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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

طرح ساماندهی کنکور دو هفته 
آینده در شورا بررسی می شود

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساکن 
بافت های فرسوده و سکونتگاه های 

غیر رسمی داریم

روش فعلی کنکور دارای مزایا و معایب است
گزارش ساماندهی سنجش و پذیرش )کنکور( به دولت ارائه شده است

بافت های فرسوده از چند منظر مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی دارند
تقریبا ۳۶ درصد جمعیت استان تهران در این بافت ها هستند

برای هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تسهیالت داده می شود
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مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی: 

شهرداری مراغه در پروژه های عمرانی
 موفق عمل می کند

نان غیررسمی ۵۰ درصد 
گران شد

تامین نهاده و بازاررسانی 
محصوالت کشاورزی

اسامی ۷ نامزد نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم شد 

پاسخ بانک مرکزی به ابهامات 
درباره ارز دارو

رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام دربــاره تولیــدات واکســن کووایــران برکــت 
و نتایــج مطالعــات آن توضیحاتــی داد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد مخبــر رئیــس ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: مجموعــا ۵٠ درصــد از مطالعــه 

فــاز ســوم واکســن کووایــران برکــت بــه پایــان رســیده اســت. 
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــد کردی ـــن را تولی ـــادی واکس ـــداد زی ـــا تع ـــه م ـــان اینک او بابی
ــه وزارت  ــن، آن را بـ ــد واکسـ ــرای تاییـ ــت بـ ــوز وزارت بهداشـ ــض مجـ محـ
ـــی  ـــج خوب ـــی نتای ـــاز مطالعات ـــه ف ـــت: در س ـــم، گف ـــل می دهی ـــت تحوی بهداش

مشـــاهده شـــده اســـت.

مخبــر ادامــه داد: ان شــاهلل در خــرداد مــاه واکسیناســیون عمومــی بــا 
ــد. ــد ش ــق خواه ــی محق ــتاد اجرای ــدات س تولی

ــواردی  ــن م ــت: یکــی از مهتری ــام )ره( گف ــان ام ــی فرم رئیــس ســتاد اجرای
کــه در دســتور کار ســتاد اجرایــی فرمــان امــام موضــوع عدالــت آموزشــی اســت.

او بــا بیــان اینکــه در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــه دنبــال الگــو ســازی در 
بخــش ســخت افــزاری و نــرم افــزاری هســتیم، گفــت: تاکنــون دو هــزار مدرســه 

در سراســر کشــور ســاخته شــده اســت.
مخبــر بیــان کــرد: تــا پایــان ســال هــزار مدرســه کانکســی بــه مدرســه ثابــت 

تبدیــل خواهــد شــد.
ــا  رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بیــان کــرد: در حــوزه ســخت افزاری ب
ــا در حــوزه آمــوزش برطــرف  کار هــای صــورت گرفتــه معضــات ناشــی از کرون

خواهــد شــد.
همکاری هـــای  بـــا  نرم افـــزاری  حـــوزه  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  او 
شـــرکت های دانـــش بنیـــان و همـــکاری کمیتـــه امـــداد و آمـــوزش و 
ـــد،  ـــد ش ـــرق خواه ـــروم برط ـــق مح ـــوزان مناط ـــکات دانش آم ـــرورش مش پ
ــروم  ــق محـ ــده در مناطـ ــاخته شـ ــدارس سـ ــد از مـ ــه داد: ۶٠ درصـ ادامـ
ـــی  ـــات آموزش ـــازی امکان ـــدارس و فراهم س ـــاخت م ـــا س ـــز م ـــتند و تمرک هس

در مناطـــق محـــروم اســـت.
ــدای  ــا ابت ــت ت ــران برک ــوو ای ــن ک ــون دوز واکس ــک میلی ــت: ی ــر گف مخب

خردادمــاه  تولیــد و درشــرایط ویــژه نگهــداری می شــود.
ــه ۵میلیــون  مخبرتصریــح کــرد: ظــرف یکمــاه آینــده تولیــدات واکســن را ب

می رســانیم. دوز 

مخبر خبر داد؛ 

واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت از خرداد ماه

ـــاری  ـــه ج ـــه هفت ـــی س ـــه ط ـــه اولی ـــومین عرض ـــاهد س ـــردا ش ـــی ف درحال
ـــود، روز  ـــی خ ـــد ریزش ـــه رون ـــورس در ادام ـــاخص کل ب ـــه ش ـــود ک ـــم ب خواهی
ـــرار  ـــد ق ـــون واح ـــک میلی ـــرز ی ـــون در م ـــت و اکن ـــود را شکس ـــف خ ـــنبه ک ش

دارد. 
ـــه  ـــا ک ـــتر و فتوس ـــای فگس ـــه ه ـــه اولی ـــس از عرض ـــنا، پ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــز  ـــردا نی ـــد، ف ـــام ش ـــاه انج ـــت م ـــای ۲۱ و ۲۸ اردیبهش ـــب در روزه ـــه ترتی ب
عرضـــه اولیـــه غکـــورش بـــه عنـــوان ســـومین عرضـــه اولیـــه ســـال جـــاری 

ـــد. ـــد ش ـــام خواه انج

ـــرار  ـــته ق ـــال گذش ـــاه س ـــود در ۲۹ مردادم ـــرار ب ـــز ق ـــن نی ـــش از ای ـــه پی البت
ـــی  ـــای ریزش ـــن روزه ـــه ای ـــو و ب ـــه آن لغ ـــا عرض ـــود ام ـــه ش ـــورش عرض ـــود غک ب

ـــد. ـــول ش ـــازار موک ب
بـــر ایـــن اســـاس امـــروز، پنجـــم خردادمـــاه تعـــداد ۲۴٠ میلیـــون ســـهم 
معـــادل هشـــت درصـــد از ســـهام شـــرکت »صنعـــت غذایـــی کـــوروش« بـــه 
عنـــوان پانصـــد و چهـــل و ششـــمین شـــرکت در فهرســـت شـــرکت هـــای 
ـــی  ـــران در بخـــش »محصـــوالت غذای ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــه شـــده در ب پذیرفت
ـــی  ـــای حیوان ـــن ه ـــد روغ ـــروه »تولی ـــکر« گ ـــد و ش ـــز قن ـــه ج ـــامیدنی ب و آش
و نباتـــی« و طبقـــه »تولیـــد روغـــن هـــا چربـــی هـــای گیاهـــی و حیوانـــی« 
در فهرســـت نرخ هـــای بـــازار دوم و در نمـــاد » غکـــورش » بـــه شـــیوه ثبـــت 
ـــت  ـــف قیم ـــقف و ک ـــد. س ـــد ش ـــه خواه ـــت عرض ـــف قیم ـــت کش ـــفارش جه س

ـــت. ـــا ۲۹۹۵٠ اس ـــن ۲۸۵٠٠ ت ـــه، بی ـــهم در روز عرض ـــن س ای
ـــه  ـــی ک ـــل بازده ـــه دلی ـــرف ب ـــک ط ـــی از ی ـــای بورس ـــه ه ـــه اولی ـــه عرض البت
ـــاه هـــای  ـــازار ســـرمایه، در م ـــارپی ب ـــود ش ـــل صع ـــه دلی ـــر ب ـــتند و دیگ داش
ـــدند  ـــه می ش ـــهامداران مواج ـــر س ـــی نظی ـــتقبال ب ـــا اس ـــل ب ـــال قب ـــی س ابتدای
ـــاز  ـــا آغ ـــا ب ـــت ام ـــکل می گرف ـــا ش ـــد آن ه ـــرای خری ـــی ب ـــای طوالن ـــف ه و ص
ـــواه  ـــد و گ ـــته ش ـــز کاس ـــا نی ـــه ه ـــن عرض ـــت ای ـــازار از جذابی ـــزش ب ـــد ری فراین
ـــد ایـــن ســـهم هـــا اســـت.  ـــن امـــر کاهـــش تعـــداد شـــرکت کننـــده هـــا در خری ای
ـــج  ـــش از پن ـــا از بی ـــه ه ـــه اولی ـــد عرض ـــارکت در خری ـــزان مش ـــه می ـــه طوریک ب
ـــر در  ـــزار نف ـــون و ۴۵۵ ه ـــه دو میلی ـــته ب ـــال گذش ـــهریور س ـــر در ش ـــون نف میلی

ـــید. ـــا رس ـــه فتوس ـــه اولی عرض

قطار عرضه اولیه ها روی ریل قرمز بورس!
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ــک  ــل باب ــاره قت ــه درب ــوه قضایی ــخنگوی ق  س
کشــتن  گفــت:  والدینــش  توســط  خرمدیــن 
ــد  ــی نمی کن ــت و فرق ــزی اس ــت آمی ــل جنای عم
ــا مادرکشــی و پدرکشــی بایــد  فرزندکشــی باشــد ی
بــا فرهنــگ مناســب از ایــن جنایــت هولنــاک 

پیشــگیری کنیــم. 
ــماعیلی در  ــین اس ــا، غامحس ــزارش ایرن ــه گ ب
چهــل و چهارمیــن نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــررات و ب ــن و مق ــاح قوانی ــا اص ــه ب ــن قضی در ای
تشــدید مجــازات ایــن قبیــل قتل هــا موافــق هســتیم 
ــه  ــواردی ک ــرم و در م ــی ج ــه عموم ــزود: در جنب اف
اولیــای دم از حــق خــود گذشــت می کننــد و جنبــه 
عمومــی وجــود دارد، بایــد مجــازات مناســب لحــاظ 
شــود و ایــن موضــوع در مجلــس در دســت بررســی 
ــی  ــه عموم ــدید جنب ــا تش ــه ب ــوه قضایی ــت و ق اس
جــرم  موافــق بــوده و اقداماتــی در حــال انجام اســت.

اجرای مجازات باید بازدارنده باشد 
ــوالی  ــه س ــخ ب ــه در پاس ــوه قضایی ــخنگوی ق س
ــای  ــوع قتل ه ــه موض ــگان ب ــر ورود نخب ــی ب مبن
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی و اینک ــه ای و خانوادگ طایف
ــه،  ــا ن ــت ی ــده اس ــی ش ــش بین ــتورالعملی پی دس
گفــت: همانطــور کــه اشــاره شــد، قتــل را بدتریــن 
جنایــت می دانیــم و فرقــی نمی کنــد کــه ایــن 

ــد. در  ــه باش ــا بیگان ــه ای ی ــی، طایف ــل خانوادگ قت
ــت  ــزرگ اس ــی ب ــان جنایت ــتن انس ــال کش ــر ح ه
و مرتکبــان آن بایــد مجــازات شــوند و اجــرای 

ــد.    ــده باش ــد بازدارن ــم بای ــازات ه مج
وی ادامــه داد: امــا ایــن جنایــت بــزرگ نیازمنــد 
آســیب شناســی و بررســی از منظــر جــرم شــناختی 
اســت. همــکاران مــا در معاونــت پیشــگیری از وقــوع 
ــده هــای  ــا آســیب شناســی دقیــق در پرون جــرم ب
ــکاب آن و  ــه ارت ــا در زمین ــژه قتل ه ــه وی ــی ب جنای
مباشــرت قتــل مطالعــات دقیقــی انجــام می دهنــد.

اســماعیلی اظهارداشــت: از مجامــع علمــی تقاضــا 
کردیــم کــه مطالعــات شــناختی خــود را  ارائــه دهنــد 
ــع  ــط جوام ــی توس ــازی عموم ــگ س ــا فرهن و قطع
نخبــگان و ریــش ســفیدان و بــزرگان قبایــل می توانــد 

در کاهــش جرایــم نقــش موثــری داشــته باشــد.
بابــک خرمدیــن کارگــردان ســینما، توســط پــدر 
ــید.  ــل رس ــه قت ــان ب ــهرک اکبات ــادرش در ش و م
ــت:  ــود، گف ــات خ ــن در اعتراف ــک خرمدی ــدر باب پ
ــه  ــی ک ــر اختافات ــه خاط ــود، ب ــرد ب ــرم مج پس
داشــتیم صبــح قتــل )روز یکشــنبه، ۲۶ اردیبهشــت(  

ــردم  ــوش ک ــی بیه ــواد بیهوش ــدن م ــا خوران او را ب
ســپس بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل رســاندم و بــرای 
خــارج کــردن جســدش آن را تکــه تکــه کــرده و در 

ــم. ــی انداخت ــغال خیابان ــن ســطل آش نزدیکتری
و  تهــران  در  متولــد ۱۳۵۳  بابــک خرمدیــن 
ــن  ــزه بهتری ــده جای ــود و برن ــینما ب ــردان س کارگ
ــور بیجــاده رنــگ«  ــرای »ب ــاه داســتانی ب فیلــم کوت
در جشــنواره بیــن المللــی فیلــم آســا )فیلــم هــای 
انســان دوســتانه( ۱۳۸۸، برنــده دیپلــم افتخــار 
بهتریــن کارگردانــی بــرای فیلــم “بــور بیجــاده 
رنــگ” در پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی پرویــن 
اعتصامــی۱۳۸۸،  برنــده جایــزه بهتریــن کارگردانــی 
ــم  ــرای فیل ــدا ب ــن ص ــه و بهتری ــن فیلمنام و بهتری
جشــنواره  ششــمین  در  رنــگ”  بیجــاده  “بــور 
دانشــجویی فیلــم نهــال )دانشــگاه هنــر( ۱۳۸۸ 
ــن را در  ــرداری و تدوی ــر ب ــن تصوی ــزد بهتری و نام

ــود. ــرده ب ــت ک ــود ثب ــه کاری خ کارنام
همچنیــن پــدر و مــادر بابــک خرمدیــن در رونــد 
ــاد ۵۵  ــاله و دام ــر ۴۹ س ــل دخت ــه قت ــی ب بازجوی
ــوش  ــدن داروی بیه ــیوه خوران ــه ش ــود ب ــاله خ س
کننــده و مثلــه کــردن اجســاد بــا انگیزه هــای 
ــد،  آنهــا  اخاقــی و موادمخــدر اعتــراف کــرده بودن
اعتــراف کردنــد کــه دامــاد خــود را در ســال ۱۳۹٠ 
و دخترشــان را در ســال ۱۳۹۷ بــه قتــل رســاندند.

فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ تاکیــد کــرد که 
در زمینــه تبلیغــات انتخاباتــی تابــع مقــررات ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا خواهنــد بــود و در عیــن حال 
ــز  ــم نی ــم زدن نظ ــر ه ــی و ب ــه ناامن ــر گون ــا ه ب

برخــورد خواهنــد کــرد. 
ــی  ــین رحیم ــردار حس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــان  ــا فرمانده ــردم ب ــاط مســتقیم م در جلســه ارتب
ــی  ــارت همگان ــز نظ ــه در مرک ــت ک ــس پایتخ پلی
ــه از  ــن جلس ــن اولی ــت: ای ــد گف ــزار ش ۱۹۷ برگ
ماقــات هــای مردمــی بــا فرماندهــان پلیــس 
پایتخــت در ســال ۱۴٠٠ بــود کــه بــا حضــور 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــای تخصص ــس ه ــای پلی روس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پروتــکل هــای مربــوط 
بــه کرونــا بــه طــور کامــل در ایــن دیدارهــا رعایــت 
ــکات ۵۵  ــا مش ــه ب ــن جلس ــت: در ای ــود گف می ش
ــیدگی  ــی رس ــکل تلفن ــه ش ــهروندان ب ــر از ش نف
ــه شــکل حضــوری مســائل  ــز ب ــر نی شــده و ۳۵ نف
ــائل  ــه مس ــد ک ــرح کردن ــود را مط ــکات خ و مش
ــور دارای  ــس راه ــن و پلی ــس اماک ــه پلی ــوط ب مرب

ــود. ــات ب ــترین مراجع بیش

افزایش ۱۲ درصدی رضایتمندی
 مردم از پلیس

ــره  ــاط چه ــه ارتب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب رحیم
ــل  ــه ح ــر ب ــردم منج ــا م ــتقیم ب ــره و مس ــه چه ب
بســیاری از مشــکات خواهــد بــود گفــت: متاســفانه 
در شــرایط کرونــا و ضــرورت رعایــت پروتــکل هــای 
ــس  ــد همیشــگی پلی ــن رون ــی در ای ــتی کم بهداش
مشــکاتی ایجــاد شــده بــود کــه مــا تــاش کردیــم 
از طریــق تمــاس هــای تلفنــی ایــن مســائل را حــل 

و فصــل کنیــم.
وی اضافــه کــرد: بررســی هــای مــا طــی دو مــاه 
ــکر از  ــر و تش ــزان تقدی ــد می ــان می ده ــر نش اخی
مامــوران پلیــس و رضایتمنــدی از مامــوران مــا 

ــت. ــته اس ــدی داش ــی ۱۲ درص افزایش

در برگزاری تبلیغات انتخاباتی تابع 
مصوبات ستاد کرونا هستیم

ــه در  ــن جلس ــیه ای ــن در حاش ــی همچنی رحیم
ــاره آمادگــی پلیــس  ــه پرســش ایســنا درب پاســخ ب
ــس در  ــرد: پلی ــار ک ــش رو اظه ــات پی ــرای انتخاب ب
بحــث انتخابــات چنــد مســئولیت را بــر عهــده 
داشــت کــه ایــن مســئولیت هــا و وظایــف را 
می تــوان در چنــد بخــش کلــی دســته بنــدی کــرد؛ 
ــت  ــی صاحی ــان بررس ــه زم ــوط ب ــش اول مرب بخ
ــه  ــازمانی ک ــن س ــوان اولی ــه عن ــا ب ــه م ــت ک هاس

ــخاص را  ــوابق اش ــت س ــرار گرف ــتعام ق ــورد اس م
ــم. ــال کردی ــه ارس ــای مربوط ــتگاه ه ــرای دس ب

ــراد دارای  ــامی اف ــام اس ــه اع ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــا اع ــا ب ــت: طبیعت ــات گف ــت در انتخاب صاحی
ــرای  ــت ب ــرایط و صاحی ــد ش ــراد واج ــمی اف رس
انتخابــات بحــث تبلیغــات نامزدهــا نیــز آغــاز خواهد 
شــد. در ایــن زمینــه مــا تابــع مــوارد ابــاغ شــده از 
ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا هســتیم و هــر 
آنچــه کــه بــه مــا ابــاغ کننــد اجــرا خواهیــم کــرد.

رحیمــی افــزود: روز گذشــته ایــن دســتورالعمل 
ــید.  ــا رس ــت م ــه دس ــده و ب ــاغ ش ــس اب ــه پلی ب
ــات و  ــا تجمع ــه ب ــاس آن در رابط ــر اس ــز ب ــا نی م
ــرد و  ــم ک ــار خواهی ــی رفت ــای انتخابات ــگ ه میتین
مبنــا بــرای مــا دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

ــا اســت. کرون
ــوارد  ــن م ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــه ک ــی اضاف رحیم

ــای  ــم در فض ــازی و ه ــای مج ــم در فض ــس ه پلی
ــن  ــارج از قوانی ــات و خ ــوارد تخلف ــا م ــی ب حقیق

ــرد. ــد ک ــورد خواه ــی برخ انتخابات
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه 
ــذ رای  ــعب اخ ــت ش ــن امنی ــا تامی ــدی م گام بع
اســت گفــت: دیشــب آخریــن وضعیــت صنــدوق هــا 
ــزی  ــه ری ــر اســاس آن برنام ــا ب را اعــام کــرده و م
ــم.  ــاز کردی ــا را آغ ــدوق ه ــرای صن ــود ب ــای خ ه
ــات  ــت انتخاب ــن امنی ــم تامی ــه می دانی ــور ک همانط
ــا  ــا ب ــر عهــده پلیــس اســت و م ــل ب ــه طــور کام ب
آمادگــی کامــل و بــا ظرفیــت تمــام نیروهــا در ایــن 

ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــه اق زمین
ــات مــا شــاهد  وی افــزود: در ایــن دوره از انتخاب
برگــزاری انتخابــات میــان دوره ای مجلــس خبــرگان 
ــز هســتیم  ــورای اســامی نی ــس ش ــری و مجل رهب
و ایــن دو انتخابــات در کنــار انتخابــات ریاســت 
جمهــوری و شــورای شــهر در تهــران برگــزار خواهــد 

شــد.
رحیمــی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر 
اینکــه آیــا پلیــس بــا تجمعــات احتمالــی هــواداران 
ــد  ــورد می کن ــده برخ ــت ش ــای رد صاحی نامزده
ــم و  ــن نظ ــس تامی ــه پلی ــت: وظیف ــر؟ گف ــا خی ی
مقــررات اســت بنابرایــن بــا هــر فــردی کــه بخواهــد 
ــم و  ــال در نظ ــه اخت ــدام ب ــررات ، اق ــارج از مق خ

ــرد. ــم ک ــورد خواهی ــد ، برخ ــی کن ــش عموم آرام
ــچ  ــو هی ــس عض ــه پلی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
گــروه و جریانــی نبــوده و در انتخابــات بیطــرف 
اســت گفــت: امــا بــه عنــوان متولــی امنیــت جامعــه 
ــت  ــد امنی ــه بخواه ــی ک ــا گروه ــرد ی ــر ف ــا ه ب
جامعــه را خدشــه دار کنــد برخــورد خواهیــم کــرد.

قوه قضاییه با تشدید مجازات فرزندکشی موافق است

رییس پلیس تهران اعالم کرد:

برخورد با بر هم زنندگان نظم و آرامش در ایام انتخابات

الریجانی: 
راضی به رضای الهی هستم

در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  داوطلــب 
بــا حمایــت شــما عزیــزان  بیانیــه ای، نوشــت: 
ــع مشــکات  ــرای رف ــه، ب ــگان جامع بخصــوص نخب
پیــش روی ملّــت، عزمــی راســخ داشــتم؛ امــا حــال 
آنکــه رونــد انتخابــات اینگونــه رقــم زده شــد، بنــده 
ــت عزیــز  وظیفــه خویــش را در پیشــگاه الهــی و ملّ
ــتم.  ــی هس ــای اله ــه رض ــی ب ــام داده ام و راض انج
بــه گــزارش ایرنــا، علــی الریجانــی داوطلــب 
ــات  ــیزدهمین دوره انتخاب ــده س ــت نش احرازصاحی
ــا  ــامی نامزده ــام اس ــس از اع ــت جمهوری پ ریاس
ــات،  در بیانیــه ای اعــام کــرد: در ایــن دوره از انتخاب
ــر  ــی و ب ــی و انقاب ــامی، ملّ ــه اس ــب وظیف برحس
اســاس تأکیــد رهبــر معّظــم انقــاب اســامی مبنــی 
بــر حضــور حداکثــری در انتخابــات و توصیــه مراجــع 
ــران دانشــگاهی و  ــد و برخــی صاحب نظ ــام تقلی عظ
اقشــار مختلــف مــردم، الزم دیــدم بــرای خدمتگزاری 

ــات وارد شــوم. ــه صحنــه انتخاب ــت، ب ــه ملّ ب
رییــس ســابق مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
کــرد: بــا حمایــت شــما عزیــزان بخصــوص نخبــگان 
ــت،  ــش روی ملّ ــکات پی ــع مش ــرای رف ــه، ب جامع
عزمــی راســخ داشــتم؛ امــا حــال آنکــه رونــد 
ــه  ــده وظیف ــد، بن ــم زده ش ــه رق ــات اینگون انتخاب
ــام  ــز انج ــت عزی ــی و ملّ ــش را در پیشــگاه اله خوی
داده ام و راضــی بــه رضــای الهــی هســتم و از همــه 
ابــراز لطــف  ایــن مــّدت کوتــاه،  کســانیکه در 
ــای  ــرای اعت ــدوارم ب ــگزارم و امی ــد، سپاس فرمودن

ــد. ــور یابی ــات حض ــامی، در انتخاب ــران اس ای

دادستان تبریز:
استفاده از امکانات دولتی و عمومی 

له یا علیه کاندیداها جرم است

دادسـتان تبریز گفـت: اسـتفاده از امکانات دولتی 
و عمومـی لـه یـا علیـه کاندیداهـا جـرم بـوده و بـا 
مرتکبیـن بـر اسـاس مقـررات برخـورد خواهد شـد.

ــو در  ــوب علیل ــک محب ــر، باب ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــی و عموم ــات دولت ــتفاده از امکان ــوص اس خص
ــات  ــتفاده از امکان ــت: اس ــار داش ــات، اظه در انتخاب
دولتــی و عمومــی در انتخابــات لــه یــا علیــه 
ــاس  ــر اس ــن ب ــا مرتکبی ــوده و ب ــرم ب ــا ج کاندیداه

ــد. ــد ش ــورد خواه ــررات برخ مق
وی افــزود: مدیــران و مســئوالن دســتگاه های 
دولتــی و عمومــی غیردولتــی بایــد نظــارت الزم بــر 
رعایــت مقــررات از ســوی کارکنــان مربوطــه اعمــال 
ــا  ــف اداری ب ــر تخل ــررات و از منظ ــاس مق و براس
ــب  ــال مرتک ــن ح ــورد و درعی ــی برخ ــل خاط عوام
ــه مرجــع  ــی ب ــب قانون ــرای تعقی ــن را ب ــا مرتکبی ی

ــد. ــی کنن ــی معرف قضائ
دادســتان مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــات و ارائ ــرکات، اقدام ــی تح ــه برخ ــاره ب ــا اش ب
ــاص از  ــراد خ ــه اف ــررات ب ــارج از مق ــات خ خدم
ــی  ــی غیردولت ــتگاه های عموم ــی از دس ــوی بعض س
و  دســتگاه ها  مدیــران  بــه  کــرد:  خاطرنشــان 
ــر  ــارت الزم ب ــود نظ ــر داده می ش ــهرداران تذک ش

ــد. ــال کنن ــت اعم ــت مدیری ــه تح مجموع
ــران دســتگاه ها و شــهرداران  ــرد: مدی ــد ک وی تاکی
بایــد از هرگونــه اقــدام غیرقانونــی و ارائه خدمــات خارج 
از مقــررات بــه اشــخاص، به جــّد اجتناب کننــد، در غیر 
ایــن صــورت نســب بــه رفتارهــای خــارج از مقــررات و 
ــه  ــات مجموع ــای انتخاب ــه کاندیداه ــه و علی ــغ ل تبلی

تحــت مدیریــت خــود پاســخگو خواهنــد بــود.

اسامی ۷ نامزد نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم شد 

ــد  ــای تأیی ــی نامزده ــامی نهای ــور اس وزارت کش
را  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  صاحیت شــده 

ــرد.  ــام ک اع
طــی  کشــور  وزارت  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــیزدهمین  ــی س ــزد نهای ــامی ۷ نام ــه ای اس اطاعی
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری را به شــرح زیــر 

ــرد: ــام ک اع
 ۱ - ســعید جلیلــی– فرزنــد محمدحســن- کــد 

نامــزد ۲۲
ــف-  ــد نج ــد– فرزن ــی میرقائ ــن رضای ۲ - محس

ــزد ۳۳ ــد نام ک
ــه  ــهور ب ــاداتی مش ــس الس ــیدابراهیم رئی ۳ - س

ــزد ۴۴ ــد نام ــیدحاجی- ک ــد س ــی– فرزن رئیس
۴ - علیرضــا زاکانــی– فرزنــد حســین- کــد 

نامــزد ۵۵
هاشــمی–  زاده  قاضــی  سیدامیرحســین   -  ۵

فرزنــد سیدحســن- کــد نامــزد ۶۶
۶ - محســن مهرعلــی زاده– فرزنــد رحیــم- کــد 

نامــزد ۷۷
۷ - عبدالناصـر همتـی– فرزنـد احمدعلـی- کـد 

نامـزد ۸۸
ــکل  ــه ش ــامی ب ــن اس ــز ای ــته نی ــب گذش  از ش
ــود. غیررســمی در فضــای مجــازی منتشــر شــده ب

ــه  ــه اینک ــاره ب ــم ضمــن اش ــان ه شــورای نگهب
ــد،  ــرار گرفته ان ــن شــورای ق ــد ای ــورد تأیی ــر م ۷ نف
ــان  ــه پای ــا ب ــی صاحیت ه ــه بررس ــرد ک ــام ک اع
ــه وزارت  ــب ب ــز دیش ــور نی ــامی مذک ــیده و اس رس

کشــور ارســال شــده اســت.
از جملــه چهره هایــی کــه بــرای ریاســت جمهوری 
تأییــد  صاحیت شــان  ولــی  کردنــد  ثبت نــام 
محمــود  الریجانــی،  علــی  بــه  می تــوان  نشــد 
ســیدعزت اهلل  جهانگیــری،  اســحاق  احمدی نــژاد، 
محمــد  هاشمی رفســنجانی،  محســن  ضرغامــی، 
ــد،  ــعید محم ــکیان، س ــعود پزش ــریعتمداری، مس ش
مصطفــی  صادقــی،  محمــود  مطهــری،  علــی 
کواکبیــان و شــمس الدین حســینی اشــاره کــرد.

برخــی داوطلبــان ماننــد محمــد عباســی، حســین 
ــی  ــته ط ــم روز گذش ــمی ه ــتم قاس ــان و رس دهق
ــور  ــود را از حض ــراف خ ــه ای انص ــای جداگان بیانیه ه

ــد. ــام کردن ــی اع ــای انتخابات در رقابت ه
در ایــن دوره از انتخابــات بــا مصوبــه جدیــد 
ــان،  ــرایط داوطلب ــوص ش ــان درخص ــورای نگهب ش
۵۹۲ نفــر بــرای راهیابــی بــه پاســتور اســم نوشــتند 

ــد. ــد ش ــر تأیی ــت ۷ نف ــت صاحی ــه در نهای ک
تبلیغــات کاندیداهــای ســیزدهمین دوره ریاســت  
ــد  ــورت خواه ــرداد ص ــی ۲۶ خ ــوری از ۷ ال جمه
گرفــت و پــس از یــک روز منــع تبلیغــات، انتخابــات 
در روز جمعــه ۲۸ خــرداد بــا شــرایط جدیــد و 
رعایــت دســتورالعمل بهداشــتِی مصــوِب ســتاد ملــی 

ــا برگــزار خواهــد شــد.  ــا کرون ــه ب مقابل
در دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــه  ــم ک ــام ۱۶۳۶ بودی ــاهد ثبت ن ــال ۱۳۹۶( ش )س
ــان  ــورای نگهب ــط ش ــر توس ــت ۶ نف ــا صاحی نهایت
تأییــد شــد: حســن روحانــی، ســید ابراهیم رئیســی، 
ــید  ــاف، س ــر قالیب ــری، محمدباق ــحاق جهانگی اس
مصطفــی میرســلیم و ســید مصطفــی هاشــمی طبا.

حســن روحانــی با کســب حــدود ۲۴ میلیــون رأی 
ــوری اســامی  ــه ریاســت جمه ــن دوره ب ــرای دومی ب
ــز  ــم رئیســی نی ــات شــد و ســید ابراهی ــران انتخاب ای

ــه خــود اختصــاص داد. حــدود ۱۶ میلیــون رأی را ب

قالیباف در صحن مجلس: 
وزیر نیرو هفته آینده در مجلس 

درباره تأمین برق پاسخ دهد 
ــرو  ــر نی ــس گفــت: پاســخگویی وزی رئیــس مجل
ــرق در دســتور هفتــه  ــه مســئله تأمیــن ب نســبت ب
ــری  ــم پیگی ــرژی ه ــیون ان ــت و کمیس ــده اس آین

ــد.  کن
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش   بــه 
شــورای  مجلــس  رئیــس  قالیبــاف  محمدباقــر 
اســامی در صحــن علنــی در پاســخ بــه تذکــر 
ــرق  ــی ب ــاره قطع ــان درب ــدگان پارلم ــی از نماین یک
در کشــور و اســتان ها اظهــار کــرد: در نشســت 
قبــل مجلــس بــه ایــن مســئله تأکیــد شــد و وزارت 
ــد پاســخگوی صحــن علنــی و کمیســیون  ــرو بای نی
ــه  ــرو نســبت ب ــر نی ــد. پاســخگویی وزی ــرژی باش ان
مســئله تأمیــن بــرق در دســتور هفتــه آینــده اســت 

ــد. ــری کن ــم پیگی ــرژی ه ــیون ان و کمیس
وی ادامــه داد: امتحانــات، دانــش آمــوزان  و 
ــتند.  ــرق هس ــی ب ــر قطع ــت تأثی ــجویان تح دانش
اخیــر  ســال   ۴٠ در  بــار  اولیــن   ۱۴٠٠ ســال 
اعتبــارات وزارت نیــرو از یارانه هــا جــدا شــد و ایــن 
ــرژی و  ــد ان ــائل تولی ــس در مس ــارات مجل از افتخ

ــت. ــرق اس ب

کارت زرد دوم مجلس به وزیر علوم 
در یک روز 

نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ـــوال  ـــه س ـــوم ب ـــان از پاســـخ عل ـــروز پارلم جلســـه ام
مصطفـــی آقامیرســـلیم نماینـــده مـــردم تهـــران قانـــع 
ــه  ــن کارت زرد در یـــک روز را بـ ــدند و دومیـ نشـ

غامـــی دادنـــد. 
ــس  ــدگان مجلـ ــارس، نماینـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
شـــورای اســـامی در جلســـه پارلمـــان از پاســـخ 
منصـــور غامـــی، وزیـــر علـــوم بـــه ســـوال 
مصطفـــی آقامیرســـلیم نماینـــده مـــردم تهـــران 

ــدند. ــع نشـ قانـ
ســوال میرســلیم دربــاره بهــره گیــری از ۸٠ 
هــزار هیئــت علمــی دانشــگاه ها و بیــش از ۳ و نیــم 
ــکات  ــل مش ــرای ح ــور ب ــجوی کش ــون دانش میلی
ــی را  ــارات غام ــت اظه ــه وکای مل ــود ک کشــور ب

ــده ندانســتند. ــع کنن قان
ــن کارت زرد  ــوم دومی ــر عل ــن اســاس وزی ــر ای ب

ــت. ــس گرف ــک روز از مجل ــود را در ی خ

رزمایش جنگ الکترونیک ارتش 
آغاز شد 

رزمایـــش مشـــترک ســـپر آســـمان ۱۴٠٠ 
ــان  ــران در اصفهـ ــوری اســـامی ایـ ارتـــش جمهـ

آغـــاز شـــد. 
ــترک  ــش مشـ ــنیم، رزمایـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــای  ــور یگان هـ ــا حضـ ــمان ۱۴٠٠« بـ ــپر آسـ »سـ
نیرو هـــای  الکترونیـــک  جنـــگ  راهبـــردی 
ـــا  ـــران، ب ـــامی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــه ارت چهارگان
ـــتره  ـــان و در گس ـــی اصفه ـــه عموم ـــت منطق محوری

وســـیعی از کشـــور، بامـــداد آغـــاز شـــد.
ــه  ــمان ۱۴٠٠« کـ ــپر آسـ ــش »سـ در رزمایـ
حـــوزه  مشـــترک  تمریـــن  کاربردی تریـــن 
ســـال های  در  ارتـــش  الکترونیـــک  جنـــگ 
ــریع و  ــش سـ ــای واکنـ ــت، یگان هـ ــر اسـ اخیـ
زمینـــی،  نیرو هـــای  جنـــگال  ســـامانه های 
ـــت  ـــا محوری ـــش ب ـــی ارت ـــد و دریای ـــی، پدافن هوای
ـــیعی  ـــتره وس ـــی اصفهـــان در گس ـــه عموم منطق
ــدی  ــای آفنـ ــرای تاکتیک هـ ــا اجـ ــور بـ از کشـ
و پدافنـــدی در حـــوزه جنـــگ الکترونیـــک، 
ــن  ــود در ایـ ــای خـ ــتاورد ها و توانمندی هـ دسـ
ـــتفاده  ـــورد اس ـــردی را م ـــاس و راهب ـــوزه حس ح

قـــرار می دهنـــد.
ـــوری  ـــش جمه ـــای ارت ـــش یگان ه ـــن رزمای در ای
ـــات  ـــف اطاع ـــای مختل ـــران در حوزه ه ـــامی ای اس
ـــک رزم الکترونیـــک دوســـویه  ـــب ی ســـیگنالی در قال
کنترل شـــده، مأموریت هـــای محولـــه را اجـــرا 

می کننـــد.

ظریف با الهام علی اف دیدار کرد
محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان کــه بــه جمهــوری آذربایجــان ســفر 
ــور  ــس جمه ــی اف، رئی ــام عل ــا اله ــت، ب ــرده اس ک

ایــن کشــور دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
به گزارش ایسـنا، در این دیدار طرفین ضمن ابراز 
خرسـندی از رونـد رو به گسـترش و سـطح مناسـب 
روابط دو کشـور در سـالهای اخیر، بر توسعه و تعمیق 
هـر چـه بیشـتر مناسـبات دو کشـور تاکیـد کردنـد. 
آخریــن تحــوالت روابــط دو جانبــه، پــروژه هــای 
مشــترک اقتصــادی، مشــارکت ایــران در میــن روبی 
ــوالت  ــن تح ــده، آخری ــق آزاد ش ــازی مناط و بازس
اجــرای بیانیــه آتــش بــس میــان ارمنســتان و 
ــان دو  ــر می ــرزی اخی ــای م ــش ه ــان و تن آذربایج
ــی  ــات ریل ــی، ارتباط ــای ارتباط ــور، کریدوره کش
میــان ایــران، آذربایجــان و ارمنســتان، اجرایــی 
شــدن ابتــکار همــکاری هــای منطقــه ای ۶ جانبــه و 
ســایر مســائل مــورد عاقــه دو طــرف از محورهــای 
گفتگــو و رایزنــی وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا 

ــود. ــدار ب ــن دی ــور آذربایجــان در ای رئیــس جمه

عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ــور را  ــده کشـ ــای رای آینـ ــای صندوق هـ ــردم پـ ــور مـ ــت: حضـ گفـ
بیمـــه خواهـــد کـــرد و چشـــم طمـــع بیگانـــگان را کـــور می کنـــد. 
ــه  ــت، بـ ــه ملـ ــا خانـ ــو بـ ــادی در گفت وگـ ــوش آبـ ــین نـ حسـ
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــوری اشـ ــت جمهـ ــات ریاسـ ــت انتخابـ اهمیـ

ـــه  ـــه ب ـــم اینًک ـــی و ه ـــد داخل ـــم از بع ـــوری ه ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
ـــره از  ـــت؛ باالخ ـــوردار اس ـــادی برخ ـــت زی ـــی از اهمی ـــن الملل ـــاظ بی لح
ـــت. ـــته اس ـــردم  وابس ـــارکت م ـــه مش ـــام ب ـــدرت نظ ـــی، ق ـــر داخل منظ

نماینــده مــردم ورامیــن، پیشــوا و قرچــک در مجلــس افــزود: وقتــی 
ــژه ای  ــا رای مــردم اداره می شــود؛ قطعــا بایــد توجــه وی کــه کشــور ب
بــه مقولــه انتخابــات داشــته باشــیم؛ لــذا بایــد بــه ایــن رکــن اساســی 
ــن  ــه چنی ــا اینک ــم کم ــی بدهی ــت خاص ــی اهمی ــاالری دین مردمس

موضوعــی را در طــول ۴٠ ســال اخیــر ثابــت کــرده ایــم.
ـــده  ـــای رای آین ـــای صندوق ه ـــردم پ ـــور م ـــرد: حض ـــار ک وی اظه
ـــرای  ـــدازی را ب ـــم ان ـــت چش ـــرد و در حقیق ـــد ک ـــه خواه ـــور را بیم کش
ـــوری  ـــرای جمه ـــات ب ـــذا انتخاب ـــد؛ ل ـــیم می کنن ـــامی ترس ـــران اس ای
ـــه  ـــم ب ـــر بخواهی ـــه اگ ـــد ک ـــه نمان ـــت؛ ناگفت ـــره اس ـــک ذخی ـــامی ی اس
اهمیـــت انتخابـــات از منظـــر بیـــن المللـــی هـــم نگاهـــی بیاندازیـــم بایـــد 
ـــرای  ـــه ای ب ـــی بهان ـــور حداقل ـــه حض ـــیم ک ـــوع بیاندیش ـــن موض ـــه ای ب

ـــد. ـــد ش ـــمنان خواه ـــتفاده دش ـــو اس س
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ـــرای  ـــات ب ـــردم در انتخاب ـــور م ـــرد: حض ـــد ک ـــامی تاکی ـــورای اس ش

ـــرد  ـــان ک ـــد بی ـــع بای ـــود و در واق ـــوب می ش ـــدرت محس ـــورمان ق کش
ـــب  ـــار رع ـــان دچ ـــمنان و بدخواه ـــد دش ـــتر باش ـــارکت بیش ـــه مش هرچ
و وحشـــت می شـــوند؛ بنابرایـــن چنیـــن موضوعـــی نقطـــه امیـــدی 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس ـــرای جمه ب
ـــام معظـــم  ـــر مق ـــه ســـخنان اخی ـــس ب ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــام  ـــی را مق ـــرد: معیارهای ـــار ک ـــاره و اظه ـــات اش ـــاره انتخاب ـــری درب رهب
معظـــم رهبـــری بـــرای کاندیداهـــای انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
ــذا  ــوردار اســـت؛ لـ ــه از اهمیـــت خاصـــی برخـ ــد کـ ــرح کردنـ مطـ
ـــت  ـــد می بایس ـــور را اداره کن ـــد کش ـــه می خواه ـــوری ک ـــس جمه رئی

ـــد. ـــردم باش ـــه م ـــق ب ـــی و متعل ـــره ای مردم چه
وی افـــزود: هـــر کســـی نمی توانـــد در ایـــن موقعیـــت و جایـــگاه 
قـــرار بگیـــرد؛ چـــرا کـــه بایـــد شایســـتگی ایـــن پســـت را داشـــته 
باشـــد و در حقیقـــت می بایســـت کفایـــت علمـــی، سیاســـی و ... را 
ـــاد  ـــا فس ـــارزه ب ـــه مب ـــاد ب ـــد اعتق ـــه بای ـــن اینک ـــد؛ ضم ـــته باش داش
ـــان  ـــی گریب ـــی و سیاس ـــاد مال ـــرا فس ـــد، زی ـــه باش ـــودش نهادین در وج
ـــاز  ـــن راه نی ـــوی در ای ـــارز ق ـــک مب ـــه ی ـــا ب ـــده و م ـــور ش ـــر کش گی

ـــم. داری

حضور مردم پای صندوق های رای آینده کشور را بیمه خواهد کرد

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شماره ۲۰۰۰۰۰۱4۰۳۰۰۰۰۶5 مورخ ۱4۰۰/۳/۲ مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 58 سال ۱4۰۰

شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد مناقصــه زیــر را از محــل اعتبــارات داخلــی )جــاری( و از طریــق مناقصــه )عمومــی( در ســامانه 
ــرارداد   ــا ق ــط ب ــرای شــرکت و پرســنل مرتب ــای ریاســت جمهــوری ب ــه افت ــکار واجــد شــرایط و دارای )۱- مجــوز پروان ــه پیمان ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول  ت
۲- مجــوز مقــررات رادیوئــی  ۳- متصــل بــه ســامانه ۱۲۲ شــرکت از طریــق خطــوط امــن مخابراتــی  4- دارا بــودن موضــوع پاســخگوئی تلفــن در اساســنامه 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. بدیهــی اســت  واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب

هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد.
•  پاسخگوئی مرکز ارتباطات مردمی و امداد حوادث آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۱۲.۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: ۶۲۵.٠٠٠.٠٠٠ ریال می باشد.
د( مدت اجرا کار: ۱۲ ماه

ه( سایر اطاعات و جرئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
و( پیشــنهاد دهنــدگان مکلفنــد معــادل مبلــغ ســپرده، تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مفــاد 
اســناد مناقصــه ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد. بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده 

هــای مخــدوش، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
www.abfaazarbaijan.ir :سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و افضالب استان آرذبایجان شرقیشرکت آب و افضالب استان آرذبایجان شرقی
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ــزی  ــه ریـ ــت و برنامـ ــازمان مدیریـ رئیـــس سـ
آذربایجـــان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت 
۲۴۶ دفتـــر پیشـــخوان دولـــت در تبریـــز، گفـــت: 
چالش هـــا و فرصت هـــای مختلفـــی از منظـــر 
فنـــاوری و بـــازار کافـــی پیـــش روی ایـــن دفاتـــر 

را وجـــود دارد. 
ـــه  ـــودی در جلس ـــارس ، داود بهب ـــزارش ف ـــه گ ب
ــتان  ــت در اسـ ــخوان دولـ ــر پیشـ ــروه دفاتـ کارگـ
اظهـــار کـــرد: در حـــال حاضـــر فضـــای مجـــازی 
گوشـــی های  در  متعـــدد  اپلیکیشـــن های  و 
هوشـــمند در بســـیاری از مـــوارد، مـــردم را از 
مراجعـــه بـــه دفاتـــر پیشـــخوان دولـــت بی نیـــاز 
می کنـــد و ایـــن تهدیـــد هـــر روز پررنگ تـــر 

. می شـــود
ـــتگاه ها  ـــت دس ـــر مقاوم ـــد دیگ ـــزود: تهدی وی اف
ــات  ــد خدمـ ــه نمی خواهنـ و نهادهایـــی اســـت کـ
ــه  ــد؛ بـ ــل کننـ ــر منتقـ ــن دفاتـ ــه ایـ ــود را بـ خـ
عنـــوان مثـــال هیـــچ الـــزام قانونـــی بـــرای 
ــه  ــهرداری بـ ــات شـ ــدادی از خدمـ ــذاری تعـ واگـ

دفاتـــر پیشـــخوان دولـــت وجـــود نـــدارد.

ــتان  ــه در اسـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــودی بـ بهبـ
آذربایجـــان شـــرقی مجـــوز فعالیـــت بـــرای ۵۴۶ 
دفتـــر پیشـــخوان دولـــت صـــادر شـــده و در 
تبریـــز ۲۴۶ دفتـــر فعالیـــت می کننـــد، تصریـــح 
کـــرد: در حالـــی کـــه در ســـایر اســـتان های 

ـــر  ـــک دفت ـــر ی ـــزار نف ـــر ۲٠ ه ـــه ازای ه ـــور ب کش
ــتان  ــده، در اسـ ــف شـ ــت تعریـ ــخوان دولـ پیشـ
آذربایجان شـــرقی بـــرای هـــر ۷ هـــزار نفـــر یـــک 

دفتـــر وجـــود دارد!
ـــت  در  ـــال محدودی ـــزود: واضـــح اســـت اعم وی اف

اعطـــای مجـــوز منجـــر بـــه شـــکل گیری فضـــای 
ــد و از  ــد شـ ــی خواهـ ــای طایـ ــت و امضاهـ رانـ
لحـــاظ قانونـــی هـــم نمی تـــوان جلـــوی صـــدور 
مجـــوز فعالیـــت بـــرای تقاضاهـــای جدیـــد را 

گرفـــت.
ــزی  ــه ریـ ــت و برنامـ ــازمان مدیریـ رئیـــس سـ
آذربایجـــان شـــرقی در عیـــن حـــال خاطرنشـــان 
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه ســـرعت تغییـــر فناوری هـــا 
ـــگ  ـــم رن ـــه ک ـــه رفت ـــاغل رفت ـــداری مش ـــان پای زم
تـــر مـــی  شـــود و وظیفـــه دولـــت بسترســـازی و 
ــی در  ــت ولـ ــب و کار اسـ ــای کسـ ــهیل فضـ تسـ
ـــت؛  ـــودآوری نیس ـــئول س ـــب و کاری مس ـــچ کس هی
هرکـــس بـــر اســـاس فهـــم و دانـــش اقتصـــادی خـــود 
ـــق  ـــد و موف ـــه ای ورود یاب ـــه عرص ـــت ب ـــن اس ممک

یـــا ناموفـــق شـــود.
ـــات  ـــذاری خدم ـــه واگ ـــه تفاهم نام ـــن جلس در ای
ـــت و  ـــخوان دول ـــر پیش ـــه دفات ـــز ب ـــهرداری تبری ش
ـــه  ـــن فاصل ـــرای تعیی ـــی ب ـــن صنف ـــت انجم درخواس
ـــرار  ـــی ق ـــورد بحـــث و بررس ـــر م ـــن دفات ـــتقرار ای اس

ـــت. گرف

ـــزرگ  ـــرح ب ـــاح ۷ ط ـــم افتت ـــان در مراس اردکانی
ــی  ــوص قطعـ ــتان در خصـ ــت آب در ۳ اسـ صنعـ
بـــرق در روزهـــای اخیـــر توضیحاتـــی ارائـــه داد. 
ـــا  ـــوان، رض ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ  ب
ـــداوم  ـــد روز ت ـــس از چن ـــرو پ ـــر نی ـــان وزی اردکانی
ـــبت  ـــور، نس ـــف کش ـــق مختل ـــرق در مناط ـــی ب قطع
ـــان  ـــش نش ـــر واکن ـــای اخی ـــرق روز ه ـــی ب ـــه قطع ب

داد.
ـــه  ـــه ای ک ـــه ادل ـــارغ از هم ـــت: ف ـــرو گف ـــر نی وزی
ـــود دارد  ـــرق کشـــور وج ـــن ب ـــه در تامی ـــرای مضیق ب
ـــح  ـــم توضی ـــط همکاران ـــته توس ـــای گذش و در روز ه
ــا بـــر خـــود وظیفـــه می دانـــم از  داده شـــده، امـ
همـــه مـــردم عـــذر خواهـــی کنـــم. گرمـــای زود 
هنـــگام هـــوا و کاهـــش بارش هـــا دلیـــل اصلـــی 

ـــت. ـــرق اس ـــع ب قط
و  دقیـــق  اطاعـــات  افـــزود:  اردکانیـــان 
ــرار  ــردم قـ ــام مـ ــار تمـ ــانه را در اختیـ کارشناسـ
ـــا  ـــوام ب ـــمن ت ـــادی دش ـــگ اقتص ـــم داد. جن خواهی
ـــم در  ـــاش می کنی ـــت و ت ـــم اس ـــی ه ـــگ روان جن
مســـیر طراحـــی شـــده بـــرای تامیـــن آب و بـــرق 

ــم. ــدم برداریـ ــور قـ ــن در کشـ مطمئـ
اردکانیـــان بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد در برنامـــه 
ششـــم  ۲۵ هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد 
می آوردیـــم، گفـــت: بـــا آنچـــه تاکنـــون بـــه 
بهـــره بـــرداری رســـیده و امســـال بهـــره بـــرداری 
برنامـــه محقـــق  ایـــن  می شـــود ۵۷ درصـــد 
ـــن  ـــاف ای ـــدی از روی انص ـــوال بع ـــا س ـــود. ام می ش
ـــوده  ـــه ب ـــگاوات چ ـــزار م ـــات ۲۵ ه ـــه الزام ـــت ک اس
ـــرای  ـــر ب ـــی مدنظ ـــع مال ـــه مناب ـــت؟ از مجموع اس
اجـــرای ایـــن طرح هـــا ۱۵ هـــزار و ۱۷٠ مـــگاوات 
ـــس خارجـــی  ـــا فاینان ـــد ب ـــورو بای ـــارد ی ـــا ۹ میلی را ب
ــا  ــس مـ ــه فاینانـ ــام برنامـ ــه تمـ ــاختیم کـ می سـ
ــد های  ــد. سـ ــف شـ ــا متوقـ ــر تحریم هـ ــه خاطـ بـ
ــی  ــی بزرگـ ــرق آبـ ــای بـ ــه نیروگاه هـ ــی کـ بزرگـ
ــی  ــود فاینانـــس خارجـ ــر نبـ ــه خاطـ ــتند بـ داشـ

اجـــرا نشـــد.
ــی از  ــی دارد، کم ــی خوب ــوا همراه ــزود: ه او اف
ــه  ــرات ب ــای در تعمی ــته شــده و واحد ه ــا کاس گرم
ــردم  ــه م ــل همیش ــم مث ــد و امیدواری ــدار می آین م
ــا  ــم ب ــا ه ــکاران م ــند و هم ــته باش ــی داش همراه
ــد  ــازی کنن ــاده س ــا را پی ــتری برنامه ه ــم بیش نظ
ــاده حضــور پرشــور در  ــردم آم ــه م ــی ک ــا در ایام ت
ــود. ــر ش ــرایط بهت ــوند، ش ــات می ش ــه انتخاب عرص

ـــا  ـــده م ـــب ش ـــت نص ـــت: ظرفی ـــرو گف ـــر نی وزی
ـــدار  ـــن مق ـــگاوات اســـت کـــه از ای ۸۵ هـــزار و ۳۱۳ م
ـــی  ـــرق آب ـــگاوات ظرفیـــت نیروگاه هـــای ب ۱۲ هـــزار م
ـــر  ـــای غی ـــت نیروگاه ه ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــت. ب اس
آبـــی مـــا، عمـــر و راندمـــان آنهـــا، کـــه بســـتگی 
ــن رو در  ــت، از ایـ ــاع اسـ ــا و ارتفـ ــی از دمـ و تابعـ
تابســـتان از نیروگاه هایمـــان بـــه جـــز آبی هـــا 
۵٠ هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت عملـــی تولیـــد بـــرق 
ـــد  ـــوع تولی ـــرایط مجم ـــن ش ـــذا در بهتری ـــم؛ ل داری
عملـــی کشـــور حـــدود ۶٠ هـــزار مـــگاوات اســـت 

کـــه مـــا امســـال بـــرای تابســـتان بـــا واحد هـــای 
آمادگـــی واحد هـــای قدیمـــی، روی  جدیـــد و 
ـــرایط  ـــتیم در ش ـــگاوات می توانس ـــزار م ـــدد ۶٠ ه ع
ــا  ــش بارش هـ ــا کاهـ ــم، امـ ــاب کنیـ ــال حسـ نرمـ
ـــب  ـــتیم موج ـــش داش ـــد کاه ـــدود ۵۵ درص ـــه ح ک
ــگاوات  ــا ۳۵٠٠ مـ ــی بـ ــای آبـ ــد در نیروگاه هـ شـ
ـــن  ـــا ای ـــیم ب ـــه باش ـــی مواج ـــت عمل ـــش ظرفی کاه
ـــگاوات  ـــزار و ۵٠٠ م ـــا وجـــود ۵۶ ه وجـــود انتظـــار م

ـــود. ـــد ب ـــی تولی ـــت عمل ظرفی
ــک  ــدود یـ ــته حـ ــال گذشـ ــا سـ ــت: مـ او گفـ
ـــی  ـــش بین ـــتیم و پی ـــد داش ـــون مشـــترک جدی میلی
داشـــتیم کـــه بایـــد ۲٠٠٠ مـــگاوات افزایـــش 
ـــا  ـــال ۹۹ جمع ـــه در س ـــیم ک ـــته باش ـــت داش ظرفی
۲ هـــزار و ۵٠٠ مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد را وارد 
مـــدار آوردیـــم. امـــا اینکـــه چـــرا دچـــار کمبـــود 
ــت.  ــای زودرس اسـ ــث گرمـ ــی بحـ ــدیم، یکـ شـ
در فروردیـــن افزایـــش دمـــای ۵ درجـــه و در 
اردیبهشـــت افزایـــش دمـــای ۳ درجـــه داشـــتیم 

کـــه هـــم روی تـــوان خروجـــی نیروگاه هـــا و 
ـــا  ـــی را ب ـــایل سرمایش ـــر از وس ـــتفاده زودت ـــم اس ه

دنبـــال داشـــت.
ــتفاده از  ــوص اسـ ــزود: در خصـ ــان افـ اردکانیـ
ــا دولـــت مصوباتـــی داده و ترتیباتـــی در  رمزارز هـ
ایـــن مصوبـــه ذکـــر شـــده اســـت. االن بالـــغ بـــر 
ــز ارز  ــد رمـ ــوز تولیـ ــگاوات مجـ ــدود ۳۲۱ مـ حـ
ــرژی  ــوع انـ ــد از مجمـ ــدود ۱٠ درصـ ــم. حـ داریـ
ــز ارز در  ــد رمـ ــرای تولیـ ــه بـ ــیته ای کـ الکتریسـ
ــران  ــه ایـ ــوط بـ ــود مربـ ــرف می شـ ــان مصـ جهـ
ـــت.  ـــگاوات اس ـــران ۲٠٠٠ م ـــم در ای ـــن رق ـــه ای ک
گزارش هـــا نشـــان می دهـــد در اماکـــن مختلفـــی 
ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــز ارز در ح ـــاز رم ـــد غیرمج تولی

وزیـــر نیـــرو اضافـــه کـــرد: در دو مـــاه اول 
ـــدیم،  ـــه ش ـــرق مواج ـــرف ب ـــش مص ـــا افزای ـــال ب س
ـــت  ـــن و اردیبهش ـــا در فروردی ـــار م ـــن اوج ب باالتری
ـــال  ـــت. امس ـــوده اس ـــگاوات ب ـــزار م ـــه ۴٠ ه در خان
ــگاوات  ــزار مـ ــدود ۵۵ هـ ــه حـ ــار بـ ــن اوج بـ ایـ
ــش  ــود. پیـ ــز ارز نبـ ــه آن رمـ ــه همـ ــید کـ رسـ
ـــرف  ـــد مص ـــی رش ـــش بین ـــالی و پی ـــی خشکس بین
ـــه  ـــت نام ـــزار موافق ـــش از ۳٠٠ ه ـــتیم و بی را داش
ــه  ــتیم کـ ــده داشـ ــدگان عمـ ــرف کننـ ــا مصـ بـ
ـــک  ـــار کم ـــور از اوج ب ـــه عب ـــدی ب ـــای تولی واحد ه

کننـــد.
ـــم  ـــی ه ـــروگاه اتم ـــگاوات نی ـــت: ۱٠٠٠ م او گف
ــداد  ــل بامـ ــود، اوایـ ــرات بـ ــه وارد دوره تعمیـ کـ
ـــه  ـــی ب ـــای آت ـــی روز ه ـــد و ط ـــدار ش ـــروز وارد م دی
ــار  ــای بخـ ــد و واحد هـ ــی می رسـ ــت نهایـ ظرفیـ
کـــه دوره تعمیـــرات ســـالیانه را طـــی می کننـــد 
ــا ۱۵  ــوند. تـ ــدار می شـ ــک وارد مـ ــه یـ ــک بـ یـ
خـــرداد اکثریـــت واحد هایـــی کـــه بـــه تعمیـــرات 

ســـالیانه رفتنـــد بـــه مـــدار بازگردنـــد.
ـــام مســـئول گفـــت: در یکـــی دو روز اول  ـــن مق ای
دچـــار اختـــال در برنامه هـــا شـــدیم، امیدواریـــم 

ـــود. ـــع ش ـــکات رف ـــن مش ـــده ای ـــای آین در روز ه
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تنها واکنش وزیر نیرو به قطعی برق! 

زمان قرعه کشی محصوالت ایران 
خودرو مشخص شد 

مراســم قرعــه کشــی طــرح فــروش فــوق العــاده 
ــردا برگــزار می شــود.  ــران خــودرو ف ۴ محصــول ای

بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، بـــا 
پایـــان یافتـــن مهلـــت ثبـــت نـــام طـــرح فـــروش 
ـــم  ـــودرو، مراس ـــران خ ـــول ای ـــاده ۴ محص ـــوق الع ف
قرعـــه کشـــی ایـــن محصـــوالت )۵ خـــرداد مـــاه( 

ــود. ــزار می شـ برگـ
ـــاده  ـــوق الع ـــروش ف ـــه ف ـــانزدهمین مرحل در ش
 ،TU۵ پـــارس  محصـــوالت  خـــودرو،  ایـــران 
ســـورن پـــاس، رانـــا پـــاس و دنـــا پـــاس 
ـــدرج  ـــی من ـــت قطع ـــا قیم ـــک ب ـــارژ اتوماتی توربوش
ــل ۹٠روزه  ــد تحویـ ــروش و موعـ ــنامه فـ در بخشـ

عرضـــه شـــده اســـت.

مدیرعامل ایران خودرو خبر داد؛ 
راه اندازی مراکز سفارشی سازی 

خودرو های ایران خودرو 

مقیمــی از راه انــدازی مراکــزی بــرای تیونینــگ 
ــر داد.  ــی خب ــای داخل خودرو ه

ــگاران جــوان، فرشــاد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ایــران خــودرو در مراســم  مقیمــی مدیرعامــل 
ــگ  ــگ و دیتیلین ــی تیونین ــز تخصص ــاح مرک افتت
ــت:  ــو گف ــرکت آپک ــودرو ش ــازی خ ــی س و سفارش
ــد در  ــودرو بای ــران خ ــه در ای ــی ک ــی از اهداف یک
دســتور کار قــرار دهیــم ارتقــا رضایــت مــردم اســت. 
ــود  ــف می ش ــف تعری ــای مختل ــت در برنامه ه رضای
ــت  ــتری آن را تقوی ــت مش ــش رضای ــرای افزای و ب

می کنیــم.
را در  از رضایـــت  بیـــان کـــرد: بخشـــی  او 
حـــوزه مشـــتریان از طریـــق خدمـــات ویـــژه 
ــی در  ــش پررنگـ ــو نقـ ــم. آپکـ ــخص می کنیـ مشـ
ارائـــه خدمـــات دارد کـــه افزایـــش آن در دســـتور 
کار اســـت. بـــرای انجـــام آن هدفـــی داریـــم 
کـــه اگـــر در سراســـر دنیـــا بـــه مراکـــز ســـاخت 
خـــودرو ســـری بزنیـــد متوجـــه می شـــوید همـــه 
ــبد  ــه سـ ــی کـ ــی از محل هایـ ــاز ها یکـ خودروسـ
محـــل   از  می دهنـــد،  تشـــخیص  را  درآمـــدی 

ــت. ــازی اسـ ــی سـ سفارشـ
ــوط  ــار مرب ــترین آم ــه بیش ــاره ب ــا اش ــی ب مقیم
بــه حــوادث تشــریح کــرد: از ۵٠٠ حادثــه و حریــق 
ــورد  ــودرو، ۴۴٠ م ــران خ ــرکت ای ــای ش خودروه
مربــوط بــه مراجعــه بــه مراکــز غیــر مجــاز و نصــب 
ــده  ــام ش ــتاندارد انج ــر اس ــه غی ــوده ک ــن ب آپش
اســت. الباقــی مــوارد مربــوط بــه مراجعــه بــه مراکــز 

ــر مجــاز اســت. غی
مدیرعامــل ایــران خــودرو گفــت: بــه دلیــل 
ــش  ــام افزای ــرای انج ــزی ب ــون مرک ــا کن ــه ت اینک
آپشــن بــه صــورت اســتاندارد وجــود نداشــت، 
ــد  ــه می کردن ــاز مراجع ــر مج ــز غی ــه مراک ــردم ب م
و اکنــون بــرای کاهــش ایــن حــوادث شــرکت آپکــو 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
او بیــان کــرد:راه انــدازی ایــن خــط تولیــد 
ــود.  ــوالت ش ــا محص ــش ارتق ــث افزای ــد باع می توان
ــد  ــادرات و … بای ــروش، ص ــت ف ــوزه معاون ــا ح ب
ــای  ــات در نمایندگی ه ــرد، خدم ــرار ک ــاط برق ارتب

ــد. ــا یاب ــروش ارتق ف
مقیمــی بــا بیــان اینکــه بایــد مراکــزی بــرای بــه 
ــده در  ــگ ش ــای تیونین ــتن خودرو ه ــش گذاش نمای
نظــر گرفــت، گفــت: درخواســت داریــم یــک درصــد 
از تولیــد ماهانــه از طریــق شــرکت آپکــو بــه مــردم 
ــای  ــد خودرو ه ــه دارن ــانی عاق ــود، کس ــذار ش واگ
خــاص تحویــل بگیرنــد کــه بایــد محــل عاقمنــدی 

آن هــا را در نظــر گرفــت.

پایان خرداد آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی 

مدیـــرکل امـــور مالیاتـــی آذربایجـــان شـــرقی 
ــه  ــت ارائـ ــن مهلـ ــرداد آخریـ ــان خـ ــت: پایـ گفـ
ــت.  ــی اسـ ــخاص حقیقـ ــی اشـ ــه مالیاتـ اظهارنامـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ــان  ــی آذربایجـ ــور مالیاتـ ــرکل امـ ــریفی مدیـ شـ
ــان  ــی )صاحبـ ــخاص حقیقـ ــت: اشـ ــرقی گفـ شـ
ــه  ــد اظهارنامـ ــون می بایـ ــق قانـ ــاغل( مطابـ مشـ
ـــان  ـــا پای ـــود را ت ـــال ۱۳۹۹ خ ـــرد س ـــی عملک مالیات
ــی از  ــورت الکترونیکـ ــه صـ ــال بـ ــاه امسـ خردادمـ
WWW. ـــه آدرس ـــات ب ـــی مالی ـــق درگاه مل طری

INTAMEDIA.IR ارســـال و مالیـــات خـــود را 
پرداخـــت کننـــد.

او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برخـــورداری از هـــر 
ـــوط  ـــی، من ـــهیات و معافیت هـــای مالیات ـــوع تس ن
ــی در  ــه مالیاتـ ــی اظهارنامـ ــه الکترونیکـ ــه ارائـ بـ
ــاالن  ــت: فعـ ــت، گفـ ــی اسـ ــرر قانونـ ــد مقـ موعـ
ـــدی از مشـــوق های  ـــره من ـــه منظـــور به اقتصـــادی ب
قانونـــی نـــرخ صفـــر و یـــا هرگونـــه تســـهیات دیگـــر، 
ـــرر  ـــت مق ـــی خـــود را در مهل ـــه مالیات ـــد اظهارنام بای

ـــد. ـــه کنن ـــی ارائ قانون
شـــریفی گفـــت: بـــا هـــدف پیشـــگیری از 
ـــت  ـــعه دول ـــرای توس ـــا و در ب ـــاری کرون ـــیوع بیم ش
ـــه  ـــان از هرگون ـــت مودی ـــروری اس ـــک، ض الکترونی
ـــاب  ـــی اجتن ـــه ادارات مالیات ـــروری ب ـــه غیرض مراجع

ـــد. کنن

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت استان خبر داد:

رشد 333 درصدی صدور و تمدید 
کارت بازرگانی در آذربایجان شرقی

ــارت  ــعه تجـ ــی و توسـ ــور بازرگانـ ــاون امـ معـ
ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان 
ـــت  ـــزی در جه ـــه ری ـــر برنام ـــد ب ـــا تأکی ـــرقی ب ش
ـــدی  ـــش از ۳۳۳ درص ـــد بی ـــادرات از رش ـــعه ص توس
مـــاه  فروردیـــن  در  بازرگانـــی  کارت  صـــدور 
ـــل  ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــالجاری نس س

ــر داد.  در اســـتان خبـ
ــا  ــتی بـ ــی راسـ ــنا، غامعلـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــال ۵۶  ــه اول امسـ ــی یکماهـ ــه طـ ــان این کـ بیـ
ـــد  ـــادر و تمدی ـــتان ص ـــی در اس ـــره کارت بازرگان فق
ــال  ــاه سـ ــن مـ ــده اســـت، گفـــت: در فروردیـ شـ
ـــود  ـــده ب ـــادر ش ـــی ص ـــره کارت بازرگان ـــل ۳ فق قب
ـــه ۱۳  ـــم ب ـــن رق ـــابه ای ـــدت مش ـــال در م ـــه امس ک
ـــدی  ـــد ۳۳۳ درص ـــا رش ـــه و ب ـــش یافت ـــره افزای فق

مواجـــه بـــوده اســـت.
ـــره  ـــد ۴۳ فق ـــه تمدی ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
ـــاری،  ـــال ج ـــه اول س ـــک ماه ـــی در ی کارت بازرگان
ـــده  ـــد ش ـــی تمدی ـــای بازرگان ـــداد کارت ه ـــزود: تع اف
ــازه زمانـــی یکماهـــه اول ســـال گذشـــته ۸  در بـ
فقـــره بـــوده اســـت کـــه بـــا افزایـــش ایـــن رقـــم 
بـــه ۴۳ مـــورد رشـــد ۴۳۷ درصـــدی داشـــته ایم.

ــارت  ــعه تجـ ــی و توسـ ــور بازرگانـ ــاون امـ معـ
ــازمان  ــه داد: سـ ــتان، ادامـ ــت اسـ ــازمان صمـ سـ
توســـعه تجـــارت ایـــران در راســـتای تحقـــق 
ـــای  ـــر معاونت ه ـــا دیگ ـــگ ب ـــال و هماهن ـــعار س ش
ــه  ــود را ارائـ ــنهادی خـ ــه پیشـ ــه برنامـ وزارتخانـ
داده اســـت کـــه در ایـــن برنامـــه از نظـــرات 
دســـت اندرکاران بخـــش دولتـــی، خصوصـــی و 

تشـــکل ها اســـتفاده شـــده اســـت.
ـــی  ـــام عال ـــی مق ـــم اباغ ـــه حک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرقی  ـــان ش ـــتاندار آذربایج ـــرای اس ـــت ب وزارت صم
بـــه عنـــوان رئیـــس ســـتاد توســـعه تجـــارت 
ــز  ــکیل ۱۲ میـ ــان از تشـ ــوری آذربایجـ ــا جمهـ بـ
ــه  ــتان بـ ــوری در اسـ ــی و کشـ ــی کاالیـ تخصصـ
ـــوری  ـــا جمه ـــاری ب ـــراودات تج ـــعه م ـــور توس منظ
ـــای  ـــزاری میزه ـــزود: برگ ـــر داد و اف ـــان خب آذربایج
ـــداوم  ـــتان ت ـــف در اس ـــورهای مختل ـــی کش تخصص

خواهـــد داشـــت.

فروش فوق العاده 4 محصول سایپا
 با قیمت های جدید 

گــروه خودروســازی ســایپا فــروش فــوق العــاده 
ــد در  ــا قیمــت جدی خودروهــای ســواری خــود را ب

خــرداد ۱۴٠٠ اجــرا خواهــد کــرد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــالگرد  ــب س ــه مناس ــایپا ب ــازی س ــروه خودروس گ
آزادســازی خرمشــهر، فــروش فــوق العــاده ۴ مــدل 
از محصــوالت خــود را بــا قیمــت جدیــد در خــرداد 

ــت. ــرده اس ــاز ک ۱۴٠٠ آغ
و  دنــده ای  کوییــک  فــروش  طــرح  ایــن  در 
 SX کوییــک آر بــه همــراه تیبــا صنــدوق دار تیــپ
و وانــت ۱۵۱ بــا قیمــت قطعــی و بــا موعــد تحویــل 
ــا توجــه  ۹٠ روزه بــه دســت مشــتریان می رســند. ب
بــه بخشــنامه فــروش فــوق العــاده محصــوالت 
ســایپا از ســاعت ۱۴ روز امــروز ســه شــنبه مــورخ ۴ 

ــود. ــاز می ش ــرداد ۱۴٠٠ آغ خ
قیمــت خودرو هــا بــر اســاس مصوبــه اخیــر 
ــرح  ــن ط ــت. ای ــده اس ــن ش ــت تعیی ــورای رقاب ش
ــد داشــت  ــه خواه ــه روز ادام ــدت س ــه م ــروش ب ف
ــایت  ــه وبس ــه ب ــا مراجع ــد ب ــتریان می توانن و مش
فــروش محصــوالت ســایپا، فراینــد اولیــه ثبــت نــام 

ــد. ــی کنن را ط
همچنیــن توجــه داشــته باشــید کــه در صــورت 
ــی  ــه کش ــه قرع ــت، برنام ــر از ظرفی ــای فرات تقاض
ــد. از  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــن منتخب ــرای تعیی ب
ســویی متقاضیــان طــرح فــروش فــوری محصــوالت 
ســایپا، بایــد پیــش از ثبــت نــام بــه قوانیــن اعــام 

شــده توجــه داشــته باشــند.
ــام  ــت ن ــد ثب ــان فراین ــر همچن ــال حاض در ح
ــودرو  ــه خ ــای کمیت ــاس مصوبه ه ــر اس ــا ب خودرو ه
بــرای خریــد خــودرو  قبلــی  قوانیــن  و  اســت 

ــت. ــی اس ــان باق همچن

قیمت 4 محصول سایپا در بخشنامه 
خرداد ۱4۰۰

بــا آغــاز فــروش فــوری محصــوالت ســایپا 
مشــخص شــد کــه قیمــت جدیــد کوییــک آر 
۱۴۹ میلیــون و ۴۱۵ هــزار تومــان و وانــت ۱۵۱ 
ــده  ــذاری ش ــت گ ــان قیم ــون توم ــم ۱٠۵ میلی ه
ــر ســایپا  قیمــت  ــر اســاس بخشــنامه اخی اســت. ب
تیبــا صنــدوق دار SX بــا رینــگ فــوالدی بــه ۱٠۶ 
ــده ای  ــک دن ــان و کویی ــزار توم ــون و ۵۱۸ ه میلی
ــون و ۶۱  ــت ۱۴۱ میلی ــه قیم ــه ب ــم در کارخان ه

ــت. ــیده اس ــان رس ــزار توم ه

بانـــک مرکـــزی اعـــام کـــرد: در ســـال گذشـــته ۳ میلیـــارد 
دالر و در دو مـــاه ابتدایـــی ســـال جـــاری ۷۷٠ میلیـــون دالر 
ـــوزش  ـــان و آم ـــت، درم ـــی وزارت بهداش ـــام اعام ـــرای واردات اق ب

پزشـــکی تأمیـــن ارز انجـــام شـــده اســـت. 
بـــه گـــزارش مهـــر، بـــر اســـاس مصوبـــه ســـتاد هماهنگـــی 
ــارد دالر  ۲.۵ میلیـ ــغ  ــال ۱۳۹۹ مبلـ ــت در سـ ــادی دولـ اقتصـ
و  بهداشـــت، درمـــان  بـــرای وزارت  ارز ترجیحـــی  ســـهمیه 
آمـــوزش پزشـــکی تعییـــن شـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
۳ میلیـــارد دالر  خـــاص موجـــود، در ســـال گذشـــته بالـــغ بـــر 
بـــرای واردات اقـــام اعامـــی آن وزارت تأمیـــن ارز شـــده 

اســـت.
آن  شـــده  تعییـــن  ارزی  ســـهمیه  براســـاس  همچنیـــن 
ــغ  ــز، مبلـ ۱۴٠٠ نیـ ــال  ــه اول سـ ــش ماهـ ــرای شـ ــتاد بـ سـ
تعییـــن  بهداشـــت  وزارت  واردات  بـــرای  میلیـــارد دالر   ۱.۵
۱ میلیـــارد دالر آن براســـاس  شـــده کـــه تاکنـــون بالـــغ بـــر 
یافتـــه  تخصیـــص  وزارتخانـــه  آن  اعامـــی  اولویت هـــای 

بـــرای خریـــد  ۲۱٠ میلیـــون دالر  ایـــن مبلـــغ  از  اســـت. 
۵۶٠ میلیـــون دالر بـــرای ســـایر اقـــام تأمیـــن ارز  واکســـن و

ــت. ــده اسـ ــت شـ و پرداخـ
ـــاری  ـــال ج ـــه س ـــه در دو ماه ـــورت گرفت ـــن ارز ص ـــع تأمی جم
۷۷٠ میلیـــون دالر اســـت کـــه از ۵٠ درصـــد کل ســـهمیه شـــش 
ماهـــه اول نیـــز بیشـــتر بـــوده اســـت. بنابرایـــن عـــدم کفایـــت 
ــن ارز  ــوع تأمیـ ــه موضـ ــی بـ ــام، ارتباطـ ــی اقـ ــودی برخـ موجـ

نـــدارد.
ارز  دریافـــت  مشـــمول  اقـــام  اولویـــت  اســـت،  گفتنـــی 
توســـط وزارت بهداشـــت تعییـــن و در نتیجـــه میـــزان موجـــودی 
اقـــام مختلـــف نیـــز صرفـــاً بـــا نظـــر آن وزارت خانـــه مدیریـــت 
ــا  ــن واردات بـ ــرای تأمیـ ــواره بـ ــن روش همـ ــه ایـ ــود کـ می شـ

ــام شـــده اســـت. نـــرخ ارز ترجیحـــی انجـ
ـــورت  ـــن ارز ص ـــرد تأمی ـــی عملک ـــار قطع ـــه آم ـــتناد ب ـــا اس ـــذا ب ل
گرفتـــه، تاکیـــد می شـــود بانـــک مرکـــزی تأمیـــن ارز کاالهـــای 
ـــق  ـــکی را طب ـــات پزش ـــزات و ملزوم ـــژه دارو، تجهی ـــه وی ـــی ب اساس

ـــام داده  ـــل انج ـــور کام ـــه ط ـــت ب ـــادی دول ـــتاد اقتص ـــات س مصوب
ــوص  ــن خصـ ــود در ایـ ــت می شـ ــانه ها درخواسـ ــت و از رسـ اسـ
ـــبهه  ـــد و از ش ـــکا کنن ـــی ات ـــح و عین ـــای صحی ـــه آماره ـــواره ب هم

ـــد. ـــردازی بپرهیزن ـــایعه پ ـــی و ش افکن

ــاورزی مجلـــس از واردات ۲٠ میلیـــون  عضـــو کمیســـیون کشـ
ـــن  ـــار ای ـــت: در کن ـــر داد و گف ـــاه خب ـــه دار در م ـــرغ نطف ـــم م تخ
ــتراتژیک در  ــر اسـ ــرای ذخایـ ــد بـ ــرغ منجمـ ــاله، واردات مـ مسـ

دســـتور کار قـــرار دارد تـــا بـــازار دچـــار مشـــکل نشـــود. 
پرویـــز اوســـطی در گفتگـــو بـــا مهـــر دربـــاره افزایـــش قیمـــت 
ــازار  ــدد در بـ ــران مجـ ــاد بحـ ــال ایجـ ــک روزه و احتمـ ــه یـ جوجـ
ـــاله  ـــن مس ـــه ای ـــی ب ـــگاه نظارت ـــس از جای ـــوه ورود مجل ـــرغ و نح م

ـــاد  ـــئوالن وزارت جه ـــور مس ـــا حض ـــه ای ب ـــا جلس ـــراً م ـــت: اخی گف
ــن  ــتیم و ایـ ــزی داشـ ــک مرکـ ــت و بانـ ــاورزی، وزارت صمـ کشـ

مســـاله بـــه صـــورت مفصـــل مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فعـــًا شـــاهد آرامـــش نســـبی در 
ـــش در  ـــن آرام ـــم ای ـــاش کنی ـــد ت ـــت: بای ـــتیم، گف ـــرغ هس ـــازار م ب

ماه هـــای آینـــده نیـــز برقـــرار باشـــد.
عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــای  ـــزی در واحده ـــد جوجه ری ـــون فراین ـــم اکن ـــرد: ه ـــح ک تصری
ـــا  ـــدود ۱۱۷ ت ـــت و ح ـــام اس ـــال انج ـــی در ح ـــه خوب ـــدی، ب تولی
ــه  ــه البتـ ــده کـ ــام شـ ــزی انجـ ــه جوجه ریـ ــون قطعـ ۱۲٠ میلیـ
ایـــن دقیقـــاً بـــه انـــدازه نیـــاز کشـــور اســـت و مـــا بایـــد بـــا 
ضریـــب اطمینـــان بیشـــتری حرکـــت کنیـــم تـــا دچـــار مشـــکل 
ــدام  ــاورزی دو اقـ ــاد کشـ ــتا وزارت جهـ ــن راسـ ــویم؛ در ایـ نشـ
ــه ۲٠  ــا واردات ماهیانـ ــدام آنهـ ــن اقـ ــت؛ اولیـ ــام داده اسـ انجـ
ــدام  ــت و اقـ ــور اسـ ــه کشـ ــه دار بـ ــرغ نطفـ ــم مـ ــون تخـ میلیـ
ــرکت  ــط شـ ــه توسـ ــت کـ ــد اسـ ــرغ منجمـ ــز واردات مـ دوم نیـ
پشـــتیبانی امـــور دام انجـــام شـــده و بـــه عنـــوان ذخایـــر 

اســـتراتژیک نگهـــداری می شـــود.
ــی  ــش بینـ ــات پیـ ــن اقدامـ ــا ایـ ــرد: بـ ــح کـ ــطی تصریـ اوسـ

ــتری  ــش بیشـ ــاهد آرامـ ــده شـ ــای آینـ ــه در ماه هـ ــم کـ می کنیـ
ــیم. ــرغ باشـ ــازار مـ در بـ

ــوب  ــرخ مصـ ــه یـــک روزه نـ ــه جوجـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــا  ـــک روزه را ب ـــه ی ـــد جوج ـــادر بای ـــرغ م ـــای م ـــزود: واحده دارد، اف
ـــن  ـــد ضم ـــرار دهن ـــدی ق ـــای تولی ـــار واحده ـــوب در اختی ـــرخ مص ن
ـــز  ـــاله را نی ـــن مس ـــاورزی ای ـــاد کش ـــده وزارت جه ـــرار ش ـــه ق اینک

ـــود. ـــع ش ـــود رف ـــکات موج ـــا مش ـــد ت ـــت کن مدیری
اوســـطی دربـــاره اینکـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط خشکســـالی 
و شـــرایط نامطلـــوب مراتـــع، احتمـــال افزایـــش قیمـــت گوشـــت 
ـــه  ـــرا ک ـــود دارد چ ـــی وج ـــن نگران ـــت: ای ـــود دارد؟، گف ـــز وج قرم
ــد  ــش تولیـ ــع و کاهـ ــدن مراتـ ــر شـ ــب فقیرتـ ــالی موجـ خشکسـ
علوفـــه شـــده اســـت و در خیلـــی از مناطـــق کشـــور، دامـــداران 
ــن  ــده اند؛ بنابرایـ ــود شـ ــد خـ ــای مولـ ــروش دام هـ ــه فـ ــار بـ ناچـ
ـــا  ـــود ت ـــیده ش ـــاله اندیش ـــن مس ـــرای ای ـــری ب ـــریع تر تدبی ـــد س بای
ـــا  ـــده ب ـــای آین ـــد و در ماه ه ـــه دارن ـــود را نگ ـــای خ ـــداران دام ه دام

بحـــران کمبـــود دام و گوشـــت قرمـــز مواجـــه نشـــویم.
وی از دســـتگاه های مســـئول در ایـــن حـــوزه خواســـت تدابیـــر 
الزم را بـــرای مدیریـــت ایـــن امـــر اتخـــاذ و عملیاتـــی کننـــد تـــا 

ایـــن نگرانی هـــا برطـــرف شـــود.

۳.۷ میلیارد دالر ارز برای واردات دارو تامین شد؛

پاسخ بانک مرکزی به ابهامات درباره ارز دارو

عضو کمیسیون کشاورزی خبر داد؛

واردات تخم مرغ نطفه دار و مرغ منجمد برای کنترل بازار

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 ۰4۱۳۶55994۳ 

موبایل: ۰9۱4۳۰۱۰57۳
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کاریکاتور

گذران سخت زندگی زیر سایه سنگین گرانی

منبع: تسنیم

تکمیل طرح های ناتمام مسکن 
مهر در آذربایجان شرقی تا پایان 

خردادماه

مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن گفت: 
ــان  ــر در آذربایج ــکن مه ــام مس ــای ناتم ــرح ه ط

شــرقی تــا پایــان خــرداد تکمیــل خواهــد شــد. 
احمــد اصغــری مهرآبــادی در حاشــیه بازدیــد از 
شــهرک ولیعصــر و طــرح هــای نیمــه تمــام مســکن 
ــن  ــه ای ــه این ک ــا اشــاره ب ــاب ب مهــر شهرســتان بن
ــارض  ــر دارای مع ــاکن مه ــر از مس ــه غی ــداد ب تع
ــده  ــازک کاری واحدهــای باقــی مان اســت، افــزود: ن
ــه نصــب از  ــام شــده و در مرحل ــارض تم ــدون مع ب

ــتند. ــج و ... هس ــور، پکی ــل آسانس قبی
ــزار  ــون و ۲٠٠ ه ــه دو میلی ــان این ک ــا بی وی ب
واحــد مســکن مهــر در کشــور وجــود دارد، گفــت: 
حــدود ۳۸ هــزار واحــد مســکن مهــر در کشــور در 

ــرداری اســت. ــی بهــره ب مراحــل پایان
ــر در  ــت تاخی ــازی، عل ــرراه وشهرس ــاون وزی مع
تکمیــل مســکن مهــر شهرســتان بنــاب را بــی 
مســئولیتی بانــک عامــل ایــن طــرح عنــوان و 
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه بانــک ملــت بــه وظیفــه 
ــول و  ــات شــورای پ ــی خــود در اجــرای مصوب قانون
اعتبارعمــل نکــرده و موجــب کنــدی رونــد احــداث 

ــت. ــده اس ــاب ش ــر در بن ــکن مه مس

25۰ نقطه بحرانی حریق در کرمانشاه 
شناسایی شد

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمانشــاه گفــت: ۲۵٠ 
ــا  نفــر در ۲۵٠ نقطــه بحرانــی حریــق اســتان در راســتای اطاع رســانی ب

دمنــده  اطفــای حریــق مجهــز شــده اند.
ــا  ــانه ب ــاب رس ــع اصح ــی در جم ــاهلل کوالن ــارس، انش ــزارش ف ــه گ ب
اشــاره بــه کاهــش ۳۳ درصــدی حریــق در مناطــق و جنگل هــای اســتان 
ــی،  ــت: یکپارچگ ــار داش ــال ۹۸، اظه ــا س ــه ب ــال ۹۹ در مقایس ــی س ط
انســجام و هماهنگــی و بــا پــای کار بــودن ســتاد بحــران اســتان و در کنــار 
آن فرمانداری هــا، دهیــاران، شــوراهای اســامی و بــه خصــوص مشــارکت 
ــای  ــکل ها، نهاده ــاد، تش ــردم نه ــازمان های م ــودن س ــدم ب ــش ق و پی

ــد. ــه کاهشــی حاصــل ش ــن نتیج ــرداران ای ــران و بهره ب خصوصــی، خی
وی ادامــه داد: اســتان کرمانشــاه ۲ میلیــون و ۷٠٠ هــزار هکتــار اراضــی 
ــون و ۷٠٠  ــزان یک میلی ــن می ــه از ای ــی دارد ک ــع مل ــاورزی و مناب کش

ــع تشــکیل می دهــد. ــار جنــگل و مرت هــزار هکت
ــان  ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــود دارد،  ــان وج ــک جنگلب ــار ی ــزار هکت ــر ه ــه ازای ه ــا ب ــه در دنی اینک
ــی  ــای طبیع ــار از عرصه ه ــزار هکت ــر ۴٠ ه ــه ازای ه ــرد: ب ــح ک تصری

ــود دارد. ــان وج ــا جنگلب ــان ی ــک محیط ب ــا ی ــتان تنه اس
بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۴ پایــگاه اطفــای حریــق و چهــار پایــگاه فرعــی 
ــه  ــر را در ۲۵٠ نقط ــته ۲۵٠ نف ــال گذش ــت: از س ــتان، گف ــطح اس در س
ــق  ــای حری ــده  اطف ــا دمن ــانی ب ــتای اطاع رس ــتان در راس ــی اس بحران

ــم. ــز کرده ای مجه
از  جلوگیــری  بــرای  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  خصــوص  در  وی 
ســوزاندن درخــت و تهیــه چــوب و هیــزم و زغــال از منابــع ملــی، گفــت: 
ــه  ــی اســت ک ــات و اشــتغال در محــل معضل ــود امکان ــر معیشــتی، نب فق
ــغل ها و  ــد، االن ش ــال ســوق می ده ــد زغ ــه ســمت درآم ــتائیان را ب روس
درآمدهایــی را در طرح هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری، کاشــت زعفــران، 

ــم. ــن کرده ای ــتائیان جایگزی ــرای روس ــی و... ب ــان داروی گیاه

اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی موجب 
کند شدن نوسازی بافت فرسوده می شود 

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس گفــت: اصــاح قانــون بیمــه کارگران 
ســاختمانی باعــث افزایــش قیمــت مســکن و کنــد شــدن نوســازی بافــت 

ــود.  ــوده می ش فرس
به گزارش فارس، محمدحسـین فرهنگی سـخنگوی هیات رئیسـه مجلس 
شـورای اسـامی در جلسـه علنـی و در جریـان بررسـی گـزارش کمیسـیون 
اجتماعـی درباره طـرح اصاح قانون بیمه کارگران سـاختمانی و در مخالفت با 
آن اظهار داشـت: مسـائلی مانند بیمه کارگران سـاختمانی، قانون دارد و قانون 

دارای ضابطـه اسـت و ضوابط سـال هاسـت که اجرا می شـود.
وی افــزود: وضعیــت قیمــت مســکن مطلــوب نیســت و شــرایط بــدی 
ــازار مســکن حاکــم اســت و بایــد تصمیمــات درســتی بگیریــم کــه  ــر ب ب

افزایــش قیمــت مســکن را در پــی نداشــته باشــد.
ــاح  ــرح اص ــرد: در ط ــح ک ــس تصری ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
ــف  ــن تکلی ــن و تعیی ــران ســاختمانی، تشــخیص قیمــت زمی ــه کارگ بیم
ــد  ــی خواه ــادی را در پ ــد زی ــود و مفاس ــاع می ش ــناس ارج ــه کارش آن ب
داشــت و همچنیــن بــا تصویــب آن  مســیر را بــرای ایجــاد عــوارض بســیار 

ــد. ــاز می کن ــد ب ــد جدی ــث مفاس ــترده ای در بح گس
وی اظهــار داشــت: تصویــب ایــن طــرح ، افزایــش حــق بیمــه و کند شــدن 
ــه دنبــال خواهــد داشــت و قانــون خوبــی کــه  نوســازی بافــت فرســوده را ب
ــکات  ــم و مش ــکل می کنی ــار مش ــت را دچ ــرا اس ــال اج ــت در ح سال هاس
زیــادی را بــرای مــردم، شــهرداری ها و دســتگاه های متولــی ایجــاد می کنــد.

ــا ۱٠  ــران ســاختمانی ۸ ت ــه کارگ ــرد: اصــاح بیم ــد ک ــی تاکی فرهنگ
برابــر حــق بیمــه بافــت فرســوده را افزایــش داده و در ایــن شــرایط تورمــی 

مشــکات زیــادی بــه وجــود خواهــد آمــد.

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد
پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی 

آذربایجان شرقی، با اعمال تغییرات جدید در 
روزهای آینده 

آذربایجـان شـرقی گفـت: مسـتمری مددجویـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بهزیسـتی اسـتان در چنـد روز آینـده پرداخـت خواهـد شـد. 

فـرگل صحـاف در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه دالیـل تاخیـر بـه 
وجـود آمـده در پرداخـت مسـتمری و کمک معیشـتی افراد تحت پوشـش 
ایـن سـازمان اظهـار کـرد: تاخیـر به وجـود آمـده به دلیـل اعمـال افزایش 

مسـتمری ایـن عزیـزان بوده اسـت.
وی بیـان کـرد: همچنیـن تا به االن مسـتمری و کمک معیشـتی این افراد 
بـه صـورت جداگانـه بـه حسـاب آن هـا واریـز می شـد کـه بعـد از ایـن، تمـام 
واریـزی هـا بـه صـورت یکجا خواهـد بود و چـون سـاماندهی این امـور اندکی 

زمـان بـر اسـت، تاخیـر در واریـزی هـای ایـن ماه بـه همین دالیل اسـت.
وی افزود: مبالغ مسـتمری تمامی مددجویان سـازمان بهزیسـتی، به تعداد 
بُعـد خانـوار تغییـر یافتـه و دیگـر مسـتمری اول و تبصـره ۱۴ وجـود نخواهد 
داشـت، و تمامـی مبالـغ بـرای تمامـی مددجویـان تحـت پوشـش نهادهـای 
حمایتـی یکسـان و به عنوان مسـتمری به تعـداد بُعد خانوار واریز خواهد شـد.

براسـاس ایـن گـزارش؛ بـا توجـه بـه درخواسـت های مکـرر خانواده های 
تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی مبنی بـر پیگیری عـدم واریز مسـتمری 
اردیبهشـت مـاه ایـن گـروه، مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان در ایـن راسـتا، 

توضیحـات الزم را جهـت تنویـر افـکار جامعـه هـدف ارائـه داد.

یـــک مقـــام مســـئول گفـــت: قیمـــت 
ـــد  ـــی همانن ـــکن مل ـــاخت مس ـــده س ـــام ش تم
ــئوالن  ــیاری از مسـ ــده بسـ ــام شـ ــم اعـ رقـ
در گذشـــته حـــدود ۲۵٠ تـــا ۳٠٠ میلیـــون 

تومـــان خواهـــد بـــود. 
ــگاه  ــا باشـ ــو بـ ــک در گفت وگـ ــر لـ یاسـ
اینکـــه  بیـــان  بـــا  جـــوان،  خبرنـــگاران 
قرارداد هـــای مـــا در ســـال گذشـــته بـــا 
ـــری  ـــی، مت ـــکن مل ـــرح مس ـــازندگان در ط س
ـــه  ـــرای هم ـــان ب ـــزار توم ـــون و ۷۱۹ ه ۲ میلی
شـــهر ها امضـــا شـــده اســـت، گفـــت: البتـــه 
بـــه دلیـــل برخـــی اختـــاف نظرهـــا، امضـــا 
ــا  ــد؛ امـ ــر شـ ــان بـ ــا زمـ ــاغ قرارداد هـ و ابـ
در ابتـــدای امســـال بـــه دســـتور وزیـــر راه و 
ــی و  ــا، نهایـ ــای قرارداد هـ ــازی، امضـ شهرسـ

بـــه ســـازندگان ابـــاغ شـــد.
ــرای  ــا ب ــم قرارداد ه ــه رق ــان اینک ــا بی او ب
امســال هــم تغییــر نکــرده و همــان ۲ میلیــون 
و ۷۱۹ هــزار تومــان بــه ازای ســاخت هــر متــر 
ــه  ــت: البت ــت، گف ــکونی اس ــد مس ــع واح مرب
امســال دو قلــم شــامل آسانســور و پکیــج 
از داخــل ارقــام اعــام شــده در قرارداد هــا 
حــذف شــد تــا در آینــده در زمــان اجــرا 
ــور از  ــه فاکت ــه صــورت ارائ ــه قیمــت روز و ب ب

ــود. ــبه ش ــازنده ها، محاس ــوی س س

ـــاختمان اداره کل راه  ـــکن و س ـــاون مس مع
ـــن  ـــت: ممک ـــران گف ـــتان ته ـــازی اس و شهرس
اســـت در زمـــان تحویـــل واحدهـــا، برخـــی 
تعدیل هـــا بـــه قـــرارداد افـــزوده شـــده و بـــه 
ــم  ــان هـ ــون تومـ ــا ۳.۷ میلیـ متـــری ۳.۵ تـ

ـــد. برس
لــک دربــاره هزینــه تمــام شــده هــر واحــد 
ــم  ــت: رق ــران گف ــتان ته ــی در اس مســکن مل
فــروش واحد هــا هنــوز مشــخص نیســت، 
ــون  ــر از ۲۵٠ میلی ــع باالت ــور قط ــه ط ــا ب ام
ــی  ــان رقم ــا هم ــی دقیق ــت، یعن ــان اس توم
کــه پیــش از ایــن بســیاری از مدیــران اعــام 

کــرده بودنــد. از ســوی دیگــر در بســیاری 
از قرارداد هــا هــم اعــام شــده کــه مبلــغ 
ــان،  ــه متقاضی ــی ب ــد مســکن مل ــل واح تحوی

ــود. ــد ب ــاخت خواه ــده س ــام ش ــه تم هزین
ـــده  ـــام ش ـــم تم ـــه رق ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی او ب
ـــت،  ـــخص نیس ـــر مش ـــال حاض ـــاخت در ح س
ـــا  ـــت ت ـــوم نیس ـــه معل ـــل آنک ـــه دلی ـــزود: ب اف
مـــاه آینـــده قیمـــت میلگـــرد یـــا ســـیمان 
ـــت  ـــر اس ـــه بهت ـــت؛ در نتیج ـــی اس ـــه رقم چ
ــرای  ــی بـ ــددی قطعـ ــتگاهی، عـ ــچ دسـ هیـ
ـــان  ـــا متقاضی ـــد، ام ـــام نکن ـــکن اع ـــد مس خری
ــان را  رقمـــی در حـــدود ۳٠٠ میلیـــون تومـ

ـــند. ـــته باش ـــر داش ـــد در نظ بای

رایزنی برای افزایش وام مسکن ملی 
به ۱5۰ میلیون تومان

ــا  معــاون راه و شهرســازی اســتان تهــران ب
ــت در تــاش اســت وام  ــر اینکــه دول تاکیــد ب
ــت:  ــد، گف ــش یاب ــی افزای ــکن مل ــاخت مس س
شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه وام ســاخت 
مســکن ملــی بــه زودی بــه ۱۵٠ میلیــون 
افزایــش می یابــد، امــا هنــوز بــه  تومــان 
ــوب دســتورالعمل و بخشــنامه ای  صــورت مکت

ــت. ــده اس ــاغ نش اب
ــی  ــرد: پروژه های ــار ک ــان اظه ــک در پای ل
کــه از مرحلــه فونداســیون خــارج شــوند، 
ــکن  ــک مس ــط اول وام را از بان ــد قس می توانن
اخــذ کننــد؛ در تعــدادی از پروژه هــای اســتان 
تهــران ماننــد ربــاط کریــم از آورده ۴٠ میلیون 
تومانــی متقاضیــان برداشــت شــده و بــه زودی 
ــرای  ــان دوم ب ــون توم ــز ۴٠ میلی پیامــک واری

آن هــا ارســال خواهــد شــد.
براســاس ایــن گــزارش پیــش از ایــن اعــام 
شــده بــود کــه قیمــت هــر متــر مربــع مســکن 
ــت  ــان اس ــزار توم ــون و۷٠٠ ه ــی ۳ میلی مل
ــیاری از  ــی بس ــث نگران ــر باع ــن خب ــه همی ک

ــود. متقاضیــان شــده ب

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمانشـاه 
اعـام کـرد: ۹٠ محـدوده معدنـی اسـتان کرمانشـاه از اول خرداد 
امسـال بـرای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده گذاشـته شـد.

ــه  ــاط ب ــن ارتب ــی« در ای ــا، »محســن داراب ــزارش ایرن ــه گ ب
خبرنــگار ایرنــا گفــت: آگهــی مزایــده ایــن معــادن از روز شــنبه 
اول خــرداد در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری 

شــده و تــا تاریــخ ۱۳ خــرداد مــاه قابــل مشــاهده اســت.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه 
ــد،  ــای جدی ــه ه ــذاری عرص ــر واگ ــاوه ب ــت: ع ــه گف در ادام

براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده و اســناد اقتصــادی اســتان، 
احیــا واحدهــای تولیــدی و معــادن راکــد را بــه صــورت ویــژه در 

دســتور کار قــرار داده ایــم.
دارابــی افــزود: در ایــن راســتا ســال گذشــته ۱۶ معــدن راکــد 
اســتان بــا ســرمایه گذاری ۱۴ میلیــارد تومــان و اشــتغال زایی ۱۲۷ 
نفــر در حــوزه ســنگ الشــه، مرمریــت و قیــر طبیعــی فعــال  شــد.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت کرمانشــاه 
ــوز  ــتان مج ــطح اس ــدن در س ــه ۲٠۲ مع ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــون ۱۶۳  ــداد هم اکن ــن تع ــد: از ای ــادآور ش ــرداری دارد، ی بهره ب

ــت. ــال اس ــدن فع مع
ــتان  ــطح اس ــادن در س ــازی مع ــال س ــزوم فع ــر ل ــی ب داراب
ــد هشــدار داده  ــادن راک ــران مع ــه مدی ــزود: ب ــرد و اف ــد ک تاکی
شــده کــه در صــورت توقــف فعالیــت، ســلب مالکیــت خواهنــد 

ــراد دیگــری واگــذار شــود. ــه اف ــا ب شــد ت
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال مدیریــت اســتان از حضــور 
ــرکت  ــت: ش ــی گف ــوالت معدن ــت محص ــان در برداش متقاضی
ایمیــدرو بــه زودی کار پتانســیل یابــی در حــوزه فــرآوری مــواد 

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــتان آغ ــطح اس ــی را در س معدن
ــادن  ــی از مع ــواد معدن ــت م ــه برداش ــان اینک ــا بی ــی ب داراب
ــا از  ــت ه ــتر برداش ــرد: بیش ــد ک ــت، تاکی ــدود اس ــتان مح اس

ــت. ــاختمانی اس ــح س ــه مصال ــوط ب ــتان مرب ــادن اس مع
وی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه اینکــه مجــوز برداشــت 
بــه گروه هــای ۱ و ۲ معــادن از قبیــل شــن و ماســه و مخلــوط 
ــا  کوهــی داده نمی شــود، اظهــار داشــت: اگــر پــروژه  عمرانــی ب
ــدور  ــکان ص ــت ام ــازمان صم ــد، س ــخیص داده ش ــت تش اهمی

مجــوز برداشــت موقــت بــا تائیــد شــورای معــادن را دارد.
اســتان کرمانشــاه بــا ۲ میلیــون نفــر جمعیــت در ۱۴ 
ــادی  ــزار و ۵۹۵ آب ــتان و ۲ ه ــهر، ۸۶ دهس ــتان، ۳۴ ش شهرس
ــاکن  ــتان س ــن اس ــور در ای ــت کش ــد جمعی دارد و ۲.۴ درص
هســتند کــه از ایــن تعــداد ۷۵ درصــد در نقــاط شــهری و ۲۵ 

درصــد در نقــاط روســتایی زندگــی می کننــد.
بیشــترین میــزان قیــر طبیعــی کشــور در اســتان کرمانشــاه 
ــی از  ــتان یک ــن اس ــده و ای ــع ش ــرب واق ــتان گیانغ و شهرس

ــود. ــوب می ش ــور محس ــی کش ــق معدن مناط

ــزار و ۱۱۱  ــران ۶ ه ــتان ته ــت: در اس ــی گف ــنی بندپ محس
هکتــار بافــت فرســوده بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۲ میلیــون و ۲٠٠ 

هــزار نفــر داریــم. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، انوشــیروان محســنی 
ــای  ــی و احی ــاز آفرین ــه ب ــران در جلس ــتاندار ته ــی اس ــد پ بن
ــزار و  ــرد: در اســتان تهــران  ۶ ه ــار ک بافت هــای فرســوده اظه
۱۱۱ هکتــار بافــت فرســوده بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۲ میلیــون و 
۲٠٠ هــزار نفــر داریــم و ۸ هــزار و ۴٠٠ هکتــار ســکونتگاه های 
غیــر رســمی بــا جمعیــت ۳ میلیــون و ۲٠٠ هــزار نفــر داریــم.

ــن  ــا ۳۶ درصــد جمعیــت اســتان در ای ــه داد: تقریب وی ادام
ــائل  ــر مس ــد منظ ــوده از چن ــای فرس ــتند. بافت ه ــا هس بافت ه
اجتماعــی و آســیب های اجتماعــی دارنــد و همچنیــن ســامت 

ــکونت  ــا س ــن محل ه ــه در ای ــری ک ــون نف ــم میلی ــن ۴ و نی ای
ــر  ــات زی ــا از امکان ــورداری آن ه ــی و برخ ــائل امنیت ــد، مس دارن

ــز اهمیــت اســت. ســاختی حائ
اســتاندار تهــران گفــت: دولــت هــم بــه این دالیــل تاکیــد دارد 
کــه نســبت بــه بازآفرینــی بافت هــای فرســوده همــه دســتگاه ها 
کمــک حــال باشــند و بــه کســانی کــه می خواهنــد در بازآفرینــی 
کمــک کننــد تســهیاتی دهــد و صــدور پروانه هــا رایــگان اســت. 
ــه  ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــراد ق ــن اف ــار ای ــی در اختی ــای خوب وام ه
عبارتــی بــرای هــر واحــد مســکونی ۳٠٠ میلیــون تســهیات داده 
ــره ۹ درصــد اســت و  ــا به ــان ب ــون توم می شــود کــه ۱۲٠ میلی

۱۸٠ میلیــون تومــان هــم بــا بهــره ۱۸ درصــد اســت.
ــن راســتا اســت کــه  ــن اقدامــات در ای ــح کــرد: ای وی تصری

ــه ســرعت بخشــیدن بازآفرینــی شــهری کــه  بتوانیــم نســبت ب
اصلی تریــن مباحــث در حــوزه شــهری اســت، اقــدام کنیــم. کار 
خوبــی در اســتان شــروع شــده و شــهرداران مکلــف شــده انــد 
ــا انتخــاب  کــه نقشــه جامــع و احیــای بافت هــای فرســوده را ب
مشــاور در دســتور کار داشــته باشــند تــا بتوانیــم در یــک برنامــه 
ــدام  ــی اق ــن بازآفرین ــه ســرعت بخشــیدن ای ۵ ســاله نســبت ب

کنیــم.

قیمت تمام شده مسکن ملی حدود 25۰ میلیون تومان است 

 9۰معدن کرمانشاه به مزایده گذاشته شد

4 میلیون و 5۰۰ هزار نفر ساکن بافت های 
فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی داریم

بــه عنــوان حکومت هــای  شــهرداری ها 
ــدی  ــع درآم ــال مناب ــه دنب ــواره ب ــی هم محل
هســتند تــا بــا بهره منــدی از آن بتواننــد 
را  شــهری  توســعه  و  عمرانــی  پروژه هــای 
محقــق نماینــد؛ امــا معمــوالً در حصــول 
عمــده ای  چالش هــای  بــا  منابــع  ایــن 
مواجــه هســتند. عــوارض شــهری بــه عنــوان 
یکــی از منابــع درآمــدی مطــرح در بیــن 
ــب  ــری در ترکی ــهم حداکث ــهرداری ها، س ش
منابــع درآمــدی شــهرداری ها دارد. بــرای 
همیــن تــاش بــرای حداکثرســازی ایــن منبع 
درآمــدی در چارچــوب قوانیــن، ضرورتــی 
ــبب  ــه س ــهرداری ها ب ــت. ش ــر اس انکارناپذی
ــوارض  ــن ع ــد ای ــه می دهن ــه ارائ ــی ک خدمات
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــت می کنن ــهروندان دریاف را از ش
دالیــل عمــده ای بســیاری از شــهرداری ها 
ــه  ــه نتیج ــوارض ب ــن ع ــت ای ــوز در دریاف هن
ــه  ــه نتیج ــل ب ــد. نی ــت نیافته ان ــی دس مطلوب
رفتــار  تــا  اســت  آن  نیازمنــد  مطلــوب 
شــهری  مدیــران  عملکــرد  و  شــهروندان 
ــا شناســایی و رفــع موانــع،  بررســی شــده و ب
اقدامــات مؤثــری در ایــن حــوزه برنامه ریــزی 

ــردد.  ــی گ و اجرای
چارچــوب  در  مســأله  ایــن  بــه  نــگاه 
مدیریــت شــهری قــرار دارد. البته گســتردگی، 
تنــوع و پیچیدگــی مفهــوم مدیریــت شــهری 
ــوان  ــج وجــه نمی ت ــه هی ــه ب ــان اســت ک چن
شــهری  مدیریــت  معــادل  را  شــهرداری 
مدیریــت  مســئول  شــهرداری  دانســت؛ 
متــرادف  مدیریــت شــهری  اســت.  شــهر 

بــا همــه بازیگــران عرصــه شــهر اســت و 
نقــش شــهرداری بــه عنــوان هســته مرکــزی 
ــری  ــارت، راهب ــت، نظ ــهر، هدای ــت ش مدیری
و جلــب مشــارکت ســایر بازیگــران اســت. در 
ایــن راســتا ضــروری اســت کــه رفتــار متقابــل 
دو بازیگــر مهــم عرصــه مدیریــت شــهری 
یعنــی شــهرداری و شــهروندان در حــوزه 

عــوارض شــهری بررســی گــردد.
ــک  ــوارض، ی ــن ع ــا نپرداخت ــن ی پرداخت
ــه  ــت ک ــی اس ــش اجتماع ــک کن ــار و ی رفت
اقتصــادی،  شــرایط  و  عوامــل  از  متأثــر 
اجتماعــی، قانونــی و محیطــی اســت. هــر 
چنــد بســیاری از ایــن عوامــل شــاید خــارج از 
حــوزه تأثیرگــذاری شــهرداری ها باشــند ولــی 
ــه صــورت  ــا ب ــی از حوزه ه ــد در برخ می توانن

ــوند.  ــع ش ــر واق ــی مؤث ــل توجه قاب
بــر اســاس مطالعــات متعــدد صــورت 
گرفتــه، یکــی از دالیــل عمــده مشــارکت 
ــت  ــهروندان در پرداخ ــارکت ش ــدم مش ــا ع ی
میــزان رضایتمنــدی  در  عــوارض شــهری 
ــه  ــهرداری ها نهفت ــرد ش ــهروندان از عملک ش
ــت  ــه رضای ــر چ ــه ه ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
ــتر  ــهرداری ها بیش ــرد ش ــهروندان از عملک ش
بــوده میــزان مشــارکت در پرداخــت عــوارض 
نیــز بــاال بــوده اســت. توجــه بــه ایــن موضــوع 
دارای درجــه اهمیــت باالیــی اســت. نارضایتی 
از عملکــرد شــهرداری منجــر بــه ایجــاد یــک 
ــت شــهری می شــود  چرخــه باطــل در مدیری
کــه بایــد بــا برنامه ریــزی و مدیریــت صحیــح 
ــن  ــویم؛ بدی ــارج ش ــل خ ــه باط ــن چرخ از ای

ــه  ــر ب ــهروندان منج ــی ش ــه نارضایت ــرح ک ش
عــدم پرداخــت عــوارض شــهری می شــود 
ــا و  ــرای پروژه ه ــت، اج ــدم پرداخ ــن ع و ای
طرح هــای توســعه شــهری را مختــل می کنــد. 
ایــن اختــال در اجــرای پروژه هــای شــهری و 
خدمت رســانی بــه شــهروندان، مجــدداً باعــث 
ــن یعنــی یــک  ــروز نارضایتــی می شــود و ای ب
ــن چرخــه  ــرای خــروج از ای چرخــه باطــل. ب
ــوزه  ــن ح ــن ای ــر دو نقش آفری ــد ه باطــل بای
کارکــرد صحیــح خــود را درک و بــدان عمــل 
کننــد. شــهرداری در اجــرای پروژه هــا موفــق 
ــا پرداخــت  عمــل نمــوده و شــهروندان نیــز ب
ــه  ــوه مجری ــر ق ــوارض یاری گ ــع ع ــه موق ب

شــهر باشــند.
در  شــهروندان  مشــارکت  و  همــکاری 
ــوارض، باعــث خواهــد  ــع ع ــه موق پرداخــت ب
شــد مدیریــت شــهری در جهــت تأمیــن 
بهینــه خدمــات محلــی، ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های عمومــی و مــوارد دیگــری 
ــدام  ــد اق ــه شــیوه های کارآم ــن قبیــل، ب از ای
نمایــد. پرداخــت بــه موقــع عــوارض بــه 
بودجــه  شــهرداری ها می توانــد در تحقــق 
ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان و  و 
تــداوم پروژه هــای کان در مســیر توســعه 
ــا  ــن ب ــر باشــد؛ بنابرای و شــکوفایی شــهر مؤث
پرداخــت بــه موقــع عــوارض، شــهروندان 
ــی شــدن طــرح  می تواننــد در تســریع عملیات

ــد. ــایانی بکنن ــک ش کم
ــع،  ــه موق ــت ب ــق پرداخ ــورت تحق در ص
شــهرها  گره گشــای  می توانــد  امــر  ایــن 

در  خصــوص  بــه  باشــد.  شــهرداری ها  و 
برهــه ای کــه کل کشــور در محوریــت اقتصــاد 
از  کافــی  بودجــه  و  دارد  قــرار  مقاومتــی 
ــق  ــز تزری ــهرداری ها نی ــه ش ــت ب ــق دول طری
عــوارض  موقــع  بــه  پرداخــت  نمی شــود، 
ــرای  ــکار ب ــن راه ــهروندان بهتری ــط ش توس

ــت. ــهری اس ــعه ش ــه توس ــک ب کم
بــا ایــن اوصــاف پرداخت عــوارض از ســوی 
ــزایی در  ــه س ــش ب ــد نق ــهروندان می توان ش
عمــران و آبــادی شــهر ایفــا کنــد. البتــه ایــن 
مهــم زمانــی می توانــد محقــق شــود کــه 
ایــن  از  بــا بهره منــدی  شــهرداری ها نیــز 
ــبرد  ــری در پیش ــای مؤث ــی گام ه ــع مال مناب
اهــداف توســعه شــهری و جلــب رضایــت 
ــش  ــای نق ــن ایف ــد. ای ــا نماین ــهروندان ایف ش
دو جانبــه کلیــد خــروج از چرخــه باطــل 
ذکــر شــده اســت. بــا تحقــق ایــن امــر اســت 
ــوارض  ــع ع ــه موق ــت ب ــوان پرداخ ــه می ت ک
ــعه  ــا مشــارکت در توس ــرادف ب ــهری را مت ش

ــت. ــهری دانس ش
شــهرداری ها همچنیــن در زمینــه فرهنــگ 
ــری انجــام  ــدام مؤث ــد اق ــز می توانن  ســازی نی
دهنــد و اعتمــاد و رضایــت شــهروندان را 
ــهروندان  ــا ش ــد، ت ــب کن ــش جل ــش از پی بی
نیــز بــا شــهرداری همــکاری و مشــارکت الزم 
را داشــته باشــند. بایــد فرهنگــی نهادینــه 
شــود تــا مــردم بــه اهمیــت پراخــت عــوارض 
پــی ببرنــد و بداننــد هزینــه ای کــه پرداخــت 
ــان  ــاه خودش ــایش و رف ــرای آس ــد ب می کنن

صــرف می شــود.

پرداخت عوارض شهری؛ مشارکت در توسعه شهری
سیفالهعیسیخانی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقي
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت 

ملــک آذرشــهر
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ســند رســمي
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــي موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند 

ــمي رس
برابــر راي شــماره ۱۴٠٠۶٠۳٠۴٠۲۳٠٠٠٠۶۸ 
موضــوع  اول  هیــات   ۱۴٠٠/٠۱/۱۹ مورخــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ــات  ــهر تصرف ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
مالکانــه بامعــارض متقاضــي خانــم زهــرا صفرپور 
ــنامه ۹۶  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــه فرزن کوچ
صــادره از   در ســه دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب 
ــروز و  ــع مف ــر مرب ــه مســاحت ۹۸.۴٠ مت ــه ب خان
مجــزي شــده از پــاک -- فرعــي از  ۴۴۳۴ اصلــي 
ــک  ــداري از مال ــز خری ــش ۱۲ تبری ــع در بخ واق
ــده  ــور محــرز گردی ــاي محمــود صفرپ رســمي آق
ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در  ــذا ب اســت. ل
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در 
ــه صــدور ســند  ــي کــه اشــخاص نســبت ب صورت
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت 
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

خواهــد شــد.
کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴٠۴٠۲۳٠٠٠۱۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴٠٠/٠۲/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۵/۱۴٠٠/٠۳

جلیل نهادي -  اداره ثبت اسناد و 
امالک آذرشهر

۱45 م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت 

ــه ــک میان مل
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای  فاقد سـند رسـمی

ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

ــد ســند رســمی و اراضــی و ســاختمانهای فاق
برابــر رای شــماره ۱۴٠٠/۱۴۴۱ از کاســه 
۹۹/۱۱۷۹ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــات مالکان ــه تصرف ــک  میان ــت مل ــوزه ثب ح
بامعــارض متقاضــی آقــای حســین مقدمــی 
فرزنــد شــکرعلی بشــماره شناســنامه ۱۹۴۷ 
ــاغ  ــه در ششــدانگ یــک قطعــه ب صــادره از میان
ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت ۲۳۳٠ مترمرب ب
۱۵- اصلــی واقــع در روســتای آونلیــق بخــش ۴۱ 
تبریــز خریــداری از آقــای خلیــل موســوی محــرز 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــی  ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت می ش
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته 
باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰۳/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۳/۲۰

فرمان بخشعلی زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
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شهردار تبریز مطرح کرد:

مسقف سازی گلزار شهدای وادی 
رحمت افتخاری برای مدیریت شهری 

ــاز دوم مســقف ســازی  ــز گفــت: ف شــهردار تبری
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــت ب ــهدای وادی رحم ــزار ش گل
ــرا  ــاری طراحــی و اج ــازه و معم ــر س ــن از نظ ممک
شــد و افتخــاری بــرای دوره فعلــی مدیریــت شــهری 

اســت. 
ــر در  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
ــازی  ــاز دوم مســقف س ــرداری از ف ــره ب ــیه به حاش
فتــح  ســالروز  رحمــت،  وادی  شــهدای  گلــزار 
خرمشــهر و یــاد و خاطــره شــهدای واالمقــام جنــگ 
ــار  ــز اظه ــهردار تبری ــت. ش ــی را گرامیداش تحمیل
کــرد: فــاز دوم طــرح مســقف ســازی گلــزار شــهدای 
بــه مســاحت ۶ هــزار مترمربــع  وادی رحمــت 
ــل  ــرا و تحوی ــال اج ــارد ری ــار ۱۶٠ میلی ــا اعتب و ب

ــد.  ــز ش ــهروندان عزی ش
ــاماندهی  ــرح س ــاز دوم ط ــه ف ــان اینک ــا بی او ب
گلــزار وادی رحمــت، صرفــا مســقف ســازی بلــوک 
شــهدا اســت، افــزود: در کنــار ایــن، گلــکاری، 
ــه همــراه تعویــض  تزئیــن و توســعه فضــای ســبز ب
۱۱٠٠ پرچــم قبــور مطهــر شــهیدان نیــز اجرایــی و 

ــت. ــده اس ــی ش عملیات

اجازه تعطیلی واحدها را نمی دهیم

رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
ــد  ــیون رون ــن کمیس ــه ای ــان اینک ــا بی ــس، ب مجل
اجــرای طــرح آمایــش دانشــگاه ها را رصــد می کنــد 
ــچ واحــد  ــن طــرح هی ــا اجــرای ای ــه ب ــرد ک تاکیدک

ــل نخواهــد شــد.  دانشــگاهی در کشــور تعطی
علیرضـا منـادی سـفیدان در گفت وگـو بـا خانـه 
ملـت، در مـورد تاکیـد آقای دکتـر قالیباف بـر اینکه 
وزیـر علـوم هماهنگـی و مشـورتی با مجلـس درباره 
طـرح آمایـش دانشـگاه ها انجـام نـداده اسـت، گفت: 
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه ایـن 
نکتـه اشـاره کـرده بـود کـه قـرار اسـت در ۸٠ نقطه 
از کشـور، دانشـگاه ها سـاماندهی شـوند و این امر به 

ایـن معنـا نیسـت کـه دانشـگاهی جمع شـود.
مجلـس  در  اسـکو  و  آذرشـهر  تبریـز،  نماینـده 
شـورای اسـامی، ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن طـرح 
از  از کشـور کـه  از دانشـگاه ها در نقاطـی  تعـدادی 
کادر اداری کارآمـدی برخوردار نیسـتند برای کاهش 
هزینه هـا زیرنظر دانشـگاه مرکز اسـتان مربوطه اداره 

شـد.   خواهند 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بایـد منجـر بـه 
موضـوع  افـزود:  شـود،  دانشـگاه ها  کیفـی  افزایـش 
مأموریـت گرایـی و هدفمنـدی دانشـگاه های کوچک 
بـا اسـتفاده از ظرفیت دانشـگاه های مـادر و بزرگ  از 

طریـق ایـن طـرح پیگیـری خواهـد شـد.
رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
مجلــس شــورای اســامی، تأکیــد کــرد: بــا اجــرای 
ایــن طــرح هیــچ دانشــگاهی تعطیــل نخواهــد 
شــد، ضمــن اینکــه اعضــای کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات نیــز رونــد اجــرای آن را بــه طــور دقیــق 

رصــد خواهنــد کــرد.

رییس شورای عالی استان ها:
تایید یا رد صالحیت  نامزدهای شوراها سیاسی 

نبوده است 

ــه  ــد کـ ــیاری گفتنـ ــتان ها گفـــت: بسـ ــورای عالـــی اسـ رئیـــس شـ
تاییـــد یـــا ردصاحیت هـــای ایـــن دوره شـــوراها سیاســـی بـــوده 
ـــت  ـــم رد صاحی ـــل ه ـــای قب ـــت و در دوره ه ـــن طورنیس ـــه ای ـــی ک درحال
ــورت  ــه صـ ــتعام چهارگانـ ــاس اسـ ــر اسـ ــد بـ ــن رونـ ــته ایم و ایـ داشـ
می گیـــرد، بنابرایـــن مـــردم بایـــد بـــه افـــرادی اعتمـــاد کننـــد کـــه از 

همـــه نظـــر مـــورد تاییـــد هســـتند. 
ــی  ــورای عالـ ــس شـ ــدی رئیـ ــا احمـ ــا، علیرضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــورای عال ـــی ش ـــاس عموم ـــن اج ـــل دومی ـــیه چه ـــتان ها در حاش اس
ـــزاری  ـــم برگ ـــل مه ـــی از دالی ـــت: یک ـــگاران گف ـــع خبرن ـــتان ها در جم اس
ـــداف  ـــبرد اه ـــتان ها، پیش ـــی اس ـــورای عال ـــاس ش ـــن اج ـــل و دومی چه
ـــور  ـــا حض ـــم ت ـــویق کنی ـــردم را تش ـــد م ـــا بای ـــه م ـــرا ک ـــود چ ـــات ب انتخاب
ــه  ــد کـ ــند؛ هرچنـ ــته باشـ ــای رای داشـ ــای صندوق هـ ــری پـ حداکثـ

مـــردم پیـــش از ورود مســـئوالن ایـــن را اثبـــات کـــرده انـــد.
ــده ای در  ــش عم ــوراها نق ــه ش ــه اینک ــه ب ــه باتوج ــان اینک ــا بی وی ب
ــات شــوراها نامــزد  ــرای انتخاب ــد، افــزود: هــر کســی کــه ب ــات دارن انتخاب
ــن  ــد، بنابرای ــرکت می کنن ــات ش ــه در انتخاب ــی دارد ک ــود هواداران می ش
ــه دنبــال ایــن  در میــزان مشــارکت مــردم تاثیرگــذار هســتند، مــا نیــز ب

ــات پیشــین پرشــورتر باشــد. ــات از انتخاب ــن انتخاب هســتیم کــه ای
ـــروس  ـــری وی ـــه گی ـــام هم ـــه در ای ـــه اینک ـــا توجـــه ب ـــزود: ب احمـــدی اف
کرونـــا هســـتیم ممکـــن اســـت فکـــر کنیـــم کـــه مشـــارکت پاییـــن 
ـــوراها در  ـــه ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــدا و ب ـــد خ ـــه امی ـــا ب ـــود ام ـــد ب خواه

ـــد. ـــد ش ـــتر خواه ـــارکت بیش ـــتند، مش ـــذار هس ـــات تاثیرگ انتخاب
ــوص  ــرد: در خصـ ــح کـ ــتان ها تصریـ ــی اسـ ــورای عالـ ــس شـ رئیـ
تاییـــد و رد صاحیـــت اعضـــای شـــوراهای اســـامی شـــهر و روســـتا 
ـــه  ـــم ک ـــا بیندازی ـــردم ج ـــن م ـــم و بی ـــه کنی ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب بای
رد صاحیـــت بـــه معنـــای پایـــان کار سیاســـی یـــک نامـــزد انتخابـــات 
ـــه  ـــود ک ـــته نش ـــاح دانس ـــک دوره ص ـــت در ی ـــن اس ـــه ممک ـــت بلک نیس

یـــک فـــرد در حـــوزه ای خدمـــت کنـــد.
ــه  ــد کـ ــیاری گفتنـ ــتان ها گفـــت: بسـ ــورای عالـــی اسـ رئیـــس شـ
ـــی  ـــت درحال ـــوده اس ـــی ب ـــن دوره سیاس ـــای ای ـــا رد صاحیت ه ـــد ی تایی
ـــل هـــم رد صاحیـــت  ـــور نیســـت و مـــا در دوره هـــای قب کـــه ایـــن ط
ــورت  ــه صـ ــتعام چهارگانـ ــاس اسـ ــر اسـ ــد بـ ــن رونـ ــته ایم و ایـ داشـ
می گیـــرد، بنابرایـــن مـــردم بایـــد بـــه افـــرادی اعتمـــاد کننـــد کـــه از 

ـــتند. ـــد هس ـــورد تایی ـــر م ـــه نظ هم
ـــی  ـــای اجرای ـــات هیات ه ـــه تصمیم ـــد ب ـــردم بای ـــرد: م ـــه ک وی اضاف
اعتمـــاد کننـــد و بداننـــد کـــه ایـــن افـــراد بـــر اســـاس منافـــع ملـــت 
تصمیـــم گیـــری می کننـــد و قصـــد و غـــرض شـــخصی وجـــود نـــدارد.

احمـــدی تصریـــح کـــرد: اگـــر کســـی هـــم احســـاس می کنـــد کـــه 
ـــورت  ـــد و در ص ـــراض کن ـــد اعت ـــده می توان ـــت ش ـــق رد صاحی ـــه ناح ب

بـــروز اشـــتباهی ســـهوی، صاحیتـــش تاییـــد می شـــود.
ــه دلیــل رد  ــد ایــن طــور باشــد کــه یــک نامــزد ب وی ادامــه داد: نبای
صاحیــت جامعــه را بــه هــم بریــزد و اذهــان عمومــی را مغشــوش کنــد.

رئیـــس شـــورای عالـــی اســـتان ها تاکیـــد کـــرد: در سراســـر کشـــور 
ـــی  ـــد در صورت ـــرده ان ـــام ک ـــت ن ـــات ثب ـــرای انتخاب ـــر ب ـــزار نف ـــن ه چندی
ـــت  ـــر رد صاحی ـــد نف ـــد ص ـــر، چن ـــزار نف ـــن ه ـــن چندی ـــان ای ـــه از می ک

ـــت. ـــترده نیس ـــت گس ـــای رد صاحی ـــه معن ـــن ب ـــد و ای ـــده ان ش

مدیـــر عامـــل ســـازمان آتش نشـــانی و 
ــاره  ــران دربـ خدمـــات ایمنـــی شـــهرداری تهـ
تزریـــق واکســـن کرونـــا بـــه آتش نشـــانان 
ـــت  ـــه وزارت بهداش ـــوص ب ـــن خص ـــت: در ای گف
درخواســـت داده ایـــم، امـــا هنـــوز پاســـخ 

ــت.  ــده اسـ ــا داده نشـ ــه مـ ــخصی بـ مشـ
»مهــدی داوری« مدیــر عامــل ســازمان 
ایمنــی شــهرداری  آتش نشــانی و خدمــات 
تهــران در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره ســرانجام 
تزریــق واکســن کرونــا بــه نیروهــای ایــن 
ــرای  ــات الزم را ب ــا مکاتب ــت: م ــازمان گف س
درخواســت واکسیناســیون آتش نشــانان بــا 

وزارت بهداشــت انجــام داده ایــم.
ـــه  ـــا در کمیت ـــت م ـــه داد: درخواس وی ادام
 هـــای ویـــژه وزارت بهداشـــت در حـــال بررســـی 
ـــن  ـــه ای ـــی از نتیج ـــاع دقیق ـــا اط ـــت و م اس
ــای  ــه پیگیری هـ ــم، چراکـ ــی ها نداریـ بررسـ
ــده  ــل نشـ ــی حاصـ ــه خاصـ ــه نتیجـ ــا بـ مـ
اســـت. البتـــه بـــه مـــا قـــول داده انـــد کـــه 
بـــه زودی در ایـــن خصـــوص تصمیم گیـــری 
ــه  ــم بـ ــانان هـ ــاال آتش نشـ ــرده و احتمـ کـ
تزریـــق  اولویت هـــای  گـــروه  در  زودی 

واکســـن کرونـــا قـــرار بگیرنـــد.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ــرد:  ــان ک ــران خاطرنش ــهرداری ته ــی ش ایمن
آتش نشــانان بــه دلیــل اینکــه در شــرایط 
ــی  ــی اجتماع ــتند و زندگ ــژه هس ــغلی وی ش
نشــانان  آتــش   دارنــد.  اجتنــاب  ناپذیــری 
ــه  ــد دورکاری ک ــواردی مانن ــد از م نمی توانن

ــره   ــد، به ــتفاده می کنن ــدان اس ــایر کارمن س
ــد. ــی دارن ــغل عملیات ــد و ش ببرن

ــا  ــی ب ــرد: آتش نشــانان وقت ــد ک داوری تاکی
ــه و  ــق وظیف ــوند طب ــرو می ش ــهروندان روب ش
ــرای  ــرعت ب ــه س ــد ب ــد بای ــه دارن ــدی ک تعه
هیــچ  و  کننــد  اقــدام  شــهروندان  نجــات 
ماحظــه ای بــرای رعایــت فاصلــه  گــذاری 
ــه  ــی ک ــه موضوعات ــه ب ــا توج ــدارد. ب ــود ن وج
ــای  ــا آتش نشــانان را جــزو گروه ه برشــمردم م
ــز جــزو  ــم و آتش نشــانان نی ــت دار می دانی اولوی
گروه هایــی هســتند کــه مســتحق ایــن هســتند 
ــد. ــرار بگیرن کــه در اولویــت تزریــق واکســن ق

آتش نشــانانی  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــده اند، 
خاطرنشــان کــرد: از جمعیــت ۵ هــزار نفــری 
 ۲٠٠ و  هــزار  حــدود  تهــران  آتش نشــانان 
ــه بیمــاری  ــون ب ــدای بیمــاری تاکن ــر از ابت نف

کرونــا مبتــا شــده اند و دو نفــر نیــز بــه 
دلیــل بیمــاری کرونــا جــان خــود را از دســت 
داده انــد. ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 
ــت،  ــانان باالس ــن آتش نش ــا در بی ــد ابت درص
ــا  ــدید پروتکل ه ــت ش ــود رعای ــا وج ــه ب چراک
در ایســتگاه ها اگــر در یــک شــیفت کاری 
ــده و  ــا ش ــا مبت ــه کرون ــر ب ــک نف ــط ی فق
ــه  ــال ک ــن احتم ــد ای ــز باش ــم نی ــدون عائ ب
ــه ســرعت  ــز ب ــک ســایر اعضــای شــیفت نی ی

ــت. ــاد اس ــوند، زی ــا ش مبت
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ــرد: در  ــح ک ــران تصری ــهرداری ته ــی ش ایمن
ــک  ــانان در ی ــه آتش نش ــع هم ــی از مواق برخ
شــیفت کاری بــه کرونــا مبتــا شــده اند و 
ــر  ــتگاه های دیگ ــده ایم از ایس ــور ش ــا مجب م
ــه  جایگزیــن کنیــم و گاهــی مجبــور شــدیم ب
ــه دیگــر  دلیــل بیمــاری برخــی از همــکاران ب

ــم. در  ــتری وارد کنی ــار بیش ــان فش همکاران م
دوران پیــک شــیوع کرونــا فشــار بــر همــکاران 

مــا نیــز زیــاد شــده اســت.
ــای  ــری از صحبت ه ــش دیگ داوری در بخ
ــرق  ــاره مشــکات ناشــی از قطــع ب خــود درب
روز   ۱٠ در  گفــت:  گذشــته  روز  ده  طــی 
ــده در  ــوس ش ــوادث محب ــداد ح ــته تع گذش
ــاد شــده اســت و ایــن  آسانســور در تهــران زی
ــرق  ــی ب ــه قطع ــت ک ــن اس ــت ای ــه عل ــر ب ام
ناگهانــی و بــدون اطــاع قبلــی اســت و مــردم 
ــد و  ــتفاده می کنن ــورها اس ــان از آسانس همچن
در هنــگام قطــع بــرق در آسانســورها محبــوس 

می شــوند.
وی تاکیـــد کـــرد: خوشـــبختانه ایـــن 
حـــوادث بـــا تلفـــات و صدمـــات جانـــی 
همـــراه نبـــوده اســـت، امـــا گرفتـــار شـــدن 
ــور در  ــای آسانسـ ــردم در داخـــل کابین هـ مـ
ـــته  ـــی داش ـــل توجه ـــش قاب ـــا افزای ـــن روزه ای

اســـت.
مدیـــر عامـــل ســـازمان آتش نشـــانی و 
خدمـــات ایمنـــی شـــهرداری تهـــران همچنیـــن 
ـــانان  ـــون آتش نش ـــزاری آزم ـــخ برگ ـــاره تاری درب
داوطلـــب گفـــت: هنـــوز بـــه طـــور دقیـــق 
زمـــان برگـــزاری ایـــن آزمـــون مشـــخص نشـــده 
اســـت، چراکـــه مـــا منتظـــر مجـــوز ســـتاد 
ـــن  ـــزاری ای ـــرای برگ ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل مل
ـــن اســـت  ـــا ای ـــرآورد م ـــا ب ـــون هســـتیم، ام آزم
ـــزار  ـــون برگ ـــن آزم ـــاه ای ـــل تیرم ـــه در اوای ک
می شـــود، البتـــه قـــرار بـــود در اردیبهشـــت 
ـــش  ـــل افزای ـــه دلی ـــا ب ـــود ام ـــزار ش ـــاه برگ م
شـــیوع کرونـــا و خیـــز چهـــارم آن تمامـــی 
آزمون هـــا از جملـــه آزمـــون آتش نشـــانی 
ـــر شـــرایط  ـــو شـــد. در حـــال حاضـــر اگ ـــز لغ نی
خـــوب باشـــد و از ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا 
کرونـــا تاییـــد بگیریـــم ایـــن آزمـــون در 

اواســـط تیرمـــاه برگـــزار شـــود.

جلســه رفــع موانــع تولیــد بــا محوریــت رونــق آن و افزایــش 
بهــره وری در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه شــعار ســال جــاری 

در ســازمان تعاونــی روســتایی آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
ــر  ــاور وزی ــیر، مش ــب ش ــه عج ــگار روزنام ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد ب ــع تولی ــع موان ــاورزی در بخــش رف ــاد کش جه
ــر  اینکــه حضــور مــا مســئوالن بایــد تداعــی کننــده روش هــا ب
پایــه قوانیــن در راســتای حــل مشــکات باشــد و ســعی کنیــم 
بــه جــای حــرف زدن هــای زیــاد گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن 
ــداف  ــبرد اه ــا در پیش ــکل ه ــش تش ــت: نق ــیم، گف ــته باش داش
ســازمان بســیار تآثیــر گذار اســت چــرا کــه در اول خــط مقاومت، 
ــاش و  ــام ت ــن خاطــر تم ــه همی ــد ب ــرار دارن ــاش ق ــو و ت تکاپ
ســعی مــان بــر ایــن اســت کــه در ایــن جلســات بیشــتر شــنونده 
مشــکات تشــکل هــا و نماینــدگان آن هــا بــوده تــا بهتــر بتوانیــم 
منعکــس کننــده مســائل آنــان بــه وزارتخانــه مربوطــه باشــیم بــه 
همیــن خاطــر ســعی کنیــم در ایــن جلســه بــا بیــان مشــکات و 

ارائــه راهکارهــای الزم بــا خروجــی خوبــی مواجــه شــویم.
ــتان  ــد اس ــی تولی ــای تعاون ــی ه ــل تعاون ــر عام ــو مدی علیل
ــا و  ــام قیمــت ه ــراز داشــت: اصــاح نظ ــرقی، اب آذربایجــان ش
توجــه بــه نظــام اقتصــاد کشــاورزی، امــر مهــم رقابــت پذیــری 
نســبی و مزیتــی در مســائل داخلــی و خارجی کشــاورزی، اصاح 
چرخــه نظــام تولیــد شــامل شــرایط پیشــین و سیســتم هــای 
ــا در بخــش کشــاورزی  ــه ه ــد، اصــاح نظــام یاران ــد تولی فراین
ــد را شــامل  ــه همــان بخــش پیــش از تولی و هدفمندســازی ک

ــوان از  ــت را می ت ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــود و از اهمی می ش
بخــش هــای مهــم مشــکات برشــمرد.

ــتان  ــی اس ــام صنف ــره نظ ــت مدی ــو هیئ ــا عض ــرفی کی اش
ــار داشــت: مشــکات  ــن حــوزه اظه ــاب مشــکات ای ــم در ب ه
کشــاورزی را نمی تــوان بــا برگــزاری یکــی دو جلســه حــل کــرد 
ــوان  ــان می ت ــق و مستمرش ــی دقی ــان آن و بررس ــا بی ــی ب ول
ــن راســتا برداشــت.  ــه راهکارهــای اساســی گامــی در ای ــا ارائ ب
یکــی از مشــکات مهــم ایــن بخــش را می تــوان عــدم تضمیــن 
ــن راســتا  ــه در همی ــی محصــوالت کشــاورزی برشــمرد ک واقع
ــه خاطــر عــدم رعایــت آن، هــم کشــاورزان، هــم دامــداران و  ب
هــم باغــداران آســیب جــدی می بیننــد. دومیــن مشــکل بخــش 
کشــاورزی هــم واردات بــی رویــه محصــوالت کشــاورزی اســت 
کــه بــرای حــل ایــن مشــکات نیازمنــد برنامــه مــدون علمــی 

ــا وضعیــت اســتانی هســتیم. متناســب ب
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــر  ــاور وزی ــور مش ــه حض ــار اینک ــا اظه ــه ب ــن جلس ــز در ای نی
ــل  ــت ح ــت در جه ــر و برک ــاء خی ــد منش ــتان می توان در اس
مشــکات بخــش کشــاوررزی باشــد و می توانــد مشــکات 
ــری  ــم گی ــز تصمی ــه مراک ــه طــور مســتقیم ب ــن بخــش را ب ای
مربوطــه انتقــال دهــد، افــزود: فلســفه وجــودی ســازمان تعاونــی 
روســتایی در نظــارت بــر فعالیــت تشــکل هــا و حــوزه هدایت آن 
هــا معنــا می یابــد. در ســال هــای اخیــر هــم وظیفــه دیگــری در 
قالــب نظــام بهــره بــرداری بــه ایــن ســازمان محــول شــده اســت 

ــده اســت.  کــه متأســفانه از طــرف وزارت مربوطــه مجهــول مان
ــوزه  ــن ح ــد از همی ــاورزی می بین ــش کش ــه بخ ــیبی ک آس
نشــأت می گیــرد بــه خاطــر اینکــه نظــام بهــره بــرداری اساســاً، 
ــت  ــره وری و رعای ــد، به ــرای تولی ــی ب ــی نظارت ــف اصل وظای
ــا زمانــی کــه ایــن  مســائل زیســت محیطــی اســت. بنابرایــن ت
ــر  ــود ه ــه نش ــدی گرفت ــاورزی ج ــرف وزارت کش ــاله از ط مس
ــم  ــی مواجــه نخواهی ــج خوب ــا نتای ــم ب ــاش کنی ــم ت ــدر ه چق
شــد مگــر اینکــه نظــام بهــره بــرداری از بابــت نیــروی انســانی 
ــتیبانی  ــت و پش ــد و حمای ــف جدی ــخصی از وظای ــف مش تعری
داشــته باشــد تــا بتوانیــم گام مهمــی را در ایــن راســتا برداریــم.

علــی اکبــر نــژاد رضــا در ادامــه با بیــان اینکــه کمبــود اعتبارات 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــوزه ب ــن ح ــری در ای ــکات دیگ ــم از مش ه
اظهــار داشــت: متاســفانه در بحــث اعتبــارات، مســئله ملــی تلقــی 
می شــود کــه بــه همیــن خاطــر از طــرف اســتان کمکــی صــورت 
نمی گیــرد. ورود در تنظیــم بــازار هــم مســئله دیگــری اســت کــه 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه در ایــن جهــت هــم الزم اســت 

امکانــات و زیــر ســاخت هــای الزم فراهــم گــردد.
ــاده و  ــن نه ــا تأمی ــی م ــه اصل ــه داد: وظیف ــا ادام ــژاد رض ن
ــده  ــد کنن ــع تولی ــه نف ــاورزی ب ــوالت کش ــانی محص ــازار رس ب
ــد  ــا نیازمن ــورد م ــر دو م ــه در ه ــت ک ــده اس ــرف کنن و مص
تســهیات و ســرمایه در گــردش هســتیم. ایــن در حالــی اســت 
ــدارد. ــود ن ــهم وج ــکل و س ــی از تش ــچ نام ــفانه هی ــه متأس ک

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــروری بــودن پیگیــری هــای 
حــل مشــکات مطــرح شــده، یــاد آور شــد: ثبــت شــرکت هــای 
ــه  ــد ســهامی زراعــی کشــت و صنعــت کــه اباغی ــی تولی تعاون
ــاون  ــدی اداره کار، تع ــه بن ــوده در خوش ــی وزارت ب ــام عال مق
ــده در  ــث گردی ــه باع ــده نشــده اســت ک ــی دی ــاه اجتماع و رف
زمینــه ثبــت آن هــم بــا مشــکل مواجــه باشــیم کــه امیدواریــم 
ــا انعــکاس مشــکات مطــرح شــده بــه وزارت، در ایــن مــوارد  ب

ــرد. اقدامــات اساســی صــورت پذی
ــاد  ــر جه ــه زاده مشــاور وزی در آخــر جلســه مرتضــی حنیف
بــا بیــان اینکــه پیگیــر جــدی مشــکات مطــرح شــده از طــرف 
ــان داشــت:  ــود، بی ــم ب تشــکل هــا و نماینــدگان آن هــا خواهی
امیــدوارم بــا ارائــه مشــکات مطــرح شــده بــه صــورت مکتــوب 
ارایــه شــود تــا بتوانیــم در ســریع تریــن زمــان ممکــن پیگیــری 
ــاورزی و  ــش کش ــکات بخ ــل مش ــتای ح ــای الزم را در راس ه
ــب  ــی را کس ــج خوب ــا نتای ــم ت ــام دهی ــد انج ــع تولی ــع موان رف

نماییــم.

هشدار نسبت به افزایش حوادث مربوط 
به محبوس شدن مردم در آسانسور 

تامین نهاده و بازاررسانی محصوالت کشاورزی

۱۳۰ م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت 

ــه ــک میان مل
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای  فاقد سـند رسـمی

ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض

کاســه  از   ۹۹/۱۹۴۷۵ شــماره  رای  برابــر 
۹۹/۱۲۵۵ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــی  ــفید خان ــدری س ــی حی ــای عل ــی آق متقاض
ــادره  ــنامه ۱٠۳۲ ص ــماره شناس ــا بش ــد باب فرزن
از میانــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت ۲۱٠ مترمربــع از پــاک شــماره ۴ 
فرعــی از یــک اصلــی واقــع در میانــه بخــش ۳۷ 
تبریــز خریــداری از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ره و بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــی  ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت می ش
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته 
باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰۳/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۳/۲۰

فرمان بخشعلی زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

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

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

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق س
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آییــن نامــه قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
اول  هیــات  از کاســه ۹۹/۱۴٠  شــماره ۹۹/۱۷۶۳٠  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه 
ــد  ــی فرزن ــیاره آقائ ــم س ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــه در شش ــادره از میان ــنامه ۴ ص ــماره شناس ــی بش غامعل
ــاک  ــع از پ ــاحت ۱٠۶۸۳.۷۶ مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع
ــز  ــش ۴۱ تبری ــر بخ ــیاه کم ــتای س ــع در روس ــی واق ــماره ۱۹ اصل ش
ــداری از ســهم االرث پــدری طبــق تقســیم نامــه محــرز گردیــده  خری
ــه فاصلــه  ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب اســت. ل
ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ۱۵ روز آگهــی می شــود در صورت
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰۳/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۳/۲۰

فرمان بخشعلی زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

 دوم چاپ  –  (اول)نوبت  -آگهي مناقصه عمومي 
 :در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نمایدشهرداري بابل 

 دت اجرا )ماه( م صالحیت )ریال(  مناقصهسپرده شرکت در  )ریال(  برآورد اولیه پروژه

 2 ابنیه راه یا  392/ 335/974 859/7/ 703/486 امیرکبیر شرقی  -اصالح هندسی تقاطع خیابان شریعتی 

 می باشد.  1400سال  ابنیه  ورد بر اساس فهرست بهايآبر -1
با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را     12/03/1400  شنبه مورخچهارروز   14ساعت  تا    05/03/1400  شنبه مورخ چهارصبح روز    8ساعت    متقاضیان محترم می توانند از  -2

نزد    0105707039007   پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزي به همین مبلغ به حساب   ،دریافت و پس از بررسی
به سامانه ستاد    25/03/1400  شنبه مورخ  سه  روز    12ساعت    لغایت  03/1400/ 13  خشنبه مور  پنج صبح روز   8ساعت  بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از  

 ارسال نمایند. 
 می باشد.   25/03/1400روز سه شنبه مورخ    12لغایت ساعت  13/03/1400پنج شنبه مورخ  صبح روز  8از ساعت  تحویل پیشنهادآخرین مهلت 

 می باشد. 14شنبه راس ساعت چهارروز   26/03/1400در تاریخ   بازگشایی پاکات رسیده
 به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد. 

 شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
 http://www.babolcity.ir         می باشد. 011-  35156225تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 

شناسه آگهی: 1139283      /       تاریخ انتشار: 1400/03/05 بابل   يشهردار سرپرست  -  مهدي کیانی امیري



روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 05 خرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 973 فرهنگ و هنر6
آشپزی

 خوراک لوبیا چیتی خوشمزه 

 مواد الزم:
لوبیا چیتی                                       ۲ پیمانه 
پیاز متوسط                                         ۱ عدد
 رب گوجه فرنگی                         ۲ قاشق غذاخوری

قارچ ورقه شده                                 به مقدار الزم 
فلفل، زردچوبه، نمک                        به مقدار الزم

 آویشن، پودر پاپریکا                   به مقدار الزم 
آبلیمو                              ۲ قاشق غذاخوری

خوراک لوبیا چیتی با قارچ :
ــارچ،  ــا ق ــا ب ــوراک لوبی ــه خ ــرز تهی ــرای ط ب
ــد  ــن بریزی ــداری روغ ــه مق ــک قابلم ــدا در ی ابت
ــد  ــه بریزی ــل قابلم ــد و داخ ــرد کنی ــاز را خ و پی
ــه آن  ــه ب ــل و زردچوب ــد و فلف کمــی تفــت بدهی

ــد. ــت بدهی ــد و تف ــه کنی اضاف
ســپس رب گوجــه فرنگــی را بــه پیاز هــا 
ــی  ــد لوبیا های ــد و بع ــت بدهی ــد و تف ــه کنی اضاف
ــه آن  ــد را ب ــس کردی ــل خی ــب قب ــه از ش را ک
اضافــه کنیــد و پــس از کمــی تفــت دادن آب بــه 
ــا  ــا ب ــد ت ــه را بگذاری ــد و در قابلم ــه کنی آن اضاف

ــزد. ــم آرام آرام بپ ــعله ی مای ش
اینکـــه لوبیا هـــا پختـــه شـــد  از  پـــس 
ــرد  ــه ای خـ ــا را بـــه صـــورت ورقـ ــارچ هـ قـ
کنیـــد و بـــه آن اضافـــه کنیـــد و اجـــازه 
بدهیـــد تـــا قـــارچ هـــا هـــم بپزنـــد و بعـــد 
ـــن  ـــک و دارچی ـــا نم ـــارچ ه ـــدن ق ـــه ش از پخت
ــد در  ــه کنیـ ــا اضافـ ــه آن هـ ــن را بـ و آویشـ
ــه  ــه آن اضافـ ــو را بـ ــل آبلیمـ ــورت تمایـ صـ
کنیـــد و بعـــد از چنـــد جـــوش خـــوردن 

ــد. ــوش کنیـ ــعله را خامـ شـ
 

خوراک لوبیا چیتی ساده:
مواد الزم:

لوبیا چیتی                               ۲ و نیم پیمانه
گندم شکسته           در صورت تمایل نصف پیمانه
پیــاز متوســط                                ۱ عــدد
سیب زمینی متوسط                           ۱ عدد
رب گوجه فرنگی                      ۲ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل و زردچوبه             به مقدار الزم

 
طرز تهیه:

لوبیاهــای از قبــل خیــس خــورده را بــه همــراه 
گنــدم هــای شکســته داخــل قابلمــه بریزیــد و بــه 
آن هــا آب اضافــه کنیــد و اجــازه بدهیــد لوبیاهــا 

کامــا بپــزد.
در حیــن پخــت لوبیاهــا داخــل تابــه ای 
ــده  ــرد ش ــی خ ــای خال ــد و پیازه ــن بریزی روغ
ــه  ــدی ک ــا ح ــد ت ــرخ کنی ــد و س ــه کنی را اضاف
طایــی شــوند و بعــد رب را اضافــه کنیــد و ســرخ 
کنیــد و ادویــه را بــه آن هــا اضافــه کنیــد و تفــت 
ــده  ــز ش ــم پ ــای نی ــه لوبی ــا را ب ــد و آن ه بدهی
ــا هــم  ــد همــه ی مــواد ب اضافــه کنیــد. و بگذاری

ــد. ــوب بپزن خ
ــیب  ــا س ــت لوبی ــی پخ ــاعت پایان ــم س در نی
زمینــی هــا را اضافــه کنیــد. و اجــازه بدهیــد همــه 
ی مــواد خــوراک لوبیــا کامــا بپزنــد و جــا بیفتــد.

ــاز  ــراه پی ــه هم ــد ب ــتور می توانی ــن دس ــه ای ب
ــا  ــه خــوراک لوبی ــد و ب ــارچ را هــم تفــت بدهی ق

ــد. ــه کنی اضاف

 خورش لوبیا چیتی :
مواد الزم:

لوبیا چیتی                                      ۱۵٠ گرم
گوشت خورشتی                                 ۲۵٠ گرم
بادمجان متوسط                                  ۴ عدد

ــدد  ــت                             ۱ ع ــاز درش پی
گوجــه فرنگــی                    ۲ عــدد 
غــوره                                  ۱٠٠ گــرم 
ســیب زمینــی متوســط                    ۲ عــدد 
آبغــوره تــازه                           نصــف پیمانــه 
زعفران آبکرده                            ۲ قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی               ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه و نمک و فلفل             به مقدار الزم 
 

طرز تهیه:
بـــرای پخـــت ســـریع تـــر خـــورش لوبیـــا چیتـــی 
ـــه  ـــورت جداگان ـــه ص ـــا را ب ـــا و لوبیاه ـــت ه گوش
بپزیـــد. می توانیـــد مـــواد را بـــه ترتیـــب زیـــر 
ـــن  ـــا کمـــی روغ ـــاز را ب ـــد. ســـپس پی ـــاده کنی آم
تفـــت بدهیـــد ســـبک کـــه شـــد گوشـــت را 
ـــد  ـــد و بع ـــت بدهی ـــد. و تف ـــه کنی ـــه آن اضاف ب
ـــد و  ـــه کنی ـــه را اضاف ـــل و زردچوب ـــک و فلف نم
ـــد و آب  ـــه بپزی ـــا را جداگان ـــد و لوبی ـــت بدهی تف
آن را خـــارج کنیـــد و اضافـــه کنیـــد و تفـــت 
ــورت  ــی را در صـ ــه فرنگـ ــد و رب گوجـ بدهیـ
ـــد  ـــد و بع ـــت بدهی ـــد و تف ـــه کنی ـــل اضاف تمای
ـــعله  ـــر ش ـــد و زی ـــه کنی ـــران و آب را اضاف زعف
ـــه  ـــی ک ـــد زمان ـــوش بیای ـــا بج ـــد ت ـــاد کنی را زی
ـــا را  ـــوره ه ـــد غ ـــیده ش ـــداری از آب آن کش مق

ـــد. ـــه کنی اضاف
بادمجــان هــا را جــدا تفــت بدهیــد بهتــر اســت 
زیــاد ســرخ نکنیــد و بادمجــان هــا را بــه خــورش 
اضافــه کنیــد. گوجــه هــا را حلقــه ای خــرد کنیــد 
ــا ســبک شــوند و در  و در روغــن تفــت بدهیــد ت
ــر  ــد و اگ ــه کنی ــورش اضاف ــه خ ــت ب ــان پخ پای
ــه آن  ــوره را ب ــود آبغ ــب نب ــوره مناس ــی غ ترش

اضافــه کنیــد.
ــد  ــرد کنی ــی خ ــا را خال ــی ه ــیب زمین س
ــورش  ــرو روی خ ــان س ــد و در زم ــرخ کنی و س

ــد. ــل کنی ــج می ــا برن ــد. و ب بریزی
 منبع: بیتوته

طرح ساماندهی کنکور دو هفته آینده در شورا 
بررسی می شود

دبیـر شـورای عالـی انقاب فرهنگـی گفت: طـرح سـاماندهی کنکور در 
دولـت مطـرح شـده و نظـر دولـت بـه آن مثبت اسـت. بـر این اسـاس قرار 

اسـت در جلسـه آینده شـورا طرح و بررسـی شـود.
سـعید رضا عاملی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح سـاماندهی 
سـنجش و پذیـرش )کنکور( در شـورای عالـی انقاب فرهنگی گفـت: گزارش 

سـاماندهی سـنجش و پذیرش )کنکور( به دولت ارائه شـده اسـت.
وی ادامه داد: نظر دولت نسـبت به طرح سـاماندهی سـنجش و پذیرش 
)کنکـور( مثبـت اسـت و قرار اسـت در جلسـه دو هفته آینده شـورای عالی 

انقاب فرهنگی آخرین پیشـنهادات ارائه شـده بررسـی شـود.
طـرح  شـدن  اجرایـی  دربـاره  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای  دبیـر 
افـزود: تصمیمـات مربـوط بـه  سـاماندهی سـنجش و پذیـرش )کنکـور( 
سـاماندهی کنکـور برای سـال ۱۴٠٠ نبوده بلکـه تاش اعضای شـورا برای 

سـاماندهی کنکـور از سـال ۱۴٠۱ اسـت.
عاملـی افـزود: روش فعلـی کنکور دارای مزایا و معایبی اسـت و شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی درصدد آن اسـت که ضمن توجه به مزایـا و معایب و فرصت ها 
و تهدیدهـا، بهتریـن روش پذیرش دانشـجویان را برگزیند لذا سیاسـت هایی در 
ایـن خصـوص تدویـن شـده اسـت کـه ضمـن ادامـه یافتـن آزمـون سراسـری 
سـنجش و پذیـرش نقـش تحصیـات دوره دبیرسـتان در ارزیابـی حداکثـری 
خواهـد شـد. سـهم ۶٠ درصدی آزمون های اسـتاندارد آموزش و پـرورش و تأثیر 

۴٠ درصـدی کنکـور در پذیـرش نهایـی یکـی از محورهای این طرح اسـت.
وی تاکیـد کرد: سیاسـت های سـاماندهی سـنجش و پذیـرش داوطلبان 
ورود بـه آمـوزش عالـی بر مبنـای مطالعه تجربه هـای موفق جهانـی تدوین 
شـده اسـت و نـگاه همه جانبـه ای به آینده دانـش آموز و دانشـجو دارد، لذا 
تنـوع ارزیابـی و تمرکززدایـی از پذیـرش یکـی از محورهای مهـم این طرح 
اسـت. مـا نمی توانیـم دوره ۱۲ سـاله سـرمایه گـذاری انسـانی و اجتماعـی 
آمـوزش و پـرورش را نادیـده بگیریـم و صرفـاً بـا یـک امتحـان ۴ سـاعته 
توسـط نهـادی کـه کامـًا منقطـع از آمـوزش و پـرورش اسـت، پـل انتقال 
دانـش آمـوز به دانشـگاه شـویم. از سـوی دیگر نقـش پذیرنده دانشـجو که 
دانشـگاه اسـت، در وضعیـت فعلـی تقریباً صفر اسـت و دانشـگاه اراده ای در 
پذیـرش یـا عـدم پذیـرش داوطلـب نـدارد و صرفـاً بـر مبنـا نمـره آزمـون، 

رتبه هـای برتـر بـه دانشـگاه های برتـر می رونـد.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت: وزارت 
علــوم بودجــه در اختیــار خــود را بــرای چــاره 
ــته  ــرده و نتوانس ــرف نک ــور ص ــائل کش ــی مس جوی
از پژوهــش هــای علمــی بــرای ارتقــاء کیفیــت 

ــد.  ــتفاده کن ــی اس ــوالت داخل محص
ــا  ــی آق ــید مصطف ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
میرســلیم در نشســت علنــی مجلــس شــورای 
ــر  ــی وزی ــود از غام ــوال خ ــان س ــامی در جری اس
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دربــاره عــدم اســتفاده از 
ســرمایه عظیــم اعضــای هیات علمــی و دانشــجویان 
ــن  ــم تری ــت: مه ــرای حــل مشــکات کشــور، گف ب
ــروی  ــه نی ــت بلک ــت و گاز نیس ــور نف ــرمایه کش س
ــی گل  ــوزش عال ــز آم ــه مراک ــت ک ــانی آن اس انس

ــرو هســتند. ــن نی ــبد ای سرس
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــس در مجل اسامشــهر و پردی
ــراد  ــه اف ــبت ب ــل نس ــارغ التحصی ــراد ف ــداد اف تع
ــل  ــا قب ــل مقایســه ب ــازار کار قاب جــذب شــده در ب
از انقــاب نیســت، افــزود: ســرمایه عظیمــی نزدیــک 
ــات  ــو هی ــزار عض ــجو و ۸٠ ه ــون دانش ــه ۴ میلی ب
علمــی در کشــور وجــود دارد امــا وزارت علــوم از این 
ســرمایه تاکنــون چــه اســتفاده هایــی را بــرای حــل 

ــت. ــرده اس ــور ک ــکات کش مش
ــوم  ــر عل ــای وزی ــخ ه ــاد از پاس ــن انتق وی ضم
نســبت بــه ســوال خــود، اظهــار کــرد: آقــای غامــی 
دربــاره رتبــه هــای کشــور صحبــت کــرد امــا نتیجــه 
فعالیــت در دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش 
ــا را  ــزان م ــه می ــا چ ــمنی ه ــل دش ــی در مقاب عال
از دشــمنان و کمــک گرفتــن از دوســتان بــی نیــاز 

کــرده اســت.

آقامیرســلیم تصریــح کــرد: ۳٠ درصــد از مجمــوع 
ــا  ــود را ره ــور درس خ ــان در کش ــارغ التحصی ف
کــرده و یــا تغییــر رشــته داده انــد کــه ایــن موضــوع 
بیانگــر شکســت ســرمایه گــذاری دولــت در آمــوزش 
عالــی اســت و باوجــود صــرف وقــت و بودجــه 

ــی را در برنداشــته اســت. نتیجــه خوب
ــداد  ــزود: چــه تع عضــو کمیســیون اصــل ۹٠ اف
ــه  ــه کار گرفت ــا در کشــور ب ــان م ــارغ التحصی از ف
شــده انــد بلکــه بــه جــای اســتفاده از ایــن ســرمایه 
هــا بــرای چــاره جویــی مشــکات آن هــا را هــر روز 
ــای خــود در کشــورهای دیگــر می ســپاریم  ــه رقب ب
و شــاهد مهاجــرت تحصیــل کــردگان خــود هســتیم. 
ــی  ــارغ التحصیل ــل از ف ــد قب ــه بای ــی ک در صورت
ــا در  ــه آن ه ــود ک ــخص ش ــگان مش ــش آموخت دان
ــرار  ــا اقتصــاد کشــور ق ــت ی ــدام قســمت از صنع ک

ــه کار گرفتــه شــوند. اســت ب

با وجود داشتن چندین دانشکده نفت 
در کشور هنوز حسرت استفاده بهینه از 

مخازن نفتی خود را داریم
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس تاکیــد کــرد: 
امــروزه افــراد تنهــا بــرای دریافــت مــدارک آن هــم 
بــرای افزایــش منابــع مالــی خــود در مراکــز آمــوزش 
ــتن  ــود داش ــا وج ــد. ب ــدا می کنن ــور پی ــی حض عال
ــن دانشــکده نفــت در کشــور هنــوز حســرت  چندی
ــم  ــود را داری ــی خ ــازن نفت ــه از مخ ــتفاده بهین اس
ــد. ــی می مان ــازن باق ــت در مخ ــده نف ــش عم و بخ

وی بیــان کــرد: بــا مراجعــه به اســتان خوزســتان 
ــزات  ــی از تجهی ــاهد کوه ــا ش ــتان ه ــر اس ــا دیگ ی

خــراب و نیازمنــد تعمیــر خواهــی بــود کــه آن هــا 
ــراب  ــال خ ــی در ح ــرمایه مل ــک س ــوان ی ــه عن ب

ــتند. ــتر هس ــدن بیش ش

آیا افتخار است که بعد از ۳۲ سال فعالیت در 
حوزه فنی شاهد خاموشی های اخیر باشیم؟ 
آقامیرســلیم خطــاب بــه وزیــر علــوم گفــت: آیــا 
ــت در  ــال فعالی ــد از ۳۲ س ــه بع ــت ک ــار اس افتخ
حــوزه فنــی شــاهد خاموشــی هــای اخیــر باشــیم؟ 
ــرژی، آب، باغــداری  در زمینــه اســتفاده بهینــه از ان
و بهــره وری از آب چــه کاری انجــام داده ایــد؟ 
ــوده  ــور ب ــا در کش ــت ه ــرو نشس ــاهد ف ــر روز ش ه
ــام  ــب اســت و تم ــط زیســت در حــال تخری و محی

ــی رود. ــدر م ــه ه ــا ب ــات خــدادادی م امکان
داد:  ادامــه   ،۹٠ اصــل  کمیســیون  عضــو 
مهندســان کشــاورزی بعــد از فــارغ التحصیلــی 
ــان  ــا از مدرکش ــوند و تنه ــل نمی ش ــوزه عم وارد ح

اســتفاده می کننــد در صورتــی کــه کشــورهای 
ــا وجــود داشــتن منابــع آبــی کمتــر از مــا،  دیگــر ب
ــه صــادرات گســترده محصــوالت  ــا اســتفاده بهین ب

ــد. ــز دارن ــاورزی را نی کش
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس ضمــن تاکیــد بــر 
ــرت  ــه اول را در مهاج ــران رتب ــفانه ای ــه متاس اینک
نیروهــای متخصــص به خــارج از کشــور را داراســت، 
افــزود: شــما در حــوزه همــکاری دانشــگاه و صنعــت 

ــد؟ ــام داده ای ــی انج ــه اقدام چ
وی خطــاب بــه غامــی اظهــار کــرد: شــما اعــام 
کردیــد ۱۴۱ نفــر از اعضــای هیــات علمــی در حــوزه 
هــای صنعــت بــرای انجــام کارهــای مطالعاتــی بــه 
کار گرفتــه شــده انــد در صورتــی کــه پیــش از ایــن 
اکثــر اســتادان بــرای انجــام مطالعــات پژوهشــی بــه 
ــا  ــه و ی ــر کشــورها رفت کشــورهای همســایه و دیگ
می رونــد و مــا هنــوز نتوانســته ایــم طــی ایــن ســال 

ــور  ــکات کش ــل مش ــت و ح ــم در صنع ــا از عل ه
اســتفاده کنیــم.

آقامیرســلیم بیــان کــرد: در مقــام علمــی کشــور 
هیــچ شــکی نیســت و براســاس اعــام شــما مقــاالت 
علمــی مــا در مجــات ISI چــاپ شــده امــا چنــد 
ــدن  ــر ش ــه بهت ــته ب ــاالت توانس ــن مق ــد از ای درص
روش هــای علمــی و چــاره جویــی مشــکات کشــور 
کمــک کنــد؟ بــا چــاپ ایــن مقــاالت تنهــا اطاعــات 
ــود  ــمنان خ ــگان و دش ــار بیگان ــی را در اختی علم

قــرار داده ایــد.
عضــو کمیســیون اصــل ۹٠، تصریــح کــرد: وزارت 
ــم پژوهشــی کشــور  ــی تی ــاء علم ــرای ارتق ــوم ب عل
ــه اینکــه  ــر ن ــرده اســت؟ مگ ــزی ک ــه ری چــه برنام
ــا و بخــش  ــه ه ــان نام ــان اســتادان در پای ــا زم تنه
ــان  ــن پای ــی از ای ــه حت ــود ک ــرف می ش ــی ص های
نامــه هــا نیــز اســتفاده بهینــه بــرای حــل مشــکات 
کشــور نمی شــود، اگــر درســت اقــدام می شــد 
ــش  ــیاری از بخ ــی در بس ــاهد خودکفای ــون ش اکن
ــد ارز حاصــل از صــادرات  ــوده و دیگــر نیازمن ــا ب ه

ــم. نبودی
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــس در مجل اسامشــهر و پردی
بودجــه در اختیــار وزارت علــوم بــرای چــاره جویــی 
مســائل کشــور صــرف نشــده اســت، گفــت: مــا در 
ــه  ــود را ب ــای خ ــرمایه ه ــن س ــه بهتری ــن زمین ای
تــاراج داده ایــم و هیــچ تضمینــی بــرای آنکــه علــم 
دانشــجویان در ســطوح عالــی تقویــت شــود، وجــود 

ــدارد. ن
ــاره  ــوم درب ــر عل ــه اظهــارات وزی ــا اشــاره ب وی ب
ــان  ــاع، بی ــا وزارت دف ــه ب ــن وزارتخان ــکاری ای هم
کــرد: از محصــوالت وزارت دفــاع در جامعــه بــه 
ــار  ــن افتخ ــود و ای ــتقبال می ش ــژه اس ــورت وی ص
ــی را  ــه امکانات ــما چ ــا ش ــت ام ــه اس ــن وزارتخان ای
ــد؟  ــرار دادی ــی ق ــوالت داخل ــت محص ــرای کیفی ب
وزارت علــوم می توانســت بــا بــه کارگیــری پژوهــش 
هــای علمــی کیفیــت محصــوالت داخلــی کشــور را 

ــد. ــاء ده ارتق

ــی،  ــر علم ــام مفاخ ــه ن ــت ک ــالی اس ــد س چن
فرهنگــی و هنــری پــس از تکمیــل لیســت شــهدای 
ــش  ــهر نق ــن کهن ش ــر ای ــو معاب ــه، روی تابل مراغ
می بنــدد و از پویایــی و پژوهش محــوری جریــان 
ــد.  ــت می کن ــئوالنش حکای ــان مس ــی در می فرهنگ
بــه گــزارش ایرنــا، مســئوالن امــر نیــز می گوینــد 
در مرحلــه نخســت اســامی همــه شــهدا بــر ورودی 
ــش  ــهر نق ــن ش ــن ای ــا و میادی ــا، خیابان ه کوچه ه
ــه  ــت ب ــل لیســت شــهدا نوب ــس از تکمی بســته و پ
زین العابدیــن،  اشــراق،  چــون  تاریخــی  مفاخــر 
عبدالقــادر و دیگــر شــخصیت های عصــر حاضــر 
همچــون »کریمــی« و »باریشــماز« رســیده اســت.

رهبــری«  »یوســف  دکتــر  شــهید  حتــی 
بــه عنــوان نخســتین شــهید مدافــع ســامت 
ــی  ــه ط ــولی« ک ــرو رس ــهید »خس ــتان و ش شهرس
ســال های اخیــر در مناطــق مــرزی بــه درجــه 
ــان  ــز از جری ــود نی ــده ب ــل ش ــهادت نائ ــع ش رفی
ــا  ــر ج ــال های اخی ــی س ــا ط ــی نامگذاری ه فرهنگ

نــد. نده ا نما

نامگذاری بر اساس دو محور شهدا و 
مفاخر ادبی 

ــامی  ــورای اس ــی ش ــیون فرهنگ ــس کمیس رئی
مراغــه کــه کمیســیون نامگــذاری نیــز زیــر نظــر وی 
ــن دوره از  ــد: در پنجمی ــد، می گوی ــت می کن فعالی
ــر  ــا ب ــه نامگذاری ه ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس ش
ــر  ــهدا« و »مفاخ ــور »ش ــت در دو مح ــاس اولوی اس

ــد. ــز ش ــری« متمرک ــی و هن ــی، فرهنگ علم
ــذاری  ــس از نامگ ــزی« پ ــم عزی ــه »ناظ ــه گفت ب
ــگ  ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ــهدا ب ــدس ش ــام مق ن
ــه هویت بخشــی شــهری  ــت ب ــهادت، نوب ــار و ش ایث
ــتن  ــگاه داش ــده ن ــی و زن ــای قدیم ــای نام ه و احی

ــی،  ــاهیر علم ــمندان و مش ــا، دانش ــاد علم ــام و ی ن
ــید. ــری رس ــی و هن فرهنگ

نامگذاری اسامی شهدا در اولویت است
ــهرداری  ــی ش ــی اجتماع ــوزه فرهنگ ــئول ح مس
مراغــه کــه در کمیســیون نامگــذاری نیــز عضویــت 
ــا در  ــی نامگذاری ه ــان فرهنگ ــورد جری دارد، در م
ــهدا  ــه ش ــامی هم ــد: اس ــر می گوی ــال های اخی س
طبــق لیســتی کــه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
در اختیــار ایــن کمیســیون قــرار داده، در نامگــذاری 

معابــر مراغــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
اســامی  حتــی  داد:  ادامــه  دوســتی«  »ودود 
بلوارهــا و معابــر اصلــی شــهر نیــز بــه خانواده هــای 
ــه  ــاص یافت ــهید اختص ــه ش ــا س ــهید ی دارای دو ش
کــه از آن جملــه می تــوان بــه بلــوار شــهیدان 

ــرد.   ــاره ک ــدم اش ــا مق ــی ی ــری، کرم ماه
ــهیدان  ــای ش ــه بلواره ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
»عیــد گشــایش« حدفاصــل پــل جهــاد تــا میــدان 
ــدان  ــی می ــدی غرب ــرکار از کمربن ــادر و شــهید پ م
بســیج تــا طالبخــان از جملــه نامگذاری هــای اخیــر 
ــک  ــن شــدن ی ــه داد: مزی ــی رود، ادام ــه شــمار م ب
کوچــه در پهرآبــاد بــه اســم شــهید توانــا، نامگــذاری 
ــام شــهید  ــه ن ــان پاســداران ب یــک کوچــه در خیاب
اکبــر معبــودی و تغییــر نــام جودی آبــاد بــه شــهید 
یوســف امامــی از دیگــر مــوارد محســوب می شــود.

وی بــه نامگــذاری یــک میــدان در شــهر مراغــه 
ــان  ــاره و بی ــز اش ــماز« نی ــتاد »باریش ــم اس ــه اس ب
بــه  کــرد: اســتاد »حیــدر عباســی« متلخــص 
ــه  ــت ۱۳۲۲ در مراغ ــماز« در دوم اردیبهش »باریش

متولــد شــده و شــاعر، عرفان پــژوه، نویســنده و 
اســت. قرآن پــژوه 

ــد  ــه جلـ ــون سـ ــتی« تاکنـ ــه »دوسـ ــه گفتـ بـ
ــی  ــیر موضوعـ ــدی تفسـ ــج جلـ ــه پنـ از مجموعـ
قـــرآن از ســـوی ایـــن قرآن پـــژوه بـــه چـــاپ 
رســـیده و از دیگـــر آثـــار وی می تـــوان بـــه 
ــان  ــه زبـ ــه بـ ــه نهج الباغـ ــدا«، ترجمـ ــت یـ »تبـ
ـــی  ـــه ترک ـــوی ب ـــه مثن ـــی و ترجم ـــی آذربایجان ترک

ــرد. ــاره کـ ــی اشـ آذربایجانـ
ــه  ــای رودخان ــی از پل ه ــذاری یک ــه نامگ وی ب
ــی  ــن مراغ ــل زین العابدی ــوان پ ــه عن ــای ب صافی چ
ــاب  ــنده کت ــزود: وی نویس ــرد و اف ــاره ک ــز اش نی
ــوده  ــارس ب ــان ف ــه زب ــگ ب ــیاحت نامه ابراهیم بی س
و بــه اذعــان برخــی از ادبــا اولیــن رمان نویــس 
ــه  ــن اینک ــی رود؛ ضم ــمار م ــه ش ــی ب ــان فارس زب
نیــز  مشــروطه  شــکل گیری  در  وی  نوشــته های 

ــت. ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
ـــهرداری  ـــی ش ـــی اجتماع ـــوزه فرهنگ ـــئول ح مس
ــن  ــل میادیـ ــل حدفاصـ ــض پـ ــه تعریـ ــه بـ مراغـ
اســـتاندارد و ۱۶ اردیبهشـــت از ســـوی شـــهرداری 
اشـــاره و بیـــان کـــرد: ایـــن پـــروژه بـــا نـــام پـــل 

ــود. ــاح می شـ ــاری افتتـ ــراق« در روز جـ »اشـ
موســوی  »میرعبدالفّتــاح  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه در  ــارف دوره  زندی ــاعر و ع ــم، ش ــه ای« عال مراغ
قــرن ۱۲ ه.ق بــود کــه در شــعر ترکــی »فتــاح« و در 

ــرد. ــص می ک ــراق« تخل ــی »اش ــعر فارس ش
موجــب  بــه  »اشــراق«  داشــت:  اظهــار  وی 
ــهور  ــارف مش ــدان ع ــه ی ارادتمن ــه حلق ــی ب خواب
و  پیوســت  مشــهدی«  شــاهی  »میرمحمدتقــی 
پــس از کســب فیــض از محضــر ایشــان بــه مراغــه 

برگشــت و شیخ االســام شــهر شــد.
بــه گفتــه وی او ماجــرای خــواب عرفانــی خــود را 

ــوح«  ــام »ریاض الفت ــه ن ــوی فارســی خــود ب در مثن
ــی  ــای فارس ــر دیوان ه ــاوه ب ــرده و از او ع ــان ک بی

ــده اســت. و ترکــی یــک ســاقی نامه نیــز باقــی مان
مســئول فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری مراغــه: 
ــعر  ــه در ش ــه ای« ک ــوی مراغ ــاح موس »میرعبدالفّت
ترکــی »فتــاح« و در شــعر فارســی »اشــراق« تخلص 
ــه  ــان ب ــرا در آذربایج ــتین مرثیه س ــرد، نخس می ک

شــمار مــی رود
وی اضافــه کــرد: او بــه عنــوان اولیــن مرثیه ســرا 
نســخ  و  می شــود  محســوب  آذربایجــان  در 
ــب  ــه ای در اغل ــراق مراغ ــعار اش ــوان اش ــی دی خط

کتابخانه هــای ایــران و جهــان موجــود اســت.
بــه گفتــه »دوســتی« اشــراق در ســال ۱۱۷۵ ه.ق 
ــه  ــزدی پیوســت و در بقع ــه رحمــت ای ــه ب در مراغ

مشــهور بــه آقــاالر قبرســتانی مدفــون اســت.
وی ایــن را هــم مــورد تاکیــد قــرار داد کــه 
ــت  ــک بی ــه ی ــه ب ــی ب ــراق مراغ ــل اش ــای پ نرده ه
ــن  ــده، ضم ــن ش ــرآوازه مزی ــاعر پ فارســی از آن ش
اینکــه از طــرح هــای گنبــد ســرخ نیــز در طراحــی 

ــه شــده اســت. ــره گرفت ــرده به ن
ــگ  ــس اداره فرهن ــاض« رئی ــد دادرس فی »احم
ــی از  ــن قدردان ــز ضم ــه نی ــامی مراغ ــاد اس و ارش
ایــن  می گویــد:  معابــر  نامگــذاری  کمیســیون 
رویکــرد موجــب تعمیــق شــناخت از شــهدا و مفاخــر 
ــا  شــده و در ســایه آن بســیاری از اقشــار جامعــه ب
شــخصیت های علمــی، فرهنگــی و هنــری ایــن 

می شــوند. آشــنا  کهن شــهر 
ــه  ــهر مراغ ــط ش ــای از وس ــی چ ــه صاف رودخان
می گــذرد و پــل هــای روی ایــن رودخانــه کــه 
چنــدی پیــش از عوامــل ترافیــک شــهری بــه شــمار 
می رفــت، یکــی پــس از دیگــری تعریــض شــده کــه 

آخریــن آنهــا پــل اشــراق اســت. 

کارنامـه  شـدن  الکترونیکـی  از  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
دانش آمـوزان خبـر داد و گفـت: افزایـش ۵٠ درصـد فوق العـاده 
شـغل در اسـفند ۹۸ برای همه فرهنگیان اعمال شـد و اگر کسـی 
فکـر می کنـد در مـوردش اعمـال نشـده اسـت، مراجعـه کنـد. 

بـه گـزارش فـارس، محسـن حاجی میرزایـی وزیـر آمـوزش و 
پـرورش در حاشـیه افتتـاح مجتمع آموزشـی حیـات طیبه دکتر 
نصیـری در جمـع خبرنـگاران دربـاره وضعیـت فضاهای فرسـوده 
آموزشـی، اظهـار کـرد: در مجمـوع در طـی سـال های گذشـته 
حـدود ۱٠.۵ درصـد از مدارس فرسـوده یا مدارسـی کـه نیازمند 
مقاوم سـازی بـوده، کـم کردیـم و در حـال حاضـر حـدود ۱۹.۵ 
درصـد مـدارس نیازمنـد بازسـازی و مقاوم سـازی اسـت و تهران 

از ایـن نظـر بدتر اسـت.
وی ادامـه داد: اخیـرا یـک توافقی با شـورای شـهر و شـهرداری 
تهـران انجام شـده اسـت تـا در برخی مناطق که با مشـکل کمبود 

فضـا روبـه رو هسـتیم، بتوانند فضـا در اختیار ما قـرار دهند.
حاجی میرزایـی افـزود: در همـه شـهرهایی کـه مهاجرپذیـر 
همـه  حواشـی  در  و  روبه روسـت  جمعیـت  تراکـم  بـا  و  اسـت 
کانشـهرها بـا مشـکل کمبـود فضـای آموزشـی روبه رو هسـتیم 
و  می شـود  اندیشـیده  کـه  تدابیـری  مجموعـه  بـا  امیـدوارم  و 
همچنیـن دولت هـای آینـده بـا اختصـاص منابـع قابـل توجـه 

بتواننـد ایـن مشـکل جـدی را حـل و فصـل کننـد.
 کارنامه دانش آموزان الکترونیکی می شود

وزیـر آمـوزش و پـرورش دربـاره الکترونیکـی شـدن کارنامـه 

دانش آمـوزان و آمـاده بـودن سـامانه آن، گفت: قبا کار را تسـت 
کردیـم و امیـدوارم بتوانیـم کارنامـه دانش آمـوزان را از طریـق 

مجـازی در اختیارشـان قـرار دهیـم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه کارنامـه دانش آمـوزان روی 
سـامانه های رمی آموزش و پرورش ارائه می شـود، قابل اسـتناد اسـت.

 مورد ابتالی جدید به کرونا نداشتیم 
حاجی میرزایـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »آیـا در ایـن 
مـدت، مـورد ابتـا بـه کرونـا داشـتید؟« نداشـتید؟؛ اظهـار کرد: 

خـدا را شـکر می کنیـم کـه مـورد ابتـا نداشـتیم.
برگـزاری  و  دانش آمـوزان  سـامت  موضـوع  افـزود:  وی 
شایسـته امتحانـات بـرای بنـده فوق العـاده اهمیـت داشـت و از 
۲۷ اردیبهشـت یعنـی روزی کـه امتحانـات آغاز شـده بـه غیر از 
دو روز کـه در سـاعت برگـزاری امتحانـات، جلسـاتی داشـتم که 
نمی توانسـتم تـرک کنـم، بـه صـورت سـرزده از محـل برگـزاری 
آزمون هـا بازدیـد کـردم تـا اطمینـان پیـدا کنـم همـه چیـز بـر 

طبـق روالـی کـه اعـام شـده، انجـام می شـود.
وزیـر آمـوزش و پرورش تصریح کـرد: تمام مدیـران آموزش و 
پـرورش را در سراسـر کشـور مأمـور کردیـم تا به صورت سـرزده 
بـر رونـد امتحانـات بازدید و سرکشـی کنند. برای هـر حوزه ناظر 
گذاشـتیم و هـر روز گـزارش کلـی حوزه ها را دریافـت می کنیم و 
امیـدوارم همانطـور که امتحانـات همچنان به خوبی برگزار شـده 

اسـت، ایـن اقدامات تا پایـان امتحانـات به خوبی انجام شـود.
 دانش آموزان غالبًا راضی بودند

»برخـی  کـه  جملـه  ایـن  بـه  واکنـش  در  حاجی میرزایـی 
می گوینـد سـؤاالت امتحانـات سـخت بـوده و بـر مبنـای آموزش 
مجـازی نبـوده اسـت«، گفـت:   بخشـی از محتـوای کتاب ها کم 
شـده اسـت و بـه طراحـان سـؤاالت نیـز تأکیـد کـرده بودیـم تا 
سـؤاالت را بـا شـرایط کرونایی طـرح کنند امـا باالخره هـر دوره 
تحصیلـی یـک اهدافی دارد و بایـد آزمون ها بتوانـد تحقق اهداف 

را اندازه گیـری کنـد.
وی ادامـه داد: بـه هـر حـوزه ای کـه رفتـم یکـی از سـؤاالتی که 

از دانش آموزان پرسـیدم درباره سـختی و آسـانی سـؤاالت امتحانی 
بـوده اسـت؛ البته ماهیت بعضی از سـؤاالت سـخت اسـت یعنی در 
هـر صـورت هرجـوری کـه سـؤال طرح کنند، ممکن اسـت سـخت 

باشـد امـا دانش آمـوزان غالباً راضـی بودند. 
 حتی با کرایه کردن موتور برق اضطراری اجازه 
نمی دهیم مشکلی در برگزاری آزمون ها رخ دهد

وزیـر آمـوزش و پـرورش در پاسـخ به این پرسـش که »قطعی 
بـرق بـرای دانش آمـوزان در حوزه هـا مشـکلی ایجـاد نکـرد؟«، 
گفـت: خوشـبختانه بـا هماهنگـی کـه بـا وزارت نیـرو بـه عمـل 
آمـد، اعـام کردیـم سـاعت برگـزاری آزمون هـا، سـاعت مهمـی 
اسـت و سـفارش بـه مسـؤوالن بـرق در سراسـر کشـور شـد کـه 

کنند. مراعـات 
وی ادامـه داد: از مدیران مـان خواسـتیم حتـی اگـر بـا کرایـه 
کـردن موتـور بـرق اضطـراری هسـت، اجـازه ندهند مشـکلی در 

برگـزاری آزمـون دانش آمـوزان اتفـاق بیفتـد.
هیچکس حقوقش کم نشده است

از  حاجی میرزایـی در واکنـش بـه ایـن جملـه کـه »برخـی 
فرهنگیـان احـکام جدیـد را کـه گرفتند مشـاهده کردنـد نه تنها 
حقوق شـان اضافـه نشـده،  بلکـه کـم شـده اسـت و چـرا افزایش 
۵٠ درصـد فـوق العـاده شـغل اجـرا نمی شـود؟«، گفـت: افزایش 
۵٠ درصـد در اسـفند ۹۸ بـرای همه فرهنگیان اعمال شـد و اگر 
کسـی فکـر می کنـد در مـوردش اعمـال نشـده اسـت، مراجعـه 

. کند
وی بـا تأکیـد بر اینکـه برای تمـام همکاران فرهنگـی افزایش 
۵٠ درصـدی در اسـفند ۹۸ اعمال شـده اسـت، افـزود: هیچکس 
حقوقـش کـم نشـده اسـت و اگر کسـی حقوقش کم شـده، اعام 
کنـد؛ امـا امکان ندارد در سراسـر کشـور، حقوق کسـی کم شـده 

باشـد و همـه احکام حقوقی شـان را دریافـت کردند.
وزیـر آموزش و پـرورش در خصـوص رتبه بندی بازنشسـتگان 
گفـت: رتبه بنـدی مربـوط بـه معلمـان شـاغل اسـت و افزایـش 

حقـوق بازنشسـتگان در همسـان حقـوق توجـه می شـود.

میرسلیم طی سوال از غالمی در صحن؛

وزارت علوم نتوانسته از پژوهش های علمی برای ارتقاء 
کیفیت محصوالت داخلی استفاده کند

نقش بستن نام مفاخر ادبی روی معابر مراغه

کارنامه دانش آموزان الکترونیکی می شود 
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روش های الغر کردن زانو

۱. الغـر کـردن زانـو بـا رژیـم غذایـی و کاهش 
کالـری  کـم  و  کیفیـت  بـا  غذاهـای  از  کالـری: 
بـرای کاهـش وزن و از بیـن بـردن چربـی هـای 
بـدن اسـتفاده کنیـد کـه از مقادیـر زیـاد میـوه و 
سـبزیجات برخـوردار باشـد. سـعی کنیـد مقـدار 
زیـادی آب مصـرف کنیـد زیرا آب بـه از بین بردن 
چربـی سراسـر بـدن کمـک بزرگـی میکنـد. شـما 
می توانیـد بـا انجـام فعالیت هـای روزانـه ۲۵٠ تـا 
۵٠٠ کالـری در روز بسـوزانید و کالری روزانۀ خود 
را کاهـش دهیـد. دقـت کنیـد که کمتـر از ۱۲٠٠ 
کالـری در روز نخورید،زیـرا ممکـن اسـت بـا ایـن 
کار حجـم زیـادی از عضله ها را از دسـت بدهید و 

سـوخت و سـاز بدنتـان بـه هم بخـورد.
 صبحانـه را فرامـوش نکنیـد: نخـوردن صبحانه 
نـه تنهـا بـه چربـی سـوزی و الغـر کـردن زانـو 
کمکـی نمی کنـد، بلکـه باعـث افزایـش چربـی و 

می شـود. آن  تجمـع 
بـرای صبحانـه می توانیـد از جو دوسـر بـا انواع 
تـوت و شـیر بـدون چربـی یـا املـت بـا سـبزی و 

پنیـر کم چـرب اسـتفاده کنیـد.
تخـم مرغ، حبوبـات، غـات، لوبیا، گوشـت کم 
چـرب، آردجـو، سـبزیجات، لبنیـات کـم چـرب، 
خیـار، سـاالد و ... مناسـب تریـن مواد بـرای پیش 

بـردن رژیـم غذایی شـما اسـت. 
۲. الغـر کـردن زانـو هـا بـا ورزش : برنامـه ی 
ورزشـی زیـر یکـی از کامـل تریـن برنامه هـا برای 

الغـر کـردن زانـو ها اسـت.
لطفـا برای رسـیدن بـه تناسـب انـداام ایده آل 
خـود صبـر و بردبـاری پیشـه کنید و بـا حوصله به 

برنامـه های پیشـنهادی عمـل کنید.
از  بخـش  یـک  روی  فقـط  کـه  تمریناتـی 
نمی دهنـد  اجـازه  می شـوند،  انجـام  ماهیچه هـا 
کـه چربـی زیـادی اضافـه کنیـد. بهتـر اسـت یک 
 ۲ دسـت کم  باشـید.  داشـته  همه جانبـه  برنامـه 
بـار در هفتـه در روزهـای غیرمتوالـی روی تمـام 

کنیـد.  کار  اصلـی  ماهیچه هـای 
کمـر،  بـازو،  سـینه،  یعنـی  بخـش  هـر  بـرای 
شـانه ها، پاهـا، زانـو و شـکم، هـر حرکـت ورزشـی 

را ۸ تـا ۱۲ بـار تکـرار کنیـد.
 ۱. دویـدن: اغلـب ورزشـکاران دویـدن را مادر 
همـه ورزش هـا می دانند؛ چـرا که تمامـی اعضای 
بـدن را درگیـر خواهـد کرد. هنـگام دویـدن یا راه 
رفتن سـریع روی عضـات ناحیه ران، زانو و سـاق 
پـا فشـار خوبـی وارد می شـود. بـه گونـه ای کـه 
وقتـی شـروع بـه دویـدن می کنیـد روز هـای اول 

متوجـه سـفت شـدن این نواحـی خواهید شـد. 
۲. پیـاده روی هـای طوالنـی یـا سـریع: بـرای 
افـرادی کـه بـه دنبـال الغـر کـردن زانو هـای خود 
هسـتند اما مشـکل درد زانو دارند راه رفتن بهترین 
روش ممکـن برای روی فـرم آوردن پاها و همچنین 
زانـو هـا،ران هـا و سـاق پا میباشـد. بنابراین سـعی 
کنیـد برنامـه منظم پیاده روی شـدید بـه مدت نیم 

سـاعت در روز را بـرای خـود ترتیـب دهید. 
در حقیقـت ورزش هـای هوازی نظیـر اروبیک، 
و یـا رقص ،شـنا، پیاده روی، و دویـدن باید حداقل 

بـه مدت ۳٠ تـا ۴٠ دقیقه در روز انجام شـود. 
۳. دوچرخـه سـواری: دوچرخه سـواری یکی از 
بهتریـن ورزش هـا بـرای الغـری ران هـا و الغـر 
کـردن زانو به حسـاب می آیـد. این را بایـد در نظر 
داشـت هنـگام دوچرخه سـواری برای الغـری زانو 
و ران ها با سـرعت متوسـط باید رکاب زد؛ در غیر 
ایـن صـورت باعث آسـیب به زانـو ها خواهد شـد. 
بدنتـان هنـگام دوچرخه سـواری باید صاف باشـد و 

نبایـد به سـمت جلو خم شـوید. 
۴. طنـاب زدن: مهم تریـن نکتـه در طناب زدن، 
اسـتفاده  مـورد  روش  بلکـه  نیسـت  آن  سـرعت 
بـرای  طنـاب زدن  کـه  انـدازه  همـان  اسـت.  آن 
از آن هـم  نادرسـت  زانـو مفیـد اسـت، اسـتفادۀ 
هنـگام  بزنـد.  آسـیب  زانـو  مفصـل  بـه  می توانـد 
پریـدن، زانوهایتـان را کمـی خـم کنید کـه هنگام 
نرسـد.  آسـیب  مفصل هایتـان  بـه  فرودآمـدن، 
سـعی کنیـد تـا حـد امـکان روی پرش هـای کوتاه 
تمرکـز کنیـد. سـطوح نـرم و تـا حد امکان سـطح 

السـتیکی را بـرای طنـاب زدن انتخـاب کنیـد. 
۵. حرکـت اسـکوات )اسـکات(: اسـکوات هـم 
یکـی از تمریناتـی اسـت کـه بـه تقویـت عضـات 
چهارسـر ران و عضـات باسـن کمـک می کنـد.

در ایـن حرکـت ورزشـی بایـد پاهـا را بـه اندازه 
پشـت تان  درحالی کـه  و  کنیـد  بـاز  شـانه  عـرض 
صاف اسـت، سـعی کنیـد به آرامـی روی زانوهایتان 
بنشـینید، مثل حالتی که روی صندلی می نشـینید.
چند نکته مهم در محافظت از زانو در 

حین ورزش
اسـتفاده  فعالیتتـان  بـا  متناسـب  از کفـش   -
کنیـد - ورزش هـای سـنگین و پرفشـار را روی 
سـطوح نـرم انجـام دهیـد - هـر ورزش را یـک 
روز در میـان انجـام دهیـد - هـر زمـان کـه نیـاز 
داشتید،اسـتراحت کنید،خصوصـا در زمان آسـیب 

دیدگـی زانوهـا
 ۳. ماسـاژ یکـی دیگـر از روش هـای الغر کردن 
زانوهـا: آخرین روشـی کـه برای الغـری زانوی چاق 
در ایـن مطلـب بـه شـما معرفـی می کنیـم ماسـاژ 
دادن اسـت. در کنـار تمامـی ورزش هایـی کـه در 
بخـش هـای قبلـی بـه شـما معرفـی کردیم ماسـاژ 
دادن نیـز می توانـد بـه میـزان زیـادی در چربـی 

سـوزی و الغرکـردن زانـو کمـک کننده باشـد. 
 ۴. روش هـای دیگـر بـرای الغـر کـردن زانـو:  
لیـزر درمانـی :  پرتـو درمانـی - اشـعه درمانـی - 
لیپوساکشـن - کرایولیپولیـز یا  همـان فریز کردن 

چربـی - مزوتراپـی - اولترا سـوند
  منبع: بیتوته

مددی: 
متعجبیم که چرا اشتباهات داوری

 بیشتر متوجه استقالل است

ــل  ــازی مقاب ــتباهات ب ــه اش ــران ب ــتقال ته ــگاه اس ــل باش مدیرعام
ــان داد.  ــش نش ــادان واکن ــت آب ــت نف صنع

ــا ایلنــا در  احمــد مــددی مدیرعامــل باشــگاه اســتقال در گفت وگــو ب
خصــوص اشــتباهات داوری در بــازی شــب گذشــته ایــن تیــم مقابــل نفــت 
آبــادان اظهــار داشــت: واقعــا از ایــن موضــوع ناراحتیــم و تعجــب کرده ایــم 

کــه چــرا اشــتباهات داوری بیشــتر متوجــه اســتقال اســت.
وی ادامــه داد: یــک پنالتــی مســلم اســتقال ســوخت یــک گل ســالم 
مــا مــردود شــد و واقعــا بایــد فدراســیون یــک فکــر اساســی بــرای داوری 
ــود  ــا از داوری س ــی تیم ه ــه برخ ــود ک ــد، نمی ش ــاذ کن ــابقات اتخ مس

ببرنــد و برخــی هــم ماننــد مــا متضــرر شــوند.
مدیرعامــل باشــگاه اســتقال افــزود: بــه نظــر می رســد وقتــی مــا وارد 
ــن  ــم و از ای ــارزه کنی ــر مب ــا ۱۲ نف ــد ب ــویم بای ــابقه می ش ــدان مس می
موضــوع تعجــب می کنــم کــه اوج اشــتباهات فاحــش داوری ایــن روزهــا 
گریبانگیــر اســتقال شــده اســت. البتــه ایــن موضــوع را هــم بگویــم کــه 
مــا معتقدیــم کــه در ایــن اتفــاق عمــدی در کار نیســت امــا بــه هــر حــال 
بــرای اســتقالی کــه میلیون هــا هــوادار دارد ایــن موضــوع بســیار ناراحــت 

کننــده اســت.
مــددی در خصــوص اینکــه آل کثیــر نیــز از ســوی فدراســیون فوتبــال 
تبرئــه شــد، خاطرنشــان کــرد: مــا مجــددا بــه کمیتــه محتــرم انضباطــی 

فدراســیون نامــه خواهیــم زد و ایــن موضــوع را پیگیــری خواهیــم کــرد.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اعالم شد 
ــای  ــرای رقابت ه ــال ب ــی فوتب ــم مل ــان تی ــامی بازیکن ــکوچیچ اس اس

ــرد.  ــام ک ــی را اع ــام جهان ــی ج مقدمات
ــگاران جــوان، دراگان اســکوچیچ ســرمربی  ــه گــزارش  باشــگاه خبرن ب
ــرای شــرکت در اردوی  تیــم ملــی فوتبــال ایــران اســامی ملــی پوشــان ب
ــی را  ــام جهان ــی ج ــای انتخاب ــت رقابت ه ــور در دور برگش ــش و حض کی

اعــام کــرد.
اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران:

علیرضــا بیرانونــد، امیــر عابــدزاده، پیــام نیازمنــد، محمدرضــا اخبــاری، 
ــی  ــی پورعل ــی زادگان، مرتض ــین کنعان ــد حس ــل زاده، محم ــجاع خلی ش
ــر  ــدی، جعف ــاد محم ــی، می ــادق محرم ــینی، ص ــد حس ــی، مجی گنج
ســلمانی، دانیــال اســماعیلی فــر، احســان حــاج صفــی، احمــد نوراللهــی، 
ســعید عــزت اللهــی، کمــال کامیابــی نیــا، وحیــد امیــری، علــی قلــی زاده، 
ــون،  ــردار آزم ــی، س ــدی تراب ــش، مه ــا جهانبخ ــدوس، علیرض ــامان ق س

ــدی ــرد و مهــدی قای ــم انصــاری ف مهــدی طارمــی، کری
ــت  ــت از لیس ــل مصدومی ــه دلی ــی ب ــی کریم ــن و عل ــد نورافک امی

تیم ملــی کنــار گذاشــته شــدند.

یونس قربانی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شد 

یونــس قربانــی مالــک تیــم فوتبــال ماشــین ســازی، بــا حفــظ ســمت 
بــه عنــوان مدیرعامــل ایــن تیــم انتخــاب شــد. 

ــا  ــه محمدرض ــس از اینک ــوان، پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــذار  ــی واگ ــس قربان ــه یون ــازی را ب ــین س ــگاه ماش ــت باش ــوزی مالکی زن
ــاره  ــود کن ــازی از ســمت خ ــل ماشــین س ــی مدیرعام ــد نجف ــرد، حام ک

ــرد. ــری ک گی
یونــس قربانــی مالــک جدیــد ماشــین ســازی در ادامــه مســابقات لیــگ 

بیســتم، مدیرعامــل ماشــین ســازی نیــز خواهــد بــود.
ماشــین ســازی بــا ۱۱ امتیــاز در انتهــای جــدول لیــگ برتــر قــرار دارد 

و کار ســختی بــرای بقــا خواهــد داشــت.

چرا مجیدی لیست فصل آینده
 استقالل را نمی دهد؟

ــر  ــد نظ ــان م ــت بازیکن ــه لیس ــان ارائ ــان زم ــدی همچن ــاد مجی فره
ــدازد.  ــب می ان ــده عق ــل آین ــرای فص ــود را ب خ

ــای  ــان رقابت ه ــتقال در جری ــال اس ــم فوتب ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
لیــگ برتــر، ۸ بــازی پیــش روی خــود را دارد و همچنیــن در جــام حذفــی 

و لیــگ قهرمانــان آســیا بایــد بــه مصــاف حریفــان خــود بــرود.
در ایــن بیــن اظهــارات مختلفــی در خصــوص فصــل آینــده اســتقال و 
بازیکنــان مــد نظــر فرهــاد مجیــدی صحبــت می شــود. فرهــاد مجیــدی 
کــه معتقــد اســت کــه در طــول مدتــی کــه در اســتقال حضــور داشــته 
، نتوانســته تیــم مــد نظــر  خــود را ببنــدد، بــا پایــان ایــن فصــل منتظــر 
اســت تــا بتوانــد بــرای فصــل بعــدی خــودش شــاکله مــد نظــر خــود را در 

اســتقال بــه وجــود بیــاورد.
ــه  ــچ لیســتی ب ــا هی ــدی فع ــده، مجی ــه دســت آم ــات ب ــق اطاع طب
ــا وجــود گمانه زنی هــای متفاوتــی  ــه نــداده اســت. ب باشــگاه اســتقال ارائ
در خصــوص حضــور یــا عــدم حضــور برخــی بازیکنــان در اســتقال مطــرح 
ــا  ــه داشــته اســت ت ــا دســت نگ ــا ســرمربی آبی پوشــان فع می شــود، ام

در فرصــت مناســب لیســت مــد نظــر خــود را بــه باشــگاه ارائــه دهــد.
ســرمربی اســتقال معقــد اســت ارائــه لیســت در ایــن مقطــع زمانــی، 
امــری زودهنــگام اســت و باعــث بهــم خــوردن تمرکــز تیــم می شــود. بــا 
ــد  ــود دارد، بای ــه وج ــی ک ــای مختلف ــاله و گمانه زنی ه ــن مس ــود ای وج
دیــد چــه زمانــی مجیــدی لیســت ورودی و خروجی هــای خــود را اعــام 
ــا لیســت مجیــدی خواهــد  ــد و باشــگاه اســتقال چــه واکنشــی ب می کن

داشــت.

ووشوکاران نوجوان آذربایجان شرقی
 قهرمان ایران شدند 

ــان  ــح لیــگ کشــوری نوجوان ووشــوکاران اســتان آذربایجان شــرقی فات
شــدند. 

بــه گــزارش فــارس، رقابت هــای لیــگ برتــر مجــازی ووشــو نوجوانــان 
پســر کشــور بــا معرفــی تیم هــای برتــر بــه اتمــام رســید.

ایــن دوره از رقابت هــا بــا حضــور ۷ تیم)هیــات ووشــو آذربایجان شــرقی، 
هیــات ووشــو اصفهــان، هیــات ووشــو زنجــان، هیــات ووشــو اردبیــل، تیــم 
شــرکت پتروپــارس قــدرت شــیراز، هیــات ووشــو تهــران و هیــات ووشــو 

البــرز( برگــزار شــد.
ــا  ــرقی ب ــتان آذربایجان ش ــو اس ــات ووش ــم هی ــابقات تی ــن مس  در ای
ــو  ــات ووش ــای هی ــرد و تیم ه ــود ک ــی را از آن خ ــام قهرمان ــدار مق اقت
اصفهــان و تیــم پتروپــارس قــدرت شــیراز بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند.

 ترکیب تیم استان آذربایجان شرقی:
ــزاده،  ــی ولی ــری، عل ــر نصی ــمی، نصی ــی پورقاس ــو: عل ــان تال  بازیکن

ــی ــا فنائ ــی و علیرض ــان زارع عرف
 بازیکنــان ســاندا: علــی رضــا صبــوری، مانــی حیــدری و محمــد 

ر تقی پــو
 مربی تالو: محمد گنجی نژاد

 مربی ساندا: حامد سیاه مشته ئی
 سرپرست تیم: عبدالعلی ابراهیمی

بــه  بزرگــی عاقه منــد  فوتبالیســت های 
حضــور در بارســلونا بودنــد، امــا در نهایــت 
ــند.  ــم را بپوش ــن تی ــن ای ــتند پیراه نتوانس

ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــن  ــی از بزرگ تری ــلونا یک ــال بارس ــم فوتب تی
ــاید  ــت و ش ــا اس ــال در اروپ ــگاه های فوتب باش
ــن  ــن ای ــیدن پیراه ــی پوش ــر بازیکن آرزوی ه
باشــگاه باشــد. بارســلونا در ســال هــای اخیــر 
افتخــارات زیــادی کســب و بازیکنــان بزرگــی را 

ــال معرفــی کــرده اســت. ــه دنیــای فوتب ب
بــا وجــود بازیکنانــی مثــل رونالدینیــو، 
نیمــار، ســوارز، هانــری و مســی، بازیکنــان 
ــن  ــیدن پیراه ــه پوش ــد ک ــز بودن ــی نی بزرگ
باشــگاه های دیگــر را بــه حضــور در ایــن تیــم 

ــد. ــح دادن ــزرگ ترجی ب
۱ . رایان گیگز )منچستریونایتد(

بازیکــن  و  ســرمربی  کرایــف  یوهــان 
ــل  ــلونا ۳ فص ــال بارس ــم فوتب ــطوره ای تی اس
هدایــت کاتاالن هــا را بــر عهــده داشــت و 
ــر  ــادی زی ــزرگ زی ــان ب ــدت بازیکن ــن م در ای
ــگاه  ــف هیچ ــا کرای ــد، ام ــازی کردن ــر او ب نظ
ــه  ــرای پیوســتن ب ــزی را ب نتوانســت گیگــز ول

ــد. ــی کن ــلونا راض بارس
ــز در  ــان گیگ ــف خواســتار حضــور رای کرای
ــه  ــن ب ــس فرگوس ــا الک ــود، ام ــود ب ــم خ تی
ــداد. ــی ن ــت منچســتر اجــازه جدای ســتاره وق

۲. زین الدین زیدان )رئال مادرید(
ســتاره فرانســوی دنیــای فوتبــال بعــد 

ــتریان  ــی ۹۸ مش ــام جهان ــش در ج از درخش
زیــادی داشــت و حتــی بــرای تــرک یوونتــوس 
ــا  و حضــور در بارســلونا نیــز وسوســه شــد، ام
ــت  ــد  توانس ــال مادری ــگاه رئ ــت باش در نهای
ــان  ــن بازیکن در ســال ۲٠٠۱ یکــی از بزرگتری

ــد. ــذب کن ــان را ج ــخ جه تاری
۳ . مارکو رویس )دورتموند(

ــد  ــال دورتمون ــم فوتب ــی تی ــم آلمان مهاج
ــود،  ــادی ب ــه تیم هــای زی همیشــه مــورد عاق
امــا مصدومیت هــای متوالــی، او را از پوشــیدن 

ــرد. ــزرگ دور ک ــای ب ــای تیم ه پیراهن ه
رویــس ســال ۲٠۱۷ بــه امضــای قــرارداد بــا 
بارســلونا نزدیــک شــد، امــا مصدومیت هــای 
شــدید باعث شــد دور شــدن او از بارســلونا شــد.

۴. کریم بنزما )رئال مادرید(
ــه  ــوی ک ــتاره فرانس ــن س ــال ۲٠٠۸ ای س

ــه  ــورد توج ــرد م ــازی می ک ــون ب ــم لی در تی
ــی  ــت و حت ــرار گرف ــت بارســلونا ق ــران وق مدی
کاتاالن هــا رقــم قــرارداد او را نیــز بــرای باشــگاه 
ــا او را  ــا لیونی ه ــد، ام ــن کردن ــوی تعیی فرانس
در آن ســال از دســت ندادنــد. تنهــا یــک ســال 

ــد پیوســت. ــال مادری ــه رئ ــا ب بعــد بنزم
۵. آندره آ پیرلو )میان(

ــال  ــه دنب ــوال  ب ــپ گواردی ــال ۲٠۱٠  پ س
ــال  ــم فوتب ــت تی ــتاره وق ــو س ــدره آ پیرل آن
میــان بــود. کاتاالن هــا کــه بــه حضــور 
ــاز  ــی نی ــن ایتالیای ــخصات ای ــا مش ــی ب بازیکن
ــردن  ــرای راضــی ک داشــتند ســعی خــود را ب
پیرلــو بــه تــرک ایتالیــا انجــام دادنــد، امــا ایــن 
ــه  ــری آ را ب ــان و س ــور در می ــن حض بازیک

ــح داد. ــلونا ترجی ــت در بارس عضوی
۶. دیوید بکهام )رئال مادرید(

ســتار مشــهور انگلیســی دنیــای فوتبال ســال 
۲٠٠۳ بعــد از اختــاف بــا ســر الکــس فرگوســن 
و تــرک باشــگاه منچســتریونایتد بــا وجــود عاقه 
مدیــران و مربــی وقــت  بارســلونا  بــه حضــور او 

در ایــن تیــم، بــه رئــال مادریــد پوســت.
۷. گابریل باتیستوتا )رم(

باتیســتوتا یکــی از بهتریــن مهاجمــان نــوک 
ــود. باشــگاه بارســلونا  ــال ب ــخ جهــان فوتب تاری
در دهــه نــود و حتــی اوایــل قــرن جدیــد بــه 
ــت،  ــی رف ــتاره آرژانتین ــن س ــال جــذب ای دنب
امــا کرایــف هیچــگاه نتوانســت او را بــرای 

ــد . ــد کن ــلونا متقاع ــازی در بارس ب
۸ .تیاگو سیلوا )پاری سن ژرمن(

ــال  ــم فوتب ــه تی ــه ســال ۲٠۱۲ ب ســیلوا ک
ــاری ســن ژرمــن پیوســت تنهــا یــک ســال  پ
ــه  ــورد توج ــم م ــن تی ــور در ای ــد از حض بع
باشــگاه بارســلونا قــرار گرفــت و علیرغــم تمایل 
ایــن برزیلــی بــه حضــور در بارســلونا بــه دلیــل 
ــی میــان ایــن ۲ تیــم هیچــگاه  ــات مال اختاف

ــت. ــال صــورت نگرف ــن انتق ای
۹. آرین روبن )بایرن مونیخ(

بایــرن  در  او  کــه  زمانــی   ۲٠۱۶ ســال 
مونیــخ روز هــای درخشــانی را پشــت ســر 
ــال ورود  ــاره احتم ــایعاتی درب ــت ش می گذاش
ــا  ــد، ام ــلونا مطــرح ش ــه بارس ــدی ب ــن هلن ای
ــرد  ــوان ک ــن عن ــن روب ــای آری ــر برنامه ه مدی
کــه بارســلونا هیچــگاه پیشــنهاد رســمی بــرای 

ــت. ــرده اس ــه نک ــن ارائ ــذب روب ج
۱٠. مسعود اوزیل )آرسنال(

ســال ۲٠۱۷ زمانــی کــه اوزیــل در آرســنال 
ــامل  ــه ای ش ــت از معامل ــرد صحب ــازی می ک ب
ــران  ــان مدی ــوران می ــل و ت ــی اوزی جایگزین
بارســلونا و آرســنال شــد، امــا اوزیــل نتوانســت 
ــا مدیــران آرســنال بــرای تــرک ایــن تیــم و  ب

رفتــن بــه بارســلونا بــه توافــق برســد.

ایــران  بســکتبال  ملــی  تیــم   ســرمربی 
ــه دلیــل شــرایط  گفــت: برنامه ریــزی خوبــی ب
ــت.  ــخت اس ــرایطمان س ــم و ش ــا نداری کرون
ــران شــاهین طبع  ــزارش تســنیم، مه ــه گ ب
ــکتبال  ــی بس ــم  مل ــرایط اردوی تی ــاره ش درب
ــدای  ــفانه در ابت ــت: متاس ــار داش ــران اظه ای
ــع  ــر موق ــتند س ــان نتوانس ــی بازیکن اردو برخ
بــه تمرین هــا اضافــه شــوند کــه دلیــل برخــی 
ــارج از  ــا در خ ــور آن ه ــا حض ــر آمدن ه از دی
کشــور و رونــد واکســینه شــدن ها بــود. از 
ــم   ــن می کنی ــل تمری ــب کام ــا ترکی ــنبه ب ش
اســت.  درمــان  مشــغول  هــم  حــدادی  و 
ــت. ــل اس ــر از قب ــرایطش بهت ــبختانه ش خوش

ــورد  ــکتبال در م ــی بس ــم مل ــرمربی تی س
در   حضــور  بــرای  ملی  پوشــان  وضعیــت 
 ۲٠۲۱ آســیا  کاپ  انتخابــی  ســوم  پنجــره 
نیــز گفــت: مــا حــدودا ۱۷ یــا ۱۸ خــرداد بــه 
ــازی  ــا عربســتان و قطــر ب ــا ب ــم ت اردن می روی
کنیــم. البتــه فعــا فدراســیون هنــوز تصمیــم 
نگرفتــه اســت کــه از اردن بــه ایــران بازگردیــم 

ــویم. ــن ش ــازم ژاپ ــتقیم ع ــا مس ی
برنامه ریزی هــا  دربــاره  شــاهین طبع 
ــرای آمــاده ســازی ملی پوشــان  نیــز تصریــح  ب
کــرد: حــدودا ۲ تــا ۷ تیــر مســابقات انتخابــی 

ــده  ــی مان ــهمیه باق ــار س ــرای چه ــک ب المپی
ــا  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــود و تیم های ــزار می ش برگ
ــت شــان مشــخص  ــاط هســتیم وضعی در ارتب
ــخص  ــد از مش ــد بع ــول داده ان ــا ق ــت، ام نیس
ــزار  ــتانه برگ ــازی دوس ــان ب ــدن وضعیتش ش
کنیــم. از چنــد تیــم اروپایــی خــوب  هــم 
دعــوت کرده ایــم کــه بــا هــم بــازی تدارکاتــی 
برگــزار کنیــم. امیــدوارم در فاصلــه باقــی 

ــود. ــخص ش ــز مش ــه چی ــده هم مان
وی تاکیــد کــرد: متاســفانه بخاطــر شــرایط 
کرونــا فعــا برنامه ریــزی خوبــی نداریــم  و 
ــختی داریــم. فعــا برنامه هــای  وضعیــت س
مــا فیکــس نیســتند و بــا ایــن  حــال در 
ــا بهتریــن شــرایط عــازم  ــا ب تــاش هســتیم ت

ــویم. ــابقات ش  مس
ــورد  ــکتبال در م ــی بس ــم مل ــرمربی تی س

ــن  ــرد ای ــور و عملک ــان جال پ ــوت از پوی دع
ــر  ــزود: از نظ ــز اف ــه نی ــد دورگ ــن جدی بازیک
مــن بازیکــن  خوبــی اســت و در واقــع مــا 
ــه  ــم ک ــف داری ــان مختل ــج از بازیکن ــک پکی ی
در هــر دوره نفراتــی دعــوت می شــوند. او هــم 
بایــد بــا بســکتبال مــا آشــنا شــود و شــرایطش 
ــور در  ــه حض ــد. البت ــد ش ــر از االن خواه بهت
اردو نشــانه انتخــاب شــدن نیســت و بســتگی 

ــات دارد. ــد اردو و تمرین ــه رون ب
نشــدن  دعــوت  مــورد  در  شــاهین طبع 
ســجاد  مثــل  آشــنا  نــام  بازیکــن  چنــد 
مشــایخی گفــت: دیدارهــای لیــگ اصلی تریــن 
ــا  ــتند م ــان هس ــوت بازیکن ــرای دع ــار ب معی
رفتــن  بــاال  بــرای  را  شــاخصه هایی  بایــد 

انگیــزه بازیکنــان در نظــر بگیریــم. 
وی در واکنــش بــه ایــن پرســش کــه 
ــر  ــد نظ ــتر م ــگ بیش ــر لی ــل باالت ــا مراح آی
مســلما  داد:  توضیــح  بوده انــد؟  کادرفنــی 
ــوده،  ــر ب ــان باالت ــت ش ــه کیفی ــی ک بازی های
ــر  ــان تاثی ــر هســتند و در دعــوت بازیکن مهم ت
تیــم  بازیکنانــی کــه  بیشــتری داشــته اند. 
ــد،  ــه بوده ان ــورد توج ــد م ــاال آوردن ــود را ب خ
ــم  ــد ه ــرات جدی ــوت نف ــال دع ــه  احتم البت

وجــود دارد.

اردوی تیــم ملــی کشــتی آزاد در خانــه کشــتی شــهید 
آغــاز می شــود.  مصطفــی صــدرزاده 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، یازدهمیــن مرحلــه 
ــرای حضــور در  ــی کشــتی آزاد بزرگســاالن ب ــم مل از اردوی تی
ــه  ــاه در خان ــا ۱۵ خردادم ــای ۴ ت ــی روز ه ــو ط ــک توکی المپی
کشــتی شــهید مصطفــی صــدرزاده برگــزار می شــود کــه 
اســامی نفــرات دعــوت شــده بــه ایــن اردو بــه شــرح زیــر اســت:

ــرلک  ــا س ــدران( علیرض ــری )مازن ــا اط ــرم: رض ۵۷ کیلوگ
ــرز( ــامی )الب ــین ش ــتان( امیرحس )لرس

ــوش  ــدران( داری ــور )مازن ــان پ ــد رمض ــرم: محم ۶۱ کیلوگ
ــی( ــان جنوب ــی زاده )خراس حضرتقل

۶۵ کیلوگــرم: امیرمحمــد یزدانــی )مازنــدران( مرتضــی 
ــدران( پیمــان  ــور )مازن قیاســی )لرســتان( ابوالفضــل حاجــی پ

ــران( ــی )ته بیابان
۷٠ کیلوگــرم: محمدمهــدی یگانــه جعفــری )مازنــدران( 

امیرحســین مقصــودی )تهــران(
ــس  ــران( یون ــی )ته ــین خان ــی حس ــرم: مصطف ۷۴ کیلوگ

امامــی )تهــران( محمدصــادق فیروزپــور )مازنــدران(
ــن  ــد زری ــاه( حمی ــوری )کرمانش ــن تیم ــرم: بهم ۷۹ کیلوگ

ــران( ــر )ته پیک
۸۶ کیلوگــرم: حســن یزدانــی )مازنــدران( هــادی وفائــی پــور 

)همدان(
ــدران( محمدجــواد  ــور )مازن ــران قاســم پ ــرم: کام ۹۲ کیلوگ
ابراهیمــی )مازنــدران( ارشــک محبــی )کرمانشــاه( احمــد بــذری 

)مازنــدران(
۹۷ کیلوگــرم: علــی شــعبانی )مازنــدران( محمدحســین 
محمدیــان )مازنــدران( علیرضــا کریمــی )البــرز( مجتبــی گلیــج 

ــدران( )مازن
ــین زارع  ــران( امیرحس ــری )ته ــن طاه ــرم: امی ۱۲۵ کیلوگ
امیــری  امیررضــا  )مازنــدران(  فروتــن  عبــاس  )مازنــدران( 

)لرســتان(
سرمربی: غامرضا محمدی

مربیــان: ابراهیــم مهربــان – عبــاس حــاج کنــاری – محمــد 
اصانــی- حســن طهماســبی

مربی بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی نژاد
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

پزشک: دکتر تورج ملک محمدی
ماساژور: سجاد امیری

ــهمیه  ــه س ــیا ک ــان آس ــی قهرم ــداهلل محب ــت ی ــی اس گفتن
المپیــک توکیــو را کســب کــرده بــود و در جــام تختــی نیــز بــه 
ــی درخواســت  ــه از کادر فن ــم آنک ــی رســید علیرغ ــوان دوم عن
ــی  ــانس انتخاب ــک ش ــای المپی ــور در  بازی ه ــرای حض ــرد ب ک
را در تورنمنــت بیــن المللــی لهســتان بــه او بدهنــد نامــش در 

ــود. ــده نمی ش ــز دی ــه اردو نی ــدگان ب ــوت ش ــن دع بی

ــت: در  ــز گف ــال تبری ــی و پیشکســوت فوتب  کارشــناس، مرب
ــه  ــران ب ــال ای ــل ۸٠ درصــد مجموعــه فوتب حــال حاضــر حداق

دســت دالالن اداره می شــود. 
ــا، وضعیــت فوتبــال  ــا ایرن اصغــر اعتبــاری در گفــت و گــو ب
کشــور در حــال حاضــر را بســیار نگــران کننــده و بــه دور از روح 
ــد  ــر چن ــزود: ه ــن ورزشــی دانســت و اف ــی و ســالم میادی واقع
داللیســم در فوتبــال جهــان وجــود دارد امــا بایــد اذعــان کنیــم 

کــه ایــن موضــوع در فوتبــال ایــران بــه مراتــب بیشــتر اســت.

وی اظهــار کــرد: تــا پیــش از ایــن برخــی کشــورها از جملــه 
ــی در  ــال مافیای ــردمداران فوتب ــوان س ــه عن ــه ب ــا و ترکی ایتالی
جهــان شــناخته می شــدند امــا متاســفانه فوتبــال ایــران از رده 
هــای ملــی گرفتــه تــا ســطح باشــگاهی از لیــگ برتــر تــا دســته 
ــن میــان  ــو از جــوالن دالل هاســت کــه در ای هــای ۲ و ۳ ممل

حتــی مــدارس فوتبــال نیــز در امــان نمانــده انــد.
اعتبــاری ادامــه داد: اینکــه هــر تیــم در لیــگ هــای مختلــف 
چنــد دالل داشــته باشــد و یــک دالل بــرای چنــد تیــم از لیــگ 
برتــر گرفتــه تــا لیــگ هــای دســته اول و دوم و ســوم، بازیکــن، 
مربــی، کمــک مربــی و تدارکاتچــی بیــاورد در هیــچ جــای دنیــا 
دیــده نمی شــود و ایــن نــوع مدیریــت فوتبــال فقــط در کشــور 

مــا وجــود نــدارد.
وی بــا ابــراز تاســف از شــرایط اســفناک فوتبــال ایــران طــی 
ــی و  ــای مل ــا در رده ه ــوالن دالل ه ــر و ج ــای اخی ــال ه س
باشــگاهی، اضافــه کــرد: ادامــه ایــن رونــد نابــودی ایــن رشــته 
پرطرفــدار را بــه دنبــال دارد و بــه جــای اینکــه فوتبــال وســیله 
ای بــرای ســرگرمی، شــادی و نشــاط مــردم و جوانــان باشــد بــه 
ــل  ــف تبدی ــی کان کثی ــتدهای مال ــرای داد و س ــه ای ب عرص

شــده اســت.

ــی را  ــر مرب ــور کمت ــال کش ــروز در فوتب ــت: ام ــاری گف اعتب
ــازی وارد عرصــه شــود  ــدون دالل ب ــه ب ــدا کــرد ک ــوان پی می ت
کــه بــر همیــن اســاس شــاهدیم کــه بــا تغییــر مربیــان  لشــکری 
ــم  ــه تی ــم ب ــی ه ــی تدارکاتچ ــی و حت ــک مرب ــن، کم از بازیک
هــای دیگــر نقــل مــکان می کننــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده 

ــال کشــور اســت. جــوالن دالل هــا در فوتب
ــر را  ــن ت ــته پایی ــای دس ــگ ه ــت در لی ــاخت و پاخ وی س
ــرد:  ــه ک ــت و اضاف ــال دانس ــا در فوتب ــوذ دالل ه ــی از نف ناش
ــور  ــال کش ــن فوتب ــای پایی ــی در رده ه ــث تبان ــفانه بح متاس
ــن توجهــی  ــری کوچکتری ــاد و نف ــچ نه ــا هی ــد ام ــداد می کن بی

ــدارد. ــزرگ ن ــن بحــران ب ــه ای ب
ایــن کارشــناس فوتبــال یکــی از پیامدهــای ناگــوار و زشــت 
نفــوذ داللیســم در فوتبــال ایــران را بازیکــن ســاالری دانســت و 
گفــت: یکــی از نمونــه هــای عینــی ایــن مــورد،  قهــر و آشــتی 
ــم  ــات تی ــان و عــدم حضــور آنهــا در تمرین هــای مکــرر بازیکن
ــری شــاهد  ــم هــای برت ــا در تی ــف اســت کــه باره هــای مختل
ــا  ــم ه ــه تی ــا ب ــرات توســط دالل ه ــن نف آن هســتیم چــون ای
تحمیــل شــده انــد و آنهــا نیــز از چنیــن نفراتــی بــرای رســیدن 

ــد. ــی خــود ســوء اســتفاده می کنن ــه اهــداف مال ب

ستارگانی که با وجود عالقه به بارسلونا 
هیچگاه در این تیم بازی نکردند 
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حضور 3۰ آزادکار در خانه کشتی 

8۰ درصد فوتبال ایران را دالالن اداره می کنند
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اوقات شرعی شهر تهران

ــت  ــان آذربایجــان شــرقی و معاون ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ کان
توســعه  را  متقابــل  همکاری هــای  ارس  آزاد  منطقــه  اجتماعــی  فرهنگــی 

می دهنــد. 
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــرکل کان ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
اســتان در دیــدار بــا معــاون فرهنگــی اجتماعــی و گردشــگری منطقــه آزاد ارس 
ــون و  ــترک کان ــای مش ــا و فعالیت ه ــق همکاری ه ــه موف ــه تجرب ــاره ب ــا اش ب

ــد. ــتار ش ــا را خواس ــن فعالیت ه ــعه ای ــداوم و توس ــه، ت منطق

ــیار  ــه س ــن کتابخان ــت اولی ــدازی و فعالی ــه راه ان ــان اینک ــا بی ــش ب ــی بین عل
ــذار  ــه بســیار ارزشــمند و اثرگ ــون، تجرب ــال ۹۵ تاکن ــه آزاد ارس از س در منطق
ــان بســیاری هــم اکنــون از خدمــات ایــن  ــود، اضافــه کــرد: کــودکان و نوجوان ب
ــا رفــع  ــر اســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه ب ــه بهره منــد هســتند و ب کتابخان
ــان در  ــای آن ــا شــاهد توســعه فعالیت ه ــروس کرون ــای ناشــی از وی محدودیت ه

ــود. ســال جــاری خواهیــم ب
ــا  ــا بیــان اینکــه فعالیت هــای کانــون در فضــای مجــازی خوشــبختانه ب وی ب
اســتقبال مخاطبــان همــراه شــده اســت، همــکاری و تعامــل مشــترک کانــون و 
ــد  ــر خواه ــا بســیار موث ــن فعالیت ه ــان ای ــش مخاطب ــه آزاد ارس در افزای منطق

بــود.
ــا اشــاره  ــز ب ــه آزاد ارس  نی ــاون فرهنگــی اجتماعــی و گردشــگری منطق مع
ــعه  ــه در توس ــورت گرفت ــای ص ــون، از تاش ه ــذار کان ــای اثرگ ــه فعالیت ه ب
ــه  ــوان در منطق ــودک و نوج ــان ک ــرای مخاطب ــری ب ــی هن ــای فرهنگ فعالیت ه

ــرد. ــی ک آزاد ارس قدردان
ــی  ــه آزاد ارس آمادگ ــی منطق ــت فرهنگ ــه معاون ــان اینک ــا بی داداش زاده ب
ــی  ــطح مل ــون در س ــری کان ــی هن ــای فرهنگ ــنواره ها و مهرواره ه ــی جش میزبان
ــون و  ــت در برگــزاری فعالیت هــای مجــازی کان ــن معاون ــر آمادگــی ای را دارد، ب
کارگاه هــای تخصصــی و عمومــی کانــون و همچنیــن مرحلــه اســتانی بیســت و 

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــی قصه گوی ــنواره بین الملل ــومین جش س

ــای  ــت کااله ــش قیم ــاد از افزای ــا انتق ــس ب ــه در مجل ــقز و بان ــده س نماین
ــال  ــه دنب ــد و ب ــه گــروگان گرفته ان ــردم را ب اساســی گفــت: برخــی معیشــت م

ــتند. ــردم هس ــردن م ــد و دلســرد ک ناامی
بــه گــزارش مهــر، در پایــان جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی، بهــزاد 
ــه رئیــس جمهــور، گفــت: امــام راحــل  رحیمــی در تذکــری شــفاهی خطــاب ب
ــد» از ایجــاد نارضایتــی  ــه دولــت وقــت فرمودن ــات تاریخــی خــود ب )ره( در بیان
و ناراضــی تراشــی جلوگیــری کنیــد« امــا مدیــران شــما در تمــام ســطوح گــوی 

ســبقت را از همدیگــر ربــوده انــد.
ــروگان  ــه گ ــا ب ــده ای ب ــان اینکــه ع ــا بی ــس ب ــه در مجل ــده ســقز و بان نماین
گرفتــن معیشــت مــردم، هربــار بــه بهانــه ای مــردم را دلســرد و ناامیــد می کنــد 
اظهــار داشــت: ایــن چــه رویــه نادرســتی اســت کــه در کشــور رواج دادیــد چــرا 
یــک شــبه روغــن را ۳٠ درصــد، خــودرو را ۱٠ درصــد گــران کــرده ایــد، میــوه 
و گوشــت کــه از ســفره مــردم حــذف شــده اســت. اگــر مدعــی صــادرات بــرق 
بــه کشــورهای همســایه هســتید چــرا بــا ایــن خاموشــی هــای مشــکوک مــردم 
را ناراضــی می کنیــد، شــما صاحبــان صنایــع کشــاورزی، اصنــاف، اربــاب رجــوع 
ادارات، دانــش آمــوزان، دانشــجویان و حتــی ورزشــکاران را متضــرر کــرده ایــد.

ــا  ــه ب ــد در مواج ــردان ناکارآم ــما دولتم ــای ش ــه ج ــن ب ــت: م ــی گف رحیم
مــردم کردســتان شــرم دارم، دولــت تدبیــر و امیــد زمــام امــور را بــه دســت افــراد 
ســتادی اش ســپرد کــه بــه واســطه تبانــی و ســوءمدیریت رتبــه اول فســاد اداری 

را بــرای کردســتان بــه ارمغــان آوردنــد.
وی تصریــح کــرد: نــرخ بیــکاری را بــه ۲ برابــر میانگیــن کشــور رســانده ایــد، 
بــرای مــاه هــای متوالــی نــرخ تــورم در اســتان کردســتان ۱٠ درصــد باالتــر از 
ــای  ــن اســتان ه ــران تری ــن اســتان جــزو گ ــوده اســت و ای ــن کشــور ب میانگی
کشــور اســت بــه زبــان ســاده تــر کردســتانی هــا ۱٠ درصــد گــران تــر کاالهــا را 
تهیــه می کننــد دیگــر نیــازی بــه محاســبه شــاخص فاکــت نیســت، بــه میــان 

ــارد. ــه آن هــا می ب ــد کــه از ســر و کل مــردم بروی
ــرد: چــه کســی پاســخگوی  ــد ک ــور تاکی ــه رئیــس جمه رحیمــی خطــاب ب
ــد  ــه ان ــه شــما نگفت ــا ب ــا اســت، آی ــری و شــکاف ه ــرای نابراب ــن ســیل قهق ای
اســتان کردســتان ۲ درصــد جمعیــت کشــور را دارد ولــی یــک درصــد از تولیــد 
ــک  ــر از ی ــد ســرانه اســتان کمت ــن درآم ــرد. همچنی ــی ســهم می ب ــص مل ناخال
ــه شــاخص توســعه اســتان  ــگاه اســتانداری و رتب ــن جای درصــد اســت. همچنی

ــن وضعیــت باشــد. ــت پاســخگوی ای ــد دول ــذا بای ــن اســت ل بســیار پایی

ــئوالن  ــور مسـ ــا حضـ ــهر و بـ ــازی خرمشـ ــالروز آزادسـ ــا سـ ــان بـ همزمـ
ـــارد و  ـــه میلی ـــا س ـــراق« ب ـــل »اش ـــض پ ـــرح تعری ـــتانی، ط ـــتانی و شهرس اس

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــه بـ ــان هزینـ ــون تومـ ۶٠٠ میلیـ
ـــتانداری  ـــوراهای اس ـــهری و ش ـــور ش ـــر ام ـــرکل دفت ـــا، مدی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
آذربایجـــان  شـــرقی در آییـــن بهره بـــرداری از ایـــن طـــرح اظهـــار داشـــت: 
مراغـــه مـــادر شـــهر جنـــوب اســـتان شـــناخته می شـــود و ایـــن شهرســـتان 

سرشـــار از داشـــته های تاریخـــی، هنـــری و فرهنگـــی اســـت.

ــن  ــی از زیباتریـ ــتان یکـ ــن شهرسـ ــزود: ایـ ــور افـ ــور طالب پـ منصـ
ــتان را  ــبز اسـ ــای سـ ــرانه فضـ ــترین سـ ــوده و بیشـ ــور بـ ــهرهای کشـ باغ شـ

ــیم. ــا باشـ ــت از آن کوشـ ــظ و حراسـ ــد در حفـ ــت و بایـ داراسـ
وی بـــا قدردانـــی از مجموعـــه مدیریـــت شـــهری مراغـــه اظهـــار داشـــت: 
ـــنل  ـــودن پرس ـــام و دارا ب ـــت تم ـــت و جدی ـــا دق ـــی ب ـــای عمران ـــرای طرح ه اج
منســـجم از جملـــه خصوصیـــات بـــارز مجموعـــه مدیریـــت شـــهری مراغـــه 

ـــت. اس
ـــل  ـــهرداری ها از مح ـــهم ش ـــام س ـــال تم ـــبختانه امس ـــه داد: خوش وی ادام
ارزش افـــزوده بـــه حســـاب آنهـــا واریـــز شـــده و ایـــن یکـــی از افتخـــارات 

ـــت. ـــت اس دول
وی ادامـــه داد: همچنیـــن امســـال آذربایجان شـــرقی از محـــل قیـــر 
ـــت  ـــی دریاف ـــیار خوب ـــهم بس ـــر س ـــزار نف ـــر ۵٠ ه ـــهرهای زی ـــرای ش ـــه ای ب یاران

ـــت. ـــرده اس ک
ـــع  ـــهری، مناب ـــت ش ـــت ظرفی ـــه عل ـــه ب ـــبختانه مراغ ـــرد: خوش ـــه ک وی اضاف
ــی  ــارات عمرانـ ــه اعتبـ ــاز بـ ــهری نیـ ــت شـ ــای مدیریـ ــدی و تاش هـ درآمـ
ـــام  ـــود تم ـــهم خ ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــال دول ـــن ح ـــا ای ـــدارد و ب ـــی ن دولت
عـــوارض وصولـــی از محـــل ارزش افـــزوده را بـــه حســـاب شـــهرداری واریـــز 

ـــت. ـــرده اس ک
ـــه،  ـــهرداری مراغ ـــده در ش ـــاد ش ـــت ایج ـــرکات مثب ـــا تح ـــرد: ب ـــد ک وی تاکی
ـــه ای  ـــرانه بودج ـــم س ـــت و امیدواری ـــد گرف ـــامان خواه ـــدی سروس ـــع درآم مناب

ـــد. ـــدا کن ـــش پی ـــال افزای امس

وی بیـــان کـــرد: بـــا تمامـــی مشـــکات موجـــود در کشـــور، شـــهرداری  
جـــزو دســـتگاه هایی محســـوب می شـــود کـــه اجـــرای خدمـــات عمرانـــی در 

ـــت. ـــده اس ـــف نش ـــا متوق آنه

ـــز در  ـــه نی ـــتان مراغ ـــژه شهرس ـــدار وی ـــتاندار و فرمان ـــاون اس مع
ایـــن آییـــن گفـــت: بـــزرگان دوران انقـــاب و جنـــگ بهتریـــن الگـــو بـــرای 
ـــات  ـــد خدم ـــروز همانن ـــات ام ـــه خدم ـــی رود ک ـــار م ـــتند و انتظ ـــا هس ـــروز م ام

ـــد. ـــگ باش ـــردان دوران جن بزرگم

ـــارات و  ـــه اعتب ـــا توجـــه ب ـــار داشـــت: خوشـــبختانه ب ســـیدعلی موســـوی اظه
ـــی  ـــی بســـیار خوب ـــای عمران ـــرای پروژه ه ـــاهد اج ـــه، ش بودجـــه شـــهرداری مراغ
ـــهر  ـــی در ش ـــای بزرگ ـــد پروژه ه ـــن بای ـــود ای ـــا وج ـــا ب ـــتیم ام ـــه هس در مراغ

ـــود. ـــاز ش ـــه آغ مراغ
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه برنامه ریـــزی مجموعـــه مدیریـــت شـــهری 
ـــد  ـــرداری خواه ـــه بهره ب ـــه ب ـــهر مراغ ـــروژه در ش ـــک پ ـــاه ی ـــر م ـــال در ه امس
ـــدی  ـــای بع ـــروژه ه ـــری پ ـــری و ۴۵ مت ـــایی های  ۳۵ مت ـــه مسیرگش ـــید ک رس

ـــت. اس

ـــت  ـــه مدیری ـــا مجموع ـــف ب ـــات مختل ـــه جلس ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــد ک وی تاکی
ـــه  ـــت برنام ـــگری در اولوی ـــازی و گردش ـــی، زیباس ـــای ترافیک ـــهری، پروژه ه ش

ـــرار دارد. ـــا ق آنه
ــد  ــزرگ بایـ ــای بـ ــرای پرژه هـ ــار اجـ ــرد: در کنـ ــان کـ ــر نشـ وی خاطـ
ـــرد. ـــر بگی ـــز در نظ ـــی را نی ـــای مطالعات ـــهری، طرح ه ـــت ش ـــه مدیری مجموع

ـــم  ـــکاتی داری ـــه مش ـــی بودج ـــرانه جمعیت ـــن در س ـــرد: همچنی ـــان ک وی بی
کـــه انتظـــار مـــی رود بـــا تمهیـــدات انجـــام شـــده در ایـــن خصـــوص بـــه 

ـــیم. ـــوب برس ـــزان مطل می

طرح تعریض پل اشراق مراغه به بهره برداری رسید
ـــی  ـــخصات فن ـــه مش ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــن آیی ـــز در ای ـــه نی ـــهردار مراغ ش
ـــفالت ریزی در  ـــع آس ـــزار مترمرب ـــراق ۱٠ ه ـــروژه اش ـــت: در پ ـــرح گف ـــن ط ای
ـــب  ـــنگی و ۴٠٠ مترمکع ـــای س ـــب بن ـــرد، ۷۵٠ مترمکع ـــن میلگ ـــه، ۳۵ ت ۲ الی

بتن ریـــزی انجـــام شـــده اســـت.
ـــزار  ـــول ۲ ه ـــه ط ـــذاری ب ـــن جدول گ ـــرد: همچنی ـــان ک ـــی بی ـــهرام مروت ش
ـــع، تعریـــض پـــل ۱۲ متـــر در ۴۵  و ۵٠٠ متـــر، کفپـــوش یکهـــزار و ۵٠٠ مترمرب
ـــرده  ـــرای ن ـــع، اج ـــزار و ۲٠٠ مترمرب ـــبز یکه ـــای س ـــاح فض ـــاد و اص ـــر، ایج مت
ـــول ۴۵  ـــه ط ـــنایی ب ـــن روش ـــر و تامی ـــول ۹٠ مت ـــه ط ـــل ب ـــن پ ـــان طرفی و الم

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــع( انج ـــزار مترمرب ـــر )۱۲ ه مت
ـــال  ـــهری را انتق ـــک ش ـــی ترافی ـــش اصل ـــیر بخ ـــن مس ـــرد: ای ـــه ک وی اضاف
ـــال ۹۹  ـــه از س ـــم ک ـــه بودی ـــن منطق ـــل در ای ـــض پ ـــد تعری ـــی داد و نیازمن م

طرح هـــای مطالعاتـــی آن در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
ـــش  ـــک، افزای ـــازی ترافی ـــور روان س ـــه منظ ـــراق ب ـــل اش ـــض پ ـــرح تعری ط
ـــازی و  ـــهروندان و زیباس ـــی ش ـــب ایمن ـــش ضری ـــرور، افزای ـــور و م ـــرعت عب س
ـــه  ـــی مراغ ـــن تاریخ ـــاری اماک ـــام از معم ـــا اله ـــهری ب ـــات ش ـــازی تاسیس بهس

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
در ایـــن آییـــن از دســـت اندرکاران و زحمت کشـــان ایـــن پـــروژه عمرانـــی 
تجلیـــل شـــد؛ شهرســـتان مراغـــه بـــا حـــدود ۲۶۸ هـــزار نفـــر جمعیـــت در 

۱۲۷ کیلومتـــری تبریـــز، مرکـــز آذربایجان شـــرقی واقـــع اســـت.

کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی و ارس 
همکاری های خود را توسعه می دهند

رحیمی در تذکر شفاهی:

معیشت مردم را به گروگان گرفتند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی: 

شهرداری مراغه در پروژه های عمرانی  موفق عمل می کند

ــوب  ــوز مص ــان هن ــد ن ــت جدی ــی قیم در حال
ــا  ــی ه ــادی از نانوای ــمار زی ــه ش ــده ک ــاغ نش و اب
ــه  ــان را ب ــت ن ــل ۵٠ درصــد قیم ــرانه حداق خودس
ــد،  ــش دادن ــد افزای ــژه و دو رو کنج ــان وی ــم ن اس
البتــه نانوایــی هــا بــرای ایــن تخلفــات خــود 

ــد.  ــم دارن ــی ه توجیهات
ــان  و  ــت ن ــش قیم ــنیم ، افزای ــزارش تس ــه گ ب
گــران فروشــی نــان در مــاه هــای گذشــته و حتــی 
ــیاری از  ــت و بس ــته اس ــود داش ــته وج ــال گذش س
ــان از طــرق  ــا دور زدن قیمــت مصــوب ن ــان ب نانوای
ــژه، پرکنجــد، دورو  ــزرگ، وی ــان ب مختلــف ماننــد ن
ــت را دور زده  ــای دول ــرخ ه ــبزی دار ن ــد و س کنج
ــا ســه  ــا ت ــان ه ــن ن ــی ای ــه طــوری کــه حت ــد ب ان
برابــر قیمــت اصلــی خــود بــه فــروش می رســد؛ امــا 
ــه برخــی از  ــد ک ــی درآم ــان زمان شــوری قیمــت ن
ــان  ــژه، ن ــای وی ــان ه ــن ن ــار ای ــا، در کن ــی ه نانوای
هــای عــادی را بــه قیمــت مصــوب خــود نفروختنــد.

ــه موضــوع از  ــم ب ــی کــه بخواهی ــه در صورت البت
زاویــه دیــد ناوایــی هــا نــگاه کنیــم شــرایط کامــا 
متفــاوت می شــود و آنهــا مدعــی هســتند کــه 
ــرای  ــر ب ــای موجــود دیگ ــا قیمــت ه ــان ب پخــت ن
ــان بایــد  آنهــا توجیــه اقتصــادی نــدارد و  قیمــت ن
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــش یاب ــد افزای ۵٠ در ص

ــاند. ــردم رس ــت م ــه دس ــان ب ــوان ن نمی ت
نانواها نیز باید برای خانوده خود گوشت 

بخرند
 اصغــر پابرجــا رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
ــا  ــو ب ــاط در گفتگ ــن ارتب ــنگک در ای ــای س نان ه
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم اظهــار 
ــت  ــرده اس ــی نک ــان فرق ــوب ن ــت مص ــرد: قیم ک
ــرخ  امــا بایــد توجــه کــرد کــه دو  ســال نانوایــان ن
جدیــد نگرفتــه انــد و ایــن امــر باعــث شــده اســت 
کــه  دخــل و خــرج  نانوایــی هــا نچرخــد و نتواننــد 

ــد. ــود را  بگردانن ــای خ ــازه ه مغ
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ فعلــی نــان غیــر 
ــی  ــرایط نانوای ــن  ش ــزود: در ای ــت اف ــادی اس اقتص
ــود  ــای خ ــتمزد کارگره ــد دس ــه می توانن ــا چگون ه
ــا  ــا ب ــد؛ نانواه ــد آرد ندارن ــول خری ــد و پ را بپردازن
ــود  را ا  ــی خ ــد زندگ ــان  نمی توانن ــت ن ــن قیم ای
داره کننــد، اجــاره مغــازه را بدهنــد و بــرای خانــواده 

ــد. ــت بخرن ــود گوش خ
ــنگک  ــای س ــندگان نان ه ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــت  ــه دس ــان ب ــد ن ــر می خواه ــت اگ ــه داد: دول ادام

مــردم برســد بایــد قیمــت جدیــد بدهــد زیــرا بــا این 
قیمــت هــا امــکان اداره نانوایــی هــا وجــود نــدارد. 
درخواست افزایش 5۰ درصد قیمت نان 

ــا درخواســـت افزایـــش   ــرد: مـ ــح کـ وی تصریـ
قیمـــت ۵٠ درصـــدی نـــان را بـــه دولـــت ارائـــه 
ـــدازه   ـــن ان ـــه ای ـــد ب ـــه بای ـــم ک ـــم و معتقدی داده ای
افزایـــش یابـــد؛ زیـــرا در دو ســـالی کـــه قیمـــت 
ـــورم در  ـــد ت ـــت، ۷٠ درص ـــه اس ـــش نیافت ـــان افزای ن

جامعـــه داشـــتیم. 
نانوایی هــا  از  پابرجــا اظهــار داشــت: برخــی 
ــان را  ۵٠ درصــد  ــه صــورت خودســرانه قیمــت ن ب
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــد ام ــش داده ان افزای
چــاره ای نداشــته انــد زیــرا دخــل  و خــرج آنهــا بــا 

نمی خوانــد.  یکدیگــر 
افزایش قیمت نان ربطی به انتخابات ندارد 
وی در پاســخ بــه اینکــه قیمــت مصــوب نــان تــا 
قبــل انتخابــات تغییــر می کنــد یــا خیــر گفــت: مــا 
ــه  ــات و ب ــه انتخاب ــا واحــد صنفــی هســتیم و ب تنه
بقیــه مســائل کاری نداریــم ؛ نــرخ نــان بــر اســاس 
ــه  ــایر هزین ــتمزد، س ــه، دس ــت آرد، خمیرمای قیم
ــد  ــرای واح ــود ب ــد س ــا ۱٠ درص ــد و ب ــای تولی ه

ــود.  ــخص می ش ــی مش ــای صنف ه
ــه  ــه چ ــاره اینک ــت: درب ــی گف ــام صنف ــن مق ای
زمانــی قیمــت نــان تعییــن می شــود هیــچ اعامــی 
نشــده اســت امــا مــا بــه همــه جــا از جملــه  
اســتانداری، ســازمان حمایــت و اتــاق اصنــاف نامــه 

ــم. ــرده ای ــان ک ــود را بی ــکات خ ــم و مش زده ای
وی تاکیــد کــرد کــرد، توجــه داشــته باشــید کــه 
از ســال ۹۳  چقــدر تــورم داشــته ایــم امــا در ایــن 
ــده  ــتر داده نش ــان بیش ــرخ ن ــک ن ــا  ی ــدت تنه م

ــود.  اســت کــه آن نیــز در ســال ۹۸ ب
ــه فروشــندگان نان هــای ســنگک  رئیــس اتحادی
ادامــه داد: در صورتــی کــه بگوینــد افزایــش قیمــت 
نــان غیــر قانونــی اســت کارگــران نیــز نانوایــی هــا 
را  ول می کنــد و  می رونــد زیــرا  کار بــا ایــن 

ــد.  ــان نمی صرف ــا برایش ــتمزده ه دس
در نانوایی ها چه می گذرد؟ 

از  تســنیم  خبرگــزاری  میدانــی  مشــاهدات 
نانوایــی هــای مناطــق مختلــف شــهر تهــران نشــان 
ــا  ــی ه ــادی از نانوای ــداد زی ــوز تع ــه هن ــد ک می ده
ــداده  ــر ن ــود را تغیی ــای خ ــان ه ــت و وزن ن قیم
ــه  ــای ک ــت ه ــه قیم ــوالت را ب ــن محص ــد و ای ان
دولــت بــرای آنهــا تعییــن کــرده اســت بــه فــروش 

نــرخ  از  متخلــف  نانوایی هــای  امــا  می رســانند 
ــم  ــا ه ــداد آنه ــه تع ــد ک ــود دارن ــز وج ــوب نی مص

ــت. ــم نیس ک
ــازار  ــم ب ــروه تنظی ــر کارگ ــادی دبی ــاس قب عب
ــًا  ــت: فع ــان گف ــت ن ــش قیم ــاره افزای ــور درب کش
ــان اتخــاذ نشــده  ــاره قیمــت ن هیــچ تصمیمــی درب
ــل از  ــان قب ــت ن ــش قیم ــه افزای ــر گون ــت و ه اس
ــف  ــط تخل ــع ذی رب ــمی مراج ــام رس ــد و اع تأیی

می شــود. محســوب 
ایــن اظهــارات قبــادی در حالــی اســت کــه برخــی 
را  نــان  قیمــت  تهــران  در  به ویــژه  نانوایی هــا  از 
افزایــش داده انــد و دســتگاه هــای نظارتــی نتوانســته 
انــد بــه مســئولیت خــود در ایــن زمینــه عمــل کنند.

از  جدیــدی  مــوج  انتخابــات  آســتانه  در 
کاالهــای  در  غیررســمی  و  رســمی  گرانی هــای 
اساســی شــامل شــیر و لبنیــات، روغــن، مــرغ، 
ــم خــورده اســت  ــوازم خانگــی رق ــان و ل خــودرو، ن
و مســئوالن صرفــا اقــدام بــه تکذیــب  آن می کننــد 

یــا واکنــش عملــی ارائــه نمی دهنــد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: هیچ 

مصوبه ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد 
حجت االســام و المســلمین درویشــیان نیــز 
ــا  ــه ب ــوه قضایی ــی ق ــروز در جلســه  شــورای عال دی
ــان  ــازار آرد و ن ــه برخــی نابســامانی ها در ب اشــاره ب
ــه  ای متاســفانه  ــع آرد یاران گفــت: در موضــوع توزی
ــتن  ــارت نداش ــا و نظ ــی بی نظمی ه ــل برخ ــه دلی ب
ــی های  ــا بازرس ــام ب ــن اق ــه ای ــع عادالن ــر توزی ب
صــورت گرفتــه در یکــی از انبار هــای کشــور، ۲ 
ــف  ــه  ای کش ــای یاران ــه از آرد ه ــزار و ۵٠٠ کیس ه
ــه صــورت آزاد  ــا ب ــض کیســه  ه ــا تعوی ــه ب ــد ک ش
ــن  ــر در ای ــل مؤث ــا عوام ــه ب ــد ک ــه می ش فروخت

ــد. ــورد ش ــوع برخ موض
ــچ  ــوع هی ــن موض ــرای ای ــه ب ــرد ک ــد ک وی تأکی
مصوبــه  ای وجــود نداشــته و ایــن موضــوع بــه صــورت 
رســمی هــم بــه دســتگاه مربوطــه اعــام شــده اســت.

نان غیررسمی 5۰ درصد گران شد
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