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عرضه 6 میلیون مسکن در 
بلندمدت هدف مجلس یازدهم

آشفتگی فدراسیون جهانی و 
بالتکلیفی وزنه برداران

آثار کوتاه مدت و آنی مالیات بر خانه های خالی

دریافت مالیات سنگین از 2.5 میلیون خانه خالی در صورت عدم عرضه
غول نقدینگی را با عایدی بر سرمایه مهار خواهیم کرد

فدراسیون جهانی درگیر حواشی داخلی شده
ریاست و بقیه مسئولیت های فدراسیون جهانی تعیین تکلیف نشده اند

وزنه برداری هنوز برنامه ای برای برگزاری اردو ندارد
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مدیران بانکی خالف وعده عمل کردند 

شورای نگهبان تا تکمیل زیرساخت ها، اجازه 
برگزاری انتخابات الکترونیک را نمی دهد

مدیر سابق اداره صنعت و معدن 
کازرون بازداشت شد

تحویل ناوگان به متقاضیان کوزه کنان، مهد هنر سفال ایران
تا 3 ماه آینده

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری در واکنــش بــه اظهــارات اخیــر وزیــر خارجــه  
ــا آمریــکا مخالفــت  آمریــکا گفــت: تهدیــد علنــی بــه تحریــم کشــورهایی کــه ب
ــام  ــاک در نظ ــت خطرن ــک بدع ــد، ی ــی نکنن ــور را همراه ــن کش ــد و ای کنن

ــت.  ــت اس ــورای امنی ــل و ش بین المل
ــر از  ــکا متاث ــا، محمــود واعظــی اظهــار داشــت: دولــت آمری ــه گــزارش ایرن ب
ــا  ــه کام ــرد ک ــی می گی ــم صهیونیســتی، تصمیمات رویکــرد افراطــی و اراده رژی
ــری  ــی ظاه ــه مبان ــی ب ــد حت ــذا نمی توان ــت ل ــی اس ــی و غیرمنطق غیرحقوق

ــد باشــد. ــز پایبن ــن تصمیمــات نی ــی ای حقوق
ــزم  ــه اســتفاده از مکانی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــر رییــس جمه ــس دفت ریی

ــاری  ــکا در رفت ــت آمری ــزود: دول ــت، اف ــام اس ــاز وکاری در درون برج ــه س ماش
ــکان  ــر ام ــه دیگ ــی، رســما از برجــام خــارج شــده و روشــن اســت ک غیرمنطق

ــدارد. ــه را ن ــن توافقنام ــای درون ای ــاز وکاره ــتفاده از س اس
ـــد  ـــروز دریافته ان ـــکا ام ـــردان آمری ـــه دولتم ـــرد:  البت ـــان ک ـــی خاطرنش واعظ
ـــاال  ـــده اند و ح ـــب ش ـــام مرتک ـــروج از برج ـــی را در خ ـــتباه بزرگ ـــه اش ـــه چ ک
ـــی  ـــه و خال ـــای مذبوحان ـــه حرکت ه ـــت ب ـــتباه، دس ـــن اش ـــاندن ای ـــرای پوش ب
ــروج   ــس از خـ ــا پـ ــد. آنهـ ــی می زننـ ــی و قانونـ ــای حقوقـ ــه مبنـ از هرگونـ
چندیـــن مرتبـــه ایـــن رویکـــرد را آزمایـــش کرده انـــد و هربـــار بـــه شـــکل 
ــه  ــی مواجـ ــت جهانـ ــا مخالفـ ــل بـ ــخ بین الملـ ــری در تاریـ ــا کم نظیـ کامـ

شـــده اند.  
ــزوای ایــن کشــور  ــکا را زمینه ســاز ان ــه آمری وی، سیاســت های یکجانبه گرایان
ــان  ــری جه ــه رهب ــه داعی ــا ک ــه آمریکایی ه ــزود:  اینک ــت و اف ــان دانس در جه
ــت  ــان دهنده حقانی ــت نش ــده اند، در حقیق ــی ش ــن انزوای ــار چنی ــد، دچ را دارن

موضــع و قانونمنــد بــودن رفتــار ایــران اســت.  
ــتفاده از  ــق اس ــا ح ــد: آمریکایی ه ــادآور ش ــد ی ــر و امی ــت تدبی ــو دول  عض
ــه همیــن دلیــل، اقــدام اخیــر آنهــا در  ــد و ب مکانیزم هــای درون برجــام را ندارن
شــورای امنیــت بــه هیــچ وجــه موفــق نخواهــد شــد، چــرا کــه همــه اعضــای و 

ــد. ــا آن مخالفن ــی ب ــه جهان جامع
واعظــی تصریــح کــرد: تهدیــد علنــی بــه تحریــم کشــورهایی کــه بــا آمریــکا 
مخالفــت کننــد و همراهــی نکننــد یــک بدعــت خطرنــاک در نظــام بیــن الملــل 

و شــورای امنیــت اســت.

در واکنش به اظهارات پمپئو:

 تالش های مذبوحانه واشنگتن محکوم به شکست است

ـــه  ـــح واردات کاال ب ـــت: ترجی ـــس گف ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــخنگوی کمیس س
ـــت.  ـــور اس ـــودن ارز در کش ـــی ب ـــد قیمت ـــه چن ـــل نتیج ـــد آن در داخ تولی

بـــه گـــزارش فـــارس، علـــی بابایـــی نماینـــده مـــردم ســـاری در مجلـــس 
ـــد آن  ـــت از تولی ـــای حمای ـــه ج ـــح  واردات کاال ب ـــت: ترجی ـــورای اســـامی گف ش
ـــت و  ـــور اس ـــف در کش ـــای مختل ـــا قیمت ه ـــود ارز ب ـــر وج ـــه خاط ـــل ب در داخ

ـــد. ـــز باش ـــده انگی ـــور مفس ـــوع در کش ـــن موض ـــه ای ـــت ک ـــی اس طبیع
ــم ارز  ــم، هـ ــی را داریـ ــی دولتـ ــم ارز 4200 تومانـ ــا هـ ــزود: مـ وی افـ
نیمایـــی و هـــم ارز آزاد، طبیعـــی اســـت کـــه تمایـــل بـــه واردات کاال بـــا 
ارز دولتـــی بیشـــتر از تولیـــد کاال در داخـــل باشـــد و مـــا شـــاهد واردات 

ــیم. ــور باشـ ــه کشـ ــی بـ ــا ارز 4200 تومانـ ــا بـ ــه کاالهـ بی رویـ
ـــاالنه در  ـــا س ـــت: م ـــار داش ـــس اظه ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــخنگوی کمیس س
ـــتیم  ـــج هس ـــن برن ـــون ت ـــد 3 میلی ـــه تولی ـــادر ب ـــور ق ـــمالی کش ـــتان های ش اس
ـــا شـــاهد  ـــا م ـــدار اســـت، ام ـــن مق ـــم همی ـــج در کشـــور ه ـــالیانه برن و مصـــرف س

ـــود. ـــور وارد می ش ـــه کش ـــج ب ـــن برن ـــون ت ـــاالنه 1.5 میلی ـــتیم س هس
بابایـــی خاطرنشـــان کـــرد: در بحـــث تولیـــدات مرکبـــات نیـــز وضـــع بـــه 
ـــور  ـــات در کش ـــل برداشـــت مرکب ـــم در فص ـــا می بینی ـــت و م ـــب اس ـــن ترتی همی
دولـــت اقـــدام بـــه واردات ایـــن محصـــوالت می کنـــد و درنتیجـــه نـــه تنهـــا 
ـــا  ـــا ب ـــن واردات آنه ـــا ای ـــه ب ـــد، بلک ـــل نمی آی ـــه عم ـــاورزان ب ـــی از کش حمایت

مشـــکات جـــدی مواجـــه می شـــوند.
ـــتیم  ـــش هس ـــن بخ ـــا در ای ـــاهد مافی ـــا ش ـــم م ـــوزه دارو ه ـــزود: در ح وی اف
ـــاز داروی  ـــن نی ـــه تأمی ـــادر ب ـــور ق ـــدگان دارو در کش ـــه تولیدکنن ـــی ک و در حال

کشـــور هســـتند، محصـــوالت دارویـــی بـــه کشـــور وارد می شـــود.
ســـخنگوی کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس اظهـــار داشـــت: مـــا شـــاهد 
ـــودن  ـــی ب ـــد قیمت ـــه چن ـــبت ب ـــم نس ـــور ه ـــس جمه ـــخص رئی ـــراً ش ـــم اخی بودی
ــان  ــن نشـ ــت و ایـ ــت نمی دانسـ ــت و آن را درسـ ــاد داشـ ــور انتقـ ارز در کشـ

می دهـــد کـــه عملکـــرد تیـــم اقتصـــادی دولـــت درســـت نبـــوده اســـت.
بابایـــی خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر مـــا بخواهیـــم از ایـــن وضعیـــت خـــارج 
شـــویم و بـــه ســـمت حمایـــت از تولیـــد برویـــم بایـــد فاصلـــه قیمـــت ارز 
ـــت  ـــر بناس ـــد و اگ ـــل برس ـــه حداق ـــور ب ـــی و ارز آزاد در کش ـــی، ارز نیمای دولت
ـــه ارزی. ـــد و ن ـــی باش ـــا ریال ـــن حمایت ه ـــرد ای ـــورت گی ـــی ص ـــی از بخش حمایت

ترجیح واردات کاال به تولید داخل نتیجه چند قیمتی 
بودن ارز در کشور است
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در پیام تبریک به مناسبت روز ملی مالزی؛
روحانی پادشاه مالزی را به ایران 

دعوت کرد

رییــس جمهــوری در پیامــی بــه پادشــاه مالــزی 
روز ملــی ایــن کشــور را تبریــک گفــت و از وی برای 
ســفر بــه جمهــوری اســامی ایــران بــرای گفــت وگو 
و تبــادل نظــر پیرامــون مســائل و مشــکات جهــان 

اســام دعــوت کــرد. 
ــلمین  ــام والمس ــا، حجت االس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــام تبریــک ب ــی روز دوشــنبه در پی حســن روحان
ســلطان »عبــداهلل رعایه الدیــن المصطفــی بــاهلل 
شــاه« پادشــاه مالــزی اظهــار داشــت: فــرا رســیدن 
ــردم  ــت و م ــی، دول ــه جنابعال ــزی را ب ــی مال روز مل

ــم. ــک می گوی ــه تبری ــورتان صمیمان کش
ــرد: جمهــوری  رییــس جمهــوری خاطرنشــان ک
و  مواضــع  تحســین  ضمــن  ایــران  اســامی 
دیــدگاه  و  مالــزی  مــردم  و  دولــت  تاش هــای 
بــا بحران هــای  مشــترک دو کشــور در مقابلــه 
ــطین و آالم  ــغال فلس ــه اش ــام از جمل ــان اس جه
مــردم مظلــوم آن، تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکات 
ــل  ــو و تعام ــت وگ ــام را گف ــای اس ــش روی دنی پی

می دانــد. اســامی  دولت هــای  میــان  ســازنده 
چارچــوب  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  روحانــی 
مایلــم از آن جنــاب بــرای ســفر بــه جمهــوری 
ــادل  ــو و تب ــت وگ ــور گف ــه منظ ــران ب ــامی ای اس
ــام  ــان اس ــکات جه ــائل و مش ــون مس ــر پیرام نظ
ــران در راســتای  و ابتــکارات جمهــوری  اســامی ای
تقویــت صلــح و ثبــات و همچنیــن توســعه هــر چــه 
بیشــتر روابــط دوجانبــه بــا کشــور دوســت و بــرادر 

ــم. ــوت کن ــزی دع مال
امیــدوارم  شــد:  یــادآور  جمهــوری  رییــس 
در پرتــو اراده سیاســی موجــود، بیــش از پیــش 
شــاهد همبســتگی میــان دو ملــت و توســعه روابــط 
فیمابیــن در همــه زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، 

فرهنگــی و بین المللــی باشــیم.
ــامتی  ــال، س ــد متع ــام از خداون ــی در پی روحان
ــزی  ــردم مال ــی م ــاب و نیکبخت ــت آن جن و موفقی

ــرد. ــالت ک را مس

مدیــر عامــل مجموعــه ســان دکــور حــوزه 
ــا توجــه  ــال در ایــن بخــش را ب صــادرات و افــراد فّع
بــه شــرایط موجــود بــه لحــاظ اینکــه تولیــد کننــده 

ــت. ــل دانس ــق تجلی ــتند، الی ــور هس ارز در کش
 احــد شــاه آبادیــان در گفتگــو بــا روزنامــه 
ــی  ــت کنون ــه در وضعی ــان اینک ــا بی ــیر ب ــب ش عج
ــوزه  ــر ح ــتری ب ــارت بیش ــه نظ ــت ک ــروری اس ض
صــادر  شــک  بــدون  گفــت:  گــردد،  صــادرات 
ــا ارزش  ــازاد و ب ــای م ــه کااله ــدگان منصــف ک کنن
افــزوده صــادر مــی کننــد بــا اشــخاصی کــه در قالــب 
ــاز کشــور را  صــادر کننــده ، مــواد  خــام و مــورد نی
بــه قیمــت هــای بســیار کــم بــه تــاراج مــی برنــد در 

ــد. ــی گنجن ــاب نم ــک ق ی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر بــه خاطر 
اینکــه بــا یــک عینــک بــه همــه افــراد فعــال در ایــن 
ــگاه باعــث شــده  زمینــه مــی نگریــم، افــزود: ایــن ن
اســت کــه در ایــن بــاب خشــک و تــر بــا هم بســوزند 
و بدگمانــی در مــورد افــراد شــاخص ایــن حــوزه کــه 
تاثیرگــذار و خدمتگــذار در ایــن بخــش هســتند هــم 

صــورت پذیــرد.
شــاه آبادیــان در ادامــه بــا تشــریح اینکــه واردات 
ــان  ــر نش ــت، خاط ــت اس ــز اهمی ــود حائ ــد خ دررون
کــرد: تولیــد هــر محصولــی در کشــور بــه خاطــر غلبه 
بــر واردات آن بــه هیــچ عنــوان بــه مصلحــت نیســت. 

بــه عنــوان مثــال تصــور کنیــد مــی خواهیــم درتولید 
مــوز خــود کفــا شــویم و هزینــه هــای بســیار زیــادی 
ــی  صــرف تولیــد آن مــی کنیــم ودر نهایــت محصول
بــا کیفیــت بســیار پاییــن تــر و قیمــت بســیار باالتــر 
از نمونــه وارداتــی آن بدســت مــی آوریــم چــرا 

ــا کیفیــت ایــن  ــه تولیــد ب ــادر ب ــران ق کــه اقلیــم ای
محصــول نمــی باشــد و اینجاســت کــه اســم واردات 

منصفانــه مطــرح مــی شــود.
ـــرایطی  ـــن ش ـــرد: در چنی ـــاره ک ـــه اش وی در ادام
کـــه حقیقتـــاً وارد کننـــدگان منصـــف بـــا ســـخت 
تریـــن شـــرایط تحریـــم دســـت بـــه گریبـــان 
هســـتند برخـــی از نهـــاد هـــای دولتـــی عرصـــه را 
ـــده از مشـــکات  ـــا وارد کنن ـــی ســـازند ت ـــر م تنـــگ ت
ـــد.  ـــد باش ـــه من ـــا گای ـــم ه ـــتر از تحری ـــودی بیش خ
بـــه عنـــوان نمونـــه بانـــک مرکـــزی بـــه عنـــوان 
ســـخت گیـــر تریـــن آنهـــا کـــه مـــدام در حـــال 
ـــه  ـــد، از جمل ـــی باش ـــور ارزی م ـــول ام ـــر و تح تغیی

آنهاســـت.
ــار  ــا اظه ــر ب ــور در آخ ــان دک ــل س ــر عام مدی
اینکــه وارد کننــده دزد نیســت، یــادآور شــد: در ایــن 
شــرایط ســخت تحریــم، بســتر پــر از رانــت ســامانه 
ــازی عمــل  نیمــا همچــون عروســک خیمــه شــب ب
ــده و  ــم وارد کنن ــرف، ه ــر دو ط ــه ه ــد و ب ــی کن م
ــل  ــاند و در مقاب ــی رس ــان م ــده زی ــادر کنن ــم ص ه
شــکم دالالن را ســیر مــی کنــد کــه بــه قولــی هــر 
جــا دولــت محدودیتــی اعمــال مــی کنــد پــای رانــت 
ــه  ــس چ ــود پ ــی ش ــاز م ــرای دالالن ب ــاد ب و فس

ــرآن اســت.         اصــراری ب

پای لنگ قضاوت، در رکاب واردات 

عضـــو کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور بـــا 
ــت  ــردم اولویـ ــت از آراء مـ ــه صیانـ ــان اینکـ بیـ
مجلـــس و شـــورای نگهبـــان اســـت، گفـــت: بـــا 
توجـــه بـــه اشـــکاالتی کـــه در گذشـــته پیـــش 
ـــی  ـــه تمام ـــی ک ـــا مادام ـــان ت ـــورای نگهب ـــد، ش آم
ـــزاری  ـــازه برگ ـــود، اج ـــل نش ـــا تکمی ـــاخت ه زیرس

انتخابـــات الکترونیـــک را نمـــی دهـــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، احمـــد علیرضـــا 
برگـــزاری  شـــرایط  خصـــوص  در  بیگـــی 
گفـــت:  کشـــور،  در  الکترونیـــک  انتخابـــات 
مجلـــس و شـــورای نگهبـــان امانتـــداری در 
در  را  مـــردم  آرای  از  صیانـــت  و  انتخابـــات 
الکترونیکـــی  انتخابـــات  می داننـــد.  اولویـــت 
در  گذشـــته  دوره  ماننـــد  نوبـــت  چندیـــن 
انتخابـــات شـــوراهای شـــهر و روســـتا بـــه 
مختلـــف  شـــهرهای  در  آزمایشـــی  صـــورت 
ـــکال  ـــل اش ـــه دلی ـــا ب ـــت ام ـــده اس ـــزاری ش برگ
کـــه  فراوانـــی  و شـــکایات  زیرســـاخت ها  در 
ـــرد  ـــد ک ـــان تاکی ـــورای نگهب ـــت، ش ـــورت گرف ص
ـــاخت  ـــه زیرس ـــان از تعبی ـــه اطمین ـــی ک ـــا مادام ت
ـــات  ـــزاری انتخاب ـــازه برگ ـــود، اج ـــل نش ـــا حاص ه

نمی دهـــد. الکترونیکـــی 

وزارت کشور مکلف به هماهنگی با 
وزارت ارتباطات برای برگزاری انتخابات 

الکترونیک است
ــور و  ــی کشـ ــور داخلـ ــیون امـ ــو کمیسـ عضـ
شـــوراها در مجلـــس شـــورای اســـامی تصریـــح 
کـــرد: وزارتخانـــه هـــای کشـــور و ارتباطـــات 
بایـــد زیرســـاخت های اینترنتـــی بـــرای برگـــزاری 

ــم  ــی را فراهـ ــورت الکترونیکـ ــه صـ ــات بـ انتخابـ
کننـــد. وزارت کشـــور ضمـــن هماهنگـــی بـــا 
ـــی  ـــای متول ـــتگاه ه ـــایر دس ـــات و س وزارت ارتباط
ـــات  ـــد اقدام ـــی از رون ـــد گزارش ـــا بای ـــتان ه در اس

انجـــام گرفتـــه بـــه مجلـــس دهـــد.
ـــور و  ـــی کش ـــور داخل ـــیون ام ـــزود: کمیس وی اف
ـــری  ـــن موضـــوع را پیگی ـــا ای ـــس قطع شـــوراهای مجل

خواهـــد کـــرد. برگـــزاری انتخابـــات الکترونیکـــی 
ــع در  ــی، تجمـ ــات احتمالـ ــش تخلفـ ــن کاهـ ضمـ
محـــات رای گیـــری را کـــم مـــی کنـــد  لـــذا بـــا 
ـــه  ـــا تعبی ـــروس کرون ـــیوع وی ـــداوم ش ـــه ت ـــه ب توج
برگـــزاری انتخابـــات الکترونیکـــی ضـــروری اســـت.

امکان برگزاری همزمان انتخابات 
الکترونیکی

 و کاغذی وجود ندارد
ـــزاری  ـــکان برگ ـــد: ام ـــادآور ش ـــی ی ـــا بیگ علیرض
انتخابـــات بـــه صـــورت دیجیتـــال و کاغـــذی 
ــن  ــدارد بنابرایـ ــود نـ ــان وجـ ــکل همزمـ ــه شـ بـ
ـــات  ـــا انتخاب ـــود ت ـــل ش ـــد تکمی ـــا بای ـــاخت ه زیرس
ـــورت  ـــه ص ـــری ب ـــای رای گی ـــوزه ه ـــی ح در تمام

الکترونیـــک برگـــزار شـــود.
عضـــو کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراها 
ـــت و  ـــر صیان ـــد ب ـــن تاکی ـــم ضم ـــس یازده در مجل
ـــن الزم  ـــس قوانی ـــت: مجل ـــردم، گف ـــت از آراء م مراقب
ـــب  ـــی تصوی ـــات الکترونیک ـــزاری انتخاب ـــرای برگ را ب
کـــرده اســـت امـــا اگـــر وزارت کشـــور بـــا خـــاء 
قانونـــی روبـــه اســـت می توانـــد پیشـــنهادات خـــود 

ـــد. ـــه ده ـــه ارای ـــل الیح را در قاب

ــز، آذرشــهر و  ــاج الدینــی نماینــده مــردم تبری محمــد رضــا میــر ت
ــن  ــتاد صدمی ــدازی س ــامی ، از راه ان ــورای اس ــس ش ــکو در مجل اس
ــی  ــر داد و شــخصیت ب ــی خب ــد خیابان ــیخ محم ــهادت ش ــالگرد ش س
نظیــر او را نمــاد انقابــی بــودن و نمونــه بــارز شــجاعت قلمــداد کــرد.

تــاج الدینــی بــا حضــور در دفتــر روزنامــه سراســری عجــب شــیر، بــا 
اشــاره بــه دو ویژگــی شــاخص شــیخ محمــد خیابانــی، گفــت: ویژگــی 
اول ایــن شــخصیت اســامی و مــرد مقاومــت، ایســتادگی در برابــر ظلــم 
و اســتبداد داخلــی و ویژگــی دوم وی، مقابلــه بــا ســلطه خارجــی بــوده 

. ست ا
ــیخ  ــهادت ش ــالگرد ش ــن س ــده صدمی ــزار کنن ــتاد برگ ــس س رئی
محمــد خیابانــی، بــا یــادآوری تســلط ســلطه خارجــی در آن دوره بــر 
کشــورمان، افــزود: در آن دوره از یــک طــرف انگلیســی هــا بــود ه انــد 

ــل  ــه در مقاب ــتند ک ــری داش ــای برت ــا ادع ــر روس ه ــی دیگ و از طرف
هــر دوی ایــن قــدرت هــا، محمــد خیابانــی بــا قدمهــای مســتدام اش،  
ــردم  ــه م ــبت ب ــود نس ــاخص خ ــری ش ــا رهب ــام زد و ب ــه قی ــت ب دس
آذربایجــان  در آن زمــان تابلویــی از مقاومــت و پایــداری را بــه تصویــر 

کشــید.
ــه  ــار اینک ــا اظه ــس، ب ــه در مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمس عض
ــیخ  ــری ش ــه رهب ــان ب ــردم آذربایج ــام م ــدن قی ــا دی ــا ب ــی ه انگلیس
ــه  ــه دســت ب ــوق الدول ــرار دادننگیــن وث ــل ق ــی در مقاب محمــد خیابان
توطئــه هــای مختلــف زدنــد، خاطــر نشــان کــرد: در آن دوره بــه لحــاظ 
ــف  نتوانســتند  ــا ورود کــردن از راههــای مختل ــا ب اینکــه انگلیســی ه
ــزرگ سیاســی را بشــکنند و جــو ایجــاد شــده  ــر ب ــن رهب مقاومــت ای
در بیــن مــردم آذربایجــان را بخواباننــد دســت بــه کودتــا زده و نهایتــاً 

محمــد خیابانــی را کــه امــروزه، عملکــرد و نگــرش واالیــش بــه ایــن آب 
و خــاک مــی توانــد الگــوی ارزشــمندی بــرای سیاســیون و دولتمــردان 

ــد.    ــه شــهادت رســانده ان در ایــن کشــور باشــد را ب

علیرضابیگی با تاکید بر صیانت از آرای مردم:

شورای نگهبان تا تکمیل زیرساخت ها، اجازه برگزاری انتخابات 
الکترونیک را نمی دهد

تأسیس ستاد صدمین سالگرد مرد مقاومت

وزیــر دادگســتری گفــت: در دولــت تدبیــر و 
امیــد تعــداد 2۹۸۸ محکــوم ایرانــی و خارجــی 
ــی  ــای حقوق ــا و تفاهمنامه ه ــاس موافقتنامه ه براس
ــت  ــه دوران محکومی ــدن ادام ــرای گذران ــی ب قضای

ــدند.  ــل ش ــود منتق ــوع خ ــور متب ــه کش ب
آوایــی  علیرضــا  ســید  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــن  ــای بی ــه ه ــا و تفاهمنام ــه ه ــاره موافقتنام درب
ــه  ــه در زمین ــون ۸4 موافقتنام ــزود: اکن ــی اف الملل
ــان  ــترداد مجرم ــری، اس ــی و کیف ــدت حقوق معاض
ــکاری  ــم هم ــان و یادداشــت تفاه ــال محکوم و انتق

ــداد  ــه تع ــده ک ــد ش ــف منعق ــورهای مختل ــا کش ب
ــت  ــدی دول ــا در دوران تص ــه ه ــن موافقتنام 32 ای

ــت. ــوده اس ــم ب ــم و دوازده یازده
ــی ســال ۹۸ و ســال  ــازه زمان ــه داد: در ب وی ادام
ــه  ــی ب ــان زندان ــر از هموطن ــداد 30۷ نف ــاری تع ج
ــز  ــدده شــدند و در همیــن مــدت نی کشــور بازگردان
ــدان  ــوس در زن ــی محب ــوم خارج ــداد ۸0۶ محک تع
ــده محکومیــت  ــدن باقیمان ــرای گذران ــران ب هــای ای
خــود بــه کشــورهای متبــوع خــود بازگردانده شــدند.

ــای  ــه ه ــاد تفاهمنام ــار داشــت: انعق ــی اظه آوای

ــا برخــی کشــورها همچنــان در دســتور  همــکاری ب
ــرای  ــی ب ــرکات خوب ــدام ب ــن اق ــرار دارد و ای کار ق

کشــور داشــته اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در مــورد حبــس و زنــدان، 
افــرادی کــه جــرم مرتکــب شــده انــد بایــد مجــازات 
ــود  ــور خ ــارج از کش ــردی خ ــی ف ــی وقت ــوند ول ش
مرتکــب جرمــی مــی شــود، بیــش از خــود او، 
خانــواده گرفتــار مــی شــود زیــرا نــه امــکان دیــدار 
دارنــد وگاهــی اوقــات حتــی ویــزا هــم بــه آنهــا داده 
نمــی شــود بنابرایــن مــا بســیار حســاس بودیــم کــه 

ــده شــوند. ــه کشــور بازگردان ــان ب ــن زندانی ای
وزیر دادگســتری یادآور شــد: تعــدادی از زندانــی که در 
کشــورهای دیگــر هســتند، قاچاقچی مــواد مخــدر نبودند 
بلکــه بــه دلیــل بــی اطاعــی مثــا یکســری دارو همــراه 
خــود بردنــد کــه نمــی دانســتند کــه طبــق قوانیــن آن 

کشــور جــرم اســت و بــه همیــن دلیــل گرفتــار شــدند.
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  آوایــی 
ــی  ــان ایران ــدن زندانی ــرای بازگردان ــا ب ــه ه تفاهمنام
افــزود: اخیــرا طبــق بررســی هــا متوجــه شــدیم کــه 
ــت  ــه برگش ــن، زمین ــی در ژاپ ــی ایران ــه زندان دو س
بــه کشــور دارنــد و علــی رغــم اینکــه دولــت هزینــه 
کانــی بایــد صــرف مــی کــرد تــا ایــن ســه زندانــی 
بازگردنــد، چــون مــی دانســتیم نگرانــی ســه خانــواده 
ــل  ــاد را متحم ــه زی ــن هزین ــود، ای ــی ش ــرف م برط
ــه آرامــش برســند. ــواده هــای آنهــا ب شــدیم تــا خان

ــی  ــاش م ــرد: ت ــح ک ــتری تصری ــر دادگس وزی
ــا محمــل  ــه اینکــه کرون ــا توجــه ب کنیــم امســال ب
قانونــی خوبــی بــرای انتقــال محکومــان شــده، عــده 
ــور  ــارج از کش ــوم در خ ــان محک ــتری از ایرنی بیش

ــم. ــل کنی ــور منتق ــه کش راب
ــا در  ــدان ه ــت زن ــرد: وضعی ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــت و صادقان ــده اس ــورها آزاردهن ــری از کش یکس
و منصفانــه علــی رغــم مشــکاتی کــه داریــم، بایــد 
گفــت وضعیــت زندانهــای مــا از بســیاری از کشــورها 
ــی و  ــتی، آموزش ــی، بهداش ــات رفاه ــر امکان از نظ

ــر اســت. فرهنگــی بهت
آوایــی گفــت: تــاش کردیــم محکومــان در 
زنــدان هــا فقــط مجــازات دوری از جامعــه را تحمــل 
کننــد و دوران حبــس را بگذراننــد امــا بنــا نیســت 
کــه گرســنگی، تحقیــر، زجــر، شــکنجه، بــی جایــی، 

ســرما وگرمــا جــزو مجــازات باشــد.
وزیــر دادگســتری افــزود: گاهــی مــا را ســرزنش 
مــی کننــد کــه جمهــوری اســامی بــه جــای زنــدان 
هتــل درســت کــرده امــا زندانیــان انســان هســتند 
ــا را  ــت آنه ــا نیس ــد بن ــده ان ــزش ش ــب لغ و مرتک

زجرکــش کنیــم.

وزیر دادگستری:

 2۹88 محکوم ایرانی و خارجی در دولت
 تدبیر و امید به کشور متبوع خود منتقل شدند

معاون حقوقی رئیس جمهور:
 الیحه شوراهای حل اختالف همچنان 

در قوه قضاییه است 
ریاســت جمهــوری گفــت:  معــاون حقوقــی 
تاکنــون حــدود نیمــی از مــواد الیحــه »حفــظ 
کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت« 
بررســی شــده و اصاحــات الزم اعمــال شــده اســت 
ــید.  ــد رس ــان خواه ــه پای ــی ب ــای آت ــی هفته ه وط
لعیــا جنیــدی، معــاون  ایرنــا،  بــه گــزارش 
ــن  ــوص آخری ــوری در خص ــت جمه ــی ریاس حقوق
وضعیــت لوایــح »حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان 
ــاف«  ــل اخت ــوراهای ح ــونت« و »ش ــر خش در براب
کــرد:  اظهــار  دولــت،  در  »ثبــت شــرکت ها«  و 
ــر  ــان در براب ــت از زن ــت حمای ــظ کرام ــه حف الیح
ــت  ــش توســط دول ــال پی ــه س خشــونت حــدود س
ــوه  ــی در ق ــد و مدت ــال ش ــه ارس ــوه قضایی ــه ق ب
قضاییــه در حــال بررســی بــود، حــدود ۷ مــاه اســت 
ــت و  ــته اس ــت بازگش ــه دول ــه ب ــوه قضایی ــه از ق ک
ــه درخواســت  ــن مرتب ــن مــدت مــن چندی طــی ای
رســیدگی خــارج از نوبــت کــردم و بــه طــور منظــم 
در کمیســیون اصلــی لوایــح در حــال بررســی اســت.

وی افــزود: تاکنــون نیــز شــاید حــدود نیمــی از 
ــال  ــات الزم اعم ــده و اصاح ــی ش ــواد آن بررس م
ــه  ــی ب ــای آت ــی هفته ه ــااهلل ط ــت، ان ش ــده اس ش
ــه طــور جــدی و  ــم ب ــا ه ــان خواهــد رســید؛ م پای
ــن  ــاس ای ــن اس ــر همی ــتیم، ب ــر هس ــتمر پیگی مس
الیحــه بــه صــورت منظــم در دســتور کار قــرار داده 

می شــود.
ــه  ــت: الیح ــور گف ــی رییس جمه ــاون حقوق مع
نیــز در کمیســیون ها  اشــخاص حقوقــی  ثبــت 
بررســی شــده و بــه هیــأت وزیــران رفتــه و در هیأت 
ــاد آن  ــاره بعضــی از ابع ــی درب ــران نقطــه نظرات وزی
کــه ممکــن اســت در بحــث اجــرا مشــکاتی داشــته 

باشــد، مطــرح شــده و در حــال بررســی اســت.
حــل  شــورای  الیحــه  داد:  ادامــه  جنیــدی 
اختــاف را قــوه قضاییــه ارائــه کــرد و مــا در 
ــم  ــیدگی کردی ــه رس ــروع ب ــح ش ــیون لوای کمیس
امــا ایــن الیحــه مشــکاتی داشــت کــه خــود قــوه 
ــه اصاحــات را انجــام  ــرد ک ــه درخواســت ک قضایی
ــی  ــل اصاحات ــه دلی ــن الیحــه ب ــون ای ــد و اکن ده
ــود، همچنــان در  کــه مدنظــر خــود قــوه قضاییــه ب
ــپس  ــت و س ــاح اس ــت اص ــه و در دس ــوه قضایی ق

ــد. ــه دهن ــا ارائ ــه م ــد ب بای

دلنوشته
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)اکبر عظیم نیا(

پلمب بنگاه امالک در صورت
 عدم صدور کد رهگیری 

رئیـس اتحادیـه مشـاوران امـاک بـا مثبـت  ارزیابی 
کـردن پرداخـت وام ودیعـه مسـکن، گفـت: معامـات 
مسـکن طـی مردادمـاه امسـال حـدود 15 درصـد در 
مقایسـه با ماه مشابه سـال گذشـته افزایش یافته است. 
در  مصطفی قلـی خسـروی  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
خصـوص وضعیـت بـازار مسـکن اظهـار کـرد: بـازار 
مسـکن روند خوبی را پشـت سـر می گـذارد، قیمت ها 
خیلـی بـاال نرفتـه و پاییـن هـم نیامـده اسـت، امـا با 
ایـن وجـود شـاهد افزایش معامات مسـکن هسـتیم.

وی ادامــه داد: طــی مردادمــاه امســال تعــداد معامات 
انجــام شــده مســکن حــدود 15 درصــد از معامــات مــاه 

مشــابه ســال گذشــته بیشــتر شــده است.
وی دربــاره وام ودیعــه مســکن نیــز گفــت:  
اقــدام وزارت راه و شهرســازی بــرای اجــرای برنامــه 
پرداخــت وام ودیعــه مســکن اثــر روانــی مثبتــی بــر 
ــوده  ــی ب ــه کار خوب ــن برنام ــازار داشــته اســت. ای ب
ــه  ــریع ب ــتأجر س ــک و مس ــده مال ــث ش ــه باع ک

ــند. ــق برس تواف
ــن  ــاک همچنی ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
ــرای  ــری ب ــر این کــه صــدور کــد رهگی ــد ب ــا تاکی ب
معامــات مســکن الزامــی اســت، افــزود: هیــچ 
ــری  ــد رهگی ــدور ک ــدم ص ــق ع ــی ح ــگاه اماک بن
ــن  ــروز ای ــورت ب ــدارد، در ص ــات را ن ــرای معام ب
تخلــف هــر کــدام از متعاملیــن می تواننــد از بنــگاه 
ــه  ــبت ب ــت نس ــرع وق ــا در اس ــرده و م ــکایت ک ش
ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــف اق ــای متخل ــب بنگاه ه پلم

رییس کل دادگستری استان فارس:
مدیر سابق اداره صنعت و معدن 

کازرون بازداشت شد

از  فــارس  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
بازداشــت مدیــر ســابق اداره صنعــت و معــدن 

داد.  خبــر  کازرون  شهرســتان 
ــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام ســیدکاظم  ب
ــارس  ــتان ف ــتری اس ــس کل دادگس ــوی، ریی موس
ــدن  ــت و مع ــابق اداره صنع ــر س ــت مدی از بازداش
ــدام  ــن اق ــت: ای ــر داد و گف ــتان کازرون خب شهرس
در پــی گــزارش ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( 
انجــام شــد و هــم اکنــون متهــم بــا قــرار بازداشــت 
جهــت انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار مقــام 

ــی اســت. قضای
رییــس کل دادگســتری اســتان فــارس بــا بیــان 
ــده در  ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــات و رس ــه تحقیق اینک
ــارس  ــتان ف ــز اس ــرا و دادگاه مرک ــت دادس صاحی
اســت، اظهــار کــرد: مبــارزه قاطــع بــا مفاســد 
اقتصــادی و اداری یکــی از سیاســت های اصلــی 
قــوه قضاییــه اســت و مجموعــه قضایــی فــارس نیــز 
در راســتای اجــرای منویــات رهبــر معظــم انقــاب 
ــا فســاد در  )مدظلــه العالــی( در خصــوص مبــارزه ب
کنــار ســایر نهادهــای مســئول، مبــارزه بــا مفاســد را 

ــد. ــال می کن ــخ دنب ــزم و اراده راس ــا ع ب
پرونده هــای ســابق  افــزود: در  پایــان  در  وی 
ــتری  ــی دادگس ــتقل و انقاب ــات مس ــد، قض مفاس
اســتان فــارس بــه دور از هــر گونــه حاشــیه ای 
تنهــا اجــرای عدالــت و عمــل بــه قانــون را در 
دســتور کار قــرار دادنــد کــه نتیجــه آن نیــز صــدور 
محکومیت هــای ســنگین بــرای مفســدان بــود.

نماینده خلخال:
 هم مردم و هم دولت در مبارزه 

با کرونا مسئولیت دارند

ــادی  ــیون اقتص ــه کمیس ــات رییس ــک عضوهی ی
مجلــس بــا تاکیــد بــر مســئولیت دوســویه دولــت و 
مــردم در امــر مبــارزه بــا کرونــا گفــت: افــراد بایــد 
ــه  ــود ب ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ــه ب ــن توج ضم
ــز  ــر نی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت ام اهمی

ــد.  ــه کنن توج
ــاره  ــه گــزارش ایســنا، ســید غنــی نظــری درب ب
ــه  ــهروند چ ــوان ش ــه عن ــا ب ــدام از م ــر ک ــه ه اینک
مســئولیتی بــرای کنتــرل کرونــا داریــم و چــه 
اقداماتــی مــی شــود انجــام داد کــه فرهنــگ 
ــم؟  ــش دهی ــی را افزای ــری اجتماع ــئولیت پذی مس
ــت مســئولیت دارد  ــم دول ــن حــوزه ه ــت: در ای گف
ــا  ــر صرف ــن ام ــم در ای ــه بگویی ــردم. اینک ــم م و ه
ــر  ــد ام ــئولیت دارن ــردم مس ــا م ــا صرف ــت و ی دول
ــرای  ــر ب ــای دیگ ــوزه ه ــت، در ح ــی نیس صحیح
مثــال در فراهــم ســاختن زیرســاخت هــا و یــا توجــه 
بــه مســائل امنیتــی و دفاعــی دولــت موظــف اســت 
اقدامــات الزم را انجــام دهــد در مقابــل مــردم هــم 
ــع  موظــف هســتند در هــر امــری در راســتای مناف

ــند. ــته باش ــکاری الزم را داش ــور هم ــی کش مل
ــزود: در  ــس اف ــال در مجل ــردم خلخ ــده م نماین
ــا آن  ــه اســت و مقابلــه ب ــا هــم اینگون شــرایط کرون
همــت هــر دو طــرف را نیــاز دارد، حتــی اگــر افرادی 
بــا دولــت همفکــر نباشــند بایــد توصیــه هــا، نــکات 
ــه  ــه هم ــد، اینک ــت کنن ــا را رعای و دســتورالعمل ه
ــه در  ــا اینک ــم ی ــت بدانی ــردن دول ــر گ ــوارد را ب م
مقابــل همــه مباحــث را متوجــه مــردم بدانیــم 
ــل در  ــات و اراده متقاب ــد خدم ــت، بای ــح نیس صحی

ــد. کار باش
ایــن عضــو هیــات رییســه کمیســیون اقتصــادی 
در کشــور  فــردی  هــر  کــرد:  عنــوان  مجلــس 
ــه  ــه مــن چــه« و »ب مســئولیتی دارد، دو جملــه »ب
ــد،  ــی کن ــا را دچــار آســیب م ــه م ــو چــه« جامع ت
یعنــی هــم بایــد بــه مســئولیت پذیــری خــود توجــه 
ــروف و نهــی از منکــر  ــه مع ــر ب ــم و هــم در ام کنی
ــم  ــن اصــل مه ــم، ای ــه کار بگیری ــات الزم را ب اقدام
نبایــد مغفــول باشــد، هــم مــردم بایــد بــا توجــه بــه 
ایــن اصــل بــه دولــت توصیــه کننــد و هــم دولــت 

ــه مــردم توصیــه کنــد. ــن اصــل ب ــه ای ــگاه ب ــا ن ب
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معـاون وزیـر کار گفت: طبق اعـام بانک مرکزی، 
می تـوان با اسـتفاده از منابـع بازپرداختی تسـهیات 

اشـتغال روسـتایی، وام های جدیـد پرداخت کرد.
بـه گـزارش مهـر، عیسـی منصـوری در نشسـت 
مدیـران تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان هـای 
کشـور از امـکان اسـتفاده مجـدد منابـع بازپرداختی 
تسـهیات اشـتغال روسـتایی خبـر داد و گفت: طبق 
اسـتفاده  در  مشـکلی  مرکـزی  بانـک  اخیـر  اعـام 
مجـدد از منابـع بازپرداختـی برای پرداخـت وام های 

نـدارد. جدیـد وجود 
وی افـزود: مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان 
هـا بایـد کار پاالیـش وام هـای روسـتایی را بـه اتمـام 

برسـانند و تعـداد و وضعیـت طرح هـا را اعـام کنند.
وزارت  اشـتغال  و  کارآفرینـی  توسـعه  معـاون 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در خصـوص اسـتفاده 
از سـهم سـرمایه در گـردش برای طرح هـای جدید، 
هـای  طـرح  دوره،  ایـن  در  اولویـت  کـرد:  تصریـح 
موجـود هسـتند کـه نیـاز بـه سـرمایه در گـردش 
دارنـد و بعـد از آن مـی تـوان بـه سـمت طـرح های 

ایجـادی جدیـد رفـت.
وی گفـت: ابـاغ شـده با همـکاری معاونـت امور 
تعـاون، در تامیـن مالـی قرارداد ها اولویـت به تعاونی 
هـا داده شـود چـرا کـه ظرفیـت خوبـی دارنـد و این 

موضـوع مـورد تاییـد بانـک مرکزی نیز اسـت.
منصـوری همچنیـن خواسـتار اجـرای سـه طـرح 
از رسـته هـای پر اشـتغال در اسـتان ها ذیـل برنامه 
هـای تکاپـو تـا پایان سـال شـد و از مدیـران تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان هـا خواسـت در سـال 
آخـر دولـت، فعالیـت هـای خـود را به دقت مسـتند 

کننـد و نظـارت هـا را دقیـق انجـام دهند

۴6 درصد واحد های مسکونی 
روستایی آذربایجان شرقی 

مقاوم سازی شد 

ــرقی  ــان  ش ــکن آذربایج ــاد مس ــر کل بنی  مدی
ــه طــور متوســط 4۶ درصــد از واحد هــای  گفــت: ب
و  نوســازی  اســتان  ایــن  روســتایی  مســکونی 
مقاوم ســازی شــده کــه از میانگیــن کشــوری 4 

ــت.  ــتر اس ــد بیش درص
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، باباپــور 
مدیــر کل بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی بــا بیــان 
ــال  ــتایی از س ــکن روس ــازی مس ــرح بهس ــه ط اینک
13۷4 در اســتان آغــاز شــده اســت، گفــت: تاکنــون 
140 هــزار و ۷20 واحــد مســکن روســتایی اســتان 

بهســازی شــده اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه آذربایجــان 
شــرقی در طــرح ویــژه بهســازی مســکن روســتایی 
ــم  ــای ک ــازی واحد ه ــاوم س ــازی و مق ــرای نوس ب
دوام روســتایی ســاالنه 12 هــزار واحــد اســت،گفت: 
ــه  ــوض ب ــک باع ــال کم ــارد ری ــون 130 میلی تاکن
واحد هــای مســکونی روســتایی تحــت پوشــش 
نهاد هــای حمایتــی در قالــب برنامــه جامــع تامیــن 
مســکن اقشــارکم درآمــد روســتایی پرداخــت شــده 

اســت.
آذربایجان شــرقی  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
گفــت: در ایــن مــدت بــرای 44 هــزار واحــد 
ــرض  ــز تســهیات ق مســکونی روســتایی اســتان نی
ــر واحــد مســکونی و احــداث  الحســنه جهــت تعمی
ــه  ــد کتابخان ــت و 14 واح ــتایی پرداخ ــام روس حم

ــت. ــده اس ــداث ش ــتایی اح روس
باباپــور، ســاخت ۹ واحــد مجتمــع فرهنگــی 
ــکن  ــد مس ــزار و 50۶ واح ــداث 1۶ ه ــری، اح هن
ــت و  ــر جمعی ــزار نف ــر 25 ه ــهر های زی ــر در ش مه
11 هــزار و 5۷5 واحــد مســکن ارزان قیمــت بــرای 
ــزار و 11۸  ــک ه ــهری و ی ــد ش ــم درآم ــار ک اقش
ــن  ــان توســط خیری ــرای محروم واحــد مســکونی ب
مســکن ســاز اســتان را از دیگــر اقدامــات ایــن اداره 

ــرد. ــام ک کل اع
او گفــت: تاکنــون بــرای یــک هــزار و ۹54 
روســتای اســتان طــرح هــادی روســتایی مطالعــه و 
تهیــه شــده، طــرح هــادی 4۸۸ روســتا بازنگــری و 

ــت. ــده اس ــرا ش ــرح اج ــن ط ــتا ای در ۹0۷ روس
آذربایجان شــرقی  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
میانگیــن کشــوری اجــرای طــرح هــادی را 50 
درصــد اعــام کــرد و گفــت: ایــن میــزان در ســطح 

ــت. ــد اس ــتان 44 درص اس
باباپــور گفــت: در ایــن مــدت 21۹ هــزار و ۹۸1 
جلــد ســند روســتایی و 2۶ هــزار و ۷54 جلــد ســند 
شــهری در شــهر های 25 هــزار نفــر جمعیــت 
صــادر شــده و از ســال ۹4 تــا ۹۸ بیــش از 50 هــزار 
و 4۷0 تــن قیــر رایــگان تخصیــص و از ایــن محــل 
ــر روســتایی  ــع معاب 3 میلیــون و 400 هــزار مترمرب

آســفالت شــده اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــادی ب ــیون اقتص ــخنگوی کمیس س
ــه  ــد و عرض ــرای تولی ــم ب ــس یازده ــای مجل طرح ه
بیشــتر مســکن گفــت: بنــا داریــم عرضــه ۶ میلیــون 
خانــه در بلندمــدت کــه شــبیه مســکن مهــر باشــد را 
بیــن مجلــس و دولــت نهایــی کــرده و مصــوب کنیم. 
ــی ســخنگوی  ــارس، مهــدی طغیان ــه گــزارش ف ب
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی درباره 
افزایــش دغدغه هــای خانوارهــا بــرای خانــه دار شــدن 
ــه  ــاه اســت ک ــک دو م ــس نزدی ــار داشــت: مجل اظه
موضــوع مســکن را در دســتور کار اولیــه خــود داشــته 
و در همیــن راســتا نشســت های متعــددی بیــن قــوای 

مقننــه و مجریــه برگــزار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح بلنــد مــدت ســاماندهی 
در  افــزود:  اســت،  مطــرح  مجلــس  در  مســکن 
و ســازهای  بحــث ســاخت  عمــران  کمیســیون 
بلندمــدت از ســوی دولــت مطــرح اســت و بــه همین 
دلیــل نشســت های متعــددی بیــن مجلــس و وزارت 
ــه  ــن اینک ــت ضم ــده اس ــزار ش ــازی برگ راه وشهرس
ــم بحــث و بررســی  ــاماندهی مســکن را ه بحــث س

ــم. کردی

دریافت مالیات سنگین از 2.5 میلیون 
خانه خالی در صورت عدم عرضه

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح 
کــرد: بنــا داریــم تــا طــرح عرضــه ۶ میلیــون مســکن 
ــا  ــر را ب ــکن مه ــبیه مس ــزی ش ــدت و چی در بلندم
رفــع ایــرادات ایــن پــروژه کان بیــن مجلــس و 

ــم. ــی کــرده و مصــوب کنی ــت نهای دول
طغیانــی خاطرنشــان کــرد: طــرح خــروج مســکن 
از احتــکار دالالن در کمیســیون اقتصــادی هــم مطرح 

ــای  ــر خانه ه ــات ب ــذ مالی ــه اخ ــوم ب ــده و موس ش
خالــی اســت کــه ایــن موضــوع هــم در صحــن علنــی 

مجلــس بــه تصویــب نماینــدگان رســید.
ــا  ــه بن ــن مصوب ــزود:  ای ــتا اف ــن راس وی در همی
ــه  ــی ک ــه خال ــون خان ــم میلی ــش از 2 و نی دارد بی
ــکار شــده  ــت ســوداگران از ســوی دالالن احت ــا نی ب
اســت را بــه بــازار عرضــه کنــد کــه در ایــن غیــر ایــن 
ــا نرخ هــای بــاالی مالیاتــی  صــورت و عــدم عرضــه ب

مواجــه خواهــد شــد.

آثار کوتاه مدت و آنی مالیات
 بر خانه های خالی

نماینــده اصفهــان در مجلــس گفــت: در ایــن 
طــرح مالیاتــی را بــرای اشــخاص حقوقــی و حقیقــی 
کــه تعــداد باالیــی خانــه را احتــکار کردنــد، در نظــر 

گرفتــه اســت.
ــی  ــزود: طــرح مالیــات خانه هــای خال ــی اف طغیان

بــا ایــراد شــورای نگهبــان مواجــه شــده که بــه زودی 
ــد  ــرای آن می توان ــه اج ــه البت ــد ک ــد ش ــع خواه رف
تاثیــرات مثبتــی را در کوتــاه مــدت در بــازار مســکن 
بــه جــای بگــذارد  و عمــا در ســومین هفته شــهریور 
ــورای  ــه ش ــددا ب ــده و مج ــف ش ــن تکلی ــاه تعیی م
نگهبــان ارجــاع خواهــد شــد کــه امیــدوارم بــه زودی 
ــور  ــوی رئیس جمه ــده و از س ــل ش ــون تبدی ــه قان ب

ابــاغ شــود.

به زودی آرامش به بازار مسکن باز می گردد
وی یــادآور شــد: بــا اجــرای قانــون مالیــات 
ــر آن  ــه ب ــی ک ــا تمهیدات ــی و ب ــای خال ــر خانه ه ب
اندیشــیده شــده کــه می توانــم بــه نحــوه شناســایی 
ــم  ــاره کن ــی اش ــای مالیات ــی و نرخ ه ــای خال خانه ه
امیــدوارم بخــش عمــده آپارتمان هــای احتــکار شــده 
ــازار  ــش ب ــد در آرام ــود و بتوان ــه ش ــازار عرض ــه ب ب

ــد. ــذار باش اثرگ

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس دربــاره 
تدابیــر اندیشــیده شــده بــرای اســتفاده از نقدینگــی 
موجــود در جامعــه و اســتفاده از آن در جهــت بهبــود 
ــی  ــت: جهــت ده ــازار ســاخت و ســاز مســکن گف ب
ــد  ــدار تولی ــه م ــی ب ــت گذاری نهای ــی و سیاس اصل
هــم  تردیــدی  و  سرمایه هاســت  ایــن  کشــاندن 
نیســت کــه بایــد از ایــن نقدینگــی بــرای ارزش 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. و ب ــزوده بیشــتر اســتفاده ک اف
بایــد در ابتــدا آن را مهــار کــرده و مانــع از ســوداگری 
و دالل بــازی در بازارهــای مختلــف ارز، ســکه، خودرو 

ــه شــد.  وخان

غول نقدینگی را با عایدی بر
 سرمایه مهار خواهیم کرد

ــراد را  ــزه اف ــد انگی ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب طغیان
ــای  ــه بازاره ــود ب ــرمایه های خ ــاندن س ــرای کش ب
مولــد را افزایــش داد، گفــت: وقتــی عایــدی در ایــن 
ــه ســمت  ــرمایه گذار ب ــا س ــازار بیشــتر باشــد قطع ب
آن حرکــت خواهــد کــرد. بــه همیــن دلیــل مجلــس 
بنــا دارد تــا طــرح مالیــات بــر ســوداگری یــا عایــدی 
ــی  ــا اجرای ــون در دنی ــم اکن ــه ه ــرمایه را ک ــر س ب
می شــود را در مجلــس یازدهــم نهایــی کــرده و 

ــم. ــار کنی ــول نقدینگــی را مه ــم غ بتوانی
ــر  ــات ب ــرح مالی ــات ط ــه کلی ــان اینک ــا بی وی ب
عایــدی ســرمایه در کمیســیون اقتصــادی بــه تصویب 
رســیده اســت و امیدواریــم جزئیــات آن نهایــی شــود، 
گفــت: مجلــس یازدهــم بــرای مهــار ســوداگری 
ــای  ــد زمینه ه ــی بای ــت ول ــم اس ــه مصم در جامع
ســرمایه گذاری مولــد را بــا تســهیل شــرایط کســب و 

ــم. ــاء دهی ــد ارتق ــود تولی کار و بهب

عرضه 6 میلیون مسکن در بلندمدت هدف مجلس یازدهم

ــت:  ــزی آذربایجان شــرقی، گف ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــی اســتان مســتقر هســتند؛ در  ۸0 درصــد جمعیــت مــا در نیمــه غرب
ــای  ــری دارد قابلیت ه ــت کمت ــه جمعی ــرقی ک ــه ش ــه نیم ــی ک حال

ــی دارد.  اقتصــادی بزرگ
ــن  ــا تشــریح اهــداف و آخری ــودی ب ــارس، داوود بهب ــزارش ف ــه گ ب
اظهــار کــرد:  آذربایجان شــرقی،  اســتان  آمایــش  وضعیــت ســند 
ــه  ــت ک ــی اس ــتی فضائ ــناد باالدس ــی از اس ــتان یک ــش اس ــند آمای س
در  را  جمعیــت  توزیــع  و  ســکونتگاهی  اقتصــادی،  فعالیت هــای 

شــهرهای بــزرگ و کوچــک بازآرایــی می کنــد.
ــی و  ــه مل ــه در عرص ــود چ ــی موج ــش فضای ــزود: در آرای وی اف
ــود دارد؛  ــی وج ــدم توازن های ــات و ع ــتانی تعارض ــه اس ــه در عرص چ
ــز و 55  ــت اســتان در شــهر تبری ــال 45 درصــد از جمعی ــوان مث به عن

ــتند. ــتقر هس ــتان مس ــتان های اس ــایر شهرس ــد در س درص
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی در عیــن 
حــال خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ۸0 درصــد از جمعیــت اســتان در 
نیمــه غربــی اســتان )در مســیر جلفــا تــا مراغــه( مســتقر هســتند؛ در 
حالــی کــه نیمــه شــرقی جمعیــت کمتــر ولــی قابلیت هــای اقتصــادی 
ــع  ــودن توزی ــادل ب ــی از نامتع ــا حاک ــن تمرکزه ــه ای ــی دارد ک بزرگ

آمایشــی اســت.
ـــدی  ـــر جدی ـــد تصوی ـــده بای ـــق آین ـــرای اف ـــد: ب ـــادآور ش ـــودی ی بهب
داشـــته باشـــیم. چشـــم اندازی کـــه بـــرای اســـتان قابـــل مشـــاهده 
اســـت کـــه نشـــان می دهـــد، آذربایجـــان مهـــد تحول خواهـــی 
ــده  ــات آینـ ــد در ماحظـ ــد بایـ ــن برنـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ اجتماعـ

ــود. ــاظ شـ ــزی لحـ برنامه ریـ
ــه  ــواره ب ــان هم ــح داد: آذربایج ــن توضی ــاددان همچنی ــن اقتص ای
ــازارگاه اقتصــادی کشــور  ــوان ب ــوده و به عن لحــاظ اقتصــادی مطــرح ب
شــناخته می شــود؛ از طــرف دیگــر مــا بایــد بــه یــک محیــط زیســت 
ــش  ــند آمای ــات در س ــن ماحظ ــه ای ــوع هم ــیم. در مجم ــدار برس پای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــرقی م ــتان آذربایجان ش اس
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی در عیــن 

حــال متذکــر شــد: در کنــار همــه ایــن مــوارد بایــد روندهــای کان دنیا 
و ســمت و ســوی حرکت هــای جهانــی را نیــز ببینیــم.

بهبــودی اذعــان داشــت: در خصــوص الگــوی توزیــع جمعیــت بایــد 
جاذبــه جمعیتــی را در نیمــه شــرقی اســتان هــم ایجــاد کنیــم و برخــی 

از فعالیت هــا را بــه ایــن ســمت ببریــم.

استقرار کل زیرساخت های راه استان در نیمه غربی
ــرار  ــی ق ــه غرب ــا در نیم ــاخت های راه م ــه داد: کل زیرس وی ادام
دارد و بــرای نیمــه شــرقی هــم بایــد فکــری کــرد. بــرای مثــال راه آهــن 
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــی از پیش بینی ه ــراب یک ــتان آباد- س بس
مــورد اســت. در آینــده اگــر احــداث آزادراه تبریــز - اهــر کــه بــه مــرز 

ــد در ایــن تحلیــل بگنجــد. آذربایجــان وصــل شــود نیــز می توان
ــراز  ــرقی، اب ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــن و  ــه زیرســاخت های راه، راه آه ــا از هم داشــت: برخــی از مناطــق م
فــرودگاه محــروم هســتند و در برخــی از مناطــق همــه ایــن امکانــات 
ــی  ــاله پیش بین ــق 20 س ــک اف ــوان ی ــده می ت ــد و در آین ــود دارن وج
کــرد کــه دو فــرودگاه کوچــک نیــز بــه مناطــق محــروم اســتان اضافــه 

شــود.
 

سهم اشتغال 20 درصدی و ارزش افزوده 10 درصدی 
کشاورزی استان

بهبــودی اعــام کــرد: در خصــوص کشــاورزی تغییــر الگــوی کشــت 
بــه ســمت کشــت های گلخانــه ای و محصــوالت بــا ارزش افــزوده 

باالســت.
وی گفــت: یکــی از عارضه هــای کشــاورزی آبــی و دیــم مــا ســنتی 
ــای  ــا در عرصه ه ــت م ــد از جمعی ــه 20 درص ــا اینک ــت و ب ــودن اس ب
کشــاورزی فعالیــت می کننــد، تنهــا 10 درصــد ارزش افــزوده را ایجــاد 
ــا در ایجــاد اشــتغال 20 درصــد  ــد؛ یعنــی ســهم کشــاورزی م می کنن
ولــی در ایجــاد ارزش افــزوده 10 درصــد اســت و در ایــن شــرایط نبایــد 

انتظــار داشــته باشــیم کشــاورزی توســعه یابــد.

ــتا  ــتایی در روس ــک روس ــه ی ــرای اینک ــه داد: ب ــوول ادام ــن مس ای
ــوده و ارزش  ــد ب ــد فعالیــت او مول ــردازد بای ــه کشــاورزی بپ ــد و ب بمان
افــزوده ایجــاد کنــد و ایــن هــدف بــا تغییــر الگــوی کشــت امکان پذیــر 

اســت.

تمرکززدایی صنعت از حاشیه تبریز سخت،
 الزم و ضروری است

ــرد: در  ــراز ک ــود اب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــودی در بخ بهب
مــورد آب بایــد الگوهــای جدیــد آبیــاری را تحقــق بخشــیم. در صنعــت، 
ــت.  ــروری اس ــی الزم و ض ــخت ول ــز س ــیه تبری ــی از حاش تمرکززدای
ــوند و  ــع ش ــز واق ــار تبری ــد در کن ــا نبای ــِر م ــده و آب ب ــع آالین صنای
ــات  ــوان الزام ــد به عن ــائل را بای ــن مس ــده ای ــازمان های مجوزدهن س

ــد. آمایشــی لحــاظ کنن
ــا بیــان اینکــه ســند آمایــش اســتان بــه لحــاظ فرآینــدی در  وی ب
کارگــروه تخصصــی شــورای عالــی آمایــش کشــور تصویــب شــده اســت، 
افــزود: در چنــد مــاه اخیــر ســند آمایــش ملــی در دســتور کار شــورای 
ــه بعــد از  ــم بافاصل ــرار داشــت و انتظــار داری ــی آمایــش کشــور ق عال
ــم در  ــتان ها ه ــش اس ــناد آمای ــند، اس ــن س ــدن ای ــی ش ــد و نهای تائی

دســتور کار شــورا قــرار گیــرد.

استقرار 80 درصد جمعیت در نیمه غربی آذربایجان شرقی

وزیــر جهادکشــاورزی گفــت:  کشــاورزی بخشــی 
بســیار جذابــی اســت کــه اگــر برنامه هــای دقیقــی 
ــا  ــوان ب ــود، می ت ــته ش ــتفاده از آن نوش ــرای اس ب
ــه  ــرای همیش ــت را ب ــای نف ــد آن درب چاه ه عوای

بســت. 
ــا اشــاره  ــا، »کاظــم خــاوازی« ب ــه گــزارش ایرن ب
افــزود:  کشــاورزی،   بخــش  جذابیت هــای  بــه 
رصــد مســائل کشــور حاکــی از دســتگیری بخــش 
ــا و فشــارهای ناخواســته  ــان تنگن کشــاورزی در زم
ــدون  ــاد ب ــوع اقتص ــادی از موض ــش زی ــت و بخ اس
ــق  ــل تحق ــش قاب ــن بخ ــق ای ــاید از طری ــت ش نف

ــد. باش
ایــن وجــود، بخــش  بــا  بیــان  داشــت:  وی 
ــده  ــول مان ــته مغف ــال های گذش ــاورزی در س کش
و متناســب بــا ظرفیت هــا و پتانســیل ها بــه آن 
توجــه نشــده اســت، در حالــی کــه توجــه ویــژه بــه 
ــدان  ــه فرزن ــده هم ــده آین ــد تضمین کنن آن می توان

ــوم باشــد. ــز و ب ــن رم ای
وزیــر جهادکشــاورزی خاطرنشــان کرد:  بــه جــرات 
می تــوان گفــت در جهــان، هیــچ کشــوری بــه انــدازه 
ایــران پتانســیل آبزی پــروری نــدارد، همچنیــن 
ســرزمین های ناشــناخته ای مثــل اســتان سیســتان 
ــد  ــب تولی ــد قط ــه می توان ــم ک ــتان داری و بلوچس

ــد. ــیری باش ــای گرمس میوه ه
ــوم  ــاورزی مظل ــش کش ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
واقــع شــده، بــه بخــش صنعــت اشــاره کــرد و گفــت:  
اگــر همان قــدر کــه بــه صنعــت خودروســازی 
ظرفیت هــای  بــه  بــود  شــده  توجــه  داخلــی 
تولیــد ادوات و ماشــین آالت مــورد نیــاز بخــش 
در  می توانســتیم  می شــد،  توجــه  کشــاورزی 
تولیــد محصــوالت، همچنیــن بهــره وری آب ارتقــای 

باشــیم. داشــته  فوق العــاده ای 

ــات انجــام  ــه برخــی اقدام ــا اشــاره ب خــاوازی، ب
بخــش  در  امیــد«  و  »تدبیــر  دولــت  در  شــده 
کشــاورزی، بــه ارتقــای ضریــب مکانیزاســیون از 1.2 
ــاره  ــال حاضــر اش ــه 1.۸ در ح ــت ب ــدای دول در ابت
کــرد و گفــت:  در هفــت ســال گذشــته بیــش از 11 
هــزار تراکتــور در کشــور تولیــد شــد، امــا کشــاورزان 
هنــوز بــرای دریافــت امکانــات این چنینــی در صــف 

ــت هســتند. و نوب
وی خواســتار احــداث ده هــا کارخانــه تولیــد 
تراکتــور، کمبایــن و ادوات کشــاورزی در کشــور 
بــه منظــور ورود ســریع تر فنــاوری بــه بخــش 
کشــاورزی شــد و گفــت: در مجمــوع، نــگاه جامــع و 
کامــل عملیاتــی و اجرایــی نســبت بــه ایــن بخــش 
در مقایســه بــا ســایر بخــش هــا ضعیــف اســت، در 
حالــی کــه می توانــد تاثیــر زیــادی در اشــتغال زایی 

ــد. ــته باش ــادرات داش و ص
ــات  ــرد:  امکان ــت تاکیدک ــه دول ــن عضــو کابین ای
زیــادی از جنــگل، مرتــع، آب، خــاک، زراعــت، 

ــار  ــد در اختی ــوس هن ــی آب در اقیان ــان و حت بیاب
داریــم کــه هــر یــک از آنهــا می توانــد منابــع 
ــرای  ــی ب ــتغال، ارزآوری و درآمدزای ــی از اش عظیم

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــور ب کش
ــت وزارت  ــه گســتره فعالی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــه  ــوک قل ــا ن ــوس ت ــاق اقیان جهادکشــاورزی از اعم
اســت، خاطرنشــان کرد:  و دل جنگل هــا  کوه هــا 
 در موضــوع گیاهــان دارویــی ایــران می توانــد یکــی 
ــا  ــن ب ــد، همچنی ــان باش ــزرگ جه ــای ب از قطب ه
توســعه زراعــت چــوب می تــوان فاضاب هــا را 

ــت. ــرد و ارزآوری داش ــذب ک ج
در  عظیمــی  ذخایــر  بیان داشــت:  خــاوازی 
ــم  ــزر داری ــای خ ــان و دری ــارس، دریای عم خلیج ف
ــه  ــی ک ــت، در حال ــده اس ــه نش ــا توج ــه آنه ــه ب ک
محیطــی مناســب در تولیــد جلبــک و آبزیــان 
هســتند کــه هــر یــک از آنهــا عــاوه بــر تغذیــه، در 
علــم پزشــکی نیــز کاربــرد داشــته و منشــایی بــرای 

اشــتغال زایی و درآمدزایــی اســت.

عظیــم  حجــم  بــه  جهادکشــاورزی،  وزیــر 
نقدینگــی کشــور اشــاره کــرد و گفــت: جــذب ایــن 
ــرمایه گذاری در  ــر س ــاوه ب ــد ع ــی می توان نقدینگ
بخــش، بــه ارتقــای نشــاط و شــادابی جامعــه کمــک 

ــد. کن
اســت کــه  ایــن در حالــی  بیان داشــت:   وی 
به طــور مثــال میــوه عنــاب و نحــوه اســتفاده از آن 
ــانده نشــده،  ــی شناس ــه خوب ــوز در کشــورمان ب هن
در اســتفاده از زرشــک و زعفــران و بازاررســانی 
آنهــا مشــکل داریــم و در  بخشــی همچــون ماهیــان 
ــه خــارج  ــرای صــادرات ب زینتــی ظرفیــت باالیــی ب

ــود دارد. ــور وج از کش
ــزداری  ــه در بحــث آبخی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــته رخ  ــال های گذش ــی در س ــیار مثبت ــات بس اتفاق
داده، بــه برنامــه هــای بیابان زدایــی  و زراعــت 
ــووالن  ــه مس ــای هم ــی از آرزوه ــه یک ــوب -ک چ

ــرد. ــاره ک ــوده-  اش ب

کاهش فشار به جنگل ها 
با اجرای زراعت چوب

ــت  ــال زراع ــت: امس ــاورزی گف ــر جهادکش وزی
چــوب در گســتره ای بــه وســعت حــدود 30 هــزار 
ــا  ــر جنگل ه ــار ب ــا فش ــده ت ــزی ش ــار برنامه ری هکت
ــس  ــت و تنف ــف برداش ــاله توق ــده و مس ــته ش کاس
ــد  ــر آن تاکی ــاب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــگل ک جن

ــد. ــق یاب ــتند، تحق ــادی داش زی
ــادی در  ــای زی ــه کاره ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بخــش کشــاورزی  انجــام شــده کــه بایــد بــه اطــاع 
مــردم ایــران برســد، افــزود: بایــد ظرفیت هــای 
بــه خوبــی  را  مختلــف  بخش هــای  در  موجــود 
منعکــس کنیــم تــا ســرمایه گذارها تشــویق بــه 

ــوند. ــش ش ــن بخ ــور در ای حض

خاوازی مطرح کرد:

امکان انسداد چاه های نفت در صورت توجه ویژه به بخش کشاورزی
ارزش سهام عدالت کاهش یافت

رونــد نزولــی شــاخص بــورس در دو هفتــه اخیــر 
ــت و  ــر گذاش ــز تاثی ــت نی ــهام عدال روی ارزش س
باعــث شــد ارزش ایــن ســهام نســبت بــه ســه هفتــه 
گذشــته، حــدود ســه میلیــون تومــان کاهــش یابــد. 
ــهام  ــازی س ــس از آزادس ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
عدالــت، مشــموالن ایــن ســهام کــه روش مســتقیم 
را بــرای مدیریــت ســهام خــود انتخــاب کــرده 
www. ــه ســامانه ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــد، م ان

و  ســهام  واقعــی  ارزش   sahamedalat.ir
ــد. ــاهده کنن ــود را مش ــی خ ــات دارای جزئی

بــر ایــن اســاس و طبــق آخریــن بــه روز رســانی 
ــارم  ــخ چه ــه تاری ــوط ب ــه مرب ــی ک ــزارش دارای گ
ــا  ــت ب ــهام عدال ــی س ــت، ارزش واقع ــهریور اس ش
ارزش اولیــه 4۹2 هــزار تومــان کمــی بیشــتر از 
14میلیــون و ۸00هــزار تومــان اســت. درحالــی کــه 
ــی  ــاه، کم ــخ 13 مردادم ــهام در تاری ــن س ارزش ای
بیــش تــر از 1۷ میلیــون و ۹00 هــزار تومــان بــوده 

اســت. 
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی معتقدنــد نمــی 
ــت را در  ــهام عدال ــروش س ــار ف ــش فش ــوان نق ت
ریــزش بــازار نادیــده گرفــت، زیــرا اواخــر مــرداد ماه 
بــود کــه کارگــزاری هــا حجــم عظیمــی از ســفارش 
ــه  ــان و ب ــت را ناگه ــهام عدال ــده س ــت ش ــای ثب ه
ــن کار  ــد و ای ــه کردن ــازار عرض ــا در ب ــورت یکج ص
ــف  ــل ص ــر و تبدی ــهامداران دیگ ــرس س ــث ت باع

ــروش شــد.  ــه صــف ف ــا ب ــد ســهم ه خری
اتفاقــی کــه باعــث شــد مســئولین تصمیــم 
ــوق  ــرمایه و حق ــازار س ــت از ب ــرای حمای ــد ب بگیرن
ســهامداران، فــروش ســهام عدالــت را بلوکــی کننــد 
و از 2۸ مردادمــاه فــروش ســهام عدالــت بــه صــورت 

ــود.  ــام می ش ــورس انج ــاد 2 در ب ــا نم ــی ب بلوک

طرح ها و لوایح مربوط به اشتغال و 
معیشت در اولویت مجلس یازدهم است

سـخنگوی کمیسیون امور داخلی کشـور در مجلس 
معتقـد اسـت مجلس یازدهـم بـرای تأثیر در معیشـت 
سـطح جامعه، به دنبال رسـیدگی اولویـت دار به طرح ها 

و لوایـح مربوط به حوزه اشـتغال و معیشـت اسـت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی حــدادی بــا تأکید 
بــر اینکــه اولویــت اصلــی مجلــس یازدهــم معیشــت 
ــه و  ــأت رئیس ــس، هی ــت: رئی ــت، گف ــاد اس و اقتص
ــه  کمیســیون هــای تخصصــی مجلــس رســیدگی ب
معیشــت مــردم را ســرلوحه کار خــود قــرار داده انــد.

نماینـده مـردم سـاوجباغ، نظرآبـاد و طالقان در 
مجلـس شـورای اسـامی بـر همیـن اسـاس تصریح 
کـرد: تأمین معیشـت مردم و ایجاد اشـتغال از جمله 
موضوعاتـی اسـت که طرح هـا و لوایح مربـوط به آن 

در اولویـت کار مجلـس قرار خواهـد گرفت.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه اقتصــاد، 
معیشــت و ایجــاد اشــتغال طــرح هــای بســیار 
خوبــی در مجلــس دارد کــه در اولویــت قــرار خواهــد 
گرفــت، عنــوان کــرد: نماینــدگان مجلــس مســائلی 
ــه صــورت اولویــت دار بررســی مــی کننــد کــه  را ب

ــد. ــذار باش ــه اثرگ ــطح جامع در س
حـدادی ادامه داد: کمیسـیون امور داخلی کشـور 
در عرصـه جهـش تولیـد، آمایش سـرزمین را اولویت 
قـرار داده تـا توزیـع اعتبـارات بـه صـورت عادالنـه 
انجـام شـده و نظارت بـر مجموعه اعتبارات اسـتانی، 

مسـائل مناطـق مختلـف کشـور را حـل کند.
ــردم  ــت م ــه معیش ــه ب ــرد: توج ــد ک وی تأکی
ــم و  ــتغال کنی ــاد اش ــه ایج ــت ک ــر اس ــی موث زمان
ایــن موضــوع بــه صــورت مســتقیم یکــی از مولفــه 

ــت. ــردم اس ــتی م ــای معیش ه
ســخنگوی کمیســیون امــور داخلــی کشــور 
ــان  ــامی در پای ــورای اس ــس ش ــوراها در مجل و ش
خاطرنشــان کــرد: جــز مــوارد اقتصــادی و معیشــتی 
طــرح هــای دیگــری فوریــت و اولویــت نــدارد و بــه 

ــود. ــی ش ــق روال بررســی م ــادی و طب صــورت ع

اقتصاد

مالیات مقطوع برای خریداران سکه 
در سال ۹7 اعالم شد

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان قزویــن از تعییــن 
ــداران ســکه در  ــرای خری میــزان مالیــات مقطــوع ب

ســال ۹۷ خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید حوائــج اظهــار داشــت: 
براســاس دســتورالعمل ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور، تمامــی اشــخاص حقیقــی کــه در ســال ۹۷ 
ــه  ــر 200 قطع ــل حداکث ــد و تحوی ــه خری ــدام ب اق
ــران  ــوری اســامی ای ــزی جمه ــک مرک ســکه از بان
کــرده امــا نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی در 
موعــد مقــرر قانونــی )حداکثــر تــا اول تیرمــاه ســال 
ــوع  ــات مقط ــمول مالی ــد، مش ــدام نکرده ان ۹۸( اق
ــای  ــون مالیات ه ــاده )100( قان ــره م ــوع تبص موض
ــن  ــاه ۹4 تعیی ــورخ 31 تیرم ــه، م مســتقیم اصاحی
شــده در دســتورالعمل شــماره 200/۹۸/50۷ مــورخ 
12 خردادمــاه ســال ۹۸ بــوده و ایــن مالیــات برابــر 

ــود. مقــررات قطعــی خواهــد ب
وی بــا اشــاره بــه میــزان مالیــات مقطــوع قابــل 
پرداخــت اشــخاص حقیقــی دریافــت کننــده ســکه 
براســاس تعــداد ســکه تحویلــی در ســال ۹۷، افــزود: 
ــاف  ــات مع ــکه از مالی ــه س ــا 20 قطع ــداران ت خری
بــوده، از 20 تــا ۶0 ســکه و بــه ازای هــر قطعــه یــک 
میلیــون و 500 ریــال، از ۶0 تــا 100 ســکه بــه ازای 
هــر قطعــه 2 میلیــون ریــال و از 100 تــا 200 ســکه 
ــون و 500  ــکه 2 میلی ــه س ــر قطع ــه ازای ه ــز ب نی

هــزار ریــال مالیــات مقطــوع تعییــن شــده اســت. 
ــه  ــرد: چنانچ ــد ک ــی تاکی ــوول مالیات ــن مس ای
اشــخاص مــورد نظــر تاکنــون مالیــات مقطــوع 
ــر  ــند حداکث ــرده باش ــت نک ــده را پرداخ ــن ش تعیی
ــه  ــا مراجع ــد ب ــاری می توانن ــهریورماه ج ــا 31 ش ت
بــه میــز خدمــت عملیــات الکترونیکــی مالیاتــی بــه 
نشــانی http://tax.gov.ir ، نســبت بــه پرداخــت 
ــرر در  ــهیات مق ــا از تس ــدام ت ــق اق ــات متعل مالی
ــررات  ــت مق ــا رعای ــی ب ــم مالیات ــودگی جرای بخش

ــوند. ــد ش ــوط، بهره من مرب
ــادآور  ــن ی ــی اســتان قزوی ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــی  ــی قطع ــت بده ــدم پرداخ ــورت ع ــد: در ص ش
ــون  ــاس قان ــده، براس ــن ش ــت تعیی ــده در مهل ش
ــده  ــی ش ــی قطع ــی مالیات ــول بده ــه وص ــبت ب نس
ــق  ــده از طری ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــم بع و جرای

ــد. ــد ش ــدام خواه ــی اق ــات اجرای عملی
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شرایط جدید رجیستری تلفن همراه 

مسافری اعالم شد 

گمــرک ایــران شــرایط جدیــد رجیســتری تلفــن 
همــراه مســافری را اعــام کــرد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، گمــرک 
ــار مســافری تلفــن همــراه  ــرد: اظه ــران اعــام ک ای
)رجیســتری( منــوط بــه درج شــماره ســیم کارتــی 
ــان فعالســازی آن  ــل 20 روز از زم ــه حداق اســت ک
اعــم از )صــدور اولیــه، IMSWAPS، انتقــال 
ــم  ــخ نه ــد و در تاری ــته باش ــت و …( گذش مالکی
مــرداد مــاه نیــز در زیــر ســامانه دوراظهــاری 
مســافری )رجیســتری تلفــن همــراه( اعمــال شــده 

باشــد.
ــا  ــد ب ــراد می توانن ــکل اف ــروز مش ــورت ب در ص

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــن 1۹5 تم ــماره تلف ش

حرکت قطارهای گردشگری
 از سر گرفته شد

معـاون اجرایـی شـرکت حمـل و نقـل ریلـی رجا 
گفـت: بـا برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و بـا رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی، قطـار گردشـگری شـیرگاه 
روزهای جمعه 14 و 21 شـهریور و قطار گردشـگری 
سـوادکوه روز پنجشنبه 20 شـهریور حرکت می کند. 
بــه گــزارش فــارس، رضــا عصــاری اظهــار 
ــروس  ــیوع وی ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ــت: ب داش
کرونــا و بــرای ســامت حــال گردشــگران، عــاوه بــر 
ــن قطــار،  فاصله گــذاری فیزیکــی بیــن مســافران ای
ــی و  ــول ضدعفون بســته های بهداشــتی شــامل محل

ــود. ــع می ش ــا توزی ــن آنه ــه بی ــه الی ــک س ماس
از تپــه میــل شــهر ری، دشــت  بازدیــد  وی 
ــی،  ــای مریخ ــار، تپه ه ــک گرمس ــدن نم ــر، مع کوی
انگیــز  دودکش هــای جنــی و کوه هــای حیــرت 
ســیمین دشــت و زریــن دشــت و کبوتــر دره، حبلــه 
رود و باغــات میــوه اســتان ســمنان، چشــمه رنگــی 
و روســتای شــاداب، جــاده گــدوک، ســه خــط طــا، 
پــل ورســک، پــل اوریــم، غــار اســپهبد خورشــید، پل 
ــا دوآب و جنــگل زیبــای شــیرگاه و غیــره  کانتــر ی
ــرد. ــام ب ــفر ن ــن س ــگری ای ــای گردش را از جاذبه ه

ــرای  ــاره اج ــا درب ــرکت رج ــی ش ــاون اجرای مع
پروتکل هــای بهداشــتی در قطارهــای رجــا بــه ویــژه 
ــا  ــا شــیوع ویــروس کرون قطــار گردشــگری گفــت: ب
ــددی را در  ــات متع ــرکت اقدام ــن ش ــور، ای در کش
راســتای ســفر هوشــمند )ســفر+ ســامت( بــا انجــام 
ــت  ــرل وضعی ــم از کنت ــتی اع ــای بهداش پروتکل ه
ــزام، ضــد  ــل از اع ــوران قب ســامتی و بهداشــت مأم
عفونــی کــردن قطارهــا در مبــدأ و طــول ســفر، 
اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف پذیرایــی، رعایــت 
فاصله گــذاری فیزیکــی در قطارهــا، ارائــه ماســک بــه 
مســافران، جانمایــی و تعبیــه مــواد ضدعفونــی کننده 

ــرده اســت. ــی ک ــاز و اجرای ــره آغ ــا و غی در قطاره
اطاعـات  دریافـت  بـرای  هم وطنـان  گفـت:  وی 
قطارهـای  بـا  سـفر  برنامـه  در خصـوص  بیشـتر 
و  بلیـت  خریـد  نحـوه   تخفیفـات،  گردشـگری، 
طرح هـای مربـوط بـه سـفرهای گروهـی، عـاوه بـر 
 www.raja.ir مراجعـه بـه سـایت رجا بـه نشـانی
می تواننـد با سـامانه   ارتباط با مشـتریان این شـرکت 

بگیرنـد. تمـاس  تلفـن 153۹  از طریـق 

تکمیل پروژه های شهرداری با حمایت مس سونگون

شــهردار ورزقــان گفــت: در صــورت اجــرای قانــون واریــز یــک درصــد 
فــروش ســالیانه معــادن، پــروژه هــای عمرانــی شــهر تکمیــل مــی شــود.

روزنامــه  بــا  گفتگــو  در  ورزقــان،  زاده، شــهردار   رســتم ســلیم 
عجــب شــیر بــا تبریــک هفتــه دولــت گفــت: برنامــه مــا بــرای تکمیــل 
پــروژه هــای عمرانــی بــرای هفتــه دفــاع مقــدس در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و بــا فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس پــروژه هــای ناتمــام شــهری 

بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
ــدن مــس ســونگون در  ــای مع ــدواری از کمــک ه ــار امی ــا اظه وی ب
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــی از پ ــت: برخ ــهری گف ــای ش ــروژه ه ــل پ تکمی
ــا حمایــت هــای معــدن مــس  ــم ب ــم کــه امیدواری در ســطح شــهر داری
ــن خصــوص  ــه در ای ــق ســازیم و درخواســتی ک ــم محق ســونگون بتوانی
ــعه  ــم توس ــه شش ــه برنام ــه ب ــه باتوج ــت ک ــن اس ــم ای ــدن داری از مع
کشــوری، معــادن مجــاور ورزقــان، یــک درصــد فــروش ســالیانه خــود را 
بــه شــهرداری اختصــاص دهنــد تــا بتوانیــم از ایــن مبلــغ بــرای تکمیــل 
پــروژه هــای عمرانــی از جملــه آســفالت ریــزی معابــر شــهری اســتفاده 

ــم. نمایی
ــات  ــی اوق ــه گاه ــود اینک ــا وج ــزود: ب ــه اف ــان در ادام ــهردار ورزق ش
مســاعدت هایــی از ســوی ایــن معــدن شــده اســت امــا اجــرای  قانــون 
ــی نشــده اســت  ــروش یکســاله معــدن هنــوز عمل ــز یــک درصــد ف واری
ــرقی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــه اس ــوص ب ــن خص ــه در ای ــکایتی ک و ش
ــادن کشــور ارجــاع داده شــد و  ــع و مع ــه ســازمان صنای ــم، ب نوشــته ای
ایــن ســازمان بــه اســتانداری برگشــت داده اســت کــه امیدواریــم بــا رفــع 
ــاور  ــتاهای مج ــهر و روس ــه ش ــد ب ــن درآم ــم از ای ــکل، بتوانی ــن مش ای

ــم. خدمــت رســانی کنی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار تبریز؛

حقوق کارکنان شهرداری تبریز 
افزایش می یابد 

ســرمایه  توســعه  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
حقــوق  کــرد:  اعــام  تبریــز  شــهردار  انســانی 
و  یافــت  افزایــش  تبریــز  شــهرداری  کارکنــان 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــزان دریافت ــبات می ــای محاس مبن
جــذب کارکنــان و کمــک هزینــه مســکن کارگــران 
مشــمول قانــون کار شــهرداری تبریــز افزایــش پیــدا 

ــرد.  ک
بــه گــزارش شــهریار، مرتضــی موحدنیــا بــا 
ــش  ــا افزای ــران ب ــت وزی ــت هیئ ــه موافق ــاره ب اش
ــون  ــمول قان ــران مش ــکن کارگ ــه مس ــک هزین کم
ــه 2۹ مــرداد مــاه ۹۹  ــر اســاس مصوب کار، افــزود: ب
هیــات وزیــران از ابتــدای تیــر مــاه ســال ۹۹ حــق 
مســکن کارکنــان بــه مبلــغ 3 میلیــون ریــال تعییــن 

شــد.
وی همچنیــن ادامــه داد: طبــق موافقــت هیــات 
وزیــران، ردیــف دریافتــی کارمنــدان شــهرداری 
ــغل »  ــاده ش ــوق الع ــا و ف ــوق مبن ــز از  »حق تبری
بــه » حقــوق، فــوق العــاده شــغل و تفــاوت تطبیــق 

ــرد. ــر ک ــوق » تغیی ــل حق حداق
وی اظهــار داشــت: بــا هــدف ارتقــاء ســطح 
درآمــدی مشــمولین قانــون کار، کارگــران مشــمول 
قانــون کار شــاغل در شــهرداری تبریــز امســال 
ــت  ــی دریاف ــون ریال ــه مســکن 3 میلی کمــک هزین
خواهنــد کــرد و از 1 تیرمــاه ۹۹ اعمــال مــی شــود.

ــک  ــغ کم ــش مبل ــد: افزای ــادآور ش ــا ی موحدنی
هزینــه مســکن کارکنــان شــهرداری تبریــز بــه 
ــران  ــات وزی ــاه ۹۹ هی ــرداد م ــه 2۹ م ــال مصوب دنب

ــد. ــاغ ش ــز اب ــهرداری تبری ــه ش ب
وی همچنیــن از پیگیــری هــای مهــدی جمالــی 
ــاری   ــا و دهی ــهرداری ه ــازمان ش ــس س ــژاد ریی ن
ــس  ــری ریی ــاه نظ ــی ش ــت عل ــور و هم ــای کش ه
ــت  ــای پرداخ ــام ه ــاغل و نظ ــت مش ــور مدیری ام
ــرای اجــرای  ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، ب

ــرد. ــی ک ــات قدردان ــن مصوب ای
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
ــی  ــه اجرای ــه آییــن نام ــا اشــاره ب ــز ب شــهردار تبری
بنــد )الــف( تبصــره )21( مــاده واحــده قانــون 
بودجــه ســال 13۹۹ کل کشــور، خاطرنشــان کــرد: 
ثبــت اطاعــات پرســنلی در ســامانه کارمنــد ایــران 
را از مهمتریــن اقدامــات شــهرداری تبریــز برشــمرد. 

پویایی تولید در اوج تحریم ها 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت گیـان از پویایـی تولید در 
اسـتان بـا وجـود تحریـم و شـیوع کرونـا خبـر داد و گفـت: 1۸0 واحـد 

صنعتـی نیمه تمـام در گیـان احـداث می شـود. 
بـه گـزارش تسـنیم، فرهـاد دلق پـوش فعالیـت 2 هـزار و ۹4۸ واحـد 
صنعتـی در گیـان در قالـب 35 شـهرک و یـک شـهر صنعتـی را مـورد 
اشـاره قـرار داد و اظهـار داشـت: در حـال حاضـر فرآینـد تولید در اسـتان 
گیان با وجود شـیوع کرونا و شـدیدترین تحریم هایی که توسـط دشـمن 

علیـه کشـورمان اعمـال شـده همچنـان پویاسـت و روند خوبـی دارد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت گیان بـا بیان اینکـه چرخه 
تولیـد و صنعـت در اسـتان بـا همـت و تـاش فرماندهـان نبـرد اقتصادی و 
تمـام دسـت اندرکاران ایـن حـوزه بـه کار خـود ادامـه می دهد عنـوان کرد: 
دولـت نیـز در همیـن راسـتا نگاه خوبی بـه چرخه تولیـد دارد و بـا برقراری 
جلسـات کارگروه رفع موانع تولید نسـبت به حل مشـکات اقدام می شـود.

بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی  شـورای  جلسـات  برگـزاری  دلق پـوش 
خصوصـی از یـک طـرف و نشسـت های کارگـروه رونـق تولیـد در اسـتان 
گیـان را از سـوی دیگـر مـورد توجـه قـرار داد و تصریـح کـرد: کمـک به 
حـل و فصـل معضـات و مشـکاتی کـه در مسـیر فعالیت هـای تولیـدی، 
صنعتـی و سـرمایه گذاران اختـال ایجـاد می کنـد از جملـه اهدافی اسـت 

کـه پیگیـری می شـود.
بـرای  تجـارت  و  معـدن  صنعـت ،  مجموعـه  و  دولـت  حرکـت  وی   
بسترسـازی جهـت عملیاتـی کـردن شـعار جهـش تولیـد در سـال ۹۹ را 
کـه مـورد تأکیـد مقـام معظم رهبری اسـت متذکر شـد و ابراز داشـت: در 
چنـد ماهـه ای که با شـیوع ویـروس کرونا در اسـتان گیان مواجه شـدیم 
برخـی از واحدهـای صنعتـی خـط تولید خود را بـه تولید اقام بهداشـتی 

دادند. اختصـاص 
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان گیان رونـد اعطای 
تسـهیات رونـق تولیـد بـه واحدهای تولیـدی و صنعتی اسـتان را مطلوب 
برشـمرد و بـا بیـان اینکـه اسـتان از ایـن حیـث در رتبه هـای باالیـی قرار 
دارد افـزود: 1۸0 واحـد صنعتـی نیمه تمـام در گیـان در دسـت احـداث 
اسـت کـه بـا پیشـرفت فیزیکی بـاالی ۷0 درصد از سـازمان صمـت مجوز 

تأسـیس دریافـت کرده اند.
دلق پـوش از ایجـاد فرصـت شـغلی بـرای چیزی حـدود ۶ هـزار و 5۸۹ 
نفـر در صـورت تکمیـل و بهره بـرداری از واحدهـای تولیـدی نیمه تمـام 
خبـر داد و تصریـح کـرد: در شـرایط فعلـی نخسـتین هـدف مـا حفـظ 
اشـتغال موجـود و پایـدار کـردن آن اسـت و در مرحلـه بعـدی نیـز بـر 
اسـاس ظرفیت هـای موجـود و منابـع در دسـترس بـرای گسـترش ایـن 

بخـش تـاش می کنیـم.
وی داشـته ها و ظرفیت هـای اسـتان گیـان در زمینه هـای اقتصـادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی را بسـیار ارزشـمند و قابـل توجـه توصیـف کـرد و 
قابـل  توانمندی هـای  از  یکـی  حوزه هـا  ایـن  بـر  عـاوه  داشـت:  اظهـار 
ذکـر گیـان در بخـش صنعتـی اسـت کـه ایـن عامـل به عنـوان یکـی از 
مؤلفه هـای  بسـیار تأثیرگـذار در اشـتغالزایی اسـتان محسـوب می شـود.

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان گیان با تأکیـد بر اینکه 
تمـام مسـئوالن بایـد رویکـرد مناسـبی در ارتباط با توسـعه صنعتی داشـته 
باشـند خاطرنشـان کـرد: تنهـا در همیـن شـرایط اسـت که عـاوه بـر ایجاد 
فرصت هـای شـغلی جدیـد و کمـک بـه توسـعه و پیشـرفت اسـتان گیـان 

اهـداف شـعار جهـش تولیـد نیز بـه شـکل عملیاتی تحقـق پیـدا می کند.

شهر و شورا
نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس گفــت: 
ــی  ــد و آب ــران را نمی ده ــه ای  افغانســتان حق آب
ــه  ــود ب ــران می ش ــور  وارد ای ــن کش ــه از ای ک
اصطــاح محلــی »دشــتمال« اســت یعنــی آب 
بارندگی هایــی کــه افغانســتان امــکان مهــار آن 

را نــدارد. 
بــه گــزارش تســنیم، حســینعلی شــهریاری 
ــردان  ــی از دولتم ــروز بخش ــت: ام ــار داش اظه
ــد  ــازی می کنن ــیون را ب ــش اپوزس ــور نق کش
ــند و  ــخگو باش ــه پاس ــای اینک ــه ج ــی ب یعن
ــر  ــان ه ــد خودش ــکات بپردازن ــل مش ــه ح ب
ــخن  ــد از س ــت می آورن ــه دس ــون ب ــا تریب ج
ــه  ــاً گای ــد و بعض ــخن می گوین ــکات س مش
ــل  ــرای ح ــد ب ــئوالن بای ــد. مس ــم می کنن ه
مشــکات متعــدد مــردم شــبانه  روز تــاش 

ــد. کنن
نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای 
ــد  ــفر چن ــور در س ــر کش ــت: وزی ــامی گف اس
ــه ای  ــه زاهــدان در مصاحب ســال قبــل خــود ب
تلوزیونــی اعــام کــرد بــه فاصلــه چنــد دقیقــه 
طــی کــردن مســافت بــا خــودرو از مرکــز شــهر 
ــش  ــال پی ــرایط 100 س ــردم در ش ــدان م زاه
زندگــی می کننــد؛ بنــده در مجلــس طــی 
ســخنانی بابــت ایــن مصاحبــه بــه وزیــر کشــور 
ــان و  ــه ایش ــه وظیف ــرا ک ــردم چ ــراض ک اعت
همکارانشــان اســت کــه ایــن شــرایط را بهبــود 

بخشــند و ایــن 100 ســال عقب افتادگــی را 
بــه ۷0 ســال و بعــدی بــه 50 ســال و کم کــم 
بــه شــرایط مطلــوب تبدیــل کننــد؛ نــه اینکــه 

ــد. ــه دســت بگیرن ــه ب ــون نقادان تریب
ــاالی مشــکات  ــه حجــم ب ــا اشــاره ب وی ب
حاشــیه شــهر زاهــدان، گفــت: در راســتای 
زاهــدان  ســاماندهی مناطــق حاشیه نشــین 
ــس 100  ــه در مجل ــری صــورت گرفت ــا پیگی ب
میلیــارد بــه شــهرداری و 100 میلیــارد تومــان 

بــرای بنیــاد مســکن اختصــاص پیــدا کــرد امــا 
ــل  ــاماندهی کام ــی س ــرآورد کارشناس ــق ب طب
ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب ــارد توم آن 1000 میلی

شــهریاری تصریــح کــرد: مهمتریــن مشــکل 
زاهــدان ایــن اســت کــه تامیــن آب آن دشــوار 
اســت و نمی تــوان آب زاهــدان را همیشــه 
بــه زابــل و چــاه نیمه هــا متصــل دانســت 
ــتان  ــم افغانس ــر ه ــال حاض ــه در ح ــرا ک چ
حق آبــه ایــران را نمی دهــد و آبــی کــه از 

کشــور افغانســتان وارد ایــران می شــود بــه 
اصطــاح محلــی »دشــتمال« اســت یعنــی آب 
ــار آن  ــکان مه ــتان ام ــه افغانس ــا ک بارندگی ه
ــه  ــی ک ــرایط و در حال ــن ش ــدارد و در ای را ن
ــط  ــاز دارد خ ــن آب نی ــه ای ــتان ب ــود سیس خ
ــه زاهــدان در حــال  ــل ب ــال آب از زاب دوم انتق

ــت. ــدن اس ــیده ش کش
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
تابســتان مشــکل  امســال  مجلــس گفــت: 
ــر  ــدان داشــتیم و ه ــن آب زاه جــدی در تامی
روز از نقــاط مختلــف پیامــک قطعــی آب بــرای 
ــن راســتا آب  ــد؛ در همی ــال می ش ــن ارس م
ــن  ــا ای ــد ام ــدازی ش ــد راه ان ــیرین کن جدی ش
شــهری کــه آب نــدارد نبایــد هــر روز توســعه 
ــاخت ها  ــد اول زیرس ــه بای ــرا ک ــد چ ــدا کن پی
زاهــدان  مــردم  فراهــم شــود. 42 درصــد 
فرهنگ هــای  بــا  هســتند  حاشیه نشــین 
مختلــف و مســایل بهداشــتی و اجتماعی خاص 
امــا بــا ایــن حــال تاکنــون هیــچ بیمــاری خاص 
ــرا  ــته ایم چ ــهر نداش ــیه ش ــی در حاش همگان
ــین  ــاط حاشیه نش ــت در نق ــز بهداش ــه مراک ک

ــتند. ــال هس ــدان فع زاه

ــات  ــان » تخلف ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــه در  ــوه قضائی ــوه ق ــط ق ــازی توس ــابق راه و شهرس ــر س وزی
حــال پیگیــری اســت« گفــت: طــرح »تامیــن مســکن« توســط 

ــت.  ــن اس ــال تدوی ــم در ح ــس یازده مجل
بــه گــزارش تســنیم، اقبــال شــاکری بــا بیــان این کــه تأمیــن 

مســکن مناســب بــرای مــردم را تنهــا راه برون رفــت از مشــکات 
ــب  ــد متناس ــکن بای ــرد: مس ــار ک ــت، اظه ــکن اس ــازار مس ب
ــی  ــل در دوره کنون ــن معض ــد. ای ــردم باش ــی م ــوان مال ــا ت ب

ــت. ــر اس ــان دیگ ــر زم ــتناک تر از ه وحش
و  راه  ســابق  وزیــر  اصلــی  مقصــر  این کــه  بابیــان  وی 
شهرســازی اســت کــه تخلفــات وی در مجلــس و قــوه قضائیــه 
ــس  ــر از مجل ــه وزی ــزود: وقتی ک ــت، اف ــری اس ــال پیگی در ح
ــه  ــات مربوط ــئولیت موضوع ــی مس ــرد، یعن ــاد می گی رأی اعتم
را پذیرفتــه اســت، ولــی وقتــی کار را رهــا می کنــد، بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــت ق بازخواس
ــه  ــادر ب ــرد ق ــد می ک ــر تأکی ــر وزی ــه اگ ــام اینک ــا اع وی ب
ــت، از  ــاد نمی گرف ــاً رأی اعتم ــت، قطع ــا نیس ــرای برنامه ه اج
ــن  ــوان »تأمی ــا عن ــس ب ــران مجل ــیون عم ــی در کمیس طرح
ــران کمبــود  ــر جب ــد ب ــر داد و گفــت: هم وغــم بای مســکن« خب

ــد. عرضــه مســکن باش
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان این کــه مالیــات 

بــر خانه هــای خالــی اقدامــی بــا تأثیــرات جزیــی اســت، اضافــه 
ــت  ــزار واحــد دریاف ــتانی از 500 ه ــات س ــن مالی ــر ای ــرد:  اگ ک
ــی از  ــط بخش ــا فق ــد. این ه ــی را می کاه ــاب کنون ــود، الته ش
اقدامــات مجلــس یازدهــم اســت، در ایــن راســتا مجلــس تــاش 
ــی  ــه کاالی مصرف ــارج و ب ــرمایه ای خ ــوزه س ــکن از ح دارد مس

تبدیــل شــود.
شــاکری بابیــان اینکــه پیش نویــس ایــن طــرح در کمیســیون 
عمــران مجلــس نوشته شــده اســت، افــزود: ابتــدا بایــد مســکن 
ــاره  ــک و اج ــوزه تمل ــردم را در دو ح ــی م ــا توانای ــب ب مناس
ــذا  ــده و ل ــور دیده ش ــرح مذک ــم در ط ــن مه ــم. ای ــن کنی تأمی
ــکل  ــکن از ش ــه مس ــمتی رود ک ــه س ــد ب ــاالت بای ــل و انتق نق

ســرمایه ای خــارج شــود.
ــاخت  ــی س ــح اصل ــد: مصال ــادآور ش ــن ی ــاکری همچنی ش
ــه  ــدور پروان ــن ص ــده و همچنی ــرح دیده ش ــن ط ــکن در ای مس
ــود،  ــاز ب ــردم دردسرس ــرای م ــواره ب ــه هم ــی ک ــند تفکیک و س

ــت. ــرح اس ــن ط ــه ای موردتوج

در حالــی اردیبهشــت مــاه امســال وزیــر راه بــر الــزام 
ــا  ــت هواپیم ــدی از ظرفی ــتفاده ۶0 درص ــرای اس ــا ب ایرالین ه
ــکل  ــاغ پروت ــر راه از اب ــاون وزی ــه مع ــود ک ــرده ب ــد ک تاکی
بهداشــتی جدیــد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در پروازهــای 

داخلــی خبــر داد. 
ــر  ــاه امســال وزی ــل اردیبهشــت م ــزارش تســنیم، اوای ــه گ ب
راه و شهرســازی گفتــه بــود: شــرکت های هواپیمایــی ملــزم بــه 
ــا هســتند  ــی در داخــل هواپیماه ــذاری اجتماع ــت فاصله گ رعای
و تمــام پروازهــا بایــد بــا ۶0 درصــد ظرفیــت هواپیماهــا انجــام 

شــود.
ــکل  را  ــن پروت ــزود: هــر ایرالینــی کــه ای محمــد اســامی اف
ــا  ــد ب ــی بای ــازمان هواپیمای ــت و س ــف اس ــد متخل ــت نکن رعای

ــن شــرکت برخــورد داشــته باشــد. ای
ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز شــهرام آدم نــژاد بــا اشــاره 
بــه برگــزاری جلســه کمیتــه حمــل و نقــل ســتاد ملــی مدیریــت 
ــت،  ــت وزارت بهداش ــاون بهداش ــور مع ــا حض ــا ب ــاری کرون بیم
ــرکت  ــل ش ــوری و مدیرعام ــی کش ــازمان هواپیمای ــس س رئی

فــرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ــه شــده ب توضیحــات ارائ
پزشــکی در خصــوص قابلیــت هــای سیســتم تهویــه هواپیمــا در 
تصفیــه مــدام هــوای داخــل کابیــن ایــن وزارتخانــه بــا افزایــش 
ظرفیــت پذیــرش مســافر در داخــل هواپیمــا بــا انجــام تعهداتــی 

از ســوی وزارت راه و شهرســازی موافقــت کــرد.
دســتگاه  از  یکــی  شهرســازی  و  راه  وزارت  افــزود:   وی 
ــوده کــه  ــا ب ــروس کرون ــا شــیوع وی ــه ب هــای پیشــگام در مقابل
خوشــبختانه از همــان ابتــدا همــکاری همــه جانبــه ای توســط 
خانــواده ایــن وزارتخانــه بــا وزارت بهداشــت صورت گرفته اســت. 
تبعیــت از مصوبــات ســتاد ملــی از یــک ســو و لــزوم هماهنگــی 
ــر،  ــل از ســوی دیگ ــن المل ــوردی بی ــه هوان ــای جامع ــا رفتاره ب
دو اولویــت مهــم مــا در شــرایط وجــود کرونــا در بخــش هوایــی 

ــوده اســت.« ب
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن پروتــکل بهداشــتی جدیــد، 
ــرط  ــه ش ــا ب ــافر داخــل هواپیم ــرش مس ــت پذی ــش ظرفی افزای
خالــی مانــدن دو ردیــف صندلــی انتهایــی هواپیمــا، اســتفاده از 

ماســک توســط مســافران در طول ســفر و روشــن بودن سیســتم 
تهویــه هواپیمــا بــر روی زمیــن بامانــع اســت. همچنیــن مقــرر 
ــورت  ــه ص ــن، ب ــوای کابی ــت ه ــش کیفی ــور پای ــه منظ ــد ب ش
ــرداری  ــه ب ــه نمون ــدام ب دوره ای نماینــدگان وزارت بهداشــت اق
ــتفاده  ــردن و اس ــی ک ــد. ضدعفون ــن کنن ــل کابی ــوای داخ از ه
ــا  ــوگاه ه ــه گل ــی در کلی ــذاری اجتماع ــه گ ــک و فاصل از ماس
ــال مســافرین  ــای انتق ــوس ه ــن اتوب ــا و همچنی ــال ه در ترمین
کمافــی الســابق توســط کلیــه مســافران، کارکنــان و مســتقبلین 
الزامــی اســت و بنــا بــه مجــازات هــای در نظــر گرفتــه شــده بــا 

متخلفیــن برخــورد خواهــد شــد.

قوه قضائیه پیگیر تخلفات وزیر سابق راه و شهرسازی 

نماینده زاهدان: 

افغانستان حق آبه ایران را نمی دهد

دستور وزیر راه لغو شد 

چهــار راه دکتــرا زابــل یکــی از مــکان هایــی 
اســت کــه اکثــر پزشــکان، داروخانــه هــا و مراکز 
ــت  ــا فعالی ــتند و ب ــتقر هس ــی در آن مس درمان
ایــن قشــر، معضــات شــهری و اجتماعــی 
زیــادی ایجــاد شــده اســت کــه شــیوع ویــروس 
ــه هــا  ــا در مطــب هــا و داروخان منحــوس کرون

جــان شــهروندان را تهدیــد مــی کنــد.
دســت فروشــان و دوره گردهــا نیــز بــا 
ــکات  ــن مش ــوه ای ــر انب ــان ب ــبی خودش کاس

ــد.  ــی افزاین م
بــه گــزارش روزنامــه عجــب شــیر، ترافیــک 
ــا در  ــودرو ه ــم خ ــه حج ــه ب ــا توج ــهری ب ش
ــر  ــای دیگ ــر از جاه ــنگین ت ــار راه س ــن چه ای
اســت و ایــن ازدحــام جمعیــت زمینــه را بــرای 
ــرده  ــتعد ک ــز مس ــکار نی ــم و خاف ــراد مزاح اف
تــا برخــی از ســارقان دســت بــه ســرقت هایــی 

بزننــد .
ــک  ــورای ترافی ــه ش ــود ک ــل ب ــال قب ده س
شهرســتان زابــل متشــکل از مدیــران شــهری، 
ــی  ــی و رانندگ ــی و راهنمای ــتی، انتظام بهداش
ــه  ــر ب ــات بهت ــه جهــت خدم ــرد ک ــب ک تصوی
ــن  ــه در ای شــهروندان مجــوز مطــب و داروخان
چهــار راه صــادر نشــود و با اقدامات کارشناســی 
و اصولــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی در نقــاط 
ــی را  ــن فعالیت ــت چنی ــه قابلی ــهر ک ــر ش دیگ
ــاهد  ــفانه ش ــی متاس ــود ول ــادر ش ــد ص دارن
ــارراه  ــن چه ــه در ای ــش مطــب و داروخان افزای
هســتیم و عصرهــا و تــا پاســی از شــب ترافیــک 
در ایــن مــکان و خیابــان هــای منتهــی بــه آن 
مــوج مــی زنــد و مراجعــه شــهروندان از نقــاط 
ــه را  ــن نقط ــه ای ــتاها ب ــهر و روس ــف ش مختل

ــال دارد. بدنب
ــتان  ــهروندی از شهرس ــارانی ش ــین س حس
ــن  ــا در ای ــب ه ــود مط ــت: وج ــد گف هیرمن

ــاده رو  ــران را در پی ــد عاب ــت و آم ــارراه رف چه
ــاب و  ــه ای ــا چــه رســد ب ــرده ت ــا مشــکل ک ه

ــه. ــایل نقلی ــاب وس ذه
اســاس  بــر  پزشــکان  اگــر  افــزود:  وی 
زابــل  شــهر  نقطــه  پنــج  در  تخصصشــان 
ســازماندهی شــوند و بیمــاران از شــهرها و 
ــه در  ــکانی ک ــه پزش ــتان ب ــتاهای سیس روس
مســیر آنهــا هســتند مراجعــه کننــد از جهــات 

مختلــف بــرای شــهروندان مفیــد اســت.
ــا  ــون ب ــتان هام ــاکنان شهرس ــی از س یک
ــن  ــن وضعیــت گفــت: ای ــی از ای ــراز نارضایت اب
ــن  ــم از بی ــین را ه ــارک ماش ــای پ ــت ج حال
بــرده اســت و اگــر برنامــه ای تنظیــم شــود کــه 
ــتقرار  ــهر اس ــب ش ــاط مناس ــا در نق ــب ه مط
ــوازن آن نیــز صــورت  یابنــد توســعه شــهر و ت
مــی پذیــرد و بیمــاران ســریع تــر و آســان تــر 
ــت  ــی دس ــای درمان ــاز ه ــه نی ــد ب ــی توانن م

ــد. یابن
ــه  ــخ ب ــل در پاس ــتان زاب ــدار شهرس فرمان
ایــن مشــکل  گفــت: بخــش خصوصــی در 
بایســت  شــده  کارشناســی  کــه  جاهایــی 

ســاختمان هایــی را احــداث کننــد تــا پزشــکان 
بــرای فعالیــت در آن جــا رقبــت نشــان داده و 
برونــد، چــون در وضعیــت فعلــی بدلیــل نبــود 
ســاختمان پزشــکان امــکان خدمــات رســانی را 

ــد. ندارن
گنجــی افــزود: مــا خواهــان حــل مشــکات 
شــهروندان هســتیم و ایــن وضعیــت بــرای 

ــت . ــوب نیس ــتان خ شهرس
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شهرســتان 
زابــل، تمرکــز پزشــکان و داروخانــه هــا در ایــن 
ــرای ســامتی مــردم ذکــر  مــکان را  تهدیــد ب
کــرد و از نهادهــای زیربــط مثــل ســازمان نظام 
پزشــکی و پزشــکان خواســت تــا خدماتشــان را 
بصــورت عادالنــه در نقــاط مختلــف شــهر کــه 
شــرایط را داراســت توســعه دهنــد تــا ســامت 

مــردم بیــش از پیــش تضمیــن شــود.
شــهردار زابــل بــرای کاســتن مزاحمــت های 
ــرای  ــی را ب ــا جاهای ــت: م دســت فروشــان گف
ــه  ــم ک ــاده کردی ــان آم ــت فروش ــبی دس کاس
ــکان حاضــر  دســت فروشــان بایســت در آن م
ــی  ــا خال ــا از وجــود آن ه ــاده روه شــوند و پی

ــت  ــوم دس ــاهد هج ــفانه ش ــی متاس ــود، ول ش
فروشــان بــه پیــاده روهــا و مقابــل مطــب هــا 

ــتیم. هس
مهنــدس موســی خمــر اضافــه کــرد: چهــار 
ــی اســت کــه  ــرا یکــی از چهــارراه های راه دکت
کیفیــت خدمــات شــهری را تضعیــف مــی کنــد 
ــب  ــوز و مط ــیم مج ــاز وکار تقس ــت س و بایس
ــهر  ــه ش ــار نقط ــا در چه ــه ه ــا و داروخان ه
زابــل صــورت گیــرد چــون عامــل و علــت ایــن 
ــب  ــکان و مط ــور پزش ــهری حض ــات ش معض
ــر  ــاط دیگ ــکان در نق ــر روزی پزش ــت اگ هاس
شــهر اســتقرار یابنــد بخــش اعظــم مشــکات 

شــهر کاهــش پیــدا مــی کنــد.
رئیـــس  شـــهری،  علیرضـــا  ســـرهنگ 
ــل از  ــتان زابـ راهنمایـــی و رانندگـــی شهرسـ
ـــرا  ـــارراه دکت ـــلوغی چه ـــنگین و ش ـــک س ترافی
گایـــه داشـــت و خواهـــان کاســـتن حمـــل 
و نقـــل شـــهری در مســـیرهای منتهـــی بـــه 

چهـــارراه دکتـــرا بـــود.
ســـرگلزایی یکـــی از اعضـــای شـــورای شـــهر 
ـــی  ـــط مردم ـــت را رواب ـــن وضعی ـــت ای ـــل عل زاب
ـــود  ـــل س ـــکان بدلی ـــوال پزش ـــه معم ـــت ک دانس
ـــت  ـــه خدم ـــارراه ب ـــن چه ـــد در ای ـــاد حاضرن زی
خودشـــان ادامـــه دهنـــد و شـــخصی یـــا 
ــی را  ــا و تخفیفاتـ ــز حمایـــت هـ ــادی نیـ نهـ
ـــهر  ـــر ش ـــاط دیگ ـــه در نق ـــکانی ک ـــرای پزش ب

فعالیـــت کننـــد در نظـــر نمـــی گیرنـــد.
ــن  و  ــی از معتمدی ــداری یک ــعلی راه عباس
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــه مســائل شــهری ب آگاه ب
ــه در آن  ــکانی ک ــد از پزش ــئوالن بای ــه مس ک
ــی  ــت های ــد حمای ــت کنن ــدف فعالی ــاط ه نق
را داشــته باشــند تــا هســته اولیــه مراکــز 
بهداشــتی و درمانــی در جاهــای مختلــف شــهر 

ــرد. ــورت گی ص

ضرورت احداث ساختمان پزشکان در شهرستان زابل

کاریکاتور

 قانون جنگل و سکوت مجامع بین المللی به 
اقدام تروریستی جنگنده های آمریکا

منبع: تسنیم
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امیرآبادی: 

طرح تغییر سهمیه بندی بنزین از 
خودرو به خانوار به نفع دهک های 

پایین خواهد بود 
ــا توجــه  عضــو هیئــت رئیســه مجلــس گفــت: ب
ــش  ــت پوش ــراد تح ــد اف ــا 5 درص ــه تنه ــه آنک ب
کمیتــه امــداد و بهزیســتی دارای وســیله نقلیــه 
ــه  ــن ب ــهمیه بندی بنزی ــر س ــرح تغیی ــتند، ط هس

ــود.  ــد ب ــن خواه ــک پایی ــای ده ــع خانوار ه نف
ــد  ــوان، احم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــس  ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ ــی، عض ــادی فراهان امیرآب
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه طــرح مجلــس مبنــی 
بــر تغییــر ســهمیه بنــدی بنزیــن از خــودرو بــه خانــوار 
اظهــار کــرد: مــا طــرح تغییــر ســهمیه بنــدی بنزیــن را 
ــه کــرده  ــن ارائ ــی بنزی در مجلــس دهــم قبــل از گران
ــه ازای همــه  ــن ب ــر بنزی ــک لیت ــه ی ــه روزان ــم ک بودی
ــی  ــه کارت بانک ــوی ک ــه نح ــرد ب ــق گی ــردم تعل م
سرپرســت خانوار هــا شــارژ شــود، امــا متاســفانه ایــن 
طــرح بــا عــدم موافقــت رئیــس جمهــور مواجــه شــد.

وی افــزود: بــر اســاس طــرح جدیــد، دولــت بایــد 
مبلــغ بنزیــن را بــا نــرخ آزاد بــه حســاب مــردم واریــز 
کنــد، البتــه طبــق بررســی های مــا ایــن امــر هیــچ 
بــار مالــی بــرای دولــت نــدارد و در واقــع بنزیــن بــه 

ــد. ــه نفــرات اختصــاص می یاب جــای خــودرو ب
امیرآبــادی تأکیــد کــرد: از میــان افــرادی کــه تحــت 
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی هســتند، تنهــا 5 
ــوده و ایــن طــرح  درصــد افــراد دارای وســیله نقلیــه ب
تغییــر ســهمیه بنــدی بنزیــن از خــودرو بــه خانــوار بــه 

ــود. نفــع خانوار هــای دهــک پاییــن خواهــد ب
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس افــزود: مرکــز 
ــار طــرح مذکــور را  پژوهش هــای مجلــس تاکنــون ۶ ب
مــورد بررســی قــرار داده و بنــده نیــز بار هــا بــا ارگان های 
مختلــف و کارشناســان صحبت کــرده ام و اجرایی ســازی 

ایــن طــرح هیــچ مشــکلی ایجــاد نخواهــد کــرد.
ــه تصویــب  ــادی گفــت: اگــر ایــن طــرح ب امیرآب
ــواده  ــک خان ــد ی ــان برس ــورای نگهب ــس و ش مجل
ســه نفــره ۹0 لیتــر بنزیــن بــا قیمــت 1500 تومــان 

دریافــت خواهنــد کــرد.

برای سومین سال متوالی:
کسب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای غرب
 در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه

ــی در  ــال متوال ــومین س ــرای س ــرب ب ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ش
ــوان  ــه کســب عن ــق ب ــتان کرمانشــاه موف ــی اس ــهید رجای جشــنواره ش

ــد. ــر ش ــه برت رتب
بــه گــزارش عجــب شــیر، شــانزدهمین جشــنواره شــهید رجایی اســتان 
بــا حضــور اســتاندار کرمانشــاه، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و 
ــر  ــی دســتگاه های برت ــرای معرف ــی اســتان ب ــران دســتگاه های اجرای مدی

اســتان کرمانشــاه در ســالن شــهدای دولــت اســتانداری برگــزار شــد.
مهنــدس »علــی اســدی« مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقه ای غــرب در 
ایــن خصــوص گفــت: جشــنواره شــهید رجایــی هــر ســاله بــه مناســبت 
هفتــه دولــت برگــزار می شــود و در ایــن جشــنواره شــاخص های 
ــی  ــتان ارزیاب ــی اس ــتگاه های اجرای ــرد دس ــی عملک ــی و عموم اختصاص
ــتگاه  ــرد دس ــه عملک ــوط ب ــی، مرب ــاخص های اختصاص ــه ش ــود ک می ش
ــر اســاس اســناد توســعه و  ــه ب ــای محول ــی در اجــرای مأموریت ه اجرای

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
وی افــزود: شــاخص های عمومــی دســتگاه های اجرایــی نیــز در 
ــاختار  ــاح س ــک، اص ــت الکترونی ــعه دول ــه؛ توس ــور از جمل ــش مح ش
ســازمانی، مدیریــت ســرمایه انســانی، بهبــود فضــای کســب و کار، ارتقــاء 
ســامت اداری و پاســخگویی و اســتقرار نظــام مدیریــت عملکــرد مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ارزیاب
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب در پایــان بــا اشــاره 
ــاخت در  ــعه زیرس ــی و توس ــروه زیربنای ــر در گ ــه برت ــب رتب ــه کس ب
ــان  ــاه؛ خاطرنش ــتان کرمانش ــی اس ــهید رجای ــنواره ش ــانزدهمین جش ش
ســاخت: ایــن شــرکت بــرای ســومین ســال پیاپــی)13۹۶ لغایــت 13۹۸( 
در جشــنواره شــهید رجایــی موفــق شــد رتبــه برتــر را کســب نمایــد کــه 
جــا دارد ایــن موفقیــت را بــه همــه همــکاران خــدوم و تاشــگر خــود در 
شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب کــه بــا تــاش شــبانه روزی باعــث کســب 

ــم. ــی نمای ــن افتخــار شــدند تشــکر و قدردان ای

شرایط جدید اسکان در خوابگاه های دانشجویی

ـــکان در  ـــرایط اس ـــر ش ـــران از تغیی ـــگاه ته ـــجویی دانش ـــاون دانش مع
ـــر داد  ـــا خب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــل ش ـــه دلی ـــگاه ب ـــای دانش ـــگاه ه خواب
ـــر  ـــه 2 نف ـــر ب ـــا  از ۶ نف ـــگاه  ه ـــت خواب ـــد، ظرفی ـــرم جدی ـــت: در ت و گف

ـــت.  ـــه اس ـــش یافت کاه
ـــگاه  ـــجویی دانش ـــاون دانش ـــا مع ـــعید حبیب ـــارس، س ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــرش  ـــرای پذی ـــگاه ب ـــن دانش ـــای ای ـــگاه ه ـــدن خواب ـــاده ش ـــران از آم ته
دانشـــجویان در تـــرم تحصیلـــی جدیـــد بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای 

بهداشـــتی خبـــر داد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تغییـــر شـــرایط اســـکان در خوابـــگاه هـــا بـــه 
ـــال  ـــرای س ـــت: ب ـــور، اظهارداش ـــا در کش ـــروس کرون ـــیوع وی ـــل ش دلی
ـــر  ـــران از ۶ نف ـــگاه  ته ـــای دانش ـــگاه  ه ـــت خواب ـــد، ظرفی ـــی جدی تحصیل

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــر کاه ـــه 2 نف ب
حبیبـــا تصریـــح کـــرد: بـــه ایـــن معنـــی کـــه در مهرمـــاه در هـــر 
ـــر حضـــور  ـــط 2 نف ـــر فق ـــران حداکث ـــای دانشـــگاه ته ـــگاه  ه ـــاق از خواب ات

ـــت. ـــد داش خواهن

نودانشجویان هم در صورت داشتن 
کالس حضوری خوابگاه می گیرند

ـــده  ـــی آین ـــرم تحصیل ـــزود: ت ـــران اف ـــگاه ته ـــجویی دانش ـــاون دانش مع
ـــن رو  ـــود و از ای ـــد ب ـــازی خواه ـــوری و مج ـــی از حض ـــورت ترکیب ـــه ص ب
ـــد،  ـــگاه ندارن ـــکان در خواب ـــه اس ـــاز ب ـــان نی ـــک زم ـــه دانشـــجوها در ی هم
ـــتار  ـــه خواس ـــجویانی ک ـــا دانش ـــگاه ب ـــرم دانش ـــن ت ـــر در ای ـــوی دیگ از س
پیگیـــری دروس در شـــهرهای خـــود هســـتند حداکثـــر همراهـــی را 

ـــت. ـــد داش خواه
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: همچنیـــن تـــاش دانشـــگاه بـــر ایـــن 
اســـت کـــه در صـــورت امـــکان و مســـاعد بـــودن شـــرایط، فرصتـــی 
ـــط  ـــا محی ـــد ب ـــجویان جدی ـــنایی دانش ـــرای آش ـــاه ب ـــد کوت ـــر چن را ه
دانشـــگاه، اســـاتید و همکاســـی هـــای خـــود را فراهـــم کنـــد کـــه 
اگـــر ایـــن فرصـــت فراهـــم شـــد دانشـــگاه بـــه نودانشـــجویانی کـــه 
از شهرســـتان هـــا بـــه دانشـــگاه مـــی آینـــد هـــم خوابـــگاه واگـــذار 

خواهـــد شـــد.

ــه واحدهــای آســیب  پرداخــت تســهیات ب
 دیــده از کرونــا ادامــه دارد و صاحبــان مشــاغل 
ــد  ــا 15 شــهریور و مشــاغل فاق ــه شــده ت بیم
ــد  ــت دارن ــاه مهل ــهریور م ــان ش ــا پای ــه ت بیم
کارا  ســامانه  در  وام  ایــن  دریافــت  بــرای 

ثبت نــام کننــد.
ــروس  ــیوع وی ــس از ش ــر، پ ــزارش مه ــه گ ب
کرونــا و تبعــات ناشــی از آن بــر اقتصاد کشــور که 
ــا  ــی بنگاه ه ــا نیمه تعطیل ــی ی ــه تعطیل ــر ب منج
ــه  ــه تســهیات ب ــه ارائ ــم ب ــت تصمی ــد، دول ش
ــت. ــا گرف ــیب دیده از کرون ــب وکارهای آس کس

هماهنگــی  بــا  راســتا،  همیــن  در 
ــرر  ــی، مق ــام بانک ــی و نظ ــتگاه های اجرای دس
ــغلی  ــته ش ــاغل در 14 رس ــان مش ــد صاحب ش
بــرای دریافــت وام مربــوط بــه کرونــا، در 

ســامانه کارا ثبــت نــام کننــد.
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع البت
یــک میلیــون واحــد اقتصــادی آســیب دیــده از 
کرونــا را شناســایی و بــا ارســال پیامــک، آنهــا 
را مشــمول دریافــت تســهیات حمایتــی کرونــا 

اعــام کــرد.
در ادامــه نیــز وزارت کار اعــام کــرد که کســب 
و کارهــای فاقــد بیمــه و کــد کارگاهــی می تواننــد 

بــرای دریافــت تســهیات ثبت نــام کنند.
ثبت نام و تشکیل ۳۹1 هزار فقره 

پرونده در سامانه کارا

ــای  ــن پی گیری ه ــاس، آخری ــن اس ــر ای ب
خبرنــگار مهــر حکایــت از آن دارد کــه تاکنــون 
ــگاه  ــام بن ــت ن ــورد ثب ــزار م ــش از 3۹1 ه بی
بــرای دریافــت وام کرونــا در ســامانه کارا انجــام 
شــده کــه در مجمــوع حــدود ۷۷5 هــزار نفــر 

ــد. ــر می گیرن ــاغل را در ب ش
ایـن  پرونـده  بررسـی  بـه  مربـوط  اقدامـات 
3۹1 هـزار بنـگاه از سـوی 13 دسـتگاه اجرایی 
انجـام و مشـخص شـد ایـن پرونده هـا مجموعـاً 
11 هـزار 200 میلیـارد تومـان تسـهیات را در 

برمی گیرنـد.
حــدود  مجمــوع  در  تاکنــون  همچنیــن 
ــرای  ــر از شــاغلین غیررســمی ب ــزار نف 115 ه
ــد  ــام کرده ان ــا ثبت ن ــهیات کرون ــت تس دریاف

کــه مبلــغ 151 میلیــارد تومــان بــه متقاضیــان 
پرداخــت شــده اســت.

شناسایی ۸۴۸ زیررسته آسیب دیده 
از کرونا

بــه گــزارش مهــر، تاکنــون ۸4۸ زیــر رســته 
ــیوع  ــده از ش ــیب دی ــدت آس ــه ش ــغلی ب ش

ــت. ــده اس ــایی ش ــا شناس ــروس کرون وی
ــل 14  ــده ذی ــیب دی ــای آس ــداد بنگاه ه تع
ــه  ــت ک ــد اس ــون واح ــب 3 میلی ــته منتخ رس
1.3 میلیــون واحــد آن بیمــه شــده و دارای کــد 
کارگاهــی و 1.۷ میلیــون واحــد فاقــد بیمــه و 

کــد کارگاهــی هســتند.
همچنیــن در ایــن واحدهــا 2.۸ میلیــون 
نفــر بیمــه شــده و 3 میلیــون نفــر فاقــد بیمــه 

ــه کار هســتند. مشــغول ب
مجموع تسهیالت مورد نیاز: 2۳.5 

هزار میلیارد تومان
بــا توجــه بــه آمــار متقاضیــان و پرونده هــای 
ثبــت نــام شــده در ســامانه کارا و بــا توجــه بــه 
ــهیات  ــع تس ــده، جم ــیب دی ــته های آس رس
ــان  ــارد توم ــزار و 500 میلی ــاز، 23 ه ــورد نی م
اســت کــه 20 هــزار میلیــارد تومــان آن مربــوط 
بــه کســب و کارهــای دارای بیمــه و نیــز 

ــه اســت. ــد بیم شــاغان غیررســمی فاق
ــه شــده، 3 هــزار و 500  براســاس امــار ارائ
ــرکت  ــه 10۸ ش ــز ب ــان نی ــارد توم ــزار میلی ه
ــرون  ــافر ب ــی مس ــل عموم ــل و نق ــزرگ حم ب
از هوایــی، ریلــی و دریایــی  شــهری اعــم 

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
آخرین مهلت ثبت نام صاحبان مشاغل 

در سامانه کارا
در ایــن بیــن، بــا توجــه بــه اینکــه ســازوکار 
ــامانه کارا از  ــاغل در س ــان مش ــام صاحب ثبت ن
ــدی  ــود، چن ــده ب ــاز ش ــت ماه آغ 30 اردیبهش
ــا  ــه اتمــام رســید؛ ام ــام ب ــت ثبت ن پیــش مهل
ــا،  ــاد گســترده آســیب های کرون ــل ابع ــه دلی ب
کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی 
ــا، مهلــت ثبــت  ناشــی از شــیوع ویــروس کرون

ــد کــرد. ــا را تمدی ــام وام کرون ن
ــان  ــد، صاحب ــرر ش ــاط مق ــن ارتب در همی
و  شــهریور   15 تــا  شــده  بیمــه  مشــاغل 
صاحبــان مشــاغل فاقــد بیمــه تــا پایــان 
ــام داشــته باشــند. ــت ثبت ن ــاه مهل شــهریور م

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــر رویکــرد فرصــت 
محــوری و ایجابــی بــه جــای تهدیــد انــگاری و ســلبی در حــوزه 

ــرد.  ــد ک ــات تاکی ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
ــر  ــدار وزی ــداری از دی ــک نگاه ــت، باب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــس  ــس مجل ــا رئی ــان ب ــات و معاون ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط

ــر داد. ــامی خب ــورای اس ش
ــتفاده  ــامی اس ــورای اس ــس ش ــت مجل ــوزه ریاس ــس ح رئی
فضــای  و  الکترونیــک  دولــت  ظرفیت هــای  از  حداکثــری 
ــژه در  ــه وی ــردم ب ــائل و مشــکات م ــت حــل مس ــازی جه مج
ــتر  ــر بس ــات ب ــه خدم ــال و ارائ ــاد دیجیت ــت اقتص ــه تقوی زمین
ــد  ــورد تأکی ــای م ــن محوره ــم تری ــن را از مه ــای نوی فناوری ه

ــمردند. ــدار برش ــن دی ــس در ای ــرم مجل ــت محت ریاس
ــه ابعــاد اقتصــادی،  ــزوم توجــه بیشــتر ب نگاهــداری افــزود: ل

ــرد  ــا رویک ــژه ب ــه وی ــازی ب ــای مج ــی فض ــی و فرهنگ اجتماع
ــت  ــاخت ها و نهض ــر س ــاد زی ــوری، ایج ــت مح ــی و فرص ایجاب
ــد محــوری  ــوا، کاهــش رویکردهــای ســلبی و تهدی ــد محت تولی
افراطــی و غیــر منطقــی در تصمیــم گیری هــا و قانونگذاری هــای 
ــود. ــن جلســه ب ــر مباحــث مطروحــه در ای ــن عرصــه از دیگ ای

رئیــس حــوزه ریاســت مجلــس تصریــح کــرد: ظهــور فنــاوری 
موضــوع حکمرانــی را دچــار تحــول جــدی کــرده اســت و مفهــوم 
فرصــت و تهدیــد دچــار دگرگونــی جــدی شــده اســت. دیگــر بــه 
مفهــوم قبلــی تهدیــد مطــرح نیســت و آنچــه هســت فرصت هــا 
ــدون ریســک تقســیم  ــا ریســک و ب ــوع ب ــه دو ن هســتند کــه ب
ــکان  ــک ام ــا ریس ــای ب ــوزه فرصت ه ــول در ح ــوند و تح می ش

پذیــر اســت. 
نگاهــداری عنــوان کــرد: حاکمیــت جامعــه محــوری در 

حکمرانــی و تصمیــم گیری هــای مدیریتــی حوزه هــای مختلــف 
اداره کشــور بــه ویــژه در عرصــه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
از دیگــر محورهــای مــورد تأکیــد رئیــس مجلــس در ایــن دیــدار 
ــخص و  ــای مش ــف چارچوب ه ــزوم تعری ــر ل ــن ب ــود و همچنی ب
ــرای حضــور موثــر و ســالم در فضــای  قوانیــن و مقــررات الزم ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــد و برآمادگ ــاره ش ــازی اش مج
ــنهادی وزارت  ــح پیش ــا و لوای ــب طرح ه ــی و تصوی ــرای بررس ب
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و نماینــدگان محتــرم مجلــس در 

ایــن حــوزه تأکیــد شــد.

امــکان اعمــال تعرفــه نیم بهــا و ســرعت متفــاوت بــرای 
و  اســت  شــده  فراهــم  داخلــی،  محتــوای  تولیدکننــدگان 
ــا ثبــت  تولیدکننــدگان محتــوای داخلــی آموزشــی می تواننــد ب
درخواســت خــود در ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، از تعرفــه 
ترجیحــی اپراتورهــا بــرای مراجعه کننــدگان خــود اســتفاده 

ــد.  کنن
ــات،  ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش ــا راه ان ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــت،  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــه م ــی ک ــن مزایای ــی از مهم تری یک
ــود. بدیــن معنــا  تفکیــک تعرفــه اینترنــت داخــل از بین الملــل ب
ــا  ــه ب ــی در مقایس ــرورهای داخل ــا س ــایت ها ب ــرای وب س ــه ب ک
ــه  ــف 50 درصــدی در نظــر گرفت وب ســایت های خارجــی، تخفی
ــت و  ــت ثاب ــی از اینترن ــات اینترنت ــدگان خدم ــد و ارائه دهن ش

ــت  ــه رعای ــزم ب ــوری مل ــه ســازمان رگوالت ــق مصوب همــراه، مطاب
ایــن موضــوع در محاســبه هزینــه اینترنــت بــرای کاربــران شــدند.

از طــرف دیگــر در حــال حاضــر و بــا شــیوع کرونــا در کشــور، 
ــوری  ــورت حض ــی به ص ــز آموزش ــال ۹۸، مراک ــفندماه س از اس
ــی  ــازی و الکترونیک ــورت مج ــه ص ــوزش ب ــده و آم ــل ش تعطی
ــرای  ــت ب ــاالی اینترن ــه ب ــه هزین ــه ب ــا توج ــت و ب ــه یاف ادام
ــدن  ــگان ش ــتار رای ــجویان خواس ــه دانش ــی ک ــل، در حال تحصی
ــدند، وزارت  ــازی ش ــای مج ــی کاس ه ــت مصرف ــم اینترن حج
ارتباطــات از رایــگان شــدن اینترنــت آمــوزش مجــازی تــا پایــان 

ــر داد. خــرداد خب
ــواد  ــازی، محمدج ــوزش مج ــد آم ــه رون ــا ادام ــن ب همچنی
آذری جهرمــی -وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات- بــا اشــاره 
ــار ترافیکــی بــر اثــر آمــوزش مجــازی، بیــان کــرد:  بــه ایجــاد ب
به دلیــل عدالــت آموزشــی و عــدم امــکان خانواده هــا در تامیــن 
مالــی موجــب عــدم بهره گیــری از تحصیــل نشــود،  تــاش 
می کنیــم کــه بســته هایی را بــرای معلمــان و دانش آمــوزان 
ــه در  ــی ک ــم ویدیوهای ــل حج ــه دلی ــرا ب ــم. زی ــر بگیری در نظ
معلمــان  بــه  هزینه هایــی  می شــود،   ارســال  پیام رســان ها 

ــم. ــری کنی ــش فک ــد برای ــه بای ــود ک ــل می ش تحمی

اعمال تفکیک ترافیک داخل از بین الملل
در ایـــن راســـتا ســـازمان فنـــاوری اطاعـــات نیـــز در 

ـــماره  ـــه ش ـــاس مصوب ـــر اس ـــه ب ـــرده ک ـــوان ک ـــه ای عن اطاعی
23۷ و 24۸ کمیســـیون تنظیـــم مقـــرارت ارتباطـــات مبنـــی 
ـــرای  ـــاوت ب ـــرعت متف ـــا و س ـــه نیم به ـــال تعرف ـــکان اعم ـــر ام ب
ـــی  ـــای داخل ـــه اپراتوره ـــی، کلی ـــوای داخل ـــدگان محت تولیدکنن
ــل  ــل از بین الملـ ــک داخـ ــک ترافیـ ــکان تفکیـ ــد امـ موظفنـ
را اعمـــال و تعرفـــه مصـــرف دیتـــای محتواهـــای داخلـــی را 
ــای  ــه دیتـ ــف تعرفـ ــزان نصـ ــه میـ ــی و بـ ــورت ترجیحـ به صـ

ــد. ــبه کننـ ــل محاسـ بین الملـ
بــه همیــن منظــور بــا توجــه بــه فرارســیدن ســال تحصیلــی 
جدیــد و بــا هــدف حمایــت از کســب وکارهای فعــال در زمینــه 
آمــوزش الکترونیکــی، از کلیــه تولیدکننــدگان محتــوای داخلــی 
ــا مراجعــه بــه ســامانه درخواســت  آموزشــی دعــوت می شــود  ب
http:// خدمــات ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران بــه نشــانی

g2b.ito.gov.ir  نســبت بــه ثبــت فهرســت ســامانه ها و 
ــی  ــور میزبان ــل کش ــه در داخ ــردی )app( ک ــای کارب برنامه ه
ــرای  ــی ب ــه ترجیح ــا تعرف ــا اپراتوره ــد ت ــدام کنن ــود اق می ش
ــد را  ــه می کنن ــور مراجع ــایت های مذک ــه س ــه ب ــترکانی ک مش

اعمــال کننــد.
ــل  ــه دلی ــه ب ــده ک ــر ش ــن ذک ــه همچنی ــن اطاعی در ای
ــده،  ــه یادش ــال تعرف ــرای اعم ــی ب ــرای فن ــای اج پیچیدگی ه
ــاه  ــک م ــد ی ــا فعال ســازی، نیازمن ــت  درخواســت ت ــان ثب از زم

ــت. ــان اس زم

بنگاه ها برای ثبت نام 5 روز مهلت دارند

در دیدار وزیر ارتباطات مطرح شد:

تأکید دکتر قالیباف بر رویکرد فرصت محوری 
به جای تهدیدانگاری در فضای مجازی

تعرفه نیم بها برای تولیدکنندگان محتوای داخلی

کد: 102
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آذرشهر

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  هیــات موضــوع قان
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی

آگهی اصاحی
مورخــه   13۹۹۶03040230003۷۹ شــماره  رای  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 13۹۹/03/25 هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه 
ــد محمــد حســین  ــای حســن برمکــی  فرزن ــارض متقاضــی آق بامع
بشــماره شناســنامه 1۸۹ صــادره از آذرشــهر در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 13۶،۷۷ متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک -- فرعــی از۶30۷  اصلــی واقــع در بخــش 12 تبریــز خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم ولــی نــژاد محرزگردیــده اســت. لــذا 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ب
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند، م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــی ب انتشــار اولی
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت تس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

اشتباه در چاپ آگهی
کالسه 1۳۹۸11۴۴0۴02۳0002۳۸

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۹/05/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۹/06/11

بهرام قاصدی - رئیس ثبت اسناد وامالک

کد: 12۳
رونوشت آگهی حصر وراثت 

11212بشــرح  شــماره  شناســنامه  دارای  پرنیــا  نــادر  آقــای 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۹۹2 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نارنــج لعلیان 
میانــدوآب بشناســنامه ۷2۷3 درتاریــخ 13۹2/11/1۸ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
1. نــادر پرنیــا ف یدالــه ش ش 11212 تاریــخ تولــد 1334 صــادره 

از میانــدوآب پســر متوفــی 
2. ســیروس پیرنیــا ف یدالــه ش ملــی 2۹۷021۸1۶1 تاریــخ تولــد 

1341 صــادره از میانــدوآب پســر متوفــی 
ــد  ــخ تول ــه ش ملــی 2۹۷022۷2۸2 تاری ــا ف یدال 3. اســحق پرنی

ــدوآب پســر متوفــی  1342 صــادره از میان
تولــد  تاریــخ   24۷1۹ ش  ش  یدالــه  ف  پیرنیــا  منصــور   .4

متوفــی  پســر  میانــدوآب  از  134۶صــادره 
تولــد  تاریــخ   2۸3۶0 ش  ش  یدالــه  ف  پرنیــا  حســین   .5

متوفــی  پســر  میانــدوآب  از  134۹صــادره 
۶.مجیــد پرنیــا ف یدالــه ش ش 24۸تاریــخ تولــد 1350صــادره از 

میانــدوآب پســر متوفــی 
۷. رقیــه پیرنیــا ف یدالــه ش ش 354 تاریــخ تولــد 1354صــادره 

از میانــدوآب دختــر متوفــی 
۸. یدالــه پیرنیــا ف بابــا ش ش ۷۶54 تاریــخ تولــد 130۶ صــادره 

از میانــدوآب همســر متوفــی 
ــک  ــت مزبوررادری ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
م الف 26

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - خلیل نقی پور

کد: 12۳
رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقــای قــدرت اســعدی گــوگ تپــه دارای شناســنامه شــماره 204۸ 
بشــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۹30 از ایــن دادگاه درخواســت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
ــگاه  ــخ 13۹۶/04/0۷ اقامت منصــوره طلوعــی بشناســنامه ۹۷۷ درتاری
ــر  ــوم منحص ــه آن مرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ دائم

اســت بــه 
1. غــام اســعدی گــوگ تپــه ف نــادر ش ش 1۶۸4 تاریــخ تولــد 

1342 صــادره از میانــدوآب پســر متوفــی 
2. خــرده خــان اســعدی گــوگ تپــه ف نــادر ش ش 1۸52 تاریــخ 

تولــد 1345صــادره از میانــدوآب پســر متوفــی 
3. قــدرت اســعدی گــوگ تپــه ف نــادر ش ش 204۸ تاریــخ تولــد 

134۷صــادره از میانــدوآب پســر متوفــی 
4. منصــور اســعدی گــوگ تپــه ف نــادر ش ش 204۹ تاریــخ تولــد 

134۸صــادره از میانــدوآب پســر متوفــی 
5. یــزدان اســعدی ف نــادر ش ش 240۷ تاریــخ تولــد 1351صادره 

از میانــدوآب پســر متوفی 
۶. جهــان اســعدی گــوگ تپــه ف نــادر ش ش 155۸ تاریــخ تولــد 

133۹ صــادره از میانــدوآب دختــر متوفــی 
ــد 135۷  ــخ تول ــادر ش ش 2۹۸۹ تاری ــعدی ف ن ــه اس ۷. خدیج

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت ــادره از میان ص
اینـــک بـــا انجـــام تشـــریفات مقدماتـــی درخواســـت مزبـــور را 
ـــی دارد  ـــی اعتراض ـــا هرکس ـــد ت ـــی نمای ـــی م ـــت آگه ـــک نوب در ی
ـــی  ـــر آگه ـــخ نش ـــد از تاری ـــزد او باش ـــی ن ـــه از متوف ـــا وصیتنام و ی
ظـــرف یـــک مـــاه بـــه دادگاه تقدیـــم دارد واال گواهـــی صـــادر 

ـــد. ـــد ش خواه
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رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - خلیل نقی پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
شماره کالسه: ۹۹001۸5

خانــم کلثــوم قنبــری موزیرجــی دارای 
شــرح  بــه   1211 شــماره  شناســنامه 
ــن  ــه 9900185 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
کدملــی  و   5 بشناســنامه  بــراری   زهــرا 
ــخ 1386/8/9 اقامتگاه  2064121757 در تاری
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه

ــد  ــی فرزن ــری موزیرج ــین قنب 1- حس
حســن و زهــرا بــه ش ش 1441 متولــد 
1356 محــل تولــد بابل نســبت پســرمتوفی.

فرزنــد  موزیرجــی  قنبــری  رضــا   -2
ــد 1363  ــه ش ش 5 متول ــرا ب حســن و زه

ــرمتوفی. ــبت پس ــل نس ــد باب ــل تول مح
3- زینــب قنبــری موزیرجــی فرزند حســن 
و زهــرا بــه ش ش  972 متولــد 1350 محــل 

تولــد موزیــرج نســبت دختــر متوفــی.
4- کلثــوم قنبــری موزیرجــی فرزنــد 
 1211 ش  ش  بــه  زهــرا  و  حســن 
ــبت  ــل نس ــد باب ــل تول ــد 1352 مح متول

فــی. متو دختر
5- حســن قنبــری موزیرجــی فرزنــد 
ــد 1330  ــه ش ش 3 متول ــرا ب ــر و زه اصغ
ــرمتوفی. ــبت همس ــل نس ــد باب ــل تول مح

اینــک بــا تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی 
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــک  ــی ظــرف ی ــخ نشــر نخســتین آگه تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه دهم 

شورای حل اختالف بابل
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آشپزی

مشتک یزدی

مواد الزم:
نان خشک کوبیده شده 

پنیر 
گردو 

گوجه فرنگی
پیاز یا پیازچه 

سبزیجات معطر 
تخم گشنیز 

زیره سبز

ــه ی خوشــمزه و خاصــه  مشــتک یــک صبحان
ــردو و  ــه گ ــوی از جمل ــه مق ــواد اولی ــا م ــه ب ک
ــن  ــه ای ــه. ریش ــت میش ــک درس ــا کش ــر ی پنی
ــه  ــه دوران قحطــی ک ــرده ب ــی گ ــر م ــه ب صبحان
ــده و  ــک ش ــان خش ــون، ن ــرای خوراکش ــراد ب اف
ســبزیجات رو بــا هــم ترکیــب مــی کــردن و مــی 
خــوردن. اگرچــه طــرز تهیــه مشــتک یــا مشــتگ 
تــا حــدودی ســلیقه ایــه و میشــه مــواد اولیــه ی 
اون رو کــم و زیــاد کــرد. ایــن صبحانــه ی مقــوی 
بــا تعــدادی مــواد خشــک درســت میشــه. بــه این 
صــورت کــه بایــد اون هــا رو کامــا خــرد و بــا هم 
ــن مــواد خشــک رو  ترکیــب کــرد. محلــی هــا ای
ــد  ــی تونی ــی شــما م ــدن ول ــی کوبی ــاون م ــا ه ب
اون هــا رو داخــل مخلــوط کــن بریزیــد. در 
ــا آب  ــده، آب ی ــده ش ــی رن ــه فرنگ ــت گوج نهای
ــه و  ــه میش ــک اضاف ــواد خش ــن م ــه ای ــر ب پنی
ــا دســت  ــر رو ب ــاد. خمی ــه دســت می ــری ب خمی
ــف  ــدازه ی ک ــی ان ــه های ــد، گلول ــی ورز بدی کم
ــرم  ــا مشــتتون ف ــا ب ــه اون ه ــد و ب دســت برداری
بدیــد. درســت کــردن مشــتک بســیار ســاده اس و 
میشــه اون رو در کمتــر از 10 دقیقــه آمــاده کــرد. 
طــرز تهیــه ایــن صبحانــه ی محلــی و مقــوی رو 
یــاد بگیریــد و اون رو بــه عنــوان صبحانــه و میــان 
ــد  ــد. روی مشــتک رو مــی تونی وعــده میــل کنی
بــا ســبزیجات از جملــه تــرب یــا پیازچــه تزییــن 

ــد. و ســرو کنی
 

طرز تهیه:
1- نــان خشــک را داخــل کاســه بریزیــد و بــا 

گوشــت کــوب بکوبیــد.
ــرد  ــز خ ــد، آن را ری ــت بکنی ــاز را پوس 2- پی

ــد. ــه کنی ــک اضاف ــان خش ــه ن ــرده و ب ک
ــای  ــب ه ــکل مکع ــه ش ــی را ب ــر محل 3- پنی

ــد ــه بریزی ــل کاس ــد و داخ ــک ببری کوچ
ــبزیجات  ــره و س ــردو، تخــم گشــنیز، زی 4- گ
معطــر را بــه ســایر مــواد اضافــه کــرده و همــه ی 

آن هــا را خــوب بــا گوشــت کــوب بکوبیــد.
5- گوجــه فرنگــی را از وســط بــه دو نیــم 
ــد.  ــده کنی ــر رن ــده ی زی ــا رن ــرده و ب ــیم ک تقس

پوســت گوجــه را دور بیندازیــد.
۶- گوجــه ی رنــده شــده را بــه همــراه آب آن 
ــه ی  ــد. هم ــه کنی ــواد خشــک اضاف ــایر م ــه س ب
مــواد را بــا  دســت خــوب ورزد دهیــد تــا حالــت 

خمیــری پیــدا کنــد.
۷- بــه انــدازه ی گلولــه ای کوچــک )بــه 
انــدازه مشــت کوچــک( از مشــتک برداریــد، آن را 
کــف دســت گــرد کــرده و کمــی حالــت کشــیده 

ــد. ــه آن بدهی ب
 

نکات کلیدی:
- نــان خشــک شــده را مــی توانیــد بــه 
ــان  ــه ن ــر ب ــا اگ ــد. ام ــه کنی ــاده تهی ــورت آم ص
خشــک دسترســی نداریــد مــی توانیــد نــان 
ــد. ــرده و از آن اســتفاده کنی ــواش را خشــک ک ل

- انتخــاب مــواد اولیــه در طــرز تهیــه مشــتک 
ــی  ــذا م ــا حــدودی ســلیقه ای اســت. ل ــزدی ت ی
تــوان برخــی از مــواد را حــذف کــرد و یــا بــه آن 

مــواد جدیــدی اضافــه کــرد.
- در گذشــته مــواد خشــک مشــتک را داخــل 

هــاون مــی کوبیدنــد.
ــتک  ــل مش ــر داخ ــبزیجات معط ــرای س - ب
ــره و  ــان، ت ــا، ریح ــری، نعن ــد از جعف ــی توانی م

ــد ــتفاده کنی ــه اس پیازچ
ــک  ــر خش ــبزیجات معط ــد از س ــی توانی - م
ــر از  ــد. اگ ــتفاده کنی ــازه اس ــبزیجات ت ــا س و ی
ــازه اســتفاده مــی کنیــد، حتمــا آن  ســبزیجات ت

ــد. ــرد کنی ــز خ ــا را ری ه
- در برخــی از دســتورها بــه جــای پنیــر 

محلــی از کشــک اســتفاده مــی کننــد.
- انــدازه و مقــدار مــواد اولیــه ی مشــتک یــزدی 
ــا  ــواد خشــک ب ــب م ــد از ترکی ــی اســت. بع تقریب
هــم، بــه انــدازه ای گوجــه فرنگــی )یــا آب( را اضافــه 
کنیــد کــه مشــتک بیــش از حــد شــل و یا بیــش از 

حــد ســفت نشــود و بــه خوبــی فــرم بگیــرد.
- مشــتک یــزدی را بــه روش مــدرن هــم 
مــی توانیــد درســت کنیــد! کافــی اســت همــه ی 
مــواد خشــک را داخــل میکســر ریختــه و کــم کــم 
گوجــه فرنگــی رنــده شــده را بــه آن اضافــه کنیــد.

ــفت  ــد س ــش از ح ــک بی ــواد خش ــر م - اگ
بودنــد مــی توانیــد کمــی شــیر و یــا آب پنیــر بــه 

ــد. ــه کنی آن اضاف
- معمــوال از پنیــر محلــی بــرای درســت کــردن 
مشــتک یــزدی اســتفاده مــی کننــد. امــا شــما می 
توانیــد از پنیــر ســفید و یــا پنیــر هــای دیگــر کــه 

خیلــی شــور نیســتند هــم اســتفاده کنیــد.
- فـوت کـوزه گـری مشـتک در این اسـت که 
پـس از آمـاده شـدن و ترکیـب مـواد اولیـه، آن 
هـا 15 دقیقـه داخـل یخچـال قـرار دهیـد. ایـن 
کار باعـث مـی شـود طعـم مـواد بـه خوبی بـا هم 
مخلوط شـده و مشـتک طعم بهتری داشـته باشد.
منبع: ایران کوک

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه 
اتاق اصناف آذربایجان شرقی 

ریاســت اتــاق اصنــاف آذربایجــان شــرقی از آغــاز آمــاده ســازی مرحله 
دوم رزمایــش کمــک مومنانــه بــه مناســبت روز بســیج اصناف خبــر داد.

بــه گــزارش خبرنــگار روزنامــه عجــب شــیر، ســید حبیــب هاشــمی از 
آغــاز آمــاده ســازی مرحلــه دوم رزمایــش کمــک مومنانــه بــه مناســبت 
ــه  ــک مومنان ــش کم ــه از رزمای ــن مرحل ــت: ای ــاف گف ــیج اصن روز بس
ــداران،  ــه بنک ــرقی، اتحادی ــان ش ــاف آذربایج ــاق اصن ــکاری ات ــا هم ب
ــارت  ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــامی، س ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
آذربایجــان شــرقی، بازاریــان و فعــاالن اقتصــادی صــورت گرفتــه اســت. 
اســتان  ادامــه داد: مرحلــه دوم کمــک مومنانــه در ســطح  وی 
آذربایجــان شــرقی خواهــد بــود و پایــگاه هــای مقاومــت بســیج مســئول 
توزیــع ایــن بســته هــای حمایتــی خواهنــد بــود. ریاســت اتــاق اصنــاف 
آذربایجــان شــرقی بیــان کــرد:  از آغــاز شــروع بیمــاری ویــروس کرونــا 
ــای  ــته ه ــب بس ــه در غال ــک مومنان ــوع کم ــن ن ــه ای ــن مرحل در چندی
ــزود: بســته  ــه اســت. هاشــمی اف ــره خشــک صــورت گرفت حمایتــی جی
ــکر،  ــد، ش ــامل: قن ــه ش ــن مرحل ــه در ای ــک مومنان ــی کم ــای حمایت ه
پنیــر، ماکارونــی، ماســک، رب گوجــه فرنگــی، مایــع ضــد عفونــی کننــده 

مــی باشــد.
ــی  ــته حمایت ــوع بس ــن ن ــع ای ــا توزی ــرد: ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
وکمــک مومنانــه بتــوان بخشــی از احتیاجــات خانــواده هــای نیازمنــد را 

ــرد.  ــران ک ــن شــرایط ســخت اقتصــادی جب در ای

60 کالس درس جدید به فضا های آموزشی 
مراغه افزوده شد 

مدیـر آمـوزش و پـرورش مراغه با اشـاره به کمبود فضا های آموزشـی در 
این شهرسـتان گفت: با بررسـی وضعیت موجود و تشـکیل جلسـات متعدد، 

تاکنون ۶0 کاس درس جدید در این شهرسـتان ایجاد شـده اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران  جوان، آسـیابی معاون مدیـرکل و مدیر 
آمـوزش و پـرورش مراغـه گفـت: در قالـب سـاماندهی فضا های آموزشـی، 
بـرای تعـدادی از مـدارس 2 شـیفته که از سـال های قبل با مشـکل مواجه 

بودنـد، فضا های آموزشـی جدید ایجاد شـده اسـت.
او گفـت: بـا توجـه بـه ایجاد ایـن فضا هـای آموزشـی، تا حـدود زیادی 
چالـش کمبـود فضـای آموزشـی برطـرف شـده امـا، تـاش بـرای بهبـود 

وضعیـت کاس هـای آموزشـی مـدارس انجـام می شـود.
آسـیابی گفـت: بـر اسـاس برنامـه ریزی هـای انجام شـده، هیـچ کاس 
درسـی بـدون معلـم نخواهـد بود و اولیـای محتـرم نگران وضعیـت ایمنی 

و بهداشـتی مـدارس در این شهرسـتان نباشـند.
او افـزود: در راسـتای آمـاده سـازی مـدارس بـرای بازگشـایی در قالب 
پـروژه مهـر، تمامـی فضا هـای آموزشـی ایـن شهرسـتان آمـاده پذیرایی از 

دانـش آمـوزان بـا در نظـر گرفتـن ضوابط بهداشـتی هسـتند.
آســیابی گفــت: رفــع مشــکات آموزشــی دانــش آمــوزان در مــدارس 
اولویــت اول آمــوزش و پــرورش ایــن شهرســتان بــوده و در ایــن راســتا 

تــاش خواهــد شــد.

برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت  معــاون 
آمــوزش و پــرورش جبــران کمبــود نیــروی انســانی 
آمــوزش و پــرورش و جــذب 53 هــزار نفــر در 
ــان،  ــت فرهنگی ــود معیش ــته، بهب ــال گذش ــک س ی
ــول  ــند تح ــرای س ــع و اج ــل مناب ــص کام تخصی
ایــن  دســتاوردهای  مهم تریــن  از  را  بنیادیــن 
ــرد.  ــوان ک ــد عن ــر و امی ــت تدبی ــه در دول وزارتخان
ــاره  ــا، علــی الهیــار ترکمــن درب ــه گــزارش ایرن ب
جــذب نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش 
ــر و  ــت تدبی ــه در دول ــن وزارتخان ــار داشــت: ای اظه
امیــد اقدامــات موثــری در بخــش تخصیــص منابــع، 
تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز، بهبــود معیشــت 
ــن انجــام  ــان و اجــرای ســند تحــول بنیادی فرهنگی

ــت. داده اس
ــه  ــکان را ب ــن ام ــت ای ــرد: دول ــح ک وی تصری
ــزار  ــه 4۸ ه ــک ب ــه نزدی ــرورش داد ک ــوزش و پ آم
مجــوز اســتخدامی داشــته باشــد کــه بــا مجوزهــای 
مصــرف نشــده از قبــل، توانســتیم 53 هــزار نفــر را 

ــم. ــک ســال جــذب کنی در ی
ــع وزارت  ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام مع

ــت  ــه در دول ــن ک ــان ای ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــا،  ــوز و صدوره ــذ مج ــه اخ ــد در زمین ــر و امی تدبی
اتفاقــات خوبــی رخ داده اســت، افــزود: از دیگــر 
دســتاوردهای آمــوزش و پــرورش ایــن بــود کــه در 
ســال گذشــته بــا مانــده مطالبــه نزدیــک بــه صفــر 

ــد. ــد ش ــال بع وارد س
الهیــار ترکمــن ادامــه داد: آموزش و پــرورش در 10 
ســال گذشــته هــر ســال بــا مبالغــی از ۶00 میلیــارد 
تومــان بــه بــاال بــه ســال مالــی بعــد منتقــل می شــد، 
ــه 120  ــک ب ــی نزدی ــا رقم ــال ۹۸ توانســت ب ــا س ام

میلیــارد تومــان وارد ســال مالــی جدیــد شــود.

افزایش 5۹ درصدی حقوق فرهنگیان
ــع وزارت  ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام مع
ــه  ــی ک ــات مهم ــر اقدام ــرورش از دیگ ــوزش و پ آم
ــان و  ــرور زم ــه م ــم ب ــم و دوازده ــت یازده در دول
ــود  ــا انجــام شــد، بهب ــدی از ظرفیت ه ــره من ــا به ب
دریافتــی فرهنگیــان ذکــر کــرد و گــف: آمــوزش و 
ــف خــود را  ــرورش در حــوزه ســتاد یکــی از وظای پ

ــد. ــان می دان ــگاه فرهنگی ــت و جای ــن معیش تامی

ــوزش و  ــه آم ــن ک ــان ای ــا بی ــن ب ــار ترکم الهی
ــا  ــرد ت ــاش ک ــد ســال گذشــته ت ــرورش در چن پ
ــان  ــه کارکن ــبت ب ــان نس ــوق فرهنگی ــه حق فاصل
ــود  ــزود: بهب ــد، اف ــتگاه ها را کاهــش ده ــایر دس س
ــدی  ــه بن ــرح رتب ــرای ط ــان، اج ــی فرهنگی دریافت
در مهرمــاه ســال ۹۸، افزایــش فصــل دهــم قانــون 
ــراری  ــته و برق ــفند گذش ــوری در اس ــات کش خدم
ــی در  ــاغل آموزش ــرای مش ــژه ب ــاده وی ــوق الع ف

ــه در  ــت ک ــی اس ــال  از اقدامات ــاه امس ــرداد م خ
ــد. ــام ش ــان انج ــی فرهنگی ــود دریافت ــه بهب زمین

وی خاطرنشــان کــرد: حقــوق فرهنگیــان امســال 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 5۹ درصــد 
ــد  ــدود 1۸ درص ــط ح ــت، فق ــه اس ــش یافت افزای
ــش  ــی از افزای ــان ناش ــوق فرهنگی ــش حق از افزای
ســنوات دولــت بــه تمامــی کارمنــدان بــوده اســت و 
مابقــی از ســوی آمــوزش و پــرورش صــورت گرفــت.

ساخت 170 هزار واحد مسکونی
معـاون وزیـر آموزش و پـرورش همچنیـن با بیان 
ایـن کـه یکـی دیگـر از جنبه هـای معیشـتی، بحث 
تامین مسـکن فرهنگیان اسـت، یادآورشـد: هرچقدر 
هـم کـه بـرای معیشـت آنهـا تـاش شـود امـا بایـد 
بـه ایـن توجه کـرد که مسـکن یکـی از اصلـی ترین 

گزینه هـای هزینـه ای در سـبد یـک خانوار اسـت.
ــان  ــر مســکن فرهنگی ــزود: اگ ــار ترکمــن اف الهی
ــه  ــد ماهان ــی از درآم ــغ باالی ــد، مبل ــاره ای باش اج
ــن  ــد، از ای ــی یاب ــن بخــش اختصــاص م ــه ای وی ب
و  راه  وزارت  همــراه  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  رو 
شهرســازی درصــدد ســاخت 1۷0 هــزار واحــد 
مســکونی بــه فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته برآمــد.

اجرای سند تحول بنیادین در
 دولت تدبیر و امید

ــن را  ــول بنیادی ــند تح ــوازن س ــرای مت وی اج
ــت تدبیــر و امیــد  از دیگــر دســتاوردهای مهــم دول
ذکــر کــرد و اظهارداشــت: تمامــی زیرنظام هــای 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش در حــال 
ــته های  ــرای آن بس ــن ب ــف و همچنی ــر تعری حاض
ــای  ــور برمبن ــا ام ــت ت ــده اس ــی ش ــی طراح اجرای

ــرود. ــن هــدف پیــش ب ای

وزیــر آمــوزش و پــرورش از رونمایــی از نســخه جدیــد »شــاد« در 
13 شــهریور خبــر داد و گفــت: بــر اســاس بخشــنامه تعــارض منافــع، 
مدیرانــی کــه تمایــل بــه مدرســه داری دارنــد در همیــن هفتــه جاری، 

جابه جایــی انجــام شــده و تصمیمــات گرفتــه می شــود. 
ــوزش  ــر آم ــی وزی ــن حاجی میرزای ــارس، محس ــزارش ف ــه گ ب
و پــرورش در نشســت خبــری کــه بــه صــورت مجــازی بــا 
خبرنــگاران برگــزار شــد، ضمــن تســلیت ایــام، بــه تشــریح 
ــال  ــرد: س ــار ک ــت و اظه ــی پرداخ ــال تحصیل ــاز س ــی آغ چگونگ

می شــود.  آغــاز  شــهریور   15 از  تحصیلــی 1400ـ13۹۹ 
ــداد  ــک روی ــی ی ــال تحصیل ــاز س ــه آغ ــه داد: همیش وی ادام
ــد  ــاوت می کن ــی را متف ــان زندگ ــت و جری ــی اس ــزرگ فرهنگ ب
و پدیــده ای اســت کــه همــه جامعــه آن را حــس می کنــد و 
ــال  ــکات، س ــواری ها و مش ــه دش ــا هم ــم ب ــال ه ــدوارم امس امی

ــانیم. ــام برس ــه انج ــل ب ــوزش کام ــه آم ــا ارائ ــی را ب تحصیل

حاجی میرزایــی اضافــه کــرد: اصولــی مــورد تأکیــد ماســت کــه 
ــوزی  ــچ دانش آم ــه اســت و هی ــه هم ــوزش ب ــه آم اصــل اول، ارائ
ــوزش  ــه آم ــوزش محــروم شــود و متعهــد هســتیم ک ــد از آم نبای
ــت و  ــرایط، موقعی ــر از ش ــرف نظ ــوزان ص ــه دانش آم ــه هم را ب

ــه کنیــم. منطقــه، ارائ
وی افــزود: تجریبــات کشــورهای مختلــف را بررســی کردیــم و در 
تمــام دنیــا اصــل بــر آموزش هــای حضــوری اســت؛ امســال بــا ســال 
ــن  ــم و ای ــوزش مجــازی داری ــاوت اساســی در آم ــک تف گذشــته، ی
اســت کــه ســال گذشــته، دانش آمــوزان دوســوم ســال را در مدرســه 
ــان، دانش آموزان شــان را می شــناختند و  ــد و معلم ــرده بودن طــی ک

امســال مــا در آغــاز ســال تحصیلــی، شــرایط متفاوتــی داریــم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش اضافــه کــرد:  اصــل بعــدی مراقبــت از 
ســامت دانش آمــوزان اســت و ســامت و امنیــت ماننــد آمــوزش 
ــت و  ــم داش ــت را خواهی ــر مراقب ــت و حداکث ــرای آنهاس ــی ب حق
ــد؛  ــت می کنن ــتورالعمل ها فعالی ــاس دس ــر اس ــا ب ــدارس دقیق م
دســتورالعمل ســامت، دســتورالعمل مشــترک بیــن مــا و خانــواده 

اســت و بایــد خانــواده بــا مــا مشــارکت داشــته باشــند.
وی بــه اصــل فعــال بــودن مدرســه اشــاره کــرد و گفــت: ارتباط 
بیــن مدرســه و خانــواده بســیار بااهمیــت اســت؛ در شــرایط کرونــا 
ــا  ــا ب ــا هســتیم و خانواده ه ــر خانواده ه ــد مشــارکت جدی ت نیازمن
ــد  ــدان را تعقیــب می کنن ــر آمــوزش فرزن حساســیت بیشــتری ام

ــرای  ــی را ب ــه آموزش ــه برنام ــم ک ــه کردی ــدارس توصی ــه م و ب
ــد. ــریح کنن ــا تش خانواده ه

آموزش تلویزیونی برای سال تحصیلی جدید از 15 شهریور
حاجی میرزایــی بــا اشــاره بــه پوشــش ۹۸ درصــدی تلویزیــون، 
ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــا س ــه ب ــی ک ــا هماهنگی های ــه داد: ب ادام
انجــام شــده اســت، از 15 شــهریور برنامــه آموزشــی بــرای تمــام 
پایه هــا و همــه دروس خواهیــم داشــت؛ امســال بایــد ایــران 
ــر  ــا ب ــه بن ــم ک ــزار مدرســه داری ــس شــود؛ 110 ه ــر تدری سراس

ــود. ــه ش ــد مدرس ــا بای ــه خانه ه ــا هم ــد ام ــل ش ــرایط تعطی ش
ــا دوازدهــم  ــه اول ت ــوای تمــام دروس را از پای ــزود: محت وی اف
ــا  ــان و خانواده ه ــوزان، معلم ــار دانش آم ــم و در اختی ــد کردی تولی
ــعه  ــاد« را توس ــای »ش ــه ظرفیت ه ــن اینک ــم؛ ضم ــرار می دهی ق
ــای  ــا قابلیت ه ــد ب ــی از شــاد جدی ــم و روز پنج شــنبه رونمای دادی

متعــدد و متمایــز اســت.
ــر  ــورها ب ــام کش ــرد: تم ــح ک ــرورش تصری ــوزش و پ ــر آم وزی
ــد و همــه از پلتفرم هــای آموزشــی  آمــوزش حضــوری اصــرار دارن
بــه چــه بــه صــورت برخــط و چــه غیربرخــط اســتفاده می کننــد 

ــم.  ــتفاده می کنی ــا اس ــن برنامه ه ــه ای ــا از هم و م
وی افــزود: اگــر تعــداد دانش آمــوز متناســب بــا مســاحت 
کاس و تراکــم باعــث عــدم رعایــت پروتکل هــا شــود پــس بایــد 
گــروه  بنــدی شــوند و ورود و خــروج در کاس مشــخص می شــود؛ 

دروس حضــوری و دروس غیرحضــوری بــا هماهنگــی کارشناســان 
ــن  ــا ای ــم ب ــت و امیدواری ــده اس ــخص ش ــش مش ــازمان پژوه س

اقدامــات هیــچ مشــکلی وجــود نداشــته اســت.
 جابجایی 

حاجی میرزایــی دربــاره بخشــنامه تعــارض منافــع اظهــار 
ــدادی از  ــد؛ تع ــع آوری ش ــور جم ــر کش ــات از سراس ــرد: اطاع ک
ــت مدرســه  ــف فعالی ــام توق ــه مدرســه داشــتند، اع ــکاران ک هم
ــد  ــع ندارن ــکاری من ــه هم ــرای ادام ــق بخشــنامه ب داشــتند و طب
ــد، در همیــن هفتــه  ــه مدرســه داری دارن ــل ب و کســانی کــه تمای
ــود.  ــه می ش ــات گرفت ــده و تصمیم ــام ش ــی انج ــاری، جابه جای ج
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره آغــاز ســال تحصیلــی گفــت: 
ــد  ــت و می توانن ــوز اس ــر از 50 دانش آم ــدارس کمت ــد م 35 درص
ــود را  ــت خ ــه روز فعالی ــتی، هم ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب
آغــاز کننــد امــا دربــاره همــه مــدارس، متناســب بــا شــرایط کرونــا 
اســت و آمــوزش بــه صــورت زوج و فــرد باشــد. اصــل بــر آمــوزش 
ــچ  ــت هی ــا تح ــت پروتکل ه ــه رعای ــر اینک ــت مگ ــوری اس حض

ــد.  ــر نباش ــرایطی امکان پذی ش
ــت  ــی اهمی ــه اول ابتدای ــوزان پای ــاره دانش آم ــزود: درب وی اف
ویــژه ای دارد و حتــی اگــر محــدود یــا دو نفــر نفــر اســت امــا بایــد 
ــر  ــکای بیشــتر ب ــان آمــوزش ات ــه مدرســه بیاینــد چــرا کــه جری ب

ــور دارد. حض

جذب 53 هزار نفر در آموزش و پرورش از مهم ترین دستاوردهای دولت

جابجایی مدیران بر اساس بخشنامه تعارض منافع در این هفته

ــت  ــوان ریاس ــوروزی بعن ــای ن آق
اســالمی شــهر کــوزه کنــان اشــاره 
ای بــه تاریخچــه ایــن شــهر نمــوده 
ودر مــورد وجــه تســمیه کــوزه 

ــد؟  ــح دهی ــان توضی کن
کــوزه کنــان، بــه علــت داشــتن خــاک رس 
ــرار دارد و  ــهر ق ــت ش ــل باالدس ــل درمح قاب
ــار،  ــن دی ــوش ای ــد و ســخت ک ــردان هنرمن م
ــت  ــه صنع ــاورزی ب ــام درکنارکش ــم االی ازقدی
کــوزه گــری مشــغول بــوده و هســتند. در 
ــام هــای کــوزه  ــه ن طــول زمــان، ایــن شــهر ب
چی،کــوزه چیــان،آرا باچــی وآغــوش چــی کــه 
ــدند،  ــی ش ــوب م ــی محس ــامی ترک ــزء اس ج
ــان  ــه کــوزه کن شــناخته مــی شــد و بعدهــا ب
ــن  ــد. ای ــل گردی ــان فارســی تبدی بارویکــرد زب
ــه کــوه هــای میشــو ،  شــهر ازطــرف شــمال ب
ازطــرف جنــوب بــه دریاچــه شــرفخانه، یوســف 
آبــاد، علــی بیگلــو و ازطــرف شــرق بــه خامنــه 
و دریــان مشــرف مــی باشــد. در حــال حاضــر 
ــهر  ــال درش ــصت کارگاه فع ــش از ش ــز بی نی
مشــغول ســفالگری هســتندو شــغل اکثراهالــی 
ــه  ــد  و ب ــی باش ــاورزی م ــه، کش ــن منطق ای

ــروف اســت. ــوه مع شــهرصد می

قابلیــت هــای توســعه کــوزه کنان  
را در چــه بخــش هایــی مــی بینیــد ؟

مطمئنــا قابلیــت هــای توســعه و پیشــرفت 

کشــاورزی،  و  ســفالگری  درصنعــت  شــهر 
ــر و  ــکان پذی ــای موجــود ام باوجودپتاســیل ه
مهیــا مــی باشــد،که بــرای رســیدن بــه جایــگاه 
قابــل قبــول، حمایــت دســتگاه هــای اجرایــی، 
آمــوزش هــای مهارتــی و همچنیــن تخصیــص 

ــد. ــارات بانکــی را مــی طلب اعتب

چــه برنامــه هایــی در طــی حضور 
خــود بــه عنــوان ریاســت شــورا، در 
ایــن شــهر بــه ســرانجام رســاندید ؟

بیــش از دو هــزار اســتخر ذخیره آب توســط 
کشــاورزان شــهر، احــداث گردیــده اســت کــه 
ــت و  ــرده اس ــول ک ــاورزی را متح ــا کش کام
ــور،  ــل کش ــر داخ ــاوه ب ــروش ع ــازار ف ــر ب اگ
درخــارج از کشــور نیــز مهیــا گــردد، بــی 
شــک چــرخ توســعه شــهر از شــرایط موجــود 
ــا  ــن ب ــت. همچنی ــد یاف ــق خواه ــتر رون بیش
ــاب  ــای لع ــوزش ه ــرآوری خــاک، آم ــاد ف ایج
زنــی و تنــوع تولیــدات صنایــع دســتی توســط 
و  محصــوالت  کشــور،  داخــل  هنرمنــدان 
تولیــدات ســفالگران نیــم نگاهــی بــه صــادرات 
محصــوالت بــه  خــارج از کشــور خواهــد 

ــت. داش

تصــور مــی کنیــد علــت رای 
ــوده و  ــه ب ــما چ ــه ش ــردم ب دادن م
ــهر  ــورای ش ــدت ش ــن م ــا در ای آی
پاســخگوی خواســته هــا مــردم 

ــت؟  ــوده اس ب
ــردم  ــد از مـ ــئوال را بایـ ــن سـ ــه ایـ البتـ
ـــت  ـــن هس ـــم ای ـــی دان ـــه م ـــی آنچ ـــید ول پرس

ــت  ــه و صداقـ ــودن  و برنامـ ــفاف بـ ــه شـ کـ
داشـــتن درعمـــل، بـــرای مـــردم مهـــم و 
ـــم  ـــته ای ـــا نتوانس ـــت. قطع ـــده اس ـــن کنن تعیی
ــی  ــازیم ولـ ــرآورد سـ ــردم رابـ ــارات مـ انتظـ
ـــن  ـــا در ای ـــتیم ت ـــاش هس ـــه در ت ـــر لحظ ه

ــم. ــه کوتاهـــی ننماییـ عرصـ

ــوزه  ــهری ک ــعه ش ــکالت توس مش
کنــان را در چــه چیــزی مــی بینیــد ؟

ســیل  شــهر،  توســعه  اصلــی  مشــکل 
ــی نشــدن طــرح هــای  ــی و عملیات هــای فصل
آبخیــزداری درباالدســت شــهر مــی باشــد کــه 
بــه همیــن علــت طــرح هــادی شــهرکه منجــر 
بــه توســعه شــهری مــی شــود، عملیاتی نشــده 
ــود ادارات  ــوارد، نب ــن م ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس
ــاورزی  ــا، جهادکش ــک ه ــه بان ــی  از جمل مهم
و دســتگاههای خدمــات رســان در ایــن شــهر 
باعــث ایجــاد مشــکات روزمــره  بــرای مــردم 

ــن شــهر شــده اســت. ای

شــورای  مصوبــات  مهتریــن 
ــه  ــن دوره چ ــهر در ای ــالمی ش اس

بــوده اســت ؟
اکثــر مصوبــات شــورای شــهر کــوزه کنــان،  
ــرفت و  ــترهای پیش ــاد بس ــری و ایج ــر پیگی ب
توســعه شــهری متمرکــز مــی باشــد. هــر 
ــدان  ــون می ــهر، همچ ــی ش ــائل عمران چندمس
فوتســال، ســاختمان آتــش نشــانی وشــهرداری، 
مــوزه شــهر،  ورودی شــهر، میــدان میــوه 
ــی  ــای آت ــه ه ــزء برنام ــز ج ــار،... نی ــره ب و ت

ــد. ــی باش ــهر م درش

ــه  ــان را چگون ــوزه کن ــده ک آین
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

آینــده شــهر بــا توســعه کشــاورزی و صنعت 
ــر  ــهر ب ــن ش ــن قرارگرفت ــفالگری و همچنی س
ــداث  ــلماس )ایجادواح ــز – س ــاده تبری روی ج
واحدهــای تجــاری و خدماتــی و رفاهــی(، 
ــت  ــدن جمعی ــرازیر ش ــت و س ــذب توریس ج
ــز  ــران، تبری ــون ته ــی همچ ــهرهای بزرگ از ش
روشــن  و  امیدوارکننــده  بســیار  ارومیــه،  و 
ــن  ــن تری ــان جــزو ام ــوزه کن ــود وک ــد ب خواه
و آرام تریــن شــهرهای اســتان بــرای ســکونت 
و جــذب بــازارکار خواهــد بــود. بــا ایــن حــال، 
وجــود شــهرک صنعتــی کــوزه کنــان وتوســعه 
ایــن شــهرک کــه هــم اکنــون بیــش از پانصــد 
نفــر بصــورت مســتقیم وهــزار نفــر غیرمســتقیم 
ــه هــا مشــغول کارمــی باشــند،  درایــن کارخان
در توســعه کــوزه کنــان نقــش بســزایی خواهــد 

داشــت.

گفتگــو  اتمــام  عنــوان  بــه 
ــود دارد،  ــی وج ــخن پایان ــر س اگ

ئیــد. بفرما
علیرغــم اینکــه بــه وجــود تضــاد آرا و 
اندیشــه معتقــدم ولــی بــا مشــارکت در توســعه 
و عمــران و آبادانــی شــهر و پرهیــز از اختــاف 
و تفرقــه افکنــی، کــوزه کنــان را دریابیــم 
و بخاطرکــوزه کنــان و آبــادی آن، خواســته 
هــای شــخصی وکــدورت هــا را مرجــح ندانیــم 
و امیــال نفســانی را فــدای کــوزه کنــان نماییم، 
ــان  ــی هســتیم و کــوزه کن چراکــه همــه رفتن

ــنامی. ــخ خوش ــد وتاری ــی مان م

در مصاحبه اختصاصی با رئیس شورای اسالمی شهر کوزه کنان:

کوزه کنان، مهد هنر سفال ایران
حمید رضا سامبرانی

از شــهرهای  کــوزه  کنــــــان یکــی 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــی اس تاریخ
شهرســتان  مرکــزی  بخــش  در 
ــه  ــهر ب ــن ش ــراردارد. ای ــتر ق شبس
کوزه کنــــــان » مهــد هنــر ســفال 
ایــران«  مشــهور شــده  اســت. کــوزه 
کنـــــــان همانگونــه کــه از نامــش 
بــوده  ســفالگری  مهــد  پیداســت 
حفاری هــای  در  کــه  چــرا  اســت 
کوزه هــای  شــهر،  ایــن  مختلــف 
بزرگــی کــه غالبــاً در حــدود ۱۰۰ 
لیتــر آب در خــود جــای می دهنــد 
متــر  ســانتی    ۶–۷ ضخامــت  بــه 
بدســت آمــده  اســت. بــه منظــور 
شــناخت بیشــتر ایــن شــهر تاریخــی، 
شــورای  رئیــس  نــوروزی،  حســن 
شــهر کــوزه کنــان کــه ســومین دوره 
حضــور خــود در شــورای شــهر کــوزه 
کنــان را ســپری مــی کنــد، در گفتگــو 
ــیر  ــب ش ــری عج ــه سراس ــا روزنام ب
ــا  ــن شــهر ب ــاره ای ــه ســواالتی درب ب

قدمــت پاســخ مــی دهــد.
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تناسب اندام

5 ورزش مناسب برای کاهش وزن  

کاهـش وزن و تناسـب اندام در دنیـای امروزی 
امـروز یکـی از دغدغـه هـای مهـم اکثـر زنـان و 
مـردان اسـت و از آنجـا کـه بیشـتر آن هـا زمـان 
قـدری بـرای ورزش کـردن دارند ترجیـح میدهند 
ورزش هایـی را انجـام دهنـد کـه منحصـراً بـرای 
کاهـش وزن مطلـوب باشـد و گاهـی بشـود آنها را 

در منـزل هـم انجـام داد.
حقیقـت ایـن اسـت کـه در بعضی مـوارد حتی 
بـا تغییـر بعضـی عـادت هـای اشـتباه غذایـی و 
فعالیتـی میتـوان بـه صـورت محسوسـی وزن کـم 
کـرد و بـه تناسـب انـدام رسـید ولـی ایـن توضیح 
هـا بـرای اشـخاصی اسـت که دچـار چاقـی مفرط 
نیسـتند و تنها کمی افزایش وزن داشـته و دوست 

دارنـد بـه وزن متعـادل خویش برسـند.
 

پیاده روی
بـه دلیل های مختلفی پیاده روی یکی از بهترین 
تمریـن های ورزشـی بـرای کاهش وزن اسـت. پیاده 
آنهـا  بـرای مبتدیـان سـاده و راحـت اسـت،  روی 
میتواننـد بـدون احتیاج به خرید تجهیـزات ورزش را 
آغـاز کنند. همچنیـن در این ورزش مفصل ها شـما 

آنقـدر تحت تأثیـر فشـار و درد نخواهـد بود. 
براسـاس تحقیقـات انجـام شـده، تخمیـن زده 
شـده اسـت که هـر شـخص) حـدود ۷0 کیلوگرم( 
در هـر 30 دقیقـه پیـاده روی بـا سـرعت متوسـط 
۶.4 کیلومتـر در سـاعت، 1۶۷ کالری می سـوزاند.

یـک مطالعـه از 20 زن مبتـا بـه چاقـی بـه 
مـدت 12 هفتـه نشـان داد کـه راه رفتـن به مدت 
50- ۷0 دقیقـه) 3 بـار در هفتـه( سـبب کاهـش 

چربـی بـدن و دور کمـر مـی شـود.
 

دویدن
ورزش بـرای کاهـش وزن؛ دویـدن اگـر اضافـه 
وزنتـان زیـر 15 کیلوگـرم اسـت دویـدن از گزینه 
هـای عالـی بـرای سـرعت بخشـیدن بـه کالـری 
سـوزی اسـت. امـا دویـدن خالـی کاهـش وزن را 
تضمیـن نمـی کنـد و بایـد در کنـار برنامـه غذایی 
آنـرا پیـش ببریـد. دویـدن هـم قانون هـای خاص 
خـود را دارد و در صـورت رعایـت نکـردن کامًا از 
فوایـد ایـن ورزش اسـتفاده نمـی کنیـد. از همـان 
ابتـدا شـروع به دویـدن نکنید و قـدری پیاده روی 
کنیـد یـا ترکیبـی از پیاده روی و دویدن را داشـته 

باشـید تـا بـدن عـادت کند. 
بعـد از چنـد هفتـه بـدن آمـاده و آمـاده تـر می 
شـود تـا هنگامـی کـه میتوانید مسـتقیم بـا دویدن 
آغـاز کنیـد. چنـد روز پـی در پـی ندویـد. عضات و 
مفصـل های بعد از دویدن دچار اضطراب میشـوند و 
بایـد به آن ها فرصت اسـتراحت بدهیـد. در روزهایی 
کـه نمـی دوید به سـراغ ورزش های قدرتـی بروید و 
عضـات پـا را درگیر نکنید. مسـافت دویـدن خود را 
ناگهانـی افزایش ندهید و تـاش کنید  هر هفته 10 

درصـد به مقـدار آن اضافـه کنید.
 

شنا
چنانچـه به دنبال ورزشـی هسـتید کـه فعالیت 
زیـادي احتیاج نداشـته باشـد و نتایـج خوبی برای 
تـان بـه بـار بیاورد، شـنا کنیـد. ایـن ورزش ظاهرا 
کـم تحـرک میتوانـد بـدون ریختـن حتـی یـک 

قطـره عـرق، صدهـا کالری بسـوزاند.
حـرکات مختلـف و زیادي که موقع شـنا کردن 
انجـام مـی دهیـد مثـل اقسـام مختلفـی از ورزش 
هـای هـوازی اسـت کـه بـدن تـان را به شـیوه ای 
جدیـد بـه چالـش می کشـد. توجه داشـته باشـید 
کـه تنهـا کافیسـت هـرروز چنـد دور در اسـتخر 
شـنا کنیـد تـا بـه نتیجـه چشـم گیر و متفاوتی در 
تناسـب انـدام تـان برسـید. در واقع بـدون این که 
آسـیبی بـه زانوهـا یا قوزک پـای خـود وارد کنید، 

سـایز دور کمرتـان را کـم مـی کنید!
 

دوچرخه سواری
دوچرخـه سـواری یکـی از فعالیـت های اسـت 
کـه محبوبیـت زیـای دارد، گذشـته از متنوع بودن 
ایـن فعالیـت، دوچرخـه سـواری یکـی از گزینـه 
هـای کاهـش وزن اسـت و در سـرعت کاهش وزن 
هـم در زمـره ورزش هـای اسـت که سـبب کاهش 
سـریع وزن مـی شـود. دوچرخه سـواری در بیرون 
از منـزل بهتـر از منـزل یا باشـگاه ورزشـی اسـت، 
ولـی ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه نمـی توانید از 
دوچرخـه ثابـت اسـتفاده نکنیـد، دوچرخـه ثابـت 

هـم میتوانـد همـان تأثیر را داشـته باشـد.  
درصورتـی که مسـیر محـل کارتـان را میتوانید 
بطـور  تمریـن  ایـن  از  کنیـد  طـی  دوچرخـه  بـا 
روزانـه تـا محـل کارتـان اسـتفاده کنیـد بـا ایـن 
شـیوه میتوانیـد بـدون صرف زمـان اضافـه کالری 
ثابـت  بـا دوچرخـه  بسـوزانید. 30 دقیقـه ورزش 

بـرای کاهـش وزن را مطالعـه کنیـد.
 

طناب زدن
مقـدار سـوزاندن کالـری در ایـن ورزش حـدود 
اسـت.  سـاعت  هـر  در  کالـری   1100 تـا   ۷00
گـرم  بـرای  تمریـن  ایـن  از  بوکـس  ورزشـکاران 
کـردن بـدن خـود اسـتفاده مـی کننـد، ولـی بـا 
شـخص  بـزودی  دقیقـه،  چنـد  بـرای  آن  انجـام 
متوجـه می شـود ایـن حرکت چیزی بیـش از یک 
فعالیـت سـاده بـرای آمـاده کـردن بـدن اسـت. 

در حقیقـت بـا وجود سـاده بودن، ایـن حرکت 
نقـش مؤثـر در هماهنگـی اجزای بدن داشـته و بر 
عملکـرد کل بـدن تأثیـر دارد. عـاوه  برایـن طناب 
زدن بطـور خـاص میتوانـد بـه ایجـاد هماهنگـی 

بیـن دسـت هـا و چشـم ها کمـک کند.
 منبع: بیتوته

سرخ ها پول برانکو را می دهند 

باشــگاه پرســپولیس باقیمانــده طلــب ســرمربی پیشــین خــود را بــرای 
پرداخــت بــه او آمــاده کــرده اســت. 

ــپولیس در  ــگاه پرس ــوان، باش ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
پرونــده برانکــو ایوانکوویــچ کــروات بــه پرداخــت یــک میلیــون و پنجــاه 
هــزار یــورو بــه همــراه پنــج درصــد از ســود ایــن پــول بــه برانکــو محکــوم 
شــده بــود. پرســپولیس بــه دلیــل تــرس از محرومیــت نقــل و انتقاالتــی 

درصــدد اســت تــا پــول ایــن مربــی را خیلــی زود پرداخــت کنــد.
مهــدی رســول پنــاه، سرپرســت باشــگاه پرســپولیس تــاش کــرد تــا 
از برانکــو تخفیــف بگیــرد، امــا در نهایــت ایــن موضــوع بــا مخالفــت ایــن 
مربــی همــراه شــد و باشــگاه پرســپولیس کــه بیــش از نصــف پــول را در 
2 هفتــه گذشــته بــه حســاب معرفــی شــده از ســوی برانکــو واریــز کــرده 
بــود، توانســت باقیمانــده ایــن پــول را کــه حــدود 350 هــزار یــورو اســت 

را تامیــن کنــد.
باشــگاه پرســپولیس قصــد دارد ایــن پــول را تــا پنجشــنبه بــه حســاب 
برانکــو واریــز کنــد تــا از حضــور در نقــل و انتقــاالت تابســتانی محــروم 

نشــود.

اتفاق عجیب در المپیاد آنالین شطرنج

قطعــی اینترنــت در فینــال مســابقات المپیــاد آنایــن شــطرنج باعــث 
شــد کــه فیــده )فدراســیون جهانــی شــطرنج( تصمیــم عجیبــی بگیــرد. 

بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و لغــو اکثــر مســابقات 
ورزشــی تنهــا رشــته ای کــه بــا کیفیــت بــاال بــه رقابــت هایــش ادامــه 
ــترده در  ــور گس ــه ط ــطرنج ب ــی ش ــابقات اینترنت ــود. مس ــطرنج ب داد ش
ــل  ــه دلی ــن ب ــت. همچنی ــزاری اس ــال برگ ــر در ح ــای معتب ــایت ه س
ــرای  ــی ب ــز خوب ــطرنج جوای ــدان ش ــه من ــد عاق ــش از ح ــتقبال بی اس

ــی شــود. ــه م ــان در نظــر گرفت بازیکن
بــا توجــه بــه اینترنتــی بــودن مســابقات همچنــان مشــکات اینترنتــی 
معضــل جدیــد مســابقات آنایــن شــطرنج در دوران کرونــا اســت. فینــال 
مســابقه المپیــاد جهانــی شــطرنج آنایــن روز گذشــته )یکشــنبه( بیــن 
دو تیــم روســیه و هنــد برگــزار شــد. حیــن رقابــت ایــن دو تیــم اینترنــت 
ــازی را از دســت مــی دهنــد. پــس از  بازیکنــان هنــدی قطــع شــده و ب
ایــن اتفــاق بــا نتیجــه ای کــه بــه دســت مــی آیــد تیــم روســیه قهرمــان 
ــت  ــرور و اینترن ــی س ــه قطع ــا ب ــدی ه ــا هن ــود ام ــی ش ــابقات م مس
اعتــراض مــی کننــد تــا رئیــس فدراســیون جهانــی بــه ایــن ماجــرا ورود 

کنــد. 
ــده،  ــش آم ــرایط پی ــه و ش ــن نتیج ــه ای ــا ب ــدی ه ــراض هن ــا اعت ب
فدراســیون جهانــی رای جالبــی را اعــام کــرده و هــر دو تیــم را قهرمــان 
مســابقات المپیــاد آنایــن شــطرنج اعــام مــی کنــد! ایــن رای در حالــی 
صــادر شــد کــه هنــدی هــا در مراحــل قبــل بــه لطــف قطعــی اینترنــت 
موفــق بــه شکســت ارمنســتان شــده بودنــد و بــه اعتــراض تیم ارمنســتان 

توجــه ای نشــده بــود!
ــد از  ــن مســابقه مــی دانســتند بع ــان ای ــا کــه خــود را قهرم روس ه
تصمیــم عجیــب فدراســیون جهانــی شــطرنج دســت بــه اعتــراض زدنــد. 
ــخره  ــه مس ــطرنج ب ــت داران ش ــازی و دوس ــران مج ــی کارب ــی برخ حت
ــوون  ــود و ل ــرا نب ــان ماج ــن پای ــد. ای ــه ان ــوع پرداخت ــن موض ــردن ای ک
ــش  ــوع واکن ــن موض ــه ای ــاتی ب ــهور ارمنس ــاز مش ــطرنج ب ــان ش آرونی

ــان داد.  نش
ــا  ــت هــا حضــور داشــتند ام ــن رقاب ــران هــم در ای ــازان ای شــطرنج ب

ــر مســابقات نشــدند. ــه مراحــل باالت ــه صعــود ب ــق ب موف

بیماری دلیل اصلی جدایی مسی از بارسلونا 

ــل  ــی لیون ــی جدای ــل اصل ــی شــده دلی ــپانیایی مدع ــانه اس ــک رس ی
ــت.  ــن اس ــن بازیک ــردگی ای ــلونا، افس ــی از بارس مس

ــپانیایی  ــانه اس ــک رس ــوان، ی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مدعــی شــده کــه لیونــل مســی ســتاره تیــم فوتبــال بارســلونا بــه دلیــل 
افســردگی خواهــان جدایــی از جمــع آبــی و انــاری پوشــان شــده اســت. 
ــاری پوشــان در لیــگ  ــی و ان ــه دلیــل ناکامــی آب او مدتــی اســت کــه ب

ــگا دچــار افســردگی شــده اســت. ــا و اللی ــان اروپ قهرمان
بیمــاری او پــس از شکســت ســنگین کاتاالن هــا مقابــل بایــرن مونیــخ 

شــدید تر هــم شــده اســت.
وضعیــت روحــی مســی زمانــی بد تــر شــد کــه رونالــد کومــان 
ســرمربی جدیــد بارســلونا بــه او گفــت: »دوران فوتبالــی تــو تمــام شــده 
ــود  ــه ای خ ــال حرف ــر فوتب ــال های آخ ــدن س ــال گذران ــت و در ح اس

ــتی.« هس
مســی کــه از 14 ســالگی بــرای بارســلونا بــازی می کنــد، هیــچ وقــت 
ــا  ــئوالن کاتاالن ه ــری مس ــی مه ــا ب ــکل ب ــن ش ــه ای ــرد ب ــر نمی ک فک

مواجــه شــود.
ســتاره آرژانتینــی بارســلونا در ۷31 بــازی بــرای آبــی و انــاری پوشــان 
بــه میــدان رفتــه کــه حاصــل آن ثبــت ۶34 گل و 2۸5 پــاس منجــر بــه 

گل بــوده اســت.

یک عضو فراکسیون ورزش مجلس:
مجلس تا برخورد با متخلفان پرونده ویلموتس 

آن را دنبال خواهد کرد
یــک عضــو فراکســیون ورزش مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد 
ــی خــود  کــه نماینــدگان مجلــس و فراکســیون ورزش از ابزارهــای قانون
بــرای روشــن شــدن جزئیــات پرونــده ویلموتــس و برخــورد بــا متخلفــان 

اســتفاده خواهنــد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، اســماعیل حســین زهــی بــا اشــاره بــه پیگیــری 
ــه  ــده ویلموتــس در مجلــس، بیــان کــرد: دســتگاه هــای نظارتــی ب پرون
پرونــده قــرارداد ویلموتــس ورود کــرده انــد و در مجلس شــورای اســامی 
نیــز کمیســیون اصــل ۹0، فراکســیون ورزش و کمیســیون فرهنگــی بــه 
ایــن موضــوع ورود کــرده و بــرای دفــاع از حقــوق مــردم ایــن پرونــده بــا 

جدیــت دنبــال خواهــد شــد.
ایــن عضــو فراکســیون ورزش مجلــس در ادامــه اظهــار کــرد: تاکنــون 
چندیــن جلســه در ایــن رابطــه تشــکیل شــده و وزیــر ورزش توضیحاتــی 
ــوت  ــه ق ــوال ب ــرح س ــع نشــدند و ط ــکاران قان ــا هم ــد ام ــه کردن را ارائ
ــد و  ــور یابن ــی حض ــه علن ــر ورزش در جلس ــا وزی ــت. ت ــی اس ــود باق خ
ــی تریــن مقــام وزارت  ــر عال ــه کننــد. آقــای وزی توضیحــات خــود را ارائ
ورزش اســت و بایــد در خصــوص جزئیــات ایــن پرونــده توضیحــات قانــع 

کننــده ای ارائــه کنــد.
ــرد:  ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش ــاش در مجل ــردم خ ــده م نماین
ــان را  ــرده و متخلف ــه ک ــی تهی ــزارش جامع ــازمان بازرســی کشــور گ س
بــه دســتگاه قضایــی معرفــی کــرده اســت. کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس 
ــه  ــده ارائ ــن پرون ــان ای ــزارش خــود را در خصــوص متخلف ــا گ ــز قطع نی

خواهــد کــرد.
حســین زهــی در پایــان تاکیــد کــرد: نماینــدگان مجلس و فراکســیون 
ــن  ــات ای ــدن جزئی ــن ش ــرای روش ــود ب ــی خ ــای قانون ورزش از ابزاره
ــال  ــا از پایم ــرد ت ــد ک ــان اســتفاده خواهن ــا متخلف ــده و برخــورد ب پرون

شــدن حقــوق مــردم جلوگیــری شــود.

فدراســیون وزنــه بــرداری ایران درخواســتی 
ــی  ــه نظــر م ــزاری اردو نداشــته و ب ــرای برگ ب
ــر  ــد منتظــر س ــا بای ــرداران فع ــه ب رســد وزن
ــی باشــند.  و ســامان گرفتــن فدراســیون جهان
بــه گــزارش ایســنا، در شــرایطی کــه مجــوز 
برگــزاری اردوی رشــته هــای المپیکــی چــون 
کشــتی و تکوانــدو صــادر شــد، امــا وزنــه 
بــرداری هنــوز برنامــه ای بــرای برگــزاری اردو 
نــدارد. وزنــه بــرداران نیــز در حــال حاضــر در 
شــهر هــای خــود کــم و بیــش مشــغول تمریــن 
هســتند تــا ببیننــد تکلیــف برگــزاری اردوهــا  و 

مســابقات چــه مــی شــود.
ــرداران،   ــه ب ــی وزن ــن باتکیف ــه در ای البت
ــر  ــی تاثی ــم ب ــی ه آشــفتگی فدراســیون جهان
ــروس  ــیوع وی ــدا از بحــث ش نیســت چــون ج
ــی  ــر حواش ــی درگی ــیون جهان ــا، فدراس کرون
داخلــی شــده و ابتــدا بایــد ســر و ســامان 
بگیــرد و مشــخص شــود مســئولیت ایــن 

ــت. ــی اس ــه کس ــا چ ــیون ب فدراس
ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــاز ش ــا آغ ــان ب همزم
ــیون  ــتعفی فدراس ــس مس ــان ریی ــاش آی تام
ــات  ــر اتهام ــم درگی ــرداری ه ــه ب ــی وزن جهان
ــای  ــت ه ــردن تس ــان ک ــد؛ از پنه ــادی ش زی
ــدن  ــا خری ــه ت ــی گرفت ــاد مال ــگ و فس دوپین
در  تغییــر   باعــث  مســئله  همیــن  و  رای 
مدیریــت فدراســیون جهانــی شــد و هــم 

ــود. ــی ش ــت اداره م ــس موق ــا ریی ــون  ب اکن
ــی  ــرار اســت اساســنامه فدراســیون جهان ق
ــات آن  ــود و انتخاب ــاح ش ــرداری اص ــه ب وزن
برگــزار شــود امــا هنــوز تاریــخ دقیــق برگــزاری 

ــات مشــخص نیســت. انتخاب
عــاوه بــر اینکــه ریاســت و بقیــه مســئولیت 
هــای فدراســیون جهانــی تعییــن تکلیــف 
نشــده انــد  از ارائــه تقویــم جدیــد هــم خبــری 

نیســت. 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــم ب ــران ه فدراســیون ای
ــا آن  ــه ب ــی ک ــکات مال ــه مش ــئله و البت مس
مواجــه شــده  فعــا برنامــه ای بــرای برگــزاری 
ــر  ــی اگ ــال حت ــر ح ــه ه ــون ب ــدارد چ اردو ن

چهــار وزنــه بــردار کــه شــانس کســب ســهمیه 
دارنــد را بخواهــد وارد اردو کنــد بــاز هــم  
بایــد هزینــه هایــی پرداخــت کنــد و ایــن 
روزهــا هــم خبرهــای خوبــی از وضعیــت مالــی 
ــن  ــد بنابرای ــی رس ــوش نم ــه گ ــیون ب فدراس
ــرای آوردن  ــم ب ــه ای ه ــرایط عجل ــن ش ــا ای ب

ــدارد. ــه اردو ن ــرات ب نف
فدراســیون جهانــی رشــته هــای دیگــر کــم 
و بیــش تکلیــف مســابقات خــود را بــرای ســال 
آینــده مشــخص کــرده انــد و تاریــخ احتمالــی 
را در نظــر گرفتــه انــد امــا فدراســیون جهانــی 
وزنــه بــرداری اعــام نکــرده باالخــره مســابقات 
ــزار  ــددا برگ ــی مج ــه زمان ــرداری از چ ــه ب وزن

مــی شــود و از همــه مهمتــر تکلیــف ســهمیه 
هــای المپیــک چــه مــی شــود.

وزنــه بــرداران هــر قــاره تنهــا یــک مســابقه 
دیگــر داشــتند تــا ســهمیه هــا تعییــن تکلیــف 
ــورد  ــی در م ــا فدراســیون جهان ــا فع شــود ام
وضعیــت ســهمیه هــا هــم اظهــار نظــری 

نکــرده اســت.
تنهــا کاری کــه در ایــن میــان انجــام گرفــت، 
برگــزاری دو مســابقه بــه صــورت آنایــن بــود؛ 
بــه طــوری کــه هــر وزنــه بــردار در کشــور خــود 
وزنــه مــی زد و داوران بــه صــورت آنایــن وزنــه 
زدن ورزشــکاران ر ا تماشــا مــی کردنــد، امــا این 
رقابتهــا هــم خیلی مورداســتقبال قــرار نگرفت و 
نفــرات شــاخص زیــادی در آن حضور نداشــتند. 
ــا  ــن رقابته ــی در ای ــم کس ــران ه ــه از ای البت

شــرکت نکــرد.
ــد در  ــرداران بای ــه ب ــه وزن ــم هم ــون ه اکن
انتظــار تصمیــم فدراســیون جهانــی باشــند کــه 
ــن  ــا را تعیی ــهمیه ه ــه س ــد چگون ــی خواه م
تکلیــف کنــد. البتــه در ایــن مــورد فدراســیون 
جهانــی بــا IOC  مکاتبــه ای داشــته امــا 
ــده  ــام نش ــمی اع ــورت رس ــه ص ــه آن ب نتیج
اســت. در حــال حاضــر تنهــا چیــزی کــه 
مشــخص اســت وزنــه بــرداران در ســال 2020 
ــود را  ــد خ ــد داشــت و بای ــابقه ای نخواهن مس

ــد. ــاده کنن ــابقات 2021 آم ــرای مس ب

بازیکــن ســابق پرســپولیس می گویــد اگــر ایــن تیــم از 
ــانس اول  ــد، ش ــود کن ــیا صع ــان آس ــگ قهرمان ــش در لی گروه

قهرمانــی در ایــن رقابت هــا اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، ســپهر حیــدری دربــاره وضعیــت 
ــد  ــت: بای ــی، گف ــن از جــام حذف ــار رفت ــد از کن پرســپولیس  بع
ــزرگ  ــای ب ــت و تیم ه ــال اس ــی از فوتب ــت بخش ــم باخ بپذیری
دنیــا هــم شکســت می خورنــد. پرســپولیس  نتایــج درخشــانی بــه 
دســت آورده و نبایــد بــه خاطــر یک شکســت، آن هــم در ضربات 
پنالتــی عملکــرد گل محمــدی بــا زیــر ســوال ببریــم. پرســپولیس 
ــا  ــت و ب ــه اس ــی گرفت ــی خوب ــج خیل ــی نتای ــن کادرفن ــا ای ب
ــی  ــن ب ــاز پوکــر را ثبــت کــرده اســت. بنابرای اختــاف 1۷ امتی
انصافــی اســت اگــر االن اینگونــه بخواهیــم کادرفنــی را بــه بــاد 
ــاع  ــدی در اوض ــی گل محم ــن یحی ــر م ــه نظ ــم. ب ــاد بگیری انتق
کرونــا تیــم را بــه خوبــی را هدایــت کــرد و اجــازه نــداد از نظــر 

نتیجــه گیــری تیــم دچــار بحــران شــود. 
وی افــزود: در دیــدار برابــر اســتقال، هــم کادر فنــی و هــم 
ــد  ــتباهی نباش ــر اش ــال اگ ــد. در فوتب ــتباه کردن ــان اش بازیکن
ــاره ترکیــب تیــم  ــه ثمــر نمی رســد. خیلی هــا درب اصــا گلــی ب

می پرســند امــا قطعــا گل محمــدی خــودش بیشــتر از هــر کــس 
دیگــری دوســت داشــته تــا تیمــش پیــروز باشــد و ســعی کــرده 
بهتریــن نفــرات را بــه زمیــن مســابقه بفرســتد. مــا در تمرینــات 
نبودیــم تــا از شــرایط بازیکنــان بــا خبــر باشــیم و در هــر حــال 
ــم. پرســپولیس االن  ــه نظــر گل محمــدی احتــرام بگذاری ــد ب بای
ــه حمایــت دارد. هــواداران  بیشــتر از هــر زمــان دیگــری نیــاز ب
حــق دارنــد ناراحــت باشــند امــا هیچکــس بیشــتر از بازیکنــان 
و کادر فنــی از ایــن باخــت ناراحــت نیســت. هــواداران بــا 
ــد  ــا کردن ــر ایف ــت پوک ــش مهمــی در ثب ــای خــود نق حمایت ه
ــد  ــک کنن ــپولیس  کم ــت پرس ــا حمای ــد ب ــم می توانن و االن ه

ــج خــوب ادامــه داشــته باشــد.   نتای
از  خیلــی  و  مــن  بــازی  از  بعــد  داد:  ادامــه  حیــدری 
گفتیــم  تبریــک  اســتقال  بــه  پرســپولیس،  پیشکســوتان 
ــه  ــود ک ــن ب ــود ای ــده دار ب ــنیدیم و خن ــه ش ــزی ک ــا چی ام
اســتقالی ها گل هــای پنالتی هــا را هــم شــمارش کــرده بودنــد. 
بعضی هــا هــم صحنه هــای آهســته را هــم شــمارش کــرده 
ــد را  ــات زدن ــه در تمرین ــی ک ــر پنالتی های ــد و برخــی دیگ بودن
ــا  ــا واقع ــری خوانی ه ــا و ک ــن رفتاره ــد. ای ــاب کردن ــم حس ه

زشــت اســت. شــان و شــخصیت باشــگاه اســتقال خیلــی باالتــر 
ــم  ــار را ه ــوع رفت ــن ن ــب اســت ای ــا اســت. جال ــن حرف ه از ای
ــن  ــن پیشکســوتان ای ــم در بی ــواداران اســتقال و ه ــن ه در بی
ــات  ــه اســت. در فوتبــال ضرب تیــم می بینیــم. ایــن رفتــار بچگان
ــد و  ــتقال می آی ــوت اس ــا پیشکس ــمارند ام ــی را نمی ش پنالت
می گویــد مــا هــم ۶ گل زدیــم! باالخــره بــازی دیگــر هــم شــاید 
ــود  ــی ش ــام حذف ــان ج ــتقال قهرم ــر اس ــد. اگ ــش باش در پی
ــد و  ــی برون ــد جای ــت و نمی توانن ــته اس ــم بس ــا ه ــر مرزه دیگ

ــود.  ــزار ش ــوپرجام برگ ــازی س ــد ب بای
در  گفــت:  هــم  پرســپولیس  نقل وانتقــاالت  دربــاره  او 
ــه  ــه لیســتی ب ــدی چ ــی گل محم ــد یحی ــد دی ــه بای ــن زمین ای
ــظ  ــم را حف ــکلت تی ــم او اس ــر می کن ــت. فک ــگاه داده اس باش
ــد.  ــت می کن ــم را تقوی ــن تی ــد بازیک ــذب چن ــا ج ــد و ب می کن
ــای  ــود و برنامه ه ــام ش ــت الزم انج ــپولیس حمای ــر از پرس اگ
گل محمــدی اجرایــی شــود، پرســپولیس  می توانــد بــه قهرمانــی 
آســیا برســد. همیــن االن هــم اگــر ان شــاءاهلل تیــم از گروهــش 
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــی در لی ــانس اول قهرمان ــد، ش ــود کن صع

اســت.

کاپیتـــان پیشـــین تیـــم فوتبـــال تراکتـــور تبریـــز گفـــت: 
ــید  ــد. رشـ ــد بمانـ ــت نبایـ ــم نیسـ ــا تیـ ــش بـ ــی دلـ بازیکنـ
مظاهـــری بایـــد افتخـــار کنـــد پیراهـــن تراکتـــور را بـــر تـــن 

مـــی کنـــد.
بـــه گـــزارش مهـــر، مرتضـــی اســـدی راجـــع بـــه صعـــود 
ـــر  ـــر صف ـــک ب ـــروزی ی ـــا پی ـــی ب ـــام حذف ـــال ج ـــه فین ـــور ب تراکت
مقابـــل نفـــت مسجدســـلیمان گفـــت: خوشـــبختانه تراکتـــور 
ـــروزی  ـــه پی ـــود ب ـــرد ب ـــتحق ب ـــه مس ـــداری ک ـــت در دی توانس
ــن  ــان در ایـ ــز بازیکنـ ــود. تمرکـ ــال شـ ــی فینـ ــد و راهـ برسـ
ـــام  ـــال ج ـــه فین ـــیدن ب ـــا رس ـــا ب ـــا آنه ـــود ت ـــی ب ـــابقه کاف مس

حذفـــی، راهـــی لیـــگ قهرمانـــان آســـیا شـــوند.
پیشکســـوت باشـــگاه تراکتـــور دربـــاره شـــانس ایـــن تیـــم 
بـــرای رســـیدن بـــه قهرمانـــی جـــام حذفـــی افـــزود: ایـــن 

ــرایط فعلـــی  ــگاه و شـ ــه تاریـــخ باشـ ــه بـ ــا توجـ ــوع بـ موضـ
ـــی  ـــار روح ـــت. فش ـــترس نیس ـــم دور از دس ـــن تی ـــان ای بازیکن
و روانـــی هفتـــه هـــای پایانـــی لیـــگ برتـــر روی بازیکنـــان 
ـــوند.  ـــی ش ـــر م ـــال حاض ـــت در فین ـــکار مثب ـــا اف ـــا ب ـــت. آنه نیس
تراکتـــور هروقـــت در رختکـــن و بخـــش مدیریتـــی آرامـــش 

داشـــته بـــه موفقیـــت رســـیده اســـت.
وی دربـــاره قهـــر رشـــید مظاهـــری از تراکتـــور و غیبـــت 
در بـــازی ایـــن تیـــم در نیمـــه نهایـــی جـــام حذفـــی یـــادآور 
شـــد: رفتـــار رشـــید مظاهـــری در آســـتانه بـــازی بـــا نفـــت 
ــد در  ــت بـ ــی از مدیریـ ــات ناشـ ــن اتفاقـ ــلیمان ایـ مسجدسـ
ـــه  ـــد ب ـــن بای ـــک بازیک ـــرا ی ـــت. چ ـــگاه اس ـــی باش ـــن و حت رختک
ـــم  ـــرای تی ـــتد و ب ـــگاه بایس ـــل باش ـــد مقاب ـــازه بده ـــودش اج خ
ـــار  ـــرد و رفت ـــی ک ـــد م ـــم را تهدی ـــد تی ـــذارد؟! او نبای ـــرط بگ ش

ـــح  ـــت صحی ـــد مدیری ـــا بای ـــود. قطع ـــه ای ب ـــر حرف ـــا غی او کام
ـــورد. ـــم نخ ـــاره رق ـــکاتی دوب ـــن مش ـــا چنی ـــورد ت ـــم بخ رق

اســـدی کـــه ســـال هـــا بازوبنـــد کاپیتانـــی ایـــن تیـــم را 
بـــر بـــازو بســـته بـــود خاطرنشـــان کـــرد: بـــه نظـــرم هیـــچ 
بازیکنـــی بزرگتـــر از تراکتـــور نیســـت. هرکـــس دلـــش بـــا 
ـــن  ـــه بازیک ـــاز ب ـــزرگ نی ـــگاه ب ـــد. باش ـــد بمان ـــت نبای ـــم نیس تی
ـــت  ـــور اس ـــه تراکت ـــته ب ـــری وابس ـــید مظاه ـــه ای دارد. رش حرف
و نبایـــد اســـمی کـــه بـــا تراکتـــور دســـت و پیـــدا کـــرده 
ــه  ــد کـ ــار کنـ ــد افتخـ ــود. او بایـ ــی اش شـ ــث خودنمایـ باعـ
در تیـــم حضـــور دارد. هـــواداران تراکتـــور همیبشـــه پشـــت 
بازیکنـــان بـــا غیـــرت خـــود هســـتند. او و امثـــال مظاهـــری 
ـــم  ـــن تی ـــدن در ای ـــم و مان ـــن تی ـــیدن پیراه ـــد آرزوی پوش بای

را کننـــد.

از  تهــران  اســتقال  تیــم  پیشکســوت 
ــهرآورد  ــس از ش ــدی پ ــاد مجی ــم فره تصمی
در جــام حذفــی حمایــت کــرد و می  گویــد 
مســئوالن ایــن باشــگاه قــدردان زحمــات ایــن 

نبوده انــد.  ســرمربی 
بــه گــزارش ایلنــا، پیــروز قربانــی درخصوص 
ــل پرســپولیس در  ــم اســتقال مقاب ــری تی برت
شــهرآورد گفــت: اســتقال در نیمــه اول کامــا 
تیــم برتــر میــدان بــود و چنــد موقعیــت هــم 
داشــت؛ در نیمــه دوم هــم خیلــی بخواهیــم بــا 
ــا  ــود. کام ــادل ب ــرایط متع ــم ش ــاق بگویی ارف
فنــی بــه ایــن قضیــه نــگاه کنیــم بایــد بدانیــم 

کــه حــق بــه حــق دار رســید.
ســید  درخشــش  درخصــوص  قربانــی 
حســین حســینی و محمــد دانشــگر مــه قبــل 
ــه  ــد، گفــت: ب ــازی مــورد انتقــاد هــم بودن از ب
ــی دارد  ــه کس ــه چ ــد ک ــد دی ــال بای ــر ح ه
رویــه ای  بایــد  بازیکنــان  انتقــاد می کنــد؟ 
ــوش  ــی گ ــر حرف ــه ه ــه ب ــند ک ــته باش داش
بازیکنــان  همیــن  باالخــره  چــون  نکننــد 
ــی کــه تیــم شــرایط ســختی  ــن فصــل زمان ای
داشــتند توانســتند شــرایط فعلــی را بــرای تیــم 

ــد. ــم بزنن رق
ــد  ــن روز ب ــک بازیک ــه ی ــه داد: اینک او ادام
داشــته باشــد هــم طبیعــی اســت. اینکــه 
عملکــرد خــوب یــک بازیکــن را نبینیــم و فقــط 
و فقــط بــه خاطــر یــک یــا دو اشــتباه قضاوتش 
ــینی و  ــت. حس ــی نیس ــگاه فن ــا ن ــم اص کنی
دانشــگر از بازیکنــان خــوب اســتقال هســتند 

ــد. ــوش بدهن ــی گ ــر صحبت ــه ه ــد ب و نبای
درخصــوص  اســتقال  اســبق  مدافــع 

ــت: دانشــگر  ــگر گف ــون دانش ــی پیرام حواش
از  و  اســت  قــوی  مدافــع  فنــی  لحــاظ  از 
ــام  ــه تم ــم ک ــد بدانی ــم بای ــی ه ــاظ اخاق لح
بازیکنــان شــبیه بــه هــم نیســتند. هــر فــردی 
خصوصیــات اخاقــی خــاص خــودش را دارد و 
ایــن هــم هنــر ســرمربی اســت کــه چطــور بــا 
آنهــا برخــورد کنــد. دانشــگر مدافــع متعصبــی 
اســت کــه ســرکش بودنــش را دوســت دارم امــا 
بایــد بــه صــورت کلــی منافــع تیــم را هــم در 

ــد. ــرر نکن ــم ض ــه تی ــت ک ــر گرف نظ
ــی  ــارات یحی ــه اظه ــش ب ــی در واکن قربان
گل محمــدی پــس از دربــی گفــت: مــن 
بــرای گل محمــدی بــه عنــوان اخاقــی و 
فنــی احتــرام زیــادی قائلــم ولــی ایــن درســت 
ــه  ــام را ب ــت ج ــرار اس ــد ق ــه بگوین ــت ک نیس
اســتقال بدهنــد. اســتقال قبــل از آنهــا 
ســپاهان را شکســت داده بــود و بــا شایســتگی 
کامــل بــه فینــال رســیده اســت و مطــرح 
ــردن  ــگ  ک ــی کمرن ــن صحبت های ــردن چنی ک

ارزش کار بازیکنــان تیــم اســتقال اســت.
ــدی  ــاد مجی ــاره اســتعفای فره ــی درب قربان
ــتی  ــا کار درس ــن کام ــر م ــت: از نظ ــم گف ه
کــرد. وقتــی یــک جمعــی ارزش شــما را 
نمی دانــد خــوب اســت کــه آن جمــع را از 
ــی  ــا وقت ــد. م ــروم کنی ــان مح ــود خودت وج
ــام و  ــال مق ــد دنب ــم می گوین ــف می کنی تعری
پســت هســتیم امــا منطقــی صحبــت می کنــم. 
ــی  ــی صحبت های ــه درب ــده ب ــی دو روز مان وقت
ــرمربی  ــز آن س ــا تمرک ــود قطع ــرح می ش مط
بهــم می خــورد. آقــای ســعادتمند گفتنــد کــه 
ــم.  ــت می دهی ــور را شکس ــی تراکت ــه راحت ب
ــه روی  ــار را ب ــا ب ــن صحبت ه ــا ای ــان ب ایش
ــپاهان  ــردن س ــد و ب ــی می اندازن دوش کادرفن

ــود. ــان نب ــم آس ــپولیس ه و پرس
ــر اســت  ــای ســعادتمند بهت او ادامــه داد: آق
کــه مصاحبــه نکننــد یــا اگــر مصاحبــه می کنند 
ــن  ــد. ای ــه روی دوش کادرفنــی نیندازن ــار را ب ب
مصاحبــه بــه نظــرم بــو دار بــود! مــن بــه عنــوان 

ــی  ــم. یعن ــن را می فه ــی ای ــرد فوتبال ــک ف ی
ــت؟  ــت اس ــدن راح ــی ش ــام حذف ــان ج قهرم
ایــن صحبت هــا ارزش کار کادرفنــی و بازیکنــان 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــتقال ب ــد. اس ــم می کن را ک
ــی  ــازی قبل ــر دو ب ــال ســختی کشــید و ه فین
را فنــی بــه برتــری رســید. از آقــای ســعادتمند 
ــا  ســوال میکنــم کــه وقتــی فزهــاد مجیــدی ب
آنهــا قــرارداد یکســاله و نیمــه دارد حــق ندارنــد 
بــا ســرمربی دیگــری مذاکــره کننــد. شــما برای 
ــراد حاضــر فضــای مجــازی را راضــی  اینکــه اف
نگــه داریــد مربــی و بازیکنــان را ناراحــت 

می کنیــد.
در تاریــخ فوتبــال بیشــترین کســی کــه بــا 
ــم  ــن باش ــاید م ــته ش ــکل داش ــدی مش مجی
امــا بایــد منطقــی قضیــه را نــگاه کنیــم. بعــد 
از اســتراماچونی هیچکــس جــرات نداشــت 
ــی در  ــًا آدم ــرد. مث ــل بگی ــتقال را تحوی اس
ــح از فرهــاد  ــم کــه صب باشــگاه اســتقال داری
در  بعدازظهــر  و  می کــرد  انتقــاد  مجیــدی 
ــادگاری  ــس ی ــتقال عک ــل اس ــار مدیرعام کن
ــوی  ــد جل ــعادتمند بای ــای س ــت. آق می انداخ
ایــن مســایل را می گرفــت کــه متاســفانه 
ــه  ــن نتیج ــن بهتری ــد م ــد. از دی ــه نش اینگون
ــم را هــم  ــن تصمی ــه دســت آورده و بهتری را ب
ــدرش را  ــون ق ــرد چ ــتعفا ک ــه اس ــت ک گرف

ننــد. نمی دا
قربانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پیــش 
بینــی می کنــد آنــدره آ اســتراماچونی بــه 
تهــران برگــردد یــا خیــر گفــت: مــن امیــدوارم 
ــود  ــخص ش ــا مش ــردد ت ــران برگ ــه ته ــه ب ک
او واقعــا چــه توانایی هایــی دارد. او بایــد در 
تهــران می مانــد تــا یکســری کارهــا را بــه 
ــن هــم  ــفانه ای ــا متاس ــاند ام ــرانجام برس س
ضعــف باشــگاه بــوده کــه قدرشــانس زحمــات 

ــد. ــدی نبودن مجی

آشفتگی فدراسیون جهانی و بالتکلیفی وزنه برداران

سپهر حیدری:

 خنده دار است که پنالتی جام حذفی را هم شمرده اند

هیچ بازیکنی بزرگتر از تراکتور نیست

بعد از استراماچونی هیچکس جرات نداشت استقالل را تحویل بگیرد 

استقالل قدر شناس زحمات مجیدی نیست
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اوقات شرعی شهر تهران

مدیرعامـــل اتحادیـــه تعاونـــی ســـواری کرایـــه 
بیـــن شـــهری کشـــور گفـــت: در طـــرح نوســـازی 
نـــاوگان فرســـوده ســـواری کرایـــه بیـــن شـــهری، 
ـــداری،  ـــازمان راه ـــهیات س ـــقاط و تس ـــب اس در قال
ــن  ــه بیـ ــواری کرایـ ــتگاه سـ ــداد 1000 دسـ تعـ
شـــهری در 3 مـــاه تحویـــل متقاضیـــان خواهـــد 

ـــد.  ش
بــه گــزارش فــارس، رحمــت اهلل حــاج  محمدعلــی 
بــا اشــاره بــه جلســه اخیــر اتحادیــه تعاونــی ســواری 
ــا رئیــس کمیســیون  ــن شــهری کشــور ب ــه بی کرای
صنایــع مجلــس شــورای اســامی و مدیرعامــل 
ــی  ــه تعاون ــت: اتحادی ــار داش ــودرو، اظه ــران خ ای
ســواری کرایــه بیــن شــهری کشــور، پیــش از ایــن 
ــا ایــران  ــاوگان، قــرارداد ســالیانه ب بابــت نوســازی ن

خــودرو داشــت.
وی ضمــن تشــکر از کمیســیون صنایــع مجلــس 
و ایــران خــودرو بابــت همــکاری در نوســازی نــاوگان 
ســواری کرایــه، گفــت: امــروز هــم قــرارداد نوســازی 
ــا  ــد ت ــا می رس ــه امض ــودرو ب ــران خ ــا ای ــاوگان ب ن
جریــان نوســازی نــاوگان و توســعه ســواری های 

کرایــه بیــن شــهری، انجــام شــود.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ســواری کرایــه بیــن 
ــزان تســهیات نوســازی  ــاره می شــهری کشــور درب
ــن  ــان کــرد: پیــش از ای ــه، بی ــاوگان ســواری کرای ن
ــاده ای ۷0  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه س
ــه بیــن شــهری  درصــد قیمــت ســواری هــای کرای
را در قالــب تســهیات بــه متقاضیــان پرداخــت مــی 

کــرد.
حاج محمدعلــی گفــت: ایــن تســهیات از طریــق 
بانــک عامــل بــا نــرخ ســود 4 درصــد از محــل وجــوه 
اداره شــده ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 

ــود. ــت می ش ــاده ای پرداخ ج
ــداد  ــی، تع ــرارداد فعل ــب ق ــه داد: در قال وی ادام
ــهری  ــن ش ــه بی ــواری کرای ــتگاه س ــزار دس ــک ه ی
ــان  ــل متقاضی ــاه تحوی ــه م ــمند( در س ــودرو س )خ

خواهــد شــد.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ســواری کرایــه 
بیــن شــهری کشــور تأکیــد کــرد: ایــن یــک 
ــی اختصــاص  ــه متقاضیان ــزار دســتگاه خــودرو، ب ه
می یابــد کــه از دو ســال پیــش ثبت نــام کــرده 
ــهیات  ــت تس ــرای دریاف ــان ب ــن متقاضی ــد، ای ان
و خودروهــا معرفــی می شــوند، امــا متقاضیــان 
جدیــد ابتــدا بایــد از طریــق ســایت اتحادیــه 
ــه بیــن شــهری کشــور ثبــت  ــی ســواری کرای تعاون
ــک  ــده نزدی ــا در آین ــام آنه ــد کــه ثبــت ن ــام کنن ن

می شــود. آغــاز 
ــاوگان  ــازی ن ــاره نحــوه نوس ــی درب حاج محمدعل
کرایــه  هــای  ســواری  نوســازی  داد:  توضیــح 
فرســوده، در قالــب اســقاط انجــام مــی شــود یعنــی 
بایــد حتمــا یــک دســتگاه ســواری کرایــه فرســوده 
ــتگاه  ــک دس ــود و ی ــارج ش ــاوگان خ ــقاط و از ن اس

ــود. ــاوگان ش ــو وارد ن ــه ن ــواری کرای س
وی ادامــه داد: در ایــن مــدل، آورده راننــده 
ــش  ــرا پی ــود زی ــرآورد می ش ــد ب ــدود 30 درص ح
قالــب  در  خــودرو  قیمــت  درصــد   ۷0 ایــن  از 
تســهیات از ســوی ســازمان راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای پرداخــت می شــد البتــه ایــن 
مربــوط بــه زمانــی بــود کــه یــک دســتگاه خــودروی 
ســمند 40 میلیــون تومــان بــود امــا امــروز کــه بــه 
ــان رســیده  ــا ۹0 میلیــون توم قیمــت حــدود ۸0 ت
اســت، هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا همــان ۷0 
ــود  ــرخ س ــا ن ــهیات ب ــودرو تس ــت خ ــِد قیم درص
چهــار درصــد از ســوی ســازمان راهــداری پرداخــت 

ــر. ــا خی ــود ی می ش
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ســواری کرایــه بیــن 
ــازی  ــهیات نوس ــم تس ــاره رق ــور درب ــهری کش ش
نــاوگان ســواری کرایــه بیــن شــهری اظهــار داشــت: 
ابتــدا بایــد پیــش فاکتــور از ســوی کارخانــه ســازنده 
صــادر  شــود ســپس ایــن پیــش فاکتــور بــه ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای مــی رود و پــس 

ــود. ــخص می ش ــهیات مش ــم تس از آن رق

تحویل ناوگان به متقاضیان 
ـــی تا 3 ماه آینده ـــد هوای ـــع پدافن ـــگاه رفی ـــر جای ـــد ب ـــا تاکی ـــش ب ـــده کل ارت فرمان

ـــی  ـــتاوردهای خوب ـــه دس ـــی کشـــور، ب ـــد هوای ـــت: پدافن ـــه، گف در منطق
ـــکی و  ـــه راداری، موش ـــی از جمل ـــاع هوای ـــف دف ـــای مختل ـــه ه در زمین

ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــت پی ـــی دس ـــای ارتباط ـــامانه ه س
ـــوی  ـــم موس ـــید عبدالرحی ـــکر س ـــر سرلش ـــنا، امی ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــد  ـــده پدافن ـــران و فرمان ـــامی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــده کل ارت فرمان
ـــه  ـــی ب ـــد هوای ـــهریور روز پدافن ـــم ش ـــا ده ـــان ب ـــور، همزم ـــی کش هوای
ـــور  ـــا حض ـــش ب ـــه ارت ـــد پای ـــئوالن بلن ـــان و مس ـــر فرمانده ـــراه دیگ هم
ـــر ســـرتیپ صباحـــی  ـــا امی ـــش، ب ـــی ارت ـــد هوای ـــروی پدافن در ســـتاد نی

ـــرد. ـــدار ک ـــی دی ـــد هوای ـــروی پدافن ـــده نی ـــرد فرمان ف
ارتبـــاط  دیـــدار، ضمـــن  ایـــن  ارتـــش در  فرمانـــده کل 
تصویـــری برخـــط بـــا مراکـــز فرماندهـــی کنتـــرل پدافندهوایـــی 
ــرت  ــوگواری حضـ ــام سـ ــلیت ایـ ــا تسـ ــور، بـ ــر کشـ در سراسـ
و  ایشـــان،  وفـــای  بـــا  یـــاران  و  الحســـین)ع(  اباعبـــداهلل 
ــان  ــه فرماندهـ ــاب بـ ــی، خطـ ــد هوایـ ــت روز پدافنـ گرامیداشـ
ــی  ــد هوایـ ــت: پدافنـ ــدی گفـ ــای پدافنـ ــروه هـ ــق و گـ مناطـ
کشـــور در طـــول ســـال های پـــس از انقـــاب و بـــه ویـــژه 
ــه  ــال ۸۷ بـ ــی در سـ ــد هوایـ ــرارگاه پدافنـ ــکیل قـ پـــس از تشـ
دســـتاوردهای خوبـــی در زمینـــه هـــای مختلـــف دفـــاع هوایـــی 
از جملـــه راداری، موشـــکی و ســـامانه هـــای ارتباطـــی دســـت 

پیـــدا کـــرده اســـت.
وی افـــزود: در طـــول حـــدود یـــک ســـالی هـــم کـــه از تشـــکیل 
ـــرو  ـــن نی ـــی در ای ـــات مبارک ـــذرد اتفاق ـــی می گ ـــد هوای ـــروی پدافن نی
ـــده  ـــزوده ش ـــی اف ـــد هوای ـــی پدافن ـــی و آمادگ ـــوان رزم ـــه ت رخ داده و ب

ـــت. اس
ـــی  ـــد هوای ـــه پدافن ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــی کش ـــد هوای ـــده پدافن فرمان
ایـــران، جایـــگاه رفیعـــی در منطقـــه دارد، بـــر لـــزوم هـــم افزایـــی 
ــوری  ــان جمهـ ــاع از کیـ ــلح در دفـ ــای مسـ بیـــش از پیـــش نیروهـ

اســـامی ایـــران تاکیـــد کـــرد.
ــان  ــات کارکنـ ــی از زحمـ ــا قدردانـ ــوی بـ ــکر موسـ ــر سرلشـ امیـ
پدافنـــد هوایـــی گفـــت: از همرزمـــان خـــود در  پدافنـــد هوایـــی در 
ـــادی  ـــبانه روزی و اندیشـــه جه ـــاش ش ـــا ت ـــه ب ـــاط کشـــور ک اقصـــی نق
کار کرده انـــد تـــا ایـــن آمادگـــی و اقتـــدار بـــرای دفـــاع از کشـــور 

ـــم. ـــی کن ـــکر م ـــود تش ـــل ش ـــان حاص عزیزم
ـــده کل  ـــین فرمان ـــرتیپ دادرس، جانش ـــر س ـــدار، امی ـــن دی در ای
ارتـــش، حجـــت االســـام و المســـلمین محمـــد حســـنی رییـــس 
ســـازمان عقیدتـــی سیاســـی آجـــا، امیـــر ســـرتیپ شـــاه صفـــی 
ــرتیپ  ــر سـ ــش، امیـ ــده ارتـ ــگ کننـ ــاون هماهنـ ــین معـ جانشـ
ــر  ــش، امیـ ــردی ارتـ ــات راهبـ ــز مطالعـ ــس مرکـ ــتان رئیـ پوردسـ
ســـرتیپ حیـــدری فرمانـــده نیـــروی زمینـــی ارتـــش، امیـــر 

ســـرتیپ نصیـــرزاده فرمانـــده نیـــروی هوایـــی ارتـــش، امیـــر 
ــر  ــش، امیـ ــی ارتـ ــروی دریایـ ــده نیـ ــزادی فرمانـ ــادار خانـ دریـ
ســـرتیپ رحیـــم زاده جانشـــین قـــرارگاه پدافنـــد هوایـــی کشـــور، 
ـــا،  ـــاون آج ـــاد تع ـــل بنی ـــر عام ـــی مدی ـــرم طوس ـــرتیپ خ ـــر س امی
ـــرتیپ  ـــر س ـــش و امی ـــی ارت ـــاون اجرای ـــودی مع ـــرتیپ محم ـــر س امی
ـــش،  ـــس ارت ـــور مجل ـــه و ام ـــه، بودج ـــرح، برنام ـــاون ط ـــدس مع مق

حضـــور داشـــتند.

امیر سرلشکر موسوی مطرح کرد:

پدافند هوایی ایران جایگاه رفیعی در منطقه دارد

رئیـــس قـــوه قضائیـــه دســـتور داد ضمـــن تســـریع در رســـیدگی 
ــران  ــازی و مدیـ ــازمان خصوصی سـ ــابق سـ ــس سـ ــده رئیـ ــه پرونـ بـ
ــف  ــن تکلیـ ــی تعییـ ــازمان بازرسـ ــرکت ها، سـ ــی شـ ــف برخـ متخلـ

خصوصی ســـازی های مســـئله دار را پیگیـــری کنـــد. 
ــورای  ــه شـ ــی در جلسـ ــت اهلل رئیسـ ــنیم، آیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
عالـــی مســـئوالن قضائـــی گفـــت: پرچـــم عدالت خواهـــی و مبـــارزه 
ــده  ــته شـ ــام برافراشـ ــین بن علی علیه السـ ــط حسـ ــاد توسـ ــا فسـ بـ
ـــر  ـــارت ب ـــی نظ ـــم متول ـــاص ه ـــور خ ـــه ط ـــی ب ـــتگاه قضائ ـــت. دس اس

ـــه  ـــم مقابل ـــه و ه ـــاوت عادالن ـــم قض ـــت ه ـــترهای فسادزاس ـــاح بس اص
ـــدان.  ـــا مفس ب

وی بـــا بیـــان اینکـــه شفاف ســـازی در نظامـــات اقتصـــادی و 
تحقـــق دولـــت الکترونیـــک را از دولـــت، پیگیـــری می کنیـــم ادامـــه 
داد: توصیـــه در ایـــن زمینـــه کافـــی نیســـت، وظیفـــه مـــا اقـــدام و 
عمـــل براســـاس شـــاخص های قابـــل اندازه گیـــری اســـت. حکومـــت 
ـــامی  ـــه اس ـــر جامع ـــل ب ـــت جه ـــه حاکمی ـــیان، نتیج ـــان و عباس اموی
اســـت. جامعـــه ای کـــه جهـــل بـــر آن مســـلط شـــود، قدرت هـــای 
ـــد  ـــی آی ـــق م ـــف حقای ـــوند. اول تحری ـــم می ش ـــر آن حاک ـــتکبر ب مس

ــد. ــم می کننـ ــپس تحریـ و سـ
رئیـــس قـــوه قضائیـــه گفـــت: فســـاد در حکومـــت اســـامی برچســـب 
ناچســـبی اســـت. ذات نظـــام اســـامی پـــاک اســـت و هاضمـــه آن، 
ضدفســـاد؛ فســـاد اداری در نظـــام اســـامی را بر نمی تابیـــم. نبایـــد 
کارگاه هایـــی کـــه توســـط بانک هـــا تملـــک می شـــود، بـــه تعطیلـــی 
ـــی  ـــی از تعطیل ـــم حاک ـــتانها داری ـــه از اس ـــاتی ک ـــود، گزارش ـــانده ش کش
ـــه در  ـــت ک ـــزی اس ـــاف آن چی ـــن خ ـــت و ای ـــن واحدهاس ـــی از ای برخ
جلســـه بـــا مدیـــران عامـــل بانک هـــا وعـــده داده شـــد. از قضـــات 

ـــه در خصـــوص  ـــب رأی وحـــدت روی ـــت تصوی ـــی کشـــور باب ـــوان عال دی
ـــرخ  ـــش از ن ـــود بی ـــا س ـــی ب ـــای بانک ـــتن قرارداده ـــرا نداش ـــت اج ضمان
مصـــوب بانـــک مرکـــزی و شـــورای عالـــی پـــول و اعتبـــار تشـــکر 
می کنـــم. مهمتریـــن اثـــر ایـــن اقـــدام دیـــوان، حمایـــت حقیقـــی از 

ـــود. ـــدگان ب تولیدکنن
رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه در موضـــوع پرونـــده هـــای مرتبـــط 
بـــا واگـــذاری هـــا درخصوصـــی ســـازی، دو جنبـــه وجـــود دارد، 
یکـــی جرایـــم افـــراد و دیگـــری بررســـی نحـــوه واگـــذاری کـــه 
آیـــا مطابـــق ضوابـــط صـــورت گرفتـــه اســـت؟، در واکنـــش بـــه 
ـــای  ـــی واگذاریه ـــوص برخ ـــه درخص ـــده در جلس ـــرح ش ـــائل مط مس
ــریع  ــن تسـ ــتور داد ضمـ ــازی، دسـ ــی سـ ــئله دار در خصوصـ مسـ
در رســـیدگی بـــه پرونـــده رئیـــس ســـازمان خصوصـــی ســـازی و 
مدیـــران متخلـــف برخـــی شـــرکتها، ســـازمان بازرســـی، موضـــوع 
ــاف  ــئله دار و خـ ــای مسـ ــازی هـ ــی سـ ــن تکلیـــف خصوصـ تعییـ
ضوابـــط و مقـــررات ماننـــد شـــرکتهای هفـــت تپـــه و پاالیشـــگاه 
ــای  ــه هـ ــازی و وزارتخانـ ــی سـ ــازمان خصوصـ ــاه را از سـ کرمانشـ

ذیربـــط پیگیـــری کنـــد.

مدیران بانکی خالف وعده عمل کردند 


