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احیای بخش خصوصی با 
اتمام ارز دولتی

جزئیات پوشش رایگان 
درمان و داروی بیماران صعب العالج 

از هفته آینده

تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان
مسیریابی جدید مجلس برای افزایش صادرات غیر نفتی

توقف صدور دفترچه های بیمه کاغذی درمان از ابتدای هفته جاری
نسخه نویسی الکترونیک را به تدریج پیش می بریم

باید در کنار پزشکان و داروسازان دوشادوش یکدیگر کار را پیش ببریم
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انباشت 4۰۰ هزار تن گوشت قرمز در 
سردخانه های کشور سردخانه های کشور 

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای 
نوروزی بدون افزایش قیمت 

همه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت تا ۲۰ اسفند به بورس می آیند 

تعصب و تعهد شرط موفقیت 
صنفی

دست بوسی فرح دروغ 
محض است

ــر  ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ــاون اول ریی  مع
ایــن کــه مهمتریــن پیــام سیاســت های اصــل 
ــودن بخــش خصوصــی در اقتصــاد  ــدان دار ب ۴۴ می
کشــور اســت، گفــت: تغییــرات ناگهانــی در قوانیــن 
ــت  ــدن امنی ــه دار ش ــای خدش ــه معن ــررات ب و مق

ــت.  ــذاری اس ــرمایه گ س
بــه گــزارش ایرنــا، اســحاق جهانگیــری در جلســه 
شــورای عالــی سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون 
ــامی  ــاب اس ــل انق ــه اوای ــان اینک ــا بی ــی ب اساس
اختاف نظرهــای جــدی دربــاره خصوصی ســازی 
ــاغ سیاســت هــای اصــل  وجــود داشــت، گفــت: اب
ــاغ  ــا وجــود آنکــه عــده ای اب ــون اساســی ب ۴۴ قان
سیاســت های اصــل ۴۴ را تغییــر در قانــون اساســی 
ــا  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــا مق ــد، ام ــیر می کردن تفس
ــزرگ  ــن سیاســت ها انتظــار یــک تحــول ب ــاغ ای اب

در اقتصــاد کشــور داشــتند.
پیــام  مهمتریــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــون اساســی ای ــی اصــل ۴۴ قان سیاســت های کل
اســت کــه بخــش خصوصــی بایــد میــدان دار اقتصــاد 
کشــور باشــد، اظهــار داشــت: متاســفانه عــده ای کــه 
ــد  ــور می کنن ــیده اند تص ــئولیت رس ــه مس ــازه ب ت
کــه بخــش خصوصــی در حــال غــارت دارایــی هــای 
ــد و  ــر و ببن ــال بگی ــه دنب ــد ب ــت و بای ــور اس کش

ــیم. ــی باش ــش خصوص ــرای بخ ــع ب ــاد موان ایج
از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
رویکردهــای پنــج گانــه اقتصــاد مقاومتــی، مردمــی 
کــردن اقتصــاد اســت، گفــت: حتــی بخش هایــی کــه 
ــد رویکردهــای اقتصــاد  ــز بای اقتصــادی نیســتند نی
مقاومتــی را مــاک عمــل قــرار دهنــد و ایــن یعنــی 
حتــی در کارهایــی ماننــد کارهــای نظارتــی، هرجــا 
ــذار  ــردم واگ ــه م ــور را ب ــد ام ــم بای ــه می توانی ک

ــم. کنی
معــاون اول رییــس جمهــور تاکیــد کــرد: اعتمــاد 
بخــش خصوصــی و مــردم بــه تصمیمــات مســئولین 
ــت  ــر حکوم ــای ه ــرمایه  ه ــن س ــور از مهمتری کش
ــات  ــه تصمیم ــبت ب ــردم را نس ــدر م ــت. هرچق اس
اتخــاذ شــده از ســوی مســئولین کشــور بی اعتمــاد 
ــی کشــور  ــرمایه اجتماع ــه س ــت ب ــم، در حقیق کنی
ــه  ــد ب ــا بای ــرد م ــم. عملک ــرده ای ــیب وارد ک آس
ــور  ــئولین کش ــات مس ــه تصمیم ــد ک ــوی باش نح

ــد. ــش باش ــردم اطمینان بخ ــرای م ب
ــز  ــط قرم ــه خ ــن زمین ــه در ای ــزود: البت وی اف
ــت  ــن اس ــز ای ــط قرم ــن خ ــود دارد و ای ــز وج نی
ــدارد از موقعیــت خــود  کــه هیــچ مســئولی حــق ن
ــب  ــس مرتک ــر ک ــد. ه ــاد کن ــتفاده و فس ــوء اس س
فســاد شــود در هــر جایگاهــی کــه باشــد، بایــد بــا او 

برخــورد شــود. البتــه گاهــی ممکــن اســت مدیــران 
ــان  ــد می ــه بای ــد ک ــی اشــتباه اتخــاذ کنن تصمیمات
ــل  ــاوت قائ ــط تف ــم غل ــا تصمی ــاد ب ــف و فس تخل

ــویم. ش
جهانگیــری ادامــه داد: بایــد از قــوه قضاییــه 
ــا  ــران واقع ــه مدی ــواردی ک ــم در م درخواســت کنی
ســوء اســتفاده نکرده انــد و خطــای آنهــا صرفــاً 
اتخــاذ یــک تصمیــم غلــط بــوده، ایــن گونــه 
ــود. ــیدگی ش ــری رس ــورت دیگ ــه ص ــا ب پرونده ه

 فضای رسانه ای تندی علیه بخش 
خصوصی شکل گرفته است

معــاون اول رییــس جمهــوری همچنیــن بــا ابــراز 
ــه  ــه از وجــود فضــای نامناســب رســانه ای علی گای
خصوصــی ســازی، گفــت: متاســفانه فضای رســانه ای 
تنــدی علیــه بخــش خصوصــی آن هــم در مقطعــی 
ــش  ــادی بخ ــای اقتص ــت ه ــه فعالی ــور ب ــه کش ک
ــراوان دارد، شــکل گرفتــه اســت. ــاز ف خصوصــی نی

وی  افــزود: در دوره تحریــم هــای ظالمانــه و 
بــه خصــوص ســه ســال اخیــر کــه آمریــکا فضــای 

ــرد، ــدود ک ــور را مس ــاد کش ــس اقتص تنف

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ــر ورزش و  ــت:  وزی ــس گف ــی مجل ــت خارج سیاس
ــور  ــای رئیــس جمه ــح آق ــان، دو دســتور صری جوان
و آقــای واعظــی را نادیــده گرفتــه اســت و همچنــان 

ــود دارد.  ــتباه خ ــد اش ــه رون ــر ادام ــعی ب س
ــان  ــردم اصفهـ ــده مـ ــی نماینـ ــاس مقتدایـ عبـ
ــا  ــو بـ ــامی در گفت وگـ ــورای اسـ در مجلـــس شـ
ــه  ــم بـ ــت: مجلـــس یازدهـ ــار داشـ ــارس، اظهـ فـ
ــان  ــت از نوجوانـ ــئله حمایـ ــدی در مسـ ــور جـ طـ
ـــده ســـاز  ـــم و آین ـــن قشـــر مه ـــرده اســـت. ای ورود ک
ـــرار  ـــر ق ـــان ام ـــت متولی ـــی و غفل ـــه توجه ـــورد ب م
گرفتـــه انـــد و ایـــن رویکـــرد بـــه هیـــچ عنـــوان 

قابـــل قبـــول نیســـت.
ـــتور  ـــان، دو دس ـــر ورزش و جوان ـــزود: وزی وی اف
صریـــح آقـــای رئیـــس جمهـــور و آقـــای واعظـــی 
را نادیـــده گرفتـــه اســـت و همچنـــان ســـعی بـــر 

ادامـــه رونـــد اشـــتباه خـــود دارد.
ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــس کمیسـ ــب رئیـ نایـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ ــت خارجـ سیاسـ
گفـــت: تاکنـــون هیـــچ اقـــدام مثبتـــی وزارت 
ـــداده  ـــام ن ـــوص انج ـــن خص ـــان در ای ورزش و جوان
ـــن خصـــوص  ـــان در همی ـــر ورزش و جوان اســـت. وزی
مکاتبـــه ای را نیـــز بـــا معاونـــت حقوقـــی رئیـــس 

ـــود را  ـــعی دارد خ ـــت و س ـــام داده اس ـــور انج جمه
ـــی رئیـــس  ـــت حقوق ـــن موضـــوع خـــارج و معاون از ای
ـــر  ـــن ام ـــد ای ـــی و موی ـــوان متول ـــه عن ـــور را ب جمه
ـــدی  ـــورت ج ـــه ص ـــا ب ـــه م ـــه البت ـــد؛ ک ـــی کن معرف
ـــرات الزم  ـــتیم و تذک ـــوع هس ـــد موض ـــال رص در ح

بـــه مســـئولین ذیربـــط داده شـــده اســـت.
ـــک  ـــاهد ی ـــان ش ـــوزه جوان ـــا در ح ـــزود: م وی اف
ـــر  ـــانه ای از تغیی ـــتیم و نش ـــردی هس ـــف عملک ضع
در اراده نمـــی بینیـــم. روزانـــه در حـــال رایزنـــی 
و گفتگـــو بـــا نهادهـــای تصمیـــم گیـــر در ایـــن 
ـــان  ـــن را نش ـــا ای ـــدی م ـــع بن ـــتیم و جم ـــوزه هس ح
ـــه الزم  ـــان توج ـــه وزارت ورزش و جوان ـــد ک می ده
ـــان  ـــت جوان ـــث هوی ـــدارد.  مبح ـــر ن ـــن ام ـــه ای را ب
ــرد  ــت و عملکـ ــه اسـ ــل توجـ ــیار قابـ ــروز بسـ امـ
ـــن  ـــان در ای ـــول وزارت ورزش و جوان ـــل قب ـــر قاب غی
حـــوزه، می توانـــد تبعـــات اجتماعـــی و... زیـــادی 

در کشـــور ایجـــاد کنـــد.
ــن  ــا ای ــرف م ــروز ح ــرد: ام ــرح ک ــی مط مقتدای
اســت کــه »بــی توجهــی بــه نوجوانــان دیگــر قابــل 
قبــول نیســت«. در خصــوص مســئله نوجوانــان بــه 
ــا بهــره گیــری  هیــچ عنــوان کوتــاه نمــی آییــم و ب
ــا کســانی کــه در  حداکثــری از ظرفیــت نظارتــی، ب
ــه  ــد، ب ایــن خصــوص توجــه و اهتمــام الزم را ندارن

ــه  ــرد. روزی ک ــم ک ــورد خواهی ــدی برخ ــور ج ط
ــری  ــر پیگی ــوزه خب ــن ح ــان و فعــاالن ای نوجوان
ــه صــورت  مجلــس در ایــن خصــوص را شــنیدند، ب
مرتــب بــا تمــاس و ســایر راههــای ارتباطــی، از ایــن 
اقــدام خرســند بودنــد و خواســتار توجــه جــدی بــه 
ــن قشــر توســط نهادهــای تصمیــم گیــر شــدند.  ای
امــروز یکــی از مطالبــه هــای اصلــی نوجوانــان 
کشــور ایــن موضــوع اســت کــه قطعــا صــدای ایــن 
ــت و  ــیده اس ــر رس ــای وزی ــوش آق ــه گ ــه ب مطالب
بهتــر اســت آقــای ســلطانی فــر در ماههــای پایانــی 
خدمتشــان، اقــدام مطلــوب و موثــری در حــوزه 

ــد. ــام دهن ــان انج نوجوان
ـــورای  ـــس ش ـــان در مجل ـــردم اصفه ـــده م نماین
ــن  ــرد: در همیـ ــوان کـ ــه عنـ ــامی در خاتمـ اسـ
ـــون  ـــاده 23۴ قان ـــال م ـــزودی اعم ـــاال ب ـــتا احتم راس
ـــف  ـــوص ضع ـــس در خص ـــی مجل ـــه داخل ـــن نام آئی
ـــان  ـــان در حـــوزه جوان ـــر ورزش و جوان ـــرد وزی عملک
کلیـــد می خـــورد. تذکـــری نیـــز بـــا امضـــای 
بیـــش از 50 نفـــر از همکارانمـــان در مجلـــس 
شـــورای اســـامی بـــه وزیـــر ورزش و همچنیـــن 

رئیـــس جمهـــور داده شـــده اســـت.

تغییرات ناگهانی در قوانین امنیت 
سرمایه گذاری را مخدوش می کند

وزیر ورزش و جوانان دستور صریح 
رئیس جمهور را نادیده گرفته است
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غامعلـــی حـــداد عـــادل رئیـــس شـــورای 
ـــه  ـــه ب ـــار جوابی ـــا انتش ـــاب ب ـــای انق ـــاف نیروه ائت
ــژاد«  ــود احمدی نـ ــتۀ »محمـ ــارات روز گذشـ اظهـ
واکنـــش نشـــان داد و تحلیلـــش از رد صاحیـــت 
احمدی نـــژاد را مبتنـــی بـــر رد صاحیـــت وی در 
ـــان  ـــورای نگهب ـــخنگوی ش ـــه س ـــال ۹۶ و توصی س
بـــه عـــدم ثبت نـــام مجـــدد رد صاحیت شـــده ها 

دانســـت. 
بـــه گـــزارش فـــارس، غامعلـــی حدادعـــادل، 
رئیـــس شـــورای ائتـــاف نیروهـــای انقـــاب 
ــارت روز گذشـــتۀ  ــار جوابیـــه بـــه اظهـ ــا انتشـ بـ
ــان داد و  ــش نشـ ــژاد« واکنـ ــود احمدی نـ »محمـ
ـــی  ـــژاد را مبتن ـــت احمدی ن ـــش از رد صاحی تحلیل
بـــر رد صاحیـــت وی در ســـال ۹۶ و توصیـــه 
ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان بـــه عـــدم ثبت نـــام 

دانســـت. صاحیت شـــده ها  رد  مجـــدد 
حدادعــادل در ایــن جوابیــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرح نداشــته و هیچــگاه  ــر ف ــا دفت هیــچ رابطــه ای ب
ــاره  ــژاد درب ــای احمدی ن ــت، ادعاه ــده اس او را ندی
دست بوســی را »دروغ محــض«، »چنــدش آور« و 
ســناریوی رســوایی دانســته کــه فقــط دشــمنان از 

ــد. ــود می برن آن س
ــرح  ــه ش ــادل ب ــات حدادع ــل توضیح ــن کام مت

ــر اســت: زی
بسمه تعالی

از  گروهــی  بــا  اینجانــب  کــه  جلســه ای  در 
دانشــجویان دربــارۀ انتخابــات ســال ۱۴00 داشــتم، 
ــام  ــا و اع ــدد نامزده ــخن از تع ــه س ــی ک هنگام
ــر  ــه میــان آمــد، ب نظــر شــورای محتــرم نگهبــان ب
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــل خ ــت و تحلی ــب برداش حس
رد صاحیــت آقــای احمدی نــژاد در ســال ۹۶ و 
همچنیــن توصیــۀ ســخنگوی آن شــورا که »کســانی 
کــه نوبــت قبــل رد شــده اند ثبت نــام نکننــد« نظــر 

ــردم. ــام ک ــود را اع خ

ــن  ــه ای ــود ب ــش خ ــژاد در واکن ــای احمدی ن آق
اظهارنظــر، آن را عامــت مهندســی انتخابــات گرفته 
ــه  ــه خــاص خــود ایشــان اســت، ب ــی ک ــا بیانات و ب
ایــن بهانــه ورود خــود را بــه صحنــه انتخابــات آینده 
کلیــد زده اســت. مــن صریحــاً اعــام می کنــم کــه 
آنچــه گفتــه ام یــک پیش بینــی مســبوق بــه دالیــل 
متعــدد بــوده اســت و تصمیم گیــری دربــارۀ ایشــان 

بــر عهــدۀ خــود شــورای محتــرم نگهبــان اســت.
ــده  ــان آم ــش ایش ــه در واکن ــری ک ــۀ دیگ نکت
مطالبــی اســت کــه دربــارۀ مجلــس هفتــم گفته انــد. 
برخــاف اظهــارات ایشــان همــه می داننــد کــه 
ــری از  ــس دیگ ــر مجل ــش از ه ــم بی ــس هفت مجل
ــترین  ــت و بیش ــرده اس ــت ک ــان حمای ــت ایش دول
کژتابــی را نیــز همــان مجلــس از آقــای احمدی نــژاد 

ــده اســت. دی

ــات  ــاً مصوب ــماً و صریح ــژاد رس ــای احمدی ن آق
مجلــس را کــه پــس از تأییــد شــورای محتــرم 
ــز  ــه در کشــوی می ــون می یافت ــان صــورت قان نگهب
ــاغ  ــرای اجــرا اب ــا را ب ــگاه می داشــته و آنه خــود ن
نمی کــرده اســت. مخالفــت مجلــس هفتــم بــا ایــن 
رفتــار دیکتاتورمآبانــه، دفــاع از حقــوق ملــت و 

ــت. ــوده اس ــت ب ــدگان مل نماین
ــز  ــد نی ــرح گفته ان ــی ف ــارۀ دست بوس ــه درب آنچ
دروغ محــض چندش آور و ســناریوی رســوایی اســت 
کــه فقــط دشــمنان از آن ســود می برنــد. اینجانــب 
ــا  ــه ای ب ــچ رابط ــاب هی ــل از انق ــال های قب در س
ــذا  ــدم، ل ــگاه او را ندی ــته  و هیچ ــرح نداش ــر ف دفت
آقــای احمدی نــژاد محــرز و اصــل  دروغگویــی 
دست بوســی و عکســی کــه بــه ادعــای ایشــان نــزد 
همســر شــهید دکتــر فاطمــی موجــود بــوده نیــز از 

ــت. ــان اس ــاخته های ایش س
ـــتگیری  ـــا دس ـــوع ب ـــن موض ـــاختن ای ـــط س مرتب
ـــت  ـــری اس ـــز دروغ دیگ ـــی نی ـــر فاطم ـــر دکت همس
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــی طراح ـــور خاص ـــه منظ ـــه ب ک
ـــه  ـــی ک ـــم مقامات ـــتگیری آن خان ـــت دس ـــارۀ عل درب
وی را دســـتگیر کرده انـــد می تواننـــد توضیـــح 
ــای  ــه از آقـ ــن مطالبـ ــت کمتریـ ــد و درنهایـ دهنـ
احمدی نـــژاد ایـــن اســـت کـــه بـــر ادعـــای خـــود 

ـــد. ـــه ده ـــند ارائ س
پرونـــدۀ دســـتگیری و بازجویـــی و زنـــدان 
ــال های  ــگاه در سـ ــم از دانشـ ــب و اخراجـ اینجانـ
قبـــل از انقـــاب، در مرکـــز اســـناد انقـــاب اســـامی 
موجـــود اســـت کـــه می توانـــد پاســـخی روشـــن 
ـــن  ـــاب کمتری ـــارۀ انق ـــه درب ـــد ک ـــانی باش ـــه کس ب

رنجـــی تحمـــل نکرده انـــد.
ـــژاد  ـــای احمدی ن ـــکایت از آق ـــق ش ـــب ح اینجان
را بـــه ســـبب نشـــر اکاذیـــب و افترایـــی کـــه بـــه 
مـــن زده بـــرای خـــود محفـــوظ می دانـــم و 
ـــان،  ـــای ایش ـــه ادع ـــیدگی ب ـــا رس ـــان دارم ب اطمین

حقیقـــت بـــر همـــگان روشـــن خواهـــد شـــد.
قبــال  در  از شــما  مــن  احمدی نــژاد؛  آقــای 
ــار  ــچ انتظ ــرده ام هی ــما ک ــه ش ــه ب ــی ک کمک های
تشــکر و ســپاس نــدارم، چــون دیــده ام کــه چگونــه 
در حــق بــزرگان کشــور -بــا همــۀ عنایتــی کــه بــه 

شــما داشــته اند- ناسپاســی کرده ایــد.
ــز  ــما را نیـ ــای شـ ــا و تهمت هـ ــم زبان هـ زخـ
ـــاداش  ـــر و پ ـــد اج ـــگاه خداون ـــودم در پیش ـــرای خ ب
محســـوب می کنـــم و ایـــن آزارهـــا را پیـــام 
ــل  ــام راحـ ــود در راه امـ ــتقامت خـ ــی اسـ طبیعـ
ــم و  ــاب می دانـ ــم انقـ ــز و معظـ ــری عزیـ و رهبـ
ایـــن مختصـــر را بـــا بیتـــی از حافـــظ بـــه پایـــان 
ــی  ــا بسـ ــر مـ ــت: »بـ ــه اسـ ــه گفتـ ــرم کـ می بـ
ــود ز  ــا کار خـ ــیده اند - تـ ــت کشـ ـــان مامـ کم

ابـــروی جانـــان گشـــاده ایم«.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس اعــام کرد: 
ــن وزارت صمــت  ــه بی ــای صــورت گرفت ــا توافق ه ب
ــت  ــی رود مســئولیت ثب ــار م ــزی انتظ ــک مرک و بان
ســفارش هــا و مصــارف ارزی متوجــه وزارت صمــت 
شــده و بــا تمــام شــدن ارز دولتــی مدیریــت منابــع 
ــده  ــک ش ــت منف ــاختار دول ــارف ارزی از س و مص
ــم  ــه بخــش خصوصــی فراه ــل آن ب ــه تحوی و زمین

شــود. 
بــه گــزارش فــارس، »چالــش ملــی جهــش 
ــت  ــزرگ اس ــی ب ــابقه حاکمیت ــک مس ــادرات« ی ص
ــاون  ــاد تع ــگامان بنی ــرکت پیش ــت ش ــه هم ــه ب ک
ــه و  ــای نوآوران ــعه راه حل ه ــدف توس ــیج و باه بس
شناســایی ظرفیــت هــای صادراتــی کشــور، باتمرکــز 
ــی  ــای صادرات ــای ارزش مزیت ه ــل زنجیره ه برتکمی

ــزاری اســت. ــال برگ ــران در ح ای
جمعــی از سیاســتگذاران، کارشناســان و اســاتید 
دانشــگاهی حــوزه اقتصــاد بــا ارســال یادداشــت هایی 
ــه  ــادرات ب ــش ص ــی جه ــش مل ــه چال ــه دبیرخان ب
ــیر  ــور در مس ــت کش ــزوم حرک ــل ل ــی دالی بررس
توســعه و گســترش صــادرات و همچنیــن لــزوم 
ــان در  ــش بنی ــت بوم دان ــران زیس ــارکت بازیگ مش
ایــن چالــش پرداختنــد. در ادامــه متــن کامــل 
رئیــس  پورابراهیمــی  محمدرضــا  یادداشــت 
ــیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی  کمیس

ــت: ــده اس آم
ــراز تجــاری کشــور  ــارد دالری ت کاهــش 3 میلی
ــی دارد  ــل اصل ــک دلی ــاه گذشــته، ی طــی شــش م
و آن کاهــش صــادرات اســت. آنچــه مشــخص 
ــه  ــورمان ب ــی کش ــارت خارج ــت تج ــت وضعی اس
دالیــل مختلــف مطلــوب نیســت و بــا وجــود آن کــه 
ــه  ــادی متوج ــادی زی ــارهای اقتص ــا و فش تحریم ه
ــی  ــه بخش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــران اس ای
از کاهــش منابــع ارزی را بایــد در در تصمیمــات 

ــرد. ــتجو ک ــی جس داخل
تعرفــه و تحریم هــای تجــاری بــرای کشــور 
ــخصی  ــول مش ــاده و فرم ــاق افت ــادی اتف ــای زی ه
نیــز بــرای مقابلــه بــا آن وجــود دارد، بــه ایــن معنــا 
ــل اعمــال محدودیــت هــای خارجــی،  کــه  در مقاب
ــود  ــی خ ــول مل ــش ارزش پ ــا کاه ــدف ب ــور ه کش
ــه  ــد.  چنانک ــدام می کن ــادرات اق ــت ص ــرای تقوی ب
ــال  ــن در قب ــکا و چی ــن آمری ــاری بی ــگ تج در جن
تعرفــه هــای اعمــال شــده بــه روی کاالهــای چینی، 
پکــن  کاهــش ارزش پــول ملــی را بــه عنــوان یــک 
روش تخصصــی عملیاتــی کــرد. لــذا در شــرایط 
ــای  ــا و تحریم ه ــو تعرفه ه ــک س ــه از ی ــی ک کنون
متعــددی علیــه کشــورمان اعمــال می شــود واز 

ــود را  ــز ارزش خ ــی نی ــول مل ــز پ ــر نی ــوی دیگ س
بــه شــکل قابــل توجهــی از دســت داده اســت، بایــد 
ــرای افزایــش صــادرات جــزم  عــزم قــوای داخلــی ب

شــود.

چگونه تمام شدن ارز دولتی عالوه بر خاتمه 
رانت بازی، بخش خصوصی را احیا می کند؟

بررســی هــای مجلــس یازدهــم نشــان می دهــد، 
ــی و مثبــت شــدن  ــه منظــور جهــش صادرات کــه ب
ــی  ــای داخل ــت ه ــد ظرفی ــاری کشــور بای ــراز تج ت

مــورد بازنگــری قــرار گیــرد:
الــف- بــا توافق هــای صــورت گرفتــه بیــن وزارت 
صمــت و بانــک مرکــزی انتظــار مــی رود، مســئولیت 
ــا و مصــارف ارزی متوجــه وزارت  ــت ســفارش ه ثب
صمــت شــده و بــا تمــام شــدن ارز دولتــی مدیریــت 
ــک  ــت منف ــاختار دول ــارف ارزی از س ــع و مص مناب
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــل آن ب ــه تحوی ــده و زمین ش
ــته  ــه در گذش ــت ک ــن در حالیس ــود؛ ای ــم  ش فراه
تصمیم گیــری  حــوزه  ایــن  در  مرکــزی  بانــک 
بودنــد،  مدعــی  کــه  آن  وجــود  بــا  می کــرد، 
ــیاری از  ــا بس ــتند، ام ــفارش نیس ــت س ــی ثب متول
محدودیت هــای ایجــاد شــده در بخــش مذکــور بــه 

بخشــنامه های ایــن بانــک بــاز می گشــت.
ــدن ارز  ــام ش ــه تم ــم ک ــه کنی ــد توج ب -بای
دولتــی کــه معنــی مشــخص آن بــه پایــان رســیدن 
فــروش نفــت اســت، بــرای اقتصــاد مــا یــک توفیــق 
اســت، کــه بــه واســطه تحریــم هــا بــه وجــود آمــده 
اســت. لــذا بــا تمــام شــدن ارز دولتــی نــگاه و دغدغه 
بانــک مرکــزی تنهــا متوجــه تعییــن نــرخ و تقویــت 
ارزش پــول ملــی خواهــد شــد و مدیریــت عرضــه و 
ــار بخــش خصوصــی  تقاضــا مصــارف ارزی در اختی
ــیاری  ــب بس ــن ترتی ــه ای ــه و ب ــد گرفت ــرار خواه ق

از رانــت هــای داخلــی در ایــن زمینــه ظهــور پیــدا 
نخواهــد کــرد و بخــش خصوصــی بــه عنــوان 
ــه میــدان رزم  گرداننــدگان اصلــی حــوزه تجــاری ب

خواهــد آمــد.

بورس، مهمترین ظرفیت بازارسازی
ــه عنــوان یکــی از  ــورس ب اســتفاده از ظرفیــت ب
مهمتریــن مولفــه هــای آن  کنتــرل و مدیریــت بازار 
بایــد در دســتور کار وزارتخانه هــای اقتصــادی دولــت 
ــی در  ــرد. آنچــه مشــخص اســت تصمیمات ــرار گی ق
داخــل کشــور گرفتــه می شــود،که محدودیت هایــی 
بیشــتری را متوجــه صــادرات خواهــد کــرد. بــه طور 
ــا مشــکات ســنتی  مثــال صــادرات نفــت اکنــون ب
خــود دســت و پنجــه نــرم می کنــد، ایــن در حالــی 
اســت کــه بــه جــای اتخــاذ روش هــای خــاص ایــن 
وزارتخانــه بایــد بــا اســتفاده از زمینــه ای مثــل بورس 
ــرای صــادرات نفــت فراهــم  ــزم الزم ب ــرژی مکانی ان
ــرگردان  ــع س ــع مناب ــازی و تجمی ــازار س ــود و ب ش

کلیــد بخــورد.

ورود بخش خصوصی به صادرات نفت
ــر داشــت، تســهیل  ــد در نظ ــر بای از ســوی دیگ
ــت خــام بــا هــدف صــادرات توســط  ــه نف عرض
قــرار  کار  دســتور  در  بایــد  خصوصــی  بخــش 
ــرای  ــد ب ــه ای می توان ــن زمین ــاد چنی ــرد.  ایج گی
ــه  ــرد ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــویه ارزی نی تس
ــه  ــدگان ک ــش از صادرکنن ــه آن بخ ــا ک ــن معن ای
هنــوز ارز خــود را بــه هــر دلیلــی بازنگردانــده 
ــه  ــده و زمین ــه ش ــی مواج ــا محدودیت های ــد ب ان
ــدود  ــر مح ــای دیگ ــادرات کااله ــه ص ــا ب ورود آنه
ــادرات  ــرای ص ــی ب ــش خصوص ــود. ورود بخ می ش
ــا  ــت و ب ــده ای نیس ــزم پیچی ــد مکانی ــت نیازمن نف

نظرســخاوتمندانه وزارت نفــت بــرای ارائــه راهکارهــا 
ــود. ــد ب ــر خواه ــزم الزم امکانپذی و مکانی

مسیریابی جدید مجلس برای افزایش 
صادرات غیر نفتی

ــی  ــا بررس ــس از مدته ــادی پ ــیون اقتص  کمیس
ــه  ــرار داده ک ــتور کار ق ــیری را در دس ــون مس اکن
محصــوالت  صــادرات  افزایــش  مــی رود  انتظــار 
ــال  ــود. در س ــق ش ــی محق ــر نفت ــاورزی و غی کش
هــای گذشــته کــه صــادرات نفــت در کشــور 
تصمیمــات  و  شــد  روبــرو  محدودیت هایــی  بــا 
بانــک مرکــزی اتخــاذ  متناقضــی نیــز توســط 
ــه  ــادرات ب ــی از ص ــت ارز ناش ــه بازگش ــد، ک گردی
کشــور بــا چالــش جــدی روبــه رو شــد و اکنــون بــا 
توافــق صــورت گرفتــه بیــن مجلــس و تیــم اقتصادی 
دولــت مقــرر شــده اســت، کــه صادرکننــدگان حواله 
صادراتــی و خــود را بــه واردکنندگانــی بدهنــد کــه 
ــت  ــت ثب ــفارش آن در وزارت صم ــت س واردات ثب
قانونــی شــده و صــادر کننــده نیــز بتوانــد صــادرات 
محصــوالت خــود را انجــام داده و ســپس حواله هــای 

ــد. ــده بدهن ــه واردکنن ــادرات را ب ــی از ص ناش
ــار  ــس از تج ــن پ ــد از ای ــر می رس ــه نظ ــذا ب  ل
ــه در ســامانه  ــه جــای ارائ ــد کاالی خــود را ب بتوانن
نیمــا کــه نــرخ آن بــه شــکل قابــل توجــه ای بســیار 
ــرخ ارز اصلــی  ــا ن ــازار اســت، ب ــرخ ب ــر از ن پاییــن ت
در ســامانه ثنــا مطــرح کننــد. چنیــن تصمیمــی بــه 
ــی از  ــکات ناش ــاندن مش ــل رس ــه حداق ــای ب معن
ــزه  تعهــد ارزی اســت کــه طــی ســالهای اخیــر بوی
در 2 ســال گذشــته مشــکات زیــادی را بــه اقتصــاد 

کشــور تحمیــل کــرده اســت.

تامین سرمایه در گردش برای 
صادرکنندگان

تامیــن ســرمایه در گــردش بــرای صادرکننــدگان 
ــادرات  ــوزه ص ــای ح ــه ه ــن دغدغ ــی از مهمتری یک
صــادرات  افزایــش  بــه  می توانــد  کــه  اســت 
بــه ویــژه محصــوالت  محصــوالت غیــر نفتــی 
ــته  ــال داش ــه دنب ــی را ب ــع غذای ــاورزی و صنای کش
باشــد. اختصــاص ســرمایه از صنــدوق توســعه ملــی 
بــا نــرخ چهــارده و نیــم درصــد یکــی از راهکارهایــی 
ــد  ــی نش ــته اجرای ــال های گذش ــی س ــه ط ــود ک ب
و بــه نظــر می رســد، محدودیــت هایــی کــه در 
حــوزه کارت بازرگانــی و پیمان ســپاری صــورت 
ــم  ــدگان فراه ــرای صادرکنن ــکاتی را ب ــه مش گرفت
ــد  ــادرات بای ــش ص ــرای افزای ــذا ب ــت.  ل ــرده اس ک
تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بروکراســی هــای اداری 
بــه حداقــل رســیده و تصمیماتــی اتخــاذ شــود کــه 
صادرکننــده  بتوانــد بــه ســهولت بــرای تجــارت در 

ــد. ــری کن ــم گی ــی تصمی ــن الملل ــای بی بازاره

پاسخ حدادعادل به احمدی نژاد: 

دست بوسی فرح دروغ محض است

احیای بخش خصوصی با اتمام ارز دولتی

اجرای پروتکل الحاقی از 5 اسفند
 به طور کامل متوقف می شود

رئیــس مجلــس شــورای اســامی نوشــت: اجــرای 
ــل  ــه طــور کام ــی از روز 5 اســفند ب ــکل الحاق پروت
متوقــف خواهــد شــد و هــر نــوع دسترســی فراتــر از 

پادمــان مطلقــاً ممنــوع و غیرقانونــی اســت.
ــس  ــاف رئی ــر قالیب ــر، محمدباق ــزارش مه ــه گ ب
مجلــس شــورای اســامی در حســاب کاربری خــود در 
توئیتــر، نحــوه اجــرای پروتــکل الحاقی از روز 5 اســفند 
ــس،  ــون مجل ــق قان ــت: مطاب ــرد و نوش ــریح ک را تش
ــور  ــه ط ــفند ب ــی از روز 5 اس ــکل الحاق ــرای پروت اج
ــی  ــوع دسترس ــر ن ــد و ه ــد ش ــف خواه ــل متوق کام
ــی اســت. ــر از پادمــان مطلقــاً ممنــوع و غیرقانون فرات

وی تاکیــد کــرد: هــر نــوع همــکاری فراپادمانــی 
ــاده ۷ مســتلزم  ــق م ــز طب ــده نی ــس در آین ــا آژان ب
قانــون،  تصمیم گیــری مجلــس اســت. مــاده ۹ 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــق آن را تضمی ــرای دقی اج

شمخانی برای توضیح درباره
 بیانیه مشترک آژانس و دولت به 

مجلس می رود 

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس، جزئیــات 
ــاره بیانیــه مشــترک  جلســه غیرعلنــی مجلــس درب
اتمــی و  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــر کل 

ــرد.  ــریح ک ــور را تش ــس جمه ــاون اول رئی مع
احمــد علیرضــا بیگــی نماینــده مــردم تبریــز در 
مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا تســنیم، 
در تشــریح جلســه غیرعلنــی مجلــس شــورای 
ــاره  ــه درب ــن جلس ــت: در ای ــار داش ــامی، اظه اس
بیانیــه مشــترک معــاون رئیــس جمهــور و مدیــرکل 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بحــث و تبــادل 

نظــر شــد.
ــاره تطبیــق  وی افــزود: در جلســه غیرعلنــی درب
ــا  ــو تحریم ه ــردی لغ ــون راهب ــاد قان ــا مف ــه ب بیانی
ــا  ــر ب ــه مغای ــد ک ــر می آم ــه نظ ــه ب ــوادی ک و م
ــورت  ــو ص ــث و گفت وگ ــت بح ــس اس ــه مجل مصوب
ــود  ــه وج ــی ک ــوارد اختاف ــد م ــرر ش ــت و مق گرف
دارد و بــه نظــر خــاف قانــون لغــو تحریم هــا اســت 
بــا حضــور دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی مــورد 

ــرد. ــرار گی بررســی ق
ــرد:  ــان ک ــس، بی ــز در مجل ــرم تبری ــده م نماین
ــاره وارد  ــز مجلــس در همیــن ب در حــال حاضــر نی
جلســه علنــی شــده و مخالفــان و موافقــان ثبت نــام 
ــن  ــون ای ــود را پیرام ــرات خ ــه نظ ــد و نقط کرده ان

ــد. ــرح می کنن ــوع مط موض
علیرضابیگـــی در تشـــریح جـــو عمومـــی و 
نظـــر نماینـــدگان دربـــاره بیانیـــه مشـــترک، 
گفـــت: نماینـــدگان مصـــر هســـتند کـــه مفـــاد 
ـــوان  ـــچ عن ـــه هی ـــود و ب ـــرا ش ـــس اج ـــون مجل قان
انعطافـــی از قانـــون صـــورت نپذیـــرد و اگـــر 
ــه  ــد بـ ــف بایـ ــه متخلـ ــورت گرفتـ ــی صـ تخلفـ

ــود. ــی شـ دادگاه معرفـ
اینکـــه  بـــرای  نماینـــدگان  ادامـــه داد:  وی 
بـــه صـــورت دقیـــق بـــر موضـــوع اشـــراف پیـــدا 
ــمخانی  ــی شـ ــه علـ ــتند کـ ــر هسـ ــد، منتظـ کننـ
دبیـــر شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی در جلســـه 
علنـــی حضـــور یابـــد و پیرامـــون ایـــن موضـــوع و 
ـــن  ـــد و در همی ـــح ده ـــت توضی ـــواالت وکای مل س
ـــف  ـــه را متوق ـــی بودج ـــد بررس ـــس رون ـــتا مجل راس
ـــس  ـــه مجل ـــتند ک ـــد هس ـــدگان معتق ـــرده و نماین ک
ــا  ــئله نـــدارد  تـ ــر از ایـــن مسـ موضوعـــی مهمتـ
ـــیدگی  ـــورد رس ـــون م ـــا قان ـــه ب ـــر بیانی ـــوارد مغای م

قـــرار گیـــرد.
نماینــده تبریــز در مجلــس، تصریح کــرد: موضوع 
ــوع  ــن موض ــه ای ــیدگی ب ــس، رس ــت دار مجل اولوی
ــم  ــان ه ــی پارلم ــه داخل ــاس آیین نام اســت و براس
در مــواردی کــه اضطــرار ایجــاب کنــد، نماینــدگان 
می تواننــد درخواســت جلســه اضطــراری کننــد کــه 
ایــن جلســه در همیــن راســتا تشــکیل شــده اســت 
ــا  و مجلــس دســتور کار دیگــری نخواهــد داشــت ت

تکلیــف ایــن موضــوع روشــن شــود.

اعضای هیئت رئیسه خبرگان رهبری 
ابقاء شدند

اعضــای هیئــت رئیــس مجلــس خبــرگان رهبری 
در هشــتمین اجــاس رســمی خبــرگان رهبــری، بــا 

رأی نماینــدگان ایــن مجلــس ابقــا شــدند.
برنامه هــای  ادامــه  در  مهــر،  گــزارش  بــه 
خبــرگان  مجلــس  رســمی  اجــاس  هشــتمین 
ــه رأی  ــت رئیس ــب هیئ ــاء ترکی ــرای ابق ــری، ب رهب
ــرای  ــی ب ــای فعل ــه اعض ــه در نتیج ــد ک ــری ش گی

مــدت دو ســال دیگــر انتخــاب گردیدنــد.
بــر ایــن اســاس، آیــت اهلل احمــد جنتــی بــه عنوان 
رئیــس، آیــت اهلل موحــدی کرمانــی نایــب رئیــس اول، 
آیــت اهلل ابراهیــم رئیســی نایــب رئیــس دوم، آیــت اهلل 
خاتمــی و آیــت اهلل کعبــی منشــی، آیــت اهلل حســینی 
حجت االســام  و  فرهنگــی  کارپــرداز  بوشــهری 
والمســلمین قمــی کارپــرداز اداری مالــی ابقــا شــدند.

همچنیــن بــا نظــر نماینــدگان مــردم در مجلــس 
ــب اعضــای کمیســیون ها و  ــری، ترکی ــرگان رهب خب
ــه  ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــت اندیشــه ورز مجل هیئ
ــت  ــی اس ــد. گفتن ــاء ش ــر  ابق ــال دیگ ــدت دو س م
مجلــس خبــرگان رهبــری دارای ۷ کمیســیون اســت.

هیچ گفت و گوی مستقیمی بین ایران 
و آمریکا درباره زندانیان یا موارد 

دیگر در جریان نبوده و نیست
جمهــوری  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
گفت و گــوی  هیــچ  گفــت:  ایــران  اســامی 
ــان  ــاره زندانی ــکا درب ــران و آمری ــن ای مســتقیمی بی
یــا مــوارد دیگــر در جریــان نبــوده و نیســت. 
بــه گــزارش فــارس، »ســعید خطیــب زاده« 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ــاره  ــب منتشــر شــده درب ــی مطال ــران  در اظهارات ای
ــان را  ــورد زندانی ــکا در م ــران و آمری ــوی ای گفت و گ
رد کــرد و گفــت کــه هیــچ گفت و گــوی مســتقیمی 
ــوارد  ــا م ــن خصــوص ی ــکا در ای ــران و آمری ــن ای بی

ــوده و نیســت.  ــان نب ــر در جری دیگ
وی دربــاره موضــوع زندانیــان افــزود: آزادی و 
ــه  ــکا ک ــی در آمری ــان ایران ــری آزادی زندانی پیگی
عمدتــا بــدون جــرم آشــکار و در فرآیندهــای خیلــی 
غیرحقوقــی دســتگیر شــده و  در زندان هــای آمریــکا 
در وضعیــت نامناســبی بــه ســر می برنــد، از اولویــت 
ــن  ــواره ای ــت و هم ــوده اس ــران ب ــت ای ــای دول ه

ــم.   ــری کرده ای ــوع را پیگی موض
خطیــب زاده اضافــه کــرد: برخــی پیــام هــا بعــد از 
روی کار آمــدن دولــت جدیــد آمریــکا از طریق ســفارت 
ــی وزرای  ــکا(  و  برخ ــع آمری ــظ مناف ــوئیس )حاف س
امــور خارجــه کشــورها بــرای آمادگــی آنهــا بــه منظــور 
پیگیــری ایــن موضــوع دریافــت شــده و مــا هــم از آن  
طریــق گفتیــم سیاســت همیشــگی مــا و اولویــت مــا 
آزادی زندانیــان ایرانــی در آمریــکا اســت و بــرای آزادی 
همــه زندانیــان خــود در آمریــکا آمادگــی داریــم.  وی 
ــوده و  ــتقیمی نب ــوی مس ــچ گفت و گ ــد: هی ــادآور ش ی

ایــن موضــوع از اســاس درســت نیســت.

در حال بررسی شرایط حضور
 در انتخابات ۱4۰۰ هستم

مــورد  در  ایرانیــان  امیــد  بنیــاد  رئیــس 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــوری اش در انتخاب کاندیدات
۱۴00 گفــت: در حــال بررســی شــرایط توســط 
کمیته هــا هســتیم و روی موضوعــات کار می کنیــم.

ــان  ــد ایرانی ــاد امی ــارف رئیــس بنی محمدرضــا ع
در گفتگــو بــا مهــر در مــورد علــت عــدم حضــورش 
گفــت:  )ناســا(  اجماع ســاز  نهــاد  جلســات  در 
ــی دارد  ــو حقیق ــر عض ــاز ۱5 نف ــورای اجماع س ش
کــه بــا مکانیــزم خاصــی از احــزاب مختلــف انتخــاب 
شــده اند، مــن در هیــچ حزبــی نیســتم کــه بخواهــم 
بــه نمایندگــی از حــزب در جلســات شــرکت کنــم و 

ــذا جــز آن ۱5 نفــر هــم نیســتم. ل
را  خــود  مشــورتی  شــورای  فعالیــت  عــارف 
ــاد  ــه بنی ــال ۸۶ ک ــت: از س ــت و گف ــا دانس پابرج
امیــد ایرانیــان را راه انــدازی کردیــم، ایــن بنیــاد بــه 
عنــوان یــک نهــاد تشــکیات راهبــردی مشــغول بــه 
کار اســت کــه البتــه فعالیــت حزبــی نــدارد. شــورای 
ــاد  ــن بنی ــته و ای ــت داش ــواره فعالی ــورتی هم مش
در همــه انتخابات هــا در موضوعــات راهبــردی و 

ــوده اســت. ــال ب ــه مشــارکت فع ــردم ب تشــویق م
رئیــس بنیــاد امیــد ایرانیــان بــر حضور جــدی در 
ــات ریاســت جمهوری و شــورای شــهر ۱۴00  انتخاب
تاکیــد کــرد و افــزود: مــن بــه همــه جریان هــا، بــه 
ویــژه اصاح طلبــان توصیــه جــدی بــر حضــور 
فعــال در انتخابــات را دارم. شــورای شــهر دســتاورد 
ــوراها  ــی از ش ــت و دموکراس ــات اس ــان اصاح جری
ــات شــوراها کمتــر  شــروع می شــود. اهمیــت انتخاب
از ریاســت جمهوری نیســت. همچنیــن در مــورد 
همــه  مثــل  هــم  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
جریان هــا تمــام تــوان خــود را می گذاریــم تــا یــک 
ــزار  ــری برگ ــا مشــارکت حداکث ــات پرشــور ب انتخاب

شــود.
انتخابــات  در  کاندیداتــوری اش  مــورد  در  وی 
ریاســت جمهــوری ۱۴00، گفــت: در حــال بررســی 
کار می کنیــم.  راهبــردی  در کمیتــه  و  هســتیم 
مــن هیچ وقــت شــانه از زیــر مســئولیت خالــی 
نکــرده ام، هیچ وقــت هــم بــرای پذیــرش مســئولیت 
پیش قــدم نشــده ام. رونــد پیــش رو شــرایط حضــور 

ــرد. ــد ک ــخص خواه ــات را مش ــن در انتخاب م

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن بــار دیگــر از آمریــکا خواســت 
بــه توافــق هســته ای ایــران موســوم بــه برجــام بــاز گــردد. 

بــه گــزارش ایرنــا، »وانــگ ون بیــن« در نشســت خبــری روزانــه در 
پکــن افــزود: پکــن معتقــد اســت بازگشــت آمریــکا بــه برجــام راه حــل 

نهایــی حــل بــن بســت برجــام اســت.

ــن  ــد در کمتری ــش بای ــکا و متحدان ــه آمری ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا  ــه طرف ه ــد، هم ــران برگردن ــا ای ــره ب ــز مذاک ــه می ــن ب ــان ممک زم
را بــه حفــظ آرامــش و خویشــتنداری دعــوت کــرد و از آنهــا خواســت 
ــر کنــد،  ــه اقداماتــی کــه ممکــن اســت اوضــاع را بدت از دســت زدن ب

ــد. خــودداری کنن
ــل  ــه ســفر رافائ ــا اشــاره ب ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن ب
ــران  ــه ته ــته ای ب ــرژی هس ــی ان ــس بین الملل ــرکل آژان ــی مدی گروس
ــا یکدیگــر همــکاری کننــد  اظهــار امیــدواری کــرد، آژانــس و ایــران ب

ــد. ــه حــل موضــوع کمــک کنن ــد ب ــا بتوانن ت
اظهــارات وانــگ در حالــی مطــرح می شــود کــه پیشــتر خانــم »هــوا 
چــون اینــگ« دیگــر ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن هــم گفتــه 
ــورد  ــی در م ــن الملل ــتی بی ــزاری نشس ــرای برگ ــه ب ــن فعاالن ــود پک ب
برجــام بــا حضــور همــه طــرف هــا و همچنیــن آمریــکا کمــک خواهــد 

کــرد.
ـــح  ـــیر صحی ـــه مس ـــام ب ـــت برج ـــد بازگش ـــبرد رون ـــزود: پیش وی اف
ـــت  ـــد اس ـــن معتق ـــت. چی ـــرو اس ـــادر روب ـــت ن ـــک فرص ـــا ی ـــون ب اکن
ـــه  ـــکا ب ـــرط آمری ـــش ش ـــدون پی ـــر و ب ـــه زودت ـــر چ ـــت ه ـــه بازگش ک

ـــن  ـــروج از ب ـــد خ ـــران کلی ـــته ای ای ـــاله هس ـــه مس ـــه جانب ـــق هم تواف
ـــت. ـــی اس ـــت فعل بس

خانــم هــوا ادامــه داد: مــا بــرای دســتیابی بــه نقشــه اجرایــی برجــام 
ــک  ــات نزدی ــر ارتباط ــای دیگ ــرف ه ــا ط ــکا ب ــران و آمری ــوی ای از س
ــرای  خــود را حفــظ می کنیــم. چیــن از همــه طــرف هــا می خواهــد ب
پیشــبرد جریــان حــل مســاله هســته ای ایــران از طریــق گفــت و گــوی 

دیپلماتیــک از خــود تمایــل نشــان دهنــد.
ــه کــرد: مــا همچنیــن  ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن اضاف
از طــرف هــای مربوطــه درخواســت می کنیــم بــا اجــرای ســریع 
تفاهمــات حاصــل شــده در اجــاس وزرای خارجــه مســاله هســته ای 
ــدار  ــه م ــام ب ــت برج ــرای بازگش ــته، ب ــال گذش ــامبر س ــران در دس ای

ــد. ــاش کنن درســت ت
ــا خــروج از برجــام ناقــض ایــن توافــق و قطعنامــه 223۱  آمریــکا ب

ــل متحــد شــناخته می شــود. ــت ســازمان مل شــورای امنی
ــورت  ــه در ص ــت ک ــرده اس ــام ک ــران اع ــامی ای ــوری اس جمه
ــی و  ــدات برجام ــه انجــام تعه ــکا و کشــورهای عضــو ب بازگشــت آمری

ــت. ــد گش ــام بازخواه ــش در برج ــه تعهدات ــا، ب ــو تحریم ه لغ

چین بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به برجام شد

923 م الف
» آگهــی ابــاغ اجرائیــه طبــق مــاده ۱۸ آئیــن 

ــه اجرا« نام
بدینوســیله بــه علیرضــا حســین زاده نــام پــدر: 
ــد: ۱352/0۱/۱5 شــماره  ــخ تول غامحســین تاری
ملــی: ۱532۶۴۶33۱ شــماره شناســنامه: 35۱ به 
ــی- کوچــه  ــام جنوب ــان خی ــه- خیاب نشــانی: میان
تیمــوری- پــاک ۱3 ابــاغ می شــود کــه پســت 
بانــک شــعبه میانــه بــرای وصــول طلــب خــود که 
ــه انضمــام  مبلــغ ۱25/۱00/00 ریــال می باشــد ب
حقــوق دولتــی متعلقــه پرونده به اســتناد قــرارداد 
بانکــی شــماره ۱۱۶0/52۷/۱۶۷۱- ۱3۹۹/0۸/۱2 
ــه صــدور اجرائیــه نمــوده  علیــه شــما مبــادرت ب
و پرونــده اجرائــی کاســه ۹۹00۴۷۹ در ایــن 
اداره تشــکیل و در جریــان می باشــد و چــون 
برابــر گــزارش مــورخ ۱3۹۹/۱۱/0۶ مامــور اجــرا و 
ابــاغ اداره پســت میانــه در آدرس متــن اجرائیــه، 
ابــاغ اجرائیــه بــه شــما مقــدور نگردیــده اســت و 
ــد آدرس  ــی توان ــوده نم ــام نم ــز اع بســتانکار نی
ــی  ــاغ واقع ــت اب ــما را جه ــل ش ــق و کام دقی
ــتانکار و  ــای بس ــه تقاض ــذا ب ــد، ل ــی نمای معرف
مطابــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه اجــرا از تاریــخ 
ــاغ  ــه روز اب ــه ک ــی در روزنام ــن آگه ــار ای انتش
اجرائیــه محســوب می شــود، چنانچــه ظــرف 
ــه پرداخــت کلیــه بدهــی  مــدت ده روز نســبت ب
ــروع  ــی ش ــات اجرائ ــد عملی ــدام ننمائی ــان اق ت
ــر  ــری منتش ــی دیگ ــده آگه ــی مزای ــز آگه و ج
ــار  نخواهــد شــد و ایــن آگهــی نیــز فقــط یــک ب

ــود. ــر می ش منتش
تاریخ انتشار: 1399/12/05

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی 
میانه- فرمان بخشعلی زاده



سه شنبه 05 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 930 3روزنامه سراسری عجب شیر   اقتصاد

دولــت هنــد بــا تاکیــد بــر قصــد خــود بــرای واردات نفــت ایــران اعام 
ــت ترامــپ صــورت  ــران تحــت فشــار دول ــت واردات از ای کرد:»محدودی
گرفتــه اســت و حــاال اگــر آمریــکا مــا را در تعدیــل ایــن بحــران انــرژی 

کمــک نکنــد، مــا هــم بــه نفــع کشــور خودمــان عمــل می کنیــم«. 
 بــه گــزارش تســنیم، هنــد از اوپــک و متحدانــش از جملــه روســیه 
ــن گــروه تولیــد  ــد. ای تقاضــا کــرده تولیــد نفــت خــود را افزایــش دهن
نفــت خــود را جهــت متعــادل کــردن قیمــت نفــت در آغــاز همه گیــری 
ویــروس کرونــا و تعطیلــی اقتصادهــای جهــان پاییــن آورد و حــاال هنــد 
تــاش می کنــد کشــورهای مصــرف کننــده نفــت را علیــه ائتــاف اوپــک 
ــته  ــه داش ــاال نگ ــردن آن ب ــدود ک ــا مح ــت را ب ــت نف ــه قیم ــاس ک پ
ــر از کشــورهایی  ــرژی ارزان قیمت ت ــد و قصــد دارد واردات ان متحــد کن

مثــل ایــران و ونزوئــا را بــرای مقابلــه بــا ایــن گــروه از ســر بگیــرد. 
 قیمــت داخلــی ســوخت در هنــد بــه خاطــر افزایــش تقاضــا پــس 
ــه  ــا افزایــش یافت ــا از بحــران کرون ــزرگ دنی از بهبــودی اقتصادهــای ب
ــه  ــان عرضــه را محــدود نگ ــاس همچن ــک پ ــاف اوپ ــی ائت اســت ول

ــده اســت. ــو ش ــی دهلی ن ــث نگران ــه باع ــته ک داش

 قیمــت خــرده فروشــی بنزیــن و دیــزل در هنــد 3.۶3 و 3.۸۴ روپیــه 
در هــر لیتــر طــی فقــط ۱2 روز از هشــتم فوریــه افزایــش یافتــه اســت.

 ائتــاف اوپــک پــاس در مــاه آوریــل ســال گذشــته میــادی ۹.۷ 
میلیــون بشــکه در روز از تولیــد خــود را پاییــن آورد کــه برابــر بــا ۱0 
ــود ولــی تولیــد نفــت خــود را طبــق  درصــد از تولیــد جهانــی نفــت ب

برنامــه افزایــش نــداد.
دارمنــدرا پــرادان، وزیــر نفــت هنــد از تولیدکننــدگان نفــت خواســته 
محدودیــت تولیــد را بردارنــد و کشــورهای مصــرف کننــده نفــت را از 
افزایــش بی ســابقه قیمــت ســوخت نجــات دهنــد. هنــد پــس از چیــن 

دومیــن وارد کننــده بــزرگ نفــت در جهــان اســت.
ــر از  ــد واردات نفــت ارزان قیمــت ت  مقامــات هنــدی اعــام کرده ان
ایــران را کــه از 20۱۹ تقریبــاً متوقــف شــده بــود، از ســر می گیرنــد و 
از   ونزوئــا هــم واردات خواهنــد داشــت. هنــد اعــام کرد:»محدودیــت 
ــه اســت و  ــت ترامــپ صــورت گرفت ــران تحــت فشــار دول واردات از ای
حــاال اگــر آمریــکا مــا را در تعدیــل ایــن بحــران انــرژی کمــک نکنــد، 

ــه نفــع کشــور خودمــان عمــل می کنیــم«. مــا هــم ب

ــر  ــان تغیی ــن ذی نفع ــی از بزرگتری ــران یک ــد ای ــر می رس ــه نظ  ب
ــه هنــد در آغــاز  ــه تنهــا ب ــکا باشــد کــه ن ریاســت جمهــوری در آمری
ــم  ــران را ه ــت ته ــه صــادرات نف ــد بلک ــران کمــک می کن واردات از ای

ــرد. ــاال می ب ب
هنــد کــه بیــش از ۸0 درصــد از نفــت خــام مصرفــی خــود را وارد 
می کنــد، 23.5 میلیــون تــن از نفــت خــام ایــران را در ۱۹-20۱۸ وارد 

کــرد کــه ۱0 درصــد از نیــاز آن را تشــکیل مــی داد.

تاکید هند بر واردات نفت ایران با وجود تحریم ها

شهردار تبریز:
 در بحث مقابله با ساخت و سازهای 

غیرمجاز خالء های قانونی 
مرتفع شود 

شـــهردار تبریـــز خواســـتار ارائـــه راهکارهـــای 
قانونـــی در خصـــوص مقابلـــه بـــا ســـاخت و 

ــد.  ــاز شـ ــر مجـ ــازهای غیـ سـ
ـــر در  ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
جلســـه شـــورای شـــهر بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع 
ـــز  ـــهر تبری ـــاز در ش ـــر مج ـــازهای غی ـــاخت و س س
ـــه  ـــاز ب ـــاز غیرمج ـــاخت و س ـــری از س ـــت: جلوگی گف
ـــت،  ـــذار نیس ـــر اثرگ ـــی دیگ ـــی و فیزیک ـــکل فعل ش
ــا 2۴  ــد حتمـ ــا بایـ ــورت مـ ــن صـ ــون در ایـ چـ
ـــا از  ـــم ت ـــور بگذاری ـــات مأم ـــه مح ـــاعته در هم س

ســـاخت و ســـاز غیرمجـــاز جلوگیـــری شـــود.
ســـاز  و  ســـاخت  موضـــوع  در  افـــزود:  او 
ـــب  ـــرف موج ـــک ط ـــون از ی ـــف قان ـــاز، ضع غیرمج
می شـــود تـــا فـــرد بـــه راحتـــی ســـاخت و ســـاز 
ــا  ــه مـ ــز بـ ــون نیـ ــر قانـ ــرف دیگـ ــد و از طـ کنـ
ـــه در  ـــویم ک ـــی ش ـــد وارد حریم ـــی ده ـــازه نم اج
ـــرد.  ـــورت می گی ـــاز ص ـــاز غیرمج ـــاخت و س آن س
چـــرا کـــه مـــا قانونـــا حـــق ورود بـــه محوطـــه و 
ـــم  ـــه حک ـــر اینک ـــم، مگ ـــاختمان را نداری ـــل س داخ

داشـــته باشـــیم.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــز در ادامـ ــهردار تبریـ شـ
ـــا  ـــت: ت ـــورد، گف ـــن م ـــون در ای ـــودن قان ـــفاف نب ش
مـــا بخواهیـــم پرونـــده تشـــکیل دهیـــم و مـــوارد 
ــاده ۱00  ــاز را در مـ ــر مجـ ــاز غیـ ــاخت و سـ سـ
ـــم  ـــوم را ه ـــه دوم و س ـــک طبق ـــم، مال ـــرح کنی مط

می ســـازد.
ـــامی  ـــورای اس ـــرد: ش ـــار ک ـــر اظه ـــهین باه ش
ـــری  ـــم گی ـــذاری و تصمی ـــت گ ـــل سیاس ـــهر مح ش
ـــت  ـــاز اس ـــر مج ـــازهای غی ـــاخت و س ـــورد س در م
ــم و  ــل نماییـ ــاس آن عمـ ــر اسـ ــم بـ ــا بتوانیـ تـ

مقابلـــه کنیـــم. 
او گفـــت: در حـــال حاضـــر مـــا اعـــام کـــرده 
ایـــم در بافـــت هـــای فرســـوده پروانـــه رایـــگان 
می شـــود، امـــا بـــا ایـــن وجـــود، متاســـفانه 
بیشـــترین ســـاخت و ســـازهای غیرمجـــاز را هـــم 

ــتیم. ــاهد هسـ ــق شـ ــن مناطـ در همیـ
شـــهردار تبریـــز در پایـــان یـــادآور شـــد: 
ـــگان  ـــه رای ـــدور پروان ـــت ص ـــم باب ـــنهاد می کن پیش
در بافـــت هـــای فرســـوده، چـــک تضمیـــن اخـــذ 
ــا اگـــر تخلفـــی در مراحـــل احـــداث و  شـــود تـ
ـــس  ـــا را پ ـــک ه ـــم چ ـــرد، بتوانی ـــورت گی ـــرا ص اج

از طـــی مراحـــل قانونـــی بـــه اجـــرا بگذاریـــم.

کشف نزدیک به ۱.5 میلیارد تومان 
تخلف در آستانه نوروز

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت )صمــت( از انجــام بیــش از ۶000 
ــی و  ــای اساس ــد کااله ــب عی ــازار ش ــی از ب بازرس
تشــکیل نزدیــک بــه ۱.5 میلیــارد تومــان تخلــف در 

ــر داد.  ــه آن خب نتیج
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــور در گفت وگ ــدی پ ــعید محم س
ــارت  ــی و نظ ــرح بازرس ــدای ط ــرد: از ابت ــار ک اظه
بــر اقــام اساســی  ویــژه ایــام پایانــی ســال تاکنــون 
از  عرضــه کننــدگان کاالهــای  بازرســی   ۶0۴۱
اساســی شــامل گوشــت قرمــز، تخــم مــرغ ، روغــن 
ــکر  ــد و ش ــی و قن ــوازم خانگ ــج و ل ــی، برن خوراک

ــه اســت. انجــام گرفت
بــه گفتــه وی از ایــن تعــداد بازرســی، 355 
پرونــده تخلــف بــه ارزش ریالــی بیــش از یــک 
میلیــارد و ۴۶۷ میلیــون تومــان تنظیــم  و بــه 
مراجــع قضایــی و تعزیــرات حکومتــی ارســال شــده 

ــت. اس
ــرح از  ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــور ب ــدی پ محم
ــازار  ــر ب ــارت ب ــش و نظ ــتای پای ــن در راس ۱5 بهم
کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز مــردم در ایــام 
ــتگاه های  ــور دس ــده، از حض ــاز ش ــال آغ ــی س پایان
ــرات  ــازمان تعزی ــاف، س ــاق اصن ــز ات ــی و نی اجرای
ــرح  ــن ط ــادی  و ... در ای ــس  اقتص ــی، پلی حکومت

ــر داد. خب

بیشترین بازرسی در حوزه مرغ و تخم مرغ
ــه گفتــه معــاون بازرســی و نظــارت  همچنیــن ب
ســازمان صمــت تهــران طــی دو هفتــه اخیــر 
ــوص  ــده  درخص ــام ش ــی های انج ــترین بازرس بیش
ــا ۱3۹۷  ــرغ ب ــم م ــرغ و تخ ــدگان م ــه کنن عرض
مــورد بازرســی بــوده کــه ۱33 فقــره پرونــده تخلــف 
ــون  ــارد و 253 میلی ــک میلی ــش از ی ــه ارزش بی ب
ــرات   ــه تعزی ــیدگی ب ــت رس ــف و جه ــان کش توم

ــت. ــده اس ــال ش ــی ارس حکومت
درصــورت  خواســت  مــردم  از  پایــان  در  وی 
ــامانه  ــا س ــب را ب ــی مرات ــات صنف ــاهده تخلف مش

۱2۴  گــزارش کننــد.

بورس چهارشنبه این هفته
 عرضه اولیه دارد 

تعــداد یــک میلیــارد و ۴00 میلیــون ســهم 
شــرکت فرآورده هــای معدنــی و اپــال کانــی پــارس 
ــنبه  ــرکت، چهار  ش ــن ش ــهام ای ــادل ۷درصــد س مع
ــورس  ــال« در ب ــی »اُپ ــا نمــاد معامات ــن هفتــه ب ای

ــود.  ــه می ش ــه اولی عرض
ــارد و  ــک میلی ــداد ی ــنیم، تع ــزارش تس ــه گ ب
ــی  ــون ســهم شــرکت فرآورده هــای معدن ۴00 میلی
ــن  ــادل ۷درصــد ســهام ای ــارس مع ــی پ ــال کان و اپ
شــرکت، چهار  شــنبه ایــن هفتــه)۶ اســفند( در 
تهــران عرضــه  بهــادار  اوراق  بــورس  بــازار دوم 

می شــود.
ــی ۱200  ــزان ســهام در محــدوده قیمت ــن می ای
ــهمیه  ــا س ــهم و ب ــر س ــرای ه ــان ب ــا ۱250 توم ت
ــی  ــی و حقوق ــد حقیق ــر ک ــرای ه ــهمی ب ۴00س

ــد. ــد ش ــه خواه عرض
همچنیــن مدیــر ایــن عرضــه شــرکت کارگــزاری 
پارســیان، متعهــد عرضــه ســرمایه گذاری پارســیان 
و متعهــد خریــد نیــز شــرکت تامیــن ســرمایه امیــد 
بــه میــزان 50 درصــد از ســهام قابــل عرضــه در روز 

ــه می باشــند. عرضــه اولی
شـــرکت »فـــرآوری معدنـــی اپـــال کانـــی 
ـــن  ـــاد و پنجمی ـــد و هفت ـــوان پانص ـــه عن ـــارس« ب پ
پذیرفتـــه  فهرســـت شـــرکت های  در  شـــرکت 
در  تهـــران  بهـــادار  اوراق  بـــورس  در  شـــده 
ــروه و  ــزی« گـ ــای فلـ ــتخراج کانه هـ ــش »اسـ بخـ
ــی«  ــزی آهنـ ــای فلـ ــتخراج کانه هـ ــه »اسـ طبقـ
در فهرســـت نرخ هـــای بـــازار دوم و در نمـــاد » 
ـــف  ـــت کش ـــفارش جه ـــت س ـــیوه ثب ـــه ش ـــال » ب اپ

قیمـــت عرضـــه خواهـــد شـــد.
گفتنــی اســت تعــداد یــک میلیــارد و ۴00 
میلیــون ســهم شــرکت فرآورده هــای معدنــی و 
ــه  ــردا عرض ــس ف ــی پ ــارس در حال ــی پ ــال کان اپ
ــارد  ــک میلی ــداد، ی ــن تع ــه از ای ــود ک ــه می ش اولی
و ۱20میلیــون ســهم در فرآینــد کشــف قیمــت 
جهــت عرضــه بــه عمــوم اختصــاص خواهــد یافــت و 
تعــداد 2۸0میلیــون ســهم ایــن شــرکت نیــز در روز 
ــه صندوق هــا  ــن شــرکت ب ــه ای پــس از عرضــه اولی
ــد  ــده واح ــر دارن ــازاری ه ــی ب ــب تخصیص ــا ضری ب

ــرد. ــق می گی ــدوق تعل صن
ایــن گــزارش می افزایــد: بــر اســاس قانــون، 
ــای  ــه صندوق ه ــرکت ها ب ــهام ش ــه س ــه اولی عرض
ــه  ــه اولی ــد از عرض ــرمایه گذاری در روز کاری بع س
ــه  ــد عرض ــده در فرآین ــف ش ــت کش ــت ثاب ــا قیم ب

ــرد. ــورت می پذی ــه ص اولی
ــده و  ــیس ش ــال ۸5 تاس ــارس س ــی پ ــال کان اپ
ــک ۹۹.۹  ــیان مال ــذاری پارس ــرمایه گ ــرکت س ش
درصــدی آن اســت. ایــن شــرکت 2 هــزار میلیــارد 
پارســیان  اپــال  تومانــی ســهامدار دو  شــرکت 
ســنگان )بــا تولیــد 5 میلیــون تــن گندلــه ( و فــوالد  

ــت. ــبزوار اس س
همچنیــن »اپــال« دارای ســال مالــی دوازده 
ماهــه منتهــی بــه دی بــوده و در آخریــن عملکــرد 
و مربــوط بــه ســال مالــی گذشــته بــرای هــر ســهم 

ــرده اســت. ــق ک ــال ســود محق 5۴۷ ری

ــن  ــه آه ــارات اتحادی ــف و اختی  وظای
ــد؟ ــح بفرمائی ــا توضی ــان را لطف فروش

و  اســت  حقوقــی  شــخصیت  دارای  اتحادیــه 
ــد.  ــمیت می یاب ــت رس ــت در وزارت صم ــس از ثب پ
ــط  ــی، توس ــای صنف ــه ه ــوی اتحادی ــنامه الگ اساس
اتــاق اصنــاف ایــران بــا همــکاری دبیرخانــه هیــات 
عالــی نظــارت تهّیــه می شــود و بــه تصویــب هیــات 
اتحادیــه هــا توســط  عالــی نظــارت می رســد. 
هیــات مدیــره، منتخــب اعضــای اتحادیــه هــا اداره 
می شــوند و هــر شــخصی بخواهــد فعالّیتــی صنفــی 
در زمینــه فــروش آهــن را آغــاز کنــد ابتــدا بایــد بــه 
ــی را تســلیم  ــه و تقاضــای کتب ــا مراجع ــه م اتحادی
ــّررات  ــوب مق ــه در چارچ ــد. اتحادی ــه نمای اتحادی
نظــر خــود را مبنــی بــر رّد یــا قبــول تقاضــا اعــام 
ــیون  ــد کمس ــان چن ــن فروش ــه آه ــد. اتّحادی نمای
ــه  ــه کمســیون حــل اختــاف ک ــال دارد از جمل فّع
توّســط هیــات مدیــره مدیریـّـت شــده و به مشــکات 
ــا  افــرادی از جملــه کــه از بازرســی اتــاق اصنــاف ی
ــیدگی و  ــی می گردنــد رس ســازمان صمــت معّرف
نتیجــه را اعــام می کند.کمیســیون هــای حــّل 
اختــاف دارایــی کــه از میــان هیــات مدیــره 
مشــّخص می شــود در جلســات حــّل اختــاف 
دارایــی شــرکت کــرده و نظــر داده و از حقــوق 

ــد. ــاع می نمای ــود دف ــاء خ اعض

اتحادیــه چنــد نفــر عضــو دارد و لطفــا 
شــرایط عضویــت را بیــان نمائیــد؟

حــدودا ۴50 نفــر عضــو دارد و طبــق قانــون 
ــس  ــت را پ ــه فعالّی ــد پروان ــی می توانن ــام صنف نظ
از گذرانــدن مراحــل قانونــی دریافــت نماینــد، کــه از 

شــروط اساســی بــرای دریافــت پروانــه موافقــت اداره 
اماکــن عمومــی نیــروی انتظامــی اســت و ثبــت نــام 
در ســامانه دارایــی، مالیــات و چنــد مرحلــه دیگــر.

ــن آالت در  ــد آه ــه تولی ــد کارخان چن
ــدام  ــه ک ــم و ب ــرقی داری ــان ش آذربایج
ــورها  ــدام کش ــه ک ــل و ب ــهرها در داخ ش

صــادرات صــورت می پذیــرد؟
حــدود ۴0 واحــد تولیــدی در اســتان داریــم 
ــتان،  ــوریّه، افغانس ــه، س ــورهای ترکی ــه کش ــه ب ک
ــایه  ــورهای همس ــان و سایرکش ــتان، آذربایج ارمنس
ــهرهای  ــه ش ــه هم ــرد و ب ــورت می گی ــادرات ص ص
اســتان و ســایر اســتان هــا فــروش انجــام می گیــرد.

آیــا تولیــدات آهــن در کشــور نیازهــای 
ــد؟ ــن می کن ــل را تامی داخ

ــش  ــر بخ ــای اخی ــال ه ــبختانه در س ــه خوش بل
ــرده  ــن ک ــتان را تامی ــاز اس ــته نی ــی توانس خصوص
ــد  ــر ش ــی ذک ــب قبل ــه در مطال ــور ک ــان ط و هم
ــا را  ــتان ه ــایر اس ــتان و س ــاز اس ــم نی ــته ای توانس
ــق  ــم موّف ــادرات ه ــوزه ص ــم و در ح ــن نمائی تامی

ــم،  ــوده ای ب

کشــورها  کــدام  از  آهــن  واردات 
بفرماییــد؟ بیــان  لطفــا  می باشــد 

جــای افتخــار دارد کــه واردات آهــن بــه خصوص 
ــتفاده  ــورد اس ــاختمان م ــه در س ــی ک ــن آالت آه
اســت اخیــرا وارداتــی نداریــم ولــی در بعضــی مــوارد 
ــای  ــه ه ــا کارخان ــم و ی ــی نداری ــد داخل ــه تولی ک
داخلــی نمــی تواننــد تامیــن کننــد واردات صــورت 
ــه در ســطح  ــی ک ــرایط کرونای ــه ش ــرد، البت می پذی
جهــان ایجــاد شــده اندکــی موضــوع صــادرات 
ــرده،  ــه ک ــکاتی مواج ــا مش ــا را ب و واردات کااله
ــه  ــردان ب ــت دولتم ــر و حمای ــا تدبی ــم ب امیدواری

ــیم. ــی الزم برس خودکفای

حــل مشــکل مالیاتــی آهــن فروشــان 
بــه کجــا انجامیــد؟

بــا شــرایط فعلــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی در 
پیــش گرفتــه نهایتــا بــه بــن بســت می رســد. چــرا 
کــه ســازمان در مقابــل اصنــاف ایســتاده و اصنــاف 

ــاس  ــود احس ــار خ ــازمان را در کن ــع س ــچ موق هی
نکــرده انــد، از آنجایــی کــه اکثریــت اصنــاف مــا به 
ــد و فــروش می کننــد، یعنــی  صــورت ســّنتی خری
از نظــر اصــول حســابداری ضعیــف عمــل نمــوده و 
ــه  ــبت ب ــم نس ــد و آنه ــوی ندارن ــی ق ــتم مال سیس
ــل خــود را دارد.  ــی دالی ــف و واحــد صنف ــر صن ه
ــد و فــروش  اصنــاف ســعی در اعــام نکــردن خری
ــد  ــعی می کن ــم س ــازمان ه ــت و س ــد داش خواهن
ــار  ــر تّج ــی اگ ــد ول ــه کن ــتری مطالب ــات بیش مالی
احســاس کننــد و ســازمان ثابــت کنــد کــه حســن 
ــردن  ــراه ک ــت از گم ــچ وق ــاف هی ــت دارد، اصن نّی
یــا پنهــان کاری و اعــام نکــردن خریــد و فــروش 
ــی  ــرایط کنون ــد. در ش ــی کنن ــودداری نم ــا خ ه
ــر مشــکات  ــی کــه همــگان شــاهد و درگی کرونای
اقتصــادی هســتیم، ســازمان خدمتــی کــه بــه 
ــه  ــن اظهارنام ــق انداخت ــه تعوی ــد ب ــاف می کن اصن
ــف آن،  ــه تخفی ــزوده اســت ن ــر ارزش اف ــات ب مالی
همــه  بگوئیــم  می توانیــم  االن  کــه  حالــی  در 
اصنــاف بیــکار یــا از لحــاظ خریــد و فــروش 
ضعیــف عمــل می کننــد بــه تعویــق انداختــن 
ــرای اصنــاف نخواهــد داشــت.  اظهارنامــه ثمــری ب
ــال  ــن س ــزوده چندی ــر ارزش اف ــات ب ــن مالی قوانی
ــای  ــال ه ــی در س ــود ول ــرا می ش ــه اج ــت ک اس
ــن را  ــاف قوانی ــده و اصن ــازی ش ــفاف س ــر ش اخی
فهمیــده انــد چــون در کشــور مــا اول قوانینــی کــه 
بــه نفــع دولتمــردان اســت را اجــرا می کننــد بعــد 
آمــوزش می دهنــد و ایــن کار باعــث می شــود 
ــاب  ــخت انق ــای س ــه در روزه ــاف ک ــن اصن همی
یــا جنــگ تحمیلــی و جنــگ نــرم در خــط مقــدم 
ــوند. در  ــوس ش ــر و مای ــازمان دلگی ــد از س می باش
ــه  ــد ک ــراض دارن ــاء اعت ــر اعض ــا اکث ــیون ه کمس
ــن  ــا معــّدی درســت نیســت و ای نحــوه برخــورد ب
ــن  ــال ای ــه در مق ــر ک ــای دیگ ــا و دردل ه کاره
مصاحبــه نمــی گنجــد نتیجــه ای هــم نمــی تــوان 

ــت.  گرف

افزایــش نــرخ ارز صنــف شــما را بــا چه 
مشــکلی مواجه ســاخته اســت؟

نــرخ ارز از دالیــل موضــوع فــوالد می توانــد 
باشــد ولــی نمــی تــوان گفــت اساســی تریــن 
موضــوع هســت. چــون تجربتــاً دیــده شــده نــرخ ارز 

ــه افزایــش  کاهشــی اســت ولــی قیمــت فــوالد رو ب
ــاق  ــر عکــس ایــن اتّف ــا ب ــا ثابــت اســت و ی ــوده ی ب

ــت. ــاده اس افت

آیــا نوســانات ارزی صنــف آهن فروشــان 
بــا مشــکل تامیــن قطعــات وارداتــی مواجه 

کــرده بیــان فرمایید؟ 
کشـــور مـــا از نظـــر تولیـــد فـــوالد علـــم، 
ـــی  ـــی گران ـــی دارد ول ـــه کاف ـــواد اّولی ـــص و م تخّص
ــدی  ــای تولیـ ــردد واحدهـ ــبب می گـ ــرخ ارز سـ نـ
ـــاز  ـــا نی ـــوره ه ـــردن ک ـــدن و وارد ک ـــرای خری ـــه ب ک
بـــه ارز دارنـــد بـــه مشـــکل بـــر خـــورد نماینـــد، 
ـــه در  ـــی ک ـــوره های ـــا و ک ـــتگاه ه ـــی دس ـــی بعض ول
ـــات از  ـــا واردات ضایع ـــت ی ـــتفاده اس ـــورد اس ذوب م
ـــه  ـــواردی ک ـــی از م ـــا بعض ـــایه ی ـــورهای همس کش
ــانات  ــر از نوسـ ــود متاثّـ ــتفاده می شـ در ذوب اسـ

می گـــردد. ارزی 

ــده  ــی مان ــت خاص ــوال و صحب ــر س اگ
ــد؟ ــد بفرمائی ــان می آی ــه ذهنت ــه ب ک

ـــی  ـــرکت های ـــخاص و ش ـــه اش ـــت از کلی در نهای
کـــه قصـــد خریـــد آهـــن آالت را دارنـــد تقاضـــا 
ــر و دارای  ــان معتبـ ــن فروشـ ــا از آهـ دارم حتمـ
ـــد  ـــورد تایی ـــه م ـــد ک ـــد نماین ـــب، خری ـــه کس پروان
ـــد  ـــش خری ـــن از پی ـــند و همچنی ـــه می باش اتحادی
ـــن  ـــت آه ـــرا  قیم ـــد. اخی ـــودداری نماین ـــن خ آه
ـــرخ  ـــانات ن ـــر از نوس ـــر روز متاثّ ـــفانه ه آالت متاّس
ــد  ــت نماینـ ــداران دّقـ ــذا خریـ ــد، لـ ارز می باشـ
ــد  ــر خریـ ــّوز و معتبـ ــز دارای مجـ فقـــط از مراکـ
ــن  ــد آهـ ــه می گویـ ــی کـ ــه هرکسـ ــد و بـ نماینـ
ـــه  ـــی ب ـــون وقت ـــد، چ ـــاد نکنن ـــتم اعتم ـــروش هس ف
ــه  ــد بـ ــد بایـ ــورد می کننـ ــادی برخـ مشـــکل زیـ
مراجـــع غذایـــی متوّســـل شـــوند و ســـالها بایـــد 
ـــد  ـــت و آم ـــار رف ـــتری گرفت ـــای دادگس ـــه ه در پلّ
باشـــند. مـــا در محـــل اتّحادیـــه تـــا جایـــی کـــه 
قانـــون اجـــازه می دهـــد نمـــی گذاریـــم چنیـــن 
ـــل  ـــان ح ـــیون هایم ـــد و درکمیس ـــی رخ ده اتّفاقات
و فصلـــش می کنیـــم، چـــون بـــه صنـــف خـــود 
تعّصـــب و بـــه اعضـــای صنـــف تعّهـــد داریـــم و 
ـــه ای  ـــه و خدش ـــان لطم ـــه صنفم ـــم ب ـــی گذاری نم

وارد شـــود کـــه اعتبـــار آن زیـــر ســـوال بـــرود. 

مصاحبه اختصاصی با نائب رئیس اتحادیه آهن فروشان تبریز:

تعصب و تعهد شرط موفقیت صنفی
حامد پورمند

اولیــن آهــن شــکل گرفتــه توســط 
تاریــخ  از  پیــش  دوره  در  بشــر 
ســنگ  شــهاب  از  شــده  مصــرف 
هــا بــوده و آهــن جــزء ده عنصــر 
مهــم در جهــان می باشــد کــه در 
دنیــای امــروز از اهّمیــت فراوانــی 
برخــوردار اســت. ویژگــی خــاّص 
ایــن عنصــر ســبب گردیــده کــه بــه 
ــل  ــن آوری تبدی ــز اصلــی در ف فل
متــداول  همچنیــن  آهــن  شــود، 
انســان  زندگــی  در  فلــز  تریــن 
شــکل  بــه  کــه  اســت،  امــروزی 
اشــیاء تولیــد شــده رواج دارد و 
ــی  ــن در زندگ ــود، آه ــده می ش دی
بشــر امــروزی جــزء الینفــک و جــدا 
نشــدنی بــوده و در زندگــی انســان 
امــروزی از اهّمیــت و جایــگاه ویــژه 

برخــوردار اســت.
رئیــس  نائــب  فرصتــی  علــی 
اتحادیــه آهــن فروشــان و بــازرس 
ــهر  ــان کالن ش ــن فروش ــف آه صن
ــن  ــال در ای ــالیان س ــه س ــز ک تبری
صنــف و صنعــت فعالیــت نمــوده 
درگفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
بیــان  مســائل،  تشــریح  بــه  مــا 
ایــن صنــف  دیــدگاه و مشــکالت 
پرداختــه  کارشناســی  دیــدگاه  از 
بــه  گفتگــو  ایــن  ماحصــل  کــه 
ــب  ــه عج ــم روزنام ــدگان فهی خوانن

می گــردد:  تقدیــم  شــیر 
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۱- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۶۶۹۶ از کاســه ۹۹/53۴ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانه تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقــای نــادر طالبــی فرزنــد رشــید بشــماره شناســنامه ۱۹ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 20۱۱2 مترمربــع از پــاک 32 اصلــی واقــع در مزرعــه وانــده بخــش ۴۶ 
تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای روح الــه اکبــری محــرز گردیــده اســت.  2- برابــر رای شــماره ۹۹/۱3۸۱۹ از کاســه ۹۹/535 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نــادر طالبــی فرزنــد رشــید بشــماره شناســنامه ۱۹ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت 2۱۱۹0 مترمربــع از پــاک 32 اصلــی واقــع در مزرعــه وانــده بخــش ۴۶ تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای روح الــه اکبــری محــرز گردیــده اســت. 3- برابــر رای شــماره ۹۹/۱3۸20 از کاســه ۹۹/53۶ هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نــادر طالبــی فرزنــد رشــید بشــماره 
شناســنامه ۱۹ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 2۹۱0 مترمربــع از پــاک 32 اصلــی واقــع در مزرعــه وانــده بخــش ۴۶ تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای روح الــه اکبــری محــرز 
گردیــده اســت. ۴- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۶۶۹۸ از کاســه ۹۹/53۷ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نــادر طالبــی فرزنــد رشــید بشــماره شناســنامه ۱۹ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 32۹۶۴ مترمربــع از پــاک 32 اصلــی واقــع در مزرعــه 
وانــده بخــش ۴۶ تبریــز خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبدالعظیــم طالبــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
فرمان بخشعلی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

جهانگیری: 
تغییرات ناگهانی در قوانین امنیت 
سرمایه گذاری را مخدوش می کند

 بخــش خصوصــی کمک هــای 
شــایانی را بــه اقتصــاد کشــور انجــام داد و در حقیقــت 
ــرای اقتصــاد کشــور را فراهــم کــرد.  ــه تنفــس ب زمین
نبایــد بــه کســانی کــه مردانــه پــای کشــور ایســتادند 
ــه  ــر دفع ــرا اگ ــم زی ــد فشــار وارد کنی ــت کردن و خدم
ــد  ــددا بای ــود، مج ــاد ش ــابهی ایج ــرایط مش ــد ش بع
ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــش خصوص ــدی بخ از توانمن

اقتصــادی اســتفاده کــرد.
ــر  ــر رهب ــتور اخی ــه دس ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
ــر  ــی ب ــوه مبن ــه ق ــران س ــه س ــاب ب ــم انق معظ
ــروش اوراق  ــق ف ــد از طری اینکــه کســری بودجــه بای
ــی  ــرکت های دولت ــهام ش ــا و س ــذاری دارائی ه و واگ
ــران شــود، اظهــار داشــت:  ــه بخــش خصوصــی جب ب
ــش  ــه بخ ــی ب ــای دولت ــرکت ها و دارایی ه ــروش ش ف
خصوصــی هــم وظیفــه قانونــی و هــم تکلیفــی اســت 
ــده و  ــاغ ش ــری اب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ک
ــن  ــد بهتری ــز می گوی ــاد نی ــم اقتص ــر آن عل ــاوه ب ع
ــش  ــدون افزای ــه ب ــری بودج ــران کس ــرای جب راه ب
نقدینگــی و بــاال رفتــن پایــه پولــی، فــروش شــرکت ها 
ــت. ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــای دول و دارایی ه

 بعد از گذشت بیش از ۴0 سال از انقالب 
اسالمی مصادره اموال و دارایی ها معنی ندارد 
ــه تاکیــد  ــا اشــاره ب معــاون اول رییــس جمهــور ب
رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اینکــه نبایــد فضــای 
ســرمایه گــذاری در کشــور ناامــن شــود، افــزود: برخی 
ــت  ــدن امنی ــه دار ش ــد خدش ــور می کنن ــراد تص اف
ســرمایه گــذاری بــه معنــای مصــادره امــوال و دارایــی 
ــد  ــه بع ــی ک ــت، در حال ــی اس ــش خصوص ــای بخ ه
از گذشــت بیــش از ۴0 ســال از انقــاب اســامی 
مصــادره امــوال و دارایی هــا معنــی نــدارد، امــروز 
خدشــه دار شــدن امنیــت ســرمایه گــذاری بــه معنای 
تغییــرات ناگهانــی در قوانیــن و مقــررات و نیــز ناامــن 
کــردن فضــای اجتماعــی علیــه ســرمایه گذاران اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد شــخصیت حقوقی 
در قوانیــن بــرای پیشــگیری از تســری تخلفــات فــرد 
ــه کل مجموعــه اســت، اظهــار داشــت: شــخصیت  ب
حقوقــی نبایــد آســیب ببینــد. ممکــن اســت گاهــی 
صاحــب یــک کارخانــه مشــکاتی داشــته باشــد کــه 
ــا آن برخــورد شــود امــا نبایــد کارخانــه وی  بایــد ب
تعطیــل شــود و زندگــی کارگــران و تولیــد کشــور بــا 

مشــکل مواجــه گــردد.
ــده  ــه ش ــزارش ارائ ــه گ ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
در جلســه ازســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــای  ــذاری بنگاه ه در خصــوص آســیب شناســی واگ
ــع  ــور رف ــه منظ ــی ب ــنهادات اصاح ــی و پیش دولت
چالــش هــا، گفــت: الزم اســت ایــن گــزارش و 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــرای مق ــود ب ــنهادات موج پیش
و ســران ســه قــوه ارســال شــود تــا بتوانیــم 
ــش هــای  ــع چال ــی راهگشــا در جهــت رف تصمیمات

پیــش روی خصوصی ســازی اتخــاذ کنیــم.
در ایــن جلســه کــه وزرای امــور اقتصــادی و 
ــی  ــازمان خصوص ــس س ــتری،  ریی ــی، دادگس دارای
بازرســی کل کشــور،  ســازی، رییــس ســازمان 
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، رییــس اتــاق 
ــز  ــران نی ــاق تعــاون ای ــران و رییــس ات ــی ای بازرگان
حضــور داشــتند، نماینــده وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی گزارشــی از آســیب شناســی واگــذاری بنــگاه 
ــور  ــه منظ ــی ب ــنهادات اصاح ــی و پیش ــای دولت ه

ــه کــرد. ــش هــا ارائ ــع چال رف

ادامه از صفحه 1



روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 05 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 930 شهر و شورا4

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :
پیک چهارم کرونا رخ ندهد، 

سفرهای نوروزی انجام می شود 

ــا  ــا کرونـ ــه بـ ــی مقابلـ ــتاد ملـ ــخنگوی سـ سـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــوروزی ب ـــفرهای ن ـــرط س ـــاره ش درب

خطـــر خیـــز چهـــارم کرونـــا توضیـــح داد. 
ــی  ــتاد ملـ ــخنگوی سـ ــی سـ ــا رییسـ علیرضـ
ــگاه  ــا باشـ ــو بـ ــا در گفت وگـ ــا کرونـ ــه بـ مقابلـ
ــفرهای  ــرط سـ ــاره شـ ــوان، دربـ ــگاران جـ خبرنـ
نـــوروزی اظهـــار کـــرد؛ شـــرط انجـــام ســـفرهای 
ــز  ــه خیـ ــت کـ ــه آن اسـ ــتگی بـ ــوروزی بسـ نـ
چهـــارم کرونـــا در کشـــور شـــروع شـــده باشـــد 
ـــای  ـــتان ه ـــهرها و اس ـــه ش ـــع اینک ـــه؛ در واق ـــا ن ی
ـــفر  ـــوز س ـــند، در مج ـــی باش ـــه رنگ ـــافرپذیر چ مس
هـــای نـــوروزی تعییـــن کننـــده خواهـــد بـــود و 
ــفر  ــع سـ ــهرها مانـ ــدن شـ ــی شـ ــز و نارنجـ قرمـ

خواهـــد شـــد.
ــا  ــا کرونـ ــه بـ ــی مقابلـ ــتاد ملـ ــخنگوی سـ سـ
ادامـــه داد: اگـــر شـــهرهای مســـافرپذیر زرد و 
آبـــی باقـــی بماننـــد، مـــا ۴ حالـــت بـــرای ســـفر 
ـــی  ـــت آنهای ـــم، نخس ـــه ای ـــر گرفت ـــوروزی در نظ ن
ـــفر  ـــام و س ـــت ن ـــگری ثب ـــای گردش ـــه در توره ک
ــایل  ــت وسـ ــت ظرفیـ ــن حالـ ــدو در ایـ می کننـ
ـــخص و  ـــا مش ـــل ه ـــی و هت ـــل عموم ـــل و نق حم

همـــه مـــوارد قابـــل کنتـــرل اســـت.
رییســـی بیـــان کـــرد: در حالـــت دوم فـــرد از 
طریـــق تورهـــای گردشـــگری هتـــل در مقصـــد 
را رزرو می کنـــد امـــا بـــا ماشـــین شـــخصی 
ــت  ــد، در حالـ ــفر می کنـ ــد سـ ــهر مقصـ ــه شـ بـ
ـــا  ـــا ی ـــه وی ـــخصی ب ـــین ش ـــا ماش ـــرد ب ـــوم ف س
ـــفر  ـــر س ـــهر دیگ ـــتگان در ش ـــوام و بس ـــزل اق من
ـــوس  ـــا اتوب ـــرد ب ـــارم ف ـــت چه ـــد و در حال می کن
ـــخصی  ـــین ش ـــا ماش ـــی ی ـــه عموم ـــایل نقلی ـــا وس ی
در پـــارک یـــا محـــل هـــای قابـــل اقامـــت فـــرد 
ــازه  ــه اجـ ــچ وجـ ــه هیـ ــه بـ ــد کـ ــادر می زنـ چـ
ـــل  ـــد و معض ـــارم رخ ده ـــت چه ـــم حال ـــی دهی نم
ـــه ســـختی  ـــرل ب ـــت ســـوم اســـت و کنت ـــی حال اصل
ـــی در  ـــور کل ـــه ط ـــا ب ـــت ام ـــد گرف ـــورت خواه ص
شـــهرهای نارنجـــی و قرمـــز از ورود خودروهـــای 
ـــد  ـــری خواه ـــی جلوگی ـــر بوم ـــای غی ـــاک ه ـــا پ ب

ـــد. ش

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور عنوان کرد:

بالتکلیفی بیمه رانندگان تاکسی

ــهری  ــای ش ــیرانی ه ــه تاکس ــل اتحادی مدیرعام
کشــور از عــدم همــکاری تامیــن اجتماعــی در 
ــاوگان  ــدگان ن ــه رانن ــت بیم ــانی لیس ــه روز رس ب

تاکســیرانی کشــور خبــر داد. 
مرتضـــی ضامنـــی در گفـــت وگـــو بـــا ایســـنا، 
ــدگان  ــه راننـ ــن وضعیـــت بیمـ ــریح آخریـ در تشـ
تاکســـی بـــا ابـــراز تاســـف از اینکـــه تامیـــن 
ـــام  ـــوزه را انج ـــن ح ـــکاری الزم در ای ـــی هم اجتماع
نمـــی دهـــد، افـــزود: علـــی رغـــم اینکـــه قـــول 
ــازمان  ــن سـ ــل ایـ ــه توســـط مدیرعامـ ــی کـ هایـ
در رســـانه ملـــی داده شـــد و جلســـات بســـیاری 
هـــم بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل برگـــزار شـــد و 
ـــازمان  ـــی و س ـــن اجتماع ـــان تامی ـــز می ـــی نی تفاهم
ــان ایـــن  ــا همچنـ ــد، امـ ــد شـ ــهرداریها منعقـ شـ

مهـــم محقـــق نشـــده اســـت.
ــان مــاه فهرســت پایلــوت  وی تاکیــد کــرد: از آب
۷000 نفــره حذفــی هــای بیمــه راننــدگان تاکســی 
و فهرســت راننــدگان تاکســی واجــد شــرایطی 
ــد بیمــه آنهــا اضافــه شــود تحویــل تامیــن  کــه بای
ــا تاکنــون هیــچ اتفاقــی  اجتماعــی شــده اســت، ام

ــاده اســت. ــه نیفت ــن زمین در ای
ــهری  ــای ش ــیرانی ه ــه تاکس ــل اتحادی مدیرعام
ــود  ــای خ ــت ه ــری از صحب ــش دیگ ــور در بخ کش
درخصــوص بســته هــای معیشــتی رانندگان تاکســی 
ــوروز گفــت: بســته معیشــتی و  ــام ن ــا ای همزمــان ب
ــب  ــه تصوی ــت ب ــد دول ــهیات را بای ــت تس پرداخ
برســاند کــه تاکنــون چیــزی در ایــن ارتبــاط بــه مــا 

ــاغ نشــده اســت. اب

مسئوالن هر چه سریع تر گزارش دهند

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون برنامــه و بودجــه گفــت: اگــر دالیــل 
ــف  ــدگان تکل ــر نماین ــت، ب ــون داش ــا قان ــض ب ــت تناق ــای دول ــه ه برنام

ــه ورود قاطــع داشــته باشــند.  اســت ک
بـه گـزارش خانـه ملـت، آرش زره تن لهونی در نشسـت علنی مجلس شـورای 
اسـامی در واکنش به موافقت نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سـازمان انرژی 
هسـته ای کشـور گفت: بی تردید شـتاب زدگی در اعام موضع مجلس درخصوص 
بیانیه مشـترک آژانس و سـازمان انرژی اتمی، شـأن قوه مقننه را حفظ نمی کند.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس 
ــدار در جهــت  ــا اقت ــا نظــام ب ــه ســال ه ــه داد: همانطــور ک ــم ادام یازده
حفــظ جایــگاه بیــن المللــی کشــور راهبــری کــرده، هــم اکنــون نیــز بایــد 
بــا اســتماع نظــرات دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی و مســئوالن مرتبــط 

بــا موضــوع بــا اطــاع و اشــراف حداکثــری اعــام موضــوع کــرد.
وی بیــان کــرد: اگــر حاکمیــت در راســتای رفــع همــه تحریــم هــا در 
حــال برنامــه ریــزی و مدیریــت عرصــه بیــن المللی اســت، قطعاً الزم اســت 
ــدگان  ــر نماین ــمع و نظ ــه س ــود را ب ــق خ ــای دقی ــزارش ه ــئوالن گ مس
برســانند تــا مواضــع کشــور هــر چــه بیشــتر، مقتدرانــه و همدالنــه باشــد.

نماینـده مردم اورامانـات در مجلس یازدهم گفت: اگر دالیل و برنامه ها تناقض 
با قانون داشـت، بر نمایندگان تکلیف اسـت که ورود قاطع داشته باشند.

رئیس جمهور، قرنطینه خوزستان را تایید کند
رئیــس مجمــع نماینــدگان خوزســتان گفــت: بــه عنــوان رئیــس مجمــع 
نماینــدگان خوزســتان از رئیــس جمهــور درخواســت می کنــم کــه تعطیلــی 
دو هفتــه ای و قرنطینــه اســتان خوزســتان را تاییــد کنــد؛ در ایــن زمینــه بــا 
معــاون رئیــس جمهــور نیــز صحبــت شــده تــا ایــن مســاله را پیگیــری کند. 
ســیدکریم حســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: از روز جمعــه 
)یکــم اســفندماه( کــه معــاون وزیــر بهداشــت در اســتان خوزســتان حضور 
ــود  ــه ش ــل و قرنطین ــتان تعطی ــه خوزس ــتیم ک ــت داش ــت، درخواس یاف
ــه شــد  ــا ارائ ــی کرون ــه ســتاد مل ــن در روز شــنبه پیشــنهادهایی ب بنابرای
تــا ایــن درخواســت مــورد تاییــد قــرار بگیــرد امــا متاســفانه ســتاد ملــی 

کرونــا بــا ایــن درخواســت موافقــت نکــرد.
ــل  ــه و تعطی ــتان قرنطین ــرورت دارد خوزس ــه ض ــان اینک ــا بی وی ب
شــود، افــزود: بــه عنــوان رئیــس مجمــع نماینــدگان خوزســتان از رئیــس 
جمهــور درخواســت می کنــم کــه تعطیلــی دو هفتــه ای و قرنطینــه اســتان 
خوزســتان را تاییــد کنــد؛ در ایــن زمینــه بــا معــاون رئیــس جمهــور نیــز 

صحبــت شــده تــا ایــن مســاله را پیگیــری کنــد.
رئیــس مجمــع نماینــدگان خوزســتان تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
اســتان خوزســتان تنها اســتان کشــور اســت کــه وضعیــت قرمــز دارد و ۱۱ 
شــهری کــه در کل کشــور دچــار وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا هســتند، 
در خوزســتان قــرار دارنــد بنابرایــن قرنطینــه و تعطیلــی خوزســتان، امــری 

بســیار مهــم اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
حســینی افــزود: مــا نگــران هســتیم کــه نتوانیــم پاســخگوی مراجعــات 

مــردم بــه بیمارســتان ها باشــیم.
وی بیــان کــرد: هــر چنــد تعطیلــی و قرنطینــه اســتان خوزســتان تنهــا 
بخشــی از کار اســت امــا در شــرایط کنونــی، ایــن موضــوع یکــی از اصلی ترین 

مطالبــات نماینــدگان اســت کــه از رئیــس جمهــور پیگیــر آن هســتیم.
ــام  ــی انج ــزود: پیگیری های ــتان اف ــدگان خوزس ــع نماین ــس مجم رئی
شــده تــا ایــن درخواســت مــورد قبــول قــرار بگیــرد و منتظــر هســتیم کــه 

رئیــس جمهــور نظــر خــود را در ایــن خصــوص ارائــه کنــد.
وی گفــت: تعطیلــی قطعــا ضررهایــی بــه کســبه و بازاریــان وارد خواهــد 
ــز اهمیــت اســت، ســامت مــردم  کــرد امــا در شــرایط فعلــی آنچــه حائ
خوزســتان اســت زیــرا مــردم بــه شــدت در خطــر بیمــاری قــرار دارنــد.

مدیرعامــل راه آهــن از آغــاز پیــش فــروش 
ــاره  ــا اش ــر داد و ب ــردا خب ــار از ف ــت قط بلی
بــه زیــان حــدود 2000 میلیــارد تومانــی 
شــرکت های ریلــی در دوران کرونــا، گفــت: 
بانــک عامــل فقــط ۱5 درصــد وام کرونــا را بــه 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــرکت ها پرداخ ش
ــولی در  ــعید رس ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
بلیت  هــای  فــروش  آغــاز  نشســت خبــری 
ــن همیشــه  ــرد: راه آه ــار ک ــوروز ۱۴00، اظه ن
در طــول حیــات خــودش بــه خدمتگــزاری بــه 
ــه  ــی ک ــت، در بخش ــرده اس ــار ک ــردم افتخ م
ســفرهای زیارتــی بــه مشــهد مقــدس صــورت 
ــا )ع(  ــام رص ــادم ام ــان را خ ــرد خودم می گی
ــورت  ــی ص ــش بین ــاس پی ــر اس ــم. ب می دانی
گرفتــه تصــور می شــد زودتــر بــا واکنسیســون 
در ســطح جهــان کرونــا کنتــرل شــود امــا بــه 
ــود  ــه وج ــن ب ــد واکس ــکل در تولی ــل ش دلی
تولیــد  در  پیشــرو  ایــران  آمد، خوشــبختانه 
ــوز  ــیدیم و هن ــوروز رس ــه ن ــوده ب ــن ب واکس

ــم. ــداری نداری ــرایط پای ش
و  آهــن  راه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــد  ــا تعه ــی ب ــل ریل ــل و نق ــرکت های حم ش
تمــام ایــن مــدت ضمــن رعایــت پروتکل هــای 
ــل  ــم تحم ــی علی رغ ــت عال ــا کیفی ــی ب اباغ
بــا  را  خدمت رســانی  زیــاد  بســیار  زیــان 
ــام  ــد. در ای ــه کرده ان ــردم ارائ ــه م ــت ب کیفی
ــرای  ــم ب ــه دســت هــم داده ای ــوروز دســت ب ن
ســفرهای ضــروری کــه در ایــن مــدت صــورت 
را  الزم  بســتر  کرده ایــم  ســعی  می گیــرد 
فراهــم کنیــم و بــا جدیــت و حساســیت 
رعایــت  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  بیشــتر 

. می کنیــم
ــفرهای  ــک س ــام پی ــرد:  ای ــح ک وی تصری
ــاز می شــود  ــوروزی امســال از 25 اســفند آغ ن
ادامــه  آینــده  ســال  فروردیــن   ۱5 تــا  و 
ــی  ــدور اباغ ــا ص ــته ب ــاه گذش ــد. از م می یاب
ســتادی ســفرهای نــوروزی تشــکیل شــد، 
جلســات متعــددی برگــزار شــده و همــه 
مســائل مربــوط بــه انجــام ســفرهای ضــروری 

ــت. ــده اس ــی ش ــوروز بررس ــام ن در ای
ــه داد:  ــازی ادام ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
از  نــوروز  ایــام  بلیت هــای  فــروش  پیــش 
ــاز  ــت آغ ــش قیم ــدون افزای ــفند ب ــردا 5 اس ف
ــز  ــق مراک ــا از طری ــروش بلیت ه ــود. ف می ش
ــی انجــام می شــود. امســال  ــاز و اینترنت مج
روزانــه 230 قطــار بــرای کل دوره 2۱ روزه 
تــردد  ۴۸2۷ قطــار پیــش بینــی شــده اســت.

ــورز ۹۹   ــام ن ــرای ای ــه گــزارش تســنیم، ب ب
بالــغ بــر 50۴0 قطــار پیــش بینــی شــده بــود 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن  

۷ درصــد رشــد را ثبــت کــرده بــود.
رســولی افــزود: هــر روز حــدود ۱03 هــزار 
نفــر مســافر در شــبکه ریلــی جابجــا می شــود 
و در مجمــوع 2 میلیــون و ۱۷۶ هــزار نفــر در 

ایــام نــوروز ظرفیــت ایجــاد شــده اســت.
وی بــا یــادآوری این کــه در ســال جاری 
یــک میلیــون و ۴۸3 هــزار بلیــت مســترد 
شــد، گفــت: از ایــن تعــداد حــدود یــک 
ــوروز ســال گذشــته  ــام ن ــون بلیــت در ای میلی
ــا  ــی کرون ــل پاندم ــه دلی ــردم ب ــه م ــود ک ب
ــا  ــد و مجموع ــودت دادن ــای قطــار را ع بلیت ه
ــداران  ــه خری ــوه ب ــان وج ــارد توم ۱33 میلی

ــد. ــودت ش ع
ــده ۱۹  ــاد ش ــدت ی ــرد: در م ــان ک وی بی
ــه  ــش یافت ــدت کاه ــن م ــفر در ای ــون س میلی
اســت کــه بــا احتســاب متوســط قیمــت بلیــت 
۱00 هــزار تومــان ۱۹۸۸ میلیــارد تومــان 
خســارت ناشــی از کاهــش فــروش بلیــت بــوده 
اســت. در مجمــوع 2۹ هــزار و ۸۴۱ قطــار 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 
داشــته ایم.

پرداخت 15 درصد تسهیالت کرونا
 به شرکت های ریلی

ــه  ــه در س ــان این ک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــرای  ــا ب ــه کرون ــوط ب ــتعام مرب ــه اس مرحل
ــود،  ــام می ش ــن انج ــوروزی راه آه ــفرهای ن س
افــزود: در زمــان خریــد بلیــت اگــر فــرد مبتا 
ــود.  ــودداری می ش ــت خ ــروش بلی ــد از ف باش
ممکــن اســت فــردی بلیــت را خربــداری 
ــفر  ــورت س ــددا در ص ــه مج ــد ک ــرده باش ک
ــامانه وزارت بهداشــت صــورت  ــتعام از س اس
ــافران  ــه مس ــک ب ــق پیام ــرد و از طری می گی
در  می شــود.  عذرخواهــی  و  اطاع رســانی 
مرحلــه ســوم نیــز در زمــان مســافرگیری 
ــد و اگــر  مجــددا از ســامانه اســتعام می گیرن
فــرد مراجعــه کــرده باشــد شناســایی و از 

ســفر وی جوگیــری می شــود.
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی 
ایــران بــا یــادآوری این کــه بایســتی ۹۴0 
میلیــارد تومــان تســهیات کرونــا توســط بانک 
عامــل بــه شــرکت های حمل ونقــل ریلــی 
ــارد  ــون ۱۴۱ میلی ــه تاکن پرداخــت می شــد ک
تومــان معــادل ۱5 درصــد پرداخــت شــده 
اســت، اظهــار کــرد: پیگیری هــای بســیار زیــاد 
ــر راه  ــای وزی ــن و حمایت ه ــرکت ها و راه آه ش
همچنــان ادامــه دارد و مســتمر از بانــک عامــل 
ــرکت های  ــا ش ــل ب ــم در تعام ــش کردی خواه
ــهیات را  ــن تس ــد و ای ــی باش ــل ریل حمل ونق

ــد. پرداخــت کن

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی بــا 
اشــاره بــه افزایــش بیــش از پنــج برابــری تســهیات اعطایــی بــه 
ــزود: در  ــت ســال گذشــته، اف بخــش کشــاورزی اســتان در هف
حالــی کــه ایــن رقــم در ابتــدای روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و 
امیــد ۸3۱ میلیــارد ریــال بــود، پارســال بــه چهــار هــزار و 222 

میلیــارد ریــال افزایــش یافــت. 
ــا تشــریح کــرد: بانــک  ــا ایرن اکبــر فتحــی در گفــت و گــو ب
ــال و  ــارد ری ــزار و 3۶ میلی ــی یکه ــال ۱3۹3 شمس ــا در س ه
ســال بعــد ۸۱3 میلیــارد ریــال تســهیات بــه بخــش کشــاورزی 
ــال  ــم در س ــن رق ــه ای ــد ک ــت کردن ــرقی پرداخ ــان ش آذربایج
۱3۹5 بــه 2۹00 میلیــارد ریــال، ســال بعــد بــه 2 هــزار و ۹۷0 
ــارد  ــزار و ۹۹0 میلی ــه ه ــه س ــال ۱3۹۷ ب ــال و س ــارد ری میلی

ــال افزایــش یافــت. ری

ــن ســهم بخــش کشــاورزی از کل  ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
صــادرات غیرنفتــی آذربایجــان شــرقی در هفــت ســال اخیــر از 

۱2.2 بــه 20 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  
ــادرات  ــزان ص ــه می ــرایطی ک ــرد: در ش ــریح ک ــی تش فتح
بخــش کشــاورزی اســتان در ســال ۱3۹2 شمســی 2۶0 میلیــون 
ــون دالر  ــه ۴۱۷ میلی ــان پارســال ب ــم در پای ــن رق ــود، ای دالر ب

ــد. ــان می ده ــری را نش ــش از ۱.۶ براب ــد بی ــه رش ــید ک رس
ـــی  ـــی و تکمیل ـــی تبدیل ـــع داخل وی ایجـــاد و گســـترش صنای
را از دیگـــر دســـتاوردهای بخـــش کشـــاورزی آذربایجـــان 
ـــت:  ـــد و گف ـــم خوان ـــازده و دوازده ـــای ی ـــت ه ـــرقی در دول ش
ـــی  ـــی و تکمیل ـــع تبدیل ـــاالنه صنای ـــت س ـــه ظرفی ـــی ک در حال
ـــزار  ـــی ۱2۶ ه ـــال ۱3۹2 شمس ـــتان در س ـــش در اس ـــن بخ ای
ـــه 55۴  ـــال ۱3۹۸ ب ـــان س ـــم در پای ـــن رق ـــود، ای ـــن ب و 200 ت

ـــت.   ـــش یاف ـــن افزای ـــزار و ۱۶0 ت ه
رییــس جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی یــادآوری کــرد: 
در هفــت ســال اخیــر تعــداد ســیلوهای آذربایجــان شــرقی بــه 
عنــوان ذخیــره گاه مطمئــن تامیــن ضــروری تریــن کاالی اولیــه 
مــورد نیــاز مــردم از 30 بــه ۴2 مــورد افزایــش یافتــه کــه نشــان 

دهنــده رشــد 35 درصــدی اســت.  
ــان  ــیلوهای آذربایج ــت س ــدت ظرفی ــن م ــزود: در ای وی اف
شــرقی نیــز از ۷5۷ هــزار تــن بــه یــک میلیــون و 55 هــزار تــن 
افزایــش یافتــه کــه حاکــی از رشــد حــدود 50 درصــدی اســت.  
فتحــی از ســردخانه هــا بــه عنــوان یکــی دیگــر از مصادیــق 
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی آذربایجــان 
ــه گفتــه وی تعــداد آنهــا در اســتان از  ــاد کــرد کــه ب شــرقی ی
ــان ســال قبــل  ــه ۶2 مــورد در پای ۱۷ مــورد در ســال ۱3۹2 ب

ــه اســت.   ــش یافت افزای
وی اضافــه کــرد: ظرفیــت ســردخانه هــای اســتان در ســال 
نخســت روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد 5۴ هــزار و ۱50 
ــن  ــزار و ۸۶۷ ت ــه 20۷ ه ــال ب ــم پارس ــن رق ــه ای ــود ک ــن ب ت

ــری اســت. ــده رشــد حــدود چهــار براب رســید و نشــان دهن

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی بدون افزایش قیمت 

رشد بیش از پنج برابری تسهیالت اعطایی 
به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آذرشهر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آییــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی
برابــر رای شــماره ۱3۹۹۶03۴02300۱۶۱۹ مورخــه ۱3۹۹/۱۱/۱۱ هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعییت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم النــاز صفــری دهخــوار قانــی فرزنــد صمــد 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــادره از در شش ــنامه 50۴ ص ــماره شناس بش
ــی از  ــاک - فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب ــاحت ۱02/3۸ مت مس
300۸ اصلــی واقــع در بخــش ۱2 تبریــز خریــداری از مالــک رســمی خانمهــا 
ــذا  ــده اســت. ل ــری محــرز گردی ــن ســعیده شــهرت همگــی صف فاطمــه مهی
بــه منظــور اطــاع عمــوم دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  ــه ای ــراض خــود را ب اعت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کاسه ۱3۹۹۱۱۴۴0۴023000۱۷0
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت ملــک میانــه    هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای  فاقد ســند رســمی آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده ۱3 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
۱- برابــر رای شــماره ۹۸/۱355۹ از کاســه ۹۸/۱2۸0 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد 
محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۱۸۴۴.۴۴ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت.  2- برابــر رای شــماره ۹۸/۱35۶3 
از کاســه ۹۸/۱2۸۱ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ 
صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۱0۸۷.۸۸ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت. 3- برابــر رای شــماره ۹۸/۱5۱2۱ از کاســه ۹۸/۱2۸2 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۱۹۹2.۱۷ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت. ۴- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۶0۱۸ از کاســه ۹۸/۱2۸3 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
3۶۹۶.3۱ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت. 5- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۶۱0۶ از کاســه ۹۸/۱2۸۴ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 33۷0.۴۱ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی 
واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت.  ۶- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۴320 از کاســه ۹۸/۱2۸5 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۸2۶0.۶۷ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ 
تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت.  ۷- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۴3۱۴ از کاســه ۹۸/۱2۸۶ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۱000۸.۹2 مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث 
پــدری محــرز گردیــده اســت.  ۸- برابــر رای شــماره ۹۹/۱۴320 از کاســه ۹۸/۱2۸۷ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
محمــد عراقلوئــی فرزنــد محمدقاســم بشــماره شناســنامه ۱۱ صــادره ازمیانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 53۶2.0۷ مترمربــع از پــاک 2۸ اصلــی واقــع در روســتای کرامــه بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری از ســهم االرث پــدری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 

از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
فرمان بخشعلی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان  بــه نمایندگــی از ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور در نظــر دارد پــروژه ســاختمان اداره 
ثبــت اســناد و امــاک رومشــگان را  طبــق بخشــنامه ســرجمع از طریــق فراخــوان عمومــی بــه پیمانــکار دارای صاحیــت الزم کــه از امکانــات 
فنــی و مالــی کافــی برخوردارنــد واگــذار نمایــد لــذا از شــرکت هــای بــا رتبــه 5 ابنیــه کــه در رشــته یــا زمینــه مربوطــه تجربــه مرتبــط را دارا 

میباشــند دعــوت میشــود جهــت دریافــت و تکمیــل اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه www.setadiran.ir اقــدام نماینــد.
نوع مناقصه: عمومی فشرده دو مرحله ای

2- موضوع: احداث ساختمان، دیوار و محوطه اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رومشگان
3- مدت اجرای پروژه ۱2 ماه  با برآورد اولیه 3۷/003/5۷0/503 ریال بر اساس فهرست بهاء ۱3۹۹ 

۴- مبلغ تضمین در مناقصه:۱/۸5۱/000/000ریال )یکصد و پنجاه و هفت میلیون و یکصد هزار تومان( بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر 
5- دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد از تاریخ دوشنبه۱3۹۹/۱2/۴ تا ۱3۹۹/۱2/۹ 

۶- بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران در سامانه تا ۱3۹۹/۱2/22
۷- تاریخ بازگشایی پاکتها  ۱3۹۹/۱2/23

۸- پرداخت صورت و ضعیت بصورت اوراق اسناد خزانه اسامی  میباشد
ــان  ــان شــهید چمــران خیاب ــان ۶0 متــری خیاب ــان خیاب ــاد- خیاب ــه نشــانی: خــرم آب ۹ - اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان ب

ــد پســتی ۶۸۱۷۷۸55۸۴ ــی  باشــد- ک ــن -332۴۱3۶2 – 0۶۶ م ــان آرا تلف شــهید جه

اصالحیه: گزینه 3 با مبلغ 37/003/570/503 ریال صحیح می باشد.
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سردار اشتری تایید کرد؛

اختصاص جریمه های کرونایی
 برای توسعه زیرساخت های ناجا

تاییــد  ضمــن  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
اختصــاص جریمه هــای کرونایــی بــرای توســعه 
زیرســاخت های ناجــا گفــت: جریمه هــا فعــا در 

حســاب خزانــه دولــت اســت.
ــر،  ــا مه ــو ب ســردار حســین اشــتری در گفت وگ
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه گفتــه 
شــده اســت جریمه هــای کرونایــی بــه توســعه 
زیرســاخت های ناجــا اختصــاص پیــدا می کنــد، 
ــار  ــر اظه ــا خی ــد، ی ــد می کنی ــن موضــوع را تأیی ای
ــه  ــی ب ــای کرونای ــی از جریمه ه ــًا مبلغ ــرد: فع ک
حســاب ناجــا واریــز نشــده و جریمه هــا بــه حســاب 

ــت. ــه اس ــت رفت ــه دول خزان
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــه  ــر اینک ــی ب ــری مبن ــوال دیگ ــه س ــخ ب در پاس
مشــخص شــده اســت مبلــغ جریمه هایــی کــه 
ــه  ــود، چ ــز ش ــا واری ــاب ناج ــه حس ــت ب ــرار اس ق
ــم  ــدد و رق ــوز از ع ــر، هن ــت: خی ــدار اســت، گف مق

ــد. ــا نگفتن ــه م ــزی ب آن چی
پیــش تــر انوشــیروان محســنی بندپــی اســتاندار 
تهــران در پاســخ بــه ســوال مبنــی بــر اینکــه جریمه  
ــز می شــود  ــت واری ــه حســاب دول ــی ب هــای کرونای
یــا وزارت بهداشــت، گفــت: ایــن جریمه هــا بــه 
حســاب وزارت بهداشــت واریــز نمی شــود بلکــه بــه 
توســعه زیرســاخت های نیــروی انتظامــی اختصــاص 

داده می شــود.

مرحله اول افزایش
 حقوق سربازان اجرایی شد

ـــتادکل  ـــرباز س ـــانی س ـــرمایه انس ـــس اداره س ریی
نیروهـــای مســـلح از افزایـــش ۴۴ و 22 درصـــدی 

ـــر داد.  ـــربازان خب ـــی از س ـــوق بخش حق
ــا رحیمـــی پـــور در گفت وگـــو  امیـــر غامرضـ
ــای  ــا پیگیری هـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ ــنا بـ ــا ایسـ بـ
ســـتادکل نیروهـــای مســـلح و همراهـــی ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه اولیـــن گام در افزایـــش حقـــوق 
کارکنـــان وظیفـــه برداشـــته شـــد، گفـــت: در 
ــت  ــاده ماموریـ ــوق و فوق العـ ــتا حقـ ــن راسـ همیـ
ـــه  ـــی ب ـــق امنیت ـــاغل در مناط ـــه ش ـــان وظیف کارکن
ـــون و ۱۷0  ـــار میلی ـــغ چه ـــه مبل ـــن ب ـــور میانگی ط
ـــدا  ـــش پی ـــد افزای ـــادل ۴۴ درص ـــال و مع ـــزار ری ه

ـــرد. ک
و  حقـــوق   همچنیـــن   داد:  ادامـــه  وی 
فوق العـــاده ماموریـــت کارکنـــان وطیفـــه شـــاغل 
در مناطـــق محـــروم و بـــد آب و هـــوا بـــه مبلـــغ 
یـــک میلیـــون و ۴00 هـــزار ریـــال و معـــادل 22 

ــت. ــرده اسـ ــدا کـ ــد افزایـــش پیـ درصـ
ـــتادکل  ـــرباز س ـــانی س ـــرمایه انس ـــس اداره س ریی
نیروهـــای مســـلح بـــا تشـــکر از ســـازمان برنامـــه 
ــای  ــتادکل نیروهـ ــرد: سـ ــح کـ ــه، تصریـ و بودجـ
مســـلح همچنـــان در حـــال پیگیـــری و رایزنـــی 
ـــای  ـــه پیگیری ه ـــه در نتیج ـــم ک ـــت و امیدواری اس
ــن  ــال ۱۴00 دومیـ ــدای سـ ــده از ابتـ ــام شـ انجـ
مرحلـــه افزایـــش حقـــوق ســـربازان نیـــز اجرایـــی 

شـــود.

فرماندار:
 بازار تبریز تعطیل نمی شود

فرمانــدار تبریــز بــا اشــاره بــه وضعیــت زرد 
ــر  ــرایط ب ــن ش ــت: در ای ــتان گف ــی شهرس کرونای
اســاس پروتکل هــای بهداشــتی برنامــه ای بــرای 

ــم.  ــز نداری ــازار تبری ــی ب تعطیل
بــه گــزارش ایرنــا، بهــروز مهــدوی در یــک 
ــی  ــایعه تعطیل ــن رد ش ــری، ضم ــوی خب ــت وگ گف
ــز،  ــاری تبری ــای تج ــازار و مجتمع ه ــه ای ب دو هفت
شــبکه های  در  حالــی  در  شــایعه  ایــن  افــزود: 
ــا  ــه فع ــود ک ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس اجتماع
هیــچ دســتورالعملی در ایــن خصــوص صــادر نشــده 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: انتشــار چنیــن شــایعاتی موجب 
افزایــش مراجعــه بــه بــازار تبریــز در روزهــای اخیــر 
ــه  ــت را ب ــده جمعی ــران کنن ــم نگ ــه تراک ــده ک ش

دنبــال داشــته اســت.
مهــدوی ادامــه داد: بــر اســاس پروتکل هــای 
ــای  ــا، بازاره ــی کرون ــتاد مل ــوب س ــتی مص بهداش
سرپوشــیده و مجتمع هــای تجــاری بــا رعایــت 
وضعیــت  در  می تواننــد  بهداشــتی  پروتکل هــای 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــی ب زرد کرونای
وی بــه نقــش مــردم در حفــظ پایــداری وضعیــت 
ــاره  ــز اش ــتان تبری ــا در شهرس ــیوع کرون ــی ش فعل
ــت  ــک زدن و رعای ــا ماس ــردم ب ــزود: م ــرد و اف ک
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و نیــز مدیریــت زمانــی و 
ــی شــرایط  ــد حت ــی خریدهــای خــود می توانن مکان

ــه ابــی نیــز تبدیــل کننــد. را ب
وی اضافــه کــرد: انتخــاب مراکــز خریــد محــات 
ــه منــزل مســکونی، همچنیــن  و مناطــق نزدیــک ب
ــد از  ــه ایــن مراکــز می توان ــع زمــان مراجعــه ب توزی

تراکــم جمعیــت پیشــگیری کنــد.
ــا  ــرد بـ ــدواری کـ ــراز امیـ ــز ابـ ــدار تبریـ فرمانـ
پروتکل هـــای  رعایـــت  در  مـــردم  همـــکاری 
پایانـــی  هفته هـــای  و  روزهـــا  در  بهداشـــتی 
ســـال شـــاهد کاهـــش مبتایـــان بـــه کرونـــا در 
ـــبه  ـــان و کس ـــا بازاری ـــیم ت ـــز باش ـــتان تبری شهرس
ـــال  ـــرایط س ـــوند و ش ـــرر نش ـــش متض ـــش از پی بی

ــود. ــرار نشـ ــته تکـ گذشـ
در روزهــای اخیــر شــایعاتی مبنــی بــر تعطیلــی 
ــده  ــب تپن ــوان قل ــه عن ــز ب ــیده تبری ــازار سرپوش ب
اقتصــادی و تجــاری ایــن شــهر از پانزدهــم اســفند 
ــه  مــاه امســال در شــبکه هــای اجتماعــی دســت ب

ــد. ــت می ش دس

سلیمی:
توافق اخیر با آژانس وجاهت قانونی ندارد 

و باید به قوه قضائیه ارجاع شود

عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت: براســاس 
قانــون هــر توافــق بایــد بــه تصویــب مجلــس برســد در حالــی کــه توافــق 
اخیــر ســازمان انــرژی اتمــی بــا آژانــس بیــن المللــی بــدون نظــر مجلــس 
صــورت گرفتــه لــذا هیــچ وجاهــت قانونــی نــدارد و بایــد بــه قــوه قضائیــه 

ارجــاع شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علیرضــا ســلیمی در نشســت علنــی مجلــس 
ــس  ــاون رئی ــترک مع ــه مش ــی بیانی ــان بررس ــامی در جری ــورای اس ش
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــور و رئی جمه
مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی، طــی تذکــری گفــت: رئیــس 
جمهــور براســاس اصــل ۱2۱ قســم خــورده اســت کــه از قانــون اساســی 
صیانــت کنــد و قانــون را اجــرا نمایــد و اصــل ۷۱ نیــز حــق قانونگــذاری 
را در اختیــار مجلــس گذاشــته اســت و مجلــس نیــز قانــون وضــع کــرده 

ــد. ــت موظــف اســت آن را اجــرا کن اســت و دول
ــکل  ــف پروت ــاز و کار توق ــردا س ــت موظــف اســت از ف ــزود: دول وی اف
الحاقــی را اجرایــی کنــد و براســاس قانــون اقــدام راهبــردی همــه مباحثــی 
ــق 3  ــس تواف ــد و از نظــر مجل ــق کن ــده اســت را محق ــون آم ــه در قان ک
ماهــه برخــاف قانــون و برخــاف ســوگند رئیــس جمهــور اســت و رئیــس 
ــرد  ــورد پیگ ــا م ــرده اســت و حتم ــف ک ــز تخل ــرژی اتمــی نی ســازمان ان

ــرد. ــرار می گی ــی ق قانون
نماینــده مــردم محــات و دلیجــان در مجلــس شــورای اســامی تاکیــد 
کــرد: براســاس فرمایشــات رهبــری سیاســت قطعــی جمهــوری اســامی 
ــه  ــی کنیــم و ن ــن را راســتی آزمای ــد ای ــا بای ــم هــا اســت و م ــع تحری رف
ــر  ــد هرچــه ســریع ت ــرژی اتمــی بای ــز دیگــری را و ســازمان ان هیــچ چی
بابــت تخلــف خــود از ملــت ایــران و مجلــس عذرخواهــی کنــد و از همیــن 
فــردا قانــون مجلــس را اجرایــی کنــد و جاسوســان آژانــس بیــن المللــی 
ــازل از  ــه تن ــد ک ــه کنن ــد و توج ــراج کنن ــور اخ ــی را از کش ــرژی اتم ان

قانــون و مصوبــه مجلــس خــاف اســت.

در ایــن مراســم دکتــر احمــد ملکــی رئیــس 
شــورای  شهرســازی  و  عمــران  کمیســیون 
ــل  ــک چه ــن تبری ــه ضم ــهر مراغ اســامی ش
و دومیــن ســالگرد ایــام اهلل دهــه ی فجــر 
ــا  ــارن آن ب ــامی و تق ــکوهمند اس ــاب ش انق
ــه اهمیــت  ــم، ب ــوی دو عال میــاد پربرکــت بان
ســطح  در  ارتباطــی  شــریان های  اجــرای 
ــه عنــوان تأمیــن  شــهر و مبــادی ورودی آن ب
بخشــی از مطالبــات به حــق مــردم و نیــز 
تامیــن الزامــات پدافنــد غیرعامــل در طراحــی 
شــهری، بــه اهمیــت اجــرای پــروژه تعریــض و 
ــرد  ــاره ک ــیج اش ــدان بس ــل می ــازی پ ایمن س
ــز  ــه خی ــاط حادث ــل از نق ــن مح ــت: ای و گف
ــوده و مجموعــه ی مدیریــت شــهری  شــهری ب
ــای  ــروژه ه ــا پ ــن اولویت ه ــر گرفت ــا در نظ ب

ــد. ــاز می کن ــهر را آغ ــی ش عمران
ــهرداری و  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــورای اســامی شــهر مراغــه، وی گفــت: ایــن 
پــروژه بــا محدودیــت هــای اجرایــی از جملــه 
عبــور خــط ریــل قطــار مواجــه اســت کــه در 
ــکات  ــت ن ــان و رعای ــن زم ــیم در کمتری تاش
ــرداری  ــره ب ــه به ــروژه را ب ــه، پ ــی مربوط ایمن

برســانیم.
وی رفــع گــره هــای ترافیکــی ســطح شــهر 
ــامی  ــورای اس ــی ش ــای اصل ــت ه را از اولوی
ــرده و  ــوان ک ــم عن ــه در دوره پنج ــهر مراغ ش

گفــت: در حــال حاضــر پــروژه هــای عمرانــی 
ــرق  ــا ش ــرب ت ــه از غ ــهری مراغ ــت ش مدیری
ــرای  ــاهد اج ــرده و ش ــدا ک ــعه پی ــهر توس ش
ایــن حــوزه  پروژه هــای بســیار خوبــی در 

ــتیم. هس
ــازی  ــران و شهرس ــیون عم ــس کمیس رئی

ــزود: ــه اف ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس ش
پــروژه بلــوار ۴5 متــری شــهید ســردار 
ســلیمانی، بلــوار 35 متــری الغدیــر ـ رســالت، 
ــروع و  ــت ش ــذاری در جه ــراق، ریل گ ــل اش پ
اجــرای طــرح مســکن اجتماعــی توســط بنیــاد 

ــند. ــا می باش ــروژه ه ــن پ ــه ای ــت از جمل برک
ــروژه  ــن پـ ــی ایـ ــخصات فنـ ــه مشـ وی بـ
ـــن  ـــازه در ای ـــوع س ـــت: ن ـــرده و گف ـــاره ک اش
ــش  ــا پوشـ ــنگی بـ ــای سـ ــه هـ ــروژه پایـ پـ
ــاخته، تعریـــض 5/۱2  ــر و دال پیـــش سـ تیـ
در ۱3 متـــر طـــول، 500 مترمکعـــب حجـــم 
ــم  ــنگی، 200 مترمکعـــب حجـ ــات سـ عملیـ
ـــرد، 200  ـــم میلگ ـــن حج ـــزی، ۱5 ت ـــن ری بت
مترطـــول جـــدول گـــذاری، یکهـــزار مترمکعـــب 
ـــازی و  ـــع زیرس ـــزار مترمرب ـــرداری، یکه خاکب
ـــول  ـــه ط ـــذاری ب ـــرده گ ـــزی و ن ـــفالت ری آس

50 متـــر خواهـــد بـــود.
ــرای  ــان از اج ــی در پای ــد ملک ــر احم دکت
ــه  ــی ب ــل مراغ ــل دخی ــض پ ــروژه ی تعری پ
ــی  ــر روی صاف ــع ب ــل واق ــن پ ــوان آخری عن
چــای در محــدوده شــهر مراغــه در ســال آتــی 

ــر داد. خب
ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
شهرســتان مراغــه نیــز در ایــن مراســم گفــت: 
ــاب  ــال »انق ــر امس ــه فج ــوری ده ــعار مح ش
کــوه  چــون  مقتــدر،  و  بالنــده  اســامی، 
ــه  ــن بیان ــی، تبیی ــت و امیدآفرین ــتوار« اس اس
گام دوم انقــاب، جلوگیــری از رواج ناامیــدی، 
اتحــاد و همدلــی و اســتفاده از ظرفیــت فضــای 
ــن  ــا و اصلی تری ــن محوره ــازی از مهمتری مج
در  دهه فجــر  گرامیداشــت  رســالت های 
انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  چهل ودومیــن 

ــت. ــامی اس اس
ــروژه  ــن پ ــرای چندی ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
ــهری  ــران ش ــوزه عم ــذاردر ح ــم و تاثیرگ مه
ــه  ــک مجموع ــوزه ترافی ــت : در ح ــه گف مراغ
مدیریــت شــهری اقدامــات خوبــی انجــام 
ــی  ــا تفاهــم و همدل ــم ب داده اســت و امیدواری
مجموعــه  و  اســامی  شــورای  اعضــای 
شــهرداری شــاهد نهایــی شــدن مطالعــات 
طــرح تفصیلــی، مدیریــت پســماند و ترافیــک 

ــیم. ــهری باش ش

ــه  ــت ب ــی اســت دول ــد وقت ــا وجــود آنکــه چن ب
ــا  ــرده، ام ــودرو ورود ک ــذاری خ ــت گ ــث قیم بح
شــورای  جانــب  از  ســنگ اندازی هایی  شــاهد 
ــه ضــرر  ــد ب ــر می توان ــن ام ــه ای ــت هســتیم ک رقاب

ــود.  ــام ش ــرمایه تم ــازار س ــهامداران ب س
ــرار  ــوان، ق ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــن ۹۹   جلس ــورخ 20 بهم ــنبه م ــه دوش ــود ک ب
ــحاق  ــور اس ــا حض ــد ب ــع تولی ــع موان ــروه رف کارگ
ــان  ــور و دهق ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع جهانگی
دهنــوی رئیــس جدیــد ســازمان بــورس بــه منظــور  
لغــو قیمت گــذاری دســتوری خــودرو برگــزار شــود.

کــه فــردای آن روز دهقــان دهنــوی رئیــس 
ســازمان بــورس  از بــه تعویــق افتــادن آن خبــر داد.
شورای رقابت مخالف برگزاری جلسه ای 

درخصوص قیمت خودرو
ــن مســئله را  ــا ای ــا م ــر ســبب شــد ت ــن ام همی
ــا  ــورس جوی ــازمان ب ــی س ــط عموم ــر رواب از مدی
ــر  ــن ام ــادن ای ــق افت ــه تعوی ــت ب ــه او عل شــویم ک
ــت  ــورای رقاب ــس ش ــیوا رئی ــا  ش ــت رض را مخالف

ــت. دانس
خبرهــای ضــدو نقیضــی کــه از صنعــت خــودرو 
ــرش را کــم و بیــش  ــه مطــرح شــد اث ــن هفت در ای
بــر ســهم هــای خودرویــی نیــز گذاشــت بــه گونــه 
ای کــه مــا را بــه ســمتی ســوق داد تــا در رابطــه بــا 
ایــن موضــوع بــا چنــد کارشــناس بــازار ســرمایه بــه 

گفــت و گــو بنشــینیم.
ورود صنعت خودرو به بورس سودده است؟

بــازار  کارشــناس  اصــل  محمــودی  حســین 
ســرمایه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــورس  
ــات  ــا اتفاق ــه ب ــوان، در رابط ــگاران ج ــگاه خبرن باش

اخیــری کــه در صنعــت خــودرو پیــش آمــد و 
ــر ســهام هــای خودرویــی تاثیــر  ســبب شــد کــه ب
ــودروی  ــت خ ــکل صنع ــرد:  مش ــار ک ــذارد، اظه بگ
ــورس ایــن اســت  ــه عنــوان یکــی از صنایــع ب مــا ب
ــوالد و  ــع ف ــاف صنای ــتند برخ ــا نتوانس ــه آن ه ک
پتروشــیمی بخشــی از محصــوالت خــود را  در 
ــه فــروش برســاند،  ــرژی ب ــورس ان ــا ب ــورس کاال ی ب
ــر  ــن ام ــه همی ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــه حائ نکت
ســبب شــد تــا دو صنعــت مذکــور بــه  همیــن دلیــل 
بــا رشــد چشــمگیری در امــر تولیــد مواجــه شــوند.

ــح کــرد: صنعــت خــودروی مــا در یــک  او تصری
ــی  ــه شــرایط تحریم ــه ب ــا توج ــته ب ــه گذش ده
ــت،  ــته اس ــد داش ــون  تولی ــک  ۱.5 میلی ــدود ی ح

ــا در  ــه آن اشــاره کــرد م ــد ب ــا نکتــه ای کــه بای ام
ــذاری مواجــه  ــا بحــث قیمــت گ ــت خــودرو ب صنع
ــا  ــده ت ــبب ش ــورا س ــن ش ــات ای ــتیم  تصمیم هس

ــود. ــاد ش ــا ایج ــازاد تقاض م
تصمیمات شورای رقابت عامل اصلی 

آسیب رساندن به بازار سرمایه 
ــق  ــت: تعوی ــرمایه گف ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
انداختــن جلســه ای کــه در روز دوشــنبه بــا حضــور 
ــس  ــور  و رئی ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع جهانگی
ــود تحــت عنــوان کارگــروه  ــورس قــرار ب ســازمان ب
ــت  ــات قیم ــل معض ــور ح ــه منظ ــع ب ــع موان رف
ــا توســط شــورای  گــذاری خــودرو برگــزار شــود ام
رقابــت بــه تعویــق اُفتــاد، عــاوه بــر آنکــه در آینــده 

ــا  ــه و تقاض ــش عرض ــر بخ ــیب زدن ب ــبب  آس س
می شــود بــر ســهم هــای خودرویــی حاضــر در 

ــد. ــه وارد می کن ــز لطم ــرمایه نی ــازار س ب
ــت  ــر صحب ــا تاثی ــه ب ــل در رابط ــودی اص محم
ــه در  ــت ک ــر صم ــینی وزی ــا رزم حس ــای علیرض ه
ــادرات و  ــهیل  واردات و ص ــه تس ــش ب ــه پای برنام
تســریع در ترخیــص کاال از گمــرکات تــا پایــان دوره 
ــی، گفــت:  ــر ســهم هــای خودروی و تاثیــر آن هــا ب
ــبب  ــد س ــتی رخ ده ــه درس ــور ب ــور مذک ــر ام اگ
ــد  ــش تولی ــی و افزای ــای اضاف ــه ه ــش هزین کاه
ــر ارزش ســهام  ــن مســئله ب خواهــد شــد کــه همی

ــذارد. ــر می گ ــی تاثی ــای خودروی ه
نهایی شدن بحث قیمت گذاری تا چه میزان 

بر سهم های خودرویی اثر گذار است؟
مهــدی دلبــری کارشــناس بــازار ســرمایه در 
گفــت و گــو بــا خبرنگار بــورس  باشــگاه خبرنــگاران 
ــذاری  ــر بحــث قیمــت گ ــا تاثی جــوان، در رابطــه ب
ــرح  ــودرو مط ــت خ ــرای صنع ــرا  ب ــه اخی ــی ک های
ــرمایه،  ــازار س ــر در ب ــای حاض ــهم ه ــر س ــده ب ش
ــی  ــت هــای خودروی ــت: اکنــون تفــاوت قیم گف
حاضــر در کارخانــه بــا بــازار آزاد حــدود 50 درصــد 
اســت امیدواریــم هرچــه ســریع تــر شــورای رقابــت 
ــت  ــث قیم ــد و بح ــر ورود کن ــن ام ــه ای ــبت ب نس
ــل از آن  ــع حاص ــا مناف ــد ت ــی کنن ــذاری را نهای گ
ــز  ــهامداران واری ــاب س ــه حس ــر ب ــریع ت ــه س هرچ

شــود.
او بیــان کــرد: اکنــون مشــکلی کــه بــرای 
ــن  ــده ای ــش آم ــودرو  پی ــت خ ــدگان صنع تولیدکن
ــا زیــان بــه  اســت کــه محصــوالت خــود را دارنــد ب
ــه  ــا ب ــه تنه ــر ن ــن ام ــه ای ــانند ک ــروش می رس ف

ــن  ــده ای ــهامداران عم ــه س ــه ب ــدگان بلک تولیدکنن
ــد. ــیب می زن ــز آس ــرمایه  نی ــازار س ــت در ب صنع

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: دولــت بایــد با 
توجــه بــه اینکــه در چنــد مــاه پایانــی ســال قــرار دارد 
ســعی کنــد کــه ســود حاصــل از فــروش محصــوالت را  
بــه حســاب ســهامداران بازگردانــد در غیــر ایــن صورت 
بــازار خــودرو وارد یــک ابهامــی خواهــد شــد کــه ایــن 

مســئله آســیب جــدی وارد خواهــد کــرد.   
مجلس باید در رابطه با بحث خودرو 

تصمیمات جدی بگیرد!
ــازار ســرمایه در  ــاری کارشــناس ب ــی صف مصطف
ــگاران  ــورس باشــگاه خبرن ــگار ب ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــذاری  ــو قیمــت گ ــر لغ ــر خب ــورد تاثی جــوان، در م
ــی، گفــت: بحــث  ــر ســهام های خودروی دســتوری ب
خــودرو  و  انحصــاری بــودن آن یــک قانــون اســت، 
اینکــه یــک مصوبــه در  جلســه هیئــت مدیــره 
ــر  ــد ب ــر بخواه ــر  وزی ــار نظ ــک  اظه ــا ی ــورس ی ب
ــت  ــوان گف ــم می ت ــور حت ــه ط ــذارد ب ــر بگ آن تاثی
ــس  ــد در مجل ــه بخواهن ــر آنک ــت مگ ــی نیس منطق

ــد. ــری کنن ــون آن را  بازنگ قان
او افــزود: تصمیمــات مذکــور اعــم از عرضــه 
ــه  ــر بدن ــی ب ــورس کاال   تاثیــر چندان خــودرو  در ب
ــون  ــه اکن ــت آنک ــه عل ــذارد ب ــرمایه نمی گ ــازار س ب
ــی  ــم از داخل ــی اع ــوک های سیاس ــار ش ــازار دچ ب

ــت. ــی اس و خارج
در پایــان بایــد گفــت بــا توجــه بــه آنکــه  حــدود 
ــر  ــده بهت ــی مان ــال ۹۹ باق ــان س ــه پای ــاه ب ــک م ی
ــورای  ــق ش ــت از طری ــریع تر دول ــه س ــت هرچ اس
ــا  ــد ت ــفاف کن ــذاری را ش ــت گ ــث قیم ــت بح رقاب

ــد. ــیب نبینن ــهامداران آس س

بــه گفتــه فعــاالن حــوزه تولیــد و عرضــه گوشــت قرمــز میــزان 
تولیــد ســاالنه ایــن کاال در کشــور بــه ۸00 هــزار تــن رســیده، در 
همیــن حــال میــزان مصــرف آن کمتــر از ۴00 هــزار تــن اســت. 
بــه عبــارت دیگــر در حــال حاضــر بیــش از ۴00 هــزار تــن گوشــت 

قرمــز مــازاد در ســردخانه های کشــور انباشــت شــده اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا؛ بــر اســاس آمــار جمعیــت دام ســبک کشــور 
نزدیــک بــه ۷2 میلیــون راس اســت و دامداری هــای کشــور و دامداران 
در مــاه آخــر ســال 300 هــزار راســی دام آمــاده عرضــه در دامــداری 
هــای خــود دارنــد. نتیجــه افزایــش جمعیــت دام در کشــور افزایــش 
تولیــد گوشــت قرمــز بــوده اســت، بــه نحــوی کــه در ســالجاری ۸00 

هــزار تــن گوشــت قرمــز در کشــور تولیــد شــده اســت.
همزمــان بــا افزایــش تولیــد بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا 
ــوان  ــش ت ــن کاه ــرف و همچنی ــر مص ــز پ ــدن مراک ــته ش و بس
ــرف  ــه در مص ــل توج ــش قاب ــاهد کاه ــا ش ــادی خانواره اقتص
هســتیم. برخــی منابــع کاهــش میــزان مصــرف گوشــت قرمــز را 

ــد. ــوان می کنن ــد عن ــر ۴5 درص ــی دیگ ــد و منابع ۴0 درص
ــی  ــن دام کشــور، مدع ــس شــورای تامی ــان رئی منصــور پوری

شــد بــه دلیــل مشــکات ذکــر شــده از ۸00 هــزار تــن گوشــت 
ــه  ــن آن ب ــزار ت ــون ۴00 ه ــالجاری تاکن ــدی در س ــز تولی قرم

ــت. ــده اس ــت ش ــردخانه ها انباش ــد در س ــورت منجم ص
ــت،  ــن وزارت صنع ــزار ت ــر ۸00 ه ــاوه ب ــه داد: ع وی ادام
معــدن و تجــارت اجــازه واردات 33 هــزار تــن گوشــت منجمــد 

ــت. ــز داده اس ــی را نی خارج
ــان؛ انباشــت گوشــت قرمــز تولیــد داخــل در  ــه گفتــه پوری ب
ــاد او در  ــه اعتق ــه ب ــی ک ــا واردات ــراه ب ــی کاهــش مصــرف هم پ
ــا اســت و موجــب  زمــان مــازاد بیــش از نیمــی از تولیــد بی معن
ــه رو شــوند کــه فرصــت را  ــازار بی رمــق روب ــا ب شــده دامــداران ب

ــرای ســودجویی افــراد فرصــت طلــب فراهــم کــرده اســت. ب
ــه  ــی ها ب ــرده فروش ــز در خ ــت قرم ــاالی گوش ــت ب وی قیم
رغــم قیمــت خریــد پاییــن دام از دامــداران را گــواه حضــور ایــن 

افــراد دانســت.
پوریــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر قیمــت گوشــت 
گوســفندی در خــرده فروشــی ها بــه صــورت کاذب بــه بیــش از 
۱30 هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه 

ــز دام  ــت قرم ــت گوش ــداران قیم ــد دام از دام ــت خری ــه قیم ب
ــزار و دام  ــش از ۹0 ه ــد بی ــده نبای ــرف کنن ــرای مص ــنگین ب س

ســبک بیــش از ۱00 هــزار تومــان باشــد.
ــداری را  ــاله درب دام ــرم گوس ــر کیلوگ ــد ه ــت خری وی قیم
3۸ هــزار تومــان و هــر کیلــو گوســفند را ۴۷ هــزار تومــان عنــوان 

کــرد. 

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه طــرح 
نســخه نویســی الکترونیــک را بــه تدریــج پیــش می بریــم تــا کار 
تکمیــل شــود اعــام کــرد کــه از هفتــه آینــده هزینــه درمــان و 
ــالمندی از  ــه س ــن و پرهزین ــاج، مزم ــاران  صعب الع داروی بیم
طریــق ســامانه نســخه نویســی الکترونیــک رایــگان خواهــد بــود. 
ــه  ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب مصطفــی ســاالری در گفــت وگــو ب
توقــف صــدور دفترچــه هــای بیمــه کاغــذی درمــان از ابتــدای 
ــه  ــتقرار برنام ــرا و اس ــت اج ــرد: زحم ــار ک ــاری اظه ــه ج هفت
ــی  ــخه نویس ــه و نس ــای بیم ــه ه ــدور دفترچ ــف ص ــای توق ه
ــه تنهایــی روی دوش تامیــن اجتماعــی نیســت و  الکترونیــک ب
ــرد: کار را بســیار تدریجــی  ــار ک ــرای همــه زحمــت دارد اظه ب

ــم. ــرده ای شــروع ک
ــی  ــخه نویس ــکان نس ــاه ام ــان م ــدای آب ــزود: از ابت وی اف
ــه  ــدور دفترچ ــف ص ــم و توق ــرده بودی ــم ک ــک را فراه الکترونی
هــای بیمــه یــک گام دیگــر اســت. بــه تدریــج پیــش می رویــم 

ــل شــود. ــا کار تکمی ت
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه همــه 
نهادهــای مربــوط از جملــه نظــام پزشــکی و انجمــن داروســازان 
ــن کار را از  ــم ای ــا بتوانی ــتند ت ــل داش ــکاری و تعام ــا هم ــا م ب
ــار  ــد در کن ــت: بای ــم گف ــی کنی ــی و عملیات ــفند اجرای اول اس
پزشــکان و داروســازان دوشــادوش یکدیگــر کار را پیــش ببریــم.

ــده  ــه آین ــه از هفت ــام اینک ــن اع ــن ضم ــاالری همچنی س
داروی بیمــاران  صعب العــاج، مزمــن و پرهزینــه ســالمندی 
ــگان خواهــد  ــق ســامانه نســخه نویســی الکترونیــک رای از طری
ــرارداد  ــزد یکــی از پزشــکان طــرف ق ــراد ن ــن اف ــود گفــت: ای ب
ــه  ــا دارو و هزین ــد و م ــام می دهن ــی انج ــام الکترونیک ــت ن ثب
ــناد را  ــد اس ــا بای ــم. قب ــد می پردازی ــان را ۱00 درص درمانش

ــا  ــت، ام ــی داش ــی های ــد و بروکراس ــه می کردن ــد و ارائ می بردن
ــد  ــه بخواهن ــد ک ــی ندارن ــت و پرداخت ــر الزم نیس ــون دیگ اکن

ــد. ــش برون ــال وصول ــدا دنب بع
وی افــزود: ایــن طــرح هــم از مزیــت هــای نســخه نویســی 
الکترونیــک اســت و بــه عبــارت دیگــر بــرای بیمــاران مزمــن و 
صعــب العــاج بــا تشــکیل پرونــده در تامیــن اجتماعــی هزینــه 

ــود. ــت می ش ــل پرداخ ــان کام ــا و درم داروه
ســاالری دربــاره برخــی مشــکات احتمالــی ماننــد در 
ــخه  ــرای نس ــت ب ــی اینترن ــا قطع ــامانه ی ــودن س ــترس نب دس
نویســی الکترونیــک گفــت: کنــدی و قطعــی هــم ممکــن اســت 
پیــش بیایــد. مــا تــاش می کنیــم مشــکات را رفــع کنیــم تــا 
ــدای راه  ــم در ابت ــه برداری ــی ک ــر گام ــت نشــوند. ه ــردم اذی م
ــد حرکــت  ــا بای ــی داشــته باشــد ام ممکــن اســت ســختی های
ــتقرار  ــج اس ــه تدری ــک را ب ــی الکترونی ــخه نویس ــم و نس کنی

ــیاری دارد. ــت بس ــر و برک ــا خی ــه قطع ــم ک دهی

پروژه تعریض پل  میدان بسیج کلنگ زنی شد

با گذشت یکسال؛ 

قیمت گذاری خودرو به بورس نرسید! 

انباشت 4۰۰ هزار تن گوشت قرمز در سردخانه های کشور 

جزئیات پوشش رایگان درمان و داروی 
بیماران صعب العالج از هفته آینده

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
برگزاری سالم و مطمئن فرآیند انتخابات، 

اولویت دستگاه قضایی است

ــتگاه  ــت دس ــت: اولوی ــرقی گف ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
قضایــی در موضــوع انتخابــات، برگــزاری ســالم و مطمئــن فرآینــد 

انتخابــات و پیشــگیری از تخلفــات و جرایــم احتمالــی اســت. 
ــگیری از  ــت پیش ــی در نشس ــل اله ــی خلی ــنا، موس ــزارش ایس ــه گ ب
تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی بــا بیــان اینکــه یکــی از دســتاوردهای انقاب 
اســامی مشــارکت مــردم در تعییــن سرنوشــت کشــور از طریــق انتخابــات 
اســت، اظهــار کــرد: اولویــت دســتگاه قضایــی در راســتای برگــزاری ســالم 
و مطمئــن فرآینــد انتخابــات و پیشــگیری از تخلفــات و جرایــم احتمالــی 
در ابتــدا اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه همچــون تذکــر و ارشــاد و در نهایــت 

تشــکیل پرونــده و برخــورد قانونــی اســت.
ــوع،  ــن موض ــات مهم تری ــزاری انتخاب ــش از برگ ــرد: پی ــه ک وی اضاف
ــه  ــرا ک ــت، چ ــوده اس ــارت ب ــت نظ ــای هیئ ــق اعض ــاب دقی ــث انتخ بح

ــت. ــات اس ــای انتخاب ــنگ زیربن ــارت س ــت نظ هیئ
ــه داد: در  ــتان، وی ادام ــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری اس ب
صورتــی کــه در ایــن مرحلــه بــه درســتی و بــا دقــت اعضــا انتخــاب شــوند، 
در مراحــل بعــدی نیــز برنامه هــا بــه صــورت مطلــوب پیــش خواهــد رفــت؛ 

ــم شــد. ــا مشــکل مواجــه خواهی ــر این صــورت در تمــام مراحــل ب در غی
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از وظایــف اصلی 
ــرادی  ــرد: اف ــه ک ــت، اضاف ــات اس ــامت انتخاب ــن س ــارت تضمی ــت نظ هیئ
بایــد بــه عنــوان هیئــت نظــارت انتخــاب شــوند کــه دارای حســن نیــت و بــی 
طرفــی، ســعه صــدر باشــند و در کنــار ایــن شــاخصه ها بایــد بــا دقــت کامــل 
افــرادی را انتخــاب شــوند کــه بــا قانــون انتخابــات نیز آشــنایی داشــته باشــد.

وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر دقــت در رونــد تاییــد صاحیــت داوطلبــان 
ــرد:  ــان ک ــتا، بی ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــات ش ــرکت در انتخاب ش
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ظرفیــت بزرگــی در کشــور دارنــد و در 
اداره شــهرها منشــا اثــر هســتند و هرگونــه تخلفــی در ایــن بخــش موجــب 
خدشــه دار شــدن اعتمــاد مــردم می شــود؛ بــر همیــن اســاس بایــد دقــت 

کافــی در رونــد تاییــد صاحیــت داوطبــان مــد نظــر باشــد.
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درمان افسردگی پس از زایمان

از  رایـج  نوعـی  زایمـان  از  پـس  افسـردگی 
افسـردگی اسـت کـه تقریبـا ده الی پانـزده درصد 
تجربـه  آنـرا  کرده انـد  زایمـان  کـه  خانم هایـی 
می کننـد. ایـن نـوع افسـردگی می توانـد بـه یـک 
دلیـل اصلـی یـا چنـد دلیـل مختلـف بـه وجـود 
بیایـد، عائم آن از دوران بارداری شـروع می شـوند 
و ممکـن اسـت تـا ماه ها پـس از زایمان نیـز ادامه 
داشـته باشـد و بـه افسـردگی عمیـق تبدیل شـود 
که بسـیار مشـکل سـاز می باشـد. به همیـن دلیل 
درمـان افسـردگی پـس از زایمـان و شـناخت این 

اختـال بسـیار مهم اسـت.
افسـردگی پس از زایمان چیسـت؟ یکـی از رایج 
تریـن انـواع اختـال افسـردگی، افسـردگی پـس از 
زایمـان اسـت که از هـر صد مادری که تـازه زایمان 
کرده انـد حـدودا ۱0-۱5 نفـر دچار آن می شـوند. با 
وجـود اینکـه این افسـردگی به راحتی قابـل درمان 
اسـت و راه هـای درمانـی گوناگونـی بـرای آن وجود 
دارنـد، در صـورت بی توجهی به آن و شـدت یافتن 
افسـردگی، ممکن اسـت خطرات و مشکاتی جدی 
ایجـاد شـوند. اولین قدم بـرای درمان ایـن بیماری،  
آشـنایی و شـناخت بیشـتر بـا افسـردگی پـس از 
زایمـان اسـت. در ادامـه نیز روش هایی بـرای درمان 

ارائـه کرده ایم. آن 
  تفـاوت افسـردگی پس از زایمـان و بیبی بلوز: 
بیبی بلوز حالتی مشـابه افسـردگی پـس از زایمان 
اسـت که طـی آن افراد احسـاس ناراحتـی و اندوه 
می کننـد و یـک اختـال روانـی شـایع اسـت. این 
اختـال اغلـب پـس از یـک یـا دو هفتـه کاهـش 
یافتـه و بـه طـور کامـل رفـع می شـود. امـا تقریبا 
از هـر هفت نفـر،  یـک زن دچار اختالی شـدیدتر 
زایمـان  از  افسـردگی پـس  یعنـی  بلـوز  بیبـی  از 

می شـود کـه بـا عائـم زیـر همراه اسـت.
 عائـم افسـردگی پس از زایمان: افسـردگی بعد 
از زایمـان تقریبـا مانند افسـردگی معمولی اسـت و 
عائـم آن نیز مشـابه آن می باشـد. احسـاس پوچی 
و کاهـش حس رضایـت و لذت از زندگی،  احسـاس 
تنهایـی و انـزوا، افـکار تاریـک و مسـموم برخـی از 
ایـن عائم هسـتند. به طـور کلی افسـردگی پس از 

زایمـان با عائـم زیر همراه اسـت:
• احسـاس خشـم • گریه هـای بـی دلیـل یـا قرار 
گرفتـن در آسـتانه گریـه کـردن  • کاهـش عاقـه و 
لـذت نسـبت بـه سـرگرمی هـای معمـول خـود • 
اختـاالت خـواب و اختـاالت تغذیه  • احسـاس بی 
ارزش و پـوچ بـودن زندگی • احسـاس ناتوانی و ضعف 
در حـل یا کنار آمدن با مسـائل • تـرس از تنها ماندن 
بـا کودک • احسـاس گنـاه و افکار منفی دربـاره خود 
• وسـواس شـدید • حـواس پرتـی و مشـکل تمرکز • 
مشـکل در تصمیم گیری • احسـاس خستگی شدید 
و کسـالت در اغلب سـاعات روز • ناتوانی در مراقبت از 
کـودک • بی عاقگـی به کودک • داشـتن افکاری در 

رابطـه با آسـیب زدن بـه کودک  
روش هـای درمـان افسـردگی پـس از زایمـان: 
دوره افسـردگی می توانـد غیرقابل تحمل و سـخت 
باشـد و ممکـن اسـت دچـار اضطـراب،  اسـترس و 
یـا تـرس از درمـان نشـدن آن شـوید امـا درمـان 
صـورت  سـادگی  بـه  زایمـان  از  پـس  افسـردگی 
می گیـرد و جـای نگرانی نیسـت. معموال مشـاوران 
از دو روش دارو درمانـی و گفتـار درمانی اسـتفاده 
می کننـد کـه بـا توجه به شـدت افسـردگی ممکن 
اسـت تنهـا از یـک یا هـردو روش اسـتفاده شـود.

 شـیر دادن به نوزاد: ایـن گزینه یکی از بهترین 
روش هـا بـرای مقابلـه با افسـردگی پـس از زایمان 
اسـت. مادرانـی کـه دچـار ایـن اختـال می شـوند 
نیـاز دارنـد تا بـا نـوزاد خود پیونـد عاطفـی برقرار 
کننـد. ایـن پیوند هـای عاطفـی باعـث آزاد شـدن 
اندورفیـن و در نتیجـه احسـاس رضایـت و اعتماد 
بـه نفس بیشـتری می شـوند. البته در طـول دوران 
افسـردگی پـس از زایمـان ممکن اسـت رسـیدگی 
بـه نـوزاد یـا شـیر دادن بـه آن بـه آن بـرای مـادر 
سـخت باشـد و تمایلی به آن نداشـته باشـد که در 
ایـن صورت ایـن وظیفه سـایر افراد خانواده اسـت 

تـا بـه او یـادآوری کنند.
خـواب و اسـتراحت مناسـب: بـا بدنیـا آمـدن 
نـوزاد هشـت سـاعت خـواب کامـل در طول شـب 
ممکـن اسـت غیـر ممکـن بـه نظـر برسـد امـا در 
صورتـی کـه خـواب و اسـتراحت کافـی نداشـته 
باشـید عملکـرد مغز و اعصاب مختل شـده و باعث 

بـروز افسـردگی می شـوند.
بسـیاری  مزایـای  کـردن  ورزش  ورزش: 
کاهـش  و  روحیـه  تغییـر  آن  از جملـه  کـه  دارد 
رایج تریـن  از  یکـی  اسـت.  افسـردگی  احسـاس 
از  پـس  افسـردگی  بـا  مقابلـه  بـرای  روش هـا 
زایمـان نیـز ورزش کـردن اسـت. حتـی بـا انجـام 
ورزش هایـی سـاده و کـم خـرج ماننـد پیـاده روی 
نیـز می توانیـد متابولیسـم را فعال تـر،  سـرتونین و 
سـایر هورمون هـای مفیـد بـدن را تحریـک و بـه 
تـوازن درسـت هورمونی برسـید. همچنین سـموم 
بـدن نیـز دفـع شـده و کاهـش می یابند کـه باعث 

می شـود. روانـی  و  بیشـتر جسـمی  سـامت 
 تغذیـه:از دیگـر عوامل موثر در بهبود افسـردگی 
بعـد از زایمـان رعایت رژیم غذایی مناسـب و مقوی 
اسـت. بـا مصرف غـات غنی و مـواد مغـذی انرژی 
بیشـتری جـذب می کنیـد و بـدن خـود را سـالم تر 
 B نگـه  می داریـد. همچنیـن اسـتفاده از ویتامیـن
مخصوصـا B6 و B9 و B12 در ذخیـره انـرژی و 
جـذب مـواد مغـذی موثـر باشـد. از دیگـر مـواردی 
کـه حتمـا بایـد در رژیم خـود جای دهید اسـتفاده 
از روغـن ماهـی یـا امـگا 3 اسـت کـه بـا کنتـرل 
فعالیت هـای غصبـی و کاهـش اسـترس بـه بهبـود 
اضطـراب و ناپایـداری خلـق و خـو کمـک می کند.
 منبع: بیتوته

خانه منتسب به باقرخان در تبریز ثبت ملی شد

ــع  دســتی و گردشــگری آذربایجــان   ــرکل میــراث فرهنگــی، صنای مدی
شــرقی اعــام کــرد: خانــه منتســب بــه باقرخــان مشــهور بــه ســاالر ملــی 

در تبریــز در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید. 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــزه زاده در جم ــد حم احم
خانــه قدیمــی فــوق تعــداد ۱0 اثــر تاریخــی غیرمنقــول دیگــر آذربایجــان 
ــزود: در  ــت، اف ــده اس ــت ش ــور ثب ــی کش ــار مل ــت آث ــرقی در فهرس ش
راســتای حفــظ و احیــای بناهــای تاریخــی و فرهنگــی و حفاظــت از ابنیــه 
ــول  ــر منق ــار تاریخــی غی ــن آث ــده هــای ای ــای تاریخــی، پرون و محوطه ه
اســتان پــس از بررســی و تأییــد کمیتــه ثبــت آثــار غیرمنقــول کشــور، در 

فهرســت آثــار ملــی، قــرار گرفتنــد.
بــه گــزارش ایرنــا، خانــه تاریخــی منتســب بــه باقرخــان ســاالرملی بــه 
وســعت چهــار هــزار و ۶00 مترمربــع در کوچــه »ســاالر دربنــدی« تبریــز 

در محلــه تاریخــی »خیــاوان« واقــع شــده اســت.  
هــر چنــد گفتــه می شــود ایــن خانــه تاریخــی متعلــق بــه حــاج رضــا 
ــاالر  ــان س ــز و از خویشــان باقرخ ــام تبری ــار بن ــدان و تج ــی از معتم طوب
ملــی اســت، امــا پژوهشــگران تاریــخ معتقدنــد کــه ایــن خانــه اگــر حتــی 
ــه دلیــل اینکــه مرکــز فرماندهــی جبهــه  ــه باقرخــان نباشــد، ب ــق ب متعل
ــه  ــوده اســت، ب ــز ب »خیــاوان« در جنــگ هــای ۱۱ ماهــه مشــروطه تبری
عنــوان یــک »مــکان- رویــداد«، ارزش صیانــت و مرمــت و بازســازی دارد.

ــز در  ــاوان( تبری ــان« )خی ــه »خیاب ــن محل ــت مجاهدی ــان ریاس باقرخ
ــگ  ــه جن ــتارخان ب ــا س ــراه ب ــت و هم ــده داش ــر عه ــروطه را ب دوره مش
مســلحانه بــا قشــون دولتــی کــه تبریــز را در محاصــره داشــت، پرداخــت و 

بعــد هــا در مجلــس شــورای ملــی لقــب ســاالر ملــی را گرفــت.
ــان  ــگری آذربایج ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه از میــان ۱۱ پرونــده ثبتــی اســتان، 5 پرونــده 
متعلــق بــه شهرســتان تبریــز و ۶ پرونــده بــه آثــار تاریخــی شهرســتان های 
اســتان تعلــق دارد، افــزود: در جلســه اخیــر کمیتــه ثبــت آثــار غیرمنقــول 
ــمیه  ــه س ــان(، مدرس ــه باقرخ ــب ب ــه )منتس ــه وراث طوبائی ــور خان کش
)کنســولگری ســابق آلمــان(، خانــه ارجمنــد، حمــام نوبهــار و خانــه اصغــر 

نــژاد از تبریــز در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید.
ــول  ــار غیرمنق ــت آث ــه ثب ــد کمیت ــرد: طــی تأیی ــه ک حمــزه زاده اضاف
ــام شــندآباد«  ــر، »حم ــر« شهرســتان اه ــه عام ــی »خان ــت مل کشــور، ثب
ــه  ــه، »مجموع ــتان مراغ ــی« شهرس ــه خیابان ــتر، »خان ــتان شبس شهرس
ــوق«  ــه ج ــتای قلع ــن روس ــه پایی ــجد محل ــتان« و »مس ــی اسفس ایلخان

ــد. ــی ش ــاب نهای ــتان بن ــز« شهرس ــجد قرم ــراب و »مس ــتان س شهرس

جامعــه  پیشکســوتان  اتحادیــه  رئیــس 
ــه کاهــش ۶3 درصــدی  ــا اشــاره ب کارگــری ب
قــدرت خریــد کارگــران و بازنشســتگان در 
ســال جــاری، گفــت: درخواســت مــا افزایــش 
ــد  ــدرت خری ــش ق ــا کاه ــب ب ــوق متناس حق

ــت. ــتگان اس بازنشس
حســن صادقــی در گفتگــو بــا مهــر در 
خصــوص تعییــن مــزد ۱۴00، اظهــار داشــت: 
اولیــن جلســه کمیتــه دســتمزد تشــکیل شــده 
و پیشــنهاد و نظــر مــا ایــن اســت کــه معیــار 
ــه  ــده، ســبد هزین ــن دســتمزد ســال آین تعیی

مصــوب ســال ۹۷ باشــد.
وی گفــت: بــر اســاس ســبد هزینــه تعریــف 
شــده در ســال ۹۷، حداقــل حقــوق ۴ میلیــون 
ــه  ــود ک ــده ب ــرآورد ش ــان ب ــزار توم و ۹30 ه

مــاک حقــوق ســال ۹۸ نیــز قــرار گرفــت.
رئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری 
افــزود: بــا تورمــی کــه در حــال حاضــر در جامعــه 
ــه  ــبد هزین ــان س ــاس هم ــر اس ــود دارد، ب وج
خانــوار، حداقــل حقــوق بایــد در ســال آینــده بــه 

۸ میلیــون و ۷00 هــزار تومــان برســد.
ــه  ــه اینکــه ســبد هزین ــا اشــاره ب ــی ب صادق
خانــوار مــورد قبــول گــروه کارگــری، کارفرمایــی 
و دولــت قــرار گرفتــه بــود، گفــت: امســال نیــز 
ــل  ــبد، حداق ــان س ــاس هم ــر اس ــم ب ــا داری بن
ــم  ــه امیدواری ــم ک ــن کنی ــتمزدها را تعیی دس

ــرد. ــرار گی ــی ق ــت کل ــورد موافق م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹۸ 
متأســفانه بــه رغــم تعییــن ســبد هزینــه 

ــون و 500  ــک میلی ــوق ی ــل حق ــوار، حداق خان
ــر  ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــته ش ــان بس ــزار توم ه
ایــن اســاس، شــاهد یــک عقب ماندگــی حقــوق 
بودیــم کــه در تعییــن دســتمزد ســال ۹۹ نیــز 
ــا  ــود ام ــران ش ــزان جب ــن می ــد ای ــاش ش ت
ــوان  ــه عن ــه ب ــر آنچ ــیخته، ه ــورم افسارگس ت
افزایــش حقــوق تعییــن شــده بــود، را بلعیــد و 
عمــًا حقــوق کارگــران بــه نقطــه صفــر رســید.

جامعــه  پیشکســوتان  اتحادیــه  رئیــس 
حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کارگــری 
بازنشســتگان  و  کارگــران  حقــوق  حاضــر 
زندگی شــان  هزینه هــای  درصــد   3۷ فقــط 
درصــد   ۶3 افــزود:  می کنــد،  تأمیــن  را 
مــزدی هســتیم کــه  دچــار عقب ماندگــی 
را  رقــم  ایــن  خانــوار،  ســبد  شــاخص های 
نشــان می دهــد بــه همیــن دلیــل امســال هــم 
ــر  ــوده کــه تعییــن مــزد ب پیشــنهاد مــا ایــن ب

اســاس ســبد هزینه هــای خانــوار تعییــن شــود.
بــه گفتــه صادقــی، نادیــده گرفتــن نیازهــای 
جامعــه کارگــری و تعییــن حداقــل حقــوق بــرای 
معــاش آنهــا باعــث می شــود بازدهــی مطلوبشــان 
پاییــن بیایــد و ایــن موضــوع پیامدهــای اجتماعی 

را بــرای نظــام بــه دنبــال دارد.
جامعــه  پیشکســوتان  اتحادیــه  رئیــس 
کارگــری ادامــه داد: در گذشــته بازنشســتگان 
ــران  ــبد مزدبگی ــر س ــی گل س ــن اجتماع تأمی
به هــم  دلیــل  بــه  امــا  بودنــد  صندوق هــا 
 ریختــن ورودی و خروجــی  هــا و عــدم پرداخت 
ــه ایــن صنــدوق، عمــًا  بدهــی  هــای دولــت ب
بــه افــرادی تبدیــل شــدند کــه کمتریــن 
ــن  ــد ای ــت می کنن ــه دریاف ــوق را در جامع حق
موضــوع باعــث شــده کــه آژیــر خطــر ســازمان 

ــد. ــدا درآی ــه ص ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــه  ــی ک ــی از دالیل ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب

ــن  ــران تأمی ــتگان و کارگ ــده بازنشس ــث ش باع
ــر روز  ــند و ه ــا باش ــف خیابان ه ــی ک اجتماع
ــن اســت  صــدای اعتراضشــان شــنیده شــود ای
ــی را  ــای زندگ ــاف هزینه ه ــان کف ــه حقوقش ک
ــد فکــری اساســی  ــت بای نمی دهــد، گفــت: دول
بــرای افزایــش حقــوق کارگــران و بازنشســتگان 
کنــد و کارفرمــا بــر اســاس ســبد خانــوار، مــزد 
را تعییــن کنــد و ســفره بازنشســتگان و کارگران 
ــی شــده، مجــدداً  کــه از کاالهــای اساســی خال
رنگیــن شــود. ایــن موضــوع مســتلزم ســازوکار 
علمــی و منطقــی و مبتنــی بــر واقعیــت اســت.

رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعــه کارگری 
افــزود: هــر چــه نیــروی کار بازدهــی مطلوب تــری 
ــد و در  ــر کن ــد فک ــر می توان ــد، بهت ــته باش داش

نهایــت باعــث افزایــش تولیــد خواهــد شــد.
وی در خصــوص قــدرت خریــد بازنشســتگان 
ــال ۹۸  ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج ــت: در س گف
قــدرت خریــد بازنشســتگان ۴۱.۷ درصــد کاهش 
ــز 2۱.5  ــی نی ــر حقوق ــه از نظ ــرده البت ــدا ک پی
درصــد از تــورم عقــب بودیــم کــه در نهایــت باعث 
می شــود تــا ۶3 درصــد قــدرت خریــد نســبت بــه 

ســال گذشــته کاهــش پیــدا کنــد.
ــر  ــز را ب ــر تمرک ــرد: اگ ــد ک ــی تأکی صادق
ــم  ــرار دهی ــزد ق ــش ۶3 درصــدی م روی افزای
ــناور  ــورم و ش ــا ت ــب ب ــزد متناس ــزان م و می
تــا حــدودی  در چنیــن شــرایطی  باشــد، 
وضعیــت دســتمزدی کارگــران و بازنشســتگان 
ــار ایــن موضــوع در  بهبــود پیــدا می کنــد و آث

ــد. ــد ش ــخص خواه ــه مش جامع
جامعــه  پیشکســوتان  اتحادیــه  رئیــس 
کارگــری گفــت: ایــن اشــتباه اســت کــه مــزد 
ابتــدای ســال افزایــش پیــدا می کنــد امــا 
تــورم هــر روز بیشــتر می شــود، در حالــی کــه 
ــازه  ــد اج ــن بای ــده بنابرای ــت مان ــتمزد ثاب دس
دهیــم مــزد هــم افزایــش پیــدا کنــد تــا ایــن 

ــند. ــته باش ــری داش ــم براب ــا ه دو ب

ــتند  ــا هس ــدر در تنگن ــردم آنق ــتش م راس
ــم چــون فکــر  ــر بزن ــت می کشــم غ ــه خجال ک
می کنــم اقشــار دیگــری هســتند کــه بیشــتر از 
مــا بچه هــای تئاتــر بــه حمایــت نیــاز دارنــد.« 
ــه گــزارش ایســنا، ایــن جمــات بخشــی  ب
بازیگــر  اســت،  باقــری  علــی  ســخنان  از 
ــابقه  ــه س ــر. او ک ــده کار تئات ــیه و گزی بی حاش
ــادی از کارگردان هــای  ــا تعــداد زی همــکاری ب
خــاق و نوگــرای تئاتــر مــا را دارد، جــزو 
معــدود بازیگــران حرفــه ای اســت کــه در 
ــرایدار«  ــش »س ــا نمای ــا ب ــوار کرون دوران دش

ــت. ــه اس ــه رفت روی صحن
ــا  ــد ب ــه چنــدان بلن ــی ن ــری در گفتگوی باق
ایســنا از دالیــل حضــورش روی صحنــه تئاتــر 
ــر  ــن هن ــوده ای ــران ب ــه نگ ــد، از اینک می گوی
بــه یــک خاطــره تبدیــل شــود ولــی بــا وجــود 
ایــن، بــرای کســی نســخه ای نمی پیچــد و 
ــردن را در دوران  ــاره کار ک ــری درب تصمیم گی

ــد. ــوار می دان ــیار دش ــا بس کرون
او کــه ایــن روزهــا بــا بــازی در نمایــش 
ــه  ــک روی صحن ــاخانه مل ــرایدار« در تماش »س
اســت، از نخســتین روزهایــی یــاد می کنــد کــه 
ــود. ــده ب ــان وارد ش ــه زندگی م ــازه ب ــا ت کرون

ــازی او را در  ــر ب ــه پیش ت ــر ک ــن بازیگ ای
ــور« و  ــف« و »رول ــد »ایوان ــی مانن نمایش های
ــود«  ــا وارد می ش ــینمایی »اژده ــای س فیلم ه
دیده ایــم،  نیــم«  و  شــیش  »متــری  و 
ــا  ــه کرون ــش ک ــال پی ــک س ــد: از ی می گوی
آمــد،  تئاتــر جــزو مشــاغلی بــود کــه بیشــترین 
آســیب را متحمــل شــد. مدت هــا تعطیــل بــود 
ــه جایــی بنــد  و فعــاالن آن هــم دست شــان ب
نبــود. کــم کــم بــه ایــن فکــر کــردم کــه حتــی 
خــودم در خانــه نمایشــی کار کنــم کــه جریان 
ــه  ــا اینک ــود ت ــع نش ــر قط ــن هن ــی ای زندگ
پیشــنهاد بــازی در نمایــش »ســرایدار« مطــرح 
ــاز  ــن نمایــش را آغ ــا تمری شــد و پذیرفتــم. م
ــر، روی  ــایی تئات ــض بازگش ــه مح ــم و ب کردی

ــم. ــه رفتی صحن

او اضافــه می کنــد: واقعیــت ایــن اســت 
دوره  یــک  وارد  تئاتــر  بــودم  نگــران  کــه 
ــه  ــی ک ــا جای ــود ت ــدت بش ــی م ــود طوالن رک
ــام  ــه ن ــزی ب ــر روزی چی ــادش بخی ــم ی بگویی
تئاتــر داشــتیم! بنابرایــن انگیــزه اولــم، حفــظ  
ایــن هنــر بــود. از طــرف دیگــر کار کــردن در 

ــت دارم. ــم دوس ــخت را ه ــرایط س ش
ــا اشــاره  بــه پیچیدگی هــای  ایــن بازیگــر ب
ــرایط  ــد: در ش ــه می ده ــا ادام ــروس کرون وی
فعلــی تصمیم گیــری بســیار ســخت اســت 
ــن  ــراد در بی ــان اف ــامتی و ج ــای س ــرا پ زی
ــر  ــانی نظ ــه آس ــوان ب ــن نمی ت ــت. بنابرای اس
ــدان  ــر هنرمن ــه دیگ ــت ک ــار داش داد و انتظ
صحنــه  روی  و  کننــد  خطــر  هــم  تئاتــر 
برونــد بویــژه کــه بحــث خانواده هــا هــم 
ــن اســت  ــد ممک ــک هنرمن مطــرح اســت و ی
خانــواده خــود را هــم بــه خطــر بینــدازد. همــه 
ــاط  ــا احتی ــراد ب ــا اف ــود ت ــبب می ش ــا س اینه
بیشــتری تصمیم گیــری کننــد. البتــه مــا 
ــام  ــه تم ــی ب ــم ول ــم کار پرخطــری می کنی ه
پروتکل هــای بهداشــتی پایبنــد هســتیم و 

ــا  ــم ت ــه کار می گیری ــش مان را ب ــه کوش هم
ــت  ــل رعای ــکل کام ــه ش ــا را ب ــن پروتکل ه ای
کنیــم. خوشــبختانه تــا بــه حــال مشــکلی رخ 
نــداده و امیــدوارم بعــد از ایــن هــم همــه چیــز 

ــود. ــی طــی ش ــه خوب ب
باقــری بــا ابــراز خوشــنودی از اجــرای 
ــه  ــن ک ــد: همی ــن دوران می گوی ــر در ای تئات
ــای  ــتند، ج ــه هس ــش روی صحن ــد نمای چن
مــا  نمایــش  تماشــاگران  دارد.  خوشــحالی 
پیــش از اینکــه دربــاره کار مــا صحبــت کننــد، 
از دلتنگــی خــود بــرای تئاتــر می گوینــد. 
ــر  ــت تئات ــاره کلی ــه درب ــی ک ــن صحبت های ای

اســت. دلگرم کننــده  می شــود،  مطــرح 
ایــن بازیگــر کــه در نمایــش »ســرایدار« نقش 
»دیویــس« را بــازی می کنــد، دربــاره میــزان 
ــح  ــش توضی ــن نمای ــاگران از ای ــتقبال تماش اس
می دهــد: بــا در نظــر گرفتــن مجموعــه شــرایط و 
در دوره ای کــه هــم اجــرای تئاتــر و هــم تماشــای 
آن بســیار ســخت شــده، تعــداد تماشــاگران مــا 
ــت  ــل رعای ــه دلی ــا ب ــده اســت. طبیعت راضی کنن
از ظرفیــت ســالن  پروتکل هــا تنهــا نیمــی 

ــت در  ــن ظرفی ــوال ای ــود و معم ــر ش ــد پ می توان
ــود. ــل می ش ــه تکمی ــی هفت ــای پایان روزه

همــه  مســلما  می کنــد:  اضافــه  باقــری 
بازیگــران دوســت دارنــد ســالن پــر از تماشــاگر 
ــرای  ــی همیــن شــکل از اجــرا هــم ب باشــد ول
مــن تجربــه جالبــی اســت. حتــی اگر فقــط یک 
تماشــاگر داخــل ســالن باشــد، بازیگــر در برابر او 
مســئولیت دارد کــه کار خــود را بدرســتی انجام 
بدهــد ولــی طبیعتــا یــک ســالن پــر تماشــاگر، 

ــد. ــران می ده ــه بازیگ ــتری ب ــرژی بیش ان
او دربــاره ضــرورت حمایــت از تئاتــر در 
ــت  ــوب اس ــی خ ــد: خیل ــا می گوی دوران کرون
کــه در حــد توان مــان از یکدیگــر حمایــت 
ــردم  ــی بیشــتر م ــی در وضعیــت فعل ــم ول کنی
آن چنــان نیازمنــد حمایــت هســتند کــه مــن 
بــه عنــوان یــک بازیگــر خجالــت می کشــم غــر 
بزنــم و بگویــم از تئاتــر حمایــت کنیــد! چــون 
ــم هســتند  ــری ه ــم اقشــاری دیگ ــر می کن فک

ــت. ــخت تر اس ــا س ــان از م ــه شرایط ش ک
علــی باقــری در پایــان بــا یــادآوری مشــکات 
متعــدد و عمیــق تئاتــر در طــول ســال های 
متمــادی اضافــه می کنــد: مشــکات تئاتــر 
حمایــت  نیازمنــد  و  ریشــه ای  بســیار  مــا 
ــن دوران  ــه ای ــا ب ــه تنه سیســتماتیک اســت ک
محــدود نمی شــود. بــا ایــن حــال خیلــی 
ــکان،  ــد ام ــان در ح ــه خودم ــت ک ــوب اس خ
حمایت مــان را از یکدیگــر دریــغ نکنیــم و همــه 
تــاش کنیــم تــا چــراغ ایــن خانــه روشــن بماند.

ــر  ــد پینت ــته هارول ــرایدار« نوش ــش »س نمای
ــی و  ــا دادوی ــه رض ــر اســاس ترجم ــه ب اســت ک
ــه  ــژاد روی صحن ــس زارع ن ــی مهدی ــا کارگردان ب
رفتــه اســت. دیگــر بازیگــران ایــن نمایــش مهدی 
کوشــکی و مجیــد نــوروزی هســتند و نورالدیــن 
حیــدری ماهــر هــم بــه عنــوان مجــری طــرح بــا 

ــن نمایــش همــکاری دارد. اجــرای ای
ــر نمایشــی هــر شــب راس ســاعت  ــن اث ای
۱۸ و بــه مــدت ۷5 دقیقــه در تماشــاخانه 

ــی رود.   ــه م ــک روی صحن مل

 مــدرس مجتمــع فنــی تبریــز، مســئله 
ــام شــدن  ــل ادغ ــا را عام ــروس کرون ــور وی ظه
رشــته هــای هنــری بــا تولیــد محتــوا دانســت 
و گرایــش اکثــر فعــاالن ایــن عرصــه بــه ســمت 
فعالیــت هــای دیجیتالــی را از نشــانه هــای آن 

برشــمرد.
 پوریــا نعمانــی در گفتگــو با خبرنــگار روزنامه 
عجــب شــیر بــا اشــاره بــه تأثیرگــذاری ویــروس 
کرونــا بــر بحــث آمــوزش، گفــت: در حــال 
حاضــر شــاهد فعالیــت بســیاری از هنرمنــدان و 
طراحــان در زمینــه هــای تولیــد محتــوا و ارائــه 
آن در شــبکه هــای مجــازی هســتیم طــوری که 
شــاهد فعالیــت تعــدادی از افــرادی هســتیم کــه 
قبــًا یــا حضــور نداشــته انــد  یــا در زمینــه های 
ــور  ــک حض ــن و گرافی ــل انیمیش ــی مث مختلف

کمرنگــی داشــته انــد.
ــاد  ــت ایج ــه وضعی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
شــده آموزشــی باعــث پیشــرفت بیشــتر در ایــن 
ــم در  ــزود: امیدواری ــد، اف ــد ش ــث خواه مباح
آینــده هــم شــاهد رشــد و ترقــی در فعالیــت و 
حضــور رشــته هــای فنــی ، طراحــی و هنــری 
باشــیم چــون شــاهد اســتقبال فــوق العــاده ای 
ــه در  ــن عرص ــه ای ــدان ب ــه من ــرف عاق از ط

ــتیم. ــروزی هس ــای ام دنی
ــادآوری  ــا ی ــن ب ــی و انیمیش ــدرس طراح م
ــرای کســب  ــع بشــری ب ــاز جوام ضــرورت و نی
ــاوت  ــای متف ــه ه ــف در زمین ــات مختل اطاع
ــرد:  ــان ک ــر نش ــازی، خاط ــای مج ــبکه ه از ش
امــروزه الزم و ضــروری اســت تمامــی مشــاغل 

جهــت فعالیــت گســترده و بــروز بــودن خدمات 
ــه ورود  ــرا ک ــوند چ ــود ش ــن گ ــان، وارد ای ش
فعــاالن در زمینــه هــای مختلــف نشــانگر ارائــه 
تخصــص، ایــده ، طراحــی و غیــره خواهــد بــود 
ــا مصــرف کننــده خدمــات مختلــف، نســبت  ت
ــدی و  ــره من ــت به ــا نهای ــایی آنه ــه شناس ب
اســتفاده را در روزهایــی کــه شــکل آمــوزش و 
ــاوت شــده اســت، داشــته  ــه آن متف نحــوه ارائ

باشــند.
نعمانــی در پاســخ بــه اینکــه چــه رابطــه ای 
بیــن اســتعداد فــردی و امکانــات مالــی جهــت 
تحقــق یافتــن و شکوفاســازی فــرد وجــود 
دارد، اظهــار داشــت: بــه واقــع بایــد گفــت کــه 

ــته تخصصــی خــود  ــرد در عرصــه و رش ــر ف ه
ــتعداد  ــد اس ــا بتوان ــی دارد ت ــای متفاوت نیازه
فــردی اش را شــکوفا ســازد کــه بخشــی از 
ــه  ــه کار ب ــزات اولی ــر تامیــن تجهی آن عــاوه ب
تناســب رشــته فــرد، حمایــت هــای مالی اســت 
تــا فــرد بــا ذهنــی بــاز بــا تمرکــز بیشــتری بــه 

ــردازد.  ــود بپ ــت خ فعالی
ــاره  ــا اش ــز ب ــی تبری ــع فن ــدرس مجتم م
ــک  ــب ی ــا در قال ــان ه ــی انس ــه تمام ــه اینک ب
هنرمنــد صاحــب ایــده هــای متفاوتــی از 
ــه  ــی ک ــد: تفاوت ــادآور ش ــتند، ی ــر هس همدیگ
ــه  ــان نســبت ب ــا و نگــرش هــای م ــده ه در ای
همدیگــر وجــود دارد، اگــر بتوانیــم ایــن تفــاوت 

هــا را در خلــق آثارمــان هــم نشــان داده و پیاده 
ــار  ــا آث ــاً در خروجــی کار ب ــم قطع ســازی کنی

ــد. ــم ش ــرو خواهی ــینی روب دلنش
ــکار در  ــه راه ــا ارائ ــی درآخــر ب ــا نعمان پوری
جهــت حــل مشــکات حاکــم بــر رشــته هــای 
ــر  ــال حاض ــه داد: در ح ــی، ادام ــی و طراح فن
ــان  ــن هنرجوی ــه در بی ــکلی ک ــن مش بزرگتری
ــه ای  ــی حرف ــع فن ــال در مجتم ــا کادر فع و ی
ــه  ــی ک ــک سیســتم مدرن ــود ی وجــود دارد، نب
بتوانــد در راســتای خدمــات دهــی بــه آمــوزش 
ــه  ــای عاق ــک نیازه ــن و گرافی ــای انیمیش ه
ــل  ــه دلی ــد، می باشــد ک ــن نمای ــدان را تامی من
آن هــم ناشــی از قیمــت بســیارباالی خــود 
سیســتم اســت . لــذا بــرای حــل ایــن مشــکل 
می تــوان اقــدام بــه تهیــه سیســتم هایــی 
ــد  ــه لحــاظ قیمــت باالیــش، بتوان نمــود کــه ب
بــه صــورت اجــاره ای هــم خدمــات دهــد و یــا 
ــه دور از اســترس و تنــش  تهیــه مکانــی کــه ب
ــوزش،  ــی آم ــه مســئله کیف در محیطــی آرام ب
ــی  ــور کل ــه ط ــردد. ب ــراز گ ــت اب ــت دق نهای
ــرف  ــتقبال الزم از ط ــه اس ــت ک ــوان گف می ت
عاقــه منــدان بــه ایــن حــوزه و فعالیــت شــان 
ــود دارد  ــی وج ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــن زمین در ای
ــت  ــه حمای ــه شــرطی ک ــد ب ــگ می باش و پررن
الزم هــم از طــرف ارگان هــا و نهــاد هــای 

ــرد.   ــورت پذی ــط ص ذیرب

کاهش 63 درصدی قدرت خرید 
کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

یک بازیگر : 

خجالت می کشم غر بزنم!

شکوفایی استعداد منوط بر حمایت

868 م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک میانه
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق س
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آییــن نامــه قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی

اول  هیــات   ۹۸/۹۶۹ کاســه  از  شــماره ۹۹/۱۴۸۶۷  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اباصلــت عبدالهــی فرزنــد 
ــک  ــه در ششــدانگ ی ــادره از میان ــنامه ۶20 ص ــم بشــماره شناس رحی
ــاک  ــع از پ ــاحت ۱۹۴۷۹.۶۴ مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع
2۶- اصلــی واقــع درروســتای شــیخدرآباد بخــش ۴۴ تبریــز خریــداری 
از آقــای حســین آقامعلــی و وراث فــرخ حنیفــه ای و آقاخــان حنیفــه 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی می ش ــه ۱5 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد  ــق مق ــراض طب عــدم وصــول اعت

شــد.
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فرمان بخشعلی زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

838 م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک میانه
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق س
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آییــن نامــه قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
اول  هیــات   ۹۹/۶2۹ کاســه  از  شــماره ۹۹/۱۴۶۴۷  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه 
ــد  ــری فرزن ــا باق ــای رض ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــدانگ  ــه در شش ــادره از میان ــنامه 52۶ ص ــماره شناس ــه بش ــرت ال نص
ــی  ــاک ۹- اصل ــع از پ ــاحت ۴۷55 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ی
واقــع درروســتای طرنــاب بخــش ۴۶ تبریــز خریــداری از وراث نصــرت 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــری مح ــه باق ال
ــی  ــود در صورت ــی می ش ــه ۱5 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند می توانن ــته باش داش
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

فرمان بخشعلی زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه



سه شنبه 05 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 930 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
بیماری ها و راه درمان

شاک ویو تراپی چیست؟ فواید و 
عوارض جانبی شاک ویو تراپی 

آشنایی با کاربرد شاک ویو تراپی
ــک  ــی )ESWT( ی ــو تراپ ــاک وی ــان ش درم
درمــان غیــر تهاجمــی اســت کــه شــامل تحویــل 
امــواج شــوک بــه بافــت نــرم آســیب دیــده بــرای 

کاهــش درد و بهبــودی اســت. 
ــرای  ــب ب ــه مناس ــک گزین ــی ی ــاک ویوتراپ ش
ــی  ــا تاندینوپات ــه ب ــت ک ــی اس ــیاری از بیماران بس
مزمــن مواجــه هســتند و بــه درمــان هــای 
ــت.  ــداده اس ــخ ن ــتری پاس ــه بیش ــه کاران محافظ
ــت،  ــوار اس ــوالً دش ــه معم ــن ک ــی مزم تاندونوپات
ــدون  ــک تان ــرات پاتولوژی ــی و تغیی ــا درد موضع ب
مشــخص می شــود. ایــن وضعیــت بــه طــور 
ــکاران  ــر ورزش ــکاران و غی ــر روی ورزش ــان ب یکس

می گــذارد.  تأثیــر 
شــاک ویــو تراپــی یــک درمــان غیــر تهاجمــی 
اســت کــه شــامل ایجــاد یــک ســری ضربــان های 
مــوج صوتــی بــا انــرژی کــم اســت کــه مســتقیماً 
ــه  ــق محیــط ژل ب ــرد از طری ــق پوســت ف از طری
قســمت آســیب دیــده وارد می شــود. شــاک ویــو 
درمانــی در مجــوز مطالعــات علمــی بــرای درمــان 
بیمــاری هــای مزمــن موفقیــت آمیــز بــوده اســت.

  
چه کسی کاندیدای شاک ویو 

تراپی)ESWT( است؟
ــو  ــاک وی ــتفاده از ش ــذا و دارو اس ــازمان غ س
تراپــی را بــرای درمــان فاســیوپاتی کــف پــا تاییــد 
ــش  ــن آزمای ــال چندی ــن ح ــا ای ــت. ب ــرده اس ک
ــل  ــاال شــواهد قاب ــا کیفیــت ب ــی ب ــی تصادف بالین
ــه کــرده اســت کــه نشــان می دهــد  توجهــی ارائ
ــی  ــه غیرتهاجم ــک گزین ــی ی ــو تراپ ــاک وی ش
ــی در کل  ــان تاندینوپات ــرای درم ــر ب ایمــن و موث

ــت.  ــی اس ــکلتی عضان ــتم اس سیس
ــرای  ــی ب ــو تراپ ــاک وی ــر از ش ــال حاض در ح
درمــان تاندینوپاتــی مزمــن در سراســر بــدن 
اســتفاده می کننــد. متخصصــان پزشــکی ورزشــی 
ایــن درمــان را بــرای درمــان مناطــق زیــر از 

ــد: ــته ان ــد دانس ــی مفی تاندینوپات
• روتاتور کاف 

• اپی کوندیل جانبی
• اپی کندیل داخلی
• بورسیت تروکانتر  

• ماهیچه همسترینگ
• ماهیچه راست رانی

• ماهیچه چهارسر ران
• تاندون کشکک

• خلفی درشت نی عقبی 
• پرونئال

• آشیل
• فاشیای پانتار

• ورم کف پا )خارپاشنه(
 

شاک ویو تراپی چگونه کار می کند؟
شــاک ویــو تراپــی روشــی اســت کــه در 
ــرژی  ــتفاده از ان ــود. اس ــام می ش ــی انج فیزیوتراپ
ــوک  ــکی ، ش ــای پزش ــر از کاربرده ــیار کمت بس
 ، )ESWT( درمانــی یــا شــاک ویــو تراپــی
ــکلتی  ــای اس ــاری ه ــیاری از بیم ــان بس در درم
ــامل  ــه ش ــواردی ک ــه اول م ــی ، در درج عضان
ــدون  ــا و تان ــاط ه ــد رب ــد مانن ــت هــای همبن باف

هــا اســت ، اســتفاده می شــود. 
ــی  ــراپ ارزیاب ــط فیزیوت ــه توس ــن مراجع در اولی
ــد  ــما کاندی ــه ش ــد ک ــد کن ــا تأیی ــد ت ــد ش خواهی
مناســبی بــرای شــاک ویوتراپــی هســتید. فیزیوتراپ 
اطمینــان حاصــل می کنــد کــه شــما در مــورد 
شــرایط خــود و آنچــه می توانیــد همــراه بــا درمــان 
انجــام دهیــد آمــوزش دیــده ایــد. شــاک ویوتراپــی 
ارزشــمندانه هفتــه ای یــک بــار بــه مــدت 3-۶ هفته 
بســته بــه نتیجــه انجــام می شــود. ایــن روش درمانی 
باعــث می شــود ناراحتــی خفیــف شــود ، امــا فقــط 
ــد قــدرت آن  ۴-5 دقیقــه طــول می کشــد و می توان
ــر  ــروب ب ــک پ ــا راحــت باشــد. ی ــد ت ــم کن را تنظی
روی ناحیــه آســیب دیــده قــرار داده می شــود و 
امــواج لیــزر از طریــق پوســت دریافــت می شــوند و 
ــا دار، درون بافــت  ــی انحن ــواج رادیوی ــه صــورت ام ب
آســیب دیــده گســترش می یابنــد. ایــن امــواج شــاک 
ویــو باعــث ایجــاد یک پاســخ التهــاب ماننــد در بافت 
آســیب دیــده ای کــه تحــت درمــان اســت، می شــود 
و باعــث می شــود کــه بــدن طــی یــک پاســخ 
طبیعــی بــه ایــن وضعیــت، جریان خــون، تعــداد رگ 
هــای خونــی و در نتیجــه متابولیســم بافــت آســیب 

دیــده را افزایــش دهــد. 
  

فواید شاک ویوتراپی
ــران  ــکارانی را جب ــه ورزش ــاز ب ــن روش نی ای
ــای  ــان ه ــه درم ــا ب ــات آنه ــه صدم ــد ک می کن
ــتراحت،  ــد اس ــد، مانن خــط اول پاســخ نمــی ده
ــا  ــک، ام ــد و ارتزی ــی، مهاربن ــخ، ورزش درمان ی
ــا  هنــوز آمــاده بررســی گزینــه هــای تهاجمــی ی
جراحــی نیســتند. شــاک ویــو تراپــی نســبت بــه 

ــی دارد. ــیار خوب ــی بس ــه اثربخش هزین
 

عوارض جانبی شاک ویو تراپی 
ــی  ــو تراپ ــی ناشــی از شــاک وی ــوارض جانب ع
محــدود بــه کبــودی ، تــورم ، درد ، بــی حســی یــا 
گزگــز در ناحیــه تحــت درمــان اســت و بهبــودی 
در مقایســه بــا مداخــات جراحــی حداقــل اســت.

ــا دو  ــک ی ــان ی ــس از درم ــاران پ ــتر بیم بیش
ــودی  ــه دوره بهب ــا ب ــد ام ــی می گیرن روز مرخص

ــد.  ــاز ندارن ــدت نی ــی م طوالن
 منبع: بیتوته 

عابدینی:
 طبق قانون دبیر و نایب رئیس

 هیئت فوتبال استان تهران هستم 

دبیــر ســابق هیئــت فوتبــال اســتان تهــران در خصــوص انتخابــات ایــن 
هیئــت توضیحاتــی را بیــان کــرد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، رضـا عابدینی، دبیر سـابق هیئت 
فوتبـال اسـتان تهـران در خصـوص انتخابـات ایـن هیئـت اظهـار داشـت: 
امیـدوارم بعـد از 2 سـال تاخیـر عمـدی شـاهد انتخابـات خـوب و بـدون 
حاشـیه ای باشـیم. در حـال حاضر هیئت فوتبال اسـتان تهـران ضعیف ترین 
هیئـت فوتبـال کل کشـور اسـت. در ایـن ۱2 سـال هیـچ زمیـن فوتبـال و 
سـالن ورزشـی در اختیـار هیئـت فوتبال اسـتان تهـران قرار نگرفته اسـت.

او بیــان کــرد: حــق داوران مــا خــورده شــده اســت و هیئــت فوتبــال 
ــای  ــد. تیم ه ــاع کن ــیون دف ــا در فدراس ــوق آن ه ــت از حق ــتان نتوانس اس
در  تهرانــی حاضــر  تیم هــای  نمی شــوند.  تهرانــی حمایــت  فوتبــال 
لیگ هــای پاییــن بــا شــرایط ســختی دســت بــه گریبــان هســتند، حتــی 

ــد. ــن ندارن ــن تمری زمی
ــا  ــن تیم ه ــرای ای ــتیم ب ــال ها نتوانس ــن س ــه داد: در ای ــی ادام عابدین
امتیــازی بگیریــم. بایــد امــروز شــخصی را انتخــاب کنیــم کــه بتوانــد بــه 
ــهرداری  ــه ش ــران 22 منطق ــد. در ته ــک کن ــتان کم ــال اس ــت فوتب هیئ

ــالن داشــته باشــیم. ــن و س ــک زمی ــم ی ــا نمی توانی ــم، ام داری
دبیـر سـابق هیئت فوتبال اسـتان تهـران در خصـوص تاش های صورت 
گرفتـه توسـط شـیرازی در گذشـته بـرای حل این مشـکات تصریـح کرد: 
برای شـیرازی احترام قائل هسـتم. در 2 سـال گذشـته علیه کسـی صحبت 
نکـردم. مشـکل اصلـی این اسـت کـه در هیچ نهـادی رئیس هیئـت فوتبال 

اسـتان تهـران را جـدی نمی گیرنـد و این مشـکل اصلی ما اسـت.
ــار داشــت:  ــروز اظه ــی در خصــوص حضــور خــود در مجمــع ام عابدین
طبــق قانــون نایــب رئیــس و دبیــر هیئــت فوتبــال اســتان تهــران هســتم. 
طالقانــی، رئیــس کمیتــه امــور اســتان ها مــن را دعــوت کــرد، امــا میــز و 
پاکــی بــرای مــن فراهــم نشــد. دبیــر مجمــع اعــام کــرد مــن نایــب رئیس 
نیســتم، امــا اگــر ثبــت شــرکت هیئــت فوتبــال را بررســی کنیــد نــام مــن را 

بــه عنــوان نایــب رئیــس و دبیــر هیئــت مشــاهده خواهیــد کــرد. 

تیمداری در آذربایجان شرقی به سرمایه گذاری 
بخش خصوصی نیاز دارد

مدیـرکل ورزش و جوانـان آذربایجان شـرقی گفـت: تیمـداری در ایـن 
اسـتان و حضـور در مسـابقات ملـی و بین المللـی بـه سـرمایه گذاری بخش 

خصوصـی در ورزش قهرمانـی نیـاز دارد. 
بـه گـزارش ایرنا، ایوب بهتـاج در جلسـه مدیـران ورزش و هیات های فوتبال 
و قایقرانـی آذربایجان شـرقی کـه در مراغـه برگـزار شـد، افـزود: بـا توجـه بـه 
محدودیت هـای بودجه ای در بخـش ورزش، هیات های ورزشـی باید برای تامین 
هزینه هـای ورزشـی از سـرمایه بخش خصوصـی و حمایت آنان اسـتفاده کنند.

وی ادامـه داد: بـه ویـژه در ورزش هایـی چـون فوتبـال کـه تیمـداری به 
بودجه باالیی نیازمند بوده و حجم آن هم نسـبت به گذشـته بیشـتر شـده 

اسـت، جلـب حمایت بخـش خصوصی ضروری اسـت.
وی افـزود: تـاش و عـزم هیات هـای ورزشـی شهرسـتان ها، بسترسـاز 
توسـعه ورزش قهرمانـی بـه ویـژه رشـته های افتخارآفریـن و مـدال آور و 

حضـور تیم هـای ورزشـی در مسـابقات ملـی و بین المللـی اسـت.
وی همچنیـن بـه نقـش هیات هـای ورزشـی در توسـعه ورزش همگانی 
نیـز اشـاره و اضافـه کـرد: همگرایـی در هیات هـای ورزشـی بـرای توسـعه 

ورزش همگانـی و قهرمانـی در اسـتان الزامـی اسـت.
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار شهرسـتان ویـژه مراغـه گفـت: حمایـت از 
تیم هـای ورزشـی و ورزشـکاران مـدال آور باید مـورد توجه متولیـان ورزش 

اسـتان و کشـور قـرار گیرد.
سـیدعلی موسـوی افزود: بـا توجه بـه محدودیت های کرونایـی و کمبود 
بودجه هـای ورزشـی، حمایت از این هیات های ورزشـی حاضر در مسـابقات 
زمینه سـاز  می توانـد  مراغـه  »اوحـدی«  فوتبـال  تیـم  از جملـه  کشـوری 

موفقیـت بیشـتر و افتخارآفرینی هـای آتی باشـد.
وی اضافـه کـرد: ورزش مراغه با برخورداری از ظرفیت ها و اسـتعدادهای 
ورزشـی و پیشـینه تاریخـی و فرهنگی، چشـم انتظار حمایت هـای متولیان 

و همچنیـن بخش خصوصی اسـت.
رئیـس هیـات فوتبـال آذربایجان شـرقی نیـز در ایـن جلسـه گفـت: بـا 
وجـود محدودیت هـای کرونایی طی یک سـال گذشـته، کاس هـای داوری 
و فعالیت هـای ورزشـی در ایـن رشـته ورزشـی در روزهـای اخیـر رونـدی 
مسـتمر یافتـه اسـت. »جـواد ششـگانی« بـا تاکیـد بـر لـزوم نظـارت بـر 
فعالیت هـای ورزشـی، افـزود: فعالیت مـدارس فوتبـال در شهرسـتان ها اگر 
بـا دریافـت معرفی نامـه از هیـات ورزشـی همـراه نباشـد، غیرقانونی اسـت.

وی اضافـه کـرد: هیـات فوتبـال آذربایجان شـرقی هم اکنون آمـاده اعزام 
تیم هـای اسـتعدادیابی بـه مناطق چهارگانه این اسـتان اسـت.

در ایـن همایـش مدیـران ورزش و هیات هـای فوتبـال و قایقرانـی ۱۴ 
شهرسـتان آذربایجان شـرقی حضـور داشـتند.

آماده کسب سهمیه المپیک در قطر بودم
 اما کرونا اجازه نداد 

ــودم،  ــام داده ب ــه انج ــی ک ــا تمرینات ــت: ب ــتیک گف ــوش ژیمناس ملی پ
آمادگــی الزم بــرای کســب ســهمیه المپیــک در مســابقات قطــر را داشــتم 

ــا و دســتور کشــور میزبــان مانــع از ایــن اتفــاق شــد.  امــا شــیوع کرون
ــرایط  ــن ش ــاره آخری ــنیم، درب ــا تس ــو ب ــا در گفت وگ ــعیدرضا کیخ س
ــار  ــی ژیمناســتیک اظه ــم مل ــای تی ــزاری اردوه ــس از برگ آمادگــی اش پ
ــا، 3  ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــته و ب ــال گذش ــک س ــت: در ی داش
ــورت  ــه ص ــا ب ــز اردوه ــس از آن نی ــتیم و پ ــن داش ــه اردوی آنای مرحل
ــم  ــن بودی ــه مــدت 20 روز در قزوی ــاه ب حضــوری برگــزار شــد. در دی م
ــان را  ــا اردوی م ــان ج ــاره در هم ــتراحت، دوب ــه اس ــک هفت ــد از ی و بع

ــی دارم. ــی خوب ــبختانه االن آمادگ ــم و خوش ــری کردی پیگی
وی ادامــه داد: قــرار بــود در اســفند مــاه در مســابقات جمهــوری 
آذربایجــان و ســپس قطــر شــرکت کنیــم. مســابقات جمهــوری آذربایجان، 
ــرکت  ــود در آن ش ــرار ب ــا ق ــود، ام ــک نب ــهمیه المپی ــب س ــت کس رقاب
کنیــم؛ چــرا کــه آخریــن رقابــت رســمی پیــش از اعــزام بــه قطــر و تــاش 
بــرای کســب ســهمیه المپیــک 2020 توکیــو بــود. بــا لغــو ایــن مســابقات 
امیــدوار بودیــم کــه بــه قطــر اعــزام شــویم تــا رقابت هــای جــام جهانــی 
ــرای کســب ســهمیه تــاش کنیــم، امــا متاســفانه  ــه میــدان برویــم و ب ب
ــمی  ــام رس ــر و اع ــت قط ــتور وزارت بهداش ــا دس ــز ب ــت نی ــن تورنمن ای

ــی لغــو شــد. فدراســیون جهان
ملی پــوش ژیمناســتیک گفــت: بــا شــرایطی کــه االن بــه وجــود 
آمــده، کســب ســهمیه المپیــک بســیار پیچیــده شــده و بــه نوعــی یــک 
ــزاری  ــدم برگ ــا ع ــزاری ی ــرای برگ ــی ب ــیون جهان ــردرگمی در فدراس س

ــود دارد. ــی وج ــابقات انتخاب مس
کیخــا عنــوان کــرد: بــا تمریناتــی کــه انجــام داده بــودم، آمادگــی الزم 
بــرای کســب ســهمیه المپیــک در مســابقات قطــر را داشــتم، امــا شــیوع 
ــن  ــاق شــد. مــن در ای ــن اتف ــع از ای ــان مان ــا و دســتور کشــور میزب کرون
مــدت روی نقــاط ضعفــم کار کــرده و آن را برطــرف کــرده بــودم، امــا حــاال 
بــا وضعیتــی کــه بــه وجــود آمــده، شــرایط کســب ســهمیه پیچیــده شــده 

و بایــد منتظــر تصمیمــات فدراســیون جهانــی بمانیــم.

رییــس فدراســیون تکوانــدو گفــت: حضــور 
ــث  ــگ باع ــای لی ــت ه ــان در رقاب ــی پوش مل
افزایــش ســطح کیفــی ایــن رقابــت هــا شــد. 
ســید محمــد پوالدگــر در گفتگــو بــا ایســنا، 
ــر  ــگ برت ــای لی ــت ه ــزاری رقاب ــاره برگ درب
ــا تمــام  ــدو، اظهــار کــرد: خــدا را شــکر ب تکوان
مشــکات و دســتورالعمل های ســختی کــه 
وجــود داشــت و ملــزم بــه رعایــت آن هــا بودیم 
توانســتیم بــا اراده خانــواده تکوانــدو، باشــگاه ها، 
ــه  ــزار و ب ــگ را برگ ــکاران، لی ــان و ورزش مربی
ــرات  ــه حضــور نف ــا توجــه ب ــان برســانیم. ب پای
ــای  ــت ه ــاهد رقاب ــوش ش ــی پ ــرح و مل مط
جذابــی بودیــم و در مرحلــه نهایــی نیــز رقابــت 

ــزار شــد. ــا بســیار خــوب برگ ه
ــاره نحــوه  رییــس فدراســیون تکوانــدو، درب
ــوع  ــت: در مجم ــگ، گف ــاوت داوران در لی قض
ــای  ــم و ج ــی بودی ــای خوب ــاهد داوری ه ش
ــزو ذات  ــا ج ــد خط ــر چن ــود، ه ــی نب اعتراض
ــا  ــد خط ــی می توان ــر کس ــت و ه ــان اس انس
ــی  ــا تجهیزات ــرای م ــزرگ ب ــت ب ــد. موفقی کن
بــود کــه در حــوزه داوری بــه کار گرفتــه شــد. 
بعــد از ســال هــا موفــق شــدیم در بحــث 
ــی گام  ــو توســط دو شــرکت داخل ــد هوگ تولی
ــا  ــرکت ه ــن ش ــر دوی ای ــم. ه ــی برداری بزرگ
ــل  ــو عم ــاخت هوگ ــی در س ــتند بخوب توانس

ــد.  ــت بیای ــی بدس ــت بزرگ ــا موفقی ــد ت کنن
پوالدگــر خاطرنشــان کــرد: حتــی شــرکت 
هــای خارجــی کــه ســابقه طوالنــی در ســاخت 
فدراســیون  تاییــد  مــورد  و  دارنــد  هوگــو 
ــابقات  ــی در مس ــتند، اتفاقات ــز هس ــی نی جهان
ــورد  ــیایی در م ــان و آس ــی جه ــم قهرمان مه
ــا  ــاس ب ــل قی ــه قاب ــاده ک ــان افت هوگوهایش

مســابقات مــا نبــود. مثــا در بــازی هــای 
آســیایی جاکارتــا اتفاقــات و خطاهایــی رخ داد 
ــی را  ــای الکترونیک ــتند هوگوه ــه می خواس ک
جمــع کننــد و مســابقات را بــه صــورت ســنتی 
ــا  ــم واقع ــاس می کنی ــی قی ــد. وقت ــزار کنن برگ
ــدگان و  ــه تولیدکنن ــی ب ــره قبول ــود نم می ش

ــی داد. ــان داخل کارشناس
وی دربــاره برگــزاری لیــگ پایــه بــا وجــود 
شــیوع ویــروس کرونــا بــر خــاف دیگــر 
فدراســیون هــا، خاطرنشــان کــرد: دربــاره 
ســرمایه گــذاری در رده هــای پایــه فکــر 
ــد حــرف بزنیــم بلکــه عمــل  می کنــم مــا نبای
مــا گــواه ایــن موضــوع اســت.  نونهــاالن دختــر 
ــان  ــای جه ــدرت ه ــزو ق ــا ج ــا واقع و پســر م
قهرمانــی  مســابقات  دوره   ۴ در  و  هســتند 
ــه روی ســکو رفتنــد.  ــا ب جهــان تیــم هــای م
در رده نوجوانــان نیــز ســرمایه گــذاری کردیــم 
ــاد  ــم. اعتق ــی داری ــیار خوب ــای بس ــم ه و تی
داریــم ســرمایه گــذاری روی جوانــان مســتعد 
ــا را بیمــه  ــدوی م ــد تکوان ــا انگیــزه می توان و ب
ــاالن  ــاالن و خردس ــال در رده نونه ــد. امس کن

بدلیــل ماحظــات خودمــان و بخاطــر نگرانــی 
هــا بابــت شــیوع کرونــا لیــگ را برگــزار 
ــان مســابقات را بســیار  نکردیــم امــا در نوجوان
خــوب و باشــکوه برگــزار کردیــم و شــاهد 
ــم. بچــه هــا  ــی بودی رقابــت هــای بســیار خوب
ــابقه  ــور در مس ــرای حض ــزه ب ــدری انگی ــه ق ب
ــا ۹0  ــا ت ــارزه ه ــی مب ــه در برخ ــتند ک داش

ــد. ــدل ش ــب رد و ب ــان دو رقی ــاز می امتی
پوالدگــر دربــاره ســطح فنــی لیــگ تکوانــدو 
و نقــش آن در عملکــرد ملــی پوشــان، گفــت: 
اتفــاق خیلــی خــوب و نــادر در ایــن ســال هــا 
حضــور ملــی پوشــان در لیــگ بــود. به واســطه 
ــن  ــدادی در ای ــچ روی ــا هی ــا واقع ــیوع کرون ش
مــدت در جهــان برگــزار نشــد تــا بچــه هــای 
مــا میــدان ببیننــد و ایــن موضــوع بــرای ملــی 
ــاک  ــک و خطرن ــوش بســیار مهل ــی پ ــک مل ی
اســت. بــه همیــن جهــت مســابقات لیــگ یــک 
ــرای آن هــا  فرصــت و میــدان بســیار خــوب ب
بــود تــا در میــدان مبــارزه حضــور پیــدا کننــد. 
ــدو، تصریــح کــرد:  رییــس فدراســیون تکوان
ــگ حضــور داشــته  ــی پوشــان در لی ــی مل وقت

باشــند قطعــا ســطح فنــی مســابقات نیــز 
ــه شــرایط موجــود  ــا توجــه ب ــر مــی رود. ب باالت
و گرفتــاری کــه دنیــا بــا آن دســت بــه گریبــان 
اســت برگــزاری رقابــت هــای لیــگ نشــان داد 
ــاد  ــث ایج ــد باع ــد می توان ــه ح ــا چ ورزش ت
انگیــزه شــود و امیــد بــه زندگــی را بــه عنــوان 
ــه آن  ــی ب ــا خیل ــن روزه ــه ای ــی ک موضوعات
ــم  ــد. فکــر می کن ــش ده ــم، افزای ــاج داری احتی
بــه غیــر از همــه مشــکاتی کــه وجــود داشــت 
ایــن موضــوع یــک مســئولیت اجتماعــی بــرای 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــا اس ــیون ه ــه فدراس هم
تمامــی مشــکات مسابقاتشــان را برگــزار کنند.

ــدو و  ــاره وضعیــت تیــم ملــی تکوان وی درب
پیــش بینــی خــود از نتایــج تکوانــدوی ایــران 
ــت  ــن هیچوق ــت: م ــو، گف ــک توکی در المپی
المپیــک را پیــش بینــی نمــی کنــم و همیشــه 
در ایــن ســال هــا از پیــش بینــی نتیجــه 
ــا در  ــه ه ــا از بچ ــا قطع ــردم ام ــودداری ک خ
ــن قــول را می دهــم  ــم. ای المپیــک توقــع داری
ــی  ــم فروش ــک ک ــران در المپی ــدگان ای نماین
ــده  ــا نماین ــد ت ــه بگذارن ــد و از جــان مای نکنن
هــای شایســته ای بــرای ورزش ایــران باشــند.

پوالدگــر افــزود: تیــم هــای ملــی در اردو 
ــم  ــد. تی ــی دارن ــرایط خوب ــد و ش ــر می برن بس
ــان ســال در تورنمنــت  ــردان قبــل از پای ــی م مل
بلغارســتان شــرکت می کنــد کــه میــدان خوبــی 
ــک اردو در  ــم ی ــران ه ــرای دخت ــود. ب ــد ب خواه
ــی  ــش بین ــه را پی ــت ترکی ــتان و تورنمن صربس
ــیار  ــم بس ــتان تی ــران صربس ــم دخت ــم. تی کردی
خوبــی اســت و 2 مــدال المپیــک و چندیــن مدال 
جهانــی دارنــد و برگــزاری اردوی مشــترک خیلی 

ــد. ــا کمــک کن ــران م ــم دخت ــه تی ــد ب می توان
حمایــت  میــزان  دربــاره  پایــان  در  وی 
المپیــک، خاطرنشــان  در ســال  مســئوالن 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، حمایــت 

ــت. ــوده اس ــوب ب ــدو خ ــئوالن از تکوان مس

ــوان  ــران عن ــنگین ای ــوق س ــردار ف ــه ب وزن
کــرد کــه دچــار آســیب دیدگــی جــدی شــده 
ــت  ــم اس ــت و مصم ــر گذش ــه خی ــه ب ــود ک ب
وزنــه هــای بهتــری تــا المپیــک توکیــو بزنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی  داودی وزنــه بــردار 
فــوق ســنگین ایــران تنهــا وزنــه بــرداری اســت 
کــه شــش مســابقه گزینشــی المپیــک  خــود را  
گذرانــده اســت و امتیــاز الزم بــرای اینکــه جــزو 
ــک  ــی المپی ــگ انتخاب ــر اول رنکین ــت نف هش

قــرار بگیــرد را نیــز کســب کــرده اســت.
از آنجــا کــه ارمنســتان تنهــا یــک  ســهمیه 
المپیــک دارد  و در دســته ۱0۹ کیلوگــرم نیــز 
ــن  ــدال طــا را دارد، بنابرای ــن م شــانس گرفت
ــه  ــزام ب ــه اع ــد گزین ــاق خاصــی نیفت ــر اتف اگ
ــیان  ــیمون مارتیروس ــا س ــی ه ــک ارمن المپی
اســت و  در ایــن شــرایط گــور میناســیان وزنــه 
بــردار فــوق ســنگین آنهــا المپیــک توکیــو را از 

ــد.  ــت می ده دس
ــرح  ــردار مط ــه ب ــادزه وزن ــود تاالخ ــا وج ب
ــم  ــا ک ــدال ط ــب م ــانس کس ــتانی ش گرجس
اســت امــا امــکان گرفتــن مــدال نقــره المپیــک 
زیــاد اســت. داودی در فینــال لیــگ وزنــه 
بــرداری رکــورد مجمــوع ۴5۱ کیلوگــرم را 
ــورد،  ــن رک ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــت ک ثب

ــر  ــک را دارد ه ــره المپی ــن نق ــانس گرفت ش
چنــد کــه او بــه ایــن رکــورد بســنده نخواهــد 
ــه دنبــال رکوردهــای باالتــری  کــرد و قطعــا ب
اســت تــا بــا خیــال راحــت تــر قــدم بــه بــازی 

ــذارد.   ــک بگ ــای المپی ه
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــی داودی در گفتگ عل
ــش  ــش رکوردهای ــرای افزای ــود ب ــه خ ی برنام
تــا المپیــک توکیــو بیــان کــرد:  مــن در 
مســابقه لیــگ  داشــتم رکــورد 20۶ کیلوگــرم 
را در یــک ضــرب ثبــت می کــردم امــا لحظــه 
آخــر افتــاد. در اردوی تیــم ملــی در اهــواز هــم 

ــرب  و 25۶  ــک ض ــرم در ی ــک کیلوگ 20۷ ی
کیلوگــرم در دوضــرب  را هــم زده ام. امــا اگــر 
می خواهــم چنــد ســال دیگــر هــم وزنــه بزنــم 
بنابرایــن بایــد رکوردهایــم  را افزایــش بدهــم. 
ایــن رکوردهــا بــرای مــدال نقــره کافــی اســت 
ــه  ــد بیشــتر وزن ــن شــدن بای ــرای بهتری ــا ب ام

بزنــم.
ــن  ــال ای ــه دنب ــد ب ــه داد: ۱00درص او ادام
هســتم کــه در قهرمانــی آســیا بــاز هــم افزایش 
رکــورد داشــته باشــم. از طرفــی چــون نزدیــک 
ــل از  ــم  قب ــتیم می خواه ــم هس ــک ه المپی

ــوب  ــرد خ ــک عملک ــا ی ــازی ه ــور در ب حض
داشــته باشــم. اگــر در یــک ضــرب  و دوضــرب 
قهرمانــی آســیا حــدود پنــج کیلوگــرم افزایــش 
رکــورد داشــته باشــم خیلــی خــوب می شــود. 
ســپس تــا المپیــک هــم دوبــاره رکوردهایــم را 

ــم. ــش  می ده افزای
ــران از  ــنگین ایـ ــوق سـ ــردار فـ ــه بـ وزنـ
ــاه  ــود در مـ ــانه خـ ــدی شـ ــت جـ مصدومیـ
ــرد:  ــح کـ ــر داد وتصریـ ــته خبـ ــای گذشـ هـ
ــال  ــه در حـ ــش  کـ ــاه پیـ ــج مـ ــدود پنـ حـ
تمریـــن بـــودم شـــانه راســـتم هنـــگام زدن 
ـــیب  ـــرب آس ـــک ض ـــرم در ی ـــه 205 کیلوگ وزن
جـــدی دیـــد کـــه آن را رســـانه ای هـــم نکـــردم. 
ـــه  ـــم معاین ـــروف ه ـــک  مع ـــه پزش ـــط س توس
ـــه  ـــد ک ـــد بودن ـــا معتق ـــر از آنه ـــدم و دو نف ش
ـــدا را  ـــم. خ ـــام ده ـــی انج ـــل جراح ـــد عم بای
ـــه خیـــر گذشـــت.فکر می کنـــم  ـــه ب ـــکر ک ش
ـــون  ـــت. اکن ـــده اس ـــان ش ـــد درم ۸0-۹0 درص
هـــم مصمـــم هســـتم وزنـــه هـــای بهتـــری 

مخصوصـــا در یـــک ضـــرب بزنـــم.
ــود  ــاالی خ ــانس ب ــه ش ــاره ب ــا اش داودی ب
بــرای کســب مــدال نقــره المپیــک تاکیــد کــرد: 
در بــازی هــای المپیــک هیــچ چیــزی مشــخص 
نیســت و ممکــن اســت یــک نفــر بیایــد و 
شــگفتی ســاز شــود.بنابراین هیــچ چیــزی 
ــم  ــم خیال ــن ه ــی نیســت. م ــش بین ــل پی قاب
راحــت نیســت کــه حــاال بــه المپیــک مــی  روم 
ــره را  ــدال نق ــم و  م ــا را می زن ــه ه ــن وزن و ای
ــم  ــه می جنگ ــن لحظ ــا آخری ــن ت ــرم. م می گی

ــن نتیجــه را داشــته باشــم. ــا بهتری ت

ــا تاشــی کــه انجــام  ــان گفــت: شــاید ب وزیــر ورزش و جوان
می شــود و دعــای خیــر مــردم و انگیــزه و اشــتیاق ورزشــکاران 

بتوانیــم کار تاریخــی در المپیــک انجــام دهیــم. 
بــه گــزارش تســنیم، مســعود ســلطانی فر در حاشــیه افتتــاح 
خوابــگاه تیرانــدازی بــا کمــان در مجموعــه ورزشــی آزادی 
ــم،  ــی کــه داده بودی اظهــار داشــت: خــدا را شــکر می کنــم قول
ــت  ــای ریاس ــاس صحبت ه ــه براس ــی ک ــن خوابگاه ــی و ای عمل
فدراســیون و ورزشــکاران یکــی از ملزومــات اصلــی بــود، فراهــم 

و آمــاده شــده اســت.
وی افــزود: امیــد زیــادی بــه تیرانــدازی بــا کمــان و همچنین 
تیرانــدازی دارم و فکــر می کنــم ریشــه ایــن ورزش هــا در 
هویــت فرهنگــی و ملــی مــا اســت. در واقــع حیــف اســت کــه از 
ــته ها  ــن رش ــک در ای ــی و المپی ــی و جهان ــای بین الملل مدال ه
ــا ایــن ســابقه دیرینــه فرهنگــی و تاریخــی  بی بهــره بمانیــم و ب

کــه در ایــن رشــته ها داشــتیم، نتوانیــم در ایــن رشــته ها 
ــم. مــدال بگیری

وزیــر ورزش و جوانــان عنــوان کــرد: تــاش مــا بــر این اســت 
کــه امکانــات مناســب تری فراهــم کنیــم. بــرای تجهیــزات هــم 
ــم  ــا را داری ــکل تحریم ه ــم. مش ــت کرده ای ــار صحب ــن ب چندی
ــتیم.  ــا هس ــن تحریم ه ــدیدترین و ظالمانه تری ــت ش و االن تح
ــود و  ــرف ش ــریعتر برط ــه س ــا هرچ ــن تحریم ه ــم ای امیدواری
ــر  ــود. در فک ــل ش ــور ح ــف کش ــای مختل ــکات بخش ه مش
ــم  ــاش می کنی ــم ت ــی ه ــرایط کنون ــن ش ــا همی ــتیم و ب هس
ــزم و اراده ای  ــا ع ــا ب ــم ت ــم کنی ــب تری را فراه ــزات مناس جهی
ــرای کشــور افتخــار آفرینــی  ــد، بتواننــد ب کــه ورزشــکاران دارن

کننــد.
ســلطانی فر گفــت: فکــر می کنــم میــاد وزیــری کــه 
ســهمیه المپیــک را گرفتــه و ســایر ورزشــکارانی کــه قــرار اســت 

خــرداد ۱۴00 در رقابت هــای جهانــی پاریــس مســابقه بدهنــد، 
ــه کســب ســهمیه شــوند. خــدا را چــه دیدیــد، شــاید  موفــق ب
بــا ایــن تاشــی کــه انجــام شــد و دعــای خیــر مــردم و انگیــزه 
ــک  ــک کار تاریخــی در المپی ــم ی ــکاران بتوانی ــتیاق ورزش و اش
انجــام دهیــم. ایــن موضــوع دور از ذهــن نیســت و ممکــن اســت 
ــد  ــد و بتوان ــکار باش ــک ورزش ــک، روِز ی ــابقه در المپی روز مس

ــی بگیــرد. نتیجــه خوب

ملی پــوش المپیکــی دانشــگاه آزاد گفــت: وقتــی کاراتــه 
ایــران در ســطح دنیــا شــماره یــک اســت، بایــد مســابقاتش نیــز 
در باالتریــن ســطح برگــزار شــود کــه هفتــه اول اینگونــه بــود. 
بهمــن عســگری در گفت وگــو بــا تســنیم، در خصــوص 
برگــزاری رقابت هــای ســوپر لیــگ کاراتــه اظهــار داشــت: 
ــه  ــه دســت اندرکاران ک ــه و هم ــیون کارات ــد از فدراس ــدا بای ابت
کمــک کردنــد تــا ســوپر لیــگ برگــزار شــود، تشــکر کنــم. خــدا 
ــا ورزشــکاران و عوامــل  را شــکر قبــل از مســابقات تســت کرون
تیم هــا نیــز منفــی بــود و مســابقات نیــز خیلــی خــوب برگــزار 
شــد. از لحــاظ نحــوه برگــزاری شــرایط نســبت بــه گذشــته تغیر 
ــکر  ــگ تش ــازمان لی ــیون و س ــد از فدراس ــه بای ــود ک ــرده ب ک
کنیــم. وقتــی کاراتــه ایــران در ســطح دنیــا شــماره یــک اســت، 

ــزار شــود. ــن ســطح برگ ــز در باالتری ــد مســابقاتش نی بای
وی تصریــح کــرد: مــا بازیکنــان تــاش می کنیــم بــه 
ــران اســت را  ــه ای ــه شایســته کارات ــزی ک نحــو احســن آن چی
در مســابقات داخلــی و بین المللــی بــه نمایــش بگذاریــم و 
ــات و  ــاظ امکان ــد از لح ــاش می کن ــز ت ــه نی ــیون کارات فدراس
ــوان خــود اســت را  شــرایط برگــزاری هــر آن چیــزی کــه در ت

ــته  ــالیان گذش ــه در س ــای کارات ــفانه لیگ ه ــد. متاس ــه ده ارائ
ــزاری  ــه اول برگ ــا در هفت ــود، ام ــوب نب ــزاری خ ــاظ برگ از لح
ــن  ــدوارم ای ــود و امی ــده ب ــر ش ــرایط بهت ــال ش ــابقات امس مس

ــد. ــته باش ــه داش ــد ادام رون
ملی پــوش المپیکــی کاراتــه ایــران در خصــوص شــرایط 
بازیکنــان ملی پــوش در رقابت هــای ســوپر لیــگ گفــت: مطمئنــا 
بعــد از پشــت ســر گذاشــتن مراحــل مختلــف اردوی تیــم ملــی، 
شــرایط بازیکنــان ملــی بهتــر و بهتــر شــده و بازیکنــان جــوان 
ــد  ــن می کنن ــر تمری ــان باتجربه ت ــا بازیکن ــه در اردو ب ــز ک نی
ــا  ــاً ب ــوند. قطع ــر می ش ــی بهت ــی و آمادگ ــطح فن ــاظ س از لح
ــه روز  ــرایط  روز ب ــه ش ــی کارات ــم مل ــی تی ــای کادرفن برنامه ه

بهتــر هــم خواهیــم شــد. اولیــن رویــداد مــا کاراتــه وان ترکیــه 
در اســفندماه اســت و امیــدوارم مســابقات برگــزار شــود تــا رونــد 

رو بــه رشــد مــا ادامــه داشــته باشــد.
ــه  ــای کارات ــزاری رقابت ه ــر برگ ــوص تاثی ــگری در خص عس
ــرای حضــور در مســابقات تنــگ  وان ترکیــه گفــت: دل همــه ب
شــده و در روز برگــزاری لیــگ بــه ســجاد گنــج زاده گفتــم کــه 
ــود  ــده ب ــگ ش ــی تن ــه خیل ــاس کارات ــیدن لب ــرای پوش ــم ب دل
ــابقات  ــدوارم مس ــد. امی ــق ش ــر محق ــن ام ــکر ای ــدا را ش و خ
بــرون مــرزی برگــزار شــود تــا مجــدداً در شــرایط مســابقه قــرار 
ــاده  ــود را آم ــه خ ــه رفت ــز رفت ــز نی ــاظ تمرک ــم  و از لح بگیری

ــم. ــک کنی حضــور در المپی

پوالدگر:

 قول می دهم بچه ها در المپیک کم نگذارند

از آسیب دیدگی جدی علی داودی تا جنگیدن 
برای رسیدن به مدال المپیک

سلطانی فر: 

شاید در المپیک کاری تاریخی انجام دهیم

عسگری: 

کاراته ایران شماره یک دنیا است و باید 
مسابقاتش در باالترین سطح برگزار شود
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اوقات شرعی شهر تهران

مدیــرکل بازســازی بنیــاد مســکن کشــور گفــت: 
شناســایی  و  خســارت ها  میــزان  از  ارزیابی هــا 
واحدهــای آســیب دیــده بــه پایــان رســیده و 
طبــق ارزیابی هــای انجــام شــده، هــزار و 200 
ــد  ــایی ش ــتا شناس ــهر و روس ــی در ش ــد احداث واح
ــی  ــم ارزیاب ــری ه ــد تعمی ــزار واح ــن 3 ه همچنی

ــت.  ــده اس ش
مجیـــد جـــودی در گفت وگـــو بـــا ایلنـــا 
دربـــاره آخریـــن وضعیـــت مناطـــق زلزلـــه زده 
سی ســـخت پـــس از گذشـــت چهـــار روز از 
ـــوع  ـــت: از روز اول وق ـــار داش ـــه اظه ـــوع زلزل وق
ـــکونی  ـــای مس ـــی واحده ـــات ارزیاب ـــه اقدام زلزل
آســـیب دیـــده و تخریـــب شـــده را آغـــاز 
ــه  ــار روز از زلزلـ ــه چهـ ــروز کـ ــم و امـ کردیـ
می گـــذرد، آواربرداری هـــا بـــرای بازســـازی 

شـــروع شـــد.
ــی و  ــای تخریب ــداد واحده ــه تع ــاره ب ــا اش وی ب
ــارت ها  ــزان خس ــا از می ــت: ارزیابی ه ــری گف تعمی
ــان  ــه پای ــده ب ــیب دی ــای آس ــایی واحده و شناس
ــزار  ــده، ه ــام ش ــای انج ــق ارزیابی ه ــیده و طب رس
و 200 واحــد احداثــی در شــهر و روســتا شناســایی 
شــد همچنیــن 3 هــزار واحــد تعمیــری هــم ارزیابی 

شــده اســت.
ــا  ــور ب ــکن کش ــاد مس ــازی بنی ــرکل بازس مدی
ــم بازســازی ها و تعمیــرات در  بیــان اینکــه امیدواری
نیمــه اول ســال آینــده بــه پایــان برســد، ادامــه داد: 
خوشــبختانه ۸0 درصــد شــهر ســی ســخت ســالم 

ــب شــده اســت. اســت و 20 درصــد آن تخری
ـــت  ـــکان موق ـــث اس ـــه بح ـــاره ب ـــا اش ـــودی ب ج
ـــی  ـــرای خانواده های ـــت: ب ـــار داش ـــه زدگان اظه زلزل
ــا اســـت 20  ــزو تخریبی هـ ــان جـ ــه خانه هایشـ کـ
ـــم و  ـــر گرفتی ـــوض در نظ ـــان وام باع ـــون توم میلی
ـــاد  ـــهر زی ـــه در ش ـــداد خان ـــه تع ـــه اینک ـــه ب باتوج
ـــدام  ـــاره اق ـــه اج ـــبت ب ـــد نس ـــراد می توانن ـــت اف اس

ـــد. کنن
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا 
از کانکـــس بـــرای اســـکان موقـــت اســـتفاده 
نمی شـــود، گفـــت: کانکـــس بـــه عنـــوان اســـکان 
موقـــت بـــرای مـــورد زلزلـــه شـــهر ســـی ســـخت 
ـــت  ـــکان موق ـــن اس ـــوال ازای ـــت و معم ـــوب نیس مطل

ــرذهاب  ــل سـ ــه پـ ــد زلزلـ ــواردی ماننـ ــرای مـ بـ
ــخت ۸0  ــی سـ ــرا در سـ ــود چـ ــتفاده می شـ اسـ
ـــود  ـــف ب ـــن حی ـــت بنابرای ـــالم اس ـــهر س ـــد ش درص
ـــود و  ـــس ش ـــد کانک ـــرف خری ـــع ص ـــن مناب ـــه ای ک
ـــوان وام  ـــه عن ـــارات ب ـــن اعتب ـــد ای ـــح داده ش ترجی

باعـــوض اجـــاره بـــه افـــراد داده شـــود.
مدیــرکل بازســازی بنیــاد مســکن کشــور دربــاره 
ــا  ــت: ب ــه شــده گف ــارات در نظــر گرفت ــزان اعتب می
احتســاب وام باعــوض 20 میلیــون تومانــی اجــاره، 
ــون  ــهری ۱۸5 میلی ــی ش ــای احداث ــرای واحده ب
ــون  ــه 55 میلی ــد ک ــه ش ــر گرفت ــان وام در نظ توم
ــان وام 5  ــون توم ــوض و ۱30 میلی ــان آن باع توم

درصــد اســت.
ــون  ــم ۱۱0 میلی ــتاها ه ــرای روس ــزود: ب وی اف
ــان وام در  ــون توم ــد و 55 میلی ــان وام ۴ درص توم

ــه شــده اســت. نظــر گرفت
ــری  ــای تعمی ــرای واحده ــه داد: ب ــودی ادام ج
ــان اســت کــه ۱5  ــون توم هــم ســقف وام 30 میلی
میلیــون تومــان ان باعــوض در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.
کشــور  مســکن  بنیــاد  بازســازی  مدیــرکل 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــرای  ــغ ب ــن مبال افزایــش قیمــت ســاخت و ســاز ای
ــت  ــت: دول ــود، گف ــد ب ــی خواه ــه زدگان کاف زلزل
ــوع  ــی از وق ــارت ناش ــام خس ــران تم ــی جب توانای
زلزلــه را نــدارد امــا هــدف از ارایــه ایــن تســهیات 
ــه لحــاظ  ــه ب ــه البت ــوار اســت ک توانمندســازی خان
درصــد   ۷0 می توانــد  مبلــغ  ایــن  بازســازی 

هزینه هــا را پوشــش دهــد.
وام  ارایــه  بــرای  البتــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
باعــوض 20 میلیــون تومانــی اجــاره هیــچ ســندی 
ــت وام  ــرایط دریاف ــه ش ــرادی ک ــم و اف نمی خواهی
وام  ایــن  می تواننــد  دارنــد  را  اجــاره  باعــوض 
را دریافــت کننــد امــا در خانه هــای وابســتگان 
اســکان موقــت داشــته باشــند و از ایــن مبلــغ بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــازی اس بازس
جــودی همچنیــن دربــاره تعــداد خانه هایــی کــه 
ــه  ــی ک ــار داشــت: در ارزیابی های ــد، اظه بیمــه بودن
انجــام شــده، خانــه ای تحــت پوشــش بیمــه نبــوده  

اســت.           

ارایه ۱85 میلیون تومانی وام
بازسازی به زلزله زدگان سی سخت 

ــور اســتان های وزارت اقتصــاد گفــت: در حــال حاضــر  ــرکل ام مدی
ــتانی  ــرمایه گذاری اس ــرکت های س ــه ش ــهام بقی ــتان س ــز 3 اس ــه ج ب
کشــور در بــورس معاملــه می شــود و بــرای اســتان های باقیمانــده نیــز 
تــا قبــل از 20 اســفندماه فراینــد درج نمــاد و فعــال شــدن معامــات 

ــود.  ــام می ش انج
ــه از  ــن ک ــام ای ــا اع ــی ب ــعید توتونچ ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
مجموعــه ۴۹ میلیــون ایرانــی کــه ســهام عدالــت شــامل آنهــا شــده، 
ــز  ــر نی ــون نف ــدود 30 میلی ــتقیم و ح ــر روش مس ــون نف ۱۹ میلی
ــه  ــت: در هم ــار داش ــد، اظه ــاب کرده ان ــتقیم را انتخ روش غیرمس
3۱ اســتان کشــور شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی وجــود 
ــرکت های  ــهام ش ــتان ها، س ــه اس ــتان بقی ــز 3 اس ــه ج ــه ب دارد ک
بــرای  و  می شــود  معاملــه  بــورس  در  اســتانی  ســرمایه گذاری 
ــل از 20 اســفندماه ســال جــاری  ــا قب ــز ت ــده نی اســتان های باقیمان
کــه مجامــع ایــن شــرکت ها برگــزار می شــود نیــز فراینــد درج 
نمــاد و فعــال شــدن معامــات آنهــا در بــازار ســهام انجــام می شــود.

مدیــرکل امــور اســتان ای وزارت اقتصــاد بــا بیــان ایــن کــه ســرمایه 

ــارد  ــزار میلی ــدود 300 ه ــتانی ح ــذاری اس ــرمایه گ ــرکت های س ش
ــذای  ــرمایه گ ــرکت های س ــکیل ش ــد از تش ــزود: بع ــت اف ــان اس توم
اســتانی، مهمتریــن موضــوع ارکان ایــن شــرکت ها اســت کــه بایــد در 
ابتــدا اعضــای هیــات مدیــره آنهــا مشــخص شــود تــا بتواننــد مدیریــت 

ایــن حجــم از ســرمایه هــای عظیــم را برعهــده بگیرنــد.
ــامانه  ــام در س ــت ن ــا ثب ــد ب ــردم می توانن ــت : م ــه گف وی در ادام
ــت  ــره درخواســت خــود را ثب ــات مدی ــت در هی ــرای عضوی »ســتان« ب
کننــد کــه عــاوه بــر احــراز صاحیــت هــا و شــرایط عمومــی می بایســت 
حتمــا تــا قبــل از برگــزاری مجمــع، ســهامدار شــرکت ســرمایه گــذاری 

اســتانی کــه قصــد دارنــد عضــو هیــات مدیــره آن شــوند، باشــند.
توتونچــی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه ثبــت نــام در ســامانه »ســجام« 
و احــراز هویــت یکــی از مهم تریــن رویدادهــا بــرای ســهامداران 
ــرکت  ــرای ش ــزود: ب ــت، اف ــتانی اس ــذاری اس ــرمایه گ ــرکت های س ش
ــام در ســامانه »ســجام« و  در مجمــع الکترونیــک و حــق رای، ثبــت ن
احــراز هویــت بــرای مــردم ضــروری اســت و انتظــار داریــم تــا قبــل از 
ــام  ــت ن ــه ثب ــرادی ک ــزاری مجمــع در 20 اســفند آن دســته از اف برگ

ــدام کننــد. ــه آن اق ــد نســبت ب نکــرده ان
مدیــرکل امــور اســتان هــای وزارت اقتصــاد اعــام کــرد: تــا امــروز 
حــدود 55 درصــد کــه بیــش از 30 میلیــون ســهامدار را شــامل 
ــام  ــت در ســامانه »ســجام« ثبــت ن ــدگان ســهام عدال می شــود از دارن
ــان در  ــهامدار همچن ــون س ــدود ۱3 میلی ــل ح ــد و در مقاب ــرده ان ک
ســامانه »ســجام« ثبــت نــام نکــرده انــد و آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
در 22 اســتان بــاالی 50 درصــد مــردم در ســامانه »ســجام« ثبــت نــام 
کــرده انــد و در ســایر اســتان هــا ثبت نــام  زیــر 50 درصــد اســت کــه 
امیدواریــم تــا قبــل از 20 اســفند کــه مجامــع برگــزار می شــود نســبت 

بــه ثبــت نــام در ســامانه ســجام ثبــت نــام کننــد.

ــارد  ــی گفــت: هــزار میلی اســتاندار آذربایجان غرب
ــا دســتور رییس جمهــوری در  ــژه ب ــار وی ــال اعتب ری
ــرح  ــداث ط ــل اح ــن مراح ــرای آخری ــتای اج راس
ــه دریاچــه ارومیــه  انتقــال آب از ســد کانی ســیب ب

ــت.  اختصــاص یاف
محمدمهــدی شــهریاری در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
افــزود: ایــن مبلــغ در پــی درخواســت اعتبــار ویــژه 
ــس  ــاون ریی ــت، مع ــر نوبخ ــفر محمدباق ــس از س پ
جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه طــی 
مــاه گذشــته بــه آذربایجــان غربــی اختصــاص یافتــه 

اســت.
وی اضافــه کــرد: دولــت اهتمــام ویــژه ای بــرای 
احیــای دریاچــه ارومیــه و اجــرای طــرح مهــم انتقال 
ــه دارد و در  ــه ارومی ــه دریاچ ــیب ب ــی س آب از کان
ایــن راســتا، از هیــچ تاشــی فروگــذار نکــرده اســت.

اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
رونــد احــداث تونــل تــداوم دارد، بیــان کــرد: پیــش 
ــال  ــزرگ انتق ــر و ب ــرح فاخ ــه ط ــود ک ــی می ش بین
ــش از  ــه، پی ــه ارومی ــه دریاچ ــیب ب ــی س آب از کان

پایــان کار دولــت تدبیــر و امیــد بــه پایــان برســد.
معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان 
ــن  ــه ۱2 و ۱3 بهم ــفری ک ــه در س ــه و بودج برنام
امســال بــه ارومیــه داشــت، از پرداخــت همــه 
تعهــدات مالــی دولــت بــرای احــداث تونــل انتقــال 

ــود  ــه ب ــر داده و گفت ــه خب ــه ارومی ــه دریاچ آب ب
کــه اضافــه بــر آن، مســاعدت ویــژه ای بــرای حــل 
مشــکل آبرفتــی بخــش پایانــی ایــن تونــل صــورت 

می گیــرد.
ــر از  ــرد: 2 کیلومت ــه ک ــت اضاف ــر نوبخ محمدباق

ــد   ــی می کن ــت تاق ــا آبرف ــل، ب ــر تون 3۶ کیلومت
ــت  ــا هم ــم ب ــرده و امیدواری ــکل ک ــه کار را مش ک

ــود. ــرف ش ــکل برط ــن مش ــان ای مهندس
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
ــاره  حفاظــت محیــط زیســت کشــور نیــز در ایــن ب
گفــت: از مجمــوع 35.5 کیلومتــری خــط انتقــال آب 
بــه دریاچــه ارومیــه فقــط هــزار و ۴00 متــر باقــی 
ــر شــده اســت. ــر حف ــزار و ۱00 مت ــده و 3۴ ه مان

ــه  ــه دریاچ ــیب ب ــی س ــال آب از کان ــرح انتق ط
احیــای  راســتای  در  طــرح  بزرگتریــن  ارومیــه 
دریاچــه ارومیــه اســت کــه بــا اتمــام آن، ۶50 
ــق  ــه تزری ــه دریاچ ــاالنه ب ــب س ــون مترمکع میلی

. د می شــو
احیـــای دریاچـــه ارومیـــه، یکـــی از مهمتریـــن 
طـــرح هـــای دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه شـــمار 
ــام  ــرای اتمـ ــا بـ ــام تـــاش هـ ــه تمـ ــی رود کـ مـ
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــزاری در نظ ـــخت اف ـــات س اقدام
ــه کار  ــت بـ ــان کار دولـ ــا پایـ ــن کار تـ ــرای ایـ بـ

گرفتـــه شـــده اســـت.

همه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت تا 2۰ اسفند به بورس می آیند 

با دستور رییس جمهوری

هزار میلیارد ریال اعتبار برای انتقال آب به دریاچه ارومیه اختصاص یافت
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