی روزنامــه مراجعــه فرماینــد و دریافــت اســناد 

از طریــق اینترنــت یــا هــر طریــق دیگــر غیــر از خریــد اســناد قابــل قبــول نمی باشــد. 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز

عادل کاظمی – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

آگهی دعوت به مجمع عمومی موسس انجمن صنفی 
کارفرمایی موسسین مدارس و آموزشگاههای غیر 

دولتی استان آذربایجان شرقی
مجمــع عمومــی انجمــن صنفــی مذکــور از ســاعت 10 
ــهرک  ــه ۹۹/12/23 در آدرس ش ــنبه مورخ ــح  روز ش صب
ارم - منطقــه ۷ - روبــروی کالنتــری - 12 متــری بهشــت 2 
- مجتمــع آموزشــی کمــال )محــل ســابق دانشــگاه علمــی 

کاربــردی برگــزار مــی گــردد.
ــات  ــت در هی ــه عضوی ــل ب ــه تمای ــرم ک ــاء محت اعض
مدیــره و بازرســان انجمــن را دارنــد مــی تواننــد تــا تاریــخ 
۹۹/12/20 بــه خانــم هــای لیدا فرجــی و ســلیمه توحیدی، 
اعظــم ســیدی، معصومــه ســرابی و آقایــان کمــال فتحــی 
ــاس 0۹1۴31۴۷61۴   ــماره تم ــه ش ــی ب ــر توکل و جهانگی
مراجعــه و تقاضــای کتبــی خــود را تحویــل دهنــد از کلیــه 
متقاضیــان محتــرم دعــوت مــی شــود در موعــد مقــرر در 

جلســه مجمــع فــوق الذکــر حضــور بهــم رســانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 
1- تایید و تصویب اساسنامه انجمن

ــات  ــدل هی ــی الب ــی و عل ــای اصل ــات اعض 2- انتخاب
مدیــره و بازرســان انجمــن

هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مدارس 
و آموزشگاههای غیر دولتی استان آذربایجان شرقی

شرکت توزعی نیروی ربق تبرزی
)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1094349
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/27



دوشنبه 27 بهمن ماه 99- سال هفتم - شماره 925 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
سقوط هلیکوپتر در فرودگاه ایالم 

تلفات جانی نداشت 

ــقوط  ــه س ــان اینک ــا بی ــالم ب ــرودگاه ای ــر ف مدی
هلیکوپتــر در فــرودگاه ایــالم تلفــات جانــی نداشــته 
ــی  ــه جزئ ــان دچــار حادث ــط خلب ــت: فق اســت، گف

ــت.  ــال یاف ــه بیمارســتان انتق شــده ب
بــه گــزارش تســنیم محمــد جــواد یگانــه، دربــاره 
ــرودگاه  ــر BK  11۷ در ف ــقوط هلیکوپت ــی س چگونگ
ــاعت 15 و  ــر س ــن هلیکوپت ــرد: ای ــار ک ــالم اظه ای
ــاس  ــت عب ــه دش ــزام ب ــرای اع ــروز ب ــه دی 30 دقیق
ــن  ــدف از ای ــد. ه ــرواز در آم ــه پ ــالم ب ــرودگاه ای از ف
ــار  ــه دچ ــک مجــروح ک ــال ی ــروازی، انتق ــات پ عملی
قطعــی دســت شــده بــود،  بــه بیمارســتان بوده اســت.

وی ادامــه داد: به محــض بلنــد شــدن هلیکوپتــر، 
در ارتفــاع 30 متــری بــدون آن کــه دلیــل آن هنــوز 

معلــوم باشــد بــه زمیــن ســقوط می کنــد.
مدیــر فــرودگاه ایــالم تصریــح کــرد: دلیــل 
ــان در  ــت و کارشناس ــخص نیس ــوز مش ــقوط هن س

ــد. ــر کنن ــار نظ ــاره اظه ــن ب ای
یگانــه بــا بیــان اینکــه محــل ســقوط هلیکوپتــر 
داخــل رمــپ پارکینــگ فــرودگاه بــوده اســت، 
ــی  ــات جان ــقوط تلف ــن س ــبختانه ای ــت: خوش گف
ــرودگاه  ــن ف نداشــته اســت. پنــج نفــر سرنشــین ای
مشــکلی نداشــته اند و فقــط خلبــان دچــار مشــکل 

ــت. ــال یاف ــتان انتق ــه بیمارس ــه ب ــد ک ــی ش جزئ

اخذ مالیات از تفکیک کنندگان 
غیرمجاز زباله در تبریز صحت ندارد

ــماندهای  ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــل سـ مدیرعامـ
شـــهرداری تبریـــز گفـــت: اخـــذ مالیـــات از 
ایـــن  در  زبالـــه  غیرمجـــاز  تفکیک کننـــدگان 

کالنشـــهر صحـــت نـــدارد. 
ــا  ــا ایرنـ ــو بـ ــت و گـ ــری در گفـ ــا اصغـ علیرضـ
ـــی از  ـــوی برخ ـــری از س ـــار خب ـــه انتش ـــاره ب ـــا اش ب
ـــر  ـــی ب ـــازی مبن ـــای مج ـــانه ای در فض ـــاالن رس فع
ـــه  ـــدگان غیرمجـــاز زبال ـــک  کنن ـــات از تفکی اخـــذ مالی
در کالنشـــهر تبریـــز افـــزود: ایـــن موضـــوع کامـــال 
کـــذب بـــوده و انتشـــار ایـــن مطلـــب نوعـــی بـــی 
ـــت. ـــراد اس ـــی اف ـــوی برخ ـــانه ای از س ـــی رس اخالق

وی بـــا قدردانـــی از حساســـیت رســـانه های 
اســـتانی و محلـــی و عمومـــی مـــردم در ایـــن زمینـــه، 
ــت  ــظ بهداشـ ــور حفـ ــه منظـ ــت: بـ ــار داشـ اظهـ
شـــهری و عمومـــی و بهداشـــت فـــردی تفکیـــک 
ـــن  ـــوی ای ـــراد از س ـــن اف ـــاز،  ای ـــدگان غیرمج کنن
بیماری هـــا  برابـــر  در  و  ســـاماندهی  ســـازمان 

می شـــوند. واکســـینه 
ــماندهای  ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــل سـ مدیرعامـ
شـــهرداری تبریـــز گفـــت: در راســـتای شناســـایی 
ــماند و  ــت پسـ ــک و بازیافـ ــوزه تفکیـ ــاالن حـ فعـ
ــدات  ــاذ تمهیـ ــا و اتخـ ــت آنهـ ــاماندهی فعالیـ سـ
زیســـت محیطـــی در خصـــوص  و  بهداشـــتی 
ــن  ــهر، ایـ ــطح شـ ــه در سـ ــن عرصـ ــاالن ایـ فعـ
ســـازمان تـــالش می کنـــد تـــا نســـبت بـــه ارایـــه 
مجوزهـــای الزم بـــر اســـاس طـــرح بازیافـــت 

ــد.   ــدام کنـ ــر اقـ ــک و تـ ــماندهای خشـ پسـ
اصغـــری، ادامـــه داد: بـــر ایـــن اســـاس هیـــچ 
هزینـــه ای از بابـــت ارایـــه ایـــن مجوزهـــا و 
ــدگان  ــاماندهی از تفکیک کننـ ــرح سـ ــرای طـ اجـ
پســـماند در ســـطح شـــهر اخـــذ نمی شـــود بلکـــه 
ــاالن  ــایی فعـ ــرح شناسـ ــن طـ ــی ایـ ــدف اصلـ هـ
حـــوزه بازیافـــت، صیانـــت از بهداشـــت عمومـــی و 
فـــردی در ســـطح جامعـــه، واکسیناســـیون آنهـــا 
و جلوگیـــری از هرگونـــه ســـوء اســـتفاده از ایـــن 

قشـــر اســـت.  
ـــاماندهی  ـــی س ـــدف اصل ـــرد: ه ـــادآوری ک وی ی
ــهر  ــطح کالنشـ ــماند در سـ ــدگان پسـ تفکیک کننـ
ــن  ــاالن ایـ ــی فعـ ــک اطالعاتـ ــاد بانـ ــز ایجـ تبریـ
ــی  ــتی و صنفـ ــات بهداشـ ــه خدمـ ــوزه و ارائـ حـ

بـــدون اخـــذ هزینـــه بـــه آن هـــا اســـت.

هیچ واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است
ــه واکســن  ــا ورود محمول ــا در رابطــه ب ــال انتشــار برخــی خبره ــه دنب ب
ــران اعــالم کــرد کــه هــر دو  ــه کشــور، معــاون فنــی گمــرک ای ــزر« ب »فای
محمولــه وارداتــی واکســن در مــدت اخیــر »اســپوتنیک وی« روســی بــوده و 
هیــچ واکســن فایــزری در ایــن مــدت وارد و از گمــرک ترخیص نشــده اســت. 
ــری   ــم رهب ــام معظ ــه مق ــود ک ــش ب ــدی پی ــنا، چن ــزارش ایس ــه گ ب
ــا ورود واکســن بیمــاری کوویــد-1۹ تاکیــد کردنــد کــه ورود  در رابطــه ب

ــت. ــوع اس ــور ممن ــه کش ــی ب ــی و انگلیس ــن آمریکای واکس
 در مــدت اخیــر دو محمولــه واکســن کرونــا وارد شــد کــه بعــد از ورود 
دومیــن محمولــه، شــایعاتی مطــرح شــده مبنــی بــر اینکــه محمولــه قابــل 

توجهــی از واکســن فایــزر وارد کشــور شــده اســت.
ــه  ــران ب ــرک ای ــرا از گم ــرس و جــوی ماج ــه پ ــی اســت ک ــن در حال ای
عنــوان ترخیــص کننــده محموله هــای واکســن وارداتــی بــا رد ایــن شــایعات 
از ســوی مهــرداد جمــال ارونقــی - معــاون فنــی گمــرک ایــران - همــراه بــود.

ــریفات  ــه تش ــرد ک ــالم ک ــران اع ــرک ای ــئول در گم ــام مس ــن مق ای
گمرکــی هــر دو محمولــه بــا نظــارت مســتقیم مقامــات گمــرک ایــران و 
ــه مقامــات  مســئوالن مراجــع ذیربــط ، پــای پــرواز انجــام ، ترخیــص و ب

ــت. ــده اس ــل ش ــت تحوی ــالح در  وزارت بهداش ــط و ذیص ذیرب
ــی، واکســن اســپوتنیک  ــه واردات ــر دو محمول ــه ه ــرد ک ــد ک وی تاکی

ــزری در آن وجــود نداشــته اســت. ــچ واکســن فای ــوده و هی روســی ب
ــاعت 16 روز پنجشــنبه  ــه س ــن محمول ــه اولی ــد ک ــادآور ش ــی ی ارونق
ــاوی  ــه ح ــید ک ــی )ره( رس ــام خمین ــرودگاه ام ــه ف ــاه( ب ــن م )16 بهم
چهــار پالــت واکســن اســپوتنیک روســی بــه وزن حــدود 6۴0 کیلوگــرم و 

ــود. ســاخت کشــور روســیه ب
وی افــزود: دومیــن محمولــه نیــز ســاعت دو بامــداد شــنبه )25 بهمــن( 
ــه 32۴2  ــن محمول ــه ای ــد ک ــی )ره( ش ــام خمین ــرودگاه ام ــاه، وارد ف م
کیلویــی  نیــز  واکســن اســپوتنیک ســاخت کشــور روســیه بــوده اســت.

بــه گفتــه معــاون گمــرک ایــران، اکنــون تقریبــاً همــه می داننــد کــه 
ــانتیگراد)منفی ۹۴  ــه س ــی ۷0 درج ــای  منف ــد در دم ــزر بای ــن فای واکس
درجــه فارنهایــت( نگهــداری شــود و دارای شــرایط خــاص بســته بنــدی 
ــی  ــا هواپیمای ــه واکســن های روســی وارده ب ــی ک و حمــل اســت. در حال
ماهــان، در یــخ خشــک مخصــوص و بــا بســته بنــدی مربوطــه بــه کشــور 
رســیده و از تمامــی مراحــل تخلیــه، انجــام تشــریفات گمرکــی و ترخیــص، 
بارگیــری و حمــل کاال، تصویــر و فیلــم تهیــه شــده و در اختیــار رســانه ها 

قــرار گرفتــه اســت.

معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری در 
ــه ســازمان تامیــن اجتماعــی اعــالم  نامــه ای ب
ــق  ــد طب ــان بای ــی کارفرمای ــه پرداخت ــرد ک ک
ــه  ــی ب ــه الزام ــزد مصــوب باشــد ک ــل م حداق
اعمــال افزایــش حقــوق ســایر ســطوح مــزدی 

ــدارد.  ــود ن وج
بــه گــزارش مهــر، پژمــان محمــدی معــاون 
حقوقــی  امــور  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی 
حقوقــی  معاونــت  اجرایــی  دســتگاه های 
رئیــس جمهــوری در نامــه ای بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اعــالم کــرد کــه کارفرمایــان 
مکلــف هســتند بــه هیــچ کارگــری )متناســب 
ــزد مصــوب  ــل م ــاعات کار وی( از حداق ــا س ب
ــا  ــد ام ــر پرداخــت نکنن شــورای مذکــور، کمت
ــا افزایــش دســتمزد همــه ســطوح  ایــن امــر ب

ــدارد. ــه ن ــزدی، مالزم م
ــن  ــه ای ــن نام ــد در ای ــن بن ــور از ای منظ
اســت کــه مــزد توافقــی بــرای باالتــر از 
حداقــل دســتمزد قانونــی، مجــاز شــمرده 
شــده و اگــر کارفرمــا قــرارداد خــود بــا کارگــر 
را در ســال جــاری تســویه کنــد، در ســال 
ــاری  ــال ج ــوق س ــان حق ــد هم ــد، می توان بع
ــه همــان کارگــر بپــردازد؛  ــر را ب و حتــی کمت
ــی  ــش قانون ــارت ســاده تر، اعمــاِل افزای ــه عب ب

ســطوح  »ســایر  بــرای  ســالیانه  دســتمزد 
مــزدی« اجبــاری نیســت و کارفرمــا می توانــد 
بــه ســادگی، قــرارداد خــود را بــا کارگــری کــه 
ــابقه  ــال در کارگاه، س ــزده س ــی پان ــا حت ده ی
قــراردادی  بعــد  ســال  و  تســویه  دارد،  کار 
ــی  ــه در آن، ریال ــد ک ــد کن ــا او منعق ــد ب جدی

دســتمزد افزایــش نمی یابــد.
ـــت:  ـــده اس ـــه آم ـــن نام ـــل ای ـــن کام در مت
ـــکالت  ـــی مش ـــوص »بررس ـــه در خص ـــرو نام پی
کارفرمایـــان در انعقـــاد قـــرارداد جدیـــد بـــا 
ـــن  ـــزد تعیی ـــل م ـــت حداق ـــا رعای ـــران ب کارگ

ـــدون  ـــی کار و ب ـــورای عال ـــه ش ـــده در مصوب ش
می نمایـــد:  اعـــالم  دســـتمزد«  افزایـــش 
مطابـــق مـــاده ۴1 قانـــون کار و تبصـــره 
آن، شـــورای عالـــی کار موظـــف اســـت هـــر 
ـــزان  ـــی می ـــای قانون ـــاظ معیاره ـــا لح ـــال ب س
حداقـــل مـــزد کارگـــران را تعییـــن نمایـــد و 
ـــچ  ـــه هی ـــتند ب ـــف هس ـــز مکل ـــان نی کارفرمای
ــاعات کار وی(  ــا سـ ــب بـ ــری )متناسـ کارگـ
از حداقـــل مـــزد مصـــوب شـــورای مذکـــور، 
کمتـــر پرداخـــت نکننـــد. بـــر اســـاس مفـــاد 
ایـــن مـــاده، کارفرمایـــان در انعقـــاد و ادامـــه 

ــتقیم در  ــه ای غیرمسـ ــه گونـ ــا و بـ قراردادهـ
ــه  ــه کاری بـ ــالل رابطـ ــاالت انحـ ــب حـ قالـ
ـــده  ـــن ش ـــزد تعیی ـــل م ـــن حداق ـــت آخری رعای
ـــتند  ـــف هس ـــی کار موظ ـــورای عال ـــط ش توس
ـــه  ـــتمزد هم ـــش دس ـــا افزای ـــر ب ـــن ام ـــی ای ول

ســـطوح مـــزدی، مالزمـــه نـــدارد.
ــا  ــا انقض ــت، ب ــدت موق ــای کار م قرارداده
مــدت و تســویه حســاب کارگــر، خاتمــه 
می یابنــد و قــرارداد احتمالــی ســال بعــد، 
ــود.  ــوب می ش ــد محس ــال جدی ــرارداد در س ق
ــا و  ــق کارفرم ــه تواف ــر گون ــرض ه ــن ف در ای
کارگــر بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات ذی ربــط 
ــن  ــتمزد تعیی ــل دس ــت حداق ــه رعای از جمل
شــده بــرای آن ســال و پایــه ســنواتی، صحیــح 
اســت. بــا وجــود ایــن، در مــوردی کــه کارفرمــا 
پیشــین،  قــرارداد  تســویه حســاب  بــدون 
ــه  ــر را ادام ــا کارگ ــود ب ــراردادی خ ــه ق رابط
ــد،  ــال جدی ــده در س ــرارداد منعق ــد، ق می ده
بــه منزلــه تمدیــد قــرارداد پیشــین بــوده 
و اعمــال افزایــش دســتمزد ســایر ســطوح 
ــی  ــورای عال ــط ش ــده توس ــن ش ــزدی تعیی م

ــت. ــی اس کار الزام
بنـــا بـــه مراتـــب فـــوق، الزم اســـت 
ســـازمان های مرتبـــط تدابیـــر الزم بـــرای 
ـــزد  ـــت و م ـــی در وضعی ـــرات قانون ـــال تغیی اعم
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــازه را ب ـــال ت ـــران در س کارگ
برنامه ریـــزی و اعمـــال نماینـــد. روشـــن 
اســـت ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی نیـــز 
ـــالح  ـــه اص ـــبت ب ـــتا نس ـــن راس ـــد در همی بای
ـــنواتی  ـــه س ـــق بیم ـــباتی ح ـــزار محاس ـــرم اف ن

اقـــدام نمایـــد.

کاهــش  بــا  مواجهــه  در  الجزایــر  دولــت 
درآمدهــای انــرژی و واردات پرهزینــه، بــرای کمــک 
بــه کاهــش کســری تجــارت خــود دســت بــه دامــن 
کشــاورزان شــده و آنهــا را بــه پــرورش مــوز تشــویق 

ــرده اســت.  ک
ــه گــزارش ایســنا، مصطفــی مــزوزی، کشــاورز  ب
ــه  ــا گلخان ــری یــک مزرعــه گوجــه فرنگــی ب الجزای
داشــت و دولــت الجزایــر بــه وی یــک هکتــار زمیــن 
بــه شــرط پــرورش مــوز داده اســت. وی در گفــت و 
گــو بــا رویتــرز بــدون ایــن کــه آمــاری ارایــه کنــد، 
ــرد.  ــف ک ــودآور توصی ــیار س ــت را بس ــن فعالی ای

دولــت هــم از مزیــت تولیــد داخلــی ایــن محصــول 
کــه 35 میلیــون دالر هزینــه واردات در ســه ماهــه 
ــده و  ــد ش ــره من ــت، به ــال 201۹ داش ــت س نخس

خوشــنود اســت.
مــزوزی گفــت: مــوز بــرای وی درآمــد بیشــتری 
نســبت بــه محصــوالت دیگــر دارد زیــرا ایــن میــوه 
وارداتــی گرانتــر اســت. وی قصــد دارد انجمــن 
تولیدکننــدگان مــوز را ایجــاد کنــد و خواســتار 
ــه  ــواحل مدیتران ــوز در س ــد م ــتر تولی ــعه بیش توس

ــت. ــور اس ــن کش ای ای
و  نفــت  صــادرات  حفــظ  بــرای  الجزایــر 

گاز کــه شــریان حیــات اقتصــاد ایــن کشــور 
ــالها  ــرا س ــد زی ــال می کن ــختی تق ــه س ــت، ب اس
ســوءمدیریت و عــدم ســرمایه گــذاری ضربــه 
ــریف  ــه ش ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــود را وارد ک خ
بلمیهــوب، وزیــر امــور پیــش بینیهــای اقتصــادی، 
ایــن کاهــش بــه حــدی شــدید اســت کــه ممکــن 
اســت الجزایــر تــا یــک دهــه آینــده دیگــر 
ــه  ــته ب ــاه گذش ــد. وی م ــت نباش ــده نف صادرکنن
ــر دیگــر  ــود الجزای یــک شــبکه رادیویــی گفتــه ب

ــت. ــی نیس ــور نفت ــک کش ی
ــک  ــک اوپ ــو کوچ ــک عض ــه ی ــور ک ــن کش ای
اســت، در توســعه بخشــهای غیرنفتــی پیــش از 
ــت و  ــرده اس ــی ک ــت کوتاه ــای نف ــقوط قیمته س
ــه توســعه اقتصــاد تحــت کنتــرل دولتــی  اکنــون ب
بــرای تولیــد کاالهــا و کاهــش هزینــه واردات و 
مقابلــه بــا کســری تجــاری رو بــه رشــد، نیــاز فــوری 

دارد.
واردات مــواد غذایــی حــدود 20 درصــد از خریــد 
در  کــه  تشــکیل می دهــد  را  الجزایــر  خارجــی 
ســال 201۹ بــه 8.0۷ میلیــارد دالر رســید و دولــت 
وامهــای کــم بهــره ای را در اختیــار کشــاورزان قــرار 
می دهــد تــا بتواننــد محصــوالت دیگــر را هــم 

ــد. ــد کنن تولی
عبدالحمیــد حمدانــی، وزیــر کشــاورزی الجزایــر 
ــرای کاهــش هزینــه  هفتــه گذشــته طرحهایــی را ب
ســاالنه بــه میــزان 2.5 میلیــارد دالر از طریــق 

ــه  ــدی هزین ــهمیه بن ــی و س ــد داخل ــش تولی افزای
ــان  ــه پارلم ــرد. وی ب ــالم ک ــای خارجــی اع خریده
گفــت: مدرنیــزه کــردن بخــش کشــاورزی و فراهــم 
ــاورزان  ــرای کش ــاز ب ــورد نی ــهیالت م ــردن تس ک

ــت. ــروری اس ض
مجمــوع واردات الجزایــر در ســال 2020 کــه 
شــیوع همــه گیــری ویــروس کرونــا تجــارت جهانــی 
ــه  ــت و ب ــش یاف ــد کاه ــرد، 18 درص ــل ک را مخت
3۴.۴ میلیــارد دالر رســید امــا کســری تجــاری 
ــی 33  ــرا درآمدهــای صادرات ــه رشــد اســت زی رو ب
درصــد کاهــش پیــدا کــرده و بــه 23.8 میلیــارد دالر 
رســیده اســت. ایــن کاهــش درآمــد ناشــی از افــت 
قیمتهــای نفــت و گاز اســت کــه ۹۴ درصــد از کل 
درآمدهــای صادراتــی و 60 درصــد از بودجــه دولــت 

را تشــکیل می دهنــد.
الجزایــر  پارلمــان  کمیتــه کشــاورزی  مدیــر 
ــد  ــر مانن ــه بخشــهای دیگ ــد ب ــت بای ــد دول می گوی
ــی از  ــی ناش ــوکهای مال ــا از ش ــرود ت ــاورزی ب کش

ــد. ــاب کن ــی اجتن ــای نفت بحرانه
ــد  ــزوزی معتق ــرز، م ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
ــه  ــی کــه ب ــه همــه وعــده های ــت ب اســت اگــر دول
ــش  ــن بخ ــد، ای ــل کن ــت، عم ــاورزان داده اس کش
می توانــد در هــر دو ســوی حســاب تجــاری کمــک 
کنــد و نخســت نیازهــای داخلــی را تامیــن کــرده و 
ــه خــارج  ــرای صــادرات ب ــازاد ب ســپس محصــول م

ــد. تولیــد کن

رئیـــس هیئـــت مدیـــره بـــورس تهـــران، بـــا اشـــاره بـــه 
گزارش هـــای مثبـــت ۹ ماهـــه شـــرکت هـــا، اظهـــار کـــرد: 
ایـــن گزارش هـــا حاکـــی از رونـــد درآمـــدی رو بـــه رشـــد 
و تکـــرار شـــونده دارنـــد و بایـــد گفـــت در افـــق بلندمـــدت 

بـــازار ســـرمایه بهتـــر از بازارهـــای مـــوازی خواهـــد بـــود. 
امیرتقـــی خـــان تجریشـــی در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا، 
ـــم  ـــح داد: تصمی ـــرمایه توضی ـــازار س ـــی ب ـــرایط فعل ـــورد ش درم
گیـــری بـــرای خریـــد و فـــروش ســـهام در بـــازار ســـرمایه، 
مســـتلزم داشـــتن اطالعـــات تحلیـــل و آگاهـــی از وضعیـــت 
ـــت.  ـــت اس ـــهم و صنع ـــر س ـــر ه ـــذار ب ـــل تاثیرگ ـــا و عوام بازاره
طبعـــا ســـرمایه گذارانـــی کـــه اکنـــون می خواهنـــد بـــرای 
ســـرمایه گـــذاری خـــود در بـــازار ســـرمایه تصمیـــم گیـــری 
ـــد  ـــد، می توانن ـــدت دارن ـــدت و بلندم ـــان م ـــگاه می ـــد و ن کنن
ـــه  ـــی ب ـــای اساس ـــی کااله ـــت جهان ـــد قیم ـــه رش ـــه ب ـــا توج ب
عنـــوان نشـــانه ای بـــرای افزایـــش ســـود آوری شـــرکت های 
فعـــال در صنایـــع فلـــزات اساســـی، معدنی هـــا و  همچنیـــن 
ــری  ــم گیـ ــی تصمیـ ــای اساسـ ــا کاالهـ ــط بـ ــع مرتبـ صنایـ

کننـــد.
ــه  ــه بـ ــت کـ ــه داشـ ــد توجـ ــن بایـ ــزود: همچنیـ وی افـ
دلیـــل متعـــادل شـــدن قیمـــت ارز، در افـــق زمانـــی پیـــش 
رو و مســـائل بودجـــه، نمی تـــوان انتظـــار نوســـانات ســـنگین 

ـــر ارز و طـــال داشـــت.  ـــازار ســـرمایه نظی ـــوازی ب ـــای م در بازاره
بـــه همیـــن دلیـــل بـــه نظـــر می رســـد کـــه بـــا ایـــن نـــگاه  
جذابتریـــن بـــازار بـــرای ســـرمایه گـــذاری، بـــازار ســـرمایه 
اســـت، اصـــالح نســـبت پـــی بـــر ای  در بســـیاری ســـهم ها 
ــده از  ــر شـ ــه منتشـ ــای ۹ ماهـ ــه گزارش هـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ــرار  ــا وضعیـــت خـــوب و تکـ ــه عمدتـ ســـوی شـــرکت ها کـ
ــازار  ــده ایـــن بـ ــه آینـ ــوان بـ ــتند، می تـ ــونده ای را داشـ شـ
ـــدوار  ـــدت  امی ـــد م ـــا بلن ـــدت ت ـــان م ـــادی و می ـــگاه بنی از ن

ـــود. ب
ـــر  ـــوی دیگ ـــه داد: از س ـــرمایه ادام ـــازار س ـــر ب ـــن تحلیلگ ای
ـــای  ـــزش ماه ه ـــه ری ـــرد ک ـــل ک ـــز تام ـــه نی ـــن نکت ـــد در ای بای
اخیـــر شـــاخص بـــورس، باعـــث شـــده کـــه هـــم اکنـــون 
برخـــی ســـهم ها در جایـــگاه یـــک ســـال قبـــل خـــود قـــرار 
ــرکت ها  ــه شـ ــد کـ ــان میدهـ ــا نشـ ــا گزارش هـ ــد، امـ بگیرنـ
ـــد.  ـــر دارن ـــی بهت ـــود، وضعیت ـــل خ ـــال قب ـــک س ـــه ی ـــبت ب نس
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه و همچنیـــن اعمـــال 
سیاســـت های حمایتـــی از ســـوی مقـــام ناظـــر، ماننـــد 
ـــانی  ـــه نوس ـــش دامن ـــی و افزای ـــانی منف ـــه نوس ـــش دامن کاه
مثبـــت، افزایـــش اعتبـــار، بازنگـــری حجـــم مبنـــا و انتشـــار 
اوراق تبعـــی بـــه نظـــر می رســـد کـــه کفـــه معامـــالت بـــه 
نفـــع خریـــداران و کســـانی کـــه دیـــد بلنـــد مـــدت دارنـــد 

ـــد.  ـــر باش ـــنگین ت ـــندگان س ـــازان و فروش ـــفته ب ـــه س ـــبت ب نس
گرچـــه معتقدیـــم کـــه محدودیت هـــا بایـــد کوتـــاه مـــدت 

ـــود. ـــد نش ـــازار تهدی ـــوندگی ب ـــد ش ـــا نق ـــد ت باش
ـــه  ـــرمایه توصی ـــازار س ـــاالن ب ـــه فع ـــن ب ـــی همچنی تجریش
ـــم  ـــات تصمی ـــه دور از هیجان ـــاز و ب ـــمان ب ـــا چش ـــه ب ـــرد ک ک
بگیرنـــد، عوامـــل بنیـــادی را در جریـــان ســـرمایه گـــذاری 
ماه هـــای آتـــی خـــود مـــد نظـــر قـــرار دهنـــد، از تصمیـــم 
گیـــری بـــر اســـاس صحبـــت افـــرادی کـــه در شـــبکه های 
اجتماعـــی اقـــدام بـــه ارائـــه ســـیگنال های خریـــد و فـــروش 
ـــران و  ـــان، تحلیلگ ـــا کارشناس ـــا ب ـــد و صرف ـــد، بپرهیزن می کنن
مشـــاوران خبـــره و نهادهـــای دارای مجـــوز  ایـــن حـــوزه کـــه در 
ـــد،  ـــاوره می کنن ـــه مش ـــه ارائ ـــدام ب ـــی اق ـــای مال ـــب نهاده قال

ـــد. ـــورت کنن ـــود مش ـــذاری خ ـــرمایه گ ـــده س ـــرای آین ب

عضـــو شـــورای شـــهر تبریـــز گفـــت: مســـائل مربـــوط 
بـــه پرســـنل شـــهرداری تبریـــز نیـــز همچـــون گزارشـــی 
ـــفاف  ـــورت ش ـــز بص ـــهرداری تبری ـــالک ش ـــورد ام ـــه در م ک

ـــود.  ـــازی ش ـــفاف س ـــد، ش ـــه ش ارای
ــار  ــوتچی اظهـ ــن اسـ ــارس، محمدحسـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــزارش  ـــود گ ـــه شـــده ب ـــرو گفت داشـــت: در بحـــث تصـــادف مت

ــال  ــا فعـ ــد امـ ــد شـ ــال خواهـ ــه زودی ارسـ ــی بـ کارشناسـ
ــدارد. ــود نـ ــی وجـ ــرات کارشناسـ ــری از نظـ خبـ

عضـــو شـــورای اســـالمی شـــهر تبریـــز اظهـــار داشـــت: در 
مـــورد شـــفافیت مـــوارد پرســـنلی بایـــد گفـــت آیـــا وظیفـــه 
شـــورا تصویـــب بودجـــه و در اختیـــار قـــرار دادن آن بـــرای 

شـــهرداری اســـت یـــا وظیفـــه دیگـــری هـــم دارد.
اســـتوتچی تاکیـــد کـــرد: براســـاس آموزه هـــای دینـــی از 

ـــد. ـــد ش ـــئوال خواه ـــات س ـــت تصمیم ـــا باب م
ـــرار  ـــنلی ق ـــائل پرس ـــوص مس ـــه در خص ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــا در  ـــد ت اســـت اعضـــای شـــورا تمـــام اطالعـــات پرســـنلی را بدان
ـــون و ســـئواالت مـــردم پاســـخگو باشـــد اضافـــه کـــرد:  ـــل قان مقاب
ـــخص  ـــود و مش ـــخص ش ـــنلی مش ـــه پرس ـــذب در زمین ـــوه ج نح
ـــه  ـــن نیازچ ـــم و ای ـــرو داری ـــذب نی ـــه ج ـــاز ب ـــا االن نی ـــردد آی گ

ـــت. ـــدار اس مق
عضـــو شـــورای اســـالمی شـــهر تبریـــز گفـــت: موضـــوع 
تبدیـــل وضعیـــت و جـــذب نیـــرو همـــواره بـــرای کارکنـــان 
ــن  ــازی ایـ ــفاف سـ ــا شـ ــم بـ ــه امیدواریـ ــت کـ ــوال اسـ سـ

نگرانی هـــا کاهـــش یابـــد .
اســـتوتچی ادامـــه داد: اعتراضـــات مربیـــان شـــهرداری در 
هفته هـــای اخیـــر موجـــب ناراحتـــی شـــده اســـت امـــا ایـــن 
ـــت  ـــه الزم اس ـــتند ک ـــهرداری هس ـــه ش ـــروز در بدن ـــان ام مربی
ـــم  ـــوع تصمی ـــن موض ـــوص ای ـــه در خص ـــرای همیش ـــار ب ـــک ب ی

گیـــری و اطـــالع رســـانی شـــود.
ـــوه  ـــر نح ـــت: اگ ـــز گف ـــهر تبری ـــالمی ش ـــورای اس ـــو ش عض
جـــذب و تبدیـــل وضعیت هـــا مشـــخص شـــود چنیـــن 

مشـــکلی بـــه وجـــود نخواهـــد آمـــد.
ـــت  ـــات مثب ـــورای پنجـــم اقدام ـــرد: در ش ـــد ک اســـوتچی تاکی
بســـیاری انجـــام شـــده کـــه امیدواریـــم در زمینـــه پرســـنلی 

ـــود. ـــام ش ـــی انج ـــات مثبت ـــز اقدام نی
وی بـــا بیـــان اینکـــه امیـــدوارم همـــه مـــا بـــه ســـوگندی 
ــورای  ــرد: شـ ــح کـ ــیم تصریـ ــادار باشـ ــم وفـ ــه خورده ایـ کـ
ــادی  ــت زیـ ــات مثبـ ــف اقدامـ ــای مختلـ ــم در زمینه هـ پنجـ
انجـــام داده کـــه امیدواریـــم در زمینـــه پرســـنلی نیـــز ایـــن 

چنیـــن باشـــد.

در نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور ذکر شد؛

مجوز عجیب دولت به کارفرمایان برای 
عدم افزایش حقوق »سایرسطوح مزدی«

صادرات موز به جای نفت!

مقایسه وضعیت بورس و بازارهای موازی در آینده

مسائل مربوط به پرسنل شهرداری تبریز باید شفاف سازی شود

کارفرمایان و تأمین اجتماعی چوب الی چرخ 
مشاغل سخت و زیان آور می گذارند 

حــق بیمه مشــاغل ســخت و زیــان آور مــاه به ماه باشــد.
ــه داد:  ــران ادام ــران ای ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــرکل کان دبی
ــرای  ــود دارد. ب ــان آور وج ــتفاده هایی در بحــث مشــاغل ســخت و زی سوءاس
ــه توافــق می کننــد، یعنــی  ــان کارگــران را مجبــور ب مثــال برخــی کارفرمای
ــان آور را  ــخت و زی ــاغل س ــه مش ــق بیم ــا ح ــد ت ــا را می گیرن ــت آنه رضای
ــد. در  ــزی نمی گوین ــکاری چی ــرس از بی ــل ت ــه دلی ــم ب ــا ه ــد و آنه نپردازن
واقــع، اینطــور نیســت کــه هــر کــس در مشــاغل ســخت و زیــان آور فعالیــت 
داشــت بــه صــورت اتوماتیــک وار مشــمول قوانیــن مربــوط بــه آن شــود. افــراد 
ــی کــه 30 ســال کار  ــن وضعیــت باشــند و هســتند کارگران ــر ای ــد پیگی بای
می کننــد و دنبــال چنیــن چیــزی هــم نمی روند.آنطــور کــه قانــون مشــخص 
کــرده شــاغالن مشــاغل ســخت و زیــان آور در صــورت پرداخــت 20ســال حق 

بیمــه متوالــی یــا 25ســال حــق بیمــه متنــاوب بازنشســته می شــوند.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــری از ســوی دیگــر بــه 
مشــکالت کارگــران دربــاره بیمــه بیــکاری اشــاره کــرد و گفــت: کارگرانــی 
ــت  ــکاری را دریاف ــه بی ــرری بیم ــوز مق ــاه هن ــن م ــه از فروردی ــم ک داری
ــه  ــت ک ــی اس ــن اجتماع ــتند,این تأمی ــر نیس ــران مقص ــد. کارگ ــرده ان نک
بایــد زیرســاخت ها را فراهــم می کــرد, ســه ســامانه بعــد از افزایــش تعــداد 
بیــکاران در کرونــا راه انــدازی شــده اســت امــا ایــن کارگــران نیســتند کــه 
ــه ســازمان تأمیــن  مقصــر هســتند. کارگــران 30درصــد حقــوق خــود را ب
اجتماعــی پرداخــت می کننــد. از ایــن 30درصــد, انتظــار و توقــع دارد کــه 
ــکاری مشــکالت  ــد. در حــوزه بیمــه بی ــات را دریافــت کن ــات و امکان خدم
ــرای  ــه ب ــت ک ــری هس ــم. کارگ ــی داری ــن اجتماع ــوزه تأمی ــادی درح زی
دریافــت بیمــه بیــکاری بــه کاریابــی مراجعــه کــرده اســت,به موقــع تقاضــا 
را داده اســت, در هیــأت حــل اختــالف مطــرح شــده اســت ولــی متأســفانه 

ــود. ــه می ش ــازمان ارائ ــی از ســوی س ــه های ــه می رســد, بهان ــرا ک ــه اج ب

ادامه از صفحه 1

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی - نوبت اول«

ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــدرج در س ــه ۹۹/11/20 من ــماره 20۹۹001۴03000260 مورخ ش
ــت شــماره 213 ســال ۹۹ دول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه اجــرای عملیــات 
توســعه و بازســازی شــبکه آب شــهرک امــام حســن، شــهرک الهیــه و زنــدان مراغــه را از محــل اعتبارات 
عمرانــی، بــا مشــخصات ذیــل بــه روش مناقصــه )عمومــی( و همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی را از طریــق 
ــکاران  ــه پیمان ــه آدرس www.setadiran.ir ب ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س

دارای صالحیــت واگــذار نمایــد.
مشخصات پروژه:

الف- مبلغ برآورد اولیه:  ۴۹101۷1۷086 ریال
ب- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2۴5508585۴ ریال

ج- محل اجرای کار: شهر مراغه
د- رشته وگروه پیمانکار: آب
ه - مدت اجرای کار: 2۴ ماه

و- دستگاه نظارت: مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد
ز- محل اعتبار: عمرانی

ح - پیشــنهاده دهنــده حائــز حداقــل امتیــاز ارزیابــی کیفــی الزم جهــت شــرکت در مناقصــه مکلف 
ــه حســاب بانکــی  ــور را ب ــغ مذک ــا مبل ــر تســلیم ی ــغ ســپرده، تضمین هــای معتب ــادل مبل اســت مع
شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه ضمانتنامــه یــا رســید واریــز  وجــه را بصــورت اصــل 
ــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده های  ــد. ب ــه کارفرمــا تســلیم نمای در وقــت مقــرر در اســناد ب

مخــدوش، ســپرده های کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر نخواهــد شــد.
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.
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شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

جزئیات پرداخت وام به دارندگان 
سهام عدالت بدون ضامن 

 ســهام عدالــت افــراد اســت و ســازمان بــورس 
می توانــد آن را به عنــوان وثیقــه بگــذارد، از ایــن رو پرداخــت ایــن 

ــدارد. ــن ن ــه ضام ــاز ب ــهیالت نی تس
پیــش از ایــن معــاون امــور بانکــی وزیــر اقتصــاد گفتــه بــود: صاحبــان 

ــت از روز 25 بهمــن ۹۹ کارت اعتبــاری دریافــت می کننــد. ســهام عدال
ــارت  ــی و تج ــای مل ــود: بانک ه ــرده ب ــح ک ــژاد تصری ــاس معمارن عب
ــات  ــن خدم ــد، ای ــاری می دهن ــت کارت اعتب ــهام عدال ــان س ــه صاحب ب
به صــورت غیرحضــوری ارائــه می شــود و معــادل 50 درصــد ارزش ســهام 

ــت اســت. عدال

ادامه از صفحه 1

شرکت آب و افضالب استان آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 1094855
تاریخ انتشار: 99/11/27
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پنیر مونتری جک  

روش تهیه پنیر مونتری جک
ــی و  ــای مکزیک ــوالً در غذاه ــر معم ــن پنی ای
ــتفاده  ــوان طعــم مالیــم اس ــه عن ــپانیایی ب اس
می شــود و بــه خوبــی ذوب می شــود. از نظــر 
طعــم و بافــت شــبیه پنیــر کلبــی و چــدار اســت. 
ــه خشــک جــک  ــواع مونتــری جــک معــروف ب ان
ــه  ــل ادوی ــک )فلف ــل ج ــی( و فلف ــخه قدیم )نس
نیــز بســیار محبــوب هســتند. مونتــری  ای( 
ــی و  ــواد غذای ــگاه های م ــر فروش ــک در سراس ج
ســوپرمارکت های ایــاالت متحــده موجــود اســت.

ــرای مــدت طوالنــی  پنیــر جــک را می تــوان ب
ــواص  ــد خ ــازه می ده ــه آن اج ــه ب ــرد، ک ــر ک پی
پنیــری ماننــد چــدار را بــه خــود اختصــاص 
دهــد. رنــگ آن زردتــر و طعــم آن بســیار تندتــر 
ــاً  ــود غالب ــر نمی ش ــه پی ــر جــک ک ــود. پنی می ش
ــا گیاهــان و ســایر طعــم دهنــده هایــی  همــراه ب
کــه بــرای افزایــش طعــم و مــزه اضافــه می شــوند 
تریــن  محبــوب  احتمــاالً  می شــود.  تولیــد 
 Pepper Jack جک هــای بــا طعــم، پنیــر
ــام  ــه ن ــک ب ــری ج ــت. مونت ــک( اس ــل ج )فلف
شــهر مونتــری، کالیفرنیــا نامگــذاری شــده اســت.

مــی توانیــد پنیــر جــک را بــه صــورت قطعــه 
قطعــه یــا قالبــی خریــداری کنیــد. بســیاری 
ــد  ــده و فاق ــر ش ــختی پی ــه س ــا ب ــن پنیره از ای
عطــر و طعــم هســتند. در صــورت امــکان کاالی 
ــر  ــگاه پنی ــک فروش ــری را در ی ــت بهت ــا کیفی ب

ــد. ــداری کنی خری
ایــن پنیــر جــزء پنیرهــای نیمــه ســخت اســت. 
ــد  ــی مانن ــت و طعم ــگ اس ــر زرد کمرن ــن پنی ای

کــره و مالیــم اســت.
 

جایگزین پنیر جک مونتری
ــد از  ــد می توانی ــاز داری ــن نی ــه جایگزی ــر ب اگ
ــد.  ــتفاده کنی ــر را اس ــای زی ــک از پنیره ــر ی ه
همــه آنهــا از نظــر بافــت شــبیه بــه هــم هســتند 

ــد. ــی دارن ــم مالیم و طع
 پنیر مونستر
پنیر هاوارتی

پنیر گودا
  

مواد الزم:
شیر                                                                  5 گالن 

 MO30 کالچر مزوفیلیک
3 هشتم قاشق چایخوری

مایه پنیر مایع                           نصف قاشق چایخوری 
نمک پنیر                       یک و نیم قاشق غذاخوری

شــیر پاســتوریزه          نصف قاشــق چایخوری 
 

طرز تهیه:
ــم  ــن شــیر محلــی اســتفاده کردی ــا از 5 گال م
ــم  ــتوریزه از ه ــل پاس ــیر کام ــد از ش ــی توانی )م
ــه  ــد(. ســپس شــیر پاســتوریزه را ب اســتفاده کنی
دمــای 32 درجــه ســانتیگراد گــرم کنیــد. پــس از 
ایــن زمــان کالچــر مزوفیلیــک را اضافــه کنیــد و 
حــرارت زیــر قابلمــه را تــا پاییــن تریــن حــد کــم 

کنیــد و بــرای چنــد دقیقــه هــم بزنیــد.
در قابلمــه را بگذاریــد و بــه مــدت یــک ســاعت 
ــن  ــه آن اســتراحت بدهیــد. پــس از گذشــت ای ب
ــه  ــر را اضاف ــه پنی ــیم و مای ــد کلس ــان کلری زم

ــد. ــم بزنی ــه آن را ه ــد و حــدود 1 دقیق کنی
در قابلمــه را بگذاریــد و بــه آن حــدود 50-۴5 
ــه  ــکل دلم ــه ش ــا ب ــد. ت ــتراحت بدهی ــه اس دقیق
ــوند. و  ــفت ش ــا س ــد دلمه ه ــازه بدهی ــود. اج ش
ــز کنیــد و هــم بزنیــد.   ــی ری ــا چاقوی آن هــا را ب

اجــازه بدهیــد حــدود 10 دقیقــه اســتراحت کند 
ــه  ــد از 10 دقیق ــوند. بع ــین ش ــه نش ــا ت و دلمه ه
دیگــر آن را هــم بزنیــد. زیــر آن را زیــاد کنیــد تــا 

دمــای آن بــه 38 درجــه ی ســانتیگراد برســد.
ــه مــدت 30  ــد و ب ســپس در قابلمــه را بگذاری
دقیقــه بــه آن هــا اســتراحت بدهیــد. آب اضافی آن 
را خالــی کنیــد بــه صورتــی کــه آب پنیــر تا ســطح 
آن هــا قــرار بگیــرد. ســپس نمــک را بــه آن اضافــه 
کنیــد و هــم بزنیــد. البتــه می توانیــد نمــک را در 

آب آن بریزیــد و پنیــر را در آن قــرار بدهیــد.
ــواد  ــد و م ــرار بدهی ــبدی ق ــه را روی س پارچ
پنیــر را روی آن بریزیــد و پارچــه را جمــع کنیــد 
و جســمی ســنگین روی آن قــرار بدهیــد واجــازه 

بدهیــد تــا آب آن کامــال خــارج شــود. 
ــرار  ــه روی آن ق ــاعت وزن ــد 6 س ــازه بدهی اج
بگیــرد ســپس آن را برعکــس کنیــد و اجــازه 
ــی در آن  ــا آب ــد ت ــر بمان ــاعت دیگ ــد 6 س بدهی
ــدت ۴-2  ــه م ــد و ب ــازه بدهی ــد. و اج ــی نمان باق
روز در دمــای اتــاق  کامــال خشــک شــود. روزانــه 

ــد. ــار برگردانی آن را 2 ب
ــای  ــد در دم ــک را می توانی ــری ج ــر مونت پنی
ــاه  ــدت 2-3 م ــه م ــانتیگراد ب ــه س 10-12 درج
نگهــداری کنیــد. فقــط پنیــر را هفتــه ای یکبــار 
برگردانیــد. بــرای جلوگیــری از ســفت شــدن روی 
پنیــر آن را بــا کمــی روغــن زیتــون چــرب کنیــد. 
زدن روغــن زیتــون را هــر 3-۷ روز تکــرار 
ــر  ــاه دیگ ــا 8 م ــد از 3 ت ــر بع ــن پنی ــد. ای کنی

می شــود. آمــاده 
  

نکاتی برای تهیه ی پنیر مونتری جک :
- اگــر در طــی مراحــل تهیــه ی پنیــر نمــک 
ــر  ــری پنی ــکل گی ــس از ش ــد، پ ــه نکردی را اضاف
نمــک را در آب حــل کنیــد و پنیــر آمــاده شــده را 
بــه مــدت 18 ســاعت در آب نمــک قــرار بدهیــد 
و بعــد آن را در دمــای اتــاق کامــال خشــک کنیــد. 
- این پنیر ظاهری روستایی دارد. و سفید نیست.
 منبع: بیتوته

۱400، سال حفظ و احیای هویت تاریخی 
و فرهنگی تبریز

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــظ و  ـــال حف ـــوان س ـــه عن ـــال 1۴00 ب ـــذاری س ـــرقی از نامگ آذربایجان ش

احیـــای هویـــت تاریخـــی و فرهنگـــی تبریـــز خبـــر داد. 
ـــهر  ـــن ش ـــت: که ـــار داش ـــزه زاده اظه ـــد حم ـــارس، احم ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــاری، تاریخـــی  ـــاص معم ـــای خ ـــورداری از ویژگی ه ـــل برخ ـــه دلی ـــز ب تبری
ــده از  ــای مانـ ــه جـ ــمند و بـ ــی ارزشـ ــوان میراثـ ــه عنـ ــی بـ و فرهنگـ
ـــت  ـــداری آن از اهمی ـــظ و نگه ـــه حف ـــی رود ک ـــمار م ـــه ش ـــا ب ـــاکان م نی

ــت. ــوردار اسـ ــی برخـ قابل توجهـ
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن موضـــوع، همـــکاری و 
ــی  ــث تاریخـ ــی از مواریـ ــی و صیانتـ ــات حفاظتـ ــی در اقدامـ هم افزایـ
تبریـــز در دســـتور کار ایـــن اداره کل و شـــهرداری تبریـــز قـــرار گرفتـــه 
اســـت و بـــر ایـــن اســـاس ســـال 1۴00 بـــه عنـــوان ســـال حفـــظ و 
ـــهر و  ـــورای ش ـــوی ش ـــز از س ـــی تبری ـــی و فرهنگ ـــت تاریخ ـــای هوی احی

شـــهرداری تبریـــز نامگـــذاری شـــد.
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
اســـتان، خاطرنشـــان کـــرد: در ایـــن راســـتا ایـــن اداره کل در 
ـــت  ـــک، مرم ـــم، تمل ـــن حری ـــت، تعیی ـــایی، ثب ـــر شناس ـــات نظی اقدام
و بهره بـــرداری از محوطه هـــا و آثـــار تاریخـــی- فرهنگـــی، تدویـــن 
ضوابـــط، مقـــررات و رویه هـــای ویـــژه بـــرای طراحـــی، مداخلـــه و 
ســـاخت در بافت هـــای ارزشـــمند تاریخـــی، تدویـــن دســـتورالعمل 
بـــه  منظـــور  نماهـــای شـــهری  اجـــرای  و  طراحـــی، کنتـــرل 
ســـاماندهی و ارتقـــاء هویـــت بومـــی- محلـــی در معمـــاری ابنیـــه، 
ـــی  ـــی طراح ـــه عملیات ـــه برنام ـــهری، تهی ـــر ش ـــیما و منظ ـــا، س فضاه
منظـــر و فعالیـــت شـــبانه شـــهر تبریـــز و بازپیرایـــی و ســـاماندهی 
بـــا شـــهرداری  نماهـــا و جداره هـــای منتخـــب شـــهر تبریـــز 

همـــکاری خواهـــد داشـــت.
ـــر  ـــه خاط ـــز ب ـــهردار تبری ـــهر و ش ـــورای ش ـــای ش ـــزه زاده از اعض حم
اهمیـــت دادن بـــه مواریـــث تاریخـــی و فرهنگـــی و نامگـــذاری ســـال 

1۴00 بـــه ایـــن عنـــوا تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.

چرا کنکور حذف نشده است؟

ــال  ــا کم ــت: ب ــی گف ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــس س رئی
ــورده  ــره خ ــراد گ ــدادی از اف ــع تع ــه مناف ــور ب ــم کنک ــد بگوی تأســف بای
ــور  ــه کنک ــد ک ــد، نمی گذارن ــادی می برن ــت م ــه منفع ــی ک اســت و آنهای

حــذف شــود. 
ــی در  ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــس س ــی رئی ــن ملک حس
گفت وگــو بــا فــارس دربــاره نظــرش نســبت بــه برگــزاری کنکــور، اظهــار 

کــرد: مــا بــه طــور کامــل و 100 درصــد مخالــف کنکــور هســتیم. 
وی ادامــه داد: کنکــور یعنــی وضعــی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد 
ــدان ایــن مملکــت  ــی فرزن ــده  رشــد، یادگیــری و تعال یــک عامــل بازدارن

اســت. 
ــی  ــور پیش بین ــرای کنک ــی ب ــد جایگزین ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب ملک
شــود، افــزود: بارزتریــن اقــدام ایــن اســت کــه پرونــده تحصیلــی عمیــق 
ــیم؛  ــته باش ــا داش ــل آنه ــول تحصی ــوزان در ط ــرای دانش آم ــادار ب معن
پرونــده  روی  از  می شــوند  فارغ التحصیــل  وقتــی  کــه  به گونــه ای 
تحصیلــی آنهــا بتــوان داوری کــرد کــه  در کــدام رشــته درس بخواننــد و 

ــد.  ــه درس بخوانن چگون
ـــا در  ـــت: م ـــم، گف ـــور کال مخالفی ـــا کنک ـــه ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی وی ب
جلســـات هـــم نظـــرات خـــود را بیـــان کردیـــم. منتهـــا چـــرا کنکـــور 
ـــدادی  ـــع تع ـــه مناف ـــم ب ـــد بگوی ـــف بای ـــال تأس ـــا کم ـــت؟ ب ـــان هس همچن

ـــت. ـــورده اس ـــره خ گ
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــزی آموزش ـــش و برنامه ری ـــازمان پژوه ـــس س رئی
آنهایـــی کـــه منفعـــت مـــادی می برنـــد، نمی گذارنـــد کـــه ایـــن اتفـــاق 
ـــم  ـــون خواهی ـــع قان ـــا تاب ـــد، م ـــون ش ـــه قان ـــر چ ـــا ه ـــزود: نهایت ـــد، اف بیفت

ـــود.   ب

صنــدوق رفــاه دانشــجویان مبالــغ و جزئیات 
ــوع وام دانشــجویی دانشــگاه ها و  پرداخــت 5 ن
موسســات آمــوزش عالــی شــامل وام تحصیلــی 
ــل پرداخــت  ــرای همــه مقاطــع تحصیلی)قاب ب
ــروری،  ــای ض ــامل وام ه ــال(، ش ــر نیمس در ه
ــکن  ــهریه و مس ــری، ش ــژه دکت ــی، وی تحصیل
ــی 1۴00-13۹۹ را  ــال دوم تحصیل ــم س در نی

اعــالم کــرد. 
ــجویی  ــامانه دانش ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
)پورتــال( صنــدوق رفــاه بــرای ثبــت تقاضــای 
بهمــن   16 از  دانشــجویان  وام  درخواســت 
ــال  ــم س ــان نی ــا پای ــت و ت ــده اس ــال ش فع
تحصیلــی جــاری فعــال خواهــد بــود و تمامــی 
ــد  دانشــجویان متقاضــی واجدشــرایط می توانن
ــامانه  ــود درس ــای خ ــت تقاض ــه ثب ــبت ب نس

ــد. ــدام کنن ــور اق مذک
ــجویانی  ــا دانشـ ــه صرف ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا ب ــیلی آنه ــی و تحصـ ــات هویت ــه اطالع ک
تبــادل اطالعــات آموزشــی وزارت  ســامانه 
عتف )GSB (ارسال شـــده باشـــد می تواننـــد 
نســـبت بــه ثبــت تقاضــای وام اقـــدام نماینــد، 
لــذا ضـــروری اســت دانشــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عالــی بـــا قیــد فوریــت در خصــوص 
بــه روز رســانی مســـتمر اطالعــات آموزشـــی 
دانشـــجویان خــود در درگاه تبــادل اطالعــات 

ــد. ــدام کنن ــوع اق وزارت متب
ــند  ــات سـ ــت اطالع ــگام ثب ــن هن همچنی
تعهـــد در پرونـــده دانشــجویان، ضروری اســت 
مشــخصات ضامــن یــا ضامنیــن از طریــق وب 
ــتعالم و  ــوال اس ــت اح ــازمان ثب ــرویس س س
ــر اســناد تعهــد  ــب، تصاوی ــد مرات ــس از تایی پ

ــذاری شــود. ــا بارگ ــه صــورت خوان ب
بــرای ســهولت در پرداخــت وام هــا، لیســت 
ــب  ــر در قال ــوع وام حداکث ــان از هــر ن متقاضی
6 لیســت در مهلت هــای مقــرر در طــول نیــم 
ســال تحصیلــی بــه صــورت دقیــق، مســتند و 
بــدون نقــص پــس از تأییــد معــاون دانشــجویی 
ــدوق  ــن صن ــه ای ــاز 2 ب ــامانه ف ــق س از طری

ارســال شــود.
ــجویان  ــی دانش ــغ وام تحصیل ــن مبل بنابرای
بیــن 15 تــا 20 میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه 

ــروری  ــغ  وام ض ــن مبل ــت. همچنی ــده اس ش
ــد  ــر تول ــوارد خــاص نظی ــای م ــرای رویداده ب
فرزنــد دانشــجوی متأهــل 30 میلیــون ریــال، 
فــوت پــدر، مــادر، همســر یــا فرزنــد دانشــجو 
ــده  ــه دی ــال دانشــجویان حادث ــون ری 30 میلی
ــا 50 میلیــون ریــال،  در ســوانح و تصادفــات ت
ــاص  ــای خ ــه بیماری ه ــال ب ــجویان مبت دانش
ــاری  ــال، بیم ــون ری ــا 50 میلی ــه ت و پرهزین
خــاص و پــر هزینــه یکــی از اعضــای خانــواده 
تحــت تکفــل دانشــجو تــا ۴0 میلیــون ریــال، 
ــس  ــخیص رئی ــه تش ــابه ب ــوارد مش ــایر م س
صنــدوق تــا ســقف 50 میلیــون ریــال، تعییــن 

شــده اســت.
دانشــجویان دکتــری روزانــه دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی نیــز هــر مــاه 
مبلــغ ۷00 هــزار تومــان وام در قالــب وام ویــژه 
دکتــری دریافــت خواهنــد کــرد کــه ایــن مبلغ 

ــود. ــت می ش ــار پرداخ ــاه یکب ــه م ــر س ه
 ضمــن اینکــه مبلــغ وام مســکن بــرای 
دانشــجویان بنــا بــر شــهر محــل اســکان مبلــغ 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــون توم ــا 20 میلی 15 ت
ــر  ــا ب ــز بن ــهریه نی ــت.میزان وام ش ــده اس ش
ــون  ــا 5 میلی ــک ت ــن ی ــی بی ــع تحصیل مقط

ــت. ــر اس ــان متغیی توم
بــر ایــن اســاس، »وام مســکن متاهلــی« در 
نیمســال دوم تحصیلــی نیــز از طریــق صنــدوق 
همچنیــن  شــد.  خواهــد  پرداخــت  رفــاه 
افزایــش یــک رویــداد بــه مجمــوع ســقف 
رویدادهــای وام ضــروری در هــر مقطــع در 

نیمســال جــاری بــه منظــور حمایــت بیشــتر از 
دانشــجویان در وضعیــت شــیوع بیمــاری کرونــا 

ــه اســت. صــورت گرفت
تمــام  بــه  شــهریه«  »وام  همچنیــن 
ــی  دانشــجویان واجــد شــرایط از ســال تحصیل
رفــاه  صنــدوق  طریــق  از  فقــط  جدیــد، 
همچنیــن  می شــود.  پرداخــت  دانشــجویان 
دانشــجویانی کــه قبــاًل از خدمــات بانــک طــرف 
تعهــد اســتفاده نموده انــد و درخواســت مجــدد 
ــک را  ــات آن بان ــدی از خدم ــره من ــت به جه
دارنــد، دانشــگاه ها می بایســت درخواســت ایــن 
قبیــل دانشــجویان را طــی لیســتی جداگانــه بــه 
صنــدوق ارســال کننــد. همچنیــن دانشــجویان 
غیــر  کاربــردی،  علمــی  آزاد،  دانشــگاه های 
ــک از وام  ــای وام بان ــه ج ــد ب ــی می توانن انتفاع

ــوند ــد ش ــره من ــدوق به ــهریه صن ش
دانشــجویان ورودی ســال های تحصیلــی 
گذشــته دانشــگاه های آزاد اســالمی، علمــی و 
کاربردی و مؤسســات غیردولتــی – غیرانتفاعی 
بهــره منــد از وام شــهریه بانــک طــرف تعهــد، 
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــل از س ــورت تمای در ص
پــس از ارائــه ســند تعهــد جدیــد و مــدارک و 
ــد  ــاه دانشــگاه می توانن ــه اداره رف مســتندات ب
از وام شــهریه صنــدوق رفــاه اســتفاده کننــد.

پوشــش  تحــت  دانشــجویان  همچنیــن 
ــت وام  ــت دریاف ــی در اولوی ــای حمایت نهاده
ورودی  دانشــجویان  هســتند.  دانشــجویی 
ســال های تحصیلــی گذشــته دانشــگاه های 
ــردی و مؤسســات  آزاد اســالمی، علمــی و کارب

ــد از وام  ــره من ــی به ــی – غیرانتفاع غیردولت
شــهریه بانــک طــرف تعهــد، در صــورت تمایــل 
از ســال تحصیلــی جدیــد پــس از ارائــه ســند 
تعهــد جدیــد و مــدارک و مســتندات بــه 
ــهریه  ــد از وام ش ــگاه می توانن ــاه دانش اداره رف

ــد. ــتفاده کنن ــاه اس ــدوق رف صن
در بخشــنامه صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه 
ــور  ــه منظ ــت؛ ب ــده اس ــد ش ــگاه ها تاکی دانش
ــجویان  ــه دانش ــا ب ــت وام ه ــریع در پرداخ تس
واجــد شــرایط ترتیبــی اتخــاذ کننــد نســبت به 
ثبــت اطالعــات داشــجویان متقاضــی و ارســال 
لیســت های وام در بازه هــای زمانــی تعییــن 

ــدام الزم انجــام شــود. شــده اق
ــه اینکــه صـــرفا دانشـــجویانی  ــا توجــه ب ب
ــه  ــا ب ــیلی آنه ــی و تحصـ ــات هویت ــه اطالع ک
تبــادل اطالعــات آموزشــی وزارت  ســامانه 
عتف )GSB (ارسال شـــده باشـــد می تواننـــد 
نســـبت بــه ثبــت تقاضــای وام اقـــدام نماینــد، 
لــذا ضـــروری اســت دانشـــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عـــالی بـــا قیـــد فوریــت در خصــوص 
بــه روز رســـانی مســـتمر اطالعــات آموزشـــی 
دانشـــجویان خــود در درگاه تبــادل اطالعــات 

ــد. ــدام کنن ــوع اق وزارت متب
ــند  ــات س ــت اطالع ــگام ثب ــن هن همچنی
تعهـــد در پرونـده دانشـــجویان، ضـروری است 
مشـــخصات ضامــن یــا ضامنیــن از طریــق وب 
ــتعالم و  ــوال اس ــت اح ــازمان ثب ــرویس س س
ــر اســناد تعهــد  ــب، تصاوی ــد مرات ــس از تایی پ

ــود. ــذاری ش ــا بارگ ــورت خوان ــه ص ب
بــرای ســهولت در پرداخــت وام هــا، لیســت 
ــب  ــر در قال ــوع وام حداکث ــان از هــر ن متقاضی
6 لیســت در مهلت هــای مقــرر در طــول نیــم 
ســال تحصیلــی بــه صــورت دقیــق، مســتند و 
بــدون نقــص پــس از تأییــد معــاون دانشــجویی 

بــه ایــن صنــدوق ارســال شــود.
ــت  ــراد دارای اولوی ــرایط اف ــن شـ همچنی
مرتبــط بــا پرداخــت هــر یــک از وام هــا، 
نامــه  درآییــن  وام  هــر  اعطــای  شــرایط 
پرداخــت و بازپرداخــت ذکرشــده اســت و بایــد 
ــر  ــد نظ ــت ها م ــال درخواس ــم و ارس در تنظی

ــرد. ــرار گی ق

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکــه ذخیــره 
ــی اوج  ــر اســاس پیش بین ــردی ماســک ب راهب
ــی  مصــرف آینــده از ســوی ســازمان های متول
ــت،  ــروری اس ــذا و دارو ض ــازمان غ ــد س مانن
ــد  ــی خری ــایه متقاض ــورهای همس ــت: کش گف

ــتند.  ــتان هس ــازاد اس ــدی م ــک تولی ماس
حبیـــب امیـــن زاده، در گفـــت و گـــو بـــا 
ــاره بـــه انباشـــت ماســـک در  ــا اشـ ــا بـ ایرنـ
ـــا  ـــش تقاض ـــتان و کاه ـــدی اس ـــای تولی واحده
ـــه  ـــا توج ـــزود: ب ـــی، اف ـــرف داخل ـــازار مص در ب
بـــه تقاضـــای بازارهـــای خارجـــی بـــه ویـــژه 
کشـــورهای عـــراق، ســـوریه و جمهـــوری 
ـــتراتژیک  ـــره اس ـــت ذخی ـــان، درخواس آذربایج
ــوی وزارت  ــوز از سـ ــدور مجـ ــک و صـ ماسـ
صمـــت بـــرای صـــادرات مـــازاد تولیـــد 
ماســـک ارایـــه و ایـــن درخواســـت مصـــوب 
ــمی آن  ــالغ رسـ ــر ابـ ــت و منتظـ ــده اسـ شـ

بـــرای صـــادرات هســـتیم.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون از مبــادی 
ــک و  ــاق ماس ــورت قاچ ــه ص ــمی و ب غیررس
ــل  ــارج منتق ــه خ ــده ب ــی کنن ــواد ضدعفون م
می شــود، اظهــار داشــت: بــا صــدور ایــن 
مجــوز از قاچــاق ماســک جلوگیــری و بــر 
میــزان صــادرات کشــور افــزوده می شــود.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــوز  ــن مج ــدور ای ــت: ص ــرقی گف آذربایجان ش
ــر ارزآوری، از حبــس شــدن ســرمایه  ــالوه ب ع
و  جلوگیــری  اســتان  تولیــدی  واحدهــای 
گشایشــی در آزاد شــدن ســرمایه آن هــا فراهــم 

می شــود.
امیــن زاده، ادامــه داد: در اوایــل اســفند 
۹8 در ایــن اســتان یــک دســتگاه بــا ظرفیــت 
تولیــد روزانــه ســه هــزار ماســک و ســه واحــد 
تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده وجــود داشــت 
در حالــی کــه اکنــون بــه جایــی رســیده ایــم 
کــه امــکان صــادرات ایــن مــواد فراهــم شــده 

اســت.
کنونــی  زمــان  در  کــرد:  یــادآوری  وی 
قیمــت دولتــی ماســک یــک هــزار و 200 
تومــان اســت، در حالــی کــه ماســک ارزان تــر 
ــرای  ــتان ب ــن اس ــی در ســطح ای ــرخ دولت از ن

می شــود. عرضــه  متقاضیــان 
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجان شــرقی گفــت: در ســطح اســتان 
واحدهــای تولیــد کننــده ماســک در یــک 

ــدد  ــون ع ــا 2 میلی ــد ت ــیف کاری می توانن ش
ماســک تولیــد کننــد و مشــکلی در تیــراژ 
ــروز  ــال ب ــط احتم ــدارد و فق ــود ن ــد وج تولی

ــت. ــه اس ــواد اولی ــن م ــکل در تامی مش
ــه پتانســیل  ــا توجــه ب امیــن زاده، افــزود: ب
صنایــع اســتان بــه ویــژه بخش ماشــین ســازی 
و قطعــه ســازی و وجــود ارتبــاط بیــن صنعت و 
دانشــگاه، اواخــر فروردیــن امســال با مهندســی 
دســتگاه های  تولیــد  بــه  موفــق  معکــوس 
ــدود  ــون ح ــم اکن ــدیم و ه ــک ش ــد ماس تولی
نقــاط  در  اســتان  تولیــدی  دســتگاه   ۴20
ــغول  ــک مش ــد ماس ــه تولی ــور ب ــف کش مختل

ــتند. هس
ــا اشــاره بــه تکلیــف اســتان در ســال  وی ب
ــی ســازی و بومــی  ــرای داخل ــد ب جهــش تولی
 100 ارزش  بــه  صنعتــی  قطعــات  ســازی 

ــن اســتان در  ــار داشــت: ای ــون دالر، اظه میلی
ــا  ــید و ب ــدف رس ــن ه ــه ای ــا ب ــان کرون جری
ــطح  ــتگاه ها در س ــن دس ــد ای ــه تولی ــه ب توج
ــا  ــون تقاض ــم اکن ــی، ه ــن الملل ــتاندارد بی اس
ــورهای  ــتگاه ها در کش ــن دس ــد ای ــرای خری ب

ــت. ــاد اس ــه زی منطق
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
تجــارت آذربایجان شــرقی گفــت: همچنیــن 
ــا  ــتارت آپ ه ــان و اس ــش بنی ــرکت های دان ش
نیــز وارد میــدان تولیــد مــواد ضدعفونی شــدند 
ــی  ــواد ضدعفون ــو، م ــا ذرات نان ــتند ب و توانس
ــه  ــر پای ــه ب ــی و ن ــای آب ــا حالل ه ــده ب کنن
الــکل تولیــد کننــد و بــه علــت تقاضــای زیــاد 
بازارهــای خارجــی بــه ایــن مــواد، درخواســت 
ــوارد را  ــن م ــادرات ای ــرای ص ــوز ب ــدور مج ص

ــد. ــرده ان ــه ک ارای
ــبب  ــه س ــور ب ــه داد: کش ــن زاده، ادام امی
اولیــه  مــواد  تولیــد  کاری  زمینــه  ســه 
ــور و راه  ــه وف ــک ب ــده و ماس ــی کنن ضدعفون
ــا  انــدازی واحدهــای مردمــی تولیــد ماســک ب
هماهنگــی اصنــاف اســتان و بســیج اصنــاف و 
مشــارکت مردمــی مدیــون آذربایجــان شــرقی 

ــت. اس
وی یــادآوری کــرد: هــم اکنــون ۹0 درصــد 
آذربایجــان  در  ماســک  در  مصرفــی  کــش 
ــه  ــتان ب ــن اس ــود و ای ــد می ش ــرقی تولی ش
علــت اینکــه اولیــن قطــب تولیــد لــوازم 
آرایشــی و بهــد اشــتی اســت در تامیــن مــواد 
ضدعفونــی کننــده نیــز در جایــگاه برتــر قــرار 

دارد.

رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره خواســت کــه 
صداوســیما و ســینما از تزریــق غــم و ارائــه الگوهــای غلــط بــه 
کــودکان و نوجوانــان در شــرایط بحــران کرونــا خــودداری کنند. 
ــش  ــی، در همای ــد حاتم ــر محم ــنا دکت ــزارش ایس ــه گ ب
حضــور  بــا  کــه  مدرســه،  روان شناســی  بین المللــی 
ــوزش و  ــئوالن وزارت آم ــر و مس ــاوران، وزی ــان، مش روان شناس
پــرورش در دانشــگاه الزهــراء)س( برگــزار شــد، طــی ســخنانی 
اظهــار داشــت: مــدارس تعطیــل هســتند، ایــن وضعیــت شــرایط 
نامناســبی بــرای رشــد و تحــول اجتماعــی، شــناختی و جســمی 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــودکان و نوجوان ک
حضــوری،  جمعــی،  فعالیت هــای  بســتر  در  افــزود:  وی 
مدرســه، همســاالن و ارتبــاط معلــم و شــاگرد، هویــت نوجوانــان 
ــرای  ــود. ب ــق می ش ــی محق ــد اجتماع ــرد و رش ــکل می گی ش
شــرایط قرنطینــه از طریــق شــبکه شــاد، روان شناســان و 
مشــاوران بــرای خانواده هــا و معلمــان بســته های آموزشــی 
تهیــه کننــد و بــه آن هــا مشــورت های الزم را بدهنــد تــا مــا از 

ــم. ــور کنی ــه عب ــن مرحل ای
رئیـــس ســـازمان نظـــام روان شناســـی و مشـــاوره گفـــت: 
ـــی  ـــه و اجتماع ـــه مدرس ـــن ورود ب ـــال س ـــا 18 س ـــنین 6 ت س

ـــی  ـــه خانگ ـــر در قرنطین ـــن ام ـــت، ای ـــی اس ـــدن و هویت یاب ش
ــان و  ــک روان شناسـ ــا کمـ ــد بـ ــد. بایـ ــد شـ ــر نخواهـ میسـ
و  کـــودکان  بـــرای  مناســـبی  جایگزین هـــای  مشـــاوران 
ـــوش  ـــا آغ ـــد ب ـــرورش بای ـــوزش و پ ـــم. آم ـــاد کنی ـــان ایج نوجوان
ـــتفاده  ـــاوران اس ـــان و مش ـــی روان شناس ـــرمایه اجتماع ـــاز از س ب

کنـــد.
دکتــر حاتمــی در بخشــی دیگــر از ســخنانش گفــت: نقــش 
رســانه ها در پُرکــردن خــالء مدرســه بســیار پــر اهمیــت اســت، 
صــدا و ســیما بایــد آمــوزش را در دســتور کار خــود قــرار دهــد. 
ــا  ــه خصوص ــه جامع ــه بدن ــم ب ــق غ ــران از تزری ــرایط بح در ش
ــان صــدا و  ــان خــودداری شــود. مجری ــرای کــودکان و نوجوان ب
ــای ورزشــی  ــد. در برنامه ه ــر عهــده دارن ســیما کار حساســی ب
روی آنتــن زنــده، گریــه کــردن هرچنــد عزیــزی کــه از دســت 
ــق  ــانه متعل ــا رس ــد، ام ــت باش ــا بااهمی ــرای م ــیار ب ــه بس رفت
بــه همــه اســت، رســانه شــخصی نیســت. درگذشــت فــردی را 
برجســته کــردن و گریــه کــردن و تزریــق غــم از طریــق آنتــن 
ــد و  ــد امی ــیما بای ــدا و س ــت. ص ــون، کار صحیحــی نیس تلویزی

ــاب آوری را در جامعــه افزایــش دهــد. ت
ــه داد:  ــاوره ادام ــی و مش ــام روان شناس ــازمان نظ ــس س رئی

ــم  ــج فیل ــان پن ــج قهرم ــینما پن ــد در س ــرا بای ــن چ همچنی
ــد،  ــان باش ــد؟! یادت ــی کنن ــر خودکش ــنواره فج ــینمایی جش س
بیشــتر مخاطبیــن صــدا و ســیما و ســینما،  کــودکان و نوجوانــان 
هســتند. هنــوز قــدرت پــردازش شــناختی کــودکان و نوجوانــان 
بــه حــدی نیســت کــه بتواننــد ایــن موضوعــات را حــل کننــد. 
ــازی  ــینما همسان س ــیما و س ــدا و س ــای ص ــا برنامه ه ــا ب آنه
امیــد در جامعــه،  می کننــد و نتیجــه ی آن کاهــش نــرخ 

ــت. ــی اس ــرده خودکش ــردگی و خدای نک افس
دکتــر حاتمــی گفــت:  ادامــه ایــن وضعیــت، ســازمان نظــام 
ــر آن مــی دارد کــه مســتقیما ورود  روان شناســی و مشــاوره را ب

ــد. ــا کن ــا را تقاض ــه برنامه ه ــش این گون ــف پخ ــد و توق کن
ــدت دو  ــه م ــی مدرســه ب ــش بین الملل ــی اســت، همای گفتن

روز در تهــران در حــال برگــزاری اســت.

مبالغ و جزئیات 5 نوع وام دانشجویی نیمسال دوم اعالم شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: 

کشورهای همسایه متقاضی ماسک تولیدی آذربایجان شرقی هستند

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره:

صداوسیما و سینما از تزریق غم و ارائه الگوهای غلط به 
کودکان ونوجوانان در بحران کروناخودداری کنند

نماینده مجلس:
همسان سازی حقوق بازنشستگان 

در بودجه ۱400 لحاظ شود

 نیــاز درمانــی و تــوان پرداخــت حــق بیمــه، 
نســبت بــه عقــد قــرارداد بــا بیمه هــای تجــاری اقــدام می شــود کــه طــی 
ــورت  ــه ص ــه ب ــه ک ــرکت بیم ــک ش ــا ی ــرارداد ب ــن ق ــر ای ــال های اخی س

ــت. ــده اس ــد ش ــد،  منعق ــت می کن ــان فعالی ــوزه درم ــی در ح تخصص
وی بــا تشــریح رونــد اجرایــی شــدن متناســب ســازی حقــوق 
بازنشســتگان، بــا اشــاره بــه اهتمــام جــدی ســازمان تامیــن اجتماعــی در 
اجــرای ایــن طــرح، تحقــق متناســب ســازی را مســتلزم تامیــن منابــع از 

ــت. ــذار دانس ــون گ ــب قان جان
وی افــزود: در ایــن راســتا کانــون عالــی نســبت بــه رایزنــی با مســئوالن 
دولــت اقــدام کــرده و 1۷ هــزار میلیــارد ریــال از بابــت متناســب ســازی 
تامیــن شــده و بــه منظــور برخــورداری همــه بازنشســتگان از ایــن منابــع، 
ــوق مســتمری و ســنوات پرداخــت حــق  ــا لحــاظ حق ــی ب ســاز و کارهای

بیمــه پیــش بینــی و اجرایــی شــده اســت.  
ــی هــم وارد  اســدی ادامــه داد: در اجــرای متناســب ســازی، انتقادهای
ــه صــورت کارشناســی هســتیم و در  ــع آن هــا ب ــال رف ــه دنب شــده کــه ب
ــدی متناســب ســازی پیشــنهاد  ــرای مراحــل بع ــی ب حــال حاضــر منابع

شــده اســت کــه در حــال پیگیــری هســتیم.  
نایــب رئیــس کانــون کارگــران بازنشســته و مســتمری بگیــر آذربایجــان 
ــم  ــالح و ترمی ــتگی، اص ــه بازنشس ــات جامع ــان مطالب ــا بی ــز ب ــرقی نی ش
همســان ســازی بازنشســتگان، مســتمری بگیــران، ازکارافتــادگان و 
جانبــازان تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی و رفــع تبعیــض بیــن 
بازنشســتگان لشــگری و کشــوری و بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی تــوام 
ــی،  ــن اجتماع ــون تامی ــاده ۹6 و 111 قان ــح م ــق و صحی ــرای دقی ــا اج ب
ــات بازنشســتگان  ــن مطالب ــم تری ــورم را از مه ــی ت ــرخ واقع ــا ن ــق ب مطاب

ــی دانســت. ــن اجتماع تامی
ــاز  ــورد نی ــع م ــه مناب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــزاده تبری ــم صادق کری
ــات  ــت مطالب ــورت پرداخ ــت: در ص ــود، گف ــن ش ــت تامی ــب دول از جان
ــات در حــوزه بیمــه ای و  ــکان ارتقــای خدم ــت، ام ــب دول ســازمان از جان
ــهام  ــی از س ــذاری بخش ــود و واگ ــهیل می ش ــازمان تس ــرای س ــی ب درمان
شســتا بــه بازنشســتگان نیــز در راســتای توانمندســازی و ارتقــای معیشــت 

ــرار گیــرد. ــد مــورد توجــه ق بازنشســتگان بای

ادامه از صفحه 1
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دالیل افزایش وزن در میانسالی

کاهـش توده های عضالنـی: جالب اسـت بدانید 
دادن  دسـت  از  طبیعـی  دوره  شـروع  میانسـالی، 
توده هـای عضالنـی اسـت. هرچقدر تـوده عضالنی 
مـا در بـدن بیشـتر باشـد مقـدار چربـی بیشـتری 
نیـز میسـوزانیم. امـا کاهـش توده هـای عضالنـی 

دلیـل اصلـی افزایـش وزن در میانسـالی نیسـت.
 کـم شـدن فعالیـت و تحـرک: حقیقـت ایـن 
اسـت کـه اکثـر افـراد بـا زیـاد شـدن سـن خـود 
تحـرک و فعالیـت کمتـری انجام می دهنـد. کالری 
سـوزی در بـدن ما تنهـا 20 الی 25 درصد توسـط 
عضـالت انجـام می شـود امـا بـا انجـام ورزش های 
بـه  را  بـدن  در  کالـری سـوزی  هـوازی می تـوان 
حداکثـر رسـاند. قلـب و کبـد در حالـت معمـول 
بـا  نیـز  کلیه هـا و شـش ها  الـی 20 درصـد،   15
درصدهـای کمتـر بـه کالـری سـوزی می پردازنـد. 
بـه همیـن دلیـل انجـام ورزش هـای هـوازی مانند 
پیـاده روی تاثیـر بسـزایی در کاهـش یـا افزایـش 
بـه ورزش هـای بدن سـازی  و نسـبت  دارنـد  وزن 
بـرای  مـردم  اغلـب  کـه  سـاده  و  کششـی  یـا 
مقابلـه  در  )و  می کننـد  انتخـاب  مـدت  طوالنـی 
بـا چربی هـای مقـاوم میانسـالی کارسـاز نیسـتند( 

باشـد. مناسـب تری  انتخـاب  می توانـد 
 رژیـم غذایـی نامناسـب: تغذیـه نیـز از دیگـر 
عوامـل تاثیرگذار افزایش وزن در میانسـالی اسـت، 
با بیشـتر شـدن سـن کنتـرل اشـتها نیز سـخت تر 
می شـود،  همچنیـن زمـان وعده هـای غذایـی نیـز 
بسـیار تاثیرگـذار می باشـد کـه اغلـب بـه دلیـل 
مشـاغل، در زمان هـای آخـر شـب یـا بدتـر از آن، 
در نیمـه شـب بـه تغذیـه می پردازنـد کـه خـود 
دلیلـی بـر تجمع توده هـای چربی در نواحی شـکم 

و... اسـت.
شـدن  بیشـتر  بـا  اضطـراب:  و  اسـترس   
مسـئولیت ها کـه عمدتا همـراه افزایش سـن اتفاق 
می شـود.  بیشـتر  نیـز  افـراد  اسـترس  می افتنـد، 
بـه طـوری کـه می تـوان گفـت زندگـی امـروزی 
ایـن  اسـت.  خـورده  گـره  اسـترس  بـا  بسـیاری 
امـر باعـث کاهـش جـذب مـواد مغـذی،  توانایـی 
نامناسـب در هضـم یـا مشـکالتی ماننـد پرخوری 

. می شـود
 تغییـرات هورمونـی: تغییـر هورمونـی کـه در 
میانسـالی اتفـاق می افتد طبق برخی منابع سـبب 
افزایـش وزن در میانسـالی می شـوند. امـا توجـه 
کنیـد کـه تاثیر آن نسـبت بـه عوامل دیگـر کمتر 
می باشـد. افـت شـدید اسـتروژن به دلیل یائسـگی 
در  تستوسـترون  کاهـش هورمـون  یـا  بانـوان  در 
آقایـان پـس از چهـل سـالگی، کالری سـوزی بدن 

را کاهـش می دهـد.
 سـایر عوامـل اضافه وزن در میانسـالی: از دیگر 
دالیـل افزایـش وزن می تـوان بـه عوامـل ژنتیکی،  
اجتماعـی، مصرف داروها و... اشـاره کرد. همچنین 
بسـیاری از امـور دیگـر ماننـد زایمـان هسـتند که 

ممکـن اسـت در این رونـد تاثیر گذار باشـند. 
نـکات مهـم پیـش از کاهـش وزن: واقـع بینانه 
عمـل کنیـد! با افزایش سـن روند کاهـش وزن نیز 
سـخت تر می شـود کـه پشـتکار و اراده قوی تـری 
نیـاز دارد. شـما نبایـد زود نـا امیـد شـوید بلکـه 
بـا عـوض کـردن تمرینـات خـود، برنامـه غذایی و 
رعایـت برخـی نـکات و همچنیـن کمـک گرفتـن 
از یـک متخصـص در ایـن حـوزه بـه مسـیر خـود 

دهید.   ادامـه 
جلوگیـری از افزایش وزن در میانسـالی: روندی 
کـه بایـد در جهـت الغـر شـدن یـا تثبیـت وزن 
خـود در میانسـالی طـی کنیـد تقریبا همـان امور 
همیشـگی اسـت امـا بایـد بـه نـکات دیگـری نیـز 

باشـید.  داشـته  توجه 
 تـالش جهـت حفـظ بافـت عضالنـی: همانطور 
کـه گفتـه شـد 20 الـی 25 درصـد کالری سـوزی 
در بـدن مـا، توسـط عضـالت تمـام بـدن صـورت 
می گیـرد. عـالوه بـر آن عضـالت در زیبایـی انـدام 
تاثیرگـذار هسـتند. بـرای افـراد میانسـال توصیـه 
و  زدن  وزنـه  بـه  دوبـار  هفتـه ای  کـه  می شـود 
عضالنـی  بافـت  سـاخت  جهـت  در  ورزش هایـی 
انجـام دهنـد. همچنیـن تغذیه مناسـب در شـکل 
و  دارنـد  بسـیاری  تاثیـر  بـدن  بافت هـای  گیـری 
بدیـن منظـور شـما بایـد چربـی کمتـر و پروتئین 

بیشـتری مصـرف کنیـد. 
 انجـام ورزش هـای موثـر: ورزش هـای هـوازی 
تاثیر بیشـتری در چربی سـوزی دارند و در تمامی 
می شـوند.  توصیـه  وزن  کاهـش  جهـت  سـنین 
یکـی از ورزش هـای ایمـن امـا پرکاربـرد در ایـن 
زمینـه »پیـاده روی سـرعت« می باشـد. همچنیـن 
»تمرین هـای هـوازی کوهنـوردی« نیـز می تواننـد 
مورد پسـند شـما واقع شـوند. بهتر اسـت در طول 
هـوازی  ورزش هـای  بـه  را  روز   5 حداقـل  هفتـه 
اختصاصـی دهید. تنـوع دادن بـه تمرین ها موجب 
نتیجه گیری بهتر و خسـته نشـدن از ورزش کردن 

می شـوند. 
 رعایـت رژیـم غذایـی و نحـوه تغذیـه: طبـق 
تحقیقـات انجام شـده میـزان توجه ما بـه نیازهای 
غذایی مـان کمتر می شـود. همچنین سـازوکارهای 
می شـوند  باعـث  و  شـده  مختـل  اشـتها  کنتـرل 
پرخـوری صـورت بگیـرد. از جملـه امـوری کـه در 
ایـن زمینـه بایـد انجـام دهیـد توجـه و انتخـاب 
رژیـم غذایـی مناسـب و افزایـش تعـداد وعده های 
غذایی اسـت. بـا انجام ایـن کار وعده هـا کوچک تر 
می شـوند و در صـورت داشـتن برنامـه، بیشـتر یـا 
کمتـر از میـزان مـورد نیازتـان تغذیـه نمی کنیـد. 
همچنیـن بـا تقسـیم وعده هـای غذایـی در طـول 
روز انـرژی الزم بـرای فعالیت هـای ورزشـی،  کاری 

و زندگـی شـخصی را داریـد.
منبع: بیتوته

عبدولی:
 تا یک ماه دیگر به وزن نرمال می رسم 

قهرمــان کشــتی فرنگــی جهــان در ســال 2011 از رســیدنش بــه وزن 
مطلــوب در یــک مــاه آینــده خبــر داد. 

ســعید عبدولــی در گفت وگــو بــا تســنیم در خصــوص وضعیــت 
ــی  ــات خوب ــت، تمرین ــوب اس ــرایطم خ ــت: ش ــار داش ــمانی اش اظه جس
ــات بدنســازی اســت.  ــی ام روی تمرین ــه تمرکــز اصل انجــام می دهــم. البت

ــم. ــام می ده ــتی انج ــن کش ــم تمری ــه ه ــه ای ۴ جلس هفت
ــوب  ــه وزن مطل ــه زودی ب ــت ب ــدوار اس ــه امی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
برســد، تصریــح کــرد: بــا ایــن رونــدی کــه پیــش مــی روم، فکــر کنــم تــا 
یــک مــاه دیگــر بــه وزن نرمــال برســم. وزن نرمــال بــرای وضعیــت فعلــی 

مــن هــم 80 کیلوگــرم هســت.
ــه او گفتــه هــر  ــا ب ــود محمــد بن ــی کــه پیــش از ایــن گفتــه ب عبدول
وقــت بــه آمادگــی بدنــی و وزن مــورد نظــر رســید می توانــد در اردوی تیــم 
ملــی شــرکت کنــد، خاطرنشــان کــرد: مشــکلی بــرای حضــورم در اردوی 
تیــم ملــی نیســت، ســرمربی تیــم ملــی هــم گفتــه بــود شــرایطت خــوب 

ــی. ــه اردو بیای ــی ب شــد می توان
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه همراهــی تیــم کشــتی 
ــا او تســویه حســاب صــورت  ــا ب ــی لیــگ آی ــزرگ در مرحلــه پایان ــازار ب ب
گرفتــه اســت، گفــت: بخشــی از پولــم را گرفتــم امــا هنــوز تســویه حســاب 

نکردیــم.

رشیدی: 
صدر جدول حق کادر فنی استقالل نبود

پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل می گویــد آبی پوشــان مقابــل 
ــتند.  ــی نداش ــرد خوب ــپاهان عملک س

منصــور رشــیدی، پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل در گفت وگــو بــا 
ــه  ــل ســپاهان در هفت ــاره شکســت آبی پوشــان پایتخــت مقاب ایســنا، درب
ــازی  ــن ب ــتقالل در ای ــرد: اس ــار ک ــر اظه ــگ برت ــای لی ــم رقابت ه پانزده
ــی  ــری روی 2 گل دریافت ــید مظاه ــت. رش ــی نداش ــرد خوب ــال عملک اص
ــورت  ــان ص ــل مدافع ــتباه کام ــن دو گل روی اش ــت و ای ــری نداش تقصی
ــان درســت  ــاع اســتقالل همچن ــه، خــط دف ــزده هفت ــن پان ــت. در ای گرف
نشــده اســت. واقعــا بایــد گفــت عــارف غالمــی در ایــن بــازی خیلــی بــد 

بــازی کــرد.
ــتند  ــال نتوانس ــازی اص ــن ب ــتقالل در ای ــای اس ــه داد:  هافبک ه او ادام
عملکــرد خوبــی داشــته باشــند و در گــردش تــوپ کامــال ضعیــف عمــل 
کردنــد. مهاجمــان هــم نتوانســتند موقعیت ســازی کننــد و عملکــرد 

ــتند. ــی نداش خوب
ــد  ــی نبای ــد از کادر فن ــه می گوین ــت ک ــت اس ــزود: درس ــیدی اف رش
انتقــاد کــرد امــا واقعــا صــدر جــدول حــق کادر فنــی اســتقالل نیســت. 
ــر نفــت مســجد ســلیمان  ــازی براب ــه غیــر از ب اســتقالل در ایــن مــدت ب
یــک بــازی زیبــا و بــا تاکتیــک انجــام نــداده اســت. اســتقالل در تاکتیــک 
ــا  ــد ت و خــط دفــاع مشــکالت بســیاری دارد و مشــخص نیســت ایــن رون

ــود. ــی ادامــه دار خواهــد ب چــه زمان

 مارسلو را جذب کنید
فــوق ســتاره پرتغالــی یوونتــوس از مدیریــت باشــگاه درخواســت کــرد 

تــا مدافــع رئــال را جــذب کننــد. 
بـه گـزارش فارس، نشـریه »توتو اسـپورت« توریـن خبر داد کریسـتیانو 
رونالـدو ابرسـتاره پرتغالـی یوونتـوس از مدیریـت باشـگاه درخواسـت کرده 
تـا مارسـلو مدافـع برزیلـی رئـال و همبـازی سـابقش را به خدمـت بگیرند.

ــال جایــگاه خــود را از دســت داده  مارســلو ایــن روزهــا در ترکیــب رئ
و منــدی جانشــین ایــن بازیکــن باتجربــه شــده اســت. بــه همیــن خاطــر 
کریــس کــه یکــی از دوســتان نزدیــک مارســلو اســت از مدیریــت باشــگاه 

تورینــی درخواســت کــرده تــا ایــن بازیکــن را جــذب کننــد.
ــا کهکشــانی ها در پایــان فصــل بــه اتمــام می رســد  قــرارداد مارســلو ب
و ایــن فرصــت خوبــی بــرای بیانکونــری اســت تــا بــدون پرداخــت مبلغــی 

ایــن مدافــع باتجربــه را جــذب کنــد.
ــرارداد  ــد ق ــرای تمدی ــدی ب ــال قص ــیده رئ ــای رس ــق گزارش ه طب
ــازی  ــال ب ــرای رئ ــال 2006 ب ــلو از س ــدارد. مارس ــی اش ن ــع برزیل مداف
می کنــد. مدافــع ملــی پــوش برزیلــی تــا کنــون 366 بــازی انجــام داده و 

ــانده اســت. ــر رس ــه ثم 26 گل ب

افتتاح استادیوم بناب تا پایان دولت یازدهم
معــاون وزیــر و مدیرعامــل ســازمان مجــری ســاختمان ها و تأسیســات 
دولتــی و عمومــی گفــت: پــروژه اســتادیوم بنــاب در بودجــه ســال آینــده 
ــا  ــم ت ــود و امیدواری ــد ب ــت دار خواه ــی اولوی ــای عمران ــز جــزو طرح ه نی
پایــان دولــت تدبیــر و امیــد ایــن پــروژه مــورد بهــره بــرداری قــرار بگیــرد. 
ــد تکمیــل  ــد از رون ــه گــزارش ایســنا، علــی نبیــان در حاشــیه بازدی ب
پــروژه اســتادیوم والیــت بنــاب، اظهارکــرد: پیشــرفت فیزیکــی ورزشــگاه 
بنــاب بیــش از ۷0 درصــد بــوده و برخــی تجهیــزات از جملــه صندلی هــا، 

تجهیــزات موتورخانــه و نورپــردازی خریــداری شــده اســت.
ــی مشــکالتی وجــود داشــت  ــع مال ــن منال ــزود: در بخــش تامی وی اف
ــد  ــش تولی ــای جه ــزو پروژه ه ــروژه ج ــن پ ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــق  ــروژه از طری ــی پ ــع مال ــن مناب ــال تامی ــذاری شــده اســت، به دنب نامگ

ــتیم. ــتانی هس ــوازن اس ــع مت مناب
ورزشــگاه والیــت بنــاب بعــد از اســتادیوم یــادگار امــام تبریــز دومیــن 
ــاه  ــات ســاخت آن از اســفند م ــه عملی ــوده ک ــزرگ اســتان ب ورزشــگاه ب
ــن  ــن چم ــی، زمی ــت دو و میدان ــامل پیس ــده و ش ــروع ش ــال 8۹ ش س

ــی و… اســت. ــن تمرین ــن چم ــی، زمی اصل

کرونا، مانع بازی دوستانه فوتسال ایران با ژاپن؟

ــی را  ــخ قطع ــوز پاس ــا هن ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــا ب ژاپنی ه
بــه کمیتــه فوتســال ایــران بــرای بــازی دوســتانه بــا تیــم ملــی فوتســال 

ایــران نداده انــد. 
بــه گــزارش ایســنا، کمیتــه فوتســال مدتــی اســت کــه مذاکــره بــا تیــم 
ــرده  ــاز ک ــران را آغ ــازی دوســتانه در ای ــزاری دو ب ــرای برگ ــن ب ــی ژاپ مل
ــه رو شــده اســت امــا هنــوز زمــان و  ــا پاســخ مثبــت ســامورایی ها روب و ب
مــکان قطعــی ایــن بــازی مشــخص نیســت و شــاید دلیــل آن هــم تردیــد 

ــران باشــد. ــه ای ــرای ســفر ب ژاپنی هــا ب
ــازی  ــرای برگــزاری ب ــه ایــران ب ژاپنی هــا کــه پاســخ تلویحــی آن هــا ب
ــا در  ــاری کرون ــت بیم ــر وضعی ــدت پیگی ــه ش ــوده ب ــت ب ــتانه مثب دوس
ــی  ــا در دادن پاســخ قطع ــث شــده ت ــل باع ــن عام ــران هســتند و همی ای

ــد داشــته باشــند. ــران تردی ــه ای مثبــت ب
اخبــار اخیــر مربــوط بــه فــوت مهــرداد میناونــد و علــی انصاریــان کــه 
ــت و  ــیده اس ــم رس ــا ه ــوش ژاپنی ه ــه گ ــته ب ــترده ای داش ــاب گس بازت
ــرف  ــه ط ــا ب ــت. ایرانی ه ــده اس ــا ش ــی آن ه ــث نگران ــل باع ــن عام همی
ــن  ــا کم تری ــران ب ــی در ای ــای ورزش ــه لیگ ه ــد ک ــان دادن ــل اطمین مقاب
مشــکل در جریــان اســت و از ایــن بابــت نگرانــی وجــود نــدارد و بازی هــا 
ــاره  ــا در این ب ــزار می شــود ت ــای بهداشــتی برگ ــت پروتکل ه ــا رعای ــز ب نی
ژاپنی هــا نظــر قطعــی خــود را گفتــه و زمــان حضــور در ایــران را 

ــد. مشــخص کنن

ــت:  ــپاهان گف ــو س ــم ووش ــوش تی ــی پ مل
تیمــی از بــا تجربه هــا را داشــتیم کــه در 
مجمــوع مســابقات بــا اقتــدار بــه کســب 
ــی  ــار متوال ــرای ســومین ب ــی ب ــوان قهرمان عن

ــدیم. ش
صدیقــه دریابــی بــا بیــان مطلــب فــوق بــه 
مهــر گفــت: برگــزاری لیــگ در ایــن شــرایطی 
کــه دنیــا درگیــر ویــروس کروناســت، آن هــم 
ــابقات  ــای مس ــاال و در اندازه ه ــت ب ــا کیفی ب
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــیایی کار بزرگ ــی و آس جهان
جــرأت بایــد بگویــم بــرای اولیــن بــار در طــول 
عمــر ورزشــی خــود شــاهد چنیــن مســابقاتی 
در داخــل کشــور بــودم. ضمــن اینکــه بــا 
ــای  ــیوه نامه ه ــق ش ــت دقی ــه رعای ــه ب توج
بهداشــتی مســابقات بــدون مشــکل بــه پایــان 
ــزاری و  ــل برگ ــه عوام ــا دارد ب ــه ج ــید ک رس
مدیریــت فدراســیون تبریــک و خســته نباشــید 

داشــته باشــیم.
وی در مــورد تیم هــای حاضــر در ایــن دوره 
ــم  ــار تی ــن دوره چه ــت: در ای از مســابقات گف
بــا انگیــزه حضــور داشــتند کــه رقابــت اصلــی 
ــا  ــی بیــن تیــم م ــرای کســب عنــوان قهرمان ب

یعنــی ســپاهان و دانشــگاه آزاد بــود. تیــم مــا 
بــا تجربــه و قهرمانــان عنــوان داری در ترکیــب 
ــی تیــم  ــا وجــود جوان ــا دانشــگاه ب داشــت، ام
کــم تجربــه ای نبــود و اغلــب ووشــوکاران ایــن 
ــر را  ــگ برت ــه لی ــت ک ــالی اس ــد س ــم چن تی

ــد. ــه کرده ان تجرب
ــا در  ــه داد: م ــم ســپاهان ادام ووشــوکار تی
ــک  ــر ی ــت 6 ب ــاندا و در روز نخس ــش س بخ
دانشــگاه را شکســت دادیــم کــه فقــط در 
وزن ۴8 کیلوگــرم نماینــده مــا بازنــده میــدان 

ــن  ــر 2 ای ــز 5 ب ــرد. در روز دوم نی ــرک ک را ت
دیــدار بــه ســود مــا خاتمــه یافــت. در مجمــوع 
ــزار  ــم برگ ــن دو تی ــاندا بی ــابقه در س 1۴ مس
شــد کــه 11 پیــروزی بــرای اعضــای تیــم مــا 
ــود و 3 پیــروزی هــم تیــم دانشــگاه بدســت  ب
آورد کــه شکســت های روز دوم بــه دلیــل 

ــود. ــت ب ــی و مصدومی ــیب دیدگ آس
دریایــی در مــورد تنهــا شکســت خــود 
گفــت: مــن بــا ایــن حریــف ســه ســالی 
هســت کــه در یــک وزن هســتیم و بارهــا 

در مســابقات مختلــف موفــق بــه شکســت 
ــگ، دو  ــورد لی ــا در م ــدم، ام ــود ش ــب خ رقی
ــا اختــالف  ــار مبــارزه داشــتیم کــه روز اول ب ب
پیــروز شــدم، ولــی روز دوم بــا توجــه بــه 
ــرار  ــان ق ــخیص مربی ــا تش ــن و ب ــاری م بیم
ــا  ــی ب ــرم، ول ــرار بگی ــم ق ــود در ترکیــب تی نب
اصــرار خــودم و بــا اســتفاده از دارو، خــود را بــه 
ــد تیــم  ــازی رســاندم. چــرا کــه معتقــدم بای ب
را تــا بــازی آخریــن کمــک کنــم. می خواســتم 
خــود را در شــرایط ویــژه محــک بزنــم. ضمــن 
اینکــه نتیجــه ایــن دیــدار نــه بــرای مــن و نــه 
بــرای تیــم اهمیتــی نداشــت و تیــم مــا از قبــل 

ــود. ــده ب ــی ش ــی اش قطع قهرمان
ملــی پــوش تیــم ســپاهان در مــورد برنامــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت: ب ــم گف ــود ه ــده خ آین
را  خــود  تمرینــات  دارم  وظیفــه  ورزشــکار 
ــم  ــا تی ــل در انتخابی ه ــد قب ــری و همانن پیگی
بتوانــم  امیــدوارم  ملــی شــرکت می کنــم. 
ماننــد ســالهای گذشــته پیراهــن مقــدس تیــم 
ــع  ــا مطی ــع م ــم. در واق ــن کن ــر ت ــی را ب مل
کمیتــه فنــی هســتیم و هــر تصمیمــی گرفتــه 

شــود احتــرام می گذاریــم.
وی در پایــان گفــت: بایــد از مســئوالن 
فدراســیون دکتــر صدیقــی، خانــم دکتــر 
ــپاهان  ــران س ــگری مدی ــاکت و لش ــی س ناطق
و دانشــگاه آزاد کــه بــه ورزش بانــوان خصــوص 

ــم. ــکر کن ــد تش ــت می کنن ــو را حمای ووش

کارشــناس بســکتبال ایــران گفــت: بــه تاخیر 
ســوم  انتخابــی  بازی هــای  پنجــره  افتــادن 
ــد.  ــران ش ــی ای ــم مل ــود تی ــه س ــیا ب کاپ آس
عنایـت آتشـی در گفت و گو با ایسـنا، درباره 
تاثیـر لغـو و بـه تاخیر افتـادن بازی هـای پنجره 
سـوم انتخابی کاپ آسـیا روی عملکـرد تیم ملی 
ایـران، توضیـح داد: بـه هـر حـال ملی پوشـان 
شـرکت  سـوم  پنجـره  در  کـه  بودنـد  آمـاده 
کننـد ولـی بـا توجه بـه اینکه فدراسـیون آسـیا 
مسـابقات را لغـو کـرد، بـه نظـر مـن بـرای تیم 
ملی مفید بود. معتقد هسـتم شـرایط به شـکلی 
بـود کـه این لغـو بازی هـا و بـه تاخیـر افتادنش 

یـک مقـدار به نفـع ما اسـت.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی دربـاره دلیـل ایـن 
اظهـار نظـر خود نیـز گفت: ما دو بازیکن شـاخص 
و اصلـی خـود یعنی یخچالی و حـدادی را به دلیل 
بـازی در لیگ های آلمـان و چین در اختیار نداریم، 
بعـالوه اینکـه تعـدادی از بازیکنان نیز بیمـار بوده 
و آمادگـی صد درصدی نداشـتند. یـک مقدار تیم 
آمـاده نبـود که بـه نظرم ایـن اندکی دیرتـر برگزار 
شـدن بازی هـای کمک کننـده خواهد بـود تا تیم 

یـک دسـت تری را اعـزام کنیم.
کارشـناس بسـکتبال ایـران دربـاره شـرایط 
تیـم ملـی بـه نسـبت پنجـره دوم انتخابـی کاپ 
آسـیا گفـت: بـه هـر حـال طـی ماه هـای اخیـر 
برخـالف  کرده انـد،  بـازی  لیـگ  در  بازیکنـان 

پنجـره دوم کـه مدت هـا از لیـگ دور بودند. این 
بـار پیـش بینـی می شـد تیـم ملـی بـا شـرایط 
بهتری وارد مسـابقات شـود که متاسـفانه بخاطر 
شـرایط کرونایـی فعال مسـابقات به تاخیـر افتاد. 
البتـه همانطـور کـه گفتـم ایـن تاخیـر می تواند 

بـه سـود تیـم  ملـی ایران باشـد.
بـرای  نبـود جانشـین مناسـب  او در مـورد 
قطعـا  گفـت:  نیـز  حـدادی  چـون  بازیکنـی 
جانشـین حامـد حـدادی یـک چیـز اسـتثناعی 
اسـت، چـون فیزیـک و تجربه خـوب می خواهد. 
البتـه خـود حـدادی هم 15 سـال طول کشـید 
تـا بـه چنین مهره ارزشـمندی تبدیل شـود. اگر 
چنیـن بازیکنانـی را پیـدا کنیـم بایـد در یـک 
شـرایط خـاص، مثـل زمانـی کـه حـدادی هـم 

از نظـر فنـی ضعیـف بـود روی آن هـا تخصصـی 
کار شـود. خـود حـدادی زیر نظـر مربیانی چون 
اختصاصـی کار کـرد و در یـک  آقـای فتحـی 

شـرایط مناسـب خـودش را نشـان داد.
زمـان  انـدازی  پوسـت  کـرد:  تاکیـد  آتشـی 
بـر اسـت و حداقـل مـدت 6 یـا ۷ سـال طـول 
می کشـد تـا یک بازیکن پخته شـود. بـه هر حال 
کار سـاده ای نیسـت کـه یـک نفـر خـودش را به 
عنـوان یک بازیکن ملی در میـان 85 میلیون نفر 
معرفی کند. کار سـاده ای نیسـت. بنده در همین 
مسـابقات لیگ امسـال دیـدم نفراتی کـه خود را 
معرفـی کرده انـد، امیـدوار هسـتم تـا یـک یـا دو 
سـال آینده خودشـان را اثبات کنند تا جانشینان 

مناسـبی برای نسـل فعلی باشـند.

او در پاسـخ بـه ایـن سـوال چـرا برنامه ریزی 
مناسـبی بـرای تغییـر نشـل تیـم ملـی طراحی 
و  شـکل  برنامه ریـزی  کـرد:  اظهـار  نمی شـود؟ 
منبـع  یـک  پـرورش  و  آمـوزش  دارد.  سـاختار 
بزرگ نیروی انسـانی اسـت و باید پایگاهی باشد 
کـه همـه نیروهـا در آنجا شـروع بـه کار کرده و 
همانجـا هـم اسـتعدادهای مختلـف شناسـایی 
و  بگیـرد  صـورت  پـروری  نخبـه  بایـد  شـوند. 
کننـد  انـدوزی  تجربـه  دانشـگاه ها  در  سـپس 
چـون ما لیگ دانشـگاهی داریم. فدراسـیونی که 
هیـات اسـتانی آن بایـد سـالن اجرا کنـد چگونه 
برنامـه ریـزی کنـد؟ کار سـخت اسـت و بـرای 
پیشـرفت بایـد مثل کشـورهای دیگـر کار کنیم. 
بایـد سـرمایه گـذاری کافـی صـورت بگیـرد و با 
دوره هـای مختلـف در هـر زمینه ای سـطح خود 

را باالتـر ببریـم.
آتشـی درمـورد لیـگ برتر امسـال نیـز اظهار 
کـرد: شـاید برخی هـا بـه تعـداد زیـاد تیم هـای 
زیـاد  تعـداد  امـا  ایـراد می گیرنـد،  ایـن فصـل 
تیم هـا فرصـت مناسـبی بـرای جوانان اسـت که 
خودشـان را نشـان دهنـد. در مرحلـه بعـد لیگ 
قطعـا کیفیـت الزم را هـم خواهیـم داشـت. در 
حـال حاضـر بـا افزایـش تیم هـا تعـداد مربیـان، 
بازیکنـان و داوران شـاغل هـم زیاد شـد که یک 
فرصـت خـوب بـود. در مرحلـه پلـی آف تیم هـا 
و  بهتـری جـذب  خارجـی  بازیکنـان  می توانـد 
کیفیـت خـود را باالتـر ببرند. ضمـن اینکه یکی 
از اتفاق هـای خـوب لیـگ امسـال پخـش زنـده 

بازی هـا از طریـق رسـانه ملـی بـود. 

ــود  ــا صع ــان ب ــدو نوجوان ــگ تکوان ــروه دوم لی ــای گ رقابت ه
ــه  ــران ب ــدو ته ــات تکوان ــن و هی ــی ک ــوازم خانگ ــای ل تیم ه

ــید.  ــان رس ــه پای ــی ب ــه نهای مرحل
ــروه دوم  ــی گ ــه مقدمات ــای مرحل ــر، رقابت ه ــزارش مه ــه گ ب
ــا  لیــگ تکوانــدو نوجوانــان پســر جــام آینــده ســازان المپیــک ب
ــدو  ــأت تکوان ــن، هی ــی ک ــوازم خانگ ــه، ل ــم فرمانی ــور ۴ تی حض
ــدو گیــالن  ــد مــرغ نورســتانی هیــأت تکوان اســتان تهــران و الون
ــزار و دو  ــدو برگ ــیون تکوان ــاه( در فدراس ــن م ــنبه - 25 بهم )ش
ــخص  ــروه مش ــن گ ــی از ای ــه نهای ــه مرحل ــده ب ــم صعودکنن تی

شــدند.
در پایــان رقابت هــای مرحلــه مقدماتــی گــروه دوم، تیــم 
ــاز  ــی + 2 امتی ــاز فن ــاز )۹ امتی ــا 11 امتی ــن ب ــی ک ــوازم خانگ ل
قرآنــی( و تیــم هیــأت تکوانــدو تهــران ۹ امتیــاز )6 امتیــاز فنــی 
ــدا  ــی راه پی ــه نهای ــه مرحل ــق شــدند ب ــی( موف ــاز قرآن + 3 امتی
کننــد. تیم هــای فرمانیــه و الونــد مــرغ نورســتانی هیــأت تکوانــدو 

ــرار گرفتنــد. ــه ترتیــب در رده ســوم و چهــارم ق گیــالن ب
ــان  ــی متقی ــی، امیرعل ــای قرآن ــان رقابت ه ــن در پای همچنی
ــب 6۷  ــا کس ــران ب ــتان ته ــدو اس ــأت تکوان ــم هی ــش از تی من
امتیــاز در رده نخســت قــرار گرفــت؛ احســان شــمس نیــا از تیــم 
ــود  ــه خ ــی را ب ــگاه دوم ــاز جای ــا 60 امتی ــن ب ــی ک ــوازم خانگ ل

اختصــاص داد و ابوالفضــل قدرتــی از تیــم الونــد مــرغ نورســتانی 
ــاز ســوم شــد. ــا 50 امتی ــدو گیــالن ب هیــأت تکوان

نتایج کسب شده به شرح زیر است:
هفتــه اول: الونــد مــرغ نورســتانی هیــأت تکوانــدو گیــالن 2 – 

هیــأت تکوانــدو اســتان تهــران 8
لوازم خانگی کن ۷ - تیم فرمانیه 3

هفتــه دوم: تیــم الونــد مــرغ نورســتانی هیــأت تکوانــدو گیالن 
3 - تیــم فرمانیــه ۷

ــدو اســتان  ــأت تکوان ــم هی ــن 8 – تی ــوازم خانگــی ک ــم ل تی
ــران 2 ته

ــدو  ــأت تکوان ــتانی هی ــرغ نورس ــد م ــم الون ــوم: تی ــه س هفت
ــن ۹ ــی ک ــوازم خانگ ــم ل ــک – تی ــالن ی گی

تیم فرمانیه ۴ – تیم هیأت تکواندو استان تهران 6
بهترین های گروه دوم به شرح زیر معرفی شدند:

بهترین سرمربی: حسین کریمی )لوازم خانگی کن(
فنی ترین بازیکن: امیرعباس رهنما )لوازم خانگی کن(

بهترین داور: حسین سلیمانی )قم(
مــرغ  )الونــد  نورســتانی  ســیدعلی  سرپرســت:  بهتریــن 

گیــالن( تکوانــدو  هیــأت  نورســتانی 
ــق  ــاه( طب ــن م ــوم )یکشــنبه - 26 بهم ــروه س ــای گ دیداره

ــزار شــد: ــل برگ ــه ذی برنام
هفته اول: پارسیان البرز – شهرداری پیشوا

ــز  ــت خی ــق نف ــرگان – مناط ــتان گ ــدو شهرس ــأت تکوان هی
ــوب جن

هفته دوم: پارسیان البرز- مناطق نفت خیز جنوب
هیأت تکواندو شهرستان گرگان – شهرداری پیشوا

ــدو شهرســتان  ــأت تکوان ــرز – هی ــه ســوم: پارســیان الب هفت
ــرگان گ

مناطق نفت خیز جنوب – شهرداری پیشوا

رئیــس فدراســیون تنیس گفــت: اعتباراتــی کــه از وزارت ورزش 
و کمیتــه ملــی المپیــک بــه مــا تعلــق می گیــرد هیــچ اتفاقــی را 

ــا دو ســه اعــزام خارجــی تمــام می شــود.  ــد و ب رقــم نمی زن
بــه گــزارش فــارس، داود عزیــزی دربــاره برگــزاری مســابقات 
جــام حذفــی و تــور جهانــی تنیــس در جزیــره کیــش بــه تســنیم 
گفــت: مســابقات جــام حذفــی بانــوان بــا حضــور ۷3 تیــم و بیــش 
از 221 ورزشــکار و ســپس تــور جهانــی جوانــان بــا 110 تنیســور 
و بعــد از آن مســابقات جــام حذفــی تنیــس آقایــان برگــزار شــد. 
ــد  ــم چن ــازه دادی ــورد زد و اج ــم رک ــا 183 تی ــابقات ب ــن مس ای

بازیکــن خارجــی شــرکت کننــد کــه رقابــت خوبــی بــود.
رئیــس فدراســیون تنیــس در خصــوص برگــزاری ســایر 
مســابقات ایــن رشــته تــا پایــان ســال ۹۹ اظهــار داشــت: طبــق 
ــزی فدراســیون مســابقات رده هــای ســنی تنیــس در  ــه ری برنام
یــزد برگــزار می شــود کــه اســتقبال خوبــی هــم از ایــن رقابت هــا 
شــده اســت. از دوم اســفندماه مســابقات جایــزه بــزرگ هرمــزگان 
ــزار  ــان برگ ــردان و زن ــش م ــفندماه در دو بخ ــا 1۹ اس ــاز و ت آغ
می شــود. از 1۹ اســفندماه بــا توجــه بــه احتمــال منــع ترددهــای 

بیــن اســتانی مســابقه ای تــا ســال آینــده نخواهیــم داشــت.
عزیــزی افــزود: کمیتــه مســابقات در حــال برنامــه ریــزی برای 
ــت.  ــیون اس ــم فدراس ــده و تقوی ــال آین ــای س ــزاری رقابت ه برگ
ــارک  ــاه مب ــاه و در م ــا 25 اردیبهشــت م ــاه ت ــن م از 25 فروردی
رمضــان مســابقات جــام رمضــان و از خردادمــاه مســابقات لیــگ 

باشــگاهی را برگــزار خواهیــم کــرد.
ــان و  ــی وزارت ورزش و جوان ــای مال ــه کمک ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــه فدراســیون تنیــس خاطرنشــان کــرد:  ــی المپیــک ب ــه مل کمیت
ــارد و 300  ــان 3 میلی ــا از وزارت ورزش و جوان ــارات مصــوب م اعتب
ــان  ــی المپیــک 2۴0 میلیــون توم میلیــون تومــان و از کمیتــه مل
ــا صالحــی امیــری رئیــس  اســت کــه رقــم خیلــی کمــی اســت. ب
کمیتــه ملــی المپیــک صحبــت کــردم و ایشــان هــم بــه ایــن اعتبار 
ضعیــف اذعــان داشــت. بــا ماهــی 20 میلیــون تومــان در فدراســیون 
ــم  ــی رق ــوزه قهرمان ــی در ح ــچ اتفاق ــس هی ــل تنی ــی مث المپیک
نمی خــورد. بــه همیــن دلیــل پیگیــر گرفتن اسپانســر هســتم؛ البته 
اسپانســر هــم شــرایط خاصــی دارد. آنهــا بــه دنبــال دیــده شــدن 
هســتند کــه خوشــبختانه در مســابقات تنیــس کیــش تعــداد دنبال 

کننــدگان اینســتاگرام و فضــای مجــازی تنیــس افزایــش یافــت.
ــه  ــه مشــکل زیرســاخت های تنیــس اشــاره کــرد و ب عزیــزی ب
ــی  ــی زیرســاخت های خوب تســنیم گفــت: فدراســیون تنیــس زمان
ــی تــالش کــردم و  ــدارد. مــن هــم خیل ــا االن چیــزی ن داشــت ام
در حــال پیگیــری هســتم تــا بتوانــم زیرســاختی برای تنیــس فراهم 
کنم. وزارت ورزش و شــرکت توســعه و تجهیزات اماکن ورزشــی باید 
بــه مــا کمــک کننــد. حضــور معاونیــن وزیــر و تماشــای مســابقات 

ــا  ــژاد باعــث شــد جلســه ای ب ــژه از ســوی  علی ن ــه وی از نزدیــک ب
شــرکت توســعه برگــزار شــود تــا مشــکل مــا را برطــرف کننــد.

ــالم اینکــه بودجــه تنیــس  ــا اع رئیــس فدراســیون تنیــس ب
ــه شــود، خاطرنشــان  ــد هزین ــای مشــخص شــده بای در بخش ه
ــی دارد.  ــرفصل های مختلف ــس س ــیون تنی ــه فدراس ــرد: بودج ک
ــز  ــان واری ــه از وزارت ورزش و جوان ــه ای ک ــد از بودج 20 درص
می شــود؛  فدراســیون  جــاری  هزینه هــای  صــرف  می کنــد 
مقــداری صــرف بخــش همگانــی، بخشــی صــرف ورزش قهرمانــی 
و بخشــی هــم بــرای پارالمپیــک هزینــه می شــود و مــا متناســب 

ــم. ــرج می کنی ــرفصل خ ــر س ــا ه ب
ــای  ــزام تیم ه ــای اع ــودن هزینه ه ــاال ب ــر ب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــم ک ــر گرفتی ــتان ها در نظ ــرای اس ــی ب ــت: اعتبارات ــی گف مل
ــرای  ــی ب ــم. اعتبارات ــق کنی ــتانی تزری ــای اس ــه هیئت ه ــد ب بای
ورزش همگانــی داریــم کــه تجهیــزات خریــده و بــه آنهــا تعلــق 
می گیــرد. بخشــی از بودجــه را بــرای ســال آینــده نگــه می داریــم، 
چــون امســال بــرای تیم هــای ملــی مســابقه ای نداشــتیم و ســال 
ــزام  ــک اع ــود. ی ــاز می ش ــا آغ ــابقات م ــاه مس ــده از خردادم آین
دختــران ایــران بــه مســابقات مالــزی هزینــه خیلــی زیــادی دارد 
و اگــر دو ســه اعــزام داشــته باشــیم تمــام اعتبــارات تنیــس تمــام 
ــق  ــا تعل ــه م ــه ب ــی ک ــه اعتبارات ــبت ب ــن نس ــود؛ بنابرای می ش
می گیــرد خیلــی کمبــود داریــم و بایــد بخشــی از آن را از طریــق 

اسپانســر تامیــن کنیــم.
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اوقات شرعی شهر تهران

رئیــس مرکــز پژوهشــهای مجلــس بــا اشــاره بــه 
طــرح »لغــو تحریمهــای ظالمانــه » مجلــس یازدهــم  
ــس و  ــان، انگلی ــکا، آلم ــر آمری ــه اگ ــرد ک ــا ک ادع
فرانســه نجنبنــد در اســفند مــاه بــا پروتــکل الحاقــی 
ــه معاهــده منــع گســترش ســالح های هســته ای  ب

خداحافظــی خواهیــم کــرد. 
ــه  ــی در جلس ــا زاکان ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــردم  ــکر از م ــن تش ــالمی ضم ــورای اس ــس ش مجل
ــی 22 بهمــن  ــه خاطــر حضــور در راهپیمای ــران ب ای
ــه روســیه و تقدیــم  گفــت: ســفر ریاســت مجلــس ب
پیــام رهبــری و همچنیــن ســفر رئیــس دســتگاه قضا 
بــه عــراق حــاوی ایــن نکتــه اســت کــه همــه دنیــا 
ــت.  ــکا نیس ــم آمری ــرب ه ــه غ ــت و هم ــرب نیس غ
ــه  ــاز شــده ک ــالب در شــرایطی آغ ــد انق دوران جدی
ــه شــرق و همســایگان یــک اولویــت قطعــی  ــگاه ب ن
ــی و  ــه جهان ــا در عرص ــرایط م ــک ش ــی ش ــت ب اس
ــت  ــک اولوی ــر ســازندگی آن ی ــران ب ــت ای نقــش مل

ــرده اســت. ــوار ک خــاص را برایمــان هم
ــکر از  ــن تش ــس ضم ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
ــات  ــه و هی ــوه مقنن ــس ق ــه و رئی ــوه قضایی ــس ق رئی
ــه روســیه و  همــراه ایــن دو مقــام مســئول در ســفر ب
عــراق گفــت: مــا بایــد بــه خودبــاوری و ابتــکار عمــل 
ــر  ــان را تغیی ــدرت در ســطح جه ــادالت ق ــم مع بتوانی
دهیــم و شــرایط را بــه ســویی ببریــم کــه جهــان آینده 
نقــش فزاینــده ایــران اســالمی را پــر رنــگ تــر ببینــد.

زاکانــی در مــورد ســند برجــام و چالشــهای بیــن 
ــه  ــکا گفــت: برجــام ســندی اســت ک ــران و آمری ای
جــز بــه رفــع تحریمهــا باقــی نخواهــد مانــد. همــان 
گونــه کــه دوره بــزن و بــرو تمــام شــده اســت دوره 
تحمیــل ننــگ نامــه و تحمیــق ملتهــا تمــام شــده 
اســت. الاقــل بایــد بگویــم کــه بــرای ایــران اســالمی 
ــمند و  ــری هوش ــد. رهب ــد ش ــرار نخواه ــر تک دیگ
فرزانــه، ملتــی آگاه و در صحنــه و نخبگانــی شــجاع 
ــه   ــرده ک ــا فراهــم ک ــرای م و مبتکــر شــرایطی را ب
ــط  ــه توس ــای ک ــق نامه ه ــه و تحمی ــگ نام آن نن

ــا هســتند. ــد در مســیر الغ ــرا می ش ــمنان اج دش
رئیــس مرکــز پژوهشــهای مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــه دوازدهــم آذر مــاه مجلــس یازدهــم مبنــی  مصوب
ــت:  ــکا« گف ــه آمری ــر »لغــو تحریمهــای ظالمان ب
مجلــس در راس امــور اســت اگــر آمریــکا، انگلیــس، 

فرانســه و آلمــان نجنبنــد، اســفند مــاه بــا پروتــکل 
ــی  ــی ت ــرده و ناظــران ان پ ــی خداحافظــی ک الحاق
بایــد از کشــور خــارج شــوند. گــره برجــام فقــط بــا 
ــدان  ــس می ــد و مجل ــد ش ــاز خواه ــم ب ــع تحری رف

ــاز خواهــد کــرد. ــرای مســووالن ب عمــل را ب
ایــن عضــو کمیســیون اصل نــود مجلــس در مورد 
ــارض  ــی مثــل طــرح شــفافیت، طــرح تع طــرح های
منافــع کــه در یازدهمیــن دوره قــوه مقننــه مطــرح 
ــس اصالحــات را از خــودش  ــود گفــت: مجل شــده ب
شــروع کــرده اســت تعــارض منافــع، عــدم شــفافیت 
ــه کشــور آســیب  ــت ســه ویژگــی اســت کــه ب و ران
ــود  ــا کمب ــس ب ــفافیت مجل ــرح ش ــر ط ــد اگ می زن
ــتان  ــط دوس ــددا توس ــد مج ــب نش ــه رای تصوی س
ــتور کار  ــاده 130 در دس ــا م ــت و ب ــده اس ــا ش امض
صحــن قــرار خواهــد گرفــت.  مجلــس بــه شــفافیت 
قائــل اســت و بخــش عمــده ای از مخالفــان معتقــد 
بودنــد شــفافیت موجــود در طــرح ارائــه شــده کافــی 
ــن  ــه ای ــز ب ــر از مخالفــان ســخنران نی نیســت دو نف
ماجــرا اذعــان داشــتند مــا بــه مــردم قــول می دهیــم 

کــه در ایــن مســیر کوتاهــی نکنیــم.
ــال ۹۹  ــه س ــات بودج ــورد رد کلی ــی در م زاکان
توســط مجلــس اظهــار کــرد: مجلــس دهــم و دولــت 
کنونــی اشــتباه بزرگــی کردنــد و در ســال ۹8، 16۷ 
ــارد  ــزار میلی ــال ۹۹، 2۷3 ه ــارد و در س ــزار میلی ه
کســری بودجــه بــرای دولــت بــه ارمغــان آوردنــد آن 
چــه در مجلــس رخ داد در راســتای شــفافیت، جبران 
کســری بودجــه و مواجهــه بــا الیحــه سیاســی دولــت 
ــه  ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس ــد ک ــر چن ــود. ه ب
ــی  ــات کاف ــن اصالح ــا ای ــام داد ام ــی انج اصالحات
نبــود و از آن جــا کــه دولــت ادعــا کــرد کــه تــن بــه 
اصالحــات کمیســیون تلفیــق نخواهــد نــداد تصمیــم 
گرفتیــم کلیــات بودجــه را رد کنیــم تــا دولــت 
ــع   ــع و رف ــارض مناف ــع تع ــت، رف ــع ران براســاس رف

ــد. ــم کن ــدی تقدی ــدم شــفافیت الیحــه جدی ع
نماینــده مــردم قــم در مجلــس در پایــان در 
مــورد الیحــه تقدیمــی دولــت ابــراز امیــدواری 
کــرد و گفــت: امیدواریــم بتوانیــم پاســخ معتبــر بــه 
ــالب داده و  ــداف انق ــق اه ــه و تحق ــای جامع نیازه
ــم.  ــوا گامهــای بلنــدی برداری ــا همــکاری ســایر ق ب

ــد. ــت نمی اندیش ــع مل ــه مناف ــز ب ــس ج مجل

زاکانی: 

اگر آمریکا نجنبد، اسفند ماه با پروتکل 
الحاقی خداحافظی می کنیم

رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه نبایــد اجــازه داد موضــوع مهمــی 
ــود،  ــر ش ــث بی ثم ــات و مباح ــر مناقش ــور درگی ــه کش ــل بودج مث
ــت  ــه کلی ــد ب ــب بودجــه کشــور می توان ــه ای در تصوی ــر وقف گفــت: ه
ــد.  ــردم آســیب وارد کن ــی م ــر معیشــت و زندگ اقتصــاد و از آن مهم ت
ــا،   حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی در  ــه گــزارش ایرن ب
دویســت و ســومین جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت، گفــت: 
ــی  ــات کنون ــرایط و مقتضی ــاس ش ــر اس ــه ب ــه بودج ــه الیح اصالحی
ــدگاه  ــر دی ــه ب ــا تکی ــن ب ــی و همچنی ــرد همگرای ــا رویک ــور و ب کش
کارشناســان و متخصصــان خبــره کشــور تهیــه و تدویــن شــده اســت، 
ــور و  ــعه کش ــد توس ــه رون ــد ب ــت زدگی می توان ــه سیاس ــذا هرگون ل

ــردم آســیب برســاند. ــوق م حق
ــه  ــات الیح ــت، اصالح ــن نشس ــاز ای ــزارش در آغ ــن گ ــاس ای براس
ــورای  ــس ش ــه مجل ــه ب ــرای ارائ ــور ب ــال 1۴00 کل کش ــه س بودج
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــالمی م اس
ــه شــده از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه اصالحــات بودجــه در  ارائ
ــه  ــه بودج ــی الیح ــاکله کل ــق و ش ــظ منط ــا حف ــارف ب ــع و مص مناب

ــده اســت. ــام ش انج
ــا ارز  بــر ایــن اســاس تامیــن کاالهــای اساســی و ضــروری مــردم ب

ترجیحــی و همچنیــن منابــع الزم بــرای حوزه هــای توســعه ای کشــور، 
مــورد توجــه قــرار گرفــت.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــزارش، ب ــن گ ــه ای ــس از ارائ ــور ی پ ــس جمه ریی
ــت: موضــوع  ــر چــه ســریع تر الیحــه بودجــه گف ــب ه ضــرورت تصوی
ــات و  ــر مناقش ــم درگی ــد بگذاری ــور نبای ــه کش ــل بودج ــی مث مهم
مباحــث بی ثمــر شــود و بــا همگرایــی و اجمــاع ســازی پیــام ثبــات و 

ــم. ــاد بدهی ــه اقتص ــد ب رش
روحانــی بــا بیــان اینکــه اقتضــای وضعیــت اقتصــادی امــروز 
ــش  ــاد آرام ــت، ایج ــردم از دول ــارات م ــال انتظ ــن ح ــور و در عی کش
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــاد اس ــده اقتص ــیر آین ــح مس ــذاری صحی و ریل گ
بایــد همــه توجــه کنیــم کــه هــر وقفــه ای در تصویــب بودجــه کشــور 
می توانــد بــه کلیــت اقتصــاد و از آن مهم تــر معیشــت و زندگــی مــردم 

ــد. ــیب وارد کن آس
ــرات  ــی و تغیی ــن الملل ــوالت بی ــه تح ــه ب ــا توج ــه ب ــن جلس در ای
ــت اقتصــادی  ــر وضعی ــرات آن ب ــی و تاثی ــالت جهان ــی در تعام احتمال
ــورد بحــث  ــازار ســرمایه م ــژه در ب ــه وی ــی، ب کشــور، انتظــارات عموم
ــن رابطــه گفــت:  ــرار گرفــت کــه رییــس جمهــوری در ای و بررســی ق
جامعــه بــا مشــاهده شکســت دشــمن در جنــگ تحمیلــی اقتصــادی و 

در آســتانه پیــروزی ملــت، در انتظــار بهــره گیــری از ثمــرات مقاومــت 
ــرار دارد. خــود ق

 روحانــی بــا بیــان اینکــه تکانه هــا و تنش هــای غیراقتصــادی 
ــرد: شایســته اســت همــه  ــار ک ــذار شــده اســت، اظه در اقتصــاد اثرگ
ــود  ــارات خ ــا و اظه ــور، در کنش ه ــوای کش ــی ق ــئوالن در تمام مس
نهایــت مراقبــت و دقــت را بــه عمــل آورنــد تــا مبــادا شــرایطی خــالف 
ــه  ــرات منفــی در جامع ــه موجــب اث ــرد ک انتظــار عمومــی شــکل بگی

شــود.
ــر  ــا روز آخ ــت ت ــرد: دول ــد ک ــد تاکی ــر و امی ــت تدبی ــس دول ریی
ــود  ــه نخســت خ ــردم را وظیف ــود، حراســت از معیشــت م ــت خ خدم
ــت  ــی، سیاس ــرخ ترجیح ــا ن ــی ب ــای اساس ــن کااله ــد و تامی می دان

ــود. ــد ب ــان خواه ــا پای ــت ت ــی دول قطع

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  غیرمســتقیم  درمــان  مدیــرکل 
ــدای  ــی از ابت ــن اجتماع ــای تامی ــذف دفترچه ه ــه ح ــاره ب ــا اش ب
اســفند، گفــت: اگــر پزشــکی طــرف قــرارداد ســازمان تأمیــن 
ــد نســخه را روی سرنســخه خــود بنویســد  ــود، می توان ــی نب اجتماع
و بیمه شــده نیــز می توانــد بــا ارائــه کــد ملــی داروی خــود را 

ــد.  ــه کن تهی
درمــان  مدیــرکل  غفــاری  شــهرام  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــاره  ــر درب ــبکه خب ــی در ش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــتقیم س غیرمس
ــار  ــفند«، اظه ــدای اس ــی از ابت ــه اجتماع ــای بیم ــذف دفترچه ه »ح
تأمیــن  ســازمان  کار  دســتور  در  اســفند  اول  از  آنچــه  داشــت: 
اجتماعــی قــرار دارد، ایــن موضــوع اســت کــه دفترچه هــای جدیــد 

. درمانــی صــادر نمی شــود 
ــازمان  ــن س ــده ای ــه ش ــر بیم ــه اگ ــوری ک ــه ط ــه داد: ب وی ادام
ــد  ــک می توان ــد، پزش ــه کن ــک مراجع ــه پزش ــفند ب ــدای اس از ابت
ــورت  ــه ص ــی آن را ب ــی الکترونیک ــتن نسخه نویس ــورت داش در ص
فاقــد  پزشــکی  کــه  صورتــی  در  و  کنــد  صــادر  الکترونیکــی 
نسخه نویســی الکترونیکــی بــود، می توانــد نســخه بیمــار را روی 
ــت،  ــه نداش ــار دفترچ ــر بیم ــته و اگ ــده نوش ــه مراجعه کنن دفترچ

ــار  ــود بنویســد و بیم ــد نســخه را روی سرنســخه خ پزشــک می توان
بــا نوشــتن کدملــی بــرای گرفتــن دارو بــه داروخانــه مراجعــه کنــد. 
مدیــرکل درمــان غیرمســتقیم ســازمان تأمیــن اجتماعــی افــزود: 
ــود،  ــی نب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرارداد س ــرف ق ــکی ط ــر پزش اگ
ــده  ــه ش ــد و بیم ــود بنویس ــخه خ ــخه را روی سرنس ــد نس می توان
ــای  ــی و دفترچه ه ــا کارت مل ــی و ی ــه کدمل ــا ارائ ــد ب ــز می توان نی

ــد.  ــه کن ــود را تهی ــود، داروی خ ــه موج بیم
ــک  ــه اینکــه نسخه نویســی الکترونیکــی نزدی ــا اشــاره ب ــاری ب غف
دو ســال اســت در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اجــرا می شــود، گفــت: 
ــر  ــا اگ ــه، ام ــه خــود گرفت ــون شــتاب بیشــتری ب ــن موضــوع اکن ای
ــع  ــر قط ــامانه موردنظ ــرد و س ــه ک ــک مراجع ــه پزش ــده ای ب بیمه ش

ــد. ــود بنویس ــخه خ ــخه را روی سرنس ــد نس ــک می توان ــود، پزش ب
ســامانه  در  توانســت  پزشــک  اگــر  امــا  شــد:  متذکــر  وی 
ــه  ــامانه در داروخان ــن س ــد و ای ــود را بنویس ــخه خ ــی نس الکترونیک
برقــرار بــود، دارو داده می شــود، امــا اگــر ســامانه در داروخانــه 
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــخه الکترونیک ــکان دادن نس ــر ام ــود، دیگ ــع ب قط
نسخه نویســی  مثبــت  ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  ــراز داشــت: ُحســن مهمــی ک ــرای بیمه شــدگان، اب الکترونیکــی ب

نسخه نویســی الکترونیکــی بــرای بیمه شــدگان دارد ایــن اســت 
کــه اگــر چنــد دارو بــرای بیمــار تجویــز شــده باشــد و بیمــار بــرای 
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــه کن ــه ای مراجع ــه داروخان ــا ب ــت داروه دریاف
ــن  ــد، در چنی ــته باش ــی را نداش ــالم داروی ــدادی از اق ــه تع داروخان
ــود  ــه موج ــن داروخان ــه در ای ــی ک ــه داروهای ــکان تهی ــرایطی ام ش
ــخه را  ــه نس ــود دارد و داروخان ــر وج ــای دیگ ــت در داروخانه ه نیس

ــت. ــدد نیس ــخه مج ــتن نس ــه نوش ــاز ب ــد و نی ــدا نمی کن ج

روحانی:

 وقفه در تصویب بودجه به معیشت مردم آسیب می زند

جزئیات حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی از ابتدای اسفندماه

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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