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اسامی متخلفان به صورت 
محرمانه به گمرک ارایه شد 

ــیاری از  ــه بسـ ــور کـ ــد همانطـ ــران می گویـ ــی تهـ ــاق بازرگانـ ــو اتـ عضـ
ـــر  ـــه تغیی ـــبت ب ـــادی، نس ـــات اقتص ـــکات و معض ـــش مش ـــرای کاه ـــورها ب کش
ـــن  ـــد همی ـــز بای ـــران نی ـــد، ای ـــدام کردن ـــای کان اق ـــت گذاری ه ـــه در سیاس روی

ـــد.  ـــی کن ـــیر را ط مس
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر ریاحــی اظهــار کــرد: بررســی وضعیــت اقتصــادی 
بســیاری از کشــورهای منطقــه ماننــد ترکیــه نشــان می دهــد کــه ایــن کشــورها 
ــی دســت و  ــا مشــکات اقتصــادی کان ــته ب ــای گذش ــال ها و دهه ه ــز در س نی
ــت  ــر در سیاس ــکات و تغیی ــق مش ــا درک دقی ــا ب ــد ام ــرم می کرده ان ــه ن پنج

ــد. ــش دهن ــکات را کاه ــن مش ــته اند ای ــوزه توانس ــن ح ــای ای گذاری ه
ـــادی  ـــذاری اقتص ـــت گ ـــوزه سیاس ـــه در ح ـــکاتی ک ـــه مش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه  ـــته ایم برنام ـــا نتوانس ـــه م ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــود دارد، بی وج
ـــر  ـــاق و تغیی ـــر اتف ـــیم، ه ـــته باش ـــی داش ـــکات فعل ـــرای مش ـــبی ب ـــزی مناس ری
ـــه  ـــوکی ک ـــد، ش ـــی وارد می کن ـــوک منف ـــک ش ـــران ی ـــاد ای ـــه اقتص ـــدی ب جدی
تـــا درک آن و تـــاش بـــرای برطـــرف کردنـــش، اثـــرات منفـــی جـــدی بـــر 

ــد. ــاد وارد می کنـ اقتصـ

ـــائلی  ـــن مس ـــی تری ـــی از اصل ـــه داد: یک ـــران ادام ـــی ته ـــاق بازرگان ـــو ات عض
ـــدان  ـــی و می ـــش خصوص ـــه بخ ـــاد ب ـــزوم اعتم ـــده، ل ـــوش ش ـــران فرام ـــه در ای ک
ـــم  ـــاد نکرده ای ـــاد را ایج ـــن اعتم ـــا ای ـــه تنه ـــا ن ـــت. م ـــش اس ـــن بخ ـــه ای دادن ب
کـــه حتـــی بـــا سیاســـت های غلـــط خـــود راه را بـــر بهبـــود اوضـــاع نیـــز 
بســـته ایم. مشـــکات مربـــوط بـــه بازگشـــت ارز و تعهـــدات ارزی بخشـــی از 

ایـــن عـــدم اعتمـــاد را نشـــان می دهـــد.
ریاحـــی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد در نـــوع نـــگاه بـــه بخـــش خصوصـــی 
ـــراد  ـــرده و اف ـــوزه کار ک ـــن ح ـــال ها در ای ـــه س ـــی ک ـــوش نام ـــر خ ـــان تاج می
معـــدودی کـــه تعهـــدات خـــود را اجرایـــی نکرده انـــد، تفـــاوت قائـــل شـــد، 
ـــتفاده از  ـــا سواس ـــه ب ـــدودی ک ـــده مح ـــر ع ـــه خاط ـــا ب ـــه م ـــح داد: اینک توضی
شـــرایط ارز خـــود را بازنگردانده انـــد، شـــرایط را بـــرای تمـــام تجـــار کشـــور 
ـــائل  ـــدای از مس ـــده ج ـــده و واردکنن ـــت. صادرکنن ـــی نیس ـــم، منطق ـــوار کنی دش
ـــی  ـــد اجرای ـــه بای ـــد ک ـــی دارن ـــز تعهدات ـــود نی ـــی خ ـــات خارج ـــی، در معام داخل
ـــوار  ـــز دش ـــی را نی ـــدات بیرون ـــه تعه ـــل ب ـــا، عم ـــن محدودیت ه ـــا ای ـــد ام کنن
ـــد،  ـــت بده ـــود را از دس ـــی خ ـــوش نام ـــر خ ـــر تاج ـــت اگ ـــخص نیس ـــرده و مش ک

ـــد. ـــه ده ـــود ادام ـــه کار خ ـــه ب ـــور ک ـــت چط ـــده بناس در آین
ـــی، صـــادرات داشـــته  ـــره جنوب ـــا ک ـــراق ی ـــه ع ـــت ب ـــروز دول ـــه داد: ام وی ادام
امـــا نمی توانـــد پـــول خـــود را پـــس بگیـــرد. چـــرا ایـــن محدودیت هـــا درک 
می شـــود امـــا محدودیت هـــا و مشـــکات بخـــش خصوصـــی نادیـــده گرفتـــه 
ــدور  ــه در صـ ــر رویـ ــث تغییـ ــی، بحـ ــال های طوالنـ ــس از سـ ــود؟ پـ می شـ
ـــدی  ـــکات جدی ـــود مش ـــر خ ـــن ام ـــه ای ـــده ک ـــرح ش ـــی مط ـــای بازرگان کارت ه

ـــت. ـــود آورده اس ـــه وج ب
ریاحـــی خاطـــر نشـــان کـــرد: تـــا زمانـــی کـــه بـــا تغییـــر در سیاســـت 
ـــم  ـــر ندهی ـــرایط را تغیی ـــی، ش ـــش خصوص ـــه بخ ـــاد ب ـــای کان و اعتم گذاری ه
و بـــرای آن برنامـــه ریـــزی نکنیـــم، هـــر اتفـــاق جدیـــدی می توانـــد مـــا را 
شـــوکه کنـــد و ایـــن موضـــوع بـــرای شـــرایط فعلـــی اقتصـــاد ایـــران، قطعـــا 

نتیجـــه مثبتـــی در بـــر نخواهـــد داشـــت.

چرا مشکالت اقتصادی، ایران را شوکه می کند؟

ـــان  ـــا بی ـــورس ب ـــرکت ب ـــره ش ـــت مدی عضـــو هیئ
ـــد  ـــی و خری ـــه انتشـــار اوراق تبع ـــه ب ـــا توج ـــه ب اینک
ــهام داران  ــرکتها، سـ ــوی شـ ــه از سـ ــهام خزانـ سـ
خـــرد نگـــران ریـــزش بـــازار در ماههـــای آینـــده 
ـــه  ـــا وظیف ـــر حقوقیه ـــوی دیگ ـــت: از س ـــند، گف نباش
ــمند یـــک  ــق حمایـــت هوشـ ــا از طریـ ــد تـ دارنـ

ـــد.  ـــاد کنن ـــازار ایج ـــن در ب ـــای ام فض
مهـــدی  ســـید    ، تســـنیم  گـــزارش  بـــه 
ســـدیدی عضـــو هیـــات مدیـــره بـــورس تهـــران  
و مدیـــر عامـــل صنـــدوق بازنشســـتگی بانکهـــا در 
ـــرمایه  ـــازار س ـــرایط ب ـــی ش ـــت بررس ـــیه نشس حاش
و  راهکارهـــای بهبـــود آن کـــه در وزارت اقتصـــاد 
برگـــزار شـــد، گفـــت: وظیفـــه ســـرمایه گـــذاران 
ـــک  ـــت تمل ـــهام تح ـــه از س ـــت ک ـــن اس ـــزرگ ای ب
ـــق  ـــوع از طری ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــت کن ـــود حمای خ
ـــی شـــکل  ـــه و انتشـــار اوراق تبع ـــد ســـهام خزان خری

مـــی گیـــرد.
وی گفـــت:  مســـیر حمایتـــی در ســـه هفتـــه 

ـــن  ـــده و از ای ـــاده ش ـــا پی ـــق حقوقیه ـــر از طری اخی
پـــس نیـــز از روشـــهای جدیـــد ایـــن کار انجـــام 

خواهـــد شـــد.
ـــد  ـــتاد  درص ـــدود هش ـــدیدی، ح ـــه س ـــه گفت ب
حجـــم معامـــات از طریـــق ســـهامداران حقیقـــی 
ـــد  ـــی خواهن ـــهامداران م ـــر س ـــود، اگ ـــی ش ـــام م انج
ـــار  ـــد از رفت ـــد بای ـــادل باش ـــازار متع ـــار ب ـــه رفت ک

ـــد. ـــه بگیرن ـــی فاصل هیجان
ایـــن مقـــام مســـئول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه، 
بعـــد از بهمـــن مـــاه ســـال گذشـــته در 120 روز 
ـــرمایه  ـــازار س ـــاده ای را در ب ـــوق الع ـــد ف کاری رش
ـــل  ـــد ماحص ـــن رش ـــه داد،  ای ـــم، ادام ـــاهد بودی ش
ـــار  ـــذاری و انتظ ـــرمایه گ ـــه س ـــهامداران ب ـــوق س ش
بـــاال بـــرای کســـب بـــازده مناســـب بـــود. تـــرس 
حاکـــم در روزهـــای اخیـــر نیـــز ماحصـــل ایـــن اســـت 
کـــه ممکـــن اســـت ثـــروت بـــه دســـت آمـــده از 

دســـت برونـــد.
ــم در  ــد هـ ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــزود، بـ وی افـ

مســـیر صعـــودی و هـــم در روندهـــای برگشـــتی 
ـــد. ـــظ کنن ـــود را حف ـــش خ ـــد آرام ـــهامداران بای س

ــر  ــول وزیـ ــل قـ ــه نقـ ــاره بـ ــا اشـ ــدیدی بـ سـ
اقتصـــاد بـــرای اقـــدام بـــه خریـــد ســـهام از 
ــازار،  ــای بـ ــرف حقوقیهـ ــرد از طـ ــهامداران خـ سـ
ـــهامداران  ـــوان از س ـــی ت ـــار را نم ـــن انتظ ـــت: ای گف
حقوقـــی داشـــت کـــه در هـــر حـــوزه ای ورود داشـــته 
ـــخ  ـــود پاس ـــهامداران خ ـــه س ـــد ب ـــه بای ـــند چراک باش
ـــت  ـــد حمای ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــد،  ای دهن

منطقـــی و هوشـــمندانه پیـــاده شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه، بـــا توجـــه بـــه انتشـــار 
ــوی  ــه از سـ ــهام خزانـ ــد سـ ــی و خریـ اوراق تبعـ
ـــازار  ـــزش ب ـــران ری ـــرد نگ ـــهام داران خ ـــرکتها، س ش
ــوی  ــت: از سـ ــند،  گفـ ــده نباشـ ــای آینـ در ماههـ
ــد  ــه دارنـ ــی وظیفـ ــرمایه گذاران حقوقـ ــر سـ دیگـ
ـــک  ـــمند ی ـــی و هوش ـــت منطق ـــق حمای ـــا از طری ت
فضـــای امـــن و آرام را در بـــازار ســـرمایه ایجـــاد 

کننـــد.

مردم نگران ریزش بازار در ماه های آتی نباشند 
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با اشاره به عادی سازی روابط کشورهای 

حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی؛
سیاست های آمریکا در منطقه به بن 

بست رسیده است

و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
شــوراها تاکیــد کــرد کــه کشــورهای حاشــیه خلیــج 
فــارس بایــد بداننــد کــه مســیری را کــه در پیــش 
ــازی در  ــود و ب ــد ب ــا خواه ــرر آنه ــه ض ــد ب گرفته ان
چارچــوب سیاســت های آمریــکا تنهــا شکســت 

ــد.  ــم می زن ــا رق ــرای آنه ــدد ب مج
بــه گــزارش ایســنا، محمــد صالــح جــوکار 
ضمــن محکومیــت عــادی ســازی روابــط کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس بــا رژیــم صهیونیســتی 
بیــان کــرد: برخــی از کشــورهای منطقــه بــه 
ــر در  ــال اخی ــد س ــی در چن ــورهای عرب ــژه کش وی
ــد  ــی کنن ــازی م ــکا ب چارچــوب سیاســت های آمری
ــا  ــکا امض ــا آمری ــی ب ــی و امنیت ــای دفاع و پیمان ه

ــت. ــتا اس ــن راس ــه در همی ــد ک کردن
ــا  ــورها ب ــن کش ــرد: ای ــار ک ــه اظه وی در ادام
ــن  ــال تامی ــه دنب ــکا ب ــروی از سیاســت های آمری پی
ــرای  ــکا ب ــز آمری ــروز نی ــتند ام ــود هس ــت خ امنی
ــر  ــتی ب ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــازی رواب ــادی س ع
ایــن کشــورها فشــار آورده اســت. ایــن کشــورها چــه 
ــد و چــه از  ــی تبعیــت کنن از سیاســت های آمریکای
ــه  ــت ب ــد در نهای ــت نکنن ــا تبعی ــت های آنه سیاس
ــیر  ــه مس ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــام خواه ــا تم ــرر آنه ض

ــد. ــش گرفتن ــتباهی را در پی اش
شــورای  مجلــس  در  یــزد  مــردم  نماینــده 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــان فک ــرد: آن ــح ک ــامی تصری اس
ــت و در  ــه دار اس ــه ادام ــکا در منطق ــور آمری حض
ــدرت می باشــند.  ــی دارای ق حــوزه سیاســی و دفاع
ــطح  ــی در س ــت های آمریکای ــه سیاس ــی ک در حال
منطقــه بــه بــن بســت رســیده اســت ایــن کشــورها 
از آن جــا کــه پیونــد قــوی بــا مــردم خــود ندارنــد 
ــرای  ــی ب ــدرت خارج ــک ق ــال ی ــه دنب ــواره ب هم
ــده  ــی در آین ــند، ول ــود می باش ــت خ ــظ حکوم حف

ــت. ــد گرف ــود را خواهن ــتباهات خ ــخ اش پاس
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: امــروز جبهــه مقاومــت 
ــدرت  ــی دارد و ق ــه جایگاهــی خوب در ســطح منطق
پوشــالی آمریــکا را کنــار زده اســت از ســوی دیگــر 
ــادی  ــرای ع ــورها ب ــن کش ــر ای ــار ب ــا فش ــپ ب ترام
ــال  ــه دنب ــتی ب ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــازی رواب س
ــه  ــی ک ــت. در حال ــات اس ــی در انتخاب ــرگ زرین ب
کشــورهای منطقــه بایــد آگاه باشــند کــه ایــن 
عــادی ســازی روابــط جــز ضــرر چیــزی بــرای آنهــا 

ــال نخواهــد داشــت. ــه دنب ب

ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ریی
ــخه  ــد نس ــه بای ــان این ک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
جداگانــه ای بــرای فعالیت هــای مــدارس در هــر 
ــای  ــد وزارتخانه ه ــت: بای ــده شــود، گف اســتان پیچی
بهداشــت و آمــوزش و پــرورش بــر اجــرای پروتکل هــا 

ــند.  ــته باش ــدی داش ــارت ج ــدارس نظ در م
بــه گــزارش ایســنا، حســینعلی شــهریاری اظهــار 
ــد  ــی جدی ــه شــروع ســال تحصیل ــا توجــه ب کــرد: ب
ــی  ــای ســختگیرانه و واقع وزارت بهداشــت پروتکل ه
بــرای فعالیت هــای مــدارس نوشــته اســت و  را 
فــرض بــر آن بــوده کــه تمــام نقــاط کشــور از لحــاظ 
شــیوع ویــروس کرونــا قرمــز اســت چــون نمی تــوان 
آینــده  در  نقطــه  کــدام  کــه  کــرد  پیش بینــی 

ــد. ــد ش ــور خواه چه ط
ــوان  ــه نمی ت ــت آن اســت ک ــه داد: واقعی وی ادام
ــی را  ــع ابتدای ــوص در مقط ــه خص ــوزان ب دانش آم
بــرای رعایــت پروتکل هــا توجیــه کــرد بــه خصــوص 
در زمــان زنــگ تفریــح کــه آنهــا از ســر و کــول هــم 
ــا  ــن بیشــتر شــوخی اســت ت ــس ای ــد پ ــاال می رون ب
ــش  ــاط دان ــت؛ ضمــن آنکــه در بســیاری از نق واقعی
ــک را  ــه ماس ــی تهی ــر توانای ــل فق ــه دلی ــوزان ب آم
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــا وزارت صنع ــد و اساس ندارن

ــوزان  ــرای دانش آم ــی ماســک ب ــدازه کاف ــه ان ــم ب ه
ــد نکــرده اســت. حتــی در صــورت وجــود هــم  تولی
ــک و  ــد ماس ــه نمی توانن ــت و هم ــت آن باالس قیم

ــی  کننــده تهیــه کننــد. ضدعفون
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ریی
ــه بودجــه  ــا اشــاره ب شــورای اســامی هممچنیــن ب
وزارت آمــوزش و پــرورش بــه مــدارس بــرای رعایــت 
پروتکل هــا خاطرنشــان کــرد: نســخه مدیریتــی 

بــرای فعالیــت مــدارس نبایــد کشــوری باشــد و بایــد 
بــرای هــر اســتان نســخه خاصــی پیچیــده شــود کــه 
کاس هــا بــه صــورت حضــوری و یــا از طریــق فضای 
مجــازی تشــکیل شــود. مثــا در مناطــق عشــایری 
ــکان  ــم ام ــوزان ک ــداد دانش آم ــا تع ــتایی ب و روس
تشــکیل کاس در فضــای بــاز وجــود دارد، امــا ایــن 
امــکان در شهرســتانی ماننــد ایرانشــهر فراهم نیســت 
چــون برخــی کاس هــا بــا حضــور ۴0 دانش آمــوز و 

ــا  ــزار می شــود ام ــه صــورت دو شــیفت برگ ــی ب حت
دانش آمــوزان ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده 

ندارنــد.
شــهریاری بــا ارائــه ی پیشــنهادی اظهــار کــرد: در 
ایــن وضعیــت بایــد دو وزارتخانــه بهداشــت و آموزش 
و پــرورش بــر اجــرای پروتکل هــا در مــدارس نظــارت 
ــوزش و  ــفانه وزارت آم ــند. متاس ــته باش ــدی داش ج
پــرورش کمبــود جــدی از نظــر مراقــب ســامت دارد 
ــه رییــس ســازمان اداری اســتخدامی  و در نامــه ای ب
درخواســت کردیــم 10 درصــد مجوزهــای اعطــا 
ــامت  ــان س ــن مراقب ــتخدام ها از بی ــرای اس ــده ب ش
ــدارس  ــرح در م ــه ط ــارت ب ــکان نظ ــه ام ــد ک باش

فراهــم شــود.
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ریی
ــان  ــدی بی ــان و در جمع بن ــامی در پای ــورای اس ش
کــرد: کرونــا بــا مــا خواهــد بــود و ایــن زودی هــا هــم 
ــای  ــرای روزه ــد خــود را ب ــردار نیســت بای دســت ب
ــیوع  ــا ش ــاه ب ــون از مهرم ــم چ ــاده کنی ــخت آم س
آنفلوآنــزا روبــه رو خواهیــم بــود کــه بــه اعتقــاد برخی 
ــه  ــی ب ــای عفون ــان بیماری ه ــرگان و متخصص از خب
دلیــل گذشــت 10 ســال از شــیوع آنفلوآنــزا امســال 

ــه رو خواهیــم شــد. ــوع شــدیدتر آن را روب ــا ن ب

شهریاری:

 وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش 
بر اجرای پروتکل ها در مدارس نظارت کنند

ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور نتایــج دور دوم انتخابــات مجلــس 
در کرمانشــاه و ســمیرم را اعــام کــرد. 

بــه گــزارش ایســنا، ســید اســماعیل موســوی ســخنگو و دبیــر ســتاد 
انتخابــات کشــور صبــح شــنبه در جمــع خبرنــگاران حاضــر در ســتاد 
انتخابــات وزارت کشــور نتایــج انتخابــات در دو حــوزه انتخابیــه ســمیرم 
ــه کرمانشــاه در اســتان کرمانشــاه را  ــان و حــوزه انتخابی اســتان اصفه

بــه شــرح زیــر اعــام کــرد:
استان کرمانشاه:

ــه  ــا 21۹۶۶ رای ب ــزی ب ــم عزی ــاه ابراهی ــه کرمانش ــوزه انتخابی ح
ــت. ــامی راه یاف ــورای اس ــس ش مجل

استان اصفهان:
حــوزه انتخابیــه ســمیرم اصغــر ســلیمی بــا ۸۵0۵ رای بــه مجلــس 

شــورای اســامی راه یافــت.

نتایجانتخاباتدر۸حوزهانتخابیهبهشرحزیراعالمشد:
استان البرز:

در حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس
ــا 2۷010 رای بــه مجلــس شــورای اســامی راه  علیرضــا عباســی ب

یافــت.
استان اصفهان:

در حــوزه انتخابیــه لنجــان حســین رجایــی ریــزی بــا 1۴12۷ رای 
بــه مجلــس شــورای اســامی راه یافــت.

استام ایام:

در حــوزه انتخابیــه دهلــران، دره شــهر آبدانــان و بــدره بهــزاد 
ــت. ــامی راه یاف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــا ۳12۸۷ رای ب ــزاده ب علی

استان خوزستان:
و کارون شــبیب  بــاوی، حمیدیــه  اهــواز،  انتخابیــه  در حــوزه 
ــت. ــامی راه یاف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــا ۴۴۷۴۸ رای ب ــری ب جویج

استان کردستان:
حــوزه انتخابیــه بیجــار علیرضــا زندیــان بــا 10۳1۹ رای بــه مجلــس 

شــورای اســامی راه یافــت.
استان کرمانشاه:

ــی بخشــی  ــو مجتب ــرب و دااله ــاد غ ــه اســام آب ــوزه انتخابی در ح
ــت. ــامی راه یاف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــا ۳1022 رای ب ــور ب پ

استان گلستان:
در حــوزه انتخابیــه کردکــوی، ترکمــن، بنــدر گــز و گمیشــان 
عبدالجــواد ایــری بــا ۳122۵ بــه مجلــس شــورای اســامی راه یافــت.

استان زنجان:
در حــوزه انتخابیــه زنجــان و طــارم مهــدی باقــری بــا 1۴۹۶۴ رای 

بــه مجلــس شــورای اســامی راه یافــت.

متوســط تولیــد نفــت خــام در امــارات در مــاه اوت برابــر بــا 2.۶۹۳ 
ــتر  ــکه در روز بیش ــزار بش ــی 100 ه ــود یعن ــکه در روز ب ــون بش میلی
ــرارداد  ــق ق ــور طب ــن کش ــکه در روز ای ــون بش ــهمیه 2.۵۹ میلی از س

کاهــش تولیــد اوپــک پــاس. 
 بــه گــزارش تســنیم، امــارات متحــده عربــی کــه در حــال حاضــر 
ســومین تولیدکننــده بــزرگ اوپــک اســت، در مــاه اوت بســیار بیشــتر 
ــت  ــاس، نف ــک پ ــد اوپ ــرارداد کاهــش تولی ــق ق از ســهمیه خــود طب

صــادر کــرده اســت.
ــن شــرکت نشــان مــی دهــد  ــی کشــتی ها از چندی اطاعــات ردیاب
صــادرات نفــت امــارات در مــاه اوت بیشــتر از تولیــد آن بــوده اســت و 
تولیــد نفــت ایــن کشــور هــم از محــدوده ای کــه قــرارداد اوپــک  پــاس 

در نظــر گرفتــه بــود، فراتــر رفتــه اســت.
متوســط تولیــد نفــت خــام در امــارات در مــاه اوت برابــر بــا 2.۶۹۳ 
ــتر  ــکه در روز بیش ــزار بش ــی 100 ه ــود یعن ــکه در روز ب ــون بش میلی
ــرارداد  ــق ق ــور طب ــن کش ــکه در روز ای ــون بش ــهمیه 2.۵۹ میلی از س

کاهــش تولیــد اوپــک پــاس. گفتــه مــی شــود دلیــل اصلــی افزایــش 
ــن  ــرق در گرم تری ــاالی ب ــاه اوت تقاضــای ب ــارات در م ــت ام ــد نف تولی
ــرق در تابســتان  ــوده اســت. تقاضــای ب ــه ب ماه هــای ســال در خاورمیان
ــدن  ــه مان ــفرها و در خان ــدن س ــدود ش ــر مح ــه خاط ــاری ب ــال ج س
ــا افزایــش یافتــه اســت. مــردم در نتیجــه همــه گیــری ویــروس کرون

ــی  ــرارداد فعل ــق ق ــاس، طب ــک پ ــی اوپ ــای قبل برخــاف قرارداده
کشــورهایی کــه بــه تعهــد خــود عمــل نکننــد و مــازاد تولیــد داشــته 
باشــند بایــد در ماههــای آینــده جبــران کــرده و تولیــد خــود را بیشــتر 

پاییــن بیاورنــد.
ــه  ــر ک ــن خب ــد ای ــا تایی ــارات ب ــت ام ــر نف ــی وزی  ســهیل المزروع
تولیــد نفــت ایــن کشــور تــا 2.۶۹۳ میلیــون بشــکه در روز در مــاه اوت 
افزایــش یافتــه، گفــت:» اقداماتــی بــرای جبــران ایــن افزایــش موقــت 
در تولیــد صــورت گرفتــه اســت. دلیــل ایــن افزایــش تولیــد بــاال رفتــن 
تقاضــای بــرق در تابســتان و نیــاز بــه تولیــد نفــت بیشــتر و گاز همــراه 

بــا آن بــوده اســت«.

 مزروعــی همچنیــن گفــت شــرکت نفــت ملــی ابوظبــی )ادنــوک( 
ــه مشــتریان خــود اعــام کــرده ۳0 درصــد از تمــام درجــات نفتــی  ب

ــد. ــرای مــاه اکتبــر ســفارش داده انــد، کاهــش مــی یاب کــه ب

اعالم نتایج ۱۰ حوزه انتخابیه در دور دوم انتخابات مجلس 

تخلف امارات از سهمیه تولید نفت خود در توافق اوپک پالس 

ـــورهای  ـــا در کش ـــت: االن م ـــور گف ـــس جمه ریی
ـــر آن  ـــه ب ـــم ک ـــی داری ـــان پول های ـــایه خودم همس
ـــل  ـــان تحوی ـــه خودم ـــا را ب ـــول م ـــد و پ ـــل زده ان قف
ـــرده  ـــان ک ـــکا تهدیدش ـــه آمری ـــرا ک ـــد. چ نمی دهن

ـــت.  اس
و  حجت االســـام  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
المســـلمین حســـن روحانـــی طـــی ســـخنانی در 
ـــا  ـــا ب ـــاری کرون ـــت بیم ـــی مدیری ـــتاد مل ـــه س جلس
بیـــان اینکـــه کار آمـــوزش و پـــرورش و وزرات علـــوم 
ـــاطی  ـــگاه ها نش ـــدارس و دانش ـــایی م ـــرای بازگش ب
را بـــه زندگـــی وارد کـــرد، اظهـــار کـــرد: برخـــی 
ناراحتنـــد، مخصوصـــاً کانال هـــای ماهـــواره ای 
ــور  ــه چطـ ــی زبان کـ ــی فارسـ ــانه های خارجـ رسـ
ــارهای تحریـــم  ــه فشـ ــود همـ ــا وجـ ــران بـ در ایـ
ـــه  ـــه جـــای اینک ـــا ب ـــوز در دوران کرون اقتصـــادی هن
ایـــن تحریم هـــا ســـبب شـــود مـــردم بـــه تنـــگ 
بیاینـــد و بـــه خیابـــان بریزنـــد حـــاال چگونگـــی 
مواجهـــه بـــا کرونـــا ســـبب شـــده کـــه از دولـــت 
تشـــکر شـــود. ایـــن عیـــن گزارشـــی اســـت کـــه 
وزارت اطاعـــات از قـــول یکـــی از رســـانه های 

خارجـــی بـــه مـــن ارائـــه کـــرد.
ـــان  ـــا بی ـــخنانش ب ـــری از س ـــش دیگ وی در بخ
ـــه همـــه ســـنین را  ـــا ویروســـی اســـت ک اینکـــه کرون
ـــت:  ـــد، گف ـــرار ده ـــود ق ـــر خ ـــت تاثی ـــد تح می توان
ـــم  ـــا مه ـــه م ـــرای هم ـــا ب ـــان م ـــی جوان ـــده زندگ آین
اســـت و خانواده هـــای عزیـــز هـــم منافـــع خـــود 
ــه  ــوش بـ ــد و گـ ــر بگیرنـ ــان را در نظـ و جوانانشـ

ــد. ــی ندهنـ ــانه های خارجـ ــای رسـ بوق هـ
رییـــس جمهـــور بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه همـــه 
مـــا می دانیـــم ماجـــرای کرونـــا بـــا هـــر مشـــکل 
دیگـــری متفـــاوت اســـت، ادامـــه داد: ســـیل هـــم 

ـــد روز  ـــد از چن ـــد و بع ـــک روز می آی ـــد، ی ـــه بیای ک
ـــد  ـــره بع ـــد باخ ـــم بیای ـــه ه ـــود، زلزل ـــام می ش تم
از مدتـــی تمـــام می شـــود، حتـــی آنفوالنـــزا هـــم 
هـــر ســـال می آیـــد و بعـــد مـــی رود امـــا کرونـــا 
ـــق  ـــه مناط ـــت، هم ـــاوت اس ـــا متف ـــه این ه ـــا هم ب
ـــه  ـــت ک ـــم نیس ـــخص ه ـــرد و مش ـــر می گی را در ب

چـــه زمانـــی بـــه پایـــان می رســـد.
روحانـــی تصریـــح کـــرد: مـــا دیدیـــم کـــه در 
کشـــورهای خارجـــی وقتـــی کرونـــا تـــازه شـــایع 
شـــده بـــود،  ماســـک ها را در فـــرودگاه  از کشـــور 
ـــذی در  ـــتمال کاغ ـــر دس ـــد و س ـــری می قاپیدن دیگ
فروشـــگاه ها دعـــوا بـــود و مـــواد غذایـــی نایـــاب 
ــد  ــرای خریـ ــی بـ ــای طوالنـ ــا صف هـ ــد یـ می شـ
ـــن  ـــگاه چنی ـــران هیچ ـــا در ای ـــت ام ـــکل می گرف ش

ـــد. نش
وی یـــادآور شـــد: امـــا داســـتان دیگـــری مـــا 
داشـــتیم کـــه شـــاید هیـــچ کســـی نداشـــت. آن 
ـــن  ـــی در ای ـــود. حت ـــادی ب ـــای اقتص ـــم تحریم ه ه

شـــرایط هـــم آمریـــکا نیامـــد بگویـــد کـــه ایـــران 
ـــن  ـــه. ای ـــان ن ـــرای دارو و درم ـــا ب ـــد ام ـــم باش تحری
دولـــت فعلـــی آمریـــکا این قـــدر از انســـانیت بـــه 

دور اســـت.
ـــورهای  ـــا در کش ـــت: االن م ـــور گف ـــس جمه ریی
ـــر آن  ـــه ب ـــم ک ـــی داری ـــان پول های ـــایه خودم همس
ـــل  ـــان تحوی ـــه خودم ـــا را ب ـــول م ـــد و پ ـــل زده ان قف
ـــرده  ـــان ک ـــکا تهدیدش ـــه آمری ـــرا ک ـــد. چ نمی دهن
اســـت. شـــما در تاریـــخ هـــم نمی توانیـــد چنیـــن 
ـــرای خریـــد  چیـــزی را ببینیـــد کـــه یـــک کشـــوری ب
ـــا پـــول خـــودش هـــم نتوانـــد کاری کنـــد و  داروهـــا ب

ـــد. ـــل ندهن ـــودش تحوی ـــه خ ـــول او را ب پ
وی ادامـــه داد: مـــردم مـــا بداننـــد بـــرای 
سامت شـــان راه، تعطیـــل کار نیســـت. کســـی 
ـــرای ســـامت مـــردم،  ـــازار را قفـــل بزنیـــد ب ـــد ب نگوی
مـــدارس و دانشـــگاه ها را قفـــل بزنیـــد بـــرای 
ســـامت بچه هـــا. تعطیلـــی راه مقابلـــه بـــا کرونـــا 

نیســـت.

هـــم  امســـال  کـــرد:  تاکیـــد  روحانـــی 
می توانـــد ســـال خوبـــی باشـــد وقتـــی کـــه مـــا 
بـــا مراقبت هـــای بهداشـــتی در برابـــر آنفوالنـــزا 
نیـــز  و  کنیـــم  مقاومـــت  توامـــان  کرونـــا  و 
می توانـــد ســـال بـــدی باشـــد کـــه هـــم کرونـــا 
و هـــم آنفوالنـــزا بـــر ســـرمان آوار شـــود. پـــس 
ــا  ــا پروتکل هـ ــه یـ ــتیم کـ ــا هسـ ــود مـ ــن خـ ایـ
را رعایـــت می کنیـــم یـــا اینکـــه بـــه شـــکل 

می رویـــم. پیـــش  دیگـــری 
ــت  ــه دولـ ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ ــس جمهـ رییـ
بـــرای تهیـــه واکســـن آنفوالنـــزا اقدامـــات الزم را 
ـــا  ـــردم م ـــه م ـــرد: البت ـــد ک ـــت، تاکی ـــام داده اس انج
بداننـــد کـــه مهمتـــر از واکســـن، رعایـــت اصـــول 
ــن  ــا را از ایـ ــد مـ ــه می توانـ ــتی اســـت کـ بهداشـ
ــن  ــه واکسـ ــه دارد و گرنـ ــامت نگـ ــاری سـ بیمـ
ـــدن را  ـــاه ب ـــد م ـــرای چن ـــه ب ـــت ک ـــخص نیس مش
ـــود  ـــز وج ـــکان نی ـــن ام ـــی ای ـــد. حت ـــه می کن بیم
ـــوع  ـــا ن ـــد ب ـــال بیای ـــه امس ـــی ک ـــه آنفلوآنزای دارد ک
ــر  ــن تاثیـ ــن واکسـ ــد و ایـ ــاوت باشـ ــی متفـ قبلـ

کمتـــری بـــر آن بگـــذارد.
ـــودن  ـــش رو ب ـــه در پی ـــاره ب ـــا اش ـــان ب وی در پای
ایـــام اربعیـــن، اظهـــار کـــرد: امســـال مســـئوالن 
ـــی  ـــه آمادگ ـــد ک ـــام کردن ـــت اع ـــه صراح ـــی ب عراق
ـــم.  ـــن نداری ـــی اربعی ـــان راهپیمای ـــی از مهمان میزبان
ـــوان  ـــز امســـال مراســـمی تحـــت عن ـــا نی ـــن م بنابرای
ـــه  ـــا و چ ـــل مرزه ـــه در داخ ـــن چ ـــی اربعی راهپیمای
ـــزاداری   ـــه ع ـــت. البت ـــم داش ـــارج از آن نخواهی در خ
ــایر  ــن و سـ ــا در روز اربعیـ ــت پروتکل هـ ــا رعایـ بـ
مناســـبت های مـــاه صفـــر برگـــزار می شـــود امـــا 
چیـــزی بـــه عنـــوان مراســـم راهپیمایـــی اربعیـــن 

ـــت. ـــم داش نخواهی

جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

امسال مراسم راهپیمایی اربعین نخواهیم داشت

ایران برقراری روابط دیپلماتیک 
میان بحرین و رژیم صهیونیستی را 

محکوم کرد

ــران  ــوری اســامی ای ــه جمه ــور خارج وزارت ام
بــا صــدور بیانیــه ای ضمــن محکومیــت شــدید 
اعــام برقــراری روابــط دیپلماتیــک میــان بحریــن و 
رژیــم صهیونیســتی، آن را اقدامــی ننگیــن و خفــت 

ــن دانســت.  ــار از ســوی بحری ب
بــه گــزارش ایرنــا، در بیانیــه وزارت امــور خارجــه 
جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت: ایــن اقــدام 
ننگیــن و خفــت بــار از ســوی بحریــن آرمــان 
فلســطین و چندیــن دهــه مبــارزات و تحمــل رنــج و 
مصیبــت مــردم فلســطین را در قربــان گاه انتخابــات 

ــد.   ــح می کن ــکا ذب آمری
در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده اســت: بــدون تردیــد 
مــردم مظلــوم  و حــق طلــب فلســطین و مســلمانان 
آزاده جهــان هرگــز عــادی ســازی روابــط بــا رژیــم 
ــت و  ــد پذیرف ــرائیل را نخواهن ــی اس ــب و یاغ غاص
ایــن اقــدام ننگیــن در حافظــه تاریخــی ملــت 
مظلــوم و ســتمدیده  فلســطین و ملتهــای آزاده 

ــد.   ــی خواهــد مان ــد باق ــا اب جهــان ت
در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت: دولــت بحرین 
در خطایــی بنیادیــن بــه جــای کســب مشــروعیت از 
ــان  ــه آن ــا پشــت کــردن ب ــردم خــود متاســفانه ب م
ــغالگر  ــم اش ــن رژی ــه دام ــار ب ــی خفت ب ــا اقدام و ب
ــریف را  ــطین ش ــان فلس ــاه آورده و آرم ــدس پن ق

ــات داخلــی آمریــکا کــرده اســت. قربانــی انتخاب
وزارت امورخارجــه یــادآور شــده اســت: حاکمــان 
بحریــن از ایــن پــس شــریک جنایــات رژیــم 
صهیونیســتی بــه عنــوان منبــع تهدیــد دائمــی 
امنیــت در منطقــه و جهــان اســام و ریشــه دهه هــا 
ــزی در  ــرور و خونری ــگ، ت ــتار، جن ــونت، کش خش
فلســطین مظلــوم و منطقــه خواهنــد بــود کــه قطعــا 
ــم  ــا خش ــن  تنه ــت بحری ــدام دول ــن اق ــه ای نتیج
فزاینــده و نفــرت مانــدگار  مــردم مظلــوم فلســطین، 

ــود. ــد ب ــان خواه ــل آزاده جه ــلمانان و مل مس
وزارت امورخارجــه در ایــن بیانیــه ضمــن هشــدار 
ــم صهیونیســتی در  ــه ایجــاد ناامنــی رژی ــه هرگون ب
ــب  ــی عواق ــئولیت تمام ــارس، مس ــه خلیج ف منطق
ــت  ــه دول ــاط متوج ــن ارتب ــی در ای ــه اقدام هرگون

ــت. ــده اس ــراه ش ــای هم ــر دولت ه ــن و دیگ بحری
رژیــم صهیونیســتی و امــارات پنجشــنبه 2۳ 
ــماً از  ــترک، رس ــه ای مش ــار بیانی ــا انتش ــرداد ب م
عادی ســازی روابــط میــان خــود خبــر دادنــد.  
ســازی  عــادی  فلســطینی سیاســت  گروه هــای 
روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی را خیانــت بــه 
ــد  ــم آپارتای ــات رژی ــد جنای ــان فلســطین و تایی آرم
صهیونیســتی دانســته و آن را محکــوم کردنــد.

دلنوشته

از نادانی ما 
خروار خروار بار ،

روی دوش آیندگان
 آوار خواهد شد !

)اکبرعظیمنیا(

دستور هفتگی مجلس منتشر شد؛
طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین 

مسکن در دستور کار پارلمان 
نماینــدگان مجلــس در جلســات ایــن هفتــه 
ســوال از وزیــر کار، طــرح دو فوریتــی جهــش تولیــد 

ــد.  ــتور کار دارن ــکن را در دس ــن مس و تأمی
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــات  ــامی در جلس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــنبه  ــنبه و چهارش ــنبه، سه ش ــای یکش ــی روزه علن
ایــن هفتــه طــرح دو فوریتــی الحــاق یــک بنــد بــه 
تبصــره یــک قانــون بودجــه 1۳۹۹ )قیــر رایــگان( و 
طــرح دو فوریتــی جهــش تولیــد و تامیــن مســکن را 

ــد. ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس م
ســوال عبدالرضــا مصــری و محمــد رشــیدی 
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــاه از وزی ــدگان کرمانش نماین
کار  دســتور  در  سه شــنبه  روز  نیــز  اجتماعــی 

ــود. ــد ب ــامی خواه ــورای اس ــس ش مجل
قــرار اســت زنگنــه وزیــر نفــت بــا حضور در جلســه 
علنــی روز یکشــنبه مجلــس شــورای اســامی در مورد 
ــن  ــعه در ای ــای توس ــت و برنامه ه ــرد وزارت نف عملک

وزارتخانــه گزارشــی را بــه نماینــدگان ارائــه کنــد.
بررســی تقاضــای عــده ای از نماینــدگان در مــورد 
ــواده و  ــت و خان ــژه جمعی ــیون وی ــکیل کمیس تش
ــوراها  ــع و ش ــر در مجام ــدگان ناظ ــاب نماین انتخ
ــس  ــاری مجل ــه ج ــای هفت ــتور کاره ــر دس از دیگ

ــود. ــد ب ــامی خواه ــورای اس ش

شریعتی:
 فسادستیزی و  شفافیت دو رویکرد 
اصلی  فراکسیون شهید دیالمه است

رئیــس فراکســیون شــهید دیالمــه تاکیــد کــرد: 
ــتغال و  ــر اش ــدی ب ــر ج ــاق، تاثی ــا قاچ ــارزه ب مب

ــد دارد.  ــش تولی  جه
ــه گــزارش ایســنا، مالــک شــریعتی در صفحــه  ب

شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت:
»  فســاد ســتیزی و ایجــاد  شــفافیت دو رویکــرد 
اصلــی  فراکســیون شــهیددیالمه در مجلــس یازدهــم 

اســت.
ــر اشــتغال و  ــر جــدی ب ــا قاچــاق، تاثی ــارزه ب مب

ــد دارد. ــش تولی  جه
قاچــاق،  کاالی  دالر  میلیــارد   2۵ حــذف  بــا 
ــی  ــا م ــغلی احی ــت ش ــون فرص ــل 2.۵ میلی حداق

ــود.« ش
ــتفاده  ــدف اس ــا ه ــه ب ــهید دیالم ــیون ش فراکس
ــب  ــران عق ــرای جب ــی ب ــان انقاب ــت جوان از ظرفی
ــه گام  ــر بیانی ــی ب ــت مبتن ماندگــی کشــور در عدال
ــروف و  ــه مع ــر ب ــت ام ــامی، تقوی ــاب اس دوم انق
نهــی از منکــر مــردم نســبت بــه مســووالن، ایجــاد 
شــفافیت در همــه ارکان کشــور، مبــارزه بــا فســاد و 
مفســدین و پیگیــری تصویــب قوانیــن مــورد نیــاز، 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــض ب ــت و تبعی ــذف ران ح
نظــارت و تقنیــن، حمایــت قانونــی از مدیــران ســالم 
ــاد  ــردم نه ــازمانهای م ــا س ــکاری ب ــح و هم و صال

ــر مســووالن  تشــکیل شــده اســت. ناظــر ب

طبــق اصــول متعــدد قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران حفــظ جــان 
ــی  ــف ذات ــردم از وظای ــت م ــال و حیثی و م
حاکمیــت بــوده و بایــد طبــق بنــد ج اصــل 
اساســی  ۲۱و۲۲قانــون  ۲۰و  اصــول  ۲و 
جهــت  را  خــود  مســاعی  تمــام  ،دولــت 
ــرد  ــکار گی ــردم ب ــال م ــت از جــان و م صیان
ــی  ــت م ــی دول ــف ذات ــر از وظای ــن ام و ای
باشــد و کوتاهــی در ایــن امــر طبــق قانــون 
ــران موجــب  ــوری اســامی ای اساســی جمه
ــر  ــا ب ــد و مضاف ــی باش ــی م ــوولیت مدن مس
اینکــه دولــت محتــرم و حاکمیــت بــا دعــوت 
ــورس اصــرار  ــه ســرمایه گــذاری در ب مردم،ب
ــه  ــه بهان ــه ب ــه حالی ــال چنانچ ــتند ح داش
ــورس  ــزش ب ــات ری ــرل نقدینگــی موجب کنت
را فراهــم نمایــد و باعــث از بیــن رفتــن 
دارایــی مــردم گــردد ،ایــن امــر هــم از لحــاظ 
دینــی و اخاقــی امــری ناپســند بــوده و 
هــم از لحــاظ قانــون اساســی و بــا  وظایــف 
ذاتــی حاکمیــت مــی باشــد.لذا طبــق اصــل 
۸قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و 
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ضــرورت ام
ــت ورزی  ــوع سیاس ــن ن ــی نماید.ای ــام م اع
ــه  ــه بهان ــردم ب ــی م ــردن دارای ــن ب و از بی
کنتــرل نقدینگــی عــاوه بــر لطمــه زدن بــه 
ــی و  ــوولیت مدن ــب مس ــی ،موج ــاد مل اعتم
ــر اصــول متعــدد  شــاید کیفــری دارد و مغای
قانــون اساســی مــی باشــد امیــد اســت 
ــه  ــی ب ــاد مل ــاده اعتم ــن اع ــت ضم حاکمی

ــد ــل نمای ــود عم ــی خ ــف ذات وظای

دکتر علی جوان بخت

بورس و قانون اساسی
 جمهوری اسالمی ایران 

یادداشت
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صعود 27 هزار واحدی شاخص بورس

بـازار سـرمایه هفتـه خـود را بـا چـراغ سـبز آغاز 
کـرد و شـاخص کل بـورس بیـش از 2۷ هـزار واحـد 

کرد.  صعـود 
به گزارش ایسـنا، شـاخص کل بورس بـا 2۷ هزار 
و ۴۸2 واحـد صعـود رقـم یـک میلیـون و ۵۸۳ هزار 
واحـد را ثبـت کـرد. این در حالی اسـت که شـاخص 
کل بـا معیـار هـم وزن ۴2۴ واحد کاهـش یافت و به 
رقـم ۴2۶ هـزار و ۵۳۹ واحـد رسـید. معامله گـران 
امـروز یک میلیـون معامله بـه ارزش ۸۸ هزار و 22۶ 

میلیـارد ریال انجـام دادند.
صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس، فـوالد مبارکه 
اصفهـان، ملـی صنایع مـس ایران، معدنـی و صنعتی 
و  امیـد  گـذاری  سـرمایه   مدیریـت  گـروه  گلگهـر، 
نمادهـا  سـایر  بـه  نسـبت  غدیـر  گـذاری  سـرمایه  
بیشـترین تاثیـر مثبـت را روی بورس گذاشـتند و در 
مقابـل بانـک ملت نسـبت به سـایر نمادها بیشـترین 

تاثیـر منفـی را روی ایـن بـازار گذاشـت.
همچنیـن ملـی صنایـع مس ایـران، فـوالد مبارکه 
اصفهـان، بانک صادرات ایران، سـرمایه  گـذاری غدیر، 
بانک تجارت، گسـترش سـرمایه  گذاری ایـران خودرو 
و بانـک پاسـارگاد نمادهـای پربیننده این بـازار بودند.

شـاخص کل فرابـورس نیـز با 2۷۹ واحـد افزایش 
رقـم 1۶ هـزار و ۷۶۹ واحد را ثبت کـرد. معامله گران 
ارزش ۳۳ هـزار  بـه  بـازار ۴۸۷ هـزار معاملـه  ایـن 
پتروشـیمی  دادنـد.  انجـام  ریـال  میلیـارد   ۵۹۵ و 
مـارون، پلیمر آریاساسـول، سـنگ آهـن گوهرزمین، 
سـهامی ذوب آهن اصفهـان، فوالد هرمـزگان جنوب، 
دی  بانـک  و  خاورمیانـه  معدنـی  صنایـع  هلدینـگ 
نسـبت بـه سـایر نمادهـا بیشـترین تاثیـر مثبـت را 

روی فرابـورس گذاشـتند.
بانـک  از  بـازار  ایـن  پربیننـده  نمادهـای  لیسـت 
دی، پلیمر آریاساسـول، سـهامی ذوب آهـن اصفهان، 
پتروشـیمی تندگویـان، پتروشـیمی زاگـرس، گـروه 
سـرمایه  گـذاری میـراث فرهنگـی و کشـت و صنعت 

شـهداب ناب خراسـان تشـکیل شـده اسـت.

سهمیه سوخت مرزنشینان 
در بورس عرضه می شود

ــی از  ــاه اجتماع ــاون، کار ور ف ــر تع ــاون وزی مع
تشــکیل 21 شــرکت تعاونــی ســهامی عــام در 
ــورس  ــا وارد ب ــی از آنه ــه برخ ــرداد ک ــور خب کش

ند.  شــده ا
بــه گــزارش فــارس، محمــد جعفــر کبیــری 
معــاون امــور تعــاون وزیــر تعــاون، کار ورفــاه 
تاکنــون چــه  اینکــه  بــه  پاســخ  اجتماعــی در 
تعــدادی از شــرکت های تعاونــی ســهامی عــام 
تشــکیل شــده اند، گفــت: تاکنــون 21 شــرکت 
ــدادی از  ــی تشــکیل شــده و تع ــام تعاون ســهامی ع
ــز در  ــی نی ــده اند و برخ ــورس ش ــی وارد ب ــا حت آنه

ــد. ــرار دارن ــرمایه ق ــازار س ــه ب ــتانه ورود ب آس
ــاه  ــاون کار و رف ــر تع ــاون وزی ــور تع ــاون ام مع
ــب  ــورد اشــتغال مرزنشــینان در قال اجتماعــی در م
شــرکت های تعاونــی و جلوگیــری از پدیده هایــی 
ــتغال  ــرای اش ــه ب ــت: کاری ک ــری گف ــد کولب مانن
ــت  ــده اس ــرار ش ــم، ق ــام می دهی ــینان انج مرزنش
ــت  ســهمیه ســوخت مرزنشــینان کــه از طــرف دول

ــود. ــرار داده می ش ــا ق ــار آنه در اختی
کبیــری همچنیــن اعــام کــرد: بــه دنبــال ایــن 
هســتیم از طریــق مذاکــره بــا وزارت کشــور و وزارت 
ــوخت  ــهمیه س ــم. س ــم کنی ــه ای فراه ــت زمین نف
مرزنشــینان بــه صــورت تجمیعــی از طریــق بــورس 
ــود آن  ــل س ــانیم و از مح ــروش برس ــه ف ــرژی ب ان
ــرای مرزنشــینان و همچنیــن  ــی ب پروژه هــای عمران
پروژه هــای اشــتغالزای پایــدار بــرای آنهــا اجــرا 

کنیــم.
ــده  ــه دی ــی ک ــا تدارکات ــری ب ــه کبی ــه گفت ب
ــه نتیجــه می رســد و  ــه زودی ب ــن طــرح ب شــده ای
ســهمیه ســوخت مرزنشــینان بــه صــورت تجمیعــی 
در بــورس انــرژی ارائــه شــده و مابــه التفــاوت 
ــار  ــه صــورت ســود در اختی ــن ســهمیه ب قیمــت ای

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــای تعاون اعض
ــاه  ــاون کار و رف ــر تع ــاون وزی ــور تع ــاون ام مع
اجتماعــی گفــت:  دســتورالعمل اجرایــی فــروش 
ســهمیه ســوخت بــا هماهنگــی وزارت کشــور تهیــه 

ــود.  ــرا می ش ــه زودی اج ــده و ب ش
ــل  ــم کاالی قاب ــان 1۸ قل ــت: از می ــری گف کبی
ــا موافقــت کمیســیون  ــرای مرزنشــینان ب ــه ب معامل
ــه  ــش یافت ــم کاال افزای ــه ۵۴ قل ــم ب ــن رق ــت ای دول
ــرای مرزنشــینان درآمــد و  ــد ب ــم بتوان کــه امیدواری

ــد. ــق ایجــاد کن رون

و  گاز  و  نفــت  صادرکننــدگان  ســخنگوی 
ــه  ــبت ب ــت نس ــکاری دول ــت: بده ــیمی گف پتروش
تولیــد ناخالــص ملــی زیــر ۵0 درصــد اســت و اگــر 
ایــن طــرح )گشــایش اقتصــادی( بــه درســتی اجــرا 
ــد  ــکا نخواهن ــت ات ــه نف ــر ب ــا دیگ ــت ه ــود دول ش

ــت.  داش
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حمیــد حســینی ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان 
ــت در  ــرد: دول ــار ک ــیمی اظه ــت و گاز و پتروش نف
ــا مــردم  عرضــه صنــدوق دارایکــم نشــان داد کــه ب
صــادق بــوده اســت و بــه وعــده هایــش عمــل کــرد، 
ــاد  ــت اعتم ــه دول ــردم ب ــود م ــه می ش ــه گفت اینک

ــد موضــوع درســتی نیســت. ندارن
ـــازار  ـــانات ب ـــل نوس ـــی از دالی ـــه داد: یک وی ادام
ـــرای  ـــاف ب ـــم اخت ـــازار ه ـــن ب ـــت ای ـــرمایه و اُف س
ــردم  ــه مـ ــود چراکـ ــد بـ ــدوق جدیـ ــه صنـ عرضـ
آنقـــدری کـــه تمایـــل بـــه خریـــد ســـهام هـــای 
ـــل نشـــان  ـــا تمای ـــهام ه ـــه س ـــه بقی ـــد ب ـــی دارن دولت

ـــد. ـــی دهن نم
حســینی اظهــار کــرد:  ســهام عدالتــی کــه ۵00 
هــزار تومــان بــه مــردم فروختــه شــده بــود را دولــت 
آزاد کــرد و امــروز مــردم مبلغــی حــدود 1۵ میلیــون 
تومــان مــی تواننــد ایــن ســهام را بفروشــند و ایــن 
موضــوع نشــان می دهــد کــه دولــت بــه فکــر مــردم 

. ست ا
ــت و گاز  ــدگان نف ــه صادرکنن ــخنگوی اتحادی س
ــدگان  ــه دارن ــورس هم ــت: در ب ــیمی گف و پتروش
ــاف  ــات مع ــی از مالی ــارکت و بده ــای مش اوراق ه
ــم از  ــت ه ــه اوراق نف ــاً در عرض ــتند و مطمئن هس

ــد. ــد ش ــت نخواه ــات دریاف ــردم مالی م

گشایشاقتصادیزمانیمثبتخواهدبود
کهدرستاجراییشود

ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: طــی ســال پیش 
ــی در خصــوص  ــادی دارد ول ــت مشــکات زی رو دول
نــگاه گشــایش  نگاهــش،  نفــت  عرضــه ســهام 

ــت. ــور اس ــتغال در کش ــظ اش ــادی و حف اقتص
ــه مــردم اگــر  وی ادامــه داد: طــرح فــروش نفــت ب
درســت اجــرا شــود می توانــد ظرفیت ســازی مناســبی 
ــه  ــت ک ــت اس ــه درس ــد، البت ــاد کن ــور ایج را در کش
بــرای دولــت آینــده از ظرفیــت صــادرات نفــت کاســته 
ــد  ــی توان ــده م ــاد ش ــع ایج ــا مناب ــی ب ــود ول می ش

کارهــای بســیار مفیــدی در کشــور انجــام دهــد.

بدهیدولتبهتولیدناخالصزیر۵۰
درصداست

ــت و گاز  ــدگان نف ــه صادرکنن ــخنگوی اتحادی س

ــه  ــت نســبت ب و پتروشــیمی گفــت: بدهــکاری دول
تولیــد ناخالــص ملــی زیــر ۵0 درصــد اســت و اگــر 
ــرا  ــتی اج ــه درس ــن طرح)گشــایش اقتصــادی( ب ای
شــود دولــت هــای آینــده هــم مــی تواننــد بــه جــای 
ــور از  ــعه کش ــرای توس ــت ب ــادرات نف ــه ص ــکا ب ات
منابــع مالــی مــردم اســتفاده کننــد کــه هــم مــردم 
ارزش پولشــان حفــظ شــود و هــم دولــت در توســعه 

کشــور دســتش بــاز باشــد.
ــد  ــردم می توانن ــرح م ــن ط ــا ای ــه داد: ب وی ادام
از طریــق بــورس انــرژی بــه هــر مقــدار کــه 
ــد  ــداری کنن ــی را خری ــای نفت ــه ه ــد پت می خواهن
و ایــن اوراق قابــل معاملــه در بــورس اســت و مــردم 
ــک  ــی ی ــد از حت ــد بع ــض خری ــه مح ــد ب می توانن
هفتــه آن را بــه فــروش برســانند و همچنیــن دولــت 
ــردم  ــر م ــه اگ ــد ک ــن می کن ــف را تضمی قیمت ک

ــوند. ــم نش ــرر ه ــل متض ــد حداق ــود نکردن س

پیشبینیهانشانگرفروشهربشکه
نفتبهقیمت۵۰دالردرسال۲۰۲۱

ــازار  ــا از ب ــی ه ــش بین ــرد: پی ــراز ک حســینی اب
جهانــی نفــت ایــن اســت کــه ســال 2021 قیمــت 
نفــت از بشــکه ای ۴0 دالر بــه ۵0 دالر برســد 
موضوعــی کــه بــرای مــردم بســیار جــذاب اســت و 
مــی تواننــد بافاصلــه بعــد از خریــد ایــن اوراق اگــر 
ــازار  شــاهد افزایــش قیمــت نفــت بودنــد آن را در ب

ــروش برســانند. ــه ف ب
هـــم  هـــا  پاالیشـــگاه  خصـــوص  در  وی 
ــدن  ــرای خریـ ــی بـ ــگاه ها تمایلـ ــت: پاالیشـ گفـ
ــون  ــق قانـ ــه طبـ ــرا کـ ــد چـ ــت ندارنـ اوراق نفـ
بایـــد  یارانه هـــا شـــرکت نفـــت  هدفمنـــدی 
۹۵ درصـــد قیمـــت فـــوب خلیج فـــارس، بـــه 
پاالیشـــگاه ها نفـــت بفروشـــد و فـــرآورده هـــای 
ـــج  ـــوب خلی ـــت ف ـــد قیم ـــا 100 درص ـــا را ب آن ه
ــرای  ــن بـ ــرد پـــس بنابرایـ ــا بخـ ــارس از آنهـ فـ
پاالیشـــگاه ها ایـــن طـــرح جذابیتـــی نـــدارد. بـــه 
ـــد  ـــی توانن ـــر م ـــال حاض ـــه در ح ـــل ک ـــن دلی ای
ـــای  ـــرآورده ه ـــایر ف ـــد و س ـــود کنن ـــد س ۵ درص
شـــان را بـــه قیمـــت روز در بـــازار ســـرمایه بـــه 

ــانند. ــروش برسـ فـ
ـــگاه ها  ـــرای پاالیش ـــت: ب ـــان گف ـــینی در پای حس
مجلـــس طـــرح دیگـــری تصویـــب کـــرده اســـت 
ـــت  ـــده اس ـــف ش ـــت مکل ـــرکت نف ـــق آن ش ـــه طب ک
ـــگاه ها بـــا  ـــتر چـــرخ پاالیش ـــدن بیش ـــرای چرخی ب
ــدازی  ــگاه ها را راه انـ ــردم پتروپاالیشـ ــرمایه مـ سـ
ــار  ــگان در اختیـ ــوراک رایـ ــال خـ ــد و دو سـ کنـ
آن هـــا قـــرار دهـــد کـــه طـــرح بســـیار جـــذاب 

بـــرای پاالیشـــگاه هاســـت.

گشایش اقتصادی چگونه موفق خواهد بود؟

بــه درخواســت کمیســیون بانک، بیمــه، مالیات و ســرمایه گــذاری اتاق 
بازرگانــی تبریــز بــا هماهنگــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی طی جلســه 
ای بــا حضــور محمدرضــا پــور محمــدی، اســتاندار و موســی خلیــل اللهــی 
رئیــس کل دادگســتری کل اســتان، موضــوع شــکایت بانــک هــا از فعــاالن 
اقتصــادی اســتان و جلوگیــری از حکــم اجــرای پرونــده هــای مذکــور در 

اداره اجــرای اســناد رســمی ثبــت تبریــز مطــرح شــد.
ــک، بیمــه،  ــه گــزارش نصــر، ناصــر امجــد، رئیــس کمیســیون بان ب
ــه  ــتناد ب ــا اس ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــذاری ات ــرمایه گ ــات و س مالی
بخشــنامه ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه مبنــی بــر لــزوم عــدم تعطیلــی 
واحدهــای تولیــدی توســط بانــک هــا ،ضمــن ارائــه گزارشــی از شــرایط 
ــتان،  ــت اس ــناد رســمی ثب ــرای اس ــود در اداره اج ــای موج ــده ه پرون

ــوق شــد. ــف احــکام ف خواســتار توق
ــن  ــز ضم ــی تبری ــاق بازرگان ــه ات ــت رئیس ــو هیئ ــی، عض ــا کام رض
ــای  ــده ه ــق پرون ــرای بررســی دقی ــه ب درخواســت فرجــه ای چندماه

ــتار  ــا ، خواس ــک ه ــادی از بان ــای اقتص ــکایات واحده ــهیاتی و ش تس
ــای  ــر واحده ــاوه ب ــه ع ــوی ک ــه نح ــد ب ــوع ش ــه موض ــام ب ــگاه ع ن
ــورد  ــز م ــی نی ــاری و خدمات ــای تج ــای واحده ــده ه ــدی ، پرون تولی
ــات را  ــه معوق ــه بهان ــات بانکــی ب ــرد.وی قطــع خدم ــرار گی بررســی ق
باعــث اختــال در رونــد تجــارت خارجــی واحدهــای تولیــدی و تجــاری 
ــه موضــوع عــدم تاییــد کــد رهگیــری  ــه ب ــه عنــوان نمون برشــمرد و ب
ــه تبــع آن مشــکل عــدم  در پروســه واردات توســط برخــی بانکهــا و ب

ــود. ــاره نم ــص کاال اش ــکان ترخی ام
ــب و کار و  ــط کس ــود محی ــیون بهب ــس کمیس ــر، رئی ــید برزگ جمش
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانی تبریــز با ابــراز امتنان از اســتاندار و ریاســت 
دادگســتری اســتان بــه جهــت توجــه ویــژه بــه حــل مشــکات اقتصــادی، 
اظهــار نمــود: جهــت طــرح  و بررســی جامــع االطــراف موضوعــات ایــن 
ــای  ــروه ه ــا کارگ ــوراها ی ــر از  ش جلســه ، جلســه ای اختصاصــی و فرات
اســتانی الزم بــود و تقاضــا داریــم در ایــن جلســه مصــوب شــود تــا بســتر 

الزم و تمهیــدات ویــژه جهــت اعطــای فرصــت بــه واحدهایــی کــه تــوان 
بازپرداخــت تســهیات در آنهــا  محــرز هســت فراهــم شــود.

نظــر مســاعد محمدرضــا  بــا  اســت؛   گــزارش حاکــی  ایــن 
پورمحمــدی، اســتاندار و موســی خلیــل اللهــی، رئیــس کل دادگســتری 
ــه اداره اجــرای  ــه ب ــای واصل ــده ه ــه پرون ــرر شــد کلی کل اســتان، مق
اســناد رســمی ثبــت اســتان، قبــل از مرحلــه اجــرا در کار گروهــی ویــژه 
کــه بــا حضــور نماینــدگان اســتانداری، دادگســتری،اتاق بازرگانــی تبریز 
ــد، در  ــد ش ــکیل خواه ــتان تش ــای اس ــی بانکه ــیون هماهنگ و کمیس

ــری شــود. ــم گی ــا مجــددا تصمی ــده ه ــن پرون ــورد ای م

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــردار معــدن طــای  ــره ب تجــارت آذربایجان شــرقی گفــت: شــرکت به
اندریــان تاکنــون بیــش از ۵ میلیــارد تومــان حقــوق دولتــی پرداخــت 
کــرده و تــا پایــان ســال ۹۸ بیــش از ۴ میلیــارد تومــان بدهــی دارد کــه 

بدهــی ســال ۹۹ نیــز بــه آن اضافــه مــی شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، مهرانگیــز رحمانــی افــزود: شــرکت معدنــی زریــن 
داغ آســتارکان در ســال ۹۶ حــدود 12۶ کیلوگــرم، در ســال ۹۷ حــدود 
2۸۹ کیلوگــرم، در ســال ۹۸ حــدود ۶0۷ کیلوگــرم و در ۵ ماهــه ســال 
جــاری حــدود ۴۶۸ کیلوگــرم و در مجمــوع ایــن ســال هــا، یــک هــزار و 
۴۹2 کیلوگــرم شــمش طــا بــا عیارهــای متفــاوت ۷0، ۶0 و ۳0 درصد 

از معــدن طــای اندریــان اســتخراج کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــای اســتخراج شــده از ایــن معــدن خالــص 
نیســت، اظهــار کــرد: از شــمش هــا نمونــه بــرداری مــی شــود و خلوص 
ــگاه  ــه آزمایش ــاری ک ــاس عی ــدن براس ــده از مع ــتخراج ش ــمش اس ش

اعــام مــی کنــد، مشــخص مــی شــود.
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه اختافاتـــی کـــه در زمینـــه عیـــار 
ـــت در  ـــده دول ـــد نماین ـــرر ش ـــود داشـــت، مق ـــدن وج ـــن مع ـــدی ای تولی
ـــه  ـــد و از آن نمون ـــته باش ـــزی در محـــل حضـــور داش ـــان شـــمش ری زم
ـــرکت  ـــن ش ـــی از ای ـــوق دولت ـــمش حق ـــت ش ـــاس قیم ـــرداری و براس ب

ـــد. ـــد ش ـــت خواه دریاف
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــه اینکــه در ایــن معــدن کلنــی  ــا اشــاره ب تجــارت آذربایجان شــرقی ب
مشــکات وجــود دارد، گفــت: دیــوان محاســبات در ســال ۹۸ بــر نحــوه 
واگــذاری، برداشــت غیرمجــاز و آالیندگــی محیــط زیســت ایــن معــدن 

ایــراد گرفتــه و در خصــوص واگــذاری آن رای صــادر کــرده اســت.
ــه  ــرکت ب ــترداد ش ــت اس ــوان جه ــن دی ــزود: رای ای ــی، اف رحمان
ــادن  ــی مع ــورای عال ــه ش ــت و در جلس ــده اس ــال ش ــه ارس وزارتخان
ــی  ــور حقوق ــت توســط ام ــد فوری ــا قی ــب ب ــرر شــد مرات مطــرح و مق

ــود. ــری ش ــت پیگی وزارت صم
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــت  ــال ۹۷ موافق ــهریور س ــت: در 1۵ ش ــرقی گف ــارت آذربایجان ش تج
ــی زریــن داغ  ــرای شــرکت معدن ــط ب ــا رعایــت ضواب محیــط زیســت ب
آســتارکان صــادر شــده و ایــن شــرکت قبــل از ایــن تاریــخ کان ســنگ 
تولیــد مــی کــرد و کارخانــه در ســال ۹۷ شــروع بــه کار کــرده اســت. 
ــرکت 1۹ و 22  ــن ش ــت ای ــعت فعالی ــرد: وس ــه ک ــی، اضاف رحمان
کیلومترمربــع و در مجمــوع مســاحت 2 معــدن بــه ۳۹ کیلومتــر مربــع 

محــدود شــده اســت.
ــی از  ــت فیزیک ــرکت در حفاظ ــن ش ــی ای ــه کوتاه ــاره ب ــا اش وی ب
ــان و  ــه معارض ــی ک ــه های ــرد: رگ ــار ک ــود، اظه ــت خ ــدوده فعالی مح
ــا اطــاع از رگــه هــای طــا در ایــن  ــه هــر شــکلی ب ــی محلــی ب اهال
ــه  ــد ک ــی کنن ــی م ــه برداشــت غیرمجــاز و غیرقانونون ــدام ب ــدن اق مع

ــد. ــا کن ــه برداشــت ه ــن گون ــع از ای ــد شــرکت مان بای

به همت اتاق بازرگانی تبریز صورت گرفت: 

تشکیل کار گروه ویژه بررسی پرونده های واحدهای 
اقتصادی در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت استان

معدن طالی اندریان چهار میلیارد تومان به دولت بدهی دارد

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات با بیـان اینکه 
قمـار اقتصاد ناسـالمی اسـت، گفـت: قمار، عـده ای را 
فربـه و بسـیاری را بیچاره می کند، تبلیغ قمار اشـکال 

دارد و سـایت های شـرط بندی بایـد تعطیل شـوند. 
بـه گـزارش ایرنـا، »محمدجـواد آذری جهرمـی« 
در یـک گفـت وگوی مجـازی از کاربران اینسـتاگرام 
خـود کـه نزدیـک بـه ۸00 هـزار نفـر هسـتند، بـه 

سـواالت آن هـا پاسـخ داد.
و  فضـای مجـازی  در  تبلیغـات  دربـاره  کاربـران 
ایـن که چـه کسـی متولی آن اسـت پرسـیدند. وزیر 
فضـای  در  چـه  تبلیغـات  مقولـه  گفـت:  ارتباطـات 
مجـازی و چـه در فضـای حقیقـی زیـر نظـر وزارت 

ارشـاد اسـت.
وی دربـاره تبلیـغ سـایت های شـرط بندی و بـت 
نیـز افـزود: قمـار اقتصـاد ناسـالمی اسـت و از دیـد 
شـرعی حـرام اسـت. عـده ای را فربـه و بسـیاری را 
بیچـاره می کنـد. تبلیغ قمـار هم حتما اشـکال دارد 

و بایـد تعطیل شـود. 
کمفروشیسازمانیافتهگزارشنشدهاست

اینترنت همیشـه بسـتر اصلـی گایه هـای کاربران 
فضـای مجـازی از وزیـر ارتباطـات و معاونان او اسـت. 
آذری جهرمـی دربـاره کـم فروشـی اینترنت از سـوی 
اپراتورهـا گفـت: اگـر آنطـور کـه می گوییـد سـرویس 
1۶مگابیتـی بخرید و کمتر از آن تحویل شـما بدهند، 
یعنـی کـم فروشـی کرده اند،  شـکایت خودتـان را در 

1۹۵ ثبـت کنیـد تا همکارانـم آن را پیگیـری کنند.
کـم  دربـاره  گزارشـی  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  او 

فروشـی اپراتورهـا دریافـت نکرده انـد، افـزود: مدتـی 
قبـل تخلفاتـی رخ داد کـه رفـع شـد. امـا انصافـا بـه 
تازگـی بـه کم فروشـی سـازماندهی شـده در ایـن دو 
اپراتـور نرسـیده ایم. اگـر شـواهدی داریـد بـه مـا در 

1۹۵ منعکـس کنیـد.
وی افـزود: اسـتفاده از اینترنـت زیاد شـده اسـت 
و بـه همیـن دلیـل بسـته های شـما بیـش از زمـان 
مشـابه در گذشـته به پایان می رسـد. پیشـنهادم این 
اسـت کـه شـب ها کـه در منـزل هسـتید از اینترنت 
خانگـی اسـتفاده کنیـد تا هزینه هـا متعادل تر شـود.

گایه هـا صرفـا از سـوی کاربـران نبـود، یکـی از 
افـراد مشـغول در شـرکت هـای اینترنتـی نیـز ایـن 
اینترنـت  تعرفـه  چـرا  کـه  کـرد  مطـرح  را  گایـه 
پیـدا نمی کنـد در حالـی کـه همـه چیـز  افزایـش 

گـران شـده اسـت، وزیـر ارتباطـات افـزود: درسـت 
می گوییـد قیمـت اینترنـت در ایـن مـدت افزایـش 
پیـدا نکـرده اسـت، امـا در مقابل بـا افزایـش مصرف 
کاربـران، درآمدهای شـما هم باال رفته و پاسـخگوی 

اسـت. بـوده  هزینه های تـان 
دربورسسهامندارمونظرینمیدهم

آذری جهرمـی کـه از مـردم خواسـته بـود، هـر 
چیـزی کـه دوسـت دارنـد از او بپرسـند، به سـواالت 
خـارج از حـوزه خـود نیـز پاسـخ داد.  او دربـاره بازار 
آن هـا  بـه  بـورس  کـه  اگـر کسـانی  گفـت:  بـورس 
ربطـی نـدارد اظهارنظـر نکننـد و بـازار سـرمایه را به 
اهلـش بسـپارند، حتمـا وضعیت بهتـری رخ می دهد. 

بنابرایـن اجـازه بدهیـد مـن هـم اظهارنظـر نکنـم.
قیمتگوشیرابطهمستقیمباقیمتارزدارد

وزیـر ارتباطـات دربـاره افزایـش قیمـت گوشـی 
افـزود: دلیـل بـاال رفتـن قیمت هـا نـرخ ارز اسـت، 
مـا پیگیـری می کنیم تـا تولیـد گوشـی ارزان قیمت 
ایـن  و  بگیـرد  شـتاب  ایرانـی  مناسـب  کیفیـت  و 

مشـکات تـا حـدودی حـل شـود.
بستنصفحاتاینستاگرامممکناست؟

بـه گـزارش روز ایرنـا، جهرمـی در خصـوص لزوم 
اینسـتاگرام  فضـای  در  بسـتن صفحـات مسـتهجن 
خاطرنشـان کـرد: بسـیاری از نـرم افزارها با اسـتفاده 
از رمزنـگاری، امکان پایش صفحـات را برای اپراتورها 
کـه  می کنـم  تصـور  البتـه  می کننـد.  ممکـن  غیـر 
دسـتگاه های مسـئول در برخـورد بـا ناهنجاری هـای 
اخاقـی در فضـای مجـازی، امـکان شناسـایی، تذکر 
یـا برخـورد بـا عوامـل انتظـار مطالـب مسـتهجن در 
فضـای مجـازی را دارند. برخی شـبکه هـا هم قابلیت 
مطالـب  پاالیـش  و  مردمـی  گزارش هـای  دریافـت 

مسـتهجن را فراهـم کرده انـد.
وزیـر ارتباطـات دربـاره صفحاتـی که بـدون دلیل 
فیلتـر شـده اند تصریـح کـرد: اگـر شـکایتی در زمینه 
فیلتـر سـایت ها دارید، بایـد آن را در سـایت دبیرخانه 
کارگـروه تعییـن مصادیق محتـوای مجرمانه، مسـتقر 
در دادسـتانی کل کشـور ثبـت کنیـد. آدرس سـایت 

internet.it اسـت.
تنگنظریبرایبهکارگیریجوانان

خرسـندی  ابـزار  بـه  پاسـخ  در  و  پایـان  در  وی 
کاربـران از به کارگیری جوانـان در دولت گفت: برای 
پیشـرفت چـاره ای جـز تکیـه بـر جوان هـا و میـدان 
دادن بـه آن هـا نیسـت. البتـه مـن در مقابـل جـوان 
هـای بسـیار پـر انـرژی و پـر امیـد ایـران، هیـچ بـه 
حسـاب مـی آیـم. »اگـر تنگ نظری هـا کنار گذشـته 

شـود ایـن جوان هـا کاری می کننـد کارسـتان.«

آذری جهرمی:

 سایت های قمار در فضای مجازی تعطیل می شوند
برای انتقال سهام عدالت متوفیان 

چه باید کرد؟
آمارهــا از فــوت بیــش از دو میلیــون و ۵00 هــزار 
دارنــده ســهام عدالــت طــی 10 ســال گذشــته خبــر 
ــی را انجــام  ــراد اقدامات ــن اف ــه ای ــد و ورث مــی دهن
دهنــد تــا فراینــد انتقــال ســهام فــرد متوفــی طــی و 

ســهام منتقــل شــود. 
ــهام  ــازی س ــس از آزادس ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــه ورث ــت متوفیــان ب ــت، انتقــال ســهام عدال عدال
ــده  ــق وع ــت و طب ــتری یاف ــت بیش ــا اهمی آن ه
ــکان  ــتان ام ــان تابس ــا پای ــت ت ــرار اس ــئوالن ق مس
واگــذاری ســهام عدالــت مالــکان فــوت شــده ایجــاد 
شــود. بــر ایــن اســاس ســامانه های موجــود در 
شــرکت ســپرده گــذاری بایــد بــه ســامانه های قــوه 
قضاییــه، دادگاه و ســازمان خصوصــی ســازی ارتبــاط 

پیــدا کنــد.
ــه  ــود ک ــی ش ــرح م ــی مط ــث درحال ــن مباح ای
ــق ســازمان خصوصــی  ــه از طری ــد خواســته ورث بای
ســازی بــه قــوه قضاییــه و بعــد بــه شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی منتقــل شــود. درواقــع 
ــت  ــا وکال ــایر اعض ــد  از س ــه بای ــر از ورث ــک نف ی
بگیــرد و درخواســت مــورد نظــر را بــه دادگاه ارائــه 
ــد.  ــادر می کن ــم را ص ــت حک ــه نیاب ــد، دادگاه ب ده
ــال  ــزی انتق ــپرده گذاری مرک ــرکت س ــه ش ــم ب حک
ورثــه شناســایی  عنــوان  بــه  افــراد  و  می یابــد 

می شــوند.
 ورثــه بهتــر اســت قبــل از اینکــه اطاعــات آنهــا 
ــد  ــا فراین ــد، حتم ــپرده گذاری برس ــرکت س ــه ش ب
احــراز هویــت الکترونیکــی و ســجامی شــدن را 

ــد. ســپری کنن

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:
6.۳هزارمیلیارد ریال از مطالبات 

بدلیل کرونا 4ماه استمهال شد 

بیـان  بـا  امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
اینکـه از ابتدای سـال ۷۳00 میلیارد ریال تسـهیات 
جدیـد پرداخـت کـرده ایم،گفـت: بـه دلیـل شـرایط 
بـه  را  از مطالباتمـان  ریـال  میلیـارد  کرونـا، ۶۳00 

تعویـق انداختیـم.
مـورد  در  زاده  نـوراهلل  اصغـر  مهـر،  گـزارش  بـه 
میزان تسـهیات ارائه شـده طی سـال جـاری، اظهار 
داشـت: صنـدوق کارآفرینـی امیـد از ابتـدای سـال 
تاکنـون در حـدود ۷.۳00 میلیـارد ریـال تسـهیات 

پرداخـت کـرده اسـت.
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد افـزود: این 
میـزان از تسـهیات در حالـی پرداخـت شـده که به 
دلیـل شـرایط کرونا، حـدود ۶.۳00 میلیـارد ریال از 

مطالباتمـان را بـه تعویـق انداختیم.
تعویـق  مـدت  دولـت  اگرچـه  داد:  ادامـه  وی 
مطالبـات را بـرای ۳ مـاه تصویـب کـرده بـود امـا ما 
از ابتـدای سـال ۴ ماه بازپرداخت اقسـاط افـراد را به 
مـدت انتهـای دوره بازپرداخـت آنهـا اضافـه کردیـم.

نـوراهلل زاده گفـت: در ایـن ۴ مـاه فقـط ۶.۳00 
کـه  بـود  صنـدوق  منابـع  ورودی  ریـال  میلیـارد 
می توانسـتیم بـا اسـتفاده از آن تسـهیات پرداخـت 
کنیـم ولـی مـا ایـن مبلـغ را بـه عنـوان تسـهیات 
مجـدد بـه کارآفرینـان دادیم زیـرا مدت اقساطشـان 

را اضافـه کردیـم.
تصریـح  امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
کـرد: در واقـع اگـر می گوئیـم ۷.۳00 میلیـارد ریـال 
بـه صـورت نقـد تسـهیات پرداخـت کرده ایـم بایـد 
ایـن موضـوع هـم لحـاظ شـود کـه ۶.۳00 میلیـارد 
تسـهیات  می توانسـتیم  کـه  بـوده  عـددی  ریـال 
نقـدی بدهیـم امـا بـه نوعـی ایـن رقـم را بـه صورت 
تسـهیات اعتبـاری دادیم و بـه سـقف بازپرداخت ها 

اضافـه کردیـم.

اقتصاد

نادری خبر داد:
تهیه طرح دو فوریتی 

برای دسترسی دانش آموزان
 نیازمند به گوشی هوشمند

یــک عضــو کمیســیون  آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســامی از تهیــه طــرح دو فوریتــی 
ــت  ــه تبل ــد ب ــوزان نیازمن ــرای دسترســی دانش آم ب
و گوشــی هوشــمند جهــت آمــوزش در فضــای 

ــر داد.  ــازی خب مج
ــادری اظهــار کــرد:  بــه گــزارش ایســنا، احمــد ن
ــی  ــرورش برخ ــوزش و پ ــمی آم ــام رس ــق اع طب
دانش آمــوزان بــرای اتصــال بــه شــبکه شــاد جهــت 
آمــوزش آنایــن بــه ســخت افزار دسترســی ندارنــد؛ 
کــرد؛  فکــری  بایــد  دانش آمــوزان  ایــن  بــرای 
ــد  ــروم و نیازمن ــه مح ــتر از طبق ــه بیش ــانی ک کس
هســتند و احتیــاج بــه ســخت افزارهای آمــوزش 

ــد. ــازی دارن مج
وی ادامــه داد: مــا در ایــن طــرح کار کارشناســی 
انجــام دادیــم تــا براســاس آن بــه دانش آمــوزان 
نیازمنــد کمــک شــده تــا آنهــا به گوشــی هوشــمند و 
تبلــت دسترســی داشــته تــا خللــی در رونــد آمــوزش 
آنهــا ایجــاد نشــود. بــرای رفــع مشــکل بــار مالــی و 
اعتبــارات الزم جهــت ایــن کار هــم پیش بینی هایــی 
ــت  ــه از محــل دریاف ــه همچــون این ک صــورت گرفت
مالیــات بــر دخانیــات ایــن کار صــورت گیــرد البتــه 

هنــوز طــرح نهایــی نشــده اســت.
ایــن عضــو کمیســیون  آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســامی در پایــان اظهــار کــرد: در 
هفتــه جــاری ایــن طــرح بــه هیــات رییســه بــرای 
ــاش  اعــام وصــول ارجــاع خواهــد شــد تمامــی ت
مــا ایــن اســت کــه در کل کشــور عدالــت آموزشــی 
وجــود داشــته باشــد و دانش آمــوزان بــه دلیــل 

ــد. ــوزش بازنمانن ــت از آم ــی و تبل ــتن گوش نداش

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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 از برکات جمهوری اسالمی است 

از  بازدیــد  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار   
پژوهشــکده رانشــگر های فضایــی در تبریــز بــا 
فعالیت هــای پژوهشــی  اقدامــات و  ماموریت هــا، 
ــت:  ــد و گف ــنا ش ــکده آش ــن پژوهش ــه ای و فناوران
ســاخت و پرتــاب ماهــواره از بــرکات جمهــوری 

ــت.  ــامی اس اس
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  پورمحمــدی  
حاشــیه بازدیــد از پژوهشــکده رانشــگر های فضایــی 
ــور  ــاون هماهنگــی ام ــه همــراه مع ــه ب ــز ک در تبری
ــراز خرســندی  ــا اب عمرانــی اســتاندار انجــام شــد، ب
و  محققــان  دســتاورد های  و  موفقیت هــا  از 
ــت: خوشــبختانه  ــن پژوهشــکده، گف متخصصــان ای
ــه و  ــه و برنام ــرح و اندیش ــا ط ــکده ب ــن پژوهش ای

آینده نگــری خوبــی در حــال فعالیــت اســت.
او گفــت: بایــد از مراکــزی کــه پیشــران توســعه 
ــرای  ــرد و ب ــام گی ــای الزم انج ــتند حمایت ه هس
ــود. ــزی ش ــه برنامه ری ــن زمین ــرمایه گذاری در ای س

ــی  ــای وســیع غیرنظام ــه کاربرد ه ــا اشــاره ب او ب
حــوزه فضــا و ضــرورت دســت یابی بــه آن ها،گفــت: 
ــاب  ــه طراحــی و ســاخت و پرت ــادر ب ــروز ق ــر ام اگ
جمهــوری  نظــام  بــرکات  از  هســتیم  ماهــواره 

ــت. ــران اس ــامی ای اس

مردم باید درباره مسکن مهر
 و مسکن ملی قضاوت کنند 

ــد مســکن  ــت اول بای ــت: دول ــاک گف ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
ــد مســکن مهــر بهتــر  ــرار دهــد بعــد بگوی ــار مــردم ق بســازد و در اختی

ــا مــردم اســت.  ــی، البتــه قضــاوت ب ــا مســکن مل اســت ی
بــه گــزارش تســنیم، مصطفــی قلــی خســروی افــزود: در طرح ســاخت 
مســکن ملــی کــه از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت حتمــا از تجربیــات 
ــه  ــه نقط ــی ب ــکن مل ــوز مس ــا هن ــود، ام ــتفاده می ش ــر اس ــکن مه مس
ملموســی نرســیده و گرچــه دولــت اعــام کــرده اســت تــا پایــان دولــت 

ــان می رســد. ــه پای ــن طــرح ب اجــرای ای
ــی  ــکن مل ــرح مس ــت: در ط ــرح گف ــن دو ط ــه ای ــاره مقایس وی درب
ــه  ــی ک ــود در صورت ــد ب ــهر خواه ــل ش ــا در داخ ــد جانمایی ه ــه ش گفت
مســکن ملــی اغلــب خــارج از شــهر ســاخته شــده اســت، امــا از نظــر جــو 

روانــی ســاخت مســکن مهــر بســیار اثرگــذار بــود.
ــکن  ــد مس ــی مانن ــکن مل ــرح مس ــرد: ط ــدواری ک ــراز امی ــروی اب خس
اجتماعــی کــه در دوره آقــای آخونــدی مطــرح شــد جــا نمانــد و عملی شــود.

ــم  ــد ببینی ــود بای ــرح می ش ــک مط ــه ی ــک ب ــا ی ــزود: طرح ه وی اف
ــه نقطــه اجــرا نزدیــک می شــود آن موقــع فــرق طرح هــا  کــدام طــرح ب
ــچ  ــا هی ــذاری طرح ه ــار و نامگ ــی در گفت ــم، ول ــان کنی ــم بی را می توانی

طرحــی بــر دیگــری برتــری نــدارد.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک گفــت: بــر اســاس مــاده ۳1 قانــون 
اساســی دولت هــا محکــوم بــه ســاخت مســکن بــرای دهک هــای پاییــن 

جامعــه هســتند و برایــن اســاس بایــد مســکن مهــر تکمیــل شــود.
ــرح  ــروع ط ــال از ش ــک س ــدود ی ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروی ب خس
ــردم  ــی م ــکن مل ــرح مس ــوز از ط ــزود: هن ــذرد، اف ــی می گ ــکن مل مس

ــد. ــرح را ببینن ــن ط ــر ای ــا اث ــد ت ــس نکردن ــزی لم کشف حدود ۹ کیلوگرم تریاک چی
در مراغه 

ــو و  ــف ۸ کیل ــه  از کش ــی مراغ ــده انتظام فرمان
ــن  ــاک در ای ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ ــرم م ۹۵0 گ

ــر داد.  ــتان خب شهرس
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــه  ــی مراغ ــده انتظام ــان فرمان ــرهنگ  اللهوردی س
ــارزه  ــدید مب ــرح تش ــرای ط ــتای اج ــت: در راس گف
ــواد  ــدگان م ــع کنن ــتگیری توزی ــدر دس ــواد مخ بام

مخــدر در دســتور کار  پلیــس  گرفــت.
او گفــت: مامــوران بــا تعقیــب و مراقبــت و انجــام 
ــات  ــک عملی ــی پلیســی متهــم را در ی ــات فن اقدام
غافلگیرانــه در حیــن معاملــه مــواد مخــدر بــه 

ــد. ــتگیر کردن ــدر دس ــواد مخ ــدار م ــراه خری هم
او افــزود: در بازرســی از متهمــان مقــدار هشــت 
ــاک  ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ ــرم م ــو و ۹۵0 گ کیل

کشــف شــد.
او افــزود: در ایــن زمینــه 2 نفــر متهــم دســتگیر و 
یــک دســتگاه خــودرو توقیــف و بــا تشــکیل پرونــده 

تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

عضو شورای شهر تهران:
نامگذاری معابر جزء کارهای معمولی 

شورای شهر تهران است 

ــر در  ــذاری معاب ــه نامگ ــوط ب ــی مرب ــاره حواش ــادی درب ــل آب خلی
شــورای شــهر تهــران توضیحاتــی داد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، خلیــل آبــادی عضــو شــورای 
ــر در  ــذاری معاب ــه نامگ ــوط ب ــی مرب ــه حواش ــاره ب ــا اش ــران ب ــهر ته ش
شــورای شــهر، اظهــار کــرد: جوســازی ها دربــاره نامگــذاری  معابــر 
مشــکوک اســت، ایــن موضــوع در صحــن شــورا بحــث و بررســی 
می شــود. مــا نامگــذاری اتوبــان رســالت و بزرگتریــن پــارک منطقــه 10 

ــتیم. ــران را داش ــهر ته ش
خلیــل آبــادی افــزود: برخــی از مــردم تقاضــا دارنــد کــه یــک خیابــان 
ــازرگان نامگــذاری شــود. حواشــی  ــل مصــدق و ب ــام شــخصیتی مث ــه ن ب
ــائلی  ــه مس ــغول ب ــی را مش ــکار عموم ــر، اف ــذاری معاب ــوص نامگ در خص
می کنــد کــه اعضــای شــورای شــهر بــه مســائل کان کمتــر توجــه کننــد.

عضــو شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه نامگــذاری معابــر یکــی 
از کار هــای عــادی و روزمــره شــورای شــهر اســت، یــادآور شــد: هنرمنــدان، 
شــهدا، شــاعران همــه از اقشــاری هســتند کــه جــزء هویت شــهر به حســاب 
ــاد و خاطــره شــان را گرامــی  ــام آن هــا ی ــه ن ــر ب می آینــد؛ نامگــذاری معاب
ــای  ــد از بحث ه ــتند بای ــام هس ــوز نظ ــه دلس ــانی ک ــه کس ــی دارد. هم م

حاشــیه ای عبــور کننــد و اجــازه دهنــد مقــررات بــه خوبــی اجــرا شــود.

یک عضو کمیسیون کشاورزی:
رانت خواران از پایین بودن
 قیمت گندم منتفع می شوند

یـک عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس گفـت: عـده ای کـه از رانـت 
اسـتفاده می کننـد از نـازل بـودن قیمـت گنـدم منتفـع هسـتند. 

بـه گـزارش ایسـنا، منصورعلـی زارعی در مـورد قیمت خریـد تضمینی 
گنـدم گفـت: بـا توجـه بـه وضعیـت افزایـش قیمـت نهاده هـای تولیـد، 
نیازمنـد تجدیدنظـر در قیمـت تضمینـی تولیـدات کشـاورزی مخصوصـا 
گنـدم هسـتیم. گنـدم، یـک محصـول اسـتراتژیک اسـت و بـر اقتصـاد ما 

تأثیـر می گـذارد.
ایـن عضـو کمیسـیون کشـاورزی بـا بیـان اینکـه »امسـال کمیسـیون 
کشـاورزی مجلـس بـه ماجـرای گنـدم جدی تـر ورود خواهد کـرد« گفت: 
نظـر کمیسـیون دربـاره قیمـت اولیـه خریـد تضمینـی گنـدم دو برابـر 
قیمـت پارسـال بـود، امـا اکنون بایـد قیمت را متناسـب بـا افزایش قیمت 
نهاده هـا افزایـش دهیـم. هنوز روی قیمـت این محصول بحـث وجود دارد. 
امیـدوارم قیمـت خریـد تضمینی گندم باالتـر از قیمت فعلی تعیین شـود.

نماینده مرد سـاری در مجلس درباره اینکه چرا هر سـاله قاچاق گندم در 
ایـران صـورت می گیـرد؟ گفت: در ماجـرای گندم عده ای که از رانت اسـتفاده 
می کننـد، منتفـع هسـتند چـرا کـه هر سـال ایـن ماجرا تکـرار می شـود که 
نـازل بـودن قیمـت گندم منجـر بـه واردات گندم بـا قیمت باالیی می شـود. 

ایـن اتفاق در شـرایط عـادی نمی افتد.  
زارعـی در پایـان بـه ورود مجلـس بـه ماجـرای قیمت خریـد تضمینی 
گنـدم اشـاره کـرد و گفـت: در جلسـه علنی قبلی آقـای علـی خضریان از 
وزیـر جهـاد کشـاورزی در ایـن مـورد سـوال کـرد و قـرار بـر این شـد که 
ضـرب االجـل دو هفتـه ای بـرای رسـیدگی بـه این موضـوع تعیین شـود. 

امیدواریـم ایـن مشـکل بـا کمـک مجلـس و دولت حل شـود.

شهر و شورا

مدیرعامــل ســازمان توســعه گردشــگری 
تبریــز گفــت: طــی ســالجاری  شــهرداری 
ــاماندهی  ــرای س ــال ب ــارد ری ــدود ۳0 میلی ح
ــازار تاریخــی و مســقف ایــن  و مرمــت معابــر ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــهر هزین ش
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا خلیلــی ســاماندهی، 
مرمــت و احیــای بــزرگ تریــن بــازار سرپوشــیده 
جهــان را یکــی از اهــداف و محــور فعالیــت 
ــز  ــهرداری تبری ــگری ش ــازمان گردش ــای س ه
برشــمرد و افــزود: بــر همیــن اســاس بــه منظــور 
ــای آن،  ــت تاریخــی شــهر و احی ســاماندهی باف
ــداث  ــازی و اح ــازی، جداره س ــه کف س ــدام ب اق
ــازار قدیمــی  ــف ب ــاط مختل ســردرب هایی در نق

تبریــز کــرده ایــم.
و  ســازی  کــف  داشــت:  اظهــار  وی 
و سرپوشــیده  تاریخــی  بــازار  جداره ســازی 
تبریــز یکــی از نیازهــا و مطالبــات اصلــی 
اصنــاف و بازاریــان ایــن مــکان بــی نظیــر 
تاریخــی اســت کــه در پــاره ای از مــوارد خــود 
آنهــا نیــز در ایــن راه همیــاری و تعامــل خوبــی 

ــد. ــته و دارن ــهرداری داش ــا ش ب
خلیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح و 
کف ســازی  بــازار،  درون  معابــر  ســاماندهی 
ــازار  ــری ب ــی بص ــر زیبای ــازی آن ب و جداره س
ــگری  ــر گردش ــه از نظ ــد ک ــی  افزای ــز م تبری
ــن  ــه داد: در همی ــی دارد، ادام ــت فراوان اهمی
راســتا شــهرداری تبریــز اقــدام بــه کف ســازی 
ــازار و  ــر درون ب ــر از معاب ــزار و ۶۵0 مت 1۸ ه

تیمچه هــای تاریخــی آن کــرده اســت کــه 
ــون  ــارد و ۶۴0 میلی ــن کار 2۹ میلی ــرای ای ب

ــت. ــده اس ــه ش ــار هزین ــال اعتب ری
وی ســرا و تیمچــه هــای قندچــی لــر، 
حــرم خانــه، جعفریــه، بــورک چــی بــازار 
ــازار،  ــی ب ــیگارچی الر ، رهل ــدوزان(، س )کاه
مجیدیــه،  کوچــک،  و  بــزرگ  زن  داللــه 
ــازار  ــه و ب ــاغ  خان ــتی، دب ــز بس ــه، قی مظفری
امیــر را از جملــه مــکان هایــی اعــام کــرد کــه 
هــدف پــروژه کف ســازی شــهرداری تبریــز 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
خلیلـی جداره سـازی بـازار تاریخـی تبریز را 
از دیگـر پـروژه هـای مدیریت شـهری در بزرگ 
تریـن بـازار سرپوشـیده جهـان اعـام کـرد که 
در چندیـن نقطـه از بازار در دسـت اجرا اسـت.

وی اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه تاکنــون ۶ 

هــزار و ۴۸۷ مترمربــع جــداره ســازی بــا اعتبــار 
۴ میلیــارد ۷۹۵ میلیــون ریــال در راســته بــازار 
قدیــم و جدیــد، بــازار صادقیــه تــا ورودی 
قندفروشــان، بــازار یمــن دوزان، بــازار داللــه زن 
ــازار  ــه، کاهــدوزان و ب ــزرگ و کــوچ، حرمخان ب

کفاشــان صــورت گرفتــه اســت.
خلیلــی احــداث ســرویس بهداشــتی در 
داخــل بــازار تاریخــی تبریــز از دیگــر اقدامــات 
ــا  ــمرد و ب ــکان برش ــن م ــاماندهی ای ــرای س ب
ــاز  ــز از دیرب ــی تبری ــازار تاریخ ــه ب ــان اینک بی
و  گردشــگران  شــهروندان،  رجــوع  محــل 
ــوده اســت، گفــت:  ــی و خارجــی ب تجــار داخل
بهداشــتی  امکانــات  ارائــه  روی  همیــن  از 
ضرورتــی اجتناب ناپذیــر در ایــن محــدوده 
شــهر اســت کــه تاکنــون دو چشــمه ســرویس 
ــازار صاحــب دیــوان و تیمچــه  بهداشــتی در  ب

ملــک بــا اعتبــار ۷00 میلیــون ریالــی احــداث 
ــت. ــده اس ش

وی احیــای ســردرب های قدیمــی بــازار 
تبریــز را کــه یکــی از نشــانه های هویتــی ایــن 
بــازار دانســت کــه متاســفانه در طــول تاریــخ از 

ــد. ــن رفته ان بی
خلیلــی اعــام کــرد: شــهرداری بــرای 
احیــای ایــن ســردرب ها نیــز وارد عمــل شــده 
و طــی امســال ســردرب رهلــی بــازار بــا اعتبــار 
ــا  ــه ب ــردرب باغمیش ــال، س ــون ری ۷۴0 میلی
ــازار  ــردرب ب ــال و س ــون ری ــار ۶20 میلی اعتب
قیزبســتی بــا اعتبــار  ۴20 میلیــون ریــال، 

احــداث شــده اند.
مجموعــه مســقف بــازار تبریــز بــا یــک 
ــهریور 1۳۵۴  ــع وســعت در 2۵ ش ــر مرب کیلومت
بــا شــماره ثبــت 10۹۷ بــه  عنــوان یکــی از آثــار 
ــز  ــال 2010 نی ــد و در س ــت ش ــران ثب ــی ای مل
ایــن مجموعــه بــا شــماره ثبــت 1۳۴۶ بــه عنوان 
یکــی از میــراث جهانــی ایــران در فهرســت 

ــت رســید. ــه ثب ــی یونســکو ب ــراث جهان می
ایــن بــازار تاریخــی تبریــز بــا داشــتن 
حــدود پنــج هــزار و ۵00 بــاب حجــره، مغــازه 
ــرا،  ــاب س ــغل، ۳۵ ب ــه ش ــگاه، ۴0 گون و فروش
ــاب  ــاب مســجد، 20 ب ــاب تیمچــه، ۳0 ب 2۵ ب
ــاب  ــاب داالن، ۵ ب ــته بازار، 11 ب ــته و راس راس
ــی  ــوان اصل ــه  عن ــاب مدرســه ب ــام و 12 ب حم
 تریــن مرکــز داد و ســتد مــردم تبریــز و ایــران 

شــناخته می شــود.

ــه  ــام اینک ــا اع ــس، ب ــران مجل ــیون عم ــخنگوی کمیس س
ــود را در  ــاکن خ ــک، اطاعــات مس ــون 1۳ میلیــون مال تاکن
ســامانه امــاک و اســکان بارگــذاری کــرده انــد، گفــت: از ایــن 
ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــک اع ــر مال ــزار نف ــر دو ه ــغ ب ــزان، بال می

ــد.  ــه دارن ــک خان ــش از ی بی
ســخنگوی  البــرز حســینی  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــدازی  ــه اهمیــت راه ان ــا اشــاره ب کمیســیون عمــران مجلــس، ب
ــکن در  ــازار مس ــت ب ــرای مدیری ــکان ب ــاک و اس ــامان ام س
کشــور، گفــت: یکــی از الزامــات مدیریــت بــازار، یکپارچــه ســازی 
ــا راه  ــن رو ب ــات مســکن و اراضــی در کشــور اســت، از ای اطاع
انــدازی کامــل ایــن ســامانه مــی تــوان بــازار را مدیریــت کــرده و 

ــرد. ــن ک ــی تدوی ــزی کان ــه ری ــوزه برنام ــن ح ــرای ای ب
نماینــده مــردم خدابنــده در مجلــس شــورای اســامی ادامــه 

داد: راه انــدازی ســامان امــاک و اســکان از ســال ۹۴ در مجلــس 
بــه تصویــب رســید، امــا متأســفانه در تشــکیل و راه انــدازی ایــن 
ســامانه تعلــل صــورت گرفــت، زیــرا بــر اســاس قانــون، 1۶ منبــع 
اطاعاتــی، بایــد اطاعــات امــاک و مســتغات را بــه وزارت راه و 
شهرســازی ارائــه مــی کردنــد امــا ایــن مســئله محقــق نشــده بود.

وی گفــت: وزارت راه و شهرســازی در ۶ مــاه اخیــر با همکاری 
شــرکت هــای دانــش بنیــان اقــدام بــه طراحــی ســامانه امــاک 
ــاری بخشــی از  ــق خوداظه ــس از آن از طری ــرد و پ و اســکان ک

اطاعــات مالــکان و ملــک هــا جمــع آوری شــد.

تاکنون۱3میلیونمالک،اطالعاتمساکنخودرا
درسامانهامالکواسکانبارگذاریکردهاند

حســینی بــا اعــام اینکــه تاکنــون 1۳ میلیــون مالــک، 

اســکان  و  امــاک  را در ســامانه  اطاعــات مســاکن خــود 
بارگــذاری کــرده انــد، گفــت: از ایــن میــزان، بالــغ بــر دو هــزار 
ــد،  ــه دارن ــد کــه بیــش از یــک خان ــک اعــام کــرده ان نفــر مال
البتــه ایــن مســئله بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن مســکن هــا، 

ــتند. ــی هس ــای خال ــه ه خان

نقشراهاندازیسامانهامالکواجرایسیاستهای
مالیاتیدرکنترلبازارمسکن

ــا  ــا ب ــزود: قطع ــس اف ــران مجل ــیون عم ــخنگوی کمیس س
ــدازی ســامانه امــاک و اســکان و اجــرای سیاســت هــای  راه ان
ــر  ــات ب ــی و مالی ــای خال ــه ه ــر خان ــات ب ــد مالی ــی مانن مالیات
ــه کنتــرل قیمــت اجــاره  ــوان نســبت ب ــدی ســرمایه مــی ت عای
و فــروش مســکن و مدیریــت حــوزه ســاخت و ســاز اقــدام کــرد

نماینــده مجلــس یازدهــم گفــت: وزارت راه و شهرســازی در 
ــه تســهیات تولیــد مســکن  ــه ارائ ــد نســبت ب ــاه مــدت بای کوت
ــه  ــن موضــوع زمین ــردم رســیدگی الزم را انجــام دهــد ای ــه م ب
ســاز افزایــش تولیــد مســکن و تعدیــل نظــام عرضــه و تقاضــا در 

بــازار خریــد و فــروش و اجــاره خانــه خواهــد بــود. 
ــاد  ــا انتق ــی ب ــل ابوتراب ــت، ابوالفض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــت:  ــور، گف ــکن در کش ــاره مس ــازار اج ــفته ب ــت آش از وضعی
ــل  ــه از تعل ــازار اجــاره مســکن نشــأت گرفت ــی ب وضعیــت کنون
و کــم کاری دولــت و وزارت راه و شهرســازی در عرصــه مســکن 
در هفــت ســال اخیــر اســت. از ایــن رو مســئوالن مربوطــه بایــد 

ــند. ــود باش ــی خ ــرد قبل ــخگوی عملک پاس
ــس  ــرون در مجل ــران و ک ــاد، تی ــف آب ــردم نج ــده م نماین
ــتأجران  ــی مس ــرایط کنون ــه داد: در ش ــامی ادام ــورای اس ش
بــرای تأمیــن مســکن مــورد نظرشــان بــا مشــکات اقتصــادی و 
معیشــتی بســیاری روبــه رو هســتند، بــه دلیــل افزایــش قیمــت 
هــا، خانوارهــا مجبورنــد در مــاه خــدود دو ســوم از درآمــد خــود 

ــد. ــه کنن ــرای پرداخــت اجــاره هزین را ب

تنهاراهبهبودوضعیتمسکناستفادهازتجارب
گذشتههماننداجرایطرحمسکنمهراست

وی گفــت: تنهــا راه بهبــود وضعیــت مســکن اســتفاده از تجارب 
گذشــته هماننــد اجــرای طــرح مســکن مهــر اســت، بــه نظــر مــی 
رســد کــه دولــت بعــد از ســال هــا تعلــل، بــه ایــن نتیجــه رســیده 
کــه طرحــی را هماننــد طــرح مســکن مهــر، امــا بــا عنوانــی جدیــد 
اجرایــی کنــد، بنابــر ایــن طــرح اقــدام ملــی مســکن همان مســکن 

مهــر بــوده کــه بــا تأخیــر بســیار کلیــد زده شــده اســت.

لزومارائهتسهیالتبهمردمبراینوسازیمنازل
ابوترابــی افــزود: وزارت راه و شهرســازی در کوتــاه مــدت بایــد 
ــدام  ــردم اق ــه م ــکن ب ــد مس ــهیات تولی ــه تس ــه ارائ ــبت ب نس
ــخصی  ــکان ش ــه مال ــود ک ــی ش ــب م ــئله موج ــن مس ــد، ای کن
ــه هــای خــود کننــد کــه ایــن  ــه نوســازی خان بتواننــد اقــدام ب
ــام  ــل نظ ــد مســکن و تعدی ــش تولی ــاز افزای ــه س موضــوع زمین
ــکن  ــاره مس ــروش و اج ــد و ف ــازار خری ــا در ب ــه و تقاض عرض
ــه  ــی ب ــادل بخش ــای تع ــر از راه کاره ــی دیگ ــود. یک ــد ب خواه

بــازار مســکن، اســت، ایــن مســئله مــی توانــد جلــوی مهاجــرت 
بــه پایتخــت را گرفتــه و در راســتای کنتــرل جمعیــت در تهــران 

ــد. کمــک کن
وی بــا اشــاره بــه پیشــنهادات مطروحــه دربــاره تولیــد 
مســکن اســتیجاری، گفــت: بــه نظــر مــن اجــرای ایــن طــرح هــا 
ــع  ــرا دولــت مناب ــا شــهرداری هــا نیســت، زی ــوان دولــت ی در ت

ــدارد. ــتیجاری را ن ــکن اس ــد مس ــرای تولی ــاری الزم ب اعتب

ثبت اطالعات مسکونی ۱۳ میلیون مالک در سامانه اسکان

۳۰ میلیارد ریال برای ساماندهی معابر بازار تبریز هزینه شد

ابوترابی:

دو سوم از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره می شود

معــاون گمــرک بــا اعــام جزییــات مجــازات 
گمرکــی بــرای افــرادی کــه ارز حاصــل از 
صــادرات را وارد چرخــه اقتصــاد نکرده انــد، 
افــراد و شــرکت هایی کــه  اســامی  گفــت: 
ــدام  ــدات ارزی اق ــع تعه ــه رف ــبت ب ــوز نس هن
و  بنــدی  طبقــه  صــورت  بــه  نکرده انــد 
محرمانــه بــه گمــرک ارایــه شــده اســت و ایــن 
ــود.  ــال می ش ــراد اعم ــن اف ــرای ای ــازات ب مج
بــه گــزارش ایلنــا، مهــرداد ارونقــی در 
ــرادی  ــرای اف ــی ب ــای گمرک ــورد مجازات ه م
ــد،  ــادرات را برنگردانده ان ــل از ص ــه ارز حاص ک
ــات  ــرای مصوب ــتای اج ــت: در راس ــار داش اظه
ــادی و  ــی اقتص ــورای هماهنگ ــن ش چهاردهمی
ــوه  ــذاری نح ــت گ ــه سیاس ــات کمیت تصمیم
بســته  صــادرات،  از  حاصــل  ارز  بازگشــت 
از  صاحــل  ارز  برگشــت  نحــوه  سیاســتی 
ــد ارز  ــع تعه ــوه رف ــال ۹۹ و نح ــادرات س ص
ــای ۹۷ و ۹۸  ــال ه ــده س ــا نش ــی ایف صادران

صادرکننــدگان تدویــن شــد.
ایــن  از  بنــد  چنــد  در  داد:  ادامــه  وی 
ــده از  ــرح ش ــی مط ــات مختلف ــته موضوع بس
جملــه اینکــه صادرکنندگانــی کــه نســبت 
ــل  ــد ارز حاص ــد بای ــدام کردن ــادرات اق ــه ص ب
ــا چــه  ــا چــه درصــد و ب از صــادرات خــود را ب
ــدور  ــس از ص ــاه پ ــد و ۴ م ــبتی برگردانن نس
ــه صادراتــی بایــد ارز حاصــل از صــادرات  پروان
ــا  ــط ب ــائل مرتب ــن مس ــد. همچنی را برگردانن
ــی و  ــای بازرگان ــش کارت ه ــدی و پای ــه بن رتب
ــای ارزی در  ــا و قرارداده ــی از پیمان ه ارز ناش
ــن بســته  ــن بســته ذکــر شــده اســت. در ای ای
مســئولیت پیگیــری برگشــت ارز حاصــل از 

صــادرات و همچنیــن صــادرات ارز محــل ورود 
ــت.  ــرح داده اس ــت را ش موق

معــاون گمــرک افــزود: در بنــد هفتــم 
موضــوع  ایــن  بــه  سیاســتی  بســته  ایــن 
ــات  ــه خدم ــر گون ــه ه ــه ارای ــده ک ــاره ش اش
از ســوی کلیــه دســتگاه هــا، ســازمان های 
اجرایــی، بانک هــای عامــل و صرافی هــا بــه 
ــته  ــن بس ــای ای ــر مبن ــه ب ــی ک صادرکنندگان
سیاســتی اعــام شــده نســبت بــه برگشــت ارز 
اقــدام نکردنــد، ممنــوع اســت و مجازات هایــی 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــن متخلف ــرای ای ــم ب ه

ــت. ــده اس ش
ــن مجــازات در  ــات ای ــاره جزیی ارونقــی درب
ــط  ــی توس ــت: مجازات ــده گف ــه ش ــر گرفت نظ
ــک  ــی، بان ــور مالیات وزارت صمــت، ســازمان ام
صرافی هــا،  عامــل،  بانک هــای  مرکــزی، 
و  راهــداری  صــادرات،  ضمانــت  صنــدوق 
ــه  ــی ب ــان صادرات ــن متخلف ــرای ای ــرک ب گم

ــار  ــرک چه ــه در بخــش گم ــد ک ــرا می رس اج
می شــود.  اعمــال  مجــازات 

ــه مجــازات اعمــال شــده در  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــه نســبت ب ــرادی ک ــرای اف بخــش گمــرک ب
رفــع تعهــد ارزی خــود اقــدام نکــرده انــد، اظهــار 
داشــت: یکــی از مجازات هــا بــه مســیر اظهارنامــه 
ــد از  ــر نمی توانن ــراد دیگ ــن اف ــاط دارد. ای ارتب
مســیر ســبز اســتفاده کننــد و معمــوال کاالهایــی 
کــه توســط ایــن افــراد اظهــار می شــود در مســیر 
ــی  ــورت فیزیک ــه ص ــرار و ب ــه ق ــز اظهارنام قرم
کنترل هــای الزم بــه عمــل می آیــد و مــورد 

ارزیابــی کامــل قــرار مــی گیــرد.
معــاون گمــرک ادامــه داد: مجــازات بعــدی 
بانکــی  نامه هــای  ضمانــت  بحــث  دربــاره 
ــن  ــوان تضیم ــه عن ــراد ب ــن اف ــه ای ــت ک اس
ــد  ــر نمی توانن ــوق ورودی، دیگ ــث حق ــا بح ی
ضمانــت نامــه بانکــی تودیــع کننــد و گمــرک 
ــوق ورودی،  ــن حق ــث تضمی ــد در بح نمی توان

ضمانــت نامــه دیگــری کــه بابــت تفــاوت 
ــت  ــورت ضمان ــه ص ــت را ب ــوق ورودی اس حق
ــد  ــراد بای ــن اف ــد و ای ــذ کن ــی اخ ــه بانک نام
ــوق ورودی و  ــی حق ــدی تمام ــورت نق ــه ص ب

ــد.  ــع کنن ــه راتودی ــن مربوط تضامی
ــازات  ــومین مج ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ارونق
افــرادی کــه نســیت بــه بازگشــت ارز صادراتــی 
ــاره  ــد، گفــت: مجــازات ســوم درب ــدام نکردن اق
ــت.  ــوق ورودی اس ــترداد حق ــدم اس ــث ع بح
ــه صــورت ورود  ایــن افــراد اگــر کاالهایــی را ب
ــک  ــه ی ــل ب ــددا تبدی ــت وارد و آن را مج موق
ــور  ــا از کش ــند ت ــرده باش ــی ک کاالی صادرات
ــه  ــی را ب ــک کاالی ــه ی ــا اینک ــد ی ــادر کنن ص
ــوق  ــرده و حق ــات وارد ک ــزا و قطع صــورت اج
ورودی پرداخــت و آن را تبدیــل بــه یــک کاالی 
ــع  ــه رف ــی ک ــا زمان ــند ت ــرده باش ــی ک صادرات
ــد  ــی توانن ــد نم ــام نداده ان ــد ارزی را انج تعه
ــد.  ــتفاده کنن ــوق ورودی  اس ــترارداد حق از اس
ــزود: چهارمیــن مجــازات هــم بحــث  وی اف
عــدم ارایــه برخــی از تســهیات بــه ایــن افــراد. 
در حــال حاضــر از ســوی گمــرک  بــه  فعــاالن 
ــه  ــه ای ارای مجــاز اقتصــادی تســهیات 1۸ گان
ــده  ــع نش ــد ارزی رف ــر تعه ــه اگ ــود ک می ش
باشــد جــزو فعــاالن مجــاز اقتصــادی نخواهنــد 
ــراد  ــن اف ــت ای ــم در لیس ــا ه ــر قب ــود و اگ ب

ــوند. ــذف می ش ــند، ح باش
ارونقــی گفــت: اســامی افــراد و شــرکت هایی 
ــدات ارزی  ــع تعه ــه رف ــبت ب ــوز نس ــه هن ک
ــدی و  ــه بن ــورت طبق ــه ص ــد ب ــدام نکرده ان اق
محرمانــه بــه گمــرک ارایــه شــده اســت و ایــن 

ــود. ــال می ش ــراد اعم ــن اف ــرای ای ــازات ب مج

اسامی متخلفان به صورت محرمانه به گمرک ارایه شد 

کاریکاتور

پدیده ای به نام مش قربون!!!

منبع:تسنیم

علیـــا،  قشـــاق  روســـتاهای  اهالـــی 
ـــدرق،  ـــن، برون ـــن زمی ـــفلی، چم ـــاق س قش
ـــه  ـــوار ک ـــتاهای همج ـــاد و روس ـــمت آب حش
بیـــش از ســـی ســـال اســـت در حســـرت 
ـــر مســـئول  ـــه ه جـــاده روســـتایی هســـتند ک
ـــل آن را  ـــرای تکمی ـــاعد ب ـــول مس ـــی ق وقت
داده اســـت، بـــا نـــا امیـــدی از مســـئولین 
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــق روزنام ـــار از طری ـــن ب ای

اقـــدام بـــه دادخواهـــی کردنـــد. 
ــک راه  ــود ی ــرار ب ــش ق ــال پی ــی س س
بــه  کیلومتــر   ۱5 طــول  بــه  روســتایی 
ــا، قشــاق ســفلی،  ــتاهای قشــاق علی روس
ــاد از  ــدرق و حشــمت آب چمــن زمیــن، برون
ــس  ــتان هری ــه شهرس ــش خواج ــع بخ تواب
بــه  اول  در ســال  کــه  نماینــد  احــداث 
ــد  ــکاران چن ــت پیمان ــتاندار وق ــتور اس دس
کیلومتــری را خاکبــرداری  نمــوده و بــا 
بهانــه نبــود اعتبــارات کافــی، جــاده را نیمــه 
تمــام رهــا کردنــد. از آن پــس تاکنــون هــر 
ســاله بــا مراجعــه بــه اداره کل راه وترابــری 
ــه  ــدام ب ــتانداری اق ــی اس ــت عمران و معاون
دادخواهــی کردیــم کــه تــا بــه امــروز 
ــه  پاســخی جــزء عــدم تخصیــص بودجــه ب
مــا داده نشــده اســت. ایــن درحالــی اســت 
ــن  ــتان، ای ــول زمس ــاله در فص ــر س ــه ه ک
ــاه بســته مــی  ــه مــدت 5 م راه روســتایی ب
مانــد و حتــی عبــور وســائل نقلیــه ســنگین 
ــی  ــام م ــه ســختی انج ــور ب همچــون تراکت
و  روســتایی  راه  نبــود  نتیجــه  پذیــرد. 
محــروم مانــدن اهالــی روســتاها، منجــر بــه 
ــاد شــده  ــتاهای ی ــوار از روس مهاجــرت خان

ــت.  ــده اس ــز ش ــمت تبری ــه س ب
ــدت  ــن مـ ــز در ایـ ــتا نیـ ــی روسـ اهالـ
طوالنـــی دیـــدار هـــای حضـــوری بـــا 
اســـتانداران و مدیـــران وقـــت اداره راه و 
ـــر  ـــی ه ـــد و حت ـــته ان ـــتان داش ـــری اس تراب
ــه  ــوری بـ ــای جمهـ ــدن روسـ ــا آمـ دوره بـ
ـــی  ـــد ول ـــه داده ان ـــی ارائ ـــه های ـــتان نام اس
ـــده  ـــان نش ـــه عایدش ـــچ نتیج ـــون هی ـــا اکن ت

اســـت.  

نویدی

جاده ای که سی سال است
 حسرت مسئوالن را می کشد

صدای شهروند
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آغاز بازطراحی و ساخت
 عمارت تاریخی باغشمال 

ــاخت  ــی و س ــاز بازطراح ــز از آغ ــهردار تبری ش
ــی آن در  عمــارت تاریخــی باغشــمال در محــل قبل

ــر داد.  ــی خب ــه آت دو هفت
در  ایــرج شــهین باهر  گــزارش شــهریار،  بــه 
ــزرگ  ــارک ب ــروژه پ ــی پ ــه هماهنگ ــیه جلس حاش
ــداث  ــار اح ــت: در کن ــار داش ــز اظه ــمال تبری باغش
پــارک  در  شــهری  زیرســاخت های  توســعه  و 
ــمال  ــی باغش ــارت تاریخ ــی عم ــمال، بازطراح باغش
ــات  ــه و عملی ــز در محــل ســابق آن انجــام گرفت نی
ــردد. ــاز می گ ــر آغ ــه دیگ ــا دو هفت ــی آن ت اجرای

پــارک  مجموعــه  گاز  لوله کشــی  افــزود:  او 
ــات  ــیده و عملی ــام رس ــه اتم ــا ب ــمال تقریب باغش
ــرفت  ــا پیش ــز ب ــه نی ــام مجموع ــی آب خ لوله کش
ــز بحــث  ــه نی ــراه اســت و در ادام ۷0 درصــدی هم
فاضــاب و آب شــرب پــارک را در دســتور کار قــرار 

هیــم می د
ــت  ــاش مدیری ــه ت ــاره ب ــا اش ــز ب ــهردار تبری ش
ــروژه باغشــمال  ــرای تســریع در اجــرای پ شــهری ب
ــاخت های  ــل زیرس ــض تکمی ــه مح ــرد: ب ــوان ک عن
ــا  ــرده و ب ــاز ک ــارک را آغ ــازی پ ــروژه، پیاده راه س پ
اســتفاده حداکثــری از فصــل کاری امســال عملیــات 

ــیم. ــریع می بخش ــه را تس ــداث مجموع اح
او اضافــه کــرد: تمــام تــاش مدیریــت شــهری این 
اســت کــه در موعــد مقــرر پــروژه پــارک باغشــمال را 

تکمیــل و تقدیــم مــردم شــریف تبریــز کنــد. 

روح االمینی: 
مردم نگران تامین

 واکسن آنفلوآنزا نباشند

کمیســیون  غــذای  و  دارو  کمیتــه  رئیــس 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان مجل ــت و درم بهداش
تاکیــد بــر ایــن کــه »هیــچ نگرانــی از بابــت تامیــن 
ــا توجــه  ــدارد« گفــت: ب ــزا وجــود ن واکســن آنفلوآن
بــه شــیوع کرونــا و درخواســت بیشــتر مــردم بــرای 
اســتفاده از واکســن آنفلوآنــزا امســال مقــدار زیــادی 

ــده اســت.  ــده ش ــدارک دی واکســن ت
ــی  ــین روح االمین ــنا، عبدالحس ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــاره تامی ــا درب ــی ه ــه برخــی نگران در واکنــش ب
ــه ســال  ــزا گفــت: امســال نســبت ب واکســن آنفلوآن
هــای گذشــته پیــش بینــی شــده اســت کــه بیــش 
ــر قبــل واکســن تامیــن شــود. بخشــی  از چنــد براب
ــیر  ــده و در مس ــداری ش ــر خری ــی دیگ وارد و بخش
ــم  ــز ه ــل پایی ــرای فص ــی ب ــرم حت ــه نظ ــت. ب اس

ــم داشــت. ــفارش بیشــتری خواهی س
وی افــزود: پیش بینــی شــده کــه حــدود 10 
میلیــون واکســن توزیــع شــود. در ســال های گذشــته 
گاهــی تعــدادی از واکســن آنفلوآنــزا کــه وارد می شــد 
ــا امســال  ــی شــد ام ــال امحــا م ــدم اقب ــل ع ــه دلی ب
بــه خاطــر کرونــا درخواســت بیشــتری بــرای واکســن 
آنفلوآنــزا وجــود دارد. مــا ایــن اطمینــان را بــه مــردم 
ــن  ــن واکس ــت تامی ــی از باب ــه نگران ــم ک ــی دهی م
آنفلوآنــزا نداشــته باشــند. خیلــی بیشــتر از ســال های 

قبــل تامیــن و تــدارک دیــده شــده اســت.
ایــن عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس 
ــه مهــم آن اســت  در عیــن حــال اظهــار کــرد: نکت
کــه کســانی بیشــتر بــه واکســن آنفلوآنــزا نیــاز دارند 
کــه در خطــر بیشــتری قــرار دارنــد. همچــون کادر 
بهداشــت و درمــان، ســالمندان، کــودکان و افــراد بــا 
ــس  ــای خــاص، پ ــاری ه ــه ای و بیم ــاری زمین بیم
کســانی کــه بنیــه قــوی و بــدن مقــاوم تــری دارنــد 
ــرای اســتفاده از واکســن نیســت. البتــه  ــی ب ضرورت
کــه بایــد بــرای همــه تامیــن شــود ولــی اولویــت بــا 

گــروه هــای در معــرض خطــر اســت.

برخورد قاطع دادگستری آذربایجان شرقی
 با برهم زنندگان امنیت 

ــردم  ــت م ــت: امنی ــرقی گف ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس  رئی
خــط قرمــز مجموعــه دســتگاه قضایــی بــوده و بــا هرکســی کــه بخواهــد 
ــل  ــی تبدی ــا امن ــه ن ــن امنیــت را ب ــی ای ــزه و هدف ــا هــر رویکــرد انگی ب

ــم.  ــورد می کنی ــت برخ ــت و قاطعی ــا جدی ــد ب کن
ــس کل  ــی  رئی ــل الله ــوان، خلی ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
دادگســتری آذربایجــان شــرقی در نشســت تعامــل و هماهنگی دادگســتری 
اســتان و فرماندهــی انتظامــی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این کــه 
نیرو هــای مســلح در کل کشــور پیشــقدم در تامیــن امنیــت کشــور بــوده 
و زحمــات بســیاری بــرای تامیــن امنیــت متحمــل شــده انــد، گفــت: بــا 
توجــه بــه کلیــت قانونــی تاســیس نیــروی انتظامــی کــه بیانگــر فلســفه و 
اهــداف تشــکیل آن بــوده بــه ایــن اصــل پــی می بریــم کــه قانــون گــذار 
ــل  ــروی انتظامــی قائ ــرای نی ــگاه بســیار بزرگــی را ب یــک ظرفیــت و جای

ــرای آن تعریــف کــرده اســت. ــوده و اهــداف بســیار مهمــی را ب ب
ــور و  ــئون حض ــی ش ــی در تمام ــروی انتظام ــه نی ــان این ک ــا بی او ب
ظهــور داشــته و بیشــترین روابــط تشــکیات قضایــی اســتان بــا نیــروی 
ــه  ــم ک ــاد داری ــوع اعتق ــن موض ــه ای ــا ب ــزود: عمیق ــت، اف ــی اس انتظام
ــروی  ــی، تعامــل و همفکــری بیــن دادگســتری و نی ــدر هــم افزای هــر ق
ــردم ایجــاد  ــه م ــی شــود ب ــد و عملیات ــه، هدفمن ــش یافت ــی افزای انتظام
آرامــش و احســاس امنیــت خواهــد داد و اطمینــان خاطــری در پرســنل 

ــی ایجــاد خواهــد شــد. ــی و همــکاران قضای انتظام
خلیــل اللهــی در خصــوص پیشــنهاد تشــکیل قــرارگاه مختــص جلــب 
محکومــان، گفــت: تمــام اقداماتــی کــه در احضــار و جلــب، دســتگیری، 
ــر  ــک ام ــی ی ــود، همگ ــام می ش ــدور رای انج ــه و ص ــی، محاکم بازجوی
انتزاعــی بــوده و متهــم زمانــی طعــم عدالــت را خواهــد چشــید و مــردم 
ــه  ــات منجــر ب ــن اقدام ــه ای ــرد ک ــد ک ــی احســاس آرامــش خواهن زمان
نتیجــه شــود و ایــن نتیجــه در اجــرای احــکام مشــخص مــی شــود، اگــر 
ایــن اتفــاق نیفتــد و شــخص در اجــرای احــکام دســتگیر و حکــم صــادر 

نشــود تمامــی اقدامــات بــی نتیجــه خواهــد مانــد.

رئیس دانشگاه های علوم پزشکی قطب غرب کشور:
شهرستان قروه نیازمند بیمارستان جایگزین است

ــا بیــان  رئیــس دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی قطــب غــرب کشــور ب
ــدارد  ــتانی ن ــت بیمارس ــروه ماهی ــتی ق ــهید بهش ــتان ش ــه بیمارس اینک

ــد. ــن ش ــتان جایگزی ــاد بیمارس ــتار ایج خواس
بــه گــزارش مهــر، رشــید حیــدری مقــدم شــامگاه چهارشــنبه 
ــا  ــروه ب ــتی ق ــهید بهش ــتان ش ــت بیمارس ــی وضعی ــت بررس در نشس
حضــور معــاون درمــان وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت: آنچــه در بازدیــد 
ــت  ــر ماهی ــکان مدنظ ــه م ــود ک ــن ب ــم ای ــروه دیدی ــتان ق از بیمارس

ــود. ــال آن ش ــه ح ــری ب ــد فک ــدارد و بای ــتان را ن بیمارس
بـه گفتـه او نیاز اسـت کـه بیمارسـتان جایگزیـن برای این شهرسـتان 
در نظـر گیـرد و بـرای این مهـم ردیف بودجه مشـخصی هم لحـاظ گردد.

حیــدری مقــدم همچنیــن گفــت کــه در کنــار تــاش بــرای 
ــی هــم کار شــود. ــن طــرح توســعه بیمارســتان فعل بیمارســتان جایگزی

ــال  ــت: در س ــرق گف ــت ب ــخنگوی صنع س
جدیــد هیچ گونــه افزایــش مجــدد تعرفــه بــرق 
ــتور کار  ــه ای در دس ــن برنام ــتیم و چنی نداش

ــت نیســت.  دول
بــه گــزارش مهــر، مصطفــی رجبی مشــهدی 
ــر  ــادی توانی ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
ــی  ــرق مصرف ــه ب ــن هزین ــل تأمی ــاره مح درب
مشــترکینی کــه مصــرف بــرق آنهــا طبــق طرح 
»امیــد« رایــگان می شــود، گفــت: بی شــک ایــن 
ــت  ــرای صنع ــی را ب ــدا هزینه های ــرح در ابت ط
بــرق در پــی دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
بخــش مدیریــت بــار صنایــع و بخش کشــاورزی 
در پیــک مصــرف امســال حــدود ۳۵0 میلیــارد 
تومــان بــه عنــوان پــاداش پرداخــت شــد. 
ــرح از  ــن ط ــاید ای ــت ش ــوان گف ــن می ت بنابرای
ابتــدا و در ظاهــر، ایجــاد هزینــه بــرای صنعــت 
ــر  بــرق داشــته باشــد امــا در حقیقــت عــاوه ب
ــتفاده  ــم اس ــل مه ــرای اص ــاهد اج ــه ش اینک
بهینــه از منابــع انــرژی هســتیم، از انجــام 
ــد  ــی جدی ــارد تومان ســرمایه گذاری ۸000 میلی
در شــرایط کنونــی کشــور جلوگیــری کرده ایــم.

ــک  ــی از پی ــهم بخــش خانگ ــزود: س وی اف
مصــرف بــرق کشــور حــدود ۵0 درصــد اســت 

و ۳۳ درصــد از مصــرف کل انــرژی کشــور نیــز 
ــت  ــن مدیری ــرار دارد بنابرای ــش ق ــن بخ در ای
ــر  ــتقیمی ب ــر مس ــرف، تأثی ــزان مص ــن می ای

ــک مصــرف داشــته اســت. ــت پی مدیری
ــات  ــئول، اطاع ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــاس  ــر اس ــا ب ــترکان م ــوم مش ــدود یک س ح
بررســی های انجــام شــده و آمــاری اســت کــه 
از مصــرف گذشــته آنهــا اخــذ شــده کــه شــامل 
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــود، ام ــد« می ش ــرح »امی ط
ایــن طــرح کامــًا مبتنــی بــر رفتــار مشــترکان 

ــدارد؛  ــود ن ــرای آن وج ــی ب ــت و محدودیت اس
حتــی مشــترکین پرمصــرف در صــورت رعایــت 

ــن طــرح شــوند. ــد شــامل ای ــو می توانن الگ
ســخنگوی صنعــت بــرق در پاســخ بــه 
پرســش دیگــر مهــر مبنــی بــر افزایــش مجــدد 
تعرفــه بــرق نیــز تصریــح کــرد: بــه هیــچ عنوان 
افزایــش مجــدد تعرفــه بــرق نداشــته ایم. ســال 
گذشــته طرحــی مبنــی بــر افزایــش ۷ درصدی 
تعرفــه بــرق بــرای عمــوم مشــترکین و افزایــش 
ــترکینی  ــرای مش ــرق ب ــه ب ــدی تعرف 1۶ درص

ــرق  ــرف ب ــط، مص ــوی متوس ــش از الگ ــه بی ک
ــید و از  ــت رس ــأت دول ــد هی ــه تائی ــد، ب دارن
ابتــدای ســال جــاری اعمــال شــد. بــه جــز ایــن 
ــه  ــش تعرف ــه افزای ــه، هیچ گون ــرح و مصوب ط
خانگــی،  بخش هــای  از  هیچیــک  در  بــرق 

ــتیم. ــاورزی نداش ــی و کش صنعت
ــاً  ــت: اساس ــار داش ــهدی اظه ــی مش رجب
ــرو  ــار وزارت نی ــرق در اختی ــه ب ــش تعرف افزای
ــری  ــا مج ــه تنه ــن وزارتخان ــه ای ــت بلک نیس
تصمیمــات اســت. اختیــار افزایــش تعرفــه بــرق 
ــت  ــه دول ــامی ب ــورای اس ــس ش ــط مجل توس
ــه  ــت هیچ گون ــا دول ــت ام ــده اس ــض ش تفوی
افزایــش تعرفــه مجــدد بــرق را نداشــته و 
ــه ای  ــن برنام ــز چنی ــود نی ــه کاری خ در برنام

ــدارد. ن
وی بیــان کــرد: در صورتــی کــه مشــترکین 
بــه صــورت مــوردی شــاهد افزایــش نــرخ 
و  غیرمعمــول  صــورت  بــه  خــود  قبــض 
ــرق  ــه اداره ب ــه ب ــا مراجع ــد، ب ــادی بودن غیرع
منطقــه خــود، اعتــراض خــود را با کارشناســان 
و مســئولین ذیربــط در میــان گذاشــته تــا بــه 
صــورت مــوردی، مشــکل و اعتــراض آنهــا 

ــود. ــل ش ــل و فص ــی و ح بررس

فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران از انهــدام بانــد 
فروشــندگان آمپــول تقلبــی کرونــا در شــهریار خبــر داد و گفــت: 
ــان  ــی ج ــن داروی تقلب ــدگان ای ــر از مصرف کنن ــفانه ۶ نف متاس

ــد.  خــود را از دســت دادن
ــام  ــا اع ــی ب ــن خانچرل ــردار محس ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ــا در  ــی کرون ــول تقلب ــروش آمپ ــان ف ــتگیری عام ــر دس خب
ــی  ــرد: در پ ــار ک ــر اظه ــن خب ــات ای ــاره جزئی ــهریار، درب ش
مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه کانتــری 1۶ اندیشــه و طــرح 
ــا  ــا مبت ــه بیمــاری کرون ــدر وی ب ــر اینکــه پ ــی ب شــکایت مبن
ــدد  ــار ع ــروش چه ــه ف ــدام ب ــب، اق ــا فری ــرادی ب ــوده و اف ب
آمپــول تقلبــی کرونــا بــا مــارک تجــاری Remedesivir بــه 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــال کردن ــون ری ــارد و ۳۶0 میلی ــک میلی ــغ ی مبل
ــرداران در  ــتگیری کاهب ــایی و دس ــوع، شناس ــیت موض حساس

ــت. ــرار گرف ــوران ق ــتور کار مام دس
ــا  فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران افــزود: مأمــوران ب
انجــام اقدامــات اطاعاتــی و بــا هماهنگــی قضائــی موفــق شــدند 
دو نفــر از کاهبــرداران را در شــهریار شناســایی و در عملیاتــی 
ویــژه، متهمــان را حیــن فــروش دو عــدد آمپــول تقلبــی کرونــا 

دســتگیر کننــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در بازجویی هــای تخصصــی 
پلیــس بــه همدســتی بــا ســه نفــر دیگــر اعتــراف کردنــد، گفــت: 
ــی  ــات تخصص ــا اقدام ــز ب ــده نی ــن پرون ــر ای ــم دیگ ــه مته س
ــه روی بیمارســتانی در شهرســتان شــهریار دســتگیر  پلیــس روب

شــدند.
ـــون ۵2  ـــان تاکن ـــه متهم ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــام انتظام ـــن مق ای
ـــون  ـــغ ۴۵0 میلی ـــه مبل ـــدام ب ـــر ک ـــا را ه ـــن آمپوله ـــدد از ای ع
ریـــال بـــه شـــهروندان در مناطـــق مختلـــف اســـتان تهـــران 
ــون  ــارد و ۴00 میلیـ ــر 2۳ میلیـ ــغ بـ ــه و مبلغـــی بالـ فروختـ
ـــزود:  ـــد، اف ـــرداری کردن ـــا کاهب ـــه از آنه ـــن بهان ـــه ای ـــال  ب ری
ـــی در  ـــای تقلب ـــن داروه ـــدگان ای ـــر از مصرف کنن ـــون ۶ نف تاکن
ـــان  ـــد، ج ـــا بودن ـــا مبت ـــاری کرون ـــه بیم ـــه ب ـــران ک ـــتان ته اس

باخته انـــد.
خانچرلــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در 
جامعــه، متأســفانه شــاهد ایــن موضــوع هســتیم کــه بعضــی از 
ــا  ــن ب ــای دروغی ــا درج آگهی ه ــردار ب ــودجو و کاهب ــراد س اف
ــبکه های  ــاً در ش ــف در فضــای مجــازی مخصوص ــن  مختل عناوی
اجتماعــی همچــون فــروش »داروی ضــد کرونــا، فــروش واکســن 
ــا و ... » قصــد کاهبــرداری  ــا، شــربت های ضــد کرون ضــد کرون

ــن  ــان در ای ــرورت دارد هموطن ــه ض ــد ک ــهروندان را دارن از ش
زمینــه هوشــیار باشــند.

فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی  ــرای ســیر مراحــل قانون ــده ب متهمــان پــس از تشــکیل پرون
ــهروندان  ــرد: ش ــان ک ــدند، خاطرنش ــی ش ــع قضائ ــل مرج تحوی
هرگــز فریــب اینگونــه آگهی هــای جعلــی را در فضــای مجــازی 
نخورنــد و اخبــار و اطاعــات در ایــن رابطــه را از طریــق 

ــد. ــری کنن ــر پیگی ــانه های معتب رس

ــع حمــل و نقــل وزارت صنعــت گفــت: 1۵2  ــرکل صنای مدی
هــزار دســتگاه خــودرو در ۶ ماهــه دوم ســال بــه صــورت فــروش 
فــوق العــاده توســط شــرکتهای ایــران خــودرو و ســایپا عرضــه 

می شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، مدیــرکل صنایــع حمــل و نقــل وزارت 
ــکات  ــه مش ــه ب ــا توج ــت: ب ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع
ــرای  ــه ب ــش عرض ــرورت افزای ــودرو و ض ــازار خ ــود در ب موج
ــازار، در جلســه اخیــر کمیتــه خــودرو تصمیــم  مدیریــت ایــن ب
ــک  ــر ی ــل حداکث ــا تحوی ــاده ب ــای فوق الع ــه شــد فروش ه گرفت
تــا ســه ماهــه افزایــش یافتــه و بــه صــورت منظــم انجــام شــود 
ــژه سرپرســت وزارت صمــت  ــد وی ــن مســئله مــورد تاکی کــه ای

ــوده اســت. ب
ــر اســاس ظرفیــت تولیــد کــه از   ســهیل معمارباشــی افــزود: ب
برنامــه تولیــد خودروســازان تــا آخــر ســال باقــی مانــده اســت، 1۵2 

هــزار دســتگاه خــودرو در ۶ ماهــه دوم ســال بــه صــورت فــروش فوق 
العــاده توســط شــرکتهای ایــران خــودرو و ســایپا عرضــه می شــود.

ــران خــودرو 110  وی اضافــه کــرد: در ایــن برنامــه ســهم ای
هــزار دســتگاه و ســهم شــرکت ســایپا ۴2 هــزار دســتگاه خــودرو 

تعییــن شــده اســت.
ــوی  ــده از س ــام ش ــی انج ــرد: در بررس ــح ک ــی تصری معمارباش
ــری  ــا، کس ــانه ه ــی رس ــت و حت ــی، وزارت صم ــای بازرس نهاده
ــوده و  ــخص ب ــا مش ــگ ه ــود در پارکین ــای موج ــات خودروه قطع
تعــداد خودروهــای ناقــص بالــغ بــر 100 هــزار دســتگاه اســت کــه 

ــد. ــرار دارن ــازان ق ــگ خودروس در پارکین
ــدن و  ــت، مع ــل وزارت صنع ــل و نق ــع حم ــرکل صنای مدی
ــل عــدم  ــی هســتند و دالی ــات واردات ــن قطع تجــارت گفــت: ای
تامیــن و ترخیــص بــه موقــع آنهــا تــا حــدود زیــادی مشــخص 
اســت و گمــرک جمهــوری اســامی و همچنیــن بانــک مرکــزی 
ــور  ــه ط ــوع ب ــن موض ــرایط ای ــط از ش ــتگاه مرتب ــایر دس و س

ــع هســتند. ــته و مطل ــی داش ــل آگاه کام
معمارباشــی افــزود: بــه مــردم عزیــز کشــورمان اطمینــان 
ــکار خــودرو از ســوی  ــوان احت ــچ عن ــه هی ــم کــه ب خاطــر می دهی
خودروســازان مطــرح نیســت و حتــی تعمــدی بــرای عــدم عرضــه 
بــه بــازار وجــود نــدارد و بــه شــدت ایــن مســئله کنتــرل مــی شــود 
و نهادهــای نظارتــی و بازرســی ایــن موضــوع را مــورد رصــد دقیــق 

ــد. ــرار داده ان ق
وی اضافــه کــرد: خودروهــای موجــود در کــف پارکینــگ هــا 
اغلــب متعلــق بــه تعهــدات معــوق خودروســازان بــوده و بــه دلیل 

عــدم تکمیــل و تحویــل، خودروســازان در حــال پرداخــت جریمه 
بــه مشــتریان خــود هســتند.

ــدن و  ــت، مع ــل وزارت صنع ــل و نق ــع حم ــرکل صنای مدی
تجــارت تاکیــد کــرد: تحویــل خــودرو ناقــص بــه مشــتری مــورد 
تاییــد وزارت صمــت نیســت و بــه هیــچ عنــوان ایــن اتفــاق رخ 

نمــی دهــد.
ــکان واردات  ــاً ام ــر عم ــرایط حاض ــت: در ش ــی گف معمارباش
خــودرو بــه کشــور وجــود نــدارد و بــا شــرایط موجــود در خصــوص 

ــود. ــام ش ــزی الزم انج ــد برنامه ری ــازار بای ــاز ب ــن نی تامی
وی در خصــوص قیمــت موعدتحویــل خــودرو بــه متقاضیــان 
نیــز اعــام کــرد: هــم اکنــون فــروش فــوق العــاده و همچنیــن 
شــرایط فــروش بــه صــورت پیــش فــروش توســط شــرکت هــا 
انجــام مــی شــود کــه در فــروش فــوق العــاده قیمــت ثابــت بــوده 
ــت در روز  ــورای رقاب ــوی ش ــده از س ــام ش ــت اع ــق قیم و طب

انعقــاد قــرارداد خــودرو بایــد تحویــل مشــتری شــود.
معمارباشــی ادامــه داد: در شــرایط فــروش بــه صــورت پیــش 
ــه  ــا 12 ماه ــی ۴ ت ــدات زمان ــه صــورت تعه ــه ب ــز ک ــروش نی ف
ــل محاســبه و خــودرو  ــا 2۴ اســت، قیمــت در روز تحوی و 12 ت

تحویــل مشــتری مــی شــود.
ــدن و  ــت، مع ــل وزارت صنع ــل و نق ــع حم ــر کل صنای مدی
ــد از  ــی توانن ــوارد شــکایتی خــود را م ــردم م ــت: م تجــارت گف
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای ــق س طری
ــت  ــکایات وزارت صم ــه ش ــخگویی ب ــی و پاس و اداره کل بازرس

ــد. ــال کنن دنب

سخنگوی صنعت برق خبر داد:

هیچ گونه افزایش مجدد تعرفه برق نداشتیم

مرگ 6 نفر به دلیل تزریق آمپول تقلبی کرونا 

۱۰۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک می خورد 

کد:۱۲3
رونوشتآگهیحصروراثت

ــنامه  ــه زاده دارای شناس ــهرام نصرال ــای ش آق
شــماره ۷۹۴بشــرح دادخواســت بــه کاســه 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی  ۹۹01022از 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
شــادروان صدیقــه مدبــر ملکــی بشناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 1۳۹۹/0۵/2۷ اقامت ۵۳۶1درتاری
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم 

ــه  ــت ب ــر اس منحص
میــزرا  فرزنــد  زاده  نصرالــه  1.شــهرام 
علــی شــماره شناســنامه ۷۹۴ تاریــخ تولــد 
متوفــی  پســر  میانــدوآب  از  1۳۶1صــادره 
ــزرا  ــد می ــی فرزن ــه زاده ملک ــه نصرال 2.رقی
علــی شــماره شناســنامه 11۹1تاریــخ تولــد 

1۳۶2صــادره از میانــدوآب دختــر متوفــی 
۳.نــدا نصرالــه زاده فرزنــد میــزرا علــی شــماره 
شناســنامه 211تاریــخ تولــد 1۳۶0صــادره از 

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت میان
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبوررادریــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
مالف:3۴

رئیسشعبهاولشورایحلاختالف
خلیلنقیپور

کد:۱۰۲آگهیحصروراثت
آقـای ولـی الـه طالـب زاده فیـروز سـاالری دارای شناسـنامه شـماره 
1۵۸۹ به شـرح دادخواسـت به کاسـه - از این دادگاه درخواسـت گواهی 
حصـر وراثـت نموده و چنیـن توضیح داده که شـادروان لعیا علیپور  فیروز 
سـاالری به  شناسـنامه ۵۵  در تاریـخ ۸۸/12/20 در اقامتـگاه خود بدرود 

زندگـی گفتـه ورثه حیـن الفـوت آن مرحوم منحصر اسـت به: 
ــین  ــد حس ــد محم ــاالری فرزت ــروز س ــب زاده فی ــده طال 1. فری

متوفــه ، ش.ش11۴0  دختــر  ت.ت1۳۴۴ 
ــین  ــد حس ــد محم ــاالری فرزن ــروز س ــب زاده فی ــوره طال 2. منص

ت.ت، 1۳۴۵ ، ش.ش ۵ دختــر متوفــه
ــین  ــد حس ــد محم ــاالری فرزن ــروز س ــب زاده  فی ــدر طال ۳. حی

ت.ت، 1۳۴۹ ، ش.ش1۷۸۹، پســر متوفــه 
ــین  ــد حس ــد محم ــاالری فرزن ــروز س ــب زاده  فی ــان طال ۴. رمض

ت.ت، 1۳۵0، ش.ش۳۷،  پســر متوفــه 
ــین  ــد حس ــد محم ــاالری فرزن ــروز س ــب زاده  فی ــر طال ۵. قدی

متوفــه  پســر   ، ، ش.ش 1۵1۶  ت.ت،1۳۵۴ 
ــد محمــد حســین  ــب زاده  فیــروز ســاالری فرزن ــه طال ــی ال ۶. ول

ــه  ــر متوف ت.ت، 1۳۵۶ ، ش.ش 1۵۸۹ ، پس
به جز این شش نفر هیچ ورثه دیگری ندارد.

اینـک بـا انجـام تمـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در 
یـک نوبـت یـک مرتبـه آگهی مـی نمایند تا هرکسـی اعتراضـی دارد و 
یـا وصیـت نامـه از متوفـه نـزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین  آگهی 

ظـرف یکمـاه بـه دادگاه  تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد.
مالف:۵۲7/۵696

قاضیشورایحلاختالفگوگانحسنمکرمیزاده

کد:۱۰۲آگهیحصروراثت
بــه تاریــخ ۹۹/۶/۵ جلســه شــورای حــل اختــاف بــه تصــدی امضــا 
کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. آقای 
ــن  ــن از ای ــد حس ــاالری فرزن ــروز س ــماعیلی فی ــی اس ــین حاج حس
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان مرحــوم حســین حاجــی اســماعیلی فیــروز ســاالری در 
تاریــخ 1۳۹۹/۵/۹ در اقامتــگاه خــود در شــهر گــوگان بــدرود زندگــی 

گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 
ــه  ــد حســن ب 1 حســین حاجــی اســماعیلی فیــروز ســاالری فرزت
ــی ــد 1۳۷0 نســبت پســر متوف ــی 1۶۹00۶01۸2 و متول شــماره مل

ــه  ــی ب ــدر عل ــد حی ــاالر  فرزن ــروز س ــور فی ــی پ ــها موس 2. ش
شــماره ملــی 1۶۹۹۵۸00۹1 و متولــد 1۳۴۸ نســبت زوجــه متوفــی 
ــه  ــن ب ــد حس ــاالری فرزن ــروز س ــماعیلی فی ــی اس ــی حاج ۳. عل
ــی  ــد 1۳۷۴ نســبت پســر متوف ــی 1۶۹012۹۶0۳ و متول ــماره مل ش

به غیر از این سه نفر هیچ ورثه دیگری ندارد.
ــور را  ــا انجــام تمــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب اینــک ب
در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نماینــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی دارد و ی
ــه شــورای حــل اختــاف حــوزه اول گــوگان  آگهــی ظــرف یکمــاه ب

ــد شــد. ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه تقدی
مالف:۵۲7/۵69۵

قاضیشورایحلاختالفگوگانحسنمکرمیزاده

مدیــر عامــل اتحادیــه شــرکت تعاونــی 
ــرقی  ــان ش ــت آذربایج ــان دول ــکن کارکن مس
گفــت: بیــش از ۳۸ هــزار واحــد مســکونی 
توســط اتحادیــه شــرکت تعاونــی مســکن 
ــت اســتان آذربایجــان شــرقی و  ــان دول کارکن
ــر مجموعــه  ــی مســکن زی شــرکت هــای تعاون

ــت. ــده اس ــداث ش ــه اح ــن اتحادی ای
عامــل  مدیــر  زاده،  محمــد  ســیروس 
ــان  ــکن کارکن ــی مس ــرکت تعاون ــه ش اتحادی
بــا  دولــت آذربایجــان شــرقی، در گفتگــو 
ــه  ــک هفت ــن تبری ــیر، ضم ــب ش ــه عج روزنام
تعاون،گفــت: بــا توجــه بــه بررســی هــای انجام 
ــوی وزارت راه و  ــه از س ــی ک ــده و اطاعات ش
ــاز و  ــن نی ــت، اولی ــده اس ــه ش ــازی ارائ شهرس
چالــش پیــش روی مــردم، مســئله مســکن می 
باشــد و مــردم ایــران در شــرایط فعلــی بــا ســه 
مشــکل اصلــی اشــتغال، مشــکات معیشــتی و 

ــد.  ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــکن دس مس
محمــد زاده افــزود: بــا در نظــر گرفتــن 
شــرایط کلــی مــی تــوان گفــت،  نهضــت 
ــه  مســکن هماننــد اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ ب
ــه  ــردی ک ــروزی ف ــه ام ــه در جامع ــی ک صورت
بتوانــد مشــکات مســکن را حــل کنــد، قطعــا 

ــرده  ــع ک ــردم را رف ــه م ــن دغدغ ــده تری عم
ــت. اس

وی بــا اشــاره بــر ایــن نکتــه کــه در شــرایط 
ــدک  ــا ان ــد ب ــی توانن ــا م ــی ه ــود تعاون موج
اندوختــه خــود، تــا حــدودی در حــل مشــکات 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــانی کنن ــاری رس ــود ی موج
برابــر اطاعاتــی کــه از ســوی اداره کل مســکن 
ــاالنه ۳۸  ــده اســت، س ــام ش ــازی اع و شهرس
هــزار واحــد مســکونی کمبــود داریــم کــه ایــن 

رقــم در کل بــه کمبــود بیــش از چهــار و نیــم 
میلیــون واحــد مســکونی مــی رســد.

مدیــر عامــل اتحادیــه شــرکت تعاونــی 
مســکن کارکنــان دولــت اســتان  در خصــوص 
حــوزه صنعــت  در  گــذاری  ســرمایه  ارزش 
ســاختمان اذعــان کــرد: در شــرایطی کــه اکثــر 
ــه  ــه هــای کشــور در وضعیــت رکــود ب کارخان
ســر مــی برنــد، اگــر صنعــت ســاختمان رونــق 
ــته  ــع وابس ــش از ۳۶0 صنای ــد، بی ــته باش داش

از رکــود خــارج  بــه صنعــت ســاختمان،  
خواهنــد شــد. لــذا  در اتحادیــه وظیفــه خــود 
ــن  ــتن ای ــه داش ــال نگ ــرای فع ــم ب ــی دانی م
حــوزه، ظرفیــت هــای خــود را ارتقــا دهیــم و 
نســبت بــه گذشــته تاشــمان را بیشــتر کنیــم. 
ـــکر  ـــا تش ـــان ب ـــد زاده در پای ـــیروس محم س
ـــام  ـــی اع ـــی و فعل ـــای قبل ـــره ه ـــت مدی از هیئ
ــان  ــه تعاونـــی مســـکن کارکنـ ــرد:  اتحادیـ کـ
دولـــت اســـتان، امســـال وارد چهلمیـــن ســـال 
ــی  ــت و در بررسـ ــده اسـ ــود شـ ــت خـ فعالیـ
عملکـــرد ایـــن اتحادیـــه مـــی تـــوان گفـــت 
ــی  ــکونی در طـ ــد مسـ ــزار واحـ ــاالی ۳۸ هـ بـ
ـــرکت  ـــه و ش ـــود اتحادی ـــط خ ـــدت توس ـــن م ای
ـــه  ـــه اتحادی ـــر مجموع ـــی مســـکن زی ـــای تعاون ه
بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت و طبـــق 
ـــر  ـــی ب ـــری مبن ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق فرمایش
ـــور  ـــاد کش ـــا در اقتص ـــی ه ـــهم تعاون ـــه س اینک
ـــی  ـــد از تمام ـــد، بای ـــد برس ـــه 2۵ درص ـــد ب بای
قـــوای خـــود اســـتفاده کنیـــم  تـــا بـــه ایـــن 
ـــزرگ دســـت یابیـــم و از مدیـــران ارشـــد  هـــدف ب
ـــه  ـــدی ب ـــه ج ـــا توج ـــت دارم ب ـــتانی درخواس اس
ـــش  ـــود را بی ـــای موج ـــت ه ـــوع ظرفی ـــن موض ای

از پیـــش ارتقـــا دهنـــد.

نهضت مسکن، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی
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دال عدس )غذای تند جنوبی(

موادالزم:
دال عدس )عدس قرمز(                  1 و 2/1 پیمانه
پیاز درشت                                       1 عدد

ســـیر                                         ۵ حبـــه 
ســـیب زمینـــی                               1 عـــدد
رب گوجه فرنگی                       ۳ قاشق غذاخوری
تمرهندی                         ۳ الی ۴ قاشق غذاخوری
فلفل قرمز                         1 قاشق چایخوری
زردچوبه                               2/1 قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه                    به مقدار الزم
روغن                                        به مقدار الزم

ادویه دلخواه                                   به مقدار الزم 
آب جوش                                       ۵ پیمانه

ـــد  ـــذای تن ـــه غ ـــا ی ـــم ب ـــا اومدی ـــم م ـــاز ه ب
جنوبـــی. غذایـــی خوشـــمزه و کامـــا گیاهـــی 
ـــبه.  ـــر مناس ـــر نظ ـــراد وگان از ه ـــرای اف ـــه ب ک
اســـم خوشـــمزه امـــروز خـــورش دال عـــدس 
ــی  ــوب خیلـ ــوی جنـ ــذا تـ ــن غـ ــت. ایـ هسـ
ـــم  ـــی ه ـــا خیل ـــر قض ـــت ب ـــدار داره و دس طرف
ـــم  ـــود. مطمئن ـــی ش ـــه م ـــون پخت ـــاده و آس س
کـــه همتـــون مـــی دونیـــد امـــا جهـــت 
اطمینـــان بگـــم کـــه دال عـــدس بـــه همـــون 
ــدس  ــوع عـ ــن نـ ــن. ایـ ــز میگـ ــدس قرمـ عـ
ــت  ــور کشـ ــی کشـ ــق جنوبـ ــتر در مناطـ بیشـ

میشـــه. 
بـــا ایـــن نـــوع عـــدس ســـوپ هـــم درســـت 
ــم  ــم بگـ ــی تونـ ــرات مـ ــه جـ ــد. بـ ــی کننـ مـ
ســـوپ دال عـــدس یکـــی از خوشـــمزه تریـــن 
ـــاب  ـــه حس ـــن ب ـــره زمی ـــای روی ک ـــش غذاه پی
میـــاد! حـــاال دیگـــه تصـــور کنیـــد خورشـــتش 
چـــی مـــی تونـــه باشـــه! معمـــوال جنوبـــی هـــا 
ایـــن غـــذا رو بـــا برنـــج یـــا گمنـــه )بلغـــور دم 
کشـــیده( مـــی خورنـــد. بـــه خاطـــر همیـــن از 
لفـــظ خـــورش بـــراش اســـتفاده کـــردم. البتـــه 
ـــم  ـــون ه ـــا ن ـــز رو ب ـــدس قرم ـــورش ع ـــه خ میش
ـــلیقه ای  ـــا س ـــرو کام ـــوه س ـــد. نح ـــل بفرمایی می

اســـت. 
 

طرزتهیه:
1- ابتـــدا عـــدس هـــای قرمـــز را شســـته و 

کنـــار بگذاریـــد.  
ـــد.  ـــن بریزی ـــداری روغ ـــه مق ـــک قابلم 2- در ی
ــه  ــز بـ ــده را نیـ ــی شـ ــای نگینـ ــپس پیازهـ سـ

روغـــن اضافـــه کـــرده و تفـــت دهیـــد. 
۳- وقتـــی پیازهـــا مقـــداری تفـــت خوردنـــد 
ســـیر را نیـــز بـــه قابلمـــه اضافـــه کنیـــد. مـــی 

توانیـــد ســـیرها را رنـــده یـــا لـــه کنیـــد. 
۴- وقتـــی ســـیر و پیـــاز بـــه انـــدازه 
ــن  ــعله گاز را پاییـ ــدند شـ ــرخ شـ ــی سـ کافـ
ــز،  ــل قرمـ ــه، فلفـ ــپس زردچوبـ ــید. سـ بکشـ
ـــه  ـــز ب ـــیاه و رب را نی ـــل س ـــه کاری، فلف ادوی
ســـیر و پیـــاز اضافـــه کنیـــد. ایـــن مـــواد را 
ـــی رب  ـــوی خام ـــه ب ـــی ک ـــا جای ـــد ت ـــم بزنی ه

گرفتـــه شـــود. 
ـــی ســـرخ  ـــدازه کاف ـــه ان ـــد از آنکـــه رب ب ۵- بع
شـــد دال عـــدس هـــای شســـته شـــده را نیـــز 
ـــدود ۵  ـــد. ح ـــه کنی ـــه اضاف ـــات قابلم ـــه محتوی ب
پیمانـــه آب جـــوش در قابلمـــه بریزیـــد. وقتـــی 
خـــورش شـــروع بـــه قـــل زدن کـــرد، درب 
ــد.  ــم کنیـ ــعله را کـ ــته و شـ ــه را گذاشـ قابلمـ
ـــون  ـــد چ ـــاد نباش ـــعله گاز زی ـــید ش ـــب باش مراق

ممکـــن اســـت غـــذا ســـر بـــرود. 
ــان آب  ــف فنجـ ــدی را در نصـ ــر هنـ ۶- تمـ
گـــرم بـــه خوبـــی حـــل کـــرده و از صافـــی رد 
ـــا  ـــی ام ـــز نگین ـــا را نی ـــی ه ـــیب زمین ـــد. س کنی

نســـبتا درشـــت خـــرد کنیـــد. 
ــی  ــد، وقتـ ــه بعـ ــدود بیســـت دقیقـ ۷- حـ
آب  غلظـــت  و  پختنـــد  هـــا  عـــدس  دال 
خـــورش بـــه انـــدازه مناســـب رســـید ســـیب 
زمینـــی و تمـــر هنـــدی حـــل شـــده را نیـــز 

ــد.  ــه کنیـ اضافـ
ــورش  ــل خـ ــز داخـ ــک نیـ ــداری نمـ ۸- مقـ
ـــدود  ـــته و ح ـــه را بس ـــپس درب قابلم ـــد. س بریزی
ـــی  ـــیب زمین ـــا س ـــد ت ـــان بدهی ـــاعت زم ـــم س نی

ـــد.  ـــا بیفت ـــا ج ـــذا کام ـــه و غ پخت
ــا غلیـــظ  ــز تقریبـ ۹- خـــورش عـــدس قرمـ

ــدارد.  ــی نـ ــان آب چندانـ ــت و در پایـ اسـ

نکاتکلیدی
برایتهیهخورشدالعدس

ـــه  ـــر ذائق ـــد بناب ـــی توانی ـــل را م ـــدار فلف - مق
ـــد.  ـــر دهی ـــود تغیی خ

ــی  ــورش ترشـ ــد خـ ــت داریـ ــر دوسـ - اگـ
ــداری  ــان مقـ ــد در پایـ ــته باشـ ــتری داشـ بیشـ

ــد.  ــل آن بریزیـ ــوره داخـ آبغـ
ــا  ــدس کامـ ــک دال عـ ــت یـ ــرای پخـ - بـ
ـــذف  ـــی را ح ـــیب زمین ـــد س ـــی توانی ـــی م رژیم

کنیـــد.
- مـــی توانیـــد ســـیب زمینـــی را جدگانـــه 
ــن  ــد. در ایـ ــده کنیـ ــورش رنـ ــه و در خـ پختـ

ــود.  ــی شـ ــتر مـ ــورت غلظـــت آن بیشـ صـ
- اگـــر عاقـــه ای بـــه طعـــم هـــای تـــرش 
نداریـــد مـــی توانیـــد داخـــل دال عـــدس 

تمرهنـــدی نریزیـــد. 
ـــتر  ـــذا بیش ـــن غ ـــیر در ای ـــدار س ـــه مق - هرچ

ـــت.  ـــر اس ـــم ت ـــوش طع ـــد خ باش
ـــه را  ـــق از رب گوج ـــک قاش ـــد ی ـــی توانی - م
ـــرای  ـــد. )ب ـــن کنی ـــد جایگزی ـــل تن ـــس فلف ـــا س ب

ـــتر( ـــدی بیش تن
منبع:ایرانکوک

نتیجه کنکور سراسری ۹۹ 
هفته اول مهر اعالم می شود 

ــور  ــج کنک ــام نتای ــور از اع ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی
ــر داد.  ــر خب ــه اول مه ــال 1۳۹۹ در هفت ــری س سراس

ــس  ــی رئی ــم خدای ــوان، ابراهی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور دربــاره زمــان اعــام نتایــج کنکــور 
سراســری ســال 1۳۹۹، گفــت: نتایــج اولیــه کنکــور سراســری ناپیوســته 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس ــه دانش ــرای ورود ب ــال 1۳۹۹ ب س

ــود. ــام می ش ــر اع ــه اول مه هفت
ــد  ــان فرآین ــا پای ــرد: ب ــان ک ــه بی ــنجش در ادام ــازمان س ــس س رئی
ــته ها و  ــی رش ــرای برخ ــی ب ــون عمل ــه و آزم ــته، مصاحب ــاب رش انتخ
دانشــگاه ها مثــل دانشــگاه فرهنگیــان،  کــه البتــه ســعی مــی شــود بــه 
نســبت ســال قبــل فشــرده تــر شــود، نتایــج نهایــی تــا پایــان مهــر ۹۹ 

اعــام شــود.
ــی  ــج نهای ــام نتای ــان اع ــاره زم ــه درب ــوم در ادام ــر عل ــاون وزی مع
دکتــری تخصصــی، افــزود: نتایــج اولیــه انتخــاب رشــته دکتــری 
ــدود 20  ــس از آن ح ــت. پ ــده اس ــام ش ــش اع ــد روز پی تخصصــی چن
تــا 2۵ روز مصاحبــه علمــی- پژوهشــی بــه صــورت مجــازی انجــام مــی 
ــی  ــری تخصص ــون دکت ــدگان آزم ــه ش ــی پذیرفت ــج نهای ــود و نتای ش
ــود. ــام می ش ــر اع ــر مه ــا آخ ــگاه ت ــه دانش ــرای ورود ب ــته ۹۹ ب ناپیوس

ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــور در ادام ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی
نتایــج نهایــی پذیــرش آزمــون کارشناســی ارشــد ســال 1۳۹۹ هــم اواخــر 

مهــر اعــام خواهــد شــد.
گفتنــی اســت؛ بــا توجــه بــه تعویــق برگــزاری کنکور هــای سراســری 
ــرای  ــر 1۳۹۹ - 1۴00 ب ــی مه ــرم تحصیل ــان شــروع ت ــوم، زم وزارت عل
دانشــجویان جدیــدی الــورود از ابتــدای آبــان خواهــد بــود و بــر اســاس 
ــن  ــل ای ــت تحصی ــرده اس ــاغ ک ــگاه ها اب ــه دانش ــوم ب ــه وزارت عل آنچ
ــه جهــت آشــنا  ــه صــورت حضــوری و ب ــه ب ــا ســه هفت ــان دو ت داوطلب
ــس از  ــرد، پ ــورت می پذی ــگاه ها ص ــا دانش ــد ب ــجویان جدی ــدن دانش ش
ــه صــورت مجــازی  ــا ب ــوزش ه ــودن شــرایط آم ــا نب آن در صــورت مهی

ادامــه پیــدا خواهــد کــرد

بررسی نحوه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز 

جلسـه کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی شـورای اسـامی شـهر تبریز 
بـا موضـوع بررسـی نحوه توسـعه فرهنـگ کتـاب و کتابخوانی برگزار شـد. 
به گزارش ایسـنا، فرج محمد قلیزاده، عضو کمیسـیون فرهنگی شـورای 
شـهر تبریـز در ایـن خصـوص گفـت: تاش هایی در جهـت ترویـج کتاب و 
کتابخوانـی در سـال جـاری بایـد انجـام گیرد زیـرا در جریان آثـار اقتصادی 

حاصـل از پاندومـی بیشـترین صدمه را حوزه کتاب متحمل شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه ایجـاد فضـای مجـازی ایـن هجمـه وجود 
داشـت کـه کتـاب به صـورت فیزیکی حـذف خواهد شـد که خوشـبختانه 
چندسـالی اسـت شـاهد بازگشـت کتاب هـای فیزیکی هسـتیم ولـی تبریز 
در  کتـاب  بایـد  راسـتا  ایـن  در  کـه  دارد  فرهنگـی  و  آموزشـی  مشـکل 

دسـترس عمـوم قـرار بگیرد.
وی اظهـار کـرد: متاسـفانه کتابخوانـی بـه طور عمومـی در میان اقشـار با 
درآمد متوسـط شـایع اسـت و افراد بـا درآمد باال رغبتی بـه کتابخوانی ندارند.

قلیـزاده در بخـش دیگـری از سـخنان خود تصریـح کـرد: در دنیا همه 
چیـز بـا تبلیغـات انجـام می شـود؛ تبلیغـات محیطـی، تبلیغـات در فضای 
مجـازی، تبلیغـات در رسـانههای جمعـی و ... می توانـد کمـک بزرگـی بـر 

ایجـاد عـادت کتابخوانـی را شـکل دهد.
شـکور اکبرنـژاد، رئیـس کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعی شـورای شـهر 
نیـز گفـت: مقرر شـده تا کمیتـه هایی جهت کمـک به حوزه هـای مختلف 
فرهنگـی تشـکیل شـود کـه از جملـه ایـن کمیتـه هـا کمیتـه ورزشـی، 

سـامت، خانـه هـای تاریخـی و ... مـی تـوان اشـاره کرد.
محمـد باقـر بهشـتی نیـز بـا تذکـر بـه این کـه این جلسـه بـرای نهایی 
شـدن شـیوه نامـه فرهنگـی تشـکیل شـده بـود، گفـت: شـهرداری الیحه 

حمایـت از فعـاالن فرهنگـی تهیـه کـرده و بـه شـورا ارائـه دهد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بایـد از محـل تبصره شـش بودجـه مصوب به 
الیحـه تبدیـل شـود، ادامـه داد: مـا بـرای فرهنگ متولـی نداریـم و نقش 

شـهرداری باید بیشـتر شـود.
در ادامـه سـعید جالـی بـه عنـوان فعـال فرهنگـی در حـوزه کتـاب 
و کتابخوانـی، بـا برشـماری برخـی از مشـکات موجـود در ایـن حـوزه، 

دیدگاه هـای خـود را مبنـی بررفـع ایـن معضـات عنـوان کـرد.
بـه نقـل از روابـط عمومـی شـورای اسـامی شـهر تبریـز، هم چنین در 
پایـان ایـن جلسـه، شـیوه نامه توسـعه فرهنگ کتـاب و کتابخوانـی ارائه و 
مقـرر شـد تا تیـم کارشناسـی با بررسـی این شـیوه نامه نواقـص احتمالی 

را رفـع و در پایـان بـرای تصویـب در صحـن علنی شـورا ارائـه دهند.

نادری خبر داد:
تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت افزار 
آموزش مجازی برای ۳.5 میلیون دانش آموز

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس از تدویــن طــرح دو فوریتــی بــرای 
تأمیــن ســخت افزار آمــوزش مجــازی بــرای حداقــل ۳.۵ میلیــون دانــش 

آمــوز خبــر داد. 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــوان ک ــادری عن ــد ن ــت، احم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اعــام رســمی وزارت آمــوزش و پــرورش حــدود ۳.۵ میلیــون دانــش آموز 
هیــچ امکاناتــی بــرای دسترســی بــه نــرم افــزار شــاد ندارنــد کــه بــرای 

ــزرگ بایــد تدابیــر الزم اندیشــیده شــود. آمــوزش ایــن قشــر ب
ــس در  ــهر و پردی ــمیرانات، اسامش ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی افــزود: بــر همیــن اســاس در نظــر داریــم کــه 
ــل ۳.۵  ــرای حداق ــازی را ب ــوزش مج ــاز آم ــورد نی ــای م ــخت افزاره س
میلیــون دانــش آمــوز از محــل هزینــه خوابگاه هایــی کــه تعطیــل شــده 

ــا محــل مالیــات ســیگار تأمیــن کنیــم. ی
ــور  ــی در کش ــت آموزش ــق عدال ــتای تحق ــرح را در راس ــن ط وی، ای
دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن طــرح بــار مالــی دارد، محــل 
هزینــه ای آن نیــز بایــد دیــده شــود تــا ایــن طــرح دچــار مشــکل اصــل 

۷۵ قانــون مبنــی بــر تحمیــل بــار مالــی بــه دولــت نشــود.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی از بــه 
جریــان افتــادن ایــن طــرح در روز یکشــنبه هفتــه آتــی در صحــن علنــی 
مجلــس خبــر داد و گفــت: امیدواریــم بــا تصویــب دو فوریــت ایــن طــرح 
در صحــن بتوانیــم جزئیــات آن را در کمیســیون های تخصصــی مجلــس 

چکــش کاری کنیــم

معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت، درمــان 
بیانیــه ای،  انتشــار  بــا  و آمــوزش پزشــکی 
فضــای  در  شــده  مطــرح  اخیــر  ادعاهــای 
مجــازی دربــاره آزمــون گواهینامــه دســتیاران 

ــرد.  ــب ک ــال ۹۸ را تکذی ــی س تخصص
آمــوزش  و  درمــان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــن وزارتخان ــی ای ــت آموزش ــکی، معاون پزش
ــه  ــا در هفت ــازی ه ــی فضاس ــال برخ ــه دنب ب
آزمون هــای  برخــی  دربــاره  اخیــر  هــای 
ــوع  ــر ن ــادر و ه ــه ای ص ــکی بیانی ــوم پزش عل
ــب  ــا را تکذی ــون ه ــن آزم ــه ای فضاســازی علی

ــرد. ک
ایــن بیانیــه آمــده اســت: در  در متــن 
ــادی  ــه جمــع زی ــی ک ــای حســاس کنون روزه
از دســتیاران محتــرم خــود را بــرای حضــور در 
امتحــان گواهــی نامــه و دانشــنامه آمــاده مــی 
ــده  ــازی پراکن ــای مج ــی در فض ــد، پیام کنن
شــده اســت کــه آرامــش روانــی ایشــان را بــه 
ــش  ــظ آرام ــرای حف ــا ب ــد و صرف ــی زن ــم م ه
ایــن همــکاران ســاعی الزم اســت بــه مــواردی 

توجــه شــود.
معاونــت آموزشــی در بیــان ایــن مــوارد 
ــد دوره  ــته همانن ــال گذش ــرد: در س ــوان ک عن
هــای قبــل اعتراضاتــی از ســوی تعــدادی 
دســتیار بــه امتحــان وارد شــد کــه بعــد از 

ــراض ایشــان وارد  ــای گســترده، اعت بررســی ه
دانســته نشــد. بــا توجــه بــه قانع نشــدن ایشــان، 
اعتــراض ایشــان بــه دیــوان عدالــت اداری واصل 
و بررســی آغــاز شــد کــه هنــوز مراحل دادرســی 
ــه در  ــادره ک ــذا رای ص ــت. ل ــده اس ــام نش انج
ــت، رای  ــده اس ــر ش ــازی منتش ــای مج فضاه
ــادر  ــل ص ــاه قب ــد م ــه چن ــت ک ــه ای اس اولی
شــده و پــس از آن وزارت مســتندات قــوی 
ــا در رای  ــه قطع ــرده ک ــه ک ــوان ارائ ــه دی را ب

ــود. ــد ب ــذار خواه ــر تاثیرگ تجدیدنظ
در ادامــه آمــده اســت: مــورد شــکایت 
ــال  ــتیاران س ــدودی از دس ــیار مح ــداد بس تع

گذشــته در یــک رشــته تخصصــی بــوده اســت 
ــی  ــه توجیــه قانون ــذا ابطــال کل امتحــان ن و ل
دارد و نــه امــکان پذیــر اســت؛ چــرا کــه دانــش 
آموختــگان در ســطح کشــور بــه فعالیــت 
برگــزاری  و  هســتند  مشــغول  ای  حرفــه 
ــاظ  ــه لح ــان ب ــه ایش ــدد از هم ــان مج امتح
ــه آزمــون خــود نداشــته  ایــن کــه اعتراضــی ب

ــت. ــد داش ــی نخواه ــد، موضوعیت ان
ایــن بیانیــه افــزود: طــرح موضــوع در زمــان 
ــال و  ــان امس ــل از امتح ــت قب ــر و درس حاض
منتشــر کــردن متنــی کــه مربــوط بــه مــاه هــا 
قبــل اســت، قطعــا یــک بــازی رســانه ای اســت 

ــال مــی کنــد.  و اهــداف خاصــی را دنب
ــاس  ــن اس ــر ای ــم: ب ــی خوانی ــان م در پای
توصیــه اکیــد معاونــت آموزشــی بــه دســتیاران 
محتــرم، حفــظ آرامــش خاطــر کامــل و تمرکــز 
بــرای شــرکت در یــک  آمادگــی الزم  بــر 

ــت. ــیه اس ــی حاش ــالم و ب ــان س امتح
ایــن بیانیــه در حالــی صــادر شــد کــه 
ــوان  ــن عن ــا ای ــی ب ــر ادعای ــای اخی در روزه
ــل  ــال ۹۸ باط ــه س ــا و گواهینام ــون ارتق »آزم
شــد« در برخــی رســانه هــا منتشــر شــد. ایــن 
ــی  ادعــا اضافــه مــی کــرد: تاریخــی تریــن و ب
ــوان  ــم دی ــن حک ــع تری ــن و قاط ــابقه تری س
عدالــت اداری و دســتگاه قضایــی کشــور در 
ــد.  ــادر ش ــان ص ــت و درم ــورد وزارت بهداش م
آزمــون ارتقــا و گواهینامــه ســال گذشــته 
)ســال۹۸( بــه دلیــل تخلفــات گســترده وزارت 
بهداشــت و ســنجش پزشــکی و لــو رفتــن 

ــد. ــل ش ــواالت و..... باط س
در ادامــه ایــن خبــر ادعــا شــد: تمــام 
ــال ۹۸ از  ــون س ــده در آزم ــب ش ــرات کس نم
ــنامه  ــام بخش ــد. تم ــاقط ش ــار س ــه اعتب درج
ــال  ــون س ــه آزم ــه ب ــت ک ــای وزارت بهداش ه
)حدنصــاب  کــرد  مــی  اســتناد  گذشــته 
گواهینامــه و شــروع زودهنــگام طــرح و معــاف 
ــال و...( کان  ــه امس ــون گواهینام ــدن از آزم ش
لــم یکــن شــد. در ایــن حکــم وزارت بهداشــت 
ــال  ــون س ــدد آزم ــزاری مج ــه برگ ــف ب موظ

ــت. ــده اس ــته ش گذش
در  بهداشــت،  وزارت  آموزشــی  معاونــت 
بیانیــه صــادره امــروز خــود تمــام ایــن ادعــا را 

ــت.  ــرده اس ــته و رد ک ــذب دانس ک

ــت  ــان مدت هاس ــانه ها و مخاطب ــی رس ــه برخ ــی ک در حال
ــه  ــده ب ــای اهداش ــوم یادبوده ــت نامعل ــه سرنوش ــبت ب ــه نس ک
ــازندگان  ــد، س ــرده بودن ــی ک ــراز نگران ــی« اب ــه »دورهم برنام
ایــن برنامــه حــراج آنایــن را بهتریــن راهــکار بــرای پایــان ایــن 

دانســته اند.  حاشــیه ها 
بــه گــزارش ایســنا، برنامه تلویزیونــی »دورهمــی« با اجــرای مهران 
مدیــری در ســال هــای اخیــر از مهمانــان خــود هدایایی دریافــت کرده 
بــود بــا ایــن وعــده کــه پــس از مدتــی و در زمــان مناســب ایــن هدایــا 
ــه و  ــه حــراج گذشــته مــی شــود و عایــدی آن صــرف امــور خیری ب

کمــک بــه زلزلــه زدگان و ســیل زدگان خواهــد شــد.
ــه هــای اخیــر در  ــا وقــوع ســیل و زلزل امــا پــس از اینکــه ب
کشــور ایــن وعــده عملــی نشــد، در نهایــت ایــن پرســش را بــه 
همــراه داشــت کــه ســازندگان ایــن برنامــه باالخــره چــه زمانــی 

را مناســب حــراج یادبودهــای دورهمــی مــی بیننــد؟!
انتقادهــا در نهایــت مهــران مدیــری را بــه ارائــه ایــن 
ــای  ــود هدای ــرار ب ــه »ق ــت ک ــه اش واداش ــات در برنام توضیح
ــا  ــود ام ــراج ش ــیل زدگان ح ــه زدگان و س ــع زلزل ــه نف ــوزه ب م
ــم در  ــم گرفتی ــد، تصمی ــداده بودن ــا را ن ــه خاطــر اینکــه هدای ب
ســری چهــارم ایــن حــراج را انجــام بدهیــم کــه مواجــه شــد بــا 
موضــوع کرونــا. االن چــون نمــی دانیــم ایــن مــرض وحشــتناک 
کــی دســت از ســر مــا برمــی دارد، تصمیــم گرفتیــم کــه حــراج 

ــم.« ــزار کنی ــه صــورت مجــازی برگ را ب
ــای  ــیم هدای ــبکه نس ــایت ش ــه س ــت ک ــی اس ــاال مدت ح
مهمانــان برنامــه »دورهمــی« را بــرای حــراج خیریــه بــه نمایــش 

ــت. ــته اس گذاش
ــه  ــرار گرفت ــبکه ق ــن ش ــایت ای ــر روی س ــه ب ــی ک در مطلب
اســت، هــر یــک از یادبودهــای اهداشــده بــه برنامــه دورهمــی بــا 
ذکــر نــام اهداکننــده آورده شــده و از مخاطبــان خواســته شــده 

ــه آدرســی کــه در ایــن صفحــه  اســت کــه پیشــنهاد خــود را ب
درج شــده، ارایــه کننــد.

در میـان اهداءکننـدگان یادبودهـا به دورهمی اسـامی افرادی 
همچـون: پرفسـور مجیـد سـمیعی، عـادل فردوسـی پور، معصومه 
ابتـکار، کیـوان سـاکت، داریـوش فرهنـگ، فرهـاد آییـش، رویـا 
پرویـز  حمیدلوالیـی،  فرهـی،  بیتـا  سـتاری،  سـورنا  تیموریـان، 
پورحسـینی، مجید مظفری، گوهـر خیراندیش، چنگیـز جلیلوند، 
حدیـث فوالدونـد، جـواد خیابانـی، بهنـام بانـی، مینـو غزنـوی، 
مصطفـی زمانـی، سـامان سـالور، امیـر جعفـری، علـی انصاریـان، 
گلریـز،  سـامان  بنـد،  هـوروش  جـوان،  رامبـد  رشـیدی،  لیلـی 
محمدجـواد آذری جهرمـی، فرهـاد ظریف، جال الدیـن معیریان، 

رسـول نجفیـان بـه چشـم می خـورد.
ــم(  ــد )پنج ــل جدی ــده فص ــام ش ــه اع ــری ک ــران مدی مه
ــر  ــرم و صف ــام مح ــس از ای ــد پ ــی جدی ــه اش را در فضای برنام
ــه  ــت ک ــول داده اس ــش ق ــه مخاطبان ــرد، ب ــی ب ــن م روی آنت
ــه  ــا از جمل ــن هدای ــراج ای ــرای ح ــای الزم ب ــازی ه ــفاف س ش
اینکــه خریــدار یــا خریــداران چــه کســانی بودنــد انجــام شــود 
ــور  ــا حض ــی را ب ــک حراج ــه چ ــن برنام ــت »در اولی و در نهای

ــد.« ــدا کنن ــر اه ــال احم ــدگان ه نماین

یکــی از کارگردان هــای دهــه ۷0 پــس از درگیــری بــا 
ــاند.  ــل رس ــه قت ــه ب ــلیک گلول ــا ش ــود او را ب ــایه خ همس

ــه  ــی ک ــم آتش ــگاران جوان،کری ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
فــارغ التحصیــل کارشناســی مهندســی عمــران و دکتــرای علــوم 
ــینما و  ــناس س ــر سرش ــابق بازیگ ــر س ــت و همس ــی اس سیاس
تلویزیــون )مرجانــه گلچیــن( اســت پــس از قتــل مــرد همســایه 
ــری و  ــت کم ــک کل ــا ی ــتند، ب ــه داش ــی ک ــر اختافات ــر س ب
مقــدار زیــادی فشــنگ در خانــه اش مخفــی شــده و اجــازه ورود 

ــی داد. ــس را نم ــوران پلی مام
ســاعاتی پــس از جنایــت، مامــوران نوپو با اســتفاده از گاز اشــک آور 

و در یــک عملیــات ضربتــی کریم آتشــی را دســتگیر کردند.
ــت  ــده اس ــی ش ــه مدع ــای اولی ــی در بازجویی ه ــم آتش کری
ــد  ــی داد، چن ــرا آزار م ــایه م ــی همس ــرخ خیاط ــدای چ ــه ص ک
مرتبــه تذکــر دادم؛ توجــه نکردنــد و در شــرایط روحی نامناســب 

بــا مقتــول درگیــر شــده و ایــن قتــل شــکل گرفــت.
ــی  ــس جنای ــار پلی ــس از بازداشــت در اختی ــم آتشــی پ کری
ــل  ــن قت ــاد ای ــا بررســی در خصــوص ابع ــه اســت ت ــرار گرفت ق

ــد. ــه یاب ــران ادام ــی ته آگاه

زندگینامه کریم آتشی و همسرش
نام اصلی: کریم آتشی

زمینه فعالیت: سینما، تئاتر و تلویزیون
پیشه: کارگردان و فیلمنامه نویس

مدرک تحصیلی: دکترای علوم سیاسی
سال های فعالیت: 1۳۶۹ تاکنون

قد: 1۷۵ سانتیمتر
بیوگرافی کامل کریم آتشی

شــهرری،  در  فروردیــن 1۳۴۳   ۵ متولــد  آتشــی  کریــم 
کارگــردان و فیلــم نامــه نویــس اهــل ایــران اســت.

ــرای  ــران و دکت ــی عم ــی مهندس ــل کارشناس ــارغ التحصی ف
ــه  ــابق مرجان ــر س ــی همس ــم آتش ــت. کری ــی اس ــوم سیاس عل

ــت. ــون اس ــینما و تلویزی ــناس س ــر سرش ــن بازیگ گلچی
شروع فعالیت در 2۶ سالگی

ــاه و  ــای کوت ــی فیلم ه ــا کارگردان ــری را ب ــت هن وی فعالی
ــتین  ــرد و نخس ــاز ک ــال 1۳۶۹ آغ ــینمایی را در س ــت س فعالی
ــال 1۳۷2  ــاب در س ــم پنجــاه روز الته ــینمایی او فیل ــه س تجرب

اســت.

فیلم نطفه شوم
ــم  ــی فیل ــم آتش ــای کری ــهورترین فیلم ه ــی از مش ــاید یک ش
ــم آتشــی  ــود کری ــی و نویســندگی خ ــه کارگردان ــوم ب ــه ش نطف
محصــول ســال 1۳۸۷ و بــا بــازی بازیگــران مشــهوری، چــون الله 
ــور و محمــد  اســکندری و ســام درخشــانی و جمشــید هاشــم پ
ــادی اســت. ــت آب کاســبی و ســیروس گرجســتانی و شــراره دول

داستان فیلم
ــال زن  ــدند، ح ــه دار نمی ش ــال ها بچ ــه س ــوهری ک زن و ش
ــن  ــور ممک ــن چط ــا ای ــد…، ام ــی اش می ده ــر از حاملگ خب
اســت؟! بــه خصــوص اینکــه بچــه چنــد هفتــه بیشــتر نــدارد و 
شــوهر زن ســه مــاه در مأموریــت بــوده… و زن هیچــگاه اینکــه 

ــد… ــول نمی کن ــرده را قب ــت ک خیان
ــن ازدواج  ــه گلچی ــا مرجان ــش ب ــال ها پی ــی س ــم آتش کری
کــرد و پــس از چنــد ســال ایــن زندگــی بــه جدایــی ختــم شــد.

علت طاق و جدایی
ایــن زوج زندگــی موفقــی نداشــتند و پــس از حــدود ده ســال 

زندگــی مشــترک از هــم جــدا شــدند.
ــه دلیــل ســکته قلبــی در  ــم آتشــی در خــرداد 1۳۹1 ب کری
بیمارســتان پاســارگاد بســتری شــده بــود. کریــم آتشــی یکــی از 
ــه  ــاع مقــدس اســت و ب مصدومیــن شــیمیایی هشــت ســال دف

همیــن دلیــل مشــکات ریــه و تنفســی دارد.

مدیرعامـــل مؤسســـه توانمنـــد ســـازی 
بازنشســـتگان نیروهـــای مســـلح جزئیـــات 
پرداخـــت وام هـــای قـــرض الحســـنه بـــه 
ـــرد.  ـــام ک ـــای مســـلح را اع بازنشســـتگان نیروه
ــی در  ــا رحیم ــنا، غامرض ــزارش ایس ــه گ ب
ایــن بــاره اظهــار کــرد: تســهیات متنوعــی در 

ســاتا بــه بازنشســتگان اعطــا مــی شــود.
وی افــزود: در حــوزه معیشــتی، توانمنــد 
ســازی، تعاونــی، کمــک هزینــه ازدواج فرزنــدان 
یــا خریــد جهیزیــه از ایــن جملــه اســت. کمــک 

ــان اســت.  ــون توم ــه ازدواج 10 میلی هزین

پرداختتسهیالتبدونسود
توانمندســازی  مؤسســه  مدیرعامــل 
بازنشســتگان نیروهــای مســلح دربــاره اعطــای 
وام بــه تعاونــی هــا گفــت: در هرنقطــه ای 
جمــع  همدیگــر  دور  بازنشســته  تعــدادی 
شــوند و تعاونــی تشــکیل دهنــد، ســازمان 
تامیــن اجتماعــی از آنهــا حمایــت مــی کنــد. 
وام اشــتغال و کارآفرینــی نیــز از جملــه دیگــر 
تســهیات اســت کــه اعتبــار آن از 2۳ میلیــارد 

ــت. ــیده اس ــان رس ــارد توم ــه 1000 میلی ب
رحیمــی ادامــه داد: وام حمایتــی از خــود 
و  زیارتــی  خدمــات  تســهیات  بازنشســته، 
عتبــات، کمــک باعــوض و مهمانــان ویــژه نیــز 

بــرای بازنشســتگان درنظــر گرفتــه شــده و امکان 
ــود دارد. ــرایط وج ــب ش ــر حس ــت آن ب دریاف

وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ســازمان 
در  توانمندســازی  موسســه  و  بازنشســتگی 
ــان  ــارد توم ــه 1000 میلی ــک ب ــوع نزدی مجم
بــه صــورت رنــدوم و پنــج میلیــون تومــان بــه 
ازای هــر نفــر بــه حســاب بازنشســتگان واریــز 
کــرد و 200 هــزار نفــر از آن بهــره منــد شــدند 
ــون  ــه 10 میلی ــغ ب ــن مبل ــال ای ــت: امس گف

ــان رســیده اســت. توم
مدیــر عامــل مؤسســه توانمنــد ســازی 
ــن  ــزود: ای ــلح اف ــای مس ــتگان نیروه بازنشس
ــازی  ــه توانمندس ــهیات در موسس ــداد تس تع

ــدارد و تنهــا در  و ســابا متنــوع اســت، ســود ن
قالــب کارمــزد مبلغــی کســر مــی شــود. عــاوه 
بــر ایــن چــون تضمیــن پرداخــت وام، حقــوق 
ــکلی در  ــوال مش ــت معم ــته اس ــود بازنشس خ
پرداخــت هــا وجــود نــدارد و پشــت نوبتــی بــه 

ــم. ــا نداری آن معن

کسرهزینهاقامتدراماکنسفریدر
اقساط۱۵ماهه

رحیمــی بــا اشــاره بــه کمــک هزینــه 
ــن  ــت در اماک ــه اقام ــت: هزین ــز گف ــفر نی س
در اقســاط 1۵ ماهــه و بــا قیمــت تمــام شــده 
از حقــوق بازنشســتگان کســر مــی شــود. 

گردشــگری  حــوزه  در  را  رتبــه  چهارمیــن 
ــم.  ــا داری ــت ه ــن و تخ ــداد اماک ــث تع از حی
ــای  ــل ه ــا هت ــرارداد ب ــن 11۵ ق ــر ای ــاوه ب ع
مختلــف در ســطح کشــور منعقــد کــرده ایــم.

وی افــزود: هفــت مجموعــه بــزرگ اقامتــی 
داریــم کــه قابلیــت پوشــش و ســاماندهی 200 
هــزار نفــر را طــی یــک ســال دارند و بازنشســته 
و اعضــای خانــواده مــی تواننــد از آن اســتفاده 
کننــد. البتــه بــرای معســرین و جانبــازان، 
اقامــت افتخــاری در نظــر گرفتــه شــده و ســه 
ــن  ــه در اماک ــدون هزین ــه را ب ــک هفت روز از ی

اقامــت مــی کننــد.
مدیــر عامــل مؤسســه توانمنــد ســازی 
بازنشســتگان نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه 
البتــه در دوران کرونــا قــرار داریــم و تــا زمانــی 
کــه مجــوز ندهنــد نمــی توانیــم پذیــرش 
داشــته باشــیم اظهــار کــرد: از ابتــدای شــیوع 
کرونــا تــا کنــون تقریبــا اماکــن بســته هســتند 
و در ایــن مــدت در حــال بازســازی هتــل هــا و 

ــا هســتیم. ــه ه مجموع
ــازی در  ــه توانمندس ــه وی، موسس ــه گفت ب
ــازی  ــوزش، توانمندس ــارت، آم ــار واژه مه چه
ــن  ــدف ای ــود و ه ــی ش ــه م ــزه خاص و انگی
ــواده  مجموعــه توانمندکــردن بازنشســته و خان

ــت.   آنهاس

وزارت بهداشت ادعای مربوط به آزمون 
دستیاران تخصصی ۹8 را رد کرد

یادبودهای »دورهمی« چه سرنوشتی را انتظار می کشند؟ 

اعتراف کارگردان ایرانی به قتل 

جزئیات پرداخت وام های قرض الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح
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 با مزاحمت خیابانی
 چگونه برخورد کنیم؟ 

ــد  ــه بای ــتین کار ک ــردی: نخس ــظ خونس حف
انجــام داد حفــظ خونســردی و عــادی بــودن 
ــن  ــی مزاحمی ــر روانشناس ــه از نظ ــت. چرا ک اس
ــرس  ــاد ت ــال ایج ــه دنب ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
ــی  ــذت م ــان ل ــه اعمالش ــش ب ــتند و از واکن هس

ــد. برن
ــگری:  ــی و پرخاش ــنام گوی ــودداری از دش  خ
ــن ســبب جــری  ــن چنی ــای ای عکــس العمــل ه
شــدن مجــرم و عکــس العمــل شــدیدتری از 
ســوی وی مــی شــود تــا ایــن کار را ادامــه دهــد و 

ــی و..« ــد:» خودت بگوی
و  التمــاس  و  ترســیدن  نکنیــد:  التمــاس   
خواهــش بــاز بــه نوعــی شــخص مزاحــم را 
ارضــای روحــی مــی کنــد و ســبب مــی شــود کــه 
ایــن فرآینــد در مــدار خــودش ادامــه پیــدا کنــد.

ــد: از  ــک نکنی ــد« تحری ــا »تهدی ــم را ب مزاح
ترســاندِن مزاحــم بــا بیــان کــردن جماتــی 
مثــِل» االن زنــگ مــی زنــم 110« یــا» اگــه 
ُگــم نشــی، داد و فریــاد راه مــی انــدازم و آبــروُت 
مــی بــرم« و امثالهــم خــودداری کنیــد. در اغلــب 
مــوارد، ایــن جمــات بــه علــت ایــن کــه قــدرت 
یــا برتــری وی را زیــر ســوال مــی بــرد، صرفــاً وی 
ــش  ــه کار تحریک ــه ادام ــوده و ب ــر نم ــری ت را ج

مــی کنــد.
 در مقابــل آزارهــای جســمی ســکوت نکنیــم: 
ــدم زده  ــان ق ــک زن در خیاب ــوان ی ــه بعن چنانچ
ــه در  ــد ک ــید میدانی ــرده باش ــردد ک ــید و ت باش
ــما را  ــه ش ــتند ک ــانی هس ــر کس ــرایطی ناگزی ش
مــورد ازار جســمی قــرار داده انــد، از ایــن جهــت 
ــر ازار  ــردن دربراب ــم ســکوت نک ــه بســیار مه نکت

جســمی اشــخاص سادیســم اســت.
فرهنــگ  اجتماعــی:  ســازی  فرهنــگ   
ــای  ــازات ه ــور مج ــی و همینط ــازی اجتماع س
ــا  ــوزش و ی ــطه ام ــه واس ــیاري ب ــی بس اجتماع
ــی صــورت گرفتــه  توبیــخ مزاحمــت هــای خیابان
اســت. ولــی مســأله مهــم در افــرادی کــه ســبب 
مزاحمــت هــای خیابانــی مــی شــوند ایــن اســت 
ــر  ــاری و دیگ ــت بیم ــه عل ــخاص ب ــن اش ــه ای ک
ــای  ــخ ه ــا توبی ــه ب ــیاري ن ــوارد بس آزاری در م
قانونــی و نــه بافرهنــگ ســازی بــه بازتــاب 
اعمالشــان فکــر نمیکننــد و در آن هــا اثرگــذاری 
ــدارد؛ از ایــن جهــت بایــد تحــت وضعیــت  هــم ن

ــوند. ــان بش ــی درم خاص
ــم در  ــواع آن: سادیس ــم و ان ــف سادیس  تعری
ــک اختــال شــخصیت اســت کــه در آن  ــع ی واق
شــخص میــل بــه ازار و اذیــت ســایرین و صدمــه 

ــا را دارد. ــه آن ه زدن ب
 سادیســم ذهنــی: شــخص بــا تصویــر ســازی و 

ازار افــراد دیگــر در تفکــر خویــش لــذت میبــرد.
 سادیســم احساســی: بــا تحقیــر، اهانــت و تکــه 
خــای کامــی ســخیف ســبب ازار افــراد دیگــر و 

لــذت خویــش میشــود.
 سادیســم جســمی: بــا ازار و اذیــت هــای 
ــرد.  ــذت میب ــراد دیگــر ل ــه اف ــی و جســمی ب بدن
از ایــن جهــت افــرادی کــه در خیابــان هــا ســبب 
مزاحمــت هــای خیابانــی مــی شــوند، مــی تواننــد 
ــوردار  ــم را برخ ــن سادیس ــواع ای ــدام از ان ــر ک ه

باشــند.
ــرای  ــی را ب ــت خیابان ــد مزاحم ــور درص چط
خــود پائیــن آوریــم؟ از آنجایــی کــه مواجــه 
ــر  ــه غی ــی ب ــاً علت ــاً و صرف ــده قطع ــن پدی ــا ای ب
شــخص سادیســم نــدارد، ولــی مــا خــود میتوانیــم 
بــا رعایــت اصولــی ایــن مواجــه را بــرای خویــش 
ــک  ــا ی ــودن ب ــت ب ــن جه ــم. از ای ــر کنی ــم ت ک
همــراه درصــد مزاحمــت هــای خیابانــی را پائیــن 

ــاورد. می
 چنانچــه در خیابــان میخواهیــم قــدم بزنیــم و 
وقــت بگذرانیــم بهتــر اســت بــا یــک دوســت و یــا 
یــک همــراه باشــیم: بــودن شــخصی در کنــار مــا 
احتمــال ازار خیابانــی را بــرای شــخص سادیســم 
ــا آرامــش بیشــتری  ــم ب ــاورد و میتوانی ــن می پائی

در خیابــان باشــیم.
ــه  ــیم: البت ــان باش ــب در خیاب ــاعت مناس   س
ــی  ــی، ذهن ــای کام ــه مزاحمــت ه ــی ک از آنجای
ــی  ــی از روز م ــگاه هــای جنســی در هــر زمان و ن
ــک زن  ــه ی ــم ب ــخص سادیس ــط ش ــد توس توان
تحمیــل شــود، ولــی مهمتریــن دغدغــه دور 
مانــدن از مزاحمــت هــای جســمی و بدنــی اســت، 
ــان هــای خلــوت، اواســط  از ایــن جهــت در خیاب
روز و ظهــر و پایــان شــب، بــه صــورت تنهــا 

ــوید. ــر نش حاض
ــب  ــش مناس ــب: پوش ــش مناس ــتن پوش  داش
ــرای دور  ــی ب ــل مهم ــده عام ــک کنن ــر تحری و غی
ــخاص  ــمی اش ــی و جس ــای جنس ــدن از آزاره مان
سادیســم اســت. از ایــن جهــت در اماکــن عمومــی با 
ظاهــری ســاده، موجــه حاضــر شــوید و آرایــش های 
گوناگــون و لباس هــای متنــوع را بــرای مجلــس های 

خصوصــی و مهمانــی هایتــان بگذاریــد.
  درمــان سادیســم و شــخص مزاحــم: سادیســم 
ــای شــخصیتی در  ــال ه ــی و اخت ریشــه در بچگ
شــخص دارد. چنانچــه عائمــی از ازار در دیگران را 
در خــود میبینیــد، حتــی در کوچــک ترین مــوارد، 
ــار  ــی از رفت ــی و اگاه ــا خودشناس ــد ب ــی توانی م
ناپســند خویــش، بــا تغییــر رفتــار و ایجــاد رفتــار 

مثبــت در خویــش، قــدری تغییــر ایجــاد کنیــد.
 درمــان شــخص آزار دیــده: چنانچــه ازار و 
مزاحمــت در حــد تکــه هــای کامــی و نــگاه باشــد، 
گاهــی بــا بــی توجهــی و نادیــده گرفتــن اشــخاص 

ــرای خــود حــل کننــد. مــی تواننــد مســئله را ب
منبع:بیتوته

معاون وزیر ورزش:
 استقالل و پرسپولیس مهرماه

 وارد بورس می شوند 

معــاون امــور مجلــس، حقوقــی و هماهنگــی امــور اســتان های وزارت 
ــتقال و  ــه اس ــه اولی ــان عرض ــز زم ــل پایی ــت: فص ــان گف ورزش و جوان

ــورس اســت.  پرســپولیس در ب
ــف  ــن تکلی ــاره تعیی ــی زاده درب ــید تق ــنیم، جمش ــزارش تس ــه گ ب
وضعیــت دو تیــم اســتقال و پرســپولیس اظهــار داشــت: کارهــای 
ــی  ــی و حقوق ــاده، شــفاف ســازی مال ــاق افت ــن بخــش اتف بزرگــی در ای
انجــام شــده و اماکــی کــه تــا امــروز بــرای پرســپولیس و اســتقال بــود 
ــم. ــت کردی ــرگ آن را دریاف ــک ب ــناد ت ــت اس ــی نداش ــت خاص و مالکی

وی بــا بیــان اینکــه ســهامداران بــازار ســرمایه پاییــز امســال می تواننــد 
شــاهد عرضــه اولیــه  اســتقال و پرســپولیس در بــورس باشــند، افــزود: 
همــه تــاش بــر ایــن اســت کــه طبــق زمــان تعییــن شــده  دو باشــگاه 

اســتقال و پرســپولیس وارد بــازار ســرمایه گــذاری شــوند.
ــور اســتان های وزارت  ــی و هماهنگــی ام ــس، حقوق ــور مجل ــاون ام مع
ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه وزارت ورزش و جوانــان در دولــت تدبیــر 
و امیــد دســتاوردهای خوبــی را داشــته اســت، بیــان کــرد: در هفتــه دولــت 

ســال جــاری 1۷۵ پــروژه ورزشــی در کشــور بــه بهره بــرداری رســید.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد اماکــن ورزشــی در کشــور پیــش 
از ســال ۹2 کمتــر از ۴0 هــزار مــورد بــوده اســت، تصریــح کــرد: در حــال 

حاضــر ایــن میــزان بــه بالــغ بــر ۶1 هــزار اماکــن رســیده اســت.
ــر  ــن رهب ــق فرامی ــات طب ــر انتصاب ــا ب ــد م ــه تاکی ــان اینک ــا بی وی ب
معظــم انقــاب جوانگرایــی اســت، عنــوان کــرد: تــا کنــون مدیــران کل 
ورزشــی در 11 اســتان کشــور تغییــر کردنــد و میانگیــن ســنی مدیــران 

ــا ۴1 ســال اســت. ۴0 ت
معــاون امــور مجلــس، حقوقــی و هماهنگــی امــور اســتان های وزارت 
ــران  ــاب مدی ــرای انتخ ــم ب ــه 20 آیت ــوان اینک ــا عن ــان ب ورزش و جوان
تعییــن شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه برنامــه ریزی هــای 
ــرای آینــده ورزشــی کشــور  ــه افق هــای روشــنی ب ــد صــورت گرفت جدی

وجــود دارد.

درگیری استقالل و فدراسیون فوتبال؛
شرایط بازگشت استراماچونی پیچیده شد 

ــدره آ اســتراماچونی  ــی شــانس بازگشــت آن ــگار مطــرح ایتالیای خبرن
ــگ توصیــف کــرد.  ــه تیــم اســتقال را کمرن ب

بازگشــت  نوشــت:   دیمارتزیــو  جیانلــوکا  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ــه.   ــت، بل ــتگی داش ــودش بس ــه خ ــر ب ــتقال؟  اگ ــه اس ــتراماچونی ب اس
امــا در حــال حاضــر اوضــاع پیچیــده اســت. تماس هــای روزهــای اخیــر 
مربــی و باشــگاهی کــه وی چنــد مــاه پیــش بــا اکــراه از آنجــا جــدا شــد 
ــدم  ــک ق ــه دود ســفید ی ــه طــوری ک ــود، ب ــان ب بســیار خــوب در جری

ــید. ــر می رس ــه نظ ــر ب دورت
ــن  ــری بی ــه درگی ــر ب ــه منج ــی ک ــل قانون ــه دلی ــال، ب ــن ح ــا ای ب
اســتقال و فدراســیون ایــران میشــود و وزارت ورزش هــم به آن پیوســته، 
ــی  ــه قانون ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــل ای ــت. دلی ــده اس ــق نش ــوز محق هن
ــام بازیکنــان یــا مربیــان غیــر اتحادیــه  وجــود دارد کــه مانــع از ثبــت ن
اروپــا مــی شــود: ایــن باشــگاه بــه نوبــه خــود معتقــد اســت کــه پرونــده 
ــًا در  ــی قب ــن مرب ــرا ای ــدارد ، زی ــود ن ــن وج ــن بی ــتراماچونی در ای اس

ــرده اســت. ــران کار ک ای
فعــًا نظــر آنها)فدراســیون فوتبــال( تغییــر نکــرده اســت. در همیــن 
ــل و  ــا ح ــئله ب ــدا مس ــر ابت ــد: اگ ــر می مان ــتراماچونی منتظ ــال، اس ح
فصــل فــدرال حــل نشــود، او قــرارداد را امضــا نمــی کنــد. در غیــر ایــن 

ــراوان. ــا تأســف ف ــگ خواهــد شــد؛ ب صــورت بازگشــت او کمرن

اردوی تیم ملی سپک تاکرای جوانان به صورت 
مجازی در حال برگزاری است

اردوی  آغــاز  از  تاکــرای جوانــان  تیــم ملــی ســپک  سرپرســت 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــن اردو ب ــت: ای ــرداد و گف ــم خب ــن تی ــازی ای آماده س

ــت.  ــزاری اس ــال برگ ــازی در ح ــورت مج ــه ص ــا ب کرون
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا عبــدی افــزود: ایــن اردوی آمــاده ســازی 
بــه منظــور انجــام تمرینــات آمادگــی از 1۷ شــهریور امســال آغــاز شــده 

و تــا یــک مــاه ادامــه خواهــد داشــت.
وی ادامـــه داد: در ایـــن اردوی آمـــاده ســـازی ۵۸ بازیکـــن زیـــر 
1۸ ســـال از سراســـر کشـــور زیـــر نظـــر چهـــار نفـــر از مربیـــان از 
طریـــق فضـــای مجـــازی، تمرینـــات آمـــاده ســـازی خـــود را دنبـــال 

مـــی کننـــد.
عبــدی اضافــه کــرد: در ایــن اردو، بازیکنــان شــرکت کننــده براســاس 
ــات تخصصــی  ــه تمرین ــان ب ــه شــده از ســوی مربی ــی ارائ ــه تمرین برنام

مــی پردازنــد.
ــای اختصاصــی و آمادگــی جســمانی  ــن تســت ه وی گفــت: همچنی
نیــز بــه صــورت فیلــم روزانــه در اختیــار مربیــان قــرار گرفتــه و تمرینــات 

بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود.
وی افــزود: اردوهــای چنــد مرحلــه ای آمــاده ســازی تیــم ملــی ســپک 
ــازه هــای  ــا آذرمــاه امســال در ب ــه صــورت مجــازی ت ــان ب تاکــرای جوان

زمانــی یــک ماهــه ادامــه خواهــد داشــت.

صعود ۳ پله ای ایران در رده بندی فیفا

تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــدون انجــام بــازی بــا ۳ پلــه صعــود در رده 
ســی ام رده بنــدی فیفــا در مــاه ســپتامبر قــرار گرفــت. 

بــه گــزارش ایســنا، بازی هــای ملــی فوتبــال بــا برگــزاری رقابت هــای 
ــره  ــن پنج ــد و در ای ــری ش ــا پیگی ــاره اروپ ــا در ق ــای اروپ ــگ ملت ه لی
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه تی ــال از جمل ــی فوتب ــای مل ــی از تیم ه خیل
ــال در  ــای فوتب ــقوط تیم ه ــود و س ــال صع ــن ح ــا ای ــتند. ب ــازی نداش ب
قــاره اروپــا ســبب تغییــرات در رده بنــدی تیم هــای ملــی فوتبــال جهــان 

شــده اســت.
بــر ایــن اســاس در رده بنــدی تیم هــای ملــی فوتبــال جهــان در مــاه 
ســپتامبر 2020 کــه ســایت football-rankings اعــام کــرده اســت 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا ۳ پلــه صعــود در رده ســی ام جهــان و دوم 
آســیا قــرار گرفــت و فاصلــه خــود را بــا تیــم ملــی ژاپــن در صــدر برتریــن 

تیم هــای آســیایی کاهــش داد.
ــی  ــای مل ــدی تیم ه ــر در صــدر رده بن ــدون تغیی ــان ب ــک هم چن بلژی
ــا 2  ــال ب ــای باالنشــین پرتغ ــن تیم ه ــرار دارد و در بی ــان ق ــال جه فوتب
پلــه صعــود توانســته اســت بــه رده پنجــم برســد. ایــن تیــم توانســت هــر 
دو دیــدار خــود را در مــاه جــاری بــا پیــروزی بــه پایــان برســاند تــا بــه 

رده پنجــم دنیــا برســد.
همچنیــن کرواســی نیــز کــه دو شکســت در ایــن مــاه متحمــل شــد 

بــه رده هشــتم جهــان ســقوط کــرد.
ــان در  ــن هم چن ــال ژاپ ــی فوتب ــم مل در بیــن تیــم هــای آســیایی تی
رده نخســت آســیا و 2۸ جهــان قــرار دارد. ایــران در رده دوم اســت و تیــم 
هــای کــره جنوبــی و اســترالیا در رده هــای ۳۹ و ۴1 جهــان قــرار دارنــد 

و قطــر در رده ۵۵ جهــان و پنجــم آســیا اســت.

دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: 
اعــزام دوبــاره عباســعلی بــه آلمــان بنابــر 
ــج و درخواســت خــودش  توصیــه پزشــک معال

ــود.  ــل ش ــی اش تکمی ــد درمان ــا رون ــود ت ب
به گـزارش ایرنا، کیکاووس سـعیدی درباره ی 
بـه  عباسـعلی  دوبـاره حمیـده  اعـزام  ضـرورت 
آلمـان که هزینه هایـش نیز برعهـده کمیته ملی 
المپیـک اسـت، بیان کـرد: فدراسـیون کاراته برا 
ی ادامـه رونـد معالجـه حمیـده عباسـعلی، ملی 
پـوش کاراتـه که سـهمیه المپیک کسـب کرده، 
درخواسـتی داشـت کـه در هیـات اجرایی مطرح 
مـورد  آلمـان   بـه  او  اعـزام  نهایـت  در  و  شـد 
امیدهـای  از  عباسـعلی  گرفـت.  قـرار  موافقـت 
المپیـک توکیـو اسـت و بایـد رونـد درمانـی او 
تکمیـل شـود تـا بتواند تمرینـات جـدی خود ر 

بگیرد. از سـر 
او  زانـو  اول جراحـی  مرحلـه  داد:  ادامـه  او 
در آلمـان انجـام شـد  و بنـا بـر توصیه پزشـک 
معالـج او و درخواسـت خـودش تصمیـم گرفته 
شـد برای خـارج کـردن پاتین ها هم بـه آلمان 
اعـزام شـود و مرحلـه دوم هـم توسـط همـان 

پزشـک معالـج خودش انجام شـود. بـه هر حال 
سـامتی  ورزشـکاران بـرای ما مهم تـر از مدال 
مرحلـه  درمانـی  هزینه هـای  تمـام  مـا  اسـت. 
قبلـی نیـز پرداخـت کردیـم. در مـورد سـهراب 
و  کردیـم  پرداخـت  را  هزینه هـا  هـم  مـرادی 
درمـان او خـدا را شـکر جـواب داد و توانسـت 
بـه مسـابقات کسـب سـهمیه المپیـک برگردد.

دبیـرکل کمیته ملی المپیک در پاسـخ به این 
پرسـش که به ورزشـکار دیگری کمـک هزینه ای 

پرداخـت شـده اسـت یـا خیـر؟ گفـت: حسـن 
تفتیـان بـوده که سـال گذشـته به دلیل شـرایط 
کرونـا در اردوی مجارسـتان، در شـرایط قرنطینه 
قرار گرفت و نتوانسـت برگـردد از این رو به لحاظ 
هزینـه دچار مشـکل شـد و کمیته ملـی المپیک 
کمـک کرد تـا شـرایط قرنطینه بـه پایان برسـد.

سـعیدی در مـورد این کـه امکانات ورزشـی 
بـرای  اسـتفاده  قابـل  بوشـهر  آزاد  دانشـگاه 
تیم هـای ملـی اسـت یـا خیـر؟ تاکیـد کـرد: به 

تربیـت  مرکـز  رییـس  لشـگری،  آقـای  همـراه 
بدنی دانشـگاه آزاد بازدیدی از امکانات ورزشـی 
دانشـگاه آزاد بوشـهر داشـتم. بـا توجـه بـه این 
کـه شـهرهای جنوبی به لحاظ آب و هوا مشـابه 
توکیـو هسـتند به دسـتور آقای صالحـی امیری 
امکانـات خوبـی  و  انجـام گرفـت  بازدیـد  ایـن 
وجـود داشـت  که می توانـد مرکـز اردویی برای 
رشـته های المپیکـی باشـد. تیم ها قبـل از اعزام 
بـه المپیـک می تواننـد با حضـور در ایـن کمپ 
تمرینـی، خودشـان را بـا شـرایط آب و هوایـی 

توکیـو تطبیـق دهند. 
او در مـورد پرداخـت بودجـه فدراسـیون ها 
نیـز گفـت: تعهـدات خـود بـه فدراسـیون ها را 
بـه ۵0 درصـد رسـاندیم و  حقـوق ورزشـکاران 
کامـل  را  گرفته انـد  سـهمیه  کـه  کادرفنـی  و 
پرداخـت کردیـم؛ هم چنین بورسـیه ها پرداخت 
شـد. در واقـع عمـده تعهـد مـا انجـام شـد. بـا 
پیگیـری کـه آقـای صالحـی امیری دارد سـعی 
کـه  صورتـی  در  سـال  پایـان  تـا  کنیـم  مـی 
تخصیـص بودجه داشـته باشـیم، فدراسـیون ها 

را شـارژ مالـی کنیـم.

ــتی )آزاد و  ــر کش ــگ برت ــای لی ــت ه ــزاری رقاب ــوه برگ نح
فرنگــی( مطابــق بــا دســتورالعمل بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا، از 

ــد.  ــاغ ش ــه وزارت ورزش اب ــت ب ــوی وزارت بهداش س
بــه گــزارش ایســنا، در هفــت بنــد دســتورات الزم بــه منظــور 
برگــزاری رقابــت هــای لیــگ کشــتی )آزاد و فرنگــی( بــه صــورت 
ــل  ــت کام ــا رعای ــران ب ــتان ته ــه در اس ــی 2 هفت ــز ط متمرک
دســتورالعمل هــای بهداشــتی از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی بــه وزارت ورزش ابــاغ شــد.
در ایـــن نامـــه کـــه از ســـوی رییســـی،  معـــاون بهداشـــت 
ـــژاد،  ـــی ن ـــه عل ـــکی ب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت درم وزارت بهداش
معـــاون توســـعه ورزش قهرمانـــی و حرفـــه ای وزارت ورزش و 
ـــده  ـــه، آم ـــرار گرفت ـــنا ق ـــار ایس ـــده و در اختی ـــاع ش ـــان ارج جوان
اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه درخواســـت رییـــس فدراســـیون 
کشـــتی مبنـــی بـــر بررســـی وضعیـــت برگـــزاری مســـابقات 
لیـــگ برتـــر کشـــتی )آزاد و فرنگـــی( جهـــت برگـــزاری ایـــن 
لیـــگ در صـــورت رعایـــت هفـــت بنـــد ذیـــل مانعـــی وجـــود 

ـــدارد. ن
1- قبــل از حضــور ورزشــکاران در ســالن، بــه منظــور تمریــن 
و مســابقه تســت پــی ســی آر انجــام و در صــورت منفــی بــودن 

اجــازه شــرکت خواهنــد داشــت.
ــاچی  ــور تماش ــدون حض ــابقه ب ــن و مس ــزاری تمری 2- برگ

ــت. ــاز اس مج
ــل  ــه کام ــات، قرنطین ــام تمرین ــزاری و انج ــول برگ ۳- در ط
همــه افــراد درگیــر اعــم از ورزشــکار و غیــر ورزشــکار حداقــل 

ــه مــدت شــش روز اعمــال مــی شــود. ب
۴- اعمــال نظــارت بــر قرنطینــه بــر عهــده فدراســیون کشــتی 
و باشــگاه هــا اســت و نظــارت عالــی بــا همــکاری دانشــگاه هــای 

علــوم پزشــکی مســتقر در تهــران صــورت مــی گیــرد.
۵- در صــورت ارائــه تمرینــات و مســابقات بیــش از شــش روز 
ــود، در صــورت  ــواده خ ــه خان ــه ب و ضــرورت برگشــت و مراجع
ــا نتیجــه  ــی ســی آر ب ــن و مســابقه تســت پ ــرای تمری ــزام ب اع

منفــی و قرنطینــه الزامــی اســت.

۶- همــه مــوارد فــوق شــامل تمامــی افــراد از جملــه داوران، 
مربیــان، سرپرســتان و نیروهــای خدماتــی اســت کــه در اردوی 
تمرینــات و زمــان مســابقات در ســالن هــای برگــزاری مســابقه 

حضــور خواهنــد داشــت.
ــه صــورت متمرکــز در  ۷- برگــزاری تمرینــات و مســابقات ب

اســتان تهــران خواهــد بــود.

دریافــت کننــده ملی پــوش تیــم والیبــال ســایپا گفــت: 
کرونــا دو هفتــه از تمرینــات مــا را مختــل کــرد، امــا خوشــبختانه 

ــم.  ــی داری االن شــرایط خوب
بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد معنوی نــژاد دربــاره عملکــرد 
تیــم والیبــال ســایپا در هفتــه نخســت لیــگ برتــر، توضیــح داد: 
ــه  ــل هورســان وجــود داشــت، ب ــا مقاب ــازی م ــه در ب ــد نکت چن
ــال  ــاه دوری از والیب ــش م ــد از ش ــا بع ــازی اول م ــال ب ــر ح ه

بخاطــر شــیوع ویــروس کرونــا بــود کــه شــرایط تیــم را ســخت 
ــر  ــی تاثی ــم ب ــابقه ه ــرایط مس ــن دوری از ش ــرد. همچنی می ک
ــل هورســان داشــته  ــازی ســختی مقاب ــه باعــث شــد ب ــود ک نب

باشــیم.
ــل هورســان، توضیــح داد:  ــرد ســخت مقاب ــه ب ــا اشــاره ب او ب
ــازی اول فصــل ســخت اســت و ایــن موضــوع حتــی  همیشــه ب
ــم  ــت، االن ه ــود داش ــز وج ــا نی ــروس کرون ــدن وی ــل از آم قب
کــه ایــن شــرایط اضافــه شــده کــه شــرایط تیم هــا را ســخت تر 
می کنــد. البتــه مســلما رفتــه رفتــه کل تیــم بهتــر خواهــد شــد 
و فعــا طبیعــی اســت کــه یــک مقــدار ناهماهنگــی یــا دوری از 

ــود. ــده ش ــا دی ــب تیم ه ــابقه در ترکی ــرایط مس ش
ملی پـــوش والیبـــال ایـــران، دربـــاره وضعیـــت تیـــم ســـایپا 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــات تیم ـــتن تمرین ـــر گذاش ـــت س ـــس از پش پ

ـــح  ـــل، توضی ـــش فص ـــا در پی ـــای آن ه ـــاد کرونایی ه ـــداد زی تع
ــا  ــه کرونـ ــه ای کـ ــی دو هفتـ ــز یکـ ــه جـ ــکر بـ داد: خداراشـ
اذیتمـــان کـــرد، دو مـــاه تمریـــن خـــوب داشـــتیم و در کنـــار 
ـــی  ـــرایط خوب ـــد، االن ش ـــروع کردن ـــه زود ش ـــی ک ـــه تیم های بقی
ـــری را  ـــد بهت ـــا رون ـــذرد قطع ـــابقات بگ ـــدر از مس ـــم. هرچق داری

ـــرد. ـــم  ک ـــی خواهی ط
ــطح  ــاره س ــران، درب ــال ای ــی والیب ــم مل ــده تی ــت کنن دریاف
ــگ  ــل لی ــن فص ــبختانه در ای ــت: خوش ــز گف ــال نی ــگ امس لی
ــد  ــق خواهن ــا تیم هــای کــم اشــتباه تر موف ــم و تنه ــی داری خوب
ــه خــود  شــد. تیم هایــی کــه بازی هــای خانگــی و خــارج از خان
را ببرنــد در پلــی آف شــرایط بهتــری خواهنــد داشــت کــه هــدف 
مــا هــم کســب چنیــن نتایــج خوبــی اســت تــا در جمــع چهــار 

تیــم بــوده و در صــورت امــکان قهرمــان شــویم.

سیداحســان قاضــی زاده هاشــمی گفــت: 
ــه تعلیــق فدراســیون فوتبــال از  نامــه تهدیــد ب
ســوی فیفــا و AFC بــر اســاس منابــع مطلــع 
و کدهــای داخلــی صــادر شــده کــه بایــد بــرای 
ــا چــه کســانی هســتند  ــا شــفاف شــود اینه م
بــه خارجی هــا  را  ایــران  اطاعــات  و چــرا 

ــد؟  داده  ان
بــه گــزارش فــارس، سیداحســان قاضــی زاده 
هاشــمی رئیــس فراکســیون محرومیت زدایــی و 
گروه هــای جهــادی امــروز )شــنبه 22 شــهریور( 
در برنامــه چــاپ اول شــبکه خبــر اظهار داشــت: 
ــا تفــاوت دیدگاهــی خــاص  مجلــس یازدهــم ب
ــه و  ــی شــکل گرفت ــس انقاب ــوان مجل ــا عن و ب
باعــث امیــد و انتظــار مــردم بــوده و بــا گفتمــان 

و رویکــردی جدیــد روی کار آمــد.

عبور۱۲خطلولهنفتیازروستایغیزانیه
باوجودعدمآبشرببهداشتی

ــا  ــاوت دیدگاه ه ــن تف ــی از ای ــزود: یک وی اف
ــه  ــرای توســعه متــوازن و توجــه ب ــا ب تــاش م
نقــاط محــروم و کــم برخــوردار اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه ما مشــکات زیــادی حتــی در 
حاشــیه شــهرهای بــزرگ داریــم. امــا بــا وجــود 
تمــام ایــن مشــکات مجلــس یازدهــم نگاهــی 

برنامــه  و موضــوع محــوری دارد.
و  محرومیت زدایــی  فراکســیون  رئیــس 
ــراه  ــه هم ــرد: ب ــح ک ــادی تصری ــای جه گروه ه
ــکل گیری  ــد از ش ــه بع ــک هفت ــده ی 12 نماین
مجلــس یازدهــم بــه روســتای غیزانیــه رفتیــم.

ایــن در حالــی اســت کــه ایــن روســتا خــط آب 
ــدارد. ولــی 12 خــط نفتــی  شــرب بهداشــتی ن

ــذرد.  ــتا می گ ــن روس ــار ای ــزرگ از کن ب

همکاریفراکسیونمحرومیتزداییبا۲۱
دستگاهرسمیوغیررسمی

ــه جنــوب  قاضی زاده هاشــمی گفــت: ســفر ب
اســتان سیســتان و بلوچســتان و شــهر چابهــار 
ــه اســتان  ــس ب ــن ســفر رئیــس مجل و همچنی

خوزســتان بخــش دیگــری از ســفرهای نظارتــی 
بــرای محرومیــت زدایــی اســت. ایــن در حالــی 
ــی  ــس حت ــدگان مجل ــی نماین ــه برخ ــت ک اس
ــتان  ــه اس ــان را ب ــفر همکارانش ــت س درخواس
ــرب  ــان و غ ــتان کرم ــوب اس ــزگان و جن هرم
ــران را  ــکل کولب ــل مش ــور ح ــه منظ ــور ب کش

داشــته اند.
ــرای محرومیــت زدایــی  وی گفــت:  تــاش ب
و فعــال ســازی گــروه  هــای جهــادی بــا همــراه 
از  بخشــی  متولــی  دســتگاه  هــای  کــردن 

ــت. ــم اس ــس یازده ــات مجل اقدام
افــزود:   مجلــس  در  فریمــان  نماینــده 
فراکســیون محرومیــت زدایــی و گروه هــای 
ــمی و  ــتگاه رس ــا ۷ دس ــت ب ــرار اس ــادی ق جه
ــردم  ــی م ــا همراه ــتگاه غیررســمی و ب 1۴ دس
و گروه هــای جهــادی کار خــود را پیــش ببرنــد.

درسالپایانیدولتنبایدمشکالتمردم
وپیگیریموضوعاتفراموششود

قاضی زاده هاشــمی گفــت:  موضــوع کارگــران 
ــه  ــی اســت ک ــو از موضوعات ــه و هپک ــت تپ هف
نماینــدگان مجلــس بــا مجموعــه ای از همــکاران 
ــرای حــل موضــوع ورود  ــد ب خــود تــاش کردن

کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال پایانــی 

دولــت قــرار داریــم. ایــن در حالــی اســت 
کــه معمــوال دولت هــا در ســال های پایانــی 
فعالیــت شــان چــون  امیــدی بــه تــداوم 
ماموریت شــان ندارنــد عملکردشــان ضعیــف 
می شــوند امــا حضورهــای مــوردی نماینــدگان 
بــه منظــور پیگیــری موضوعــات از ســوی 
دســتگاه دولتــی و عــدم فراموشــی مــردم و راه 
انداختــن بخش هــای مختلــف قــوه مجریــه در 
ســال پایانــی فعالیــت دولــت از اهمیــت باالیــی 

ــت. ــوردار اس برخ
و  محرومیت زدایــی  فراکســیون  رئیــس 
برخــی  بــرای  گفــت:  جهــادی  گروه هــای 
ــا ســه جلســه پیگیــری در  موضوعــات حتــی ت
تهــران بــا حضــور برخــی دســتگاه های اجرایــی 

ــم. ــزار کردی برگ

متاسفانهدرباتاقخیلیازمسئوالن
بستهاست

قاضــی  زاده  هاشــمی خاطرنشــان کــرد: 
قاطبــه فکــری و عمومــی مجلــس یازدهــم 
شــنیدن  و  محرومیت زدایــی  بــه  توجــه 
حــرف مــردم اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــئوالن  ــی از مس ــاق خیل ــفانه درب ات ــه متاس ک
بســته اســت ولــی نماینــدگان راســا بیــن مــردم 

حضــور پیــدا می کننــد. 

وی گفــت: مــا ایــن قــول را می دهیــم 
بتوانیــم بــرای مــردم و آرمان هــای واقعــی 
انقــاب و منویــات مقــام معظــم رهبــری تــاش 
کــرده و مظهــر امیــد، انتظــار و خواســته عمومی 
مــردم باشــیم و در مســیر نمایندگــی مجلــس از 

ــم. ــاه نیایی ــزی کوت ــچ چی هی
و  محرومیت زدایــی  فراکســیون  رئیــس 
گروه هــای جهــادی دربــاره آخریــن پرونــده 
مــارک ویلموتــس ســرمربی ســابق تیــم فوتبــال 
ــم  ــردم می ده ــه م ــول را ب ــن ق ــن ای گفت: م
ــع مــردم  ــار مناف ــده در کن ــن پرون ــان ای ــا پای ت
باشــم و مجلــس هــم ایــن موضــوع را تــا پایــان 

پیگیــری می کنــد.

نهادهایاطالعاتیونظارتیدرحال
بررسیفسادقراردادویلموتسهستند

ــرا  ــفانه اخی ــت: متاس ــمی گف قاضی زاده هاش
نامــه ای از ســوی فیفــا و AFC مبنــی بــر 
تهدیــد کتبــی بــه تعلیــق بــه فدراســیون 
فوتبــال ارســال شــده ایــن در حالــی اســت کــه 
پیــش از ایــن، ایــن تهدیــد بــه صــورت شــفاهی 

ــوده اســت. ب
وی افــزود: در ایــن نامــه بــه صراحــت آمــده 
کــه ایــن تهدیــد بــه تعلیــق بــر اســاس منابــع 
ــی صــادر شــده اســت.  ــای داخل ــع و کده مطل
لــذا در اولیــن مرحلــه بایــد بــرای مــا شــفاف و 
روشــن شــود کــه کــدام منابــع مطلــع داخلــی 
اطاعــات درون کشــورمان را بــه خارجی هــا 
دادنــد و آنهــا چــه کســانی هســتند و بــه همین 
دلیــل نهادهــای اطاعاتــی و نظارتــی در حــال 

بررســی موضــوع هســتند.
و  محرومیت زدایــی  فراکســیون  رئیــس 
مــا  گفــت:  پایــان  در  جهــادی  گروه هــای 
درخواســت روشــن شــدن هویــت افــرادی کــه 
ــد  ــران داده ان ــه دیگ ــی را ب ــای اطاعات داده ه
برســیم  نتیجــه  بــه  اگــر  کــه  داشــته ایم 
اطاعــات را بــه مــردم بگوییــم حتمــا ایــن کار 

را خواهیــم کــرد.

سعیدی:

 عباسعلی بنا بر توصیه پزشک معالج به آلمان می رود

پروتکل برگزاری لیگ کشتی ابالغ شد 
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اوقات شرعی شهر تهران

رئیــس اتحادیــه کشــوری طــا و جواهــر دربــاره 
نوســانات اخیــر بــازار طــا گفــت: بــه اعتقــاد 
مــا ایــن فضــای مشــکوک از ســوی اتاق هــای 
معاماتــی در فضــای مجــازی کنتــرل می شــود، 
بســیاری از گرداننــدگان آن هــا در صنعــت طــا 
ــراف  ــورهای اط ــی در کش ــته و برخ ــور نداش حض

ــتند.  ــاکن هس ــارات س ــه و ام ــد ترکی مانن
بــه گــزارش ایرنــا، بــازار طــا و ســکه در روزهــای 
اخیــر دچــار تاطــم هــای قیمتــی زیــادی شــده بــه 
طــوری کــه قیمــت ســکه تمــام بهــار آزادی از مــرز 

12 میلیــون تومــان گذشــته اســت.
»ابراهیــم محمدولــی«، رئیــس اتحادیــه کشــوری 
طــا و جواهــر ایــن افزایــش قیمــت را امــری 
مشــکوک توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: روز 
ــه( تمــام بخش هــای صنعــت طــا و جواهــر  )جمع
ــر در  ــت. مگ ــوده اس ــل ب ــور تعطی ــر کش در سراس
ســاعات ابتدایــی )شــنبه( چــه اتفاقــی در بــازار مــی 
توانــد رخ داده باشــد کــه بــا ایــن نوســان و افزایــش 
ــده  ــای آبش ــکه و ط ــورد س ــت در م ــدید قیم ش

ــتیم؟ ــه هس مواج
وی افــزود: بــه اعتقــاد مــا ایــن فضــای مشــکوک 
ــازی  ــای مج ــی در فض ــای معامات ــوی اتاق ه از س
ــا  ــا دقیق ــرای م ــه ب ــی ک ــود. اتاق های ــرل می ش کنت
ــا چــه کســانی  ــدگان آن ه مشــخص نیســت گردانن
ــدگان  ــیاری از گردانن ــم بس ــط می دانی ــتند، فق هس
آن هــا در صنعــت طــا حضــور نداشــته و برخــی در 
کشــورهای اطــراف ماننــد ترکیــه و امــارات ســاکن 

هســتند.
ـــا  ـــر ب ـــا و جواه ـــوری ط ـــه کش ـــس اتحادی رئی
اشـــاره بـــه اســـتفاده غیرقانونـــی برخـــی از ایـــن 
کانـــال های مجـــازی از آرم و نشـــان اتحادیـــه 
ــتفاده  ــا سوءاسـ ــح داد: مـ ــر، توضیـ ــا و جواهـ طـ
از آرم اتحادیـــه را طـــی نامه نگاری هایـــی بـــه 
مراجـــع مربوطـــه اعـــام کرده ایـــم کـــه در حـــال 

پیگیـــری اســـت. امـــا بـــه نظـــر می رســـد بایـــد 
ــت  ــی صاحیـ ــاظ فنـ ــه از لحـ ــتگاه هایی کـ دسـ
ــت و  ــد، وقـ ــازی را دارنـ ــای مجـ ــی در فضـ ردیابـ
ـــن  ـــدگان ای ـــا گردانن ـــد ت ـــتری بگذارن ـــت بیش هم
ـــن راه  ـــوند. در ای ـــایی ش ـــازی شناس ـــای مج اتاق ه
ـــع  ـــار مراج ـــان را در اختی ـــات خودم ـــم اطاع ـــا ه م

مربوطـــه می گذاریـــم.
ـــل  ـــر قاب ـــر غی ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــی در ادام محمدول
حـــذف بـــودن تاثیرگـــذاری فضـــای مجـــازی در 
بـــازار طـــا، تاکیـــد کـــرد: مـــا خواهـــان حـــذف 
مجـــازی  فضـــای  در  معاماتـــی  اتاق هـــای 
ـــد  ـــون و قاعده من ـــع قان ـــتار وض ـــا خواس ـــتیم، ام نیس
شـــدن ایـــن فعالیت هـــا در بـــازار طـــا هســـتیم. 
ـــداد  ـــه تع ـــده ایم ک ـــه ش ـــرایطی مواج ـــا ش ـــروز ب ام
زیـــادی از هموطنـــان مـــا بـــه اتحادیـــه طـــا و 
جواهـــر مراجعـــه می کننـــد و از بـــر بـــاد رفتـــن 
دارایی هایشـــان بـــه خاطـــر معاملـــه در ایـــن 
ـــی  ـــن درحال ـــد. ای ـــکایت دارن ـــن ش ـــای ناایم فضاه
اســـت کـــه اتحادیـــه طـــا و جواهـــر از اســـاس 
ــای  ــاق هـ ــن اتـ ــت ایـ ــوه فعالیـ ــی از  نحـ آگاهـ
مجـــازی نـــدارد و هیـــچ ابـــزار و اهرمـــی بـــرای 
ـــده از  ـــام ش ـــات انج ـــر معام ـــی ب ـــت و نظارت دخال

ســـوی قانونگـــذار طراحـــی نشـــده اســـت.
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: قیمتگـــذاری 
ـــه  ـــر س ـــت تاثی ـــواره تح ـــران هم ـــای ای ـــازار ط در ب
عامـــل بـــازار ارز، ارزش انـــس جهانـــی و میـــزان 
تقاضـــای داخلـــی صـــورت می گیـــرد. متاســـفانه 
طـــی روزهـــای اخیـــر بـــه دلیـــل فضـــای ایجـــاد 
شـــده در برخـــی بازارهـــای مالـــی دیگـــر ماننـــد 
ـــی  ـــر دلیل ـــه ه ـــرمایه ب ـــان س ـــورس، صاحب ـــازار ب ب
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اند کـــه امـــکان تـــداوم 
و  ندارنـــد  را  بازارهـــا  آن  در  ســـرمایه گذاری 
می تواننـــد از نوســـانات بـــازار طـــا کســـب ســـود 
ــل  ــن دلیـ ــه همیـ ــند.  بـ ــته باشـ ــتری داشـ بیشـ
بـــازار طـــا بـــا افزایـــش شـــدید تقاضـــا بـــرای 

ســـکه و طـــای آبشـــده مواجـــه شـــده اســـت.
افزایــش  ایــن  متاســفانه  افــزود:  محمدولــی 
تقاضــا در حــوزه مصنوعــات طــا و جواهــر نیســت 
ــا  ــازار ط ــته از ب ــن رس ــر ای ــای اخی و در هفته ه
در مجمــوع زیــر 20 درصــد از معامــات بــازار 
طــا را بــه خــود اختصــاص داده کــه ایــن موضــوع 
ــدی و  ــای تولی ــرای کارگاه ه ــی را ب مشــکات فراوان

ــت. ــرده اس ــاد ک ــال در آن ایج ــای فع نیروه

بازار سکه و طال اسیر دالالن مجازی
ــر  ــده اکب ــت پرون ــن وضعی ــاره آخری ــا درب ــتگاه قض ــخنگوی دس س

ــی داد.  ــری توضیحات طب
ــماعیلی  ــین اس ــوان، غامحس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره آخریــن وضعیــت حکــم اکبــر طبــری 
ــادر  ــی ص ــر قطع ــور نظ ــی کش ــوان عال ــم دی ــد از تصمی ــت: بع گف

ــد. ــد ش ــی خواه ــم اجرای ــان حک ــود و هم می ش
ــام  ــای صــادره را اع ــت ه ــا مجــاز هســتیم محکومی ــزود: م وی اف

ــذور هســتیم. ــات آن مع ــان جزئی ــا از بی ــم، ام کنی
ــی  ــوان اتهام ــری 10 عن ــر طب ــت: اکب ــه گف ــوه قضایی ســخنگوی ق
داشــت و بــرای ۸ مــورد آن حکــم داده شــده و بــرای 2 عنــوان 

ــت. ــده اس ــادر نش ــی ص ــوز حکم ــی اش هن اتهام
ــه ۳1  ــی ب ــوان اتهام ــک عن ــری در ی ــرد: طب ــح ک اســماعیلی تصری
ســال حبــس تعزیــری و ضبــط امــوال حاصــل از ارتشــا و انفصــال دائــم 
از خدمــات دولتــی، در عنــوان دوم اتهامــی کــه پولشــویی اســت بــه 12 
ســال و نیــم حبــس و پرداخــت ۶00 میلیــارد جــزای نقــدی و ضبــط 

امــوال محکــوم شــد.
وی افــزود: ۳ دســتگاه آپارتمــان در بــرج رومــا، یــک واحــد آپارتمــان 
ــر  ــن در بابلس ــه زمی ــداران و ۵ قطع ــر در پاس ــاحت ۶۳1 مت ــه مس ب

ــری در  ــن 1۶۷۵ مت ــه زمی ــک قطع ــن ی ــت. همچنی ــده اس ــط ش ضب
لواســان، یــک واحــد اداری در بــرج ســانا، زمیــن ۳00 متــری و طبقــه 
ــه  ــد ک ــری بودن ــوال طب ــه ام ــان از جمل ــی در کریمخ ۵ و ۶ مجتمع

ضبــط شــدند.
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت: در مجمــوع طبــری از حیــث نقــدی 
ــه پرداخــت هــزار میلیــارد ریــال در حــق دولــت و پرداخــت حــدود  ب

1۷۹ میلیــارد ریــال وجــوه نقــدی بابــت ارتشــا محکــوم شــد.
اســماعیلی تصریــح کــرد: در مــورد ۶ عنــوان اتهامــی دیگــر دادگاه 
در چارچــوب قانــون حکــم حبــس و جــزای قانونــی صــادر کــرده اســت 
و در صــورت تأییــد دادنامــه، متهــم بــه اشــد مجــازات همــان ۳1 ســال 
ــوم  ــی محک ــات دولت ــد از خدم ــال اب ــوال و انفص ــط ام ــس و ضب حب

می شــود.
وی گفــت: فرهــاد مشــایخ فریــدون بــه جــرم تشــکیل چنــد نفــری 
ــه 1۵ ســال حبــس  ــا لحــاظ مســاعدت و تخفیــف ب شــبکه ارتشــا و ب
ــد.  ــوم ش ــت محک ــق دول ــدی در ح ــزای نق ــت ج ــری و پرداخ تعزی
همچنیــن رســول دانیــال زاده بــه جــرم تشــکیل شــبکه ارتشــا، چــون 
بعــد از تشــکیل پرونــده بــه کشــور بازگشــت، بــا لحــاظ تخفیــف بــه 1۵ 

ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــد.

ـــی  ـــات یعن ـــر از قض ـــرد: دو نف ـــح ک ـــه تصری ـــوه قضایی ـــخنگوی ق س
ـــوه  ـــت رش ـــراد و دریاف ـــوذ اف ـــر نف ـــرم تأثی ـــه ج ـــم زاده ب ـــژن قاس بی
ـــس  ـــال حب ـــل 10 س ـــی و تحم ـــات دولت ـــم از خدم ـــال دائ ـــه انفص ب
تعزیـــری و پرداخـــت جـــزای نقـــدی و ضبـــط امـــوال و حمیدرضـــا 
علیـــزاده بـــه تحمـــل 10 ســـال حبـــس تعزیـــری و ضبـــط امـــوال 
و پرداخـــت جـــزای نقـــدی محکـــوم شـــدند و ســـایر متهمـــان هـــم 

محکومیت هایـــی دارنـــد.
ـــرادی اســـت  ـــه اف ـــوط ب ـــده مرب ـــت: بخـــش دوم پرون ـــماعیلی گف اس
ـــا رأی  ـــوح اســـت و دادگاه متعاقب ـــوز مفت ـــه هن ـــراری هســـتند ک ـــه ف ک
می دهـــد و بخـــش ســـوم در دادســـرا مشـــغول تکمیـــل اطاعـــات 

ـــت. اس

ـــور  ـــا حض ـــور ب ـــبات کش ـــوان محاس ـــتانی دی ـــران اس ـــش مدی همای
ـــد.  ـــزار ش ـــزی برگ ـــاختمان مرک ـــوان در س ـــتان دی ـــس کل و دادس رئی
ـــس  ـــاش رئی ـــرداد بذرپ ـــش، مه ـــن همای ـــنا در ای ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــوان  ـــد دی ـــه تشـــریح راهبردهـــای جدی ـــوان محاســـبات کشـــور ب کل دی
پرداخـــت و از مدیـــران اســـتانی دعـــوت کـــرد بـــا رعایـــت جهـــت 
گیـــری »دیـــوان فناورانـــه مـــردم پایـــه«، ضمـــن حفـــظ روحیـــه 
ـــی  ـــس ظلم ـــق هیچک ـــد در ح ـــت نماین ـــری، مراقب ـــجاعت و انقابیگ ش

ـــود. ـــال نش اعم
ـــه  ـــا ب ـــای م ـــا و نظارت ه ـــر گزارش ه ـــه »اگ ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــرای  ـــه ماج ـــدارد«، ب ـــی ن ـــود، ارزش ـــم نش ـــردم خت ـــکات م ـــل مش ح
اخیـــر هفـــت تپـــه پرداخـــت و گفـــت: در ماجـــرای هفـــت تپـــه، 
ـــه  ـــود، ب ـــص ب ـــق و تفح ـــات تحقی ـــی از عملی ـــه ناش ـــوان ک ـــم دی تصمی
ـــرای  ـــم ب ـــه می خواهی ـــت ک ـــال اس ـــد. 2 س ـــاغ ش ـــاد اب وزارت اقتص
ـــد  ـــه بای ـــل ک ـــرک فع ـــی ت ـــن یعن ـــم و ای ـــم بگیری ـــرکت تصمی ـــک ش ی

ـــود. ـــارت ش ـــر آن نظ ب
رئیـــس کل دیـــوان محاســـبات کشـــور بـــا اشـــاره بـــه ماجـــرای 
واگذاری هـــا  قانـــون  در  کـــرد:  تاکیـــد  اخیـــر،  واگذاری هـــای 
ـــذار  ـــا واگ ـــگاه ه ـــود. بن ـــاح ش ـــد اص ـــه بای ـــود دارد ک ـــکاالتی وج اش
مـــی شـــوند امـــا بعـــد از آن بـــا مشـــکاتی بدتـــر از قبـــل مواجـــه 

مـــی شـــوند.
ـــوان  ـــد دی ـــت جدی ـــود در مدیری ـــعار خ ـــادآوری ش ـــا ی ـــاش ب بذرپ
ـــی  ـــری کل ـــت گی ـــه« را جه ـــردم پای ـــه م ـــوان فناوران ـــبات، »دی محاس
ــه  ــر پایـ ــه بـ ــه لحظـ ــارت دقیـــق و بـ ــام نظـ ــرد و »انجـ اعـــام کـ
اطاعـــات مردمـــی و بـــرای حـــل مشـــکات مـــردم و بـــه خاطـــر 
ــق آن  ــی در تحقـ ــور اصلـ ــوان« را از محـ ــم در دیـ ــردم روح حاکـ مـ

دانســـت. 

ـــت:  ـــت و گف ـــوان پرداخ ـــی از دی ـــیب شناس ـــه آس ـــه ب وی در ادام
ـــم  ـــیم و ببینی ـــته باش ـــرد داش ـــی عملک ـــد حسابرس ـــان بای اول خودم
ـــوده اســـت  چـــه میـــزان عملیـــات حسابرســـی و نظـــارت مـــا اثربخـــش ب
ـــا  ـــل م ـــرک فع ـــه از ت ـــم ک ـــام دادی ـــل انج ـــرک فع ـــزان ت ـــه می ـــا چ ی
ـــد نظـــارت دقیـــق انجـــام  ـــی کـــه بای مـــردم متضـــرر شـــدند. یعنـــی جای

ـــد. ـــه ش ـــرایط اینگون ـــه ش ـــد ک ـــث ش ـــم و باع ـــم و ندادی ـــی دادی م
ـــر  ـــوان مدی ـــا در دی ـــزود: م ـــوان محاســـبات کشـــور اف رئیـــس کل دی
ـــد  ـــم و نبای ـــی خواهی ـــه ای م ـــق، حرف ـــی، دقی ـــن، انقاب ـــجاع، متی ش
بـــه اســـم انقابـــی رفتـــار کـــردن بـــه کســـی ظلـــم کنیـــم و ایـــن 

ـــم. ـــق را نداری ح
ـــی  ـــائل اصل ـــرد »مس ـــت ک ـــتانی درخواس ـــران اس ـــاش از مدی بذرپ
ـــائل  ـــه مس ـــود را ب ـــت خ ـــد و وق ـــرار دهن ـــتور کار ق ـــردم را در دس م
ـــز  ـــردم متمرک ـــکات م ـــل مش ـــر ح ـــد و ب ـــرف نکنن ـــت ص ـــم اهمی ک

ـــوند«. ش
وی در پایـــان اعـــام کـــرد: شـــبکه مردمـــی دیـــوان محاســـبات 
ـــه  ـــبکه ای ک ـــد. ش ـــد ش ـــدازی خواه ـــه زودی راه ان ـــا ب ـــتان ه در اس
متشـــکل از جوانـــان و تشـــکلهای دانشـــجویی و جهـــادی و فعالیـــن 
ـــا  ـــد ت ـــد آم ـــوان خواهن ـــدد دی ـــه م ـــا ب ـــود و آنه ـــد ب ـــی خواه اجتماع

ـــانند. ـــاری برس ـــال ی ـــت الم ـــداری از بی در پاس

اسماعیلی خبر داد؛
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