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۸ هزار میلیارد تومان به خزانه 
شهرداری تهران بازگرداندیم

وزیر دفاع: 

حفظ امنیت خلیج فارس و 
تنگه هرمز بر عهده ایران است 

نبود مدیریت یکپارچه یکی از چالش های اساسی خدمت رسانی به مردم است
الیحه مدیریت یکپارچه در مجلس قبل به دلیل کمبود ۶ رای  به سرانجام نرسید

این خلیج محل اتصال کشورهای جنوب غربی آسیا به شمار می آید
 اهمیت خلیج فارس بعنوان یک مکان اقتدار آفرین برای ایران اسالمی است

وجود تنگه هرمز در منطقه خلیج فارس شاهراهی حیاتی برای جمهوری اسالمی
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همتی: 

صادرات دوباره احیا شد

ضرورت اجرای قانون اخذ مالیات از 
خانه های خالی و لوکس

عرضه 10 هزار میلیارد تومان اوراق 
بدهی دولت در هفته آینده 

پتانسیل موجود در خواجه نیازمند 
توجه بیشتر

حمایت از ورزش قهرمانی تخلف است!
شهرداری باید برای ورزش همگانی بستر سازی کند

ســخنگوی دولــت گفــت: بــا کنتــرل، مدیریــت و 
مهــار روزهــای ســخت کرونایــی امیدواریــم در کنــار 

هــم از ایــن بحــران نیــز عبــور کنیــم. 
ــت:  ــی اظهارداش ــی ربیع ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
کرونــا  ماجــرای  در  می کردنــد  فکــر  خیلی هــا 
زمیــن می خوریــم امــا ایــن بیمــاری را کنتــرل 

ــم. کردی
ــر  ــا فک ــرد: خیلی ه ــان ک ــت بی ــخنگوی دول س
می کردنــد کــه مــا زمیــن می خوریــم و بلنــد 
کشــته  از  پــر  بیمارســتان هایمان  نمی شــویم، 
بــود،  می شــود و تخت هایمــان خالــی نخواهــد 

ســالمندان مان خواهنــد مــرد، امــا خوشــبختانه 
ــاری  ــم بیم ــداد و داری ــا رخ ن ــک از این ه ــچ ی هی

می کنیــم. مهــار  را 
ــز  ــس مرک ــروز ریی ــه ام ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــت  ــانی وزارت بهداش ــاع رس ــی و اط ــط عموم رواب
ــر در  ــزار و ۸۴۹ نف ــون ۱۴۳ ه ــرد: تاکن ــام ک اع
ــا مبتــا  ــه ویــروس کرون ــه طــور قطعــی ب کشــور ب
ــر در ۲۴ ســاعت گذشــته،  ــوت ۶۳ نف ــا ف شــده و ب
تعــداد جــان باختــگان ناشــی از کرونــا در کشــور بــه 

ــید. ــر رس ــزار و ۶۲۷ نف ۷ ه
آمــار  آخریــن  دربــاره  جهانپــور  کیانــوش 

ــور  ــا در کش ــروس کرون ــه وی ــی ب ــان قطع مبتای
ــروز  ــرد: از دی ــان ک ــی از آن بی ــوت ناش ــوارد ف و م
ــی  ــای قطع ــاس معیاره ــر اس ــروز ۱۳۹۹ و ب ــا ام ت
ــا  ــد مبت ــار جدی ــزار و ۲۵۸ بیم ــخیصی، دو ه تش
ــن  ــد. از بی ــایی ش ــور شناس ــد ۱۹ در کش ــه کووی ب
مبتایــان جدیــد، ۴۱۹ مــورد بســتری و یــک هــزار 
و ۸۳۹ مــورد از افــراد در تمــاس بــا مبتایــان بودنــد 

ــدند. ــایی ش ــه شناس ک

ربیعی:

 با بهره گیری از مدیریت کنترلی 
کرونا را مهار می کنیم

منتخــب مــردم ســراب در مجلــس یازدهــم 
ــت: حــل مشــکات اقتصــادی و معیشــتی و در  گف
ــم  ــس یازده ــای مجل ــودن از اولویت ه ــور ب راس ام

ــد.  باش
بــه گــزارش تســنیم، یوســف داودی بــا اشــاره بــه 
مهم تریــن اولویت هــای مجلــس یازدهــم اظهــار 
داشــت: حــل مشــکات اقتصــادی و معیشــتی 
مــردم از اولویت هــای اصلــی مجلــس اســت و بایــد 
جایــگاه قانونــی مجلــس بــا تقویــت الزم بــه جایــگاه 

اصلــی خــود برگــردد.
نماینــده مــردم ســراب در مجلــس یازدهــم گفــت: 
حــل مشــکات اقتصــادی و معیشــتی و در راس امــور 

بــودن از اولویت هــای مجلــس یازدهــم باشــد.
وی افــزود: مجلــس از عالی تریــن جایــگاه نظــارت 
برخــوردار اســت لــذا بایــد مجلــس یازدهــم بــه رأس 

ــر  ــارت ب ــن و نظ ــع قوانی ــا وض ــته و ب ــور برگش ام
ــه  ــس را ب ــی مجل ــوم واقع اجــرای درســت آن، مفه

معــرض نمایــش بگــذارد. 
نماینــده مــردم ســراب در مجلــس شــورای 
اســامی بــه انتخابــات هیئــت رئیســه مجلــس 
ــرقی در  ــان ش ــت: آذربایج ــرد و گف ــاره ک ــز اش نی
هیئــت رئیســه مجلــس جایــگاه خاصــی داشــته کــه 
امیدواریــم در ایــن مجلــس نیــز ایــن جایــگاه حفــظ 
ــم  ــس ه ــت رئیســه مجل ــه هیئ ــن اینک ــود، ضم ش
ــی  ــگاه اصل ــه جای ــد ب ــدگان  توانمن ــا نماین ــد ب بای

ــردد. ــود برگ خ
وی بــه مهم تریــن اولویت هــای خــود در مجلــس 
یازدهــم نیــز اشــاره کــرد و گفــت: پیگیــری کارخانه 
تولیــد آلومینــای ســراب، راه آهــن و بــزرگ راه هــای 
ــس  ــژه ســراب را در مجل ــه وی آذربایجــان شــرقی ب

یازدهــم پیگیــری خواهــم کــرد کــه در ایــن راســتا 
از ظرفیت هــای نماینــدگان شــمالغرب کشــور و 
نماینــدگان اســتان در ایــن خصــوص اســتفاده 

خواهیــم کــرد.
نماینــده مــردم ســراب در مجلــس شــورای 
ــاره  ــز اش ــا نی ــه موضــوع کرون ــان ب اســامی در پای
کــرد و گفــت: کرونــا همچنــان وجــود دارد و نبایــد 
ــاری  ــن بیم ــر ای ــه دیگ ــا راحــت باشــد ک ــال م خی
تمــام شــده و همچنــان بایــد هشــدارها جــدی 

ــود. ــه ش گرفت

ــام  ــز اع ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کــرد: هــم اکنــون نیازمنــد اهــدای خــون در 
تمامــی گروه هــای خونــی بــه ویــژه از طــرف بهبــود 

ــتیم. ــا هس ــگان کرون یافت
ــی در  ــین صوم ــد حس ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــزود: اهــدای خــون در  ــری اف ــک گفت وگــوی خب ی
آذربایجــان شــرقی بــه انــدازه یــک ســوم نیــاز بــوده 
ــا را در  ــم م ــش می کنی ــتانی ها خواه ــم اس و از ه

ایــن زمینــه یــاری کننــد.
وی اظهـار کـرد: کسـانی کـه در اسـفند مـاه یـا 
فروردیـن مـاه به کرونا مبتا شـده و هـم اکنون بهبود 

یافته انـد، می تواننـد بـا اهدای پاسـما و خـون، دیگر 
مبتایـان بـه کرونـا را در بهبـود سـریع کمـک کنند.

ــان در  ــا همچن ــه کرون ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آذربایجــان شــرقی وجــود دارد، اضافــه کــرد: از 
مشــاغل خواهــش  و صاحبــان  اصنــاف  مــردم، 
ــتی و  ــای بهداش ــت توصیه ه ــن رعای ــم ضم می کنی
ــد. ــا نگذارن ــا را تنه ــی، م ــذاری اجتماع ــه گ فاصل

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: هر 
ــتی در  ــای بهداش ــظ پروتکل ه ــئول حف ــردی مس ف
ــوده و کارشناســان  اداره، بخــش و واحــد خــودش ب
بهداشــت محیــط نیــز بــر ایــن امــر نظــارت دارنــد.

وی یــادآوری کــرد: همچنــان معتقــد هســتم کــه 
بهتریــن راه پیشــگیری از کرونــا، اســتفاده از ماســک 
ــر،  ــر خط ــای پ ــس در جاه ــای تنف ــتن راه ه و بس

شــلوغ و پرتــردد اســت.
ــه  ــظ فاصل ــرورت حف ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی ب صوم
و  دورهمی هــا  در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت  و 
دیدارهــای خانوادگــی افــزود: همچنــان تاکیــد داریم 
تــا دورهمی هــا بــه حداقــل برســد و افــراد مشــکوک 
یــا عامــت دار خودشــان رعایــت کننــد و هــر فــردی 
کــه احســاس می کنــد حتــی اگــر کمتریــن عامــت 

ــود. ــر نش ــا حاض را دارد، در دورهمی ه

منتخب مردم سراب در مجلس یازدهم:

 اقتصاد و اشتغال را در اولویت قرار می دهیم 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

بهبودیافتگان کرونا در آذربایجان شرقی خون اهدا کنند
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ــم  ــس یازده ــاه در مجل ــردم کرمانش ــب م منتخ
گفــت: مجلــس بــرای کمــک بــه دولــت بایــد نظــارت 
ــرای  ــه ب ــارت ن ــن نظ ــد و ای ــت کن ــود را تقوی خ
ــد.  ــه باش ــفقانه و برادران ــد مش ــه بای ــری بلک مچ گی
ــاره  ــا، »عبدالرضــا مصــری« درب ــه گــزارش ایرن ب
وعده هــای انتخاباتــی منتخبیــن مــردم، اظهــار 
داشــت: مــردم انتظــارات بــه حقــی دارنــد کــه بایــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــل ش ــا عم ــه آنه ب
ــوده و  ــاس ب ــت حس ــا در وضعی ــور م ــه کش همیش

ــت. ــروز نیس ــه ام ــص ب ــد و مخت ــز جدی ــن چی ای
ــم  ــس یازده ــاه در مجل ــردم کرمانش ــب م منتخ
یادآورشــد: از آغــاز پیــروزی انقــاب اســامی، 
جنــگ، تحریــم یــا مشــکات مختلــف وجــود 
داشــته اســت. انتظــارات از مجلــس یــک بــاور 
اســت کــه مــردم ایــن انتظــار را دارنــد و ایــن فتیلــه 
نیســت کــه مــا پیــچ آن بــاال و پاییــن کنیــم و ایــن 

ــت.   ــا نیس ــت م کار دس
ــه منتخــب  ــردم ب ــه م ــن ک ــان ای ــا بی مصــری ب
دارنــد،  انتظــار  او  از  و  دهنــد  مــی  رای  خــود 
ــم  ــا نمی دهی ــار را م ــن انتظ ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــد  ــق دارن ــردم ح ــد و م ــب می کنن ــان طل ــه آن بلک
ــا  ــد، م ــب کنن ــده طل ــود را از نماین ــارات خ انتظ
ــم  ــه خواســت خــدا بتوانی ــه ب ــم ک ــو بروی ــد جل بای

ــده  ــردم نماین ــم. م ــع کنی ــردم را رف ــکات م مش
دیگــری ندارنــد، مجلــس، خانــه ملــت اســت و بایــد 

ــد. ــرح کنن ــود را مط ــارات خ ــت انتظ مل
نایــب رییــس مجلــس دهــم دربــاره اینکــه 
ــد انتظــارات  ــا چــه حــد می توان مجلــس یازدهــم ت
ــذار  ــس ریل گ ــت: مجل ــد، گف ــرآورده کن ــردم را ب م
اســت، اگــر ریل گــذاری درســت باشــد و بعــد 
ــام  ــور انج ــل عب ــا از آن ری ــه حتم ــد ک ــارت کن نظ
کشــور،  شــرایط  اســاس  بــر  می توانــد  شــود، 

ــد. ــته باش ــی داش ــذاری مطلوب اثرگ

نتیجه نظارت نداشتن مجلس ظهور 
سلطان های متعدد می شود

مصــری همچنیــن گفــت: اگــر مجلــس نظــارت 
ــی  ــای ۴۲۰۰ تومان ــد نتیجــه اش می شــود ارزه نکن
و در نهایــت ظهــور بیــش از ۱۰ ســلطان در کشــور، 
از ســلطان خــودرو و ســکه و ارز گرفتــه تــا گوشــت و 
پوشــک و کــره؛ در حالــی کــه اگــر مجلــس بــه طــور 

ــاد. ــات نمی افت ــن اتفاق ــرد ای ــق نظــارت می ک دقی
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه خــود 
ــی  ــد و م ــس بودی ــان در مجل ــم در آن زم ــما ه ش
توانســتید نظــارت داشــته باشــید، ادامه داد: درســت 
ــم مثــا  ــه کردی اســت؛ امــا طرح هایــی کــه مــا ارائ
اســتیضاح وزیــر وقتــی بقیــه نماینــدگان بــه آن رای 

ــت. ــت آن موقعی ــی تثبی ــد یعن نمی دهن
ــم  ــس یازده ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
ــت  ــن آف ــم بزرگتری ــس ده ــس مجل ــب ریی و نای
یــک مجلــس را وکیل الدولــه شــدن نماینــدگان 
ــدگان  ــر نماین ــرد: اگ ــح ک ــوان و تصری ــردم عن م
بی خیــال  کم کــم  دولــت  شــدند  وکیل الدولــه 
ــت  ــال کار نمــی رود. چــه دول می شــود و دیگــر دنب
ــد  ــس بای ــد، مجل ــه نباش ــد چ ــس باش ــراه مجل هم
بــه خاطــر کمــک بــه دولــت نظــارت خــود را 
ــه  ــد برادران ــن نظــارت بای ــد و ای ــت کن ــا تقوی حتم

ــرای مچ گیــری باشــد.   ــه ب ــفقانه و ن و مش
مصــری ادامــه داد: در همیــن دولــت و مجلــس، 
ــت یازدهــم تشــکیل شــد، رییــس آن از  وقتــی دول
برگــزاری جلســه مشــترک مجلــس و دولــت در هــر 
ســه مــاه یــک بــار ســخن گفــت امــا ســه ســال از 
عمــر دولــت گذشــت و حتــی یــک جلســه مشــترک 

تشــکیل نشــد.

مصری:

مجلس برای کمک به دولت باید وجه نظارتی خود را تقویت کند

شــمس الدیــن حســینی نماینــده مجلــس یازدهــم گفــت: مشــکل 
ــه  ــودن ب ــور ب ــان ام ــس از رأس و در جری ــه مجل ــن اســت ک ــی ای فعل
ویــژه در حــوزه اقتصــادی، خــارج شــده اســت و ایــن موضــوع را بایــد 

ــه ســر جــای خــود برگردانیــم.  ب
ــوی  ــینی در گفتگ ــن حس ــمس الدی ــید ش ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ویــژه خبــری بــا اشــاره بــه اینکــه مجلــس یازدهــم، نخســتین مجلــس از 
چلــه دوم انقــاب اســت افــزود: پیــام رهبــر انقــاب مبنــی بــر لــزوم ریل 
گــذاری مجلــس مهمتریــن نکتــه ای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کنیم.

ــه از دســت دادن رشــد اقتصــادی کشــور در دهــه  ــا اشــاره ب وی ب
ــا ســال  اخیــر گفــت: درآمــد ســرانه مــا در ســال ۱۳۹۸ در مقایســه ب
۱۳۹۰, بیســت وهشــت درصــد کاهــش داشــت. در عدالــت اقتصــادی 
ــب جینــی از ۳۶ و نیــم درصــد در  ــا همــان ضری ــع درآمد هــا ی و توزی

ســال ۱۳۹۲ بــه ۴۲ درصــد فعلــی رســیده ایــم.
ــاه  ــش رف ــل، کاه ــن دو عام ــد ای ــه برآین ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
ــودن رشــد و  ــن ب ــن موضــوع، پایی ــل ای ــن عام ــزود: مهمتری اســت، اف

ــت. ــد اس تولی
منتخــب مــردم تنکابــن، رامســر و عبــاس آبــاد در مجلــس شــورای 

اســامی بــر لــزوم افزایــش درآمــد ســرانه تأکیــد و اضافــه کــرد: بایــد 
ــم. ــد نظــر کنی در سیاســت های حمایتــی خــود تجدی

ــارت را  ــذاری و نظ ــزار قانونگ ــط دو اب ــس فق ــت: مجل ــینی گف حس
در اختیــار دارد بنابرایــن نبایــد از مجلــس هماننــد قــوه مجریــه توقــع 

داشــت.
وی افــزود: بــر اســاس قانــون اساســی، بودجــه، اصاحیــه و متمــم 

ــن  ــی از مهمتری ــن یک ــود و ای ــب ش ــس تصوی ــط مجل ــد توس آن بای
ابزار هــای کشــور های دموکراتیــک اســت.

ــس از  ــه مجل ــن اســت ک ــی ای ــرد: مشــکل فعل ــه ک حســینی اضاف
ــژه در حــوزه اقتصــادی، خــارج  ــه وی ــودن ب ــور ب ــان ام رأس و در جری
ــه ســر جــای خــود برگردانیــم. ــد ب شــده اســت و ایــن موضــوع را بای

منتخــب مــردم تنکابــن، رامســر و عبــاس آبــاد در مجلــس شــورای 
ــه  ــود ب ــی خ ــن مال ــام تأمی ــور ها در نظ ــی کش ــت: برخ ــامی گف اس
نظــام بانکــی، اتــکای بیشــتر و برخــی اتــکای کمتــر دارنــد. هــر قــدر 
ــر و عمــق آن بیشــتر باشــد و در تأمیــن مالــی  ــازار ســرمایه کارآمدت ب
و فعالیت هــای اقتصــادی نقــش بیشــتر داشــته باشــد فعــاالن و 

ــد. ــی می رون ــام بانک ــراغ نظ ــه س ــر ب ــادی کمت ــای اقتص بنگاه ه
ــی در اقتصــاد کشــورمان  ــه انحصارزدای ــان اینکــه ب ــا بی حســینی ب
نیــاز داریــم، افــزود: اگــر نتوانیــم در جا هایــی انحصــار را از بیــن ببریــم 

بــه ناچــار بــه نظــام قیمــت گــذاری نیــاز داریــم.
وی افزود: نظام توزیع رانتی ارز باید اصاح شود.

حســینی گفــت: الزمــه اصــاح ســاختار بودجــه ایــن اســت کــه بــه 
بودجــه بــه عنــوان ســند حکمرانــی نــگاه کنیــم ن

شمس الدین حسینی:

 مجلس دهم در جریان امور اقتصاد کشور نبود، باید سرجای خود برگردد

ــکن  ــل ناوش ــه تحوی ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف وزی
دماونــد، نــاو موشــک انــداز ســپهر، انــواع زیردریایــی 
ــر و  ــه غدی ــنگین از جمل ــه س ــبک و نیم ــای س ه
فاتــح بــه نیروهــای مســلح گفــت: کمربنــد امنیــت 
خلیج فــارس و بــه ویــژه تنگــه حیاتــی هرمــز 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــم ت محک
ــی در  ــرتیپ حاتم ــر س ــزارش تســنیم، امی ــه گ ب
مراســم تحویــل دهــی شــناورهای تنــدروی هجومــی 
و رزمــی از نــوع عاشــورا، ذوالفقــار و حیــدر بــه نیروی 
ــردار  ــور س ــا حض ــه ب ــداران ک ــپاه پاس ــی س دریای
سرلشــکر پاســدار حســین ســامی فرمانــده کل 
ســپاه پاســداران، دریــادار تنگســیری فرمانــده نیــروی 
ــس  ــتگاری رئی ــادار رس ــر دری ــپاه و امی ــی س دریای
ســازمان صنایــع دریایــی وزارت دفــاع در بندرعبــاس 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بــه طــور حتــم در ســال 
ــا تبعیــت از فرمــان مقــام معظــم  جهــش تولیــد و ب
رهبــری مبنــی بــر اینکــه قــدرت و توانایــی نیــروی 
ــراز  ــان و ت ــد در ش ــامی بای ــوری اس ــی جمه دریای
ــق  ــد عم ــور باش ــن کش ــخ ای ــامی و تاری ــام اس نظ
حضــور در آبهــای آزاد را بــا طراحــی، ســاخت و تولید 
ــر ســطحی افزایــش  ــواع شــناورهای ســطحی و زی ان
ــه طــور کل شــاهد افزایــش میــزان  خواهیــم داد و ب
تولیــد در حــوزه هــای مختلــف رزم زمینــی، دریایــی، 

ــود. ــم ب ــی، الکترونیــک و هوافضــا خواهی هوای
وزیــر دفــاع شــناورهای تحویــل شــده بــه ســپاه 
پاســداران را در کاس عاشــورا، ذوالفقــار، حیــدر و... 
ــا  ــناورها ب ــن ش ــت: ای ــاره گف ــن ب برشــمرد و در ای
همــت متخصصیــن ســازمان صنایــع دریایــی وزارت 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح طراحــی و تولید 
شــده اســت و از قابلیــت هــای پیشــرفته ی خوبــی 
در حــوزه رزم دریایــی برخــوردار مــی باشــد کــه از 
جملــه آنهــا هوشــمندی، رادار گریــزی، تحــرک بــاال 

و ســرعت بــاال آنهــا اشــاره کــرد.
ــکار  ــزات ب ــد تجهی ــش از ۸۰ درص ــزود: بی وی اف
رفتــه در ایــن شــناورها ســاخت داخــل بــوده و تمامــی 
ســامانه هــا و سیســتم هــای هدایــت آتــش، ســاح ها 
و مخابــرات، رادارهــا و سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ 

و پــردازش گــر بومــی و ســاخت وزارت دفــاع اســت.
امیــر ســرتیپ حاتمــی بــا اشــاره بــه وجــود آبــراه 
هــای مهــم در جغرافیــای جمهــوری اســامی ایــران 
گفــت: ایــران بــا ۵ هــزار کیلومتــر مــرز آبی، ســواحل 
ــل  ــر قاب ــار ذخای ــی در کن ــدد دریای ــر متع و ذخای
توجــه و عظیــم نفــت و گاز در عمــق دریاهــا همــواره 

کانــون توجــه قــدرت هــا بــوده و خواهــد بــود.
ــارس  ــج ف ــت خلی ــان اهمی ــاع در بی ــر دف وزی
ــران  ــرای ای ــن ب ــدار آفری ــکان اقت ــک م ــوان ی بعن
اســامی اظهــار داشــت: ایــن خلیــج محــل اتصــال 
کشــورهای جنــوب غربــی آســیا بــه شــمار می آیــد 
کــه بــه آن موقعیــت ژئوپولیتیــک خاصــی بخشــیده 
ــم  ــن و مه ــوان بزرگتری ــارس بعن ــج ف ــت، خلی اس

ــا وجــود  ــاره ب ــان ســه ق ــز ارتباطــی می ــن مرک تری
منابــع غنــی و ارتبــاط ایــن خلیــج بــا مناطــق آبــی 
بــزرگ جهــان، ســبب شــده تــا ایــن منطقــه یکــی از 

ــا قلمــداد شــود. ــردی دنی ــم راهب مناطــق مه
امیــر حاتمــی بــا اشــاره بــه حساســیت ایــن منطقه 
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــران بین الملل ــش بازیگ و نق
خلیــج فــارس گفت: ســابقه حضــور فیزیکــی و نظامی 
ــد  ــای دور مانن ــته ه ــه گذش ــد ب ــورهای قدرتمن کش
ــد،  ــال، هلن ــون پرتغ ــورهایی چ ــی کش ــور نظام حض
ــکا برمــی گــردد و اکنــون  فرانســه، انگلســتان و آمری
ــاش خــود را جهــت حضــور  ــز ابرقدرتهــا تمــام ت نی

مســتقیم در منطقــه شــدت مــی بخشــد.
وزیــر دفــاع وجــود تنگــه هرمــز در منطقــه 
خلیــج فــارس را شــاهراهی حیاتــی بــرای جمهــوری 
اســامی دانســت و گفــت: بیشــتر ســوخت مصرفــی 
جهــان صنعتــی از ایــن تنگــه اســتراتژیک بــه ســایر 
کشــورهای دنیــا انتقــال مــی یابــد و حفــظ امنیــت 
ایــن منطقــه در کانــون تمرکــز و توجــه جمهــوری 

اســامی قــرار دارد و حتــی تصمیمــات اســتراتژیک 
سیاســت خارجــی همــواره بــا در نظــر گرفتــن 
ــن مــی شــود. اهمیــت ایــن منطقــه اتخــاذ و تدوی

حاتمــی بــا اشــاره بــه رزمایــش مهــم ســه جانبــه  
ــد  ــوس هن ــمال اقیان ــن در ش ــیه، چی ــران، روس ای
محــل تاقــی ۳ تنگــه بســیار کلیــدی جهــان گفــت: 
ــه  ــن ۳ تنگ ــان از ای ــی از تجــارت جه ــش از نیم بی
انجــام مــی شــود و بــا عنــوان مثلــث طایــی از آن 
ــه  ــن س ــت ای ــظ امنی ــئله حف ــود، مس ــی ش ــاد م ی
ــائل  ــی از مس ــان یک ــی جه ــرایط کنون ــه در ش تنگ
ــای  ــدرت ه ــه ق ــرا ک ــت چ ــی اس ــن الملل ــم بی مه
ــا  ــه ه ــن تنگ ــت ای ــر امنی ــلط ب ــرای تس ــی ب جهان
تــاش مــی کننــد و ایــن موضــوع زمینــه رویارویــی 
هــای بزرگــی را میــان قــدرت هــا بــه وجــود آورده 

اســت.
امیــر حاتمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت تنگــه 
هرمــز بعنــوان مــورد مناقشــه تریــن تنگــه در 
ــت  ــظ امنی ــد حف ــر چن ــت: ه ــان گف ــر جه سراس
ایــن تنگــه بــر عهــده ایــران اســت امــا تــاش بــرای 
ناامــن ســازی آن از ســوی گروهــی از دولــت هــای 

ــه دارد. ــه ادام ــت ک ــه هاس ــه ای ده فرامنطق
ــی  ــای آمریکای ــور نیروه ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــادی گف ــه ۱۹۸۰ می ــارس از ده ــج ف در خلی
مســئله نــا امــن ســازی خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز 
بــرای بهانــه ســازی بــرای تســلط بیشــتر آمریــکا بــه 
ــکا در  ــود و آمری ــی ش ــال م ــته دنب ــورت پیوس ص
اقــدام اخیــر خــود ســعی کــرد تــا از طریــق ایجــاد 
یــک اختــاف نظامــی ضــد ایرانــی بــا حضــور 
تعــدادی از متحــدان منطقــه ای و فرامنطقــه ای 
اش امنیــت ایــن آبــراه بیــن المللــی را بــه مخاطــره 
بیانــدازد و تــاش کنــد تــا بــا تســلط ایــران بــر ایــن 

ــه کنــد. ــی مقابل ــراه جهان آب

وزیر دفاع: 

حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر عهده ایران است 

پامپئو: 
از این پس، معافیت های تحریمی 

ایران تمدید نخواهد شد 

کــه  گفــت  آمریــکا  خارجــه  امــور  وزیــر 
ــر  ــام دیگ ــل برج ــران ذی ــته ای ای ــای هس معافیت ه

تمدیــد نخواهــد شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، بــه نقــل از رویتــرز، »مایــک 
پامپئــو«، وزیــر خارجــه آمریــکا روز چهارشــنبه 
ــاه  ــا دو م ــه ت ــرد ک ــام ک ــنگتن اع ــت واش ــه وق ب
ــران ذیــل برجــام  آینــده، معافیت هــای تحریمــی ای
ــورت  ــدی ص ــر تمدی ــند و دیگ ــان می رس ــه پای ب

ــت. ــد گرف نخواه
ــا بیــان  ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــر خارجــه ای وزی
اینکــه ایــران برنامه هــا و فعالیت هــای هســته ای 
خــود را افزایــش داده اســت، گفــت کــه تشــدید این 
ــکا روی  ــث فشــار بیشــتر آمری ــا باع ــا تنه فعالیت ه

ــود. ــران می ش ای
مایــک پامپئــو  همچنیــن از تحریم دو شــخصیت 
ــر  ــم خب ــران تحری ــته ای ای ــه هس ــا برنام ــط ب مرتب
ــازگار«  ــد س ــی« و »امج ــد آقای ــزود: »مجی داد و اف
بــه عنــوان دو هدایت کننــده برنامــه غنی ســازی 

ــم. ــم می کنی ــران را تحری ــته ای ای هس
دولــت آمریــکا از زمــان خروجــش از برجــام 
تحریم هــای  تاکنــون   ۱۳۹۷ اردیبهشــت ماه  در 
گوناگونــی را علیــه بخش هــای مختلــف اقتصــاد 
ــرکت های  ــاع و ش ــی اتب ــرده و حت ــع ک ــران وض ای
خارجــی را بــه بهانــه ارتبــاط بــا ایــران هــدف 

تحریم هــای خــود قــرار داده اســت.
و  آمریکایــی  کارشناســان  دیگــر،  ســوی  از 
نهادهــای بین المللــی اذعــان کرده انــد کــه اثــر 
تحریم هــای آمریــکا بــر اقتصــاد ایــران تخلیــه 
ــرای  ــتری ب ــی بیش ــزار تحریم ــکا اب ــده و آمری ش
ــدارد. ــران در اختیــار ن ــر اقتصــاد ای اعمــال فشــار ب

جوکار با اشاره به فرمایشات رهبری:
سال اول دوره یازدهم مجلس، سال 

طالیی برای مسائل کشور است

ــد اســت  ــس معتق ــزد در مجل ــردم ی منتخــب م
بــرای کارایــی بیشــتر ابــزار نظارتــی مجلــس، بایــد 

ــا را بروزرســانی کــرد.  آنه
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدصالــح جــوکار، بــا 
اشــاره بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در متــن 
پیــام ایشــان کــه در مراســم افتتاحیــه دوره یازدهــم 
مجلــس شــورای اســامی قرائــت شــد، گفــت: پیــام 
رهبــری بــه عنــوان منشــور بــرای نماینــدگان 

ــز اهمیــت اســت. مجلــس یازدهــم بســیار حائ
منتخــب مــردم یــزد و صــدوق در مجلــس 
شــورای اســامی در ادامــه مهــم تریــن تأکیــد 
رهبــری معظــم را رســیدگی بــه وضعیــت معیشــتی 
ــگاه و  ــزود: ن ــرد و اف ــان ک ــور بی ــادی کش و اقتص
توجــه رهبــر معظــم انقــاب ایــن اســت کــه مــردم 
دیــده شــوند چنانچــه  در پایــان پیامشــان بــه 
وضــوح بیــان کردنــد کــه مجلــس اقدامــی کنــد کــه 
ــاهد  ــارکت را ش ــترین مش ــی بیش ــات آت در انتخاب

ــیم. باش
وی در ادامــه بــا انتقــاد از بــاال بــودن نــرخ 
بیــکاری عنــوان کــرد: امیدواریــم در ســال اول دوره 
یازدهــم مجلــس، اتفاقاتــی بیفتــد و اقداماتــی انجــام 
شــود کــه مــردم کامــا احســاس کننــد نماینــدگان 
آنهــا در مســیری حرکــت کــرده انــد کــه بــرای حــل 

مســائل کشــور اســت.
جــوکار در ادامــه بــا اشــاره بــه ســازوکار و ابــزار 
ــده  ــرار داده ش ــس ق ــار مجل ــه در اختی ــی ک نظارت
اســت، عنــوان کــرد: ایــن ابزارهــا کــه امــروز مجلــس 
ــه مــرور زمــان  دارد در طــول مجالــس گذشــته و ب
ــه ای نیســت کــه در شــرایط  ــه گون کنــد شــده و ب
کنونــی و دهــه پنجــم انقــاب بتــوان از آن اســتفاده 
کــرد از ایــن رو بــرای تأثیرگــذاری، بایــد ایــن ابــزار 

بــه روز شــود.
منتخــب مــردم یــزد و صــدوق در مجلــس 
شــورای اســامی در پایــان بــا تأکیــد بــر تعامــل قــوا 
ــا یکدیگــر بــرای حــل مســائل مــردم خاطرنشــان  ب
ــد در راســتای حــل مســائل  ــل بای ــن تعام ــرد: ای ک
ــترکی  ــای مش ــت ه ــد و نشس ــردم باش ــور و م کش
ــد  ــد بتوان ــود بای ــی ش ــزار م ــوا برگ ــان ق ــه می ک

ــد. ــرف کن ــی را برط ــائل اساس مس

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شد

منتخبــان مجلــس یازدهــم محمــد باقــر قالیبــاف 
منتخــب مــردم تهــران را بــه عنــوان رییــس مجلــس 

بــرای ســال اول مجلــس یازدهــم انتخــاب کردنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد باقــر قالیبــاف در 
ــس شــورای  ــات رییســه مجل ــات هی ــان انتخاب جری
ــوان رییــس مجلــس  ــه عن ــا  ۲۳۰ رای ب اســامی ب
یازدهــم بــرای ســال اول انتخــاب شــد، ســید 
مصطفــی میرســلیم ۱۲ رای و فریــدون عباســی ۱۷ 

ــد. ــب کردن رای کس
ایــن انتخابــات ۲۶۷ رای ماخــوذه و ۸ رای باطلــه 

داشت.

کشف ۹هزار لیتر مواد سوختی قاچاق 
در شبستر 

فرمانـــده انتظامـــی شبســـتر از کشـــف ۹هـــزار 
ـــتان  ـــن شهرس ـــاق در ای ـــوختی قاچ ـــواد س ـــر م لیت

ـــر داد.  خب
ــیدلطیف  ــرهنگ سـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
حســـینی در تشـــریح ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: 
در اجـــرای طـــرح مبـــارزه بـــا قاچـــاق ســـوخت، 
ـــی در  ـــت زن ـــن گش ـــی حی ـــس آگاه ـــوران پلی مام
ـــتگاه  ـــک دس ـــه ی ـــی ب ـــای مواصات ـــی از محوره یک
ـــف  ـــون مشـــکوک و آن را جهـــت بررســـی متوق کامی

کردنـــد.
بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی پلیـــس 
اســـتان، وی در ادامـــه افـــزود: در بازرســـی از 
خـــودرو مذکـــور، ۹ هـــزار لیتـــر مـــواد ســـوختی 

قاچـــاق از نـــوع نفـــت ســـیاه کشـــف شـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه کـــه ارزش ریالـــی 
ســـوخت قاچـــاق کشـــف شـــده برابـــر نظـــر 
کارشناســـان ۵۰۰میلیـــون ریـــال بـــرآورده شـــده، 
ـــم  ـــک مته ـــه ی ـــن رابط ـــرد: در ای ـــان ک ـــت، بی اس
دســـتگیر و پـــس از تشـــکیل پرونـــده مقدماتـــی 

تحویـــل مراجـــع قضایـــی شـــد.

۶ دبیر هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی انتخاب شدند

الرگانـــی،  موســـوی  فراهانـــی،  امیرآبـــادی 
حاجـــی دلیگانی،دهنـــوی، متفکـــر آزاد و کریمـــی 
فیروزجایـــی بـــه عنـــوان ۶ دبیـــر هیـــات رییســـه 

مجلـــس انتخـــاب شـــدند. 
ــو  ــت عضـ ــا، روح اهلل نجابـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــه علن ـــس در جلس ـــنی مجل ـــه س ـــات رییس هی
مجلـــس گفـــت: منتخبـــان مجلـــس یازدهـــم 
ـــوی  ـــر موس ـــید ناص ـــی، س ـــادی فراهان ـــد امیرآب احم
ـــن  ـــی، محس ـــی دلیگان ـــینعلی حاج ـــی، حس الرگان
ــی  ــی کریمـ ــر آزاد و علـ ــوی، روح اهلل متفکـ دهنـ
ـــه  ـــات رییس ـــران هی ـــوان دبی ـــه عن ـــی را ب فیروزجای

مجلـــس انتخـــاب کردنـــد.
ســـلمان اســـحاقی نماینـــده قائنـــات، احمـــد 
امیرآبـــادی فراهانـــی نماینـــده قـــم، حســـینعلی 
شاهین شـــهر،  نماینـــده  دلیگانـــی  حاجـــی 
اهـــواز،  نماینـــده  حســـین زاده  ســـیدکریم 
صومعه ســـرا،  نماینـــده  دلخـــوش  ســـیدکاظم 
تهـــران،  نماینـــده  دهنـــوی  سیدمحســـن 
ســـیدصادق طباطبایی نـــژاد نماینـــده اردســـتان، 
ســـیدمهدی فرشـــادان نماینـــده ســـنندج، جبـــار 
کوچکی نـــژاد نماینـــده رشـــت، محمـــد ســـیدی 
نماینـــده زابـــل، محمدرضـــا صباغیـــان نماینـــده 
ــده  ــوی نماینـ ــا صفـ ــق، محمدرضـ ــز و بافـ مهریـ
تبریـــز،  نماینـــده  متفکـــر  روح اهلل  رودســـر، 
ســـمیه محمـــودی نماینـــده شـــهررضا، ابراهیـــم 
ـــی  ـــین محمدصالح ـــیراز، حس ـــده ش ـــزی نماین عزی
نماینـــده فریـــدن، ســـیدعلی موســـوی نماینـــده 
ــزد  ــه نامـ ــأت رئیسـ ــری هیـ ــرای دبیـ ــکان بـ ملـ

شـــده بودنـــد.

زنگنه:
 هر چه سریعتر دستورالعمل اجرایی 

آئین نامه مجلس در خصوص 
کمیسیون ها باید اصالح شود 

نماینــده مــردم تربــت حیدریــه در مجلــس 
شــورای اســامی خواســتار تســریع در اصــاح 
دســتورالعمل اجرایــی موضــوع تبصــره ۱ مــاده ۳۶ 

ــد.  ــس ش ــی مجل ــه داخل ــن نام آئی
ــه گــزارش ایســنا، محســن زنگنــه در تذکــری  ب
شــفاهی در جریــان جلســه علنــی مجلــس شــورای 
اســامی بیــان کــرد: دســتورالعمل اجرایــی موضــوع 
تبصــره ۱ مــاده ۳۶ آئیــن نامــه داخلــی مجلــس در 
خصــوص امتیازهــا جهــت تشــکیل کمیســیون های 
کــه  اســت  ایراداتــی  دارای  مجلــس  تخصصــی 
بســیاری از نماینــدگان ایــن دســتورالعمل را مغایــر 

ــا اصــول عدالــت مــی داننــد. ب
وی در ادامــه اظهــار کــرد: از آنجــا کــه خواســتار 
اصــاح ایــن دســتورالعمل اجرایی هســتیم پیشــنهاد 
ــن  ــس از تعیی ــر پ ــد از ظه ــروز بع ــم ام ــی کن م
ــا  ــات رئیســه ب ــس اعضــای هی ــات رئیســه مجل هی
ــکیل  ــه تش ــس جلس ــه مجل ــن نام ــیون آئی کمیس
داده و بــه ایــن موضــوع رســیدگی کننــد. مــا 
ــم  ــاده کرده ای ــه آم ــن زمین ــی را در ای ــز طرح نی
ــه آن  ــس ب ــه مجل ــن جلس ــاءاهلل در اولی ــه ان ش ک

ــود. ــیدگی ش رس
حجــت االســام ســید رضــا تقــوی کــه ریاســت 
جلســه علنــی را بــر عهده داشــت در پاســخ بــه تذکر 
وی بیــان کــرد: از قبــل هــم بســیاری از نماینــدگان 
ــات  ــاءاهلل هی ــتند. ان ش ــر داش ــه تذک ــن زمین در ای
ــس  ــی مجل ــه داخل ــن نام ــیون آئی ــه و کمیس رئیس
ــره  ــکیل داده و تبص ــه تش ــریعتر جلس ــه س ــر چ ه
۱ مــاده ۳۶ آئیــن نامــه را بازنگــری خواهنــد کــرد. 
ــام  ــد انج ــی توان ــیون م ــات در کمیس ــن اصاح ای

ــد. ــه صحــن بیای ــد ب شــود و حتمــا نبای

دلنوشته

این 
روزها ،

قلب
معلم ها ،
به قدری ،

مولم 
است ،

که
آدم 

عطای 
آموختن 

را ،
به لقایش 

می بخشد !
)اکبر عظیم نیا(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف فخاران شهرستان تبریز موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 4477 و شناسنامه ملی 14008338691 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ و مجــوز شــماره ۵۶۶۸۴ مورخــه ۹۸/۱۲/۸ 
اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی و مجــوز شــماره ۱۰۵/۸۳۸۴۰ مورخــه ۹۸/۱۲/۱۷ صنعــت، 

معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
محمد حسین یقینی به کد ملی ۱۳۷۳۷۱۷۵۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

یحیی شروانی الوار به کدملی ۱۳۷۰۸۰۲۳۴۱ به سمت نایب رییس اول هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
پرویز سعداله زاده به کد ملی ۱۳۸۰۲۲۳۵۳۹ به سمت نایب رییس دوم هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

نعمت بهاری ایلخچی به کد ملی ۱۷۰۸۶۵۵۴۳۳ به سمت دبیر و عضو هیئت مدیره
داود جلیلی به کد ملی ۱۶۰۰۹۱۸۸۱۶ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره

ــی )خــارج از اعضــای هیئــت  ــر اجرای ــه ســمت مدی ــی ۱۳۶۱۴۹۱۹۴۹ ب ــه کــد مل ــظ ب مهســا عبدحاف
ــرای مــدت ۴ ســال انتخــاب شــدند. ــره( ب مدی

ــا امضــای  ــی ب ــرات، ســفته هــا، اســناد تعهــدآور مال ــه ماننــد چــک هــا، ب ــی اتحادی اســناد و اوراق مال
رییــس و خزانــه دار و در غیــاب هریــک ناییــب رییــس اول و ممهــور بــه مهــر اتحادیــه معتبــر مــی باشــد.

بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعییــن دارنــدگان حــق امضا انتخاب شــده توســط متقاضی 
در ســوابق الکترویــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی های ســازمان ثبت قابل دســترس می باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی - اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز

آگهی تغییرات اتحادیه صنف فخاران شهرستان تبریز موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت 4477 و  شناسه ملی 14008338691 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ و مجــوز شــماره 
ــز اســتان آذربایجــان شــرقی و مجــوز شــماره ۱۰۵/۸۳۸۴۰  ــاف مرک ــاق اصن ۵۶۶۸۴ مورخــه ۹۸/۱۲/۸ ات

مورخــه ۹۸/۱۲/۱۷ صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
محمد حسین یقینی به کدملی ۱۳۷۳۷۱۷۵۴۸
یحیی شروانی الوار به کد ملی ۱۳۷۰۸۰۲۳۴۱
پرویز سعداله زاده به کد ملی ۱۳۸۰۲۲۳۵۳۹

نعمت بهاری ایلخچی به کدملی ۱۷۰۸۶۵۵۴۳۳
داود جلیلی به کد ملی ۱۶۰۰۹۱۸۸۱۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره

ــی  ــد مل ــه ک ــدم ب ــاطر مق ــم ش ــد ابراهی ــی ۱۳۷۶۲۰۸۵۰۴ و محم ــد مل ــه ک ــری عصــر ب ــد رهب محم
ــد. ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت ۴ س ــه م ــره ب ــت مدی ــدل هیئ ــی الب ــای عل ــوان اعض ــه عن ۱۳۸۰۱۰۴۳۲۷ ب

وحیــد بربــری کــوزه کنــان بــه کــد ملــی ۱۳۸۲۰۲۰۳۰۹ و ابوالفضــل ذوالفقــاری اخیجهانــی بــه کــد ملــی 
۱۶۹۹۵۵۲۲۷۴ بــه ترتیــب بــه عنــوان بــازرس اصلــی و علــی البــدل بــه مــدت ۴ ســال انتخــاب گردیدنــد. 

بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب بــازرس، انتخــاب مدیــران انتخــاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس می باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز
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هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: 09143010573

مهلت تسلیم همه اظهارنامه های 
مالیاتی 2 ماه تمدید شد 

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی زمــان نهایــی 
تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی صاحبــان مشــاغل و 

ــرد.  ــام ک ــی را اع ــخاص حقوق اش
بــه گــزارش تســنیم، امیــد علــی پارســا بــا بیــان 
زمــان تســلیم اظهارنامه هــای مالیاتــی ســال ۹۸ 
مودیــان مالیاتــی کــه تحــت تاثیــر مشــکات کســب 
و کار هــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا تغییــر کــرده اســت، 
ــاه  ــا ۲ م ــه اظهارنامه ه ــلیم هم ــت تس ــت: مهل گف

افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی تصریــح کــرد: 
ــاه  ــرداد م ــان خ ــای پای ــه ج ــاغل ب ــان مش صاحب
هــر ســال امســال تــا پایــان مــرداد مــاه و اشــخاص 
ــاه  ــر م ــان تی ــای پای ــه ج ــرکت ها( ب ــی )ش حقوق
ــا  ــد ت ــاه امســال فرصــت دارن ــهریور م ــان ش ــا پای ت

اظهارنامه هــای مالیاتــی خــود را تســلیم کننــد.

یارانه معیشتی امشب واریز می شود 

مرحلــه  هفتمیــن  مــاه،  خــرداد   ۱۰ شــنبه 
ــوار   ــه حســاب سرپرســتان خان حمایــت معیشــتی ب

می شــود.  واریــز 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، هفتمیــن 
ــه  ــاعت ۲۴ ب ــب س ــتی امش ــه معیش ــه یاران مرحل

ــود. ــز می ش ــوار  واری ــتان خان ــاب سرپرس حس
ــرخ آن از  ــا اصــاح قیمــت بنزیــن و افزایــش ن ب
هــزار بــه ۱۵۰۰ تومــان ســهمیه ای و ۳۰۰۰ تومــان 
آزاد در آبــان امســال، طبــق اعــام دولــت هــر مــاه 
در قالــب کمــک حمایتــی مبلغــی بــه حســاب 

خانواده هــای مشــمول واریــز می شــود.
ــزار  ــره ۵۵ ه ــک نف ــواده ی ــاس خان ــن اس ــر ای ب
تومــان،  هــزار  نفــره ۱۰۳  دو  خانــواده  تومــان، 
ــواده ۴  ــان، خان ــزار توم ــره ۱۳۸ ه ــواده ســه نف خان
ــره و  ــج نف ــواده پن ــان و خان ــزار توم ــره ۱۷۲ ه نف
بیشــتر ۲۰۵ هــزار تومــان یارانــه معیشــتی دریافــت 

می کنــد.

برپایه آمارهای سامانه کدال؛
تولیدات 2 ماهه ایران خودرو و سایپا 

از مرز ۱۰۱ هزار دستگاه گذشت
کــدال  ســامانه  منتشــره  آمارهــای  بررســی 
حاکــی از تولیــد ۱۰۱ هــزار و ۱۹۳ دســتگاه خــودرو 
از ســوی شــرکت های ایــران خــودرو و ســایپا از 
ــاه اســت.  ــان اردیبهشــت م ــا پای ــدای امســال ت ابت
بــه گــزارش ایرنــا، برپایــه آمارهــای ســامانه یــاد 
شــده، در ایــن مــدت ایــران خــودرو ۵۷ هــزار و ۸۶۲ 
دســتگاه و ســایپا ۴۳ هــزار و ۳۳۱ دســتگاه خــودرو 

تولیــد کردنــد.
ــه  ــق ب ــودرو موف ــران خ ــال ای ــه امس در ۲ ماه
ــد ۴۱ هــزار و ۷۰۲ دســتگاه خــودرو در گــروه  تولی
پــژو، پنــج هــزار و ۴۷۹ دســتگاه در گــروه ســمند، 
ــتگاه  ــزار و ۹۵۰ دس ــت ه ــا، هف ــتگاه ران ۹۸۴ دس
ــتگاه  ــا، ۵۶۵ دس ــتگاه هایم ــزار و ۳۳ دس ــا، یکه دن
ــد و ۱۴۹  ــت و ســایر محصــوالت جدی ــروه وان در گ

ــد. ــژو ۲۰۰۸ ش ــتگاه پ دس
ــران  ــال، ای ــابه پارس ــدت مش ــا م ــه ب در مقایس
ــدر )ال  ــوزوکی، تن ــودروی س ــه خ ــا س خودرویی ه

ــد. ــد نکردن ــگ را تولی ــگ فن ۹۰( و دان
در ایــن مــدت، ســایپایی ها نیــز ۲۱ هــزار و ۴۰۹ 
ــزار و  ــد و ۲۱ ه ــواده پرای ــودرو در خان ــتگاه خ دس
۹۲۲ دســتگاه خــودرو در خانــواده تیبــا تولیــد 
ــری  ــال خب ــابه پارس ــدت مش ــاف م ــد و برخ کردن
ــو و  ــی. اس ۳۵، آری ــگان س ــراتو، چان ــد س از تولی

ــت. ــرکت نیس ــن ش ــس در ای برلیان
برپایــه مصوبــه شــورای عالــی اســتاندارد ۲ 
ــژو ۴۰۵  ــاه ۹۹( و پ ــد )از اول تیرم ــودروی پرای خ
)از اول مردادمــاه ۹۹( از خــط تولیــد ۲ خودروســاز 

ــد. ــد ش ــارج خواهن ــور خ ــزرگ کش ب
پیشــتر »وحیــد مرنــدی مقــدم« معــاون ســازمان 
ملــی اســتاندارد گفتــه بــود:  بــا خــروج پــژو ۴۰۵ از 
خــط تولیــد، ایــن خــودرو فقــط در مدل تاکســی آن 
هــم دوگانــه ســوز تولیــد خواهــد شــد، همچنیــن بــا 
کنــار رفتــن مــدل هــای ۱۱۱ و ۱۳۱ پرایــد، فقــط 

وانــت پرایــد )پرایــد ۱۵۱( تولیــد خواهــد شــد.

معـاون وزیـر اقتصـاد گفت: اخیـراً بـه نمایندگان 
مجلـس یازدهـم پیشـنهاد دادیم تا به صـورت مجزا و 
فـوری قسـمت مربـوط به مالیـات بر عایدی مسـکن 
از الیحـه اصاح مالیاتهای مسـتقیم را تصویب کنند. 
بـه گـزارش تسـنیم، محمدعلی دهقـان دهنوی با 
بیـان اینکه چالش بازار مسـکن هم در سـمت عرضه 
و هـم در سـمت تقاضـا وجـود دارد تأکیـد کـرد، از 
یـک طـرف بایسـتی تسـهیات بـا نـرخ مناسـب در 
اختیـار تولیـد کننـدگان و مصرف کنندگان مسـکن 
قرارگیـرد و از سـوی دیگـر اقدامـات تنظیـم کننـده 
ماننـد مالیـات بر عایدی سـرمایه در حوزه مسـکن و 

مالیـات بـر خانه هـای خالـی عملیاتی شـود.

آخرین وضعیت الیحه اصالح قانون 
مالیاتهای مستقیم در دولت

معـاون اقتصـادی وزارت اقتصـاد بـا ابـراز اینکـه 
بـر  مالیـات  خصـوص  در  اقتصـاد  وزارت  پیشـنهاد 
مالیاتهـای  قانـون  اصاحیـه  در  سـرمایه  عایـدی 
مسـتقیم لحـاظ شـده اسـت گفـت: پیش نویـس این 
الیحـه در کمیسـیون  اقتصـاد هیئـت دولـت اسـت 
امـا بـا توجـه بـه فضـای ایجادشـده در بازار مسـکن 
به صـورت  الیحـه  ایـن  تـا  شـد  فراهـم  شـرایطی 
مسـتقیم در دسـتور کار کمیتـه اصلـی کمیسـیون 

اقتصـادی هیئـت دولـت قـرار گیـرد.
گفتنـی اسـت هیئت دولـت دارای کمیسـیونهای 
مختلف از جمله زیربنایی، سیاسـی و اقتصادی اسـت 
کـه هرکـدام از ایـن کمیسـیون ها دارای کمیته هـای 
مجزایـی بـوده که شـامل کمیته تخصصی در سـطح 
کارشناسـان، فرعی در سـطح معاونیـن وزرا و کمیته 

اصلـی درسـطح وزرای مربوطه می باشـد.
هماهنگی هــای  اســاس  بــر  افــزود،  وی 

)از  مذکــور  الیحــه  پیش نویــس  به عمل آمــده 
کمیتــه فرعــی( به صــورت مســتقیم در کمیتــه 
اصلــی کمیســیون اقتصــادی بررســی خواهــد شــد و 
بافاصلــه بــه هیئــت دولــت ارســال می شــود.

 ایـن مقـام مسـئول در وزارت اقتصـاد تأکیـد کـرد: 
الیحـه مذکـور عمـًا در مسـیر تصویـب دولـت قـرار 
گرفتـه اسـت و مـا تـاش می کنیـم هرچه سـریع تر و 
طی سـال ۹۹ مالیات بر عایدی مسـکن عملیاتی شـود.

جزییات جلسه مسئوالن وزارت اقتصاد با 
نمایندگان مجلس یازدهم

دهقـان دهنـوی بـا اشـاره به جلسـه اخیـر برخی 
وزارت  مسـئوالن  بـا  یازدهـم  مجلـس  نماینـدگان 
اقتصـاد یـادآور شـد: در ایـن جلسـه تأکیـد کردیـم 
کـه نماینـدگان مجلـس می تواننـد به صـورت مجـزا 

قسـمت مربـوط بـه مالیـات بـر عایـدی مسـکن را 
به عنـوان یـک طـرح فـوری در مجلس تصویـب و در 
قالـب قانـون جدید بـرای اجرا بـه دولت ابـاغ کنند.

چنـدی قبل نیـز نمایندگان کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس طرحـی را بـرای مالیـات از عایـدی سـرمایه 
در حـوزه مسـکن مطـرح کـرده بودنـد که عمـًا این 

طرح به سـرانجام نرسـید.
معـاون وزیـر اقتصـاد بـا تصریـح بـه اینکـه بـرای 
در  مناسـب  مالـی  تأمیـن  بایسـتی  مسـکن  رونـق 
حوزه هـای تولیـد و تقاضـا انجـام شـود تأکیـد کـرد: 
بـه  نسـبت  مسـکن  اعطایـی  تسـهیات  هم اکنـون 
قیمـت ملـک بسـیار پاییـن اسـت و از سـوی دیگر با 
توجـه بـه بـاال بـودن نـرخ بهـره در بلندمـدت قدرت 
پرداخـت اقسـاط نسـبت بـه درآمد محدود می شـود .

ــال،  ــوان مث ــئول، به عن ــام مس ــن مق ــه ای به گفت

ــی مناســب  ــران محصــول مال ــد ته در شــهری مانن
ــد  ــا درآم ــی ب ــون تومان ــک وام ۵۰۰ میلی ــرای ی ب
ثابــت مثــًا ۵ میلیــون تومــان در مــاه وجــود 
نــدارد و ایــن مانــع خانــه دار شــدن طیــف وســیعی 
ــک  ــد ی ــن بای ــن شــهر اســت، بنابرای از ســاکنین ای
ــرای  ــروز ب ــا شــرایط ام ــی متناســب ب محصــول مال

ــود. ــن ش ــی تدوی ــار متقاض ــاز اقش ــن نی تأمی
دهنـوی همچنیـن تأکیـد کرد، مسـکن مهـر نیز 
در ایـن حـوزه یـک راه حـل تلقی می شـد چـون اوالً 
قیمـت زمیـن را حـذف کـرد و در نهایـت بـرای نیاز 
مسـکن بیـش از یـک میلیـون خانـوار، هرچنـد بـا 

کاسـتی هایی، پاسـخ ارائـه کـرد.
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن نیـز یـک راه حـل دیگـر اسـت توجه داشـته 
باشـیم کـه یک میلیون و ششـصد هزار نفـر متقاضی 
مسـکن های ایـن طـرح بودنـد و ایـن نشـان می دهد 

تقاضـای قابل توجهـی در ایـن حـوزه وجـود دارد.

نسخه سیاستی وزارت اقتصاد
 در خصوص معضل مسکن

ــات  ــریح اقدام ــن تش ــاد ضم ــر اقتص ــاون وزی مع
الزم بــرای تحریــک تقاضــا در حــوزه بــازار مســکن 
تأکیــد کــرد: اقداماتــی نظیــر مالیــات بــر خانه هــای 
ــه  ــورم مواج ــا ت ــور ب ــه کش ــرایطی ک ــی در ش خال
اســت  پاســخگو  کوتاه مــدت  در  تنهــا  اســت، 
بنابرایــن راه حــل اصلــی معضــل مســکن جلوگیــری 
از تــداوم رشــد تــورم و در مرحلــه بعــد و رونــق در 

ــت. ــکن اس ــاز مس ــد و ساخت وس تولی

مالیات عایدی مسکن در سال ۹۹ عملیاتی می شود 

کارگــزاری بانــک مرکــزی ۱۳ خــرداد مــاه ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــید های ۱۷ و  ــد و سررس ــود ۱۵ درص ــرخ س ــا ن ــت ب ــی دول اوراق بده

ــد.  ــر می کن ــه منتش ۲۰ ماه
بــه گــزارش فــارس، پیــرو اطاعیــه روز ســه شــنبه ۲۳ اردیبهشــت 
ــه  ــی ب ــی دولت ــراج اوراق بده ــزاری ح ــوص برگ ــاه ۱۳۹۹ در خص م
ــراج  ــه ح ــن مرحل ــزی اولی ــک مرک ــزاری بان ــاند، کارگ ــاع می رس اط

ــد. ــزار می کن ــاه برگ ــنبه ۱۳ خردادم ــه ش ــن اوراق را روز س ای
ــه  ــبت ب ــد نس ــی توانن ــی م ــاری غیربانک ــات اعتب ــا و موسس بانک ه
ارســال ســفارش های خریــد خــود تــا ســاعت ۱۰:۰۰ صبــح روز یکشــنبه 

۱۱ خردادمــاه از طریــق ســامانه بــازار بیــن بانکــی اقــدام کننــد.
ــرخ ســود اوراق ۱۵ درصــد  ــام، ن * اوراق منتشــر شــده، مرابحــه ع
ســاالنه، کوپــن دار و بــا تواتــر پرداخــت ســود شــش ماهــه )پرداخــت 

ــند: ــر می باش ــدول زی ــرح ج ــه ش ــال( و ب ــار در س ــن دوب کوپ
ــازار  ــی( در ب ــای هفتگ ــراج ه ــی )ح ــورت تدریج ــه ص * اوراق ب
ــود  ــل س ــر و پرداخــت کام ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش عرضــه م
ــه در  ــی ک ــده، بدیهــی اســت نهادهای ــن دارن ــه آخری شــش ماهه اول ب
نوبت هــای پــس از اولیــن نوبــت عرضــه، در حــراج شــرکت مــی کننــد 
در اعــام نــرخ هــای خــود، ســود تحقــق یافتــه بیــن تاریــخ انتشــار و 

ــادی  ــور اقتص ــد. وزارت ام ــاظ می کن ــه را لح ــدی عرض ــای بع نوبت ه
ــا  ــده ی ــت ش ــنهادات دریاف ــه پیش ــرش کلی ــه پذی ــی ب ــی الزام و دارای

ــدارد.  ــه عرضــه شــده در حــراج را ن ــروش کلی ف
* بانــک مرکــزی سفارشــات دریافــت شــده را بــرای تصمیم گیــری 
ــه  ــد و وزارتخان ــال می  کن ــی ارس ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ب
ــن  ــه تعیی ــد، نســبت ب ــت اداری روز بع ــان وق ــا پای ــر ت ــور، حداکث مزب
ســفارش های برنــده از طریــق مشــخص کــردن حداقــل قیمــت 
پذیرفتــه شــده در ســازوکار حــراج اقــدام می  کنــد. در نهایــت، عرضــه 

ــود. ــام می ش ــان انج ــت یکس ــه قیم ــدگان ب ــی برن ــه تمام اوراق ب
*حــراج اوراق بدهــی دولتــی بــرای فــروش بــه بانکهــا و موسســات 
اعتبــاری غیربانکــی مجــدداً در روز ســه شــنبه ۲۰ خردادمــاه اجــرا مــی 
ــاری غیربانکــی متقاضــی شــرکت در  شــود. بانک هــا و موسســات اعتب
ــا  ــود ت ــفارش های خ ــال س ــه ارس ــبت ب ــد نس ــی توانن ــراج م ــن ح ای
ــامانه  ــق س ــاه از طری ــنبه ۱۸ خردادم ــح روز یکش ــاعت ۱۰:۰۰ صب س

بــازار بیــن بانکــی اقــدام کننــد.
* الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس جــزء )۴( بنــد »ک« تبصــره )۵( 
ــد  ــه خری ــاز ب ــا مج ــزی تنه ــک مرک ــال ۱۳۹۹، بان ــه س ــون بودج قان
ــت.  ــه اوراق اس ــازار ثانوی ــت در ب ــامی دول ــی اس ــروش اوراق مال و ف

بنابرایــن در چارچــوب قوانیــن، بانــک مرکــزی مجــاز بــه خریــد اوراق 
مالــی اســامی در بــازار اولیــه نبــوده و نمی توانــد در فرآینــد برگــزاری 
حــراج، اوراق بدهــی دولتــی را بــا هــدف تامیــن مالــی دولــت خریــداری 
ــده زیرســاخت  ــزی تامین کنن ــک مرک ــزاری بان ــن، کارگ ــد. همچنی کن
معامــات و برگزارکننــده حــراج فــروش اوراق بــه بانک هــا و موسســات 
اعتبــاری غیربانکــی عضــو بــازار بین بانکــی اســت و تعهــدی نســبت بــه 

حجــم و قیمــت اوراق بــه فــروش رفتــه در بــازار اولیــه نــدارد.

فهیمــی گفــت: از ۱۰ خــرداد بــا آزادســازی ســهام عدالــت، امــکان 
ــرای مشــموالن فراهــم می شــود.  فــروش تــک تــک ســهام عدالــت ب

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حســین فهیمــی مدیرعامــل 
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی گفــت: از روز شــنبه مشــموالن ســهام 
ــود را  ــهام خ ــد از س ــی ۳۰ درص ــا تمام ــمت ی ــد قس ــت می توانن عدال
ــی از ســوی  ــای خــود را در ســایت اعام ــانند و دارایی ه ــروش برس بف

شــرکت ســپرده گــذاری ببیننــد.
ــوده  ــه ب ــک طرف ــن مشــموالن ی ــون رابطــه بی ــه داد: تاکن وی ادام
ــد  ــکان خری ــد و ام ــت می کردن ــود دریاف ــار س ــال یکب ــت و در س اس
ــه طــور مســتقیم  ــردی ب ــا از روز شــنبه هــر ف ــروش نداشــتند، ام و ف
مجامــع  در  و  ببینــد  را  شــرکت ها  ســهم  تــک  تــک  می توانــد 

شــرکت ها حضــور یابــد.

ــه دو  ــرد: ب ــان ک ــزی بی ــذاری مرک ــپرده گ ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــه  ــود بطوریک ــم می ش ــت فراه ــهام عدال ــروش س ــکان ف ــورت ام ص
ــا  ــک یکج ــه بان ــه ب ــا مراجع ــد ب ــت می توانن ــهام عدال ــموالن س مش
ــا مراجعــه  ــا اینکــه ب ۳۰ درصــد از ســهام خــود را بفــروش برســانند ی
ــه کارگزاری هــا و ســایت منتخــب شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی  ب
اقــدام بــه فــروش تــک تــک ســهام شــرکت ها در کارگزاری هــا کننــد.

وی افــزود: بــرای فــروش ســهام عدالــت بــه صــورت یکجــا 
ــد و  ــه کنن ــا مراجع ــه بانک ه ــد ب ــرداد می توانن ــا ۱۳ خ ــهامداران ت س

ــانند. ــروش برس ــا بف ــود را یکج ــهام خ ــد س ۳۰ درص
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی ب
ــت،  ــده اس ــد ش ــرداد تمدی ــا ۱۵ خ ــتقیم ت ــاب روش مس ــت انتخ مهل
ــتقیم  ــاب روش مس ــه انتخ ــدام ب ــل اق ــی کام ــا آگاه ــراد ب ــت: اف گف
کننــد چنانچــه فــرد ایــن روش را انتخــاب کــرده باشــد بــرای فــرد کــد 
بورســی صــادر می شــود و اطاعــات فــرد بــه شــرکت ارســال می شــود 

ــد. و دیگــر حــق تغییــر روش را ندارن
ــت:  ــا گف ــت در کارگزاری ه ــهام عدال ــروش س ــاره ف ــی درب فهیم
ــد براســاس  ــوع فــروش در ایــن اســت کــه فــرد می توان تفــاوت ایــن ن
قیمــت روز ســهام خــود را بفروشــد و یــا اینکــه بــه ســبد ســهامی خــود 

اضافــه کنــد.

برای تمامی سهامدارن عدالت کد بورسی صادر شده است
ــد  ــت ک ــهامدارن عدال ــی س ــرای تمام ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــروش  ــرادی کــه قصــد ف بورســی صــادر شــده اســت، گفــت: فقــط اف
ــد و  ــه کنن ــا مراجع ــا کارگزاری ه ــک ی ــه بان ــد ب ــهام را دارن ــن س ای
ــات نیســت  ــن اقدام ــه ای ــازی ب ــد نی ــروش ندارن ــه قصــد ف ــرادی ک اف
و ســود ســهام آنهــا، همچــون گذشــته بــه حسابشــان واریــز می شــود.

ــهام  ــرد: س ــان ک ــزی بی ــذاری مرک ــپرده گ ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــهامدار در  ــر س ــود و اگ ــوب می ش ــرد محس ــی ف ــزء دارای ــت ج عدال
بــورس فعــال باشــد در ســبد ســهامی خــود می توانــد تــک تــک ســهام 
ــا  ــد ب ــال نیســت می توان ــورس فع ــرد در ب ــر ف ــد واگ شــرکت ها را ببین
مراجعــه بــه ســایتی کــه شــرکت ســپرده گــذاری اعــام خواهــد کــرد 

ســهام خــود را مشــاهده کنــد.

آزادسازی کامل سهام عدالت تا پایان سال
فهیمــی بیــان کــرد: از ابتــدا ســهام عدالــت بــرای نگــه داشــتن طراحی 
شــده اســت و از ایــن رو بــه همــه مشــموالن توصیــه می کنــم کــه ایــن 
ســهام را نفروشــند و نگــه دارنــد تــا در آینــده از درآمــد آن اســتفاده کنند.

ــت  ــهام عدال ــل س ــازی کام ــال ۹۹ آزادس ــان س ــا پای ــزود: ت وی اف
صــورت می گیــرد.

عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در هفته آینده 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر داد؛

امکان فروش تفکیکی سهام عدالت از امروز

ــر افزایــش نقــش  اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــادی  ــکوفایی اقتص ــعه و ش ــدن در توس ــش مع بخ
ــه نقــش  ــا توجــه ب ــد کــرد و گفــت: ب اســتان تأکی
مهــم و تعیین کننــده بخــش معــدن در توســعه 
اقتصــادی اســتان، الزم اســت برنامــه راهبــردی ایــن 

ــود.  ــن ش ــریع تر تدوی ــه س ــش، هرچ بخ
به گزارش ایسـنا، محمدرضا پورمحمدی در جلسه 
شـورای معادن اسـتان، تـاش برای توسـعه اقتصادی 
اسـتان را تکلیـف تمام دسـتگاه های اجرایـی و دغدغه 
اصلـی مدیریـت ارشـد اسـتان برشـمرد و خواسـتار 
اهتمـام جدی دسـتگاه های اجرایـی و همکاری بخش 

خصوصـی در این زمینه شـد.
وی بــا اشــاره بــه تفویــض اختیــارات وزارت 
در  در  اســتان  بــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
بخــش معــدن، گفــت: هیــچ محدودیتــی در زمینــه 
ــتر از  ــه بیش ــتفاده هرچ ــی و اس ــای معدن فعالیت ه
ــا رعایــت  ظرفیــت معــادن اســتان نداریــم و بایــد ب
ــت محیطی،  ــائل زیس ــروری و مس ــتانداردهای ض اس
ــی را در اقتصــاد  ــای معدن ــدن و فعالیت ه ســهم مع

ــم. ــش دهی ــتان افزای اس
برخــورد جــدی دســتگاه های  وی همچنیــن 
ــا سوءاســتفاده کنندگان در حــوزه معــدن  نظارتــی ب
را خواســتار شــد و افــزود: در ایــن زمینــه بــا هیــچ 

ــم. ــارف نداری کســی تع
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــتاندار آذربایجــان ش اس
ــه  ــادن ب ــذاری مع ــی در واگ ــائل حقوق ــت مس رعای
اشــخاص و بخــش خصوصی، تشــکیل کمیتــه حقوقی 

ــت. ــروری دانس ــائل را ض ــن مس ــی ای ــرای بررس ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر توجه 
ــی و  ــای معدن ــل فعالیت ه ــت از مح ــهم دول ــه س ب
تــاش بــرای حفــظ منابــع طبیعــی در بهره بــرداری 
از معــادن تأکیــد کــرد و گفــت: بهره بــرداری از 
معــادن، بــه ناچــار موجــب آســیب هایی بــه محیــط 

ــا  ــد ب ــا بای ــود، ام ــی می ش ــع طبیع ــت و مناب زیس
اســتفاده از روش هــای جدیــد و اصــول علمــی، ایــن 
آســیب ها را بــه حداقــل رســاند؛ زیــرا امــروز حفــظ 
محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب آن یکــی از 

دغدغه هاســت. مهم تریــن 
وی بــا انتقــاد از کارشــکنی برخــی افراد در مســیر 
ــرای  ــوزی ب ــه دلس ــه بهان ــتان ب ــادن اس ــعه مع توس
ــورای  ــای ش ــت: اعض ــار داش ــت، اظه ــط زیس محی
ــه  ــردی نســبت ب معــدن اســتان، دلســوزتر از هــر ف
مــردم هســتند و بــدون شــک در کنــار توســعه 

اقتصــادی اســتان از محــل شــکوفایی معــادن، حفــظ 
محیــط زیســت نیــز در اولویــت ایــن شــورا قــرار دارد.

پـروژه  اهمیـت  بـه  همچنیـن  پورمحمـدی 
نفلین سـینیت سـراب در توسـعه اقتصادی و اشـتغال 
در اسـتان اشـاره کـرد و بـا تأکید بر همراهی بیشـتر 
دسـتگاه های مرکـزی در اجـرای ایـن پـروژه، گفـت: 
بـا اجـرای ایـن پـروژه، کشـورمان از واردات آلومینـا 
بی نیـاز می شـود، امـا جریـان واردات آلومینـا، راضی 
بـه آغـاز بـه کار ایـن پـروژه نبـود و متاسـفانه برخی 
افـراد در دسـتگاه های مرکزی، پیـش از آغاز عملیات 
اجرایـی ایـن پـروژه، بحث عـدم توجیـه اقتصادی آن 

را مطـرح کـرده بودند.
از تاش هــا و حمایت هــای  بــا قدردانــی  وی 
ــروژه  ــارت از پ ــدن و تج ــت، مع ــابق صنع ــر س وزی
از  بســیاری  گفــت: خوشــبختانه  نفلین ســینیت، 
مشــکات رفــع شــده و بــا تمــام تــوان، پیگیــر اجــرا 

ــتیم. ــتان هس ــروژه در اس ــن پ ــل ای و تکمی
اســتانداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان شــرقی، در ایــن جلســه برنامه هــای 
ــد  ــق شــعار جهــش تولی ــرای تحق ــدن ب بخــش مع
ــرای  ــتی ب ــناد باالدس ــای اس ــن برنامه ه و همچنی
توســعه بخــش معــدن اســتان مطــرح و مــورد بحــث 

ــت. ــرار گرف ــی ق و بررس

استاندار تاکید کرد:

لزوم تدوین برنامه راهبردی بخش معدن در آذربایجان شرقی

رئیس پلیس تهران: 
تمام خودروهای احتکارشده فاقد 

شماره گذاری و پالک بوده اند 
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ گفــت: تمــام 
خودروهایــی کــه در ایــن چنــد روز توســط پلیــس 
ــاه  ــک م ــش از ی ــده، بی ــف ش ــزرگ کش ــران ب ته
ــه  ــد هرگون ــده و فاق ــو  ش ــور دپ ــای مذک در انباره

شــماره گذاری و پــاک بودنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، مدیــران خودروســازی  
ــروج از  ــق خ ــی ح ــچ خودروی ــتند هی ــی هس مدع
نمایندگــی و حتــی خودروســازی بــدون پــاک 
نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه در ماه هــای 
ــده در  ــو ش ــودروی دپ ــادی خ ــداد زی ــته تع گذش
انبارهــا و پارکینگ هــای مختلــف در سراســر کشــور 
کشــف شــده کــه طبــق اعــام نهادهــای کاشــف و 
ناظــر و رســیدگی کننده از جملــه نیــروی انتظامــی، 
ــرات حکومتــی ایــن  وزارت صنعــت و ســازمان تعزی

خودروهــا پــاک نداشــته اند.
ســردار حســین رحیمــی نیــز در همیــن زمینــه 
باشــگاه  انتظامــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
خبرنــگاران پویــا دربــاره خودروهــای مکشــوفه 
ــرد:  ــار ک ــران، اظه ــاک در ته ــد پ ــده فاق احتکارش
هیــچ خــودرو و موتورســیلکتی پیــش از پــاک 

ــدارد. ــر ن ــردد را در معاب ــق ت ــدن ح ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــزرگ ب ــران ب ــس ته ــس پلی رئی
ــد،  ــت می ده ــه وســیله نقلیه هوی ــی ب ــاک انتظام پ
تصریــح کــرد: تمــام خودروهایــی کــه در ایــن 
چنــد روز توســط پلیــس تهــران امنیــت اقتصــادی، 
پیشــگیری و امنیــت عمومــی تهــران کشــف شــده، 
بیــش از یــک مــاه در انبارهــای مذکــور دپــو  شــده و 

ــد. ــاک بودن ــماره گذاری و پ ــه ش ــد هرگون فاق
ــه  ــوفه ب ــای مکش ــه خودروه ــان اینک ــا بی وی ب
هیچ وجــه پــاک نداشــتند، تصریــح کــرد: در حــال 

ــتیم. ــا هس ــن پرونده ه ــتر در ای ــات بیش تحقیق

مدیرعامل گروه صنعتی مپنا: 
پیچیده ترین تجهیزات

 نیروگاهی را می سازیم 

مدیرعامــل گــروه صنعتــی مپنــا بــا بیــان اینکــه 
ــلط  ــروگاه  مس ــاخت نی ــا  در س ــش روز دنی ــه دان ب
شــده ایم، گفــت: کســی بــاور نمی کــرد ایــران 
امــروز پیچیده تریــن تجهیــزات نیروگاهــی را بســازد 

ــا مســلط باشــد.  ــش روز دنی ــه دان و ب
بــه گــزارش تســنیم، عبــاس علی آبــادی در 
ــش گاز  ــای اول و دوم بخ ــاح  واحده ــم افتت مراس
ســیکل ترکیبــی خرم آبــاد بــا اشــاره بــه نامگــذاری 
ــت:  ــار داش ــد اظه ــش تولی ــام جه ــه ن ــال ۹۹ ب س
خوشــبختانه بنیــاد مســتضعفان در ایجــاد زیــر 
ــتای  ــی  در راس ــای خوب ــور گام ه ــاخت های کش س
جهــش تولیــد برداشــته کــه نشــان از روحیــه 

انقابــی دارد. 
وی افــزود: کشــور ایــران در دنیــا نیــروگاه ســاز 
اســت و جــزء  پنــج کشــور اول دنیــا هســتیم و رتبــه 
ــازنده  ــه س ــوری ک ــوان کش ــه عن ــان را ب ــوم جه س
تجهیزاتــی نیروگاهــی در جهــان دارد کــه ایــن 
افتخــار محصــول خــون شــهدا و دســتاورد انقــاب 
ــروز  ــران ام ــرد ای ــاور نمی ک ــی ب ــامی است،کس اس
ــه  ــزات نیروگاهــی را بســازد و ب ــن تجهی پیچیده تری

ــا مســلط باشــد.  دانــش روز دنی
ــرد:  ــوان ک ــا عن ــی مپن ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــی  ــه نیروگاه های ــی  از جمل ــیکل ترکیب ــروگاه س نی
اســت کــه بومــی شــده و حــدود ۸۰ درصــد پرســنل 
ایــن نیــروگاه بومــی هســتند کــه بی ســابقه  اســت 
و نیروهــای بــا ظرفیــت بــاال ســبب افتخــار اســتان 

اســت.
وی بیــان کــرد: جهــت تکمیــل نیــروگاه کار آغــاز 
ــان می رســد، بخــش دوم  ــه پای ــه زودی ب شــده و ب
ــال  ــار را س ــش بخ ــروگاه و بخ ــی نی ــیکل ترکیب س
ــن بخــش  ــه ای ــم داشــت ک ــدار خواهی ــده در م آین
ــش  ــر و کاه ــی بهت ــت محیط ــرات زیس ــبب تاثی س

هزینــه ســوخت کشــور خواهــد شــد.

اقتصاد

مصوبه توقف تولید پراید 
الزم االجراست

ـــر اجـــرای اســـتاندارد ســـازمان  ـــاون نظـــارت ب مع
ملـــی اســـتاندارد ایـــران گفـــت: تاکنـــون مصوبـــه 
ـــژو ۴۰۵  ـــد و پ ـــد پرای ـــه تولی ـــرای ادام ـــدی ب جدی
ـــف  ـــر توق ـــی ب ـــی مبن ـــه قبل ـــده و مصوب ـــادر نش ص

ـــت.  ـــودرو الزم االجراس ـــوع خ ـــن دو ن ـــد ای تولی
ــی  ــش نجومـ ــا افزایـ ــنا، بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــی  ــته، یکـ ــای گذشـ ــودرو در هفته هـ ــت خـ قیمـ
ــت،  ــوی وزارت صنعـ ــه از سـ ــی کـ از راه حل هایـ
ــد و ۲۰  ــرح شـ ــارت )صمـــت( مطـ ــدن و تجـ معـ
اردیبهشـــت معـــاون امـــور صنایـــع وزارت صمـــت 
از بررســـی تـــداوم تولیـــد خـــودروی پرایـــد ۱۳۱ 
بـــا حضـــور مراجـــع تصمیم گیـــر تـــا ســـاماندهی 
بـــازار خـــودرو خبـــر داده بـــود، انتقادهایـــی بـــه 

دنبـــال داشـــت.
ــا ایــن وجــود وحیــد مرنــدی مقــدم - معــاون  ب
ســازمان ملــی اســتاندارد - در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا بیــان اینکــه مصوبــه شــورای عالــی اســتاندارد بــه 
قــوت خــود باقــی اســت،  اظهــار کــرد: ایــن مصوبــه 
بــرای ســازمان اســتاندارد الزم االجراســت و تاکنــون 
ــه دیگــری هــم در ایــن زمینــه صــادر نشــده  مصوب

اســت.
گفتنــی اســت؛ تولیــد پرایــد و پــژو ۴۰۵ در پــی 
تصویــب اســتانداردهای هشــتادوپنج گانه خــودرو 
ــب  ــاس تصوی ــته براس ــال گذش ــد و س ــف ش متوق
شــورای عالــی اســتاندارد، مقــرر شــد کــه پرایــد از 
ابتــدای مــرداد امســال و پــژو ۴۰۵ از ابتــدای خــرداد 

امســال دیگــر تولیــد نشــود.
ــخ  ــه در پاس ــدم در ادام ــدی مق ــن مرن همچنی
ــد  ــه ای می توانن ــک های پارچ ــا ماس ــه آی ــه اینک ب
جلــو ورود ویــروس بــه مجــاری تنفســی را بگیرنــد؟ 
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع در تخصــص وزارت 
ــه می شــود هــر ماســکی  ــا گفت بهداشــت اســت، ام
حتــی مقنعــه بانــوان و دســتمال کاغــذی می توانــد 
ــد ۱۹  ــاری کوی ــه بیم ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب
مفیــد باشــد، امــا ضریــب اطمینــان آن هــا متفــاوت 

اســت.
ــک در  ــا ماسـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــد از شـ بعـ
ـــه یـــک مایحتـــاج روزمـــره  سراســـر جهـــان تبدیـــل ب
ــز ماســـک های  ــه جـ ــود بـ ــن وجـ ــا ایـ ــده، بـ شـ
ســـه الیـــه جراحـــی، بـــرای ســـایر ماســـک ها در 
ســـطح بین المللـــی اســـتانداردی وجـــود نـــدارد، 
ـــرد  ـــام ک ـــرا اع ـــتاندارد اخی ـــی اس ـــازمان مل ـــا س ام
کـــه تهیـــه اســـتاندارد پژوهش محـــور ماســـک در 

دســـتور کار ســـال ۱۳۹۹ قـــرار گرفتـــه اســـت.
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گودرزی در تذکری مطرح کرد:

ضرورت اجرای قانون اخذ مالیات از 
خانه های خالی و لوکس

ـــم  ـــس یازده ـــرد در مجل ـــردم بروج ـــب م منتخ
گفـــت: دولـــت بایـــد نســـبت بـــه اجـــرای قانـــون 
اخـــذ مالیـــات از خانـــه هـــای لوکـــس و خالـــی 
اقـــدام و مجلـــس بـــر ایـــن امـــر نظـــارت کنـــد. 

ــودرزی  ــاس گـ ــت، عبـ ــزارش خانه ملـ ــه گـ بـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ ــت علنـ در نشسـ
ـــام  ـــه اتم ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــفاهی، گف ـــر ش در تذک
انتخابـــات هیـــات رئیســـه مجلـــس موضوعـــات و 
ـــس  ـــتورکار مجل ـــد در دس ـــای کشـــور بای ـــت ه اولوی
قـــرار گیـــرد، مـــا نبایـــد فرصـــت پیـــش رو تـــا 
ـــم  ـــت بدهی ـــوری را از دس ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
ـــادی را  ـــائل اقتص ـــور مس ـــأن کش ـــظ ش ـــرای حف و ب

در اولویـــت قـــرار دهیـــم.
ـــورای  ـــس ش ـــرد در مجل ـــردم بروج ـــب م منتخ
ـــکن  ـــوع مس ـــس موض ـــرد: مجل ـــح ک ـــامی تصری اس
بایـــد در رأس مســـائل  و معیشـــت مـــردم را 
اقتصـــادی مـــورد توجـــه قـــرار دهـــد، همچنیـــن 
ـــه  ـــات از خان ـــذ مالی ـــون اخ ـــرای قان ـــه اج ـــبت ب نس
ـــال ۹۹  ـــه س ـــه در بودج ـــس ک ـــی و لوک ـــای خال ه

تصویـــب شـــد، توجـــه ویـــژه ای داشـــته باشـــد.
ـــرا  ـــوز اج ـــون هن ـــن قان ـــفانه ای ـــزود: متاس وی اف
نشـــده و اگـــر بـــه دولـــت واگـــذار کنیـــم تعلـــل 
ــت  ــه وضعیـ ــه بـ ــا توجـ ــن بـ ــرد بنابرایـ خواهدکـ
از  مـــردم  انتظـــار  و  مســـکن  بـــازار  آشـــفته 
ـــون  ـــن قان ـــرای ای ـــه اج ـــبت ب ـــود نس ـــان خ منتخب
بایـــد تذکـــرات الزم داده شـــود و نظـــارت کنیـــم.

ــای  ــیون هـ ــد: فراکسـ ــادآور شـ ــودرزی یـ گـ
ــری  ــکل گیـ ــال شـ ــس در حـ ــی در مجلـ مختلفـ
ــد  ــا نبایـ ــه مـ اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت کـ
ـــم  ـــی بگیری ـــای تخصص ـــیون ه ـــت را از کمیس اصال
ـــک  ـــای کوچ ـــیون ه ـــت فراکس ـــر اس ـــن بهت بنابرای
ـــا  ـــامی ی ـــاب اس ـــای انق ـــیون نیروه ـــل فراکس ذی
ــکیل  ــس تشـ ــی مجلـ ــای تخصصـ ــیون هـ کمیسـ

شـــود.

دود سیاه پاالیشگاه تبریز بزودی برطرف می شود

ــت: دود  ــز گف ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ــی ش ــط عموم ــس رواب ریی
ســیاه متشــر شــده از ایــن پاالیشــگاه ناشــی از نقــص عملیاتــی اســت و 

ــزودی برطــرف مــی شــود.  ب
بــه گــزارش ایرنــا، جلیــل رجبــی افــزود: بــه دلیــل بــروز اشــکال عملیاتی 
در واحــد تولیــد بــرق ایــن پاالیشــگاه بــه منظــور حفــظ ایمنــی فرآینــد ، 

فشــار واحدهــای عملیاتــی از طریــق مشــعل پاالیشــگاه تخلیــه مــی شــود.
ــوده و در حــال  ــرل ب ــات تحــت کنت ــی عملی ــان اینکــه تمام ــا بی وی ب
عــادی ســازی شــرایط هســتیم، گفــت: پاالیشــگاه هــم اکنــون در حــال طی 
فرآینــد راه انــدازی مجــدد واحــد تولیــد بــرق و واحدهــای فرآینــدی اســت .

وی ضمــن پــوزش از همســایگان و جوامــع محلــی بــه ســبب 
شــرایط نامســاعد ایجــاد شــده در مشــعل و دود ناشــی از تخلیــه مــواد 
ــس  ــور رئی ــا حض ــی ب ــرایط عملیات ــرد: ش ــان ک ــی خاطرنش هیدروکربن

ــت. ــده اس ــام ش ــز انج ــتان تبری ــت شهرس ــط زیس محی
از صبــح امــروز دود ســیاهی از یکــی از مشــعل هــای پاالیشــگاه تبریــز 

منتشــر می شــود.
پاالیشــگاه نفــت تبریــز یکــی از شــرکت هــای قدیمــی پاالیــش نفــت 
ــی  ــوب غرب ــات آن در جن ــه تأسیس ــود ک ــی ش ــوب م ــورمان محس کش
تبریــز مســتقر اســت؛ مراحــل طراحــی و ســاخت ایــن پاالیشــگاه از ســال 
ــاز و در ســال ۱۳۵۶  ــا آغ ــی ایتالی ۱۳۵۳ توســط شــرکت اســنام پروجت

راه انــدازی شــد.
ــود  ــن پاالیشــگاه ۸۰ هــزار بشــکه در روز ب ــه ای ظرفیــت اســمی اولی
ــعه  ــای توس ــرای طرح ه ــا اج ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــه بع ک
ظرفیــت بــه دســت متخصصــان و مهندســان کشــورمان، هــم اینــک ایــن 

ــت. ــش یافته اس ــکه در روز افزای ــزار بش ــه ۱۱۰ ه ــم ب رق
نفــت خــام مــورد نیــاز پاالیشــگاه تبریــز توســط شــرکت ملــی مناطــق 
ــارون  ــی م ــدان نفت ــواز و می ــی اه ــدان نفت ــوب و از می ــز جن نفت خی
تأمیــن می شــود؛ شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز دارای ۱۴ واحــد پاالیــش 

ــد.  ــی می باش ــرویس های جانب ــد س و ۱۰ واح

نوبخت ابالغ کرد:
تخصیص بیش از 3۱ هزار میلیارد تومان 

اعتبارات عمرانی 
بـــه منظـــور تســـریع در اجـــرای طرح هـــای عمرانـــی اولویـــت دار 
و در راســـتای تحقـــق جهـــش  تولیـــد در ســـال جـــاری، محمدباقـــر 
ــور - تخصیـــص  ــه و بودجـــه کشـ ــازمان برنامـ نوبخـــت - رئیـــس سـ
ـــر  ـــغ ب ـــزان بال ـــه می ـــتانی را ب ـــی و اس ـــی مل ـــای عمران ـــارات طرح ه اعتب

۳۱۲۲۰ میلیـــارد تومـــان ابـــاغ کـــرد. 
ـــی  ـــی مل ـــای عمران ـــامل طرح ه ـــع ش ـــن مناب ـــنا، ای ـــزارش ایس ـــه گ ب
بـــه میـــزان ۲۱۸۰۰ میلیـــارد تومـــان، طرح هـــای اســـتانی ویـــژه بـــه 
ـــزان ۶۲۰۰  ـــه می ـــتانی ب ـــای اس ـــان، پروژه ه ـــارد توم ـــزان ۱۶۷۴ میلی می
ـــرزی  ـــای م ـــرح آب ه ـــه ط ـــه از جمل ـــارات متفرق ـــان و اعتب ـــارد توم میلی

ـــت. ـــوده اس ـــان ب ـــارد توم ـــیری ۱۵۲۰ میلی ـــرح گرمس و ط
طبـــق اعـــام ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، بـــا پرداخـــت ایـــن 
اعتبـــارات، تعـــداد زیـــادی از طرح هـــا و پروژه هـــای عمرانـــی 
ــاب و  ــم انقـ ــر معظـ ــتانی رهبـ ــفرهای اسـ ــات سـ ــه مصوبـ از جملـ
رییـــس جمهـــور تـــا پایـــان ســـال بـــه بهـــره بـــرداری می رســـند 
ـــه ای  ـــی و منطق ـــعه مل ـــتغال و توس ـــد و اش ـــش تولی ـــه جه ـــه منجرب ک

خواهـــد شـــد.
ـــارات  ـــی، اعتب ـــاد مقاومت ـــداف اقتص ـــتای اه ـــاس، در راس ـــن اس ـــر ای ب
ــه  ــند بـ ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــال بـ ــه امسـ ــی کـ ــوب طرح هایـ مصـ

ـــت. ـــه اس ـــص یافت ـــل تخصی ـــور کام ط

شهر و شورا

ــی اســتان ها گفــت: در  رییــس شــورای عال
ــا  ــایر نهاده ــا س ــکاری ب ــق هم ــتای تحق راس
توانســتیم جلســات فراوانــی بــا دیــوان عدالــت 
ــه نفــع  ــی ب اداری تشــکیل و تصمیمــات فراوان
ــا در  ــیم و تنه ــته باش ــهروندان داش ــهر و ش ش
یــک مــورد توانســتیم ۸ هــزار میلیــارد تومــان 
ــم.  ــران بازگردانی ــهرداری ته ــه ش ــه خزان را ب

بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی الویــری در 
جلســه عمومــی شــورای عالــی اســتان هــا کــه 
ــم برگــزار شــد، افــزود:  در محــل مجلــس قدی
خــدا را شــاکرم کــه در ایــن دوران بــا همــت و 
همراهــی نماینــدگان شــورای عالــی اســتان هــا 
توانســتیم الیحــه درآمدهــای پایــدار شــهری و 
ــور  ــن منظ ــه همی ــه ب ــی ک ــتایی و طرح روس
ــیون  ــق و در کمیس ــود را تلفی ــده ب ــه ش تهی

ــم. ــه پیــش ببری ــژه مجلــس ب وی
ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــک ب ــه داد: کم وی ادام
ایــن الیحــه در مجلــس و پاســخ بــه اشــکاالت 
ــا  ــات م ــر اقدام ــان از دیگ ــورای نگهب وارده ش
ــوع  ــن موض ــاندن ای ــرانجام رس ــه س ــرای ب ب
بنیادیــن بــرای اداره شــهرها و روســتاها اســت.  
ــر ارزش  ــات ب ــه مالی ــت: الیح ــری گف الوی
ــه  ــت ک ــی اس ــر از اقدامات ــی دیگ ــزوده یک اف
ــا  ــکاری ب ــیار و هم ــای بس ــری ه ــا پیگی ــا ب م
ــم  ــه پیــش ببری ــت و مجلــس توانســتیم ب دول
و اشــکات آن را رفــع کنیــم و  افزایــش ســهم 
ــزوده،  ــر ارزش اف ــات ب ــا در مالی ــهرداری ه ش
ــا در دو  ــن فعالیــت هــای م یکــی از مهــم تری
ــب  ــه موج ــت ک ــوده اس ــر ب ــم اخی ــال و نی س
افزایــش ۱۲ تــا ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان 
ســهم شــهرداری هــا از مالیــات بــر ارزش 

ــد. ــزوده ش اف
مدیریــت  الیحــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــط ب ــل فق ــس قب یکپارچــه اگرچــه در مجل
ــید،  ــرانجام نرس ــه س ــود ۶ رای  ب ــل کمب دلی

ــا پیگیــری هــای خــود توانســتیم  لیکــن مــا ب
ــه  ــس را ب ــذار در مجل ــکاران قانونگ ــه هم توج
ایــن موضــوع اساســی جلــب کنیــم. همچنــان 
بــه هنــگام بــروز بحــران هــا و موضوعــات 
ــت  ــود مدیری ــه نب ــاهد هســتیم ک ــف ش مختل
اساســی  از چالــش هــای  یکپارچــه یکــی 
خدمــت رســانی بــه مــردم و اداره صحیــح 
ــرح  ــد ط ــن چن ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــهرها اس ش
ــون شــوراها  ــه، طــرح اصــاح قان مهــم از جمل
و طــرح تامیــن منابــع شــوراهای فرادســت در 
مجلــس دهــم نیمــه تمــام مانــده کــه بایســتی 

ــود. ــری ش ــم پیگی ــس یازده در مجل
ــا  ــت: م ــتان گف ــی اس ــورای عال ــس ش ریی
توانســتیم اســتقال در بودجــه شــورای عالــی 
اســتان هــا را محقــق کنیــم و پــس از گذشــت 
دو دهــه، مکانــی مناســب بــرای شــورای عالــی 

ــم.   ــن کنی ــتان ها تأمی اس
ــدی  ــال و ان ــن دو س ــا در ای ــزود: م وی اف
و  مختلــف  ســفرهای  طریــق  از  توانســتیم 
ــه  ــر، ب ــهرهای دیگ ــات در ش ــزاری جلس برگ
عدالــت ســرزمینی و توزیــع منابــع در راســتای 
ــی جــدی داشــته باشــیم.   ــر توجه کاهــش فق

ــا  ــتان ه ــی اس ــورای عال ــت: ش ــری گف الوی
ــرای  در ایــن دوره توانســت الگــوی مناســبی ب
ــی  ــد؛ رایزن ــور باش ــادی در کش ــی نه هماهنگ
ــس  ــت و مجل ــا دول ــک ب ــیار نزدی ــای بس ه
دربــاره دســتورکارهای مختلــف، نمونــه ای 
ــا در  ــن، م ــر ای ــاوه ب ــاش اســت. ع ــن ت از ای
ــت،  ــی از دول ــف مهمانان ــای مختل اجاســیه ه
مجلــس، قــوه قضاییــه و ســایر نهادها داشــتیم.  
ــق  ــتای تحق ــا در راس ــرد: م ــه ک وی اضاف
همــکاری بــا ســایر نهادهــا توانســتیم جلســات 
فراوانــی بــا دیــوان عدالــت اداری تشــکیل 
و  شــهر  نفــع  بــه  فراوانــی  تصمیمــات  و 
شــهروندان داشــته باشــیم. تنهــا در یــک 
مــورد توانســتیم ۸ هــزار میلیــارد تومــان را بــه 
خزانــه شــهرداری تهــران بازگردانیــم. بازگشــت 
مجــدد ســپنتا نیکنــام، عضــو  شــورای اســامی 
شــهر یــزد و بــه تبــع آن حــل مشــکل اقلیــت 
هــای مذهبــی بــرای عضویــت در شــوراها  
یکــی دیگــر از تــاش هــای مــا بــرای صیانــت 

ــت.   ــوده اس ــوراها ب ــل ش ــگاه اصی از جای
الویــری خاطــر نشــان کــرد: آمــوزش و 
ــر از  ــی دیگ ــوراها یک ــه ش ــانی ب ــاع رس اط

ــری و  ــن دوران پیگی ــه در ای ــود ک ــواردی ب م
ــش  ــز پژوه ــکیل ۲۱ مرک ــم. تش ــق کردی محق
در مراکــز اســتان هــا و ســاماندهی برنامــه 
آن  از  مجــازی  طریــق  از  آموزشــی  هــای 
جملــه اســت. در راســتای تحقــق وظایــف 
شــورای عالــی اســتان هــا توانســتیم بــا درکــی 
ــام  ــم نظ ــوراها در تفهی ــف ش ــن از وظای روش
ــو  ــه جل ــداوم و روب ــی م ــاالری، تاش مردمس
داشــته باشــیم. هــم اکنــون در مســیر محقــق 
شــدن ایــن هــدف هســتیم و تأکیــد مــی 
کنــم کــه ایــن حرکــت فــارغ از گرایــش هــای 

ــت.   ــر اس ــت ناپذی ــری، بازگش فک
ــه جنبــه  وی گفــت: مــن در اینجــا فقــط ب
ــی و  ــث نامهربان ــم. بح ــت پرداخت ــای  مثب ه

ــد. ــا بمان ــی از ارگانه ــای برخ ــکنی ه کارش
 الویــری تصریــح کــرد: مــا و ســایر مردمــان 
جهــان، همچنــان درگیــر یکــی از فراگیرتریــن 
ــد  ــتیم و بای ــر هس ــه گی ــای هم ــاری ه بیم
ــل از  ــد حاص ــی جدی ــد ارتباط ــاس قواع براس
ایــن بیمــاری  اقــدام کنیم و بیشــتر از گذشــته 
بــه تــاب  آوری شــهرها و روســتاها فکــر کنیــم. 
ــا تغییــر الگــوی بیماری هــا  در دوران کنونــی ب
ــامت  ــده س ــای تهدیدکنن ــترش رفتاره و گس
در کانشــهرها، ضعــف در نظــام یکپارچــه 
تناســب  خدمــات رســانی ســامت، عــدم 
امکانــات موجــود بــا جمعیــت و ناعادالنه بــودن 
نقــش  شــهری،  توزیــع خدمــات ســامت 
ــهری  ــامت ش ــای س ــرای ارتق ــهرداری ها ب ش

ــت.   ــده اس ــر ش پررنگ ت
وی تاکیــد کــرد:در اینجــا الزم می دانــم کــه 
مجــددا از تــاش هــا و اقدامــات شایســته و بــی 
دریــغ تمــام افــراد کادر درمانــی کشــور نهایــت 
ــی  ــی و تشــکر را داشــته باشــم. همراه قدردان
دلســوزانه ایــن بزرگــواران مرهــم بزرگــی بــرای 

درمــان و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری اســت.

ــرقی  ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــرح  ــه ط ــی ب ــارد تومان ــدی ۱۰۰ میلی ــار نق ــت اعتب از پرداخ
ــر داد.  ــز« خب ــه - تبری ــن میان ــد راه آه ــور جدی ــداث مح »اح

ــروژه  ــرد: پ ــار ک ــودی اظه ــارس، داوود بهب ــزارش ف ــه گ ب
راه آهــن میانــه - تبریــز، بــا هــدف بهبــود مســیر ریلــی تهــران 
- تبریــز، کاهــش ۱۰۰ کیلومتــری مســیر موجــود و صرفه جویــی 
ــی  ــخصات فن ــاء مش ــاعت، ارتق ــدود ۴,۵ س ــفر در ح ــان س زم
ــی  ــن الملل ــت بی ــدور ترانزی ــی کری ــود مســیر اصل مســیر و بهب
شــرقی - غربــی در قالــب طــرح »احــداث محــور جدیــد راه آهــن 

ــال اجراســت. ــز« در ح ــه - تبری میان
ــات  ــک عملی ــاز ی ــه اول ف ــاح مرحل ــه افتت ــاره ب ــا اش وی ب
اجرائــی حدفاصــل ایســتگاه های میانــه تــا بســتان آباد بــه 
طــول ۱۳۲ کیلومتــر در آذرمــاه ســال ۹۸ توســط رئیــس جمهور 
افــزود: در مرحلــه دوم مقــرر اســت تــا پایــان ســال جاری، 
ــا  ــتان آباد ت ــتگاه بس ــل ایس ــیر حدفاص ــی مس ــات اجرائ عملی

ایســتگاه خــاوران بــه طــول ۴۴ کیلومتــر به صــورت یــک خطــه 
ــاح باشــد. ــاده افتت آم

بهبــودی توضیــح داد: عملیــات زیرســازی ایــن محــور شــامل 
ــک  ــر و ی ــول ۱۸۵۰ مت ــه ط ــاص ب ــل خ ــتگاه پ ــداث ۶ دس اح
دســتگاه تونــل خــاص بــه طــول ۲۸۰۰ متــر و انجــام عملیــات 

خاکــی مربوطــه اســت.
ــزی آذربایجان شــرقی  رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ری
ــمت  ــن قس ــازی در ای ــی زیرس ــرفت فیزیک ــت: پیش ــراز داش اب
حــدود ۹۰ درصــد بــوده و عمــده عملیــات باقــی مانــده مربــوط 
ــاص و  ــزی خ ــای فل ــه ورق ه ــل تهی ــح از قبی ــد مصال ــه خری ب

نئوپــون هــا اســت.
وی اضافــه کــرد: عملیــات روســازی نیــز  شــامل خریــد ریــل، 
ــمت  ــت؛ در قس ــاز اس ــورد نی ــی آن و ادوات م ــزات جانب تجهی
ارتباطــات نیــز نیــاز بــه خریــد و نصــب سیســتم انتقال، سیســتم 
ــن و  ــز تلف ــوری، مرک ــر ن ــوییچ، فیب ــا س ــن و دیت ــی الی پارت

سیســتم رادیویــی اســت. همچنیــن عملیــات ســاختمانی 
ایســتگاهها شــامل طراحــی و احــداث ایســتگاه خــاوران صــورت 

ــه اســت. گرفت
بهبــودی خاطرنشــان ســاخت: قــرارداد مربــوط بــه روســازی 
ــن  ــن طــرح اولی ــد شــده و در ای ــم منعق ــه اول و دوم باه مرحل
ــده  ــب ش ــان نص ــن اصفه ــد ذوب آه ــی تولی ــل مل ــه ری محمول

اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی 
بــا بیــان اینکــه اعتبــار مصــوب طــرح »احــداث محــور جدیــد راه 
آهــن میانــه - تبریــز« در قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ بــه میــزان 
ــدی ۱۰۰  ــار نق ــت اعتب ــت، از پرداخ ــان اس ــارد توم ۴۰۰ میلی

میلیــارد تومانــی ایــن طــرح خبــر داد.
درخواســت  بدنبــال  پرداخــت  ایــن  اســت  بذکــر  الزم 
محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و 

ــرد. ــی گی ــام م ــوری انج ــت جمه ــح ریاس ــتور صری دس

ــدف  ــت: ه ــرقی گف ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس ریی
ــن  ــه در ای ــوه قضائی ــز وکای ق ــم مرک ــی و مه ــرد اصل و کارک

ــت.  ــه اس ــوزان باتجرب ــت کارآم ــتان تربی اس
ــم  ــت ه ــی در نشس ــل الله ــی خلی ــا، موس ــزارش ایرن ــه گ ب
اندیشــی بــا هیــات مدیــره مرکــز وکای قــوه قضائیــه آذربایجــان 
شــرقی بــا بیــان اینکــه شــان وکا بســیار بــاال بــوده و هــم شــان 
قضــاوت اســت، افــزود: بایــد ایــن جایــگاه بــه هــر نحــوی حفــظ 
شــود چــون لطمــه بــه ایــن جایــگاه صدمــه بــه شــان قضــاوت 

اســت.
ــور  ــه ط ــد ب ــر کجــا وکا حضــور دارن ــار داشــت: ه وی اظه
قطــع بــه نفــع مــردم و قــوه قضائیــه اســت و بایــد توجــه داشــت 
ــتگاه  ــکاران دس ــری هم ــایش فک ــب آس ــود وکا موج ــه وج ک

ــف اســت. ــی در ارکان مختل قضائ
خلیــل اللهــی بــا بیــان اینکــه رفتــار و عملکــرد صحیــح وکا 
راهگشــای کار قضــات اســت، یــادآوری کــرد: هــدف از تشــکیل 
ــه و وکا  ــوه قضائی ــن ق ــات بی ــعه تعام ــات و توس ــن جلس ای

ــن  ــه بهتری ــردم ب ــوق م ــه حق ــت ک ــه ای اس ــه نقط ــیدن ب رس
نحــو تحقــق پیــدا کنــد.

وی اضافــه کــرد: دســتگاه قضایــی آمادگــی دارد بــه منظــور 
ایجــاد وحــدت دیــدگاه بیــن وکا و قضــات دادگســتری مــوارد و 
موضوعــات بــا حیــث فراوانــی بــاال را احصــاء، بررســی و در مــورد 

آن تدابیــر الزم و کافــی را اتخــاذ کنــد.
ــوه  ــز وکای ق ــت مرک ــه اولوی ــان اینک ــا بی ــی ب ــل الله خلی
ــت: در  ــت، گف ــا اس ــن اعض ــی بی ــاد همدل ــتان ایج ــه اس قضائی
ــه مســایل و مشــکات اعضــا  ــیدگی ب ــواره رس ــتا هم ــن راس ای
بایــد در راس کارهــا قــرار گرفتــه و نبایــد ارتبــاط بیــن هیــات 

ــود. ــای کاری قطــع ش ــه مشــغله ه ــه بهان ــره و اعضــا ب مدی
ــد پیــش از دخالــت در یــک  ــک وکیــل بای وی افــزود: ی
پرونــده بایــد آن را بــه دقــت و فــراغ بــال بررســی و بــه نوعــی 
قضــاوت کنــد، امــا متاســفانه گاه ایــن دیــدگاه در قشــر وکای 

ــده نمــی شــود. جــوان دی
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــان ش ـــتری آذربایج ـــس کل دادگس ریی
ـــد  ـــراد جدی ـــی اف ـــور معرف ـــه منظ ـــته ب ـــایی وکای برجس شناس
ـــار و اخـــاق  ـــوع رفت ـــوزی، اظهـــار داشـــت: ن ـــرای کارآم ـــورود ب ال
ـــکار و  ـــزایی در اف ـــم و بس ـــر مه ـــوع تاثی ـــاب رج ـــا ارب ـــی ب مرب
ـــت  ـــن عناصـــر غفل ـــد از ای ـــه نبای ـــوزان دارد ک ـــار کارآم ـــوع رفت ن

ـــود.  ش
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هدف مرکز وکالی قوه قضائیه تربیت کارآموزان باتجربه است

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت آرمـــان 
تجهیـــز ژرف نگـــر ســـهامی خـــاص بـــه 
ــی  ــه ملـ ــت 49367 و شناسـ ــماره ثبـ شـ
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس 14008664895 ب
 1398/08/01 مـــورخ  مدیـــره  هیئـــت 
تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد : مجیـــد 
کریمـــی بـــه کدملـــی 1570186499 
ـــت  ـــس هیئ ـــل و رئی ـــمت مدیرعام ـــه س ب
مدیـــره رضـــا علیـــزاده قـــره ضیاالدینـــی 
بـــه کدملـــی 3258486239 بـــه ســـمت 
ــن  ــره رامیـ ــت مدیـ ــس هیئـ ــب رئیـ نائـ
عبـــدی بـــه کدملـــی 1360414592 بـــه 
ــن  ــره تعییـ ــت مدیـ ــو هیئـ ــمت عضـ سـ
ــادار و  ــناد بهـ ــه اوراق و اسـ ــدند. کلیـ شـ
تعهـــدآور و قراردادهـــای شـــرکت و اوراق 
عـــادی و اداری بـــه امضـــای مدیرعامـــل 
همـــراه بـــا مهـــر شـــرکت معتبـــر مـــی 
ــی  ــل قبلـ ــرکت از محـ ــد. آدرس شـ باشـ
ــرقی  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــه آدرس: اسـ بـ
، شهرســـتان تبریـــز، بخـــش مرکـــزی 
 ، آخمقیـــه  محلـــه  تبریـــز،  شـــهر   ،
ــان(  ــاده )کرجـ ــام زاده( ، جـ ــه )امـ کوچـ
ــتی  ــف کدپسـ ــه همکـ ــاک 0 ، طبقـ ، پـ
5179895848 تغییـــر یافـــت و مـــاده 
مربوطـــه دراساســـنامه بدیـــن وســـیله 

ــد.  ــاح گردیـ اصـ
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )859342(

نگــر  ژرف  تجهیــز  آرمــان  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت 49367 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14008664895 ب
ــات  ــورخ 1398/08/01 تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ع
ذیــل اتخــاذ شــد : مجیــد کریمــی بــه کدملــی 1570186499 
رامیــن عبــدی بــه کدملــی 1360414592 رضــا علیــزاده قــره 
ــای  ــوان اعض ــه عن ــی 3258486239 ب ــه کدمل ــی ب ضیاالدین

ــد. ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــره ب ــت مدی هیئ
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تبریز )859375(

 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از شرکت های خدمات مشاوره و سایر شرکت هایی که تجربه 
کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق دارند، برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش 

شرکت های فوق  تجاری در کاهش پیک و پاسخ گویی بار دعوت به همکاری می نماید.مشارکت مشترکین برق خانگی و 
روز کاری با مراجعه به سایت های ذیل یا به نشانی تبریز  5می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ درج آگهی به مدت 

 فت نمایند.بلوار استاد شهریار خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی دریا

 www.eaedc.irپایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی       -الف

 www.tavanir.org.irپایگاه اینترنتی معامالت شرکت توانیر                             -ب

روز شنبه  09:30واجد شرایط مدارک و فرم های تکمیل شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر تا ساعت  مشاوران
 نمایند.ارسال  به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 07/04/99مورخ 

پس از انجام ارزیابی این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 
رائه مدارک ارزیابی وجهی کیفی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ا

 دریافت نخواهد شد.

شرکت توزعی نیروی ربق آرذبایجان شرقی 
شناسه آگهی: 859580 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/10
)روزنامه عجب شیر(

 آگهي مناقصه عمومي
 چاپ دوم( -)نوبت اول    

 ماید:شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به شرکت هاي حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار ن

 مدت  صالحیت سپرده شرکت در مناقصه )ریال( برآورد اولیه )ریال( پروژه

 ماه 12         و صالحیت ایمنی کار و رفاه اجتماعی ،اداره تعاون  000/000/615/18 163/952/282/372   پشتیبانی و خدماتیانجام وظایف 

 محل تامین اعتبار از منابع داخلی شهرداري می باشد.  -1

 سایر شرایط در اسناد مناقصه به تفصیل بیان گردیده است. -2

همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهاي شییهرداري مراجعه و اسییناد را دریافت و پ  از  20/03/99تا تاری    10/03/99متقاضیییان محترم می توانند از تاری   -3
ساب  ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزي به همین مبلغ به ح شنهاد خود را به همراه  سی, پی نزد بانک ملی   0105707039007برر

 حویل دبیر خانه شهرداري نمایند.واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت ت

می  14راس ساعت   21/03/99ازگشایی پاکات رسیده در تاری  چهارشنبه  ب*   می باشد.  14تا ساعت   20/03/99آخرین مهلت تحویل اسناد تاری  سه شنبه * 
 باشد.

 پیشنهادات مختار است.شهرداري در رد یا قبول *            به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.* 

 http://www.babolcity.ir  *                            می باشد.011-35156225تلفن تماس جهت اخذ اطالعات * 

 شهردار بابل   -سید مجتبي حكیم 
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بررسی تولید برق از تونل های بادی 
در مرز مشترک با افغانستان 

وزیــر نیــرو گفــت: اکنــون حــدود ۹۰۰ مــگاوات 
ــر  ــای تجدیدپذی ــده در انرژی ه ــب ش ــت نص ظرفی

ــم.  ــادی در کشــور داری خورشــیدی و ب
بــا  اردکانیــان  رضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــه  ــت توجــه بیشــتر ب ــه اینکــه برنامــه دول اشــاره ب
ایــن حــوزه اســت افــزود: ظرفیــت انرژی هــای 
ــژه در بخــش  ــه وی ــوه در کشــور ب ــر بالق تجدیدپذی
ــادی  ــای ب ــا تونل ه ــت و م ــیع اس ــیار وس ــاد بس ب
مطالعــه شــده قابــل ماحظــه ای در مناطــق مختلــف 

ــم. ــور داری کش
وزیــر نیــرو گفــت: یکــی از ایــن تونل هــای 
ــه  ــا افغانســتان اســت ک ــرز مشــترک ب ــادی در م ب
ســعی خواهیــم کــرد در قالــب کمیســیون های 
ایــن  مطالعــات  اقتصــادی  مشــترک  همــکاری 

منطقــه را اجرایــی کنیــم.
اردکانیــان افــزود: ســال گذشــته بــه دلیــل 
تفاوتــی کــه در نــرخ ارز پیــش آمــد ســرمایه 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بخــش  در  گذاری هــا 

اندکــی بــا مشــکاتی مواجــه شــد.
تســهیاتی  بــا  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  وی 
ــاز  ــا س ــژه ب ــه وی ــت ب ــده اس ــال داده ش ــه امس ک
ــر  ــر ب ــرو ناظ ــل وزارت نی ــه در داخ ــی ک و کار های
ــرق و  ــف ب ــای مختل ــر بخش ه ــکاری نزدیک ت هم
ــی ایــن  ــه عنــوان متول ــا ســازمان ســاتبا ب ــرژی ب ان
کار فراهــم شــده اســت ایــن وزارتخانــه بتوانــد 
ــال ســرمایه گــذاران  ــی خــود را در قب تعهــدات مال
ــرمایه  ــرای س ــتری ب ــتیاق بیش ــا اش ــد ت ــرا کن اج

ــود. ــاد ش ــش ایج ــن بخ ــذاری در ای گ

حاجی بابایی از کاندیداتوری ریاست 
مجلس انصراف داد 

کاندیداتــوری  از  بابایــی  حاجــی  حمیدرضــا 
ــرای اجاســیه نخســت مجلــس  ریاســت مجلــس ب

یازدهــم انصــراف داد. 
ــس  ــی مجل ــت علن ــارس، نشس ــزارش ف ــه گ ب
ــات  ــاب هی ــتور کار انتخ ــا دس ــامی ب ــورای اس ش
ــاز  ــم آغ ــس یازده ــت مجل ــیه نخس ــه اجاس رئیس

ــد. ش
رئیســه،  هیــأت  اعــام  بــا  ایــن جلســه  در 
حمیدرضــا حاجــی بابایــی منتخــب مــردم همــدان 
در مجلــس یازدهــم از کاندیداتــوری بــرای ریاســت 

در اجاســیه اول مجلــس یازدهــم انصــراف داد.

دیبکلــو  روســتان  جغرافیــای  مــورد  در  لطفــًا 
فرماییــد. توضیــح  آن  کلــی  مشــخصات 

 روســتای دیبکلــو از نظــر تقســیمات کشــوری در اســتان 
آذربایجــان شــرقی، شهرســتان هریــس بخــش خواجــه دهســتان 
مواضــع خــان  شــمالی واقــع شــده اســت. ایــن روســتااز شــمال 
ــری  ــا در ۵۷ کیلومت ــع اســت و تقریب ــان واق ــتان ورزق ــه شهرس ب
ــتاهای  ــایگی روس ــه )همس ــهر خواج ــری ش ــز و ۳۳ کیلومت تبری
ــو از  ــا دبکل ــو ی ــام دیبکل ــرار دارد ن ــق، نیچــران( ق هفــدران، هرزن
نظــر معنــی و مفهــوم، کامــا یــک کلمــه آذری اســت و بــه معنــای 
جــای اســت کــه در آن دیبــک قــرار دارد و دیبــک در زبــان آذری 
وســیله ای اســت کــه بــا ایجــاد گــودی در تنــه درخــت یــا ســنگ 
ــی از  ــواد غذای ــردن م ــرد ک ــرای خ ــود و از آن ب ــی ش ــت م درس
قبیــل گوشــت یــا غــات یــا ادویــه جــات و... اســتفاده مــی کننــد 
)تقریبــا کار هــاون دســته را انجــام مــی دهــد( و ایــن نامگــذاری 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه یــک ســنگ ســیاه بــه ایــن شــکل در 

ایــن محــل وجــود دارد:
ــی  ــا پ ــل تنوری ــده از قبی ــت آم ــه دس ــواهد ب ــاس ش ــر اس ب
ســاختمان و ســفال و چــاه در مناطقــی از اراضــی روســتای دیبکلــو 
مثــا منطقــه قطــور، رســتم لــو، زنجیرلــو و کهلیــق بوالغــی، موقع 
شــخم زدن کنــدن و زراعــت حاکــی از ایــن مطلــب مــی باشــد کــه 
ایــن روســتا زمــان هــای دور در چندیــن نقطــه فــوق بنــا شــده و 
بــا توجــه بــه حــوادث از قبیــل زلزلــه، بــارش بــرف زیــاد، ناامنــی 
و... تخریــب شــده و در نقطــه دیگــر تجدیــد بنــا گردیــده اســت.

بنــای فعلــی ایــن روســتا بــر اســاس بررســی هــای بــه عمــل 

آمــده و نقــل شــده از طــرف بــزرگان، تقریبــاً بــه اواخــر قــرن ۱۲ 
و اوایــل قــرن ۱۳ هجــری شمســی مــی رســد.

اوضــاع اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی ایــن روســتا را 
چطــور مــی بینیــد؟

 از بعــد مذهــب، مــردم ایــن روســتا مســلمان و شــیعه هســتند 
و کامــا ً معتقــد و پایبنــد بــه دیــن شــان مــی باشــند. و از بعــد 
ــا  ــخ در جنبــش هــای مردمــی همــگام ب سیاســی، در طــول تاری
ــت از  ــظ و حراس ــرده و در حف ــت ک ــور حرک ــردم کش ــوم م عم
ــان و  ــای آزادی خواه ــه پ ــا ب ــش پ ــوس خوی ــوم و نام ــرز و ب م
عدالــت طلبــان بــوده و هســتند و در ایــن راه شــهیدان، جانبــازان 
ــد و در راس  ــن و وطــن نمــوده ان ــم دی ــادی تقدی و ایثارگــران زی
ــتند و  ــرار داش ــنفکران ق ــان و روش ــزرگان، عالم ــز ب ــان نی امورش
ــون و مقــررات  ــه قان ــج روســتا پایبنــد ب همینطــور از امــورات رای
بودهانــد و همچنیــن اتحــاد و اتفــاق اهالــی زبانــزد خــاص و عــام 
مــی باشــد وبــرای عمــران و آبادانــی روستایشــان از هیــچ کمکــی 
ــد.  ــوده ان ــردان ب ــرای دولتم ــم ب ــی  ه ــد و کمک ــرده ان ــغ نک دری
بــه عنــوان مثــال مــی تــوان خودیــاری  اهالــی بــرای لولــه کشــی 
کشــاورزی بــه طــول ۱۷۰۰ متــر، جــدول گــذاری معابــر، زهکشــی 
آب چشــمه، ســاخت غســالخانه، خریــد کانکــس دهیــاری، اهدایــی 
ــاری  ــار بارخودی ــویی، چه ــوری و رختش ــع آب و آبخ ــن منب زمی

بــرای زیــر ســازی راه روســتایی، اســتقبال بــاالی ۹۰ درصــد اهالی 
ــکاران  ــتقبال از ورزش ــان، اس ــه هایش ــردن خان ــند دارک ــرای س ب
دوچرخــه ســواری یــا پاراگایــدر و مهمانــان جشــنواره کــه رغبــت 
دارنــد بــه روســتا بیاینــد و چندیــن مــوارد دیگــر را اشــاره کــرد.

از محصــوالت رایــج در ایــن روســتا کــه باعــث 
درآمدزایــی هــم بــرای اهالــی مــی شــود توضیــح دهیــد.

ــن روســتا مــی  ــدات کشــاورزی ای از عمــده محصــوالت و تولی
ــیب  ــبدر، س ــه، ش ــود، یونج ــدس، نخ ــو، ع ــدم، ج ــه گن ــوان ب ت
ــای  ــوه ه ــواع ســبزی جــات و از می ــدر و ان ــج، جغن ــی، هوی زمین
ــود  ــاره نم ــو و... اش ــردو، زردآل ــه ســیب، گ ــوان ب ــی ت ــی م درخت
و از طرفــی اهالــی ایــن روســتا بــه شــغل دامــداری و زنبــورداری 
نیــز مــی پردازنــد و از صنایــع دســتی مــی تــوان بــه تولیــد فــرش، 

ــم، جــوراب و ســبد و... اشــاره نمــود. ــم، جاجی گلی

وضعیــت آب و هــوای منطقــه را بــه لحــاظ کوهســتانی 
بودنــش تشــریح نماییــد.

ایــن روســتا بــه علــت واقــع شــدن در منطقــه کوهســتانی دارای 
آب و هــوای معتــدل و کوهســتانی مــی باشــد مخصوصــاً در فصــل 
ــه  ــن مناظــر را دارد ک ــن و دلنشــین تری ــار و تابســتان زیباتری به
چشــم هــر بیننــده را خیــره مــی کنــد. از طرفــی وجــود چشــمه 

ــد  ــد مانن ــی گیرن ــا سرچشــمه م ــه از دل کوهه ــی ک ــای طبیع ه
ــاباغ،  ــی، قوش ــق باغ ــول، کهلی ــی دره، اغ گ ــی، کرمل ــه باغ قبل
کهریــز و... در نوبــه خــود از نعمــت هــای خــدادادی در ایــن روســتا 
مــی باشــند کــه صفــا بخــش دلهاســت. وجــود کــوه هــای زیبــا و 
پوشــیده از علــف و گیاهــان مختلــف بــه خصــوص گیاهــان دارویی 
ــه،  ــگ، گزن ــه، باهن ــارچ، بابون ــه، ق ــی، پون ــد کاکوت ــی مانن و غذای
گلســرخ، خــاک شــیر، گل گاو زبــان و صدهــا نــوع دیگــر نیــز در 
مــزارع و دشــتهای روســتا یافــت مــی شــود و بــه زیبایــی منطقــه 

افــزوده اســت.

در طــی ســال هــای اخیــر آخریــن مراســم و جشــنواره 
ــوده و  ــه ب ــده، چگون ــزار ش ــه برگ ــن خّط ــه در ای ای ک

ــوده اســت؟ ــا چــه حــّدی ب اســتقبال از آن ت
اولیــن مــورد، جشــنواره آییــن هــای محلــی دیبگلــو در ســال 
۹۷ اتفــاق افتــاد کــه علــی رغــم خاکــی بــودن راه روســتا، حــدود۳ 
هــزار نفــر مهمــان شــرکت کــرده بودنــد و در ســال۹۸ از اســتان 
هــای زنجــان و ارومیــه حاضــر بودنــد در ایــن مراســم برنامــه هــای 
متنوعــی چــون: کشــتی آشــرما، نقالــی و موســیقی ســنتی و غیــره 
ــود  ــی ش ــه م ــات ارائ ــت دادن اطاع ــر جه ــا تصاوی ــراه ب ــه هم ک
ــی  ــه کن ــا ریش ــم ب ــن مراس ــال ای ــه امس ــت ک ــده اس ــرار ش و ق
ــه دنبــال آن   ــه صــورت جــدی دنبــال شــود و ب ــا ب ویــروس کرون
ــر آســفالت شــده  ــه روســتا کــه بطــول ۹ کیلومت راه دسترســی ب
اســت اواخــر خردادمــاه بصــورت جامــع و دادن فراخــوان عمومــی 
افتتــاح گــردد. بهتریــن نکتــه قابــل توجــه در ایــن مراســم، اتحــاد 
ــی،  ــرای میزبان ــو اســت کــه ب مــردم ســاکن و غیــر ســاکن دیبگل
درب تمامــی منــازل ایــن روســتا بــه روی مهمانــان بــاز مــی باشــد.

ــتا و  ــن روس ــاری ای ــذار دهی ــراد خدمتگ ــر اف در آخ
ــد. ــی نمایی ــه را معرف ــن منطق ــداری ای بخش

ــه  ــوراها همیش ــای ش ــرای اعض ــرم ب ــی محت ــاعدت اهال مس
ــیار  ــر زارع بس ــی ناص ــار فعل ــات دهی ــت. خدم ــوده اس ــگ ب پررن
ارزشــمند بــوده و همینطــور دهیــار قبلــی نیــز اقدامــات شایســته 
ــاً از کادر  ــد. ضمن ــه انجــام داده ان ــن منطق ای در جهــت رشــد ای
بخشــداری جمــال والیتــی، احســان یونســی هــم کمــال تشــکر و 
قدردانــی را داریــم و در کنــار ایــن افــراد آقــای قابــل نــژاد کــه در 
عرصــه آییــن هــای محلــی روســتاها زبانــزد عــام وخــاص بــوده و 
ــام معرفــی روســتاهای  ــه ن هســتند، اخیــراً کتــاب ایشــان هــم )ب
ــر  ــزودی منتش ــد ب ــرده ان ــن ک ــه ۹۱ تدوی ــه در زلزل ــه( ک خواج

ــرار گیــرد. ــا در اختیــار عمــوم عاقــه منــدان ق خواهــد شــد ت

رییــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی از وزارت 
ــوراهای  ــری و ش ــکلهای کارگ ــت تش ــه از ظرفی ــت ک کار خواس
عالــی کار بــرای شناســایی و معرفــی کارگــران جامانــده از ســهام 
ــوص را از  ــن خص ــوز الزم در ای ــدور مج ــتفاده و ص ــت اس عدال

ــد.  ــری کن ــران پیگی ــات وزی هی
ــران  ــوص کارگ ــات در خص ــح اهلل بی ــنا، فت ــزارش ایس ــه گ ب
ــام  ــت ن ــرد: ثب ــار ک ــت اظه ــهام عدال ــام س ــت ن ــده از ثب جامان
ــان بخشــی  ــت در ســال ۱۳۸۵ انجــام شــد و آن زم ســهام عدال
ــد.  ــرار گرفتن ــی تحــت پوشــش ق از کارگــران ســاختمانی و فصل
برخــی از تشــکلهای کارگــری از جملــه خانــه کارگــر نیــز آن زمان 
بخــش عمــده ای از ایــن مســئولیت را برعهــده گرفتنــد و کارگران 

ــد. ــام کردن ســاختمانی در تهــران و مراکــز اســتانها را ثبــت ن
ــران  ــه کارگ ــا طبق ــام تنه ــت ن ــان ثب ــه داد: در زم وی ادام
ــوند و  ــد ش ــره من ــهام به ــتند از س ــاختمانی توانس ــی و س فصل
عــده زیــادی از کارگــران بخــش قــراردادی و پیمانــی و صنعتــی 

ــد. ــف ماندن باتکلی
ــان  ــا بی ــی ب ــراردادی و پیمان ــران ق ــه کارگ ــس اتحادی رئی
ــی  ــه م ــا مراجع ــه م ــاختمانی ب ــران س ــیاری از کارگ ــه بس اینک
ــد،  ــی کنن ــو م ــرس و ج ــود پ ــهام خ ــت س ــد و از وضعی کنن
ــام شــدند  اظهارکــرد: یــک عــده از کارگــران موفــق بــه ثبــت ن

ولــی عــده زیــادی از امــکان ثبــت نــام محــروم مانــده و ســهام 
عدالــت بــه آنهــا تعلــق نگرفتــه اســت و دولــت هــم اعــام کــرده 

ــم. ــام نداری ــرای ثبــت ن ــی ب فعــا ظرفیت
ــت،  ــهام عدال ــرح س ــدف ط ــر ه ــه اگ ــان اینک ــا بی ــات ب بی
تقســیم عادالنــه ســهام اســت بایــد کارگــران بــه عنــوان طبقــه 
ضعیــف و محــروم جامعــه مشــمول دریافــت آن شــوند، تصریــح 
ــه  ــر بیم ــون کارگ ــه ۱۶ میلی ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــرد: در ح ک
شــده در کشــور داریــم کــه تنهــا بخــش اندکــی از آنهــا مشــمول 
دریافــت ســهام عدالــت شــناخته شــده انــد در صورتــی کــه اگــر 
بــر توزیــع عادالنــه ســهام تاکیــد داریــم و مــی خواهیــم ســهام 
ــد  ــع شــود بای ــه توزی ــه شــکال عادالن ــت رســما و اســما ب عدال

شــامل حــال همــه کارگــران شــود.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی، هم 
اکنــون ســهام عدالــت بــه بخــش اعظمــی از کارگــران خدماتی و 
صنعتــی تعلــق نگرفتــه و بســیاری از کارگــران ســاختمانی نیــز 

از ثبــت نــام ســهام عدالــت جامانــده انــد.
ــط  ــران توس ــام کارگ ــت ن ــری ثب ــر پیگی ــد ب ــا تاکی وی ب
تشــکلهای کارگــری و شــوراهای عالــی کار گفــت: اگــر ثبــت نــام 
کارگــران جامانــده از ســهام عدالــت نیــاز بــه مصوبــه دولــت یــا 
هیــات وزیــران دارد از وزارت کار مــی خواهیــم کــه ایــن مســاله 

ــن  ــی در ای ــا تبعیض ــد ت ــری کن ــوز آن پیگی ــدور مج ــا ص را ت
ــد. ــه وجــود نیای زمینــه ب

بیــات افــزود: کســانی کــه ســالها قبــل صاحــب ســهام شــدند، 
ــود  ــان ارزش و س ــاید آن زم ــه ش ــود ک ــان ب ــه ای دستش برگ
ناچیــزی داشــت ولــی امــروز ایــن برگــه ســهام بــا ارزش شــده 
ــده داده  ــه کارگــران جامان ــم فرصتــی ب ــذا انتظــار داری اســت؛ ل
شــود و ایــن امــکان بــرای کســانی کــه هنــوز ثبــت نــام نکردنــد، 

بــه وجــود آیــد.
ایــن مقــام مســئول کارگــری در پایــان از وزارت کار خواســت 
ــی کار  ــوراهای عال ــری و ش ــای کارگ ــت تشــکل ه ــه از ظرفی ک
بــرای شناســایی و معرفــی کارگــران جامانــده از ســهام عدالــت 
اســتفاده و صــدور مجــوز الزم در ایــن زمینــه را از هیــات وزیــران 

پیگیــری کنــد.

ــان  ــا پای ــد ت ــزی بای ــک مرک ــام بان ــق اع ــه طب درحالیک
اردیبهشــت، پرداختی هــای وام یــک میلیونــی کرونــا تمــام 
ــن وام  ــت ای ــرای دریاف ــام ب ــت ثبت ن ــد مهل ــا تمدی ــد، ب می ش
ــی،  ــاه اجتماع ــاون و رف ــوی وزارت کار، تع ــرداد از س ــا ۱۰ خ ت
خانوارهــای جامانــده بایــد تــا دو روز دیگــر وضعیت شــان 
ــل  ــی از مح ــک میلیون ــده وام ی ــه پرون ــود، چراک ــخص ش مش

یارانــه بســته می شــود. 
ــده  ــرار ش ــت ق ــات دول ــق تصمیم ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
تمامــی  کرونــا  ویــروس  آســیب های  از  حمایــت  بــرای 
خانوارهــای یارانه بگیــر کــه تعــداد آنهــا بــه حــدود ۲۳ میلیــون 
خانــوار می رســد، مشــمول دریافــت وام یــک میلیونــی شــوند و 
طــی فرآینــد تعریــف شــده آن هــا بایــد بعــد از دریافــت پیامــک 
ــن  ــا تلف ــد و ب ــام کنن وزارت ارتباطــات درخواســت خــود را اع
ــک  ــماره ۶۳۶۹ پیام ــه ش ــوار ب ــت خان ــام سرپرس ــه ن ــراه ب هم

ــد. ــرار گیرن ــن مشــموالن ق ــا بی ــد ت کنن
بــه صــورت  میلیونــی  یــک  تســهیات  برایــن،  عــاوه 
ــز و طــی ۳۰  ــان واری ــه متقاضی ــه حســاب یاران قرض الحســنه ب

مــاه بــا اقســاط ۳۵ هــزار تومانــی بازپرداخــت می شــود.
ایــن وام در دو مرحلــه کــه حــدود ۱۹ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد 
ــران  ــاب یارانه بگی ــه حس ــوده، ب ــت آن ب ــه پرداخ ــان هزین توم
ــی  ــه خانوارهای ــوط ب ــه مرب ــوم آن ک ــه س ــده و مرحل ــز ش واری
ــل مشــکاتی همچــون مســدودی حســاب،  ــه دلی ــه ب اســت ک
ــا  ــاب ب ــماره حس ــازگاری ش ــدم س ــتباه، ع ــاب اش ــماره حس ش
ــده و  ــی ش ــات معرف ــودن اطاع ــر ب ــالی، نامعتب ــی ارس ــد مل ک
ســایر خطاهــا شــرایط واریــز بــرای آن هــا فراهــم نشــده اســت و 
طبــق اعــام بانــک مرکــزی بایــد ایــن مشــکات در هفتــه آخــر 
ــزی  ــرای واری ــرایط ب ــا ش ــد ت ــرف می ش ــاه برط ــهت م اردیبش

ــه ســوم هــم فراهــم شــود. مرحل
ــا ۱۸ اردیبهشــت مــاه اعــام کــرده،  آنچــه بانــک مرکــزی ت
از تعــداد ۷۷۵ هــزار و ۳۹۴ فقــره تســهیات قابــل پرداخــت بــه 
ــازمان  ــوی س ــی از س ــت اعام ــاس فهرس ــران )براس یارانه بگی
هدفمندســازی یارانه هــا(، ۷۷۲ هــزار و ۹۳۰ فقــره از تســهیات 

موصــوف )معــادل ۹۹.۷ درصــد( پرداخــت شــده اســت.
ــا احتســاب تســهیات پرداختــی مراحــل اول و  همچنیــن، ب

ــوار  دوم تاکنــون از تعــداد ۲۰ میلیــون و ۱۹۰ هــزار و ۹۷۳ خان
معرفــی شــده از ســوی ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا، تعــداد 
ــوار تســهیات  ــزار و ۳۸۶ سرپرســت خان ــون و ۱۸۴ ه ۲۰ میلی

ــد. ــت کرده ان ــی را دریاف ــون ریال ــک میلی ی
از آنجاکـــه ۲۳ میلیـــون نفـــر خانـــوار یارانه بگیـــر مشـــمول 
ـــن وام  ـــای ای ـــبه پرداختی ه ـــا محاس ـــا ب ـــتند ام ـــرح هس ـــن ط ای
تاکنـــون دو میلیـــون و ۸۱۵ هـــزار و ۶۱۴ خانـــوار یارانه بگیـــر 
بـــه دلیـــل مشـــکات ذکـــر شـــده نتوانســـته اند وام خـــود را 
ـــوی  ـــی از س ـــار اعام ـــن آم ـــاس آخری ـــه براس ـــد ک ـــت کنن دریاف
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی از ایـــن تعـــداد برخـــی 
ـــه  ـــیم کارت ب ـــدادی س ـــد و تع ـــت وام ندارن ـــه دریاف ـــی ب تمایل
نام شـــان نیســـت کـــه بـــرای افـــرادی کـــه فاقـــد ســـیم کارت 
هســـتند فـــروش آنایـــن ســـیم کارت درنظـــر گرفتـــه شـــده 

ـــت. اس
ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــه اع ــن وزارتخان ــز ای ــن نی ــش از ای پی
ــام وام یــک  ــرای ثبت ن ــه عنــوان آخریــن مهلــت ب ۱۰ خــرداد ب
ــد  ــت تمدی ــن مهل ــه شــده و ای ــی در نظــر گرفت ــون تومان میلی
نمی شــود. بــا ایــن تفاســیر، دو روز دیگــر آخریــن مهلــت واریــز 
ــک  ــده وام ی ــپس پرون ــت و س ــی اس ــون تومان ــک میلی وام ی

ــود. ــته می ش ــه بس ــل یاران ــی از مح میلیون

کارگران جامانده از سهام عدالت چکار کنند؟

تکلیف خانوارهای جامانده از وام یک میلیونی چه شد؟

شـهردار مراغـه از تحقق ۹۶ درصـدی بودجه مصوب شـهرداری 
در سـال ۹۸ خبـر داد و گفـت: بودجـه مصـوب ایـن شـهرداری در 
سـال گذشـته ۸۹ میلیـارد تومـان بـود کـه ۸۵ میلیـارد و ۵۰۰ 

میلیـون تومـان آن محقـق شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، محمدرضـا احمدی اظهار داشـت: شـهرداری 
و شـورای اسـامی شـهر مراغـه در تدویـن بودجـه سـال ۹۸، با در 
نظر قرار دادن متوسـط سـرانه شـهروندی بودجه شـهرداری ها و با 
هـدف جلب رضایت شـهروندان و توسـعه زیرسـاخت های شـهری، 
اقـدام بـه افزایـش ۴۶ درصـدی بودجه مصوب سـال ۹۸ نسـبت به 

بودجـه سـال ۹۷ کردند.

وی افـزود : ۵۷ درصد از بودجه سـال گذشـته بـه بخش عمرانی 
و ۴۳ درصـد از آن بـه بخـش جاری و خدماتی اختصاص داشـت.

احمـدی بـه بودجـه مصـوب سـالجاری شـهرداری مراغـه گفت: 
بودجـه شـهرداری مراغـه در سـال جـاری با پیشـنهاد شـهرداری و 
تصویب اعضای شـورای اسـامی شـهر مراغـه، ۱۱۰ میلیـارد تومان 
تعییـن شـده و ایـن میـزان در مقایسـه بـا بودجـه سـال گذشـته، 
از افزایـش ۶.۲۳ درصـدی برخـوردار اسـت کـه امید اسـت امسـال 
شـاهد تحقـق حداکثـری بودجـه شـهرداری و تـداوم اجـرای پروژه 

هـای عمرانـی مهـم و زیربنایـی در سـطح شـهر مراغه باشـیم.
پرداخـت  در  ای  مراغـه  شـهروندان  مشـارکت  میـزان  بـه  وی 
عـوارض هـای پایـدار شـهری اشـاره کـرد و گفـت : از مجموعه ۴۵ 
هـزار و ۸۵۹ فیـش نوسـازی و بهـای خدمات پسـماند توزیع شـده 
در بیـن منـازل مسـکونی در سـال ۹۸، صرفا ۱۶ هـزار و ۹۶۲ فیش 

معـادل ۳۷ درصـد از فیـش هـای توزیعـی وصول شـده اسـت.
شـهردار مراغـه گفـت: در بخـش عـوارض کسـب و پیشـه واحد 
هـای تجاری و خدماتی سـطح شـهر از مجموع هشـت هـزار و ۱۴۸ 
فقـره فیـش توزیـع شـده، معادل ۴ هـزار و ۴۴۳ فیش وصول شـده 

اسـت و مشـارکت شـهروندان در عمـران شـهری از ضروریـات ایـن 
حـوزه در راسـتای همـکاری های الزم اسـت.

احمـدی گفـت: نهـاد قانـون گـذاری کشـور در راسـتای تامیـن 
هزینـه نگهـداری و توسـعه معابـر و پارکینگ ها و زیر سـاخت های 
ترافیکـی و عبـور و مـررور شـهری بـرای تمامـی خودرو هـای فعال 
در سـطح شـهر عوارضـی را تحت عنـوان »عوارض سـالیانه خودرو«  
وضـع و مالـکان خودرو های شـخصی را مکلف بـه پرداخت عوارض 
سـالیانه کـرده و شـهرداری مکلـف اسـت ایـن منابـع را صـرف زیر 

سـاخت هـای حمـل و نقل شـهری کند.
ــوارض  ــوص ع ــذاری در خص ــون گ ــر قان ــه نظ ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــای شهرس ــی خودروه ــداد تقریب ــت: تع ــا گف ــالیانه خودروه س
ــار  مراغــه حــدود ۹۰ هــزار دســتگاه اســت و پتانســیل جــذب اعتب
آن ســاالنه معــادل ۱۳ میلیــارد تومــان بــوده کــه در صــورت وصــول 
ایــن مبلــغ شــهرداری قــادر خواهــد بــود بــا ایجــاد زیــر ســاخت های 
حمــل و نقــل و بســتر هــای مناســب، رفــاه و آســایش همشــهریان را 

بیــش از پیــش فراهــم کنــد.
وی بـه مشـارکت پایین مالـکان خودروهای شـخصی اشـاره کرد 

و گفت: در سـال گذشـته ۳۹.۷ درصد از مالکان خودروها نسـبت به 
پرداخـت عـوارض خـودرو اقـدام کردند کـه مجموع اعتبـارات جذب 

شـده از ایـن ردیـف یـک میلیارد و یکصـد میلیون تومان اسـت
وی افزود: این میزان نشـان دهنده مشـارکت پایین همشـهریان 
بـوده و بـرای عملـی شـدن درخواسـت هـای بحـق شـهروندان در 
بهبـود وضعیـت آسـفالت و زیرسـاخت هـای حمل و نقـل، همت و 

مشـارکت بیشـتر همشـهریان بسـیار مهم و ضروری اسـت.
احمـدی در ادامـه بـه مقایسـه بودجـه سـال ۹۷ با بودجه سـال 
۹۸ پرداخـت و گفـت: مبلغ وصولی شـهرداری مراغـه از کل بودجه 
۶۱ میلیـارد تومانـی مصوب در سـال ۹۷، معـادل ۵۷ میلیارد تومان 
بـوده کـه در سـال ۹۸ بـا جهـش ۵۰ درصدی نسـبت به سـال ۹۷ 
ایـن رقـم به بیـش از ۸۵ میلیارد تومـان افزایش یافته کـه این رقم 

در سـال هـای اخیر بی سـابقه بوده اسـت.
وی اصافـه کـرد: تداوم حمایت های مدیران ارشـد شهرسـتان از 
اقدامـات گسـترده و متنـوع مجموع مدیریت شـهری به خصوص در 
رابطـه با مسیرگشـایی های در دسـت اقدام موجـب افزایش روحیه 

مجموعـه برای ادامـه فعالیت هـا خواهد بود.

تحقق 85,5 میلیارد تومانی بودجه مصوب شهرداری مراغه در سال ۹8

کاریکاتور

نگرانی از افزایش فشار تورم 
بر دهک اول و تشدید فقر غذایی

منبع: تسنیم

م الف:527/5474
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــد ســند  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاق

ــمی رس
مورخــه   ۱۳۹۸۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۲۳۲۵ شــماره  رای  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــهر تصرف ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی آقــای کریــم باقــری دهخوارقانــی فرزنــد میرزاآقــا بشــماره 
شناســنامه ۴۵۴ صــادره از آذرشــهر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاک  ــروز و مجــزی شــده از پ ــع مف ــر مرب ــه مســاحت ۱۷۸,۸۱ مت ب
ــداری از  ــز خری ــش ۱۲ تبری ــع در بخ ــی واق ــی از ۶۳۰۶ اصل ۷۱ فرع
ــده اســت.  ــر اســکندر حلوایــی محــرز گردی ــای باق مالــک رســمی آق
ــه ۱۵  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت روز آگهــی م
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد مــی تواننــد از تاریــخ 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــی ب انتشــار اولی
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت تس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نمای
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

جلیل نهادی - رئیس ثبت اسناد و امالک

کالسه: 1398114404023000109
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 99/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه     99/03/10

بابل- شماره کالسه : 99/78/3
موضوع :ابالغ وقت دادرسی

ــاس  ــای عب ــان آق ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ــا وکالــت محمدتقــی  ــور چــاری ب مهــدی پ
بــه  دادخواســتی   _ فرزنــد  محمــدی 
 خواســته مطالبــه وجــه بــه طرفیــت کمــال

)کمــال الدیــن( ثقفــی ابرقوئــی فرزنــد 
ــه  ــوده ک ــعبه تســلیم نم ــن ش ــد درای محم
پــس از انجــام مقدمــات قانونــی بــه کاســه 
99/78/3 ثبــت وبــرای مورخــه 99/4/16 
ســاعت 10 صبــح تعییــن وقــت گریــده 
ــکان  ــول الم ــاظ مجه ــه لح ــذا ب ــت. ل اس
بــودن خوانــده و تقاضــای خواهــان بــه 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــتناد م اس
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
بــه  روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج و 
ــت  ــه در وق ــردد ک ــی گ ــاغ م ــده اب خوان
ــاف  ــل اخت ــوم ح ــعبه س ــیدگی در ش رس
ــت  ــل از آن جهــت دریاف ــل حاضــر و قب باب
ــه  نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم آن ب
ــل  ــاف باب ــل اخت ــوم ح ــعبه س ــر ش دفت
ــاد  ــورت مف ــر اینص ــد در غی ــه نمای مراجع
دادخواســت و ضمایــم ابــاغ شــده محســوب 
ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــی ب ــدام مقتض و اق

مدیر دفترشعبه سوم شورای حل 
اختالف شهرستان بابل

با حکم رهبر معظم انقالب صورت گرفت؛
انتصاب الریجانی به مشاورت رهبری 
و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقاب 
بـه  را  بـا صـدور حکمـی علـی الریجانـی  اسـامی 
تشـخیص  مجمـع  عضـو  و  رهبـری  مشـاور  عنـوان 

مصلحـت نظـام منصـوب کردنـد. 
معظـم  رهبـر  حکـم  متـن  ایسـنا،   گـزارش  بـه 

اسـت: شـرح  ایـن  بـه  اسـامی  انقـاب 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی الریجانی دامت توفیقاته
نظـر بـه تجارب مفیـدی کـه جنابعالـی در دوران 
مدیریـت در بخشـهای گوناگـون بویـژه در سـه دوره 
از آن برخـوردار  ریاسـت مجلـس شـورای اسـامی 
و  رهبـری  مشـاورت  بـه  را  جنابعالـی  گشـته اید، 
نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  در  عضویـت 

میکنـم. منصـوب 
امیـد اسـت ایـن مسـئولیت در خدمـت هدفهـای 

واالی نظـام قـرار گیرد.
والسام علیکم

سّیدعلی خامنه ای
۸ خرداد ۱۳۹۹

حــال حاضــر  در  پــور  محمــد رضــا ســلیم 
خاطــر  بــه  باشــند.  مــی  خواجــه  بخشــدار 
تشــریح مســائل موجــود در شهرســتان خواجه 
و همینطــور تجلیــل از عملکــرد بخشــداران و 
ــه،  ــن خّط ــابق در ای ــذار س ــاران خدمتگ دهی
ــه  ــم ک ــب داده ای ــی ترتی ــان گفتگوی ــا ایش ب

ماحصــل آن را مــی خوانیــد: 

مصاحبه اختصاصی با بخشدار بخش خواجه

پتانسیل موجود در خواجه نیازمند توجه بیشتر
مرتضی محمدی اقدم
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چیز کیک با ژله خرده شیشه

بیسکویت پتی بور                              ۲۰۰ گرم
پنیر خامه ای یا ماسکارپونه                      ۲۰۰ گرم
خامه پاستوریزه                                  ۲۰۰ گرم
کره                                               ۱۰۰ گرم

وانیل                                          ۱ قاشق چایخوری 
پــودر قنــد                           ۱ پیمانــه
پودر ژله آلوئه ورا                                    ۱ بسته

ــته ــف ۳ بس ــای مختل ــم ه ــه در طع ــودر ژل پ
ــز  ــای چی ــم ه ــن طع ــر طرفدارتری ــوال پ معم
ــک  ــز کی ــل چی ــرش مث ــم ت ــه ای، طع ــک ژل کی
ــما  ــت ش ــه. دس ــک کیوی ــز کی ــا چی ــی و ی لیموی
ــازه.  ــه ب ــا ژل ــز کیــک ب ــرای درســت کــردن چی ب
مــی تونیــد بــا توجــه بــه طعــم پــودر ژلــه، از میــوه 
هــای خــرد شــده داخــل اون اســتفاده کنیــد. مثــا 
ــی  ــت م ــار درس ــه ی ان ــا ژل ــک ب ــز کی ــر چی اگ
کنیــد، مــی تونیــد تــوش دونــه هــای انــار بریزیــد 
ــر بشــه و  ــون زیبات ــک ت ــز کی ــر چی ــم ظاه ــا ه ت
ــه اون بــده. امــروز مــی  هــم طعــم بــی نظیــری ب
ــواع چیــز کیــک  ــه ان خوایــم یــک مــدل جدیــد ب
اضافــه کنیــم. اســم ایــن چیــز کیــک، چیــز کیــک 
ــز  ــی چی ــه ی روی ــه خــرده شیشــه اس. الی ــا ژل ب
ــه  ــی از ژل ــا ترکیب ــه ب ــورده شیش ــه خ ــک ژل کی
ــت  ــف درس ــای مختل ــم ه ــی در طع ــای مکعب ه
میشــه. مــا بهتــون یــاد میدیــم کــه چجــوری ایــن 
ــه  ــم ب ــار ه ــی رو در کن ــی رنگ ــای مکعب ــه ه ژل
شــکل منســجم بچســبونید و باهــاش چیــز کیــک 
درســت کنیــد. شــکل ظاهــری چیــز کیــک بــا ژله 
خــرده شیشــه انقــدر رنگارنــگ و خاصــه کــه دیگــه 
نیــازی بــه تزییــن نــداره. طــرز تهیــه ی اون هــم 
خیلــی ســاده اس. بــرای درســت کــردن چیز کیک 
بــا ژلــه خــرده شیشــه، مثــل بقیــه ی چیــز کیــک 
هــا و دســرهای الیــه ای، بــه قالــب کمربنــدی نیــاز 
خواهیــد داشــت که مــی تونیــد اون رو از فروشــگاه 
ــت  ــا درس ــد. ب ــه کنی ــادی تهی ــوازم قن ــای ل ه
ــه، دو  ــرده شیش ــه خ ــا ژل ــک ب ــز کی ــردن چی ک
مــدل دســر )چیــز کیک+ژلــه( رو بــا هــم خواهیــد 
داشــت. پــس اگــه بــرای مهمانــی هــا یــا دورهمــی 
هاتــون بــه دنبــال درســت کــردن یــه دســر خــاص 
و جــذاب و در عیــن حــال خوشــمزه و ســاده 
ــه خــرده  ــا ژل هســتید، طــرز تهیــه چیــز کیــک ب

ــد. ــد و اون رو درســت کنی ــاد بگیری شیشــه رو ی
مرحله اول: درست کردن ژله شیشه ای

۱- ابتــدا هــر کــدام از ژلــه هــا را جداگانــه در 
ــاری حــل  ــن م ــه روش ب ــوان آبجــوش ب ــک لی ی
ــای  ــب ه ــا قال ــا ی ــرف ه ــا را در ظ ــد، آن ه کنی
جداگانــه بریزیــد و در یخچــال بگذاریــد تــا 
خودشــان را بگیــرد. ســپس آن هــا را از ظــرف یــا 
قالــب درآورده و بــه شــکل مکعبــی بــرش بزنیــد.

 مرحله دوم: درست کردن چیز کیک
۱- بیســکویت هــای پتــی بــور را داخــل مخلوط 
ــکویت  ــد. بیس ــودر کنی ــا را پ ــد و آن ه ــن بریزی ک
هــای خــرد شــده را بــه همــراه کــره ی بــه دمــای 
ــرم( داخــل کاســه ای بریزیــد و  محیــط رســیده )ن
بــا هــم مخلــوط کنیــد تــا حالــت شــنی پیــدا کنــد.

۲- بیســکویت هــا را در کــف و دیــواره ی 
ــف  ــط در ک ــد بیســکویت را فق ــی توانی ــب )م قال
ــار  ــا فش ــد و ب ــدی بریزی ــد( کمربن ــب بریزی قال
ــد  ــار دهی ــوب آن را فش ــت ک ــا گوش ــت و ی دس
ــه مــدت ۱  ــا منســجم شــود. ســپس قالــب را ب ت

ــد. ــرار دهی ــزر ق ــل فری ــاعت داخ س
ــه و  ــه ریخت ــل کاس ــه را داخ ــر و خام ۳- پنی
بــا همــزن برقــی بزنیــد و بــا هــم مخلــوط کنیــد. 
ــه آن هــا اضافــه  ســپس پــودر قنــد و وانیــل را ب

کنیــد و مجــددا هــم بزنیــد.
۴- یــک بســته ژلــه آلوئــه ورا را در نصــف لیوان 
آبجــوش بــه روش بــن مــاری حــل کنیــد. وقتــی 

خنــک شــد بــه مخلــوط پنیــر اضافــه کنیــد.
ــی را روی  ــی مکعب ــه رنگ ــای ژل ــه ه ۵- تک
ــپس  ــد. س ــده بریزی ــرده ش ــای فش بیســکویت ه
ــد  ــه آرامــی مخلــوط پنیــر را روی آن هــا بریزی ب
ــری  ــه پنی ــه الی مای ــی ال ب ــای مکعب ــه ه ــا ژل ت

ــوند. ــده ش دی
۶- قالــب چیــز کیــک را ۳ ســاعت در یخچــال 
بگذاریــد. ســپس قالــب کمربنــدی را از دور چیــز 
کیــک خــرده شیشــه بــاز کنیــد. بــا خامــه و تکــه 

هــای ژلــه تزئیــن و ســرو کنیــد.
  نکات کلیدی:

ــه  ــا ژل ــک ب ــز کی ــه چی ــرز تهی ــرای ط - ب
خــرده شیشــه مــی توانیــد از رنــگ هــای مختلــف 
ــر اســت از  ــد. بهت ــه دلخــواه اســتفاده کنی ــه ب ژل
پــودر ژلــه بــا رنــگ هــای متضــاد اســتفاده کنیــد 

ــوه ی بیشــتری داشــته باشــد. ــا جل ت
- بــه جــای پــودر ژلــه آلوئــه ورا مــی توانیــد 
پــودر ژالتیــن را آب کــرده و بــه پنیر اضافــه کنید.

ــد از  ــز کیــک، مــی توانی ــه ی چی ــرای پای - ب
ــد. ــز اســتفاده کنی کیــک اســفنجی ســاده نی

ــی  ــور دسترس ــی ب ــکویت پت ــه بیس ــر ب - اگ
نداریــد، مــی توانیــد بیســکویت ســاقه طایــی را 

ــد. ــن کنی جایگزی
- بــرای زیباتــر کــردن ژلــه و تزییــن آن، 
مــی توانیــد داخــل ژلــه میــوه هــای خــرد شــده 
ــز کیــک خــرده شیشــه را  ــا روی چی ــد و ی بریزی

ــد. ــن کنی ــا تزیی ــا آن ه ب
ــه  ــی ب ــوه ی زیبای ــی جل ــای رنگ ــل ه - تراف

ــد داد. ــه خواهن ــرده شیش ــک خ ــز کی چی
ــک  ــز کی ــه ی چی ــد پای ــی خواهی ــر م - اگ
خــرده شیشــه شــیرین تــر باشــد، مــی توانیــد بــه 
مخلــوط بیســکویت آســیاب شــده و کــره، کمــی 

ــودر قنــد اضافــه کنیــد. پ
منبع: ایران کوک

وراث چگونه سهام عدالت اموات را به نام بزنند؟ 

ــت  ــت: ســهام عدال ــزی گف ــذاری مرک ــل شــرکت ســپرده گ مدیرعام
ــرد.  ــق می گی ــه وراث تعل ــی ب ــراد متوف اف

ــر  ــون نف ــت: از ۴۹ میلی ــی گف ــین فهیم ــنیم، حس ــزارش تس ــه گ ب
مشــمول ســهام عدالــت ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر فــوت شــدند کــه 

ــل شــد. ــه وراث منتق ــر ب ــزار نف ــش از ۲۰ ه ــت بی ــهام عدال س
ــه ســایت شــرکت ســپرده  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــزود: وراث می توانن وی اف
ــر  ــی حص ــت، گواه ــز خدم ــق می ــن از طری ــورت آنای ــه ص ــذاری ب گ
وراثــت را در ســامانه بارگــزاری کننــد و شــرکت ســپرده گــذاری بعــد از 

ــد. ــیم می کن ــن وراث تقس ــت را بی ــهام عدال ــدارک، س ــتعام م اس
ــورس،  ــی ب ــرد: در جلســه روز گذشــته شــورای عال ــان ک فهیمــی بی
مهلــت انتخــاب روش آزادســازی ســهام عدالــت تــا ۱۵ خرداد تمدید شــد.

ــم از روش  ــو تصمی ــکان لغ ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــهام در  ــن س ــموالن ای ــدارد مش ــود ن ــتقیم وج ــه غیرمس ــتقیم ب مس

ــند. ــته باش ــی را داش ــت کاف ــن روش دق ــاب ای انتخ
فهیمـی ادامـه داد: بیـش از ۳ هـزار نقطـه در کشـور کار احـراز هویـت 
را انجـام می دهنـد کـه عـاوه بـر بانـک، کارگزاری هـا و دفاتـر پیشـخوان 
امـکان احـراز هویـت بـه صـورت اناین نیـز فراهم شـد و افراد بـا مراجعه 

بـه سـایت سـجام می تواننـد به صـورت انایـن احـراز هویت شـوند.
ــم  ــنبه ده ــت از روز ش ــهام عدال ــازی س ــت: آزادس ــار داش وی اظه
ــه مفهــوم عــام و گســترده آن یعنــی امــکان اســتیفای  خــرداد جــاری ب
ــام  ــهامداران انج ــایر س ــد س ــهامداری همانن ــه س ــه جانب ــوق هم حق
ــی  ــود تمام ــد ب ــادر خواهن ــت ق ــهام عدال ــموالن س ــد و مش ــد ش خواه
ــد. ــال کنن ــهامدار اعم ــوان س ــه عن ــود را ب ــه خ ــع مالکان ــوق و مناف حق

فهیمــی ادامــه داد: البتــه ایــن بــه معنــای درخواســت یــا تشــویق برای 
فــروش ســهام نیســت بلکــه درخواســت مــا ایــن اســت کــه ایــن دارایــی 
ارزشــمند را در ســبد دارایــی خــود نگهــداری کننــد، امــا چنانچــه قصــد 
ــا دو روش ســفارش یکجــای  ــد ب ــد، می توانن ــن ســهام را دارن ــروش ای ف
فــروش بــا اعطــای اختیــار بــه شــبکه بانکــی بــه شــعب بانک هــا مراجعــه 
کننــد و یــا اینکــه از روز دهــم خردادمــاه جــاری در دفاتــر شــرکت های 
ــا ســقف ۳۰ درصــد از  ــه انتخــاب خــود ت ــد و ب ــزاری حضــور یابن کارگ

سهامشــان را بــه فــروش برســانند.

شهردار تبریز:
پروژه های منطقه4فصل جدیدی در آبادانی 

وتحرک مناطق کم برخوردار است
ــه  ــی منطق ــای عمران ــم پروژه ه ــذاری و حج ــز تاثیرگ ــهردار تبری ش
ــود  ــا در بهب ــش پروژه ه ــه نق ــرد ک ــد ک ــف و تاکی ــمند توصی ۴ را ارزش
ــز  ــه، حائ ــن منطق ــعه ای ــده توس ــوردار و آین ــق کم برخ ــت مناط وضعی

ــت. ــت اس اهمی
ــروژه  ــی ۱۰ پ ــرج شــهین باهر از مراحــل تکمیل ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
ــرفت  ــد پیش ــان رون ــد و در جری ــه ۴ بازدی ــهرداری منطق ــی ش عمران

ــت. ــرار گرف ــا ق پروژه ه
او در حاشــیه ایــن بازدیــد، منطقــه ۴ را از مناطــق پیشــتاز و تأثیرگذار 
در برنامه هــای مسیرگشــایی شــهرداری تبریــز خوانــد و گفــت: در 
ســال های اخیــر، بــه رغــم تنگناهــا و مشــکات مالــی، ایــن منطقــه بــه 
خوبــی توانســته بــا طراحــی و اجــرای چندیــن رشــته مسیرگشــایی، در 
تحکیــم بافــت فرســوده و بهبــود شــرایط زندگــی، بــه ویــژه شــهروندان 

ــردارد. ســاکن در ایــن منطقــه گام ب
شــهردار تبریــز، تصریــح کــرد: مسیرگشــایی خیابــان شــهید خلیلــی، از 
جملــه ایــن پروژه هــا اســت کــه بــا طــول ۵۰۰ متــر عملیاتــی شــده و نقــش 
راهگشــا در تســهیل ترافیــک و تحکیــم بافــت شــهری ایــن منطقــه خواهــد 

داشت.
ــا را از  ــعه پارک ه ــبز و توس ــای س ــرانه فض ــش س ــهین باهر افزای ش
نتایــج مهــم طرح هــای مسیرگشــایی خوانــد و گفــت: دو پــارک محلــه ای، 
از آخریــن طرح هــای فضــای ســبز در منطقــه اســت کــه پــس از 
ــم  ــتان، تقدی ــل تابس ــتانه فص ــده و در آس ــداث ش ــک، اح ــات تمل عملی

ــود. ــز می ش ــهروندان عزی ش
ــی  ــه را یک ــن منطق ــی ای ــیب کل ــه ۴ و ش ــوزه منطق ــت ح او موقعی
از معضل هــای خدماتــی کان شــهر تبریــز خوانــد و اظهــار کــرد: 
ــده،  ــداث ش ــه اح ــن منطق ــر در ای ــال های اخی ــه در س ــی ک کانال های
تــا حــدود زیــادی معضــل آبگرفتگــی و ســیاب را مرتفــع کــرده اســت.

ــس و  ــای اطل ــرداری از کانال ه ــا بهره ب ــه داد: ب ــز ادام ــهردار تبری ش
ــود. ــل می ش ــدوده ح ــتی آن مح ــل بهداش ــان، معض ــدان آذربایج می

ــزود:  ــد و اف ــهروندان خوان ــه ش ــن مطالب ــفالت ریزی را مهم تری او آس
ــه  ــطح منطق ــفالت ریزی در س ــن آس ــزار ت ــش از ۲۶ ه ــال ۹۸، بی در س
۴ عملیاتــی شــد کــه عمــده آن بــا پشــتوانه مطالعــه و نیازســنجی دقیــق 

اجــرا شــده اســت.
شــهین باهر در پایــان بــا قدردانــی از نقــش مدیریتــی و عوامــل 
ــار  ــی، اظه ــی و خدمات ــای عمران ــرد برنامه ه ــه در پیش ب ــی منطق اجرای
امیــدواری کــرد، بهره بــرداری از ۱۰ پــروژه در ایــن منطقــه، فصــل 
ــی و تحــرک هــر بیشــتر مناطــق کم برخــوردار باشــد جدیــدی در آبادان

فـروش  بـازار  بـر  سـلطه  از  پـس  آمـازون 
کتـاب ایـن بار بـه دنبال آن اسـت تـا در رقابت  
نفس گیـر پخـش روایـت صوتی داسـتان ها، این 

حـوزه را نیـز بـه تسـخیر خـود درآورد. 
ایرنـا، سـرویس کتـاب صوتـی  بـه گـزارش 
اودیبل )Audible( شـرکت آمـازون در ماه های 
پروژه هـای  گرفتـن  اختیـار  در  بـرای  اخیـر 
بالقـوه جدیـد تولیـد پادکسـت بـا آژانس هـای 
اسـتعدادیابی و تهیه کنندگان جلسـاتی را برگزار 
کـرده اسـت. بـه نقـل از منابـع آگاه، اودیبـل بـا 
صدهـزار  چنـد  بیـن  سـرمایه گذاری  پیشـنهاد 
تـا چنـد میلیـون دالر بـرای هـر برنامـه، پس از 
اسـپاتیفای در مقایسـه بـا دیگـر رقبـا سـرمایه 
بیشـتری را بـه این حـوزه اختصاص داده اسـت.

تاکنـون  صوتـی  کتـاب  سـرویس  ایـن 
 John( باتسـک  جـان  از  نیـز  را  برنامه هایـی 
Battsek( مستندسـاز انگلیسـی و کمدین های 
آمریکایی چـون کوین هـارت )Kevin Hart( و 
تیفانی هدیش )Tiffany Haddish( خریداری 
کـرده اسـت. اودیبـل سـال ها بـود کـه بودجـه 
اورجینـال  پادکسـت های  مجموعـه   از  برخـی 
خـود را تامیـن می کـرد امـا پـس از آغـاز پخش 
شـده،  شـناخته  نویسـنده های  از  برنامه هایـی 
و  سـلبریتی  مجری هـای  حـاال  سـرویس  ایـن 
برنامه هـای مشـهور را در اولویـت خود قـرار داده 
اسـت تا گسـتره مخاطبان خـود را افزایش دهد.

دونالـد آلبرایت مدیر کمپانـی تولید محتوای 
تندرفـوت )Tenderfoot( که سـابقه همکاری 

بـا اودیبـل را دارد، در ایـن بـاره می گوید: مردم 
در اودیبـل پادکسـت گوش نمی کننـد و آمازون 

می خواهـد این اتفـاق بیفتد.
سـرویس کتاب هـای صوتـی شـرکت آمازون 
همچنیـن بـه فکـر ایجـاد تغییراتـی در الگـوی 
تجـاری خـود نیـز هسـت. بـر طبـق سـازوکار 
کنونـی اعضـای این سـرویس با پرداخـت ماهانه 
بـه  دسترسـی  بـرای  الزم  اعتبـار  دالر   ۱۴.۹۵
یـک کتـاب صوتـی و دو نمایش اورجینـال را به 
دسـت می آورنـد. حـال اودیبـل در نظـر دارد تـا 
نمایش هـای اورجینـال را بـه صـورت جداگانـه 

بـه فروش برسـاند بدیـن ترتیب دیگـر مخاطبان 
بـرای گـوش دادن بـه فایل ها نیازی بـه عضویت 
در ایـن سـرویس ندارنـد. البتـه هنـوز هیچکدام 
از ایـن نقشـه ها عملـی نشـده و اودیبـل نیـز از 
اظهارنظـر در ایـن بـاره خـودداری کـرده اسـت.

عـاوه بـر اودیبـل، سـرویس پخـش آنایـن 
موسـیقی آمازون موزیک، از دیگر شـاخه های این 
غول تجـارت الکترونیک، نیز سـرمایه گذاری ها در 
حـوزه پادکسـت را افزایـش داده اسـت. بـه گفته 
آینـده  چندمـاه  در  سـرویس  ایـن  آگاه،  منابـع 
بخـش پادکسـت را به برنامـه خود اضافـه خواهد 

کـرد. آمـازون مذاکراتـی را بـا تهیه کننـدگان و 
از  میزبانـی  بـرای  پادکسـت  تولیـد  شـبکه های 
برنامه هـای آنـان آغـاز کرده اسـت اما بسـیاری از 

ایـن قراردادهـا هنـوز نهایـی نشـده اند.  
موسـیقی،  پخـش  پلتفـرم  اسـپاتیفای  
پادکسـت و ویدئـو کـه در سـال ۲۰۰۸ توسـط 
اسـتکهلم  در   Spotify AB نوپـا  شـرکت 
از تاش هـا  اخیـرا در بخشـی  راه انـدازی شـد، 
بـرای گنجانـدن همه انـواع فایل هـای صوتی در 
برنامه پخش موسـیقی خـود، صدها میلیون دالر 
بـرای خریـداری اسـتودیوهای ضبط پادکسـت و 
بـا  اختصاصـی  پخـش  قراردادهـای  امضـای 
روگان  جـو  چـون  شـده  شـناخته  سـتاره های 
کمدیـن آمریکایـی، خـرج کـرده اسـت. اگرچـه 
آمریـکا  پادکسـت  بـازار  در  اسـپاتیفای  سـهم 
هنـوز در مقایسـه بـا سـهم اپـل هیـچ اسـت اما 
این شـرکت سـوئدی در حال حاضر در بسـیاری 
از نقـاط جهـان کـه اسـتفاده از آیفـون بـه اندازه 
آمریـکا رایـج نیسـت، اصلی تریـن پخش کننـده 
پادکسـت به شـمار مـی رود. سـرمایه گذاری های 
اخیـر اسـپاتیفای در ایـن بخـش، رقبـای ایـن 
شـرکت از جملـه آمـازون را تحـت فشـار قـرار 
داده تـا گسـتره و تنـوع برنامه هـای صوتـی کـه 
بـه مشتریانشـان ارائه می دهنـد را افزایش دهند.  

دانش آمـــوزان  درســـی  کتاب هـــای  ســـفارش  ثبـــت 
ســـال تحصیلـــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در پایه هـــای دوم تـــا ششـــم 
ـــطه از ۲۴  ـــم متوس ـــم و دوازده ـــم، یازده ـــتم، نه ـــی، هش ابتدای
فروردیـــن مـــاه آغـــاز شـــده و تـــا ۱۵ روز دیگـــر ادامـــه دارد؛ 
ـــیوه  ـــه ش ـــوزان ب ـــش آم ـــا دان ـــی و ی ـــیوه گروه ـــه ش ـــدارس ب م
ــه  ــبت بـ ــده نسـ ــی مانـ ــد در فرصـــت باقـ ــرادی می تواننـ انفـ

ثبـــت ســـفارش اقـــدام کننـــد. 
ــه آمادگــی تکمیلــی  ــه گــزارش ایســنا، دانــش آمــوزان پای ب
)پیــش دبســتانی اســتثنایی(، پایــه دوم تــا ششــم دوره ابتدایــی 
ــطه  ــم دوره اول متوس ــتم و نه ــه هش ــتثنایی(، پای ــادی و اس )ع
و  یازدهــم  پایــه  دانش آمــوزان  اســتثنایی،  پیش حرفــه ای  و 
دوازدهــم دوره دوم متوســطه )نظــری، فنــی و حرفــه ای و 

کاردانــش( و فراگیــران پایــه یازدهــم و دوازدهــم دوره دوم 
متوســطه حرفــه ای اســتثنایی بایــد از ۲۴ فروردیــن تــا ۲۳ 
ــفارش  ــام و س ــت ن ــه ثب ــدام ب ــاری اق ــال ج ــاه س ــرداد م خ

کتاب هــای درســی کننــد.
ثبت نــام کتاب هــای درســی دانش آمــوزان پایــه اول ابتدایــی، 
هفتــم و دهــم متوســطه نیــز از هشــتم تیرمــاه شــروع می شــود 
و از اول تیرمــاه امــکان اصــاح و ویرایــش ثبــت ســفارش 
ــد. ــد ش ــم خواه ــوزان فراه ــرای دانش آم ــی ب ــای درس کتاب ه
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ــا www.irtextbook.com  انجــام می شــود. ir ی
طبــق اعــام ســازمان پژوهــش، بــا توجــه بــه شــرایط پیــش 
ــده از  ــعی ش ــی س ــای آموزش ــی واحده ــت فعل ــده و وضعی آم
ــی  ــای درس ــفارش کتاب ه ــت س ــرای ثب ــف ب ــیوه های منعط ش
اســتفاده شــود. در ایــن راســتا دانش آمــوزان می تواننــد از 
طریــق یکــی از دو شــیوه فــردی یــا گروهــی نســبت بــه ســفارش 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــای درس کتاب ه
در شــیوه فــردی والدیــن دانــش آمــوزان می تواننــد بــا 
ــش  ــی بخ ــواد آموزش ــع م ــروش و توزی ــامانه ف ــه س ــه ب مراجع
ســفارش دوره ای دانــش آمــوزان و پرداخــت الکترونیکــی هزینــه 

ــد. ــفارش دهن ــود را س ــاز خ ــورد نی ــی م ــته آموزش بس

در شــیوه گروهــی مدیــران مــدارس از طریــق ســامانه ســناد 
بــه بخــش ســفارش گروهــی کتاب هــای درســی ســامانه مذکــور 
ــفارش  ــه س ــبت ب ــی نس ــورت جمع ــه ص ــرده و ب ــه ک مراجع
کتاب هــای درســی اقــدام می کننــد. در شــیوه نامــه ثبــت 
ســفارس کتاب هــای درســی آمــده اســت کــه مــدارس موظــف 
ــع  ــروش و توزی ــه ســامانه ف ــا ورود ب هســتند هرچــه ســریعتر ب
مــواد آموزشــی، نســبت بــه ثبــت ســفارش گروهــی کتاب هــای 
ــای  ــا اولی ــوز ی ــدام و از ارجــاع دانش آم ــوزان اق درســی دانش آم

ــد. ــز کنن ــا پرهی ــی نت ه ــه کاف او ب
بــه  موظــف  دانش آمــوز صرفــاً  اولیــای  یــا  دانش آمــوز 
ــد  ــا قیمــت پشــت جل ــر ب ــاب درســی براب ــه کت پرداخــت هزین
)ثبــت شــده در ســامانه( اســت و دریافــت هرگونــه وجــه اضافــی 
ممنــوع بــوده و پیگــرد قانونــی دارد. قیمــت کتاب هــای درســی 
در دوره ابتدایــی بــرای پایــه اول ۲۴ هــزار تومــان و بــرای پایــه 

ــان اســت. ــزار و ۵۰۰ توم ــی ۳۴ ه ششــم ابتدای
ــزار و ۵۰۰  ــز از ۴۹ ه ــب در دوره متوســطه اول نی قیمــت کت
تومــان تــا ۵۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان متغیر اســت. در دوره متوســطه 
دوم بــه دلیــل تکثــر رشــته ها قیمــت کتاب هــای درســی 
ــا در شــاخه نظــری  ــال عمدت ــوان مث ــه عن ــا ب متفــاوت اســت ام
ــا ۷۱ هــزار تومــان تعییــن شــده اســت. قیمت هــا از ۵۲ هــزار ت

ــا اشــاره  ــه تعاونی هــای فــرش دســتباف ب مدیرعامــل اتحادی
ــا  ــت: ب ــا گف ــان در دوران کرون ــیاری از قالیباف ــکاری بس ــه بی ب
راه انــدازی ســامانه جامــع آنایــن فــرش دســتباف، ضمــن ارائــه 
ــروش  ــکان ف ــوز، ام ــذ مج ــه ای و اخ ــی و بیم ــات آموزش خدم
ــده  ــم ش ــز فراه ــتی نی ــع دس ــتباف و صنای ــرش دس ــن ف آنای

اســت. 
ــت  ــه فعالی ــا اشــاره ب ــی ب ــداهلل بهرام ــزارش ایســنا، عب ــه گ ب
بیــش از ۳۵۰۰ تعاونــی فــرش، صنایــع دســتی و گردشــگری در 
شــهرها و روســتاها اظهــار کــرد: ایــن تعاونــی هــا نزدیک بــه ۳۶۰ 

هــزار نفــر را بــه طــور مســتقیم تحــت پوشــش قــرار داده انــد.
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــان در دوران کرون ــکاری قالیباف ــه بی وی ب
ــن  ــده در ای ــون بافن ــش از دو میلی ــر بی ــال حاض ــت: در ح گف
بخــش مشــغول کار هســتند و نزدیــک بــه هفــت میلیــون نفــر از 
ایــن شــغل ارتــزاق مــی کننــد امــا متاســفانه بــه دلیــل گســترش 
ویــروس کرونــا بیشــتر مجتمــع هــای قالیبافــی و فروشــگاه هــای 
ــن کارگاه هــای خانگــی  ــی و همچنی ــه قالیباف ــواد اولی ــن م تأمی
ــه  ــنگینی ب ــه س ــر لطم ــن ام ــدند و ای ــه ش ــی مواج ــا تعطیل ب

ــرد. ــان وارد ک قالیباف

ــی هــای فــرش دســتباف کاهــش  ــه تعاون مدیرعامــل اتحادی
شــدید صــادرات فــرش در ســال گذشــته و عــدم فــروش فــرش 
ــرارداد و گفــت:  ــورد اشــاره ق در ماههــای بهمــن و اســفند را م
ــارد دالر  ــاالنه ۱.۵ میلی ــل س ــه قب ــی دو ده ــه ط ــی ک در حال
صــادرات فــرش دســتباف داشــتیم متاســفانه بــه دالیلــی 
همچــون تحریــم هــا، ســخت شــدن مــراودات مالــی و سیاســی، 
ــدم  ــده و ع ــام ش ــت تم ــش قیم ــان، افزای ــه قالیباف ــع بیم قط
ــن  ــادرات ای ــدف، ص ــای ه ــر دربازاره ــات موث ــور و تبلیغ حض
کاالی اســتراتژیک بــا رونــد نزولــی روبــه رو شــده و در ســالهای 

ــه اســت. ــه شــدت کاهــش یافت ــر ب اخی
ــرش  ــن ف ــع آنای ــامانه جام ــدازی س ــاره راه ان ــی درب بهرام
ــرش،  ــت ف ــود صنع ــه رک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــتباف اظه دس
ــان  ــبافان و قالیباف ــت فرش ــت فعالی ــادرات آن و اف ــش  ص کاه
ــرش  ــای ف ــی ه ــری تعاون ــه سراس ــا، اتحادی ــر کرون ــت تأثی تح
ــور  ــه منظ ــود را ب ــن خ ــع آنای ــامانه جام ــن س ــتباف اولی دس
فعالیــت هــای غیرحضــوری و ارائــه خدمــات آموزشــی، بیمــه ای، 
اخــذ نقشــه و مجــوز و برگــزاری نمایشــگاه راه انــدازی کــرده و 
از ایــن طریــق امــکان فــروش آنایــن فــرش دســتباف و صنایــع 

ــز فراهــم شــده اســت. دســتی نی
بــه گفتــه وی، ایــن اتحادیــه بــا بهره منــدی از  ابزارهــا 
ســامانه  ایجــاد  و  نظارتــی  اینترنتــی،  نویــن  روش هــای  و 
ــاز  ــورد نی ــات م ــر خدم ــتباف حداکث ــرش دس ــن ف ــع آنای جام
ــزار  ــد ه ــش از چن ــه بی ــاون را ک ــش تع ــای بخ زیرمجموعه ه
تعاونــی هســتند، در حداقــل زمــان و بــا کمتریــن هزینــه ارائــه 

ــد. ــی کن م

گفــت:  تبریــز  هنــر  دانشــگاه  رئیــس 
بــه  فــرش هریــس  بــا تجهیــز دانشــکده 
ــه نقاهتگاهــی  تخت هــای بیمارســتانی، آن را ب
ــا ظرفیــت  ــی ب ــرای بیمــاران کرونای مناســب ب
۶۰ تخــت تبدیــل کــرده و در اختیــار دانشــگاه 

ــم.  ــکی قراردادی ــوم پزش عل
ــژاد،  ــی کی ن ــزارش تســنیم، محمدعل ــه گ ب
بــا اشــاره بــه اقدامــات کارگــروه و ســتاد 
مرکــزی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز در 
ــت:  ــار داش ــا، اظه ــا کرون ــه ب ــتای مقابل راس
ایزولــه،  لباس هــای  و  ماســک  دوخــت 
ــط  ــم توس ــه بمانی ــش در خان ــدازی پوی راه ان
همیــاران ســامت دانشــجویان، اســتفاده از 
بســتر ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه بــرای 
برگــزاری جلســات قرآنــی دانشــگاه، اقــدام برای 
راه انــدازی رادیــو ســامت توســط دانشــجویان 
ــی  رشــته چندرســانه ای، پویــش ســیر مطالعات
مکتــب  دانشــجویی  هیئــت  همــکاری  بــا 
النبــی )ص( و کانــون فرهنگــی دانشــجویی 
ایــن  اقدامــات  از  بخشــی  کتاب خوانــی 

ــود. ــوص ب ــن خص ــگاه در ای دانش
در  واقــع  فــرش  دانشــکده  گفــت:  وی 
شهرســتان هریــس بــه دلیــل کمبــود دانشــجو 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــی نداش ــتفاده چندان اس
فرمانــداری شهرســتان، کاربــری ایــن دانشــکده 
ــتانی، آن  ــای بیمارس ــه تخت ه ــز آن ب و تجهی
را بــه نقاهتگاهــی مناســب بــرای بیمــاران 

تبدیــل  تخــت   ۶۰ ظرفیــت  بــا  کرونایــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــار دانش ــرده و در اختی ک

قراردادیــم.
رئیــس دانشــگاه هنــر تبریــز طراحــی پوســتر 
ایــن  اصلــی  رســالت های  از  را  انیمیشــن  و 
دانشــگاه خوانــد و ابــراز داشــت: دانشــجویان هنر 
ــد  ــال بودن ــر طراحــی و انیمیشــن فع ــه در ام ک
ــاری، در پیشــگیری از  ــا طراحــی آث توانســتند ب
کرونــا قدمــی بردارنــد کــه از ســوی وزارت علــوم 

نیــز از ایــن آثــار اســتقبال شــد.
وی از شناســایی دانشــجویان کم بضاعــت 
اقتصــادی تحــت  مالــی و یــا آســیب دیده 
توســط  کرونــا  ویــروس  شــیوع  تأثیــر 

دانشــجویان هیئــت مکتــب النبــی )ص( خبــر 
داد و افــزود: راه انــدازی صنــدوق احســان و 
ــگاهیان(  ــوکاری دانش ــدوق نیک ــامت )صن س
ــت  ــه تح ــک مؤمنان ــش کم ــه پوی ــتن ب پیوس
عنــوان؛ »زندگــی دســت یاریگــر توســت« 
ازجملــه اقدامــات خیرخواهانــه دانشــجویان 
ــام  ــن مق ــه فرامی ــی ب ــتای لبیک گوی در راس

ــود. ــری ب ــم رهب معظ
انجام گرفتــه  فعالیت هــای  بــه  کی نــژاد 
ــجویان  ــان دانش ــاوره و درم ــز مش ــط مرک توس
ــراز داشــت: تولیــد محتــوا در  اشــاره کــرد و اب
ــا  ــه ب ــوع مواجه ــا، ن ــا کرون ــه ب خصــوص مقابل
ــه و نحــوه پیشــگیری  ــام قرنطین مســائل در ای

بــا  ارتبــاط  و  خانــواده  کاری،  محیــط  در 
ــه آموزش هــای مرکــز مشــاوره  دیگــران ازجمل

ــود. ــگاه ب دانش
ــای  ــت از حرکت ه ــه حمای ــاره ب ــا اش وی ب
نمــود:  عنــوان  خودجــوش،  و  جهــادی 
ــه  ــک های ایزول ــد ماس ــدازی کارگاه تولی راه ان
ــای  ــد محلول ه ــدازی کارگاه تولی ــده، راه ان ش
اماکــن  سم پاشــی  و  ضدعفونی کننــده 
جهــادی  اقدامــات  ازجملــه  محیط هــا  و 

بــود. دانشــجویان 
ایــن عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــه  ــاه روزان ــدای فروردین م ــان این کــه از ابت بابی
حــدود ۱۰۰۰ ماســک در ایــن دانشــگاه تولیــد 
می شــد، ادامــه داد: بــا دریافــت بخشــی از 
مــواد اولیــه از ســپاه پاســداران و مقــداری 
نیــز توســط دانشــگاه، کارمنــدان و اســاتید در 
کنــار دانشــجویان در دو کارگاه اقــدام بــه تولید 
مصــرف  یک بــار  دســتکش های  و  ماســک 
نیــز  دانشــجویی  بســیج  کــه  می کردنــد 
ــع در  ــا توزی ــد ت ــدای تولی ــا از ابت ــار م در کن

ــود. ــای کار ب ــروم پ ــق مح مناط
دوخــت  این کــه،  بــه  اشــاره  بــا  وی 
لباس هــای ایزولــه و گان جراحــی و ضدعفونــی 
ســازی معابــر اطــراف دانشــگاه، بخــش دیگــری 
از فعالیــت دانشــگاه در ایــام کرونــا بــود، ادامــه 
داد: روزانــه ۱۰ ســت از ایــن لباس هــا دوختــه 

و بــه بیمارســتان ها اهــدا می شــد.

آمازون به دنبال تسخیر دنیای پادکست 

ثبت نام کتاب های درسی ادامه دارد

امکان فروش آنالین فرش دستباف فراهم شد

دانشگاه هنر تبریز روزانه ۱۰۰۰ ماسک در ایام کرونایی تولید و توزیع کرد 

فراخوان آگهی مزایده اجاره 
5۰۹۹۰۰34۰۰۰۰۰۰۰۱

ــام و نشــانی مزایــده گــزار: اداره کل بهزیســتی  ن
اســتان آذربایجــان شــرقی

موضــوع مزایــده: اجــاره مجموعــه ســالن اجتماعات 
اداره کل بهزیســتی اســتان آذربایجان شــرقی

ــت  ــده جهــت دریاف ــه شــرکت در مزای ــدان ب ــه من عاق
 https://eauc.setadiran.ir/eauc اســناد بــه آدرس
ــده(  ــمت مزای ــت )قس ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س

مراجعــه نماینــد.
اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

اداره کل بهزیستی استان آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 8571۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/10
)روزنامه عجب شیر(
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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.

سبک زندگی

تشخیص زودهنگام آلزایمر 
امکان پذیر شد

آخرین آمار منتشر شده از سازمان 
جهانی بهداشت در مورد زوال عقل

- آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است.
- زوال عقــل یکــی از مهمتریــن دالیــل ناتوانی 

و وابســتگی ســالمندان در سراســر جهان اســت.
- زوال عقــل نــه تنهــا تاثیــر جســمی، روانــی، 
ــه  ــان دارد،  بلک ــر مبتای ــادی ب ــی و اقتص اجتماع
خانــواده و جامعــه را نیــز تحت تاثیر قــرار می دهد.

- در حــال حاضــر حــدود ۵۰ میلیــون نفــر بــه 
ــدود ۱۰  ــاالنه ح ــتند و س ــا هس ــل مبت زوال عق

ــزوده می شــود. ــن تعــداد اف ــه ای میلیــون نفــر ب
عمدتــا  عقــل  زوال  قربانیــان  گرچــه   -
ســالمندان هســتند ولــی ایــن عارضــه یــک 

نیســت. پیــری  از  طبیعــی  بخــش 
- حــدود پنــج درصــد از مبتایــان بــه آلزایمــر 
در دهــه چهــل و پنجــاه ســالگی عائــم اولیــه را 

ــد. ــان می دهن نش
راهکارهایی برای مبارزه با آلزایمر:

استرس را کاهش دهید
اجتنــاب از اســترس در زندگــی مــدرن امروزی 
ــی  ــا راهکارهای ــی ب ــت ول ــن اس ــا غیرممک تقریب
می تــوان اســترس را مدیریــت کــرد و اثــرات مضــر 
آن را کاهــش داد. اســترس مزمــن مغــز را تحــت 
ــدت  ــد در دراز م ــد و می توان ــرار می ده ــر ق تاثی
فــرد را مســتعد ابتــا بــه بیماری هــای عصبــی از 
جملــه آلزایمــر کنــد. اجتنــاب از شــنیدن اخبــار 
ــوگا،  ــد ی ــی مانن ــی،  انجــام منظــم ورزش های منف
پیــاده روی و پیاتــس،  قــدم زدن در طبیعــت، 
بــه موســیقی مایــم،  مطالعــه، گــوش دادن 
اســتراحت کافــی، پیــروی از رژیــم غذایــی ســبک 
ــراد  ــتان و اف ــا دوس ــدن ب ــت گذران ــالم، وق و س
ــران، دوش  ــرب و نگ ــراد مضط ــاد، دوری از اف ش
ــدای  ــه خ ــوکل ب ــه ت ــر از هم ــرم و مهمت آب ول
ــن روش هــای  ــه مهمتری ــش از جمل ــزرگ و نیای ب

ــش هســتند. ــاد آرام ــترس و ایج ــن اس مدیری
به طور منظم ورزش کنید

مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد ورزش منظــم 
ــاری  ــرفت بیم ــمی، پیش ــرات جس ــر اث ــاوه ب ع
آلزایمــر را کنــد می کنــد. ورزش بــا تنظیــم 
ــن و  ــه دوپامی ــی از جمل ــای عصب انتقال دهنده ه

ــت. ــر اس ــر موث ــرل آلزایم ــروتونین در کنت س
روابط اجتماعی قوی داشته باشد

یکــی از مهمتریــن دالیــل بــروز آلزایمــر، 
ــز  ــد در مغ ــن آمیلوئی ــای پروتئی ــع پاک ه تجم
ــرای  ــی ب ــاح عموم ــک اصط ــد ی ــت. آمیلوئی اس
ــی در  ــور طبیع ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس پروتئین های
ــراد ســالم،  ــز اف ــد. در مغ ــه وجــود می آین ــدن ب ب
ایــن پروتئیــن نابــود می شــود ولــی در مغــز 

ــد. ــع می یاب ــر، تجم ــه آلزایم ــا ب ــراد مبت اف
مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد ترکیــب 
پروتئیــن بتاآمیلوییــد بــا تعامات و روابــط اجتماعی 
پاییــن، فرآینــد کاهــش شــناختی و آلزایمــر را 
تســریع می کنــد. تعامــات و روابــط اجتماعــی 
و زوال شــناختی کامــا مرتبــط هســتند و هرچــه 
فــرد حضــور پررنگ تــری در اجتمــاع داشــته باشــد، 

ــر دارد. ــل آلزایم ــتری در مقاب ــت بیش مصونی
شــرکت در فعالیت هــای اجتماعــی، دورهمــی 
ــا  ــد ب ــت و آم ــی، رف ــتانه و خانوادگ ــای دوس  ه
ــه  ــای خیرخواهان ــور در برنامه ه ــان و حض اطرافی
همگــی در انعطاف پذیــری مغــز نقــش دارنــد و از 
طرفــی بــا کاهــش احتمــال بــروز افســردگی، فــرد 
را در مقابــل زوال شــناختی ایمــن می کننــد. 
احساســات خــود را بــا افــراد بــه اشــتراک بگذارید 

و بــه درددل هــای دیگــران گــوش کنیــد.
خواب کافی داشته باشید

ــا ۹ ســاعت بیــن ۱۱ شــب  خــواب کافــی ۶ ت
ــز و  ــرد مغ ــت عملک ــا تقوی ــح ب ــت صب ــا هف ت
ــه آلزایمــر و  حافظــه در کاهــش احتمــال ابتــا ب

ــت. ــر اس ــاری موث ــد بیم ــش رون کاه
کلسترول بد را کاهش دهید

ســطح کلســترول LDL نقــش مهمــی در 
بــروز و توســعه بیمــاری آلزایمــر دارد. لیپــو 
پروتئیــن کــم چگالــی )LDL( در زبــان عامیانــه 
بــه کلســترول بــد معــروف اســت. ایــن دســته از 
لیپــو پروتئین هــا کلســترول را بــه بافت هــای 

خــارج کبــدی انتقــال می دهنــد.
ســطح  می دهــد  نشــان  اخیــر  مطالعــات 
ــه آلزایمــر  ــا ب ــاالی کلســترول LDL  ســن ابت ب
را کاهــش می دهــد. محققــان احتمــال مــی 
ــل  ــه دلی ــا آلزایمــر ب ــاط کلســترول ب ــد ارتب دهن

ــد. ــی باش ــای ژنتیک فاکتوره
فشار خون را کاهش دهید

مطالعــات محققــان دانشــگاه کلمبیــا نشــان 
می دهــد درمــان پرفشــاری خــون احتمــال بــروز زوال 
عقــل مرتبــط بــا افزایــش ســن را کاهــش می دهــد.

از رژیم غذایی MIND پیروی کنید
ایــن رژیــم غذایــی کــه ترکیبــی از رژیــم 
مدیترانــه ای و روش هــای غذایــی موثــر در کاهــش 
فشــار خــون اســت، احتمــال ابتــا بــه آلزایمــر را 

ــد   ــش می ده ــد کاه ۵۳ درص
ــوه و  ــه می ــی مصــرف روزان ــم غذای ــن رژی در ای
ســبزی، آجیــل بــه جــای تنقــات ناســالم، مصــرف 
چنــد بــار لوبیــا در هفتــه، مصــرف گوشــت ماکیــان 
و ماهــی و محصــوالت خانــواده تــوت توصیه شــده و 
مصــرف گوشــت قرمــز، کــره و مارگاریــن، شــیرینی، 
پنیــر پرچــرب )ماننــد پنیــر پیتــزا( فســت فــود و 

غــذای ســرخ کــرده را منــع می کنــد.
 Lancet نتایــج ایــن مطالعــه در نشــریه

اســت. شــده  منتشــر   Neurology
منبع: ایرنا 

قهرمان کشتی المپیک و جهان
 کرونا گرفت 

شــریف شــریف اف قهرمــان کشــتی آزاد المپیــک 
لنــدن بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــد. 

ــگاران جــوان، شــریف  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
شــریف اف قهرمــان کشــتی آزاد المپیــک و جهــان 
از کشــور آذربایجــان، بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــد.

شــریف اف داغســتانی االصــل در ایــن بــاره گفتــه 
اســت: تمــام اعضــای خانــواده مــن از جملــه همســر، 
مــادر، پــدر و خواهــرم نیــز بــه ویــروس کرونــا مبتــا 
ــزا نیســت، بلکــه یــک  ــن بیمــاری آنفلوان شــدند، ای

ویــروس بســیار خطرنــاک اســت. 
ــن  ــف ای ــوع خفی ــار ن ــن دچ ــه داد: م وی ادام
ــه ام،  ــود یافت بیمــاری شــدم و در حــال حاضــر بهب
ــت. ــده اس ــتری ش ــتان بس ــادرم در بیمارس ــا م ام

چنــد روز پیــش نیــز در خبرهــا آمــده بــود کــه 
ــان مطــرح کشــتی  ــف قهرم عبدالرشــید ســعداله ی
ــروس  ــه وی ــز ب ــان از روســیه نی ــک و جه آزاد المپی

ــا مبتــا شــده اســت. کرون

فوتسال ایران همچنان بر بام آسیا 
ــم  ــی تی ــگ جهان ــن رنکین ــاس جدیدتری ــر اس ب
ــران همچنــان در رده اول آســیا و  ــی فوتســال ای مل

ــرار دارد.  ــا ق ششــم دنی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــه نقــل 
ــی  ــم مل ــایت futsalworldranking،  تی از س
فوتســال ایــران در جدیدتریــن رنکینــگ جهانــی بــا 
کســب ۱۶۰۳ امتیــاز همچنــان در جایــگاه اول آســیا 

و ششــم جهــان قــرار دارد.
تیم هــای قزاقســتان، ایتالیــا و پاراگوئــه  بــه 
ترتیــب در جایــگاه هفتــم، هشــتم و نهــم رنکینــگ 
ــی   ــوش ایران ــی پ ــان مل ــر بازیکن ــی پشــت س جهان
ــران  ــال ای ــان فوتس ــی پوش ــد. مل ــه ان ــرار گرفت ق
ــم دوم  ــا تی ــه ای خــود را ب ــه ۱۰ پل ــن فاصل همچنی
ــظ  ــازی حف ــن ۱۳۶۸ امتی ــی ژاپ ــیا یعن ــاره آس ق
ــت  ــم پش ــد ه ــال تایلن ــی فوتس ــم مل ــد. تی کرده ان

ــرار دارد. ــان ق ــگاه ۱۷ جه ــن در جای ــر ژاپ س
ــه اول،  ــاز در رتب ــا ۱۸۱۰ امتی ــل ب ــی برزی ــم مل تی
تیــم ملی فوتســال اســپانیا بــا ۱۸۰۱ امتیــاز در رده دوم 
و آرژانتیــن بــا ۱۶۹۴ امتیــاز در جایــگاه ســوم ایســتاده 
ــگاه  ــدون تغییــر در جای ــد. روســیه و پرتغــال هــم ب ان

چهــارم و پنجــم باالتــر از ایــران جــای گرفتــه انــد.

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
ــن  ــه شــهرداری در قوانی ــت: وظیف ــز گف شــهر تبری
شــهرداری هــا مشــخص شــده و بــر همیــن اســاس 
ســازمان شــهرداری هیــچ وظیفــه ای در قبــال 
ورزش قهرمانــی نــدارد، اگــر در زمــان گذشــته 
شــهرداری بــه ســراغ تیــم داری رفتــه یعنــی تخلــف 

ــرده اســت. ک
ــر  ــا حضــور در دفت ــر بهشــتی ب دکتــر محمــد باق
روزنامــه در رابطــه بــا بودجــه ورزشــی شــهرداری کــه 
هــر ســاله بــرای ورزش قهرمانــی هزینــه مــی شــد و 
از امســال تصمیــم شــورای پنجــم بــر ایــن شــده تــا 
ــذاری  ــرمایه گ ــی س ــعه ورزش همگان ــت توس در جه
شــود، تشــریح کــرد: وظیفــه شــهرداری بســتر ســازی 
ــن  ــه در همی ــد ک ــی باش ــی م ــرای ورزش همگان ب
جهــت خوشــبختانه در شــورای پنجــم ورزش قهرمانی 
را تعطیــل کــرده ایــم، وظیفــه شــهرداری در قوانیــن 
ــر همیــن اســاس  شــهرداری هــا مشــخص شــده و ب
ســازمان شــهرداری هیــچ وظیفــه ای در قبــال ورزش 
قهرمانــی نــدارد، اگــر در زمــان گذشــته شــهرداری بــه 
ســراغ تیــم داری رفتــه یعنــی تخلــف کــرده اســت.

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
ــه اهمیــت اولویــت بنــدی  ــا اشــاره ب شــهر تبریــز ب
ــی توســط  ــی ورزش قهرمان ــر تعطیل ــد ب ــا و تأکی ه
ــرد:  ــار ک ــون اظه ــای قان ــر مبن ــم ب ــورای پنج ش
هــر امکاناتــی را کــه ورزش همگانــی بــرای توســعه 
ــرای  ــی ب ــم، وقت ــم نموده ای ــاز دارد فراه ــت نی فعالی
ــان  ــارد توم ــال ۲۰ میلی ــرای مث ــی ب ورزش قهرمان

بودجــه تعریــف مــی شــود یعنــی بــه همــان میــزان 
ــود، از  ــی ش ــرف نم ــردم برط ــای م ــاز ه ــایر نی س
ــک  ــبز، ترافی ــای س ــوان در فض ــی ت ــغ م ــن مبل ای
ــر  ــد ت ــه صــورت مفی ــن حــوزه دیگــر ب ــا چندی و ی

ــرد. ــتفاده ک اس
بهشــتی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »باتوجــه 
ــا،  ــروزه شــادترین کشــور هــای دنی ــن کــه ام ــه ای ب
کشــورهای اســکاندیناوی )اروپــای شــمالی( هســتند 

و قســمتی از ایــن توســعه یافتگــی را از ســرمایه 
ــا  ــد، آی ــت آورده ان ــی بدس ــذاری در ورزش همگان گ
شــهرداری تبریــز نیــز در جهــت توســعه ورزش 
همگانــی برنامــه ای دارد،« پاســخ داد: ایــن کشــور ها 
از نظــر ســرمایه اجتماعــی توســعه یافتــه انــد یعنــی 
در ســرمایه گــذاری در آمــوزش و ســامت ســردمدار 
هســتند، تمامــی کشــور هــای توســعه یافتــه بین ۱۰ 
ال ۲۰ درصــد از درآمــد ملــی خــود را صــرف ســرمایه 

انســانی مــی کننــد یعنــی صــرف آمــوزش و ســامت 
و ایــن یعنــی تربیــت انســان دانــا و ســالم.

ــک  ــن ممال ــه داد: در ای ــن راســتا ادام وی در همی
ــود را  ــاش خ ــد مع ــه نتوان ــا ک ــن معن ــه ای ــر ب فقی
ــی در  ــاف طبقات ــدارد و اخت ــود ن ــد وج ــم کن فراه
ــدارد؛  ــود ن ــا وج ــوده و تقریب ــی ب ــیار کم ــطح بس س
جالــب اســت کــه در کشــور هــای اســکاندیناوی شــما 
ــرد  ــک ف ــا خــودرو ی ــاس پوشــیدن و مث از طــرز لب
نمــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه درآمــدش چقــدر 
اســت بــه ایــن دلیــل کــه ایــن مســائل جــزو بدیهیات 

ــردم محســوب مــی شــود. زندگــی م
عضــو شــورای شــهر تبریــز شــاد بــودن مــردم یک 
کشــور را نتیجــه سیاســت هــای موجــود و اینکــه آیــا 
شــرایط اجتماعــی بــرای شــادی فراهــم اســت یــا نــه 
دانســته و افــزود: شــادی تنهــا در ظاهــر امــکان پذیــر 
ــر  ــل فق ــا مشــکاتی مث ــه ای ب ــر جامع نیســت و اگ
ــی  ــور م ــد چط ــرم کن ــه ن ــت و پنج ــکاری دس و بی
توانــد اظهــار کنــد کــه شــاد اســت، وقتــی در آمــار 
کشــور مــا اعــام مــی شــود حــدود ۶۰ میلیــون نفــر 
مشــمول یارانــه هســتند یعنــی ۶۰ میلیــون نفــر زیــر 

خــط فقــر زندگــی مــی کننــد.

رئیــس هیــأت گلــف اســتان آذربایجــان شــرقی 
گفــت: تنهــا زمیــن اســتاندارد مینــی گلــف کشــور 
ــزاری  ــر برگ ــه منج ــد ک ــی باش ــز م ــهر تبری در ش
مســابقات قهرمانــی کشــور و مســابقات جهانــی 
وود بــال گردیــده و نــام تبریــز را در تقویــم جهانــی 

ــاند.  ــت رس ــه ثب ــف ب کنفدراســیون گل
عبــداهلل تقــی پــور بــا حضــور در دفتــر روزنامــه 
ــه  ــو پرداخت ــت و گ ــه گف ــف ب ــورد ورزش گل در م
ــا  ــوان گفــت تنه ــی ت ــت م ــه جرئ ــرد: ب ــار ک و اظه
ــهر  ــور در ش ــف کش ــی گل ــتاندارد مین ــن اس زمی
تبریــز مــی باشــد کــه بــا حمایــت شــهرداری تبریــز 
ایجــاد گردیــده و نتیجــه آن را در دو نوبت مســابقات 
قهرمانــی کشــور و حضــور اکثریــت اســتان هــا کــه 

ــاال برگــزار شــد بــه خوبــی دیدیــم. ــا کیفیتــی ب ب
ــه داد:  ــز ادام ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــا حضــور  ــز و ب ــال را در تبری ــی وود ب مســابقات جهان
مســئولین آســیایی برگــزار کردیــم و در تقویــم جهانی 
مســابقات گلــف توانســتیم نــام تبریــز را نیــز ببینیــم 

ــم. البتــه کــه انتظــار حمایــت بیشــتری داری
رئیــس هیــأت گلــف آذربایجــان شــرقی بــا 
ــن هیــأت در راســتای  ــه هــدف گــذاری ای اشــاره ب
معرفــی آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان قطــب مینــی 
ــاخت  ــف زیرس ــی گل ــت: در مین ــور گف ــف کش گل

اســتاندارد را داریــم امــا در گلــف چــون زیرســاخت 
مناســبی در اختیــار نداریــم نمــی تــوان چشــم انــداز 

ــه کــرد. مناســبی ارائ
تقــی پــور بــا بیــان اینکــه بــه گلفــر هایــی کــه 
دوره هــای مربــی گــری دیــده انــد زیــر نظــر هیــأت 

ــوزش را داده  ــرای آم ــوز ب ــش آم ــذب دان ــازه ج اج
ــت،  ــن ورزش اس ــج ای ــرای تروی ــی ب ــه قدم ــم ک ای
عنــوان کــرد: بــار هــا بــه مــا گفتــه انــد کــه زمیــن 
بــازی را محــدود کنیــد ولــی مــا هرگــز ایــن کار را 
ــن  ــن اســت کــه ای ــر ای ــان ب ــم و اعتقادم نکــرده ای

زمیــن بــرای اســتفاده همگانــی رایــگان مــی باشــد، 
ــازی دریافــت نمــی شــود  ــرای ب هیــچ هزینــه ای ب
ــی  ــه ورزش ــه بیم ــن ک ــکاران همی ــا ورزش و صرف

داشــته باشــند کفایــت مــی کنــد.
وی در ادامــه در رابطــه بــا چشــم انــداز ســال هــای 
آتــی گلــف آذربایجــان شــرقی ســخن گفتــه و تشــریح 
کــرد: در بحــث احــداث زمیــن رنــج گلــف و احــداث 
ــم کــه درصــدد  ــی داده ای ــال وعــده های زمیــن وود ب
محقــق کــردن آن هــا مــی باشــیم و انتظارمــان ایــن 
اســت کــه فدراســیون و اداره کل ورزش و جوانــان 
حداقــل حمایــت هــای معنــوی الزم را داشــته باشــند 

و تنهــا دنبــال حمایــت مالــی نیســتیم.
دکتــر تقــی پــور در انتهــا افــزود: از شــیوه 
ــتیم و  ــد هس ــه من ــف گل ــیون گل ــت فدراس مدیری
معتقــدم بــا مدیریــت الک پشــتی و ناکارآمــد نمــی 
ــا  ــدت م ــن م ــی ای ــید، در ط ــی رس ــه جای ــوان ب ت
ــز انجــام  هــرکاری کــه توانســته ایــم در شــهر تبری
ــن  ــهرداری ای ــکاران و ش ــت ورزش ــا حمای ــم ب دهی

ــوده اســت. ــهر ب ش

اعـام  می گویـد  اسـتقال  باشـگاه  مدیرعامـل 
قهرمـان لیـگ برتـر در ایـن شـرایط شایسـته هیـچ 

نیسـت.  تیمـی 
بـه گـزارش ایسـنا، احمـد سـعادتمند مدیرعامـل 
باشـگاه اسـتقال در گفـت و گویـی تلوزیونـی درباره 
ممنوعیـت جـذب بازیکـن خارجی توسـط سـرخابی 
هـای پایتخـت گفـت: از دو منظـر می شـود بـه ایـن 
موضـوع نـگاه کـرد. مـا بـه لحاظ تفـاوت هـای ارزی 
درگیـر مسـائلی مختلفـی هسـتیم  کـه نمونـه بـارز 
آن ماجـرای طلـب پروپئیـچ بود و باشـگاه اسـتقال 
بـه خاطـر ایـن بازیکـن حـدود چهـار و نیـم میلیارد 
تومـان هزینـه کـرد. این رقم هـا باشـگاه را اذیت می 
کنـد و مـا اگـر هنـگام انعقـاد قـرارداد بـا خارجی ها  
مشـکل  دچـار  نگیریـم،  نظـر  در  را  الزم  نـکات 
می شـویم. باشـگاه باید بـه صورت حرفـه ای مدیریت 
شـود امـا مـا در شـرایطی هسـتیم کـه شـاید ایـن 
قانـون بـه صـرف منابـع اعتبـاری مـا در  ایـن بخش 
نباشـد. مـن هـم موافـق و هـم مخالـف ایـن قانـون 
هسـتم. از طرفـی موافقـم چـون مـا بـه لحـاظ ارزی 
متحمـل ضـرر می شـویم و از طرفـی مخالفـم چـون 
باشـگاه های حرفـه ای بایـد نقـاط ضعـف خـود را بـا 

بازیکـن خارجـی پـر کنند.
او در خصـوص نحـوه پرداخـت مطالبـات دیاباتـه 
پرداخـت  مـا،  مشـکات  از  یکـی  گفـت:  میلیـچ  و 
یـک  در  مـا  اسـت.  خارجـی  بازیکنـان  مطالبـات 
قسـمت یـازده هـزار دالر از یـک کشـور ثالـث بـه 
میلیـچ پرداختی داشـتیم کـه این پول برگشـت پیدا 
کـرد کـه مجبـور شـدیم در دو قسـمت ۵ هـزار و ۶ 

هـزار دالری پـول او را بدهیم.  بـرای دیاباته هم ما از 
دوسـتان خود در سـه کشـور مختلف کمـک گرفتیم 
و در قسـمت هـای مختف پـول او را پرداخت کردیم. 
مـا اگـر در دی یـا بهمـن مـاه بـه ایـن بازیکـن پـول 
می دادیـم، حـدود ۱ میلیـارد تومـان  کمتـر متحمل 
هزینـه می شـدیم امـا مـا در کل بـرای قراردادهـای 
بازیکنـان خارجـی و داخلـی تیـم مـان ارزش قائلیم.

آیـا  اینکـه  در خصـوص  اسـتقال  عامـل  مدیـر 
قهرمانـی پرسـپولیس را در صورت نیمـه تمام ماندن 
رقابـت هـای لیگ برتـر می پذیـرد گفت: این مسـاله 
غیرقابـل صحبـت اسـت. وقتـی کـه مـا ۳۰ امتیـاز 
می توانیـم تـا پایـان فصـل به دسـت بیاوریـم، چطور 
می توانیـم قهرمـان را اعـام کنیـم؟ تیـم هـای رده 
پنجـم تـا هشـتم می تواننـد مدعـی کسـب سـهمیه 
آسـیایی باشـند. یک زمانی اسـتقال در رده پانزدهم 
بـوده اسـت امـا بعـد از ۱۰ بـازی بـه صـدر جـدول 
رسـیده اسـت. فوتبـال گـوی غیـر قابـل پیـش بینی 
اسـت و اعام قهرمانی در این شـرایط شایسـته هیچ 
تیمـی نیسـت. بـه نظـر مـن می شـود ۱۶ مدیرعامل 
تیـم هـای لیـگ برتـری را به اضافـه کادر فنی شـان 
بـه یک جلسـه دعوت کرد تـا نظرهای آن هـا گرفته 

شـود و یـک تصمیـم اساسـی گرفته شـود.
اگـر  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  سـعادتمند 
اسـتقال در صـدر جـدول بـود و ۱۰ امتیـاز اختاف 
بـا رقبا داشـت، چنیـن نظری داشـتید؟ خاطرنشـان 
کـرد: قطعـا همینطور اسـت. من وقتی کـه ۳۰ امتیاز 
بـرای تیمـم قابـل تصـور اسـت، بـرای چه مـن نباید 

مدعـی قهرمانی باشـم؟

عضو شورای کالنشهر تبریز؛

حمایت از ورزش قهرمانی تخلف است!
شهرداری باید برای ورزش همگانی بستر سازی کند

رئیس هیأت گلف آذربایجان شرقی؛

چشم انداز گلف تبریز و حضور در کالس جهانی

سعادتمند:

 اعالم قهرمان در این شرایط شایسته هیچ تیمی نیست

» اطالعیه «
)آگهی انتخاب رئیس هیأت ورزش کارگری، تنیس روی میز، گلف استان آذربایجان شرقی(

ــوری  ــوری جمه ــی آمات ــای ورزش ــیون ه ــنامه فدراس ــاده ۱۵ اساس ــرای م در اج
اســامی ایــران مصــوب ۸۱/۸/۱۵  هیئــت محتــرم وزیــران و آئیــن نامــه هیــأت هــای 
ورزشــی اســتان هــا مصــوب ۸۳/۱۱/۲۵  ســازمان محتــرم تربیــت بدنــی جمهــوری 
اســامی ایــران، بــا توجــه بــه پایــان مــدت ۴ ســاله هیــأت ورزش کارگــری، تنیــس 
روی میــز، گلــف مقــرر اســت انتخابــات هیــأت ورزشــی فــوق بــه مــورد اجــرا گذاشــته 

شــود.
لــذا بدینوســیله ضمــن دعــوت از کلیــه داوطلبیــن و عاقمنــدان و صاحــب نظــران 
ــه امــر مدیریــت ورزشــی  ــز، گلــف و آگاه ب هیــأت ورزش کارگــری، تنیــس روی می
ــدارک از  ــه م ــام و ارائ ــت ن ــت ثب ــاند جه ــی رس ــه اطــاع م ــوری ب ــت کاندیدات جه
ــز -  ــه آدرس: تبری ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــت ۹۹/۰۳/۲۴  ب ــخ ۹۹/۰۳/۱۷  لغای تاری
ــب  ــت کس ــه و جه ــتان مراجع ــان اس ــاختمان اداره کل ورزش و جوان ــه – س منظری
ــاس  ــع تم ــور مجام ــن ۳۴۷۶۶۴۰۰  ام ــماره تلف ــا ش ــه روزه ب ــات بیشــتر هم اطاع

ــد. حاصــل نماین

شرایط الزم:

۱- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران
۲- تابعیت جمهوری اسامی ایران

۳- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
۴- نداشتن سو سابقه کیفری

۵- دارا بودن حداقل تحصیات لیسانس
۶- دارا بودن حداقل ۲۵ سال تمام

۷-عدم بازنشستگی فرد متقاضی

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصا« مراجعه نمایند.

کارشناس مجامع اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی        

مدارک الزم:

۱- اصل شناسنامه 
۲- اصل آخرین مدرک تحصیلی

۳- تکمیل فرم اعام آمادگی
۴- دو قطعه عکس ۴ * ۳ جدید

۵- اصل پایان خدمت
۶- اصل کارت ملی

۷- آخرین حکم کارگزینی )در صورت اشتغال به کار(

139 م الف
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و 
ــه  ــات مالکان ــای تصرف ــی ترکمانچ ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا 
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم 
قطعــی از دادگاه اســت، بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقررســند 

مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد. 
1- آقــای محمدرضــا هاشــمی، فرزنــد: مجیــد، متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 199 مترمربــع، قســمتی از پــاک شــماره 33 فرعــی از 27- اصلــی، بخــش 39- 
تبریــز، واقــع در قریــه قراجــه قیــه، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از  »آقــای التمــاس 

فرجــی«، بکاســه: 1397114404018000168

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/25

رضا نوروزی - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای
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اوقات شرعی شهر تهران

ــتاد  ــی س ــای تخصص ــای کمیته ه ــه روس جلس
ــا حضــور رئیــس جمهــور  ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل

ــزار شــد.  برگ
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
روحانــی،  حســن  والمســلمین  حجت االســام 
ــای  ــای کمیته ه ــه روس ــور  در جلس ــس جمه رئی
ــا بیــان اینکــه نبایــد  ــا، ب تخصصــی مقابلــه بــا کرون
ــه  ــی ب ــان دائم ــرر و زی ــب ض ــاری موج ــن بیم ای
ــم  ــاش کنی ــد ت ــت: بای ــود، گف ــردم ش ــی م زندگ
ــه تنهــا  ــا پروتکل هــای بهداشــتی تعریــف شــده ن ب
ــه  ــود، بلک ــته ش ــج برداش ــه تدری ــا ب محدودیت ه
گشــایش ها بــه گونــه ای باشــد کــه بــه مســیر 

ــم. ــی برگردی ــی زندگ طبیع
رئیــس جمهــور افــزود: ایــن وضعیــت بــدان معنــا 
اســت کــه بــه مــردم آمــوزش داده خواهــد شــد کــه 
چگونــه و بــا چــه شــرایطی می تواننــد هــم در رونــد 
زندگــی، شــرایط عــادی ایجــاد کننــد و هم ســامت 

خــود را در برابــر ایــن بیمــاری حفــظ کننــد.
ــد  ــا بای ــح کــرد: م ــی تصری حجت االســام روحان
ــراه و  ــادی هم ــی ع ــرای زندگ ــردم را ب ــده م در آین
همزمــان مقابلــه بــا بیمــاری کووییــد ۱۹ و ویــروس 

کرونــا آمــاده کــرده و آمــوزش دهیــم.
ــر اینکــه مــردم مــا  ــا تأکیــد ب رئیــس جمهــور ب
بایــد بداننــد رونــق و بازگشــت بــه وضعیــت روشــن 
اقتصــادی و گــردش چــرخ اقتصــاد کشــور، ارتبــاط 

تــام و کاملــی بــا میــزان رعایــت پروتکل هــای 
ــه  ــروز ک ــی ام ــت: حت ــار داش ــتی دارد، اظه بهداش
ــور ها  ــا کش ــاری ب ــادالت تج ــی تب ــرایط قبل ــه ش ب
پروتکل هــای  تعریــف  ســایه  در  بازگشــته ایم 
ــور های  ــا و کش ــرف م ــت آن از ط ــتی و رعای بهداش

ــر اســت. دیگ
امــروز  داد:  ادامــه  روحانــی  حجت االســام 
ــی  ــه گام و تدریج ــورت گام ب ــه ص ــا ب محدودیت ه
ــق  ــت دقی ــل رعای ــود و اص ــده و می ش ــته ش برداش
جایگزیــن  بهداشــتی،  پروتکل هــای  ســخت  و 

محدودیت هــا خواهــد شــد.
ــوز  ــا هن ــه کرون ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
ــا  ــه ب ــد مقابل تمــام نشــده، گفــت: خوشــبختانه رون
ــن در  ــت و ای ــول اس ــل قب ــور قاب ــاری در کش بیم
ــئوالن در  ــایر مس ــی و س ــاش کادر درمان ــو ت پرت
کمیته هــای تخصصــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
و البتــه همراهــی و همــکاری مــردم بــا مصوبــات و 

ــت. ــوده اس ــتورالعمل ها ب دس
حجت االســام روحانــی بــا بیــان اینکــه تــا زمــان 
ــتورالعمل های  ــا دس ــد ب ــا، بای کشــف واکســن کرون
ــان را  ــاری خودم ــن بیم ــا ای ــط ب ــتی مرتب بهداش
واکســینه کنیــم، گفــت: کمیته هــای تخصصــی 
ســتاد ملــی کرونــا در همــه شــئون زندگــی فــردی و 
ــد کــه  اجتماعــی مــردم برنامه هایــی را آمــاده کردن
ــا بــرای همیشــه از بیــن بــرود  تــا زمانــی کــه کرون

ــروس را  ــت دســتورالعمل های بهداشــتی وی ــا رعای ب
مهــار کنیــم.

ــرای اصنــاف و  ــا بیــان اینکــه ب رئیــس جمهــور ب
ــتی  ــای بهداش ــد پروتکل ه ــف بای ــای مختل کارگاه ه
ــارت  ــت و نظ ــیوه های مراقب ــاغ و ش ــدت اب بلندم
تعریــف شــود، گفــت: بــه عنــوان نمونــه اگــر کمیتــه 
ســامت ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه ایــن نتیجه 
رســید کــه اســتفاده از ماســک در محیط هایــی بایــد 
ــد آموزش هــای الزم و آگاهی هــای  الزامــی شــود، بای
ــا  ــن حــال ب ــردم داده شــود و در عی ــه م ضــروری ب
ــک  ــد ماس ــرای تولی ــه ب ــی ک ــه تاش های ــه ب توج
مــورد نیــاز انجــام شــده توزیــع آن هــم بــه ســادگی 

انجــام و بــه راحتــی در دســترس مــردم باشــد.
حجت االســام روحانــی تصریــح کــرد: ایــن 
آگاهی بخشــی و اطاع رســانی و نهادینــه کــردن 
کــه  پاییــز  فصــل  تــا  دســتورالعمل ها  رعایــت 
جهانــی  ســازمان های  پیش بینی هــای  براســاس 
و متخصصــان داخلــی حکایــت از یــک شــرایط 
ــا دارد  ــزا و کرون ــدن آنفلوآن ــوأم ش ــرای ت ــاص ب خ
ــد ادامــه داشــته باشــد و مــردم آمادگــی الزم را  بای
پیــدا کننــد کــه ان شــاء اهلل درگیــر شــرایط ســخت 
ــویم. ــاره نش ــای دوب ــال محدودیت ه ــاد و اعم و ایج

ــت  ــروری اس ــرد: ض ــد ک ــور تأکی ــس جمه رئی
کــه کمیته هــای تخصصــی بــرای همزیســتی مــردم 
ــن  ــر گرفت ــا و در نظ ــظ اولویت ه ــا حف ــا ب ــا کرون ب
ــق  ــارت دقی ــر و نظ ــات مؤث ــدف، اقدام ــای ه گروه ه
بــرای رعایــت پروتکل هــا و خدمــات اجرایــی و 
بــرای جریــان و مســیر طبیعــی زندگــی مــردم بــدون 
مشــکل خــاص و محدودیت هــا، برنامه ریــزی کننــد.

ــوع  ــرد: موض ــح ک ــی تصری ــام روحان حجت االس
رفــت و آمــد و حمــل و نقــل درون شــهری و رعایــت 
ــران  ــژه ته ــزرگ بوی ــک در شــهر های ب طــرح ترافی
ــان شــهرداری تهــران و  ــی کــه می ــا هماهنگی های ب
مســئوالن درمانــی کشــور انجــام گرفتــه مقــرر شــد 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه ای در س ــب مصوب ــا تصوی ب
کرونــا طــرح ترافیــک بــا تجهیــز نــاوگان شــهری بــه 
ــزام رعایــت دســتورالعمل ها  امکانــات بهداشــتی و ال

اجــرا شــود.
ــی و  ــه امنیت ــه داد: کمیت ــور ادام ــس جمه رئی
اجتماعــی نیــز بــا بررســی های انجــام شــده در 
ــه  ــه تجرب ــا توجــه ب خصــوص بازگشــایی مســاجد ب
موفــق برگــزاری شــب های قــدر و نمــاز عیــد فطــر 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی مصوبــه افزایــش 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاده ک ــاژ ها را آم ــاعت کار پاس س
ــی  ــس از بررســی در جلســه روز شــنبه ســتاد مل پ

ــد شــد. ــام خواه ــب و اع تصوی

روحانی در جلسه روسای کمیته های تخصصی مقابله با کرونا مطرح کرد؛

بازگشایی مساجد برای نماز جماعت 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــزی ب ـــک مرک ـــس کل بان رئی
اکنـــون صـــادرات رونـــد خـــوب و مثبتـــی پیـــدا 
کـــرده اســـت گفـــت: بـــا رونـــدی کـــه به پیـــش 
ــای  ــن ارز کاال هـ ــرای تأمیـ ــادل بـ ــم تعـ می رویـ
اساســـی، ضـــروری اســـت و به ویـــژه مـــواد اولیـــه 

کارخانجـــات برقـــرار خواهـــد شـــد. 
ــی  ــر همتـ ــنیم، عبدالناصـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــر  ــور بـ ــس جمهـ ــد رئیـ ــه تأکیـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
تقویـــت نظـــارت بانـــک مرکـــزی ابـــراز کـــرد: 
و  کنتـــرل  بـــرای  را  مهمـــی  اقدامـــات  مـــا 
اصـــاح نظـــام بانکـــی آغـــاز کرده ایـــم و بخـــش 
دربـــاره  تصمیم گیری هـــا  از  قابل توجهـــی 
ــه  ــی نتیجـ ــی و بین بانکـ ــود بانکـ ــای سـ نرخ هـ
انضباطـــی بـــود کـــه در بانک هـــای مختلـــف 

ایجـــاد شـــد.
وی گفـــت: بانک هـــای وابســـته بـــه نیرو هـــای 
ــرف  ــم و ظـ ــام می کنیـ ــج ادغـ ــلح را به تدریـ مسـ
بانـــک حکمـــت و  هفتـــه آینـــده ادغـــام دو 
ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــپه نهای ـــک س ـــاد در بان مهراقتص

ـــک  ـــه بان ـــزود: س ـــزی اف ـــک مرک ـــس کل بان رئی
انجـــام  به تدریـــج  ادغام شـــان  هـــم  دیگـــر 

. د می شـــو
همتـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه چنـــد بانـــک 
ــا  ــت: این هـ ــود گفـ ــاال بـ ــان بـ ــرازی مالی شـ ناتـ
را تحـــت کنتـــرل گرفتیـــم، مدیریت شـــان را 
اصـــاح کردیـــم و تحـــت نظـــر مســـتقیم قـــرار 
ــان را  ــم ناترازی شـ ــاءاهلل بتوانیـ ــد و ان شـ گرفتنـ

جمـــع کنیـــم.
وی اضافـــه کـــرد: در مـــورد بـــازار پـــول و 
ـــته  ـــود داش ـــد وج ـــود بای ـــرخ س ـــه در ن ـــی ک انضباط
باشـــد کار هـــای مهمـــی انجـــام دادیـــم بنابرایـــن 
نظـــام بانکـــی مـــا به ســـمتی مـــی رود کـــه 

شـــود. جدی تـــر  نظارت هـــا 
ــاید  ــت: شـ ــزی گفـ ــک مرکـ ــس کل بانـ رئیـ
یکـــی از دالیلـــی کـــه توانســـتیم هدف گـــذاری 
ابـــزار  از  اســـتفاده  باشـــیم  داشـــته  تـــورم 
عملیـــات بـــازار بـــاز بـــود کـــه بانک هـــا نقـــش 
مهمـــی در رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف خواهنـــد 

داشـــت.
ـــزی  ـــک مرک ـــه بان ـــر این ک ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب همت
نقدینگـــی را کنتـــرل می کنـــد گفـــت: مـــن 
ـــب  ـــا به مرات ـــی م ـــال نقدینگ ـــتم امس ـــن هس مطمئ
ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــال ۹۸ کمت ـــی س ـــد نقدینگ از رش

وی تصریـــح کـــرد: مجموعـــه ایـــن اقدامـــات 
به ســـمتی پیـــش مـــی رود کـــه بـــازار پولـــی مـــا 
ـــد. ـــوردار باش ـــتری برخ ـــش بیش ـــفافیت و آرام از ش

ـــازار  ـــی ب ـــت: وقت ـــزی گف ـــک مرک ـــس کل بان رئی
پـــول آرامـــش و رونـــدی منطقـــی داشـــته باشـــد 
به یقیـــن  بـــرود  تـــورم  کنتـــرل  به ســـمت  و 
روی نـــرخ ارز و بقیـــه بـــازار هـــم تأثیـــر خواهـــد 

گذاشـــت.
ـــای  ـــا روش ه ـــرد: ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــی اب همت
ــاهد  ــول و ارز شـ ــازار پـ ــده در بـ ــه کار گرفته شـ بـ
ـــن بخـــش  ـــال در ای ـــان س ـــا پای ـــش بیشـــتری ت آرام

ـــیم. باش
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ـــه  ـــت: در دوماه ـــزی گف ـــک مرک ـــس کل بان رئی
در صـــادرات  مشـــکات  به رغـــم  امســـال  اول 
غیرنفتـــی مـــا حـــدود ۳ میلیـــارد دالر ارز بـــرای 

ــم. ــن کردیـ ــی تأمیـ ــای اساسـ واردات کاال هـ
عبدالناصـــر همتـــی بـــا ابـــراز اینکـــه »اکنـــون 
ــدا  ــی پیـ ــوب و مثبتـ ــد خـ ــادرات رونـ ــد صـ رونـ
ـــت  ـــا اُف ـــه اول م ـــزود: در دوماه ـــت«، اف ـــرده اس ک
ــی  ــتیم، ولـ ــی داشـ ــادرات غیرنفتـ ــادی در صـ زیـ
خوشـــبختانه صـــادرات دوبـــاره احیـــا شـــد و 
برگشـــت ارز بـــه ســـامانه نیمـــا ســـرعت گرفتـــه 

اســـت.
ـــم  ـــش می روی ـــه به پی ـــدی ک ـــا رون ـــت: ب وی گف
تعـــادل بـــرای تأمیـــن ارز کاال هـــای اساســـی، 
ــات  ــه کارخانجـ ــواد اولیـ ــژه مـ ــروری و به ویـ ضـ

ــور  ــوع به طـ ــن موضـ ــد و ایـ ــد شـ ــرار خواهـ برقـ
جـــدی پیگیـــری می شـــود.

از  هـــم  اکنـــون  کـــرد:  اضافـــه  همتـــی 
طریـــق ســـامانه نیمـــا ارز تأمیـــن می کنیـــم 
ارز  به طـــور مســـتقیم  و هـــم صادرکننـــدگان 
ــم  ــا هـ ــد و بـ ــن می کننـ ــدگان را تأمیـ واردکننـ

کرده انـــد. برقـــرار  ارتبـــاط 
ـــا  ـــه روش ه ـــتفاده از هم ـــر اس ـــد ب ـــا تأکی وی ب
ـــا  ـــار م ـــارت، گفـــت: تج ـــاده کـــردن تج بـــرای س
ــی  ــی غیرقانونـ ــرایط تحریمـ ــه دور از شـ ــد بـ بایـ
ــا  ــان را جابه جـ ــارت و ارزشـ ــد راحـــت تجـ بتواننـ

کننـــد.
ــن  ــه داد: ایـ ــزی ادامـ ــک مرکـ ــس کل بانـ رئیـ
ــدگان  ــدگان و واردکننـ ــه صادرکننـ ــار را بـ اختیـ
دادیـــم، امـــا آمـــار و اطاعاتشـــان در بانـــک 
مرکـــزی ثبـــت می شـــود و مـــا آن را کنتـــرل 

. می کنیـــم
همتـــی گفـــت: به رغـــم فشـــار حداکثـــری 
علیـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران امســـال هـــم 
ــروری و  ــی، ضـ ــای اساسـ ــال کاال هـ ــد پارسـ ماننـ

مـــواد اولیـــه را تأمیـــن می کنیـــم.
ــال  ــاه اول سـ ــن دو مـ ــزود: در همیـ وی افـ
ــارد  ــدود ۳ میلیـ ــکات حـ ــه مشـ ــم همـ به رغـ
و  کردیـــم  تأمیـــن  واردات  بـــرای  ارز  دالر 
امیدواریـــم در ماه هـــای آینـــده ایـــن رونـــد 

ــود. ــر شـ بهتـ

همتی: 

صادرات دوباره احیا شد


