
شنبه 31 خرداد ماه 99- سال ششم - شماره 753 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

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

35

3 5

درآمد ده ها میلیاردی 
برخی وکال در سایه انحصار 

صدور پروانه وکالت 

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی کشور:

اماکن تاریخی برای بهره برداری به 
بخش خصوصی واگذار می شوند

دستمزد باال در وکالت نتیجه انحصار است
برخی وکال درآمد ده ها میلیاردی در سال دارند

 حدود ۸۰۰ بنا به صندوق توسعه صنایع دستی واحیاء اماکن تاریخی واگذار شده است
حدود یک میلیون اثر تاریخی ارزشمند در کشور وجود دارد

تا یک ماه آینده نیز ۶۰ بنای دیگر آماده واگذاری خواهد شد
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وزیر کشور:

 ترامپ قابل اطمینان نیست ترامپ قابل اطمینان نیست

ایران تا یک سال آینده 
درگیر کرونا خواهد بود

ارمنستان از عادی شدن تبادل کاال
 با ایران خبر داد

دولت دیپلماسی اقتصادی با 
کشورهای همسایه را فعال کند

دستگیری ۲۰ نفر در جریان آتش سوزی های 
اخیر در جنگل ها و مراتع 

ــل  ــرمایه گذاری قاب ــدوق س ــت: صن ــران گف ــورس ته ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــود. ــد ب ــه خواه ــل معامل ــورس قاب ــر در ب ــارم تی ــم از چه ــه دارا یک معامل

ــی یکــم از ســهام  ــدوق دارای ــی گفــت: صن ــی صحرای ــه گــزارش مهــر ، عل ب

ــره  ــس از پذی ــی تشــکیل شــده اســت و پ ــه ای دولت ــا و دو شــرکت بیم بانک ه
در  تیــر  چهــارم  از  بــورس،  کارگزاری هــای  و  بانک هــا  جانــب  از  نویســی 
ــای  ــایر صندوق ه ــد س ــدوق مانن ــن صن ــود. ای ــد ب ــه خواه ــل معامل ــورس قاب ب

ســرمایه گذاری موجــود در بــازار معامــات آن آغــاز می شــود.
وی افــزود: بــا ایــن اقــدام ابــزاری جدیــد بــه بــازار ســرمایه در حــوزه بانــک و 

بیمــه بــه ســبد محصــوالت مالــی اضافــه می شــود.
براســاس ایــن گــزارش وزیــر اقتصــاد اخیــراً از دو برابــر شــدن ارزش 
ــداری شــده نخســتین صنــدوق ســرمایه گذاری دولتــی موســوم  واحدهــای خری

ــر داد. ــم خب ــه دارایک ب
فرهــاد دژپســند بــا بیــان اینکــه حــدود ســه میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر، واحدهــا و 
یونیت هــای نخســتین صنــدوق ETF را خریــداری کردنــد، گفــت: در حــال برنامه ریــزی 
هســتیم تــا دو مــاه آینــده دومین صنــدوق ای تــی اف را نیز در بــازار ســرمایه عرضه کنیم.

مدیرعامل بورس خبر داد:

امکان معامله صندوق دارایکم از 4 تیر

دیریــن  آرزوی  گفــت:  ایــران  اتــاق  رئیــس 
ــه  ــه ب ــوان توج ــه عن ــه ب ــی و آنچ ــش خصوص بخ
ــور  ــت کش ــه ای در سرنوش ــات منطق ــش تصمیم نق
ــه  ــت ک ــن اس ــده، ای ــوان می ش ــرح و عن ــا مط دائم
کشــور فدراتیــو اداره شــود، ِشــمایی از ایــن قضیــه 
ــد در توســعه کشــور نقــش اساســی داشــته  می توان

ــد.  باش
بــه گــزارش ایســنا، غامحســین شــافعی، در 
هفتــاد و پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی 
ــت و بخــش خصوصــی کــه در ســالن جلســات  دول
ــا  ــزار شــد، ب ــی خراســان رضــوی برگ ــاق بازرگان ات
اشــاره بــه اینکــه شــورای گفت وگــوی اســتان 
ــت،  ــرده اس ــب ک ــور را کس ــه اول کش ــدد رتب مج
اظهــار کــرد: شکســت دیــوار ســتبر تمرکــز قــدرت 
ــه کشــور اســت،  در کشــور مشــکل اساســی و کهن
اگــر بــه دنبــال ایــن کار هســتیم، اســتانداران بایــد 
اختیــارات بیشــتری داشــته باشــند و بــا آن بتواننــد 

ــند. ــته باش ــی داش ــش اساس ــور نق ــعه کش در توس
شــافعی بیــان کــرد: مطلــع شــدیم رئیس جمهــور 
و وزیــر کشــور در قالــب تشــکیل ســتاد تدابیــر ویــژه 
اقتصــادی، اســتان خراســان رضــوی را بــه عنــوان یــک 
الگــو و پایلــوت انتخــاب کردنــد. ایــن از دیــدگاه بخش 
خصوصــی اقــدام موثــری اســت و توفیــق ایــن عمــل 
می توانــد بــه توســعه در کشــور بینجامــد و همــه بایــد 
ــرای همــکاری و مســاعدت بیــش از گذشــته کمــر  ب
همــت ببندنــد تــا ایــن اقــدام موثــر، مهــم و اثرگــذار 
بتوانــد در آینــده در اداره کشــور تاثیرگــذار باشــد. مــا 
ــور  ــعه کش ــای توس ــر برنامه ه ــتیم اگ ــن هس مطمئ
ــاوت از  ــم متف ــود، می توانی ــن ش ــگاه تدوی ــن ن ــا ای ب
ــی  ــک روال اصول ــر ی ــد توســعه را ب گذشــته راه جدی

شــروع و کشــور را متحــول کنیــم.
ــرد  ــه رویک ــان اینک ــا بی ــران ب ــاق ای ــس ات رئی
ــن  ــا دوم ای ــی اول ی ــس در جلســه علن خــوب مجل
ــه گزارشــی از  ــرای ارائ ــر اقتصــاد را ب ــه وزی ــود ک ب

وضــع اقتصــاد کشــور دعــوت کردنــد، عنــوان کــرد: 
مجلــس بــا رویکــرد مثبــت و امیدوارکننــده  بخــش 
خصوصــی، تعــاون و اصنــاف را نیــز در صحــن علنــی 
ــور  ــاد کش ــع اقتص ــی از وض ــا گزارش ــتند ت خواس
ارائــه دهنــد. امیدواریــم ایــن همــکاری ادامــه 
ــوالت  ــاهد تح ــز ش ــان نی ــد و در خراس ــته باش داش
خوبــی باشــیم و بتوانیــم کار متفاوتــی بــرای اســتان 

ــم. انجــام دهی
ــد  ــی بع ــدام عمل ــه اق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــام ش ــری انج ــم رهب ــام معظ ــات مق از فرمایش
ــون  ــرای قان ــت، اج ــود داش ــر وج ــون کمت و تاکن
فضــای کســب و کار، آن هــم توســط وزیــر اقتصــاد 
ــود کــه پنجــره واحــد شــروع کســب و کار کلیــد  ب
ــه  ــران ب ــره در ته ــن پنج ــرد: ای ــح ک ــورد، تصری خ
ــتان  ــار اس ــد و در چه ــاح ش ــمی افتت ــورت رس ص
ــه زودی  ــز ب ــوی نی ــان رض ــه خراس ــر از جمل دیگ

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان
شــافعی افــزود: موضــوع دیگــری کــه مقــام 
ــای  ــرای فض ــتند و ب ــد داش ــری تاکی ــم رهب معظ
کســب و کار نیــز موثــر بــوده، راه انــدازی دادگاه هــای 
تجــاری اســت، توافــق ایــن قضیــه هــم انجــام شــده، 
ــه  ــتان از جمل ــار اس ــران و در چه ــه زودی در ته ب

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــز راه ان ــان رضــوی نی خراس
رئیــس اتــاق ایــران گفــت: مــا صادقانــه، منصفانه 
ــس  ــار مجل ــا در کن ــم ت ــی داری ــفقانه آمادگ و مش
ــرای آینــده اقتصــاد کشــور هــر کاری الزم باشــد،  ب
ــای  ــدا حرکت ه ــس را مب ــا مجل ــم. م ــام دهی انج
ــای  ــد راه گش ــه می توان ــم ک ــده می دانی تعیین کنن
بســیاری از مســائل و مشــکات قانونــی کشــور 
باشــد و در ســطح اســتانی و ملــی همــکاری موثــری 
ــس داشــته باشــیم. ــن بخــش خصوصــی و مجل بی

شافعی:

در کنار مجلس برای اقتصاد کشور هرکاری می کنیم
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رحمانــی  فضلــی گفــت: در چنیــن شــرایطی 
ــکان  ــکا دارد، ام ــه آمری ــور ک ــن رئیس جمه ــا ای ب
گفــت و گــو وجــود نــدارد و بــرای تمــام دنیــا هــم 
ثابــت شــده اســت کــه ترامــپ فــرد مطمئــن بــرای 

گفت وگــو و تعهــدات بین المللــی نیســت. 
بــه گــزارش تســنیم، در ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــای اســتان مازنــدران در ســاری کــه با 
حضــور رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور و مســؤوالن 
دســتگاه هــا و نهادهــای مختلــف اجرایــی، قضایــی، 
انتظامــی و امنیتــی و بــا  مشــارکت ویدیوکنفرانســی 
فرمانــداران سراســر اســتان مازنــدران برگــزار شــد، 
2۰ دســتگاه و نهــاد بــه ارایــه گــزارش از اقدامــات، 

برنامــه هــا و ارایــه مســایل خــود پرداختنــد.
ــف  ــای مختل ــایل بخش ه ــت؛ مس ــن نشس در ای
امنیتــی،  اجتماعــی،  سیاســی،  هــای  حــوزه 
ــه و  ــی، برنام ــادی، عمران ــی، اقتص ــی، قضای انتظام
ــت،  ــاورزی، صنع ــاد کش ــگری، جه ــه، گردش بودج
ــوطی از  ــزارش مبس ــرح و گ ــارت مط ــدن و تج مع
ــه  ــتان ب ــا در اس ــا کرون ــه ب ــوزه مقابل ــات ح اقدام

ــد. ــه ش ــور  ارائ ــر کش وزی
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور در 
پایــان ایــن نشســت ضمــن تشــریح اقدامــات دولــت 
ــه در  ــن ک ــان ای ــا بی ــف، ب ــای مختل ــش ه در بخ
ــل  ــرام متقاب ــی و احت ــن الملل ــن بی چارچــوب قوانی
بــا کشــورهای جهــان تعامــل داریــم،  افــزود: 
امــروز بــرای تمــام کشــورهای دنیــا مشــخص شــده 
ــل  ــکا قاب ــی آمری ــوری فعل ــه رییــس جمه اســت ک
اطمینــان نیســت و وی نــه تنهــا از برجــام، بلکــه از 
برخــی دیگــر از  تعهــدات بیــن المللــی نیــز خــارج 

شــده اســت.
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــت: ریی ــار داش وی اظه
نشــان داد کــه بــه هیــچ یــک از تعهــدات ســازمان 
هــای بیــن المللــی  نیــز متعهــد نیســت و نــه تنهــا 

بــا جمهــوری اســامی ایــران، بلکــه بــا برخــی دیگــر 
از کشــورهای جهــان از جملــه چیــن و روســیه نیــز 
مشــکل پیــدا کــرده اســت و مشــکات را حتــی بــه 

داخــل کشــورش نیــز مــی کشــاند.
ــن شــرایطی  ــرد: در چنی ــه ک ــر کشــور اضاف وزی
ــکان  ــکا دارد، ام ــه آمری ــور ک ــن رئیس جمه ــا ای ب
گفــت و گــو وجــود نــدارد و بــرای تمــام دنیــا هــم 
ثابــت شــده اســت کــه ترامــپ فــرد مطمئــن بــرای 
در  و  نیســت  بین المللــی  تعهــدات  و  گفت وگــو 
ــا  ــرای تمــام دنی ــکا ب ــع خــوی اســتکباری آمری واق

ــیده اســت. ــات رس ــه اثب ب
ــا خــوی  ــا ب ــه م ــت : اگرچ ــی گف ــی فضل رحمان
اســتکباری آمریــکا مشــکل داریــم ، ولــی دشــمنی 
ــه  ــان گون ــت و هم ــی نیس ــور ذات ــا آن کش ــا ب م

ــر معظــم  ــوری اســامی و رهب ــذار جمه ــه بنیانگ ک
انقــاب اســامی فرمودنــد بــا دولــت آمریــکا مشــکل 
داریــم و بــا مــردم آن کشــور هیــچ دشــمنی نداریــم.

وی افــزود : تــا زمانــی کــه آمریــکا دســت 
ــد  ــدارد و نخواه ــر ن ــود ب ــتکباری خ ــوی اس از خ
اســتقال جمهــوری اســامی ایــران را بــه رســمیت 

ــم. ــا آن را نداری ــو ب ــت و گ ــکان گف ــناند ، ام بش
ــی  ــاع همگان ــه اجم ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
ــه  ــت : ب ــام در داخــل کشــور ، گف ــه برج نســبت ب
ــاظ  ــی از لح ــایی خوب ــام راهگش ــا برج ــال ب ــر ح ه
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در کشــور ایجــاد شــد 
و شــاهد رشــد ســرمایه گــذاری و اقتصــادی در 

ــم. ــور بودی کش
ــکا از برجــام در پــی  ــا خــروج آمری وی ادامــه داد: ب

بدعهــدی رییــس جمهــوری فعلــی آن کشــور ، اگرچــه 
در ابتــدا مشــکات اقتصــادی بویــژه بــرای عمــوم مردم 
ــتیم  ــی توانس ــان اندک ــد از زم ــی بع ــد ، ول ــاد ش ایج
ــامی و  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــای رهب ــت ه ــا حمای ب
همــکاری مــردم و ســایر نیروهــای داخــل نظــام بــر این 
مشــکات فائــق آییــم و خــط بطــان بــر پیــش بینــی 

هــای بدبینانــه در مــورد آینــده کشــورمان بکشــیم.
ــت  ــا ثاب ــه م ــه ب ــت:  تجرب ــی گف ــی فضل رحمان
ــی  ــدرت چان ــش ق ــرای افزای ــه ب ــت ک ــرده اس ک
نیــز  اقتصــادی  بایــد در حــوزه  زنــی در دنیــا 
ــوان  ــه ت ــدی و ب ــه توانمن ــی ب ــد حــوزه نظام همانن
بازدارندگــی برســیم و در ایــن صــورت مــی توانیــم 

ــم. ــال کنی ــا دنب ــود را در دنی ــداف خ اه
وزیــر کشــور در پایــان ســخنان خــود بــا تشــکر 
ــا در  ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــگران عرص ــه تاش از هم
اســتان مازنــدران کــه بخوبــی بــا هدایــت اســتاندار 
ــت:  ــدند، گف ــاری ش ــن بیم ــت ای ــه مدیری ــق ب موف
صیانــت از امنیــت، معیشــت و آزادی هــای قانونــی 
ــران در  ــه مدی ــت هم ــای خدم ــن محوره ــم تری مه

ــد. ــور باش وزارت کش
را  مازنــدران  اصلــی  و  اساســی  ظرفیــت  وی 
افــزود: مازنــدران دارای  گردشــگری برشــمرد و 
ــرای  ــد  ب ــت و بای ــور اس ــک کش ــای ی ــت ه ظرفی
ــوه  ــی از نح ــی فضل ــر رحمان ــگری و ثرودکت گردش
تعامــل اســتاندار مازنــدران در راســتای توســعه 
اســتان بــا دســتگاه هــا و دیگــر قــوا قدردانــی کــرد و 
اظهــار داشــت: کاهــش چشــمگیر آتــش ســوزی هــا 
ــت. ــب اس ــندی اینجان ــب خرس ــدران موج در مازن

اســتاندار  تعامــل  نحــوه  از  رحمانــی فضلــی 
ــا دســتگاه  ــدران در راســتای توســعه اســتان ب مازن
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــی ک ــوا قدردان ــر ق ــا و دیگ ه
ــدران  کاهــش چشــمگیر آتــش ســوزی هــا در مازن

ــت. ــب اس ــندی اینجان ــب خرس موج

وزیر کشور:

 ترامپ قابل اطمینان نیست

ــامی از  ــورای اسـ ــس شـ ــق مجلـ ــیون تحقیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ـــاره  ـــات درب ـــده وزارت اطاع ـــا نماین ـــیون ب ـــن کمیس ـــژه ای ـــت وی نشس

پرونـــده اعتبارنامـــه منتخـــب گچســـاران خبـــر داد. 
ـــیون  ـــخنگوی کمیس ـــروزی س ـــت اهلل فی ـــنیم، حج ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــار از  ـــن اخب ـــه آخری ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــق مجل تحقی
ـــردم  ـــب م ـــردون منتخ ـــا تاجگ ـــه غامرض ـــده اعتبارنام ـــت پرون وضعی
گچســـاران در مجلـــس یازدهـــم، گفـــت: کمیتـــه ای پنـــج نفـــره در 

کمیســـیون تحقیـــق مجلـــس بـــرای بررســـی پرونـــده اعتبارنامـــه 
ـــم  ـــس یازده ـــاران در مجل ـــردم گچس ـــب م ـــردون منتخ ـــای تاجگ آق

ـــت. ـــده اس ـــیکل ش تش
ــه  ــره بـ 5 نفـ ــه  ــه ریاســـت ایـــن کمیتـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
عهـــده آقـــای میرتاج الدینـــی اســـت، اظهارداشـــت: قـــرار 
اســـت ایـــن کمیتـــه بررســـی  های بیشـــتری پیرامـــون پرونـــده 
نتیجـــه  و  باشـــد  داشـــته  تاجگـــردون  آقـــای  اعتبارنامـــه 
ــس  ــه مجلـ ــه هیئت رئیسـ ــی بـ ــب گزارشـ ــی ها را در قالـ بررسـ

اعـــام کنـــد.
ســـخنگوی کمیســـیون تحقیـــق مجلـــس یازدهـــم بـــا اشـــاره 
ــب  ــه منتخـ ــده اعتبارنامـ ــی پرونـ ــد بررسـ ــی از رونـ ــه جزئیاتـ بـ
ـــره،  ـــه 5 نف ـــن کمیت ـــوی ای ـــم از س ـــس یازده ـــاران در مجل گچس

گفـــت: قـــرار اســـت در هفتـــه آینـــده جلســـاتی بـــا نمایندگانـــی 
ــاف  ــای قالیبـ ــز آقـ ــان و نیـ ــورای نگهبـ ــات، شـ از وزارت اطاعـ
ــته  ــای تاجگـــردون داشـ رئیـــس مجلـــس پیرامـــون پرونـــده آقـ

باشـــیم.
ـــده  ـــا نماین ـــه ب ـــه ای ک ـــت در جلس ـــرار اس ـــرد: ق ـــه ک ـــروزی اضاف فی
وزیـــر اطاعـــات در هفتـــه آینـــده خواهیـــم داشـــت، نامـــه ایـــن 
وزارتخانـــه دربـــاره پرونـــده آقـــای تاجگـــردون کـــه بـــه ۶ مـــورد 

دربـــاره آن اشـــاره شـــده، رســـیدگی شـــود.
ـــان  ـــان خاطرنش ـــس در پای ـــق مجل ـــیون تحقی ـــخنگوی کمیس   س
ـــده  ـــاره پرون ـــس درب ـــق مجل ـــیون تحقی ـــی کمیس ـــزارش نهای ـــرد: گ ک
اعتبارنامـــه آقـــای تاجگـــردون، تـــا روز سه شـــنبه آینـــده)1۰ تیـــر 

99( نهایـــی و تقدیـــم هیئت رئیســـه مجلـــس خواهـــد شـــد.

نشست ویژه کمیسیون تحقیق مجلس با وزارت 
اطالعات درباره اعتبارنامه تاجگردون 

نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس گفـــت: ارجـــاع بســـیاری از 
مشـــکات ُخـــرد و منطقـــه ای بـــه نماینـــدگان مجلـــس ناشـــی از 
نگـــرش سیاســـی حاکـــم بـــر دولـــت اســـت و ارتباطـــی بـــا عـــزم و 

اراده حکمرانـــان محلـــی و منطقـــه ای نـــدارد. 
ـــت  ـــح اهمی ـــی، در توضی ـــد علیرضابیگ ـــارس، احم ـــزارش ف ـــه گ ب
انتخـــاب مدیـــران محلـــی و منطقـــه ای متخصـــص طبـــق اصـــول 
ـــات  ـــدد و موضوع ـــوارد متع ـــت: در م ـــار داش ـــاالری اظه ـــته س شایس
ـــده  ـــه نماین ـــه ای ب ـــی و منطق ـــائل محل ـــه مس ـــاهدیم ک ـــف ش مختل
ارجـــاع می شـــود و حکمـــران محلـــی علی القاعـــده  مجلـــس 
ایـــن رو  از  وظایـــف خـــود را به درســـتی انجـــام نمی دهنـــد، 
نماینـــده امـــکان ایفـــای نقـــش در ســـطح باالتـــر نـــدارد. بخـــش 
ـــت  ـــر دول ـــم ب ـــرش حاک ـــوع نگ ـــه ن ـــتگی ب ـــل بس ـــن معض ـــده ای عم

دارد.
نماینـــده مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای 
ـــت،  ـــر دول ـــم ب ـــرش حاک ـــه نگ ـــی ک ـــت: در صورت ـــد اس ـــامی معتق اس
ـــتاندار  ـــا اس ـــد، طبیعت ـــردم باش ـــای م ـــیر اولویت ه ـــع در مس ـــرف مناب ص

ـــزی  ـــت مرک ـــی دول ـــا وقت ـــد ام ـــت می کن ـــی از آن  تبعی ـــی محل ـــا وال ی
ـــای  ـــر مبن ـــع را ب ـــوده و مناب ـــل ب ـــردم غاف ـــکات م ـــردم و مش از آالم م
ـــری و  ـــترین درگی ـــد، بیش ـــرف نمی کن ـــردم ص ـــی م ـــای زندگ اولویت ه
ـــود  ـــده به وج ـــی و نماین ـــت محل ـــردم – دول ـــن م ـــش بی ـــش و واکن کن

می آیـــد.
ـــدگان  ـــه نماین ـــه ای ب ـــی و منطق ـــائل محل ـــاع مس ـــزود: ارج وی اف
ــه  ــرای حـــل موضوعاتـــی کـ ــدگان بـ ــاد نماینـ ــرف وقـــت زیـ و صـ
ــر  ــود، تقصیـ ــل شـ ــی حـ ــان محلـ ــت حکمرانـ ــه دسـ ــد بـ می توانـ
اســـتاندار یـــا بخشـــدار  نیســـت، در واقـــع نگـــرش دولـــت مرکـــزی 
ـــرف  ـــع ص ـــز مناب ـــی نی ـــت کنون ـــت. در دول ـــده اس ـــکال ش ـــار اش دچ
ـــن  ـــری بی ـــن رو درگی ـــت، از ای ـــده اس ـــردم نش ـــی م ـــای زندگ اولویت ه

مـــردم، نماینـــده دولـــت و نماینـــده مـــردم پیـــش می آیـــد.
ــر اینکـــه مشـــکل اصلـــی در ایـــن  ــا تاکیـــد بـ علیرضابیگـــی بـ
ـــمه  ـــت سرچش ـــر دول ـــم ب ـــی حاک ـــرش سیاس ـــوب از نگ ـــه معی چرخ
ـــه، 5  ـــغ بودج ـــزارش تفری ـــاس گ ـــر اس ـــد: ب ـــادآور ش ـــرد، ی ـــی گی م
ـــع  ـــه شـــده و مناب ـــر حـــق« هزین ـــن غی ـــارد از ســـرمایه کشـــور »م میلی

صـــرف اولویت هـــا نشـــده اســـت، بنابرایـــن اســـتاندار در جغرافیـــای 
ــر  ــد بـ ــردم باشـ ــخگوی مـ ــد پاسـ ــه می توانـ دور از پایتخـــت چگونـ

فـــرض اینکـــه اراده الزم هـــم داشـــته باشـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره 
ــت،  ــکن اسـ ــردم مسـ ــروز مـ ــای امـ ــی از دغدغه هـ ــه یکـ ــه اینکـ بـ
خاطرنشـــان کـــرد: بـــر اســـاس اصـــل 31 قانـــون اساســـی، دولـــت 
ملـــزم بـــه تهیـــه مســـکن اســـت و طبـــق قانـــون اساســـی موظـــف 
ـــوع  ـــا موض ـــت ام ـــودرو نیس ـــد خ ـــگاه داری و تولی ـــداری، باش ـــه تیم ب
مســـکن بـــه حاشـــیه رفتـــه اســـت، بنابرایـــن مشـــکل اصلـــی بـــه 

ــردد. ــاز نمی گـ ــی بـ ــان محلـ حکمرانـ

وزیـــر راه و شهرســـازی از احتمـــال ارســـال 
جعبـــه ســـیاه هواپیمـــای اوکراینـــی بـــه فرانســـه 
در صـــورت ناتوانـــی اوکراینـــی هـــا در بازخوانـــی 

ــر داد.  آن خبـ
بـــه گـــزارش تســـنیم محمـــد اســـامی در 
ـــاره  ـــادا درب ـــر کان ـــت وزی ـــای نخس ـــه ادع ـــش ب واکن
ـــرد:  ـــار ک ـــی، اظه ـــای اوکراین ـــیاه هواپیم ـــه س جعب
مـــاک عمـــل بـــرای رســـیدگی بـــه ســـانحه هواپیمـــا 
ـــامی  ـــوری اس ـــه جمه ـــت ک ـــو اس ـــس 13 ایکائ انک
ایـــران از لحظـــه نخســـت ســـانحه مطابـــق ایـــن 

انکـــس فعالیـــت کـــرده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن یـــک موضـــوع فنـــی بـــوده 
ـــی  ـــانحه ترکیب ـــی س ـــه بررس ـــی و کمیت ـــه سیاس ن
از هیـــات ایرانـــی، طـــرف اوکراینـــی بـــه عنـــوان 
ـــازنده  ـــن س ـــی و همچنی ـــرکت هواپیمای ـــب ش صاح

هواپیمـــا و موتـــور اســـت.
ـــه  ـــی ک ـــوص تحقیقات ـــرد: درخص ـــد ک وی تاکی
بایـــد در ایـــران انجـــام می شـــد، در ایـــن پرونـــده 
بایـــد همـــه ابعـــاد پـــرواز مـــورد مطالعـــه قـــرار 
ــورد  ــا مـ ــدارک هواپیمـ ــه مـ ــا همـ ــت تـ می گرفـ
ـــد مـــورد  ـــرد. قطعـــات هواپیمـــا بای ـــرار گی بررســـی ق
ـــن  ـــت و موضـــوع مهـــم ای ـــرار می گرف ـــش ق آزمای
ـــات  ـــف تحقیق ـــگاه های مختل ـــه در آزمایش ـــت ک اس
طـــی ســـرفصل های اساســـی منـــدرج در قوانیـــن 

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــو انج ایکائ

ــوع  ــان موضـ ــن میـ ــرد: در ایـ ــح کـ وی تصریـ
ـــیاه  ـــه س ـــه جعب ـــات حافظ ـــاق اطاع ـــی انطب تکمیل
ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــات و مدارکـ ــن تحقیقـ ــا ایـ بـ
ـــاله  ـــن مس ـــت ای ـــت. باب ـــده اس ـــت آم ـــور بدس کش
ــی   ــرف اوکراینـ ــی الزم از طـ ــی و آمادگـ هماهنگـ
ـــه   ـــن زمین ـــن در همی ـــده اســـت و همچنی ـــام ش اع
ـــکاری  ـــرف هم ـــه ط ـــه همیش ـــوی ک ـــور فرانس البرات
ــات  ــرای تحقیقـ ــان بـ ــون جهـ ــورهای گوناگـ کشـ
در ســـوانح بـــوده و حتـــی بـــا ایـــران و اوکرایـــن 
هـــم ســـابقه همـــکاری داشـــته و مـــورد تاییـــد 
ـــرده  ـــی ک ـــام آمادگ ـــن کار اع ـــرای ای ـــت ب ایکائوس

اســـت.  
ــن  ــا ایـ ــه داد: بـ ــازی ادامـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
ـــکان  ـــه ام ـــت ک ـــرده اس ـــام ک ـــن اع ـــال اوکرای ح
خوانـــدن جعبـــه ســـیاه را فراهـــم کـــرده اســـت. 
ــی  ــر هواپیمایـ ــازنده هـ ــه سـ ــه کارخانـ ــرا کـ چـ
مکلـــف اســـت نـــرم افـــزار و داکیومنت هـــای 
ـــه  ـــیاه را ب ـــه س ـــدن جبع ـــرای خوان ـــر ب ـــورد نظ م
هـــر شـــرکتی کـــه پـــرواز را انجـــام مـــی دهـــد، 

ارائـــه دهـــد.
ــن  ــدا ایـ ــی در ابتـ ــرف اوکراینـ ــزود: طـ وی افـ
امکانـــات را نداشـــت امـــا گویـــا آمریکایی هـــا 

در اختیارشـــان گذاشـــته اند و قـــول همـــکاری 
ــن را داده  ــه در اوکرایـ ــده کارخانـ ــور نماینـ باحضـ
ــر در  ــز تاخیـ ــی جـ ــچ علتـ ــن هیـ ــد. بنابرایـ انـ
برنامه ریـــزی مســـافرت ها بـــه خاطـــر کویـــد 19 
در ایـــن تاخیـــر دخالـــت نداشـــته اســـت. هیـــات 
ــی  ــر هماهنگـ ــانحه منتظـ ــه سـ ــی و کمیتـ ایرانـ
ــن  ــا در اولیـ ــتند تـ ــا هسـ ــن گروه هـ ــی بیـ نهایـ
فرصـــت بازخوانـــی جعبـــه ســـیاه انجـــام گیـــرد.

ایـــن  در  الزم  هماهنگی هـــای  افـــزود:  وی 
خصـــوص بـــه ایـــن نحـــو اســـت کـــه در حضـــور 
ـــی  ـــن بازخوان ـــور اوکرای ـــو در کش ـــدگان ایکائ نماین
ـــم  ـــرایط فراه ـــر ش ـــرد و اگ ـــام گی ـــیاه انج ـــه س جعب
ــورد  ــه مـ ــاق در فرانسـ ــه اتفـ ــت بـ ــد آن وقـ نشـ
بازخوانـــی قـــرار گیـــرد و برخـــی کشـــورها هـــم 
در ایـــن زمینـــه نظـــر بـــه ارســـال مســـتقیم بـــه 

فرانســـه دارنـــد.
وی تصریـــح کـــرد: جمع بنـــدی اطاعـــات 
ــا  ــیاه بـ ــای سـ ــه هـ ــده از جعبـ ــت آمـ ــه دسـ بـ
جمع بنـــدی صـــورت گرفتـــه روی قطعـــات و 
ــوازات  ــه مـ ــود و بـ ــاق داده می شـ ــدارک انطبـ مـ
ـــوق  ـــه حق ـــیدگی ب ـــرای رس ـــم  ب ـــده ای ه آن پرون
ـــای  ـــی نیروه ـــازمان قضای ـــافران در س ـــواده مس خان
ــات  ــام تحقیقـ ــی و انجـ ــال بررسـ ــلح در حـ مسـ
ـــات  ـــن دو نتیجـــه در تحقیق ـــی ای ـــا تاق اســـت. قطع
بـــه عمـــل آمـــده اطـــاع رســـانی خواهـــد شـــد.

ارجاع مسائل منطقه ای به نمایندگان ناشی از 
نگرش سیاسی حاکم بر دولت است 

وزیر راه: 

احتمال ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه وجود دارد

آمریکا تحریم های کره شمالی را 
یک سال دیگر تمدید کرد

ــره،  ــره ک ــبه جزی ــای ش ــش ه ــه تن در بحبوج
آمریــکا  جمهــوری  رئیــس  ترامــپ«  »دونالــد 
ــای  ــم ه ــی تحری ــت محل ــه وق ــنبه ب روز چهارش
جمهــوری دموکراتیــک خلــق کــره )کــره شــمالی( 

ــرد.  ــد ک ــر تمدی ــال دیگ ــک س ــرای ی را ب
ــا، دســتورالعمل اجرایــی صــادر  ــه گــزارش ایرن ب
ــت  ــن دول ــپ و همچنی ــت ترام ــه در دول ــده ک ش
هــای قبلــی آمریــکا وجــود داشــته اســت خواســتار 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــمالی ب ــره ش ــای ک ــم ه تحری
موشــکی هســته ای و بالســتیک ایــن کشــور اســت.

پیــش از ایــن و بــه بهانــه پرتــاب چنــد موشــک 
ــت  ــره شــمالی، شــورای امنی ــا توســط ک ــاره پیم ق
ســازمان ملــل تحــت فشــار آمریــکا و بــه اتفــاق آرا 
ــرده  ــم ک ــمالی را تحری ــره ش ــت ک ــن نوب در چندی
بــود،  بــر اســاس ایــن قطعنامــه، عــاوه بــر ضــرورت 
بازگشــت کارگــران کره شــمالی در کشــورهای دیگر 
و صــادرات نفــت و ســوخت بــه ایــن کشــور، تحریــم 
هــای دیگــری هــم علیــه محصــوالت غذایــی، 
ماشــین آالت، تجهیــزات، کشــتی هــا و بســیاری از 

تولیــدات کــره شــمالی اعمــال شــد.
ــر  ــکا، رهب ــای آمری ــم ه ــارها و تحری ــت فش تح
کــره شــمالی تــا کنــون ســه بــار بــا دونالــد ترامــپ 
ــرده  ــره ک ــدار و مذاک ــکا دی ــوری آمری رییــس جمه
اســت،  ترامــپ و کیــم در ژوئــن 2۰1۸ در ســنگاپور 
دیــدار و بیانیــه مشــترکی صــادر کردنــد کــه طبــق 
ــه عــاری ســازی شــبه جزیــره  آن، پیونــگ یانــگ ب

کــره از تســلیحات هســته ای متعهــد شــد.
مذاکــرات فوریــه ترامــپ و کیــم در هانــوی 
ــم  ــو تحری ــرای لغ ــم ب ــت کی ــس از رد درخواس پ
ــذاری بخشــی  ــکا در ازای واگ ــای اقتصــادی آمری ه
از تجهیــزات هســته ای از ســوی واشــنگتن، متوقــف 

شــد.
بعــد از ایــن دیــدار نیــز آنهــا یــک بــار در منطقــه 
ــمالی،  ــره ش ــرز ک ــع در م ــده واق ــی ش ــر نظام غی
ــا  ــا ت ــن دیداره ــی ای ــد ول ــدار کردن ــر دی ــا یکدیگ ب
کنــون بــه دلیــل زیــاده خواهــی ترامــپ بــه نتیجــه 

نرســیده اســت.

ارکانی: 
هم جناح نبودن دولت و مجلس

 یک فرصت است

ــم  ــس یازده ــابور در مجل ــردم نیش ــده م نماین
ضمــن تأکیــد بــه حفــظ وحــدت در شــرایط فعلــی، 
ــت«  ــس را »فرص ــت و مجل ــودن دول ــاح نب هم جن
دانســت و گفــت: در ایــن شــرایط اگــر دســتگاه های 
باشــند،  نداشــته  فعاالنــه ای  عملکــرد  دولتــی 
ــه مــردم  ــه خدمت رســانی ب ــوان آنهــا را وادار ب می ت

ــرد.  و کشــور ک
ــورد  ــی در م ــان ارکان ــنا، احس ــزارش ایس ــه گ ب
ضــرورت حفــظ وحــدت و انســجام در شــرایط 
ــال  ــس در ح ــت و مجل ــت:  دول ــور گف ــی کش فعل
ــاوت  ــی متف ــان سیاس ــه دو جری ــق ب ــر متعل حاض
هســتند. اگــر از بعــد وظیفــه نظارتــی مجلــس 
نــگاه کنیــم، اتفاقــا هم جنــاح نبــودن دولــت و 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــم اس ــت مه ــک فرص ــس ی مجل
از آن بهره بــرداری کــرد. در ایــن شــرایط اگــر 
ــته  ــه ای نداش ــرد فعاالن ــی عملک ــتگاه های دولت دس
ــانی  ــه خدمت رس ــا را وادار ب ــوان آنه ــند، می ت باش

ــرد. ــور ک ــردم و کش ــه م ب
نماینــده مــردم نیشــابور در مجلس یازدهــم افزود: 
اگــر مــاک و هــدف اصلــی ایــن دو قــوا، خدمــت بــه 
مــردم و کشــور باشــد، اصــا تقابلــی میــان مجلــس و 
دولــت شــکل نخواهــد گرفــت. وقتــی هــدف خدمــت 
بــه مــردم اســت، مدیــر دولتــی از نظــارت اســتقبال 
می کنــد چــرا کــه نظــارت صحیــح منجــر بــه 

ــود. ــرد می ش ــاء عملک ــت و ارتق تقوی
وی ادامــه داد: فضــای دو قــوا زمانــی بــه ســمت 
ــوه  ــی از دو ق ــه یک ــت ک ــد رف ــش خواه ــل پی تقاب
ــه  ــد ک ــردم و کشــور نباش ــه م ــت ب ــر خدم ــه فک ب
ــا خدمــت  ــه نظــرم بعیــد اســت. وقتــی مــاک م ب
ــرای بیشــتر و  ــردم، نظــام و انقــاب باشــد،  ب ــه م ب
ــه  ــم داشــت ن ــاق نظــر خواهی ــردن اتف ــر کار ک بهت

ــر. ــاف نظ اخت
»دوران  اینــک  بیــان  بــا  پایــان  در  ارکانــی 
و  طلــب  اصــاح  جریان هــای  و  جناح بندی هــا 
ــی،  ــت: دوران کنون ــت« گف ــرآمده اس ــرا س اصولگ
دوران نیروهــای انقابــی و کارآمــد اســت کــه فــارغ 
سیاســت بازی های  و  مرســوم  جناح بندی هــای  از 
ضایــع  را  خدمــت  فرصــت  سالهاســت  عرفــی، 
کرده انــد. نیروهــای کارآمــد مردمــی می تواننــد 
خــون دوبــاره ای بــرای خدمــت بــه مــردم در 

ــد. ــور بدمن ــت کش ــای مدیری رگ ه

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:
تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج، 

خالف قانون است 

ــور در  ــس جمه ــدام رئی ــت: اق ــی زاده نوش قاض
اِعمــال تبعیــض ســنی در پرداخــت وام ازدواج، 
خــاف بنــد الــف تبصــره 1۶ قانــون بودجــه و اصــل 

ــت.  ــی اس ــون اساس 3 و 19 قان
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــس  ــس مجل ــب رئی ــی زاده نای ــین قاض ــر حس امی
شــورای اســامی در صفحــه شــخصی خــود در 
ــال  ــور در اِعم ــس جمه ــدام رئی ــت: اق ــر نوش توئیت
تبعیــض ســنی در پرداخــت وام ازدواج، خــاف بنــد 
ــل 3 و 19  ــه و اص ــون بودج ــره 1۶ قان ــف تبص ال

ــت. ــی اس ــون اساس قان
وی در توئیــت خــود ادامــه داده اســت: مجلــس 
بازیچــه ی  مــردم  زندگــی  داد  نخواهــد  اجــازه 
ــه ریشــه  ــول و غیرکارشناســی ک ــای مجع گزارش ه
تصمیــم گیــری رئیــس جمهــور شــده اســت بشــود.

تاکید نمایندگان تحول بر مبنای 
عدالت، اثربخشی و ارتقاء کیفیت 

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس گفــت: تحــول 
ــدی و  ــش، کارآم ــت، اثربخ ــای عدال ــر مبن ــد ب بای
افزایــش کیفیــت باشــد تــا عدالــت بــه نفــع مــردم 

ــرار شــود.  برق
بـه گـزارش فـارس، مسـعود پزشـکیان بـا اشـاره 
بـه تاکیـد رئیـس مجلـس و نماینـدگان بـر موضـوع 
اسـامی  شـورای  مجلـس  کارآمدسـازی  و  تحـول 
اظهار داشـت: هـر تغییری شـاید قابل اجرا باشـد اما 
مصادیق تحول باید روشـن و شـفاف مشـخص شـود.

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــول  ــرد: تح ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش مجل
نماینــدگان  شــاخص هایی دارد کــه در نشســت 
ــر مبنــای  ــه آنهــا اشــاره شــد. تحــول بایــد ب نیــز ب
ــد  ــی بای ــر تحول ــر ه ــوی دیگ ــد. از س ــت باش عدال
اثربخــش و کارآمــد بــوده و کیفیــت را اصــاح کنــد.

ــی  ــر اصاح ــا ه ــاختار ی ــاح س ــزود: اص وی اف
ــه نوعــی رقــم  ــد ب در مجلــس شــورای اســامی بای
بخــورد کــه کیفیــت افزایــش و عدالــت بیشــتر و بــه 

نفــع مــردم شــود.
ــوان  ــی می ت ــت: در صورت ــد اس ــکیان معتق پزش
گفــت تحــول و تغییــرات مثبــت و اثربخــش ایجــاد 
ــش  ــت افزای ــش و کیفی ــا کاه ــه هزینه ه ــده ک ش
ــم و راه  ــه عمــل کردی ــد، در ایــن صــورت عادالن یاب

ــت. ــده اس ــی ش ــتی ط به درس

واعظی:
 اروپا تعهدات روی کاغذ مانده خود 

در برجام را عملی کند 

رئیس دفتـر رئیس جمهـور گفت: تروئیـکای اروپا 
بـه جـای تـن دادن بـه فشـار های آمریـکا و ادامـه 
رویکـرد سیاسـی و تبعیض آمیز علیه ایـران، تعهدات 

روی کاغـذ مانـده خـود در برجـام را عملـی کند. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــود 
واعظــی رئیــس دفتــر رئیس جمهــور در صفحــه 
شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت: »تروئیــکای اروپــا 
بــه جــای ابــراز نگرانــی بی اســاس و تشــویق آژانــس 
ــه فشــار های  ــن دادن ب ــه ت ــی هســته ای ب بین الملل
ــز  ــی و تبعیض آمی ــرد سیاس ــه رویک ــکا و ادام آمری
ــده خــود در  ــذ مان ــدات روی کاغ ــران، تعه ــه ای علی

برجــام را عملــی کنــد«.

عضو هیئت مدیره اتاق ایران و پاکستان 
خبر داد؛ 

 معضل بزرگ، تعرفه باال
 برای کاالی ایران است 

ــتان  ــران و پاکس ــاق ای ــره ات ــت مدی ــو هیئ عض
ــه روز  ــا س ــه ای دو ت ــر هفت ــال حاض ــت: در ح گف
ــه  ــت ک ــوان گف ــوز نمی ت ــد. هن ــا کار می کنن مرزه
ارتبــاط کامــل برقــرار شــده اســت امــا نزدیــک بــه 
ــا  ــاری ب ــرزی و تج ــاط م ــد ارتب ــا ۶۰ درص 5۰ ت

ــت.  ــرار اس ــتان برق پاکس
بــه گــزارش ایلنــا، محمــود تهیدســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــه نســبت ابتــدای شــیوع کرونــا اوضــاع 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــر ش ــتان بهت ــا پاکس ــارت ب تج
ــه روز  ــا س ــه ای دو ت ــر هفت ــال حاض ــت: در ح داش
ــه  ــت ک ــوان گف ــوز نمی ت ــد. هن ــا کار می کنن مرزه
ارتبــاط کامــل برقــرار شــده اســت امــا نزدیــک بــه 
ــا  ــاری ب ــرزی و تج ــاط م ــد ارتب ــا ۶۰ درص 5۰ ت

ــت.  ــرار اس ــتان برق پاکس
ــتان  ــران و پاکس ــاق ای ــره ات ــت مدی ــو هیئ عض
ــازار بزرگــی  ــازار پاکســتان ب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ب
اســت، تصریــح کــرد: متاســفانه مــا از تمــام ظرفیــت 
تجــاری بــا پاکســتان بهــره نگرفته ایــم و از ظرفیــت 
25 میلیــاردی، تنهــا یــک میلیــارد تجــارت بــا 

ــم.  ــق کرده ای ــتان را محق پاکس
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت هدف گــذاری در 
ــزرگ تجــارت  ــراد ب ــک ای ــازار پاکســتان گفــت: ی ب
مــا بــا پاکســتان در ضعــف ارتباطــات بانکــی اســت 
ــم. از  ــن کشــور داری ــا ای ــادل بانکــی ب و مشــکل تب
ــه کاال  ــادل کاال ب ــر تب ــال حاض ــن روی در ح همی

انجــام می هیــم. 
ـــت  ـــن اس ـــا ای ـــل م ـــن معض ـــزود: بزرگتری وی اف
کـــه پاکســـتان عضـــو تجـــارت جهانـــی اســـت و 
ـــته  ـــی بس ـــی ایران ـــی روی کاالهای ـــای باالی تعرفه ه
ـــور را  ـــن کش ـــا ای ـــارت ب ـــه تج ـــن هزین ـــت و ای اس

زیـــاد کـــرده اســـت. 
ــن،  ــد از فروردی ــرد: بع ــان ک ــت خاطرنش تهیدس
1۶ درصــد افزایــش تجــارت بــا پاکســتان داشــتیم. 
ــی  ــت 1۸۰ میلیون ــه جمعی ــتان ب ــازار پاکس ــا ب ام
ظرفیــت بیــش از این هــا را دارد و ایــن مســئله 
ــا  ــادرات م ــت. ص ــه اس ــات دو طرف ــد توافق نیازمن
ــک  ــوز ی ــا هن ــد ام ــارد برس ــه 5 میلی ــود ب ــرار ب ق

ــت. ــده اس ــی مان ــارد باق میلی

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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توافق با عراق برای استفاده از منابع 

مالی ایران برای خرید کاالهای 
غیرتحریمی و اساسی 

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی کشـــورمان پـــس 
از دیـــدار همتـــای عراقـــی خـــود گفـــت: ایـــران 
منابـــع مالـــی قابـــل توجهـــی در عـــراق دارد 
کـــه توافـــق شـــد از ایـــن منابـــع بـــرای خریـــد 
اســـتفاده  اساســـی  و  غیرتحریمـــی  کاال هـــای 

کنیـــم. 
ـــه گـــزارش فـــارس، عبدالناصـــر همتـــی رئیـــس  ب
ـــرده  ـــفر ک ـــداد س ـــه بغ ـــه ب ـــزی ک ـــک مرک کل بان
ــود  ــی خـ ــای عراقـ ــدار همتـ ــت پـــس از دیـ اسـ
گفـــت: ایـــران منابـــع مالـــی قابـــل توجهـــی در 
ــع  ــن منابـ ــد از ایـ ــق شـ ــه توافـ ــراق دارد کـ عـ
بـــرای خریـــد کاال هـــای غیرتحریمـــی و اساســـی 

اســـتفاده کنیـــم.
همتـــی بـــا اشـــاره بـــه توافقنامـــه ســـاز و کار 
ـــره  ـــت: به ـــراق گف ـــران و ع ـــن ای ـــی بی پرداخـــت مال
ـــوب  ـــراق در چارچ ـــی در ع ـــع ایران ـــرداری از مناب ب

ایـــن توافقنامـــه صـــورت می گیـــرد.
ـــاره  ـــا اش ـــز ب ـــراق نی ـــزی ع ـــک مرک ـــس بان رئی
بـــه اینکـــه بخـــش بیشـــتر منابـــع مالـــی ایـــران 
در عـــراق مربـــوط بـــه صـــادرات گاز و بـــرق 
اســـت،گفت: بـــا توافـــق جدیـــد، از ایـــن پـــس از 
ــای  ــادرات کاال هـ ــرای صـ ــی بـ ــع مالـ ــن منابـ ایـ

ــود. ــتفاده  می شـ ــران اسـ ــه ایـ ــروری بـ ضـ
تاثیـــر  احتمـــال  دربـــاره  العـــاق  علـــی 
دخالت هـــای خارجـــی بـــر توافـــق جدیـــد ایـــران 
ـــی در  ـــاز و کار مال ـــه س ـــا توافقنام ـــت: ب ـــراق گف و ع

ســـطح بیـــن المللـــی موافقـــت شـــده اســـت.

عباسپور:
دولت دیپلماسی اقتصادی با 

کشورهای همسایه را فعال کند

مجلــس  در  زهــرا  بوئیــن  مــردم  نماینــده 
یازدهــم گفــت: دولــت بایــد بــرای پیشــبرد اهــداف 
ــا  ــود را ب ــاری خ ــط تج ــورمان رواب ــادی کش اقتص
کشــورهای همســایه فعــال کنــد تــا از ایــن طریــق 

ــود.  ــن ش ــور تامی ــادی کش ــع اقتص مناف
ــه  ــپور ب ــت، روح اهلل عباس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
تاثیــر گســترش روابــط تجــاری بــا کشــورهای 
همســایه اشــاره کــرد و گفــت: در شــرایط تحریمــی 
و جنــگ اقتصــادی دشــمنان علیــه کشــورمان یکــی 
از فرصت هــای مناســب بــرای پیشــرفت اقتصادمــان 

ــا کشــورهای همســایه اســت. ــاط تجــاری ب ارتب
وی در ادامــه افــزود: بــرای اینکــه مــا مشــکات 
از  برخــی  بــا  ارتبــاط  در  محدودیت هایــی  و 
کشــورهای غربــی داریــم؛ بنابرایــن تعامــل تجــاری 
بــا کشــورهای همســایه می توانــد منافــع اقتصــادی 

ــد. ــن کن ــورمان را تامی کش
ــت  ــل دول ــه تعل ــرا ب ــن زه ــردم بوئی ــده م نماین
کشــورهای  بــا  تجــاری  روابــط  گســترش  در 
ــار  ــاره و اظه ــر اش ــالیان اخی ــن س ــایه در ای همس
ــه  ــبت ب ــی نس ــدم آگاه ــت و ع ــوء مدیری ــرد: س ک
ــا  ــدم توســعه تجــاری ب ــث ع ــازار همســایگان باع ب

ــت. ــده اس ــایه ش ــورهای همس کش
عباســپور در ادامــه افــزود: دولــت بایــد همانگونــه 
ــه دنبــال تقویــت دیپلماســی سیاســی اســت  کــه ب
بــه همــان میــزان نیــز دیپلماســی اقتصــادی خــود 
را فعــال کنــد تــا اقتصــاد کشــورمان منافــع خــود را 

از ایــن طریــق هــم بدســت بیــاورد.
وی توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی را از ارکان 
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــاد دانس ــکوفایی اقتص ــی ش اصل
اقتصــاد مقاومتــی از مهمتریــن ارکان رشــد اقتصــاد 
ــه اســاس آن هــم تولیــد  ــوده کــه البت کشــورمان ب
اســت و همچنیــن پایــداری تولیــد هــم بــه صــادرات 
بســتگی دارد کــه زمینــه صــادرات بایــد بــرای 

ــود. ــم ش ــدگان فراه ــد کنن تولی

ــا حضــور در  ــل وران ب ــر عامــل شــرکت کاب مدی
ــه سراســری عجــب شــیر، از ضــروری  ــر روزنام دفت
بــودن تعامــل و همــکاری و داشــتن ارتباطــات بیــن 
ــای  ــدی در دنی ــک بع ــای ت ــود دنی ــا و نب ــت ه دول

ــت. ــی ســخن گف کنون
مدیــر  عقیقــی  زاده  اســماعیل  مهنــدس 
ــت  ــادآوری وضعی ــا ی ــل وران ب ــرکت کاب ــل ش عام
کشــورهایی کــه بــه صــورت تــک بعــدی گام برمــی 
دارنــد و هیچگونــه ارتباطــی بــا دنیای بیرونــی برقرار 
نمــی ســازند، گفــت: در ایــن جهــت کشــورهایی کــه 
ــد و در  ــاخته ان ــرش دور س ــن نگ ــان را از ای خودش
ایــن ســمت و ســو حرکتــی ندارنــد قطعــا خــود را در 
ورطــه ســقوط قــرار مــی دهنــد و تنهــا راه چــاره در 
ایــن راســتا ایــن اســت کــه خــود را ســازگار بــا ایــن 
مــوج ســازند تــا هــم راســتا و هــم جهــت بــا دنیــای 

روز حرکــت و پیشــرفت داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره به حضــور پرنگ شــان در نمایشــگاه 
هــای اتومیکانیــکال آلمــان بــه لحــاظ ضــروری 
دانســتن حضــور فیزیکــی و داشــتن ارتبــاط مســتمّر، 
افــزود: ۶ ســال متوالــی بــا شــرکت در ایــن نمایشــگاه 
ــری را در  ــای موث ــتیم گام ه ــی توانس ــر اروپای معتب
راســتای رشــد و شــکوفایی برداریــم ولــی متأســفانه 
ــات  ــتن ارتباط ــان در داش ــف بودنم ــاظ ضعی ــه لح ب
ــادر  ــال 2۰1۸ ق ــا در س ــایر دول، م ــا س ــترده ب گس
بــه تهیــه یــورو در داخــل کشــور نبودیــم و بــه ناچــار 
ــا قیمــت آزاد 1۸2۰۰ تومــان خریــد مــی کردیــم. ب

ــک ســهند  ــرق الکترونی ــس شــرکت ب ــب رئی نائ
ــوی صــادرات  ــه ق ــد برداشــتن زمین ــا تأکی آذران، ب
ــود  ــزوده و س ــاد ارزش اف ــًا ایج ــور و متقاب در کش
ــورت  ــا در فرانکف ــت: م ــار داش ــص اظه آوری خال
ــل  ــرکت کاب ــه ش ــم ک ــرکت بودی ــا ش ــان 17 ت آلم
ــرد و  ــی ک ــت م ــتقل فعالی ــورت مس ــه ص وران  ب
ــور  ــران رادیات ــل ای ــم مث ــری ه ــای دیگ شــرکت ه
کــه وابســته بــه ســایپا بــود و ســایر شــرکت هایــی 
کــه حضــور داشــتیم تــا نــام ایــران و صنعــت ایــن 
ــون  ــم. چ ــی کنی ــان معرف ــه جه ــاک را ب آب و خ
زمینــه الزم بــرای صــادرات را داشــتیم و داریــم. بــه 
دلیــل اینکــه در دنیــای حاضــر، قطعــات الکترونیــک 
ــی  ــوان از صنایع ــی ت ــد و نم ــی زن ــرف اول را م ح
ــک  ــات الکترونی ــه قطع ــته ب ــه وابس ــرد ک ــام ب ن
نباشــند، از تولیــد ماشــین گرفتــه تــا سیســتم هــای 
پتروشــیمی، نفــت، حفــاری و فــوالد را نمــی تــوان 

ــره دانســت. ــی به ــک ب ــات الکترونی از قطع
ــه  ــا اشــاره ب ــل وران ب ــر عامــل شــرکت کاب مدی
فعالیــت گســترده شــان در عرصــه صــادرات، خاطــر 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــفانه ب ــرد: متأس ــان ک نش
پیــش آمــده در داخــل، محدویــت هایــی هــم 
ــوان  ــه عن ــا ایجــاد شــده اســت. ب ــرای فعالیــت م ب
مثــال خریــداری داشــتیم کــه از انگلســتان ســفارش 
ــه  ــرد ک ــی ک ــرار م ــود و اص ــب ب ــی راغ ــت ول داش
در ایرلنــد حســابی را راه انــدازی کنیــم و از طریــق 
ایرلنــد بــا مــا همــکاری داشــته باشــد کــه ایــن کار 
هــم بــه لحــاظ اینکــه از بعــد مالــی و ایجــاد شــرکت 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــا مق ــرای م ــور ب ــد درآن کش جدی
ــن  ــر بی ــوارد معتب ــا م ــکاری ب نیســت، فرصــت هم
المللــی را از دســت مــی دهیــم. ســابقاً هــم مــا در 
ترکیــه شــرکت کابــل وران اســتانبول را راه انــدازی 
ــاالی آن،  ــای ب ــه ه ــل هزین ــه دلی ــی ب ــم ول کردی
ــک برهــه ای هــم  ــم. در ی ــاً تعطیــل کــرده ای موقت
بــا بانــک ملــت ارتبــاط داشــتیم و پــول هایمــان را 
از طریــق ایــن نهــاد دریافــت مــی کردیــم و آن بــه 
ــا 3۰۰  ــه م ــوان نمون ــه عن ــه ب ــود ک ــکل ب ــن ش ای
ــم  ــی کردی ــت م ــرف 45 روز دریاف ــزار دالر را ظ ه
یعنــی هــر روز 1۰هــزار دالر، بیشــتر از آن هــم 
ــا  ــت ب ــا در آن وضعی ــی م ــد ول ــی ش ــت نم پرداخ
ــع کار  ــوص آن مقط ــای مخص ــختی ه ــل س تحم
ــاد  ــا ایج ــر ب ــال حاض ــا در ح ــم منته ــی کردی م
چنیــن رونــدی، امــکان حضــور گســترده در عرصــه 

ــت. ــا نیس ــادرات مهی ص
ــز در  ــی تبری ــهرک رجای ــذاران ش ــو بنیانگ عض
ادامــه بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا بــه لحــاظ فعالّیــت و 
تخّصــص مــان اقتصــادی اســت نــه سیاســی، اذعــان 
داشــت: شــاخص تریــن ضربــه ای کــه بعــد از برجــام 
ــه اقتصــاد کشــورمان وارد  ــل ب در عرصــه بیــن المل
ــه  ــم ب ــد و آن ه ــی باش ــر م ــران ناپذی ــده جب ش
ــودن آســیب وارد شــده اســت کــه  ــزرگ ب ــل ب دلی
ــادی  در بخــش اقتصــاد و تولیــد، تبعــات بســیار زی

داشــته اســت.
چگونگــی  بــاب  در  عقیقــی،  زاده  اســماعیل 
ــدی شــان هــم  ــر کیفیــت کاالهــای تولی نظــارت ب
ــه  ــت ک ــه ای اس ــک مقول ــد ی ــت: تولی ــان داش بی
زنجیــروار بــه ســایر عوامــل مرتبــط اســت. لــذا مــا 
ــک،  ــات الکترونی ــده قطع ــوان تولیدکنن ــه عن ــم ب ه
بــه عنــوان مثــال در زمینــه فــوالد از متریــال هــای 
ــم  ــی کنی ــتفاده م ــل اس ــرف مقاب ــده از ط داده ش
ــم  ــتمان ه ــورمان، دس ــون در کش ــفانه چ و متأس
بســته اســت و قــادر نیســتیم کــه اظهــار نظــری در 
ــار از روی  ــه ناچ ــم ب ــه بدهی ــا ارائ ــت تقاضاه کیفی
طــرح هــای داده شــده دســت بــه تولیــد مــی زنیــم  
ــد،  ــئله تولی ــران مس ــی در ای ــور کل ــه ط ــون ب چ
ــی اســت. شــرکت  ــای دولت ــه شــرکت ه وابســته ب
ــه  ــره ک ــوالد و غی ــیمی و ف ــل پتروش ــی از قبی های
دولتــی یــا شــبه دولتــی هســتند اقــدام مــی کننــد 
در نتیجــه ایــن شــرکت هــا هــر طرحــی دادنــد مــا 

اجبــاراً آن را تولیــد خواهیــم کــرد و در ایــن پروســه 
ــم.  ــرای تولیــد را نداری ــه ب حــق انتخــاب مــواد اولی
بــه طــور نمونــه از پتروشــیمی درچنــد ســال 
ــون  ــم چ ــده ای ــات را دی ــن صدم ــته بزرگتری گذش
ــد درســت نبــود و  گریــدی کــه نوشــته و داده بودن
همگــی دچــار تــرک خوردگــی یــا شکســتگی مــی 
شــد و در ایــن بیــن دســت تولیــد کننــده از همــه 
ــن  ــه م ــد ک ــد بگوی ــی توان ــت و نم ــاه اس ــا کوت ج
ــن  ــا ای ــن محصــول، ب ــده ای ــد کنن ــوان تولی ــه عن ب
ــه  ــما قطع ــد، از ش ــن گری ــا ای ــا ب ــیب و ی ــا ش دیت
ــد  ــای تولی ــر ســطح ارتق ــن اگ ــم. بنابرای ــی خواه م
ــو رود،  ــان جل ــورت یکس ــه ص ــطوح ب ــام س در تم
ــا  ــه ت ــد گرفت ــا از پرای ــدات م ــام تولی ــاً تم مطمئن
بزرگتریــن تولیــدات داخلــی مــان بــه طــور خــودکار 
کیفّیــت شــان بــاال خواهــد رفــت و ایــن تــا زمانــی 
ــی  ــای دولت ــرکت ه ــه ش ــته ب ــان وابس ــه تولیدم ک

ــود.     ــد ب ــر نخواه ــکان پذی اســت، ام
ــا تشــریح  ــات کشــاورزی، ب ــس انجمــن قطع رئی
فرهنــگ اشــرافّیت در جامعــه و ضــروری بــودن 
ــور،  ــری از آن در کش ــرای جلوگی ــع ب ــاختن موان س
ــت  ــور دول ــی و همینط ــت فعل ــد: در دول ــادآور ش ی
ــن  ــرا ی تأمی ــی ب ــول کاف ــه پ ــی ک ــا زمان ــابق، ت س
امــورات شــان داشــته انــد بــه هیــچ عنــوان ســخنی 
ــواع  ــد و واردات ان ــی کردن ــرح نم ــت را مط از صنع
ــنگ  ــد. از س ــی دادن ــام م ــی را انج ــای خارج کااله
ــه  ــه هیچگون ــی ک ــزات زینت ــا تجهی ــه ت ــر گرفت قب
اســتفاده بهینــه ای هــم از آن نمــی شــد و بــه 
ــی  ــا دالر م ــه م ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ط
ــم  ــی خریدی ــی م ــس خارج ــایل لوک ــم و وس دادی
ــردی از آن نداشــتیم و  ــه اســتفاده کارب کــه هیچگون
ســودی را نصیــب مــان نمــی کردیــم و فقــط بلوکــه 
کــردن ســرمایه خارجــی را انجــام مــی دادیــم. 
متأســفانه ایــن فرهنــگ اشــاعه پیــدا کــرده و روز بــه 
روز هــم بیشــتر مــی شــود و نهایتــاً، صدمــات جبــران 
ــی شــود. ــث م ــری در بخــش اقتصــادی را باع ناپذی

ــه تاســیس شــرکت  ــام اینک ــا اع وی در آخــر ب
ــال  ــدازی آن در س ــال ۶2 و راه ان ــل وران در س کاب
۶7 بــوده، اشــاره کــرد: در مــاه هــای آتــی در ســال 
99 نزدیــک 1۰۰ نفــر جــذب جدیــد نیــرو خواهیــم 
داشــت کــه ایــن باعــث خواهــد شــد وابســتگی مــان 
ــش  ــارج کاه ــه خ ــات ب ــیاری از قطع در واردات بس

یابــد و یــا بــه طــور کلــی قطــع گــردد.      

وابستگی تولید به شرکت های دولتی، عامل اصلی محدودّیت 

فعـال کارگـری در اسـتان آذربایجان شـرقی مقـرری 
بیمـه بیکاری برای ایـام کرونا را ناکافی دانسـت و گفت: 

کارگـران صدقـه نمی خواهنـد؛ حق شـان را بدهید. 
ــم  ــگاران  جــوان، کری ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــر  ــه کارگ ــی خان ــر اجرای ــزی دبی ــزاده تبری صادق
ــکاری  ــه بی ــل بیم ــت: حداق ــز گف ــکیات تبری تش
ــاز مانــده از کار  بایــد بــه میزانــی باشــد کــه فــرد ب
ــده  ــوار، از عه ــیار دش ــرایط بس ــن ش ــد در ای بتوان

ــد. ــر آی ــی ب ــنگین زندگ ــای س ــل هزینه ه حداق
ــه  ــر چ ــرد: اگ ــح ک ــری تصری ــال کارگ ــن فع ای
بــه مشــکات دولــت واقــف هســتیم، امــا کارگــران 

ــد. ــنه بمانن ــد گرس ــده نبای ــکار ش بی
ــز  ــکیات تبری ــر تش ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
افــزود: دولــت می گویــد بیمــه بیــکاری دوران کرونــا 
ــه  ــون ب ــون میلی ــه میلی ــد ک ــر می کنن ــه فک و هم
ــز  ــا واری ــام کرون حســاب کارگــران بیکارشــده در ای

ــه  ــرری ب ــی مق ــت میزان ــرار اس ــر، ق ــود؛ نخی می ش
ــده بماننــد. کارگــران پرداخــت شــود کــه فقــط زن

صادقــزاده گفــت: دولــت شــرایط ادامــه فعالیــت 

ــه دلیــل بحــران  کارگاه هــا و کارخانه هایــی را کــه ب
کرونــا بــه رکــود و تعطیلــی کشــانده شــده اند؛ 
فراهــم کنــد و اگــر تعطیلــی کارگاه هــا و واحد هــای 

ــک  ــه کم ــد، ب ــد می کن ــی را تایی ــدی وخدمات تولی
ــد. ــران بیکارشــده و کارگاه بیای کارگ

ــر  ــرد: اگ ــان ک ــری خاطرنش ــال کارگ ــن فع ای
تامیــن اجتماعــی در بحــث پرداخــت مقــرری بیمــه 
ــا کمبــود اعتبــار مواجــه شــده از دولــت  بیــکاری ب
ــد و  ــت کن ــک درخواس ــری کم ــاد دیگ ــر نه ــا ه ی

ــد. ــات ده ــی نج ــت فعل ــران را از وضعی کارگ
ــه کارگــران بیــکار  او ادامــه داد: شــنیده شــده ب
شــده از بحــران کرونــا ماهــی ۸۰۰ هــزار تومــان تــا 
ــه  ــد؛ ک ــد ش ــان پرداخــت خواه ــون توم ــک میلی ی

اگــر ایــن چنیــن باشــد بایــد تاســف خــورد.
او گفــت: در خطــه آذربایجــان شــرقی نزدیــک بــه 
45 هــزار نفــر بــه علت ویــروس کرونــا در اســفند 9۸ 
و فروردیــن و اریبهشــت ســال 99 در ســامانه بیمــه 
بیــکاری افــراد مشــمول براســاس اطا عیه هــای 
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی کشــور ثبــت نــام 
کــرده و مقــرر شــده کــه حــق بیمــه بیــکاری بعــد از 
بررســی های الزم در صنــوف مختلــف پرداخــت شــود 
کــه متاســفانه تــا ایــن لحظــه عملیاتــی نشــده اســت.

کارگران، صدقه خور مسئوالن نیستند 

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: 
دولــت بــا هرگونــه افزایــش قیمــت غیرعقایــی کــه 
مبنــای منطقــی نــدارد برخــورد می کنــد ولــی 
افزایــش قیمت هــای ناشــی از افزایــش طبیعــی 

شــاخص های کان پذیرفتنــی اســت. 
ــی  ــدرس خیابان ــین م ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
در حاشــیه بازدیــد از ســه بخــش شــرکت ذوب 
آهــن اصفهــان افــزود:  در ســال 99 برخــی از 
شــاخص های تولیــد تغییــر کــرد و بــه عنــوان 
ــه طــور مشــخص  ــی ب ــورم و حت ــرخ ارز، ت ــال ن مث

ــت. ــرده اس ــر ک ــتمزد تغیی ــه دس هزین
ــتر  ــل بیش ــش 2 راه ح ــن چال ــه داد: ای وی ادام
قیمت هــا،  ســرکوب  بــا  اینکــه  یکــی  نــدارد 
هزینه هــا را کنتــرل کنیــم کــه در ایــن صــورت بــه 
ــود  ــر می ش ــت منج ــد و صنع ــف تولی ــود و توق رک
ــال  ــژه در س ــه وی ــت ب ــت های دول ــز سیاس ــه ج ک

ــت. ــد نیس ــش تولی جه
سرپرســت وزارت صمــت اضافــه کــرد: بایــد 
ــت  ــه فعلی ــل ب ــه قب ــی ک ــم ظرفیت های ــاش کنی ت
نرســید امســال شــکوفا و تولیــد رشــد داشــته 
ــت در  ــت دول ــه سیاس ــت ک ــه نیس ــد و اینگون باش

باشــد. انقباضــی  تولیــد  قیمت گــذاری 
ــی   ــه برخ ــت ک ــن جه ــا از ای ــه داد: ام وی ادام
بــا ســو اســتفاده از اوضــاع بوجــود آمــده و افزایــش 
شــاخصه های کان اقــدام بــه گــران فروشــی و 
ــه  ــال در حالیک ــور مث ــه ط ــد و  ب ــاف می کنن اجح
ــول 3۰  ــک محص ــی ی ــده و نهای ــام ش ــت تم قیم
درصــد افزایــش داشــته، ایــن  محصــول بــا 2 برابــر 
ــی  ــر غیرطبیع ــک ام ــن ی ــود، ای ــه ش ــت عرص قیم

ــورد  ــا آن برخ ــت ب ــع دول ــور قط ــه ط ــت و ب اس
ــرد. ــد ک خواه

مــدرس خیابانــی در خصــوص رفــع مشــکل 
ــان،  ــن اصفه ــه شــرکت ذوب آه ــواد اولی ــود م کمب
ــل  ــه قاب ــواد اولی ــم م ــاش می کنی ــت: ت اظهارداش
ــن  ــا ای ــود ت ــم ش ــن فراه ــرای ذوب آه ــی ب اتکای
مجموعــه بتوانــد از ظرفیــت خــود بــه نحــو احســن 

ــد. ــتفاده کن اس
ــای صــورت  ــر اســاس برآورده ه ــه داد: ب وی ادام
ــون و ۶۰۰  ــه میلی ــت س ــن ظرفی ــه ذوب آه گرفت
ــد در ســال دارد کــه بخــش عمــده   ــن تولی هــزار ت
کاهــش ظرفیــت فعلــی آن مربــوط بــه تامیــن 

ــت. ــه اس ــواد اولی ــدن م نش

سرپرســت وزارت صمــت افــزود: موضــوع ســنگ 
ــک  ــوالدی ی ــای ف ــه کارخانه ه ــواد اولی ــن و م آه
ــدی  ــر ج ــرای آن فک ــد ب ــت و بای ــم اس ــاله مه مس
شــود و بــرای ذوب آهــن قــرار شــد فــوالد مبارکــه 
اصفهــان ســاالنه یــک میلیــون تــن گندلــه در 

ــد. ــرار ده ــن ق ــار ذوب آه اختی
وی ادامــه داد: ضمــن اینکــه یــک میلیــون 
و 75۰ هــزار تــن ســهمیه قبلــی ســنگ آهــن 
ــدا  ــق پی ــده آن تحق ــش عم ــه بخ ــود دارد ک وج
ــون  ــک میلی ــا احتســاب ی کــرد و گمــان مــی رود ب
ــرای ذوب  ــکان را ب ــن ام ــه ای ــوالد مبارک ــه ف گندل
آهــن فراهــم کنــد کــه ســه میلیــون تــن در ســال 

ــد. ــته باش ــدات داش تولی

 دولت با هرگونه افزایش قیمت غیر منطقی برخورد می کند 

خاوازی:
ستاد تنظیم بازار در بازار میوه
 حضور فعال تری داشته باشد 

ــم  ــتاد تنظیـ ــاروزی از سـ ــاد کشـ ــر جهـ وزیـ
ـــال  ـــور فع ـــت حض ـــم خواس ـــت ه ـــازار وزارت صم ب
تـــری در بازارهـــا از جملـــه بـــازار میـــوه داشـــته 

باشـــد. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ  بـ
ـــاره  ـــاورزی درب ـــاد کش ـــر جه ـــاوازی، وزی ـــم خ کاظ
ــرای  ــا بـ ــرد:  مـ ــان کـ ــوه بیـ ــازار میـ ــم بـ تنظیـ
ـــت  ـــه از کش ـــم ک ـــه ای داری ـــد برنام ـــم و تولی تنظی
ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان های جه ـــه س ـــه هم ـــزه ب پایی
اســـتان ها و همـــه اســـتان ها ابـــاغ می کنیـــم 
تـــا براســـاس آن بتوانیـــم تولیـــد را متناســـب بـــا 

میـــزان مصـــرف تنظیـــم کنیـــم.
ـــازار  ـــم ب ـــتاد تنظی ـــاورزی از س ـــاد کش ـــر جه وزی
ـــری  ـــال ت ـــور فع ـــت حض ـــم خواس ـــت ه وزارت صم

ـــد. ـــته باش ـــازار داش در ب
خـــاوازی گفـــت: بـــا سیســـتم اطاعـــات 
ــدازی  ــال راه انـ ــان سـ ــا پایـ ــه تـ ــه ای کـ یکپارچـ
می کنیـــم می توانیـــم بـــه کشـــاورزان کمـــک 
کنیـــم تـــا وضعیـــت محصـــوالت خودشـــان را در 
ــا آن  ــب بـ ــد و متناسـ ــی کننـ ــور ارزیابـ کل کشـ
محصوالتشـــان را در زنجیره هـــای عرضـــه بـــه 

بـــازار قـــرار دهنـــد.
وی ادامـــه داد: بدیـــن ترتیـــب محصـــوالت 
بـــه موقـــع در اختیـــار مصـــرف  کشـــاورزان 

می گیـــرد. قـــرار  کننـــدگان 
ـــم  ـــه ای ه ـــت: برنام ـــاورزی گف ـــاد کش ـــر جه وزی
ـــوالت  ـــه محص ـــتارتاپ ها در عرض ـــور اس ـــرای حض ب
کشـــاروزی داریـــم کـــه بـــا حضـــور آن هـــا بـــازار 
ســـاماندهی  کشـــاورزی  محصـــوالت  و  میـــوه 

بهتـــری پیـــدا کننـــد.

ارمنستان از عادی شدن تبادل کاال
 با ایران خبر داد 

ـــرایط  ـــدن ش ـــادی ش ـــتان از ع ـــوری ارمنس جمه
ـــرای  ـــور ب ـــن کش ـــی ای ـــای جنوب ـــرک و مرزه در گم
ـــش  ـــه پی ـــک وقف ـــس از ی ـــران پ ـــا ای ـــادل کاال ب تب

ـــر داد.  ـــده خب آم
ــتان از  ــت ارمنسـ ــارس، دولـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ــود  ــی خـ ــای جنوبـ ــرایط در مرزهـ ــت شـ بازگشـ

ــر داد. ــران خبـ ــا ایـ ــادل کاال بـ ــرای تبـ بـ
ــاد  ــک نهـ ــزاری »آکا« یـ ــته خبرگـ ــه نوشـ بـ
ـــه ای  ـــار بیانی ـــا انتش ـــتان )SRC( ب ـــی ارمنس دولت
ـــری« در  ـــرک »مگ ـــتگاه گم ـــه ایس ـــرد ک ـــام ک اع
ـــرای  ـــران، ب ـــا ای ـــرز ب ـــم م ـــور و ه ـــن کش ـــوب ای جن
ارســـال انـــواع محمولـــه بـــه ایـــن  کشـــور بـــه 

حالـــت عـــادی بازگشـــته اســـت.
ــواع  ــل انـ ــل و نقـ ــگام  حمـ ــن، هنـ ــر ایـ بنابـ
ـــه  ـــازی ب ـــر نی ـــران، دیگ ـــتان و ای ـــن ارمنس کاال بی
بارگیـــری کاال در ایســـت  بازرســـی های دو کشـــور 
نیســـت. ارمنســـتان پیشـــتر بـــه دلیـــل شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا شـــرایط اضطـــراری را در مرزهـــا 

و گمـــرک خـــود اعـــام کـــرده بـــود.
ـــس  ـــه پلی ـــرده ک ـــام ک ـــن اع ـــتان همچنی ارمنس
ملـــزم بـــه هماهنگـــی و کنتـــرل تـــردد وســـایل نقلیـــه 
ـــران در خـــاک ارمنســـتان نیســـت. پیـــش از  ـــاری ای ب
ایـــن ، پلیـــس راهنمایـــی و رانندگـــی ارمنســـتان 
ـــی  ـــل م ـــران حم ـــه کاال از ای ـــی ک ـــه کامیون های کلی
ـــی  ـــتان همراه ـــان در ارمنس ـــا مقصدش ـــد را ت کردن

می کـــرد.
پیشـــتر رئیـــس جمهـــوری ارمنســـتان در رایزنـــی 
بـــا همتـــای ایرانـــی خـــود بـــر لـــزوم افزایـــش 
ــترک در  ــات مشـ ــاری و اقدامـ ــای تجـ همکاری هـ
ـــود.  ـــرده ب ـــد ک ـــا تاکی ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب مواجه
ـــر خارجـــه ارمنســـتان  ـــراب مناتســـاکانیان« وزی »زه
ـــرای  ـــاش ب ـــه ت ـــاره ب ـــا اش ـــل  ب ـــدی قب ـــز چن نی
توســـعه روابـــط بـــا ایـــران، همـــکاری بـــا تهـــران 
را بـــرای حفـــظ ثبـــات و امنیـــت منطقـــه مهـــم 

برشـــمرده بـــود. 

اقتصاد

کالسه : 9۸/1212/۸
مشخصات محکوم له: 

ــام  ــی زاده ن ــام خانوادگی:تق ــره ن ــام: طاه ن
پــدر: تقــی- شغل-نشــانی محــل اقامــت: بابــل-

آرامگاه
مشخصات محکوم علیه:

نــام: فرشــته  نــام خانوادگــی: محمــد آقاپــور 
طلوتــی نــام پــدر: تیمــور - شــغل- نشــانی محــل 

اقامــت: مجهــول المــکان
 99/2/7 تاریــخ   91 شــماره  رای  بموجــب 
شــعبه ۸ شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
بابــل و )رای شــماره – تاریــخ – شــعبه- دادگاه 
ــوم  ــت محک ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــی-( ک عموم
مبلــغ  پرداخــت  بــه  اســت  محکــوم  علیــه 
۶/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 
1/4۸۰/۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
ــان  ــه از زم ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی باب مبلغ
تقدیــم دادخواســت 9۸/1۰/1۶ تــا اجــرای حکــم 

ــد/ ــی باش ــی م ــادره غیاب ص
ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده 19 آیی ــتناد م ــه اس ب
مــاده 1۸9 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، 
اجتماعــی فرهنگــی محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــه ظــرف ده روز  ــرگ اجرائی ــن ب ــاغ ای ــس از اب پ
ــی  ــا ترتیب ــذارد و ی ــرا بگ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــد  ــام تعه ــا انج ــه و ی ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ب
ــده  ــورت پرون ــر اینص ــد در غی ــاد رای بده و مف
جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای احــکام دادگاه 

ــد شــد. ــل خواه ــا دادگســتری محــل تحوی ی
دفترشعبه ۸ شورای حل اختالف بابل

ــده اســت  ــن ش ــر ای ــا ب ــال حاضــر بن ــت: در ح ــی گف ــوده فراهان ن
ــا  ــال اتحادیــه بازگــردد ت کــه فعالیــت فروشــگاه های اینترنتــی بــه کان

ــر آن هــا داشــته باشــیم.  ــی نظــارت بیشــتری ب بتوان
ــی  ــوده فراهان ــم ن ــوان، ابراهی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران بــا بیــان اینکــه فروشــگاه هــای اینترنتــی 
بایــد بــا علــم روز پیــش برونــد، گفــت: فروشــگاه هــای اینترنتــی یکــی 

از مشــاغلی هســتند کــه نیــاز بــه تکنولــوژی روز دنیــا  دارنــد. 
ــام  ــر تم ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــران بی ــاف ته ــاق اصن ــس ات رئی
مــردم از فــروش اینترنتــی ناراضــی هســتند بــه دلیــل اینکــه واحدهــای 
صنفــی کــه مجــوز فــروش یــا پروانــه کســب یــا مــکان مناســبی ندارنــد 
ــل  ــه دلی ــت ب ــد و در نهای ــی کنن ــرکت م ــا ش ــگاه ه ــن فروش در ای
بســیاری از مســائل مــردم بــا مشــکات زیــادی رو بــه رو مــی شــوند، 
چــرا کــه وقتــی کاالیــی را مــی خرنــد و بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند، 

دیگــر دستشــان بــه جایــی بنــد نیســت.
ــی  ــام صنف ــون نظ ــال 92 قان ــرد: در س ــریح ک ــی تش ــوده فراهان ن
ــد  ــان کلی ــان زم ــد و در هم ــاح ش ــامی اص ــورای اس ــس ش در مجل
ــان  ــان زم ــد. هم ــی زده ش ــای اینترنت ــگاه ه ــت فروش ــتارت فعالی اس
ــد  ــی بای ــای اینترنت ــگاه ه ــه فروش ــه کلی ــد ک ــع ش ــون وض ــن قان ای
ــوازم  ــروش ل ــا ف ــند مث ــه باش ــی مربوط ــه صنف ــه اتحادی زیرمجموع
ــوازم  ــروش ل ــی، ف ــوازم خانگ ــه ل ــه اتحادی ــر مجموع ــد زی ــی بای خانگ
یدکــی زیــر مجموعــه اتحادیــه لــوازم یدکــی و ... باشــد، بدیــن صــورت 

ــد. ــه باش ــوف مربوط ــه صن ــر مجموع ــد زی ــی بای ــر محصول ه
ــا  ــدار ب ــه خری ــی ک ــه زمان ــه داد: اینگون ــام مســئول ادام ــن مق ای

مشــکلی رو بــه رو شــود مــی توانــد حقــوق خــود را از طریــق اتحادیــه 
دریافــت کنــد و حقــوق آن پایمــال نخواهــد شــد. 

ــددی  ــات متع ــرد: جلس ــریح ک ــران  تش ــاف ته ــاق اصن ــس ات رئی
ــم  ــا داده ای ــه ه ــه اتحادی ــای الزم را ب ــوزش ه ــم و آم ــا کردی را برپ
کــه چگونــه در فضــای مجــازی بایــد ثبــت نــام کننــد، معیارهــا بــرای 
ــر  ــد، اگ ــه دهن ــد ارائ ــی بای ــه مدارک ــد، چ ــد باش ــه بای ــت چگون فعالی
کاالیــی را قصــد فــروش دارنــد از لحــاظ کیفیــت و قیمــت بایــد اتحادیه 

ــو باشــد. ــه جوابگ ــد اتحادی ــه بای ــد چــرا ک آن را نظــارت کن

اتحادیه ها پاسخگوی کاالهای معیوب
 فروش اینترنتی باشند

نــوده فراهانــی تشــریح کــرد: قیمــت گــذاری و کیفیــت محصــوالت 
ــای  ــی در فض ــر کاالی ــد. اگ ــادل باش ــازی متع ــای مج ــد در فض بای
مجــازی معیــوب بــه فــروش برســد بایــد اتحادیــه پاســخگوی آن باشــد.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: در حــال حاضــر بنــا بــر ایــن شــده 
اســت کــه فروشــگاه هــا بــه کانــال اتحادیــه بــاز گــردد تــا بتــوان روی 

آن نظــارت داشــت. 

رئیس اتاق اصناف تهران:

فروشگاه های اینترنتی باید زیر مجموعه اتحادیه فعالیت کنند

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــت 
مریــوان تصــرف مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیان 
و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــاع عم اط
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود. در صورت ــی ش ــی م آگه
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــاک محــل  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه پــس از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
بخش 23 مریوان

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام 1- اداره اوق
در   14۰۰29۶39۶4 شناســه  بــه  مریــوان 
در  زراعتــی  زمیــن  قطعــه  یــک  ششــدانگ 
بــه مســاحت ششــدانگی  روســتای دیوزنــاو 
2۶۶3/۰9 متــر مربــع پــاک فرعــی از 24 اصلــی 

تاریخ انتشار: نوبت اول 99/۰3/31
نوبت دوم 99/۰4/14    

فایق نگاری
 رئیس ثبت اسناد و امالک مریوان
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هشدار پلیس به محتکران

 و گران فروشان لوازم خانگی

معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس 
ــوازم  ــکار ل ــه احت ــبت ب ــزرگ نس ــران ب ــت ته امنی

خانگــی هشــدار داد. 
ــرادی در  ــادر م ــرهنگ ن ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــس  ــه پلی ــی ب ــرا گزارش های ــت: اخی ــاره گف این ب
اماکــن رســیده کــه برخــی از افــراد ســودجو اقــدام 
ــار  ــی در انب ــوازم خانگ ــاز ل ــداری غیرمج ــه نگه ب
ــر  ــا قیمتــی باالت ــا در فرصتــی مناســب و ب کــرده ت
آن را بــه فــروش برســانند کــه نظــارت و رســیدگی 
بــه ایــن مــوارد در راســتای حفــظ حقــوق مصــرف 
ــا  ــی ب ــوازم خانگ ــدگان ل ــه کنن ــدگان و عرض کنن
ــازمان  ــان س ــه و بازرس ــه مربوط ــکاری اتحادی هم
تعزیــرات حکومتــی در دســتور کار مأمــوران معاونت 
ــر اماکــن پلیــس امنیــت عمومــی تهــران  نظــارت ب

ــه اســت. ــرار گرفت ق
وی بــا بیــان اینکــه متصدیــان واحدهــای صنفــی 
بایــد لــوازم خانگــی را برابــر بــا نــرخ مصــوب 
اتحادیــه بــه فــروش برســانند، گفــت: هرگونــه 
ــی  ــوازم خانگ ــه ل ــدم عرض ــار و ع ــداری در انب نگه
ــد  ــش از ح ــت بی ــه قیم ــروش آن ب ــا ف ــازار ی در ب
ــازار و  ــال در ب ــر آن اخ ــی نظای ــوب و اقدامات مص
جــرم محســوب شــده و پلیــس بــا آن برخــورد 

ــرد. ــد ک خواه
معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس 
ــن  ــرد:  در همی ــح ک ــزرگ تصری ــران ب ــت ته امنی
ــه  ــدام ب ــه اق ــرادی ک ــه اف ــس ب ــز پلی ــتا نی راس
احتــکار لــوازم خانگــی یــا گــران فروشــی آن کننــد 
ــان برخــورد  ــا تخلــف آن هشــدار می دهــد و قطعــا ب

ــد. ــد ش خواه

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه 
صنایع دستی کشور:

اماکن تاریخی برای بهره برداری به 
بخش خصوصی واگذار می شوند 

ــای  ــاه آینــده ۶۰ بن ــا یــک م ــی گفــت: ت میرزای
ــه  ــاده واگــذاری ب ــرداری آم ــرای بهــره ب تاریخــی ب

ــد شــد.  بخــش خصوصــی خواه
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ  بـ
ـــدوق  ـــره صن ـــت مدی ـــس هیئ ـــی رئی ـــادی میرزای ه
ـــی  ـــن تاریخ ـــاء اماک ـــتی و احی ـــع دس ـــعه صنای توس
ــرگان  ــی گـ ــن تاریخـ ــد از اماکـ ــور در بازدیـ کشـ
ـــر  ـــون اث ـــک میلی ـــدود ی ـــه ح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــت:  ـــود دارد گف ـــور وج ـــمند در کش ـــی ارزش تاریخ
ــدوق  ــه صنـ ــا بـ ــدود ۸۰۰ بنـ ــداد حـ ــن تعـ از ایـ
ـــی  ـــن تاریخ ـــاء اماک ـــتی واحی ـــع دس ـــعه صنای توس

واگـــذار شـــده اســـت.
ــرای بهــره  او ادامــه داد: تاکنــون 97 مــورد آن ب
ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت  ــرداری ب ب
ــا یــک مــاه آینــده نیــز ۶۰ بنــای دیگــر آمــاده  و ت

واگــذاری خواهــد شــد.
ــن  ــذاری اماک ــوص واگ ــی در خص ــادی میرزای ه
ــدوق،  ــون صن ــب قان ــه موج ــت: ب ــز گف ــی نی تاریخ
احیــاء اماکــن تاریخــی موظــف اســت کــه نســبت بــه 
ــره  ــب و به ــری مناس ــوز کارب ــای مج ــن و اعط تعیی
ــتور  ــت دس ــا رعای ــی ب ــای تاریخ ــرداری از مکان ه ب

ــد. ــدام کن ــا اق ــت بن ــت و اصال ــای حفاظ العمل ه

به منظور پاسخگویی به درخواست های مردمی:
حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای

 غرب در مرکز سامد

ــخگویی و  ــت پاس ــرب جه ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
رســیدگی بــه درخواســت های مردمــی اســتان کرمانشــاه از طریــق 
ســامانه تلفنــی 111، در مرکــز سامد)ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم 
ــهروندان  ــت های ش ــؤاالت و درخواس ــه س ــت و ب ــور یاف ــت( حض و دول

ــت. پاســخ گف
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب، مهنــدس 
ــه  ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــرکت ب ــن ش ــل ای ــدی« مدیرعام ــی اس »عل
درخواســت های مــردم اســتان کرمانشــاه در مرکــز ســامد حضــور یافــت.

گفتنــی اســت در ایــن برنامــه زمان بندی شــده کــه دو ســاعت به طول 
انجامیــد، بــه درخواســت های مطــرح شــده از ســوی تمــاس گیرنــدگان 
ــد. ــخ داده ش ــرب پاس ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــط مدیرعام توس

مهنــدس »علــی اســدی« در حاشــیه ایــن حضــور اظهــار کــرد: حضــور 
مدیــران کل و مســؤالن دســتگاه های اجرایــی در مرکــز ســامد، سیســتم 
ــن  ــق ای ــه از طری ــوده ک ــئوالن ب ــردم و مس ــان م ــری می ــی مؤث ارتباط
ــوری،  ــه حض ــدون مراجع ــی و ب ــد به راحت ــهروندان می توانن ــامانه ش س
درخواســت ها و مشــکات خــود را بــا مســئولین اســتان مطــرح و 

ــد. پیگیــری کنن
مدیرعامــل بــرق غــرب در پایــان گفــت: ارائــه پیشــنهادات، انتقــادات 
و شــکایت فرصتــی بــرای دســتگاه های اجرایــی و مدیــران آن اســت کــه 
بــا شناســایی ایــن مــوارد از طریــق شــهروندان، جهــت اصــاح و برطــرف 
ــردم  ــدی م ــا رضایت من ــد ت ــام دهن ــزی الزم را انج ــودن آن برنامه ری نم

افزایــش یابــد.

جزئیات حذف یارانه موالید ۹۹ اعالم شد 

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــانی وزارت تع ــاع رس ــز اط ــس مرک رئی
ــایی وزارت  ــه شناس ــروط ب ــد مش ــد جدی ــه موالی ــت یاران ــت: پرداخ گف

ــاه شــده اســت.  رف
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حامــد شــمس رئیــس مرکــز 
ــات  ــاره جزئی ــی درب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــانی وزارت تع ــاع رس اط
ــه موالیــد در ســال 99، اظهــار کــرد: هیئــت وزیــران آییــن  حــذف یاران
نامــه اجرایــی بنــد )الــف( تبصــره )14( قانــون بودجــه، موضــوع منابــع و 

ــرد. ــب ک ــا را تصوی ــدی یارانه ه ــارف هدفمن مص
رئیــس مرکــز اطــاع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه پرداخــت یارانــه موالیــد جدیــد مشــروط بــه شناســایی 
ــع، کار  ــودن مناب ــزود: در صــورت موجــود ب ــاه شــده اســت، اف وزارت رف
پرداخــت یارانــه توســط ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا صــورت می گیــرد.

شــمس گفــت: در بحــث یارانه هــا همــواره تقســیم کار بــه ایــن صورت 
بــوده کــه شناســایی مشــموالن بــر عهــده وزارت رفــاه باشــد و پرداخــت 
توســط ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا انجــام شــود، در ایــن موضــوع نیــز 
ظــرف یــک مــاه آینــده کــه قانــون مــا را مکلــف کــرده مــوارد شناســایی 
شــده را بــه ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا اعــام می کنیــم و در صــورت 
وجــود منابــع ســازمان هدفمنــدی پرداخــت یارانه هــا را انجــام می دهــد.

وی افــزود: برخــی تصویــب ایــن قانــون را مخالــف سیاســت های کان 
ــچ  ــه هی ــت ک ــان گف ــه هموطن ــه هم ــد ب ــا بای ــد، ام ــی می دانن جمعیت
ــه  ــت ب ــه دول ــدارد. درســت اســت ک ــن موضــوع وجــود ن ــی در ای نگران
دلیــل تحریم هــای ظالمانــه و شــرایط کرونایــی بــا محدودیت هــای مالــی 
جــدی روبــه رو اســت، امــا وزارت رفــاه ظــرف یــک مــاه آینــده شناســایی 

موالیــد جدیــد را انجــام خواهــد داد.
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــانی وزارت تع ــاع رس ــز اط ــس مرک رئی
ــد و اشــاره ای نکــرده کــه  ــه موالی ــون ذکــر شــده یاران ــه داد: در قان ادام
ــاغ  ــاه بعــد از اب ــد شناســایی شــود و یــک م دهــک چنــدم جامعــه بای
ــن  ــاه ای ــرداد م ــی 11 خ ــرد، یعن ــورت می گی ــایی ها ص ــون شناس قان
قانــون بــه وزارت رفــاه ابــاغ شــد و مــا از ایــن تاریــخ بــه بعــد موالیــد را 

ــم. ــی می کنی ــایی و بررس شناس
ــورد  ــا م ــدم خانواده ه ــد چن ــه فرزن ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــد  ــر شــده موالی ــط ذک ــون فق ــت: در قان ــرد؟ گف ــرار می گی ــایی ق شناس
ــورد  ــد م ــدم بای ــد چن ــه فرزن ــده ک ــوع نش ــن موض ــه ای ــاره ای ب و اش

ــرد. ــرار گی ــی ق ــایی و بررس شناس
و  گرفــت  صــورت  بررســی ها  کــه  آن  از  بعــد  افــزود:  شــمس 
افــراد شناســایی شــدند، اشــخاص معتــرض می تواننــد در ســامانه  
mcls.gov.ir.yaraneh1۰  اعتــراض خــود را وارد کننــد، البتــه بــاز 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــاع رس ــوص اط ــن خص ــم در ای ه

شهردار تبریز:
احیای باغ شهر تبریز دور از دسترس نیست

ــک  ــا تمل ــدار شــهری ب ــر توســعه فضــای ســبز پای ــز ب شــهردار تبری
باغ هــای قدیمــی در نقــاط مختلــف شــهر تاکیــد کــرد و گفــت: احیــای 

ــت.  ــترس نیس ــز دور از دس ــهر تبری باغ ش
بــه گــزارش ایســنا، ایــرج شــهین باهــر در بازدیــد از باغ هــای 
قدیمــی تبریــز، اظهــار کــرد: اولویــت مدیریــت شــهری تبریــز در ســال 
ــار آن  ــی در کن ــز اســت، ول ــای قدیمــی تبری ــظ باغ ه ــک و حف 99، تمل
احــداث پارک هــای محلــه ای، نهــال کاری گســترده و حفــظ فضــای ســبز 

ــز اهمیــت خاصــی دارد. ــی شــهر نی فعل
ــار  ــزود: در کن ــز، وی اف ــی شــهرداری تبری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن مــوارد، فــاز اول پــارک بــزرگ تبریــز را نیــز امســال تکمیــل کــرده 

ــم. ــرار می دهی ــهروندان ق ــار ش و در اختی
وی افــزود: همچنیــن بزرگتریــن پــارک درون شــهری تبریــز نیــز تحت 
عنــوان پــارک باغشــمال بــا در اختیــار گرفتــن زمین هــای پــادگان ارتــش 
نیــز در دســت مطالعــه اســت کــه عــاوه بــر فضــای ســبز، رویکردهــای 
ــی  ــی پارک ــه نوع ــته و ب ــان داش ــا جری ــز در آنج ــری نی ــی و هن فرهنگ

ــود. ــاخته می ش ــوره س چندمنظ

شهر و شورا

و  بازنشســته  کارگــران  کانــون  رئیــس 
مســتمری بگیر تامیــن اجتماعــی شــهر تهــران 
عنــوان  تحــت  کــه  دارد: هرآنچــه  اعتقــاد 
مزایــای مــزدی در ســال 99 بــه کارگــران 
بــه  بایــد  عینــا  می گیــرد  تعلــق  شــاغل 
ــر  ــا ب ــود ت ــت ش ــم پرداخ ــتمری بگیران ه مس
ــی  ــن اجتماع ــون تامی ــاده 111 قان ــاس م اس
ــون  ــه 2 میلی ــران ب ــی کف بگی ــوع دریافت مجم

و ۸۰۰ هــزار تومــان برســد. 
بــه گــزارش ایلنــا، »علــی دهقان  کیــا« 
 2۶ افزایــش  خبــر  اعــام  بــه  اشــاره  بــا 
بازنشســتگان  درصــدی حداقــل مســتمری 
ــن  ــت: ای ــال 99، گف ــی در س ــن اجتماع تامی
ــرای  ــی ب ــد چارچوب ــه بای ــت ک ــی اس در حال
بازنشســتگان  مســتمری  حداقــل  افزایــش 
ــه 2 میلیــون و ۸۰۰ هــزار  تامیــن اجتماعــی ب
ــورت  ــن ص ــر ای ــود؛ در غی ــن ش ــان تعیی توم
مقابــل  در  ایــن  از  بیــش  مســتمری بگیران 

غــول تــورم بــه دســت و پــا می افتنــد.
وی افــزود: هرآنچــه کــه تحــت عنــوان 
مزایــای مــزدی در ســال 99 بــه کارگــران 
بــه  بایــد  عینــا  می گیــرد  تعلــق  شــاغل 
ــر  ــا ب ــود ت ــت ش ــم پرداخ ــتمری بگیران ه مس

ــی  ــن اجتماع ــون تامی ــاده 111 قان ــاس م اس
 2 بــه  مســتمری بگیران  دریافتــی  مجمــوع 

میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان برســد.
و  بازنشســته  کارگــران  کانــون  رئیــس 
مســتمری بگیر تامیــن اجتماعــی شــهر تهــران 
در  شــریعتمداری  آقــای  اینکــه  بیــان  بــا 
صحبت هــای خــود بــا صــدا و ســیما گفتــه کــه 
ــه حقــوق بازنشســتگان  حداقــل مســتمری را ب
کشــوری و لشــگری نزدیــک می کنیــم یــا 
منطبــق می  کنیــم، گفــت: حتــی اگــر دریافتــی 
مســتمری بگیران بــا در نظــر گرفتــن 2۶ درصــد 

افزایــش حداقــل مســتمری و افزایــش مزایــای 
ــان  ــزار توم ــون و ۶11 ه ــه 2 میلی ــی، ب جانب
ــت.  ــده نیس ــه راضی کنن ــچ وج ــه هی ــد، ب برس
باتوجــه بــه اینکــه کارگــران شــاغل بــدون 
ســابقه کار در ســال 99، 2 میلیــون و ۶11 
هــزار تومــان دریافــت می کنــد، نمی تــوان 
مســتمری بگیری کــه 3۰ ســال ســابقه کار 

ــرد. ــی ک ــزان راض ــن می ــه همی دارد، ب
 دهقان  کیـا تصریـح کـرد: آنچـه مهم اسـت، 
راضـی نگه داشـتن مسـتمری بگیران بـر مبنای 
رسـاندن دریافتـی آنهـا بـه دریافتی کشـوری و 

لشگری هاسـت. اگـر بخواهیم حتی هـزار تومان 
پایین تـر بـه جمعیـت تحـت پوشـش سـازمان 
تبعیـض  کنیـم،  پرداخـت  اجتماعـی  تامیـن 
ایجـاد شـده اسـت و خـاف عدالـت و الزامـات 

اسـت. حکمرانی 
کــه  وعده هایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بازنشســتگان  مســتمری  افزایــش  بــرای 
ــزار  ــون و ۶11 ه ــی از 2 میلی ــن اجتماع تامی
ــان  ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ــه 2 میلی ــان ب توم
می شــوند،  داده  همسان ســازی  اعمــال  بــا 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــازی ب ــزود: همسان س اف
ــدارد و  ــی ن ــده اند ارزش ــته ش ــی بازنشس تازگ
ــد.  ــا نمی آی ــچ کار آنه ــه هی ــا ب ــن وعده  ه ای
می خــورد  افــرادی  درد  بــه  همسان  ســازی 
ــدند،  ــته ش ــه بازنشس ــش ک ــال پی ــه 2۰ س ک
مستمری شــان 7۰ درصــد ســقف بــود و در 
ــه 3۰ درصــد ایــن میــزان رســیده  ســال 99 ب
ــن  ــازی ای ــع همسان س ــن مناب ــا تامی ــت. ب اس
افــراد می تواننــد شــاهد ترمیــم قــدرت خریــد 

ــند. ــش باش ــال پی ــه 2۰ س ــبت ب ــود نس خ
و  بازنشسـته  کارگـران  کانـون  رئیـس 
مسـتمری بگیر تامیـن اجتماعـی شـهر تهـران، 
افـزود: بنابرایـن فردی کـه به تازگی بازنشسـته 
قـدرت  ترمیـم  امـکان  از  نمی توانـد  شـده 
خریـد بهره منـد شـود. بـرای ایـن افـراد تنهـا 
و  میلیـون   2 بـه  را  مسـتمری  کـف  می تـوان 
۸۰۰ هـزار تومـان رسـاند و بعـد افـزون بـر آن 
را بـا همسان سـازی جبـران کـرد؛ در غیـر ایـن 
مـی رود.  سرشـان  بـر  گشـادی  کاه  صـورت 

تمام مزایای مزدی کارگران شاغل 
باید به مستمری بگیران پرداخت شود 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
مراغــه گفــت: برنامــه  ریــزی بــرای ایجــاد 
ــوزی  ــتغالزایی و حرفه آم ــدار و اش ــد پای درآم
انجمــن  اولویــت  بایــد در  بــرای زندانیــان 
گیــرد. قــرار  مراغــه  زندانیــان  از  حمایــت 

ایرنــا، حمیــد شــکری در  بــه گــزارش 
جلســه انتخــاب بازرســان جدیــد انجمــن 
ــت:  ــار داش ــه اظه ــان مراغ ــت از زندانی حمای
ــا پتانســیل  مراغــه یکــی از شهرســتان هــای ب
ــاال در زمینــه فعالیــت ســازمان هــای مــردم  ب
ــا  ــه آن را در دوران کرون ــه نمون ــاد اســت ک نه

ــتیم. ــوده و هس ــاهد ب ش
وی افــزود: انجمــن حمایــت از زندانیــان 
مراغــه در طــول ســال هــا فعالیــت خــود 
ــتا  ــن راس ــام داده و در ای ــی انج ــات خوب اقدام
تــداوم ارتبــاط بــا خیــران و اســتفاده بیشــتر از 
ظرفیــت آن هــا بســیار ضــروری و مهــم اســت.

زندانیــان  بــه  خدمــات  ارایــه  بــه  وی 
شهرســتان هــای همجــوار اشــاره کــرد و گفــت: 
تشــکیل نمایندگــی و اســتفاده از ظرفیــت 
خیــران دیگــر شهرســتان هــای تحــت پوشــش 
انجمــن حمایــت از زندانیــان مراغــه مــی توانــد 
ــذار  ــر گ ــا تاثی ــتی ه ــی از کاس ــع برخ در رف

ــد. باش

اقدامات انجمن حمایت از زندانیان 
مراغه در سطح کشور بی نظیر است

ــز  ــه نی ــاب مراغ ــی و انق ــتان عموم دادس
در ایــن جلســه اقدامــات انجمــن حمایــت 
ــی  ــور ب ــطح کش ــه را در س ــان مراغ از زندانی
نظیــر عنــوان کــرد و گفــت: همراهــی مــردم و 
خیــران و اعضــای هیــات مدیــره در ایــن ایــن 

ــت. ــر اس ــل تقدی ــتودنی و قاب ــن س انجم
نــادر نمــی گفــت: در حــال حاضــر قســمتی 
ــک  ــران و کم ــط خی ــن توس ــد انجم از درآم
هــای مردمــی و قســمتی توســط خــود انجمــن 
و فعالیــت هــای درآمدزایــی تامیــن مــی شــود.

در  پایــدار  درآمــد  داشــتن  افــزود:  وی 
ــرار دارد و  ــن ق ــره انجم ــات مدی ــت هی اولوی
در ایــن راســتا در آینــده نزدیــک طــرح هــای 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــی آغ خوب
ــدان،  وی گفــت: خدمــات پــس از اتمــام زن
ــع  ــان، توزی ــای زندانی ــواده ه ــت از خان حمای
بســته هــای معیشــتی، اهــدای جهیزیــه و 
کمــک هزینــه هــای درمانــی و تحصیلــی 
ــه  ــان از جمل ــود زندانی ــا و خ ــواده ه ــه خان ب
مــواردی اســت کــه از ســوی انجمــن حمایــت 

ــود. ــی ش ــام م ــه انج ــان مراغ از زندانی

هزینه کرد بیش از 2 میلیارد تومانی 
برای فعالیت های انجمن حمایت از 

زندانیان مراغه
بــازرس انجمــن حمایــت از زندانیــان مراغــه 
ــای  ــه کرده ــت: هزین ــن جلســه گف ــز در ای نی
ــت  ــه جه ــان مراغ ــت از زندانی ــن حمای انجم
ــه  فعالیــت هــای انجمــن و خدمــات رســانی ب
خانــواده هــای زندانیــان و خــود آن هــا در 
ــش از 2  ــوع بی ــته در مجم ــال گذش ــول س ط

ــت. ــوده اس ــان ب ــون توم ــارد و 9 میلی میلی
ــن جمــع  مرتضــی باســتانی گفــت: همچنی
کل ســرمایه گــذاری در جهــت ایجــاد درآمــد 
پایــدار و اشــتغال زندانیــان و حرفــه آمــوزی در 
طــول 9 ســال گذشــته از ســوی ایــن انجمــن 
مبلــغ 7۶۶ میلیــون و 51۸ هــزار تومــان اســت.

 2 از هشــت ســال گذشــته  گفــت:  وی 
ســالن قالیبافــی در زمینــی بــه مســاحت یــک 
ــی  ــر و 2۰ دار قال ــت 2۰۰ نف ــا ظرفی ــار ب هکت

ــه کــرد  ــا هزین ــدار ب ــد پای جهــت ایجــاد درآم
ــان در راســتای اشــتغالزایی  ــون توم 55۰ میلی
زندانیــان و حرفــه آمــوزی ایجــاد شــده اســت.

انجمــن  ایــن  همچنیــن  افــزود:  وی 
زنــدان  ســازمان  دســتورالعمل  اجــرای  در 
ــدار  ــد پای ــاد درآم ــت ایج ــور جه ــای کش ه
ــک  ــاز ی ــان رای ب ــرای زندانی ــتغالزایی ب و اش
واحــد نانوایــی بــه مســاحت 17۰ مترمربــع در 
ــان در  ــون توم ــار 1۰2 میلی ــا اعتب ــه ب 2 طبق

حــال راه انــدازی دارد.
وی گفــت: ایــن پــروژه از ســال 9۸ آغــاز و 
هــم اکنــون 9۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد.

بــرای  گذشــته  ســال  در  گفــت:  وی 
جرایــم  زندانیــان  از  نفــر   3۶ آزادســازی 
ــران  ــی خی ــل اهدای ــت از مح ــی بضاع ــد ب عم
تومــان  میلیــون  انجمــن 55۰  اعتبــارات  و 

اســت. پرداخــت شــده 
ــن  ــن در بی ــرد: همچنی ــه ک ــتانی اضاف باس
خانــواده هــای تحــت پوشــش انجمــن نزدیــک 
ــواد  ــبد کاالی م ــان س ــون توم ــه 3۶۰ میلی ب

ــع شــده اســت. ــی توزی غذای
ســری  چهــار  تحویــل  داد:  ادامــه  وی 
جهیزیــه بــه دختــران دم بخــت تحــت پوشــش 
ــزار  ــون و 5۰۰ ه ــغ 1۸ میلی ــه مبل ــن ب انجم
تومــان از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ســال 

ــت، ــته اس گذش
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته 

بیــش از ۸7 میلیــون تومــان کمــک هــای 
نقــدی بــه خانــواده هــای زندانیــان بــرای 
اجــاره مســکن، قبــوض و هزینــه ســفر خانــواده 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
زندانیــان  از  حمایــت  انجمــن  بــازرس 
مراغــه افــزود: همچنیــن بــرای کمــک هزینــه 
 55 مبلــغ  مددجویــان  فرزنــدان  تحصیلــی 

میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت.
باســتانی اضافــه کــرد: کمــک هــای نقــدی 
ــه  ــات ب ــدون ماق ــان ب ــه زندانی ــدی ب و غیرنق
میــزان 7۸ میلیــون تومــان، شناســایی خانــواده 
ــزل  ــد از من ــتحق و بازدی ــان مس ــای زندانی ه
ــتی  ــای معیش ــک ه ــل کم ــا تحوی ــا ب آن ه
ــون  ــم میلی ــک و نی ــه ارزش ی ــوع ب در مجم
ــان  ــکی زندانی ــه پزش ــت هزین ــان، پرداخ توم
ــغ بیــش از 2 میلیــون  ــه مبل ــات ب ــدون ماق ب
ــان در  ــر از زندانی ــوزی 41۶ نف ــان، کارآم توم
ــش از 2  ــار بی ــا اعتب ــف ب ــای مختل ــته ه رش
ــی و  ــای فرهنگ ــت ه ــان، فعالی ــون توم میلی
ــا هزینــه کــرد 52 میلیــون تومــان  آموزشــی ب
و هزینــه هــای دفتــری و تبلیغــی انجمــن بــه 
ــان از دیگــر  ــون توم ــغ بیــش از 334 میلی مبل
اقدامــات انجــام شــده در ســال گذشــته اســت.

وی افــزود: در ســال گذشــته همچنیــن 
انجمــن حمایــت از زندانیــان مراغــه مبلــغ 
ــتان  ــه اس ــتاد دی ــه س ــان ب ــون توم 15۰ میلی

ــت. ــرده اس ــوض ک ــک باع کم
ــی بافــی  وی ادامــه داد: بابــت دســتمزد قال
میلیــون  زندانیــان در ســال گذشــته 137 

ــت. ــده اس ــت ش ــه پرداخ ــان هزین توم
در ایــن جلســه، مرتضــی باســتانی و کریــم 
ــوان  ــه عن ــر ب ــال دیگ ــرای یکس ــد ب اصغرون
ــان مراغــه  ــت از زندانی بازرســان انجمــن حمای

ــدند. ــاب ش انتخ
بیــش از 45۰ خانــوداه زندانیــان شهرســتان 
هــای مراغــه و عجــب شــیر و تعــدادی از 
خانــواده هــای زندانیــان ســایر شــهرهای ایــران 
کــه در زنــدان مراغــه هســتند، از کمــک هــا و 
ــان  ــت از زندانی مســاعدت هــای انجمــن حمای

ــد. مراغــه بهــره مندن

ایجاد درآمد پایدار برای زندانیان اولویت انجمن حمایت باشد

دلنوشته

در 
دیاری 
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)اکبر عظیم نیا(

 موضوع آگهی ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  - 99011شماره مناقصه ) احداث قرارگاه پلیس راه استان آذربایجان شرقی .1

2099001144000011 ) 

شماره مناقصه ) بستان آباد و کمربندی ملکان -اجرای حفاظ بتنی مفصلی در محور های آزاد راه شهید کسایی و تبریز . 2
 ( 2099001144000010شماره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  - 99009

 جلفا - کمربندی مرند یان وصوف -آذرشهر و بزرگراه تبریز  -های بزرگراه تبریز مفصلی در محور. اجرای حفاظ بتنی 3
 (2099001144000009شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) - 99010شماره مناقصه )

 می باشد. 31/03/99در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخه  * زمان انتشار اسناد

 امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.و تنها از طریق س 10/04/99صبح مورخه  9از ساعت  مهلت دریافت اسناد *

 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 25/04/99صبح مورخه  9تا ساعت  * مهلت ارسال پیشنهاد قیمت

امه جهت دریافت اسناد پس از انجام ارزیابی کیفی، به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم را کسب نمایند ضمن اعالم نتیجه ارزیابی، دعوتن
 گذاری مناقصات اطالع رسانی و انجام خواهد شد.برمناقصه ارسال خواهد شد و مراحل بعدی تشریفات مناقصه طبق قانون 

 امکان پذیر می باشد. www.setadiran.ir برگزاری کلیه مراحل مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  *

شماره  عالقه مندان به شرکت در مناقصه که قبال در این سامانه ثبت نام نکرده اند می توانند جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی با *
نام استانها در سایت سامانه  سامانه تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبتمرکز پشتیبانی و راهبرد  021-41934های 

www.setadiran.ir  پروفایل مناقصه گر موجود است. - بخش ثبت نام 

اداره کل راهداری و حمل نقل  -تقاطع خیابان شهید بهشتی  - نوبیخیابان عالمه طباطبایی ج -العات بیشتر رجوع کنید به تبریزبرای کسب اط *
 041-35231005اداره پیمان و ررسیدگی آقای مهندس رنجبر تلفن  -ذربایجان شرقیآاده ای استان ج

آگهی حصر وراثت
ـــى  ـــماره مل ـــه ش ـــد كریمىب ـــاى محم آق
3٨2٠٤٠٠٩٥٨ بـــه اســـتناد شـــهادتنامه و 
ـــه  ـــنامه ورث ـــى شناس ـــوت و فتوكپ ـــى ف گواه
ـــم  ـــه شـــماره ٩٩٠٠2٨٤ تقدی درخواســـتى ب
ایـــن شـــورا نمـــوده و چنيـــن اشـــعار 
ـــه  ـــى ب ـــزه كریم ـــادروان حم ـــه ش ـــته ك داش
ـــنامه 3٨١٠3٠3٦٧٤ در  ـــماره ملى/شناس ش
ـــود  ـــى خ ـــگاه دائم ـــخ ٩٩/3/٩ در اقامت تاری
درگذشـــته و ورثـــه حيـــن الفـــوت وى 

عبـــارت انـــد از :
ــه  ــد ب ــد احم ــى فرزن ــد كریم ١- محم
 3٨2٠٤٠٠٩٥٨ شناســنامه/ملى  شــماره 

ــى( ــدر متوف )پ
ــه  ــد ســمين ب ــم زاده فرزن ــر كری 2- اخت
 3٨2٠2٤٩٤2٧ شناســنامه/ملى  شــماره 

ــى( ــادر متوف )م
اینـــك بـــا انجـــام تشـــریفات مقدماتـــى 
درخواســـت مذبـــوز را در یـــك نوبـــت 
ــا هـــر  یـــك مرتبـــه آگهـــى مينمایـــد تـ
كـــس اعتراضـــى دارد و یـــا وصيـــت نامـــه 
از متوفـــى نـــزد او باشـــد از تاریـــخ نشـــر 
نخســـتين آگهـــى ظـــرف یـــك مـــاه بـــه 
دادگاه تقدیـــم دارد واال گواهـــى صـــادر 

خواهـــد شـــد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف 
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف 

شهرستان مریوان 
رفیق عبدی
م الف: 3۸

شماره: ٥۰1/1٥۰2

آگهی حصر وراثت
خانــم شــلیر صمــدی بــه شــماره ملــی 
3۸21193۶21 بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
ــتی  ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ف
ایــن شــورا  بــه شــماره 99۰۰257  تقدیــم 
ــادروان  ــه ش ــته ک ــعار داش ــن اش ــوده و چنی نم
ملی/شناســنامه  شــماره  بــه  بنکــن  ســاعت 
ــگاه  ــخ 99/1/19 در اقامت 3۸21۰۰۸717 در تاری
دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی 

ــد از : ــارت ان عب
ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــدی فرزن ــر صم 1- امی
ــی( ــر متوف ــنامه/ملی 3732913945 )پس شناس

2- مــژگان صمــدی فرزنــد احمــد بــه شــماره 
شناســنامه/ملی 3۸21319۰4۶ )دختــر متوفــی(

3- مهیــن صمــدی فرزنــد احمــد بــه شــماره 
شناســنامه/ملی 3۸2115234۶ )دختــر متوفــی(

4- شــهین صمــدی فرزنــد احمــد بــه شــماره 
شناســنامه/ملی 3۸2۰۰37152 )دختــر متوفــی(

ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــدی فرزن ــلیر صم 5-  ش
شناســنامه/ملی 3۸21193۶21 )دختــر متوفــی(

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مذبــوز را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
ــر کــس اعتراضــی دارد و  ــا ه ــد ت آگهــی مینمای
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف 
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف 

شهرستان مریوان  - رفیق عبدی
م الف: 14۶

ری و حمل نقل جاده ای اداره کل راهدا
 استان آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: ۸۸3919                 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰3/31                   )روزنامه عجب شیر(
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هشدار معاون کل وزارت بهداشت 
به بیماران کرونایی; خودسرانه 

»دگزامتازون« مصرف نکنید 

معــاون کل وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه 
رونــد ابتــا, بســتری و فوتی هــای کرونایــی در 
ــت:  ــت, گف ــز باالس ــت قرم ــا وضعی ــتان های ب اس
بیمــاران کرونایــی خودســرانه دگزامتــازون مصــرف 

ــد.  نکنن
بــه گــزارش تســنیم , ایــرج حریرچــی در بازدیــد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــهر ب ــطح ش ــتان های س از بیمارس
هم اکنــون اســتان کردســتان, جــزو اســتان های 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــا اس ــز کرون ــت قرم ــا وضعی ب
فوتی هــای  و  بســتری   ابتــا,  رونــد  این روزهــا 
قابــل  به طــرز  و  اســتان صعــودی  در  کرونایــی 

ــت. ــش اس ــه افزای ــی روب توجه
قائم مقــام وزیــر بهداشــت گفــت: در برخــی 
از شهرســتان های اســتان ها بــا وضعیــت قرمــز 
ــکی  ــزات پزش ــود تجهی ــتان کمب ــون کردس همچ
دســتگاه  یــک  راســتا,  ایــن  در  کــه  داشــتیم 
ــاص  ــوان اختص ــتان مری ــه شهرس ــکن ب سی تی اس
لحــاظ  از  نیــز  ســنندج  توحیــد  بیمارســتان  و 

شــد. خواهــد  تجهیــز  اکسیژن ســاز 
وی دربــاره تاثیــرات دارویــی دگزامتــازون در 
بیمــاران کرونایــی اظهــار کــرد: در برخــی از مراحــل 
بیمــاری, از کورتــن اســتفاده کــرده کــه دگزامتــازون 
ــه آن  ــن ب ــا ای ــواع کورتن هاســت ام هــم یکــی از ان
معنــا نیســت کــه بیمــاران کرونایــی خودســرانه آن 

را مصــرف کننــد.
حریرچــی بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار مبتایــان 
و تعــداد فوتی هــای کرونایــی در 1۰ اســتان بــا 
وضعیــت قرمــز, از مــردم خواســت کــه از حضــور در 
تجمعــات و مراســمات عروســی و ختــم خــودداری 
ــد. ــت کنن ــتی را رعای ــای بهداش ــرده و پروتکل ه ک

بازدیــد  ایــن  در  بهداشــت  وزارت  معــاون کل 
در یــک فضــای صمیمــی از نزدیــک از بیمــاران 
ــی بســتری در بیمارســتان های ســطح شــهر  کرونای

ــرد. ــی ک ــنندج دلجوی س

سرهنگ گرامی خبر داد:
استخدام درجه داری

 در پلیس تهران بزرگ

ــزرگ  ــران ب ــس ته ــانی پلی ــروی انس ــاون نی مع
گفــت: از همــه افــراد متقاضــی زن و مــرد کــه 
ــوت  ــد دع ــت کنن ــس خدم ــد در پلی ــل دارن تمای
ــروی  ــتخدام در نی ــرای جــذب و اس ــا ب ــم ت می کنی

ــد. ــدام کنن ــی اق انتظام
ــی در  ــوب گرام ــرهنگ ای ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــات  ــرد: یکــی از اقدام ــار ک ــر اظه ــن خب تشــریح ای
مــا در معاونــت نیــروی انســانی جــذب و اســتخدام 
ــی جــذب و اســتخدام  ــروی انســانی اســت. متول نی
ــه صــورت رســمی و چــه افتخــاری،  ــرات چــه ب نف
ــه  ــتخدام در مجموع ــش و اس ــه اداره گزین مجموع

ــزرگ اســت. ــران ب ــروی انســانی ته نی
وی ادامــه داد: مــا از همــه افــراد متقاضــی زن و 
ــد  ــد در پلیــس خدمــت کنن ــل دارن ــه تمای ــرد ک م
ــتخدام در  ــذب و اس ــرای ج ــا ب ــم ت ــوت می کنی دع

نیــروی انتظامــی اقــدام کننــد.
معــاون نیــروی انســانی تهــران بــزرگ بــا اشــاره 
ــرای  ــل ســن ب ــت: حداق ــرایط اســتخدام گف ــه ش ب
اســتخدام زنــان و مــردان در نیــروی انتظامــی 
ــرای  ــده ب ــن ش ــن تعیی ــه س ــت. البت ــال اس 1۸ س
اســتخدام افــرادی کــه می خواهنــد بــه عنــوان 
ــرای  ــوند ب ــی ش ــروی انتظام ــه داری وارد نی درج
آقایــان حداکثــر 25 و بــرای زنــان 23 ســال اســت.

ــی  ــه محدودیت ــان اینک ــا بی ــی ب ــرهنگ گرام س
ــدارد،  ــرای جــذب نیــرو در حــال حاضــر وجــود ن ب
ــم  ــدرک دیپل ــا م ــه ب ــرادی ک ــرد: اف خاطرنشــان ک
ــی  ــوند درجــه گروهبان ــی می ش ــروی انتظام وارد نی
دریافــت کــرده و هــر چهــار ســال یــک بــار درجــه 

ــاال مــی رود. آنهــا ب
وی بــا اشــاره بــه جــذب پلیــس افتخــاری گفــت: 
شــرایط ســنی بــرای جــذب پلیــس افتخــاری 
حداقــل 15 ســال و حداکثــر ۶5 ســال اســت. 
ــذب  ــوص ج ــی در خص ــنی و جنس ــت س محدودی
ــا  ــراد ب ــه اف ــدارد و هم ــود ن ــاری وج ــس افتخ پلی
هــر نــوع شــغلی می تواننــد در ایــن زمینــه خدمــت 

ــد. کنن

دستگاه های فرهنگی 
موازی کاری می کنند

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس گفــت: ادغــام 
ــا یکدیگــر باعــث می شــود  دســتگاه های فرهنگــی ب
کــه تــا حــدی مشــکات بودجــه ای ایــن دســتگاه ها 

رفــع شــود.
ــا  ــی ب ــین فرهنگ ــر، محمدحس ــزارش مه ــه گ ب
ــه مباحثــی کــه از ســوی رئیــس ســازمان  اشــاره ب
تبلیغــات اســامی در صحــن علنــی مجلــس مطــرح 
ــامی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س ــت: رئی ــد، گف ش
در آن جلســه دربــاره مــوازی کاری دســتگاه های 
ــای  ــکات بخش ه ــر مش ــی و دیگ ــف فرهنگ مختل
ــه  ــدگان ارائ ــه نماین ــی ب ــور گزارش ــی کش فرهنگ

ــرد. ک
ســازمان  رئیــس  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
بودجــه  کمبــود  دربــاره  اســامی  تبلیغــات 
چالش هــای  دیگــر  و  فرهنگــی  بخش هــای 
فرهنگــی مباحثــی را مطــرح کــرد کــه نــکات کامــًا 

درســتی بــود.
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
ــه  ــدم ک ــم معتق ــده ه ــرد: بن ــح ک ــامی تصری اس
کاری  مــوازی  فرهنگــی  دســتگاه های  از  برخــی 
می کننــد و از ایــن جهــت ادغــام آنــان باعــث 
می شــود کــه مشــکات بودجــه ای دســتگاه های 

ــود. ــع ش ــدودی رف ــا ح ــی ت فرهنگ

تقدیر مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
کرمانشاه از شاغل اهداکننده مستمر خون 

در شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب

پژمــان صالحــی فــر مدیــرکل ســازمان انتقــال خــون اســتان کرمانشــاه 
ــره  ــده مســتمر خــون در شــرکت به ــاغل اهداکنن ــم کشــوری ش از مری

بــرداری نفــت وگاز غــرب تقدیــر نمــود.
صالحــی فــر گفــت: ســازمان انتقــال خــون در طــول ســال از کســانی 
ــد  ــی کنن ــون م ــدای خ ــازمان اه ــن س ــتمر در ای ــورت مس ــه ص ــه ب ک

ــر مــی کننــد. تقدی
ــا و تــرس اهــدا  ــه شــیوع ویــروس کرون صالحــی فــر ضمــن اشــاره ب
کنــدگان از حضــور در مراکــز اهــدای خــون اظهــار داشــت: بــه منظــور 
ــردم  ــا و ازدحــام م ــه بیمــاری کرون ــا ب ــری از کاهــش خطــر ابت جلوگی
متقاضیــان مــی تواننــد بــا کمــک درگاه اینترنتــی ســازمان انتقــال خــون 
ــه مراکــز  ــرای گرفتــن نوبــت اقــدام و در ســاعت هــای معیــن شــده ب ب

مراجعــه کننــد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــاه ب ــتان کرمانش ــون اس ــال خ ــازمان انتق ــرکل س مدی
ــا  ــزات کام ــال خــون تجهی ــازمان انتق ــری س ــه شــرایط خــون گی اینک
ــای  ــچ ج ــت: هی ــان داش ــت بی ــرف اس ــار مص ــتی و یکب استرلیزه،بهداش

ــت. ــی نیس ــای ویروس ــاری ه ــی از بیم نگران
ــاعت  ــر دو س ــون ه ــال خ ــز انتق ــه مراک ــر اینک ــام ب ــا اع ــی ب صالح
یک بــار ضدعفونــی می شــوند افــزود: وســایل خونگیــری یک بــار مصــرف 

ــد. ــب می گیرن ــت ت ــدگان تس ــکان از اهداکنن ــتند و پزش هس
وی همچنیــن ادامــه داد: براســاس آخریــن مقــاالت پزشــکی ســازمان 
ــای  ــر ویروس ه ــه اکث ــروس بلک ــا وی ــا کرون ــه تنه ــی، ن ــتی جهان بهداش
آلــوده بــا منشــاء تنفســی شــواهدی مبنــی بــر اینکــه از خــون بــه کســی 

منتقــل شــود، وجــود نــدارد.
همچنیــن مهنــدس ناصــری پــور مدیــر عامــل شــرکت بهــره بــرداری 
نفــت و گاز غــرب نیــز بــه همیــن دلیــل از خانــم کشــوری قدردانــی نمــود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
دستگیری 2۰ نفر در جریان آتش سوزی های 

اخیر در جنگل ها و مراتع 
مراتــع  رئیــس ســازمان جنگل هــا،  و  وزیــر کشــاورزی  معــاون 
و آبخیــزداری کشــور از دســتگیری بالــغ بــر 2۰ نفــر در جریــان 
ــر داد.  ــور خب ــع کش ــا و مرات ــطح جنگل ه ــر در س ــوزی های اخی آتش س
بــه گــزارش ایلنــا، »مســعود منصــور« معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــه  و رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در پاســخ ب
ســوالی مبنــی دربــاره ادامــه فراینــد مالــچ باشــی در برخــی مناطــق بــا 
ــن  ــان اتخــاذ ای وجــود اعــام توقــف مالچ پاشــی در کشــور گفــت: از زم
ــه هیــچ وجــه دریافــت مالــچ جدیــدی نداشــتیم، امــا زمانــی  تصمیــم ب
کــه ایــن تصمیــم گرفتــه شــد مقــداری مالــچ در مخــازن مــا در عرصــه 
ــه  ــود منجــر ب ــن ب ــتفاده نمی شــد ممک ــر اس ــه اگ ــود ک ــده ب ــی مان باق
آتش ســوزی و مشــکات دیگــری شــود و از طرفــی کیفیــت و خاصیــت 

خــود را از دســت مــی داد.
ــا  ــه اجــازه داده شــد ت ــه مــدت یــک هفت ــان اینکــه ب ــا بی منصــور ب
ــه هیــچ  ــزود: اکنــون ب مالچ هــای موجــود در مخــازن اســتفاده شــود، اف

ــم. ــی نداری ــی در جای ــات مالچ پاش ــه عملی وج
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــاد کشــاورزی در پاســخ ب ــر جه ــاون وزی مع
ــی  ــی و کارشناس ــرات علم ــت نقطه نظ ــوان دریاف ــام فراخ ــان اع از زم
ــت:  ــر، گف ــا خی ــت ی ــده اس ــه ش ــی ارائ ــی طرح ــوص مالچ پاش در خص
ــرار  ــه تســت و بررســی ق پیشــنهاداتی آمــاده شــده اســت کــه در مرحل
شــرکت های  موسســات،  دانشــگاه ها،  متخصصــان  از  نفــر   17 دارد. 
دانش بنیــان، جوامــع محلــی و ان.جی.اوهــا همچنیــن پژوهشــکده 
ــا در ســازمان  ــه اتفــاق همــکاران م ــد و ب ــی را معرفــی کردن نفــت نفرات
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کارگروهــی را تشــکیل دادنــد کــه یــک 
ــن  ــوص ای ــدی را در خص ــای جدی ــا پروتکل ه ــد ت ــت دارن ــال فرص س

ــوند. ــخص ش ــا مش ــد و راهکار ه ــن کنن ــوع تدوی موض
رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور دربــاره 
آتش ســوزی های اخیــر در کشــور گفــت: بالــغ بــر  2۰ نفــر در ایــن زمینــه 
دســتگیر شــدند و در اختیــار مقامــات قضایــی قــرار دارنــد. برخــی از آنهــا 
ــد. ــق کرده ان ــاد حری ــه ایج ــدام ب ــدا اق ــه عم ــد ک ــراف کرده ان ــا اعت بعض

او در خصــوص علــت عمــدی بــودن ایــن اقــدام اظهــار داشــت: چرایــی 
ــع و  ــش در مرات ــاد آت ــه ایج ــدام ب ــی اق ــازات و چگونگ ــدام، مج ــن اق ای
ــا  ــود، ام ــانی ش ــی اطاع رس ــات قضای ــق مقام ــد از طری ــا بای جنگل ه
ــه شــکلی عمــدی  ــود کــه برخــی از ایــن حریق هــا ب ــرای مــا واضــح ب ب

بــوده اســت.
ــه  ــن اســت ب ــدی، ممک ــم عم ــه می گویی ــه اینک ــزود: البت منصــور اف
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــه می خواهن ــیبی ک ــر و آس ــن دو نف ــاف بی ــل اخت دلی
ــه ســایر نقــاط جنــگل می شــود  ــه ســرایت ب بزننــد باشــد کــه منجــر ب
ــم،  ــداد می کنی ــدی قلم ــای عم ــته حریق ه ــز در دس ــوارد را نی ــن م و ای
ــا عامــل انســانی  امــا عمــده حریق هــای اتفــاق افتــاده غیرعمــدی امــا ب

بــوده اســت.
رئیـس سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور گفـت: بی مباالتی 
گردشـگران، انداختـن ته سـیگار، روشـن گذاشـتن آتـش و بـه آتـش زدن 
مـزارع کـه منجـر بـه سـرایت بـه جنگل هـا شـد از جملـه علت هـا اسـت، 
البتـه بـه جـز یـک مـورد کـه شـائبه حریـق وجـود دارد، بقیـه بـا عامـل 
انسـانی و عمدتـاً غیرعمـد و در برخـی مـوارد عمـدی بـوده اسـت کـه 

تعـدادی دسـتگیر شـده و علـت آن بررسـی می شـود.

و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  کل  معــاون 
ــی می شــود  ــت: پیش بین ــوزش پزشــکی گف آم
ــا  ــر کرون ــده درگی ــال آین ــک س ــا ی ــور ت کش
آن  از  ناشــی  میرهــای  و  مــرگ  و  باشــد 

همچنــان ادامــه داشــته باشــد. 
ــرج حریرچــی  ــر ای ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
اظهــار داشــت: وضعیــت کلــی کشــور در حــال 
ــه  حاضــر باثبــات اســت و تــداوم ایــن ثابــت ب

ــار اجتماعــی مــردم بســتگی کامــل دارد. رفت
ــتان و  ــیدن تابس ــه فرارس ــاره ب ــا اش وی ب
ــات،  ــافرت ها و تجمع ــری مس ــال اوج گی احتم
هشــدار داد: مســافرت بــه مناطــق ییاقــی 
و گردشــگری باعــث می شــود تــا ویــروس 
ــوای  ــوش آب و ه ــتای خ ــه روس ــهرها ب از ش

ــود. ــل ش ــگری منتق ــد گردش مقص
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  کل  معــاون 
آمــوزش پزشــکی تاکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه 
واکســن موثــری پیــدا نشــود و بعــد از آن هــم 
تــا زمــان توزیــع مناســب واکســن و تاثیــر آن 
ــگیری از  ــه پیش ــا راه مقابل ــدت، تنه در دراز م
ــت  ــذاری و رعای ــت فاصله گ ــا رعای ــاری ب بیم

ــت. ــردی اس ــت ف بهداش
ــزان  ــه می ــواردی ک ــزود: در م ــی اف حریرچ
عفونــت در برخــی شــهرها افزایــش پیــدا کنــد، 
مجبــور بــه قرنطینــه و اعمــال محدودیت هــای 

ســختگیرانه خواهیــم شــد.

ــتان های  ــا در اس ــه کرون ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــری ب ــیوع و همه گی ــزان ش ــا می ــف ب مختل
فاصلــه زمانــی رخ داده اســت، گفت:1۰ اســتان 
کشــور بــا وضعیــت صعــودی مواجــه هســتند و 
ــن  ــفند و فروردی ــتان ها در دوره اس ــن اس همی
مشــکل چندانــی نداشــت و چرخــش ویــروس 

در آنهــا قابــل توجــه نبــود.
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  کل  معــاون 
ــا در ایــن  آمــوزش پزشــکی شــیوع مــوج کرون
اســتان ها و رســیدن بــه قلــه را ناشــی از 
ــتی  ــتورالعمل های بهداش ــردن دس ــت نک رعای
عروســی  و  عــزا  مراســم های  برگــزاری  و  و 
اعــام کــرد و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ایــن 

موضــوع بایــد سیاســتگذاری کشــور بــا اجــرای 
ــیم . ــته باش ــا داش ــی را حتم محل

وی ادامــه داد: در همیــن راســتا ســتاد ملــی 
ــا در حــال تصویــب آییــن نامــه ای اســت   کرون
گــه طــی آن در اســتان های بــا درگیــری 
ــه  ــا، تصمیمــات اســتانی گرفت ــا کرون شــدید ب

ــی شــود. و اجرای
حریرچــی راه حــل اصلــی مقابلــه بــا کرونــا 
را افزایــش آگاهــی مــردم اعــام کــرد و افــزود: 
شســت و شــوی مــداوم دســت ها، رعایــت 
بهداشــت فــردی و اســتفاده از ماســک بــه 
ــه  ــورد توج ــد م ــزل بای ــروج از من ــض خ مح

ــد. ــردم باش م

معـــاون کل وزیـــر بهداشـــت، درمـــان 
کار  خطرناک تریـــن  پزشـــکی،  آمـــوزش  و 
در ســـرای کنونـــی را دیـــدار بـــه بـــزرگان و 
ـــرد:  ـــد ک ـــت و تاکی ـــل دانس ـــن فامی ـــراد مس اف
ـــه  ـــاری ک ـــل بیم ـــراد ناق ـــا اف ـــن دیداره در ای
ـــاعت  ـــم س ـــی نی ـــتند ط ـــت هس ـــدون عام ب
آنـــان را مبتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری کشـــنده 

. می کننـــد
ــکن  ــتگاه سی تی اس ــک دس ــن ی وی از تامی
ــت:  ــرداد و گف ــوان خب ــتان مری ــرای بیمارس ب
ایــن دســتگاه دیشــب بــه ســمت مریــوان 

ــت. ــده اس ــل ش حم
وی راه انــدازی 5۰ تخــت آی ســی در روزهــا 
اخیــر در کردســتان را گامــی ارزنــده از ســوی 
ــام  ــتان اع ــن اس ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل دانش
کــرد و افــزود: نیــروی کار مناســبی در زمینــه 
ــت  ــه از ظرفی ــم ک ــتان داری ــتاری در اس پرس

ــم. ــتفاده می کنی ــان اس آن
ــت: اســتفاده از پوشــش ماســک در  وی گف
ســنندج را ضعیــف بــوده و روزانــه 5۰۰ نمونــه 
ــود و  ــه می ش ــتان گرفت ــن اس ــش در ای آزمای
در ایــن زمنیــه مشــکل خاصــی وجــود نــدارد، 
امــا دغدغــه اصلــی مــا ایــن اســت کــه مــردم 
همــکاری داشــته باشــند تــا رونــد کرونــا 
ــودی  ــوج صع ــود و م ــی ش ــتان نزول در کردس

ــیم. ــته باش ــدی نداش جدی

ــرقی  ــتاندار آذربایجان شـ ــی اسـ ــی و امنیتـ ــاون سیاسـ معـ
ــای  ــان و فوتی هـ ــار مبتایـ ــش آمـ ــل افزایـ ــه دلیـ ــت: بـ گفـ
ـــاره  ـــی دوب ـــای کرونای ـــتان، محدودیت ه ـــا در اس ـــی از کرون ناش

ــود.  ــال می شـ اعمـ
ــا  ــی ب ــت و گوی ــتگو، در گف ــار راس ــا، علی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــتان و گای ــا در اس ــاری کرون ــت بیم ــن وضعی ــن آخری تبیی
از بی توجهــی 9۰ درصــد مــردم، افــزود: وضعیــت اســتان از 
ــن بیمــاری  ــی هــای ناشــی از ای ــان و فوت لحــاظ تعــداد مبتای

ــود. ــی ش ــد م ــه رص ــورت روزان ــه ص ب
وی بــا ابــراز نارضایتــی از بــی توجهــی قاطبــه مــردم نســبت 
ــه خطــرات ناشــی از برگــزاری مراســم هــای عــزا، عروســی و  ب
ــه  ــورت ادام ــت: در ص ــار داش ــی اظه ــای خانوادگ ــی ه دورهم
ــان و ســامتی  ــظ ج ــت حف ــل اهمی ــه دلی ــی و ب ــت فعل وضعی
ــال  ــتان اعم ــددا در اس ــته مج ــای گذش ــت ه ــردم، محدودی م

خواهــد شــد.

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار آذربایجان شــرقی گفــت: 
ــا  ــی ب ــس از هماهنگ ــتان، پ ــت در اس ــال محدودی ــه اعم هرگون
ــد اســتاندار  ــا صاحدی ــوارد ب ــا و در برخــی م ــی کرون ســتاد مل
ــه وی انجــام  ــی ب ــارات از ســتاد مل ــض اختی ــر اســاس تفوی و ب

خواهــد شــد.
ــته در  ــه گذش ــه 3 هفت ــبت ب ــه نس ــان اینک ــا بی ــتگو، ب راس
حــال گــذران وضعیــت بســیار متفــاوت و خطرناکــی در اســتان 
هســتیم، ادامــه داد: بــا وجــود ایجــاد محدودیــت هــای اجتماعی 
ــرل  ــول در کنت ــل قب ــد نســبتا قاب ــای گذشــته و رون ــاه ه در م
ــی توجهــی  ــه دلیــل ب ــار ب ــه آم بیمــاری، شــاهد افزایــش روزان
ــیاری از  ــط بس ــتی توس ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــدم رعای و ع

مــردم هســتیم.
ــتمر  ــتن مس ــک، شس ــتفاده از ماس ــرد: اس ــادآوری ک وی ی
ــذاری  ــه گ ــت فاصل ــون و رعای ــا آب و صاب ــورت ب ــت و ص دس
اجتماعــی، توصیــه اصلــی ســتاد اســتانی کرونــا بــه مــردم بــرای 

ــا اســت. ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــال ابت ــری از احتم جلوگی
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــام وزارت بهداش ــق اع طب
وضعیــت کرونایــی آذربایجــان شــرقی بــه شــرایط قرمــز رســیده 

اســت.

حریرچی:

ایران تا یک سال آینده درگیر کرونا خواهد بود

بازگشت مجدد محدودیت های کرونایی در آذربایجان شرقی

ــان  ــا بی ــر ب ــکن مه ــرو در مس ــر نی ــار وزی ــده تام االختی نماین
ــال دارای  ــان امس ــا پای ــر ت ــکن مه ــای مس ــه واحده ــه هم اینک
خدمــات اولیــه آب، بــرق و فاضــاب خواهنــد شــد، گفــت: تکمیل 
خدمــات پایــدار زیرســاختی عــاوه بــر 11 هــزار میلیــارد تومــان 

منابــع مالــی، بــه ســه تــا چهــار ســال زمــان نیــاز دارد.
ــام  ــزود: اع ــرتیپ زادی« اف ــداهلل س ــا، »عب ــزارش ایرن ــه گ ب
وزیــر راه و شهرســازی مبنــی بــر اتمــام پروژه هــای مســکن مهــر 
ــا پایــان امســال و تحویــل واحدهــا بــه متقاضیــان  در مرحلــه  ت
اجــرای  عملیــات ســاختمان، تکمیــل و تحویــل واحدهــا محقــق 
ــاختی  ــر س ــات زی ــن خدم ــث تامی ــا در بح ــد. ام ــد ش خواه

ــرد. ــام ک ــان آن را اع ــوان پای نمی ت
وی بــا بیــان اینکــه ارائــه خدمــات زیرســاختی بــه ایــن واحدهــا 
بــه دوشــکل صــورت می گیــرد؛ خاطرنشــان ســاخت: شــکل 

ــدار اســت. ــا ناپای ــه صــورت اولیــه و ی ــه خدمــات ب نخســت ارائ
سـرتیپ زادی ادامـه داد: مرحلـه اولیـه بـه ایـن معنـا اسـت که 
شـبکه آب، بـرق و فاضـاب در حـدی انجـام می شـود کـه اسـکان 
صـورت گیـرد، ایـن طرح ها تـا پایان امسـال تکمیل خواهند شـد و 

همـه واحدهـا دارای خدمـات اولیه آب، برق و فاضـاب خواهند بود.
ــت:  ــر گف ــکن مه ــرو در مس ــر نی ــار وزی ــده تام االختی نماین
امــا بــرای تامیــن پایــدار ایــن خدمــات نیــاز اســت منابــع مالــی 
ــا  ــار ی ــرای چه ــی، ب ــال های آت ــه س ــده در بودج ــی ش پیش بین
پنــج ســال، تامیــن شــود تــا بتــوان خدمــات پایــدار را ارائــه کــرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه طرح مسـکن مهـر در سـال 13۸۸ به 
ظرفیـت دو میلیـون و 2۰۰ هزار واحد در کل کشـور کلید خورد، 
خاطرنشـان سـاخت: کمتـر از 4۰ درصـد آن تـا پایـان سـال 92 
انجـام شـد و در دولـت تدبیـر و امید قریـب به 59 درصـد تامین 

خدمـات زیـر سـاختی بـرای آنها صـورت گرفت.
ســرتیپ زادی ادامــه داد: حــدود یــک میلیــون و 11۰ هــزار 
ــاب  ــرق و فاض ــات آب و ب ــزان دارای خدم ــن می ــد از ای واح
هســتند و فقــط تعــداد کمــی از آنهــا باقــی مانــده کــه بــه طــور 

میانگیــن حــدود 2۰۰ هــزار واحــد اســت.
نماینـده تـام االختیـار وزیـر نیرو در مسـکن مهر افـزود: 2۰۰ 
هـزار واحـد باقـی مانـده هـم واحدهایـی هسـتند کـه مشـکات 
حقوقـی داشـته و پیمانکاران در مسـیر تکمیل سـاختمان موانعی 

ایجـاد کرده انـد و بنابرایـن تکمیـل شـده محسـوب نمی شـوند.
ــه آب در  ــر ســاختی از جمل ــا بیــان اینکــه خدمــات زی وی ب
ــال و  ــه امس ــی ک ــکان جمعیت ــرای اس ــس ب ــد پردی ــهر جدی ش
ســال آینــده قــرار اســت در ایــن شــهر اســکان یابنــد بــه میــزان 
مــورد نیــاز تامیــن شــده اســت،  ادامــه داد: بــرای جمعیــت ســال 
هــدف یعنــی جمعیتــی کــه ناشــی از اســکان همــه متقاضیــان 

در ایــن شــهر اســت، بــه پــروژه دیگــری نیــاز داریــم.
ــروژه در حــال اجــرا  ــن پ ــر چــه ای ــت: اگ ســرتیپ زادی گف
ــر  ــه دارد و از نظ ــل توج ــی قاب ــع مال ــه مناب ــاز ب ــا نی ــت، ام اس

ــاز اســت. ــان نی ــل دو ســال زم ــه حداق ــم ب ــی ه زمان
نماینـده وزیـر نیـرو در مسـکن مهر افـزود: در بخـش فاضاب 
هـم اقدام هایـی انجـام شـده بـه عنـوان مثـال واحـد )مـدول( 

نخسـت تصفیه خانـه دو سـال پیش بـه بهره برداری اسـت و واحد 
دوم در هفتـه دولـت امسـال بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید.

وی ادامــه داد: احــداث تصفیه خانــه ای کــه بتوانــد همــه 
ــر ۸2 هــزار  ــغ ب فاضــاب جمعیــت ایــن مســکن مهــر را کــه بال
واحــد اســت تصفیــه کنــد حداقــل بــه دو تــا ســه ســال نیــاز دارد.

سـرتیپ زادی تاکیـد کـرد: تکمیل مسـکن مهـر از دید وزارت 
راه و شهرسـازی کـه مسـوولیت تحویـل واحدهـا بـه متقاضیان را 
بـر عهـده دارد بـه احتمال زیاد تا پایان امسـال انجام خواهد شـد.

نماینــده تــام االختیــار وزیــر نیــرو در مســکن مهــر گفــت: اما 
از دیــد وزارت نیــرو تامیــن خدمــات پایــدار بــرای آنهــا، یعنــی 
خدماتــی کــه در مــدت زمــان طوالنــی بتوانــد مشــکات مــردم 
را رفــع کــرده و آنهــا بــا کمبــود آب، بــرق و مشــکات فاضــاب 
روبــرو نشــود بــه احتمــال زیــاد بــه چنــد ســال زمــان نیــاز دارد.

وی دربـاره وضعیـت تامیـن منابـع مالـی اظهار داشـت: منابع 
مالـی مـورد نیـاز این پـروژه آخرین بـار در سـال 139۶ از طریق 
دفتـر معـاون اول رییـس جمهـوری مـورد بازنگری قـرار گرفت و 

کمیتـه ای مسـوول بازنگـری منابـع مالـی مورد نیاز آن شـد.
سـرتیپ زادی افزود: کمیته مذکور متشـکل از سـازمان برنامه 
و بودجـه، وزارت نیـرو و وزارت راه و شهرسـازی بـود و بر اسـاس 
بـرآوردی کـه در این سـال صورت گرفـت، این پروژه هـا به حدود 

چهـار هـزار و 2۰۰ میلیارد تومـان منابع جدید نیاز داشـتند.
نماینـده تـام االختیـار وزیـر نیرو ادامـه داد: تاکنـون در حدود 
5۰۰ میلیـارد تومـان منابـع، تخصیص یافته ولی بـه  لحاظ بحث 
تورمـی و افزایـش قیمت هـا کـه سـبب گـران ترشـدن اجـرای 

پـروژه ها شـده، نیـاز بـه بازنگری وجـود دارد.
وی اضافـه کـرد: طبـق بـرآوردی کـه امسـال انجـام شـده و 
بـا احتسـاب باقـی مانـده بـرآورد سـال 9۶، در مجمـوع اعتبـاری 
معـادل 11 هـزار میلیـارد تومـان نیاز اسـت تـا پروژه هـای بزرگ 

باالدسـتی خدمـات زیرسـاختی مسـکن مهـر تکمیـل شـوند.

برخورداری همه واحدهای مسکن مهر از خدمات اولیه تا پایان امسال

کاریکاتور

ثروت دالل ها از سفره های خالی

منبع: تسنیم

شماره:99/3٥9/4
آقــاى بهمــن ســيفى چرمــى داراى شناســنامه شــماره ١2٠٤   بــه شــرح دادخواســت 

بــه 
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصــر وراث ــن دادگاه درخواســت گواه كالســه ٩٩/3٥٩/٤ ازای
ــخ ٩٤/٨/٧  ــى بشناســنامه٥٧٠ در تاری ــه شــادروان محســن ســيفى چرم ــح داده ك توضي

ــه ــه حيــن الفــوت آن مرحــوم منحصراســت ب اقامتــگاه دایمــى گفتــه ورث
١-  بهمــن ســيفى چرمــى فرزندمحســن و گل بهــار بــه ش ش ١2٠٤ صــادره از بابــل 

متولــد ١3٤3 نســبت پســرمتوفى
ــه ش ش 3٩١ صــادره از بابــل  2- اسفندیارســيفى چرمــى فرزندمحســن و گل بهــار ب

متولــد ١3٤٧ نســبت پســرمتوفى
ــل  ــه ش ش ٤٩٠ صــادره از باب 3- مــژگان ســيفى چرمــى فرزندمحســن و گل بهــار ب

ــد ١3٤2 نســبت دخترمتوفــى متول
٤- ســودابه ســيفى چرمــى فرزندمحســن و گل بهــار بــه ش ش 2٤٩2 صــادره از بابــل 

متولــد ١3٤٨ نســبت دخترمتوفــى
٥- ســهيال ســيفى چرمــى فرزندمحســن و گل بهــار بــه ش ش 3٦١٨٦ صــادره از بابــل 

متولــد ١3٥٦ نســبت دخترمتوفــى
ــه ش ش 2٠٥٠٥٤٧٤٥٥  ــح گل ب ــى وصب ــد عل ــارى فرزن ــا چن ــى ني ــار عل ٦- گل به

ــى ــد ١322 نســبت همســر متوف ــل متول صــادره از باب
اینــك بــا تشــریفات مقدماتــى درخواســت مزبــور را در یــك نوبــت یکمرتبــه آگهــى مــى 
نمایــد تــا هــر كســى اعتراضــى دارد و یــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتين آگهــى ظــرف یــك مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــى صــادر خواهــد شــد.

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصروراثت                    شماره:٥/99/342
آقــای رضــا توانگــر بــا وکالــت رحیــم و ســعید عیســی زاده دارای شناســنامه شــماره 3۰2   

بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 5/ 342/ 99 از ای کاس
ــگاه  ــخ 99/3/1۰ اقامت ــنامه 933 در تاری ــیدتوانگر بشناس ــادروان رش ــه ش ــح داده ک توضی

ــه  ــت ب ــوم منحصراس ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت دایم
ــبت  ــل نس ــادره از باب ــد 1351 ص ــه ش ش3۰2 متول ــید ب ــد رش ــر فرزن ــا توانگ 1-  رض

ــی ــد متوف فرزن
2- فاطمــه  توانگــر  فرزنــد رشــید بــه ش ش2۰۶3243۸59 متولــد 134۶ صــادره از بابــل 

ــد متوفی نســبت فرزن
3- زهــرا توانگــر  فرزنــد رشــید بــه ش ش2۰۶325352۸ متولــد 1347 صــادره از بابــل 

نســبت فرزنــد متوفــی
4- زینــب توانگــر  فرزنــد رشــید بــه ش ش 2۰۶32۶129۶ متولــد 134۸ صــادره از بابــل 

نســبت فرزنــد متوفــی
5- رقیــه توانگــر  فرزنــد رشــید بــه ش ش2۰۶3413592 متولــد 13۶3 صــادره از بابــل 

نســبت فرزنــد متوفــی
ــادره از  ــد 132۶ص ــه ش ش 2۰۶2۶۶43۶2 متول ــن ب ــد حس ــوب فرزن ــوم آهنک ۶- کلث

ــرمتوفی ــل همس باب
اینــک بــا تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یکمرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 31 خرداد ماه 99- سال ششم - شماره 753 فرهنگ و هنر6
آشپزی

کمپوت توت فرنگی

مواد الزم:
توت فرنگی                                          1 کیلوگرم 
شکر                                             2 پیمانه 
آب                                           ۶ پیمانه 
آب لیمو ترش                               1 قاشق غذاخوری 
وانیل شکری                            1 قاشق چایخوری

طـرز تهیـه کمپـوت تـوت فرنگی خیلی آسـونه 
و نیـاز بـه مـواد اولیـه ی زیـادی نـداره. روش اول 
روش سـنتی و قدیمیـه کـه بایـد تـوت فرنگـی ها 
رو داخـل شـربت داغ بجوشـونید تـا پختـه بشـن. 
تریـن  متـداول  از  یکـی  روش  ایـن  کـه  درسـته 
شـیوه هـای درسـت کـردن کمپـوت تـوت فرنگیه 
ولـی مـدت زمـان نگهـداری اون محـدوده و بایـد 
کمپـوت رو در چنـد هفتـه بخورید و تمـوم کنید! 
امـا در روش دوم شـیوه ی جدیـدی رو بـرای طرز 
تهیـه کمپـوت توت فرنگـی بهتون آمـوزش میدیم 
کـه بتونیـد هـوای داخل شیشـه های کمپـوت رو 

خالـی کنیـد و مانـدگاری اون رو بیشـتر کنیـد.
 

روش اول
1- تـوت فرنگـی هـا را بشـویید، داخـل آبکش 
بریزیـد تـا آب اضافه ی آن ها خارج شـود. سـپس 
تـاج سـبز تـوت فرنگـی هـا را از آن ها جـدا کرده 

و دور بریزیـد.
روی  را  آن  و  بریزیـد  آب  قابلمـه  داخـل   -2

حـرارت قـرار دهیـد تـا بـه جـوش آیـد.
3- وقتـی آب بـه جـوش آمـد، شـکر را بـه آب 
اضافـه کنیـد. اجـازه دهیـد تـا 1 الـی 2 دقیقـه 
شـربت بـا حـرارت مایـم بجوشـد و شـکر در آن 
حـل شـود. با کفگیر چوبی شـکر را داخـل آب هم 

بزنیـد تـا کامـا حل شـود.
4- تـوت فرنگـی هـا را بـه شـربت اضافـه کنید 
و اجـازه دهیـد آن هـا نیز بـا حرارت مایـم حدود 
1 دقیقـه در شـربت بجوشـد. بـه هیچ عنـوان توت 

فرنگـی هـا را هـم نزنیـد تا له نشـوند.
5- آب لیمـو را بـه کمپـوت تـوت فرنگی اضافه 
کنیـد )اختیـاری( و بعـد از 1 دقیقـه حـرارت را 
خامـوش کنیـد. اسـانس وانیـل را داخـل کمپـوت 
تـوت فرنگـی بریزیـد و درب قابلمـه را بگذاریـد. 

اجـازه دهیـد تـا کمپـوت خنک شـود.
۶- بعـد از آن کـه کمپـوت خنـک شـد، آن را 
داخـل ظـرف هـای درب دار تمیـز و خشـک کـه 
از قبـل اسـتریل کـرده ایـد بریزیـد و در یخچـال 

نگهـداری کنیـد.
 

 روش دوم
توت فرنگی                                          1 کیلوگرم
شکر                                            4۰۰ گرم
آب                                      به مقدار الزم
آب لیمـو تـرش                      1 قاشـق

 
1- تـوت فرنگـی هـا را بشـورید، داخـل آبکش 

بریزیـد و اجـازه دهیـد تـا کاما خشـک شـوند.
2- تـاج سـبز تـوت فرنگـی هـا را جـدا کنید و 
آن هـا را داخـل شیشـه هـای خشـک و تمیـز بـا 

درب فلـزی بریزیـد.
3- شـکر را داخـل شیشـه ها بریزید سـپس آب 
جـوش را بـه آن اضافـه کنید به انـدازه ای که تا لب 
شیشـه هـا از آب پر شـود و روی تـوت فرنگی ها را 
بپوشـاند. 1 قاشـق آب لیمـو به آن هـا اضافه کنید، 
درب شیشـه را محکـم ببندیـد و بطـری را کمـی 

بچرخانیـد تا شـکر داخـل آب جوش حل شـود.
روی  را  آن  بریزیـد،  آب  قابلمـه  داخـل   -4
بیایـد. جـوش  بـه  آب  تـا  دهیـد  قـرار  حـرارت 

5- بطـری هـای شیشـه ای کمپـوت را صـاف 
داخـل قابلمـه قـرار دهیـد. بـه طـوری کـه تمـام 
قسـمت هـای بطری داخـل آب جوش قـرار بگیرد. 
اجـازه دهیـد تـا بطـری هـا داخـل آب جـوش بـه 

مـدت 15 دقیقـه بجوشـند.
۶- بعـد از 15 دقیقـه بطـری هـا را از داخـل 
آب جـوش بیـرون بیاوریـد و آن هـا را سـر و تـه در 
جـای خنـک قـرار دهید تا هـوای داخل شیشـه ها 
خالـی شـود. بعـد از آن که کمپوت هـا کاما خنک 

شـدند، آن هـا را داخـل یخچـال نگهـداری کنید.

نکات کلیدی:
- اضافـه کـردن آب لیمو اختیاری اسـت و می 
توانیـد آن را از مـواد اولیه ی کمپـوت توت فرنگی 

حـذف کنید.
- حتمـا از آب لیمـوی تازه اسـتفاده کنید. آب 
لیمـو صنعتـی طعـم بدی بـه کمپوت تـوت فرنگی 

داد. خواهد 
- سـعی کنیـد از تـوت فرنگـی های یـک اندازه 
اسـتفاده کنیـد تـا هـم کمپوتـی یکدسـت داشـته 
باشـید و هـم زمان پخت آن کمتر شـود. اگـر اندازه 
ی بعضـی از تـوت فرنگی هـا بزرگ اسـت، آن ها را 

بـا چاقو از وسـط نصـف کنید.
- اگـر تـوت فرنگی ها نرم هسـتند، بهتر اسـت 
بعـد از 1 دقیقـه جوشـیدن آن ها را سـریع از روی 

حـرارت بردارید تا له نشـوند.
- بـه جـای وانیـل مـی توانیـد از هـر اسـانس 
مثـل گاب، چـوب  داریـد  دوسـت  کـه  دیگـری 

دارچیـن و یـا میخـک هـم اسـتفاده کنیـد.
- اگـر قصـد داریـد کمپـوت های تـوت فرنگی 
مـدت زمـان نگهـداری بیشـتری داشـته باشـند، 
روش دوم را انتخـاب کنیـد. بـا جوشـاندن بطـری 
هـای شیشـه ای بـا درب فلـزی، هـوای داخـل آن 
هـا خـارج شـده و کمپـوت تـوت فرنگـی تـا چند 

مـاه مانـدگاری خواهد داشـت.
منبع: ایران کوک

25 هزار معلم حق التدریسی امسال
 جذب آموزش وپرورش می شود 

ــرای  ــم ب ــه شش ــون برنام ــه قان ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــر آموزش وپ وزی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: امســال ب ــس در کشــور گف ــان حق التدری جــذب معلم
ــر از حق التدریســی ها امســال  ــزار نف بودجــه اختصــاص داده شــده 25 ه

ــوند.  ــذب می ش ج
ــاب  ــع اصح ــی در جم ــی میرزای ــن حاج ــارس، محس ــزارش ف ــه گ ب
رســانه بــا اشــاره بــه اقــدام وزارت آموزش وپــرورش بــرای تبدیــل 
ــت  ــل وضعی ــاره تبدی ــرد: درب ــار ک ــس اظه ــت معلمــان حق التدری وضعی
معلمــان حق التدریــس قانونــی بــرای ایــن اقــدام وجــود دارد کــه 
ــی و  ــارات دولت ــف و اعتب ــا ردی ــب ب ــم متناس ــه شش ــان برنام ــا پای ت

اختصاص یافتــه ایــن اقــدام انجــام شــود.
ــت:  ــاری گف ــال ج ــت در س ــل وضعی ــزان تبدی ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای امســال 25 هــزار تبدیــل وضعیــت حق التدریســی ها در نظــر 
گرفته شــده کــه فرآیندهــای مربــوط بــه آن بــه همــراه اولویت هــا، 

امتیــازات و بخشــنامه های مربوطــه اباغ شــده اســت.
ــدارس  ــت م ــن وضعی ــاره آخری ــن درب ــرورش همچنی ــر آموزش وپ وزی
ســنگی نیــز گفــت: خراســان شــمالی نقطــه آغــاز حــذف مــدارس ســنگی 
بــود کــه امیدواریــم بــا ســرعت بــرای ســایر اســتان ها ایــن کار را انجــام 

دهیــم.
ــزود: در  ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــاز نی ــن مدرسه س ــوع خیری ــه موض وی ب
ــاز در کشــور  ــن مدرسه س ــذار خیری ــده تأثیرگ ــته پدی ــه گذش ــد ده چن
مطرح شــده و اکنــون ســهم خیریــن نیــز رونــد افزایشــی داشــته و ســهم 

ــد. ــدا می کن ــا آن اختصــاص پی ــز متناســب ب ــت نی دول
حاجــی می زایــی همچنیــن از اختصــاص هــزار میلیــارد تومــان 
ــت 3  ــت: امســال دول ــر داد و گف ــته خب ــال گذش ــن در س کمــک خیری
هــزار و 35۰ میلیــارد تومــان را بــا توجــه بــه فعالیــت و کمــک خیــران 

ــد داد. ــاص خواه اختص
وی در انتهــا از افزایــش اعتبــارات احــداث و تجهیــز مــدارس در کشــور 
نیــز خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: اعتبــارات دولتــی ســاخت، احــداث و 
تجهیــز مــدارس نســبت بــه 3 ســال گذشــته 1۶۰ درصــد افزایش یافتــه 
کــه نشــان از اراده دولــت بــرای ایجــاد فضــا مطلــوب درزمینــه ســاخت 

مــدارس مطلــوب بــرای همــگان اســت.

کوچکی نژاد:
آموزش و پرورش نیاز به یک 

جراحی اقتصادی دارد
ــه  ــه ب ــص بودج ــم، تخصی ــس ده ــوزش مجل ــیون آم ــو کمیس عض
ــن  ــه پایی ــاال ب ــم از ب ــرورش آن ه ــوزش و پ ــف در آم ــای مختل بخش ه
ــردی برشــمرد و  ــه شــکل دســتوری را یــک روش قدیمــی و غیرکارب و ب
تصریــح کــرد: آمــوزش و پــرورش نیــاز بــه یــک جراحــی اقتصــادی دارد. 
بــه گــزارش مهــر، جبــار کوچکی نــژاد بــا تأکیــد بــر اینکــه آمــوزش و 
پــرورش بایــد اقتصــاد خــود را متحــول کنــد تــا در همــه حوزه هــا شــاهد 
تحــول باشــیم، اظهــار کــرد: روش  هــای ســنتی بودجه ریــزی در آمــوزش 
و پــرورش منســوخ شــده و ایــن وزارتخانــه عریــض و طویــل بایــد منابــع 

درآمــدی جدیــدی بــرای خــود تعریــف کنــد.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس یازدهــم بــا بیــان اینکــه تخصیــص 
بودجــه بــه بخش هــای مختلــف، آن هــم از بــاال بــه پاییــن و بــه شــکل 
دســتوری یــک روش قدیمــی و غیرکاربــردی اســت، اضافــه کــرد: امــروز 
وقــت آن رســیده کــه روش  هــای جدیــد در اقتصــاد آمــوزش و پــرورش 

بــه کار گرفتــه شــود و روش هــای ســنتی را کنــار بگذاریــم.
ــی  ــاد از خروج ــا انتق ــم ب ــس ده ــوزش مجل ــیون آم ــو کمیس عض
آمــوزش و پــرورش بــا وجــود اختصــاص بودجــه 7۰ هــزار میلیــارد تومانی 
ــی  ــک جراح ــه ی ــاز ب ــرورش نی ــوزش و پ ــزود: آم ــاد، اف ــن نه ــرای ای ب
اقتصــادی دارد تــا در همــه حوزه هــا کارایــی و خروجــی بهتــری نســبت 

ــه گذشــته داشــته باشــد. ب
وی یــادآور شــد: امــروز تصمیمــات در آمــوزش و پــرورش متمرکــز و 
ــران اســتان ها، مناطــق و مــدارس فقــط  ــه پاییــن اســت و مدی ــاال ب از ب
ــوزش و  ــه آم ــتند؛ درحالیک ــه هس ــران وزارتخان ــات مدی ــری تصمیم مج
ــاذ  ــوان اتخ ــه ت ــوردار اســت ک ــق برخ ــر الی ــزار مدی ــرورش از 1۰۰ ه پ

ــد. ــه موقــع دارن تصمیمــات اقتصــادی خــوب و ب
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس یازدهـــم ادامـــه داد: تـــا زمانـــی 
ـــد  ـــود دارد، نبای ـــرورش وج ـــوزش و پ ـــک در آم ـــاختار خش ـــن س ـــه ای ک
ـــن نهـــاد را داشـــت  و معتقـــدم کمیســـیون آمـــوزش  انتظـــار تحـــول در ای
ـــد  ـــیری جدی ـــن مس ـــا تدوی ـــد ب ـــم می توان ـــس یازده ـــات مجل و تحقیق
بـــرای ایـــن نهـــاد، شـــرایط جدیـــدی را بـــرای آمـــوزش و پـــرورش 

ـــد. ـــم کن فراه

شهریه متغیر دانشجویان دانشگاه جامع
 علمی کاربردی بازگردانده می   شود 

ــهریه  ــه ش ــان اینک ــا بی ــردی ب ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
ثابــت دانشــجویان قابــل برگشــت نیســت، گفــت: شــهریه متغیــر 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه کــه درخواســت انصــراف از تحصیــل داده انــد 

ــود,  ــده می ش ــا بازگردان ــخصی آنه ــاب ش ــه حس ب
ــع  ــگاه جام ــس دانش ــد رئی ــین امی ــارس، محمدحس ــزارش ف ــه گ ب
ــن  ــجویان ای ــر دانش ــهریه متغی ــه ش ــان اینک ــا بی ــردی ب ــی کارب علم
ــه  ــا توجــه ب ــده می شــود، گفــت: ب دانشــگاه در سراســر کشــور بازگردان
ــه  ــی براســاس اباغی ــا در نیم ســال جــاری تحصیل ــروس کرون شــیوع وی
ــجویان داده  ــه دانش ــاز ب ــن امتی ــاوری ای ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
می شــود کــه در صــورت انصــراف از تحصیــل شــهریه متغیــر آنهــا 

ــود. ــده ش بازگردان

  شهریه ثابت نیم سال جاری قابل عودت نیست
ــل  ــرای تحصی ــجویان ب ــه دانش ــهریه ای ک ــزان ش ــزود: از می وی اف
ــوص دروس  ــه مخص ــا ک ــر آنه ــهریه متغی ــا ش ــد تنه ــت کرده ان پرداخ
انتخابی شــان اســت بازگردانــده می شــود و شــهریه ثابــت نیم ســال 

ــت. ــودت نیس ــل ع ــاری قاب ج

 شهریه ثابت دانشجویان برای زیرساخت های دانشگاه 
هزینه می شود

امیــد تصریــح کــرد: شــهریه ثابــت دانشــجویان بــرای زیرســاخت های 
بــه  را  آن  نمی تــوان  قانــون  طبــق  و  می شــود  هزینــه  دانشــگاه 

دانشــجویان بازگردانــد. 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
ــش  ــا بی ــت: بحــران کرون آذربایجان شــرقی گف
ــه صــورت مســتقیم  ــان ب ــارد توم از 15۰ میلی
بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر اســتان خســارت زد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد محمدپــور در 
ــردم  ــده م ــر آزاد نماین ــا روح اهلل متفک ــدار ب دی
تبریــز، آذرشــهر و اســکو بــا وی،  بــا اشــاره بــه 
نقــش ارزنــده اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه 
ــران  ــزود: در بح ــا، اف ــران کرون ــت بح در مدیری
ــی در ســطح  ــوف مختلف ــا، مشــاغل و صن کرون
کشــور آســیب دیدنــد کــه در ایــن میان آســیب 

ــود. حــوزه فرهنــگ و هنــر بســیار جــدی ب
وی همچنیــن با اشــاره بــه برخــی محدودیت 
هــا و تنگناهــای حــوزه فرهنــگ و هنــر اســتان، 
اظهــار داشــت: بــا وجــود فعالیــت ایــن اداره کل 
در 4۰ حــوزه مختلــف بســیار مهــم و تاثیرگــذار، 
ده هــا انجمــن و بیــش از 3 هــزار واحــد و صنــف، 
ده هــا هــزار فعــال و کنشــگر فرهنگــی و هنــری 
ــا موضوعــات  و رســانه ای و همچنیــن مواجهــه ب
و معضــات مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی، 
مجمــوع اعتبــارات فعالیتــی و حمایتــی فرهنگی 
اســتان در موافقــت نامــه و بودجــه ســنواتی، یک 

میلیــارد تومــان اســت.
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: بخــش فرهنــگ و 
هنــر می توانــد در تولیــد ناخالــص داخلــی 

ــوزه  ــن ح ــد و ای ــته باش ــهم داش ــی، س و مل
قابلیــت الزم را بــرای تبدیــل شــدن بــه منبــع 
عظیــم و پویــای قابــل اتــکا در اقتصــاد کشــور 

دارد.
محمدپــور، ادامــه داد: سیاســت اصولــی 
ــش  ــد، کاه ــر و امی ــت تدبی ــر دول ــده نگ و آین
شناســایی  و  نفــت  بــه  اقتصــاد  اتــکای 
ــوده و  ــوزه ب ــن ح ــد در ای ــای جدی ظرفیت ه
اســت و در همیــن راســتا وزارت فرهنــگ و 
ــر و  ــگ و هن ــاد فرهن ــامی، اقتص ــاد اس ارش
تقویــت و توســعه کســب و کارهــای فرهنگــی 
ــرار داد. ــود ق ــه خ ــون توج ــری را در کان و هن

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کار فرهنگــی و هنری 

ــادآوری  ــد شــغل رســمی محســوب شــود، ی بای
کــرد: عمــا در کشــور کار هنــری یــک فعالیــت 
ــد  ــی کــه بای تفننــی محســوب می شــود در حال
ــه  ــه آن توج ــمی ب ــغل رس ــک ش ــوان ی ــه عن ب
شــود کــه در ایــن صــورت می توانــد بــرای فــرد 
ــزوده داشــته باشــد کــه ایــن  و کشــور، ارزش اف
امــر نیــز مســتلزم ورود مجلــس و نماینــدگان و 

ایجــاد ســاز و کارهــای قانونــی اســت.

سرانه فیزیکی فضای فرهنگی آذربایجان 
شرقی ۶۶ سانتی متر کمتر از استاندارد است

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ــه فقــر فضــای  ــا اشــاره ب آذربایجــان شــرقی ب

ــی  ــرانه فیزیک ــت: س ــتان، گف ــی در اس فرهنگ
ــبینانه ترین  ــتان در خوش ــی اس ــای فرهنگ فض
ــه  ــد ک ــع می رس ــانتی مترمرب ــه 4 س ــت ب حال
ــم  ــری رق ــل اســتاندارد 7۰ ســانتی مت در مقاب

ــت. ــزی اس ــیار ناچی بس
محمدپــور، افــزود: آثــار و تولیــدات فرهنگی 
ــا، در ایجــاد  ــری و مصــرف عمومــی آن ه و هن
ــای  ــرمایه ه ــترش س ــاط و گس ــش، نش آرام
ــات  ــرل معض ــگیری و کنت ــی و پیش اجتماع

ــد. ــرات شــگرفی دارن ــه تاثی جامع
وی بــا اشــاره بــه پیشــینه فرهنگــی و 
ــار  ــز، اظه ــرقی و تبری ــان ش ــی آذربایج تمدن
ــز از  ــی نی ــان کنون ــن اســتان در زم داشــت: ای
ــای  ــانی و چهره ه ــتعد انس ــروی مس ــت نی باب
فعــال و شــاخص در بخــش فرهنــگ و هنــر از 
غنــای باالیــی برخــوردار اســت کــه بــه مثابــه 
در  می تواننــد  نشــدنی،  تمــام  ســرمایه های 

ــند. ــذار باش ــوزه تاثیرگ ــن ح ای

نمایندگان استان در مجلس برای تامین 
منابع مالی پروژه های مهم بخش فرهنگ و 

هنر استان کمک کنند
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
مــوزه  اجــرای  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
هنرهــای معاصــر و تــاالر مرکــزی تبریــز و 
ســاماندهی مقبــره الشــعرا از جملــه طرح هــای 
در  کشــور  بلکــه  اســتان  فرهنگــی  مهــم 

می رونــد. شــمار  بــه  شــرقی  آذربایجــان 
محمدپــور، ادامــه داد: از نماینــدگان اســتان 
در مجلــس انتظــار مــی رود بــرای تامیــن 
ایــن  بودجــه و منابــع مالــی الزم اجــرای 
پروژه هــا اهتمــام داشــته و ایــن اداره کل را 

ــد. ــی کنن همراه

معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تاکیــد کــرد: 
اســتفاده از لــوازم حفاظــت فــردی و ماســک بــرای هــر فــردی در 

هــر جایــی و در برخــورد بــا دیگــران ضــروری اســت. 
ــا  ــو ب ــتی در گفت وگ ــعلی درس ــنا، عباس ــزارش ایس ــه گ ب
خبرنــگاران در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: متاســفانه مــردم 
ــا کمــی غافــل شــده اند و رفــع  از اهمیــت موضــوع شــیوع کرون

ــرای  محدودیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی توســط مســئوالن ب
ــه اســت. ــه اشــتباه انداخت ــردم را ب ــر شــدن مشــکات، م کم ت

وی افــزود: رفــع محدودیت هــا باعــث شــده تــا مــردم تصــور 
کننــد کــه کرونــا کنتــرل شــده اســت.

وی گفــت: ســازمان بهداشــت جهانــی هــم اعــام کــرده اگــر 
ــل  ــاری قاب ــود، بیم ــت نش ــتی رعای ــه درس ــی ب ــه اجتماع فاصل

ــود. کنتــرل نخواهــد ب
و  هوشــمند  گــذاری  فاصلــه  کــرد:  تاکیــد  درســتی   
پروتکل هــای بهداشــتی بایــد در تمامــی فعالیت هــای اقتصــادی 
و اجتماعــی و حتــی در صــورت حضــور کوتــاه مــدت در بیــرون و 

ــوند. ــت ش ــازار رعای ــی و ب ــد نانوای ــی مانن جاهای
وی گفــت: متاســفانه اگــر شــهروندی بــر اثــر رعایــت نکــردن 
ــل  ــرف مقاب ــد، ط ــراض کن ــی اعت ــه کس ــه ب ــت و فاصل بهداش
ــا دو  ــم ت ــک و نی ــت ی ــه رعای ــی ک ــود، در حال ــد می ش گله من

ــری ضــروری اســت. مت
ــگام  ــژه هن ــه وی ــردی ب ــت بهداشــت ف ــرد: رعای ــان ک وی بی
حضــور در مجامــع عمومــی، رعایــت فاصلــه و شســتن دســت ها 

بــا آب و صابــون و ضدعفونــی بــا الــکل، ســه راهــکار الزم بــرای 
کنتــرل بیمــاری هســتند.

ــر  ــز متذک ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــاون بهداش مع
ــی  ــرایط فصل ــاید ش ــد، ش ــت می کردن ــردم رعای ــر م ــد: اگ ش
ــه کنتــرل بیمــاری کمــک می کــرد، امــا عــدم رعایــت مــردم  ب

ــد. ــر یاب ــتان تغیی ــاری در اس ــرایط بیم ــا ش ــد ت ــث ش باع
ــی  ــد کنون ــا ادامــه رون وی از احتمــال وضــع محدودیت هــا ب
ــر  ــاب ناپذی ــا اجتن ــرد: محدودیت ه ــان ک ــر داد و خاطرنش خب
بــوده و مــردم مــا نیــز آگاه هســتند، از ایــن رو امیدواریــم کمــک 

ــوند. ــده نش ــا بازگردان ــا محدودیت ه ــد ت کنن
درســتی اظهــار کــرد: بــه کمــک نیــروی انتظامــی، شــهرداری 
ــترده  ــکل گس ــه ش ــانمان را ب ــی کارشناس ــای صنف و اتحادیه ه
ــرده و  ــد ک ــن بازدی ــی اماک ــا از تمام ــرد ت ــم ک ــیج خواهی بس

ــد. ــد، ببندن ــت نمی کنن ــت را رعای ــه بهداش ــی را ک اماکن
ــتفاده از  ــل اس ــه اص ــت س ــا رعای ــت: ب ــه گف وی در خاتم
ماســک، رعایــت فاصلــه و شســت و شــوی دســت ها قطعــا 

ــت. ــرل اس ــل کنت ــاری قاب بیم

گفــت:  آذربایجان شــرقی  دادگســتری  وکای  مســوول 
ــه  ــت پروان ــب دریاف ــزار و 41۰ داوطل ــه گزینشــی یک ه مصاحب
وکالــت در شــمال غرب بــا مرکزیــت آذربایجان شــرقی و در 

تبریــز برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش فــارس، علــی آقاپــور اظهــار داشــت: ایــن 
ــزار  ــور  یک ه ــا حض ــرداد ب ــی 3۰ خ ــی 2۸ ال ــه گزینش مصاحب
ــمال غرب  ــه ش ــت منطق ــه وکال ــت پروان ــب دریاف و 41۰ داوطل
کشــور و توســط 3۰ تیــم ســه نفــره متشــکل از یــک روانشــناس، 
یــک کارشــناس حقــوق مدنــی و یــک کارشــناس حقــوق 

ــود. ــام می ش ــتری انج ــری دادگس کیف
ــت  ــان وکال ــی داوطلب ــه گزینش ــه مصاحب ــان اینک ــا بی وی ب
پیــش از ایــن بــا مرکزیــت تهــران انجــام می شــد، افــزود: 
قضائیــه،  قــوه  راس  در  گرفتــه  تغییــرات صــورت  از  پــس 

ــای  ــام بخش ه ــه ای در تم ــول گرایان ــد و تح ــای جدی رویکرده
دســتگاه قضایــی ازجملــه حــوزه اعطــای مجوزهــای وکالــت نیــز 
ــا  ــر همیــن اســاس مصاحبــه گزینــش وکا ب اتخــاذ شــده و و ب
ــه  ــتان ازجمل ــت اس ــت هف ــا محوری ــد و ب ــیم بندی جدی تقس

می شــود. برگــزار  آذربایجان شــرقی 
آقاپــور خاطرنشــان کــرد: منتخبــان مصاحبــه گزینشــی حاضر 
ــفاهی  ــی و ش ــای علم ــام مصاحبه ه ــس از انج ــاه پ ــک م ــز ی نی
ــه  ــه، وارد دوره ۶ ماه ــی مصاحب ــج تفکیک ــام نتای ــس از اع و پ
کارآمــوزی شــده و در طــول همیــن دوره نیــز مجــاز بــه فعالیــت 
به عنــوان وکیــل هســتند کــه ایــن موضــوع نیــز یکــی از تغییــرات 

ــه گزینش هــای قبلــی اســت. صــورت گرفتــه نســبت ب
ــر و  ــن تغیی مســوول وکای دادگســتری آذربایجان شــرقی ای
ــر  تحــوالت را در راســتای سیاســت جدیــد قــوه قضائیــه مبنی ب

ــتگاه  ــود دس ــازی از درون خ ــتیزی و شفاف س ــاد س ــاز فس آغ
ــس از  ــبختانه پ ــت: خوش ــان داش ــرده و بی ــوان ک ــی عن قضای
ــاذ  ــاهد اتخ ــا ش ــه تنه ــه ن ــوه قضائی ــد ق ــس جدی ــاب رئی انتص
ــه و اقدامــات فســاد ســتیزانه هســتیم،  رویکردهــای جوان گرایان
ــز تســهیل  ــتگاه قضــا نی ــه دس ــا مجموع ــردم ب ــل م ــه تعام بلک
ــت  ــش و امنی ــاز آرام ــد زمینه س ــر می توان ــن ام ــه ای ــده ک ش
ــردم نســبت  ــش م ــش از پی ــاد بی ــب اعتم ــه و جل ــی جامع روان

ــه باشــد. ــوه قضائی ــات ق ــه اقدام ب

معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــاوه  ــک ع ــات الکترونی ــت: انتخاب ــامی گف اس
بــر شــفافیت و ســهولت و ســرعت در انتخابــات، 
مانــع هرگونــه حاشــیه در فراینــد انتخــاب 

ــره اســت.  اعضــای هیئــت مدی
ُخــدادی  محمــد  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــان  ــات همزم ــزاری انتخاب ــه برگ ــاره ب ــا اش ب
 13 مطبوعــات  خانه هــای  مدیــره  هیئــت 
الکترونیکــی،  صــورت  بــه  کشــور  اســتان 
حضــور اصحــاب رســانه در ایــن اســتان ها 
نمــاد مشــارکت هوشــمند  را  انتخابــات  در 
اســتانی   – صنفــی  تصمیم گیری هــای  در 
دانســت و گفــت: انتخابــات الکترونیــک عــاوه 
بــر شــفافیت و ســهولت و ســرعت در انتخابــات، 
ــاب  ــد انتخ ــیه  در فراین ــه حاش ــع هرگون مان

ــت. ــره اس ــات مدی ــای هی اعض
ــزاری،  ــوط برگ ــای مرب ــزود: فراینده وی اف
ــات و  ــای مطبوع ــنامه  خانه ه ــر اســاس اساس ب
بــا نظــارت نهادهــای ذی ربــط بــوده و بــا توجــه 
بــه شــرایط نامــزدی، احــراز صاحیــت نامزدهــا 
و مشــارکت واجدیــن شــرایط در انتخابــات، 
ــات  ــا مخــل برگــزاری انتخاب ــورد خــاص و ی م

گــزارش نشــده اســت.

معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــت  ــگاه دول ــه ن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب اس
ــوف تخصصــی اســت،  ــه صن ــور ب واســپاری ام
خانه هــای  فعالیــت  و  انتخابــات  برگــزاری 
ــعه  ــن  راه توس ــی از موثرتری ــات را یک مطبوع
و  مهــارت  ارتقــای  و  صنفــی  فعالیت هــای 
همگرایــی و همــکاری  اصحــاب رســانه در 

اســتان ها عنــوان کــرد.
خــدادی همچنیــن بــا اشــاره بــه اساســنامه 
مســیر  مطبوعــات،  خانه هــای  مصــوب 

اعتــراض بــه صــورت قانونــی را مشــخص 
و روشــن دانســت و از تشــکیل هیاتــی در 
بــه  رســیدگی  بــرای  مطبوعاتــی  معاونــت 
ــی  ــات احتمال ــا تخلف ــی و ی اعتراضــات احتمال
ــدگان صنفــی  ــا حضــور نماین گــزارش شــده ب

و نهادهــای ذی ربــط خبــر داد.
مصطفــی کواکبیــان، رییــس هیــات مدیــره 
ــز در  ــات و رســانه های کشــور نی ــه مطبوع خان
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــات امــروز ب حاشــیه انتخاب
تشــکل  فراگیرتریــن  مطبوعــات«  »خانــه 

صنفــی اصحــاب رســانه در کشــور اســت، 
ــف  ــا صن ــط ب ــه مرتب ــور 1۶گان ــذاری ام واگ
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  ســوی  از  رســانه 
ــانه  ــات را نش ــای مطبوع ــه خانه ه ــامی ب اس
ــرای توســعه  بلــوغ ایــن تشــکل در اســتان ها ب
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــانه ای عن ــای رس فعالیت ه
ــرایط  ــد ش ــب واج ــان 3۰۰ داوطل ــت می رقاب
در  مطبوعــات  خانه هــای  پویایــی  نشــانه 

ــت. ــور اس ــر کش سراس
وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه وجـــود برخـــی 
مشـــکات ناشـــی از ثبـــت و اساســـنامه مصـــوب 
اســـتان ها،  برخـــی  در  عمومـــی  مجمـــع 
ـــال  ـــه دوم س ـــتان ها در نیم ـــن اس ـــات ای انتخاب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه برگ
ــا  ــک را ب ــات الکترونی ــزاری انتخاب وی برگ
ــارکت و  ــهولت در مش ــرعت و س ــه س ــه ب توج
ــه ارزشــمندی  ــات، تجرب کاهــش برخــی تخلف
ــات  ــای مطبوع ــرد: خانه ه ــد ک ــت و تاکی دانس
ــات الکترونیــک در کشــور،  ــزاری انتخاب در برگ
رفتــار  ایــن  ثمــره  و  بوده انــد  پیشــگام 
حرفــه ای، مشــارکت بــاالی اعضــا در انتخابــات 

ــت. ــف اس ــای مختل دوره ه
ــو  ــزار عض ــدود 3 ه ــروز ح ــات ام در انتخاب
خانــه مطبوعــات در 13 اســتان واجــد شــرایط 
ــان  ــل آن ــت کام ــه فهرس ــد ک ــی بودن رای ده
ــای  ــا و فراینده ــت نامزده ــراه فهرس ــه هم ب
انتخاباتــی در ســامانه خانــه مطبوعــات بــه 
قابــل   khanehmatbooat.ir نشــانی 

ــت. ــاهده اس مش

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

کرونا ۱5۰ میلیارد تومان به حوزه 
فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی خسارت زد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 

استفاده از ماسک برای همه و در همه جا ضروری است

برگزاری مصاحبه گزینش ۱4۱۰ داوطلب 
دریافت پروانه وکالت منطقه شمال غرب در تبریز 

خدادی: 

مشارکت حداکثری در انتخابات خانه  مطبوعات، 
نماد مسئولیت پذیری است



شنبه 31 خرداد ماه 99- سال ششم - شماره 753 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
راهنمای خرید

راهنمای خرید میکرو اس دی و 
کارت حافظه جانبی 

کارت هـای حافظـه  یـا Micro SD حاال یکی 
هوشـمند  تلفن هـای  جانبـی  لـوازم  مهم تریـن  از 
شـما  هوشـمند  تلفـن  آن هـا،  بـدون  هسـتند. 
حافظـه کم تـری دارد و ایـن یعنـی در دراز مـدت 
ذخیره سـازی  فضـای  کمبـود  بـزرگ  مشـکل  بـا 
مواجـه می شـوید. بـه جـز محصـوالت اپـل، تقریبا 
همـه تلفن هـای هوشـمند جدیـد بـازار از قابلیـت 
نصـب کارت هـای حافظـه پشـتیبانی می کنند. در 
چنـد سـال اخیر، بـازار کارت هـای حافظـه جانبی 
روی  نصـب  توانایـی  و  شـده  بـزرگ  شـدت  بـه 
دوربین هـای عکاسـی را هـم پیـدا کـرده اسـت.. 
تقاضـا بـرای ایـن حافظه هـا، بیشـتر از همـه انواع 
حافظه هـای قابل جابجایـی و ثابت اسـت. بنابراین 
تولیدکننده بسـیار زیـادی در بازار حاضر هسـتند.
کارت حافظه  Apacer مدل IP22 کالس 

1۰ استانداردUHS-I U1 ظرفیت 32 
گیگابایت، قیمت: حدود ۸۰.۰۰۰ تومان

اگـر بـه دنبـال هزینـه زیـاد نیسـتید و ظرفیت 
باالیـی هـم بـرای کارت حافظه خـود نمی خواهید، 
این مدل برای شـما بسـیار مناسـب اسـت. سرعت 
پـردازش اطاعـات بـر روی ایـن کارت حافظه ۸5 
مگابایـت بـر ثانیه اسـت کـه عـدد قابـل قبولی به 
نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه کاس ایـن 
کارت روی عـدد 1۰ ایسـتاده، مشـکلی در ضبـط 
فیلم هـای باکیفیـت بـاال بـر روی آن نداریـد. ایـن 
تلفـن  دمایـی  تغییـرات  و  برابـر ضربـه  در  کارت 

هوشـمند شـما مقاوم اسـت.
 Evo Plus کارت حافظه سامسونگ مدل

کالس 1۰ استاندارد UHS-I U1 ظرفیت 32 
گیگابایت، قیمت: حدود  12۰.۰۰۰ تومان

ایــن کارت حافظــه بــا آداپتــور عرضــه می شــود. 
آداپتــور بــه شــما کمــک می کنــد بــرای جابجایــی 
اطاعــات درون ایــن کارت، نیــاز به قــراردادن آن در 
تلفــن هوشــمند یــا هیــچ مبــدل دیگــری نباشــد. 
ایــن کارت حافظــه توســط سامســونگ تولیــد شــده 
کــه بزرگ تریــن تولیدکننــده حافظــه داخلــی 
تلفن هــای هوشــمند اســت. ســرعت پــردازش 
اطاعــات ایــن کارت حافظــه 2۰ مگابایــت بــر ثانیه 
اســت. ایــن کارت حافظــه در برابــر ضربــه، آب، گرما 

ــد. ــت می کن و شــوک الکتریکــی مقاوم
 Ultra A1 مدل San Disk کارت حافظه
کالس 1۰ استاندارد UHS-I ظرفیت 32 

گیگابایت، قیمت: حدود 9۰.۰۰۰ تومان
سـن دیسـک یکـی از بهتریـن تولیدکننـدگان 
کارت هـای حافظـه لقب می گیرد. سـرعت پردازش 
ایـن کارت حافظـه حـدود 1۰۰ مگابایـت بـر ثانیه 
اسـت. ایـن محصول به همـراه آداپتور عرضه شـده 
کـه جابجایـی اطاعـات آن را راحت تـر می کنـد. 
مقاومـت ایـن کارت حافظه در برابـر ضربه، گرما و 

شـوک الکتریکی مطلوب اسـت.
کارت حافظه San Disk مدل Ultra کالس 
1۰ و A1 استاندارد UHS-I U1 ظرفیت ۶4 

گیگابایت، قیمت: حدود 1٥۰.۰۰۰ تومان
قدرتمندتـر،  نسـخه  حقیقـت  در  کارت  ایـن 
جدیدتـر و به روزتـر مـدل قبلـی اسـت کـه فضای 
آن هـم دو برابـر اسـت. ایـن کارت حافظـه هـم 
و  ثانیـه دارد  سـرعتی معـادل 1۰۰ مگابایـت در 
در برابـر گرمـا، شـوک الکتریکـی و ضربـه مقـاوم 
بـه نظـر می رسـد. نکتـه مهـم آن کـه ایـن کارت 

حافظـه هـم بـا آداپتـور عرضـه می شـود.
 UHS-i مدل San Disk کارت حافظه

Class 1۰ ظرفیت 12۸ گیگابایت، قیمت: 
حدود 2۸۷.۰۰۰ تومان

مهم تریــن  از  یکــی   UHS-i فنــاوری 
ــن  ــن کارت حافظــه اســت. بنابرای ــای ای ویژگی ه
ســرعت پــردازش و ضبــط تصاویــر بــر روی ایــن 
کارت حافظــه تقریبــا نظیــر نــدارد. بــا ایــن 
حــال اگــر تلفــن هوشــمند شــما قابلیــت ضبــط 
ــن کارت  ــد ای ــد بدانی ــای 4K را دارد، بای ویدیوه
حافظــه نمی توانــد ایــن ویدیوهــا را ذخیــره کنــد. 
ــت. ــده اس ــه ش ــور عرض ــدون آداپت ــدل ب ــن م ای
 Extreme مدل San Disk کارت حافظه
A2 کالس 1۰ استاندارد UHS-I ظرفیت 

12۸ گیگابایت، قیمت: حدود ٥1۰.۰۰۰ تومان
اگــر محدودیــت مالــی بــرای خریــد یــک کارت 
حافظــه نداریــد، ایــن کارت بهتریــن انتخــاب 
ــن کارت  ــد ای ــاوری جدی ــود. فن ــد ب ــما خواه ش
ــای 4K را دارد و  ــط ویدیوه ــت ضب حافظــه قابلی
در هــر ثانیــه 1۶۰ مگابایــت اطاعــات را ویرایــش 
نیــاز  آن  گیگابایتــی   12۸ حافظــه  می کنــد. 
ــان  ــل نش ــری را بی دلی ــر کارت دیگ ــه ه ــما ب ش
ــه  ــور عرض ــا آداپت ــر، ب ــه مهم ت ــد و از هم می ده
شــده اســت. در مجمــوع ســرعت ایــن کارت 
ــازار اســت کــه  حافظــه، از باالتریــن نمونه هــای ب
ــا و آب  ــی، گرم ــوک الکتریک ــه، ش ــر ضرب در براب

ــاوم اســت. هــم مق
کارت حافظه San Disk مدل Ultra کالس 

1۰ استاندارد UHS-I U1 ظرفیت 2٥۶ 
گیگابایت، قیمت: حدود ۷۰۰.۰۰۰ تومان

ــد  ــش، خری ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ــاید ت ش
یــک حافظــه جانبــی بــا ظرفیــت 25۶ گیگابایــت 
حــاال  امــا  می رســید.  نظــر  بــه  غیرممکــن 
ــی  ــای جانب ــازار حافظه ه ــال در ب شــرکت های فع
ــرای کارت هــای  ــه فنــاوری چنیــن حافظــه ای ب ب
کارت  ایــن  کرده انــد.  پیــدا  دســت  حافظــه 
حافظــه هــم ســرعت پــردازش اطاعــات در 1۰۰ 
ــه عنــوان بهتریــن  ــر ثانیــه را دارد و ب مگابایــت ب
ــه، شــوک الکتریکــی،  ــر ضرب ــازار در براب ــه ب نمون

ــت. ــاوم اس ــم مق ــا و آب ه گرم
منبع: ایرنا

ماشین سازی استارت زد 

تیــم ماشــین ســازی در اولیــن بــازی دوســتانه خــود در ســال جدیــد 
برابــر نــود ارومیــه مغلــوب شــد. 

ـــزاری  ـــود در برگ ـــای موج ـــد از باتکلیفی ه ـــارس، بع ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــم  ـــن تی ـــات گروهـــی، اعضـــای ای ـــان از تمرین ـــر و دوری بازیکن ـــگ برت لی
پـــس از  غربالگـــری افـــراد مبتـــا بـــه کرونـــا، تمرینـــات گروهـــی را 

ـــد. ـــاز کردن آغ
تمریــن ماشــین ســازی در غیــاب نفراتــی کــه قبــا آزمایشــات مثبــت 
ــا  ــرات، آنه ــن نف ــی از ای ــی برخ ــج منف ــا نتای ــد و ب ــاز ش ــته اند، آغ داش
نیــز از فــردا بــه جمــع ماشــین ســازان اضافــه خواهنــد شــد و در مقابــل 
اضافــه شــدن نفــرات منفــی، دو مــورد مثبتــی امــروز نیــز وارد قرنطینــه 
ــد  ــرکت خواهن ــی ش ــات گروه ــل در تمرین ــودی کام ــد از بهب ــده بع ش

کــرد.
در طــول هفتــه گذشــته اعضــای ایــن تیــم در گروه هــای ۶ و 7 نفــره 
نیــز نظــر کادر فنــی تمرینــات آمادگــی خــود را پشــت ســر گذاشــتند و از 
امــروز برنامــه هــای هماهنگــی و تاکتیکــی در دســتور کار کادر فنــی قــرار 
ــم ماشــین ســازی  ــه اســت کــه در همیــن راســتا، چهارشــنبه  تی گرفت
تبریــز میزبــان تیــم نــود ارومیــه بــود کــه ایــن دیــدار بــا نتیجــه دو بــر 

یــک بــه ســود نــود بــه پایــان رســید.
گفتنــی اســت، ایــن بــازی بنــا بــه صاحدیــد کادر فنــی صرفــاً جهــت 
قــرار گرفتــن بازیکنــان در شــرایط مســابقه و حفــظ آمادگــی انجــام شــده 
ــد،  ــد ش ــام خواه ــی انج ــای تدارکات ــز دیداره ــی نی ــای آت ــی روزه و ط
بــا ایــن حــال باشــگاه ماشــین ســازی درخصــوص حضــور در مســابقات 

ــی تاکیــد دارد. ــر مواضــع قبل ــان ب ــر همچن لیگ برت

تیم ملی ایران در رده ششم جهان 

در جدیدتریـــن رنکینـــگ جهانـــی فوتســـال، تیـــم ملـــی ایـــران در 
جایـــگاه ششـــم جهـــان و اول آســـیا قـــرار دارد. 

ــایت  ــل از سـ ــه نقـ ــوان، بـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
futsal ranking،  تیـــم ملـــی فوتســـال ایـــران در جدیدتریـــن 
ـــان  ـــم جه ـــگاه شش ـــاز در جای ـــب 1۶۰3 امتی ـــا کس ـــی ب ـــگ جهان رنکین

ــرار دارد. ــیا قـ و اول آسـ
ـــم  ـــا تی ـــود ب ـــه ای خ ـــه 1۰ پل ـــران فاصل ـــال ای ـــان فوتس ـــی پوش مل
ـــم  ـــت. تی ـــرده اس ـــظ ک ـــازی را حف ـــن 13۶۸ امتی ـــی ژاپ ـــاره یعن دوم ق
ـــدول رده  ـــه 17 ج ـــن در رتب ـــر ژاپ ـــت س ـــم پش ـــد ه ـــال تایلن ـــی فوتی مل
ـــب در  ـــه ترتی ـــم ب ـــا ه ـــتان و ایتالی ـــای قزاقس ـــرار دارد. تیم ه ـــدی ق بن
جایـــگاه هفتـــم و هشـــتم رنکینـــگ جهانـــی پشـــت ســـر ایرانی هـــا 

ـــد. ـــرار دارن ق
تیـــم ملـــی برزیـــل بـــا 1۸1۰ امتیـــاز در رتبـــه اول، اســـپانیا بـــا 
ـــای اول  ـــاز رتبه ه ـــا 1۶94 امتی ـــن ب ـــاز در رده دوم و آرژانتی 1۸۰1 امتی

تـــا ســـوم رنکینـــگ جهانـــی را تشـــکیل می دهنـــد.

اعالم آمادگی تنها 2 فدراسیون 
برای برگزاری اردوهای پارالمپیکی 

دبیـــر کل کمیتـــه ملـــی پارالمپیـــک از اعـــام آمادگـــی تنهـــا 2 
ـــرای  ـــاه و ب ـــی از تیرم ـــای پارالمپیک ـــزاری اردوه ـــرای برگ ـــیون ب فدراس

ورزشـــکاران شـــانس کســـب مـــدال طـــا خبـــر داد. 
ـــزاری  ـــرای برگ ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه ـــادی رضای ـــنا، ه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــدال  ـــب م ـــانس کس ـــه ش ـــکارانی ک ـــرای ورزش ـــی ب ـــای پارالمپیک اردوه
ــیونهای  ــام فدراسـ ــه تمـ ــد بـ ــو را دارنـ ــک توکیـ ــا  در پارالمپیـ طـ
ـــام  ـــد اع ـــش دارن ـــت پوش ـــوالن را تح ـــته های معل ـــه رش ـــی ک تخصص
ـــکاران،  ـــامی ورزش ـــا اس ـــد ت ـــت دارن ـــرداد فرص ـــا 25 خ ـــه ت ـــم ک کردی
ـــه  ـــه کمیت ـــا را ب ـــزاری اردوه ـــرای برگ ـــفید ب ـــای س ـــکان ه ـــان و م مربی
ملـــی پارالمپیـــک اعـــام کننـــد تـــا نســـبت بـــه برگـــزاری اردوهـــا 
ـــان  ـــان و کم بینای ـــیون نابینای ـــا 2 فدراس ـــه تنه ـــه البت ـــم ک ـــدام کنی اق
و قایقرانـــی اســـامی ورزشـــکاران شـــانس مـــدال طـــای خـــود را بـــه 

ـــد. ـــام کردن ـــا اع م
ـــم  ـــاه نداری ـــا از تیرم ـــزاری اردوه ـــرای برگ ـــکلی ب ـــا مش ـــت: م وی گف
و بـــه تمـــام فدراســـیونها اعـــام کردیـــم کـــه بـــرای برپایـــی اردوهـــا 
ـــا  ـــل از آنه ـــت کام ـــا حمای ـــدال ط ـــانس کســـب م ـــکاران ش ـــرای ورزش ب
خواهیـــم داشـــت، حـــال بســـتگی بـــه خـــود فدراســـیون دارد کـــه از 

ـــد. ـــتفاده کن ـــن اس ـــو احس ـــه نح ـــت ب ـــن حمای ای
ـــزاری اردوی  ـــان برگ ـــاره زم ـــک درب ـــی پارالمپی ـــه مل ـــرکل کمیت دبی
شـــها بهـــروزی راد تنهـــا بانـــوی قایقـــران پارالمپیکـــی در دریاچـــه 
ـــانس  ـــکاران ش ـــا اردوی ورزش ـــت تنه ـــرار اس ـــد ق ـــر چن ـــزود: ه آزادی، اف
ـــا  ـــروزی ب ـــها به ـــا ش ـــود، ام ـــاز ش ـــاه آغ ـــا از تیرم ـــدال ط ـــب م کس
ـــا دارد، در  ـــانس ط ـــت و ش ـــاال اس ـــاز وی ب ـــه امتی ـــن ک ـــه ای ـــه ب توج
ـــی  ـــیون قایقران ـــی فدراس ـــا هماهنگ ـــران و ب ـــن قایق ـــت از ای ـــت حمای جه
ـــاه در  ـــز از تیرم ـــای وی نی ـــه اردوه ـــم ک ـــم کردی ـــرایط را فراه ـــن ش ای

ـــود. ـــزار ش ـــه آزادی برگ دریاچ
رضایـــی همچنیـــن در خصـــوص ادامـــه فعالیـــت هشـــت رشـــته 
ورزشـــی معلـــوالن تحـــت حمایـــت فدراســـیونهای تخصصـــی، گفـــت: 
همـــان طـــور کـــه ســـال گذشـــته نیـــز از ورزشـــکارانی کـــه تحـــت 
ـــه  ـــه جانب ـــت هم ـــد، حمای ـــود بودن ـــی خ ـــیونهای تخصص ـــت فدراس حمای
ــه  ــتگی بـ ــد داشـــت و بسـ ــه خواهـ ــا ادامـ ــن حمایت هـ ــتیم، ایـ داشـ
عملکـــرد فدراســـیونها دارد کـــه چقـــدر پاســـخ مثبـــت بدهنـــد و در 

جهـــت رشـــد و پیشـــرفت ورزشـــکاران معلـــول تـــاش کننـــد.
ـــان پیرامـــون امـــکان برگـــزاری اردوهـــای تیـــم بســـکتبال  وی در پای
بـــا ویلچـــر از تابســـتان، خاطرنشـــان کـــرد: اردوهـــای رشـــته های 
تیمـــی و ورزشـــکارانی کـــه شـــانس کســـب مـــدال نقـــره و برنـــز را 
ـــد  ـــاز خواه ـــاه آغ ـــم از مهرم ـــز گفت ـــا نی ـــه قب ـــور ک ـــان ط ـــد هم دارن
شـــد و اگـــر فدراســـیونی بخواهـــد زودتـــر از تاریـــخ عنـــوان شـــده 
ـــا  ـــود اردوه ـــه ی خ ـــا هزین ـــد ب ـــد بای ـــزار کن ـــی اردو برگ ـــرای تیم ب
ــا کنـــد و از حمایـــت کمیتـــه ملـــی پارالمپیـــک برخـــوردار  را برپـ

نخواهـــد بـــود.

ــری آذربایجــان  ــأت ورزش کارگ ــس هی رئی
افزایــش  و  توســعه  الزمــه  گفــت:  شــرقی 
بهــره وری در کشــورمان، ســرمایه گــذاری 
ورزش  و  ســامت  راســتای  در  کارفرمایــان 

کارگــران اســت.
ــری آذربایجــان  ــأت ورزش کارگ ــس هی رئی
شــرقی بــا حضــور در دفتــر روزنامــه در رابطــه 
بــا موفقیــت هــای ورزش کارگــری آذربایجــان 
شــرقی در ســطح کشــوری و کســب رتبــه 
نخســت ســال 9۸ در بیــن هیــأت هــای کشــور 
ــرد:  ــار ک ــی، اظه ــال متوال ــومین س ــرای س ب
همــواره ســعی کــرده ایــم در ســاختار هیــأت از 
جوانانــی کــه در رشــته هــای ورزشــی فعالیــت 
داشــته انــد اســتفاده نمائیــم و اگــر موفقیتــی 
ــری اســتان بدســت  ــأت ورزش کارگ ــرای هی ب
ــأت  ــن هی ــان ای ــاش جوان ــایه ت ــده در س آم
اســت، در تمامــی رشــته هــای فعــال در 
هیــأت از جوانانــی بهــره بــرده ایــم کــه دارای 
ــوده  ــی ب ــط عمومــی باالی ــه کافــی و رواب تجرب
ــذب  ــت ج ــح در جه ــار صحی ــوه رفت ــه نح و ب

ــد.. ــته ان ــی داش ــه ورزش آگاه ــران ب کارگ
پرویــز پناهــی  در رابطــه بــا شــیوع ویــروس 
ــا و تعطیلــی ورزش هــای متعــدد عنــوان  کرون
ــور در  ــری کش ــیون ورزش کارگ ــرد: فدراس ک
ــر  ــورت غی ــه ص ــابقاتی را ب ــت مس ــر داش نظ
ــا  ــع آن م ــه تب ــه ب ــد ک ــزار نمای حضــوری برگ
نیــز در ســه رشــته ورزشــی ایــن کار را انجــام 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــتقبال خوب ــا اس ــم ام دادی
صــورت نگرفــت. بایــد بــه دنبــال راهــکار هایــی 
باشــیم تــا در ایــن زمــان بحرانــی کارگــران از 
محیط ورزش و ســامت دور نشــوند و جلســات 
هــم اندیشــی کــه بــا کارگــران و مســئولین امــر 
برگــزار مــی نمائیــم بــر همیــن قضایــا اســتوار 

اســت.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  معاونــت 

ــل  ــرقی ورزش را عام ــان ش ــی آذربایج اجتماع
نشــاط، شــادابی و بهــره وری دانســته و بــا 
بیــان اینکــه کارفرمایــان واحــد هــای کارگــری 
ــن نتیجــه  ــه ای کــه ســامت محــور هســتند ب
رســیده انــد اگــر بــرای ورزش و ســامتی 
کارگــران هزینــه نکننــد، شــاهد کاهــش بهــره 
ــه  ــت: الزم ــود، گف ــد ب ــروی کار خواهن وری نی
ــورمان،  ــره وری در کش ــش به ــعه و افزای توس
راســتای  در  کارفرمایــان  گــذاری  ســرمایه 
ــه  ــه البت ــت ک ــران اس ــامت و ورزش کارگ س
قوانیــن و مقرراتــی داریــم کــه بــه کارفرمایــان 
جهــت تســهیل در ایــن امــر کمــک مــی کنند، 
بــرای مثــال مــی تواننــد از تبصــره 2 مــاده 3۸  
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتفاده 
ــای  ــروش ه ــوارض ف ــد از ع ــرده و 1۰ درص ک
خــود را در جهــت ســامت و ورزش کارگــران 

ــد. ــه نماین هزین
ــه  ــن نام ــاوه آیی ــه ع ــه داد: ب ــی ادام پناه
مــاده 154 قانــون کار نیــز دســت کارفرمایــان 
ــامتی  ــت ورزش و س ــه در جه ــرای هزین را ب
بــاز مــی گــذارد، کارفرمایــان عزیــز مــی تواننــد 
بــا کارشناســان اداره گفــت و گــو کــرده و 

ــت  ــه بدس ــن زمین ــتری در ای ــات بیش اطاع
ــد. آورن

ــته  ــال گذش ــرد س ــا عملک ــه ب وی در رابط
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــری اس ــأت ورزش کارگ هی
اینکــه ســال 9۸ اوج فعالیــت هــای ورزش 
کارگــری اســتان بــوده و در ایــن ســال برنامــه 
ریــزی بــرای فعالیــت هــای ورزشــی کارگــران 
از کارخانــه هــا شــروع گردیــده و بــه ترتیــب تا 
ســطح شهرســتان، اســتان، کشــور و همچنیــن 
ــه اســت،  ــی توســعه یافت ــن الملل مســابقات بی
ــا برنامــه ریــزی  افــزود: در ابتــدای ســال 9۸ ب
ــداز  ــم ان ــف و چش ــده وظای ــام ش ــای انج ه
تمامــی شهرســتان هــا بــه ایــن صــورت 
تعریــف گردیــد کــه هیــأت ورزشــی شهرســتان 
ــیل و  ــه پتانس ــی ک ــته های ــر در رش ــورد نظ م
فعالیــت وجــود دارد بــه صــورت ســازمان یافتــه 
در رشــته فــوق فعالیــت نمایــد و ســایر رشــته 
ــر گــردد کــه  هــای ورزشــی کمــی محــدود ت

ــد. ــی گردی ــج خوب ــر نتای ــبختانه منج خوش
ــری آذربایجــان  ــأت ورزش کارگ ــس هی رئی
شــرقی در انتهــا اضافــه کرد: متاســفانه شــرایط 
ــه  ــی نمایدک ــت م ــمتی حرک ــه س ــه ب جامع

انجــام هرگونــه فعالیت ورزشــی مســتلزم صرف 
هزینــه مــی گــردد و ایــن عامــل ســبب کاهــش 
شــاخص هــای ســامت عمومــی جامعــه مــی 
شــود، مــا هرچــه کــه در تــوان داشــته باشــیم 
بــرای ورزش کارگــری اســتان انجــام خواهیــم 
ــا کمــک  ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــادم ب داد و اعتق
مــی  کارگــری  هــای  واحــد  کارفرمایــان 
ــه  ــران و جامع ــاط کارگ ــامت و نش ــم س توانی
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــش داده و از آس را افزای

ــم. ــری نمائی جلوگی
ــأت ورزش  ــرد هی ــن عملک ــاخص تری از ش
ــال  ــری اســتان آذربایجــان شــرقی در س کارگ
ــرد: ــر اشــاره ک ــل زی ــه عوام ــوان ب ــی ت 9۸ م

-  اعــزام تیــم هــای ورزشــی کارگــری 
ــته  ــور در 32 رش ــی کش ــابقات قهرمان ــه مس ب
ورزشــی )19 رشــته آقایــان و 13 رشــته بانوان(

ــران  ــی کارگ ــابقات قهرمان ــی مس -  میزبان
کشــور در 5 رشــته ورزشــی )3 رشــته آقایــان 

ــوان( ــته بان و 2 رش
ــن  ــابقات بی ــه مس ــکار ب ــزام دو ورزش -  اع
ــای  ــته ه ــپانیا در رش ــران در اس ــی کارگ الملل

ــی. ــنا و دو ومیدان ش
-  برگــزاری مســابقات کارگــران اســتان در 
12 رشــته ورزشــی جهــت اعــزام بــه مســابقات 

قهرمانــی کارگــران کشــور.
ــطح  ــدد در س ــابقات متع ــزاری مس -  برگ
رشــته   7۶ در  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 

ورزشــی متفــاوت.
-  نائــب رئیــس هیــأت کارگــری اســتان بــه 
عنــوان نائــب رئیــس برتــر کشــور در بیــن 31 

اســتان برگزیــده شــد.
-  و در نهایــت رتبــه اول هیــأت ورزش 
ــایر  ــن س ــرقی در بی ــان ش ــری آذربایج کارگ
ــی در  ــال متوال ــومین س ــرای س ــا ب ــتان ه اس

ــور. ــطح کش س

اتحادیــه جهانــی کشــتی تصمیمــات خــود را در مــورد 
ــال های 2۰2۰ و  ــی در س ــاره ای و جهان ــابقات ق ــزاری مس برگ

ــرد.  ــام ک ــادی اع 2۰21 می
بــه گــزارش ایرنــا، »ننــاد اللوویــچ« رییــس اتحادیــه جهانــی 
ــی  ــی و بررس ــیون فن ــه کمیس ــکیل جلس ــس از تش ــتی پ کش
ــات رییســه  ــه، تصمیمــات اتخــاذ شــده هی هــای صــورت گرفت
ــال 2۰2۰ و 2۰21  ــی در س ــاره ای و جهان ــابقات ق ــاره مس درب
را اعــام کــرد و گفــت: ایــن تصمیمــات بــر مبنــای یــک نــگاه 
ــاه  ــت در م ــرار اس ــددا ق ــوارد مج ــن م ــت و ای ــبینانه اس خوش

ــری شــود. آگوســت بازنگ
تصمیمات اتخاذ شده بدین شرح است:

تا تاریخ اول سپتامبر 2۰2۰ مسابقه ای برگزار نمی شود
ــر 23  ــان و زی ــان، جوان ــاره ای نوجوان برگــزاری رقابت هــای ق
ســال: رقابت هــای قهرمانــی نوجوانــان، جوانــان و زیــر 23 ســال 
ــی یــک  ــازه زمان ــاره ای اولیــن رویدادهــای هســتند کــه در ب ق
ــه  ــد. البت ــد ش ــزار خواهن ــر )2۰2۰( برگ ــا 3۰ اکتب ــپتامبر ت س
بنابــر شــرایط بــه لحــاظ شــیوع کرونــا امــکان شــاید یــک قــاره 

تصمیــم بــه لغــو آن بگیــرد.
لغــو رقابت هــای جهانــی نوجوانــان: بدلیــل شــرایط تحصیلــی 
و خطــرات ســفر، رقابــت هــای نوجوانــان جهــان 2۰2۰ و قــاره 

ای زیــر 15 ســال برگــزار نمــی شــود.
برگــزاری رقابت هــای جهانــی جوانــان و زیــر 23 ســال: 

ــی  ــش بین ــق پی ــز طب ــان نی ــان جه ــی جوان ــابقات قهرمان مس
ــراد  ــامبر )2۰2۰( در بلگ ــل دس ــا اوای ــر ی ــاه نوامب ــر م ــا اواخ ه
ــال  ــر 23 س ــای زی ــت ه ــود و رقاب ــی ش ــزار م ــتان برگ صربس
قهرمانــی جهــان نیــز در همــان تاریــخ قبلــی و در مــاه نوامبــر 

ــد. ــد ش ــام خواه ــد انج )2۰2۰( در فنان
بدلیــل   :2۰2۰ پیشکســوتان  جهانــی  رقابت هــای  لغــو 
افزایــش خطــر مســافرت بــرای گــروه هــای ســنی بــاال، رقابــت 
ــال  ــق و در س ــال 2۰21 تعوی ــا س ــز ت ــان نی ــوتان جه پیشکس

ــود. ــی ش ــزار م ــان برگ ــی یون ــه میزبان 2۰21 ب
ــت هــای  ــی کشــتی ســاحلی: رقاب ــزاری مســابقات جهان برگ
ــه  ــم ب ــق تقوی ــال 2۰2۰ طب ــاحلی در س ــتی س ــی کش جهان
ــورها  ــی از کش ــد و یک ــی می مان ــان باق ــی و یون ــی رومان میزبان
میزبــان پیکارهــای جهانــی ســاحلی نوجوانــان و جوانــان خواهــد 
شــد. کمیســیون کشــتی ســاحلی، تاریــخ و جزییــات مســابقات 

را بررســی خواهــد کــرد.
جایـزه بهتریـن کشـتی گیـر سـال 2۰2۰ در صـورت برگـزاری 
مسـابقات جهانی  2۰2۰ اهدا می شـود و با توجه به شـرایط شـیوع 
کرونـا و در صـورت عـدم برگـزاری، بـه سـال 2۰21 موکـول خواهد 

شـد و جایـزه نقـدی آن هـم بـه سـال 2۰21 منتقل می شـود.
سیسـتم رنکینـگ بـرای حضور در بـازی هـای المپیک 2۰21 
بـر اسـاس نتایـج رقابـت هـای جهانـی 2۰19 قزاقسـتان، رقابـت 
هـای تورنمنـت رنکینـگ 2۰2۰ در رم ایتالیـا و قهرمانی قاره ای 
بزرگسـاالن 2۰2۰ محاسـبه مـی شـود و رقابت هـای رنکینگ در 

سـال 2۰21 تاثیـری در رنکینـگ المپیک نخواهند داشـت.
همچنیــن طبــق نظــر اعضــا، امتیــاز رنکینــگ رقابــت هــای 
قهرمانــی آســیا 2۰21 بــرای کشــتی گیــران چیــن، کــره شــمالی 
و ترکمنســتان بدلیــل اینکــه نتوانســتند در رقابــت های آســیایی 

2۰2۰ حاضــر شــوند، محاســبه خواهــد شــد.
مســابقات رنکینــگ در ســال 2۰21 شــامل دو رویــداد اســت 
کــه در انتخــاب بهتریــن کشــتی گیــر ســال تاثیرگــذار اســت امــا 

نقشــی در ســیدبندی المپیــک نخواهــد داشــت.
ــا  ــال 2۰21 از 2 ت ــان س ــی جه ــابقات قهرمان ــن مس همچنی
1۰ اکتبــر در اســلو پایتخــت نــروژ برگــزار مــی شــود و رقابــت 
هــای جــام جهانــی در ســال هــای 2۰2۰ و 2۰21 نیــز برگــزار 

نخواهــد شــد.

رئیــس هیــأت شــطرنج آذربایجــان شــرقی 
ــت  ــان جذابی ــا هم ــد ب ــطرنج بای ــت:  ش گف
ــه و  ــود را در جامع ــی خ ــگاه حقیق ــی جای قبل
ــی  ــای ایران ــواده ه ــرم خان ــون گ ــن کان در بی

بدســت آورد.
ــأت  ــس هی ــا، رئی ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
شــطرنج آذربایجــان شــرقی در نشســت بــا 
ــداز  ــم ان ــا چش ــه ب ــانه در رابط ــاب رس اصح
ــرای توســعه شــطرنج  ــه شــده ب در نظــر گرفت
ــت  ــد گف ــه اول بای ــت: در وهل ــتان، گف در اس
ــت بخــش نیســت و  ــن ورزش رضای ــگاه ای جای
بــا توجــه بــه اینکــه اســتان مــا در همجــواری 
کشــورهایی همچــون ترکیــه، آذربایجــان و 
ــورها  ــن کش ــه و ای ــرار گرفت ــیه ق ــی روس حت
ــوند،  ــی ش ــده م ــان نامی ــطرنج جه ــب ش قط
کشــورهای  از  بایــد  نیــز  اســتان  شــطرنج 
ــا  ــش را ارتق ــه و جایگاه ــام گرفت ــور اله مذک

ــد. ده
ســید وحیــد میــرزاده یــادآور شــد: در 
ــه  ــب خان ــدان دور در اغل ــه چن ــای ن ــال ه س
ــن ورزش  ــد و ای ــی ش ــازی م ــطرنج ب ــا ش ه
ایرانــی  هــای  خانــواده  جمــع  در  فکــری 
جایــگاه مناســبی داشــت امــا مدتــی اســت کــه 
ــاش  ــتا در ت ــن راس ــده، در همی ــوش ش فرام
ــا،  ــارک ه ــه پ ــطرنج را ب ــاره ش ــتیم دوب هس
ــا  ــم ت ــا بازگردانی ــواده ه ــدارس و درون خان م
ــد. ــدا کن ــه پی ــی ادام ــت قبل ــان جذابی ــا هم ب

ــان  ــا بی ــتان ب ــطرنج اس ــأت ش ــس هی رئی
اینکــه شــیوع ویــروس کرونــا و شــرایط حاکــم 
بــر کشــور، کل جامعــه ورزش را مــورد آســیب 
قــرار داده و هیــأت شــطرنج اســتان نیــز از ایــن 
قضیــه مســتثنی نبــوده، اظهــار کــرد: ویــروس 
ــا مشــکاتی را بــرای برگــزاری مســابقات  کرون
ــان و  ــطرنج، مربی ــأت ش ــال آن هی ــه دنب و ب
داوران مــا ایجــاد کــرده اســت، در ایــن شــرایط 
ــورت  ــه ص ــابقات ب ــزاری مس ــا برگ ــت م اولوی
آنایــن اســت کــه ایــن پیشــنهاد به فدراســیون 
ارائــه شــد و خوشــبختانه مــورد اســتقبال هــم 

ــرار گرفــت تاجایــی کــه مقــرر شــد کمیتــه  ق
برگــزاری مســابقات آنایــن تشــکیل شــود 
ــوان  ــه عن ــرد را ب ــک ف ــز ی ــتان نی ــر اس و ه

ــد. ــی کن ــده معرف نماین
وی اولویــت بعــدی هیــأت شــطرنج اســتان 
را فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای آمــوزش 
ــکل  ــه پروت ــه ب ــا توج ــوری ب ــن و حض آنای
هــای وزارت بهداشــت دانســته و ادامــه داد: 
ــود  ــرایط موج ــا ش ــق ب ــرای تطبی ــاش ب در ت
هســتیم و ســعی در برگــزاری مســابقات داریــم 
تــا ورزشــکاران بیــش از ایــن صدمــه ندیــده و 

آمادگــی شــان حفــظ شــود.
میــرزاده اضافــه کــرد: اولویــت ســوم و مهــم 
ــت از  ــطرنج، حمای ــأت ش ــت هی ــن اولوی تری
ــرفت و  ــه پیش ــت، چراک ــان و داوران اس مربی
توســعه شــطرنج در ســایه تــاش هــای مربیــان 
ــن  ــود، بنابرای ــد ب ــر خواه ــکان پذی و داوران ام
جهــت  در  هایــی  طــرح  اجــرای  درصــدد 
ــه ای  ــه نمون ــیم ک ــی باش ــت از اعضــا م حمای
ــه صــورت  ــه بســته هــای حمایتــی ب از آن ارائ
ــه  ــن هــای پنجــاه درصــد اســت و باتوجــه ب ب
فرمایشــات و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر 

ــط  ــی از آن توس ــه، بخش ــای مومنان ــک ه کم
ــد شــد. ــن خواه ــأت تامی هی

ــای  ــات شــطرنج اســتان در انته رئیــس هی
ــید حســین  ــی، س ــی حکم ــور ط جلســه مذک
زینالــی، روزنامــه نــگار فعــال در حــوزه ورزش 
اســتان را بــه ســمت مســئول روابــط عمومــی 
ــه  ــزود: برنام ــرده و اف ــأت منصــوب ک ــن هی ای
هــای متعــددی بــرای توســعه شــطرنج اســتان 
درنظــر گرفتــه ایــم کــه بــا فعالیــت و تخصــص 
در بخــش روابــط عمومــی هیــأت امــکان پذیــر 
خواهــد بــود و طــی هفتــه هــای آتــی قســمتی 
ــداز شــطرنج آذربایجــان شــرقی را  از چشــم ان

رســانه ای خواهیــم کــرد.
ــی اداره کل  ــط عموم ــر رواب ــن مدی همچنی
ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 
ــزرگان  ــازی ب ــطرنج را ب ــت، ش ــن نشس در ای
خطــاب کــرده و گفــت: همانطــور کــه در 
روایــت هــای دینــی مــان داریــم یــک ســاعت 
ــت  ــل اس ــادت افض ــال عب ــاد س ــر از هفت تفک
ــو و  ــطرنج همس ــری ش ــدم ورزش فک و معتق
ــا ایــن فرمایــش اســت، شــطرنج  هــم جهــت ب
انســان را ملــزم بــه تفکــر کــرده و حتــی شــیوه 

ــد. ــی ده ــوزش م ــز آم ــر را نی تفک
محمــد ســلیمی بــا اشــاره بــه اتفاقــات خوب 
رخ داده از زمــان حضــور رئیــس فعلــی شــطرنج 
ــاهد  ــت: ش ــان داش ــأت بی ــتان در رأس هی اس
ــال  ــک س ــطرنج در ی ــأت ش ــه هی ــتیم ک هس
اخیــر موفــق بــه پیمــودن راه صــد ســاله شــده 
اســت، ســنت شــکنی هایــی اتفاقــات افتــاده و 
ــا و  ــده ه ــا ای ــتان ب ــطرنج اس ــاکله ورزش ش ش
ــه رشــدی مواجــه گردیــده و  تئــوری هــای روب
ایــن نویــد را مــی دهــد کــه بــا توجــه بــه خــرد 
جمعــی کــه در هیــأت رئیســه هیــأت شــطرنج 

وجــود دارد بــه منصــه ظهــور برســد.
ــدن از  ــارج ش ــزوم خ ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
تــک قطبــی بــودن ورزش اســتان افــزود: 
مــی تــوان گفــت در ســال هــای اخیــر ورزش 
ــا  ــه م ــده اســت، هم ــزه ش ــا فوتبالی ــتان م اس
ــداری  ــال ورزش پرطرف ــه فوتب ــم ک ــی دانی م
اســت و امــروزه دیگــر تبدیــل بــه نوعــی 
صنعــت شــده امــا الزم اســت در کنــار فوتبــال 
ورزش هایــی کــه نفــس ورزش را حفــظ کــرده 
و درخدمــت عمــوم مــردم قــرار دارنــد بیشــتر 
ــک  ــه صــورت آکادمی ــذاری شــده و ب ارزش گ

ــوند. ــی ش ــردم معرف ــه م ب
ســلیمی در انتهــا از طــرح هــای موجــود در 
راســتای معرفــی بیشــتر رشــته هــای ورزشــی 
در ســطح کانشــهر تبریــز ســخن گفتــه و 
ــا همراهــی اصحــاب محتــرم  اذعــان داشــت: ب
رســانه و خبرنگارانــی کــه در عرصــه ورزش 
ــته  ــاهلل رش ــد ان ش ــی کنن ــایی م ــم فرس قل
هــای غیــر فوتبالــی را نیــز بیشــتر رســانه 
ــاده ســازی و  ــرد و در حــال آم ــم ک ای خواهی
تدویــن چشــم انــدازی بــرای ادامــه دار بــودن 
ایــن موضــوع بــوده و خبــر هــای خوبــی داریــم 
ــانه  ــق رس ــی از طری ــای آت ــه ه ــه در هفت ک

ــد. ــد ش ــام خواه ــف اع ــای مختل ه

رتبه اول هیأت ورزش کارگری آذربایجان شرقی در سومین سال متوالی در سطح کشور؛ 

ورزش عامل افزایش بهره وری نیروی انسانی

تصمیمات اتحادیه جهانی کشتی در مورد مسابقات 2۰2۰ و 2۰2۱

شطرنج به جایگاه حقیقی خود باز می گردد

مفقودی 
ــپ  ــا مشــخصات تي ــيکلت ب ــور س ــند موت ــبز و س ــرگ س ب
موتــور: هنــدا - نــوع موتــور: همتــاز - رنــگ: مشــکى - مــدل: 
ــور ٠٠٥١٧٤  ــماره موت ــه: ٩٤١٤٨٦٥ - ش ــماره تن ١3٩٤ - ش
و بــه شــماره پــالک 3٩٧32٨٩٤ مفقــود گردیــده و ســاقط از 

اعتبــار مــى باشــد.
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اوقات شرعی شهر تهران

خــط 2 راه آهــن کــرج - قزویــن بــا پیــام ویدئوکنفرانســی رییــس جمهــوری 
اســامی ایــران گشــایش یافــت.  

ــا، مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران در آییــن  ــه گــزارش ایرن ب
ــرای احــداث ایــن خــط  گشــایش خــط دوم راه آهــن کــرج - قزویــن گفــت:  ب
بــه طــول 1۰4 کیلومتــر افــزون بــر 574 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری شــده 

اســت.
ــر افزایــش ایمنــی  و  ــا افتتــاح ایــن خــط  عــاوه ب ســعید رســولی افــزود: ب
ســریع تــر شــدن حمــل بــار و مســافر، ظرفیــت حمــل مســافر بــه 257 میلیــون 
ــن  ــون ت ــه 19۶ میلی ــز ب ــادالت کاال نی ــم مب ــال و حج ــر در س ــر کیلومت نف

ــر در ســال مــی رســد. کیلومت
ـــن قطعـــه ای در مســـیر  وی اظهـــار داشـــت: خـــط دوم راه آهـــن کـــرج - قزوی
ـــتگاه و 35  ـــت ایس ـــط دارای  هف ـــن خ ـــه ای ـــت  ک ـــی اس ـــک و ترانزیت ـــر ترافی پ
ـــر   ـــزار لیت ـــون و 7۰۰ ه ـــرف 12 میلی ـــی در مص ـــت.صرفه جوی ـــوده اس ـــع ب تقاط
ـــن  ـــای ای ـــت ه ـــال از مزی ـــول س ـــان در ط ـــارد توم ـــه ارزش 253 میلی ســـوخت ب
ـــافری  ـــای مس ـــرعت قطاره ـــش س ـــن افزای ـــت ، همچنی ـــد اس ـــی جدی ـــط ریل خ
ـــدن  ـــه ش ـــای 2 خط ـــت ه ـــر مزی ـــد از دیگ ـــزان 3۰ درص ـــه می ـــیر ب ـــن مس در ای

ـــد. ـــوان ش ـــن عن ـــرج - قزوی ـــن ک راه آه
ــز کــه تاکنــون  باگشــایش ایــن خــط ریلــی مســیر راه آهــن  مشــهد - تبری
ــوده بــه 1۰7۰ کیلومتــر کاهــش یافــت .اکنــون پــروژه هــای  15۸۰ کیلومتــر ب
ــه 124  ــت ک ــدام اس ــت اق ــز در دس ــهد - تبری ــی مش ــیر ریل ــری در مس دیگ

ــرار دارد. ــه ق ــن زنجــان و میان ــی بی ــای ریل ــروژه ه ــن پ ــر ای کیلومت
ــاد 1۶5  ــن ایج ــن ضم ــرج - قزوی ــن  ک ــط دوم راه آه ــت:  خ ــولی گف رس
ــاش  ــی و مع ــر زندگ ــی ب ــر مثبت ــتقیم، تاثی ــتقیم و غیرمس ــغلی مس ــت ش فرص
ــد  ــه مســیر رش ــن آنک ــد دارد ضم ــش تولی ــال جه ــن مســیر در س ــاکنان ای س

ــت. ــاخته اس ــر س ــی را هموارت ــن الملل ــادالت بی ــادی و مب اقتص
قــرار گرفتــن خــط دوم راه آهــن کــرج - قزویــن در امتــداد کریــدور شــرق 
ــه جنــوب، موجــب افزایــش حمــل و  ــدور  شــمال ب ــه غــرب و همچنیــن کری ب
نقــل مســافر و کاال در ایــن شــاهراه حیاتــی شــده و شــکوفایی اقتصــادی در تمــام 

ســطوح را نویــد مــی دهــد.

وزیـــر اقتصـــاد و دارایـــی رتبـــه جهانـــی ایـــران در تولیـــد ناخالـــص ملـــی 
را 17 ذکـــر و بـــر لـــزوم ایجـــاد ســـرمایه گـــذاری هـــای جدیـــد در کشـــور 

تاکیـــد کـــرد.
بـــه گـــزارش مهـــر، فرهـــاد دژپســـند در حاشـــیه نشســـت شـــورای 
ــگاران  ــا خبرنـ ــو بـ ــر در گفتگـ ــدران در بابلسـ ــای مازنـ ــی بانک هـ هماهنگـ
بـــا اشـــاره بـــه رتبـــه 17 ایـــران در تولیـــد ناخالـــص ملـــی خواســـتار بهـــره 

ـــره  ـــرخ به ـــر ن ـــال حاض ـــت: در ح ـــد و گف ـــادی ش ـــای اقتص ـــری از ظرفیت ه گی
ــت. ــول نیسـ ــور مقبـ ــا در کشـ ــرداری از ظرفیت هـ بـ

ـــود،  ـــدام ش ـــد اق ـــذاری جدی ـــرمایه گ ـــرای س ـــد ب ـــه بای ـــد براینک ـــا تاکی وی ب
گفـــت: روان فضـــای کســـب و کار و تأمیـــن منابـــع مالـــی از جملـــه نیازهـــا اســـت 

ـــم. ـــال کردی ـــرمایه را فع ـــازار س ـــی، ب ـــن مال ـــرای تأمی ـــک ب ـــار بان و در کن
وی ادامـــه داد: بـــا برنامه هایـــی کـــه دولـــت بـــرای ارز اولی هـــا دارد، 
ــعه  ــه توسـ ــرای اینکـ ــم و بـ ــل کنیـ ــادی را حـ ــکات اقتصـ ــم مشـ می توانیـ
اقتصـــادی اســـتان را ســـرعت بخشـــیم اقـــدام بـــه برپایـــی نشســـت شـــورای 

ــم. ــرده ایـ ــادی کـ ــاالن اقتصـ ــا و فعـ ــی بانک هـ هماهنگـ
ـــی جلســـه شـــورای هماهنگـــی را طـــرح  ـــی هـــدف برپای ـــر اقتصـــاد و دارای وزی
و بررســـی مشـــکات فعـــاالن اقتصـــادی و اســـتفاده از ظرفیت هـــای نظـــام 
بانکـــی و بیمـــه ای بـــرای رفـــع مشـــکات وســـرعت بخشـــی بـــه طرح هـــای 
ســـرمایه گـــذاری در اســـتان مازنـــدران برشـــمرد و گفـــت: متأســـفانه نـــرخ 
ـــرخ دردآور  ـــن ن ـــد و ای ـــاالی 1۸ درص ـــدران ب ـــهرهای مازن ـــی ش ـــکاری برخ بی

ـــت. اس
ـــرای  ـــره را ب ـــرک و غی ـــا، گم ـــات بیمه ه ـــا و امکان ـــع بانک ه ـــت: مناب وی گف

ـــز دانســـت. ـــت از مشـــکات حائ ـــرون رف ـــذاری و ب ســـرمایه گ

با پیام ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری

خط 2  راه آهن کرج - قزوین گشایش یافت

وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد:

رتبه ۱7 تولید ناخالص ملی ایران در جهان 

نماینــده مــردم رزن در مجلــس شــورای اســامی 
ــرای  ــذار ب ــه ســرمایه گ ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک تاکی
دریافــت یــک مجــوز چندیــن روز در راهروهــا اســیر 
ــش  ــد و جه ــق تولی ــه رون ــد ب ــوان امی ــد نمی ت باش

اقتصــادی داشــت. 
ــا اشــاره بــه  بــه گــزارش ایســنا، حســن لطفــی ب
اقداماتــی کــه بایــد مجلــس شــورای اســامی بــرای 
ــان  تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« انجــام دهــد، بی
کــرد: در گام اول مجلــس شــورای اســامی اگــر 
بتوانــد موانــع موجــود بــر ســر راه تولیــد  کننــدگان را 
شناســایی کــرده و آنهــا را از ســر راه بــردارد خدمــت 
ــدی در  ــرده و گام بلن ــد ک ــوزه تولی ــه ح ــی ب بزرگ

تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« برداشــته اســت.
ــده  ــرد: بروکراســی پیچی ــار ک ــه اظه وی در ادام
امــور  مالیاتــی،  امــور  پیچیــده  قوانیــن  اداری، 

ــی  ــه عوامل ــاق کاال از جمل ــی و قاچ ــده بانک پیچی
اســت کــه هــر یــک می توانــد بــه تنهایــی ســرمایه 
گــذار را از حضــور در عرصــه ی تولیــد دلســرد کــرده 
و بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده و مانعــی بــر ســر 
راه تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« محســوب شــود.

نماینــده مــردم رزن در مجلــس شــورای اســامی 
تصریــح کــرد: زمانــی کــه ســرمایه گــذار بــرای اخــذ 
ــا  ــروی اداره ه ــی در راه ــن روز متوال ــوز چندی مج
بــرای  ســرگردان می شــوند مطمئنــا هیــچ گاه 
ســرمایه گــذاری در حــوزه تولیــد مشــتاق نخواهنــد 
بــود. کارشناســی کــه خــود در اداره اســتخدام شــده 
و شــغل دارد خیــال اش راحــت اســت و نســبت بــه 

ســایر افــراد بیــکار توجهــی نــدارد.
لطفــی در ادامــه تاکیــد کــرد: زمانــی کــه در هــر 
ــرای راه   ــد ب ــه ای واح ــتان مجموع ــتان و اس شهرس

انــدازی تولیــد شــکل گرفــت و هــر اداره ای نماینــده 
مجــوز  صــدور  مــدت  و  داشــته  تام االختیــاری 
ــوان  ــگاه می ت ــرد آن ــدا ک ــل پی ــک روز تقلی ــه ی ب
بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه  را  ســرمایه گذار 
ــه میــدان آورد و ســپس موانــع دیگــر را از  تولیــد ب

ــت. ــر راه او برداش س
وی ادامــه داد: زمانــی می تــوان نســبت بــه 
جــذب ســرمایه گــذار در بــازار داخــل و رونــق 
ــار زدن  ــمت کن ــه س ــه ب ــود ک ــدوار ب ــد امی تولی
ــه  ــن صــورت هم ــر ای ــم در غی ــت کنی ــع حرک موان
ــوده  ــده ب ــی بازدارن ــوان عامل ــه عن ــل ب ــن عوام ای
ــد  ــه ی تولی ــور در عرص ــذار را از حض ــرمایه گ و س

می کنــد. دلســرد 

ـــد  ـــا تاکی ـــس ب ـــراب در مجل ـــردم س ـــده م نماین
بـــر توجـــه وزرا در انتصـــاب مدیـــران اســـتانی و 
ـــودن  ـــف ب ـــه و واق ـــص، تجرب ـــه تخص ـــه ای ب منطق
ــن  ــت: در ایـ ــی، گفـ ــور حکمرانـ ــه امـ ــراد بـ افـ
ـــه  ـــوط ب ـــردم مرب ـــکات م ـــیاری از مش ـــورت بس ص
کارهـــای اداری و محلـــی بـــه نماینـــدگان ارجـــاع 

نمی شـــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، یوســف داودی در 
و  محلــی  مدیــران  انتخــاب  اهمیــت  توضیــح 
شایســته  اصــول  طبــق  متخصــص  منطقــه ای 
ــرای  ــی را ب ــد مدیران ــت بای ــت: دول ــاالری، گف س
جایگاه هــای بــاالی شــهری و اســتانی انتخــاب 
ــص الزم و  ــه از تخص ــب وظیف ــر حس ــه ب ــد ک کن
ــراد  ــن اف ــر ای ــاوه ب ــند. ع ــوردار باش ــی برخ کاف
ــرای انجــام  ــه الزم را ب ــی و تجرب ــی کاف ــد توانای بای

مســئولیت داشــته باشــند.
نماینـــده مـــردم ســـراب در مجلـــس شـــورای 

ـــی در  ـــر متخصص ـــا ه ـــرد: لزوم ـــح ک ـــامی تصری اس
ـــرا  ـــود زی ـــد ب ـــی نخواه ـــر موفق ـــود، مدی ـــوزه خ ح
ـــرای  ـــد ب ـــت نبای ـــابقه مدیری ـــا س ـــص ی ـــا تخص تنه
ـــد  ـــرادی بای ـــع اف ـــود. واق ـــاظ ش ـــراد لح ـــاب اف انتخ
در جایـــگاه مدیـــران اســـتانی و منطقـــه ای قـــرار 
ـــند  ـــف باش ـــی واق ـــور حکمران ـــر ام ـــه ب ـــد ک بگیرن
ـــوردار  ـــان برخ ـــی توأم ـــه کاف ـــص و تجرب و از تخص

ـــند. باش
ــی  ــد از توانای ــران بای ــت: مدی ــد اس داودی معتق
الزم و حتــی ســامت جســمانی و روحــی الزم 
برخــوردار باشــند. هــر کســی نمی توانــد مســئولیت 
فرمانــدار یــا بخشــدار و حتــی اســتاندار را بــر عهــده 
گیــرد.  مدیــران باالدســتی نبایــد بــر اســاس روابــط 

ــگاه هــا را منصــوب کننــد. مســئولین ایــن جای
وی یــادآور شــد: امــروزه بســیاری از موضوعــات و 
مشــکات محلــی مــردم مربــوط بــه کارهــای اداری 
ــال  ــود ح ــاع می ش ــدگان ارج ــه نماین ــی ب و محل

آنکــه اگــر اســتانداران، معاونیــن اســتاندار، بخشــدار 
ــام  ــود را انج ــف خ ــتی وظای ــه درس ــداران ب و فرمان
ــده  ــه نماین ــردم ب ــکات م ــیاری از مش ــد، بس دهن

ارجــاع داده نمی شــود.
ــم  ــس یازدهـ ــردم در مجلـ ــده مـ ــن نماینـ ایـ
ــه  ــد بـ ــد بتواننـ ــدگان بایـ ــرد: نماینـ ــد کـ تاکیـ
ــن  ــد. در ایـ ــل کننـ ــود عمـ ــی خـ ــف ملـ وظایـ
صـــورت کار مـــردم ســـریعتر انجـــام مـــی شـــود 
ــای  ــیدگی کارهـ ــت رسـ ــی در اولویـ ــور ملـ و امـ
ــدگان  ــه نماینـ ــرد. البتـ ــرار می گیـ ــدگان قـ نماینـ
ـــوزه  ـــا ح ـــط ب ـــای مرتب ـــری کاره ـــه پیگی ـــف ب موظ
ـــی و در  ـــات اســـتانی و مســـائل مل ـــه، موضوع انتخابی
ـــی  ـــا در صورت ـــتند ام ـــی هس ـــوارد فرامل ـــی م برخ
کـــه مســـائل جزئـــی در مناطـــق و اســـتان هـــا 
رفـــع شـــود، مســـیر بـــرای برداشـــتن گام هـــای 

ــود. ــم می شـ ــده فراهـ ــر نماینـ بزرگتـ

ــرای گرفتــن  ــط خــود ب ــا رواب ــم کــه ب گروهــی وکیــل داری
ــش از  ــالیانه بی ــه س ــد ک ــدام می کنن ــاص اق ــای خ ــده ه پرون
ده هــا میلیــارد تومــان درآمــد دارنــد و ایــن درآمدهــا در ســایه 

انحصــار صــدور پروانــه وکالــت بــه جــود آمــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، ورود بــه عرصــه وکالــت یکــی از 
ــته های  ــان رش ــجویان و فارغ التحصی ــداف دانش ــن اه مهم تری
ــه ایــن شــغل و  ــه ایــن شــغل اســت، امــا رســیدن ب مرتبــط ب
ــن  ــدن دروس ای ــه خوان ــا معطــوف ب ــن راه تنه ــت در ای موفقی
رشــته ها در دانشــگاه نیســت و ســد بزرگــی بنــام آزمــون 
ــن آزمــون  ــرش در ای ــت و محدودیــت هــای ظرفیــت پذی وکال

ــود دارد. ــوق وج ــان حق ــارغ التحصی ــر راه ف ــر س ب
در ایــران بــه ازاء هــر 1۰۰ هــزار پرونــده 7۶ وکیــل وجــود 
دارد امــا ایــن آمــار بــرای کشــورهای جهــان بــه طــور متوســط 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــزار پرون ــر 1۰۰ ه ــه ازاء ه ــل ب 24۰ وکی
آمــار بــه خوبــی تعــداد کــم وکا در کشــور را نشــان مــی دهــد. 
ــت موجــب شــده اســت  ــه وکال ــد صــدور پروان انحصــار در رون
ــود وکیــل مواجــه شــود. شــیوه برگــزاری  ــا کمب کــه کشــور ب
ــار  ــا چه ــه ی ــا س ــه تنه ــت ک ــی اس ــه صورت ــت ب ــون وکال آزم
درصــد شــرکت کننــدگان درایــن آزمــون پذیرفتــه مــی  شــوند.

دستمزد باال در وکالت نتیجه انحصار است
ــتری در  ــمی دادگس ــناس رس ــور کارش ــین پ ــا حس علیرض
ــازاری  ــارس گفــت: انحصــار در هــر ب ــگار ف ــا خبرن گفت و گــو ب
ــه  ــازار ب ــه قیمــت درآن ب ــی  شــود ک ــد موجــب م ــاق بیفت اتف
شــدت افزایــش یافتــه و کیفیــت محصــول و یــا خدمــت ارائــه 
ــت  ــازار وکال ــد. اتفاقــی کــه در ب ــه شــدت کاهــش بیاب شــده ب
ــازار موجــب  نیــز شــاهد وقــوع آن هســتیم. انحصــار در ایــن ب
ــه فلــک بکشــد. دســتمزدهای  شــده کــه دســتمزد وکا ســر ب
ــل  ــه وکی ــد ب ــردم نتوان ــه م ــده ک ــب ش ــی وکا موج نجوم

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــات حقوق ــرده و از خدم ــه ک مراجع
وی ادامــه داد: در  بســیاری از پرونده هــای قضایــی کــه 
ــی  ــل بی اطاع ــه دلی ــوده ام  ب ــاط ب ــا در ارتب ــا آن ه ــده ب بن
ــد و  ــش می آی ــدی پی ــکات ج ــی مش ــائل حقوق ــردم از مس م
فراینــد رســیدگی بــه پرونــده هــا بــه دلیــل همیــن مشــکات 
طوالنی تــر می شــود درصورتــی کــه اگــر دســتمزد وکا کاهــش 
ــوی  ــد جل ــی  توان ــل م ــه وکی ــردم ب ــودن م ــه نم ــد مراجع بیاب

ــرد. ــی را بگی ــای قضای ــده  ه ــیاری از پرون ــکیل بس تش
ــان داشــت: انحصــار عــاوه  ــن کارشــناس دادگســتری بی ای
ــش  ــب کاه ــتمزد وکا موج ــدازه دس ــش از ان ــش بی ــر افزای ب
کیفیــت خدمــات حقوقــی ارائــه شــده از طــرف وکا مــی  شــود. 
ــادی  ــان زی وقتــی تعــداد وکا محــدود باشــد چــون وکا رقیب
ندارنــد؛ انگیــزه ای نیــز بــرای ارائــه بــا کیفیــت خدمــات حقوقــی 

نخواهنــد داشــت.
بــر اســاس یــک اصــل روشــن اقتصــادی رقابتــی شــدن بــازار 
ــر ســر راه افزایــش تعــداد وکا  ــت و اینکــه محدودیتــی ب وکال
وجــود نداشــته باشــد، موجــب ایجــاد رقابــت میــان وکا شــده 
ــن مســئله کاهــش دســتمزد وکا و همچنیــن افزایــش  کــه ای
کیفیــت خدمــات حقوقــی ارائــه شــده توســط آنهــا را بــه همــراه 

ــث  ــت باع ــش کیفی ــتمزد و افزای ــش دس ــت. کاه ــد داش خواه
مــی  شــود کــه دسترســی مــردم بــه وکیــل و خدمــات حقوقــی 
ــت  ــود رقاب ــورت وج ــد. درص ــش بیاب ــه افزای ــطح جامع در س
میــان وکا بــه طــور طبیعــی وکیلــی کــه خدمــات بــا کیفیتــی 

ارائــه ندهــد از بــازار وکالــت کنارگذاشــته خواهــد شــد.
 

عدم رفع انحصار مجوز وکالت به طور جدی دنبال 
نمی شود

ــد  ــی توانن ــتگی م ــس از بازنشس ــات پ ــه قض ــی ک از آنجای
وکیــل شــوند بــه همیــن دلیــل پــس از 3۰ فعالیــت بــه حرفــه 
وکالــت مشــغول می شــوند. همچنیــن انحصــار در حــوزه 
ــذا  ــد و ل ــتری کنن ــود بیش ــود وکا س ــبب می ش ــت س وکال
ــب  ــد. جال ــت می کنن ــی مقاوم ــرایط فعل ــر ش ــل تغیی در مقاب
ــک دوره  ــس از ی ــز پ ــس نی ــدگان مجل ــه نماین ــت ک اینجاس
ــازی  ــد و نی ــت دریافــت کنن ــد مجــوز وکال نمایندگــی می توانن
ــن  ــوق داشــته باشــند و همی نیســت کــه حتمــا لیســانس حق
امیــر ســبب شــده اســت کــه یــک اشــتراک منافــع پنهــان در 
ایــن ماجــرا ایجــاد شــود و رفــع ایــن انحصــار دشــوارتر شــود.

سهم هر وکیل ۷۰۰ پرونده در سال!
در اســتان البــرز در ســال گذشــته حــدود 7۰۰ هــزار پرونــده 
ــدوی و تجدیدنظــر و شــورای  ــی در دادســراها، محاکــم ب قضای
حــل اختــاف مختومــه شــده اســت کــه بــا توجــه بــه جمعیــت 
ــی  ــیار باالی ــم بس ــتان رق ــن اس ــری ای ــون نف ــدود 3 میلی ح
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس اظهــارات رانتیــن 
ــر  ــزار نف ــرز  حــدود ه ــتان الب ــون وکای اس ــس کان ــع رئی قان
وکیــل دارای مجــوز وکالــت در ســطح اســتان در حــال فعالیــت 
هســتند کــه بــا یــک حســاب تقریبــی بــه هــر وکیــل در اســتان 
ــد.  ــال می رس ــده در س ــن 7۰۰ پرون ــور میانگی ــه ط ــرز ب الب

ــا افزایــش  ایــن آمــار بــه وضــوح نشــان  می دهــد مــی تــوان ب
ظرفیــت پذیــرش آزمــون وکالــت بــرای افــراد بیشــتری اشــتغال 
زایــی کــرد و حجــم و کیفیــت خدمــات ارائــه شــده در حــوزه 

وکالــت را هــم افزایــش داد.
حســین نعمــت زاده یکــی از وکای اســتان البــرز در رابطــه 
بــا ظرفیــت آزمــون وکالــت گفــت: بنــده خــودم وکیــل هســتم 
ــرز  ــتان الب ــل در اس ــداد وکی ــه تع ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ام
ــرش  ــت پذی ــای 9۶، 97 و 9۸ ظرفی ــال ه ــت. در س ــم اس ک
آزمــون وکالــت در اســتان البــرز بــه ترتیــب 1۰۰، 11۰ و 13۰ 
نفــر بــوده اســت در حالــی کــه تعــداد پرونــده هــای رســیدگی 
شــد در محاکــم قضائــی اســتان در همیــن ســال هــا 5۰۸ هــزار 
ــی  ــه بدیه ــت ک ــوده اس ــده ب ــزار پرون ــزار و 7۰۰ ه ، ۶۰۰ ه
اســت تناســبی بیــن افزایــش ظرفیــت وکالــت و افزایــش تعــداد 

پرونــده هــا وجــود نــدارد.

ظرفیت ها بر اساس نیاز استان است
ــه  ــرز، ب ــتان الب ــون وکای اس ــس کان ــع، رئی ــن قان رامیت
خبرنــگار فــارس گفــت: ظرفیت هــای اعــام شــده بــرای 
جــذب آزمــون وکالــت بــر اســاس بررســی هــای دقیــق انجــام 
ــذب  ــت ج ــخیص ظرفی ــرای تش ــی ها ب ــن بررس ــود و ای می ش

ــت. ــام اس ــال انج ــال 99 در ح ــرای س وکا ب
ــا  ــرای تعییــن ظرفیــت هــر ســاله ب ــا بیــان اینکــه ب قانــع ب
رئیــس دادگســتری جلســات متعــددی برگــزار خواهیــم کــرد، 
اضافــه کــرد: در ایــن جلســات نیــاز اســتان بررســی مــی شــود 
و  جــای خالــی وکای قدیمــی کــه بــه دالیــل مختلــف از ایــن 
عرصــه کنــار رفتنــد و یــا در قیــد حیــات نیســتند پــر می شــود.

اغلب پرونده ها بدون وکیل هستند
رئیــس کانــون وکا اســتان البــرز اظهــار داشــت: متاســفانه 

بــه دلیــل فقــر فرهنگــی و مشــکات اقتصــادی اغلــب پرونــده 
ــه  ــت ک ــور نیس ــوند و اینط ــت می ش ــل هدای ــدون وکی ــا ب ه

ــاال باشــد. درآمــد وکا بســیار ب
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه قضایــی بــرای رفــع مشــکات 
اقتصــادی مــردم تســهیاتی را در نظــر گرفتــه اســت تــا مــردم 
بــه صــورت رایــگان خدمــات دریافــت کننــد، بیــان کــرد: عــاوه 
بــر مشــکات اقتصــادی دالیــل فرهنگــی هــم وجــود دارد کــه 
مــردم بــه وکا مراجعــه نمی کننــد چــرا کــه تصــور مــی کننــد 

بــه تنهایــی می تواننــد مشــکل خــود را برطــرف کننــد.
 

برخی وکال درآمد ده ها میلیاردی در سال دارند
ــو  ــرز در گفت و گ ــتان الب ــی از وکای اس ــادی یک ــاد پیره می
ــی  ــودن دریافت ــه ب ــی ضابط ــا ب ــه ب ــارس در رابط ــگا ف ــا خبرن ب
وکا گفــت: در رابطــه بــا میــزان دریافتــی وکا نیازمنــد تفکیــک 
ــن ســال اســت در حــال کار هســتند  ــی کــه چندی ــان وکای می
و کارآمــوزان هســتیم. برخــی از کارآمــوزان رابطــه زیــادی بــرای 
گرفتــن پرونــده دارنــد و ممکــن اســت بــا اســتفاده از روابــط خــود 
چندیــن میلیــارد در طــول یــک ســال درآمدزایــی داشــته باشــد.

ــری  ــاش حداکث ــا ت ــه ب ــی رابط ــوزان ب ــزود: کارآم وی اف
ــد  ــان درآم ــون توم ــار میلی ــن چه ــه میانگی ــد ماهان می توانن
ــرای  ــی ب ــه تاش ــوزان ک ــی از کارآم ــند و گروه ــته باش داش
رســیدن بــه اهــداف خــود ندارنــد و بــه پــادو وکای بــا ســابقه 

ــد. ــد ش ــذف خواهن ــان ح ــرور زم ــوند و م ــل می ش تبدی
ــم  ــادآور شــد: از طرفــی گروهــی وکیــل داری ــن وکیــل ی ای
کــه بــا روابــط خــود بــرای گرفتــن پرونــده هــای خــاص اقــدام 
می کننــد کــه ســالیانه بیــش از ده هــا میلیــارد تومــان درآمــد 
دارنــد؛ کمتــر وکیلــی داریــم کــه بــه صــورت میانگیــن ماهیانــه 

کمتــر از 1۰ میلیــون تومــان درآمــد داشــته باشــد.
بــه گفتــه وی نمی تــوان گفــت چــه تعــداد پرونــده در طــول 

ســال بــرای یــک وکیــل آمــاده خواهــد شــد، وکایــی هســتند 
کــه بــرای تمدیــد حــق وکالــت یــک میلیــون تومانــی ســاالنه 
ــر هســتند  ــا مشــکل مواجــه می شــوند و گروهــی دیگ خــود ب

کــه درآمدهــای میلیــاردی دارنــد.

گام بلند دستگاه قضائی برای شکستن 
انحصار وکالت

ــای وکای  ــری کانون ه ــه سراس ــس اتحادی ــهبازی نیا رئی ش
دادگســتری ایــران )اســکودا( می گویــد: اصــل 44 قانــون 
ــه  ــای اقتصــادی اســت ک ــر اقتصــاد و بخش ه اساســی ناظــر ب
ــت اصــًا مشــمول  در آن هــا رقابــت عنصــر اصلــی اســت. وکال
اصــل 44 قانــون اساســی نیســت و هیــچ گاه از تصویــب قانــون 
ــه  ــک حرف ــت ی ــه وکال ــوده ک ــوری نب ــن تص ــی، چنی اساس
اقتصــادی و در اصــل 44 نیــز اشــاره ای بــه وکالــت نشــده اســت. 
ــای  ــی اســت کــه دانش آموختــگان حقــوق از پ ایــن در حال
ــار دیگــر بــه  ننشســته، یکبــار متوســل بــه شــورای رقابــت و ب
ــال 95، از  ــه در س ــا اینک ــدند ت ــی می ش ــت مقررات زدای هیئ
ســوی هیئــت مقررات زدایــی بــه کانون هــای وکا جهــت 
ــه  ــت( دو هفت ــه وکال ــوز )پروان ــدور مج ــرایط ص ــذاری ش بارگ
مهلــت داده شــد، امــا کانــون وکا بــه تصمیــم هیئــت معتــرض 
ــد  ــرد. بع ــت اداری ب ــوان عدال ــه دی ــود را ب ــکایت خ ــد و ش ش
ــول جوابیــه جامــع و کامــل وزارت اقتصــاد، موضــوع  از وص
ــوان  ــون وکا در دســتور کار هیئــت تخصصــی دی شــکایت کان
عدالــت اداری قــرار گرفــت و قضــات دیــوان بــا بررســی دالیــل 
ــون وکا را موجــه ندانســت و  و مــدارک طرفیــن، شــکایت کان

ــر رد آن صــادر کــرد. حکــم ب
اکنــون برابــر رأی دیــوان عدالــت اداری کــه باالتریــن مرجــع 
جهــت نظــارت بــر مصوبــات دولتــی اســت و تصمیمــات آن برای 
ــتری  ــای وکای دادگس ــت، کانون ه ــا الزم االجراس ــام نهاد ه تم
ــه  ــه بارگــذاری شــرایط صــدور پروان موظــف هســتند نســبت ب
ــرای آزمــون وکالــت  وکالــت اقــدام کننــد و تعییــن ظرفیــت ب
بــا توجــه بــه مــاده 7 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 

44 قانــون اساســی غیرقانونــی اســت.
کانــون وکا همچنیــن برابــر رأی هیئــت مقررات زدایــی 
ــت  ــف اس ــز موظ ــب وکار نی ــای کس ــدور مجوز ه ــهیل ص و تس
فرآینــد مذکــور را اصــاح و موانــع صــدور پروانــه وکالــت بــرای 
متقاضیــان را رفــع کنــد و صادرکننــدگان مجــوز اجــازه ندارنــد 
بــه دلیــل »اشــباع بــودن بــازار«، از صــدور مجــوز بــرای وکالــت 

فــارغ التحصیــان حقــوق امتنــاع کننــد.
ــت  ــرش وکال ــای پذی ــت ه ــه ظرفی ــی ب ورود دســتگاه قضائ
ــی  ــزم جــدی رای شکســتن انحصــار موجــود در کشــور م و ع
ــی و  ــم قضائ ــت محاک ــاح وضعی ــی در اص ــه عطف ــد نقط توان
حــل مشــکات مــردم باشــد. بیــش از 2 و نیــم میلیــون فــارغ 
ــداد  ــا تع ــه قطع ــود دارد ک ــور وج ــوق در کش ــل حق التحصی
ــت  ــرای وکال ــی علمــی الزم ب ــا از توانای ــل توجهــی از آن ه قاب
برخوردارنــد کــه اصــاح قانــون اعطــای امتیــاز وکالــت و فراینــد 
آن قطعــا در اشــتغال زایــی و افزایــش کیفیــت و هزینــه هــای 

ــت نقــش بســزایی خواهــد داشــت. وکال
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