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

 آمریکا هر موقع تحریم های
 غیرقانونی را کنار بگذارد

 همه چیز در مسیر درست قرار می گیرد

مردم با حذف دفترچه درمانی 
چگونه خدمات می گیرند

 راهبرد تهران در قبال برجام کامال مشخص است
فشار حداکثری آمریکا با مقاومت ملت ایران به طور کامل با شکست مواجه شده

 حذف کامل دفترچه را نخواهیم داشت چرا که مردم دچار اضطراب می شوند
قصد نداریم یکباره دفترچه ها را حذف کنیم

هدف ما این است که نسخه نویسی الکترونیکی به صورت کامل اجرایی شود
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رهبر معظم انقالب: 

آذربایجان دژ استوار ایران در مقابل 
حمالت خارجی بوده است

۱۴ شرکت ایرانی متقاضی
 تولید واکسن کرونا هستند

فروش فوق العاده ایران خودرو
 با عرضه ۶ محصول

برای داشتن اقتصاد خوب، حضور 
نیروی انسانی ماهر ضروری است

تذکر به شریعتمداری برای متناسب سازی 
حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی

تفاهم نامـــه ســـاخت یـــک پردیـــس ســـینمایی مـــدرن در مراغـــه بیـــن 
ـــید  ـــا رس ـــه امض ـــی ب ـــور در حال ـــری کش ـــوزه هن ـــهر و ح ـــن ش ـــهرداری ای ش
کـــه »سیدمحمدحســـین بالغـــی«، رییـــس حـــوزه هنـــری آذربایجان شـــرقی 
در همیـــن آییـــن ایـــن پردیـــس را بـــا حداقـــل ۶ هـــزار مترمربـــع زیربنـــا، 

بزرگتریـــن پردیـــس شـــمال غرب کشـــور عنـــوان کـــرد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه کـــه شـــامگاه دوشـــنبه در 
ـــداث  ـــت اح ـــید، تشـــریک مســـاعی جه ـــا رس ـــه امض ـــه ب ـــهرداری مراغ محـــل ش
ـــان  ـــع در خیاب ـــری واق ـــوزه هن ـــه ح ـــق ب ـــک متعل ـــینمایی در مل ـــس س پردی

ـــت.   ـــه اس ـــاری مراغ ـــهید غف ش

سینما جایگاه ویژه نزد مردم مراغه دارد
ـــود و  ـــن ب ـــن آیی ـــخنرانی های ای ـــر س ـــه آغازگ ـــهرداری مراغ ـــت ش سرپرس
ـــرد  ـــد ک ـــخ، تاکی ـــول تاری ـــینما در ط ـــیب های س ـــراز و نش ـــه ف ـــاره ب ـــن اش ضم
ـــتان دارد.  ـــن شهرس ـــت ای ـــردم فرهنگ دوس ـــزد م ـــژه ن ـــگاه وی ـــینما جای ـــه س ک
ـــال  ـــینمای فع ـــر س ـــان حاض ـــه در زم ـــت: مراغ ـــار داش ـــی اظه ـــهرام مروت ش
نـــدارد و ســـاخت پردیـــس ســـینمایی در ایـــن شهرســـتان اقـــدام فرهنگـــی 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــمندی ب ارزش

شاهد مشکالت عدیده فرهنگی هستیم
معـــاون اســـتاندار آذربایجان شـــرقی و فرمانـــدار مراغـــه نیـــز بـــا 
ـــالب  ـــروزی انق ـــس از پی ـــمنان پ ـــی دش ـــم فرهنگ ـــه تهاج ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــالش  ـــود ت ـــا وج ـــت: ب ـــته، گف ـــان داش ـــتمر جری ـــورت مس ـــه ص ـــالمی ب اس
ــتیم و  ــی هسـ ــوزه فرهنگـ ــده در حـ ــکالت عدیـ ــاهد مشـ ــووالن، شـ مسـ
ـــل  ـــه عم ـــه جام ـــن زمین ـــری در ای ـــای رهب ـــه دغدغه ه ـــد ب ـــووالن بای مس

ــانند. بپوشـ
ســـیدعلی موســـوی بیـــان کـــرد: نیـــاز بـــه فعالیـــت بیشـــتر در حـــوزه 
ـــان  ـــی از متولی ـــوان یک ـــه عن ـــه ب ـــهرداری مراغ ـــوده و ش ـــهود ب ـــی مش فرهنگ

فرهنگـــی، از ســـالها قبـــل در ایـــن حـــوزه پیشـــتازی کـــرده اســـت.
ـــس ســـینمایی از ســـوی شـــهرداری  ـــدی در ســـاخت پردی ـــت زمانبن وی رعای
مراغـــه و حـــوزه هنـــری را مـــورد تاکیـــد قـــرار داد و افـــزود: مراغـــه بـــه 
پشـــتوانه فرهنـــگ دیرینـــه اش بـــه جهان شـــهر شـــهرت دارد و نیـــاز ایـــن 

شهرســـتان بـــه پردیـــس ســـینمایی احســـاس می شـــود.

پردیس سینمایی مراغه، شروعی برای اتفاق های بعدی 
ــس  ــداث پردیـ ــز احـ ــور نیـ ــری کشـ ــوزه هنـ ــی حـ ــاون اداری و مالـ معـ
ســـینمایی را شـــروعی بـــرای اتفاق هـــای بعـــدی در بخـــش فرهنگـــی 
ایـــن شـــهر عنـــوان کـــرد و گفـــت: یـــک پردیـــس بـــرای شـــهر ۲۰۰ هـــزار 
ـــرای  ـــه ای ب ـــداث آن زمین ـــی رود اح ـــد م ـــت و امی ـــی نیس ـــه کاف ـــری مراغ نف

باشـــد. بعـــدی  ســـرمایه گذاری های 
عبدالحمیـــد قره داغـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مراغـــه هنرمنـــدان 
ـــزی  ـــای موفقیت آمی ـــری تجربه ه ـــوزه هن ـــت: ح ـــار داش ـــته ای دارد، اظه برجس
ـــت  ـــته اس ـــور داش ـــر کش ـــهر دیگ ـــن ش ـــاس و چندی ـــهد، بندرعب ـــزد، مش در ی
و امیـــد مـــی رود ســـاخت پردیـــس ســـینمایی مراغـــه نیـــز در ســـریع ترین 

زمـــان ممکـــن آغـــاز و بـــا پیشـــرفت مناســـب روبـــرو شـــود. 

مراغه از ظرفیت بصری برای تولید فیلم سینمایی برخوردار است

ــه  ــت: مراغـ ــز گفـ ــور نیـ ــری کشـ ــوزه هنـ ــینمایی حـ ــور سـ ــاون امـ معـ
ـــینمایی  ـــم س ـــد فیل ـــوزه تولی ـــی دارد و در ح ـــل توجه ـــری قاب ـــای بص ظرفیت ه

ــرد. ــتفاده کـ ــا اسـ ــن ظرفیت هـ ــوان از ایـ ــز می تـ نیـ
ـــی،  ـــووالن محل ـــکاری مس ـــایه هم ـــرد: در س ـــان ک ـــان بی ـــا جعفری حمیدرض
ـــم  ـــدازی شـــد و امیدواری ـــاه راه ان ـــک م ـــس ســـینمایی ســـقز طـــی حـــدود ی پردی

ـــرود.  ـــش ب ـــرعت پی ـــا س ـــز ب ـــه نی ـــس مراغ ـــاخت پردی س

مردم مراغه ۲ دهه برای احیای سینما انتظار کشیده اند 
رییـــس حـــوزه هنـــری آذربایجان شـــرقی نیـــز بیـــان کـــرد: مـــردم 
ــن  ــینما در ایـ ــای سـ ــرای احیـ ــه بـ ــل ۲ دهـ ــه حداقـ ــت مراغـ فرهنگ دوسـ
ــانه های  ــار در رسـ ــینما چندبـ ــود سـ ــیده اند و کمبـ ــار کشـ ــتان انتظـ شهرسـ

محلـــی بـــه چالـــش تبدیـــل شـــده اســـت.
»سیدمحمدحســـین بالغـــی« افـــزود: امـــروز حـــوزه هنـــری بـــا جهـــاد 

ـــینمایی  ـــی و س ـــس فرهنگ ـــک پردی ـــا ی ـــت ت ـــای کار اس ـــری پ ـــی و هن فرهنگ
در ایـــن شهرســـتان احـــداث شـــود.

ـــد  ـــق می کن ـــه تزری ـــه جامع ـــش را ب ـــینما آرام ـــه س ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــرای  ـــس ب ـــک پردی ـــه ی ـــت: اگرچ ـــار داش ـــد، اظه ـــی می بخش ـــگ را تعال و فرهن
مراغـــه کـــم اســـت امـــا همیـــن زیرســـاخت در واقـــع بـــا حداقـــل ۶ هـــزار 

ـــود.  ـــد ب ـــور خواه ـــمالغرب کش ـــس ش ـــن پردی ـــاحت، بزرگتری ـــع مس مترمرب
ـــت دار  ـــهر اولوی ـــن ش ـــه را اولی ـــود مراغ ـــخنان خ ـــه س ـــن در ادام وی همچنی
ـــز آن  ـــه نی ـــدار مراغ ـــرد و فرمان ـــوان ک ـــری عن ـــوزه هن ـــر ح ـــیس دفت ـــرای تاس ب
ـــری  ـــوزه هن ـــی ح ـــاون اداری مال ـــا مع ـــرد ت ـــه ک ـــت مطالب ـــت و جدی ـــا ظراف را ب

ـــد. ـــول ده ـــی ق ـــووالن محل ـــه مس ـــر را ب ـــن دفت ـــدازی ای ـــور، راه ان کش

ظهور شخصیت های فرهنگی در مراغه اتفاقی نیست 
ـــت:  ـــار داش ـــز اظه ـــه نی ـــهر مراغ ـــالمی ش ـــورای اس ـــو ش ـــی، عض ـــد ملک احم
ظهـــور شـــخصیت های فرهنگـــی برجســـته در مراغـــه اتفاقـــی نیســـت و از 
گذشـــته های دور تاکنـــون آوازه شـــخصیت های شـــاخصی چـــون عبدالقـــادر 
و اوحـــدی بـــر ســـر زبان هـــا افتـــاده  اســـت و در زمـــان حاضـــر نیـــز 
امثـــال اســـتاد کریمـــی و حیـــدر عباســـی در عرصـــه فرهنگـــی ایـــن شـــهر 

می درخشـــند. 
ــرد و  ــوان کـ ــه عنـ ــردم مراغـ ــه جـــدی مـ ــینما را مطالبـ ــای سـ وی احیـ
ــایر  ــاخانه و سـ ــه، تماشـ ــداث نگارخانـ ــتان احـ ــن شهرسـ ــردم ایـ ــزود: مـ افـ
ــووالن  ــس را از مسـ ــن پردیـ ــار ایـ ــی در کنـ ــوزه فرهنگـ ــاخت های حـ زیرسـ

انتظـــار دارنـــد.

نخستین سینمای مراغه در سال ۱۳۲۶ راه اندازی شد
ـــخ  ـــن تاری ـــن آیی ـــز در ای ـــه نی ـــاد اســـالمی مراغ ـــگ و ارش ـــس اداره فرهن ریی
ـــل  ـــر در مح ـــت ۲۰۰ نف ـــا ظرفی ـــهر ب ـــن ش ـــینمای ای ـــتین س ـــدازی نخس راه ان
ـــت:  ـــرد و گف ـــوان ک ـــزی( را ۱۳۲۶ شمســـی عن ـــی )شـــعبه مرک ـــک مل ـــی بان فعل
ـــی  ـــای فرهنگ ـــدارد و ظرفیت ه ـــی ن ـــه زینت ـــه جنب ـــینما در مراغ ـــه س ـــاز ب نی

ـــد. ـــب می کن ـــدرن را طل ـــینمایی م ـــس س ـــک پردی ـــود ی ـــهر وج ـــن ش ای
احمـــد فیاضـــی اضافـــه کـــرد: اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر ایـــن شهرســـتان 
بـــه راه انـــدازی پالتـــو، مـــوزه  هنرهـــای تجســـمی و ســـایر زیرســـاخت های 

ـــز نیـــاز دارنـــد. ـــی نی فرهنگ

تفاهم نامه ساخت بزرگترین پردیس سینمایی شمالغرب کشور در مراغه امضا شد
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رئیس جمهـــور روابـــط خـــوب تهـــران – بـــرن را تاریخـــی و 
ـــوب  ـــط خ ـــن رواب ـــت ای ـــه الزم اس ـــرد ک ـــد ک ـــت و تاکی ـــق دانس عمی
ـــش و در  ـــش از پی ـــل، بی ـــاالی متقاب ـــای ب ـــت ه ـــه ظرفی ـــه ب ـــا توج ب
ـــق  ـــعه و تعمی ـــترک، توس ـــای مش ـــکاری ه ـــه راه هم ـــوب نقش چارچ

ـــد.  یاب
ـــاس  ـــی در تم ـــزارش تســـنیم، حجـــت االســـالم حســـن روحان ـــه گ ب
ـــوئیس،  ـــیون س ـــور کنفدراس ـــس جمه ـــن رئی ـــای گای پارملی ـــی آق تلفن
ـــی  ـــادی و مال ـــای اقتص ـــه ه ـــتر کمیت ـــرک بیش ـــا تح ـــت: ب اظهارداش
کـــه بـــا هـــدف پیگیـــری و ارتقـــاء ســـطح همـــکاری اقتصـــادی دو 
ـــران –  ـــای ته ـــکاری ه ـــوان هم ـــی ت ـــت، م ـــده اس ـــکیل ش ـــور تش کش

ـــاء داد. ـــبی ارتق ـــه مناس ـــه مرحل ـــرن را ب ب
رئیـــس جمهـــور گفـــت: خوشـــبختانه روابـــط ایـــران و ســـوئیس 
بـــا ترســـیم نقشـــه راه روابـــط در حـــوزه هـــای مختلـــف سیاســـی، 
ــت، دارو،  ــل، بهداشـ ــل و نقـ ــد حمـ ــادی هماننـ ــی و اقتصـ فرهنگـ
ـــای  ـــی در شـــرایط ناشـــی از تحریمه ـــاوری، حت ـــم و فن کشـــاورزی و عل
ـــت و  ـــته اس ـــرار داش ـــی ق ـــل قبول ـــت قاب ـــکا، در وضعی ـــه آمری ظالمان
ـــای  ـــرکت ه ـــای ش ـــت ه ـــش فعالی ـــش از پی ـــهیل بی ـــدد تس ـــا در ص م
مهمـــی سوئیســـی هســـتیم کـــه باوجـــود تحریـــم، همچنـــان بـــه 

فعالیـــت خـــود در ایـــران ادامـــه داده انـــد.
ـــر  ـــت موث ـــت فعالی ـــات الزم جه ـــام اقدام ـــن انج ـــی همچنی روحان
ـــای  ـــته از قرارداده ـــدن آن دس ـــی ش ـــوئیس و عملیات ـــی س ـــال مال کان
ـــف  ـــکا متوق ـــی آمری ـــت قبل ـــتهای دول ـــل سیاس ـــه دلی ـــه ب ـــترک ک مش
ـــت  ـــری از ظرفی ـــره گی ـــی در راســـتای به ـــد، را ضـــروری و گام شـــده ان

ـــد. ـــل خوان ـــای متقاب ه
ـــه حـــل مشـــکالت از  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــور در ادام ـــس جمه رئی
ـــت  ـــا شکس ـــران یقین ـــردم ای ـــر م ـــار و زور، در براب ـــد، فش ـــق تهدی طری
ـــت  ـــا مقاوم ـــکا ب ـــری آمری ـــار حداکث ـــرد: فش ـــد ک ـــت، تاکی ـــورده اس خ
ـــا  ـــا ب ـــده و تنه ـــه ش ـــت مواج ـــا شکس ـــل ب ـــور کام ـــه ط ـــران ب ـــت ای مل
ـــی  ـــه م ـــل اســـت ک ـــرام متقاب ـــت و احت ـــر عقالنی ـــی ب ـــای مبتن روش ه

ـــد. ـــق آم ـــکالت فائ ـــر مش ـــوان ب ت
روحانـــی همچنیـــن بازکـــردن و بحـــث مجـــدد پیرامـــون 
برجـــام بـــه عنـــوان محصـــول تـــالش طوالنـــی کشـــورهای 
ــورای  ــه ۲۲۳۱ شـ ــا قطعنامـ ــر بـ ــن و مغایـ ــف را غیرممکـ مختلـ
ــام  ــال برجـ ــران در قبـ ــرد تهـ ــت: راهبـ ــت و گفـ ــت دانسـ امنیـ
ـــذ  ـــر روی کاغ ـــا ب ـــه صرف ـــی و ن ـــو عمل ـــت. لغ ـــخص اس ـــال مش کام
ــرای  ــه اجـ ــا را بـ ــت مـ ــکا بازگشـ ــوی آمریـ ــا از سـ ــم هـ تحریـ

تعهداتـــی کـــه طبـــق برجـــام آنهـــا را کاهـــش داده ایـــم ، بـــه 
ــد داشـــت. ــراه خواهـ همـ

رئیـــس جمهـــور تاکیـــد کـــرد: اکنـــون تـــوپ در زمیـــن آمریـــکا 
ـــار  ـــی کن ـــور عمل ـــه ط ـــی را ب ـــای غیرقانون ـــع تحریمه ـــر موق اســـت و ه

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــت ق ـــیر درس ـــز در مس ـــه چی ـــذارد، هم بگ
ـــب  ـــرای ترغی ـــی ب ـــز را گام ـــح هرم ـــرح صل ـــن ط ـــی همچنی روحان
ــتقبال از  ــا اسـ ــت و بـ ــه دانسـ ــی در منطقـ ــته جمعـ ــت دسـ امنیـ
ـــد  ـــورهایی همانن ـــوی کش ـــی از س ـــازنده و عملیات ـــکار س ـــه ابت هرگون
ـــه  ـــی چ ـــن، همگ ـــای ناام ـــد در فض ـــی تردی ـــرد: ب ـــد ک ـــوئیس، تاکی س
ـــورت  ـــران در ص ـــد و ای ـــی بینن ـــه م ـــا صدم ـــه در اروپ ـــه و چ در منطق
ـــام  ـــاده انج ـــورهای منطقه،آم ـــایر کش ـــوی س ـــاهده اراده الزم از س مش

ـــت. ـــاز اس ـــات اعتمادس اقدام
رئیـــس جمهـــور بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت غمبـــار مـــردم یمـــن، 
ـــری  ـــوض، جلوگی ـــای بالع ـــال کمکه ـــوری، ارس ـــس ف ـــش ب ـــان آت خواه
ـــت  ـــه و در نهای ـــورهای منطق ـــی از کش ـــه برخ ـــلیحات ب ـــال تس از انتق
ـــی بازگشـــت  ـــوان راه حـــل نهای ـــه عن ـــی ب ـــرات یمنـــی- یمن ـــاز مذاک آغ

ـــت. ـــور دانس ـــن کش ـــه ای ـــح ب ـــش و صل آرام
ـــوئیس  ـــیون س ـــور کنفدراس ـــس جمه ـــن« رئی ـــای »گای پارملی آق
نیـــز در ایـــن گفـــت وگـــوی تلفنـــی بـــا تبریـــک ۲۲ بهمـــن بـــه 
ـــط  ـــان گســـترش رواب ـــرن خواه ـــرد: ب ـــد ک ـــران تاکی ـــردم ای ـــت و م دول
ـــای  ـــالش ه ـــه ت ـــران اســـت و هم ـــا ای ـــه ب ـــورد عالق ـــای م ـــه ه در زمین
ـــت. ـــم گرف ـــکار خواه ـــا ب ـــکاری ه ـــن هم ـــترش ای ـــرای گس ـــود را ب خ

ـــی در  ـــای سوئیس ـــرکت ه ـــت ش ـــندی از فعالی ـــراز خرس ـــا اب وی ب
ـــوئیس و  ـــی س ـــال مال ـــه کان ـــکا ب ـــای آمری ـــم ه ـــم تحری ـــه رغ ـــران ب ای
ـــم  ـــی دانی ـــد م ـــود را متعه ـــا خ ـــه م ـــت ک ـــرد و گف ـــاره ک ـــش آن اش نق
کـــه دارایـــی هـــای ایـــران در برخـــی کشـــورها را بـــه ایـــن کانـــال 

ـــم. ـــل کنی منتق
رئیـــس جمهـــور ســـوئیس همچنیـــن شـــرایط کنونـــی در 
ـــه  ـــت هم ـــرای بازگش ـــاره ای ب ـــت دوب ـــل را فرص ـــن المل ـــه بی عرص
ــان دانســـت و گفـــت  ــام تعهداتشـ ــرای انجـ ــام بـ ــای برجـ طرفهـ
کـــه ســـوئیس آمـــاده اســـت تـــالش هایـــی را در ایـــن راســـتا 

بـــکار گیـــرد.
ــت  ــت امنیـ ــت بازگشـ ــه اهمیـ ــن بـ ــن همچنیـ ــای پارملیـ  آقـ
بـــه یمـــن و تقویـــت همـــکاری هـــای منطقـــه ای اشـــاره کـــرد و 
ـــه  ـــه در منطق ـــری ک ـــش موث ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــران ب ـــت: ای اظهارداش
دارد، مـــی توانـــد بـــا کمـــک ســـایر کشـــورها و از جملـــه اتحادیـــه 

اروپـــا بـــه بازگشـــت آرامـــش بـــه یمـــن کمـــک کنـــد.

روحانی:

 آمریکا هر موقع تحریم های غیرقانونی را کنار بگذارد 
همه چیز در مسیر درست قرار می گیرد

دولت اصرار به باقی ماندن ارز 42۰۰ 
در شش ماهه اول سال آینده دارد 

ســـخنگوی کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال 
۱۴۰۰ مجلـــس گفـــت: دولـــت اصـــرار دارد کـــه 
در شـــش ماهـــه اول ســـال ارز ۴۲۰۰ تومانـــی 

همچنـــان باقـــی بمانـــد. 
ــق  ــیون تلفیـ ــخنگوی کمیسـ ــم زارع سـ رحیـ
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــال ۱۴۰۰ مجل ـــه س بودج
ـــه  ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــنیم، ب ـــا تس ـــو ب ـــت و گ در گف
رونـــد بررســـی بودجـــه ســـال آینـــده از امـــروز 
ــت:  ــود، گفـ ــاز می شـ ــیون آغـ ــن کمیسـ در ایـ
ـــا  ـــنبه ت ـــای چهارش ـــق در روزه ـــیون تلفی کمیس
ــات دو  ــتمر جلسـ ــورت مسـ ــه صـ ــنبه بـ روز شـ
ـــت.وی  ـــد داش ـــیفت خواه ـــه ش ـــا س ـــیفت و ی ش
ـــا روز  ـــرد ت ـــم ک ـــالش  خواهی ـــه ت ـــان اینک ـــا بی ب
ـــه  ـــه بودج ـــی الیح ـــده بررس ـــه آین ـــنبه هفت یکش
اصالحـــی دولـــت را در کمیســـیون بـــه پایـــان 
برســـانیم و بـــه هیئـــت رئیســـه پارلمـــان ارائـــه 
ـــرد،  ـــرار گی ـــس ق ـــتور کار مجل ـــا در دس ـــم ت کنی
ـــت  ـــم اس ـــت ک ـــه وق ـــل اینک ـــه دلی ـــه داد: ب ادام
اگـــر شـــورای نگهبـــان صـــالح بدانـــد همـــراه 
بـــا بررســـی مجلـــس آنهـــا نیـــز مصوبـــات 
مجلـــس را بررســـی کننـــد و نظـــرات خـــود را 
ـــرادات را  ـــریعتر ای ـــم س ـــا بتوانی ـــد ت ـــالم کنن اع

برطـــرف کنیـــم.
ـــر  ـــرد: اگ ـــوان ک ـــس عن ـــاده در مجل ـــده آب نماین
اتفـــاق خاصـــی رخ ندهـــد می توانیـــم تـــا پایـــان 
ـــان  ـــورای نگهب ـــر ش ـــب و نظ ـــه را تصوی ـــال بودج س
را اخـــذ کنیـــم و الیحـــه بودجـــه را بـــرای بـــرای 

ـــم. ـــال کنی ـــت ارس ـــه دول ـــالغ ب اب
ـــال  ـــه س ـــق بودج ـــیون تلفی ـــخنگوی کمیس س
۱۴۰۰ مجلـــس بـــا اعـــالم اینکـــه تغییـــرات 
کـــه دولـــت در اصالحیـــه بودجـــه بـــه مجلـــس 
ــه در  ــود کـ ــی بـ ــان تغییراتـ ــرده همـ ــه کـ ارائـ
کمیســـیون تلفیـــق بـــر روی الیحـــه اولیـــه 
انجـــام شـــده بـــود، اظهـــار داشـــت: تنهـــا 
ـــالف  ـــورد اخت ـــد ارز ۴۲۰۰ م ـــه مانن ـــواردی ب م
ــد در  ــه بایـ ــت کـ ــت اسـ ــر مجلـــس و دولـ نظـ
ــن  ــاره ایـ ــس دربـ ــن مجلـ ــیون و صحـ کمیسـ
ـــرار  ـــت اص ـــود، دول ـــف ش ـــن تکلی ـــوع تعیی موض
دارد کـــه در شـــش ماهـــه اول ســـال ایـــن ارز 

ــد. ــی بمانـ ــان باقـ همچنـ

دومین طرح استیضاح دژپسند 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد 

نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس از کلیــد 
ــر  ــند وزی ــاد دژپس ــتیضاح فره ــرح اس ــوردن ط خ

اقتصــاد خبــر داد. 
نماینــده مــردم مهابــاد  جــالل محمــودزاده 
بــا  اســالمی در گفت وگــو  در مجلــس شــورای 
ــاد  ــتیضاح فره ــرح اس ــوردن ط ــد خ تســنیم،از کلی
ــر داد. ــی خب ــور دارای ــاد و ام ــر اقتص ــند وزی دژپس

وی بــا بیــان اینکــه طــرح اســتیضاح وزیــر 
اقتصــاد ۲7 امضــا دارد، افــزود: طــرح اســتیضاح 
فرهــاد دژپســند بــرای ســپری شــدن مراحــل قانونــی   

ــت. ــده اس ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــم هیئ تقدی
ــریح  ــس در تش ــاد در مجل ــردم مهاب ــده م نماین
ــرد:  ــان ک ــاد، بی ــر اقتص ــتیضاح وزی ــای اس محوره
ــدم  ــی و ع ــرکت های دولت ــذاری ش ــف در واگ تخل
رعایــت اصــل ۴۴ قانــون اساســی در خصوصــی 
سازی،سیاســت های پولــی و مالــی غلــط، عــدم 
رعایــت سیاســت های پولــی اقتصــاد مقاومتــی، 
و  اقتصــادی  سیاســت های  تنضیــم  در  ضعــف 
ــدم  ــن رشــد اقتصــادی، ع ــرخ پایی ــی کشــور، ن پول
کنتــرل بــازار ســرمایه، عــدم هدایــت نقدینگــی بــه 
ــت از  ــدم حمای ــن ع ــد و همچنی ــد مول ســمت تولی
دهک هــای پاییــن جامعــه از جملــه محورهــای 

ــت. ــاد اس ــر اقتص ــتیضاح وزی اس
محمــودزاده بــا بیــان اینکه طــرح اســتیضاح فرهاد 
ــوی  ــیدگی از س ــرای رس ــاد ب ــر اقتص ــند وزی دژپس
هیئــت رئیســه بــه کمیســیون اقتصــادی ارجــاع شــده 
اســت، گفت:وزیــر اقتصــاد بــرای پاســخگویی پیرامــون 
محورهــای اســتیضاح و ضعــف در عملکردبایــد در 

کمیســیون اقتصــادی مجلــس حضــور یابــد.

 رانت  ارز42۰۰ تومانی حذف شد 
ــح کــرد:  رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تصری
دولــت 7 اصــالح مــورد تأکیــد مجلــس را دراصالحیۀ 
بودجــه مدنظــر قــرار داد، رانــت  ارز۴۲۰۰ حذف شــد؛ 
ــرد و دســت درازی  ــدا ک کســری بودجــه کاهــش پی

بــه منابــع صنــدوق توســعه محــدود شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، محمدباقــر قالیبــاف رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی در توییتــر خــود مطلبــی 

دربــاره الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰ منتشــر کــرد.
قالیباف نوشت:

»دولــت 7 اصــالح مــورد تأکیــد مجلــس را 
داد.  قــرار  بودجــه مدنظــر  دراصالحیــۀ 

ــه  ــری بودج ــد؛ کس ــذف ش ــت  ارز۴۲۰۰ ح ران
کاهــش پیــدا کــرد و دســت درازی بــه منابــع 

صنــدوق توســعه محــدود شــد.
امیــدوارم کمیســیون تلفیــق درتعامــل بــا دولــت 

اصالحــات بیشــتر را دنبــال کنــد.
هــدف مجلــس، هدایــت دولــت بــه ســمت 
مطلــوب بــرای تامیــن منافــع مــردم اســت.«

رأی بدوی پرونده ترخیص 8۰ هزار 
تن ذرت در گمرک 

مرجــع قضایــی رای بــدوی پرونــده ترخیــص ۸۰ 
هــزار تــن ذرت در گمــرک البــرز را صــادر کــرد کــه 

بــر ایــن اســاس شــرکت واردکننــده تبرئــه شــد. 
به گزارش تسـنیم، سـازمان تعزیـرات حکومتی به 
عنـوان مرجع رسـیدگی به پرونده ترخیـص  ۸۰ هزار 
تـن ذرت از گمـرک البـرز رای بـدوی را صـادر کـرده 
اسـت. بـر ایـن  اسـاس درخصـوص »خریـد، فـروش،  
حمـل و نگهـداری کاالهایـی کـه موضوع قاچـاق قرار 
می گیرنـد به صـورت تجاری خـارج از ضوابـط تعینی 

دولـت«، رای براءت صادر شـده اسـت.
گفتنــی اســت، نوحــی مدیــر کل پیشــین گمرک 
ــود،  آنچــه در خصــوص عــدم ثبــت  ــه ب ــرز گفت الب
ــازارگاه مطــرح شــده نیــز، مشــکل از  ــه در ب محمول
عــدم ارائــه دسترســی بــه شــرکت مذکــور در ایــن 
ســامانه از ســوی وزارت جهــاد بــوده کــه  دسترســی 
بــه ســامانه بــازارگاه را  کــه از وظایــف حــوزه هــای 
مرتبــط بــا وزارت جهــاد کشــاورزی اســت تــا 
ــن شــرکت داده نشــده  ــه ای ــاه ب ــان م ــخ ۲۴ آب تاری
و اولیــن خریــد آن شــرکت در ســامانه بــازارگاه کــه 
ــم آذر  ــت در ده ــا اس ــه و تقاض ــامانه عرض ــک س ی
مــاه یعنــی پنــج مــاه بعــد ، صــورت گرفتــه اســت 
ــروز مشــکالت  و همیــن عــدم دسترســی موجــب ب
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــور ش ــرای ام ــات در اج و ابهام
اوصــاف ترخیــص درصــدی محمولــه مذکــور بــرای 
اســتمرار فعالیــت واحــد تولیــدی و ممانعــت از 
ــه  ــوده ک ــری ب ــران کارگ ــد و بح ــط تولی ــف خ توق
ــای  ــد ه ــه واح ــط هم ــرک توس ــدام گم ــد اق تایی
ــی  ــتان ط ــی اس ــه بازرس ــتان از جمل ــی اس نظارت
نامــه هــای شــماره ۴9/۲۲۲۱۸۲ مــورخ99/۸/۱7 و 
ــد شــده اســت. ــورخ 99/9/۱۲ تاکی ۴9/۲۴۸۶97 م

هیچ گونه بازرسی سرزده ای از تاسیسات 
هسته ای ایران پذیرفته نمی شود

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس گفــت: باتوجــه بــه عملکــرد طــرف 
ــه  ــد هیچ گون ــی برجــام از ۵ اســفندبه بع ــای غرب  ه
ــران  ــته ای ای ــات هس ــرزده ای از تاسیس ــی س بازرس

ــود.  ــه نمی ش پذیرفت
ابوالفضــل عمویــی در گفت وگــو بــا خانــه ملــت، 
ــم  ــد شش ــرای بن ــد اج ــرد: موع ــان ک ــر نش خاط
ــا در  ــم ه ــو تحری ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب ــون اق قان
ــون  ــد و تاکن ــرا می رس ــاه ف ــفند م ــم اس روز پنج
هیــچ اقدامــی را از ســوی طــرف هــای غربــی بــرای 

ــم. ــاهد نبوده ای ــا ش ــم ه ــو تحری لغ
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــا  خارجــی مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: ب
رونــد فعلــی ایــن بنــد از قانــون اجرایــی مــی شــود و 
اقــدام اولیــه نیــز توســط دولــت جمهــوری اســالمی 
ایــران انجــام شــد و روز گذشــته نامــه ای بــه 
مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی تحویــل 
داده شــد کــه در آن  توقــف اجــرای داوطلبانــه 
پروتــکل الحاقــی تحــت برجــام از تاریــخ ۲۳ فوریــه 

ــد. ــالم ش ــفند( اع )۵ اس
نماینــده مردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر 
و پردیــس در مجلــس تاکیــد کــرد: غربــی هــا فرصــت 
ســوزی داشــته انــد و مطالبــه مــا یــک مطالبــه واقعــی 
ــی  ــت م ــا را تس ــد اراده م ــا نبای ــود، آنه ــدی ب و ج
کردنــد، خواســته  ایــران بــرای لغــو تحریــم هــا مطالبه 

ای واقعــی بــود و بــر آن اصــرار داریــم.
وی بـا بیـان اینکـه برنامـه هسـته ایـران مشـمول 
نظارت های مختلفی اسـت گفت: بخشـی از نظارت ها 
مربـوط بـه عضویت ایران در »NPT«اسـت وبخشـی 
هـم مربوط بـه تعهـدات برجامی فـرای تعهـدات بین 
المللـی اسـت و در صورتـی کـه بـه روز پنجم اسـفند 
نگیـرد،  مـا صـورت  نظـر  مـورد  اقدامـات  و  برسـیم 
نظـارت های مبتنی بـر پروتکل الحاقـی پذیرفته نمی 
شـود. البته برنامه هسـته ای ایران رویکـرد صلح آمیز 
دارد و تاسـیات مـا تحـت نظـارت آژانـس خواهـد بود 
امـا بازرسـی سـرزده  کـه بخشـی از پروتـکل الحاقـی 

اسـت، پذیرفتنـی نخواهـد بود.

کارکــرد توســعه سیاســی؛ چرخــش مناســب 
ــگ  ــد فرهن ــی، رش ــگان سیاس ــان نخب ــدرت می ق
سیاســی، محــو خشــونت در رونــد انتقــال و جابجایی 
دولت هــای  شــاخص  مهم تریــن  اســت.  قــدرت 
ــوان  ــه عن ــات )ب ــدن انتخاب ــعه یافته نهادینه ش توس
مولفــه دموکراتیزاســیون( در فرآینــد تغییــر و انتقــال 
ــت  ــر محوری ــی ب ــارکت سیاس ــت. مش ــدرت اس ق

ــد. ــدا می کن ــوم پی ــی و مفه ــات معن انتخاب
سیاســی  توســعه  شــاخصه های  از  بحــث  در 
ــات  ــهروندی، ثب ــوق ش ــه حق ــت ک ــوان گف ــی ت م
مــدارا...  و  تســاهل  پایــدار،  امنیــت  سیاســی، 
سیاســی  توســعه  شــاخص های  مهم تریــن 
ــک نظــام  ــوان ی ــه عن ــران ب محســوب می  شــود. ای
ــی،  ــاالری دین ــردم س ــتگاه م ــا خاس ــالمی و ب اس
ــات شــفاف  ــاً از مجــرای نهادینه ســازی انتخاب دقیق
و عادالنــه می توانــد مســیر دموکراتیزاســیون و 
توســعه سیاســی را بپیمایــد، و تــا بــه امــروز در ایــن 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــق عم ــبی موف ــور نس ــه بط عرص
اصــل مشــارکت سیاســی مــردم در ایــران نیــز به 
ــام  ــت آوردهای نظ ــن دس ــی از مهم تری ــوان یک عن
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــی پ ــاالری دین ــردم س م
اســالمی همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. مــردم 
ــود  ــی خ ــارزات انقالب ــول مب ــالمی در ط ــران اس ای
ــالمی را در  ــوری اس ــتقالل، آزادی، جمه ــعار اس ش
ــا  ــد. ام ــرار داده بودن ــود ق ــعارهای خ ــرلوحه ش س
جهــت تثبیــت ثمــره مبــارزات اســالمی خــود بــرای 
نخســتین بــار در روزهــای دهــم و یازدهــم فروردین 
ــه  ــای رای ب ــای صندوق ه ــور در پ ــا حض ۱۳۵۸ ب
ــد.  ــی دادن ــالمی« رای قاطع ــوری اس ــام »جمه نظ
ایــن رای قاطــع نشــان از مشــارکت سیاســی بــاالی 

مــردم و حرکــت بــه ســوی دموکراتیزاسیون ســازی 
ــالب ۱۳۵7  ــروزی انق ــل از پی ــرا قب ــام اقتدارگ نظ

بــوده اســت. 
هــر چنــد از تجربــه انتخابــات نظــام مــردم 
زیــادی  زمــان  ایــران  در  دینــی  ســاالری 
ــزار  ــات  برگ ــه انتخاب ــی ب ــگاه کل ــا ن ــذرد؛ ام نمی گ
شــده نشــان می دهــد کــه تقریبــاً در تعــدادی 
از آن هــا بــا بحران هــا و کشــمکش های جــدی 
مواجــه بوده ایــم. ابتــدا بــه مشــارکت سیاســی 
می پردازیــم؛ زیــرا دموکراتیزاســیون و مشــارکت 
ــی،  ــتر اجتماع ــا بس ــران ب ــه ای ــی در جامع سیاس
ــه رو اســت.  ــع نظــری خاصــی روب ــدات و موان تهدی
ــی در  ــارکت سیاس ــع مش ــوان مان ــه عن ــه ب آن چ
ــد  ــران محســوب می شــود و رون ــی ای ــه کنون جامع
مشــارکت شــهروندان را بــا مشــکل مواجــه می کنــد 
فقــدان فرصت هــای برابــر همــه شــهروندان اســت. 
ــد گفــت کــه ســاختار سیاســی و اجتماعــی در  بای
ایــران موزائیکــی و چنــد تکــه اســت یعنــی اقــوام 
ــدون ایــن کــه  فقــط کنــار هــم چیــده شــده اند، ب
ــورت  ــا ص ــن گروه ه ــن ای ــی بی ــالت و همدل تعام
بگیــرد، کــه ایــن عامــل موجــب انشــقاق و از هــم 

گســیختگی جامعــه می شــود.
موانــع نظــری و فرهنــگ مشــارکت سیاســی در 
ــه  ــنتی جامع ــگ س ــده از فرهن ــاً برآم ــران عمدت ای
ایرانــی اســت. ارزش هــای ســنتی و دســت و پاگیــر، 
بــزرگ ســاالری و ریــش ســفیدی، تعییــن جایــگاه 
ــی،  ــاب قوم ــای انتس ــر مبن ــی ب ــت اجتماع منزل
ــه هــر یــک ســهم  ــه و قوم مداران تلقــی اقتدارگرایان
ــری در شــکل گیری فرهنــگ مشــارکت ســتیز  موث
و مانــع جــدی بــر ســر مشــارکت جمعــی مــردم در 
ــف  ــات مختل ــه در انتخاب ــات  شــده اســت، ک انتخاب
از جملــه ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای 

ــه واضــح مشــاهده مــی شــود. اســالمی و... ب
بنابرایــن فقــدان نهادهــای کارآمــد بــرای بیــان 
خواســته ها، نخبــه گرایــی، رهبرپــروری، عــدم 
نظیــر  ارتباطــی  نارســایی های  مــردم،  آگاهــی 
ــا  ــان کاندیداه ــتفاده یکس ــفاف و اس ــات ش مطبوع
سیاســی  مشــارکت  بــرای  موانــع  و...  آنهــا  از 
ــر  ــد. از ســوی دیگ ــد ش ــات خواه ــردم در انتخاب م
ــر  ــخگویی انتخاباتی)بازیگ ــی پاس ــدی و ب ــی تعه ب
ــده را  ــات  آین ــران انتخاب ــات( بح ــده در انتخاب برن
در دموکراتیزاسیون ســازی و مشــارکت سیاســی 
ــدی و  ــی تعه ــد ب ــر چن ــد. ه ــاد می کن ــردم ایج م
ــم  ــوارد مه ــی از م ــی یک ــخگویی انتخابات ــی پاس ب
ــروز  ــه ام ــا ب ــا ت ــد. ام ــات را تشــکیل می ده انتخاب
ــت. ــده اس ــام نش ــه انج ــن زمین ــی در ای کار اساس

مــردم ایــران در ســال ۱۳9۶شــاهد یکــی از 
بحــث برانگیزتریــن انتخابــات  در کشــور خــود 
بودنــد. گفــت و گوهــای زیــادی پیرامــون انتخابــات 
صــورت گرفتــه اســت. انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ســال ۱۳9۶ و  پیــروزی حــزب اعتــدال و گفتمــان 
امیــد، موضــوع اصلــی اســت کــه بیشــتر در محافــل 
ــی تعهــدی و  عمومــی مطــرح مــی شــده اســت. ب
ــعارها و  ــه ش ــور ب ــس جمه ــخگویی ریی ــی پاس ب
ــه  ــروز جامع ــروز و ام ــش دی ــود چال ــای خ برنامه ه

مــا اســت.
عــدم  و  بی تعهــدی  ایــن  مهــم  مــوارد 
پاســخگویی بــه شــعارها و برنامه هــا، بــه بعــد 

او  برمی گــردد.  روحانــی  انتخابــات  پیــروزی  از 
شــعارهای کلیــدی خــود را آزادی، امنیــت، آرامــش 
و پیشــرفت بیــان کــرده بــود. برنامــه روحانــی 
بــرای چهــار ســال آینــده مدیریــت کشــور عبــارت 
ــت  ــا حمای ــکاری ب ــکل بی ــل مش ــود از: اول  ـ ح ب
از کارگاه هــای تولیــدی، شــرکت های اینترنتــی، 
حمایــت از گردشــگری. دوم  ـ یارانه هــا، تــدوام 
ــذب  ــوم  ـ ج ــی. س ــن اجتماع ــع تأمی ــام جام نظ
ــام  ــارم  ـ اجــرای برج ســرمایه گذاری خارجــی. چه
و ادامــه اســتفاده از آن و بهــره بــردن از نتایــج 
مثبــت برجــام در اقتصــاد. پنجــم  ـ نفــی تبعیــض 
ــه اجــرای طــرح کارورزی  جنســیتی. ششــم  ـ ادام
ــل  ــم  ـ ح ــاله. هفت ــا ۳۲ س ــان ۲۳ ت ــرای جوان ب
ــوده، دادن  ــت فرس ــر باف ــا تغیی ــکن ب ــل مس معض
ــع  ــتم  ـ رف ــا. هش ــه  اولی ه ــرای خان ــهیالت ب تس
ــم  ـ  ــات ۱۳۸۸. نه ــرض انتخاب ــران معت ــر س حص
تعامــل ســازنده بــرای صــادرات پایــدار، ایجــاد 
از  جلوگیــری  و  بــزرگ  قدرت هــای  در  شــکاف 
اجمــاع آنــان علیــه ایــران. دهــم  ـ اولویــت پیگیــری 
تصویــب چهــار الیحــه در محیــط زیســت. یازدهــم 
ــک  ــه پزش ــرای برنام ــی اج ــه همگان ــداوم بیم  ـ ت
ــک  ــده الکترونی ــل پرون ــری کام ــواده، به کار گی خان
ــی  ــردن در زندگ ــت نک ــم  ـ دخال ــالمت. دوازده س
ــی،  ــردن فضــای امنیت ــن ب ــردم، از بی خصوصــی م
توســعه  و  شــهروندی  حقــوق  منشــور  اجــرای 
ــوام  ــه اق ــرام ب مشــارکت سیاســی. ســیزدهم  ـ احت

ــد  ــور، تأکی ــی کش ــی و دین ــوع مذهب ــی، تن ایران
ــدار و اشــتغال فراگیــر. اینهــا همــه  ــر توســعه پای ب
برنامه هایــی بودنــد کــه حســن روحانــی در ابتــدای 
ســال ۱۳9۶ قبــل از پیــروزی در انتخابــات ریاســت 
ــه آخــر ســال  ــود. امــا ب جمهــوری مطــرح کــرده ب
نرســیده چندیــن بــار صــدای اعتــراض مــردم 
خصوصــاً در دی مــاه همــان ســال بخاطــر وضعیــت 
معیشــتی بلنــد شــد، ایــن مســئله حــل نشــده بــود 
ــدد  ــوارد متع ــالب و م ــران انق ــوع دخت ــه موض ک

ــدند.  ــرح ش ــی مط ــطح اجتماع ــر در س دیگ
ــا  ــال ب ــات آن س ــی اعتراض ــت آسیب شناس جه
بررســی شــعارها و برنامه هــای روحانــی در دوره 
ــات  ــن اعتراض ــه ای ــوری، ریش ــت جمه دوم ریاس
را می تــوان این گونــه مطــرح کــرد کــه مــردم 
و  شــعار  بیــن  مقایســه  در  زیــادی  فاصلــه ی 
برنامه هــای بیــان شــده در زمــان تبلیغــات بــا 
عملکــرد نهــاد ریاســت جمهــوری در مســیر تحقــق 
یافتــن دیدنــد. پــس بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه 
بــه نظــر می آیــد کــه در آینــده نزدیــک ایــن 
ــبب  ــی مس ــات مردم ــه مطالب ــخگویی ب ــدم پاس ع
کاهــش مشــارکت و کــم رنــگ شــدن پروســه 
دموکراتیزاســیون در انتخابــات ســال ۱۴۰۰ ریاســت 

ــد. ــد ش ــوری خواه جمه
شــد    گفتــه  آن  چــه  حــال  هــر  بــه 
ــور  ــده کش ــات آین ــرای انتخاب ــگفت انگیزهای ب ش
ــر توجــه  ــن لحــاظ اگ ــه همی ــد. ب را مطــرح می کن
و اقدامــی در جهــت تأمیــن مطالبــات مردمــی 
انجــام نشــود، موضــوع انتخابــات آینــده و مشــارکت 
سیاســی مــردم در حقیقــت ماهیــت و هویــت 
اصلــی خــود را از دســت خواهــد داد. مســأله ای کــه 
ــوده و  ــران و جامعــه بــس ناگــوار ب ــرای آینــده ای ب

بــر دامنــه بحــران و امنیــت ملــی می افزایــد.
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مقاله

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه گفــت: اعضــای 
ــای  ــق در بحــث جــداول و ردیف ه کمیســیون تلفی
ــه  ــرد و ب ــد ک ــق ورود خواهن ــه طــور دقی بودجــه ب

دنبــال واقعــی کــردن بودجــه هســتیم.
ــا اشــاره  ــا مهــر ب وحیــد جــالل زاده در گفتگــو ب
ــس،  ــه در مجل ــه بودج ــات الیح ــب کلی ــه تصوی ب
ــه  ــه بودج ــت الیح ــه دول ــی ک ــار داشــت: زمان اظه
ســال ۱۴۰۰ را بــه مجلــس ارائــه کــرد، جــو عمومــی 
ــن  ــه ای ــود چراک ــی ب ــه آن منف ــبت ب ــس نس مجل
ــی  ــراز منف ــه ت ــادی از جمل ــکالت زی ــه مش الیح
ــش  ــت و افزای ــروش نف ــودن ف ــی ب ــاال، غیرواقع ب

بدهی هــای دولــت داشــت.
ــق  ــه کمیســیون تلفی ــی ک ــرد: زمان ــان ک وی بی
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ تشــکیل شــد، رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی در جلســه این کمیســیون 
ــه  ــان داد ک ــدگان اطمین ــه نماین ــت و ب حضــور یاف
اگــر اصــالح ســاختاری و اساســی بودجــه را در 
ــرش  ــورد پذی ــه م ــد، بودج ــرار دهن ــتور کار ق دس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــت و شــورای نگهب دول
ــال  ــه س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــو کمیس عض
۱۴۰۰ تصریــح کــرد: در نهایــت اعضــای کمیســیون 
تلفیــق بودجــه بــه کلیــات ایــن الیحــه رأی مثبــت 
دادنــد امــا اصالحــات اساســی در آن را آغــاز کردنــد 
و حــدود ۵۰ روز نماینــدگان نقطــه نظــرات خــود را 
بــرای اصــالح اساســی بودجــه در کمیســیون تلفیــق 

مطــرح کردنــد.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای 

الیحــه  رأی گیــری  روز  شــد:  متذکــر  اســالمی 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ در مجلــس، نماینــده دولــت بــه 
گونــه ای صحبــت کــرد کــه نماینــدگان نظرشــان بــر 
ــت نمی خواهــد اصالحــات  ــا دول ــود کــه گوی ــن ب ای
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــق را بپذی ــیون تلفی کمیس
مجلــس بــه کلیــات الیحــه بودجــه رأی منفــی داد.

ــه  ــه بودج ــات الیح ــس از رد کلی ــزود: پ وی اف
از  برخــی  ابتــدا  در  مجلــس،  در   ۱۴۰۰ ســال 

ــه  ــه الیح ــت اصالحی ــه دول ــد ک ــردان گفتن دولتم
ــورت  ــه ص ــد ب ــه بای ــد و بودج ــه را نمی ده بودج
ــه تصویــب برســد امــا پــس از  »چنــد دوازدهــم« ب
ــر رئیس جمهــور اعــالم کــرد  ــد روز رئیــس دفت چن
کــه قــرار اســت دولــت اصالحیــه الیحــه بودجــه را 

ــد. ــه کن ــس ارائ ــه مجل ب
جــالل زاده بیــان کــرد: نماینــدگان مجلــس 
اصالحیــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ را مــورد 

ــد و مشــخص شــد کــه  ــرار دادن بحــث و بررســی ق
ــق  ــد نظــر کمیســیون تلفی بخشــی از اصالحــات م
در ایــن اصالحیــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و 
ایــن مســئله باعــث شــد کــه نماینــدگان بــه کلیــات 

ــد. ــت دهن ــال ۱۴۰۰ رأی مثب ــه س ــه بودج الیح
ــال  ــه س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــو کمیس عض
ــات  ــه کلی ــس ب ــت مجل ــه داد: رأی مثب ۱۴۰۰ ادام
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ هــم تأییــد اصالحــات 
دولــت در بودجــه و هــم ُمهــر تائیــدی بــر مصوبــات 
کمیســیون تلفیــق بــود. اعضــای کمیســیون تلفیــق 
بررســی های خــود را در بودجــه انجــام خواهنــد داد 
و اصالحــات دولــت در بودجــه را بررســی می کننــد 
و اگــر الزم باشــد قطعــاً اصالحــات دیگــری از ســوی 
اعضــای کمیســیون تلفیــق و همچنیــن نماینــدگان 
ــر بودجــه ســال آینــده  در صحــن علنــی مجلــس ب

اعمــال خواهــد شــد.
ــس  ــدگان مجل ــاً نماین ــت: قطع ــار داش وی اظه
ــه  ــت در بودج ــد دول ــات جدی ــن اصالح ــاره ای درب
ــد. همچنیــن در بحــث جــداول و  پیشــنهاداتی دارن
ردیف هــا بــه طــور دقیــق ورود خواهیــم کــرد و بــه 

ــال واقعــی کــردن بودجــه هســتیم. دنب
ــه مهــم دیگــر آن  ــح کــرد: نکت جــالل زاده تصری
ــت و  ــن دول ــی بی ــای خوب ــروز فض ــه ام ــت ک اس
ــن  ــر ای ــده و اگ ــرار ش ــه برق ــاره بودج ــس درب مجل
وضعیــت و تعامــل ادامــه پیــدا کنــد، بودجــه ای بــه 
ــی  ــس از آن راض ــم مجل ــه ه ــد ک ــب می رس تصوی

ــرد. ــد ک ــرا خواه ــت آن را اج ــم دول اســت و ه

جالل زاده مطرح کرد؛

 مجلس بودجه را واقعی می کند
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ــذا  ــازمان غ ــس س ــر بهداشــت و رئی ــاون وزی مع
و دارو، در ارتبــاط بــا وضعیــت تولیــد و تامیــن 
ــه  ــی ارائ ــران، توضیحات ــا و ای ــا در دنی واکســن کرون

داد.
بــه گــزارش مهــر، محمدرضــا شــانه ســاز، گفــت: 
وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو ســه مســیر 
تولیــد داخــل، تولیــد قــراردادی و واردات را بــه 
ــه مــوازات هــم در  ــا ب منظــور تامیــن واکســن کرون

ــرار داده اســت. دســتور کار ق
وی افــزود: در حــوزه تولیــد داخــل، ۱۴ شــرکت 
ــی(  ــد داخل ــن )۱۰۰ درص ــد واکس ــی تولی متقاض
هســتند کــه تاکنــون پرونــده ســه شــرکت تکمیــل 
شــده و بــه صــورت جــدی در دســت پیگیــری 

اســت.
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه شــرکت 
دارویــی »شــفا فارمــد« در مجموعــه دارویــی برکــت 
در حــال انجــام فــاز یــک مطالعــات بالینــی اســت، 
گفــت: ایــن شــرکت بــه زودی پــس از تائیــد 
ســازمان غــذا و دارو وارد فــاز ۲ و ۳ مطالعــات 
ــن  بالینــی خواهــد شــد و پیــش بینــی می شــود ای
فــاز نیــز براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه تــا 

ــام برســد. ــه اتم ــار ۱۴۰۰ ب ــان به پای
وی در مــورد واکســن »موسســه رازی« نیــز 
ــن  ــاخت واکس ــه روی س ــن موسس ــح داد: ای توضی

ــه  ــق ب ــون موف ــد و تاکن ــت می کن ــب فعالی نوترکی
دریافــت کــد اخــالق شــده اســت و پــس از مقدمــات 
ــت  ــی آن در دس ــات بالین ــک مطالع ــاز ی ــام ف انج

ــدام اســت. اق
تولیدکننــده  ســومین  داد:  ادامــه  شانه ســاز 
داخلــی »موسســه میــالد دارو« از زیرمجموعه هــای 
ــوزه  ــال ها در ح ــه س ــت ک ــری زاده اس ــهید فخ ش
تولیــد دارو فعالیــت داشــته اند و روی فــرم ویــروس 
ــاز  ــن موسســه نیــز در ف غیرفعــال کار می کننــد، ای
دریافــت کــد اخــالق بــوده و بــزودی وارد فــاز یــک 

ــود. ــانی می ش ــات انس مطالع

وی بــا بیــان اینکــه بــه مــوزات پیگیــری تولیــد 
ــه صــورت  ــراردای ب ــی واکســن، روی تولیــد ق داخل
مشــترک نیــز اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت، 
عنــوان کــرد: یــک شــرکت داخلــی در حــال 
دســتیابی بــه توافقــات نهایــی بــا تولیدکننــده 
ــا طــی دو مــاه آینــده  واکســن اســپوتنیک اســت ت
ــی  ــورت صنعت ــه ص ــل ب ــن را در داخ ــن واکس ای
تولیــد کنــد، همچنیــن انســتیتو پاســتور نیــز 
ــت  ــرده اس ــا ک ــا امض ــکاری کوب ــا هم ــراردادی ب ق
کــه بــا دریافــت نتایــج فازهــای یــک و دو مطالعــات 
ــور روی ۵۰  ــه در دو کش ــاز س ــا، ف ــی در کوب بالین

ــد. ــد ش ــام خواه ــر انج ــزار نف ه
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــی کرون ــتاد مل ــات متخــذه در س حســب تصمیم
مبنــی بــر لــزوم دسترســی جمعیــت دارای اولویــت 
ــل  ــا قب ــد ت ــد ۱9، مبای ــت واکســن کووی ــه دریاف ب
ــع  ــی، واردات از مناب ــی واکســن داخل ــد نهای از تولی
ــا  ــه گامالی ــت: موسس ــود، گف ــال می ش ــر دنب معتب
ــل واکســن  ــدارک کام ــه م ــود ک ــرکتی ب ــن ش اولی
ــی  ــورد بررس ــه داده و م ــا ارائ ــه م ــپوتنیک را ب اس
ــه  ــه را ب ــون دومحمول ــت و تاکن ــرار گرف ــد ق و تائی
ــتندات  ــن مس ــت، همچنی ــرده اس ــال ک ــران ارس ای
واکســن بهــارات هنــد و ســایت آســترازنکا در کــره 
جنوبــی نیــز بــه ســازمان غــذا و دارو ارائــه شــده و 

در حــال بررســی اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه تاکنــون تنهــا یــک درصــد 
مــردم دنیــا در برابــر ویــروس کرونــا واکســینه 
ــته  ــه داش ــد توج ــرد: بای ــان ک ــده اند، خاطرنش ش
باشــیم، کشــورهایی کــه واکسیناســیون خــود را بــه 
نســبت زودتــر آغــاز کرده انــد در فــاز ســه مطالعــات 
ــت  ــی اس ــن درحال ــته اند، ای ــارکت داش ــی مش بالین
کــه تاکنــون در ایــران هیــچ واکســن وارداتــی 
قبــل از تائیــد واکســن در کشــور ســازنده و یــا 
ــت  ــران را دریاف ــرف در ای ــازه مص ــورها اج سایرکش

ــرده اســت. نک

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛ 

14 شرکت ایرانی متقاضی تولید واکسن کرونا هستند
چراغ قرمز بورس روشن ماند

بـازار سـرمایه امـروز هـم رونـدی نزولـی داشـت و 
شـاخص کل ایـن بازار بیـش از 7۰۰۰ واحد کاهش یافت. 
ــورس 7۴۸7  ــه گــزارش ایســنا، شــاخص کل ب ب
واحــد کاهــش در رقــم یــک میلیــون و ۲۳۸ هــزار 

واحــد ایســتاد.
ــم  ــروز ه ــم وزن ام ــار ه ــا معی ــاخص کل ب ش
ــش  ــا 9۳۲ واحدافزای ــت و ب ــودی داش ــدی صع رون

ــرد. ــت ک ــد را ثب ــزار و 9۶۶ واح ــم ۴۳۸ ه رق
ــه  ــه ب ــزار معامل ــروز ۶9۱ ه ــران ام ــه گ معامل
ارزش ۶9 هــزار و 97۵ میلیــارد ریــال انجــام دادنــد.

فــوالد  فــارس،  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع 
تامیــن  گــذاری  ســرمایه  اصفهــان،  مبارکــه 
ــه  ــران نســبت ب ــع مــس ای ــی صنای اجتماعــی و مل
ــل  ــی و در مقاب ــر منف ــا بیشــترین تاثی ســایر نماده
بانــک پارســیان و پاالیــش نفــت بندرعبــاس نســبت 
ــت را روی  ــر مثب ــترین تاثی ــا بیش ــایر نهاده ــه س ب

ــتند. ــورس گذاش ب
در آن سـوی بازار شـاخص کل فرابورس هم با ۴۳ 

واحـد کاهـش در رقم ۱7 هزار و ۵9۰ واحد ایسـتاد.
در ایــن بــازار ۵۲7 هــزار معاملــه بــه ارزش ۲۸۱ 

هــزار و ۵۲۸ میلیــارد ریــال انجــام شــد.
ــا ساســول، ســرمایه  بیمــه پاســارگاد، پلیمــر آری
ــی  ــع معدن ــگ صنای ــن، هلدین ــا تامی ــذاری صب گ
خاورمیانــه و پتروشــیمی تندگویــان نســبت بــه 
ــل  ــی و در مقاب ــر منف ــا بیشــترین تاثی ســایر نماده
پاالیــش نفــت شــیراز و تولیــد نیــروی بــرق دماونــد 
نســبت بــه ســایر نمادهــا بیشــترین تاثیــر مثبــت را 

ــتند. ــورس گذاش روی فراب

تاکید معاون اول قوه قضاییه بر لزوم 
کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضا

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضایی ــاون اول ق مع
پیــش بینــی راهکارهایــی بــه منظــور کاهــش ورودی 
ــالش  ــد ت ــت: بای ــی گف ــتگاه قضای ــه دس ــده ب پرون
کنیــم تــا پرونده هــای وارده بــه دســتگاه قضــا 
ــگ  ــان فرهن ــت و متولی ــس و دول ــد و مجل کاش یاب

ــد.  ــک کنن ــر کم ــن ام ــام ای ــد در انج می توانن
بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از قوه قضاییـه، حجت 
االسـالم و المسـلمین  محسـنی اژه ای در  نشسـت 
و  عمومـی  دادگاه هـای  قضایـی  معاونیـن  شـورای 
انقـالب تهـران ضمـن گرامیداشـت مـاه پـر رجـب 
و یـادآوری فضائـل ایـن مـاه، گفـت: امـر قضـا کار 
خطیـری اسـت و علی رغـم مشـکالت و کمبودهـای 
موجود، باید پشـتوانه بسـیار محکمی داشـته باشـیم 
تـا ایـن امـر خطیـر را آنگونـه که بایـد و شـاید انجام 

دهیـم و رضـای خالـق و خلـق را جلـب کنیـم.
ــا  ــت: ب ــوان داش ــه عن ــوه قضایی ــاون اول ق مع
ــد  ــد از خداون ــاوت بای ــت کار قض ــه اهمی ــه ب توج
ــک گرفتــن  ــم و بــرای کم ــک بگیری متعــال کم
ــان  ــه هم ــی ک ــراد درگاه اله ــن اف از او آبرومندتری
ــا  ــم ت ــرار دهی ــان )ع( هســتند را واســطه ق معصوم

ــد. ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب خداون
محسـنی اژه ای در بخـش دیگری از سـخنان خود 
با اشـاره به مشـکالت و مسـائل مطرح شـده از سوی 
حاضریـن در ایـن نشسـت، گفـت: تمامـی مـوارد را 
یادداشـت کـردم، امـا خواهشـم این اسـت که کمک 
کنیـد تـا در خصوص این مسـائل راه حل پیـدا کنیم؛ 
بایـد تـالش کنیـم تـا پرونده هـای وارده به دسـتگاه 
قضـا کاش یابـد، مجلـس، دولـت و متولیـان فرهنگ 

می تواننـد در انجـام ایـن امـر کمـک کنند.
وی در رابطـه بـا تالش هـای انجام شـده برای رفع 
مشـکل کمبـود نیروی انسـانی گفت: تمام تالشـمان 
انسـانی  نیـروی  مشـکل  تـا  می کنیـم  و  کـرده  را 
برطـرف شـود، امـا بودجـه الزم بـرای جـذب نیروی 
اسـت.  نیافتـه  اختصـاص  دولـت  سـوی  از  انسـانی 
همچنیـن، نحـوه جـذب و گزینش، زمان بر اسـت که 
نیـاز بـه بازنگـری جـدی در ایـن زمینه وجـود دارد.

ــری از  ــش دیگ ــه در بخ ــوه قضایی ــاون اول ق مع
ــه مشــکالت کارمنــدان  ــا اشــاره ب اظهــارات خــود ب
دســتگاه قضایــی، در زمینــه معیشــتی، اظهــار کــرد: 
در زمینــه مشــکالت رفاهــی و معیشــتی همــکاران، 
ــر انجــام  ــن ام ــود ای ــرای بهب ــی ب ــای فراوان تالش ه
شــده و همچنــان تــالش می کنیــم ایــن مشــکالت 

ــه حداقــل برســانیم. را ب

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
تامین 32 میلیارد دالر ارز برای 

واردات از ابتدای امسال

ـــود  ـــا وج ـــت: ب ـــزی گف ـــک مرک ـــس کل بان  ریی
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــر ش ـــی از تاثی ـــکالت ناش مش
در امـــور تجـــاری و تامیـــن ارز در ابتـــدای ســـال، 
بانـــک مرکـــزی و صادرکننـــدگان تاکنـــون ۳۲ 
میلیـــارد دالر بـــرای واردات کشـــور ارز تامیـــن 

کرده انـــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »عبدالناصــر همتــی« بــا بیــان 
ــط  ــا توس ــامانه نیم ــق س ــن ارز از طری ــه  تأمی اینک
ــت،  ــام اس ــال انج ــی در ح ــه خوب ــدگان ب صادرکنن
میانگیــن  به طــور  روزانــه  بهمن مــاه  در  افــزود: 
بیــش از ۸۰ میلیــون دالر معاملــه شــده اســت، ایــن 
ــامانه  ــه ارز در س ــه روزان ــه عرض ــت ک ــی اس درحال
ــر  ــش از ۲ براب ــوال بی ــن معم ــور میانگی ــا به ط نیم

ــت. ــه ارز اس ــالت روزان معام
وی اظهــار داشــت: از ابتــدای امســال 9 میلیــارد 
ــای  ــرای کااله ــی ب ــون دالر ارز ترجیح و ۲۰۰ میلی
اساســی، نهاده هــای کشــاورزی دارو و تجهیــزات 

پزشــکی تأمیــن شــده اســت.
در آذرمـــاه امســـال بانـــک مرکـــزی بخشـــنامه 
چگونگـــی تامیـــن ارز واردات را ابـــالغ کـــرد کـــه 
ــل از  ــا، حاصـ ــا ارز نیمـ ــای آن واردات بـ ــر مبنـ بـ
ـــر،  ـــر، تهات ـــادرات غی ـــل از ص ـــود، حاص ـــادرات خ ص
منابـــع ارزی واردکننـــده و منابـــع ارزی دیگـــران 

ـــت. ـــاز اس مج

غالمی خبر داد:
اختصاص تسهیالت ویژه برای ساخت 
خوابگاه های دانشجویی ویژه متأهلین

ــاوری از اختصــاص  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــن  ــگاه متأهلی ــرای ســاخت خواب ــژه ب تســهیالت وی

ــر داد.  ــه ۱۴۰۰ خب در بودج
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  غالمــی  منصــور 
خانــه  بــا  اختصاصــی  گفت وگــوی  در  فنــاوری 
ــرای ســاخت  ــوم ب ــاره اقدامــات وزارت عل ملــت درب
خوابــگاه دانشــجویی ویــژه متأهــالن، گفــت: توجــه 
از  یکــی  متأهلیــن  خوابگاه هــای  ســاخت  بــه 
ــه در دســتور کار  ــوم اســت ک ــای وزارت عل برنامه ه

صنــدوق رفــاه دانشــجویان قــرار دارد.
وی افــزود: در ایــن رابطــه از صنــدوق رفــاه 
دانشــگاه ها پیگیری هایــی صــورت گرفتــه تــا از 
طریــق منابــع بانکــی، دانشــگاه ها بتواننــد وام اخــذ 

ــد. کنن
ــه کــرد:  ــاوری اضاف ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
ــا بازگشــت الیحــه بودجــه  ــرر شــد ب ــن مق همچنی
بــه مجلــس بتوانیــم بــرای ایــن مهــم منابعــی را در 
بودجــه ۱۴۰۰ تعریــف کنیــم تــا بــه نتیجــه برســد.

عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم ادامــه داد در 
قانــون برنامــه ششــم و قانــون بودجــه ســال جــاری 
ــد  ــگاه ها بتوانن ــه دانش ــده ک ــی ش ــش بین ــز پی نی
بــرای ســاخت خوابــگاه وام دریافــت کننــد و در حال 
ــذ وام از  ــا اخ ــگاه ها ب ــدادی از دانش ــز تع ــر نی حاض
ــه ســاخت  ــدام ب ــاه از همیــن محــل اق ــدوق رف صن
خوابگاه هــای دانشــجویی کردنــد. همچنیــن از ایــن 
محــل بــرای ســاخت خوابگاه هــای دانشــجویی 
ــه شــده اســت  ــار در نظــر گرفت ــز اعتب مجــردی نی
ــه کمیســیون آمــوزش  ــن خوابگاه هــا ب ــار ای کــه آم

ارائــه شــد.
ــه مشــکالت اســتفاده  ــرد: البت ــد ک ــی تأکی غالم
نماینــدگان  بــه  خوابــگاه  ســاخت  وام هــای  از 
ــه  ــد ک ــح داده ش ــوزش توضی ــیون آم ــو کمیس عض
ــن مشــکالت  ــم در بودجــه ســال آینــده ای امیدواری
خوابگاه هــای  موضــوع  و  برســد  حداقــل  بــه 
ــا  ــود ت ــده ش ــری دی ــکل ویژه ت ــه ش ــجویی ب دانش
ــا  ــاخت خوابگاه ه ــرای س ــتمر ب ــان مس ــک جری ی
ــورد  ــن موضــوع م ــه شــود چراکــه ای در نظــر گرفت

عالقــه دانشــگاه ها نیــز اســت.
ــب  ــتی از جان ــه بازگش ــه بودج ــاره الیح وی درب
ــا  ــه ب ــت در رابط ــت: دول ــس گف ــه مجل ــت ب دول
ــی  تغییــرات صــورت گرفتــه در حــوزه آمــوزش عال

ــت. ــداده اس ــورت ن ــی ص ــات خاص اقدام
الزم بــه ذکــر اســت، وزارت علــوم در قانــون 
تســهیل ازدواج جوانــان مکلــف بــه ســاخت و تأمیــن 
خوابــگاه بــرای متأهلیــن و پرداخــت کمــک هزینــه 
تحصیلــی بــه دانشــجویان متأهــل شــده اســت کــه 
وزیــر علــوم در ایــن رابطــه در کمیســیون آمــوزش 

ــه کــرد. مجلــس توضیحاتــی را ارائ

ــاوگان  وزیــر راه و شهرســازی گفــت: مرحلــه اول پــروژه نوســازی ن
بــاری از محــل ورود کامیون هــای بــا عمــر حداکثــر ۳ ســال بــا ۱۲۵۰ 
ــرای  ــا ب ــری اول کامیون ه ــید و س ــه رس ــه نتیج ــون ب ــتگاه کامی دس

ــت.  ــازی اس ــال آماده س ــماره گذاری در ح ــص و ش ترخی
ــا فــارس، دربــاره آخریــن وضعیــت  محمــد اســالمی در گفت وگــو ب
ــر  ــا عم ــای ب ــل واردات کامیون ه ــی از مح ــاوگان کامیون ــازی ن نوس
ــت،  ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــار داش ــال اظه ــه س س
ــدون  ــا وجــود مزاحمت هایــی کــه عــده ای ب بســیار تــالش کردیــم و ب
ــرای ترخیــص و  ــا ب ــد، ســری اول کامیون ه منطــق ایجــاد کــرده بودن

شــماره گذاری در حــال آماده ســازی اســت.
ــروژه  ــن پ ــری اول ای ــه س ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
ــن  ــه روزتری ــزود: ایــن کامیون هــا ب ۱۲۵۰ دســتگاه کامیــون اســت، اف
ــش  ــه کاه ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــاده ای اس ــاوگان ج ــای ن کامیون ه
ســوانح رانندگــی، ارتقــای ایمنــی جاده هــا و تســریع در حمــل کاالی 

ــد. ــاده ای کمــک کن ج

55 هزار دستگاه کامیون با عمر باالی چهل سال داریم
ـــاالی  ـــر ب ـــا عم ـــون ب ـــتگاه کامی ـــزار دس ـــت: ۵۵ ه ـــار داش وی اظه

چهـــل ســـال داریـــم کـــه در راســـتای ارتقـــای کیفیـــت بهـــره وری، 
ـــازی  ـــد نوس ـــیر، بای ـــی س ـــش ایمن ـــوخت و افزای ـــرف س ـــش مص کاه

ـــوند. ش

نوسازی ناوگان کامیونی همت
 خودروسازهای داخلی را می طلبد

ـــازنده  ـــا کارخانجـــات س ـــر، ب ـــار داشـــت: از ســـوی دیگ اســـالمی اظه
ـــب  ـــای مناس ـــا کامیون ه ـــت ت ـــده اس ـــد ش ـــرارداد منعق ـــم ق ـــی ه داخل
ـــد؛  ـــه کنن ـــد و عرض ـــران را تولی ـــای ای ـــا و راننده ه ـــوب جاده ه و مطل
قطعـــاً اگـــر کارخانجـــات داخلـــی همـــت کننـــد، نوســـازی نـــاوگان 
ـــود.  ـــق می ش ـــرعت محق ـــه س ـــل ب ـــدات داخ ـــا تولی ـــاده ای ب ـــاری ج ب
وزیــر راه و شهرســازی اظهــار کــرد: بــا ایــن راندمانــی کــه 
کارخانجــات ســازنده کامیــون در کشــور دارنــد، در چنــد ســال اخیــر 

کــم کاری در ایــن حــوزه مشــاهده کرده ایــم.

 کامیون داخلی هنوز تحویل نشده است
ــی،  ــازندگان داخلـ ــل سـ ــا از محـ ــن کامیون هـ ــاره تأمیـ وی دربـ
ـــل  ـــا تحوی ـــه م ـــی ب ـــی کامیون ـــازندگان داخل ـــوز س ـــت: هن ـــار داش اظه

نداده انـــد. 
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ــع  ــول صنای ــم تح ــرد: امیدواری ــح ک ــازی تصری ــر راه و شهرس وزی
خودروســاز آن گونــه کــه بــه مــا وعــده داده انــد، محقــق شــود تــا بــا 
راندمانــی بــاال در یــک برنامــه حداکثــر پنــج  ســاله و بــا نــگاه مطلــوب 
ــا ترکیبــی  ۳  ســاله، ۵۵ هــزار دســتگاه نــاوگان کامیونــی فرســوده را ب
ــه  ــر س ــا عم ــی ب ــای واردات ــل و کامیون ه ــد داخ ــای تولی از کامیون ه

ســال نوســازی کنیــم. 

آخریــن ارزیابــی صــورت گرفتــه از وضعیــت کیفیــت گــروه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــال نش ــاه امس ــل در دی م ــدی داخ ــای تولی وانت ه
همچــون روال چنــد ســاله اخیــر، نهایــت کیفیــت وانت هــا ســه ســتاره 
ــت  ــن ســطح کیفی ــت در پایین تری ــدل وان ــی دو م ــده و حت ــی  مان باق
ــازندگان  ــا س ــده ت ــبب نش ــه س ــای ماهان ــود و ارزیابی ه ــد می ش تولی
ــا را  ــم آن ه ــادی ه ــچ نه ــرا هی ــد؛ ظاه ــود دهن ــه خ ــی ب ــا تکان آن ه

بازخواســت نمی کنــد. 
ــوان  ــا به عن ــه وانت ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب

ــیله  ــه و وس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــور م ــاری در کش ــای ب خودروه
ــای  ــن وانت ه ــر روی ای ــه ب ــت ک ــردم اس ــیعی از م ــر وس ــد قش درآم
جابه جایــی  بــرای  وانت هــا  از  اینکــه  می کننــد.  کار  بی کیفیــت 
ــر وزن خــودرو  بارهــای حجیــم و بعضــا ســنگین اســتفاده می شــود، ب
افــزوده و می توانــد خطرآفریــن بــرای راننــده آن و حتــی ســایر 
خودروهــا و سرنشــینانی کــه در جاده هــا و بزرگراه هــا در مســیر آن هــا 

هســتند، باشــد.
مهمتــر اینکــه براســاس گزارش هــای وزارت صمــت از میــزان  تولیــد 
انــواع خودروهــا بــه صــورت ماهانــه، بیشــترین آمــار تولیــد، بــه وانت هــا 
اختصــاص پیــدا می کنــد؛ به طــور مثــال طــی ۱۰ ماهــه ســال جــاری 
ــدت  ــه م ــه نســبت ب ــد شــده ک ــت تولی ــزار و ۲9۸ دســتگاه وان ۶۸ ه
مشــابه ســال گذشــته رشــد ۱۴ درصــدی داشــته اســت امــا کیفیــت 

آن هــا در جــا زده و متاســفانه، کمیــت فــدای کیفیــت شــده اســت.    
ــت و  ــی کیفی ــرکت بازرس ــه ش ــت ک ــه اینجاس ــل توج ــه قاب نکت
اســتاندارد )ISQI(، مطابــق دســتورالعمل های موجــود، بــا هــدف 
ارتقــا کیفیــت خودروهــا، افزایــش رضایــت مشــتریان و ایجــاد رقابــت 
مثبــت میــان خودروســازان، خودروهــای تولیــد داخــل را در دســته های 
قیمتــی جداگانــه، بســته بــه ســطح کیفــی و البتــه رضایــت مشــتریان، 
بیــن یــک تــا پنــج ســتاره مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد کــه براســاس 
ــن ســطح کیفــی را  ــن و پنــج ســتاره باالتری آن یــک ســتاره پایین تری

ــد. ــان می ده نش
ــه  ــه ب ــور را باتوج ــازان کش ــادی، وانت س ــرا نه ــاس، چ ــن اس برای
مشــکالتی کــه کیفیــت پاییــن آن هــا می توانــد بــرای خــود دارنــدگان 
ــت  ــورد بازخواس ــد، م ــاره ش ــه اش ــد ک ــاد کن ــایرین ایج ــا و س وانت ه
ــوع  ــن ن ــت ای ــه کیفی ــد ک ــزم نمی کن ــا را مل ــد و آن ه ــرار نمی ده ق

ــد؟  ــا ده ــد، ارتق ــم دارن ــی ه ــراژ باالی ــه تی ــی ک ــا را در حال خودروه
 طبــق آخریــن ارزیابــی صــورت گرفتــه از وضعیــت کیفیــت 
خودروهــای وانــت تولیــدی در دی مــاه ۱۳99، در ســطح قیمتــی یــک، 
وانــت نیــو پیــکاپ فوتــون دیزلــی ســه ســتاره کیفــی از پنــج ســتاره 

ــرده اســت. را کســب ک
در گــروه قیمتــی دو نیــز وانــت ســایپا ۱۵۱، وانــت کارا ۲۰۰۰ 
تک کابیــن تیــپ ۳ و وانــت کارا دوکابیــن تیــپ ۳ )کــه هــردو متعلــق 
ــی را  ــتاره کیف ــه س ــته اند س ــتند( توانس ــور هس ــرکت بهمن موت ــه ش ب
بــه خــود اختصــاص دهنــد. در همیــن ســطح قیمتــی وانــت آریســان 
ــزل دو ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی را کســب کــرده  ایران خــودرو دی

اســت.    
ــت  ــه وان ــق ب ــا متعل ــد وانت ه ــی در تولی ــطح کیف ــن س پایین تری
ــاد اســت  ــه ســوز( گــروه خودروســازی زامی نیســان )تک ســوز و دوگان
در ســطح قیمتــی دو،   یــک ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی را کســب 

می کننــد.
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ارزیابی کیفی خودروها چرا وانت سازان را تکان نمی دهد!؟

ــن دســتمزد  ــه تعیی ــران در کمیت ــده کارگ نماین
بــرای  فکــری  اگــر  گفــت:  کار  عالــی  شــورای 
اجتماعــی  تأمیــن  بازنشســتگی  صندوق هــای 

نشــود، بــا بحــران مواجــه می شــوند. 
فــارس  بــا  گفت وگــو  در  توفیقــی  فرامــرز 
نماینــدگان کارگــری در  اگــر  اینکــه  در مــورد 
ــا  ــد، آی ــا نکنن ــات را امض ــی کار مصوب ــورای عال ش
ــه  ــا فــرض رأی اکثریــت آن مصوب ــا ایــن وجــود ب ب
ــن  ــاًل ای ــخ داد: قب ــه وی پاس ــود ک ــی می ش اجرای
ــات  ــدن مصوب ــزام آور ش ــرای ال ــه ب ــود ک ــه ب گون
شــورای عالــی کار حتمــاً رأی حداقــل یــک نفــر از 
نماینــدگان کارگــری الزم بــود، امــا در زمــان دولــت 
احمدی نــژاد مصوبــه ای گذراندنــد کــه اگــر اکثریــت 
حاصــل شــد، حتــی بــه بهــای اینکــه هیــچ یــک از 
اعضــای کارگــری مصوبــه را امضــا نکننــد، بــاز هــم 

مصوبــات رســمی می شــود.
وی افــزود: قبــاًل ایــن گونــه بــود کــه اگــر 
ــی  ــرکای اجتماع ــه گانه ش ــالع س ــع از اض ــک ضل ی
مصوبــات  در  دولــت  یــا  کارفرمایــی  کارگــری، 
ــاد  ــمیت می افت ــات از رس ــدند، مصوب ــب می ش غای
آبستراکســیون  مســئله  ایــن  بــه  اصطالحــاً  و 
ــه دولــت در زمــان دولــت  ــا مصوب می گوینــد؛ امــا ب
مهــرورزی دیگــر الزم نبــود، حتمــاً  نماینــدگان هــر 

ــد. ــا کنن ــی کار امض ــورای عال ــع ش ــه ضل س
ــن دســتمزد  ــه تعیی ــران در کمیت ــده کارگ نماین
شــورای عالــی کار گفــت: پارســال نماینــدگان 
ــرای  ــی کار ب ــورای عال ــات ش ــا مصوب ــری ب کارگ

را  نبودنــد و آن  دســتمزد در ســال 99 موافــق 
ــع دیگــر شــورای  ــا چــون دو ضل ــد، ام امضــا نکردن
ــت  ــی و دول ــدگان کارفرمای ــی نماین ــی کار یعن عال
آن را امضــا کردنــد، اکثریــت حاصــل شــد و مصوبــه 

ــد. ــرا ش ــی و اج قانون
ــه دســتمزد  ــران ب ــزود: امســال کارگ ــی اف توفیق
ــوان  ــد و در بخــش تخصصــی دی 99 اعتــراض کردن
عدالــت اداری رأی بــه ابطــال مصوبــه شــورای عالــی 
ــه  ــا ب ــال 99 داد، ام ــزد س ــل م ــد اق ــرای ح کار ب
هــر حــال ایــن مصوبــه بــرای ســال 99 اجــرا شــد و 
االن یــک مــاه بیشــتر از ســال نمانــده و عمــاًل رأی 

دیــوان منتفــی شــده اســت.
نماینــدگان  هــم  امســال  وی،  گفتــه  بــه 
کارفرمایــی از ورود بــه ســبد معیشــت خانــوار 
کارگــری در ســال 99 خــودداری می کننــد، در 
حالیکــه نماینــدگان کارگــری تــالش می کننــد 
ســبد معیشــت ســریع تر تعییــن شــده  و وارد 
فراینــد تعییــن حداقــل دســتمزد بــرای ســال آینــده 
ــون  ــل قان ــه ری ــه ب ــم هم ــالش می کنی ــویم و ت ش
برگردیــم و بــه نماینــده دولــت هــم یــادآور شــویم 

ــد. ــک کنن ــون کار کم ــرای قان ــه اج ــه ب ک
ــن دســتمزد  ــه تعیی ــران در کمیت ــده کارگ نماین
ــتمزد  ــن دس ــرد:  تعیی ــوان ک ــی کار عن ــورای عال ش

کارگــران بــرای کل کشــور اســت، اگــر بی اعتمــادی 
ــع عمــده  ــت ایجــاد شــود، در واق ــه دول کارگــران ب
مــردم کشــور کــه جــزو خانوارهــای کارگــری 

ــوند. ــاد می ش ــت بی اعتم ــه دول ــتند، ب هس
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ــت:  امس ــی گف توفیق
ــوده  ــا ب ــگ اقتصــادی و کرون ــم، جن در دوران تحری
اســت بایــد تــالش کنیــم معیشــت خانــوار کارگــری 
ــت کشــور  ــرا 7۰ درصــد از جمعی ــن شــود. زی تأمی
ــاط  ــری در ارتب ــزد کارگ ــل م ــا حداق ــی ب ــه نوع ب

هســتند و بخشــی از بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی 
هــم متأثــر مصوبــه شــورای عالــی کار بــرای تعییــن 
ــر ایــن حــد اقــل  حداقــل دســتمزدها هســتند، بناب
ــی کارگــزی  ــوار معمول ــه یــک خان ــد هزین ــزد بای م

ــد. را تامیــن کن
ــای بازنشســتگی  ــورد بحــران صندوق ه وی در م
اظهــار داشــت:  بحــران از آنجــا آغــاز می شــود 
ــی  ــن اجتماع ــتگی تأمی ــای بازنشس ــه صندوق ه ک
ــوق و  ــت حق ــوان پرداخ ــوری ت ــتگی کش و بازنشس

مزایــای بازنشســتگان را ندارنــد، از طرفــی شــفافیت 
وجــود  صندوق هــا  ایــن  خروجــی  و  ورودی  در 
ــفاف و  ــدوق ش ــای صن ــم ورودی ه ــد ه ــدارد، بای ن
ــدوق  ــای صن ــم خروجی ه راســتی آزمایی شــود و ه
یعنــی مســتمری کــه بــرای بازنشســتگان پرداخــت 
ــالم  ــه اع ــرای هم ــفاف ب ــورت ش ــه ص ــود، ب می ش

شــود.
ـــن دســـتمزد  ـــه تعیی ـــران در کمیت ـــده کارگ نماین
شـــورای عالـــی کار افـــزود: برخـــی از کارفرمایـــان 
ــن  ــازمان تأمیـ ــی سـ ــهم واقعـ ــه سـ ــرای اینکـ بـ
ــی  ــاً پشت فیشـ ــد، اصطالحـ ــی را نپردازنـ اجتماعـ
بـــرای کارگـــران حقـــوق می پردازنـــد، یعنـــی 
ــی  ــش اصلـ ــوق در فیـ ــل حقـ ــدازه حداقـ ــه انـ بـ
ذکـــر می کننـــد و ســـهم ۲۳ درصـــد کارفرمایـــی 
از بیمـــه تأمیـــن اجتماعـــی را می دهنـــد، ســـهم 
7 درصـــد کارگـــر هـــم پرداخـــت می شـــود، امـــا 
ــزدی از پشـــت فیـــش  ــطوح مـ ــایر سـ ــرای سـ بـ
اســـتفاده می شـــود و در فیـــش ذکـــر نمی شـــود، 
ـــه  ـــق بیم ـــی از ح ـــن اجتماع ـــد تأمی ـــن درآم بنابرای

ــد. ــدا می کنـ ــی کاهـــش پیـ واقعـ
توفیقــی گفــت: همچنیــن صنــدوق تأمیــن 
ــت  ــان از دول ــارد توم ــزار میلی ــزاران ه اجتماعــی ه
ایــن  نمی تواننــد  دولت هــا  کــه  دارد  طلــب  
ــه ای  ــه گون ــد، ب ــدوق بپردازن ــه صن ــا را ب بدهی ه
کــه اگــر همــه درآمــد نفتــی دولــت هــم پرداخــت 
شــود، بــاز هــم نمی تواننــد بدهــی خــود بــه تأمیــن 

ــد. ــی را بپردازن اجتماع

بحران صندوق های بازنشستگی در راه است

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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 تسهیالت ویژه  بنیاد مسکن برای 
نوسازی روستاهای کشور 

رئیـس بنیـاد مسـکن با بیـان اینکه بنیاد مسـکن 
شـتاب  کشـور  روسـتاهای  نوسـازی  و  عمـران  بـه 
تسـهیالت  مسـکن،  بخـش  در  گفـت:  می دهـد، 
ویـژه ای را بـرای »بازسـازی، خانه سـازی و ترمیـم« 

گرفته ایـم.  نظـر  در 
علیرضـا تابـش در گفت وگـو بـا تسـنیم بـا بیـان 
اینکـه بنیاد مسـکن به عمران و نوسـازی روسـتاهای 
بخـش  در  داشـت:  اظهـار  می دهـد،  کشـور شـتاب 
»بازسـازی،  بـرای  را  ویـژه ای  تسـهیالت  مسـکن، 

گرفته ایـم. نظـر  در  ترمیـم«  و  خانه سـازی 
وی بـا بیـان اینکه سیسـتان وبلوچسـتان به عنوان 
از  مسـکن  تولیـد  در   ایـران  اسـتان  روسـتایی ترین 
سـوی بنیاد مسـکن سـهم ویژه ای دارد، افزود:  بیش از 
۵ هزار واحد مسـکن محرومان در این اسـتان سـاخته 
شـده و می شـود.رئیس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 
با بیان اینکه بازسـازی ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسـکونی 
ناشـی از سـیل را شـروع کردیـم و نزدیک بـه نیمی از 
ایـن واحدهـا تمام و تحویل شـده اسـت، تصریح کرد:  
مابقـی  منـازل  در مراحل مختلف پیشـرفت اسـت و به 

زودی تحویـل مردم می شـود.

شهر و شورا

کاریکاتور

قله بلند معیشت! میانگین هزینه 
سبد معیشت کارگران 11 میلیون تومان!

منبع: تسنیم

۶ طرح تعاونی در تبریز افتتاح شد

مدیـــر کل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: همزمـــان با سراســـر 
کشـــور ۶ طرح تعاونـــی با ســـرمایه ۶۵۲ میلیارد 

شـــد.  افتتاح  تبریز  در  ریـــال 
ــن  ــی در آیی ــین فتح ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
افتتــاح پروژه هــای بخــش تعــاون اظهــار کــرد: ایــن 
طــرح هــا در شهرســتان هــای تبریــز، مرنــد، میانــه 
و اســکو و در زمینــه هــای عمرانــی، درمانــی، صنایع 
ــو کنفرانــس  ــه صــورت ویدی دســتی و دامپــروری ب
توســط وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افتتــاح و 

بــه بهــره بــرداری رســید.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت اشــتغالزایی ایــن 
طرح هــا، گفــت: اعضــای ایــن تعاونــی هــا ۲۴۲ نفــر 
و بــا ســرمایه گذاری ۶۵۲ میلیــارد ریــال مــی باشــد 
ــه  ــهیالت ب ــال تس ــون ری ــارد و ۶۰ میلی و 9۶ میلی

ــت. ــده اس ــا ش ــی اعط ــرکت های تعاون ــن ش ای
فتحــی خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی ۶ طــرح 
تعاونــی  بــرای ۴۸۶ نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد شــد.

مدیــر کل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــی  ــا قدردان ــز ب ــرقی نی ــان ش ــتانداری آذربایج اس
از تــالش هــای خانــواده بــزرگ تعــاون، گفــت: 
ــه عمــل آمــده در حوزه هــای  اقدامــات چشــمگیر ب
اقتصــادی، کشــاورزی، صنعــت، تولیــد و خدمــات و 
ــی  ــه و قدردان ــل توج ــاون قاب ــوزه تع مســکن در ح

ــت. اس
ابراهیــم روحــی افــزود: بخــش تعــاون از ظرفیــت 
هــا و قابلیــت هــای بســیار باالیــی برخــوردار اســت 
ــای  ــود را در حوزه ه ــل خ ــش بی بدی ــته نق و توانس

مختلــف بــه خوبــی ایفــا کنــد.
 روحــی از اقدامــات بســیار مهــم اداره کل تعــاون، 
ــی  ــی تعاون ــه بررس ــی در کمیت ــاه اجتماع کار و رف
ــر  ــا تدابی ــزود: ب ــر داد و اف ــکل دار خب ــای مش ه
خــوب مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــع  ــکالت و موان ــیاری از مش ــرقی بس ــان ش آذربایج
حــوزه تعــاون در اســتان حــل و فصــل شــده اســت.

4 مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت 

ــم  ــئولیت تنظی ــار مس ــت: چه ــور گف ــس جمه ــادی رئی ــاون اقتص مع
بــازار محصــوالت کشــاورزی از جملــه مســئولیت و اختیــار ثبــت ســفارش، 
تعییــن اولویــت و تخصیــص ارز نهاده هــای دامــی بــه وزارت جهــاد 

ــد.  ــل ش کشــاورزی منتق
بــه گــزارش تســنیم بــر اســاس ابــالغ معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور 
ــه وزرای جهــاد کشــاورزی و صنعت،معــدن و تجــارت چهــار مســئولیت  ب
تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی از جملــه  مســئولیت و اختیــار ثبــت 
ســفارش، تعییــن اولویــت و تخصیــص ارز نهاده هــای دامــی، تنظیــم بــازار 
ــادرات  ــوزه ص ــت های ح ــرغ و سیاس ــرغ و تخم م ــوالت م ــره محص زنجی
ــاد  ــه وزارت جه ــرغ ب ــرغ و تخم م ــور و م ــای کشــاورزی، دام و طی نهاده ه

کشــاورزی منتقــل شــد.
متن این نامه به شرح زیر است.

بسمه تعالی
ــرم صنعــت، معــدن  ــر محت ــای مهنــدس رزم حســینی- وزی ــاب آق جن

و تجــارت
جناب آقای دکتر خاوازی - وزیر محترم جهاد کشاورزی

سالم علیکم؛
ــی  ــتاد هماهنگ ــم س ــه یکصدونودویک ــات جلس ــف( تصمیم ــد )ال بن
ــم  ــا تقســیم کار تنظی ــاط ب ــورخ ۱۳99/۱۰/7 در ارتب ــت م اقتصــادی دول
ــرم  ــد ریاســت محت ــه تایی ــازار نهاده هــا و محصــوالت کشــاورزی، کــه ب ب
ــه  ــه ابالغی ــر ب ــرح زی ــه ش ــت، ب ــیده اس ــران رس ــالمی ای ــوری اس جمه
جلســه  تصمیمــات  موضــوع   ۱۳99/۸/۱۳ مــورخ   9۱۲۲۰ شــماره 
یکصدوهفتادوهشــتم ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت الحــاق و جهــت 

ــردد: ــالغ می گ ــرا اب اج
»۱- مســئولیت و اختیــار ثبــت ســفارش، تعییــن اولویــت و تخصیــص ارز 
نهاده هــای دامــی بــه وزارت جهــاد کشــاورزی منتقــل می شــود. کلیــه اقدامــات 
مربــوط بــه تخصیــص و تامیــن ارز و همچنیــن ترخیــص کاال از گمــرک بــه 

اشــکال مختلــف، بــا مجــوز وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام خواهــد شــد.
ــع  ــه موق ــی ب ــن مکف ــی از تامی ــان ناش ــول اطمین ــور حص ۲- به منظ
و متناســب نهاده هــای دامــی مــورد نیــاز کشــور، بــه وزارت جهــاد 
ــرای واردات  ــاص، ب ــرایط خ ــا در ش ــود ت ــازه داده می ش ــاورزی اج کش
نهاده هــای دامــی در چارچــوب برنامــه زمانــی موردنیــاز و براســاس 
ابالغیــه شــماره 9۰۸۲9 مــورخ ۱۳99/۸/۱۲ موضــوع مصوبــه جلســه ۱77 
ــش  ــادرات بخ ــل از ص ــا ارز حاص ــت، ب ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ س

ــد. ــفارش کن ــت س ــخاص ثب ــا اش ــاورزی ی کش
۳- تنظیــم بــازار زنجیــره محصــوالت مــرغ و تخم مــرغ بــا محوریــت و 
ــازار اتخــاذ  براســاس نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی در کارگــروه تنظیــم ب

تصمیــم خواهــد شــد.
ــور  ــای کشــاورزی، دام و طی ۴- سیاســت های حــوزه صــادرات نهاده ه
و مــرغ و تخم مــرغ بــا محوریــت و براســاس نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی 

ــود.« ــاذ می ش اتخ
محمد نهاوندیان - معاون اقتصادی رئیس جمهور

ــران، در  ــتان ته ــالمت اس ــه س ــاون بیم مع
ــرای نســخه  ــه ب ــات صــورت گرفت ــورد اقدام م

ــه داد. ــی ارائ ــی، توضیحات ــی الکترونیک نویس
ســیده مریــم حســینی در گفتگــو بــا مهــر 
نسخه نویســی  اجرایــی  رونــد  خصــوص  در 
الکترونیکــی در مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد 
ســازمان بیمــه ســالمت گفــت: طرح »سیســتم 
الکترونیــک« یکــی از تکالیــف قانونــی اســت و 
ــز  ــد مراک ــش از 9۶ درص ــر بی ــال حاض در ح
خصوصــی طــرف قــرارداد ســازمان بیمــه 

ــته اند. ــرح پیوس ــن ط ــه ای ــالمت ب س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف مــا کاهــش 
تدریجــی دفترچه هــای کاغــذی اســت، افــزود: 
ــذف  ــا را ح ــاره دفترچه ه ــم یکب ــد نداری قص
کنیــم و در آینــده نزدیــک حــذف کامــل 
دفترچــه را نخواهیــم داشــت چــرا کــه مــردم 

ــوند. ــراب می ش ــار اضط دچ
معــاون بیمــه ســالمت اســتان تهــران 
ادامــه داد: بــا اجــرای طــرح نسخه نویســی 
الکترونیــک، بیمــه شــده بــدون نیــاز بــه 
ــد  ــه می کن ــه مطــب مراجع ــه، ب ــه بیم دفترچ
ــا ثبــت شــماره ملــی، از خدمــات ویزیــت،  و ب
ــی  ــورت الکترونیک ــه ص ــش و…، ب دارو، آزمای

می شــوند. بهره منــد 
ــال  ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــینی ب حس
ــرارداد  ــرف ق ــکان ط ــد پزش ــر ۸۵ درص حاض
ایــن کار را انجــام می دهنــد، گفــت: پــس 

نسخه نویســی  و  پزشــک  بــه  مراجعــه  از 
ــه تلفــن همــراه  الکترونیکــی، کــد رهگیــری ب
ــز  ــده نی ــود و بیمه ش ــال می ش ــده ارس بیمه ش
بــا مراجعــه بــه داروخانــه، می توانــد بــا همــان 
ــد و  ــدام کن ــت دارو اق ــه دریاف ــبت ب ــد نس ک
پــس از پایــان کار نیــز پیامکــی مجــدداً بــرای 

ــد. ــد ش ــال خواه ــده ارس بیمه ش
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
سیســتم  بــه  هنــوز  پزشــکان  از  برخــی 
الکترونیــک آشــنا نیســتند یــا تجهیــزات کافــی 
ــرح در  ــن ط ــل ای ــن دلی ــه همی ــد، ب را ندارن
برخــی از مراکــز بــه صــورت نیمــه الکترونیکــی 
اجرایــی می شــود بــه طــوری کــه نســخه 
در دفترچــه نوشــته و بیمه شــده می توانــد 

ــی،  ــد مل ــه ک ــه و ارائ ــه داروخان ــه ب ــا مراجع ب
ــد. ــت کن ــش را دریاف داروی

ــتان  ــالمت اس ــات س ــه و خدم ــاون بیم مع
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــزود: ه ــران اف ته
ــه صــورت کامــل  نسخه نویســی الکترونیکــی ب
اجرایــی شــود امــا ایــن اقــدام تدریجــی 
خواهــد بــود و بــه مــرور زمــان دفترچــه حــذف 

می شــود.
ــا  ــی ی ــز درمان ــر در مرک ــه وی، اگ ــه گفت ب
مطبــی سیســتم الکترونیــک قطــع شــود، 
پزشــک می توانــد مجــدداً داخــل دفترچــه یــا 

ــد. ــار را بنویس ــخه بیم ــود، نس ــربرگ خ س
ــران در  ــتان ته ــالمت اس ــه س ــاون بیم مع
ــت:  ــز گف ــا نی ــکاری داروخانه ه ــوص هم خص

ــه ایــن سیســتم متصــل  بیشــتر داروخانه هــا ب
ــده  ــر بیمه ش ــد و اگ ــکلی ندارن ــتند و مش هس
ــی و  ــد مل ــا ک ــد ی ــه کن ــه مراجع ــا دفترچ ب
ــورت  ــر دو ص ــد، در ه ــته باش ــری داش رهگی
دارو را ارائــه خواهنــد کــرد. اگــر در یــک 
ــی موجــود نباشــد، بیمه شــده  ــه داروی داروخان
می توانــد بــا کــد رهگیــری کــه دارد، بــه 
ــود را  ــه و داروی خ ــه مراجع ــن داروخان چندی

ــد. ــت کن دریاف
ــتم  ــدن سیس ــی ش ــا اجرای ــه داد: ب وی ادام
نســخه  نویســی الکترونیــک خطاهــا از بیــن 
مــی رود و جلــوی سوءاســتفاده گرفتــه می شــود.

هــای  طــرح   بــه  همچنیــن  حســینی 
تشــویقی پزشــکان در صــورت اجــرای نســخه  
نویســی الکترونیــک نیــز اشــاره کــرد و افــزود: 
ــی را  ــات خاص ــالمت اقدام ــه س ــازمان بیم س
ــه از نسخه نویســی  ــرای تشــویق پزشــکانی ک ب
الکترونیــک اســتفاده می کننــد، در نظــر گرفتــه 
کــه یکــی از آنهــا پرداخــت زودهنــگام مطالبات 
پزشــکان اســت کــه بــه صــورت هفتگــی 
ــت  ــرای ویزی ــن ب ــد شــد. همچنی انجــام خواه
ــه  ــی ب ــز مبلغ ــک توســط پزشــکان نی الکترونی

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــویق در نظ ــوان تش عن
رایانــه  کــه  پزشــکانی  وی،  گفتــه  بــه 
ــز مطــب خــود و اجــرای  ــرای تجهی ــد، ب ندارن
از  می تواننــد  الکترونیــک،  نسخه نویســی 
بهره منــد شــوند. بــدون ضامــن  وام هــای 

بــر کاالهــای مصرفــی  معــاون نظــارت 
حمایــت  ســازمان  توزیعــی  شــبکه های  و 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گفــت: در 
کارگــروه تنظیــم بــازار بــر روی قیمــت تجدیــد 
ــع  ــد توزی ــت رون ــد اس ــه امی ــده ک ــر ش نظ
ــور  ــی در کش ــد خوراک ــن جام ــوری روغ کش

ــود.  ــر ش بهت
ــا ،ســید داود موســوی کــه  بــه گــزارش ایرن
ــه  ــن ســازمان ب ــاون دیگــر ای ــه همــراه ۲ مع ب
خراســان جنوبــی ســفر کــرده اســت،  در گفــت 
و گــو بــا ایرنــا افــزود: از آنجــا کــه بــرای تامیــن 
ــا مشــکل مواجــه شــدیم و عمــال  ورق حلــب ب
ــه نبــود، کمبــود روغــن را در  ــه صرف مقــرون ب

ســطح کشــور شــاهد بودیــم.
ــه  ــان کــرد: کاالهــای اساســی از جمل وی بی
ــه  ــه ب ــا توج ــکر ب ــن و ش ــت، روغ ــج، گوش برن
اهمیــت ســبد خانــوار مــردم، در ســطح کالن در 
کارگــروه تنظیــم بــازار طبقه بنــدی شــده اســت.

معــاون نظــارت بــر کاالهــای مصرفــی و 
ــت مصــرف   شــبکه های توزیعــی ســازمان حمای
ــه  ــر هفت ــت: ه ــدگان گف ــدگان و تولیدکنن کنن
جلســات ســتاد تنظیــم بــازار بــا مشــارکت 
دســتگاه های مربوطــه برگــزار و درخصــوص 
ــع و قیمــت کاالهــا تصمیم گیــری  تامیــن، توزی
می شــود تــا شــرایط خوبــی بــرای مــردم فراهــم 

شــود.
ــتانی  ــهمیه های اس ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
براســاس بـُـرش اســتانی و جمعیــت هــر اســتان 

ابــالغ می شــود افــزود: طــی بازدیــدی کــه 
دیشــب از فروشــگاه های ســطح شــهر بیرجنــد 
داشــتیم، روغــن مایــع بــه فــور وجــود دارد امــا 

ــا کمبــود مواجــه اســت. روغــن جامــد ب
موســوی گفــت: در زمینــه تامیــن شــکر نیــز 
ــازار  ــم ب ــروه تنظی ــق کارگ ــی از طری هماهنگ
اتفــاق افتــاده اســت و آخریــن قیمــت مصــوب 
شــکر خانــوار تــا ۲ یــا ســه مــاه ابتــدای ســال 

۱۴۰۰ تغییــر نخواهــد کــرد.
ــر  ــوب ه ــت مص ــه قیم ــان اینک ــا بی وی ب
ــزار و  ــت ه ــازار هش ــم ب ــکر تنظی ــرم ش کیلوگ
ــر  ــزود: اگ ــده اســت اف ــن ش ــان تعیی 7۰۰ توم
ــد،  ــود باش ــتان ها کمب ــکر در اس ــه ش در زمین
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان باید 
مراتــب را اعــالم و نســبت بــه دریافــت ســهیمه 

اقــدام کنــد.

بــر کاالهــای مصرفــی  معــاون نظــارت 
حمایــت  ســازمان  توزیعــی  شــبکه های  و 
تصریــح  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
ــر  ــت ه ــکر، قیم ــت ش ــه قیم ــر پای ــرد: ب ک
ــر ۱۰  ــز حداکث ــته بندی نی ــد بس ــرم قن کیلوگ

هــزار و ۵۰۰ تومــان تعییــن شــده اســت.
در  کــه  تخفیفاتــی  بــا  ارتبــاط  در  وی 
می شــود  لحــاظ  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
ــات  ــات درخصــوص تخفیف ــت: بعضــا تبلیغ گف
زنجیــره ای  فروشــگاه های  در  غیرمتعــارف 
ســبب جــذب مشــتری می شــد کــه ایــن 

موضــوع در کشــور دچــار چالــش شــد.
موســوی ادامــه داد: در ایــن زمینه جلســه ای 
ــره ای  ــرر شــد فروشــگاه های زنجی ــزار و مق برگ
ــات  ــه تخفیف ــد و ب ــه دهن ــود را ارائ ــت خ قیم
کار نداشــته باشــند؛ وقتــی کــد شناســه اســکن 

می شــود، قیمــت موجــودی قبــل را هــم نشــان 
دهــد.

وی گفــت: براســاس ایــن ســاختار بایــد 
کاالهایــی کــه در گذشــته خریــداری شــده بــا 
همــان قیمــت قبــل بــه فــروش برســد و از ایــن 

ــوان تخفیــف اســتفاده نشــود. ــه عن ــد ب ترفن
بــر کاالهــای مصرفــی  معــاون نظــارت 
حمایــت  ســازمان  توزیعــی  شــبکه های  و 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان افــزود: در 
برخــی اســتان ها اســتانداران براســاس شــرایط 
اســتان مصوبــات کارگــروه تنظیــم بــازار را لغــو 
می کننــد کــه ایــن موضــوع از لحــاظ مــا ایــراد 

دارد.
ــم  ــروه تنظی ــر آنچــه در کارگ ــت: ه وی گف
تمامــی  تعییــن می شــود در  بــازار کشــور 
اســتان ها بایــد رعایــت شــود ایــن در حالیســت 
کــه در برخــی اســتان ها مصوبــات رعایــت 

نمی شــود.
ــات،  ــه تخلف ــاون بازرســی و رســیدگی ب مع
و  مصرفــی  کاالهــای  بــر  نظــارت  معــاون 
بــر  نظــارت  معــاون  توزیعــی،  شــبکه های 
ســازمان  خدمــات  و  ســرمایه ای  کاالهــای 
تولیدکننــدگان  و  حمایــت مصرف کننــدگان 
روز گذشــته )سه شــنبه( وارد بیرجنــد شــدند و 
بــه همــراه مســووالن ســازمان صنعــت، معــدن 
ــگاه های  ــی از فروش ــان جنوب ــارت خراس و تج
زنجیــره ای و بــازار روز بیرجنــد بازدیــد کردنــد.

ــتان  ــازار اس ــم ب ــیون تنظی ــت کمیس نشس
امــروز بــا حضــور ایــن مســووالن ســازمان 
تولیدکننــدگان  و  حمایــت مصرف کننــدگان 

می شــود. برگــزار 

ــد  ــس شــورای اســالمی تاکی ــز در مجل ــردم نطن ــده م نماین
کــرد: نبایــد تصــور شــود کــه شــرایط از لحــاظ مقابلــه بــا کرونــا 
عــادی شــده اســت بلکــه مــردم در ایــن ایــام بایــد از هرگونــه 
تجمعــی پرهیــز کــرده و دســتورالعمل هــای بهداشــتی را 

ــد.  ــت کنن رعای
رحمــت اهلل فیــروزی پوربــادی در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا 

ــای بهداشــتی،  ــکل ه ــت جــدی پروت ــه ضــرورت رعای اشــاره ب
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه آغــاز مــوج جدیــد بیمــاری کرونــا در 
ــان  برخــی از اســتان هــا و خیــز برداشــتن مجــدد آمــار مبتالی
ــش از  ــه بی ــه ک ــور آنچ ــای کش ــتان ه ــاری در اس ــن بیم ای
ــه  ــردم و مســئوالن ب هرچیــزی ضــروری اســت توجــه همــه م
رعایــت بیــش از پیــش پروتــکل هــا و دســتورالعمل هایــی اســت 
کــه از ســوی وزارت بهداشــت و ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اعــالم 

شــده اســت.
ــه  ــود کـ ــور شـ ــد تصـ ــرد: نبایـ ــار کـ ــه اظهـ وی در ادامـ
شـــرایط عـــادی شـــده اســـت بلکـــه مـــردم در ایـــن ایـــام 
بایـــد از هرگونـــه تجمعـــی پرهیـــز کـــرده و فاصلـــه گـــذاری 
ــه  ــا راه مقابلـ ــگیری تنهـ ــد. پیشـ ــت کننـ ــی را رعایـ اجتماعـ
ـــارم آن در  ـــوج چه ـــاز م ـــری از آغ ـــاری و جلوگی ـــن بیم ـــا ای ب
کشـــور اســـت. تمـــام بیمارانـــی کـــه بـــر اثـــر ایـــن بیمـــاری 
ـــمار  ـــه ش ـــور ب ـــای کش ـــرمایه ه ـــدام س ـــد هرک ـــی کنن ـــوت م ف
رفتـــه و هزینـــه هـــای زیـــادی بـــرای جامعـــه بـــه دنبـــال 

خواهـــد داشـــت.

نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس تصریــح کــرد: مــا شــاهد 
هســتیم کــه در ظــرف چنــد هفتــه وضعیــت برخــی از اســتان 
ــیده  ــز رس ــه قرم ــی ب ــوده و حت ــر ب ــال تغیی ــی در ح ــا از آب ه
اســت. ایــن تغییــرات هشــداری بــرای همــه مــردم و مســئوالن 
ــا  ــاری ب ــن بیم ــد ای ــز بلن ــل خی ــد قب ــه و بای ــمار رفت ــه ش ب

ــم. ــوی آن را بگیری ــا جل ــکل ه ــت پروت رعای
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: در بحــث اســتفاده از واکســن قــول 
هــای مســاعدی از ســوی مســئوالن مربوطــه داده شــده اســت. 
از نظــر بنــده نیــز بهتــر اســت مــا از واکســنی اســتفاده کنیــم 
کــه تولیــد داخــل اســت. امــا اگــر وزارت بهداشــت بــرای حفــظ 
ســالمتی جامعــه اکنــون اقــدام بــه واردات واکســن کــرده اســت 

مــا نیــز بــا آن موافــق هســتیم.
وی افــزود: بحــث واکسیناســیون بایــد بــا جدیــت دنبال شــود 
امــا فعــال تنهــا راه موجــود بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری رعایت 
ــه  ــت ک ــی اس ــای ابالغ ــتورالعمل ه ــا و دس ــکل ه ــق پروت دقی
هــم مســئوالن و هــم مــردم بایــد بــه آن توجــه جــدی داشــته 

باشــند.

ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران 
ــا  ــدازی طرح ه ــور راه ان ــه منظ ــا ب ــی بانک ه ــورای هماهنگ و ش
و  دولتــی  بانک هــای  تملــک  تحــت  واحدهــای صنعتــی  و 
ــور  ــی کش ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــتقر در ش ــی مس ــه دولت نیم

تفاهم نامــه همــکاری امضــاء کردنــد. 
ــه  ــه ب ــکاری ک ــه هم ــن تفاهم نام ــا ، در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
امضــای »علــی رســولیان« مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک 
و شــهرک های صنعتــی ایــران و »محمدرضــا حســین زاده« 
ــرایط  ــت، ش ــیده اس ــا رس ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــس ش ریی
ــه ذی نفــع اصلــی در  ــه واحدهــای تولیــدی تملیــک شــده ب اقال

ــد. ــهیل ش ــور تس ــی کش ــی صنعت ــهرک ها و نواح ش
اقالــه در لغــت بــه معنــای مســامحه و نادیــده انگاشــتن امــر 
ــه می شــود  ــدی گفت ــه عق ــوده و در اصطــالح، ب ــی ب ــا موضوع ی
کــه موضــوع آن از بیــن رفتــن همــه یــا قســمتی از عقــد نخســت 
اســت و در آن رضایــت و توافــق بــه همــراه اراده طرفیــن شــرط 

الزم اســت.

ــران در  ــی ای ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای س
ــی  ــک مبن ــالم بان ــورت اع ــد: در ص ــد ش ــه متعه ــن تفاهم نام ای
ــا اشــخاص  ــر انجــام نشــدن تعهــدات از ســوی ســرمایه گذار ی ب
معرفــی شــده از طــرف بانک هــا منطبــق بــا تبصــره )۸( 
ــی و کاهــش  ــون تســهیل اعطــای تســهیالت بانک ــاده )۱( قان م
ــورخ  ــه م ــال ۱۳۸۶ و تصویب نام ــوب س ــرح مص ــای ط هزینه ه
ــا  ــت ب ــه موافق ــران، نســبت ب ــات وزی ــاه ۱۳9۶ هی ششــم آبان م
ــی  ــل اداری و مال ــی مراح ــس از ط ــل پ ــک عام ــینی بان جانش

ــد. ــدام کن ــتان اق ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــط ش توس
ــه هدایــت ســرمایه گذاران  ــن ســازمان همچنیــن نســبت ب ای
از  انتخــاب واحــد  جدیــد و متقاضیــان ســرمایه گذاری بــه 
فهرســت واحدهــای صنعتــی تملیــک شــده اقــدام خواهــد کــرد.

ــی  ــورای هماهنگ ــو ش ــی عض ــی و نیمه دولت ــای دولت بانک ه
ــه واحــد تملیــک  ــه، اقال ــن تفاهم نام ــر اســاس ای ــز ب بانک هــا نی
شــده بــه ذی نفــع اصلــی بــا پرداخــت اولیــه ۱۰ درصــد و اقســاط 
پنج ســاله بــا دوره تنفــس دســت کم ۶ مــاه بــرای بازفعــال شــدن 

ــرمایه گذاران  ــه س ــذاری ب ــورت واگ ــن ص ــر ای ــا و در غی واحده
جدیــد به صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک را تســهیل خواهنــد 

کــرد.
همچنیــن در صــورت برگــزاری دســت کم دو مرحلــه فرآینــد 
ــا و  ــوی بانک ه ــده از س ــک ش ــای تملی ــرای واحده ــده ب مزای
مراجعــه نکــردن متقاضــی، بانــک بــه منظــور تســریع و تســهیل 
ــف از  ــب تکلی ــس از کس ــا، پ ــن واحده ــف ای ــن تکلی در تعیی
ــا  مراجــع قانونــی، واگــذاری آنهــا بــه ســرمایه گذاران جدیــد را ب

ــاند. ــام می رس ــه انج ــن ب ــق طرفی ــره و تواف مذاک
پیشــتر »بابــک دین پرســت« قائم مقــام ســتاد تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد کشــور درخصــوص واحدهــای تحــت تملــک 
ــک  ــار وزارت اقتصــاد و بان ــه آم ــت: برپای ــز گف شــبکه بانکــی نی
مرکــزی یک هــزار و 7۱۸ واحــد تحــت تملــک بانک هاســت 
کــه بــر اســاس تازه تریــن آمارهــا، ایــن رقــم در حــوزه صنعــت و 
کشــاورزی بــه دو هــزار و ۳۰۰ واحــد رســیده کــه ایــن واحدهــا را 

ــد. ــک کرده ان ــک تمل ۱۸ بان

مردم با حذف دفترچه درمانی چگونه خدمات می گیرند

روند توزیع روغن جامد در کشور بهبود می یابد

فیروزی پوربادی:

دستورالعمل های بهداشتی باید با جدیت دنبال شود

واحدهای صنعتی تحت تملک بانک ها در شهرک ها صنعتی راه اندازی می شوند

م الف: 890
آگهی فقدان سند مالکیت 

ســند مالکیــت ثمینــه اعیانــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ تحــت 
ــر صورتجلســه  ــی ) براب ــی از ۱-اصل ــده  ۲7۸ فرع ــالک شــماره باقیمان پ
استانداردســازی پــالک بــه ۱۸9۴9 فرعــی از یــک اصلــی تغییــر یافتــه( 
واقــع در میانــه بخــش ۳7 تبریــز ذیــل شــماره ثبــت ۲9۳7۲ صفحــه ۳۱9 
دفتــر ۱۶۴ بنــام خانــم کبــری رحیمــی ثبــت و ســند مالکیــت آن صــادر 
و تســلیم گردیــده اســت، ســپس مشــارالیه بــا ارائــه درخواســتی بــه شــرح 
نامــه وارده ۱۰۴/۵/۱۶۰7۸ مورخــه 99/۱۱/۲۳ بــه علــت جابجایــی مدعــی 
ــت  ــور شــده و تقاضــای صــدور ســند مالکی ــت مذب ــدان ســند مالکی فق
ــن  ــاده ۱۲۰ آیی ــک م ــرای تبصــره ی ــب در اج ــه مرات ــوده ک ــی نم المثن
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود هرکــس ادعایــی نســبت 
ــد  ــه معاملــه را دارد مــی توان ــا انجــام هرگون ــه وجــود ورقــه مالکیــت ی ب
اعتــراض خــود را کتبــا بــه مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره 
ثبــت اســناد و امــالک میانــه تســلیم نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضای 
مــدت قانونــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و بــه 
اعتراضــات وارده در خــارج از مــدت قانونــی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
تاریخ انتشار : 99/۱۱/۳0                                                                     

رییس اداره ثبت اسناد و امالک میانه
 فرمان بخشعلی زاده 

م الف: 5۲7/4۲
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 

و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده )۱۰( آئی ــرای م در اج
ــاماندهی  ــون س ــه قان ــوادی ب ــاق م ــون الح قان
ــوب  ــکن مص ــه مس ــد و عرض ــت از تولی و حمای
۱۳۸۸ بدینوســیله اســامی کســانیکه مســتندا بــه 
ــاد مســکن انقــالب  ــادی از طــرف بنی اســتناد ع
اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی بــه نیابــت از 
طــرف اهالــی شــهر درخواســت ســند مالکیــت از 
اداره ثبــت اســناد و امــالک گــوگان را نمــوده انــد 
بــر اســاس آراء صــادره از هیــات موضــوع قانــون 
فــوق الذکــر ششــدانگ از قطعــات مفــروز بشــرح 

زیــر آگهــی مــی شــود:
))شهر گوگان پالک 7 اصلی بخش ۱۲ تبریز((

ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ۱- شش
فرعــی   ۲۸۱۳ پــالک  از  مربــع  متــر   ۲۵.۵۱
ــر  ــه ه ــیده علوی ــح و س ــید صال ــای س ــام ه بن
ــب  ــد میرمقصــود )بترتی ــی فرزن ــهرت مدن دو ش
ــدار دو  ــگ مشــاع و مق ــدار ۴ دان ــه مق نســبت ب
دانــگ مشــاع( کــه در آگهــی قبلــی در روزنامــه 
طــرح نــو بشــماره ۲۱۱9 مورخــه ۱۳99/۱۱/۰۸ 
اشــتباهاً پــالک ۲7۱۳ فرعــی انتشــار یافتــه 

اســت.
))شهر تیمورلو پالک ۱8۳۱ اصلی بخش 

۱۲ تبریز((
بمسـاحت  سـاختمان  یکبـاب  ششـدانگ   -۲
۲9۸.۳۱ متـر مربـع از پـالک ۶۵ فرعی بنام جهان 
بخـش مهـدوی تیمورلوئـی فرزنـد محمد حسـین 
کـه در آگهـی قبلـی در روزنامـه طـرح نو بشـماره 
۲۱۱9 مورخـه ۱۳99/۱۱/۰۸ اشـتباهاً ششـدانگ 

یکبـاب زمیـن محصـور انتشـار یافته اسـت.
علیهــذا مراتــب بدینوســیله بــه مالکیــن 
ــی  ــه اعتراض ــا چنانچ ــالغ ت ــوق اب ــای ف پالکه
داشــته باشــند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــی اعت ــن آگه ــار ای انتش
ــد  ــوگان تســلیم نماین ــالک گ ــناد و ام ــت اس ثب
ــر  ــد در غی ــت گردن ــه هدای ــه دادگاه صالح ــا ب ت
اینصــورت ســند مالکیــت متقاضیــان طبــق 

ــد. ــد ش ــلیم خواه ــادر و تس ــررات ص مق
بابک داداشی - رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک بخش گوگان
تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۱/۳0

آغاز ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی 

ثبــت نــام متقاضیــان بــرای شــرکت در آزمــون کارشناســی ارشــد ســال 
ــوزش پزشــکی  ــز ســنجش آم ــق ســایت مرک ۱۴۰۰ از ۲9 بهمــن از طری

وزارت بهداشــت آغــاز مــی شــود و تــا ۱۰ اســفند مــاه ادامــه دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر منابــع، جــدول رشــته هــا، دروس 
ــی  ــون کارشناس ــرکت در آزم ــان ش ــون متقاضی ــب آزم ــی و ضرای امتحان
ارشــد ســال ۱۴۰۰ در رشــته هــای علــوم پزشــکی بــر روی ســایت مرکــز 

ســنجش آمــوزش پزشــکی قــرار گرفتــه اســت.
دفترچـه راهنمـای ثبـت نام آزمون کارشناسـی ارشـد، هفتـه آخر بهمن 
مـاه از طریـق سـامانه اینترنتـی مرکز سـنجش آموزش پزشـکی به نشـانی 
https://www.sanjeshp.ir در اختیـار داوطلبـان قرار گرفته اسـت.

ــز  ــتان بج ــز اس ــه مراک ــته در کلی ــای گذش ــال ه ــق روال س ــون طب آزم
اســتان هــای البــرز و خراســان شــمالی، برگــزار خواهــد شــد. بدیهــی اســت در 
صورتیکــه بــر اســاس اعــالم مراجــع ذی ربــط، تغییــری در رونــد آزمــون ایجــاد 
شــود، مراتــب از طریــق ســامانه ســنجش آمــوزش پزشــکی اعــالم خواهد شــد.

ــر اســاس اعــالم مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی، زمــان برگــزاری  ب
ــد. ــت ۱۴۰۰ می باش ــای ۳۰ و ۳۱ اردیبهش ــون روزه آزم

ــرای  ــاز ب ــته ای مج ــه رش ــی ب ــوژی آموزش ــی تکنول ــع کارشناس مقط
شــرکت در آزمــون رشــته یادگیــری الکترونیکــی در علــوم پزشــکی اضافــه 
شــده و مقطــع کارشناســی رشــته زیســت جانــوری بــه رشــته ای مجــاز 

بــرای شــرکت در آزمــون رشــته علــوم تغذیــه اضافــه میگــردد.
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الزام ارسال آگهي هاي دولتي به 
مطبوعات به قوت خود باقي ماند

توئیــت  در جدیدتریــن  ســیدعباس صالحــي 
خــود پــس از پایــان جلســه هیــات دولــت نوشــت: 
بــا حمایــت آقــاي  جهانگیــري و نظــر موافــق هیــات 
بــه  دولتــي  آگهي هــاي  ارســال  الــزام  دولــت، 

ــد.  ــي مان ــود باق ــوت خ ــه ق ــات ب مطبوع
ــا، در متــن توئیــت ســیدعباس  ــه گــزارش ایرن ب

صالحــي آمــده اســت: 
ــق  ــر مواف ــري و نظ ــاي  جهانگی ــت آق ــا حمای »ب
هیــأت دولــت، الــزام ارســال آگهي هــاي دولتــي بــه 
ــد و مــاده ۱۴  ــه قــوت خــود باقــي مان مطبوعــات ب
مصــوب پیشــین لغــو و تبصــره ۱ مــاده ۱۳ هــم در 
همیــن راســتا اصــالح گردیــد. از مدیــران و همکاران 
را  نگراني هاي شــان  همدالنــه  کــه  مطبوعاتــي، 

ــد، سپاســگزارم«  منتقــل کردن
در همیــن راســتا، همایــون امیــرزاده رئیــس 
وزارت  اطالع رســاني  و  عمومــي  روابــط  مرکــز 
ــه  ــن وزارتخان ــت: ای ــاد اســالمي گف ــگ و ارش فرهن
ــر و  ــگ، هن ــاب فرهن ــار اصح ــود را کن ــواره خ هم
ــان از  ــکالت آن ــل مش ــراي ح ــد و ب ــانه مي دان رس

هیــچ تالشــي دریــغ نمي کنــد. 
وي گفــت: بــه محــض اعــالم خبــر مصوبــه 
الــزام درج آگهي هــاي  لغــو  بــر  دولــت مبنــي 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  رســانه ها،  در  دولتــي 
ــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــاي قانونــي  اســالمي ب
ــر  ــت، در کمت ــأت دول ــا هی ــر ب ــاي مؤث و رایزني ه
ــه  ــا ارائ ــي، ب ــه قبل ــب مصوب ــاعت از تصوی از 7۲ س
توجیهــات قانونــي الزم و همراهــي ســتودني اهالــي 
رســانه توانســت در متقاعــد کــردن دولــت بــه 

ــود.  ــق ش ــه موف ــالح مصوب اص

مقام روس:
 برجام به نفع کل جامعه جهانی است 

ــی  ــای بین الملل ــازمان ه ــیه در س ــده روس نماین
ــع کل  ــه نف ــام ب ــه برج ــرد ک ــد ک ــن تاکی در وی

ــت.  ــی اس ــه جهان جامع
ـــوف« در  ـــل اولیالن ـــا، »میحائی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
واکنـــش بـــه توئیـــت ریچـــارد گلدبـــرگ مشـــاور 
ـــاع  ـــی دف ـــد ایران ـــی و ض ـــاد آمریکای ـــد در بنی ارش
از دمکراســـی ها در توئیتـــر نوشـــت: متاســـفانه 
برخـــی نمی تواننـــد ایـــن را درک کننـــد کـــه 
گســـترش  منـــع  راســـتای  در  هـــم  برجـــام 
تســـلیحات هســـته ای و هـــم بـــه نفـــع آمریـــکا، 
ـــارس،  ـــج ف ـــوزه خلی ـــرب ح ـــورهای ع ـــران، کش ای

ــی اســـت. ــه جهانـ ــرائیل و کل جامعـ اسـ
ــوان  ــن توییــت عن ــه ای ــام روس در ادام ــن مق ای
کــرد: اگــر از منظــر منافــع شــخصی و خودخواهانــه 
ــیه را در  ــن روس ــم، م ــگاه کنی ــئله ن ــن مس ــه ای ب

ــرار مــی دهــم. مــکان آخــر ق
ــی  ــی مدع ــی توئیت ــرگ ط ــن گلدب ــش از ای پی
ــرای میانجــی گــری  ــود کــه ورود روســیه ب شــده ب
ــق هســته ای  ــه تواف ــکا ب ــران و آمری در بازگشــت ای

ــکا. ــه آمری ــع روســیه اســت ن ــع مناف ــه نف ب
نماینــده روســیه در ســازمان هــای بیــن المللــی 
ــد  ــه تهدی ــش ب ــز در واکن ــش نی ــن ۲ روز پی در وی
اخیــر آمریــکا مبنــی بــر تحریــم شــرکت هــای ایــن 
ــران  ــا ای ــکاری تســلیحاتی ب کشــور در صــورت هم
ــی  ــای آمریکای ــام ه ــه مق ــاب ب ــی خط ، در توئیت
نوشــت: آیــا واقعــا فکــر مــی کنیــد کــه روســیه بــه 

ــکا اهمیــت مــی دهــد؟ تصمیــم هــای آمری
ــکان  ــه ام ــا اشــاره ب ــت ب ــن توئی ــوف در ای اولیان
ــا چینــی از ســوی  ــم شــرکت هــای روســی ی تحری
ــران  ــا ای ــکا در صــورت همــکاری تســلیحاتی ب آمری
ــم  ــه تحری ــه هم ــم ک ــی کن ــر م ــن فک ــت: م نوش
ــا  ــکا در مــورد بخــش دفاعــی م هــای ممکــن آمری

ــت. ــده اس ــع ش ــیه( وض )روس
ــا  ــه م ــد ک ــی کنی ــر م ــا فک ــا واقع ــزود: آی وی اف
مواظــب و نگــران تحریــم هــای آمریــکا خواهیــم بــود؟ 
سیاســت مــا بطــور کامــل باتوجــه بــه عوامــل دیگــر و 
نــه تهدیدهــا از ســوی شــما )آمریــکا( اجرا خواهد شــد.

آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی روز گذشــته، 
ــا موضــوع توقــف اجــرای اقدامــات  دریافــت نامــه ب
داوطلبانــه تهــران تحــت برجــام کــه کاظــم غریــب 
آبــادی ســفیر و نماینــده دائــم ایــران نــزد ســازمان 
هــای بیــن المللــی در ویــن از ارســال آن بــه مدیــر 

کل آژانــس خبــر داده بــود را تاییــد کــرد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در بیانیــه ای 
اعــالم کــرد: ایــران روز ۱۵ فوریــه )۲7 بهمــن( بــه 
آژانــس اطــالع داد کــه ایــن کشــور اجــرای اقدامــات 
ــخ ۲۳  ــام را در تاری ــت برج ــه تح ــفاف داوطلبان ش
ــی را  ــکل الحاق ــه پروت ــفند( از جمل ــه )۵ اس فوری

متوقــف مــی کنــد.
ســفیر و نماینــده دائــم ایــران نــزد ســازمان هــای 
بیــن الملــل پیشــتر از تحویــل ایــن نامــه در عصــر 
ــن  ــس بی ــرکل آژان ــه مدی ــته ب ــنبه گذش روز دوش

ــرژی اتمــی خبــر داد. المللــی ان
 غریــب آبــادی اعــالم کــرد: ایــن اقــدام در اجــرای 
قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســالمی بــرای لغــو 
ــران و در  ــت ای ــع مل ــت از مناف ــا و صیان ــم ه تحری
راســتای حقــوق مصــرح جمهــوری اســالمی ایــران 
ــت عــدم  ــه عل تحــت بندهــای ۲۶ و ۳۶ برجــام و ب
ــود  ــدات خ ــه تعه ــل ب ــای مقاب ــرف ه ــدی ط پایبن
ــی، صــورت  ــای غیرقانون ــم ه ــع تحری ــت رف در جه

گرفتــه اســت.

تذکر به شریعتمداری برای متناسب سازی حقوق 
کارگران بازنشسته تامین اجتماعی

نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلــس در تذکــری بــه وزیــر تعــاون، 
ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــرای قان ــتار اج ــی خواس ــاه اجتماع کار و رف
ــی  ــن اجتماع ــته تامی ــران بازنشس ــوق کارگ ــازی حق ــاره متناسب س درب

شــد. 
بــه گــزارش فــارس، حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینده مردم شــاهین 
شــهر در مجلــس شــورای اســالمی در تذکــری بــه محمــد شــریعتمداری 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خواســتار اجــرای قانــون برنامــه ششــم 
ــن  ــته تامی ــران بازنشس ــوق کارگ ــازی حق ــب س ــاره متناس ــعه درب توس

اجتماعــی تذکــر داد.
متــن کامــل تذکــر نماینــده شــاهین شــهر بــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی بــه شــرح زیــر اســت:
ــران  ــوق کارگ ــازی حق ــب س ــم متناس ــرای ترمی ــر: اج ــه تذک خالص
بازنشســته تامیــن اجتماعــی بــر اســاس بنــد »ب« مــاده ۱۲ قانــون برنامــه 
ششــم توســعه کل کشــور و بنــد »و« تبصــره ۲ بودجــه 99 در شــش ماهــه 

دوم ســال ۱۳99
ــم  ــه شش ــون برنام ــاده ۱۲ قان ــد »ب« م ــرای بن ــر: در اج ــرح تذک ش
ــه متناســب ســازی حقــوق  توســعه، ســازمان تأمیــن اجتماعــی مکلــف ب
ــارات  ــل اعتب ــاده 9۶« از مح ــود »م ــن خ ــاس قوانی ــر اس ــتگان ب بازنشس
خــود گردیــد و براســاس بنــد »و« تبصــره ۲ بودجــه 99 دولــت ۳۲ 
ــه ســازمان واگــذر و تامیــن  ــارد تومــان در شــش ماهــه اول ب هــزار میلی
ــت متناســب ســازی  ــان باب ــارد توم ــزار میلی ــغ ۱۸ ه ــز مبل ــی نی اجتماع

ــود. ــه نم ــتگان هزین ــوق بازنشس حق
ــران  ــتگان کارگ ــوق بازنشس ــش حق ــدم افزای ــه ع ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــه  ــت ب ــا عنای ــورم و ب ــزان ت ــر اســاس می ــی ب ــن اجتماع بازنشســته تأمی
ــد  ــاس بن ــی براس ــن اجتماع ــازمان تامی ــت س ــروری اس ــا ض نیازمندی ه
»ب« مــاده ۱۲ قانــون برنامــه ششــم توســعه کل کشــور نســبت بــه ترمیــم 
ــل  ــد حداق ــه می توان ــال 9۶ ک ــه دوم س ــش ماه ــازی در ش ــب س متناس
بیــش از یــک بــار در ســال حقــوق بازنشســتگان را افزایــش دهــد متناســب 
ســازی حقــوق بازنشســتگان کارگــران بازنشســته تأمیــن اجتماعــی را بــا 
توجــه بــه افزایــش درصــد همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان کشــوی و 
لشــکری از محــل اعتبــارات باقــی مانــده واگــذار شــده ۳۲ هــزار میلیــارد 

تومــان انجــام دهــد.

ورود پلیس امنیت اقتصادی تهران 
به چند پرونده بورسی 

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران بــزرگ گفــت: در دو تــا ســه 
پرونــده دربــاره تخلفــات بورســی، بــه جــد در حــال انجــام اقدامــات خــود 

هســتیم و هماهنگــی قضائــی را نیــز در ایــن رابطــه انجــام داده ایــم. 
ــا تســنیم در پاســخ  ــو ب ــودرزی در گفت وگ ــور گ ــی ولیپ ــرهنگ عل س
ــای  ــرمایه در ماه ه ــازار س ــزش ب ــی ری ــا در پ ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ب
ــی از  ــاد برخ ــهامداران و اعتق ــادی از س ــداد زی ــدن تع ــرر ش ــر، متض اخی
کارشناســان مبنــی بــر دســتکاری تعمــدی معامــالت و تخلفــات روی داده، 
نهادهایــی همچــون ســازمان بــورس یــا وزارت اقتصــاد از پلیــس امنیــت 
اقتصــادی تهــران خواســته اند کــه بــه ایــن پرونده هــا تخلفــات ورود پیــدا 
ــه  ــن رابط ــران در ای ــت اقتصــادی ته ــس امنی ــود پلی ــه خ ــا اینک ــد ی کن
اقدامــی انجــام داده، اظهــار کــرد: مــوارد زیــادی را تاکنــون در ایــن رابطــه 
بررســی کردیــم امــا اکنــون در دو تــا ســه پرونــده بــه جــد در حــال انجــام 
اقدامــات خــود هســتیم و هماهنگــی قضائــی را نیــر در ایــن رابطــه انجــام 

داده ایــم.
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران بــزرگ تصریــح کــرد: بــورس 
ــت  ــوری اس ــورت کش ــه ص ــز ب ــات آن نی ــود را دارد و تصمیم ــن خ قوانی
و بیشــتر پرونده هــای مربوطــه بــه آن در پلیــس امنیــت اقتصــادی 
ــوارد  ــزرگ، م ــه اگــر در تهــران ب ــروی انتظامــی بررســی می شــود البت نی
ــا  ــه دســت م ــازار ســرمایه ب ــر ایجــاد اخــالل در ب ــی ب و مســتنداتی مبن
ــم.  ــام می دهی ــود را انج ــات خ ــی، اقدام ــراف اطالعات ــن اش ــد، ضم برس

ظريف در حاشیه جلسه هیئت دولت: 
اعتقاد دارم نباید به انتخابات 

ریاست جمهوری ورود کنم 
ــات  ــزدی اش در انتخابـ ــال نامـ ــاره احتمـ ــه دربـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ
ریاســـت جمهـــوری گفـــت: هماننـــد گذشـــته اعتقـــاد دارم نبایـــد بـــه 

انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ورود کنـــم. 
ـــر  ـــف وزی ـــواد ظری ـــوان، محمدج ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــع  ـــت در جم ـــت دول ـــی هیئ ـــت هفتگ ـــیه نشس ـــه در حاش ـــور خارج ام
ـــو  ـــران در لغ ـــار ای ـــه معی ـــاره اینک ـــوالی درب ـــه س ـــخ ب ـــگاران در پاس خبرن
موثـــر تحریم هـــا و ســـفر احتمالـــی گروســـی چیســـت، گفـــت: دولـــت 
نظراتـــش را دربـــاره مصوبـــه مجلـــس اعـــالم کـــرد؛ مصوبـــه مجلـــس 

ـــت. ـــور اس ـــون کش ـــروز قان ام
ـــش  ـــس کاه ـــات مجل ـــی از مصوب ـــه یک ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــف ب ظری
ـــرد:  ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــس اس ـــارت آژان ـــف نظ ـــه توق ـــس و ن ـــارت آژان نظ
بـــا مشـــورت گروســـی از ۲۱ فوریـــه اقدامـــات داوطلبانـــه مـــا متوقـــف 
ـــردد. ـــود برگ ـــدات خ ـــه تعه ـــا در ۵+۱ ب ـــل م ـــرف مقاب ـــد ط ـــود؛ بای می ش

ظریــف گفــت: بــه مجــرد اینکــه آمریــکا تحریم خــود را بــردارد و ســایر 
اعضــا بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد دیگــر مســئله ای باقــی نمی مانــد.

او ادامـــه داد: ســـکوت بایـــدن نشـــان دهنـــده یـــک بحـــث داخلـــی 
ـــار  ـــد فش ـــر می کنن ـــکا فک ـــوز در آمری ـــی هن ـــت؛ برخ ـــود آمریکاس در خ
ـــان  ـــا را نش ـــتباه آن ه ـــان اش ـــذر زم ـــا گ ـــد، ام ـــه می ده ـــری نتیج حداکث

خواهـــد داد.
وزیــر امــور خارجــه بــا تاکیــد بــر اجــرای قانــون هســته ای مجلــس بیان 
ــس  ــف نظــارت آژان ــه توق ــس و ن کــرد: از ۵ اســفند کاهــش نظــارت آژان
ــم،  ــه می دهی ــتیم و آن را ادام ــان هس ــو پادم ــا عض ــود؛ م ــال می ش اعم
پروتــکل الحاقــی را خودمــان انجــام دادیــم در مــورد کیفیــت هــم ســازمان 

آمادگــی دارد بــا آژانــس گفت وگــو کنــد و بــه نتیجــه برســد.
ــود،  ــام می شـ ــس انجـ ــادی آژانـ ــای عـ ــزود: نظارت هـ ــف افـ ظریـ

اقدامـــات و قانـــون مجلـــس بـــر اســـاس مـــاده ۳۶ برجـــام اســـت.
وزیـــر امـــور خارجـــه دربـــاره رایزنی هـــا بـــرای حضـــورش در 
انتخابـــات و لیســـت هایی در فضـــای مجـــازی بـــا ریاســـت جمهوری وی 
ـــدازه  ـــه ان ـــازی ب ـــای مج ـــن در فض ـــی م ـــت انتخابات ـــت لیس ـــت: جدی گف
همـــان لیســـت های کارتونـــی اســـت؛ هماننـــد گذشـــته اعتقـــاد دارم 

نبایـــد بـــه انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ورود کنـــم.

معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان 
ــتان ها  ــور در آرامس ــن حض ــت: آیی ــه گف مراغ
همزمــان بــا لیلــه الرغائب)اولیــن شــب جمعــه 
ــان  ــه در آذربایج ــنتی دیرین ــب(، س ــاه رج م
اســت امــا امســال بــه علــت شــرایط کرونایــی 
شهرســتان  )س(  زهــرا  گلشــن  آرامســتان 

ــل اســت. تعطی
ــیدعلی موســـوی  ــا سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در جلســـه ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـــای 
ــدم  ــت: عـ ــار داشـ ــه اظهـ ــتان مراغـ شهرسـ
ــرایط  ــزاری مراســـم لیله الرغائـــب در شـ برگـ
فعلـــی شـــیوع بیمـــاری کوویـــد ۱9 توصیـــه 
می شـــود و بایـــد در تمامـــی مراســـم از 

ــم. ــز کنیـ ــع پرهیـ تجمـ
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــا در  ــتان ه ــی از شهرس ــز برخ ــی و قرم نارنج
ــت  ــر وضعی ــرای تغیی ــر ب ــگ خط ــور زن کش

ــت. ــده اس ــدا درآم ــه ص ــز ب ــه نی مراغ
متاســفانه  گفــت:  مراغــه  فرمانــدار 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  عــدم 
دســتورالعمل هــای ســتاد کرونــا موجــب 
در  کوویــد۱9  بیمــاری  آمــار  افزایــش 

اســت. شــده  شهرســتان 
عروســی  مراســم  برگــزاری  افــزود:  وی 
شــهری  مناطــق  در  ترحیــم  مجالــس  و 
از  خانوادگــی  دورهمــی  و  روســتایی  و 
ــه  ــار در مراغ ــش آم ــل افزای ــن دالی اصلی تری

اســت.
و  ادارات  برخــی  داد:  ادامــه  موســوی 
ســتاد  از  مجــوز  کســب  بــدون  ارگان هــا 
برگــزاری  بــه  اقــدام  شهرســتان  کرونــای 

مراســم می کننــد کــه در صــورت تکــرار و 
ــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد. مشــاهده ب

بازارهــای  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
ــت  ــدم رعای ــورت ع ــه در ص ــی و روزان هفتگ
تعطیــل  کرونــا  ســتاد  دســتورالعمل های 
خواهنــد شــد و دســتگاه هــای متولــی موظــف 

ــتند. ــازار هس ــرل ب ــه کنت ب
فرمانــدار مراغــه نقــش رســانه هــا و فضــای 
مجــازی را بــرای مقابلــه بــا کرونــا مهــم 
ــا ورود و  ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــروری عن و ض
تبلیغــات رســانه هــا و فضــای مجــازی در 
ــاری  ــی بیم ــد نزول ــاهد رون ــال ش ــز امس پایی
کوویــد۱9 در شهرســتان بودیــم و بــرای تــداوم 
رونــد کاهشــی آمــار بایــد رســانه هــا و فصــای 

ــند. ــای کار باش ــازی پ مج
ــای  ــره ه ــوت از چه ــت: دع ــوی گف موس
ــاهیر  ــکاران و مش ــدان، ورزش ــهور، هنرمن مش
ــا  ــتاد کرون ــا س ــی ب ــرای همراه ــتان ب شهرس

و درخواســت آنــان از مــردم بــرای رعایــت 
از  دوری  و  کرونــا  ســتاد  دســتورالعمل های 
تجمــع و برگــزاری مراســم لیله الرغائــب در 
ــود. ــی ش ــه شــدت احســاس م ــا ب ــن روزه ای

وی افــزود: همچنیــن تمامــی ادارات نســبت 
ــگ  ــازی و فرهن ــانی و آگاه س ــالع رس ــه اط ب
ــای  ــن روزه ــا در ای ــا کرون ــه ب ــازی مقابل س
حســاس بــرای جلوگیــری از شــروع مــوج 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــارم کرون چه
در  بهداشــتی  پروتکل هــای  درصــد   ۵۰

ــود ــی ش ــت نم ــه رعای مراغ
رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات 
ایــن  در  نیــز  مراغــه  درمانــی  بهداشــتی 
ــزاری دورهمــی  ــا شــروع برگ جلســه گفــت: ب
ترحیــم  و  عروســی  مراســم  خانوادگــی، 
ــت  ــد رعای ــش از ۵۰ درص ــش بی ــاهد کاه ش
پروتکل هــای بهداشــتی و دســتورالعمل های 
ــتیم. ــه هس ــتان مراغ ــا در شهرس ــتاد کرون س

ــری  ــرای جلوگی ــت: ب ــد گف ــر تنومن اصغ
ــتان  ــا در شهرس ــارم کرون ــوج چه ــروع م از ش
رســانه هــا و فضــای مجــازی نســبت بــه 
ــتورالعمل های  ــت دس ــازی و رعای ــگ س فرهن

ــد. ــا ورود کنن ــتاد کرون س
مراغــه در  وی گفــت: در حــال حاضــر 
ــی در حــال  ــرار دارد ول ــا ق ــت زرد کرون وضعی

ــت. ــی اس ــه نارنج ــدن ب ــل ش تبدی
همراهــی  بــا  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
بخشــداران و کار تیمــی شــاهد وضعیــت پایدار 
بیمــاری کوویــد ۱9 در روســتاهای شهرســتان 
هســتیم امــا ایــن وضعیــت همچنــان شــکننده 

اســت.
ــا  ــروس کرون ــه وی ــان ب ــت: مبتالی وی گف
در روســتاهای ســرگیزه، آغاجــری، چــکان، 
گلشــهر،  شــهری  مناطــق  و  مغانجیــق 
یوســف آباد و شــهرک ولیعصــر ســیر صعــودی 
دارد و نیازمنــد توجــه بیشــتر ســتاد ایــن 

روستاهاســت. و  مناطــق 
طــرح  در  مراغــه  جمعیــت  درصــد   ۸۰

شــدند پایــش  ســلیمانی  شــهید 
فرمانــده ســپاه ناحیــه مراغــه  نیــز در ایــن 
جلســه گفــت: در طــرح شــهید ســلیمانی ۸۰ 
درصــد جمعیــت شهرســتان مراغه)نزدیــک 
ــوار( از نظــر بیمــاری  ــه ۶۴ هــزار و ۲۳۲ خان ب

ــش شــدند. ــد۱9 پای کووی
ســرهنگ ســعید رشــیدی افــزود: بیــش از 
یکهــزار تیــم رصــد و پایــش در طــرح شــهید 
ســلیمانی فعالیــت مــی کننــد و در طــول یــک 
مــاه گذشــته ســه هــزار و ۶۳9 نفــر بــا عالیــم 

مشــکوک بــه کرونــا شناســایی شــدند.

معاونــت  سرپرســت  و  قضایــی  معــاون 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی 
گفــت:  آذربایجان شــرقی  کل  دادگســتری 
توانمندســازی روســتاها بــا هــدف جلوگیــری از 
ــده  ــات پراکن ــا اقدام ــه ب ــای بی روی مهاجرت ه

نمی شــود.  محقــق 
در  موقــری  احمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــتائی در  ــع روس ــازی جوام ــت توانمندس نشس
ــت:  ــار داش ــرت، اظه ــب و مهاج ــر تخری خط
بــر اســاس تفاهــم نامــه قــوه قضائیــه بــا وزارت 
خانــه هــای مرتبــط دربــاره توانمندســازی 
ملــزم  دولتــی  هــای  دســتگاه  روســتاها، 
هســتند منابــع خــود را بــه ســمت روســتاهای 
ــه  ــه برنام ــن ارائ ــرده و ضم ــت ک ــدف هدای ه
ای منظــم بــرای توانمندســازی ایــن جوامــع از 

ــد. ــودداری کنن ــده خ ــات پراکن اقدام
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن طـــرح در 
هـــدف  بـــا  و  هـــدف  هـــای  دهســـتان 
ــق  ــترش مناطـ ــد و گسـ ــگیری از رشـ پیشـ
ــد و  ــد جدیـ ــای ناکارآمـ ــت هـ ــد، بافـ جدیـ
ـــی از  ـــود، یک ـــی ش ـــرا م ـــینی اج ـــیه نش حاش
مباحـــث اساســـی و مهـــم انقـــالب اســـالمی 
ـــری از  ـــف و جلوگی ـــار ضعی ـــت از اقش را حمای

ـــوان و  ـــهرها عن ـــه ش ـــتائیان ب ـــرت روس مهاج
اضافـــه کـــرد: از جملـــه عواقـــب مهاجـــرت 
روســـتائیان بـــه شـــهرها، تخلیـــه روســـتاها، 
ــه  ــده بـ ــرف کننـ ــای مصـ ــش نیروهـ افزایـ
ــه  ــل هزینـ ــده و تحمیـ ــد کننـ ــای تولیـ جـ
هـــای هنگفـــت بـــه دســـتگاه هـــای دولتـــی 
و شـــهرها و نیـــز افزایـــش جرایـــم مرتبـــط 
بـــا مهاجـــرت و حاشـــیه نشـــینی و تداخـــل 

ــت. ــینی اسـ ــگ شهرنشـ فرهنـ
موقــری افــزود: همــه ایــن مســایل زمینــه 
ســاز ورود دســتگاه قضایــی بــه مســاله مقابلــه 

ــه  ــت، ب ــهرها اس ــینی در ش ــیه نش ــا حاش ب
ــوب  ــرات نامطل ــش اث ــث کاه ــه بح ــوری ک ط
ــیه  ــود حاش ــوع خ ــا موض ــینی ب ــیه نش حاش
ــای  ــت ه ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ــینی ب نش

ــد. ــن ش ــه تعیی ــوه قضائی ــه ق اولی
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن بــه 
موضــوع حــل مشــکل مهاجــرت از پایــه و 
ــه  ــت، ادام ــده اس ــی نش ــه چندان ــاس توج اس
ــال 99  ــا س ــی ت ــتگاه قضای ــت دس داد: سیاس
ــهرهای  ــینان در ش ــیه نش ــکل حاش ــل مش ح
ــر  ــا تغیی ــا از ســال گذشــته ب ــود ام ــان ب میزب

برنامــه ریــزی هــا بــه مســاله توانمنــد ســازی 
ــت. ــرده اس ــتایی ورود ک ــه روس جامع

ــوع  ــت موض ــرای مدیری ــت: ب ــری گف موق
ــرای  ــب ب ــی مناس ــت آوردن الگوی ــه دس و ب
توانمنــد ســازی  بحــث  در  ریــزی  برنامــه 
روســتاها، بــا هماهنگــی اســتانداری و دســتگاه 
ــداد دو  ــرقی تع ــان ش ــط آذربایج ــای مرتب ه
ــق  ــامل رازلی ــگری ش ــدف گردش ــتان ه دهس
ــوزق شهرســتان مرنــد  شهرســتان ســراب و زن
ــوت در بحــث  ــه عنــوان دهســتان هــای پایل ب
توانمنــد ســازی روســتائی انتخــاب شــده 

ــت. اس
ــای  ــه ه ــرای برنام ــی از اج ــدف نهای وی ه
توانمندســازی بافــت روســتایی را پیشــگیری از 
مهاجــرت هــای بــی رویــه بــه شــهرها برشــمرد 
ــه  ــرت ب ــرای مهاج ــی ب ــتائیان رغبت ــا روس ت

شــهرها نداشــته باشــند.
 سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگســتری کل آذربایجــان 
ــط از  ــای مرتب ــتگاه ه ــز دس ــر پرهی ــرقی ب ش
اقدامــات پراکنــده و ارایــه برنامــه منظــم بــرای 
ســال آینــده بــرای اجــرای طــرح فــوق را 

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی م

ــه  ــه ب ــران گفــت: مراجع ــوم پزشــکی ای رئیــس دانشــگاه عل
بیمارســتان و بســتری شــدن بیمــار کرونایــی دو شــاخص اســت 
کــه هــر دو در ایــن روزهــا رو بــه افزایــش اســت و اگــر رعایــت 

نشــود، شــرایط ســخت تر خواهــد شــد. 
»جلیــل کوهپایــه زاده« رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 
ــق  ــان تزری ــه چــه زم ــه اینک ــا اشــاره ب ــا ب ــا ایلن ــو ب در گفت وگ
واکســن کرونــا بــه کادر درمــان بخــش کرونــای بیمارســتان های 
زیرمجموعــه ایــن دانشــگاه تمــام می شــود؟ بیــان کــرد: تزریــق 
واکســن بــه چنــد عامــل ارتبــاط دارد، اینکــه تزریق هــا از 
بخش هــای مرتبــط بــا کرونــا شــروع شــده، خــود یــک جمعیــت 
ــت  ــروه، نوب ــد آن گ ــود و بع ــامل می ش ــور را ش ــادی در کش زی
بــه بقیــه کادر درمــان می رســد کــه در بخش هــای غیرکرونایــی 
ــط بخــش  ــه فق ــم بخــش بهداشــت ک ــد ه ــال هســتند و بع فع

درمــان چنــد هفتــه  طــول خواهــد کشــید.
وی ادامــه داد: چــون واکســن دو دوزه اســت و ۲۱ روز بعــد 

بایــد تزریــق دوبــاره را انجــام دهنــد، عمــال بیــش از یــک مــاه 
زمــان خواهــد بــرد.

ــه زاده افــزود: پــس بنابرایــن اگــر همزمــان دوزهــای  کوهپای
ــا ســرعت بیشــتر کار تزریق  هــا انجــام  بیشــتری وارد کننــد و ب
ــا قبــل از عیــد ایــن گــروه تمــام شــود. شــود، فکــر می کنــم ت

ــت  ــورد وضعی ــران در م ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مراجعــات بیمارســتانی در چنــد روز اخیــر، گفــت: مراجعــه بــه 
بیمارســتان و بســتری شــدن بیمــار کرونایــی دو شــاخص اســت 
کــه هــر دو در ایــن روزهــا رو بــه افزایــش اســت، ولــی امیدواریم 

شــرایط از کنتــرل خــارج نشــود و مــردم هــم مراعــات کننــد.
وی ادامــه داد: االن هــم هــوا مناســب مهمانــی، دورهمــی و 
ــود. ــنگین تر می ش ــم س ــردم ه ــوولیت م ــده و مس ــافرت ش مس

هموطنــان تــا حــد امــکان در مراکــز خریــد حضــور پیــدا نکننــد 
و ســعی کننــد، بیشــتر غیرحضــوری خریــد کننــد تــا چرخــش 

ــر شــود. ــه کم ت ــروس در جامع وی

ــدی  ــه ج ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــت: بای ــه زاده گف کوهپای
داشــته باشــیم کــه همیشــه آمــار فوتی هــا دیرتــر بــاال مــی رود 
ــک  ــی رود، ظــرف ی ــاال م ــه ب ــات اســت ک ــداد مراجع و  اول تع
الــی دو هفتــه تعــداد بســتری و بعــد از آن تعــداد مــرگ و میــر 
و بیمــاران بخــش آی ســی یو بیشــتر خواهــد شــد، پــس مــردم 
ســعی کننــد، ایــن عیــد هــم مراعــات کننــد چــون اگــر رعایــت 

ــم داشــت. ــل را خواهی نشــود، شــرایطی ســخت تر از قب

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
بــا اشــاره بــه نقــش بی بدیــل آموزش هــای فنــی و حرفــه ای در 
تربیــت نیــروی کار ماهــر، گفــت: بــرای داشــتن اقتصــاد خــوب، 
حضــور و نقــش نیــروی انســانی از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
اســت و بی توجهــی بــه ایــن مســئله می توانــد مشــکالت 

ــد.  ــته باش ــی داش ــری در پ جبران ناپذی
ــز  ــد از مرک ــری در بازدی ــی جهانگی ــارس، عل ــزارش ف ــه گ ب
ــرای  ــت: ب ــار داش ــز، اظه ــه ای ۱۵ تبری ــی و حرف ــوزش فن آم
افزایــش کیفیــت و بهــره وری تولیــد بــه نیــروی کار ماهــر نیــاز 

ــروش  ــازار ف ــت، ب ــوالت باکیفی ــد محص ــن تولی ــا ضم ــم ت داری
ــم. ــه دســت آوری ــق ب ــن طری ــز از ای ــی نی خوب

و  ماهــر  کار  نیــروی  وجــود  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
افــزوده،  ارزش  ایجــاد  ضمــن  می توانــد  آموزش دیــده 
ــد.  ــم کن ــتمر را فراه ــتغال مس ــتر و اش ــد بیش ــای تولی زمینه ه
ــه ســرعت و رشــد تغییــرات   ــا توجــه ب جهانگیــری افــزود: ب
ــد  ــای جدی ــوزش مهارت ه ــه آم ــاز ب ــان، نی ــادی در جه اقتص
ــود و  ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــف بی ــای مختل در حوزه ه

ــه نیســت.  ــن مقول ــز مســتثنی از ای ــا نی کشــور م
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
ــه ای  ــی از فعالیت هــای اداره کل آمــوزش فنــی و حرف ــا قدردان ب
ــا حضــور  اســتان، خاطرنشــان کــرد: شــورای مهــارت اســتان ب
ــا،  ــق برنامه ریزی ه ــت، طب ــته اس ــط توانس ــتگاه های ذی رب دس
مهارت آمــوزی را تــا حــد قابــل توجهــی در حوزه هــای مختلــف 

نهادینــه کنــد. 
ــز  ــرقی نی ــه ای آذربایجان ش ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
در ایــن بازدیــد، گفــت: اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــه  ــاده ارائ ــی آم ــای مهارت ــود کارگاه ه ــا وج ــرقی ب آذربایجان ش
ــف  ــای مختل ــوع آموزشــی در حوزه ه ــف و متن ــای مختل دوره ه

ــدان اســت.  ــه عالقمن ب

رضــا اختیــار وکالتــی، بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اعتمــاد 
ــادآور  ــی، ی ــای مهارت ــه آموزش ه ــتان ب ــع اس ــان صنای صاحب
شــد: در طــول ســال های گذشــته بــا هم فکــری و ایجــاد ارتبــاط 
دوســویه بیــن آمــوزش فنــی و حرفــه ای و صاحبــان صنایــع بــه 
ــش  ــران نق ــوزی کارگ ــه مهارت آم ــت ک ــوان گف ــت می ت صراح
موثــری در افزایــش بهــره وری و کارآیــی صنایــع داشــته اســت.

 معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
ــن  ــا حضــور در کارگاه آموزشــی طــال و جواهرســازی همچنی ب
کارگاه تئاتــر بــا مدیــران، مربیــان و کارآمــوزان مرکــز آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای ۱۵ تبریــز دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
منوچهــر اکبــرزاده، مســوول کارگاه طــال و جواهرســازی 
ــن  ــد: در ای ــادآور ش ــن کارگاه، ی ــای ای ــوص فعالیت ه در خص
ــان و  ــه هنرجوی ــازی ب ــته جواهرس ــد رش ــا ص ــر ت کارگاه صف
ــس  ــوزان پ ــد کارآم ــود و ۵۰ درص ــه می ش ــوزان ارائ مهارت آم

از پایــان دوره، وارد بــازار کار می شــوند.
رشــته،  ایــن  کارآمــوزان  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــود  ــه می ش ــی ارائ ــی و خارج ــای داخل ــواع بازاره ــناخت ان ش
ــیر  ــری مس ــن پیگی ــه، ضم ــول نتیج ــان از حص ــرای اطمین و ب
اشــتغال هنرجویــان بــرای دریافــت تســهیالت مــورد نیــاز نیــز 

می شــود. انجــام  الزم  کمک هــای 

آرامستان مراغه در لیله الرغائب تعطیل است

توانمندسازی روستاها با اقدامات پراکنده محقق نمی شود

اتمام واکسیناسیون کادر درمان تا قبل از عید

برای داشتن اقتصاد خوب، حضور نیروی انسانی ماهر ضروری است
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خواص مواد غذایی

فلفل موزی چیست 
و چه خواصی دارد؟  

فلفـل مـوزی چیسـت ؟ فلفـل مـوزی بـه رنگ 
سـبز روشـن، نارنجـی یا زرد اسـت و دارای شـکل 
مسـتطیلی بـا نـوک هـای تیـز اسـت. فلفـل های 
خـام دارای بافـت صـاف و پوسـتی ضخیـم بـا دانه 
هـای داخلـی هسـتند. پوسـت آن هـا بـه دلیـل 
داشـتن آب در داخـل آن کمـی نـرم مـی شـود، 
امـا فلفـل هـا مـی توانند بـه سـرعت پخته شـوند 
و خشـک شـوند. فلفـل های مـوزی ۱۰ سـانتیمتر 
یـا بیشـتر طول دارنـد و در قسـمت باالیـی فلفل، 
نزدیـک سـاقه، پهـن ترنـد. برخـی از ایـن فلفل ها 
بـه شـکل صـاف هسـتند در حالـی کـه در انتهای 

بسـیاری از آن هـا کمـی خمیدگـی اسـت.
آشنایی با خواص فلفل موزی:

کـم کالـری: یـک فلفـل ۳۳ گرمی تنهـا حاوی 
۰.۱۵ گـرم چربـی و 9 کالـری اسـت. ایـن بـدان 
معنـی اسـت کـه مـی توانـد بـه عنـوان بخشـی از 
باعـث  و  لحـاظ شـود  سـالم  غذایـی  رژیـم  یـک 

افزایـش وزن نمـی شـود.
 ویتامیـن هـا: فلفـل مـوز حـاوی مقادیـر قابل 
توجهـی ویتامیـن A ، C و ویتامیـن B6 اسـت. 
ویتامیـن A یـک آنتـی اکسـیدان اسـت کـه برای 
سـالمت چشـم نیـز مهـم اسـت. بـدن شـما برای 
سـنتز کالژن و ال کارنیتیـن و همچنیـن انتقـال 
دهنـده هـای عصبـی مختلف بـه ویتامیـن C نیاز 
دارد. عـالوه بـر ایـن، مصـرف ویتامیـن C همـراه 
بـا آهـن بـه بـدن شـما در جـذب آهـن کمـک 
مـی کنـد. ویتامیـن C بـرای متابولیسـم پروتئین 
ضروری اسـت. همچنیـن ویتامیـن B6 برای بدن 
شـما الزم اسـت تـا بتوانـد پروتئیـن را تجزیـه و 
جـذب کنـد. بـدن شـما از آن در بیـش از ۱۰۰ 

واکنـش آنزیمـی اسـتفاده مـی کنـد.
 مـواد معدنـی: فلفـل موزی حاوی مـواد معدنی 
امـا  اسـت  منیزیـم  و  کلسـیم  از جملـه  مختلـف 
بـه طـور خـاص منبـع غنـی از یـک مـاده معدنی 
اسـت. ۳۳ گـرم فلفل مـوزی می توانـد ۰/۱۲ گرم 
پتاسـیم بـرای شـما فراهم کند. شـما هـر روز این 
مقـدار پتاسـیم، نیـاز داریـد. بدن شـما از پتاسـیم 
بـرای تجزیـه کربوهیـدرات هـا و اسـتفاده از آنها و 

همچنیـن عضلـه سـازی اسـتفاده مـی کند.
فلفـل  گرمـی   ۳۳ وعـده  یـک  رژیمـی:  فیبـر 
مـوزی ۱.۱ گـرم فیبـر غذایـی را تأمین مـی کند. 
فیبـر را بـه غـذا اضافـه کنید، کـه باعث می شـود 
شـما سـریعتر احسـاس سـیری کنیـد و مصـرف 
مـواد غذایـی را کاهـش دهید. کاهـش مصرف غذا 

مـی توانـد بـه کاهـش وزن کمـک کند.
 فشـار خـون پاییـن: یک وعده یـک فنجان فلفل 
مـوزی حـاوی ۱۰۳ میلی گرم ویتامین C اسـت که 
بیـش از مقـدار توصیه شـده روزانه اسـت. تحقیقات 
اولیـه نشـان می دهـد که ویتامیـن C مـی تواند در 

کنترل فشـار خون نقش داشـته باشـد. 
بـا چاقـی مقابلـه مـی کند: فلفـل مـوزی حاوی 
ترکیبی به نام کپسایسـین اسـت. کپسایسـین ماده 
شـیمیایی ادویـه دار فلفـل اسـت، اما ممکن اسـت 
در رفـع چاقـی و نگرانـی هـای مربوط به سـالمتی 
نیـز نقش داشـته باشـد. تحقیقـات نشـان می دهد 
که کپسایسـین ممکن اسـت بـه بهبود متابولیسـم 

بـدن و کاهـش تجمـع چربـی بدن کمـک کند.
 کمـک به هضم سـریع: کپسایسـین موجود در 
فلفـل مـوزی مـی توانـد بـه سـرعت در هضـم غذا 
کمـک کند، سـوخت و سـاز بـدن شـما را افزایش 
دهـد و حتی از زخـم معده محافظت کنـد. مقادیر 
بـاالی فیبـر در آنها بـه کاهش یا درمان یبوسـت و 

سـایر مشـکالت گوارشـی کمک می کند.
  خواص فلفل موزی برای بیماری ها

مـواد مغـذی موجـود در فلفل موزی مـی تواند 
بـه جلوگیـری و درمـان بعضی از بیمـاری ها مانند 

مـوارد زیر کمـک کند :
 نقـرس: نقـرس نتیجـه اسـید اوریـک اضافـی 
اسـت کـه در مفاصـل، کریسـتال ایجـاد مـی کنـد 
و منجـر بـه التهـاب و درد مـی شـود. رژیـم غذایی 
حـاوی ویتامیـن C کافـی، می تواند بـه میزان قابل 
توجهـی احتمـال ابتـال بـه نقـرس را کاهـش دهد.

کافـی  انـدازه  بـه  شـما  رژیـم  اگـر  آرتـروز: 
توانـد  مـی  ایـن  باشـد،  نداشـته   B6 ویتامیـن 
احتمـال ابتـال بـه آرتریـت روماتوئیـد را افزایـش 
دهـد. مقـدار کافـی ویتامین B6 موجـود در فلفل 
مـوزی نیـز مـی توانـد بـه کنتـرل درد ناشـی از 

کنـد. کمـک  روماتوئیـد  آرتریـت 
سـرطان: فلفـل مـوزی حـاوی مقـدار زیـادی 
دارد.  هـم  مقـداری  امـا  نیسـت،  کپسایسـین 
کپسایسـین مـاده شـیمیایی موجـود در گیاهـان 
تنـد اسـت کـه بـه آنهـا گرمـا مـی دهـد و نشـان 
داده شـده اسـت کـه بـرای از بیـن بـردن برخـی 

اسـت. موثـر  سـرطانی  سـلولهای 
فلفـل  از  کـه  نامحلـول  فیبـر  ضعیـف:  هضـم 
مـوزی به دسـت می آوریـد به کاهـش زمان هضم 
غـذا کمـک می کنـد تـا از طریق دسـتگاه گوارش 
تولیـد شـود. ایـن مـی توانـد از بـروز مشـکالتی 

ماننـد یبوسـت و سـوء هاضمـه جلوگیـری کنـد.
 دژنراسـیون ماکوالی وابسـته به سـن: ویتامین 
A موجـود در فلفـل هـای مـوزی مـی توانـد بـا 
محافظـت از ماکـوال در برابر تحلیل رفتـن، بینایی 

شـما را افزایـش دهد.
التهـاب: کپسایسـین یکـی از ترکیبـات موجود 
در فلفـل مـوزی اسـت که مـی تواند بـه محافظت 
از بـدن در برابـر التهـاب کمـک کند. کپسایسـین 
سـطح مـاده P را کـه انتقـال دهنده عصبی اسـت 
و سـیگنال های درد و التهاب را از سیسـتم عصبی 

مـی فرسـتد، کاهش مـی دهد.
 منبع: بیتوته

قرارگرفتن 8 استاد دانشگاه مراغه در فهرست 
محققان برتر دنیا 

رئیــس دانشــگاه مراغــه از قــرار گرفتــن هشــت اســتاد دانشــگاه مراغــه 
در فهرســت محققــان برتــر دنیــا خبــر داد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، لطــف الهــی رئیــس دانشــگاه 
ــه در فهرســت  ــات علمــی دانشــگاه مراغ ــه گفــت: هشــت عضــو هی مراغ

محققــان برتــر دنیــا قــرار گرفتنــد.
او افــزود: اســاتید دانشــگاه مراغــه در لیســت اعالمــی از ســوی 

پژوهشــگران دانشــگاه اســتنفورد قــرار گرفتــه انــد.
لطــف الهــی افــزود: در ایــن لیســت نــام  مهــدی اســرافیلی، صــادق رســتم 
نیــا،  غالمرضــا مهــدوی نیــا،  کریــم کاکایــی،  مرتضــی ایرانــی فــام،  هومــان 
مرادپــور، محمدرضــا اکبــر پــور و  قــدرت محمــودی از اعضــای هیــات علمــی 

دانشــگاه مراغــه بــه عنــوان پژوهشــگران برتــر ایــران آمــده اســت.
او گفـت: ایـن دانشـگاه در جدیدترین رتبه بندی دانشـگاه ها و موسسـات 
آمـوزش عالـی از سـوی پایـگاه ISC برای سـومین سـال متوالـی در جمع 

دانشـگاه هـا و موسسـه های علمی و پژوهشـی کشـور قرار گرفته اسـت.
در دانشــگاه مراغــه ۳ هــزار و ۶۰۰ نفــر دانشــجو در ۶۳ رشــته و مقطــع 

کارشناســی، ارشــد و دکتــری مشــغول تحصیــل هســتند.

آذربایجانی ها پیشتاز کارهای خیر هستند
اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: آذربایجانی هــا همــواره در کارهــای 
ــن  ــج بیشــتر ای ــرای تروی ــا هــم ب ــد همــه ب ــر، پیشــتاز هســتند و بای خی

فرهنــگ نیــک و خداپســندانه تــالش کنیــم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی در آییــن ملــی تجلیــل از 
خیــران و مانــدگاران فعــال در عرصــه روســتا کــه بــا حضــور معــاون اول 
رئیــس جمهــور بــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد، گفــت: خیریــن، 
ــه ســهم خــود در خدمــت  انســان های بزرگــوار و نجیبــی هســتند کــه ب

بــه مــردم و رفــع مشــکالت جامعــه ســهیم هســتند.
وی بــا اشــاره بــه پیشــتازی آذربایجانی هــا در کارهــای خیــر و 
ــیرزنان  ــردان و ش ــرد: بزرگ م ــار ک ــه، اظه ــان جامع ــتگیری از محروم دس
بســیاری از ایــن خطــه کشــور، همــواره بــرای مشــارکت در کارهــای خیــر 

ــد. ــتانه گام برمی دارن ــوع دوس و ن
ــن  ــر در بی ــای خی ــتر کاره ــج بیش ــرورت تروی ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد  ــه، صــدا و ســیما و رســانه ها بای ــر جامع ــای موث ــت: گروه ه ــردم، گف م

ــند. ــته باش ــام بیشــتری داش ــه اهتم ــن زمین در ای
بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری، وی در ایــن آییــن، بــا اهــدای لــوح 
ســپاس از خیــران حوزه هــای نوســازی و تجهیــز مــدارس، آبرســانی بــه روســتاها 

و مناطــق محــروم، علــوم پزشــکی و خیــران حــوزه دهیــاری قدرانــی کــرد.

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــان،  ــان قهرم ــه آذربایج ــم ک ــاره می بندی ــد دوب عه
بی واهمــه، تــا پــای جــان ایســتاده و بــا تیــغ فتــوت 
ــران،  ــوس ای ــان و نام ــت از کی ــرای حراس ــود ب خ
ــاق خــود  ــه میث ــان، ب ــر عزیزم ــز و رهب اســالم عزی

صیقــل داده اســت. 
ــزارش ایســنا، حجت االســالم والمســلمین  ــه گ ب
ســید محمدعلــی آل هاشــم ، در دیــدار مجــازی 
مــردم تبریــز بــا رهبــر معظــم انقــالب بــه مناســبت 
ــر  ــرد: ای رهب ــار ک ــز، اظه ــن تبری ــام ۲9 بهم قی
عزیــز، اتفاقــات ســالی کــه گذشــت، چهــره واقعــی 
ــد  ــرفت می کردن ــه پیش ــر ب ــه تظاه ــورهایی ک کش
ــه ای کــه حتــی در دفــن  ــه گون را عیــان ســاخت، ب
ــا ویــروس  پیکــر جــان باختــگان خــود در مواجــه ب
کرونــا درماندنــد، در حالــی کــه در کشــور عزیزمــان 
ــیج  ــده ی بس ــه ش ــت نهادین ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
ــق  ــی خل ــی از همدل ــی بدلیل ــه ب ــی، حماس مردم

شــد.
ــه از  ــان ک ــردم آذربایج ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــنامی  ــان خوش ــود، نش ــر خ ــی ام ــان ول کالم مهرب
نمــاد تبلــور عــزت ملــی، دینــی و انقالبــی دریافــت 
کــرده و بــه پیشــقراولی در نهضــت مشــهور هســتند، 
در نهضــت خدمــت رســانی و کمــک مومنانــه و 
ــردم  ــت: م ــیدند، گف ــوش درخش ــز خ ــات نی مواس
اســتان، از نیمــه شــعبان ســال گذشــته بــه عنــوان 
ــر  ــدای رهب ــه ن ــه، ب ــن عرص ــتاز در ای ــتان پیش اس
عزیــز خــود لبیــک گفتــه و در کنــار مشــارکت های 
ــروی  ــان، نی ــیج قهرم ــش، بس ــپاه، ارت ــادی س جه
انتظامــی، بنیــاد مســتضعفان، ســتاد اجرایــی فرمــان 

ــه  ــداد، ســتاد پشــتیبانی جبه ــه ام ــام)ره(، کمیت ام
مقاومــت اســتان بــه ســتاد پشــتیبانی از جهادگــران 

ــل شــد. عرصــه ســالمت تبدی
ــتان  ــات اس ــه کارخانج ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــش  ــرکت های دان ــت ش ــتفاده از ظرفی ــا اس ــز ب نی
ــد  ــان و مراکــز دانشــگاهی اســتان، چرخــه تولی بنی
مــواد ضدعفونــی کننــد، بهداشــتی و ماســک را بــه 
ــه کــرد: تشــکیل  تولیــد حداکثــری رســاندند، اضاف
اولیــن  از  اســاتید  و  گروهــای جهــادی طــالب 
ــرای فعالســازی  ــا، ب ــروس کرون ــیوع وی ــای ش روزه
ــان،  ــایی محروم ــون شناس ــوان کان ــه عن ــاجد ب مس
ــی  ــی وگندزدای ــک، ضدعفون ــع ماس ــن و توزی تامی
بســته  های  اقــالم  توزیــع  و همچنیــن  محــالت 
ــا تاکیــد بــر حفــظ  غذایــی و کمک هــای مومنانــه ب

نیازمنــدان از دیگــر فعالیت هــا بــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گفــت: همچنیــن 
برگــزاری شــکوهمند عزاداری هــای حســینی بــا 
ــراوت و  ــه از ط ــتفاده بهین ــا و اس ــت پروتکل ه رعای
ایثــار ایــام محــرم در رونــق بخشــی بــه فعالیت هــای 
تکمیلــی کمک هــای مومنانــه بــا میــدان داری فعــال 
و موثــر ائمــه محتــرم جمعــه و جماعــت، بارقه هــای 
امیــد را در شــرایط شــکننده معیشــتی دوران کرونــا، 
زنــده نگه داشــت و محوریــت مســجد در بســیج 

مردمــی، بــار دیگــر احیــا شــد.
ــدام  ــرد: اق ــزارش ایســنا، وی خاطرنشــان ک ــه گ ب

ــتان در  ــالی اس ــالب و فض ــگام ط ــه و بهن داوطلبان
ســاماندهی امــور شــرعی مربــوط بــه متوفیــان 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــت رهب ــورد عنای ــه م ــی ک کرونای
نیــز قــرار گرفــت، جلوه هــای مانــدگازی از مجاهــدت 
مومنانــه فرزنــدان ملــت در لبــاس روحانیــت را رقم زد.

وی افــزود: ای رهبــر فاطمــی سرشــت، ما از مشــی 
شــما آموخته ایــم کــه گــره زدن سرنوشــت کشــور بــه 
رابطــه بــا کدخدایــان و چشــم امیــد داشــتن بــه رفــع 
تحریم هــا، مایــه خســران اســت، از همیــن رو عــالوه 
بــر رفــع موانــع تولیــد در اســتان و تبدیــل ایــن خطــه 
ــای  ــور در زمینه ه ــد کش ــن کارگاه تولی ــه بزرگتری ب
و  اســتراتژی  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  مختلــف 

جغرافیایــی، بــا فعــال ســازی صــادرات و واردات 
گام هــای موثــری در زمینــه بــی اثــر کــردن تحریم هــا 
و اقــدام فــوری بــرای تامیــن اقــالم مــورد نیــاز کشــور 
برداشــته و جایــگاه دیریــن و واالی تبریــز قهرمــان را 

در اقتصــاد ایــران احیــا کردیــم.
ــاره  ــا اش حجت االســالم والمســلمین آل هاشــم ب
ــاغ نیــز بیــان کــرد:  بــه جنــگ آذربایجــان و قــره ب
ــع  ــالم موض ــی از اع ــه تاس ــز ب ــه نی ــن رابط در ای
ــت  ــاب سیاس ــل الخط ــه فص ــی ک ــح حضرتعال صری
خارجــی جمهــوری اســالمی ایــران بــود، نماینــدگان 
حضرتعالــی در چهــار اســتان »آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربــی، اردبیــل و زنجــان« بــه عنــوان 

ــدان  ــه می ــی ب ــی فرهنگ ــه دیپلماس ــربازان جبه س
آمــده و موضــع آن حضــرت را در بیــن آحــاد مــردم 
ــاب  ــه بازت ــد ک ــن کردن ــتان تبی ــار اس ــریف چه ش
ــور  ــن کش ــور و همچنی ــل کش ــترده ای در داخ گس

ــت. ــان داش آذربایج
وی اضافــه کــرد: همچنیــن، بــا کمتریــن فاصلــه 
از خاتمــه ایــن جنــگ، در بازدیــد حضــوری و 
مرزبانــان  شــانه های  مــرزی  نقــاط  از  میدانــی 
ــت، بوســیدم. ــوان شــانه های مل ــه عن ــان را ب عزیزم

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خاطرنشــان کــرد: 
بــه پــاس ســال های متمــادی حشــر و نشــر شــهید 
قاســم ســلیمانی بــا مــردم آذربایجــان بــه ویــژه در 
دوران مقــدس و مدافعــان حــرم ایــن خطــه قهرمــان 
ــنامه  ــر دانش ــدی ب ــس »درآم ــه نفی ــرور، مجموع پ
جامــع مکتــب ســردار قاســم ســلیمانی« بــرای 
اولیــن بــار در کشــور بــا همــکاری جمعــی از اســاتید 
ــان  ــگان آذربایج ــان و فرهیخت ــگاه ها، فرهنگی دانش
شــرقی بــه همــت ســپاه عاشــورا در اســتان تدویــن 

و منتشــر شــده اســت.
ــن  ــام امی ــام و ام ــن ام ــرد: ای امی ــراز ک وی اب
مــا، پیشــتازی آذربایجــان در عرصه هــای گوناگــون 
ــر  ــم نظی ــی ک ــی و همدل ــاق، هماهنگ ــول وف محص
مســئوالن اســتان و برقــراری روابــط صمیمانــه 
بــا مدیریــت ارشــد سیاســی اســتان، اســتاندار 
محتــرم، نماینــدگان مجلــس، نماینــدگان خبــرگان 
رهبــری، مســئوالن قضایــی و امنیتــی و فرماندهــان 
نیروهــای مســلح اســتان در راســتای فراهــم کــردن 
زمینــه خدمــت شایســته بــه ملــت رشــید و باوفــای 

ــم خــورده اســت. آذربایجــان رق

کتــاب »بــر بــال مالئــک« شــامل اشــعاری در وصــف ســرداران 
ــهر  ــن کهن ش ــهرداری ای ــت ش ــه هم ــه ب ــهید مراغ و ۱۴۰۰ ش

ــی شــد.  رونمای
ــن  ــه در آیی ــهرداری مراغ ــت ش ــا، سرپرس ــزارش ایرن ــه گ ب
رونمایــی از ایــن کتــاب گفــت: شــهدا بــه منبــع زیبایــی و عشــق 
متصــل شــدند و »مولــوی« ایــن زیبایــی را در حکایــت »آتــش و 

ــدی ســروده اســت.  ــا هنرمن آهــن« ب
ــهید و  ــت ش ــه حکای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی« ب ــهرام مروت »ش
شــهادت مصــداق همــان شــعر مولــوی اســت، بیــان کــرد: ارزش هــا 
ــور  ــان تبل ــوه می کنــد و عشــق واقعــی در وجــود آن در شــهدا جل

می یابــد. 
مروتــی، سرپرســت شــهرداری مراغــه: عشــق واقعــی در وجــود 

ــد  ــور می یاب ــهدا تبل ش
ــار و  ــگ ایث ــه فرهن ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــن اب وی همچنی
شــهادت بــا انتشــار کتاب هایــی چــون »بــر بــال مالئــک«  بیــش 

ــد. ــه رواج یاب ــطح جامع ــش در س از پی
ــی از  ــن قدردان ــز ضم ــه نی ــهدای مراغ ــه ش ــوول گنجین مس
ــت حمایــت از انتشــار ایــن کتــاب، بیــان  شــهرداری مراغــه از باب
کــرد: کتــاب مراغــه در دفــاع مقــدس از ســوی »اســماعیل 
ــوی  ــتای ورج ــهدای روس ــنامه ش ــاب »شناس ــکندریان« و کت اس
ــگارش  ــت ن ــان در دس ــر از مولف ــی دیگ ــط یک ــز توس ــه« نی مراغ

ــت. اس
ســرهنگ محمدحســین شــهبازی اضافــه کــرد: گنجینــه 
ــع  ــب واق ــهر غری ــن ش ــداران ای ــان پاس ــه در خیاب ــهدای مراغ ش
ــن  ــدس ای ــاع مق ــان دف ــوان راوی ــه عن ــهدا ب ــان ش ــده و خادم ش
شهرســتان درخواســت دارنــد تــا مســیر منتهــی بــه ایــن گنجینــه 

ــود.  ــخص ش ــهری مش ــای ش ــا تابلوه ب
ــا اشــاره  رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مراغــه نیــز ب
ــرد: راه و  ــان ک ــود، بی ــی می ش ــب جاودانگ ــر موج ــه هن ــه اینک ب
ــه  ــری ب ــی و هن ــای فرهنگ ــق ابزاره ــد از طری رســم شــهدا را بای
ــن مســیر  ــادی از ای ــم و بخــش زی نســل های بعــدی منتقــل کنی

هنــوز طــی نشــده اســت. 
ــه  ــه وصیت نام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی« ب ــد دادرس فیاض »احم
شــهدا یــک ســند فرهنگــی بــه شــمار مــی رود، بیــان کــرد از ایــن 
ــی و  ــرای ترویــج ســبک زندگــی ایران ــوان ب اســناد فرهنگــی می ت

اســالمی بهــره بــرد. 
ــاپ  ــز چ ــه نی ــالمی مراغ ــورای اس ــو ش ــی، عض ــی عباس عل
ــرار داد  ــد ق ــورد تاکی ــی را م ــای فرهنگ ــی در زمینه ه کتاب های
ــل  ــه نس ــش ب ــش از پی ــد بی ــه بای ــهدای مراغ ــرد: ش ــان ک و بی
جــوان معرفــی شــوند و چــاپ یــک کتــاب جامــع در ایــن زمینــه 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــوری ب ــای مح از رویکرده
عضــو شــورای اســالمی شــهر مراغــه نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــهدا از مــا اشــک نمی خواهنــد، بلکــه عمــل می خواهنــد، بیــان 
ــه  ــهرداری مراغ ــت ش ــا حمای ــک« ب ــال مالئ ــر ب ــاب »ب ــرد: کت ک
ــار  ــگ ایث ــج فرهن ــل در مســیر تروی ــه ای ناقاب ــه شــده و تحف تهی

و شهداســت. 
نظــام عزیــزی افــزود: ایــن کتــاب شــامل آثــار شــعر ســه شــهید 

مراغــه، اشــعار ســروده شــده توســط پــدران شــهدا و اشــعاری از 
ــی و  ــتاد کالم ــی، اس ــتاد کریم ــه اس ــته از جمل ــاعر برجس ۳۲ ش

غیــره بــه زبــان محلــی در مــورد شهداســت. 
وی همچنیــن اضافــه کــرد: امــروز دغدغــه اصلــی مقــام معظــم 
ــد در  ــا بای ــه بخــش فرهنگــی اختصــاص دارد و م ــز ب ــری نی رهب
ایــن زمینــه بیــش از پیــش تــالش کنیــم؛ بــه ویــژه آنکــه ســرانه 

مطالعــه در ســطح کشــور پاییــن اســت.
ــن  ــک« در ای ــال مالئ ــر ب ــده کتــاب »ب »ودود دوســتی«، نگارن
ــرانه  ــودن س ــن ب ــه پایی ــه ب ــا توج ــی را ب ــج کتابخوان ــن تروی آیی
مطالعــه، امــری ضــروری بــرای متولیــان فرهنگــی خوانــد و گفــت: 
مجموعه هــای فرهنگــی بایــد بــه صــورت یکپارچــه در ایــن مســیر 

ــد.  گام بردارن
ــهرداری  ــی ش ــی و اجتماع ــوزه فرهنگ ــئولیت ح ــه مس وی ک
ــنبه  ــاعت ۱7 سه ش ــرد: س ــه ک ــده دارد، اضاف ــر عه ــه را ب مراغ
ــاب در  ــی کت ــد و بررس ــی و نق ــای کتابخوان ــه بحث ه ــر هفت ه
شــهرداری برگــزار می شــود و ۲ جشــنواره سراســری شــعر و 

ــد.  ــی می کن ــرا را ط ــل اج ــم مراح ــس ه عک
ــنواره ها در  ــن جش ــده ای ــار برگزی ــه آث ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
قالــب کتــاب منتشــر خواهــد شــد، ادامــه داد: شــهرداری و شــورای 
ــه فعالیت هــای  اســالمی شــهر مراغــه رویکــرد حمایتــی نســبت ب
ــج  ــرای تروی ــد ب ــن فرصــت بای ــی دارد و از ای ــی و اجتماع فرهنگ

ــود. ــرداری ش ــی بهره ب ــگ کتابخوان فرهن
ــه در  ــرافیلی« ک ــین اس ــعاری از »حس ــه اش ــن ب وی همچنی
کتــاب »بــر بــال مالئــک« بــه چــاپ رســیده، اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن شــاعر برجســته بــرای هــر یــک از فرماندهــان شــهید مراغــه 

یــک رباعــی نوشــته کــه در ایــن کتــاب انتشــار یافتــه اســت.
دیـــدار بـــا رهبـــری بـــه مناســـبت ۲9 بهمـــن بـــه صـــورت 

ــود ــزار می شـ ــازی برگـ مجـ
ــای  ــار و ارزش هـ ــظ آثـ ــینی« از اداره کل حفـ ــل حسـ »خلیـ
ــرا  ــه فـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــرقی نیـ ــدس آذربایجان شـ ــاع مقـ دفـ
رســـیدن ۲9 بهمـــن و ســـالروز قیـــام مـــردم تبریـــز در ســـال 
ـــز  ـــردم تبری ـــی از م ـــاله جمع ـــرد: هرس ـــان ک ـــی، بی ۱۳۵۶ شمس
ــا  ــال بـ ــا امسـ ــد امـ ــری می رونـ ــدار رهبـ ــه دیـ ــن روز بـ در ایـ
توجـــه بـــه شـــرایط ناشـــی از شـــیوع کرونـــا، ایـــن دیـــدار بـــه 

صـــورت مجـــازی برگـــزار خواهـــد شـــد. 
ـــز در  ـــه نی ـــرورش مراغ ـــوزش و پ ـــر آم ـــان، مدی ـــین اکبری حس
ـــتند  ـــهدا هس ـــل ش ـــن محف ـــان ای ـــرد: میزبان ـــان ک ـــن بی ـــن آیی ای
ـــوب  ـــهدا محس ـــن ش ـــه ای ـــی ب ـــان دلدادگ ـــز ترجم ـــاعران نی و ش

می شـــوند. 
ـــز در  ـــه نی ـــر مراغ ـــگ و هن ـــی فرهن ـــوالدی« از اهال ـــدی پ »مه
ـــاری  ـــان ج ـــر زب ـــاب ب ـــن کت ـــوای ای ـــی از محت ـــن توصیف ـــن آیی ای
کـــرد و یـــاد و خاطـــره برخـــی از شـــهدای ایـــن شهرســـتان را 

ـــت. ـــی داش گرام
توســط »ودود  بــال مالئــک در ۱۳۴ صفحــه  بــر  کتــاب 
ــهرداری  ــی ش ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــش ام ــا کوش ــتی« و ب دوس

ــت.  ــده اس ــاپ ش ــه چ مراغ
ــر از  ــی دیگ ــتی«، یک ــر »ودود دوس ــالوه ب ــن ع ــن آیی در ای
ــاب  ــن کت ــهدا در ای ــورد ش ــعارش در م ــه اش ــی ک ــاعران محل ش
ــر  ــی ب ــان محل ــه زب ــعارش را ب ــز اش ــیده اســت نی ــاپ رس ــه چ ب
زبــان جــاری کــرد و ایــن آییــن بــا جشــن امضــا و توزیــع کتــاب 

ــان رســید. ــه پای ب

معــاون میراث فرهنگــی کشــور گفــت: ۴۵ اثــر فرهنگــی 
و  سیســتان  شــرقی،  آذربایجــان  اســتان های  از   تاریخــی 
ــرز، کرمانشــاه،  ــد، الب ــه و بویراحم بلوچســتان، زنجــان، کهگیلوی
کردســتان و یــزد در فهرســت آثــار ملــی و فهرســت آثــار واجــد 

ــد.  ــت ش ــی ثب ــی  فرهنگ ارزش تاریخ
ــاون  ــان مع ــوان، طالبی ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
میراث فرهنگــی کشــور در حاشــیه جلســه شــورای ملــی ثبــت آثار 
تاریخــی  فرهنگــی غیــر منقــول کــه در ســالن آمفــی تئاتــر وزارت 
ــای  ــور اعض ــا حض ــتی ب ــگری و صنایع دس ــی گردش میراث فرهنگ
شــورا برگــزار شــد، گفت: از اســتان سیســتان و بلوچســتان هشــت 
اثــر واجــد ثبــت ملــی و واجــد ارزش تاریخــی  فرهنگــی شــناخته 
ــت  ــه بهداش ــب، خان ــی زین ــره بی ب ــارک، مقب ــه ش ــدند، قلع ش
محمدآبــاد از جملــه آثــار ملــی ثبــت شــده ایــن اســتان هســتند.

ــت  ــر واجــد ثب ــتان آذربایجــان شــرقی ۱۱ اث ــزود: از اس او اف

ــه از  ــی و واجــد ارزش تاریخــی  فرهنگــی شــناخته شــدند ک مل
ــه  ــه خان ــوان ب ــن اســتان می ت ــی ثبــت شــده ای ــار مل ــه آث جمل
ــاب و  ــز بن ــدی، مســجد قرم ــه، ســاختمان ارجمن ــی مراغ خیابان

حمــام شــندآباد شبســتر اشــاره کــرد.
معــاون میراث فرهنگــی کشــور در خصــوص آثــار اســتان های 
زنجــان و البــرز گفــت: چهــار اثــر از اســتان زنجــان، ســه اثــر از 
ــار  ــت آث ــد در فهرس ــه و بویراحم ــر از کهگیلوی ــج اث ــرز و پن الب
ملــی و واجــد ارزش تاریخــی  فرهنگــی ثبــت شــدند کــه از جملــه 
ــنگ  ــان، س ــه لطفعلی خ ــه تکی ــوان ب ــتان ها می ت ــن اس ــار ای آث
نگاره هــای گــرده داغ و بنــای امامــزاده محمــد ماهــوری اســتان 
ــا  ــای زیب ــتان هنر ه ــی و هنرس ــت اهلل برهان ــه آی ــان، خان زنج

اســتان البــرز اشــاره کــرد.
ــه  ــن از جمل ــتای الگ ــی روس ــش تاریخ ــت: خ ــان گف طالبی
آثــار ملــی ثبــت شــده اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در جلســه 

ــت و  ــول اس ــی غیرمنق ــار تاریخی فرهنگ ــت آث ــی ثب ــورای مل ش
همچنیــن بقایــای بنــای تاریخــی چــم کــره و محوطــه هــرار نیــز 
از ایــن اســتان واجــد ارزش تاریخــی  فرهنگــی شــناخته شــدند از 
اســتان کرمانشــاه میــدان شــهرداری کرمانشــاه )میــدان انقــالب( 

در فهرســت آثارملــی ثبــت شــد.
معــاون میراث فرهنگــی کشــور گفت: 9 اثر از اســتان کردســتان 
در فهرســت آثــار ملــی و فهرســت واجــد ارزش تاریخــی فرهنگــی 
ثبــت شــد، از جملــه آثــار ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی ایــن 
ــی  ــجد تاریخ ــگان، مس ــع پلن ــجد جام ــه مس ــوان ب ــتان می ت اس
ــه  ــه و در فهرســت واجــد ارزش تاریخی فرهنگــی ب روســتای بزالن

مســجد محمــدی ســفلی و تپــه امامــزاده اشــاره کــرد.
او  افــزود: از اســتان یــزد چهــار اثــر شــامل خانــه معصومــی، 
ــی  ــید عل ــه س ــینی پور، خان ــادات حس ــه س ــی، خان ــه توکل خان

خبــره واجــد ثبــت ملــی شــناخته شــد.

ــا  ــوم و تحقیقــات ب اســتاد ارتباطــات اجتماعــی دانشــگاه عل
اشــاره بــه ماجــرای درگیــری نماینــده مجلــس بــا ســرباز نیــروی 
انتظامــی گفــت: از اکنــون بــه بعــد هــر فیلــم افشــاگرانه ای کــه 
در فضــای مجــازی پخــش شــود مــن مســئولش هســتم و اگــر 
قــرار اســت بــا کســی برخــورد کننــد، مــن بایــد دســتگیر شــوم. 
بــه گــزارش ایرنا، محمــد ســلطانی فر در همایش اســتانداردهای 
جهانــی روابــط عمومــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: 
وقتــی نماینــده ای بــه ســربازی ســیلی مــی زنــد، بــه جــای ریشــه 
یابــی مســاله اولیــن کاری کــه می کننــد ایــن اســت کــه ببیننــد 
ــک  ــک ی ــی آلون ــت. وقت ــرده اس ــر ک ــم را منتش ــی فیل ــه کس چ
شــهروند جنوبــی خــراب شــد نیــز شــهردار دنبــال ایــن بــود کــه 
فیلمــش توســط چــه کســی منتنشــر شــده اســت. در حالــی کــه 
بــه جــای ایــن همــه تــالش بــرای یافتــن منتشــر کننــده محتواها، 
روابــط عمومی هــای مــا بایــد یــاد بگیرنــد چگونــه بــا یــک خبــر 

درســت یــا غلــط یــا افشــاگرانه برخــورد کننــد.
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  ــی وزی معــاون ســابق مطبوعات
ــه  ــه هم ــانه ای ب ــواد رس ــوزش س ــرورت آم ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
اقشــار جامعــه توضیــح داد: ایــن ضــرورت بــرای کارکنــان 

روابــط عمومــی ده هــا برابــر افزایــش پیــدا مــی کنــد. آنهــا بایــد 
ســواد رســانه ای را یــاد بگیرنــد و بــه مدیــران خــود هــم آمــوزش 
بدهنــد. آنهــا بایــد بداننــد شــبکه های اجتماعــی مثــل رادیــو و 
تلویزیــون یــا فــالن روزنامــه نیســت کــه بــه آن دســتور بدهیــم 
ایــن خبــر را منتشــر نکــن. رســانه تلفــن همــراه در جیــب همــه 

ــد. ــارت می کن ــا نظ ــه م ــر هم ــه ب ــرار دارد و جامع ق
ــواد  ــوع س ــا موض ــه ب ــورد عجوالن ــاد از برخ ــن انتق وی ضم
رســانه ای بیــان کــرد: در مقطــع پایــه دهــم آمــوزش و پــرورش 
ــده  ــن ش ــوزان تدوی ــرای دانش آم ــانه ای ب ــواد رس ــاب س کت
ــد معلمــان  ــاب آم ــن کت ــه ای اســت. حــدود دو ســال پیــش ک
ــم.  ــد درس بدهی ــزی را بای ــه چی ــم چ ــا نمی دانی ــد م می گفتن
متاســفانه در ایــن کتــاب رســانه هراســی را جایگزیــن شــناخت 
رســانه کرده انــد و در همــه کتــاب ادبیاتــی بــه کار گرفتــه شــده 
کــه می گویــد رســانه بــد اســت و مخاطــب را گمــراه مــی کنــد.

ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــری ب ــش خب ــاب  پوش ــنده کت نویس
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــانه ای ب ــواد رس ــاعته س ــک دوره ۳۲ س ی
ــن  ــه ای ــم ب ــن و همکاران ــت: م ــتان گف ــارم دبس ــع چه مقط
ــادی و  ــگاه انتق ــا ن ــات را ب ــم موضوع ــوزش دادی ــودکان آم ک

شــک آمیــز بررســی کننــد. بچــه هــا بعــد از ایــن دوره منتقــد 
ــن  ــد و از مضــرات ای ــی مثــل چیپــس و پفــک بودن ــواد غذای م

خوراکی هــا بــرای دیگــران می گفتنــد.   
نخسـتین همایـش اسـتانداردهای جهانـی روابـط عمومـی بـا 
شـعار در افـق جهانـی روی پـای خـود بایسـتیم با معرفـی اولین 
دریافـت کننـدگان گواهینامه اسـکو/ ESCO در ایران در حوزه 

روابـط عمومـی در فرهنگسـرای نیـاوران تهران برگزار شـد.

نماينده ولی فقیه در آذربايجان شرقی در ديدار مجازی مردم تبريز با رهبر معظم انقالب؛

آذربایجان قهرمان، تا پای جان ایستاده است

رونمایی از کتاب »بر بال مالئک« در مراغه

45 اثر در فهرست آثار ملی و واجد ارزش تاریخی  فرهنگی کشور ثبت شد 

من مسئول همه فیلم های افشاگرانه منتشر شده در فضای مجازی هستم
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راهکارهای تربیت کودکان
 با پشتکار

مــا آدم هــا نیــاز داریــم بــرای خــوب زندگــی 
ــم.  ــاد بگیری ــی را ی ــای مختلف ــردن، مهارت ه ک
ــروری  ــا ض ــی از مهارت ه ــتکار یک ــالش و پش ت

ــی اســت.  ــرای زندگ ب
ــه و  ــاظ تغذی ــم از لح ــن دوران ه ــودکان ای ک
بهداشــت و هــم از لحــاظ محرک هــای محیطــی، 
ــت  ــل وضعی ــل های قب ــودکان نس ــه ک ــبت ب نس
ــه افزایــش بهــره  ــن عوامــل ب ــد و ای بهتــری دارن

ــادی کــرده اســت. هوشــی آنهــا کمــک زی
ــن  ــود ای ــا وج ــه ب ــان داده ک ــات نش  تحقیق
ــا  ــای م ــب بچه ه ــتعداد، اغل ــوش و اس ــه ه هم
ــار  ــه انتظ ــور ک ــوند آن ط ــر می ش ــی بزرگت وقت
مــی رود بــه موفقیــت خاصــی دســت پیــدا 
ــن  ــرورش نیافت ــل پ ــه دلی ــن ب ــد و ای نمی کنن

روحیــه تــالش و پشــتکار در آنهاســت.
 کــودکان بایــد بداننــد کــه بــرای نتیجــه 
گرفتــن از کارهــا، بــه صــرف وقــت، تــالش، 
پشــتکار و پیگیــری فــراوان احتیــاج اســت و یکــه 

ــود. ــاله را پیم ــد س ــوان ره ص ــبه نمیت ش
ــه عنــوان یکــی از والدیــن وظیفــه ی شــما   ب
ــان  ــه هایت ــه بچ ــی را ب ــن اصول ــه قوانی ــت ک اس
ــه  ــد ک ــاد دهی ــه او ی ــت ب ــد. الزم اس ــاد بدهی ی
ــه در  ــه همیش ــند، و اینک ــتوار باش ــم و اس محک
حــال تــالش باشــند و برایشــان مهــم نباشــد کــه 

ــد. ــر برس ــه نظ ــت ســخت ب ــدر آن موقعی چق
ــزرگ مــی  ــون ب ــا ایــن قان  بچــه هایــی کــه ب
شــوند کارهــای بزرگــی مــی تواننــد انجــام دهنــد 

البتــه تــا زمانــی کــه ایمــان دارنــد مــی تواننــد.
ــید  ــراه باش ــه هم ــا در بیتوت ــا م ــه ب در ادام
ــا  ــودکان ب ــت ک ــای تربی ــا راهکاره ــما را ب ــا ش ت

ــم.  ــنا کنی ــتکار آش پش
بــرای  کــردن  تــالش  درســت  آمــوزش   
کــودکان: شــاید بگوییــد کــه تــالش کــردن کــه 
آمــوزش نمی خواهــد چــرا کــه بچــه هــا از همــان 
ابتــدای کودکــی خودشــان بــه انــدازه کافــی اهــل 

ــتند. ــالش هس ت
 درســت اســت کــه بچــه هــا بــرای هــر چیــز 
ــد و  ــالش مــی کنن ــاد ت ــات زی ــه دفع کوچکــی ب
بــه قــول شــما خودشــان بــه انــدازه کافــی اهــل 
ــا  ــا ب ــدر و مادره ــا پ ــفانه م ــا متأس ــند، ام تالش
برخــی شــیوه هــای تربیتــی اشــتباه، ذوق تــالش 
ــم. ــی کنی ــور م ــا ک و پشــتکار داشــتن را در آنه

 کودکتــان را بــرای فردایــش تربیــت کنیــد نــه 
ــه راحتــی در  ــرای امــروز. پــس همــه چیــز را ب ب
ــه او  ــد ک ــازه بدهی ــد و اج ــرار ندهی ــارش ق اختی
ــا زحمــت  ــه دســت آوردن بعضــی چیزه ــرای ب ب
دســت دراز کــردن و برداشــتن را متحمــل بشــود..

ــالش  ــورد ت ــودکان در م ــا ک ــردن ب ــت ک صحب
کــردن و پشــتکار داشــتن: اولیــن کاری کــه شــما 
بایــد در مــورد تربیــت کــودکان بــا پشــتکار انجــام 
دهیــد ایــن اســت کــه در مــورد آن بــا آنهــا صحبت 
کنیــد. مخصوصــا درمــورد بچــه هایــی کــه کمــی 
ــت. راه  ــر اس ــد ت ــن کار مفی ــد ای ــده ان ــر ش بزرگت
هــای جالبــی بــرای معرفــی مفهــوم پشــتکار بیابید 

مثــل داســتان گفتــن یــا نقــش بــازی کــردن.
بــازی، قصــه و نقاشــی ابزارهایــی بــرای تربیــت 
کــودکان بــا پشــتکار: بــازی بــرای بچــه هــا فقــط 
یــک ســرگرمی نیســت. قصــه و نقاشــی هــم 
ــم  ــا در عال ــه ه ــع بچ ــتند. در واق ــور هس همینط
ــی  ــه م ــی را تجرب ــی زندگ ــه و نقاش ــازی، قص ب
ــن  ــد و در حی ــازی کنی ــان ب ــا کودکت ــد. ب کنن
ــرای  ــتر ب ــتکار بیش ــالش و پش ــه ت ــازی او را ب ب

ــد. ــویق کنی ــش تش ــه هدف ــیدن ب رس
ــه آن  ــتکار ب ــا پش ــودکان ب ــت ک ــرای تربی ب
ــا  ــرای تربیــت کــودکان ب هــا مســئولیت دهیــد: ب
پشــتکار و اراده قــوی قبــل از هــر چیــز بایــد او را 
ــه آشــنا کــرد، طــوری  ــا یــک روش منظــم روزان ب
کــه زمــان غــذا خــوردن ، خوابیــدن ، جمــع کــردن 
ــذا ،  ــل از غ ــتها قب ــتن دس ــا ، شس ــباب بازیه اس

ــود. ــن بش ــر آن تعیی ــون و نظای ــای تلوزی تماش
یــک الگــو خــوب بــرای کودکتــان باشــید: گام 
ــن  ــا پشــتکار ای ــودکان ب ــت ک ــرای تربی ــدی ب بع
اســت کــه مــدل خوبــی بــرای فرزندتــان باشــید. 
ــی شــود ، او  ــزرگ م ــودک شــما ب ــه ک در حالیک
ــما و  ــا را از ش ــا و عملکرده ــت ه ــی از حال خیل
ــورد  ــرد. در م ــی گی ــاد م ــه ی ــای در خان بزرگتره
ــه  ــی کــه ب رفتارهــای خــود و هــم چنیــن کلمات

ــد هوشــیار باشــید. ــی بری کار م
او را بــه کارهایــی کــه در آنهــا اســتعداد و 
عالقــه نــدارد مجبــور نکنیــد: احســاس اجبــار بــه 
انجــام یــک کار، روحیــه تــالش گــری کــودکان را 
کمرنــگ مــی کنــد. ســعی کنیــد اســتعداد هــا و 
ــان  ــید و پشــتکار او را در هم ــق او را بشناس عالی

ــد. ــت کنی ــه بیشــتر تقوی زمین
ــانس  ــتکار ش ــا پش ــودکان ب ــت ک ــرای تربی  ب
هــای موفقیــت برایشــان ایجــاد کنیــد: اگــر یــک 
ــد او  ــته باش ــت نداش ــرای موفقی ــی ب ــه فرصت بچ
ــه  ــرد. ب ــی گی ــاد نم ــتن را ی ــتکار داش ارزش پش
ــی را  ــت های ــا موقعی ــد ت ــازه دهی ــان اج ــه ت بچ
تجربــه کنــد کــه بــر یــک مانــع خــاص غلبــه کند.

پشتکارشــان  و  تــالش  بــرای  را  کــودکان   
بــا  کــودکان  تربیــت  بــرای  کنیــد:  تشــویق 
ــه  ــد ن ــرای تالشــش تشــویق کنی پشــتکار او را ب
ــم  ــت ه ــال شکس ــر ح ــه ه ــه کار. ب ــرای نتیج ب
بخشــی از زندگــی اســت. ممکــن اســت کــودک 
شــما در زمیــن فوتبــال از حریــف شکســت 
بخــورد، امــا شــما بــه خاطــر تــالش و پشــتکاری 
کــه او در تمــام ســاعت بــازی از خــود نشــان داد 

ــین کنیــد. او را تحس
 منبع:  بیتوته

کومان: 
برای دیدار برگشت شانسی نداریم

ســرمربی تیــم فوتبــال بارســلونا پــس از نتیجــه تحقیرآمیــز چهــار بــر 
ــت  ــازی رف ــه ب ــدن نتیج ــت: برگردان ــن ژرمن، گف ــل پاری س ــک مقاب ی

ــم.  ــدار برگشــت نداری بســیار دشــوار اســت و شانســی در دی
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم فوتبــال بارســلونا در چارچــوب دیــدار 
رفــت مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا میزبــان 
ــل ایــن  ــر یــک مقاب ــا نتیجــه چهــار ب ــود و در نهایــت ب پاری ســن ژرمن ب

ــورد. ــت خ ــم شکس تی
»رونالــد کومــان« ســرمربی آبــی اناری هــا پــس از ایــن دیــدار 
تحقیرآمیــز، اظهــار داشــت: آن هــا از مــا بســیار بهتــر بودنــد و توانســتند 
ــه خصــوص »کیلیــان امباپــه« کــه بســیار قــوی  ــر ظاهــر شــوند. ب موثرت

ــرد. ــازی ک ب
وی ادامــه داد: در نیمــه اول بــازی بســیار نزدیــک بــود امــا در نیمه دوم 
مشــکالت دفاعــی زیــادی داشــتیم. ایــن بــازی یــک چالــش بــزرگ بــرای 
مــا بــود. بایــد اعتــراف کنــم کــه در نیمــه دوم آن هــا بهتــر بودنــد. آن هــا 
ــتیم  ــم.  می دانس ــوع را بپذیری ــن موض ــد ای ــد و بای ــری دارن ــم کامل ت تی

کــه شــاید ایــن اتفاقــات رخ دهــد و تیــم حریــف از مــا جلــو بیافتــد.        
ســرمربی کاتاالن هــا بــا تاییــد ایــن موضــوع کــه صعــود از ایــن مرحلــه 
ــازی بعــدی را انجــام دهیــم امــا  ــه نظــر می رســد، گفــت: بایــد ب بعیــد ب
برگردانــدن نتیجــه چهــار بــر یــک بســیار دشــوار اســت. شــانس زیــادی 

نداریــم کــه در بــازی برگشــت نتیجــه را برگردانیــم.

الرياضیه: 
احتمال برگزاری بازی های انتخابی 

جام جهانی فوتبال در اسفند و فروردین 

احتمــال برگــزاری بازی هــای انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ فوتبــال در 
قــاره آســیا در ماه هــای اســفند و فروردیــن ۱۴۰۰ وجــود دارد. 

ــک  ــل از ی ــه نق ــتان ب ــه عربس ــه الریاضی ــنیم، روزنام ــزارش تس ــه گ ب
منبــع موثــق نوشــت: کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( تصمیــم گرفته 
تــا عربســتان میزبــان دیدارهــای باقــی مانــده گــروه چهــارم انتخابــی جــام 
جهانــی ۲۰۲۲ باشــد. در ایــن گــروه تیم  هــای ملــی عربســتان، ازبکســتان، 

فلســطین، یمــن و ســنگاپور حضــور دارنــد.
در نشســت کمیتــه مســابقات AFC تصمیــم گرفتــه شــد تــا دیدارهای 
انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ بــه صــورت تجمیعــی در روزهــای فیفــا در 
ــال  ــه کنفدراســیون فوتب ــزار شــوند، البت ــر( برگ ــن )خــرداد و تی ــاه ژوئ م
آســیا گزینــه برگــزاری ایــن بازی هــا در مــاه مــارس )اســفند و فروردیــن( 
ــرده اســت.  ــازی حفــظ ک ــورد محــل ب ــا در م ــق تیم ه را در صــورت تواف
هــر چنــد بــا توجــه بــه رونــد شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان برگــزاری 

دیدارهــای ملــی در مــاه مــارس آســان نخواهــد بــود.
کمیتــه مســابقات AFC پرونــده لیــگ قهرمانــان آســیا و باشــگاه های 

ــاز می کنــد. ــی ایــن رقابت هــا را ب ــه میزبان مایــل ب

دعوت روسیه از ورزشکاران کشورهای
 مشترک المنافع برای واکسن کرونا 

وزیــر ورزش روســیه از ورزشــکاران کشــورهای مشــترک المنافــع بــرای 
زدن واکســن کرونــا بــه منظــور برگــزاری ایمــن المپیــک دعــوت کــرد. 

از  روســیه  ورزش  وزیــر  ماتیتســین  اولــگ  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــا  ــا ب ــرد ت ــوت ک ــع دع ورزشــکاران کشــورهای مســتقل مشــترک المناف

ــوند.  ــینه ش ــا واکس ــروس کرون ــه وی ــی علی ــن روس واکس
ــی خطــر  ــر ورزش روســیه چنیــن گامــی را در مســیر برگــزاری ب وزی

ــد. ــم خوان ــتانی مه ــک تابس ــای المپی بازی ه
ــر ورزش روســیه گفــت ایــن کشــور آمــاده اســت  واکسیناســیون  وزی
ــا واکســن  ــع  ب ورزشــکاران تیــم هــای ملــی کشــورهای مشــترک المناف

ــرار دهــد.  روســی را در اولویــت ق
ــترک  ــتقل مش ــورهای مس ــن کش ــط بی ــه رواب ــرد ک ــد ک ــر تاکی وزی
ــن رابطــه  ــوده اســت. در همی ــا خــوب ب ــروس کرون ــر وی ــع در براب المناف
ــای  ــک ه ــیه کم ــری روس ــه گی ــدای هم ــان ابت ــرد: از هم ــه ک او اضاف
ــا  ــارزه ب ــع در مب ــه کشــورهای مســتقل مشــترک المناف ــل توجهــی ب قاب

داد. ارائــه   ۱9-COVID
وزیــر ورزش روســیه در پایــان گفــت: همــه مــا بخشــی از یــک خانــواده 
بــزرگ ورزشــی هســتیم کــه در آن رســم اســت کــه بــه یکدیگــر کمــک 
ــکان  ــت، ام ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــه ب ــم ک ــاده ای ــا آم ــن، م ــم. بنابرای کنی
ــی کشــورهای عضــو مشــترک  ــم هــای مل واکسیناســیون ورزشــکاران تی
المنافــع بــا واکســن روســی را فراهــم کنیــم. ایــن یــک گام مهــم در جهــت 

ــو اســت. ــک در توکی ــای المپی ــزاری ایمــن بازی ه برگ
بــازی هــای المپیــک توکیــو از ۲۳ ژوئیــه تــا ۸ آگوســت ۲۰۲۱ برگــزار 

مــی شــود.

اختصاص قایق های جدید
 به روئینگ سواران تا پایان سال

فدراســیون قایقرانــی در تــالش اســت تــا قایق هــای جدیــد روئینــگ را 
تــا پایــان ســال در اختیــار ملی پوشــان قــرار دهــد. 

بــه گــزارش فــارس، فدراســیون قایقرانــی در خصــوص ۳۴ قایــق 
روئینــگ در تــالش اســت تــا از شــرکت حمــل و نقــل کننــده در تهــران 
شــرایط ترخیــص قایق هــا را فراهــم کنــد. تــالش بــر ایــن اســت کــه قبــل 
ــی  ــان بتواننــد قبــل از انتخاب ــان ســال ایــن کار انجــام شــود و قایقران پای

ــد. ــن کنن ــد تمری ــای جدی ــا قایق ه ــک ب المپی
ــدون  ــی، ب ــای اهدای ــر اســاس آن قایق ه ــه ب ــه ای دارد ک ــت مصوب دول
ــزو  ــق ج ــورت قای ــن ص ــر ای ــود در غی ــور ش ــگان وارد کش ــرک و رای گم
کاالهــای لوکــس محســوب می شــود و نزدیــک بــه ۶۰ درصــد آن 

ــد. ــد ش ــی خواه ــه گمرک ــمول هزین مش
ــی و  ــیون جهان ــی فدراس ــا اهدای ــن قایق ه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کمیتــه بین المللــی المپیــک اســت و بخشــی از آن نیــز توســط اسپانســر 
ــان قــرار  تامیــن شــده اســت، بــدون پرداخــت گمــرک در اختیــار قایقران

ــت. خواهــد گرف
ــزات، وســایل و  ــده اســت: واردات تجهی ــران آم ــات وزی ــه هی در مصوب
لــوازم مــورد نیــاز ورزشــی اهدایــی از ســوی کمیتــه بیــن المللــی المپیــک، 
ــاره ای و  ــی، کنفدراســیون هــای ق ــار المپیــک، فدراســیون هــای جهان پ
ســایر اشــخاص بــه پیشــنهاد و تاییــد فدراســیون ورزشــی مربــوط، تاییــد 
ــت  ــدون پرداخ ــت و ب ــت وزارت صنع ــا موافق ــان و ب وزارت ورزش و جوان

ســود بازرگانــی مجــاز اســت.

کاپیتــان ســابق تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران، 
گفــت: المپیک میــدان عجیبی اســت و بایــد برای 
موفقیــت در آن عــالوه بــر آمادگــی بدنــی از لحــظ 
روحــی و روانــی بــه بهتریــن نحــو آمــاده بشــویم. 

ــا در  ــا ایرن ــو ب ــی« در گفت وگ ــف کرم »یوس
ــرب«  ــترب زاگ ــگاه »جاس ــرایط باش ــوص ش خص
ــار  ــرا برعهــده دارد، اظه ــت آن ــه هدای کرواســی ک
داشــت: همچنــان بــا ایــن باشــگاه قــرارداد دارم و 
پــس از یکســال، دوبــاره همــکاری مــا تمدید شــد. 
بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه در اروپــا اســت، 
ــد. ــت کنن ــد فعالی ــی نمی توانن ــگاه های رزم باش

وی افــزود: اگــر بــه کرواســی ســفر کنــم 
ــح مــی  ــون ترجی ــروم و اکن ــه ب ــه قرنطین ــد ب بای
ــض  ــه مح ــم و ب ــواده باش ــا خان ــراه ب ــم هم ده
ــه زاگــرب  اینکــه محدودیت هــا برداشــته شــود، ب
برمی گــردم، چراکه یکســال دیگــر تمدید کــرده ام.

دارنــده دو مــدال طــالی جهــان، تصریــح کرد: 
باشــگاه مــا در تمامــی مســابقات اروپایی شــرکت 
ــی  مــی کنــد و حتــی ۶ بازیکــن مــن در قهرمان
ــی  ــگاه فعال ــد. باش ــیاپچنگ رفتن ــا روی ش اروپ
ــف بازیکــن  ــای ســنی مختل هســتیم و در رده ه
تیــم ملــی داریــم و در همــه رده هــا کار می کنیــم.

ــی،  ــدوی کراوس ــرایط تکوان ــورد ش وی در م
عنــوان کــرد: تیــم ملــی کرواســی یــک ســهمیه 
در بخــش مــردان و دو ســهمیه در بخــش زنــان 
ــه  ــی ب ــیار خوب ــدوی بس ــرده و تکوان ــب ک کس
ــه  ــا توجــه ب ــان دارد. ب خصــوص در قســمت زن

ــه در  ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــزی منظم برنامه ری
ــیار  ــج بس ــد نتای ــدان دور می توانن ــده نچن آین

بهتــری هــم کســب کننــد.
دارنــده مــدال برنــز المپیک آتــن در خصوص 
شــرایط تکوانــدوی اروپــا بــا ایــران، توضیــح داد: 
ــال پیشــرفت  ــه ســرعت در ح ــا ب ــدو اروپ تکوان
ــادی  ــابقات زی ــاه مس ــر م ــه در ه ــت چراک اس
ــدان دور،  ــال های نچن ــد. در س ــزار می کنن برگ
اگــر نفــرات مــا بــه حریفــان گمنــام باخته انــد، 
ــک  ــا در ی ــی ه ــه اروپای ــن اســت ک ــش ای دلیل
مــاه در چنــد مســابقه بــه میــدان می رونــد. ایــن 
ــد پیشــرفت بازیکنــان تاثیرگــذار  مســاله در رون
ــرای  ــگ خطــری ب ــا زن ــا اروپایی ه اســت و واقع

بقیــه هســتند.
ــت:  ــران، گف ــی ای ــم مل ــابق تی ــان س کاپیت

کشــوری مثــل صربســتان تــا چنــد ســال پیــش 
بدنبــال اردو در بــود و چنــد مــاه بــه کشــورمان 
ــاد  ــارزه ی ــن و مب ــا تمری ــا از م ــرد ت ســفر می ک
ــد و  بگیــرد. اکنــون آنهــا کمــپ تشــکیل داده ان
مــا درتــالش بــرای حضور در صربســتان هســتیم 
ــا  ــا خــوب اســت ی ــرای م ــن ب ــم ای کــه نمی دان
آنهــا. درســت اســت حریــف تمرینــی نداریــم اما 
ــم. ــوت کنی ــری را دع ــای بهت ــم تیم ه می توانی

ــرای تیــم دختــران  کرمــی ادامــه داد: ایــن ب
مــا خــوب اســت کــه بــه اردوی صربســتان 
ــد  ــی کرده ان ــا چــه اقدام ــه آنه ــا اینک ــد، ام برون
کــه قهرمــان المپیــک و جهــان دارنــد هــم جای 
ســوال اســت. پتانســیل تکوانــدوی ایــران بســیار 

ــم. ــاله را می دانی ــن مس ــه ای ــت و هم ــاال اس ب
»میرهاشــم  شــرایط  خصــوص  در  وی 

حســینی« و »آرمیــن هادی پــور« دو تکوانــدوکار 
ــا هیــچ  المپیکــی کشــورمان، گفــت: المپیــک ب
رویــدادی قابل مقایســه نیســت و میــدان عجیبی 
اســت. آرمیــن و میرهاشــم از بهترین هــای ایــران 
ــک،  ــا روز المپی ــدوارم ت ــان هســتند و امی و جه

ــد. ــان نیای ــا آســیبی ســراغ آن اتفــاق ی
ایــن مربــی جــوان بــه اهمیــت مســائل روحی 
و روانــی اشــاره کــرد و گفــت: شــاید برخــی بــه 
ایــن مهــم اعتقــادی نداشــته باشــند امــا مــن بــا 
دو حضــور در المپیــک و چهــار دوره بازی هــای 
ــادی دارم.  ــاد زی ــوق اعتق ــه مســاله ف آســیایی ب
هرچقــدر ورزشــکار از لحــاظ بدنــی آمــاده باشــد 
ــا از لحــاظ روحــی شــرایطش خــوب نباشــد  ام
بــه توفیقــی نمی رســد. ایــن اتفــاق بــرای خــودم 
رخ داده و اعتقــادی زیــادی بــه ایــن مســاله دارم.

ــور  ــینی و هادی پ ــح داد: حس ــی توضی کرم
نماینــده بالــغ بــر 7۰۰ هــزار تکواندوکار هســتند 

و امیــدوارم بــه بهتریــن نتایــج برســند.
ــگری«  ــرز عس ــرد »فریب ــورد عملک وی در م
ســرمربی تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران، گفــت:  او 
هنــوز فرصــت آنچنانــی نداشــته و بنظــرم جــای 
ــون  ــویم. اکن ــر ش ــم بهت ــم و می توانی کار داری
ــده  ــران آم ــه ته ــرای اردو ب ــتان ب ــم بلغارس تی
کــه بــه ســود آنهاســت و ای کاش بــا تیم هایــی 
ــد،  ــی دارن ــان خوب ــه قهرمان ــیه ک ــون روس چ

کمــپ داشــته باشــیم.
کرمــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تاکنــون 
ــران را  ــی ای ــای مل ــری در تیم ه ــنهاد مربیگ پیش
داشــته اســت، گفت: پیشنهادی نداشــته ام و اکنون 
ــرار داد دارم. ــا کرواســی ق ــز در حــال حاضــر ب نی

فوتبـال  کنفدراسـیون  جدیـد  برنامه ریـزی 
آسـیا کامـال به ضـرر فوتبـال ایران اسـت و تیم 
ملـی در قیـاس بـا دیگـر تیم هـای گـروه، در 

شـرایط نابرابـری رقابـت خواهـد کـرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، پـس از لغـو چنـد بـاره 
و  آسـیا  در  جهانـی  جـام  انتخابـی  مسـابقات 
ایـن  برگـزاری  کافـی  زمـان  رفتـن  دسـت  از 
در  برگشـت،  و  رفـت  صـورت  بـه  مسـابقات 
تصمیـم  مسـابقات  برگـزاری  کمیتـه  نهایـت 
گرفـت تیم هـا به صـرت متمرکز در یک کشـور 
بـه رقابـت بپردازنـد تـا در مدت زمـان کوتاهی 
تکلیف این مرحله از مسـابقات مشـخص شـود.

در نتیجـه تیـم ملـی ایـران در ۱۲ روز و در 
فواصـل زمانـی سـه روز یـک بـار بـا تیم هـای 
هنـگ کنـگ، بحریـن، کامبـوج و عـراق دیـدار 
دراگان  شـاگردان  تکلیـف  تـا  کـرد  خواهـد 
برنامه ریـزی  شـود.  مشـخص  اسـکوچیچ 
مسـابقات بـه ایـن نحـو و همین طـور شـرایط 
را  اسـکوچیچ  شـاگردان  کار  تیم ملـی،  بغرنـج 
سـخت تر از هـر زمـان دیگـری خواهـد کـرد.

در حـال حاضـر تیـم ملـی از چهـار دیـدار 
نخسـت خـود در دور رفـت فقـط دو پیـروزی 
بحریـن  مقابـل  شکسـت  بـا  و  کـرده  کسـب 
قـرار دارد،  و عـراق، در رتبـه سـوم گروهـش 
گروهـی کـه فقط یک تیـم به صورت مسـتقیم 
جـواز صعـود بـه مرحلـه بعـد را بـه دسـت می 
آورد. تـا قبـل از شـیوع کرونـا، اهالـی فوتبـال 
بازی هـای  برگـزاری  بـا  بودنـد  امیـدوار  ایـران 
باقـی مانـده کـه عمدتـا بـه میزبانی ایـران بود، 
تیـم ملـی امتیـازات از دسـت داده را جبـران 
ایـران  برنامه ریـزی، حـق  ایـن  ولـی در  کنـد. 
بیـش از هـر تیـم دیگـری ضایـع شـده اسـت.

در ادامـه نگاهـی بـه وضعیت ایران بـا توجه 

متمرکـز  صـورت  بـه  مسـابقات  برگـزاری  بـه 
خواهیـم داشـت:

- ایـن برنامه ریـزی باعـث از دسـت رفتـن 
میزبانی هـای تیـم ملـی بـا حضـور تماشـاگران 
شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ایـران در دور 
خـود  دیـدار  چهـار  از  دیـدار  سـه  در  رفـت 
از  می توانسـت  برگشـت  دور  در  بـود،  مهمـان 
هنگ کنـگ، بحریـن و عراق با حضـور هواداران 
میزبانـی کنـد و با فشـار آن ها، رقبا را شکسـت 
دهـد امـا در برنامـه ریـزی متمرکـز، بازی ها در 
یـک کشـور واحـد و بـدون حضـور تماشـاگران 
از  ایـران  میزبانـی  شـانس  و  می شـود  برگـزار 

دسـت خواهـد رفـت.
بـازی  ایـران یـک  - در جـدول مسـابقات، 
کمتـر از تیم هـای دیگـر انجـام داده اسـت. در 
نتیجـه در ادامـه رقابت هـا تیـم ملـی مجبـور 
اسـت چهـار بـار بـه میـدان بـرود امـا رقبـای 
دیگـر مـی توانند در یـک هفته از مسـابقات به 
اسـتراحت بپردازند و فقط سـه دیـدار را برگزار 
کننـد. ایـن در شـرایطی اسـت کـه مسـابقات 

قـرار اسـت سـه روز یـک بـار برگـزار شـود و 
در زمـان بـازی ایـران و عـراق در هفتـه پایانی، 
شـاگردان اسـکوچیچ سه بازی فشـرده را پشت 

گذاشـته اند. سـر 
- امـا برگزاری مسـابقات به صـورت متمرکز 
برنامه ریـزی  جـدول  خـوردن  بهـم  باعـث 
مسـابقات هـم شـده اسـت. تا قبـل از ایـن قرار 
بـود ایـران ابتـدا دو بـازی نسـبتا آسـان خود با 
هنـگ کنـگ و کامبـوج را برگـزار کنـد و در 
هفته هـای پایانـی بـه مصـاف بحریـن و عـراق 
بـرود امـا در برنامـه جدید، بازی بـا بحرین یک 
هفتـه جلوتـر افتـاده اسـت کـه از نظـر قـدرت 
تیمـی بهتـر از کامبـوج اسـت و کار ایـران را 

می کنـد. سـخت تر 
ملـی  تیـم  درگذشـته  کـه  حالـی  در   -
می توانسـت بـا بـازی با هنـگ کنـگ و کامبوج 
در فروردیـن 99 بـه هماهنگی بیشـتری برسـد 
و همزمـان عملکـرد عـراق و بحریـن را زیر نظر 
داشـته باشـد، حاال کار سـخت تر هم می شـود و 
اسـکوچیچ مجبـور اسـت از ترکیب های مختلف 

اسـتفاده کنـد تـا تیـم ملـی دچـار خسـتگی 
اسـت  ممکـن  نتیجـه  در  و  شـود  کمتـری 
هماهنگـی تیـم  هـم بـه علـت جابه جایی هـای 
زیـاد کمتـر شـود. از طرفـی شـناخت کمتـری 
هـم نسـبت بـه بحریـن و عـراق به علـت زمان 

کوتـاه بـرای آنالیـز آن هـا خواهـد داشـت.
- در حالـی برنامه ریـزی علیـه ایـران اسـت 
کـه تیم ملـی برای صعـود به صورت مسـتقیم، 
نیازمنـد چهـار پیـروزی از چهـار بازی اسـت و 
حتـی یـک مسـاوی، کار صعـود به مرحلـه بعد 

را دچـار امـا و اگـر می کنـد.
حـاال اسـکوچیچ و شـاگردانش بایـد تـالش 
بیشـتری بـرای خـروج از ایـن مخمصه داشـته 
باشـند تـا بـه عنـوان یکـی از تیم هـای صعـود 
کننـده بـه مرحلـه سـوم انتخابـی جـام جهانی 
ایـران را  امیدهـای فوتبـال  شـناخته شـوند و 

زنـده نگـه دارند.
طبـق اعـالم AFC، بنـا بـه درخواسـت هر 
مسـابقات  گـروه،  در  تیم هـای حاضـر  از  یـک 
بـه صـورت مترکـز در یکـی از کشـورها برگزار 
می شـود و در صورتـی کـه درخواسـتی وجـود 
نداشـته باشـد، بازی هـا به کشـور ثالـث منتقل 
می شـود. ایـران بـرای میزبانـی مسـابقات اعالم 
امادگـی کـرده ولی در ایـن زمینه تنها نیسـت. 
کشـورهای عربـی از عالقه منـدی بحریـن برای 
خبـر  نیـز  مانـده  باقـی  بازی هـای  میزبانـی 

داده اند.
برنامـه بازی هـای باقـی مانـده ایـران به این 

شـرح است.
ایران - هنگ کنگ - ۳ ژوئن )۱۳ خرداد ۱۴۰۰(
ایران - بحرین - 7 ژوئن )۱7 خرداد ۱۴۰۰(
کامبوج - ایران - ۱۱ ژوئن )۲۱ خرداد ۱۴۰۰(
ایران - عراق - ۱۵ ژوئن )۲۵ خرداد ۱۴۰۰(

ذوب آهــن پیــش از انتخــاب مجتبــی حســینی بــرای هدایــت 
تیــم فوتبــال خــود بــه ســراغ فرهــاد مجیــدی رفتــه بــود. 

ــه گــزارش ایلنــا، باشــگاه ذوب آهــن پــس از یــک نشســت  ب
طوالنــی میــان اعضــای هیــات مدیــره در نهایــت ســرمربی جدیــد 
ــه تازگــی  خــودش را مشــخص کــرد و مجتبــی حســینی کــه ب
قــراردادش را بــا نفــت مســجد ســلیمان بــه صــورت یــک طرفــه 
ــا در نیــم فصــل  فســخ کــرده جانشــین رحمــان رضایــی شــد ت

دوم روی نیمکــت تیــم اصفهانــی بنشــیند.
پیــش از اینکــه حضــور حســینی در ذوب آهــن قطعــی شــود 
ــدی،  ــاد مجی ــا فره ــگاه ب ــن باش ــرات ای ــی از مذاک صحبت های
ســرمربی ســابق اســتقالل مطــرح شــده بــود کــه همانطــور کــه 
ــا وجــود  خــود او در صفحــه شــخصی اش از آن پــرده برداشــت ب

توافــق اولیــه بــه امضــای قــرارداد نرســید و منتفــی شــد.
ماجــرای حضــور مجیــدی روی نیمکــت ذوب آهــن پیــش از 
ــی حســینی مطــرح  ــا مجتب ــگاه ب ــرات جــدی باش شــروع مذاک
ــت باشــگاه  ــه اول مدیری ــدی گزین ــی مجی ــه نوع ــود و ب شــده ب

ــه ذوب  ــران کارخان ــود چــرا کــه هــم از ســوی مدی ذوب آهــن ب
آهــن بــه هیــات مدیــره توصیــه شــده بــود و هــم اینکــه برخــالف 
مجتبــی حســینی مشــکالتی از قبیــل حضــور در یــک تیــم دیگــر 
و فســخ قــرارداد و مشــکالت قانونــی پــس از آن را نداشــت ولــی 
چنــد موضــوع باعــث شــد ایــن توافــق بــه مرحلــه نهایــی نرســد.

اولیــن ماجرایــی کــه منجــر بــه بــروز اختــالف میــان طرفیــن 
ــورد  ــه م ــود ک ــرارداد ب ــرای ق ــدی ب ــروط مجی ــی از ش ــد یک ش
پذیــرش باشــگاه قــرار نگرفــت و آنهــم اجــازه فســخ یــک طرفــه 
بــه مجیــدی در صــورت رســیدن پیشــنهاد از یــک باشــگاه دیگــر 

بــود کــه اعضــای هیــات مدیــره آن بــا نپذیرفتنــد.
ــه  از طرفــی مجیــدی برخــالف نظــر هیــات مدیــره حاضــر ب
ــا ســابقه حضــور در ذوب  پذیــرش هیچکــدام از افــراد بومــی و ب
آهــن در کادرفنــی خــودش نبــود و اعــالم کــرده بــود اگــر بیایــد 
تمــام دســتیارانش از مربیــان گرفتــه تــا مربــی گلرهــا و بدنســاز 
و حتــی سرپرســت باشــگاه را هــم خــودش باییــد تعییــن کنــد 
کــه ایــن هــم منجــر بــه بــروز اختــالف در ایــن مذاکــرات شــد.

در نهایــت اینکــه مجیــدی بــرای خــودش و کادرفنــی تقاضای 
مبلــغ ۲۰ میلیــاردی بــرای یــک فصــل و نیــم داشــت کــه شــاید 
ــر  ــه نظ ــروز ب ــای ام ــت ه ــه قیم ــه ب ــا توج ــی ب ــم نامعقول رق
ــاالت زمســتانی  ــل و انتق ــرای نق ــد ب نرســد و اینکــه باشــگاه بای
۳۰ میلیــارد بودجــه فراهــم کنــد تــا نفــرات مــورد نظــر او بــرای 
تقویــت تیــم جــذب شــوند کــه بــا توجــه بــه مشــکالت مالــی که 
ذوب آهــن مثــل اکثــر تیــم هــا بــا آن دســت بــه گریبــان اســت 

امکانــش وحــود نداشــت.

ــدواری  ــراز امی ــی اب ــی کشــتی فرنگ ــم مل ــی پیشــین تی مرب
کــرد کــه فدراســیون کشــتی بــه حاشــیه های انتخاباتــی هیئــت 

ــد.  خوزســتان ورود کن
مــورد  در  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  کاکاحاجــی  کریــم 
حاشــیه های اخیــر انتخابــات هیئــت کشــتی اســتان خوزســتان و 

اینکــه گفتــه شــده او بــه کمیتــه انضباطــی دعــوت شــده اســت، 
ــتان،  ــتی اس ــه کش ــت ب ــال خدم ــد از ۳۰ س ــت: بع ــار داش اظه
ایــن حــق مــن نیســت کــه بــه خاطــر دلســوزی و ابــراز ناراحتــی 
از وضعیــت روِز هیئــت، مــن را بــار دیگــر بــه کمیتــه انضباطــی 
ــرا بخواننــد. حــق مــن نیســت کــه بعــد از ســال ها جنگیــدن  ف
در جبهــه علیــه دشــمن و تــالش در میادیــن بیــن المللــی بــرای 
ــه  ــر اینک ــه خاط ــن را ب ــی م ــه انضباط ــورم، کمیت ــتی کش کش
ــی  ــتان را مهندس ــتی اس ــت کش ــات هیئ ــد انتخاب ــه ام دارن گفت

ــد. ــد، بخواه می کنن
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مگــر همیــن چنــدی پیــش 
بــه همیــن دلیــل بــا محرومیــت مواجــه نشــده اســت؟، تصریــح 
ــن  ــه در همی ــی ک ــر حرف های ــه خاط ــار ب ــک ب ــه ی ــرد: بل ک
ــاه و  ــک م ــد از ی ــد. بع ــم کردن ــاه محروم ــه م ــم، س ــه گفت رابط
ــد  ــم دارن ــون گفت ــم چ ــاال ه ــتند. ح ــت را برداش ــم محرومی نی
انتخابــات را مهندســی می کننــد برایــم نامــه آمــده اســت. یعنــی 
ــتان  ــت اس ــورد هیئ ــم در م ــم؟ نمی توانی ــاد نداری ــق انتق ــا ح م

حرفــی بزنیــم؟
کاکاحاجــی در مــورد اینکــه چــه کســی دارد انتخابــات 
را مهندســی می کنــد، گفــت: دارنــد از یــک نفــر حمایــت 
می کننــد، سرپرســت فعلــی در کنــار او قــرار گرفتــه کــه خــودش 
هــم بعــد از انتخابــات بمانــد. ایــن فقــط حــرف من نیســت، حرف 
خیلی هــا در اســتان خوزســتان هســت. چینــش اعضــای مجمــع 
بــه شــکلی اســت کــه فــرد مــورد نظــر رای بیــاورد. مــن حرفــم 
ایــن اســت کــه نبایــد ایــن کارهــا را انجــام داد. بعــد از ایــن همــه 
بدبختــی کشــیدن در کشــتی اســتان، ایــن حــق مــن نیســت کــه 
بــه عنــوان یــک مربــی حرفــم را بزنــم؟ طبــق کــدام قانونــی مــن 

ــد. ــروم می کنن را مح
مربــی ســابق تیــم ملــی کشــتی نوجوانــان در خاتمــه تاکیــد 
ــا  ــد، آنه ــوع ورود کن ــه موض ــم ب ــیون می خواه ــرد: از فدراس ک
تاکنــون بــی طــرف بوده انــد، امــا بــا توجــه بــه جایــگاه کشــتی 
ــدوارم  ــود دارد، امی ــه وج ــادی ک ــیه های زی ــتان و حاش خوزس
فدراســیون هــم تــالش کنــد کــه ایــن حاشــیه ها از بیــن بــرود.

 باید با تیم های قوی تری اردو بگذاریم

کار تیم ملی سخت تر شد

چرا مجیدی و ذوب آهن به توافق نرسیدند؟ 

کاکاحاجی: 

این حق من نیست که به عنوان یک مربی حرفم را بزنم؟
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اوقات شرعی شهر تهران

 CNG ــی ــن صنف ــره انجم ــات مدی ــس هی ریی
داران  جایــگاه  کارمزدهــای  افزایــش  از  کشــور 
CNG خبــر داد و گفــت: برخــی از نــکات مصوبــه 

ــت.  ــگاداران اس ــراض جای ــورد اعت ــت م دول
ــه گــزارش ایســنا، محســن جوهــری در جمــع  ب
ــان اینکــه جهــش ارزی در ســال  ــا بی ــگاران ب خبرن
جــاری و عــدم افزایــش کارمــزد جایــگاه هــای 
CNG و تبعــات ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا در 
ــگاه داران و عــدم  کشــور، موجــب ورشکســتگی جای
ــا  ــای جایگاه ه ــه ه ــا در پرداخــت هزین ــی آنه توانای
شــده بــود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
افزایــش هزینــه هــای جایگاه هــای CNG درســال 
ــتر از  ــیار بیش ــال ۱۳9۸ بس ــه س ــبت ب ۱۳99 نس
پیــش بینــی هــا بــود، جایگاه هــای CNG بــه 
ــره  ــای به ــه ه ــابقه هزین ــی س ــش ب ــل افزای دلی
ــزد، در  ــش کارم ــدم افزای ــرداری و نگهداشــت و ع ب

ــد. ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــتانه تعطیل آس
ــگاه  ــزد جای ــش کارم ــوع افزای ــزود: موض وی اف
بــروز  از  جلوگیــری  منظــور  بــه   CNG هــای 
ــا  ــاه ه ــا از م ــگاه ه ــن جای ــت ای ــالل در فعالی اخت
پیــش در دســتور کار بــود و جلســات متعــددی 
ــزار شــد.  ــط برگ ــای ذیرب ــا نهاده ــه ب ــن زمین در ای
نهایتــا در تاریــخ هفدهــم بهمــن مــاه ســال جــاری، 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه نــرخ هــای جدیــد 

ــرد. ــالم ک ــای CNG را اع ــگاه ه ــزد جای کارم
وی ادامـــه داد: بـــر ایـــن اســـاس، نـــرخ حـــق 
العمـــل جایـــگاه هـــای CNG بـــه ازای هـــر 
ــرای جایـــگاه هـــای غیرخصوصـــی  مترمکعـــب بـ
ـــال در  ـــی از ۱۲۱۰ ری ـــوض دولت ـــزات بالع ـــا تجهی ب
ســـال ۱۳9۸ بـــه ۱9۵۰ ریـــال در ســـال جـــاری، 
بـــرای جایـــگاه هـــای خصوصـــی بـــا تجهیـــزات 
ســـال  در  ریـــال  از ۱۳۴۰  دولتـــی  بالعـــوض 
۱۳9۸ بـــه ۲۰۵۰ ریـــال در ســـال جـــاری، بـــرای 
ــی در  ــذاری خصوصـ ــرمایه گـ ــای سـ ــگاه هـ جایـ

غیرکالنشـــهرها از ۲۱۶۰ ریـــال در ســـال گذشـــته 
ـــگاه  ـــرای جای ـــاری و ب ـــال ج ـــال در س ـــه ۲9۵۰ ری ب
ـــهرها  ـــی در کالنش ـــذاری خصوص ـــرمایه گ ـــای س ه
از ۲۴۳۰ ریـــال در ســـال ۱۳9۸ بـــه ۳۱۰۰ ریـــال 

در ســـال جـــاری افزایـــش یافـــت.
 CNG ــی ــن صنف ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی
ــرای  ــت ب ــازمان حمای ــه س ــان اینک ــا بی ــور ب کش
ــزد  ــدی کارم ــش ۵۴ درص ــا افزای ــروه ه ــی گ تمام
ــر ارزش افــزوده را  بــدون درنظــر گرفتــن مالیــات ب
پیشــنهاد داده بــود، گفــت: در کارگــروه مربوطــه در 
دولــت ایــن درصدهــای پیشــنهادی ســازمان حمایت 
را کاهــش چشــمگیری داده انــد بــه صورتــی کــه  در 
ــش حــق العمــل دو  ــور متوســط افزای ــه مذک مصوب
ــه   ــش ب ــد افزای ــا  از ۵۴ درص ــگاه ه ــروه اول جای گ
متوســط ۴۰ درصــد افزایــش و در دو گــروه جایــگاه 
داران خصوصــی بــا تجهیزات خصوصــی از ۵۴ درصد 
ــه متوســط ۲۰ درصــد افزایــش، کاهــش  افزایــش ب
ــر  ــات ب ــن در خصــوص مالی ــه اســت و همچنی یافت
ــزوده  ــغ ارزش اف ــروه مبل ــد کارگ ــزوده بای ارزش اف
ــت پرداخــت  ــی حــق العمــل جه ــغ نهای ــه مبل را ب
توســط جایــگاه داران اضافــه میکــرد کــه متاســفانه 
مطابــق مصوبــه پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــر عهــده جایــگاه داران و از محــل حــق العمــل  را ب
ــئله  ــن مس ــه ای ــت ک ــده اس ــده ش ــگاه دار دی جای
یکــی از نــکات مــورد اعتــراض جایــگاه داران اســت.

وی افــزود: در بخــش دیگــری از مصوبــه دولــت، 
بخشــی از کارمــزد کــه مربــوط بــه رعایــت الزامــات 
ایمنــی، استانداردســازی و ضوابــط فنــی اســت از 7۰ 
ریــال بــه ۲۰۰ ریــال افزایــش یافتــه کــه ایــن مــورد 
هــم مــورد اعتــراض جایــگاه داران اســت چــرا کــه 
ــه  ــی غیرمنصفان ــط فن ــهم ضواب ــازی س روال آزادس
اســت و در حالــی کــه جایــگاه داران امســال نســبت 
بــه استانداردســازی جایــگاه خــود اقــدام مــی کننــد، 
کارمــزد ضوابــط فنــی آنهــا کــه بلوکــه مــی شــود، 

در ســال بعــد بــه آنهــا پرداخــت مــی شــود.
ــای  ــش کارمزده ــه افزای ــان اینک ــا بی ــری ب جوه
امــری  اگرچــه  داران در ســال جــاری  جایــگاه 
ــزان  ــا می ــود ام ــاده ب ــر افت ــه تأخی ــه ب ــود ک الزم ب
افزایــش فعلــی جوابگــوی هزینــه هــا نیســت، گفــت: 
ــراض  ــورد اعت ــوارد م ــی، م ــن صنف ــع انجم از موض
ــال  ــی ارس ــی ط ــل فن ــا دالی ــک ب ــه ی ــک ب را ی
مکاتباتــی بــه ســمع و نظــر مســئولین امــر رســانده 
ــتیم. ــه هس ــای مربوط ــخ نهاده ــر پاس ــم و منتظ ای

کارمزدهای جایگاه داران CNG افزایش یافت
ــروش  ــه از فـ ــیزدهمین مرحلـ ــودرو سـ ــی ایران خـ ــروه صنعتـ گـ
فوق العـــاده محصـــوالت خـــود را بـــا عرضـــه شـــش محصـــول 
ـــالس،  ـــی، دناپ ـــارس بنزین ـــژو پ ـــدوق دار، پ ـــول ۲۰۶ صن ـــش محص ش
راناپـــالس، ســـورن پـــالس و ســـمند LX را از صبـــح )چهارشـــنبه( 
ـــاه(  ـــان روز شـــنبه دوم اســـفند م ـــا پای ـــار روز )ت ـــدت چه ـــه م ـــاز و ب آغ

ـــت.  ـــد گذاش ـــرا خواه ـــه اج ب
ـــن  ـــس از اجـــرای دوازدهمی ـــن خودروســـاز پ ـــزارش ایســـنا، ای ـــه گ ب
ـــه 9 محصـــول  ـــا عرض ـــه ب ـــود ک ـــروش محصـــوالت خ ـــه از پیش ف مرحل
ــالب  ــروزی انقـ ــالروز پیـ ــن سـ ــل و دومیـ ــبت چهـ ــه مناسـ ــه بـ کـ
اســـالمی در نیمـــه بهمن مـــاه اجـــرا شـــد،   ثبت نـــام  ســـیزدهمین 
مرحلـــه از فـــروش فوق العـــاده شـــش محصـــول خـــود بـــا موعـــد 
ـــاز  ـــنبه( آغ ـــی را از )چهارش ـــت قطع ـــر 9۰ روزه و قیم ـــل حداکث تحوی

ـــت. ـــرده اس ک
ـــروه  ـــوالت گ ـــاده محص ـــروش فوق الع ـــرح ف ـــه از ط ـــن مرحل در ای
صنعتـــی ایران خـــودرو، محصـــوالت ۲۰۶ صنـــدوق دار، پـــژو پـــارس 
ـــه  ـــمند LX  عرض ـــالس و س ـــورن پ ـــالس، س ـــالس، راناپ ـــی، دناپ بنزین
شـــده و اینبـــار بـــه مـــدت چهـــار روز )تـــا پایـــان روز شـــنبه دوم 
اســـفند مـــاه( اجرایـــی خواهـــد شـــد. واجدیـــن شـــرایط می تواننـــد 
در مهلـــت مقـــرر از طریـــق ســـایت فـــروش اینترنتـــی محصـــوالت 
ـــام  ـــت ن ـــه ثب ـــبت ب ـــانی esale.ikco.ir نس ـــه نش ـــودرو ب ـــران خ ای

ـــد. ـــدام کنن اق
ــر  ــاده، حداکث ــروش فوق الع ــای ف ــگی طرح ه ــون روال همیش همچ

ــان،  ــت متقاضی ــراز هوی ــام و اح ــت ثبت ن ــان مهل ــس از پای ــه روز پ س
قرعه کشــی از میــان ثبت نام کننــدگان واجــد شــرایط در حضــور 
ــق  ــان از طری ــی انجــام خواهــد شــد و اســامی منتخب ــای نظارت نهاده
ســایت فــروش محصــوالت ایــن شــرکت و ارســال پیامــک از سرشــماره 
۳۰۰۰9۶۴۴۰ اعــالم خواهــد شــد. پــس از آن نیــز مشــتریان پنــج روز 
ــود  ــودرو وج ــاب ایران خ ــه حس ــودرو ب ــه خ ــز وج ــرای واری ــت ب فرص
خواهــد داشــت. پــس از انجــام فرآینــد قرعه کشــی، اســامی منتخبــان 
ــک  ــال پیام ــودرو و ارس ــوالت ایران خ ــروش محص ــایت ف ــق س از طری

اعــالم خواهــد شــد.
ـــز  ـــه واری ـــق ب ـــه موف ـــز ک ـــی نی ـــای قبل ـــان طرح ه ـــاکان منتخب کم
وجـــه نشـــده اند، می تواننـــد نســـبت بـــه ثبـــت نـــام در ایـــن طـــرح 

ـــد.  ـــدام نماین اق
ـــه  ـــی و مصوب ـــتریان واقع ـــان مش ـــودرو می ـــع خ ـــور توزی ـــه منظ ب
کمیتـــه خـــودرو، همچنـــان محدودیت هـــای ثبت نـــام شـــامل 
ـــودن  ـــی، دارا نب ـــد مل ـــر ک ـــه ه ـــودرو ب ـــتگاه خ ـــک دس ـــاص ی اختص
پـــالک فعـــال شـــخص متقاضـــی، دارا بـــودن گواهینامـــه، فاصلـــه 
ـــودرو  ـــل خ ـــا تحوی ـــام ی ـــان ثبت ن ـــن زم ـــاه از آخری ـــت کم ۴۸ م دس
ــاب و  ــماره حسـ ــق شـ ــایپا و تعلـ ــودرو و سـ ــرکت های ایران خـ از شـ
ـــت. ـــود باقی اس ـــوت خ ـــر ق ـــی، ب ـــخص متقاض ـــه ش ـــاس ب ـــماره تم ش

ـــا  ـــروش ب ـــس از ف ـــات پ ـــبکه خدم ـــه ش ـــه ب ـــدم مراجع ـــن ع همچنی
ـــی  ـــال گارانت ـــای ابط ـــه معن ـــودرو ب ـــل خ ـــاه از تحوی ـــه م ـــت س گذش
خـــودرو خواهـــد بـــود. امـــکان صلـــح و نقل وانتقـــال خـــودرو حتـــی 

ـــود  ـــودرو وج ـــه خ ـــات کمیت ـــا مصوب ـــق ب ـــی مطاب ـــورت وکالت ـــه ص ب
نـــدارد و ثبت نـــام بـــرای مشـــتریان حقوقـــی میســـر نخواهـــد بـــود. 
ــی  ــط متقاضـ ــه توسـ ــز وجـ ــان واریـ ــه در زمـ ــی کـ ــد نمایندگـ کـ
انتخـــاب می گـــردد، می بایســـت بـــا آدرس و کـــد پســـتی متقاضـــی 
ـــی  ـــوق ناش ـــال حق ـــد. انتق ـــته باش ـــت داش ـــتانی مطابق ـــاظ اس ـــه لح ب
ـــوع  ـــث ممن ـــخاص ثال ـــه اش ـــز ب ـــی نی ـــدن در قرعه کش ـــاب ش از انتخ

ـــت. اس
فوق العـــاده  فـــروش  طرح هـــای  همیشـــگی  روال  طبـــق 
خودروســـازان، گارانتـــی خـــودرو پـــس از ســـه مـــاه از زمـــان تحویـــل در 
ـــرای دریافـــت ســـرویس اولیـــه  ـــه نمایندگـــی ب صـــورت عـــدم مراجعـــه ب
ـــل ۱،  ـــرد حداق ـــی کارک ـــه نمایندگ ـــه ب ـــردد و در مراجع ـــل می گ باط

۰۰۰ کیلومتـــری خـــودرو نیـــز الزامـــی اســـت.
ســـند و فاکتـــور فـــروش خـــودرو نیـــز بـــه مـــدت یـــک ســـال 

ــد. ــد مانـ ــی خواهـ ــودرو باقـ ــرکت ایران خـ ــزد شـ ــن، نـ رهـ

نایـــب رئیـــس کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی 
مجلـــس گفـــت کـــه خـــارج شـــدن از اجـــرای داوطلبانـــه پروتـــکل 
ـــای  ـــرف ه ـــه ط ـــود، البت ـــی ش ـــام م ـــام انج ـــوب برج ـــی در چارچ الحاق
ـــرده و  ـــو ک ـــا را لغ ـــم ه ـــا تحری ـــد ت ـــت دارن ـــفند فرص ـــا ۵ اس ـــام ت برج

ـــد.  ـــل کنن ـــان عم ـــه تعهداتش ب
ـــل  ـــرد: فص ـــالم ک ـــنا اع ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــدری در گف ـــهریار حی ش
ـــا  ـــم ه ـــو تحری ـــرای لغ ـــردی ب ـــدام راهب ـــون اق ـــرای قان ـــدی از اج جدی
و صیانـــت از منافـــع ملـــت ایـــران از ۵ اســـفند شـــروع مـــی شـــود، 
ـــی  ـــی م ـــکل الحاق ـــه پروت ـــرای داوطلبان ـــران از اج ـــه ای ـــا ک ـــدان معن ب
ـــورت  ـــام ص ـــوب برج ـــم در چارچ ـــن کار ه ـــه ای ـــده ک ـــارج ش ـــد خ توان

ـــرد. ـــی گی م
ـــود  ـــن ب ـــان ای ـــث م ـــم بح ـــام ه ـــا از اول برج ـــح داد: م وی توضی
کـــه اگـــر طـــرف هـــای مقابـــل تعهـــدات خـــود را اجـــرا نکننـــد 
مـــا بـــه شـــرایط قبـــل از برجـــام برمـــی گردیـــم و بعـــد از اجـــرای 
داوطلبانـــه پروتـــکل الحاقـــی خـــارج مـــی شـــویم. اگـــر تعهـــدات 
برجامـــی اجـــرا مـــی شـــد ایـــن اتفـــاق رخ نمـــی داد و نیـــازی بـــه 

ایـــن قانـــون هـــم نبـــود.
وی افـــزود: طبـــق قانـــون اقـــدام راهبـــردی بـــرای لغـــو تحریـــم 
ـــام  ـــد انج ـــای ۲۰ درص ـــا غن ـــوم ب ـــی اورانی ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــا، س ه
شـــده و طبـــق بنـــد ۶ ایـــن قانـــون ایـــران از ۵ اســـفند از اجـــرای 
ـــای آن  ـــه معن ـــن ب ـــود. ای ـــی ش ـــارج م ـــی خ ـــکل الحاق ـــه پروت داوطلبان
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــان داده نم ـــه بازرس ـــی ب ـــازه دسترس ـــه اج ـــت ک اس
ـــتای  ـــت نیســـت و در راس ـــس و دول ـــا بحـــث مجل ـــات صرف ـــه اقدام گون
ـــون  ـــن قان ـــد ای ـــا بای ـــود و قطع ـــی ش ـــام م ـــت انج ـــوق مل ـــاق حق احق

ـــود. ـــی ش اجرای
نایـــب رئیـــس کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی 
ـــدات  ـــه تعه ـــام ب ـــای برج ـــرف ه ـــر ط ـــه اگ ـــرد ک ـــد ک ـــس تأکی مجل
ـــی  ـــور کل ـــه ط ـــد و ب ـــو کنن ـــا را لغ ـــم ه ـــرده، تحری ـــل ک ـــود عم خ
ـــه  ـــن نکت ـــد. ای ـــی کن ـــر م ـــرایط تغیی ـــا ش ـــد قاعدت ـــام برگردن ـــه برج ب
ــکل  ــه پروتـ ــرای داوطلبانـ ــدن از اجـ ــارج شـ ــه خـ ــم اســـت کـ مهـ

الحاقـــی در چارچـــوب برجـــام صـــورت مـــی گیـــرد.
حیـــدری در پایـــان گفـــت: وقتـــی کشـــورهای مقابـــل تعهـــدات 

ـــم،  ـــل کردی ـــدات را تعدی ـــرای تعه ـــم اج ـــا ه ـــد م ـــرا نکردن ـــود را اج خ
لـــذا طـــرف هـــای مقابـــل تـــا ۵ اســـفند فرصـــت دارنـــد کـــه بـــه 
ـــی  ـــا نم ـــر آن ه ـــد. اگ ـــام دهن ـــان را انج ـــته و تعهداتش ـــام برگش برج
ـــوب  ـــون مص ـــق قان ـــم طب ـــا ه ـــد م ـــرا کنن ـــدات را اج ـــد تعه خواهن

ـــم. ـــی کنی ـــل م ـــان عم خودم

رهبـــر معظـــم انقـــالب فرمودنـــد: آذربایجـــان 
ســـد و دژ مســـتحکمی بـــوده کـــه همـــواره ایـــن 
ــا را  ــوی آنهـ ــت و جلـ ــس زده اسـ ــالت را پـ حمـ

گرفتـــه اســـت. 
ــالب  ــم انقـ ــر معظـ ــا، رهبـ ــزارش برنـ ــه گـ بـ
ــماری از  ــا شـ ــری بـ ــاط تصویـ ــالمی در ارتبـ اسـ
مـــردم تبریـــز، قیـــام تاریخـــی و فراموش نشـــدنی 
ـــارات  ـــه ای از افتخ ـــط گوش ـــن ۱۳۵۶ را فق ۲9 بهم
ـــاره  ـــا اش ـــد و ب ـــه خواندن ـــن خط ـــردم ای ـــراوان م ف
ــت  ــه علـ ــلطه گران بـ ــمنی سـ ــتمرار دشـ ــه اسـ بـ
ــام  ــای نظـ ــا هنجارهـ ــران بـ ــت ایـ ــت ملـ مخالفـ
ســـلطه افزودنـــد: انقـــالب اســـالمی دســـتاوردهای 
ـــرای  ـــا ب ـــد از آنه ـــه بای ـــت ک ـــته اس ـــی داش عظیم
ـــون  ـــول همچ ـــل قب ـــر قاب ـــف و غی ـــاط ضع ـــع نق رف
مشـــکالت معیشـــتی و فاصلـــه طبقاتـــی اســـتفاده 

کنیـــم.
ـــات  ـــردم را در انتخاب ـــور م ـــر ش ـــور پُ ـــان حض ایش
ـــد  ـــه بع ـــوری و در درج ـــت جمه ـــده ریاس ـــال آین س
ـــده  ـــن آین ـــث تضمی ـــح را باع ـــح و اصل انتخـــاب صحی
کشـــور خواندنـــد و دربـــاره برجـــام نیـــز گفتنـــد: 
ــرف  ــده وحـ ــار وعـ ــن بـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــل  ـــرف مقاب ـــِل ط ـــط عم ـــالک، فق ـــرد و م نمی پذی

ـــت. اس
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای در تبییـــن افتخـــارات 
ـــر و  ـــم و هن ـــروری در عل ـــان »نخبه پ ـــردم آذربایج م
سیاســـت« و »روحیـــه جریان ســـازی در تحـــوالت 
ویژگـــی  دو  را  کشـــور«  سیاســـی  و  تاریخـــی 
ـــد  ـــن خطـــه برشـــمردند و تأکی ـــردم ای ـــز م افتخارآمی
ـــران در  ـــتوار ای ـــه دژ اس ـــان همیش ـــد: آذربایج کردن
مقابـــل حمـــالت بیگانـــگان بـــوده اســـت و اگـــر 
ـــود،  ـــار نب ـــن دی ـــردم ای ـــانی م ـــتادگی و جانفش ایس
ـــیده  ـــم کش ـــر ه ـــق دیگ ـــه مناط ـــمنان ب ـــرض دش تع

می شـــد.
ـــق  ـــه ای »دلبســـتگی عمی ـــت اهلل خامن حضـــرت آی
بـــه اســـالم« و »غیـــرت و حمّیـــت شـــدید در 
ـــردم  ـــی م ـــم هویت ـــی مه ـــران« را دو ویژگ ـــال ای قب
آذربایجـــان دانســـتند و افزودنـــد: مـــردم ایـــن 
ـــائل کشـــور  ـــه مس ـــخ معاصـــر در هم ـــه در تاری منطق
از چهره هـــای نقش آفریـــن برخـــوردار بوده انـــد 
کـــه ایـــن شـــخصیت ها همچـــون »میـــرزا جـــواد 
آقـــا مجتهـــد تبریـــزی در تحریـــم تنباکـــو«، 
ــیخ  ــروطه«، »شـ ــان در مشـ ــتارخان و باقرخـ »سـ
ــی  ــت اهلل قاضـ ــهیدان آیـ ــی«، »شـ ــد خیابانـ محمـ
طباطبایـــی و آیـــت اهلل مدنـــی در دوران انقـــالب« 
و »شـــهید باکـــری در دفـــاع مقـــدس« تأثیرگـــذار 

بوده انـــد.
ــش  ــن بخـ ــدی ایـ ــالب در جمع بنـ ــر انقـ رهبـ
از سخنانشـــان گفتنـــد: بـــدون روایـــت درســـت از 
تاریـــخ آذربایجـــان، هـــر روایتـــی از تاریـــخ ایـــران 

ناقـــص و نادرســـت اســـت.
ایشـــان در تشـــریح ابعـــاد قیـــام تاریخـــی ۲9 
ـــه پیـــام امـــام)ره( بعـــد  ـــز ب بهمـــن ۱۳۵۶ مـــردم تبری
ـــوار  ـــام بزرگ ـــد: ام ـــد و افزودن ـــه پرداختن از آن حادث

ـــن« را  ـــرت و تدیّ ـــجاعت، غی ـــت »ش ـــه خصوصی س
ویژگی هـــای ممتـــاز مـــردم تبریـــز خواندنـــد کـــه 
هـــر ســـه ایـــن خصوصیـــات، شـــاخص های مهـــم 
ارزیابـــی و ارزش گـــذاری یـــک مجموعـــه انســـانی 

ـــت. اس
ـــن اســـت  ـــم ای ـــه مه ـــد: نکت ـــالب افزودن ـــر انق رهب
ـــوی در  ـــم پهل ـــی گری رژی ـــز وحش ـــردم تبری ـــه م ک
ـــا  ـــا ب ـــد ام ـــده بودن ـــم را دی ـــام ۱9 دی ق ســـرکوب قی
ـــم  ـــد در چهل ـــام گفتن ـــه ام ـــی ک ـــان خصوصیات هم
شـــهیدان قـــم وارد صحنـــه شـــدند و بـــا ابتـــکار 
نگذاشـــتند  چهلم هـــا،  تعیین کننـــده  سلســـله 

ـــود. ـــپرده ش ـــی س ـــه فراموش ـــم ب ـــام ق قی
ـــر  ـــریح دیگ ـــه ای در تش ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
رویدادهـــای متکـــی بـــر شـــجاعت، غیـــرت و 
ـــان در  ـــه آن ـــه جانان ـــه مقابل ـــز ب ـــردم تبری ـــن م تدیُ
مقابـــل دســـت های تجزیه طلـــب اوایـــل انقـــالب، 
حماســـه آفرینی لشـــکر خط شـــکن عاشـــورا و 
ــا  ــه بـ ــری، مقابلـ ــهید باکـ ــده دالور آن شـ فرمانـ
فتنـــه خلـــق مســـلمان در ســـال های اول انقـــالب 
و نیـــز حضـــور آگاهانـــه مـــردم تبریـــز در خنثـــی 
ـــد:  ـــد و گفتن ـــاره کردن ـــال ۸۸ اش ـــه س ـــردن فتن ک
ـــر  ـــران و دیگ ـــی از ته ـــز حت ـــردم تبری در دی ۸۸، م

شـــهرهای کشـــور زودتـــر بـــه میـــدان آمدنـــد.
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای در جســـتجوی 
پاســـخ ایـــن ســـوال مهـــم کـــه »درس قیـــام ۲9 
ــروز  ــاع امـ ــرای اوضـ ــز بـ ــردم تبریـ ــن ۵۶ مـ بهمـ
ـــق  ـــمنی عمی ـــه یابی دش ـــه ریش ـــت« ب ـــور چیس کش

ــد. ــالمی پرداختنـ ــالب اسـ ــا انقـ ــا بـ ابرقدرت هـ
ــالب،  ــروزی انقـ ــگام پیـ ــد: هنـ ــان گفتنـ ایشـ
مســـتکبران، جهـــان را بـــه دو قســـمت ســـلطه گر 
و ســـلطه پذیر تقســـیم کـــرده بودنـــد امـــا انقـــالب 
اســـالمی ایـــن جریـــان را کـــه رگ حیـــات نظـــام 
اســـتکبار بـــود، بـــه صراحـــت رد کـــرد و ســـلطه 
گـــران غـــرب و شـــرق بـــه همیـــن علـــت و بـــا 
ـــل  ـــه گســـترده ای در مقاب وجـــود اختالفاتشـــان، جبه

انقـــالب ملـــت ایـــران تشـــکیل دادنـــد.
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــا  ـــتکبار ب ـــمنی اس ـــی دش ـــت اصل ـــد عل ـــز نبای هرگ
انقـــالب و جمهـــوری اســـالمی را فرامـــوش کـــرد، 
افزودنـــد: البتـــه آنهـــا توطئه هـــا و ضدیت هایشـــان 
ـــر،  ـــوق بش ـــه حق ـــف از جمل ـــای مختل ـــه بهانه ه را ب
مقـــررات اســـالمی، هســـته ای، موشـــکی، منطقـــه ای و 
ـــه  ـــد متوج ـــا بای ـــد ام ـــال می کنن ـــر اِعم ـــائل دیگ مس

ـــت. ـــه اس ـــط بهان ـــائل فق ـــن مس ـــه ای ـــود ک ب
ـــت  ـــه خصوم ـــه ادام ـــاره ب ـــا اش ـــالب ب ـــر انق رهب
ـــروزی  ـــرای پی ـــران ب ـــت ای ـــد: مل ـــتکبران افزودن مس
ـــاز دارد:  ـــز نی ـــه دو چی ـــا ب ـــن هجمه ه ـــل ای در مقاب
ـــدرت  ـــش ق ـــی« و »افزای ـــر هویت ـــتحکام عناص »اس

ـــی«. درون
ـــری و  ـــام فک ـــا و نظ ـــورداری از زیربن ـــان برخ ایش
ـــتحکام  ـــر اس ـــن عنص ـــجم را مهمتری ـــی منس عقیدت
ــای  ــد: زیربنـ ــمردند و افزودنـ ــی برشـ ــت ملـ هویـ
ـــده  ـــه ش ـــالم گرفت ـــالب از اس ـــری انق ـــتحکم فک مس

ـــهای  ـــام)ره( و درس ـــات بســـیار ارزشـــمند ام و در بیان
متفکرانـــی چـــون شـــهیدان مطهـــری و بهشـــتی 
تشـــریح شـــده البتـــه عناصـــر متفکـــر بایـــد ایـــن 
ــه  ــد بـ ــای جدیـ ــخ هـ ــا پاسـ ــری را بـ ــام فکـ نظـ
ـــد. ـــق دهن ـــوه و رون ـــو جل ـــه ن ـــو ب ـــد، ن ـــائل جدی مس

ـــوژی  ـــد: ایدئول ـــر انقـــالب خاطـــر نشـــان کردن رهب
زدایـــی کـــه برخی هـــا تکـــرار مـــی کننـــد، 
ـــود. ـــد ب ـــالب خواه ـــیر انق ـــراف از مس ـــه اش انح نتیج

حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای تأکیـــد کردنـــد: 
البتـــه صـــرف زیربنـــای مســـتقل فکـــری کافـــی 
نیســـت و در عمـــل نیـــز بایـــد از ویژگـــی هایـــی 
برخـــوردار بـــود کـــه مهمتریـــن آنهـــا عبارتنـــد از 
ـــی  ـــد نشـــدن، تنبل ـــیدن، خســـته نشـــدن، ناامی نترس
نکـــردن، ندانســـته در نقشـــه دشـــمن ورود نکـــردن و 

در مواقـــع الزم آمـــاده فـــداکاری بـــودن.
ــن  ــود ایـ ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ ــالب بـ ــر انقـ رهبـ
ــداکاری  ــران و فـ ــت ایـ ــارز در ملـ ــات بـ خصوصیـ
ــته  ــاً خسـ ــران انصافـ ــت ایـ ــد: ملـ ــهدا گفتنـ شـ
تشـــییع  در  را  آن  نمونه هـــای  کـــه  نشـــده اند 
بی نظیـــر شـــهید ســـلیمانی و همچنیـــن مراســـم 
ـــم. ـــن دیدی ـــال در ۲۲ بهم ـــور امس ـــر ش ـــکاری پ ابت

ــن  ــراه ایـ ــر همـ ــد: اگـ ــد کردنـ ــان تأکیـ ایشـ
ـــیر  ـــدن از مس ـــرف نش ـــتقامت و منح ـــدت، اس مجاه

باشـــد، مشـــکالت هـــم حـــل خواهـــد شـــد.
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای دســـتاوردهای 
ـــن  ـــد و ضم ـــگفت آور خواندن ـــم و ش ـــالب را عظی انق
گالیـــه از کـــم کاری در معرفـــی ایـــن دســـتاوردها، 
ـــور  ـــره کش ـــت چه ـــالمی توانس ـــالب اس ـــد: انق افزودن
را از یـــک کشـــور عقب مانـــده ی علمـــی و ُطفیلـــِی 
ــته،  ــادی، وابسـ ــر اقتصـ ــا و از نظـ سیاســـی قدرتهـ
بـــه یـــک کشـــور آزاد، مســـتقل، عزیـــز، ســـربلند، 
آبرومنـــد و برخـــوردار از موفقیت هـــای بـــزرگ 

علمـــی تبدیـــل کنـــد.
ایشـــان یکـــی دیگـــر از دســـتاوردهای انقـــالب 
را دگرگونـــی ملـــت ایـــران از حالـــت خمودگـــی، 

بی هدفـــی و دنبالـــه روی بـــه ملتـــی پـــر تحـــرک، 
ـــد: تشـــکیل  ـــا نشـــاط و هـــدف دار دانســـتند و افزودن ب
ـــای  ـــت ه ـــور و فعالی ـــی در کش ـــته علم ـــزاران هس ه
ـــای  ـــون کمک ه ـــان همچ ـــی جوان ـــترده اجتماع گس
مومنانـــه در قضیـــه کرونـــا از نمونـــه هـــای بـــارز 

تحـــرک و نشـــاط ملـــت ایـــران اســـت.
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای، تغییـــر مدیریـــت 
ـــاهی و  ـــتبدادی، پادش ـــت اس ـــک حکوم ـــور از ی کش
ـــوری و  ـــی، جمه ـــت مردم ـــک حکوم ـــه ی ـــردی ب ف
ـــد  ـــالب خواندن ـــر انق ـــتاورد دیگ ـــاالری را دس مردم س
ــر سرنوشـــت  ــم بـ ــردم حاکـ ــروز مـ ــد: امـ و گفتنـ
ــد.  ــی کننـ ــاب مـ ــود انتخـ ــتند و خـ ــور هسـ کشـ
ـــا  ـــد ام ـــاب کنن ـــد انتخ ـــا ب ـــوب ی ـــت خ ـــن اس ممک
خودشـــان انتخـــاب می کننـــد، درحالی کـــه قبـــل 

از انقـــالب هیـــچ کاره بودنـــد.
دیگـــر  از  را  کشـــور  ســـازندگی  ایشـــان، 
دســـتاوردهای انقـــالب برشـــمردند و بـــا ابـــراز 
ـــترده  ـــات گس ـــن خدم ـــن ای ـــده گرفت ـــب از نادی تعج
ــد:  ــان کردنـ ــر نشـ ــراد خاطـ ــی افـ ــوی برخـ از سـ
ــای  ــور در بخش هـ ــی کشـ ــاخت های اساسـ زیرسـ
ـــانی،  ـــانی، گاز رس ـــانی، برق رس ـــازی، آب رس ـــد س س
ـــترش  ـــاورزی و گس ـــت، کش ـــعه صنع ـــازی، توس راه س
ــالب  ــتان انقـ ــگاهها، کاِر کارسـ ــاب آور دانشـ اعجـ

اســـالمی اســـت.
ـــی  ـــه نظام ـــت بنی ـــالمی تقوی ـــالب اس ـــر انق رهب
ـــدرت  ـــک ق ـــه ی ـــران ب ـــدن ای ـــل ش ـــی و تبدی و دفاع
ـــه ای را از دیگـــر دســـتاوردهای انقـــالب  ـــزرگ منطق ب
ــای  ــی توطئه هـ ــت اصلـ ــد: علـ ــد و گفتنـ خواندنـ
ـــی  ـــتی و برخ ـــم صهیونیس ـــکا و رژی ـــون آمری گوناگ
دولت هـــای اروپایـــی همیـــن حرکـــت روبـــه 
ــدرت  ــاء اهلل قـ ــه ان شـ ــت کـ ــالب اسـ ــوی انقـ جلـ
ملـــت و مســـئوالن، ایـــن توطئه هـــا را خنثـــی 

خواهـــد کـــرد.
ـــا  ـــد: م ـــد کردن ـــه ای تأکی ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
در کنـــار دســـتاوردها، هیچـــگاه عقـــب ماندگی هـــا 

در برخـــی بخـــش هـــا را پنهـــان نکردیـــم و معتقدیـــم 
ـــن عقـــب ماندگـــی هـــا در شـــأن انقـــالب اســـالمی  ای
ـــا  ـــود. م ـــران ش ـــد جب ـــت و بای ـــول نیس ـــل قب و قاب
ـــی  ـــب ماندگ ـــن عق ـــروز ای ـــئوالن در ب ـــوان مس بعن
ـــم در  ـــردم ه ـــه ممکـــن اســـت م ـــم و البت ـــا مقصری ه

ـــند. ـــته باش ـــت داش ـــی دخال ـــش های بخ
ــب  ــن عقـ ــی ایـ ــت اصلـ ــد: علـ ــان افزودنـ ایشـ
ـــا  ـــردن اســـت. هرج ـــی عمـــل نک ـــا، انقالب ـــی ه ماندگ
ـــتیم  ـــی نداش ـــب ماندگ ـــم، عق ـــل کردی ـــی عم انقالب
امـــا هرجـــا از انقـــالب کوتـــاه آمدیـــم و حرکتـــی 
ـــم،  ـــام دادی ـــی، انج ـــی توجه ـــالت و ب ـــی از کس ناش

عقـــب ماندگـــی بوجـــود آمـــد.
ــه  ــد: در زمینـ ــالمی گفتنـ ــالب اسـ ــر انقـ رهبـ
عقـــب ماندگـــی هـــا، در درجـــه اول وضعیـــت 
معیشـــت طبقـــات ضعیـــف اســـت و ســـپس 
ـــن  ـــد ای ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــکاف طبقات ـــوع ش موض
ـــادی  ـــت اقتص ـــرف و عدال ـــا برط ـــی ه ـــب ماندگ عق

مســـتقر شـــود.
ــد:  ــه ای تاکیـــد کردنـ حضـــرت آیـــت اهلل خامنـ
البتـــه وضـــع کشـــور بـــا همیـــن عقـــب ماندگـــی 
ـــل از  ـــور در قب ـــت کش ـــر از وضعی ـــیار جلوت ـــا بس ه

انقـــالب اســـت.
ــاره بـــه تمرکـــز دشـــمن بـــر  ــا اشـ ایشـــان بـ
روی ناکامی هـــا و نادیـــده گرفتـــن دســـتاوردها 
ــد  ــرای ناامیـ ــی بـ ــی و دروغ گویـ ــات روانـ و عملیـ
و بدبیـــن کـــردن مـــردم و جوانـــان، افزودنـــد: 
ـــت  ـــل از روی غفل ـــر در داخ ـــی عناص ـــفانه برخ متاس
ــای  ــرف هـ ــان حـ ــه همـ ــم مغرضانـ ــی هـ و برخـ

دشـــمن را تکـــرار مـــی کننـــد.
رهبـــر انقـــالب اســـالمی بـــه حساســـیت 
ـــال  ـــالب، در قب ـــه اول انق ـــبت ب ـــردم نس ـــتر م بیش
نابســـامانی ها بویـــژه مســـائلی مثـــل فســـاد و 
فاصلـــه طبقاتـــی اشـــاره کردنـــد و گفتنـــد: ایـــن 
حساســـیت بســـیار خـــوب اســـت و نشـــان دهنده 
ـــت  ـــالب اس ـــای انق ـــان ه ـــه آرم ـــردم ب ـــش م گرای
و بـــه همیـــن علـــت هـــر جـــا مبـــارزه بـــا فســـاد 
و حرکـــت بـــه ســـمت کمـــک بـــه قشـــر ضعیـــف 
و ایجـــاد عدالـــت باشـــد، دلگـــرم می شـــوند و 

حمایـــت مـــی کننـــد.
ـــا  ـــد: م ـــد کردن ـــه ای تأکی ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ـــتاوردهای  ـــوه دس ـــتفاده از انب ـــا اس ـــم ب ـــه داری وظیف
ـــه  ـــه از جمل ـــم ک ـــا را برطـــرف کنی ـــالب، ناکامی ه انق
ایـــن دســـتاوردها، جوانـــان عالقه منـــد، مبتکـــر و 
ـــت  ـــن ظرفی ـــد از ای ـــه بای ـــتند ک ـــه کار هس ـــاده ب آم
در کنـــار شـــور انقالبـــی مـــردم بهـــره گرفـــت تـــا 

ـــود. ـــرف ش ـــا برط ـــامانی ه نابس
ــری  ــش دیگـ ــالمی در بخـ ــالب اسـ ــر انقـ رهبـ
از سخنان شـــان بـــا اشـــاره بـــه انتخابـــات آینـــده 
ریاســـت جمهـــوری، انتخابـــات را فرصتـــی بســـیار 

بزرگـــی بـــرای کشـــور دانســـتند و گفتنـــد: البتـــه 
ـــام  ـــد نظ ـــالمی نمی خواهن ـــوری اس ـــان جمه مخالف
ـــرفت  ـــرای پیش ـــم ب ـــت مه ـــت و ظرفی ـــن فرص از ای
کشـــور اســـتفاده کنـــد امـــا مشـــارکت پُـــر شـــور 
و انقالبـــی مـــردم در انتخابـــات، موجـــب امنیـــت 
ــع  ــمنان و کاهـــش طمـ ــور و پـــس زدن دشـ کشـ
ـــت را از  ـــن فرص ـــد ای ـــن نبای ـــود بنابرای ـــا می ش آنه

دســـت داد.
ـــات  ـــد: انتخاب ـــه ای افزودن ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ــی  ــال عمومـ ــا اقبـ ــورتر و بـ ــر شـ ــه پُـ ــر چـ هـ
ـــتری  ـــع بیش ـــار و مناف ـــد، آث ـــراه باش ـــتری هم بیش

بـــرای کشـــور خواهـــد داشـــت.
ایشـــان هـــدف دشـــمن از بیـــان ادعاهـــای تکـــراری 
ـــات را دلســـرد کـــردن مـــردم دانســـتند  ـــاره انتخاب درب
و گفتنـــد: برغـــم ایـــن ادعاهـــا، انتخابـــات بـــرای 
کشـــور یـــک امـــکان و ذخیـــره مهـــم اســـت کـــه 
ـــد  ـــراه باش ـــردم هم ـــور م ـــر ش ـــارکت پ ـــا مش ـــد ب بای
ـــاب  ـــک انتخ ـــا ی ـــور ب ـــُر ش ـــارکت پ ـــر مش ـــه اگ البت
ـــا  ـــد، ب ـــروی کارآم ـــک نی ـــاب ی ـــی انتخ ـــت یعن درس
ایمـــان، بـــا انگیـــزه، عالقه منـــد و پـــُر کار همـــراه 
شـــود، نـــوٌر َعلـــی نـــور و تضمین کننـــده آینـــده 

ـــت. ـــور اس کش
ـــالج  ـــد: ع ـــد کردن ـــالمی تأکی ـــالب اس ـــر انق رهب
ــودن  ــور بـ ــر شـ ــور در پـ ــن کشـ ــای ُمزمـ دردهـ
انتخابـــات و حضـــور عمومـــی مـــردم، و بعـــد، 
ـــات  ـــب در انتخاب ـــخصیت مناس ـــح و ش ـــاب اصل انتخ

ریاســـت جمهـــوری اســـت.
ـــاره  ـــا اش ـــان ب ـــه ای در پای ـــت اهلل خامن حضـــرت آی
بـــه ســـخنان اخیرشـــان دربـــاره برجـــام و تبییـــن 
ــام،  ــاره برجـ ــد: دربـ ــام، گفتنـ ــت های نظـ سیاسـ
حرف هـــا و وعده هایـــی گفتـــه می شـــود ولـــی 
ـــّد  ـــر ض ـــض و ب ـــه نق ـــوب ک ـــده  خ ـــرف و وع ـــا ح م
ـــرف  ـــن ح ـــنیدیم بنابرای ـــاد ش ـــود، زی ـــل ش آن عم
و وعـــده فایـــده نـــدارد و ایـــن بـــار فقـــط عمـــل، 

مهـــم اســـت.
ــرف  ــِل طـ ــر عمـ ــد: اگـ ــد کردنـ ــان تأکیـ ایشـ
ـــرد  ـــم ک ـــل خواهی ـــم عم ـــا ه ـــم، م ـــل را ببینی مقاب
ـــده  ـــرف و وع ـــا ح ـــالمی ب ـــوری اس ـــار، جمه ـــن ب و ای

ـــد. ـــد ش ـــع نخواه قان
ــا  ــن بـ ــه ای همچنیـ ــت اهلل خامنـ ــرت آیـ حضـ
ـــد:  ـــب، افزودن ـــت رج ـــر برک ـــاه پ ـــول م ـــک حل تبری
اگرچـــه اجتماعـــات عبـــادی بـــه علـــت شـــرایط 
ـــا  ــود ام ــزار نمی شـ ـــاً برگـ ـــا موقت ـــاص کرون خ
ــوب  ــیار خـ ــه بسـ ــا از ادعیـ ــت در خانه هـ الزم اسـ
و پرمعنـــای ایـــن مـــاه و توســـل و راز و نیـــاز بـــا 

پـــروردگار بهـــره کافـــی گرفتـــه شـــود.
ــالمی،  ــالب اسـ ــر انقـ ــخنان رهبـ ــش از سـ پیـ
ـــده  ـــم نماین ـــلمین آل هاش ـــالم والمس ـــت االس حج
ولی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی و امام جمعـــه 
ـــرهای  ـــترده قش ـــهای گس ـــی از تالش ـــز، گزارش تبری
ـــرای  ـــادِی اســـتان ب ـــردم و گروههـــای جه ـــف م مختل
ـــه  ـــران عرص ـــه جهادگ ـــک ب ـــا و کم ـــا کرون ـــه ب مقابل

ـــرد. ـــان ک ـــالمت بی س

فروش فوق العاده ایران خودرو با عرضه ۶ محصول

حیدری: 

خروج از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در چارچوب برجام است

رهبر معظم انقالب: 

آذربایجان دژ استوار ایران در مقابل حمالت خارجی بوده است 
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