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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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نیکزاد در صحن علنی:

دغدغه مجلس ارزانی و 
رفاه و آسایش ملت است

واعظی: 

دورزدن تحریم ربطی به 
FATF ندارد

وزرا به جای توئیت کردن به کارکرد خودشان عنایت داشته باشند
6.5 میلیون مستاجر و 3 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارد

 امروز چشم همه مردم به مجمع تشخیص است تا یک تصمیمی بگیرد
در دوران تحریم آمریکا با جنگ اقتصادی نمی خواست ما کاال وارد کنیم

 االن شرایط بین المللی تغییر کرده است

2

2

2

روحانی: 

متکی بودن بر اصول اخالقی و اسالمی 
از ویژگی های دکترین دفاعی ایران استاز ویژگی های دکترین دفاعی ایران است

ارجاع پرونده روحانی به قوه قضائیه 
پیام خوبی به دنیا منتقل نمی کند

دنیا بر مدار فرهنگ و هنر در 
حرکت است نه سیاست

عملکرد بانک ها مطلوب
 و قابل قبول نیست

بانک مرکزی حاال ارزهای 
دیجیتال را به رسمیت می شناسد

رییـــس کل بانـــک مرکـــزی گفـــت: عـــاوه بـــر تامیـــن ارز واکســـن های 
ـــد  ـــاز خری ـــورد نی ـــی، ارز م ـــده قبل ـــام ش ـــورهای اع ـــی از کش ـــاز واردات ـــورد نی م

ـــت. ـــص یاف ـــز تخصی ـــد نی ـــن از هن واکس
بـــه گـــزارش مهـــر، عبدالناصـــر همتـــی در یادداشـــت اینســـتاگرامی خـــود 
ـــن جلســـه مشـــترک کمیســـیون های  ـــط در دومی ـــاق وزرای ذی رب ـــه اتف نوشـــت: ب

مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت دربـــاره مباحـــث FATF شـــرکت کردیـــم، در 
ـــدگان  ـــرف نماین ـــی از ط ـــب مهم ـــد مطال ـــرح ش ـــه مط ـــواالتی ک ـــه س ـــخ ب پاس
ـــیون های  ـــه کنوانس ـــتن ب ـــت پیوس ـــرورت و اهمی ـــاره ض ـــه درب ـــت در جلس دول

ـــد. ـــه ش ـــط ارائ مرتب
ــا در  ــامانه نیمـ ــای ارزی در سـ ــات حواله هـ ــه معامـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــت  ـــوده اس ـــان ب ـــی در جری ـــل توجه ـــات قاب ـــا ثب ـــته، روان و ب ـــاه گذش ـــک م ی
ـــارد دالر  ـــادل ۱.۹ میلی ـــفند مع ـــوم اس ـــه س ـــی ب ـــاه منته ـــک م ـــت: در ی گف
ـــده  ـــه ش ـــر دالر معامل ـــه ازای ه ـــان ب ـــزار و ۵۰۰ توم ـــرخ ۲۳ ه ـــن ن ـــا میانگی ب

ـــت. اس
همتـــی افـــزود: ایـــن رقـــم عـــاوه بـــر ارز تأمیـــن شـــده توســـط بانـــک 
ـــه  ـــت، نکت ـــوده اس ـــدت ب ـــن م ـــادرات در ای ـــل ص ـــز واردات در مقاب ـــزی و نی مرک
جالـــب توجـــه اینکـــه همـــواره عرضـــه بیـــش از دو برابـــر معامـــات انجـــام 

ـــت. ـــازار اس ـــن ب ـــده در ای ش
ـــزان تســـهیات پرداخـــت شـــده توســـط  ـــک مرکـــزی گفـــت: می رئیـــس کل بان
ـــه رقـــم حـــدود یـــک هـــزار و ۴۰۰ میلیـــارد  سیســـتم بانکـــی در ۱۰ مـــاه امســـال ب
تومـــان و همچنیـــن حجـــم مجموعـــه ســـپرده ها نیـــز بـــا ۴۴ درصـــد رشـــد 
ـــه حـــدود ۳ هـــزار و ۶۰۰ میلیـــارد  ـــان دی مـــاه ب ـــه ابتـــدای ســـال در پای نســـبت ب

ـــید. ـــان رس توم

ارز خرید واکسن از هند تخصیص یافت

ــد  ــامی از تمدی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس ریی
ــی کــه در محــدوده  ــواده های ــرای خان ــرق ب صــدور مجــوز انشــعاب آب، گاز و ب
ســاخت وســازهای غیرمجــاز قــرار گرفتــه انــد، در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، حمیدرضــا حاجــی بابایــی بــا اشــاره بــه مصوبــه مجلــس 
ــدگان  ــتفاده کنن ــازات اس ــون مج ــاده ۴ قان ــی م ــد ۵ الحاق ــاس بن ــت: براس گف
ــوب ۱۳۹۶/۳/۱۰  ــاب مص ــن و فاض ــرق، گاز و تلف ــعابات آب، ب ــاز انش غیرمج
ــه  ــال ۱۴۰۰ نســبت ب ــد، در س ــی توانن ــون م ــن قان ــای موضــوع ای ــتگاه ه دس
برقــراری انشــعاب غیردائــم خدمــات عمومــی، موضــوع ایــن قانــون، مطابــق بــا 
ــا تعییــن تکلیــف قانونــی از ســوی مراجــع ذی صــاح اقــدام  تعرفــه مربوطــه ت

کننــد.
وی دربــاره ضــرورت اســتمرار ایــن قانــون گفــت: در ســال ۱۳۹۶ در 

بازدیدهــای میدانــی در حــوزه انتخابیــه، بیــش از ۲۰۰۰ خانــواده کــه بــه علــت 
مشــکات شــدید معیشــتی، ســرپناهی را در محــدوده ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز بــرای خــود فراهــم کــرده بودنــد، را شناســایی کردیــم کــه از حداقــل 
حقــوق شــهروندی یعنــی انشــعابات اصلــی بــه ســبب ضعــف قانونگــذاری محــروم 

ــد. بودن
ــواده  ــن خان ــداد ای ــا بررســی بیشــتر تع ــه داد: ب ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
ــه  ــا توجــه ب ــوار رســید، کــه ب ــه بیــش از ۵ هــزار خان هــا در حــوزه انتخابیــه ب
ایــن کــه وضعیــت مــورد نظــر، بــه کل کشــور قابــل تعمیــم اســت، بــا پیگیــری 
هــای صــورت گرفتــه در ســال ۱۳۹۶ ایــن واگــذاری انشــعابات اصلــی بــه ایــن 
گــروه از هموطنــان را در مجلــس پیگیــری و مصــوب کردیــم، کــه متعاقــب آن 
دســتگاههای خدمــات رســان موظــف بــه ارائــه انشــعابات اصلــی بــه شــهروندان 

ایــن مناطــق شــدند.
ــد زیرســاخت هــای ارتقــای وضعیــت اقتصــادی و  حاجــی بابایــی افــزود: بای
ــردم  ــا م ــرد ت ــن بازنگــری صــورت گی ــردم فراهــم شــود و در قوانی معیشــتی م
بتواننــد از حقــوق اولیــه خــود، یعنــی داشــتن یــک ســرپناه ایمــن بــرای خانــواده 

ــوند. ــد ش بهره من
ــدان  ــهر هم ــد: در ســطح ش ــادآور ش ــس ی ــدان در مجل ــردم هم ــده م نماین
طــرح جامــع شــهری، در راســتای حــل ایــن معضــات پیگیــری مــی شــود، کــه 
قطعــا قابــل تســری بــه شــهرهای دیگــر و اســتفاده ایمــن خانــواده هــا از حــق 

ــا امکانــات اولیــه خدمــات عمومــی اســت. ســکونت در مناطــق ب
افــزود:  مجلــس،  محاســبات  و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
ــاز  ــورد نی ــاخت های م ــاد زیرس ــی بایســت ایج ــان م ــات رس ــتگاه های خدم دس

ــد. ــرار دهن ــود ق ــای خ ــه ه ــت برنام ــون را در اولوی ــن قان ــرای ای ــرای اج ب

حاجی بابایی خبر داد:

واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به ساکنان محدوده 
ساخت وساز غیرمجاز در سال ۱۴۰۰
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گفــت: جلســه  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
ــاره  ــع درب ــت و مجم ــن دول ــی بی ــوب و طوالن خ
ــند،  ــان دژپس ــت و آقای ــده اس ــزار ش FATF برگ
ــور  ــدی حض ــم جنی ــی و خان ــف، همت ــه، ظری زنگن
داشــتند و بحث هــای خوبــی را مطــرح کردنــد.

واعظــی در گفتگــو بــا مهــر و در پاســخ بــه 
ــان  ــه می ــه در جلســه ای ک ــر اینک ــی ب ــوالی مبن س
 FATF ــا ــاط ب ــع تشــخیص در ارتب ــت و مجم دول
برگــزار شــده، چــه موضوعاتــی مطــرح شــده اســت؟، 
ــرده  ــر ک ــی تغیی ــرایط بین الملل ــه ش ــت: االن ک گف
اســت و امیــد دیگــران و کشــورهای مختلفــی کــه 
ــم و  ــد از تحری ــرای بع ــد، ب ــاس می گیرن ــا تم ــا م ب

ــت. ــا اس ــعه همکاری ه ــه و توس ــی ادام چگونگ
 FATF ــه ــوط ب ــن دو الیحــه مرب ــت: ای وی گف
ــت،  ــام اس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه در مجم ک
ــا  ــم م ــع تحری ــرا بعــد از رف ــی اهمتــی دارد زی خیل
ــع  ــا مان ــد یــک خودتحریمــی داشــته باشــیم ت نبای

ــود. ــان ش ــط بانکی م رواب
ــرد:  ــد کـ ــور تاکیـ ــر رئیس جمهـ ــس دفتـ رئیـ
FATF در دنیـــا بـــه عنـــوان یـــک روال عـــادی 
مطـــرح شـــده اســـت یعنـــی تقریبـــاً غیـــر از دو 
 FATF ـــه ـــا ب ـــورهای دنی ـــام کش ـــور تم ـــه کش س
ـــم  ـــان بخواهی ـــا خودم ـــه م ـــن اینک ـــتند. بنابرای پیوس
ـــت. ـــتی نیس ـــم، کار درس ـــزوی کنی ـــان را من خودم

ــه  ــروز جلسـ ــرد: دیـ ــان کـ ــی خاطرنشـ واعظـ

ـــزار  ـــع برگ ـــت و مجم ـــن دول ـــی بی ـــوب و طوالن خ
ـــف،  ـــه، ظری ـــند، زنگن ـــان دژپس ـــت و آقای ـــده اس ش
ــتند و  ــور داشـ ــدی حضـ ــم جنیـ ــی و خانـ همتـ
بحث هـــای خوبـــی را مطـــرح کردنـــد. هفتـــه 

قبـــل هـــم جلســـه بـــوده اســـت.
ـــاله  ـــوع را مس ـــن موض ـــدر ای ـــا آنق ـــزود: م وی اف
مهمـــی بـــرای آینـــده روابـــط خارجـــی و بانکـــی 
می دانیـــم کـــه حاضریـــم همه جـــوره وقـــت 
ــا  ــم تـ ــنگری کنیـ ــکاری و روشـ ــم و همـ بگذاریـ
زودتـــر مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بـــه 
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــم تصمیم ـــد و امیدواری ـــم برس تصمی
ـــود دارد،  ـــروز وج ـــه ام ـــرایطی ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب

بـــه اقتصـــاد کشـــور کمـــک کننـــد.
ــرد:  ــح کـ ــور تصریـ ــر رئیس جمهـ رئیـــس دفتـ
االن همـــه مـــردم فهمیدنـــد کـــه دولـــت لوایـــح 
FATF را تصویـــب و مجلـــس دهـــم هـــم آن 
مصـــوب کـــرده اســـت و از شـــورای نگهبـــان 
ـــخیص  ـــع تش ـــروز در مجم ـــرده و ام ـــور ک ـــم عب ه
ـــردم  ـــه م ـــروز چشـــم هم ـــام اســـت. ام مصلحـــت نظ
ـــی  ـــک تصمیم ـــا ی ـــت ت ـــخیص اس ـــع تش ـــه مجم ب
بگیـــرد کـــه بعدهـــا اگـــر مشـــکلی پیـــش آمـــد 

خـــودش پاســـخگو باشـــد.
ــس   ــنهاد رئیـ ــا پیشـ ــاط بـ ــی در ارتبـ واعظـ
اینکـــه  بـــر  مبنـــی  مجمـــع  بـــه  جمهـــور 

ـــم  ـــای دور زدن تحری ـــه راه ه ـــوط ب ـــات مرب اطاع
را بـــه FATF نمی دهیـــم، گفـــت: یکســـری 
ــور  ــل کشـ ــه در داخـ ــود دارد کـ ــا وجـ فعالیت هـ
ــظ  ــم حفـ ــت آن را هـ ــد و امنیـ ــام می دهیـ انجـ
ـــود  ـــی وج ـــط خارج ـــری رواب ـــا یکس ـــد ام می کنی
ـــه دنیـــا بـــا هـــم انجـــام می دهنـــد  ـــه هم دارد ک
ــک  ــا یـ ــا بـ ــک مـ ــی بانـ ــران. وقتـ ــه ایـ از جملـ
بانـــک خارجـــی کار می کنـــد، نیـــاز اســـت کـــه 
در حـــد نـــرم بین المللـــی بتواننـــد بـــا هـــم کار 
ــدی  ــک حـ ــن کار در یـ ــم ایـ ــروز هـ ــد. امـ کننـ

انجـــام می شـــود.
ـــی  ـــک کاالی ـــم ی ـــا بخواهی ـــه م ـــزود: اینک وی اف
ــری و  ــک کار سـ ــه یـ ــیم کـ ــا بفروشـ ــم یـ بخریـ
محرمانـــه نیســـت، بنابرایـــن ایـــن صحبت هایـــی 
کـــه در گذشـــته انجـــام می شـــد ایـــن بـــود 
کـــه در دوران تحریـــم کـــه آمریـــکا بـــا جنـــگ 
اقتصـــادی نمی خواهـــد مـــا کاال وارد کنیـــم و 
ـــق  ـــم از طری ـــر بخواهی ـــیم، اگ ـــته باش ـــادرات داش ص
FATF کار کنیـــم ممکـــن اســـت نمی توانســـتیم 
ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــه م ـــه البت ـــم ک ـــا را دور بزنی تحریم ه

مســـاله اعتقـــاد نداشـــتیم.
ــان  ــور خاطرنشـ ــس جمهـ ــر رئیـ ــس دفتـ رئیـ
ـــا  ـــرای دور زدن تحریم ه ـــا ب ـــه م ـــرد: آن کاری ک ک
ـــام  ـــه انج ـــت و کاری ک ـــث اس ـــک بح ـــم ی می کردی

می دهیـــم بحـــث دیگـــری اســـت.

ــامی  ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل ــک نماین ی
گفــت: ارجــاع پرونــده رئیس جمهــور بــه قــوه 
قضائیــه بــه دلیــل آنچــه اســتنکاف از قانــون عنــوان 
ــد.  ــل نمی کن ــا منتق ــه دنی ــی ب ــام خوب ــده، پی ش
مهــرداد بائــوج الهوتــی در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
واکنــش بــه مصوبــه اخیــر مجلــس شــورای اســامی 
ــوه  ــه ق ــور ب ــده رئیس جمه ــاع پرون ــر ارج ــی ب مبن
قضائیــه بــه دلیــل آنچــه اســتنکاف از قانــون عنــوان 
شــده، گفــت: می خواهــم در ایــن موضــوع بــه 
ــداری  ــم، والیت م ــتناد کن ــری اس ــات رهب فرمایش
ــون اساســی و  ــه قان ــی دارد ک ــدی محورهای و پایبن
والیــت فقیــه اســت؛ از همیــن رو فرمایشــات رهبــر 
ــن  انقــاب فصــل الخطــاب اســت؛ حــال اگــر در ای
ــد  ــی می کنن ــری را ط ــیر دیگ ــده ای مس ــان ع می

بداننــد کــه راه باطــل اســت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل ــن نماین ای
یــادآور شــد: قانونــی کــه مجلــس در خصــوص 
ــان  ــرد در زم ــوب ک ــام مص ــدات برج ــش تعه کاه
ــن  ترامــپ صــورت گرفــت، چــرا کــه آن روزهــا  ای
ــا  ــت و ب ــخن می گف ــدری س ــع  قل ــخص از موض ش
ــر  ــی ب ــم مبن ــل کردی ــی را منتق ــون پیام ــن قان ای
این کــه اگــر شــما بــه تعهــدات پایبنــد نباشــید مــا 
هــم تعهــدات خودمــان را کاهــش خواهیــم داد؛ ایــن 

ــود. ــط نب ــع  غل ــرف در آن مقط ح
ــال  ــه دنب ــه ب ــروز هم ــه ام ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ایــن هســتند کــه داســتان پرونــده هســته ای ختــم 
ــم در  ــری ه ــخص رهب ــی ش ــود و حت ــر ش ــه خی ب

خصــوص حــذف تحریــم نکاتــی را فرمودنــد، گفــت: 
ــا  ــه تحریم ه ــه هم ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
ــی  ــترک تمام ــع مش ــن مواض ــود و ای ــو ش ــد لغ بای
ــی  ــر روحان ــا شــما از دکت ــن آی ارکان اســت؛ بنابرای
و یــا هیــأت وزیــران کام دیگــری شــنیدید؟ خیــر؛ 
ــر ایــن  همــه گفتنــد تحریم هــا بایــد لغــو شــود و ب
ــکا  ــن آمری ــه ای مســاله اجمــاع نظــر وجــود دارد ک

ــه برجــام بازگــردد. ــد اول ب ــه بای اســت ک
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس دهــم ادامــه 
داد: رهبــر انقــاب بیــان کردنــد کــه اگــر تحریم هــا 
ــرای  ــد ب ــم نبای ــاعت ه ــک س ــود ی ــته می ش برداش
بازگشــت بــه تعهــدات تعلــل کــرد؛ روحانــی و تیــم 
ــک  ــد ی ــه نبای ــد ک ــن را می گوین ــم همی ــت ه دول

ــرای برداشــتن تحریم هــا تعلــل کــرد امــا  ســاعت ب
ایــن کار از طریــق دیپلماســی منطقــی و معــادالت 

ــد. ــاق می افت ــده اتف ــش برن پی
ــه  ــا باتوجــه ب ــان ترامــپ م ــادآور شــد: زم وی ی
ــروز  ــم، ام ــی را اســتفاده کردی ــای وی ادبیات رفتاره
هــم رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا حرکــت جدیدی 
ــا  ــرده ام ــو نک ــی لغ ــت و تحریم ــداده اس ــام ن انج

ــاوت اســت. ــپ متف ــان ترام ــا زم ــش ب ادبیات
الهوتــی بیــان کــرد: معتقــدم حرکــت نمایندگان 
ــده  ــر این کــه در ایــن اوضــاع پرون مجلــس مبنــی ب
ــوه  ــه ق ــاده ۲۳۴ ب ــر اســاس م ــور را ب رئیــس جمه
قضائیــه ارســال کــرده انــد یــک پیــام بــد را بــه دنیــا 

منتقــل کنــد و ایــن بــرای کشــور خــوب نیســت.

وی خاطــر نشــان کــرد رهبــری همیشــه تاکیــد 
ــر هماهنگــی بیــن قــوا را دارنــد و ایــن بایــد مــد  ب
ــر  ــاف نظ ــه اخت ــد. بل ــا باش ــای آن ه ــر روس نظ
ــوده و ایــن  وجــود دارد کــه خــود موجــب ارتقــاء ب
چیــز بــدی نیســت امــا بــرای مســائل کان کشــور 
کــه منافــع ملــی را بــه همــراه دارد بایــد قــوا باهــم 

ــد. ــی باش در هماهنگ
ــامی  ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل ــن نماین ای
اظهــار داشــت: مصوبــه مجلــس درخصــوص ارســال 
پرونــده رئیــس جمهــور در ایــن اوضــاع و احــوال چه 
ــت  ــن اس ــز ای ــا ج ــد؟ آی ــل می کن ــزی را منتق چی
ــا  ــد ب ــه بای ــوه ک ــن دو ق ــود بی ــه می ش ــه گفت ک
ــا منافــع  ــر روی یــک موضــوع کــه اتفاق همدیگــر ب
ملــی را در پــی دارد مواضــع مشــترک داشــته 

ــد. ــه ندارن ــند ک باش
ــد در  ــوان می کن ــس عن ــد: مجل ــادآور ش  وی ی
معــادالت سیاســی مهــم کشــور بــه حســاب نیامــده 
اســت؛ نماینــدگان بایــد بداننــد تصمیــم در چنیــن 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــده ش ــر عه ــی ب ــطح مهم س
ملــی بــوده و چنیــن تصمیمــات مهمــی در آن 
گرفتــه می شــود و طبــق اصــل ۱۷۷ قانــون اساســی 

ــه نظــر رهبــری برســد.  ــد ب بای
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
اســامی خاطــر نشــان کــرد: اگــر آقــای قالیبــاف در 
ــه شــورای  ــد آن را ب ــد بای ــه ای دارن ایــن زمینــه گل
ــه  ــه فهــم مشــترک ک ــد و در آن جــا ب ــت ببرن امنی

ــی کشــور اســت برســند. ــع مل ــه نفــع مناف ب

واعظی: 

دورزدن تحریم ربطی به FATF ندارد

الهوتی: 

ارجاع پرونده روحانی به قوه قضائیه پیام خوبی به دنیا منتقل نمی کند

محسن رضایی: 
کار کمیسیون مشترک مجمع درباره 

پالرمو و CFT پایان یافت

از  نظــام  دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــخیص  ــع تش ــترک مجم ــیون مش ــان کار کمیس پای
ــر داد  ــو و CFT  خب ــاره پالرم مصلحــت نظــام درب
ــرح در  ــرای ط ــیون ب ــنهادات کمیس ــت: پیش و گف

ــد.  ــاده ش ــخیص آم ــع تش ــن مجم صح
ــی در حســاب  ــا، محســن رضای ــه گــزارش ایرن ب
توییتــری خــود نوشــت: پنــج نماینــده دولــت 
در جلســه دیــروز کمیســیون مشــترک مجمــع 
ــف،  ــواد ظری ــد ج ــد. محم ــور یافتن ــخیص حض تش
بیــژن زنگنــه، فرهــاد دژپســند، عبدالناصــر همتــی و 
لعیــا جنیــدی در ایــن جلســه، اســتدالل های خــود 

ــد. ــرح کردن ــت را مط و دول
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح 
ــو و  ــاره پالرم ــترک درب ــیون مش ــرد: کار کمیس ک
ــرای طــرح در  ــان یافــت و پیشــنهادات ب CFT پای

ــاده شــد. صحــن مجمــع تشــخیص آم
 پالرمــو و CFT دو الیحــه از چهــار الیحــه 
 FATF مرتبــط بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی اســت
اســت کــه بررســی آن در ســال های اخیــر در 

ــت. ــده اس ــف مان ــع متوق مجم

شریعتی در تذکر شفاهی:
مجلس از اجرای قانون 

»لغو تحریم ها« کوتاه نمی آید
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: مجلــس از اجــرای قانــون لغــو 
ــی  ــری قضای ــا پیگی ــد ام ــاه نمی آی ــا کوت تحریم ه
عملکــرد دولــت در ایــن زمینــه بــا یکصدایــی میــان 

ــات دارد. ــس مناف ــت و مجل دول
ــه  ــریعتی در جلس ــک ش ــر، مال ــزارش مه ــه گ ب
ــی تذکــری  علنــی مجلــس شــورای اســامی ط
ــی  ــامی حت ــورای اس ــس ش ــت: مجل ــفاهی، گف ش
یــک میلیمتــر هــم از اجــرای قانــون اقــدام راهبردی 
ــت  ــوق مل ــت از حق ــا و صیان ــو تحریم ه ــرای لغ ب

ایــران کوتــاه نمی آیــد.
وی بیــان کــرد: فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــاره  ــس درب ــت و مجل ــان دول ــم می ــر تفاه ــی ب مبن
قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و 
همچنیــن یکصدایــی دولــت و مجلــس بــا یکدیگــر، 
ایــن  قضایــی  پیگیــری  کــه  می کنــد  ایجــاب 

ــود. ــته ش ــا« گذاش ــًا »مراع ــوع فع موض
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی تصریــح کــرد: پیگیــری قضایــی ایــن 
ــات  ــس مناف ــت و مجل ــی دول ــا یکصدای ــوع ب موض
ــه  ــه ب ــی ک ــاس مأموریت ــر اس ــر اســت ب دارد و بهت
رؤســای کمیســیون های امنیــت ملــی و انــرژی 
مجلــس داده شــده، ایــن موضــوع دنبــال و گــزارش 
ــود. ــه ش ــس ارائ ــی مجل ــن علن ــه صح ــل آن ب کام

افزایش ترانزیت مواد مخدر
 از مسیر دریایی 

دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا اشـاره 
بـه شـیوع بـاالی مصرف مـواد مخـدر تریـاک در بین 
کارگـران از انعقـاد تفاهم نامه هایـی بـا وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی و سـازمان فنی و حرفـه ای برای 
پیشـگیری و درمـان اعتیاد در بین این قشـر خبر داد. 
»اسـکندر مومنـی« دبیرکل سـتاد مبـارزه با مواد 
مخـدر در گفت وگـو با ایلنـا درباره جمـع آوری مراکز 
دی آی سـی در مناطقـی مانند شـوش گفـت: نظرات 
مخالـف و موافـق درخصـوص جمـع آوری ایـن مراکز 
بـه صـورت بینابینـی اسـت و کمیتـه درمـان در این 

بـاره جلسـاتی را برگزار کرده اسـت.
وی ادامـه داد: قـرار اسـت در ایـن خصـوص در 
کمیتـه درمـان تصمیم گیـری شـده و به یـک تعادل 
در ایـن خصوص برسـند. بـا توجه به شـرایط تقاضا و 
مصـرف در خصـوص این مراکز نیـز در کمیته درمان 

تصمیم گیـری می شـود.
دربـاره  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  سـتاد  دبیـرکل 
جمـع آوری معتـادان متجاهـر نیـز گفـت: در سـال ۹۶ 
حـدود ۴ هـزار و ۶۰۰ ظرفیت برای نگهـداری معتادان 
داشـتیم کـه در حـال حاضـر در تهران حـدود ۱۶ هزار 
ظرفیـت نگهـداری ایجاد شـده کـه در حـال حاضر ۱۵ 
هـزار معتاد متجاهـر در این مراکز نگهداری می شـوند.

دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال کـه آیـا مسـیر ترانزیـت مـواد مخدر 
تغییـر کرده اسـت یـا خیـر؟ تصریح کرد: این مسـیر 
بـه طـور کامـل تغییـر پیـدا نکـرده اسـت. البتـه مـا 
بـرای  اقدامـات بسـیار خوبـی در مرزهـای زمینـی 
جلوگیـری از ورود موادمخـدر داشـته ایم. همچنیـن 
مرزهـا  ایـن  در  ایکـس ری  آشکارسـاز  دسـتگاه های 

قـرار داده شـده اسـت.
وی ادامـه داد: مسـیر ترانزیـت از طریق دریا کمی 
افزایـش داشـته اسـت در ایـن خصوص نیز جلسـاتی 
بـا دسـتگاه های مربوطـه برگـزار و اقداماتـی بـرای 
کاهـش ترانزیـت مـواد مخـدر از طریـق دریایـی نیز 

در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
مومنـی همچنیـن دربـاره اقدامات صـورت گرفته 
در خصـوص کاهـش اعتیـاد در میان کارگـران گفت: 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  بـا  یاریگـران  طـرح  در 
اجتماعـی نیـز توافقاتـی در خصـوص پیشـگیری از 
مـا طرح هـای  اولویت هـای  از  یکـی  داریـم.  اعتیـاد 

پیشـگیری از اعتیـاد جامعـه کارگـری اسـت.
وی ادامـه داد: نـرخ شـیوع مصرف مـواد مخدر در 
بخـش کارگـری زیـاد اسـت، از همین رو مـا توافقاتی 
بـا وزارت رفاه و سـازمان فنی و حرفـه ای درخصوص 
پیشـگیری داشـته ایم کـه امیدواریم به نتیجه برسـد.

دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مواد مخـدر در پاسـخ به 
ایـن سـوال که مصرف چه نـوع ماده مخـدری در میان 
کارگران شـایع اسـت، گفت: مصرف مواد مخدر سـنتی 

از جملـه تریاک در میان کارگران شـایع اسـت.

رئیس دیوان عدالت اداری:
کارکنان دیوان عدالت با وجود 

محدودیت ها مانع اطاله 
دادرسی شدند

ـــر  ـــت اداری در مراســـم تقدی ـــوان عدال رئیـــس دی
از کارکنـــان نمونـــه دیـــوان عدالـــت اداری ضمـــن 
ـــت اداری  ـــوان عدال ـــان دی ـــات کارکن ـــکر از زحم تش
گفـــت: بـــا وجـــود محدودیت هـــا و نگرانی هـــا 
ـــدند.  ـــی ش ـــه دادرس ـــع اطال ـــعب مان ـــان ش کارکن

بـــه گـــزارش ایســـنا، حجـــت االســـام و 
المســـلمین محمـــد کاظـــم بهرامـــی، رئیـــس 
از  تقدیـــر  مراســـم  در  اداری  عدالـــت  دیـــوان 
ــن  ــت اداری ضمـ ــوان عدالـ ــه دیـ ــان نمونـ کارکنـ
ـــه در  ـــدان نمون ـــات کارمن ـــکر از زحم ـــر و تش تقدی
دیـــوان عدالـــت اداری کلیـــه کارکنـــان را نمونـــه 
برشـــمرد و گفـــت؛ اینکـــه در شـــرایط فعلـــی بـــا 
کارکنـــان  نگرانی هـــا  و  محدودیت هـــا  وجـــود 
ـــه  ـــع اطال ـــف مان ـــت مضاع ـــا هم ـــوان ب ـــعب دی ش
ــت  ــن حقیقـ ــان دهنده ایـ ــدند نشـ ــی شـ دادرسـ
ـــت اداری  ـــوان عدال ـــان دی ـــه کارکن ـــه کلی ـــت ک اس
نمونـــه و تـــاش ایشـــان قابـــل تقدیـــر و تشـــکر 

اســـت.
در ابتـــدای ایـــن مراســـم نیـــز غامرضـــا 
ــوان  ــی دیـ ــارت و بازرسـ ــاون نظـ ــی، معـ موالبیگـ
کارکنـــان  انتخـــاب  شـــیوه  از  اداری،  عدالـــت 
ـــان  ـــت کارکن ـــن اکثری ـــک بی ـــت نزدی ـــه و رقاب نمون
ـــود  ـــا وج ـــان ب ـــف کارکن ـــاش مضاع ـــت و از ت گف
و  کرونـــا  ســـتاد  دســـتورالعمل های  اجـــرای 
ـــکر و  ـــان تش ـــور کارکن ـــت در حض ـــاد محدودی ایج

ــرد. ــی کـ قدردانـ
ـــا حضـــور معاونیـــن  در پایـــان ایـــن مراســـم کـــه ب
دیـــوان عدالـــت اداری برگـــزار شـــد از  حســـین 
ـــی حالخـــور،  ـــوروزی، عل عبدالملکـــی، محمدرضـــا ن
محمـــد مهـــدوی، رضـــا رئیـــس امیـــری، ســـارا 
ــد  ــوان کارمنـ ــه عنـ ــدا بـ ــه باخـ ــازاده و طیبـ مـ

نمونـــه در ســـال ۹۸ تقدیـــر شـــد.

قالیباف در صحن مجلس:
مجلس به هر قیمتی دنبال

 افزایش درآمد نیست

ــن  ــت: ای ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
گونــه تعبیــر نشــود کــه مجلــس بــه هــر قیمتــی بــه 
دنبــال افزایــش درآمــد اســت و مــا مخالــف افزایــش 

قیمــت کاالهــای اساســی هســتیم.
بــه گــزارش مهــر، محمدباقــر قالیبــاف در جلســه 
علنــی مجلــس شــورای اســامی و در جریــان 
بررســی جزئیــات الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، 
ــه  ــوده ک ــن نب ــچ گاه ای ــس هی ــر مجل ــت: نظ گف
کاالهــای اساســی بــا نــرخ ETS وارد کشــور شــود.

وی بیــان کــرد: نظــر مــا در مجلــس در ســاختار 
ــرک  ــوزه گم ــاً در ح ــه حتم ــود ک ــن ب ــه ای بودج
ــد از  ــی نتوان ــد و کس ــته باش ــود داش ــفافیت وج ش
ــت در  ــون تفســیری داشــته باشــد و دســت دول قان

ــاز باشــد. ــه ب ــن زمین ای
ــرد:  ــد ک ــس شــورای اســامی تأکی ــس مجل رئی
ــه قیمــت  ــال آن نیســت ک ــه دنب ــز ب ــس هرگ مجل
ــی و  ــای دام ــاً نهاده ه ــی مخصوص ــای اساس کااله
ــا آن  ــا ب ــد و م ــش ده ــد را افزای ــه تولی ــواد اولی م

ــتیم. ــف هس مخال
ــود  ــگاه نش ــه ن ــن گون ــرد: ای ــان ک ــاف بی قالیب
ــش  ــال افزای ــه دنب ــی ب ــر قیمت ــه ه ــس ب ــه مجل ک
ــه دنبــال ایــن مســئله  درآمــد اســت و مــا هرگــز ب
ــورم زا  ــن مســاله ت ــم ای ــه معتقدی نیســتیم، چــرا ک

ــود. ــد ب خواه

پورمحمدی:
 روح حاکم بر مجلس مخالف
 هرگونه افزایش قیمت است

نماینـــده دولـــت در مجلـــس در تصحیـــح 
ــن  ــخنان مـ ــر از سـ ــت: اگـ ــود، گفـ ــخنان خـ سـ
ــان  ــه مجلـــس خواهـ ــد کـ ــن برداشـــت شـ چنیـ
ـــح  ـــم را تصحی ـــده بیان ـــت، بن ـــت هاس ـــش قیم افزای
ـــی  ـــی م ـــس عذرخواه ـــدگان مجل ـــرده و از نماین ک

کنـــم. 
ــد  ــید حمیـ ــت، سـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــت علن ـــت در نشس ـــده دول ـــدی نماین پورمحم
ـــان  ـــامی در جری ـــورای اس ـــس ش ـــت دوم مجل نوب
ـــال  ـــه س ـــه بودج ـــدی الیح ـــش درآم ـــی بخ بررس
۱۴۰۰، در خصـــوص تذکـــر آقایـــان ســـلیمی 
ــه حقـــی  ــان مطالـــب بـ ــزاد، گفـــت: ایشـ و نیکـ
ــده  ــای بنـ ــت هـ ــه از صحبـ ــا اینکـ ــد و یـ گفتنـ
ـــش  ـــال افزای ـــه دنب ـــس ب ـــه مجل ـــد ک ـــت ش برداش
ـــی  ـــی م ـــده عذرخواه ـــد بن ـــی باش ـــا م ـــت ه قیم
ـــوده،  ـــده نب ـــر بن ـــی مدنظ ـــن مطلب ـــن چنی ـــم ای کن

مـــراد بنـــده نبـــود.
ـــه  ـــا چان ـــتگاه ه ـــه دس ـــزود: از روز اول هم وی اف
ـــاال  ـــات را ب ـــت خدم ـــه قیم ـــد ک ـــی کردن ـــی م زن
ـــورد  ـــد برخ ـــات تن ـــا ادبی ـــا ب ـــا آن ه ـــه ب ـــد ک ببرن
ـــت وزرا  ـــی در دول ـــت حت ـــورت گرف ـــری ص و جلوگی
ـــه  ـــد ک ـــات بودن ـــت خدم ـــردن قیم ـــاال ب ـــان ب خواه
ـــه  ـــرا ک ـــم چ ـــری کردی ـــا جلوگی ـــز م ـــا نی در آن ج

ـــت. ـــب اس ـــرایط نامناس ش
پورمحمـــدی ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر 
ــس و  ــر مجلـ ــم بـ ــس و روح حاکـ ــه مجلـ قاطبـ
ــت  ــش قیمـ ــرای افزایـ ــه بـ ــنهادی کـ ــر پیشـ هـ
آمـــد مخالفـــت و رد کـــرد و وقتـــی بنـــده بیـــان 
ـــا  ـــن معن ـــد بدی ـــن کار را نکنی ـــه ای ـــم ک ـــی کن م
ـــد  ـــی دهی ـــام م ـــن کار را انج ـــما ای ـــه ش ـــت ک نیس
بلکـــه شـــما هـــم همراهـــی کنیـــد تـــا بتوانیـــد 
ــر  ــن اگـ ــد بنابرایـ ایـــن دوران ســـخت را بگذرانیـ
ـــد از  ـــت ش ـــن برداش ـــده چنی ـــای بن ـــت ه از صحب
ـــی  ـــح م ـــم را تصحی ـــی و بیان ـــدگان عذرخواه نماین

کنـــم.

رئیس جمهــور گفــت: قــدرت نظامــی و دفاعــی مبتنــی و متکــی بــر 
ــا و تفاوت هــای اساســی  اصــول اســامی و اخــاق انســانی از ویژگی ه

دکتریــن دفاعــی ایــران بــا ســایر کشــورها اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، حجت االســام حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
بــا تاکیــد بــر اهمیــت تدویــن ســند جامــع علمــی، دفاعــی و امنیتــی 
در راهبــرد کامــل نیروهــای مســلح و اقتــدار نظامــی مبتنــی بــر نیــاز 
دفاعــی کشــور، هــدف اصلــی تدویــن ایــن ســند را اســتفاده از ظرفیــت 
هــای موجــود در مراکــز علمــی و فنــاروی و تــوان علمــی نخبــگان در 

ــاط و  ــاد ارتب ــن ایج ــور و همچنی ــی کش ــدرت دفاع ــت ق ــت تقوی جه
ــا  همــکاری منســجم و نظــام منــد بیــن مراکــز علمــی و دانشــگاهی ب

بخــش هــای نظامــی و نیروهــای مســلح عنــوان کــرد.
حجــت االســام روحانــی روز ســه شــنبه در جلســه شــورای عالــی 
ــر  ــی و غی ــز علم ــم مراک ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــاب فرهنگ انق
نظامــی و حتــی خصوصــی در تامیــن نیــاز نیروهــای مســلح در دوران 
ــت: در دوران  ــد و گف ــده خوان ــه ارزن ــک تجرب ــدس، آن را ی ــاع مق دف
پــس از دفــاع مقــدس از جملــه شــرایط تحریــم نیــز بخــش دفاعــی و 
نظامــی کشــور خدمــات متقابــل و تاثیرگــذار بــه بخــش غیــر نظامــی از 

ــه کــرده اســت. جملــه اقتصــاد وصنعــت کشــور ارائ
رئیــس جمهــور قــدرت نظامــی و دفاعــی مبتنــی و متکــی بــر اصــول 
ــی  ــای اساس ــاوت ه ــا و تف ــی ه ــانی را از ویژگ ــاق انس ــامی و اخ اس
ــرد:  ــح ک ــا ســایر کشــورها برشــمرد و تصری ــران ب ــی ای ــن دفاع دکتری
ــر  ــا هــدف ســلطه ب در شــرایطی کــه برخــی کشــورها و قــدرت هــا ب

جهــان و توســعه طلبــی بــه مولفــه قــدرت نظامــی و تســلیحاتی نــگاه 
ــی و  ــری جوی ــای برت ــت ه ــزه وارد رقاب ــن انگی ــا همی ــد و ب ــی کنن م
مســابقه تســلیحاتی بــا یکدیگــر شــده انــد، جمهــوری اســامی ایــران 
بــر مبنــای اعتقــاد، ایمــان و باورهــای دینــی خــود، چنیــن هدفــی را 

مدنظــر نداشــته و نخواهــد داشــت.
روحانــی بــا اشــاره بــه فتــوا و دیــدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری 
درخصــوص قــدرت و تــوان دفاعــی گفــت: ســند جامــع علمــی، دفاعــی 
ــای  ــا در حرکــت نیروه ــن شــود ت ــه ای تدوی ــه گون ــد ب ــی بای و امنیت

مســلح در مســیر تقویــت قــدرت دفاعــی اثــر گــذار باشــد.
بـرای  راه  نقشـه  ترسـیم  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای  رئیـس 
اسـتحکام حلقـه ارتبـاط و همکاری دانشـگاه و مراکز علمـی و تحقیقاتی 
در  موجـود  هـای  تجربـه  از  اسـتفاده  بـا  گفـت:  و  را ضـروری خوانـد 
کشـورهای توسـعه یافتـه می تـوان بخش خصوصـی بویـژه مراکز دانش 

بنیـان را وارد عرصـه همـکاری بـا نیروهـای مسـلح کـرد.

نایــب رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه پیــام هــای توئیتــی برخــی وزرا 
در حمایــت از مــردم و ارزانــی گفــت: دغدغــه مجلــس تحقــق فرامیــن 
ــای  ــه ج ــت، وزرا ب ــردم اس ــاز م ــورد نی ــاس م ــی اجن ــری و ارزان رهب

توئیــت کــردن بــه کارکــرد خودشــان عنایــت داشــته باشــند. 
ــه ملــت، علــی نیکــزاد ثمریــن در نشســت علنــی  ــه گــزارش خان ب
مجلــس شــورای اســامی در جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ گفــت: دغدغــه مجلــس تحقــق فرامیــن رهبــری، 
ــی کــه توئیــت  ــن وزرای ــاه و آســایش ملــت اســت، بنابرای ــی و رف ارزان
مــی زننــد و از مــردم و ارزانــی دفــاع مــی کننــد، بــه کارکــرد خودشــان 
ــذا در شــأن کســانی کــه ۷ ســال در مســند  عنایــت داشــته باشــند، ل
وزارت بــوده انــد و هــم اکنــون از ارزانــی و معیشــت مــردم دفــاع مــی 

کننــد، نیســت، چــرا کــه حــرف غیرواقــع مــی زننــد.

6.5 میلیون مستاجر و 3 میلیون نفر حاشیه نشین در 
کشور وجود دارد

ــاره  ــون پیشــنهادی کــه درب ــه پیرام ــس در ادام ــب رئیــس مجل نای

ــگاه متاهلیــن مطــرح شــده  ــرای ســاخت خواب ــگان ب ــه اراضــی رای ارائ
بــود، بــه قانــون برنامــه ششــم توســعه و احــکام دائمــی برنامــه هــای 
ــون برنامــه،  ــزود: براســاس مــاده ۱۰۰ قان توســعه ای اشــاره کــرد و اف
ــازه  ــکن اج ــن و مس ــی زمی ــازمان مل ــازی و س ــه وزارت راه و شهرس ب
ــا کاربــری عمومــی،  داده شــده نســبت بــه واگــذاری اراضــی دولتــی ب
آموزشــی، فرهنگــی و بهداشــتی و ورزشــی بــه ســازمان هــای دولتــی 
ــت  ــا قیم ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــده و ب ــام ش ــت تم ــه قیم ــط ب ذیرب

ــود. ــدام ش کارشناســی روز اق
وی ادامــه داد: حداقــل ســاالنه یــک میلیــون مســکن بایــد ســاخته 
ــر  ــون نف ــم، ۳ میلی ــور داری ــتاجر در کش ــون مس ــا ۶.۵ میلی ــود، م ش
ــم و  ــوده داری ــت فرس ــار باف ــزار هکت ــیه نشــین هســتند و ۷۲ ه حاش
واگــذاری زمیــن رایــگان امکانپذیــر نیســت، زیــرا اراضــی بایــد آمــاده 
ســازی شــوند و اگــر زمینــی واگــذار شــود و آبادســازی انجــام نگیــرد، 
ــا هــر ســازه دیگــر  ــگاه ی ــه ســاخت خواب ــوان نســبت ب چطــور مــی ت

اقــدام کــرد.
ــون پیــش  ــه در قان ــی ک ــول کل ــر اجــرای فرم ــد ب ــا تاکی نیکــزاد ب

ــه  ــد ب ــده بای ــام ش ــت تم ــا قیم ــت: اراضــی ب ــده اســت، گف ــی ش بین
ــت  ــا قیم ــا ب ــده ی ــورت مزای ــه ص ــذار و ب ــی واگ ــای دولت ــتگاه ه دس

ــود. ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب کارشناس
نایــب رئیــس مجلــس یازهــم یــادآور شــد: در حــال حاضــر پرونــده 
هــای بســیاری در ســازمان بازرســی کل کشــور یــا ارگان هــای نظارتــی و 
اطاعاتــی در مــورد اراضــی اســت کــه در کانشــهرها واگــذار شــده انــد 
و تغییــر کاربــری یافتــه انــد، بنابرایــن اجــرای برنامــه ششــم توســعه و 

احــکام دائمــی برنامــه هــای دائمــی توســعه ای ضــروری اســت.

روحانی: 

متکی بودن بر اصول اخالقی و اسالمی از 
ویژگی های دکترین دفاعی ایران است

نیکزاد در صحن علنی:

دغدغه مجلس ارزانی و رفاه و آسایش ملت است
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دربــاره 
ــور  ــی در کش ــال بوم ــت ارز دیجیت ــن وضعی آخری
اظهــار کــرد کــه اکنــون بانــک مرکــزی از مرحلــه ای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــزارز را ب ــی رم ــه صــورت کل ــه ب ک
ــه ای  ــه مرحل ــرد، ب ــوژی رد می ک ــد و تکنول فرآین
رســیده کــه رمزارزهــا را بــه رســمیت بشناســد و بــا 

ــد.  ــا تعامــل کن آنه
یــا  دیجیتــال  ارز  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پــول  از  فــرم  یــک   Cryptocurrency
الکترونیکــی اســت کــه از یــک فنــاوری غیرمتمرکــز 
امــکان  کاربــران  بــه  کــه  می کننــد  اســتفاده 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــول را ب ــره پ ــن و ذخی ــت ام پرداخ
ثبت نــام یــا اســتفاده از بانک هــا و ســازمان های 
ــی کــه صحبــت از ارزهــای  ــد. زمان واســطه می دهن
ــفند  ــد در اس ــم داغ ش ــا ه ــور م ــال در کش دیجیت
ســال ۱۳۹۶، محمدجــواد آذری جهرمــی -وزیــر 
از پیاده ســازی  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات- 
ــط  ــور توس ــی کش ــتین ارز دیجیتال ــی نخس آزمایش
پســت بانک و عرضــه بــه نظــام بانکــی بــرای تأییــد 

، خبــر داد.
وزیــر ارتباطــات همــان زمــان اعــام کــرده بــود: 
»اگــر ارزهــای دیجیتــال خارجــی در ایــران فعالیــت 
کننــد و بتوانیــم در برخــی معامــات خــرد از آن هــا 
اســتفاده کنیــم، مفیــد خواهــد بــود. بــا ایــن حــال 
ــًا  ــه فع ــت ک ــن اس ــزی ای ــک مرک ــت بان سیاس
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــایر ارزه ــوم و س ــن، اتری بیت کوی
نمی شناســد.« امــا بــا گذشــت ســه ســال از زمانــی 

کــه طــرح ارز دیجیتــال بومــی بــه میــان آمــد، خبــر 
خاصــی از راه انــدازی ایــن محصــول تکنولــوژی 

نشــد.
هرچنـــد پـــس از آن،  انجمـــن باک چیـــن 
ـــدازی  ـــرای راه ان ـــم ب ـــی ه ـــرد اقدامات ـــام ک ـــم اع ه
ــد  ــه چنـ ــده، از جملـ ــام شـ ــی انجـ ــزارز بومـ رمـ
ــه  ــود کـ ــام می شـ ــران انجـ ــه در ایـ ــروژه ای کـ پـ
نمونـــه نهایـــی آن هـــا آمـــاده اســـت و در حالـــت 
پایلـــوت کار می کننـــد. امـــا بـــا توجـــه بـــه 
ـــای  ـــوی ارزه ـــاری از س ـــدت اخب ـــن م ـــه در ای اینک
ـــت  ـــور برداش ـــد، اینط ـــنیده نش ـــی ش ـــال بوم دیجیت
شـــد کـــه بانـــک مرکـــزی بـــه ایـــن تکنولـــوژی 

چـــراغ ســـبز نشـــان نـــداده اســـت.

بررسی مقررات انتشار
 رمزپول بانک مرکزی

بـــا وجـــود ایـــن، اکنـــون بـــه نظـــر می رســـد 
ـــا  ـــا رمزارزه ـــورد ب ـــزی در برخ ـــک مرک ـــت بان سیاس
ــر  ــه عبدالناصـ ــت. کمااینکـ ــر اسـ ــال تغییـ در حـ
همتـــی –رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی- چنـــدی 
ـــاره رمزپـــول بانـــک  پیـــش در اینســـتاگرام خـــود درب
ـــوری  ـــزی جمه ـــک مرک ـــود: بان ـــته ب ـــزی نوش مرک
ـــی  ـــد جهان ـــد جدی ـــی رون ـــا بررس ـــران ب ـــامی ای اس
ـــی  ـــف در پ ـــای مختل ـــر الگوه ـــدن ب ـــز ش و متمرک
ـــوزه  ـــن ح ـــن در ای ـــرد ممک ـــن راهب ـــاب بهتری انتخ
ـــول  ـــز پ ـــع رم ـــند جام ـــه س ـــش اولی ـــت و ویرای اس
را تهیـــه کـــرده. از همکارانـــم در ادارات ذی ربـــط 

بانـــک مرکـــزی خواســـته ام بـــر اســـاس اقدامـــات 
انجام شـــده، مقـــررات انتشـــار رمـــز پـــول بانـــک 
ـــری  ـــت تصمیم گی ـــرده و جه ـــی ک ـــزی را بررس مرک
ـــج آن در  ـــتفاده از نتای ـــکان اس ـــا ام ـــد ت ـــه کنن ارائ

سیاســـت گذاری پولـــی فراهـــم آیـــد.
ــو  ــی در گفت وگـ ــتا آذری جهرمـ ــن راسـ در ایـ
ـــری  ـــی بحـــث پیگی ـــه زمان ـــان اینک ـــا بی ـــنا ب ـــا ایس ب
رمـــزارز را شـــروع کردیـــم، اظهـــار کـــرد: بانـــک 
ـــیف  ـــر س ـــی دکت ـــت قبل ـــان مدیری ـــزی در زم مرک
ـــک  ـــون ی ـــزارز چ ـــه رم ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــرش ب نظ
فعالیـــت  حوزه هـــای  جـــزو  اســـت  ارز  نـــوع 
ـــم کل  ـــا ه ـــی رود، م ـــمار م ـــه ش ـــزی ب ـــک مرک بان
ـــود را  ـــده ب ـــام ش ـــوزه انج ـــن ح ـــه در ای ـــی ک کارهای
ـــه  ـــی ک ـــا چارچوب ـــا ب ـــم ت ـــل کردی ـــا منتق ـــه آنه ب

مـــد نظـــر آنهاســـت پیـــش برویـــم.
ـــوع،  ـــن موض ـــر از ای ـــن خب ـــه داد: آخری وی ادام
خبـــر آقـــای همتـــی در صفحـــه اینستاگرامشـــان 
بـــود کـــه روی رمـــزارز بـــه نتایجـــی رســـیدند و 
آخریـــن گـــزارش را دادنـــد. پیـــام دکتـــر همتـــی 
ـــه  ـــه ای ک ـــزی از مرحل ـــک مرک ـــه بان ـــود ک ـــن ب ای
بـــه صـــورت کلـــی رمـــزارز را بـــه عنـــوان یـــک 
فرآینـــد و تکنولـــوژی رد می کـــرد، بـــه ایـــن 
ـــردن  ـــال کار ک ـــه روی آن در ح ـــیده ک ـــه رس مرحل
ـــا  ـــد و ب ـــمیت بشناس ـــه رس ـــا را ب ـــا رمزارزه اســـت ت
ـــس  ـــام رئی ـــن پی ـــن مهم تری ـــد.  ای ـــل کن ـــا تعام آنه
ــه دارد  ــود کـ ــد بـ ــزی در دوره جدیـ ــک مرکـ بانـ

ــد و پیـــش مـــی رود. ــاق می افتـ اتفـ

آذری جهرمی: 

بانک مرکزی حاال ارزهای دیجیتال را به رسمیت می شناسد
عملکرد بانک ها مطلوب

 و قابل قبول نیست

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
کامــل  همــکاری  خواســتار  آذربایجان شــرقی، 
ــای  ــه کارگروه ه ــا دبیرخان ــی ب ــای خصوص بانک ه
انجــام کامــل  و  اســتان  اقتصــادی در  مختلــف 

تعهــدات از ســوی ایــن بانک هــا شــد. 
بــه گــزارش فــارس، علــی جهانگیــری در جلســه 
و  اشــتغال و ســرمایه گذاری  مشــترک کارگــروه 
ــان  ــا پای ــت: ت ــار داش ــتان، اظه ــد اس ــق تولی رون
ــی  ــتگاه های اجرای ــام دس ــرد تم ــال جاری، عملک س
و بانک هــای دولتــی و خصوصــی اســتان در بخــش 
جــذب و اعطــای تســهیات کرونــا، روســتایی، 
اشــتغال و ســایر بخش هــا مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد.
ــی و  ــا در همراه ــی بانک ه ــرد برخ وی از عملک
ــی  ــی و خدمات ده ــتگاه های دولت ــا دس ــکاری ب هم
ــی کــرد و ادامــه  ــاب رجــوع قدردان ــه ارب مناســب ب
در  خصوصــی  بانک هــای  برخــی  عملکــرد  داد: 

ــت. ــول نیس ــل قب ــوب و قاب ــتان، مطل اس
بانک هــای  مدیــران  از  افــزود:  جهانگیــری 
ــار  ــدی انتظ ــورت ج ــه ص ــتان ب ــی در اس خصوص
ــا  ــوع همــکاری خــود ب ــا ن ــاط ب ــم کــه در ارتب داری
اســتانداری و پاســخ دهی مناســب بــه مکاتبــات 
و  آمــار  ارائــه  در  و  کننــد  نظــر  تجدیــد  اداری 
اطاعــات مــورد نیــاز، همکاری هــای الزم را داشــته 

ــند. باش
وی همچنیــن خواســتار تــاش بیشــتر بانک هــا 
ــد و  ــان ش ــه متقاضی ــهیات ب ــت تس ــرای پرداخ ب
افــزود: بانک هــای اســتان، تمــام طرح هــای در 
ــف  ــن تکلی ــفند، تعیی ــا ۱۵ اس ــی را ت ــت بررس دس

ــد. کنن

رئیس بنیاد مسکن:
پرداخت بالعوض به زلزله زدگان 

کهگیلویه  و  بویر احمد آغاز شد
رئیــس بنیــاد مســکن گفــت: ۸ میلیاردتومــان از 
منابــع بنیــاد مســکن بــرای پرداخــت باعــوض بــه 

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد تخصیــص یافــت.
رئیــس  تابــش  بــه گــزارش مهــر، علیرضــا 
ــه  ــاب اســامی از ســفر خــود ب ــاد مســکن انق بنی
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و بازدیــد از مناطــق 
ــه زدگان  ــت زلزل ــه وضعی ــیدگی ب ــه زده و رس زلزل

ــر داد. ــتان، خب اس
بازســازی واحدهــای  وی اظهــار داشــت: کار 
بــا  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان  زلزلــه زده 

آواربــرداری، آغــاز شــده اســت.
تابــش افــزود: بــا توجــه بــه مصوبــه دولــت بــرای 
پرداخــت ۵۵ میلیــون تومــان باعــوض بــه هــر واحد 
ــاب  ــکن انق ــاد مس ــده، بنی ــب ش ــکونی تخری مس
اســامی پرداخــت باعوض هــا را آغــاز کــرده اســت. 
در ایــن زمینــه ۸ میلیــارد تومــان از منابــع بنیــاد بــه 
حســاب اســتان بــرای پرداخــت باعــوض بــه زلزلــه 

زدگان، تخصیــص یافــت.
زلزلــه ســی ســخت در اســتان کهگیلویــه و 
ــه  ــی ۵.۶ ب ــا بزرگ ــال ب ــن امس ــد ۲۹ بهم بویراحم
وقــوع پیوســت کــه بــر اســاس آمارهایــی کــه بنیــاد 
ــی  ــرده اســت، ۱۲۰۰ واحــد احداث ــه ک مســکن ارائ
و ۳۰۰۰ واحــد تعمیــری شناســایی شــدند. بــر 
اســاس مصوبــه هیــأت دولــت، میــزان تســهیات بــه 
واحدهــای احداثــی شــهری ۱۳۰ میلیــون تومــان بــا 
ــرای  ــان باعــوض و ب ــون توم بهــره کــم و ۵۵ میلی
ــون  ــز ۱۱۰ میلی ــتایی نی ــی روس ــد احداث ــر واح ه
تســهیات بــا بهــره کــم و ۵۵ میلیــون تومــان 

ــت. ــوض اس باع

آذربایجان شرقی ۱35 هزار بیکار دارد
اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  مدیـــرکل 
آذربایجان شـــرقی، گفـــت: اســـتان ۱۳۵ هـــزار 
ـــان را  ـــدود ۴۶ درصـــد از آن ـــه ح ـــکار دارد ک ـــر بی نف
فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی تشـــکیل می دهنـــد. 
ــه  ــی در جلس ــین فتح ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
مشــترک کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری و رونــق 
ــاره  ــتان اش ــکاری در اس ــار بی ــه آم ــتان ب ــد اس تولی
ــن گــزارش  ــر اســاس آخری کــرد و اظهــار داشــت: ب
مرکــز ملــی آمــار ایــران، آذربایجان شــرقی ۱۳۵ 
هــزار نفــر بیــکار دارد کــه حــدود ۴۶ درصــد از آنــان 
ــد. ــکیل می دهن ــگاهی تش ــان دانش را  فارغ التحصی

وی افـــزود: نـــرخ بیـــکاری اســـتان، ۸.۴ دهـــم 
ـــط  ـــار متوس ـــا آم ـــه ب ـــه در مقایس ـــت ک ـــد اس درص

ـــت. ـــر اس ـــد بهت ـــک درص ـــوری، ی کش
اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  مدیـــرکل 
آذربایجـــان  شـــرقی بـــا بیـــان اینکـــه راه درمـــان 
ـــادآور  رکـــود اقتصـــادی کشـــور کارآفرینـــی اســـت، ی
ـــد  ـــی رش ـــای اصل ـــی از محوره ـــی یک ـــد: کارآفرین ش
ــث  ــه باعـ ــت کـ ــه اسـ ــر منطقـ ــعه در هـ و توسـ
ــه  ــور بـ ــت های کشـ ــات و سیاسـ ــود، خدمـ می شـ

صـــورت خاقانـــه و نوآورانـــه باشـــد.
ادامــه داد: عامــل کلیــدی توســعه  فتحــی  
اقتصــادی، حمایــت از کارآفرینــان اســت؛ چــرا کــه 
کارآفرینــی باعــث می شــوند تــا راهکارهــای جدیــد 
بــرای حــل مشــکات کشــور ارائه شــده و نــوآوری و 
خاقیــت در صنعــت و تولیــد نیــز ایجــاد می شــود.

وی خاطرنشـــان کـــرد: منحنـــی چرخـــه عمـــر 
یـــک کســـب و کار از زمـــان ایجـــاد آن تـــا زمـــان 
انحـــال، مســـتلزم نـــوآوری و خاقیـــت اســـت تـــا 
ـــی  ـــه ســـمت بازاریاب ـــازار ب ـــت در ب ـــد ضمـــن رقاب بتوان

ـــد. ـــت کن ـــز حرک ـــن نی نوی
آذربایجان شرقی کمترین تعدیل نیرو 

در اثر کرونا
اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  مدیـــرکل 
اســـتان  اینکـــه  بیـــان  بـــا  آذربایجان شـــرقی 
ــا  ــر کرونـ ــرو در اثـ ــل نیـ ــار تعدیـ ــن آمـ کمتریـ
را دارد، گفـــت: البتـــه حمایت هـــای دولتـــی و 
ـــا  ـــظ نیروه ـــرای حف ـــان ب ـــاص کارآفرین ـــب خ تعص
ـــل  ـــزان تعدی ـــن می ـــا کمتری ـــت ت ـــده اس ـــر ش منج

ــیم. ــته باشـ ــرو را داشـ نیـ

عرضه روغن بین خرده فروشان 
افزایش یابد

ــت: از  ــران، گف ــاف ته ــاق اصن ــس ات ــب رئی نای
ــن  ــرای تامی ــا ب ــته ایم ت ــازار خواس ــم ب ــتاد تنظی س
آســان تــر روغــن مــورد نیــاز مــردم عرضــه روغــن 
بیــن مغازه هــا و خــرده فروشــان ســطح شــهر نیــز 

ــد.  ــش یاب ــره ای افزای ــگاه های زنجی ــد فروش مانن
ابراهیــم درســتی در گفت وگــو بــا فــارس در 
مــورد عرضــه روغــن بــه اصنــاف و  خــرده فروشــان 
ــد  ــر تولی ــال حاض ــت: در ح ــهر، گف ــطح ش در س
روغــن بــه انــدازه کافــی در کشــور در حــال انجــام 
ــه  ــواد اولی ــزان واردات م ــه می ــه ب ــا توج ــت و ب اس
تولیــد روغــن و موجــودی مــواد اولیــه در انبارهــا و 
گمــرکات هیــچ نگرانــی بــرای تامیــن روغــن مــورد 

ــدارد.  ــاز مــردم وجــود ن نی
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــده وزارت صنع نماین
اشــاره بــه اینکــه در فروشــگاه های زنجیــره ای 
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــن نبات ــه روغ ــکلی در عرض مش
گفــت: بنابرایــن  فروشــگاه هــای زنجیــره ای قــادر 
بــه پاســخگویی بــه نیــاز مشــتریان هســتند و 

ــدارد.  ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای مش
نایــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف تهــران بــا بیــان 
اینکــه عرضــه روغــن نباتــی در بیــن فروشــگاه های 
بــه  نســبت  فروشــان  خــرده  و  شــهر  ســطح 
بیــان  اســت،  کمتــر  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
ــازار کشــور  داشــت: مــا از دولــت و ســتاد تنظیــم ب
ــه افزایــش عرضــه روغــن  ــا نســبت ب خواســته ایم ت
نباتــی در فروشــگاه های ســطح شــهر و خــرده 

ــد. ــدام کن ــان اق فروش
ــن در  ــه روغ ــش عرض ــت: افزای ــار داش وی اظه
فروشــگاه های ســطح شــهر باعــث می شــود تــا 
روغــن نباتــی آســان تــر و بــا قیمــت مناســبت تــر 

ــردم برســد.  ــه دســت م ب
ــار  ــز اظه ــد نی ــن جام ــورد روغ ــتی در م درس
داشــت: ســتاد تنظیــم بــازار اعــام کــرده کــه طــی 
هفتــه آینــده مشــکل تامیــن روغــن جامــد نیــز حل 
می شــود، لــذا مــا نیــز امیدواریــم در روزهــای 
ــی  ــن نبات ــع روغ ــش توزی ــاهد افزای ــم ش ــده ه آین
ــم  ــیم و ه ــهر باش ــطح ش ــان س ــرده فروش ــن خ بی
ــردم  ــاز م ــورد نی ــد م ــن جام ــن روغ ــکل تامی مش

ــود.  حــل ش

ــورای  ــس ش ــرقی در مجل ــدگان آذربایجان ش ــع نماین ــس مجم ریی
ــع  ــن مجم ــژه اعضــای ای ــه وی ــس ب ــدگان مجل ــت: نماین اســامی گف
بــرای حــل مشــکات مربــوط بــه بازنشســتگان ســازمان تامیــن 

ــتند.  ــم هس ــم و مصم ــم قس ــی ه احتماع
بــه گــزارش ایرنــا، یوســف داوودی در نشســت مشــترک نماینــدگان 
ــی از اراده و  ــن اجتماع ــازمان تامی ــرکل س ــا مدی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــت حــل مشــکات  ــرای جه ــتان ب ــن اس ــده ای ــزم جــدی ۱۸ نماین ع
ــر همیــن اســاس  بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی خبــر داد و افــزود: ب
ــی بازنشســتگان تامیــن  ــه تامیــن مال ــوط ب در تاشــیم مشــکات مرب
ــازمان  ــه س ــت ب ــه دول ــی ک ــت بده ــن بازپرداخ ــی و همچنی اجتماع

ــی دارد، حــل و فصــل شــود. ــن اجتماع تامی
ــرای ایــن هــدف بایــد از اصــاح الیحــه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
بودجــه ۱۴۰۰ دفــاع کنیــم، ابــراز امیــدواری کــرد: نماینــدگان اســتان 
ــا  در مجلــس شــورای اســامی و ریاســت ســازمان تامیــن اجتماعــی ب
همــکاری همدیگــر در اصــاح الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، مصوبــات خوبــی 
ــن  ــی و همچنی ــن اجتماع ــازمان تامی ــع س ــه نف ــه ب ــته باشــند ک داش

بازنشســتگان ایــن ســازمان منجــر شــود.
داوودی اظهــار داشــت: در اصــاح الیحــه تــاش داشــتیم بیشــتر از 
ــه بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی کمــک  ــی ب ــات کنون مصوب

ــت  ــا در حقیق ــق آنه ــاع از ح ــازمان و دف ــه س ــک ب ــون کم ــود، چ ش
ــی از  ــی نیم ــازمان یعن ــن س ــش ای ــت پوش ــراد تح ــه کل اف ــک ب کم

جمعیــت کشــور اســت.
ــازمان  ــت س ــوی مدیری ــی از س ــاش فراوان ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــیده اس ــام رس ــه انج ــه ب ــش بودج ــرای افزای ــی ب ــن اجتماع تامی
ادامــه داد: تمــام تــاش هــا بــرای انجــام متناســب  ســازی و ادامــه آن 

ــه اســت. ــن شــکل ممکــن صــورت گرفت ــه بهتری ب
ــس  ــهر در مجل ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــدگان م ــی از نماین یک
ــدار، گفــت: اقدامــات انجــام گرفتــه  ــن دی شــورای اســامی نیــز در ای
ــوری  ــات حض ــل خدم ــذی و تبدی ــای کاغ ــذف دفترچه ه ــون ح همچ
بــه غیرحضــوری در تامیــن اجتماعــی قابــل قدردانــی اســت و عملکــرد 

ــی مــی شــود. ــن ســازمان مثبــت ارزیاب ای
مســعود پزشــکیان اظهــار داشــت: بــه طــور قطــع بــه اصــاح الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۰ رای مثبــت خواهیــم داد و شــکی در ایــن موضــوع 

نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه اصــاح الیحــه بودجــه حــق مــردم اســت و بایــد 
انجــام شــود و رای مــا کامــا مشــخص بــود و انجــام ایــن اتفــاق بــرای 
ــه  بازنشســتگان اتفــاق بزرگــی خواهــد بــود، اضافــه کــرد: مشــکات ب
وجــود آمــده در ســازمان  تامیــن اجتماعــی بایــد بــا کمــک و بررســی 

همدیگــر پیگیــری شــود تــا بتــوان اتفاقــات مثبــت را رقــم زد.
ـــس  ـــن مجل ـــتی بی ـــت و برگش ـــدی رف ـــس از فراین ـــه ۱۴۰۰ پ بودج
ـــتان  ـــه بهارس ـــتور ب ـــی از پاس ـــام اصاحات ـــا انج ـــرانجام ب ـــت س و دول
فرســـتاده شـــد تـــا از ســـوی نماینـــدگان مـــورد بحـــث و بررســـی 
قـــرار گیـــرد. الیحـــه اصاحیـــه بودجـــه ۱۴۰۰ توســـط دولـــت بـــه 
ـــدگان  ـــتور کار نماین ـــه در دس ـــن اصاحی ـــده و ای ـــم ش ـــس تقدی مجل

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ق

ـــزار کارت  ـــادل ۷۰ ه ـــون مع ـــت: تاکن ـــی گف ـــک مل ـــل بان ـــر عام مدی
ـــده اســـت.   ـــادر ش ـــک ص ـــن بان ـــت از ســـوی ای ـــهام عدال ـــاری س اعتب

ــار  ــنا اظهـ ــا ایسـ ــو بـ ــین زاده در گفت وگـ ــا حسـ ــد رضـ محمـ
کـــرد: بانـــک ملـــی ایـــران در رابطـــه ســـرویس ها و خدماتـــی 
کـــه ارائـــه می دهـــد در حـــال حاضـــر  ۹۲ درصـــد خدمـــات ایـــن 
ـــادل  ـــه مع ـــه روزان ـــا ک ـــود و از آنج ـــه می ش ـــوری ارائ ـــک غیرحض بان
ــا ۹۲ درصـــد آن  یـــک میلیـــون تراکشـــن داریـــم، ۹۲ میلیـــون یـ

غیرحضـــوری اســـت. 
ـــرو  ـــوژی پیش ـــه تکنول ـــی در زمین ـــک مل ـــه بان ـــان اینک ـــا بی وی ب
اســـت، گفـــت: ۱۰۰ درصـــد منابـــع قـــرض الحســـنه بانـــک تمـــام 
آن بـــرای وام ازدواج پرداخـــت شـــده اســـت. در رابطـــه بـــا کرونـــا 
از امســـال نیـــز بـــرای کســـب و کارهـــای آســـیب دیـــده از کرونـــا 
ـــه  ـــزی ب ـــک مرک ـــه بان ـــاردی ک ـــزار میلی ـــد ه ـــغ چن ـــف و مبال تکالی
ـــده  ـــت ش ـــده آن پرداخ ـــش عم ـــود را بخ ـــرده ب ـــول ک ـــی مح ـــک مل بان

و مابقـــی نیـــز در حـــال پرداخـــت اســـت.
ـــال  ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــی ادام ـــک مل ـــل بان ـــر عام مدی
جـــاری ســـال جهـــش تولیـــد نامگـــذاری شـــده بـــود، ایـــن بانـــک 
ـــردش  ـــرمایه در گ ـــی و س ـــن نقدینگ ـــرای تامی ـــود را ب ـــع خ ـــام مناب تم
واحدهـــای تولیـــدی اختصـــاص داد. از زمانـــی کـــه نمایندگـــی ال 
جـــی و سامســـونگ از کشـــورمان خـــارج شـــدند، تولیـــد کننـــدگان 
لـــوازم خانگـــی را دعـــوت و ســـرمایه در گـــردش در اختیـــار آن هـــا 

ـــد.  ـــا دهن ـــود را ارتق ـــد خ ـــد تولی ـــا بتوانن ـــم ت ـــرار دادی ق

ــودی در  ــچ کمبـ ــور هیـ ــه کشـ ــد براینکـ ــا تاکیـ ــین زاده بـ حسـ
ـــران  ـــا گ ـــورم کااله ـــل ت ـــه دلی ـــت ب ـــن اس ـــت: ممک ـــدارد، گف ـــا ن کااله
ـــود  ـــه وج ـــن زمین ـــودی در ای ـــا کمب ـــود تحریم ه ـــا وج ـــا ب ـــد ام باش

ـــدارد.  ن
وی در پایـــان ســـخنانش اعـــام کـــرد کـــه تاکنـــون معـــادل ۷۰ 
هـــزار کارت اعتبـــاری ســـهام عدالـــت را بـــه متقاضیـــان پرداخـــت  

کرده ایـــم.
ـــاری  ـــال ج ـــن س ـــه از ۲۵ بهم ـــد ک ـــت بدانی ـــن الزم اس ـــن بی در ای
دارنـــدگان ســـهام عدالـــت می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه اپلیکیشـــن 
دو بانـــک ملـــی و تجـــارت )ایـــوا و زمـــرد( بـــه شـــکل الکترونیکـــی 
ــهام را توســـط کارت  و بـــدون مراجعـــه ۵۰ درصـــد ارزش ایـــن سـ
ــن  ــت ایـ ــان بازپرداخـ ــدت زمـ ــه مـ ــد کـ ــت کننـ ــاری دریافـ اعتبـ
ـــر  ـــی غی ـــا ضامن ـــدرک ی ـــه م ـــت و هیچگون ـــاله اس ـــه س ـــهیات س تس
ـــن وام  ـــن ای ـــت ضام ـــهام عدال ـــت و س ـــاز نیس ـــی نی ـــدارک هویت از م

ـــد. ـــد ش خواه

نمایندگان مجلس برای حل مشکالت بازنشستگان مصمم هستند

صدور ۷۰ هزار کارت اعتباری سهام عدالت 

 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید خدمات هدایت شغلی

اداره کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان ایــام باســتناد مجــوز شــماره۱/۷۹۲۳۴۰ مــورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵معــاون اشــتغال و خودکفایــی مرکــز و صورتجلســه 
شــماره ۱/۲۹۶۱۲۶۶ مــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ خریــد خدمــات هدایــت شــغلی مددجویــان تحــت حمایــت خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای بــا 

شــرایط ذیــل اعــان نمایــد.
1- تاریــخ و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ لغایــت ۱۳۹۹/۱۲/۹ مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات 
ــه دریافــت اســناد  ــه آدرس: www.setadiran.ir نســبت ب ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیــک دول ــه ســامانه ت ــا مراجعــه ب ــا ب ــت )ســتاد( و ی الکترونیکــی دول

مزایــده اقــدام نماینــد.
ــدارک مناقصــه  ــناد و م ــذاری اس ــت ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ بارگ ــخ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ لغای ــت: از تاری ــنهاد قیم ــاکات پیش ــل پ ــل تحوی ــزاری و مح ــخ بارگ 2- تاری
ــه آدرس  ــه اداره پشــتیبانی کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان ایــام ب ــاکات پیشــنهاد قیمــت ب ــت و تحویــل اصــل پ ــدارکات الکترونیکــی دول درســامانه ت

ــاع مقــدس میــدان دف
3- تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ راس ساعت )۱۰( صبح سالن جلسات اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان ایام.

۴- متقاضیــان مــی بایســت بــه میــزان ۵% قیمــت پایــه مناقصــه خریــد خدمــات شــغلی مــورد نظــر خــود را بصــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی و یــا نقــداً بــه 
حســاب شــماره  IR ۰۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۳۹۵۹۹۲۰۰۳   نــزد بانــک ملــی بنــام وجــوه عمومــی اداره کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان ایــام واریــز و 

اصــل ضمانــت نامــه / فیــش واریــزی، الزامــاً پیوســت اســناد مناقصــه گــردد.
۵- خریــد خدمــت بصــورت ۸۰% نقــدی پــس از دو مــاه بــه شــرط پایــداری طــرح و ۲۰% باقیمانــده را پــس از یکســال بــه شــرط اجــراء و پایــداری طــرح مــی 

باشــد.
۶- پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی، تهیه و نصب بنر و سایر امورات مرتبط با اطاع رسانی، تماماً بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۷- امداد امام )ره( در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مناقصه یا ابطال آن به هر شکل کامًا مجاز و مختار است.
۸- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضا مسئولین ذیربط برسانند.

۹- اولویــت خریــد شــغلی مــورد مناقصــه در شــرایط مســاوی بــا متقاضیانــی کــه وجــه ۵% شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب واریــز و یــا زودتــر ضمانتنامــه بانکــی 
تهیــه نمــوده انــد مــی باشــد. 

کمیسیون معامالت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان ایالم

918 م الف 
»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«
برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ترکمانچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 

دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
۶ قطعــه ملــک »واقــع در قریــه آالتیمــور« تحــت پــاک ۶۷- اصلــی، بخــش ۴۱- تبریــز، همگــی بنــام 

متقاضــی و متصــرف آقــای فتــح الــه کریمــی، فرزنــد ســیف الــه
۱- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن یونجــه زار بــه مســاحت ۹۷۱ مترمربــع، مجــزا شــده از پــاک ۶۷- اصلی، 
بخــش ۴۱- تبریــز، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک رســمی »آقــای محمــود جعفــری 
آالتیمــوری«، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۴۴ ۲- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
۲۱۶۷ مترمربــع، مجــزا شــده از پــاک ۶۷- اصلــی، بخــش ۴۱- تبریــز، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای 
ابتیاعــی از مالــک رســمی »آقــای محمــود جعفــری آالتیمــوری«، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۴۶ 
۳- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۵۲۱۸ مترمربــع، مجــزا شــده از پــاک ۶۷- اصلــی، 
بخــش ۴۱- تبریــز، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک رســمی »آقــای محمــود جعفــری 
آالتیمــوری«، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۴۱ ۴- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
۵۲۹۸ مترمربــع، مجــزا شــده از پــاک ۶۷- اصلــی، بخــش ۴۱- تبریــز، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای 
ابتیاعــی از مالــک رســمی »آقــای محمــود جعفــری آالتیمــوری«، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۴۳ 
۵- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۶۹۸۶ مترمربــع، مجــزا شــده از پــاک ۶۷- اصلــی، 
بخــش ۴۱- تبریــز، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک رســمی »آقــای محمــود جعفــری 
آالتیمــوری«، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۴۲ ۶- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
۸۶۳۴ مترمربــع، مجــزا شــده از پــاک ۶۷- اصلــی، بخــش ۴۱- تبریــز، حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای 
ابتیاعــی از مالــک رســمی »آقــای محمــود جعفــری آالتیمــوری«، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۴۵
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حسن ترکیان  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای

د امام خمینی)ره( استان ایالم کمیته امدا
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کاریکاتور

 سلبریتی محترم! لطفا برو تو صف! تقاضای 
خارج از نوبت واکسن نکن!

منبع: تسنیم

تعرفه آب، برق و گاز مشترکین کم 
مصرف خانوارهای محروم رایگان شد 

ـــرق و گاز مشـــترکین کـــم  ـــه آب، ب ـــس تعرف مجل
ـــرد.  ـــگان ک مصـــرف خانوارهـــای محـــروم را رای

ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه  خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــامی در صح ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
ــدی  ــش درآمـ ــی بخـ ــان بررسـ ــی و در جریـ علنـ
ـــا بنـــد الحاقـــی ۳، ۵ و ۶ از  الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۰، ب
ـــت  ـــه موافق ـــه بودج ـــده الیح ـــاده واح ـــره ۸ م تبص

کردنـــد.
ــده  ــاده واحـ ــره ۸ مـ ــد الحاقـــی ۳ تبصـ در بنـ
ــای  ــت: »وزارتخانه هـ ــده اسـ ــه آمـ ــه بودجـ الیحـ
ـــای  ـــد در ســـال ۱۴۰۰ تعرفه ه ـــرو موظفن ـــت و نی نف
ــور  ــای کشـ ــترکین خانوار هـ ــرق و گاز مشـ آب، بـ
را بـــه گونـــه ای اصـــاح نماینـــد کـــه بـــا رعایـــت 
مناطـــق جغرافیایـــی کشـــور، تعرفـــه مشـــترکین 
کـــم مصـــرف خانوار هـــای محـــروم )از جملـــه 
افـــراد تحـــت پوشـــش کمیتـــه امـــداد امـــام 
ـــر،  ـــر صف ـــتی( براب ـــازمان بهزیس ـــی )ره( و س خمین
ــورت  ــه صـ ــرف بـ ــوی مصـ ــا الگـ ــترکین تـ مشـ
ـــوی  ـــر از الگ ـــرف باالت ـــترکین پرمص ـــه ای، مش یاران
ــاس  ــه ای و براسـ ــورت غیریارانـ ــه صـ ــرف بـ مصـ
ــود.  ــن شـ ــی )ibt( تعییـ ــش پلکانـ ــوی افزایـ الگـ
تعرفـــه بـــه نـــرخ صفـــر آب خانوار هـــای محـــروم 

ــود. ــبه می شـ ــوار محاسـ ــد خانـ ــاس بعـ براسـ
میـــزان افزایـــش تعرفـــه مشـــترکین پـــر 
ـــل  ـــد حداق ـــرف بای ـــوی مص ـــر از الگ ـــرف باالت مص
ـــگان  ـــی رای ـــه بارمال ـــود ک ـــن ش ـــدازه ای تعیی ـــه ان ب
ـــران  ـــرف را جب ـــم مص ـــترکین ک ـــه مش ـــردن تعرف ک
ـــته  ـــد نداش ـــع جدی ـــن مناب ـــه تامی ـــاز ب ـــد و نی نمای

ـــد. باش
ـــنهاد  ـــه پیش ـــد ب ـــن بن ـــی ای ـــه اجرای ـــن نام آئی
ــه  ــرو تهیـ ــت و نیـ ــای نفـ ــترک وزارتخانه هـ مشـ
از  پـــس  یکمـــاه  مـــدت  ظـــرف  و  می شـــود 
ـــران  ـــات وزی ـــب هی ـــه تصوی ـــون ب ـــن قان ـــاغ ای اب

ــد«. میرسـ
براســـاس الحاقـــی ۵ تبصـــره ۸ مـــاده واحـــده 
ـــازات  ـــون مج ـــاده )۴( قان ـــاس م ـــه؛ »براس ـــن الیح ای
اســـتفاده کننـــدگان غیرمجـــاز از آب، بـــرق و 
تلفـــن، فاضـــاب و گاز – مصـــوب ۱۰ /۳ /۱۳۹۶ 
دســـتگاه های مســـئول موضـــوع ایـــن قانـــون 
می تواننـــد، در ســـال ۱۴۰۰ نســـبت بـــه برقـــراری 
ـــوع  ـــی موض ـــات عموم ـــم خدم ـــعاب های غیردائ انش
ــا  ــه، تـ ــه مربوطـ ــا تعرفـ ــق بـ ــون مطابـ ــن قانـ ایـ
ـــی از ســـوی مراجـــع ذیصـــاح،  ـــف قانون ـــن تکلی تعیی

اقـــدام نماینـــد«.
در بنـــد الحاقـــی ۶ تبصـــره ۸ مـــاده واحـــده 
ــت  ــت؛ »دولـ ــده اسـ ــه ۱۴۰۰ آمـ ــه بودجـ الیحـ
مکلـــف اســـت در واردات محصـــوالت کشـــاورزی 
ـــرکت های  ـــود را از ش ـــد خ ـــت خری ـــی اولوی و دام
ـــرزمینی  ـــاورزی فراس ـــوزه کش ـــال در ح ـــی فع ایران
ــد  ــن بنـ ــی ایـ ــه اجرائـ ــن نامـ ــد. آئیـ ــرار دهـ قـ
توســـط وزارت جهـــاد کشـــاورزی بـــا همـــکاری 
بانـــک  و  تجـــارت  و  معـــدن  وزارت صنعـــت، 
مرکـــزی تهیـــه و بـــه تصویـــب هیـــأت وزیـــران 

می رســـد«.

سرمایه هایی که یکی پس از دیگری 
نابود می شوند 

و محدودیــت  هــای  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
متوقــف شــدن  و همچنیــن  واردات  و  صــادرات 
شــناور هــای باربــری در ســاحل؛ بزرگتریــن کارگاه 
لنــج ســازی خوزســتان را در آســتانه تعطیلــی قــرار 

ــت.  داده اس
ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــنیم، ش ــزارش تس ــه گ ب
همچنیــن  و  واردات  و  صــادرات  محدودیت هــای 
متوقــف شــدن شــناورهای باربــری در ســاحل؛ 
بزرگتریــن کارگاه لنــج ســازی خوزســتان را در 

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــتانه تعطیل آس
ــه  ــزرگ لنــج ســازی در حاشــیه رودخان کارگاه ب
ــرار دارد  ــده ق ــهر چوئب ــایگی ش بهمنشــیر در همس
ــر  ــتقیم و غی ــورت مس ــه ص ــر ب ــدود ۱۵۰ نف و ح
ــد  ــت بودن ــغول فعالی ــن کارگاه مش ــتقیم در ای مس
کــه ایــن موضــوع ســبب ایجــاد مشــکات مالــی و 

ــا شــده اســت. ــرای آنه اقتصــادی ب

سرهنگ شیرانی مطرح کرد: 
شهر های ممنوعه اعالم شدند 

ــات  ــا جزئی ــور ناج ــک راه ــرل ترافی ــات و کنت ــز اطاع ــس مرک رئی
ــه را تشــریح  ــه شــهرهای ممنوع ممنوعیــت ورود خودروهــای شــخصی ب

ــرد.  ک
ســرهنگ احمــد شــیرانی رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل ترافیــک 
ــرد:  ــار ک ــوان، اظه ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــا در گفتگ ــور ناج راه

ــت. ــکل اس ــدون مش ــا روان و ب ــک جاده ه ــت ترافی وضعی
ـــی  ـــی مبن ـــازمان هواشناس ـــدار س ـــه هش ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
ـــا  ـــدید دم ـــت ش ـــاد و اف ـــاران و وزش ب ـــرف و ب ـــورت ب ـــی بص ـــر بارندگ ب
اکثـــر اســـتان های کشـــور را در بـــر می گیـــرد، الزم اســـت راننـــدگان 
ـــد  ـــل کنن ـــاع حاص ـــا اط ـــوی راه ه ـــت ج ـــن وضعی ـــفر از آخری ـــل از س قب

و از ســـفر های غیرضـــروری در ایـــن ایـــام خـــودداری کننـــد.
ــرخ در  ــر چ ــتن زنجی ــراه داش ــرد: هم ــد ک ــیرانی تاکی ــرهنگ ش س
ــس راه  ــای پلی ــن تیم ه ــت همچنی ــفر الزم اس ــگام س ــل در هن ــن فص ای
ــش  ــی پی ــد و تمام ــور دارن ــا حض ــطح جاده ه ــل در س ــی کام ــا آمادگ ب
بــدون مشــکل خودرو هــا در  ایمــن و  بــرای تــردد  بینی هــای الزم 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــور ص ــای کش جاده ه
رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل ترافیــک راهــور ناجــا تصریــح کــرد: 
برابــر مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن 
پاک هــای  ورود  قرمــز،  وضعیــت  در  خوزســتان  اســتان  شــهر های 
ــتان  ــتان خوزس ــهر های اس ــی از ش ــای بوم ــروج پاک ه ــی و خ غیربوم

ــوع اعــام شــده اســت. ممن
ــا  ــمالی ب ــتان های ش ــه اس ــخصی ب ــای ش ــزود: ورود خودرو ه وی اف
ــهر  ــیراز و بوش ــان و ش ــم و اصفه ــهد و ق ــهر های مش ــت زرد و ش وضعی
ــراه  ــت هم ــت و ممنوعی ــا محدودی ــش ب ــاس و جزایرقشــم و کی و بندرعب

اســت.
ســرهنگ شــیرانی گفــت: محدودیــت تــردد شــبانه خودرو هــا از 
ســاعت ۲۱ تــا ۳ بامــداد کمــاکان در شــهر های گــروه قرمــز و نارنجــی و 

ــه دارد. ــی ادام زرد و آب

میوه چرا گران شد؟

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
اســتان تهــران، عــدم تعــادل در عرضــه و تقاضــا را علــت افزایــش قیمــت 
ــت  ــش قیم ــترین افزای ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــوان ک ــوه عن می
مربــوط بــه مــوز، ســیب زرد و پرتقــال تامســون بــوده، از تشــدید نظــارت 

بــر بــازار ایــن محصــوالت خبــر داد. 
ــا ایســنا، اظهــار کــرد: ازابتــدای  ــور در گفت وگــو ب ســعید محمــدی پ
ــازار شــب عیــد، یعنــی ۱۵ بهمــن، بیــش  ــر ب طــرح نظــارت و بازرســی ب
از  ۳۸۷۰ مــورد بازرســی از صنــوف میــوه فروشــی درتهــران انجــام شــده 

اســت.
ـــوه و مرکبـــات  ـــت می ـــش بی رویـــه قیم ـــل افزای ـــه دلی ـــزود: ب وی اف
ـــش  ـــز افزای ـــار نی ـــره ب ـــوه و ت ـــازار می ـــی از ب ـــر، بازرس ـــه اخی ـــی هفت ط
یافـــت و تـــا کنتـــرل قیمـــت هـــا وآرامـــش در بـــازار ادامـــه خواهـــد 

ـــت.         داش
ـــوع  ـــت از مجم ـــازمان صم ـــی س ـــارت و بازرس ـــاون نظ ـــه مع ـــه گفت  ب
بازرســـی ها در مـــدت یـــاد شـــده، تعـــداد ۳۸۰ پرونـــده تخلـــف بـــه 
ـــال  ـــی ارس ـــرات حکومت ـــه تعزی ـــم و ب ـــان تنظی ـــون توم ارزش ۱۲۷ میلی

ـــت.       ـــده اس ش
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت روزانــه کاالهــای اساســی بــه 
ــود،  ــت می ش ــام و ثب ــامانه ۱۲۴ اع ــق س ــات ازطری ــوه و مرکب ــژه می وی
گفــت کــه در ایــن مــدت مــوز، ســیب زرد و پرتقــال تامســون بیشــترین 

ــته اند. ــت را داش ــش قیم افزای
ـــه بـــا ورود و  ـــرد ک ـــی ک ـــش بین ـــان پی ـــئول در پای ایـــن مقـــام مس
آزادســـازی کاالهـــای ذخیـــره شـــده در ســـردخانه ها و جلـــو گیـــری از 

ـــد. ـــش یاب ـــوه کاه ـــت می ـــده قیم ـــای آین ـــادرات، در روزه ص

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــتاد  ــم س ــا تصمی ــت: ب ــرقی، گف ــان  ش آذربایج
ــت  ــارات ثب ــت، اختی ــادی دول ــی اقتص هماهنگ
ســفارش و تامین نهاده هــا به وزارت جهادکشــاورزی 
بازگردانــده شــده و بــه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور 
هــم ابــاغ شــده کــه بایــد تصمیماتــش طبــق نظر 

ــد.  ــاورزی باش وزارت جهادکش
در  فتحــی  اکبــر  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــتقل  ــران مس ــان و مدی ــورای معاون ــه ش جلس
ســازمان ضمــن تاکیــد بر ضــرورت ســاماندهی 
نیروهــای پشــتیبانی، اظهــار داشــت: بــر مبنای 
ــاز  ــورد نی ــروی م ــازمان و نی ــد س ــزان تولی می
ــدی در  ــای تولی ــن فعالیت ه ــام ای ــت انج جه
بخش هــای مختلــف شــیات، دام، صنایــع 
تولیــدی و...بایــد پســت های ســازمانی تعریــف 
گــردد و مشــخص گــردد چــه میــزان نیــروی 
ــتیبان  ــروی پش ــزان نی ــه می ــص و چ متخص

ــاز اســت. ــورد نی م
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
بــر ضــرورت کاهــش تشــریفات و افزایــش 
و ســاماندهی  انســانی  نیروهــای  بهــره وری 
ســاختمان ها و نیــروی مــورد نیــاز جهــت 

ــود. ــد نم ــا  تاکی ــت آنه حفاظ
وی بــا بیــان اینکــه بــا کاهــش هزینه هــا و 
ــات موجــود، می تــوان  ــع و امکان مدیریــت مناب

ــع  ــا مناب ــته های نامحــدود را ب ــع خواس در واق
محــدود مدیریــت کــرد، یــادآور شــد: ایــن امــر 
ــهل انگاری  ــوولیت و س ــلب مس ــای س ــه معن ب
ــه کاهــش  ــه بهان ــه ب در اجــرای وظایــف محول

نیروهــای مــورد نیــاز نیســت.
مهنــدس فتحــی بــا اشــاره بــه تنوع بخشــی 
ــد  ــد نمــود: نبای ــی تاکی ــع مال ــه تامیــن مناب ب
ــه و  ــازمان برنام ــدک س ــغ ان ــه  مبال ــا ب تنه
ــه از  ــتانی و وزارتخان ــارات اس ــه از اعتب بودج

ــود. ــا نم ــی اکتف ــارات مل اعتب
ــت  ــره ۱۹ ظرفی ــه تبص ــان اینک ــا بی وی ب
ــه در  ــهیات و چ ــه تس ــه در زمین ــی چ خوب
ــت،  ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــع دولت ــه مناب زمین

ــع  ــد مناب ــا ۱۵ درص ــن مبن ــر ای ــه داد: ب ادام
بانکــی بایــد در اختیــار بخش کشــاورزی باشــد.

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــا 
بیــان لــزوم تامیــن ســرمایه در گــردش بخــش 
دام بــه دلیــل افزایــش قیمــت نهاده هــا و 
ــش  ــن بخ ــرد: ای ــد ک ــا، تاکی ــایر هزینه ه س
ــه  ــول ب ــه محص ــت عرض ــم قیم ــت تنظی جه

ــت. ــه اس ــد توج ــدت نیازمن ش
 وی ضمــن اشــاره بــه پروژه هــای نیمه تمــام 
پروژه هــای  شناســایی  هــم  داشــت:  بیــان 
ــرای اتمــام  ــه راهــکاری ب نیمه تمــام و هــم ارائ
آنهــا بایــد مدنظــر قــرار گیــرد همچنیــن بایــد 
ــاورزی  ــای کش ــایی واحده ــه شناس ــبت ب نس

غیرفعــال و راکــد براســاس حــوزه فعالیــت هــر 
یــک از معاونت هــا و مدیریت هــای اجرایــی 
اقــدام و نســبت بــه فعــال نمــودن آنهــا و ورود 

ــدام گــردد. ــه چرخــه تولیــد اق ب
فتحــی در راســتای تنــوع بخشــی بــه تامیــن 
منابــع مالــی از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره(، 
ــام    ــد ن ــن امی ــدوق کارآفری ــاد برکــت و صن بنی
بــرد کــه در ایــن زمینــه عملکــرد خوبــی 
داشــته اند و بــا اســتفاده از تجــارب دیگــر 
ظرفیت هــا  ایــن  از  اســتفاده  و  ســازمان ها 
ــه ســرمایه گذاری در بخــش  ــا را ب ــوان آنه می ت

ــود. ــویق نم ــاورزی تش کش
مجموعه هــای  ســاماندهی  مــورد  در  وی 
ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  خودگــردان 
بــا منابــع داخلــی  مجموعه هــا موظف انــد 
نماینــد. مدیریــت  را  هزینه هایشــان  خــود 

فتحــی بــا بیــان اینکــه از ســال ۱۴۰۰ کلیه 
ــاورزی  ــوالت کش ــازار محص ــم ب ــوارد تنظی م
ــردد، از  ــاز می گ ــه جهادکشــاورزی ب مجــدداً ب
ــر ایجــاد آمادگــی و در نظــر گرفتــن  ــن رو ب ای
تمهیــدات الزم تاکیــد نمــوده و افــزود: در 
ــد  ــا بای ــش قیمت ه ــد و پای ــتا  رص ــن راس ای
ــت. در جلســات هفتگــی صــورت خواهــد گرف

ــام  ــه اع ــدور پروان ــای ص ــورد بخش ه در م
ــه  ــه ک ــدور پروان ــای ص ــام بخش ه ــرد، تم ک
ــت  ــره ۴ دریاف ــوز تبص ــا مج ــدور ی ــس از ص پ
ــره  ــا تبص ــت و ی ــام فعالی ــرای انج ــد، ب می کنن
ــرد  ــزارش عملک ــاه گ ــر ۶ م ــد، ه ــک مکلفن ی
خــود را ارائــه دهنــد و عــدم ارائــه گــزارش بــه 
معنــای تخلــف محســوب خواهــد شــد ایــن امر 
ــدن ،  ــت مع ــه صنع ــازمان ها از جمل ــایر س س
ــز شــامل خواهــد شــد. ــراث فرهنگــی را نی می

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اصــًا 
ــاط  ــاط، نق ــی از نق ــت: برخ ــم، گف ــز نداری ــه خی ــه حادث نقط
پرحادثــه )۲۵۱ نقطــه( هســتند کــه طــی تفاهمنامــه بــا پلیــس 

قــرار شــد تــا ایــن ۲۵۱ نقطــه رفــع خطــر شــوند.

محمــد اســامی در گفت وگــو بــا مهــر در پاســخ بــه ســوالی 
ــر اینکــه آیــا نقــاط حادثــه خیــز جاده هــا رفــع خطــر  مبنــی ب
شــده اســت یــا خیــر، اظهــار کــرد: تمامــی مــواردی کــه بایــد 
ــا برطــرف می شــد، برطــرف شــده اســت. ــع نقــص راه ه در رف

ــی و  ــا کار فن ــا ب ــا ی ــز راه ه ــه خی ــاط حادث ــزود: نق وی اف
زیرســاختی یــا بــا هوشمندســازی یــا بــا آشــکار ســازی برطــرف 

شــده اســت.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: در حــال حاضــر مــا اصــًا 
نقطــه حادثــه خیــز نداریــم در واقــع برخــی از نقــاط مــا نقــاط 
پرحادثــه )۲۵۱ نقطــه( هســتند کــه البتــه طــی تفاهمنامــه ای 

بــا پلیــس قــرار شــد تــا ایــن ۲۵۱ نقطــه رفــع خطــر شــوند.
اســامی بیــان کــرد: حــدود ۲۰۰ نقطــه از آن نقــاط پرخطــر 
رفــع خطــر شــده و ۵۰ نقطــه دیگــر باقــی مانــده اســت کــه البته 
ــطح  ــر همس ــع غی ــه تقاط ــت ک ــواردی اس ــزو م ــاط ج ــن نق ای

ــوند. ــع می ش ــنگین رف ــای س ــرمایه گذاری ه ــا س ــتند و ب هس

ــر اینکــه چنــد درصــد از  ــه ســوالی مبنــی ب وی در پاســخ ب
ــه اســت، گفــت:  ــه نقــاط پرحادث ــوط ب ــات جــاده ای مرب تصادف
ــرای ایمــن ســازی  الزامــاً ایــن نقــاط دلیــل حادثــه نیســت و ب
و آشــکار ســازی ایــن نقــاط تمــام اقدامــات انجــام شــده اســت، 
دیگــر نقــاط را هــم می تــوان بــا حضــور پلیــس، بــا دوربین هــای 
ــع  ــی رف ــن چنین ــوارد ای ــوان و م ــاک خ ــری و پ ــش تصوی پای

خطــر کــرد.
بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی اکثــر تصادفــات جــاده ای بــه 

دلیــل تخلفــات عامــل انســانی بوده اســت.
ــرایط  ــک ش ــروز ی ــه ام ــا ب ــال ۹۸ ت ــت: از س ــامی گف اس
ــی  ــاِت کاهش ــی تصادف ــتیم یعن ــال ۹۷ داش ــه س ــتی ب بازگش

ــد. ــش بودن ــال افزای ــد و در ح ــده بودن ــوس ش معک
وی در پایــان گفــت: خوشــبختانه دوبــاره از نیمــه ســال ۹۸ 
ایــن آمــار معکــوس شــده و داریــم جریــان کاهشــی تصادفــات 

ــم. ــه می کنی ــاده ای را تجرب ج

بازگشت همه موارد تنظیم بازار مجددًا 
به جهادکشاورزی از ۱۴۰۰

اسالمی:

نقاط پرحادثه الزاما دلیل تصادفات جاده ای نیستند

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره  دارای  کمالــی  رضــا  آقــای 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه ۹۵۸ ب شناس
کاســه ۱۱۶۱/۹۹/۴ از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
بــه  کمالونــد  بشــیره  شــادروان  کــه  داده 
ــخ  ۱۳۹۹/۰۹/۲۶  ــنامه ۵۲۳۳۱ در تاری شناس
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه  و  گفتــه 

ــه: ــت ب ــر اس منحص
۱- رضــا کمالــی فرزند قاســم و بشــیره ش ش 
۹۵۸ ت ت ۱۳۵۵/۰۹/۲۴           ۴۵۰۰۷۶۶۷۸۲

۲- زهــره کمالــی فرزند قاســم و بشــیره ش ش 
۳۵۱۶۴ ت ت ۱۳۵۶/۱۱/۱۶        ۳۲۵۰۷۷۷۲۱۸

۳- ســعیده کمالــی فرزنــد قاســم و بشــیره ش 
ش ۱۷۴ ت ت ۱۳۶۰/۰۱/۳۰        ۴۵۰۰۸۲۲۷۸۱

۴- پریســا کمالــی فرزنــد قاســم و بشــیره ش 
ش -  ت ت ۱۳۶۸/۱۱/۱۴        ۴۴۹۰۰۶۳۳۱۸

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در ســه نوبــت پــی در پــی 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــه آگهــی م ــک مرتب ماهــی ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف ســه مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه

رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف ایالم

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول                                                  تاریخ انتشار: 99/12/09
شرکت تعاوني مسکن اعضاء هیات علمي دانشگاه تبریز

جلســه مجمــع عمومــي فــوق العــاده نوبــت اول شــرکت تعاونــي مســکن هیــات علمــي دانشــگاه تبریــز بــه شــماره ثبــت ۵۰۸۹ و شناســه ملــی ۱۰۲۰۰۱۱۱۷۵۲ ، در ســاعت ۱۱ روز شــنبه مورخــه 
۹۹/۱۲/۲۳ در محــل فضــای بــاز مجــاورت دفتــر تعاونــی بــه آدرس تبریــز، دانشــگاه تبریــز، روبــروی حــوزه ریاســت برگــزار مــي شــود . لــذا از کلیــه اعضــاء محتــرم شــرکت دعــوت مــي شــود در 

ســاعت مقــرر در جلســه حضــور بهــم رســانند .
دستور جلسه :  

۱- تمدید مهلت فعالیت تعاونی
تذکــر: افــرادی کــه قصــد دارنــد بــرای حضــور در مجمــع عمومــی وکیــل خــود را اعــزام نماینــد مــی بایســت از ســاعت ۹ تــا ۱۴ مورخــه ۹۹/۱۲/۱۶ الــی ۹۹/۱۲/۲۰ بــا حضــور تــوأم وکیــل و 
مــوکل در دفتــر تعاونــی واقــع در آدرس دانشــگاه تبریــز روبــروی حــوزه ریاســت حضــور یافتــه و ورقــه حضــور در مجمــع را بــه نــام وکیــل در حضــور هیــات مدیــره و بــازرس دریافــت دارنــد . توضیــح 

اینکــه بــه وکالتنامــه هــای غیررســمی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .        
هیات مدیره شرکت تعاوني مسکن هیات علمي دانشگاه تبریز

آگهی مزایده اموال غیر منقول )استاد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول )استاد ذمه(

ـــش ۰۳  ـــع در بخ ـــه واق ـــور قطع ـــی مذک ـــي از اصل ـــده از فرع ـــزا ش ـــروز و مج ـــی مف ـــی از ۳۸۳۴ اصل ـــماره فرع ـــه ش ـــی ب ـــاک ثبت ـــگ پ ـــش دان ـــوق ش ـــه ف ـــی کاس ـــده اجرائ ـــب پرون ـــه موج ب
ـــده از  ـــزا ش ـــروز و مج ـــی مف ـــار اصل ـــی و چه ـــتصد و س ـــزار و هش ـــه ه ـــی از س ـــر فرع ـــاک صف ـــع )پ ـــر مرب ـــاحت ۷۸.۷۲ مت ـــه مس ـــاه ب ـــتان کرمانش ـــه ۲ اس ـــاه ناحی ـــک کرمانش ـــت مل ـــوزه ثب ح
ـــی  ـــول )۰/۳۹( س ـــت بط ـــی اس ـــت اول پخ ـــی اس ـــارم آن غرب ـــای اول و چه ـــمت ه ـــه قس ـــمت ک ـــج قس ـــماال: در پن ـــدود: ش ـــه ح ـــه دو( ب ـــه ناحی ـــش س ـــع در بخ ـــه واق ـــور قطع ـــی مذک ـــی از اصل فرع
ـــت  ـــن بس ـــه ب ـــه کوچ ـــانتیمتر ب ـــه س ـــت و س ـــر و بیس ـــول (۲/۲۳ دو مت ـــت بط ـــوم دیواریس ـــه س ـــه کوچ ـــانتیمتر ب ـــش س ـــاه و ش ـــول ۰/۵۶ پنج ـــت بط ـــه دوم دیواریس ـــه کوچ ـــانتیمتر ب ـــه س و ن
ـــت  ـــن بس ـــه ب ـــه کوچ ـــانتیمتر ب ـــه س ـــصت و س ـــر و ش ـــه مت ـــول ۳/۶۳ س ـــت بط ـــم دیواریس ـــت پنج ـــن بس ـــه ب ـــه کوچ ـــانتیمتر ب ـــج س ـــود و پن ـــر و ن ـــار مت ـــول )۴/۹۵( چه ـــت بط ـــارم دیواریس چه
ـــاد  ـــر و هفت ـــش مت ـــول )۶/۷۶( ش ـــه ط ـــوار ب ـــه دی ـــوار ب ـــا: دی ـــی جنوب ـــه اصل ـــی و س ـــتصد و س ـــزار و هش ـــه ه ـــه س ـــانتیمتر ب ـــی س ـــر و س ـــیزده مت ـــول)۱۳/۳۰( س ـــه ط ـــوار ب ـــه دی ـــوار ب ـــرقا: دی ش
ـــه  ـــه کوچ ـــانتیمتر ب ـــج س ـــاه و پن ـــر و پنج ـــت مت ـــول )۸/۵۵( هش ـــه ط ـــت ب ـــا: درب و دیواریس ـــی غرب ـــار اصل ـــی چه ـــتصدو س ـــزار و هش ـــه ه ـــی از س ـــک فرع ـــماره ی ـــه ش ـــر ب ـــانتی مت ـــش س و ش
ـــا  ـــی ۳۲۵۷۴۷۲۵۰۱ ب ـــماره مل ـــاه دارای ش ـــادره از کرمانش ـــد ۱۳۵۹/۱۰/۲۶ ص ـــخ تول ـــنامه ۲۴۱۶ تاری ـــماره شناس ـــان ش ـــد روض ـــزی فرزن ـــهرام عزی ـــت ش ـــت: مالکی ـــخصات مالکی ـــت مش ـــن بس ب
ـــر  ـــماره دفت ـــا ش ـــال ۹۳ ب ـــری د س ـــی ۵۹۹۶۶۶ س ـــماره چاپ ـــه ش ـــی ب ـــت اصل ـــند مالکی ـــوع س ـــان موض ـــه و اعی ـــان عرص ـــه و اعی ـــگ عرص ـــک ۶ دان ـــوان مال ـــه عن ـــهم ۶ ب ـــهم ۶ از کل س ـــز س ج
ـــه  ـــورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ب ـــه م ـــر نظی ـــه براب ـــت. ک ـــده اس ـــت گردی ـــماره ۲۰۶۹۱ ثب ـــل ش ـــد ۷۷ ذی ـــاک جل ـــر ام ـــه  ۴۹۲ دفت ـــه در صفح ـــک ۱۳۹۴۲۰۳۱۶۰۱۴۰۰۵۵۶۹ ک ـــی الکترونی الکترونیک
ـــاک۴۳      ـــری( پ ـــن بســـت پی ـــن بســـت اول ســـمت چـــپ )ب ـــه معمارباشـــی - ب ـــابق( کوچ ـــیروس س ـــکاف )س ـــوه ش ـــیاوش ک ـــان س ـــاه- خیاب ـــک: کرمانش وارده ۴۵۰۱۹۲۸۳-۱۳۹۹/۰۷/۰۶ : آدرس مل
ـــش  ـــی بخ ـــی از ۳۸۳۴ اصل ـــر فرع ـــماره صف ـــه ش ـــرگ ب ـــک ب ـــگ ت ـــش دان ـــند ش ـــد و دارای س ـــی باش ـــر م ـــورت دوب ـــه ص ـــد و ب ـــی باش ـــع م ـــر مرب ـــاحت ۷۲/۷۸ مت ـــه مس ـــه ب ـــک دارای عرص ۱- مل
ـــچ  ـــوار گل ک ـــن، دی ـــف بت ـــی، ک ـــاق ضرب ـــری و ط ـــه اج ـــک طبق ـــع در ی ـــر مرب ـــاحت ۶۹ مت ـــه مس ـــک ب ـــان مل ـــرار دارد. ۲- اعی ـــهرداری ق ـــض ش ـــرح تعری ـــک درط ـــه مل ـــاه. عرص ـــهر کرمانش ـــه ش س
ـــاحت  ـــه مس ـــاط ب ـــتی و حی ـــرویس بهداش ـــی، س ـــه کاش ـــرامیک و بدن ـــف س ـــری و ک ـــت فل ـــا کابین ـــپزخانه ب ـــی، آش ـــال پذیرای ـــواب و ه ـــاق خ ـــک ات ـــرو ی ـــک راه ـــورت ی ـــه ص ـــه ب ـــفید کاری، ک و س
ـــی  ـــعاب آب م ـــک انش ـــعاب گاز و ی ـــک انش ـــرق، ی ـــعاب ب ـــک انش ـــی، دارای ی ـــر آب ـــرمایش کول ـــتم س ـــن و سیس ـــی و آب گرمک ـــی گاز کش ـــتم گرمایش ـــیمان کاری، سیس ـــا س ـــع نم ـــر مرب ۹/۷۲ مت
ـــگ  ـــک و ... ارزش روز شـــش دان ـــت محـــل مل ـــک، مخصوصـــا موقعی ـــن مل ـــرار گرفت ـــض ق ـــه ســـاخت، در طـــرح تعری ـــن قیمـــت روز از جمل ـــر در تعیی ـــات موث ـــع جه ـــه جمی ـــه: باتوجـــه ب باشـــد. نظری
ـــه وارده ۹۹/۱۱/۱۴-۴۵۰۳۱۶۱۹  ـــرا ب ـــور اج ـــزارش مام ـــر گ ـــی دارد. براب ـــام م ـــن و اع ـــان( تعیی ـــون توم ـــل میلی ـــت و چه ـــال )دویس ـــغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ـــه مبل ـــود را ب ـــع موج ـــا وض ـــک ب مل
ـــوار  ـــک بل ـــاز ی ـــان ف ـــاه فرهنگی ـــورخ ۹۹/۱۲/۲۴ در کرمانش ـــنبه م ـــی۱۲ روز یکش ـــاعت ۹ ال ـــوق از س ـــاک ف ـــد. پ ـــی باش ـــی م ـــارا ویس ـــم س ـــرش خان ـــوم  و همس ـــرف مدی ـــور در تص ـــک مزب مل
ـــه  ـــروع و ب ـــان( ش ـــون توم ـــل میلی ـــت و چه ـــال )دویس ـــغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ـــده از مبل ـــد، مزای ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــده ب ـــق مزای ـــاه از طری ـــمی کرمانش ـــناد رس ـــرای اس ـــی اداره اج ـــهید مطاع ش
ـــرکت در  ـــد ش ـــد ش ـــول خواه ـــدا وص ـــده نق ـــق مزای ـــر و ح ـــم عش ـــت و نی ـــده اس ـــده مزای ـــده برن ـــه عه ـــی ب ـــای قانون ـــه ه ـــه هزین ـــد و کلی ـــد ش ـــه خواه ـــدا فروخت ـــنهادی، نق ـــت پیش ـــن قیم باالتری
ـــت  ـــف اس ـــده مکل ـــده مزای ـــت. برن ـــده اس ـــه مزای ـــی او در جلس ـــده قانون ـــا نماین ـــدار ی ـــور خری ـــت و حض ـــپرده ثب ـــاب س ـــه حس ـــی ب ـــه کارشناس ـــغ پای ـــد از مبل ـــت ده درص ـــه پرداخ ـــوط ب ـــده من مزای
ـــاب  ـــه حس ـــروش را ب ـــده ف ـــرر، مان ـــت مق ـــرف مهل ـــه ظ ـــی ک ـــد و در صورت ـــع نمای ـــت تودی ـــدوق ثب ـــاب صن ـــه حس ـــده ب ـــخ مزای ـــج روز از تاری ـــدت پن ـــرف م ـــروش را ظ ـــغ ف ـــاوت مبل ـــه التف ـــا ب م
ـــد  ـــده تجدی ـــاقط و مزای ـــار س ـــه اعتب ـــروش از درج ـــات ف ـــورت، عملی ـــن ص ـــد. در ای ـــد ش ـــز خواه ـــه واری ـــاب خزان ـــه حس ـــوده و ب ـــترداد نب ـــل اس ـــور قاب ـــغ مذک ـــد، مبل ـــز نکن ـــت واری ـــپرده ثب س
ـــام  ـــه اع ـــه ب ـــا توج ـــاً ب ـــد. ضمن ـــد ش ـــزار خواه ـــرر برگ ـــکان مق ـــاعت و م ـــان س ـــی در هم ـــد از تعطیل ـــده روز اداری بع ـــردد، مزای ـــام گ ـــمی اع ـــل رس ـــده تعطی ـــه روز مزای ـــا چنانچ ـــردد ضمن ـــی گ م
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آذرشهر
ــي و  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمي ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق س
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آییــن نامــه قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي

مورخـــه   ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۱۶۲۶ شـــماره  راي  برابـــر 
ـــت  ـــف وضعیی ـــن تکلی ـــون تعیی ـــوع قان ـــات اول موض ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هی
ـــند رســـمي مســـتقر در واحـــد  ـــد س ـــاختمانهاي فاق ـــي اراضـــي و س ثبت
ثبتـــي حـــوزه ثبـــت ملـــک آذرشـــهر تصرفـــات مالکانـــه بامعـــارض 
متقاضـــي آقـــاي مهـــدی یونســـی مجارشـــی فرزنـــد علـــی بشـــماره 
ــه  ــه  بـ ــاب خانـ ــدانگ یـــک بـ ــادره از در ششـ ــنامه ۱۱۲ صـ شناسـ
مســـاحت ۱۰۸/۱۳ متـــر مربـــع مفـــروز و مجـــزي شـــده از پـــاک 
- فرعـــي از ۶۴۰۶ اصلـــي واقـــع در بخـــش ۱۲ تبریـــز خریـــداري از 
مالـــک رســـمي آقـــاي ابوالفضـــل میـــرزا احمـــدی محـــرز گردیـــده 
اســـت. لـــذا بـــه منظـــور اطـــاع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه 
ـــبت  ـــخاص نس ـــه اش ـــي ک ـــود در صورت ـــي ش ـــي م ـــه ۱۵ روز آگه فاصل
ـــي  ـــند م ـــته باش ـــي داش ـــي اعتراض ـــت متقاض ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ب
ـــراض  ـــاه اعت ـــدت دو م ـــه م ـــي ب ـــن اگه ـــار اولی ـــخ انتش ـــد از تاری توانن
ـــدت  ـــرف م ـــید ظ ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ـــود را ب خ
یـــک مـــاه از تاریـــخ تســـلیم اعتـــراض، دادخواســـت خـــود را بـــه 
ـــاي  ـــورت انقض ـــت در ص ـــي اس ـــد بدیه ـــم نماین ـــي تقدی ـــع قضای مراج
مـــدت مذکـــور و عـــدم وصـــول اعتـــراض طبـــق مقـــررات ســـند 

مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
کالسه 1399114404023000182

م الف: 527/52
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/09        

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/24

جلیل نهادي
ریس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

ــه شــماره ثبــت  آگهــی تغییــرات شــرکت زیمــا صنعــت تاوریــژ شــرکت ســهامی خــاص ب
ــادی  ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی ۱۴۰۰۶۵۷۶۸۴۱ ب ــه مل ۴۴۲۳۷ و شناس
ــه  ــاالزاده ب ــر ب ــد : جعف ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف بط
ــه  ــه کدملــی ۱۳۸۰۴۵۸۶۹۲- رقیــه حوریدرقــی ب ــاالزاده ب کدملــی ۱۳۷۹۴۲۷۳۷۱- محمــد ب
ــدت دو ســال انتخــاب  ــرای م ــره ب ــت مدی ــوان اعضــای هیئ ــه عن ــی ۱۵۰۲۶۸۱۸۰۳ ب ــد مل ک
ــازرس اصلــی- بهنــام  شــدند. محمــود کاشــف کانکــش بــه کدملــی ۱۳۸۲۳۱۶۲۱۶ بعنــوان ب
مقنــی جانســوز بــه کدملــی ۱۳۶۰۰۳۱۳۰۸ بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای ســال مالــی ۹۹ 

ــد.  ــرای درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردی انتخــاب شــدند. روزنامــه عجــب شــیر ب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )1100638(

ــه شــماره ثبــت  آگهــی تغییــرات شــرکت زیمــا صنعــت تاوریــژ شــرکت ســهامی خــاص ب
۴۴۲۳۷ و شناســه ملــی ۱۴۰۰۶۵۷۶۸۴۱ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
ــه  ــه کدملــی ۱۳۸۰۴۵۸۶۹۲ ب ــاالزاده ب ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : محمــد ب
ــه  ــه کدملــی ۱۳۷۹۴۲۷۳۷۱ ب ــاالزاده ب ــره- جعفــر ب ــر عامــل و عضــو هیئــت مدی ســمت مدی
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره- رقیــه حوریدرقــی بــه کــد ملــی ۱۵۰۲۶۸۱۸۰۳ بــه ســمت نائــب 
رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند. کلیــه اوراق و اســناد و مــدارک تعهــدآور شــرکت اعــم از 
چــک ، ســفته ، بــرات و قراردادهــا و عقــود اســامی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای رئیــس 

هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره

 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )1100639(



شنبه 09 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 932 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
فردی خرابکار با جلیقه انتحاری
 در عوارضی تهران دستگیر شد

رئیــس پلیــس پایتخــت گفــت: فــردی خرابــکار 
کــه از ســوی معانــدان هدایــت شــده و قصــد 
ــد روز  ــت چن ــاری داش ــه انتح ــا جلیق ــکاری ب خراب
ــای شــهر شناســایی و  پیــش در یکــی از عوارضی ه

ــد.  ــتگیر ش دس
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار حســین رحیمــی 
پلیــس  افتتــاح طرح هــای عمرانــی  مراســم  در 
ــده دارای  ــتگیر ش ــرد دس ــت: ف ــگاران گف ــه خبرن ب
جلیقــه انتحــاری و مــواد محترقــه ریمــوت دار بــوده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: ایــن فــرد قصــد تهدیــد نیروهــای 
انتظامــی را داشــت امــا یکــی از نیروهــای پلیــس بــا 
ــد  ــا ۴۰ دقیقــه زمــان خری تیزهوشــی حــدود ۳۰ ت

تــا عملیــات دســتگیری ایــن فــرد را انجــام دهــد.
ــن  ــرد: در ای ــه ک ــس پایتخــت اضاف ــس پلی  رئی
ارتبــاط یکــی از افســران انتظامــی بــا پــرت کــردن 
خــود بــر روی ایــن فــرد، در همــان لحظــه بمــب را 
ــکاری  ــات خراب ــع از انجــام عملی خنثــی کــرد و مان

شــد.

حجم کارکنان بهشت زهرا تا چند ماه پیش دو برابر 
ظرفیت عادی بود 

شــهردار تهــران گفــت: تطهیــر کننــدگان بهشــت زهــرا در ایــام کرونا بعضــا ًدو 
برابــر ظرفیــت عــادی مشــغول فعالیــت بودنــد که ایــن موضــوع قابل تقدیر اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، پیــروز حناچــی در برنامــه زنــده تهــران ۲۰ شــبکه 
۵ کــه شــب گذشــته پخــش شــد، اظهــار  کــرد: فشــار مضاعفــی در ایــام 
ــر  ــم و جــا دارد از تطهی ــه کردی ــا آرامســتانها ار تجرب ــاط ب ــا در ارتب کرون
کننــد ســازمان بهشــت زهــرا کــه بعضــا دو برابــر فعالیــت عــادی مشــغول 

فعالیــت بــود تشــکر کنــم.
وی گفــت: تــا  چنــد مــاه پیــش همــکاران مــا ۲ برابــر ظرفیــت عــادی 

بــود کــه  ایــن مســئله اکنــون کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در بهشــت زهــرا  شــهردار تهــران ب
ــا آرامســتانهای ســایر کشــورها خاطرنشــان  ــا در مقایســه ب ــام کرون در ای
ــت  ــازمان بهش ــوزه در س ــن ح ــتثنایی در ای ــای اس ــی از کاره ــرد: یک ک
زهــرا انجــام شــد کــه در تصاویــری کــه در کشــورهای دیگــر دیدیــم قابــل 

مقایســه نبــوده اســت.
حناچــی همچنیــن بــه حضــور خیریــن و داوطلبــان  تطهیــر کننــده در 
ایــام کرونــا در بهشــت زهــرا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن یــک تجربــه بســیار 

ــدگار محســوب می شــود. ــای مان ــود و یکــی ازکاره ــی ب خوب
ــر از پرســنل  ــرای تقدی ــران ب ــزی شــهرداری ته ــان از برنامه ری وی در پای
کارکنــان و تطهیــر کننــدگان بهشــت زهــرا در آســتانه ســال جدید خبــر داد.

لزوم توانمند سازی بانوان در مناطق 
حاشیه نشین تبریز

اسـتانداری  خانـواده  و  بانـوان  امـور  کل  مدیـر 
آذربایجـان شـرقی بـر لـزوم توانمنـد سـازی بانـوان در 

مناطـق حاشـیه نشـین تبریـز تاکیـد کـرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، رقیـه صـادق زاده در دیـدار 
بـا مدیـر فرهنگـی و مشـارکت های مردمی سـازمان 
توسـعه وعمـران عـون بـن علـی شـهرداری تبریـز و 
مدیـر دفتـر تسـهیل گری وتوسـعه محلـی ایـده لـو- 
وحـدت، بـا اشـاره به اهمیـت کارهـای فرهنگـی، بر 
لـزوم توانمنـد سـازی زنـان سرپرسـت خانـوار و بـد 

سرپرسـت مناطـق حاشـیه نشـین تاکیـد کـرد.
وی اشـاره بـه فعالیت هـای انجام شـده در راسـتای 
تـاب آوری و توانمنـد سـازی زنـان در طـی چند سـال 
دفاتـر  ظرفیت هـای  و  توانایی هـا  از  اسـتفاده  اخیـر، 
تسـهیلگری در کاسـتن از معضات اجتماعی، آمادگی 
ایـن مجموعـه را در خصوص اجرای طرح هـا وایده های 

سـازمان توسـعه وعمـران عـون ابـن علی اعـام کرد.
مدیـر فرهنگـی و مشـارکت های مردمـی سـازمان 
توسـعه وعمـران عون بن علی شـهرداری تبریـز نیز در 
ایـن دیدار بر ضـرورت همکاری و تعامل بین سـازمانی 

در حـوزه زنـان تاکیـد کرد.
بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل امـور بانـوان و 
خانـواده اسـتانداری آذربایجـان شـرقی، سـید جـواد 
کاظمـی افـزود: با توجه به آسـیب هایی کـه در مناطق 
حاشـیه نشـین همشـهریان را تهدید می کند، برگزاری 
اجتماعـی  آوری  تـاب  و  سـازی  توانمنـد  دوره هـای 
برنامه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  می توانـد  خانوارهـا 

فرهنگـی مفیـد در ایـن مناطـق بـه شـمار آیـد.

واکسیناسیون ۱۸ تا ۷5 ساله ها در 
فاز سوم مطالعات واکسن کووایران

مدیـر گروه مطالعـات بالینی واکسـن ایرانی کرونا 
واکسـن  و سـه  فـاز دو  بالینـی  جزئیـات مطالعـات 
کووایـران برکـت را اعـام کـرد و گفـت: در فـاز سـه 
اجـازه خواهیـم داشـت کـه تزریـق واکسـن را روی 

جمعیـت ۱۸ تـا ۷۵ سـال انجـام دهیـم. 
دکتـر حامـد حسـینی در گفـت وگـو با ایسـنا، با 
اشـاره بـه اتمـام فـاز یـک مطالعـات بالینـی و تلفیق 
فـاز دو و سـه مطالعـات بالینـی واکسـن کووایـران 
برکـت گفـت: فـاز یـک تمـام شـده و آمـاده ورود به 
فازهـای بعـدی هسـتیم. پروتـکل تلفیقـی فـاز دو و 
سـه را بـه سـازمان غـذا و دارو فرسـتاده ایـم. ۱۴ 
اسـفند آخریـن نمونـه خـون از داوطلبـان گرفتـه و 

گـزارش نهایـی فـاز یـک ارائـه می شـود.
وی افـزود: در فـاز دو کار را بر روی ۴۰۰ داوطلب 
دیگـر ادامـه مـی دهیم و اگـر قانع کننده باشـد وارد 

فاز سـه می شـویم کـه ۲۰ هزار نفر هسـتند.
مدیـر گروه مطالعـات بالینی واکسـن ایرانی کرونا 
در پاسـخ به پرسشـی مبنی بر مشـخصات داوطلبانی 
کـه در فـاز دو و سـه، واکسـن تزریـق خواهنـد کـرد 
گفـت: مـا فاز یـک یعنی تسـت روی گروه سـنی ۱۸ 
تـا ۵۰ سـال را انجام دادیـم. در فـاز دو همچنان ۱۸ 
تـا ۵۰ سـاله هـا هسـتند به صـورت مـوازی جمعیت 
۵۰ تا ۷۵ سـال را وارد تسـت می کنیم و  فاز یک و 

دو را بـا هـم بـر روی آنهـا انجام مـی دهیم.
حسـینی ادامـه داد: در یـک نقطـه طاقـی در فاز 
سـه اینهـا بـه هـم مـی رسـند و در فـاز سـه اجـازه 
خواهیـم داشـت که تزریـق واکسـن را روی جمعیت 

۱۸ تـا ۷۵ سـال انجـام دهیم.
ــانی  ــات انس ــر آزمایش ــارت ب ــم نظ ــئول تی  مس
واکســن کرونــا ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام دربــاره مطالعــات واکســن روی گــروه زیــر ۱۸ 
ســال نیــز گفــت: بــه آن مرحلــه موفقیــت آمیــز کــه 
برســیم و جمعیــت بزرگــی واکســینه شــوند بــه فکــر 
ــم  ــر ه ــر دیگ ــای پرخط ــروه ه ــال و گ ــر ۱۸ س زی
هســتیم کــه بــه صــورت مطالعــات کوچــک بــه ایــن 
مجموعــه مطالعــات اضافــه مــی کنیــم. بایــد گــروه 
هــای خــاص از جملــه زیــر ۱۸ ســال را اضافــه کنیم 
امــا  واقعیــت ایــن اســت کــه در قوانیــن کشــورها، 
رگوالتــوری و تولیــد واکســن قــدم بــه قــدم اســت، 
یعنــی بایــد ایــن مرحلــه را بگذرانیــم و ســپس بــه 

آن مرحلــه نیــز قــدم بگذاریــم.
واکسـن  تزریـق  از  بعـد  آیـا  اینکـه  دربـاره  وی 
پروتـکل هـا بایـد همچنـان رعایـت شـوند؟ اظهـار 
و خواهـش کردیـم  دادیـم  را  پیشـنهاد  ایـن  کـرد: 
همگـی تـا زمانی که اپیدمـی به معنـای واقعی کلمه 
کنترل شـود حتی بعد از تزریق واکسـن هم ماسـک 
مـی زنیـم و فاصلـه گـذاری اجتماعـی را رعایـت می 
کنیـم، امـا با کمک واکسـن شـرایط را قابـل  تحمل 

تـر مـی کنیـم. امیدواریـم همـه رعایـت کنند.

شهردارتبریز: 
»مجازات سبز« در تبریز اجرایی می شود 

شــهردار تبریــز از اجــرای طــرح مجــازات ســبز بــرای نخســتین بــار در 
کشــور در ایــن شــهر خبــر داد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، ایــرج شــهین باهــر شــهردار 
ــز گفت:اجــرای طــرح مجــازات ســبزبه ابتــکار ســازمان ســیما،منظر  تبری
و فضــای ســبز شــهرداری تبریــز و موافقــت رییــس کل دادگســتری 
آذربایجــان شــرقی در راســتای عــزم عمومــی بــرای ایجــاد نهضــت 
ــز، اجرایــی می شــود. ــاغ شــهر تبری ــده کــردن خاطــره ب درختــکاری و زن

ــی مرتبــط  ــا اســتفاده از تکالیــف قانون ــزود:در ایــن شــیوه،قضات ب اواف
ــت  ــت درخ ــه و کاش ــکام، تهی ــدور اح ــود در ص ــی خ ــارات قضای و اختی
ــدی  ــزای نق ــا ج ــس ی ــای حب ــن مجازات ه ــهر را جایگزی ــطح ش در س
می کننــد کــه ایــن احــکام تحــت نظــر ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ــود. ــزارش می ش ــتان گ ــی اس ــکیات قضای ــه تش ــرا و ب ــز، اج ــبز تبری س

او بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ۹۹ از ســوی شــورای اســامی تبریــز 
بــه عنــوان ســال فضــای ســبز گفــت: تشــکیات قضایــی اســتان نیــز در 
ــم دوش  ــبز و ه ــای س ــوزه فض ــهرداری در ح ــی ش ــداف عال ــتای اه راس
ــا تشــکیل جلســات  ــز، ب ــا مجموعــه خــدوم فضــای ســبز تبری و همــراه ب
هماهنگــی و همفکــری بــا مســئولین فضــای ســبز این کانشــهر، ســازوکار 

ــرده اســت. ــا ک ــبز را مهی ــای س ــرای مجازات ه اج
ــدان دور  ــه چن ــای ن ــه در زمان ه ــد:تبریز ک ــادآور ش ــهردارتبریز ی ش
ــه  ــد ده ــای چن ــی توجهی ه ــل ب ــه دلی ــود، ب ــهور ب ــهر مش ــاغ ش ــه ب ب
اخیــر، از ســطوح ســبز آن بــه طــور چشــمگیری کاســته شــده و بــر ایــن 
اســاس عــزم خــود را بــرای جلوگیــری از تغییــر کاربــری فضا هــای ســبز، 
توســعه کّمــی و کیفــی فضــای ســبز تبریــز بــا افزایــش تعــداد پارک هــای 
محلــه ای و جلوگیــری از نابــودی باغــات تبریــز و احیــای باقیمانــده آن هــا 

ــم. ــزم کرده ای ج
ایــرج شــهین باهــر اظهــار امیــدواری کــرد: بــا عــزم و نهضــت عمومــی، 
بتوانیــم در کوتــاه مــدت، کمبــود تعــداد درختــان تبریــز را جبــران کــرده 
و شــهری سرســبز و بــا نشــاط و شــاداب، بــه همشــهریان عزیــز و فهیــم 

تبریــز تقدیــم کنیــم.

دبیر اتحادیه بنکداران غذایی: 
کاهش 35 درصدی تقاضای مواد غذایی 

ــه در  ــا اینک ــت: ب ــار داش ــی اظه ــواد غذای ــداران م ــه بنک ــر اتحادی دبی
اســفندماه قــرار داریــم و نزدیــک بــه عیــد هســتیم امــا متاســفانه نشــانه ای 
از عیــد در فروشــگاه ها نمی بینیــم، خبــری از جنــب و جــوش همیشــگی 
ــه  ــه ب ــد بلک ــردن عی ــوش ک ــر فرام ــه خاط ــه ب ــوع ن ــن موض ــت. ای نیس

خاطــر کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت. 
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد وضعیــت بــازار مــواد 
ــاره قیمت هــا در ســه ســال گذشــته  ــی اظهــار کــرد: افزایــش چندب غذای
از طــرف تولیدکننــدگان و در بعضــی مــوارد بی انصافــی فروشــندگان 
ــت  ــر ســر مصرف کننــدگان شــد. چــون دریافتــی حقوق هــای ثاب آواری ب
کارمنــدان، کارگــران و اقشــار آســیب پذیر متناســب بــا افزایــش قیمت هــا 
زیــاد نشــده اســت، در بیشــتر کاالهــا بــه انــدازه قابــل توجهــی رکــود بــه 

وجــود آمــده اســت. 
ــد  ــه عی ــک ب ــم و نزدی ــرار داری ــفندماه ق ــه در اس ــا اینک ــزود: ب وی اف
هســتیم امــا متاســفانه نشــانه ای از عیــد در فروشــگاه ها نمی بینیــم، 
خبــری از جنــب و جــوش همیشــگی نیســت. ایــن موضــوع نــه بــه خاطــر 
فرامــوش کــردن عیــد بلکــه بــه خاطــر کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت 
بطوریکــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته دســت کــم ۳۵ درصــد 

کاهــش تقاضــا داریــم. 
رییــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی تصریح کــرد: تمامــی کاالهایی 
ــا  ــده ب ــرای مصرف کنن ــوند ب ــی وارد می ش ــا نیمای ــی ی ــا ارز دولت ــه ب ک
ــرد  ــده می خ ــه مصر کنن ــی ک ــی کاالی ــوند. یعن ــبه می ش ــرخ آزاد محاس ن
ــن  ــت ارز در ای ــن قیم ــود. بنابرای ــبه می ش ــرای او محاس ــا دالر آزاد ب ب

ــر هــم نیســت. ــا بی تاثی ــدارد ام ــی ن حــوزه تاثیــر چندان
وی در مــورد وضعیــت روغــن در بــازار خاطرنشــان کــرد: بســیار 
غم انگیــز اســت کــه مــا همچنــان در مــورد روغــن بحــث داشــته باشــیم. 
دولــت بایــد اجــازه دهــد کــه بنکــداران از خــارج کاال وارد کننــد تــا ایــن 
مشــکات حــل شــود. آفــت همــه ایــن مســائل ارزهــای دولتــی اســت، در 
بســیاری از قســمت های بنکــداری مــا روغــن جامــد بــرای عرضــه نداریــم.

ــد  ــه شــرط خری ــه ب ــی ک ــد روغن های ــا از خری ــرد: م ــان ک حســنی بی
ــه می شــد اســتقبال  ــی فروخت ــن ماه ــج و ت ــد رب، برن ــام مانن ــر اق دیگ
نکردیــم و ایــن کار را انجــام نمی دهیــم و اگــر تولیدکننــدگان نیــز چنیــن 

ــم.  ــد نمی کنی ــا خری ــد م شــرطی بگذارن
ــازه  ــه اج ــم ک ــت می خواهی ــا از دول ــرد: م ــح ک ــن تصری وی همچنی
دهــد کــه بــا پتانســیل بنکــداران، کاال وارد کشــور شــود. مــا ارز، ریــال یــا 
ــد  ــار برون ــت وپاگیر کن ــن دس ــم قوانی ــط می خواهی ــم فق وام نمی خواهی
ــن باعــث تعــادل قیمت هــا،  ــه حــد کافــی وارد کشــور شــود. ای ــا کاال ب ت

ــود. ــدگان می ش ــر مصرف کنن ــش خاط ــازار و آرام ــی در ب فراوان

ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
اینکــه آذربایجــان شــرقی از ســوی وزارت 
ــارت  ــعه تج ــئول توس ــوان مس ــه عن ــت ب صم
بــا کشــورهای همســایه انتخــاب شــده اســت، 
گفــت: روابــط خوبــی در حوزه هــای اقتصــادی 
و فرهنگــی بــا کشــور گرجســتان داریــم و بــه 
دنبــال گســترش و توســعه ارتباطــات بــا ایــن 

کشــور هســتیم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
در ارتبــاط تصویــری بــا ســفیر جمهــوری 
ــرد:  ــار ک ــتان، اظه ــران در گرجس ــامی ای اس
روابــط  گســترش  بــرای  جــدی  اهتمــام 
تجــاری، اقتصــادی و فرهنگــی بــا کشــورهایی 
ــوری  ــا جمه ــل ب ــی در تعام ــابقه خوب ــه س ک
کــه  دارد  وجــود  دارنــد،  ایــران  اســامی 

گرجســتان یکــی از ایــن کشورهاســت.
از  یکــی  شــرقی  آذربایجــان  افــزود:  وی 
کشــاورزی،  صنعــت،  قطب هــای  مهم تریــن 
ــاوری کشــور  ــم و فن خدمــات، گردشــگری و عل
اســت و ظرفیــت بســیار باالیــی در صنعــت 
خودروســازی و صنایــع غذایــی ایــن اســتان 
وجــود دارد و برخــی محصــوالت اســتان ازجملــه 

ــد. ــی دارن ــهره جهان ــش ش ــرش و کف ف
ــر در اســتان  ــت: ۱۱ دانشــگاه معتب وی گف

داریــم کــه ارتباطــات خوبــی بــا دانشــگاه های 
گرجســتان دارنــد و هیات هــای مختلــف علمــی 
از ایــن کشــور بــا دانشــگاه های مــا در ارتبــاط 

هســتند.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی افـــزود: ظرفیـــت 
ـــرای گســـترش ارتباطـــات بیـــن  ـــی ب بســـیار خوب
گرجســـتان و جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــه 
ـــود  ـــرقی وج ـــان ش ـــت آذربایج ـــا محوری ـــژه ب وی

دارد.
وی بــا اشــاره بــه مســیر ریلــی جلفــا- 

نخجــوان کــه تــا ایــروان و تفلیــس هــم ادامــه 
ــا احیــا و بازســازی ایــن مســیر  دارد، گفــت: ب
ــیاه  ــای س ــه دری ــت ب ــم توانس ــی خواهی ریل
و کشــورهای اروپــای از طریــق گرجســتان 

ــم. ــدا کنی ــاط پی ارتب
ــروز ارتباطــات  ــر اینکــه ام ــد ب ــا تاکی وی ب
ــده  ــیار تعیین کنن ــل بس ــل و نق ــیر حم از مس
اســت، اظهــار کــرد: از طریــق جمهــوری 
ــوان  ــار نخج ــوری خودمخت ــان و جمه آذربایج
احیــای ایــن مســیر ریلــی را در اولویــت قــرار 

داده ایــم و آنهــا نیــز قول هــای مســاعدی 
ــد. داده ان

ــس  ــران در تفلی ــفیر ای ــدی از س پورمحم
نیــز درخواســت کــرد رایزنی هــای الزم بــا 
ــن  ــازی ای ــرای بازس ــتان ب ــئوالن گرجس مس

ــود. ــام ش ــی انج ــیر ریل مس
در  ایــران  اســامی  جمهــوری  ســفیر 
ــری،  ــاط تصوی ــن ارتب ــز در ای ــتان نی گرجس
ــدف  ــا ه ــری ب ــوب و موث ــای خ ــت: گام ه گف
تحــرک بخشــیدن و رفــع موانــع مــراودات 
اقتصــادی، فرهنگــی و گردشــگری بیــن دو 
ــده  ــته ش ــتان برداش ــران و گرجس ــور ای کش

ــت. اس
اکبـــر قاســـمی  بـــا تاکیـــد بـــر ظرفیـــت  
ــتحکم  ــای مسـ ــد هـ ــوع و پیونـ ــای متنـ هـ
تاریخـــی، اجتماعـــی و فرهنگـــی بیـــن دو ملـــت 
ـــا  ـــراز امیـــدواری کـــرد ب ایـــران و گرجســـتان، اب
ــور،  ــی دو کشـ ــات عالـ ــر مقامـ اراده جدی تـ
گام هـــای جدیـــدی بـــه ســـمت تحـــوالت و 

ــود. ــته شـ ــن، برداشـ ــم اندازهای نویـ چشـ
تعــدادی از مدیــران اقتصــادی اســتان نیــز در 
ایــن ارتبــاط، در خصــوص زمینه هــای همــکاری 
اقتصــادی و تجــاری میــان آذربایجــان شــرقی و 

گرجســتان دیدگاه هــای خــود را بیــان کردنــد.

ـــس  ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــو کمیس عض
ـــس  ـــی از مجل ـــزام هیأت ـــر اع ـــام خب ضمـــن اع
ــر در  ــات اخیـ ــه اتفاقـ ــیدگی بـ ــرای رسـ بـ
ـــایر  ـــوخت و س ـــتد س ـــت: داد و س ـــراوان گف س
کاالهـــا از طریـــق مـــرز ایـــران و پاکســـتان 

نیازمنـــد قانونمنـــد شـــدن اســـت. 
فداحســـین مالکـــی در گفت وگـــو بـــا 
ــزام هیأتـــی از مجلـــس  خانـــه ملـــت، از اعـ
ـــیدگی  ـــرای رس ـــتان ب ـــتان و بلوچس ـــه سیس ب
ــر داد  ــراوان خبـ ــر در سـ ــات اخیـ ــه اتفاقـ بـ
و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه حـــوادث اخیـــر در 
مـــرز ســـراوان کـــه ابهاماتـــی در خصـــوص 
ــات روز  ــه اتفاقـ ــر بـ ــود دارد و منجـ آن وجـ
گذشـــته در فرمانـــداری ســـراوان و بـــروز 
خســـاراتی بـــه ایـــن محـــل شـــد، هیأتـــی 
از مجلـــس بـــه ایـــن منطقـــه اعـــزام مـــی 
ـــورد  ـــوع را م ـــقم موض ـــت و س ـــا صح ـــود ت ش

بررســـی قـــرار دهـــد.
نماینـــده مـــردم زاهـــدان در مجلـــس 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــامی در ادام ـــورای اس ش
ـــراوان  ـــداری س ـــته در فرمان ـــه روز گذش حادث
ــه  ــی بـ ــای امنیتـ ــتنداری نیروهـ ــا خویشـ بـ
ـــروز  ـــم ب ـــد علیرغ ـــث ش ـــا، باع ـــوص ناج خص

خســـارات مالـــی، هیـــچ تلفـــات انســـانی در 
پـــی آن رخ ندهـــد و بـــا توجـــه بـــه همـــه 
ـــانه  ـــه دســـت رس ـــه ب ـــد بهان ـــرایط نبای ـــن ش ای
ـــرد:  ـــوان ک ـــم، عن ـــد بدهی ـــه و معان ـــای بیگان ه
ــدن  ــن شـ ــور روشـ ــه منظـ ــأت بـ ــن هیـ ایـ
زوایـــای قضایـــا و موضوعـــی کـــه در دو روز 
ـــه  ـــراوان رخ داد ب ـــرزی س ـــه م ـــل در منطق قب
ـــائل  ـــاد مس ـــا ابع ـــود ت ـــی ش ـــزام م ـــه اع منطق
را بررســـی کـــرده و بـــا مســـئوالن منطقـــه 

جلســـاتی داشـــته باشـــد.
ــن  ــرد: در ایـ ــح کـ ــن تصریـ وی همچنیـ

ــیون  ــو کمیسـ ــی عضـ ــن همتـ ــفر، حسـ سـ
امنیـــت ملـــی، مصطفـــی نخعـــی عضـــو 
هیـــأت رئیســـه فراکســـیون مرزنشـــینان، 
ـــماعیل  ـــل، اس ـــده زاب ـــرگزی نماین ـــد س محم
ــک  ــاش و ملـ ــده خـ ــی نماینـ ــین زهـ حسـ
فاضلـــی نماینـــده ســـراوان حضـــور خواهنـــد 

ــت. داشـ
مالکـــی در ادامـــه ســـراوان را منطقـــه 
ای مســـتعد توصیـــف کـــرد و افـــزود: مـــردم 
منطقـــه در طـــول ســـال هـــای پـــس از 
ــا  ــه هـ ــی صحنـ ــواره در تمامـ ــاب همـ انقـ

ــت  ــه معیشـ ــا بـ ــد امـ ــته انـ ــور داشـ حضـ
ــت. ــده اسـ ــی نشـ ــینان توجهـ مرزنشـ

ـــه  ـــینان در ادام ـــیون مرزنش ـــس فراکس رئی
بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه موضـــوع داد و ســـتد 
ـــرز  ـــیر م ـــه از مس ـــا ک ـــایر کااله ـــوخت و س س
مـــی گـــذرد بایـــد شـــکل قانونـــی بگیـــرد، 
ـــا  ـــیت ه ـــش حساس ـــرای کاه ـــرد: ب ـــوان ک عن
ــتد کاال،  ــهیل در داد و سـ ــه و تسـ در منطقـ
ـــود  ـــد ش ـــادالت قانونمن ـــن تب ـــیر ای ـــد مس بای
تـــا ضمـــن اشـــتغال زایـــی، عوایـــد حاصـــل 
از ایـــن تبـــادالت بـــرای ســـاکنین منطقـــه 
ــرارگاه  ــداران و قـ ــپاه پاسـ ــه سـ ــد البتـ باشـ
شـــرق کشـــور اقدامـــات موثـــری در حـــوزه 
کمـــک بـــه معیشـــت مرزنشـــینان صـــورت 

داده انـــد.
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ـــان  ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل خارج
بـــا اشـــاره بـــه ماقـــات وی بـــا ســـفیر 
ــرد:  ــان کـ ــس، خاطرنشـ ــتان در مجلـ پاکسـ
ــف  ــات مختلـ ــدار روی موضوعـ ــن دیـ در ایـ
ـــه  ـــرزی ب ـــارت م ـــوزه تج ـــوص در ح ـــه خص ب
ـــوع در  ـــن موض ـــا ای ـــیدیم ت ـــی رس ـــق های تواف
مســـیر مـــرز ایـــران و پاکســـتان، از چابهـــار 
ــرد  ــرار گیـ ــه قـ ــورد توجـ ــاوه، مـ ــا میرجـ تـ
ـــتان، ۶  ـــفیر پاکس ـــنهاد س ـــه پیش ـــن ب همچنی
ـــترک  ـــیون مش ـــط کمیس ـــرزی توس ـــه م نقط
میـــان ایـــران و پاکســـتان، مـــورد مطالعـــه 
ــا بازارچـــه  ــرار مـــی گیـــرد تـ و بررســـی قـ

مـــرزی ایجـــاد شـــود.

ــا اشــاره بــه  ــا ب ــا کرون عضــو کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه ب
ــال  ــاره احتم ــور درب ــا در کش ــه کرون ــا ب ــوارد ابت ــش م افزای
ــان(،  ــروس ووه ــا )وی ــی کرون ــه قبل ــگان گون ــای بهبودیافت ابت
گفــت: نظــر می رســد افــرادی کــه پیش تــر بــه بیمــاری مبتــا 
شــدند و آنتی بــادی محافظــت کننــده دارنــد آســیبی در نتیجــه 

ابتــا بــه نــوع بریتانیایــی نخواهنــد دیــد. 
ــاره  ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــعود مردان ــر مس دکت
ــور،  ــا در کش ــاری کرون ــد بیم ــوارد جدی ــداد م ــش تع ــه افزای ب
گفــت: البتــه ایــن افزایــش فعــا بــه حــدی نیســت کــه تمــام 
تخت هــای بیمارســتانی اشــغال شــده باشــد ولــی از آن جهــت 
ــه  ــکل ادام ــن ش ــه ای ــد ب ــر رون ــه اگ ــت ک ــده اس ــران کنن نگ

داشــته باشــد تعطیــات نــوروز هــم مــردم درگیــر خواهنــد بــود.
ــفرهای  ــرای س ــا ب ــی برنامه ریزی ه ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
نــوروزی، تاکیــد کــرد: تــا قطــع کامــل زنجیــره انتقــال بیمــاری 

ــا، اســتقبال از ســفرها منطقــی نیســت. کرون
ــی  ــه ط ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــه داد: پیش بین ــی ادام مردان
ــا در کشــور  روزهــای آتــی میــزان مــرگ و میــر ناشــی از کرون
تاحــدودی افزایــش یابــد؛ زیــرا بــا افزایــش تعــداد مــوارد 
شناســایی شــده، تعــداد مــوارد بســتری افزایــش یافتــه و ایــن 
ــت.  ــد گذاش ــر خواه ــم تاثی ــرگ و میره ــداد م ــر تع ــوع ب موض
ــد افزایــش چنــدان قابــل توجــه نیســت  خوشــبختانه فعــا رون
و بــه چشــم نمی آیــد امــا همــه چیــز بــه رفتــار مــردم و رونــد 

ــی بســتگی دارد. ــا اپیدم ــا ب ــورد آنه برخ
ایــن متخصــص بیماری هــای عفونــی بــا بیــان اینکــه مــوارد 
ــه  ــی رو ب ــای بریتانیای ــه کرون ــیون یافت ــوع موتاس ــه ن ــا ب ابت
افزایــش اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بیشــترین کانــون 
ــروس اســتان خوزســتان اســت.  ــوع از وی ــن ن ــه ای ــری ب درگی
ــه اســتان های درگیــر  در صورتــی کــه محدودیت هــای ســفر ب
ــا  ــد قطع ــاق نیفت ــه انگلیســی اتف ــیون یافت ــروس موتاس ــا وی ب
ــی  ــت. درصورت ــد یاف ــترش خواه ــور گس ــه کل کش ــکل ب مش

ــع  ــق قط ــن مناط ــه ای ــی ب ــراد بوم ــای اف ــت  و آمده ــه رف ک
ــم  ــاهد خواهی ــت را ش ــرات مثب ــد، تاثی ــش یاب ــا کاه ــده ی ش

بــود.
افــزود: ویــروس کرونــا چینــی معمــوال کــودکان  وی 
افــراد  بیشــتر  و  می کــرد  درگیــر  کمتــر  را  نوجوانــان  و 
ــر  ــتند را درگی ــه ای داش ــاری زمین ــه بیم ــانی ک ــن و کس مس
ــه  ــبت ب ــی( نس ــه ویروس)انگلیس ــش یافت ــوع جه ــرد. ن می ک
ــودکان را  ــال و ک ــر ۲۰ س ــان زی ــتر جوان ــی بیش ــوع ابتدای ن
ــل  ــه می ــت ک ــر آن نیس ــل ب ــن دلی ــا ای ــد ام ــر می کن درگی
ــر  ــتند. ه ــودکان هس ــط ک ــط و فق ــه فق ــش یافت ــوع جه ن
ــادی  ــرد و آنتی ب ــرار گی ــروس ق ــرض وی ــه در مع ــردی ک ف
ــه بیمــاری  محافظــت کننــده نداشــته باشــد، در هــر ســنی ب

ــد. ــد ش ــا خواه مبت
ــه پیشــتر  ــرادی ک ــه نظــر می رســد اف ــه داد: ب ــی ادام مردان
بــه بیمــاری مبتــا شــدند و آنتی بــادی محافظــت کننــده 
ــد  ــی نخواهن ــوع بریتانیای ــه ن ــا ب ــد آســیبی در نتیجــه ابت دارن
دیــد چــون آنتی بادی هــا آنهــا را محافظــت می کنــد و بــه 
ــر  ــا کمت ــد و ی ــاق نمی افت ــا اتف ــا ی ــای آنه ــد ابت ــر می رس نظ

ــود. ــد ب ــل خواه محتم

استاندار آذربایجان شرقی:

به دنبال توسعه ارتباطات با گرجستان هستیم

مالکی خبر داد

اعزام هیأتی از مجلس برای رسیدگی به موضوع 
اتفاقات اخیر در سراوان

ابتال به گونه انگلیسی کرونا رو به افزایش 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول                                                      تاریخ انتشار : 99/12/09       
شرکت تعاوني مسکن اعضاء هیات علمي دانشگاه تبریز

ــه شــماره ثبــت ۵۰۸۹ و شناســه ملــی ۱۰۲۰۰۱۱۱۷۵۲، در ســاعت ۱۲ روز شــنبه مورخــه  جلســه مجمــع عمومــي عــادي نوبــت اول شــرکت تعاونــي مســکن هیــات علمــي دانشــگاه تبریــز ب
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ در فضــای بــاز مجــاورت دفتــر تعاونــی بــه آدرس تبریــز، دانشــگاه تبریــز، روبــروی حــوزه ریاســت برگــزار مــي شــود . لــذا از کلیــه اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــي شــود در ســاعت 

مقــرر در جلســه حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه:   

۱- ارائه گزارش مکتوب هیات مدیره و بازرس .
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سالهای قبل )بیان ۹۸ و ۹۹( .

۳- تعیین خط مشي آتي شرکت .
۴- طرح و تعیین میزان بودجه برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰.

۵- انتخابات هیات مدیره .
۶- انتخابات بازرس .

۷- انتخاب و نحوه انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی .
۸- طرح و تعیین پاداش هیات مدیره .

۹- اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه عملیات اجرائی پروژه ها .
تذکــر 1: افــرادی کــه عاقمنــد بــه ثبــت نــام داوطلبــی در ســمت هــای هیــات مدیــره و بازرســی مــی باشــند مــی تواننــد حداکثــر تــا یــک هفتــه بعــد از نشــر آگهــی فرمهــای مربوطــه را تکمیــل و مدارک 

خــود را بــه شــرکت تعاونــی تحویــل و رســید دریافــت نماینــد . هیــات مدیــره ظــرف حداکثــر ۵ روز مــدارک کاندیداهــا را جهــت بررســی کمســیون تایید صاحیــت بــه اداره کل تعــاون تحویــل نمایند .
تذکــر 2: افــرادی کــه قصــد دارنــد بــرای حضــور در مجمــع عمومــی وکیــل خــود را اعــزام نماینــد مــی بایســت از ســاعت ۹ تــا ۱۴ مورخــه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ الــی ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ بــا حضــور تــوأم 
وکیــل و مــوکل در دفتــر تعاونــی واقــع در آدرس دانشــگاه تبریــز روبــروی حــوزه ریاســت حضــور یافتــه و ورقــه حضــور در مجمــع را بــه نــام وکیــل در حضــور هیــات مدیــره و بــازرس دریافــت دارنــد 

. توضیــح اینکــه بــه وکالتنامــه هــای غیررســمی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
تذکر 3: اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع عمومی یا اخذ برگه ورود باید ورقه سهم با گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت ارائه نمایند .

        هیات مدیره شرکت تعاوني مسکن هیات علمي دانشگاه تبریز
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درمان با ورزش

تمرینات ورزشی برای بهبود 
بیماری فلج مغزی

انجام تمرین زنجیر حرکتی بسـته: این تمرین برای 
صحـت حرکـت و وضعیت بدن انجام می شـود. تمرین 
زنجیـر حرکتی بسـته در کودکان مبتـا به فلج مغزی 
اسـاس اعمال حرکات ناخواسته و غیرطبیعی را کاهش 
می  دهـد. ایـن ورزش همچنیـن باعـث افزایش حرکت 
دسـت و پاهـا ،اصـاح وضعیـت بـدن ،انعطاف پذیری، 

تقویـت و تحـرک عضات نیز می شـود.
 تمریـن دامنـه حرکتـی روزانـه : ورزش هـای 
روزانـه باعـث تاخیـر یـا انجـام نگرفتـن تشـنج یـا 
فشـردگی ناشی از کوتاه شـدن غیرطبیعی ماهیچه 
هـا می گـردد.  همچنیـن انجام ورزش هـای روزانه 
پویایـی مفاصـل و بافت هـای نـرم را حفـظ مـی 
کنـد. انجـام ایـن تمرینـات کششـی،دامنه جنبش 
کـودکان گرفتـار بـه فلج مغـزی را بیشـتر می کند. 
 انجـام تمریـن برای تقویـت ماهیچه و عضات: 
و  شـانه ها  بازوهـا،  تقویـت  بـراي  تمرینـات  ایـن 
انجـام  باالیـي پشـت مناسـب اسـت.برای  بخـش 
حـرکات بایـد ایسـتاد جـوری کـه پاهـا  مقـداری 
ازهـم فاصلـه داشـته باشـند . سـپس با هر دسـت 
در ارتفـاع شـانه  هـا یـک دمبـل نگـه می داریـم. 
طـوری کـه کف دسـت ها به سـمت خـارج از بدن 
قـرار گیـرد، بعـد آرام دمبل هـا را بـاال می بریـم تـا 
بازوي هـا کامـا بـاز شـوند،و پـس از آن دمبل ها را 

بـه آرامـی سـوی قفسـه سـینه بازمی گردانیـم.
انجام تمرینات مقاومتی: تمرینات مقاومتی موجب 
افزایـش قـدرت بدنی می گـردد. تمرینـات مقاومتی از 

لحـاظ بـه کارگیری عضات دو نوع هسـتند.
تمریناتـی  چندمفصلـی:  تمرینـات  اول  نـوع 
هسـتند کـه در آنهـا بیشـتر از یک گـروه ماهیچه 
ایـن  در  اصـوال  شـوند.   مـی  گرفتـه  کار  بـه  ای 
حرکـت  انجـام  درگیـر  مفصـل  چنـد  حـرکات 
می شـود. ماننـد پـرس سـینه، اسـکات، بارفیکس.

 نـوع دوم تمرینـات تـک مفصلـی: تمریناتـی 
هسـتند کـه در آنها فقـط یک گـروه از ماهیچه ها 
درگیـر تمریـن می شـوند. بـه زبان دیگـر تنها یک 
مفصـل در ایـن تمرینـات حرکـت می کنـد. مانند 

جلـو بـازو، جلـو ران، پشـت ران و سـاق پا.
تمرینـات تقویـت عضات راسـتگر یـا بازکننده 
زانـو: ایـن تمرینات موجب بهبـود اعمالی چون دوال 
شـدن و طـول گام ها می گـردد. فراگیـری نظارت بر 
حرکـت و وضعیـت بدن کمـک می کند تـا کودکان 
بتواننـد مراحـل بـه کمـال رسـیدن را بـه ترتیـب 
تجربـه کننـد. کنتـرل سـر و گـردن قبل از وارسـی 

انـدام تحتانـی در راس ایـن تکالیف وجـود دارد.
  تمرینـات ورزشـی سـاده برای دسـت کودکان 
مبتـا بـه فلج مغزی: کـودکان به دلیل سـرزندگی 
نمیتواننـد حـرکات کسـل کننـده را بـه صـورت 
مـداوم انجـام دهنـد ، پـس بایـد حرکات ورزشـی 

آنهـا برایشـان جذاب باشـد.
بافتـن مو: بافتـن مو یکـی از برترین روش های 
التیـام عملکرد دسـت ها می باشـد. زیـرا مدل های 
متفاوتـی بـرای بافـت زدن مـو ی سـر وجـود دارد. 
برخـی از بافت هـای مو آسـان تر اسـت و در مقابل 
برخـی دیگـر پیچیـده تـر هسـتند. هنـگام بافـت 
زدن موهـا بیشـتر ماهیچـه هـای دسـت درگیـر 
کـه  اسـت  اینگونـه  پیشـنهادی  روش  می شـوند. 
دسـته ای از موهـا را نگـه داشـته وقسـمتی را از 
روی آن رد کنیـد و بـه همیـن منـوال ادامه دهید 

تـا موهـا بافته شـوند.
نواختـن سـاز:  نواختـن سـاز هـم یکـی دیگـر 
از تمرینـات اسـت کـه عضـات دسـت را درگیـر 
می کنـد. بـرای نمونـه نوازندگـی درامـز، نیـاز بـه 
نگـه داشـتن چوب هـای درامـز و انجـام حـرکات 
رو بـه بـاال و پاییـن مـچ دسـت ها دارد پـس بـه 
خوبـی نشـان می دهـد کـه ماهیچـه هـای دسـت 
درگیـر می شـوند. نواختـن پیانو،حرکـت متناسـب 
انگشـت ها بـر روی کلیدهـای پیانـو را می انجاماند.

انجـام خمیـر بـازی: بـرای شـروع خمیـر بازی 
بـرای کـودکان خمیر اسـایم و یـا خمیـر درمانی 
تهیـه کنیـد و از آن هـا بخواهیـد بـا خمیـر شـکل 
و مـدل هـای مختلـف درسـت کننـد. ایـن حرکت 
بـه تقویـت عضله هـای انگشـتان آن هـا کمک می 
 کنـد .خمیربـازی بـا رنگ هـای مختلف کـودک را 
خسـته و کسـل نمی کنـد همچنیـن خمیـر هـای 
رنگیـن هرکـدام آسـتانه مقاومتـی مختلفـی دارند 
کـه هرچقـدر نـرم تـر باشـند بـازی ، ورز دادن و 
مشـت کـردن آن هـا هـم راحت تـر می شـود و در 
مقابـل هرچـه سـفت تر باشـند انجام ایـن حرکات 
سـخت تـر است.شـکل دهی خمیردرمانـی و خمیر 
اسـایم آسـان تر اسـت و بـرای کـودکان مبتا به 
فلـج مغـزی کـه دسـت های ضعیـف تـری دارنـد 

انتخـاب بهتـری می باشـد.  
انجـام نـخ کردن مهـره ها: نـخ کردن مهـره ها 
یـک روش جـذاب بـرای کـودکان مبتـا بـه فلـج 
مغزی اسـت تـا بـرای التیـام مهارت هـای حرکتی 
نیـاز  مـورد  کنند.مـوارد  کار  هـا  آن  بـا  ظریـف 
ایـن تمریـن تنهـا چنـد نـخ و تعـدادی مهـره می 
باشـد. کار بـا نـخ هـای ضخیـم تـر و مهـره هایـی 
کـه سـوراخ بزرگتـری دارنـد بـرای درسـت کردن 

دسـتبند و گردنبنـد کودکانـه، راحـت تـر اسـت.
قلـم  یـا  مـداد  داشـتن  نگـه  کـردن:  نقاشـی 
نقاشـی یـک و حرکـت دادن دسـت بـرای پیـاده 
را  دسـت  هـای  ماهیچـه  نقاشـی  طـرح  کـردن 
درگیـر خواهـد کرد.کـودکان هرچـه مـدام را بـا 
فشـار بیشـتری بـر روی کاغذ بکشـند رنـگ واضح 
تـری مشـاهده می شـود و در مقابـل اگـر بـا فشـار 
کم تـری مـداد را حرکـت دهنـد نقاشـی کم رنـگ 
تـر می شود.نقاشـی کـردن ، حـرکات مچ دسـت و 

کنتـرل اعمـال ظریـف را تقویـت می نمایـد.
منبع: بیتوته 

گلچین: 
درباره چیزی که تخصص نداریم؛ نظر ندهیم

ـــاره  ـــم درب ـــی کن ـــعی م ـــا س ـــت: واقع ـــینما گف ـــون و س ـــر تلویزی بازیگ
ـــت و  ـــتی نیس ـــوال کار درس ـــم. اص ـــری نده ـــدارم نظ ـــی ن ـــه تخصص آنچ
ـــری  ـــته تخصصـــی بازیگ ـــه رش ـــر ک ـــن بازیگ ـــه م ـــد ک ـــی مان ـــن م ـــل ای مث
ـــم و  ـــت کن ـــک صحب ـــک پزش ـــی ی ـــاره کار تخصص ـــم و درب ـــدم بیای خوان

ـــم.  ـــر بده نظ
ـــینما  ـــون و س ـــر تلویزی ـــن« بازیگ ـــه گلچی ـــارس، »مرجان ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــه  ـــار« ب ـــوروزی »بوتیم ـــریال ن ـــازی در س ـــغول ب ـــا مش ـــن روزه ـــه ای ک
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــت، در گف ـــف زاده اس ـــی علیرضـــا نج کارگردان
ـــت خـــود در فضـــای  ـــاره فعالی ـــارس، درب ـــزاری ف ـــون خبرگ ـــو و تلویزی رادی
ـــدارم  ـــت ن ـــازی فعالی ـــای مج ـــی در فض ـــا خیل ـــن روزه ـــت: ای ـــازی گف مج

ـــودم. ـــه نب ـــن عرص ـــن ای ـــزو فعالی ـــم ج ـــته ه ـــه در گذش گرچ
ـــه  ـــواردی ک ـــاره م ـــردم درب ـــعی ک ـــالها س ـــن س ـــه داد: در ای وی ادام
جـــزو دغدغـــه ام هســـت در صفحـــه شـــخصیم هـــم صحبـــت کنـــم. 
مثـــل محیـــط زیســـت، کادر درمـــان، کرونـــا و مـــرگ و میرهـــای آدم 

هـــای اطرافمـــان.
ـــوارد  ـــه م ـــورد هم ـــه در  م ـــی ک ـــلبریتی های ـــاره س ـــر درب ـــن بازیگ ای
ـــان  ـــن بی ـــد، همچنی ـــی کنن ـــر م ـــار نظ ـــان اظه ـــخصی ش ـــه ش در صفح
ـــدارم  ـــی ن ـــه تخصص ـــاره آنچ ـــم درب ـــی کن ـــعی م ـــا س ـــن واقع ـــت: م داش
ـــه  ـــد ک ـــی مان ـــن م ـــل ای ـــم. اصـــوال کار درســـتی نیســـت و مث نظـــری نده
ـــاره  ـــم و درب ـــدم بیای ـــری خوان ـــی بازیگ ـــته تخصص ـــه رش ـــر ک ـــن بازیگ م

ـــم. ـــر بده ـــم و نظ ـــت کن ـــک صحب ـــک پزش ـــی ی کار تخصص
وی ادامـــه داد: در ایـــن شـــرایط طبیعـــی اســـت کـــه مـــن بازیگـــر 
تخصـــص آن پزشـــک را نـــدارم و معتقـــدم هـــر کســـی را بهـــر کاری 
ـــت  ـــوری اس ـــا ط ـــه م ـــم و حرف ـــی داری ـــئولیت اجتماع ـــا مس ـــد. م آفریدن
ـــی  ـــوزه های ـــد در ح ـــتیم و بای ـــر هس ـــردم درگی ـــا م ـــطه ب ـــی واس ـــه ب ک

ـــم. ـــه کردی ـــان آن را تجرب ـــه خودم ـــم ک ـــر کنی ـــار نظ اظه
ـــن  ـــر م ـــال اگ ـــرای مث ـــت: ب ـــان داش ـــن بی ـــر همچنی ـــن بازیگ ای
از آلودگـــی هـــوا صحبـــت مـــی کنـــم نفـــس خـــودم هـــم تنـــگ 
شـــده اســـت و مـــادرم در منـــزل از ایـــن آلودگـــی اذیـــت مـــی 

شـــود.

»کلینتون«، رمان معمایی می نویسد

ــکا در  ــبق آمریـ ــه اسـ ــور خارجـ ــر امـ ــون« وزیـ ــاری کلینتـ »هیـ
همـــکاری بـــا نویســـنده معـــروف کانادایـــی، یـــک رمـــان معمایـــی و 

هیجانـــی بـــا موضـــوع سیاســـت بین الملـــل می نویســـد. 
ـــه  ـــه کابین ـــور خارج ـــر ام ـــون وزی ـــاری کلینت ـــا، هی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــس  ــی رمان نویـ ــس پنـ ــکاری لوییـ ــا همـ ــا، بـ ــاراک اوبامـ ــت بـ دولـ
ـــا موضـــوع سیاســـت  ـــی ب ـــج و معمای ـــاب مهی ـــک کت ـــی، ی ـــروف کانادای مع

بین الملـــل منتشـــر می کنـــد.
ــک  ــتان یـ ــام دارد، داسـ ــه State of Terror نـ ــاب کـ ــن کتـ ایـ
ـــب  ـــه رقی ـــه در کابین ـــد ک ـــی کن ـــت م ـــه زن را روای ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــه راه  ـــوج ب ـــد از راز م ـــعی می کن ـــده و س ـــه کار ش ـــغول ب ـــیش مش سیاس

ـــردارد.    ـــرده ب ـــتی، پ ـــات تروریس ـــاده از حم افت
ــان  ــر معمایی نویسـ ــی و دیگـ ــز کار پنـ ــر نیـ ــه پیش تـ ــون کـ کلینتـ
را تحســـین کـــرده بـــود، دیـــروز )ســـه شـــنبه ۵ اســـفند( بـــا انتشـــار 
ــی بـــا لوییـــس  بیانیـــه ای گفـــت: نوشـــتن یـــک داســـتان هیجانـ
رویایـــی بـــود کـــه بـــه واقعیـــت تبدیـــل شـــد.  مـــن تمـــام کتابهـــا و 
ــتی  ــت دارم و از دوسـ ــرده را دوسـ ــق کـ ــه وی خلـ ــخصیت هایی کـ شـ
ـــم  ـــان را روی ه ـــروژه تجربیاتم ـــن پ ـــاال در ای ـــرم. ح ـــی ب ـــذت م ـــا او ل ب
گذاشـــته ایم تـــا بتوانیـــم دنیـــای پیچیـــده دیپلماســـی و خیانـــت را در 
ـــر  ـــه در ظاه ـــور ک ـــز آنط ـــه چی ـــیم. هم ـــر بکش ـــه تصوی ـــتان ب ـــاب داس ق

بـــه نظـــر می رســـد، نیســـت.
ـــخان  ـــه پیش ـــان ۹۹( ب ـــر- آب ـــده )مه ـــر آین State of Terror  اکتب

کتابفروشـــی ها خواهـــد آمـــد.
ـــود؛  ـــی ش ـــم م ـــه قل ـــت ب ـــون دس ـــه کلینت ـــت ک ـــار نیس ـــن ب ـــن اولی ای
ـــوان  ـــا عن ـــود ب ـــرات خ ـــاب خاط ـــار کت ـــرای انتش ـــال ۲۰۱۴ ب وی در س
ـــک  ـــکا ی ـــتر آمری ـــایمون و شوس ـــارات س ـــا انتش ـــخت، ب ـــای س انتخاب ه
ـــک  ـــال ۲۰۱۷ ی ـــرد و در س ـــا ک ـــون دالر امض ـــه ارزش ۱۴ میلی ـــرارداد ب ق
کتـــاب خاطـــرات دیگـــر بـــا عنـــوان چـــه اتفاقـــی افتـــاد؟ را منتشـــر 
ـــن کتـــاب بـــه  ـــزار نســـخه از ای ـــک هفتـــه، ۳۰۰ ه ـــرد؛ در عـــرض ی ک

ـــید. ـــروش رس ف
هیــاری کلینتــون دمکــرات در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۱۶ 
ایــن کشــور مقابــل دونالــد ترامــپ شکســت خــورد و بعــد از آن بــه یکــی از 

چهره هــای منتقــد ایــن سیاســتمدار جمهوری خــواه تبدیــل شــد.

ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی،  مدیــرکل فرهنــگ و 
ــه  و  ــا ذائق ــیقی ارتق ــه  موس ــدان عرص ــالت هنرمن ــت: رس گف

ــت.  ــب اس ــلیقه  مخاط س
ــر  ــم تقدی ــی در مراس ــم ناظم ــارس، سیدقاس ــزارش ف ــه گ ب
ــوان  ــیقی ج ــی موس ــنواره مل ــن جش ــدگان چهاردهمی از برگزی
همچنیــن رونمایــی از » نماهنــگ ایرانیــم » و تقدیــر از عوامــل 
ــی  ــیقی از هنرهای ــت: موس ــار داش ــگ، اظه ــن نماهن ــد ای تولی
ــل  ــه قاب ــرای هم ــی، کشــف و شــهود آن ب ــه پیچیدگ اســت ک
لمــس نبــوده و کســانی کــه بــا موســیقی زیســته اند، می تواننــد 

ــد. ــای آن ســخن بگوین ــاد و زوای ــورد پیچیدگــی و ابع در م

آذربایجان شــرقی،  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــر کل 
موســیقی ایرانــی را میراثــی گرانبهــا در دســتان هر ایرانی برشــمرد 
و گفــت: اگــر میــراث دار خوبــی بــرای ایــن ســرمایه  عظیم نباشــیم 
و فرصــت رشــد و بالندگــی ایــن هنــر را فراهــم نکنیــم، جایــگاه و 

ــد. ــد مان ــاری آن از آســیب ها مصــون نخواه ــای ج ارزش ه
وی ادامــه داد: رســالت هنرمنــدان عرصــه موســیقی تنهــا بــه 
همراهــی تــام بــا ســلیقه مــردم منتهــی نمی شــود،  بلکــه در واقــع 
ــد و اگــر  ــد ذائقــه  و ســلیقه  مخاطــب در ایــن هنــر ارتقــا یاب بای
هنرمنــدی، ســطح هنــر خــود را بــه دلیــل ســایق افــراد مختلــف 
پاییــن بیــاورد، قطعــا آثــاری کــه خلــق می کنــد در دنیــا و البتــه 

در اذهــان مــردم تاثیرگــذار و مانــدگار نخواهــد بــود.
ــریع  ــش س ــوژی در پخ ــر تکنول ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــی ب ناظم
یــک موســیقی در سراســر جهــان و فضــای رقابتــی حاصــل از 
آن، گفــت: در ایــن فضــای رقابتــی بایــد بتوانیــم بــا بهره گیــری 

ــزار هنــر در دنیــا حــرف خودمــان را بزنیــم. از اب
ــرای مــا  ــی کــه ب ــه جــز موســیقی ایران وی ادامــه داد: مــا ب
ــار  ــم در اختی ــری ه ــک موســیقی فاخــر دیگ افتخــار اســت، ی
ــی  ــیقی مل ــه موس ــی اســت ک ــیقی آذربایجان ــم و آن موس داری
و منطقــه ای مــا محســوب می شــود و می بایســت از ایــن 

ــم . ــداری کنی ــی پاس ــه خوب ــز ب ــمند نی ــه  ارزش گنجین

ــر  ــد ب ــا تاکی ــگ و ارشــاد اســامی اســتان ب ــرکل فرهن مدی
اینکــه بایــد  بــا دنیــا، بــه زبــان فرهنــگ و هنــر ســخن بگوییــم، 
افــزود: هــم اکنــون دنیــا، دنیــای سیاســت نیســت بلکــه دنیــا 
بــر مــدار فرهنــگ و هنــر در حرکــت اســت و اگــر از ایــن قافلــه 
عقــب بمانیــم، نخواهیــم توانســت اندیشــه  خــود را بــه جهانیــان 

تبییــن نماییــم.
ناظمــی بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــن زمینــه عرصــه را بــرای 
ــد: در  ــر ش ــم، متذک ــم کنی ــتعد فراه ــان مس ــدگان و جوان آین
ــد  ــا گســترش و تعمیــق موســیقی فاخــر، آمــوزش بای رابطــه ب

ــد. ــا باش ــن رویکرده ــزو اصلی تری ج
ــرای  ــی را ب ــر ، فضای ــت نظ ــا دق ــد ب ــد:  بای ــر ش وی متذک
ــگاه  ــه از جای ــم ک ــم کنی ــه فراه ــن عرص ــوان ای ــدان ج هنرمن

ــند. ــوردار باش ــی برخ ــری واالی ــخصیتی و هن ش
ــرای تمامــی  ــری ب ــد فرصــت مناســب و براب وی ادامــه داد: بای
هنرمنــدان فراهــم شــود تــا در فضــای هنــری کشــور، آثــاری کــه 
خلــق می کننــد را ارائــه نماینــد و بــرای محقــق شــدن این مســئله  

بایــد تشــکل های هنــری ایفاگــر نقــش شایســته ای باشــند.
در ایــن مراســم از برگزیــدگان چهاردهمیــن جشــنواره ملــی 
موســیقی جــوان تجلیــل شــد همچنیــن از » نماهنــگ ایرانیــم » 
رونمایــی و  از عوامــل تولیــد ایــن نماهنــگ تقدیــر بــه عمــل آمد.

دنیا بر مدار فرهنگ و هنر در حرکت است نه سیاست

ــار،  ــا قط ــوروزی ب ــفرهای ن ــت س ــرار اس ق
اتوبــوس و هواپیمــا انجــام شــود و فقــط رفتــن 
بــه مســافرت بــا خــودروی شــخصی بــه خاطــر 

ــا، ممنــوع اســت.  خطــر انتقــال کرون
ــال  ــی س ــای پایان ــر، روزه ــزارش مه ــه گ ب
ــار  ــردم در انتظ ــب م ــم و اغل ــش داری را در پی
ــه مســافرت، لحظــه  ــوروز و رفتــن ب رســیدن ن

شــماری می کننــد.
وزارت  معاونــان  و  وزیــر  کــه  حالــی  در 
بهداشــت، مــدام بــر رعایــت پروتکل هــا و 
ــر ضــروری،  ــاب از تجمــع و ســفرهای غی اجتن
تاکیــد و اصــرار دارنــد، امــا معلــوم نیســت کــه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــر اســاس کــدام 
ــه  ــم گرفت ــکی، تصمی ــتدالل و منطــق پزش اس
مســافرت بــا وســایل نقلیــه عمومــی را بامانــع 
ــا  ــردد ب ــر ممنوعیــت ت ــد و فقــط اصــرار ب بدان

ــخصی دارد. ــای ش خودروه
ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت، 
ــام  ــرای انج ــری ب ــم گی ــه تصمی ــش ب در واکن
ســفرهای نــوروزی، گفت: درخصــوص ممنوعیت 
ســفرهای نــوروزی پیشــنهاداتی شــده، امــا هنوز 
تصمیمــی گرفتــه نشــده کــه بایــد چنــد روزی 
صبــر کنیــم تــا ببینیــم وضعیــت ویــروس 
ــود. ــه می ش ــا چ ــت پروتکل ه ــی و رعای انگلیس

ــود  ــرح می ش ــی مط ــارت در حال ــن اظه ای
کــه پیــش فــروش بلیــت قطــار بــرای ســفرهای 
نــوروزی آغــاز شــده اســت. ضمــن اینکــه 
مشــخص گردیــده کــه امــکان ســفر بــا اتوبــوس 

ــود. ــز میســر خواهــد ب و هواپیمــا نی
فـروش اینترنتـی بلیـت قطارهـای مسـافری 
بـرای بازه زمانی ۲۵ اسـفند ۹۹ تـا ۱۵ فروردین 

۱۴۰۰ از پنجـم اسـفند ۹۹ آغاز شـده اسـت.
همچنیــن فــروش بلیــت قطارهــای نــوروزی 
ــح  ــاعت ۸ صب ــروش، از س ــز ف ــق مراک از طری
چهارشــنبه ششــم اســفند ۹۹ در همه مســیرها 
ــده  ــه ش ــال گفت ــن ح ــود. در همی ــاز می ش آغ
کــه فــروش بلیــت در کوپه هــای ۶ نفــره، 
ــی اســت و در کوپه هــای۴  حداکثــر ســه صندل

ــود. ــی خواهــد ب ــر دو صندل نفــره، حداکث
ــن  ــود، ای ــرح می ش ــا مط ــه اینج ــوالی ک س
اســت کــه آیــا خودروهــای شــخصی کــه فقــط 

دو سرنشــین دارنــد، می تواننــد در نــوروز تــردد 
داشــته باشــند. زیــرا، اگر معیــار فــروش صندلی 
در قطــار و هواپیمــا را در نظــر بگیریــم، همیــن 
شــرایط می توانــد شــامل خودروهــای شــخصی 

نیــز شــود.
زالــی  علیرضــا  گفته هــای  اســاس  بــر 
ــا در کانشــهر  ــا کرون ــه ب ــده ســتاد مقابل فرمان
تهــران، در دی مــاه ۲۸ هــزار مراجعــه ســرپایی 
داشــتیم کــه در بهمــن مــاه بــه ۴۰ هــزار 
نفــر رســید و بــه ایــن ترتیــب شــاهد افزایــش 
ــم.  ــن بوده ای ــز در بهم ــرپایی نی ــان س مراجع
میــزان بســتری ها در انتهــای بهمــن نیز نســبت 
بــه انتهــای دی مــاه رشــد داشــته و در روزهــای 
ــی در  ــا شــیب مایم ــز ب ــاه نی ــفند م ــاز اس آغ

ــت. ــش اس ــال افزای ح
ــه  ــام طبرســی عضــو کمیت ــه پی ــه را ک آنچ
ــوان  ــا، عن ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی س علم
داشــته و جــای نگرانــی اســت، اینکــه کشــور در 
ــه لحــاظ  حــال حاضــر در شــرایط خطرناکــی ب
ــا قــرار دارد و اگــر چنانچــه هرچــه  شــیوع کرون
ســریع تر از شــیوع گســترده بیمــاری جلوگیــری 
ــا اواخــر اســفند درگیــر  نشــود ممکــن اســت ت

ــویم. ــاری ش ــدیدتر بیم ــای ش پیک ه
ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــه عض ــه گفت ب
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، ویــروس کرونــا 
مــدام در حــال جهــش و چرخــش اســت 
بنابرایــن تنهــا راه پیشــگیری از چرخــش و 
ــال  ــره انتق ــا قطــع زنجی شــیوع گســترده کرون

ــت. ــروس اس وی
ــد و  ــری دارن ــاع بدت ــهرها اوض ــی از ش برخ

ــاری  ــدی بیم ــوج بع ــر م ــت درگی ــن اس ممک
شــوند. بنابرایــن مــا بایــد بیشــتر مراقبــت کنیم 
ــا  ــروس ب ــن وی ــد ای ــه نیاب ــا ادام اگــر مراقبت ه
کســی شــوخی نــدارد تــا زمانــی کــه بــه طــور 
کامــل واکسیناســیون انجــام نشــود، مــردم 
ــه  ــتی توج ــکات بهداش ــه ن ــد ب ــان بای همچن

ــد. کنن
کمتــر از یــک مــاه دیگــر وارد ســال ۱۴۰۰ 
ــا  ــن یــک ســال ب خواهیــم شــد و مــردم در ای
ســختی ها و دردســرهای کرونــا بــه خوبــی 
ــن  ــه کوچک تری ــد ک ــده اند و می دانن ــنا ش آش
ــد آنهــا را  غفلــت از رعایــت پروتکل هــا، می توان
در ســال جدیــد دوبــاره غافلگیــر کنــد. بنابراین، 
بــرای جشــن نــوروز، بایــد ایــن یــک مــاه پایانی 
ســال را بیشــتر مراعــات کنیــم و تــا جایــی کــه 
ممکــن اســت، رفــت و آمدهــا را کمتــر کنیــم و 

در خانــه بمانیــم.
ــوری  ــه کش ــس کمیت ــوری رئی ــد س حمی
اپیدمیولــوژی کوویــد ۱۹، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
هنــوز اپیدمــی کرونــا در کشــور کنتــرل نشــده 
و شــرایط شــکننده اســت، گفــت: ســفرها و بــه 
خصــوص ســفرهای غیرضــروری الگــوی اپیدمی 
در جوامــع را بــر هــم زده و جابجایی هــای 
جمعیتــی ناشــی از ســفر، وخامــت ناشــی از آن 

ــد. ــدید می کن را تش
ــل  ــن عام ــی تری ــه اصل ــان اینک ــا بی وی ب
ــات  ــور در اجتماع ــروس حض ــن وی ــیوع ای ش
ــدون عامــت  ــان ب ــرد: مبتای ــد ک اســت، تاکی
بیمــاری  پنهــان  دوره  در  کــه  افــرادی  یــا 
ــیوع  ــر ش ــای خط ــترین کانون ه ــتند، بیش هس

کرونــا محســوب می شــوند. معمــوالً ایــن افــراد 
قابلیــت مبتــا کــردن دیگــران را حتــی در 
فرم هــای شــدیدتر و مرگبــار بیمــاری را دارنــد.

از همیــن رو، ســفر و مســافرت می توانــد 
ــاری  ــال بیم ــاک انتق ــای خطرن ــی از راه ه یک
ــد  ــا نمی دان ــرد مبت ــه ف ــی ک ــد. در حال باش
ــه  ــاال ک ــروس اســت. ح ــال وی ــل انتق ــه عام ک
ویــروس انگلیســی هــم در کشــور شــیوع یافتــه 
ــه  ــر گون ــل از ه ــه قب ــت ک ــر اس ــت، بهت اس
ــات  ــه تبع ــبت ب ــز، نس ــره آمی ــم مخاط تصمی
ــان  ــم. کادر درم ــل کنی ــتر تأم ــدری بیش آن ق
ــل  ــز مث ــتان ها نی ــت و بیمارس ــته اس ــا خس م
روزهــای اول شــیوع بیمــاری، آمادگــی الزم 
بــرای پذیــرش بیــش از حــد بیمــاران را ندارنــد.

نکتــه مهــم در رونــد کنتــرل اپیدمی مســئله 
ــار  ــی ب ــش ناگهان ــی افزای ــی یعن ــان اپیدم طغی
ــدود  ــی مح ــه جغرافیای ــک منطق ــاری در ی بیم
اهمیــت بــه ســزایی دارد، ماننــد اتفاقــی کــه در 
مازنــدران رخ داد و بــه یکباره شــرایط را ســخت و 
دشــوار ســاخت و بعــد از آن، وضعیــت در اســتان 
خوزســتان نیــز به مراتــب بدتــر از مازنــدران یک 
ــی در  ــروس انگلیس ــرا، وی ــت. زی ــل اس ــاه قب م
ــال  ــدرت انتق ــه و ق ــوب کشــور شــیوع یافت جن
ــی کشــور کشــانده  ــه اســتان های غرب خــود را ب

اســت.
بــا  مســافرت  بــرای  تصمیــم  بنابرایــن، 
ــار  ــوس، قط ــل اتوب ــی مث ــه عموم ــایل نقلی وس
ــا  ــفر ب ــتر از س ــی بیش ــر نگران ــا، اگ و هواپیم
ــاً  ــد، قطع ــته باش ــخصی نداش ــای ش خودروه

ــود. ــد ب ــم نخواه ــر ه کمت
در همیــن حــال، دو روز قبــل بــود که ســعید 
ــت،  ــکاندار وزارت بهداش ــوان س ــه عن ــی ب نمک
ــه داشــت  ــا گای ــت تردده ــه شــدت از وضعی ب
و گفــت کــه از انجــام ســفرها بــی خبــر اســت.

ــرایط  ــدت از ش ــه ش ــه ب ــت ک ــر بهداش وزی
ــر  ــاد ب ــت، فری ــه داش ــور گای ــی کش کرونای
ــوج شــکن باشــیم  ــا م ــرار اســت م ــه ق آورد ک

ــد. ــی کنن ــوج آفرین ــده ای م و ع
حــاال کــه قــرار اســت ســفرهای نــوروزی بــا 
قطــار، اتوبــوس و هواپیمــا انجــام شــود و فقــط 
خودروهــای شــخصی اجــازه ســفر ندارنــد، 
نکتــه ای مبهــم در مقابــل فریادهــای وزیــر 
ایجــاد می شــود کــه چگونــه قــرار اســت کرونــا 

ــم. ــرل کنی ــت و کنت را مدیری

سفرهای نوروزی در نقطه مقابل فریادهای وزیر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )به روش فشرده( 
شماره 2۰99۰۰۱۱32۰۰۰۰55 )99۱/۴۸(
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ارســالی خــارج از ســتاد فاقــد اعتبــار مــی باشــد.
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* مبلغ برآورد مناقصه: ۷.۳۸۲.۱۲۳.۷۲۷ )هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و هفتصد و بیست و هفت( ریال
* مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد مناقصــه: ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ )ســیصد و هفتــاد میلیــون( ریــال مطابــق بــا انــواع تضمیــن هــای قابــل قبــول منــدرج در آییــن نامــه معامــات دولتــی، 

شــماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ، مــورخ ۹۴/۹/۲۲ هیئــت محتــرم وزیران
* برنامه زمانبندی فرآیند مناقصه: 

1- تاریخ انتشار فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: ۹۹/۱۲/۱۰
2- آخریــن مهلــت زمانــی دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه )بــه صــورت همزمــان( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(: از ســاعت 

۹ روز یکشــنبه ۹۹/۱۲/۱۰ لغایــت ســاعت ۱۹ روز دوشــنبه تاریــخ ۹۹/۱۲/۱۱ مــی باشــد.
3- آخریــن مهلــت زمانــی بارگــذاری اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه )بــه صــورت همزمــان( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(: تــا 

ســاعت ۱۴ روز دوشــنبه تاریــخ ۹۹/۱۲/۲۵ مــی باشــد.
4- آخرین مهلت زمانی تحویل ضمانت نامه شرکت در فرآیند مناقصه به صورت فیزیکی: تا ساعت ۸ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ می باشد.

5- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: ساعت ۹ روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ می باشد.
6- زمان گشایش پاکت های مناقصه: پس از پایان ارزیابی کیفی مناقصه گران اعام خواهد شد.

7- اعتبار پیشنهاد قیمت: ۱۸۰ روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت در ستاد
ــن ۵ -  ــا - تلف ــه دوم، اداره قرارداده ــول، طبق ــدان گای ــن، می ــع در کرمانشــاه، ۲۲ بهم ــرب واق ــه ای غ ــرق منطق ــزار: شــرکت ب ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم آدرس و اطالع

۳۸۲۳۲۰۰۱ - )۰۸۳(   داخلــی ۲۲۶۹ و ۲۰۸۵ و مســتقیم ۰۸۳۳۸۲۲۷۲۴۹ / واحــد فنــی  تلفــن ۵ - ۳۸۲۳۲۰۰۱ )۰۸۳( داخلــی ۲۳۴۰ و ۲۰۲۰
اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در ستاد و پاسخگویی به مشکالت سامانه ای: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱

ستاد دفاتر ثبت نام استان ها )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر«
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب
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شرکت ربق منطقه ای رغب )سهامی خاص(
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شنبه 09 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 932 ۷روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
خواص مواد غذایی

آشنایی با خواص سمنو 

خواص و عوارض خوردن سمنو
ســمنو، یــک میــان وعــده ی مقــوی، لذیــذ و 
ــدم و آرد  ــه گن ــه از جوان ــت ک ــمزه ای اس خوش
ــده  ــان وع ــن می ــود. ای ــی ش ــت م ــدم، درس گن
نمــادی از برکــت اســت کــه در ســفره هــای 
هفــت ســین قــرار مــی دهیــم. ایــن میــان وعــده 
ــی شــماری برخــوردار اســت کــه در  از خــواص ب

ــم. ــی کنی ــا اشــاره م ــه آن ه ــه ب ادام
همانطــور کــه مــی دانیــد ســمنو از جوانــه ی 
گنــدم تهیــه مــی شــود و بــرای همــه ی افــراد در 

هــر ســنینی مفیــد اســت.
 

آشنایی با خواص درمانی و داروئی سمنو:
♣ طبع سمنو گرم و معتدل می باشد.

♣ ســمنو سرشــار از ویتامیــن هــای گــروه ب 
ــت  ــن ب۱ اس ــک و ویتامی ــید فولی ــژه اس ــه وی ب
ــوی  ــت م ــت پوســت، تقوی ــود وضعی ــرای بهب و ب
ســر و جلوگیــری از ریــزش آن توصیــه مــی شــود. 
ــن  ــن A اســت و ای ــاوی ویتامی ــدم ح ــه گن جوان
ــی  ــت آنت ــودن خاصی ــل دارا ب ــه دلی ــن ب ویتامی
اکســیدانی باعــث پیشــگیری از ســرطان مــی 

شــود.
ــک  ــت کم ــادابی پوس ــه ش ــن A ب  ♣ ویتامی
ــروک  ــری زودرس و چ ــد از پی ــی کن ــیاری م بس
شــدن پوســت جلوگیــری مــی کنــد و در تولیــد 
مثــل نقــش مؤثــری دارد. همچنیــن روی موجــود 
در ســمنو هــم در شــادابی و لطافــت پوســت موثــر 

اســت. 
 ♣ ســمنو داروی پوکــی اســتخوان و سرشــار 
از کلســیم و پتاســیم اســت. بــا مصــرف بــه انــداره  
ســمنو مــی تــوان بــه تقویــت اســتخوان هــا خــود 
کمــک کنیــد. ســمنو بــرای زنــان بــاردار در دوران 
ــل  ــه تکمی ــه ب ــت ک ــد اس ــیار مفی ــارداری بس ب
ــه  ــی ب ــی و حت ــم خون ــی ک ــن، درمان رشــد جنی

درمــان نازایــی کمــک مــی کنــد.
♣ فراوانــی ویتامیــن C و E در ســمنو در 
ــد  ــذار خواه ــر گ ــت تاثی ــی پرپش ــتن موهای داش

ــود.  ب
ــرگیجه  ــد، س ــی، تیروئی ــی خواب ــان ب  ♣ درم
هــای مــداوم، پارکینســون، یرقــان، بیمــاری هــای 
ریــوی، یبوســت، واریــس، ضعــف حافظــه، ضعــف 
اعصــاب، عــوارض یائســگی، هپاتیــت، کــم خونــی 
ــان بیمــاری خــود ایمنــی از  ــو و درم ــزش م و ری

خــواص دیگــر ســمنو اســت.
ــود ورم دســتگاه تناســلی، فســفات در   ♣ بهب
ادرار، خــون در ادرار، عــوارض یائســگی نیــز از 

ــمنو اســت. ــواص س ــه خ جمل
ــیب  ــمنو از آس ــود در س ــن موج  ♣ بتاکاروت
هــای بینایــی و عصبــی در چشــم جلوگیــری و بــه 

ســامت آن کمــک مــی کنــد.
 ♣ فیبــر موجــود در ســمنو حــرکات روده هــا 

را کــم کــرده و یبوســت را درمــان مــی کنــد.
 ♣ ســمنو حــاوی ویتامیــن C فراوانــی اســت 
کــه در تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن موثر اســت.

ــم شکســتگی اســتخوان و  ــه ترمی ♣ ســمنو ب
ــودن کمــک مــی کنــد. درمــان عقیــم ب

ــد  ــی ده ــش م ــودکان را افزای ــتهای ک  ♣ اش
ــرژی زا اســت. ســمنو باعــث افزایــش  و بســیار ان

ــی شــود. ــودکان م ــا در ک رشــد اســتخوان ه
تســکین  بــرای  موثــری  داروی  ســمنو   ♣
اعصــاب و اســترس اســت و از بــروز پرخاشــگری و 

ــد.  ــی کن ــری م ــت جلوگی عصبانی
♣ مشــکاتی چــون واریــس، بــی خوابــی، 
ــم  ــون در ادرار، زخ ــود خ ــد، وج ــرکاری تیروئی پ
ــری،  ــری ب ــدن، ب ــت در ب ــج شــدن، عفون ــا، فل ه
شــبکیه،  و  پــا  آرتریــت  آرتــروز،  ســرگیجه، 
پارکینســون، عــوراض یائســگی، حــاالت روحــی و 
ــان  ــان، هپاتیــت و یرق ــورم زب ــا ت ــی، زخــم ی روان

ــت. ــان اس ــل درم ــمنو قاب ــرف س ــا مص ــز ب نی
♣ ســمنو دارای فیبــر باالیــی اســت کــه 
همیــن باعــث کاهــش اشــتها شــده بنابرایــن بــه 
الغــری و کاهــش وزن کمــک مــی کنــد. امــا زیــاد 
ــی  ــراد م ــاق شــدن اف ــمنو ســبب چ ــوردن س خ

ــمنو ( ــه س ــرز تهی ــد: ط ــود. ) بیشــتر بخوانی ش
 

مواد معدنی موجود در سمنو:
A ویتامین _
E ویتامین _
K ویتامین _

B ویتامین های گروه _
_ فسفر
_ روی

_ کلسیم
_ سلنیوم

_ آهن
_ مس
_ کروم

 
عوارض مصرف سمنو

• مصــرف ســمنو بــرای افــرادی کــه اســتعداد 
ــه  ــتند توصی ــزاج  هس ــرد م ــد و س ــی دارن چاق

نمــی شــود.
ــاد  ــرف زی ــه مص ــید ک ــته باش ــه داش  • توج
ســمنو ســبب ایجــاد نفــخ در برخــی افــراد 

ــد. ــد ش خواه
ــدن  ــاق ش ــبب چ ــمنو س ــاد س ــرف زی  • مص

ــی شــود. م
ــراد  ــرای اف ــش از حــد ســمنو ب  • مصــرف بی
مبتــا بــه دیابــت مضــر اســت. زیــرا بــه دلیــل قند 
بــاالی آن، یــک دفعــه قنــد خــون بــاال مــی رود.
 منبع: بیتوته

نجفی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شد 

ــاب  ــز انتخ ــازی تبری ــی ماشین س ــی ورزش ــگاه فرهنگ ــل باش مدیرعام
و معرفــی شــد. 

ــق در  ــی موف ــه ورزش ــا کارنام ــی ب ــد نجف ــنیم، حام ــزارش تس ــه گ ب
ــه  ــره و ارائ ــت مدی ــای هیئ ــا اعض ــه ای ب ــد از جلس ــور، بع ــال کش فوتس
ــوان  ــگاه به عن ــن باش ــداف کان ای ــبرد اه ــردی در پیش ــای کارب برنامه ه
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ماشین ســازی تبریــز انتخــاب شــد. 
حامــد نجفــی پیــش از ایــن به عنــوان مدیرعامــل باشــگاه مــس 
ــال  ــال های فوتس ــن س ــت تاریخی تری ــده اس ــق ش ــان موف ــونگون ورزق س
ــب  ــک دوره نای ــیا و ی ــی آس ــک دوره قهرمان ــا ی ــور را ب ــگاهی کش باش

ــد. ــم بزن ــان رق ــگاه های جه ــی در باش قهرمان

طارمی و زاهدی نامزد
 بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا 

ــر  ــن لژیون ــزد بهتری ــا نام ــال اروپ ــاغل در فوتب ــی ش ــم ایران دو مهاج
ــدند.  ــیا ش ــاره آس ــته ق ــه گذش هفت

بــه گــزارش تســنیم، ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا در نظرســنجی 
ــر فوتبــال آســیا، مهــدی  ــرای انتخــاب بهتریــن لژیون ایــن هفتــه خــود ب

ــرار داد. ــا ق ــان گزینه ه ــدی را در می ــهاب زاه ــی و ش طارم
AFC در مورد این دو بازیکن نوشت:

مهدی طارمی
ــه اوج اســت.  ــک نقط ــی ی ــرای طارم ــه ب ــر هفت ــد ه ــر می رس ــه نظ ب
بــرای او تنهــا ۶۱ ثانیــه طــول کشــید تــا دروازه غول هــای ایتالیــا یعنــی 
یوونتــوس را در دور یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا بــاز کنــد تــا 
پنجمیــن گلــزن ایرانــی ایــن مســابقات شــود. طارمــی ســپس پــاس گل 

اول تیمــش را در برتــری خفیــف پورتــو در لیــگ داد.

شهاب زاهدی
ــات و  ــارت، ثب ــا او مه ــود ت ــی ب ــدی، فرصت ــرای زاه ــازی ب ــن ب اولی
سرســختی خــود را نشــان دهــد و اولیــن گل خــود را بــرای زوریــا بــه ثمــر 
برســاند. ایــن مهاجــم ایرانــی شــاید بازیکنــی تــازه وارد در زوریــا باشــد، امــا 
چهــره ای شناخته شــده در اوکرایــن اســت. هیچکــس در لیــگ نتوانســته 

گل هــای بیشــتر از او بزنــد.

امیدوارم رنک خوب منجر به سهمیه شود

ملی پــوش ژیمناســتیک ایــران گفــت: اینکــه در خــرک در رنــک ۳ هســتم 
ارزشــمند اســت و امیــدوارم ایــن اتفــاق منجــر به کســب ســهمیه شــود. 

ــابقات  ــو مس ــاره لغ ــارس، درب ــا ف ــو ب ــا در گفت وگ ــعیدرضا کیخ س
ــا ۳  ــا م ــت: در دوران کرون ــر، اظهارداش ــک در قط ــهمیه المپی ــب س کس
مرحلــه تمریــن آنایــن و ۲ مرحلــه اردوی حضــوری داشــتیم. در آخریــن 
مرحلــه کــه در قزویــن برگــزار شــد شــنیدیم مســابقات بســکتبال در قطــر 
لغــو شــده، موضــوع را از فدراســیون جهانــی ژیمناســتیک پیگیــری کردیــم 

ــه تعویــق افتــاده اســت. کــه گفتنــد مســابقات کســب ســهمیه ب
ــوز مشــخص نیســت  ــد: هن ــادآور ش ــران ی ــتیک ای ــوش ژیمناس ملی پ
فدراســیون جهانــی چــه تصمیمــی بگیــرد. بــه نظــر می رســد فدراســیون 

ــری دارد. ــرای تصمیم گی ــی هــم شــرایط ســختی ب جهان
ــگ  ــق رنکین ــع ســهمیه از طری ــا در صــورت توزی ــه آی ــاره اینک وی درب
ایــران شانســی دارد یــا خیــر، گفــت: قوانیــن کســب ســهمیه کمــی پیچیده 
اســت و بایــد همــه رقابت هــا ســنجیده شــود. توزیــع ســهمیه بــه کشــورها، 

ســهمیه های تیمــی و انفــرادی اختصــاص داده شــده بســتگی دارد.
ــا مســابقه ای  ــه خاطــر کرون ــن مــدت کــه ب ــادآور شــد: در ای کیخــا ی
نبــود تــاش کــردم نقــاط ضعــف خــودم را برطــرف کنــم، فرصــت خوبــی 
ــرمربی  ــودم، س ــرده ب ــاده ک ــر آم ــای قط ــرای رقابت ه ــودم را ب ــود و خ ب
هــم از حــرکات مــن ابــراز رضایــت کــرده بــود کــه شــرایط اینطــور شــد.

ــو  ــیدن و لغ ــه اوج رس ــه ب ــوص اینک ــورمان در خص ــت کش ژیمناس
مســابقات تاثیــر زیــادی روی روحیــه ورزشــکار می گــذارد، گفــت: 
ــه اوج رســاندن بــدن ســخت اســت امــا همــه دنیــا  درســت اســت کــه ب
ایــن شــرایط را دارنــد. عملکــرد مــن در ایــن مســابقات در کســب ســهمیه 
ــم  ــی ه ــیون جهان ــد فدراس ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت ام ــادی داش ــر زی تاثی

ــرد. ــی بگی ــه تصمیم ــد چ ــوز نمی دان هن
وی دربــاره اینکــه بــه دلیــل عملکــردی کــه شــما در مســابقات مختلف 
داشــتید حــاال خیلی هــا روی ژیمناســتیک حســاب بــاز کرده انــد، عنــوان 
ــژه  ــه وی ــور ب ــتیک کش ــواده ژیمناس ــون خان ــودم را مدی ــن خ ــرد: م ک
ــاش  ــه ت ــم ک ــی می دان ــم مل ــی تی ــتیک و کادر فن ــیون ژیمناس فدراس
کردنــد بــه اینجــا برســم و در کســب ســهمیه مدعــی باشــم. رســیدن بــه 
ــیله  ــک در وس ــهمیه المپی ــب س ــای کس ــت ه ــا در رقاب ــگ ۳ دنی رنکین
خــرک حلقــه بســیار ارزشــمند اســت و امیــدوارم بــه کســب ســهمیه هــم 

منجــر شــود.

لشگری: 
موفقیت  تیم های ورزشی دانشگاه آزاد

 در سال 99 چشمگیر بود

ــت:  ــامی گف ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت بدن ــز ورزش و تربی ــس مرک رئی
موفقیــت  تیم هــای ورزشــی دانشــگاه آزاد بــه دلیــل برنامــه ریــزی اصولــی 

اســت کــه امیــدوارم در ســال بعــد نیــز ادامــه داشــته باشــد. 
امیرعبــاس لشــگری، رئیــس مرکــز ورزش و تربیــت بدنــی دانشــگاه آزاد 
اســامی در گفت وگــو بــا تســنیم درخصــوص قهرمانــی تیم هــای دانشــگاه 
ــی را پیــش رو  ــر مدال آزاد در لیگ  هــای مختلــف ورزشــی گفــت: هفتــه پ
داشــتیم. در تیرانــدازی بــا کمــان مــردان قهرمــان شــدیم. در تفنــگ بــادی 
بانــوان نیــز همیــن طــور و در ریکــرو بانــوان نیــز نایــب قهرمانــی را از آن 
خــود کردیــم. در شمشــیربازی ســابر نیــز تیــم دانشــگاه آزاد بــر ســکوی 
ــی اســت  ــزی اصول ــه دنبــال برنامه ری ــن موفقیت هــا ب نخســت ایســتاد. ای
ــا  ــم ت ــام  دادی ــت الزم را انج ــان دق ــی و بازیکن ــاب کادر فن ــه در انتخ ک
ــگاه و  ــس دانش ــی، رئی ــر طهرانچ ــت دکت ــد. حمای ــه بگیرن ــا نتیج تیم ه
دکتــر جهان بیــن معــاون فرهنگــی و دانشــجویی از ورزش باعــث شــده تــا 
ــای  ــه در تیم ه ــی ک ــال ۹۹ نتایج ــد و در س ــل ش ــا حاص ــن موفقیت ه ای

باشــگاهی گرفتیــم درخشــان و در خــور نــام دانشــگاه آزاد باشــد.
ــم و  ــزی کردی ــه ای برنامه ری ــورت حرف ــه ص ــا ب ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــی  ــج خوب ــا نتای ــا و محدودیت ه ــود کرون ــا وج ــد و ب ــام ش ــات انج اقدام
کســب شــد و ایــن موفقیت هــا را بــه جامعــه ورزش دانشــگاه آزاد اســامی 
تبریــک می گویــم. امیــدوارم حمایت هــا ادامــه دار باشــد و در  ســال 
ــا توانمنــدی دانشــگاه  آینــده تعــداد بیشــتری تیــم را پوشــش دهیــم و ب
ــای  ــم، تیم ه ــار داری ــه در اختی ــی ک ــان خوب ــی  و بازیکن آزاد و کادر فن
ــد.  ــته باش ــه داش ــان ادام ــا همچن ــیم و موفقیت ه ــته باش ــتری داش بیش

ــی  ــک کار تیم ــال ی ــه دنب ــا ب ــن پیروزی ه ــرد: ای ــح ک ــگری تصری لش
ــی  ــت بدن ــز ورزش و تربی ــه در باشــگاه فرهنگــی ورزشــی و مرک ــوده ک ب
ــرای  ــت ب ــام وق ــه تم ــتان ک ــه دوس ــاده و از هم ــاق افت ــگاه آزاد اتف دانش
پشــتیبانی تیم هــا زحمــت کشــیدند تشــکر می کنــم و از روابــط عمومــی 
و رســانه ها نیــز بــه کــه صــورت شایســته ایــن اخبــار را منعکــس کردنــد، 

سپاســگزارم .

رقابــت آقــای گلــی در بیســتمین دوره 
لیــگ برتــر فوتبــال ایــران بیــن چنــد بازیکــن 

ــود دارد.  ــه وج باتجرب
اول  نیــم  فصــل  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــران ب ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــای لی رقابت ه
بایــد خیلــی زود منتظــر  اتمــام رســید و 
ــن مســابقات در نیم فصــل  ــری مجــدد ای پیگی
دوم باشــیم. یکــی از جذابیت هــای ایــن فصــل 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــال رقابت ــر س ــد ه مانن

ــود دارد. ــی وج ــای گل ــوان آق ــب عن کس
تــا بــه اینجــای کار ســجاد شــهباززاده، 
ــای  ــا ۱۲ گل آق بازیکــن ۳۱ ســاله ســپاهان ب
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــورمان ب ــال کش گل فوتب
و  نیجریــه ای  گادویــن منشــای  او  از  پــس 
ــا ۱۰  ــه اینج ــا ب ــه ت ــرار دارد ک ــاله ق ۳۱ س
گل را وارد دروازه رقبــا کــرده اســت. امیــن 
ــا  ــاله شــهرخودرو ب ــر ۳۴ س قاســمی نژاد وینگ
هشــت گل در رده ســوم جــای دارد و در ادامــه 
محمــد عبــاس زاده ی ۳۰ ســاله از تراکتــور 
ــتاده  ــدی ایس ــت گل در رده بع ــا هف ــز ب تبری
اســت. احمــد نوراللهــی، حامــد پاکــدل، طالــب 
ریکانــی و پیمــان بابایــی نیــز بــا ۶ گل در رده 
ــینی و  ــان حس ــد. ساس ــای گرفته ان ــدی ج بع

ــه هســتند. ــج گل ــز پن ــی نی ــراز امامعل ف
ابتدایــی را  همانطــور کــه چهــار نفــر 

جلــوی  در  همگــی  می کنیــم  مشــاهده 
زمیــن و تقریبــا مهاجــم هســتند و نکتــه 
کــه  اســت  ایــن  دیگریشــان  مشــترک 
ــل  ــتند و حداق ــه هس ــا باتجرب ــی آنه جملگ
۳۰ ســال ســن دارنــد. ایــن نکتــه هــم نشــان 
دهنــده آمادگــی بدنــی بــاالی ایــن بازیکنــان 
ــان  ــم نش ــت و ه ــان اس ــه ی فراوانش و تجرب
فوتبــال  جــوان  بازیکنــان  کــه  می دهــد 
ــل  ــته اند حداق ــا نتوانس ــه اینج ــا ب ــران ت ای
ــب توجهــی  ــوروارد عملکــرد جال در پســت ف

ــند. ــته باش داش
ایــن  دیگــر  مثبــت  اتفاقــات  از  یکــی 
ــای گل  ــده آق ــداد گل زده ش ــه تع ــت ک اس

ــیر رضایت بخــش  ــی فوتبــال ایــران بس فعل
اســت. چنــد فصلــی بــود کــه آقــای گل هــای 
لحــاظ  از  نمی توانســتند  ایــران  فوتبــال 
ــای  ــر ج ــتانداردی را ب ــار اس ــداد گل، آم تع
بگذارنــد. در لیــگ نوزدهــم شــیخ دیاباتــه بــا 
۱۵ گل عنــوان آقــای گلــی را بــه دســت آورد؛ 
تنهــا ســه گل بیشــتر از گل هــای شــهباززاده 
در نیم فصــل اول. در لیــگ هجدهــم هــم 
ــا ۱۶  ــرا ب ــیانو پری ــتنلی و لوس ــی روش اس ک
ــای گل شــدند. در  ــه طــور مشــترک آق گل ب
ــا ۱۹ گل ایــن  لیــگ هفدهــم علــی علیپــور ب
عنــوان را مــال خــود کــرد و آخریــن بازیکــن 
ایرانــی بــود کــه آقــای گل فوتبــال کشــورمان 

شــد.
بایــد دیــد ایــن بــار بعــد از ۲ فصــل، بازهــم 
نوبــت بــه یــک بازیکــن ایرانــی می رســد 
ــا ۱۶  ــه اینج ــا ب ــر ت ــگ برت ــر. در لی ــا خی ی
ــای  ــی آق ــن خارج ــی و ۶ بازیک ــن داخل بازیک
گل شــده اند. )برخــی از ادوار بیــش از یــک 

ــت( ــای گل داش آق
ــا  ــل، رض ــک فص ــی در ی ــورد دار گلزن رک
نــوروزی اســت کــه موفــق شــد در فصــل 
۱۳۹۰-۱۳۸۹، ۲۴ گل را بــه ثمــر برســاند. آن 
ــم  ــود و مهاج ــی ب ــابقات ۱۸ تیم دوره از مس
ــد.  ــداد گل ش ــن تع ــه زدن ای ــق ب ــوالد موف ف
ــد  ــد همانن حــاال ســجاد شــهباززاده اگــر بتوان
می توانــد  کنــد  گلزنــی  اول  نیم فصــل 
و  برســد  بــه ۲۴ گل  تیمــی  لیــگ ۱۶  در 

رکوردشــکنی کنــد.
بایــد دیــد در نیمــه ی دوم فصــل چــه 
گلزنــان  جــدول  و  می دهــد  رخ  اتفاقاتــی 
دســتخوش چــه تغییراتــی می شــود. فعــا 
ــل  ــده قاب ــپولیس نماین ــتقال و پرس ــه اس ک
ــد  اتکایــی در بیــن مدعیــان آقــای گلــی ندارن
و بــا توجــه بــه آمــار نســبتا خــوب ثبــت شــده 
بایــد گفــت جــای آنهــا خالــی نیســت. آیــا در 
نیم فصــل دوم هــم همیــن رویــه ادامــه دار 

ــر؟ ــا خی ــود ی ــد ب خواه

ــرای  ــادی ب ــغ زی ــر مبال ــال های اخی در س
ــان  ــال جه ــان در فوتب ــال مدافع ــل و انتق نق

ــت.  ــده اس ــه ش هزین
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــاالت  ــل و انتق ــر نق ــته اکث ــال های گذش در س
بــزرگ و مهــم دنیــای فوتبــال بــرای مهاجمــان 
و بازیکنانــی کــه در پســت هافبــک  بــازی مــی 
کردنــد، اتفــاق می افتــاد و کمتــر مدافعــی 
ــم  ــه تی ــی ب ــاد از تیم ــغ زی ــا مبال ــه ب ــود ک ب

ــد. ــل می ش ــر منتق دیگ
تغییــر  بــا  و  اخیــر  ســال های  در  امــا 
مربیــان  ورود  و  تاکتیک هــا  سیســتم ها، 
ــت  ــاهد اهمی ــد، در دنیــای فوتبــال ش جدی

زیــاد مدافعــان در فوتبــال شــده ایــم.
در ادامــه بــه ۱۰ مدافــع گــران قیمــت 
جهــان کــه در حــال حاضــر در دنیــای فوتبــال 

ــم. ــه ای ــد، پرداخت ــی کنن ــت م فعالی
۱. هــری مگوآیــر )منچســتریونایتد( ۸۷ 
میلیــون یــورو: ایــن مدافــع انگلیســی در ســال 
ــا مبلــغ ۸۷ میلیــون یــورو از لســتر  ۲۰۱۹ و ب

ــه منچســتریونایتد پیوســت. ســیتی ب
 ۸۵.۵ )یوونتــوس(  دلیخــت  ماتیــاس   ۲
ــا  ــورو: دلیخــت در ســال ۲۰۱۹ و ب ــون ی میلی
پرداخــت ۸۵.۵ میلیــون یــورور از آژاکــس بــه 

ــت. ــوس پیوس یوونت
ــول( ۸۴.۴  ــک )لیورپ ــن دای ــل ف ۳. ویرجی

ــام  ــدی تم ــع هلن ــن مداف ــورو: ای ــون ی میلی
ــول  ــال لیورپ ــم فوتب ــه تی ــود ک ــزی ب آن چی
ــگ  ــی در لی ــرای قهرمان ــال و ب ــال های س س
جزیــره بــه آن نیــاز داشــته اســت. فــن دایــک 
در ســال ۲۰۱۸ و بــا مبلــغ ۴/۸۴ میلیــون یورو 

ــول پیوســت. ــه لیورپ ــاوتهمپتون ب ــم س از تی
ــخ( ۸۰  ــرن مونی ــدز )بای ــوکاس هرنان ۴. ل
میلیــون یــورو: مدافــع قهرمــان جهــان بعــد از 
جــام جهانــی ۲۰۱۸ و قهرمانــی بــا تیــم ملــی 
فرانســه در ایــن مســابقات بــا ۸۰ میلیــون 
فوتبــال  تیــم  از   ۲۰۱۸ ســال  در  و  یــورو 
ــت. ــخ پیوس ــرن مونی ــه بای ــد ب ــو مادری اتلتیک

ــون  ــیتی( ۷۰ میلی ــورت )منچسترس ۵. الپ

یــورو: مدافــع فرانســوی و ســابق تیــم فوتبــال 
اتلتیکــو بیلبائــو در ســال ۲۰۱۸ و بــا پیشــنهاد 
۷۰ میلیــون یورویــی منچسترســیتی از اســپانیا 
بــه منچســتر آمــد تــا شــاگرد گواردیوال  شــود.

۶. بنجامیــن منــدی )منچســتر ســیتی( ۷۰ 
ــای  ــر از خرید ه ــی دیگ ــورو۶: یک ــون ی میلی
ــدی  ــوال، من ــب گواردی ــت و عجی ــران قیم گ
ــود. ایــن ســتاره  ســتاره ســابق تیــم موناکــو ب
ــون  ــا ۷۰ میلی ــال ۲۰۱۷ و ب ــوی در س فرانس
یــورو از موناکــو بــه منچســتر ســیتی پیوســت.

 ۶۸ )منچسترســیتی(  دیــاس  روبــن   .۷
ــم  ــابق تی ــی س ــع پرتغال ــورو: مداف ــون ی میلی
بنفیــکا در ســال ۲۰۲۰ و بــا مبلــغ ۶۸ میلیــون 

یــورو از ایــن تیــم پرتغالــی بــه منچسترســیتی 
و تیــم تحــت هدایــت پــپ گواردیــوال پیوســت.

۸. ژائــو کانســلو. )منچســتر ســیتی( ۶۵ 
میلیــون یــورو: یکــی دیگــر از مدافعــان گــران 
قیمتــی دیگــری کــه توســط گواردیــوال و 
ــن  ــده همی ــداری ش ــال خری ــج س ــن پن در ای
مدافــع پرتغالی اســت. کانســلو در ســال ۲۰۱۹ 
و بــا مبلــغ ۶۵ میلیــون یــورو از توریــن و تیــم 

ــه منچســتر ســیتی پیوســت. ــوس ب یوونت
۹. جــان اســتون )منچســتر ســیتی( ۵۵.۶ 
میلیــون یــورو: او یکــی از آینــده دار تریــن 
انگلیــس  فوتبــال  حاضــر  حــال  مدافعــان 
اســت. مدافعــی کــه آن قــدر خــوب اســت کــه 
گواردیــوال را در ســال ۲۰۱۶ مجبــور کــرد کــه 
بــرای خریــد او از اورتــون مبلــغ ۵۵.۶ میلیــون 

ــد. ــه کن ــورو هزین ی
۱۰. آرون ون بیســاکا )منچســتریونایتد( ۵۵ 
میلیــون یــورو: اولیــن نفــر و آخریــن نفــر ایــن 
لیســت خرید هــای دیگــر تیــم شــهر منچســتر 
اســت. تیمــی کــه از زمــان هدایــت اولــه 
ــرای ترمیــم  گنارسولسشــر هزینــه زیــادی را ب
ــه دوران اوج  خــط دفاعــی خــود و بازگشــت ب
ــال  ــتری ها در س ــت. منچس ــته اس ــود داش خ
۲۰۱۹ و بــا مبلــغ ۵۵ میلیــون یــورو ایــن 
ــاالس  ــتال پ ــم کریس ــدی را از تی ــع هلن مداف

ــت. ــه خدمــت گرف ب

کار بازســازی چمــن و ســقف ورزشــگاه تختــی پــس از 
مشــخص شــدن پیمانــکار در حالــی قــرار اســت از نیمــه 
ــه  ــن مجموع ــد بازســازی ای ــه فرآین ــاز شــود ک دوم اســفند آغ
ورزشــی از ســال ۹۸ شــروع شــده بــود امــا بــا گذشــت یکســال 

ــورد.  ــد خ ــی آن کلی ــاز اجرای ــرانجام ف س
بــه گزارش ایســنا، ســال گذشــته در نشســتی مشــترک میان 
مســعود ســلطانی فــر وزیــر ورزش، رضــا گل محمــدی مدیــرکل 
پیشــین اداره ورزش و جوانــان اســتان تهــران و اســتاندار تهــران 
موضــوع بازســازی و بهســازی ورزشــگاه تختــی مطــرح و تامیــن 
ــه  ــتانداری ب ــوی وزارت ورزش و اس ــرای آن از س ــار الزم ب اعتب

تصویــب رســید.
در ایــن جلســه و بــا دســتور وزیــر ورزش ۱۰ میلیــارد تومــان 

بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه شــد.
ــار مصــوب در  ــن اعتب ــاه، نیمــی از ای بعــد از گذشــت چندم
ــت  ــرار گرف ــران ق ــان اســتان ته ــار اداره کل ورزش و جوان اختی
تــا ایــن اداره کل تعمیــرات ســقف و ســازه ورزشــگاه تختــی را 

آغــاز کنــد.
ــی  ــی تخت ــه ورزش ــر مجموع ــور مدی ــین پ ــا حس حمیدرض
ــه  ــوص ب ــن خص ــده در ای ــام ش ــات انج ــن اقدام ــاره آخری درب
ایســنا، گفــت: بــا وجــود ایــن کــه ۲ مــاه اســت اعتبــاری بالــغ 
ــرای بازســازی  ــت ب ــان بودجــه از ســوی دول ــارد توم ــر ۴میلی ب

چمــن و ســقف ورزشــگاه تختــی ابــاغ شــده، امــا همچنــان در 
انتظــار بازســازی ایــن مجموعــه هســتیم. البتــه مناقصــه انجــام 
شــده و پیمانــکار نیــز قــرار اســت بــزودی مشــخص شــود تــا کار 

ــردد. ــاز گ بازســازی از نیمــه دوم اســفندماه آغ
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ایــن میــزان اعتبــار 
تخصیــص یافتــه بــرای بازســازی ورزشــگاه تختــی کافــی 
ــازی  ــرای بازس ــار ب ــزان اعتب ــن می ــزود: ای ــر؟ اف ــا خی ــت ی اس
چمــن، ســازه و کابــل پیــش بینــی شــده و مــا ســعی داریــم در 
ابتــدای امــر چمــن طبیعــی ایــن ورزشــگاه را بازســازی کــرده 
ــاده شــویم.  ــگ آم ــده لی ــرای فصــل آین ــکان ب و در صــورت ام
بخــش ســازه نیــز بعــد از اینکــه پیمانــکار مشــخص شــد بایــد 
ــه  ــد ک ــه ده ــی را ارائ ــا نظــر نهای ــض کابل ه در خصــوص تعوی
ــا را  ــوان آن ه ــا می ت ــض دارد و ی ــه تعوی ــاز ب ــا نی ــا کابل ه آی
دوبــاره ترمیــم کــرد. بــه هــر صــورت ایــن مســئله بســتگی بــه 

ــد داشــت. ــن طــرح خواه نظــر مشــاورین ای
ــرای فــاز  وی خاطرنشــان کــرد: البتــه ایــن میــزان اعتبــار ب
ــات  ــی و مطالع ــن طبیع ــن چم ــازی زمی ــه بازس ــروژه ک اول پ
دربــاره ســازه اســت، کافــی بــوده و در ســال آینــده بــرای شــروع 
فــاز دوم پــروژه بایــد اعتبــار دیگــری از ســوی ســازمان برنامــه و 

بودجــه پیــش بینــی شــود.
حســین پــور گفــت: ایــن ورزشــگاه ۴۵ ســال اســت کــه هیــچ 

ــی آن  ــن طبیع ــه و چم ــورت نگرفت ــازی در آن ص ــه بازس گون
مربــوط بــه ۱۰ ســال پیــش اســت.

 وی در پایــان پیرامــون ایــن پرســش کــه آیــا ایــن بودجــه 
در حــال حاضــر بــه شــما اختصــاص پیــدا کــرده اســت یــا خیــر، 
افــزود: بودجــه تخصیــص یافتــه از ســوی دولــت در اختیــار اداره 
ــه  ــی ب ــروژه ارتباط ــن پ ــر ای ــان اســت و دیگ کل ورزش و جوان
ــر  ــه ه ــدارد. ب ــی ن ــن ورزش ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ش
ــال  ــان س ــا پای ــدوارم ت ــه امی ــود ک ــی ب ــاق خوب ــورت اتف ص
ــره  ــاده به ــازی و آم ــگاه را بازس ــن ورزش ــار اول ای ــم ف بتوانی

ــم. ــرداری کنی ب

کارشــناس فوتبــال کشــورمان دربــاره انتخابــات ریاســت 
فدراســیون فوتبــال توضیحاتــی را بیــان کــرد. 

مهــدی ســیدصالحی کارشــناس فوتبــال در گفت و گو با باشــگاه 
ــال  ــات ریاســت فدراســیون فوتب ــاره انتخاب ــگاران جــوان، درب خبرن
اظهــار کــرد: علــی کریمــی از جنــس فوتبــال اســت. او بــه همــراه 
مهــدوی کیــا و بــا مشــورت از محمــد دادکان می تواننــد بــه فوتبــال 

کمــک کننــد و فســاد و بانــد بــازی را در فوتبــال از بیــن ببرنــد.
او ادامــه داد: علــی کریمــی قصــد دارد نفراتــی را به فدراســیون 
فوتبــال بیــاورد کــه مشــکات فوتبــال را درک می کننــد و زخــم 

خــورده فوتبال هســتند.
ســید صالحی دربــاره مناظــره کاندیدا های ریاســت فدراســیون 
فوتبــال در تلویزیــون اظهــار کــرد: بــه نظــرم مناظره چیــزی برای 
مــردم نــدارد، چــون مــردم در انتخابــات فدراســیون فوتبــال رای 
نمی دهنــد. تماشــای مناظــره بــرای اعضــای هیئت هــای فوتبــال 

و نماینــدگان باشــگاه ها خــوب اســت.
حضور کریمی در فدراسیون فوتبال باعث ایجاد 

شادابی می شود 

او افــزود: آجرلــو و عزیــزی خــادم در فوتبــال زحمــت کشــیده 
ــد، امــا دوســت دارم فــردی رئیــس فدراســیون فوتبــال شــود  ان
ــی کریمــی از دادکان مشــاوره  ــال باشــد. عل ــس فوتب ــه از جن ک
گرفتــه اســت. بــه طــور حتــم حضــور ایــن افــراد در فدراســیون 
ــه ایــن فدراســیون برگــردد. فوتبــال  باعــث می شــود شــادابی ب

کریمی می تواند به فوتبال ایران اعتبار بدهد
ــناخته  ــردی ش ــی ف ــی کریم ــرد: عل ــان ک ــی بی ــید صالح س
ــا نهاد هــای  ــد ب ــی اســت. او می توان شــده در مجامــع بیــن الملل
اجرایــی هماننــد فیفــا و  ای اف ســی ارتبــاط برقــرار کنــد و بــه  
فدراســیون فوتبــال اعتبــار بدهــد. کریمــی در اروپــا بــازی کــرده 
اســت بــه همیــن علــت او چهــره خوبــی بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــوب می ش ــا محس ــا اروپ ــران ب ــال ای فوتب
ــه  ــت و ب ــیده اس ــال کش ــادی در فوتب ــختی های زی ــی س کریم

ــکل دارد. ــا مش ــال م ــاختار های فوتب ــد زیرس ــی می دان خوب
ــاره کاندیدا هــای ریاســت فدراســیون  ــال درب کارشــناس فوتب
ــود و  ــال ب ــادم دوره ای در فوتب ــزی خ ــرد: عزی ــار ک ــال اظه فوتب
کیومــرث هاشــمی هــم ســابقه حضــور در ریاســت کمیتــه ملــی 

ــو هــم چندیــن ســال مدیرعامــل باشــگاه  المپیــک را دارد. آجرل
پــاس بــوده اســت، امــا مــن شــناخت بیشــتری از علــی کریمــی 
دارم. البتــه در هیئــت فوتبــال اســتان تهــران چنیــن اتفاقــی رخ 

نــداد.
کریمی مشکالت پرونده ویلموتس را راحت تر حل می کند 
ــیون  ــد فدراس ــس جدی ــش رو رئی ــای پی ــاره چالش ه او درب
ــه  ــاز ب ــس نی ــرارداد ویلموت ــغ ق ــت مبل ــت: پرداخ ــال گف فوتب
ــادی دارد. فوتبــال کشــورمان هــم ورشکســته اســت.  بودجــه زی
ــه ارتباطــات  ــا توجــه ب ــد اســت و ب ــه نظــرم کریمــی یــک برن ب
ــر  ــس را راحت ت ــده  ویلموت ــکات پرون ــد مش ــش می توان خوب

حــل کنــد.
ســید صالحــی دربــاره اینکــه شــانس کــدام یــک از کاندیدا هــا 
بــرای ریاســت فدراســیون فوتبــال بیشــتر اســت، گفــت: 
ــد  ــات رای می دهن ــن انتخاب ــتان ها در ای ــال اس ــای فوتب هیئت ه
و ورزشــکاران نقشــی در آن ندارنــد بــه همیــن علــت ارتباطــات 
ــدون  ــر گــذار اســت. امیــدوارم ب ــات تاثی ــوی در نتیجــه انتخاب ق

ــه حقــدار برســد. البــی گــری حــق ب

حمله پیرمردها به کفش طال؛ جای سرخآبی ها خالی نیست

گران ترین مدافعان فوتبال جهان چه کسانی هستند؟ 

پس از یکسال بالتکلیفی، پروژه بازسازی تختی وارد فاز اجرایی شد

سیدصالحی: 

علی کریمی توانایی مبارزه با فساد و باند بازی در فوتبال را دارد
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اوقات شرعی شهر تهران

ــوق  ــش حق ــق افزای ــزان دقی ــوز می ــد هن هرچن
ــت،  ــخص نیس ــل مش ــال قب ــت در س ــان دول کارکن
ــان در  ــوق کارکن ــش حق ــل افزای ــوع حداق ــا مجم ام
ســالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ حــدود ۷۵ درصــد خواهــد بــود. 
بــه گــزارش تســنیم،  اخیــرا محمــد باقــر نوبخــت 
ــتگان   ــدگان بازنشس ــور نماین ــا حض ــه ای ب در  جلس
ــد  ــون، رص ــاس قان ــر اس ــت، ب ــه اس ــوری گفت کش
ــه و بودجــه  ــازمان برنام ــده س توســعه کشــور، برعه
ــا ۹۷،  ــن اســاس از ســال ۹۲ ت ــر ای کشــور اســت. ب
بــرای دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی و ایجــاد رفــاه 
نســبی از طریــق کاهــش نــرخ تــورم و حفــظ ارزش 
پــول ملــی تاش هایــی صــورت گرفــت و ایــن 
ــل  ــورم  و تبدی ــل ت ــث تقلی ــدی باع ــا ح ــاعی ت مس
نــرخ دو رقمــی آن بــه نــرخ یــک رقمــی بــا حداقــل 

ــد.  ــی ش ــول مل کاهــش ارزش پ
ــه  ــه و بودجــه کشــور ادام ــازمان برنام ــس س ریی
داد: از ســال ۹۶ متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان 
ــارد  ــا ۳۴۰۰ میلی ــال ۳۰۰۰ ت ــر س ــد؛ ه ــروع ش ش
تومــان و امســال نیــز ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 

ــد.  ــت ش ــازی پرداخ متناسب س
بــه گفتــه وی، بــرای افزایــش قــدرت خریــد 
کارمنــدان دولــت در ســال گذشــته، ۵۰ درصــد 
ــکاف و  ــث ش ــن باع ــد و ای ــه ش ــان اضاف ــه حقوقش ب
تبعیــض میــان دریافتی شــاغلین و بازنشســتگان شــد. 
همیــن امــر باعــث شــد اجــرای طــرح همسان ســازی 
ــرد. از  ــتری بگی ــوت بیش ــوق ق ــازی حق و متناسب س
همیــن رو کار تــازه ای آغــاز شــد. البتــه هنــوز عــده ای 
از طــرح همسان ســازی بازمانــده انــد؛ بــه همیــن دلیل 
ــن موضــوع  ــت نیــز مقــرر شــد کــه ای در هیــات دول
کمــاکان بررســی شــود و همــه مشــکات اجرایــی بــه 
تدریــج مرتفــع و احقــاق حــق شــود تــا هیچ احــدی از 

ایــن نظــام پرداخــت جــا نمانــد.
ایــن افزایــش ۵۰ درصــدی حقــوق درحالــی انجام 
ــال  ــه س ــون بودج ــاس قان ــر اس ــه ب ــت ک ــده اس ش
ــوق  ــدی حق ــش ۲۵ درص ــوز افزای ــت مج ــل دول قب
کارمنــدان را داشــت.  افزایــش مذکــور از محــل 
ــازات  ــش امتی ــوز افزای ــل مج ــات مث ــی مصوب برخ
فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــود.

از پایــان ســال گذشــته بــود کــه ســازمان برنامــه 
ــش  ــوز افزای ــی مج ــار مال ــی ب ــا پیش بین ــه ب و بودج
ــون  ــاس قان ــان براس ــاز کارکن ــدی امتی ــا ۵۰ درص ت
ــه دســتگاه ها صــادر  مدیریــت خدمــات کشــوری را ب
کــرد. بــر ایــن اســاس بــا افزایــش ۲۵ درصــدی حقوق 
ــه  در ســال ۱۴۰۰ عمــا طــی دو ســال ۷۵ درصــد ب

حقــوق کارمنــدان دولــت افــزوده خواهــد شــد.
ــال  ــه س ــتمزد ماهان ــل دس ــه حداق ــی ک درحال
 ۵۶ افزایــش  بــا  ۱.۵۷۷.۰۰۰بــوده  حــدود   ۹۸
ــه ســال  جــاری  درصــدی   حداقــل دســتمزد ماهان

بــه  ۲.۸۰۰.۰۰۰رســیده اســت.
گفتنــی اســت، درحالــی کــه آخریــن نــرخ تــورم 
اعامــی از ســوی مرکــز آمــار ایــران حاکــی از رشــد 
۳۴ درصــدی ســاالنه و ۴۶ درصــدی نقطــه بــه نقطــه 
ــورای  ــس ش ــوی مجل ــت از س ــط قیمت هاس متوس
اســامی اعــام شــده کــه میــزان حقــوق کارمنــدان 
ــج  ــت و پن ــال ۱۴۰۰ بیس ــرای س ــتگان ب و بازنشس

درصــد اســت.
ــوق  ــش حق ــق افزای ــزان دقی ــوز می ــد هن هرچن
کارکنــان دولــت در ســال قبــل مشــخص نیســت، امــا 
ــالهای ۹۹  ــان در س ــوق کارکن ــش حق ــوع افزای مجم
ــود کــه البتــه  و ۱۴۰۰ حــدود ۷۵ درصــد خواهــد ب
ــت در ســال ۱۴۰۰ حقــوق کارکنــان خــود  اگــر دول
را بیشــتر از ۲۵ درصــد زیــاد کنــد ایــن رقــم بیشــتر 

خواهــد شــد.
ــدوزی عضــو کمیســیون  ــه ذکراســت،  خان الزم ب
اقتصــادی مجلــس در صفحــه شــخصی خــود  نوشــته 
بــود؛ پیشــنهاد رشــد حقــوق به صــورت پلــکان 
»معکــوس« تصویــب نشــد در حالیکــه امســال 
ــر از  ــت )غی ــان دول ــوق ۹۳ درصــد کارکن حکــم حق
شــرکتهای دولتــی( کمتــر از ۸ میلیــون تومــان بــود،  
منافــع اقلیــت، نبایــد مانــع عدالــت و کاهش  شــکاف 

ــی شــود. طبقات

افزایش بی سر صدای ۷5 درصدی 
حقوق کارمندان دولت 

ــورت  ــوب ص ــات خ ــه تعام ــه ب ــت گفت:باتوج ــر صم ــاون وزی مع
ــرمایه  ــازار س ــه ب ــادن ب ــکان ورود مع ــورس، ام ــازمان ب ــا س ــه ب گرفت
ــا صندوقهــای جســورانه  ــروژه و ی در قالــب شــرکتهای ســهامی عــام پ

ــت. ــده اس ــم ش ــرداری فراه ــره ب ــاف و به اکتش
ـــادن  ـــری مع ـــه بهره گی ـــدی در جلس ـــعید زرن ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــت و  ـــن وزارت صم ـــور معاونی ـــا حض ـــه ب ـــرمایه ک ـــازار س ـــت ب از ظرفی
ـــکیل  ـــادن، تش ـــد ورود مع ـــد، رون ـــزار ش ـــورس برگ ـــازمان ب ـــس س رئی
ـــازار  ـــای ب ـــتفاده از ابزاره ـــی و اس ـــروژه معدن ـــام پ ـــهامی ع ـــرکت س ش
ســـرمایه جهـــت جـــذب ســـرمایه های مردمـــی در جهـــت ســـرمایه 
ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــی را م ـــع معدن ـــدن و صنای ـــش مع ـــذاری در بخ گ

ـــد. دادن
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
گســتردگی جغرافیایــی و موضوعــی معــادن کشــور ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه ایــن معــادن بــه صــورت منطقــه ای و اســتانی و یــا بــا توجــه 
بــه ذخایــر معــادن کــه از نــوع فلــزی آهنــی و یــا غیــر آهنــی هســتند 
دســته بنــدی شــده و بــا تشــکیل هیــأت موسســین از فعــاالن معتبــر 
ــی موجبــات تأســیس شــرکت ســهامی  ــع معدن بخــش معــدن و صنای
ــره نویســی مردمــی فراهــم  ــی از طریــق پذی ــروژه و تأمیــن مال عــام پ

گــردد.
ـــزرگ  ـــرکتهای ب ـــاد ش ـــکان ایج ـــزار، ام ـــن اب ـــا ای ـــح داد: ب وی توضی
معدنـــی و صنایـــع معدنـــی و ســـرمایه گذاری هـــای کان در پاییـــن 
ـــاختار  ـــا س ـــد ب ـــرکتها می توانن ـــن ش ـــده و ای ـــم ش ـــز فراه ـــت نی دس
مالـــی شـــفاف و پویـــا موجبـــات توســـعه بخـــش معـــدن را فراهـــم 

ـــد. آوردن
ــز جلســات  ــل نی ــادن تعطی ــذاری مع ــدی گفــت: در حــوزه واگ زرن
اولیــه بــا فعــاالن بخــش برگــزار تــا بــا تأســیس هیــأت مؤســس و اخــذ 
ــار  ــد در اختی ــل و راک ــدن تعطی ــذاری ۸۲ مع ــای الزم و واگ مجوزه
ــادن  ــعه مع ــردم را در توس ــام، م ــهای ع ــرکت س ــن ش ــه ای ــت ب دول

شــریک شــوند
ــورانه  ــای جس ــوزه صندوق ه ــزود: در ح ــه اف ــرح و برنام ــاون ط مع
اکتشــاف نیــز ایمیــدرو آمادگــی کامــل خــود را بــرای واگــذاری 
و  نمــوده  اعــام  ایــن صندوق هــا  طریــق  از  مرغــوب  پهنه هــای 
اقــدام خوبــی نیــز در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه کــه در مســیر اخــذ 

ــت. ــی الزم اس ــات قانون مصوب
ــد  ــرای پیون ــادی ب ــن جلســه گفــت: تــاش زی وی همچنیــن در ای
ــه،  ــه اولی ــه در عرض ــرمایه چ ــازار س ــه ب ــدن ب ــت و مع ــش صنع بخ

انتشــار اوراق و… انجــام داده شــده کــه البتــه در بخــش معــادن بایــد 
ــم. شــرایط را بیشــتر تســهیل کنی

زرنــدی افــزود: در ۱۰ مــاه امســال ۸ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان 
انــواع اوراق بــرای شــرکتهای صنعتــی معدنــی منتشــر شــده کــه بیــش 

از ۳ برابــر مجمــوع اوراق منتشــر شــده در ۱۲ مــاه ســال ۹۸ اســت
معــاون طــرح و برنامــه گفــت: در ۱۰ ماهــه ســال جاری ۷۰ شــرکت 
ــازار ســرمایه  ــه تأییــد هیــأت پذیــرش ب صنعتــی، معدنــی و تجــاری ب

رســیده کــه بیــش از عملکــرد کل ســال ۹۸ بــوده اســت.
در ایــن جلســه، سرپرســت معاونــت معدنــی، رئیــس ســازمان 
ایمیــدرو و رئیــس ســازمان بــورس در خصــوص بهره گیــری معــادن از 
ظرفیــت بــازار ســرمایه، بحــث و بررســی کــرده و نظــرات خــود را بــرای 

ــد. اجــرای ایــن موضــوع مطــرح کردن

ــی  ــی های وارداتـ ــی گوشـ ــوارض گمرکـ ــس عـ ــدگان مجلـ نماینـ
بـــاالی ۶۰۰ دالر را تعییـــن کردنـــد. 

ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل ـــنیم، نماین ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــدی  ـــی بخـــش درآم ـــان بررس ـــه  و  در جری ـــوه مقنن ـــی ق نشســـت علن
ـــف )۱( و )۲( ـــای )ه( و )و( ردی ـــا بنده ـــال ۱۴۰۰، ب ـــه س ـــه بودج الیح

ـــن  ـــده ای ـــاده واح ـــره )۸( م ـــی )۲( تبص ـــد الحاق ـــی )۱( و بن ـــد الحاق بن
ـــد. ـــت کردن ـــه موافق الیح

ــرای بنـــد )ب( مـــاده )۳۳(  ــت: در اجـ در بنـــد )ه( آمـــده اسـ
ـــات و  ـــا اصاح ـــوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ ب ـــه آب مص ـــع عادالن ـــون توزی قان
ـــور  ـــای کش ـــت از آبخوان ه ـــظ و صیان ـــت حف ـــدی و جه ـــات بع الحاق
ــف  ــارف مختلـ ــرای مصـ ــن آب بـ ــری تأمیـ ــش اطمینان پذیـ و افزایـ
در بخش هـــای شـــرب، صنعـــت و کشـــاورزی، شـــرکت های آب 
ـــا  ـــد ب ـــتان مکلفن ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــتان ها و س ـــه ای اس منطق
توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی و اقلیمـــی مناطـــق مختلـــف کشـــور 
ــد  ــاز فاقـ ــای مجـ ــرای چاه هـ ــاورزی بـ ــدگان آب کشـ از مصرف کننـ
ـــا  ـــرداری آنه ـــه بهره ب ـــاس پروان ـــر اس ـــمند ب ـــگر)کنتور( هوش شمارش
ــمند  ــور( هوشـ ــگر )کنتـ ــاز دارای شمارشـ ــای مجـ ــرای چاه هـ و بـ
ـــت  ـــب برداش ـــر مترمکع ـــه ازای ه ـــا، ب ـــاز از آنه ـــت مج ـــاس برداش براس
ـــب  ـــال متناس ـــت )۲۰۰( ری ـــادل دویس ـــر مع ـــا، حداکث آب از آبخوان ه

بـــا کشـــت غالـــب منطقـــه و میـــزان درآمـــد کشـــاورزان مطابـــق 
ـــت و  ـــاورزی، دریاف ـــاد کش ـــرو و جه ـــترک وزرای نی ـــتورالعمل مش دس
ـــزد  ـــون ن ـــن قان ـــماره )۵( ای ـــدول ش ـــماره ۱۶۰۱۱۲ ج ـــف ش ـــه ردی ب

خزانـــه داری کل  کشـــور واریـــز نماینـــد.
درخصـــوص چاه هـــای غیرمجـــاز وفـــق بنـــد )هــــ( مـــاده )۴۵( 
قانـــون توزیـــع عادالنـــه آب نســـبت بـــه مســـلوب المنفعه نمـــودن 
ـــا  ـــت آب ت ـــزان برداش ـــه می ـــوط ب ـــه مرب ـــدام و جریم ـــا اق ـــن چاه ه ای
زمـــان انســـداد چـــاه بـــه ازای هـــر مترمکعـــب حداکثـــر یک هـــزار 
ـــزن  ـــری مخ ـــم کس ـــفره و حج ـــت س ـــا اف ـــب ب ـــال متناس )۱.۰۰۰( ری
ســـفره کـــه حســـب دســـتورالعمل وزیـــر نیـــرو تعییـــن می شـــود، 

ــردد. ــت می گـ دریافـ
ـــه منظـــور پیشـــگیری و بازســـازی  ـــد: ب همچنیـــن بنـــد )و( مـــی گوی
ـــا و آب  ـــی رودخانه ه ـــاماندهی و الیروب ـــیل و س ـــی از س ـــارت ناش خس
ــازمان  ــتان ها و سـ ــه ای اسـ ــرکت های آب منطقـ ــه شـ ــا بـ بندان هـ
ـــح  ـــرداری از مصال ـــود بهره ب ـــازه داده می ش ـــتان اج ـــرق خوزس آب و ب
ـــده  ـــق مزای ـــا را از طری ـــازاد آب بندان ه ـــاک م ـــه ای و خ ـــازاد رودخان م
و انعقـــاد قـــرارداد مشـــارکت عمومـــی- خصوصـــی، بـــه پیمانـــکاران 
ــکاران  ــری پیمانـ ــا به کارگیـ ــه ) بـ ــن و ماسـ ــرداران شـ ــا بهره بـ یـ
ـــد.  ـــذار نمای ـــی واگ ـــوق دولت ـــز حق ـــرط واری ـــه ش ـــت( ب دارای صاحی

ــده در  ــات تعیین شـ ــر عملیـ ــازاد بـ ــد مـ ــول درآمـ ــورت وصـ در صـ
ــز  ــدی ۱۶۰۱۴۹ واریـ ــف درآمـ ــه ردیـ ــه بـ ــع حاصلـ ــرارداد، منابـ قـ

می گـــردد. 
در  بنـــد الحاقـــی ۱ آمـــده اســـت: ۱- ¬ وزارت ارتباطـــات و 
فنـــاوری اطاعـــات موظـــف اســـت کلیـــه تبلت هـــا و ســـاعت های 
ــیار  ــه سـ ــت بـ ــات ثابـ ــدل ارتباطـ ــوان و مبـ ــد خـ ــمند بارکـ هوشـ
ـــزات  ـــت تجهی ـــد داخـــل را در ســـامانه هوشـــمند مدیری ـــی و تولی واردات
ســـامانه ای)همتا( ثبـــت نماینـــد. منابـــع حاصلـــه بـــه ردیـــف 

ــود. ــز می شـ ــون واریـ ــن قانـ ــماره)۵( ایـ ــدول شـ ۱۱۰۴۱۰ جـ
ــده  ــاخته شـ ــل سـ ــی های موبایـ ــوق ورودی واردات گوشـ ۲- حقـ
خارجـــی بـــاالی ششـــصد )۶۰۰( دالر برابـــر دوازده درصـــد) %۱۲ (

ــردد. ــن می گـ تعییـ
ـــت  ـــده اس ـــاره ش ـــی ۲ اش ـــد الحاق ـــزارش در بن ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
کـــه تعرفـــه آب مصرفـــی  در شـــهرک های کشـــاورزی و واحدهـــای 
ــای  ــوب فعالیت هـ ــرخ مصـ ــه نـ ــا بـ ــهرک هـ ــن شـ ــتقر در ایـ مسـ
کشـــاورزی محاســـبه می گـــردد . همچنیـــن ایـــن شـــهرک ها و 
واحدهـــای مســـتقر در آنهـــا از پرداخـــت حق النظـــاره موضـــوع 
مـــاده)۳۳( قانـــون توزیـــع عادالنـــه آب مصـــوب ۱۳۶۶ معـــاف 

می باشـــند.

معاون وزیر صمت:

پیگیر تشکیل شرکت سهامی عام پروژه معدنی هستیم

تعیین عوارض ۱2 درصدی گمرکی برای گوشی های وارداتی باالی 6۰۰ دالر 

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح

05:13:0806:36:3012:17:03

نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

17:57:3618:15:5023:35:22


