
شنبه 25 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1100- 1500 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:

قدرتخریدمردمضعیفترمیشود

حدود ۳۵ هزار معلم جدید در کشور 
جذب آموزش و پرورش می شوند

معادن مس هیچ گونه ارزش افزوده 
برای مردم آذربایجان شرقی ندارد 

عرضه یارانه بنزین به کارت های 
ملی صرفا یک پیشنهاد است

کیسه هوا در هیچ کدام از 
خودرو های ایرانی باز نشد 

دستسرمایهگذاررامیبوسیم

ــر  ــه ه ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل ــب رئی نائ
نفــر اشــتغال دولتــی ۱۵۰ میلیــارد تومــان بــرای 
دولــت هزینــه دارد، گفــت: اگــر ایــن مجتمــع بــا 
حواشــی خــودش ۱۰ هــزار نفــر را بــه کار بگیــرد، 
چــه رقــم زیــادی را از دوش دولــت برداشــته 

اســت . 
ــری، در  ــا مص ــنیم، عبدالرض ــزارش تس ــه گ ب
مراســم جشــن تکمیــل ظرفیــت آلومینیــوم 
جنــوب بــا ابــاغ ســام قالیبــاف رئیــس مجلــس 
ــاف  ــام قالیب ــت: س ــرد اظهارداش ــردم الم ــه م ب
ــالت و  ــر کس ــه خاط ــون ب ــم چ ــرض می کن را ع
ــرکت  ــه ش ــن جلس ــران در ای ــال دیگ ــت ح رعای

ــود. ــی ب ــا منف ــت کرون ــد تس ــر چن ــد ه نکردن
ــه در  ــن منطق ــردم ای ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
همیشــه  زیرســاخت ها  تامیــن  و  خیــر  امــور 
مشــارکت دارنــد و امــروز نیــز ایــن روحیــه 
خیرخواهــی در مــردم المــرد ادامــه دارد، گفــت:  
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم بــه 
ــاد  ــد و اقتص ــاره می کنن ــور اش ــای کش ظرفیت ه
ــد  ــد کــه می توان را عامــل ســلطه و نفــوذ می دانن
ــد. ــور باش ــای کش ــه حریم ه ــرای هم ــوری ب مح

ــام  ــه مق ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل ــب رئی نائ
ــت،  ــا کیفی ــوه و ب ــد انب ــر  تولی ــری ب ــم رهب معظ
ــر اســاس عــدم  ــت محــور و مصــرف ب ــع عدال توزی
ــن  ــری مهم تری ــزود: رهب ــد، اف ــد دارن ــراف تاکی اس
ــه  ــگاه ب ــت و ن ــه نف ــف اقتصــاد را وابســتگی ب ضع
خــارج و دولتــی بــودن بخشــی از اقتصــاد می داننــد.
مصــری بیــان کــرد: اقتصــاد مقاومتــی نســخه 
ــرون رفــت و شــفابخش اقتصــاد ماســت، رکــن  ب
فرمایــش رهبــری در ۱۰ ســال گذشــته معطــوف 
ــا  ــن مشــکل م ــروز بزرگتری ــد اســت. ام ــه تولی ب
غیــر از تــورم و گرانــی بیــکاری اســت کــه تولیــد 

راهــکار اصلــی حــل ایــن مشــکل اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر نفــر اشــتغال دولتــی 
ــه دارد،  ــت هزین ــرای دول ــان ب ــارد توم ۱۵۰ میلی
ــی  ــا حواش ــع ب ــن مجتم ــر ای ــرد: اگ ــوان ک عن
ــه  ــرد، چ ــه کار بگی ــر را ب ــزار نف ــودش ۱۰ ه خ
ــت .  ــته اس ــت برداش ــادی را از دوش دول ــم زی رق
امیــدوارم  و  را می بوســم  دســت ســرمایه گذار 
کشــور دســت هــر چــی ســرمایه بر هســت را 

ــد. ــع کنن قط

اگرنتوانیماقتصادراشکوفاکنیم
دینضربهمیخورد

ــان  ــا بی ــارس ب ــدگان ف ــع نماین ــس مجم  رئی
ــم،  ــکوفا کنی ــاد را ش ــم اقتص ــر نتوانی ــه اگ اینک
ــم  ــا پرچ ــت: ب ــورد، گف ــد خ ــه خواه ــن ضرب دی
شــیعه ادعــای مدیریــت داریــم و اگــر کــم کاری 
کنیــم، مــردم در آینــده مــا را نخواهنــد بخشــید. 
علیرضــا پاکفطــرت در آییــن تکمیــل ظرفیــت 
مجتمــع آلومینیــوم جنــوب در شهرســتان المــرد 
کــه بــا حضــور وزیــر صمــت برگــزار شــد، گفــت: 
ــوش آب و  ــم خ ــت، ه ــاور اس ــم پهن ــارس ه ف
ــم دارای ســرمایه های انســانی شایســته  ــوا و ه ه

اســت.
ــارس  ــای ف ــه ج ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
ــارس در  ــده ف ــزود: ۱۸ نماین ــت، اف ــتعد اس مس
ایــن دوره وحــدت دارنــد و تــاش می کننــد 
ــدی  ــا واح ــه  ی ــتانی کارخان ــر شهرس ــه در ه ک

ــود. ــاد ش ــتغال ایج ــدازی و اش راه ان
رئیـس مجمـع نماینـدگان فارس با بیـان اینکه 
نماینـدگان ایـن اسـتان عـاوه بـر اینکه ملـی فکر 
می کننـد در اسـتان خـود نیـز بـه دنبال توسـعه و 
آبادانی هسـتند، خاطرنشـان کرد: فـارس می تواند 
نقـش توسـعه ایـران و جنـوب کشـور را ارتقا دهد 

و در اقتصـاد ملی نقش بیشـتری داشـته باشـد.
ــان اینکــه مجلــس  ــا بی پاکفطــرت همچنیــن ب
فعلــی بــه دنبــال رونق تولیــد و مانــع زدایی هاســت، 
ــرح  ــد ط ــی مانن ــل قوانین ــن دلی ــه همی ــت: ب گف
ــارض  ــا تع ــان ی ــش بنی ــرکت های دان ــش ش جه

ــن راســتا مطــرح شــده اســت. ــع در همی مناف
ایــن عضــو کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
دانشــگاههای  دارای  فــارس  گفــت:  اســامی 
جامــع و خوبــی اســت و می توانــد قطــب صنایــع 
ــع کوچــک و متوســط باشــد. الکترونیــک و صنای
ــس  ــان در مجل ــیراز و زرق ــردم ش ــده م نماین
ــم  ــر می خواهی ــرد: اگ ــان ک ــامی بی ــورای اس ش
ــران  ــد از ته ــم بای ــش دهی ــد را کاه ــه تولی هزین
ــم و  ــتان ها را دریابی ــروت در اس ــویم و ث ــدا ش ج
ــند. ــته باش ــارت داش ــا نظ پایتخــت نشــینان تنه
ــع  ــع صنای ــل مجتم ــر عام ــرت از مدی پاکفط
ــتر  ــی بیش ــرای معرف ــا ب ــت ت ــوم خواس آلومینی
ــی را  ــی بوم ــم ورزش ــک تی ــه، از ی ــن کارخان ای

ــد. ــت کنن حمای

ویاهــای  گفــت:  جمهــور  رییــس  مشــاور 
منتســب بــه نهــاد ریاســت جمهــوری بــرای تامیــن 
هزینــه پــل خلیــج فــارس و ســایر زیرســاخت هــای 

ــود.  ــته می ش ــروش گذاش ــه ف ــم ب ــره قش جزی
بــه گــزارش فــارس، ســعید محمــد دبیر شــورای 
ــیعه و  ــای ش ــا علم ــدار ب ــی مناطــق آزاد در دی عال
ــه قــول مســاعد  ــا اشــاره ب اهــل ســنت در قشــم ب
رییــس جمهــور در مــورد تحقــق خواســته های 
ــورو  ــون ی ــرد: ۲۸۰ میلی ــار ک ــره اظه ــردم جزی م
ــم  ــارس قش ــج ف ــل خلی ــل پ ــرای تکمی ــار ب اعتب
مــورد نیــاز اســت کــه بــا برنامه ریــزی انجــام گرفتــه 
ــی  ــکار ایران ــی توســط پیمان ــر نفت ــق تهات و از طری

ســاخته می شــود.
وی گفــت: ویاهــای منتســب بــه نهــاد ریاســت 
جمهــوری بــرای تامیــن هزینــه پــل خلیــج فــارس 
و ســایر زیرســاخت هــای جزیــره قشــم بــه فــروش 

ــود. ــته می ش گذاش
ــا تاکیــد بــر ضــرورت  مشــاور رییــس جمهــور ب
ــت:  ــره، گف ــینان جزی ــرب روستانش ــن آب ش تامی
ــای  ــیرین کن ه ــب آب از آب ش ــزار مترمکع ۲۰ ه
خصوصــی جزیــره خریــداری و مابــه التفــاوت هزینه 
ــت پرداخــت می شــود و در اختیــار  آب توســط دول
مــردم قــرار می گیــرد و اصــاح خــط لولــه و اجــرای 
ــازمان  ــط س ــز توس ــیرین نی ــع آب ش ــرح توزی ط

ــود. ــام می ش ــم انج ــه آزاد قش منطق

محمــد از تقویــت و توســعه صنعــت بانکرینــگ 
ــت ارزآور و  ــن صنع ــزود: ای ــر داد و اف در قشــم خب
ــا محدودیت هایــی  ــارس ب مهــم در حــوزه خلیــج ف
مواجــه اســت کــه بــا قــول مســاعد رییــس جمهــور، 

ــود. ــع می ش ــعه آن رف مشــکات توس
ــال بخشــی از ســهام  ــا انتق ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــق آزاد و  ــه مناط ــامی ب ــوری اس ــتیرانی جمه کش
افزایــش ســهام ایــن منطقــه بــه بــاالی ۵۰ درصــد، 
ــز  ــت نی ــن صنع ــده و ای ــل ش ــا تکمی ــن بخش ه ای
رونــق می گیــرد و در اولیــن قــدم ۲۸۰ شــناور 
ــد در  ــوخت گیری می کنن ــره س ــه در فجی ــران ک ای

ایــران ســوخت گیری می شــوند.
ــه داد:  ــق آزاد ادام ــی مناط ــورای عال ــر ش دبی

بــه منظــور توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
ــال  ــی  از س ــودرو توقیف ــش، ۲۳۰۰ خ ــم و کی قش

۲۰۱۷ بــه مناطــق آزاد اختصــاص می یابــد.
ــه زودی بحــث حاکمیــت  ــرد: ب ــراز ک محمــد اب
دوگانــه قشــم برطــرف خواهــد شــد و سراســر 

جزیــره بــه منطقــه آزاد تبدیــل می شــود.
وی عنــوان کــرد: حکمرانــی و مدیریــت بایــد در 
مناطــق آزاد زیــر نظــر مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
ــون  ــاف قان ــن خ ــر از ای ــت غی ــد و فعالی آزاد باش

اســت.
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد بــا بیــان 
ــنایی  ــدون آش ــته و ب ــای بس ــت دره ــه از پش اینک
ــتی  ــت درس ــوان مدیری ــردم نمی ت ــکات م ــا مش ب

ــه آزاد قشــم خواســت  داشــت؛ از سرپرســت منطق
تــا مبــارزه بــا ویــژه خــواری و تغییــر مدیرانــی کــه 
اکثــر مــردم از عملکــرد آنهــا ناراضــی هســتند را بــا 

ــد. ــرار ده ــت در دســتور کار ق ــد فوری قی
محمداشــتغال نیروهــای بومــی مناطــق آزاد 
ــه  ــر منطق ــادی ه ــدی و اقتص ــای تولی در پروژه ه
بایــد  افــزود:  اولویت هــا برشــمرد و  از  را یکــی 
ــای  ــام فعالیت ه ــا تم ــود ت ــیده ش ــری اندیش تدابی
ــکار  ــق آزاد ب ــذاری مناط ــرمایه گ ــادی و س اقتص
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــای بوم ــن نیروه گرفت

ــد. دهن
وی تصریــح کــرد: تقویــت حــوزه فنــی و حرفه ای 
ــا هــدف تربیــت نیــروی  در جزیــره زیبــای قشــم ب
ــای  ــت در پروژه ه ــرای فعالی ــص ب ــانی متخص انس
اقتصــادی در ایــن منطقــه آزاد می توانــد بــه ایجــاد 

اشــتغال پایــدار در جزیــره کمــک کنــد.
ــرد:  ــان ک ــن بی ــور همچنی مشــاور رییــس جمه
قشــم نمونــه بــارز همزیســتی مذاهــب بــوده و 
ــه الگویــی در کشــور تبدیــل شــده اســت. امــروز ب
ــه  ــب ک ــن مذاه ــاد بی ــه داد: اتح ــد ادام محم
امــام راحــل بــه دنبــال آن بــود بــه خوبــی در قشــم 
ــال  ــمن در ح ــه دش ــی ک ــده و در حال ــاد ش ایج
ــیعه  ــنت و ش ــل س ــن اه ــاف بی ــتفاده از اخت اس
ــش  ــن همزیســتی نقشــه دشــمنان را نق اســت، ای

ــت. ــرده اس ــر آب ک ب

ــطه  ــا واس ــردم ت ــی از م ــت: برخ ــهر گف ــت بوش ــه موق ــام جمع ام
ــی  ــتان ها به خوب ــتگاه ها و بیمارس ــان در دس ــند مشکل ش ــته باش نداش
ــن موضــوع موجــب نارضایتــی شــده اســت.  برطــرف نمی شــود و ای

بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام حســین دشــتی در خطبه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر بوشــهر اظهــار کــرد: مشــکات 
ــد  ــن رو بای ــود از ای ــدی می ش ــی و ناامی ــب نارضایت ــادی موج اقتص
ــردم  ــت م ــادی رضای ــای اقتص ــه فعالیت ه ــگاه ب ــا و ن در برنامه ریزی ه
ــود  ــای خ ــد در تصمیم گیری ه ــی بای ــتگاه ها اجرای ــود، دس ــب ش جل
ــی  ــن تصمیم های ــندو  از گرفت ــردم باش ــت م ــال کســب رضای ــه دنب ب

ــد. ــاب کنن ــود، اجتن ــردم می ش ــکات م ــش مش ــث افزای ــه باع ک
ــا  ــوع برخورده ــی از ن ــه ناش ــی ک ــه نارضایتی های ــاره ب ــا اش وی ب
ــند  ــته باش ــطه نداش ــا واس ــه ت ــردم از اینک ــرد: م ــه ک ــت، اضاف اس
بیمارســتان ها حــل نمی شــود  و  مشکات شــان در در دســتگاه ها 

گله منــد هســتند.
امــام جمعــه موقــت بوشــهر تصریــح کــرد: درســت اســت کــه ارز 
ــدات الزم  ــد تمهی ــار آن بای ــا در کن ــود ام ــذف ش ــد ح ــی بای ترجیح
ــار  ــل فش ــا از تحمی ــد ت ــر باش ــردم مدنظ ــایش م ــاه و آس ــرای رف ب

ــود. ــری ش ــردم جلوگی ــه م ــف ب مضاع
دشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــد واژه راه حــل مشــکات جامعــه 

ــروگاه  ــی و نی ــارس جنوب ــرد: در پ ــت، بیان ک ــادی اس ــت جه مدیری
اتمــی بوشــهر متخصصــان داخلــی بــا بهره گیــری از روحیــه جهــادی، 
ــته  ــود داش ــادی وج ــه جه ــا روحی ــد، هرج ــان دادن ــرفت را نش پیش

ــق شــده اســت. ــن نتیجــه ممکــن محق بهتری
ــرد:  ــوان ک ــن عن ــات ام البنی ــالروز وف ــت س ــن گرامیداش وی ضم
رمــز بقــا جامعــه نیــز مانــدگاری روحیــه جهــاد، ایثارگــری و شــهادت 
طلبــی اســت، الزمــه تحقــق ایــن موضــوع نیــز توجــه بــه خانواده هــای 

شــهدا و ایثارگــر و تکریــم جایــگاه آنــان اســت.

خطیــب نمــاز جمعــه بوشــهر بــا بیــان اینکــه خانواده هــای شــهدا و 
ایثارگــر پرچمــدار جهــاد و شــهادت در جامعــه هســتند، گفــت: پــدران 
و مــادران، همســران و فرزنــدان شــهدا نــزد خداونــد ارزش و منزلتــی 
در حــد شــهیدان دارنــد و جامعــه بایــد آنهــا را مــورد توجــه، رســیدگی 

و تکریــم کننــد.
ــه گفــت:  ــه جریان هــای سیاســی جامع ــر مطالع ــد ب دشــتی باتاکی
ــاً  ــت خصوص ــم اس ــه مه ــاد جامع ــرای آح ــوع ب ــن موض ــه ای مطالع
ــوی و  ــواب صف ــد ن ــتبداد همانن ــت و اس ــانیکه در آن دوران ظلم کس

ــیدند. ــه درخش ــوری در جامع ــد ن ــش مانن یاران
ــراد  ــن اف ــی در بی ــرت دین ــود غی ــرورت وج ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــز به خاط ــگ نی ــه و جن ــه های جبه ــرد: حماس ــه ک ــه اضاف جامع
ــه  ــد در جامع ــش بای ــت حیات بخ ــن صف ــه ای ــود ک ــی ب ــرت دین غی
تقویــت شــود، در برابــر ظلــم ســتمگران جهانــی بایــد غیــرت دینــی 
ــه عنــوان تاکیــد رهبــر معظــم  داشــت، چراکــه ایــن غیــرت دینــی ب

ــت. ــتم اس ــم و س ــه از ظل ــش جامع ــاب نجات بخ انق
امــام جمعــه موقــت بوشــهر گفت: یکــی از بهتریــن و ارزشــمندترین 
صفــات الهــی و انســانی، غیــرت اســت کــه در وجــود افــراد مومــن و 
ــی  ــرت دین ــه ۱۹ دی در غی ــه حماس ــه ریش ــود دارد ک ــی وج انقاب

مــردم اســت.

سعید محمد: 

ویالهایمنتسببهریاستجمهوریدرقشمبهفروشمیرسد

مشکالتمردمدردستگاههاوبیمارستانهابدونواسطهحلنمیشود
تازه های خبرتازه های خبر

اگر نتوانیم اقتصاد را شکوفا 
کنیم دین ضربه می خورد

تزریق دوز سوم ایمنی بدن را 
تا ۹۰ درصد افزایش می دهد

مردم در آینده ما را نخواهند بخشید
با پرچم شیعه ادعای مدیریت داریم

ضروری است که نوبت سوم واکسن کرونا خود را تزریق کنند
واکسیناسیون نوبت سوم مکمل واکسیناسیون دو نوبت قبلی است

هر قدر پوشش واکسیناسیون باالتر باشد سرایت بیماری می تواند کمتر شود
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رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــا رفــع 
ــت:  ــم، گف ــال می کنی ــه دنب ــا را عزت مندان تحریم ه
صــادرات نفتــی ایــران بــه حــدی افزایــش یافتــه کــه 
ــادرات  ــتیم، ص ــادرات آن نیس ــران ص ــر نگ ــا دیگ م
نفــت در دولــت ســیزدهم ۴۰ درصــد افزایــش یافتــه 
و پــول حاصــل از صــادرات نیــز در حــال بازگشــت 

ــه کشــور اســت.  ب
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل ســید ابراهیــم 
بــه  خــود  اســتانی  ســفر  حاشــیه  در  رییســی 
بــا  کنفرانســی  ویدیــو  ارتباطــی  در  هرمــزگان 
ــا  ــم، ب ــاد در ق ــای ب ــیه علم ــن اجاس دوازدهمی
ــاله  ــا، مس ــم ه ــع تحری ــار رف ــه در کن ــان اینک بی
ــز  ــی نی ــادرات غیرنفت ــم و ص ــازی تحری ــی س خنث
ــت،  ــام اس ــال انج ــت در ح ــط دول ــت توس ــا جدی ب
ــق  ــت، طب ــردم اس ــی م ــی اصل ــورم نگران ــزود: ت اف
ــور در ۷۰  ــروز کش ــورم ام ــزی ت ــک مرک ــار بان آم
ســال گذشــته بــی نظیــر بــوده اســت ولــی بــا ایــن 
ــاز شــده و  ــران آغ ــورم در ای ــی ت ــیر نزول ــود س وج
دولــت بــرای تغییــر شــرایط در شــرایط کامــا 

ــت. ــدوار اس ــیار امی ــی بس ــوس و واقع ملم
بــا  امــروز  جامعــه  گفــت:  جمهــور  رییــس 
ــه  ــادی روب ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای فرهنگ نیازه
ــروز  ــه ام ــاله ای ک ــن مس ــوری تری ــت و مح رو اس
بایــد در کشــور انجــام شــود، اجــرای عدالــت اســت، 
اجــرای عدالــت و میثــاق بزرگــی اســت کــه علمــای 

ــد. ــرده ان ــد ک ــال منعق ــد متع ــا خداون ــام ب اس
رییســی بــا اشــاره بــه عقــب ماندگــی هــای جدی 
ــت اقتصــادی، ادامــه داد: در مســاله  کشــور در عدال
ــی و  ــم اســت اجــرای عمل ــه مه ــزی ک ــت چی عدال

میدانــی عدالــت اســت بــه نحــوی کــه مــردم مــزه 
ــد  ــت از ح ــخن از عدال ــند و س ــیرین آن را بچش ش

ــرود. ــر ب کتــاب، شــعار و شــعر فرات
رییــس جمهــور بیــان داشــت: در مســاله اجــرای 
عدالــت همــه مــردم و مســووالن بایــد در کنــار هــم 
باشــند و آمادگــی هــای آن نیــز شــکل گرفته اســت، 
ــب  ــه عق ــت ک ــن اس ــی ای ــیزدهم در پ ــت س دول
ــت در کشــور را جبــران کنــد. ماندگــی هــای عدال

وی بــا اشــاره بــه مســاله مدیریــت بیمــاری 
کرونــا، تاکیــد کــرد: در زمــان آغــاز دولــت ســیزدهم 
ــدند  ــی ش ــدار م ــواده داغ ــدود ۷۰۰ خان ــه ح روزان
ــه  ــان ب ــداد قربانی ــی تع ــاف اله ــا الط ــروز ب ــه ام ک

ــت. ــیده اس ــر رس ــر از ۳۰ نف کمت
رییســی گفــت: در آغــاز دولــت ســیزدهم ذخایــر 
کاالهــای اساســی اطمینــان بخــش نبــود در حالــی 

کــه امــروز هیــچ نگرانــی از ذخایــر کاالهــای اساســی 
در کشــور وجــود نــدارد.

ــان  ــه در جه ــروز زمین ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
ــش  ــرای گرای ــلمان ب ــورهای غیرمس ــام و کش اس
ــه  ــارف ائم ــگ و مع ــام و فرهن ــت، اس ــه معنوی ب
ــت. ــده اس ــم ش ــه فراه ــش از همیش ــار)ع( بی اطه

رییــس جمهــور تاکیــد کــرد: حــوزه علمیــه قــم 
و اتفاقــات ۱۹ دی مــاه ســال ۵۶ خاســتگاه انقــاب 
اســامی اســت و هــدف نهایــی انقــاب، امــام راحــل 
و مقــام معظــم رهبــری ایــن اســت کــه دیــن بایــد 

در صحنــه باشــد. 
ــد  ــن مــی توان ــم دی ــا معتقدی ــان کــرد: م وی بی
ــخ  ــر پاس ــان معاص ــروز جه ــای ام ــام نیازه ــه تم ب
ــه عنــوان خاســتگاه  بدهــد و حــوزه هــای علمیــه ب
ــه  ــه دغدغ ــد همیش ــامی بای ــاب اس ــی انق و حام

ــند. ــته باش ــور را داش ــرفت ام ــاب و پیش انق
عنــوان  بــه  علمیــه  افــزود: حــوزه  رییســی 
بــه  نســبت  توانــد  نمــی  انقــاب  پدیدآورنــده 
ــد،  ــاوت باش ــی تف ــه ب ــای جامع ــکات و نیازه مش
علمــای بــزرگ حــوزه هــم نیــاز جامعــه را بــه 
ــد در  ــر بودن ــم حاض ــناختند و ه ــی ش ــتی م درس
مســیر بهبــود شــرایط بــا روی کارآوردن علــم، 

دانــش و آبــروی خــود نقــش آفرینــی کننــد.
ــای  ــع علم ــخنرانی در جم ــت: س ــان داش وی بی
ــه مدرســین در خــال ســفر اســتانی  ــاد و جامع ب
بــه هرمــزگان بــه صــورت ویدیــو کنفرانســی بــرای 
ــودم  ــل ب ــی اســت و بســیار مای ــق بزرگ ــده توفی بن
ــا بــه صــورت حضــوری در قــم در ایــن اجاســیه  ت

باشــکوه حضــور پیــدا کنــم.
ــعار  ــا ش ــاد ب ــای ب ــیه علم ــن اجاس دوازدهمی
ــاع از  ــق و دف ــه در تحق ــای علمی ــالت حوزه ه »رس
اهــداف و آرمــان هــای انقــاب« طــی روزهــای ۲۲ و 
۲۳ دی مــاه جــاری بــا ســخنرانی ویدیــو کنفرانســی 
رییــس جمهــوری در قــم برگــزار در حــال برگــزاری 

اســت.
چهــار کمیســیون، رســالت حوزه هــای علمیــه در 
تولیــد منظومــه معرفتــی و ارزشــی نظــام اســامی، 
ــازی،  ــق خودس ــه در تحق ــای علمی ــالت حوزه ه رس
فرهنــگ ســازی، جامعــه پــردازی و تمــدن ســازی، 
رســالت حوزه هــای علمیــه در ترویــج و تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی و معیشــت جامعــه و رســالت 
و  فرصت هــا  از  اســتفاده  در  علمیــه  حوزه هــای 
مواجهــه بــا چالش هــا و تهدیــدات انقــاب اســامی 

ــت. ــکیل شده اس ــور تش ــن منظ ــه همی ب

نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت: ایــران 
ــرای طــرف  بایــد ضرب العجــل و زمــان مشــخصی ب
ــرای  ــود ب ــای خ ــا تضمین ه ــد ت ــن کن ــل تعیی مقاب
رفــع تحریم هــا را ارائــه دهــد در غیــر ایــن صــورت 

فرسایشــی شــدن مذاکــرات بــه نفــع مــا نیســت.
شــورای  مجلــس  نماینــده  شــریعتی  مالــک 
اســامی در گفتگــو بــا مهــر، در رابطــه بــا اظهــارات 
ــرات و  ــوص مذاک ــور درخص ــرای کش ــف غربگ طی
تاکیــد آنهــا بــر مذاکــره مســتقیم بــا آمریــکا، گفــت: 
حضــور آمریــکا در ادامــه مســیر مذاکــرات اهمیتــی 
ــال  ــام در ح ــد برج ــا نباش ــد ی ــکا باش ــدارد، آمری ن
بررســی اســت. آنچــه اهمیــت دارد مطالبــات ایــران 
و رفــع تمــام فهرســت تحریم هــا اســت؛ چــه 
ــده  ــخص ش ــام مش ــش از برج ــه پی ــی ک تحریم های
ــدن  ــد از روی کار آم ــه بع ــی ک ــه آنهای ــد و چ بودن
ــل  ــا تحمی ــور م ــه کش ــر ب ــدت اخی ــپ در م ترام

شــده اند.
ــد  ــرات بای ــه مذاک ــرد: نتیجــه ادام ــار ک وی اظه
ــران  ــی ای ــی و بانک ــت پول ــه وضعی ــد ک ــن باش ای
بــه حالــت عــادی برگــردد و مشــکات فــروش 
نفــت حــل شــود؛ البتــه ایــن تغییــرات بایــد بــرای 
ــی  ــد موقت ــود و نبای ــام ش ــی انج ــه و دائم همیش

ــد. باش
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای 

ــد  ــل بتوانـ ــرف مقابـ ــر طـ ــزود: اگـ ــامی افـ اسـ
ـــدا  ـــه پی ـــرات ادام ـــد، مذاک ـــی بده ـــن تضمین چنی
ـــر  ـــت، در غی ـــد داش ـــده خواه ـــرد و فای ـــد ک خواه
ایـــن صـــورت و در شـــرایطی کـــه نفعـــی بـــرای 
ایـــران در ادامـــه نداشـــته باشـــد، ایـــن تاش هـــا 

نتیجـــه نخواهـــدداد.
ــره  ــران مذاک ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــریعتی ب ش
را بــرای مذاکــره نمی خواهــد بلکــه بــه دنبــال 
انتفــاع ملــت اســت، بیــان کــرد: اینکــه آمریــکا بــه 
مذاکــرات برنمی گــرد مشــکل غربی هــا اســت و 
آنهــا خودشــان بایــد اختافــات خــود را حــل کننــد.

نبایــد  مذاکــرات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بایــد  ایــران  کــرد:  تصریــح  باشــد،  فرسایشــی 
ــد و  ــن کن ــل تعیی ــرف مقاب ــرای ط ــی ب ضرب العجل
زمانــی را مشــخص کنــد کــه غربی هــا و اروپایی هــا 
ــول و  ــند ق ــته باش ــت داش ــی فرص ــخ خاص ــا تاری ت
ــام  ــا را اع ــع تحریم ه ــرای رف ــای خــود ب تضمین ه
ــتی آزمایی  ــل راس ــه قاب ــی ک ــه قول های ــد؛ البت کنن
باشــد. در غیــر ایــن صــورت فرسایشــی شــدن 

ــود. ــد ب ــران نخواه ــع ای ــه نف ــرات ب مذاک
دبیــرکل جمعیــت رهپویــان انقــاب اســامی بــا 
ــت،  ــود اس ــه بهب ــور رو ب ــرایط کش ــه ش ــان اینک بی

ــرات  ــه مذاک ــود ب ــم اقتصــاد خ ــر دائ ــه داد: اگ ادام
و برجــام گــره بزنیــم، اشــتباه قبــل را تکــرار 

کرده ایــم.
شــریعتی تاکیــد کــرد: در چنــد مــاه اخیــر 
ــدا  ــش پی ــدی افزای ــا ح ــای ارزی ت ــزان درآمده می
ــرب  ــای غ ــت تحریم ه ــوان گف ــت. می ت ــرده اس ک
ــت  ــرده اس ــخت تر ک ــران س ــرای ای ــه کار را ب اگرچ
ــت. در  ــت داده اس ــاً از دس ــود را تقریب ــر خ ــا اث ام
همیــن شــرایط تحریــم، واکســن وارد کردیــم و 
ــن  ــم، همچنی ــام دادی ــی انج ــیون عموم واکسیناس
فــروش نفــت تــا حــدی بهتــر شــده اســت اگرچــه 

ــت. ــده آل نیس ــم ای ــوز ه هن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال خــروج از 
ــرایط  ــران ش ــت: ای ــتیم، گف ــران هس ــرایط بح ش
ــد  ــه می کن ــود تجرب ــایگان خ ــا همس ــدی را ب جدی

ــت. ــور اس ــرای کش ــی ب ــه مثبت ــن نکت و ای
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه اگــر همیــن مســیر 
اقتصــادی را دنبــال کنیــم می توانیــم نتایجــی 
ــر در  ــر اگ ــرف دیگ ــت: از ط ــار داش ــم، اظه بگیری
برجــام و مذاکــرات بــرای رفــع تحریم هــا بــه 
تعهــدات خــود عمــل کردنــد مــا هــم بــه تعهــدات 
ندادنــد  اگــر قولــی هــم  خــود برمی گردیــم و 
مــا نیــز کار خــود را پیــش می بریــم. بنابرایــن 
ــد  ــده نبای ــه ش ــن گفت ــش از ای ــه پی ــور ک همانط
ــه ادامــه مذاکــرات و  ــار دیگــر اقتصــاد کشــور را ب ب

ــم. ــره بزنی ــه آن گ نتیج
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صرفایکپیشنهاداست
ــرژی  ــیون ان ــه کمیس ــات رییس ــو هی ــک عض ی
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد هیــچ برنامــه ای 
ــرای افزایــش قیمــت بنزیــن در مجلــس و دولــت  ب
وجــود نــدارد، گفــت: موضــوع عرضــه یارانــه بنزیــن 
ــک پیشــنهاد اســت  ــا ی ــی صرف ــای مل ــه کارت ه ب
کــه هیــچ بررســی و تصمیــم گیــری نشــده اســت. 
ایســنا، عبدالعلــی رحیمــی در  بــه گــزارش 

مطلبــی در صفحــه توییتــر خــود نوشــت:
»هیــچ برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن 
در مجلــس و دولــت وجــود نــدارد و شــیطنت 
ــوولین و  ــل از مس ــه نق ــا ب ــانه ه ــی رس ــای برخ ه
نماینــدگان وجــود دارد. موضــوع عرضــه یارانــه 
بنزیــن بــه کارت هــای ملــی صرفــا یــک پیشــنهاد 
ــم گیــری نشــده  اســت کــه هیــچ بررســی و تصمی
ــه  ــده ب ــخصی بن ــر ش ــات آن از نظ ــا کلی ــت ام اس

ــت.« ــر اس ــک ت ــت نزدی عدال
چنـدی پیش نامـه محرمانه ای در فضـای مجازی 
منتشـر شـد مبنی بـر اینکـه اجـرای طـرح بازتوزیع 
یارانـه بنزیـن از طریـق ارائه سـهمیه بنزین بـه افراد 
جزایـر  در  آزمایشـی  به صـورت  خودروهـا  به جـای 

قشـم و کیـش پیـش بینـی شـده بود.
ـــا  ـــت ب ـــر نف ـــی وزی ـــواد اوج ـــان ج ـــان زم در هم
ـــان  ـــا بی ـــن و ب ـــه بنزی ـــرح یاران ـــات ط ـــریح جزیی تش
اینکـــه دولـــت ســـیزدهم قصـــد افزایـــش قیمـــت 
ـــت مصمـــم اســـت  ـــن دول ـــدارد، گفـــت: ای ـــن را ن بنزی
بـــه آن دســـته از افـــرادی کـــه صاحـــب خـــودرو 
ــره  ــن بی بهـ ــه بنزیـ ــون از یارانـ ــتند و تاکنـ نیسـ
ـــد  ـــت قص ـــت دول ـــد. درحقیق ـــه بده ـــد، یاران مانده ان
ـــن همـــه  ـــه بی ـــه صـــورت عادالن ـــن را ب ـــه بنزی دارد ک
مـــردم توزیـــع کنـــد و همـــه هموطنـــان از ایـــن 
ــی  ــات کارشناسـ ــوند. اقدامـ ــد شـ ــت بهره منـ نعمـ
ـــت  ـــرار اس ـــت، ق ـــام اس ـــت انج ـــرح در دس ـــن ط ای
ـــه  ـــم ب ـــش و قش ـــر کی ـــرح در جزای ـــن ط ـــدا ای در ابت
صـــورت پایلـــوت و آزمایشـــی اجـــرا و پـــس از آن 

ـــود. ـــرا ش ـــور اج ـــر کش ـــز در سراس نی

عباس زاده مشکینی:
کانادااستانداردهایدوگانهای
برایاستردادمجرمانمالیدارد

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
ــترداد  ــوص اس ــادا در خص ــکاری کان ــدم هم ــه ع ب
ــه  ــن زمین ــا در ای ــار کانادایی ه ــت: رفت مجرمان،گف

ــت. ــه اس ــتانداردهای دوگان ــاس اس ــر اس ب
بــه گــزارش مهــر، محمــود عبــاس زاده مشــکینی، 
در خصــوص اهمیــت اســترداد مجرمیــن مالــی 
ایرانــی ســاکن در کشــورهای خارجــی، گفــت: 
جمهــوری اســامی ایــران بــا برخــی کشــورهای دنیا 
تفاهــم نامــه اســترداد مجرمیــن را منعقــد کــرده و 
ایــن رویــه بــه صــورت دوطرفــه انجــام مــی شــود.
وی اظهــار کــرد: در ایــن میــان کشــورهایی 
کــه عضــو پلیــس بیــن الملــل هســتند نیــز 
ــه  ــی را ب ــادی و مال ــان اقتص ــد مجرم ــه دارن وظیف

بازگرداننــد. کشورهایشــان 
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
ــترداد  ــوص اس ــادا در خص ــکاری کان ــدم هم ــه ع ب
ــد  ــادی مانن ــان اقتص ــرد: مجرم ــح ک مجرمان،تصری
خــاوری و غیــره بــه کشــور کانــادا فــرار کــرده انــد 
امــا دولــت ایــن کشــور بــرای اســترداد آنهــا بســیار 

ــد. ــی کن ــد برخــورد م ب
عبــاس زاده مشــکینی بــا اشــاره بــه اینکــه عــدم 
ــعارها  ــاف ش ــر خ ــه ب ــن زمین ــادا در ای ــدام کان اق
ــا  ــا ادع ــه آنه ــبت ب ــه نس ــت ک ــی اس و ارزش های
می کننــد، افــزود: بــه عبارتــی رفتــار کانادایــی 
ــاس  ــر اس ــی و ب ــا سیاس ــه کام ــن زمین ــا در ای ه

ــت. ــه اس ــتانداردهای دوگان اس
ــی،  ــا دموکراس ــی ه ــه کانادای ــان اینک ــا بی وی ب
حقــوق بشــر و حســن روابــط را در مــورد اســترداد 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــورمان م ــا کش ــی ب ــن مال مجرمی
ــان  ــد اذع ــه بای ــرد: البت ــان ک ــد، خاطرنش نمی دهن
کــرد از کشــورهایی کــه بــا هژمونــی آمریــکا 
هماهنــگ هســتند بیــش از ایــن نیــز انتظــار 

ــی رود. نم
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ــر  ــه و دبی ــوه قضائی ــل ق ــن المل ــور بی ــاون ام مع
ســتاد حقــوق بشــر جمهــوری اســامی ایــران 
گفــت: ۲۰ ســال از افتتــاح زنــدان بدنــام گوانتانامــو 
مــی گــذرد ولــی هیــچ چشــم انــدازی بــرای بســتن 

ــدارد. ــدان وجــود ن ــن زن ای
ــاون  ــادی، مع ــر، کاظــم غریب آب ــزارش مه ــه گ ب
امــور بین الملــل قــوه قضائیــه و دبیــر ســتاد حقــوق 
بشــر جمهــوری اســامی ایــران، بــا انتشــار توییتــی 
نوشــت: ۲۰ ســال از افتتــاح زنــدان بدنــام گوانتانامــو 
کــه  جایــی  می گــذرد،   ۲۰۰۲ ژانویــه   ۱۱ در 
ــدون رعایــت مقــررات قضائــی  بازداشــت شــدگان ب
در آنجــا نگهــداری می شــوند. وعده هایــی بــرای 
بســتن ایــن زنــدان داده شــد، امــا همچنــان شــاهد 
طرح هــای توســعه ای و ســاخت و ســاز در ســال 

ــکان هســتیم. ــن م جــاری در ای
وی افــزود: در طــول ۲۰ ســال گذشــته ۷۸۰ 
وارد گوانتانامــو شــدند و همچنــان ۳۹  زندانــی 
ــچ  ــد. هی ــر می برن ــه س ــدان ب ــن زن ــی در ای زندان
ــود  ــدان وج ــن زن ــتن ای ــرای بس ــدازی ب ــم ان چش
ــز  ــکا نی ــی آمری ــی الیحــه بودجــه نظام ــدارد. حت ن
ــع آن  ــتفاده از مناب ــه اس ــت ک ــادی اس ــاوی مف ح
ــورهای  ــه کش ــو ب ــان گوانتانام ــال زندانی ــرای انتق ب
دیگــر یــا بــه خــاک آمریــکا را منــع می کنــد، مگــر 

ــود. ــرآورده ش ــی ب ــرایط خاص ــه ش اینک

دردیپلماسیچیزیبهعنوان
»تضمین«وجودندارد

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در کنفرانســی 
ــه مذاکــرات طرف هــای برجــام  ــا اشــاره ب خبــری ب
ــل  ــن ضرب االج ــکان تعیی ــه ام ــت ک ــن، گف در وی
ــه نتیجــه رســیدن ایــن گفت وگوهــا  ــرای زمــان ب ب

ــدارد.  وجــود ن
ــخنگوی  ــس« س ــد پرای ــا، »ن ــزارش ایلن ــه گ ب
ــا  ــری ب ــی خب ــکا در کنفرانس ــه آمری وزارت خارج
ــن،  ــام در وی ــای برج ــرات طرف ه ــه مذاک ــاره ب اش
گفــت کــه امــکان تعییــن ضرب االجــل بــرای زمــان 
بــه نتیجــه رســیدن ایــن گفت وگوهــا وجــود نــدارد.

وی بــار دیگــر اعــام کــرد کــه پیشــرفت اندکــی 
در مذاکــرات حاصــل شــده اســت، گفــت کــه 
خواســتار حرکــت رو بــه جلــو در گفت وگوهــای 

ــتیم. ــران هس ــا ای ــته ای ب هس
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا ادامــه داد: 
ــی  ــرفت اندک ــاهد پیش ــته، ش ــای گذش »در هفته ه
ــرفت  ــدم پیش ــر از ع ــن بهت ــاً ای ــم. مطمئن بوده ای
اســت. بــا ایــن وجــود، چنیــن موفقیت هــای اندکــی 
بــرای حــل مشــکل هســته ای ایــران کافــی نیســت«.

ــم کــه  ــا اعــام کرده ای ــه داد: »باره ــس ادام پرای
ــیار  ــیار بس ــان بس ــت. زم ــام اس ــه اتم ــت رو ب فرص
انــدک اســت. مــا دربــاره یــک دوره زمانــی طوالنــی 
کــه باقــی مانــده اســت صحبــت نمی کنیــم. مــا در 

ــا«. ــه ماه ه ــم ن ــت می کنی ــا صحب ــورد هفته ه م
ایــن مقــام آمریکایــی بــا اشــاره بــه درخواســت ها 
مبنــی بــر لــزوم ارائــه تضمیــن توســط ایــن کشــور 
مبنــی بــر عــدم تکــرار عهد شــکنی گذشــته در 
ــد  ــی ش ــته ای، مدع ــق هس ــروج از تواف ــوص خ خص
کــه در دیپلماســی و امــور بین الملــل، چیــزی تحــت 
ــدن«  ــو بای ــا »ج ــدارد ام ــود ن ــن وج ــوان تضمی عن
ــه  ــت ک ــر گف ــاه اکتب ــکا در م ــوری آمری رئیس جمه
ــه  ــی ک ــا زمان ــردد و ت ــه برجــام بازگ ــاده اســت ب آم
ایــران بــه طــور کامــل بــه ایــن توافــق پایبنــد باشــد، 

ــز از آن تبعیــت کامــل خواهــد کــرد. ــکا نی آمری
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وزیـــر انـــرژی ســـعودی ضمـــن اعـــام اینکـــه 
ایـــن کشـــور مقادیـــر زیـــادی اورانیـــوم دارد، 
تصریـــح کـــرد، ریـــاض دنبـــال بهره بـــرداری 

ــت.  ــره اسـ ــن ذخیـ ــاری از ایـ تجـ
ـــن ســـلمان«  ـــر ب ـــارس، »عبدالعزی ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــرژی عربســـتان ســـعودی در کنفرانســـی در  ـــر ان وزی
ـــه  ـــد، ب ـــزار ش ـــاض برگ ـــه در ری ـــدن ک ـــوص مع خص

ـــرد. ـــاره ک ـــن کشـــور اش ـــوم در ای ـــر اورانی ذخای
بـــر اســـاس گـــزارش »روســـیا الیـــوم«، وی 
ــود  ــی خـ ــه اتمـ ــعه برنامـ ــال توسـ ــت: دنبـ گفـ
ـــح  ـــا صری ـــوع واقع ـــن موض ـــاره ای ـــتیم و درب هس
ــادی اورانیـــوم  ــر زیـ ــا مقادیـ ــود. مـ خواهـــم بـ
داریـــم و بایـــد از آن بهره بـــرداری کنیـــم. از 
ــر  ــن ذخایـ ــرداری از ایـ ــت بهره بـ ــرکاء جهـ شـ
ــفافیت  ــه شـ ــن درجـ ــا باالتریـ ــعه آن بـ و توسـ
کمـــک خواهیـــم گرفـــت و بـــرای اســـتفاده 
کامـــل از آن بـــه جنبـــه تجـــاری خواهیـــم 

رســـید.
در تیرمـــاه ســـال جـــاری )۱۴۰۰( »کاظـــم 
دائـــم  نماینـــده  و  ســـفیر  آبـــادی«  غریـــب 
ــازمان های  ــزد سـ ــران نـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
آژانـــس  همچنیـــن  و  ویـــن  در  بین المللـــی 
بین المللـــی انـــرژی اتمـــی در توئیتـــی در پاســـخ 
ـــعودی  ـــتان س ـــده عربس ـــی نماین ـــارات واه ـــه اظه ب
ـــته ای  ـــر هس ـــرفت اخی ـــوص پیش ـــن در خص در وی
ــتان  ــاهی عربسـ ــورد پادشـ ــران، نوشـــت: در مـ ایـ
ــی از  ــرژی اتمـ ــی انـ ــعودی، آژانـــس بین المللـ سـ
حداقـــل اختیـــارت الزم بـــرای راســـتی آزمایـــی 

ــت. ــوردار نیسـ ــز برخـ نیـ
اجـــرای  در  قصـــور  هرگونـــه  افـــزود:  وی 
پادمان هـــا، بـــه ایـــن پادشـــاهی اجـــازه می دهـــد 
تـــا برخـــی فعالیت هـــای خـــاص اتمـــی خـــود را 
ـــس،  ـــی های آژان ـــا از بازرس ـــتن آنه ـــا دور نگهداش ب

پنهـــان کنـــد.
غریـــب آبـــادی دو ســـال پیـــش نیـــز برنامـــه 
اتمـــی عربســـتان ســـعودی را بســـیار غیرشـــفاف 
خوانـــد و گفـــت کـــه بقـــای رژیـــم ســـعودی بـــا 

تـــداوم جنـــگ و تنـــش گـــره خـــورده اســـت.
ســـفیر و نماینـــده دائـــم ایـــران در بخشـــی 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــود، بـ ــات خـ ــر از توضیحـ دیگـ
عنـــوان  بـــه  ســـعودی  عربســـتان  اینکـــه 
کشـــوری بـــا برنامـــه اتمـــی کامـــا غیـــر 
ــال  ــکوت را در قبـ ــد سـ ــاید بتوانـ ــفاف، شـ شـ
ـــد  ـــا نمی توان ـــرد، ام ـــود بخ ـــی خ ـــت کنون وضعی
آن را بـــرای همیشـــه مخفـــی کنـــد، بـــا ابـــراز 
ـــو  ـــک عض ـــعودی ی ـــاهی س ـــت: پادش ـــی گف نگران
معاهـــده ان.پی.تـــی بـــوده و دارای موافقتنامـــه 
جامـــع پادمـــان دوجانبـــه الزم االجـــراء بـــا 
ــور  ــن کشـ ــفانه ایـ ــا متاسـ ــت. امـ ــس اسـ آژانـ
همچنیـــن کمـــاکان پروتـــکل بـــه اصطـــاح 
ــه آن را از  ــرده کـ ــرا کـ ــم« را اجـ ــر کـ »مقادیـ
ـــتثناء  ـــس اس ـــان آژان ـــرش بازرس ـــه پذی ـــد ب تعه

. می کنـــد

رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: اگــر خــود را وقــف حــل 
ــم،  ــور کنی ــس عب ــای نف ــیم خارداره ــرده و از س ــردم ک ــکات م مش

ــد.  ــد مان ــی نخواه ــت باق ــیر خدم ــتی در مس ــچ بن بس هی
ــادواره  ــه ی ــی ب ــاف در پیام ــر قالیب ــا، محمدباق ــزارش ایرن ــه گ ب
شــهدای غــرب مشــهد افــزود: شــهید، ارزشــمندترین دارایــی خــود را 
در راه حــق نثــار کــرده و خداونــد نیــز زنــگار کهنــه شــدن را از چهــره 

ــت.   او زدوده اس
ـــس  ـــتری، ریی ـــیدمحمدجواد شوش ـــط س ـــه توس ـــام ک ـــن پی در ای
ـــده  اســـت:  ـــت شـــد، آم ـــورای اســـامی قرائ ـــس ش ـــوزه ریاســـت مجل ح
ـــد  ـــی خواه ـــرده باق ـــی اهلل ک ـــای ف ـــود را فن ـــه خ ـــهید از آن رو ک ش
مانـــد و مـــا بایـــد خـــود را وقـــف آن چیـــزی کنیـــم کـــه ماندنـــی 
ـــه شـــهدا برســـانیم.   ـــه قافل ـــای خـــود را، ب اســـت و جـــان در معـــرض فن
ــهدا  ــه ش ــدن از قافل ــر از جامان ــی باالت ــرد: رنج ــه ک ــاف اضاف قالیب
نیســت و امیــد اســت خداونــد مــا را از جامانــدگان قافلــه شــهدا قــرار 

ندهــد.
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی تصریـــح کـــرد: ســـتارگان راه 
ـــون  ـــد، خ ـــی دهن ـــان م ـــیر نش ـــن مس ـــدگان ای ـــه گمش ـــار، راه را ب ایث

ـــد. ـــی ده ـــان م ـــران نش ـــه دیگ ـــار را ب ـــهید راه ایث ش
وی بـــه تـــاش ظالمـــان تاریـــخ بـــرای زدودن یـــاد و راه شـــهدا 

اشـــاره کـــرد و گفـــت: از همیـــن رو اســـت کـــه امـــروز مـــی تـــوان 
ــد کار  ــهدا هماننـ ــاد و راه شـ ــام، یـ ــتن نـ ــه داشـ ــده نگـ ــت زنـ گفـ

ارزشـــمند شـــهدا اســـت.
ـــدم  ـــی از ع ـــا عذرخواه ـــت: ب ـــزوده اس ـــام اف ـــن پی ـــاف در ای قالیب
ـــادواره  ـــدرکاران ی ـــت ان ـــه دس ـــدردان هم ـــم، ق ـــن مراس ـــورم در ای حض

ـــتم. ـــهد هس ـــرب مش ـــهدای غ ش
ـــس  ـــامی پ ـــورای اس ـــس ش ـــت مجل ـــوزه ریاس ـــس ح ـــاور و ریی مش
ـــا  ـــه ابت ـــت وی را ن ـــت غیب ـــاف، عل ـــر قالیب ـــام محمدباق ـــت پی از قرائ
ـــی  ـــکان مبن ـــر پزش ـــا نظ ـــه ب ـــرد ک ـــوان ک ـــزا عن ـــه آنفلوان ـــا ک ـــه کرون ب
ـــور  ـــه حض ـــا از جمل ـــه ه ـــی از برنام ـــتراحت وی، برخ ـــرورت اس ـــر ض ب
ـــد. ـــو ش ـــرب مشـــهد لغ ـــهدای غ ـــادواره ش ـــن ی ـــس در آیی ـــس مجل ریی

ــرب  ــهدای غـ ــادواره شـ ــی یـ ــه دایمـ ــام دبیرخانـ ــاس اعـ براسـ
ـــه روزرســـانی  ـــرب مشـــهد ب ـــا ۶۸۰ شـــهید غ ـــط ب مشـــهد، اســـناد مرتب

و بانـــک خانـــواده شـــهدای غـــرب مشـــهد ایجـــاد می شـــود.
یــادواره شــهدای غــرب مشــهد بــا حضــور بیــش از ۲ هــزار نفــر از 
اعضــای خانــواده شــهدای محلــه قاســم آبــاد )غــرب مشــهد( امــروز در 
مجتمــع فرهنگــی آیــه هــا برگــزار شــد کــه اســتقبال از ایــن یــادواره 
بــه حــدی بــود کــه ســالن انقــاب اســامی بــا ظرفیــت هــزار و ۶۰۰ 
صندلــی در ابتــدای مراســم تکمیــل شــد و برگــزار کننــدگان از ســالنی 

در جــوار آن بــرای پذیرایــی از مهمانــان اســتفاده کردنــد.
ـــمار  ـــوی، ش ـــان رض ـــتان خراس ـــهید اس ـــاد ش ـــام بنی ـــق اع مطاب
ـــهد  ـــهر مش ـــه کانش ـــت ک ـــر اس ـــزار نف ـــتان ۱۷ ه ـــن اس ـــهدای ای ش
ـــاز و  ـــزار و ۲۶۸ جانب ـــهید، ۳۷ ه ـــزار و ۶۷۳ ش ـــت ه ـــی هش ـــه تنهای ب
ـــای  ـــان ه ـــور و آرم ـــان کش ـــت از کی ـــزار و ۹۳۷ آزاده در راه حفاظ ه

ـــت. ـــرده اس ـــم ک ـــامی تقدی ـــاب اس انق

ــوه قضاییــه گفــت: هــر چنــد کــه در مجلــس طــرح  معــاون اول ق
افزایــش  فــوق العــاده خــاص کارکنــان دادگســتری تاییــد نشــد امــا بــا 
هماهنگــی هایــی کــه بــا دولــت انجــام شــده، خبرهایــی خوبــی در راه 

اســت کــه بــه زودی اعــام مــی شــود. 
ــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام و المســلمین محمــد مصــدق  ب
بیــان کــرد: در دوره تحــول مهــم تریــن دغدغــه رئیــس دســتگاه قضــا 
ــا  ــم ت ــه اجــرا کنی ــوه قضایی ــی در ق ــه های ــه چــه برنام ــن اســت ک ای
مشــکات مــردم کــم شــود و مراجعــه مــردم بــه دادگســتری کاهــش 

پیــدا کنــد.
وی گفـت: رسـیدن به ایـن اهداف نیازمنـد پیش زمینه هایی اسـت، 
یکـی از راه هـا این اسـت کـه پرونده هـای معوق را تعییـن تکلیف کنیم 

کـه در ایـن رابطه کارهای بسـیاری خوبی انجام شـده اسـت.
معــاون اول قــوه قضاییــه ادامــه داد: در دســتگاه قضــا برنامــه هایــی 
را تنظیــم کردیــم کــه تــا پایــان ســال تکلیــف پرونــده هــای معــوق را 
تــک تــک مشــخص کنیــم و معیــن شــود چــرا یــک پرونــده بــه طــول 
انجامیــده اســت و راهکارهایــی ارائــه دهیــم تــا پرونــده هــای معــوق در 

مــدت مشــخصی بــه نتیجــه برســند.
مصــدق تصریــح کــرد: در کنــار ایــن موضــوع مســئله ای کــه اخیــرا 

در مــورد معیشــت کارکنــان دســتگاه قضــا پیــش آمــده اســت مــورد 
ــوه  ــس ق ــنی اژه ای رئی ــلمین محس ــام و المس ــت االس ــه حج توج
ــه شــده اســت. ــی ارائ ــاره راهکارهای ــن ب ــرار دارد کــه در ای قضاییــه ق

وی گفــت: هــر چنــد کــه در مجلــس طــرح افزایــش  فــوق العــاده 
خــاص کارکنــان دادگســتری تاییــد نشــد امــا بــا هماهنگــی هایــی کــه 
ــا دولــت انجــام شــده، خبرهایــی خوبــی در راه اســت کــه بــه زودی  ب

اعــام مــی شــود.
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــورد تعیی ــه در م ــوه قضایی ــاون اول ق مع
ــاده  ــای م ــده ه ــه پرون ــاده ۴۷۷ گفــت: در دوره تحــول رســیدگی ب م

ــه بســیار خــوب شــده اســت. ــوه قضایی ــی ق ــت قضای ۴۷۷ در معاون
مصــدق بیــان کــرد: در ســال هــای گذشــته رســیدگی بــه پرونــده 
ــه در  ــید ک ــی کش ــول م ــال ط ــا ۴ س ــدود ۳ ت ــاده ۴۷۷ ح ــای م ه
ــاه و رســیدگی  ــه ۳ م ــا ب ــده ه ــن پرون ــه ای حــال حاضــر رســیدگی ب
بــه پرونــده هــای مربــوط بــه اســتیذان بــه ۲ مــاه کاهــش پیــدا کــرده 

اســت.
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واگــذاری  هیئــت  در  مجلــس  ناظــر  عضــو  
بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش غیردولتــی ضمــن انتقــاد 
از واگذاری هایــی کــه تنهــا بــرای رد دیــون و مطالبــات 
از زیــر نظــر یــک وزارتخانــه بــه وزارتخانــه دیگــر انجــام 
می شــود، گفــت: گاهــی حتــی تغییــر مدیریــت نیــز در 
ــا  ــه واگذاری ه ــا انجــام نمــی شــود و اینگون واگذاری ه

ــد.  ــرای دولــت ندارن هیــچ درآمــدی ب
احمــد امیرآبــادی فراهانــی عضــو  ناظــر مجلــس 
بنگاه هــای  و  فعالیت هــا  واگــذاری  هیئــت  در 
دولتــی بــه بخــش غیردولتــی در گفت وگــو بــا 
خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه اینکــه فــروش دارایی هــا 
زیــادی  تــا حــدود  و ســهام دولتــی می توانــد 
کســری بودجــه ســال آینــده را جبــران کنــد، گفــت: 
ــای  ــوال و دارایی  ه ــت ام ــده ای از فهرس ــش عم بخ
دولــت کــه بــرای واگــذاری  بــه ایــن هیئــت ارســال 
ــر  ــای دیگ ــه بخش ه ــون ب ــت رد دی ــوند، باب می ش
دولــت از جملــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، شســتا، 

ــوند. ــر می ش ــا تهات ــه ی ــاتا  و ... ارائ س
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس با بیـان اینکه 
ایـن اقـدام خصوصی سـازی تلقـی نمی شـود، افـزود: 
پتروشـیمی ها، هلدینـگ خلیج فـارس، پاالیشـگاه ها 
و ... بـا سـهام بسـیار خـوب از زیـر نظـر وزرای نفـت 
و اقتصـادی خـارج و بـه زیـر نظـر وزرای کار و دفـاع 
ایـن مـدل واگذاری هـا  برایـن اسـاس در  می رونـد. 

تنهـا تغییـر مدیریـت انجام می شـود.
واگذاری هایی که هیچ درآمدی برای 

دولت ندارند! 
وی تصریــح کــرد: گاهــی حتــی تغییــر مدیریــت 
نیــز در واگذاری هــا انجــام نمــی شــود بلکــه از زیــر 

ــذار  ــوان واگ ــه عن ــی ب ــاد و دارای ــر اقتص ــر وزی نظ
ــد  ــی مانن ــای دولت ــی از هلدینگ ه ــه یک ــده ب کنن
ــی  ــت تلق ــه جــزو ســهام عدال ــران ک پاالیشــگاه ته
ــه  ــاد ب ــه اقتص ــر وزارتخان ــر نظ ــه زی ــود، ب می ش

ــی رود. ــده، م ــت کنن ــوان دریاف عن
ــد  ــن تاکی ــس ضم ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
درآمــدی  هیــچ  واگذاری هــا  اینگونــه  براینکــه 
ــدی  ــرد: موضــوع بع ــان ک ــد، بی ــت ندارن ــرای دول ب
ــتگاه ها  ــازمان ها و دس ــوال س ــه معم ــت ک ــن اس ای
مکان هــای مرغــوب خــود را از جملــه هتل هــا، 
ــه  ــد و اینگون ــذار نمی کنن ــی و ... واگ ــز تفریح مراک
منابــع درآمــدی قابــل توجهــی بــرای دولــت تامیــن 

نمی شــود.
ــن  ــه قوانی ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب امیرآبادی فراهان
واگــذاری  و  خصوصی ســازی  انجــام  بــرای  الزم 

دارایی هــا و ســهام دولتــی وجــود دارد، گفــت: 
ــر  ــران مدنظ ــل مدی ــرک فع ــد تَ ــان بای ــن می در ای
دیــوان  بگیــرد،  قــرار  نظارتــی  دســتگاه های 
محاســبات در بررســی تفریــغ بودجــه ســنواتی 
مشــخص  شــفاف  طــور  بــه  را  مــوارد  تمامــی 
می کنــد و دادســتان دیــوان بایــد نســبت بــه تــرک 
ــد و در  ــام ده ــات الزم را انج ــران اقدام ــل مدی فع
ادامــه قــوه قضاییــه هــم برخوردهــای الزم را داشــته 

ــد. باش
بی اعتمادی؛ مانع ورود خریداران واقعی به 

حوزه خصوصی سازی
واگــذاری  هیئــت  در  مجلــس  ناظــر  عضــو  
بخــش  بــه  دولتــی  بنگاه هــای  و  فعالیت هــا 
ــده  ــاد ش ــادی ایج ــوص بی اعتم ــی در خص غیردولت
در افــکار عمومــی نســبت بــه واگــذاری دارایی هــای 

ــه  ــل ورود بخــش خصوصــی ب ــدم تمای ــی و ع دولت
ــد  ــی بع ــا اقدامات ــرد: بعض ــار ک ــوع اظه ــن موض ای
از واگذاری هــا توســط مالــکان جدیــد آن انجــام 
ــده  ــازی ش ــو خصوصی س ــب لغ ــه موج ــود ک می ش

ــت. اس
واگذاری هــا  برخــی  مثــا  داد:  ادامــه  وی 
ــک  ــت ی ــد از دریاف ــخص بع ــته و ش ــت نداش اهلی
کارگــران  خصوصی ســازی،  رونــد  در  شــرکت 
را فروختــه  بیــکار و دســتگاه ها و تجهیــزات  را 
اســت، بنابرایــن مشــخص اســت ایــن فــرد هــدف 
ــته  ــر داش ــرکت در س ــد آن ش ــری را در خری دیگ
اســت. در ایــن بخــش بــه دلیــل اعتراضــات و 
ــن  ــه ای ــی علی ــکار عموم ــران، اف ــکات کارگ مش
نیــز  قوه قضاییــه  و  شــده اند  خصوصی ســازی 
ــدار لغــو  ــه دلیــل عــدم اهلیــت خری واگــذاری را ب
ــن  ــاس ای ــن اس ــد. برای ــت بازمی گردان ــه دول و ب
اقدامــات موجــب بــی اعتمــادی در جامعــه نســبت 

بــه خصوصی ســازی شــده اســت.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس تصریــح کرد: 
ــرای واگــذاری  ــران ب ــدم اراده مدی ــن اســاس ع برای
ــل  ــدم حضــور و تمای ــوب، ع ــوال مناســب و مرغ ام
ــل  ــه دلی ــی ب ــوال دولت ــد ام ــه خری ــداران ب خری
ــرکت  ــک ش ــذاری ی ــن واگ ــادی و همچنی بی اعتم
ــه  ــه وزارتخان ــه ب دولتــی از زیــر نظــر یــک وزارتخان
ــه  ــه ک ــا آن بخــش از بودج ــر موجــب شــده ت دیگ
ــت  ــای دول ــوال و دارایی ه ــروش ام ــه ف ــوط ب مرب
اســت، محقــق نشــده و یــا بســیار کــم محقــق شــده 
و بایــد دولــت بــرای واگــذاری واقعــی تمــام موانــع 

ــد. را برطــرف کن

نایــب رییــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی 
ــه در داخــل  ــار داشــت: ماشــین آالتی ک ــران اظه ای
کشــور تولیــد نمی شــوند بایــد وارد شــوند. بنابرایــن 
گــران کــردن ایــن ماشــین آالت بــه معنــای افزایــش 
قیمــت تمــام شــده ســرمایه گذاری اســت کــه 
می توانــد باعــث شــود دیگــر توجیــه اقتصــادی 
ــم  ــتغال ه ــی اش ــن وضعیت ــد، در چنی ــته باش نداش

ــود.  ــاد نمی ش ایج
عبــاس جبالبــارزی در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
مــورد تغییــر احتســاب حقــوق پایــه گمرکــی بــه ارز 
نیمایــی اظهــار کــرد: متاســفانه دولــت ســیزدهم هم 
تقریبــا تــا ایــن لحظــه هیــچ حمایتــی از تولیــد بــه 
شــکلی کــه بایــد انجــام نــداده اســت. قطعــا مــا هــم 
ــی  ــد تک نرخ ــور ارز بای ــه در کش ــم ک ــق بودی مواف
باشــد مــا بــرای اینکــه می خواهــد محاســبات 
ــد  ــام دهن ــی انج ــب ارز نیمای ــر حس ــی را ب گمرک
ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه دقیقــا در مــورد چــه 
کاالهایــی قــرار اســت ایــن اتفــاق رخ دهــد؟ اگــر در 
مــورد کاالهــای مصرفــی یــا لوکــس اســت اشــکالی 
نــدارد و حتــی می تواننــد تعرفــه باالیــی قــرار 
دهنــد چراکــه بســیاری از آنهــا کمکــی بــه اقتصــاد 
ــرای مــواد  کشــور نمی کنــد. امــا اگــر قــرار اســت ب
ــاق رخ  ــن اتف ــم ای ــد ه ــا ماشــین آالت تولی ــه ی اولی
ــا  دهــد و تعرفه هــا هــم تغییــر نکنــد، حــدود ۳۰ ت
ــه و ماشــین آالتی  ــواد اولی ــه قیمــت م ۴۰ درصــد ب
تولیــدی وارد می کننــد اضافــه  بنگاه هــای  کــه 

می کنــد کــه باعــث ایجــاد شــرایط بســیار ســختی 
می شــود.

وی بــا تاکیــد بــر خطــر کاهــش ســرمایه گذای در 
صنعــت اضافــه کــرد: بــا ایــن کار قیمــت تمام شــده 
در ســرمایه گذاری افزایــش می یابــد و ممکــن اســت 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــرمایه گذاری ها ب ــیاری از س بس
اقتصــادی نداشــته  ماشــین  آالت دیگــر توجیــه 
باشــند. افزایــش قیمــت مــواد اولیــه هــم بــه طــور 
ــده کاال  ــام ش ــت تم ــش قیم ــث افزای ــی باع طبیع
می شــود و تولیدکننــده هــم قیمــت محصــول 
ــاد می کنــد. اگــر تولیدکننــده کاالهــای  خــود را زی
ــول  ــده محص ــگاه تولیدکنن ــند، بن ــطه ای باش واس
قیمــت  و  می خــرد  گران تــر  دوبــاره  نهایــی 
ــن  محصــول خــود را هــم افزایــش می دهــد. بنابرای
باعــث  و  رســیده  مصرف کننــده  بــه  آن  زیــان 
ــدرت  ــع ق ــود در واق ــد می ش ــدرت خری ــش ق کاه
ــود. ــر می ش ــت، ضعیف ت ــف اس ــه ضعی ــدی ک خری

ــک  ــت ی ــن اس ــرد: ممک ــح ک ــارزی تصری جبالب
ســری از ماشــین آالت در داخــل کشــور تولید شــوند 
ــین آالتی  ــا ماش ــد ام ــته باش ــی داش ــت خوب و کیفی
ــد وارد  ــد نمی شــوند بای ــه در داخــل کشــور تولی ک
شــوند. بنابرایــن گــران کــردن ایــن ماشــین آالت بــه 
معنــای افزایــش قیمــت تمــام شــده ســرمایه گذاری 

ــه  ــر توجی ــود دیگ ــث ش ــد باع ــه می توان ــت ک اس
اقتصــادی نداشــته باشــد، در چنیــن وضعیتــی 

ــود. ــاد نمی ش ــم ایج ــتغال ه اش
نایــب رییــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی 
ــی  ــواد اولیه های ــیاری از م ــرد: بس ــان ک ــران بی ای
ــت  ــه دس ــم ب ــوند ه ــد می ش ــور تولی ــه در کش ک
ــورد  ــا در م ــه م ــند؛ کمااینک ــده نمی رس تولیدکنن
محصــوالت پتروشــیمی مشــکل داریــم بــرای مثــال 
ــک  ــا ی ــم تنه ــور ه ــه در کش ــتایرن ک ــت اس قیم

تولیدکننــده دارد و بــه نوعــی دولتــی هــم اســت، در 
چنــد مــاه اخیــر بــه میــزان زیــادی یعنــی حــدود ۲ 
تــا ۳ برابــر افزایــش داشــته اســت. اگــر قــرار اســت 
ــاب  ــی حس ــا ارز نیمای ــی را ب ــه گمرک ــوق پای حق
ــه  ــانند ک ــمتی برس ــه س ــا را ب ــد تعرفه ه ــد بای کنن
ایــن وضعیــت راجبــران کنــد، حتــی می شــود 
تعرفــه را بــرای مــواد اولیــه و ماشــین آالت بــه صفــر 

رســاند.
مالیاتــی  مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــت  ــادی در دول ــات زی ــت: اتفاق ــدگان گف تولیدکنن
ــداده  ــد رخ ن ــت از تولی ــت حمای ــیزدهم در جه س
اســت. در همــه جــای دنیــا مالیــات بــر ارزش 
ــود  ــه می ش ــی گرفت ــده نهای ــزوده از مصرف کنن اف
ــام  ــتند نظ ــا نتوانس ــور م ــه در کش ــا ک ــا از آنج ام
ــات را  ــن مالی ــد، ای ــاده کنن ــی را پی ــع مالیات جام
آبشــاری کرده انــد. بــا ایــن وجــود مالیــات بــر 
ارزش افــزوده االن تقســیط نمی کننــد و جریمــه 

. نــد می گیر
ســاخت:  خاطرنشــان  همچنیــن  جبالبــارزی 
ــد  ــا می گوین ــون مالیات ه ــاده ۹۷ قان ــره ۲ م تبص
ــدوم  ــورت رن ــه ص ــد ب ــی بای ــای مالیات اظهارنامه ه
ــا ســال ۹۸ میــزان رســیدگی ها  رســیدگی شــود ام
بیــش از ۷۰ تــا ۸۰ درصــد بــود، امســال هــم ایــن 
ــی  ــت. درحال ــد اس ــا ۷۰ درص ــدود ۶۰ ت ــزان ح می
ــر اســاس ریســک نیســت، اگــر  کــه ایــن مالیــات ب
ــدود ۵  ــد ح ــود بای ــت ش ــون رعای ــود قان ــرار ب ق
ــاد  ــا اعتم ــده و ب ــیدگی ش ــا رس ــد از پرونده ه درص
ــد.  ــا می پذیرفت ــادی اظهارنامه ه ــت اقتص ــه فعالی ب
رســیدگی بــه ایــن میــزان از اظهارنامــه قطعــا باعــث 
کاهــش دقــت شــده و بــا در نظــر نگرفتــن بســیاری 
ــرآورد عجیبــی داشــته  از هزینه هــا ممکــن اســت ب
باشــند. علــی رغــم اینکــه کرونــا ادامــه دارد و 
ــدگان موجــود اســت  ــرای تولیدکنن مشــکات آن ب
ــه هیــچ  ــه ای ب ــا یاران ــال کمــک ی تاکنــون یــک ری

ــرده اســت ــدا نک ــدی اختصــاص پی ــگاه تولی بن

واگذاریهاییکههیچدرآمدیبرایدولتندارند
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ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در  ــم مقــام وزی قائ
امــور بازرگانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه درج 
قیمــت تولیــد کننــده بــر روی کاال هــا از چــه زمانــی 
ــک  ــن کار از حــدود ی ــت: ای ــی می شــود؟ گف اجرای
ــت  ــه فهرس ــه ب ــر هفت ــد و ه ــاز ش ــش آغ ــاه پی م

ــود.  ــه می ش ــا اضاف کاال ه
بــه گــزارش تســنیم، محمدصــادق مفتــح افــزود: 
ــی  ــی م ــع را ط ــد توزی ــد، فرآین ــس از تولی کاال پ
کنــد و پــس از آن بحــث خــرده فروشــی اســت کــه 
ــه  ــد و در فاصل ــم دارن ــتقل از ه ــای مس ــه ه هزین
ــی،  ــده نهای ــا مصــرف کنن ــه ت ــن قیمــت کارخان بی

ــرد. ــق مــی گی ــه آن تعل ــه ب ــن ۲ هزین ای
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه مســافت 
واحدهــای تولیدکننــده تــا مراکــز توزیــع و مصــرف، 
ــرای  ــد ب ــت واح ــک قیم ــام ی ــت، اع ــاوت اس متف
ــی  ــن روش م ــت و ای ــق نیس ــده، دقی ــرف کنن مص
ــات در  ــا و تخلف ــران فروشــی ه توانســت برخــی گ
ــاد  ــی را ایج ــرده فروش ــا خ ــع و ی ــای توزی ــه ه الی

ــد. کن
آقــای مفتــح افــزود: قیمــت تولیــد کننــده، 
مبنــای قیمــت را از درب کارخانــه قــرار مــی دهــد 
ــوع کاال بیــن ۲۰  ــد مســافت و ن ــه بُع ــا توجــه ب و ب
ــزوده ــده اف ــد کنن ــت تولی ــه قیم ــد ب ــا ۳۰ درص  ت

می شود.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــام وزی ــم مق قائ
در امــور بازرگانــی گفــت: فاصلــه قیمتــی بیــن 
ــورد  ــا در م ــی ه ــرده فروش ــا و خ ــده ه تولیدکنن
تــا ۲۰ درصــد و کاالهــای  کاالهــای مصرفــی، 

ســرمایه ای تــا ۳۰ درصــد خواهــد بــود.

وزیر صمت تاکید کرد؛
عرضهباکیفیتترینمحصوالت

توسطصنایعداخلی

 وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت گفــت: تمامــی 
ــه روز  ــد ب ــوم بای ــه آلومینی ــور از جمل ــع کش صنای
تریــن صنایــع بــوده و محصوالتــی در بازارهــای 
داخلــی و خارجــی عرضــه کننــد کــه بهتریــن 

ــد .  ــته باش ــت را داش کیفی
بــه گــزارش مهــر، ســید رضــا فاطمــی امیــن در 
آئیــن جشــن تکمیــل ظرفیــت کارخانــه آلومینیــوم 
ــم  ــرار گرفته ای ــیری ق ــرد: در مس ــان ک ــوب بی جن
کــه بایــد صنعــت و بهــره بــرداری و شــکوفایی 

ــیم. ــاهد باش ــت را ش صنع
وی افــزود: ایــران بــه ظرفیــت خوبــی در حــوزه 
ــت و  ــت یافته اس ــوم دس ــاف آلومینی ــد و اکتش تولی
ــوان  ــه بت ــد ک ــت کن ــه ســمتی حرک ــد ب ــران بای ای
عــاوه بــر صنایــع پاییــن دســتی بــر ســایر معــادن 

نیــز ســرمایه گــذاری کننــد.
جریــان  ایجــاد  داد:  ادامــه  امیــن  فاطمــی 
ــده  ــوان آین ــه می ت ــع اولی ــن مناب ــن در تأمی مطمئ
ــه  ــت ک ــاز اس ــا نی ــود ام ــن نم ــوم را تضمی آلومینی
تجمــع ســرمایه گــذاری در کشــور صــورت بگیــرد.
وزیــر صحــت خاطرنشــان کــرد: تمامــی صنایــع 
از جملــه صنایــع تولیــد آلومینیــوم بایــد بــا بهتریــن 
کیفیــت در ابتــدا در بازارهــای داخلــی عرضــه شــده 
ــی  ــای جهان ــه در بازاره ــه عرض ــبت ب ــپس نس و س

اقــدام شــود.

خطفقرنسبیجامعهروزانه
تغییرمیکند

ــاون  ــاه کار و تع ــاون وزرات رف ــور تع ــاون ام مع
ــد  ــودن درآم ــن ب اجتماعــی گفــت: در صــورت پایی
ــه، شــاهد  ــر نســبی در جامع ــرد از خــط فق ــک ف ی

ــود.  ــم ب ــا خواهی ــر در خانواده ه ــاد فق ایج
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مهــدی 
مســکنی گفــت: دو نــوع خــط فقــر نســبی و مطلــق 
ــای  ــامل نیاز ه ــق ش ــر مطل ــط فق ــه خ ــم ک داری
اولیــه و روزانــه هــر فــرد اســت و خــط فقــر نســبی 
ــد دندانپزشــکی و ...  ــر مانن ــای دیگ ــامل هزینه ه ش

اســت.
بــه گفتــه معــاون امــور تعــاون وزرات رفــاه خــط 
فقــر نســبی بــه صــورت ماهانــه و حتــی روزانــه در 

حــال تغییــر اســت.
نــرخ  مطلــق  فقــر  خــط  گفــت:  مســکنی 
مشــخصی دارد کــه کارشناســان بــا محاســبه میــزان 
مصــرف کالــری هــر فــرد در طــول روز ایــن میــزان 

را حســاب می کننــد.
ــواده ی چهــار نفــره،  خــط فقــر مطلــق یــک خان

چهــار و نیــم میلیــون تومــان اســت.
ــا آن مواجــه  ــروزه بیشــتر ب خــط فقــری کــه ام
هســتیم خــط فقــر نســبی اســت یعنــی اگــر میــزان 
درآمــد کســی کمتــر از آن باشــد، بــه مــرور زمــان 

آن خانــواده دچــار فقــر خواهــد شــد.
پیش تــر ابوحمــزه معــاون رفــاه وزارت کار اعــام 
کــرده بــود کــه میانگیــن خــط فقــر در کشــور بــرای 
ــواده ۴ نفــره حــدود ۴ میلیــون تومــان و بــرای  خان
شــهر تهــران کمــی بیشــتر و نزدیــک بــه ۵ میلیــون 
اســت و برخــی از دســتگاه ها رقــم ۱۰ میلیــون 
ــه  ــد ک ــرح کرده ان ــر مط ــط فق ــرای خ ــان را ب توم
ــدارد و اگــر ایــن طــور باشــد  مبنــای کارشناســی ن

۹۰ درصــد ایرانیــان زیــر خــط فقــر هســتند.

با حضور رئیس وقت و رؤسای سابق 
سازمان بورس برگزار شد؛ 

»دامنهنوسان«رویمیزمشورت

موضــوع  بــا  مشــورتی«  »شــورای  جلســه 
ــازار  ــان در ب ــه نوس ــوزه دامن ــتگذاری در ح »سیاس

ســهام کشــور« برگــزار شــد.
ــاه جلســه  ــازار ســرمایه )ســنا(، م ــه گــزارش ب ب
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــورتی س ــورای مش ش
بــا حضــور رؤســای فعلــی و ســابق ســازمان، اعضــاء 
هیئــت مدیــره و برخــی از صاحبنظــران بــازار 

ــد. ــزار ش ــرمایه برگ س
ــورس  ــازمان ب ــورتی س ــورای مش ــه ش در جلس
ــه  ــورد دامن ــی در م ــزارش تحلیل ــادار، گ و اوراق به
ــناس  ــرو کارش ــای خوش ــاب آق ــط جن ــان توس نوس
مرکــز، پژوهــش، توســعه و مطالعــات اســامی ارائــه 
ــکات  ــان ن ــه بی شــد و اعضــای شــورای مشــورتی ب

ــد. ــه نوســان پرداختن ــاره دامن خــود درب
ــد عشــقی  ــان مجی ــا حضــور آقای ــن جلســه ب ای
ــین  ــادار، حس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
ــوی و  ــان دهن ــی دهق ــد عل ــزی، محم ــده تبری عب
حســن قالیبــاف اصــل روســای ســابق ایــن ســازمان، 
آقــای نــوری بروجــردی معــاون اقتصــادی دادســتان 
کل کشــور، اعضــای هیــأت مدیــره ســازمان بــورس 
ــم  ــور و خان ــش و ناصرپ ــرج زاده،خدابخ ــان ف آقای
صفاریــان سرپرســت مرکــز پژوهــش، توســعه و 
مطالعــات اســامی و آقــای مســاحی مشــاور و 
دســتیار ویــژه رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 

ــد. ــزار ش ــادار برگ به

سرهنگ جهانی: 
کیسههوادرهیچکداماز
خودروهایایرانیبازنشد

معــاون اجتماعــی ناجــا گفــت: خودرو هــای 
داخلــی در تصــادف بهبهــان آســیب جــدی دیدنــد و 

ــاز نشــد.  کیســه هــوای هیــچ کــدام ب
ــگاران جــوان، معــاون  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
راهــور  پلیــس  ترافیــک  فرهنــگ  و  اجتماعــی 
بهبهــان  تصــادف  در  گفــت: ۲۸ خــودرو  ناجــا 
ــا  ــا از آن ه ــه  ۲۷ ت ــد ک ــده بودن آســیب جــدی دی
ایرانخــودرو و ســایپا و فقــط یکــی از آن هــا هیونــدا 
بــود و  ایربــگ در هیــچ کــدام از خودرو هــای 

ــد. ــاز نش ــی ب ایران
 ۵۰ رامهرمــز   _ بهبهــان  محــور  در  دی   ۲۰
خــودرو بــه دلیــل رعایــت نکــردن ســرعت مطمئنــه 
در جــاده ی مــه آلــود بــا هــم برخــورد کردنــد ایــن 

ــت. ــی داش ــی  و ۲۷ زخم ــار فوت ــه چه حادث

در الیحه بودجه ۱۴۰۱ درج شده است؛ 
12هزارمیلیاردتومانبودجهبرای

اجرایقانونحمایتازجوانیجمعیت

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور گفــت: 
ــارد  ــزار میلی ــده ۱۲ ه ــال آین ــه س ــت در بودج دول
تومــان منابــع بــرای اجــرای قانــون حمایــت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت در نظــر گرفتــه اســت. 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مســعود میرکاظمــی، 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در حســاب 
ــت  ــال ها اس ــت: س ــر نوش ــود در توئیت ــری خ کارب
ــده  ــدا درآم ــه ص ــت ب ــری جمعی ــر پی ــگ خط زن

اســت.

ســه عضــو جدیــد هیــات مدیــره گــروه خودروســازی ســایپا معرفــی 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــی ب ــردان عظیم ــاس علیم ــن اس ــر ای ــدند و ب ش
ــروه  ــل گ ــوان مدیرعام ــه عن ــوری ب ــی تیم ــره و محمدعل ــأت مدی هی

ــد. ــی ش ــایپا معرف ــازی س خودروس
بــه گــزارش مهــر، محمدعلــی تیمــوری، علیمــردان عظیمــی و علــی 
شــیدایی بــه نمایندگــی از ســه شــرکت ســهامدار گــروه خودروســازی 

ســایپا بــه عضویــت هیــات مدیــره ایــن گــروه درآمدنــد.
برایــن اســاس، محمدعلــی تیمــوری بــه نمایندگــی از گــروه 
ــب  ــف و نای ــو موظ ــوان عض ــه عن ــایپا ب ــان س ــرمایه گذاری کارکن س
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا انتخــاب 

شــد.
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــه دانش ــش آموخت ــوری، دان ــی تیم محمدعل
در رشــته مدیریــت صنعتــی و دارای کارشناســی ارشــد MBA اســت. 
عضــو موظــف هیــات مدیــره و قائــم مقــام مدیرعامــل در شــرکت هــای 
خدمــات فنــی رنــا و رادیاتــور ایــران، مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره 
ــروه  ــای گ ــرکت ه ــره ش ــات مدی ــو هی ــودرو، عض ــت خ ــرکت دق ش

ایپاکــو، عضــو هیــات مدیــره شــرکت هــای متعــدد قطعه ســازی 
خــودرو، از دیگــر ســوابق اجرائــی و مدیریتــی مدیرعامــل جدیــد گــروه 

ــه شــمار مــی رود. خودروســازی ســایپا ب
شــرکت  از  نمایندگــی  بــه  عظیمــی  علیمــردان  همچنیــن 
ســرمایه گذاری گــروه صنعتــی رنــا بــه عنــوان عضــو موظــف و رئیــس 
ــعه  ــرکت توس ــی از ش ــه نمایندگ ــیدایی ب ــی ش ــره و عل ــات مدی هی
ــوب  ــره منص ــات مدی ــف هی ــو موظ ــوان عض ــه عن ــن ب ــرمایه رادی س

ــدند. ش
ــران  ــوق از دانشــگاه ته علیمــردان عظیمــی کارشناســی ارشــد حق
ــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد  ــرای حقــوق عمومــی از واحــد عل و دکت
ــت در  ــی و عضوی ــی مدیرعامل ــه کاری عظیم ــامی دارد. در کارنام اس
ــی  ــد فنرســازی زر، توســعه بازرگان ــی مانن ــره شــرکت های ــات مدی هی
برنــا و ســایپا پــرس، مدیــرکل دفتــر مرکــز حقوقــی و مدیــرکل 
بازرســی گــروه ســایپا و مدیــرکل حقوقــی صنــدوق مهــر امــام رضــا)ع( 

دیــده مــی شــود.
ــد  ــی واح ــی - مال ــت صنعت ــرای مدیری ــز دکت ــیدایی نی ــی ش عل

ــب و  ــت کس ــی مدیری ــرای تخصص ــران و دکت ــات ته ــوم و تحقیق عل
ــت ریســک دارد. مدیرعامــل و عضــو  کار در رشــته مهندســی و مدیری
ــره  ــات مدی ــس هی ــدارو، رئی ــی کیمی ــرکت صنعت ــره ش ــات مدی هی
ــایپا  ــازی س ــروه خودروس ــل گ ــاور مدیرعام ــرکت پخــش رازی، مش ش
و مدیرعاملــی شــرکت ســرمایه گذاری گــروه صنعتــی رنــا، مدیرعاملــی 
ــع ســینا  ــی شــرکت لیزینــگ جام ــت، مدیرعامل شــرکت واســپاری مل
ــد. ــه شــمار مــی آی ــن ســوابق مدیریتــی شــیدایی ب ــه مهمتری از جمل

ــا بیــان اینکــه رســالت کمیتــه   کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( ب
ــر اســاس ســه رکــن اشــتغال، مســکن و خــود  امــداد توانمندســازی ب
ــده ۵۰۰  ــال آین ــداد س ــه ام ــت: کمیت ــت، گف ــان اس ــی مددجوی اتکای

ــد.  ــاد می کن ــور ایج ــغل در کش ــزار ش ه
بــه گــزارش تســنیم، ســید مرتضــی بختیــاری در جمــع خبرنــگاران 
ــار داشــت: کار  ــداد اظه ــه ام ــت و رســالت کمیت ــه ماموری ــا اشــاره ب ب
ــدان  ــه نیازمن ــک ب ــات و کم ــع آوری صدق ــاً جم ــداد صرف ــه ام کمیت
ــداد اســت و کار  ــه ام ــی کمیت ــن کار کوچــک و ابتدای ــرا ای نیســت زی

ــان اســت. ــد کــردن مددجوی ــداد توانمن ــه ام ــی کمیت اصل

وی افــزود: طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه در مــرداد 
مــاه ســال ۹۸ بــه صــورت کتبــی بــه کمیتــه امــداد ابــاغ شــد وظیفــه 
توانمندســازی و ایجــاد درآمــد بــا ثبــات بــرای  مددجویــان بــا رعایــت 
ــت  ــرار گرف ــداد ق ــه ام ــای کمیت ــدر برنامه ه ــت در ص ــم و کرام تکری
و مأموریــت کمیتــه از حــوزه حمایــت عبــور کــرده و بــه حــوزه 

ــت. ــده اس ــازی وارد ش توانمند س
رکن هــای  بــه  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
ــن  ــه رک ــازی دارای س ــت: توانمندس ــرد و گف ــاره ک ــازی اش توانمندس
اشــتغال، مســکن و فرهنــگ خــود اتکایــی و خودبــاوری اســت کــه ایــن 
ــازی در  ــاد توانمندس ــبب ایج ــد س ــم می توانن ــار ه ــن در کن ــه رک س

ــند. ــداد باش ــه ام ــان کمیت ــن مددجوی بی
ــه اینکــه ماموریــت کمیتــه امــداد در حــال حاضــر  ــا اشــاره ب وی ب
ــری   ــان ماهی گی ــه مددجوی ــی دادن ب ــای ماه ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــه در  ــه ک ــزار نخب ــه ۶ ه ــه ب ــا توج ــداد ب ــه ام ــت: کمیت ــوزد گف بیام
سراســر کشــور دارد بایــد زمینــه کار  و اشــتغال آن هــا را فراهــم  آورد.

بختیــاری بــه اشــتغال خانگــی مددجویــان اشــاره کــرد و گفــت: یکی از 
محورهــای کمیتــه امــداد اشــتغال خانگــی اســت کــه بالــغ بــر ۵۵ درصــد 
خانوارهــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بانــوان هســتند و کمیتــه امــداد 
بــا حمایــت از ایــن بانــوان و اشــتغال زایی در خانــه بــا مراقبــت از فرزنــدان 

منبــع درآمــدی بــرای آن هــا نیــز ایجــاد کــرده اســت.
وی گفــت: در اســتان زنجــان یــک هــزار و ۲۰۰ فرزنــد بی سرپرســت 

وجــود دارد کــه  ۲۳ هــزار و ۵۰۰ حامــی در ایــن اســتان وجــود دارد 
ــط  ــدان توس ــن فرزن ــه از ای ــه  جانب ــت هم ــده حمای ــان دهن ــه نش ک

خیــران اســت.
ــه  ــهیات کمیت ــه تس ــی )ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
امــداد اشــاره کــرد و گفــت: در ســال ۹۹ ســهم اشــتغال اســتان زنجــان 
۴ هــزار و  ۲۵۹ مــورد بــود کــه بــا توانمنــدی ایجــاد شــده بــه ۴ هــزار 
و ۴۵۷ شــغل بــا ۱۰۵ میلیــارد تومــان رســیده اســت و در حــال حاضــر 
ســهم اشــتغال اســتان زنجــان ۵ هــزار و  ۱۰۱  بــا رقــم ۲۲۰ میلیــارد 

تومــان اســت.
ــی  ــت: کارآفرینان ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــتغال مددجوی ــه اش وی ب
ــون  ــو ۱۰۰ میلی ــر مددج ــه ازای ه ــد ب ــذب کنن ــو ج ــه ۴۰ مددج ک
تومــان وام قــرض الحســنه ۴ درصــد بــه آن هــا تعلــق خواهــد گرفــت و 
همچنیــن بــا ایجــاد اشــتغال خــرد در روســتاها و اشــتغالزایی  خانگــی 

ــد. ــرای روســتائیان ایجــاد کن توانســته منبــع درآمــدی ب
بختیــاری بــه راهبــری شــغلی اشــاره کــرد و گفــت: بــا ایــن راهبــری 
ــش  ــرکت های دان ــذب ش ــد ج ــرده می توانن ــل ک ــان تحصی مددجوی
ــات خــوب  ــه اتفاق ــن زمین ــه در اســتان زنجــان در ای ــان شــوند ک بنی

و قابــل قبولــی افتــاده اســت.
ــزود: طبــق تصمیمــات گرفتــه شــده کمیتــه امــداد موظــف  وی اف
اســت کــه در ســال آینــده ۵۰۰ هــزار اشــتغال ایجــاد کنــد و امیــدوارم 

ایــن امــر محقــق شــود.
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سومینبارتکرارمیشود؟

ـــد  ـــدران می گوی ـــت مازن ـــط زیس ـــت محی حفاظ
ــگاه  ــار پناهـ ــاز در انتظـ ــت سـ ــه سرنوشـ دو هفتـ

حیـــات وحـــش میانکالـــه اســـت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
کـــوروس ربیعـــی رئیـــس اداره نظـــارت بـــر 
ــط  ــت محیـ ــش اداره کل حفاظـ ــات وحـ امورحیـ
ـــگاه  ـــد از پناه ـــرای بازدی ـــه ب ـــدران ک ـــت مازن زیس
حیـــات وحـــش میانکالـــه در آنجـــا حضـــور دارد، 
ـــن  ـــق ای ـــام مناط ـــه تم ـــان روزان ـــط بان ـــت: محی گف
پناهـــگاه را پایـــش می کننـــد و هنـــوز هیـــچ 
ـــده  ـــزارش نش ـــر گ ـــدگان مهاج ـــن پرن ـــی در بی تلفات

اســـت.
ـــته  ـــات دس ـــه تلف ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب او گف
جمعـــی پرنـــدگان در هـــر دو ســـال گذشـــته 
ـــت  ـــاده اس ـــاق افت ـــن اتف ـــل بهم ـــر دی و اوای اواخ
ـــرد و  ـــر ک ـــد صب ـــر بای ـــه دیگ ـــا دو هفت ـــل ت حداق
ــا آن تاریـــخ  اگـــر تلفاتـــی در بیـــن پرنـــدگان تـ
ـــرای  ـــرگ ب ـــدون م ـــالی ب ـــال س ـــاید امس ـــد ش نیفت

پرنـــدگان باشـــد.
ــه  ــود کـ ــال ۹۸ بـ ــاه سـ ــن مـ ــل بهمـ اوایـ
در  مهاجـــر  پرنـــدگان  از  تعـــدادی  مـــرگ 
ــزارش  ــه گـ ــش میانکالـ ــات وحـ ــگاه حیـ پناهـ
محیـــط  و  دامپزشـــکی  کارشناســـان  شـــد، 
زیســـت اســـتان از پرنده هـــای تلـــف شـــده 
نمونـــه بـــرداری و بـــه تهـــران ارســـال کردنـــد 
و بعـــد از مدتـــی علـــت مـــرگ ایـــن پرنـــدگان 

ــد. ــام شـ ــم اعـ بوتولیسـ
ـــری  ـــت باکت ـــی از فعالی ـــاری ناش ـــم بیم بوتولیس
کاســـتریدیوم بوتولینـــوم اســـت کـــه بـــه طـــور 
وســـیع در خـــاک وجـــود دارد و بـــرای فعالیـــت 
ـــوازی  ـــی ه ـــط ب ـــن و محی ـــع پروتئی ـــا، منب ـــه گرم ب
ـــوده  ـــواد ال ـــدگان از م ـــه پرن ـــت و تغذی ـــد اس نیازمن
بـــه ایـــن باکتـــری ســـبب فلـــج شـــدن و مـــرگ 

آنـــان می شـــود.
ـــه  ـــزار و ۵۰۰ قطع ـــش از ۳۸ ه ـــال ۱۳۹۸ بی س
ـــا  ـــد، ام ـــده بودن ـــف ش ـــر بوتولیســـم تل ـــر اث ـــده ب پرن
ـــن  ـــز در بهم ـــار نی ـــن ب ـــرای دومی ـــراژدی ب ـــن ت ای
مـــاه اتفـــاق افتـــاد و پارســـال نیـــز بیـــش از ۵۳ 
ــود را از  ــان خـ ــر جـ ــده مهاجـ ــه پرنـ ــزار قطعـ هـ

ـــد. ـــت دادن دس
کارشناســـان معتقدنـــد یکـــی از دالیـــل فعـــال 
ـــطح آب  ـــش س ـــه کاه ـــم در میانکال ـــدن بوتولیس ش
ـــه  ـــزار حلق ـــت، ۵ ه ـــی اس ـــن الملل ـــاالب بی ـــن ت ای
ـــاالنه ۹۰  ـــاالب س ـــن ت ـــی ای ـــش جنوب ـــاه در بخ چ
میلیـــون متـــر مکعـــب آب از منابـــع زیرزمینـــی 
ــدان  ــار آب بنـ ــد و ۳۷۰ هکتـ ــتخراج می کننـ اسـ
پـــرورش ماهـــی نیـــز ســـاالنه ۳۰ میلیـــون متـــر 
می کننـــد،  ذخیـــره  خـــود  در  را  آب  مکعـــب 
ــاالب  ــه تـ ــد بـ ــی از آن بایـ ــه بخشـ ــهمی کـ سـ

ــت. ــیده اسـ ــه نرسـ ــید کـ می رسـ
بـــه گفتـــه رئیـــس اداره نظـــارت برامورحیـــات 
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  کل  اداره  وحـــش 
ـــه  ـــاالب میانکال ـــروی آب در ت ـــد پس ـــدران رون مازن

ــه دارد. ــان ادامـ همچنـ
ـــزار  ـــا ۶۸ ه ـــه ب ـــش میانکال ـــات وح ـــگاه حی پناه
ــای  ــره گاه هـ ــی از ۹ ذخیـ ــاحت یکـ ــار مسـ هکتـ
ـــه  ـــزار قطع ـــا ه ـــاالنه صد ه ـــه س ـــت ک ـــی اس جهان
ـــره  ـــی از نیمک ـــرای زمســـتان گذران ـــده مهاجـــر ب پرن

شـــمالی بـــه آنجـــا می آینـــد.

شهر و شورا

اینفوگرافیک

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
آذربایجان شرقی:

عرضهکاالهادرسامانهبازرگامبه
ثباتقیمتهایبازاریکمکمیکند

ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
آذربایجــان شــرقی گفــت: عرضــه کاالهــا در ســامانه 
بــازرگام بــه ثبــات قیمت هــای بــازاری کمــک 

می کنــد 
ــری، اظهــار  محمــد کامــی، در گفت وگــوی خب
کــرد: ایــن ســامانه در راســتای تنظیــم بــازار، 
ــطه ها در  ــذف واس ــا و ح ــردن قیمت ه ــه ک منصفان
ــا قیمــت مصــوب  حــال عرضــه کاالهــای اساســی ب
ــن کاالهــا را  ــا تعــداد ای ــم ت ــوده و تــاش می کنی ب

ــم. ــش دهی افزای
بـــه گـــزارش ایســـنا، وی بـــا بیـــان این کـــه از 
ـــن  ـــز در ای ـــوه نی ـــات و می ـــام لبنی ـــده اق ـــه آین هفت
ـــا  ـــدف م ـــزود: ه ـــد، اف ـــد ش ـــه خواه ـــامانه عرض س
ـــت  ـــا قیم ـــی و ب ـــه راحت ـــردم ب ـــه م ـــت ک ـــن اس ای
ـــل  ـــزل تحوی ـــود را درب من ـــای خ ـــب، کااله مناس

ـــد. بگیرن
وی در خصــوص تاثیــر بــازرگام در کنتــرل تــورم 
و نوســان قیمت هــا، ادامــه داد: ایــن ســامانه رقیــب 
ــت و  ــه کاال اس ــنتی عرض ــش س ــرای بخ ــدی ب ج
ایــن بخــش مجبــور اســت بــرای رقابــت بــا ســامانه، 
ــک  ــوب نزدی ــت مص ــه قیم ــود را ب ــای خ قیمت ه
ــت در  ــات قیم ــظ ثب ــه حف ــت ب ــه در نهای ــد ک کن

ــد. ــک می کن ــازار کم ب
ــا  ــامانه، خانوارهـ ــن سـ ــت: در ایـ ــی گفـ کامـ
پـــس از ثبـــت نـــام، انتخـــاب کاالهـــای مدنظـــر، 
الکترونیکـــی،  پرداخـــت  و  دقیـــق  آدرس  درج 
ــه، در  ــدون هزینـ ــود را بـ ــر خـ ــای مدنظـ کاالهـ
اســـرع وقـــت و بـــا حفـــظ کرامـــت درب منـــزل 

می گیرنـــد. تحویـــل 

شهردارتبریزپایدرددلنمایندگانکارگران
خدماتشهریوفضایسبزنشست

شــهردار تبریــز در دفتــر کار خــود میزبــان نماینــدگان کارگــران حــوزه 
فضــای ســبز و خدمــات شــهری بــود و پــای درددل آنــان نشســت. 

ــران  ــدگان کارگ ــدار نماین ــر در دی ــاس رنجب ــزارش شــهریار، عب ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــهرداری تبری ــبز ش ــای س ــهری و فض ــات ش ــوزه خدم ح
بخشــی از مشــکات و درددل کارگــران خدمــات شــهری و فضــای ســبز 

ــوط اســت. ــن حــوزه مرب ــکاران ای ــا پیمان ــوع قراردادشــان ب ــه ن ب
او ادامــه داد: انعقــاد قــرارداد مســتقیم بیــن شــهرداری تبریــز و کارگران 
ــه دلیــل محدودیت هــای قانونــی در  ــه نفــع هــر دو طــرف اســت، امــا ب ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــدارد ام ــود ن ــکان وج ــن ام ــا ای ــارت اداری، فع چ
دولــت در حــال یافتــن راهکارهایــی بــرای ایــن موضــوع اســت و امیدواریــم 

در آینــده نزدیــک بــه نتیجــه منجــر شــود.
ــه انتقــاد کارگــران از تفــاوت در میــزان  ــا اشــاره ب رنجبــر همچنیــن ب
ــده  ــت کنن ــا ناراح ــی قطع ــن تبعیض های ــرد: چنی ــار ک ــا اظه پرداختی ه
اســت و قابــل قبــول نیســت و بنــده ایــن موضوعــات را بــه شــدت پیگیــری 

ــم. کــرده و حصــول نتیجــه را اعــام می کن

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
تزریقدوزسومایمنیبدنرا
تا۹۰درصدافزایشمیدهد

ـــهد  ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت دانش ـــت بهداش ـــی معاون ـــاون فن مع
ـــروس  ـــن وی ـــر ای ـــی در براب ـــزان ایمن ـــوم می ـــت س ـــق نوب ـــا تزری ـــت: ب گف

ـــید.  ـــد رس ـــد خواه ـــر از ۹۰ درص ـــه باالت ـــوارد ب ـــر م در اکث
ــت  ــیون نوبـ ــرد: واکسیناسـ ــار کـ ــژاد اظهـ ــد جعفری نـ ــر مجیـ دکتـ
ســـوم مکمـــل واکسیناســـیون دو نوبـــت قبلـــی اســـت و بـــرای همـــه 
ـــق  ـــا خـــود را تزری ـــت ســـوم واکســـن کرون ـــه نوب ـــردم ضـــروری اســـت ک م

ـــد. کنن
وی بـــا بیـــان اینکـــه ضمـــن دعـــوت از گروه هـــای هـــدف واجـــد 
ــته  ــان گذشـ ــت دوم واکسن شـ ــق نوبـ ــاه از تزریـ ــه ۳ مـ ــرایط کـ شـ
ـــر  ـــی در براب ـــزان ایمن ـــوم می ـــت س ـــق نوب ـــا تزری ـــه داد: ب ـــت، ادام اس
ایـــن ویـــروس در اکثـــر مـــوارد بـــه باالتـــر از ۹۰ درصـــد خواهـــد 

رســـید.
ـــهد  ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت دانش ـــت بهداش ـــی معاون ـــاون فن مع
ـــرل  ـــردم در کنت ـــارکت م ـــت مش ـــر و اهمی ـــش موث ـــر نق ـــد ب ـــن تاکی ضم
ـــر در  ـــل موث ـــن عام ـــر مهمتری ـــال حاض ـــت: در ح ـــور گف ـــا در کش کرون
کنتـــرل کرونـــا عـــاوه بـــر رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی تکمیـــل 

واکسیناســـیون گروه هـــای هـــدف اســـت.
ــر بـــرای  ــژاد افـــزود: یکـــی از مهم تریـــن ســـاح های بشـ جعفری نـ
ـــا  ـــه دنی ـــت. تجرب ـــری اس ـــیون سراس ـــروس واکسیناس ـــن وی ـــا ای ـــه ب مقابل
و کشـــور مـــا نشـــان داده اســـت هـــر قـــدر پوشـــش واکسیناســـیون 
ـــر  ـــرگ و می ـــده و م ـــر ش ـــد کمت ـــاری می توان ـــرایت بیم ـــد س ـــر باش باالت

بیمـــاری کاهـــش می یابـــد.

معاون حمل و نقل راهداری آذربایجان غربی خبر داد؛ 
راهاندازیسامانهجامعحملونقلبینالمللی

درآذربایجانغربی
معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ای 
آذربایجــان غربــی از راه انــدازی ســامانه جامــع حمــل و نقــل بیــن المللــی 

در اســتان خبــر داد.
ــره  ــل و به ــه از تکمی ــن زمین ــی در ای ــروغ فاریاب ــر، ف ــزارش مه ــه گ ب
ــتفاده  ــت اس ــی جه ــن الملل ــل بی ــل و نق ــع حم ــامانه جام ــرداری س ب
ــا سراســر  ــان ب ــم زم ــی اســتان ه ــن الملل ــل بی شــرکت های حمــل و نق
ــا توجــه بــه تکمیــل ســامانه جامــع حمــل و  کشــور خبــر داد و افــزود: ب
ــی و ضــرورت اســتفاده شــرکت های حمــل و نقــل بیــن  نقــل بیــن الملل
ــی و  ــه ایران ــی و صــدور راهنام ــن الملل ــت ســفرهای بی ــرای ثب ــی ب الملل
ــن  ــی از ای ــای خارج ــه ه ــا راهنام ــفرها ب ــات س ــت اطاع ــن ثب همچنی

ــت. ــامانه الزم اس س
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن ســامانه افــزود: اطاعــات ســفرهای 
بیــن المللــی بــا راهنامــه ایرانــی بایــد قبــل از حرکــت نــاوگان در 
ــل  ــف حم ــمول تخل ــورت مش ــر اینص ــده و در غی ــت ش ــامانه ثب ــن س ای
ــی  ــرز خروج ــاوگان از م ــروج ن ــل از خ ــز قب ــود و نی ــند می ش ــدون س ب
ــه  ــار نام ــاژ اظه ــماره کوت ــت ش ــه ثب ــدام ب ــد اق ــرزی( بای ــای م )پایانه ه

ــود. ــی ش ــبز( گمرک ــه س )پروان
فاریابـــی اظهـــار کـــرد: اطاعـــات راهنامـــه هـــای خارجـــی بایـــد 
ـــرزی( در  ـــای م ـــای ورودی )پایانه ه ـــه مرزه ـــاوگان ب ـــیدن ن ـــل از رس قب
ـــی  ـــبز( گمرک ـــه س ـــه )پروان ـــار نام ـــاژ اظه ـــماره کوت ـــت و ش ـــامانه ثب س
ـــاً  ـــردد حتم ـــه ت ـــدور پروان ـــل از ص ـــرزی و قب ـــه م ـــفرها در پایان ـــن س ای

ـــود. ـــت ش ـــامانه ثب در س
وی ادامــه داد: بــرای کلیــه ترددهــای نــاوگان از پایانه هــای مــرزی نیــاز 
بــه ثبــت ســفر بــوده و مجوزهــای الزم بــرای ورود نــاوگان خالــی به کشــور 
ــز در ســامانه درخواســت و توســط ســازمان رســیدگی خواهــد شــد و  نی
ــده و  ــاوگان، رانن ــیر ن ــر مس ــری، تغیی ــای بارگی ــه مجوزه ــن کلی همچنی
ــی  ــت و بررس ــامانه درخواس ــق س ــش از طری ــت پوش ــر تح ــاوگان غی ن

می شــود.

ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــد  ــره تولی ــای زنجی ــرای مگاپروژه ه ــه اج اینک
تاثیــر بســزایی در رشــد اقتصــادی اســتان 
منابــع  متاســفانه  خواهــد داشــت، گفــت: 
اصلــی ســرمایه ملــی کنســانتره از اســتان 
ــزوده ای  ــه ارزش اف ــود و هیچ گون ــارج می ش خ

بــرای مــردم آذربایجان شــرقی نــدارد. 
بــه گــزارش فــارس، یونــس ژائلــه در دومیــن 
ــا  ــز ب ــاق تبری ــای ات ــز پژوهش ه ــه مرک جلس
ــور  ــا حض ــه ۱۴۰۱ و ب ــی بودج ــوع بررس موض
ــا  ــار داشــت: ب ــرقی، اظه ــتاندار آذربایجان ش اس
ــای  ــرقی از قطب ه ــه آذربایجان ش ــود اینک وج
فــرش دنیاســت ولــی مشــکات این صنعــت در 
بودجــه ســال آینــده فرمــواش شــده و مســائل 
مختلــف بــرای ســاماندهی ایــن حــوزه بــه هیــچ 

عنــوان مــد نظــر گرفتــه نشــده اســت.
اجــرای  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مگاپروژه هــای مختلــف بــرای تکمیــل زنجیــره 
ــزود:  ــتان اف ــکوفایی اس ــد و ش ــد در رش تولی
اجــرای زنجیــره تولیــد صنایــع چــرم و کفــش 
کــه در تبریــز قدمتــی ۱۰۰ ســاله دارنــد 
غذایــی،  صنایــع  مگاپروژه هــای  همچنیــن 
پروژه هــای تولیــد خــودرو، تولیــد انــرژی 
ــادی  ــد اقتص ــزایی در رش ــر بس ــادن تاثی و مع

ــت. ــد داش ــتان خواهن اس
ــد  ــد کات ــه بای ــی ک ــه داد: در حال وی ادام
مــس و تکمیــل زنجیــره تولیــد ایــن مــوارد از 

ابتــدا تــا پایــان در نظــر گرفته شــود، متاســفانه 
منابــع اصلــی ایــن ســرمایه ملــی کنســانتره از 
اســتان خــارج می شــود و هیچ گونــه ارزش 

افــزوده ای بــرای مــردم آذربایجــان نــدارد.
رئیــس اتــاق تبریــز  تاکیــد کــرد: بــا 
از  توجــه بــه نــرخ ۴.۸ درصــد جمعیــت، 
ــادی ۳.۵ درصــد اقتصــاد کشــور  ــاظ اقتص لح
ــار شایســته  ــن آم ــه ای ــم ک ــار داری را در اختی
جلســات  در  بنابرایــن  نیســت،  آذربایجــان 
ــه  ــوارد را ب ــن م ــم ای ــاش می کنی ــف ت مختل

گــوش مســووالن برســانیم.
ــان اینکــه بخــش خصوصــی و  ــا بی ــه ب ژائل
دولــت می تواننــد بــا همــکاری یکدیگــر بــرای 
ــد:  ــادآور ش ــد، ی ــدم بردارن ــتان ق ــعه اس توس
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــوط ب ــوارد مرب ــام م تم

بــه همــراه راهــکار قابــل قبــول در قالــب یــک 
ــتان و  ــدگان اس ــه نماین ــدا ب ــدی ابت جمع بن

ــه خواهــد شــد. ــات ارائ ــه مقام ســپس ب

نقاط ضعف بودجه باید برجسته
 و مطرح شود

وی بــا بیــان اینکــه نقــاط ضعــف بودجــه بایــد 
ــن  ــرد: بدی ــح ک برجســته و مطــرح شــود، تصری
ــتان  ــد اس ــه رش ــه منجرب ــی ک ــیله اقدامات وس
می شــود، شناســایی و تامیــن مالــی خواهــد شــد. 
اجــرای  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ژائلــه 
زنجیره هــای  در  مختلــف  مگاپروژه هــای 
اســتان متذکــر شــد: زنجیره هــای  تولیــد 
ــرم در  ــش و چ ــت کف ــد صنع ــی مانن مختلف
اســتان وجــود دارد کــه تعریــف آن در الیحــه 

ــه  بودجــه و حمایــت از ایــن زنجیره هــا منجرب
رشــد اســتان می شــود.

بــا  تنهــا  گفــت:  تبریــز  اتــاق  رئیــس 
طــی  را  توســعه  مســیر  نمی تــوان  گفتــار 
ــت در آوردن  ــه حرک ــرای ب ــن ب ــرد، بنابرای ک
اســتان تمــام مــوارد شناســایی شــده، مصــوب 
می شــود تــا بــه صــورت عملــی اقدامــات 

مــورد نیــاز را پیگیــری کنیــم.
ژائلــه در پایــان ادامــه داد: اگــر بخــش 
ــع  ــد را در صنای ــای تولی ــی زنجیره ه خصوص
ــگاه و  ــه جای ــد، اســتان ب ــف تکمیــل کن مختل

قــدرت اولیــه خــود بازمی گــردد.
اســاتید  از  جمعــی  جلســه  ایــن  در 
دانشــگاهی و اعضــای مرکــز پژوهش هــای 
اتــاق تبریــز بــه بحــث پیرامــون بودجــه 
ــر  ــر تغیی ــوت، تاثی ــف و ق ــاط ضع ۱۴۰۱، نق
ــرات  ــه و تاثی ــات در بودج ــغ مالی ــرخ و مبل ن
آن بــر بازرگانــی و صنعــت همچنیــن تغییــرات 
نــرخ ارز، فرصت هــا و تهدیــدات آن پرداختنــد.
ــاق  ــای ات ــز پژوهش ه ــت، مرک ــی اس گفتن
ــش  ــای نق ــور ایف ــه منظ ــز ب ــی تبری بازرگان
موثــر در راهبــری اقتصــادی اســتان از طریــق 
بهبــود محیــط کســب و کار و تقویــت فرهنــگ 
ــاد  ــری ایج ــی و رقابت پذی ــوآوری، کارآفرین ن
شــده و بــه دنبــال بهره گیــری از نظــرات 
اســاتید دانشــگاهی و ایجــاد ارتبــاط دو ســویه 

ــت. ــت اس ــگاه و صنع ــن دانش مابی

معـــاون درمـــان رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مرکـــز 
آذربایجـــان شـــرقی اعـــام کـــرد: مـــردم اســـتان هـــر گونـــه 
ــه  ــن مجموعـ ــه ایـ ــکی را بـ ــای پزشـ ــه هـ ــف در تعرفـ تخلـ
ــوع  ــه موضـ ــان بـ ــریعترین زمـ ــا در سـ ــد تـ ــزارش کننـ گـ

ــود.  ــیدگی شـ رسـ
جـــواد احمدیـــان در گفـــت وگـــو بـــا ایرنـــا، نظـــارت بـــر 
اجـــرای دقیـــق تعرفـــه هـــا را یکـــی از رســـالت هـــای مهـــم 
ـــد و  ـــکی خوان ـــوم پزش ـــگاه عل ـــان دانش ـــت درم ـــی معاون و اصل
ـــن  ـــردم بهتری ـــت، م ـــن معاون ـــف اداری ای ـــار وظای ـــزود: در کن اف

ناظـــر و کنتـــرل کننـــده اجـــرای درســـت و دقیـــق تعرفـــه 
ـــتند. ـــکی هس هـــای پزش

ـــرقی در  ـــان ش ـــریف آذربایج ـــردم ش ـــت: م ـــار داش وی اظه
صـــورت مشـــاهده دریافـــت وجـــه بیشـــتر از تعرفـــه هـــای 
ــن ۱۹۰  ــماره تلفـ ــق شـ ــود را از طریـ ــکایت خـ ــوب، شـ مصـ
ـــا  ـــد ت ـــت کنن ـــکی ثب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم وزارت بهداش
ـــی  ـــغ اضاف ـــرده و مبال ـــدام ک ـــان اق ـــت درم واحـــد نظـــارت معاون

ـــی عـــودت داده شـــود. دریافت
ــرد در ایـــن  ــردم درخواســـت کـ ــان هریـــس از مـ احمدیـ
ـــوم  ـــگاه عل ـــان دانش ـــت درم ـــارت معاون ـــد نظ ـــا واح ـــوص ب خص
ـــرده و در  ـــکاری ک ـــام پزشـــکی هم ـــازمان نظ ـــز س پزشـــکی و نی

ـــد. ـــاع دهن ـــف را اط ـــوارد تخل ـــاهده م ـــورت مش ص
وی دربـــاره نحـــوه توزیـــع امکانـــات در مراکـــز بهداشـــتی 
ـــرقی  ـــان ش ـــف آذربایج ـــتاهای مختل ـــهرها و روس ـــی ش و درمان
ـــی  ـــات درمان ـــع امکان ـــرد: توزی ـــه ک ـــد و اضاف ـــب خوان را مناس
و بهداشـــتی بـــر اســـاس جمعیـــت و پراکندگـــی آن  انجـــام 

ـــود. ـــی ش م
ـــکان  ـــا پزش ـــن مبن ـــر همی ـــه داد: ب ـــس ادام ـــان هری احمدی
ــورت  ــه صـ ــم بـ ــکال و هـ ــورت آنـ ــه صـ ــم بـ متخصـــص هـ
ـــز حضـــور  ـــن نی ـــت پایی ـــا جمعی ـــهرهای ب ـــی در ش ـــی حت مقیم
ـــودکان،  ـــامل ک ـــی ش ـــته اصل ـــار رش ـــن چه ـــد و متخصصی دارن
زنـــان، جراحـــی و بیهوشـــی در اکثـــر شـــهرهای آذربایجـــان 
ــات  ــه خدمـ ــال ارائـ ــد و در حـ ــال دارنـ ــور فعـ ــرقی حضـ شـ

درمانـــی بـــه مـــردم هســـتند.
معـــاون درمـــان رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال هـــای اخیـــر بـــا رســـیدگی بـــه 
وضعیـــت بیمارســـتان هـــای شهرســـتان هـــا تـــاش هـــای 
ـــروم  ـــق مح ـــکان در مناط ـــی پزش ـــش مقیم ـــت افزای ـــی جه خوب
و افزایـــش خدمـــات پزشـــکی در ایـــن مراکـــز انجـــام شـــده 
اســـت، گفـــت: بـــا برنامـــه ریـــزی هـــای دولـــت ســـیزدهم 
ـــص  ـــکان متخص ـــه پزش ـــق الزحم ـــع ح ـــه موق ـــت ب ـــت پراخ جه
ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــی بهت ـــت کنون ـــان، وضعی ـــایر کادر درم و س

معادنمسهیچگونهارزشافزودهبرایمردمآذربایجانشرقیندارد

مردمتخلفدرتعرفههایپزشکیراگزارشکنند

ــتخدامی  ــور اداری و اس ــازمان ام ــس س ــی رئی ــم لطیف میث
ــم  ــا ه ــت ه ــفافیت در پرداخ ــرای ش ــرای اج ــت : ب ــور گف کش
اکنــون اطاعــات ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر از کارکنــان 

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــا ب ــامانه پاکن ــت در س دول
بــه گــزارش ایرنــا، لطیفــی در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری 
ــات ۴۷۰۰  ــادی از اطاع ــش زی ــزود: بخ ــیما، اف ــبکه دوم س ش
دســتگاه اجرایــی در کشــور در ســامانه پاکنــا در حــال بارگــذاری 
اســت کــه بخشــی از ایــن اطاعــات مربــوط بــه شــهرداری هــا 

اســت کــه در حــال تکمیــل ایــن اطاعــات هســتیم.
ــا و  ــت  ه ــت در پرداخ ــت عدال ــفافیت و رعای ــتای ش در راس
ایجــاد انضبــاط مالــی در پرداخــت بــه موقــع حقــوق و مزایــای 
ــرل  ــکری و کنت ــتگان و لش ــوق بازنشس ــت، حق ــان دول کارکن
هزینــه  هــا، براســاس دســتور رییــس جمهــوری ســامانه پایــگاه 
اطاعــات کارکنــان نظــام اداری یــا بــه اختصــار ســامانه پاکنــا 

ــدازی شــده اســت.    ــران راه ان ــد ای در ســایت کارمن
ــه  ــور در ادام ــتخدامی کش ــوراداری و اس ــازمان ام ــس س رئی
ایــن برنامــه تاکیــد کــرد: تقریبــا تمــام حــوزه ســتادی دســتگاه 
هــای اجرایــی مشــمول کشــور در ایــن ســامانه اطاعــات خــود 

را وارد کــرده انــد.
وی بــا اشــاره بــه معایــب ناعادالنــه بــودن پرداختــی هــا در 
دســتگاه هــای اجرایــی یــادآور شــد: مســتثنی شــدن دســتگاه 
هــای اجرایــی بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی، محدودیــت 
ــدد  ــه ع ــع درصــد ن ــوق تاب ــش حق ــی و نظــام افزای ــای قانون ه
ــا در دســتگاه  ــودن پرداخــت ه ــه ب ــزرگ ناعادالن ــل ب ســه عام

هــای اجرایــی کشــور اســت.
ــی  و  ــمی، پیمان ــان رس ــداد کارکن ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــت، گف ــخص اس ــی مش ــای اجرای ــتگاه ه ــن دس کار معی

ــا  ــای طرحــی، حجمــی، شــرکتی و ی ــه بکارگیریه ــا در زمین ام
اســتیجاری کارکنــان بــه اســتناد مــاده ۱۷ و ۱۸ قانــون خدمــات 
ــا در  ــده مشــکل م ــدارد و عم ــود ن ــی وج ــار دقیق کشــوری آم
ایــن بخــش اســت و نظارتــی هــم در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

لطیفــی تاکیــد کــرد: از زمانــی کــه قانــون اســتخدامی کشــور 
در ســال ۱۳۰۱ تدویــن شــد، شــاه بیــت ایــن قوانیــن تاکنــون 
مســتثنی شــدن برخــی از دســتگاه هــای اجرایــی از ایــن قانــون 
ــوق  ــت حق ــاختاری در پرداخ ــکات س ــث مش ــه باع ــوده ک ب

کارکنــان دولــت شــده اســت.
ــزود:  ــور اف ــتخدامی کش ــوراداری و اس ــازمان ام ــس س رئی
ــن ۳.۵  ــا بی ــی آنه ــت در احــکام کارگزین ــان دول ــوق کارکن حق
تــا ۱۶ میلیــون تومــان اســت، امــا تفــاوت اساســی در پرداختــی 
هــا مربــوط بــه رفاهیــات اســت کــه ســبب مــی شــود پرداختــی 
هــای کارکنــان دولــت در دســتگاه هــای اجرایــی متفــاوت شــود.

ــات  ــون خدم ــم قان ــا فصــل شش ــر م ــار داشــت: اگ وی اظه
کشــوری را نظامنــد کنیــم از بســیاری از نابرابــری هــا در 
پرداختــی هــا جلوگیــری خواهیــم کــرد و طبــق برنامــه ریزیهای 
انجــام شــده در صددیــم تــا ۲ مــاه آینــده پیــش نویــس اولیــه 
ــه مجامــع  ــت را ب ســاماندهی حقــوق و دســتمزد کارکنــان دول

ــم. ــه دهی تخصصــی ارائ
ــی  ــای نجوم ــوق ه ــق و تفحــص از حق ــات تحقی ــس هی رئی
نیــز در ایــن برنامــه گفــت: ماهانــه ۱۶۰ هــزار میلیــارد تومــان 
از محــل منابــع عمومــی بــه کارکنــان دولــت حقــوق پرداخــت 
مــی شــود کــه از ایــن پرداختــی هــا بیــش از ۱۵ درصــد آن در 
ــه صــورت شــفاف اســت و مابقــی از شــفافیت  قانــون بودجــه ب

الزم برخــوردار نیســت.
»مالــک شــریعتی« افــزود: خوشــبختانه بــرای شــفافیت 

ــه  ــی در بودج ــکام خوب ــت اح ــان دول ــای کارکن ــت ه پرداخ
۱۴۰۱ در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا حقــوق کارکنــان دولت در 
همــه دســتگاه هــا اجرایــی بــه صــورت شــفاف مشــخص شــود، 
زیــرا ممکــن اســت یــک فــردی در دســتگاه هــای دولتــی و یــا 
خصولتــی دریافتــی هــای زیــادی داشــته باشــد، ولــی میــزان آن 

مشــخص نباشــد.
رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی نیــز 
در ایــن برنامــه تلویزیونــی گفــت : مادامــی کــه نتوانیــم کارکنــان 
دولــت را ســاماندهی کنیــم، نمــی توانیــم نظــام عادالنــه پرداخــت 
را در دســتگاه هــای دولتــی عملیاتــی کنیــم درحالــی کــه انتظــار 
ــه پرداختــی هــا در دســتگاه هــای  ــودن هرگون ــه ب مــردم عادالن
اجرایــی کشــور اســت. »ولــی اســماعیلی « افــزود: بــا بــودن ۱۷ 
نــوع اســتخدامی در دســتگاه هــای اجرایــی کشــور نمــی توانیــم 
پرداخــت هــای کارکنــان دولــت را عادالنــه کنیــم، لذا ســاماندهی 
کارکنــان دولــت اهمیــت زیــادی دارد تــا شــاهد عادالنــه شــدن 

پرداخــت هــا در دســتگاه هــای اجرایــی باشــیم.

لطیفی:

اطالعات6/2میلیونکارمنددولتدرپاکناثبتشد

شــهر تبریــز شــهر باغــات کــه در ســالهاي 
نــه چنــدان دور داراي هــواي ســالم در کلّیــه 
فصــول بــود اکنــون نــه تنهــا در فصــل 
زمســتان و ماه هــاي ســرد پاییــز و بهــار 
ــواي  ــاهد ه ــم ش ــتان داغ ه ــي در تابس حت
اداره هواشناســي  اگــر  آلــودة آن هســتیم 
محیــط  و  زمســتان  در  را  هــوا  وارونگــي 
زیســت وجــود کارخانجــات را در حومــة شــهر 
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــي آنچ ــد ول ــام مي دارن اع
نمي شــود و جــزء علــل اصلــي آلودگــي هــواي 
ــردن باغــات  ــز مي گــردد از بیــن ب شــهر تبری
ــکار  ــن طمع شــهر توســط شــهرداري و مالکی
وظیفــه  ایفــاي  عــدم  و  فرصت طلــب  و 
ــي و  ــاي اراض ــظ کاربري ه ــهرداري در حف ش

مي باشــد. باغــات 
ـــه  ـــهرداري ب ـــاع ش ـــدم اقن ـــته ع در گذش
حقـــوق قانونـــي خـــود در تفکیـــک باغـــات 
زیاده طلبـــي  و  داخـــل محـــدوده شـــهر 
شـــهرداري در مطالبـــه ۸۰% باغـــات بـــراي 

حـــق  بـــه %۲۰  تفکیـــک  مجـــوز  دادن 
ـــات،  ـــان باغ ـــد صاحب ـــب گردی ـــن موج مالکی
بـــاغ سرســـبز خـــود را خشـــک و بصـــورت 
ــر  ــک مغایـ ــات کوچـ ــا قطعـ ــمي بـ غیررسـ
ــانده و  مقـــررات تفکیـــک بـــه فـــروش رسـ
ـــز  ـــهر تبری ـــي ش ـــوق قانون ـــه حق ـــن اینک ضم
از باغـــات موجـــود پایمـــال و از بیـــن بـــرود 
ســـاخت و ســـاز غیرمجـــاز و احـــداث مســـاکن 
ـــازي  ـــررات شهرس ـــر مق ـــي و مغای ـــر اصول غی
نیـــز رشـــد نمـــوده و موجبـــات چهـــرة 
ـــود  ـــم ش ـــز فراه ـــهر نی ـــاي ش ـــه و نازیب کری
در صورتـــي کـــه شـــهرداري اگـــر رعایـــت 
مقـــررات قانونـــي را در تفکیـــک باغـــات 
مي نمـــود و از زیـــاده  خواهـــي منصـــرف 
بـــا  مي توانســـت  شـــهرداري  مي شـــد 
ادغـــام و الحـــاق ســـهمیة خـــود از باغـــات 

ـــهر را  ـــات ش ـــار از باغ ـــزاران هکت ـــي ه تفکیک
ـــن  ـــهر را از بی ـــي ش ـــاي تنفس ـــظ و ریه ه حف

نمي بـــرد. 
ــهر  ــواي شـ ــل آلودگـــي هـ ــر علـ از دیگـ
وجـــود صدهـــا پارکینـــگ ماشـــین آالت 
محـــدوده  در  ســـنگین  کامیون هـــاي  و 
قانونـــي و خدماتـــي و حریـــم شـــهر تبریـــز 
ـــزل  ـــنتو- دی ـــاده س ـــي- ج ـــذر جنوب در کنارگ
ــمالي و  ــاد شـ ــزل آبـ ــاد اول و دوم و دیـ آبـ
ــرف  ــه طـ ــرودگاه بـ ــي فـ ــه راهـ ــوار سـ بلـ
و  تهـــران  دروازه  و  صوفیـــان  راه  پلیـــس 
ــه  ــد کـ ــد مي باشـ ــرکت واحـ ــگ شـ پارکینـ
ـــودن  ـــن نم ـــا روش ـــح ب ـــل صب ـــر روز از اوای ه
ـــد  ـــب تصاع ـــود موج ـــي خ ـــاي گازوئیل موتوره
دودهـــاي ســـیاه در فضـــاي داخـــل شـــهر 
مي گردنـــد کـــه بـــه نظـــر نمي رســـد یـــک 

ــات  ــي از کارخانجـ ــد دود ناشـ ــدم تصاعـ صـ
ـــي  ـــدرت اجرائ ـــدم ق ـــند ع ـــهر باش ـــة ش حوم
شـــهرداري در جلوگیـــري از بوجـــود آمـــدن 
کامیون هـــاي  و  ماشـــین آالت  پارکینـــگ 
ســـنگین در کنارگـــذر جنوبـــي شـــهر کـــه 
ــبز  ــاي سـ ــد فضـ ــه کمربنـ ــود بـ ــرار بـ قـ
شـــهر تبریـــز تبدیـــل شـــوند و همچنیـــن 
پارکینگ هـــاي کنارجـــاده ســـنتو در محـــل 
ـــال  ـــدم انتق ـــز و ع ـــزرگ تبری ـــارک ب ـــات پ باغ
ــه  ــهر بـ ــارج از شـ ــه خـ ــا بـ ــزل آبادهـ دیـ
ــل  ــر علـ ــهان از دیگـ ــرک سـ ــه گمـ منطقـ
ـــد  ـــز مي باش ـــهر تبری ـــواي کانش ـــي ه آلودگ
آنچـــه بدیهـــي اســـت شـــهرداري بـــه 
تنهائـــي قـــادر بـــه انجـــام وظایـــف قانونـــي 
ــون  ــاده ۵۵ قانـ ــد ۲۰ مـ ــق بنـ ــور طبـ مزبـ
ــت  ــد اسـ ــود و امیـ ــد بـ ــهرداري نخواهـ شـ
ـــت  ـــرم ریاس ـــام محت ـــرم و مق ـــتاندار محت اس
ـــرم  ـــتان محت ـــتان و دادس ـــتري کل اس دادگس
ــهرداري  ــتیبان شـ ــن راه پشـ ــز در ایـ تبریـ
تبریـــز بـــوده تـــا در رفـــع آلودگـــي هـــواي 
ـــد. ـــل آی ـــه عم ـــي ب ـــدام قاطع ـــز اق ـــهر تبری ش

عللآلودگيهوايتبریز؟
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دوکبددرتبریز

بــدن  اعضــای  فراهــم آوری  و  پیونــد  مدیــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: کبــد دو نفــر 
از اهالــی بــوکان و ارومیــه کــه دچــار مــرگ مغــزی 
ــهروند  ــه دو ش ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــد ب ــده بودن ش
ــد زده  ــز پیون ــر در تبری ــه ای دیگ ــی و ارومی بوکان

ــد.  ش
ــادری در  ــن ق ــر محس ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــر  ــن خب ــات ای ــگاران در تشــریح جزئی جمــع خبرن
ــن عمــل آن  ــل توجــه ای ــکات قاب ــرد: از ن ــار ک اظه
ــا  ــی از کبده ــار یک ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ک اس
بــر روی یــک فــرد کمتــر از ۱۴ ســال بــا موفقیــت 

ــد. ــد زده ش پیون
از  پیونــد  دو  ایــن  احتســاب  بــا  افــزود:  وی 
ــد  ــد کب ــورد پیون ــون ۲۱ م ــال تاکن ــدای امس ابت
ــر  ــده اســت و ۳۵ نف ــام ش ــرقی انج در آذربایجان ش
هنــوز در صــف انتظــار بــرای پیونــد کبــد هســتند.
مدیــر پیونــد و فراهــم آوری اعضــای بــدن 
ــان  ــن بی ــز همچنی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــه  ــد ب ــار نیازمن ــار بیم ــته چه ــرد: ســه روز گذش ک
ــا  ــران ب ــرقی و ته ــدی، در آذربایجان ش ــو پیون عض
ــم  ــش مرحــوم »ابراهی ــواده نیــک اندی ــت خان رضای
محمــدزاده مدیــری«، کــه مــرگ مغــزی شــده بــود 

ــد. ــاره یافتن ــی دوب ــز زندگ نی
ــدزاده ۴۱  ــوم محم ــرد: مرح ــان ک وی خاطرنش
ســاله ســاکن تبریــز مدتــی پیــش بــه دلیــل افتــادن 
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــزی ش ــرگ مغ ــار م ــاع دچ از ارتف
ــار  ــواده اش نجــات بخــش زندگــی چه ــت خان رضای

بیمــار شــد.
ــه  ــرد ب ــن م ــای ای ــد: کلیه ه ــر ش ــادری متذک ق
یــک زن ۲۷ ســاله از ملــکان و یــک مــرد ۵۲ ســاله 
از ســراب در بیمارســتان امــام رضــا)ع( تبریــز پیونــد 

زده شــد. 
ــرد ۵۶  ــک م ــه ی ــز ب ــد او نی ــه داد: کب وی ادام
ســاله اهــل قــره ضیاءالدیــن شهرســتان خــوی 
پیونــد زده شــد کــه اکنــون وضعیــت عمومــی 
گیرنده هــای عضــو پیونــدی رضایــت بخــش اســت.
وی یــادآور شــد: عضــو چهــارم مربــوط بــه 
پیونــد دریچه هــای قلــب بــود کــه بــه دلیــل 
ســازگار نبــودن بــا شــرایط ســنی، جنســی و ســایر 
شــرایط تخصصــی موجــود در نیازمنــدان قلــب 

آذربایجان شــرقی بــه تهــران منتقــل شــد.
ــد  ــار پیون ــار چشــم انتظ ــزار بیم ــش از ۲۵ ه بی
در کشــور وجــود دارد کــه در هــر شــبانه روز هفــت 
تــا ۱۰ نفــر از هموطنــان مــا بــه علــت تامین نشــدن 
ــدی، جــان خــود را از دســت می دهنــد،  عضــو پیون
ایــن در حالــی اســت کــه فقــط ۳۰ درصــد از مــوارد 
ــو  ــد عض ــه پیون ــر ب ــور منج ــزی در کش ــرگ مغ م

می شــود.

ریزششدیدشاخصآالیندههای
پایتخت

ــرار  ــدد ۵۴ ق ــر روی ع ــوا ب ــی ه شــاخص آلودگ
ــول و در  ــل قب ــران قاب ــوای ته ــت ه ــه و کیفی گرفت

آســتانه پاکــی اســت. 
ــوا در  ــی ه ــاخص آلودگ ــارس، ش ــزارش ف ــه گ ب
ــرل  ــرکت کنت ــام ش ــاس اع ــر اس ــر ب ــال حاض ح
ــرار گرفتــه و  ــر روی عــدد ۵۴ ق ــوا ب ــی ه آلودگ

ــت. ــول اس ــل قب ــران قاب ــوای ته ــت ه کیفی
ــه ۷  ــبت ب ــت نس ــای پایتخ ــاخص آالینده ه ش
ــت و  ــته اس ــزش داش ــدت ری ــه ش ــته ب روز گذش

ــت. ــی اس ــتانه پاک ــران در آس ــوای ته ه
هــم   همچنیــن طــی ۲۴ ســاعت گذشــته 
شــاخص کیفیــت هــوا بــر روی عــدد ۹۰ قــرار 
داشــت و هــوای تهــران در مــرز آلودگــی بــود.
پایتخــت از ابتــدای ســال ۲ روز هــوای پــاک، ۲۰۴ 
روز هــوای قابــل قبــول، ۸۷ روز هــوای ناســالم بــرای 
ــوده  ــوای آل ــه و ۶ روز ه ــروه هــای حســاس جامع گ
بــرای همــه افــراد داشــته اســت. ایــن در حالی اســت 
ــش ۱۵ روز  ــال پی ــابه س ــدت مش ــران در م ــه ته ک
ــول، ۹۰ روز  ــل قب ــوای قاب ــاک، ۱۸۲ روز ه ــوای پ ه
هــوای ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس جامعــه و 

۱۲ روز آلــوده بــرای همــه افــراد داشــته اســت.

آیارانندگانمجازبهتغییرسیستماستاندارد
خودروهستند؟

ــزرگ در  ــاون آمــوزش و فرهنــگ ترافیــک پلیــس راهــور تهــران ب مع
ــر اســاس قانــون  خصــوص تغییــر سیســتم اســتاندارد خودروهــا گفــت: ب
ایــن مجــوز بــرای راننــدگان وجــود نــدارد تــا بــا تقویــت و تغییــر سیســتم 
اســتاندارد خــودرو اقــدام بــه تــردد در معابــر کــرده و بــر ایــن اســاس از 

قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی عــدول کننــد. 
ــال   ــه اعم ــاره ب ــا اش ــی ب ــی همه خان ــرهنگ عل ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا  ــور ی ــتم موت ــر در سیس ــا تغیی ــه ب ــی ک ــوص خودروهای ــون در خص قان
تغییــر در شــکل ظاهــری تــردد مــی کننــد، یــادآور شــد: هرگونــه تغییــر 
ــی  ــص فن ــس نق ــر پلی ــودرو از نظ ــوری خ ــری و موت ــتم ظاه در سیس

ــد. ــد ش ــه خواه ــون مواج ــال قان ــا اعم ــود و ب ــوب می ش محس
ــر  ــا تغیی ــان ی ــوع نقص ــر ن ــون  ه ــتناد قان ــه اس ــت: ب ــار داش وی اظه
وضعیــت ظاهــری، فنــی و اســتاندارد وســیله نقلیــه کــه موجــب کاهــش 
ــای  ــاز گازه ــد مج ــش از ح ــش بی ــا افزای ــی ی ــی در رانندگ ــب ایمن ضری
ــث خــروج آن از  ــا باع ــش از حــد مجــاز صــدا ی ــی بی ــا آلودگ ــده ی آالین
حالــت اولیــه کارخانــه و اســتاندارد شــود و احتمــال ایجــاد خطــر یــا وقــوع 
تصــادف را افزایــش دهــد از قبیــل نقــص ســامانه روشــنایی یــا تغییــر در 
میــزان نــور و رنــگ اســتاندارد چــراغ هــا، نامیــزان بــودن چــرخ هــای جلــو 
و فرمــان، نقــص در ســامانه ترمزهــا، نداشــتن آج مناســب در ســطح اتــکای 
الســتیک چــرخ، نداشــتن بــرف پــاک کــن و ســامانه گرمایشــی در مواقــع 
ــدان،  ــع یخبن ــخ شــکن در مواق ــا الســتیک ی ــر چــرخ ی بارندگــی و زنجی
دود کــردن وســیله نقلیــه، شکســتگی شیشــه جلــو کــه مانــع دیــد راننــده 
باشــد و نقــص در تجهیــزات ایمنــی ماننــد کمربنــد و کیســه هــوا، ســامانه 
ضــد قفــل ترمزهــا نقــص فنــی محســوب مــی شــود و بــا برخــورد پلیــس 

مواجــه خواهــد شــد.
وی گفــت: دســتکاری و خــارج کــردن خــودرو از اســتاندارد کارخانــه از 
جملــه تقویــت موتــور، تغییــر ارتفــاع، دســتکاری در خروجــی اگــزوز کــه 
ایــن روزهــا گاهــا دیــده مــی شــود مصــداق بــارز نقــص فنــی اســت کــه 
ضمــن اعمــال قانــون و اختصــاص پــاک »اعــزام بــه تعمیــرگاه« به وســیله 
نقلیــه توســط پلیــس، راننــده موظــف اســت ظــرف مهلــت تعییــن شــده 

خــودرو را بــه حالــت اســتاندارد کارخانــه برگردانــد.
ســرهنگ همــه خانــی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه  ایــن راننــدگان بعــد 
ــه دور دور، انجــام حــرکات  ــدام ب ــب اق ــر سیســتم خودروشــان اغل از تغیی
ــر  ــان دیگ ــت ج ــرور و امنی ــور و م ــم عب ــال در نظ ــز، اخت ــره آمی مخاط

ــون و توقیــف مــی شــوند. ــد توســط پلیــس اعمــال قان شــهروندان دارن

چشماندازیبرایبستنزندانبدنامگوانتانامو
وجودندارد

ــر  ــوق بش ــتاد حق ــر س ــه و دبی ــوه قضایی ــل ق ــن المل ــور بی ــاون ام مع
ایــران، بــا انتشــار توییتــی نوشــت: پــس از گذشــت ۲۰ ســال هیــچ چشــم 

ــام گوانتانامــو وجــود نــدارد.  انــدازی بــرای بســتن زنــدان بدن
ــام  ــی اع ــار توییت ــا انتش ــادی، ب ــم غریب آب ــا،  کاظ ــزارش ایرن ــه گ ب
ــال  ــه س ــو در ۱۱ ژانوی ــام گوانتانام ــدان بدن ــاح زن ــال از افتت ــرد: ۲۰ س ک
۲۰۰۲ مــی گــذرد، جایــی کــه بازداشــت شــدگان بــدون رعایــت مقــررات 
ــرای بســتن ایــن  قضایــی در آنجــا نگهــداری مــی شــوند. وعــده هایــی ب
زنــدان داده شــد امــا همچنــان شــاهد طــرح هــای توســعه ای و ســاخت و 

ســاز در ســال جــاری در ایــن مــکان هســتیم.
ــته  ــال گذش ــول ۲۰ س ــت: در ط ــت آورده اس ــن تویی ــه ای وی در ادام
۷۸۰ زندانــی وارد گوانتانامــو شــدند و همچنــان ۳۹ زندانــی در ایــن 
زنــدان بــه ســر مــی برنــد. هیــچ چشــم انــدازی بــرای بســتن ایــن زنــدان 
وجــود نــدارد. حتــی الیحــه بودجــه نظامــی آمریــکا نیــز حــاوی مفــادی 
ــه  ــو ب ــان گوانتانام ــال زندانی ــرای انتق ــع آن ب ــتفاده از مناب ــه اس اســت ک
کشــورهای دیگــر یــا بــه خــاک آمریــکا را منــع مــی کنــد، مگــر ایــن کــه 

ــرآورده شــود. شــرایط خاصــی ب

ــدران،  ــار در اســتان مازن ــرای نخســتین ب ب
ــت  ــزی در حال ــور مغ ــتن توم ــی برداش جراح
بیــدار و هوشــیاری کامــل، در بابــل انجــام 

شــد. 
ــان،  ــم حجازی ــنا، ابراهی ــزارش ایس ــه گ ب
رئیــس بیمارســتان آیــت اهلل روحانــی )ره( 
ــگاران،  ــع خبرن ــاره و در جم ــن ب ــل در ای باب
اظهــار کــرد: بــرای اولیــن بــار در اســتان 
مازنــدران در دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل، بــا 
همــکاری تیــم جراحــی مغــز و اعصــاب و تیــم 
بیهوشــی بیمارســتان روحانــی، عمــل جراحــی 
برداشــتن تومــور مغــزی در حالــت هوشــیار و 

ــه انجــام رســید.  ــت ب ــا موفقی ــدار ب بی
ــن  ــتفاده از ای ــای اس ــت ه ــاره مزی وی درب
ــد  ــن روش مــی توان شــیوه جراحــی گفــت: ای
باعــث کاهــش آســیب هــای مغــزی و کمــک 

ــور گــردد. ــری توم ــه خــارج ســازی حداکث ب
ــم و  ــک تی ــر پزش ــان، دیگ ــد احمدی حام
ــتون  ــز و اعصــاب و س متخصــص جراحــی مغ
فقــرات در ایــن زمینــه خاطرنشــان کــرد: 
ــور  ــا تشــخیص توم ــی ب بیمــار ۴۵ ســاله، آقای
ــا توجــه  ــه ب ــود ک ــره چــپ ب ــزی در نیمک مغ
ــت  ــه باف ــی آن ب ــور و نزدیک ــل توم ــه مح ب

ــود حیــن  هــای عملکــردی مهــم مغــز، الزم ب
برداشــتن تومــور از نظــر تکلــم بصــورت مــداوم 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــش و بررس ــت پای تح
حیــن  خوشــبختانه  افــزود:  احمدیــان 
در  اختالــی  تومــور،  برداشــتن  و  جراحــی 
ــس از جراحــی  ــار ایجــاد نشــد و پ ــم بیم تکل

نیــز بیمــار مشــکل خاصــی نداشــت.
ــز  ــی مغ ــص جراح ــان متخص ــام قدیری حس
ــی  ــاره چگونگ ــرات درب ــتون فق ــاب و س و اعص
انتخــاب بیمــاران واجــد شــرایط تصریــح کــرد: 
در ایــن روش جراحــی، نخســت بــر اســاس 

بررســی  هــای انجــام شــده، بیمــار کاندیــد ایــن 
نــوع جراحــی شــده و قبــل از جراحــی، بــه بیمار 
در مــورد اینکــه حیــن عمــل هوشــیار اســت و 
بایــد بصــورت مــداوم بــا تیــم بیهوشــی همکاری 

ــد، توضیــح داده مــی شــود. و صحبــت نمای
ــن کار  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب قدیری
باعــث کاهــش اســترس بیمــار و بهبــود نتیجــه 
خواهــد شــد تاکیــد کــرد: الزم بــه ذکــر اســت 
کــه ایــن روش بــرای تمامــی تومورهــای 

ــت. ــردی نیس ــزی کارب مغ
ــوق تخصصــی  ــر، فلوشــیب ف ــاد میناگ می

ــه  ــان اینک ــا بی ــاب، ب ــز و اعص ــی مغ بیهوش
بــرای بیمــار از کامل تریــن روش بیهوشــِی 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــتفاده ش ــده اس ــف ش تعری
ــی  ــت بیهوش ــار تح ــه بیم ــس از اینک ــدا پ ابت
ــی(  ــی حس ــوک )ب ــت، بل ــرار گرف ــی ق عموم
ــام  ــر انج ــه  س ــه جمجم ــارده گان ــاب چه اعص
ــن  ــار در حی ــدارِی بیم ــان بی ــا در زم ــد ت ش
ــم  ــرات عائ ــار درد و تغیی ــرد دچ ــی، ف جراح

ــود. ــال آن نش ــه دنب ــزی ب ــی و مغ حیات
میناگــر اضافــه کــرد: پــس از رســیدن گــروه 
جراحــی بــه محــل تومــور، بیمــار بیــدار گردیــده 
ــم از  ــی تکل ــاز بررس ــورد نی ــای م ــت ه و تس
بیمــار حیــن برداشــت تومــور گرفتــه شــد 
ــار در  ــداری، بیم ــن بی ــبختانه در حی ــه خوش ک
وضعیــت آرام و بــدون هــر گونــه اختــال خاصی 

ــود. ــی ب ــت عموم ــی و وضعی ــم حیات در عائ
ــز و  ــوق تخصصــی بیهوشــی مغ فلوشــیپ ف
ــان  ــل بی ــکی باب ــوم  پزش ــگاه عل ــاب دانش اعص
ــت  ــزی، جه ــور مغ ــس از برداشــت توم ــرد: پ ک
ادامــه جراحــی، بــا تدابیــر خاصــی بیمــار مجددا 
تحــت بیهوشــی عمومــی قــرار گرفــت و در پایان 
ــه  ــا حــال عمومــی خــوب و پایــدار ب جراحــی ب

بخــش مراقبــت هــای ویــژه منتقــل شــد.

 معــاون مجلــس، حقوقــی و امــور اســتان های ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور گفــت: مهم تریــن نکتــه بودجــه 
۱۴۰۱ ایــن اســت کــه اختیــارات تجهیــز و تخصیــص منابــع بــه 

اســتان ها ســپرده می شــود.
بــه گــزارش مهــر، علیرضــا صالحــی در آئیــن تودیــع و 
ــزی آذربایجــان  ــه ری ــت و برنام ــه رئیــس ســازمان مدیری معارف
ــه  ــزی ب ــزی و بودجه ری ــام برنامه ری ــرد: نظ ــار ک ــرقی اظه ش
ایــن نتیجــه رســیده کــه تمرکــز زدایــی بایــد در کشــور انجــام 

ــند. ــته باش ــارات الزم را داش ــتانداران اختی ــود و اس ش
ــن  ــتان ها ای ــای اس ــا و آرزوه ــی از اولویت ه ــزود: یک وی اف
ــی قــدرت تصمیــم گیــری  ــوده کــه بتواننــد در نظام هــای مال ب
ــه  ــار تجرب ــرای اولیــن ب داشــته باشــند کــه در دولــت جدیــد ب
موضــوع نهادهــای پولــی و مالــی اســتانی در حــال تحقــق اســت 

ــی شــده اســت. و تمرکززدای

صالحــی اظهــار کــرد: بایــد کمــک شــود تــا الیحــه بودجــه 
ــر  ــه اســتان ها اختیــارات داده شــود؛ ب ــا ب ــر و پیمــان شــده ت پ
ــه، روی  ــون بودج ــب قان ــس از تصوی ــد پ ــاس می طلب ــن اس ای

ســاز و کارهــای صنــدوق اســتانی کار شــود.
معــاون مجلــس، حقوقــی و امــور اســتان های ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور همچنیــن اضافــه کــرد: بودجــه فــروش 
ــد  ــص می یاب ــتان ها تخصی ــود اس ــه خ ــز ب ــی نی ــوال تملیک ام
ــتغال و  ــب اش ــتانی موج ــدوق اس ــار صن ــد در کن ــه می توان ک

ــود. ــتان ها ش ــعه اس توس
ــس  ــی رئی ــعود میرکاظم ــید مس ــوی س ــی از س ــا حکم ب
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، محمــد فرشــکاران بــه ســمت 
ــان  ــزی آذربایج ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــد س ــس جدی رئی

شــرقی منصــوب شــد.
ــز و دانــش آموختــه اقتصــاد  ــد تبری محمــد فرشــکاران متول

ــران ســتادی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســت. و از مدی
وی جایگزیــن داود بهبــودی شــده کــه از ســال ۱۳۹۴ 

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــازمان را ب ــن س ــت ای ریاس

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ بــا اشــاره بــه 
نشســت رئیــس و جمعــی از اعضــای ایــن کمیســیون بــا وزیــر 
ــت  ــد اولوی ــی بای ــان نخبگان ــظ جری ــرد: حف ــح ک ــوم، تصری عل
ــا  ــن مبن ــر همی ــوزش ب ــیون آم ــد و کمیس ــوم باش وزارت عل
ــت.  ــاتید اس ــوق اس ــازی حق ــقف همسان س ــذف س ــق ح مواف

ــریح  ــت در تش ــه مل ــا خان ــو ب ــدی در گفت وگ ــد وحی محم
ــیون  ــای کمیس ــدادی از اعض ــس و تع ــترک رئی ــت مش نشس
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــا وزی ــق بودجــه ۱۴۰۱ ب تلفی
ــت : در  ــگاه ها، گف ــای دانش ــی از روس ــان وزارت و جمع معاون
ایــن نشســت در خصــوص فــروش امــوال دولتــی و امــاک مــازاد 
بــا توجــه بــه اینکــه یــک اصــل قانونــی بــوده و ایــن اصــل نبایــد 
تنهــا بــه دالیــل پرداخــت حقــوق اجرایــی شــود، فــروش امــوال 
ــد آن  ــه درآم ــرد ک ــورت پذی ــد ص ــی بای ــازاد زمان ــاک م و ام
ــور  ــم و کار پژوهشــی و کار علمــی و ام ــت عل در راســتای تقوی

زیربنایــی هزینــه شــود، بحــث شــد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سـملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگان 
در مجلـس شـورای اسـامی افـزود: نـگاه کمیسـیون آمـوزش، حذف 
سـقف در همسـان سـازی اسـت. در بحـث تمام وقـت اگر قرار اسـت، 
اتفاقی رخ دهد، نباید به سـمت پرداخت سـقف خالص همسـان سازی 

رفـت و تحت شـعاع حـق تالیف وحـق التدریس و... قـرار بگیرد.
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ تصریــح کــرد: 
حفــظ جریــان نخبگانــی بایــد جــزء اولویــت هــای وزارت علــوم، 

ــظ  ــود را در حف ــاش خ ــام ت ــد و تم ــاوری باش ــات و فن تحقیق
ــم  ــوزش ه ــیون آم ــد. کمیس ــته باش ــد داش ــات بای ــن جریان ای
ــا را بررســی و نظــارت  ــت عملکــرد ه ــا دق ــن خصــوص ب در ای

ــرد. ــد ک خواه
ــته  ــوم خواس ــر عل ــت از وزی ــن نشس ــزود: در ای ــدی اف وحی
شــد، تــا نســبت بــه ارتبــاط رؤســای دانشــگاه ها بــا نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســامی در بــازه زمانــی کــه در حــوزه انتخابیــه 
ــا  ــا ب ــرد ت ــورت گی ــای الزم ص ــی ه ــد، هماهنگ ــور دارن حض
ــات  ــای هی ــور اعض ــا حض ــترکی ب ــت های مش ــزاری نشس برگ
علمــی و کارکنــان، نماینــدگان بــا اطاعــات کامــل از مشــکات، 
ــی  ــاری دانشــگاه ها در صحــن علن ــت اعتب ــا و وضعی ــه ه دغدغ
ــه  ــور و بودج ــی کش ــای علم ــت ه ــت ظرفی ــس از تقوی مجل

ــد. ــت کنن پیشــنهادی حمای
وحیــدی همچنیــن بــه لــزوم توجــه بــه کارکنــان دانشــگاها 
ــد  ــات رئیســه تاکی ــا و هی ــات امن ــری هــای هی ــم گی در تصمی
ــگاه  ــد جای ــذار در رش ــر گ ــه تاثی ــی را بدن ــاوران علم ــرد و ی ک

دانشــگاه هــای کشــور دانســت.

برای نخستین بار در استان مازندران به ثبت رسید

جراحیبرداشتنتومورمغزدرحالتهوشیاری

معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

اختیاراتتجهیزوتخصیصمنابعبهاستانهاسپردهمیشود

کمیسیونآموزشموافقحذفسقفهمسانسازیاست

م الف: 1030  
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یــک قطعــه بــاغ پــاک۶۰۱ فرعــی از ۱۷- 
ــز  ــش ۴۶- تبری ــن بخ ــه اوی ــع درقری ــی واق اصل
ــل  ــی بعم ــین بابائ ــای حس ــای آق ــورد تقاض م
ــون  ــاده ۲ قان ــره ۵ م ــق تبص ــذا طب ــده فل نیام
ــون ثبــت اســناد  ــوادی از قان اصــاح و حــذف م
و امــاک مصــوب ســالهای ۶۵ ،۷۰ مجلــس 
شــورای اســامی تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
روســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ راس ســاعت 
۱۰ صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد 
آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار 
ــک  ــوع مل ــرر در محــل وق میشــود در موعــد مق
ــد  ــه تحدی ــبت ب ــررات نس ــق مق ــا طب ــر ت حاض
حــدود پــاک موصــوف اقــدام شــود و اشــخاصی 
کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی برابــر مــاده ۲۰ بــه مــدت یکمــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
دریافــت دارنــد و ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ 
ــع  ــم مراج ــت تقدی ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
ــم دادخواســت را  ــی نمــوده و گواهــی تقدی قضائ
بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در غیــر ایــن صــورت 

ــدام خواهــد شــد. ــررات اق ــا مق ــر ب براب
تاریخ انتشار آگهی: روزشنبه 1400/10/25

رئیس ثبت اسناد امالک میانه
فرشیدفرج زاده

آگهیمزایدهعمومی)مرحلهدوم(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای محتــرم شــهر نســبت بــه اجــاره یــک ســاله 
مغــازه هــای و امــاک تحــت تملــک خــود را از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی بــه افــراد واجدالشــرایط 

اقــدام نمایــد.

متقاضیان می توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.
ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18          -              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ می باشد.

مقدم شهردار آذرشهر

)نوبت دوم( 
م الف: 527/501

مبلغ مبنای قیمت پیشنهادی  مدت اجاره آدرس محل نام ردیف
 برای هر باب مغازه

 ریال 000/000/12 یکسال شمسی قربانیپاساژ  –آذرشهر  24مغازه شماره  1
 ریال 000/000/36 یکسال شمسی تجاری میالد نورمجتمع  –آذرشهر  7تا  3باب مغازه از شماره  5 2
 ریال 000/400/8 یکسال شمسی اولطبقه  –اسکان پاساژ  –آذرشهر  25و  24مغازه های شماره  3
 ریال 000/000/6 یکسال شمسی پاساژ اسکانزیرزمین  –آذرشهر  5الی  2مغازه  4
 ریال 000/000/60 یکسال شمسی شهرک شهید مدنیورودی  –بیمارستان قدیم روبروی  –آذرشهر  کشتارگاه 2و  1مغازه های  5
 ریال 000/000/50 یکسال شمسی بسیجبلوار  –آذرشهر  ترمینال بین شهری 6
 ریال 000/000/48 یکسال شمسی ورودی شهرک ولیعصر جنب پارک کانکس جمع آوری اقالم بازیافتی 7

 

3

آگهــی تغییــرات شــرکت میثــاق بتــن کوثــر شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۴۹۸۳۰ و 
شناســه ملــی ۱۴۰۰۸۸۳۹۳۸۸ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ابوالفضــل حفــظ اللســان بــه شــماره ملــی ۱۳۷۵۹۷۷۹۹۷ بــا واریــز مبلــغ 
۱۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت جــزء شــرکا قــرار گرفــت. در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
ــنامه  ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــش یاف ــال افزای ــغ ۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــال ب ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ری
اصــاح گردیــد. لیســت شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه آنهــا بعــد از افزایــش ســرمایه: کریــم کریــم زاده 
حلیمــی بــه مبلــغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال - علــی اکبرپــور نیکــور بــه مبلــغ ۱۰۰۰۰ ریــال - کوکــب حاجــی 

باقــری بــه مبلــغ ۱۴۹۹۹۹۰۰۰۰ ریــال - ابوالفضــل حفــظ اللســان بــه مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریــال
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )1259257(

ــت  ــن حمای ــرکت انجم ــرات ش ــی تغیی آگه
غیــر  موسســه  میانــه  شهرســتان  زندانیــان 
ــی  ــه شــماره ثبــت ۱۱۹ و شناســه مل تجــاری ب
۱۴۰۰۳۸۷۹۵۷۹ بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــی 
مــورخ   ۵۰/۲/۰۰/۳۱۶۲ شــماره  مجــوز  و 
اســتان  هــای  زنــدان  اداره کل   ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
ــد:  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــرقی تصمیم آذربایجانش
ــل  ــه مح ــی آن ب ــل قبل ــه از مح آدرس موسس
آذربایجانشــرقی  اســتان  واقــع در  آن  جدیــد 
- شهرســتان میانــه- بخــش مرکــزی- شــهر 
خیابــان  انتظامــی-  نیــروی  محلــه  میانــه- 
منبــع آب- خیابــان دادگســتری - پــاک ۰- 
عدالــت- طبقــه ســوم - واحــد ۳۰۶- کدپســتی 

یافــت. تغییــر   ۵۳۱۵۸۷۴۲۶۴
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری میانه )1259252(

آگهــی تغییــرات شــرکت انجمــن حمایــت زندانیــان شهرســتان میانــه موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره 
ثبــت ۱۱۹ و شناســه ملــی ۱۴۰۰۳۸۷۹۵۷۹ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ 
ــرقی  ــتان آذربایجانش ــای اس ــدان ه ــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ اداره کل زن ــماره ۵۰/۲/۰۰/۳۱۶۲ م ــوز ش و مج
ــه ســمت  ــی ۰۰۶۹۳۸۸۲۳۷ ب ــه کدمل ــژاد ب ــان راوی ن ــود محمودی ــل اتخــاذ شــد : محم ــات ذی تصمیم
رئیــس هیئــت مدیــره- محمدرضــا مشــایخی بــه کدملــی ۲۹۰۹۲۶۹۸۳۳ بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت 
ــره انتخــاب شــدند.  ــه ســمت عضــو هیئــت مدی ــی ۱۴۶۲۱۶۵۸۹۳ ب ــه کدمل ــره- محمــد جــوادی ب مدی
ســیامک شــقاقی بــه کدملــی ۱۵۳۰۲۵۴۱۶۷ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره- مهــدی حســینی شــورجه 
ــه  ــودی ب ــین بهب ــد حس ــره- محم ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی ۱۵۳۰۶۵۴۰۹۲ ب ــه کدمل ــمی ب قاس
کدملــی ۱۵۳۲۴۷۱۳۵۱ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره -جمشــید مرادخانــی بــه کدملــی ۲۷۵۱۰۵۷۹۰۱ 
بــه ســمت خزانــه دار انتخــاب شــدند. اســمعلی آزادمنــش بــه کدملــی ۱۵۳۳۰۰۳۵۶۴ )خــارج از هیئــت 
ــادار و  ــه اســناد و اوراق به ــد. کلی ــدت یکســال انتخــاب گردیدن ــرای م ــل ب ــه ســمت مدیرعام ــره( ب مدی
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــرات، قــرارداده هــا و عقــود اســامی بــا امضــاء متفــق مدیرعامــل 
ــان راوی  ــود محمودی ــره )محم ــت مدی ــس هیئ ــی ۱۵۳۳۰۰۳۵۶۴( و رئی ــه کدمل ــش ب ــمعلی آزادمن )اس
نــژاد بــه کدملــی ۰۰۶۹۳۸۸۲۳۷( و مهــر موسســه دارای اعتبــار خواهــد بــود و اوراق عــادی و نامــه هــای 
اداری بــا امضــاء منفــرد مدیــر عامــل )اســمعلی آزادمنــش بــه کدملــی ۱۵۳۳۰۰۳۵۶۴( و مهــر موسســه 

معتبــر خواهــد بــود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه )1259251(

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت نقشـــینه آب 
ـــدود  ـــئولیت مح ـــا مس ـــرکت ب ـــه ش ـــتر میان گس
بـــه شـــماره ثبـــت ۲۵۲۷ و شناســـه ملـــی 
اســـتناد صورتجلســـه  بـــه   ۱۴۰۰۷۳۹۲۹۲۸
مـــورخ  العـــاده  فـــوق  عمومـــی  مجمـــع 
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد : 
تعـــداد اعضـــای هیئـــت مدیـــره از ۲ نفـــر بـــه 
ــه در  ــاده مربوطـ ــت و مـ ــش یافـ ــر افزایـ ۳ نفـ
ـــاح  ـــور اص ـــرح مذک ـــه ش ـــرکت ب ـــنامه ش اساس
ـــت  ـــه وســـیله هیئ ـــاده ۱۴ : شـــرکت ب ـــد. م گردی
ــه در  ــو کـ ــر عضـ ــب از ۳ نفـ ــره ای مرکـ مدیـ
ـــوق  ـــور ف ـــادی بط ـــا ع ـــادی ی ـــی ع ـــع عموم مجم
ـــرکت  ـــارج ش ـــا از خ ـــرکا و ی ـــن ش ـــاده از بی الع

انتخـــاب مـــی شـــوند اداره خواهـــد شـــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری میانه 
)1259254(

 آگهــی تغییــرات موسســه جامعــه معلولیــن توانمنــد میانــه موسســه غیــر تجاری به شــماره ثبــت ۵۲ و 
شناســه ملــی ۱۰۲۰۰۰۰۸۹۱۴ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ 
و مجــوز شــماره ۷۱۱/۱۴۰۰/۵۶۴۶۷ مورخــه ۱۴۰۰/۶/۹ اداره کل بهزیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : بــه اهــداف موسســه عبــارت : تاســیس مرکــز خدمــات بهزیســتی ) زندگــی( 

الحــاق در نتیجــه مــاده ۸ اساســنامه موسســه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه )1259253(



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 25 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1100 فرهنگ و هنر6
آشپزی

جوزقندی

ـــا و خشـــکبار  ـــیرینی ه ـــی از ش ـــدی یک جوزقن
ـــرار دادن  ســـنتی اســـتان مرکـــزی اســـت کـــه از ق
ـــای  ـــوه ه ـــل می ـــردو داخ ـــا گ ـــوص ی ـــودر مخص پ
ـــوص  ـــر مخص ـــو و انجی ـــو ، آل ـــل هل ـــک مث خش

ـــود.  ـــی ش ـــه م ـــدا تهی ـــب یل ش
ـــمزه و  ـــکبار خوش ـــی از خش ـــدی یک ـــوز قن ج
ـــز  ـــل پایی ـــه در فص ـــت ک ـــراق اس ـــهر ن ـــوی ش مق
ـــتان  ـــدی ســـوغات اس ـــوز قن ـــود. ج ـــی ش ـــه م تهی
ـــوز  ـــت. ج ـــراق اس ـــهر ن ـــوص ش ـــه خص ـــزی ب مرک
ــب  ــوص شـ ــنتی مخصـ ــیرینی سـ ــدی شـ قنـ
یلـــدا اســـت. از جـــوز قنـــدی بـــرای پذیرایـــی 
در مهمانـــی هـــای ویـــژه بـــه خصـــوص اعیـــاد 

ـــد.  ـــی کنن ـــتفاده م اس
ـــوی  ـــوال از هل ـــدی معم ـــوز قن ـــه ج ـــرای تهی ب
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــتفاده م ـــگ اس ـــام ال ـــه ن ـــی ب محل
طعمـــی تـــرش و شـــیرین دارد. ایـــن ســـوغات 
ــن  ــران تریـ ــوان گـ ــه عنـ ــزی بـ ــتان مرکـ اسـ
ـــناخته  ـــران ش ـــنتی ای ـــیرینی س ـــا ش ـــکبار ی خش

ـــود.  ـــی ش م
ــمزه  ــوی و خوشـ ــیار مقـ ــدی بسـ ــوز قنـ جـ
ـــن  ـــا تامی ـــاعت ه ـــا س ـــدن را ت ـــرژی ب ـــت و ان اس
ـــان  ـــوان می ـــه عن ـــد از آن ب ـــی توانی ـــد. م ـــی کن م

ـــد.  ـــتفاده کنی ـــالم اس ـــده ای س وع
ـــی  ـــه واســـطه ترکیبـــات کامل از جـــوز قنـــدی ب
ـــی و  ـــوان وعـــده غذای ـــه عن ـــوان ب کـــه دارد مـــی ت
بمـــب انـــرژی زا اســـتفاده کـــرد . ایـــن غـــذا فاســـد 
نمـــی شـــود ، فضـــای کمـــی مـــی گیـــرد و کالـــری 
باالیـــی بـــه بـــدن مـــی رســـاند و باعـــث مـــی 
ـــته  ـــیری داش ـــاس س ـــادی احس ـــدت زی ـــود م ش

ـــید.  باش
ـــره  ـــن جی ـــی از بهتری ـــل  یک ـــن دلی ـــه همی ب
ـــم  ـــان قدی ـــربازان در زم ـــرای س ـــی ب ـــای جنگ ه
ــاید علـــت  ــده اســـت و شـ محســـوب مـــی شـ
اولیـــه ســـاختن ایـــن شـــیرینی هـــم اســـتفاده 
راحـــت و حمـــل بـــی دردســـر آن توســـط 

ســـربازان در جنـــگ هـــا بـــوده باشـــد. 
ــرای  ــدی بـ ــوز قنـ ــتفاده از جـ ــروزه اسـ  امـ
ـــوردی و  ـــه کوهن ـــادی ب ـــه زی ـــه عاق ـــرادی ک اف
ـــت  ـــه اس ـــن گزین ـــد بهتری ـــردی دارن ـــت گ طبیعی
ـــی  ـــواد غذای ـــه م ـــی ب ـــه دسترس ـــی ک و در صورت
ــرای  ــرژی الزم بـ ــد انـ ــند میتوانـ ــته باشـ نداشـ

بدنشـــان را تامیـــن کنـــد.
 تنـــوع جـــوز قنـــدی در شهرســـتان بـــرزک 
ـــای  ـــوه ه ـــواع می ـــا ان ـــت و ب ـــتر اس ـــیار بیش بس
ــواع آلویـــی ، انجیـــری ، گابـــی  محلـــی در انـ
ـــه  ـــی تهی ـــی گنجون ـــی ، گاب ـــو الگ ـــرودی ، هل ام

ـــود.  ـــی ش م
ـــا را  ـــوه ه ـــدا می ـــدی ابت ـــوز قن ـــه ج ـــرای تهی ب
ـــود  ـــک ش ـــم خش ـــا نی ـــد ت ـــی گذارن ـــاب م در آفت
ـــش را  ، ســـپس هســـته آن را خـــارج کـــرده و میان
ـــده  ـــردوی نصـــف ش ـــا گ ـــودری مخصـــوص ی ـــا پ ب
ـــی »  ـــه محل ـــردو در لهج ـــه گ ـــد ) ب ـــی کنن ـــر م پ
ـــی  ـــاب م ـــاره در آفت ـــد ( و دوب ـــی گوین ـــوز » م ج

ـــود.  ـــک ش ـــا خش ـــد ت گذارن
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ـــوی خشـــک  ـــا هل ـــدی ب ـــوز قن ـــه ج ـــرای تهی ب
ـــی  ـــت م ـــگ را پوس ـــام ال ـــه ن ـــی ب ـــوی محل ، هل
ـــد  ـــی گذارن ـــاب م ـــدود ۳ روز در آفت ـــد و ح کنن

ـــود.  ـــک ش ـــه خش ـــا نیم ت
ـــاد  ـــوه ایج ـــه می ـــک ت ـــی کوچ ـــو برش ـــا چاق ب
ـــو را خـــارج کنیـــد و یـــک روز   کنیـــد و هســـته هل

ـــد.  ـــد بمان ـــاب بگذاری ـــر در آفت دیگ
داخــل هلــو را بــا مغــز گــردو نصــف شــده بــا 
ــردو ،  ــادام ، گ ــز ب ــب آرد مغ ــی از ترکی مخلوط
ــان  ــه خودت ــا ذائق ــب ب ــل متناس ــد ، ه ــودر قن پ

ــد.  ــر کنی پ
ــه  ــم ب ــی ه ــود چ ــق آرد نخ ــی مناط در برخ

ــد.   ــی کنن ــه م ــب اضاف ــن ترکی ای
در هلــو را ببندیــد و چنــد روز دیگــر در آفتــاب 

بگذاریــد تــا کاما خشــک شــود. 
ــا  ــته ی ــرف در بس ــو را در ظ ــدی هل ــوز قن ج
در پاســتیک داخــل یخچــال نگهــداری نماییــد.
مانــدگاری جــوز قنــدی در یخچــال حــدود ۱ 

ســال اســت.
ــرای آجیــل زمســتان و  از جــوز قنــدی هلــو ب
شــب یلــدا یــا عیــد نــوروز اســتفاده مــی کننــد. 
در روش محلـــی ، جـــوز قنـــدی هـــا را بعـــد 
ـــی  ـــخ م ـــه ن ـــبیح ب ـــد تس ـــدن مانن ـــک ش از خش
کشـــند و در محلـــی ســـرد و تاریـــک از ســـقف 
آویـــزان مـــی کننـــد تـــا مانـــدگاری بیشـــتری 

ـــد.  ـــته باش داش
مـــی توانیـــد پـــودر هســـته زردآلـــو را 

کنیـــد.  گـــردو  و  بـــادام  جایگزیـــن 
منبع: بیتوته

از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛
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ازسلفسرویساعالمشد
دســـتورالعمل ها و پروتکل هـــای بهداشـــتی بـــرای بازگشـــایی ســـلف 
ــتی  ــکی شهیدبهشـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــجویی دانشـ ــرویس های دانشـ سـ

ـــد.  ـــام ش اع
ــده از  ــام شـ ــتورالعمل اعـ ــاس دسـ ــر اسـ ــنا، بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــرح  ــاس طـ ــتی و براسـ ــکی شهیدبهشـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــوی دانشـ سـ
ــاه ۱۴۰۰ در  ــان مـ ــوب آبـ ــا مصـ ــاری کرونـ ــمند بیمـ ــت هوشـ مدیریـ
صـــورت بازگشـــایی ســـلف  ســـرویس ها، تمامـــی مراجعه کننـــدگان 
ــن را دریافـــت  ــل دو ُدز واکسـ ــرویس ها می بایســـت حداقـ ــه سلف سـ بـ

کـــرده باشـــند. داشـــتن کارت واکســـن الزامـــی  اســـت.
الزامـــاً  ســـلف  ســـرویس،  از  اســـتفاده  بـــرای  همچنیـــن 
فاصله گـــذاری حداقـــل دو متـــر از هـــر طـــرف بـــه منظـــور صـــرف 
ــا  ــود و بـ ــه شـ ــر گرفتـ ــد در نظـ ــدگان بابـ ــرای مراجعه کننـ ــذا بـ غـ
سلف ســـرویس ها  در  ازدحـــام  از  جلوگیـــری  لـــزوم  بـــه  توجـــه 
ضروری ســـت ورود افـــراد بـــه داخـــل سلف ســـرویس ها در بـــدو 

ــردد. ــرل گـ ورود کنتـ
بـــر اســـاس دســـتورالعمل ها و پروتکل هـــای بهداشـــتی بـــرای 
بازگشـــایی ســـلف ســـرویس های دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
شهیدبهشـــتی، فعالیـــت سلف ســـرویس منـــوط بـــه وضعیـــت شـــیوع 
ــاری  ــت بیمـ ــی مدیریـ ــتاد ملـ ــی از سـ ــدی اعامـ ــا رنگ بنـ ــا بـ کرونـ

کوویـــد-۱۹ خواهـــد بـــود.
بـــه گـــزارش مفـــدا، بـــر اســـاس دســـتورالعمل های بهداشـــتی 

آشـــپزخانه ها؛ در  شـــاغل  کارکنـــان 
- تمـــام شـــاغان در رســـتوران و آشـــپرخانه می بایســـت دو ُدز 

ــند. ــرده باشـ ــا را دریافـــت کـ واکســـن کرونـ
ـــت و  ـــت صح ـــت کارت بهداش ـــذا می بایس ـــر غ ـــنل در ام ـــه  پرس - هم

ـــند. ـــرده باش ـــت ک ـــامت را دریاف س
ـــورت  ـــامیدنی)در ص ـــکر و آب آش ـــماق، ش ـــل، س ـــک، فلف ـــرو نم - س

ــردد. ــام گـ ــرف انجـ ــار مصـ ــته بندی های یک بـ ــرف( در بسـ مصـ
- عرضـــه  مـــواد غذایـــی به ویـــژه مـــواد غذایـــی فاقـــد بســـته بندی 

ـــت. ـــوع اس ـــب ممن ـــتی مناس ـــش بهداش ـــدون پوش ـــا ب ی
ـــه  ـــورت گرفت ـــتی ص ـــط بهداش ـــا ضواب ـــر ب ـــی براب ـــواد غذای ـــع م - توزی
ـــک و  ـــه ماس ـــردی از جمل ـــت ف ـــایل حفاظ ـــع دارای وس ـــان توزی و متصدی

دســـت کش یک بـــار مصـــرف التکـــس باشـــند.
- تمـــام کارکنـــان مراکـــز موظف انـــد در محـــل کار از ماســـک 
ـــت  ـــرط رعای ـــه ش ـــامیدن ب ـــوردن و آش ـــان خ ـــط زم ـــد و فق ـــتفاده کنن اس

فاصلـــه فیزیکـــی، اســـتفاده نکـــردن از ماســـک بامانـــع اســـت.
- مدیـــران، متصدیـــان و مســـؤوالن موظف انـــد بـــه شـــیوه  درســـت 
از ماســـک اســـتفاده کننـــد؛ بـــه گونـــه ای کـــه بینـــی و دهـــان کامـــا 

ـــود. ـــیده ش پوش
ـــد(  ـــی )۶۰درص ـــه  الکل ـــا پای ـــت ب ـــده ی دس ـــول  ضدعفونی کنن - محل
می بایســـت در نقـــاط در دســـترس بـــرای کارکنـــان و دانشـــجویان در 

ـــرد. ـــرار گی ـــرویس ق ـــلف س س

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   وزیــر 
و  طراحــی  حــال  در  گفــت:  صنایع دســتی 
اســتاندار دســازی نهضــت معرفــی جــاده ای 
بــرای نصــب بیلبــورد و معرفــی میــراث  فرهنگی 
هســتیم، صحبت هایــی در ایــن راســتا بــا وزیــر 

ــت.  ــده اس راه ش
اهلل  عــزت   ســید  ایرنــا،  بــه  گــزارش 
میــراث  معاونــان  همایــش  در  ضرغامــی 
ــن  ــی، تبیی ــظ، معرف ــتان ها حف ــی اس  فرهنگ
و تفســیر را از مهم تریــن وظایــف معاونــان 
میــراث  فرهنگــی کشــور عنــوان کــرد و افــزود: 
ایــن وظیفــه  مهــم دارای ابعــاد بســیار اســت. 
ــاور  ــد و ب ــود را بدانی ــه خ ــد وظیف ــما بای ش
ــی  ــت مهم ــه ماموری ــه چ ــید ک ــته باش داش

ــد. ــده  داری برعه
ــر شــناخت و حفــظ میــراث ملمــوس  وی ب
شــما  افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  ناملمــوس  و 
ــی  ــراث  فرهنگ ــل از می ــناخت کام ــا ش ــد ب بای
جدی تریــن و موثق تریــن روایــت را داشــته 
باشــید. همچنیــن آثــار و بافت هــا را بشناســید، 
درســت ترین  و  کنیــد  حفاظــت  آن هــا  از 

ــد. ــه دهی ــیرها را ارائ تفس
فضــای  فعــاالن  ظرفیــت  از  اســتفاده 
مجــازی، مدیریــت اعتبــارات اســتانی و توزیــع 
عادالنــه و کارشناســی اعتبــارات اســتانی بــرای 
ــکاری  ــل و هم ــار، تعام ــت آث ــداری و مرم نگه
ــط و بخــش خصوصــی،  ــتگاه های مرتب ــا دس ب
ــای  ــار و ارزش ه ــظ آث ــاد حف ــا بنی ــل ب تعام
دفــاع مقــدس، از دیگــر اشــارات وزیــر میــراث 
 فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی در 

ــود. ــن جلســه ب ای
ــا  ــت راه ه ــتفاده از ظرفی ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
و جاده هــا بــرای فرهنــگ  ســازی و معرفــی 
میــراث  فرهنگــی بیــان کــرد: در حــال طراحــی و 
اســتاندارد ســازی نهضــت معرفــی جــاده ای بــرای 
نصب بیلبــورد و معرفــی میراث  فرهنگی هســتیم. 
صحبت هایــی در ایــن راســتا بــا وزیــر راه داشــته ام، 
معاونــان میــراث  فرهنگــی بایــد اماکن اصلــی را در 

ــد. ــدی کنن ــخص و اولویت بن ــتان ها مش اس

ــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات  ضرغامــی ب
 ۱۷ افــزود:  وزارتخانــه  مدیــران  بــا  ادواری 
ــه  ــم ک ــن کرده ای ــران تبیی ــرای مدی ــرد ب راهب
ــان مشــترک  در  ــه یــک زب ــا اجــرای آن هــا ب ب

ــیم. ــر برس ــگاه و فک ن
وزیــر میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
 دســتی بــا تاکید بــر اهمیــت حرائــم افــزود: در این 
ــه گروه هایــی تشــکیل شــده و  رابطــه در وزارتخان
بــا همــکاری پژوهشــگاه در حــال کار کارشناســی 
ــظ  ــار حف ــه در کن ــن موضــوع هســتیم ک و تبیی

جرائــم، مشــکات مــردم نیــز حــل شــود.
ــری  ــجاعت در تصمیم گی ــن ش وی همچنی
را از مهم تریــن اصــول مدیریتــی عنــوان کــرد 
ــی را  ــم  نهای ــواردی تصمی ــد در م ــت: بای و گف

بگیریــم و بــه برخــی دعواهــا خاتمــه دهیــم.
ضرغامــی در ارتبــاط بــا موضــوع ثبــت نیــز 
ــری کــه شایســته ثبــت شــدن  بیــان کــرد: اث
اســت بایــد پیگیــری و ثبــت شــود، اما مســابقه 
ثبــت نداریــم. کمیــت اهمیتــی نــدارد، مهم آن 
اســت اثــری کــه دارای ارزش اســت بــه ثبــت 
ــئولیت  ــار مس ــوع در کن ــن موض ــد. در ای برس
قانونــی دارای مســئولیت شــرعی هــم هســتیم 

و بایــد حواســمان بــه ایــن نکتــه باشــد.
و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  وزیــر 
ــان  ــدرت معاون ــه ق ــان ب ــتی در پای ــع  دس صنای
ــدواری  ــراز امی ــد و اب میراث فرهنگــی کشــور تاکی
کــرد کــه ماموریت هــای ایــن حــوزه بــه درســتی 
ــه  ــاب ب ــام انق ــا و پی ــدور ارزش ه ــن و ص تبیی

ــود. ــام ش ــتی انج درس

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
اشــاره بــه اینکــه مســائل کشــور بــا تربیــت صحیــح و مطلــوب 
معلــم امکان پذیــر اســت، گفــت: همــه تاشــمان بــر ایــن اســت 
ــرای  ــون ب ــی و آزم ــالجاری، نام نویس ــان س ــل از پای ــا قب ــه ت ک
جــذب حــدود ۳۵ هــزار معلــم مــورد نیــاز آمــوزش و پــرورش 

در کشــور انجــام شــود. 
ــا  ــت ب ــکی در نشس ــدی الش ــم احم ــا قاس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت:  ــزگان اظهارداش ــرورش هرم ــوزش و پ ــه آم ــای ۲۲ گان روس
ــر  ــوش فک ــان خ ــت معلم ــذب و تربی ــرای ج ــب ترین راه ب مناس
ــه  ــیدن ب ــوده و راه رس ــان ب ــگاه فرهنگی ــیر دانش ــه، مس و نخب
کیفیــت مناســب در آموزش هــای مــدارس، کاهــش جــذب 
نیروهــای آمــوزش و پــرورش از طریــق راه هــای غیرعلمــی اســت.

ــول  ــند تح ــی س ــن اصل ــم، رک ــت معل ــرد: تربی ــان ک وی بی
ــش  ــود و راز کاه ــوب می ش ــرورش محس ــوزش و پ ــن آم بنیادی
مســائل مختلــف کشــور بــا تربیــت صحیــح و مطلــوب معلــم و 

ــت. ــر اس ــی امکانپذی ــای علم ــاس مبن براس
ــرورش  ــوزش و پ ــس وزارت آم ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
ــی  ــن آموزش ــای ایم ــتن فض ــا داش ــی ب ــت آموزش ــت: عدال گف
رابطــه مســتقیمی دارد و بایــد تــاش کــرد تــا عدالت در ســاخت 
ــورت  ــه ص ــتان ها ب ــور و اس ــن در کش ــی ایم ــای آموزش فضاه

ــی شــود. ــوب اجرای مطل
براســاس  آمــوزان  دانــش  تربیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســاحت های ششــگانه ســند تحــول بنیادیــن ادامــه داد: مســائل 
و آموزه هــای تربیتــی نبایــد همــگام بــا مســائل آموزشــی مــورد 

توجــه قــرار گیــرد و اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای تدریــس 
غیرحضــوری، ضــرورت توجــه بــه آســیب های اجتماعــی را 

ــت. ــرده اس ــدان ک دوچن
ــرای رســیدن  احمــدی الشــکی، اســتقال در قانونگــذاری ب
بــه اهــداف تعلیــم و تربیــت مطلــوب و مصــون بــودن آمــوزش و 
پــرورش از فشــارهای بیرونــی و سیاســی را از مهمتریــن عوامــل 

پیشــرفت آموزشــی در جوامــع پیشــرفته عنــوان کــرد.
نماینــده تــام االختیــار مقــام عالــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــد تــاش شــود  ــه هرمــزگان گفــت: بای در ســفرهای اســتانی ب
ــدارس  ــر بیشــترین روش در م ــار دیگ ــای حضــوری ب آموزش ه
ــا  ــی ب ــی و تربیت ــائل آموزش ــات و مس ــد و معض ــور باش کش

ــد. ــوزان در کاس هــای درس کاهــش یاب ــش آم حضــور دان

ضرغامی: 

درحالطراحینهضتجادهای
معرفیمیراثفرهنگیهستیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش:

حدود3۵هزارمعلمجدیددرکشورجذبآموزشوپرورشمیشوند

تاســیس شــرکت تعاونــی چهارصــد و چهــل و هشــت توســعه و عمــران روســتائی کوهنــاب شهرســتان 
ــا  ــت و امض ــی ۱۴۰۱۰۴۶۰۱۵۳ ثب ــه مل ــه شناس ــت ۲۸۱۹ ب ــماره ثب ــه ش ــخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ب ــد درتاری مرن
ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع 
ــتا  ــعه روس ــد و توس ــه رش ــتعدادها در زمین ــادی واس ــبی اقتص ــای نس ــات و مزای ــایی امکان فعالیت:۱-شناس
ــع دســتی  ــی وصنای ــرش وبافــت هــای محل ۲- احــداث واحدهــای تولیــدی )کاورزی وصنعــت و معــدن وف
و...( خدماتــی )واحدهــای اقامتــی - تفریحــی - خدمــات گردشــگری - ســردخانه وانبــار (بــه منظــور ایجــاد 
ــوز ۱۲۴۲ در  ــماره مج ــا ش ــر ب ــی براب ــور اجتماع ــوز از اداره کل وزارت کار و ام ــب مج ــه موج ــتغال ب اش
ــه  ــه ثبــت رســید. مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت ب تاریــخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در اســتان مربوطــه ایــن آگهــی ب
ــد ، بخــش مرکــزی، دهســتان  ــی: اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان مرن ــز اصل ــدت نامحــدود مرک م
ــف  ــه همک ــاک ۰ ، طبق ــن ، پ ــه پایی ــدارد ، کوچ ــه ن ــاب (، محل ــوه ن ــاب )ک ــتا کوهن ــاد ، روس ــت آب دول
ــال نقــدی  کدپســتی ۵۴۳۷۱۳۵۷۸۸ ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ری
اولیــن مدیــران آقــای یعقــوب شــاهی بــه شــماره ملــی ۱۵۷۰۰۱۸۴۸۰ بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت 
مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای صــادق صفــرزاده بــه شــماره ملــی ۱۵۸۰۱۷۹۵۸۴ بــه ســمت مدیــر عامــل 
بــه مــدت ۳ ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس 
هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای حســن ذوالفقــاری بــه شــماره ملــی ۱۵۸۰۱۹۲۹۳۹ بــه ســمت عضــو 
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال و بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای داوود 
ــه  ــه مــدت ۳ ســال و ب ــره ب ــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدی ــه شــماره ملــی ۱۵۸۱۶۳۰۶۲۱ ب داوودی ب
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای قــادر فضلــی بــه شــماره ملــی ۱۵۸۳۲۰۶۸۱۷ بــه 
ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال دارنــدگان حــق امضــا : مقــرر و مصــوب گردیــد 
کلیــه اســناد تعهــدآور بانکــی و قراردادهــا و ســفته و بــرات و... پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای 
الــف( آقــای صــادق صفــرزاده بــه کــد ملــی )۱۵۸۰۱۷۹۵۸۴( مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و 
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ب( آقــای داود داودی بــه کدملــی )۱۵۸۱۶۳۰۶۲۱( بــا ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ودر غیــاب آقــای داود داودی رئیــس هیئــت مدیــره بــا امضــای حســن 
ذوالفقــاری بــا ســمت منشــی هیئــت مدیــره ومهرشــرکت معتبرخواهدبــود و کلیــه اوراق عــادی ومکاتــب بــا 
امضــای آقــای صــادق صفــرزاده بــا ســمت مدیرعامــل ومهرشــرکت معتبرخواهدبــود. اختیــارات مدیــر عامــل 
ــازرس  ــه ســمت ب ــی ۱۵۷۰۱۳۷۶۳۳ ب ــه شــماره مل ــزاده ب ــای مجتبــی علی ــق اساســنامه بازرســان آق : طب
اصلــی بــه مــدت ۱ ســال آقــای علــی علیپــور بــه شــماره ملــی ۱۵۸۱۶۳۳۳۱۹ بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه 
مــدت ۱ ســال آقــای داود ســلطانپور بــه شــماره ملــی ۱۵۸۲۱۴۹۰۲۱ بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت 
۱ ســال آقــای ابراهیــم قربانپــور بــه شــماره ملــی ۱۵۸۳۴۵۳۰۸۳ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 
۱ ســال بموجــب مجــوز شــماره ۱۲۴۲ مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ وزارت کار و امــور اجتماعــی تاســیس گردیــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مرند )1259255(

ــه شــماره ثبــت  ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ب ــام درتاری ــوآوران دات ــا ن ــا مســئولیت محــدود رای تاســیس شــرکت ب
ــه آن  ــه خاص ــده ک ــل گردی ــر تکمی ــل دفات ــا ذی ــت و امض ــی ۱۴۰۱۰۲۹۳۹۰۲ ثب ــه مل ــه شناس ۴۲۴۴ ب
ــه  ــال« می باشــد ک ــت :»نشــر دیجیت ــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالی ــه شــرح زی ب
مصادیــق فعالیت هــای آن عبارتنــد از: تصــدی قــرار دادن اطاعــات و محتــوای دیــداری، شــنیداری، 
نوشــتاری و یــا ترکیبــی از آن هــا در قالــب دیجیتــال دارای مجــوز انتشــار از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــدی  ــرده و تص ــواح فش ــر ال ــال نظی ــای دیجیت ــق حامله ــه از طری ــرض عرض ــف در مع ــات مختل در موضوع
قــرار دادن محتــوای دیجیتــال دیــداری، شــنیداری، نوشــتاری و یــا ترکیبــی از آن هــا در معــرض دســترس 
عمـــوم از طریــق شــبکه گســترده جهانــی و شــبکه ملــی اطاعــات و از طریــق ســامانه پیامــک انبــوه و شــبکه 
تلفــن هوشــمند مخابــرات دارای مجــوز انتشــار از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی. بموجــب مجــوز شــماره 
ــاوری و  ــعه فن ــز توس ــامی - مرک ــاد اس ــگ و ارش ــورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ وزارت فرهن ۵/۱۴۰۰/۳۰۰/۳۰۵۵ م
ــه مــدت نامحــدود  ــخ ثبــت ب ــد. مــدت فعالیــت : از تاری اطاعــات و رســانه هــای دیجیتــال تاســیس گردی
مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان مراغــه ، بخــش مرکــزی ، شــهر مراغــه، محلــه انــزاب 
، خیابــان انــزاب ، بلــوار شــهیدان مقــدم ، پــاک -۴۷۳ ، طبقــه همکــف کدپســتی ۵۵۱۵۷۱۳۷۴۳ ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک 
از شــرکا آقــای علــی تیمــوری بــه شــماره ملــی ۰۰۱۴۹۴۰۹۴۹ دارنــده ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 
آقــای محمدتقــی تیمــوری بــه شــماره ملــی ۱۵۵۱۹۶۱۴۹۰ دارنــده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
ــت  ــی هیئ ــه ســمت عضــو اصل ــی ۰۰۱۴۹۴۰۹۴۹ و ب ــه شــماره مل ــی تیمــوری ب ــای عل ــره آق ــت مدی هیئ
ــه ســمت  ــدت نامحــدود و ب ــه م ــره ب ــت مدی ــب رئیــس هیئ ــه ســمت نای ــدت نامحــدود و ب ــه م ــره ب مدی
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی ۱۵۵۱۹۶۱۴۹۰ و ب ــه مــدت نامحــدود آقــای محمدتقــی تیمــوری ب مدیرعامــل ب
ــه مــدت نامحــدود  ــره ب ــه ســمت رئیــس هیئــت مدی ــه مــدت نامحــدود و ب ــره ب عضــو اصلــی هیئــت مدی
دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اوراق و اســناد رســمی و بهــادار و بانکــی و تعهــدآور شــرکت از قبیــل: چــک، 
ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــا و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء علــی 

ــر عامــل: طبــق اساســنامه ــارات مدی ــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. اختی تیمــوری همــراه ب
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تاســیس شــرکت تعاونــی چهارصــد و چهــل و نــه کشــاورزی و دامــی بخــش کشکســرای و حومــه درتاریــخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ بــه شــماره ثبــت ۲۸۲۱ بــه شناســه 
ملــی ۱۴۰۱۰۴۷۲۷۹۱ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :۱-
ســورت و بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی اعــم از زراعــی و باغــی و انــواع خشــکبار و مــواد غذایــی و انــواع محصــوالت دامــی - تولیــد و فــرآوری محصــوالت 
تولیــدی و کشــاورزی و دامــی - فعالیــت در زمینــه منابــع غذایــی و امــور مربــوط بــه ان در زمینــه کشــاورزی و دامــی - انجــام عملیــات زیــر بنایــی کشــاو.رزی 
اعــم از تســطیح اراضــی و قطعــه بنــدی هــای فنــی، اقتصــادی اراضــی در اختیــار اعضــا و شــرکت - حفــر چــاه عمیــق و نیمــه عمیــق در زمیــن متعلــق به شــرکت 
و اعضــای آن بــه منظــور تامیــن آب کشــاورزی و غیــر کشــاورزی بــا رعایــت قانــون )) ملــی شــدن منابــع آب(( و نگهــداری و بهــره بــرداری چــاه و قنــوات و ســایر 
تاسیســات آبرســانی. - تهیــه و تــدارک و یــا تولیــد مــواد و وســایل مــورد احتیــاج حرفــه ای شــرکت از قبیــل ماشــین آالت و ابــزار و ادوات کشــاورزی و دامــی و 
باغــی و وســایل حمــل و نقــل جمعــی شــرکت و محصــوالت تولیــدی آن. - انجــام عملیــات جمــع آوری، نگهــداری، تبدیــل، طبقــه بنــدی، بســته بنــدی، حمــل 
و نقــل، بازاریابــی و فــروش محصــوالت کشــاورزی و باغــی و دامــی -ایجــاد واحــد هــای کشــاورزی و دامــی اعــم از واحدهــای زراعــی، باغــی و دامــی، تاسیســات 
ــا فعالیــت شــرکت - انجــام خدمــات بــه منظــور بهبــود امــور حرفــه ای  بهداشــتی، بهــداری، آموزشــی، انبــار و دفتــر کار و تاسیســات مــورد نیــاز و مرتبــط ب
اعضــا - ایجــاد کارخانجــات صنایــع تبدیلــی کشــاورزی و دامــی اعــم از زراعــی و باغــی و تاسیســات و تجهیــزات بســته بنــدی، درجــه بنــدی، نگهــداری و انبــار 
هــای ســرد و چنــد منظــوره و ســردخانه جهــت نگهــداری محصــوالت کشــاورزی و دامــی بــا رعایــت موازیــن فنــی و قانونــی و ایجــاد مراکــز تعمیرگاهــی ماشــین 
آالت کشــاورزی و دامــی و تجهیــزات فنــی مرتبــط بــا موضــوع فعالیــت. - انجــام هرگونــه معامــات مجــاز جهــت تامیــن نیــاز هــای تعاونــی بــا رعایــت موضــوع 
عملیــات پیــش بینــی شــده در اساســنامه ماننــد تهیــه بــذور مختلــف، نهــال ،نشــاء، کــود هــای حیوانــی و شــیمیایی، ســموم دفــع آفــات نباتــی و انجــام ســایر 
فعالیــت هــای مرتبــط بــا اهــداف. ۱۲- تهیــه مــواد اولیــه ، کاالهــا ، خدمــات، وســایل ، ابــزار و دیگــر نیازمندیهــای اعضــاء و شــرکت از داخــل و یــا خــارج کشــور 
بــا رعایــت مقــررات قانونــی و عرضــه آنهــا بــر اســاس ضوابــط موضوعــه در آئیــن نامــه معامــات شــرکت . - فراهــم آوردن تســهیات الزم جهــت بســته بنــدی ، 
اســتاندارد کــردن و مــارک گــذاری و تولیــدات اعضــاء - ایجــاد فروشــگاه در حــوزه عملیــات و نیــز برگــزاری نمایشــگاه ، ایجــاد شــعب ویــا دفاتــر نمایندگــی در 
داخــل و یــا خــارج کشــور در صــورت لــزوم ، و مشــارکت در نمایشــگاه هــا بــه منظــور بازاریابــی و عرضــه و فــروش و صــدور تولیــدات کشــاورزی و دامــی امانــی 
یــا خریــداری از اعضــاء بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری . - نظــارت بــر نحــوه مصــرف مــواد اولیــه دریافتــی اعضــا از شــرکت و اعمــال شــیوه هــای تشــویقی 
و تنبیهــی مناســب در جهــت ارتقــاء ســطح کمــی وکیفــی تولیــدات اعضــاء . - ارائــه خدمــات آموزشــی مــورد نیــاز اعضــا و کارکنــان در زمینــه هــای تعاونــی ، 
شــغلی ، فنــی حرفــه ای، تخصصــی و نظایــر آنهــا عنداللــزوم بــا هماهنگــی وزارت تعــاون و مراجــع ذیربــط دیگــر. - همــکاری بــا مســئوالن ، کارشناســان وزارت 
ــا هــداف شــرکت. - اخــذ وام قــرض  تعــاون در انجــام وظایــف اعمــال اختیــارات قانونــی آن در زمینــه هــای مــورد نیــاز. - انجــام ســایر فعایتهــای مرتبــط ب
الحســنه و ســایر تســهیات اعتبــاری از منابــع باکــی ، صنــدوق تعــاون و دیگــر موسســات مالــی اعتبــاری و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دیگــر -اخــذ کمــک و 
هدایــای نقــدی و غیــر نقــدی دولــت ، اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی -تودیــع وجــوه بــه حســاب ســپرده بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت در بانکهــا و یــا صنــدوق 
ــا ســایر شــرکتها و موسســات  ــا اولویــت تعاوینهــا - ســرمایه گــذاری و خریــد ســهام اتحادیــه تعاونــی مربوطــه و ی ــا اشــخاص حقیقــی ب تعــاون -مشــارکت ب
عمومــی ، تعاونــی ویــا خصوصــی -مشــارکت دادن اعضــا و خصوصــا مدیــران تعاونــی در دوره هــای آموزشــی تخصصــی بــرای ارتقــا ســطح تولیــد و خدمــات 
تبصــره۱: در صورتیکــه بــرای انجــام هــر یــک از فعالیتهــای موضــوع تعاونــی نیــاز بــه اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح قانونــی باشــد تعاونــی مکلــف بــه اخــذ آن 
اســت. تبصــره ۲: شــرکت می توانــد بــرای اجــرای طــرح مصــوب و مــوارد منــدرج در بــاال، بــا رعایــت مقــررات و اساســنامه و قراردادهــای منعقــده، از ســرمایه و 
ذخائــر موجــود، اعتبــارات و ســرمایه گذاریهای بخشــهای دولتــی، عمومــی، تعاونــی، بانکهــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دیگــر، هدایــای نقــدی و جنســی افــراد 
و مؤسســات اســتفاده نمــوده و اقــدام بــه اخــذ اعتبــارات و تســهیات بانکــی از طریــق عقــود اســامی نمایــد. تبصــره ۳: در صورتیکــه از طریــق ارگان دولتــی 
و یــا عمومــی ذیربــط، ضوابــط و مقرراتــی در زمینــه نــوع و نحــوه کار و اشــتغال، وســائل، تجهیــزات، تأسیســات و اماکــن مــورد نیــاز فعالیــت قانونــی شــرکت و 
ســایر مــوارد مربــوط وضــع شــده باشــد شــرکت مکلــف بــه رعایــت آنهاســت. تبصــره ۴: شــرکت می توانــد مصالــح، وســائل، تجهیــزات، ماشــین آالت، تأسیســات، 
انبــار، کارگاه و دیگــر نیازمندیهــای خــود را بــه طریــق مقتضــی و مقــرون بــه صرفــه منجملــه واردات آنهــا از خــارج از کشــور تأمیــن نمــوده و در جهــت تحقــق 
اهــداف شــرکت در مؤسســات تولیــدی، تعاونــی و دیگــر نهادهــای اقتصــادی ســرمایه گذاری کنــد و یــا اقــدام بــه خریــد ســهام کارخانجــات و مؤسســات دولتــی 
و غیردولتــی نمایــد. تبصــره ۵: شــرکت می توانــد بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت در صــورت وجــود تولیــدات، بــا رعایــت مقــررات اقــدام بــه صــدور آنهــا بــه خــارج از 
کشــور نمایــد و یــا نیازمندیهــای خــود را از خــارج تأمیــن نمایــد. همچنیــن بــا برگــزاری نمایشــگاه و یــا شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و بین المللــی، ایجــاد 
دفاتــر نمایندگــی و شــعب در داخــل و خــارج کشــور تولیــدات خــود را عرضــه نمایــد. تبصــره ۶: شــرکت مکلــف اســت در جهــت ارتقــاء دانــش و مهارت هــای 
فنــی و شــغلی اعضــای خــود بــا دســتگاه ها و مؤسســات ذیربــط همــکاری نمــوده و موجبــات شــرکت هیــأت مدیــره، مدیرعامــل، بازرســان و دیگــر اعضــا را در 
دوره هــای آموزشــی و تخصصــی مربــوط فراهــم نمایــد. تبصــره ۷: در صورتیکــه یکــی از هدفهــای شــرکت، تأمیــن نیازمندیهــای اعتبــاری اعضــا باشــد می توانــد 
ــا  ــه اعضــا را بنحویکــه در آئین نامــه مصــوب مجمــع عمومــی شــرکت تعییــن می گــردد، مشــروط بــه خریــد تعــداد ســهام معینــی متناســب ب پرداخــت وام ب
میــزان وام پرداختــی نمایــد بــه موجــب مجــوز از اداره کل وزارت کار و امــور اجتماعــی برابــر بــا شــماره مجــوز ۱ در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ در اســتان مربوطــه ایــن 
آگهــی بــه ثبــت رســید. مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان مرنــد ، بخــش کشکســرای 
، شــهر کشکســرای، محلــه امــام خمینــی ، خیابــان شــهید کاظــم ســلیمانی ، کوچــه معــراج ، پــاک ۷۶ ، طبقــه همکــف کدپســتی ۵۴۴۷۱۳۴۹۷۵ ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال نقــدی اولیــن مدیــران خانــم عادلــه باغبانــی کشــکی بــه شــماره ملــی ۱۵۸۰۷۱۹۳۵۱ بــه ســمت 
عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای ابوالفضــل رهبــرزاده بــه شــماره ملــی ۱۵۸۰۷۲۴۸۸۴ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ 
ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای جــواد آقایــی بــه شــماره ملــی ۱۵۸۰۷۳۰۹۵۷ بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ۳ ســال 
و بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال آقــای علــی متقــی زاده کوشــکی بــه شــماره 
ملــی ۱۵۸۲۵۴۲۶۳۵ بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال خانــم رقیــه فاخــری 
کشــکی بــه شــماره ملــی ۱۵۸۲۶۲۴۸۶۰ بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت ۳ ســال دارنــدگان حــق امضــا: مقررومصــوب گردیدکلیــه اســناد 
تعهدآوربانکــی و قراردادهــا و ســفته و بــرات و...پــس ازتصویــب هیئــت مدیــره باامضــای الف(آقــای جــواد آقایــی بــه کــد ملــی )۱۵۸۰۷۳۰۹۵۷( مدیرعامــل و 
منشــی هیئــت مدیــره و عضــو اصلــی هئیــت مدیــره ب( آقــای ابوالفضــل رهبــرزاده بــه کدملــی)۱۵۸۰۷۲۴۸۸۴( بــا ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو اصلــی 
هئیــت مدیــره ودر غیــاب ابوالفضــل رهبــرزاده رئیــس هیئــت مدیــره بــا امضــای علــی متقــی زاده کوشــکی بــا ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ومهرشــرکت 
معتبرخواهدبــود و کلیــه اوراق عــادی ومکاتــب باامضــای آقــای جــواد آقایــی بــا ســمت مدیرعامــل ومهرشــرکت معتبرخواهدبــود. اختیــارات مدیــر عامــل: طبــق 
اساســنامه بازرســان خانــم مریــم علــی ونــد بــه شــماره ملــی ۱۵۸۲۵۸۵۰۶۷ بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت ۱ ســال آقــای محمدعلــی جبــاری بــه شــماره 
ملــی ۲۷۵۰۶۲۶۴۲۰ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت ۱ ســال بموجــب مجــوز شــماره ۱ مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ وزارت کار و امــور اجتماعــی تاســیس 
گردیــد. ســرمایه شــرکت مبلــغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریــال منقســم بــه ۷ ســهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ریالــی میباشــد کــه مبلــغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــدا توســط اعضــا بــه حســاب 

شــرکت نــزد بانــک توســعه تعــاون شــعبه مرنــد واریــز گردیــده اســت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرند )1259256( 
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چهچیزیباعثخوابگردیدر
بزرگساالنمیشود؟

خوابگــردی چیســت؟ خوابگــردی یــا راه 
رفتــن در هنــگام خــواب کــه بــا نــام سامبنابولیســم 
ــه نظــر  ــاری اســت کــه ب شــناخته مــی شــود رفت
ــدار  ــواب بی ــب از خ ــی ش ــما در ط ــد ش ــی رس م
ــن  ــی ممک ــا حت ــد و ی ــی روی ــوید و راه م ــی ش م
ــد  ــام دهی ــز انج ــری نی ــای دیگ ــت ه ــت فعالی اس
امــا پــس از ایــن کــه بیــدار شــوید هیــچ خاطــره ای 
از راه رفتــن خــود و کارهایــی کــه انجــام داده ایــد 
نخواهیــد داشــت. زمانــی کــه فــرد دچــار خوابگردی 
میشــود مــی توانــد بیــن ۵ تــا ۱۵ دقیقــه بــه طــول 
ــه ذکــر اســت کــه خوابگــردی در  بیانجامــد. الزم ب
ــایع  ــه بزرگســاالن بیشــتر و ش ــودکان نســبت ب ک
تــر اســت و معمــوالً حوادثــی درپــی ندارنــد بــرای 
همیــن اســت کــه معمــوالً نیــاز بــه درمــان ندارنــد. 
خوابگــردی در بزرگســاالن ممکــن اســت بــا عائمی 
مثــل گیجــی و ســردرگمی همــراه باشــد که منشــاء 
ــاری  ــر بیم ــت از دیگ ــن اس ــردی ممک ــن خوابگ ای
ــه  ــد. نکت ــواب باش ــاالت خ ــر اخت ــا دیگ ــا و ی ه
ــرای افــرادی کــه در هنــگام خــواب  ــل توجــه ب قاب
ــر  ــا در براب ــداری آن ه ــظ و نگه ــد حف ــی رون راه م
ــت در  ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــات و حوادث صدم
هنــگام راه رفتــن برایشــان پیــش بیایــد. حــدود ۴ 
درصــد بزرگســاالن دچــار خوابگــردی هســتند کــه 
ــه  ــن ؛حمل ــی ذه ــی؛ تیرگ ــث گیج ــد باع می توان
ــه در  ــی ک ــی و صدمات ــی خواب ــی از ب ــای ناش ه
هنــگام راه رفتــن بــرای ایــن افــراد پیــش مــی آیــد؛ 
باشــد. همانطــور کــه گفتــه شــد خوابگــردی بــرای 
کــودکان شــایع تــر اســت کــه معمــوالً بــا افزایــش 
ــه خــود برطــرف می شــود.  در یکــی  ســن خــود ب
از تحقیقــات صــورت گرفتــه بــر افــرادی کــه دچــار 
خوابگــردی هســتند دانشــمندان متوجــه شــدند که 
محرومیــت از خــواب باعــث تشــدید خوابگــردی در 
افــراد مســتعد مــی شــود. در ایــن آزمایــش چهــل 
نفــر از افــرادی کــه مشــکوک بــه خوابگــردی بودنــد 
شــرکت کردنــد در ابتــدا این افــراد از لحاظ شــدت و 
نــوع خــواب و خوابگــردی مشــاهده و ارزیابی شــدند 
ــدار  ــام شــب بی ــراد را تم ــن اف ــد ای ــرای روز بع و ب
نگــه داشــتند تــا آنهــا را از خــواب محــروم کننــد و 
بــه طــور منظــم نظــارت مــی شــدند.  دقیقــاً بعــد 
از ۲۵ ســاعت از زمانــی کــه ایــن افــراد بیــدار بودنــد 
یعنــی صبــح روز بعــد بــه آنهــا اجــازه خــواب دادنــد 
و از آن هــا در تمــام مدتــی کــه خــواب بودنــد فیلــم 
بــرداری شــد و پــس از آن محققــان و دانشــمندان 
رفتــار آن هــا را در طــول زمانــی کــه خــواب 
بودنــد بررســی کردنــد متوجــه شــدند کــه شــدت 
ــان  ــن زم ــردان در ای ــار خــواب گ و پیچیدگــی رفت
نســبت بــه شــب اول کــه دچــار محرومیــت خــواب 
نشــده بودند بســیار تشــدید شــده اســت و رفتارهای 
ویــژه ای از خــود بــروز مــی دهنــد.  به طــور معمول 
خوابگــردی در اوایــل شــب یعنــی یکــی دو ســاعت 
بعــد از خوابیــدن اتفــاق مــی افتــد و حتــی ممکــن 
اســت افــراد در هنــگام چــرت زدن نیــز خوابگــردی 
کننــد. در دنیــای علم روانشناســی خوابگــردی یکی 
ــه  از اختــال هــای خــواب محســوب مــی شــود. ب
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــردی زمان طــور علمــی خوابگ
فــرد در بخــش عمیــق خــواب اســت و ایــن اختــال 
ــد  ــاق می افت ــت ســریع چشــم اتف ــل حرک ــه دلی ب
ــه  ــدن متوج ــدار ش ــد از بی ــرد بع ــن ف ــرای همی ب
ــاد  ــه ی ــزی ب ــود و چی ــی  ش ــود نم ــردی خ خوابگ

نمــی آورد.  
ــب باشــد  ــان کمــی عجی ــم؟ شــاید برایت عالئ
ــی را انجــام  ــگام خــواب کارهای ــرادی در هن ــه اف ک
دهنــد کــه در طــی بیــداری نیــز انجــام مــی دهنــد 
ــا چشــمان  ــراد ممکــن اســت ب ــًا بعضــی از اف مث
ــامل  ــز ش ــوردن نی ــذا خ ــی غ ــد و حت ــاز راه برون ب
ایــن رفتارهــا مــی شــود؛ حتــی ممکــن اســت فــرد 
اعمــال غیــر ارادی مثــل تخلیــه ادرار را در هنــگام 
خــواب انجــام دهــد. همچنیــن خوابگــردی طیــف 
وســیعی از رفتارهــای دیگــر را نیــز شــامل می شــود. 
رفتارهایــی ماننــد صحبــت کــردن در هنــگام خواب؛ 
خیــره شــدن بــه یــک نقطــه؛ ســخت بیــدار شــدن؛ 
عــدم برقــراری ارتبــاط بــا اطرافیــان و پاســخ نــدادن 
بــه محــرک هــای بیرونــی و صحبــت هــای دیگــران 
ــام  ــواب و انج ــل خ ــتن در مح ــی نشس ــا حت و ی

حرکاتــی ماننــد مالیــدن چشــم هــا.
ــواب  ــود خ ــی - کمب ــار عصب ــت: - فش  عل
ــه  ــال در برنام ــتگی - اخ ــی - خس ــی خواب - ب
خــواب - بیمــاری یــا تــب - اســترس و اضطــراب - 
اســتفاده از داروهــای خــاص - خوابیــدن بــا مثانــه 
ای پــر - مصــرف مــواد اعتیــاد آور و الــکل - مبتــا 
ــده - ســندروم  ــاری ریفاکــس مع ــه بیم ــودن ب ب
ــاص  ــای خ ــتفاده از داروه ــرار - اس ــی ق ــای ب پاه
ماننــد داروهــای خــواب آور - اختــاالت تنفســی 
ماننــد آپنــه انســدادی خــواب - همچنیــن داشــتن 

محیــط خــواب پــر ســر و صــدا یــا نامناســب
ــد  ــی بع ــما حت ــه ش ــکان دارد ک ــان: ام درم
ــان  ــم درم ــه صــورت دائ ــه پزشــک ب ــه ب از مراجع
نشــوید و بــه نظــر برســد کــه خوابگــردی درمــان 
ــود  ــان و بهب ــرای درم ــی ب ــور کل ــه ط ــدارد. ب ن
ــن  ــی و از بی ــردن ایمن ــاال ب ــراد از ب خوابگــردی اف
ــا محــرک هــا اســتفاده مــی  ــردن علــت هــا و ی ب
شــود. بــه ایــن منظــور شــما مــی توانیــد قبــل از 
خــواب تمــام پنجــره هــا و درهــا را ببندیــد و قفــل 
کنیــد تــا در هنــگام راه رفتــن نتوانیــد از اتــاق و یــا 
ــه تــان بیــرون برویــد. همچنیــن بهتــر اســت  خان
ــا خطــر پاییــن  کــه در طبقــه همکــف بخوابیــد ت
ــر  ــد و اگ ــد نکن ــما را تهدی ــا ش ــه ه ــن از پل رفت
کــودک شــما دچــار خوابگــردی شــده اســت اجازه 

ــد. ندهیــد کــه او شــب هــا تنهــا بخواب
منبع: بیتوته

غرامت1.۵سالهبرایفسخقراردادکیروش

کارشــناس فوتبــال مصــر بــا انتقــاد از مفــاد قــرارداد فدراســیون فوتبــال 
ایــن کشــور بــا کــی روش، خواســتار محاکمــه رئیــس فدراســیون فوتبــال 

مصــر شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، فشــار انتقــادات از کارلــوس کــی روش در فوتبــال 
ــخ  ــت فس ــود غرام ــه می ش ــه گفت ــت ک ــه اس ــاال رفت ــی ب ــر در حال مص
قــرارداد ایــن مربــی معــادل یــک ســال و نیــم دســتمزد وی خواهــد بــود.
ــا  ــال مصــر ب ــابق فوتب ــوش س ــم ســعید ملی پ ــال ابراهی ــن ح در همی
انتقــاد از مســئوالن فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور گفــت: احمــد مجاهــد 
ــا کــی روش محاکمــه  رئیــس فدراســیون بایــد بــه دلیــل مفــاد قــرارداد ب

شــود.
پیـــش از ایـــن عامـــر حســـین عضـــو هیئـــت رئیســـه فدراســـیون 
ـــه  ـــی روش هزین ـــاری ک ـــود: برکن ـــه ب ـــورد گفت ـــن م ـــر در ای ـــال مص فوتب
زیـــادی بـــرای فدراســـیون خواهـــد داشـــت و براســـاس غرامـــت قیـــد 
ـــتمزد  ـــم از دس ـــال و نی ـــک س ـــت ی ـــه پرداخ ـــد ب ـــرارداد متعه ـــده در ق ش

وی خواهیـــم بـــود.
ـــس  ـــد رئی ـــد مجاه ـــد احم ـــت: بای ـــورد گف ـــن م ـــعید در ای ـــم س ابراهی
ـــن  ـــود. ای ـــه ش ـــی روش محاکم ـــرارداد ک ـــه ق ـــر فاجع ـــه خاط ـــیون ب فدراس
ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــت. مرب ـــت آور اس ـــزرگ و خجال ـــاح ب ـــک افتض ی
ـــه  ـــه همیش ـــی ک ـــد در حال ـــار می کن ـــتاخی رفت ـــر و گس ـــرور، تکب ـــا غ ب
ـــی روش  ـــا ک ـــی ب ـــن توافق ـــت. چنی ـــوده اس ـــاکام ب ـــورده و ن ـــت خ شکس
ـــرایط  ـــن ش ـــاری او را در ای ـــوان برکن ـــیون ت ـــت و فدراس ـــت آور اس خجال

ـــدارد. ن
گفتنــی اســت درگیــری کــی روش بــا یکــی از تماشــاگران مصــری در 
ــن  ــال در ای ــی فوتب ــده و اهال ــی ش ــه جنجال ــل نیجری ــدار مقاب ــان دی پای

ــد. ــاد کرده ان ــرد وی انتق ــدت از عملک ــه ش ــور ب کش

مدیر برنامه آلگری:
آزمونهرگزدریکتیمبزرگولیگرقابتی

بازینکردهاست
ــر  ــار رســانه ها مبنــی ب ــاره اخب ــه ســرمربی یوونتــوس درب ــر برنام مدی

جــذب احتمالــی ســردار آزمــون صحبــت کــرد. 
بــه گــزارش تســنیم، جیووانــی برانچینــی، مدیــر برنامــه ماســیمیلیانو 
ــچ  ــت اســت. هی ــک فوتبالیســت باکیفی ــون ی ــت: ســردار آزم آلگــری گف
ــون  ــتم آزم ــن نیس ــا مطمئ ــدارم ام ــوس ن ــم یوونت ــی از درون تی اطاعات

ــر. ــا خی ــد ی ــم می خواه ــن تی ــه ای ــی اســت ک ــان بازیکن هم
وی افــزود: فکــر می کنــم اگــر یوونتــوس هافبــک خــود را بفروشــد، بــه 
دنبــال جــذب یــک مهاجــم مرکــزی یــا بازیکــن خــط میانــی خواهــد بــود. 
ــاره ســطح فنــی آزمــون نمی کنــم. آزمــون بازیکــن جالبــی  صحبتــی درب
ــن وجــود او  ــا ای ــازی کــرده ب ــی ب اســت کــه سال هاســت در ســطح خوب

هرگــز در یــک تیــم بــزرگ و لیــگ رقابتــی بــه میــدان نرفتــه اســت.

هافبکاستقاللبههوادارپیوست
هافبک پیشین استقال به عضویت تیم فوتبال هوادار در آمد. 

ــال  ــم فوتب ــین تی ــک پیش ــرادی هافب ــک م ــنیم، باب ــزارش تس ــه گ ب
ــود، پــس از  ــه تازگــی از جمــع آبی پوشــان جــدا شــده ب اســتقال کــه ب
ــن پــس در ادامــه رقابت هــای  ــا مســئوالن باشــگاه هــوادار، از ای ــق ب تواف

ــود. ــر شــاگرد رضــا عنایتــی خواهــد ب لیــگ برت

مربــی شــیرجه تیــم مــس ســونگون گفــت: 
ــا  ــازده اســت کــه ب شــیرجه یــک رشــته زودب
ــه  ــوان نتیج ــدود می ت ــدک و مح ــرمایه ان س

ــت.  ــی از آن گرف خوب
محمدرضــا شــکول مربــی مس ســونگون در 
گفــت و گــو بــا ایســنا در خصــوص آغــاز لیــگ 
شــیرجه بعــد از دو ســال اظهــار کــرد: دوســالی 
اســت کــه شــیرجه مــا بــه دلیــل محدودیــت 
هــای ناشــی از کرونــا مســکوت بوده و مســابقه 
ای انجــام نمی شــد. ایــن دوره از لیــگ اولیــن 
مســابقات بعــد از همه گیــری کرونــا بــود. 
ــام  ــیعی انج ــتقبال وس ــا اس ــا ب ــن رقابت ه ای
شــد و ۱۰ تیــم هــم حضــور داشــتند. مرحلــه 
ــود و  ــی ب ــگ از نظــر کمــی بســیار عال اول لی
از جهــت کیفــی هــم چنــد تیــم خیلــی خــوب 
و  حضــور داشــتند. ورزشــکاران ملی پــوش 
ــد کــه  ــه زیــادی در لیــگ بودن مربیــان باتجرب
ــدی  ــل بع ــه در مراح ــد ک ــد می ده ــا نوی اینه

ــر عمــل کننــد.  ــر و موفــق ت پربارت
مربــی مــس ســونگون آذربایجــان در ادامــه 
گفــت: مــا هــم در قالــب مــس ســونگون 
شــیرجه  کردیــم.  شــرکت  آذربایجــان  از 
ــری  ــگ برت ــم لی ــن تی آذربایجــان پرافتخارتری
تاریــخ ورزش آذربایجــان و از رکورددارهــای 
ورزش هــای آبــی ایــن شــهر اســت. ایــن تیــم 

۸ عنــوان قهرمانــی و ســه نایــب قهرمانــی دارد 
ــی از  ــای خوب ــت. گام ه ــار اس ــه افتخ ــه مای ک
ــتان  ــن اس ــیرجه ای ــعه ش ــرای توس ــته ب گذش
برداشــته ایم کــه جــواب هــم داده اســت. البتــه 
بــا کمتریــن و ضعیف تریــن امکانــات و در حــد 
صفــر کار را شــروع کردیــم و ســالها بــا همیــن 
ــنی  ــای س ــان رده ه ــور قهرم ــات در کش امکان
ــی  ــای بین الملل ــان مدال ه ــم و قهرمانانم بودی

ــد. ــز بدســت آورده ان ــادی نی زی
شــکول بــه تعطیلــی مســابقات و اســتخرها 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــیوع کرون ــد از ش بع
ــود را  ــر خ ــتخرها تاثی ــی اس ــفانه تعطیل متاس
ــد رشــد شــیرجه هــم گذاشــته اســت.  در رون

ــته  ــال گذش ــران از س ــتخرها در ته ــه اس البت
ــد  ــم چن ــان ه ــدند. در آذربایج ــایی ش بازگش
ماهــی اســت کــه فعالیــت و تمرینات را شــروع 
کردیــم  امــا هنــوز برخــی از اســتان ها و شــهرها 
ــرات دارد و  ــه استخرهایشــان تعمی هســتند ک
ــا در  ــد. این ه ــده ان ــایی نش ــوز بازگش ــا هن ی
کیفیــت و عملکــرد ورزشــکاران تاثیــر خواهــد 

داشــت.
ــوش  ــا ملی پ ــان م ــر بازیکن ــت: اکث وی گف
هســتند. مجتبــی ولی پــور در هــر ســه رشــته 
ــدال  ــترین م ــورددار بیش ــد، او رک ــان ش قهرم
ــی  ــت. عل ــی اس ــای آب ــی در ورزش ه بین الملل
ــه در  ــت ک ــی اس ــان قدیم ــکول از ملی پوش ش

عرصــه بین المللــی مدال هــای زیــادی دارد. 
ــود و  ــوب ب ــگ خ ــه اول لی ــای مرحل رقابت ه
ــتند  ــرکت داش ــادی در آن ش ــان زی ملی پوش

ــد. ــار کردن ــه مســابقات را پرب ک
وی گفــت: آرزویــم ایــن اســت کــه شــیرجه 
پیشــرفت خــود را ادامــه دهــد و تحــول خوبــی 
ــم  ــه هســتیم، امیدواری ــا ک ــد. م در آن رخ ده
کــه مســئوالن نیــز در همــه زمینــه هــا از نظــر 
برنامه ریــزی، اجرایــی، فنــی، مالــی و .. کمــک 
ــن  ــد. ای ــرفت کن ــته پیش ــن رش ــا ای ــد ت کنن
رشــته بــا روح مــا عجیــن شــده و موفقیــت آن 

در کل کشــور آرزوی مــا اســت. 
وی در پایــان گفــت: خیلــی از اســتان ها 
نماینــده ای در  شــیرجه ندارنــد و ایــن ســبب 
هــم  اســتان ها  آن  بایــد  اســت.  ناراحتــی 
دوبــاره فعــال شــوند. امیدواریــم شــهرها و 
اســتان های غیــر فعــال بــه همــت فدراســیون 
ــت  ــازده اس ــته زودب ــن رش ــوند. ای ــال ش فع
انــدک و محــدود  بــا ســرمایه  و می تــوان 
نتیجــه خوبــی گرفــت. این هــا در گذشــته 
ــرورش  ــادی پ ــات شــده و قهرمانی هــای زی اثب
یافتنــد کــه نشــان دهنــده ایــن اســت شــیرجه 
ظرفیــت باالیــی دارد. اکنــون همــت مســئوالن 
در کنــار آن ظرفیت هــا اســت کــه ســبب 

ــد. ــد ش ــتر خواه ــت بیش موفقی

ســرمربی تیــم تراکتــور بــا بیان اینکــه معتقد هســتم روز بــه روز 
بهتــر مــی شــویم، گفــت: بــا تیمــم بــه ســختی کار خواهــم کرد. 

ــری  ــت خب ــولدو در نشس ــر س ــا، زونیمی ــزارش ایرن ــه گ ب
پــس از بــازی تیــم هــای تراکتــور و نســاجی مازنــدران، افــزود: 
ــد از  ــد و بع ــام دادن ــی انج ــازی خوب ــه ب ــر ۲ نیم ــم ه بازیکنان
دریافــت گل، بــا نظــم تیمــی و روحیــه خــوب بــه گل رســیدیم 

ــود. ــروزی ب ــاگردانم، پی ــرای ش ــاداش ب ــن پ و کمتری
ــان  ــز خاطرنش ــان تبری ــرخ پوش ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س
ــرده و وظایفشــان را  ــازی ک ــان تعویضــی خــوب ب ــرد: بازیکن ک

ــد. ــن نحــو انجــام دادن ــه بهتری ب
ــه  ــت: وی را ب ــان گف ــان جه ــامان نریم ــوص س وی در خص

ــه زمیــن نفرســتادم چــرا کــه  ــی ب دلیــل آســیب دیدگــی جزئ
ــی، احتمــال دارد در صــورت  ــا آســیب دیدگــی جزئ بازیکنــی ب

ــردن، مصدومیتــش تشــدید شــود. ــازی ک ب
وی بــا اشــاره بــه شــرایط تراکتــور در جــدول، ادامــه داد: ایــن 
شــرایط باعــث شــده کمــی روی تیــم فشــار باشــد و بارهــا در 
ــرده ام و  ــه ک ــن فشــاری را تجرب ــی چنی کســوت بازیکــن و مرب

ــود بخشــیم. ــه شــرایط را بهب ــم چگون می دان
ســولدو بــا بیــان اینکــه عملکــرد شــاگردانم امــروز در میانــه 
ــود، اعــام کــرد:  ــازی اخیــر خــوب ب میــدان، همچــون چنــد ب

بــرای تقویــت تیــم در نیــم فصــل دوم برنامــه داریــم. 
وی در مــورد جــذب بازیکنــان تــازه بــه تیــم تراکتــور اعــام 
کــرد: مــن اســم چنــد بازیکــن را بــه باشــگاه داده ام و باشــگاه نیز 
ــه مــن معرفــی کــرده اســت امــا پیــدا کــردن  چنــد بازیکــن ب
ــرا  ــت، چ ــخت اس ــیار س ــل بس ــه فص ــوب در میان ــن خ بازیک
ــابقه دور  ــرایط مس ــد، از ش ــرون مانده ان ــه بی ــی ک ــه بازیکنان ک
ــرایط  ــه ش ــوب ک ــن خ ــز بازیک ــران نی ــطح ای ــتند و در س هس

ــه تراکتــور را داشــته باشــد، کــم اســت. آمــدن ب

ســرمربی کــراوات تراکتــور بــا بیــان اینکــه بازیکنان جدیــد برای 
هماهنــگ شــدن بــا تیــم، بایــد مدتــی کنــار ســایر بازیکنــان تمرین 

کننــد، اظهــار کــرد: مــن بارهــا گفتــه ام فصــل ســختی داریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغییــرات زیــادی در بازیکنــان ایجــاد 
ــاش  ــم و ت ــق می ده ــواداران ح ــه ه ــت: ب ــت، گف ــده اس ش

ــود. ــع ش ــی رف ــن نگران ــم ای می کن
وی گفــت: امــروز ۲ بازیکــن جــوان از آکادمــی فوتبــال 
ــرای  ــن موضــوع ب ــه ای ــد ک ــی انجــام دادن ــازی خوب ــور ب تراکت

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرد ب ــک ب ــور ی ــگاه تراکت باش
ــن  ــرد: ای ــان ک ــم بی ــاری تی ــای اجب ــورد تعویض ه وی در م
تعویــض هــا کمــی روی رونــدکار مــا تأثیرگذاشــت و مجبور شــدیم 
از قنبــری در ســمت راســت اســتفاده کنیــم و همچنیــن از دشــتی 

بــه دلیــل نبــود دفــاع راســت، در ایــن پســت اســتفاده کردیــم.
ــک  ــم فصــل اول ی ــی نی ــه پایان ــور از هفت ــم تراکت ــروز تی ام
ــا  ــید و ب ــاوی رس ــه تس ــدران ب ــاجی مازن ــل نس ــک مقاب ــر ی ب
۱۳ امتیــاز در رده ســیزدهم جــدول لیــگ برتــر فوتبــال جــای 

ــت.  گرف

اتفاقــات عجیــب در جــام ملت هــای آفریقــا تنهــا 
محــدود بــه زدن ســوت پایــان بــازی در دقیقــه ۸۵ 
نمی شــود و ایــن رقابت هــا حاشــیه های دیگــری 

هــم داشــته اســت. 
از  دوره  هــر  تقریبــاً  تســنیم،  گــزارش  بــه 
رقابت هــای جــام ملت هــای آفریقــا بــا حاشــیه 
بــازی  داور  هــم  امســال  اســت.  بــوده  همــراه 
جنجالــی  تصمیمــی  تونــس  و  مالــی  تیم هــای 
ــای  ــورد جــام ملت ه ــده در م ــن قاع ــه ای ــت ک گرف
ــد. ــده باش ــی نش ــال ۲۰۲۱ نف ــیاه در س ــاره س ق
ــر  ــال ه ــابقه فوتب ــک مس ــه در ی ــی ک در حال
ــد سرنوشــت مســابقه  ــازی می توان ــان ب ــه  از زم ثانی
ــازی  ــی ســیکازوه داور اولیــن ب را تغییــر دهــد، جان
ــان بهــت و  ــا در می ــای آفریق ــروه F جــام ملت ه گ
ــاوری تماشــاگران ترجیــح داد کــه ســوت پایــان  ناب
ــه صــدا درآورد. همانطــور  ــه ۸۵ ب ــازی را در دقیق ب
ــس  ــی تون ــم مل ــای تی ــت اعض ــار می رف ــه انتظ ک
کــه یــک بــر صفــر بــازی را باختــه بودنــد بــه ایــن 

ــدند. ــرض ش ــی معت ــم داور زامبیای تصمی
داور کــه متوجــه اشــتباهش شــد دســتور ادامــه 
ــود  ــه ب ــم گرفت ــا او تصمی ــرد ام ــادر ک ــازی را ص ب
ــزد  ــر خشــم تونســی ها را برانگی ــار دیگ ــک ب ــه ی ک
ــه نشــانه  ــدن در ســوت خــود ب ــا دمی ــار ب ــن ب و ای
پایــان بــازی در دقیقــه ۸۹. بــه ایــن ترتیــب 
ــار قبــل از تمــام شــدن  ــرای دومیــن ب ســیکازوه  ب
ــازی پایــان آن را اعــام کــرد. ایــن  وقــت قانونــی ب
ــا  ــد ام ــا رفتن ــه رختکن ه ــم ب ــان دو تی ــار بازیکن ب
بــا مداخلــه مســئوالن و ناظــر کنفدراســیون فوتبــال 
آفریقــا بــار دیگــر اعــام شــد کــه اعضــای دو تیــم 
بایــد بــه زمیــن مســابقه برگردنــد تــا نــه تنهــا ۲۰ 
ثانیــه باقــی مانــده از وقــت قانونــی بلکــه ۳ دقیقــه 
وقــت تلــف شــده ای کــه بــرای نیمــه دوم محاســبه 

ــان برســانند. ــه پای ــود را ب شــده ب
ــازی  ــه زمیــن ب ــق دســتور ب ــی مطاب ــان مال بازیکن
برگشــتند امــا بازیکنــان تونــس حاضــر بــه بازگشــت به 
زمیــن مســابقه نشــدند. بــه همیــن دلیــل ایــن احتمال 
وجــود دارد کــه تونــس ۳ بــر صفــر بازنــده اعــام شــود 

یــا حتــی کنفدراســیون فوتبــال آفریقــا دســتور اخــراج 
ایــن تیــم از جــام ملت هــای آفریقــا را صــادر کنــد.

ســابق  دبیــرکل  انتقــاد  اتفاقــات  ایــن 
ــت.  ــی داش ــا را در پ ــال آفریق ــیون فوتب کنفدراس
ــت:  ــوص گف ــن خص ــی در ای ــراد فهم ــی م مصطف
ــای  ــام ملت ه ــابقات ج ــن دوره از مس ــفانه ای متاس
آفریقــا کــه بــه میزبانــی کامــرون در حــال برگــزاری 
ــا اتفاقــات تلــخ و عجیبــی دنبــال می شــود  اســت ب

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــه جه ــه مضحک و ب
وی افــزود: در کنــار فجایعــی مثــل اتفاقــات داوری 
ــت  ــر از وق ــه زودت ــی ک ــر مال ــس براب ــابقه تون مس
ــزی  ــه ری ــد برنام ــام ش ــوت داور تم ــا س ــی ب قانون
ــب و بی ســابقه اســت.  ــا بســیار عجی ــف بازی ه ضعی
ــر  ــه تاخی ــا ۴۵ دقیق ــی ب ــا و موریتان ــازی گامبی ب
ــوص  ــن خص ــی در ای ــه حت ــدون آنک ــد ب ــزار ش برگ
ــه  ــب اینجاســت ک ــه جال اطــاع رســانی شــود. نکت
ــه  ــازی ب ــن ب ــی در ای ــی موریتان ــرود مل ــی س حت
اشــتباه پخــش شــد کــه بســیار تاســف برانگیــز بــود. 
ــای  ــه ج ــا ب ــال آفریق ــد در فوتب ــر می رس ــه نظ ب
بــازی  پیشــرفت شــاهد عقب گــرد هســتیم. در 
دیگــر درگیــری کارلــوس کــی روش ســرمربی مصــر 
ــی  ــود. مرب ــف ب ــه تاس ــاگران مای ــی از تماش ــا یک ب
ــس  ــر پ ــوادار مص ــدوه ه ــی و ان ــد ناراحت ــه بای ک
ــا او  ــا ب ــت ت ــد رف ــازی را درک کن ــت در ب از شکس
درگیــر شــود. ایــن اتفاقــات بســیار تلخــی اســت کــه 
ــا را  ــدارد و رقابت ه ــن دوره ن ــی در مســابقات ای پایان

ــت. ــرده اس ــل ک ــان تبدی ــه جه ــه مضحک ب
در همیــن حــال گــزارش هــای از ایــن مســابقات 
ــای  ــام ملت ه ــزاری ج ــه برگ ــد کمیت ــان می ده نش
آفریقــا نتوانســته یــک دســتگاه اتوبــوس بــرای 
ــل  ــه مح ــر ب ــی الجزای ــم مل ــان تی ــال بازیکن انتق
ــا  ــد و الجزایری ه ــم کن ــم را فراه ــن تی ــات ای تمرین
ــن  ــاض محــرز شــاخص ترین ســتاره ای ــه ری از جمل
تیــم روز گذشــته بــا چنــد دســتگاه ون راهــی 
تمریــن شــدند. ایــن تصویــر بــه ســوژه رســانه ها در 
ــا  ــای آفریق ــام ملت ه ــزاری ج ــکل برگ ــوص ش خص

ــت. ــده اس ــل ش تبدی

باکمترینامکاناتنتیجهخوبیمیتوانگرفت

»اطالعیه«جامملتهایآفریقامضحکهجهانشد
)آگهیانتخابرئیسهیئتورزشیناشنوایاناستانآذربایجانشرقی(

ــرم  ــأت محت ــورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هی ــه م ــب نام ــه تصوی ــتناد ب ــا اس ب
ــران و در اجــرای بنــد )پنــج( تصویــب نامــه شــماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲ هـــ مــورخ  وزی
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیــات محتــرم وزیــران )آئیــن نامــه نحــوه فعالیــت هیــات هــای 
ــت  ــاله هیئ ــدت ۴ س ــان م ــه پای ــه ب ــا توج ــتانی( ب ــتانی و شهرس ــی اس ورزش
ــات رئیــس  ــرقی مقــرر اســت انتخاب ــان ش ــتان آذربایج ــنوایان اس ــی ناش ورزش

ــه مــورد اجــرا گذاشــته شــود. ــوق ب هیئــت ف
لــذا بدینوســیله ضمــن دعــوت از کلیــه داوطلبیــن و عاقمنــدان بــه ورزش فــوق و آگاه 
بــه امــر مدیریــت جهــت کاندیداتــوری بــه اطــاع مــی رســاند جهــت ثبــت نــام و ارائــه 
ــه -  ــز - منظری ــه آدرس: تبری ــت 1400/11/02  ب ــخ  1400/10/25 لغای ــدارک از تاری م
ســاختمان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجــان شــرقی مراجعــه و جهــت کســب 
اطاعــات بیشــتر همــه روزه بــا شــماره تلفــن هــای ۳۴۷۶۶۴۰۰ تمــاس حاصــل نماینــد.

                شرایط الزم:     مدارک الزم:

1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران                               1- اصل شناسنامه

2- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی )لیسانس(                     2- اصل آخرین مدرک تحصیلی

3- دارا بودن حداقل سن 30 سال و حداکثر 65 سال                         3- اصل کارت پایان خدمت

4- سابقه مدیریت اجرائی حداقل پنج سال                                          4- اصل کارت ملی

5- دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت )خدمت سربازی( یا معافیت     5- تکمیل فرم اعالم آمادگی

6- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد    6- یک قطعه عکس 4 × 3 جدید

7- عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی     7- حکم کارگزینی )درصورت اشتغال به کار(

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصاً مراجعه نمایند.

دبیر مجمع و هیئت ورزشی ناشنوایان استان آذربایجان شرقی

سرمربی تراکتور:

روزبهروزبهترمیشویم
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اوقات شرعى شهر تهران

ــه در  ــهری مراغ ــت ش ــت: مدیری ــه گف ــهردار مراغ ش
ــه  ــگاه اوحــدی مراغ ــه، توســعه آرام ــب طــرح اوحدی قال

ای را اجــرا می کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مقتومــی در جلســه 
هماهنگــی اجــرای طــرح جامــع اوحدیــه مراغــه افــزود: 
ایــن طــرح باهمــکاری میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری و نیــز آمــوزش و پــرورش بــا هــدف 
ــه  ــی مراغ ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــاخت ه ــعه زیرس توس

ــد. ــد ش ــرا خواه اج
وی ادامــه داد: ایــن طــرح فرهنگــی بــه عنــوان یکــی 
ــن شهرســتان  ــی ای ــات شــورای فرهنــگ عموم از مصوب
اجــرا خواهــد شــد و زمینــه ســاز توســعه مقبــره اوحــدی 

مراغــی و احــداث مــوزه اوحــدی خواهــد بــود.
مقتومــی اعــام کــرد: در ایــن طــرح بــا تملک ملــک های 
واقــع شــده در مســیر، حــدود ۲ هــزار هــزار متــر مربــع بــه 

فضــای فعلــی مقبــره اوحــدی مراغــی افــزوده خواهــد شــد.
وی گفــت: همچنیــن بــا حفــظ بافــت و ماهیــت مــوزه 
ــرای توســعه مقبــره  ــی، فضــای مناســبی ب ــی ایلخان فعل
ــه ای فرهنگــی، تاریخــی و  ــوان مجموع ــه عن اوحــدی ب

گردشــگری ایجــاد خواهــد شــد.
وی افــزود: بــا اخــذ مجوزهــای الزم و تملــک امــاک 
ــوزه و  ــاماندهی م ــن طــرح، س ــع شــده در مســیر ای واق
ــال  ــه س ــع اوحدی ــرح جام ــب ط ــدی در قال ــره اوح مقب
آینــده در دســتور کار مجموعــه مدیریــت شــهری مراغــه 

قــرار خواهــد گرفــت.
فرهنگــی  رویکــرد  کــرد:  خاطرنشــان  مقتومــی 
شــهرداری احیــای آثــار تاریخــی ایــن شهرســتان بــوده 
کــه نمونــه بــارز آن ســاماندهی محوطــه گنبــد ســرخ و 

ــت. ــه اس ــی مراغ ــه تاریخ رصدخان
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری مراغــه آمــاده احــداث 
پارکینــگ هــای عمومــی در مناطــق پرترافیــک شــهری 
اســت، افــزود: تحقــق و اجــرای ایــن طــرح هــا نیازمنــد 
ــایر  ــرورش و س ــوزش و پ ــش آم ــش از پی ــکاری بی هم

نهــاده هــا خواهــد بــود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری مراغــه هــم گفــت: طــرح اوحدیــه بــه عنــوان 
طــرح توســعه مــوزه و مقبــره اوحــدی در ســند توســعه 
فرهنگــی آذربایجــان شــرقی  و شهرســتان مراغــه مــورد 

تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.

یعقــوب طالبــی افــزود؛ اجــرای ایــن طــرح مــی توانــد 
فضــای کــم نظیــر فرهنگــی و گردشــگری در شــهر 

ــد. ــه ایجــاد کن تاریخــی مراغ
ــی در  ــان فرهنگ ــون خیاب ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
مراغــه وجــود نداشــته ادامــه داد: اجــرای طــرح اوحدیــه 
ــه  ــد ک ــذری فرهنگــی ایجــاد کن ــر و گ ــد معب ــی توان م
در آن شــاهد بهــره گیــری از معمــاری و هویــت اصیــل 
تاریخــی در قالــب رواق هــای ســنتی و واحدهــای 

ــیم. ــی باش ــی و فرهنگ صنف
ــت:  ــز گف ــه نی ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
و  احیــا  ویــژه  بــه  فرهنگــی  هــای  طــرح  اجــرای 
ــرای  ــر ب ــی انکارناپذی ــی اولویت ــار تاریخ ــاماندهی آث س

شــورای ششــم و شــهرداری اســت.
ناصــر رحمتــی افــزود: در ایــن راســتا، اجــرای طــرح 
هــای فرهنگــی از جملــه ســاماندهی آثــار تاریخــی 
نیازمنــد همراهــی و همــکاری بیشــتر ادارات شهرســتان 
بــه ویــژه اداره اوقــاف و امــور خیریــه بــه عنــوان متولــی 

ــه هــای موجــود ســطح شــهر مراغــه اســت. موقوف
مدیــر آمــوزش و پــرورش مراغــه گفــت: تغییــر 
نگــرش هــا در دســتگاه هــای اجرایــی نســبت به مســائل 
فرهنگــی و آموزشــی زمینــه ســاز رفــع مشــکات در یــن 

بخــش هــا خواهــد بــود.
در  پــرورش  آمــوزش   افــزود:  اکبریــان  حســین 
ــکاری و  ــاده هم ــود آم ــی خ ــالت فرهنگ ــتای رس راس
همراهــی بــا میــراث فرهنگــی و شــهرداری بــرای احیــای 

ــت. ــی اس ــکان تاریخ ام
ــت:  ــز گف ــگ و ارشــاد اســامی نی ــس اداره فرهن رئی
اجــرای طــرح اوحدیــه و توســعه مقبــره اوحــدی حرکتی 
ارزنــده در راســتای توســعه زیرســاخت هــای فرهنگــی و 

تاریخــی ایــن شهرســتان اســت.
احمــد دادرس فیــاض افــزود: در ایــن راســتا بایــد از 
ــع  ــع موان ــرای رف ــی ب ــگ عموم ــورای فرهن ــت ش ظرفی

ــرد. ــه اســتفاده ک پیــش روی اجــرای طــرح اوحدی
در ایــن جلســه از تندیــس هــای چوبــی اســتاد حیــدر 
عباســی و اســتاد کریمــی مراغــی بــرای نصــب در یکــی 

از اماکــن فرهنگــی و تاریخــی مراغــه رونمایــی شــد.
ــه ای )۷۳۸-۶۷۳ ــی مراغ ــن اوحــدی اصفهان رکن الدی

ــرن  ــران در ق ــی گوی ای ــاعر پارس ــارف و ش ــری( ع قم
هشــتم هجــری و اهــل مراغــه اســت.

شـــهردار مراغـــه گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت 
هوشمندســـازی و اجـــرای اتوماســـیون اداری، پرونـــده 
هـــای شـــهروندان مراغـــه ای توســـط مجموعـــه 

ــود.  ــی شـ ــی مـ ــهری الکترونیکـ ــت شـ مدیریـ
محمـــد مقتومـــی در گفت وگـــو بـــا ایرنـــا افـــزود: 
در  شـــهروندان  پرونده هـــای  شـــدن  الکترونیکـــی 
ـــیدگی  ـــد رس ـــریع در رون ـــه تس ـــد ب ـــهرداری، می توان ش
بـــه آنهـــا منجـــر شـــود و دسترســـی بـــه اطاعـــات 

مـــورد نیـــاز را تســـهیل کنـــد.
ـــا و  ـــزان خطاه ـــش می ـــن کاه ـــه داد: همچنی وی ادام
ـــات  ـــودن اطاع ـــد ب ـــز روزآم ـــی و نی ـــادهای احتمال فس
موجـــود در پرونده هـــا مهم تریـــن پیامـــد الکترونیکـــی 
ـــهروندان  ـــای ش ـــه تردده ـــن اینک ـــت؛ ضم ـــردن آنهاس ک
نیـــز بـــه شـــکل قابـــل ماحظـــه ای کاهـــش خواهـــد 

ـــت. یاف
ــذی  ــنتی و کاغـ ــیدگی سـ ــرد: رسـ ــد کـ وی تاکیـ
بـــه پرونده هـــای حـــوزه شـــهری در گذشـــته زمینـــه 
بـــروز مشـــکات عدیـــده ای بـــرای شـــهروندان و نیـــز 
ـــت  ـــود آورده اس ـــه وج ـــهری ب ـــت ش ـــان مدیری کارشناس
و امیدواریـــم بـــا الکترونکـــی شـــدن پرونده هـــا، ایـــن 

مشـــکات بـــه صـــورت محســـوس کاهـــش یابـــد.

تاکنون بیش از 17 هزار پرونده الکترونیکی 
شده است

ـــی  ـــه الکترونیک ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــهردار مراغ ش
کـــردن پرونده هـــا از شـــهرداری های مناطـــق آغـــاز 
ــده  ــزار پرونـ ــش از ۱۷ هـ ــون بیـ ــزود: تاکنـ ــده، افـ شـ
ـــده  ـــی ش ـــک الکترونیک ـــه ی ـــهرداری منطق ـــهری در ش ش
ــهرداری  ــز در شـ ــا نیـ ــایر پرونده هـ ــت سـ ــد ثبـ و رونـ

مناطـــق دوم و ســـوم نیـــز در حـــال اجراســـت.
در  پرونده هـــا  ایـــن  داد:  ادامـــه  »مقتومـــی« 
ــل  ــازی، حمـ ــی، شهرسـ ــف عمرانـ ــای مختلـ حوزه هـ
 و نقـــل و ترافیـــک، اداری مالـــی و خدمـــات شـــهری 
بـــوده و امیـــد اســـت تـــا یـــک ســـال آینـــده تمامـــی 
پرونده هـــای موجـــود الکترونیکـــی شـــده و رونـــد 

رســـیدگی بـــه آنهـــا تســـهیل شـــود.
وی افـــزود: همچنیـــن بـــا هـــدف هوشمندســـازی 
تمامـــی  در  مراغـــه  شـــهرداری  اداری  ســـاختار 
حوزه هـــا، سیســـتم و ســـامانه های اداری بـــه صـــورت 
ـــانی  ـــه روزرس ـــال ب ـــزای در ح ـــخت  اف ـــزاری و س نرم اف
اســـت تـــا شـــاهد خدمت رســـانی مناســـب تر بـــه 

ــیم. ــهروندان باشـ شـ
ــا  ــه ایرنـ ــز بـ ــن نیـ ــش از ایـ ــه پیـ ــهردار مراغـ شـ
گفتـــه بـــود کـــه گســـتردگی خدمـــات موجـــب 
طوالنـــی شـــدن زمـــان رســـیدگی و پاســـخگویی بـــه 
مراجعـــان می شـــود و راهـــکار آن را بایـــد در زمینـــه 
ــال  ــتفاده از تکنولـــوژی روز دنبـ ــازی و اسـ هوشمندسـ

کـــرد.

اهتماممدیریتشهریبرای
توسعهآرامگاهاوحدیمراغهای

پروندههایشهرداریمراغه
الکترونیکیمیشود

در  عجب شــیر  و  مراغــه  مــردم  نماینــده 
ــاد  ــر جه ــدام وزی ــس شــورای اســامی از اق مجل
کشــاورزی بــرای حــل مشــکل انبــار شــدن ســیب 
ــاون  ــت: مع ــرد و گف ــی ک ــردخانه ها قدردان در س
وزیــر جهــاد بــرای حــل ایــن مشــکل در کمتریــن 
ــرای رفــع مشــکل  زمــان ممکــن مامــور شــد و ب

برنامه ریــزی کــرد. 
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  علیــزاده«  »علــی 
افــزود: پیش بینــی صــادرات مســتقیم ســیب 
ــه  ــوه در ۲۸۰ نقط ــن می ــه ای ــیه، عرض ــه روس ب
ــا  ــد و پاکســتان ب ــه هن از پایتخــت و صــادرات ب
ــن  ــی و همچنی ــو هوای ــوط کارگ ــتفاده از خط اس
تامیــن انبارهــای مــورد نیــاز از جملــه برنامه هــای 
ــرای حــل ایــن  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ب

ــت. ــکل اس مش
ــه  ــیر: عرض ــه و عجب ش ــردم مراغ ــده م نماین
ــی  ــت یک ــه از پایتخ ــه در ۲۸۰ نقط ــیب مراغ س
از برنامه هــای معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــوه در  ــن می ــدن ای ــار ش ــکل انب ــع مش ــرای رف ب

ــت ــتان اس ــن شهرس ــردخانه های ای س
ــود در  ــفاهی خ ــر ش ــه تذک ــن ب وی همچنی
ــار  ــرد و اظه ــاره ک ــاری اش ــی روز ج ــه علن جلس
ــی خــودم را  ــز قدردان ــن جلســه نی داشــت: در ای

ــیب  ــران س ــاورزان و تاج ــی از کش ــه نمایندگ ب
مراغــه از تریبــون مجلــس شــورای اســامی 

ــردم. ــام ک اع
اکنــون  ذیربــط،  مســئوالن  از  نقــل  بــه 
حــدود ۱۵۰ هــزار تــن ســیب صادراتــی در 
ــه  ــت و ب ــده اس ــار ش ــه انب ــردخانه های مراغ س
همیــن دلیــل »علیــزاده« چنــدی پیــش موضــوع 
ــرورت  ــردخانه ها و ض ــیب در س ــدن س ــار ش انب
ــی آن  ــه داخل ــادرات و عرض ــکات ص ــع مش رف
ــت  ــت دول ــخ مثب ــا پاس ــه ب ــرد ک ــادآوری ک را ی

ــد. ــه ش مواج
ــزار  ــا ۳۵۰ ه ــزار ت ــد ۳۰۰ ه ــا تولی ــه ب مراغ
تــن ســیب، رتبــه نخســت تولیــد ایــن محصــول 
در آذربایجان شــرقی را داراســت و حــدود ۱۹۰

هــزار تــن از ایــن میــزان بــه ســیب درجــه یــک 
ــاص دارد.  اختص

ــداث  ــیر اح ــه و عجب ش ــردم مراغ ــده م نماین

شــهرک صنایــع تبدیلــی بــرای افزایــش بهــره وری 
نیــز پیگیــری  را  محصــول ســیب در مراغــه 
ــهرک  ــن ش ــداث ای ــر آن اح ــاوه ب ــد و ع می کن

ــتاندار  ــفر اس ــای س ــی از مصوبه ه ــوان یک ــه عن ب
ــا جدیــت از ســوی  آذربایجان شــرقی بــه مراغــه ب

ــود. ــال می ش ــتانی دنب ــئوالن اس مس

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مراغــه 
گفــت: »امیــر دانــش مراغــی« از هنرمنــدان 
ــده  ــزه برگزی ــتان  جای ــن شهرس ــنویس ای خوش
ایــن  داوران  هیئــت  جایــزه  و  دوران  آینــه دار 

ــرد.   ــب ک ــی را کس ــه فرهنگ مجموع
ــا  ــا ایرن ــو ب احمــد دادرس فیاضــی در گفت وگ
ــی  ــداد فرهنگ ــن روی ــه ای ــن اختتامی ــزود: آیی اف
ــوی  ــا خواج ــزی ت ــتانی پاری ــوان »از باس ــا عن ب

حضــور  بــا  اخیــر  روزهــای  طــی  کرمانــی« 
چهره هــای مانــدگار فرهنــگ و هنــر کشــور 
ــده  ــج برگزی ــد و پن ــزار ش ــدت برگ ــاالر وح در ت
بخــش نمایشــگاه آن معرفــی شــدند کــه »دانــش 
ــرار داشــت.  ــان ق ــف نخســت آن ــی« در ردی مراغ
از مدیــر جایــزه آینــه دار دوران  بــه نقــل 
ــی  ــدف بازشناس ــا ه ــی ب ــه فرهنگ ــن مجموع ای
ــل  ــه نس ــران ب ــی ای ــرح فرهنگ ــای مط چهره ه
ــزاری  ــده اســت؛ در حاشــیه برگ ــد آم ــروز پدی ام
ــه  ــی خط ب ــط و نقاش ــاپ خ ــم ورکش ــن مراس ای
دبیــری »اســرافیل شــیرچی« و بــا حضــور اســاتید 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــرح نی مط
در   ۱۳۶۶ متولــد  مراغــی«  دانــش  »امیــر 
ــی را  ــی خوشنویس ــر قدس ــه هن ــت ک ــه اس مراغ
ــو« در  ــر نیکخ ــتاد »اکب ــزد اس ــال ۱۳۷۸ ن از س

ــرد. ــاز ک ــه آغ مراغ
اســتاد  محضــر  از   ۱۳۹۰ ســال  از  وی 
ــراز اول  ــاتید ط ــزو اس ــک زاده«، ج ــی مل »مجتب
ــورای  ــو ش ــور و عض ــی کش ــه شکسته نویس عرص

ــاد  ــگ و ارش ــری وزارت فرهن ــار هن ــیابی آث ارزش
ــن ســالیان در  ــرد و در طــول ای ــره ب اســامی به
ــی  ــر خوشنویس ــی هن ــی و بین الملل ــع مل مجام
خــوش درخشــید و بــا کســب بیــش از ۱۰۰

عنــوان برتــر جــزو هنرمنــدان پــر افتخــار کشــور 
ــت. ــی اس ــه خوشنویس در عرص

»دانــش مراغــی« عضــو گــروه جمــع مشــتاقان 
و جمعــی از شکسته نویســان برتــر ایــران و عضــو 
ــجویی  ــری دانش ــنواره های هن ــات داوران جش هی

اســت.
برگزیــده ســوگواره ملــی حریــم فاطمــی 
ــن  ــده چهارمی ــال ۱۴۰۰، برگزی ــی س ــم ط در ق
ــی« در  ــل ات ــی »ه ــی خوشنویس ــاالنه مل دو س
ــده هفدهمیــن  کاشــان طــی ســال ۱۴۰۰، برگزی
جشــنواره ملــی خوشنویســی رضــوی در بیرجنــد 
ــی  ــنواره مل ــده جش ــال ۱۳۹۹ و برگزی ــی س ط
خوشنویســی خــط عشــق در قزویــن طــی ســال 
ــوان  ــن ج ــارات ای ــدادی از افتخ ــا تع ۱۳۹۹ تنه

ــت. ــه اس ــاکن مراغ س

ــه  ــهر مراغـ ــامی شـ ــورای اسـ ــس شـ  رئیـ
ـــس  ـــم پ ـــان جام ج ـــداث خیاب ـــرح اح ـــت: ط گف
ــاز  ــان آغـ ــال از زمـ ــدود ۱۸ سـ ــت حـ از گذشـ
آن هنـــوز تکمیـــل نشـــده و ایـــن موضـــوع بـــا 

جدیـــت پیگیـــری می شـــود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ناصـــر رحمتـــی در 
ـــه  ـــهر مراغ ـــامی ش ـــورای اس ـــی ش ـــه علن جلس
ـــه  ـــزرگ ک ـــرح ب ـــن ط ـــل ای ـــد تکمی ـــزود: رون اف
ـــوده  ـــت فرس ـــاز« در باف ـــرکت »آتی س ـــط ش توس
ــود  ــل وجـ ــه دلیـ ــود، بـ ــرا می شـ ــهری اجـ شـ
ـــتان  ـــطح شهرس ـــود در س ـــی موج ـــای سیاس فض

بـــا رکـــود مواجـــه شـــده اســـت.
وجـــود،  ایـــن  بـــا  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــن  ــاز« در ایـ ــرکت »آتی سـ ــرمایه گذاری شـ سـ
ـــع مســـکونی  ـــه احـــداث مجتم ـــتان از جمل شهرس
ـــه  ـــرای بلندمرتب ـــرآغازی ب ـــوان س ـــه عن ـــا ب گله
ســـازی زمینـــه ســـاز رونـــق ســـاخت و ســـازها 

شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه طـــی ســـالهای اخیـــر 
برخـــی مشـــکات بـــرای واحدهـــای مســـکونی 
و صنفـــی واقـــع شـــده در مســـیر خیابـــان 
جام جـــم ایجـــاد شـــده، بیـــان کـــرد: شـــورای 
اســـامی و شـــهرداری بـــا پیگیری هـــای موثـــر 
ــورت  ــه صـ ــکات بـ ــن مشـ ــع ایـ ــدد رفـ درصـ

قطعـــی اســـت.
وی افـــزود: نبـــود امکانـــات و زیرســـاخت ها 
ـــب  ـــان موج ـــن خیاب ـــه کاره ای ـــگ نیم در پارکین
شـــده اســـت تـــا نتوانیـــم از ظرفیـــت آن بـــه 

خوبـــی اســـتفاده کنیـــم.
وی اضافـــه کـــرد: بـــرای ایـــن منظـــور 
ــان  ــگ خیابـ ــرداری از پارکینـ ــذاری بهره بـ واگـ
ـــاخت  ـــاد زیرس ـــا ایج ـــهرداری ب ـــه ش ـــم ب جام ج
ــدی  ــه بهره منـ ــی، زمینـ ــی و رفاهـ ــای ایمنـ هـ

ــرد. ــد کـ ــم خواهـ ــهروندان را از آن فراهـ شـ
ـــتان  ـــی هنرس ـــی ملک ـــه اراض ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــده در  ــع شـ ــتان واقـ ــن شهرسـ ــاورزی ایـ کشـ
ـــود  ـــا وج ـــزود: ب ـــز اف ـــوار نی ـــهر همج ـــی ش نزدیک
اینکـــه در ســـال های گذشـــته اقـــدام موثـــری 
ـــن  ـــرای تعیی ـــتانی ب ـــئوالن شهرس ـــوی مس ـــز س ل
تکلیـــف ایـــن اراضـــی نشـــده، لیکـــن شـــورای 
ـــع  ـــدد رف ـــب درص ـــای مناس ـــی ه ـــا رایزن ـــهر ب ش

ـــت. ـــاله اس ـــن س ـــکل چندی ـــن مش ای

کسب درآمد پایدار با راه اندازی 
پارکینگ جام جم توسط شهرداری

ـــه  ـــهر مراغ ـــامی ش ـــورای اس ـــس ش ـــب رئی نائ

نیـــز در ایـــن جلســـه بیـــان کـــرد: راه انـــدازی 
ـــهرداری  ـــط ش ـــم توس ـــان جام ج ـــگ خیاب پارکین
ـــتغال زایی را  ـــدار و اش ـــد پای ـــاد درآم ـــه ایج زمین
ـــود.  ـــع ش ـــد رف ـــص آن بای ـــا نواق ـــرد ام ـــد ک خواه
ـــت  ـــر تقوی ـــد ب ـــا تاکی ـــار ب ـــم خوش رفت ابراهی
ـــرد:  ـــه ک ـــه، اضاف ـــای تفرق ـــه ج ـــاد ب ـــه اتح روحی
تعصبت هـــای  وجـــود  مـــوارد  از  برخـــی  در 
و  شـــهر  عقب ماندگـــی  زمینـــه  بی جـــا 
روســـتاهای ایـــن شهرســـتان را فراهـــم کـــرده 

اســـت.
ـــرهنگ  ـــر س ـــاماندهی قب ـــن از  س وی همچنی
ـــهربانی  ـــده دالور ش ـــری فرمان ـــداهلل فق ـــید اس س
مراغـــه کـــه در ششـــم شـــهریور ۱۳۲۰ و در 
روز اشـــغال مراغـــه توســـط نیروهـــای متجـــاوز 
ـــر داد. ـــود، خب ـــیده ب ـــهادت رس ـــه ش ـــوروی ب ش

تکمیل جام جم بزرگترین فرصت برای 
رفع مشکل ترافیک شهری

رئیـــس کمیســـیون شهرســـازی شـــورای 
اســـامی شـــهر مراغـــه نیـــز گفـــت: تکمیـــل 
جام جـــم بزرگتریـــن فرصـــت بـــرای رفـــع 
مشـــکل ترافیـــک شـــهری مراغـــه فراهـــم 

ــرد. ــد کـ خواهـ
بهمـــن محمـــودی افـــزود: وجـــود برخـــی 
راه هـــای  و  روشـــنایی  جملـــه  از  نقایـــص 
ــب  ــم موجـ ــگ جام جـ ــه پارکینـ ــی بـ دسترسـ
ــن  ــتفاده از ایـ ــرای اسـ ــهروندان بـ ــده شـ شـ
ظرفیـــت بـــزرگ شـــهری دچـــار مشـــکل 

ــوند. شـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه مشـــاوره مناســـب 
ــای  ــت در طرح هـ ــب موفقیـ ــت موجـ می توانسـ

ــود  ــا وجـ ــه داد: بـ ــود، ادامـ ــرمایه گذاری شـ سـ
تکمیـــل نشـــدن خیابـــان جام جـــم، مشـــکات 
ـــل  ـــرح قاب ـــن ط ـــرداری از  ای ـــره ب ـــش روی به پی

رفـــع اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: بـــر اســـاس مصوبـــه 
شـــورای ترافیـــک مراغـــه، پیشـــنهاد می شـــود 
پارکینـــگ جام جـــم در اختیـــار شـــهرداری 
قـــرار بگیـــرد تـــا بـــا رفـــع نواقـــص موجـــود، 
بـــرای بهره بـــرداری شـــهروندان آمـــاده شـــود.

کارگروه تخصصی برای رفع مشکالت 
خیابان جام جم تشکیل شود

ســـخنگوی شـــورای اســـامی شـــهر مراغـــه 
حضـــور  بـــا  تخصصـــی  کارگـــروه  گفـــت: 
ـــان  ـــع مشـــکات خیاب ـــرای رف ـــر ب ـــان ام کارشناس

ــود. ــکیل شـ ــد تشـ ــم بایـ جام جـ
ـــی  ـــای سیاس ـــزود: برخورده ـــکری اف ـــا عس رض
ـــود  ـــه رک ـــته، زمین ـــالهای گذش ـــی در س و جناح
بیـــش از ۱۸ ســـاله تکمیـــل خیابـــان جام جـــم 

ـــت. ـــرده اس ـــم ک را فراه
وی ادامـــه داد: در اجـــرای ایـــن طـــرح عمرانـــی 
ــرر  ــهرداری متضـ ــر شـ ــالیان اخیـ ــول سـ در طـ
ـــهری  ـــت ش ـــه مدیری ـــت مجموع ـــده و  مظلومی ش
ــه  ــود، بـ ــای موجـ ــی دیدگاه هـ ــاف برخـ برخـ

ــود. ــده می شـ ــوح دیـ وضـ
از  بهره گیـــری  بـــا  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــتانی  ــئوالن شهرسـ ــگان و مسـ ــت نخبـ ظرفیـ
و بـــا تشـــکیل جلســـات تخصصـــی و تعییـــن 
ــع  ــه رفـ ــوان بـ ــب می تـ ــی مناسـ ــازه زمانـ بـ
ــک  ــده نزدیـ ــرح در آینـ ــن طـ ــکات ایـ مشـ

ــود. ــدوار بـ امیـ

تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهره 
برداری از پارکینگ جام جم

رئیـــس کمیســـیون اداری و مالـــی شـــورای 
ــرای  ــت: بـ ــز گفـ ــه نیـ ــهر مراغـ ــامی شـ اسـ
ــم  ــرداری از پارکینـــگ جام جـ تکمیـــل و بهره بـ
مـــی تـــوان از اعتبـــار ویـــژه حاصـــل از جرائـــم 
کســـری پارکینـــگ مـــاده ۱۰۰ اســـتفاده کـــرد.

ــن  ــورت تامیـ ــزود: در صـ ــرو افـ ــاز پاکـ النـ
اعتبـــار الزم بـــرای ســـاماندهی و رفـــع نواقـــص 
می توانـــد  جام جـــم  پارکینـــگ  موجـــود، 
ــت  ــه مدیریـ ــرای مجموعـ ــداری بـ ــد پایـ درآمـ

ــد. ــم کنـ ــهری فراهـ شـ
ـــوارض  ـــه ع ـــن دفترچ ـــه تدوی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــه  ــه، اضافـ ــهر مراغـ ــده شـ ــال آینـ ــی سـ محلـ
کـــرد: در وضعیـــت نـــه چنـــدان مناســـب 
اقتصـــادی جامعـــه، ارائـــه مشـــوق و تخفیف هـــا 
ــدی  ــای درآمـ ــف هـ ــق ردیـ ــد در تحقـ می توانـ

شـــهری موثـــر باشـــد.

برگزاری جلسات تخصصی برای رفع 
مشکالت جام جم ادامه یابد

شــورای  عمرانــی  کمیســیون  رئیــس 
اســامی شــهر مراغــه نیــز گفــت: جلســات 
خیابــان  مشــکات  رفــع  بــرای  تخصصــی 
اعضــای  شــهردار،  حضــور  بــا  جام جــم 
شــورای شــهر مراغــه و هیئــت مدیــره شــرکت 
ــرح  ــن ط ــرمایه گذار ای ــوان س ــه عن ــاز ب آتی س
ــد  ــا بای ــن دیداره ــا ای ــت ام ــده اس ــزار ش برگ

ــد. ــه یاب ادام
حســـین شـــیخ فرجـــی افـــزود: در ایـــن 
راســـتا، تـــاش و عـــزم جـــدی از ســـوی 
ــه  ــهر مراغـ ــورای اســـامی شـ شـــهرداری و شـ
بـــرای رفـــع مشـــکات موجـــود پیـــش روی 

تکمیـــل ایـــن طـــرح وجـــود دارد.
دفترچـــه  اصـــاح  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــش  ـــرد: کاه ـــه ک ـــی اضاف ـــوارض محل ـــه ع تعرف
از  مناســـب  اطاع رســـانی  و  پیچیدگـــی 
ــن  ــاح ایـ ــهر در اصـ ــورای شـ ــای شـ رویکردهـ
تعرفه هاســـت تـــا بتـــوان مـــراوده و ارتباطـــات 
ــات  ــه خدمـ ــهروندان در ارائـ ــا شـ ــبی بـ مناسـ

ــود. ــاد شـ ایجـ
خیابـــان جـــام جـــم در مرکـــز شـــهر اجـــرا 
شـــده و از آنجایـــی کـــه طبقـــه پاییـــن ایـــن 
خیابـــان دارای ظرفیـــت پارکینـــگ اســـت، بـــه 
ـــره  ـــوان گ ـــی ت ـــری از ان م ـــره گی ـــل و به تکمی

ترافیکـــی شـــهر را بـــاز کـــرد.

نمایندهمراغهازاقداموزیرجهادکشاورزیبرای
حلمشکلسیبقدردانیکرد

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

جایزهبرگزیدهآینهداردورانبهخوشنویسمراغهایاعطاشد

رئیس شورا: 

تکمیلخیابانجامجممراغه
پسازوقفهطوالنیدردستپیگیریاست
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