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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛

۲۰ شرکت صندوق بازنشستگی تا 
پایان امسال بورسی می شوند

منتخب مردم بابل:

نحوه نظارت دیوان محاسبات 
اصالح شود

 سرانه بیمه درمان از ۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان افزایش می یابد
تدوین بسته های رفاهی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

از ظرفیت مرکز پژوهش ها استفاده شود
نظارت دیوان محاسبات به روز نیست

بعد نظارتی مجلس تقویت شود
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                        سایپا تهدید کرد! 

اگر قیمت ها باال برود دوباره اگر قیمت ها باال برود دوباره پرایدپراید
 را  را تولیدتولید می کنیم می کنیم

دهک های پایین فاقد سهام 
عدالت شناسایی شوند

رشد تولید با موانع فعلی در 
صنعت، مهّیا نیست

صاحبان مشاغل بی ثبات تا 
۲میلیون تومان وام می گیرند

هیات رئیسه مجلس به وظیفه 
قانونی خود عمل کند 

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: بــا 
آخریــن پرداختــی انجــام شــده در هفتــه گذشــته، 
تأمیــن  از  دولتــی  بیمارســتان های  مطالبــات 

ــد.  ــه روز ش ــا ب ــی کام اجتماع
در  ســاالری  مصطفــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
جلســه ای کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهور 
در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار شــد،  
دربــاره مطالبــات مراکــز درمانــی غیردولتــی طــرف 
ــای  ــت: از ماهه ــز گف ــازمان نی ــن س ــا ای ــرارداد ب ق
ــات  ــی ســال گذشــته درحــال پرداخــت مطالب پایان
ایــن مراکــز هســتیم و تأخیــر در پرداخــت مطالبــات 

ــاه رســیده اســت. ــه ۴ م ــاه ب از ۱۸ م
ــا  ــم ب ــرد: امیداری ــدواری ک ــار امی ــاالری اظه س
برنامــه ریــزی انجــام شــده  تــا نیمــه ســال جــاری 

ــر  ــی غی ــز درمان ــات مراک ــت پرداخــت مطالب وضعی
ــه روز شــود. ــز ب دولتــی نی

بخشــنامه های  تلخیــص  ضــرورت  بــه  وی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــن اجتماع ــازمان تأمی س
واحدهــای اجرایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــر اســاس حــدود ۲ هزاربخشــنامه  سراســر کشــور ب
ــن  ــص ای ــح و تلخی ــا تنقی ــه ب ــد ک ــت می کنن فعالی
بخشــنامه ها امیدواریــم تــا شــهریور مــاه ســال 
جــاری بتوانیــم تعــداد بخشــنامه ها را بــه ۶۰ مــورد 

ــم. ــش دهی کاه
ــطح  ــی، س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س مدیرعام
ــر  ــن ســازمان را از دیگ ــی ای ــات درمان ــدی خدم بن
برنامه هــای مهــم در راســتای برقــراری عدالــت 
بــه خدمــات درمانــی در ســطح  در دسترســی 

ــکاری  ــا هم ــن کار ب ــت: ای ــمرد و گف ــور برش کش
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت 

ــد. ــد ش ــام خواه انج
ســاالری افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
موجــود مراکــز درمانــی در اختیــار ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و وزارت بهداشــت متناســب بــا نیــاز هــر 
ــود و  ــز موج ــت مراک ــش ظرفی ــرای افزای ــه ب منطق
یــا احــداث مراکــز جدیــد تصمیــم گیــری می شــود.

بــرای  آینــده  مدیــران  ویــژه   طــرح  از  وی 
انتصــاب مدیــران در ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــته  ــق شایس ــور تحق ــه منظ ــت: ب ــر داد و گف خب
ــاب  ــرای انتص ــراد ب ــن اف ــاب بهتری ــاالری و انتخ س
ــق  ــی از طری ــون کتب ــی آزم ــمت های مدیریت در س
ــر  ــزار نف ــدود ۷ ه ــن ح ــنجش در بی ــازمان س س
از همــکاران متقاضــی برگــزار شــد کــه نتیجــه 
ــی و  ــای تخصص ــار مصاحبه ه ــون در کن ــن آزم ای
ســوابق شــغلی کارکنــان مبنــای انتصــاب افــراد در 
پســت های مدیریتــی خواهــد بــود و تــا کنــون ۱۵۰ 
ــا انجــام شــده  ــن معیاره ــر اســاس همی انتصــاب ب

ــت. اس
ســاالری بــا بیــان اینکــه مراکــز درمانــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی عملکــرد موفقــی در زمینــه ارائــه 
ــا داشــته اند،  ــه کرون ــا ب ــه بیمــاران مبت ــات ب خدم
ــا  ــه کرون ــا ب ــار مبت ــزار بیم ــدود ۱۶ ه ــت: ح گف
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بیمارســتان های  در 
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــزان م ــدند و می ــتری ش بس
ــا در بیمارســتان های تأمیــن اجتماعــی نشــانه  کرون
ــن ســازمان در خدمــت  ــان ای موفقیــت بخــش درم

ــه بیمــاران اســت. رســانی ب
ــا  ــب ب ــه متناس ــرد ک ــدواری ک ــار امی وی اظه
خدمــات ارائــه شــده بــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا 
بخشــی  اجتماعــی،  تأمیــن  بیمارســتان های  در 
ــاران  ــن بیم ــرای ای ــده ب ــه ش ــی هزین ــع مال از مناب
ــی  ــن اجتماع ــه ســازمان تأمی ــت ب ــوی دول از س

ــود. ــت ش پرداخ

مطالبات بیمارستان های دولتی از 
تأمین اجتماعی کامال به روز است 

اتــاق اصنــاف ایــران اعــام کــرد: فعالیــت همــه آرایشــگاه های زنانــه و مردانــه 
ــد.  مجاز ش

بــه گــزارش ایرنــا، در آخریــن نشســت ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا 
ــت  ــا فعالی ــد ت ــرر ش ــه، مق ــن کمیت ــام شــده در ای ــرات انج ــر اســاس مذاک و ب
تمامــی آرایشــگاه های زنانــه و مردانــه بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی 

مجــاز شــود.
ــد  آرایشــگاه ها جــزو آن دســته از مشــاغل پــر خطــر دســته بندی شــده بودن
ــه  ــن جلس ــود. در آخری ــده ب ــام ش ــوع اع ــون ممن ــا کن ــا ت ــت آنه ــه فعالی ک
کمیتــه امنیتــی، انتظامــی و اجتماعــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا بــا بازگشــایی 
ــن  ــده و ای ــت ش ــتی موافق ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ــگاه ها ب آرایش
مصوبــه بــرای تصویــب نهایــی بــه ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا ارســال 

شــده اســت.
ــر اســاس تصمیــم ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری  همچنیــن پیــش از ایــن ب
کرونــا، مشــاغل کــم خطــر در ۲۳ فروردیــن در ســایر اســتان ها و ۳۰ فروردیــن 

در اســتان تهــران آغــاز بــه کار کردنــد.  

فعالیت آرایشگاه ها مجاز شد
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منتخــب مــردم تبریــز در مجلــس یازدهــم تاکید 
کــرد: مهم تریــن مشــکات فعلــی کشــور مربــوط بــه 
بحث هــای معیشــتی مــردم و وضعیــت اقتصــادی در 
پســاکرونا اســت کــه مجلــس و دولــت بــا همفکــری 
و همــکاری بایــد تصمیمــات خوبــی بــرای عبــور از 

ایــن وضعیــت بگیرنــد. 
ــخ  ــا در پاس ــید محمدرض ــا، س ــزارش ایلن ــه گ ب
بــه ســوالی مبنــی بــر این کــه تــا کمتــر از ۳ هفتــه  
دیگــر مجلــس یازدهــم آغــاز بــه کار می کنــد، 
ــه شــرایطی  ــا توجــه ب ــس ب ــن مجل ــای ای اولویت ه
کــه امــروز در کشــور حاکــم اســت چیســت، گفــت: 
بــه صــورت  بایــد  یازدهــم  معتقدیــم مجلــس 
مســئله محــور پیــش بــرود و بــرای حــل مشــکات 

ــد. ــته باش اولویت بنــدی داش
ــا  ــم ب ــس یازده ــز در مجل ــردم تبری ــب م منتخ
ــذاری  ــرای ریل گ ــود ب ــای موج ــه برنامه ه ــاره ب اش
ــرد:  ــوان ک ــور، عن ــادی در کش ــت های اقتص سیاس
پنج ســاله  برنامــه  همچــون  کان  برنامه هــای 
ششــم توســعه و سیاســت های کلــی نظــام در 
ســاختار قانونــی کشــور وجــود دارد کــه بایــد 
ــور را  ــکات کش ــائل و مش ــا مس ــاس آن ه ــر اس ب

کنیــم. اولویت بنــدی 
وی تاکیــد کــرد: نماینــدگان در یازدهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی بایــد بــرای مســائل کشــور 
ــن  ــت را در ای ــند و دول ــته باش ــی داش چاره اندیش
مســیر هدایــت و همراهــی کننــد تــا ایــن مشــکات 

برطــرف شــود. 
ــن  ــرد: مهم تری ــان ک ــی خاطرنش ــاج الدین میرت
ــت  ــردم و وضعی ــتی م ــای معیش ــکات، بحث ه مش
اقتصــادی در پســاکرونا اســت کــه مجلــس و دولــت 
ــی  ــات خوب ــد تصمیم ــکاری بای ــری و هم ــا همفک ب

ــد. ــرای عبــور از ایــن وضعیــت بگیرن ب
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال از ســوی مقــام 
ــد  ــد« تاکی ــش تولی ــام »جه ــه ن ــری ب ــم رهب معظ
ــا  ــد اســت ت ــت از تولی ــدی حمای ــت بع ــرد: اولوی ک
شــعار راهبــردی ســال کــه »جهــش تولیــد« اســت، 

تحقــق پیــدا کنــد.
منتخــب مــردم تبریــز در مجلــس یازدهــم 
خاطرنشــان کــرد: شــعار ســال در صورتــی می توانــد 
تحقــق پیــدا کنــد کــه برنامه هــای حمایتــی ویــژه ای 
ــای  ــا اعط ــا ب ــیم؛ م ــته باش ــدگان داش از تولیدکنن
ــردن  ــان ک ــد و آس ــع تولی ــع موان ــهیات و رف تس
ــکات  ــی از مش ــع بعض ــن رف ــیر آن و همچنی مس
در قوانیــن گمرکــی و عرصــه صــادرات و واردات 

ــم. ــک کنی ــد کم ــه تولی ــم ب می توانی
ــش  ــرکت های دان ــت از ش ــه داد: حمای وی ادام
 بنیــان اولویــت دیگــر ماســت، ایــن شــرکت ها 
ــه در خــود  حــدود ۵ میلیــون فرصــت شــغلی نهفت

ــه  ــم ب ــژه می توانی ــای وی ــا حمایت ه ــه ب ــد ک دارن
ــم. ــک کنی ــد« کم ــش تولی »جه

ــد اصــاح  ــه بای ــان این ک ــا بی ــی ب ــاج الدین میرت
نظــام بانکــی یکــی از اولویت هــای مجلــس یازدهــم 
ــی و بانکــی در  ــه داد: اصــاح نظــام پول باشــد، ادام
ــن طــرح پیــش رفــت و کلیاتــش  مجلــس دهــم ای
تصویــب شــد امــا نهایــی نشــد مــا بایــد ســال اول 

مجلــس یازدهــم بــه ایــن امــر بپردازیــم.
وی بــا بیــان این کــه مســکن یکــی از موضوعــات 
اصلــی در اقتصــاد کشــور و جــز مســائل پیشــران در 
اقتصــاد اســت، گفــت: باتوجــه بــه اصــل ۳۱ قانــون 
اساســی طــرح ملــی »مســکن انقــاب« کــه فراتــر از 

مســکن مهــر اســت را در نظــر داریــم.
شــورای  مجلــس  یازدهمیــن  نماینــده  ایــن 
اســامی یــادآور شــد: مســکن مهــر در ۲ فــاز بــود و 
ایــن طرحــی کــه مــا قــرار اســت آمــاده کنیــم در ۴ 
ــا و  ــه اولی ه ــر خان ــن طــرح عــاوه ب ــاز اســت؛ ای ف

خانه هــای روســتایی، حاشیه نشــینی و خانه هــای 
ــد. ــرار می ده ــر ق ــم مدنظ ــوده را ه ــت فرس باف

ــد  ــوان می کنن ــا عن ــه برخی ه ــاره این ک  وی درب
ســمت و ســوی فضــای مجلــس یازدهــم بــه جــای 
ــوه  ــا ق ــل ب ــمت تقاب ــه س ــت ب ــا دول ــکاری ب هم
ــه ضــرر نظــام خواهــد  ــن ب ــه مــی رود کــه ای مجری
ــد  ــام می ده ــذاری انج ــس ریل گ ــت: مجل ــود، گف ب
و دولــت در آن ریــل حرکــت و مســائلی را کــه بایــد 

ــد. ــی می کن اجرای
یازدهــم  مجلــس  در  تبریــز  مــردم  منتخــب 
خاطرنشــان کــرد: اگــر جایــی مجلــس مشــاهده کــرد 
نیــاز بــه اصــاح ریل گــذاری مجــدد دارد و راه جدیــدی 

ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــد، ای ــان ده ــد نش را بای
وی ادامــه داد: هــدف همــه حــل مشــکات 
ــود  ــل می ش ــی حاص ــن درصورت ــت و ای ــه اس جامع
کــه همراهــی و همفکــری باشــد اگــر تقابــل باشــد 
بــه  و دودش  مــردم می بیننــد  را  اولیــن ضــرر 
ــم  ــس یازده ــن مجل ــی رود، بنابرای ــان م ــم آن چش
ــکات  ــه مش ــرد ک ــد ک ــت خواه ــتایی حرک در راس

ــود. ــل ش ــه ح جامع
میرتــاج الدینــی تاکیــد کــرد: خــط قرمــز و هدف 
اصلــی مــا چاره اندیشــی بــرای مشــکات و پیگیــری 
مطالبــات مــردم اســت کــه در مرحلــه اول ایــن کار 

ــا همراهــی و همفکــری حاصــل می شــود.  ب
وی یــادآور شــد: اگــر در جایــی دســتگاه اجرایــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــئله ثانوی ــن مس ــد ای ــی نکن همراه
ــای  ــی و ابزاره ــه نظارت ــاس وظیف ــر اس ــس ب مجل
ــر، ســوال  ــد تذک ــون اساســی مانن ــه قان ــی ک نظارت
و اســتیضاح در اختیــارش قــرار داده اســت اســتفاده 
می کنــد؛ امــا مــا اصــل را بــر حــل مشــکات مــردم 

ــم گذاشــت. خواهی

 دود مقابل هم ایستادن به چشم مردم می رود 

اســـتاندار مرکـــزی گفـــت: ســـامت انتخابـــات و حضـــور همـــه 
ــق  ــای تحقـ ــه هـ ــی از مولفـ ــی یکـ ــای سیاسـ ــائق و گرایش هـ سـ

مـــردم ســـاالری دینـــی اســـت. 
ـــای  ـــا اعض ـــدار ب ـــازاده« در دی ـــی آق ـــید »عل ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــن  ـــزود: ای ـــزی اف ـــتان مرک ـــات اس ـــی انتخاب ـــارت و بازرس ـــات نظ هی
ـــم  ـــات یازده ـــزاری انتخاب ـــق در برگ ـــتان های موف ـــی از اس ـــتان یک اس
ـــده  ـــزار کنن ـــل برگ ـــکایتی از عوام ـــود و ش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش مجل

ـــد. ـــزارش نش گ
وی تصریـــح کـــرد: تجربیـــات انتخابـــات دوم اســـفندماه پارســـال 
ــات  ــک در انتخابـ ــی شـ ــده و بـ ــازی شـ ــت بندی و مستندسـ فهرسـ

آینـــده مـــورد اســـتفاده کارگـــزاران قـــرار خواهـــد گرفـــت.
ـــزی  ـــتان مرک ـــات اس ـــر انتخاب ـــارت ب ـــی و نظ ـــات بازرس ـــس هی ریی
گفـــت: مجموعـــه مدیریـــت ایـــن اســـتان در برگـــزاری یازدهمیـــن 

ـــرد. ـــل ک ـــق عم ـــامی موف ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل دوره انتخاب

ـــی  ـــزود: هماهنگ ـــادی« اف ـــارک آب ـــا مب ـــد رض ـــام »امی حجت االس
برون دســـتگاهی در ایـــن اســـتان انتخاباتـــی بـــی نقـــص و در عیـــن 

ـــم زد. ـــی رق ـــال قانون ح

وی ادامـــه داد: همدلـــی، وفـــاق و نیـــات خیـــر تمامـــی اعضـــای 
ـــی  ـــد مل ـــن فرآین ـــزاری ای ـــزی در برگ ـــتان مرک ـــات اس ـــتاد انتخاب س
ـــدی  ـــای بع ـــد در دوره ه ـــمند بای ـــرمایه ارزش ـــن س ـــود و ای ـــهود ب مش

ـــود. ـــظ ش ـــز حف نی
ـــزی  ـــتان مرک ـــات اس ـــر انتخاب ـــارت ب ـــی و نظ ـــات بازرس ـــس هی ریی
ـــفند  ـــات دوم اس ـــتان در انتخاب ـــت اس ـــه مدیری ـــت: مجموع ـــار داش اطه
پارســـال بـــدون جهـــت گیری هـــای سیاســـی فضـــای رقابتـــی 
ـــود. ـــی ب ـــه انقاب ـــن روحی ـــدردان ای ـــد ق ـــرد و بای ارزشـــمندی ایجـــاد ک

اســـتان  ارشـــد  مدیریـــت  از  مبارک آبـــادی  حجت االســـام 
ـــرد  ـــر ک ـــز تقدی ـــا نی ـــروس کرون ـــترش وی ـــا گس ـــه ب ـــزی در مقابل مرک
و گفـــت: تعطیـــل کـــردن بازارهـــا و مجتمع هـــای تجـــاری نقـــش 
مهمـــی در کنتـــرل ایـــن ویـــروس داشـــت و بـــدون شـــک همیـــن 
ـــد  ـــال خواه ـــه دنب ـــتان را ب ـــا در اس ـــگام کرون ـــار زودهن ـــت، مه مدیری

داشـــت .

استاندار مرکزی: 

سالمت انتخابات یکی از مولفه های تحقق مردم  ساالری دینی است

ــت  ــن وضعی ــز آخری ــتان تبری ــدار شهرس فرمان
ــا  ــات ســتاد کرون ــا و تمهیــدات مصوب بیمــاری کرون

ــرد.  ــریح ک ــتان را تش ــن شهرس ــرای ای ب
ــروز مهــدوی در جلســه  ــارس، به ــزارش ف ــه گ ب
ســتاد مبــارزه بــا کرونــای شهرســتان تبریــز همدلی 
و همراهــی همــه خیــران در بحــث کمک هــای 
ــاب  ــی انق ــرکات فرهنگ ــرات و ب ــه را از تاثی مومنان
ــق  ــرای موف ــت: اج ــار داش ــت و اظه ــامی دانس اس
رزمایــش کمک هــای مومنانــه در کل کشــور بــا 
ــش  ــت درخش ــری باع ــم رهب ــام معظ ــتور مق دس

ــد. ــا ش ــورمان در کل دنی کش
ــز نیــز  رئیــس شــبکه بهداشــت شهرســتان تبری
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه نمونه بــرداری 
ســرپایی از هفتــه گذشــته در شهرســتان راه انــدازی 

شــده اســت، گفــت: تــا پانزدهــم اردیبهشــت مــاه در 
ــه  ــا ب ــورد ابت ــزار و ۱۴۸ م ــز ۲ ه ــتان تبری شهرس

ــا ثبــت شــده اســت. ــروس کرون وی
مــردی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۴۵ تیــم بهداشــتی 
ــی و  ــث بازرس ــه در بح ــیجی روزان ــم بس و ۱۴۱ تی
نظــارت بهداشــتی فعالیــت می کننــد، گفــت: بــاالی 
۷۰ درصــد اصنــاف، ۹۴ درصــد کارخانجــات و مراکــز 
تولیــدی اقــدام بــه دریافــت کــد رهگیــری کردنــد و 
ــد. ــت می کنن ــتی را رعای ــای بهداش ــه پروتکل ه هم

طــرح  درصــد   ۶۵ اجــرای  از  همچنیــن  وی 
و  داد  خبــر  شهرســتان  در  مجــدد  غربالگــری 
در  اجرایــی  دســتگاه های  و  اداره  از ۲۲۰  گفــت: 
ــای  ــام پروتکل ه ــد تم ــتان ۵۷ درص ــطح شهرس س
ــوارد  ــه م ــه بقی ــد و ب ــت می کنن ــتی را رعای بهداش

بهداشــتی  اخطارهــای  نمی کننــد  رعایــت  کــه 
قانونــی داده شــده اســت.

ــه  ــن جلس ــت، در ای ــی اس ــارس حاک ــزارش ف گ
مقــرر شــد  از روز شــنبه ۲۰ اردیبهشــت مــاه 
همــه وســائط نقلیــه عمومــی متــرو، BRT و 
فاصله گــذاری  رعایــت  بــا  خطــی  اتوبوس هــای 
ــتکش  ــتفاده از ماســک و دس ــزام اس ــی و ال اجتماع
ــه دهنــد. ــرای راننــدگان و مســافران خدمــات ارائ ب

ــای  ــز واحده ــقف تبری ــازار مس ــای ب در وردی ه
ارائــه کننــده ماســک و مــوارد بهداشــتی بــا فــروش 
ــادل و مصــوب مســتقر شــوند. ــه قیمت هــای متع ب

ــت  ــا رعای ــا ب ــتی پارک ه ــرویس های بهداش  س
مــوارد بهداشــتی و نصــب مــواد ضدعفونــی کننــده 
و  دهنــد  ارائــه  خدمــات  ســرویس ها  ورودی  در 

نیــروی انتظامــی نیــز از هرگونــه تجمــع و اتــراق در 
بوســتان ها و پارک هــا جلوگیــری کنــد.

ســازمان صمــت بــه موضــوع گرانفروشــی برخــی 
اصنــاف بــه جــد ورود کــرده و بحــث تهیــه کارتکس 

ویــژه بازرســی اصنــاف را مــورد توجــه قــرار دهــد.
و  اجرایــی  دســتگاه های  ادارات،  تمــام  
بــرای  رابــط  نفــر  یــک  تولیــدی  شــرکت های 
ــای  ــا کرون ــارزه ب ــات ســتاد مب اجــرای همــه مصوب

کننــد. معرفــی  شهرســتان، 
کمیتــه نظــارت و ارزیابــی بــا اکیپ هــای ترکیبــی 
شــهرداری، مرکز بهداشــت، ســازمان صمــت و نیروی 
ــه  ــای بهداشــتی هم ــر اجــرای پروتکل ه ــی ب انتظام
ــدی،  ــرکت های تولی ــی، ش ــز خدمات ــاف، مراک اصن

ادارات و حمــل و نقــل عمومــی نظــارت کننــد.

نماینــده مــردم نوشــهر در مجلــس معتقــد اســت 
ویــروس کرونــا باعــث کوچک تــر شــدن ســفره 
مــردم شــده کــه در آینــده و در شــرایط پســاکرونا، 
چالــش جدیــدی را رقــم مــی زنــد و دولــت و 
ــژه  ــزی وی ــرای آن دوران برنامه ری ــرای ب ــس ب مجل

ــند.  ــته باش داش
بــه گــزارش خانــه ملــت، قاســم احمــدی الشــکی 
اســامی  شــورای  مجلــس  علنــی  نشســت  در 
در نطــق میــان دســتور خــود ضمــن تشــکر از 
نماینــدگان بــرای تصویــب منطقــه آزاد اســتان 
مازنــدران، گفــت: ســفره مــردم بــه خاطــر مشــکات 
ــفانه  ــود و متأس ــده ب ــک ش ــادی کوچ ــدی اقتص ج
ویــروس کرونــا ایــن ســفره را کوچــک تــر کــرد کــه 
ــرای  ــژه ب ــزی وی ــه ری ــد برنام ــت بای ــس و دول مجل
دوران پســاکرونا انجــام دهنــد تــا بــا چالــش جــدی 

ــرو نشــویم. ــری روب ت
ــت  ــوس و کاردش ــهر، چال ــردم نوش ــده م نماین
ــه  ــلیت ب ــن تس ــامی ضم ــورای اس ــس ش در مجل
خانــواده هــای داغدیــده از ویــروس منحــوس کرونــا، 
ــه  ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــرد: از ســتاد مل ــوان ک عن
ــه  ــم ک ــی کن ــکر م ــت تش ــر بهداش ــوص وزی خص
مدیریــت کرونــا مدیریــت بحرانــی بــه انــدازه جنــگ 

ــوده اســت. ــی ب جهان
وی در ادامــه خطــاب بــه مــردم حــوزه انتخابیــه 
خــود بیــان داشــت: آن روز کــه بــه مجلــس آمــدم، 
کاری  توقــف  در  تهران-شــمال  آزادراه  ابرپــروژه 
ــه  ــروز ک ــا ام ــرد ام ــی ک ــپری م ــان س ــود زم خ
ــه  ــاد و قطع ــرزن آب ــه ۴ چالوس-م ــی روم، قطع م

یــک کن-شهرســتانک بــه بهــره بــرداری رســیده و 
ــا پیشــرفت حــدود ۳۵ درصــد  پیمانــکار قطعــه ۲ ب
اعــام کــرده بــا ســرعت قابــل توجهــی ایــن قطعــه 
ــز،  ــه ۳ نی ــرای قطع ــت و ب ــروی اس ــال پیش در ح
کتابچــه بودجــه ۹۸ و ۹۹ رســما اعــام برنامــه 

ــت. ــرده اس ــزی ک ری
احمــدی الشــکی ادامــه داد: آن روز کــه وارد 
مجلــس شــدم، کجــور بــا قدمــت چندهزارســاله یــک 
ــد  ــی توان ــهردار دارد و م ــروز ش ــا ام ــود ام ــتا ب روس
پیشــرفت را در ایــن ۸ ســال بــرای ایــن منطقــه دیــد 
و کاردشــت بــا قدمــت چنــد هــزار ســاله و تپــه کار 
یــک بخــش بــود کــه امــروز در مجلــس بــه دنبــال 

اســم چالــوس و نوشــهر مــی آیــد.
ایــن عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان مازنــدران 
در ادامــه تصریــح کــرد: اکنــون یکــی از ناراحتی های 

مــا، عــدم تحقــق ارتقــای بخــش سی ســنگان اســت 
ــی برخــی  ــات داخل ــر اختاف ــه خاط ــز ب ــه آن نی ک
مســئوالن منطقــه باعــث شــد بخشــداری جدیــدی 
سی ســنگان از دســتور کار دولــت خــارج شــود کــه 
ــه تفاهــم رســیده و ایــن  امیــدوارم هرچــه زودتــر ب

ارتقــا صــورت گیــرد.
ــه وارد  ــه روزی ک ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــت  ــاد از نعم ــرزن آب ــت و م ــد، کاردش ــس ش مجل
ــروزه  ــا ام ــرد: ام ــوان ک ــد، عن ــوردار نبودن گاز برخ
همــه از نعمــت گاز برخــوردار هســتند و پــروژه 
بــزرگ ونوش-کجــور بــا اعتبــار حــدودی ۲۰۰ 
ــی  ــه مابق ــیده ک ــب رس ــه تصوی ــان ب ــارد توم میلی

ــد. ــد ش ــرا خواه ــه زودی اج ــروژه ب پ
ــه در  ــان اینک ــا بی ــن ب ــدی الشــکی همچنی احم
ــا  ــود ام ــر فضــای ورزشــی ب ــه در فق گذشــته منطق

امــروز اســتادیوم بــزرگ ورزشــی نوشــهر افتتاح شــده 
اســت، گفــت: اســتادیوم بــزرگ ورزشــی چالــوس نیز 
تــا پایــان ســال افتتــاح خواهــد شــد و اکنــون ســالن 
هــای ورزشــی کندلــوس، لــرگان، علــی آبــاد، توســکا، 
صــاح الدیــن کا، ســالن طبقاتــی چالــوس و برخــی 
پــروژه هــای دیگــر نیــز کــه بــا کمــک مــردم صــورت 

گرفــت بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
ایــن نماینــده مــردم ادامــه داد: آن روز کــه وارد 
ــهریه ای و  ــجوی غیرش ــک دانش ــدم، ی ــس ش مجل
غیردولتــی در منطقــه نداشــتیم امــا امروز دانشــکده 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری نوشــهر، آموزشــکده 
فنــی و حرفــه ای، دانشــگاه فرهنگیــان، بناهــای در 
حــال ســاخت بــرای دانشــگاه پیــام نــور نشــان از آن 
دارد کــه حرکــت علمــی در ایــن منطقــه بــه صــورت 

جــدی انجــام شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: آن روز کــه بــه مجلــس آمــدم 
ــه  ــودن منطق ــر ســیابی ب ــه خاط ــه ب ــب منطق غال
دچــار مشــکل مــی شــدند امــا امــروز بــا اســتفاده از 
منابــع صنــدوق توســعه ملــی، اجــرای طــرح هــای 

آبخیــزداری مشــکل را حــل کــرده اســت.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــرای 
ــه  ــون برنام ــاده ۳۰ قان ــت در م ــف دول ــق تکلی تحق
ششــم مبنــی بــر رفــع تبعیــض در پرداختــی 
هــای دولــت بــه بازنشســتگان کشــوری و لشــگری، 
و  فرهنگیــان  بنــدی  رتبــه  اجــرای  در  تســریع 
همســان ســازی حقــوق هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد 

ــگزاریم. ــی سپاس ــای دولت ــگاه ه و دانش

آخرین تمهیدات ستاد مدیریت بیماری کرونا برای شهرستان تبریز 

احمدی الشکی در نطق میان دستور:

کشور نیازمند برنامه ریزی ویژه برای دوران پساکرونا است

رویترز: 
آمریکا دانشمند ایرانی را آزاد می کند 
آمریــکا قرار اســت ســیروس عســگری، دانشــمند 

ایرانــی زندانــی را آزاد کنــد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــام  ــع آگاه اع ــل از مناب ــه نق ــرز ب ــزاری رویت خبرگ
کــرد آمریــکا قــرار اســت ســیروس عســگری، 

آزاد کنــد. را  زندانــی  ایرانــی  دانشــمند 
بــر ایــن اســاس، یــک مقــام ایرانــی و آمریکایــی 
ایــن خبــر را تاییــد کــرده انــد. رویتــرز مدعــی اســت 
آزاد شــدن ایــن دانشــمند ایرانــی احتمــاالً بخشــی 
ــکا  ــران و آمری ــان ای ــان می ــه زندانی ــرح مبادل از ط

اســت.
ــی در  ــادی، یــک دیپلمــات ایران ابوالفضــل مهرآب
ــن  ــنگتن در ای ــران در واش ــع ای ــظ مناف ــر حاف دفت
بــاره گفــت: عســگری کــه ۱۰ روز پیــش در زنــدان 
آمریــکا بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده اســت پــس 

از بهبــودی خــاک آمریــکا را تــرک خواهــد کــرد.
ــش  ــت نام ــه نخواس ــی ک ــک مقــام آمریکای ی
ــای  ــت کرون ــت: تس ــاره گف ــن ب ــود در ای ــاش ش ف
عســگری مثبــت بــوده اســت. وی هــم اینــک رونــد 
ــودی  ــد و پــس از بهب ــی خــود را طــی می کن درمان

ــرد. ــد ک ــرک خواه ــکا را ت ــاک آمری خ
دکتــر ســیروس عســگری دانشــمند ایرانــی و ۵۹ 
ســاله اســت. پیشــتر آمریــکا وی را متهــم بــه نقــض 
ــا ایــن وجــود،  تحریم هــا علیــه ایــران کــرده بــود. ب
ــت  ــا دول ــرد، ام ــه ک ــش تبرئ دادگاه وی را از اتهامات

آمریــکا همچنــان بــه بازداشــت وی ادامــه داد.

نایب رئیس اول مجلس:
دهک های پایین

 فاقد سهام عدالت شناسایی شوند 

نایــب رئیــس اول مجلــس گفــت: وزارت کار 
ــه  ــه ک ــن جامع ــای پایی ــرادی از دهک ه ــرای اف ب
ــل  ــد، فای ــت کنن ــت دریاف ــهام عدال نتوانســته اند س
ــاز کــرده، آنهــا را شناســایی و تــاش  ــه ای ب جداگان
ــراد کمــک کنــد.  ــن اف ــه ای ــه طریقــی ب ــا ب کنــد ت
ــکیان،  ــعود پزش ــت، مس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــن  ــای پایی ــی از دهک ه ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
جامعــه نتوانســته اند ســهام عدالــت دریافــت کننــد، 
ــد  ــی بای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت: وزارت تع گف
ــه  ــه ک ــن جامع ــای پایی ــرادی از دهک ه ــرای اف ب
ــک  ــد، ی ــت کنن ــت دریاف ــهام عدال ــته اند س نتوانس
ــایی و  ــا را شناس ــرده آنه ــاز ک ــه ای ب ــل جداگان فای
تــاش کنــد تــا بــه طریقــی بــه ایــن افــراد کمــک 

ــد. کن
ــت در  ــه دول ــدی ک ــه رون ــد براینک ــا تاکی وی ب
بحــث آزادســازی ســهام عدالــت آغــاز کــرده قابــل 
قدردانــی اســت، اظهــار کــرد: دولــت پیــش از 
ایــن ســودهایی را در ازای ســهام عدالــت پرداخــت 
ــن ســهام،  ــا آزادســازی ای ــم ب ــون ه ــرد و اکن می ک
مدیریــت آن را بــه مــردم واگــذار می کنــد کــه 

ــت. ــی اس ــدام خوب ــیار اق بس
ــرای آن  ــد ب ــت بای ــرد: دول ــان ک ــکیان بی پزش
ــام  ــه هــر دلیــل نتوانســته اند ثبــت ن عــده ای کــه ب

ــد. ــدی بیاندیش ــل جدی ــد، راه ح کنن
ــهامی  ــه داد: س ــس ادام ــس اول مجل ــب رئی نای
ــوان  ــده را نمی ت ــراد داده ش ــه اف ــته ب ــه در گذش ک
اکنــون بــه اشــخاصی کــه نتوانســته اند ســهام 

ــرد. ــه ک ــد، ارائ ــت کنن ــت دریاف عدال
ــه در  ــان اینک ــا بی ــس ب ــس اول مجل ــب رئی نای
ــد  ــس بعی ــم مجل ــده از دور ده ــی مان ــت باق فرص
ــدن  ــهامدار ش ــت س ــی در جه ــوان اقدام ــت بت اس
اقشــار پاییــن جامعــه انجــام داد، گفــت: در دور 
ــری  ــوان فک ــس شــورای اســامی می ت ــدی مجل بع
ــهام  ــی از س ــه طریق ــا ب ــرد ت ــراد ک ــن اف ــرای ای ب

عدالــت بهره منــد شــوند.

برگزاری دور جدید رایزنی های سیاسی 
تهران و عشق آباد به ریاست عراقچی 

توافــق ایــران و ترکمنســتان بــر بازگشــایی 
مرزهــای ریلــی و جــاده ای بــا رعایــت پروتکل هــای 

ــتی بهداش
نشســت رایزنــی هــای سیاســی میــان معاونیــن 
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج وزرای ام
ــزار  ــس برگ ــو کنفران ــه صــورت ویدئ ترکمنســتان ب

شــد. 
ــه  ــه ب ــه ک ــن جلس ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب
ریاســت ســیدعباس عراقچــی معــاون سیاســی 
وزارت امــور خارجــه کشــورمان و »وفــا حاجــی اف« 
ــزار  ــتان برگ ــه ترکمنس ــور خارج ــاون وزارت ام مع
ــی،  ــای سیاس ــکاری ه ــت هم ــن وضعی ــد، آخری ش
اقتصــادی، تجــاری، کنســولی و نیــز مســائل منطقــه 
ای و بیــن المللــی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار 

ــت. گرف
طرفیــن بــا بیــان اهمیــت روابــط دو کشــور 
دوســت و همجــوار، بــر لــزوم همــکاری مشــترک و 
اتخــاذ تدابیــر عاجــل بــرای برطــرف ســاختن موانــع 
و مشــکات حاصــل از بحــران کرونــا تاکیــد کردنــد.

بازگشــایی مرزهــای ریلــی و جــاده ای بــا رعایــت 
ــه  ــرای مقابل ــکاری ب ــای بهداشــتی، هم ــکل ه پروت
بــا اثــرات اقتصــادی بحــران جهانــی کرونــا، از 
ــتگاههای  ــان دس ــی می ــات تخصص ــرگیری جلس س
بــا روش ویدئــو  اقتصــادی دو کشــور  مختلــف 
ــع  ــاری، رف ــادالت تج ــرگیری مب ــس، از س کنفران
مشــکات ترانزیتــی از اهــم تفاهمــات دو طــرف در 

ــود. ــن نشســت ب ای
در  تحــوالت  جملــه  از  ای  منطقــه  مســائل 
ــوارد  ــر م ــه از دیگ ــت منطق ــز امنی ــتان و نی افغانس

مطروحــه در ایــن دیــدار بــود.

موسوی:
 ایران همچنان کمک های خود را 

به ملل نیازمند ادامه می دهد
ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ایــران بــه نشــانه همبســتگی، اخیــراً اقــام پزشــکی 
ــرده  ــال ک ــان ارس ــان و آلم ــتان، لبن ــه افغانس را ب
ــه  ــود را ب ــای خ ــان کمک ه ــران همچن ــت. ای اس

ــد داد.  ــه خواه ــد ادام ــل نیازمن مل
ــوی«  ــاس موس ــید عب ــا، »س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتگ  ــا هش ــر ب ــود در توییت ــری خ ــاب کارب در حس
»باهــم قوی تــر« نوشــت: همانطــور کــه ایــران 
ــته  ــرفت داش ــد۱۹ پیش ــی کووی ــش منحن در کاه
ــتگاه ها  ــت دس ــول داده اس ــف ق ــر ظری ــت، وزی اس
ــه  ــد۱۹ ب ــاری کووی ــا بیم ــط ب ــزات مرتب و تجهی
کشــورهای مختلــف جهــان از اروپــا و آفریقــا را 

ــد. ــن کن تامی
ــتگی،  ــانه همبس ــه نش ــران ب ــه داد: ای وی ادام
اخیــراً اقــام پزشــکی را بــه افغانســتان، لبنــان 
و آلمــان ارســال کــرده اســت. ایــران همچنــان 
ادامــه  نیازمنــد  بــه ملــل  را  کمک هــای خــود 

داد. خواهــد 
طـــی روزهـــای گذشـــته، ایـــران تجهیـــزات و 
ـــا  ـــروس کرون ـــف وی ـــا کش ـــط ب ـــتگاه های مرتب دس
ـــرده  ـــال ک ـــان ارس ـــان و آلم ـــتان، لبن ـــه افغانس را ب

ـــت.  اس

هیات رئیسه مجلس 
به وظیفه قانونی خود عمل کند 

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
هیــأت رئیســه در مــورد قرائــت گــزارش تحقیــق و 
تفحــص از قاچــاق کاال و ارز بــه وظیفــه قانونــی خود 
ــه ای در مجلــس  عمــل کنــد، گفــت: متأســفانه روی
ــوارد را  ــی م ــه بعض ــأت رئیس ــه هی ــود دارد ک وج
مســکوت می گــذارد کــه بایــد بــا پیگیری هــای 

مســتمر زمینــه تحقــق آن را فراهــم کــرد. 
بــه گــزارش فــارس، محمــد اســماعیل ســعیدی 
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــق و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز ک ــت: تحقی گف
در ســال ۹۶ انجــام شــده، ۳ ســال قبــل گــزارش آن 

نهایــی شــده اســت.
وی افــزود: دربــاره موضــوع عــدم قرائــت گــزارش 
ــن  ــاق کاال و ارز در صح ــص از قاچ ــق و تفح تحقی
ــم  ــراد ه ــه ای ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــس بای ــی مجل علن
بــه هیــأت رئیســه مجلــس وارد اســت و هــم هیــأت 

رئیســه هیــأت تحقیــق و تفحــص.
تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســامی اضافــه کــرد:  متأســفانه رویــه ای در مجلــس 
ــوارد را  ــی م ــه بعض ــأت رئیس ــه هی ــود دارد ک وج
مســکوت می گــذارد و طبــق روال طراحــان موضــوع 
ــد.  ــه پیــش می برن ــا پیگیری هایــی کــه دارنــد ب را ب
ــد  ــه بای ــأت رئیس ــه هی ــان اینک ــا بی ــعیدی ب س
بــه وظایــف قانونــی خــود در مــورد قرائــت گــزارش 
تحقیــق و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز عمــل کنــد 
ــق و  ــأت تحقی ــه هی ــأت رئیس ــت: هی ــار داش اظه
تفحــص از قاچــاق کاال و ارز بایــد پیگیری هــای الزم 
را بــرای قرائــت گــزارش ایــن تحقیــق و تفحــص در 

صحــن داشــته باشــند.
وی در پایــان گفــت: تحــرک و پیگیــری خاصــی 
از ســوی هیــأت رئیســه هیــأت تحقیــق و تفحــص 
از قاچــاق کاال و ارز بــرای قرائــت ایــن گــزارش 
اســت  الزم  و  نمی شــود  مشــاهده  صحــن  در 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــورت جدی ت ــه ص ــا ب پیگیری ه

ــرد. ــورت گی ص
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پورابراهیمی تشریح کرد

شرط ورود مجلس آینده به موضوع 
دهک های پایین فاقد سهام عدالت

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: اگــر 
عــدد قابــل توجهــی از جمعیــت کشــور کــه از نظــر 
درآمــدی مســتحق محســوب می شــوند، ســهام 
ــده  ــس آین ــند مجل ــرده باش ــت نک ــت را دریاف عدال

ــد.  ــوع ورود کن ــن موض ــع ای ــرای رف ــد ب می توان
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا پورابراهیمی 
ــا  ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــی عض داوران
اشــاره بــه اینکــه برخــی از دهک هــای پاییــن 
جامعــه نتوانســته اند ســهام عدالــت را دریافــت 
کننــد، گفــت: اگــر عــدد قابــل توجهــی از جمعیــت 
کشــور کــه از نظــر درآمــدی مســتحق هســتند، ایــن 
ــده  ــس آین ــند مجل ــرده باش ــت نک ــهام را دریاف س

ــد. ــوع ورود کن ــن موض ــع ای ــرای رف ــد ب می توان
ــراد کــم  ــن اف ــداد ای ــر تع ــا اگ ــه داد: ام وی ادام
ــد اجــرای  ــون و در رون ــد اکن ــت می توان باشــد، دول
آزادســازی ســهام عدالــت در قالــب اصاحیــه ای بــه 
ایــن موضــوع رســیدگی و راهکارهایــی را ارائــه کنــد.

ــا بیــان اینکــه اکنــون نمی دانیــم  پورابراهیمــی ب
جــا مانــدگان ســهام عدالــت چــه تعــدادی هســتند، 
ــت اینکــه  ــار کــرد: جامانــدگان بایــد از جه اظه
ــورد  ــتند، م ــن هس ــای پایی ــمول دهک ه ــزو ش ج
ــداد  ــورت تع ــد و درص ــرار بگیرن ــی ق ــتی آزمای راس
ــد  ــم می توان ــس یازده ــخاص، مجل ــن اش ــاد ای زی

تصمیم گیــری الزم را انجــام دهــد.

فوالدگر:
کارگران در بحران کرونا
 تولید را زنده نگه داشتند

عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی در مجلــس 
بیــان کــرد کــه کارگــران در ایــران در بحــران کرونــا 

بــا چنــگ و دنــدان تولیــد را حفــظ کردنــد. 
ــر،  ــا فوالدگ ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه  ــر اینک ــس ب ــس مجل ــد رئی ــه تاکی ــاره ب ــا اش ب
ــد،  ــران کشــور را اداره کردن ــا کارگ در بحــران کرون
ــی  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــت: کمیس گف
گزارشــی در زمینــه کرونــا آمــاده کــرده اســت کــه 
ــی از وضعیــت اقتصــادی  در ایــن گــزارش تحلیل
کشــور در زمــان کرونــا و پســاکرونا ارائــه مــی شــود، 
در ایــن گــزارش تاثیــر ویــروس بــر تولیــد ناخالــص 
ملــی، واحــد هــای تولیــدی و صنفــی، امنیــت 
ــث  ــورد بح ــا م ــت از آنه ــران و صیان ــغلی کارگ ش

ــرد. ــی گی ــرار م ق
اصفهــان در مجلــس دهــم  مــردم  نماینــده 
ــغلی  ــت ش ــد امنی ــه داد: بای ــامی ادام ــورای اس ش
یکــی از شــاخص هــا در زمــان حمایــت از واحدهــای 
تولیــدی از بحــران کرونــا باشــد و شــرط اختصــاص 
تســهیات ایــن باشــد کــه کارگــران واحــد تولیــدی 

حفــظ شــده باشــد.
وی تاکیــد کــرد: عــاوه بــر حمایــت از کارگــر و 
ــا  ــوار نیــز ب صیانــت از شــغل بحــث حمایــت از خان

نــگاه کارگــر بایــد لحــاظ شــود.
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی در مجلــس 
بیــان کــرد: در بحــران کرونا، بســیاری از کشــورهای 
دنیــا واحدهــای تولیــدی را تعطیــل کردنــد امــا در 
ــدان  ــگ و دن ــا چن ــران بســیاری ب ــا کارگ کشــور م
ــد، درســت اســت  واحــد هــای تولیــدی را چرخاندن
عــده ای تحــت پوشــش بیمــه بیــکاری قــرار 
ــه  گرفتنــد امــا آنهــا بعــد از بهتــر شــدن شــرایط ب

ــد. ــازار کار برگشــته ان ــه ب ســرعت ب
ایــن نماینــده مجلــس گفــت: کارگــر، کارفرمــا و 
فعالیــت اقتصــادی در بحــران کرونــا تــاش کردنــد 
ــخت  ــرایط س ــااز ش ــد ت ــرپا بمان ــور س ــد کش تولی

ــم. ــور کنی ــم عب اقتصــادی و فشــارهای تحری
عضــو کمیســین صنایــع و معــادن مجلــس 
ــرآورد  ــرای ب ــه ب ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
خســارت هــای کرونــا بــر اقتصــاد کشــور زود اســت 
ــد  ــت: بای ــان داش ــرد، بی ــاوت ک ــوان قض ــی ت و نم
ــورد  ــز م ــاکرونا رانی ــور در پس ــاد کش ــرایط اقتص ش
بررســی و ارزیابــی قــرار دهیــم، الزم اســت صیانــت 
ــا  ــا ب ــد ت ــته باش ــه داش ــان ادام ــران همچن از کارگ
کمتریــن آســیب از شــرایط کرونایــی عبــور کنیــم.

ــر  ــدار، مدی ــور پای ــی اکبرپ ــد عل ــدس محم مهن
عامــل مجموعــه ســازان صنعــت بــا حضــور در 
ــت  ــیر از فعالی ــب ش ــری عج ــه سراس ــر روزنام دفت
ــدی در  ــف تولی ــای مختل ــه ه ــرکت در زمین آن ش

ــت. ــخن گف ــت س ــه صنع عرص
مدیــر عامــل مجموعــه ســازان صنعــت بــا اشــاره 
بــه هلدینــگ بــودن شــرکت در شــکل فعالیتــی اش، 
ــود  ــرکتی ب ــن ش ــال اولی ــرکت آذر اتص ــت: ش گف
ــت  ــازان صنع ــه س ــم و مجموع ــیس کردی ــه تأس ک
بعــد از آن راه انــدازی شــده اســت کــه بــه صــورت 
اختصاصــی در تولیــد قطعــات تأمیــن خــودرو اعــم 
ــی زمینــه  از اکســل و ترمــز، فعالیــت مــی کنــد ول
ــا  ــه ب ــال در مقایس ــرکت آذر اتص ــان در ش کاری م

ــر اســت. مجموعــه ســازان صنعــت، گســترده ت
اکبرپــور بــا تأکیــد بــر زمینــه هــای تخصصــی و 
فراتــر بــودن فعالیــت آذر اتصــال، خاطــر نشــان کرد: 
شــرکت آذر اتصــال در طراحــی و تولیــد اکســل های 
انــواع خودروهــای ســواری و کامیونــت فعالیــت مــی 
کنــد و در واقــع مجموعــه ســازان صنعــت بــه 
 نوعــی  بــازوی کمکــی بــرای ایــن شــرکت محســوب 

می شود.
ــن  ــیس ای ــه تأس ــاره ب ــا اش ــن ب ــم چنی وی ه
قــرارداد  اولیــن  افــزود:   ، در ســال ۷۸  شــرکت 
ــم   ــروع کردی ــایپا ش ــورو س ــا مگاموت ــان را ب کاری م
و  تراکتــور ســازی  بــا  و در حــال حاضــر هــم 
ــا  ــواع پمــپ ه ــرارداد هســتیم و ان ــاد، طــرف ق زامی

 وسیســتم  ترمــزی و ســایر قطعــات را در آنجــا تولیــد 
مــی کنیــم کــه در ســال ۸۳ بــا اجــرای طــرح 
توســعه، شــرکت را از محــل ســابق مــان کــه شــهرک 
رجایــی بــود بــه شــهرک عالــی نســب  انتقــال دادیم.

ــتغال  ــاد اش ــه ایج ــدار، در زمین ــور پای ــر پ اکب
ــرد:  ــان ک ــه، بی ــن مقول ــر ای ــان ب ــذاری ش و تأثیرگ
ــه  ــر ب ــت ۴۰ نف ــازان صنع ــه س ــرکت مجموع در ش
ــد کســب  ــرده و درآم ــت ک صــورت مســتقیم فعالی
مــی کننــد و در مجمــوع بــا نفــرات شــاغل در 
شــرکت آذر اتصــال جمعــاً بــرای ۳۰۰ نفــر بــه 
ــده  ــم ش ــتغال فراه ــه اش ــتقیم زمین ــورت مس ص
ــوط  ــم من ــراد ه ــن اف ــرش ای ــاک پذی ــت و م اس
ــه  ــازی ک ــوع نی ــص و ن ــتن تخص ــه داش ــت ب اس

شــرکت دارد کــه در طــول دو ســال اخیــر بــه 
ــودرو،  ــات خ ــد قطع ــاعد تولی ــرایط نامس ــر ش خاط
ــژه ای جهــت  علــی رغــم اینکــه برنامــه  وطــرح وی
رشــد در زمینــه اشــتغال زایــی داشــتیم بــا افزایــش 

ــم. ــوده ای ــه نب ــه مواج ــن زمین در ای
مهنـــدس پایـــدار، بـــا اشـــاره بـــه بـــودن 
مشـــکات فـــراوان در زمینـــه تولیـــد اضافـــه 
ــتلزم  ــد آن مسـ ــودرو و تولیـ ــات خـ ــرد: قطعـ کـ
ــرکتهایی  ــاً شـ ــت. طبیعتـ ــص اسـ ــتن تخصـ داشـ
ـــری  ـــک س ـــا ی ـــد ب ـــد دارن ـــه تولی ـــن زمین ـــه در ای ک
ـــد  ـــی زنن ـــد م ـــه تولی ـــت ب ـــدرن دس ـــزات م تجهی
ـــی  ـــازار داخل ـــود را در ب ـــان خ ـــی بودنش ـــا فن ـــه  ب ک
ـــرح  ـــادر مط ـــات م ـــده قطع ـــن کنن ـــوان تأمی ـــه عن ب

ــا یـــک  ــازان هـــم بـ ــازند و خـــودرو سـ مـــی سـ
ـــدی  ـــا ۵ در ص ـــود ۳ ی ـــیه س ـــت و حاش ـــز قیم آنالی
قـــرارداد مـــی بندنـــد کـــه بـــه صـــورت ســـاالنه 
بســـته مـــی شـــود. در ایـــن بیـــن متأســـفانه در 
ـــه همیشـــه مشـــکل  ـــود اینک ـــا وج ـــر ب ـــالهای اخی س
ـــای  ـــی ه ـــع بده ـــه موق ـــت ب ـــا در پرداخ ـــی م اصل
ـــواد  ـــت م ـــد قیم ـــش جدی ـــت، افزای ـــوده اس ـــی ب قبل
ـــر مشـــکات  ـــد ب ـــش دالر مزی ـــه، ناشـــی از افزای اولی
ـــده   ـــاد ش ـــل ی ـــن عوام ـــت. بنابرای ـــده اس ـــی ش فعل
ـــت  ـــد و صنع ـــد تولی ـــیر رش ـــی رادر مس ـــع برزگ موان

فراهـــم مـــی ســـازند. 
مدیــر عامــل شــرکت آذر اتصــال بــا اشــاره 
ــا در بخشــهای  ــروس کرون ــرات مخــرب وی ــه تأثی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــدی، اظه ــف تولی مخت
اینکــه بــا مشــکاتی از قبیــل بانکهــا، قطعــه ســازان 
و خریــد مــواد اولیــه دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــم 
بــا بــروز پدیــده جدیــدی ماننــد کرونــا بــر مشــکات 
ــر  ــه اگ ــزوده اســت چــون ک ــّد اف ــش از ح ــان بی م
ــچ  ــن نباشــد هی ــان شــرکت تضمی ســامتی کارکن
خاطــر  همیــن  بــه  رود   نمــی  پیــش  از  کاری 
شــیفتهای کاری را جابجــا کردیــم و بــا تغییــر 
ــن  ــه افســار ای ــان کاری ســعی داشــتیم ک دادن زم
ویــروس را بــا نداشــتن تجمــع زیــاد در محیــط کار 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــم ک ــار کنی ــم و مه ــت گیری در دس
هــم در جــای خــود لطمــات فراوانــی بــه کار و 

ــت.        ــاخته اس ــان وارد س تولیدم

رشد تولید با موانع فعلی در صنعت، مهّیا نیست

ــا در  ــکل م ــده مش ــت: عم ــز گف ــاف تبری ــاق اصن ــس ات ــب رئی نائ
ــاال  ــوزش، ب ــه آم ــدادن ب ــت ن ــوژی، اهمی ــود تکنول ــور نب ــاد کش اقتص
بــودن هزینــه تولیــد، کمبــود منابــع انســانی متخصــص و ... اســت؛ از 
ایــن رو بایــد ایــن عوامــل از اســتاندارهای الزم برخــوردار شــود تــا در 
ــی شــاهد جهــش اقتصــادی  ــول مل ــر از پ ــا حــذف صف ــا ب ــار آن ه کن

باشــیم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدعلــی صدیقــی در خصــوص حــذف چهــار 
صفــر از پــول ملــی، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع توســط ســایر کشــورها 
اجرایــی شــده و برخــی موفــق و برخــی ناموفــق بودنــد؛ لــذا نمی تــوان 
ــه افزایــش ارزش آن  گفــت حــذف صفــر از پــول ملــی صرفــا منجــر ب

شــده و مشــکات اقتصــادی کشــور را رفــع می کنــد.
ــای  ــی از آیتم ه ــد یک ــا می توان ــدام تنه ــن اق ــرد: ای ــان ک وی بی
اصــاح و رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور باشــد؛ بنابرایــن بایــد تمامــی 
آیتم هــا را در کنــار همدیگــر قــرار دهیــم در غیــر ایــن صــورت 

ــود. ــظ می ش ــود حف ــت موج وضعی

ـــن  ـــر ای ـــح داد: اگ ـــران توضی ـــاف ای ـــاق اصن ـــت رئیســـه ات عضـــو هئی
ـــم  ـــش حج ـــت آن کاه ـــا مزی ـــد، تنه ـــاق بیافت ـــی اتف ـــه تنهای ـــوع ب موض
ـــدف  ـــه ه ـــود؛ درحالی ک ـــد ب ـــا خواه ـــاب و کتاب ه ـــدار حس ـــول و مق پ
ـــارت  ـــق تج ـــاد و رون ـــکوفایی اقتص ـــد و ش ـــر، رش ـــار صف ـــذف چه از ح

ـــت  ـــدام جـــواب مثب ـــن اق ـــه از ای ـــرای این ک ـــن ب خارجـــی اســـت، بنابرای
ـــط  ـــت مناســـبی داشـــته و ســـپس رواب ـــد مدیری ـــم در گام اول بای بگیری
ـــای  ـــتاندارد در ج ـــوب و اس ـــورت مطل ـــه ص ـــک ب ـــی و دیپلماتی سیاس

ـــرد. ـــرار گی ـــود ق خ
صدیقـــی عنـــوان کـــرد: این کـــه برخـــی تاثیـــر آن را بـــر تـــورم 
ـــی  ـــر چندان ـــورم تاثی ـــادی و ت ـــوزه اقتص ـــت در ح ـــد گف ـــد، بای می دانن
ــه  ــبب این کـ ــه سـ ــه بـ ــی در جامعـ ــاظ روانـ ــی از لحـ ــدارد ولـ نـ
ــی  ــای پولـ ــد فضـ ــردم بایـ ــد و مـ ــر می کنـ ــی تغییـ ــراودات پولـ مـ
ـــامانی  ـــت نابس ـــن اس ـــته و ممک ـــر داش ـــد، تاثی ـــه کنن ـــی را تجرب متفاوت

ایجـــاد کنـــد.
ــوع  ــن موض ــی ای ــه راحت ــردم ب ــا م ــه آی ــه این ک ــخ ب وی در پاس
ــه  ــی از جمل ــن اقدامات ــه چنی ــرد: تجرب ــان ک ــد، خاطرنش رو می پذیرن
هدفمنــدی یارانه هــا، عرضــه بنزیــن بــا کارت ســوخت و روی کار 
ــه مــرور  آمــدن سیســتم های هوشــمند وجــود دارد؛ بنابرایــن مــردم ب

ــد. ــق می دهن ــوع تطبی ــن موض ــا ای ــود را ب ــان خ زم

افتخـــاری از بورســـی شـــدن ۲۰ شـــرکت 
ــان  ــا پایـ ــتگی تـ ــدوق بازنشسـ ــه صنـ ــته بـ وابسـ

ــر داد.  ــاری خبـ ــال جـ سـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
اکبرافتخـــاری مدیرعامـــل صنـــدوق بازنشســـتگی 
ــد  ــران ارشـ ــر و مدیـ ــت وزیـ ــوری در نشسـ کشـ
ـــحاق  ـــا اس ـــی ب ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف وزارت تع
ــا  ــور، بـ ــس جمهـ ــاون اول رئیـ ــری، معـ جهانگیـ
بازنشســـتگان  نظـــرات  و  دیدگاه هـــا  تشـــریح 
ـــان  ـــتگی و همس ـــوق بازنشس ـــاره حق ـــوری درب کش
ـــن فضـــای مجـــازی،  ســـازی در نشســـت ها و همچنی
ـــش  ـــژه کاه ـــه وی ـــوق ب ـــازی حق ـــان س ـــت: همس گف
درخواســـت های  از  یکـــی  حقوق هـــا  فاصلـــه 

ــوری اســـت. ــتگان کشـ ــدی بازنشسـ جـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه اعتبـــار همســـان ســـازی 
بازنشســـتگان کشـــوری امســـال و در مقایســـه بـــا 
ــت:  ــت، گفـ ــده اسـ ــر شـ ــته دو برابـ ــال گذشـ سـ
ــان  ــارد تومـ ــص ۶۵۰۰ میلیـ ــا تخصیـ ــال بـ امسـ
اعتبـــار، ایـــن طـــرح بـــرای حـــدود ۹۰ درصـــد از 
ــه  ــده و بـ ــی شـ ــش اجرایـ ــتگان زیرپوشـ بازنشسـ
ــنواتی  ــش سـ ــا افزایـ ــراه بـ ــن همـ ــور میانگیـ طـ

ـــتگان  ـــوق بازنشس ـــه حق ـــد ب ـــا ۵۷ درص ـــن ۲۲ ت بی
مشـــمول ایـــن طـــرح اضافـــه شـــده اســـت.

ـــه  ـــد بیم ـــرح جدی ـــه ط ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب افتخ
ــز  ــوری نیـ ــتگان کشـ ــان بازنشسـ ــی درمـ تکمیلـ
ـــات  ـــرح، جزئی ـــدن ط ـــی ش ـــا نهای ـــت: ب ـــار داش اظه
ـــرانه  ـــرح، س ـــن ط ـــاس ای ـــود. براس ـــام می ش آن اع
ـــزار  ـــه ۱۴۰ ه ـــان ب ـــزار توم ـــان از ۶۰ ه ـــه درم بیم

ـــتگان  ـــهم بازنشس ـــه س ـــه ک ـــش یافت ـــان افزای توم
ـــن  ـــرای اولی ـــن ب ـــد؛ ای ـــد مان ـــر خواه ـــدون تغیی ب
ـــت  ـــهم دول ـــال، س ـــس از چندس ـــه پ ـــت ک ـــار اس ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــش اضاف ـــن بخ ـــه ای ب
وی تصریـــح کـــرد: قـــرار اســـت انـــواع بیمـــه 
نامه هـــا از ســـوی شـــرکت بیمـــه ملـــت بـــا 
ــاطی در  ــورت اقسـ ــه صـ ــب و بـ ــف مناسـ تخفیـ

ــرد. ــرار گیـ ــدوق قـ ــتگان صنـ ــار بازنشسـ اختیـ
افتخــاری بــا اشــاره بــه تدویــن بســته های 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــتگان صن ــرای بازنشس ــی ب رفاه
کشــوری گفــت: از اســفند مــاه ۹۸ طــی ســه 
ــغ  ــه مبل ــار ب ــر ب ــال و ه ــان امس ــا پای ــه ت مرحل
ــد  ــار خری ــان اعتب ــزار توم ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ی
ــن  ــتگان تامی ــرای بازنشس ــاه ب ــگاه های رف از فروش
می شــود کــه مرحلــه اول آن ۲۷ اردیبهشــت پایــان 
می یابــد و مبلــغ مــورد اســتفاده افــراد طــی اقســاط 

ــود. ــر می ش ــان کس ــه از آن ــد ماه چن
ــوری  ــتگی کشـ ــدوق بازنشسـ ــل صنـ مدیرعامـ
ـــدوق در  ـــوآوری صن ـــز ن ـــن مرک ـــرد: اولی ـــه ک اضاف
ـــتاندارد ها  ـــر اس ـــز ب ـــا تمرک ـــال ب ـــاه امس ـــرداد م خ
و حوزه هـــای دانـــش بنیـــان بـــرای بازنشســـتگان 

ـــد. ـــد ش ـــدازی خواه راه ان
وی بـــا بیـــان اینکـــه تـــا آخـــر امســـال قصـــد 
ـــار  ـــم، اظه ـــورس کنی ـــرکت را وارد ب ـــم ۲۰ ش داری
داشـــت: در بحـــث ســـاماندهی شـــرکت هـــا، 
انحـــال ۲۴ شـــرکت راکـــد عملیاتـــی شـــده، 
ــز در  ــرکت نیـ ــده و ۷ شـ ــام شـ ــرکت ادغـ ۱۹ شـ

ــد ــده انـ ــا شـ ــی جابجـ ــای تخصصـ هلدینگ هـ

نائب رئیس اتاق اصناف تبریز:

حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی راه نجات اقتصاد کشور نیست

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛

2۰ شرکت صندوق بازنشستگی تا پایان امسال بورسی می شوند

تاجگردون خبر داد:
فراکسیون زاگرس نشینان مجلس 

یازدهم تشکیل شد 
ـــورای  ـــس ش ـــاران در مجل ـــردم گچس ـــده م نماین
اســـامی از تشـــکیل فراکســـیون زاگرس نشـــینان 

ـــر داد.  ـــم خب ـــس یازده در مجل
ــردون،  ــا تاجگـ ــنا، غامرضـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــیون  ــه فراکسـ ــزاری جلسـ ــه برگـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــان مجلـــس  ــور منتخبـ ــا حضـ ــینان بـ زاگرس نشـ
اســـتانهای  از  منتخبانـــی  گفـــت:  یازدهـــم 
و  کهگیلویـــه  فـــارس،  بوشـــهر،  هرمـــزگان، 
ــتان،  ــاری، لرسـ ــال و بختیـ ــد، چهارمحـ بویراحمـ
خوزســـتان، کرمانشـــاه، لرســـتان، کردســـتان، 
ـــی  ـــان غرب ـــین آذربایج ـــرد نش ـــه ک ـــدان، منطق هم
و قســـمتی از اصفهـــان در ایـــن جلســـه حضـــور 

ــتند. داشـ
ــورد ارکان  ــوز در مـ ــه هنـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــن  ـــت: در ای ـــده، گف ـــی نش ـــیون صحبت ـــن فراکس ای
جلســـه در مـــورد ریاســـت مجلـــس نیـــز بحثـــی 

صـــورت نگرفـــت. 
ــرس  ــیون زاگـ ــردون، فراکسـ ــه تاجگـ ــه گفتـ بـ
 نشـــینان بـــا حضـــور اکثریـــت قاطـــع نماینـــدگان 
ـــا حضـــور جمعـــی  ـــا هـــر خـــط فکـــری و ب زاگرســـی ب
از مدیـــران عالـــی زاگرســـی تشـــکیل شـــد تـــا در 
ـــز  ـــه ای نی ـــات منطق ـــت، مطالب ـــف وکال ـــتای وظای راس

ـــد. ـــام رس ـــه انج ـــرا ب ـــکل همگ ـــه ش ب
فراکســـیون زاگرس نشـــینان در مجلـــس دهـــم 
نیـــز بـــه ریاســـت غامرضـــا تاجگـــردون فعالیـــت 

می کـــرد.

شرایط پرداخت اقساطی 
قبوض آب تعیین شد 

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــوض آب  ــاطی قب ــت اقس ــرایط پرداخ ــران از ش ته
بــرای مشــترکان کــه بدهــی باالیــی دارنــد خبــر داد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــرکت آب و  ــل ش ــر عام ــاری مدی ــا بختی محمدرض
فاضــاب اســتان تهــران  گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع 
ویــروس کرونــا و دســتور وزیــر نیــرو بــرای مراعــات  
ــه  ــه ب ــوان از مراجع ــوران کنتورخ ــردم مام ــال م ح
ــه  ــه ب ــی باتوج ــد، ول ــودداری کردن ــازل خ درب من
حــذف قبــوض آب و زمــان بــر بــودن قرائــت کنتــور 
ــت  ــرای ثب ــوران ب ــه مام ــت ک ــد روزی اس آب، چن
کنتــور قبــوض بــه درب منــازل مراجعــه می کننــد.

او در ادامــه بــا اشــاره بــه تاکیــد رییــس جمهــور 
و وزیــر نیــرو بــرای همــکاری بــا آن دســته از 
ــزود:  ــد، اف ــت دارن ــکل پرداخ ــه مش ــترکانی ک مش
ــر  ــا آخ ــرح ت ــن ط ــده ای ــام ش ــه اع ــق آنچ طب
اردیبهشــت ادامــه دارد و تــا آن زمــان بــا مشــترکان 
همراهــی خواهیــم داشــت و همچنیــن اگــر مشــکلی 
ــد  ــته باش ــود داش ــوض آب وج ــت قب ــرای پرداخ ب
می تواننــد آن را بــه صــورت اقســاطی پرداخــت 

ــد. کنن
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــن موضــوع بســتگی  ــد ای ــرد: تمدی ــان ک ــران بی ته
ــور دارد و  ــس جمه ــت و ریی ــات دول ــر هی ــه نظ ب
ــت  ــات دول ــم هی ــع تصمی ــوع تاب ــن موض ــا در ای م
ــد  ــوع تمدی ــن موض ــد ای ــرار باش ــر ق ــتیم و اگ هس
شــود همراهــی مــا بــا مشــترکان نیــز ادامــه خواهــد 

ــت. داش
ــران  ــرف آب در ته ــوص مص ــاری در خص بختی
ــال  ــه س ــبت ب ــت نس ــرف آب در پایتخ ــت: مص گف
یافتــه اســت، در  افزایــش  گذشــته ۱۸ درصــد 
اردیبهشــت مــاه نیــز بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد میــزان 
مصــرف آب افزایــش داشــته کــه ایــن موضــوع 
ــت در  ــترکان و مدیری ــات مش ــده مراع ــان دهن نش

ــت. ــرف اس مص

اقتصاد

در گفت وگوی واعظی و مشاور 
ریاست جمهوری آذربایجان تاکید شد:

روابط تهران - باکو بویژه در حوزه 
اقتصادی گسترش می یابد

ــران  ــوری اســامی ای ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی
جمهــوری  ریاســت  خارجــی  روابــط  مشــاور  و 
آذربایجــان، بــا ابــراز رضایــت از رونــد رو به گســترش 
همــکاری هــای تهــران - باکــو بویــژه در حــوزه 
اقتصــادی، دربــاره راههــای گســترش بیــش از پیــش 

ــد.  ــو کردن ــت و گ ــا گف ــط و همکاری ه ــن رواب ای
بـه گـزارش ایسـنا، »محمود واعظـی« و »حکمت 
حاجـی اف« تاکیـد کردند که مبـادالت اقتصادی دو 
کشـور با رعایـت پروتکل های بهداشـتی، تداوم یافته 
و مانعـی بـر سـر راه توسـعه این همکاری ها نیسـت.

اعـام مراتـب  بـا  رئیـس جمهـور  رئیـس دفتـر 
نشسـت  بهنـگام  برگـزاری  از  کشـورمان  قدردانـی 
مجـازی سـران کشـورهای عضو گروه تمـاس جنبش 
غیـر متعهدهـا گفت: جمهـوری آذربایجان بـه عنوان 
رئیـس جنبـش غیـر متعهدهـا نـه تنهـا اجـازه نـداد 
بیمـاری کرونـا مانـع تشـکیل اجـاس شـود بلکـه با 
انتخـاب موضـوع کرونـا بـه عنـوان بحـث محـوری 
مبـارزه  و  هماهنگـی  در  ای  ارزنـده  گام  نشسـت، 

مشـترک کشـورها بـا ایـن بیمـاری برداشـت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه مجموعــه مواضــع 
و راهکارهــای ارائــه شــده در نشســت موجــب گــردد 
ــت  ــرای پش ــم ب ــت ه ــه دس ــت ب ــورها دس ــا کش ت
ــد و  ــاش کنن ــی ت ــن مشــکل جهان سرگذاشــتن ای
در مقابــل کســانی کــه درصــدد بهــره گیــری از ایــن 

مشــکات هســتند، بایســتند.
واعظـی همچنیـن از رونـد رو بـه رشـد همـکاری 
هـا و روابط دو کشـور بـدون تاثیر پذیـری از بیماری 
کرونـا ابـراز رضایت کـرد و گفـت کـه امیدواریم این 
رونـد همچنـان با شـتاب، بیش از پیش توسـعه یابد.

مشـاور سیاسی ریاسـت جمهوری آذربایجان نیز در 
ایـن گفت و گو ضمـن اباغ مراتب قدردانـی الهام علی 
اف رئیس جمهور کشـورش از شـرکت دکتر روحانی در 
نشسـت مجـازی سـران کشـورهای عضو گـروه تماس 
جنبـش غیر متعهدهـا و محورهـای سـخنرانی وی در 
این نشسـت، آن را موجب تقویت غیرمتعهدها دانسـت.

ــرای  ــه کشــورش ب ــار داشــت ک حاجــی اف اظه
ــو  ــران - باک ــه ته ــه جانب ــای هم ــعه همکاریه توس
اهمیــت ویــژه ای قائــل اســت و آقــای علــی اف بــه 
ــاری  ــه بیم ــرده ک ــاغ ک ــای کشــور اب ــه مقامه هم
کرونــا نبایــد مانعــی در رونــد رو بــه رشــد همــکاری 

هــای دو کشــور ایجــاد کنــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا رعایــت پروتکل 
ــار  ــرای مه ــات ب ــادل تجربی ــتی و تب ــای بهداش ه
بیمــاری کرونــا، همــکاری هــا و تبــادالت تجــاری و 
اقتصــادی دو کشــور بیــش از پیــش تقویــت شــود.

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.

ـــی  ـــاری- صنعت ـــه آزاد تج ـــازمان منطق ـــارت س ـــعه تج ـــر توس مدی
ارس بـــا بیـــان اینکـــه صاحبـــان خودرو هـــای پـــاک ایـــن منطقـــه 
ــد، گفـــت:  ــوری دریافـــت کننـ ــود را حضـ ــردد خـ ــه تـ ــد پروانـ بایـ
ــد  ــه تمدیـ ــدور پروانـ ــرای صـ ــاک بـ ــای ارس پـ ــکان خودرو هـ مالـ
ـــور  ـــز ام ـــه مرک ـــد ب ـــال آن می توانن ـــل و انتق ـــا نق ـــا ی ـــردد خودرو ه ت

خودرویـــی ارس مراجعـــه کننـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران  جـــوان، بابـــک عبـــدل نـــژاد 

مدیـــر توســـعه تجـــارت ســـازمان منطقـــه آزاد تجـــاری- صنعتـــی 
ارس  افـــزود: از ابتـــدای اردیبهشـــت مـــاه صـــدور پروانـــه تـــردد 
کامـــل  رعایـــت  بـــا  ارس  آزاد  منطقـــه  پـــاک  خودرو هـــای 
مالـــکان  حضـــور  و  مراجعـــه  بـــا  و  بهداشـــتی  پروتکل هـــای 
خودرو هـــا در مرکـــز امـــور خودرویـــی ارس انجـــام می شـــود و 
ـــه  ـــد پروان ـــرای تمدی ـــز ب ـــه مرک ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب ـــخاص می توانن اش

اقـــدام کننـــد.

او گفـــت: عـــاوه بـــر صـــدور پروانـــه تـــردد خودرو هـــا انجـــام 
مراحـــل نقـــل و انتقـــال خودور هـــای ارس پـــاک و نیـــز تعویـــض 
ـــوری  ـــورت حض ـــه ص ـــاه ب ـــت م ـــدای اردیبهش ـــا از ابت ـــاک خودرو ه پ

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــز آغ ـــن مرک در ای
عبـــدل نـــژاد خاطرنشـــان کـــرد: از ابتـــدای اســـفند مـــاه ســـال 
ـــش  ـــدف کاه ـــا ه ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــته ب گذش
ــاک ارس از  ــای پـ ــردد خودرو هـ ــای تـ ــی پروانه هـ ــه مردمـ مراجعـ
اوایـــل اســـفند مـــاه ۹۸ تـــا اول اردیبهشـــت امســـال بـــه صـــورت 
ـــازی  ـــد و نی ـــد ش ـــرد تمدی ـــوارض دیرک ـــبه ع ـــدون محاس ـــازی و ب مج

ـــود. ـــودرو نب ـــکان خ ـــور مال ـــه حض ب
ـــت  ـــا رعای ـــال ب ـــت امس ـــدای اردیبهش ـــی از ابت ـــرد:، ول ـــه ک اواضاف
ــرای کامـــل پروتـــکل  ــتاندار های بهداشـــتی ابـــاغ شـــده و اجـ اسـ
بهداشـــتی ایـــن اقدامـــات بـــه صـــورت حضـــوری انجـــام می شـــود.

ــتر الزم  ــازی بسـ ــاده سـ ــاد و پیـ ــدد ایجـ ــرد: درصـ ــام کـ او اعـ
ـــامانه  ـــدازی س ـــا راه ان ـــده ب ـــاه آین ـــد م ـــا از چن ـــتیم ت ـــی هس الکترونیک
ـــق درگاه  ـــاری از طری ـــورت مج ـــه ص ـــات ب ـــن اقدام ـــام ای ـــب تم مناس

ـــود. ـــام ش ـــی انج الکترونیک
 ایـــن منطقـــه شـــامل بخش هایـــی از ۲ شهرســـتان جلفـــا و 
خـــدا آفریـــن در شـــمال غرب ایـــران اســـت کـــه در نقطـــه صفـــر 
ـــان و  ـــوری آذربایج ـــتان، جمه ـــور ارمنس ـــا کش ـــاورت ب ـــرزی و در مج م
ـــای  ـــه و دارای جاذبه ه ـــتقرار یافت ـــوان اس ـــار نخج ـــوری خودمخت جمه

ـــت. ـــگری اس ـــی گردش ـــی و تاریخ طبیع
ــای ارس  ــردد خودرو هـ ــت، تـ ــأت دولـ ــه هیـ ــاس مصوبـ ــر اسـ بـ
پـــاک از محـــدوده منطقـــه آزاد ارس تـــا ۱۲۰ کیلومتـــری یعنـــی 

ورودی تبریـــز مجـــاز اســـت.

پروانه تردد خودرو های پالک ارس حضوری صادر می شود 
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تعاون روستایی آذربایجان شرقی 
۱8۰ هزار تن محصوالت کشاورزی 

خریداری کرد

ــان  ــتایی آذربایج ــاون روس ــازمان تع ــس س ریی
 ۱۸۰ گذشــته  ســال  طــول  در  گفــت:   شــرقی 
ــوی  ــاورزی از س ــوالت کش ــواع محص ــن ان ــزار ت ه
ــای روســتایی و کشــاورزی اســتان  شــبکه تعاونی ه

ــد.  ــداری ش خری
ـــا، علـــی اکبـــر نژادرضـــا در گفـــت  ـــه گـــزارش ایرن ب
ـــدم  ـــن گن ـــزار و ۱۷۷ ت ـــرد: ۲۳ ه ـــار ک ـــی اظه و گوی
بـــه صـــورت تضمینـــی مباشـــرتی، چهـــار هـــزار و 
ـــزار و ۱۴۰  ـــی، ۲ ه ـــای روغن ـــه ه ـــواع دان ـــن ان ۷۵۸ ت
ـــی  ـــد حمایت ـــورت خری ـــه ص ـــی ب ـــه فرنگ ـــن گوج ت
ــاورزی  ــوالت کشـ ــواع محصـ ــن انـ ــزار تـ و ۱۵۰ هـ
)حبوبـــات، علوفـــه، ســـبزی و صیفـــی، محصـــوالت 
ـــای  ـــی ه ـــای تعاون ـــبکه ه ـــوی ش ـــردرختی( از س س

ـــت. ـــده اس ـــداری ش ـــتان خری اس
وی بــا بیــان بیــان اینکــه ســال گذشــته ۱۴هــزار 
و ۵۰۰ تــن بــذر در آذربایجــان شــرقی تولیــد و 
ــاالنه  ــی س ــذر مصرف ــزود: ب ــع شــده اســت، اف توزی
اســتان حــدود ۶۵ هــزار تــن اســت و جهــاد 
ــن  ــزار ت ــن ۲۰ ه ــد و تامی ــتان تولی ــاورزی اس کش
ــرده اســت. ــذر اصــاح شــده را هــدف گــذاری ک ب

رییـــس تعـــاون روســـتایی آذربایجـــان شـــرقی ادامـــه 
داد: در ســـال جـــاری و در راســـتای تحقـــق شـــعار ســـال  
»جهـــش تولیـــد«،  خریـــد ۲۰۰ هـــزار تـــن انـــواع 
ـــی  ـــبکه تعاون ـــیله ش ـــه وس ـــاورزی ب ـــوالت کش محص
ـــت.   ـــده اس ـــذاری ش ـــدف گ ـــش ه ـــت پوش ـــای تح ه
یــک میلیــون و ۷۹۴ هــزار و ۹۶۴ هکتــار از 
ــاری  ــزار و ۷۰۰ هکت ــون و ۶۶۵ ه مســاحت ۴ میلی
آذربایجــان شــرقی قابــل کشــاورزی اســت کــه 
حــدود ۲۹ درصــد آن اراضــی آبــی و بقیــه اراضــی 

ــت. ــم اس دی

شهردار تبریز:
قانون اجازه دهد معاونت فرهنگی را حفظ می کنیم 

ــازه دهـــد،  ــه قانـــون اجـ ــا زمانـــی کـ شـــهردار تبریـــز گفـــت: تـ
ــی  ــز باقـ ــهرداری تبریـ ــازمانی شـ ــارت سـ ــی در چـ ــت فرهنگـ معاونـ

ــد.  خواهـــد مانـ
ـــوالی  ـــه س ـــخ ب ـــر در پاس ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
مبنـــی بـــر اینکـــه حـــذف معاونـــت فرهنگـــی از چـــارت ســـازمانی 
شـــهرداری صحـــت دارد یـــا خیـــر، عنـــوان کـــرد: تاکنـــون در چنـــد 
ــارت  ــی از چـ ــاون فرهنگـ ــز معـ ــه تبریـ ــور و از جملـ ــهر کشـ کانشـ
شـــهرداری خـــارج نشـــده  و تـــا بـــه امـــروز جمع بنـــدی ایـــن 
اســـت که موضوعـــات فرهنگـــی بســـیار ضـــرورت دارد حتـــی در 
ـــی  ـــا زمان ـــت و ت ـــی اس ـــایل عمران ـــر از مس ـــوارد ضروری ت ـــیاری از م بس
ـــی  ـــت چندان ـــی اهمی ـــائل عمران ـــود مس ـــل نش ـــی ح ـــائل فرهنگ ـــه مس ک

نخواهـــد داشـــت.
او اظهـــار داشـــت: تـــا زمانـــی کـــه قانـــون اجـــازه دهـــد، معاونـــت 
ـــد. ـــد مان ـــی خواه ـــز باق ـــهرداری تبری ـــازمانی ش ـــارت س ـــی در چ فرهنگ

ـــف  ـــر اینکـــه تکلی ـــی ب ـــه ســـوالی مبن ـــر در پاســـخ ب ـــرج شـــهین باه ای
ـــد  ـــخص خواه ـــی مش ـــه زمان ـــهرداری چ ـــای ش ـــت نیروه ـــل وضعی تبدی
شـــد، اظهـــار داشـــت: تبدیـــل وضعیت هـــا در اختیـــار شـــهرداری و 
ـــاغ  ـــور اب ـــق وزارت کش ـــوع از طری ـــن موض ـــت، ای ـــهر نیس ـــورای ش ش
ـــک  ـــز ی ـــور نی ـــرف وزارت کش ـــاغ از ط ـــورت اب ـــی در ص ـــود و حت می ش
ـــهر  ـــک ش ـــهرداری ی ـــهر و ش ـــه ش ـــوط ب ـــت و مرب ـــوری اس ـــوع کش موض
ـــتقیم  ـــور مس ـــور به ط ـــی وزارت کش ـــت عمران ـــون معاون ـــا چ ـــت، ام نیس
ـــل ایجـــاد  ـــا اســـت، در ایـــن خصـــوص مقـــداری تعل درگیـــر موضـــوع کرون

ـــم داد. ـــام خواهی ـــات الزم را انج ـــاغ، اقدام ـــض اب ـــه  مح ـــده و ب ش

شهر و شورا
ــا  ــان بـ ــهرداری اصفهـ ــادی شـ ــی، اقتصـ ــاون مالـ معـ
ــهرداری  ــی شـ ــای پلکانـ ــف هـ ــه تخفیـ ئـ را ــه ا ــاره بـ اشـ
ــت  ــاختمان و دریافـ ــه سـ نـ ــذ پروا ــان اخـ ــه متقاضیـ بـ
ــی  ــای اهدایـ ــته هـ ــب بسـ ــان کار در قالـ ــی پایـ گواهـ
ــورای  ــوب شـ ــه مصـ ــق الیحـ ــت: طبـ ۹۹ گفـ ــال  در سـ
ــاعدت  ــک و مسـ ــور کمـ ــه منظـ ــدام بـ ــن اقـ ــهر ایـ شـ
ــام  ــاز انجـ ــاخت و سـ ــان سـ ــهروندان و متقاضیـ ــه شـ  بـ

شود.  می 
بـــه گـــزارش اداره ارتباطـــات رســـانه ای شـــهرداری 
ـــا  ـــش ب ـــه پی ـــدود دو هفت ـــان ح ـــهرداری اصفه ـــان، ش اصفه
ـــتار  ـــهر خواس ـــورای ش ـــه ش ـــی ب ـــه ای دو فوریت ـــال الیح ارس
ـــاختمانی  ـــه س ـــت پروان ـــرای دریاف ـــهروندان ب ـــه ش ـــک ب کم
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــف ش ـــه تخفی ـــا ارائ ـــان کار ب ـــی پای و گواه
ـــه  ـــته ب ـــال گذش ـــی س ـــای پایان ـــهروندان در روزه ـــه ش اینک
ـــرای  ـــود ب ـــت موج ـــتند از فرص ـــا نتوانس ـــیوع کرون ـــل ش دلی
ـــه  ـــن الیح ـــد ای ـــتفاده کنن ـــان کار اس ـــه و پای ـــت پروان دریاف
ـــق  ـــرای رون ـــویقی ب ـــته تش ـــک بس ـــوان ی ـــه عن ـــد، ب ـــی توان م
ســـاخت و ســـاز بـــه کمـــک صنعـــت ســـاختمان ســـازی در 

ـــد.     ـــهر بیای ش
نـــی، معـــاون مالـــی،  در همیـــن رابطـــه مرتضـــی طهرا

ـــاس  ـــن اس ی ـــر ا ـــت: ب ـــان گف ـــهرداری اصفه ـــادی ش اقتص
 ۱۵ ـــا  ـــه ت ـــرادی ک ف ـــه ا ـــهر ب ـــورای ش ـــب ش ـــا تصوی و ب
خردادمـــاه اقـــدام بـــه پرداخـــت عـــوارض خـــود کننـــد، 

۱۰۰ درصـــد مبلـــغ رشـــد ردیـــف دفترچـــه  بـــه میـــزان 
 ۹۹ ــال  ــکونی سـ ــم مسـ ــاری و تراکـ ــزوده تجـ ارزش افـ

۹۸ تخفیـــف داده خواهـــد شـــد.   نســـبت بـــه ســـال 

ـــان  ـــه کارکن ـــز ب ـــهردار تبری ـــام ش ـــم مق قائ
ــه  ــر داد کـ ــان خاطـ ــازمان اطمینـ ــن سـ ایـ
شـــرکت های  بـــا  مناقصـــه  برگـــزاری 
ـــت  ـــل وضعی ـــکلی در تبدی ـــچ مش ـــکار هی پیمان

آنـــان بـــه وجـــود نمـــی آورد. 
بـــه گـــزارش شـــهریار، رســـول موســـایی، 
اظهـــار کـــرد: در موضـــوع تبدیـــل وضعیـــت 
کارکنـــان شـــهرداری، مـــا طبـــق اباغیه هـــا 
ــون  ــور تاکنـ ــتورالعمل های وزارت کشـ و دسـ
ـــه  ـــع آوری و ارائ ـــر جم ـــی ب ـــود مبن ـــه خ وظیف
ــازمان  ــه سـ ــان بـ ــی کارکنـ ــات تمامـ اطاعـ
ــم. ــام داده ایـ ــور را انجـ ــهرداری های کشـ شـ

ــر  ــر منتظـ ــال حاضـ ــه داد: در حـ او ادامـ
هســـتیم کـــه جزئیـــات تبدیـــل وضعیت هـــا 
ــه  ــا چـ ــانی و بـ ــه کسـ ــه چـ ــه اینکـ از جملـ
شـــرایطی تبدیـــل وضعیـــت می شـــوند، از 

ســـوی وزارت کشـــور اعـــام شـــود.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــهردار تبری ـــام ش ـــم مق قائ
ـــت  ـــداوم فعالی ـــوص ت ـــه ای درخص ـــار نام انتش
ـــازی  ـــای مج ـــه در فض ـــهری ک ـــرکت همش ش
ـــا  ـــرد: ب ـــام ک ـــت، اع ـــده اس ـــز ش بحث برانگی
ـــم  ـــون نمی توانی ـــق قان ـــه طب ـــه اینک ـــه ب توج
ـــهرداری را  ـــز ش ـــان عزی ـــت کارکن ـــداوم فعالی ت

بـــه صـــورت مســـتقیم مجـــدد بـــه شـــرکت 
ــل  ــورای حـ ــم، شـ ــذار کنیـ ــهری واگـ همشـ
اختـــاف اســـتان تصمیـــم گرفـــت فرصـــت 
شـــش ماهـــه ای بـــرای تعییـــن تکلیـــف 
ایـــن موضـــوع بـــه شـــهرداری بدهـــد کـــه 
خردادمـــاه ســـال جـــاری ایـــن فرصـــت بـــه 

اتمـــام می رســـد.
او تاکیـــد کـــرد: بـــه همیـــن خاطـــر تـــا 
زمـــان یـــاد شـــده یـــک مناقصـــه کلـــی در 

شـــهرداری تبریـــز برگـــزار می شـــود و بـــر 
اســـاس داده هـــای کارکنـــان کـــه در فـــاز 
اول از مناطـــق و ســـازمان ها جمـــع آوری 
شـــده، یـــک شـــرکت بـــه عنـــوان طـــرف 
تامیـــن  بحـــث  در  شـــهرداری  قـــرارداد 
نیـــروی انســـانی فعالیـــت خـــود را شـــروع 

. می کنـــد
ـــم  ـــهری« ه ـــه »همش ـــد: البت ـــادآور ش او ی
ـــن  ـــرکت در ای ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ـــد ب می توان

ـــده  ـــورت برن ـــرده و در ص ـــرکت ک ـــه ش مناقص
ـــد. ـــه ده ـــود ادام ـــت خ ـــه فعالی ـــدن ب ش

رســـول موســـایی همچنیـــن خاطرنشـــان 
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قـــرارداد 
ـــهری در  ـــرکت همش ـــا ش ـــز ب ـــهرداری تبری ش
ــی  ــد، طبیعـ ــام می رسـ ــه اتمـ ــاه بـ خردادمـ
ـــکان  ـــرارداد ام ـــد ق ـــام موع ـــس از اتم ـــت پ اس
پرداخـــت حقـــوق کارکنـــان امکان پذیـــر 
نیســـت و بـــه همیـــن جهـــت بـــا برگـــزاری 
مناقصـــه و تعییـــن شـــرکت جدیـــد طـــرف 
قـــرارداد، تـــاش می کنیـــم هیـــچ وقفـــه ای 
در پرداخـــت حقـــوق کارکنـــان بوجـــود 

نیایـــد.
بـــه گفتـــه قائـــم مقـــام شـــهردار تبریـــز 
ـــرکت  ـــن ش ـــس از ۱۰روز از تعیی ـــی پ ـــر حت اگ
برنـــده مناقصـــه، جزئیـــات اجرایـــی  شـــدن 
تبدیـــل وضعیت هـــا از ســـوی وزارت کشـــور 
ابـــاغ شـــود، قـــرارداد یـــا لغـــو شـــده یـــا 
ــا تغییـــر مواجـــه می شـــود کـــه در ایـــن  بـ
ـــز  ـــراض نی ـــق اعت ـــور، ح ـــرکت مزب ـــورت ش ص
ـــتورالعمل  ـــاس دس ـــر اس ـــان ب ـــدارد و کارکن ن
اباغـــی وزارت کشـــور، تبدیـــل وضعیـــت 

خواهنـــد شـــد.

قائم مقام شهردار تبریز اعالم کرد:

کارکنان شهرداری نگران تبدیل وضعیت نباشند

تخفیف های پلکانی شهرداری اصفهان؛

حمایت در جهت ساخت و ساز

ـــت  ـــی ۱۴۰۰۹۰۶۸۷۵۰ ثب ـــه مل ـــه شناس ـــت ۶۷۰ ب ـــماره ثب ـــه ش ـــخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ب ـــدار درتاری ـــب پای ـــران ط ـــی ناظ ـــتی درمان ـــات بهداش ـــدود خدم ـــئولیت مح ـــا مس ـــرکت ب ـــیس ش تاس
ـــخیصی و  ـــگیری، تش ـــتی و پیش ـــات بهداش ـــه خدم ـــت :ارائ ـــوع فعالی ـــردد. موض ـــی میگ ـــوم آگه ـــاع عم ـــت اط ـــر جه ـــرح زی ـــه ش ـــه آن ب ـــه خاص ـــده ک ـــل گردی ـــل دفاترتکمی ـــا ذی و امض
درمانـــی شـــامل تاســـیس کلینیـــک هـــای تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی ، دندانپزشـــکی و پزشـــکی )داخلـــی ، اطفـــال ، زنـــان و زایمـــان ، قلـــب و عـــروق ، اعصـــاب و ســـتون فقـــرات ، 
ـــات و  ـــز ، تزریق ـــوار مغ ـــب ، ن ـــوار قل ـــوژی ، ن ـــونوگرافی ، رادیول ـــی ، س ـــه، رادیوگراف ـــی، داروخان ـــخیص طب ـــگاه تش ـــیس آزمایش ـــی ، تاس ـــک مامائ ـــکی - کلینی ـــی( و روان پزش ـــدد ، عفون غ
ـــه و  ـــی و تعرف ـــوز دریافت ـــاس مج ـــا براس ـــن و اعض ـــه مراجعی ـــامت ب ـــاء س ـــتری - ارتق ـــرپایی و بس ـــای س ـــی ه ـــوش - جراح ـــوی گ ـــت و ش ـــوش ، شس ـــردن گ ـــوراخ ک ـــه - س ـــمان - بخی پانس
ـــزات  ـــائل، تجهی ـــم از وس ـــرکت اع ـــاز ش ـــورد نی ـــی م ـــتی، درمان ـــات بهداش ـــن امکان ـــکی - تأمی ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت و درم ـــوی وزارت بهداش ـــی از س ـــتورالعمل های اباغ ـــتانداردها و دس اس
ـــی  ـــهیات دریافت ـــل تس ـــکی از مح ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت درم ـــوی وزارت بهداش ـــده از س ـــذار ش ـــی واگ ـــتی، درمان ـــای بهداش ـــز واحده ـــن و اداره و تجهی ـــول - تأمی ـــول و غیرمنق ـــوال منق و ام
ـــی و  ـــتی - درمان ـــات بهداش ـــزات، ملزوم ـــائل، تجهی ـــع وس ـــد و توزی ـــه و تولی ـــتی - تهی ـــکی، بهداش ـــز پزش ـــه مراک ـــی ب ـــتیبانی و تدارکات ـــت، پش ـــات حمای ـــه خدم ـــرکت - ارائ ـــرمایه ش و س
ـــکان  ـــا پزش ـــکاری ب ـــتانی - هم ـــی و بیمارس ـــتی و درمان ـــز بهداش ـــانی مراک ـــروی انس ـــن نی ـــورها - تامی ـــایر کش ـــی در س ـــتی و درمان ـــات بهداش ـــه خدم ـــه و ارائ ـــودن زمین ـــم نم ـــی - فراه داروئ
ـــب  ـــات در قال ـــه خدم ـــرکتها و ارائ ـــی ادارات و ش ـــص خدمات ـــر متخص ـــانی غی ـــروی انس ـــن نی ـــل تامی ـــی از قبی ـــای خدمات ـــروژه ه ـــام پ ـــی- انج ـــی تنظیف ـــور خدمات ـــام ام ـــتاران - انج و پرس
ـــی  ـــتی و درمان ـــز بهداش ـــاد مراک ـــات ایج ـــت ادارات و موسس ـــه بهداش ـــی در زمین ـــتی درمان ـــور بهداش ـــام ام ـــا - انج ـــماند ه ـــی پس ـــت اجرای ـــام مدیری ـــپاری - انج ـــرون س ـــای ب ـــان ه پیم
و ارائـــه خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی - ایجـــاد مرکـــز دارویـــی و آزمایشـــگاهی و پاتولـــوژی و تصویربـــرداری پزشـــکی و پاراکلینیکـــی- ارائـــه خدمـــات آموزشـــی ، بهداشـــتی و درمانـــی 
ـــی  ـــای دولت ـــرکت ه ـــات و ش ـــل ادارات و موسس ـــل و نق ـــور حم ـــت ام ـــه جه ـــایل نقلی ـــی و وس ـــای خدمات ـــن نیروه ـــی - تامی ـــی ، پارکبان ـــت و روب و پاکبان ـــر رف ـــی نظی ـــور خدمات ـــام ام -انج
ـــد  ـــه و تولی ـــا(- تهی ـــهرداری ه ـــی ش ـــور خدمات ـــل ام ـــهری )از قبی ـــات ش ـــی - خدم ـــی و خصوص ـــات دولت ـــتانها و موسس ـــا و بیمارس ـــرکت ه ـــز ادارات و ش ـــت و پ ـــات پخ ـــی - خدم و خصوص
ـــف  ـــواع مختل ـــرآوری ان ـــده( و ف ـــد ش ـــز )منجم ـــفید و قرم ـــت س ـــواع گوش ـــی و ان ـــواع موادغذای ـــکبار ، ان ـــات ، خش ـــروش حبوب ـــد و ف ـــش و خری ـــع و پخ ـــدی و توزی ـــته بن ـــرآوری و بس و ف
ـــرای  ـــع و اج ـــه و توزی ـــد و تهی ـــی و تولی ـــور - طراح ـــرورش دام و طی ـــکی - پ ـــی و پزش ـــای گیاه ـــادرات داروه ـــی - واردات و ص ـــان داروئ ـــه ای و گیاه ـــی و گلخان ـــاورزی باغ ـــوالت کش محص
ـــهری  ـــق ش ـــازی مناط ـــازی و بهس ـــدی ، نوس ـــدول بن ـــی ،ج ـــدول کش ـــداول و ج ـــزی ج ـــگ آمی ـــبز ، رن ـــای س ـــداری فض ـــازی و نگه ـــه س ـــهری ، محوط ـــان ش ـــم از مبلم ـــهری اع ـــات ش خدم
ـــرورش و  ـــند ، پ ـــان شورپس ـــواع آبزی ـــرورش ان ـــهری -پ ـــرون ش ـــهری و ب ـــای درون ش ـــی راه ه ـــزات ایمن ـــم و تجهی ـــر عائ ـــب و تعمی ـــازی و نص ـــی س ـــازی ، ایمن ـــاده رو س ـــتایی ، پی و روس
ـــات  ـــرکت در مناقص ـــیاتی- ش ـــای ش ـــرآورده ه ـــدی ف ـــته بن ـــد و بس ـــان ،تولی ـــر آبزی ـــرورش و تکثی ـــان ، پ ـــیات و آبزی ـــا ، ش ـــاس آرتیمی ـــت و بیوم ـــی سیس ـــد صنعت ـــا ، تولی ـــر آرتمی تکثی
ـــه  ـــروش و تهی ـــد و ف ـــادرات و خری ـــور- واردات و ص ـــارج کش ـــل و خ ـــی در داخ ـــر تخصص ـــی و غی ـــل تخصص ـــن المل ـــای بی ـــگاه ه ـــرکت در نمایش ـــی - ش ـــی و خصوص ـــای دولت ـــده ه و مزای
ـــخاص  ـــا اش ـــرارداد ب ـــد ق ـــرکات - عق ـــرکت از گم ـــای ش ـــص کااله ـــبکه ای - ترخی ـــر ش ـــی و غی ـــر هرم ـــی غی ـــی و خارج ـــی داخل ـــی - بازاریاب ـــاز بازرگان ـــای مج ـــع کااله ـــد و توزی وتولی
ـــام  ـــه ن ـــی ب ـــی و خارج ـــاری داخل ـــی و اعتب ـــات مال ـــا و موسس ـــه از بانکه ـــه وام و ضمانتنام ـــذ هرگون ـــور- اخ ـــارج از کش ـــل و خ ـــی در داخ ـــای نمایندگ ـــذ و اعط ـــی - اخ ـــی و حقوق حقیق
ـــدت  ـــه م ـــت ب ـــخ ثب ـــت : از تاری ـــدت فعالی ـــط م ـــع ذیرب ـــای الزم از مراج ـــذ مجوزه ـــس از اخ ـــزوم پ ـــورت ل ـــور. درص ـــارج از کش ـــل و خ ـــف در داخ ـــاط مختل ـــعب در نق ـــاد ش ـــرکت - ایج ش
ـــه  ـــی ، کوچ ـــه طالقان ـــریعتی ، کوچ ـــان ش ـــاز ، خیاب ـــدان نم ـــیر، می ـــب ش ـــهر عج ـــزی ، ش ـــش مرک ـــیر ، بخ ـــب ش ـــتان عج ـــرقی ، شهرس ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی : اس ـــز اصل ـــدود مرک نامح
ـــرکا  ـــک از ش ـــر ی ـــرکه ه ـــهم الش ـــزان س ـــدی می ـــال نق ـــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ری ـــت از مبل ـــارت اس ـــی عب ـــخصیت حقوق ـــرمایه ش ـــتی ۵۵۴۱۷۱۳۱۹۱ س ـــی ۱ کدپس ـــه منف ـــاک ۰ ، طبق ـــجد ، پ مس
ـــی ۱۶۹۹۸۰۵۴۵۸  ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــن زاده ممقان ـــن محمدحس ـــم سوس ـــرکه خان ـــهم الش ـــال س ـــده ۴۵۰۰۰۰۰ ری ـــی ۱۶۹۹۷۸۲۲۳۷ دارن ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــری ممقان ـــن نظ ـــای حس آق
ـــن  ـــای حس ـــره آق ـــت مدی ـــا هیئ ـــرکه اعض ـــهم الش ـــال س ـــده ۵۰۰۰۰۰۰ ری ـــی ۱۶۹۹۹۶۷۲۳۷ دارن ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــری ممقان ـــین نظ ـــای حس ـــرکه آق ـــهم الش ـــال س ـــده ۵۰۰۰۰۰ ری دارن
ـــن  ـــم سوس ـــدود خان ـــدت نامح ـــه م ـــره ب ـــت مدی ـــو هیئ ـــمت عض ـــه س ـــدود و ب ـــدت نامح ـــه م ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــه س ـــی ۱۶۹۹۷۸۲۲۳۷ و ب ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــری ممقان نظ
ـــی ۱۶۹۹۹۶۷۲۳۷  ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــری ممقان ـــین نظ ـــای حس ـــدود آق ـــدت نامح ـــه م ـــره ب ـــت مدی ـــو هیئ ـــمت عض ـــه س ـــی ۱۶۹۹۸۰۵۴۵۸ و ب ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــن زاده ممقان محمدحس
ـــق  ـــدگان ح ـــدود دارن ـــدت نامح ـــه م ـــره ب ـــت مدی ـــو هیئ ـــمت عض ـــه س ـــدود و ب ـــدت نامح ـــه م ـــل ب ـــمت مدیرعام ـــه س ـــدود و ب ـــدت نامح ـــه م ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــمت نای ـــه س و ب
ـــرد  ـــاء منف ـــادی و اداری باامض ـــای ع ـــه ه ـــه نام ـــن کلی ـــامی و همچنی ـــود اس ـــا، عق ـــروات ، قرارداده ـــفته ، ب ـــک ، س ـــل چ ـــرکت از قبی ـــد آور ش ـــادار و تعه ـــناد به ـــه اوراق و اس ـــا : کلی امض
ـــر  ـــارات مدی ـــد. اختی ـــی باش ـــر م ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره ( هم ـــت مدی ـــی هیئ ـــو اصل ـــره و عض ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــل و نائ ـــمت مدیرعام ـــا س ـــی ) ب ـــری ممقان ـــین نظ ـــای حس آق
ـــه  ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ ـــه منزل ـــور ب ـــت مذک ـــوع فعالی ـــت موض ـــد. ثب ـــن گردی ـــرکت تعیی ـــای ش ـــی ه ـــت درج آگه ـــیر جه ـــب ش ـــار عج ـــر االنتش ـــه کثی ـــنامه روزنام ـــق اساس ـــل : طب عام

ـــد.  ـــی باش ـــت نم فعالی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )833227(

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی یکصــد و هفتــاد و هفــت کشــاورزی منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان عجــب شــیر به شــماره ثبــت ۵۱۲ و شناســه ملــی ۱۴۰۰۶۲۷۶۳۷۰ 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ و مجــوز شــماره ۴۴۲ مورخــه ۲/۴/۹۸ اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان عجــب شــیر تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : بیــان مالــی ســال هــای ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ مــورد تصویــب قــرار گرفــت . روزنامــه عجــب شــیر بــه عنــوان روزنامــه اصلــی و روزنامــه ســرخاب بــه عنــوان روزنامــه 
علــی البــدل جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد . علــی ضیائــی شیشــوان بــه کــد ملــی ۵۰۶۰۰۳۸۳۳۵ و آرزو وانــی پــور بــه کدملــی ۵۰۶۰۰۰۵۳۸۰ و ایــوب ســطوتی 
بــه کدملــی ۵۰۶۹۴۱۰۹۸۹ و عیســی ســطوتی شیشــوان بــه کــد ملــی ۵۰۶۹۹۵۷۸۲۱ و محمــد آزادمهــر بــه کــد ملــی ۵۰۶۰۰۵۲۳۳۸ بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و 
اکبــر شــکوهی بــه کــد ملــی ۵۰۶۹۹۱۶۶۶۱ و ســجاد عبدالهــی بــه کــد ملــی ۱۵۵۲۲۱۷۴۷۷ بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ۳ ســال انتخــاب شــدند. 
اشــرفعلی حضرتــی یایچــی بــه کــد ملــی ۵۰۶۹۵۸۶۵۰۵ بــه عنــوان بــازرس اصلــی و مریــم آزادمهــر بــه کــد ملــی ۵۰۶۹۹۱۵۷۲۱ بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای ســال 
مالــی ۱۳۹۸ انتخــاب گردیدنــد. تعــداد اعضــا از ۳۷ نفــر بــه ۳۸ نفــر افزایــش یافــت و ســرمایه شــرکت از ۳۷ ســهم ۳۰۰۰۰۰ ریالــی بــه ۳۸ ســهم ۳۰۰۰۰۰ ریالــی افزایــش یافــت 

در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ۱۱۱۰۰۰۰۰ ریــال بــه ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )8332۶۱(

 آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی یکصــد و هفتــاد و هفــت کشــاورزی منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان عجــب شــیر شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۵۱۲ و شناســه 
ملــی ۱۴۰۰۶۲۷۶۳۷۰ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ و مجــوز شــماره ۴۴۲ مورخــه ۹۸/۴/۲ اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان عجــب 
شــیر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : علــی ضیائــی شیشــوان بــه کــد ملــی ۵۰۶۰۰۳۸۳۳۵ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آرزو وانــی پــور بــه کدملــی ۵۰۶۰۰۰۵۳۸۰ بــه ســمت 
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ایــوب ســطوتی بــه کدملــی ۵۰۶۹۴۱۰۹۸۹ بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره عیســی ســطوتی شیشــوان بــه کــد ملــی ۵۰۶۹۹۵۷۸۲۱ بــه ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره محمــد آزادمهــر بــه کــد ملــی ۵۰۶۰۰۵۲۳۳۸ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره مریــم زینالــی بــه کدملــی ۱۵۴۰۰۷۶۴۶۶ بــه ســمت مدیــر عامــل شــرکت 
)مدیــر عامــل خــارج از شــرکاء ( بــرای مــدت ۳ ســال انتخــاب شــدند. کلیــه اســناد تعهــد آور بانکــی و قراردادهــا و بــروات پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای : علــی ضیائــی 
شیشــوان )بــا ســمت رئیــس هیئــت مدیــره( و مریــم زینالــی )بــا ســمت مدیرعامــل( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و اوراق عــادی و مکاتبــات بــا امضــای منفــرد مریــم 

زینالــی )بــا ســمت مدیرعامــل( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )8332۴2(

 آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات بهداشــتی درمانــی پشــتیبانی 
ــماره  ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــن ش ــامت روش ــا س طاه
اســتناد  بــه   ۱۴۰۰۸۳۵۲۴۵۲ ملــی  شناســه  و   ۴۸۵۶۱ ثبــت 
ــل  ــات ذی ــورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ صورتجلس
ــان  ــتان آذربایج ــد: اس ــانی جدی ــه نش ــرکت ب ــد: آدرس ش ــاذ ش اتخ
شــرقی، شهرســتان عجــب شــیر، بخــش مرکــزی، شــهر عجــب شــیر، 
محلــه دیــزج ، خیابــان معلــم، بــن بســت کیوانــی، پــاک ۱۰، طبقــه 
ــه در  ــاده مربوط ــت و م ــر یاف ــتی ۵۵۴۱۷۱۷۵۶۳ تغیی ــد پس اول، ک

ــد. ــور اصــاح گردی ــرح مذک ــه ش ــنامه ب اساس
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز 
)8332۴3(

 آگهــی تغییــرات شــرکت روشــن طــب قائــم عجــب شــیر 
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۵۵۲ و شناســه ملــی 
۱۴۰۰۷۱۶۴۹۸۰ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
ــه  ــل اتخــاذ شــد : حســین روشــنائی ب ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ تصمیمــات ذی
ــی  ــو اصل ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س ــی ۵۰۶۹۶۶۳۵۷۷ ب کدمل
هیئــت مدیــره حبیــب پیــرزاده بــه کدملــی ۵۰۶۰۱۶۶۳۴۱ به ســمت 
ــه کدملــی ۵۰۶۹۶۶۳۵۶۹  رئیــس هیئــت مدیــره حســن روشــنائی ب
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند. امضــاء کلیــه 
ــروات و  ــدارک تعهــدآور اعــم از چــک ، ســفته ، ب اوراق و اســناد و م
قراردادهــا و همچنیــن اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد حســین 
ــره(  ــت مدی ــی هیئ ــو اصل ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــا س ــنائی )ب روش

ــود. ــد ب ــر خواه ــر شــرکت معتب ــا مه همــراه ب
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)8332۶7(

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات بهداشــتی 
پیشــگیری و درمانــی ســامت طــب قائم شــرکت 
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۱۷۶۴ و 
اســتناد  بــه  ملــی ۱۴۰۰۷۱۶۸۸۸۷  شناســه 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: آدرس شــرکت بــه 
ــتان  ــرقی، شهرس ــان ش ــتان آذربایج ــانی: اس نش
عجــب شــیر، بخــش مرکــزی، شــهر عجب شــیر، 
محلــه میــدان نمــاز، شــریعتی، کوچــه طالقانــی، 
کوچــه مســجد، پــاک ۰، طبقــه منفــی ۱ 
کدپســتی ۵۵۴۱۷۱۳۱۹۱ تغیــر و انتقــال یافــت 
ــوق  ــرح ف ــه ش ــنامه ب ــه در اساس ــاده مربوط و م

ــد.  اصــاح گردی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بناب 
)8332۴۴(

 آگهــی تغییــرات شــرکت روشــن طــب قائــم 
ــه شــماره  ــا مســئولیت محــدود ب عجــب شــیر ب
ــه  ثبــت ۵۵۲ و شناســه ملــی ۱۴۰۰۷۱۶۴۹۸۰ ب
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور 
فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : حســین روشــنائی بــه کدملــی 
۵۰۶۹۶۶۳۵۷۷ حبیــب پیــرزاده بــه کدملــی 
۵۰۶۰۱۶۶۳۴۱ حســن روشــنائی بــه کدملــی 
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــوان اعض ۵۰۶۹۶۶۳۵۶۹ بعن
ــدت نامحــدود انتخــاب شــدند.  ــرای م شــرکت ب
ــت درج  ــیر جه ــب ش ــار عج ــه کثیراالنتش روزنام

ــد.  ــای شــرکت انتخــاب گردی آگهــی ه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)8332۶۴(

 آگهــی انتقــال شــرکت خدمــات بهداشــتی پیشــگیری و درمانــی 
ســامت طــب قائــم شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
ــه  ــه صورتجلس ــتندا ب ــی ۱۴۰۰۷۱۶۸۸۸۷ مس ــه مل ۱۷۶۴ و شناس
ــوق  ــرکت ف ــی ش ــز اصل ــه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ مرک ــره مورخ ــت مدی هیئ
الذکــر بــه نشــانی اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان عجــب شــیر 
، بخــش مرکــزی ، شــهر عجــب شــیر، محلــه میــدان نمــاز ، شــریعتی 
ــی ۱  ــه منف ــاک ۰ ، طبق ــجد ، پ ــه مس ــی ، کوچ ــه طالقان ، کوچ
کدپســتی ۵۵۴۱۷۱۳۱۹۱ تغییــر و انتقالیافــت ودر اداره ثبــت اســناد و 
امــاک شهرســتان عجــب شــیر تحــت شــماره ۵۵۳ بــه ثبــت رســیده 

اســت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)8332۶۶(

کالسه شماره: 98/5۱5/3
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: 
ــار-  ــدر: مخت ــام پ ــور ن ــی پ ــام خانوادگــی: عل ــر- ن ــی اصغ ــام: عل ن
ــریعتی-معلم  ــل- خ ش ــت: باب ــل اقام ــانی مح ــته -نش ــغل: بازنشس ش

ــه ۵ ــان آوا ۲-طبق ۲۰-آپارتم
مشخصات محکوم علیه:

 نــام و نــام خانوادگــی: ۱-غامحســین هاشــمی نــام پــدر: علیگــدا 
شــغل- نشــانی محــل اقامــت: بابــل- ج آمــل امیــن آباد-منزل شــخصی

ــل  ــانی مح ــغل- نش ــین ش ــدر: حس ــام پ ــی ن ــرت عباس  ۲- عش
ــکان ــول الم ــت: مجه اقام

ــخ ۹۸/۷/۲۴ شــعبه ســوم شــورای  بموجــب رای شــماره ۶۵۷ تاری
ــعبه-  ــخ – ش ــماره – تاری ــل و )رای ش ــتان باب ــاف شهرس ــل اخت ح
ــه محکــوم  ــه اســت محکــوم علی ــت یافت ــه قطعی ــی-( ک دادگاه عموم
ــه از  ــت اجورمعوق ــال باب ــغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب اس
تاریــخ ۹۷/۶/۱۵ تــا ۹۸/۴/۱۵ و مبلــغ ۱/۰۱۷/۵۰۰ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و بــرآورد خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیم دادخواســت 

۹۸/۶/۱۰ لغایــت اجــرای حکــم ونیــم عشــر دولتــی /
ـــون  ـــاده ۱۸۹ قان ـــی م ـــه اجرای ـــن نام ـــاده ۱۹ آیی ـــتناد م ـــه اس ب
برنامـــه ســـوم توســـعه اقتصـــادی، اجتماعـــی فرهنگـــی محکـــوم 
علیـــه مکلـــف اســـت پـــس از ابـــاغ ایـــن بـــرگ اجرائیـــه ظـــرف 
ده روز مفـــاد آنـــرا بموقـــع اجـــرا بگـــذارد و یـــا ترتیبـــی بـــرای 
پرداخـــت محکـــوم بـــه و یـــا انجـــام تعهـــد و مفـــاد رای بدهـــد 
ـــرای  ـــرای اج ـــی ب ـــدام قانون ـــت اق ـــده جه ـــورت پرون ـــر اینص در غی

احـــکام دادگاه یـــا دادگســـتری محـــل تحویـــل خواهـــد شـــد.
دفترشعبه سوم شورای حل اختالف بابل

م الف: 357
از  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد  آگهــی 
 -13 پــاک  از  قســمتی  هریــس  شهرســتان 
اصلــی، بخــش 24 تبریــز در اجــرای تبصــره 
مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
مــاده 13- آئیــن نامــه قانــون مزبــور کــه طبــق 
ــه  ــاک ک ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــاده 14 قان م
ــه  ــل ب ــرح ذی ــه ش ــدارد و ب ــدی ن ــابقه تحدی س

ــاند. ــی رس ــوم م ــاع عم اط
از فروعــات روســتای ســرای پــاک 707 
 24 بخــش  در  واقــع  اصلــی   -13 از  فرعــی 
تبریــز بــه مســاحت 21584/65 متــر مربــع 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــعید دهق ــای س ــی آق ملک
ــن  ــه زمی ــک قطع ــوان ی ــه عن 1377452719 ب
ــه در روز  ــرای ک ــتای س ــع در روس ــی واق مزروع
یکشــنبه مورخــه 1399/03/11 راّس ســاعت 10 
ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــدود ب ــد ح ــح تحدی صب

لــذا بــه موجــب مــاده 14 قانــون ثبــت از 
ــی  ــوت م ــوق دع ــاک ف ــن پ ــن و مجاوری مالکی
گــردد در روز تعییــن شــده در محــل حضــور یابنــد 
چنانچــه مالــک و یــا نماینــده قانونــی وی در موقــع 
تحدیــد حــدود در محــل حضــور نیابــد برابــر مــاده 
ــا حــدود اظهــاری  ــان ب ــون ثبــت ملــک آن 15 قان
از ســوی مالکیــن مجــاور تحدیــد حــدود خواهــد 
شــدو اعتــراض بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر 
ــه مــدت ســی روز پــس  ــون ثبــت ب ــاده 20 قان م
از تحدیــد حــدود پذیرفتــه مــی شــود و معتــرض 
ــخ تســلیم اعتــراض  ــد ظــرف یــک مــاه از تاری بای
بــه مرجــع ثبتــی، دادخواســت بــه مرجــع ذیصاح 

ــه نمایــد قضائــی تقدیــم و رســید آن را ارائ
تاریخ انتشار:

 روز پنج شنبه مورخه ۱399/۰2/۱8 
سرپرست اداره ثبت استاد و امالک 

شهرستان هریس - بهزاد عظیمی 
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تحویل بیماران فراری

 به بیمارستان رازی تبریز 
پلیــس هر هفــت بیمــار غیرخطرناک و خــود معرف 
را کــه بــا اســتفاده از غفلت نگهبانان از بیمارســتان رازی 

خــارج شــده بودند بــه این بیمارســتان تحویــل داد. 
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســرهنگ نــوروزی فرمانــده انتظامــی تبریــز گفــت: 
در پــی انتشــار کلیپــی مبنــی بــر فــرار چنــد نفــر از 
بیمــاران بیمارســتان رازی تبریــز، مامــوران کانتری 
یگان هــای  همــکاری  بــا  شهرســتان  ایــن   ۲۰
ــن  ــی ۱۱۰، در کمتری ــای پلیس ــدادی و فوریت ه ام
زمــان ممکــن هــر هفــت بیمــار را جمــع آوری و بــه 

ــد. ــل دادن ــتان تحوی بیمارس
ــا بیمارســتان  ــی رازی تنه ــز آموزشــی درمان مرک
آذربایجــان شــرقی اســت کــه پذیــرای بیمــاران 
ــا  ــش ب ــب ۱۸ بخ ــت و در قال ــادان اس ــی و معت روان
۶۵۰ تخــت فعــال شــامل ۵۹۱ تخــت روانپزشــکی و 
۶۸ تخــت غیــر روانپزشــکی و بخش هــای پاراکلنیــک 
ــد. ــه می کن ــات ارائ ــبانه روزی خدم ــورت ش ــه ص ب

امکان ثبت نام جاماندگان 
سهام عدالت وجود ندارد؟

ایــن روزهــا بحــث ســهام عدالــت پــس از آزادســازی آن بــاز هــم داغ 
شــده اســت. در حــال حاضــر حــدود ۵۰ میلیــون نفــر مشــمول ســهام 
عدالــت هســتند و همــواره ایــن ســوال بــرای برخــی افــراد مطــرح اســت 
ــه مــی تواننــد مشــمول ســهام عدالــت شــوند. ایــن درحالــی  کــه چگون
اســت کــه پرونــده ثبــت نــام ســهام عدالــت بســته شــده اســت و امــکان 

اینکــه مشــمول جدیــدی پذیرفتــه شــود وجــود نــدارد. 
ــام  ــه اذن مق ــال ۱۳۸۵ ب ــت در س ــهام عدال ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
معظــم رهبــری از بیــن ســهام شــرکت ســودده کشــور انتخــاب شــد و 
ــه را شــامل  ــن جامع ــا ۶ دهــک پایی ــت  مجموع مشــموالن ســهام عدال

می شــدند.
ــت  ــان تح ــامل مددجوی ــه ش ــا ک ــن دهک ه ــروه از ای ــرای دو گ ب
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی بودنــد، 
ــر  ــری، ۵۰ درصــد تخفیــف صــادر شــد.  ب ــام معظــم رهب ــا اجــازه مق ب
ــود  ــن س ــد ای ــال ۱۳۹۵، ۵۰ درص ــا س ــال ۱۳۸۵ ت ــاس از س ــن اس ای
ــد و دو  ــام ش ــر انج ــرمایه پذی ــرکت های س ــهام ش ــود س ــق س از طری
دهــک مذکــور دارای ســهام یــک میلیونــی بودنــد. بنابرایــن افــرادی کــه 
طــی ســال هــای مذکــور ســود ســهام دریافــت کرده انــد، مــورد تعییــن 

ــد. ــرار دارن ــف ســازمان خصوصــی ســازی ق تکلی
ایــن ســوال همــواره مطــرح بــوده اســت کــه چگونــه مــی تــوان بــرای 
ــت  ــرای ثب ــه ب ــی اســت ک ــن درحال ــرد، ای ــام ک ــت ن ــت ثب ســهام عدال
ــدارد و قــرار نیســت تعــداد  ــام افــراد جدیــد ظرفیــت قانونــی وجــود ن ن

ــد. مشــوالن افزایــش یاب

آیا همه افرادی که برگه های سهام عدالت را دارند
 سهامدار محسوب می شوند؟

بایــد توجــه داشــت کــه  برگــه هــای ســهام عدالــت مــاک نیســت. در 
واقــع اشــخاصی کــه بــا در دســت داشــتن برگــه هــای دعوتنامــه ســهام 
ــی  ــازه زمان ــام را در ب ــت ن ــریفات ثب ــدارک الزم تش ــایر م ــت و س عدال
ــخصات  ــام داده و مش ــفندماه ۱۳۹۴( انج ــان اس ــا پای ــده )ت ــن ش تعیی
آنهــا در ســامانه ســهام عدالــت درج شــده باشــد، مشــمول ســهام عدالــت 

هســتند.

چگونه متوجه شویم سهام عدالت داریم؟
ــا  ــت ی ــت هس ــهام عدال ــول س ــه مش ــورد اینک ــردی درم ــه ف چنانچ
ــه ســامانه اینترنتــی ســهام  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدارد، بای ــان ن ــر، اطمین خی
ــی  ــد مل ــردن ک ــه نشــانی www.samanese.ir و وارد ک ــت ب عدال

ــد. ــت کن ــات الزم را دریاف اطاع
بــر اســاس ایــن گزارش،طبــق آخریــن آمــار ۴۹ میلیــون و ۱۵۲ هــزار 
ــداد ۴۶  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــت هس ــهام عدال ــمول س ــر مش و ۷۴۱ نف

ــات هســتند. ــد حی ــر در قی ــزار و ۳۴۹ نف ــون و ۵۶۷ ه میلی

بهره بــرداری  آییــن  در  نیــرو  وزیــر 
طرح هــای صنعــت آب و بــرق اســتان مرکــزی 
بــا حضــور وزیــر نیــرو در ســالن جلســات بــرق 
منطقــه ای باختــر در اراک ، گفــت: ۲۵۰ طــرح 
در پویــش الــف - ب - ایــران وزارت نیــرو 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش ۵۰۰ ه ــال ب امس

ــت. ــده اس ــذاری ش هدفگ
ــا اردکانیـــان«  ــا، »رضـ بـــه گـــزارش ایرنـ
اظهـــار کـــرد: »الـــف - ب«  مخفـــف آب 
و بـــرق اســـت امـــا، بـــا توجـــه بـــه نقـــش 
زیربنایـــی و زیرســـاختی ۲ صنعـــت آب و 
بـــرق در فعالیت هـــای عمرانـــی، تولیـــدی 
و توســـعه ای کشـــور و بـــا تـــاش و فعالیـــت 
شـــبانه ورزی دســـت اندرکاران ایـــن صنعـــت، 
ــال  ــه سـ ــران از نیمـ ــف - ب- ایـ ــش الـ پویـ
ــا اعـــام ریاســـت جمهـــوری در  گذشـــته بـ
هیـــات وزیـــران  فعالیـــت رســـمی خـــود را 

آغـــاز کـــرده اســـت.
ــی  ــای مهم ــه داد: برنامه ه ــرو ادام ــر نی وزی
بخش هــای  در  بــرق  پســت های  جملــه  از 
ــر،  ــرق باخت ــپاچینگ ب ــز دیس ــف، مرک مختل
ــروز در  ــک ام ــی کوچ ــرق آب ــای ب ــروگاه ه نی
ــید و   ــرداری رس ــره ب ــه به ــزی ب ــتان مرک اس
ــی  ــرق آب ــای ب ــد نیروگاه ه ــش از ۲۵ درص بی
کوچــک کشــور در ایــن اســتان بــر مــدار 
ــن  ــد اســت ای ــه و امی ــرار گرفت ــرداری ق بهره ب

مســیر بــه ویــژه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
ــد. ــدا کن ــعه پی توس

اردکانیـــان اظهـــار داشـــت: آبرســـانی 
ــای  ــر از طرح هـ ــد امیرکبیـ ــهر جدیـ ــه شـ بـ
بـــاارزش اســـت و امیـــد مـــی رود ایـــن هـــر 
چـــه زودتـــر پســـت ۴۰۰ بـــه ۶۳ کـــه 
ــه  ــد، هرچـ ــاز شـ ــی آن آغـ ــات اجرایـ عملیـ

ســـریعتر بـــه بهره بـــرداری رســـد.
وی عنـــوان کـــرد: ۲۵ طـــرح وزارت نیـــرو 
ـــرمایه گذاری ۲۰۰  ـــا س ـــزی  ب ـــتان مرک در اس
هـــزار میلیـــارد ریـــال و پیشـــرفت متوســـط 
۶۰ درصـــد در دســـت انجـــام اســـت و امیـــد 
ـــن  ـــتری در تامی ـــایش بیش ـــت گش ـــت دول اس
منابـــع مالـــی آنهـــا داشـــته باشـــد و  ســـاز 
ــا  ــام آن هـ ــرای اتمـ ــدی بـ ــای جدیـ و کارهـ

عملیاتـــی شـــود.
ـــمالی  ـــگ ش ـــد: رین ـــادآور ش ـــرو ی ـــر نی وزی
خـــط انتقـــال آبرســـانی بـــه اراک و کمربنـــد 
جنوبـــی از مهمتریـــن ایـــن طرح هـــا اســـت 
ـــام اســـت  ـــه اتم ـــمالی آن روب ـــد ش ـــه  کمربن ک
ــئوالن  ــکاری مسـ ــا همـ ــی رود بـ ــد مـ و امیـ
ـــیده  ـــان رس ـــه پای ـــر ب ـــه زودت ـــهرداری هرچ ش
و کمربنـــد جنوبـــی آن نیـــز در ســـال ۹۹ 

تامیـــن اعتبـــار شـــود.
اردکانیـــان اظهـــار داشـــت: یکپارچـــه 
ســـازی شـــرکت های آب و فاضـــاب شـــهری 

و روســـتایی در اســـتان مرکـــزی رخ داده و 
امیـــد اســـت شـــهریورماه امســـال، ارزیابـــی 
مثبتـــی از عملکـــرد شـــرکت رقـــم بخـــورد.

وی گفــت:  آبرســانی بــه تفــرش و ۴۰ 
روســتای در مســیر خــط انتقــال ازطــرح هــای 
ــای فاضــاب در  ــرای طرح ه ــم اســت و اج مه
اســتان مرکــزی و شــهر اراک، وضعیــت خوبــی 
دارد و ۶۸ درصــد جمعیــت ایــن اســتان از 
خدمــات دفــع بهداشــتی فاضــاب شــهری 
بهره منــد هســتند و چندکیلومتــر باقــی مانــده 
ــه  ــل و ب ــد تکمی ــال بای ــبکه اراک  امس از ش

بهره بــرداری برســد.
ـــمار  ـــش ش ـــرد: کاه ـــه ک ـــرو اضاف ـــر نی وزی
ـــوند،  ـــیار می ش ـــانی س ـــه آبرس ـــتاهایی ک روس
امســـال در دســـتور کار قـــرار دارد و بخـــش 
بـــرق اســـتان مرکـــزی بـــه عنـــوان قطـــب 
اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار  از  صنعـــت 
ـــن  ـــاظ تامی ـــه لح ـــی ب ـــات خوب ـــت و اقدام اس
ــت  ــب امنیـ ــردن ضریـ ــاال بـ ــت و بـ و ظرفیـ
ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــداری آن ص ـــبکه و پای ش

ــه در  ــی ک ــرد: آرامش ــوان ک ــان عن اردکانی
ــود دارد  ــزی وج ــتان مرک ــی در اس ــطح مل س
ــرت  ــه مدی ــمندی حلق ــر و هوش ــل تدبی حاص
ارشــد اســت کــه در برخــود بــا حــوادث مترقبــه 
ــی  ــه دلگرم ــود مای ــده می ش ــه دی و غیرمترقب
ــواده  ــاش خان ــد و از ت ــوت می باش ــه ق و نقط

ــم. ــی می کن ــتان قدردان ــت در اس دول

استاندار مرکزی: تخصیص حقابه سد 
۱5 خرداد مطالبه جدی شهروندان 

مرکزی است
آییــن  در  مرکــزی  اســتاندار  آقــازاده  
بهره بــرداری طرح هــای صنعــت آب و بــرق 
اســتان مرکــزی بــا حضــور وزیــر نیــرو در 
ســالن جلســات بــرق منطقــه ای باختــر در 
اراک ،گفــت: تخصیــص حقابــه از ســد ۱۵ 
خــرداد دلیجــان کــه در حــوزه تحــت پوشــش 
مدیریــت اســتان قــم اســت، مطالبــه بــه حــق 
شــهروندان و مســووالن اســتان مرکــزی اســت.

ــای  ــیاری از طرح هـ ــزود: بسـ ــازاده افـ آقـ
ـــر  ـــه ثم ـــروز ب ـــزی ام ـــتان مرک ـــرق اس آب و ب
نشســـت و برخـــی از آنهـــا از جملـــه انتقـــال 
ـــه  ــرش ک ـــه تفـ ـــان ب ــمه تفتی آب از چشـ
از طرح هـــای مهـــم کشـــور اســـت، بایـــد 

هرچـــه زودتـــر تکمیـــل شـــود.
ــن  ــا ۱۰۰ ایـ ــر تـ ــرد: صفـ ــان کـ وی بیـ
طـــرح در دولـــت دوازدهـــم کلیـــد خـــورده 
و بایـــد تخصیـــص ۱۰۰ درصـــدی اعتبـــار 
پیش بینـــی  در ســـال جـــاری  آن  بـــرای 
شـــود تـــا ایـــن طـــرح تـــا بهـــار ۱۴۰۰ بـــه 

رســـد. بهره بـــرداری 
ـــف  ـــش ال ـــه داد: پوی ـــزی ادام ـــتاندار مرک اس
- ب - ایـــران یکـــی از طرح هـــای ارزشـــمند 
ـــه توســـط وزارت  ـــم اســـت ک ـــت دوازده در دول
ـــایه آن  ـــون در س ـــه تاکن ـــده ک ـــرا ش ـــرو اج نی
طرح هـــای مختلفـــی در صنعـــت آب و بـــرق 

ـــت. ـــیده اس ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــور ب کش
ــرو در  ــر نی ــور وزی ــرد: حض ــوان ک وی عن
ایــن پویــش و افتتــاح طرح هــای مختلــف، 
ــان  ــردم و در جری ــتر م ــی بیش ــب دلگرم موج
ــت  ــذار اس ــت خدمتگ ــات دول ــتن خدم گذاش
ــارهای  ــا و فش ــه تحریم ه ــود هم ــا وج ــه ب ک
ــرای توســعه  سیاســی، همــه تــاش خــود را ب
ــه کار گرفتــه  کشــور در بخش هــای مختلــف ب

اســت.
ــت و  ــرد: دول ــه ک ــزی اضاف ــتاندار مرک اس
در  موفقــی  کارنامــه  اجرایــی  دســتگاه های 
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا ارائــه دادنــد و ایــن 

ــت. ــده اس ــزد ش ــا زبان ــات در دنی اقدام
آقــازاده عنــوان کــرد: بســیاری از کشــورهای 
ــو زده و  ــاری زان ــن بیم ــل ای ــی در مقاب مدع
بــه گل نشســته اند و مردمــان آنهــا ماننــد 
بــرگ خــزان حیــات و زندگــی را از دســت 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــد، ام می دهن
وجــود مشــکات اقتصــادی و کمبــود بســیاری 
از تجهیــزات، توانســت ایــن بیمــاری را بــه 

ــد. ــرل کن ــی کنت خوب

ـــه  ـــبات ب ـــوان محاس ـــارت دی ـــت: نظ ـــس گف ـــل در مجل ـــردم باب ـــب م منتخ
روز نیســـت و معمـــوالً آمـــار و اطاعاتـــی کـــه در اختیـــار نماینـــدگان قـــرار 

ــر بـــه دســـت نماینـــدگان می رســـد. ــیار دیـ می دهنـــد، بسـ
ــر  ــد بـ ــا تأکیـ ــی ، بـ ــی فیروزجایـ ــی کریمـ ــر، علـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ضـــرورت تحـــوالت ســـاختاری مجلـــس شـــورای اســـامی، گفـــت: اولیـــن 
ـــودش و رأس  ـــی خ ـــگاه اصل ـــه جای ـــس ب ـــدن مجل ـــرای بازگردان ـــرد ب راهب
ــاد و انســـجام  امـــور آن اســـت کـــه نماینـــدگان مجلـــس یازدهـــم، اتحـ
درونـــی میـــان خـــود را حفـــظ کننـــد چـــرا کـــه هـــر گونـــه خدشـــه ای 
کـــه بـــه ایـــن اتحـــاد و انســـجام وارد شـــود، می توانـــد موجـــب تضعیـــف 

مجلـــس یازدهـــم شـــود.
ـــر ضـــرورت  ـــد ب ـــا تأکی ـــس شـــورای اســـامی ب ـــل در مجل ـــردم باب منتخـــب م
ـــی  ـــس فعل ـــرد: مجل ـــح ک ـــس، تصری ـــت و مجل ـــان دول ـــبات می تنظیـــم مناس
ـــردان  ـــور و دولتم ـــا رئیس جمه ـــط ب ـــی در رواب ـــل قبول ـــرد قاب ـــت عملک نتوانس
ـــه  ـــتند ب ـــن دوره نتوانس ـــدگان در ای ـــر نماین ـــارت بهت ـــه عب ـــد و ب ـــته باش داش

ـــد. ـــان دهن ـــت نش ـــه دول ـــس را ب ـــدار مجل ـــی اقت خوب

بعد نظارتی مجلس تقویت شود
کریمــی فیروزجایــی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق قانــون اساســی مجلــس ناظــر 
بــر عملکــرد دولــت اســت، افــزود: هیــچ دولتــی بــدون رأی نماینــدگان مجلــس 
ــاً دولتمــردان از  ــن صــورت باشــد کــه صرف ــه ای ــه ب ــد روی ــدارد و نبای ــار ن اعتب
ــه  ــان هیچ گون ــرد آن ــر عملک ــس از آن ب ــا پ ــد ام ــاد بگیرن ــس رأی اعتم مجل

نظارتــی نشــود.
وی افــزود: وظیفــه نماینــدگان مجلــس فــارغ از رأی اعتمــاد بــه دولتمــردان 
ایــن اســت کــه در طــول دوره فعالیــت آنــان، بــر حســن اجــرای قوانیــن مصــوب 

مجلــس شــورای اســامی و عملکــرد دولــت نظــارت کافــی داشــته باشــند.
منتخـــب مـــردم بابـــل در مجلـــس شـــورای اســـامی متذکـــر شـــد: در 
ـــد  ـــور ش ـــکاتی در کش ـــث مش ـــس باع ـــی مجل ـــف نظارت ـــر ضع ـــال های اخی س
ـــام  ـــس انج ـــاختار مجل ـــد در س ـــه بای ـــی ک ـــی از اصاحات ـــاس، یک ـــن اس ـــر ای و ب
ـــوع  ـــن موض ـــود و ای ـــت ش ـــس تقوی ـــی مجل ـــد نظارت ـــه بُع ـــت ک ـــود، آن اس ش
ســـامان یابـــد، بـــه گونـــه ای کـــه مجلـــس نظـــارت بیشـــتری بـــر عملکـــرد 

ـــد. ـــته باش ـــردان داش دولتم

نظارت دیوان محاسبات به روز نیست
ــفانه  ــت: متأس ــبات، گف ــوان محاس ــارت دی ــاره نظ ــی درب ــی فیروزجای کریم
ــی کــه در  ــار و اطاعات ــه روز نیســت و معمــوالً آم ــوان محاســبات ب نظــارت دی
اختیــار نماینــدگان قــرار می دهنــد، بســیار دیــر بــه دســت نماینــدگان می رســد 
ــای  ــبات گزارش ه ــوان محاس ــه دی ــت ک ــروری آن اس ــات ض ــی از اصاح و یک

ــد. ــرار ده ــس ق ــار مجل ــوری در اختی ــه روز و ف ــی خــود را ب نظارت
وی بــا بیــان اینکــه توانمندســازی کمیســیون های تخصصــی مجلــس و 
ــد  ــری خواه ــه پیگی ــی اســت ک ــز از اولویت های ــا نی ــز پژوهش ه ــن مرک همچنی

شــد، اظهــار داشــت: مرکــز پژوهش هــای مجلــس ظرفیــت بســیار بزرگــی اســت 
ــز  ــتفاده شــود و الزم اســت مرک ــت اس ــن ظرفی ــش از ای ــش از پی ــد بی ــه بای ک

ــده شــود. ــوی و بالن ــز علمــی ق ــک مرک ــه ی ــل ب ــس تبدی ــای مجل پژوهش ه

از ظرفیت مرکز پژوهش ها استفاده شود
منتخــب مــردم بابــل در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: در حــال حاضــر 
مرکــز پژوهش هــا صرفــاً متشــکل از یــک عضــو هیئــت علمــی اســت در حالــی 
کــه بایــد ایــن مرکــز از ظرفیــت نخبــگان کشــور بیــش از ایــن اســتفاده کنــد 
ــا در تصمیم گیری هــای مجلــس شــورای اســامی از ظرفیــت نخبــگان و ایــن  ت

مرکــز اســتفاده شــود.
ــد  ــده بتوان ــس آین ــه مجل ــرای آنک ــت: ب ــار داش ــی اظه ــی فیروزجای کریم
ــد، الزم اســت  ــظ کن ــادالت کان نظــام حف ــی خــود را در مع ــراز اول ــگاه ت جای
مجلــس شــورای اســامی متشــکل از هیئــت رئیســه و رئیــس مجلســی مقتــدر 

ــد. ــد باش و کارآم
وی بیــان کــرد: رئیــس مجلــس بایــد فــردی کارآمــد باشــد چــرا کــه رئیــس 
ــری  ــم تصمیم گی ــای مه ــن بخش ه ــوا و همچنی ــران ق ــات س ــس در جلس مجل
ــد  ــد و بای ــور می یاب ــامی حض ــورای اس ــس ش ــی از مجل ــه نمایندگ ــور ب کش
ــس شــورای اســامی  ــان مجل ــد از کی ــا بتوان ــدی الزم را داشــته باشــد ت کارآم

بــه خوبــی دفــاع کنــد.

25۰ طرح در پویش الف - ب - ایران 
وزارت نیرو هدفگذاری شده است

منتخب مردم بابل:

نحوه نظارت دیوان محاسبات اصالح شود

کالسه: 99/9۱/3
رونوشت آگهی حصر وراثت

ــماره  ــنامه ش ــی دارای شناس ــی گنج ــا پورتق ــای حمیدرض آق
2944 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 99/91/3 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان قربانعلــی پورتقــی گنجــی بشناســنامه 18 در 
تاریــخ 98/7/3 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 

ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
1- حمیدرضــا پورتقــی گنجــی ف قربانعلــی ش ش 2944 ش 
م 2061024432 ت ت 1350/4/1 صــادره از بابــل نســبت پســر 

متوفــی.
2- حســن پورتقــی گنجــی ف قربانعلــی ش ش 146ش م 
ــر  ــبت پس ــل نس ــادره از باب 2064940383ت ت 1364/8/18 ص

ــی.   متوف
ــی ش ش 706 ش م  ــی ف قربانعل ــی گنج ــین پورتق 3- حس
2064945989 ت ت 1367/10/14 صــادره از بابــل نســبت پســر 

متوفــی. 
4- رقیــه پورتقــی گنجــی ف قربانعلــی ش ش 37 ش م 
2063896038 ت ت 1358/8/11 صــادره از بابــل نســبت دختــر 

ــی.   متوف
5- صدیقــه پورتقــی گنجــی ف قربانعلــی ش ش 11ش م 
2064480821 ت ت 1363/1/28 صــادره ازبابــل نســبت دختــر 

ــی. متوف
6- زینــب خاتــون  قربــان نیــا گنجــی ش ش 21 ش م 
2063835284 ت ت 1328/8/1 صــادره از بابــل نســبت همســر 

ــی.   متوف
ــک  ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا تشــریفات مقدمات ــک ب این
نوبــت یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 99/2/17   شماره: 99/106/2

آقــای اکبــر حســن زاده دارای شناســنامه 
شــماره ۱ و شــماره ملــی ۲۰۶۴۶۰۰۶۰۴ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹/۱۰۶/۲ از 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــی  ــنامه مل ــی بشناس ــن زاده خلیل ــده حس زبی
۲۰۵۰۵۰۶۷۰۸ در تاریــخ ۱۳۹۸/۱/۵ اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
۱- اکبرحســن زاده خلیلــی فرزنــد ابوالقاســم 
و زبیــده بــه ش ش ۱ و کدملــی ۲۰۶۴۶۰۰۶۰۴ 

صــادره از بابــل پســرمتوفی 
ــد  ــی فرزن ــن زاده خلیل ــا حس ــام رض  ۲- غ
بــه ش ش ۲۴۲ کدملــی  ابوالقاســم وزبیــده 

۲۰۶۲۲۷۵۶۰۹
صادره از بابل پسرمتوفی

فرزنــد  خلیلــی  زاده  حســن  رضــا   -۳
ــی  ــد مل ــه ش ش ۳۲۴ ک ــده ب ــم وزبی ابوالقاس
پســرمتوفی بابــل  از  صــادره   ۲۰۶۲۲۹۱۳۰۲

فرزنــد  زاده خلیلــی  مرضیــه حســن   -۴ 
ــی  ــد مل ــه ش ش ۳۴ و ک ــده ب ــم وزبی ابوالقاس
۵۶۸۹۷۳۸۶۹۷  صــادره از بابــل دخترمتوفــی

ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل
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روزنامه سراسری عجب شیر  پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 723 فرهنگ و هنر6
آشپزی

کوفته آلو

مواد الزم:
برای کوفته:

گوشت چرخکرده                              ۴۰۰ گرم
برنج                                              ۱ پیمانه
سبزی معطر                               ۱۰۰ گرم
پیــاز                                          ۲ عــدد
تخــم مــرغ                                      ۲ عــدد
پودر نان                                     به میزان الزم
شوید خشک                                  مقداری
آلو خورشتی                                 ۱۰۰ گرم
آب                                     ۱ لیتــر
روغن                                          به میزان الزم
زردچوبه، نمک، کاری و زیره            به میزان الزم

برای سس:
رب گوجه فرنگی                            ۲ قاشق غذاخوری
پیاز داغ                                    به میزان الزم
زردچوبه                                   به میزان الزم

ــوک  ــران ک ــز ای ــان عزی ــما همراه ــم ش مطمئن
بــا طــرز تهیــه کوفتــه بلغــور، کوفتــه عــدس، طــرز 
تهیــه کوفتــه برنجــی، کوفتــه بوقلمــون و کــدو ســبز 
و انــواع دیگــر کبــاب و کوفتــه آشــنا هســتین و اگــه 
از طرفدارهــای پــر و پــا قــرص کوفتــه هســتین خبــر 
خوشــی براتــون دارم. در ایــن مطلــب مــی خــوام طرز 
تهیــه یــه مــدل جدیــد کوفتــه بــه نــام کوفتــه آلــو 
رو بهتــون آمــوزش بــدم. طــرز تهیــه و مــواد اولیــه 
کوفتــه آلــو خیلــی شــبیه بقیــه کوفتــه هــا هســت 
ولــی ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد خــودش رو هم 
داره. اگــه دوســت داریــن یــه شــام جدیــد و بســیار 
خوشــمزه درســت کنین و خانــواده تون رو ســورپرایز 
ــو  ــه آل ــن کوفت ــا مــن همــراه باشــین و ای کنیــن، ب

خــوش عطــر و خــوش رنــگ رو درســت کنیــن.
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آماده سازی پیش نیازها

بــرای درســت کــردن کوفتــه آلــو دل پذیــر و 
خــوش عطــر، در ابتــدا الزم اســت برنــج را بپزیــد. 
بنابرایــن یــک لیــوان برنــج را داخــل قابلمــه 
ــه  ــه آن اضاف ــوان آب ب ــدار ۵/۱ لی ــد و مق بریزی
کنیــد و روی شــعله گاز بگذاریــد و اجــازه دهیــد 
کــه برنــج بــه خوبــی بپــزد و کامــًا نــرم شــود و 
آب آن کشــیده شــود پیازهــا را نیــز پوســت بکنید 

ــده کنیــد. ــز رن ــده ری ــا رن و ب
ــنیز،  ــره، گش ــامل ت ــر ش ــای معط ــبزی ه س
ــس از شستشــو  ــز پ ــا را نی ریحــان، شــاهی و نعن
و خشــک کــردن، خــوب ریــز و ســاطوری کنیــد. 

مرحله دوم: ترکیب کردن مواد اولیه
ــرده،  ــرخ ک ــت چ ــزرگ گوش ــه ب ــک کاس در ی
برنــج پختــه شــده، پیــاز رنــده شــده، ســبزی هــای 
ــه،  ــرغ، زردچوب ــم م ــده، تخ ــاطوری ش ــر س معط
ــک  ــوید خش ــان، ش ــودر ن ــره، پ ــک، زی کاری، نم
شــده را بریزیــد. ســپس بــه خوبــی مــواد را بــا هــم 
مخلــوط کنیــد و ورز دهیــد تــا مایــه کوفتــه آلــو 
یــک دســتی بــه دســت آوریــد. ســپس در کاســه 
ــدت ۳۰  ــرای م ــانید و ب ــلفون بپوش ــک س ــا ی را ب
ــد.  ــا اســتراحت کن ــد ت ــه در یخچــال بگذاری دقیق

مرحله سوم: درست کردن کوفته آلو
حــاال در ایــن مرحلــه پــس از گذشــت مــدت 
ــال  ــه را از یخچ ــه کوفت ــده، مای ــه ش ــان گفت زم
خــارج کنیــد. بــه انــدازه یــک نارنگــی کوچــک از 
مایــه کوفتــه برداریــد و در کــف دســت خــود کــه 
ــک  ــپس ی ــد. س ــن کنی ــد، په ــرب کردی آن را چ
ــو در وســط کوفتــه بگذاریــد و کوفتــه را  عــدد آل

ــه آن شــکل دهیــد. جمــع کنیــد و ب
مرحله چهارم: سرخ کردن کوفته

ــزرگ را روی شــعله متوســط  ــه ب ــک ماهیتاب ی
گاز بگذاریــد تــا گــرم شــود. ســپس بــه میــزان الزم 
روغــن داخــل ماهیتابــه بریزیــد و زمــان دهیــد تــا 
روغــن داغ شــود. حــاال کوفتــه هــا را داخــل روغــن 

داغ غوطــه ور بگذاریــد تــا ســرخ شــوند.
مرحلــه پنجــم: درســت کــردن ســس کوفته آلو

بــرای درســت کــردن ســس فــوق العــاده 
خوشــمزه کوفتــه آلــو، یــک ماهیتابه را روی شــعله 
گاز بگذاریــد و پــس از گــرم شــدن مقــداری روغــن 
داخــل آن بریزیــد. حــاال ابتــدا رب گوجــه خانگــی 
را داخــل روغــن بریزیــد و تفــت دهیــد تــا خامــی 
ــاز کنــد. ســپس پیــاز  رب گرفتــه شــود و رنــگ ب
داغ، زردچوبــه را هــم بــه آن اضافــه کنیــد و تفــت 
دهیــد. حــاال مقــدار یــک لیتــر آب بــه مــواد اضافه 

کنیــد و بگذاریــد تــا بــه جــوش آیــد.
مرحله ششم: پخت کوفته آلو

پـس از سـرخ کـردن کوفتـه هـا و آمـاده کـردن 
سـس، حاال کوفته ها را داخل سـس بگذارید تا بپزند 

و طعـم سـس بـه خوبی بـه خـورد کوفته ها بـرود.
 

نکات کلیدی تهیه کوفته آلو
ــه  ــه در دســتور کوفت ــه ک ــواد اولی ــدازه م - ان
آلــو آمــده، مناســب ۶ تــا ۸ نفــر اســت. در 
ــه  ــواد اولی ــدار م ــد مق ــی توانی ــل م صــورت تمای

ــد. ــر دهی ــا تغی ــبت ه ــت نس ــا رعای را ب
ــار  ــد از رب ان ــی توانی ــل م ــورت تمای - در ص
ــه  ــی، در تهی ــه فرنگ ــر رب گوج ــاوه ب ــز، ع نی

ــد. ــتفاده کنی ــس اس س
ــن  ــه در ای ــر ک ــای معط ــبزی ه ــر س ــاوه ب - ع
دســتور آمــده اســت، از هر نوع ســبزی معطــر دیگری 
کــه دوســت داشــتید هــم مــی توانیــد اســتفاده کنید. 

نســبت ســبزی هــا بایــد بــا هــم برابــر باشــد.
ــو، مغــز  ــر آل ــه هــا عــاوه ب - در وســط کوفت

ــد. ــد بگذاری ــی توانی ــم م ــاز داغ ه ــردو و پی گ
منبع: ایران کوک

کواکبیان در تذکر شفاهی:
رسانه ها مردم را به فروش اموال خود

 و سرمایه گذاری در بورس ترغیب نکنند

ــی  ــر کس ــه اگ ــان اینک ــا بی ــس ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــردم را  ــا م ــانه ه ــت: رس ــود، گف ــورس ش ــه دارد، وارد ب ــدی اضاف درآم
ــد.  ــورس ترغیــب نکنن ــوال خــود و ســرمایه گــذاری در ب ــروش ام ــه ف ب
ــی  ــت علن ــان در نشس ــی کواکبی ــت، مصطف ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــک والدت  ــن تبری ــفاهی، ضم ــری ش ــامی در تذک ــورای اس ــس ش مجل
امــام حســن مجتبــی )ع( خطــاب بــه مســئوالن ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ــا بازگشــته  ــه قبــل از کرون ــا گفــت: وضعیــت ترافیــک جــاده هــا ب کرون
ــا مجــدد شــاهد گســترش ویــروس  اســت، لطفــا تدابیــری بیاندیشــید ت

ــا نباشــیم.   کرون
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر و پردیــس 
ــت  ــهام عدال ــا س ــه ب ــه داد: در رابط ــامی ادام ــورای اس ــس ش در مجل
پیشــنهاد مــی کنــم هیــات دولــت بــه کارگــران بــه خصــوص کارگــران 
ــد  ــت بای ــهام عدال ــه س ــرا ک ــد، چ ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــی توج فصل
ــی کــه شــاهد هســتیم  ــه طبقــات ضعیــف جامعــه داده شــود، در حال ب
بســیاری از مدیــران و ثروتمنــدان ســهام عدالــت را در دســت گرفتــه انــد.

وی تصریــح کــرد: تلویزیــون و رســانه هــای جمعــی بــه مــردم 
ــر  ــوند، اگ ــورس ش ــند و وارد ب ــان را بفروش ــه اموالش ــد ک ــه نکنن توصی
کســی درآمــدی اضافــه دارد، وارد بــورس شــود. زمانــی کــه بــورس دچــار 
ــی ضــرر مــی کننــد. حــال برخــی  ــه لحــاظ مال مشــکل شــود، مــردم ب
معتقدنــد کــه انقــاب اقتصــادی رخ داده و برخــی مــی گوینــد افزایــش 
شــاخص هــای بــورس حبــاب اســت. امــا بنــده توصیــه مــی کنــم امــوال 

ــرود. ــه فــروش ن مــردم ب

حاجی بابایی در تذکر شفاهی:
دولت الیحه نظام رتبه بندی معلمان را 

به مجلس ارائه کند

ــم  ــت می خواه ــت: از دول ــس گف ــان مجل ــس فراکســیون فرهنگی رئی
ــد.  ــه کن ــس ارائ ــه مجل ــدی معلمــان را ب الیحــه نظــام رتبه بن

ــت  ــی در نشس ــی بابای ــا حاج ــت،  حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
علنــی مجلــس شــورای اســامی در تذکــر شــفاهی خــود ضمــن تبریــک 
هفتــه کارگــر اظهــار داشــت: از دولــت می خواهــم برنامــه ششــم را بــرای 

همســان ســازی حقــوق کارگــران اجــرا کنــد.
نماینــده مــردم همــدان، فامنیــن در مجلــس شــورای اســامی ضمــن 
تبریــک هفتــه معلــم بیــان کــرد: از دولــت درخواســت دارم الیحــه نظــام 

رتبه بنــدی معلمــان را بــه مجلــس ارائــه کنــد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکات بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش و 
ــزود: متأســفانه اجــرای ۵۰ درصــد  بازنشســتگان کشــوری و لشــکری اف
ــات  ــن موجب ــورد بازنشســتگان اجــرا نشــده و ای ــاده شــغل در م فوق الع

ــت. ــم آورده اس ــور فراه ــر کش ــا را در سراس ــه آنه ــی هم نارضایت
حاجــی بابایــی ادامــه داد: بــه مناســبت هفتــه کارگــر و معلــم دولــت 
اراده کنــد و برنامــه ششــم را در مــورد همســان ســازی حقوق هــا اجــرا 
ــت  ــوب نیس ــتگان خ ــال بازنشس ــا ح ــروزی م ــه ام ــرا در جامع ــد زی کن
ــا حــدودی  ــد ت ــت بتوان ــن اقدامــات از ســوی دول ــم انجــام ای و امیدواری

مشــکات آنهــا را حــل کنــد.
ــت: از  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــان مجل ــیون فرهنگی ــس فراکس رئی
همــه فرهنگیــان، کارمنــدان صــدا و ســیما و شــبکه آمــوزش بــه علــت 
تــاش در دوران شــیوع ویــروس کرونــا تشــکر می کنــم زیــرا نگذاشــتند 

آمــوزش تعطیــل شــود.

زینی وند:
اخذ شهریه اضافی برای آموزش های 

الکترونیکی مدارس ممنوع است 

ــهریه  ــذ ش ــت: اخ ــی گف ــز غیردولت ــدارس و مراک ــازمان م ــس س رئی
اضافــی از دانــش آمــوزان بــرای برگــزاری کاس هــای آنایــن آموزشــی 

ممنــوع اســت. 
ــس  ــد رئی ــی زینی ون ــوان، مجتب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی دربــاره ســرانجام تصمیم  گیــری بــرای 
تعییــن تکلیــف بازپرداخــت شــهریه غیرآموزشــی دانــش آمــوزان بیــان کرد: 
ــاره شــهریه فــوق برنامــه غیرآموزشــی ماننــد غــذا، ســرویس، ورزش و  درب
مــواردی از قبیــل ایــن فعالیت هــا در صــورت آنکــه تعهــدات  انجــام نشــده 
باشــد بایــد هزینه هــا برگردانــده شــود یــا بــرای ســال آینــده دانش آمــوزان 

بــه شــرط مانــدگاری در همــان مدرســه محاســبه شــود.
ــن  ــم ای ــه داد: آنچــه در شــورای سیاســتگذاری مصــوب کردی او ادام
ــکاران و  ــل هم ــوق کام ــا حق ــتند ت ــف هس ــان موظ ــه موسس ــود ک ب
معلمــان را پرداخــت کننــد در غیــر اینصــورت برخورد هــای بســیارجدی 

ــم. ــون دارری ــوارد تخطــی از قان ــا م ب
رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی بیــان کــرد: تخلفــی در 
اســتان بــه دســت مــا رســید کــه در ایــن مــورد شــورای نظــارت اســتان 
را ملــزم کردیــم تذکــر کتبــی بــه موســس دهــد از طرفــی هــم حقــوق 

معلمــان بایــد متناســب بــا قــرار داد منعقــد شــده پرداخــت شــود.
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه موسســان مــدارس و مراکــز غیردولتــی 
هــم در ایــن شــرایط بــا مشــکاتی مواجــه هســتند، تاکیــد کــرد: شــورای 
سیاســتگذاری مصــوب کــرد کــه شــورای نظــارت اســتان بــرای برگشــت 
شــهریه تصمیــم گیــری کنــد، البتــه شــهریه هزینــه ثابــت و فــوق برنامــه 
ــدارس  ــی م ــتیم برخ ــاهد هس ــوند و ش ــت داده نمی ش ــی برگش آموزش
ــان آمــوش  غیردولتــی حتــی بیــش از ســاعات درســی در مدرســه جری

را تــداوم دادنــد. 
رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی تاکیــد کــرد: مــدارس 
ــت  ــی دریاف ــن شــهریه اضاف ــوان بابنــت آموزش هــای آنای ــه هیــچ عن ب
ــر آن  ســامانه تلفنــی ۴۳۱۷ فعــال کردیــم و مــوارد  نمی کننــد عــاوه ب

ــرار می دهیــم ــژه ق ــرای پیگیــری مــورد توجــه وی ــون را ب عــدول از قان

اســتاندار آذربایجــان شــرقی، بــا اشــاره 
از »ســواد«  یونســکو  تعریــف  آخریــن  بــه 
گفــت:  آن،  گانــه  ســیزده  شــاخص های  و 
ــازمان  ــف س ــن تعری ــر، جدیدتری ــی تغیی توانای
جهانــی یونســکو از مقولــه »ســواد« اســت کــه 
ــن  ــان را اصلی تری ــوان معلم ــرات می ت ــه ج ب
ــت.  ــه دانس ــف در جامع ــن تعری ــق ای مصادی
رضــا  محمــد  فــارس،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی در جلســه شــورای آمــوزش و 
ــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش  پــرورش اســتان، ب
و جایــگاه  معلمــان در رفــع مشــکات مختلــف 
ــا  ــایه تاش ه ــت: در س ــار داش ــه،  اظه جامع
و مجاهدت هــای بزرگمردانــی همچــون شــهید 
ــت  ــتعال می دانس ــی را اش ــه معلم ــری ک مطه
ــه ثمــر نشســتن بیــش  ــه اشــتغال، شــاهد ب ن
از پیــش فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی در 

ــتیم. ــور هس کش
ــبت  ــتر نس ــه بیش ــه توج ــاره ب ــا اش وی ب
ســال های  طــول  در  آمــوزش  و  علــم  بــه 
پــس از انقــاب اســامی، اظهــار داشــت: بایــد 
ــرش  ــوزش، نگ ــم و آم ــه عل ــه مقول ــبت ب نس
ــی.  ــرش مصرف ــه نگ ــت ن ــرمایه گذاری داش س
هرچنــد اقدامــات بســیار مطلوبــی در ایــن 
زمینــه توســط دســتگاه تعلیــم و تربیــت انجــام 
ــته  ــتر از گذش ــر و بیش ــد بهت ــی بای ــده ول ش

ــد. ــتمرار یاب اس

مهم تریــن  از  را  فرهنــگ  و  آمــوزش  وی 
جامعــه  در  توجــه  مــورد  ایدئولوژی هــای 
ــم  ــار می کنی ــه داد: افتخ ــرد و ادام ــداد ک قلم
پیــرو مکتــب و آیینــی هســتیم کــه آمــوزش و 
ــادات  ــی از اعتق ــوان یک ــه عن ــرورش در آن ب پ
مســلم و پذیرفتــه شــده محســوب شــده و 

ــت. ــاص نیس ــان خ ــه زم ــدود ب مح
بخــش  آذربایجــان شــرقی در  اســتاندار 
بــه  اشــاره  بــا  از ســخنان خــود  دیگــری 

ــت  ــرورش در مدیرب ــوزش و پ ــم آم ــش مه نق
هفته هــای  و  ماه هــا  در  گفــت:  بحران هــا، 
خــوب  بســیار  فعالیت هــای  شــاهد  اخیــر 
ــم  ــان بودی ــت و معلم ــم و تربی ــتگاه تعلی دس
ــد  ــا وجــود شــرایط ســخت اجــازه ندادن کــه ب
مشــعل علم آمــوزی و تربیــت دانش آمــوزان 

ــود. ــوش ش خام
ــه داد:  ــتا ادام ــن راس ــدی در همی پورمحم
ثمــره درخــت تنومنــد تعلیــم و تربیــت در 

ــد،  ــد ش ــتر خواه ــر و بیش ــان، بهت ــول زم ط
چنانکــه در کنتــرل بیمــاری کرونــا شــاهد 
ســامت  مدافعــان  موثــر  آفرینــی  نقــش 
هســتیم کــه تربیــت یافتــگان معلمــان فــداکار 

ــتند. هس
همیــن  ســایه  در  داشــت:  اظهــار  وی 
دشــمنی های  باوجــود  کــه  تاش هاســت 
ــران، تحســین و  ــت ای ــا مل ــی ب اســتکبار جهان
ــرد  ــی از عملک ــازمان های بین الملل ــاب س اعج
و  مدیریــت  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــت.  ــده اس ــه ش ــا برانگیخت ــا کرون ــه ب مقابل

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه آخریــن تعریــف 
ــیزده  ــاخص های س ــواد« و ش ــکو از »س یونس
ــن  ــر، جدیدتری ــی تغیی ــت: توانای ــه آن، گف گان
ــه  ــکو از مقول ــی یونس ــازمان جهان ــف س تعری
»ســواد« اســت کــه بــه جــرات می تــوان 
ــن تعریــف  ــق ای ــن مصادی معلمــان را اصلی تری

ــت. ــه دانس در جامع
ایــن آییــن، از هفــت معلــم برتــر و  در 
منتخــب اســتان بــه مناســبت هفته گرامیداشــت 
مقــام معلــم توســط اســتاندار آذربایجــان شــرقی 

ــل شــد. تجلی

مجلــس  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
بــا اشــاره بــه مصوبــه ایــن هفتــه صحــن 
ــف  ــن تکلی ــوص تعیی ــس در خص ــی مجل علن
اســتخدامی معلمیــن حــق التدریســی، تصریــح 
کــرد: اجــرای دقیــق ایــن قانــون توســط دولــت 
بایــد اولویــت نظارتــی مجلــس یازدهــم باشــد. 
ــدی  ــت، داود محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بــا اشــاره بــه تصویــب طــرح استفســاریه 
ــون تعییــن تکلیــف  ــه قان ــاده ب الحــاق یــک م
و  التدریســی  حــق  معلمیــن  اســتخدامی 
در  ســوادآموزی   نهضــت  یــاران  آمــوزش 
ــن  ــت صح ــنبه ۱۵ اردیبهش ــت روز دوش نشس
علنــی مجلــس، اظهــار کــرد: بــا مصوبــه اخیــر 
ــس، نیروهــای  ــس، نیروهــای حــق التدری مجل
ــی  ــق التدریس ــی، ح ــات آموزش ــد خدم خری
غیــر مســتمر و پیــش دبســتانی قبــل از ســال 
۱۳۹۱ و همچنیــن آموزشــیاران و آمــوزش 
دهنــدگان مســتمر نهضــت ســوادآموزی قبــل 

ــدند. ــف ش ــن تکلی ــال ۹۲ تعیی از س

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
شــورای  مجلــس  در  پردیــس  و  اسامشــهر 
ــس از  ــرح پ ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
ــان و  ــورای نگهب ــا ش ــیار ب ــمکش های بس کش
دولــت جهــت تأمیــن نظــر این شــورا در نشســت 
ایــن هفتــه صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب 

رســید، افــزود: ایــراد آخــری کــه بــه ایــن طــرح 
ــه  ــوط ب ــود، مرب از شــورای نگهبــان وارد شــده ب
ــه،  ــود ک ــاریه ب ــده در استفس ــن ش ــخ تعیی تاری
ــخ  ــن تاری ــت ای ــاد داش ــان اعتق ــورای نگهب ش
موجــب نوعــی قانــون گــذاری جدیــد شــده کــه 

ــد. ــذف ش ــی ح ــن علن ــخ در صح ــن تاری ای

وی ادامــه داد: بــا وجــود تصویب استفســاریه 
ــن  ــتخدامی معلمی ــف اس ــن تکلی ــون تعیی قان
حــق التدریســی و آمــوزش یــاران نهضــت 
ــن اســت  ســوادآموزی، گزارش هــا حاکــی از ای
ــوزش  ــی در آم ــتخدامی و جذب ــوز اس ــه هن ک
و پــرورش بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن قانــون 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــی از  ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب محم
یازدهــم  مجلــس  اولویت هــای  اصلی تریــن 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  دقیــق  اجــرای 
و  التدریســی  حــق  معلمیــن  اســتخدامی 
ــد،  ــوادآموزی باش ــت س ــاران نهض ــوزش ی آم
گفــت: البتــه در ایــن قانــون نســبت بــه تعــداد 
ــر  ــده و ب ــاره ای نش ــده اش ــذب ش ــان ج معلم
ــرورش در مناطــق، رشــته ها  نیــاز آمــوزش و پ

ــت. ــده اس ــد ش ــف تأکی ــع مختل و مقاط
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
ــه  ــا توجــه ب فنــاوری مجلــس تصریــح کــرد: ب
میــزان معلمــان بازنشســته ای کــه طی ســالیان 
آتــی بازنشســته خواهنــد شــد، قطعا آمــوزش و 
ــه ایــن تعــداد از معلمــان نیــاز دارد  پــرورش ب
ــری  ــذب حداکث ــت در ج ــکل دول ــا مش و تنه
گروه هــای هــدف قانــون کمبــود اعتبــارات 
ــا در کمیســیون  ــاره باره ــن ب ــه در ای اســت ک

مباحثــه داشــته  ایم.

ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس 
شـــورای اســـامی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه حفـــظ ســـامت 
دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان مهمتریـــن اولویـــت در شـــرایط 
فعلـــی شـــیوع کرونـــا اســـت، گفـــت: کمیســـیون آمـــوزش و 
ــوم و  ــای علـ ــه وزارت خانه هـ ــا بـ ــس صراحتـ ــات مجلـ تحقیقـ
آمـــوزش و پـــرورش اعـــام کـــرده کـــه بازگشـــایی مـــدارس و 
دانشـــگاه ها بـــه صـــاح نیســـت، لـــذا بایـــد دربـــاره برگـــزاری 
امتحانـــات هـــم بـــه دانشـــگاه ها و مـــدارس تفویـــض اختیـــار 

شـــود. 
ـــش  ـــرزاده، در واکن ـــت می ـــر حمای ـــنا، می ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــت:  ــدارس گفـ ــایی مـ ــاره بازگشـ ــاری دربـ ــار اخبـ ــه انتشـ بـ
ــا وزیـــر  در آخریـــن جلســـه ای کـــه کمیســـیون آمـــوزش بـ
ـــت  ـــی جه ـــن تاریخ ـــزوم تعیی ـــر ل ـــت ب ـــرورش داش ـــوزش و پ آم
ـــد  ـــه بع ـــد ک ـــد ش ـــور تاکی ـــی و کنک ـــات نهای ـــزاری امتحان برگ

ـــور  ـــی و کنک ـــات نهای ـــزاری امتحان ـــق برگ ـــخ دقی ـــم تاری از آن ه
ـــد. ـــام ش اع

ـــه  ـــا ب ـــن صراحت ـــش از ای ـــوزش پی ـــزود: کمیســـیون آم وی اف
وزارت خانه هـــای علـــوم و آمـــوزش و پـــرورش اعـــام کـــرد 
کـــه بازگشـــایی مـــدارس و دانشـــگاه ها بـــه صـــاح نیســـت 
چـــون ســـامت دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان بســـیار مهـــم 
ـــورت  ـــه ص ـــی ب ـــات نهای ـــزاری امتحان ـــث برگ ـــط بح ـــت. فق اس
حضـــوری مطـــرح بـــود چـــون تعـــداد دانـــش آمـــوزان در آن 
ـــای  ـــت پروتکل ه ـــا رعای ـــوان ب ـــی ت ـــذا م ـــت ل ـــم اس ـــع ک مقط

ـــرد. ـــزار ک ـــات را برگ ـــتی امتحان بهداش
ــس  ــات مجلـ ــوزش و تحقیقـ ــیون آمـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ــات در  ــایر امتحانـ ــزاری سـ ــاره برگـ ــورای اســـامی دربـ شـ
ــن  ــت: آخریـ ــگاه ها گفـ ــی و دانشـ ــع تحصیلـ ــایر مقاطـ سـ
صبحـــت ایـــن بـــود کـــه موضـــوع بـــه دانشـــگاه ها و 

مـــدارس تفویـــض اختیـــار شـــود. ۸۰ درصـــد آمـــوزش 
در مـــدارس قبـــل از تعطیلـــی مـــدارس داده شـــده اســـت 
بعـــد از آن هـــم آمـــوزش مجـــازی و آنایـــن داشـــتند لـــذا 
مـــدارس می توانـــد بـــا عنایـــت بـــه ایـــن مـــوارد دربـــاره 
نحـــوه برگـــزاری امتحـــان تصمیـــم گیـــری کننـــد چـــون 
نمی تـــوان بـــرای کل کشـــور نســـخه واحـــدی پیچیـــد 
ـــت و  ـــتان متفـــاوت اس ـــتا بـــا شهرس ـــون مقتضیـــات روس چ
هـــر کـــدام می توانـــد بـــه شـــیوه خـــود امتحـــان برگـــزار 

کننـــد.
ــرایط  ــم شـ ــه هـ ــر مدرسـ ــت: هـ ــان گفـ ــرزاده در پایـ میـ
خـــاص خـــود دارد، لـــذا می تـــوان بـــه مـــدارس و دانشـــگاه ها 
تفویـــض اختیـــار کـــرد تـــا در نهایـــت نمـــرات را براســـاس 
ـــده،  ـــام ش ـــف انج ـــی، تکالی ـــای پژوهش ـــی، کاره ـــوابق تحصیل س

آموزش هـــای مجـــازی و مـــوارد دیگـــر اعـــام کننـــد.

آخرین تعریف یونسکو از »سواد« 

محمدی با اشاره به مصوبه صحن علنی مجلس:

اجرای دقیق قانون استخدام معلمان حق 
التدریس اولویت نظارتی مجلس یازدهم باشد

میرزاده:

 کمیسیون آموزش موافق بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نیست

 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
ه تدارکات الکترونیکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی برای اجرای پروژه های بشرح ذیل را از طریق سامان

ه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائ
انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت   www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس 

 قصه محقق سازند.مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در منا

 از سازمان برنامه و بودجه( 5حداقل پایه  –)مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: داشتن صالحیت معتبر در رشته آب 

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )بریال( مبلغ برآورد اولیه )بریال( عنوان عملیات
 000/500/260 062/746/208/5 اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه لیقوان چای شهرستان تبریز

 000/000/240 486/065/797/4 اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه ممقان چای آذرشهر
 000/000/485 631/734/699/9 اجرای عملیات مکانیکی در حوزه خواجه شاهی چاراویماق

 000/000/416 471/693/318/8 اجرای عملیات مکانیکی در حوزه باشماق چای میانه

 می باشد. 18/02/99نتشار مناقصه در سامانه تاریخ تاریخ ا

 21/02/99روز یکشنبه تاریخ  10ساعت  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:

 03/03/99روز شنبه تاریخ  10ساعت  زمان بازگشایی پاکتها:                 01/03/99روز پنج شنبه تاریخ  10ساعت  مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:

 مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های )الف( اطالعات تماس دستگاه

 041 – 33266140تلفن:  –میدان استاد شهریار  –دروازه تهران  –تبریز  آدرس:

 85193768و  88969737 دفتر ثبت نام:     021 – 41934 مرکز تماس:  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 ثبت نام / پروفایل"بخش ( www.setadiranاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 83۴۶۰9
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰2/۱8

)روزنامه عجب شیر(
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سبک زندگی

چطور در دام
 روان شناس های زرد نیفتیم؟

 ۱- بسـیاری از ناروان شـناس ها نـه تحصیـات 
آکادمیـک روانشناسـی دارنـد و نـه مجـوز فعالیت! 
هرچنـد کـه برخـی از ایـن افـراد علی رغم داشـتن 
مـدرک تحصیلـی مرتبط بـه این نـوع کاهبرداری 
روان شناسـان  از  بسـیاری  امـا  می آورنـد؛  روی 
زردی کـه در فضـای مجـازی فعالیـت می کننـد، 
درواقـع اصـا روان شـناس نیسـتند. مشـاوره های 
واقعـی  روان شناسـان  برخـاف  ناروان شناسـان، 
هیچ گونـه منبـع علمـی و اسـتناد آمـاری نـدارد. 
درواقـع آن هـا نظـرات شـخصی خـود را بـه عنوان 

»علـم روانشناسـی« بـه مـردم می فروشـند.
۲- ناروان َشـناس ها بـه شـما وعـده »تغییـرات 
افـراد،  ایـن  می دهنـد!  »فسـت فودی«  و  سـریع« 
وعـده  شـما  بـه  اغراق آمیـز  کامـا  صورتـی  بـه 
»تغییـرات اساسـی در زمـان کوتـاه« را می دهنـد 
و قـول می دهنـد کـه مشـکل چندین سـاله شـما 
را یک شـبه حـل کننـد! در حالـی کـه براسـاس 
اصـول علمـی، »تغییـر رفتـار« یک فرآینـد مداوم، 
تدریجـی و نسـبتا طوالنـی مدت اسـت و نمی توان 

ره صدسـاله را یـک شـبه طـی کـرد!
»فالگیرهـا«  شـبیه  ناروان َشـناس ها   -۳  
فالگیرهـا-  مثـل  –درسـت  افـراد  ایـن  هسـتند! 
تعـدادی ویژگـی و مثـال کلـی را بیـان می کننـد 
کـه مشـترک هسـتند و در اکثر مـردم درصدی از 
آن هـا وجـود دارد. از چیزهایـی صحبـت می کننـد 
کـه همـه خواسـتار آن هسـتند مثل خوشـبختی، 
پـول، سـفر و عشـق! آنها همـان چیزی را به شـما 
می گوینـد کـه مایـل بـه شـنیدن آن هسـتید. در 
نقطـه مقابـل، روانشناسـی علمـی، چیـزی را بـه 
شـما می گویـد کـه »نیـاز« داریـد بشـنوید تـا در 

شـما تغییـرات واقعـی و پایـدار اتفـاق بیفتـد.
تصمیـم  بـه جـای شـما  ناروان شـناس ها   -۴ 
علمـی،  رویکـرد  بـا  روانشـناس  یـک  می گیرنـد! 
مسـئله را بـرای شـما توصیـف و تحلیـل می کنـد، 
او در مسـیر حـل مشـکل شـما را هدایـت می کند؛ 
او  انتخـاب نمی کنـد.  امـا هرگـز بـه جـای شـما 
پیامدهـای مثبـت و منفـی راهکارهـای مختلـف 
نهایـت  در  امـا  می دهـد  توضیـح  شـما  بـرای  را 
شـما  خـود  عهـده  بـه  تصمیم گیـری  مسـئولیت 
بـه  ناروانشـناس  یـک  مقابـل،  در  بـود.  خواهـد 
دسـتور  و  می پیچـد  نسـخه  شـما  بـرای  راحتـی 

بگیـر!« طـاق  »بـرو  می گویـد:  مثـا  می دهـد. 
۵- ناروان شـناس ها بـه شـما »قـول« تغییـرات 
حتمـی می دهند! ایجـاد تغییر یـک فرآیند پیچیده 
و تدریجی اسـت و به عوامل مختلفی بسـتگی دارد. 
یـک روان شـناس ماهـر، ایـن را می دانـد و هرگز در 
اول کار بـه شـما »قـول« تغییر حتمـی نمی دهد. او 
می توانـد قـول بدهـد کـه هـرکاری کـه الزم اسـت 
را بـرای شـما انجـام بدهـد، امـا نتیجـه بـه عوامـل 
آنهـا در  از  مختلفـی وابسـته اسـت کـه بسـیاری 
اختیار روانشـناس نیسـت. برعکس، ناروان شناسـان 
در  کـه  قـول می دهنـد  بـه شـما  کار  اول  همـان 
کوتاهتریـن زمـان، مشـکل شـما بـه طـور کامـل 
برطـرف می شـود و شـما خوشـبخت خواهید شـد!

گـوش  این کـه  از  بیشـتر  ناروان شـناس ها   -۶
بدهنـد، حـرف می زننـد! مسـائل مربـوط بـه ذهـن 
و روان انسـان، دارای ظرافت هـای بسـیار اسـت و از 
یـک فـرد به فرد دیگـر می تواند متفاوت باشـد. یک 
روانشـناس بایـد بـا دقـت بـه صحبت هـای مراجـع 
گـوش کند تـا بتواند بـه جنبه های مختلف مسـئله 
پـی ببرد. در بیشـتر جلسـات حرفه ای روانشناسـی، 
مراجـع بیشـتر حـرف می زنـد و درمانگـر بیشـتر 
گـوش می کنـد. برعکس، از نظر ناروانشناسـان همه 
بـه یـک علـت خیانت می کننـد، همه به یـک دلیل 
تجـاوز می کننـد و ...! آنهـا اصـا بـه صحبت هـای 
شـما اهمیـت نمی دهنـد و فقـط محتـوای کلـی را 
می پرسـند و بعـد بـدون توجه به ابعـاد مختلف یک 
مسـئله، سـخنرانی مفصل خـود را آغـاز می کنند و 

بـرای همـه یـک نسـخه می پیچند.
دان«  »همه چیـز  را  خـود  ناروان شناسـان   -۷
معرفـی می کننـد! »روانشناسـی« علم گسـترده ای 
اسـت و معمـوال هـر روانشـناس در یـک یـا چنـد 
نقطـه  در  می کنـد.  فعالیـت  تخصصـی  حیطـه 
همه چیـزدان  را  خـود  ناروان شناسـان  مقابـل، 
می داننـد و در هـر حیطـه ای ورود می کننـد. آنهـا 
تـاش می کننـد کـه بـا بـه کار بـردن اصطاحات 
روانشناسـی، بـه خود اعتبـار علمـی داده و خود را 

بدهنـد. جلـوه  »آموزش دیـده« 
۸- ناروان شـناس ها »نصیحت درمانـی« می کننـد! 
»روانشناسـی«، علمـی بـر پایـه پژوهش هـا و شـواهد 
اسـت و درمان روان شناختی نیز مبتنی بر اصول علمی 
می باشـد. در مقابل، ناروان شناسـان نظرات شـخصی را 
مـاک مشـاوره قـرار می دهنـد و کام آن ها آکنـده از 
پند و اندرز اسـت. درواقع صحبت با ناروانشناسـان هیچ 
تفاوتـی بـا درددل کـردن با یک آشـنای غیرمتخصص 
نـدارد! بـا این تفاوت که شـما بـرای ایـن درددل هزینه 

مالـی و روانـی گزافی خواهیـد پرداخت!
۹- ناروان شناسـان بـدون داشـتن اطاعات کافی 
از شـرایط و مشکل شـما، »برچسـب زنی« می کنند!  
یـک روانشـناس قبـل از تشـخیص مشـکل و ارائـه 
هرگونـه راهـکار، تمامـی زوایـای مسـئله را بررسـی 
می کنـد و بـه عمـق آن پی می بـرد. ایـن کار ممکن 
اسـت سـاعت ها زمـان ببـرد. امـا ناروان شناسـان بـا 
خوانـدن چند خط پیام یک فـرد در فضای مجازی و 
بدون داشـتن اطاعات کافی، بافاصه برچسـب های 
مختلفـی مثـل »وسواسـی«، »دوقطبـی«، »مرزی« 
و ...بـه افـراد می زننـد. »برچسـب زنی« از آفت هـای 
بـزرگ ناروان شناسـی اسـت و آسـیب های جـدی و 
جبران ناپذیـری بـه سـامت روان افـراد وارد می کند.
منبع: ایرنا زندگی

حضور ستاره های شطرنج جهان
 در مسابقات آنالین جام ملتها

مســابقات جــام آنایــن ملتهــا کــه بــا ابتــکار فیــده راه انــدازی شــده از 
روز گدشــته آغــاز شــد و شــطرنج بــازان در دو دور بــار یکدیگــر بــه رقابــت 

پرداختنــد. 
ـــابقات  ـــو مس ـــا و لغ ـــیوع کرون ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــابقات  ـــه مس ـــت ک ـــم گرف ـــطرنج تصمی ـــی ش ـــیون جهان ـــی، فدراس ورزش
آنایـــن تیمـــی جـــام ملـــل فیـــده را بـــا همـــکاری ســـایت شـــطرنج 
chess.com برگـــزار کنـــد. در ایـــن مســـابقه اکثـــر ســـتاره هـــای 
ـــن،  ـــا، چی ـــیه، اروپ ـــکا، روس ـــم  آمری ـــش تی ـــب ش ـــان در قال ـــطرنج  جه ش
ـــت  ـــا و غیب ـــد. حضـــور فیروزج ـــان  حضـــور دارن ـــم منتخـــب جه ـــد و تی هن
ـــن  ـــم تری ـــان در بخـــش کاســـیک  از مه ـــان  جه ـــوس کارلســـن قهرم مگن

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــابقات ب ـــن مس ـــات ای اتفاق
دور اول ایــن مســابقات روز گذشــته )۱۶ اردیبهشــت مــاه( پیگیــری شــد 
کــه در آن علیرضــا فیروزجــا در تیــم منتخــب جهــان دســت بــه مهــره شــد. 
فیروزجــا بــا ریتینــگ ۲۷۰۳ در اولیــن دیــدار خــود مقابــل حریــف چینــی 
بــا ریتینــگ ۲۷۵۲ قــرار گرفــت. وی یــی چینــی کــه در رده بیســتم جهــان 
دارد در حالــی مقابــل فیروزجــا جــوان قــرار گرفــت کــه او در رده بیســت و 

یکــم اســت.
فیروزجــا کــه بــه لطــف اشــتباه حریــف برتــری خوبــی بــه دســت آورد  
بــه رغــم زمــان کــم حریف نتوانســت پیــروز ایــن بــازی شــود و از او تســاوی 
گرفــت. در ایــن دور کــه تیــم منتخــب جهــان بــا ترکیــب تیمــور رجبــوف، 
علیرضــا فیروزجــا، امیــن باســم و ماریــا موزیچــوک مقابــل تیــم قدرتمنــد 

چیــن قــرار گرفــت بــا نتیجــه ســه بــر یــک بــازی را واگــذار کــرد. 
ــد حاضــر  ــر هن ــان براب ــم منتخــب جه ــا تی ــت ه ــن رقاب در دور دوم ای
شــد. فیروزجــا در ایــن دور مقابــل هــری کریشــنا بــا ریتینــگ ۲۶۹۰ قــرار 
گرفــت و درحالــی کــه از لحــاظ ریتینــگ برتری داشــت بــه تســاوی رضایت 
داد. در ایــن دور تیــم منتخــب جهــان بــا نتیجــه دو ونیــم بــر یــک و نیــم 

پیــروز شــد.
ــچ رئیــس فدراســیون  ــان آرکادی دورکووی ــم منتخــب جه ــان تی کاپیت
جهانــی شــطرنج )فیــده( و کاپیتــان تیــم اروپــا گــری کاســپاروف قهرمــان 

اســبق جهــان اســت. 
ایــن مســابقات از از ۵ تــا ۱۰ مــاه مــی) ۱۶ تــا ۲۱ اردیبهشــت ( بــا حضور 
شــش تیــم در حــال پیگیــری اســت. در هــر تیــم شــش شــطرنج باز حضــور 
دارنــد و در هــر دور چهــار بــازی انجــام مــی شــود. از جملــه قوانیــن ایــن 

بــازی رقابــت حداقــل یــک زن در هــر مســابقه اســت.

ضربه 3 میلیارد دالری کرونا به فوتبال آسیا 

فوتبـال آسـیا بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا حـدود ۳ میلیـارد دالر 
ضـرر کرده اسـت. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، بـه نقـل از نشـریه »االتحـاد« 
امـارات، بررسـی های انجـام شـده دربـاره بـرآورد ضـرر مالـی لیگ هـای 

فوتبـال آسـیا در مـدت تعطیلـی حـدود ۳ میلیـارد دالر بـوده اسـت.
بیشـترین ضـرر مالـی در فوتبال شـرق آسـیا بوده، چـون متکی بر حق 
پخـش بوده اسـت. لیگ هـای چین، ژاپن، کـره جنوبی و اسـترالیا در راس 

متضررین آسـیایی قـرار دارند.
در منطقـه غـرب آسـیا وضعیـت متفاوت اسـت، چون لیگ ها از سـوی 

دولـت حمایـت می شـوند و ضـرر مالـی کمتری متحمل شـدند.
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا بـه دلیـل اینکـه پیـش از شـیوع کرونـا 
حـق پخـش مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا ۲۰۲۱ را دریافـت کـرده بود 
وضعیـت مالـی خوبـی دارد و می توانـد در مسـابقات پیـش رو بـا افزایـش 

پاداش هـا بـه نوعـی ضـرر مالـی باشـگاه ها را جبـران کنـد.

مهدی:
 احتمال دارد ادامه رقابت های لیگ نوزدهم 

پیش از شروع لیگ بیستم برگزار شود 

سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتبــال گفــت: برگــزاری 
ــک  ــتم ی ــگ بیس ــروع لی ــش از ش ــم پی ــگ نوزده ــای لی ــه رقابت ه ادام

گزینــه محتمــل بــرای مــا اســت. 
ــگاران جــوان، ســهیل مهــدی، سرپرســت  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــاره احتمــال ادامــه  کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران درب
ــابقات،  ــو مس ــرد: لغ ــان ک ــر بی ــگ برت ــای لی ــل رقابت ه ــو کام ــا لغ ی
ــا  ــد. م ــن فصــل می افت ــاره بازی هــای ای ــی اســت کــه درب ــن اتفاق آخری
ــی  ــه حت ــت ک ــن اس ــان ای ــث اول م ــم و بح ــم می گیری ــی تصمی پلکان
ــزاری  ــه ســمت برگ ــر نشــد ب ــم. اگ ــکان و فرصــت موجــود کار کنی االم
ــفید  ــت س ــا وضعی ــروس کرون ــاظ وی ــه از لح ــهر هایی ک ــا در ش بازی ه

دارنــد، می رویــم.
ــق  ــه تعوی ــابقات را ب ــه مس ــت ک ــن اس ــت ای ــومین حال ــزود: س او اف
ــال  ــی احتم ــم. یعن ــزار کنی ــا را برگ ــب آن ه ــان مناس ــه و در زم انداخت
دارد ادامــه رقابت هــای لیــگ نوزدهــم را پیــش از شــروع لیــگ بیســتم 

ــم. انجــام بدهی
را  باشــگاه ها  مهــدی تصریــح کــرد: نظــرات و پیشــنهاد تمــام 
ــم، گروهــی  ــا ایــن وجــود هــر تصمیمــی بگیری ــم. ب یادداشــت کــرده ای

منتفــع و گروهــی متضــرر می شــوند.
سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ دربــاره احتمــال برگــزاری 
ــه  ــم ب ــوع ه ــن موض ــت: ای ــی گف ــام حذف ــده ج ــی مان ــای باق بازی ه
زمــان بنــدی و فرصتــی کــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در اختیــار مــا قــرار 
ــخ  ــن تاری ــه ای ــا ب ــای م ــه ریزی ه ــام برنام ــتگی دارد. تم ــد بس می ده
منــوط شــده و بایــد دیــد پــس از اعــام تاریــخ مذکــور توانایــی برگــزاری 

کــدام لیــگ را داریــم.

علی نژاد به عضویت کمیته اخالق 
فدراسیون جهانی ووشو درآمد 

گــو ژانگــون رئیــس جدیــد فدراســیون جهانــی ووشــو و وزیــر ورزش 
چیــن، طــی حکمــی مهــدی علــی نــژاد معــاون توســعه ورزش قهرمانــی 
وزارت ورزش و جوانــان را بــه عضویــت کمیتــه تــازه تاســیس اخــاق در 

آن فدراســیون منصــوب کــرد. 
ــگاه خبــری  ــه نقــل از پای ــگاران جــوان، ب ــه گــزارش  باشــگاه خبرن ب
ــا  ــت: » ب ــده اس ــم آم ــن حک ــی از ای ــان، در بخش وزارت ورزش و جوان
توجــه بــه اهمیــت موضــوع و تصویــب هیئــت رئیســه فدراســیون جهانــی 
ــه  ــن کمیت ــژه ای ــه اخــاق و نقــش وی ووشــو در خصــوص ایجــاد کمیت
در حفــظ حکمرانــی خــوب و حفــظ اخــاق بــاال در فدراســیون جهانــی 
ووشــو، بــا توجــه بــه دانــش، تجربــه و قصــاوت صحیــح بدینوســیله ۳ نفــر 
از اعضــای هیئــت رئیســه IWUF را بــرای عضویــت در کمیتــه اخــاق 

ــم. ــوب می کن منص
ایــن ســه عضــو نقــش بنیــادی و مســئولیت خطیــری در شــکل دهــی 
ــت  ــده وال ــر عه ــه ب ــن کمیت ــد داشــت.  ریاســت ای ــه خواهن ــن کمیت ای
میشــیگان از اســترالیا می باشــد و دیگــر عضــو کمیتــه جولیــان کاماچــو 

از فیلیپیــن خواهــد بــود.
ایــن اولیــن حکــم صــادره از ســوی رئیــس فدراســیون جهانــی ووشــو 

از بعــد از انتخابــش بــرای ایــن ســمت می باشــد.

ــارد  ــت بیلیـ ــن دوره پاِکـ ــان چندیـ قهرمـ
ـــل امضـــا در  ـــات گســـترده و جع ـــران از تخلف ای
ـــخن  ـــران س ـــارد ای ـــگ و بیلی ـــیون بولین فدراس

ـــت.  گف
ـــته  ـــال گذش ـــر س ـــنا، اواخ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــران  ـــارد ای ـــگ و بیلی ـــیون بولین ـــس فدراس رئی
در ســـکوت خبـــری از ســـمتش کنـــار گذاشـــته 
ــون  ــه تاکنـ ــود کـ ــی بـ ــن در حالـ ــد، ایـ شـ
وزارت ورزش هیچ گونـــه توضیحـــی دربـــاره 
ـــود  ـــی مقص ـــت. عل ـــداده اس ـــاری ن ـــن برکن ای
ـــران  ـــارد ای ـــت بیلی ـــن دوره پاِک ـــان چندی قهرم
ــی  ــاره حواشـ ــنا، دربـ ــا ایسـ ــو بـ در گفت وگـ
ایجـــاد شـــده در فدراســـیون بولینـــگ و 
بیلیـــارد ایـــران گفـــت: از ســـازمان بازرســـی 
کل کشـــور بـــا بعضـــی از بازیکنـــان تمـــاس 
ـــه  ـــود دارد ک ـــنادی وج ـــه اس ـــد ک ـــه ش گرفت
زیرشـــان امضـــای شـــما قـــرار گرفتـــه، آنهـــا 
حـــدس می زدنـــد کـــه امضـــای مـــا تطابـــق 

نـــدارد و دســـت خط هـــا متفـــاوت اســـت.
زندگـــی  کرمانشـــاه  مـــن  افـــزود:  او 
از مـــن خواســـته شـــد تـــا  می کنـــم و 
ــناد را  ــی از اسـ ــم و بعضـ ــران بیایـ ــه تهـ بـ
ــندها  ــه سـ ــی کـ ــم. زمانـ ــنجی کنـ اعتبارسـ
را دیـــدم متوجـــه شـــدم هزینـــه تمـــام 

مســـابقاتی کـــه بـــه آن اعـــزام شـــده ایم 
ــود  ــده بـ ــا داده نشـ ــه مـ ــای آن بـ و پول هـ
ــوان  ــه عنـ ــد! بـ ــت کرده انـ ــرا دریافـ را ظاهـ
ـــول  ـــط ۵۰۰ دالر پ ـــابقه فق ـــر مس ـــال در ه مث
ـــفانه  ـــه متاس ـــت ک ـــان اس ـــی بازیکن ـــو جیب ت
ــا  ــه مـ ــابقات بـ ــان مسـ ــا را زمـ ــن پول هـ ایـ
ـــت  ـــا دریاف ـــن پول ه ـــه ای ـــم ک ـــد و دیدی ندادن
ـــال  ـــیدهایی در قب ـــا رس ـــای م ـــه ج ـــده و ب ش
دریافـــت آن هزینه هـــا امضـــا شـــده اســـت. 
ـــده  ـــا را ندی ـــه ه ـــو عمـــرم آن برگ ـــن اصـــًا ت م
بـــودم چـــه برســـد بـــه اینکـــه امضـــا کنـــم. 
ـــم  ـــان ه ـــر بازیکن ـــه دیگ ـــن بلک ـــا م ـــه تنه ن

ایـــن مشـــکل را دارنـــد.
ـــان  ـــزود: بازیکن ـــران اف ـــاز ای ـــنوکر ب ـــن اس ای
در ســـازمان بازرســـی کل کشـــور بـــه ایـــن 
ــد  ــان کردنـ ــرده و بیـ ــراض کـ ــوع اعتـ موضـ
ــا  ــی را امضـ ــن برگه هایـ ــچ گاه چنیـ ــه هیـ کـ

نکرده انـــد.
او گفـــت: پـــس از مدتـــی رییـــس فدراســـیون 
مـــا را دعـــوت کـــرد، مـــن و بعضـــی از بازیکنـــان 
ـــه  ـــت ک ـــا گف ـــه م ـــم. او ب ـــدار او رفتی ـــه دی ب
ایـــن پول هـــا توســـط برخـــی افـــراد بـــرده 
ــر اســـت.  شـــده اســـت و خـــودش بی تقصیـ
ـــل و  ـــکات را ح ـــه مش ـــول داد ک ـــا ق ـــه م او ب

ـــد. ـــارت کن ـــران خس جب
ـــش  ـــی ش ـــج ال ـــن پن ـــه داد: م ـــود ادام مقص
ـــه  ـــی ک ـــودم. هنگام ـــران ب ـــک ای ـــک ی ســـال رن
بین المللـــی  بـــه مســـابقات  می خواســـتم 
اعـــزام شـــوم مجبـــور بـــودم از هرشـــخصی 
کـــه میشناســـم پـــول قـــرض بگیـــرم و بـــا 
قـــرض در مســـابقات شـــرکت کنـــم. زمانـــی 
کـــه شـــما بـــا قـــرض و فشـــار بـــه مســـابقه 
می رویـــد بـــرای رســـیدن بـــه رتبه هـــای 
برتـــر تمرکزهـــای الزم را نخواهیـــد داشـــت. 
ـــه  ـــواره ب ـــه هم ـــد ک ـــث می ش ـــار باع ـــن فش ای
ـــزه  ـــم جای ـــا بتوانی ـــم ت ـــر کنی ـــی فک ـــه نهای رتب
ـــم. ـــان را بدهی ـــرض هایم ـــرده و ق ـــب ک را کس

او بیـــان کـــرد: رییـــس فدراســـیون از مـــا 
ــم  ــا کنیـ ــی را امضـ ــه نامه هایـ ــت کـ خواسـ
ـــوض  ـــم. در ع ـــی نداری ـــیون طلب ـــه از فدراس ک
او بـــه مـــا قـــول داد کـــه طلب هایمـــان 
ــا  ــا را امضـ ــم آن نامه هـ ــا هـ ــد و مـ را بدهـ
ـــا  ـــا را امض ـــر نامه ه ـــد نف ـــن و چن ـــم. م کردی
ـــار  ـــر ب ـــه زی ـــد ک ـــتانی بودن ـــا دوس ـــم ام کردی
امضـــا نرفتنـــد. ایـــن موضـــوع بـــرای قبـــل 
از عیـــد ســـال ۹۷ بـــود و االن حـــدود یـــک 
ـــان  ـــا هم چن ـــه م ـــت ک ـــاه اس ـــد م ـــال چن س
ـــم  ـــت ه ـــر وق ـــیدیم. ه ـــان نرس ـــه طلب هایم ب
ــا را  ــم مـ ــه می کنیـ ــان را مطالبـ ــه حق مـ کـ

ســـرگردان می کننـــد.
مقصـــود در پایـــان افـــزود: مـــا بـــه اداره 
ــم و  ــه کردیـ ــک مراجعـ ــه یـ ــی ناحیـ آگاهـ
ـــان  ـــه آن ـــود را ب ـــای خ ـــط و امضاءه ـــت خ دس
ــوند آن  ــه شـ ــه متوجـ ــدوارم کـ ــم. امیـ دادیـ

دســـت خـــط هـــای مـــا نبـــوده اســـت.

اجـــرای چرخـــه انتخابـــی تیم هـــای ملـــی کشـــتی آزاد و 
ـــیر  ـــتی را در مس ـــیون کش ـــه فدراس ـــت ک ـــی اس ـــی موضوع فرنگ

ـــت.  ـــرار داده اس ـــی ق ـــم مهم تصمی
ـــه  ـــرای چرخ ـــوان، اج ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــی  ـــات مهم ـــی از موضوع ـــا یک ـــن روز ه ـــی ای ـــم مل ـــی تی انتخاب
ـــرار داده،  ـــود ق ـــر خ ـــت تأثی ـــتی را تح ـــار کش ـــه اخب ـــت ک اس
ـــه و  ـــن چرخ ـــدن ای ـــرای قانومندش ـــی ب ـــیون مبن ـــرار فدراس اص
ـــای  ـــرمربیان تیم ه ـــوی س ـــون از س ـــن قان ـــل ای ـــن کام نپذیرفت
ملـــی کشـــتی آزاد و فرنگـــی شـــکافی را بوجـــود آورده کـــه 
شـــاید در آینـــده شـــاهد برخـــی واکنش هـــا توســـط طرفیـــن 

ـــیم. باش
ــتی آزاد  ــی کشـ ــم ملـ ــرمربی تیـ ــدی سـ ــا محمـ غامرضـ
خیلـــی زود بـــه ایـــن چرخـــه واکنـــش نشـــان داد و اعـــام 
ـــه  ـــود دارد و ب ـــر وج ـــاف نظ ـــات اخت ـــی از جزئی ـــرد در برخ ک
ـــات  ـــی و جلس ـــه کار کارشناس ـــاز ب ـــرح نی ـــن ط ـــاً ای ـــرم قطع نظ
ــه  ــا در جلسـ ــه تنهـ ــه نـ ــا کـ ــد بنـ ــا محمـ ــتر دارد، امـ بیشـ
کمیتـــه فنـــی غیبـــت داشـــته بلکـــه ســـکوت معنـــا داری را 
ـــان  ـــکوت نش ـــن س ـــرده ای ـــت ک ـــه ثاب ـــه و تجرب ـــش گرفت در پی

ـــه  ـــا چرخ ـــی ب ـــتی فرنگ ـــی کش ـــم مل ـــرمربی تی ـــت س از مخالف
ـــرات  ـــه زودی نظ ـــز ب ـــا نی ـــم بن ـــور حت ـــه ط ـــی دارد و ب انتخاب

خـــود را در ایـــن زمینـــه اعـــام خواهـــد کـــرد.
ـــدم  ـــورت ع ـــود دارد در ص ـــه وج ـــی ک ـــل تامل ـــه قاب ـــا نکت ام
ـــا و  ـــد بن ـــط محم ـــی توس ـــم مل ـــی تی ـــه انتخاب ـــرش چرخ پذی
غامرضـــا محمـــدی چـــه سرنوشـــتی در انتظـــار ســـرمربیان 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــم مل تی

قطـــع بـــه یقیـــن محمـــد بنـــا کـــه مثـــل همـــه 
برعهـــده  را  کاران  فرنگـــی  هدایـــت  کـــه  ســـال هایی 
ــرد و  ــد کـ ــاظ خواهـ ــود را لحـ ــت های خـ ــته سیاسـ داشـ
تمایـــل چندانـــی بـــه چرخـــه انتخابـــی نخواهـــد داشـــت 
و از طرفـــی تفکـــر غامرضـــا محمـــدی مبنـــی بـــر اینکـــه 
انتخابـــی تیـــم ملـــی بایـــد منطقـــی کارشناســـی داشـــته 
باشـــد عمـــًا نشـــان می دهـــد ســـرمربیان تیـــم ملـــی بـــا 
ایـــن چرخـــه موافـــق نیســـتند و همیـــن مهـــم موضوعـــی 
اســـت قابـــل بحـــث و سرنوشـــت ســـاز بـــرای محمـــد بنـــا 
ــا  ــت آن هـ ــت و مخالفـ ــه موافقـ ــدی کـ ــا محمـ و غامرضـ
ــت  ــی را تحـ ــم ملـ ــا تیـ ــان بـ ــه همکاریشـ ــد ادامـ می توانـ

تاثیـــر قـــرار دهـــد.
ـــتی و  ـــیون کش ـــم فدراس ـــوع مه ـــن موض ـــال ای ـــر ح ـــه ه ب
ســـرمربیان تیـــم ملـــی را بَـــر ســـر دوراهـــی قـــرار داده و در 
ـــه  ـــا توج ـــتیم ب ـــدوار هس ـــه امی ـــرده ک ـــی ک ـــع وارد چالش واق
بـــه تعویـــق المپیـــک طـــوری مدیریـــت شـــود کـــه زمـــان را 
ـــال  ـــه دنب ـــزرگ و ب ـــدان ب ـــن می ـــدرت در ای ـــر ق ـــرای حضـــور پُ ب

ـــم. ـــت ندهی ـــت از دس ـــب موفقی آن کس

معــاون ســابق وزارت ورزش گفــت: اســتقال و پرســپولیس، 
قابــل واگــذاری بــه بخــش خصوصــی نیســتند و ایــن کار اصــا 

بــه نفــع بخــش خصوصــی نیســت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، امیررضا خـادم، معاون 
سـابق وزارت ورزش و جوانان در خصوص موضوع خصوصی سـازی 
۲ باشـگاه اسـتقال و پرسـپولیس اظهـار داشـت: از همـان ابتدا به 
عنـوان یـک فـرد با اطاعاتـی که از این ۲ باشـگاه به دسـت آوردم 
و اطاعاتـی کـه از طیب نیـا، وزیر سـابق اقتصاد و دارایی به دسـتم 
رسـید و طی بررسـی که از وضعیت اقتصادی این ۲ باشـگاه انجام 
دادم، متوجه شـدم که واگذاری این ۲ تیم، اشـتباه اسـت. من این 

موضـوع را بـه صراحت عـرض می کنم.
ــن ۲  ــازی ای ــه خصوصی س ــی ک ــا زمان ــه داد: ام ــادم ادام خ
باشــگاه بــه صــورت کان مــد نظــر دولــت و وزارت ورزش بــود، 
هــم وزارت اقتصــاد تــاش خــودش را کــرد و هــم بنــده کــه بــه 
عنــوان مســئول مســتقیم، ایــن وظیفــه را داشــتم، اقدامــات الزم 

ــن  ــان ای ــم و بیــش در جری ــردم ک ــه م ــه البت را انجــام دادم، ک
ــد.  ــام ش ــده انج ــت مزای ــت در ۴ نوب ــتند. در نهای ــوع هس موض

ــت. ــد انجــام می شــد، صــورت گرف ــه بای ــی هــر کاری ک یعن
ــت.  ــری اس ــز دیگ ــت چی ــر صحب ــال حاض ــت: در ح او گف

ــال  ــال ۹۸ در ح ــه س ــس بودج ــه در مجل ــی ک ــال ۹۷، زمان س
بســته شــدن بــود، بــا رایزنی هایــی کــه انجــام دادیــم و اشــرافی 
کــه بــر ایــن ۲ باشــگاه داشــتیم، اولویــت را وارد شــدن ایــن ۲ 
باشــگاه بــه بــورس قــرار دادیــم. مــن ایــن موضــوع را بــه وزارت 

ــاع دادم. ورزش اط
ــود  ــا وج ــورس ب ــه ب ــگاه ب ــن ۲ باش ــورد ورود ای ــادم درم خ
ــورس  ــرا ب ــه ف ــم ک ــد بدانی ــرد: بای ــان ک ــاد، بی ــای زی بدهی ه
قواعــد خــاص خــودش را دارد. اگــر چیــزی بخواهــد وارد بــورس 
شــود، بایــد ســوددهی آن ثابــت شــود تــا اجــازه ورود بــه بــورس 
را پیــدا کنــد. امــا در فرابــورس ایــن مــوارد را نــگاه نمی کننــد. 
ــود دارد.  ــورس وج ــه فراب ــان ب ــکان ورودش ــرکت ها ام ــه ش هم
ــوده،  ــم ب ــور حاک ــه در کش ــت ک ــادی اس ــد اقتص ــا قواع این ه
امــا در کل بایــد بگویــم کــه ایــن ۲ باشــگاه قابــل واگــذاری بــه 
بخــش خصوصــی نیســت و ایــن کار در اصــل،  بــه نفــع بخــش 

خصوصــی هــم نخواهــد بــود.

ــد  ــان می دهـ ــج یـــک پژوهـــش نشـ نتایـ
ــد  ــس می توانـ ــل و پیاتـ ــای باراسـ تمرین هـ
موجـــب بهبـــود کیفیـــت زندگـــی زنـــان 

مبتـــا بـــه کمـــر درد مزمـــن شـــود. 
ــنا، کمـــردرد یکـــی از  ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
شـــایع ترین مشـــکات بهداشـــتی دنیـــای 
ـــام  ـــال در انج ـــث اخت ـــه باع ـــت ک ـــروز اس ام
ــده  ــاد شـ ــه زیـ ــرف هزینـ ــه و صـ کار روزانـ
اســـت. کمـــردرد مزمـــن دردی اســـت کـــه 
ـــج  ـــه تدری ـــا ب ـــرعت و ی ـــه س ـــت ب ـــن اس ممک
ـــی  ـــی باق ـــدت طوالن ـــرای م ـــود و ب ـــاد ش ایج
ـــتر  ـــردرد بیش ـــر کم ـــی اگ ـــور کل ـــه ط ـــد. ب بمان
ـــن  ـــردرد مزم ـــد، کم ـــول بکش ـــاه ط ـــه م از س
ــی  ــان در پژوهشـ نامیـــده می شـــود. محققـ
ــر  ــس بـ ــل و پیاتـ ــات باراسـ ــر تمرینـ تاثیـ
ـــر درد  ـــه کم ـــا ب ـــان مبت ـــی زن ـــت زندگ کیفی

ــد. ــی کرده انـ ــن را بررسـ مزمـ
توســـط  کـــه  پژوهـــش  ایـــن  در 
ــروه  ــد گـ ــناس ارشـ ــی، کارشـ ــارال امینـ مـ
ـــی  ـــت اصاح ـــی و حرک ـــی ورزش آسیب شناس
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اصفهـــان 
ـــیار  ـــمی، دانش ـــی قاس ـــگان( و غامعل )خوراس
ــرکات  ــی و حـ ــی ورزشـ ــروه آسیب شناسـ گـ
اصاحـــی دانشـــگاه اصفهـــان انجـــام شـــده، 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــده اســـت: »پژوهـــش حاضـــر ب آم
ماهیـــت موضـــوع و شـــکل اجـــرای آن بالینـــی و 
ـــرح  ـــا ط ـــردی و ب ـــی و کارب ـــوع نیمه تجرب از ن

پیش آزمـــون، پس آزمـــون در ســـه گـــروه 
ـــروه  ـــامل دو گ ـــا، ش ـــه در آن گروه ه ـــت ک اس
تمرینـــی باراســـل و پیاتـــس و یـــک گـــروه 

کنتـــرل بـــود.«
ــراد  ــه، اف ــن مقال ــای ای ــاس داده ه ــر اس ب
ــردرد  ــه کم ــا ب ــاران مبت ــه، بیم تحــت مطالع
مزمــن بــا عوامــل ناشــناخته بودنــد کــه 
ــز  ــه مرک ــص ب ــک متخص ــخیص پزش ــا تش ب
ــه  ــا مراجع ــتان خاتم االنبی ــی بیمارس فیزیوتراپ
ــد و در  ــری هدفمن ــه روش نمونه گی ــرده و ب ک

ــد. ــده بودن ــاب ش ــترس انتخ دس
می گوینــد:  مقالــه  ایــن  نویســندگان 
مــدت  بــه  تجربــی  گروه هــای  »بیمــاران 

ــر هفتــه ســه جلســه ۶۰  ــت هفتــه، ه هش
دقیقــه ای بــه تمریــن پرداختنــد و گــروه کنترل 
ــت  ــه فعالی ــچ گون ــان در هی ــن زم ــی ای در ط
ــای  ــه فعالیت ه ــته و ب ــرکت نداش ــان ش درم

ــد.« ــغول بودن ــه مش ــادی روزان ع
ــه  ــی، هم ــات درمان ــزاری جلس ــد از برگ بع
ــد و  ــرکت کردن ــون ش ــا در پس آزم آزمودنی ه
ــد. ــری ش ــر اندازه گی ــورد نظ ــاخص های م ش

ـــاران  ـــت: »بیم ـــده اس ـــش آم ـــن پژوه در ای
گروه هـــای مداخلـــه، تمرینـــات منتخـــب 
ــی  ــر مربـ ــر نظـ ــس را زیـ ــل و پیاتـ باراسـ
باراســـل و پیاتـــس انجـــام دادنـــد. برنامـــه 
ـــش:  ـــه بخ ـــامل س ـــه ش ـــر جلس ـــی در ه تمرین

گـــرم کـــردن، تمرینـــات اصلـــی و ســـرد 
ــش از  ــن پژوهـ ــد. در ایـ ــام شـ ــردن انجـ کـ
پرسشـــنامه اســـتاندارد شـــده دارای فـــرم 
ـــرد  ـــی ف ـــت زندگ ـــه کیفی ـــوالی ک ـــاه ۳۶ س کوت
ـــتفاده  ـــنجد، اس ـــردرد را می س ـــه کم ـــا ب مبت
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــنامه ب ـــن پرسش ـــه ای ـــده ک ش
ـــوان  ـــه می ت ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــوری طراح ط
بـــا آن حیطه هـــای کیفیـــت زندگـــی را نیـــز 

بـــه طـــور مجـــزا ســـنجید.«
ــق،  ــن تحقیـ ــای ایـ ــاس یافته هـ ــر اسـ بـ
ــل  ــس و باراسـ ــه ای پیاتـ ــات مداخلـ تمرینـ
ـــی در  ـــت زندگ ـــادار کیفی ـــش معن ـــث افزای باع
ـــده، در  ـــن ش ـــر درد مزم ـــه کم ـــا ب ـــان مبت زن
ـــرل،  ـــروه کنت ـــای گ ـــه در آزمودنی ه ـــی ک حال

ـــاهده نشـــد. تفـــاوت معنـــاداری مش
محققـــان بـــا توجـــه بـــه یافته هـــای 
کرده انـــد  نتیجه گیـــری  تحقیـــق  ایـــن 
پیاتـــس  و  باراســـل  تمرین هـــای  کـــه 
می توانـــد موجـــب بهبـــود کیفیـــت زندگـــی 
زنـــان مبتـــا بـــه کمـــر درد مزمـــن شـــود، 
ــوان  ــه عنـ ــد بـ ــاال می توانـ ــن احتمـ بنابرایـ
ــی و  ــرای توانبخشـ ــد بـ ــه مفیـ یـــک مدالیتـ
بـــاال بـــردن کیفیـــت زندگـــی زنـــان مبتـــا 

ــود. ــه شـ ــن توصیـ ــردرد مزمـ ــه کمـ بـ
ایـــن مقالـــه در اولیـــن شـــماره  نهمیـــن 
و  پیراپزشـــکی  علـــوم  فصلنامـــه  دوره  

توانبخشـــی منتشـــر شـــده اســـت.
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اوقات شرعی شهر تهران

ــه  ــا اشــاره ب ــروه خودروســازی ســایپا ب ــروش گ ــی و ف ــاون بازاریاب مع
ــس از  ــه پ ــی ک ــفانه اتفاق ــت: متاس ــازار گف ــد در ب ــت پرای ــش قیم افزای
ــوص  ــاد، درخص ــا افت ــکان و زانتی ــد پی ــی مانن ــد محصوالت ــف تولی توق
خــودرو پرایــد نیــز رخ داده و بــا انتشــار خبــر توقــف تولیــد، قیمــت آن در 

ــرده اســت.  ــدا ک ــش پی ــی افزای ــه شــکل غیرمنطق ــازار آزاد ب ب
ــت  ــه سال هاس ــان اینک ــا بی ــی ب ــین کاظم ــنا ، حس ــزارش ایس ــه گ ب
ــل  ــه دلی ــایپا ب ــازی س ــروه خودروس ــژه گ ــه وی ــران ب ــودرو ای ــت خ صنع
تولیــد خــودرو پرایــد مــورد نقدهــا و تخریــب هــای زیــادی قــرار گرفتــه 
اســت، افــزود: بــا وجــود اینکــه بســیاری از ایــن انتقادهــا غیرکارشناســی و 
بیشــترمعطوف بــه اســتفاده غیرمنطقــی از یــک خــودرو درون شــهری در 
ــا هــدف  ــود، امــا گــروه خودروســازی ســایپا ب جاده هــای بــرون شــهری ب
ــه خواســته عمومــی جامعــه و در راســتای ارتقــا ســطح کیفــی  احتــرام ب
ســبد محصــوالت خــود اقــدام بــه خــروج ایــن خــودرو از خــط تولیــد کــرد.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن قیمت هـای سرسـام آور خودروها از جملـه پراید 
هیـچ ارتباطـی بـه شـرکت خودروسـاز نـدارد و توسـط واسـطه هـا و مالکان 
خودروهـا و یـا با قیمت سـازی سـایت هـای مجازی صـورت می گیـرد، ادامه 
داد: متاسـفانه جوسـازی و نقش آفرینی واسـطه های بازار پـس از توقف تولید 
دو مـدل خـودرو پرایـد باعـث شـد قیمت ایـن خودرو در بـازار آزاد به شـکل 
غیرمنطقـی افزایـش پیـدا کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در همه کشـورها 
وقتـی تولیـد یک محصـول به دلیل فنـاوری قدیمی متوقف می شـود، میزان 

اسـتفاده و در نتیجـه قیمـت آن کاهش چشـمگیر پیـدا می کند.
وی افــزود: پــس از انتشــار خبــر توقــف تولیــد پرایــد و افزایــش 
ــرد داده  ــر رویک ــد آن، تغیی ــدان تولی ــی از منتق ــازار، برخ ــا در ب قیمت ه
ــن خــودرو  ــوان ارزان تری ــه عن ــد، ب ــا خــروج پرای ــه ب ــد ک ــان می کنن و بی
ــد. ــی ده ــد خــودرو را از دســت م ــوان خری ــه ت کشــور، بخشــی از جامع

کاظمــی بــا بیــان اینکــه در روزهــای اخیــر پیشــنهادهایی بــه ســایپا بــرای 
ــزود:  ــه شــده، اف ــازار ارای ــم ب ــه منظــور تنظی ــن خــودرو ب ــاره ای عرضــه دوب
تولیــد دو مــدل پرایــد ۱۳۲ و ۱۱۱ متوقــف شــده امــا خــط تولیــد پرایــد ۱۳۱ 
بــرای انجــام تعهــدات قبلــی همچنــان فعــال اســت و بــا افزایــش ظرفیــت آن 

ــد را از ســر گرفــت. ــوان عرضــه پرای ــرای کاهــش قیمت هــا می ت و ب
معــاون فــروش ســایپا ادامــه داد: تولیــد مجــدد خــودرو پرایــد مســتلزم 
دریافــت مجوزهــای الزم از نهادهــای ذیربــط از جملــه ســازمان اســتاندارد، 
ســازمان محیط زیســت و پلیــس راهــور اســت کــه در صــورت صــدور ایــن 
ــازار،  ــم ب ــرای تنظی ــدن و تجــارت ب ــام وزارت صنعــت، مع ــا و اع مجوزه

ســایپا آمادگــی عرضــه دوبــاره پرایــد را دارد.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام کــرد: براســاس 
برنامه ریــزی ۳۱ طــرح بــا ســرمایه گذاری دو میلیــارد و ۲۷۶ میلیــون 

دالر در ســال ۹۹ افتتــاح خواهــد شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »خــداداد غریــب پــور«  افــزود: ایمیــدرو و شــرکت 
هــای تابعــه برنامــه مزبــور را در حوزه هــای فــوالد، مــس، طــا، آنتیمــوان، 
ــا در  ــد ت ــدام دارن نفلیــن ســینیت، فســفات و زیرســاختی را در دســت اق
ــره  ــه به ــذاری شــده، ب ــد« نامگ ــام »جهــش تولی ــه ن ــه ب ســال ۱۳۹۹ ک

بــرداری برســد.
ــن طــرح هــا، چهــار  ــزان »اشــتغال مســتقیم« ای ــه کــرد: می وی اضاف
هــزار و ۱۱۳ نفــر و »اشــتغال غیــر مســتقیم« ۲۳ هــزار و ۲۸۰ نفــر پیــش 

بینــی شــده اســت.
ــارد و  ــاح یــک میلی ــه افتت ــا اشــاره ب رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو ب
۹۳ میلیــون دالر طــرح توســط بخــش خصوصــی بــا حمایــت ایمیــدرو در 
ســال ۹۹، تصریــح کــرد: ایــن طــرح هــا شــامل تولیــد آب شــیرین کــن 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــب در روز )شــرکت ف ــر مکع ــزار مت ــت ۵۵ ه ــا ظرفی ب

کیــش(، فــاز ۲ احــداث کارخانــه تولیــد بیلــت بــه ظرفیــت ۱.۲ میلیــون 
تــن ) فــوالد کاوه جنــوب کیــش( و فوالدســازی زرنــد بــا ظرفیــت تولیــد 

ســاالنه ۱.۷ میلیــون تــن شــمش اســت.
 وی خاطرنشـــان کـــرد: راه انـــدازی ایـــن طـــرح هـــا موجـــب 
مـــی شـــود تـــا بـــرای چهـــار هـــزار و ۷۹۰ نفـــر بـــه طـــور مســـتقیم 

اشـــتغال ایجـــاد شـــود.
ــش از  ــدن و تجــارت پی ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــا، مع ــزارش ایرن ــه گ ب
ایــن گفتــه بــود: کارنامــه پارســال در چارچــوب ســال رونــق تولیــد افتتــاح 
۳.۲ میلیــارد دالر طــرح بــود و ریســک زنجیــره فلــزات اساســی در تامیــن 

مــواد اولیــه، مصرفــی و صــادرات بــه شــدت کاهــش یافــت.
ــن  ــال ۹۸ ای ــده در س ــام ش ــای انج ــدام ه ــون اق ــور پیرام ــب پ غری
ســازمان توضیــح داد: دور جدیــد اکتشــافات ایمیــدرو کــه در ســال هــای 
۹۸- ۱۳۹۷ در مســاحت ۴۰۰ هــزار کیلومتــر مربــع انجــام شــد،  مجمــوع 
اکتشــافات ایــن ســازمان را بــه میــزان ۶۵۰ هــزار کیلومتــر مربــع وســعت 

بخشــید.

سایپا تهدید کرد! 

اگر قیمت ها باال برود دوباره پراید را تولید می کنیم

معاون وزیر صنعت خبرداد:

افتتاح 3۱ طرح معدنی با سرمایه گذاری 2.2 میلیارد دالری

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از 
برنامــه اعطــای وام یــک میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار تــا ۲میلیــون تومانــی بــه حــدود دو 
میلیــون نفــر از صاحبــان مشــاغلی ماننــد 
ــیکلت  ــدگان موتورس ــان و رانن دستفروش

خبــرداد. 
بــه گزارش ایلنــا، محمد شــریعتمداری 
در جلســه دیــدار اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا مدیــران 
ارشــد ایــن وزارتخانــه با اشــاره به شــرایط 
جدیــد ایجــاد شــده در کشــور بــه دلیــل 
ــوان  ــا، گفــت: نمی ت شــیوع ویــروس کرون
از نقــش فــوق العــاده جامعــه کارگــری بــه 
ــد در کشــور  ــرات تولی ــوان ســتون فق عن
چشــم پوشــی کــرد؛ کســانی کــه در ایــن 
ــا  ــدان راه ســامت ب ــار مجاه ــام در کن ای
اســتحکام و ایســتادگی خــود در معــادن و 
ــای  ــزرگ در حوزه ه ــک و ب ــع کوچ صنای
مختلــف خطــوط تولیــد را حفــظ کردنــد.

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بــا اشــاره بــه افزایــش ســرمایه اجتماعــی 
بعــد از بــروز بیمــاری کرونــا افــزود: کرونا 
باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی در همــه 
ــی  ــت و برخ ــده اس ــان ش ــق جه مناط
برآوردهــا ایــن رکــود را بزرگتریــن رکــود 
اقتصــادی از ســال ۱۹۳۰ بــه ایــن طــرف 
می داننــد. در ایــران نیــز برآوردهــای 
اولیــه نشــان می دهــد کــه ایــن ویــروس 
ــص  ــد ناخال ــل ۱۵ درصــد تولی ــه حداق ب
داخلــی لطمــه وارد می کنــد کــه ممکــن 

اســت افزایــش هــم پیــدا کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق برخــی 
ــدود ۵۰۰  ــا ح ــروس کرون ــا، وی از آماره
ــر  ــان فقی ــر را در ســطح جه ــون نف میلی
ــم  ــران ه ــه داد: در ای ــت، ادام ــرده اس ک
ــی،  طبــق برخــی برآوردهــای بیــن الملل
ــر  ــط فق ــزان خ ــر می ــم براب ــدود نی ح
افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ همیــن 
ــی  ــه یک ــا ب ــده کرون ــث ش ــاله باع مس
از مســائل اجتماعــی مهــم در کشــور 

ــود. ــل ش تبدی
ــر اهمیــت  ــا تاکیــد ب شــریعتمداری ب

ــزود:  ــی اف ــرایط فعل ــتغال در ش کار و اش
بیشــتر  کرونــا  از  ناشــی  آســیب های 
حــوزه خدمــات را در ایــران مــورد هــدف 
قــرار داده اســت. البتــه در دنیــا نیــز 
برخــی برآوردهــا از بیــکاری حــدود ۳۰۰ 
میلیــون نفــر از مجموعــه شــاغان تمــام 

ــت دارد. ــت حکای وق
وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۷۸۰ هــزار 
نفــر در ســامانه بیمــه بیــکاری وزارت 
ــام  تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ثبــت ن
ــزار و ۵۰۰  ــت: حــدود ۶ ه ــد، گف کرده ان
ــت  ــود را از دریاف ــراف خ ــز انص ــر نی نف
ایــن خدمــت اعــام کرده انــد. همچنیــن 
ــز  ــن ســامانه نی ــه ای ــات ب برخــی مراجع
ــای  ــا پاالیش ه ــه ب ــود ک ــد نب ــده من قاع
انجــام شــده نزدیــک بــه ۶۵۰ هــزار نفــر 
در ســامانه بیمــه بیــکاری ثبــت نــام 
ــر ۲۴۰  ــاوه ب ــداد ع ــن تع ــده اند؛ ای ش
هــزار نفــری اســت کــه قبــًا در صنــدوق 
بیمــه بیــکاری ثبــت نــام کــرده و از مبلغ 

ــد. ــتفاده می کردن ــکاری اس ــه بی بیم
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
در ادامــه افــزود: برآوردهــای اولیــه از 
نیــاز بــه حــدود ۷ هــزار میلیــارد تومــان 
ــن  ــه ای ــه ماه ــش س ــرای پوش ــع ب مناب
ــا  ــه ب ــت دارد ک ــکاران حکای ــداد از بی تع
ــارد  تأییــد رئیــس جمهــور ۵ هــزار میلی
تومــان از ایــن مبلــغ بــرای حــل مشــکل 
ــده اســت. ــن ش ــکاران مســتقیم تأمی بی

اینکــه  بیــان  بــا  شــریعتمداری 
همــه  در  کارفرمایــی  و  خوداشــتغالی 
جهــان لطمــه خــورده اســت، ادامــه داد: 
ــون  ــدود ۴۳۶ میلی ــا ح ــان کرون در جری
ــود را  ــغل خ ــان ش ــا در جه ــر کارفرم نف
ــان  ــن در هم ــد. همچنی ــت داده ان از دس
مــاه اول شــیوع کرونــا، درآمــد کارگــران 
درصــد   ۶۰ حــدود  نیــز  غیررســمی 
کاهــش پیــدا کــرده کــه همیــن مســاله 
باعــث افزایــش فقــر نســبی در بیــن 
ــا ۳۴ درصــد  ــان ت ــری جه ــه کارگ جامع
شــده کــه ایــن نــرخ در بیــن کشــورهای 
کمتــر توســعه یافتــه تــا ۵۶ درصــد نیــز 

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین پی
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بــا اشــاره بــه پرداخــت وام یــک میلیــون 
ــرای حمایــت از شــهروندان در  ــی ب تومان
برابــر ویــروس کرونــا، گفــت: ایــن مبلــغ 
ــون و ۷۰۰  ــه ۱۷ میلی ــه اول ب در مرحل
ــه  ــد؛ در هفت ــت ش ــوار پرداخ ــزار خان ه
جــاری نیــز پیامک هــای ۷۰۰ هــزار نفــر 
دیگــر دریافــت شــده کــه آنهــا نیــز ایــن 
ــرد. پیــش  ــد ک ــت خواهن ــغ را دریاف مبل
ــه  ــی ک ــداد خانوارهای ــی می شــود تع بین
ــر  ــا آخ ــد ت ــت می کنن ــن وام را دریاف ای
ــوار  ــون سرپرســت خان ــه از ۲۰ میلی هفت

نیــز بیشــتر شــود.
از  افــزود:  ادامــه  در  شــریعتمداری 
ــام ســامانه »کارا« از  هفتــه آینــده ثبــت ن
کارگاه هایــی کــه دارای محدودیــت بــوده و 
ــه  جــزو ۱۳ رســته شــغلی هســتند کــه ب
صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از کرونا 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــد، آغ ــه خورده ان لطم
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ذیربـــط  وزارتخانه هـــای  داد:  ادامـــه 
ـــای  ـــه وزارتخانه ه ـــاغل از جمل ـــن مش ای
ــاورزی و  ــاد کشـ ــت، جهـ ــاد، صمـ ارشـ
درخواســـت های  فرهنگـــی  میـــراث 
ـــد  ـــامانه کارا را تأیی ـــاغل در س ـــن مش ای
مجـــدد خواهنـــد کـــرد تـــا در نهایـــت 
همـــه ایـــن اطاعـــات بـــا پایـــگاه 
اطاعاتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 

تطبیـــق داده شـــود، بـــه ایـــن ترتیـــب 
ایـــن تســـهیات ۱۲ درصـــدی بـــا 
ـــدی  ـــای تولی ـــه واحده ـــی ب ـــت باالی دق

پرداخـــت خواهـــد شـــد.
اینکــه  بیــان  بــا  شــریعتمداری 
عــاوه بردولــت، نهادهایــی ماننــد ســپاه 
ســتاد  و  اســامی  انقــاب  پاســداران 
ــز  ــام )ره( نی ــی فرمــان حضــرت ام اجرای
حمایت هایــی را انجــام دادنــد، گفــت: 
ــی کــه بــا  ــی از کارگران ــت برخ فهرس
ــت  ــد دریاف ــاس بودن ــهرداری ها در تم ش
شــد و حمایــت از افــرادی کــه بایــد 
ــت  ــان دریاف ــون توم ــک میلی ــر از ی باالت
قــرار  کار خــود  را در دســتور  کننــد 

داده ایــم.
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
افــزود: پیــش بینــی می شــود بــه حــدود 
۲ میلیــون نفــر از ایــن افــراد ماننــد 
ــیکلت  ــدگان موتورس ــان، رانن دستفروش
ــد  ــت نبوده ان ــرایط کار ثاب ــه دارای ش ک
تــا  هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون  یــک  وام 
ــه  ــم ک ــی پرداخــت کنی ــون تومان ۲میلی
البتــه منابــع ایــن تســهیات هــم پیــش 

ــت. ــده اس ــی ش بین
جلســه دیــدار معــاون اول رئیــس 
وزارت  ارشــد  مدیــران  بــا  جمهــوری 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بعــد از 
ظهــر امــروز )۱۶ اردیبهشــت( در محــل 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــن وزارتخان ای

شریعتمداری: 

صاحبان مشاغل بی ثبات تا 2میلیون تومان وام می گیرند


