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آیت اهلل رئیسی در بازدید از نمایشگاه مسائل اولویت دار استان گیالن:

در برخورد با تخلفاتی که از ناحیه 
افراد نامدار سر می زند، هیچ رحمی 

نباید داشت

تمام ساختمان های کشور از 
سال 1400 بیمه می شوند

 در برخورد با تخلفات هیچ رحمی نباید داشت
 هر سازمان اگر تخلفی داشته باشد باید قاطعانه با آن برخورد شود

مهم ترین و اساسی ترین راهکار، پیشگیری از حوادث است
 اگر زلزله هفت ریشتری اتفاق بیفتد عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت

 از سالیان پیش، تجربه زلزله در شهرهای پرجمعیت نداریم
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 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

راهی جز ساختن کشور نداریم

در صورت توجه قالیباف به نامه 
رهبری، مسائل بودجه حل می شد 

۹۵ درصد مطب ها به سامانه 
الکترونیک متصل شدند

شرایط استقالل و پرسپولیس 
برای ورود به بورس خوب است

چیزی به نام تضمین 
در بورس نداریم

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: خودروســازی همچنــان جــزو 
تاثیرگذارتریــن صنایعــی اســت کــه توانســت بــا توجــه بــه ظرفیت هــای داخلــی 

کشــور ایــن تحریم هــا را بــه خوبــی مدیریــت کنــد . 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــا، مع ــن صالحی نی ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
تجــارت، در حاشــیه افتتــاح خطــوط تولیــد باک هــای پلیمــری محصــول جدیــد 
ایــران خــودرو،  بیــان کــرد: صنعــت خــودرو حتــی پیــش از برجــام جــزء اولیــن 

ــرار گرفــت. ــه ق ــود کــه مــورد تحریم هــای ظالمان صنایعــی ب

وی تصریــح کــرد: باوجــود شــدت تحریم هــای اخیــر، خودروســازی همچنــان 
ــای  ــه ظرفیت ه ــا توجــه ب ــه توانســت ب ــی اســت ک ــن صنایع جــز، تاثیرگذارتری

ــد . ــت کن ــی مدیری ــه خوب ــا را ب ــن تحریم ه ــی کشــور ای داخل
ــت  ــه خودروســازی حــدود ۱۶ درصــد از ســهم کل صنع ــان این ک ــا بی  وی ب
ــود  ــه خ ــی را ب ــص داخل ــد ناخال ــهم تولی ــد از س ــر دو درص ــغ ب ــور و بال کش
ــر  ــزان تاثی ــده می ــان دهن ــار نش ــن آم ــرد: ای ــوان ک ــد، عن ــاص می ده اختص
خودروســازی در گســتره ای وســیع از تولیــد و تامیــن مــواد اولیــه، تولیــد اقــام 
واســط و خدمــات در زنجیــره ای از واحدهــای کوچــک، متوســط و بــزرگ کشــور 

اســت.
ــذار و از طــرف  ــوان بخــش سیاســت گ ــه عن ــزود: ب ــر صمــت اف ــاون وزی مع
ــی  ــم افزای ــه ه ــر پای ــوالت ب ــعه محص ــه توس ــم ک ــام می کن ــت اع ــر صم وزی
ــری  ــازی حداکث ــی س ــرای داخل ــدی ب ــای تولی ــان و بخش ه ــش بنی ــز دان مراک

ــت. ــه اس ــن وزارتخان ــدی ای ــت های ج ــی از سیاس ــات، یک قطع
وی هــم چنیــن صنعــت خودروســازی را در حــوزه افزایــش تولیــد و تولیــد 
ــق  ــا، موف ــم ه ــای تحری ــل در تنگن ــر از قب ــی بهت ــا ســطح کیفیت محصــوالت ب

ــی کــرد. ارزیاب
صالحــی نیــا همچنیــن اظهــار کــرد: وزارت صمــت حمایــت از صنایــع مــادر 
ــه و  ــع بینان ــای واق ــوب برنامه ه ــا در چارچ ــر آنه ــره ای کوچک ت ــع زنجی و صنای
کیفیــت محــور را در دســتور کار دارد و روش هــای حمایتــی را برای خودروســازان 

و قطعــه ســازان در نظــر گرفتــه و آنهــا را همراهــی می کنــد.

قطعه سازان و خودروسازان تحریم را مدیریت کردند

نماینـــده خمینی شـــهر، گفـــت: اســـتفاده مقطعـــی از فرصت هـــا و جایـــگاه 
ـــت.  ـــی اس ـــگاه نمایندگ ـــس و جای ـــه مجل ـــم ب ـــس، ظل مجل

محمدتقـــی نقدعلـــی نماینـــده خمینی شـــهر در گفت وگـــو بـــا ایلنـــا 
ـــت:  ـــدگان، گف ـــفافیت آراء نماین ـــرح ش ـــات ط ـــب کلی ـــدم تصوی ـــوص ع درخص
ــورد و  ــه می توانســـت رقـــم بخـ ــود کـ ــاط عطفـــی بـ ــفافیت یکـــی از نقـ شـ
ـــاد  ـــرح ایج ـــی در ط ـــد تغییرات ـــاف دادن ـــای قالیب ـــه آق ـــی ک ـــا قول ـــم ب امیدواری
ـــه  ـــن ب ـــود. م ـــن ش ـــم تامی ـــد ه ـــف دادن ـــه رای مخال ـــانی ک ـــرات کس ـــود و نظ ش
ـــا ســـندی باشـــد  ـــم ت ـــم هـــم گرفت ـــق دادم از رای دادن فیل ـــن طـــرح رای مواف ای

ـــتیم. ـــفافیت هس ـــق ش ـــا مواف ـــه م ـــن ک ـــر ای ب

ـــرح  ـــه ط ـــود دارد ک ـــی وج ـــن نگران ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــزود: نکت وی اف
ـــا  ـــیون ت ـــه کمیس ـــردد ب ـــاورد و برگ ـــات آن رای بی ـــود، کلی ـــرح ش ـــفافیت مط ش
ـــات  ـــب کلی ـــی از تصوی ـــه عبارت ـــد؛ ب ـــا بمان ـــن دوره در آنج ـــال ای ـــان ۴ س پای
ـــرد و  ـــورت گی ـــی ص ـــرداری انتخابات ـــت و بهره ب ـــتفاده موق ـــک اس ـــا ی آن صرف
ـــفاف  ـــه ش ـــدم ک ـــر ش ـــن را متذک ـــده ای ـــذا بن ـــت. ل ـــدی اس ـــی ج ـــن نگران ای
ـــزو  ـــت ج ـــر نوب ـــه از نظ ـــم اینک ـــوع علیرغ ـــن موض ـــرا ای ـــه چ ـــود ک ـــازی ش س
ــتور  ــاره در دسـ ــه یکبـ ــون بـ ــد و اکنـ ــن نمی آمـ ــه صحـ ــود بـ ــا بـ اولین هـ
قـــرار گرفتـــه اســـت. ایـــن نگرانـــی بـــه صـــورت جـــدی وجـــود دارد کـــه از 
ـــس و  ـــه مجل ـــم ب ـــن ظل ـــم و ای ـــی کنی ـــتفاده مقطع ـــس اس ـــای مجل فرصت ه

ـــت. ـــی اس ـــگاه نمایندگ جای
ـــان  ـــده می ـــود آم ـــی به وج ـــدال لفظ ـــوص ج ـــهر درخص ـــده خمینی ش نماین
ــا  ــی از رای گیری هـ ــه یکـ ــن بـ ــت: مـ ــار داشـ ــدگان اظهـ ــی از نماینـ او و یکـ
ــا یکـــی از عزیـــزان کـــه مخالـــف نظـــر بنـــده بـــود،  اعتـــراض داشـــتم امـ
مخالفـــت خـــود را بـــا ادبیـــات خیلـــی تنـــدی ابـــراز می کـــرد و بعضـــی از 
دوســـتان ایشـــان را بـــه آرامـــش دعـــوت می کردنـــد. ادبیاتـــی کـــه ایشـــان 
ـــی  ـــه وقت ـــود، چراک ـــفافیت ب ـــاله ش ـــف مس ـــان تضعی ـــوع رفتارش ـــرد و ن ـــه کار ب ب
ـــورد  ـــرزنش، برخ ـــورد س ـــد م ـــد نبای ـــان می کن ـــود را بی ـــر خ ـــده نظ ـــک نماین ی

ـــرد. ـــرار گی ـــس ق ـــگاه مجل ـــا جای ـــته ب ـــات غیرشایس و ادبی
وی در پایـــان درخصـــوص رد کلیـــات بودجـــه در روز سه شـــنبه نیـــز 
ابـــراز داشـــت: مـــن موافـــق ایـــن بـــودم کـــه گـــزارش کمیســـیون هـــم بـــه 
ـــتر  ـــر و بیش ـــات آن را بهت ـــپس در جزئی ـــد، س ـــب ش ـــر تصوی ـــته و اگ رای گذاش

اصـــاح می کردیـــم.

نگران هستیم از طرح »شفافیت آراء نمایندگان« 
استفاده مقطعی و انتخاباتی صورت گیرد 
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ــون  ــل کانـ ــور بین الملـ ــیون امـ ــو کمیسـ عضـ
ــه  ــز گفـــت: زمانـــی کـ ــتری مرکـ وکای دادگسـ
عهدنامـــه  دادگســـتری  بین المللـــی  دیـــوان 
مـــودت ۱۹۵۵ را معتبـــر می دانـــد یعنـــی مفـــاد 
ـــه  ـــال اینک ـــن احتم ـــوده؛ بنابرای ـــر ب ـــز معتب آن نی
ـــاد  ـــیار زی ـــود، بس ـــادر ش ـــران ص ـــود ای ـــه س رأی ب

اســـت. 
محمدعلـــی بهمنـــی قاجـــار در گفت و گـــو  
بـــا ایلنـــا در خصـــوص احـــراز صاحیـــت دیـــوان 
بین المللـــی دادگســـتری بـــه منظـــور رســـیدگی 
بـــه پرونـــده شـــکایت ایـــران از آمریـــکا، اظهـــار 
ـــتری  ـــی دادگس ـــوان بین الملل ـــت دی ـــرد: صاحی ک
ــده  ــراز شـ ــکا احـ ــه امریـ ــران علیـ ــوای ایـ در دعـ
اســـت؛ بـــر ایـــن مبنـــا در واقـــع دیـــوان اعتبـــار 
و حاکمیـــت عهدنامـــه مـــودت ۱۹۵۵ ایـــران و 
آمریـــکا در زمـــان طـــرح دعـــوای ایـــران علیـــه 

آمریـــکا را پذیرفتـــه اســـت.
ایـــن عضـــو کمیســـیون امـــور بین الملـــل 
ــر  ــزود: بـ ــز افـ ــتری مرکـ ــون وکای دادگسـ کانـ
ایـــن اســـاس می تـــوان گفـــت کـــه آمریـــکا 
ـــه  ـــی عهدنام ـــه ط ـــی ک ـــه تعهدات ـــت ب ـــف اس موظ
مـــودت بـــه ایـــران داده پایبنـــد باشـــد؛ یکـــی از 
ایـــن تعهـــدات ایـــن بـــود کـــه بـــه تجـــارت آزاد 
بیـــن ایـــران و آمریـــکا آســـیبی وارد نشـــود امـــا 

ــی  ــت و حتـ ــارت آزاد اسـ ــه تجـ ــا علیـ تحریم هـ
ــایر  ــا سـ ــران بـ ــاط ایـ ــه، ارتبـ ــای ثانویـ تحریم هـ
ــرار داده  ــر قـ ــت تأثیـ ــان را تحـ ــورهای جهـ کشـ

اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: در واقـــع احـــراز صاحیـــت 
دیـــوان بـــه نوعـــی گـــواه و شـــاهدی بـــر معتبـــر 

بـــودن عهدنامـــه مـــودت ســـال ۱۹۵۵ اســـت.
ـــوع  ـــن موض ـــت: ای ـــتری گف ـــل دادگس ـــن وکی ای
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــدارد؛ یعن ـــکلی ن ـــر ش ـــک اث ـــاً ی صرف
بین المللـــی  دیـــوان  کـــه  زمانـــی  می رســـد 

دادگســـتری صاحیـــت خـــود را احـــراز می کنـــد 
ـــد دارد  ـــوان قص ـــه دی ـــت ک ـــکلی اس ـــر ش ـــک ام ی
وارد ماهیـــت شـــود امـــا ایـــن امـــر شـــکلی آثـــار 

ماهـــوی نیـــز دارد.
وی بیـــان کـــرد: بـــه احتمـــال زیـــاد رأی بـــه 
نفـــع ایـــران صـــادر خواهـــد شـــد زیـــرا همیـــن 
ـــوا  ـــیدگی دع ـــه رس ـــح ب ـــود را صال ـــوان خ ـــه دی ک
ــد دارد  ــه قصـ ــت کـ ــن معناسـ ــه ایـ ــت، بـ دانسـ
ــودت  ــه مـ ــدات عهدنامـ ــه تعهـ ــد کـ ــان دهـ نشـ

معتبـــر اســـت.

ــار افـــزود: زمانـــی کـــه دیـــوان  بهمنـــی قاجـ
ایـــن عهدنامـــه را معتبـــر می دانـــد یعنـــی مفـــاد 
ــال  ــن احتمـ ــد؛ بنابرایـ ــر می دانـ ــز معتبـ آن را نیـ
ـــیار  ـــود بس ـــادر ش ـــران ص ـــود ای ـــه س ـــه رأی ب اینک

ـــت. ـــاد اس زی
آرای  بـــودن  الزم االجـــرا  خصـــوص  در  وی 
ـــت: آرای  ـــز گف ـــتری نی ـــی دادگس ـــوان بین الملل دی
ـــوق  ـــر حق ـــتری از منظ ـــی دادگس ـــوان بین الملل دی
بین الملـــل الزم االجراســـت؛ بنابرایـــن آرا ترافعـــی 

دیـــوان مشـــورتی نیســـت. 
ایـــن حقوقـــدان ادامـــه داد: اگـــر محکـــوم  
ــق  ــوان از طریـ ــد، می تـ ــرا نکنـ ــه رأی را اجـ علیـ
ــوان  ــد می تـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــازوکارهای سـ سـ
ــه رأی را  ــرد کـ ــاره را وادار کـ ــورد اشـ ــور مـ کشـ
ـــت  ـــورای امنی ـــورت ش ـــن ص ـــر ای ـــد در غی ـــرا کن اج
اســـت کـــه بایـــد در جهـــت اجـــرای رأی اقـــدام 

کنـــد.
ـــم  ـــو دائ ـــکا عض ـــرد: آمری ـــان ک ـــر نش وی خاط
ـــاً  ـــو دارد و قطع ـــق وت ـــت و  ح ـــت اس ـــورای امنی ش
آمریـــکا از حـــق وتـــو اســـتفاده می کنـــد و مانـــع 
اجرایـــی شـــدن قهـــری ایـــن رأی می شـــود 
بنابرایـــن ضمـــن اینکـــه در وادی امـــر قابـــل 
اجراســـت امـــا اجرایـــی شـــدن آن در عمـــل بـــه 

ســـادگی میســـر نیســـت.

ــه  ــش ب ــس در واکن ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
اظهــارات امــروز جهانگیــری در حاشــیه جلســه 
ــاون  ــح نیســت کــه مع ــت گفــت: صحی هیئــت دول
اول رئیــس جمهــور بخواهــد بــرای پیشــبرد اهــداف 
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــاب ب ــام رهبرانق ــود از ن خ

ــد.  ــتفاده کن ــود سوءاس خ
بــه گــزارش تســنیم، احمــد امیرآبــادی فراهانــی 
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس در واکنــش بــه 
ــاون اول  ــری مع ــحاق جهانگی ــروز اس ــارات ام اظه
رئیــس جمهــور در حاشــیه نشســت هیئــت دولــت 
گفــت: صحیــح نیســت معــاون اول رئیــس جمهــور 
بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی خــود وهــم حزبــی 
هایــش، خــاف واقــع بــه رهبرمعظــم انقــاب 

ــد. ــبت دهن نس
وی افــزود: دربــاره اظهــار نظــر معــاون اول 
ــه را  ــن نام ــد ای ــه گفتن ــور ک ــس جمه ــرم رئی محت
خطــاب بــه مقــام معظــم رهبــری ارســال کردنــد و 
معظــم لــه نیــز بافاصلــه آن را بــه رئیــس محتــرم 
مجلــس ارجــاع دادنــد؛ بایــد عــرض کنــم کــه آقــای 
جهانگیــری بــه گونــه ای صحبــت کردنــد کــه گویی 
ــه رهبــر  ــاره  کلیــت بودجــه ب ایشــان نامــه ای درب
معظــم انقــاب  زده انــد و معظــم لــه نظرشــان ایــن 
بــوده اســت کــه درایــن بــاره مجلــس بودجــه را بــا 
ــن  ــس در ای ــرد و مجل ــش بب ــت پی ــا دول ــه ب جلس

ــرده اســت. مســأله کوتاهــی ک
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســامی 

ادامــه داد: در ایــن بــاره بایــد گفــت اوال نامــه آقــای 
جهانگیــری دربــاره کلیــت بودجــه نبــود بلکــه 
ــان ارز ۴200  ــا هم ــی ی ــظ ارز ترجیح ــاره حف درب
تومانــی بــود  ثانیــا رهبــر معظــم انقــاب بــدون آن 
کــه بــر روی آنهــا دســتوری مبنــی بــر موافقــت بــا  
درخواســت صــورت گرفتــه  بدهنــد و ارز ترجیحــی 
ــه  ــر ب ــان نظ ــرای امع ــا را ب ــد، نامه ه ــد کنن را تایی

ــد. مجلــس ارجــاع دادن
امیرآبــادی گفــت: ایــن شــیوه صحیحــی نیســت 
کــه معــاون اول رئیــس جمهــور بخواهــد بــا تحریــف 
ــداف  ــرای پیشــبرد اه ــاب ب ــام رهبرانق ــرا از ن ماج

خــود سوءاســتفاده کنــد.
وی ادامــه داد: ایــن درســت نیســت کــه دوســتان 

مجــری قانــون بــرای بــه کرســی نشــاندن تصمیمات 
ــره  ــت روزم ــور و معیش ــاد کش ــود، اقتص ــت آل ران
ــر  ــرای تاثیرگــذاری ب ــد و ب مــردم را گــروگان بگیرن
ــه  ــع ب ــاف واق ــول خ ــل ق ــس، نق ــات مجل تصمیم

رهبــری نســبت دهنــد.
ــن عضــو هیئــت رئیســه مجلــس خاطرنشــان  ای
ــی  ــر همت ــای دکت ــم آق ــان ه ــل از ایش ــرد: قب ک
ایــن  در  نیــز  مرکــزی  بانــک  محتــرم  رئیــس 
خصــوص خطــاب بــه رهبــری انقــاب نامــه نوشــتند 
رئیــس جمهــور نیــز در جلســات مختلــف علنــی در 
ایــن موضــوع ســخن گفتنــد رئیــس ســازمان برنامــه 
ــد. ــر وجــود ارز رانتــی اصــرار کردن و بودجــه نیــز ب

ــادی عنــوان کــرد: نکتــه مهــم آن کــه در  امیرآب

همــه ایــن نامه هــا و ســخنرانی ها دائمــا تکــرار 
شــد اگــر بــه عــده ای خــاص ارز ارزان ندهیــم 
کاالهــای اساســی مــردم گــران می شــود و در واقــع 

ــد. ــه ش ــروگان گرفت ــردم گ معیشــت م
ــه سیاســت  ــی اســت ک ــن در حال ــزود: ای وی اف
ــردن  ــی ک ــک نرخ ــی و ت ــق واقع ــیون تلفی کمیس
ــده  ــرای ع ــی ب قیمــت ارز و حــذف ارز ۴200 تومان
ــه  ــا ب ــود م ــرار ب ــای آن ق ــه ج ــود و ب ــاص ب ای خ

ــود. ــردم داده ش ــود م ــه خ ــاوت آن ب التف
امیرآبــادی ادامــه داد: بــه هرحــال برخــاف 
ادعــای معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور، رهبــری 
ــر  ــی ب ــی مبن ــر مســووالن دولت ــز نظ ــم  هرگ معظ
حفــظ ارز ۴200 تومانــی را تاییــد نکردنــد بلکــه هم 
نامــه آقــای همتــی و هــم نامــه آقــای جهانگیــری را 
ــرم  ــس محت ــه رئی ــر ب ــان نظ ــی و امع ــرای بررس ب

ــد. مجلــس ارســال کردن
وی  اظهــار داشــت: قیمــت روغــن بــا حفــظ ارز 
۴200 تومانــی در طــول یکســال کــه مجلــس هیــچ 

تصمیمــی نگرفتــه بــود، دوبرابــر شــد.
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس افــزود: قطعــا 
مجلــس اجــازه نمی دهــد بــا گــروگان گرفتــن 
ــت  ــع ران ــردم،  توزی ــام م ــه ن ــردم و ب ــت م معیش
ــن  ــای ای ــه ج ــری ب ــای جهانگی ــرد. آق ــورت گی ص
ــود  ــوا می ش ــاف ق ــب اخت ــه موج ــا ک فرافکنی ه
ــع ارزی کشــور  ــاد دادن مناب ــه ب ــد پاســخگوی ب بای

ــد. ــد باش ــهور ش ــری مش ــه ارز جهانگی ــه ب ک
ــس  ــرد: مجل ــح ک ــان  تصری ــادی در پای امیرآب
ــد  ــد آم ــاه نخواه ــت کوت ــت مل ــوق مل ــا از حق قطع
و تصمیــم دارد از جیــب رانــت خــواران تفریــق وبــه 
ــد  جیــب مــردم جمــع کنــد و هیــچ کــس نمی توان
نســبت بــه ایــن اراده مجلــس خدشــه ای وارد 

ــد. نمای

 احتمال باالیی برای صدور رأی به نفع ایران وجود دارد 

امیرآبادی:

 صحیح نیست آقای جهانگیری برای پیشبرد اهدافش از 
نام رهبر انقالب سوء استفاده کند 

محسن رضایی: 
انتظار مردم، شفاف سازی است 

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
واکنــش بــه رای نیــاوردن اصــاح آئیــن نامــه 
مربــوط بــه شــفافیت در مجلــس، انتظــار و خواســت 
عمومــی مــردم را بــه نماینــدگان مجلــس یــادآوری 

ــرد.  ک
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، محســن 
رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: »مجلــس 
بــه عنــوان خانــه ملــت، بایــد شــفاف باشــد. انتظــار 
مــردم ایــن اســت کــه مجلــس شــورای اســامی در 
شــفافیت و شــفاف ســازی، پیشــگام باشــد. اعتمــاد 
مــردم را قــدر بدانیــم. فرصــت خدمــت، همیشــگی 

نیســت.«

نوبخت:
دولت اصالحات بودجه را به 

کمیسیون تلفیق مجلس برمی گرداند 

ــور  ــه کشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــس سـ رئیـ
ـــه  ـــات بودج ـــه اصاح ـــد ک ـــت می خواه ـــت: دول گف

را بـــه کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس برگردانـــد 
ـــت در  ـــر نوبخ ـــد باق ـــنیم، محم ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــتان  ـــانه  کردس ـــاب رس ـــا اصح ـــری ب ـــت خب نشس
کـــه در ســـالن آمفـــی تئاتـــر اداره کل فنـــی و 
حرفـــه ای اســـتان برگـــزار شـــد، در پاســـخ بـــه 
ــه »  ــر اینکـ ــی بـ ــنیم مبنـ ــگار تسـ ــؤال خبرنـ سـ
آیـــا دولـــت اصاحیـــه مجلـــس را بـــرای الیحـــه 
ــر  ــه بـ ــاف در الیحـ ــی می کند؟اختـ ۱۴00 اجرایـ
ـــره 3  ـــق تبص ـــت: طب ـــار داش ـــت؟« اظه ـــر چیس س
ـــه ای  ـــه الیح ـــرایط ک ـــن ش ـــس ای ـــاده ۱72 مجل م
ـــد و  ـــس باش ـــق مجل ـــیون تلفی ـــد کمیس ـــورد تأیی م
ـــه  ـــده ک ـــب نش ـــود، تصوی ـــی رد ش ـــه علن در جلس

ـــردد. ـــت برگ ـــه دول ب
ــرار  ــتور کار قـ ــه در دسـ ــه کـ ــزود: آنچـ وی افـ
ـــت.  ـــوده اس ـــق ب ـــیون تلفی ـــات کمیس ـــت مصوب گرف
ـــا  ـــور ب ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
بیـــان اینکـــه دولـــت می خواهـــد کـــه اصاحـــات 
بودجـــه را بـــه کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس 
برگردانـــد، گفـــت: دولـــت از مجمـــع منابـــع 
ــرای  ــان را بـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــی، ۱۹۱ هـ عمومـ

ــت. ــرار داده اسـ ــی قـ ــای نفتـ درآمدهـ
ــا  ــود بـ ــخنان خـ ــر از سـ ــی دیگـ وی در بخشـ
اشـــاره بـــه وضعیـــت اســـتان خاطـــر نشـــان 
ـــای  ـــته بازدیده ـــاه گذش ـــد م ـــه چن ـــرد: در فاصل ک
مناســـبی از پروژه هـــای حـــوزه راه در اســـتان 
انجـــام شـــده و مـــا تمـــام همـــت خـــود را بـــر 

ایـــن پروژه هـــا می گذاریـــم. اتمـــام 
ـــگری  ـــت گردش ـــه ظرفی ـــان اینک ـــا بی ـــت ب نوبخ
ـــرمایه  ـــک س ـــه ی ـــه مثاب ـــد ب ـــور را بای ـــرب کش در غ
گردشـــگری  بـــرای  کـــرد:  اظهـــار  دانســـت، 
ـــه  ـــده ک ـــی ش ـــه ای طراح ـــی برنام ـــتان های غرب اس
ـــن  ـــره ۱8 تأمی ـــل تبص ـــم از مح ـــای آن ه اعتباره

می شـــود.
ـــده  ـــال آین ـــاه س ـــرداد م ـــا خ ـــرد: ت ـــام ک وی اع
ــی  ــت جهانـ ــبرد ثبـ ــتفاده را در پیشـ ــت اسـ نهایـ

اورامـــان خواهیـــم داشـــت.
ــور  ــه کشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــس سـ رئیـ
ــوزه  ــتان دو حـ ــتان کردسـ ــد: در اسـ ــادآور شـ یـ
حمـــل و نقـــل ریلـــی و جـــاده ای از اهمیـــت 
ـــورد  ـــواره م ـــد هم ـــتند و بای ـــوردار هس ـــی برخ خاص

توجـــه مســـئوالن قـــرار گیـــرد.

جهانگیری:
در صورت توجه قالیباف به نامه 

رهبری، مسائل بودجه حل می شد 

ــه نامــه   ــا اشــاره ب معــاون اول رئیــس جمهــور ب
ــد  ــه، تاکی ــورد بودج ــاب در م ــر انق ــه رهب خــود ب
کــرد: اگــر بعــد از آن نامــه بــه مســائل توجــه 
می شــد و آقــای قالیبــاف جلســه مشــترکی بــا 
دولــت برگــزار می کــرد مســائل حــل می شــد. 
در  جهانگیــری  اســحاق  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ــه رد  ــش ب ــت در واکن ــات دول ــه هی ــیه جلس حاش
کلیــات بودجــه در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
مهمتریــن  از  یکــی  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــد  ــام می ده ــال انج ــول یک س ــه در ط ــی ک کارهای
ــن الیحــه  ــی ای بررســی الیحــه بودجــه اســت؛ وقت
رد می شــود بــه ایــن معنــا اســت کــه خــوب 

نتوانســته اند مدیریــت کننــد.
وی افــزود: ســاعت ۱0:30 صبــح روز ششــم 
ــتم و  ــه نوش ــری نام ــم رهب ــام معظ ــه مق ــن ب بهم
ــم؛  ــان گفت ــت ایش ــه را خدم ــائل بودج ــی مس برخ
ســاعت ۱3:30 یعنــی دو ســاعت و نیــم بعــد از 
دفتــر بــا مــا تمــاس گرفتنــد کــه آقــا جــواب نامــه 
را داده انــد؛ مدیریــت اینگونــه اســت. پاســخ خطــاب 
بــه آقــای قالیبــاف بــود کــه بــه مســائل توجه شــود. 
ــه مســائل توجــه می شــد و  ــه ب ــد از آن نام ــر بع اگ
ــه  ــد ب ــزار می ش ــت برگ ــا دول ــترک ب ــه مش جلس

ــد. ــل می ش ــائل ح ــن مس ــر م نظ
خصــوص  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــکا در خصــوص  ــد آمری اظهــارات دولت مــردان جدی
برجــام گفــت: رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا در 
ــپ  ــت های ترام ــه سیاس ــی علی ــای انتخابات رقابت ه
صحبــت کــرده اســت کــه یکــی از آن هــا رویکــرد او 

ــام اســت. ــه برج نســبت ب

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
نقد علمی آرای قضایی نقش موثری 

در رشد و ارتقاء دستگاه قضا دارد

ــرقی  ــان شـ ــتری آذربایجـ  رئیـــس کل دادگسـ
گفـــت: نقـــد علمـــی آراء دادگاه هـــا توســـط 
ــوق  ــوزه حقـ ــگاهی حـ ــاتید دانشـ ــگان و اسـ نخبـ
ــای  ــد و ارتقـ ــزایی در رشـ ــش بسـ ــد نقـ می توانـ

ــد. ــا کنـ ــی ایفـ ــتگاه قضایـ دسـ
بـــه گـــزارش مهـــر، موســـی خلیـــل الهـــی در 
نشســـت نقـــد آرای قضائـــی دادگســـتری اســـتان 
ــتری  ــرب دادگسـ ــات مجـ ــور قضـ ــا حضـ ــه بـ کـ
و اســـاتید دانشـــگاهی و وکای کانـــون وکای 
ــار داشـــت: بـــر  دادگســـتری برگـــزار شـــد، اظهـ
قضائیـــه  قـــوه  تحولـــی  برنامه هـــای  اســـاس 
اســـتفاده از ظرفیـــت نخبـــگان و دانشـــگاهیان 
ــی  ــتگاه قضائـ ــگاه دسـ ــای جایـ ــه در ارتقـ جامعـ
ــه  ــتان بـ ــتری اسـ ــای دادگسـ ــی از اولویت هـ یکـ

ــی رود. ــمار مـ شـ
پیشـــبرد  منظـــور  بـــه  افـــزود:  وی 
سیاســـت های کان قـــوه قضائیـــه در فراهـــم 
کـــردن بســـترهای تضـــارب و نقـــد آرا قضائـــی 
ـــت  ـــرای عدال ـــه و اج ـــوق عام ـــاق حق ـــرای احق ب
ــور  ــا حضـ ــتان بـ ــای اسـ ــادره از دادگاه هـ آرا صـ
نخبـــگان و اســـاتید حـــوزه حقـــوق، بـــه نقـــد و 

می شـــود. گذاشـــته  بررســـی 
ــرقی  ــان شـ ــتری آذربایجـ ــس کل دادگسـ رئیـ
ــا  ــی آرا دادگاه هـ ــد علمـ ــرد: نقـ ــان کـ خاطرنشـ
ــوزه  ــگاهی حـ ــاتید دانشـ ــگان و اسـ ــط نخبـ توسـ
حقـــوق می توانـــد در رشـــد و ارتقـــا دســـتگاه 

ــا کنـــد. قضائـــی نقـــش بســـزایی ایفـ
وی تاکیـــد کـــرد: تبییـــن و نقـــد آرا دســـتگاه 
قضائـــی در حـــوزه پژوهـــش در دســـتگاه قضائـــی 
ــوده و در  ــات بـ ــه قضـ ــی بـ ــی خوبـ کمـــک علمـ

اتقـــان آرا تأثیرگـــذار اســـت.
ــادره از  ــی صـ ــت آرا قضائـ ــن نشسـ ــی ایـ طـ
شـــعبات مختلـــف مـــورد نقـــد و بررســـی قـــرار 
گرفـــت کـــه نتایـــج آن در قالـــب کتـــاب از 
ــد  ــر خواهـ ــتان منتشـ ــتری اسـ ــق دادگسـ طریـ

شـــد.

فرهنگی خبر داد؛
جلسات علنی مجلس روزهای

 یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود

ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس شــورای 
اســامی از برگــزاری جلســات هفتــه آینــده مجلــس 

ــر داد.  ــنبه خب ــنبه و دوش ــای یکش در روزه
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدحســـین فرهنگـــی 
دربـــاره نحـــوه برگـــزاری جلســـات علنـــی هفتـــه 
آینـــده مجلـــس گفـــت: جلســـات علنـــی هفتـــه 
ـــنبه  ـــدن روز چهارش ـــادف ش ـــل مص ـــه دلی ـــده ب آین
ـــامی،  ـــاب اس ـــروزی انق ـــالروز پی ـــن س ـــا 22 بهم ب
ــزار  ــنبه برگـ ــنبه و دوشـ ــای یکشـ ــا روزهـ صرفـ

خواهـــد شـــد.

ــی مجلــس  ــط خارجــی کمیســیون امنیــت مل ــه رواب رئیــس کمیت
گفــت: شــرط و شــروط وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــرای ایــران نشــان 
ــت  ــدن می خواهــد همــان خــط و مســیر دول ــت بای ــه دول می دهــد ک

ترامــپ را تکــرار و طــی کنــد.
ــرت  ــه انتصــاب راب ــا مهــر، در واکنــش ب عبــاس گلــرو در گفتگــو ب
مالــی بــه عنــوان نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران، اظهــار داشــت: 
ــی در مذاکــرات برجــام  ــرت مال ــد کــه چــون راب ــراد معتقدن برخــی اف
ــد،  ــا کن ــه را احی ــن توافق نام ــت ای ــن اس ــت، ممک ــته اس ــور داش حض

ــت  ــب دول ــوان روی ترکی ــی نمی ت ــدم خیل ــده معتق ــه بن ــی ک در حال
بایــدن حســاب بــاز کــرد.

ــکا  ــد آمری ــر خارجــه جدی ــر وزی ــارات اخی ــه اظه ــش ب وی در واکن
مبنــی بــر اینکــه اگــر ایــران به تعهــدات خــود ذیــل توافقنامه هســته ای 
عمــل کنــد، آمریــکا نیــز برمی گــردد، گفــت: اظهــارات آنتونــی بلینکــن 
ــان خــط و مســیر  ــد هم ــدن می خواه ــت بای ــه دول ــد ک نشــان می ده

دولــت ترامــپ را تکــرار و طــی کنــد.
ملــی  امنیــت  کمیســیون  خارجــی  روابــط  کمیتــه  رئیــس 
ــا و  ــه اوبام ــود آنک ــا وج ــد: ب ــر ش ــامی متذک ــورای اس ــس ش مجل
ــم  ــع ه ــا در آن مقط ــد ام ــرده بودن ــا ک ــام را امض ــری برج ــان ک ج
ــود  ــام وج ــه برج ــرای توافق نام ــکا در اج ــرد آمری ــی از عملک رضایت
ــا  ــد ام ــق کردن ــره و تواف ــران مذاک ــا ای ــر ب ــان در ظاه ــت. آن نداش
ــد  ــا را تهدی ــی و بانک ه ــرکت های اروپای ــرده، ش ــت پ ــان در پش آن
ــه ارتباطــی  ــران هیــچ گون ــا جمهــوری اســامی ای ــد کــه ب می کردن

ــند. ــته باش نداش
نماینــده مــردم ســمنان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 

انتصــاب رابــرت مالــی بــه عنــوان نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران 
ــت  ــدن آن اس ــد بای ــه قص ــود ک ــداد ش ــه قلم ــر اینگون ــاید در ظاه ش
ــن  ــال ای ــه دنب ــد و ب ــران حرکــت کن ــا ای ــه ســمت همــکاری ب ــه ب ک
باشــد کــه روابــط را عــادی ســازی کنــد، امــا رویکــرد اخیــر وزیــر امــور 
ــن  ــران گذاشــت، ای ــرای ای ــکا و شــرط و شــروطی کــه ب خارجــه آمری

ــد. ــان نمی ده ــوع را نش موض
ــی مجلــس  ــط خارجــی کمیســیون امنیــت مل ــه رواب رئیــس کمیت
شــورای اســامی تاکیــد کــرد: حقیقــت ماجــرا آن اســت کــه اگــر دولت 
بایــدن می خواســت کاری انجــام دهــد، بایــد همــان روز اولــی کــه وارد 
ــا  ــرد ام ــه برجــام را صــادر می ک ــان بازگشــت ب کاخ ســفید شــد، فرم

ایــن کار را نکــرد.
ــوری  ــرای جمه ــا ب ــتن آمریکایی ه ــرط گذاش ــرد: ش ــان ک وی بی
ــپ  ــه ترام ــور ک ــه همانط ــت ک ــای آن اس ــه معن ــران ب ــامی ای اس
دنبــال  بــه  هــم  بایــدن  دولــت  بــود،  امتیازگیــری  دنبــال  بــه 
امتیازگیری هــای جدیــد اســت و بنــده بــه ایــن وضعیــت اصــًا خــوش 

ــتم. ــن نیس بی

یــک عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: اهــداف مقــدس 
ــد بخــش تقســیم می شــود.  ــه چن ــا ب انقــاب اســامی و شــعارهای م
یکــی از ایــن اهــداف، سیاســت استکبارســتیزی و دفــاع از محرومیــن 
ــد  ــه محــور مقاومــت و نقطــه امی ــا ب ــن سیاســت م ــا اســت. در ای دنی

دفــاع از حــق بــدل شــدیم. 
ــاز  ــک آغ ــن تبری ــنا ضم ــا ایس ــو ب ــرمدی در گفت وگ ــرث س کیوم
دهــه فجــر در مــورد انقــاب اســامی ایــران گفــت: پیــروزی انقــاب 
اســامی، آغازگــر عصــر جدیــدی در دنیــا بــود. در روزگاری کــه جــار 
و جنجــال مــادی بیــن شــرق و غــرب وجــود داشــت، هیــچ کــس فکــر 
نمی کــرد نهضتــی مثــل انقــاب اســامی روی کار بیایــد و بــا شــکوه و 

ــش بکشــد. ــه چال ــان را ب ــدرت کهنگــی کلیشــه های جه ق
ــاب  ــه »انق ــان اینک ــا بی ــس ب ــدآباد در مجل ــردم اس ــده م نماین
ــتم  ــی و س ــردمداران گمراه ــه س ــود ک ــزه ای ب ــران معج ــامی ای اس
ــامی  و  ــاب اس ــدس انق ــداف مق ــت: اه ــد« گف ــاور نمی کردن آن را ب
شــعارهای مــا بــه چنــد بخــش تقســیم می شــود. یکــی از ایــن اهــداف، 
ــن  ــت. در ای ــا اس ــن دنی ــاع از محرومی ــتیزی و دف ــت استکبارس سیاس
ــدل  ــاع از حــق ب ــد دف ــت و نقطــه امی ــه محــور مقاوم ــا ب سیاســت م
شــدیم. ایــن آرمــان بــه برکــت شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی 

و صدهــا شــهید دیگــری، توفیقــات درخشــانی داشــت. ایــران، امــروز ام 
القــری جهــان اســام اســت.

ــتی و  ــاره کاس ــا اش ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــن عض ای
مشــکات کشــور گفــت: علــی رغــم همــه توفیقــات، طبیعــی اســت بــه 
ــای  ــن علت ه ــم تری ــی از مه ــتیم. یک ــکاتی داش ــدد، مش ــل متع دالی
مشــکات مــا، خــوی اســتکباری نظــام اســتکبار جهانــی اســت. 
تهدیدهــا، آشــوب های قومــی و محلــی، تحمیــل جنــگ هشــت ســاله 
و البتــه تحریم هــای ســخت اقتصــادی کــه هنــوز هــم ادامــه دارد تنهــا 

ــوده اســت. ــد اســتکباری ب ــن رون بخشــی از ای
مــردم  بــه  رســانی  مانــع خدمــت  را  فــوق  مــوارد  ســرمدی 
ــتاوردهای چشــم  ــع، دس ــن موان ــه ای ــود هم ــا وج ــت: ب دانســت و گف
ــران در  ــامی ای ــاب اس ــتیم. انق ــف داش ــای مختل ــری در عرصه ه گی
زمینــه معیشــت مــردم و عرصه هایــی مثــل اشــتغال و درآمــد، دچــار 
چالش هایــی جــدی اســت. امیدواریــم همــه ایــن مشــکات بــا تدابیــر 
ــر و  ــای آخ ــم در ماه ه ــت دوازدوه ــای دول ــی و تاش ه ــس انقاب مجل

ــع شــود. ــی رف ــوان انقاب ــت ج ــک دول ــه تشــکیل ی البت
ایــن عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان همــدان در مجلــس در پایــان 
ســخنان خــود، تأکیــد کــرد: اگــر بــی توجهــی بــه شــعارهای انقــاب 

نبــود و جریــان انقابــی مدیریــت بامنــازع داشــت و تفکــرات شــهدای 
مثــل شــهید مجیــد شــهریاری، حــاج قاســم ســلیمانی و ســید مرتضــی 
ــان  ــی و... در عرصه هــای اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی جری آورین
ــه  ــکات ب ــتیم و از مش ــری داش ــت بهت ــک وضعی ــی ش ــد، ب ــدا کن پی
ــات  ــه مطالب ــه هم ــم ب ــم بتوانی ــم. امیدواری ــور می کردی ــهولت عب س

مــردم و مقــام معظــم رهبــری جامــه عمــل بپوشــانیم.

گلرو:

دولت بایدن دنباله رو مسیر ترامپ است

سرمدی:

 انقالب اسالمی ایران، نقطه امید دفاع از حق محرومین است

کد: 106                              م الف: 858
» آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون 

تعیین تکلیف ... «
 ۱3 مــاده  تبصــره  دســتور  اجــرای  در 
و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 
اســامی  شــورای  مجلــس   ۱3۹0/0۹/2۶
قســمتی از امــاک واقعــه در حــوزه ثبــت ملــک 
ــه  ــد ب ترکمانچــای کــه تحدیــد حــدود نشــده ان

می گــردد. آگهــی  ذیــل  شــرح 
۱-بانــو فاطمــه منصــوری چناقباغــی، فرزنــد: 
عشــقعلی، متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان، پــاک ۵3 فرعــی از ۱8- اصلی، 
ــاق  ــتای چن ــع در روس ــز، واق ــش 3۹- تبری بخ
بــاغ، بــه مســاحت ۴۱۶ مترمربــع، موضــوع 
ــه: ۱3۹8۱۱۴۴0۴0۱8000۱37 ــده کاس پرون

فرزنـــد:  زاده،  ولـــی  مهـــدی  2-آقـــای 
ـــک  ـــدانگ ی ـــرف شش ـــی و متص ـــم، متقاض رحی
قطعـــه زمیـــن مزروعـــی، پـــاک ۱2۱ فرعـــی 
از ۱8- اصلـــی، بخـــش 3۹- تبریـــز، واقـــع 
در روســـتای چنـــاق بـــاغ، بـــه مســـاحت 
3۵720 مترمربـــع، موضـــوع پرونـــده کاســـه: 

۱3۹8۱۱۴۴0۴0۱8000۱۶8
ــم،  ــد: رحی ــی زاده، فرزن ــدی ول ــای مه 3-آق
متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یک قطعــه زمین 
مزروعــی، پــاک ۱22 فرعــی از ۱8- اصلــی، 
ــاق  ــتای چن ــع در روس ــز، واق ــش 3۹- تبری بخ
ــع، موضــوع  ــه مســاحت ۴۹۴3۵ مترمرب ــاغ، ب ب
پرونــده کاســه: ۱3۹8۱۱۴۴0۴0۱8000۱۶۹

تاریخ تحدید حدود : ۱3۹۹/۱2/۱3
ـــه  ـــوق در روز معین ـــک ف ـــدود مل ـــد ح تحدی
فـــوق مطابـــق مقـــررات از ســـاعت ۹ الـــی ۱3 
ـــد  ـــل خواهدآم ـــه عم ـــک ب ـــوع مل ـــل وق در مح
ـــاور  ـــاک مج ـــان ام ـــه صاحب ـــیله ب ـــن وس و بدی
و مالکیـــن اخطـــار می شـــود در موعـــد مقـــرر 
ــق  ــا طبـ ــر تـ ــک حاضـ ــوع ملـ ــل وقـ در محـ
ـــای  ـــدود پاکه ـــد ح ـــه تحدی ـــبت ب ـــررات نس مق
ـــبت  ـــه نس ـــخاصی ک ـــردد. و اش ـــدام گ ـــوق اق ف
بـــه تحدیـــد حـــدود و حقـــوق ارتفاعـــی 
ــم  ــخ تنظیـ ــد. از تاریـ ــی دارنـ ــک اعتراضـ ملـ
ـــک  ـــدت ی ـــه م ـــدود ب ـــد ح ـــس تحدی صورتمجل
ـــخ تســـلیم  ـــاه از تاری ـــراض و ظـــرف ۱ م ـــاه اعت م
اعتـــراض، دادخواســـت تقدیـــم دادگاه صالحـــه 
ـــلیم  ـــن اداره تس ـــه ای ـــرا ب ـــی آن ـــوده و گواه نم
ـــررات  ـــر مق ـــورت براب ـــن ص ـــر ای ـــد. درغی نماین

اقـــدام خواهـــد شـــد.
تاریخ انتشار: 1399/11/18 

حسن ترکیان - رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک ترکمانچای
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رئیــس بنیــاد مســتضعفان در بازدید از پاالیشــگاه 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــی ک ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ گازی ف
ــت:  ــاد مســتضعفان در حــال احــداث اســت گف بنی
ــل می شــود،  ــن پاالیشــگاه در ســال ۱۴00 تکمی ای
بــا تکمیــل ایــن پــروژه ۵0 میلیــون متــر مکعــب گاز 

ــود.  ــه شــبکه سراســری وارد می ش ــال ب در س
 بــه گــزارش فــارس، ســید پرویــز فتــاح در 
حاشــیه بازدیــد از پــروژه عظیــم احــداث پاالیشــگاه 
گازی فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی کــه بخش هــای 
فراینــدی آن بــه همــت بنیــاد مســتضعفان در حــال 
ــد همزمــان  ــن بازدی ســاخت اســت اظهــار کــرد: ای
ــه  ــرت فاطم ــاد حض ــر و می ــارک فج ــه مب ــا ده ب
ــه  ــم ک ــاهد بودی ــا ش ــا اینج ــد و م ــام ش )س( انج
فرزنــدان رشــید حضــرت زهــرا )س( چگونــه پرچــم 
ــزاز  ــه اهت ــان را ب ــران عزیزم ــی ای ــزت و خودکفای ع

ــد. درآورده ان
رئیــس بنیــاد مســتضعفان گفــت: پاالیشــگاه 
گازی فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی پــروژه عظیمــی 
اســت کــه در آخریــن فــاز میــدان مشــترک پــارس 
ــی در مــا احــداث اســت و تکمیــل آن، قطعــا  جنوب

ــد. ــد ش ــران خواه ــر ای ــث فخ باع
ــن  ــاز ای ــتین ف ــداث نخس ــه اح ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــوی ها گف ــت فرانس ــه دس ــترک ب ــدان مش می
فرانســوی ها  را  جنوبــی  پــارس  نخســت  فــاز 
ســاختند و فــاز آخــر آن بــه دســت مهندســان 
ــد  ــه نشــان می ده ــی ک ــی ســاخته شــد؛ اتفاق ایران
مــا در ایــن بخــش توانســتیم بــه خودکفایــی برســیم 
و امــروز شــاهدیم کــه تمامــی مراحــل فــاز ۱۴ اعــم 

از طراحی هــا، تامیــن تجهیــزات و اقدامــات اجرایــی 
ــت. ــام اس ــال انج ــور در ح ــل کش در داخ

ــی  ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــه ف ــان اینک ــا بی ــاح ب فت
باالتــری  تکنولــوژی  و  کیفیــت  از  مراتــب  بــه 
ــدان کــه بدســت  ــن می ــاز نخســت ای ــه ف نســبت ب
فرانســوی ها ســاخته شــده برخــوردار اســت افــزود: 
ــا  ــه ب ــاز ک ــن ف ــی ای ــات اجرای ــبختانه عملی خوش
ــت،  ــال اجراس ــتضعفان درح ــاد مس ــارکت بنی مش
طبــق زمانبندی هــای قبلــی انجــام می شــود و 
انشــاهلل ایــن پاالیشــگاه عظیــم در ســال آینــده بــه 

بهره بــرداری خواهــد رســید.
ــا  ــه ب ــان اینک ــا بی ــتضعفان ب ــاد مس ــس بنی رئی
ــر  ــون مت ــگاه ۵0 میلی ــن پاالیش ــرداری از ای بهره ب
ــق  ــه شــبکه سراســری تزری ــال ب ــب گاز در س مکع

ــیاری  ــروژه بس ــن پ ــل ای ــا تکمی ــت: ب ــود گف می ش
از مشــکات فعلــی حــل می شــود و درآمدزایــی 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــد ش ــور خواه ــب کش ــی نصی باالی
ــرای  ــده ب ــام ش ــرمایه گذاری های انج ــه س ــه هم ک
ــردد. ــال بازمی گ ــروژه، طــی ۱.۵ س ــن پ احــداث ای

وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر آمادگــی بنیــاد 
ــرمایه گذاری در  ــارکت و س ــرای مش ــتضعفان ب مس
پروژه هــای نفتــی و گازی در هــر دو بخــش خشــکی 
ــه مســوالن گاز و نفــت کشــور  ــا گفــت: مــا ب و دری
اطمینــان داده ایــم کــه تحریم هــا را بــی اثــر و جــای 
ــر  ــوزه را پ ــن ح ــرکت های خارجــی در ای ــی ش خال
خواهیــم کــرد و بنیــاد مســتضعفان خــودش را بــرای 
ــرده و  ــاده ک ــش آم ــن بخ ــت در ای ــه د ول ــک ب کم
ــاده  ــاد آم ــی بنی ــکی و دریای ــای خش ــه دکل ه هم

خدمت رســانی اســت.
بــه گفتــه فتــاح ســاخت پاالیشــگاه بــزرگ 
ــرافرازی  ــزت و س ــی، ع ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ گازی ف
بــرای ایــران را بــه دنبــال دارد و ایــن پیــام صریــح 
ــه  ــه ن ــت ک ــد داش ــا خواه ــرای خارجی ه ــز ب را نی
تنهــا تحریم هــا بــرای از پــا درآوردن کشــور در ایــن 
حــوزه ناکارآمــد بــوده، بلکــه موجــب شــده خارجــی 
از ســود مشــارکت در ایــن پروژه هــا محــروم شــوند و 

ــد. ــا یاب ــی ارتق ــدی متخصصــان ایران توانمن

حمایت بنیاد از کسبه آسیب دیده 
در آتش سوزی دیلم

اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  فتــاح 
اخیــر بنیــاد مســتضعفان در حــوزه کمــک بــه 
در  گفــت:  بوشــهر  اســتان  آســیب دیده  اقشــار 
آب گرفتگــی  و  دیلــم  منطقــه  ســوزی  آتــش 
بنیــاد  بــود،  تلخــی  اتفــاق  اســتان کــه  ایــن 
ــارت دیدگان  ــا از خس ــرد ت ــاش ک ــتضعفان ت مس
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــت کن ــه حمای ــن دو حادث ای
ــاف  ــام اصن ــه تم ــم ب ــوزی دیل ــس از آتش س ــا پ م
آســیب دیده وام قرض الحســنه پرداخــت کردیــم 
و مبلــغ ۱0 میلیــارد تومــان باعــوض را نیــز 
بــه آســیب دیدگان ناشــی از آبگرفتگــی بوشــهر 

تخصیــص دادیــم.
وی بیــان کــرد: مــا همچنیــن آمادگــی داریــم تــا 
بــرای بازســازی مناطــق آبگرفتگــی بوشــهر، ســیمان 
مــورد نیــاز را بــه صــورت رایــگان تامیــن و وام 

قــرض الحســنه نیــز پرداخــت کنیــم.

عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه کســب و کارهــای 
ــداد  ــی از تع ــار دقیق ــه آم ــان اینک ــا بی ــازی ب مج
فضــای  در  فعــال  مجــازی  کارهــای  و  کســب 
اینســتاگرام وجــود نــدارد، از افزایــش فعالیــت  
کســب و کارهــا در فضــای اینســتاگرام بعــد از 

شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد. 
رضــا الفــت نســب در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: عــدد 200 هــزار کســب و کار چندیــن 
بــار مطــرح شــده، امــا بــه طــور کلــی آمــار دقیقــی 
از تعــداد و گــردش مالــی کســب و کارهــا در 
ــواهد  ــال ش ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــتاگرام وج اینس
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  افرایــش  از  حاکــی 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــد از ش فضــای اینســتاگرام بع

ــت .  اس
اســاس  بــر  آمارهــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــدد  ــت و ع ــط اس ــز مرتب ــی مراک ــای برخ تحلیل ه
ــر  ــه نظ ــرد: ب ــح ک ــدارد، تصری ــود ن ــخصی وج مش
ــا در فضــای  ــت کســب و کاره ــم فعالی می رســد رق
ــدن آن  ــر ش ــد و فیلت ــی نباش ــدد کم ــازی ع مج
ــد.  ــا وارد می کن ــب و کاره ــه کس ــادی ب ــیب زی آس
البتــه ایــن اتفــاق بعیــد اســت و قــوه قضاییــه هــم 
ــدارد.  ــدی ن ــن قص ــه چنی ــرده ک ــام ک ــرا اع اخی
عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه کســب و کارهــای 
ــیب های  ــاره آس ــوالی درب ــه س ــخ ب ــدر پاس مجازی
ــتاگرام  ــای اینس ــا در فض ــب و کاره ــت کس فعالی
ــا  ــت: ب ــن فضــا، گف ــرداری در ای ــال کاهب و احتم
ــاماندهی  ــتاگرام س ــای اینس ــه فض ــه اینک ــه ب توج

ــتفاده گر در  ــوء اس ــراد س ــود اف ــکان وج ــده، ام نش
ــدن  ــاماندهی نش ــت س ــود دارد. عل ــا وج ــن فض ای
کســب و کارهــا در فضــای مجــازی نیــز ایــن اســت 
کــه ســرورها در اختیــار ایــران نیســت و ارتباطــی 
هــم بیــن جمهــوری اســامی ایــران و اینســتاگرام 
بــه طــور رســمی وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر 
در چنیــن شــرایطی ســاماندهی کــردن کســب 
و کارهــای فعــال در اینســتاگرام فایــده ای هــم 

ــدارد.  ن
ســاماندهی  یــک  معتقدیــم  مــا  افــزود:  وی 
ــراد  ــی اف ــردی و مکان ــت ف ــا احــراز هوی ــی ب حداقل
ــیدگی  ــرای رس ــاس آن ب ــر اس ــی ب ــاد قالب و ایج
بــه شــکایات و کاهبرداری هــا می توانــد مفیــد 

باشــد. البتــه بــا توجــه بــه عــدم دسترســی مــا بــه 
ســرورها، کســب و کارهــا می تواننــد از فرآینــد 
ــرح  ــد ط ــن بای ــد، بنابرای ــت نکنن ــده تبعی ــاد ش ی
ــم کــه  ــد بپذیری جنبــه تشــویقی داشــته باشــد. بای
ــاد وجــود دارد و  ــران زی ــا تعــداد کارب اینســتاگرام ب
ــن  ــا ای ــد، ام ــاق می افت ــروش در آن اتف ــد و ف خری
ــز  ــه ج ــال ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــا ش ــا ره فض
داشــتن توافــق بــا اینســتاگرام راه هــای دیگــری هــم 

ــت.  ــختی اس ــای س ــه راه ه ــه البت ــود دارد ک وج
ــداد  ــه تع ــاره ب ــا اش ــن ب ــب همچنی ــت نس الف
بــاالی نصــب اینســتاگرام، گفــت: بســیاری از کســب 
و کارهــا هــم در کنــار ســایت از فضــای اینســتاگرام 
بــه عنــوان یــک ابــزار تکمیلــی اســتفاده می کننــد. 

همچنیــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه در صــورت 
فراهــم شــدن زیرســاخت ها، بخــش خصوصــی 
سرویســی مشــابه اینســتاگرام ایجــاد و در کنــار آن 
فعالیــت کنــد. همانطــور کــه اپلیکیشــن های داخلــی 
مســیریابی مثــل نشــان و بلــد در کنــار ویــز فعالیــت 
ــوان  ــتند، می ت ــم داش ــی ه ــد خوب ــد و رش می کنن
ــار اینســتاگرام ایجــاد کــرد  فضــای مشــابهی در کن
و فعالیــت کســب و کارهــا را نیــز در آن ســاماندهی 

کــرد.
احضــار  خبــری  مبنــی  بــر  چهارشــنبه   روز 
ــانه  ــگ و رس ــرای فرهن ــه دادس ــات ب ــر ارتباط وزی
ــام  ــت از اع ــه حکای ــد ک ــر ش ــانه ها منتش در رس
جرایــم متعــدد توســط دادســتان کل کشــور علیــه 
وزیــر ارتباطــات داشــت. در متــن ایــن خبــر آمــده 
ــل  ــه دلی ــی ب ــواد آذری جهرم ــه محمدج ــود ک ب
اســتنکاف از اجــرای اوامــر قضایــی در مــورد فیلتــر 
صــادره،  حکــم  علی رغــم  اینســتاگرام  کــردن 
ــی  ــای دولت ــتورات مقام ه ــرای دس ــتنکاف از اج اس
ــای  ــی فض ــز مل ــس مرک ــاغ ریی ــه اب ــاره ب ــه اش ک
مجــازی بــه وزارت ارتباطــات بــرای کاهــش پهنــای 
ــان های  ــام رس ــازی پی ــل و محدودس ــد بین المل بان
خارجــی دارد، احضــار شــده اســت. امــا روابــط 
عمومــی دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران در پــی 
انتشــار ایــن اخبــار اعــام کــرد کــه  طــی دو ســال 
گذشــته هیــچ حکــم قضایــی مبنــی بــر فیلترینــگ 
یــا مسدودســازی شــبکه اجتماعــی ای صــادر نشــده 

اســت.

تکمیل پاالیشگاه  فاز ۱4 پارس جنوبی در سال ۱4۰۰ 

رشد فعالیت کسب و کارها در اینستاگرام با شیوع کرونا

بیش از 35 میلیارد ریال 
طرح در مرند افتتاح شد

فرمانــدار ویــژه مرنــد از افتتــاح ســه طــرح حــوزه 
ــا اعتبــار 3۵  آبخیــزداری و یــک طــرح بهداشــتی ب
ــن شهرســتان  ــال در ای ــون ری ــارد و ۵00 میلی میلی

خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، داود گرشاســبی اظهــار کــرد: 
ــت  ــروژه حفاظ ــر، پ ــه فج ــام ده ــا ای ــان ب همزم
خــاک و کنتــرل رســوب حوضــه آبخیــزداری شــامل 
3 ســازه مــات ســنگی بــه ارتفــاع مفیــد ۵، ۴ و 2 
ــش  ــب و گنجای ــر مکع ــا حجــم ۱۴20 مت ــری ب مت

ــاح شــد. ــب افتت ــزار مترمکع مخــزن ۱2 ه
وی افــزود: بــرای ایــن پــروژه مبلــغ ۵ میلیــارد و 
۵00 میلیــون ریــال از محــل صنــدوق توســعه ملــی 

هزینــه شــده اســت.
فرمانــدار ویــژه مرنــد گفــت: در ادامــه نیــز مرکــز 
جامــع ســامت شــهری افرازمنــد بــه متــراژ ۱200 
مترمربــع و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 30 میلیــارد ریــال 

در شــهر مرنــد افتتــاح شــد.
وی ادامــه داد: امــروز همچنیــن مجموعــه رفاهــی 
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــره تپ ــار ق ــگری آخارباخ گردش
ــا  ــع ب ــاحت ۱۹۹30 مترمرب ــا در مس ــد – جلف مرن
زیربنــای تقریبــی ۶ هــزار مترمربــع کلنــگ زنی شــد.

پــروژه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  گرشاســبی 
توســط شــرکت تعاونــی توســعه و عمــران روســتایی 
آخارباخــار قــره تپــه احــداث می شــود و بــرای 
ســاخت آن، ۱30 میلیــارد ریــال ســرمایه در چهــار 
ــرای  ــق ب ــن طری ــده و از ای ــی ش ــش بین ــاز پی ف
۶0 نفــر بطــور مســتقیم و ۱80 نفــر بصــورت 

می گیــرد. صــورت  اشــتغالزایی  غیرمســتقیم 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
تعلیق پروازهای انگلیس

 همچنان ادامه دارد

ادامــه  از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
مقصــد  بــه  مبــدا/  از  پــروزای  محدودیت هــای 

داد.  خبــر  انگلیــس 
شــهرام آدم نــژاد، معــاون حمــل و نقــل وزارت راه 
و شهرســازی در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره آخریــن 
ــار  ــس اظه ــای انگلی ــه پروازه ــات نســبت ب تصمیم
ــای جهــش  ــه محــض اینکــه بحــث کرون داشــت: ب
یافتــه در انگلیــس مطــرح شــد و دو کشــور اروپایــی 
ــد،  ــدود کردن ــس را مح ــه انگلی ــود ب ــای خ پروازه
ــدام  ــن کشــور اق ــه ای ــه تعلیــق پروازهــا ب نســبت ب

کردیــم. 
ــور  ــن کش ــران اولی ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه انگلیــس را  ــود کــه تمــام پروازهــا ب در منطقــه ب
قطــع کــرد، ادامــه داد: در دنیــا جــز اولیــن کشــورها 
بودیــم کــه نســبت بــه قطــع پروازهــا بــه انگلیــس 
ــرا در  ــه اج ــم را ب ــن تصمی ــم و ای ــم گرفتی تصمی

ــم.  آوردی
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد: 
ــت،  ــا وزارت بهداش ــات ب ــام مکاتب ــض انج ــه مح ب
انگلیــس  پروازهــای  قطــع  لحظــه  همــان  از 
ــن  ــای کانکش ــن پروازه ــت و همچنی ــورت گرف ص
ــن  ــم و ای ــدود کردی ــم مح ــورها را ه ــایر کش از س
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــه پی ــق ادام ــا و تعلی محدودیت ه
ــروازی  ــای پ ــن محدودیت ه ــت: ای ــژاد گف آدم ن
ــی کــه  ــا زمان ــه انگلیــس و پروازهــای کانکشــن ت ب
وزارت بهداشــت از شــرایط کنتــرل کرونــا اطمینــان 
حاصــل کنــد، ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و بــا 
اعــام وزارت بهداشــت نســبت بــه تغییــرات در 

گرفتــه می شــود.     تصمیــم  محدودیت هــا  جف بزوس از مدیریت آمازون 
کناره گیری می کند

دومیــن مــرد ثروتمنــد جهــان و مدیرعامــل 
آمــازون، جــف بــزوس، اعــام کــرد در 3 ماهــه ســوم 
و  می کنــد  کناره گیــری  خــود  ســمت  از   202۱
مدیرعاملــی آمــازون را بــه انــدرو جســی می ســپارد.

بــه گــزارش مهــر، دومیــن مــرد ثروتمنــد جهــان 
و مدیرعامــل آمــازون، جــف بــزوس، اعــام کــرد در 
ــری  ــود کناره گی ــوم 202۱ از ســمت خ ــه س 3 ماه
می کنــد و مدیرعاملــی آمــازون را بــه انــدرو جســی 

می ســپارد.
بــزوس قــرار اســت از آن پــس بــه عنــوان رئیــس 
ــن  ــارت آنای ــول تج ــن غ ــره ای ــی هیأت مدی اجرای

بــه کار خــود ادامــه دهــد.
بــزوس در بیانیــه ای اعــام کــرد: مــن بــرای ایــن 
تغییــر بســیار هیجــان زده هســتم و از ایــن بــه بعــد 
در نقــش جدیــدم تمرکــز و انــرژی خــود را بــر روی 
محصــوالت و نوآوری هــای جدیــد قــرار خواهــم داد

نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان

وراث مشــموالن ســهام عدالــت کــه فــوت شــده 
ــت  ــی ســهام عدال ــا انجــام اقدامات ــد ب ــد، می توانن ان

فــرد متوفــی را منتقــل کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، آمارهــا از فــوت بیــش از دو 
ــت طــی  ــده ســهام عدال ــزار دارن ــون و ۵00 ه میلی
۱0 ســال گذشــته خبــر می دهــد و ورثــه ایــن افــراد 
ــال  ــد انتق ــا فراین ــد ت ــی را انجــام دهن ــد اقدامات بای

ســهام فــرد متوفــی طــی و ســهام منتقــل شــود.
ــد جهــت اطــاع  ــی می توانن ــدا وراث قانون در ابت
ــانی  ــه نش ــان ب ــت متوفی ــهام عدال ــت س از وضعی
اینترنتــی samanese.ir مراجعــه و بــا ورود 
ــودن وی  ــمول ب ــی از مش ــی متوف ــات هویت اطاع
ــی  ــت دارای ــورت وضعی ــرده و ص ــاع ک ــب اط کس

ــد. ــاهده کنن ــوط را مش ــت مرب ــهام عدال س
پــس از انجــام امــور مربــوط بــه انحصــار وراثــت، 
ــذاری  ــپرده گ ــرکت س ــامانه ش ــه س ــد ب وراث بای
را  انتقــال ســهام  و خدمــات  مراجعــه  مرکــزی 

ــد. ــاب کنن انتخ
در ایــن قســمت مــدارک الزم بــرای انتقــال 
ــی،  ــز مالیات ــه واری ــی نام ــامل گواه ــه ش ــهام ک س
گواهــی انحصــار وراثــت، گواهــی فــوت، اصــل 
ــود  ــه میش ــی و ورث ــی متوف ــنامه و کارت مل شناس

ــت. ــده اس ــر ش ذک
 پــس از تهیــه مــدارک مذکــور، یکــی از ورثــه بــه 
عنــوان نماینــده بــه یکــی از دفاتــر پیشــخوان دولــت 
مراجعــه کــرده و مداکــر مذکــور را تحویــل میدهــد 
ــر فرمــی کــه توســط نماینــده تکمیــل  ــن دفات و ای
شــده اســت را بــرای شــرکت ســپرده گــذاری 

مرکــزی ارســال میکنــد.
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی پــس از بررســی 
مــدارک مذکــور، طــی پیامکــی نتیجــه را بــه 
ــدارک  ــر م ــع اگ ــد. درواق ــا میکن ــده وراث اع نماین
نقصــی نداشــته باشــد، مراتــب انتقــال انجــام 
می شــود، در غیــر ایــن صــورت بــه نماینــده اطــاع 
داده و نماینــده بایــد نقــص مــدرک را برطــرف کنــد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:
تولید محصول تارا از این هفته به 

روزی ۶ دستگاه می رسد 

ــن  ــودرو ضم ــی ایران خ ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر روزانه دو دســتگاه 
ــه  ــش روزان ــود، از افزای ــد می ش ــارا تولی ــول ت محص
تولیــد ایــن محصــول جدیــد بــه شــش دســتگاه از 

هفتــه آینــده خبــر داد. 
ــان  ــا بی ــی ب ــاد مقیم ــنا، فرش ــزارش ایس ــه گ ب
اینکــه کاهــش بهــای تمــام شــده تولیــد و افزایــش 
ــودرو و  ــی ایران خ ــرد اصل ــل دو رویک ــاخت داخ س
شــبکه تامیــن آن اســت، اظهــار کــرد: بــا پروژه هــای 
ایــن  تولیــدی  قطعــات  هزینه هــا،  کاهــش 
ــدی  ــش 20 درص ــا کاه ــده ب ــال آین ــرکت در س ش
ــرار  ــودرو ق ــار ایران خ ــده در اختی ــام ش ــای تم به
ــش  ــت افزای ــی را در جه ــای خوب ــرد. قدم ه می گی
ــا  ــکاری ب ــا هم ــه ب ــد، از جمل ــل تولی ــاخت داخ س
پتروشــیمی کشــور، برداشــته شــده و امیدواریــم بــا 
ــش  ــتانداردهای الزم، کاه ــا و اس ــور از آزمون ه عب

ــم. ــم بزنی ــی را رق ــع خارج ــه مناب ــتگی ب وابس
از  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
پــروژه   ۱۱ و  قطعه ســازان  پــروژه    ۱8 افتتــاح 
توســعه ای در ایران خــودرو در طــول ایــام دهــه 
ــروژه  ــن پ ــت: مهم تری ــر داد و گف ــارک فجــر خب مب
ــارا  ــد ت ــول جدی ــوه محص ــد انب ــودرو تولی ایران خ
اســت. تــا پایــان ســال ۵00 هــزار دســتگاه خــودرو 
تولیــد خواهــد شــد. ضمــن اینکــه از هفتــه آینــده 
تولیــد روزانــه دو دســتگاه در روز فعلــی خــودرو تــار 

ــاند. ــم رس ــتگاه در روز خواهی ــش دس ــه ش ا ب
ــه  ــا همــت مجموع ــرد: ب مقیمــی خاطرنشــان ک
کارکنــان ایران خــودرو و قطعه ســازان، از رکــورد 

ــم. ــور کرده ای ــته عب ــال گذش ــد دو س تولی
ــاک  ــازی، ب ــروه خودروس ــن گ ــام ای ــق اع  طب
پلیمــری شــش الیــه تــارا مجهــز بــه ســامانه جدیــد 
سوخت رســانی بــا بهره گیــری از فنــاوری یــورو 
ــارات  ــوخت و بخ ــال س ــای انتق ــه لوله ه ۶، مجموع
پنــج الیــه، مجموعــه سیســتم  فنــاوری  دارای 
جــاذب بخــارات بنزیــن دارای فنــاوری یــورو ۶، 
ــده  ــتم خنک کنن ــه سیس ــدی و مجموع ــوار آب بن ن
ــه در  ــت ک ــی اس ــه پروژه های ــارا از جمل ــور ت رادیات
ــا  ــودرو، ب ــده ایران خ ــرکت ها تامین کنن ــی از ش یک
ــل  ــدرو و مدیرعام ــل ای ــات عام ــس هی ــور ریی حض
بهره بــرداری  بــه  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه 

ــید. رس

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس طـی نامـه ای بـه 
رئیس جمهـور خواسـتار اجرای رتبه بندی معلمان در سـال ۱۴00 شـد. 
بـه گـزارش تسـنیم، علیرضـا منـادی سـفیدان رئیـس کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس طـی نامـه ای بـه حجت االسـام حسـن 
روحانـی رئیس جمهـور خواسـتار اجـرای رتبـه بنـدی معلمـان در سـال 

۱۴00 شـد.
متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت االسام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسامی ایران

بـا سـام و احتـرام مسـتحضرید معلـم در ایجـاد تحـول و پیشـرفت 
آموزشـی، فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصادی هر جامعه نقش بسـیار مهم و 
پیشـران دارد. رسـیدن بـه اهـداف متعالی جامعه مسـتلزم حفظ ارزش و 
اعتبـار معلمـان و آمـوزگاران و توجـه به وضعیت معیشـتی ایـن عزیزان 
اسـت. لـذا ایجـاد انگیـزه در میـان معلمـان و حمایت هـای معنـوی و 
مـادی از ایـن قشـر زحمتکـش و حراسـت از قداسـت جایگاهـی آنان از 
وظایـف حکمرانـان اسـت. قطعاً آبادی جامعـه در آبـادی معلمین جامعه 

می باشـد.
در ایـن راسـتا در قانـون برنامـه ششـم توسـعه بـه خصـوص مـاده 
۶3 آن جهـت ارتقـای جایـگاه آمـوزش و  پـرورش بـه مثابـه مهمتریـن 
نهـاد تربیـت نیـروی انسـانی و مولد سـرمایه اجتماعـی و انسـانی جامع 
احکامـی را تکلیـف نمـوده اسـت که از آن جملـه می توان بـه بند 2  آن 
اشـاره نمـود که تهیه نظـام رتبه بندی معلمان و اسـتقرار نظـام پرداخت 
بـر اسـاس  تخصـص یـا شایسـتگی ها و عملکـرد رقابـت مبتنی بـر نظام 
رتبـه بندی معلمان و مهندسـی نیروی انسـانی بر اسـاس سـند تحول و 

نقشـه جامـع علمی کشـور تصریح شـده اسـت.
بـا عنایـت بـه اینکـه سـال ۱۴00 آخرین سـال اجـرای قانـون برنامه 
ششـم توسـعه و آخریـن فرصـت جهـت اجـرای تکلیـف رتبـه بنـدی 
معلمـان بـه شـمار رفته و معلمان عزیز کشـور از سـال ۹۴ چشـم انتظار 
ایـن اتفاق حسـنه هسـتند و مطابق گزارش های واصلـه از وزارت آموزش 
و پـرورش خوشـبختانه الیحـه رتبه بنـدی معلمان در دسـتور کار هیئت 
محتـرم دولـت قرار گرفته انشـااهلل به زودی شـاهد تصویـب نهایی الیحه 

در هیئـت محتـرم دولـت و انعکاس بـه مجلـس خواهیم بود.

در راسـتای اجـرای مـواد 7 و ۶3 قانـون برنامـه پنـج سـاله ششـم 
توسـعه و بـا توجـه بـه بازگشـت الیحـه بودجـه دولـت از فرصـت ایجاد 
شـده اسـتفاده نمـوده تـا بودجـه الزم جهـت رتبـه بنـدی معلمـان در 

قانـون بودجـه سـال ۱۴00 تامیـن گـردد .
خواهشمند است دستور فرمایید کارسازی الزم صورت پذیرد.

ــرداری  ــره ب ــر، به ــارک فج ــه مب ــن روز ده ــا پنجمی ــان ب  همزم
ــو  ــا دســتور ویدئ ــی در اســتان زنجــان، ب ــزرگ صنعت ــج طــرح ب از پن

ــد.  ــاز ش ــوری آغ ــس جمه ــی ریی کنفرانس
ــش  ــاح جه ــه افتت ــمین برنام ــل و شش ــا، در چه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرح  ــج ط ــرداری  از پن ــره ب ــوری به ــس جمه ــتور ریی ــا دس ــد،  ب تولی
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در اســتان زنجــان بــا ســرمایه 
ــر در  ــزار و 7۶8 نف ــتغالزایی ه ــان و اش ــارد توم ــزار میلی ــذاری 7 ه گ
ــد. ــاز ش ــان آغ ــلطانیه و زنج ــه، س ــن قلع ــر، صایی ــتان های ابه شهرس

نــورد  دوم شــرکت  فــاز  امــروز،  افتتــاح هم زمــان  برنامــه  در 

فــوالدکاران افــق بــا ســرمایه گذاری ۱0 هــزار میلیــارد ریــال و 
اشــتغال زایی مســتقیم بــرای ۱۴0 نفــر، تولیدکننــده انــواع کاف هــای 
پیــچ ســازی اســترندر فلــزی و اســتنلس اســتیل بــا ظرفیــت ۴۵0 هــزار 

ــد. ــرداری می رس ــره  ب ــه به ــان ب ــر زنج ــتان ابه ــن در شهرس ت
ــا ســرمایه گذاری  ــن طــرح امســال ب ــاز ســوم ای ــی ف ــات اجرای عملی
افــزون بــر ســه هــزار میلیــارد ریــال و ارزی 3۵ میلیــون یورویــی امســال 

آغــاز و حداکثــر تــا پاییــز ۱۴00 بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
ــه شــمش های آلیــاژی خــاص   در ایــن مرحلــه وابســتگی کشــور ب
قطــع  شــده و همــه شــمش های آلیــاژی صنایــع الکتــرود، شــمش های 
اســتنلس اســتیل، پیــچ مهــره، فنــر و بیدوایــر در داخــل تولیــد خواهــد 

شــد.
شــرکت »ســپهر پاســتیک پدیــده« واقــع در شهرســتان زنجــان بــا 
ــال و اشــتغال زایی  ســرمایه گذاری بیــش از 2 هــزار و ۵00 میلیــارد ری
ــت و  ــروف پ ــواع ظ ــد ان ــه تولی ــر در زمین ــرای ۱80 نف ــتقیم ب مس
پاســتیک، درب و بطــری از جنــس پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلــن، دیگــر 

ــاح می شــود. ــن مراســم افتت طرحــی اســت کــه در ای
ــروز  ــه ام ــت ک ــی اس ــومین طرح ــاب آرش« س ــرز ن ــرکت »الب ش

ــرد.   ــد ک ــز خواه ــود را آغت ــت خ ــوری فعالی ــس جمه ــتور ریی ــا دس ب
ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد شــمش آهــن مــواد اولیــه کارخانجــات 
نــورد، بــا ظرفیــت یــک میلیــون تــن در ســال فعالیــت خواهــد 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــج ه ــش از پن ــرمایه گذاری بی ــا س ــرد و ب ک
ــر  ــزار نف ــج ه ــتقیم و پن ــتغال مس ــر اش ــزار و 200 نف ــش از یک ه بی

اشــتغال زایی غیرمســتقیم خواهــد داشــت.
شــرکت »جهــان نمــو« تولیدکننــده کنســانتره ســنگ آهــن 
ــا  ــش ت ــت افزای ــت و قابلی ــاز نخس ــن در ف ــزار ت ــت 2۵0 ه ــا ظرفی ب
یک میلیــون تــن در ســال بــا ســرمایه گذاری افــزون بــر 2 هــزار و ۵00 
ــر در شهرســتان ســلطانیه اشــتغال زایی  ــرای ۱۵0 نف ــال ب ــارد ری میلی

ــرده اســت. مســتقیم ک
پنجمیــن طــرح مــورد بهــره  بــرداری کــه بــا دســتور ویدئــو 
ــه  ــن قلع ــتان صایی ــان و شهرس ــتان زنج ــی در اس ــی روحان کنفرانس
انــواع  تولیدکننــده  جیــن«  »اطلــس  شــرکت  می شــود،  افتتــاح 
نــخ، پارچــه و پوشــاک های جیــن و کتــان خواهــد بــود کــه بــا 
ســرمایه گذاری بیــش از ۱0 هــزار میلیــارد ریالــی بــرای ۶00 نفــر بــه 

صــورت مســتقیم اشــتغال زایی خواهــد داشــت.

نامه رئیس  کمیسیون آموزش مجلس به »روحانی«درباره رتبه بندی معلمان 

به مناسبت دهه فجر و با دستور رییس جمهوری

بهره برداری از 5 طرح بزرگ صنعتی آغاز شد

کد: 102 

آگهی مفقود ی
برگ سبز و کارت موتور سیکلت کویر 
200CC به شماره پالک 376 ایران 

94564 نوک مدادی: مدل 1395 
بنام رحیم رحیمیان شماره موتور 

0200N3C412315 مفقود شده و فاقد 
اعتبار است.
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آگهی مفقود ی
برگ سبز وسند خودروی سواری سمند 
به شماره پالک ایران 25 295ی67مدل 

1381 بنام پرویز حسین زاده شماره موتور 
32908103376و شاسی 0081203491 
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7۰ دستگاه ماینر قاچاق
 در ارومیه کشف شد

ــت: 70  ــی گف ــی آذربایجان غرب ــده انتظام فرمان
دســتگاه ماینــر قاچــاق در ارومیــه کشــف و در ایــن 

رابطــه 2 نفــر متهــم دســتگیر شــدند. 
ــا در گفــت  ســردار ســرتیپ دوم مســعود خرم نی
ــری  ــت خب ــی دریاف ــزود: در پ ــا اف ــا ایرن ــو ب و گ
ــن در یکــی از  ــت کوی ــه بی ــر وجــود مزرع ــی ب مبن
ــه -  ــاده ارومی ــتان در ج ــن شهرس ــرکت های ای ش
ــری موضــوع را  ــه ســرعت پیگی ــوران ب ــاد، مام مهاب

ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ در دس
امنیــت  پلیــس  مامــوران  کــرد:  اضافــه  وی 
اقتصــادی بــا انجــام اقدامــات اطاعاتــی نامحســوس 
ــایی  ــر را شناس ــورد نظ ــل م ــات الزم مح و تحقیق
ــرکت را  ــی ش ــام قضای ــی مق ــا هماهنگ ــرده و ب ک

ــد. ــرار دادن ــی ق ــورد بازرس م
وی ادامــه داد: در بازرســی مامــوران پلیــس 
امنیــت اقتصــادی آذربایجــان غربــی از ایــن شــرکت، 
ــد. ــط ش ــف و ضب ــاق کش ــر قاچ ــتگاه ماین 70 دس

گفــت:  آذربایجان غربــی  انتظامــی  فرمانــده 
کارشناســان ارزش ریالــی ایــن ماینرهــا را پنــج 

ــد. ــرده ان ــر آورد ک ــال ب ــارد ری میلی
ــر  ــه 2 نف ــن رابط ــزود: در ای ــا اف ــردار خرم نی س
متهــم دســتگیر و متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده 
ــل  ــی تحوی ــل قانون ــیر مراح ــت س ــی جه مقدمات

ــی شــدند. ــام قضای مق
ــا  ــن ب ــش از ای ــن( پی ــت کوی ــازی )بی ــول مج پ
ــا  ــد می شــد ام ــای خانگــی تولی اســتفاده از رایانه ه
ــد  ــر دســتگاه های مخصــوص تولی در ســال های اخی
ــر( ســاخته شــد کــه واردات و اســتفاده از  آن )ماین

آنهــا در ایــران غیرمجــاز اســت.
ــوع  ــه خصــوص ن اســتخراج ارزهــای دیجیتــال ب
ــه  ــرق دارد ب ــاالی ب ــرف ب ــه مص ــاز ب ــن نی بیت کوی
گونــه ای کــه بــرای اســتخراج هــر واحــد بیت کویــن 
نیــاز بــه 72 مــگاوات ســاعت بــرق اســت و  بســیاری 
از ســودجویان در ایــران بــه اســتخراج ارز دیجیتــال 
بــا بــرق ارزان اقــدام می کننــد ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــن شــیوه ب ــا ای ــد شــده ب ــال تولی کــه ارز دیجیت
باالتریــن نــرخ در جهــان خریــد و فــروش می شــود.

شهر و شورا
دستگیری برگزارکنندگان مسابقه 

»جنگ  سگ ها« در آذربایجان شرقی

ــان   ــی در آذربایج ــی ایلخچ ــوزه قضای ــس ح رئی
شــرقی از دســتگیری عوامــل برگــزار کننــدگان 
مســابقه جنــگ ســگ ها در روســتای کردلــر از 

ــر داد.  ــی خب ــش ایلخچ ــع بخ تواب
محمدباقــر فتحــی  بــا اعــام  اینکــه انتشــار 
تصاویــری از جنــگ خونیــن ســگ ها در بخــش 
ایلخچــی در فضــای مجــازی بســیار نگــران کننــده 
بــود و موجــی از انزجــار عمومــی را در پــی داشــته 
اســت، گفــت: بــه محــض اطــاع از برگــزاری چنیــن 
ــزار  ــا برگ ــات، ب ــانی آزار حیوان ــر انس ــابقه غی مس

ــد. ــورد ش ــدگان برخ کنن
برپایــی میــدان جنــگ خونیــن  افــزود:  وی 
میــان ســگ ها کــه در برخــی مــوارد نیــز بــا 
ــر  ــاوه ب ــود، ع ــوأم می ش ــار ت ــدی و قم ــرط بن ش
ــا اصــول مســلم قانونــی و عرفــی کشــور،  ضدیــت ب
نقــض آشــکار حقــوق حیوانــات و آزار و اذیــت ایــن 

ــت. ــد اس ــات خداون مخلوق
دادگســتری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
ــارج  ــم خ ــن مراس ــرد: چنی ــه ک ــتان، وی اضاف اس
ــار ســوء  ــز واجــد آث ــی نی ــه لحــاظ روان ــی ب از عرف
ــاچیان نوجــوان  ــاچیان به ویــژه تماش بــرای تماش
ــوع  ــه مجم ــوده و ب ــه ب ــاص جامع ــای خ و گروه ه
ایــن مــوارد، بایــد نقــض پروتکل هــای بهداشــتی بــا 

ــزود. ــز اف ــمی را نی ــن مراس ــی چنی برپای
ــا یــک  ــر ب ــان اینکــه مســابقه اخی ــا بی فتحــی ب
ــر  ــا حضــور حــدود 2000 نف ــی و ب ســاماندهی قبل
تماشــاچی برگــزار شــده بــود، گفــت: مأمــوران 
انتظامــی نیــز پــس از اطــاع از برگــزاری مســابقه، 
بــا دســتور قضایــی چنــد برگــزار کننــده ایــن 
ــی  ــان اصل ــه متولی ــد ک ــتگیر کردن ــابقه را دس مس

ــدند. ــت ش ــررات بازداش ــر مق براب

استاندار آذربایجان شرقی:
بازسازی مناطق زلزله زده میانه 

و سراب مدلی موفق برای
 کل کشور است

ــا  ــد کــرد: ادع اســتاندار آذربایجــان شــرقی تاکی
می کنیــم کــه بازســازی مناطــق زلزلــه زده میانــه و 

ســراب مدلــی موفــق بــرای کل کشــور اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی ، در 
ــوزه ی  ــه ح ــوط ب ــکات مرب ــی مش ــه ی بررس جلس
ــس  ــور رئی ــا حض ــه ب ــتان ک ــران اس ــت بح مدیری
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور در تبریــز برگــزار 
ــئولیت  ــن مس ــه از ای ــرد: روزی ک ــار ک ــد، اظه ش
فــارغ شــوم، موضــوع بازســازی پــس از حادثــه 

ــت. ــم نوش ــراب را خواه ــه و س ــه در میان زلزل
ــدل  ــک م ــه ی ــم ک ــا می کن ــه داد: ادع وی ادام
موفــق بــرای بازســازی مناطــق زلزلــه زده در کشــور 
ــم و طــی یک ســال تمــام واحدهــای  را نشــان دادی
تعمیــری ســاخته شــد؛ علــت تکمیــل نشــدن 
ــا گــران شــدن  واحدهــای نیازمنــد نوســازی نیــز ی
مصالــح بــوده و یــا این کــه مالــکان قصــد دارنــد بــه 

ــد. جــای یــک طبقــه، دو طبقــه احــداث کنن
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــرقی ی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــع  ــگل، مرات ــد جن ــی مانن ــه نعمت های ــود این ک وج
ــا در  ــود دارد، ام ــتان وج ــادی در اس ــادن زی و مع
قبــل آن هــا حوادثــی نیــز اتفــاق می افتــد و اســتان 

ــرار دارد. ــز ق ــه خی ــه حادث ــک منطق در ی
ــم  ــاز در حری ــاخت وس ــث س ــه داد: بح وی ادام

ــود. ــری ش ــد پیگی ــدی بای ــور ج ــه ط ــل ها ب گس

شهردار تبریز خبر داد:
آسفالت ریزی اساسی معابر اسفند ماه

 از سر گرفته می شود 

ــر شــهری در اســفندماه  ــز از آســفالت ریزی اساســی معاب شــهردار تبری
و پــس از مســاعد شــدن شــرایط آب و هوایــی خبــر داد. 

بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهر بــا اشــاره بــه آســفالت اساســی 
ــر  ــت: ه ــار داش ــهروندان اظه ــای ش ــی از مطالبه ه ــوان یک ــه عن ــر ب معاب
ــش  ــل از آن افزای ــال قب ــه س ــبت ب ــزی نس ــفالت ری ــزان آس ــال می س
ــرد آســفالت ریزی اساســی در  ــم ک ــاش خواهی ــم ت ــد و امســال ه می یاب

ــن برســد. ــه 3۵0هزارت ــز ب ــر و محــات تبری ســطح معاب
ــا  ــاش م ــفالت ریزی، ت ــی آس ــت و فراوان ــر کمی ــاوه ب ــزود: ع او اف
ارتقــای کیفــی آســفالت تولیــدی در کارخانــه تولیــد آســفالت شــهرداری 
ــکاران  ــاله از  پیمان ــی ۱0 س ــی ۵ ال ــن کیف ــذ تضمی ــار آن اخ و در کن

ــت. ــفالت اس آس
ــات  ــز در خدم ــهرداری تبری ــز ش ــرد: تمرک ــام ک ــز اع ــهردار تبری ش
ــی و ســرعت  ــات، فراوان ــده، ارتقــای کیفیــت خدم ــه ای در ســال آین محل

عمــل اســت.
ــف  ــرای اقشــار مختل ــرج شــهین باهر،  مناسب ســازی معابرشــهری ب ای
ــرده  ــی ک ــه ای معرف ــات محل ــوزه خدم ــهرداری در ح ــه ش ــر برنام را دیگ
ــه  ــت و وظیف ــهروندان اس ــام ش ــه تم ــق ب ــهر متعل ــرد: ش ــح ک و تصری
ــرای  ــر و فضاهــای شــهری ب شــهرداری مناسب ســازی و ایمن ســازی معاب

تمــام اقشــار جامعــه اســت.
او اضافــه کــرد: تــاش مــا ایجــاد  فضایــی در شــهر اســت کــه تمامــی 
ــق  ــر در مناط ــی آخ ــوان و ال ــودک، نات ــالمند، ک ــم از س ــهروندان اع ش
ــی را  ــره کاف ــهری به ــات ش ــی از خدم ــه راحت ــد ب ــز بتوانن ــه تبری ۱0گان

ــد. ببرن
شــهردار تبریــز خاطرنشــان کــرد: در کنــار خدمــات اصلــی محلــه ای، 
ــای  ــازی باکس ه ــر، نوس ــف معاب ــا، تنظی ــهری، آبروه ــداول ش ــاح ج اص
زبالــه دیگــر خدماتــی هســتند کــه همچــون دو ســه ســال اخیــر بــه طــور 

مســتمر ارائــه خواهنــد شــد.
ــب  ــهروندی و جل ــوق ش ــای حق ــازی، ارتق ــرد: فرهنگ س ــح ک او تصری
ــود،  ــه می ش ــه ارائ ــی ک ــوه خدمات ــوع و نح ــی در ن ــارکت های مردم مش

ــز در ســال ۱۴00 اســت. ــات محــوری شــهرداری تبری یکــی از موضوع

رعایت پروتکل های بهداشتی در 
آذربایجان شرقی کاهش یافته است

ــا  مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجان شــرقی ب
بیــان اینکــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی در ســطح اســتان نســبت 
ــا  ــد ب ــی بای ــای نظارت ــت: اکیپ ه ــه، گف ــش یافت ــته کاه ــام گذش ــه ای ب

جدیــت بیشــتر بــه ایــن موضــوع ورود کننــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، بــدر شــکوهی در جلســه کمیتــه نظــارت بهداشــتی 
ــا دغدغــه همــه مســووالن اســت  ــزود: تثبیــت وضعیــت بیمــاری کرون اف

کــه ارتبــاط تنگاتنــگ بــا همــکاری و همراهــی مــردم دارد.
ــتای  ــزایی در راس ــش بس ــانه ها نق ــه رس ــن رمین ــه داد: در ای وی ادام
ــرای رعایــت بیشــتر شــیوه نامه هــای بهداشــتی و  همــراه کــردن مــردم ب

عــدم عــادی انــگاری دارنــد.
شــکوهی اظهــار کــرد: در افــکار عمومــی عــادی انــگاری اتفــاق افتــاده 
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــد ب ــت و بای ــی اس ــیار بزرگ ــر بس ــن خط ــه ای ک

ــزی کــرد. موضــوع برنامــه ری
ــا و  ــزاری همایش ه ــت: متاســفانه در برخــی ادارات شــاهد برگ وی گف
ســیمنارهای غیرضــروری هســتیم کــه بایــد جلوگیــری شــود و در صــورت 

لــزوم ایــن همایش هــا بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود.
ــرقی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــی اس ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــرکل ام مدی
ــات  ــات هی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب ــت اتحادیه ه ــه درخواس ــاره ب ــا اش ب
مدیــره، اظهــار کــرد: انتخابــات اتحادیه هــا بــا تمهیــدات الزم بــرای 
پیشــگیری از تجمعــات و رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی امــکان پذیــر 

ــود. خواهــد ب
ــرار داریــم و طبیعــی اســت  ــد ق وی ادامــه داد: در آســتانه ســال جدی
کــه مراجعــات مــردم بــه مراکــز خریــد افزایــش یابــد در ایــن خصــوص نیز 

بایــد برنامــه ریــزی کــرد تــا از تجمعــات جلوگیــری شــود.
ــود و از  ــت نش ــتی رعای ــای بهداش ــیوه نامه ه ــر ش ــزود: اگ ــکوهی اف ش
ــیار  ــدت بس ــا ش ــا ب ــارم کرون ــوج چه ــا م ــم ب ــری نکنی ــات جلوگی تجمع

ــده اســت. ــه بســیار نگــران کنن ــود ک ــم ب بیشــتر مواجــه خواهی
ــت  ــا رعای ــز بایدب ــی نی ــالن های ورزش ــن و س ــرد: اماک ــار ک وی اظه
شــیوه نامه هــای بهداشــتی و ظرفیــت ۵0 درصــدی خــود فعالیــت کننــد 

ــان برخــورد می شــود. ــا متخلف ــون ب ــق قان ــن صــورت طب ــر ای در غی

نماینــده رئیــس مجلــس در پیگیــری امــور 
ــش  ــت بخ ــاز فعالی ــکو از آغ ــاختمان پاس س
عمــده ای از کســبه در ســاختمان پاســکو 
خبــر داد و گفــت: ضلــع جنوبــی پاســکو 
تــا اردیبهشــت آینــده بــه بهــره بــرداری 

می رســد. 
ــاکری  ــال ش ــت، اقب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــور  ــری ام ــس در پیگی ــس مجل ــده رئی نماین
ســاختمان پاســکو بــا حضــور در مراســم 
ــکو  ــاختمان پاس ــمالی س ــع ش ــه ضل افتتاحی
از رونــد بازســازی و نحــوه اســتقرار کســبه در 

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــاختمان بازدی ــن س ای
وی در حاشـــیه مراســـم افتتاحیـــه ضلـــع 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــکو ب ـــاختمان پاس ـــمالی س ش
حادثـــه تلـــخ 30 دی مـــاه ۹۵ کـــه منجـــر 
بـــه شـــهادت تعـــدادی از آتـــش نشـــانان و 
هموطنـــان در ســـاختمان پاســـکو شـــد، 
ـــی  ـــات مختلف ـــه تبع ـــن حادث ـــرد: ای ـــوان ک عن
داشـــت کـــه در ابعـــاد مختلـــف مـــورد 

پیگیـــری قـــرار گرفـــت. 
ــمیرانات،  ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــا در ســه  ــای م ــه داد: پیگیری ه اســامی ادام

حــوزه مســائل خانواده هــای قربانــی و شــهدای 
ــبه  ــه کار کس ــارات و بازگشــت ب ــه، خس حادث
ــی در  ــق ایمن ــت دقی ــکو و رعای ــاژ پاس پاس
ــد  ــال ش ــراف دنب ــاختمان های اط ــاژ و س پاس
کــه امــروز بخشــی از ایــن پیگیری هــا بــا 
افتتــاح ضلــع شــمالی پاســاژ پاســکو بــه ثمــر 
نشســت و اکثــر مغــازه داران در همــان مکانــی 
ــد در  ــل از آتــش ســوزی مســتقر بودن کــه قب
ــتقر  ــه مس ــان نقط ــز در هم ــر نی ــال حاض ح

ــدند. ش
در  مســتضعفان  بنیــاد  عملکــرد  وی، 

ــی  ــت ارزیاب ــکو را مثب ــاژ پاس ــازی پاس بازس
ــده ای از  ــش عم ــت بخ ــرد: بازگش ــوان ک و عن
ــاد  ــات بنی ــون خدم ــکو مره ــه پاس ــبه ب کس

مســتضعفان و شــهرداری تهــران اســت.
ــی  ــع جنوب ــرداری از ضل ــاکری، از بهره ب ش
ــده  ــال آین ــت س ــا اردیبهش ــکو ت ــاژ پاس پاس
بــا  امیدواریــم  شــد:  یــادآور  و  داد  خبــر 
از ســوی  برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه 
شــاهد  آینــده  ســال  مســتضعفان،  بنیــاد 
ــکو در  ــاختمان پاس ــبه س ــام کس ــور تم حض

ــیم. ــاژ باش ــن پاس ای

  حیات مجدد ساختمان پالسکو  
نمادی از زنده نگاه داشتن یاد شهدای 

آتش نشان است
وی، حیــات مجــدد ســاختمان پاســکو 
یــاد  داشــتن  نــگاه  زنــده  از  نمــادی  را 
ــرد:  ــان ک ــش نشــان دانســت و بی شــهدای آت
ــاد  ــات بنی ــر خدم ــاوه ب ــاختمان ع ــن س ای
مســتضعفان و شــهرداری بــا پایمــردی و صبــر 
ــک  ــا دارد از ت ــد و ج ــا ش ــدداً برپ ــبه مج کس
تــک کســبه ســاختمان پاســکو کــه شــکیبایی 
ــر و تشــکر شــود. ــی داشــتند، تقدی مثــال زدن

مجلــس  عمــران  کمیســیون  عضــو 
نظارتــی  دســتگاه های  گفــت:  یازدهــم 
راه  وزارت  تهــران،  شــهرداری  ویــژه  بــه 
وزارت  و  کشــور  وزارت  شهرســازی،  و 
بهداشــت بایــد نســبت بــه ایمــن بــودن 
ــاختمان های  ــکو و س ــازی پاس ــن س و ایم
ــند  ــته باش ــژه ای داش ــیت وی ــراف حساس اط
ــات  ــن اتفاق ــاهد رخ دادن چنی ــر ش ــا دیگ ت
همچنیــن  نباشــیم.  تهــران  در  تلخــی 
بایــد  نیــز  پاســکو  ســاختمان  مدیریــت 
ــن  ــی ای ــت ایمن ــتمر وضعی ــورت مس ــه ص ب

کنــد. دنبــال  را  ســاختمان 

منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــا  ــی م ــی اصل آذربایجــان شــرقی گفــت: نگران
بحــث تامیــن آب شــرب تبریــز در ســال ۱۴00 

ــت.  اس
ــارزاده در  ــف غف ــنا، یوس ــزارش ایس ــه گ ب
ــه حــوزه  ــوط ب جلســه بررســی مشــکات مرب
مدیریــت بحــران اســتان کــه بــا حضــور رئیــس 
ــز  ــور در تبری ــران کش ــت بح ــازمان مدیری س
ــاه  ــهریور م ــرد: در ش ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
ــدت شــش  ــه م ــان، ب ــک روز در می امســال ی
ــه  ــه ب ــا توج ــتیم و ب ــی آب داش ــاعت قطع س
اینکــه شــهر تبریــز بــه صــورت تپــه ماهــوری 
اســت، در بعضــی نقــاط آب بــه مــدت ۱2 
ــاط، آب  ــی نق ــده و در برخ ــع ش ــاعت قط س
ــاد  ــش ایج ــر تن ــن ام ــه ای ــد ک ــع نمی ش قط

ــود. ــرده ب ک
وی ادامــه داد: در شــهریور مــاه تمهیداتــی 
ــت  ــور موق ــه ط ــش ب ــن تن ــده و ای ــام ش انج
ــال  ــا از س ــی م ــی اصل ــا نگران ــد، ام ــل ش ح
ــن و  ــی از فروردی ۱۴00 اســت کــه پیــک اصل

ــد. ــد ش ــاز خواه ــت آغ اردیبهش
ــز از  ــرد: آب شــرب تبری وی خاطرنشــان ک
ســه منبــع زرینــه رود، نهنــد و قزلجــا میــدان 
تامیــن می شــود کــه در مجمــوع شــامل ۱۵0 

میلیــون لیتــر آب اســت.

ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــت  ــه نخس ــش ماه ــی ش ــه ط ــان اینک ــا بی ب
تأمیــن  ثانیــه  در  آب  لیتــر   ۵۱88 ســال، 
ــک  ــاز پی ــال ۱۴00 نی ــزود: در  س ــم، اف کردی
مــا حــدود ۶۴۹0 لیتــر در ثانیــه، یعنــی 7۵0 
لیتــر در ثانیــه بیشــتر از وضــع موجــود اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوع کرونــا 
مصــرف آب را افزایــش داد، گفــت: بــرای ســال 
ــه، آب  ــر در ثانی ــدود 700 لیت ــد ح ــد بای بع
بیشــتری تامیــن شــود و اگــر ایــن امــر محقــق 
ــود. ــه قطعــی آب خواهیــم ب نشــود، مجبــور ب

شــده  انجــام  اقدامــات  تشــریح  در  وی 
ــرار  ــرد: ق ــار ک ــن آب، اظه ــتای تامی در راس
ــج  ــدازه پن ــه ان ــه زود ب ــط دوم زرین ــود خ ب
مترمکعــب و بــه صــورت مجــزا، بــه تبریــز آب 
منتقــل کنــد کــه بــه دلیــل احیــای دریاچــه ی 
ــش  ــده و در نق ــرا نش ــط اج ــن خ ــه، ای ارومی

ــرد. ــل ک ــل، عم ــد غیرعام پدافن
ــز  ــال آب ارس نی ــث انتق ــه بح ــارزاده ب غف
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح منتظــر 
تامیــن مالــی 80 میلیــون یورویــی اســت و در 
کنــار ایــن پــروژه طــرح حفــر 30 حلقــه چــاه 

ــم کــه از ایــن طریــق ۵00  را نیــز آغــاز کردی
لیتــر در ثانیــه آب دهــی اضافــه شــود؛ در ایــن 
ــده و 20  ــر ش ــه حف ــدود ۱0 حلق ــه، ح رابط
ــدود 30  ــد ح ــز نیازمن ــده نی ــی مان ــه باق حلق

ــار اســت. ــان اعتب ــارد توم میلی
ــد 2۴  ــط نهن ــول خ ــرد: ط ــه ک وی اضاف
آن  کیلومتــر  هفــت  کــه  اســت  کیلومتــر 
ــود، ۱000  ــض ش ــر تعوی ــده و اگ ــیده ش پوس
می شــود؛  منتقــل  اب  ثانیــه  در  آب  لیتــر 
حــدود 38 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن 
ــان آن  ــارد توم ــه ۱3 میلی ــوده ک ــدام الزم ب اق
ــن  ــوز تامی ــار هن ــی اعتب ــده و مابق ــن ش تامی

ــت. ــده اس نش
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث 
ــار  ــد، اظه ــروع ش ــال ۹3 ش ــود آب از س کمب
کــرد: ایــن موضــوع قبــا بــا حفــر چــاه تامیــن 
می شــد کــه کرونــا 38 درصــد میــزان مصــرف 

را افزایــش داد.
ــال  ــرد: س ــان ک ــو خاطرنش ــا ایمانل علیرض
بــا حفــر چاه هــای  قبــل مجبــور شــدیم 
ــا  ــم، ام ــل کنی ــکل را ح ــن مش ــراری ای اضط
ــرای  ــان ب ــارد توم ــد 80 میلی ــال بع ــر س اگ
ــردم  ــم، م ــد تامیــن نکنی ــر چاه هــای جدی حف

ــد. ــد ش ــه نخواهن ــر توجی دیگ

ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س رئی
اینکــه از ســالیان پیــش، تجربــه زلزلــه در شــهرهای پرجمعیــت 
نداریــم، گفــت: چنان چــه در تبریــز یــا تهــران اتفاقــی بیفتــد بــا 
ــده ای  ــت نگران کنن ــده وضعی ــت انجام ش ــات مثب ــود اقدام وج

داریــم. 
ــتاد  ــت س ــار در نشس ــماعیل نج ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران 
ــا اعــام اینکــه پــس از 20 ســال  اســتان آذربایجــان شــرقی، ب

ــاغ شــده اســت،  ــب و اب ــاری حــوادث تصوی الیجــه بیمــه اجب
اظهــار داشــت: بــا پیگیری هــای انجــام شــده و مشــخص شــدن 
اوایــل ســال ۱۴00 تمــام  از  ســازوکارهای الزم می توانیــم 

ــم. ــه کنی ــور را بیم ــاختمان های کش س
ـــت  ـــتی تح ـــداد و بهزیس ـــه ام ـــان کمیت ـــزود: مددجوی وی اف
ــا  ــه خانواده هـ ــد و بقیـ ــرار می گیرنـ ــرح قـ ــن طـ پوشـــش ایـ
نیـــز مبلغـــی را بـــا عنـــوان بیمـــه در فیـــش بـــرق پرداخـــت 

می کننـــد.
ــن  ــزو حادثه خیزتری ــران ج ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــار ب نج
ــی  ــد آمادگ ــت: بای ــود، گف ــوب می ش ــان محس ــورهای جه کش
ــه  ــم، ب ــا دهی ــوادث ارتق ــه ح ــا هم ــه ب ــرای مقابل ــود را ب خ
ــه کــه آذربایجــان شــرقی هــم  ــه زلزل خصــوص در مــورد حادث
در معــرض خطــر اســت و در ایــن خصــوص جــزو پنــج اســتان 

ــت. ــور اس ــز کش حادثه خی
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور  هشــدار داد: اگــر 
زلزلــه هفــت ریشــتری اتفــاق بیفتــد عواقــب وخیمــی بــه دنبــال 
ــن  ــز کــه پرجمعیــت اســت ای ــورد تبری خواهــد داشــت و در م

نگرانــی بیشــتر اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه 

از ســالیان پیــش، تجربــه زلزلــه در شــهرهای پرجمعیــت نداریم، 
افــزود: چنان چــه در تبریــز یــا تهــران اتفاقــی بیفتــد بــا وجــود 

اقدامــات مثبــت انجام شــده وضعیــت نگران کننــده ای داریــم.
راهــکار،  اساســی ترین  و  مهم تریــن  داد:  ادامــه  وی 
ــاس  ــر اس ــد ب ــاختمان ها بای ــت و س ــوادث اس ــگیری از ح پیش
ــتاندارد  ــح اس ــتفاده از مصال ــا اس ــه و ب ــی زلزل ــول مهندس اص

ــوند. ــداث ش اح
نجــار بــا بیــان اینکــه پیش بینــی اعتبــارات مدیریــت بحــران 
ــه  ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار و 82 میلی ــج ه ــاری، پن ــال ج در س
تنهــا 300 میلیــارد تومــان در ردیــف بودجــه تخصیــص یافــت، 
ــارد  ــزار و ۴80 میلی ــت ه ــز هف ــده نی ــال آین ــرای س ــزود: ب اف
ــان  ــارد توم ــه ۶00 میلی ــی بودجــه داشــتیم ک ــان پیش بین توم

تاییــد شــده اســت.
ــورد  ــده در م ــه انجام ش ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
جملــه  از  کشــور  مراتــع  و  جنگل هــا  آتش ســوزی  علــل 
جنگل هــای ارســباران، گفــت: بــر اســاس یافته هــای ایــن 
مطالعــه، ۹0 درصــد حــوادث حریــق عامــل انســانی دارد و 
شــکار، تفریــح، اختــاف و توســعه زراعــت از جملــه علــل 

آتش ســوزی عنــوان شــده اســت.

ــن  ــت: زمی ــرقی گف ــکن آذربایجان ش ــاد مس ــرکل بنی  مدی
۹۴ درصــد از متقاضیــان تاییــد نهایــی شــده طــرح اقــدام ملــی 
مســکن در اســتان آذربایجان شــرقی اختصــاص داده شــده اســت. 
ــرکل  ــور مدی ــوان، باباپ ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســکن 
ــر  ــهر های زی ــی مســکن در ش ــدام مل ــرح اق ــرای ط ــی اج متول
ــت:  ــت، گف ــرقی اس ــان ش ــت آذربایج ــر جمعی ــزار نف ۱00 ه
ــر ۱00 هــزار نفــر  ۵7 شــهر اســتان آذربایجــان شــرقی کــه زی
ــه  ــن اینک ــتند ضم ــرح هس ــن ط ــمول ای ــد مش ــت دارن جمعی
چهــار شــهر بــاالی ۱00 هــزار نفــر جمعیــت در اســتان وجــود 

ــاد خــارج هســتند. ــن بنی ــت ای ــه از حــوزه فعالی دارد ک
ــرح  ــن ط ــرای ای ــه اول اج ــه در مرحل ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــرده  ــام ک ــت ن ــر ثب ــزار و 8۶۱ نف ــرقی ۱2 ه ــان ش در آذربایج
ــی شــده و  ــد نهای ــر تایی ــداد ۶38 نف ــن تع ــت: از ای ــد، گف بودن
ــرای اجــرای ایــن طــرح  ــان نیــز زمیــن ب ــرای ۵30 نفــر از آن ب

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
ــرای اختصــاص  ــراد تاییــد نهایــی شــده ب او گفــت: از کل اف
زمیــن در طــرح اقــدام ملــی مســکن در آذربایجــان شــرقی ۶0۵ 
ــن تعــداد ۵۶۱ نفــر ســپرده  نفــر افتتــاح حســاب کــرده و از ای
ــش از ۴0  ــان بی ــر از آن ــه ۵۴0 نف ــد ک ــام داده ان ــذاری انج گ

میلیــون تومــان و 2۱ نفــر نیــز زیــر ۴0 میلیــون تومــان ســپرده 
گــذاری کــرده انــد.

ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجــان شــرقی ب
ــذاری  ــپرده گ ــان س ــون توم ــاالی ۴0 میلی ــه ب ــی ک متقاضیان
ــاس  ــر اس ــت: ب ــد، گف ــده ان ــف ش ــن تکلی ــد، تعیی ــرده ان ک
ــازی  ــه راه و شهرس ــی ک ــکن، زمین های ــورای مس ــم ش تصمی
ــرار داده  ــن طــرح ق ــرای اجــرای ای ــاد مســکن ب ــار بنی در اختی
ــن  ــری از ای ــا ۶ نف ــه ت ــای س ــار گروه ه ــت، در اختی ــده اس ش
ــه  ــذ پروان ــس از اخ ــان پ ــا آن ــود ت ــرار داده می ش ــان ق متقاضی

ــد. ــاخت مســکن کنن ــه س ــروع ب ش
ــرای  ــرای اج ــی ب ــکل خاص ــون مش ــم اکن ــت: ه ــور گف باباپ
ــر نواقصــی هــم  ــدارد و اگ ــی مســکن وجــود ن ــدام مل طــرح اق
ــا همــکاری دســتگاه های  داشــته باشــد، در طــول اجــرای آن ب

ــود. ــرف می ش ــان برط ــی و متقاضی متول
ثبــت نــام ســهمیه مرحلــه اول طــرح اقــدام ملــی مســکن در 

آذربایجــان شــرقی آذر مــاه امســال آغــاز شــد.
آورده متقاضــی در اجــرای ایــن طــرح تــا 30 درصــد قیمــت 
ــرارداد  ــد ق ــان عق ــوده و در زم ــد ب ــاخت واح ــده س ــام ش تم
بخشــی از آورده از متقاضیــان بــه صــورت ســپرده گــذاری اخــذ 

می شــود.

داشــتن حداقــل پنــج ســال ســابقه ســکونت در شــهر مــورد 
تقاضــا، متاهــل بــودن، نداشــتن ســابقه ســکونت ملکــی بــه نــام 
ــون و  ــال 8۴ تاکن ــن س ــل از فروردی ــت تکف ــراد تح ــود و اف خ
عــدم اســتفاده از هیچکــدام از امکانــات دولتــی ماننــد زمیــن و 
یارانــه مســکن از ابتــدای انقــاب تاکنــون از شــرایط ثبــت نــام 

در ایــن طــرح اســت.
ســهمیه اســتان چهــار میلیــون نفــری آذربایجــان شــرقی از 
مرحلــه نخســت اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن بیــش از ۴0 

هــزار واحــد مســکونی اســت.

شاکری در مراسم افتتاحیه ضلع شمالی از ساختمان پالسکو:

آغاز فعالیت کسبه در ساختمان پالسکو

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

نگران تامین آب شرب تبریز در سال ۱4۰۰ هستیم

تمام ساختمان های کشور از سال ۱4۰۰ بیمه می شوند

اختصاص زمین به ۹4 درصد از متقاضیان مسکن ملی در آذربایجان شرقی 

کد: 106                                                     م الف: 659
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــت   ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان ــر آرا صــادره هی براب
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ثبت
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه بامع ــات مالکان ــای تصرف ــی ترکمانچ ثبت
گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه 
ــه فاصلــه ۱۵ روز  ــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت ب شــرح زیــر ب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی می ش آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
ــرف  ــی و متص ــم، متقاض ــد: ابراهی ــی زاده، فرزن ــم ول ــای رحی ۱-آق
ــاک شــماره ۱8-  ــی، قســمتی از پ ــن مزروع ــه زمی ششــدانگ یکقطع
اصلــی، بخــش 3۹- تبریــز، واقــع در روســتای چنــاق بــاغ، به مســاحت 
ــع، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک  3۱3۵۶ مترمرب
رســمی، آقــای حســن اشــناری، بکاســه: ۱3۹8۱۱۴۴0۴0۱8000۱۶۵

ــرف  ــی و متص ــم، متقاض ــد: ابراهی ــی زاده، فرزن ــم ول ــای رحی 2-آق
ــاک شــماره ۱8-  ــی، قســمتی از پ ــن مزروع ــه زمی ششــدانگ یکقطع
اصلــی، بخــش 3۹- تبریــز، واقــع در روســتای چنــاق بــاغ، به مســاحت 
ــع، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک  33۱72 مترمرب
رســمی، آقــای حســن اشــناری، بکاســه: ۱3۹8۱۱۴۴0۴0۱8000۱۶۶

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/03
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  سامانه خادمان عتبات عالیات 

راه اندازی شد

معـاون فرهنگـی و مشـارکت های مردمـی سـتاد 
شـفافیت  ارایـه  گفـت:  عالیـات  عتبـات  بازسـازی 
عملکـرد و ارتبـاط با عاشـقان خدمت به ائمـه و زائران 
از مهم تریـن اهـداف راه انـدازی ایـن سـامانه اسـت. 

بـه گزارش ایرنا، یوسـف افضلـی در آیین رونمایی 
از ایـن سـامانه ضمـن تبریـک ایـام اهلل دهـه فجـر و 
میاد خجسـته حضـرت فاطمه زهرا سـام اهلل علیها 
و گرامیداشـت یـاد و خاطره سـردار دلها شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی افـزود: این سـامانه که در نخسـتین 
گام آن جمعـی از هنرمنـدان عرصه سـینما تلویزیون 
و تئاتـر عضو شـدند با هـدف آشـنایی وارتباط هرچه 
بیشـتر بـا توانمنـدی عاشـقان خدمـت بـه  خانـدان 
اهـل بیـت عصمـت و طهارت،  اظهار داشـت:  در این 
سـامانه مخاطبـان می تواننـد پس از عضویت نسـبت 
بـه ارائـه هرگونـه خدمـت در زمینه مسـائل فرهنگی 
اجتماعـی دینی مذهبی و غیره پیشـنهادات سـازنده 

خـود را به عنـوان نمایند.
مدیـر فرهنگی سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات نیز 
در ایـن آیین با قدردانـی از خیرین و نیکوکاران عرصه 
فرهنگـی و اجتماعی گفـت: در این سـامانه مخاطبان 
پـس از ثبـت نام بـه عنـوان خادمان افتخـاری عتبات 
تلقـی شـده و می توانـد هرگونـه فعالیـت و تخصـص 
خـود را بـرای بهـره منـدی سـتاد در جهـت پیشـبرد 

اهداف سـتاد بازسـازی عنـوان نمایند.
بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  جــوادی  میــاد 
طرح هــای انجــام گرفتــه در ایــن ســامانه مخاطبــان 
می تواننــد در شــرایط کرونایــی حــال حاضــر حــرم 
ائمــه اطهــار را بــه صــورت نیابتــی زیــارت نماینــد.

  بـه گفتـه وی مخاطبـان بـرای زیـارت نیابتـی 
می تواننـد پس از ورود در سـامانه و ثبت درخواسـت 
زیـارت، زیـارت آنهـا بـه صـورت نیابتی توسـط یکی 
از خادمـان مسـتقر در صحـن ائمـه به انجـام خواهد 
رسـید کـه پـس از انجام ایـن فریضه به شـخص نیت 

کننـده نیـز  اطاع رسـانی خواهد شـد.

هزار و 3۰۰ کودک در کشور به 
فرزند خواندگی سپرده شدند 

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیستی 
گفـت: یـک هـزار و 300 کـودک بـی سرپرسـت و بـد 
سرپرسـت واجد شـرایط از ابتدای سـال جـاری تا کنون 
بـه خانواده هـای متقاضی فرزندخوانده سـپرده شـدند. 

ســعید بابایــی در حاشــیه ســفر بــه ایــام در گفت 
و گــو بــا ایرنــا افــزود: ایــن تعــداد کــودک از طریــق 
ــای  ــه خانواده ه ــی ب ــا حکــم قضای ــن ســازمان و ب ای

متقاضــی فرزندخوانــده ســپرده شــده انــد.
خانواده هــای  عمــده  اینکــه  ذکــر  بــا  وی 
ــد،  ــل دارن ــر تمای ــده دخت ــه فرزندخوان ــی ب متقاض
ــر  ــال های اخی ــی در س ــد فرزندخواندگ ــزود: رون اف
از ســوی خانواده هــا بــا اســتقبال مواجــه شــده 
ــی  ــادی متقاض ــمار زی ــه ش ــوری ک ــه ط ــت ب اس

از بهزیســتی هســتند. فرزندخوانــده 
وی داشــتن ســامت زوجیــن و افرادی کــه در نوبت 
فرزندخواندگــی هســتند را از شــروط اصلی بــرای فرزند 
خواندگــی دانســت و گفــت: متقاضیــان فرزندخواندگــی 
بایــد دارای شــرایط مختلفــی باشــند کــه یکــی از ایــن 

موضوعــات بحــث ســامت افراد اســت.
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
ــتی  ــده اند، بهزیس ــختی هایی ش ــار س ــودکان دچ ک
موظــف اســت بهتریــن وضعیــت را بــرای ایــن 
ــا آنهــا بتواننــد در فضایــی  کــودکان فراهــم کنــد ت

ــد. ــی کنن ــش زندگ ــا ارام ــوام ب ــن ت ام
ــده  ــای متقاضــی فرزندخوان ــداد خانواده ه وی تع

از بهزیســتی را ۱۱ هــزار خانــواده عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا، بازدیــد از مرکــز مثبــت 
زندگــی و بازدیــد از  ســاختمان مرکــز جامع آســیب 
دیــدگان اجتماعــی ایــام از دیگــر برنامه هــای 
ســفر مدیــرکل دفتــر کــودکان و نوجوانــان ســازمان 

ــود. ــام ب ــتان ای ــه اس بهزیســتی کشــور ب

بکارگیری بانوان در پست های 
مدیریتی اثربخش بوده است 

قائــم مقــام شــهردار تبریــز تجربــه بکارگیــری بانوان 
در پســت های مدیریتــی را موفــق ارزیابــی کــرد. 

بــه گــزارش شــهریار، رســول موســایی در جلســه 
ــن  ــز، ضم ــهرداری تبری ــاف ش ــاب و عف ــتاد حج س
ــم  حضــرت  ــوی دوعال تبریــک میــاد باســعادت بان
ــاره  ــا اش ــت روز زن ب ــرا )س( و پاسداش ــه زه فاطم
ــوان در پســت های مدیریتــی  ــه توانمندی هــای بان ب
در  بانــوان  خدمــات  بکارگیــری  کــرد:  تأکیــد 
پســت های مدیریتــی نتیجــه مثبــت و موثــری 

ــت. ــته اس داش
خــود  از صحبت هــای  دیگــری  بخــش  در  او 
یــادآور شــد: برگــزاری کاس هــای آموزشــی و 
ــی  ــکات فرهنگ ــگیری از مش ــت پیش ــی جه مهارت
ــا  ــز ب ــهرداری تبری ــان ش ــزد کارکن ــی ن و اجتماع
بهره گیــری از اســاتید بنــام، منجــر بــه رشــد و 
تعالــی کارکنــان و ارائــه بهتــر خدمــات خواهــد شــد.

رســول موســایی برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی، 
جــزو  را  شــهروندان  بــرای  مهارتــی  و  تربیتــی 
تأکیــد  و  دانســت  شــهرداری ها  مهــم  وظایــف 
ــهرداری  ــی ش ــز فرهنگ ــراها و مراک ــرد: فرهنگس ک
حوزه هــای  در  شــهروندان  عمــوم  بــرای  تبریــز 
ــه  ــهروندی و ارائ ــی، ش ــی و اجتماع ــف فرهنگ مختل
ســبک  ترویــج  بــرای  روانشناســی  مشــاوره های 
زندگــی بهتــر همچنــان برنامــه ریــزی و اقــدام کنند.

ــه  ــال مجموع ــا در قب ــه م ــرد: هم ــد ک او تأکی
کارکنــان شــهرداری تبریــز و عمــوم شــهروندان 
نیازهــای  بایــد پاســخگوی  مســئول هســتیم و 
ــا از مســائل و  ــا باشــیم ت فرهنگــی و اجتماعــی آنه

ــود. ــگیری ش ــه پیش ــه جامع ــکات مبتاب مش

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
راهی جز ساختن کشور نداریم

ــز  ــی ج ــت: راه ــامی گف ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س  فرمان
ســاختن کشــور نداریــم چــرا کــه آســایش در دل ســختی ها اســت و تــاش 
مــا بــر ایــن اســت کــه مــردم ایــران بــا ســربلندی و در رفــاه زندگــی کننــد.

بــه گــزارش مهــر، ســردار حســین ســامی در مراســم افتتــاح نخســتین 
واحــد بخــار پــروژه ســیکل ترکیبــی نیــروگاه ســبان اردبیــل، ضمــن تبریک 
میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و دهــه فجــر اظهــار کــرد: دشــمنان بــرای 
اینکــه مــا اســتقال نداشــته باشــیم بــا مــا می جنگنــد و می خواهنــد ایــران 

همچــون دوران طاغــوت، کشــوری عقــب مانــده و وابســته بــه آنهــا باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمن می خواهــد کلیــد روزی مــردم ایــران را در دســت 
گرفتــه و بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود از هیــچ تاشــی فروگــذار نیســتند، 
افــزود: آســایش در دل ســختی ها اســت و راهــی جز ســاختن کشــور نداریــم، کار 
و تــاش بــرای ســاختن ایــران، دســت و پــای دشــمنان را می بنــدد؛ تــاش مــا 

بــر ایــن اســت کــه مــردم مــا عزیــز و ســربلند و در رفــاه زندگــی کننــد.
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ادامــه داد: دشــمنان از 
ــان وطــن  ــا خشــمگین اند و دانشــمندان و مدافع ــی م پیشــرفت های علم
ــد و  ــار می آورن ــا فش ــردم م ــه م ــات ب ــی جه ــد، از تمام ــرور می کنن را ت

ــد. ــه راه می اندازن ــی ب ــگ روان جن
ــا  ــد ت ــم می کنن ــا را تحری ــا م ــه آنه ــان اینک ــا بی ــامی ب ــردار س س
ــگ  ــه جن ــا را ب ــام عرصه ه ــمنان تم ــرد: دش ــح ک ــویم، تصری ــلیم ش تس
ــان  ــادی جه ــریان های اقتص ــه ش ــد، هم ــد، دارو نمی دهن ــل می کنن تبدی
ــا تســلیم  ــد، مــا را محاصــره و تحریــم می کننــد ت ــه روی مــا می بندن را ب
ــا  ــا م ــد ام ــا را فرســوده و خســته نماین ــد م آنهــا شــویم، آنهــا می خواهن

ــتاده ایم. ــی ایس ــل اله ــه فض ب
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آنهـا ایرانـی وابسـته و تسـلیم شـده را آرزو 
می کننـد، خاطرنشـان کـرد: کارگران و تولیدکنندگان در خـط مقدم مبارزه 
بـا ایـن مسـتکبران هسـتند و تا امـروز هم موفـق و پیروز بوده انـد به همین 
خاطـر مـن دسـت کارگـران را می بوسـم و خـاک پای مـردم ایران هسـتم.

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی تاکیــد کــرد: خودکفایــی 
ــان  ــدگان، نقاش ــران و تولیدکنن ــما کارگ ــزت و ش ــربلندی و ع ــی س یعن
ــدر، خــار  ــوی و مقت ــران ق ــه ای ــی هســتید چــرا ک ــن خودکفای ــزرگ ای ب

چشــم مســتکبران اســت.

آیت اهلل رئیسی در بازدید از نمایشگاه مسائل اولویت دار 
استان گیالن:

در برخورد با تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار 
سر می زند، هیچ رحمی نباید داشت 

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: در برخــورد بــا تخلفــات بــه ویــژه تخلفاتــی 
ــد داشــت و  ــد، هیــچ رحمــی نبای ــدار ســر می زن ــراد نام ــه اف کــه از ناحی
بایــد بــه شــدت بــا آن مقابلــه کــرد چــرا کــه اگــر ایــن افــراد در جامعــه 

ــاب می شــود. ــه ب ــف در جامع ــد، تخل ــف کنن تخل
ــتان  ــه اس ــفر ب ــان س ــی در جری ــت اهلل رئیس ــزان، آی ــزارش می ــه گ ب
ــرد. ــد ک ــان بازدی ــتان گی ــت دار اس ــائل اولوی ــگاه مس ــان از نمایش گی

رســیدگی قضایــی بــه مشــکات قطــب صنایــع ابریشــم ایــران، 
ــه  ــی ب ــیدگی قضای ــای کاران، رس ــکات چ ــه مش ــی ب ــیدگی قضای رس
ــکات  ــه مش ــی ب ــیدگی قضای ــن رس ــواری و همچنی ــاحل خ ــوع س موض
ــده اســت،  ــه ش ــن زبال ــون محــل دف ــه اکن ــگری ک ــه گردش ــارک نمون پ
ــن  ــا در ای ــکات آن ه ــه مش ــد ک ــت داری بودن ــائل اولوی ــه مس از جمل

ــت. ــرار گرف ــا ق ــتگاه قض ــس دس ــاهده رئی ــرض مش ــگاه در مع نمایش
آیــت اهلل رئیســی در جریــان بازدیــد از ایــن نمایشــگاه تاکیــد کــرد: هــر 
ســازمان و دســتگاهی اگــر تخلفــی داشــته باشــد و خــاف قانونــی انجــام 

دهــد بایــد قاطعانــه و بــه صــورت مضاعــف بــا آن برخــورد شــود.
رئیــس قــوه قضاییــه افــزود: در برخــورد بــا تخلفــات بــه ویــژه تخلفاتــی 
ــد داشــت و  ــد، هیــچ رحمــی نبای ــدار ســر می زن ــراد نام ــه اف کــه از ناحی
بایــد بــه شــدت بــا آن مقابلــه کــرد چــرا کــه اگــر ایــن افــراد در جامعــه 

ــاب می شــود. تخلــف کننــد، تخلــف در جامعــه ب
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه برخــی سندســازی ها در جریــان ســاخت و 
ســاز های غیرمجــاز گفــت: »سندســازی« و فــرار از قانــون، یــک جــرم جدیــد 
اســت و اگــر فــرد متخلــف در ایــن زمینــه مســئول هــم باشــد، باید به شــدت 
و بــه صــورت مضاعــف بــا وی برخــورد شــود تــا مــردم ببیننــد کــه در برخورد 

بــا افــراد متخلــف، تفاوتــی بــرای دســتگاه قضــا وجود نــدارد.

مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران 
گفــت: در کل کشــور ۹۵ درصــد مطب هــا بــه 
ســامانه الکترونیــک متصــل شــده اند و حــدود 
۵0 درصــد هــم نسخه نویســی الکترونیکــی 
شــروع کرده انــد ولــی در کل کشــور کــه 
نسخه نویســی را انجــام دهنــد بــه زیــر ۱0 

درصــد می رســد. 
بــه گــزارش فــارس، محمدمهــدی ناصحــی،  
ــگاران آذربایجان شــرقی اظهــار  در جمــع خبرن
بیمــه  بزرگتریــن  بیمــه ســامت  داشــت: 
ــی کشــور اســت و بیــش از ۴2 میلیــون  درمان
از جمعیــت کشــور را در ۵ صنــدوق تحــت 

ــد.  ــرار می ده ــش ق پوش
ــا  ــا بیــان اینکــه صنــدوق روســتایی ب وی ب
جمعیــت 2۱ میلیــون نفــر بیشــترین جمعیــت 
تحــت پوشــش بیمــه ســامت را در خــود جای 
داده اســت، گفــت: نزدیک ۵۱ درصــد از جامعه 
ــد.  ــش می ده ــامت پوش ــه س ــور را بیم کش
مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران 
ــامت  ــه س ــش بیم ــت پوش ــراد تح ــزود: اف اف
ــن جمعیــت آســیب پذیر اســت و  بیشــتر از بی

ــد.  ــدان می کن ــا را دو چن ــه م ــن وظیف ای
عملکــرد  چندیــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزود:  ــد، اف ــراد نیازمن ــرای اف ــامت ب ــه س بیم
ــی وســع، ســقف بســتری، نحــوه  توقــف ارزیاب

ــتایی،  ــز روس ــتان و مراک ــت در بیمارس پرداخ
رفــع بخشــی از تعدیــات از جملــه ایــن 

کارهاســت. 
ــی از  ــه بده ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ناصح
ســال ۹۵ تــا ۹8 وجــود داشــت کــه همــه آنهــا 
پرداخــت شــد، گفــت: تــا چنــد هفتــه دیگــر از 
ــه  ــه موسســات خصوصــی ب لحــاظ پرداخــت ب

روز خواهیــم شــد. 
ــای  ــت برنامه ه ــرد: تقوی ــان ک وی خاطرنش
پرداخــت بــروز، اعطــای مبلغــی برای پزشــکانی 
ــد  ــام دهن ــی انج ــی الکترونیک ــه نسخه نویس ک
ــه برنامه هــای پیش بینــی شــده اســت.  از جمل
ســامت  بیمــه  ســازمان  عامــل  مدیــر 

ایــران ابــراز داشــت: ماهانــه یــک هــزار و 
ــرای بخــش خصوصــی  300 میلیــارد تومــان ب
پرداختــی وجــود دارد کــه بــا اعتبــارات گرفتــه 
شــده تــا اواســط اســفند تمــام مطالبــات 

ــد.  ــد ش ــت خواه پرداخ
 ۹۵ کشــور  کل  در  شــد:  متذکــر  وی 
الکترونیــک  ســامانه  بــه  مطب هــا  درصــد 
متصــل شــده اند و حــدود ۵0 درصــد هــم 
نسخه نویســی الکترونیکــی شــروع کرده انــد 
را  نسخه نویســی  کــه  کشــور  کل  در  ولــی 
ــد.  ــد می رس ــر ۱0 درص ــه زی ــد ب ــام دهن انج
بیمــه  عملکــرد  خصــوص  در  ناصحــی 
درصــد   ۹0 گفــت:  کرونــا  در  ســامت 

هزینه هــای بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در 
بخــش بســتری و 70 درصــد هزینــه در بخــش 

ســرپایی را بــر عهــده دارنــد.
بــر  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
پرداختــی بــه طــب ســنتی، گفــت: هــر 
ــوب  ــه مص ــی بیم ــورای عال ــه ش ــی ک مصوب
ــا  ــر  ب ــم و اگ ــم پرداخــت می کنی ــا ه ــد م کن
ایــن اقشــار قــراردادی باشــد قطعــا مــا موظــف 

ــود.  ــم ب ــت خواهی ــه پرداخ ب
ســامت  بیمــه  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــر تائیــد  ــران در خصــوص ســئوالی مبنــی ب ای
ــن  ــته م ــح داد: رش ــا، توضی واکســن های کرون
نورولــوژی اســت و تخصصــی در واکســن نــدارم 
ولــی قطعــا متخصصــان کشــور در ایــن زمینــه 
صــاح کشــور را می خواهنــد و نبایــد در ایــن 
موضوعــات دســت بــه انتشــار نظــرات شــخصی 
ــی را  ــر نهای ــه نظ ــت چراک ــایعات پرداخ و ش

ــر بهداشــت اعــام خواهــد کــرد.  وزی
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت پزشــک خانــواده، 
گفــت: نظــام ارجــاع و پزشــک خانــواده از 
ــد  ــر فرآین ــت و اگ ــف ماس ــن وظای اصلی تری
ــم و  ــام دهی ــم انج ــواده را نتوانی ــک خان پزش
نظــام پزشــک خانــواده در کشــور ایجــاد نشــود 
درمانــی  هوشــمند  نظــام  یــک  نمی تــوان 

ــت.  داش

اولیــن  دارو گفــت:  و  غــذا  رئیــس ســازمان 
ــر  ــی اســت و از نظ ــی واکســن روس واکســن واردات
ایمنــی و ســامتی تــا بــه حــال خــوش درخشــیده 

ــت.  اس
ــاز «  ــانه س ــا ش ــا، »محمدرض ــزارش ایلن ــه گ ب
ــذا و دارو در  ــازمان غ ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
نشســت خبــری ضمــن تبریــک دهــه فجــر و روز 
ــور،  ــا در کش ــن کرون ــن واکس ــورد تامی زن، در م
بیــان کــرد: در بحــث تامیــن واکســن نــگاه اصلــی 
ــا  ــت، ام ــی اس ــای داخل ــد کننده ه ــه تولی ــا ب م
ــود  ــاده ش ــان آم ــدات خودم ــه تولی ــی ک ــا زمان ت
ــاز و  ــر و آن س ــورهای دیگ ــه از کش ــرای اینک و ب
ــت  ــرای واردات پرداخ ــی ب ــم پول ــب نمانی کار عق

ــم. کردی
وی ادامــه داد: اولیــن واکســن وارداتــی واکســن 
ــه  ــا ب ــی و ســامتی ت روســی اســت و از نظــر ایمن
ــا  ــا االن م ــا ت ــت، ام ــیده اس ــوش درخش ــال خ ح
ــم  ــاب نکردی ــی حس ــن روس ــر روی واکس ــط ب فق
ــی و  ــدی، روس ــی، هن ــمتی از آن چین ــک قس و ی
ــتند. ــاد هس ــل اعتم ــه قاب ــود ک ــد ب ــی خواه کوبای

شــانه ســاز افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه آخریــن 
ــاز ســه واکســن  ــا ف ــاز انجــام شــده در تمــام دنی ف
اســت، مــا اجــازه ندادیــم واکســنی کــه در فازهــای 
قبــل از ســه هســتند وارد کشــور شــوند و واکســن 
ــره  ــع زنجی ــگیری و قط ــرای پیش ــا االن ب ــی ت روس
ــن  ــا ای ــرآورد م ــا ب ــد داشــت، ام ــر خواه ــا تاثی ابت
ــرف  ــل برط ــد داخ ــا تولی ــان را ب ــه نیازم ــت ک اس

ــم. کنی
ــا  ــرد: م ــان ک ــذا و دارو، بی ــازمان غ ــس س رئی
ــا  ــم و ت ــی واکســن را صــادر کردی مجــوز دوم بالین
دو هفتــه ی آینــده هــم مجــوز بالینــی ســوم را 
آغــاز خواهیــم کــرد و چــون ۴ الــی ۵ روش تولیــد 
ــوع واکســنی  ــن تن ــم، بنابرای ــا داری واکســن در دنی
ــر  ــه کشــورهای دیگ ــاید ب ــه ش ــم داشــت ک خواهی

ــم. ــم صــادر کنی ه
ــت  ــک صنع ــط ی ــا فق ــته م ــزود: در گذش وی اف
داروســازی داشــتیم امــا االن بــه یــک قــدرت 
منطقــه ای تبدیــل شــدیم و در عرصــه ی کرونــا 
ــت  ــود داش ــه وج ــیب هایی ک ــام آس ــود تم ــا وج ب
ــا  ــیم و مث ــق باش ــت دارو موف ــتیم در صنع توانس

ــه  ــدد ماســک س ــون ع ــه ۴0 میلی ــد روزان ــه تولی ب
الیــه دســت پیــدا کردیــم و تولیــد ۱۵ تــا 20 
برابــری محلول هــای ضــد عفونــی کننــده و ســاخت 
ــور،  ــتگاه های ونتیات ــای آزمایشــگاهی و دس کیت ه

ــت. ــوده اس ــتاوردها ب ــن دس ــه ی ای از جمل
ــا  ــن در دوران کرون ــزود: همچنی ــاز اف ــانه س ش
توانســتیم هــر دارویــی کــه در دنیــا تولیــد شــد، در 
مــدت ســه مــاه آن دارو را در کشــور تولیــد کردیــم.

قصد تبلیغ واکسن کشوری را نداریم
وی در پاســخ بــه خبرنــگار ایلنــا مبنــی بــر 
تفــاوت کیفیــت واکســن های روســی، چینــی و 
ــان  ــرار اســت وارد کشــور شــوند، بی ــه ق ــدی ک هن

ــد  ــرای تولی ــن ها ب ــن واکس ــد ای ــع تایی ــرد: مرج ک
ــی  ــر کس ــت و ه ــذا و دارو اس ــازمان غ ــل س داخ
ــخصی  ــلیقه ش ــد، س ــری کن ــر دیگ ــار نظ ــه اظه ک

ــت. ــودش اس خ
شــانه ســاز افــزود: توجــه داشــته باشــید کــه ایــن 
ــد  ــوم برس ــرف عم ــه مص ــه ب ــرای آنک ــن ها ب واکس
پروســه ۵ تــا 7 ســال را نیــاز دارد و چــون دارو بــرای 
ــرد بیمــار  ــرای اینکــه ف مصــرف بیمــار و واکســن ب
ــر  ــورد اســتفاده اســت، پــس حساســیت ب نشــود م
ــا در  ــت، مخصوص ــتر اس ــی بیش ــن خیل روی واکس

شــرایطی کــه مــا در آن هســتیم.
وی ادامــه داد: بنابرایــن ویــروس کرونــا چــون در 
ــا  ــا در دنی ــرد، تاش ه ــادی می گی ــات زی ــا تلف دنی
بــر ایــن بــود تــا رونــد صــدور مجــوز دارو کوتاه تــر 
ــه  ــید و ب ــاز رس ــه 3 ف ــی ب ــاز مطالعات ــود و ۴ ف ش
ــن  ــا واکس ــد ت ــا کردن ــا اکتف ــن بخش ه ضروری تری

زودتــر مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
شــانه ســاز افــزود: ایــن واکســن ها معمــوال 
حداقــل دو دوزی هســتند و بــا فاصلــه ی حــدود 28 

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــد م روز بای
بیــان کــرد: مــا قصــد تبلیــغ واکســن  وی 
کشــوری را نداریــم و در کمیســیون 20 کــه تاییــد 
قانــون اســت، گروهــی از متخصصــان کشــور در 
ــتا  ــن راس ــتند و در همی ــی هس ــام بررس ــال انج ح
ــه  ــم، اول اینک ــد داری ــرای تایی ــور ب ــد فاکت ــا چن م
بــه تعــداد زیــاد در کشــور خودشــان مــورد اســتفاده 
ــام  ــل تم ــا کام ــوم آنه ــاز س ــد، ف ــه باش ــرار گرفت ق

شــده باشــد و کشــورهای مــورد تاییــد کــه قوانیــن 
ــن ها  ــن واکس ــد، ای ــد دارو دارن ــختگیرانه در تایی س

ــند. ــرده باش ــد ک را تایی
شــانه ســاز گفــت: طبــق ایــن گفته هــا مــا 
ــد  ــرای خری ــه ب ــم ک ــوری بودی ــانزدهمین کش ش
ــر  ــم فک ــم و االن ه ــدام کردی ــی اق ــن روس واکس
می کنــم بــه 2۵ نفــر رســیدند، ایــن واکســن 
ــوارض آن  ــد و ع ــاد می کن ــی ایج ــد ایمن ۹۵ درص
بســیار ناچیــز اســت و عــوارض خاصــی از آن بــه مــا 
ــا  ــزارش نشــده، متاســفانه بعضــی از همــکاران م گ
کــه در ایــن زمینــه تخصــص ندارنــد، اظهارنظرهایی 
می کننــد و مــن بــه عنــوان رئیــس ســازمان غــذا و 
دارو مجبــور می شــوم توضیحاتــی بدهــم کــه جنبــه 
ــدی  ــن قص ــه چنی ــی ک ــرد در صورت ــی بگی تبلیغات

ــدارد. وجــود ن

فرایند تولید واکسن در دنیا یکی است
ــن  ــد، چی ــا از هن ــرد: فع ــان ک ــه بی وی در ادام
ــری  ــورد پیگی ــن را م ــا واردات واکس ــیه و کوب روس
داریــم و الزم اســت کــه توضیــح دهــم ۴ یــا ۵ روش 
تولیــد در دنیــا وجــود دارد پــس اکثــر فرایندهــای 
تولیــد شــبیه بــه هــم هســتند و شــاید واکســنی کــه 
در هنــد در حــال تولیــد اســت در ســوئد هــم همــان 

در حــال تولیــد باشــد.
ــن  ــه ی واکس ــن محمول ــزود: اولی ــاز اف ــانه س ش
کرونــا در دو الــی ســه روز آینــده وارد کشــور 
انجــام  آن  بــر  دقیقــی  نظارت هــای  و  می  شــود 
صــورت  بــه  وزیــر  خــود  همچنیــن  می شــود، 
ــد از  ــد و بع ــن مســاله نظــارت دارن ــر ای مســتقیم ب
ــردم  ــه م ــتر ب ــانی های بیش ــاع رس ــدن اط وارد ش

ــد. ــد ش خواه

وزیـــر اقتصـــاد گفـــت: دولـــت از بـــازار ســـرمایه حمایـــت 
ـــی  ـــرایط کل ـــا ش ـــب ب ـــی متناس ـــای حمایت ـــد و روش ه می کن
ـــم  ـــورس نداری ـــن در ب ـــام تضمی ـــه ن ـــزی ب ـــا چی ـــت. در دنی اس

ـــدارد.  ـــی ن ـــورس همخوان ـــا ذات ب ـــن ب و تضمی
بـــه گـــزارش تســـنیم، فرهـــاد دژپســـند در مراســـم 
ـــرارداد  ـــاد ق ـــمند و انعق ـــرک هوش ـــای گم ـــی از پروژه ه رونمای
ـــس  ـــتگاه ایک ـــدازی ۱۵ دس ـــرای راه ان ـــی ب ـــش خصوص ـــا بخ ب
ـــس  ـــتگاه ایک ـــر ۱۴ دس ـــال حاض ـــت: در ح ـــری گف ری کانتین
ـــتند.  ـــت هس ـــغول فعالی ـــور مش ـــرکات کش ـــی در گم ری کامیون
امـــروز قـــرارداد ســـاخت ۱۴ دســـتگاه ایکـــس ری کامیونـــی 
دیگـــر نیـــز منعقـــد می شـــود. همچنیـــن تأمیـــن مالـــی آن 
نیـــز بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار شـــده اســـت و ســـال 
آینـــده ۱۴ دســـتگاه ایکـــس ری جدیـــد مســـتقر می شـــوند.

ـــه  ـــد ب ـــرک بای ـــت گم ـــت: فعالی ـــئول گف ـــام مس ـــن مق  ای
ـــان  ـــده اطمین ـــرف کنن ـــده و مص ـــه واردکنن ـــد ک ـــه ای باش گون
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــفارش ت ـــان س ـــه از زم ـــد ک ـــته باش ـــر داش خاط
کاال بـــه دســـت او می رســـد  زمـــان زیـــادی نخواهـــد بـــود و 

می توانـــد ایـــن کار را بـــا آرامـــش خاطـــر انجـــام دهـــد.
دژپســـند تاکیـــد کـــرد،در  گمـــرک هوشـــمند  از برخـــی 
ـــور  ـــه حض ـــوی ک ـــه نح ـــد ب ـــتفاده ش ـــد اس ـــای جدی فناوری ه
ـــه  ـــره ک ـــه چه ـــره ب ـــط چه ـــید و رواب ـــل رس ـــه حداق ـــراد ب اف
ــا بـــه صـــورت  ــاد بـــود کاهـــش یافـــت و کارهـ ــأ فسـ منشـ
ـــورد  ـــه م ـــن جنب ـــات از ای ـــود.این اقدام ـــام می ش ـــودکار انج خ
ـــاق  ـــا قاچ ـــت ب ـــل درس ـــا تحلی ـــوان ب ـــه می ت ـــت ک ـــه اس توج
مبـــارزه کـــرد. امســـال در کشـــفیات قاچـــاق نیـــز جهـــش 
قابـــل توجهـــی داشـــتیم کـــه  ناشـــی از عملکـــرد گمـــرک و 
ـــی  ـــاط خوب ـــم ارتب ـــر بتوانی ـــت. اگ ـــوده اس ـــو ب ـــای ن فناوری ه
بیـــن گمـــرک و وزارت ارتباطـــات ایجـــاد کنیـــم می توانیـــم 
ـــرک در  ـــاس گم ـــن اس ـــانیم برای ـــل برس ـــه حداق ـــرات را ب مخاط
ـــا و توانمندســـازی پرســـنل و  ـــط و ارتق ـــار ســـالم ســـازی رواب کن
ـــه   ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــرک بای ـــکاران گم ـــی هم ـــائل مال مس

ـــد. کن
ــورس  ــات بـ ــوص التهابـ ــم  درخصـ ــیه مراسـ  وی در حاشـ
ــی، گفت:صنـــدوق  و زیـــان ســـهامداران صندوقهـــای دولتـ

ـــی  ـــه بررس ـــروز ک ـــت، دی ـــده اس ـــان درآم ـــم از زی ـــش یک پاالی
ـــر  ـــی NAV باالت ـــص دارای ـــد از ارزش روز خال ـــردم 2۵ درص ک

ـــود. ب
ـــت  ـــرمایه حمای ـــازار س ـــت کا از ب ـــه داد، دول ـــند ادام دژپس
ـــی  ـــرایط کل ـــا ش ـــب ب ـــی متناس ـــای حمایت ـــد و روش ه می کن
ـــم  ـــورس نداری ـــن در ب ـــام تضمی ـــه ن ـــزی ب ـــا چی ـــت. در دنی اس
ـــن  ـــهامدار اولی ـــدارد، س ـــی ن ـــورس همخوان ـــا ذات ب ـــن ب و تضمی
پیامـــی کـــه در بـــورس می گیـــرد، ایـــن اســـت کـــه بـــورس 
بـــر مبنـــای بـــازار عمـــل می کنـــد، امـــا قطعـــا از روش هـــای 

گوناگـــون حمایـــت از بـــازار را انجـــام می دهیـــم.

ـــه  ـــام جمع ـــرقی و ام ـــان ش ـــه در آذربایج ـــی فقی ـــده ول نماین
تبریـــز بـــر پرهیـــز از دخالـــت دادن نگرش هـــای سیاســـی و 

ـــرد.  ـــد ک ـــی تاکی ـــائل فرهنگ ـــوزه مس ـــی در ح جناح
المســلمین  و  االســام  حجــت  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــد  ــرکل جدی ــه مدی ــن معارف ــم در آیی ــیدمحمدعلی آل هاش س
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی، بــا تقدیــر 
از خدمــات ارزشــمند مدیــرکل فقیــد فرهنــگ و ارشــاد اســتان، 
ــام،  ــای خوش ن ــور از چهره ه ــوم محمدپ ــت: مرح ــار داش اظه
خوش قلــب و مســئوالن خــدوم اســتان بــود کــه خدمــات 

ــام داد. ــتان انج ــگ اس ــوزه فرهن ــایانی در ح ــیار ش بس

ـــگ  ـــوع فرهن ـــه موض ـــژه ب ـــه وی ـــه توج ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــا از مدیـــرکل  ــارات مـ عمومـــی یکـــی از اساســـی ترین انتظـ
جدیـــد فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان اســـت، افـــزود: 
ـــارات  ـــد انتظ ـــگاه بتوان ـــن جای ـــی در ای ـــای ناظم ـــدوارم آق امی
ـــی  ـــعه فرهنگ ـــه توس ـــرده و ب ـــرآورده ک ـــری را ب ـــی و هن فرهنگ

ـــد. ـــک کن ـــتان کم اس
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــرقی، ب ـــان ش ـــه در آذربایج ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــت  ـــران، دخال ـــب مدی ـــزل و نص ـــوان در ع ـــچ عن ـــه هی ـــه ب اینک
ـــی  ـــوان از تمام ـــام ت ـــا تم ـــت: ب ـــرد، گف ـــم ک ـــته و نخواه نداش

ـــم. ـــت می کن ـــتان حمای ـــد اس ـــدوم و کاربل ـــران خ مدی
 امـــام جمعـــه تبریـــز، بومی ســـازی سیاســـت ها، مقـــررات 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد در اســـتان را یکـــی از اصلی تریـــن 
ضروریت هـــای فعلـــی اســـتان برشـــمرد و ابـــراز داشـــت: 
ــم  ــه هـ ــن وزارتخانـ ــی ایـ ــای عمومـ ــط و آیین نامه هـ ضوابـ

بایـــد بـــر اســـاس نیازهـــای اســـتان بومـــی ســـازی شـــود.
وی افزایــش روحیــه تحقیــق، تدبــر و ابتــکار در حــوزه هنــر، 
ــد فرهنــگ و ارشــاد  ــر کل جدی ــه مدی مطبوعــات و رســانه را ب
ــل  ــه تجلی ــژه ب ــه وی ــه داد: توج ــرد و ادام ــه ک ــامی توصی اس
و  نظــارت  اســتان،  فرهنگــی  بزرگداشــت شــخصیت های  و 
فعالیت هــای حــوزه هنــر،  و  از هنرمنــدان  برابــر  حمایــت 
فرهنــگ و رســانه بایــد جــزو اولویت هــای ماموریتــی مدیــرکل 

ــد. ــد باش جدی
ـــزاری  ـــری و برگ ـــتار پیگی حجـــت االســـام آل هاشـــم، خواس
ـــی آذربایجـــان شـــرقی  منظـــم جلســـات شـــورای فرهنـــگ عموم
ـــز  ـــورا، پرهی ـــن ش ـــات ای ـــق مصوب ـــرای دقی ـــت: اج ـــد و گف ش
از دخالـــت دادن نگرش هـــای سیاســـی و جناحـــی در حـــوزه 
مســـائل فرهنگـــی در ایـــن حـــوزه از اهمیـــت ویـــژه ای 

برخـــوردار اســـت.

۹5 درصد مطب ها به سامانه الکترونیک متصل شدند

رئیس سازمان غذا و دارو: 

اولین محموله واکسن کرونا تا 3 روز آینده وارد کشور می شود

وزیر اقتصاد: 

چیزی به نام تضمین در بورس نداریم

آل هاشم: 

دخالت دادن نگرش های سیاسی و جناحی 
در حوزه مسائل فرهنگی آسیب زا است
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کروسان شکالتی

مواد الزم:
آرد                                          ۵00 گرم
آب                                          ۱۴0 گرم
شیر                                              ۱۴0 گرم
شکر                                           ۵۵ گرم
کره                                           320 گرم
خمیرمایه                                               ۱۱ گرم
نمک                                           ۱2 گرم
تخم مرغ                                           ۱ عدد
شکات چیپسی                                           به مقدار الزم

ــه  ــازه ب ــیرینی ت ــر ش ــل عط ــز مث ــچ چی هی
ــی  عصــر یــک روز تعطیــل حــال و هــوای جادوی
فــر  از  تــازه  داغ  کروســان های  نمی بخشــد. 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای خانگ ــواع مرب ــا ان ــده، ب درآم
ــو  ــر، و کاه ــون، پنی ــب ژامب ــا ترکی ــه، ب صبحان
ــوه و  ــواع می ــا ان ــا ب ــذا، و ی ــوان پیش غ ــه عن ب
شــکات بــه عنــوان میان وعــده ای محبــوب بــرای 
ــرای  ــر ب ــان ســرو می شــود. اگ ــودکان و نوجوان ک
ــان  ــه کروس ــده ک ــش آم ــوال پی ــن س ــما ای ش
ایــن  در  می شــود،  ســرو  چگونــه  و  چیســت 
پســت بــا مــا همــراه باشــید تــا در کنــار توضیــح 
ــمزه  ــیرینی خوش ــان ش ــن ن ــاره ای ــی درب کوتاه
اتریشــی، دســتور تهیــه یــک کروســان شــکاتی 
ــه پلــه  ــه صــورت پلــه ب تــرد و خــوش طعــم را ب
و بــا عکــس بــا شــما عزیــزان در میــان بگذاریــم.

ــان شــیرینی کروســان تاریخچــه ای طوالنــی  ن
ــا دارد و  ــن، و ایتالی ــش، آرژانتی ــه، اتری در فرانس
ــن  ــالیان و در بی ــی س ــت آن در ط ــتور پخ دس
کشــورهای مختلــف تغییــرات زیــادی کــرده 
اســت. بافــت نــرم، لطیــف، و الیــه الیــه کروســان، 
آن را بــه نــان شــیرینی محبوبــی بــرای ترکیــب با 
مــواد دیگــر تبدیــل کــرده اســت و در وعده هــای 
ــذای  ــذا، غ ــش غ ــوان پی ــه عن ــف ب ــی مختل غذای

ــود. ــرو می ش ــده س ــان وع ــا می ــی، و ی اصل
طرز تهیه: 

مرحلــه اول: بــرای تهیــه خمیــر کروســان آرد، 
ــرم  ــک و ۴0 گ ــه، نم ــکر، خمیرمای ــیر، ش آب، ش
ــرده و  ــوط ک ــزرگ مخل ــه ب ــک کاس ــره را در ی ک
بــه مــدت 3 دقیقــه بــا ســرعت کــم تــا متوســط 
ــک  ــکل ی ــه ش ــر را ب ــپس خمی ــد. س ــم بزنی ه
ــه  ــی ک ــد، داخــل ظرف ــع کنی ــرد جم دیســک گ
ــد، و روی آن  ــرار دهی ــد ق ــرب کرده ای ــل چ از قب
ــل  ــب داخ ــک ش ــرای ی ــر را ب ــانید. خمی را بپوش

ــد. ــا اســتراحت کن ــد ت ــرار دهی یخچــال ق
ــدا  ــره، ابت ــه ک ــه ورق ــرای تهی ــه دوم: ب مرحل
ــد و  ــیم کنی ــک تقس ــات کوچ ــه قطع ــره را ب ک
ــب را  ــن ترکی ــید. ای ــداری آرد روی آن بپاش مق
داخــل یــک ظــرف مخلــوط کنیــد. ســپس کــره را 
روی یــک قطعــه کاغــذ روغنــی پهــن کنیــد. یــک 
قطعــه کاغــذ روغنــی دیگــر روی آن قــرار دهیــد 
و بــا وردنــه ســطح آن را صــاف و یکدســت کنیــد. 
ورقــه کــره را بــه مــدت 2 ســاعت داخــل فریــزر 

قــرار دهیــد تــا ســرد و ســفت شــود.
ــد  ــال درآوری ــر را از یخچ ــوم: خمی ــه س مرحل
ــا  ــد ت ــر روی ســطح کار پهــن کنی ــه ب ــا وردن و ب
ــود.  ــانتیمتر ش ــا ۱.۵ س ــت آن حــدود ۱ ت ضخام
ســپس ورقــه کــره ای را از یخچــال خــارج کنیــد 
و در مرکــز الیــه خمیــر قــرار دهیــد. گوشــه های 
خمیــر را بــه شــکل پاکــت نامــه روی کــره 
بیاوریــد تــا کــره بــه طــور کامــل پوشــانده شــود. 
ــل  ــه داخ ــدت 30 دقیق ــه م ــر را ب ــپس خمی س

ــد. ــال بگذاری یخچ
ــه و میــزکار  ــه ســطح وردن ــه چهــارم: ب  مرحل
کمــی آرد بپاشــید و خمیــر را روی آن پهــن 
ــه، خمیــر را از وســط  ــا اســتفاده از وردن کنیــد. ب
بــه بیــرون صــاف کنیــد. ســپس خمیــر را دوبــاره 
تــا کنیــد و بــه مــدت 30 دقیقــه داخــل یخچــال 
بگذاریــد. ایــن کار را تــا جایــی تکــرار کنیــد 
ــد.  ــوذ کن ــر نف ــی داخــل خمی ــه خوب ــره ب کــه ک
ــوذ  ــرای نف ــت ب ــن حرک ــرار ای ــار تک ــوال 3 ب معم
کــره داخــل خمیــر کروســان کافــی می باشــد. در 
ــک  ــه مــدت ی ــر را بپوشــانید و ب آخــر روی خمی

ــد. ــرار دهی شــب داخــل یخچــال ق
ــارج  ــال خ ــر را از یخچ ــم: خمی ــه پنج مرحل
ــی آرد  ــه کم ــز کار و وردن ــطح می ــه س ــد. ب کنی
ــد.  ــازک پهــن کنی ــر را روی آن ن بپاشــید و خمی
ــاد  ــه ابع ــد ک ــه دهی ــی ادام ــا جای ــن کار را ت ای
ــانتیمتر در 20  ــدود ۶0 س ــزی ح ــه چی ــر ب خمی
ــات  ــه قطع ــر را ب ــد. ســپس خمی ــانتیمتر برس س

ــد. ــکل ببری ــی ش مثلث
ــه ششــم: مقــداری شــکات وســط هــر  مرحل
قطعــه خمیــر بریزیــد، ســپس خمیــر را از قســمت 

پهــن آن بــه ســمت باریــک رول کنیــد.
مرحلــه آخــر: فــر را بــا حــرارت 200 درجه داغ 
ــا کمــی شــیر و شــکر  ــرغ را ب ــد. زرده تخم م کنی
مخلــوط کنیــد و بــا قلم مــو روی خمیرهــای رول 
شــده بزنیــد. قطعــات رول شــده را بــا فاصلــه روی 
ــه  ــدت 20 دقیق ــه م ــد و ب ــرار دهی ــر ق ســینی ف
داخــل فــر قــرار دهیــد تــا طایــی رنــگ شــود. 

ــت!  ــرو اس ــاده س ــما آم ــکاتی ش ــان ش کروس
ــه  ــازه ب ــه صــورت گــرم و ت کروســان شــکاتی را ب
همــراه مربــا بــرای صبحانــه، و یــا با مقداری بســتنی 
یــا میــوه بــه عنــوان میان وعــده نــوش جــان کنیــد.

نکته:
ــدام  ــر ک ــی ه ــان خانگ ــداری کروس ــرای نگه ب
ــا کاغــذی  ــه در کیســه نایلونــی ی از آنهــا را جداگان
کامــا بپوشــانید و در یخچــال بگذاریــد. کروســان ها 
ــه آنهــا وارد نشــود  ــد کــه فشــار ب ــی بگذاری را جای
ــردن  ــرم ک ــرای گ ــزد. ب ــم نری ــه ه ــان ب و شکلش
میتوانیــد آنهــا را در مایکروفــر یــا فــر قــرار دهیــد.
منبع: ایران کوک

جزئیات انتخاب واحد نیم سال دوم دانشگاه 
علمی کاربردی اعالم شد

ــی ۱3۹۹-۱۴00  ــال تحصیل ــال دوم س ــم س ــد نی ــاب واح ــان انتخ زم
ــام شــد.  ــردی اع ــع علمــی کارب دانشــجویان دانشــگاه جام

ــردی  ــه گــزارش ایســنا؛ معاونــت آموزشــی دانشــگاه جامــع علمــی کارب ب
زمــان انتخــاب واحد نیم ســال دوم ســال تحصیلــی ۱۴00-۱3۹۹ دانشــجویان 

ایــن دانشــگاه را بــه روســا و سرپرســتان واحدهــای اســتانی ابــاغ کــرد.
ــن دانشــگاه براســاس  ــن اســاس انتخــاب واحــد دانشــجویان ای ــر ای ب
ــم ســال دوم ســال ۱۴00-۱3۹۹ از روز گذشــته ۱۵  ــم آموزشــی نی تقوی
بهمــن مــاه آغــاز شــده و ایــن مهلــت تــا روز 2۴ بهمــن مــاه ادامــه دارد. 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه می تواننــد دربــازه زمانــی اعــام شــده نســبت 

بــه انتخــاب واحــد اقــدام کننــد.
طبـق اعـام دانشـگاه علمـی کاربـردی؛ به منظـور ارائه تسـهیات بهتر، 
انتخـاب واحـد بـا تاخیـر و حـدف و اضافـه بـرای دانشـجویان از 2۵ تـا 2۹ 
بهمـن آغـاز می شـود.همچنین ویرایـش انتخـاب واحـد دانشـجویان نیـز از 

دوم دوم اسـفند شـروع می شـود و تـا ششـم این مـاه ادامـه دارد.
ــی  ــگاه علم ــجویان دانش ــرم دانش ــان ت ــات می ــزاری امتحان ــان برگ زم
ــه  ــر گرفت ــال ۱۴00 در نظ ــت س ــا ۱7 اردیبهش ــخ ۴ ت ــردی از تاری کارب
شــد. دانشــجویان نیــز ۱۱ تــا ۱3 خــرداد ۱۴00 می تواننــد نســبت حــذف 

اضطــراری خــود اقــدام کننــد.
ــردی 28 خــرداد ســال  کاس هــای آموزشــی دانشــجویان علمــی کارب
۱۴00 پایــان می یابــد و امتحانــات دانشــجویان از 2۹ خــرداد آغــاز 

ــه دارد. ــر ادام ــا ۱۱ تی ــود ت می ش

آغاز احداث مجتمع گردشگری آخارباخار در مرند

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان 
ــار  ــوره آخارباخ ــگری چندمنظ ــع گردش ــداث مجتم ــاز اح ــرقی از آغ ش

ــر داد.  ــد خب ــژه مرن ــتان وی شهرس
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــزه زاده ب ــد حم ــنا، احم ــزارش ایس ــه گ ب
شهرســتان ویــژه مرنــد، همــواره نقــش مهمــی در چرخــه توســعه 
ــیاری را  ــگران بس ــاله گردش ــته و همه س ــتی داش ــگری و صنایع دس گردش
بــا ظرفیت هــای کم نظیــر طبیعــی و تاریخــی اســتان آشــنا کــرده اســت.

وی افــزود: در راســتای تقویــت زیرســاخت های گردشــگری شهرســتان، 
ــیر  ــار در مس ــگری آخارباخ ــوره گردش ــع چندمنظ ــداث مجتم ــروژه اح پ
ــس از  ــای انجــام شــده پ ــر اســاس برنامه ریزی ه ــه ب ــاز شــد ک ــد آغ مرن

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ســه ســال ب
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  از  نقــل  بــه  
و صنایع دســتی اســتان، وی اظهــار کــرد: ایــن مجتمــع گردشــگری 
حجــم  بــا  آخارباخــار  تعاونــی  شــرکت  توســط  کــه  چندمنظــوره 
ــد از  ــد ش ــداث خواه ــان اح ــارد توم ــر 20 میلی ــغ ب ــرمایه گذاری بال س
ــی  ــی و تفریح ــی، پذیرای ــی، رفاه ــای خدمات ــر واحده ــی نظی بخش های

می شــود. تشــکیل 

تازه ترین خبرها از حال گوهر خیراندیش

بیتــا منصــوری از دوســتان نزدیــک گوهــر خیراندیــش کــه ایــن روزهــا 
مــدام بــا ایــن بازیگــر در تمــاس اســت، ابــراز خشــنودی کــرد کــه حــال 

او بهتــر شــده اســت. 
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن تهیه کننـده سـینما دربـاره وضعیـت جسـمانی 
گوهـر خیراندیـش کـه ایـن روزهـا به دلیـل ابتـا به کرونـا در بیمارسـتان 
بسـتری اسـت، گفت: خوشـبختانه حال ایشـان از نظر ریه و شـرایط تنفس 
بهتـر اسـت و سرفه هایشـان نیز تـا حدودی زیـادی بهبود پیدا کرده اسـت.

او ادامـه داد: البتـه از دو روز پیش ایشـان دچار تب شـده ولی طی صحبتی 
کـه بـا پزشـک و پرستارشـان داشـتیم، جای نگرانی نیسـت زیرا بازگشـت تب 
در برخـی از بیمـاران کرونایـی جزو روند بیماری اسـت به طـوری که چند روز 
بعـد از قطـع کامـل تـب، بیمـار بـار دیگـر دچـار این عارضـه می شـود و حتی 
ممکـن اسـت بعـد از بهبـودی کامـل، هـر از گاهـی ایـن اتفـاق بیفتـد ولی به 
تدریـج فاصلـه بازگشـت تب، بیشـتر خواهـد شـد. همچنانکه برخـی از بهبود 
یافتـگان هـم هـر از چندی دچار سـرفه می شـوند. ظاهـرا نشـانه های مختلف 
کرونـا بعـد از بهبودی کامل، ممکن اسـت گاهـی اوقات بازگردد ولـی آن گونه 

که پزشـک ایشـان گفته انـد، جای نگرانی نیسـت.
ــت  ــتان تح ــان در بیمارس ــش همچن ــم خیراندی ــرد: خان ــه ک او اضاف
درمــان هســتند و بــه تازگــی داروهــای دیگــری بــرای قطــع تــب ایشــان 

ــود.  ــی ش ــر ط ــان زودت ــد بهبودی ش ــا رون ــده ت ــز ش تجوی
گوهــر خیراندیــش چنــد روزی اســت کــه بــه دلیــل ابتــا بــه کرونــا در 

بیمارســتان بســتری و تحــت درمــان اســت.
بــه گفتــه دوســتانش از جملــه عبــاس یــاری، منتقــد ســینما و دبیــر 
ــن  ــده ســینما، ای ــه کنن ــا منصــوری، تهی ــم« و بیت ــه »فیل ــه مجل تحریری
بازیگــر کــه مشــغول بــازی در یــک پــروژه تصویــری بــوده، پــس از ابتــا 
ــر ســبب  ــن تاخی ــرده و همی ــه ک ــه بیمارســتان مراجع ــر ب ــا دی ــه کرون ب
ــی خوشــبختانه  ــا شــود ول ــر کرون ــه او درگی شــده کــه چهــل درصــد ری
در حــال حاضــر وضعیــت ریــه و شــرایط تنفســی اش بهتــر شــده اســت.

معــاون گردشــگری مدیرکل میــراث  فرهنگی، 
ــرقی  ــتی آذربایجان ش ــع  دس ــگری و صنای گردش
ورزشــی  از ظرفیت هــای  بهره منــدی  گفــت: 
عاملــی مؤثــر در راســتای توســعه صنعــت پویــای 
گردشــگری بــوده و توجــه بــه آن ضــروری اســت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، علیرضـــا بایـــرام زاده 
در دومیـــن نشســـت کمیتـــه گردشـــگری 
ورزشـــی اســـتان از تعریـــف رویدادهـــای 
ــگری  ــعه گردشـ ــتای توسـ ــی در راسـ ورزشـ
ورزشـــی اســـتان خبـــر داد و افـــزود: بـــا 
توجـــه بـــه وجـــود ظرفیت هـــای قابـــل 
ـــان  ـــی آذربایج ـــوزه ورزش ـــد ح ـــه و کارآم  توج
ـــت  ـــات فراغ ـــن اوق ـــور تامی ـــه منظ ـــرقی و ب ش
جوانـــان و همچنیـــن گردشـــگران، برگـــزاری 
جشـــنواره ها و رویدادهـــای ورزشـــی بـــا 
در  جوانـــان  و  ورزش  اداره کل  همـــکاری 
دســـتور کار معاونـــت گردشـــگری ایـــن اداره 

ــرار گرفتـــه اســـت. کل قـ
اخیــر  ســال های  طــی  گفــت:  وی 
از جملــه بخش هــای  گردشــگری ورزشــی 
مــورد توجــه گردشــگران در اقصــی نقــاط 
ــه  ــل توج ــن دلی ــه همی ــه ب ــوده ک ــان ب جه
در  ورزشــی  ظرفیت هــای  از  بهره منــدی  و 
ــیار  ــه بس ــگری منطق ــت گردش ــتای تقوی راس

الزم و ضــروری اســت.
بایــرام زاده اضافــه کــرد: بــا هماهنگــی 
ســرمایه گذار  و  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
ــر  ــت زی ــتای تقوی ــی و در راس ــش خصوص بخ
ــی  ــی و معرف ــگری ورزش ــاخت های گردش س
رویدادهــای ورزشــی، ایجــاد تــور مســافرتی در 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــه در دس ــن زمین ای
ــی  ــه ورزش یک ــا،  عرص ــزارش ایرن ــه گ ب
از مهمتریــن بخش هــای جــذب گردشــگر 
داخلــی و خارجــی بــرای هــر شــهر و منطقــه 
بــه شــمار مــی رود، امــا ایــن مهــم تاکنــون در 
ــورد  ــواره م ــرقی هم ــان ش ــور و آذربایج کش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق غفل
ــرای  ــرای اجـ ــزی بـ ــه ریـ ــه و برنامـ توجـ
ابعـــاد  در  ورزشـــی  مختلـــف  مســـابقات 
ـــای  ـــی از جنبه ه ـــی،  نمایش ـــی، همگان قهرمان
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــگری اس ـــی گردش تخصص
بخـــش قابـــل توجهـــی از توریســـت های 
ـــزاری  ـــل برگ ـــه مح ـــی را روان ـــی و خارج داخل
ــون در  ــه تاکنـ ــد کـ ــابقاتی کنـ ــن مسـ چنیـ
ــی  ــه هایـ ــن برنامـ ــرای چنیـ ــن و اجـ تدویـ
وزارت ورزش و جوانـــان و میـــراث فرهنگـــی 

گام هـــای جـــدی برنداشـــته انـــد.
شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی تبریــز 

و آذربایجــان بــه راحتــی اجــازه برگــزاری 
ــف ورزشــی در فصــل ســرما  رشــته های مختل
ــن  ــز در ای ــی نی ــد و امکانات ــا را می ده و گرم
ــا  ــه ب ــه در ســطح اســتان وجــود دارد ک زمین
ــت،  ــده اس ــه ش ــی مواج ــگاری های ــهل ان س
ــد  ــه ورزش می توان ــه ب ــی توج ــا اندک ــه بس چ
اثرگــذاری فــوق العــاده ای در توســعه صنعــت 

ــد. ــته باش ــه داش ــگری منطق گردش
از  یکــی  عنــوان  بــه  آذربایجان شــرقی 
برخــورداری  و  کشــور  ورزشــی  قطب هــای 
از طبیعــت کوهســتانی،  همــواره در فصــل 
خــاص  بســیار  زیبایی هــای  از  زمســتان 
ــن  ــد یکــی از بهتری برخــوردار اســت و می توان
نقــاط کشــور بــرای جــذب گردشــگر زمســتانی 

در حــوزه ورزش باشــد.
ــی  ــه ورزش هــای بومــی و محل ــن ب پرداخت
ــیار  ــی بس ــته تاریخ ــه از گذش ــان ک آذربایج
طوالنــی برخــوردار بــوده و یکــی از جاذبه هــای 
ــه  ــه ب ــن خط ــی ای ــی و اجتماع ــم فرهنگ مه
شــمار مــی رود، بایــد جــزو برنامه هــای توســعه 
ــرد  ــرار بگی ــرقی ق ــان ش ــگری آذربایج گردش
کــه در آن روحیــات، تمــدن، تاریــخ و فرهنــگ 
هــزاران ســاله آذربایجــان در قالــب ورزش هــای 

محلــی نهفتــه شــده اســت.

مدیــر شــبکه تبــادل فنــاوری بــا بیــان اینکــه در 
ایــن شــبکه طــی ۵-۴ ســال گذشــته 3 هــزار نیــاز 
صنعتــی شناســایی شــده اســت، گفــت: 2۵0 پــروژه 
ــوده و  ــق ب ــان موف ــش بنی ــرکت های دان ــط ش توس

ــد. ــت را برطــرف کرده ان ــاز صنع نی
تبــادل  زاده مدیــر شــبکه  رضــا ســلطانعلی 
فنــاوری در گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه شــبکه 
تبــادل فنــاوری در ســال ۹۴ جهــت شناســایی 
ــت  ــهیل گری، مدیری ــری و تس ــا، حمایتگ ظرفیت ه
ــل ســتاد  ــاوری ذی ــادل فن و پیگیــری در فراینــد تب
ــن  ــت: ای ــد، گف ــاد ش ــو ایج ــاوری نان ــعه فن توس
ــا ارائــه خدمــات بــه 300 شــرکت نانویــی  شــبکه ب
و ارائــه راه حــل بــرای مســائل صنعتــی کار خــود را 

ــرد. ــاز ک آغ
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــبکه تبــادل صرفــاً در 
ــو  ــرکت های نان ــرد و ش ــت می ک ــو فعالی ــوزه نان ح
بــه صنایــع بــرای رفــع نیازشــان معرفــی می شــدند، 
افــزود: از ابتــدای امســال ایــن رویکــرد بــه دســتور 
معــاون علمــی و فنــاوری بــه کل شــرکت های 

دانــش بنیــان تعمیــم داده شــد.
ــیس  ــدو تأسـ ــبکه از بـ ــن شـ ــزود: ایـ وی افـ
ــاز  ــا نیمـــه دوم ســـال ۹۹ بیـــش از 3000 نیـ تـ
صنعتـــی را از ۱300 واحـــد صنعتـــی شناســـایی 
ابزارهایـــی  از  بـــا اســـتفاده  کـــرده اســـت و 
ـــاوری،  ـــادل فن ـــای تب ـــزاری رویداده ـــون برگ همچ
شـــرکت در نمایشـــگاه های تخصصـــی، همـــکاری 
و  گوناگـــون  صنایـــع  خبـــره  مشـــاوران  بـــا 
کارگـــزاران تبـــادل فنـــاوری و شناســـایی تیم هـــا 
ـــش  ـــه چال ـــب برنام ـــیل در قال ـــراد دارای پتانس و اف
فناورانـــه و نوآورانـــه و همچنیـــن حمایـــت از 

ـــق  ـــروژه موف ـــش از 2۵0 پ ـــاور، بی ـــته های فن هس
ـــان  ـــروژه در جری ـــش از ۵00 پ ـــاله و بی ـــل مس ح

در کارنامـــه دارد.
ــایی  ــد و شناس ــا رص ــن رو ب ــه وی از ای ــه گفت ب
نیازهــای صنعــت و شــناختی کــه روی شــرکت های 
دانــش بنیــان داریــم ایــن دو طــرف را بــه یکدیگــر 

ــم. ــی می کنی معرف
مدیــر شــبکه تبــادل فنــاوری خاطــر نشــان 
کــرد: ارتبــاط بــا مشــاوران خبــره صنایــع گوناگــون 
ابزارهایــی  یکــی  فنــاوری  تبــادل  کارگــزاران  و 
ــش  ــای دان ــا پروژه ه ــتفاده از آنه ــا اس ــه ب ــت ک اس
بنیــان در صنعــت اجرایــی می شــوند و نیــاز همــان 

ــد. ــد ش ــرف خواه ــت برط صنع
وی بــا بیــان اینکــه برخــی مواقــع صنعــت نیــاز 
بــه محصــول یــا خدمتــی داشــته کــه هیــچ شــرکت 
دانــش بنیانــی هــم در ایــن زمینه هــا فعــال نبــوده 
فناورانــه  چالش هــای  صــورت  ایــن  در  گفــت: 
ــرکت ها و  ــورت ش ــر ص ــه در ه ــد ک ــزار می ش برگ
ــت  ــاز آن صنع ــع نی ــتای رف ــتارت آپ ها در راس اس

ــد. ــه دهن ــتاوردهای خــود را ارائ دس
مدیــر شــبکه تبــادل فنــاوری عنــوان کــرد: 
ــده  ــزار ش ــش برگ ــه ۵0 چال ــن زمین ــون در ای تاکن
ــه  ــوده و ب ــق ب ــه موف ــه یافت ــش خاتم ــه ۱7 چال ک
غیــر از ۵ چالــش ناموفــق، مابقــی در جریــان اســت 
کــه در نهایــت بــه رفــع نیــاز صنعــت منجــر شــود.

وی بــا بیــان اینکــه نانــو بــه ۱7 حــوزه صنعتــی 

رســوخ پیــدا کــرده، ادامــه داد: آب، پســاب و 
محیــط زیســت، نانــو پوشــش، کشــاورزی، صنایــع 
غذایــی و بســته بنــدی، نانــو عمــران، صنایــع 
فلــزی، نانــو کامپوزیــت، رنــگ و رزیــن، نانــو 
ــی، صنعــت  ــواد، پاســمای ســرد، صنعــت دریای م
ــش و پتروشــیمی،  ــت، گاز، پاالی ــز نف ــی، مرک هوای
حمــل و نقــل ریلــی، بــرق و انــرژی، شــبکه انــرژی 
خورشــیدی نانــو، باتــری نانــو، ســامت، پزشــکی و 
ــو از  ــزات حوزه هــای نان دارو، خــودرو، واحــد تجهی
ــه  ــت ب ــاز صنع ــه نی ــی هســتند ک ــه حوزه های جمل
ــده  ــن ش ــان تأمی ــش بنی ــرکت های دان ــطه ش واس

اســت.
بــه  توجــه  بــا  امــا  افــزود:  زاده  ســلطانعلی 

شناســایی همــه حوزه هــای صنعتــی در صــدد 
هســتیم کــه همــه شــرکت های دانــش بنیــان 
)بیــش از ۵ هــزار شــرکت دانــش بنیــان( را بــه ایــن 

ــم. ــاط بدهی ــع ارتب صنای
وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۹ حوزه هــای 
ــاز  ــترین نی ــاب بیش ــت، گاز، آب و پس ــاجی، نف نس
ــش  ــرکت های دان ــط ش ــه توس ــد ک ــوان کردن را عن
بنیــان رفــع شــده اســت، گفــت: در ســال ۹۶ 
ــای  ــال ۹7 نیازه ــاجی، در س ــوزه نس ــای ح نیازه
بســته  غذایــی،  کشــاورزی، صنایــع  حوزه هــای 
ــای  ــای حوزه ه ــال ۹8 نیازه ــودرو، در س ــدی، خ بن
و  عمــران  هوایــی،  صنایــع  پوشــش ها،  نانــو 
ســاختمان، نفــت، گاز، کامپوزیــت، خــودرو، دریایــی 

مطــرح و توســط شــرکت های دانــش بنیــان حــوزه 
ــدند. ــع ش ــو رف نان

ــا در ســال ۹۹  ــاش م ــت: ت ســلطانعلی زاده گف
ایــن بــوده کــه حمایــت بیشــتر از پروژه هــا را 

ــیم. ــته باش داش
ــبکه  ــوآوری ش ــاوری و ن ــش فن ــزود: چال وی اف
ــا مســابقه  ــت ی ــی برگــزاری یــک رقاب تبــادل، متول
ــه  ــای فناوران ــه راه حل ه ــعه نوآوران ــدف توس ــا ه ب
یــا  صنعتــی  بنگاه هــای  نیازهــای  حــل  بــرای 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــعه محصوالت توس
ــه  ــخگویی ب ــوان پاس ــاور ت ــود فن ــرکت های موج ش

ــد. ــاز را ندارن آن نی
ــه  ــزود: مجموع ــاوری اف ــادل فن ــر شــبکه تب مدی
ــته  ــون توانس ــوآوری تاکن ــاوری و ن ــای فن چالش ه
ــد. در  ــش کن ــزاری ۵0 چال ــه برگ ــدام ب ــت اق اس
ایــن راســتا تعــداد ۱۶00 طــرح ارســال شــده مــورد 
ــس از داوری و  ــه پ ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
راســتی آزمایــی آنهــا تعــداد ۱۴2 مــورد بــه مرحلــه 
ــی  ــه صنعت ــا نیم ــگاهی ی ــه آزمایش ــاخت نمون س
ــا  ــش ب ــداد 2۴ چال ــت تع ــت. در نهای ــه اس راه یافت
ــرا  ــای اج ــت. چالش ه ــه اس ــه یافت ــت خاتم موفقی
شــده توســط ایــن مجموعــه در حوزه هــای مختلــف 
ــامت،  ــودرو، س ــاورزی، خ ــل کش ــی از قبی صنعت

ــت. ــت و … اس نف
ـــا  ـــاوری ب ـــادل فن ـــبکه تب ـــون ش ـــزود: اکن وی اف
گســـترش فعالیت هـــای خـــود در زمینـــه توســـعه 
بـــازار محصـــوالت و خدمـــات بیـــش از ۵000 
شـــرکت دانـــش  بنیـــان و همچنیـــن در برگیـــری 
ـــه و نوآورانـــه فعالیـــت  برنامـــه چالش هـــای فناوران

دارد.

ــال  ــع ســابق فوتب ــان مداف ــی انصاری مراســم خاکســپاری عل
ــران در بهشــت زهــرا برگــزار شــد.  ای

ــم  ــین تی ــع پیش ــان مداف ــی انصاری ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
فوتبــال پرســپولیس کــه مــدت کوتاهــی را هــم بــرای اســتقال 
بــازی کــرد بــه دلیــل ابتــا بــه ویــروس کرونــا روز چهارشــنبه 

ــن تســلیم کــرد. ــه جــان آفری در ســن ۴3 ســالگی جــان ب
صبــح   7:30 ســاعت  از  انصاریــان  خاکســپاری  مراســم 
ــن  ــن بازیک ــر ای ــد و پیک ــاز ش ــرا آغ ــت زه ــنبه در بهش پنجش
ســابق فوتبــال ایــران در قطعــه 222 در کنــار آرامــگاه پــدرش 

ــت. ــرار گرف ق

در ایــن مراســم باوجــود درخواســت خانــواده انصاریــان، 
جمــع زیــادی از دوســتان وی و همچنیــن اهالــی فوتبــال 

ــتند. ــور داش حض
ــی  ــه عل ــوان ب ــم می ت ــن مراس ــر در ای ــای حاض از چهره ه
ــان  ــوری کاپیت ــا غف ــی، وری ــی کریم ــن، عل ــی پروی ــی، عل دای
اســتقال و… اشــاره کــرد. جعفــر ســمیعی مدیرعامــل باشــگاه 

ــود. ــرده ب ــن مراســم شــرکت ک ــم در ای پرســپولیس ه
شــیخ حســین انصاریــان عمــوی علــی انصاریــان بعــد از ورود 

بــه بهشــت زهــرا، بــر پیکــر بــرادرزاده خــود نمــاز خوانــد.
پیکــر انصاریــان ســپس روی دوش مــردم حاضــر در بهشــت 
ــگاه  ــوار آرام ــود در ج ــدی خ ــه اب ــت و در خان ــرار گرف ــرا ق زه

ــه خــاک ســپرده شــد. پــدرش ب
انصاریــان کــه ســابقه بــازی در تیم هــای فوتبــال فجــر 
 ٬ تهــران  اســتقال   ٬ ســایپا   ٬ پرســپولیس   ٬ سپاســی 
اســتیل آذین ٬ اســتقال اهــواز ٬ گســترش فــوالد ٬ شــهرداری 
ــد روز  ــت، از چن ــه داش ــهر را در کارنام ــاهین بوش ــز و ش تبری
پیــش بــه کرونــا مبتــا و بــه دلیــل درگیــر شــدن بخــش زیادی 

از ریه هایــش در بیمارســتان بســتری شــد. هــر چنــد پزشــکان 
ــا  ــد ام ــدا کن ــود پی ــمانی او بهب ــت جس ــد وضعی ــدوار بودن امی
ــت. ــری نداش ــی ثم ــه زندگ ــدن او ب ــرای بازگردان ــا ب تاش ه

انصاریــان کــه حــدود دو هفتــه پیــش بــه بیمارســتان منتقــل 
ــتگاه  ــا دس ــرایطش ب ــدن ش ــم ش ــل وخی ــه دلی ــود، ب ــده ب ش
ــر  ــی از بهت ــی گزارش های ــود و حت ــر ب ــت نظ ــور« تح »ونتیات
ــا پــس  شــدن شــرایطش در روزهــای گذشــته منتشــر شــد ام
ــی  ــن دار فان ــنبه ۱۵ بهم ــرایطش، چهارش ــدن ش ــم ش از وخی

ــت. را وداع گف
ــه  ــته در عرص ــال های گذش ــال در س ــوت فوتب ــن پیشکس ای
ســینما هــم فعالیــت داشــت و در فیلم هــای ســینمایی و 
مجموعه هــای تلویزیونــی ایفــای نقــش کــرد و در چنــد برنامــه 

ــود. ــم مجــری ب ه
پیــش از انصاریــان و هفتــه گذشــته بــود کــه مهــرداد 
میناونــد دیگــر پیشکســوت فوتبــال ایــران بــه دلیــل ابتــا بــه 
ــن  ــان آفری ــه ج ــان ب ــش ج ــدید ریه های ــری ش ــا و درگی کرون

ــود. ــرده ب ــلیم ک تس

فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در بازدیــد از 
دانشــگاه شــهید ســتاری بــا تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر و روز 
نیــروی هوایــی، دانشــگاه های افســری را قلــب تپنــده  و تزریــق 

کننــده خــون تــازه بــه کالبــد ارتــش خوانــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم موســوی 
ــتانه ۱۹  ــران در آس ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــده کل ارت فرمان
ــگاه  ــرزده در دانش ــورت س ــه ص ــی، ب ــروی هوای ــن، روز نی بهم
ــره  ــه چه ــره ب ــورت چه ــت و بص ــور یاف ــتاری حض ــهید س ش
ــدار و  ــگاه دی ــن دانش ــتادان ای ــئوالن و اس ــان، مس ــا فرمانده ب

گفت وگــو کــرد .
وی در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر  بــر اهمیــت ویــژه 
دانشــگاه ســتاری گفــت:  از جملــه  افســری  دانشــگاه های 
ظرفیت هــای کــم نظیــر و بعضــا بی نظیــر نیــروی هوایــی 
ــش، تخصــص  ــابقه، دان ــتاری و س ــش و دانشــگاه شــهید س ارت
ــر  ــوردی ب ــش هوان ــژه در بخ ــه وی ــود ب ــاخت های موج و زیرس
ارتقــای مرجعیــت ایــن دانشــگاه در امــور پهپــادی، ســایبری و 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــگال بای جن
وی گفــت: قطــب و محــور بــودن دانشــگاه شــهید ســتاری در 
ــم  ــرای دانشــگاه در جهــت تعمی ــک فرصــت ب ــا ی ــن حوزه ه ای
دانــش و تجربــه خــود در عرصــه پهپــاد، جنــگال و ســایبری بــه 
ــدار  ــدرت و اقت ــش ق ــای مســلح و در نتیجــه افزای ســایر نیروه

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت.
 سرلشــکر موســوی افــزود: امــروز ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران جهــش قابــل توجهــی در حــوزه پهپــادی داشــته و دارای 
ــا  قــدرت برتــر پهپــادی در منطقــه اســت کــه ایــن موفقیــت ت
ــگاه  ــن دانش ــمند ای ــتادان دانش ــون اس ــاد مدی ــیار زی ــد بس ح

اســت.
ــا تاکیــد بــر راضــی نبــودن بــه وضــع  فرمانــده کل ارتــش ب
موجــود، تصریــح کــرد: شــما بایــد در عرصــه پهپــاد، جنــگال و 
ــداز  ــم ان ــد و چش ــر بگیری ــده را در نظ ــای آین ــایبری، دهه ه س
ــداز  ــن چشــم ان ــد و ای ــرار دهی ــدن ق ــر مان ــدرت برت خــود را ق
ــش و  ــه روز دان ــای روز ب ــم، ارتق ــم و تعلّ ــاش، تعلی ــه ت ــاز ب نی

ــزون دارد. ــادی روزاف ــت جه مدیری
و  علــم«  »ترویــج  علــم«،  »تولیــد  مأموریــت  ســه  وی 
»پــرورش افســران آینــده ســاز« را در اقتــدار کشــور بســیار مهــم 
و تاثیرگــذار دانســت و انتظــار خــود را یادگیرندگــی و روز بــه روز 

ــو شــدن در ابعــاد مختلــف عنــوان کــرد. ن
بــا توجــه بــه برگــزاری دوره معــارف جنــگ شــهید ســپهبد 
صیــاد شــیرازی در دانشــگاه شــهید ســتاری، فرمانــده کل 
ارتــش ضمــن بررســی چگونگــی اجــرای ایــن دوره، بــرای هــر 
ــای الزم را  ــزار شــدن آن توصیه ه ــر برگ ــق ت ــر و عمی ــه بهت چ

ــاغ کــرد. اب

بهره مندی از ظرفیت های ورزشی عاملی موثر
 در توسعه صنعت گردشگری است

توسط شبکه تبادل فناوری؛ 

25۰ مشکل صنعت توسط دانش بنیان ها حل شد

با حضور دایی، کریمی و کاپیتان استقالل؛

پیکر انصاریان به خاک سپرده شد

فرمانده کل ارتش:

 دانشگاه های افسری قلب تپنده ارتش است
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روانشناسی

تراپیست کیست؟  

ویژگی های روانشناس
- دارای درجه پیشرفته روانشانسی

- انجام کارهای تحقیقاتی یا درمانی
- تشـخیص اختـاالت بالینـی یا مشـکات در 

بیماران
- ارائـه درمان های مناسـب بر اسـاس تشـخص 

بالینی و مشـاهدات
- همکاری با روانپزشک جهت تجویز دارو

- کمـک بـه مراجـع در جهـت خودشناسـی و 
احساسـات درک 

- ارائه راهنمایی و مشاوره در حوزه مرتبط
سـطوح  در  روانشناسـی  مـدارک  همچنیـن   -
یـا دکتـرا هسـتند.  لیسـانس، کارشناسـی ارشـد 
- روانشـناس در جهـت تشـخیص یـک مشـکل و 
پیشـنهاد راه کار برای بهبود بیمـار فعالیت می کند.

شـامل  تراپیسـت  تراپیسـت:  ویژگی هـای   
مربـی  ازدواج،  مشـاور  روانپزشـک،   روانشـناس، 

اسـت. و...  اجتماعـی  ممـدکاری  یـا  زندگـی 
تحصیـات آنها در رشـته های مختلف و سـطح 
دکتـرای  یـا  دکتـرا  ارشـد،  کارشناسـی  مـدارک 
تخصصـی و همچنیـن گواهینامه هایـی ماننـد کار 
اجتماعـی،  روانشناسـی بالینی، مشـاوره خانواده یا 

سـوء مصـرف مواد اسـت.
سـایکوتراپی یـا روان درمانـی: روان درمانـی یـا 
Psychotherapy مجموعـه ای از فرایندهـای 
درمانی سـت کـه جهـت حـل مشـکات و درمـان 
رفتارهـای  کاهـش  روان شـناختی،  اختـاالت 
و  میان فـردی  روابـط  بهبـود  ناراحت کننـده، 
مهارت هـای اجتماعـی یـا سـامت روان اسـتفاده 
می شـود. سـایکوتراپی بهتریـن روش بـرای درمان 
ایـن مشـکات اسـت و تجویـز داروهـا تنهـا جهت 
کنتـرل بیماری سـت و بـدون روان درمانـی امـکان 

معالجـه بیمـار وجـود نـدارد.
ماسـاژ تراپی: - سـفت و منقبـض بودن عضات 
پاییـن تنـه )باسـن و پـا( و باالتر بودن یک باسـن 
از دیگـری در کنـار ضعیـف بـودن عضـات پایین 

کمر نشـانه پشـت میز نشـینی زیاد اسـت! 
- خم شـدن شـانه ها بـه جلو می توانـد به دلیل 
عـادِت بـه جلـو خـم شـدن، در رانندگـی باشـد. 
- در صـورت آسـیب دیدگـی شـدید، گرمـا و 
التهـاب ناشـی از آن حـس می شـود. آسـیب های 
مزمـن بـه صورت عضـات خشـک و منقبض پدید 

می آینـد و احسـاس سـفتی دارنـد.
ارائـه  بـه  تراپیسـت ها  بیوتـی  تراپـی:  بیوتـی 
انـواع خدمـات ماننـد پاکسـازی تخصصی پوسـت، 
ماسـاژ  )هیدرودرمـی(،  پوسـت  عمیـق  آبرسـانی 
صـورت، برطرف کـردن غبغـب، کاژن تراپی،  رفع 

می پردازنـد. و...  کومودن هـا  و  لک هـا 
 مزایـای مراجعـه به تراپیسـت: مشـاوره گرفتن 
از یـک فـرد حرفـه ای و صحبـت کـردن بـا آنهـا 
مزایـای بیشـتری نسـبت به حرف زدن با دوسـتان 
مدل هـای  دلیـل  بـه  تاکنـون  دارد.  خانـواده  یـا 
پزشـکی و سیاسـت های شـرکت بیمـه، سـامت 
ذهنـی در اولویـت دوم یـا سـوم قـرار دارد و بـه 
عنوان روشـی برای پیشـگیری اسـتفاده نمی شـود. 
بسـیاری  اهمیـت  از  پیشـگیری  روزهـا  ایـن  امـا 
برخـوردار اسـت و بـا ایـن وجـود افـراد بسـیاری 
از مراجعـه بـه تراپیسـت احسـاس شـرم و ضعـف 
می کننـد. مهم تریـن مزایـای مراجعه به تراپیسـت 

عبارتنـد از:
نمی کنـد:  قضـاوت  را  شـما  درمانگـر  روان 
بـا  انسـان ها  از  بسـیاری  کـه  از مشـکاتی  یکـی 
آن درگیـر هسـتند قضـاوت شـدن اسـت. حـال 
هنگامـی کـه ایـن قضـاوت کـردن توسـط افـراد 
آزار  موجـب  بگیـرد  صـورت  خانـواده  و  نزدیـک 
بیشتری می شـود. همچنین مشـاوره و راه کارهایی 
کـه آنهـا بـه شـما ارائـه می دهنـد، به دلیـل عاقه 
بـرای حفـظ و ادامـه رابطـه یـا محافظـت از شـما 
متعصبانـه و محدودتر اسـت. این درحالی سـت که 
یـک تراپیسـت یـا روان درمان گـر شـما را قضاوت 
نمی کنـد و حمایـت کامـل و صد در صدی از شـما 
دارد. شـما بـه راحتی و بدون سانسـور یا احسـاس 
شـرم می توانیـد بـا تراپیسـت ارتباط برقـرار کنید، 

مشـاوره بگیریـد و در پـی بهبـود خـود باشـید!
نظــر  در  را  خــودش  منفعــت  تراپیســت 
ــا  ــه ب ــی ک ــادی، هنگام ــع زی ــرد: در مواق نمی گی
افــراد مشــورت می کنیــد آنهــا منفعــت خودشــان 
را نیــز در نظــر گرفتــه و در برخــی مــوارد اهمیــت 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــه آن می دهن ــز ب ــتری نی بیش
ــما  ــتن ش ــک نگه داش ــت نزدی ــت جه ــن اس ممک
بــه خودشــان یــک پیشــنهاد کاری بســیار خــوب 
ــما  ــد ش ــه رش ــر ب ــه منج ــر، ک ــهری دیگ در ش

ــد. ــد را رد کنن ــد ش خواه
 تراپیســت رازدار شماســت: ۱. یــک تراپیســت 
ارائــه  بــه  تــا  اســت  دیــده  تعلیــم  ســال ها 

ــد. ــک کن ــما کم ــه ش ــب ب ــای مناس راه کاره
ــر  ــت و روان درمان گ ــه تراپیس ــه ب 2. در مراجع
ــود  ــرا س ــت زی ــاه نیس ــاس گن ــه احس ــازی ب نی
حاصــل از ایــن صحبــت دو طرفه و مشــخص اســت!

3. تراپیســت ها مشــکات شــما را کــم اهمیــت 
جلــوه نمی دهنــد و در حــل آنهــا همیشــه حامــی 

ــد بود. شــما خواهن
ــت  ــا صحب ــن ی ــاوره گرفت ــورت مش ۴. در ص
بــا افــراد نادرســت نتایــج منفــی حاصــل خواهــد 

شــد.
۵. روان درمانــی بــه رشــد فــردی شــما کمــک 
بســیاری می کنــد. پیــدا کــردن تراپیســت خــوب: 
بــرای یافتــن یــک تراپیســت خــوب رعایــت 
و انجــام مــوارد زیــر انتخــاب را بــرای شــما 

می کنــد راحت تــر 
منبع: بیتوته 

خدا به مادر انصاریان صبر بدهد 
پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس گفــت: علــی انصاریــان عاشــق مــادرش 

بــود و امیــدوارم خــدا بــه او صبــر بدهــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  علــی پرویــن پیشکســوت تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران و باشــگاه پرســپولیس در حاشــیه مراســم خاکســپاری 
پیکــر مرحــوم علــی انصاریــان )پیشکســوت فوتبــال ایــران( اظهــار داشــت: 
درگذشــت علــی را بــه خانــواده و بــه خصــوص مــادرش تســلیت می گویــم.

ــی  ــد و هــم عل ــرداد میناون ــه گذشــته هــم مه ــک هفت ــزود: در ی او اف
ــر  ــه زودت ــا هرچ ــروس کرون ــدوارم وی ــم و امی ــان را از دســت دادی انصاری
ــرا )س(  و  ــرت زه ــان حض ــروز مهم ــان ام ــااهلل انصاری ــرود. انش ــن ب از بی

ــد. ــی )ع( باش ــرت عل حض
پرویــن در پایــان خاطــر نشــان کــرد: علــی عاقــه زیــادی بــه مــادرش 

داشــت و بــه خاطــر او ازدواج نکــرد. خــدا بــه مــادرش صبــر بدهــد.

پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل بسته شد

پنجــره نقــل و انتقــاالت باشــگاه اســتقال بــه دلیــل مطالبــات بــودروف 
ــته شد.  بس

ــه  ــتقال ب ــگاه اس ــاالت باش ــل و انتق ــره نق ــنا، پنج ــزارش ایس ــه گ ب
ــد. ــته ش ــا بس ــط فیف ــودروف توس ــزار دالری ب ــب ۱۴0 ه ــل طل دلی

یکــی از مدیــران باشــگاه اســتقال در گفت وگــو بــا ایســنا ایــن خبــر را 
تاییــد کــرد و تاکیــد کــرد و بســته شــدن پنجــره نقــل و انتقاالت اســتقال 
ــاز  ــه زودی ب ــودروف ب ــه طــول نمی انجامــد و پــس از پرداخــت طلــب ب ب

می شــود.

نماینده مجلس:
 زیرساخت های ورزش بانوان

 در مرند محدود است

ــورای  ــس ش ــا در مجل ــد و جلف ــتان های مرن ــردم شهرس ــده م نماین
ــان  ــی زن ــی در زندگ ــاط را معضل ــور و نش ــودن ش ــگ ب ــم رن ــامی ک اس
ــیار  ــوان، بس ــرای بان ــتان ب ــی در شهرس ــتر ورزش ــزود: بس ــت و اف دانس
محــدود اســت در حالی کــه ورزش بایــد بــه صــورت معمولــی در زندگــی 

ــان باشــد.  همــه زن
ــرام در مراســم گرامیداشــت  ــایی به ــه پاش ــا، معصوم ــزارش ایرن ــه گ ب
روز زن در شهرســتان مرنــد بــا بیــان اینکــه زنــان عامــل پیشــرفت کشــور 
هســتند، اظهــار کــرد: مســوولیت پذیــری و درســتکاری مدیــران بــه دلیــل 
ــان ایــن  ــر اســت و مهمتریــن وظیفــه زن داشــتن مــادران مســوولیت پذی

اســت کــه قبــل از هــر چیــز مــادر خوبــی باشــند.
وی افــزود: برخــاف نظــر برخــی هــا، ازدواج ســد راه پیشــرفت نیســت 
بلکــه انگیــزه ای بــرای رســیدن موفقیــت اســت چنانچــه زنــان می تواننــد 
بــر اســاس برنامــه ریــزی، هــم در خانــواده و هــم در اجتمــاع موفــق عمــل 

. کنند
ــورای  ــس ش ــا در مجل ــد و جلف ــتان های مرن ــردم شهرس ــده م نماین
ــیب های  ــش آس ــازی و افزای ــای مج ــود فض ــه وج ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــان، امــروزه در خصــوص تربیــت  اجتماعــی در جامعــه اظهــار داشــت: زن
ــوی  ــن، الگ ــن راه از دی ــرده و در ای ــه ک ــتر توج ــد بیش ــد بای ــل جدی نس

ــد. ــی بگیرن عمل
پاشــایی بــا اشــاره بــه وجــود مشــکات در حــوزه اشــتغال اظهــار کــرد: 
ــزرگ  ــع ب ــاد صنای ــرای ایج ــاخت ها ب ــت زیرس ــه وضعی ــود اینک ــا وج ب
ــتان  ــاخت های شهرس ــه زیرس ــا در حــدی ک ــدان مناســب نیســت ام چن
اجــازه دهــد، اقدامــات الزم را بــرای ترویــج اشــتغال های کوچــک و ایجــاد 

ــم. ــام می دهی ــه انج ــا در منطق کارخانه ه
امــام جمعــه مرنــد نیــز بــا بیــان اینکــه مــادران و زنــان نقــش بســیار 
ــا نقــش و  ــان ب ــت: زن ــاب اســامی داشــتند گف ــروزی انق ــی در پی بزرگ
تاثیرگــذاری باالیــی کــه در جامعــه دارنــد بایــد در جهــت افزایــش ثبــات 
ــود  ــی می ش ــیب های اجتماع ــش آس ــه کاه ــر ب ــه منج ــا ک در خانواده ه

تــاش کننــد.
ــد ظرفیــت  ــرد: همــه بای ــد ک ــی نعمــت زاده تاکی حجــت االســام عل
وجــودی خــود را بشناســیم و کمــال انســانیت در ایــن اســت کــه طبــق 

مســیری کــه خــدا نشــان داده اســت حرکــت کنیــم.

ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــیون کارات ــس فدراس ریی
ــک  ــی المپی ــه مل ــر ورزش و رییــس کمیت وزی
پیگیــر حــل مشــکل کاری ســرمربی تیــم ملــی 

هســتند. 
ســید حســن طباطبایــی در گفتگــو بــا 
ایســنا، دربــاره آخریــن وضعیــت تیم هــای 
ــای  ــرد: تیم ه ــار ک ــران، اظه ــه ای ــی کارات مل
ــرای  ــازی ب ــاده س ــال آم ــه در ح ــی کارات مل
ــتانبول  ــه وان اس ــای کارات ــور در رقابت ه حض
و مراکــش هســتند و قصــد داریــم پــس از لغــو 
ــن 2  ــان در ای ــال و آذربایج ــای پرتغ رقابت ه
رویــداد حاضــر شــویم. امیدواریــم رقابت هــای 
لیــگ جهانــی در اســتانبول برگــزار شــود 
ــر  ــداد حاض ــن روی ــز در ای ــران نی ــرات ای و نف
شــوند چــرا کــه نزدیــک بــه یــک ســال اســت 
کاراتــه کاهــای ایــران در هیــچ رویــدادی 
حاضــر نشــده انــد و حضــور در ایــن مســابقات 
ــای  ــرای تیم ه ــی ب ــک خوب ــنگ مح ــا س قطع

ــود. ــد ب ــی خواه مل
افــزود:  کاراتــه،  فدراســیون  رییــس 
شــرایط  در  ملــی  تیم هــای  خوشــبختانه 
ــد و  ــه می دهن ــود را ادام ــای خ ــی اردوه خوب

ــد  ــه می توانن ــم ک ــه ای داری ــا تجرب ــرات ب نف
بــار دیگــر بــرای کشــور افتخارآفرینــی کننــد. 
ــا  ــم و ب ــظ کنی ــرایط را حف ــن ش ــدوارم ای امی
حضــور در رویدادهــای پیــش رو هــر چــه 
ــوب حرکــت  ــه ســمت آمادگــی مطل بیشــتر ب

ــم. کنی
وی دربــاره مشــکات کاری شــهرام هــروی 
ســرمربی تیــم ملــی کاراتــه و تــاش مســئوالن 
ــر  ــت: وزی ــکل او، گف ــل مش ــرای ح ورزش ب
ورزش قــول داد بــا دکتــر ســاالری و وزیــر کار 

ــاره مشــکل ســرمربی تیــم ملــی صحبــت  درب
ــی  ــه مل ــس کمیت ــر ریی ــد و از ســوی دیگ کن
ــی  المپیــک نیــز تاکیــد کــرد در اینبــاره رایزن
خواهــد کــرد. البتــه جــا دارد از ســازمان 
تامیــن اجتماعــی تشــکر کنــم چــرا کــه 
همیشــه بــه ســرمربی تیــم ملــی کمــک کــرده 
رقابت هــای  برگــزاری  تــا  امیدواریــم  انــد، 
المپیــک حمایــت ویــژه تــری از شــهرام هــروی 

ــند. ــته باش داش
طباطبایــی در ادامــه دربــاره حضــور اشــرف 

ــی  ــیون جهان ــی فدراس ــه فن ــی در کمیت امین
کاراتــه، گفــت: طــی یــک ســال گذشــته 
رایزنی هــای مختلفــی را انجــام دادیــم تــا 
ــب  ــرای کس ــی ب ــیون جهان ــم در فدراس بتوانی
ــرای  ــا ب ــتیم و ی ــا داش ــه قب ــی ک ــت های پس
پســت های جدیــد اقــدام کنیــم و شــرایط 
ــف  ــه در ارکان مختل ــم ک ــمتی ببری ــه س را ب
ــویم.  ــگاه ش ــب جای ــی صاح ــیون جهان فدراس
وی افــزود: در نظــر داشــتیم کــه یــک نفــر 
 WKF ــرای حضــور در کمیتــه فنــی ــا را ب آق
ــا  ــم ام ــی کنی ــی معرف ــیون جهان ــه فدراس ب
فدراســیون جهانــی اعــام کــرد در بخــش 
آقایــان ایــن امــکان وجــود نــدارد امــا در بخش 
بانــوان می توانیــم یــک نفــر را معرفــی کنیــم. 
ــوان  ــن بان ــدا را از بی ــد کاندی ــس از آن چن پ
انتخــاب کردیــم و ارزیابی هــای مختلفــی را 
ــی  ــم امین ــت خان ــه در نهای ــم ک ــام دادی انج
ــیون  ــی فدراس ــه فن ــور در کمیت ــرای حض را ب
نیــز   WKF و  کردیــم  پیشــنهاد  جهانــی 
پذیرفــت. ایــن اتفــاق قطعــا می توانــد ظرفیــت 
مهمــی را بــرای کاراتــه ایــران و ورزش بانــوان 

ــاورد. ــا بوجــود بی م

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: تعــداد مدال هایــی کــه در 
تیرانــدازی المپیــک توزیــع می شــود، نزدیــک بــه ۴۵ مــدال اســت 
و بایــد بــه جایــی برســیم کــه حداقــل چنــد ســهم داشــته باشــیم. 
از  بازدیــد  در  ســلطانی فر  مســعود  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــا  ــت تیم ه ــن وضعی ــاره آخری ــدازی درب ــان تیران اردوی ملی پوش
ــو  ــک 2020 توکی ــک و پارالمپی ــه المپی ــی ب ــکاران اعزام و ورزش
ســهمیه،  کســب  و  انتخابــی  مســابقات  در  االن  تــا  گفــت: 
رکوردهــای بچه هــا خــوب بــوده و بــه نســبت دوره هــای قبــل مــا 
ــه مســابقات کســب  ــم بقی ــم. امیدواری ســهمیه  بیشــتری گرفته ای
ــف  ــزار شــود و ورزشــکاران در رشــته های مختل ــز برگ ســهمیه نی
بتواننــد ســهمیه بگیرنــد؛ بــه ویــژه در تیرانــدازی کــه مــا تاکنــون 

ــت. ــورد اس ــک رک ــن ی ــه ای ــم ک ــی گرفته ای ــهمیه قطع ۶ س
ــابقات  ــم در مس ــز می توانی ــر نی ــهمیه دیگ ــزود: دو س وی اف
ــک  ــا کم ــیون ب ــتان در فدراس ــم. دوس ــت بیاوری ــی بدس انتخاب
مربیــان و ورزشــکاران تــاش می کننــد و مــا هــم از جهــت 
ــک  ــک و پارالمپی ــی المپی ــای مل ــک کمیته ه ــا کم ــتیبانی ب پش
حمایــت الزم را انجــام می دهیــم تــا بهتریــن شــرایط اردو و 
ــی  ــج خوب ــد نتای ــد خــدا بتوانن ــه امی ــا ب ــات فراهــم شــود ت امکان

ــد. بگیرن
ســلطانی فر عنــوان کــرد: بــه شــخصه بــه تیرانــدازی امیــدوارم، 
ــم.  ــاالً بگیری ــر احتم ــهمیه دیگ ــده و 2 س ــب ش ــهمیه  کس ۶ س
ــود و  ــران ب ــان ای ــک، روز ملی پوش ــابقه  در المپی ــاید روز مس ش
توانســتند اولیــن مــدال المپیکــی ایــن رشــته را کســب کننــد. در 
ــده  ــی مان ــد مســابقه کســب ســهمیه باق ــز چن ســایر رشــته ها نی
کــه امیدواریــم وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا بــه گونــه ای باشــد 
ــزار  ــک 2020 برگ ــن المپی ــر و همچنی ــورد نظ ــابقات م ــه مس ک

شــود.
ــای  ــا پروژه ه ــه »آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــر ورزش در پاس وزی
در حــال ســاخت تــا پایــان دولــت بــه پایــان می رســند؟« گفــت: 
ــا  ــم کــه در حــال اجــرای آنه ــادی داری پروژه هــای نیمــه کاره زی
هســتیم. روزی کــه در دولــت دوازدهــم آمدیــم، بیــش از ۴ هــزار 
پــروژه نیمــه کاره داشــتیم کــه تعــدادی هــم اضافــه و تبدیــل بــه 
نزدیــک بــه ۶ هــزار پــروژه شــد. االن تعــداد پروژه هــای نیمــه کاره 

بــه زیــر 3 هــزار رســیده و در همیــن ایــام دهــه فجــر 337 پــروژه 
ــرداری  ــه بهر ه ب ــان را ب ــارد توم ــادل 800 میلی ــاری مع ــا اعتب ب

می رســانیم.
ــی  ــم محدودیت های ــا علیرغ ــم ت ــار می آوری ــه داد: فش وی ادام
ــزرگ  ــای ب ــتری از پروژه ه ــداد بیش ــم تع ــود دارد، بتوانی ــه وج ک
ــی  ــده یک ــه آین ــت هفت ــرار اس ــانیم. ق ــرداری برس ــه بهره ب را ب
از بزرگتریــن ســالن های سرپوشــیده دوومیدانــی کشــور را در 
اردبیــل افتتــاح کنیــم و همچنیــن اســتادیوم هایی در درود و 
ــا در  ــم ت ــه می دهی ــد را ادام ــن رون ــود. ای ــاح می ش ــد افتت زرن
ــه  ادامــه ســال و همچنیــن در ماه هــای آینــده تعــداد بیشــتری ب

بهره بــرداری برســد.
ــات  ــی از معض ــه یک ــات ک ــوع مهم ــاره موض ــلطانی فر درب س
ــًا  ــن کام ــرد: ای ــوان ک ــدازی محســوب می شــود، عن رشــته تیران
درســت اســت. بارهــا رئیــس فدراســیون و مربیــان همیــن موضــوع 
را گفته انــد و حتــی در جلســه اخیــر ســتاد عالــی بازی هــا مطــرح 
ــردم و  ــت ک ــاع صحب ــر دف ــی وزی ــر حاتم ــا امی ــه ب ــد. بافاصل ش
ــئول  ــاع را مس ــع دف ــازمان صنای ــت س ــود و ریاس ــاون خ او مع
ــر همیــن اســاس، دو ســه روز قبــل جلســه ای  رســیدگی کــرد. ب
بــه اتفــاق علی نــژاد و دادگــر )رئیــس فدراســیون( بــا آنهــا برگــزار 
ــات موجــود بتواننــد  ــا اســتفاده از امکان ــد کــه ب شــد و قــول دادن
ــد،  ــن کار را دهن ــه ای ــتند ک ــر توانس ــد. اگ ــا دهن ــت را ارتق کیفی
ــای  ــتند، راه ه ــم نتوانس ــر ه ــیم و اگ ــوب می رس ــه مطل ــه نقط ب
ــا  ــات ب ــم مهم ــا بتوانی ــت ت ــری اس ــال پیگی ــی را در ح مختلف
کیفیــت بهتــر را وارد کنیــم. در هــر صــورت مهمــات، مهــم اســت 

ــد. ــر باش ــد موث ــکاران می توان ــری ورزش و در نتیجه گی
ســلطانی  فر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »نــگاه وزارت 
بــه تیرانــدازی در اســتان ها چگونــه اســت؟« گفــت:  ورزش 
ــود،  ــع می ش ــک توزی ــدازی المپی ــه در تیران ــی ک ــداد مدال های تع
ــدگان  ــلح، رزمن ــای مس ــا نیروه ــت. م ــدال اس ــه ۴۵ م ــک ب نزدی
ــم در  ــته ه ــن رش ــم و ای ــته را داری ــن رش ــه ای ــدان ب و عاقه من

ــه جایــی برســیم  فرهنــگ ملــی و مذهبــی مــا قــرار دارد. بایــد ب
کــه از ایــن ۴۵ مدالــی کــه توزیــع می شــود، حداقــل چنــد ســهم 
ــا  ــتم ت ــری داش ــردار باق ــا س ــه ای ب ــراً جلس ــیم. اخی ــته باش داش
ــتری  ــکاری بیش ــدازی هم ــون تیران ــته هایی همچ ــم در رش بتوانی
ــه  ــف اســت ک ــد. حی ــم پشــتیبانی کنن ــا ه ــته باشــیم و آنه داش
ــد. ــاه بمان ــته کوت ــن رش ــک در ای ــای المپی ــت مان از مدال ه دس

ــاره عرصــه ســهام دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقال  وی درب
ــن دو باشــگاه و  ــذاری ای ــرای واگ ــه امســال ب ــی ک ــت: کارهای گف
ــرف  ــه ظ ــوده ک ــرده  ب ــده، فش ــام ش ــا انج ــازی آنه خصوصی س
چنــد ســال بایــد انجــام می شــد، امــا زیرســاخت ها فراهــم نبــود. 
امســال و از ۱8 فروردیــن کــه توانســتیم مصوبــه هیئــت واگــذاری 
ــم  ــازی، فراه ــه مستندس ــوط ب ــات مرب ــام اقدام ــم، تم را بگیری
ــزی  ــه ری ــف، برنام ــای مختل ــت، گزارش ه ــناد مالکی ــازی اس س
ــازار  چنــد ســال آینــده و اســناد و مدارکــی کــه بــرای ورود بــه ب

ــاه گذشــته انجــام شــد. ــود، در ۹ م ــاز ب ســرمایه نی
ســلطانی فر تصریــح کــرد: همــکاری خوبــی بیــن وزارت ورزش، 
ــام  ــرمایه انج ــازار س ــازی، وزارت اقتصــاد و ب ــازمان خصوصی س س
ــش  ــوب پی ــی خ ــده کار خیل ــث ش ــکاری باع ــن هم ــده و ای ش
ــام  ــد انج ــازار بای ــه کار در ب ــتیم ک ــه ای هس ــرود. االن در مرحل ب
ــاده  ــا را آم ــات و گزارش ه ــناد و اطاع ــه اس ــع هم ــود. در واق ش
کردیــم و هفتــه گذشــته هــم باشــگاه اســتقال و هــم پرســپولیس 
جلســه آشــنایی و ارائــه اولیــه را بــا بــازار ســرمایه داشــتند. منتظــر 
ــه ســهام  ــد، ارائ ــه در جلســاتی دارن ــرش هســتیم ک شــورای پذی

ایــن دو باشــگاه را مصــوب کننــد.
ــا  ــه ت ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــد: ای ــادآور ش ــر ورزش ی وزی
قبــل از پایــان ســال ایــن کار انجــام شــود اگــر چــه ایــن موضــوع 
ــازار  ــردد. االن ب ــرمایه بازمی گ ــازار س ــت ب ــه وضعی ــم ب ــی ه کم
می کنــد  افــت  شــاخص ها  یعنــی  اســت،  اُفــت  در  ســرمایه 
ــد  ــود و در رش ــام نمی ش ــت انج ــه در اف ــه اولی ــاً عرض و طبیعت
صــورت می گیــرد. مســائلی هــم در برخــی رســانه ها مطــرح 

شــده بــود و انتقاداتــی وجــود داشــت کــه ایــن انتقــادات بــه دلیــل 
ــا اســت. ــی آنه ــات و آگاه ــدم اطاع ع

ســلطانی فر گفــت: بــه همــه مــردم می گویــم کــه بــازار 
ســرمایه بــه هیــچ وجــه رودربایســتی بــا هیچ کســی نــدارد، یعنــی 
ــازار  ــر شــرکت و موسســه  اقتصــادی در ب ــر شــرایط عرضــه ه اگ
ســرمایه فراهــم نباشــد، بــه آن اجــازه نمی دهنــد کــه وارد شــود، 
ــردم و در  ــع م ــظ مناف ــورس حاف ــورس و فراب ــه ب ــون مجموع چ
ــه  ــگاه، موسس ــد باش ــتند و بای ــهام داران هس ــع س ــت مناب حقیق
ــش  ــاب و کتاب های ــه حس ــه هم ــد ک ــه کنن ــرکتی را عرض و ش
شــفاف شــده و اســناد و مــدارک مشــخص اســت. در حــال حاضــر 
دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس وضعیــت خوبــی از ایــن جهــت 
دارنــد و امیدواریــم کــه در آینــده بســیار نزدیــک کــه بــه احتمــال 

ــا قبــل از پایــان ســال ۹۹ اســت، ایــن اتفــاق بیفتــد. ــاد ت زی
همگانــی  ورزش  ترویــج  در  دولــت  عملکــرد  دربــاره  وی 
خاطرنشــان کــرد: آمــاری کــه مرکــز آمــار ارائــه می دهــد، 
حکایــت از آن دارد کــه میــزان مشــارکت مــردم در ورزش همگانــی 
ــد  ــرز ۵0 درص ــه م ــوده و االن ب ــد ب ــر 20 درص ــال ۹۵ زی در س
رســیده اســت، یعنــی تقریبــاً 2.۵ برابــر رشــد داشــته اســت. تعــداد 
اماکــن ورزشــی و ســرانه ای هــم کــه در کشــور اضافــه شــده، مویــد 
ــی در  ــن ورزش ــه اماک ــال ۹2 مجموع ــت. در س ــوع اس ــن موض ای
ــه مــرز ۶2 هــزار  ــن عــدد ب ــوده و االن ای ــر ۴0 هــزار ب کشــور زی
ــه ۵  ــدد ب ــتایی از 700 ع ــن ورزش روس ــت. در اماک ــیده اس رس
ــال  ــی فوتب ــی مین ــن مصنوع ــوص چم ــیده ایم، درخص ــزار رس ه
از 300 عــدد بــه 2 هــزار عــدد بــا رشــد مواجــه بوده ایــم و 
ــانتیمتر  ــه 7۵ س ــانتیمتر ب ــرانه ورزشــی از ۴۵ س ــت  س در حقیق
ــتند  ــاش هس ــازمان ها در ت ــا و س ــه بخش ه ــت. هم ــیده اس رس
ــرار بگیــرد.  ــا در اختیــار مــردم ق ایــن اماکــن را توســعه دهنــد ت
اینکــه گفتــم مرکــز آمــار اعــام کــرده میــزان مشــارکت مــردم از 
20 درصــد بــه ۵0 درصــد افزایــش داشــته و 2.۵ برابــر شــده، بــه 

ــت. ــده اس ــم ش ــاخت ها فراه ــه زیرس ــت ک ــن اس ــر ای خاط

تیــم فوتبــال نســاجی در ۹ دیــدار اخیــر خــود در لیــگ برتــر 
رنــگ بــرد را ندیــده و بــرای شکســتن ایــن طلســم بــه ورزشــگاه 

آزادی خواهــد آمــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم فوتبــال نســاجی مازنــدران در 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــم رقابت ه ــه چهارده ــوب هفت چارچ
ــه  ــگاه آزادی ب ــاعت ۱7 در ورزش ــه از س ــد روز جمع ــران بای ای
ــی  ــدار در حال ــن دی ــرود. ای ــتقال ب ــود اس ــان خ ــاف میزب مص
ــم  ــدران در رده پانزده ــده مازن ــه نماین ــد ک ــام می رس ــه انج ب

ــرار دارد. ق
ــه  ــاز را ب ــا ۹ امتی ــیزدهم ته ــه س ــان هفت ــا پای ــاج ها ت نس
ــاز  ــارم هفــت امتی ــه چه ــان هفت ــا پای ــا ت ــد. آنه دســت آورده ان
گرفتنــد و از هفتــه پنجــم تــا ســیزدهم تنهــا 2 امتیــاز عایدشــان 
ــر خــود  ــازی اخی ــن تیــم پرهــوادار در ۹ ب ــن یعنــی ای شــد. ای
هیــچ بــردی را بــه دســت نیــاورده و هفــت باخــت و 2 تســاوی 
ــپولیس و  ــا پرس ــدت تنه ــن م ــت. در ای ــت آورده اس ــه دس ب
ــن  ــن تیــم نشــده اند. از ای ــه شکســت ای ماشین ســازی موفــق ب
ــرمربیگری  ــی س ــد فاضل ــدار را وحی ــت دی ــابقه، هف ــداد مس تع
ــرده  ــکانداری ک ــی س ــد جال ــی را مجی ــدار پایان ــرده و 2 دی ک

اســت.

مجیــد جالــی بــا حضــورش نتوانســته کمکــی بــه نســاجی 
در بحــث نتیجه گیــری داشــته باشــد. شکســت یــک بــر 
صفــر برابــر شــهرخودرو و ســپس ســه بــر 2 مقابــل ذوب آهــن 
اصفهــان ماحصــل کار آقــا معلــم در ابتــدای کارش بــوده اســت. 
او بــه عنــوان ســرمربی نســاجی در بــازی برگشــت لیــگ 
هجدهــم مقابــل اســتقال در ورزشــگاه آزادی بــا یــک گل 

ــورد. ــت خ شکس
حــاال نســاجی بــرای فــرار از قعــر جــدول می بایســت بعــد 
ــر  ــک ب ــروزی ی ــد. پی ــری برس ــه برت ــر ب ــار دیگ از ۶۶ روز ب
ــارم و در  ــه چه ــلیمان در هفت ــت مسجدس ــل نف ــر مقاب صف
تاریــخ ۱۱ آذرمــاه، آخریــن پیــروزی ایــن تیــم بــوده و حــاال 
بایــد دیــد ایــن طلســم شکســته خواهــد شــد یــا بایــد شــاهد 
ــر  ــگ برت ــاجی در لی ــرد نس ــدون ب ــِی ب ــازِی متوال ــن ب دهمی

باشــیم.
ــیزدهم ۱2  ــه س ــان هفت ــا پای ــم ت ــگ هجده نســاجی در لی
امتیــازی بــود. آنهــا دســت بــر قضــا در لیــگ نوزدهــم نیــز تــا 
پایــان ایــن هفتــه ۱2 امتیــاز گرفتــه بودنــد و حــاال نســبت بــه 2 
ــد. نســاجی  فصــل قبــل، ســه امتیــاز کمتــر جمــع آوری کرده ان
ــه چهاردهــم خــود  ــل نتوانســته بازی هــای هفت در 2 فصــل قب

را ببــرد امــا اگــر ایــن اتفــاق رخ  دهــد، می توانــد بــه آمــار فصــل 
پیــش خــود برســد.

در پایــان بایــد بگوییــم کــه شــاگردان مجیــد جالــی در ایــن 
فصــل در خــارج از خانــه پنــج باخــت و یــک بــرد را داشــته اند 
ــد. اســتقال  ــر از خــود می بینن ــازی را پایین ت ــا ماشین س و تنه
ــک  ــاوی و ی ــرد، 2 تس ــه ب ــا س ــی ب ــای خانگ ــم در دیداره ه
ــرار  ــن حیــث ق ــم از ای ــه و در رده هفت ــاز گرفت باخــت ۱۱ امتی

دارد. تنهــا باخــت خانگــی مقابــل ســایپا رقــم خــورد.

کارشــناس بســکتبال معتقــد اســت کــه تیــم ملــی ایــران در 
بازی هــای المپیــک، از پیــش بازنــده نیســت. 

مــورد  در  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  محنایــی  کاظــم 
ــو  ــک توکی ــران در المپی ــکتبال ای ــی بس ــم مل ــای تی همگروه ه
ــم  ــت و تی ــخص  نیس ــا مش ــف  م ــک حری ــا ی ــح داد: فع توضی

چهــارم گــروه ایــران از مســابقات کانــادا می آیــد کــه بــه نظــرم 
یکــی از تیم هــای چیــن و ترکیــه اســت. باالخــره در ایــن 
هشــت ســاله تیــم ایــران خیلــی بــا تجربه تــر شــده و می توانــد 

ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــی ب ــای خوب بازی ه
ــی  ــا تیم های ــران ب ــی ای ــم مل ــاره تی ــل دوب ــاره تقاب او درب
ــی  ــام جهان ــا در ج ــرد: م ــار ک ــه، اظه ــکا و فرانس ــون آمری چ
ترکیــه مقابــل تیــم آمریــکا خــوب بودیــم و در اســپانیا هــم بــا 
فرانســه بــازی  قابــل قبولــی را ارائــه کردیــم. در مجمــوع خــوب 
بودیــم و االن هــم تیــم باتجربــه ای داریــم، هرچنــد کــه تعــدادی 

ــتند. ــر نیس ــا دیگ ــی م ــل طای ــان نس از ملی پوش
کارشــناس بســکتبال ایــران گفــت: فکــر می کنــم بازیکنــان 
نمایــش  بــه  از خــود  را  بازی هــای خوبــی  مــا می تواننــد 
ــه  ــود ک ــختی ب ــک کار س ــور در المپی ــره حض ــد. باالخ بگذارن
بــه هــر حــال بــا کمــی چاشــنی شــانس برای تیــم ملــی ایــران 
اتفــاق افتــاد. آرزوی هــر تیمــی حضــور در المپیــک اســت و بــه 

ــده نیســت. ــن مســابقات از پیــش بازن ــران در ای نظــرم ای

او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه انتظــارات از تیــم ملــی ایــران 
ــاال و  ــد انتظارهــای ب ــا چقــدر باشــد؟ اظهــار کــرد: نبای ــد ت بای
ــی داشــته ایم  ــه لیــگ آنچنان غیــر منطقــی داشــت چــون مــا ن
ــان  ــل. بازیکن ــد بین المل ــزاری در ح ــخت اف ــات س ــه امکان و ن
ــل  ــا مســن تر از قب ــر شــده باشــند، ام ــم شــاید باتجربه ت ــا ه م
ــد در حــد  ــم خــوب باشــیم و بای هســتند. در مجمــوع می توانی

تــوان تیــم ملــی و امکانــات خودمــان انتظــار داشــت.
ــی کاپ  ــوم انتخاب ــره س ــای پنج ــورد رقابت ه ــی در م محنای
آســیا نیــز گفــت: بــه هــر حــال مــا قطعــا راهــی مســابقات کاپ 
ــت  ــم. باخ ــاال می روی ــود ب ــروه خ ــد و از گ ــم ش ــیا خواهی آس
مقابــل ســوریه یــک اتفــاق بــود چــون بازیکنــان ایــران بــه دلیل 
شــرایط خــاص آن زمــان دور از آمادگــی بودنــد. بخاطــر کرونــا 
ــک  ــوریه ی ــا س ــتند، ام ــی نداش ــن آنچنان ــا تمری ــان م ملی پوش
ــوران  ــان از ک ــت. االن بازیکن ــدارکات داش ــن ت ــاه در اوکرای م
ــی  ــا آمادگ ــوند و ب ــره می ش ــن پنج ــازم ای ــگ ع ــابقات لی مس

ــی وارد زمیــن خواهنــد شــد.  خوب

 طباطبایی:

 وزیر و صالحی امیری پیگیر حل مشکل هروی هستند

شرایط استقالل و پرسپولیس برای ورود به بورس خوب است

نساجی با طلسم ۶۶ روزه به استقالل رسید؛ ۱۰ تایی نمی شوم

محنایی:

 بسکتبال ایران در المپیک از پیش بازنده نیست
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اوقات شرعی شهر تهران

ــک  ــدی ماس ــرکت تولی ــیس ش ــدف از تاس ــًا ه لطف
ــد؟  ــح دهی ــیابان را توضی آس

ـــاری  ـــروع بیم ـــل از ش ـــا قب ـــن ت ـــک کارآفری ـــوان ی ـــه عن  ب
کرونـــا بـــه حرفـــه خیاطـــی مشـــغول بـــودم اّمـــا پـــس از 
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا بـــه عنـــوان سرپرســـت خانـــوار بـــا 

ــس  ــه از پـ ــادی جامعـ ــخت اقتصـ ــرایط سـ ــه شـ ــه بـ توّجـ
ــتان،  ــنهاد دوسـ ــه پیشـ ــده و بـ ــر نیامـ ــی بـ ــارج زندگـ مخـ
ـــه  ـــش کمیت ـــت پوش ـــه تح ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توّج ـــنایان و ب آش
امـــداد بـــودم پـــس از پیگیری هـــای فـــراوان توانســـتم بـــا 
کمـــک کمیتـــه امـــداد از طریـــق اخـــذ وام و نیـــز کمـــک 

خّیریـــن محتـــرم تجهیـــزات، لـــوازم و امکانـــات تولیـــد 
ــم  ــتانی را فراهـ ــرف بیمارسـ ــار مصـ ــه یکبـ ماســـک و البسـ
نمـــوده و بـــا اجـــاره کارگاه و اخـــذ مجـــّوز از اتحادیـــه 
ــت  ــوده و دریافـ ــت نمـ ــه فعالیـ ــروع بـ ــن دوزان  شـ پیراهـ
ـــودن  ـــته ب ـــه بس ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــت نی ـــّوز از وزارت بهداش مج
ـــه آن صـــورت  ـــات اّولی ـــوده و مقّدم ـــدام ب ـــایت در دســـت اق س
پذیرفتـــه اســـت. تـــا در ایـــن راه هـــم توانســـته باشـــم بـــه 
وظیفـــه انســـانی خـــود عمـــل کـــرده و همچنیـــن کمـــک 
ـــد  ـــت تولی ـــان در جه ـــان عزیزم ـــهریان و هموطن ـــال همش ح

ماســـک و تجهیـــزات پزشـــکی باشـــیم.

ــی  ــه ویژگ ــیابان چ ــد آس ــدی برن ــک های تولی ماس
ــوالت  ــایر محص ــز از س ــه آن را متمای ــی دارد ک های

مشــابه می کنــد؟
ــرا  ــیار اهمیـــت دارد، چـ تولیـــد ماســـک بهداشـــتی بسـ
ـــان  ـــّوز ج ـــدون مج ـــتی و ب ـــر بهداش ـــک غی ـــد ماس ـــه تولی ک
ــدازد  ــر می انـ ــه خطـ ــان را بـ ــان مـ ــهریان و هموطنـ همشـ
و خطـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری کرونـــا را افزایـــش می دهـــد، 
لـــذا کلّیـــه نفراتـــی کـــه در کارگاه مشـــغول بـــه فعالیـــت 
هســـتند همگـــی دارای کارت بهداشـــت می باشـــند و از 
مهمتریـــن ویژگی هـــای ماســـک های تولیـــدی آســـیابان 
ــن  ــوده و همچنیـ ــد آن بـ ــت در تولیـ ــت دسـ ــدم دخالـ عـ
ــا  ــد تـ ــه می رونـ ــه گرمخانـ ــه ماســـک های تولیـــدی بـ کلّیـ
 uv باکتـــری زدایـــی شـــوند و نیـــز اســـتفاده از المپ هـــای
بـــرای از بیـــن بـــردن میکروب هـــا از مزایـــای ایـــن ماســـک 
ــای  ــز از پارچه هـ ــد و نیـ ــوب می باشـ ــت و مطلـ ــا کیفیـ بـ
ــم  ــتفاده می نماییـ ــه اسـ ــوع  بافتینـ ــدات ایرانـــی از  نـ تولیـ
و بـــا وجـــود آن کـــه قیمـــت ایـــن نـــوع پارچـــه برایمـــان 
ـــه  ـــی ب ـــدارد، ول ـــادی ن ـــه اقتص ـــود و صرف ـــام می ش ـــران تم گ
خاطـــر مـــردم از پارچـــه نـــوع بافتینـــه اســـتفاده می کنیـــم 

کـــه کیفیـــت قابـــل قبولـــی دارد.

تولیــدات خــود را بــه کــدام نهادهــا تحویــل 
می دهیــد و روزانــه چقــدر تولیــد ماســک دارد؟

شــرکت  کارگاه  در  تولیــدی  ماســک های  بنــدی  رنــگ 
ــایز  ــداد مشــتری بســتگی دارد و س ــه دلخــواه و تع آســیابان ب
تولیــد  دســتگاه های  چــون  می باشــد،  دولتــی  اســتاندارد 
ماســک مجّهــز بــه اینورتــور می باشــد بــه همیــن علــت 
ــا توّجــه بــه  ســرعت تولیــد ماســک دســت خودمــان بــوده و ب
ــرد  ــورت می پذی ــرارداد ص ــد ق ــق عق ــه از طری ــاتی ک سفارش
ــه تــا ســقف صــد هــزار  ــا تــوان تولیــد روزان متفــاوت اســت اّم

ــم. ــک را داری ماس

ــد  ــت تولی ــان در جه ــر راهت ــه در س ــکالتی ک مش
ــت؟ ــود دارد چیس ــت وج ــا کیفی ــک ب ماس

ــش  ــه قیمت ــی ک ــن در حال ــور چی ــک از کش واردات ماس
هــم از تولیــدات داخلــی گــران تــر اســت ضمــن خــروج ارز از 
کشــور، ســبب زیــان تولیدکننــدگان در ایــن زمینــه می شــود، 
ــا  ــذا در راســتای فرمایشــات مقــام معّظــم رهبــری اولویــت ب ل
ــد. ــن می باش ــوان کارآفری ــت از  بان ــی و حمای ــدات داخل تولی

ــط  ــئولین ذی رب ــن از مس ــک کارآفری ــوان ی ــه عن ب
ــد ؟  ــتی داری ــه درخواس چ

ــدی  ــای تولی ــمندم از کارگاه ه ــط خواهش ــئولین ذیرب از مس
کــه بــا ســرمایه خــود در جهــت اشــتغالزایی و تولیــد در جامعــه 
فعالیــت می نماینــد حمایــت الزم را انجــام دهنــد و بــه فرمــوده 
ــوان  ــت از  بان ــی حمای ــدات داخل ــت تولی ــاب اولوی ــر انق رهب
کار آفریــن می باشــد، چــرا کــه تولیــد ماســک های زیــر 
زمینــی، بــدون مجــّوز و غیــر بهداشــتی کــه ارزانتــر بــه دســت 
ــک  ــدگان ماس ــان تولیدکنن ــرر و زی ــث ض ــد باع ــردم می رس م
بهداشــتی بــا کیفیــت می گــردد و ســرمایه مالــی آنهــا بــا عــدم 
ــه  ــف چرخ ــز توّق ــتگی و نی ــبب ورشکس ــک ها س ــروش ماس ف
ــد  ــون می شــود، )از تولی ــای گوناگ ــه در بخش ه ــدی جامع تولی

کننــده پارچــه تــا ســایر ملزومــات تولیــد ماســک ( همگــی هــم 
ــان  ــوده، و زی ــر وابســته ب ــه همدیگ چــون چرخــه اقتصــادی ب

ــود.  ــم می ش ــایرین ه ــر س ــی گریبانگی یک

چــه عوامــل و انگیــزه ای شــما را ترغیــب بــه اخــذ 
مجــّوز و تولیــد ماســک کــرد؟

از آنجــا کــه کارآفرینــی موجــب پایــان دادن بــه فــرار مغزهــا 
ــواده  ــن کــه خــودم سرپرســت خان ــا ای ــه ب ــا توّج می باشــد و ب
ــرایط  ــه در ش ــاز جامع ــه نی ــه ب ــا توّج ــن ب ــم و همچنی می باش
کرونایــی و در جهــت کمــک بــه همنوعــان و هموطنــان عزیــز و 
نیــز تامیــن معیشــت خانــواده خــود تصمیــم بــه ایجــاد شــرکت 
ــوء  ــوان عض ــه عن ــن راه و ب ــا در ای ــم ت ــک گرفت ــدی ماس تولی
کوچــک جامعــه بــه مــردم و همشــهریان خــود خدمــت کــرده 

ــد: ــی می گوی ــزرگ ایران باشــم، ســعدی شــاعر ب
 بنی آدم اعضای یک دیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگـــر عضـوها را نمانـد قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید کـه نامت نهند آدمـی

و اّما سخن آخر...؟ 
ــه در راه  ــراوان دارم ک ــکر ف ــداد تش ــه ام ــت کمیت از مدیری
انــدازی کارگاه تولیــدی ماســک همــکاری الزم را نمــوده و نیــز 
ــه  ــی پروس ــی مال ــال و حام ــه کمــک ح ــرم ک ــن محت از خّیری
تولیــد ماســک در کنــار مــا قــرار گرفتنــد نهایــت سپاســگذاری 
را می نمایــم و نیــز از تمامــی ارگان هــا، نهادهــا و ادارات 
ــا  ــی، موسســات و کارخانجــات خصوصــی خواهشــمندم ب دولت
ــوان  ــه عن ــه ب ــیابان ک ــدی آس ــک از کارگاه تولی ــد ماس خری
ــوار و بانــوی کار آفریــن قــدم کوچکــی در ایــن  سرپرســت خان

ــد. ــت نماین ــته حمای راه برداش

کارآفرینی پایان دادن به فرار مغزهاست
حامد پورمند

عصــر جدیــد دوره ارتباطــات و رقابــت  بــر ســر منابــع و ســرمایه اســت و بالندگــی تولیــدی 
و اقتصــادی جامعــه در گــرو کار آفرینــی می باشــد، کارآفرینــی از محورهــای توســعه و 
اشــتغالزایی بــوده و ســبب افزایــش روحیــه ســرمایه گــذاری در جامعــه می شــود و دگرگونــی 
ــا،  ــد کااله ــرای تولی ــرایط ب ــال دارد و ش ــه دنب ــه ب ــت را در جامع ــّول ماهی ــا و تح ارزش ه
ــی  ــد، کارآفرین ــد ش ــم خواه ــکوفا و فراه ــد ش ــکار جدی ــی و اف ــد، بازاریاب ــوالت جدی محص
پایــان دادن بــه فــرار مغزهاســت و نیــز احســاس ضــد پوچــی را در جامعــه تقویــت کــرده و 
ــی  ــن ویژگ ــردد و مهمتری ــه می گ ــری در جامع ــد و ریســک پذی ــه تولی ســبب افزایــش روحی
کارآفرینــی روحیــه خالقیــت و نــوآوری را در جامعــه تقویــت می نمایــد، منصــوره آســیابان بــه 
عنــوان یــک زن کارآفریــن و سرپرســت خانــوار در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار روزنامــه 
ــود  ــوزه کاری خ ــی ح ــای صنف ــرات و دغدغه ه ــدگاه، نظ ــان دی ــه بی ــیر ب ــب ش ــری عج سراس

ــم می گــردد: ــه خواننــدگان فهیــم روزنامــه تقدی ــه کــه ماحصــل آن ب پرداخت


