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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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مروری بر ازدواج های 
سیاسی کشور

 از احمدی نژاد تا روحانی 

دستگیری سارقان داخل خودرو
 با 141 فقره سرقت در تبریز

ازدواج منصوره خجسته باقرزاده و مقام معظم رهبری
ازدواج علی الریجانی با دختر شهید مطهری

همدست متهم و مالخران نیز دستگیر و روانه زندان شدند
 هنگام استفاده از پارکینگ ها، قبل از بسته شدن کرکره، محل را ترک نکنید

متهم به 141 فقره سرقت اعتراف کرد
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مصاحبه اختصاصی  با مدیر عامل شرکت پویا پرتو تبریز

 شکل ارتباط، تنها رمز موفقیت در مدیریت

برخی با اهداف سیاسی امنیت 
ملی را به خطر می اندازند

رفع تصرف ۱۹۸ هکتار اراضی ملی 
آذربایجان شرقی از دست سودجویان زمین خوار 

بیشترین علت مرگ 
در کرونایی ها چیست؟

خودروسازان 30 درصد تولید امسال 
را به مشتریان تحویل نداد ه اند 

رئیــس مرکــز پیشــگیری پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری برخــی از کانال هــا و 
صفحــات اینترنتی تحت پوشــش ســرمایه گــذاری در بــورس به شــهروندان هشــدار داد. 
ــز  ــس مرک ــی رئی ــرهنگ رجب ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــاد  ــم زی ــاهد حج ــر ش ــای اخی ــرد: در روز ه ــار ک ــا اظه ــس فت ــگیری پلی پیش

ــتیم. ــی هس ــالت بورس معام
ــرمایه  ــرای س ــادی ب ــت زی ــردم رغب ــر م ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی او ب
گــذاری در بــورس دارنــد، گفــت: زمانــی کــه فضایــی در کشــور جــذاب می شــود، 

ــد از  ــعی می کنن ــوند و س ــال می ش ــوزه فع ــن ح ــرداران در ای ــان و کالهب مجرم
فضــای بــه وجــود آمــده بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده کننــد.

ــا و  ــت کانال ه ــش فعالی ــاهد افزای ــر ش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی او ب
ــورس  ــذاری در ب ــا ســرمایه گ ــروش ســیگنال و ی ــوان ف ــی تحــت عن صفحه های
هســتیم، افــزود: ایــن صفحــات ســعی می کننــد اعتمــاد مــردم را جلــب کننــد 
ــط  ــا توس ــرمایه های آن ه ــت س ــا هدای ــا ب ــد ی ــردم را بگیرن ــرمایه های م و س
ــد. ــوق دهن ــاص س ــهام های خ ــد س ــمت خری ــه س ــهروندان را ب ــان، ش خودش

ســرهنگ رجبــی ادامــه داد: در ایــن شــرایط ایــن هدایت هــای ویــژه 
ــران و  ــا باعــث ســرقت اطالعــات کارب ــورس و ی ــازار ب موجــب تأثیرگــذاری در ب
ــهروندان  ــری ش ــای پیچیده ت ــه در مدل ه ــود، البت ــا می ش ــرداری از آن ه کالهب

ــوند. ــت می ش ــاص هدای ــهام های خ ــد س ــمت خری ــه س ب
او افــزود: شــیوه درســت ورود بــه بــورس ایــن اســت کــه مــردم قواعــد بــازار بــورس 

را بداننــد و از طریــق شــرکت های ســرمایه گذاری معتبــر ایــن کار را انجــام دهنــد.
رئیــس مرکــز پیشــگیری پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه مــردم بــرای وارد شــدن 
ــت: بســیاری از  ــند، گف ــته باش ــناخت اقتصــادی داش ــد ش ــورس بای ــازار ب ــه ب ب
کانال هــا و صفحــات موجــود قابــل اعتمــاد نیســتند و همچنیــن در ایــن زمینــه 

صفحــه تلگرامــی و اینســتاگرامی معتبــر و دارای مجــوز وجــود نــدارد.

یــک فــوق تخصــص بیمــاری هــای قلــب و عــروق، بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
علــت مــرگ در بیمــاران کرونایــی، گرفتــاری ریــه اســت، گفــت: درگیــر شــدن 

ریــه بــا ویــروس کوویــد- ۱۹، مــی توانــد باعــث نارســایی قلبــی شــود. 
ــی  ــاره برخــی نگران ــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدرضــا محمدحســنی درب ب
ــاری  ــت: بیم ــروق، گف ــب و ع ــر روی قل ــا ب ــروس کرون ــر وی ــر تاثی ــی ب ــا مبن ه
ــان  ــا هم ــز ی ــروق ری ــد ع ــی توان ــالمی دارد، م ــب س ــه قل ــردی ک ــا در ف کرون
ــا( و  ــرگ ه ــر موی ــک نظی ــی کوچ ــای خون ــب رگ ه ــکوالر )تخری ــرو واس میک
عــروق درشــت قلــب یــا همــان عــروق کرونــری )رگ هــای قلــب( را درگیــر کنــد.

ــایی در  ــث نارس ــد باع ــی توان ــد- ۱۹ م ــاری کووی ــه بیم ــان اینک ــا بی وی ب
ــدن  ــر ش ــل درگی ــه دلی ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــب ش ــت قل ــن راس ــز و بط دهلی
ریــه، دهلیــز راســت و بطــن راســت قلــب مــی توانــد دچــار نارســایی شــود.  ایــن 
ویــروس همچنیــن مــی توانــد باعــث التهــاب عضلــه قلــب یــا همــان میوکاردیــت 
ــت؛  ــاک اس ــیار خطرن ــت بس ــان میوکاردی ــا هم ــب ی ــه قل ــاب عضل ــود. الته ش

ــال دارد. ــه دنب ــب را ب ــه قل ــلول های عضل ــرگ س ــا م ــب ی ــه تخری چراک
ــا  ــروس کرون ــا وی ــب ب ــر شــدن قل ــه اینکــه درگی ــا اشــاره ب محمدحســنی ب
مــی توانــد باعــث آریتمــی )اختــالل ریتــم قلبــی( شــود کــه خــود ایــن آریتمــی 
هــم مــی توانــد بســیار خطرنــاک باشــد، گفــت:  بنابرایــن قلــب یکــی از اعضــای 
ــی کــه تشــخیص داده شــد  ــر ایــن اســاس زمان ــا ویــروس اســت. ب هــدف کرون

کــه بیمــار ی بــه کرونــا مبتــال شــده، یکــی از بررســی هایــی کــه بــر روی بیمــار 
ــه  ــرد مبتــال ب ــود. اگــر ف ــب خواهــد ب انجــام مــی شــود، از ســوی پزشــکان قل
بیمــاری قلبــی شــده باشــد، درمــان و مراقبــت هــای پزشــکی دقیقــی بــر روی 

وی صــورت مــی گیــرد.
وی تاکیــد کــرد: یکــی از اعضــای اصلــی و مهــم بــدن ریــه اســت، بــه همیــن 
دلیــل در بیمــاری کوویــد-۱۹ بایــد مانــع درگیــری قلــب و ریــه شــد. بــا انتقــال 
کرونــا بــه بــدن، ممکــن اســت گرفتــاری هــای زیــادی بــرای فــرد ایجــاد شــود. 
اگــر بیمــاری کوویــد-۱۹ بــا عــروق کرونــری یــا همــان رگ هــای قلــب درگیــر 
شــود، مــی توانــد ســکته قلبــی را بــرای فــرد بــه دنبــال داشــته باشــد. بیمــاری 
ــی کوچــک نظیــر مویــرگ هــا  ــا تخریــب رگ هــای خون ــز و ی هــای عــروق ری

مــی توانــد باعــث درد و ســوزش ســینه شــود.
ایــن فــوق تخصــص بیمــاری هــای قلــب و عــروق بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
ــروس  ــت: وی ــت، گف ــه اس ــاری ری ــی، گرفت ــاران کرونای ــرگ در بیم ــت م عل
ــر  ــن ب ــد. همچنی ــر کن ــه را هــم درگی ــب، کلی ــز، قل ــد مغ ــد-۱۹ مــی توان کووی
اســاس آمارهــای بــه دســت آمــده، مشــخص شــد کــه از هــر پنــج بیمــار کرونــا 
ــان قلــب ایــن بیمــاران  یــک نفــر دچــار آســیب قلبــی شــدید مــی شــود. ضرب
مــی توانــد دچــار آریتمــی یــا بــی نظمــی شــود. بــر همیــن اســاس افــرادی کــه 
ــد  ــد، بای ــت و آســم دارن بیمــاری مزمــن زمینــه ای ماننــد بیمــاری قلبــی، دیاب
ــن  ــا ای ــروس کرون ــه وی ــای بیشــتری از خــود داشــته باشــند؛ چراک ــت ه مراقب

ــد. ــد مــی کن ــراد را بیشــتر از دیگــران تهدی اف
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی ســامانه ۴۰۳۰، محمــد حســنی همچنیــن گفــت: 
ــاد نیســت.  ــی شــود، زی ــردم انجــام م ــه توســط م ــی ک ــزان پیشــگیری های می
بــرای اینکــه بتوانیــم بــه پیشــگیری ایــده آل برســیم، افــراد بایــد صدهــا نکتــه 
مهــم را رعایــت کننــد. افــراد بایــد از رفــت و آمدهــای غیــر ضــروری خــودداری 
ــن  ــند. همچنی ــته باش ــرکت نداش ــم ش ــی ه ــای خانوادگ ــع ه ــد و در جم کنن
مــردم بایــد حتمــا از دســتکش و  ماســک اســتاندارد اســتفاده کننــد. زمانــی کــه 
وارد خانــه مــی شــوند کفــش خــود را در بیــرون از منــزل بگذارنــد و لوازمــی کــه 

خریــداری مــی کننــد را بــه صــورت بهداشــتی اســتریل کننــد.

هشدار پلیس فتا به تازه واردهای بورس 

بیشترین علت مرگ در کرونایی ها چیست؟
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وزیــر نفــت گفــت: همــه بداننــد شــرایط عــادی 
ــه  ــم ب ــا ه ــاده ســخت اســت. کرون نیســت، فو ق الع
تحریم هــا اضافــه شــده و درآمدهــای مــا را کاهــش 
داده اســت هــر قــدر هــم صــادرات کنیــم قیمت هــا 

بــه کمتــر از یــک ســوم رســید 
بـــه گـــزارش ایلنـــا، بیـــژن نامـــدار زنگنـــه در 
حاشـــیه مراســـم گرامیداشـــت حســـین کاظم پـــور 
اردبیلـــی در جمـــع خبرنـــگاران اظهـــار داشـــت: آقـــای 
ــذاری  ــر و خدمتگـ ــک، خیـ ــان نیـ ــور انسـ کاظم پـ
ـــان  ـــواده ایش ـــید، خان ـــد رش ـــران فرزن ـــت ای ـــود. مل ب
ـــرادر، صنعـــت  ـــار و ب ـــان، مـــن دوســـت و ی ـــدر مهرب پ
نفـــت دیپلمـــات بـــا ارزش و جمهـــوری اســـالمی 
یـــک خدمتگـــذار صدیـــق، بی ادعـــا و وفـــادار 
ــته  و  ــخصیتی برجسـ ــان شـ ــت داد، ایشـ را از دسـ
ـــه  ـــم هم ـــد، برغ ـــریف بودن ـــاخته و ش ـــای خودس انس
ــه  ــه بـ ــا و خالصانـ ــان بی ادعـ ــات همچنـ نامالیمـ
ــه  ــرد و آنچـ ــت می کـ ــالمی خدمـ ــوری اسـ جمهـ
بـــرای او مهـــم بـــود اعتـــال و ســـربلندی ایـــران و 
ـــح و شـــجاعی  ـــن دلیـــل آدم صری ـــه ای ـــود و ب ـــت ب مل
ـــچ  ـــردم هی ـــر م ـــت خی ـــرات جه ـــان نظ ـــود، در بی ب
ـــام  ـــبی از مق ـــال کاس ـــرد، او دنب ـــه ای نمی ک مالحظ

ـــود. ـــود نب خ

به خدماتی که کاظم پور اردبیلی کرد، غبطه 
می خورم

ــد  ــا را می ده ــواب اینه ــد ج ــزود: خداون وی اف
و عــزت و احتــرام انســان ها را خــدا می دهــد و 
هیچکــس نمی توانــد اینهــا را از انســان بگیــرد، 
ــورم،  ــه می خ ــرد غبط ــه او ک ــی ک ــه خدمات ــن ب م

ــا  ــم ب ــتم بتوان ــن او هس ــه همس ــن ک ــدوارم م امی
یــک ره توشــه مناســب در محضــر داور هســتی 
ــد  ــد بای ــو باشــیم، اگرچــه خداون بایســتیم و جوابگ

ببخشــد. را  انســان ها 

هیچ کارگری را بیکار نمی کنیم
ــد  ــش تولی ــاره کاه ــه درب ــت در ادام ــر نف وزی
واقعیــت  گفــت:  نفتــی  میادیــن  در  توســعه  و 
امریــکا  در  اکنــون  کــرد،  انــکار  نمی شــود  را 
ــعه ای  ــای توس ــدند، طرح ه ــکار ش ــا دکل بی صده
ــچ  ــا هی ــا م ــه ام ــش یافت ــا کاه ــرکت ها در دنی ش
اینکــه  علیرغــم  نمی کنیــم،  بیــکار  را  کارگــری 
ــاده بزرگــی پیــش  صنعــت نفــت مشــکالت فوق الع
ــم  ــا را ه ــم دکل ه ــعی می کنی ــود دارد، س روی خ

ــم.  ــکار بگیری ب

برخی می خواهند امنیت ملی را 
به خطر بیندازند

ــداف  ــا اه ــه برخــی ب ــرد: البت وی خاطرنشــان ک
امنیتــی  اهــداف  بــا  باالتــر  حتــی  و  سیاســی 
ــد،  ــر بیندازن ــه خط ــی را ب ــت مل ــد امنی می خواهن
ــرای رســانه های  آنهــا خیرخــواه مــردم نیســتند و ب
خــوراک  ایــران  ملــت  دشــمنان  و  خارجــی 
تهیــه می کننــد، اینــان بایــد مراقــب اعمــال و 

باشــند.  می کننــد  کــه  صحبت هایــی 

همه بدانند شرایط عادی نیست، فوق العاده 
سخت است

ــه  ــن اســت ک ــالش ای ــا ت ــرد: م ــد ک ــه تاکی زنگن
ــرود، فــاز ۱۱ هیــچ مشــکلی  طرح هــای نفــت جلــو ب
نــدارد فازهــای پــارس جنوبــی طبــق موعــد تکمیــل 

و  پتروشــیمی  می شــوند، جهــش دوم طرح هــای 
ــد  ــه بدانن ــا هم ــم، ام ــی کنی ــال م ــی را دنب پاالیش
ــت  ــخت اس ــاده س ــت، فو ق الع ــادی نیس ــرایط ع ش
ــه تحریم هــا اضافــه شــده و درآمدهــای  ــا هــم ب کرون
مــا را کاهــش داده اســت هــر قــدر هــم صــادرات کنیم 
قیمت هــا بــه کمتــر از یــک ســوم رســیده اکنــون کــه 
قیمــت بــاال رفتــه کمــی بهتــر شــده امــا در هــر حــال 
ــش  ــی کاه ــازار جهان ــرآورده در ب ــت و ف ــت نف قیم
یافتــه زیــرا تقاضــا کــم اســت و رشــد اقتصــادی دنیــا 

ــدی دارد و منفــی شــده اســت. اوضــاع ب

ساختمان جدیدی برای شرکت گاز در کار نیست
ــرای  ــد اب ــاختمان جدی ــاخت س ــاره س وی درب
ــزی  ــا چی ــوده ام ــده ب ــرد: ای ــان ک ــرکت گاز بی ش
اجــرا نخواهــد شــد، طبــق  بخشــنامه بودجــه کــه 
بنــده بــرای ســال ۹8 داده بــودم دوبــاره بــرای 
ســال ۹۹ تجدیــد می شــود خریــد، ســاخت و حتــی 
اجــاره ســاختمان ممنــوع شــده اســت، ایــن موضــوع 
ــال ۹۱ داده  ــه در س ــود ک ــه ای ب ــه مصوب ــوط ب مرب
شــده بــود امــا در ایــن شــرایط اجــرای آن منطقــی 
ــرای انجــام آن  ــی ب نیســت و شــرکت گاز  هــم پول

ــدارد.  ن

موضوع تهدید حمله به نفتکش ها
ــل  ــش حام ــوع نفتک ــاره موض ــت درب ــر نف وزی
بنزیــن ایــران بــه ونزوئــال و تهدیــد حملــه نظامــی از 
ســوی امریــکا نیــز گفــت: شــورای امنیــت و وزارت 
ــه  ــوص ارائ ــن خص ــود را در ای ــرات خ ــه نظ خارج

ــد. داده ان

زنگنه: 

برخی با اهداف سیاسی امنیت ملی را به خطر می اندازند

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس تحقیــق وتفحــص از 
ــای  ــا قاچــاق کاال، بازدیده ــارزه ب ــون مب قاچــاق کاال و ارز، اصــالح قان
میدانــی از مبــادی ورودی و گمــرکات و همچنیــن برگــزاری نشســت بــا 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز را از مهــم تریــن اقدامــات مجلــس 

ــا قاچــاق کاال و ارز عنــوان کــرد.  ــارزه ب دهــم در مب
بـه گـزارش خانـه ملـت، سیدحسـن حسـینی شـاهرودی  دربـاره 
اقدامـات مجلـس دهـم در مقابلـه بـا قاچـاق کاال و ارز با بیـان اینکه در 
ایـن زمینـه یکسـری اقدامـات تقنینـی و مجموعـه ای اقدامـات نظارتی 
داشـتیم گفـت: مهـم ترین اقـدام تقنینی مجلـس را می توان بررسـی و 
تصویـب الیحـه اصـالح قانون مبارزه بـا قاچاق کاال و ارز کـه در 5۹ ماده 
تنظیـم شـده بود دانسـت کـه پس از دو سـال کار کارشناسـی اصالحات 
عمیقـی روی آن انجـام و در نهایـت به صحن علنی مجلس ارسـال شـد.

ــان  ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــاهرود در مجل ــردم ش ــده م نماین
اینکــه الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز طــی روزهــای 
اخیــر در صحــن مجلــس بــه تصویــب رســید، ادامــه داد: ایــن الیحــه 
هــم اکنــون بــه شــورای نگهبــان ارســال شــده کــه در صــورت تاییــد 

بــه دولــت بــرای اجــرا ابــالغ مــی شــود.
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــرادات،  ــا ای ــالش شــد ت ــا قاچــاق کاال و ارز ت ــارزه ب ــون مب اصــالح قان
چالــش هــا و مشــکالت در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اصــالح 
ــی  ــه نوع ــه ب ــتگاهی ک ــا 26 دس ــور ب ــن منظ ــرای ای ــزود: ب ــود، اف ش
ــزار و  ــا قاچــاق کاال و ارز هســتند جلســاتی برگ ــارزه ب ــر مب ــر ام درگی

ــون لحــاظ شــود. ــا در اصــالح قان ــه شــد ت ــا گرفت نظــرات آنه
وی بازدیدهــای میدانــی نماینــدگان مجلــس از مبــادی ورودی 
ــرای  ــدگان ب ــی نماین ــه نظارت ــام وظیف ــتای انج ــرکات را در راس و گم
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز برشــمرد و تاکیــد کــرد: عــالوه بــر ایــن در 
ایــن حــوزه جلســات مکــرری را بــا ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
و همچنیــن دســتگاه هــای خاطــی داشــتیم کــه تذکــرات الزم بــه آنهــا 
داده و اعــالم شــد اگــر بــه توصیــه هــا توجــه نکننــد مجلــس بــه ســمت 

ــزار تنبیهــی حرکــت مــی کنــد. اســتفاده از اب
ــم  ــالمی مه ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــخنگوی کمیس س
ــص  ــق و تفح ــرح تحقی ــب ط ــس را تصوی ــی مجل ــدام نظارت ــن اق تری

ــا  از قاچــاق کاال و ارز در دولــت هــای مختلــف عنــوان کــردو افــزود: ب
ایــن اقــدام تــالش شــد تــا تفحصــی از سیاســت  دولــت هــای مختلــف 
ــدی  ــل ناکارآم ــا دلی ــرد ت ــورت گی ــاق کاال و ارز ص ــا قاچ ــه ب در مقابل
اقدامــات در ایــن زمینــه مشــخص شــود کــه در نهایــت نتایــج آن در 

ــت شــد. ــب گزارشــی در صحــن علنــی مجلــس قرائ قال

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

مجلس دهم چه اقدامات تقنینی و نظارتی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشت؟

ــد  ــه رون ــرد ک ــالم ک ــالمی اع ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس هی
ــت.  ــه رو اس ــدی روب ــای ج ــش ه ــور باچال ــازی درکش ــی س خصوص
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـید امیرحســـین قاضـــی زاده هاشـــمی 
ـــورای اســـالمی بخشـــی از مشـــکالت  ـــس ش ـــأت رئیســـه مجل عضـــو هی
ـــون  ـــرادات  قان ـــی از ای ـــور را ناش ـــازی درکش ـــی س ـــش روی خصوص پی
ـــت و  ـــی دانس ـــون اساس ـــل ۴۴ قان ـــی اص ـــای کل ـــت ه ـــرای سیاس اج

ـــه   ـــه اینک ـــردد ب ـــر می گ ـــون ب ـــن قان ـــم ای ـــراد مه ـــت: ای ـــار داش اظه
تصمیم گیـــری درمـــورد واگـــذاری هـــا بـــه یـــک هیئـــت ســـپرده 

ـــت. ـــده اس ش
وی بابیــان اینکــه تــا کنــون اتــکاء بودجــه واگذاری هــا مخــرب بــوده 
ــرای واگذاری هــا هدف گــذاری بودجــه ای  ــت ب اســت تاکیــد کــرد: دول
تعییــن می کنــد کــه ایــن مســئله باعــث فشــار بــه آن هئیــت شــده و 

ممکــن اســت بــه هرشــکلی واگذاری هــا را انجــام بدهنــد. 
ــه   ــان اینک ــالمی بابی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی  عض
ــت  ــا اس ــاس واگذاری ه ــر اس ــه ب ــذاری بودج ــی هدف گ ــکل اصل مش
ــت روی  ــا دول ــون اصــالح شــود ت ــا ،قان ــرای واگذاری ه ــد ب ــت: بای گف

ــد. ــاز نکن ــتقیم ب ــاب مس ــا حس ــه واگذاری ه بودج
ــا  ــذاری ه ــورد واگ ــه در م ــر اینک ــد ب ــمی باتاکی ــی زاده هاش قاض
ــذاری  ــدف گ ــزود: ه ــرد اف ــورت بگی ــه  ص ــذاری بودج ــد هدف گ نبای
ــا،  ــذاری ه ــه واگ ــازار نســبت ب ــه کشــش ب ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای بودج
ــق  در  ــن طری ــده از ای ــت آم ــه دس ــی ب ــع مال ــود و مناب ــام  ش انج
صندوقــی ماننــد صنــدوق توســعه ملــی و یاخــود صنــدوق توســعه ملــی 
ــز محــدود باشــد. ــدوق نی ــن صن ــرد و مجــوز برداشــت از ای ــرار بگی ق

قاضــی زاده هاشــمی توصیــه کــرد: آنچــه در بودجــه ســنواتی 
ــی از  ــدوق ناش ــده از صن ــن ش ــی تامی ــع مال ــود از مناب ــذار می ش واگ
درآمــد واگــذاری اصــل ۴۴ بایــد باشــد نــه اینکــه بــه طــور مســتقیم در 

ــود. ــذاری ش ــال هدف گ ــر س ه
ــر  ــه نظ ــزود: ب ــالمی اف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس  عضــو هی
ــاد  ــرد ایج ــن را در ف ــه زمی ــتیابی ب ــع دس ــا طم ــد واگذاری ه می رس
می کنــد، یعنــی بخــش بزرگــی از دارایــی شــرکت هایــی کــه واگــذار 
می شــود زمیــن اســت، از طرفــی هــم موجــب افزایــش قیمــت و  امــر 
ــورد ســوء اســتفاده  ــن م واگــذاری را دشــوار کــرده و هــم اینکــه زمی

ــود.  ــع می ش ــری واق ــر کارب ــرای تغیی ب
ــرد:  ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
توصیــه مــا ایــن اســت کــه موضــوع زمیــن از زمــره واگذاری هــا جــدا 
ــه  ــرد ب ــورت گی ــری ص ــز بازنگ ــن نی ــت زمی ــوی مالکی ــود و در الگ ش
ــوند و  ــک ش ــذاری منف ــه در واگ ــان و عرص ــک اعی ــه  مال ــوری ک ط
زمیــن در مالکیــت دولــت بمانــد و یــا اینکــه اجــاره بــه شــرط تملیــک 
ــق  ــات رون ــاره، موجب ــن اج ــدت ای ــول م ــت در ط ــا آن صنع ــد ت باش

ــد. ــم کن ــت را فراه صنع

هیــات دولــت در جلســه بــه ریاســت حجت االســالم والمســلمین 
ــزوم هرچــه  ــر ل ــوری ب ــزار شــد، رییــس جمه ــی برگ حســن روحان

ــد کــرد.  ــردم تاکی ــرای م ــت ب ســریع تر آزادســازی ســهام عدال
ــه ریاســت  ــه ب ــت ک ــات دول ــا، در جلســه هی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوری  ــس جمه ــی ریی ــن روحان ــلمین حس ــالم والمس حجت االس
ــوزش پزشــکی از اوج  ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــزار شــد، وزی برگ
ــل  ــه دلی ــه ب ــور ک ــاط کش ــی نق ــا در برخ ــروس کرون ــن وی گرفت
ــت،  ــده اس ــد آم ــتی پدی ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــدم رعای ع

ــرد. ــی ک ــراز نگران اب
رییــس جمهــوری در ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر اینکــه گرچــه 
بــا همــکاری خــوب مــردم، اکنــون از مرحلــه مدیریــت و کنتــرل 
کرونــا عبــور کــرده و درحــال ورود بــه مرحلــه مهــار ایــن ویــروس 
هســتیم، خاطرنشــان کــرد: اگــر مــردم تصــور کننــد کــه شــرایط 
کامــاًل عــادی شــده و هیــچ خطــری ســالمت مــا را تهدیــد نمــی 
ــه  ــرب و ب ــروس مخ ــن وی ــری ای ــاهد اوج گی ــاً ش ــد، مطمئن کن

خطــر افتــادن دوبــاره ســالمت و معیشــت مــردم خواهیــم بــود.
روحانــی در ادامــه، بــر لــزوم آزادســازی هرچــه ســریع تر ســهام 
عدالــت بــرای مــردم تأکیــد کــرد و ضمــن حمایــت از برنامه هــای 
ــه  ــازار ســرمایه، ب ــق ب ــرای رون ــی ب ــور اقتصــادی و دارای وزارت ام
ــه  ــبت ب ــر نس ــریع ت ــه س ــتور داد هرچ ــط دس ــتگاه های ذیرب دس
ــون  ــا خ ــد ت ــدام کنن ــرمایه اق ــازار س ــود در ب ــهام خ ــه س عرض

ــازار وارد شــود. ــه ایــن ب ــازه ای ب ت
ــت  ــان فعالی ــه پای ــاره ب ــا اش ــه، ب ــوری در ادام ــس جمه ریی
دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی، ضمــن تقدیــر از زحمــات 
ــده و  ــش ارزن ــس، از نق ــم مجل ــدگان دوره ده ــکاری نماین و هم

همــکاری علــی الریجانــی بــا دولــت در دوران ریاســت بــر مجلــس 
شــورای اســالمی قدردانــی کــرد و اظهــار داشــت: وی در مســائل 
ــت  ــا مدیری ــود و ب ــت ب ــراه دول ــی هم ــع مل ــور و مناف ــم کش مه
مدبرانــه و اعتدالــی و توجــه ویــژه بــه مصالــح عمومــی کشــور بــه 
ــود  ــئولیت خ ــی، در دوران مس ــای سیاس ــری ه ــت گی دور از جه

نقش آفرینــی کــرد.
ــر  ــی طــی ســه دوره ریاســت ب ــای الریجان ــزود: آق ــی اف روحان
مجلــس شــورای اســالمی نقــش بســیار مانــدگار و تعییــن کننــده 
ــاً  ــات سیاســی و قانونگــذاری کشــور داشــت و قطع ای در موضوع

فعالیــت هــا و اقدامــات مؤثرشــان از یــاد نخواهــد رفــت.

تصویب اختصاص اعتبار برای بازسازی راه ارتباطی 
محور دوآب به بلده

بــا تصویــب هیــات وزیــران، مبلــغ ۱۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بــه منظــور بازســازی راه ارتباطــی 
محــور دوآب بــه بلــده شهرســتان نــور اســتان مازنــدران اختصــاص 

یافــت.
ایــن اعتبــار بــرای ترمیــم راه مــورد نظــر و احــداث دیــوار وزنــی 
ــری از آبشســتگی و ســایر تاسیســات و زیربناهــای  جهــت جلوگی
ــازمان  ــه س ــور ب ــل و ن ــتان های آم ــیل شهرس ــیب دیده از س آس
ــا  ــد ت ــدران اختصــاص می یاب ــزی اســتان مازن مدیریــت و برنامه ری

برابــر قوانیــن و مقــررات مربــوط اقــدام شــود.

اصالح نظام رتبه بندی معلمان
ــال  ــی از اعم ــکالت ناش ــع مش ــور رف ــه منظ ــران ب ــات وزی هی

افزایــش امتیــازات فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــدی  ــام رتبه بن ــا اصــالح نظ ــان، ب ــدی معلم ــع رتبه بن ــع موان و رف

معلمــان موافقــت کــرد.
ــب  ــان، تصوی ــدی معلم ــام رتبه بن ــالح نظ ــن اص ــت ضم دول
ــر اســاس  ــی کــه ب ــرای معلمان ــه منظــور ایجــاد انگیــزه ب کــرد، ب
ضوابــط و مقــررات مربــوط، آخریــن طبقــه و رتبــه شــغلی را اخــذ 
ــی کــه بعــد  ــه ازای هــر ســال ســابقه تجرب ــد، ب ــا می کن کــرده ی
از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن تصویــب نامــه کســب می کننــد 
ــز  ــان نی ــاالنه آن ــرد س ــی عملک ــاز ارزیاب ــه امتی ــر اینک مشــروط ب
ــی و  ــاغل دوره ابتدای ــموالن ش ــد، مش ــد نباش ــر از ۹۰ درص کمت
ــادل )۱۰۰( و )5۰(  ــوق مع ــش حق ــب از افزای ــه ترتی ــطه ب متوس

ــی ســاالنه برخــوردار مــی شــوند. ــب ریال ــدر ضری ــاز ضرب امتی

تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

هیــات وزیــران در اجــرای مــاده واحــده قانــون اصــالح قانــون 
تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا 
مــردان خارجــی، آییــن نامــه اجرایــی نحــوه اعطــای تابعیــت بــه 

افــراد مشــمول ایــن قانــون را تصویــب کــرد.
براســاس ایــن آییــن نامــه، ایرانــی بــودن مــادر، ازدواج وی بــا 
ــادر و حصــول آن از ازدواج  ــه م ــد ب ــق فرزن ــی و تعل مــرد غیرایران
مذکــور بــرای اعــالم تابعیــت فرزنــد توســط اســتانداری، ضــروری 
اســت و ارائــه  اســناد و دالئــل مربــوط بــه ایــن مــوارد بــه عهــده 
متقاضــی و احــراز اصالــت ایــن مــوارد بــه عهــده  اســتانداری های 

سراســر کشــور اســت.

ــراد،  ــن اف ــد و حجــر ای ــا فرزن ــدر ی ــادر، پ ــوت م ــن، ف همچنی
مانــع از درخواســت اعــالم تابعیــت ایرانــی بــرای فرزنــد، نمی باشــد 
و در صــورت فــوت مــادر و نرســیدن فرزنــد بــه هیجــده ســالگی، 
دادســتان شهرســتان محــل اقامــت فرزنــد، پــس از انجــام 
تحقیقــات و گــردآوری مســتندات و ادلــه، درخواســت مــورد نظــر 

ــد. ــه می کن ــتانداری ارائ ــه اس را ب
ــد  ــس از طــی رون ــه، پ ــن آیین نام ــون و ای ــد موضــوع قان فرزن
مقــرر درآیین نامــه و از زمــان تأییــد تابعیــت ایرانــی وی، از حقــوق 

و تکالیــف تبعــه ایــران، برخــوردار اســت.

تنقیح مصوبات مربوط به بیمه خسارات وارد شده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

هیــات وزیــران در جهــت پاالیــش و شفاف ســازی نظــام 
حقوقــی و ضــرورت تنقیــح و تدویــن مقــررات کشــور، تصویبنامــه 
تنقیحــی مربــوط بــه بیمــه خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث 
در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه زمینــی را تصویــب کــرد.

در  منــدرج  مصوبــات  نامــه،  تصویــب  ایــن  موجــب  بــه 
فهرســت های تعییــن شــده، اعــم از اینکــه اجــراء شــده یــا موضــوع 
آن منتفــی یــا بــه موجــب قانــون یــا مصوبــه الحــق، نســخ ضمنــی 
ــود.   ــخ می ش ــت ها، نس ــور در پیوس ــو مذک ــه نح ــد، ب ــده باش ش
و  وزیــران  هیــات  معتبــر  مصوبــات  فهرســت  همچنیــن، 
ــوع  ــی در موض ــون اساس ــل ۱۳8 قان ــوع اص ــیون های موض کمیس
ــوادث  ــر ح ــث در اث ــخص ثال ــه ش ــده ب ــارات وارد ش ــه خس »بیم
ناشــی از وســایل نقلیــه زمینــی« اعــالم و معاونــت حقوقــی رییــس 
ــادی و  ــور اقتص ــکاری وزارت ام ــا هم ــت ب ــف اس ــوری موظ جمه
ــو  ــه نح ــران( ب ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــی )بیم دارای
ــدام  ــات اق ــن مصوب ــانی ای ــر و اطالع رس ــه نش ــبت ب ــی نس مقتض

ــد.  کن

هدف گذاری بودجه ای دولت برای واگذاری ها مخرب است 

روحانی بر لزوم هرچه سریع تر آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد

بسته جدید 1 میلیارد دالری حمایت 
از صادرات روی میز جهانگیری 

ــازمان  ــات سـ ــعه خدمـ ــر توسـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــت از  ــته حمایـ ــال بسـ ــارت از ارسـ ــعه تجـ توسـ
ـــت  ـــوی سرپرس ـــال۹۹ از س ـــی س ـــادرات غیرنفت ص
ـــه  ـــس جمهور،ب ـــاون اول رئی ـــه مع ـــت ب وزارت صم
ـــارد  ـــک میلی ـــت: ی ـــر داد و گف ـــالغ خب ـــور اب منظ
یـــورو در قالـــب ایـــن بســـته بـــرای اعتبـــار 
ــه  ــر گرفتـ ــنده در نظـ ــار فروشـ ــدار و اعتبـ خریـ

شـــد. 
ــعه  ــر توس ــرکل دفت ــنیم،  مدی ــزارش تس ــه گ ب
خدمــات ســازمان توســعه تجــارت ایــران از ارســال 
ــال ۹۹ از  ــی س ــادرات غیرنفت ــت از ص ــته حمای بس
ســوی سرپرســت وزارت صمــت بــه معــاون اول 
رئیــس جمهــور، بــه منظــور ابــالغ خبــر داد و 
ــته  ــن بس ــب ای ــورو در قال ــارد ی ــک میلی ــت: ی گف
ــار فروشــنده در نظــر  ــدار و اعتب ــار خری ــرای اعتب ب

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
بنابرایــن گــزارش،  فــرش، خدمــات فنــی و 
مهندســی و نیــز محصــوالت دانــش بنیــان در 
اولویــت دریافــت تســهیالت از محــل منابــع بودجــه 

ای هســتند.
همچنیــن صنــدوق توســعه ملــی نیــز یــک 
ــار  ــدار و اعتب ــار خری ــب اعتب ــورو در قال ــارد ی میلی
فروشــنده از ســوی صنــدوق توســعه ملــی در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
هفتـــه آینـــده بـــا ابـــالغ رئیـــس کل ســـازمان 
ـــع  ـــت مناب ـــدن پرداخ ـــی ش ـــارت، اجرای ـــعه تج توس
ـــاز  ـــال ۹8 آغ ـــی در س ـــعه مل ـــدوق توس ـــی صن ریال
ـــران  ـــیان، ای ـــک پارس ـــه در آن بان ـــد ک ـــد ش خواه
ــادرات،  ــعه صـ ــاون، توسـ ــعه تعـ ــال، توسـ و ونزوئـ
ــن  ــر ایـ ــرده و بـ ــارکت کـ ــران مشـ ــادرات ایـ صـ
ــده  ــن شـ ــدگان تعییـ ــت صادرکننـ ــاس، اهلیـ اسـ
و بـــه بانـــک بـــرای دریافـــت تســـهیالت معرفـــی 

خواهنـــد کـــرد.

گزارش الریجانی از عملکرد مجلس دهم:
2۰۰ قانون در مجلس دهم

 به تصویب رسید

رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا اشـــاره 
ـــم  ـــس ده ـــه مجل ـــن جلس ـــروز آخری ـــه ام ـــه اینک ب
ــا 2۰۰  ــم تقریبـ ــس دهـ ــت: در مجلـ ــت، گفـ اسـ
ـــوم  ـــدود دو س ـــه ح ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ـــون ب قان

ــد.  ــکیل می دادنـ ــح تشـ آن را لوایـ
ـــس  ـــی رئی ـــی الریجان ـــارس، عل ـــزارش ف ـــه گ ب
ــی  ــت علنـ ــالمی در نشسـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی اظهـــار داشـــت: بـــه 
ـــیده ایم  ـــم رس ـــس ده ـــی مجل ـــه علن ـــن جلس آخری
بـــه پایـــان آمـــد ایـــن دفتـــر امـــا حکایـــت 

همچنـــان باقـــی اســـت.
ـــای  ـــن روزه ـــش در چنی ـــال پی ـــزود: ۴ س وی اف
ـــیاری  ـــا بس ـــد آن روزه ـــکیل ش ـــم تش ـــس ده مجل
ـــد؛  ـــنا نبودن ـــر آش ـــکار همدیگ ـــا اف ـــدگان ب از نماین
ــن ۴  ــذر ایـ ــه در گـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ـــادی،  ـــف اقتص ـــائل مختل ـــم مس ـــار ه ـــال در کن س
سیاســـی، اجتماعـــی و امنیتـــی را بـــه بحـــث  

نشســـتیم. 
الریجانـــی تصریـــح کـــرد: گاهـــی نتایـــج ایـــن 
بحث هـــا منجـــر بـــه قانـــون شـــد و گاهـــی بـــه 
یـــک تحلیـــل دقیـــق رســـیدیم و بعضـــی اوقـــات 
بـــه قـــوای مختلـــف مطلبـــی را گفتیـــم و گاهـــی 

ـــد. ـــه ش ـــالم بیانی ـــه اع ـــر ب ـــم منج ه
رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا بیـــان 
ایـــن کـــه مجلـــس دهـــم بـــه یـــک مفاهمـــه و 
همـــکاری خـــوب دســـت پیـــدا کـــرد گفـــت: در 
ـــکل  ـــا ش ـــن م ـــی بی ـــتی و مودت ـــدت دوس ـــن م ای

گرفـــت کـــه بایـــد قـــدر آن را بدانیـــم.
ـــروز  ـــه ام ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــس مجل رئی
ـــت: در  ـــت، گف ـــم اس ـــس ده ـــه مجل ـــن جلس آخری
ـــب  ـــه تصوی ـــون ب ـــا 2۰۰ قان ـــم تقریب ـــس ده مجل
ـــکیل  ـــح تش ـــوم آن را لوای ـــدود دو س ـــه ح ـــید ک رس

می دادنـــد.

دستگیری سارقان داخل خودرو
 با 141 فقره سرقت در تبریز 

ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی اس ـــده انتظام فرمان
از دســـتگیری ســـارقان داخـــل خـــودرو بـــا ۱۴۱ 

فقـــره ســـرقت در شهرســـتان تبریـــز خبـــر داد. 
ـــدی«  ـــارس، ســـردار »حســـین عب ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــره ســـرقت  ـــد فق ـــوع چن ـــی وق ـــار داشـــت: در پ اظه
ــز  ــتان تبریـ ـــطح شهرسـ ــودرو در س ــل خـ داخـ
ـــتور کار  ـــژه در دس ـــه صـــورت وی بررســـی موضـــوع ب

مامـــوران پلیـــس آگاهـــی اســـتان قرارگرفـــت.
ـــا  ـــتان ب ـــی اس ـــس آگاه ـــوران پلی ـــزود: مام وی اف
ـــوس و  ـــورت محس ـــه ص ـــترده ب ـــات گس ـــام تحقیق انج
ـــارق  ـــر س ـــک نف ـــی ی ـــرافیت اطالعات ـــوس و اش نامحس
ـــا هماهنگـــی مقـــام قضایـــی دســـتگیر  را شناســـایی و ب

ـــد. کردن
ایـــن مقـــام ارشـــد انتظامـــی اســـتان تصریـــح 
ـــی  ـــی فن ـــده در بازجوی ـــتگیر ش ـــارق دس ـــرد: س ک
ـــس  ـــل و مســـتندات پلی ـــا دالی ـــه ب پلیســـی و مواجه

ـــرد. ـــراف ک ـــرقت اعت ـــره س ـــه ۱۴۱ فق ب
ـــده  ـــتگیر ش ـــارق دس ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب عب
ـــت و دو  ـــر همدس ـــک نف ـــی ی ـــات تکمیل در تحقیق
ـــت:  ـــار داش ـــرد، اظه ـــی ک ـــز معرف ـــر را نی ـــر مالخ نف
ـــا  ـــتگیر و ب ـــز دس ـــران نی ـــم و مالخ ـــت مته همدس
تشـــکیل پرونـــده  بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی 
و از آن طریـــق بـــا صـــدور قـــرار مناســـب روانـــه 

زنـــدان شـــدند.
رئیـــس پلیـــس اســـتان در خصـــوص شـــیوه 
ـــتگیر  ـــارقان دس ـــت: س ـــز گف ـــارقان نی ـــرقت س س
ـــان  ـــاکنان آپارتم ـــت س ـــتفاده از غفل ـــا اس ـــده ب ش
ـــا  ـــگ ه ـــردن درب پارکین ـــاز ک ـــگام ب ـــه هن ـــا ب ه
بـــرای بیـــرون یـــا داخـــل بـــردن خـــودرو هـــا، 
وارد پارکینـــگ شـــده و در فرصـــت مناســـب 
ـــی  ـــا م ـــودرو ه ـــل خ ـــرقت از داخ ـــه س ـــدام  ب اق

کردنـــد.
وی بـــه شـــهروندان توصیـــه کـــرد هنـــگام 
ـــدن  ـــته ش ـــل از بس ـــا، قب ـــگ ه ـــتفاده از پارکین اس
ـــل را  ـــازل، مح ـــگ من ـــی پارکین ـــره برق ـــل کرک کام

تـــرک نکننـــد.

خودروسازان 3۰ درصد تولید امسال 
را به مشتریان تحویل نداد ه اند 

طبـــق آمـــار وزارت صنعـــت از ابتـــدای ســـال 
ــزار و  ــایپا ۱۱2 هـ ــودرو و سـ ــران خـ ــون ایـ تاکنـ
ـــط  ـــا فق ـــد ام ـــد کردن ـــودرو تولی ـــتگاه خ ۴8۹ دس
ـــه مشـــتریان  77 هـــزار و 7۰۴ دســـتگاه خـــودرو را ب
ـــزار  ـــب ۳۴ ه ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب ـــل دادن خـــود تحوی
ـــل داده  ـــردم تحوی ـــه م ـــودرو ب ـــتگاه خ و 785 دس

ـــت.  ـــده اس نش
ـــی  ـــه برخ ـــرایطی ک ـــارس، در ش ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــی  ـــای هوای ـــه ه ـــه نقش ـــتناد ب ـــا اس ـــا ب ـــانه ه رس
از دپـــوی خـــودرو در پارکینـــگ هـــای شـــرکت 
هـــای خودروســـاز خبـــر مـــی دهنـــد و مدیـــران 
ایـــن شـــرکت ها بـــا تکذیـــب احتـــکار خـــودرو، 
ــا  ــرکت هـ ــن شـ ــودرو در ایـ ــوی خـ ــل دپـ دلیـ
را ناقـــص بـــودن آنهـــا عنـــوان مـــی کننـــد، 
جدیدتریـــن آمـــار جمـــع آوری شـــده از ســـوی 
ـــل ۳۰  ـــدم تحوی ـــده ع ـــان دهن ـــت نش وزارت صنع
ـــاری  ـــال ج ـــی س ـــدی ط ـــای تولی ـــد خودروه درص

بـــه مشـــتریان اســـت.
ـــال  ـــدای امس ـــت از ابت ـــار وزارت صنع ـــق آم طب
تـــا کنـــون دو شـــرکت بـــزرگ خودروســـازی 
کشـــور بیـــش از ۱۱2 هـــزار و ۴8۹ دســـتگاه 
خـــودرو تولیـــد و 77 هـــزار و 7۰۴ دســـتگاه خـــودرو 
را در قالـــب تعهـــدات جـــاری و معـــوق تحویـــل 

مشـــتریان خـــود داده انـــد.
ـــرکت  ـــی ش ـــد تجمع ـــال کل تولی ـــدای امس از ابت
ایـــران خـــودرو 62 هـــزار و ۳5۰ دســـتگاه بـــوده 
ــاری و  ــوق، جـ ــدات معـ ــب تعهـ ــت و در قالـ اسـ
فـــوری در مجمـــوع 28 هـــزار 2۱5 دســـتگاه 
ـــران  ـــی ای ـــت. یعن ـــرده اس ـــازار ک ـــه ب ـــودرو روان خ
ــه  ــش را بـ ــد تولیداتـ ــدود ۴5 درصـ ــودرو حـ خـ

مـــردم تحویـــل داده اســـت.
ـــایپا  ـــرکت س ـــی ش ـــد تجمع ـــن کل تولی همچنی
نیـــز از ابتـــدای ســـال امســـال، 5۰ هـــزار و ۱۳۹ 
ـــوق،  ـــدات مع ـــب تعه ـــوده اســـت و در قال ـــتگاه ب دس
جـــاری و فـــوری در مجمـــوع ۴۹ هـــزار ۴8۹ 
ـــوده  ـــود نم ـــتریان خ ـــل مش ـــودرو تحوی ـــتگاه خ دس
ــد  ــه ۹۹ درصـ ــک بـ ــایپا نزدیـ ــی سـ ــت. یعنـ اسـ
ــه  ــتریان عرضـ ــه مشـ ــدی را بـ ــای تولیـ خودروهـ

کـــرده اســـت.
 2۹ روزانـــه  تولیـــد  حـــال،  عیـــن  در 
اردیبهشـــت مـــاه در دو شـــرکت ایـــران خـــودرو 
و ســـایپا مجموعـــاً ۳ هـــزار و 7۱۹ دســـتگاه 
ــن دو  ــط ایـ ــودرو توسـ ــل خـ ــودرو و تحویـ خـ
شـــرکت 2 هـــزار و ۴۰2 دســـتگاه بـــوده اســـت. 
ــد  ــدازه 6۴.5 درصـ ــه انـ ــن روز بـ ــی در ایـ یعنـ
ــودرو  ــتریان خـ ــه مشـ ــای تولیـــدی، بـ خودروهـ

ــت. ــده اسـ ــل داده شـ تحویـ
ـــاه امســـال، 2  ـــودرو 2۹ اردیبهشـــت م ـــران خ ای
ـــزار و ۴۹  ـــد و ه ـــودرو تولی ـــتگاه خ ـــزار و ۴۹ دس ه
ـــاری و  ـــوق، ج ـــدات مع ـــب تعه ـــتگاه را در قال دس
فـــوری تحویـــل مشـــتریان کـــرده اســـت و آمـــار 
شـــرکت ســـایپا نیـــز در ایـــن روز یـــک هـــزار و 
67۰ دســـتگاه بـــوده و در مجمـــوع یـــک هـــزار 
و ۳5۳ دســـتگاه خـــودرو را روانـــه بـــازار کـــرده 

ـــت. اس
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پیشنهاد داد:
ارائه بُن کارت خرید، کلید عبور از 

افزایش قیمت ها

ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
ــت  ــای پرداخ ــه ج ــد ب ــت بای ــت دول ــد اس معتق
ــار  ــه اقش ــی ب ــای اساس ــد کااله ــن خری ــه، ب یاران

ــد.  ــل ده ــر تحوی ــیب پذی آس
بــه گــزارش خانــه ملــت، عزیــز اکبریــان رئیــس 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره افزایش 
ــه  ــی ک ــت: از آنجای ــی، گف ــای اساس ــت کااله قیم
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــالم وزارت صنع ــاس اع براس
ــه میــزان کافــی در کشــور موجــود  ــی ب مــواد غذای
ــر  اســت، مشــکل اصلــی کشــور در گرانی هــای اخی

ــع کاالهــا دانســت. ــد نحــوه توزی را بای
نماینــده مــردم کــرج در مجلس شــورای اســالمی 
ــه شــرایط موجــود ماننــد رشــد  ــا توجــه ب افــزود: ب
ــدات  ــه تمهی ــی ک ــات و... در صورت ــا، مالی حقوق ه
الزم بــرای افزایــش متناســب قیمت هــا صــورت 
نگیــرد، کارخانه هــا ورشکســته شــده و تعطیــل مــی 
شــوند، در واقــع قیمــت کاالهــا در شــرایط کنونــی 
ــا  ــه کارفرم ــوان ب ــه می ت ــت؛ ن ــه اس ــیر دولب شمش
ــش 2۰ درصــدی  ــا افزای ــان ب ــه همزم ــرد ک ــر ک ام
حقــوق و مالیــات، قیمــت هــا را ثابــت باقــی بمانــد و 
نــه بــه مصــرف کننــده بــار مضاعفــی تحمیــل کــرد.

ضرورت تحویل بسته های حمایتی
 به اقشار آسیب پذیر

ــا اســتفاده از  ــد ب ــت بای ــا بیــان اینکــه دول وی ب
ــای  ــته ه ــه بس ــد ارائ ــب مانن ــم های مناس مکانیس
ــد،  ــت کن ــر حمای ــیب پذی ــار آس ــی از اقش حمایت
ادامــه داد: در دنیــا بــه افــراد کــم درآمــد، بـُـن خرید 
داده مــی شــود تــا از فروشــگاه های خــاص نیازهــای 
ــی  ــن در حال ــد ای ــداری کنن ــود را خری ــی خ اساس
اســت کــه در ایــران وجــه نقــد بــه مــردم داده مــی 
ــرای تســویه بدهــی خــود  شــود کــه مــردم از آن ب

اســتفاده مــی کننــد.
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس  رئی
ــن  ــه، ای ــه جــای پرداخــت یاران ــد ب ــرد: بای ــه ک اضاف
اعتبــارات بــه صــورت هدفمنــد در اختیــار خانــواده ها 
قــرار مــی گرفــت تــا معیشــت خانوارهــا ارتقــا یابــد.

ــان  ــز آذربایج ــالمی مرک ــالب اس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــتان از  ــی اس ــی مل ــار اراض ــرف ۱۹8 هکت ــع تص ــرقی از رف  ش

ــر داد.  ــوار خب ــن خ ــودجویان زمی ــت س دس
بــه گــزارش فــارس، محبــوب علیلــو اظهــار داشــت: دســتگاه 
قضایــی اســتان عــزم جــدی و راســخ بــرای صیانــت از اراضــی 
ــر  ــه تغیی ــا هرگون ــه تبــع آن ب ــع طبیعــی دارد و ب ــی و مناب مل
ساخت و ســازهای  رودخانه هــا،  بســتر  بــه  ورود  کاربــری، 
ــدی  ــی و ج ــورد قانون ــهرها برخ ــم ش ــارج از حری ــاز خ غیرمج

ــرد. ــد ک ــرده و خواه ک
ــا  ــم رودخانه ه ــر حری ــت ب ــت دول ــه مالکی ــاره ب ــا اش وی ب
اضافــه کــرد: در صــورت مشــاهده ســاخت و ســاز غیرمجــاز در 
ــع  ــت مناب ــه ای و مدیری ــرکت آب منطق ــده، ش ــاد ش ــن ی اماک
آب، برابــر مقــرارت موظــف بــه اخــذ دســتور قضایــی و تخریــب 

مســتقالت و رفــع تصــرف اســت.

کوتاه شدن دست سودجویان از 27 کیلومتر از 
حریم رودخانه های آذربایجان شرقی

صــورت  بازگشــایی  و  آزادســازی  حجــم  مــورد  در  وی 
گرفتــه در اســتان گفــت: طــی امســال و تــا اواخــر اردیبهشــت 
مــاه امســال 27 کیلومتــر از بســتر و حریــم رودخانه هــای 
آذربایجان شــرقی کــه مــورد تعــرض افــراد ســودجو قــرار 
ــار از اراضــی  ــود بازگشــایی و همچنیــن از  ۱۹8 هکت ــه ب گرفت
ملــی کــه جــزء انفــال محســوب می شــد رفــع تصــرف صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
علیلــو بخــش دیگــری از مــواردی کــه صیانــت از حوزه هــای 
ــی و  ــای زیرزمین ــفره های آب ه ــب س ــاک را می طل ــن و خ زمی

ســطحی اعــالم و تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اقلیــم و شــرایط آب 
ــای غیرمجــاز و برداشــت  ــر چاه ه ــده، حف ــی بوجــود آم و هوای
غیراصولــی از ســفره های زیرزمینــی و حتــی ســطحی نیازمنــد 

توجــه هــم شــهروندان و هــم مســئوالن اســت.
ــا  ــزود: ب ــتان اف ــی اس ــوزه قضای ــد در ح ــام ارش ــن مق ای
همــکاری شــرکت آب منطقــه ای و امــور آب شهرســتان ها، 
از  و خــارج  اضافــه  برداشــت  و  غیرمجــاز  حفــر چاه هــای 
و  قــرار گرفتــه  مــورد رصــد  ظرفیــت چاه هــای موجــود 
در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلفــی نســبت بــه انســداد 
چاه هــای غیرمجــاز و جلوگیــری از برداشــت های خــارج از 
ــان  ــرای متخلف ــی ب ــده قضای ــده و پرون ــدام ش ــاز اق ــد مج ح

ــود. ــی ش ــکیل م تش

زمین های بکر آذربایجان شرقی و چشم طمع 
سودجویان به آن

وی ضمـــن یـــادآوری تشـــکیل شـــورای حفـــظ حقـــوق 
بیت المـــال و اراضـــی ملـــی در اســـتان گفـــت: بـــا توجـــه 
ــای  ــرقی و زمین هـ ــای آذربایجان شـ ــت جغرافیـ ــه موقعیـ بـ
ـــر الزم  ـــاذ تدابی ـــرای اتخ ـــادی ب ـــن نه ـــکیل چنی ـــر آن، تش بک
ـــی و  ـــی مل ـــه اراض ـــرض ب ـــرف و تع ـــری از تص ـــرای جلوگی ب
ـــروری  ـــتان ض ـــطح اس ـــان در س ـــا متخلف ـــه ب ـــورد قاطعان برخ

و الزم بـــود.

ــز  ــارس در تبری ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــه گفت وگ ــو در ادام علیل
ــع  ــعت، مناب ــاظ وس ــه لح ــرقی ب ــرد: آذربایجان ش ــح ک تصری
طبیعــی، کیفیــت و ... اراضــی، جــزو اســتان های مســتعد 
در بخــش ســرزمینی محســوب می شــود و ایــن قابلیت هــا 
همــواره زمینــه طمــع افــراد فرصت طلــب و ســودجو را فراهــم 
آورده و موجــب بی مهــری بــه راضــی بکــر و ملــی اســتان مــی 

شــود.
ــات  ــدات اقدامـ ــن تهدیـ ــل ایـ ــز در مقابـ ــتان تبریـ دادسـ
پیشـــگیرانه و ســـپس برخـــورد قاطـــع بـــا متخلفـــان را نیـــز 
مـــورد اشـــاره قـــرار داد و عنـــوان کـــرد: همـــواره سیســـتم 
قضایـــی آذربایجان شـــرقی از منظـــر جلوگیـــری، مقابلـــه بـــا 
تعرض هـــای صـــورت گرفتـــه، ســـلب و کاهـــش فرصت هـــای 
ایجـــاد شـــده بـــرای تخلـــف در ســـطح کشـــور جـــزو 

ــت. ــر اسـ ــتان های برتـ اسـ

رفع تصرف 1۹8 هکتار اراضی ملی آذربایجان شرقی از دست سودجویان زمین خوار 

فروش سهام عدالت 
فقط 2۰ درصد طی ۶ ماه 

گفــت:  ســازی  خصوصــی  ســازمان  رییــس 
ســهامداران عدالــت ظــرف 6 مــاه آینــده مــی تواننــد 

ــند.  ــود را بفروش ــهام خ ــد س ــا 2۰ درص ت
بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا صالــح در خصــوص 
ــرای نحــوه آزادســازی  مهلــت ۳۰ روزه مشــموالن ب
یــا غیرمســتقیم  بــه صــورت مســتقیم  ســهام 
ــه  ــر گرفت ــت ۳۰ روز در نظ ــن مهل ــح داد: ای توضی
ــرداد  ــاعت 2۴ روز 8 خ ــان س ــا پای ــا ت ــده و تنه ش
مهلــت بــرای ایــن موضــوع )انتخــاب روش آزاد 

ــت. ــد داش ــود خواه ــازی( وج س
گفــت:  ســازی  خصوصــی  ســازمان  رئیــس 
آزادســازی ســهام عدالــت بــه گونــه ای خواهــد بــود 
کــه ســهامداران ظــرف 6 مــاه آینــده بتواننــد تــا 2۰ 

ــند. ــود را بفروش ــهام خ ــد س درص

اقتصاد

تشــکیل  نحــوه  و  تاریخچــه  لطفــًا،   
شــرکت پویــا برتــر تبریــز را بــه طــور کامــل 

ــد. ــرح دهی ش
 شــرکت پویــا پرتــو یــا بــه بیــان بهتــر خانــواده 
ــاز  ــان ۱۳8۱ رســماً آغ ــخ ۱8 آب ــو، درتاری ــا پرت پوی
بــه فعالیــت نمــود.از آنجــا کــه از بــدو تأســیس بــر 
مبنــای یــک ســری قواعــد خــاص و اصــول منحصــر 
ــرادی کــه در  ــذا اف ــه خــود، عمــل کــرده اســت ل ب
ــه ایــن امــر واقفنــد  ایــن شــرکت کار مــی کننــد ب
کــه ایــن مجموعــه مثــل یــک خانواده اســت کــه در 
ــر  ــن ام ــد. همی ــن فعالیــت مــی کن ــی معّی چارچوب
ســبب شــده تمامــی کارکنــان ایــن شــرکت تعّصــب 
ــرکت را  ــته و ش ــه داش ــن مجموع ــه ای ــی ب خاص
متعلّــق بــه خــود بداننــد. صداقــت حاکــم در میــان 
ــک  ــئولیت در ت ــاس مس ــتن احس ــان و داش کارکن
تــک اعضــای ایــن خانــواده باعــث شــده همکارانــی 
هــای  در حــوزه  متخّصــص  و  مســتعد، حامــی 
ــوابق  ــه دارای س ــیم ک ــته باش ــف کاری داش مختل
ــتند.  ــه هس ــاری از تجرب ــه ب ــّدت و کول ــی م طوالن
ــا فعالیــت در زمینــه رادیوگرافــی و  شــرکت ابتــدا ب
تســتهای غیــر مخــرب،  فعالیــت خــود را آغــاز کــرد 
و در ســالهای بعــد پیــرو نیــاز جامعــه، خدمــات آن 
ــی  ــی فّن ــوزه بازرس ــت و وارد ح ــترش یاف ــز گس نی
ــازار  ــاز و خواســته ب ــد. تاکنــون طبــق نی ــز گردی نی
پیــش رفتــه ایــم و همــواره ســعی در بــرآورده کردن 
ــم.  ــاز مشــتریان در شــاخه تخّصصــی خــود داری نی
ــه هــای کاری شــرکت کاًل در حــوزه بازرســی  زمین
ــه  ــرداری کاالســت کــه در ادامــه ب ــه ب فنــی و نمون

ــم داد.      ــل شــرح خواه صــورت کام

ــیس و  ــت تأس ــّوز جه ــب مج ــل کس  مراح
راه انــدازی شــرکت، جهــت فعالّیــت و خدمــات 

رســانی بــه شــهروندان را توضیــح دهیــد.
ایــن شــرکت از دو طریــق خدمــت رســانی مــی 
ــه  ــد. در شــاخه هــای بازرســی آسانســور، نمون نمای
ــات  ــق ارجاع ــرژی از طری ــی ان ــرداری کاالو بازرس ب
ادارات کل اســتاندارد اســتانها خدمــت رســانی مــی 
ــی و  ــق بازاریاب ــث از طری ــایر مباح ــم و در س نمائی
ــرار داد و  ــه عقــد ق ــدام ب ــان اق مراجعــات کار فرمای

ــه خدمــات مــی کنیــم. ارائ

ــد از  ــتاندارد را بع ــب اس ــت در کس  کیفی
ــور،  ــور در کش ــی آسانس ــات فّن ــام خدم اتم
ــی الخصــوص آذربایجــان شــرقی چطــور  عل

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــه مقــّررات ایمنــی  اســتاندارد ۱-6۳۰۳ مربــوط ب
ــرف  ــال 8۱ از ط ــور در س ــب آسانس ــاختار و نص س
ــی  ــرکتهای بازرس ــه ش ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل س
ــال  ــر اول آن در س ــد نظ ــه تجدی ــد ک ــالغ گردی اب
ــروز  ــر اســاس آخریــن رفرنــس بیــن المللــی ب ۹۳ ب
ــوارد  ــه م ــامل کلی ــتاندارد ش ــن اس ــد. ای ــانی ش رس
ایمنــی و آسانســور مــی باشــد و شــرکتهای بازرســی 
ــم  ــر بخواه ــند. اگ ــی باش ــت آن م ــه رعای ــزم ب مل
تعبیــر درســتی در خصــوص کیفیــت بــه کار گیــرم 
ــی مثــل  ــان خــط قرمزهای ــا در کارم ــم م ــد بگوی بای
اســتاندارد داریــم کــه بــه طــور جــّدی پایبنــد رعایت 
اصــول آن هســتیم و بــا همیــن رونــد جلــو مــی رویم. 
ــا مطــرح اســت و آن  ــک مشــکلی در اینج ــا ی منته
ــرف  ــادره از ط ــه ص ــه گواهینام ــت ک ــن اس ــم ای ه
شــرکتهای بازرســی یــک ســاله مــی باشــند کــه پس 
از آن، مــی بایســت نســبت بــه انجــام بازرســی ادواری 
اقــدام گــردد کــه متأســفانه ایــن اتفــاق نمــی افتــد 
چــون اقدامــی از طــرف نّصــاب صــورت نمــی گیــرد. 
بنابرایــن اگــر مالــک آسانســور یــا نصــاب آن، قــرارداد 
طوالنــی مــدت جهــت بازبینــی و رفــع ایــرادات 
داشــته باشــد، کارهــا بــه مراتــب خــوب پیــش مــی 
ــه  ــده ای ب ــن صــورت مشــکالت عدی ــر ای رود در غی
ــوادث در  ــروز ح ــه در صــورت ب ــد ک ــی آی ــود م وج
محــل نصــب آسانســور، کســی پاســخگو نخواهــد بود 
ــه ذکــر اســت شــرکتی کــه در ایــن زمینــه  و الزم ب
مرتکــب تخلّــف شــود تــا مرحلــه لغــو مجــوز از طرف 

اســتاندارد اعمــال مقــّررات مــی گــردد.

ــا  ــه ه ــش اتحادیّ ــگاه و نق ــًا، جای  لطف
ــخص  ــف مش ــاغل مختل ــه مش ــبت ب را نس
کــرده و توضیــح دهیــد کــه اتحادیّــه 
آسانســورداران چــه خدماتــی را در ایــن 

ــد؟ ــی ده ــه م ــهروندان ارائ ــه ش ــاب ب ب
در خصــوص آسانســور، اتحادیــه هــا مختــص 
شــرکتهای آسانســوری هســتند و چــون مــا شــرکت 
بازرســی آسانســور هســتیم لــذا بــا اتحادیــه هــا تقریباً 
هیچگونــه ارتباطــی نداریــم. متأســفانه در کشــور مــا 
هــم  اتحادیّــه هــا و تشــکلّها کاًل ضعیــف عمــل مــی 
کننــد چــون معمــوالً بــه خاطــر عــدم تعامــل، توانایی 

ــه همیــن دلیــل هــم  انجــام کار گروهــی را نداریــم ب
غالبــاً در هــر جایــی کــه کار تیمــی صــورت مــی گیرد 
ــر منافــع جمــع اســت. مــا  منافــع شــخصی مقــدم ب
ــران  ــزی بازرســی ای در بحــث آسانســور انجمــن ممّی
ــی  ــرکتهای بازرس ــی ش ــا تمام ــه تقریب ــم ک را داری
ــرکتهای  ــود ش ــتند و خ ــو هس ــور در آن عض آسانس

بازرســی دارای انجمــن فعــال مــی باشــند.

ــده  ــکونی دی ــای مس ــی از واحده  در بعض
ــارج  ــور در خ ــب آسانس ــه نص ــود ک ــی ش م
از ســاختمانها اتفــاق مــی افتــد، نحــوه 
اخــذ مجــوز جهــت نصــب در ایــن حالــت  را 

ــد. ــح دهی توضی
وقتــی آسانســوری در خــارج از ســاختمان نصــب 
ــای  ــوز ه ــه دارای مج ــرط اینک ــه ش ــود ب ــی ش م
ــس  ــد پ ــی باش ــام مهندس ــهرداری و نظ الزم از ش
از طــی مراحــل بازرســی و انطبــاق کامــل آسانســور 
ــه  ــدور گواهینام ــکان ص ــتاندارد  62۰۳۱ ام ــا اس ب

ــود دارد.  ــور وج ــرای آن آسانس ــی ب بازرس

ــی  ــاد کنون ــد اقتص ــه رون ــه ب ــا توج  ب
ــت  ــد وضعی ــح دهی ــاً توضی ــور، لطف در کش
فعلــی چــه تأثیراتــی را بــر عملکــرد شــما در 
خدمــت رســانی به مشــتریان داشــته اســت؟

 اوالً بایــد معلــوم کنیــم کــه تاثیــرات ایــن وضعیت 
بــر روی کار مــا مــّد نظــر شــما اســت یــا تاثیــر آن بــر 
ــت  ــد صحب ــد بای ــن در دو بع ــتریان، بنابرای روی مش
ــا  ــف م ــم صن ــه ه ــرکتهایی ک ــه ش ــم. اّول اینک کنی
ــد  ــی قراردارن ــه مال ــا و مضیق ــاً در تنگن هســتند واقع
بــه خاطــر اینکــه تعرفــه هــای بازرســی،  مطابــق بــا 
ــورم ایجــاد شــده افزایــش پیــدا  واقعیــت جامعــه و ت
ــا  ــگام ب ــا هم ــه ه ــه هزین ــی ک ــرده اســت در حال نک
تــوّرم بــه طــور فزاینــده ای افزایــش یافتــه اســت. بــه 
عنــوان مثــال قیمــت آسانســور چهــار برابــر افزایــش 
یافتــه ولــی تعرفــه هــای ابــالغ شــده جهــت بازرســی، 
کمــاکان قیمــت هــای ســابق مــی باشــند. دّوم اینکــه 
ــه  ــبت ب ــور نس ــی آسانس ــرکتهای بازرس ــداد ش تع
گذشــته بــه مراتــب افزایــش یافتــه و بــه نوعی ســراب 
اشــتغال ایجــاد شــده اســت. ســوم اینکــه بــر  خــالف 
آمــار شــرکتهای تــازه تأســیس، کار در جامعــه نســبت 
بــه خدمــات داده شــده از طــرف شــرکتهای بازرســی 
بــه شــدت کاهــش یافتــه و صدمــات جبــران ناپذیــری 
ــن  ــرده اســت. بنابرای ــن عرصــه وارد ک ــاالن ای ــه فع ب
بــه طــور خالصــه بــا بــاال رفتــن هزینــه هــا، کاهــش 
یافتــن درآمدها،افزایــش تعــداد شــرکتها و نهایتــاً 
ــیب  ــرف مشــتریان، آس ــفارش کاری از ط ــش س کاه
ــه ایــن صنعــت وارد ســاخته اســت  هــای جــّدی را ب
و ایــن مســئله تــا جایــی پیــش رفتــه کــه شــرکتهای 
بازرســی یــا در حــال بســته شــدن هســتند یــا تعدیــل 
ــان را  ــه هایش ــد هزین ــا بتوانن ــد  ت ــی کنن ــرو م نی
ــه طــور کلــی زمینــه فعالیــت  ــا ب کاهــش دهنــد و ی
شــان را تغییــر مــی دهنــد. ولــی در حالــت کلــی مــا 
موّظفیــم بــه عنــوان یــک شــرکت بازرســی، از کیفیت 
خدماتــی کــه بــه مشــتری مــی دهیــم کاســته نشــود 

ــد  ــم کــه بای ــی داری ــال مشــتری تعهدات چــون در قب
پایبنــد آن بمانیــم و عمــل کنیــم بــا وجودیکه شــرایط 
ســختی را تحمــل مــی کنیــم و بــه ســمت جلــو گام 

بــر مــی داریــم.   

 شــرایط شناســنامه دار کــردن آسانســورها 
را در اســتان آذربایجــان شــرقی چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــورها،  ــردن آسانس ــنامه دار ک ــوص شناس در خص
ــای  ــی در ارگانه ــات مختلف ــادی جلس ــالهای متم س
ــه در  ــام شــده ک ــف انج ــتانهای مختل ــه و اس مربوط
بعضــی از اســتانها هــم بــه صــورت جزئــی تصمیماتی 
گرفتــه شــد ولــی در ایــن خصــوص تصمیــم واحــدی 
ــخصات  ــه مش ــکل ک ــن ش ــت. بدی ــده اس ــذ نش اخ
فنــی آسانســوراز جملــه پــالک ســاختمان، موقعیــت 
ملــک، مشــخصات فّنــی خــود آسانســور، گواهینامــه 
شــهرداری و تائیدیــه نظــام مهندســی یکجــا در قالب 
گواهینامــه ای از طــرف ســندیکا یــا اتحادیــه صــادر 
مــی شــد. هــم اکنــون شناســه ملــی آسانســور بــرای 
ــی  ــت بازرس ــه درخواس ــدام ب ــه اق ــتگاه ک ــر دس ه
آسانســور مــی کننــد از طریــق ســامانه بــه آن 
اختصــاص داد مــی شــود. شناســه ملـّـی یــک کــد ده 
رقمــی اســت کــه از طریــق ســامانه مدیریت بازرســی 
ــه  ــی، ب ــت بازرس ــت درخواس ــان ثب ــور در زم آسانس
صــورت اتوماتیــک بــرای آن آسانســور اختصــاص داده 
ــکان اســتعالم پیامکــی  ــن شناســه ام ــی شــود. ای م
وضعیــت گواهینامــه ایمنــی و کیفیــت آسانســور در 
ــی  ــال پیامک ــا ارس ــور را ب ــت آسانس ــامانه مدیری س
حــاوی شناســه ملــی آسانســور بــه ســامانه پیامکــی 
ــه  ــا ارائ ــی اســتاندارد )۱۰۰۰۱5۱7( را ب ســازمان مل
اطالعاتــی از قبیــل نــام شــرکت، فروشــنده آسانســور، 
ــی و  ــن بازرس ــخ آخری ــی، تاری ــرکت بازرس ــام ش ن
ــه  ــه بازرســی آسانســور را ب ــخ انقضــاء گواهینام تاری

اررســال کننــده پیامــک، اطــالع  مــی دهــد. 

 شــرکت پویــا برتــر تبریــز از زمــان 
افتتاحــش کــه ســال 81 بــوده اســت عــالوه بر 
خدمــت رســانی اش، در زمینــه اشــتغال زایــی  
ــح  ــا توضی ــت؟ لطف ــوده اس ــق ب ــدر موف چق

ــد. دهی
ـــرادی  ـــکل از اف ـــز متش ـــو تبری ـــا پرت ـــرکت پوی ش
ـــع  ـــگاهی در مقاط ـــرده دانش ـــل ک ـــّرب و تحصی مج
ـــارغ  ـــری، ف ـــد و دکت ـــی ارش ـــی، کارشناس کارشناس
التحصیـــل از بهتریـــن دانشـــگاههای کشـــور مـــی 
ــاره کنـــم ایـــن  باشـــد. نکتـــه ای کـــه بایـــد اشـ
ـــا ۴  ـــرکت، ب ـــن ش ـــروع ای ـــان ش ـــه در زم ـــت ک اس
ـــد از گذشـــت  ـــم و بع ـــت کردی ـــه فعالی ـــر شـــروع ب نف
زمـــان حـــدود ۱7 ســـال در حـــال حاضـــر ایـــن 
ـــور  ـــه ط ـــه ب ـــت ک ـــیده اس ـــر رس ـــه 56 نف ـــداد ب تع
ـــی  ـــت م ـــرکت فعالی ـــا ش ـــت ب ـــام وق ـــتقیم و تم مس
ـــز  ـــرکت در تبری ـــان ش ـــعبه آن زم ـــا ش ـــد. تنه کنن
ــران،  ــهرهایی مثـــل تهـ ــاال در شـ ــوده ولـــی حـ بـ
ـــه،  ـــنندج، ارومی ـــل، س ـــان، اردبی ـــن، زنج ـــرج، قزوی ک
ـــتند. ـــال هس ـــا فع ـــعبات م ـــهد ش ـــل و مش اراک، آم

ــر  ــه زی ــا پرتوک ــی پوی ــع آموزش  مجتم
ــر  ــد در ام ــی کن ــت م ــرکت فعالی ــر ش نظ
ــی  آمــوزش چــه زمینــه هایــی و رشــته های
ــد. ــح دهی ــا توضی ــت؟ لطف ــوده اس ــق ب موف

درســال 8۱ کــه بنــای کار مــا بنیان گذاشــته شــد  
در دو بخــش کاری آموزشــهای تخصصــی را داشــته 
ایــم. بخــش اول درون ســازمانی و بخــش دوم بــرون 
ــک  ــا ی ســازمانی اســت. در بحــث درون ســازمانی م
شــرکت آمــوزش محــور هســتیم و مــی دانیــم کــه 
رمــز موفقیــت، رشــد، جهــش و پیشــرفت، آمــوزش 
پذیــری مــی باشــد لــذا در طــول ســال حداقــل ۱2 
ــکاران  ــرای هم ــی ب ــی تخصص ــا ۱۳ دوره آموزش ت
خــود برگــزار مــی کنیــم و بخشــهای کوچــک هــم 
ــار  ــه یکب ــر دو هفت ــزا ه ــور مج ــه ط ــان ب خودش
جلســات آموزشــی برگــزار مــی کننــد. الزم بــه اشــاره 
ــد  ــم، هیــچ شــرکتی نمــی توان ــم کــه بگوی مــی دان
ــد و  ــای رش ــوزش، اّدع ــر آم ــه ام ــا دادن ب ــدون به ب
ترقــی داشــته باشــد. بنابرایــن بــا تبعّیــت از ایــن اصل 
در داخــل مجموعــه خودمــان هــم، هیــچ همــکاری 
نداریــم کــه مهارتــش و آموختــه هایــش نســبت بــه 
مــاه قبــل تفــاوت نکــرده باشــد هــم از لحــاظ خــود 
ســازی و هــم از جهــت اطالعــات تخصصــی از حیطــه 
کاری خــود، چــون کــه مــا معتقدیــم هیــچ رشــدی و 
هیــچ جهشــی بــدون تغییــر اتفــاق نمــی افتــد چــون 
ــد انســان ســازی رخ  ــوزش اول بای ــه در بحــث آم ک
دهــد  بعــد از آن کارســازی صــورت بگیــرد. در بحــث 
ــک  ــذار اســت و ی ــاًل تأثیرگ ــن کام ــت هــم ای مدیری
ــان دادن،  ــدار نش ــا اقت ــط ب ــد فق ــی توان ــر نم مدی
ــاط ســالم   ــرد بلکــه داشــتن ارتب ــا را پیــش بب کاره
و همدلــی بــا مجموعــه خــود و همکارانــش بهتریــن 
شــیوه بــرای تحقــق بخشــیدن  بــه اهــداف ســازمان 
یــا شــرکت مــی باشــد کــه ایــن امــر خــود نیازمنــد 
ــهای  ــث آموزش ــت. در بح ــژه ای اس ــهای وی آموزش
بــرون ســازمانی هــم در بخشــهای مختلــف دوره های 
متفاوتــی را برگــزار کــرده ایــم کــه آمــوزش در بخش 
بازرســی آسانســور، بازرســی جــوش، بازرســی انرژی و 
غیــره از آن جملــه انــد. عــالوه بــر آن آمــوزش دوره 
هــای کارآفرینــی و مدیریتــی هــم داشــته ایــم کــه 
برگــزار شــده انــد و در ایــن زمینــه همــکاری هــای 
ــف انجــام داده  ــای مختل ــا دانشــگاه ه ــم ب الزم را ه
ــای  ــمینارها و دوره ه ــزاری س ــق برگ ــم  و از طری ای
آموزشــی ســعی کرده ایــم تأثیرگــذاری  بیشــتری در 
ــاب  بخــش آمــوزش داشــته باشــیم. بنــده در ایــن ب
معتقــدم و ایمــان راســخ دارم کــه تنهــا هدفــی کــه 
ــه  ــن اســت ک ــرد، ای ــان قرارگی ــرلوحه کارم ــد س بای
هدفــی داشــته باشــیم کــه جهــت و ســمت و ســوی 
آن فقــط خدمــت بــه خلــق باشــد چــون اگــر تمامــی 
ــا  ــارغ از هــر شــغل و منســبی، ب ــراد در جامعــه ف اف
ــد و عمــل نماینــد،  قطعــاً و  ایــن نگــرش گام بردارن
یقینــاً مشــّیت الهــی هــم گــره از کار خودشــان بــاز 
خواهــد کــرد و منافــع بســیار زیــادی را شــامل حــال 
ــرد. الزم  ــد ک ــه خواه ــود جامع ــردم و خ ــوم م عم
ــرکت  ــن ش ــه ای ــم ک ــان کن ــر نش ــم خاط ــی دان م
ــای آموزشــی خاصــی را در  ــزاری دوره ه مجــوز برگ

شــمالغرب کشــور دارد و بــه عنــوان همــکار آموزشــی 
اســتاندارد در زمینــه هــای زیــر فعالیــت مــی نمایــد: 
ــه  ــی در زمین ــات آموزش ــه خدم ــوز ارائ ۱- مج
هــای آمــوزش دوره هــای تدویــن اســتاندارد- 
تکنیــک هــای کیفیــت و فنــی و مهندســی در 
رشــته هــای بــرق الکترونیــک، ســاختمان و مصالح و 
فــرآورده هــای ســاختمان، مکانیــک و فلــز شناســی 

از اداره اســتاندارد ایــران
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اتمــی       انــرژی  ســازمان  از  آموزشــی 

 شــرکت شــما در راســتای برگــزاری 
ــی را  ــه اهداف ــود چ ــاالنه خ ــمینارهای س س
دنبــال کــرده و چــه نتایجــی را در ایــن بــاب 
ــد. ــرح دهی ــًا ش ــت؟ لطف ــوده اس ــل نم حاص

ــم  ــود زکات عل ــی ش ــه م ــه گفت ــوری ک همانط
نشــر آن اســت بــر همیــن مبنــا هــم هــدف گــذاری 
ــران  ــه دیگ ــان را ب ــته هایم ــه داش ــم ک ــرده ای ک
انتقــال دهیــم. بــه عنــوان مثــال در بحــث انــرژی بــا 
برگــزاری ســمینار، از افــرادی کــه ذینفــع و دخیــل 
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــم ک ــی کنی ــوت م ــتند دع هس
ــص  ــراد در تخّص ــات آن اف ــم اطالع ــود ه ــی ش م
ــوان  ــه عن ــا ب ــد و هــم کار م ــش یاب خودشــان افزای
ــا در  ــد ی ــهیل یاب ــور تس ــی آسانس ــرکت بازرس ش
بخــش دیگــری بخواهیــم دوره هــای بازرســی 
ــی از  ــم. یک ــزار کنی ــور برگ ــان آسانس ــرای نّصاب ب
فوایــدش ایــن خواهــد بــود کــه افــراد فّعــال درایــن 
ــوژی روز  ــد و تکنول ــتاوردهای جدی ــا دس ــه ب زمین
ــات علمــی شــان  ــا هــم اطالع ــا آشــنا شــوند ت دنی
ــت  ــا در جه ــم کا رم ــود ه ــتر ش ــان بیش در کارش
ــزاری  ــن برگ ــرد. بنابرای ــودی گی ــیر صع ــد، س رش
چنیــن ســمینارهایی باعــث داشــتن تعامــالت فــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــع متقابل ــور مناف ــن و همینط مابی
طرفیــن ایجــاد مــی کنــد. در حــوزه مدیریــت هــم 
ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــری نس ــه واف ــخصا عالق ــه ش ک
ســمینار آن  دارم و تجربیاتــی هــم در ایــن زمینــه 
ــه آن  ــم ک ــی ه ــش کار آفرین ــا در بخ ــته ام ی داش
ــم و الزم اســت کــه  را نیــاز جامعــه امــروز مــی دان
چنیــن همایــش هایــی برگــزار گــردد، بایــد عــرض 
ــی دو  ــد وکارآفرین ــب درآم ــرای کس ــه ب ــم ک کن
شــاخه مهّمــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود. اوالً نیــاز 
ــی و  ــه بررس ــی جامع ــور کل ــه ط ــا ب ــتری و ی مش
دقیقــاً شناســایی شــود. دومــاً عالقــه منــد بــودن بــه 
ــا وجــود  ــه حتــی ب زمینــه کاری، چــون عــدم عالق
داشــتن مشــتری زیــاد، باعــث مــی شــود کــه نهایتــاً 

ــیم.    ــته باش ــی نداش ــی خوب خروج

ــو  ــا پرت ــرکت پوی ــای کاری ش ــه ه زمین
ــد. ــان فرمایی ــه بی ــور خالص ــه ط ــز را ب تبری

۱. گواهینامــه تأییــد صالحیــت از ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران در زمینــه هــای :

بازرســی فنــی جــوش و آزمونهــای غیــر مخــرب 
در ســازه هــای ســاختمانی و صنعتــی

ــی مخــازن تحــت فشــار و بازرســی  بازرســی فن
ــداغ و آبگــرم ــی دیگهــای بخــار، آب فن

بازرســی و تأییــد صالحیــت آسانســورهای برقــی 
و بازرســی موتورخانــه

ــد  ــرژی در 2۳ فراین ــرف ان ــار مص ــی معی بازرس
ــر ــرژی ب ــع ان صنای

2- پروانه بازرسی کاال در سطح ملی: 
ــای  ــرداری از کااله ــه ب ــی و نمون ــت بازرس جه
ــای  ــرداری از کااله ــه ب ــی و نمون ــی و داخل صادرات

ــی ــطح مل ــی در س واردات
۳- پروانــه فنــی و مهندســی از وزارت صنایع و معادن 

در زمینه: سیســتم هــای مدیریــت و بهبود کیفیت
۴- گواهینامــه تأییــد صالحیــت از شــرکت ملــی 
)RTI(و تفســیر )RT(گاز در خصــوص: پرتونــگاری

شــرکت  از  تأییــد صالحیــت  گواهینامــه   -5
ــوز  ــه: مج ــران در زمین ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان س
رســمی از فعالیــت در رادیوگرافــی صنعتــی بــا 

روشــهای ایکــس و گامــا

ــه  ــده ک ــی مان ــر حرف ــر، اگ ــخن آخ  س
مطــرح نکــرده ایــد  یــا توصیــه ای بــه دســت 
انــدرکاران  عرصــه تولیــد داریــد،  بفرماییــد.

بزرگتریــن ضعــف و خــالء کــه امــروز در بخــش 
تولیــد و خدمــات داریــم، عــدم بهــره وری یــا کمبود 
آن در بخــش تولیــد و ارائــه خدمــات اســت. توصیــه 
ــه  ــن اســت ک ــم داشــته باشــم ای ــی توان ــه م ای ک
تولیــد کننــده هــا، هــم نســبت بــه خودشــان و هــم 
بــرای کارکنــان خــود دوره هــای آموزشــی مرتبــط 
برگــزار کننــد. چــون رشــد واقعــی در آمــوزش معنــا 
ــده عمــده  ــه عمــل آم ــد و طــی بررســی ب ــی یاب م
تریــن دلیــل عــدم رشــد و ترّقــی و پیشــرفت از عدم 
آگاهــی و نداشــتن اطالعــات و بــروز نبــودن، نشــأت 
مــی گیــرد. بنابرایــن الزم اســت در راســتای اهمیــت 
ــه بحــث آمــوزش ، بودجــه اختصاصــی هــم  دادن ب
نســبت بــه ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــود تــا تمــام 
مدیــران جامعــه مــا دغدغــه اصلــی شــان آمــوزش و 

کســب مهارتهــای مــورد نیــاز باشــد.

مصاحبه اختصاصی  با مدیر عامل شرکت پویا پرتو تبریز

 شکل ارتباط، تنها رمز موفقیت در مدیریت
فیروز صفری

رونوشت آگهی حصروراثت       
 تاریخ: 99/2/21

شماره:99/129/14
آقــای اصغریوســف نــژاد دارای شناســنامه 
شــماره ۴66   بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــی  ــن دادگاه درخواســت گواه ۱۴/ ۱2۹/ ۹۹ ازای
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده وچنی ــت نم حصروراث
شــادروان مولــود کبیــری بشناســنامه  ۱۱۱۴ در 
تاریــخ ۹۱/۱2/۱۴ اقامتــگاه دایمــی گفتــه ورثــه 

ــه ــن الفــوت آن مرحــوم منحصراســت ب حی
۱-  اصغریوســف نــژاد فرزنــد  غالمحســین ش 

ش ۴66 نســبت فرزنــد پســر متوفــی
ــین ش  ــد غالمحس ــژاد فرزن ــف ن 2- اکبریوس

ــرمتوفی ــد پس ــبت فرزن ش6۹۰ نس
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی  ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
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 چهاردهم
 شورای حل اختالف بابل

 مهنـدس احمـد محّمدنـژاد، مدیـر عامـل و عضـو هیئـت مدیـره شـرکت بازرسـی پویا پرتـو تبریز مـی باشـند. همینطوراز سـال 97 
رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی کارفرمائـی شـرکت هـای بازرسـی فّنـی هسـتند و با  مدرک کارشناسـی ارشـد در رشـته مهندسـی 
صنایـع) گرایـش مدیریـت مهندسـی( در حـوزه خدمـت رسـانی بـه صنعـت و همچنیـن انگیـزش بـرای کارآفرینـی، خدمـات ارزنـده ای 
داشـته انـد. ازسـوابق فعالیـت هـای ایشـان مـی تـوان بـه رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت شـبیه سـازی صنعتی هـوداد، رئیـس هیئت 
مدیـره شـرکت پویـا پرتـو توانـا، سرپرسـتی کارگاه شـرکت تهـران مفسـر وهمچنین  مشـاور و مرّبـی در زمینـه کارآفرینی اشـاره کرد. 
ایشـان همچنیـن  دوره هـای تخّصصـی متعـّددی را در زمینـه هـای مختلـف بازرسـی فنـی، تسـتهای رادیوگرافـی صنعتی و ... طـّی کرده 
انـد کـه هـر کـدام بـر تجربـه و اندوختـه هـای  ایشـان در جهت خدمت رسـانی بـه کشـور عزیزمان افزوده اسـت. عـاوه بـر آن در زمینه 
آمـوزش و برگـزاری دوره هـای انگیزشـی نیـز فعالیـت مـی نماینـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه سـخنرانی در همایـش، بـا عنـوان 
ًکارآفرینـی در مسـیر شـغلی مـًن در دانشـگاه تبریز و همچنین سـمینارهای سـمفونی تحـّول در کار و زندگی اشـاره کرد. بـا وی در محل 

کارشـان گفتگویـی صمیمانـه، ترتیـب داده ایـم کـه ماحصـل آن را مـی خوانید:
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به مراتع سهند تا نیمه خرداد 

رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مراغــه 
ــی  ــع ییالق ــه مرات ــایر ب ــتانه عش ــوچ تابس ــت: ک گف

ــت.  ــوع اس ــرداد ممن ــا ۱5 خ ــهند ت س
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان شــکری 
رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مراغــه گفــت: 
کــوچ تابســتانه عشــایر بــه مراتــع ییالقــی ســهند تــا 

۱5 خــرداد ممنــوع اســت.
 شــکری افــزود: ایــن ممنوعیــت بــه علــت 
ــرف و مناســب نبــودن  ــا ب ــع ب ــودن مرات پوشــیده ب

ــت. ــا اس ــرای دام ه ــرای چ ــالق ب یی
او افــزود: بــرای جلوگیــری از ورود عشــایر و 
ــهند  ــع س ــرق در ورودی مرات ــروه ق ــه گ ــا س دام ه
مســتقر شــده انــد و از ورود دام هــا بــه ییــالق 

می کننــد. جلوگیــر 
شــکری گفــت: ورود زودهنــگام عشــایر بــه 
مراتــع موجــب تخریــب پوشــش گیاهــی و کاهــش 

ــود. ــد ب ــد خواه ــال های بع ــه در س علوف
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مراغــه 
ــش  ــور افزای ــه منظ ــته ب ــال گذش ــز س ــت: پایی گف
پوشــش گیاهــی بخشــی از مراتــع بــذر پاشــی شــده 

اســت.
ــایر  ــوچ، عش ــم ک ــاس تقوی ــکری  گفت:براس  ش
ســهند از ۱5 خــرداد تــا ۱5 شــهریور حــق ورود بــه 

ــد. ــع و تالیــف دام را دارن مرات
ــه  ــوچ، پروان ــگام ک ــت هن ــداران خواس او از دام
ــته  ــود داش ــراه خ ــه هم ــده را ب ــد ش ــرای تمدی چ

ــند. باش
ــایر از  ــوار عش ــوچ 75۰ خان ــاز ک ــا آغ ــاله ب هرس
ــش  ــا بی ــی ب ــرقی و غرب ــان ش ــتان های آذربایج اس
ــای  ــد فرآورده ه ــرای تولی ــزار راس دام ب از ۱۰5 ه

ــوند. ــع می ش ــن مرات ــی وارد ای دام

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری 
تبریز را به وزارت کشور حواله ندهیم 
عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز گفــت: روال 
ــد  ــا بای ــا و قرارداده ــت ه ــل وضعی ــوع تبدی موض

ــر مشــخص شــود.  هرچــه ســریع ت
بــه گــزارش فــارس، محمدحســن اســوتچی  
ــالمی  ــورای اس ــه ش ــتور جلس ــان دس ــر می در تذک
ــز اظهــار داشــت: روال  موضــوع تبدیــل  شــهر تبری
ــر  ــریع ت ــه س ــد هرچ ــا بای ــا و قرارداده ــت ه وضعی

ــود. ــخص ش مش
 وی تصریــح کــرد: در ســال هــای گذشــته 
ــورا و  ــه ش ــده ک ــهرداری ش ــذب ش ــی ج نیرو های
شــهرداری آن هــا را جــذب کــرده و جــای  ســئوال 
دارد کــه تکلیــف تبدیــل وضعیــت هــا چــه شــد و 
یــا چــه افــرادی مســتحق تبدیــل وضعیــت هســتند 

ــا خیــر. ی
ــش و  ــوع ک ــر موض ــرد: اگ ــح ک ــوتچی تصری اس
قــوس باشــد افــرادی کــه مقصــر بــوده انــد را اعــالم 

می کنیــم .
ایــن عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز گفــت: 
مشــخص شــود برنامــه ای بــرای نحــوه جــذب نیــرو 
ــدون  ــه ب ــی ک ــدارد و زمان ــود ن ــهرداری وج در ش
ــوارد  ــن م ــاهد ای ــود  ش ــرو جــذب می ش ــه نی برنام

ــود. خواهیــم ب
وی تصریــح کــرد: نبــود برنامــه و جهــت جــذب 
بــروز  موجــب  مختلــف  هــای  قالــب  در  نیــرو 

ــت. ــده اس ــکالتی ش مش
وی تاکیــد کــرد: از بیــن نیروهــای  تامیــن نیــرو 
مســئول انتخــاب کــرده ایــم و بــه آنهــا حکــم داده 
ایــم و یــا بــه صــورت مامــور بــه خدمــت بــه محلــی 
ــی اســت  ــن در حال ــه و ای ــهرداری رفت ــارج از ش خ

کــه حقــوق خــود را از شــهرداری مــی گیــرد.
اســوتچی بــا بیــان اینکــه هرجایــی کــه خودمــان 
ــتخدام  ــوز اس ــم مج ــه ای ــم گفت ــته ای ــر نداش نظ
ــب هــای  ــم در قال ــاز دیدی ــان نی ــم و  هــر زم نداری
ــورای  ــت: در ش ــم گف ــذب کردی ــرو ج ــف نی مختل
ســوم طرحــی آوردنــد کــه مســئوالن دفاتــر اعضــای 
ــل شــود  ــه کار معیــن تبدی شــورا از تامیــن نیــرو ب
ــوع  ــن موض ــم ای ــردم و گفت ــت ک ــن مخالف ــه م ک
بایــد بــا رعایــت ضوابــط  و بــرای تمــام افــراد باشــد.

عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز گفــت: 
ــوع قراردادهــا مشــخص  قبــل از تبدیــل وضعیــت ن
ــم وزارت  ــم می گویی ــع مشــکل داری ــر موق ــود ه ش
ــی  ــرد وزارت کشــور زمان ــد ک ــن خواه کشــور تعیی
ــه  ــد ک ــالم نظــر کن ــن خصــوص اع ــد در ای می توان
ــی  ــادر م ــوز ص ــدند مج ــذب ش ــا ج ــی نیروه وقت
ــود و  ــخص ش ــرو مش ــذب نی ــرایط ج ــرد. اول ش ک
ــود. ــخص ش ــت مش ــل وضعی ــرایط تبدی ــپس ش س

وظایــف  جــز   گــذاری  سیاســت  گفــت:  وی 
شــورای شــهر اســت و امیــدوارم حــرف  و حدیــث 
ــر  ــریع ت ــه س ــد و هرچ ــه نیاب ــکالت ادام ــا و مش ه

ــود. ــل ش ــل و فص ح

اخذ مالیات نقل و انتقال امالک
 در آذربایجان شرقی برون سپاری شد

مدیــرکل امــور مالیاتــی آذربایجان شــرقی اعــالم کــرد: اخــذ و صــدور 
گواهــی مالیاتــی نقــل و انتقــال امــالک مســکونی اعــم از قطعــی و قطعــی 

رهنــی دارای پایــان کار از طریــق دفاتــر ثبتــی بــرون ســپاری شــد. 
بـه گـزارش ایرنـا، غالمرضا شـریفی در مراسـم آغـاز اجرای ایـن طرح، 
هـدف از اجـرای آنـرا تسـهیل و تسـریع در امـور مـردم و الکترونیکـی 
شـدن امـور عنـوان کـرد و افـزود: بـرون سـپاری برخـی خدمات سـازمان 
امـور مالیاتـی در راسـتای اجـرای اصـل ۴۴  قانـون اساسـی و عمـل بـه 
رهنمودهـای مقـام رهبـری در حمایـت از بخـش خصوصـی بـوده و گامی 

مثبـت در جهـت تسـهیل انجـام ایـن خدمـات بـه مردم اسـت.
ــات   ــون مالی ــاده ۱87 قان ــار داشــت: در اجــرای تبصــره ۴ م وی اظه
هــای مســتقیم و بــه منظــور تســهیل و تســریع در فرآینــد صــدور گواهــی 
و تکریــم اربــاب رجــوع، ســازمان امــور مالیاتــی کشــور نســبت بــه بــرون  
ســپاری فرآینــد اخــذ مالیــات نقــل و انتقــال امــالک موضــوع مــاده 5۹ 
قانــون مالیــات هــای مســتقیم و صــدور آنــی گواهــی مربــوط، از طریــق 

دفاتــر اســناد رســمی اقــدام کــرده اســت.
شــریفی اولویــت اداره کل امــور مالیاتــی آذربایجــان شــرقی را مــودی 
مــداری و رعایــت عدالــت مالیاتــی دانســت و یــادآور شــد: بــرون ســپاری 
خدمــات دولتــی بــه مــردم و بخــش خصوصــی رضایــت منــدی مــردم را 
بــه دنبــال دارد و گامــی مهــم در تکریــم اربــاب رجــوع و اســتقرار دولــت 

الکترونیــک اســت.
وی بــه بــرون ســپاری مالیــات خــودرو توســط ســازمان امــور مالیاتــی نیز 
اشــاره و اضافــه کــرد: بــرای تحقــق ایــن مهــم ســال ها قبــل نقــل و انتقــال 
ــات  ــر پیشــخوان خدم ــه دفات ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــق س ــودرو از طری خ
ــول مســکونی دارای  ــالک غیرمنق ــال ام ــل و انتق ــذار شــد و نق ــت واگ دول
پایــان کار نیــز در دفاتــر ثبــت اســناد رســمی از ســر گرفتــه شــد و وصــول 

مالیــات ایــن نــوع خدمــات بــه صــورت غیرحضــوری پرداخــت می شــود.
شــریفی اجــرای ایــن بخشــنامه را زمینه ســاز مشــارکت بخــش 
خصوصــی در وصــول مالیــات و تســهیل امــور مودیــان برشــمرد و اظهــار 
ــح  ــرای صحی ــتای اج ــتان در راس ــی اس ــور مالیات ــت: اداره کل ام داش
قوانیــن و دســتورالعمل های ابالغــی بــا هــدف صیانــت از حقــوق دولــت 

ــون نظــارت خواهــد داشــت. ــح قان ــد اجــرای صحی ــر رون ــردم ب و م
بـه گفتـه وی سـامانه مرکز ارتباطـات مردمی ۱526 آماده پاسـخگویی 

بـه سـواالت و ابهامات دفاتر اسـناد رسـمی اسـتان خواهد بود.

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در 
تمامی۶3۰ مرکز معاینه فنی کشور

کامل  رعایت  از  کشور  سبک  خودروهای  فنی  معاینه  اجرایی  مدیر 
پروتکل های بهداشتی در تمامی6۳۰ مرکز معاینه فنی کشور خبر داد.  

بـه گـزارش ایسـنا، سـعید قیصـر در تشـریح رونـد انجـام معاینـه فنی 
خودروهـا و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در مراکـز معاینـه فنـی گفت: 
همـه مراکـز معاینـه فنـی، براسـاس پروتکل هـای بهداشـتی کـه از سـوی 

سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا اعالم شـده اسـت، عمـل خواهنـد کرد.
وی افـزود: راننـدگان خـودرو هیچگونـه تماسـی بـا اپراتورهـای مراکـز 
معاینـه فنـی ندارنـد و در طول انجام تسـت ها راننـدگان در خـودروی خود 
هسـتند؛ در حقیقـت مراحـل تسـت هـای معاینه فنـی در حالی کـه راننده 
داخـل خـودرو اسـت انجام می شـود و نیـازی به پیاده شـدن راننده نیسـت.

قیصــر گفــت: عــدم اعمــال قانــون بــرای معاینــه فنــی و عــدم جریمــه 
خودروهــای بــدون معاینــه فنــی می توانــد ازدحــام خودروهــا را در 
روزهــای پایــان مــاه مبــارک رمضــان داشــته باشــد؛ لــذا بــرای جلوگیــری 
از ایــن ازدحــام و تشــکیل صف هــای طوالنــی در مقابــل مراکــز معاینــه 

ــم. ــای دیگــری اســتفاده کنی ــی، می توانســتیم از راهکاره فن
ــا  ــم ب ــی خواهی ــهروندان م ــاس از ش ــن اس ــر همی ــه داد: ب وی ادام
ــد،  ــدام کنن ــی اق ــه فن ــی معاین ــذ گواه ــه اخ ــبت ب ــزی نس ــه ری برنام
شــهروندان بــا توجــه بــه یکپارچــه بــودن معاینــه فنــی از طریــق ســیمفا 
ــه ویــژه شــهرهای اقمــاری اســتفاده  می تواننــد از همــه مراکــز کشــور ب

ــز نباشــیم. ــی در مراک ــا شــاهد تشــکیل صــف هــای طوالن ــد ت کنن
مدیــر اجرایــی معاینــه فنــی خودروهــای ســبک کشــور تاکیــد کــرد: 
ــه خودروهایــی کــه در تهــران بایــد  حــدود 5۰۰ خــودرو در ســال ۹۹ ب
معاینــه فنــی دریافــت کننــد، اضافــه شــده اســت، لــذا در روزهــای آینــده 

شــاهد شــلوغی مراکــز خواهیــم بــود.
وی افـزود: در حـال حاضـر 6۳۰ مرکـز معاینـه فنی در سراسـر کشـور 
فعـال اسـت کـه بیـش از یکهـزار میلیـارد تومان توسـط بخـش خصوصی 
در ایـن حـوزه سـرمایه گذاری شـده اسـت و عـدم اجـرای قانـون بـرای 
خودروهـای فاقـد معاینـه فنـی، چرخـه اقتصـادی ایـن بخـش را مختـل 

کـرده و موجـب افزایـش آلودگـی هـوا نیـز در آینـده خواهـد شـد.

معاون وزیر راه  و شهرسازی: 
14 پروژه ریلی و آزادراهی بورسی می شوند 

معـاون برنامـه ریـزی و منابـع وزارت راه و شهرسـازی گفـت: مطالعات 
۱۴ پـروژه زیرسـاختی بـرای ورود بـه بـازار سـرمایه آمـاده شـده اسـت و 
مدل هـای  و  روش  انـواع  بررسـی  حـال  در  سـرمایه گذاری  شـرکت های 

بورسـی شـدن آن ها هسـتند. 
بـه گـزارش ایلنـا، امیرمحمـود غفـاری دربـاره جزییـات بورسـی شـدن 
پروژه هـای عمرانـی اظهـار داشـت: ایـن اقـدام اولیـن تجربـه وزارت راه و 
شهرسـازی اسـت و در حال طراحی مدل و الگوی پیاده سـازی آن هسـتیم.

وی ادامـه داد: مطالعـات ۱۴ پـروژه زیرسـاختی بـرای ورود بـه بـازار 
سـرمایه آماده شـده اسـت و شـرکت های سـرمایه گذاری در حال بررسـی 

انـواع روش و مدل هـای بورسـی شـدن آن هـا هسـتند.  
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان اینکه جلسـات فشـرده با سـازمان 
بـورس بـرای طرحـی مـدل و الگـوی ورود ایـن پروژه هـا بـه بـورس داریـم، 
گفت: شـرکت های سـرمایه گذاری در حـال تدوین پروپزال آن بـا ادبیات بازار 
سـرمایه بـرای سـازمان بـورس اسـت و تا یـک ماه آینـده نهایی خواهد شـد.

غفـاری در تعـداد پروژه هایـی کـه از طریـق بـازار سـرمایه تامیـن مالی 
خواهنـد شـد، اظهـار داشـت: 7 پـروژه ریلـی و 7 پـروژه آزادراهـی وارد 
بـازار سـرمایه خواهنـد شـد و در حال بررسـی هسـتیم که کـدام از این ها 

پروژه هـا بایـد در اولویـت قـرار بگیرند.
معـاون برنامـه ریـزی و منابـع وزارت راه و شهرسـازی بـا اشـاره زمـان 
ورود ایـن پـروژه هـا بـه بـورس ادامـه داد: تـالش مـا این اسـت کـه نیمه 
اول امسـال ایـن پـروژه ها وارد بازار سـرمایه شـوند البته قرار نیسـت برای 
تمـام ایـن پروژه هـا به طـور همزمان اقدام شـود و در مرحلـه اول دو پروژه 

بورسـی می شـوند.

شهر و شورا

ـــی  ـــرات مدیریت ـــرقی، تغیی ـــان ش ـــتاندار آذربایج ـــاون اس مع
را الزمـــه انگیـــزش کارکنـــان و پیشـــرفت دســـتگاه های 

دولتـــی دانســـت.
بـــه گـــزارش مهـــر، علیـــار راســـتگو در آئیـــن تودیـــع و 
معارفـــه فرمانـــداران ســـابق و جدیـــد شهرســـتان چاراویمـــاق 
ــرای  ــتان بـ ــد اسـ ــت ارشـ ــه مدیریـ ــه دغدغـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــرای  ــالش بـ ــتان و تـ ــن شهرسـ ــتر ایـ ــه بیشـ ــعه هرچـ توسـ
محرومیت زدایـــی از آن اظهـــار داشـــت: خوشـــبختانه پـــس از 
ـــیار  ـــات بس ـــم، خدم ـــم و دوازده ـــت یازده ـــدن دول روی کار آم

ارزنـــده ای در ایـــن شهرســـتان انجـــام شـــده اســـت.
ــادی  ــری عـ ــور را امـ ــران در وزارت کشـ ــر مدیـ وی تغییـ
ـــئولیت  ـــی در مس ـــای تقویم ـــی از تالش ه ـــا قدردان ـــت و ب دانس
فرمانـــداری شهرســـتان چاراویمـــاق، افـــزود: تغییـــرات مدیریتـــی، 
ــایر  ــزه سـ ــش انگیـ ــد و افزایـ ــرژی جدیـ ــق انـ ــه تزریـ الزمـ
ــاس  ــر اسـ ــت. بـ ــردم اسـ ــه مـ ــت بـ ــرای خدمـ ــان بـ کارکنـ
مصوبـــه هیـــأت دولـــت در ســـال ۹5، تمامـــی انتصابـــات در 
وزارت کشـــور بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت و پتانســـیل نیروهـــای 

ــود. ــام می شـ ــه انجـ ــن وزارتخانـ ــص همیـ متخصـ
معـــاون سیاســـی و امنیتـــی اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی 
ــادت  ــر از عبـ ــردم کمتـ ــه مـ ــت بـ ــرد: خدمـ ــان کـ خاطرنشـ
نیســـت و ایـــن ســـعادت، بـــرای هـــر شـــخصی نصیـــب 
نمی شـــود. خادمیـــن مـــردم در تمامـــی فرمانداری هـــا و 
دســـتگاه های دولتـــی بایـــد قـــدر ایـــن فرصـــت را دانســـته و 
ـــغ  ـــردم، دری ـــه م ـــت ب ـــت بی من ـــرای خدم ـــی ب ـــچ تالش از هی

نورزنـــد.
راســـتگو در بخشـــی از ســـخنان خـــود بـــا بیـــان اینکـــه 
هماهنـــگ  و  اجرایـــی  مقـــام  عالی تریـــن  فرمانـــداران، 
کننـــده در شهرســـتان ها هســـتند ابـــراز کـــرد: نقـــش 
اصلـــی هماهنـــگ کنندگـــی تمامـــی امـــور شهرســـتان ها بـــا 
ـــایر  ـــران و مســـئوالن س ـــم مدی ـــار داری ـــداران اســـت و انتظ فرمان

ـــکاری الزم را  ـــی و هم ـــر هماهنگ ـــی حداکث ـــای حاکمیت نهاده
بـــا فرمانـــداران داشـــته باشـــند.

آذربایجـــان  اســـتاندار  امنیتـــی  و  معـــاون سیاســـی 
شـــرقی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه تبییـــن 
ــایر نهادهـــای مســـئول  عملکـــرد مدافعـــان ســـالمت و سـ
ــتان پرداخـــت  ــا در اسـ ــاری کرونـ ــا بیمـ ــه بـ بـــرای مقابلـ
و افـــزود: در ســـایه تـــالش تمامـــی دســـت انـــدرکاران و 
ــبانه  ــه و شـ ــای مجاهدانـ ــوص تالش هـ ــئوالن و بخصـ مسـ
روزی مدافعـــان ســـالمت، بیمـــاری کرونـــا در اســـتان 
ـــن  ـــه ای ـــان ب ـــد مبتالی ـــش از 8۰ درص ـــده و بی ـــت ش مدیری

بیمـــاری، بهبـــود یافته انـــد.
راســـتگو اظهـــار کـــرد: در حالـــی کـــه بســـیاری از 
کشـــورها همچـــون آمریـــکا در مدیریـــت بیمـــاری و کاهـــش 

آمـــار مبتالیـــان، دچـــار مشـــکالت بســـیار جـــدی هســـتند، 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــا همراهـــی و همـــکاری مـــردم 
و بـــا اجـــرای تصمیماتـــی همچـــون فاصله گـــذاری اجتماعـــی 
ـــام  ـــه ن ـــا را ب ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب ـــوع مقابل ـــن ن ـــته بهتری توانس

خـــود ثبـــت کنـــد.
ـــت  ـــه رعای ـــردم ب ـــدی م ـــه ج ـــتار توج ـــن خواس وی همچنی
توصیه هـــای بهداشـــتی و پرهیـــز از هرگونـــه حضـــور در 
ـــتر  ـــه بیش ـــش هرچ ـــرای کاه ـــام ب ـــن پرازدح ـــا و اماک میهمانی ه

آمـــار مبتالیـــان بـــه کرونـــا در اســـتان شـــد.
گفتنـــی اســـت بـــا حضـــور معـــاون اســـتاندار آذربایجـــان 
ــاق،  ــتان چاراویمـ ــورای اداری شهرسـ ــه شـ ــرقی در جلسـ شـ
ـــتان  ـــن شهرس ـــد ای ـــدار جدی ـــوان فرمان ـــه عن ـــی ب ـــول یعقوب رس

ـــد. ـــی ش معرف

نبیـــان گفـــت: شـــیوع کرونـــا و ضـــرورت رعایـــت 
ـــر  ـــکن مه ـــای مس ـــی از کارگاه ه ـــتی برخ ـــای بهداش پروتکل ه

ــت.  ــرده اسـ ــل کـ ــف را تعطیـ ــهرهای مختلـ در شـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  علـــی نبیـــان 
مدیرعامـــل ســـازمان ملـــی زمیـــن و مســـکن از تحویـــل 6۱ 
هـــزار واحـــد مســـکن مهـــر در ســـال ۹8 در شـــهر های 

بـــاالی 25 هـــزار نفـــر خبـــر داد و گفـــت: بنـــای مـــا بـــر 
ــای  ــال ۹8 تمامـــی واحد هـ ــان سـ ــا پایـ ــه تـ ــود کـ ایـــن بـ
فاقـــد مشـــکالت حقوقـــی و بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی بـــاالی 
۳۰ درصـــد را بـــه اتمـــام برســـانیم، امـــا بـــه دلیـــل شـــیوع 
ــرورت  ــال و ضـ ــی سـ ــای پایانـ ــا در هفته هـ ــروس کرونـ ویـ
ــذاری  ــه گـ ــرح فاصلـ ــتی و طـ ــای بهداشـ رعایـــت پروتکل هـ
اجتماعـــی ایجـــاب می کـــرد کـــه کار هـــا بـــه طـــور موقـــت 

تعطیـــل شـــود.
ـــل  ـــا تحوی ـــر ت ـــکن مه ـــرح مس ـــه ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش  او ب
آخریـــن واحـــد آن بـــه متقاضیـــان تعطیـــل شـــدنی نیســـت 
افـــزود: دولـــت خـــود را متعهـــد بـــه اتمـــام طـــرح مســـکن 
مهـــر می دانـــد و رفـــع مشـــکل مســـکن هموطنـــان را نـــه 
ــز  ــود نیـ ــرعی خـ ــه شـ ــه وظیفـ ــی کـ ــه قانونـ ــا وظیفـ تنهـ

می دانـــد.
معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی اظهـــار کـــرد: مـــا 
در ســـمت های ســـازمانی خـــود یـــک وظیفـــه قانونـــی 
ــن و  ــاس قوانیـ ــر اسـ ــذار و بـ ــرف قانونگـ ــه از طـ ــم کـ داریـ

آیین نامه هـــا متعهـــد بـــه انجـــام آن هســـتیم، امـــا زمانـــی 
ـــد  ـــورد تاکی ـــری م ـــم رهب ـــام معظ ـــرف مق ـــی از ط ـــه موضوع ک
قـــرار می گیـــرد بـــه وظیفـــه شـــرعی مـــا تبدیـــل می شـــود.

او افـــزود: عـــالوه بـــر واحد هـــای تحویلـــی در حـــدود 2۱ 
ـــد  ـــزار و 6۰۰ واح ـــاح و ۱۴ ه ـــز افتت ـــد نی ـــد واح ـــزار و پانص ه

ـــت. ـــاح اس ـــاده افتت ـــز آم نی
مدیرعامـــل ســـازمان ملـــی زمیـــن و مســـکن از احـــداث 
و تکمیـــل ۱۹ بـــاب خدمـــات روبنایـــی از جملـــه مدرســـه، 
ـــغ ۳2  ـــه مبل ـــابه ب ـــی مش ـــات عموم ـــایر خدم ـــری و س کالنت
ـــازمان  ـــه داد: س ـــرد و ادام ـــام ب ـــال ۹8 ن ـــان در س ـــارد توم میلی
ـــار از  ـــازی ۱۳۹5 هکت ـــاده س ـــه آم ـــکن ب ـــن و مس ـــی زمی مل
اراضـــی مســـکن مهـــر بـــرای ۱5۰۱۰ واحـــد مســـکونی بـــه 

ـــت. ـــرده اس ـــک ک ـــان کم ـــارد توم ـــغ 8۳ میلی مبل
ـــیوع  ـــار ش ـــا مه ـــرد: ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــان اب ـــان در پای نبی
ــتی  ــائل بهداشـ ــت مسـ ــور و رعایـ ــا در کشـ ــروس کرونـ ویـ
ـــر در ادارات کل  ـــکن مه ـــان مس ـــن پای ـــدی جش ـــاره زمانبن درب

راه و شهرســـازی تصمیـــم گیـــری خواهـــد شـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب مراغـــه از آغـــاز 
مترمکعبـــی  هـــزار  پنـــج  زالل ســـاز  مخـــزن  ســـاخت 
تصفیه خانـــه آب مراغـــه بـــا اعتبـــار هشـــت میلیـــارد 

تومـــان خبـــر داد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ابراهیـــم ســـلیمانی در حاشـــیه آغـــاز 
عملیـــات ســـاخت ایـــن پـــروژه گفـــت: در راســـتای افزایـــش 
ظرفیـــت و کیفیـــت آب شـــرب و توســـعه و تجهیـــز تصفیـــه 
ـــد  ـــه رش ـــه ب ـــا توج ـــال و ب ـــت 2۴ س ـــا قدم ـــه ب ـــه آب مراغ خان
ـــداث  ـــات اح ـــتان، عملی ـــزون شهرس ـــعه روز اف ـــت و توس جمعی
ســـاخت مخـــزن زالل ســـاز تصفیـــه خانـــه آب مراغـــه آغـــاز 

ـــت. ـــده اس ش
ـــرای  ـــتای اج ـــزن در راس ـــن مخ ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب وی بااش
مـــدول دوم تصفیـــه خانـــه آب مراغـــه ســـاخته مـــی شـــود، 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ورود ســـیالب هـــای فصلـــی در پـــی 
ـــه  ـــارش هـــای شـــدید در برخـــی از فصـــول ســـال کـــه منجـــر ب ب
ـــه  ـــه تصفیـــه خان ـــان ب افزایـــش کـــدورت آب از پشـــت ســـد علوی
ـــود،  ـــی ش ـــه م ـــه خان ـــی تصفی ـــرد و کارای ـــر در عملک آب و تاثی

ـــروری  ـــتان ض ـــرای شهرس ـــزن را ب ـــن مخ ـــرداری از ای ـــره ب به
ـــت. اس

ـــمی  ـــت اس ـــا ظرفی ـــه ب ـــه آب مراغ ـــه خان ـــت: تصفی وی گف
5۰۰ تـــا 55۰ لیتـــر در ثانیـــه هـــم اکنـــون جوابگـــوی نیـــاز 
ـــدول دوم آن  ـــل م ـــداث و تکمی ـــا اح ـــه ب ـــوده ک ـــتان ب شهرس
ـــع  ـــدورت آب رف ـــکل ک ـــه، مش ـــر در ثانی ـــت ۹۰۰ لیت ـــا ظرفی ب

ـــد. ـــد ش خواه
ـــان  ـــا پای ـــروژه ت ـــن پ ـــرداری از ای ـــره ب ـــا به ـــه داد: ب وی ادام
ـــه  ـــت تصفی ـــدی ظرفی ـــش 5۰ درص ـــاهد افزای ـــال ۱۴۰2 ش س

ـــود. ـــم ب ـــه خواهی ـــه آب مراغ خان
ـــه مشـــخصات  ـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب مراغـــه ب مدی
فنـــی ایـــن پـــروژه نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت: ایـــن پـــروژه 
ـــب و  ـــر مکع ـــزار مت ـــدار ۱5 ه ـــه مق ـــرداری ب ـــم خاکب ـــا حج ب
ـــب و  ـــر مکع ـــزار و 5۰۰ مت ـــدار 2 ه ـــه مق ـــزی ب ـــن ری ـــم بت حج
ـــط  ـــی توس ـــارات عمران ـــل اعتب ـــن از مح ـــدی 2۴۰ ت ـــور بن آرمات
ـــد  ـــرا خواه ـــه اج ـــاه ب ـــدت 2۴ م ـــیال در م ـــال س ـــرکت بنی ش

ـــد. ش

حـــدود ۹2 هـــزار مشـــترک آب و 62 هـــزار مشـــترک 
ــالب  ــرکت آب و فاضـ ــود دارد و شـ ــه وجـ ــالب در مراغـ فاضـ
ـــدود  ـــال آب و ح ـــط انتق ـــر خ ـــدود 5۰۰ کیلومت ـــا ح ـــه ب مراغ
ـــات  ـــترکان خدم ـــه مش ـــالب ب ـــال فاض ـــط انتق ـــر خ ۳6۰ کیلومت

ـــد. ـــی کن ـــه م ارائ

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛

شیوع ویروس کرونا اتمام مسکن مهر را با چالش رو به  رو کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:

تغییرات الزمه انگیزش کارکنان و پیشرفت دستگاه های دولتی است

آغاز ساخت مخزن زالل ساز پنج هزار مترمکعبی تصفیه خانه آب مراغه

و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  وزیــر 
صنایــع  دســتی گفــت: همــه مراکز گردشــگری 
در مناطــق ســفید بایــد آمادگــی کامــل بــرای 
احتمالــی در  بــه مســافران  خدمات رســانی 

ــند.  ــته باش ــر را داش ــد فط ــالت عی تعطی
ـــان  ـــر مونس ـــی اصغ ـــزارش فارس،عل ـــه گ ب
نظارت هـــا  گذشـــته  هفتـــه  از  افـــزود: 
ســـطح  در  مـــا  میدانـــی  بازدیدهـــای  و 
ــت  ــده اسـ ــروع شـ ــور شـ ــتان ها و کشـ اسـ
ــز اقامتـــی و تأسیســـات گردشـــگری  و مراکـ
بـــه شـــکل مرتـــب کنتـــرل می شـــوند، 
ـــالم  ـــه اع ـــن زمین ـــز در ای ـــت نی وزارت بهداش
آمادگـــی کـــرده، به طوری کـــه ابالغیـــه ای 
را بـــه تمـــام دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
ــی  ــرده و تمامـ ــال کـ ــور ارسـ ــر کشـ سراسـ
ـــط و  ـــت محی ـــان بهداش ـــان و کارشناس بازرس
ـــیج  ـــارت بس ـــن نظ ـــرای ای ـــود را ب ـــه ای خ حرف

کـــرده اســـت.
وی ادامــه داد: در جلســه چهــل و هشــتمین 
ــی  ــزی هماهنگ ــتاد مرک ــای س ــت اعض نشس
ــه  ــت کمیت ــن نشس ــفر و چهارمی ــات س خدم

اماکــن گردشــگری و فضاهــای ورزشــی ســتاد 
ــن  ــت ۹۹ در ای ــه 2۳ اردیبهش ــا ک ــی کرون مل
بــا حضــور دســتگاه های عضــو  وزارتخانــه 
ــف  ــت مضاع ــرورت فعالی ــر ض ــد، ب ــزار ش برگ
مرکــزی  تمــام دســتگاه های عضــو ســتاد 
ــتگاه  ــوان دس ــفر به عن ــات س ــی خدم هماهنگ
مســئول و امیــن به منظــور پیش بینی هــای 
الزم بــرای تأمیــن اقامــت و نیازهــای مســافران 

مــردم  احتمالــی  مســافرت های  بــرای  بــه 
ــد شــد. تأکی

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایــع  دســتی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
داخلــی  ســفرهای  از  قابل توجهــی  بخــش 
ــارت و کار در  ــوی، زی ــداف معن ــا اه ــردم ب م
حــال انجــام اســت و پیش بینــی می شــود 
ــن  ــم ای ــر حج ــعید فط ــد س ــا عی ــان ب هم زم

ــن منظــور  ــه ای ــد ب ــدا کن ــش پی ســفرها افزای
دســتگاه های عضــو ســتاد هماهنگــی خدمــات 
ســفر کشــور آمادگــی الزم بــرای مدیریــت 

هوشــمند ایــن ســفرها را دارد.
 وی بیــان کــرد: دســتگاه های عضــو ســتاد، 
ــرای حســن  نظارت هــا و بازرســی های الزم را ب
اجــرای پروتکل هــای ابالغــی و اطمینــان از 
آمادگــی مراکــز خدماتــی و گردشــگری در 

ــد. ــرار دادن دســتور کار خــود ق
ــتان هایی  ــق و اس ــزود: در مناط ــان اف مونس
ــالم  ــفید اع ــت س ــت وضعی ــه وزارت بهداش ک
کل  مدیــران  بــه  نیــز  مــا  اســت،  کــرده 
اســتان ها طــی نامــه ای ابــالغ کردیــم تــا 
ــت  ــا رعای ــگری ب ــات گردش ــز و تأسیس مراک
خدمــات  بهداشــتی  پروتکل هــای  کامــل 

ــد. ــه کنن ــردم ارائ ــه م ــته ب شایس
ــه  ــا جامع ــه ب ــی ک ــا هماهنگ ــزود: ب وی اف
ــداران کشــور انجــام شــده اســت، تمامــی  هتل
ــراه  ــن هم ــات ایم ــه خدم ــرای ارائ ــا ب هتل ه
ــا حفــظ ســالمتی مســافران اعــالم آمادگــی  ب

کرده انــد.

آمادگی تمامی مراکز گردشگری در مناطق سفید برای 
خدمات رسانی به مسافران 

دلنوشته

برای 
دیگران ،

دعای 
خیر 

کاشتم ،
تا 

برای 
خود ،  

میوه 
آرامش ،

درو 
کنم !

)اکبر عظیم نیا(
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فرماندار شهرستان میناب:

خودکشی خانوادگی در میناب
 صحت ندارد

ــه  ــت: هیچ گون ــاب گف ــتان مین ــدار شهرس فرمان
خودکشــی خانوادگــی و جمعــی در مینــاب رخ 

ــت.  ــداده اس ن
ــع  ــدی در جم ــد احم ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــایعاتی در  ــش ش ــه پخ ــش ب ــگاران، در واکن خبرن
فضــای مجــازی، افــزود: وقــوع هــر نــوع خودکشــی 
ــاً  ــتان را اساس ــن شهرس ــی در ای ــی و خانوادگ جمع

تکذیــب می کنــم.
ــی  ــی از خودکش ــراً فیلم ــرد: اخی ــار ک وی اظه
خانوادگــی در فضــای مجــازی منتشــر و اعالم شــده 
ــر  ــن خب ــه ای ــوده ک ــاب ب ــتان مین ــه در شهرس ک
این چنیــن  به هیچ وجــه  و  می شــود  تکذیــب 

ــت. ــداده اس ــتان رخ ن ــن شهرس ــه ای در ای حادث

ربیعی:
 آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان 

زنان ایرانی تصویب شد 

ــت از تصویــب آیین نامــه اعطــای  ســخنگوی دول
تابعیــت ایرانــی بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان 

ایرانــی بــا مــردان خارجــی خبــر داد. 
ــخنگوی  ــی س ــی ربیع ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
ــت:  ــت گف ــت دول ــه هیئ ــیه جلس ــت در حاش دول
امــروز در دولــت آیین نامــه اعطــای تابعیــت ایرانــی 
بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا 

ــد. ــب ش ــی تصوی ــردان خارج م
ــه  ــتانداری ها ب ــاس اس ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
همــراه ســازمان ثبــت احــوال در داخــل و در خــارج 
از کشــور دفاتــر نمایندگــی هــا مســئول اجــرای ایــن 

آییــن نامــه هســتند.

ثبت نام وام یک میلیون تومانی تا 1۰ 
خرداد ادامه دارد

ــدای  ــه از ابت ــی ک ــون تومان ــک میلی ــز وام ی  واری
ــه 2۰  ــا پرداخــت ب ــاه شــروع شــد و ب اردیبهشــت م
ــی  ــای پایان ــر، روزه ــزار و ۳68  نف ــون و ۱8۴ ه میلی
خــود را ســپری می کنــد و ۱۰ خــرداد آخریــن فرصــت 

ثبــت نــام بــرای دریافــت ایــن تســهیالت اســت. 
ــرای  ــت ب ــا، ســتاد اقتصــاد دول ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت وام  ــا پرداخ ــادی کرون ــای اقتص ــش پیامده کاه
ــواده  ــون خان ــه 2۴ میلی ــی ب ــون تومان ــک میلی ی
ایرانــی کــه یارانــه نقــدی )۴5 هــزار و 5۰۰ تومانــی( 

ــرد. ــب ک ــد را تصوی می گرفتن
ــورت  ــه ص ــهیالت ب ــن تس ــت ای ــوه پرداخ نح
ــه،  ــورت ک ــن ص ــه ای ــد ب ــام ش ــوری انج غیرحض
ــن  ــد بنابرای ــان مشــخص می ش ــد متقاضی ــدا بای ابت
سرپرســت خانــوار کدملــی خــود را از طریــق ســیم 
ــه  ــت ب ــده اس ــت ش ــام وی ثب ــه ن ــه ب ــی ک کارت

می کــرد. پیامــک   6۳6۹ سرشــماره 
از  اســتفاده  بــا  و  پیامــک  دریافــت  از  پــس 
داده هــای پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیــان مشــمول 
بــودن متقاضــی بــرای دریافــت وام مشــخص و 

ــد. ــالم ش اع
در مرحلــه نخســت بیــش از ۱7 میلیــون خانــوار 
ایــن وام یــک میلیــون تومانــی را دریافــت کردنــد و 
ایــن آمــار تــا ۱8 اردیبهشــت مــاه بــه 2۰ میلیــون 
خانــوار رســید و براســاس آخریــن گزارش هــای 
ــوار  ــزار خان ــون و 2۰۰ ه ــاون از 2۴ میلی وزارت تع
ــون و ۱8۴  ــهیالت 2۰ میلی ــت تس ــمول دریاف مش

ــد. ــت کردن ــر آن را دریاف ــزار و ۳68 نف ه
»حســین میرزایــی« ســخنگوی ســتاد تســهیالت 
حمایتــی کرونــا در کانــال تلگرامــی وزارت کار اعــالم 
ــرای  ــت ب ــن فرص ــاه آخری ــه ۱۰ خردادم ــرد ک ک

دریافــت ایــن تســهیالت اســت.

همتی:
 صادرات غیرنفتی کشور در حال 

رونق گرفتن است 

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــالم کــرد بــا 
ــا، صــادرات غیرنفتــی  فروکــش کــردن شــیوع کرون

ــت.  ــن اس ــق گرفت ــا و رون ــال احی ــور در ح کش
ــی  ــی ط ــر همت ــنیم ، عبدالناص ــزارش تس ــه گ ب
یادداشــتی در صفحــه شــخصی خــود در فضــای 
مجازی نوشــت: در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
دولــت در حضــور رییــس جمهــوری برنامه هــای 
ــت در خصــوص گســترش صــادرات غیرنفتــی  و  دول
ــورد  ــال ۹۹ م ــور در س ــن ارز واردات کش ــوه تامی نح
بررســی قــرار گرفــت و تصمیمــات خوبــی اتخــاذ شــد.

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
گزارشــی از پیــش بینــی میــزان صــادرات غیرنفتــی، 

ــرد. ــه ک ــر کشــورهای همســایه ارائ ــز ب ــا تمرک ب
بـا فروکش کـردن شـیوع کرونا صـادرات غیرنفتی 
کشـور در حال احیا و رونق گرفتن اسـت. روند عرضه 

در نیمـا نیـز رونـدی مثبت به خود گرفته اسـت.
در ایــن جلســه روش هــای متنــوع بانــک مرکــزی 
بــرای بازگشــت ارز صادرکننــدگان بــه چرخــه 

ــردم. ــریح ک ــاد را تش اقتص
فرصــت خوبــی بــرای جهــش تولیــد ملــی، 
جلوگیــری از واردات غیرضــروری و توســعه صــادرات 
ــارای  ــا ی ــه ب ــت ک ــده اس ــاد ش ــی ایج ــر نفت غی
خداونــد متعــال و بــا تــالش تولیدکننــدگان و ســایر 

فعــاالن اقتصــادی محقــق می شــود.

تعرفه های جدید برق در تابستان اعالم شد 

ــرای  ــد ب معــاون راهبــری وزارت نیــرو گفــت: تعرفه هــای برقــی جدی
مصــرف کننــدگان و جریمــه پــر مصرفــان برقــی مشــخص شــد. 

ــی مشــهدی  ــگاران جــوان، مصطفــی رجب ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــه  ــال تعرف ــرداد امس ــدای خ ــت: از ابت ــرو گف ــری وزارت نی ــاون راهب مع
بــرق تمامــی مناطــق  طبــق قانــون مصــوب، نــرخ چهــار مــاه گــرم ســال 
محاســبه مــی شــود و توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت کــه در مصــرف 

بــرق صرفــه جویــی کننــد.
او ادامــه داد: از اول فروردیــن امســال 7 درصــد بــه تعرفــه بــرق همــه 
ــر 7  ــالوه ب ــرف ع ــترکان پرمص ــن مش ــد، همچنی ــزوده ش ــترکان اف مش

درصــد، ۱6 درصــد دیگــر نیــز افزایــش تعرفــه خواهنــد داشــت. 
ــا در  ــون تنه ــم اکن ــرد: ه ــح ک ــرو تصری ــری وزارت نی ــاون راهب مع
ــال  ــرم س ــای گ ــرق در ماه ه ــن ب ــت تأمی ــاعت محدودی ــدود ۳۰۰ س ح
وجــود دارد کــه بــا مدیریــت مصــرف، ایــن محدودیت هــا کاهــش 
ــدارد،  ــی ن ــچ محدودیت ــات هی ــرق در ســایر اوق ــن ب ــت تأمی خواهــد یاف
ــن  ــرق را تأمی ــد ب ــای جدی ــد نیاز ه ــرق می توان ــت ب ــر آن صنع ــالوه ب ع

ــد. کن
ــروگاه  ــگاوات نی ــزار و 25۰ م ــه ۳ ه ــان اینک ــا بی ــی مشــهدی ب رجب
ــه شــد،  ــک امســال اضاف ــا پی ــد از پیــک مصــرف ســال گذشــته ت جدی
گفــت: از پیــک امســال تــا پیــک مصــرف تابســتان ســال ۹۹ نیــز حــدود 
ــرداری  ــدار بهره ب ــه م ــرق ب ــد ب ــد تولی ــت جدی ــگاوات ظرفی ــزار م ۳ ه

می شــود. وارد 
او افــزود: مدیریــت مصــرف در تابســتان امســال صــادرات بــرق کشــور 
براســاس تعهــدات را ممکــن کــرد، ضمــن آنکــه رشــد ۱2۰ درصــدی در 

صــادرات را بــه همــراه داشــت.
معــاون راهبــری وزارت نیــرو اضافــه کــرد: توجــه نکــردن بــه مدیریــت 
مصــرف در تابســتان امســال می توانســت نیــاز 5 هزارمگاواتــی بــه 
نیروگاه هــای جدیــد را کــه 7 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری هــم 
نیــاز داشــت، بــرای کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد کــه اعمــال مدیریــت 

مصــرف ایــن نیــاز را برطــرف کــرد.
ــوش  ــاداش خ ــان پ ــارد توم ــت ۳5۰ میلی ــهدی از پرداخ ــی مش رجب
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــک امس ــاورزی در پی ــع و کش ــه صنای ــی ب مصرف
امســال از 2۹ میلیــون مشــترک صنعــت بــرق 2۴ میلیــون مشــترک زیــر 
الگــوی مصــرف، بــرق مصــرف کردنــد و بــر همیــن اســاس تعرفــه بــرق 

آنــان تنهــا 7 درصــد اضافــه شــد.
او  در پایــان تاکیــد کــرد: توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت باتوجــه بــه 
فصــل گرمــا از مصــرف بــی رویــه بــرق صرفــه جویــی کننــد چراکــه بــا 

کاهــش مصــرف جایــزه خــوش مصرفــی دریافــت مــی کننــد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:
ارائه تسهیالت به فعالین اقتصادی

 آسیب دیده ازکرونای منطقه آزاد ارس

 مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس از ارائــه تســهیالت بــه فعالیــن 
اقتصــادی و کســب و کارهــای آســیب دیــده از شــیوع ویــروس کرونــا در 

محــدوده منطقــه آزاد ارس خبــر داد.
ــه گــزارش مهــر، محســن نریمــان ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت:  ب
طــی جلســه ای کــه دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
ــه  ــور داشــتند موضــوع تســری کلی ــاون اول رئیــس جمه ــا مع کشــور ب
ــت  ــأت دول ــوب هی ــوق های مص ــهیالت و مش ــات، تس ــدات، امکان تمهی
و ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــه دارنــدگان مجــوز فعالیــت اقتصــادی 
در مناطــق آزاد و ویــژه و اختصــاص بخشــی از اعتبــار 5۰ هــزار میلیــارد 
ــرای کســب  ــا ب ــی بانک ه ــع داخل ــره از مناب ــم به ــی تســهیالت ک تومان
ــا در مناطــق آزاد مطــرح شــد  ــده از بحــران کرون و کارهــای آســیب دی
کــه مــورد موافقــت و تاکیــد قــرار گرفــت در همیــن راســتا بــه فعالیــن 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه از ش ــه آزاد ارس ک ــدوده منطق ــادی مح اقتص
آســیب دیده انــد، مشــابه فعالیــن اقتصــادی مســتقر در ســرزمین اصلــی 

ــد. ــد می گردن ــره من ــه به ــهیالت مربوط از تس
ــاری  ــت بیم ــی مدیری ــات ســتاد مل ــزود: در اجــرای مصوب ــان اف نریم
ــیب  ــای آس ــب و کاره ــتیبانی از کس ــت و پش ــدف حمای ــا ه ــا ب کرون
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــا، وزارت تع ــروس کرون ــیوع وی ــده از ش دی
ــام کارفرمایــان مشــمول ایــن حمایــت را در ســامانه کارا  امــکان ثبــت ن
فراهــم نمــوده اســت و کلیــه صاحبــان واحدهــای کســب و کار و تعاونــی 
مشــمول طــرح کارفرمایــی و خویــش فرمایــی در محــدوده منطقــه آزاد 
ارس کــه در رســته های ۱۳ گانــه مصــوب فعــال بــوده و دارای کــد بیمــه 
ــه حفــظ اشــتغال  ــزد ســازمان تأمیــن اجتماعــی هســتند و مبــادرت ب ن

ــتند. ــهیالت هس ــن تس ــمول ای ــد، مش ــود نموده ان موج
وی تاکیــد کــرد: کلیــه دارنــدگان مجــوز فعالیــت اقتصــادی مســتقر 
ــرایط  ــد ش ــوب و واج ــه مص ــته های ۱۳ گان ــه آزاد ارس در رس در منطق
ــن تســهیالت ضــروری اســت  ــت تســهیالت جهــت اســتفاده از ای دریاف
نســبت بــه ثبــت نــام و تکمیــل فرآیندهــای دریافــت تســهیالت کرونایــی 

در ســامانه کارا اقــدام کننــد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در پایــان یــادآور شــد: در 
ــه  ــت بیم ــه لیس ــت ک ــی اس ــا واحدهای ــت ب ــهیالت اولوی ــت تس پرداخ
شــاغلین مربــوط بــه فروردیــن ۹۹ را تــا پایــان اردیبهشــت بــه ســازمان 

ــند. ــرده باش ــه ک ــی ارائ ــن اجتماع تأمی
الزم بــه توضیــح اســت فعالیــن اقتصــادی جهت اســتفاده از تســهیالت 
corona-kara.mcls.gov. ــه آدرس ــامانه کارا ب ــت در س می بایس

ir ثبــت نــام کننــد.

شــهردار تبریــز گفــت: اجــرای پــروژه هــای زیرســاختی بــرای 
حــل معضــالت ترافیکــی در ســال جــاری کلیــد خــورد. 

ــاز  ــر در حاشــیه آغ ــرج شــهین باه ــزارش شــهریار، ای ــه گ ب
ــرو  ــروژه تقاطــع غیرهمســطح ارتــش اظهــار کــرد: پی ــه کار پ ب
مصوبــات شــورای محتــرم شــهر عملیــات اجرایــی پــروژه 
تقاطــع غیرهمســطح ارتــش بــه عنــوان اولیــن پــروژه ســال ۹۹ 

ــود. ــی ش ــاز م ــروز آغ ــز از ام ــهرداری تبری ش
او ادامـــه داد: کار احـــداث ایـــن تقاطـــع کمـــی دیرتـــر از 
زمـــان مقـــرر شـــروع شـــده اســـت کـــه دلیـــل آن، موضـــوع 
ـــه  ـــزاری مناقص ـــر در برگ ـــا و تاخی ـــه ه ـــی روزنام ـــا و تعطیل کرون

ـــت. اس
ــال و  ــا انتق ــال ب ــن ح ــا ای ــرد: ب ــوان ک ــز عن ــهردار تبری ش
ــد، در  ــای جدی ــری ه ــاد کارب ــش و ایج ــادگان ارت ــذاری پ واگ

آینــده احتمــال تراکــم و ترافیــک در ایــن منطقــه وجــود داشــت 
و بــر ایــن اســاس الزم بــود تــا تقاطــع همســطح در ایــن مســیر 

ایجــاد شــود.
او افــزود: از طرفــی مســیر خیابــان آزادی از جملــه مســیرهای 
ســرعتی اســت و در طــول مســیر بــا احــداث زیرگــذر و روگــذر 
تــالش شــده تــا خودروهــا بــدون توقــف حرکــت کننــد کــه در 
ایــن راســتا نیــز ضــرورت داشــت تــا ایــن تقاطــع غیرهمســطح 

احــداث شــود.
ایــرج شــهین باهــر عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تقاطــع 
ارتــش، دو ســال قبــل مسیرگشــایی و بــه شــکل عرضــی 
ــز را  ــک مرک ــی ترافی ــه نوع ــد، ب ــل ش ــایی وص ــهید کس ــه ش ب
ــع  ــداث تقاط ــه اح ــت ک ــال داده اس ــایی انتق ــهید کس ــه ش ب
ــد ایــن میــزان ترافیــک را نیــز کاهــش  غیرهمســطح  مــی توان

ــد. ده
او ادامــه داد: احــداث پــروژه تقاطــع غیرهمســطح ارتــش بــه 
لطــف خــدا و پــس از تصویــب شــورای محتــرم شــهر از امــروز 
شــروع مــی شــود و مــا تــالش مــی کنیــم کــه در اســرع وقــت 
ــز شــهرمان  ــردم عزی ــه م ــام رســانده و ب ــه اتم ــروژه را ب ــن پ ای

تقدیــم کنیــم.
ــن  ــز ای ــالش شــهرداری تبری ــادآور شــد: ت ــز ی شــهردار تبری
ــروژه هــای ترافیکــی زیرســاختی  اســت کــه در ســال جــاری پ

ــد.. ــی کن ــک عملیات ــرای پیشــگیری از ترافی ب

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی 
ــوده و  ــل ب ــداث تون ــه اح ــه در مرحل ــال آب زاب ک ــت: انتق گف
ــد،  ــام می رس ــه اتم ــاری ب ــال ج ــا در س ــش بینی ه ــق پی طب

ــرد.  ــن خواهــد ک ــه را تضمی ــای دریاچــه ارومی احی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب ــنیم، داوود بهب ــزارش تس ــه گ ب
یکــی از چالش هــای مهــم زیســت محیطــی آذربایجــان خشــکی 
ــی  ــه ط ــی ک ــا اقدامات ــت: ب ــار داش ــود اظه ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــب در  ــای مناس ــت و بارندگی ه ــام گرف ــته انج ــال های گذش س
ــدای  ــال ۹8 و ابت ــه در س ــطح آب دریاچ ــته، س ــال گذش دو س
ســال ۹۹ نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل افزایــش امیدوارکننــده 

ای داشــته اســت.
در  ارومیـــه  دریاچـــه  آب  ســـطح  داشـــت:  ابـــراز  وی 
اردیبهشـــت ســـال جـــاری بـــه ۱27۱.۹۰ متـــر و حجـــم آب 
دریاچـــه نیـــز بـــه بیـــش از 5 میلیـــارد و 25۰ میلیـــون متـــر 

ــیده اســـت. مکعـــب رسـ
ــر  ــال آب زاب حــدود ۳6 کیلومت ــل انتق ــزود: تون ــودی اف بهب

اســت کــه ۳۳ کیلومتــر آن حفــر شــده و ۳ کیلومتــر باقی مانــده 
ــل،  ــن تون ــق ای ــه اتمــام خواهــد رســید و از طری ــز امســال ب نی
62۳ میلیــون متــر مکعــب آب کــه از کشــور خــارج مــی شــد، 

بــه ســمت دریاچــه هدایــت خواهــد شــد.
برنامــه ریــزی آذربایجــان  رئیــس ســازمان مدیریــت و 
پروژه هــای  ســاخت:  خاطرنشــان  حــال  عیــن  در  شــرقی 
تصفیه خانه هــای آب شــهر های تبریــز و ارومیــه تــا پایــان 
امســال تمــام و ۳۰۰ میلیــون متــر مکعــب هــم از ایــن تصفیــه 
ســرعت  را  احیــا  رونــد  و  می شــود  دریاچــه  وارد  خانه هــا 

. می بخشــد
ـــارد  ـــدود ۰.7 میلی ـــالیانه ح ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــودی ب بهب
ــزود:  ــود، افـ ــر می شـ ــه تبخیـ ــب از آب دریاچـ ــر مکعـ متـ
 ۱.5 خالـــص  به طـــور  مذکـــور  پروژه هـــای  اتمـــام  بـــا 
ــود و  ــه می شـ ــه اضافـ ــه دریاچـ ــب بـ ــر مکعـ ــارد متـ میلیـ
ـــال  ـــراز نرم ـــه ت ـــه ب ـــال ۱۴۰6 دریاچ ـــا س ـــی رود ت ـــار م انتظ
اکولوژیـــک خـــود یعنـــی ۱27۴.۱ متـــر بـــا ۱۴.7 میلیـــارد 

ــتم  ــه اکوسیسـ ــوری بـ ــد شـ ــب آب و 25 درصـ ــر مکعـ متـ
منطقـــه برگـــردد.

وی یــادآور شــد: احیــای دریاچــه ارومیــه کمــک می کنــد تــا 
مــا بــر چالش هــای زیســت محیطــی آذربایجــان غلبــه و مســیر 

توســعه پایــدار اســتان و کشــور را همــوار کنیــم.
ــه  ــد توج ــاخت: بای ــان س ــال خاطرنش ــن ح ــودی در عی بهب
داشــت رعایــت دقیــق ضوابــط مصــوب هیــات دولــت در خصوص 
اصــالح الگــوی کشــت، جایگزینــی محصــوالت کــم آب بــر، عــدم 
توســعه اراضــی کشــت آبــی و غیــره بــه طــور جــدی مــد نظــر 

قــرار گیــرد.
ــزی آذربایجــان شــرقی  رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ری
ــتگاه های  ــی و دس ــای مدن ــاورزان، نهاده ــه کش ــه داد: کلی ادام
ــول  ــت اص ــه رعای ــبت ب ــژه ای نس ــام وی ــط اهتم ــی مرتب مدن
مذکــور داشــته باشــند؛ چــرا کــه احیــای دریاچــه و در نتیجــه 
ــط و پروتکل هــای  ــدار اســتان در گــرو رعایــت ضواب توســعه پای

ــن زمینــه اســت. مربوطــه در ای

شهردار تبریز خبر داد:

اجرای پروژه های زیرساختی برای حل 
معضالت ترافیکی در سال جاری کلید خورد

طرح انتقال آب »زاب« برای احیای دریاچه ارومیه امسال به بهره برداری می رسد 

کاریکاتور

دولت و مجلس فکری برای اقتصاد کشور کنند

منبع: تسنیم

نهنــد  شــرکت  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
الکتریــک آذربایجــان بــا حضــور در دفتــر 
ــا  ــه سراســری عجــب شــیر در رابطــه ب روزنام
مشــکالت تولیــد قطعــات اتومبیــل و ســاختن 

خــودرو پاســخ داد.
ــرزاد  ــر ف ــا، دکت ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
فالحــی بــا بیــان ایــن کــه درکشــورهای 
تولیــد  از  حمایــت  بــا  دولــت  خارجــی 
کننــدگان قطعــات خــودرو بــا قــوی ترکــردن 
ــه  ــرای تبدیــل شــدن آنهــا ب آنهــا زمینــه را ب
ــد  ــا خری ــد، ت ــی کنن ــم م ــاز فراه خودروس
ــدگفت:  ــه باش ــه صرف ــردم ب ــرای م ــودرو ب خ
ــد  ــوده و تولی ــه نب ــن گون ــورما ای ــا درکش ام
ــل وجــود  ــه دلی ــات خــودرو ب ــدگان قطع کنن
چینــی  کیفیــت  بــی  وارداتــی  قطعــات 
برایشــان مقــرون بــه صرفــه نیســت و روز بــه 

ــد.  ــده ان ــر ش ــف ت روز ضعی
ــد  ــا تولی ــه در دنی ــن ک ــان ای وی ضمــن بی
ــام  ــه اتم ــی رو ب ــی و دیزل ــای بنزین خودروه

ــل  ــد اتومبی ــمت تولی ــه س ــان ب ــت و جه اس
ــد  ــزود: در تولی ــی رو آورده اســت اف ــای برق ه
ماشــین هــای ســواری دیزلــی ناتوانیــم و 
ــم  ــی ه ــت بنزین ــا کیفی ــین ب ــد ماش در تولی
ــم.  ــاال را نداری ــیل ب ــا پتانس ــد ب ــی تولی توانای

نهنــد  شــرکت  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
بــازار  کــرد:  عنــوان  آذربایجــان  الکتریــک 
ــودرو  ــد خ ــای تولی ــه ه ــن کارخان ــی بی رقابت
ــال  ــوان مث ــه عن ــم ب ــت نداری ــا کیفی ارزان ب
 ۱۰۰ محــدوده  در  اســت  مجبــور  شــخص 

ــد کنــد. ــط پرایــد خری میلیــون تومــان فق
در  کــه  نکتــه  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
اقتصــاد مبحثــی بــه نــام تــورم انتظــاری 
ــار  ــردم انتظ ــی م ــرد: وقت ــان ک وجــود دارد بی
افزایــش قیمــت جنســی را داشــته باشــند آن 
ــازار  ــت االن ب ــی شــود وضعی ــران م ــس گ جن

خودروکشــور بدیــن گونــه اســت.
ــی  ــت م ــرد: دول ــح ک ــی تصری ــر فالح دکت
توانــد بــا ایجــاد بــازار رقابتی،کنتــرل ورود 
داخــل  بــه  خارجــی  خودروهــای  موقــت 
خودروهــای  بیــن  رقابــت  ایجــاد  شــرایط 
ــم  ــابه را فراه ــم رده مش ــی و خارجــی ه داخل

ــد. نمای
نــو  حرکتــی  بــه  نیــاز  اظهارکــرد:  وی 
در صنعــت خــودرو ســازی مــی باشــد تــا 
ــو  ــکوفایی ن ــرک و ش ــه تح ــت را ب ــن صنع ای
ــع  ــدن موان ــرف ش ــر ط ــازد و ب ــون س رهنم
باعــث رونــق تولیــد و ارتقــاء کیفیــت خودروهــا 

ــد. ــد ش خواه

صنعت خودروسازی جهت شکوفائی نیازمند حرکتی نو

معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان این کــه 
از ۱۴ اردیبهشــت تاکنــون)۳۰ اردیبهشــت( 
در  مــردم  از  نفــر  میلیــون   ۱.5 معــادل 
ســهام  خریــد  بــرای   ETF صندوق هــای 
دولــت اقــدام کرده انــد، اعــالم کــرد: فــردا)۳۱ 
در  پذیره نویســی  مهلــت  کــه  اردیبهشــت( 
ــردم  ــد، م ــان می رس ــه پای ــا ب ــن صندوق ه ای
ــود در  ــهام خ ــاه س ــک م ــس از ی ــد پ می توانن

ETFهــا را در بــورس معاملــه کننــد. 
در  معمارنـژاد  عبـاس  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
تمهیـدات  دربـاره  خبـری  ویـژه  گفت وگـوی 
بـرای آخریـن روز فـروش سـهام شـرکت های 
کـرد:  اظهـار   ،ETF صندوق هـای  در  دولتـی 
صندوق هـای  در  تجـارت  بانـک  سـهام  امـروز 
میلیـون   ۳۰۰ و  یک میلیـارد  معـادل   ETF
تومـان در بـورس معاملـه شـده و بانـک ملـت 
معـادل 6۰۰ میلیون تومان سـهام آن در بورس 
معاملـه شـده اسـت. حـدود 7۰ درصـد سـهام 
ایـن صندوق هـا بازدهـی دارد یعنـی ارزش این 
صنـدوق در ۱۴ اردیبهشـت معـادل ۱6 هـزار و 
7۰۰ میلیـارد تومـان بـود کـه ارزش امـروز آن 

2۹ هـزار میلیـارد تومـان اسـت.
ایـن  ویژگی هـای  از  یـک  داد:  ادامـه  وی 
یعنـی  اسـت.  بازارگردانـی  قابلیـت  صندوق هـا 
اگـر مردم خواسـتند واحدهـای سـرمایه گذاری 
خـود را بفروشـند، مدیـر ایـن صنـدوق سـهام 
آن فـرد را می خـرد و در مرحلـه بعـد بـا قیمت 
مناسـب می فروشـد تـا ریسـک کمتـری متوجه 

شـود. مردم 
معـاون امـور بانکـی و بیمـه وزارت اقتصـاد 
اعـالم کـرد: از ۱۴ اردیبهشـت تاکنـون معـادل 
ایـن  در  مـردم  از  نفـر  میلیـون  یک ونیـم 
صندوق هـا پذیره نویسـی کرده انـد کـه امیـدوار 
هسـتیم در مـدت زمـان باقـی مانـده بـه هدف 
8 میلیـون اسـتقبال از ایـن صندوق هـا برسـد.

ETF نقدشوندگی صندوق های
 به چه صورت است؟

نقدشـوندگی  دربـاره  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 
اوایـل  در  داد:  توضیـح   ETF صندوق هـای 
قابلیـت نقدشـوندگی ایـن صندوق هـا بـا تردید 
مواجـه شـده بـود کـه بـا اقدامـات و تصویبـات 
از یک مـاه  ایـن صندوق هـا بعـد  صورت گرفتـه 

 ۱۰5۰ معـادل  و  دارنـد  معامله گـری  قابلیـت 
صندوق هـا  ایـن  در  پـول  تومـان  میلیـارد 
می مانـد تـا ایـن بازارگردانـی را انجـام بدهـد. 
همچنیـن قبـال سـامانه های بورس بین سـاعت 
2 تـا ۴ بعدازظهـر امـکان معاملـه داشـتند کـه 
فـردا از سـاعت ۹ تـا ۴ بعدازظهـر امـکان ثبـت 

معاملـه در ایـن زمینـه دارنـد.

ثبت نام در ETF نیازی به کد بورسی ندارد
معمارنــژاد ادامــه داد: بــرای ثبــت ســفارش 
بــه  صندوق هــا  ایــن  در  پذیره نویســی  و 
ــی  ــد مل ــا ک ــت و ب ــازی نیس ــی نی ــد بورس ک
ــت  ــام داد. سرپرس ــور را انج ــن ام ــوان ای می ت
خانــواده می توانــد بــرای خانــواده و فرزندانــش 
ــه  ــرای معامل ــن ســهام ب ــا ای ــد ام ــام کن ثبت ن

ــاز دارد. ــی نی ــد بورس ــه ک ــورس ب در ب
معـاون وزیـر اقتصـاد دربـاره مدیریـت ایـن 
سـال  پایـان  تـا  داد:  توضیـح  نیـز  صندوق هـا 
۱۴۰۰ دولـت بایـد از مدیریـت ایـن صندوق هـا 
کناره گیـری کنـد و هـر شـخصی که یـک دهم 
سـهم ایـن صندوق ها را داشـته باشـد، می تواند 

در مجمـع شـرکت کنـد.
ایــن  قیمــت  آخریــن  بــه  افــزود:  وی 
ــد  ــت ۳۰ درص ــا در روز ۱۳ اردیبهش صندوق ه
تخفیــف خــورده اســت. ســهام بانــک تجــارت 
ــان و  ــادل ۱۰۴ توم ــت مع در روز ۱۳ اردیبهش
ــه  ــک صــادرات از ۱۰7 ب ــه   2۰2، بان ــروز ب ام

۱۹۳ تومــان، بانــک ملــت از  ۱۰۴5 بــه ۱72۰ 
تومــان رســیده اســت کــه در کل هــر ده هــزار 
ــروز قیمــت آن ۱7  ــا ام ــن صندوق ه ــان ای توم

ــت. ــان اس ــزار و ۳۰۰ توم ه

ETF روش های ثبت نام در صندوق های
ــرای  ــه روش ب ــرد: س ــان ک ــژاد بی معمارن
ــود دارد  ــا وج ــن صندوق ه ــی در ای پذیره نویس
کــه شــامل درگاه هــای حضــوری و غیرحضوری 
بانک هــا و کارگزاری هــا مربــوط بــه افــراد 

ــت. ــی اس ــد بورس دارای ک

1۳ هزار میلیارد تومان اموال دولت 
مولدسازی شده است

وی بـا اعـالم این کـه 7 هـزار هـزار میلیـارد 
در  بایـد  گفـت:  اسـت،  دولـت  دارایـی  تومـان 
بانک هـای دولتـی ۱۰۰ هـزار میلیـارد تومان از 
دارایی هـای آن هـا از راهای های مخلتـف واگذار 
شـود. در سـال گذشـته در بانک هـا حـدود ۱۳ 
هـزار میلیـارد تومان بانک مولدسـازی شـده که 
در دو مـاه سـال جاری 8 هـزار میلیـارد تومـان 

مولدسـازی دارایـی داشـته ایم.
پایـان سـخنانش  در  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 
بـه مـردم توصیـه کـرد کـه در ایـن صندوق هـا 
سـرمایه گذاری بلندمدت داشـته باشـند و اظهار 
کـرد: اولویـت دولـت برای صـرف کـردن منابع 
ایـن صندوق هـا در بودجه هـای عمرانـی اسـت.

شـقاقی،  وحیـد  برنامـه  ایـن  ادامـه  در 
کارشـناس اقتصـادی گفـت: در شـرایط کنونی 
بهتریـن روش بـرای تامیـن کسـری بودجـه و 
به ویـژه بـرای تامیـن مالـی پروژه هـای عمرانـی 
ایـن صندوق هـا اسـت کـه بـا ایـن اقـدام مردم 

می گیرنـد. یـاد  را  سـرمایه  بـازار  در  فعالیـت 
ایـن اسـتاد دانشـگاه در پاسـخ بـه این که آیا 
امـکان ضرردهـی بانک هـا در ایـن صندوق هـا 
وجـود دارد؟ اظهـار کـرد: بهتـر بـود کـه دولت 
ترکیبی از سـهام بانـک، بیمه، خـودرو و صنایع 
مالـی  در صنـدوق سـرمایه گذاری  پتروشـیمی 
یکـم در نظـر می گرفـت . اگـر دولـت این سـهام 
را خـود مسـتقیم می فروخـت درآمـد بیشـتری 
کسـب می کـرد امـا بـا ایـن صندوق هـا قصـد 

منفعـت رسـاندن به مـردم دارد.

منابع فروش سهام دولت صرف بودجه 
عمرانی شود

ــا  ــن صندوق ه ــت ای ــاره مدیری ــقاقی درب ش
گفــت: اگــر مدیریــت ایــن صندوق هــا در 
ــاق  ــازی اتف ــد، خصوصی س ــت باش ــت دول دس
بودجــه  بجــز  آن  هزینه کــرد  و  نیفتــاده 

ــت. ــع اس ــالف مناب ــی ات عمران
ایـن  داد:  ادامـه  اقتصـادی  ایـن کارشـناس 
صندوق هـا به دلیل ریسـک کمتـر و تخفیف ها، 

مزایـای زیـادی بـرای مـردم دارند.
حیــدری،  مهــدی  ادامــه  در  همچنیــن 
ــدم  ــاره ع ــری درب ــادی دیگ ــناس اقتص کارش
اســتقبال مــردم از صندوق هــای ETF گفــت: 
واگــذاری دارایــی چنــد وجــه اســت کــه ایــن 
ــیب ترین راه بــرای تامیــن  صندوق هــا کم آس
کســری بودجــه اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــذار می شــود  ــت دارد واگ ــوال دول ــی و ام دارای
ــت  ــت اس ــت دول ــان تح ــت همچن ــا مدیری ام
ــای  ــه صندوق ه ــا ب ــی از نقده ــن یک ــه ای ک

ــی یکــم اســت. مال
سـال  تـا  این کـه  افـزود:  اقتصـاددان  ایـن 
۱۴۰۰ مدیریـت ایـن صندوق ها بـه عهده مردم 
قـرار خواهنـد گرفـت، ایـن نکته باید ذکر شـود 
کـه دولـت بعـدی چـه انگیـزه دارد کـه پـول و 
نکـرده،  کسـب  صندوق هـا  ایـن  از  درآمـدی 
مدیریـت ایـن صندوق هـا را مدیریـت بـه مردم 

کند. واگـذار 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

استقبال 1.5 میلیونی از ETF ها

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.



روزنامه سراسری عجب شیر  پنج شنبه 01 خرداد ماه 99- سال ششم - شماره 735 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

کاپ کیک خیس ترکیه ای

مواد الزم:
آرد 2 پیمانه 

تخم مرغ ۳ عدد 
روغن مایع ۱ پیمانه
شکر ۱ و 2/۱ پیمانه
شیر ۱ و 2/۱ پیمانه

پودر کاکائو ۴ قاشق غذاخوری 
بیکینگ پودر ۱ قاشق مرباخوری

وانیل مایع چند قطره
 

طرز تهیه :
۱- شــکر، شــیر، نصــف میــزان روغــن و پــودر 
ــا  ــا را ب ــه و آن ه ــه ریخت ــل کاس ــو را داخ کاکائ
همــزن برقــی بــه مــدت 2 دقیقــه هــم بزنیــد تــا 

ــا هــم مخلــوط شــوند. کامــال ب
2- بعــد از آن کــه ســس شــکالتی آمــاده شــد، 
مقــداری از آن را بــه انــدازه ی یــک لیــوان کنــار 

رید. بگذا
۳- قابلمــه را روی شــعله ی متوســط گاز قــرار 
دهیــد. داخــل قابلمــه ســه پایــه یــا تــوری پایــه 
داری قــرار دهیــد و درب آن را بگذاریــد تــا قابلمــه 
و پایــه ی داخــل آن کامــال داغ شــوند. بــرای داغ 

شــدن آن هــا ۱5 دقیقــه زمــان الزم اســت.
ــه ای  ــل کاس ــل را داخ ــرغ و وانی ــم م 5- تخ
ــا 8  ــدت 7 ت ــه م ــی ب ــزن برق ــا هم ــه و ب ریخت

ــد. ــوب بزنی ــه خ دقیق
6- باقـی مانده ی سـس شـکالتی را بـه تخم مرغ 
زده شـده اضافـه کنید و مجددا همه ی مـواد را حدود 

۱ دقیقـه بـا همزن بزنیـد تا با هم مخلوط شـوند.
7- نیمــه ی باقــی مانــده ی روغــن را نیــز بــه 
مخلــوط اضافــه کنیــد و فقــط چنــد ثانیــه همــه 

ی مــواد هــم بزنیــد تــا بــا هــم مخلــوط شــوند.
8- آرد و بیکینــگ پــودر را الــک کنیــد. ســپس 
آن هــا را در ســه مرحلــه آرام آرام بــه مخلــوط اضافه 
کــرده و در آخــر چنــد ثانیــه بــا دور کنــد همزن هم 

بزنیــد تــا مایــه یکدســتی بــه دســت آیــد.
۹- مایــه ی کاپ کیــک خیــس ترکیه ای شــما 
آمــاده اســت. کپســول هــای کاپ کیــک را آمــاده 
ــا  ــل آن ه ــده را داخ ــاده ش ــه ی آم ــد و مای کنی
بریزیــد. دقــت کنیــد تــا تنهــا ۳/۱ کپســول هــای 
ــد. اگــر بیشــتر از  ــر کنی ــه پ کاپ کیــک را از مای
ــد، کاپ  ــه داخــل کپســول بریزی ــدار مای ــن مق ای

کیــک پــف کــره و از آن ســر ریــز مــی شــود.
۱۰- قابلمــه و ســه پایــه ی داخــل آن داغ 
شــده اســت. درب قابلمــه را برداریــد و کاپ کیــک 

ــد. ــه داخــل قابلمــه بچینی ــا را روی ســه پای ه
ــک  ــا کاپ کی ــد ت ــه را بگذاری ۱۱- درب قابلم
ــپ نمــی شــود  ــه کی ــر درب قابلم ــد. اگ ــا بپزن ه
حتمــا از یــک دم کنــی اســتفاده کنیــد تــا 
ــود و کاپ  ــارج نش ــه خ ــه ی قابلم ــرارت از لب ح
کیــک هــا خــوب بپزنــد. حــدود ۳۰ دقیقــه زمــان 

ــت. ــی اس ــا کاف ــک ه ــت کاپ کی ــرای پخ ب
را  قابلمــه  درب  دقیقــه   ۳۰ از  بعــد   -۱2
برداریــد. یــک عــدد خــالل دنــدان داخــل یکــی از 
کاپ کیــک هــا فــرو کنیــد. اگــر کیــک بــه خــالل 

ــت. ــه اس ــک پخت ــبید، کاپ کی ــدان نچس دن
۱۳- لیوان سـس شـکالتی را که کنار گذاشـته 
بودیـد داخـل تابـه یـا قابلمـه ای کوچـک بریزیـد 
و آن را روی حـرارت مالیـم قـرار دهیـد تـا کمـی 
بجوشـد و بـوی روغـن آن از بیـن بـرود. در حیـن 
گرم شـدن سـس، مدام آن را هم بزنیـد. بعد از آن 
کـه سـس کمـی جوشـید زیـر حـرارت را خاموش 

کنیـد و اجـازه دهیـد تـا کامال خنک شـود.
ــل کاپ  ــی را داخ ــیخ چوب ــدد س ــک ع ۱۴- ی
ــل  ــد و داخ ــرو کنی ــده ف ــه ش ــای پخت ــک ه کی
ــد. ــد ســوراخ ایجــاد کنی ــا چن ــک از آن ه ــر ی ه

۱5- سـس شـکالتی سـرد شـده را بـا مالقه ای 
کوچـک بـا دقـت روی هـر یـک از کاپ کیـک هـا 
بریزیـد تا داخل سـوراخ هـا نفوظ کنـد. دقت کنید 
کـه سـس روی کپسـول کاپ کیـک ریخته نشـود.

ــورد نظــر  ــا را در ظــرف م ــک ه ۱6- کاپ کی
ــد روی کاپ  ــی توانی ــد. م ــرو کنی ــد و س بچینی
کیــک هــا را بــا پــودر نارگیــل، شــکالت چیپســی 
شــیری، ترافــل هــای رنگــی، ســس شــکالت و یــا 

خامــه قنــادی زده شــده تزییــن کنیــد.
 

نکات کلیدی:
- ایـن کیـک را مـی توانیـد هـم در قالب کاپ 
کیک و هم در قالب بیسـت در سـی درسـت کنید.

- کاپ کیــک خیــس ترکیــه ای را مــی تــوان 
بــدون فــر و یــا در فــر درســت کــرد. اگــر قصــد 
ــد  ــر درســت کنی ــن کاپ کیــک را در ف ــد ای داری
ــانتی  ــای ۱8۰ درجــه س ــل در در دم ــر را از قب ف
ــای کاپ  ــول ه ــپس کپس ــد. س ــرم کنی ــراد گ گ
ــه  ــر چیــده و آن هــا را ب کیــک را روی ســینی ف
مــدت ۳5 تــا ۴۰ دقیقــه داخــل فــر قــرار دهیــد.

- بـرای ریختـن آسـان مایه کاپ کیـک داخل 
کپسـول هـا، مایـه را داخل پـارچ لبـه دار بریزید و 
۳/۱ کپسـول هـا را پـر کنید. همچنین مـی توانید 
از مالقـه ای کوچـک بـرای این کار اسـتفاده کنید.

ــکالنی روی کاپ  ــس ش ــن س ــگام ریخت - هن
کیــک هــا، هــم ســس و هــم کاپ کیــک هــا بایــد 

ولــرم رو بــه ســرد باشــند.
- اگــر ظاهــر کپســول هــای کاپ کیــک بعــد 
از پخــت زیبایــی خــود را از دســت داد، کپســول 
ــا  ــل آن ه ــک را از داخ ــد، کاپ کی ــاره کنی را پ
بیــرون بیاوریــد و آن هــا را بــدون کپســول داخــل 

ظــرف ســرو کنیــد.
- ایــن مقــدار مــواد اولیــه بــرای 8 عــدد کاپ 

کیــک بــزرگ اســت
منبع: ایران کوک

آغاز ثبت نام پایه اول مدارس شاهد از امروز

طبــق برنامــه زمان بنــدی ثبت نــام دانــش آمــوزان در مــدارس شــاهد، 
پیــش ثبت نــام کالس اولی هــا ازپنــج شــنبه اول خــرداد شــروع می شــود 

و تــا هفدهــم همیــن مــاه ادامــه خواهــد داشــت. 
بــه گــزارش ایســنا، خانواده هــای معظــم شــهدا، جانبــازان، ایثارگــران 
ــد از  ــاهد می توانن ــدارس ش ــام در م ــت ن ــی ثب ــراد متقاض ــایر اف و س
ــه  ــق برنام ــانی saja.medu.ir طب ــه نش ــجا« ب ــامانه »س ــق س طری

ــد. ــدام کنن ــام اق ــرای ثبــت ن زمابنــدی اعــالم شــده ب
بــر ایــن اســاس، مهلــت ثبــت نــام ورودی مــدارس شــاهد در پایــه اول 
ابتدایــی از یکــم خــرداد آغــاز می شــود و تــا ۱7 همیــن مــاه ادامــه دارد. 
ــا ۱۴ تیــر و  ــام دانــش آمــوزان پایــه هفتــم از یکــم ت همچنیــن ثبــت ن

پایــه دهــم از 5 تــا 2۱ تیــر خواهــد بــود.
بـه گفتـه رزاقـی، مدیـرکل امـور شـاهد و ایثارگـران وزارت آمـوزش و 
پـرورش، بـا توجـه به تسـهیالتی که در جهـت رفاه حـال خانواده هـا در امر 
ثبـت نـام فرزنـدان از سـوی اداره کل شـاهد در سـال هـای اخیر بـه ویژه با 
توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونا در نظـر گرفته شـده؛ خانوادهها مـی توانند 
با ورود به سـامانه سـجا به نشـانی saja.medu.ir نسـبت به پیش ثبت 
نـام فرزنـدان خـود در پایه های اول ابتدایـی، پایه هفتم و دهـم، اقدام کنند.

بدیهــی اســت پــس از اتمــام مهلــت مقــرر دانش آموزانــی کــه امتیــاز 
الزم را کســب کرده انــد بــا اطــالع رســانی کــه از طریــق مدرســه صــورت 
ــه  ــام ب ــت ن ــل مراحــل ثب ــدارک و تکمی ــه م ــرای ارائ ــت ب ــد گرف خواه

مدرســه مراجعــه خواهنــد کــرد.
ــران و همچنیــن خانواده هــای گرامــی  ــم مدی ــه داد: امیدواری وی ادام
ــوارد بهداشــتی جهــت پیشــگیری از گســترش  ــا رعایــت حداکثــری م ب
ــام دانــش آمــوزان را  ــا بتواننــد در کمــال آرامــش ثبــت ن بیمــاری کرون
ــه انجــام برســانند. طبــق روال ســال های گذشــته در زمان هــای مقــرر ب

کرونا 14۰ میلیارد تومان به کسب وکارهای 
فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی خسارت زد 

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان شــرقی، گفــت: طبــق 
ــا ۱5  ــان ت ــارد توم ــدود 7۰ میلی ــم، ح ــام داده ای ــه انج ــی ک برآوردهای
ــاه،  ــا 25 اردیبهشــت م ــان ت ــارد توم ــاه و حــدود ۱۴۰ میلی ــن م فروردی
کرونــا بــه کســب وکارهای فرهنگــی و هنــری خســارت وارد کــرده اســت. 
ــن کــه در  ــه ای ــا اشــاره ب ــور، ب ــه گــزارش تســنیم، محمــد محمدپ ب
ــی  ــتاد مل ــای س ــر ابالغ ه ــری منتظ ــی و هن ــز فرهنگ ــایی مراک بازگش
کرونــا هســتیم، اظهارداشــت: احتمــاالً طــی روزهــای آینــده پروتکل هــای 

مرتبــط در ایــن خصــوص، تدویــن و ابــالغ شــود.
وی خاطرنشــان ســاخت: آموزشــگاه های تحــت نظــر اداره کل فرهنــگ 
ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــاه ب ــت م ــالمی از ۱۳ اردی بهش ــاد اس و ارش

ــده اند. ــایی ش ــتی بازگش بهداش
ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــاد اســالمی در  ــگ و ارش ــر اداره کل فرهن ــه تدابی ــن ک ــه ای در پاســخ ب
ــت؟  ــا، چیس ــده از کرون ــارت دی ــگاه های خس ــز و آموزش ــوص مراک خص
ابرازداشــت: طبــق برآوردهایــی کــه انجــام داده ایــم، حــدود 7۰ میلیــارد 
ــا 25  ــان ت ــارد توم ــدود ۱۴۰ میلی ــاه و ح ــن م ــا ۱5 فروردی ــان ت توم

ــت. ــده اس ــارت وارد ش ــاه خس ــت م اردیبهش
وی از راه انـدازی سـامانه ای جهـت ثبـت نـام صنـوف آسـیب دیـده از 
کرونـا توسـط دولـت خبـر داد و گفـت: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
بررسـی کـرده و در خصـوص نحـوه جبـران  را  وارد شـده  خسـارت های 
خسـارت، اعـم از تسـهیالت و وام هـای بالعوض تصمیم گیـری خواهد کرد، 
البتـه وام ۱۰ میلیـون تومانـی کـم بهـره نیـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

ــن  ــه  فعالی ــق بیم ــت ح ــه پرداخ ــه ماه ــتمهال س ــور از اس محمدپ
فرهنگــی و هنــری خبــر داد و گفــت: در ســطح کشــور حــدود ۳5 هــزار 
نفــر مشــمول ایــن بیمه هــا هســتند، لــذا ایــن اســتمهال کــه تــا خــرداد 
ــری  ــی و هن ــن فرهنگ ــت از فعالی ــه حمای ــادی ب ــک زی ــود کم ــاه ب م

ــرد. ــا ک ــده از کرون آســیب دی
ــا، ابرازداشــت: رســانه ها  ــرآورد خســارت های وارد شــده کرون ــا ب وی ب
۱۰ میلیــارد تومــان تــا 25 اردیبهشــت و حــوزه نشــر و کتــاب، ۴ میلیــارد 

تومــان تــا 25 اردیبهشــت از کرونــا خســارت دیده انــد.
ــا  ــگ و ارشــاد اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی، ب ــرکل فرهن مدی
ــری در  ــی و هن ــال فرهنگ ــد فع ــزار و 6۰۰ واح ــود ۳ ه ــه وج ــاره ب اش
اســتان گفــت: رســانه ها، آموزشــگاه ها، کتابفروشــی ها و نگارخانه هــا 
از جملــه واحدهــای فرهنگــی و هنــری اســت کــه اغلــب آن هــا در زمــان 

ــد. ــیب دیده ان ــا آس ــاری کرون ــیوع بیم ــی از ش ــالت ناش تعطی

۶ هزار و 4۰۰ برنامه فرهنگی در تبریز برگزار شد 

ــز گفــت: ســال گذشــته  معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری تبری
6 هــزار و ۴۰۰ برنامــه مختلــف فرهنگــی توســط بخــش فرهنگــی 

ــد.  ــزار ش ــهر برگ ــاط ش ــی نق ــهرداری در تمام ش
ــدی  ــگاران  جــوان، حجــت االســالم حمی ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری تبریــز در جلســه کمیتــه 
ــت:  ــهر گف ــن ش ــالمی ای ــورای اس ــی ش ــیون فرهنگ ــان کمیس کارشناس
ســال گذشــته 6 هــزار و ۴۰۰ برنامــه مختلــف فرهنگــی توســط بخــش 

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــاط ش ــی نق ــهرداری در تمام ــی ش فرهنگ
حجــت االســالم حمیــدی افــزود: در ســال جدیــد بــا همراهــی 
ــای  ــر، برنامه ه ــگ و هن ــی فرهن ــهرداری و اهال ــی ش ــه فرهنگ مجموع
ــد. ــش می یاب ــی افزای ــی و کیف ــه صــورت کم ــهر ب ــن ش ــی در ای فرهنگ

او بــا اشــاره بــر لــزوم سیاســت گذاری هــای صحیــح در حــوزه 
فرهنگی،گفــت: تعامــل دو ســویه کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر و 
معاونــت فرهنگــی عامــل هــم افزایــی و ریــل گــذاری صحیــح در مباحــث 

ــود. ــهر می ش ــی ش ــت تعال ــی و در نهای فرهنگ
ــز  ــهرداری تبری ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــس س ریی
ــوز  ــاد فرهنگــی در اســتان هن ــت حــدود 28 نه ــا وجــود فعالی ــت: ب گف
حــوزه فرهنــگ مشــکالت خــاص اجرایــی دارد و بخشــی از ایــن 

ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــا ب ــوازی کاری نهاد ه ــر م ــکالت در اث مش
حجــت االســالم حمیــدی بــا بیــان اینکــه حــوزه فرهنگــی شــهرداری 
تبریــز بــرای مشــارکت عمــوم شــهروندان در رخداد هــای فرهنگــی 
ــالمی،  ــی  اس ــل ایران ــگ اصی ــظ فرهن ــت: حف ــالش می کند،گف ــهر ت ش
ــای  ــی ترین ماموریت ه ــا از اساس ــرده فرهنگ ه ــی و خ ــای بوم فرهنگ ه

معاونــت فرهنگــی شــهرداری اســت.
در ایـن جلسـه کارشناسـان کمیسـیون فرهنگی شـورای شـهر با طرح 
مشـکالت و مسـائل پیـش روی اقدامـات و برنامه هـای فرهنگـی، بـر لزوم 

هـم افزایـی و همراهـی در راسـتای توسـعه فرهنگی شـهر تاکیـد کردند.

گفـت:  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
همـه  بازگشـایی  بـرای  واحـدی  نسـخه  هیـچ 
و  نیسـت  ارائـه  قابـل  کشـور  دانشـگاه های 
تصمیم گیـری در خصـوص جزئیـات و فواصـل 

اسـت.  دانشـگاه  عهـده  بـر  پذیـرش 
در  غالمـی  منصـور  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
نشسـت مجـازی معاونـان و مدیـران فرهنگـی 
بـر  کشـور  سراسـر  دانشـگاه های  اجتماعـی  و 
لـزوم جلـب مشـارکت دانشـجویان در تحلیل و 
ارزیابـی دسـتاوردهای دوران شـیوع کرونـا و به 
کارگیـری و حفـظ ایـن دسـتاوردها تاکید کرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه این گونـه نشسـت ها 
جـزء دسـتاوردهای آمـوزش عالـی بـه واسـطه 
بـا بیمـاری شـایع جهانـی شـناخته  درگیـری 
می شـود، اظهـار داشـت: شـیوع ویـروس کرونـا 
بـه نوعـی بـه توفیـق اجبـاری بـرای آمـوزش 
عالـی کشـور تبدیل شـد. امـروز محدودیت های 
بـا  نشسـت  برگـزاری  بـرای  مکانـی  و  زمانـی 
مدیـران اسـتانی برداشـته شـد و بایـد بتوانیـم 
از ایـن ظرفیـت بـه وجـود آمـده ماننـد دیگـر 
ظرفیت هـا همچـون آمـوزش مجازی در سـطح 

دانشـگاه، منطقـه و کشـور اسـتفاده کنیـم.
غالمـی افـزود: معاونت فرهنگـی و اجتماعی 
اخیـر در  ماه هـای  توجهـی در  قابـل  اقدامـات 
ارتبـاط با دسـتاوردهای آموزش عالی کشـور در 

دوران شـیوع کرونـا انجام داده اسـت.
وزیـر علـوم بـا تاکیـد بـر اینکـه مشـکلی در 
روز  تکنولوژی هـای  بـا  جـوان  نسـل  ارتبـاط 
نداریـم و جوانان بـه راحتی با ایـن تکنولوژی ها 
کـرد:  خاطرنشـان  می کننـد،  برقـرار  ارتبـاط 
بـه  خدمـات  ارائـه  در  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 

دانشـجویان،  یعنـی  خـود  مخاطـب  جامعـه 
دقیـق، سـریع و باکیفیـت الزم عمـل کنیـم و 
از ظرفیـت دانشـجویان، تشـکل های فرهنگی و 
همـکاران هیـأت علمـی اسـتفاده کنیم. کشـور 
مـا بـه خوبـی توانسـت در زمینه کنترل شـیوع 
بیمـاری اقـدام کنـد و آمـار و اطالعات منتشـر 
شـده نیـز در این بخـش آماری واقعی و شـفاف 

اسـت. بوده 

هیچ نسخه واحدی برای بازگشایی 
دانشگاه ها قابل ارائه نیست

غالمـی در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره به 
تصمیـم هـای سـتاد ملی کرونـا برای بازگشـایی 
دانشـگاه ها، گفـت: هیـچ نسـخه واحـدی بـرای 
نیسـت  ارائـه  قابـل  دانشـگاه های کشـور  همـه 
و تاریـخ بازگشـایی فقـط تاریـخ شـروع سـتادی 
محسـوب می شـود. تصمیم گیـری در خصـوص 

جزئیـات و فواصـل پذیـرش بـر عهـده دانشـگاه 
اسـت تـا توزیع جمعیـت را مبتنی بر شـیوه نامه 
هـای بهداشـتی بـه خوبی کنتـرل و سـاماندهی 
کننـد. دانشـگاه ها بایـد بـه سـوی حفـظ نظـم 
برقـرار شـده در دوران اخیـر بـرای مسـیر پیش 

روی محیط هـای دانشـجویی حرکـت کننـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: در شـرایط فعلـی، 
نظـم برقـرار شـده اجبـاری بـوده و امیـد اسـت 
در آینـده بـه انتخـاب تبدیـل و وارد عـادات و 

رفتارهـای مانـدگار شـود.
آن  زمـان  اکنـون  افـزود:  ادامـه  در  غالمـی 
فرارسـیده کـه برنامه ریزی هـا و اقدامات مناسـب 
بـرای تـرم و سـال تحصیلـی آتـی انجـام شـود.

توجه معاونت فرهنگی به تاکیدات 
مقام معظم رهبری

موضـوع  دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  علـوم  وزیـر 

هـا،  دانشـگاه  در  توجـه  قابـل  فرهنگـی 
خاطرنشـان کـرد: موضـوع حائـز اهمیـت دیگر 
مثـل  دانشـگاه ها  فرهنگـی  فضـای  زمینـه  در 
حجـاب و عفـاف اسـت. مقـام معظـم رهبـری 
در دیـدار مجـازی اخیـر خـود بـا دانشـجویان 
بـر مسـأله حجـاب داشـتند.  تأکیـد مسـتقیم 
ارزیابـی مـن ایـن بـود کـه بـا توجـه بـه طیـف 
سـنی جوانـان دانشـجو، وضعیـت کلـی حجاب 
و عفـاف محیط هـای دانشـجویی مثبـت ارزیابی 

مـی شـود.
و  فرهنگـی  معاونـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اجتماعـی بایـد در زمینـه نـکات تاکیـد شـده 
از سـوی رهبـر انقـالب توجـه داشـته باشـند، 
تاکیـد کـرد: با گـذر زمـان مدیـران فرهنگی و 
اجتماعـی متوجـه لذت کار کـردن در ارتباط با 
جوانـان می شـوند. بایـد تـالش کنیم تـا انرژی 
جوانـان را حفـظ کنیـم و ایـن انـرژی نباید به 
گونـه ای با سـرکوب مواجه شـود. وظیفه شـما 
پـرورش جوانـان پرانـرژی و با اسـتعداد کشـور 

بـرای ورود بـه جامعه اسـت.
تـداوم  و  حفـظ  بـر  تاکیـد  بـا  غالمـی 
دسـتاوردهای ایـن دوره،  افزود: پیشـنهاد پایانی 
مـن بـرای معاونـت هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
در سراسـر کشـور این اسـت که دانشـجویان را 
در جمـع آوری و تحلیـل نـکات مختلـف دربـاره 
ماه هـای اخیـر دخیـل کـرده و از نقطه نظـرات 
آنـان در ایـن زمینـه اسـتفاده کننـد. نگذاریـم 
بـه خاطـره دوران  دسـتاوردهای دوران کرونـا 
کرونـا تبدیـل شـود. تغییـرات مثبـت صـورت 
گرفتـه در دانشـگاه ها و محیط هـای دانشـگاهی 
در ایـن دوره را بایـد حفـظ کـرد و ادامـه داد.

رئیــس دانشــکده در خصــوص وضعیــت 
موجــود گفــت: شهرســتان مراغــه، اواخــر 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــدت ش ــفندماه از ش اس
عبــور کــرده و اینــک در وضــع ســفید نیســت 
ــرار دارد.  ــبی ق ــداری نس ــرایط پای ــی در ش ول
ــام  ــنگ تم ــه س ــران مراغ ــدت خّی ــن م در ای
گذاشــتند و مراغــه از ایــن نظــر، بهتریــن 
وضعیــت را در اســتان دارد. تجهیــز آزمایشــگاه 
علــوم پزشــکی مراغــه بــه دســتگاه تســت 
کرونــا، از دســتاوردهای ایــن دوره بــوده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر تنومنــد 
ادامــه داد: بعــد از گــزارش اولیــن مــورد مبتالیی 
ــاده  ــورت آم ــکده ها بص ــه دانش ــور، هم در کش
ــتور وزارت  ــاس دس ــد. براس ــرار گرفتن ــاش ق ب
بهداشــت، مرخصــی تمامــی مســئولین، پرســنل 
ــو  ــوم پزشــکی لغ ــان دانشــکده های عل و کارکن
شــده و همچنــان لغــو می باشــد. اولیــن اقدامــی 
کــه در ســطح وزارتخانــه صــورت گرفــت توجیه 
دانشــگاه ها بصــورت ویدئــو کنفرانــس بــود کــه 
ــاون  ــتی و مع ــاون بهداش ــت، مع ــر بهداش وزی
درمــان توجیــه خــود را بــرای مقابلــه احتمالــی 
بــه  اقــدام  بــرای  الزم  دســتورالعمل های  و 
دانشــگاه ها اعــالم کرده انــد تــا دانشــگاه ها 
ــف  ــای مختل ــتورالعمل ها در بخش ه ــا آن دس ب
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــه دانش ــد ک ــل کنن عم
مراغــه طبــق آن دســتورالعمل ها بــه دلیــل 
ــر محیــط و همــکاری بیــن ســازمانی  تســلط ب

ــرد. ــش را شــروع ک اقدامات
وی ضافــه کــرد: اولیــن اقدامــی کــه توســط 
صــورت  مراغــه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده 
اقشــار  همــه  بیــن  اطالع رســانی  گرفــت، 
ــا،  ــایر نهاده ــکاری س ــا هم ــردم ب ــف م مختل
بــود. شــهری  درون  ســازمان های  و  ادارات 

اقدامــات دانشــکده در چندیــن بخــش یــا بــه 
عبــارت بهتــر میتــوان گفــت بدنبــال فعالیت های 
شــبانه روزی چندیــن کمیتــه در حال انجــام بوده 
ــه حــوزه  ــه ب ــن کمیت و در حــال اجراســت. اولی
درمــان اختصــاص دارد کــه بــا اســتدالل و 

دالیــل تحلیلــی بــه ســه فــاز عملیاتــی متناســب 
ــا شــرایط خــاص محیطــی رســید. در مرحلــه  ب
ــزا در  ــش مج ــژه را در دو بخ ــت وی اول 55 تخ
بیمارســتان امیرالمومنیــن بــا ۱2 تخــت ICU و 
ــا دسترســی هــای جداگانــه  ســی تــی اســکن ب

ــه کردیــم. تجهیــز و در بیمارســتان ایزول
رئیــس دانشــکده افــزود: در فــاز دوم پیــش 
ــود،  ــتر ش ــار بیش ــداد بیم ــر تع ــد اگ ــی ش بین
ــه  ــر گرفت ــای در نظ ــه فض ــر ب ــش دیگ دو بخ
شــده اضافــه شــده و تخــت بیمارســتانی ویــژه 
ــه ۱7  ــت ICU ب ــه ۱2۰ و تخ ــا ب ــرای کرون ب
ــر  ــرار ب ــوم ق ــاز س ــد. در ف ــش یاب ــورد افزای م
ایــن شــد در صــورت شــدت شــیوع بیمــاری و 
ــتان  ــای دو بیمارس ــاز، کل تخت ه ــرورت نی ض
ــه شــده و حــدود  ــن و ســینا تخلی امیرالمومنی
ــی اختصــاص  ــاران کرونای ــه بیم 25۰ تخــت ب
ــر  ــا تدابی ــی ب ــاران اورژانس ــایر بیم ــد و س یاب
دانشــکده  هــای  قســمت  ســایر  در  ویــژه 
ایــن فضاهــا،  مدیریــت گــردد و در کنــار 
ــا مشــارکت ارتــش آمــاده  نقاهتــگاه ویــژه ای ب
ــه امــروز نیــازی  ــا ب ــد کــه خداروشــکر ت گردی

ــت. ــوده اس ــتفاده از آن نب ــه اس ب
ایشــان گفــت: بنابرایــن امکانــات اختصاصی 
بــه فــاز دوم، تــا بــه امــروز کافــی بوده و شــدت 
بیمــاری در ایــن مرحلــه متوقــف بــوده و ایــن 

وضعیــت بــه شــرایط پایــداری رســیده اســت.
ــه  ــه ن ــورت گرفت ــات ص ــر و اقدام ــا تدابی ب
تنهــا پاســخگوی بیمــاران شــهر مراغــه بودیــم 
از شهرســتان هــای  بیمــاران  تمــام  بلکــه 
همجــوار نیــز مراجعــه میکرده انــد و پاســخگوی 
آنهــا نیــز بــدون هیــچ گونــه کمبــود امکانــات 

ــم. ــکلی بودی و مش
دکتــر تنومنــد گفــت: بخــش دیگــری کــه 
ــتیبانی  ــه پیش ــود کمیت ــذار ب ــر گ ــی تاثی خیل
بــود کــه تشــکیل شــده از معــاون مالــی 
دانشــکده و مدیــران ذیربــط، مدیــر غــذا و دارو 
ــئولیت  ــه مس ــن زمین ــان در ای ــایر کارکن و س
تامیــن و فراهــم کــردن مــواد و تجهیــزات 
لــوازم بهداشــتی و پزشــکی بــرای کادردرمــان و 
افــرادی کــه در خــط مبــارزه بــا کرونــا هســتند 
کــه خوشــبختانه دانشــکده علــوم پزشــکی 
مراغــه توانســت بــا ســرعت بیشــتر ایــن اقــالم 
ــا دارد در  ــه ج ــد ک ــن کن ــزات را تامی و تجهی
ــوکار و  ــن نیک ــکاری خیری ــه از هم ــن زمین ای
یــاری رســان کــه بــا کوچکتریــن پیــام رســانی 
اقــدام بــه همــکاری در ایــن زمینــه را داشــتند 

ــی را دارم. ــکر و قدردان ــال تش کم
دســتگاه  در خصــوص  دانشــکده  رئیــس 
آزمیشــگاه مولکولــی در مراغــه گفــت:  آزمایــش 
تشــخیص مولکولــی بیمــار یهــای عفونــی و 

ــوژی  ــا تکنول ــای ب ــش ه ــزء آزمای ــی، ج ژنتیک
پیشــرفته هــای - تــک بــوده و فــوق تخصصــی 
ــی و  ــالالت ژنتیک ــرای تشــخیص اخت اســت و ب
بیماریهایــی کــه در شــرایط عــادی بــا روش های 
آســان قابــل تشــخیص نیســتند صــورت میگیرد.

وی افــزود: دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه 
پتانســیل  در آزمایشــگاه تحقیقاتــی خــود، 
انتقــال ایــن دســتگاه را هــم از لحــاظ تجهیزات 
و هــم نیــروی انســانی متخصــص داشــت. بنابــر 
ــه  ــم ک ــم گرفتی ــکده تصمی ــا در دانش ــن م ای
ــت  ــه وزارت بهداش ــود را ب ــی خ ــالم آمادگ اع
پیشــنهاد داده. وزارت بهداشــت هــم بــه خاطــر 
ضــرورت موضــوع، بررســی فــوری داشــته 
ــتور  ــتیتو پاس ــرد و انس ــد ک ــرایط را تأیی و ش
ــور را  ــش کش ــز آزمای ــن مرک ــه اولی ــران ک ته
در ابتــدای شــیوع کرونــا بــر عهــده داشــت دو 
نفــر را کــه قبــاًل تجهیــز آزمایشــگاه مولکولــی 
تبریــز را تأییــد کــرده بودنــد بــه مراغــه 
ــش  ــک ســری آزمای ــد از ی ــا بع ــتاد و آنه فرس
هــای تمرینــی و اتخــاذ تدابیــری بــرای تبــادل 
اطالعــات، تأییــد کردنــد و اینــک تســت هــای 
ــل  ــز و قب ــه تبری ــاًل ب ــه قب ــه ک ــای مراغ کرون
ــه  ــد، در مراغ ــتاده میش ــران فرس ــه ته از آن ب
صــورت میگیــرد و بعــد از چنــد ســاعت نتایــج 

ــا مشــخص میشــوند. تســت ه
ــارزی  ــه ب ــه داد: نکت ــکده ادام ــس دانش رئی
کــه میتــوان در ایــن مــورد گفــت، ایــن اســت 
کــه مــا تــا بــه امــروز فقــط نمونــه هــای مراغــه 
را آزمایــش کردیــم ولــی ایــن آمادگــی را داریــم  
کــه تســت هــای منطقــه را پوشــش دهیــم، 
وزارت بهداشــت هــم از ایــن موضــوع اســتقبال 
مــی کنــد و انســتیتو پاســتور در صــورت آمــاده 
بــودن تجهیــزات اولیــه، محصــوالت مصرفــی را 
ــر  ــد. از نظ ــرار میده ــا ق ــار م ــگان در اختی رای
ظرفیــت تســت مولکولــی، در شــرایط موجــود 
ــی  ــام داد ول ــت را در روز انج ــوان 8۰ تس میت
نمونــه هــای مــا در روز حداکثــر2۰ مــورد 

بــوده اســت.

معــاون وزیــر اقتصــاد در امــور بانکــی و 
ــدوق واســطه  ــره نویــس صن بیمــه گفــت: پذی
ــدارد.  ــی ن ــد بورس ــه ک ــازی ب ــم نی ــری یک گ
در  معمارنـژاد  عبـاس  فـارس،  گـزارش  بـه 
گفتگـوی ویـژه خبری شـبکه دوم سـیما افزود: 
مهمتریـن هـدف صنـدوق های سـرمایه گذاری 
 ۹۹ سـال  در  دولـت  سـوی  از  شـده  تعریـف 
مردمـی کـردن اقتصـاد و ایجـاد منفعـت آحـاد 

جامعـه از رشـد بـازار سـرمایه کشـور اسـت.
او ادامــه داد: برخــالف ایــن گفتــه کــه 
ــدام  ــه اق ــری بودج ــران کس ــرای جب ــت ب دول
ــرده  ــی ک ــدوق های ــن صن ــدازی چنی ــه راه ان ب
ــا  ــزه 5 ی ــت انگی ــه دول ــری بودج ــران کس جب
ششــم راه انــدازی صنــدوق هــای ســرمایه 
گــذاری و واگــذاری دارایــی هــای دولــت اســت.

معمارنــژاد تصریــح کــرد: اولیــن ویژگــی 
ــف شــده  ــذاری تعری ــای ســرمایه گ ــدوق ه صن
دولــت را مــی تــوان مرکــب بــودن از چنــد ســهم 

ــرد. ــوان ک ــن عن ــع آن ریســک پایی ــه تب و ب
او تخفیــف 2۰ درصــدی صنــدوق معامالتــی 
در  مالحظــه  قابــل  نکتــه  دیگــر  را  یکــم 
ســرمایه گــذاری عنــوان کــرد و افــزود: طبــق 
ــدود 7۰  ــدوق ح ــن صن ــه ای ــای اولی برآورده
درصــد ســودآوری اولیــه را شــامل مــی شــود 

زیــرا طبــق معامــالت روز ســهام هــای موجــود 
در صنــدوق یکــم ارزش واقعــی ایــن صنــدوق 
ــد  ــی باش ــان م ــارد توم ــزار میلی ــدود 2۹ ه ح
ــن  ــه ای ــر اینک ــه دیگ ــت نکت ــن در حالیس ای
ــوردار  ــی برخ ــی خوب ــازار گردان ــدوق از ب صن
اســت بــر ایــن اســاس تاکنــون حــدود یــک و 
نیــم میلیــون نفــر اقــدام بــه پذیــره نویســی در 

ــد. ــرده ان ــدوق ک ــن صن ای
معمارنــژاد در طــرف دیگــر ایــن گفتگــو بــه 
موضــوع جــذاب ســازی عرضــه صنــدوق هــای 
ــاه شــده  ــزود: کوت ــت و اف ــذاری گف ــرمایه گ س
مــدت خــواب 2 مــاه صنــدوق یکــم بــه ۱ مــاه و 

اینکــه خریــداران مــی تواننــد پــس از یــک مــاه 
دارایــی خــود را بفروشــند یکــی از مــوارد جذاب 
بــرای خریــد ایــن صنــدوق محســوب می شــود.

او ادامــه داد: نظــر بــه جذابیــت ســرمایه 
گــذاری در صنــدوق واســطه گــری یکــم ، 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری طــی اطالعیه ای 
بــرای هــر بازنشســته ای کــه قصــد مشــارکت در 
ایــن ســرمایه گــذاری داشــته باشــد یــک میلیون 

ــه اســت. ــان تســهیالت در نظــر گرفت توم
ــدام مثبــت  ــرو اق ــح کــرد: پی ــژاد تصری معمارن
صندوق بازنشســتگی کشــور، صندوق بازنشستگی 
بانــک ها هــم بــرای بازنشســتگان خود تســهیالت 

۱ میلیــون تومانــی در نظــر گرفتــه اســت.
او ادامــه داد: بــرای پذیــره نویســی صنــدوق 
ــورس  ــد ب ــه ک ــازی ب ــم نی ــری یک ــطه گ واس
ــد  ــا ک ــط ب ــد فق ــی توانن ــردم م ــت و م نیس
ملــی و مراجعــه بــه شــعب برخــی بانــک هــا و 
یــا تریدرهــای کارگــزاری هــای سراســر کشــور 
ــی  ــر ایران ــد. ه ــام دهن ــی را انج ــره نویس پذی
کــه حتــی یــک روز از تولــدش گذشــته باشــد 
ــره  ــد پذی ــی توان ــد م ــی باش ــد مل و دارای ک

ــد. نویســی را انجــام ده
سرپرسـتان خانـوار هـم مـی تواننـد بـرای 
فرزنـد یـا همسـر خـود اقدام بـه پذیره نویسـی 
و خریـد نماینـد اما بـرای انجام معامـالت آینده 
ایـن صنـدوق در تابلوی بـورس اوراق بهادار دارا 

بـودن کـد بورسـی الزامی اسـت.
ــزار  ــر ۱۰ ه ــه ه ــان اینک ــا بی ــژاد ب معمارن
تومــان از محتویــات ایــن صنــدوق بــه قیمــت 
ــی ارزد  ــان م ــزار توم ــدوداً ۱7 ه ــازار ح روز ب
ادامــه داد: ســهم هــای درون صنــدوق واســطه 
گــری یکــم در حــال حاضــر در بــازار بــا قیمــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش ــه م ــتری عرض بیش
پاییــن بــودن ریســک صنــدوق هــا در سراســر 
دنیــا خریــد صنــدوق واســطه گــری یکــم کاماًل 

ــادی دارد. ــه اقتص توجی

وزیر علوم:

نسخه واحدی برای بازگشایی دانشگاه ها قابل ارائه نیست

ویروس کرونا هنوز خطرناک است و مردم همچنان باید رعایت کنند

بهره مندی بازنشستگان از تسهیالت یک میلیون تومانی 
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آشغال های دوست داشتنی
5 ایده ساخت وسایل کاربردی با 

قوطی کنسرو

ـــوازم  ـــوری و ل ـــایل دک ـــاخت وس ـــه س ـــر ب اگ
خانـــه بـــا اســـتفاده از دور ریختنی هـــا عالقـــه 
داریـــد، ایـــن مطلـــب را بخوانیـــد. در ایـــن 
ــا  ــیله زیبـ ــد وسـ ــاخت چنـ ــزارش روش سـ گـ
ــرو  ــی کنسـ ــتفاده از قوطـ ــا اسـ ــردی بـ و کاربـ

می شـــود.  داده  آمـــوزش 

گلدان ها را رنگی کنید
روی  کاغـــذی  برچســـب  بایـــد  ابتـــدا 
قوطـــی کنســـرو را جـــدا کنیـــد. معمـــوال ایـــن 
آب  در  جوشـــیدن  پروســـه  در  برچســـب ها 
بـــه مـــدت 2۰ دقیقـــه بـــرای خـــوردن کنســـرو 
از قوطـــی کنـــده می شـــوند. ســـاخت ایـــن 
گلدان هـــای زیبـــا می توانـــد بـــا اســـتفاده از 
ـــی  ـــرو ماه ـــد کنس ـــرو مانن ـــک کنس ـــی کوچ قوط
ـــد.  ـــا باش ـــرو لوبی ـــد کنس ـــزرگ مانن ـــی ب ـــا قوط ی
بعـــد از جـــدا کـــردن برچســـب از روی قوطـــی، 
ـــا  ـــی را ب ـــف قوط ـــد. ک ـــک کنی ـــل خش آن را کام
ـــره  ـــه حف ـــا س ـــز دو ی ـــزار تی ـــک اب ـــتفاده از ی اس
ـــاد  ـــدان، ایج ـــه گل ـــور آب اضاف ـــرای عب ـــک ب کوچ
ـــه  ـــی ک ـــر رنگ ـــه ه ـــاده ب ـــوای س ـــک کام ـــد. ی کنی
باشـــد را دور قوطـــی بـــه شـــکل نامنظـــم بپیچانیـــد 
و ســـر و تـــه آن را بـــا کمـــی چســـب حرارتـــی 
ـــه،  ـــور خان ـــا دک ـــواه ی ـــه دلخ ـــته ب ـــبانید. بس بچس
رنگـــی را بـــرای گلـــدان خـــود انتخـــاب کنیـــد. 
ـــد  ـــه کنی ـــود را تهی ـــر خ ـــورد نظ ـــگ م ـــپری رن اس
ــا ۳۰  ــه 2۰ تـ ــید. از فاصلـ ــی بپاشـ و روی قوطـ
ـــد  ـــپری کنی ـــگ را اس ـــی رن ـــری قوط ـــانتی مت س
ـــد  ـــرد. بع ـــگ بگی ـــت رن ـــک دس ـــکل ی ـــه ش ـــا ب ت
ـــده را از  ـــده ش ـــوای پیچی ـــدن، کام ـــک ش از خش
ـــی  ـــره ای قوط ـــگ نق ـــا رن ـــد ت ـــدا کنی ـــی ج قوط
ــوا  ــا کامـ ــده بـ ــانده شـ ــوط پوشـ ــر خطـ از زیـ
ـــا  ـــت ت ـــاده اس ـــما آم ـــدان ش ـــود. گل ـــخص ش مش

در آن گل هـــای زیبایـــی بکاریـــد.

هر چه کهنه تر، جذاب تر
ابتـــدا ســـطح قوطـــی را بـــا کاغـــذ ســـنباده 
ــی را  ــپس قوطـ ــد، سـ ــراش دهیـ ــت خـ درشـ
اکســـیژنه  آب  و  دهیـــد  قـــرار  در ســـطحی 
)هیـــدروژن پراکســـید( را بـــر روی آن اســـپری 
ـــازه  ـــید و اج ـــک روی آن بپاش ـــپس نم ـــد. س کنی
ـــلیقه  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــک ش ـــا خش ـــد ت دهی
خـــود و اینکـــه می خواهیـــد قوطـــی تـــا چـــه 
ـــن  ـــد، ای ـــر برس ـــه نظ ـــگ زده ب ـــه و زن ـــد کهن ح
ـــد  ـــد. می توانی ـــرار کنی ـــار تک ـــد ب ـــات را چن عملی
ـــاالی  ـــه ب ـــف ک ـــی کن ـــا و کم ـــز زیب ـــک آوی ـــا ی ب
ــن  ــود را تزئیـ ــدان خـ ــود، گلـ ــته می شـ آن بسـ

ـــد. کنی

قدیمی ها روی بورس آمده اند
ــک  ــز و خشـ ــل تمیـ ــی را کامـ ــدا قوطـ ابتـ
کنیـــد. بـــا اســـتفاده از چســـب حرارتـــی، بـــر 
روی آن طـــرح یـــا نوشـــته مـــورد نظـــر خـــود 
ــفید  ــپری رنـــگ سـ ــا اسـ ــاال بـ ــید. حـ را بکشـ
)یـــا دلخـــواه خـــود(، آن را رنگ آمیـــزی کنیـــد. 
ـــا  ـــد ت ـــه اســـتاندارد از قوطـــی را رعایـــت کنی فاصل
ـــدن  ـــک ش ـــد از خش ـــود. بع ـــت ش ـــگ یکدس رن
ــویی  ــیم ظرف شـ ــتفاده از سـ ــا اسـ ــی، بـ قوطـ
ـــگ  ـــا رن ـــید ت ـــی بکش ـــمت هایی از قوط ـــه قس ب
ـــود.  ـــدا ش ـــب ج ـــکل نامرت ـــه ش ـــا ب ـــی جاه بعض
ــی  ــرح قدیمـ ــما طـ ــدان شـ ــه گلـ ــن کار بـ ایـ
ــد  ــت، می توانیـ ــاده اسـ ــدان آمـ ــد. گلـ می دهـ
ــرای  از ســـنگ های تزئینـــی و گل مصنوعـــی بـ

پرکـــردن آن اســـتفاده کنیـــد.

جامدادی کاغذی بسازید
ـــذ  ـــک کاغ ـــود ی ـــلیقه خ ـــه س ـــته ب ـــدا بس ابت
کادوی رنگـــی انتخـــاب کنیـــد. می توانیـــد بـــه 
جـــای کاغـــذ کادو از فوم هـــای رنگـــی مطابـــق 
ـــد. ســـطح قوطـــی  ـــا ســـلیقه خـــود اســـتفاده کنی ب
را چســـب بزنیـــد و کاغـــذ رنگـــی را روی آن 
ــد  ــتفاده می کنیـ ــوم اسـ ــر از فـ ــبانید. اگـ بچسـ
بدانیـــد کـــه قـــرار گرفتـــن فوم هـــا بـــه شـــکل 
ــل  ــد. داخـ ــر می کنـ ــرح را زیباتـ ــم، طـ نامنظـ
ـــا  ـــذ ی ـــان کاغ ـــتفاده از هم ـــا اس ـــز ب ـــی را نی قوط
فـــوم  تزئیـــن کنیـــد. قطـــر و ارتفـــاع قوطـــی را 
انـــدازه بگیـــرد و کاغـــذ یـــا فومـــی بـــا همـــان 
ـــد  ـــب بزنی ـــی را چس ـــل قوط ـــد، داخ ـــدازه ببری ان
و آن را بچســـبانید. بهتـــر اســـت از چســـب 
ــر  ــا کار راحت تـ ــد تـ ــتفاده کنیـ ــی اسـ حرارتـ
شـــود. حـــاال کـــف قوطـــی را روی یـــک تکـــه 
ـــد، آن را  ـــرح آن بیفت ـــا ط ـــد ت ـــار دهی ـــوم فش ف
ـــف  ـــا ک ـــبانید ت ـــف بچس ـــه ک ـــد و ب ـــرش دهی ب

بطـــری نیـــز پوشـــانده شـــود.

وقتی قوطی جای دستمال می شود
ـــد از  ـــذی بای ـــتمال کاغ ـــاخت جادس ـــرای س ب
ــای  ــا درپوش هـ ــی بـ ــه فرنگـ ــی رب گوجـ قوطـ
ـــوش  ـــر روی درپ ـــد. ب ـــتفاده کنی ـــتیکی اس پالس
ـــدن  ـــرون آم ـــدازه بی ـــه ان ـــره ای ب ـــتیکی حف پالس
ـــی و در  ـــد. قوط ـــاد کنی ـــتمال رول از آن، ایج دس
ـــواه  ـــگ دلخ ـــه رن ـــپری ب ـــا اس ـــتیکی آن را ب پالس
در آوریـــد. روی آن را بـــا نـــوار تـــور یـــا کنـــف 
ـــرار  ـــی ق ـــل قوط ـــتمال را داخ ـــد. دس ـــن کنی تزئی
ـــد و ســـر آن را از مجـــرای ایجـــاد شـــده روی  دهی
ــد.  ــد و در آن را ببندیـ ــرون بیاوریـ ــوش بیـ درپـ
می توانیـــد از ایـــن جادســـتمال کاغـــذی در 

ـــد. ـــتفاده کنی ـــاق  اس ـــا ات ـــویی ی ـــل دستش داخ
منبع: ایرنا زندگی

بازیکنان تراکتور و ماشین سازی تست کرونا می دهند 

ــا  ــت کرون ــازی تس ــور و ماشین س ــم تراکت ــی تی ــان و کادر فن بازیکن
می دهنــد. 

بــه گــزارش فــارس، بــا صــدور مجــوز آغــاز تمرینــات تیم هــای لیــگ 
ــت  ــازی تس ــور و ماشین س ــای تراکت ــی تیم ه ــان و کادر فن ــر، بازیکن برت

ــود. ــاز می ش ــا  آغ ــن تیم ه ــات ای ــنبه تمرین ــا داده  از روز ش کرون
بازیکنـان تیـم تراکتور امروز تسـت ویروس کرونا داده و تـا در صورت عدم 
ابتـالی بـه ایـن ویـروس، تمرینـات ایـن تیم از شـنبه آغاز می شـود. شـنیده 
می شـود، بازیکنان تیم ماشین سـازی هم فردا آزمایشـات الزم را خواهند داد.

ــم  ــب تی ــان غای ــوری جفرســون بازیکن اشــکان دژاگــه، حمــزاوی و ی
ــز نشــدند. ــه تبری ــه بازگشــت ب تراکتــور هســتند کــه هنــوز موفــق ب

ثوری:
 بازداشت نشده ام 

رئیــس فدراســیون بوکــس گفــت: یــک نفــر بــا تمــام مــدارک آمــد و 
می خواســت حامــی مالــی فدارســیون شــود و بخاطــر مشــکالت بوجــود 

آمــده در اختیــار قانــون قــرار گرفــت. 
بــه گــزارش فــارس، حســین ثــوری در خصــوص مشــکالت بــه 
وجــود آمــده در رابطــه بــا اسپانســر فدراســیون اظهــار داشــت: مــا اهــل 
ــوز  ــا مج ــر فوقب ــم. اسپانس ــز دروغ نمی گویی ــتیم و هرگ ــتان هس سیس
رســمی از یــک گــروه اقتصــادی آمــد و همــه مــدارک را داشــت و تاکیــد 
ــد و  ــدر ســریع آم ــی فدراســیون شــود. آنق ــی مال ــد حام ــرد می خواه ک
ــا  ــه م ــد ک ــروع کن ــد و کار را ش ــز کن ــول را واری ــد پ ــت می خواه گف

ــتیم. ــت بررســی نداش مهل
ــتگاه های  ــد دس ــزود: بای ــی زد، اف ــو ورزش حــرف م ــا رادی ــه ب وی ک
ــه  ــک مجموع ــرف ی ــل از ط ــک بالمح ــه چ ــد ک ــارت کنن ــی، نظ نظارت
ــرم.  ــر را می پذی ــودم تقصی ــرف خ ــن از ط ــود. م ــادر نش ــادی ص اقتص
چیــزی از ســمت فدراســیون بــه او نرســیده و مــا قــرار بــود بــا آن پــول 
اردوهــای مختلــف برگــزار کنیــم و بــا آمــدن کرونــا مســابقات لغــو شــد.

ــن  ــرد: م ــوان ک ــودش عن ــت خ ــایعه بازداش ــوص ش ــوری در خص ث
ــه  ــود و ربطــی ب ــرای یکســال پیــش ب ــن اتفــاق ب بازداشــت نشــده ام. ای
ایــن موضــوع نداشــت و آن حامــی مالــی جعلــی نیــز در اختیــار قانــون 

اســت.

آغاز فصل آینده لیگ برتر فوتسال از شهریور

بــا اعــالم سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال، فصــل آینــده مســابقات 
لیــگ برتــر فوتســال از شــهریورماه آغــاز می شــود. 

بــه گــزارش مهــر، جلســه هــم اندیشــی مســئوالن کمیتــه فوتســال، 
ــروز  ــال ام ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی ــگ و س ــازمان لی ــی، س ــه فن کمیت
ــر  ــا حضــور مهــدی محمدنبــی دبی ــال ب چهارشــنبه در فدراســیون فوتب

ــد. ــزار ش ــال برگ ــیون فوتب کل فدراس
آرش جابــری سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال دربــاره زمــان آغــاز 
فصــل آینــده مســابقات لیــگ برتــر فوتســال گفــت: هنــوز زمــان برگزاری 
ــر در  ــای حاض ــرآورد اعض ــت. ب ــخص نیس ــیا مش ــای آس ــت ه ــام مل ج
جلســه ایــن بــود کــه جــام ملــت هــا احتمــاال در آذر یــا بهمــن برگــزار 
شــود. بنابرایــن لیــگ فصــل آینــده را شــهریورماه اســتارت خواهیــم زد.

ســیدمحمد ناظــم الشــریعه ســرمربی تیــم ملــی فوتســال هــم کــه در 
ایــن جلســه حضــور داشــت، گفــت: بــرای آمــاده ســازی تیــم ملــی چهــار 
فیفــادی را در نظــر داریــم. شــهریورماه در تورنمنــت تایلنــد شــرکت مــی 
کنیــم. آبــان، آذر و بهمــن هــم فیفــادی خواهیــم داشــت. تمــام تفکرمــان 
ایــن اســت کــه جــوری برنامــه ریــزی کنیــم تــا تیــم ملــی قبــل از جــام 

جهانــی لیتوانــی کــه شــهریور ۱۴۰۰ برگــزار مــی شــود، آمــاده باشــد.

زمان بازگشت اسکوچیچ به ایران مشخص شد 
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران قــرار اســت تــا پایــان هفتــه آینــده 

بــه ایــران بــاز گــردد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دراگان اســکوچیچ، ســرمربی 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران از 2۱ اســفند ســال گذشــته بــه دلیــل شــیوع 

ویــروس کرونــا بــه زادگاه خــود در ریــه کا کرواســی بازگشــته اســت.
او در هفته هــای اخیــر ضمــن اســتراحت در کنــار خانــواده اش فیلــم 
ــا را  ــرد لژیونر ه ــر و عملک ــگ برت ــای لی ــی، دیدار ه ــم مل ــای تی بازی ه
ــای  ــان تیم ه ــه دپارتم ــود را ب ــای خ ــزارش فعالیت ه ــرده و گ ــز ک آنالی

ملــی و دبیــرکل فدراســیون فوتبــال ارائــه کــرده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه قــرار اســت تمرینــات تیم هــای لیــگ برتــری از 
۳ خــرداد شــروع شــود و مســابقات هــم از 2۹ خــرداد آغــاز خواهــد شــد، 
ــت تیم هــای  ــا فعالی ــردد ت ــران بازمی گ ــه ای ــه زودی ب اســکوچیچ هــم ب

لیــگ برتــری را از نزدیــک زیرنظــر بگیــرد
ســرمربی کــروات تیــم ملــی در تماســی کــه بــه تازگــی بــا مســئوالن 
ــت  ــریع تر بلی ــه س ــرده هرچ ــت ک ــا درخواس ــته از آن ه ــیون داش فدراس

بازگشــت او از کرواســی بــه تهــران را تهیــه کننــد.

گنج زاده:
 اعتماد مردم به قهرمانان ورزشی

 باعث افتخار است 
ــه  ــت ک ــار ماس ــث افتخ ــت: باع ــورمان گف ــی کش ــه کای المپیک کارات
ــاد  ــن اعتم ــد و همی ــاد دارن ــود اعتم ــی خ ــان ورزش ــه قهرمان ــردم ب م
ــد.  ــور ش ــارج از کش ــران و خ ــادی از ای ــای زی ــت کمک ه ــب دریاف موج
ــب  ــن مطل ــان ای ــن بی ــج زاده ضم ــجاد گن ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ــرای  ــگاه، ب ــی باش ــا و تعطیل ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب اظه
ــورت  ــه ص ــم را ب ــوم، تمرینات ــارج نش ــی خ ــده آل بدن ــرم ای ــه از ف آنک
انفــرادی دنبــال می کنــم. امیــدوارم ایــن روزهــا هرچــه زودتــر بــه پایــان 

ــم. ــاز کنی ــود را آغ ــی خ ــات گروه ــم تمرین ــد و بتوانی برس
ـــوان  ـــز عن ـــی نی ـــب های همدل ـــش ش ـــورش در پوی ـــاره حض وی درب
ـــش  ـــهر پوی ـــی اسالمش ـــان ورزش ـــن از قهرمان ـــت ۱5 ت ـــا هم ـــت: ب داش
ــدا آن  ــان از ابتـ ــم. هدف مـ ــدازی کردیـ ــی را راه انـ ــب های همدلـ شـ
ـــذا  ـــزار غ ـــان دو ه ـــارک رمض ـــاه مب ـــب م ـــر ش ـــم در ه ـــه بتوانی ـــود ک ب
ـــن و  ـــک خیری ـــا کم ـــکر ب ـــدا را ش ـــانیم. خ ـــدان برس ـــت نیازمن ـــه دس ب
حمایت هـــای مـــادی و معنـــوی مـــردم تاکنـــون در انجـــام ایـــن امـــر 
موفـــق بودیـــم و ان شـــاءاهلل در ادامـــه نیـــز بتوانیـــم برنامـــه خـــود را 

ـــم. ـــش ببری پی
ــان  گنــج زاده ادامــه داد: باعــث افتخــار ماســت کــه مــردم بــه قهرمان
ورزشــی خــود اعتمــاد دارنــد و همیــن اعتمــاد موجــب شــد کــه 
کمک هــای زیــادی از ایــران و خــارج از کشــور شــود تــا بتوانیــم پویــش 

ــم. ــش ببری ــدرت پی ــا ق ــی را ب ــب های همدل ش
کاراتــه کای المپیکــی کشــورمان در پایــان تصریــح کــرد: ورزشــکاران 
ــئولیت های  ــری مس ــه، یکس ــده در جامع ــناخته ش ــراد ش ــوان اف به عن
اجتماعــی دارنــد کــه بایــد بــه آنهــا عمــل کننــد. اگــر ســجاد گنــج زاده 
امــروز در جامعــه ورزش جایگاهــی دارد، بــه واســطه حمایت هــای 
ــا شــرایطی بــه وجــود  همیــن مــردم اســت. حــاال کــه بــه واســطه کرون
آمــده کــه کمــی از تمرینــات گروهــی فاصلــه بگیریــم، وظیفــه داریــم در 
ــردم  ــال م ــه خــود را در قب ــی وظیف ــی چــون شــب های همدل پویش های

انجــام دهیــم. 

دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: 
ــن  ــه ای ــم؛ ب ــل می کنی ــی عم ــال اقتضائ امس
معنــی کــه هــر مقــدار از دولــت و خزانــه 
پولــی دریافــت کنیــم بــه فراخــور آن بــه 
داشــت.  خواهیــم  واریــزی  فدراســیون ها 
ــه گــزارش فــارس، کیــکاووس ســعیدی در  ب
حاشــیه مراســم رونمایــی از ســر در جدیــد تــاالر 
هندبــال اظهــار داشــت: اقدام بســیار ارزشــمندی 
بــود. عــالوه بــر اینکــه کار، شــان و منزلــت 
فرهنگــی داشــت، بــه لحــاظ اخالقی و پاکداشــت 
ســردار ســلیمانی اقدامــی در خــور تقدیــر و 
تشــکر اســت و بــه ســهم خودمــان از فدراســیون 
هندبــال تشــکر می کنیــم و امیدواریــم ایــن 

ــد. ــته باش ــائه داش ــا اش ــه فعالیت ه گون
نشــاط  و  ورزش  شــروع  مــورد  در  وی 
اجتماعــی عنــوان کــرد: از زمانــی کــه ویــروس 
کرونــا در ســطح دنیــا فراگیــر شــده همــه 
کشــورها بــه خصــوص کشــورهایی کــه در 
ســطح گســترده ای بــا ایــن موضــوع تقابــل مــی 
کننــد، دچــار چالش هــای مختلفــی شــدند. مــا 
ــرای  ــا ب ــتیم ام ــی هس ــار چالش های ــم دچ ه
ــی  ــه ای قهرمان ــوزه حرف ــت در ح ــه فعالی ادام
باشــگاهی و همگانــی بــر اســاس تدابیــر خاصــی 
ــا اتخــاذ و ابــالغ شــده  کــه توســط ســتاد کرون
حرکــت می کنیــم. در زمینــه المپیــک هــم تابع 
ــتیم  ــی هس ــن الملل ــه بی ــت های کمیت سیاس
کــه همســو بــا ســازمان بهداشــت جهانــی 

تصمیمــات الزم را اتخــاذ می کننــد.
برخــی  بودجــه  اینکــه  مــورد  در  وی 
ــا  ــر شــده آی ــف دوبراب ــد گل فدراســیون ها مانن
ــم  ــال ه ــیون هندب ــرای فدراس ــاق ب ــن اتف ای

می افتــد، گفــت: فکــر می کنــم هندبــال از 
جملــه فدراســیون هایــی بــود کــه توجــه 
ــدل جــوان خــوش  ــه آن شــد. پاک بیشــتری ب
فکــر، تحصیــل کــرده و از جنــس هندبــال 
اســت، او انســجام خوبــی ایجــاد کــرده و 
ــه  ــا کمیت ــی ب ــل خوب ــیون تعام ــن فدراس ای
ــته  ــن رش ــم از ای ــا ه ــک دارد. م ــی المپی مل
ــی  ــت خوب ــون ظرفی ــم، چ ــتقبال می کنی اس
ــرد  ــرار می گی ــام آســیا ق ــر ب دارد و انشــاءاهلل ب
ــی در  ــم افزای ــود دارد. ه ــیل وج ــن پتانس و ای
ایــن زمینــه ایجــاد شــده، مــا هــم رصــد کــرده 
و از برنامــه هــای فدراســیون هندبــال حمایــت 
افزایــش بودجــه هــم  می کنیــم. انشــاءاهلل 

ــت. ــم داش ــیون خواهی ــن فدراس ــرای ای ب
ادامــه داد: در ســال ۹7 و ۹8  ســعیدی 
صــد درصــد بودجــه فدراســیون ها را پیــش از 
ــال  ــم. امس ــز کردی ــص واری ــام دوره تخصی اتم
بــه خاطــر شــرایط خــاص اقتصــادی و بودجــه 
ــی را  ــم دقیق ــم رق ــا نمی توانی ــور و کرون کش
پیش بینــی کنیــم هرچنــد پیش بینی هایــی 
کــرده ایــم و در هیــات اجرایــی هــم مصوبــه ای 
داریــم، امــا امســال اقتضائــی عمــل می کنیــم. 
ــت و  ــدار از دول ــر مق ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــه فراخــور آن  ــم، ب ــی دریافــت کنی ــه پول خزان
ــت.  ــم داش ــزی خواهی ــیون ها واری ــه فدراس ب
فکــر می کنــم در خــرداد اولیــن واریــزی را بــه 

ــیم. ــته باش ــیون ها داش فدراس
ــورد  ــک در م ــی المپی ــه مل ــرکل کمیت دبی
ــت:  ــود، گف ــد ب ــدر خواه ــه چق ــه بودج اینک
صالحــی امیــری تــالش زیــادی در ایــن زمینــه 
کــرد، امــا  اطالعــی از میــزان بودجــه نداریــم. 
ــت و  ــی اس ــای المپیک ــته ه ــا رش ــت م اولوی
حمایــت  معیارهــا  و  شــاخص ها  براســاس 
همــه  اول  مرحلــه  در  داشــت.  خواهیــم 
خواهنــد  یکســانی  دریافتــی  فدراســیون ها 
داشــت، امــا بعــد از اینکــه شــاخص ها تعریــف 

شــد، منابعــی را تعییــن می کنیــم.
ــرد:  ــوان ک ــه ارز عن ــورد تهی ســعیدی در م
پیــش بینــی خوبــی را انجــام دادیــم و قبــل از 
تعویــق المپیــک نیمــی از ارز کاروان را بــه مبلغ 
ــداری  ــک مرکــزی خری ــورو از بان ــزار ی 5۰۰ ه
الزم  پایش هــای  تمــام  کردیــم.  ذخیــره  و 
ــیون هایی  ــام فدراس ــا تم ــت و ب ــورت گرف ص
کــه شــانس کســب ســهمیه داشــتند در ســتاد 
اجرایــی بازی هــا، جلســه برگــزار کردیــم. 
در بخــش تجهیــزات هــم بــرای قهرمانــان 
تدبیــری دیــده شــده کــه توســط کمیتــه 
ملــی المپیــک یــک بســته تمرینــی تهیــه و بــه 
ــل  ــد شــد. خوشــبختانه تعام ــدا خواه ــا اه آنه
حداکثــری بیــن کمیتــه و وزارت ورزش وجــود 
دارد و تنهــا در یــک جهــت کــه اعتــالی ورزش 
ایــران و برافراشــته شــدن پرچــم ایــران اســت، 

حرکــت می کنیــم.

دروازه بــان تیــم فوتبــال پرســپولیس گفــت: 
ــا تیــم بلژیکــی ۳ ســاله  اینکــه قــرارداد مــن ب
اســت دلیــل نمی شــود کــه در تمــام ایــن 
ــد  ــم و می خواهــم بع ــم بمان ــن تی ــدت در ای م

ــروم.  ــورپ ب ــاه از آنت از 6 م
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا بیرانونــد پــس از 
ــت:  ــا از پرسپولیســی ها گف ــام تســت کرون انج
ــه  ــود و ب ــخت ب ــتناک و س ــت وحش ــن تس ای
زور تحمــل کردیــم. بایــد ایــن آزمایــش را 
ــم  ــم می خواهی ــا ه ــایر تیم ه ــم. از س می دادی
اگــر بازیکنــی از آنهــا مشــکلی دارد آن را اعــالم 
کننــد چــرا کــه مســابقات بایــد وقتــی شــروع 
شــود کســی مشــکل نداشــته باشــد. در حــال 
ــل  ــی مح ــهید کاظم ــگاه ش ــر در ورزش حاض
تمریــن مــا تونــل ضدعفونــی کننــده هــم 
وصــل شــده و اتفــاق خوبــی رخ داده اســت. مــا 

هــم منتظــر شــروع لیــگ هســتیم.
ــا اشــاره بــه تمرینــات انفــرادی خــود  وی ب
افــزود: نزدیــک ۳ مــاه بــود کــه لیــگ تعطیــل 
ــن ۳ روز  ــده م ــا آم ــه کرون ــی ک ــود. از زمان ب
اســتراحت داشــتم. تمرینــات انفــرادی خــودم 
ــه  ــردن البت ــن ک ــرادی تمری را انجــام دادم. انف

ــر اســت کادر  ــد و بهت ــاد کمــک نکن شــاید زی
فنــی نــکات مخصــوص را بــه مــا گوشــزد کنــد. 
ــردم و  ــن ک ــی تمری ــی اختصاص ــا مرب ــن ب م
شــرایط خوبــی دارم و  بــرای دیــدن بازیکنــان 
ــدوارم  ــم. امی ــان لحظــه شــماری می کن و مربی
تمرینــات خوبــی را انجــام دهیــم تــا مســابقات 

آغــاز شــود.
دروازه بــان تیــم فوتبــال پرســپولیس اضافــه 
کــرد: صحبــت برخــی تیم هــا کار مــا را ســخت 
ــد شــروع  کــرده اســت. خیلی هــا فکــر می کنن
ــه  ــوده و ب ــپولیس ب ــار پرس ــگ فش ــدد لی مج
خاطــر پرســپولیس لیــگ را آغــاز کردنــد. اگــر 
ــی ســه ســال  ــان نشــویم قهرمان امســال قهرم
ــر  ــم زی ــا ه ــود م ــود و خ ــده نمی ش ــل دی قب
ــه شــدت  ــا را ب ــن کار م ــم. ای ــی روی ســوال م
ســخت کــرده اســت و بایــد نشــان دهیــم 
ــه هدفمــان  ــی اســت و ب ــا قهرمان ــه حــق م ک

برســیم.
وی در رابطــه بــا ســفرش بــه بلژیــک اضافــه 
کــرد: مــن تمــام تمرکــزم را بــرای پرســپولیس 
ــی  ــم بلژیک ــا تی ــال حاضــر ب ــتم و در ح گذاش
ــا  ــدا دوســت دارم ب ــدارم. ابت ــچ ارتباطــی ن هی

ــن  ــه رفت ــد ب ــوم و بع ــان ش ــپولیس قهرم پرس
ــپولیس در  ــا پرس ــم ب ــورپ ه ــم. آنت ــر کن فک

ارتبــاط اســت نــه مــن.
بیرانونـــد در مـــورد کوهنـــوردی بـــا وریـــا 
ـــا  ـــت: م ـــم گف ـــتقالل ه ـــان اس ـــوری کاپیت غف
بـــه کـــوه رفتیـــم امـــا هنگامـــی کـــه مـــن 
ــی را گذاشـــتم وریـــا جـــواب نـــداد.  عکسـ
مـــن هـــم گفتـــم شـــاید او دوســـت نـــدارد 
ـــوه  ـــه ک ـــن ب ـــا م ـــه ب ـــد ک ـــان بدانن هوادارانش
رفتـــه اســـت. مـــن از او ســـوال کـــردم کـــه چـــرا 
ـــه جـــواب داد  ـــو عکـــس را منتشـــر نکـــردی ک ت
ـــه خاطـــر آرم پرســـپولیس روی پیراهـــن مـــن.  ب
ـــن  ـــت و در ای ـــن اس ـــی م ـــت صمیم ـــا دوس وری
ـــش  ـــن پی ـــم. م ـــن کردی ـــم تمری ـــا ه ـــدت ب م
ـــته  ـــت نداش ـــاید او دوس ـــردم ش ـــر ک ـــودم فک خ
ــن  ــا مـ ــه بـ ــد کـ ــان بداننـ ــد هوادارانشـ باشـ
بیـــرون آمـــده اســـت. مـــن دیـــروز از حملـــه 
ـــدای  ـــدم. از ابت ـــت ش ـــتقالل ناراح ـــواداران اس ه
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــه هواداران ـــم همیش فوتبال

ـــد. ـــه کنن ـــن حمل م
وی در مــورد تیــم ملــی هــم گفــت: دلمــان 
ــه  ــت. البت ــده اس ــگ ش ــی تن ــم مل ــرای تی ب

ــی  ــن در پل ــی م ــتیم. وقت ــال دور هس از فوتب
استیشــن هــم تیــم ملــی را انتخــاب کــردم بــه 
ــاس  ــه احس ــود ک ــده ب ــگ ش ــم تن ــدی دل ح
کــردم خــودم درون زمیــن هســتم و دارم بــازی 
می کنــم. دلــم در مجمــوع بــرای فوتبــال 
تنــگ شــده اســت و تــا شــنبه لحظــه شــماری 
ــم و  ــن بازگردی ــه زمی ــم ب ــا بتوانی ــم ت می کن

ــم. ــاز کنی ــات را آغ تمرین
بیرانونــد در مــورد حضــور مــارک ویلموتــس 
در تیــم بعــدی او یعنــی آنتــورپ بلژیــک 
اضافــه کــرد: ویلموتــس مربــی بزرگــی در 
ــه  ــود چ ــم نب ــن مه ــرای م ــت. ب ــک اس بلژی
ــرفت  ــت و پیش ــورپ اس ــرمربی آنت ــی س کس
بیــش از هــر چیــز بــرای مــن اهمیــت داشــت. 
ــاله  ــی ۳ س ــم بلژیک ــا تی ــن ب ــرارداد م ــر ق اگ
اســت نیــت مــن ایــن اســت کــه بعــد از 6 مــاه 
ــری  ــور دیگ ــه کش ــوم و ب ــدا ش ــورپ ج از آنت

ــروم. ب

ــرای  ــت: ب ــو گف ــیرجه و واترپل ــنا، ش ــیون ش ــر فدراس دبی
ــا  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــتور س ــر دس ــتخرها منتظ ــایی اس بازگش
ــا کار را  ــود ت ــالغ ش ــا اب ــه م ــتاری ب ــما و نوش ــا رس ــتیم ت هس

ــم.  ــروع کنی ش
بــه گــزارش ایســنا، فریــد فتاحیــان در مــورد احتمــال 
بازگشــایی اســتخرها بــا پایــان مــاه رمضــان اظهــار کــرد: هنــوز 
کــه هیــچ ابالغــی بــرای مــا ارســال نشــده و روی احتمــاالت نمی 
ــکل چگونگــی  ــی پروت ــاز کــرد. اگــر زمان ــاد حســاب ب ــوان زی ت
ــیون  ــا فدراس ــوی وزارت ورزش و ی ــات از س ــرگیری تمرین از س

ــت  ــاس آن فعالی ــر اس ــود ب ــالغ ش ــا اب ــه م ــی ب ــکی ورزش پزش
ــم. ــاز می کنی ــود را آغ خ

دبیــر فدراســیون شــنا، شــیرجه و واترپلــو افــزود: اســتخرهای 
ــا حفــظ  مــا آمــاده اســت و هــر موقــع ابــالغ شــود اردوهــا را ب
از آن  امــا پیــش  بهداشــتی آغــاز می کنیــم،  پروتکل هــای 
نمی تــوان کاری کــرد چــون نمــی دانیــم بــه چــه شــکل پیــش 
مــی رود. کار ســختی اســت و  مســئولیت دارد. مــا منتظــر 
دســتور ســتاد مقابلــه بــا کرونــا هســتیم تــا رســما و نوشــتاری 
بــه مــا ابــالغ شــود تــا کار را شــروع کنیــم. تــا ایــن لحظــه کــه 

ــت نشــده اســت. ــی دریاف ــچ ابالغ هی
ـــک  ـــت: ی ـــنا گف ـــو و ش ـــگ واترپل ـــه لی ـــوص ادام وی در خص
ـــو  ـــگ واترپل ـــده و لی ـــته مان ـــال گذش ـــنا س ـــگ ش ـــه از لی مرحل
نیـــز بـــه پایـــان نرســـیده و بایـــد انجـــام شـــود. منتظریـــم از ســـوی 
ـــه  ـــابقات ب ـــت مس ـــه فعالی ـــوز ادام ـــا مج ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل س

ـــود. ـــا داده ش م
فتاحیــان در خصــوص افــت بدنــی ملی پوشــان در ایــن 

بــازه زمانــی گفــت: متاســفانه چــاره ای نیســت، در حــال حاضــر 
ــه  ــن موضــوع ن ــن اســت. ای ــر از تمری ــان مهمت ســالمت بازیکن
ــک  ــی المپی ــن الملل ــه بی ــرای کمیت ــه ب ــران بلک ــرای ای ــا ب تنه
ــی  ــای مل ــه ه ــه کمیت ــه ب ــی ک ــق گزارش های ــم اســت و طب ه
ــکاران  ــالمتی ورزش ــد س ــد می خواه ــورها می ده ــک کش المپی
 IOC ــود. از ــدا ش ــا راه کاری پی ــیم ت ــته باش ــر داش ــد نظ را م
ــی  ــای ورزش ــایی فضاه ــرای بازگش ــتورالعملی ب ــوز دس ــم هن ه

ــت نشــده اســت. دریاف
 دبیــر فدراســیون شــنا، شــیرجه و واترپلــو ادامــه داد: 
مهمتریــن رویــداد پیــش رو المپیــک اســت. زمــان کافــی بــرای 
ــه کشــورها خواهنــد داد. تنهــا  ــی ب حضــور در مســابقات انتخاب
ــان از  ــه مربی ــت ک ــن اس ــم ای ــم کنی ــی توانی ــا م ــه م کاری ک
ــی  ــاط هســتند تمرینات ــا ورزشــکاران در ارتب ــق مجــازی ب طری
را کــه مــی تواننــد در خشــکی انجــام دهنــد بــه آن هــا دیکتــه 
مــی کننــد تــا حداقــل از نظــر بدنــی افــت نکننــد تــا زمانــی کــه 

ــد. ــه آب بزنن ــد ب اســتخرها بازگشــایی شــد بتوانن

ملی پـــوش قایقرانـــی و دارنـــده مـــدال 
ــدف  ــت: هـ ــیایی گفـ ــای آسـ ــز بازی هـ برنـ
ـــن  ـــت و در ای ـــک اس ـــه المپی ـــیدن ب ـــن رس م
ـــم  ـــز تمرینات ـــه نی ـــرایط قرنطین ـــا و در ش روزه

را انجـــام می دهـــم. 
ـــی«  ـــی رضای ـــا، »محمدنب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
اظهـــار داشـــت: قـــرار بـــود فروردیـــن مـــاه 
امســـال بـــرای کســـب ســـهمیه المپیـــک در 
ــم.  ــارو بزنـ ــیا پـ ــی آسـ ــای قهرمانـ رقابت هـ
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــل از ش ـــن قب ـــرای همی ب
بـــرای مســـابقات آمـــاده می شـــدم و اوضـــاع 
خوبـــی هـــم داشـــتم امـــا مســـابقات عقـــب 

افتـــاد و اردوهـــا تعطیـــل شـــد.
ـــیایی  ـــای آس ـــز بازی ه ـــدال برن ـــده م دارن
ادامـــه داد: شـــرایط کامـــال فـــرق کـــرد. 
ـــن  ـــه اماک ـــاد و هم ـــق افت ـــه تعوی ـــابقات ب مس
ورزشـــی هـــم تعطیـــل شـــد. در ابتـــدا 
ـــود  ـــخص ش ـــاع مش ـــا اوض ـــدم ت ـــر مان منتظ
ـــم  ـــه تصمی ـــدن قرنطین ـــه دار ش ـــا ادام ـــا ب ام
گرفتـــم بـــه هـــر شـــکلی شـــده تمریناتـــم 
را ادامـــه دهـــم. بـــه هـــر حـــال وضعیـــت 
ـــه  ـــی ک ـــا جای ـــود و ت ـــردی ب ـــه ف ـــر ب منحص

امـــکان داشـــته باشـــد، تمریناتـــم را انجـــام 
. می دهـــم

قایقـــران جـــوان ایـــران کـــه یکـــی از 
مدعیـــان کســـب ســـهمیه المپیـــک توکیـــو 
ـــروس و  ـــن وی ـــیوع ای ـــاره ش ـــت درب ـــز هس نی
ـــیوع  ـــت: ش ـــردم گف ـــی م ـــر زندگ ـــرش ب تاثی
ـــان  ـــردم جه ـــه م ـــی هم ـــا زندگ ـــروس کرون وی
ــروز  ــرار داده و امـ ــود قـ ــر خـ ــت تاثیـ را تحـ

ـــب  ـــد مراق ـــتند. بای ـــر هس ـــا آن درگی ـــه ب هم
بـــود و بـــه بهتریـــن شـــکل بـــا آن مقابلـــه 

کـــرد تـــا شـــیوع آن بـــه پایـــان برســـد.
وی افـــزود: بـــه عنـــوان یـــک ورزشـــکار 
ـــظ  ـــی ام را حف ـــه آمادگ ـــت ک ـــن اس ـــم ای تالش
ـــته  ـــت داش ـــه اف ـــم ک ـــازه ده ـــد اج ـــم. نبای کن
ـــام  ـــت تم ـــن وضعی ـــال ای ـــر ح ـــه ه ـــم. ب باش
می شـــود و زمـــان مســـابقات اعـــالم خواهـــد 

ـــل  ـــی کام ـــا آمادگ ـــم ب ـــن می خواه ـــد و م ش
در مســـابقات انتخابـــی المپیـــک شـــرکت 

ـــرم. ـــهمیه بگی کنـــم و س
رضایـــی یـــادآور شـــد: منتظـــر هســـتیم 
تـــا زمـــان مســـابقات انتخابـــی المپیـــک 
مشـــخص شـــود چـــرا کـــه اهمیـــت زیـــادی 
دارد و بـــا همـــه تـــوان بـــرای حضـــور در آن 
آمـــاده می شـــوم و بـــه ســـختی تمریـــن 
می کنـــم. مســـابقات آســـیایی و جهانـــی 
ــه  ــم پیـــش رو اســـت کـ ــال هـ ــر 2۳ سـ زیـ
ـــیایی  ـــی و آس ـــیون جهان ـــم فدراس ـــد ببینی بای
ـــا  ـــزاری آن ه ـــان برگ ـــرای زم ـــی ب ـــه تصمیم چ
می گیرنـــد و البتـــه نـــگاه ویـــژه ای هـــم بـــه 

بازی هـــای آســـیایی دارم.
ــرایط  ــدوارم شـ ــرد: امیـ ــح کـ وی تصریـ
حاکـــم بـــر جهـــان بـــه دلیـــل شـــیوع 
ــود و  ــام شـ ــه زودی تمـ ــا بـ ــروس کرونـ ویـ
ــود  ــادی خـ ــی عـ ــه زندگـ ــردم بـ ــه مـ همـ
بازگردنـــد. از طـــرف دیگـــر امیـــدوارم کـــه 
ــرای  ــی بـ ــای خوبـ ــال اتفاق هـ ــن سـ در ایـ
ــی  ــل قبولـ ــج قابـ ــد و نتایـ ــی بیفتـ قایقرانـ

ــم. ــب کنیـ کسـ

سعیدی: 

امسال اقتضایی عمل می کنیم 

بازگشایی استخرها در انتظار مجوز کتبی
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اوقات شرعی شهر تهران

ــنایی  ــوال آش ــد، معم ــه دارن ــی ک ــل مراودات ــه دلی ــی ب شــخصیت های سیاس
ــد.  ــدا می کنن ــم پی ــا ه ــتری ب بیش

ــل  ــه دلی ــگاران جــوان، شــخصیت های سیاســی ب ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــدا  ــم پی ــا ه ــتری ب ــنایی بیش ــوال آش ــد، معم ــر دارن ــا یکدیگ ــه ب ــی ک مراودات
ــران و پســران  ــا ازدواج دخت ــی مابیــن و بعضــا ب ــط دوســتانه ف ــد و رواب می کنن

ــود. ــم می ش ــر خت ــا یکدیگ ــا ب آن ه
در ایــن گــزارش بــه برخــی از معروف تریــن ازدواج هــا کــه بیــن خانواده هــای 

شــخصیت ها و مقامــات سیاســی بــه وقــوع پیوســته اســت می پردازیــم:

ازدواج علی الریجانی با دختر شهید مطهری

ــام  ــا دختــر شــهید مرتضــی مطهــری بــه ن علــی الریجانــی در 2۰ ســالگی ب
ــوان  ــه عن ــون ب ــی اکن ــی الریجان ــده کــه ۱5 ســال داشــت ازدواج کــرد. عل فری
ــازمان صــدا و  ــس س ــه رئی ــک ده ــود و ی ــناخته می ش ــس ش ــس ادوار مجل رئی
ــی  ــر شــورای عال ــس از آن دبی ــاد اســالمی و پ ــر ارش ــش از آن وزی ســیما و پی

ــود. امنیــت ملــی ب
ــاره ازدواجشــان می گویــد کــه ارتبــاط میــان  فریــده مطهــری همســر او درب
پــدرم و همســرم مریــد و مــرادی بــود. بــه قــول پــدرم ایشــان جــوان 2۰ ســاله ای 
هســتند کــه چونــان پیــران پختگــی الزم را در عرصــه سیاســت و علــم بــه دســت 
ــت  ــالش و فعالی ــه ت ــی مشــترک باتوجــه ب ــل زندگ ــان اوای ــد. از هم آورده بودن
همســرم دریافتــم کــه حضــور مــن در منــزل کمــک بســیار بزرگــی در جهــت 

اداره زندگــی اســت.

ازدواج آیت اهلل صادق آملی الریجانی با دختر
 آیت اهلل وحید خراسانی

وصلــت آیــت اهلل صــادق آملــی الریجانــی بــا دختــر یکــی از مراجــع از دیگــر 
ازدواج هایــی اســت کــه بــر اســاس ســنت پیامبــر )ص( و بــر پایــه ســاده زیســتی 
ــت و  ــده اس ــانه ای ش ــرا رس ــام زه ــان بن ــد ایش ــک فرزن ــام ی ــا ن ــد. تنه ــا ش بن
اطالعاتــی از همســر و دیگــر فرزنــدان او وجــود نــدارد. آیــت اهلل صــادق الریجانــی 
ــخیص  ــت تش ــون ریاس ــود و اکن ــه ب ــوه قضائی ــت ق ــده دار ریاس ــال ها عه س
مصلحــت نظــام را بــر عهــده دارد. او همــواره ارتبــاط بســیار خــوب و نزدیکــی بــا 

پــدر زن خــود داشــته اســت.

ازدواج دختران مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با پسران 
آیت اهلل الهوتی

ــران  ــا پس ــنجانی ب ــمی رفس ــت اهلل هاش ــر آی ــه 2 دخت ــزه و فاطم ازدواج فائ
آیــت اهلل الهوتــی از دیگــر ازدواج هــای دوران انقــالب اســالمی بــه شــمار 
ــر دو از  ــی ه ــن الهوت ــت اهلل حس ــنجانی و آی ــمی رفس ــوم هاش ــت. مرح می رف
مبــارزان سیاســی بــا رژیــم پهلــوی بودنــد و همیــن ســوابق و مناســبات ســبب 

ــد. ــم ازدواج کنن ــا ه ــا ب ــدان آن ه ــه فرزن شــد ک
فائــزه هاشــمی در ۱6 ســالگی همســر حمیــد الهوتــی شــد کــه حاصــل آن 
ــام موناســت. او در ۱۳75 خورشــیدی  ــه ن ــری ب ــام حســن و دخت ــه ن پســری ب
ــت  ــه عضوی ــد و ب ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده دوم م نماین

ــد. ــزاران ســازندگی درآم حــزب کارگ
ــه  ــد ک ــعه درآم ــدال و توس ــزب اعت ــت ح ــه عضوی ــز ب ــمی نی ــه هاش فاطم
ــا  ــران را نمایندگــی می کنــد. او ب ــه رو در میــان محافظــه کاران ای گرایشــی میان

ــرد. ــک ازدواج ک ــی دندانپزش ــعید الهوت س
ــاص  ــای خ ــاد بیماری ه ــود را در ۱۳7۳ در بنی ــت خ ــمی فعالی ــه هاش فاطم
ــاص  ــاران خ ــی بیم ــیون ورزش ــت فدراس ــال ۱۳8۴ ریاس ــرد و در س ــاز ک آغ

ــت. ــده گرف ــر عه ــی را ب ــای همگان ورزش ه

سید یاسر خمینی و ازدواج با دختر سید محمد صدر

ـــام  ـــوه ام ـــی و ن ـــد خمین ـــید احم ـــی س ـــد میان ـــی فرزن ـــر خمین ـــید یاس س
ــدر  ــد صـ ــید محمـ ــر سـ ــا دختـ ــه بـ ــود کـ ــوب می شـ ــی )ره( محسـ خمینـ
ـــال  ـــاون کم ـــتم و مع ـــس هش ـــرای مجل ـــان ب ـــالف اصالح طلب ـــزد ائت ـــد نام فرزن

ـــت. ـــرده اس ـــات ازدواج ک ـــت اصالح ـــه دول ـــور خارج ـــر ام ـــرازی وزی خ
یاســر خمینــی فرزنــد دوم ســید احمــد خمینی همــراه همســر و 2 فرزنــد خود به 

نام هــای روح اهلل و فاطمــه در قــم ســاکن و در آنجــا بــه امــور حــوزوی مشــغول اســت.

سید محمدرضا خاتمی و ازدواج با نوه امام خمینی )ره(

ــرا  ــا زهـ ــیدی بـ ــه 6۰ خورشـ ــه دهـ ــی در نیمـ ــا خاتمـ ــید محمدرضـ سـ
ـــد  ـــن ازدواج دو فرزن ـــل ای ـــرد. حاص ـــی )ره( ازدواج ک ـــام خمین ـــوه ام ـــراقی ن اش

ــت. ــه و علیرضاسـ ــای فاطمـ ــه نام هـ بـ

ازدواج نعیمه اشراقی نوه امام خمینی )ره( با پسر آیت اهلل طاهری

ــن اشــراقی دامــاد امــام راحــل  ــد شــهاب الدی نعیمــه اشــراقی ســومین فرزن
ــن  ــید محمدحس ــا س ــی )ره( ب ــام خمین ــوه ام ــن ن ــی هفتمی ــه خمین و صدیق
طاهــری پســر آیــت اهلل طاهــری اصفهانــی امــام جمعــه ســابق اصفهــان ازدواج 
کــرده و صاحــب 2 فرزنــد بــه نــام حســین و نعیمــه اســت. نعیمــه اکنــون معــاون 

مدیــر عامــل و عضــو هیــأت مدیــره شــرکت مهندســی نفــت کیــش اســت.

ازدواج صدیقه خمینی دختر امام خمینی )ره( با 
آیت اهلل شهاب الدین اشراقی

ـــه  ـــه ازدواج صدیق ـــوان ب ـــالب می ت ـــد از انق ـــی بع ـــای سیاس ـــر ازدواج ه از دیگ
خمینـــی فرزنـــد ســـوم امـــام راحـــل بـــا آیـــت اهلل شـــهاب الدیـــن اشـــراقی 
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــق ام ـــان صدی ـــالب از همراه ـــای انق ـــتین روز ه ـــه در نخس ک

محســـوب می شـــد، اشـــاره کـــرد.

ازدواج حجت االسالم ناطق نوری و عباس آخوندی با دختران 
حجت االسالم رسولی محالتی 

حجت االســالم رســولی محالتــی دختــران خــود را بــه عقــد حجــت االســالم 
ــدی  ــاس آخون ــوری رئیــس مجلــس چهــارم و پنجــم و عب ــر ناطــق ن ــی اکب عل
وزیــر اســبق راه و شهرســازی درآورده اســت. ناطــق نــوری دارای هشــت فرزنــد 
اســت کــه 2 پســر بــه نام هــای مصطفــی و مجتبــی مشــهورترین آن هــا هســتند.

ازدواج حسن خمینی با دختر آیت اهلل موسوی بجنوردی

ــوی  ــدا موسـ ــا نـ ــی )ره( بـ ــام خمینـ ــد امـ ــوه ارشـ ــی نـ ــن خمینـ حسـ
ـــابق  ـــو س ـــوردی عض ـــوی بجن ـــد موس ـــید محم ـــت اهلل س ـــر آی ـــوردی دخت بجن
ـــرد  ـــارز ازدواج ک ـــان مب ـــع روحانی ـــد مجم ـــو ارش ـــی و عض ـــی قضائ ـــورای عال ش
کـــه حاصـــل ایـــن ازدواج فرزندانـــی بـــا نام هـــای احمـــد، نرگـــس، فرشـــته و 

محمدهـــادی اســـت.
حجت االســـالم و المســـلمین حســـن خمینـــی اکنـــون تولیـــت مؤسســـه 
ـــده  ـــر عه ـــه را ب ـــوزه علمی ـــس در ح ـــی و تدری ـــام خمین ـــار ام ـــر آث ـــم و نش تنظی

ـــت. ـــال اس ـــیار فع ـــش بس ـــق و پژوه ـــر تحقی دارد و در ام
آیـــت اهلل موســـوی بجنـــوردی در یکـــی از گفت وگو هـــای خـــود دربـــاره 
ــف  ــور تعریـ ــی اینطـ ــن خمینـ ــید حسـ ــا سـ ــرش بـ ــی ازدواج دختـ چگونگـ

می کنـــد:
»هشـــت مـــاه پـــس از فـــوت حـــاج احمـــد آقـــا خانـــم دکتـــر فاطمـــه 
طباطبایـــی )والـــده مکـــرم حـــاج ســـید حســـن آقـــا( و برادرشـــان دکتـــر 
ـــی  ـــم طباطبای ـــد؛ خان ـــه ام آمدن ـــه کتابخان ـــا و ب ـــزل م ـــه من ـــی ب صـــادق طباطبای
ـــر  ـــم دخت ـــی مایل ـــت خیل ـــن گف ـــه م ـــوت ب ـــل از ف ـــا قب ـــد آق ـــاج احم ـــت: ح گف
ـــرای  ـــم ب ـــم االن آمده ای ـــا ه ـــرم. م ـــا بگی ـــن آق ـــرای حس ـــوردی را ب ـــای بجن آق

خواســـتگاری.
ـــتم  ـــرادی هس ـــا از آن اف ـــدارم، ام ـــی ن ـــودم مخالفت ـــب خ ـــم از جان ـــن گفت م
ـــد  ـــب بع ـــا ش ـــن آق ـــد حس ـــرار ش ـــد. ق ـــر را بده ـــواب آخ ـــد ج ـــر بای ـــه دخت ک
ـــه  ـــد ک ـــه بگذارن ـــرم جلس ـــا دخت ـــا ب ـــد ت ـــر بیای ـــد زودت ـــرای درس می آی ـــه ب ک
ـــودم  ـــردم و خ ـــاق ب ـــه ات ـــن او را ب ـــه. م ـــا ن ـــتند ی ـــور هس ـــم ج ـــا ه ـــد ب ببین
ـــار  ـــم کن ـــا ه ـــا ب ـــت م ـــد؟ گف ـــه ش ـــم چ ـــت گفت ـــی برگش ـــم. وقت ـــرون رفت بی
آمدیـــم. بعـــد از دختـــرم هـــم پرســـیدم و گفـــت بلـــه، عقایـــد مـــا بـــا هـــم 

ـــت. ـــی اس یک
ـــن  ـــد را م ـــام، عق ـــرم ام ـــا در ح ـــد آق ـــوت احم ـــالگرد ف ـــس از س ـــی دو روز پ یک
ـــی از  ـــداران و خیل ـــپاه پاس ـــان س ـــم. فرمانده ـــلطانی خواندی ـــت اهلل س ـــوم آی و مرح
ـــی  ـــم عروس ـــریفات و مراس ـــدون تش ـــم ب ـــه روز ه ـــد از دو س ـــد. بع ـــئوالن بودن مس

دختـــرم ازدواج کـــرد.«

ازدواج سید ابراهیم رئیسی با دختر آیت اهلل سید احمد علم الهدی

ـــت اهلل  ـــر آی ـــدی، دخت ـــم اله ـــه عل ـــا جمیل ـــی ب ـــم رئیس ـــید ابراهی ازدواج س
ـــای  ـــر از ازدواج ه ـــی دیگ ـــهد یک ـــه مش ـــام جمع ـــدی ام ـــم اله ـــد عل ـــید احم س
سیاســـی تاریـــخ انقـــالب بـــه حســـاب می آیـــد کـــه حاصـــل ایـــن ازدواج دو 

ـــت. ـــر اس دخت

ازدواج اعظم السادات فراحی با محمود احمدی نژاد

اعظـــم الســـادات فراحـــی، در ســـال ۱۳۳7 در تهـــران متولـــد شـــد. او در 
ـــگاه  ـــان دانش ـــد و در هم ـــل ش ـــه تحصی ـــغول ب ـــت مش ـــم و صنع ـــگاه عل دانش
ـــر  ـــن دو نف ـــد و ای ـــم ش ـــژاد فراه ـــدی ن ـــود احم ـــا محم ـــه ازدواج او ب ـــم زمین ه

ـــد. ـــم ازدواج کردن ـــا ه ـــرداد ۱۳5۹ ب در خ
ــراه  ــی هم ــی و خارج ــفر های داخل ــیاری از س ــدا در بس ــه از ابت ــر چ او اگ
همســرش حضــور داشــت، ولــی ماننــد دیگــر همتایــان خــود تمایــل چندانــی بــه 

ــت. ــانه ها نداش ــا رس ــاط ب ارتب

ازدواج صاحبه روحانی )عربی( با حسن روحانی

ــد  ــه عق ــالگی ب ــن ۱۴ س ــال ۱۳۴7 در س ــی(، در س ــی )عرب ــه روحان صاحب
ــد. ــود، در آم ــاله خ ــرخاله 2۰ س ــی پس ــن روحان حس

ـــن  ـــت و آخری ـــت نیس ـــور در دس ـــس جمه ـــر رئی ـــی از همس ـــات چندان اطالع
خبـــری کـــه از او در رســـانه ها منتشـــر شـــده اســـت مربـــوط بـــه عیـــادت او 
ـــن  ـــتان بهم ـــرگان در بیمارس ـــس خب ـــس مجل ـــی، رئی ـــدوی کن ـــت اهلل مه از آی

ـــت. ـــوده اس ب

ازدواج منصوره خجسته باقرزاده و مقام معظم رهبری

ـــواده ای مذهبـــی، ســـنتی  منصـــوره خجســـته باقـــرزاده در ســـال ۱۳26 در خان
ـــرزاده از  ـــته باق ـــماعیل خجس ـــاج محمداس ـــدرش ح ـــد؛ پ ـــد ش ـــازاری متول و ب

ـــود. ـــهد ب ـــواد مش ـــا س ـــن دار و ب ـــبان دی کاس
اوایـــل پاییـــز ۱۳۴۳ بـــود کـــه رهبـــر معظـــم انقـــالب و خجســـته ازدواج 
ـــرد و  ـــای س ـــه فرود ه ـــدای کار در هم ـــان ابت ـــان از هم ـــر ایش ـــد و همس کردن
ـــار  ـــای آن در آن روزگار در کن ـــک فراز ه ـــاید ت ـــی و ش ـــی سیاس ـــخت زندگ س

ـــود. ـــالب ب ـــر انق رهب
ـــی  ـــه انگلیس ـــا مجل ـــی ب ـــت وگوی ـــال ۱۳72 در گف ـــرزاده در س ـــته باق خجس
ـــازمان  ـــه س ـــته ب ـــالمی وابس ـــه اس ـــاد اندیش ـــرف بنی ـــه از ط ـــه ک ـــان محجوب زب
فرهنـــگ و ارتباطـــات اســـالمی منتشـــر می شـــود، بـــه بیـــان خاطراتـــی از 

ـــت. ـــه اس ـــالب پرداخت ـــر انق ـــا رهب ـــود ب ـــی خ زندگ
ـــرتان را در  ـــه همس ـــما چگون ـــه ش ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــرزاده در پاس باق
مبارزاتشـــان یـــاری می کردیـــد، می گویـــد: فکـــر می کنـــم بزرگ تریـــن 
ـــد  ـــان بتوانن ـــه ایش ـــوری ک ـــود؛ ط ـــه ب ـــش خان ـــو آرام ـــظ ج ـــن حف ـــش م نق
ـــان  ـــا ایش ـــتم ت ـــعی داش ـــد. س ـــه دهن ـــان ادام ـــه کارش ـــت ب ـــال راح ـــا خی ب
ـــز در  ـــن نی ـــه م ـــه دارم؛ البت ـــم دور نگ ـــود و فرزندان ـــورد خ ـــی در م را از نگران
زمینه هـــای مختلـــف نظیـــر پخـــش اعالمیه هـــا، حمـــل پیام هـــا، اختفـــای 
ـــر  ـــل ذک ـــال قاب ـــم اص ـــر می کن ـــی فک ـــتم. ول ـــت داش ـــر آن فعالی ـــناد و نظی اس
ــی  ــای تلفنـ ــا پیام هـ ــه بـ ــارزه در رابطـ ــای مبـ ــن ماه هـ ــتند؛ در آخریـ نیسـ
امـــام خمینـــی )ره( از پاریـــس، مـــن آن هـــا را بـــرای تکثیـــر و توزیـــع بـــه 
ــار را از  ــودم و اخبـ ــال می نمـ ــهر ها ارسـ ــر شـ ــهد و دیگـ ــزی در مشـ مراکـ
ــه پاریـــس  ــوده و بـ ــع آوری نمـ ــان جمـ ــهر های خراسـ ــر شـ ــهد و دیگـ مشـ

ــردم. ــره می کـ مخابـ

وصلت خانواده مقام معظم رهبری با خانواده حداد عادل

ازدواج حجـــت االســـالم مجتبـــی خامنـــه ای فرزنـــد آیـــت اهلل خامنـــه ای رهبـــر 
معظـــم انقـــالب بـــا دختـــر غالمعلـــی حدادعـــادل از مشـــهورترین ازدواج هـــا 
بـــه شـــمار مـــی رود. دیگـــر فرزنـــدان رهبـــر انقـــالب نیـــز بـــا خانواده هـــای 

ــد. ــر ازدواج کرده انـ ــای دیگـ ــی دارای گرایش هـ ــی و سیاسـ مذهبـ
ســـید مســـعود خامنـــه ای بـــا دختـــر آیـــت اهلل خـــرازی از مدرســـان حـــوزه 
علمیـــه قـــم ازدواج کـــرده و مصطفـــی خامنـــه ای دیگـــر فرزنـــد رهبـــر معظـــم 
ـــا دختـــر آیـــت اهلل خوشـــوقت از روحانیـــون تهـــران  ـــی( هـــم ب ـــه العال انقـــالب )مدظل

ـــت. ـــرده اس ازدواج ک
ـــالم  ـــد حجت االس ـــا فرزن ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــر مق ـــر دیگ ـــن دخت همچنی
محمـــدی گلپایگانـــی رئیـــس دفتـــر رهبـــر انقـــالب اســـالمی ازدواج کـــرده 

ـــت. اس

مروری بر ازدواج های سیاسی کشور از احمدی نژاد تا روحانی 


