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۱۵ شهریور، آخرین مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده بهار

جزئیات طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری

سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir می باشد
تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی به مدت دو ماه تمدید شد

شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی از نقاط قوت طرح است
در طرح انتخاباتی مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است

احزاب نامزد ریاست جمهوری معرفی می کنند

3
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نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی:

حرکت موفق بورس، به نفع کشور و 
اقتصاد ملی است

تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
تا آخر شهریور

پیدا و پنهان واگذاری هپکو؛ روایتی از حضور 
»زنگنه« در غول خصوصی شده ماشین سازی

صادرات غیر نفتی ۳۱ درصد 
افزایش یافت

رانت بازی خصولتی ها پاشنه آشیل 
توسعه صنعت پتروشیمی

ــد شــورای امنیــت  رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفــت: نیجــر رئیــس جدی
ــدارد.  ــکا مبنــای حقوقــی ن اعــام کــرده اســت کــه اقدامــات آمری

ـــت  ـــات دول ـــه هی ـــیه جلس ـــی  در حاش ـــود واعظ ـــنا، محم ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــار  ـــت اظه ـــورای امنی ـــورمان در ش ـــه کش ـــکا علی ـــر آمری ـــرکات اخی ـــاره تح درب
ـــای  ـــد مبن ـــی بای ـــن الملل ـــای بی ـــا نهاده ـــت ی ـــورای امنی ـــدام در ش ـــر اق ـــرد: ه ک
ـــکا  ـــل آمری ـــی در داخ ـــان حت ـــه حقوقدان ـــون هم ـــد، اکن ـــته باش ـــی داش حقوق
ـــت  ـــورای امنی ـــه ش ـــوع ب ـــرای رج ـــکا ب ـــت آمری ـــه دول ـــه آن چ ـــد ک ـــام کردن اع
اســـتناد می کنـــد مبنـــای حقوقـــی نـــدارد. آمریـــکا بـــه برجـــام و قطعنامـــه 

ـــت. ـــده اس ـــارج ش ـــام خ ـــه از برج ـــی ک ـــد در حال ـــتناد می کن 2231 اس
ـــدارد  ـــول ن ـــام را قب ـــی برج ـــی دولت ـــی وقت ـــاظ سیاس ـــه لح ـــه داد: ب وی ادام
و می گویـــد ســـرش کاه رفتـــه اســـت نمـــی توانـــد بـــه آن اســـتناد کنـــد، 
ـــم  ـــاهد بودی ـــدارد. ش ـــی ن ـــی و حقوق ـــای سیاس ـــکا مبن ـــات آمری ـــن اقدام بنابرای
ـــورای  ـــه ش ـــران را ب ـــلیحاتی ای ـــم تس ـــد تحری ـــم تمدی ـــل ه ـــه قب ـــه هفت ـــه س ک
امنیـــت بردنـــد، امـــا بـــا برخـــورد محکـــم اعضـــای شـــورای امنیـــت مواجـــه 
ـــا  ـــه ب ـــن گون ـــی ای ـــه جهان ـــه جامع ـــم ک ـــر می بنی ـــکا کمت ـــخ آمری ـــد. در تاری ش
ـــت. ـــه اس ـــن گون ـــم همی ـــه ه ـــزم ماش ـــورد مکانی ـــد در م ـــورد کن ـــکا برخ آمری

ــت  ــورای امنیـ ــی شـ ــزی رئیـــس قبلـ ــزود: اندونـ ــن افـ ــی همچنیـ واعظـ
ـــدارد،  ـــی ن ـــای حقوق ـــکا مبن ـــات آمری ـــه اقدام ـــرد ک ـــام ک ـــت اع ـــه صراح ب
ـــورای  ـــد ش ـــس جدی ـــر رئی ـــد. نیج ـــکیل ده ـــه تش ـــد جلس ـــن نمی توان بنابرای

ـــام  ـــم اع ـــت ه ـــورای امنی ـــو ش ـــع را دارد.  13 عض ـــن موض ـــم همی ـــت ه امنی
ـــیون  ـــت. در کمیس ـــا نیس ـــول آنه ـــورد قب ـــکا م ـــات آمری ـــه اقدام ـــد ک کرده ان
برجـــام هـــم اتفـــاق نظـــر وجـــود دارد و آنهـــا هـــم اعـــام کرده انـــد کـــه 
ـــک کار  ـــکا ی ـــاش آمری ـــدم ت ـــن معتق ـــت. م ـــول نیس ـــل قب ـــکا قاب ـــدام آمری اق
ـــت  ـــرا وضعی ـــت زی ـــور اس ـــن کش ـــات ای ـــدف آن انتخاب ـــه ه ـــت ک ـــی اس تبلیغات
ـــوب  ـــان خ ـــا معترض ـــد ب ـــورد ب ـــا و برخ ـــتباهات در کرون ـــل اش ـــه دلی ـــپ ب ترام
ـــود را  ـــه خ ـــای جامع ـــا فض ـــتند ت ـــی هس ـــال فرافکن ـــه دنب ـــا ب ـــت. و آنه نیس

ـــد. ـــر دهن تغیی
ــا  ــران ب ــه توافــق بســیار خــوب ای ــا اشــاره ب رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور ب
ــچ  ــس گفــت:  هی ــران و آژان ــس و اســتقبال ســایر کشــورها از همــکاری ای آژان
ــور دهــد البتــه  ــدارد کــه روی ایــن موضــوع مان ــرای آمریــکا وجــود ن فضایــی ب
نــگاه ترامــپ بیزنســی اســت و فکــر می کنــد در مســائل سیاســی و حقوقــی بــا 
ــکا  ــه جــای نمی رســد. آمری ــی کــه ب ــد. در حال ــد عمــل کن زور و فشــار می توان
همچنیــن اعضــای شــورای امنیــت را بــه تحریــم تهدیــد کــرده اســت کــه ایــن 

هــم بدعــت جدیــد اســت.
ــاه  ــک م ــا ی ــا ت ــدن تحریم ه ــرای بازگردان ــکا ب ــام آمری ــاره اع ــی درب واعظ
ــرای کشــورهای عضــو برجــام در قعطنامــه 2231  آینــده خاطــر نشــان کــرد: ب
ــد  ــاف خوردن ــه اخت ــدام از اعضــا ب ــر ک ــر ه ــه اگ ــی شــده اســت ک ــش بین پی
بایــد مراحلــی طــی شــود و ســپس نتیجــه بــه شــورای امنیــت بــرود. و شــورای 
امنیــت یــک مــاه فرصــت رســیدگی دارد. ترامــپ در واقــع بــه ایــن بنــد برجــام 

ــد. ــتناد می کن ــه 2231 اس و قطعنام
ـــرائیل  ـــاط اس ـــراری ارتب ـــورد برق ـــوالی در م ـــه س ـــخ ب ـــن در پاس وی همچنی
ـــن  ـــه ای ـــق ب ـــا متعل ـــت: م ـــه گف ـــران در منطق ـــدن ای ـــد خوان ـــارات و تهدی و ام
ـــا  ـــا ب ـــکاری م ـــت. هم ـــران اس ـــت ای ـــه امنی ـــت منطق ـــتیم و امنی ـــه هس منطق
ـــزاران  ـــکا از ه ـــه آمری ـــت ک ـــن اس ـــوال ای ـــت س ـــا اس ـــع م ـــه نف ـــایگان ب همس
ـــیده  ـــوغ رس ـــه بل ـــه ب ـــد. منطق ـــه می کن ـــه چ ـــن منطق ـــر در ای ـــر دورت کیلومت
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــدر ب ـــکا اینق ـــت آمری ـــت دول ـــا وضعی ـــدارد. ام ـــاز ن ـــم نی ـــه قی و ب
ـــی  ـــه جنجال ـــرائیل چ ـــارات و اس ـــرده ام ـــرات پشـــت پ ـــی شـــدن مذاک ـــرای علن ب
ـــران  ـــه ای ـــن ک ـــردن ای ـــرح ک ـــا مط ـــا ب ـــت آنه ـــه اس ـــه راه انداخت ـــی ب تبلیغات

تهدیـــدی بـــرای منطقـــه اســـت می خواهـــد از تهدیـــد اســـرائیل بکاهنـــد.

 رئیس شورای امنیت مخالف اقدامات آمریکا است

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران از دســتگیری ۶ مدیــر کانــال 
تلگرامــی دالالن ارز خبــر داد و گفــت: متهمــان بــا خریــد و فــروش ارز غیرقانونــی 

ــد. ــا بودن ــازار ارز و ســیر صعــودی قیمــت ه موجــب نوســانات قیمــت ب
ــزرگ،  ــر اســاس اعــام روز چهارشــنبه پلیــس تهــران ب ــا، ب ــه گــزارش ایرن ب
ــاره اظهــار داشــت: در  ــن ب ــور گــودرزی« در ای ــی پ ســرهنگ کارآگاه »علــی ول

ــازار ارز در فضــای مجــازی، تعــدادی  رصدهــای اطاعاتــی و پاالیشــهای فنــی ب
کانــال هــای تلگرامــی دالالن ارز کــه نقــش ویــژه ای در تعییــن قیمــت 
وگرانی هــای اخیــر بــازار ارز داشــته اند، شناســایی و بررســی موضــوع در اختیــار 

ــت. ــرار گرف ــن پلیــس ق ــان ای تیمــی از کارآگاه
وی عنــوان کــرد: در بررســی بــه عمــل آمده مشــخص شــد ایــن گروه هــا هرکدام 
حداقــل 1۶۰ عضــو داشــته کــه بــا خریــد و فــروش ارز بــه صــورت غیرقانونــی باعــث 

ایجــاد نوســانات قیمــت بــازار ارز و ســیر صعــودی قیمت هــا شــده اند.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن تحقیقــات پلیســی ۶ گــروه 
ــران  ــت مدی ــات، هوی ــه تحقیق ــرد: در ادام ــح ک ــی شناســایی شــد، تصری تلگرام
گروه هــای تلگرامــی شناســایی و بــا هماهنگــی هــای قضائــی هــر ۶ مدیــر کانــال 

تلگرامــی دســتگیر و گروه هــای آنهــا مســدود و حــذف شــد.
ــران  ــا اخال گ ــورد ب ــت: برخ ــار داش ــادی اظه ــت اقتص ــس امنی ــس پلی رئی
اقتصــادی یکــی از اولویــت هــای کار پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران اســت و بــا 

ــد. ــی کن ــه م ــران نظــام اقتصــادی مقابل ــا اخال گ ــت ب قاطعی
ــع  ــوی مراج ــت از س ــرار مجرمی ــدور ق ــا ص ــان ب ــرد: متهم ــح ک وی تصری

ــد. ــرار دارن ــس ق ــن پلی ــار ای ــات در اختی ــل تحقیق ــرای تکمی ــی ب قضائ

مدیران 6 کانال تلگرامی دالالن ارز در تهران دستگیر شدند
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حدادی:

 دود خیانت امارات به جهان اسالم 
به چشم خودش خواهد رفت

ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــخنگوی کمیس س
ــا  ــی ب ــده عرب ــارات متح ــرد: ام ــد ک ــوراها تاکی ش
ــان اســام و کشــورهای  ــه در حــق جه ــی ک خیانت
ــت  ــه تقوی ــر ب ــا منج ــه تنه ــام داد ن ــه انج منطق
بلکــه  نمی شــود،  صهیونیســتی  رژیــم  جایــگاه 
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــم را نزدیک ت ــن رژی ــی ای فروپاش
بــه گــزارش ایســنا، علــی حــدادی بــا اشــاره بــه 
ــردن  ــوم ک ــری و محک ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
عــادی ســازی روابــط بیــن امــارات متحــده عربــی و  
رژیــم صهیونیســتی بیــان کــرد: ماجــرا از ایــن قــرار 
ــی  ــم صهیونیســتی و اســتکبار جهان ــه رژی اســت ک
ــه  ــا جبه ــد ت ــه کار گرفتن ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
ــه  ــی در جبه ــه نوع ــد و ب ــف کنن ــت را تضعی مقاوم
مقاومــت نفــوذ کــرده و از درون آن را از بیــن ببرنــد. 
ــد. ــه روش هــای مختلفــی روی آوردن از همیــن رو ب

وی در ادامــه اظهــار کــرد: امــارات متحــده عربــی 
از قبــل نیــز روابــط پنهانــی بــا رژیــم صهیونیســتی 
ــی آن را  ــور علن ــه ط ــروز ب ــود و ام ــرده ب ــرار ک برق
اعــام کــرد. همان طــوری کــه رهبــری تاکیــد 
ــان  ــه جه ــنگین ب ــی س ــدام خیانت ــن اق ــتند ای داش
ــاب محمــدی  ــت و اســام ن ــه مقاوم اســام و جبه
ــه  ــری ب ــران ناپذی ــارات جب ــا خس ــه قطع ــت ک اس
دنبــال خواهــد داشــت و دود آن بــه چشــم امــارات 

ــت. ــی خواهــد رف متحــده عرب
نماینــده مــردم طالقــان و ســاوجباغ در مجلــس 
شــورای اســامی تصریــح کــرد: ایــن اقــدام نــه تنهــا 
ــا  ــه ب ــد، بلک ــف نمی کن ــت را تضعی ــه مقاوم جبه
ــر  ــه قوی ت ــن جبه ــلمان ای ــای مس ــت نیروه حمای
ــه از  ــز ک ــا نی ــل حرکت ه ــن قبی ــد. ای ــد ش خواه
ــت  ــده اس ــام ش ــی انج ــده عرب ــارات متح ــوی ام س
ــتی  ــم صهیونیس ــت رژی ــه تقوی ــر ب ــا منج ــه تنه ن
ــد  ــر خواه نمی شــود بلکــه فروپاشــی آن را نزدیک ت

کــرد.
ــارات  ــدام ام ــرد: اق ــد ک ــه تاکی ــدادی در ادام ح
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــی ب ــی خیانت ــده عرب متح
و جهــان اســام بــود و ایــن قبیــل خیانت هــا 
بــوده  اســام  نیــز در درون جهــان  از گذشــته 
ــود  ــه خ ــز ب ــرر آن نی ــارت و ض ــا خس ــت، ام اس
ــتگاه  ــردد. از دس ــاز می گ ــی ب ــده عرب ــارات متح ام
ــم  ــار داری ــه انتظ ــور خارج ــی و وزارت ام دیپلماس
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــم و صریح ــع محک ــا مواض ت
موضــوع داشــته و پاســخ موثــری داده شــود. موضــع 
جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه ایــن خیانــت 
روشــن اســت و امــارات متحــده عربــی خــود 

ــت. ــد گرف ــخ اش را خواه پاس

ــر  ــد ب ــا تأکی ــس ب ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
اینکــه طــرح جامــع جمعیــت و تعالــی خانــواده بایــد 
ــوب  ــس مص ــی در مجل ــع مال ــی مناب ــا پیش بین ب
ــه ای داشــته باشــیم کــه  شــود، گفــت: نبایــد مصوب
ــی،  ــون اساس ــل 75 قان ــا اص ــرت ب ــل مغای ــه دلی ب

ــد.  ــاز زن ــر ب ــرای آن س ــت از اج دول
ــی  ــا، حســینعلی حاجــی دلیگان ــه گــزارش ایرن ب
نماینــده شاهین شــهر، برخــوار و میمــه در مجلــس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه بررســی طــرح جامــع 
جمعیــت و تعالــی خانــواده در کمیســیون فرهنگــی 
ــزودی در  ــرار اســت ب ــن طــرح ق مجلــس گفــت: ای
ــی در خصــوص  ــس مطــرح و تصمیمات صحــن مجل

رشــد جمعیــت در کشــور گرفتــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مســئله کاهــش جمعیــت در 
کشــور بســیار مهــم اســت، افــزود: در ســال گذشــته 
ــوزاد در کشــور  ــزار و 135 ن ــون و 19۶ه ــک میلی ی
متولــد شــدند کــه 12 درصــد نســبت بــه ســال 97 
ــته  ــال گذش ــی در س ــد. یعن ــان می ده ــش نش کاه
ــر  ــه مــدت مشــابه کمت ــوزاد نســبت ب 17۰ هــزار ن
ــه ســال  ــه نســبت ب ــار ب ــن آم ــد شــده اند و ای متول

ــد. ــش نشــان می ده ــدود 22 درصــد کاه 93 ح
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای اســامی با 
تأکیــد براینکــه اقداماتــی کــه بــرای رشــد جمعیــت 
ــا  ــب ب ــده متناس ــام ش ــته انج ــال های گذش در س
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــت نیس ــش جمعی ــدت کاه ش
تنهــا کاری کــه انجــام شــده ایــن بــوده کــه قانــون 

لغــو محدودیــت جمعیــت کــه در ســال 72 مصــوب 
شــده بــود، حــذف شــود.

ــن  ــه مهم تری ــان اینک ــا بی ــی ب ــی دلیگان حاج
ــت  ــن اس ــور ای ــرح مذک ــوص ط ــتی در خص کاس
ــرای آن نشــده  ــاز ب ــی مــورد نی کــه پیش بینــی مال
ــرح  ــی ط ــش اصل ــن موضــوع چال ــت: ای اســت، گف

ــت. ــور اس مذک
وی بــا تأکیــد براینکــه طــرح مذکــور نبایــد 
ــزود:  ــون اساســی باشــد، اف ــا اصــل 75 قان ــر ب مغای
ــدم  ــداده ع ــه ن ــه ای ارائ ــون الیح ــم چ ــت ه دول
ــره  ــب طف ــرح موج ــن ط ــه در ای ــی بودج پیش بین
ــس  ــوب مجل ــون مص ــرای قان ــت از اج ــن دول رفت

ــود. ــد ب خواه
ــس شــورای اســامی  ــأت رئیســه مجل عضــو هی
گفــت: البتــه یــک اعتبــار 218 میلیــارد تومانــی در 
بودجــه امســال بــرای افزایــش جمعیــت پیش بینــی 
شــده کــه ایــن رقــم بــه نســبت ســال 1393 حــدود 
ــدد  ــن ع ــد و ای ــان می ده ــش نش ــد کاه ۶۰ درص

بــرای افزایــش جمعیــت کافــی نیســت.
نظــر  بــه  کــرد:  حاجی دلیگانیخاطرنشــان 
می رســد ایــن طــرح بایــد راهکارهایــی بــرای 

تأمیــن مالــی داشــته باشــد.
ــان  ــون تســهیل ازدواج جوان ــد قان ــزود: بای وی اف
ــس اصــاح  ــرح مجل ــن ط ــب ای ــا تصوی ــان ب همزم

ــا مکمــل طــرح مذکــور باشــد. شــد ت
اصــل هفتــاد و پنجــم  مــی گویــد »طــرح هــای 
ــی و پیشــنهادها و اصاحاتــی کــه نماینــدگان  قانون
در خصــوص لوایــح قانونــی عنــوان مــی کننــد و بــه 
ــای  ــه ه ــش هزین ــا افزای ــی ی ــد عموم ــل درآم تقلی
ــرح در  ــل ط ــی قاب ــد, در صورت ــی انجام ــی م عموم
ــش  ــران کاه ــق جب ــه در آن طری ــس اســت ک مجل
درآمــد یــا تامیــن هزینــه جدیــد نیــز معلــوم شــده 

باشــد«.

مجلس بودجه اجرای طرح جامع جمعیت و 
تعالی خانواده را پیش بینی کند

نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در 
ـــق  ـــت موف ـــت: حرک ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــع کشـــور و  ـــه نف ـــردم، ب ـــای م ـــرمایه ه ـــورس و س ب

ـــت.  ـــی اس ـــاد مل اقتص
محمدحســـین  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ــار  ــورس اظهـ ــازار بـ ــوص بـ ــی در خصـ فرهنگـ
ـــرل  ـــا کنت ـــه ب ـــت ک ـــازاری اس ـــورس، ب ـــرد: ب ک
نقدینگـــی در جامعـــه فرصتـــی بـــرای ســـرمایه 
گذارانـــی کـــه ســـرمایه هـــای اندکـــی دارنـــد، 
ایجـــاد می کنـــد و ســـبب توزیـــع عادالنـــه 
ـــن  ـــا ای ـــای دنی ـــه ج ـــود، در هم ـــی ش ـــروت م ث
بـــازار وجـــود داشـــته و کارکردهـــا و نوســـانات 
ـــی  ـــرایط گوناگون ـــر ش ـــت تاثی ـــا تح ـــی و ی طبیع
را  همـــراه خـــود دارد و پدیـــده متعـــارف و 

شـــناخته شـــده ای بـــوده و جایگزیـــن بهتـــری 
هـــم نـــدارد. 

بورس تابع شرایط و مؤلفه های اقتصادی 
و روانی است

وی در رابطـــه بـــا ریـــزش ارزش ســـهام در 
ـــدهای  ـــورس رش ـــازار ب ـــت: ب ـــر گف ـــای اخی ـــاه ه م
گســـترده ای هـــم داشـــته امـــا آنهـــا بـــه چشـــم 
ــرایط  ــع شـ ــورس تابـ ــن بـ ــد، همچنیـ ــی آیـ نمـ
ــه و  ــا عرضـ ــی از آنهـ ــه یکـ ــت کـ ــی اسـ متنوعـ
تقاضـــا بـــوده و انـــواع مؤلفـــه هـــای اقتصـــادی و  

روانـــی در ایـــن بـــازار تاثیـــر گـــذار اســـت. 
ــورس  ــه وارد بـ ــی کـ ــرد: کسـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــادی  ـــی اقتص ـــات کاف ـــد اطاع ـــود اوالً بای ـــی ش م

و همچنیـــن شـــناخت از مـــوارد معاملـــه اعـــم از 
ســـهام و کاالهـــا داشـــته باشـــد و در ثانـــی بایـــد 
ـــای  ـــه در اقتصاده ـــرد. البت ـــک را بپذی ـــه ریس هرگون
ـــه  ـــد ک ـــود دارن ـــم وج ـــی ه ـــه های ـــات، بیم ـــا ثب ب
ــد. ــی کننـ ــتیبانی مـ ــدید را پشـ ــای شـ کاهش هـ

دخالت مجلس و دولت در بورس صحیح 
نیست 

ســـخنگوی هیـــأت رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــوالی مبن ـــه س ـــخ ب ـــامی در پاس اس
آیـــا مجلـــس و دولـــت اقداماتـــی را در خصـــوص 
ـــرری  ـــر ض ـــای پ ـــه روزه ـــورس ک ـــی ب ـــت فعل وضعی
را ســـپری می کنـــد، انجـــام می دهنـــد؟، عنـــوان 
کـــرد: دخالـــت مجلـــس و دولـــت در ســـاز و 
کارهـــای بـــورس صحیـــح نبـــوده و در دنیـــا نیـــز 
ـــه  ـــد عرض ـــر در ح ـــت مگ ـــابقه نیس ـــه س ـــبوق ب مس
دارایی هـــای دولتـــی یـــا حمایـــت از بیمـــه هـــای 

ریســـک و نظایـــر آن.

آشنایی با سازوکارها شرط اصلی ورود به 
بازار بورس است

ـــه  ـــی نتیج ـــای ب ـــن در خصـــوص ادع وی همچنی
بـــودن دعـــوت دولـــت از مـــردم بـــرای ســـرمایه 
ـــت  ـــور نیس ـــد: اینط ـــر ش ـــورس متذک ـــذاری در ب گ
کـــه مـــردم ســـودی از بـــورس نکـــرده باشـــند و 
ــورس  ــود را از بـ ــی خـ ــراد زندگـ ــیاری از افـ بسـ
تامیـــن کـــرده و می گذراننـــد. البتـــه دولـــت 
به غیـــر از عرضـــه امکانـــات اعـــم از ســـهام و 
ــری  ــوت دیگـ ــود، دعـ ــا خـ ــط بـ ــای مرتبـ کاالهـ
ــازار و  ــن بـ ــا ایـ ــنایی بـ ــت.لذا آشـ ــته اسـ نداشـ
ــازار  ــه بـ ــرط اصلـــی ورود بـ ــازوکارهای آن شـ سـ

بـــورس اســـت.

عرضه سهام پاالیشگاهها اگر موفق باشد 
به بودجه دولت کمک می کند

ســـهام  عرضـــه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
پاالیشـــگاه ها در قالـــب نمـــاد پاالیـــش یکـــم 
در صـــورت موفقیـــت حتمـــا بـــه بودجـــه دولـــت 
ــک  ــه یـ ــرد: عرضـ ــه کـ ــد، اضافـ ــک می کنـ کمـ
مـــورد در بـــورس ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا ســـایر 
ــه  ــت کـ ــوان گفـ ــی تـ ــدارد و نمـ ــا نـ ــهام هـ سـ
ـــر  ـــای اخی ـــد ضرره ـــم می توان ـــش یک ـــه پاالی عرض
ـــی  ـــوارد خیل ـــن م ـــه ای ـــون ک ـــد چ ـــران کن را جب
ـــهام  ـــه س ـــا عرض ـــتند ام ـــم نیس ـــا ه ـــاط ب در ارتب
ـــم در  ـــگاهها را ه ـــکل پاالیش ـــل مش ـــی ها ح پاالیش
ـــرای برخـــی  ـــم ب ـــه بســـا مشـــکاتی ه ـــدارد و چ برن

پاالیشـــگاهها ایجـــاد شـــود. 
فرهنگـــی در پایـــان در پاســـخ بـــه ســـوالی مبنـــی 
ـــی  ـــور ارزیاب ـــورس را چط ـــازار ب ـــده ب ـــه آین ـــر اینک ب
می کنـــد و اینکـــه چـــرا دولـــت در ســـال آخـــر 
فعالیتـــش مـــردم را بـــه حضـــور بـــورس تشـــویق 
کـــرد؟، خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن موضـــوع بیـــش 
ـــته  ـــط داش ـــت رب ـــی دول ـــال پایان ـــا س ـــه ب از آن ک
ـــکات  ـــور و مش ـــادی کش ـــرایط اقتص ـــه ش ـــد، ب باش
ـــن  ـــا ای ـــت. ام ـــوط اس ـــت مرب ـــی نف ـــادرات دولت ص
ـــل  ـــت، قاب ـــد داش ـــی خواه ـــه وضع ـــورس چ ـــه ب ک
ـــت  ـــی اس ـــه های ـــع مولف ـــت و تاب ـــی نیس ـــش بین پی
کـــه بـــه آنهـــا اشـــاره شـــد. در کل مـــی تـــوان 
گفـــت حرکـــت موفـــق بـــورس و ســـرمایه هـــای 
مـــردم حتمـــا بـــه نفـــع کشـــور و اقتصـــاد ملـــی 
اســـت و گرنـــه نقدینگـــی بـــه ســـمت بازارهـــای 

ـــود. ـــی ش ـــرازیر م کاذب س

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی:

حرکت موفق بورس، به نفع کشور و اقتصاد ملی است

ــور  ــوراها و امـ ــیون شـ ــس کمیسـ ــب رییـ نایـ
ـــون  ـــاح قان ـــرح اص ـــی ط ـــس از بررس ـــی مجل داخل
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری در کمیســـیون 
متبـــوع خـــود خبـــر داد و گفـــت: بازتعریـــف 
رجـــل سیاســـی، مشـــروط کـــردن نامزدهـــا بـــه 
ـــه  ـــزوم ارائ ـــد، ل ـــی ارش ـــدرک کارشناس ـــتن م داش
ــرح  ــای طـ ــان از ویژگی هـ ــوی آنـ ــه از سـ برنامـ

جدیـــد اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »محمدحســـن آصفـــری« 
ـــوادی از  ـــاح م ـــرح اص ـــی ط ـــه بررس ـــاره ب ـــا اش ب
قانـــون انتخابـــات در کمیســـیون شـــوراها و امـــور 
ـــت:  ـــار داش ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل داخل
ـــوراها و  ـــیون ش ـــتور کار کمیس ـــه در دس ـــی ک طرح
ـــرار دارد  ـــس شـــورای اســـامی ق ـــی مجل ـــور داخل ام
ـــوری  ـــای ریاســـت جمه ـــه شـــرایط نامزده ـــوط ب مرب
اســـت و قانـــون انتخابـــات در مـــورد نامزدهـــای 
شـــوراهای شـــهر و روســـتا همـــان قانـــون قبلـــی 

ـــت. اس
ـــروط  ـــرح را مش ـــن ط ـــش ای ـــن بخ وی مهمتری
ریاســـت  احـــراز پســـت  نامزدهـــای  کـــردن 
ـــدرک کارشناســـی ارشـــد  ـــه داشـــتن م ـــوری ب جمه
ـــزدی و  ـــرای نام ـــون ب ـــزود: تاکن ـــرد و اف ـــوان ک عن
ـــا  ـــوری صرف ـــت جمه ـــات ریاس ـــرکت در انتخاب ش
ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن کفایـــت می کـــرد. در 
ـــذف و  ـــتن ح ـــدن و نوش ـــواد خوان ـــرح س ـــن ط ای
داشـــتن مـــدرک حداقـــل فـــوق لیســـانس جـــزو 

شـــروط نامزدهـــا قیـــد شـــده اســـت.
ــور  ــوراها و امـ ــیون شـ ــس کمیسـ ــب رییـ نایـ
ـــای  ـــرد: در دوره ه ـــان ک ـــس خاطرنش ـــی مجل داخل
ــام در  ــت نـ ــرای ثبـ ــراد بـ ــات افـ ــی انتخابـ قبلـ
ـــام  ـــز ثبت ن ـــه مراک ـــوری ب ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
ــای  ــوع هزینه هـ ــن موضـ ــد و ایـ ــوم می آورنـ هجـ
ــل  ــه تحمیـ ــتگاه های مربوطـ ــه دسـ ــادی را بـ زیـ
می کـــرد، ضمـــن اینکـــه ایـــن امـــر ظاهـــر و 

بازخـــورد خوبـــی هـــم در جامعـــه نداشـــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در طـــرح انتخاباتـــی 
ــف  ــت بازتعریـ ــا دقـ ــی بـ ــل سیاسـ ــس رجـ مجلـ
ــی  ــرح کسـ ــن طـ ــت: در ایـ ــت، گفـ ــده اسـ شـ

ـــگاه  ـــانیت و جای ـــه از ش ـــت ک ـــی اس ـــل سیاس رج
اجتماعـــی برخـــوردار بـــوده و از مدیـــران ارشـــد 
ـــد.  ـــس باش ـــدگان مجل ـــا نماین لشـــکری، کشـــوری ی
ـــد  ـــرح جدی ـــی در ط ـــل سیاس ـــی رج ـــع معن در واق
نســـبت بـــه قانـــون قبلـــی گســـتره وســـیع تری 

دارد.
ـــابق،  ـــور س ـــای جمه ـــد: روس ـــادآور ش ـــری ی آصف
ــا، شـــخصی کـــه حداقـــل دو  وزرا، معاونیـــن آنهـ
ـــد،  ـــرده باش ـــه ک ـــس را تجرب ـــی مجل دوره نمایندگ
ـــلح  ـــای مس ـــی نیروه ـــابق و کنون ـــان کل س فرمانده
ـــی  ـــی معرف ـــزاب سیاس ـــرف اح ـــه از ط ـــرادی ک و اف
ـــی محســـوب  ـــال سیاس ـــره رج ـــند، در زم ـــده باش ش
ــه  ــزاب بـ ــران کل احـ ــن دبیـ ــوند. همچنیـ می شـ
شـــرطی بـــه عنـــوان رجـــل سیاســـی شناســـایی 
می شـــوند کـــه دارای ســـابقه اجرایـــی در ســـطح 

ـــند. ـــاال باش ب
ـــی  ـــدرک تحصیل ـــرط م ـــردم اراک، ش ـــده م نماین
و تعریـــف رجـــل سیاســـی از نقـــاط قـــوت طـــرح 
مذکـــور عنـــوان کـــرد و افـــزود: قانـــون برگـــزاری 
ـــرح در  ـــت و ط ـــی اس ـــون قبل ـــان قان ـــات هم انتخاب
خصـــوص نحـــوه و کیفیـــت برگـــزاری انتخابـــات 
غیـــر از شـــرایط نامزدهـــای پســـت ریاســـت 
جمهـــوری و بازتعریـــف رجـــل سیاســـی، ورود 

نکـــرده اســـت.

احزاب نامزد ریاست جمهوری معرفی می کنند
ــان  ــداب و کمیجـ ــردم اراک، خنـ ــده مـ نماینـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــه  ـــات توج ـــون انتخاب ـــاح قان ـــرح اص ـــه در ط اینک
ـــده  ـــی ش ـــای سیاس ـــزاب و جناح ه ـــه اح ـــادی ب زی
اســـت، اظهـــار کـــرد:  در ایـــن طـــرح احـــزاب و 
ــود  ــزد خـ ــد نامـ ــی می تواننـ ــکل های سیاسـ تشـ
را - در صـــورت دارا بـــودن شـــرایط عمومـــی 
ـــه  ـــی- ب ـــابقه اجرای ـــی و س ـــدرک تحصیل ـــد م مانن
عنـــوان رجـــل سیاســـی معرفـــی کننـــد کـــه در 
ـــوان  ـــه عن ـــخص ب ـــت، آن ش ـــد صاحی ـــورت تایی ص
ـــناخته  ـــزاب ش ـــدادی از اح ـــا تع ـــزب ی ـــده ح نماین

می شـــود.
ــور  ــوراها و امـ ــیون شـ ــس کمیسـ ــب رییـ نایـ
ـــش  ـــه نق ـــه ب ـــرد: توج ـــوان ک ـــس عن ـــی مجل داخل
ـــه  ـــتن برنام ـــات و داش ـــزاب در انتخاب ـــگاه اح و جای
ــه در  ــواردی اســـت کـ ــه مـ ــم از جملـ ــع هـ جامـ
ایـــن طـــرح بـــه آن توجـــه شـــده اســـت. اینکـــه 
شـــخصی بـــدون هیـــچ برنامـــه مـــدون و همـــه 
جانبـــه ای نامـــزد ریاســـت جمهـــوری می شـــد، از 

نقـــاط ضعـــف قانـــون انتخابـــات بـــود.
پســـت  نامزدهـــای  گفتـــه  آصفـــری  بـــه 
ریاســـت جمهـــوری بایـــد برنامه هـــای خـــود 
ــد و ایـــن  ــه دهنـ ــان ارائـ ــورای نگهبـ ــه شـ را بـ

ــان  ــورای نگهبـ ــان شـ ــا از کارشناسـ ــه هـ برنامـ
ـــا  ـــد ی ـــاک تایی ـــرد و م ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس م
رد برنامه هـــای آنهـــا شـــورای نگهبـــان خواهـــد 

بـــود.
ـــرح  ـــن ط ـــه ای ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
در چـــه مرحلـــه اســـت، گفـــت: ایـــن طـــرح در 
ـــای  ـــز پژوهش ه ـــت و مرک ـــوراها اس ـــیون ش کمیس
ــان  ــورای نگهبـ ــامی و شـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ــیون  ــات کمیسـ ــز در جلسـ ــی نیـ ــون اساسـ قانـ

حضـــور داشـــتند.
نماینـــده مـــردم اراک در مجلـــس شـــورای 
ــن  اســـامی گفـــت: نگرانـــی بابـــت تصویـــب ایـ
ـــه  ـــاده ارائ ـــدارد و آم ـــود ن ـــیون وج ـــرح در کمیس ط

بـــه هیـــات رییســـه مجلـــس اســـت.
ــین  ــر حسـ ــید امیـ ــا،  سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
شـــورای  مجلـــس  نایب رئیـــس  زاده  قاضـــی 
ــون  ــاح قانـ ــر از اصـ ــای اخیـ ــامی در روزهـ اسـ
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری بـــا کمـــک مرکـــز 
و  داد  خبـــر  نگهبـــان  شـــورای  پژوهش هـــای 
گفـــت: روی ایـــن قانـــون یـــک مـــاه کار شـــده و  
االن به صـــورت طـــرح در کمیســـیون شـــوراها در 

ــال بررســـی اســـت. حـ
ــورای  ــه نایـــب رییـــس مجلـــس شـ بـــه گفتـ
اســـامی در ایـــن طـــرح  بـــرای داوطلبـــان 
ـــی همچـــون  ـــوری معیارهای ـــات ریاســـت جمه انتخاب
ســـن، مـــدرک تحصیلـــی و ســـابقه مدیریتـــی در 

نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
قاضـــی زاده هاشـــمی بیـــان کـــرد: بـــر اســـاس 
ـــات  ـــد در انتخاب ـــی نمی توان ـــر کس ـــرح، ه ـــن ط ای
ریاســـت جمهـــوری ثبت نـــام کنـــد و بایـــد جـــزو 
ـــود  ـــابقه خ ـــًا در س ـــد؛ مث ـــی باش ـــات سیاس مقام
اســـتاندار باشـــد و بیـــن ۴۰ تـــا 7۰ ســـال ســـن 

ــد. ــل باشـ ــته و ایرانی االصـ داشـ
پیش بینی هـــای  اســـاس  بـــر  افـــزود:  وی 
صورت گرفتـــه قانـــون جدیـــد انتخابـــات ریاســـت 
جمهـــوری احتمـــاالً تـــا آذر مـــاه پـــس از رفـــع 
ایـــرادات احتمالـــی شـــورای نگهبـــان تصویـــب و 
بـــرای اجـــرا بـــه دولـــت ابـــاغ خواهـــد شـــد.

جزئیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری

امیرعبداللهیان:
ایران نسبت به ارتقای روابط با 

برزیل اهمیت قائل است

دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در دیــدار بــا 
ــوری اســامی  ــت: جمه ــل در تهران،گف ســفیر برزی
ایــران نســبت بــه ارتقــای روابــط بــا برزیــل اهمیــت 

ــل اســت. قائ
آزردو  دی  »رودریگــو  مهــر،  گــزارش  بــه 
بــا  تهــران  در  برزیــل  ســفیر  ســانتوس«، 
ــس و  ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی ــان دس امیرعبداللهی
ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــل دی ــور بین المل ــرکل ام مدی

امیرعبداللهیــان در ابتــدای ایــن دیــدار بــا اشــاره 
ــل،  ــران و برزی ــتانه ای ــی و دوس ــط تاریخ ــه رواب ب
گفــت: مناســبات دو کشــور از ســابقه مثبــت و 
ــن  ــود چنی ــا وج ــد و ب ــوردار می باش ــی برخ طوالن
پشــتوانه مهمــی می تــوان ایــن مناســبات را در 

ــرد. ــت ک ــف تقوی ــطوح مختل س
وی بــا اشــاره به تشــکیل گــروه دوســتی پارلمانی 
ــورای  ــس ش ــم مجل ــل در دوره یازده ــران و برزی ای
ــی  ــتی و دیپلماس ــای دوس ــش گروه ه ــامی، نق اس
ــم  ــورها مه ــبات کش ــهیل مناس ــی را در تس پارلمان
ــی  ــتی پارلمان ــروه دوس ــرد: گ ــد ک ــد و تاکی خوان
ایــران و برزیــل و کمیســیون های تخصصــی در 
مجلــس شــورای اســامی از همــکاری، تبــادل 
ــان  ــود در پارلم ــان خ ــا همتای ــی ب ــات و رایزن هی

برزیــل اســتقبال می نماینــد.
امــور  در  مجلــس  رئیــس  ویــژه  دســتیار 
ــی  ــه سیاســت مســتقل و ب ــا اشــاره ب ــل، ب بین المل
طرفــی برزیــل بــر اهمیــت توجــه ویــژه بــه حقــوق 

ــرد. ــد ک ــطین تاکی ــردم فلس م
ســفیر برزیــل در تهــران در ابتــدای ایــن دیــدار 
ــل و  ــور برزی ــتراکات دو کش ــه اش ــاره ب ــن اش ضم
ــف  ــای مختل ــران در زمینه ه ــامی ای ــوری اس جمه
گفــت: بســتر مناســب و خوبــی در زمینه هــای 
مختلــف بــه ویــژه پارلمانــی بــرای ارتقــای مناســبات 
در  آن  از  می تــوان  کــه  دارد  وجــود  کشــور  دو 

ــرد. ــره ب ــت به ــع دو مل ــتای مناف راس
وی همچنیــن، مناســبات دو کشــور را عامــل 
ــت. ــران دانس ــل و ای ــد برزی ــط و پیون ــم رواب تحکی

ــط  ــزود: توســعه رواب ــل در تهــران اف ســفیر برزی
بــا ایــران بــرای برزیــل از اهمیــت فراوانــی برخــوردار 
اســت و مــا از گســترش ارتباطــات و همکاری هــا بــا 

ــم. ــران اســتقبال می کنی ای
ــه  وی در پایــان در خصــوص تحــوالت منطقــه ب
ویــژه موضــوع فلســطین بــا امیرعبداللهیــان گفتگــو 

و تبــادل نظــر کــرد.

رادار کاشف- ۹۹ رونمایی شد

در مراســمی بــا حضــور فرمانــده نیــروی پدافنــد 
ارتــش رادار کاشــف-99 رونمایــی شــد. 

از  رونمایــی  مراســم  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــا  ــش ب ــی ارت ــد هوای ــروی پدافن ــتاوردهای نی دس
حضــور امیــر ســرتیپ علیرضــا صباحــی فــرد 

فرمانــده ایــن نیــرو برگــزار شــد.
ــی  ــف-99 رونمای ــم از رادار کاش ــن  مراس در ای
شــد؛  کاشــف-99 راداری ســه بعــدی و آرایــه فــازی 
و متحــرک اســت کــه بــه منظــور کشــف ریزپرنــده 
هــا در مرکــز تحقیقــات فنــاوری هــای نویــن 
ــاخته  ــش طراحــی و س ــی ارت ــد هوای ــروی پدافن نی
شــده اســت. ایــن رادار بــا بــرد 12 کیلومتــر قابلیــت 

ــدف را دارد. ــان 3۰۰ ه ــف همزم کش

منادی ضمن تقدیر از دستور رئیس جمهور 
برای رایگان شدن اینترنت »شبکه شاد«:
هزینه اینترنت دانشجویان هم

 رایگان شود

ــگان  ــرای رای ــور ب ــس جمه ــتور رئی ــی دس در پ
شــدن هزینــه اینترنــت »شــبکه شــاد« رئیــس 
فنــاوری  و  تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون 
ــت  ــه اینترن ــگان شــدن هزین ــس خواســتار رای مجل

دانشــجویان شــد. 
ــه علیرضــا  ــس از نام ــت، پ ــه مل ــه گــزارش خان ب
آمــوزش،  کمیســیون  رئیــس  ســفیدان  منــادی 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــس ب ــاوری مجل ــات و فن تحقیق
در خصــوص اختصــاص اینترنــت رایــگان بــه دانــش 
آمــوزان، دانشــجویان، معلمــان و اســاتید دانشــگاه ها، 
از محــل ســود اپراتورهــا در آمــوزش مجــازی، رئیــس 
جمهــور امــروز دســتور رایگان شــدن هزینــه اینترنت 
بــرای دانــش آمــوزان مــدارس دولتــی را صــادر کــرد.

ــت  ــی در نشس ــر روحان ــاس دکت ــن اس ــر همی ب
ــس  ــه رئی ــن ب ــرد: م ــت، اظهارک ــأت دول ــروز هی ام
ســازمان برنامــه و بودجــه دســتور دادم کــه ســامانه 
ــدارس  ــوزان م ــش آم ــی دان ــرای تمام ــد ب ــاد بای ش
دولتــی رایــگان باشــد و نبایــد خانــواده ای کــه 
ــن  ــه ای در ای ــد هزین ــی ندارن ــی باالی ــن مال تمک
زمینــه پرداخــت کننــد و آمــوزش بــه معنــای 

ــد. ــگان باش ــا رای ــرای آنه ــی ب واقع
در ایــن زمینــه علیرضــا منــادی ســفیدان رئیــس 
کمیســیون آمــوزش مجلــس  نیــز ضمــن تقدیــر از 
پاســخ عملــی رئیــس جمهــور بــه نامــه کمیســیون 
کاهــش  بــرای  تصمیــم  ایــن  کــرد:  عنــوان   ،
ــر دارد و  ــای تقدی ــازی ج ــوزش مج ــای آم هزینه ه
ــه  ــن رابط ــه در ای ــا ک ــه خانواده ه ــی از دغدغ بخش

ــرد. ــرف ک ــد را برط ــران بودن نگ
ــا  ــزود: ب ــس اف ــوزش مجل ــس کمیســیون آم رئی
توجــه بــه اینکــه رئیــس جمهــور در اظهــارات امــروز 
ــد » امســال هیــچ دانــش آمــوز  خــود عنــوان کردن
ایرانــی نبایــد از آمــوزش و تحصیــل محــروم بمانــد« 
ــروم  ــق مح ــت در مناط ــع تبل ــی رود توزی ــار م انتظ
نیــز بــه جدیــت دنبــال شــود تــا امکانــات آمــوزش 
مجــازی در سراســر کشــور وجــود داشــته باشــد و 

هیــچ دانــش آمــوزی از تحصیــل بازنمانــد.
همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ســفیدان  منــادی 
مجلــس و کمیســیون آمــوزش انتظــار دارد در رابطه 
دانشــگاه های  دانشــجویان  اینترنــت  هزینــه  بــا 
دولتــی و غیــر دولتــی نیــز تدبیــری صــورت گیــرد و 

ــود. ــگان ش ــز رای ــا نی ــت آن ه ــه اینترن هزین

قرار گرفتن قیمت سکه
 در شیب نزولی

قیمـــت طـــا و ســـکه )چهارشـــنبه( رونـــدی 
ـــار آزادی  ـــام به ـــکه تم ـــت س ـــود گرف ـــه خ ـــی ب نزول
ـــزار  ـــون و 38۰ ه ـــای 11 میلی ـــه به ـــد ب طـــرح جدی

ـــد. ـــه ش ـــان معامل توم
ــا   ــکه و طـ ــت سـ ــا، قیمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــا وجـــود  ـــم شـــهریور( ب ـــروز )چهارشـــنبه، دوازده ام
ـــا  ـــه ب ـــا در ادام ـــی روز، ام افزایـــش در ســـاعات ابتدای
توجـــه بـــه رونـــد کاهشـــی بـــازار ارز، قیمت هـــا 
در ایـــن بـــازار نیـــز رونـــدی کاهشـــی بـــه خـــود 

گرفـــت.
ـــاعت 15 و 3۰  ـــروز در س ـــاس، دی ـــن اس ـــر ای ب
دقیقـــه، ســـکه تمـــام بهـــار آزادی طـــرح جدیـــد 
بـــا افزایـــش قیمـــت 3۰ هـــزار تومانـــی نســـبت 
ـــون و 38۰  ـــای 11 میلی ـــه به ـــته،  ب ـــه روز گذش ب
هـــزار تومـــان معاملـــه شـــد.  ســـکه تمـــام بهـــار 
ـــت 1۰۰  ـــش قیم ـــا افزای ـــز ب ـــم نی ـــرح قدی آزادی ط
ـــزار  ـــون و 1۰۰ ه ـــه ارزش 11 میلی ـــی ب ـــزار تومان ه

ـــد. ـــه ش ـــان فروخت توم
ـــون  ـــج میلی ـــای پن ـــه به ـــکه ب ـــم س ـــن نی همچنی
ـــه  ـــت س ـــه قیم ـــکه ب ـــع س ـــان، رب ـــزار توم و ۶۰۰ ه
ـــکه  ـــه س ـــر قطع ـــان و ه ـــزار توم ـــون و 18۰ ه میلی
ـــون و 7۰۰  ـــک میلی ـــه ارزش ی ـــز ب ـــی نی ـــک گرم ی

ـــد. ـــه ش ـــان معامل ـــزار توم ه
ـــک  ـــروز ی ـــز ام ـــا نی ـــازار ط ـــن در ب ـــاوه برای ع
ــک  ــه ارزش یـ ــار بـ ــام 18عیـ ــای خـ ــرم طـ گـ
ـــر  ـــد و ه ـــه ش ـــان فروخت ـــزار توم ـــون و 113 ه میلی
مثقـــال طـــا نیـــز ارزش چهـــار میلیـــون و 822 

هـــزار تومـــان داشـــت.
ــدی  ــروز رونـ ــز امـ ــی نیـ ــس جهانـ ــای انـ بهـ
ـــزار  ـــک ه ـــت ی ـــه قیم ـــت و ب ـــود گرف ـــه خ ـــی ب نزول

ــد. و 9۶8 دالر معاملـــه شـ
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نتیجه خالء آمایش صادراتی است
ــان  ــا بی ــس ب ــکان در مجل ــردم مل ــده م نماین
ــه  ــاورزی ب ــوالت کش ــادرات محص ــتر ص ــه بس اینک
ــی  ــه فرنگ ــدن گوج ــت،گفت: مان ــا اس ــراق مهی ع
ــش  ــاء آمای ــه خ ــاورزان نتیج ــت کش ــر روی دس ب

ــت.  ــی اس صادرات
ــاره  ــارس، ســیدعلی موســوی درب ــه گــزارش ف ب
ــکان  ــاورزی مل ــوالت کش ــادرات محص ــت ص وضعی
بــه کشــورهای همســایه، اظهــار داشــت: بــرای 
نمانــدن محصــوالت کشــاورزی بــر روی دســت 
ــه  ــت ک ــن اس ــکار ای ــن راه ــده، بهتری ــد کنن تولی
تولیــدات کشــاورزی بــه بازارهــای صادراتــی صــادر 
ــدار  ــر ایجــاد درآمــد پای ــا بتــوان  عــاوه ب شــوند ت
بــرای کشــاورزان، مانــدگاری  تولیــد کننــده در 

ــم زد. ــز رق ــاورزی را نی ــادی کش ــازار  اقتص ب
 نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه  صــادرات محصــوالت 
همچــون  کشــورهای   بــه  ملــکان  کشــاورزی 
ارمنســتان،آذربایجان  و عــراق در  اولویــت قــرار 
بگیــرد تصریــح کــرد: نبــود مشــتری موجــب شــده 
ــتری  ــدون مش ــاورزی ب ــوالت کش ــه محص ــت ک اس
ــی  ــب م ــر موج ــن ام ــوند و ای ــو ش ــا دپ در انباره
شــود، محصــوالت  فاســد  شــوند و در نهایــت  
نیزکشــاورزان ســرمایه شــان را از دســت می دهنــد.

 وی ادامــه داد: بســیاری از  جوانــان بــه امیــد ایجاد 
اشــتغال پایــدار در حــوزه کشــاورزی ســرمایه گــذاری 
ــد  امــا متاســفانه بطــور مثــال عــدم برنامــه  کــرده ان
ریــزی در حــوزه صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ــه   ــده اســت ک ــی موجــب ش ــه فرنگ ــه گوج از  جمل
ــرخ بســیار  ــا ن کشــاورزان، محصــوالت کشــاورزی را ب

ــه دالالن و واســطه گــران  واگــذار کننــد. ــازل ب ن
رئیــس فراکســیون مناطــق محــروم و کمتــر 
ــوازن  ــعه مت ــه توس ــان اینک ــا بی ــه ب ــعه یافت توس
وتمرکــر زدایــی بایــد در اولویــت قــرار یــادآور 
کان  در  جمعیــت  انفجــار  از  جلوگیــری  شــد: 
شــهر  نیازمنــد رفــع معضــات مناطــق محــروم  و 

شــهرهای در حــال توســعه اســت.

فیروزی تصریح کرد:
رانت بازی خصولتی ها پاشنه آشیل 

توسعه صنعت پتروشیمی

در  معــادن  و  ســخنگوی کمیســیون صنایــع 
ــرکت های  ــت ش ــه حاکمی ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
ــا اســت،  ــه دســت دولتی ه ــان ب پتروشــیمی همچن
ــت  ــه اصــل صاحی ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــت: ب گف
مدیــران، فســاد و رانــت در شــرکت های پتروشــیمی 

خصولتــی دیــده می شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، حجــت اهلل فیــروزی بــر 
ضــرورت ریل گــذاری مجــدد در خصوصی ســازی 
صنعــت پتروشــیمی تاکیــد کــرد و گفــت: اگرچــه به 
ــوزه  ــیاری در ح ــی بس ــرکت های خصوص ــر ش ظاه
ــان  ــت همچن ــا حاکمی ــده ام ــاد ش ــیمی ایج پتروش
ــه دســت دولتی هــا اســت و ایــن مهــم مشــکات  ب
ــاد  ــیمی ها ایج ــق پتروش ــددی را در مســیر رون متع
کــرده اســت، درواقــع عــدم خصوصی ســازی واقعــی 
در صنعــت پتروشــیمی و نقــش منفــی خصولتی هــا 
ــن صنعــت شــده  ــع از توســعه ای ــازی مان ــن ب در ای

اســت.
بــه گفتــه نماینــده مــردم فســا در مجلس شــورای 
اســامی پتروشــیمی های خصوصــی در دریافــت 
تســهیات بانکــی، سیاســت گذاری ، پرداخــت حقــوق 

و دســتمزد و... مشــکات متعــددی دارنــد.

خصولتی ها گوی سبقت را از خصوصی ها 
ربوده اند

وی اظهــار کــرد: بــه دلیــل اســتفاده خصولتی هــا 
ــد  ــی نمی توان ــش خصوص ــدد، بخ ــای متع از رانت ه
ــا و  ــه دولتی ه ــن آنک ــد، ضم ــت کن ــا رقاب ــا آن ه ب
ــتری  ــروت بیش ــدرت و ث ــع ق ــه مناب ــا ب خصولتی ه
ــوی  ــا گ ــل عم ــن دلی ــه همی ــد ب ــی دارن دسترس
عیــن  در  و  ربوده انــد  از خصوصی هــا  را  ســبقت 
تولیــد  در  ماحظــه ای  قابــل  خروجــی  حــال 
ــش  ــر بخ ــا اگ ــد ام ــیمی ندارن ــوالت پتروش محص
خصوصــی بــه معنــای واقعــی بــه کار گرفتــه شــود 

ــد. ــد ش ــر خواه ــن براب ــی چندی بازده

ایجاد فساد و رانت در شرکت های 
پتروشیمی خصولتی به دلیل بی توجهی به 

اصل صالحیت مدیران 
ــه  ــی ب ــه بی توجه ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ــروزی ب فی
ــرکت های  ــران ش ــاب مدی ــت در انتخ ــل صاحی اص
خصولتــی، فســاد و رانــت ایجــاد کــرده اســت، بیــان 
ــی  ــر دریافت ــرل ب ــارت و کنت ــن نظ ــه یقی ــرد: ب ک
 مدیــران و عملکــرد آن هــا در بخــش خصوصــی 

بیشــتر و دقیق تــر اســت.
ایــن نماینــد مجلــس معتقــد اســت در شــرایطی 
ــذار  ــل واگ ــور کام ــه ط ــمی ها ب ــهام پتروش ــه س ک
نشــده یـــــا در صــورت واگــذاری، هنــوز مدیریــت 
ــازه  ــا اج ــت عم ــا اس ــا دولتی ه ــا ب ــدی آن ه و تص

رشــد از بخــش خصوصــی گرفتــه شــده اســت.
در  معــادن  و  ســخنگوی کمیســیون صنایــع 
ــس  ــرد: مجل ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش مجل
بــا تقویــت بعــد نظارتــی خــود بــه ایــن مهــم ورود 
ــیمی ها  ــذاری پتروش ــوه واگ ــا نح ــرد ت ــد ک خواه

ــود. ــاماندهی ش س

مدیــر بنــادر و دریانــوردی غــرب هرمــزگان 
ــن  ــون ت ــه 2 میلی ــک ب ــی نزدی ــی حجم از جابجای
انــواع کاال و جهــش صعــودی ۶۶2 درصــدی تخلیــه 
ــر و پهلوگیــری بیــش از ۶ هــزار  و بارگیــری کانتین
فرونــد شــناور طــی 5 ماهــه نخســت ســال »جهــش 

ــر داد.  ــد« خب تولی
ـــب  ـــکری نس ـــم عس ـــنیم، قاس ـــزارش تس ـــه گ ب
در جمـــع خبرنـــگاران اظهـــار داشـــت: طـــی دوره 
ـــوع  ـــه نخســـت ســـال جـــاری در مجم ـــی 5 ماه زمان
یـــک میلیـــون و 779 هـــزار و 777 تـــن انـــواع کاال در 
ـــد  ـــری ش ـــه و بارگی ـــزگان تخلی ـــرب هرم ـــادر غ بن
ـــه  ـــن ک ـــزار و 985 ت ـــزان، 8۶۰ ه ـــن می ـــه از ای ک
ـــوط  ـــد مرب ـــی ده ـــان م ـــدی را نش ـــد 1۰ درص رش
ـــن  ـــزار و 7۰ ت ـــی و 921 ه ـــر نفت ـــای غی ـــه کااله ب

دیگـــر بـــه فرآورده هـــای نفتـــی اختصـــاص دارد.

صادرات غیر نفتی 31 درصد افزایش یافت 
ــی در  ــای غیرنفتـ ــادرات کاالهـ ــزان صـ وی میـ
بنـــادر غـــرب هرمـــزگان را ۴29 هـــزار و 83 تـــن 
ـــزود: عمـــده ایـــن محموله هـــای  اعـــام کـــرد و اف
صادراتـــی شـــامل میـــوه و تـــره بـــار، خشـــکبار، 
ـــت  ـــوده اس ـــاختمانی ب ـــح س ـــی و مصال ـــواد معدن م
ــش 31  ــات، افزایـ ــش از عملیـ ــن بخـ ــه در ایـ کـ
ـــل  ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م درصـــدی را نســـبت ب

ـــم. ـــاهد بودی ش

افزایش 29 درصدی کابوتاژ)کران بری( 
فرآورده های غیرنفتی 

ــا  ــزگان ب ــرب هرم ــوردی غ ــادر و دریان ــر بن مدی
ــان  ــاژی بی ــای کابوت ــش فعالیت ه ــه افزای ــاره ب اش
کــرد: از مجمــوع صــادرات غیــر نفتــی انجــام شــده، 
ــاژ  ــه کابوت ــورت روی ــه ص ــن ب ــزار و 3۶9 ت 371 ه
)کــران بــری( در بنــادر غــرب هرمــزگان تاییدجابجــا 

شــد کــه رشــد 29 درصــدی داشــته اســت.
محصــوالت  صــادرات  حجــم  افــزود:  وی 
ــه 129 هــزار و ۶1۴  کشــاورزی، دامــی و احشــام ب
تــن رســید کــه نشــانگر رشــد 22 درصــدی اســت.

ــه حجــم 37 هــزار  ــا اشــاره ب عســکری نســب ب

ــادر  ــی در بن ــای غیرنفت ــت کااله ــن ترانزی و 257 ت
غــرب هرمــزگان طــی 5 ماهــه نخســت ســال 
ــت(  ــوده اس ــودرو ب ــه خ ــده آن محمول ــه عم 99)ک
خاطرنشــان کــرد: بندرلنگــه بــا توجــه بــه موقعیــت 
اســتراتژیک جغرافیایــی و داشــتن کمتریــن فاصلــه 
ــادر  ــه بن ــی منطقــه از جمل ــا بنــادر کانون ــی ب دریای
امــارات متحــده عربــی، در زمــره بنــادر فعــال 
ترانزیتــی کشــور محســوب می شــود؛ بطوریکــه 
ایــن بنــدر بــا تخلیــه 17 هــزار 77۰ دســتگاه 
خــودرو ترانزیتــی در 5 ماهــه ســال جــاری همچنان 
ــاال  ــداد و ب ــه لحــاظ تع ــت ب ــر ترانزی بیــش رو درام

ــت. ــه اس ــرعت تخلی ــودن س ب

ــا اقدامــات صــورت گرفتــه  ایــن مقــام مســئول ب
جهــت گســترش فعالیت هــای بنــدری و ترقیــب 
بــه کانتینــری نمــودن رونــد تخلیــه و بارگیــری کاال 
اشــاره کــرد وگفــت: با انجــام طــرح توســعه بندرلنگه 
بنایــی در ســال های  زیــر  پروژه هــای  اجــرای  و 
ــص  ــرایط الزم و تخصی ــودن ش ــم نم ــر و فراه اخی
محوطــه ویــژه نگهــداری کانتینرهــای خالــی ورودی 
ــهیل  ــال و تس ــت ارس ــار نوب ــای در انتظ و کانتینره
ــم  ــن تنظی ــوع، همچنی ــان رج ــای کاری ارباب رونده
اســتراتژی مشــترک کاری بــا ارگان هــای همــکار بــا 
توجــه بــه خواســت های مشــتریان بندرلنگــه، ایجــاد 
شــرایط ورود و خــروج کانتینــر و تســریع پهلودهــی 
ــات 2۴  ــه خدم ــز ارائ ــدر و نی ــن بن ــناورها در ای ش
ــی، شــاهد افزایــش عملیــات  ســاعته خدمــات دریای

ــری هســتیم.  ــری کانتین ــه و بارگی تخلی
ــه ۴  ــزان ب ــن می ــون ای ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
هــزار و TEU ۶78 کانتینــر پــر طــی 5 ماهــه ســال 
ــدی  ــد ۶۶2 درص ــر رش ــه بیانگ ــید ک ــاری رس ج

ــدت مشــابه ســال 98 اســت. ــه م نســبت ب
ــناورهای  ــداد ش ــان تع ــب در پای ــکری نس عس
ورودی بــه بندرلنگــه طــی 5 مــاه نخســت ســال 99 
ــزود: از  ــرد و اف ــام ک ــد اع ــزار و 258 فرون را ۶ ه
ایــن میــزان، 3۶9 فرونــد شــناور بــاالی هــزار تــن و 
5 هــزار و 889 فرونــد زیــر هــزار تــن در ایــن بنــدر 

ــده اند.   ــی ش ــو ده پهل

صادرات غیر نفتی 3۱ درصد افزایش یافت

وزیــر دادگســتری گفــت: اکنــون مســیر خصوصی ســازی بــا دقــت و 
احتیــاط خــوب پیــش مــی رود و نیــاز داریــم در ایــن خصــوص شــتاب 
ــه  ــا ب ــر و دیدگاه ه ــدری جامع ت ــد ق ــن بای ــم و قوانی ــتری بگیری بیش

بخــش خصوصــی وســیع تر شــود. 
ــاره خصوصــی ســازی  ــا، ســید علیرضــا آوایــی درب ــه گــزارش ایرن ب
ــام و  ــر نظ ــاب ناپذی ــای اجتن ــرورت ه ــازی از ض ــی س ــزود: خصوص اف
اقتصــاد مــا اســت و واگــذاری هــا هــر روز بــا دقــت و احتیــاط بیشــتر 
ــای  ــت و نهاده ــای حاکمی ــه بخــش ه ــاً هم ــود و طبع ــی ش ــام م انج
ــه نقطــه  ــداف خصوصــی ســازی ب ــد در خصــوص اه ــز بای ــی نی نظارت
ــد،  ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــه چنانچ ــند ک ــم برس ــه ه ــک ب ــرات نزدی نظ

ــد شــد. ــر خواه شــتاب خصوصــی ســازی بیشــتر و بهت
وی ادامــه داد: وزیــر دادگســتری بــه همــراه وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی، رئیــس اتــاق تعــاون ایــران، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران همچنیــن 
ــن  ــو ای ــر، عض ــوان ناظ ــه عن ــامی ب ــورای اس ــس ش ــده مجل دو نماین
ــم در تمامــی جلســات  ــأت واگــذاری هســتند کــه ســعی کــرده ای هی

حضــور فعــال و موثــر داشــته باشــیم.
آوایــی اظهارداشــت: در مــورد خصوصــی ســازی مشــکلی کــه داریــم 

ــن موضــوع  ــگاه هــا در درون حاکمیــت در ای ــن اســت کــه کمــی ن ای
ــازی  ــی س ــدف از خصوص ــا ه ــه آی ــود ک ــر ش ــم نزدیکت ــه ه ــد ب بای
کســب درآمــد بــرای دولــت یــا کاهــش تصــدی گــری دولــت و فعالیــت 

بیشــتربخش خصوصــی اســت.
وزیــر دادگســتری خاطرنشــان کــرد: اگــر دنبــال تحــول در زمینــه 
خصوصــی ســازی هســتیم یــک مقــدار بایــد بــا وســعت نظــر بیشــتر و 
اعتقــاد بیشــتر بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کنیــم و کســانی هــم کــه 
متولــی ایــن امــر هســتند جــرأت کننــد کــه ایــن کار را انجــام دهنــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــازی ب ــی س ــی خصوص ــط قانون ــاره ضواب ــی درب آوای
ــرد  ــه ف ــت ک ــن اس ــت ای ــون، اهلی ــق قان ــت: طب ــت گف ــوع اهلی موض
ــی  ــا بدهــی بانکــی نداشــته باشــد در حال متقاضــی چــک برگشــتی ی
کــه کســی کــه مــی خواهــد یــک کارخانــه چنــد هــزار نفــری را اداره 

ــت نمــی شــود. ــل اهلی ــدار دلی ــن مق ــد ای کن
ــی دقتــی نشــده و حتمــا  ــم ب وی اضافــه کــرد: نمــی خواهــم بگوی
بــا همیــن ضوابــط قانونــی هــم مــی شــد کــه در واگــذاری هــا دقــت 
بیشــتری کــرد امــا ایــن ضوابــط بایــد جامــع تــر شــود و در ایــن مســیر 

پیــش رویــم.
ــر در  ــای حاض ــر اعض ــاوه ب ــون ع ــزود: اکن ــتری اف ــر دادگس وزی

جلســه، نماینــده دادســتان کشــور بــه عنــوان مقــام قضایــی و نظارتــی 
ــا  ــم کام ــی ه ــه مراجــع نظارت ــه خاطــر اینک ــه شــده اســت و ب اضاف
همــراه کارهایــی کــه دارد پیــش مــی رود، حضــور دارنــد ازایــن جهــت 

خــوب اســت.
آوایــی گفــت: البتــه معتقــدم نیــاز داریــم شــتاب بیشــتری بگیریــم 
و قــدری قوانیــن بایــد جامــع تــر و دیــدگاه هــا بــه بخــش خصوصــی 
بایــد وســیع تــر شــود و هماهنگــی میــان مراجــع نظارتــی و کســانی 
ــرات و  ــا ج ــه ب ــد ک ــاق بیفت ــد اتف ــی دهن ــام م ــن کار را انج ــه ای ک
ــه کار آســیبی  شــهامت بیشــتری واگــذاری هــا را انجــام دهنــد کــه ب

ــود. وارد نش

ـــش و ارس  ـــره کی ـــت: جزی ـــق آزاد گف ـــی مناط ـــورای عال ـــر ش دبی
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــد س ـــترین رش ـــور بیش ـــق آزاد کش ـــر مناط ـــان دیگ می
در بخـــش هـــای عمرانـــی، زیـــر بنایـــی و اقتصـــادی را بـــه خـــود 

ـــد.  ـــاص دادن اختص
ــه  ــد از کارخانـ ــک در بازدیـ ــی بانـ ــا، مرتضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــع  ـــش، مجتم ـــوب کی ـــام چ ـــرکت س ـــازی ش ـــان س ـــر و مبلم زمهری
هـــای مســـکونی پرشـــین2 و خانـــه و هتـــل پانورامـــا، مناطـــق آزاد 

ـــرفت  ـــعه و پیش ـــرو در توس ـــق پیش ـــوان مناط ـــه عن ـــش و ارس را ب کی
پـــروژه هـــای عمرانـــی بـــا افزایـــش حجـــم ســـرمایه گـــذاری بـــر 
ـــق  ـــای مناط ـــروژه ه ـــه پ ـــک مجموع ـــده نزدی ـــت: در آین ـــمرد و گف ش
ـــد  ـــرداری خواهن ـــره ب ـــه به ـــاح و ب ـــور افتت ـــس جمه ـــط ریی آزاد توس
ــا  ــان در آنهـ ــارد تومـ ــزار و 8۰۰ میلیـ ــر 5 هـ ــغ بـ ــه بالـ ــید کـ رسـ

ســـرمایه گـــذاری شـــده اســـت.
ــه  ــا مجموعـ ــروژه هـ ــن پـ ــرد: ایـ ــح کـ ــه تصریـ ــک در ادامـ بانـ
هایـــی از بخـــش هـــای تولیـــدی، هتـــل، مخـــازن ذخایـــر نفـــت و 
ـــای  ـــرح ه ـــی و ط ـــروژه نیروگاه ـــا، پ ـــکله ه ـــی، اس ـــای نفت ـــرآورده ه ف
ـــور از  ـــس جمه ـــط رئی ـــهریور توس ـــتم ش ـــه بیس ـــتند ک ـــاورزی هس کش

طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس بـــه بهـــره بـــرداری خواهنـــد رســـید.
ــق آزاد  ــذاری در مناط ــرمایه گ ــم س ــزان حج ــوص می وی در خص
کشــور بــه ویــژه در جزیــره کیــش گفــت: خوشــبختانه مناطــق آزاد در 
ســال گذشــته بیــش از ۶۰ درصــد نســبت بــه ســال 97  افزایــش حجــم 
ســرمایه گــذاری را داشــته اســت کــه در ایــن میــان بیشــترین حجــم 

ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد کیــش و ارس بــود.
ـــا  ـــتغال ب ـــوزه اش ـــه در ح ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــور ب ـــاور رئیس جمه مش
ـــم  ـــل کردی ـــق عم ـــی موف ـــاد مقاومت ـــب اقتص ـــه در قال ـــرای ۴ برنام اج
اظهـــار داشـــت: علی رغـــم محدودیـــت هـــای ناشـــی از تحریـــم هـــا 

ـــم  ـــم و حج ـــرا کنی ـــی را اج ـــاد مقاومت ـــای اقتص ـــه ه ـــتیم برنام توانس
ـــم. ـــش دهی ـــق افزای ـــن مناط ـــذاری را در ای ـــرمایه گ س

ـــل  ـــه دلی ـــفانه ب ـــزود: متاس ـــق آزاد اف ـــی مناط ـــورای عال ـــر ش دبی
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا بـــه خصـــوص در اســـفند ســـال گذشـــته 
ــه  ــدیم کـ ــه شـ ــگری مواجـ ــش گردشـ ــا کاهـ ــال بـ ــوروز امسـ و نـ
بـــا اهتمـــام بـــه رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی مـــی توانیـــم 
بـــا موفقیـــت از ایـــن بحـــران نیـــز عبـــور کنیـــم و شـــاهد رشـــد و 

ــیم. شـــکوفایی صنعـــت گردشـــگری باشـ
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــرداد س ــرد: از خ ــان ک ــر نش ــک خاط بان
ســال گذشــته در مقایســه مــاه بــه مــاه یــک درصــد نســبت بــه ســال 
گذاشــته شــاهد افزایــش گردشــگر در ایــن منطقــه هســتیم و همچنیــن 
جریــان ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد رضایــت بخــش بــوده اســت.

ـــان  ـــمنان، همچن ـــه دش ـــای ظالمان ـــم ه ـــم تحری ـــت: علیرغ وی گف
ـــی و  ـــازار داخل ـــذاری در ب ـــرمایه گ ـــه س ـــد ب ـــادی عاقمن ـــاالن اقتص فع
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــد س ـــن رون ـــاهد ای ـــز ش صـــادرات هســـتند و امســـال نی

ـــود. ـــم ب ـــور خواهی ـــق آزاد کش در مناط
ــورای  ــر شـ ــور و دبیـ ــاور رئیس جمهـ ــت مشـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
ـــای  ـــد و از پروژه ه ـــش ش ـــره کی ـــروز وارد جزی ـــق آزاد دی ـــی مناط عال

ـــرد. ـــد ک ـــره بازدی ـــن جزی ـــی ای عمران

وزیر دادگستری: 

مسیر خصوصی سازی خوب پیش می رود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد: 

افزایش حجم سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد رضایت بخش است

عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس بــا اشــاره بــه 
فــراز و نشــیبهای واگــذاری شــرکت تولیــد ماشــین 
فــروش  اســت،  معتقــد  هپکــو  راهســازی  آالت 
وکالتــی شــرکتهای واگــذار شــده یکــی از مهمتریــن 
چالشــهای خصوصــی ســازی در عصــر واگذاریهــای 

ــود.  ــار دهــه 8۰ ب خســارت ب
بــه گــزارش تســنیم، شــرکت هپکــو بــه عنــوان 
یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان ماشــین آالت راه 
ســازی در خاورمیانــه ایــن روزهــا بــه عنــوان نمــادی 
از ناکامــی خصوصــی ســازی در کشــور تبدیــل 
ــرکت  ــذاری ش ــیبهای واگ ــراز و نش ــت. ف ــده اس ش
در حــدود 15 ســال اخیــر  تنهــا باعــث افــول ایــن 

تولیدکننــده معتبــر کشــور شــده اســت.
ــد  ــدود ۶۰ درص ــال 1385 ح ــاه س ــن م در بهم
از ســهام هپکــو متعلــق بــه دولــت بــه یــک شــرکت 
بخــش خصوصــی واگــذار شــد. بــا توجــه بــه عرضــه 
ــل )5  ــورت کام ــه ص ــرکت ب ــت ش ــی مدیری بلوک
ــن  ــخص تعیی ــک ش ــط ی ــی( توس ــیت مدیریت س
شــد. در اواخــر ســال 1385 بــه عنــوان اولیــن گــروه 
ــال  ــد از س ــه بع ــه ک ــای زنگن ــره، آق ــت مدی هیئ
138۴ از وزارت نفــت جــدا شــد بــه عنــوان رئیــس 
هیئــت مدیــره شــرکت مجــددا آغــاز بــه کار کــرد.

علــی اکبــر کریمــی طــی گفتگویــی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــه ای ب ــه مباحث ــن شــرکت ب ســوابق واگــذاری ای
پــوری حســینی رئیــس پیشــین ســازمان خصوصــی 
ــد  ــل از وی میگوی ــه نق ــرده و ب ــاره ک ــازی اش س
ــی از  ــت ناش ــوق دول ــول حق ــا وص ــه م ــا وظیف تنه

واگــذاری مذکــور اســت.
ــر ایــن اســاس 25 درصــد ثمــن معاملــه نقــد  ب
ــی در  ــه کریم ــه گفت ــد. ب ــیط ش ــی تقس ــا بق و م
ــک  ــغ نقــد مبلغــی از بان ــد معــادل مبل زمــان خری

یعنــی  و خریــدار  می شــود  دریافــت  پارســیان 
ــال از  ــک س ــا ی ــر تنه ــازی کوث ــن س ــرکت واگ ش
ــم  ــط آن ه ــا دو قس ــود. نهایت ــته ب ــش گذش فعالی
ــت  ــازی پرداخ ــی س ــازمان خصوص ــه س ــص ب ناق
ــود  ــزم ب ــون ســازمان مذکــور مل شــده و طبــق قان
تــا اقدامــات الزم را بــرای بــاز پــس گیــری ســهام 
ــرد  ــه ف ــررا ب ــا مک ــد ام ــام ده ــده انج ــذار ش واگ

ــد. ــت داده ش ــور مهل مذک
در نهایــت در ســال 1395 بــا بهــم ریختــن 

ــازی  ــازمان خصوصــی س ــی شــرکت، س اوضــاع مال
ــی  ــروش وکالت ــرد. ف ــال ک ــی را دنب ــری قضای پیگی
مهمتریــن  جملــه  از  شــده  واگــذار  شــرکتهای 
چالشــهای خصوصــی ســازی در عصــر واگذاریهــای 
خســارت بــار دهــه 8۰ بــود. بــر ایــن اســاس بعــد از 
واگــذاری اولیــه فــروش وکالتــی در دســتور کار قــرار 
می گرفــت و بــا اســتفاده از آن وکالــت ســازمان 
ــی  ــدار قبل ــه خری ــی ک ــا قیمت ــازی ب ــی س خصوص
ــه  ــه فــرد جدیــد واگــذار می کــرد، ب ــود ب بدهــکار ب
ــه  ــان ب ــارد توم ــه ارزش 215 میلی ــب ب ــن ترتی ای
ــس و پرداخــت 5  ــا دو ســال تنف ــد ب ــدار جدی خری

ــو شــد. ــد هپک ــک جدی ــاله اقســاط مال س
امــا در شــهریور 98 بــا عــدم پرداخــت اقســاط و 
شــکل گیــری تبعــات امنیتــی و سیاســی پیگیریهای 
جــدی بــرای بازگشــت ســهام بــه دولــت آغــاز شــد. 
در ابتــدای مهــر مــاه 98 بــا مصوبــه خیئــت نظــارت 
بــر بنگاههــای دولتــی، ســهام بــه دولــت برگشــت و 

هپکــو مجــددا دولتــی شــد.
عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس معتقــد اســت، 
بــر اســاس قانــون هیــچ نــوع مجازاتــی بــرای 
افــرادی کــه در دوران خصوصــی ســازی موفــق 
ــع شــرکت در  ــتفاده  از مناب ــود اس ــا وج ــوده و ب نب
ــر نیامده انــد لحــاظ  نهایــت از عهــده مدیریــت آن ب
ــدار  ــی، خری ــروش وکالت ــت. در روش ف ــده اس نش
ــدار  ــه و خری ــار رفت ــت کن ــطه وکال ــه  واس ــی ب اول
بابــت  بایســتی  و  می شــود  جایگزیــن  جدیــد 
ــن  ــر ای ــه س ــی ک ــود و بای ــب خ ــات نامناس اقدام
ــد. ــخگو باش ــده پاس ــرکتها ام ــایر ش ــرکتها و س ش

پیدا و پنهان واگذاری هپکو؛ روایتی از حضور »زنگنه« 
در غول خصوصی شده ماشین سازی

۱۵ شهریور، آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
ــت  ــن مهل ــاه، آخری ــت: 15 شــهریور م ــی گف مالیات
ارائــه الکترونیکــی اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش 

افــزوده دوره بهــار 1399 اســت. 
ــان  ــا بی ــد مســیحی ب ــزارش ایســنا، محم ــه گ ب
ایــن مطلــب اعــام کــرد: براســاس مصوبــه شــورای 
عالــی اقتصــادی و بــا تصویــب ســتاد ملــی مدیریــت 
ــای  ــات ه ــون مالی ــرر در قان ــای مق ــا، موعده کرون
مســتقیم و قانــون مالیــات بــرارزش افــزوده نســبت 
ــیدگی  ــی و رس ــای مالیات ــه ه ــلیم اظهارنام ــه تس ب

ــه مــدت دو مــاه تمدیــد شــد. هــای مالیاتــی ب
وی ادامــه داد: باتوجــه بــه اینکــه مطابــق قانــون، 
ــزوده  ــرارزش اف ــات ب ــه مالی ــه اظهارنام ــد ارائ موع
دوره بهــار، 15 تیرمــاه اســت، لــذا براســاس مصوبــه 
ــا 15  ــرم ت ــان محت ــته از مودی ــن دس ــور، ای مذک
شــهریورماه 1399 مهلــت دارنــد اظهارنامــه مالیــات 
ــه  ــا مراجع ــود را ب ــن دوره خ ــزوده ای ــر ارزش اف ب
ــانی  ــه نش ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــامانه مالی ــه س ب
evat.ir بــه صــورت الکترونیکــی تســلیم و مالیــات 

ــد. ــق را پرداخــت کنن متعل
ــاالن  ــی، فع ــور مالیات ــازمان ام ــام س ــق اع طب
اقتصــادی در صــورت عــدم ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی 
ــت از  ــر محرومی ــاوه ب ــی، ع ــرر قانون ــد مق در موع
ــم  ــمول جرای ــی، مش ــت مالیات ــهیات و معافی تس

ــد. ــد ش ــش خواهن ــل بخش ــی غیرقاب قانون

شهرک صنعتی مراغه به شهر ارواح 
شباهت دارد

مجلــس  در  عجب شــیر  و  مراغــه  نماینــده 
شــورای اســامی، گفــت: راه هــای روســتایی در 

مراغــه وضعیــت خوبــی ندارنــد. 
ــع  ــزاده در جم ــی علی ــارس، عل ــزارش ف ــه گ ب
مســووالن مراغــه اظهــار داشــت: راه 5۰ روســتا در 
مراغــه غیراســتاندارد و بــرای تــردد اهالــی نامناســب 

اســت.
ــتاها در  ــن روس ــتر ای ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
بخــش ســراجو قــرار گرفتــه، افــزود: به خاطــر نبــود 
ــات  ــه خدم ــتاهای مراغ ــی از روس ــی بخش راه، اهال
آذربایجان غربــی  شهرســتان های  از  را  خــود 

می کننــد. دریافــت 
نماینــده مــردم مراغــه در مجلــس شــورای 
از روســتاهای  اهالــی بخشــی  اســامی، گفــت: 
ــرای دریافــت خدمــات  ســراجو به خاطــر نبــود راه ب
ــدوآب،  ــتان میان ــه شهرس ــه از س ــای مراغ از اداره ه

ملــکان و بنــاب تــردد می کننــد.
اهالــی  کــرد:  اضافــه  همچنیــن  علیــزاده  
روســتاهای فاقــد راه، شناســنامه فرزنــدان خــود را از 

می کننــد. دریافــت  همجــوار  شهرســتان های 
در  زیرســاخت ها  کمبــود  از  انتقــاد  بــا  وی 
ــود شــبکه  ــرد: نب ــه خاطرنشــان ک روســتاهای مراغ
ــه  ــتاها در مراغ ــکات روس ــر از مش ــی دیگ گاز یک

ــت. اس
علیــزاده یــادآور شــد: هــم اکنــون ۴2 روســتای 

مراغــه از نعمــت گاز محــروم هســتند.
ــده مــردم مراغــه و عجب شــیر در مجلــس  نماین
ــه  ــرد: مراغ ــح ک ــه تصری ــامی در ادام ــورای اس ش
ــرقی  ــتان در آذربایجان ش ــن شهرس ــوان دومی به عن

ــت. ــد اس ــتانی بهره من ــات اس ــن امکان از کمتری
شــهرک  شــد:  متذکــر  همچنیــن  علیــزاده 
صنعتــی مراغــه بــه شــهر ارواح شــباهت دارد.

وی همچنیــن خواســتار رفــع موانــع بــرای جذب 
ســرمایه های بخــش خصوصــی در مراغــه شــد.

اقتصاد

وزیر نیرو خبر داد؛
افتتاح ۴ پروژه مهم در کرمانشاه، 

آذربایجان غربی و اردبیل 

ـــه  ـــر هفت ـــش ه ـــردا در پوی ـــت: ف ـــرو گف ـــر نی وزی
»الـــف ب ایـــران« ۴ پـــروژه مهـــم در کرمانشـــاه، 
آذربایجـــان شـــرقی و اردبیـــل بـــا ســـرمایه گذاری 
3 هـــزار 2۴۰ میلیـــارد تومـــان افتتـــاح می شـــود. 
ـــا  ـــوان، رض ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــت  ـــرو در حاشـــیه نشســـت هیئ ـــر نی ـــان وزی اردکانی
ـــردا  ـــرد: ف ـــار ک ـــگاران اظه ـــع خبرن ـــت در جم دول
ـــروژه  ـــران« ۴ پ ـــف ب ای ـــه »ال ـــر هفت ـــش ه در پوی
ـــل  ـــرقی و اردبی ـــان ش ـــاه، آذربایج ـــم در کرمانش مه
ـــان  ـــارد توم ـــزار 2۴۰ میلی ـــرمایه گذاری 3 ه ـــا س ب

ــود. ــاح می شـ افتتـ
ــز  ــای« نیـ ــد کلخانچـ ــزود: »سـ ــان افـ اردکانیـ
فـــردا در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی کـــه بـــرای 
ــورد  ــاورزی مـ ــت و کشـ ــرب، صنعـ ــارف شـ مصـ
ــد در  ــن سـ ــرد و پنجمیـ ــرار می گیـ ــتفاده قـ اسـ
ــد.  ــد شـ ــاح خواهـ ــت، افتتـ ــال اسـ ــش امسـ پویـ
همچنیـــن یـــک پســـت 23۰ کیلـــو ولـــت و 
ـــتان  ـــم در اس ـــیدی ه ـــروگاه خورش ـــن دو نی همچنی
ـــا  ـــن پروژه ه ـــا ای ـــد. ب ـــد ش ـــاح خواهن ـــل افتت اردبی
ایـــران  الـــف-ب  پویـــش  پروژه هـــای  جمـــع 
ــا  ــتان بـ ــروژه در 18 اسـ ــه 7۰ پـ ــال 99 بـ در سـ
ـــان  ـــارد توم ـــزار و 7۰۰ میلی ـــذاری 22 ه ســـرمایه گ

خواهـــد رســـید.
ــم  ــازوکاری هـ ــای سـ ــا پروژه هـ ــزود: مـ او افـ
ـــترکی  ـــم مش ـــا کار مه ـــه آن ه ـــه از جمل ـــم ک داری
ـــه  ـــت ک ـــران اس ـــهرداری ته ـــرو و ش ـــن وزارت نی بی
ـــد  ـــا خواه ـــه اش امض ـــروز تفاهم نام ـــر ام ـــداز ظه بع
ـــس آب  ـــدارک پ ـــا ت ـــرد ب ـــم ک ـــعی خواهی ـــد. س ش
ـــه شـــهرداری  ـــار دادن آن ب ـــه شـــده و در اختی تصفی
تهـــران، برداشـــت از چاه هـــا، قنـــوات و آب خـــام 
ـــبز  ـــای س ـــارف فض ـــرای مص ـــه ب ـــت ک ـــا کیفی و ب
انجـــام می گیـــرد را متوقـــف کنیـــم. ایـــن کار 
ـــا  ـــرای تهرانی ه ـــن ب ـــدارک آب مطمئ ـــی در ت بزرگ

و کمـــک بـــه ســـفره های زیـــر زمینـــی اســـت.
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آذری جهرمی:

مشکالت اینترنت را به
 ۱۹۵ گزارش کنید

ــکاتی  ــت مش ــردم خواس ــات از م ــر ارتباط وزی
ــه  ــد را ب ــت دارن ــت اینترن ــوص کیفی ــه در خص ک

ــد.  ــزارش کنن ــماره 195 گ ش
بــه گــزارش ایرنــا، »محمدجــواد آذری جهرمــی« 
ــردم خواســت مشــکاتی  در اینســتاگرام خــود از م
کــه درخصــوص کیفیــت و پوشــش دهــی اینترنــت 

دارنــد را بــه 195 گــزارش کننــد.
وی گفــت: اگــر بــا مشــکل عــدم پوشــش دهــی 
ــا  ــد، ی ــه داری ــود گای ــه خ ــراه در منطق ــن هم تلف
از کــم بــودن ســرعت اینترنــت و کــم فروشــی 
بســته ها از اپراتورهــا شــکایتی داریــد، کافــی اســت 
ــکایت  ــور، ش ــر کش ــماره گیری 195 از سراس ــا ش ب

ــد. ــری کنی ــت و نتیجــه را پیگی ــود را ثب خ
وی همچنیــن در مــورد تصمیمــات نهایــی شــده 
ــد  ــی جدی ــرای آمــوزش مجــازی در ســال تحصیل ب
افــزود: احتمــاال در شــنبه و یکشــنبه هفتــه آتــی، در 
ــو اینســتاگرامی، بســته های وزارت  ــه الی ــک برنام ی
ــرای بســط عدالــت آمــوزش در فضــای  ارتباطــات ب
ــم  ــزارش خواهی ــی و گ ــردم معرف ــه م ــازی را ب مج

کــرد.
اگــر  البتــه  کــرد:  اشــاره  ارتباطــات  وزیــر 
تلویزیــون هــم فرصتــی اختصــاص دهــد، از آن 
طریــق نیــز گــزارش را بــه مــردم خواهیــم رســاند. 
امیدواریــم ایــن بســته ها نگرانــی والدیــن و معلمــان 
ــع  ــت مرتف ــی اینترن ــه تحمیل ــوص هزین را در خص

ــازد. س

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
عنوان کرد:

صدور و تمدید بیش از 62۰۰ کارت هوشمند برای 
رانندگان کرمانشاهی در پنج ماهه سال جاری

ــار داشــت:  ــی اظه ــرز کرم ــدس فریب ــیر، مهن ــزارش عجــب ش ــه گ ب
82 شــرکت و موسســات شــعب ونمایندگــی هــای حمــل و نقــل کاال در 
اســتان کرمانشــاه وجــود دارد کــه نســبت بــه تمدیــد پروانــه فعالیــت 27 
شــرکت اقــدام شــده اســت و همچنیــن 78 مــورد نظــارت بــر عملکــرد 

شــرکت ها و موسســات حمــل و نقــل کاال انجــام شــده اســت.
ــاه از  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
صــدور 2712 کارت هوشــمند نــاوگان وانــت بــار خبــر داد و بیــان کــرد: 
ــاوگان  ــمند ن ــار و ۴۴ کارت هوش ــت ب ــده وان ــمند رانن 155 کارت هوش

ــاری درپنــج مــاه اول ســال صــادر شــده اســت. ب
کرمــی از صــدور 3۴۴ کارت هوشــمند راننــدگان حمــل و نقــل کاال و 
تمدیــد 578۰ کارت هوشــمند راننــدگان حمــل و نقــل کاال و 1۴9 کارت 

هوشــمند راننــده وانــت بــار درمــدت پنــج مــاه خبــر داد.
وی ادامـه داد: در راسـتای نظـارت بر عملکرد و فعالیـت رانندگان بخش 

کاال 38 بازدیـد دوره انجـام شـده و بر 3۴2 ناوگان نظارت شـده اسـت.
ایــن مســئول از نظــارت بــر نحــوه عملکــرد شــرکت ها و راننــدگان در 
زمینــه اجــرای ضوابــط اباغــی خبــر داد و گفــت: بــه 92 تخلــف اجرایــی 

از ســامانه شــهراه رســیدگی شــده اســت.
وی بیــان داشــت: تاکنــون 12 هــزار و 883  حوالــه الســتیک حمایتــی 

توزیع شــده اســت.
ــاه از  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
انجــام امــور مربــوط بــه صــدور، توزیــع و تغییــر کاربــری کارت هوشــمند 
فعــاالن حمــل و نقــل خبــر داد و بیــان کــرد: 1۴1 بارنامــه نــاوگان دارای 

اضافــه تنــاژ و فاقــد بــار برنامــه غیــر فعــال شــده اســت.

شهر و شورا
رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار 
بــا اشــاره بــه خلــف وعده هــای تیــم اقتصــادی 
بایــد  گفــت:  کارگــران،  مــورد  در  دولــت 
ــت،  ــورد معیش ــا در م ــه آی ــود ک ــخص ش مش
ســامت و خانــوار کارگــران اصــا نگرانــی 

وجــود دارد.
بــه گــزارش مهــر، فرامــرر توفیقــی در 
مــورد حواشــی حــق مســکن کارگــران، اظهــار 
ــن  ــده گرفت ــورد نادی ــن در م داشــت: بحــث م
ــکن در  ــق مس ــه ح ــان )معوق ــزار توم ۶۰۰ ه
ــدد  ــم و ع ــه رق ــوط ب ــط مرب ــار( فق ــل به فص
ــد  ــرا بای ــه چ ــود ک ــن ب ــث ای ــه بح ــود بلک نب
یکــی از مؤلفه هــای تأثیرگــذار در ســرجمع 
ــدن  ــب ش ــس از تصوی ــران پ ــتمزد کارگ دس
ــاره در  توســط 3 ضلــع شــورای عالــی کار، دوب
هیــأت دولــت مطــرح شــود. ایــن موضــوع برابر 
بــا کــدام قانــون اســت؟ در نظــام دســتمزد چــه 

ــی دارد؟ جایگاه
ــی کار  رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عال
ــر مطــرح شــدن حــق  افــزود: حــال کــه قــرار ب
ــد  ــرا بای ــت، چ ــت اس ــأت دول ــکن در هی مس
ــا تأخیــر انجــام  بررســی ایــن موضــوع اینقــدر ب
شــود؟ در کنــار ایــن مســاله باید مشــخص شــود 
کــه چــرا تاریــخ اعمــال حــق مســکن از ســوی 
ــی کــه در  ــر کار، تیرمــاه اعــام شــد در حال وزی

ــی کار وجــود نداشــت. ــه شــورای عال مصوب
دروغ  مــا  می گوینــد  داد:  ادامــه  وی 
ــکن  ــق مس ــال ح ــخ اعم ــه تاری ــم ک می گوئی
ــه شــورای عالــی کار وجــود نداشــت،  در مصوب

اگــر چنیــن اســت پــس بایــد بــا ارائــه مــدرک، 
ــد. ــا را رد کنن ــای م ادع

ــه  ــد ب ــر بای ــویی دیگ ــت: از س ــی گف توفیق
ــه  ــق مصوب ــه طب ــود ک ــاره ش ــه اش ــن نکت ای
کمیتــه دســتمزد بایــد جلســات علمــی و 
پژوهشــی در مــورد قابلیــت اجــرای مــزد 
چــرا  شــود؛  برگــزار  منطقــه ای  و  صنفــی 
ــزوم  ــورد ل ــران هســتند، در م ــه نگ کســانی ک
ــد؟  ــزی نمی گوین ــات چی ــن جلس ــکیل ای تش
چــرا پی گیــر تشــکیل ایــن جلســات نیســتند؟

ایــن فعــال کارگــری افــزود: همچنیــن 
شــورای عالــی کار موظــف اســت حداقــل 
ماهــی یــک بــار تشــکیل جلســه دهــد، مــا وارد 
ششــمین مــاه از ســال شــده ایم چنــد جلســه 

داشــته ایم؟

ــی ســال 98  وی ادامــه داد: در جلســه پایان
ــه نماینــدگان  توســط تیــم اقتصــادی دولــت ب
ــن  ــدر ای ــد، چق ــی داده ش ــری قول های کارگ

ــت؟ ــیده اس ــل پوش ــه عم ــا جام وعده ه
ــه  ــد ک ــی کرده ان ــا بررس ــت: آی ــی گف توفیق
چــه بایــی ســر ســبد معیشــت خانــوار و عوامل 
ــدن ارز  ــن ش ــل جایگزی ــه دلی ــر آن ب ــر ب مؤث

ــه جــای دولتــی، آمــده اســت؟ نیمایــی ب
وی افــزود: رئیــس ســتاد تنظیــم بــازار 
ــکان  ــرم ت ــاه مح ــرغ در م ــت م ــد قیم می گوی
ــت 19  ــن حال ــرغ در بهتری ــت م ــورد! قیم نخ
هــزار و 5۰۰ تومــان اســت آیــا دقــت کرده انــد 
ــدر  ــال چق ــی پارس ــن خوراک ــت ای ــه قیم ک
بــود؟ آیــا دوســتانی کــه نگــران هســتند 
روغن هــای  قیمــت  بررســی کرده انــد کــه 

ــر،  ــج، پنی ــره، برن ــکر، ک ــد، ش ــی، قن خوراک
ــرخ  ــت؟ ن ــده اس ــدر ش ــان چق ــرغ و ن تخم م
ماســک یــک شــبه از هــزار تومــان بــه هــزار و 
3۰۰ تومــان رســید و همچنیــن قیمــت برخــی 
ــب  ــه قل ــوط ب ــای مرب ــا همچــون داروه داروه
ــن  ــا ای ــد، آی ــر ش ــد براب ــا چن در داروخانه ه

ــد؟ ــد ش ــوع رص موض
رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار 
گفــت: فاصلــه دهک هــای تورمــی، ضریــب 
جینــی، شــکاف طبقاتــی، شــکاف عمیــق 
دســتمزد و هزینــه و وضعیــت خانوارهــای 
کارگــری بررســی شــده اســت؟ می گوینــد 
میانگیــن درآمــد کارمنــدان دولتــی ۶ میلیــون 
ــد  ــن درآم ــت، میانگی ــان اس ــزار توم و 5۰۰ ه
ــورد  ــا در م ــت؟ آی ــده اس ــدر ش ــران چق کارگ
معیشــت، ســامت و وضعیــت خانــواده کارگــر 

ــود دارد؟ ــی وج نگران
ــه  ــک هزین ــه کم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــورد غفل ــته م ــال های گذش ــکن در س مس
ــود، تصریــح کــرد: چــرا از ســال  واقــع شــده ب
ــه  ــک مؤلف ــوان ی ــه عن ــکن ب ــق مس 7۰ در ح
دســتمزد کارگــری بازنگــری صــورت نگرفــت؟ 
اگــر ایــن اتفــاق می افتــاد امــروز کمک هزینــه 

ــود. ــده دار نب ــی خن ــزار تومان 3۰۰ ه
هــزاران  اینکــه  بیــان  بــا  توفیقــی 
ــت:  ــود دارد، گف ــی وج ــده و دل نگران خلف وع
مــا در مــورد قانــون بحــث می کنیــم نــه عــدد 
و رقــم کــه متأســفانه هیــچ نشــانی از اجــرای 

ــت. ــون نیس قان

همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت و بــا حضــور فرمانــدار 
ــتان  ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــران دس ــرود، مدی ــتان جوان شهرس
ــع  ــرکت توزی ــکاران ش ــان و هم ــل، معاون ــاه و مدیرعام کرمانش
بــرق اســتان کرمانشــاه مراســم برقرســانی بــه روســتای »گویزه« 

بخــش کاشــی شهرســتان جوانــرود، برگــزار شــد.
بــه گــزارش عجــب شیر،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
کرمانشــاه، مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل ایــن شــرکت 
ــزه،  ــتای گوی ــه روس ــانی ب ــای برقرس ــختی ه ــه س ــاره ب ــا اش ب
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط ســخت و صعــب العبــور بــودن ایــن 
روســتا، هیــچ پیمانــکاری حاضــر بــه اجــرای ایــن پــروژه نشــد 
تــا اینکــه خــود شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه 

آن را بــه صــورت امانــی اجــرا کــرد.
مهنــدس مرآتــی بیــان کــرد: بــا توجه بــه اینکــه تجهیــزات برقی 
ــا اســتفاده از نیــروی  ــه ناچــار و ب ــا خــودرو امــکان پذیــر نبــود، ب ب
انســانی تعــداد 18 اصلــه تیــر چوبــی جهــت احــداث خــط فشــار 
متوســط حمــل و  تعــداد 1۶ اصلــه تیــر ســیمانی نیــز در ابتــدای 
ــا  ــد ت ــه کمــک جرثقیــل حمــل و نصــب گردی مســیر جــاده ای ب

مجموعــا 15۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط احــداث گــردد.
وی ادامــه داد: جهــت احــداث خطــوط فشــار ضعیــف هوایــی 
ــه  ــی 9 متــری ب ــه تیــر چوب داخــل روســتا نیــز تعــداد 28 اصل
کمــک نیــروی انســانی بــه داخــل روســتا حمــل و نصــب گردیــد 
ــا مجموعــا 11۰۰ متــر شــبکه فشــار ضعیــف احــداث گــردد. ت

همچنیــن یــک دســتگاه ترانســفورماتور 5۰ کیلــووات آمپــر نیــز 
بــه داخــل روســتا حمــل و بــا رعایــت تمامــی جوانــب در محــل 

مذکــور نصــب گردیــد.
ــرق اســتان  ــروی ب ــع نی ــره شــرکت توزی ــت مدی ــس هیئ رئی
کرمانشــاه افــزود: بــا افتخــار اعــام مــی کنیــم کــه هیچ روســتای 

دارای کــدی در اســتان وجــود نــدارد کــه بــدون بــرق باشــد.
ــرود  ــدار جوان در ادامــه ایــن مراســم، رســتگار یوســفی فرمان
بــه بیــان خدمــات دولــت در مناطــق محــروم پرداخــت و گفــت: 
ــن  ــزه در ای ــخت گذر گوی ــروم و س ــتای مح ــه روس ــانی ب برقرس

شــرایط ســخت همــراه بــا هزینــه بــاال نمــادی از خدمات رســانی 
و توزیــع عادالنــه و متــوازن در جغرافیــای کشــور اســت.

ــرق  ــروی ب ــع نی ــات شــرکت توزی وی ضمــن تشــکر از خدم
اســتان کرمانشــاه، افــزود: بــا بــرق رســانی بــه روســتای گویــزه 
ــره  ــرق به ــت ب ــرود از نعم ــتان جوان ــتاهای شهرس ــام روس تم

ــدند. مندش
ــات  ــت و خدم ــه فعالی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــفی اظه یوس
دولــت امــروز چهــره مناطــق محــروم بــه  ویــژه روســتاها 
ــتا  ــاخت ها در روس ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ــده و ب ــون ش دگرگ
ــتایی  ــق روس ــه مناط ــتائیان ب ــوس روس ــرت معک ــاهد مهاج ش

ــتیم.  هس
فرمانــدار جوانــرود یــادآور شــد: بــا وجــود تحریم هــای 
ــا  ــازندگی ب ــد و س ــای تولی ــا چرخ ه ــه تنه ــکا، ن ــه آمری ظالمان
ــاهد  ــه روز ش ــا روز ب ــت ام ــده اس ــف نش ــا متوق ــن تحریم ه ای

رشــد و توســعه کشــور در عرصه هــای مختلــف هســتیم.
 همچنیــن عملیــات اجرایــی ســه طــرح برقرســانی بــه 
ــبکه  ــازی ش ــه س ــور«، بهین ــتای کل ــاالر روس ــی س دکل »کان
ــدر  ــرق فی ــازی ب ــتایی و اصــاح و بهینه س ــرق شــهری و روس ب
ــز  ــال نی ــون ری ــارد و 1۰۰ میلی ــار 21 میلی ــا اعتب ــی« ب »کاش

ــد. ــاز ش آغ

 نماینــده مــردم میانــه در مجلــس شــورای اســامی بــر لــزوم 
ــی در  ــم آب ــع ک ــرای رف ــروژه ســد شــهریار ب حــل مشــکات پ
ــه  ــهریار میان ــد ش ــت: س ــرد و گف ــد ک ــه تاکی ــتان میان شهرس

بااســتفاده اســت.
بــه گــزارش مهــر، مهــدی اســماعیلی، بــا اشــاره بــه مشــکات 
کــم آبــی در شهرســتان میانــه و مشــکات بــه وجــود آمــده بــه 
تبــع کمبــود آب اظهــار کــرد: متأســفانه کمبــود آب در اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــه ویــژه شهرســتان میانــه باعــث بــه وجــود 
ــت  ــه الزم اس ــده ک ــردم ش ــرای م ــی ب ــکات فراوان ــدن مش آم
ــرای حــل ایــن مشــکل، اقدامــی  مســئوالن اســتانی و محلــی ب

ــد. ــن صــورت دهن ــان ممک ــریع ترین زم ــی در س عمل
ــه  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم میان ــده م نماین

داد: در راســتای پیگیــری امــور آب شهرســتان میانــه و بررســی 
ــل  ــور در مح ــا حض ــهریار ب ــد ش ــروژه س ــرفت پ ــزان پیش می
احــداث ایــن ســد، از موقعیــت پاییــن دســتی و اراضــی مخــزن 
ــا در  ــد ت ــل آم ــه عم ــد ب ــی بازدی ــای دسترس ــز راه ه ــد و نی س
ــن  ــی ای ــروژه مشــکات آب ــن پ ــام ای ــا اتم ــان ب ــریع ترین زم س

ــود. ــع ش ــتان مرتف شهرس
ایــن نماینــده مجلــس در دوره یازدهــم افــزود: بــا توجــه بــه 
مشــکاتی کــه در رونــد احــداث ســد شــهریار وجــود دارد، دولت 
بایــد مشــکات را تقلیــل بخشــیده و راهــکاری بــرای حــل ایــن 
مشــکات در نظــر بگیــرد تــا بتــوان در زمــان مقــرر ایــن پــروژه 

افتتــاح شــود و آبرســانی بــه مــردم میانــه صــورت گیــرد.
در  آذربایجان شــرقی  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  عضــو 

مجلــس شــورا اســامی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا 
ــه  ــال ب ــارد ری ــغ 5۰۰ میلی ــده، مبل ــل آم ــه عم ــای ب پیگیری ه
عنــوان تخصیــص اولیــه بــرای ســال 99 در نظــر گرفتــه شــده و 
جــای امیــدواری اســت کــه کــه بــا تخصیــص مابقــی اعتبــارات 
مــورد نیــاز، شــاهد بهــره بــرداری هرچــه ســریع تر ایــن پــروژه 

ــیم. ــه باش ــی منطق ــق و آبادان ــذار و رون ــزرگ و تأثیرگ ب

با وصل شدن روستای صعب العبور »گویزه« به شبکه برق:

تمامی روستاهای جوانرود از نعمت برق برخوردار شدند

خلف وعده  دولت به کارگران

نماینده مردم میانه در مجلس:

سد شهریار میانه بالاستفاده است

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه افزایــش 
بیمــاران  مــرگ  و  بســتری  بیــن  فاصلــه 
کرونایــی در کشــور بــه دلیــل مراقبــت خــوب 
شــیوه  از  اســتفاده  لــزوم  بــر  بیمــاران،  از 
و  دانش آمــوزان  بــرای  دور  راه  از  آمــوزش 

تاکیــد کــرد.  دانشــجویان 
بــه گــزارش تســنیم، دکتــر ســعید نمکی در 
مراســم رونمایــی گام نخســت برنامــه خدمــات 
دوراپزشــکی گفــت: مــا در ســال های بعــد 
ــه  ــیاری در عرص ــتاوردهای بس ــاب دس از انق
ــرگ  ــش م ــه کاه ــتیم ک ــامت داش ــام س نظ
ــوارض  ــل ع ــه دلی ــان ب ــودکان و زن ــر ک و می
بــارداری از جملــه ایــن دســتاوردها بــوده 
ــد  ــد رش ــش، رص ــن کاه ــل ای ــه عل ــت ک اس
کــودکان، واکسیناســیون، تغذیــه بــا شــیر 
ــای  ــی در برنامه ه ــی خوراک ــادر و مایع درمان م
ملــی بــوده اســت کــه توانســته مــرگ کــودکان 

ــاند. ــه برس ــم در منطق ــک ده ــه ی را ب
وی افــزود: ســواد زنــان، مراقبــت خانوادگــی 
و مکمل هــای غذایــی نیــز توانســت باعــث 
ارتقــای ســامت زنــان شــود و مــا بــا تکیــه بــر 
ســاختار منســجم نظــام شــبکه توانســتیم ایــن 
دســتاوردهای عظیــم را بــا لطــف خــدا و تــاش 

ــیم. ــته باش ــان داش همکاران م
ــاب در  ــک انق ــروز، ی ــه داد: ام ــی ادام نمک
ــن  ــود و ای ــروع می ش ــت ش ــه خدم ــام ارائ نظ
ــت  ــی اس ــت مل ــک حرک ــذار ی ــاب پایه گ انق
ــه خدمــت را دگرگــون خواهــد  ــه نظــام ارائ ک

کــرد.
مــا در  بهداشــت تصربــح کــرد:  وزیــر 

زمینــه کمــی رشــد فزاینــده ای داشــتیم 
ارائــه  نظــام  در  کیفــی  رشــد  نیازمنــد  و 
ــن  ــه م ــی ک ــن گام ــتیم. اولی ــت هس خدم
پــس از آمــدن بــه وزارت بهداشــت برداشــتم 
ــرای  ــک ســامت ب ــده الکترونی اســتقرار پرون
8۰ میلیــون نفــر از مــردم ایــن ســرزمین 
ــه  ــرد ک ــا کمــک ک ــه م ــده ب ــن پرون ــود. ای ب
ــون  ــی فشــار خ ــرح بســیج مل ــم در ط بتوانی
ــت  ــا هم ــر را ب ــزار نف ــون و 7۰۰ ه 3۰ میلی
ــرار دهیــم و 2  همــکاران مــورد غربالگــری ق
میلیــون و 7۰۰ هــزار بیمــار مبتــا بــه فشــار 
خــون بــاال کــه از بیمــاری خــود اطــاع 
نداشــتند پیــدا کنیــم و مــورد مراقبــت قــرار 

ــم. دهی
نمکــی یــادآور شــد: آنچــه در بســیج ملــی 
ــده  ــه کمــک مــا آمــد پرون ــا ب ــا کرون ــه ب مقابل
الکترونیــک ســامت بــود؛ در ایــن میــان 

اتفــاق بــزرگ دیگــری در وزارت بهداشــت 
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــکاری س ــا هم ب
ــروز  ــا ام ــت رخ داد و م ــاد برک ــام)ره( و بنی ام
ــی  ــزرگ مل ــن حرکــت ب ــی از ای شــاهد رونمای
هســتیم؛ کاهــش نیــاز بــه نیروهــای تخصصــی 
ــن  ــرای ای ــج اج ــور از نتای ــاط کش در اقصی نق

ــه اســت برنام
ــک  ــد-19 ی ــت کووی ــزود: در مدیری وی اف
ــات  ــن اقدام ــی از ای ــاد. یک ــژه افت ــاق وی اتف
ایــن بــود کــه توانســتیم بیمارســتان های 
ــه  ــق تل ــا از طری ــم ت ــاب کنی ــی را انتخ معین
ــه  مدیســین )دوراپزشــکی( تجربیات شــان را ب
بیمارســتان های کــم تجربه تــر منتقــل کننــد. 
آنچــه کــه در مدیریــت کرونــا بــه آن رســیدیم 
کــه ایــن بیمــاری بــرای بیمــار مراقبــت 
مراقبــت  دارو.  نــه  می خواهــد،  مناســب 
ــان  ــات مبتای ــتمرار حی ــیوه اس ــن ش بهتری

نــگاه  را  منحنی هــا  اگــر  کروناســت.  بــه 
ــان  ــم و گی ــه در ق ــای اول ک ــد در روزه کنی
گرفتــار شــدیم، منحنــی مــرگ و بســتری پــا 
ــن  ــر در ای ــا اگ ــد، ام ــم می رفتن ــای ه ــه پ ب
ــن  ــه بی ــد، فاصل ــگاه کنی ــا را ن دوره منحنی ه
بســتری و مــرگ بســیار زیــاد اســت که نشــان 
ــت  ــه مراقب ــم چگون ــاد گرفتی ــا ی ــد م می ده
خوبــی داشــته باشــیم. انتقــال ایــن تجربیــات 

ــد. ــق ش ــین محق ــه مدیس ــق تل از طری
ــزار  ــد از اب ــرد: بای ــان ک ــی خاطرنش نمک
آمــوزش از راه دور بــه خوبــی اســتفاده کــرد. 
در زمــان حاضــر ابــزار موبایــل در دســت 
ــد  ــوزش از راه دور بای ــود دارد. آم ــه وج هم
 38۰ کــه  غیرواگیــر  بیماری هــای  بــرای 
هــزار مــرگ را در ســال ایجــاد می کنــد، 
ــن  ــورد از ای ــزار م ــرا 97 ه ــود زی ــام ش انج
ــون  ــار خ ــت فش ــه عل ــی ب ــزار فوت 38۰ ه
ــا آمــوزش از راه دور روی صفحــه  باالســت. ب
بیماری هــای  از  می تــوان  افــراد  موبایــل 

غیرواگیــر پیشــگیری کــرد.
ــی  ــبک زندگ ــاح س ــرای اص ــزود: ب وی اف
مــردم بایــد از ایــن ابــزار اســتفاده کنیــم. زیــرا 
ــرک  ــدم تح ــت. ع ــت نیس ــردم درس ــه م تغذی
ــد از شــیوه  ــراد می شــود. بای ــودی اف باعــث ناب
دانــش  آمــوزش  بــرای  دور  راه  از  آمــوزش 
ــرا  ــم. زی ــتفاده کنی ــجویان اس ــوزان و دانش آم
بــه علــت همپوشــانی کرونــا و آنفلوآنــزا ممکــن 
اســت در پاییــز نیازمنــد بــه حداقــل رســاندن 
ــن  ــد از ای ــویم و بای ــوری ش ــای حض آموزش ه

ــم. ــی اســتفاده کنی ــه خوب زیرســاخت ب

افزایش فاصله بین بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور 
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کد:102
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک آذرشهر
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــاده 13  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی واراض ثبت

ــمی رس
برابر رای شــماره 1399۶۰3۰۴۰23۰۰۰3۶9 
موضــوع  اول  هیــات   1399/۰3/25 مورخــه 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد ســند رســمی مســتقر  ــای فاق و ســاختمان ه
ــهر  ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
محمــد  فرزنــد  دهخوارقانــی   ســبزچی  داود 
ــادره از  ــنامه 1۰۰89 ص ــماره شناس ــین بش حس
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
شــده  مجــزی  و  مفــروز  مترمربــع   1۴2،8۰
از پــاک -- فرعــی از۴337 اصلــی واقــع در 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــز خری ــش 12 تبری بخ
مــی  مشــاعی  مالــک  متقاضــی  آقای/خانــم 
باشــد محرزگردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم اط
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند، مــی تواننــد 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

ــد. ــد ش خواه
کالسه 1398114404023000108

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/13

بهرام قاصدی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت
ــل  ــورای ح ــه ش ــخ 99/۴/28 جلس ــه تاری ب
اختــاف بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل 
و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. 
ــد  ــی فرزن ــور لوئ ــداهلل زاده تیم ــاب عب ــم رب خان
زیــن العابدیــن از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــو  شــادروان مرحومــه رقیــه ســیف الهــی تیمورل
اقامتــگاه خــود در  تاریــخ 1398/3/1۶ در  در 
شــهر گــوگان بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

ــه:  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
ــد  ــی فرزت 1. فاطمــه عبــداهلل زاده تیمــور لوئ
زیــن العابدیــن بــه شــماره ملــی 1۶987215۰1 

و متولــد 13۴2 نســبت دختــر متوفیــه
2. احمدعلــی عبــداهلل زاده تیمــور لوئــی فرزند 
زیــن العابدیــن  بــه شــماره ملــی 1۶98721۴98 

و متولــد 1337 نســبت پســر متوفیه 
ــد  ــی فرزن ــور لوئ ــداهلل زاده  تیم ــاب عب 3. رب
زیــن العابدیــن  بــه شــماره ملــی 1۶98721511 

و متولــد 13۴5 نســبت دختــر متوفیــه 
ــری  ــه دیگ ــچ ورث ــه هی ــن س ــر از ای ــه غی ب

ــدارد. ن
ـــی  ـــا انجـــام تمـــام تشـــریفات مقدمات اینـــک ب
ــک  ــت یـ ــک نوبـ ــور را در یـ ــت مزبـ درخواسـ
ــی  ــا هرکسـ ــد تـ ــی نماینـ ــی مـ ــه آگهـ مرتبـ
ـــی  ـــه از متوف ـــت نام ـــا وصی ـــی دارد و ی اعتراض
ـــرف  ـــی ظ ـــار آگه ـــخ انتش ـــد از تاری ـــزد او باش ن
ــوزه  ــاه بـــه شـــورای حـــل اختـــاف حـ یکمـ
اول گـــوگان تقدیـــم دارد واال گواهـــی صـــادر 

خواهـــد شـــد.
قاضی شورای حل اختالف گوگان

حسن مکرمی زاده
م الف: 527/5625

کد: 123
رونوشت آگهی حصروراثت 

آقــای جــواد علــی زاده امیــن دارای شناســنامه شــماره ۶۴ بشــرح 
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰929 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســن علــی 
زاده امیــن بشناســنامه 27۴ درتاریــخ 1399/۰5/13 اقامتــگاه دائمــی 

خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
1.جــواد علــی زاده امیــن ف حســن ش ش ۶۴ تاریــخ تولــد 

1353صــادره از میانــدوآب پســر متوفــی 
ــد  ــخ تول ــن ش ش 2۴۶7تاری ــن ف حس ــی زاده امی ــین عل 2.افش

ــی  ــر متوف ــدوآب پس ــادره از میان 13۶5ص
3.نســرین علــی زاده امیــن ف حســن ش ش 23128 تاریــخ تولــد 

135۴صــادره از میانــدوآب دختــر متوفــی 
ــد  ــخ  تول ــن ش ش 299تاری ــن ف حس ــی زاده امی ــه عل ۴.فرزان

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت ــادره از میان 1358ص
5.حمیــرا علــی زاده امین ف حســن ش ملــی 29۶۰55۴272تاریخ 

تولــد 1379صــادره از میانــدوآب دختــر متوفی 
ــی 29۶۰7۴137۴  ــن ش مل ــن ف حس ــی زاده امی ــمیرا عل ۶.س

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت ــادره از میان ــد 1383ص ــخ تول تاری
7.مهســا علــی زاده امیــن ف حســن ش ملــی 29۶1۰۶1717 

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت ــادره از میان ــد 1389ص ــخ تول تاری
ــد  ــخ تول ــن ش ش 15۶تاری ــن ف حس ــی زاده امی ــروزه عل 8.فی

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت ــادره از میان 13۶۰ص
تولــد  2۰۰5تاریــخ  ش  ش  محبــوب  ف  خیــری  9.خدیجــه 

متوفــی  همســر  میانــدوآب  از  13۴5صــادره 
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 29

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - خلیل نقی پور

کد: 123
رونوشت آگهی حصروراثت 

خانــم لیا لهراســبی میاندوآب دارای شناســنامه شــماره 221۶بشــرح 
ــی  ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰955از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بیــژن واحــد 
میانــدوآب بشناســنامه 18۴78درتاریــخ 1399/۰2/28 اقامتــگاه دائمــی 

خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ملــی  ش  بیــژن  فرزنــد  میانــدوآب  واحــد  ا.آیلیــن 
29۶۰۰71۴۴1تاریــخ تولــد 13۶9صــادره از میانــدوآب دختــر متوفــی 
2.لیــا لهراســبی میانــدوآب فرزنــد جمشــید ش ش 221۶تاریــخ 

تولــد 135۰صــادره از تهــران همســر متوفــی 
3.حوریــه پوراســمعیل فرزنــد غــام ش ش 32تاریــخ تولــد 

متوفــی  مــادر  میانــدوآب  از  1327صــادره 
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 30

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - چوپانی



پنج شنبه 13 شهریور ماه 99- سال هفتم - شماره 812 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
رئیس دادگاه عمومی بخش آبش احمد 

خبر داد:
دستگیری عوامل پخش آش و آبمیوه 
مسموم در روزهای نخست ماه محرم

ــد از  ــش احم ــش آب ــی بخ ــس دادگاه عموم رئی
ــموم  ــوه مس ــش آش و آبمی ــل پخ ــتگیری عوام دس

ــر داد. ــرم خب ــاه مح ــت م ــای نخس در روزه
بــه گــزارش مهــر، حســین وطــن خــواه بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: دو نفــر شــخص ناشــناس کــه بــا 
خــودرو ســواری در ســطح شــهر آبــش احمــد اقــدام 
بــه پخــش آش و آبمیــوه مســموم نمــوده و موجــب 
مســمومیت شــمار زیــادی از اهالــی شــهر از جملــه 
ــان و کــودکان و بســتری شــدن 11 نفــر از آنهــا  زن
در بیمارســتان شهرســتان اهــر شــده بودنــد تحــت 
ــرار  ــا صــدور ق ــرار گرفتــه و دســتگیر و ب تعقیــب ق

کیفــری متناســب بــه زنــدان اهــر اعــزام شــدند.

سد »کلقان چای« بستان آباد
 امروز افتتاح می شود

ـــور  ـــا حض ـــنبه ب ـــتان آباد پنجش ـــای« بس ـــان چ ـــی »کلق ـــد مخزن س
ـــود.  ـــاح می ش ـــس افتت ـــو کنفران ـــورت ویدئ ـــه ص ـــوری ب ـــس جمه رئی

ـــرقی  ـــان  ش ـــه ای آذربایج ـــل آب منطق ـــا، مدیرعام ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــزن  ـــم آب مخ ـــزود: حج ـــر اف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــگاران ب ـــع خبرن در جم
ایـــن ســـد خاکـــی 21 میلیـــون مترمکعـــب، ارتفـــاع ســـد ۶5 متـــر 
ــزرگ  ــدهای بـ ــف سـ ــت و در ردیـ ــر اسـ ــاج آن 52۰ متـ ــول تـ و طـ

آذربایجـــان شـــرقی محســـوب مـــی شـــود.
ـــن  ـــرای ای ـــدف از اج ـــن ه ـــرد: مهمتری ـــار ک ـــارزاده اظه ـــف غف یوس
ســـد، تامیـــن آب شـــرب شهرســـتان هـــای چاراویمـــاق، هشـــترود و 
ـــرل  ـــاد، کنت ـــتان آب ـــتان بس ـــی شهرس ـــای صنعت ـــاد و نیازه ـــتان آب بس
ــطحی  ــای سـ ــت آب هـ ــری از هدررفـ ــی و جلوگیـ ــیاب های فصلـ سـ

ـــت. اس
وی اضافـــه کـــرد: بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن ســـد بیـــش از 9۰ 

روســـتای منطقـــه از منابـــع آبـــی ســـد اســـتفاده خواهنـــد کـــرد.
ـــن  ـــاخت ای ـــت: س ـــرقی گف ـــان  ش ـــه ای آذربایج ـــل آب منطق مدیرعام
ـــال  ـــهند از س ـــات س ـــه ارتفاع ـــی در دامن ـــته رس ـــا هس ـــی ب ـــد خاک س
ـــه در برداشـــته  ـــان هزین ـــارد توم ـــاز شـــده و تاکنـــون 132 میلی 138۴ آغ

ـــت. اس
ـــد، ۴۰  ـــن س ـــه ای ـــان ب ـــه کلق ـــم آب ورودی رودخان ـــزود: حج وی اف
ــت  ــده در پشـ ــت و آب ذخیره شـ ــال اسـ ــب در سـ ــون مترمکعـ میلیـ
ـــت و  ـــش صنع ـــاز در بخ ـــورد نی ـــرب و آب م ـــن آب ش ـــرای تأمی ـــد، ب س

ـــد. ـــد ش ـــتفاده خواه ـــاورزی اس کش
ـــزرگ  ـــد ب ـــرقی 1۰ س ـــان ش ـــون در آذربایج ـــرد: تاکن ـــه ک وی اضاف
بـــا ظرفیـــت 59۰ میلیـــون مترمکعـــب بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده و 

ـــود دارد. ـــتان وج ـــن اس ـــز در ای ـــی نی ـــزن و تأسیســـات آب 1۴۰ مخ

رییس جمهوری سه طرح تعاونی گلستان را 
به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می کند

ـــنبه  ـــت: پنجش ـــتان گف ـــی گلس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل تع مدی
و همزمـــان بـــا سراســـر کشـــور، ســـه طـــرح تعاونـــی ایـــن اســـتان از 
ــاح  ــو کنفرانـــس افتتـ ــورت ویدئـ ــه صـ ــوری بـ ــوی رییـــس جمهـ سـ

ـــد.  ـــد ش خواه
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـعید مازندرانـــی اظهـــار داشـــت: شـــرکت 
ـــی« در  ـــی طای ـــرورش ماه ـــه« و »پ ـــن زردان ـــد »روغ ـــای تولی تعاونی ه
گنبـــدکاووس و شـــرکت تعاونـــی »ســـپید تَـــن پرنیـــان« در گـــرگان، 

طـــرح هـــای قابـــل افتتـــاح فـــردا هســـتند.
ـــه  ـــرداری هفت ـــره ب ـــل به ـــوع 38۰ طـــرح قاب ـــن ســـه طـــرح از مجم ای

ـــاون کشـــور اســـت. تع
ـــی  ـــرکت تعاون ـــط ش ـــا فق ـــرح ه ـــن ط ـــوع ای ـــرد: از مجم ـــان ک وی بی
ـــه مبلـــغ 12  ـــتایی ب ـــرگان از اعتبـــارات تســـهیات روس ـــتقر در گ مس
ـــت وام  ـــدون دریاف ـــر ب ـــرکت دیگ ـــرده و 2 ش ـــتفاده ک ـــال اس ـــارد ری میلی

ـــدند. ـــرداری ش ـــره ب ـــاده به ـــاخته و آم ـــی س بانک
ـــرکت  ـــزود: ش ـــتان اف ـــی گلس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل تع مدی
ــتی  ــوالت بهداشـ ــد محصـ ــوزه تولیـ ــان« در حـ ــن پرنیـ ــپید تـ »سـ
ارتوپـــدی و لـــوازم بهداشـــتی پیشـــگیری و مقابلـــه بـــا کرونـــا نظیـــر 
ـــه 3۰۰  ـــت روزان ـــرار اس ـــه ق ـــق برنام ـــد و طب ـــی کن ـــت م ـــک فعالی ماس

هـــزار عـــدد ماســـک در ایـــن شـــرکت تولیـــد شـــود.
مازندرانـــی ادامـــه داد: بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن شـــرکت هـــا در 
واحـــد تولیـــد روغـــن  زردانـــه ســـه نفـــر و پـــرورش ماهـــی طایـــی 
ـــه کار  ـــغول ب ـــر مش ـــان 17۰ نف ـــن پرنی ـــپید ت ـــرکت س ـــر و ش ـــج نف پن

خواهنـــد شـــد.
ـــدی،  ـــای تولی ـــش ه ـــال در بخ ـــی فع ـــزار و ۶۰۰ تعاون ـــتان 2 ه گلس
توزیعـــی و خدماتـــی و 1۴ گرایـــش و زیرمجموعـــه بـــا حـــدود یـــک 
میلیـــون عضـــو دارد کـــه بـــا احتســـاب 11 تعاونـــی ســـهام عدالـــت 
ــن  ــتان در ایـ ــاری اسـ ــه آمـ ــاالی جامعـ ــک بـ ــه دهـ ــت سـ و عضویـ
تعاونی هـــا، تعـــداد کل اعضـــای تعاونی هـــای اســـتان بـــه یـــک 

ــد. ــر می رسـ ــزار نفـ ــون و ۴۰۰ هـ میلیـ

ــرق  ــت ب ــه صنع ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
ــه داد:  ــت، ادام ــال اس ــران فع ــا گاز ای ــراق ب ع
اســتفاده از گاز ایــران بــرای عــراق هــم بســیار 
گاز طبیعــی،  زیــرا  دارد،  اقتصــادی  صرفــه 
ــت آن  ــه قیم ــود ک ــل می ش ــن گازویی جایگزی
بیــش از دو برابــر قیمــت گازی اســت کــه 

ــد.  ــا می فروش ــه آنه ــران ب ای
بــه گــزارش ایرنــا، »بیــژن زنگنــه« در 
ــا اشــاره  ــا مــردم ب حاشــیه ماقــات عمومــی ب
ــدار  ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه اینک ب
هفتــه گذشــته بــه مناســبت هفتــه دولــت کــه 
بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی برگــزار شــد بــر 
دیــدار چهــره بــه چهــره بــا مــردم بــا مراعــات 
ــادآوری  ــد، ی ــد کردن ــتی تاکی ــکل بهداش پروت
کــرد: البتــه ماقــات عمومــی بــا مــردم از 
ــرار  ــت ق ــه وزارت نف ــش در برنام ــا پی مدت ه
ــر  ــت نف ــدود هش ــا ح ــروز ب ــت، ام ــته اس داش
بــه صــورت تــک بــه تــک ماقــات داشــتم کــه 
ــت. ــاری نداش ــای اداری ج ــا کاره ــی ب ارتباط

ــدن ایــن  وی ضمــن مطلــوب و مفیــد خوان
ماقــات مردمــی کــه از شــاخه های مختلــف و 
ــر  ــد ب ــی انتخــاب شــده بودن ــه صــورت اتفاق ب
ــراد  ــن اف ــت: ای ــرد و گف ــد ک ــداوم آن تاکی ت
ــه  ــر نفــت ک ــا وزی ــاط ب براســاس ســامانه ارتب
ــرده  ــام ک ــده ثبت ن ــدازی ش ــت راه ان مدت هاس
ــد،  ــوان کردن ــود را عن ــکات خ ــد و مش بودن
راه حل هایــی  چالش هــا  ایــن  از  بعضــی 
ــه آنهــا ارائــه شــد ماننــد اجــاره  داشــت کــه ب

ــی. ــناورهای ایران ش
ــت از  ــرد: وزارت نف ــه خاطــر نشــان ک زنگن
ــوع  اســاس اجــاره شــناورهای خارجــی را ممن
ــل را در  ــاخت داخ ــناور س ــاره ش ــرده و اج ک
ــر  ــتور دادم اگ ــت. دس ــرار داده اس ــت ق اولوی
ــع شــود. اشــکال هایی در اجــرا وجــود دارد رف

کاهش ذخیره بنزین ایران به دلیل 
افزایش صادرات

ــت  ــر نف ــه وزی ــش ک ــن پرس ــه ای ــه ب زنگن
ــه  ــازی ب ــه نی ــت ک ــرده اس ــوان ک ــراق عن ع
گاز ایــران نــدارد و تــا چنــد وقــت دیگــر آن را 
قطــع مــی کنــد، پاســخ داد: نــه چنین ســخنی 
نگفته انــد، عراقــی هــا می داننــد هیچکــس 

در منطقــه نیســت کــه گاز مــورد نیــاز آنهــا را 
ــرای تولیــد  ــی ب تأمیــن کنــد، آنهــا قراردادهای
ــر  ــه ه ــرا ب ــد زی ــا کرده ان ــراق امض گاز در ع
ــد گاز  ــرای تولی ــی ب ــراق ظرفیت های ــال ع ح
امــا  کنــد  اســتفاده  آن  از  و می توانــد  دارد 
ــا  ــون عراقی ه ــم اکن ــر اســت و ه ــا زمان ب اینه
راغــب هســتند کــه مقــدار زیــادی از ایــران گاز 

دریافــت می کننــد.
ــراق  ــرق ع ــت ب ــه صنع ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــه داد: ب ــت، ادام ــال اس ــران فع ــا گاز ای ب
عــراق هــم بســیار اقتصــادی اســت زیــرا 
گاز  طبیعــی جایگزیــن فــرآورده نفــت گاز 
می شــود و قیمــت آن بیــش از دوبرابــر قیمــت 
ــد  ــا می فروش ــه آنه ــران ب ــه ای ــت ک گازی اس
ــاج  ــراق احتی ــه ع ــی ک ــن حرف ــن چنی بنابرای
ــن  ــنیدم و همچنی ــدارد را نش ــران ن ــه گاز ای ب

موضوعــی را هــم نگفته انــد.
آیــا  اینکــه  دربــاره  نفــت  وزیــر 
ذخیره ســازی های بنزیــن ایــران هم اکنــون 
ــخ  ــت، پاس ــیده اس ــطح رس ــن س ــه باالتری ب
ــن  ــازی های بنزی ــت: ذخیره س ــی داد و گف منف
ــه  ــاه ب ــل خردادم ــت و اوای ــران در اردیبهش ای
ــا  ــود، ام ــیده ب ــر رس ــارد لیت ــش از 5 میلی بی
ــام  ــه انج ــی ک ــه صادرات ــه ب ــا توج ــون ب اکن

ــت. ــده اس ــن آم ــده، پایی ش

سی ان جی اولویت وزارت نفت
وزیـــر نفـــت توســـعه صنعـــت ســـی ان جی 
ـــای  ـــطح خودروه ـــرده( در س ـــی فش )گاز طبیع

ــهری را از  ــای شـ ــد اتوبوس هـ ــی ماننـ عمومـ
ـــرد و  ـــوان ک ـــده عن ـــوارد مطـــرح ش دیگـــر م
گفـــت: ایـــن موضـــوع نیـــز قـــرار شـــد کـــه 
ــه  ــنهاد دادم کـ ــا پیشـ ــود، امـ ــری شـ پیگیـ
ـــداران  ـــن جایگاه ـــا انجم ـــدی را ب ـــت بع نشس
ســـی ان جی داشـــته باشـــند کـــه حرف هـــای 
زیـــرا  بشـــوند  نزدیـــک  از  را  یکدیگـــر 
ــت دار در وزارت  ــائل اولویـ ــی ان جی از مسـ سـ

نفـــت اســـت.
زنگنـــه بـــه مذاکـــره بـــا چنـــد شـــرکت 
ــزات  ــه در ســـاخت تجهیـ ــان کـ دانـــش بنیـ
ــاره و  ــد اشـ ــال بودنـ ــات فعـ ــه خدمـ و ارائـ
تصریـــح کـــرد: همـــه تجهیـــزات عنـــوان 
ـــرر  ـــود و مق ـــت ب ـــاز وزارت نف ـــورد نی ـــده م ش
ـــود  ـــات ش ـــر اثب ـــوند؛ اگ ـــری ش ـــه پیگی ـــد ک ش
ـــد  ـــام ده ـــد انج ـــرکتی کاری را می توان ـــه ش ک
ـــابه  ـــد مش ـــم از خری ـــور حت ـــت به ط وزارت نف
خارجـــی آن ممانعـــت می کنـــد و ایـــن بـــه 
عنـــوان یـــک اصـــل در وزارت نفـــت اســـت؛ 
ـــود  ـــاخته ش ـــران س ـــه در ای ـــزی ک ـــر تجهی اگ
بـــا کیفیـــت باشـــد جلـــو وارداتـــش گرفتـــه 

می شـــود.
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع بــر شــرکت های 
غیردولتــی نیــز ماننــد پتروشــیمی ها و یــا 
اســت  حاکــم  و  جــاری  نیــز  پاالیشــگاه ها 
اجــرا  دولتــی  شــرکت های  بــرای  تنهــا  و 
نمی شــود به ویــژه در شــرایط کنونــی کــه 
مشــکات اشــتغال در کشــور وجــود دارد بایــد 

ــرد. ــه ک ــز توج ــه نی ــن نکت ــه ای ب

باال رفتن کیفیت با رقابت
پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  زنگنــه 
کــه برنامــه وزارت نفــت بــرای حمایــت از 
اجــرای  به منظــور  ایرانــی  شــرکت های 
چیســت؟  خارجــی  کشــورهای  در  پــروژه 
افــزود: »بزرگتریــن حمایتــی کــه وزارت نفــت 
ــی داشــته باشــد  ــد از شــرکت های ایران می توان
ایــن اســت کــه ایــن شــرکت ها مرجــع داشــته 
ــته  ــران داش ــی در ای ــی فعالیت های ــند یعن باش
بــه شــرکت های  ارائــه  قابــل  باشــند کــه 
خارجــی باشــد چــه در ســاخت و چــه در ارائــه 

خدمــات.«
ــبب  ــت س ــه رقاب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
باالرفتــن کیفیــت تولیــد می شــود، گفــت: 
ایــران  در  هم اکنــون  خارجی هــا  حضــور 
ــی در کشــور  ــت باالی ــم شــده و رقاب بســیار ک
ــی نیســت،  ــه موضــوع خوب ــدارد. البت وجــود ن
امــا ایــن موقعیــت فرصتــی بــرای رشــد 
شــرکت های ایرانــی فراهــم کــرده اســت.

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تجهیــزات 
ســاخت داخــل مــورد نیــاز صنعــت نفــت 
اگــر  و  می شــود  بررســی  حتــم  به طــور 
مســئله وجــود نداشــته باشــد بی شــک خریــد 
ــرد:  ــار ک ــوع می شــود، اظه ــا ممن و واردات آنه
ســازمان صــدور گواهــی کیفیــت حرکــت 
ــش  ــه پی ــه دو هفت ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
آغــاز شــد، ایــن ســازمان بــه مصرف کننــدگان 
اطمینــان می دهــد کاالیــی کــه در داخــل 
ســاخته شــده اســت اســتانداردهای مــورد نیــاز 

صنعــت نفــت را دارد.
وجــود  بــا  ســازمانی  هیــچ  گفــت:  وی 
ریســک های بســیار در تولیــد، تجهیــزی را کــه 
ــه   ــار ســاخته شــده اســت ب ــرای نخســتین ب ب
ــرف،  ــادی بی ط ــه نه ــر اینک ــرد مگ کار نمی گی
حرفــه ای و تخصصــی ایــن توانایــی و اســتاندارد 

ــد. ــد کن ــودن آن را تایی ب
وزیــر نفــت افــزود: ســازمان صــدور گواهــی 
ــده  ــدازی ش ــور راه ان ــن منظ ــه ای ــت ب کیفی
و حرکتــی بســیار بــزرگ و مهــم و همســو 
و  داخــل  ســاخت  از  حمایــت  اهــداف  بــا 
از  آرامش بخــش  و  بی خطــر  بهره گیــری 
تجهیــزات ســاخت شــرکت های ایرانــی اســت.

ــه  ــام این ک ــا اع ــت ب ــورای رقاب ــس ش رئی
ــا  ــاورده و فع ــورس رای نی ــه ب ورود خــودرو ب
ــه  ــی ک ــا وقت ــت: ت ــت، گف ــده اس ــی ش منتف
عرضــه تــا ایــن حــد محــدود اســت ورود 
نمی توانــد  تنهــا  نــه  بــورس  بــه  خــودرو 
ــن  ــه ممک ــد بلک ــل کن ــازار آن را ح ــکل ب مش
ــا،  ــترده تفاض ــم گس ــه حج ــه ب ــا توج اســت ب
ــود.  ــورس کشــف ش ــری در ب ــای باالت قیمت ه
ــیوا در رابطــه  ــا ش ــزارش ایســنا، رض ــه گ ب
بــا پیشــنهاد ورود خــودرو بــه بــورس کاال 
ــازار  ــکل ب ــل مش ــذاری و ح ــت گ ــرای قیم ب
ــار  ــرد: یکب ــار ک ــق اظه ــن طری ــودرو از ای خ
ایــن موضــوع در شــورای رقابــت مطــرح شــد، 
ــه  ــه عرض ــل ک ــن دلی ــه ای ــاورد، ب ــا رای نی ام
خــودرو  محــدود و تقاضــا باالســت، از ایــن رو 
شــاید ماننــد ســایر کاالهایــی کــه وارد بــورس 
ــد  قیمــت کشــف شــده و  کاال می شــوند نتوان

ــد. ــخگو باش پاس

عرضه در بورس منتفی است مگر 
استدالل قانع کننده بیاورند

شــورای  وظیفــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــای انحصــاری تدوی ــورد کااله ــت در م رقاب
دســتورالعمل قیمــت منصفانــه بــا در نظــر 
ــرف  ــرای مص ــد ب ــرایط تولی ــام ش ــن تم گرفت
ــورا  ــه ش ــی ک ــا زمان ــزود: ت ــت، اف ــده اس کنن
می توانــد  خــودرو  کــه  ندهــد  تشــخیص 
ــر  ــوع امکان پذی ــن موض ــود ای ــورس ش وارد ب
کاالهــای  جــزو  خــودرو  چراکــه  نیســت، 
انحصــاری بــوده و بایــد شــورای رقابــت تعییــن 
کنــد کــه می توانــد وارد بــورس شــود یــا 
خیــر؟ کــه بــا توجــه بــه طــرح و بررســی آن در 
شــورا، فعــا عرضــه خــودرو در بــورس منتفــی 
ــد اســتدالل  اســت مگــر این کــه کســانی بیاین

ــد. ــرای آن بیاورن ــده ای ب ــع کنن قان
ــا  ــه مشــکل م ــت ک ــم گف ــن را ه ــیوا ای ش
ــا هنگامــی کــه ایــن مســاله  عرضــه اســت و ت
حــل نشــود بــا ورود خــودرو بــه بــورس و 
افزایــش تقاضــا ممکــن اســت قیمت هایــی 
بــرای خــودرو کشــف شــود کــه باالتــر از 
بهــای تمــام شــده بــه اضافــه ســود منطقــی یــا 
دســتورالعمل قیمت گــذاری شــورای رقابــت 
باشــد، بــه هرحــال تــا زمانــی کــه ایــن مشــکل 
وجــود دارد، قیمت هــا نیــز باالتــر خواهــد 

ــت. رف

برای ثبت نام با رباط وارد سیستم 
می شدند

ــرح  ــادات مط ــاره انتق ــه درب ــیوا در ادام ش
ــروش  ــذاری و ف ــی قیمت گ ــه روش فعل شــده ب
خــودرو توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت: مــا در 

ــاد را  ــی ابع ــم تمام ــعی کرده ای ــد س روش جدی
ســنجیده و مدنظــر قــرار دهیــم؛ بــه طــوری که 
ــی را  ــه مال ــده و هزین ــی تولیدکنن ــود منطق س
اعمــال کــرده و محدودیــت تقاضــا مــورد توجــه 
ــند از  ــی باش ــان واقع ــه متقاضی ــت، بطوریک اس

ــم. ــتفاده کردی ــی اس ــن رو از روش قرعه کش ای
افــزود: گرچــه  رئیــس شــورای رقابــت 
انتقاداتــی مطــرح  قرعه کشــی  بــه  نســبت 
می کننــد ولــی بایــد بداننــد در ایــن روش 
ــه حداقــل می رســد. قبــا برخــی  ــازی ب دالل ب
بــرای شــرکت در طــرح هــای فــروش بــا ربــاط 
ــا بعضــی هــا دسترســی  وارد سیســتم شــده ی
ــی  ــتند در حال ــر ســرعت نداش ــت پ ــه اینترن ب
ــه  ــرادی ک ــت و اف ــه نیس ــون اینگون ــه اکن ک
متقاضیــان  از  اغلــب  می کننــد  نــام  ثبــت 
ــرکت  ــز ش ــج نی ــه تدری ــتند و ب ــی هس واقع
کاهــش  حــال  در  قرعه کشــی  در  کننــده 

ــتند. هس

نمی دانم مشکل قرعه کشی کجاست! 
ــکل  ــم مش ــن نمی دان ــد: م ــادآور ش وی ی
ــه آن  ــه کشــی کجاســت ک ــی و قرع روش فعل
را زیــر ســوال مــی برنــد، در حالــی کــه در ایــن 
ــراد  ــی اف ــرای تمام ــان ب ــانس یکس روش  ش
ــداد  ــا تع ــی ب ــک کاالی ــی ی ــود دارد و وقت وج
قرعه کشــی  شــود  تقســیم  بایــد  محــدود 
بهتریــن راهــکار اســت کــه در آن میــزان نفــوذ 

ــید. ــد رس ــل خواه ــه حداق ــت ب و ران
ــدای  ــودرو در ابت ــازار خ ــی ب ــد از حواش بع
ــار  ســال جــاری و افزایــش تنــد قیمــت هــا، ب
دیگــر شــورای رقابــت کــه مــدت هــا بــه نوعــی 
از تعییــن فرمــول قیمــت گــذاری خــودرو 
کنــار گذاشــته شــده بــود، طــی توافقــات 
ــذاری  ــه دســتورالعمل قیمــت گ صــورت گرفت
خودروهــای ایــران خــودرو و ســایپا را تعییــن و 
افزایــش قیمــت اعمــال شــد. همچنیــن بــرای 
کاهــش تنــش بــازار پیــش فــروش در دســتور 
کار قــرار گرفــت امــا نحــوه شــرکت در آن 
ــورت  ــی ص ــه کش ــاس قرع ــر اس ــاوت و ب متف
مــی گیــرد کــه ایــن موضــوع بارهــا مــورد نقــد 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
از چنــدی پیــش نیــز موضــوع ورود خــودرو 
بــه بــورس مطــرح شــده کــه موافقــان و 
ــه  ــز ب ــس نی ــته و مجل ــود را داش ــان خ مخالف
آن ورود کــرده ولــی هنــوز بــه نتیجــه نرســیده 
و شــورای رقابــت رســما بــا آن مخالفــت کــرده 

اســت.

وزیر نفت:

صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است

رئیس شورای رقابت اعالم کرد:

ورود خودرو به بورس منتفی شد

ـــد  ـــی یکص ـــرکت تعاون ـــرات ش ـــی تغیی  آگه
و هفتـــاد و هشـــت خدمـــات فنـــی مهندســـی 
و مشـــاوره ای تدبیـــر صنعـــت نـــام آوران 
ـــت  ـــماره ثب ـــه ش ـــی ب ـــرکت تعاون ـــان ش آذربایج
۶۰۴ و شناســـه ملـــی 1۴۰۰789773۴ بـــه 
ــورخ  ــره مـ ــه هیئـــت مدیـ ــتناد صورتجلسـ اسـ
ــماره 1291  ــوز شـ ــر مجـ 13/12/1398 و برابـ
مـــورخ 1398/12/17 اداره تعـــاون ، کار ورفـــاه 
ــات  ــیر تصمیمـ ــتان عجبشـ ــی شهرسـ اجتماعـ
ـــانی  ـــه نش ـــرکت ب ـــد : آدرس ش ـــاذ ش ـــل اتخ ذی
جدیـــد : اســـتان آذربایجـــان شـــرقی ، شهرســـتان 
ـــب  ـــهر عج ـــزی ، ش ـــش مرک ـــیر ، بخ ـــب ش عج
ـــه  ـــریعتی ، کوچ ـــاز ، ش ـــدان نم ـــه می ـــیر، محل ش
ـــه  ـــاک ۰ ، طبق ـــجد ، پ ـــه مس ـــی ، کوچ طالقان
ـــت  ـــر یاف ـــتی 55۴171319۴ تغیی ـــد پس اول، ک
ــرح  ــه شـ ــنامه بـ ــه در اساسـ ــاده مربوطـ و مـ

مذکـــور اصـــاح گردیـــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)967764(

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت خانـــه ســـازان جنـــت 
تبریـــز شـــرکت ســـهامی خـــاص بـــه شـــماره 
ثبـــت 9397 و شناســـه ملـــی 1۰2۰۰1531۶3 
ــی  ــع عمومـ ــه مجمـ ــتناد صورتجلسـ ــه اسـ بـ
ـــورخ 1399/۰۴/12 تصمیمـــات  ـــادی ســـالیانه م ع
ذیـــل اتخـــاذ شـــد : هئیـــت مدیـــره مرکـــب از 
ـــه  ـــدی ب ـــه محم ـــن ال ـــای عی ـــل : آق ـــاء ذی اعض
شـــماره ملـــی 1739825713 و خانـــم فاطمـــه 
آقاخانـــی بـــه شـــماره ملـــی 1378852۴51 و 
آقـــای یعقـــوب جبـــاری رنجبـــر بـــه شـــماره 
ملـــی 1377298991 بـــرای دو ســـال انتخـــاب 
گردیدنـــد. آقـــای اســـام روشـــنی زبرلـــو بـــه 
شـــماره ملـــی ۶239۴۰7۰7۰ بـــه عنـــوان 
ـــم زهـــرا مســـعودی ســـهان  ـــازرس اصلـــی و خان ب
بـــه شـــماره ملـــی 1375153۶91 بـــه عنـــوان 
بـــازرس علـــی البـــدل بـــرای مـــدت یکســـال مالـــی 
ـــب  ـــار عج ـــه کثیراالنتش ـــدند. روزنام ـــاب ش انتخ
شـــیر جهـــت انتشـــار آگهـــی هـــای شـــرکت 
ـــان  ـــه و حســـاب ســـود و زی ـــد. ترازنام انتخـــاب ش
ـــب  ـــورد تصوی ـــال 98  م ـــه  س ـــی ب ـــرکت منته ش

ـــت. ـــرار گرف ق
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )967766(

 آگهــی تغییــرات شــرکت خانــه ســازان 
جنــت تبریــز شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره 
ــی 1۰2۰۰1531۶3  ــه مل ــت 9397 و شناس ثب
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
اتخــاذ شــد  ذیــل  تصمیمــات   12/۰۴/1399
ــی  ــماره مل ــه ش ــدی ب ــه محم ــن ال ــای عی : آق
1739825713 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس 
هیئــت مدیــره    خانــم فاطمــه آقاخانــی بــه 
ــب  ــه ســمت نائ ــی 1378852۴51 ب ــماره مل ش
ــاری  ــوب جب ــای یعق ــره آق ــت مدی ــس هیئ رئی
ــه  ــی 1377298991 ب ــماره مل ــه ش ــر ب رنجب
ــدند .  ــاب ش ــره انتخ ــت مدی ــو هیئ ــمت عض س
ــم  ــدآور اع ــدارک تعه ــناد و م ــه اوراق و اس کلی
از چــک ، ســفته ، بــرات و قراردادهــا بــا امضــای 
ثابــت مدیرعامــل و امضــای نائــب رئیــس هیئــت 
مدیــره و در غیــاب نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 
بــا امضــای عضــو هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر 
امضــای  بــا  اداری  و  عــادی  اوراق  و  شــرکت 
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر 

ــود.  ــد ب خواه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )967780(

تاریخ انتشار : 99/06/13

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول سال 1399
شرکت تعاوني مسکن اعضاء هیات علمي دانشگاه تبریز

ــرکت  ــال 1399 ش ــت اول س ــاده نوب ــوق الع ــي ف ــع عموم ــه مجم جلس
تعاونــي مســکن هیــات علمــي دانشــگاه تبریــز بــه شــماره ثبــت 5089 
و شناســه ملــی 10200111752 ، در ســاعت 11:30 روز چهــار شــنبه مورخــه 
ــز،  ــه آدرس تبری ــوق ب ــکده حق ــر دانش ــی تئات ــل آمف 99/06/26 در مح
ــه  ــذا از کلی ــود . ل ــي ش ــزار م ــوق برگ ــکده حق ــز، دانش ــگاه تبری دانش
اعضــاء محتــرم شــرکت دعــوت مــي شــود در ســاعت مقــرر در جلســه 

حضــور بهــم رســانند .

دستور جلسه:  
1- تمدید مهلت فعالیت تعاونی

ــی  ــع عموم ــور در مجم ــرای حض ــد ب ــد دارن ــه قص ــرادی ک ــر : اف تذک
وکیــل خــود را اعــزام نماینــد مــی بایســت از ســاعت 9 تــا 14 مورخــه 
ــر  ــوکل در دفت ــل و م ــوأم وکی ــور ت ــا حض ــی 99/06/25 ب 99/06/22 ال
تعاونــی واقــع در آدرس دانشــگاه تبریــز روبــروی حــوزه ریاســت حضــور 
ــات  ــور هی ــل در حض ــام وکی ــه ن ــع را ب ــور در مجم ــه حض ــه و ورق یافت
مدیــره و بــازرس دریافــت دارنــد . توضیــح اینکــه بــه    وکالتنامــه هــای 

ــر داده نخواهــد شــد .         غیررســمی ترتیــب اث

هیات مدیره شرکت تعاوني مسکن هیات علمي دانشگاه تبریز

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول سال 1399            تاریخ انتشار : 99/06/13
شرکت تعاوني مسکن اعضاء هیات علمي دانشگاه تبریز

ــز  ــي مســکن هیــات علمــي دانشــگاه تبری ــت اول ســال 1399 شــرکت تعاون ــه طــور فــوق العــاده نوب جلســه مجمــع عمومــي عــادي ب
بــه شــماره ثبــت 5089 و شناســه ملــی 10200111752، در ســاعت 12:30 روز دوشــنبه مورخــه 99/07/14 در محــل آمفــی تئاتــر دانشــکده 
حقــوق بــه آدرس تبریــز، دانشــگاه تبریــز، دانشــکده حقــوق برگــزار مــي شــود. لــذا از کلیــه اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــي شــود 

در ســاعت مقــرر در جلســه حضــور بهــم رســانند .
دستور جلسه:   

1- ارائه گزارش مکتوب هیات مدیره و بازرس .                                   2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال قبل )بیالن 98( .
3- تعیین خط مشي آتي شرکت .                                                      4- طرح و تعیین میزان بودجه برای سال 99 .

5- انتخابات هیات مدیره .                                                                 6- انتخابات بازرس .
7- انتخاب و نحوه انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی .                  8- طرح و تعیین پاداش هیات مدیره .

9- اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه عملیات اجرائی پروژه ها .
تذکــر 1 : افــرادی کــه عالقمنــد بــه ثبــت نــام داوطلبــی در ســمت هــای هیــات مدیــره و بازرســی مــی باشــند مــی تواننــد حداکثــر تــا یــک 
هفتــه بعــد از نشــر آگهــی فرمهــای مربوطــه را تکمیــل و مــدارک خــود را بــه شــرکت تعاونــی تحویــل و رســید دریافــت نماینــد . هیــات مدیره 

ظــرف حداکثــر 5 روز مــدارک کاندیداهــا را جهــت بررســی کمســیون تاییــد صالحیــت بــه اداره کل تعــاون تحویــل نماینــد .
ــا 14  ــاعت 9 ت ــت از س ــی بایس ــد م ــزام نماین ــود را اع ــل خ ــی وکی ــع عموم ــور در مجم ــرای حض ــد ب ــد دارن ــه قص ــرادی ک ــر 2 : اف تذک
ــوزه  ــروی ح ــز روب ــگاه تبری ــع در آدرس دانش ــی واق ــر تعاون ــوکل در دفت ــل و م ــوأم وکی ــور ت ــا حض ــی 99/07/13 ب ــه 99/07/08 ال مورخ
ریاســت حضــور یافتــه و ورقــه حضــور در مجمــع را بــه نــام وکیــل در حضــور هیــات مدیــره و بــازرس دریافــت دارنــد . توضیــح اینکــه 

ــر داده نخواهــد شــد . ــه وکالتنامــه هــای غیررســمی ترتیــب اث ب
تذکــر 3 : اعضــاء تعاونــی بــرای حضــور در مجمــع عمومــی یــا اخــذ برگــه ورود بایــد ورقــه ســهم بــا گواهینامــه موقــت ســهم یــا کارت 

عضویــت ارائــه نماینــد .
                                                                        هیات مدیره شرکت تعاوني مسکن هیات علمي دانشگاه تبریز

 آگهــی تغییــرات شــرکت خانــه ســازان 
جنــت تبریــز شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره 
ــی 1۰2۰۰1531۶3  ــه مل ــت 9397 و شناس ثب
ــوق  ــی ف ــع عموم ــتناد صورتجلســه مجم ــه اس ب
ــل  ــات ذی ــورخ 1399/۰۴/12 تصمیم ــاده م الع
اتخــاذ شــد : آدرس شــرکت از محــل قبلــی 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــد: اس ــه آدرس جدی ب
، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر 
تبریــز، محلــه چرنــداب ، آزادی ، کوچــه شــهید 
نعلبنــدی پــور ، بــن بســت پاکــدل ، پــاک ۴۶7 
، طبقــه ســوم - کدپســتی 513873۶8۴9 تغییر 
ــه شــرح  ــاده مربوطــه در اساســنامه ب یافــت و م

ــد. ــوق اصــاح گردی ف
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )967779(
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آشپزی

کشک کدو

مواد الزم:
کدو سبز                                            1۰ عدد
مغز گردو خرد شده                                   1 پیمانه
کشک                                            2 پیمانه
پیــاز                                          2 عــدد
سیر داغ                                                      به میزان الزم
نعنا داغ                                                       به میزان الزم
زردچوبه، نمک و فلفل                         به میزان الزم

کشــک کــدو کرمانــی یــا کشــک کدو شــیرازی 
یکــی از غذاهــای محبــوب ایرانیــه. بیــن مــا ایرانی 
ــادی  ــدارای زی هــا کشــک کــدو و بادمجــان طرف
ــه کشــک  ــوال کشــک بادمجــان ب ــا معم دارن. ام
کــدو ســبز ترجیــح داده میشــه. در صورتــی کــه 
هــر دو خیلــی خوشــمزه و خیلــی مقــوی هســتن. 
ــن غذاهــا  ــادی کــه در ای ــه خاطــر کشــک زی و ب
هســت کلســیم باالیــی هــم دارن. بــه عــاوه شــما 
ــن  ــی تونی ــین م ــته باش ــری داش ــم الغ ــه رژی اگ
کشــک کــدوی کرمانــی رو بــا کــدوی بخارپــز یــا 
بــا روغــن کــم تهیــه کنیــن کــه ســالم تــر باشــه.

ــه  ــت ک ــانی هس ــوص کس ــب مخص ــن مطل ای
ــدارن و طعمــش  ــی ن ــا کــدو ســبز ارتبــاط خوب ب
رو نمــی پســندن. پــس مــا هــم ازتــون میخوایــم 
یــک بــار ایــن غــذا رو تهیــه کنیــن و ببینیــن کــه 
تــا چــه حــد نظرتــون عــوض میشــه! نــوع دیگــه 
ایــن غــذا، کشــک کــدو مازندرانــی هســت کــه در 
نــکات بهــش اشــاره مــی کنیــم. و البتــه کدوبــره 
مازنــدران هــم غــذای خوشــمزه ایــه کــه بــا کــدو 
ــک  ــه کش ــم از تهی ــه. امیدواری ــه میش ــبز تهی س

کــدو خوشــمزه کرمانــی لــذت ببریــن.
 

طرز تهیه
مرحله اول: آماده سازی کدوها

کدوهــا را پوســت بگیریــد و در ظــرف مخلــوط 
آب و نمــک بگذاریــد تــا خیــس بخورنــد. دو 
ســاعت بعــد کدوهــا را آبکشــی کنیــد. کدوهــا را 
در آبکــش قــرار دهیــد تــا آب اضافــی باقــی مانــده 

در آن هــا کامــا خــارج شــود. 
مرحله دوم: سرخ کردن کدو

روی حــرارت  را  آن  و  برداریــد  تابــه  یــک 
بگذاریــد. مقــداری روغــن در تابــه بریزیــد و صبــر 
ــن  ــا روغ ــا را ب ــاال کدوه ــود. ح ــا داغ ش ــد ت کنی

ــد.  ــت دهی تف
مرحله سوم: تفت دادن گردو

حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن مایــع در 
ــه  ــد. مغــز گردوهــای خــرد شــده را ب ــه بریزی تاب

تابــه اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد. 
مرحله چهارم: سرخ کردن مواد

در ایــن مرحلــه از تهیــه کشــک کــدو مجلســی 
ــد.  ــرار دهی ــرات ق ــری را روی ح ــه دیگ ــد تاب بای
ــرد  ــای خ ــد. پیازه ــن در آن بریزی ــداری روغ مق
ــور  ــه ط ــپس ب ــد. س ــرخ کنی ــوب س ــده را خ ش
ــد.  ــاده کنی ــا داغ را آم ــیر داغ و نعن ــه س جداگان
ــا  ــرده و خــوب ب ــه ک ــواد اضاف ــه م ــه را ب زردچوب

ــد. ــب کنی هــم ترکی
مرحله پنجم: پخت غذا

کدوهایــی کــه ســرخ کــرده ایــد را بــه همــراه 
ــا داغ  ــاز داغ و نعن ــیر داغ، پی ــوط س ــف مخل نص
در قابلمــه بریزیــد. نمــک و فلفــل و ادویــه هــای 
ــه کنیــد. یــک  ــه قابلمــه اضاف دلخــواه دیگــر را ب
ــه را  ــد و در قابلم ــا بریزی ــه آب روی آن ه پیمان
بگذاریــد تــا کشــک کــدوی کرمانــی شــما خــوب 

ــرم شــود.  بپــزد و ن
مرحله ششم: اضافه کردن کشک

ــه را از  ــدند قابلم ــرم ش ــا ن ــواد کام ــی م وقت
روی حــرارت برداریــد. بــه کمــک گوشــت کــوب 
یــا غذاســاز تمــام مــواد را لــه و یــک دســت کنید. 
البتــه ایــن مرحلــه اختیــاری اســت. حــاال قابلمــه 
را دوبــاره روی حــرارت بگذاریــد و یــک دوم 

ــد.   ــه کنی ــه آن اضاف ــدار کشــک را ب مق
مرحله هفتم: تزیین و سرو

ــظ شــده و آب  ــا غلی ــذا کام ــد غ ــازه دهی اج
ــک  ــی کش ــود. وقت ــیده ش ــک کش ــدو و کش ک
کــدوی کرمانــی شــما بــه غلظــت مطلــوب رســید 
ــرو  ــرف س ــد. در ظ ــرارت برداری آن را از روی ح
ــده کشــک، ســیر  ــه کمــک باقــی مان بکشــید و ب
داغ، نعنــا داغ و پیــاز داغ روی آن را تزییــن کنیــد. 
ایــن غــذا را بــا نــان، ســبزیجات تــازه و آب لیمــو 

ســرو نماییــد. نــوش جــان.
 

نکات کلیدی:
از صفحــه  ایــن مطلــب  اصلــی  - عکــس 
ــت. ــتاگرام maryammiran95@ اس اینس

ــا گوجــه  ــن غــذای جــذاب و خوشــمزه ب - ای
فرنگــی هــم تهیــه مــی شــود. در ایــن روش بایــد 
ــا  ــد و آن ه ــا را بگیری ــی ه ــه فرنگ ــت گوج پوس
ــاز داغ و کــدوی ســرخ شــده در  ــه همــراه پی را ب

ــا بپــزد. قابلمــه بریزیــد ت
- کشــک کــدو تنبــل یــا کشــک کــدو حلوایــی 
ــه کشــک  ــن غــذا اســت کــه ب ــوع دیگــری از ای ن
کــدو مازندرانــی هــم شــناخته مــی شــود. در تهیــه 
ایــن غــذا ابتــدا یــک پیــاز را بــا نمــک و زردچوبــه 
تفــت دهیــد. ســپس یــک پیمانــه عــدس خیــس 
کــرده را بــا آب جــوش بپزیــد. حــاال کــدو حلوایــی 
ــه  ــیر در قابلم ــه س ــد حب ــه چن ــده را ب ــرد ش خ
ــاز مــی  ــا پختــه شــوند. در صــورت نی ــد ت بیندازی
توانیــد آب اضافــه کنیــد. ســپس تمــام مــواد را بــا 
ــاز  گوشــت کــوب یــک دســت کنیــد. کشــک، پی
داغ و ســیر داغ را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و اجــازه 

دهیــد طعــم مــواد بــه خــورد هــم بــرود.
منبع: ایران کوک

محمدرضا شفاه خبر داد؛
اکران »دیدن این فیلم جرم است« در آبان ماه

ــم  ــن فیل ــدن ای ــینمایی »دی ــم س ــده فیل ــفاه تهیه کنن ــا ش محمدرض
ــرای  ــزی ب ــان از برنامه ری ــا زهتابچی ــی رض ــه کارگردان ــت« ب ــرم اس ج
ــال  ــاه امس ــور از آبان م ــینماهای کش ــم در س ــن فیل ــی ای ــران عموم اک

ــر داد. خب
ــینمایی  ــم س ــده فیل ــفاه تهیه کنن ــا ش ــر، محمدرض ــزارش مه ــه گ ب
»دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت« بــه کارگردانــی رضــا زهتابچیــان دربــاره 
آخریــن وضعیــت نمایــش ایــن فیلــم ســینمایی گفــت: مــا دوســت داریــم 
ــده شــود امــا موقعیــت امــروز موقعیــت  ــر دی ــم هــر چــه زودت ایــن فیل
ســختی اســت. بــا ایــن وجــود قصــد داریــم ایــن فیلــم را در ســال جــاری 

بــه نمایــش بگذاریــم.
وی دربــاره احتمــال اکــران آنایــن ایــن اثــر گفــت: اکــران آنایــن گزینه 
ــن  ــا ای ــح م ــع ترجی ــم. درواق ــر می کنی ــه آن فک ــی ب ــت، ول ــا نیس اول م
اســت کــه »دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت« را ابتــدا در ســینماها بــه نمایش 
بگذاریــم، ولــی بــه هــر حــال همــه از وضعیــت کنونی سیســتم اکــران مطلع 
ــا  ــن حــال م ــا ای هســتند و می داننــد کــه چقــدر پیچیــده شــده اســت. ب
تاشــمان را می کنیــم کــه در صــورت مســاعد شــدن شــرایط، فیلــم را در 
آبــان مــاه همیــن امســال اکــران عمومــی کنیــم چــون ایــن نگرانــی وجــود 
دارد کــه اگــر در ایــن مقطــع »دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت« را بــه نمایش 
ــه  ــه رو شــود، ضمــن اینک ــی رو ب ــا موانع ــداً ب ــم، ممکــن اســت بع نگذاری

امــکان دارد حــرف فیلــم دیگــر حــرف بــه روزی نباشــد.
ــه  ــن در زمین ــران آنای ــای اک ــکل پلت فرم ه ــه مش ــاره ب ــا اش ــفاه ب ش
صیانــت از فیلم هــا بیــان کــرد: فیلم هــا در نمایــش آنایــن بــه ســرعت قاچاق 
ــت. در  ــان اس ــای جه ــه ج ــا در هم ــکل پلت فرم ه ــن مش ــا ای ــوند، ام می ش
ــرای  ــن اتفــاق ب ــن اســت کــه ای ــران مشــکل دیگــری کــه وجــود دارد ای ای
کســی مهــم نیســت! درواقــع ســازمان متولــی آن، بــه همــه کاری می پــردازد 
بــه جــز توجــه بــه ایــن مــورد. ایــن در حالــی اســت کــه در کشــورهای دیگــر 

ــد. ــه ســرعت قطــع می کنن ــا را ب ــده فیلم ه سرچشــمه های نشــر دهن
ایــن تهیه کننــده بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه در مســیر اخــذ 
پروانــه نمایــش »دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت« وجــود داشــت و اکــران 
عمومــی آن را تــا ایــن انــدازه بــه تأخیــر انداخــت هــم توضیــح داد: بــه 
نظــرم ســازمان ســینمایی و دســت اندرکارانش، آن زمــان حافــظ منافــع 
ــا  ــن حمایت ه ــی از ای ــه بخش ــد ک ــی بودن ــای سیاس ــی از گروه ه برخ
ــه در  ــی ک ــود. گروه ــس شــورای اســامی ب ــت مجل ــس وق متوجــه رئی
ــت  ــر وق ــریف مدی ــی ش ــای مؤمن ــد و آق ــدرت بودن ــب ق ــس صاح مجل
ــم  ــن فیل ــا در مشــکات ای ــر نقــش آن ه ــاً ب ــم صراحت ــری ه حــوزه هن
تصریــح کــرده بــود. بــه نظــر مــا بــا تغییــر ترکیــب نماینــدگان مجلــس و 
بــه مــوازات آن کاهــش ســایه مجلــس از ســر ســازمان ســینمایی، موانــع 

از بیــن رفــت و ایــن فیلــم مجــوز نمایــش گرفــت.

مهلت ثبت نام دو دانشنامه بالینی
 تخصصی پزشکی تمدید شد

ــی دانشــنامه تخصصــی  ــون کتب ــرای شــرکت در دو آزم ــام ب ــت ن ثب
ــی  ــی بالین ــوق تخصص ــنامه ف ــی دانش ــون کتب ــکی و آزم ــی پزش بالین

ــد.  ــد ش ــهریور تمدی ــا 13 ش ــکی ت پزش
ــرای شــرکت در شــصت و هفتمیــن  ــام ب ــه گــزارش ایســنا، ثبــت ن ب
دوره آزمــون کتبــی دانشــنامه تخصصــی بالینــی پزشــکی و ســی و 
چهارمیــن دوره آزمــون کتبــی دانشــنامه فــوق تخصصــی بالینــی پزشــکی 
ــان دو  ــده و متقاضی ــاز ش ــاه 1399 آغ ــهریور م ــنبه دوم ش از روز یکش
آزمــون فــوق تــا پایــان روز پنــج شــنبه ششــم شــهریور مــاه ســال جــاری 

ــام خــود اقــدام کننــد. ــه ثبــت ن فرصــت داشــتند نســبت ب
ــت  ــوزش پزشــکی، مهل ــز ســنجش آم ــام رییــس مرک ــر اســاس اع ب
ــج شــنبه  ــردا پن ــا ســاعت 2۴ ف ــوق مجــدد ت ــون هــای ف ــام آزم ثبــت ن
13 ایــن مــاه تمدیــد شــد. داوطلبــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت 
مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی نســبت بــه ثبــت نــام خــود اقــدام کنند.

شــصت و هفتمیــن دوره آزمــون کتبــی دانشــنامه تخصصــی بالینــی 
پزشــکی و ســی و چهارمیــن دوره آزمــون کتبــی دانشــنامه فــوق 
تخصصــی بالینــی پزشــکی در روزهــای چهارشــنبه 2۶ تــا روز شــنبه 29 

ــود. ــی ش ــزار م ــدت ۴ روز برگ ــه م ــال 1399 ب ــهریور س ش

سوگواره مجازی هنرهای تجسمی 
»۷2 بغض بوم« تمدید شد

ــار  ــال آث ــت ارس ــت: مهل ــرقی گف ــری آذربایجان ش ــوزه هن ــس ح ریی
بــه ســیزدهمین ســوگواره مجــازی هنرهــای تجســمی »72 بغــض بــوم« 

تــا 1۴ شــهریور تمدیــد شــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، سیدمحمدحســـین باغـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــه  ـــه ب ـــر جامع ـــم ب ـــی حاک ـــرایط کرونای ـــل ش ـــه دلی ـــوگواره در ب ـــن س ای
صـــورت مجـــازی برگـــزار می شـــود، افـــزود: ایـــن ســـوگواره همایـــش 
ـــدان  ـــرای ســـوق دادن هنرمن ـــان ســـازی ب ـــوده و در جهـــت جری محـــور ب
ـــمی  ـــای تجس ـــه هنره ـــورایی در زمین ـــم عاش ـــا مفاهی ـــر ب ـــد اث ـــه تولی ب
برگـــزار مـــی شـــود و در یـــک و نیـــم دهـــه برگـــزاری آن در بیـــن 
رویدادهـــای فرهنگـــی و مذهبـــی جایـــگاه خـــاص خـــود را در میـــان 

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــدان پی هنرمن
ــود  ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــوگواره ب ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــته  ــای گذش ــال ه ــق س ــا، طب ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــی در پ اجتماع
ــه  ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــی ش ــزار نم ــدان برگ ــوه هنرمن ــور انب ــا حض ب
ــه صــورت  منظــور جلوگیــری از ایجــاد وقفــه در برگــزاری آن امســال ب
غیرحضــوری برگــزار مــی شــود تــا عــرض ارادت اصحــاب هنــر بــه نهضت 
ــه نمایــش گذاشــته شــود. حســینی در قالــب آن بــه صــورت مجــازی ب

 رییــس حــوزه هنــری آذربایجان شــرقی گفــت: امســال ایــن ســوگواره 
ــر بخــش  ــرای ه ــی ب ــه صــورت مســابقه محــور طــرح شــده و هدایای ب

شــامل 3 منتخــب اول و 3 برگزیــده در نظــر گرفتــه شــده اســت.
باغــی ادامــه داد: نهضــت حســینی و مفاهیــم عاشــورایی در رثای ســید 
و ســاالر شــهیدان حضــرت ابــا عبداهلل الحســین )ع(، احســان و نیکــوکاری، 
رزمایــش کمــک مومنانــه )بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی کشــور(، مکتــب 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، تولــی و تبــری در فرهنــگ عاشــورا  

مدافعــان ســامت از جملــه موضوعــات برگــزاری ایــن ســوگواره اســت.
وی یــادآوری کــرد: ایــن ســوگواره در 3 بخش نقاشــی، خوشنویســی و 
پوســتر برگــزار مــی شــود و هنرمنــدان و عاقــه منــدان بــرای شــرکت در 
www.artabriz. ــا مراجعــه بــه نشــانی ایــن ســوگواره مــی تواننــد ب

ــن  ــررات ای ــا مق ــن ۰93375۶9957 ب ــماره تلف ــا ش ــاس ب ــا تم ir و ی
ســوگواره آشــنا شــده و آثــار خــود را بــه دبیرخانــه آن ارســال کنــد.

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
ــر  ــف رهب ــار تأس ــه اظه ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
انقــاب از رهــا بــودن مهدکــودک هــا بــه دلیــل 
ــات برخــی دســتگاههای دولتــی تاکیــد  اختاف
کــرد: مهدهــای کــودک مجموعــه ای آموزشــی 
ــه مهدهــای  ــگاه ب ــن ن ــی و ای ــه خدمات اســت ن
ــای  ــی مهده ــد و متول ــر کن ــد تغیی کــودک بای
ــد.  ــرورش باش ــوزش و پ ــد آم ــز بای ــودک نی ک
بــه گــزارش خانــه ملــت، علیرضــا ســلیمی 
بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در 
ــا وزیــر، معاونــان، مدیــران  ارتبــاط تصویــری ب
و رؤســای وزارت آمــوزش و پــرورش در ســی و 
چهارمیــن اجــاس آمــوزش و پــرورش، اظهــار 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــه نــکات مهمــی 
در ایــن دیــدار اشــاره فرمودنــد کــه بایــد چــراغ 

راه آمــوزش و پــرورش در آینــده باشــد.

نباید به آموزش و پرورش به عنوان 
یک دستگاه مصرفی نگاه کرد 

در  دلیجــان  و  مــردم محــات  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــتگاه زیربنای ــک دس ــرورش ی ــوزش و پ آم
اســت، افــزود: ســرمایه گذاری در آمــوزش و 
پــرورش بایــد بــه صــورت ویــژه صــورت گیــرد 
و همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد 
نبایــد بــه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک 
ــن  ــه ای ــرا ک ــرد چ ــگاه ک ــی ن ــتگاه مصرف دس
ــت. ــیب زا اس ــه آس ــده جامع ــرای آین ــگاه ب ن

مسیر جذب معلم باید از دانشگاه 
فرهنگیان و شهید رجایی باشد

وی بــا یــادآوری اینکــه نــگاه رهبــر معظــم 

ــه آمــوزش و پــرورش یــک دســتگاه  انقــاب ب
مولــد بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد بــرای 
تربیــت نیــروی انســانی اســت، گفــت: بــه 
ــش  ــه در گزین ــد ک ــد ش ــور تأکی ــن منظ همی
معلمــان و نیــروی انســانی دقــت شــود و 
مســیر تعییــن شــده نیــز دانشــگاه فرهنگیــان 

ــد. ــد ش ــف و تاکی ــی تعری ــهید رجای و ش

چرا سند تحول بنیادین پس از گذشت 
9 سال هنوز روی زمین مانده است 

ـــادآور  ـــس ی ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــند  ـــرا س ـــه چ ـــد ک ـــه ش ـــن گای ـــد: همچنی ش
ـــی  ـــی اداری باق ـــان در بروکراس ـــول همچن تح
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــی آم ـــورای عال ـــده و ش مان
ـــت  ـــند مأموری ـــن س ـــل ای ـــرای کام ـــرای اج ب

ـــول  ـــند تح ـــه س ـــفانه در حالیک ـــت. متأس گرف
ــند  ــود، سـ ــده بـ ــن مانـ ــال روی زمیـ 9 سـ
2۰3۰ توســـط عـــده ای نابـــاب و ناغافـــل 
ـــوزش و  ـــت؛ وزارت آم ـــش رف ـــرعت پی ـــه س ب
ــد  ــه نبایـ ــی دارد کـ ــه مهمـ ــرورش وظیفـ پـ

اجـــازه اجـــرای ایـــن ســـند را بدهـــد.

مهدهای کودک باید زیر نظر آموزش و 
پرورش باشد

ســلیمی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم 
انقــاب در خصــوص مهدهــای کــودک، تصریح 
کــرد: مهدهــای کــودک مجموعــه ای آموزشــی 
اســت نــه خدماتــی و ایــن نــگاه بــه مهدهــای 
ــای  ــی مهده ــد. متول ــر کن ــد تغیی ــودک بای ک

ــد آمــوزش و پــرورش باشــد. کــودک نیــز بای

ــورد  ــه م ــدی ک ــوع بع ــه داد: موض وی ادام
توجــه رهبــر انقــاب  قــرار داشــت، توجــه بــه 
کرامــت و شــأن معلمــان بــود کــه ایــن مســئله 
بایــد مــورد توجــه خــود معلمــان و آمــوزش و 
ــم تمرکــز الزم را  ــا معل ــرد ت ــرار گی ــرورش ق پ

ــرای معلمــی داشــته باشــد. ب

مدارس سمپاد باید تقویت شوند 
ــه  ــری ب ــام معظــم رهب ســلیمی، توجــه مق
مــدارس ســمپاد را نکتــه قابــل توجه بعــدی در 
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب برشــمرد و گفــت: 
یکــی از نتایــج بــی توجهــی بــه ســمپادها عــدم 
المپیادهــای  و  رقابت هــا  در  مقــام  کســب 
علمــی اســت لــذا بایــد در مســئله تنــوع 

ــود. ــدی ش ــر ج ــد نظ ــدارس تجدی م
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای 
ــی  ــدارس دولت ــای م ــر ارتق ــد ب اســامی، تأکی
ــر  ــروز رهب ــات ام ــم در بیان ــه مه ــر نکت را دیگ
ــروز  ــفانه ام ــت: متأس ــمرد و گف ــاب برش انق
نــگاه بــه مــدارس دولتــی نــگاه درســتی 
ــور  ــردم تص ــده م ــث ش ــن باع ــت و همی نیس
کننــد بــرای کســب رتبــه بــاال در کنکــور 
ــد حتمــا در مــدارس غیرانتفاعــی تحصیــل  بای
کننــد. امــروز در کشــورهای پیشــرفته کیفیــت 
ــدارس  ــر از م ــیاری باالت ــی بس ــدارس دولت م
ــد بایــد در کشــور  خصوصــی اســت و ایــن رون

ــود. ــاح ش اص

 معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه 
نقــل و انتقــاالت اصلــی فرهنگیــان نهایــی 
شــده و در مرحلــه صــدور ابــاغ و کاس بنــدی 
ــراری  ــاالت اضط ــل و انتق ــت: نق ــتیم گف هس
ــال  ــل و انتق ــت. نق ــام اس ــال انج ــز در ح نی
اضطــراری از مخــل تریــن مــوارد در مدیریــت 
منابــع انســانی اســت. الزم اســت شــما در 
اســتان هــا، مدیریــت درســتی داشــته باشــید. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی الهیــار ترکمــن در 
دومیــن روز از ســی و چهارمیــن اجــاس روســا 
ــرورش سراســر کشــور  ــوزش و پ ــران آم و مدی
کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود، بــا 
ــه  ــتای برنام ــه در راس ــی ک ــه اقدامات ــاره ب اش
ریــزی هــا انجــام شــده اســت افــزود: تدویــن و 
طراحــی نظــام برنامــه  ریــزی بــا ســه زیرنظــام 
ــن زیرنظــام دارای ســه  انجــام شــده اســت. ای
ــه ای  ــتانی و منطق ــی، اس ــی مل ــطح اجرای س
اســت کــه بعــد از تصویــب در شــورای معاونــان 

ــاغ خواهــد شــد. ــه اب وزارتخان
ششــم  برنامــه  ســندتحول،  افــزود:  وی 
ــه  ــس و برنام ــه مجل ــر ب ــه وزی ــعه، برنام توس
ــوند  ــی ش ــری م ــال حاضــر پیگی ــاالنه در ح س
ــدن  ــرای بازگردان ــت و ب ــم آن باالس ــه حج ک
انســجام اجرایــی یــک برنامــه عملیاتــی طراحــی 
ــر  ــارت ب ــق و نظ ــرا، تحق ــه اج ــم ک ــرده ای ک

ــرد. ــورت گی ــتی ص ــه درس ــا ب ــی آنه ارزیاب
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــه پیگیــری تدویــن 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــعه اش ــم توس ــه هفت برنام
برنامــه هفتــم آخریــن ســند در راســتای افــق 
ــر  ــن ام ــرای ای ــت. ب ــداز 1۴۰۴ اس ــم ان چش
نیازمنــد مشــارکت و نیازســنجی اســتان هــا و 
مناطــق هســتیم تــا برنامــه هفتــم بــر اســاس 

ــود. ــن ش ــی تدوی ــای بوم نیازه
ــد  ــق بای ــای مناط ــه داد: روس ــار ادام الهی
ــط  ــوند و از رواب ــه ای ش ــائل برنام ــر مس درگی

ــد. ــر برون ــودی فرات عم

افزایش حقوق متعهدین خدمت 
ــات  ــت: اقدام ــز گف ــه نی ــاره بودج وی درب

ــورت  ــت ص ــود معیش ــتای بهب ــی در راس خوب
گرفــت. رتبــه بنــدی مهــر98، 22۰۰ میلیــارد 
ــاب  ــا احتس ــه ب ــت ک ــی داش ــار مال ــان ب توم
ــال  ــان در س ــارد توم ــه 8۰۰۰ میلی ــب ب ضرای
ــم  ــل ده ــب فص ــرای ضرای ــد. اج ــی رس 99 م
ــان در  ــارد توم ــز ۴5۰ میلی ــه نی ــون برنام قان
ســال 98 بــار مالــی داشــت. یــک فــوق العــاده 
شــغل هــم خــرداد اعمــال شــد و بــا اقدامــات 
ــازات  ــاظ امتی ــان از لح ــه کارکن ــورت گرفت ص
ــا کارکنــان ســایر دســتگاه ها ندارنــد  تفاوتــی ب

ــا برداشــته شــده اســت. ــاوت ه و تف
حقــوق  افزایــش  الهیــار،  گفتــه  بــه   
ــرای  ــدی ب ــراری عی ــت و برق ــن خدم متعهدی
آنهــا و پرداخــت حــق مهدکــودک نیــز انجــام 

ــت.  ــده اس ش

تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
تا آخر شهریور 

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
ــت  ــات پرداخ ــرورش جزئی ــوزش و پ وزارت آم
ــام  ــان را اع ــت فرهنگی ــان خدم ــاداش پای پ
ــاده 21  ــره م ــتناد تبص ــه اس ــت: ب ــرد و گف ک
ــرر  ــه بودجــه مق ــون برنام ــی قان ــط اجرای ضواب
بــود پــاداش هــا از محــل فــروش امــوال 
ــا  ــه م ــود ک ــام ش ــول انج ــول و غیرمنق منق
ــال  ــا در ح ــری ه ــا پیگی ــم و ب ــف بودی مخال
ــت. 37۰۰  ــر اس ــای دیگ ــل ه ــن از مح تامی
ــده و  ــا داده ش ــه م ــدی ب ــان نق ــارد توم میلی
ــی  ــارد دیگــر در حــال رایزن ــرای 37۰۰ میلی ب

ــر  ــا آخ ــا ت ــا را یکج ــاداش ه ــا پ ــتیم ت هس
ــم. ــویه کنی ــهریور تس ش

وی افــزود: نهایــی کــردن بودجــه 99 را 
ــن  ــا را تامی ــری ه ــم و کس ــام دهی ــد انج بای

ــم.  کنی
الهیــار بــا بیــان اینکــه تدویــن بودجــه 
ــی  ــای آت ــه ه ــزو برنام ــم ج ــال 1۴۰۰ ه س
ماســت اظهــار کــرد: بودجــه ریــزی در شــرایط 
ــیگنال  ــود. س ــد ب ــی خواه ــی و انقباض کرونای
هایــی را دریافــت کردیــم کــه احتمــاال بودجــه 
ــد آن را  ــا بای ــود و م ــد ب ــزی اســتانی خواه ری
پیــش بینــی کنیــم کــه خضــور فعــال مدیــران 

اســتانی را می طلبــد.
ــع انســانی اشــاره  ــت مناب ــه مدیری ــار ب الهی
ــه مرکــز  کــرد و گفــت: اداره کل امــور اداری ب
منابــع انســانی تبدیــل شــد کــه صفــر تــا صــد 
امــور انســانی را انجــام مــی دهد.اگــر مدیریــت 
منابــع انســانی را تحلیــل کنیــم آســیب هایــی 
ــم.  ــع کنی ــایی و رف ــد شناس ــه بای ــته ک داش
ابــاغ صــوری از مهمتریــن مولفــه هاســت کــه 
تاثیــر منفــی مــی گــذارد. اگــر نهــاد نظارتــی 
ــن پاســخگویان خــود  ــی تری ــد از اصل ورود کن
ــب  ــد مراق ــتند و بای ــتانی هس ــران کل اس مدی
ــط  ــا فق ــد، م ــی رخ نده ــن اتفاقات ــد چنی کنی
تجمیــع کننــده اطاعــات هســتیم و مســئولیت 

و پاســخگویی شــما نقــض نخواهــد شــد.
وی ادامــه داد: از ســال 98 آفــت هــای 
ــرده و در  ــایی ک ــوری را شناس ــای ص ــاغ ه اب

ــتیم. ــع آن هس ــال رف ح

نقل و انتقال فرهنگیان در پله پایانی 
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره 
بــه اینکــه نقــل و انتقــاالت اصلــی نهایــی شــده 
و در مرحلــه صــدور ابــاغ و کاس بنــدی 
ــراری  ــاالت اضط ــل و انتق ــت: نق ــتیم گف هس
ــال  ــل و انتق ــت. نق ــام اس ــال انج ــز در ح نی
اضطــراری از مخــل تریــن مــوارد در مدیریــت 
منابــع انســانی اســت.الزم اســت شــما در 
اســتان هــا، مدیریــت درســتی داشــته باشــید.

وی افــزود: در حــوزه آمــوزش هــای ضمــن 
خدمــت نیــز اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه و 
بــه ســمت آی تــی بیــس کــردن آمــوزش هــا 

در حــال حرکــت هســتیم.

مدخل ورود نیرو به آموزش و پرورش 
باید از دانشگاه فرهنگیان و رجایی باشد

ــی  ــای کلـ ــت هـ ــم سیاسـ ــه تنظیـ وی بـ
جـــذب نیـــرو در وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
ـــروز  ـــوع دی ـــن موض ـــت: ای ـــرد و گف ـــد ک تاکی
از ســـوی وزیـــر در محضـــر رهبـــری مطـــرح 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــد مق ـــق تاکی ـــد و طب ش
مدخـــل ورود نیـــرو بـــه آمـــوزش و پـــرورش 
ـــد.  ـــی باش ـــان و رجای ـــد از دانشـــگاه فرهنگی بای
متاســـفانه مداخـــات بیرونـــی در 1۰ ســـال 
ـــم  ـــه ه ـــانی را ب ـــروی انس ـــادل نی ـــته تع گذش
ــای  ــت هـ ــن سیاسـ ــون ایـ ــت. اکنـ زده اسـ
کلـــی در شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 
در دســـت بررســـی اســـت و گزارشـــی نیـــز 

تقدیـــم رهبـــری شـــده اســـت.
بــه گفتــه وی در پــی تفاهــم نامــه ســاخت 
ــا کنــون ۴3  17۰ هــزار مســکن فرهنگیــان، ت
هــزار واحــد در ســال 99 بــه مرحلــه عملیاتــی 
رســیده اســت. وام هــای اولیــه از طریــق بانــک 
ــک  ــق بان ــه از طری ــای ثانوی ــکن و وام ه مس

ملــی درنظــر گرفتــه شــده اســت.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه مولــد 
ــه  ــات کمیت ــه از مصوب ــا ک ــرمایه ه ــازی س س
اقتصــادی اســت اشــاره کــرد و گفــت: ســرمایه 
ــن  ــت قوانی ــا رعای ــد ب ــد و بای ــت ان ــا امان ه
ــا  ــت ه ــازی ظرفی ــتای مولدس ــل در راس کام

ــم. ــت کنی حرک

سلیمی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب:

متولی مهدهای کودک باید تغییر کند

تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا آخر شهریور

 (اول) نوبت  99-9آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی به شماره آگهی
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چه موقعی باید ماسک بزنیم؟

ــد،  ــام هســتید ماســک بزنی ــاء ع ــی در م وقت
بــه خصــوص اگــر نمــی توانیــد از فاصلــه اجتماعی 
اســتفاده کنیــد. در صــورت بیمــار بــودن ، ماســک 
شــما از دیگــران محافظــت مــی کنــد ، همچنیــن 
ــد.  ــت کن ــما محافظ ــی از ش ــت کم ــن اس ممک
ــاالی 2  ــراد ب ــه اف ــد هم ــی کن ــه م CDC توصی
ســال در مــکان هــای عمومــی ماســک بزننــد تــا از 
انتشــار COVID-19 جلوگیــری کننــد. همیشــه 
هنــگام خریــد ، انجــام کارهــا یــا پیــاده روی هــای 

اجتماعــی ، ماســک بزنیــد.
ــت  ــلوغ اس ــه ش ــی ک ــه جای ــن ب ــل از رفت قب
 ، داروخانــه   ، غذایــی  مــواد  فروشــگاه  مثــل 
 ، مدرســه  اتوبــوس،   ، بــزرگ  فروشــگاههای 
ســالن بدنســازی یــا مســاجد بســیار مهــم اســت 
ــن  ــی در ای ــه اجتماع ــد. فاصل ــک بزنی ــه ماس ک
ــن شــیوع  ــا دشــوار اســت ، بنابرای ــکان ه ــوع م ن

ــت.  ــر اس ــت ت ــروس راح وی
قبــل از گذرانــدن وقــت بــا افــرادی کــه 
ــد.  ــک بزنی ــد ، ماس ــی کنن ــی نم ــما زندگ ــا ش ب
ــراف  ــک در اط ــه ماس ــاز ب ــه نی ــخیص اینک تش
خانــواده یــا دوســتان داریــد ، واقعــاً ســخت 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــار اف ــت در کن ــن اس ــت. ممک اس
ــه  ــد ، وسوســه شــوید ک ــی دهی ــت م ــا اهمی آنه
از ماســک خــود را برداریــد ، امــا ایــن یــک ایــده 
ــد اســت. هــر وقــت در اطــراف کســی هســتید  ب
ــواده شــما نیســت ، ماســک خــود  کــه جــزء خان
کوچــک  اجتماعــات  شــامل  ایــن  بزنیــد.  را 

ــت. ــتان و ... اس ــا دوس ــدار ب ــی ، دی خانوادگ
اگــر COVID-19 داریــد از ماســک در خانــه 
اســتفاده کنیــد. در بیشــتر مــوارد ، در خانــه 
ــد  ــک نخواهی ــتفاده از ماس ــه اس ــازی ب ــود نی خ
داشــت. بــا ایــن وجــود ، در صــورت بــروز هرگونــه 
ماســک  از  خانــه  در   ،  19-COVID عائــم 
ــی  ــم اتاق ــا ه ــواده ی ــا از خان ــد ت ــتفاده کنی اس
خــود محافظــت کنیــد. ماســک خــود را بزنیــد تــا 
زمانــی کــه یــک ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی 

ــد. ــا نداری ــروس کرون ــه وی ــد ک ــد کن تأیی
داشــته   19-COVID اســت  ممکــن  اگــر 
ــک در  ــه پزش ــه ب ــرای مراجع ــز ب ــه ج ــید ب باش
شــامل   19-COVID عائــم  بمانیــد.  خانــه 
ســرفه ، تــب ، لــرز ، تنگــی نفــس یــا مشــکل در 
تنفــس ، ســردرد ، از بیــن رفتــن حــس چشــایی 
یــا بویایــی، احســاس خســتگی ، درد بــدن ، گلــو 
ــت تهــوع ،  ــزش بینــی ، حال درد ، احتقــان ، آبری

ــت. ــهال اس ــتفراغ و اس اس
ــد  ــه شــما تایی ــر شــخصی در خان ــن اگ همچنی
ــر اســت  ــه COVID-19 دارد، بهت ــده اســت ک ش
ــه خاطــر داشــته  ــن حــال ، ب ــا ای ــد. ب ماســک بزنی
ــچ  ــما هی ــک ش ــت ماس ــن اس ــه ممک ــید ک باش
محافظــی نداشــته باشــد. تمام تــاش خــود را بکنید 
ــد.  ــود بمانی ــار خ ــدا از بیم ــودی ج ــگام بهب ــا هن ت
ــر ایــن ، دســتان خــود را اغلــب بشــویید و  عــاوه ب
ــاال را روزانــه ضــد عفونــی کنیــد.  ســطوح لمســی ب
بــه کــودک خــود یــادآوری کنیــد کــه وقتــی 
نتوانــد فاصلــه اجتماعــی داشــته باشــد ، ماســک 
ــا زدن  ــی کــه بعضــی از بچــه هــا ب ــد. در حال بزن
ماســک خــوب هســتند ، امــا ممکــن اســت شــما 
ــا از  ــد خــود باشــید ت ــا فرزن ــداوم ب ــگ م ــا جن ب
ــیار  ــد بس ــی توان ــن م ــد. ای ــتفاده کن ــک اس ماس
ــی  ــه م ــوص ک ــه خص ــد ، ب ــده باش ــد کنن ناامی
ــما  ــد. ش ــالم بمانن ــما س ــای ش ــه ه ــد بچ خواهی
مــی توانیــد بــه کــودک خــود توصیــه مــی کنــد 
ــا  هنگامــی کــه در نزدیکــی افــرادی اســت کــه ب

ــد. ــد ، ماســک بزن ــی نمــی کنن ــا زندگ آنه
اگــر نمــی توانیــد در حیــن انجــام ورزش 
ماســک بزنیــد، بهتــر اســت بــه جــای باشــگاه در 
ــک  ــر ماس ــد. اگ ــه ورزش کنی ــا در خان ــرون ی بی
ــن  ــیدن در حی ــس کش ــت نف ــن اس ــد ممک داری
ــکل  ــس مش ــر در تنف ــد. اگ ــکل باش ورزش مش
ــا  ــه و ی داریــد ماســک خــود را برداریــد و در خان
ــی ورزش  ــه اجتماع ــا فاصل ــه ب ــرون از خان در بی
کنیــد. بــه ایــن ترتیــب ، دیگــر الزم نیســت 

نگــران گســترش COVID-19 باشــید.
اگــر بیمــار نیســتید، ماســک خــود را در 
ــه برداریــد. احتمــاالً در حــال عــادت کــردت  خان
بــرای اســتفاده از ماســک در همــه جــا هســتید ، 
بنابرایــن ممکــن اســت احســاس کنیــد کــه بایــد 
ــما  ــا ش ــد ام ــتفاده کنی ــک اس ــه از ماس همیش
ــه نداریــد،  ــه اســتفاده از ماســک در خان نیــازی ب
مگــر اینکــه ممکــن اســت COVID-19 داشــته 

ــا تســت مثبــت داشــته باشــید.  باشــید ی
ــر  ــد. اگ ــنا برداری ــگام ش ــود را هن ــک خ ماس
ــیدن از  ــس کش ــد ، نف ــس ش ــما خی ــک ش ماس
ــد  ــخت خواه ــیار س ــما بس ــرای ش ــق آن ب طری
بــود. از آنجایــی کــه خشــک نگــه داشــتن ماســک 
هنــگام شــنا بســیار دشــوار اســت ، CDC مــی 
گویــد ماســک خــود را تــا زمانــی کــه از آب 
ــال ، در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ،برداری ــارج نشــده ای خ
مــورد فاصلــه اجتماعــی در حالــی کــه در آب قــرار 

ــید.  ــا باش ــد ، بســیار کوش داری
ــال  ــر 2 س ــودک زی ــورت ک ــک را روی ص ماس
ــت  ــتن آن نیس ــه برداش ــادر ب ــه ق ــی ک ــا کس ی
ــرای  ــا ب ــک ه ــه ماس ــی ک ــد. در حال ــرار ندهی ق
متوقــف کــردن انتشــار COVID-19 بســیار مهم 
هســتند ، امــا بــرای همه مناســب نیســت. نــوزادان 
ــا خیــال  ــا ممکــن اســت نتواننــد ب و کــودکان نوپ
راحــت ماســک بپوشــند و اگــر در تنفــس مشــکل 
دارنــد نمــی تواننــد بــه شــما بگوینــد. بــه همیــن 
ــوش  ــه بیه ــی ک ــرای کس ــک را ب ــب ، ماس ترتی

ــد.   ــه حرکــت نیســت ، نگذاری ــادر ب ــا ق اســت ی
 منبع:  بیتوته 

ساخت ۴۴ فضای آموزشی مشارکتی تا پایان 
سالجاری در ایالم

ــتان  ــدارس اس ــز م ــازی ، تجهی ــر کل نوس ــی مدی ــه رحیم نصــرت ال
ــاه( 23  ــی )مهرم ــال تحصیل ــت: در س ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــام ب ای
فضــای آموزشــی جدیــد بــا 81 کاس درس بــا زیبــای 15 هــزار و 575 

ــرداری خواهــد رســید.  ــه بهــره ب ــاح و ب ــع افتت ــر مرب مت
وی افــزود: تــا پایــان ســال جــاری  در مجمــوع ۴۴  فضــای اموزشــی 

بــا 183 کاس در ســطح اســتان ایــام افتتــاح مــی شــود.
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس ــارس، مدی ــزارش ف ــه گ ب
اســتان ادامــه داد: از ایــن تعــداد پــروژه 23 مدرســه  بــا مشــارکت بنیــاد 
علــوی،  بنیــاد برکــت، هلدینــگ میهــن، خیریــن و موسســه امــام رضــا 

)ع( در ســطح اســتان احــداث مــی شــود. 
وی بیــان داشــت: در حــال حاضــر 2۰ خیــر بومــی و غیــر بومــی در 
ــدارس مناطــق محــروم،  اداره  ــز، بازســازی و..  م ــه ســاخت، تجهی زمین

کل نوســازی مــدارس اســتان را همراهــی مــی کننــد. 
وی اضافــه کــرد: در ســال جــاری خانــواده خیــر ایامــی هزینــه ســفر 
ــی(  را  ــی رجب ــه طوب ــاد حاجی ــده ی ــان را ) زن ــه ش ــادر مرحوم ــج م ح
مبلــغ یــک میلیــارد ریــال در هزینــه ســاخت یــک بــاب مدرســه در یکــی 

ازروســتاهای  محــروم و نیازمنــد اســتان را  تقبــل نمودنــد.
وی بیــان داشــت: خیریــن مدرســه ســاز بــا نقــش خــود در ســاخت فضاهای 
آموزشــی اســتاندارد  و  بــه نــو آمــوزان محــروم در ســطح کشــور کمــک می کنند 
ــا آینــده ی  ایــن عزیــزان  زیباتــر و روشــن تر شــود  کــه چــه بســا می تــوان  ت

گفــت کار نیــک ایــن افــراد بــرای همیشــه مانــدگار و جاودانــه خواهــد ماند. 
 بــه گفتــه ی رحیمــی در ســال تحصیلــی 99-1۴۰۰ حــدود 1۰۰هزار 

دانــش آمــوز در مقاطــع مختلــف مشــغول تحصیــل خواهند شــد.

قرارداد مسی با منچسترسیتی نهایی شد 
یــک رســانه انگلیســی مدعــی شــده قــرارداد لیونــل مســی ســتاره تیم 

فوتبــال بارســلونا بــا تیــم فوتبــال منچسترســیتی نهایی شــده اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  یــک رســانه انگلیســی مدعــی 
شــده لیونــل مســی )lionel messi( ســتاره آرژانتینــی تیــم فوتبــال 
ــه  ــم ب ــن تی ــه ای ــال ب ــرای انتق ــا مســئوالن منچسترســیتی ب بارســلونا ب

توافــق رســیده اســت.
قــرار اســت مســی یــک قــرارداد 5 ســاله بــه ارزش 7۰۰ میلیــون یــورو 
)۶23 میلیــون پونــد( بــا ســیتیزن هــا امضــاء کنــد. در صورتــی کــه ایــن 
ــه گــران قیمت تریــن بازیکــن تاریــخ دنیــای  قــرارداد منعقــد شــود، او ب
ورزش تبدیــل می شــود. مطابــق ایــن قــرارداد ســتاره آرژانتینــی 3 ســال 
در منچسترســیتی بــازی می کنــد و پــس از آن بــه تیــم نیویــورک 

ســیتی در ام ال اس آمریــکا مــی رود.
ــر روز 3۴1  ــد، ه ــاعت 1۴2۰۰ پون ــر س ــرای ه ــی ب ــتمزد مس دس
ــاه  ــد و در هــر م ــه 2 میلیــون و ۴۰۰ هــزار پون ــد و هــر هفت هــزار پون
ــد  ــر پون ــر ارزش ه ــود. اگ ــد ب ــد خواه ــزار پون ــون و ۴۰۰ ه 1۰ میلی
ــادل 312  ــه او مع ــد ماهان ــم، درآم ــر بگیری ــان در نظ ــزار توم را 3۰ ه

میلیــارد می شــود.
ــا  مســی از ســال 2۰۰1 کار خــود را در تیــم بارســلونا آغــاز کــرد و ب

پــس از 19 ســال تصمیــم بــه جدایــی از ایــن تیــم را گرفتــه اســت.

کنفدراسیون فوتبال آسیا:
 قهرمان ایران با سه خرید تقویت شد

ـــذب  ـــه ج ـــش ب ـــیا در واکن ـــال آس ـــیون فوتب ـــمی کنفراس ـــایت رس س
ـــد  ـــه خری ـــا س ـــران ب ـــان ای ـــت: قهرم ـــپولیس نوش ـــط پرس ـــن توس بازیک

ـــد.  ـــت ش تقوی
ـــا، ســـایت کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا نوشـــت: تیـــم  ـــه گـــزارش ایرن ب
ـــنبه، روز  ـــران در روز سه ش ـــان ای ـــوان قهرم ـــه عن ـــپولیس ب ـــال پرس فوتب
ــن  ــه بازیکـ ــت سـ ــه توانسـ ــرا کـ ــت چـ ــر گذاشـ ــلوغی را پشت سـ شـ

ـــد. ـــذب کن ج
ایـــن تیـــم توانســـت »عیســـی آل کثیـــر« مهاجـــم صنعـــت نفـــت 
ــن  ــازی و بازیکـ ــم ماشین سـ ــان تیـ ــک« دروازه بـ ــد لـ ــادان، »حامـ آبـ

مطـــرح ســـپاهان یعنـــی »ســـعید آقایـــی« را جـــذب کنـــد.
ـــرد  ـــل عملک ـــگ قب ـــه در لی ـــد ک ـــی بودن ـــی بازیکنان ـــر و آقای آل کثی
ــم  ــک« هـ ــد لـ ــی »حامـ ــتند. از طرفـ ــان داشـ ــی در تیم هایشـ خوبـ
در شـــرایطی بـــه پرســـپولیس آمـــد تـــا جایگزیـــن مناســـبی بـــرای 

»علیرضـــا بیرانونـــد« دروازه بـــان سرخپوشـــان باشـــد.
ـــیدن پیراهـــن تیـــم ملـــی ایـــران را در  آقایـــی و لـــک ســـابقه پوش

ـــد. ـــه دارن کارنام
ـــم  ـــن تی ـــه ای ـــد ک ـــپولیس آمدن ـــه پرس ـــرایطی ب ـــان در ش ـــن بازیکن ای
را بـــرای ادامـــه لیـــگ قهرمانـــان آســـیا تقویـــت کننـــد. سرخپوشـــان 
بایـــد روز 15 ســـپتامبر )25 شـــهریور( در اولیـــن دیـــدار خـــود پـــس 
ـــد. ـــدان برون ـــه می ـــتان ب ـــاون عربس ـــر التع ـــدت براب ـــی م ـــه طوالن از وقف

ـــال های  ـــد س ـــت مانن ـــل توانس ـــدی قب ـــپولیس چن ـــال پرس ـــم فوتب تی
ـــرد. ـــران جشـــن بگی ـــی خـــود را در لیـــگ ای ـــل، قهرمان قب

فرمــول رســتگاری؛ شــما در ایــران بــه 
ــه  ــد ب ــال می توانی ــن فوتب ــک بازیک ــوان ی عن
یــک تیــم توهیــن کنیــد و تهمــت بزنیــد ولــی 
ــا گذاشــتن  ــاد ب ــه آن جــا افت ــان ب ــی کارت وقت
ــب  ــعی در فری ــتاگرام س ــت در اینس ــک پس ی

ــد.  ــواداران کنی ه
بــه گــزارش ایســنا، بعضــی از فوتبالیســت ها 
در ایــران طــوری رفتــار می کننــد کــه کلمــات 
از توصیــف آن هــا عاجزنــد. چنــد ســالی اســت 
کــه پرســپولیس بــه درســت یــا غلــط توســط 
بعضــی از بازیکنــان، مربیــان و مدیــران تیم هــا 
ــرای  ــاد ب ــی و فس ــه تبان ــانه ها ب ــی رس و برخ
ــی  ــود. اتهام ــم می ش ــی مته ــیدن قهرمان رس
کــه فقــط در حــد مصاحبــه باقــی مانــده 
ــات  ــرای اثب ــراد ب ــن اف ــی از ای ــت و کس اس

ــت.  ــرده اس ــو نک ــان پرس وج ادعاهایش
ســعید آقایــی یکــی از همیــن افــراد اســت. 
کســی کــه دیــروز بــا بــه پایــان رســیدن 
ــن  ــب چندی ــه رقی ــپاهان ب ــا س ــراردادش ب ق
ــپولیس  ــی پرس ــم یعن ــن تی ــاله ای ــد س و چن
پیوســت. آقایــی در مدتــی کــه در ســپاهان بود 
در مصاحبه هایــش چنــد بــار علیــه پرســپولیس 
ــه نوعــی قهرمانی هــای ایــن  صحبــت کــرد و ب
ــال در  ــد فوتب ــرد. هرچن ــوال ب ــر س ــم را زی تی
ــدک  ــودن را ی ــه ای ب ــام حرف ــتر ن ــران بیش ای
ــف  ــاخص های مختل ــری از ش ــد و خب می کش
بایــد  امــا  نیســت  آن  در  حرفه ای گــری 
ــه  ــن ب ــک بازیک ــه ی ــراز عاق ــه اب ــت ک پذیرف

یــک تیــم و رفتنــش بــه تیــم رقیــب موضوعــی 
نیســت کــه ذهــن طرفــداران فوتبــال را مثــل 

ــد. ــر کن ــته درگی گذش
ــی  ــر ســعید آقای ــی نظی ــا بحــث بازیکنان ام
کامــا متفــاوت اســت. دربــاره او فقــط موضــوع 
ــه ســپاهان در گذشــته نیســت  ــه ب ــراز عاق اب
ــته  ــه او در گذش ــت ک ــی اس ــه توهین های بلک
بــه تیمــی کــرد کــه از ایــن فصــل بایــد 

ــد.  ــش را بپوش پیراهن
ــش  ــث محرومیت ــه باع ــی ک ــرای عکس ماج
از  شــد را کــه فرامــوش نکرده ایــد؟ قبــل 
بــازی بــا پرســپولیس در فصــل قبــل آقایــی در 
اینســتاگرامش عکــس کبوتــری کــه بــه رنــگ 
ــود را منتشــر کــرد. دور گــردن  زرد درآمــده ب
ایــن کبوتــر بخــت برگشــته یــک لنــگ ســوراخ 

ــث  ــس باع ــن عک ــار ای ــد. انتش ــه بودن انداخت
ــی  ــه انضباط ــم کمیت ــا حک ــی ب ــا آقای ــد ت ش
ــا پرســپولیس محــروم شــود. حــاال  ــازی ب از ب
ســوال اینجاســت ایــن بازیکــن چطــور گذشــته 
را فرامــوش کــرده و بــه همــان تیمــی پیوســته 
کــه هوادارانــش را بــا ایــن عکــس آزرده اســت؟ 
ــه  ــت ک ــار کاری اس ــن رفت ــر از ای عجیب ت
معمــوال ایــن افــراد بــرای پــاک کــردن گذشــته 
انجــام می دهنــد. حــاال کــه اینســتاگرام وجــود 
ــک  ــار ی ــا انتش ــان ب ــت بازیکن ــن دس دارد ای
ــد  ــن ســعی می کنن ــک مت پســت و نوشــتن ی
ــد.  ــرار دهن ــدف ق ــواداران را ه ــات ه احساس
ــد از  ــه بع ــار بافاصل ــق انتظ ــم مطاب ــی ه آقای
ــه پرســپولیس همیــن کار را کــرد.  پیوســتن ب
او در صفحــه اش نوشــته: »امــروز کــه ســبابه ام 

را جوهــری کــردم تــا روی برگــه قــرارداد بــا پر 
هوادارتریــن تیــم آســیا بزنــم، همــه روزهایــی 
ــزرگ  ــپولیس ب ــتم در پرس ــت داش ــه دوس ک

ــور کــرد«. ــم از ذهنــم عب ــازی کن ب
ــر  ــه آن کبوتـ ــن را بـ ــن متـ ــما همیـ شـ
هـــم نشـــان بدهیـــد پرهایـــش دانـــه دانـــه 
می ریـــزد چـــه برســـد بـــه مـــا. جنـــاب 
آقایـــی آن وقتـــی کـــه بـــا شـــصت تان روی 
ـــر  ـــس منتش ـــد و عک ـــل می زدی ـــه موبای صفح
می کردیـــد چـــه؟ آن زمـــان چـــه چیـــزی از 
ذهنتـــان عبـــور می کـــرد؟ اصـــا بـــه ایـــن 
فکـــر می کردیـــد شـــاید تنشـــی کـــه ایجـــاد 
می کنیـــد می توانـــد در ورزشـــگاه تبدیـــل 
ــامتی  ــه سـ ــود؟ بـ ــوب شـ ــک آشـ ــه یـ بـ
ــن  ــه ممکـ ــد کـ ــر می کردیـ ــاگران فکـ تماشـ
ـــب  ـــه از غی ـــما ک ـــد؟ ش ـــر بیفت ـــه خط ـــود ب ب
خبـــر داریـــد، حـــال کـــه بـــه پرســـپولیس 
آمده ایـــد و بـــه فکـــر قهرمانـــی هســـتید 
ــه  ــدان بـ ــل عاقه منـ ــان فصـ ــا در پایـ حتمـ
ـــرده فوتبـــال  ـــت پ ـــان پش ـــال را در جری فوتب

و وجـــود فســـاد و تبانـــی بگذاریـــد. 
بــه  پیوســتن  از  بعــد  اگــر  آقایــی 
ــت را  ــن پس ــی زد و ای ــی نم ــپولیس حرف پرس
منتشــر نمی کــرد، شــاید بهتــر بــود. ولــی 
ــا  ــداد صفره ــا تع ــن روزه ــم ای ــوب می دانی خ
در قــرارداد مــرده را هــم زنــده می کنــد، دیگــر 
نوشــتن ۴ خــط عفونامــه کــه شــیرین تر از 

ــت.  ــل اس عس

رئیــس کمیتــه تربیــت بدنــی کمیســیون فرهنگــی مجلــس، 
ورود مجلــس و کمیســیون اصــل 9۰ بــه پرونــده قــرارداد 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــن داخل ــتای قوانی ــس را در راس ویلموت
ایــران برشــمرد و گفــت: ورود مجلــس بــه ایــن پرونــده بــه هیــچ 

ــدارد.  ــا ن ــا قوانیــن فیف ــی ب ــوان منافات عن
ــه  ــاره ب ــا اش ــتینه ب ــد راس ــت، احم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
نامــه تهدیــد آمیــز فیفــا و AFC بــه فدراســیون فوتبــال ایــران 
ــارک  ــده م ــه پرون ــی ب ــای غیرفوتبال ــا ورود نهاده ــه ب در رابط

ویلموتــس ســرمربی ســابق تیــم ملــی، اظهــار کــرد: ورود 
ــی  ــن داخل ــاس قوانی ــر اس ــا ب ــده کام ــن پرون ــه ای ــس ب مجل
ــد در  ــال بای ــوده و فدراســیون فوتب ــران ب جمهــوری اســامی ای

ــد. ــته باش ــت داش ــران فعالی ــن ای ــوب قوانی چارچ
ــادآور شــد:  ــم ی ــس یازده ــردم شــهرکرد در مجل ــده م نماین
متأســفانه مفــاد ایــن قــرارداد موجــب ناراحتــی جامعــه ورزشــی 
ــده  ــه پرون ــازی ب ــتای شفاف س ــس در راس ــده و مجل ــور ش کش

ــرارداد ویلموتــس ورود کــرده اســت. ق
 

فیفا به قوانین داخلی کشورها احترام بگذارد
ــه قوانیــن  ــد ب ــز بای ــا نی ــر اینکــه قطعــا فیف ــا تأکیــد ب وی ب
داخلــی کشــورها احتــرام بگــذارد، گفــت: ورود کمیســیون اصــل 
ــاس  ــر اس ــی و ب ــا قانون ــور کام ــده مذک ــه پرون ــس  ب 9۰ مجل
شــکایتی اســت کــه عــده ای از نماینــدگان در رابطــه بــا فســاد 

ــد. ــس صــورت داده ان ــده ویلموت ــی رخ داده در پرون احتمال
ــع  ــد تاب ــتگاه ها مکلفن ــه دس ــرد: هم ــح ک ــتینه تصری راس
ــف وزارت ورزش و  ــه تخل ــا هرگون ــند و ب ــور باش ــن کش قوانی

ــد. ــد ش ــورد خواه ــال برخ ــیون فوتب فدراس

مجلس خوش رقصی جریان های داخلی برای فیفا 
و AFC را رصد می کند

ــتگاه های  ــس و دس ــال مجل ــن ح ــرد: در عی ــه ک وی اضاف
نظارتــی بــا جریانــی کــه در صــدد اســت بــا یــک فشــار 
رســانه ای و بیــن المللــی از طریــق فیفــا و AFC پرونــده مــارک 
ویلموتــس را بــه حاشــیه  برانــد تــا امــکان رســیدگی بــه فســاد 
ــد و  ــد، رص ــته باش ــود نداش ــال وج ــوزه فوتب ــات در ح و تخلف

ــرد. ــد ک ــورد خواه برخ
ــی  ــیون فرهنگـ ــی کمیسـ ــت بدنـ ــه تربیـ ــس کمیتـ رئیـ
ــردم  ــوق مـ ــاع از حقـ ــئله دفـ ــرد: مسـ ــد کـ ــس تأکیـ مجلـ
مهم تریـــن مســـئله بـــرای نماینـــدگان مجلـــس یازدهـــم 
ـــرای  ـــی ب ـــوش رقص ـــا خ ـــرادی ب ـــم، اف ـــازه نمی دهی ـــوده و اج ب
ـــوری  ـــام جمه ـــی در نظ ـــر حرکت ـــی، ه ـــن الملل ـــتگاه های بی دس
ـــد  ـــر کنن ـــی تعبی ـــا سیاس ـــت صرف ـــک حرک ـــران را ی ـــامی ای اس
و مـــردم بداننـــد ایـــن نـــوع فضاســـازی  ها مســـیر مبـــارزه بـــا 
ـــان  ـــم پای ـــاند و امیدواری ـــد کش ـــراف نخواهن ـــه انح ـــاد را ب فس
ایـــن پرونـــده برخـــورد جـــدی بـــا متخلفـــان و مفســـدان در 

ایـــن پرونـــده باشـــد.

ــئوالن  ــور مس ــا حض ــه ب ــیون کارات ــی فدراس ــع عموم مجم
ــد.  ــزار ش ــار برگ ــورت وبین ــه ص ــان ب وزارت ورزش و جوان

ــی  ــع عموم ــوان، مجم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
فدراســیون کاراتــه بــا حضــور ســید حســن طباطبایــی )رئیــس 
فدراســیون(، وحیــد مومنــی )دبیــر فدراســیون(، پیمــان فخــری 
)نماینــده کمیتــه ملــی المپیــک( و عبدالحمیــد احمــدی 
)معاونــت امــور فرهنگــی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش 
و جوانــان( در آکادمــی ملــی المپیــک بــه صــورت وبینــار برگــزار 

شــد.
ــه از  ــر فدراســیون کارات ــن جلســه مومنــی دبی در ابتــدای ای

ــه کــرد. ــن فدراســیون گزارشــی ارائ حسابرســی ســالیانه ای
ســید حســن طباطبایــی رئیــس فدراســیون کاراتــه در ایــن 
مجمــع بیــان کــرد: کاراتــه ایــران ســال پــر ترافیکــی را پشــت 
ســر گذاشــت. ورزشــکاران مــا ماننــد بهمــن عســگری و حمیــده 
ــد. ســعی  عباســعلی توانســتند ســهمیه المپیــک را کســب کنن
کردیــم در دورتریــن نقــاط مختلــف جهــان اعــزام داشــته 
ــا ارتقــای رنکینــگ خــود در المپیــک  ــا ورزشــکاران ب باشــیم ت

ــا  ــا ب ــانس دارد ت ــم ش ــار ه ــارا بهمنی ــد. س ــدا کنن ــور پی حض
ــه  ــش ب ــه وان مراک ــابقه کارات ــود در مس ــاز خ ــردن امتی ــاال ب ب
المپیــک برســد. رزیتــا علیپــور هــم اگــر در موعــد مقــرر مســابقه 
ــه المپیــک  ــه وان مراکــش برگــزار می شــد، می توانســت ب کارات
برســد. از صالحــی امیــری رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک و وزیــر 
ــه  ــانمان ب ــای ملی پوش ــان در اعزام ه ــی ش ــت همراه ورزش باب

ــم. ــکر می کن ــه وان تش ــف کارات ــابقات مختل مس
او ادامــه داد: ســبک ها بــازوان اصلــی کاراتــه هســتند و کمــک 
زیــادی بــه فدراســیون کــرده انــد. مــا در بخش هــای مســابقات 
ــم.  ــل کرده ای ــر عم ــم موث ــف ه ــتان های مختل ــبکی در اس س
ســازمان لیــگ هــم در کاراتــه بســیار خــوب عمــل کــرده اســت 

و مســابقات لیــگ و ســوپر لیــگ بــا نظــم برگــزار شــد.
طباطبایــی همچنیــن گفــت: بابــت اختصــاص ســالن مختــص 
ــاب خوشــحال  ــه ورزشــی انق ــی در مجموع ــم مل ــات تی تمرین
هســتم و از رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک هــم تشــکر می کنــم. 
از طرفــی قــرار اســت در مجموعــه تختــی خانــه کاراتــه را 

احــداث کنیــم.

ــت  ــی از وضعی ــه گزارش ــیون کارات ــابرس فدراس ــپس حس س
مالــی ایــن فدراســیون بــه معــاون وزیــر ارائــه کــرد و در حیــن 
آن خزانــه دار در ارتبــاط بــا بند هــای موجــود حسابرســی 

ــرد. ــرح ک ــی مط توضیحات
در ادامـــه روســـای هیئت هـــای اســـتانی دغدغه هـــای 
ــر  ــاون وزیـ ــا معـ ــی بـ ــی های مالـ ــاره حسابرسـ ــود را دربـ خـ

مطـــرح کردنـــد.

ــان اینکــه  ــا بی اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
ورزش ضامــن ســامت جامعــه اســت، گفــت: از 
ــران  ــاد و خی ــردم نه ــازمان های م ــت س ظرفی

بــرای تقویــت ورزش اســتان اســتفاده شــود. 
ــا، محمدرضــا پورمحمــدی  بــه گــزارش ایرن
در جلســه شــورای عالــی ورزش اســتان اظهــار 
کــرد: هنــر مــردان بــزرگ، مدیریــت در شــرایط 
ســخت اســت و مــا امــروز در شــرایط ســختی 

قــرار داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه آینــده در گــرو اکنــون 
ــد از  ــزود: در هــر شــکل ممکــن نبای اســت، اف
ــالم  ــی س ــر جوانان ــم و اگ ــت کنی ــان غفل جوان
تربیــت کنیــم، جامعــه ای ســالم خواهیــم 

ــت. داش
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ــا داد و آن  ــه م ــادی ب ــای زی ــا درس ه کرون
ــل  ــی ح ــروی مردم ــا نی ــز ب ــه چی ــه هم اینک
مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: در طــول تاریــخ 
نشــان داده ایــم کــه هــر موقــع همــدل بــوده 
ــق  ــه توفی ــده و ب ــق آم ــکات فائ ــر مش ــم ب ای
ــه  ــی ب ــه اروپای ــرب و جامع ــم و غ ــیده ای رس
زعــم خودشــان عرصــه بالندگــی را بــر مــا تنگ 

ــد. کــرده ان

مهـــم  بـــر  تاکیـــد  بـــا  پورمحمـــدی 
ـــت:  ـــروزی، گف ـــی ام ـــمردن ورزش در زندگ ش
ـــتن  ـــر نشس ـــه ثم ـــد و ب ـــی از رش ـــده بازتاب آین
ـــت  ـــوم اس ـــرز و ب ـــن م ـــروز ای ـــتعدادهای ام اس
و در موضـــوع همـــت جوانانـــه و کمـــک 
ـــاب،  ـــم انق ـــر معظ ـــش رهب ـــا فرمای ـــه ب مومنان
ـــدان  ـــه می ـــتان ب ـــر اس ـــکار و برت ـــان ورزش جوان
ـــازی  ـــود الگوس ـــدک خ ـــد ان ـــا درآم ـــده و ب آم

کردنـــد.
ایـــوب بهتـــاج مدیـــرکل ورزش و جوانـــان 

ــم  ــت: 3۴ تیـ ــز گفـ ــرقی نیـ ــان شـ آذربایجـ
ــور  ــر کشـ ــای سراسـ ــهرداری هـ ــط شـ توسـ
ـــهرداری  ـــای ش ـــم ه ـــا تی ـــوند ام ـــی ش اداره م
تبریـــز بـــه ســـهولت از گردونـــه رقابـــت 
ــد  ــرون رفتنـ ــف بیـ ــای مختلـ ــته هـ در رشـ
و ورزشـــکاران دختـــر و پســـر آذربایجـــان 
شـــرقی در ســـایر اســـتان هـــا بـــه فعالیـــت 

ورزشـــی خـــود ادامـــه مـــی دهنـــد.
ــان  ــی اداره کل ورزش و جوان ــاون ورزش مع
اســتان نیــز در گزارشــی از فعالیــت هــای 

ــت: از 157  ــا گف ــام کرون ــه ورزش در ای جامع
ــوزه ورزش  ــال در ح ــکار فع ــر ورزش ــزار نف ه
همگانــی اســتان فقــط 1۰ نفــر مبتــا داشــتیم 

ــد. ــود یافتن ــه بهب ک
ــگاه از  ــزود: 15۰ باش ــروزی اف ــم فی ابراهی
ــال در  ــی فع ــگاه ورزش ــزار و 35۰ باش ــک ه ی
ــه تعطیلــی باشــگاه شــدند و  اســتان مجبــور ب
ــامانه  ــزار و 2۰1 باشــگاه اســتان در س ــک ه ی
ــت  ــی ثب ــای ورزش ــگاه ه ــه باش ــای وام ب اعط

ــد. ــام کــرده ان ن
وی ادامــه داد: بعــد از شــیوع کرونــا، هشــت 
ــت و  ــام وق ــورت تم ــه ص ــر ب ــزار و ۴31 نف ه
ــت  ــاره وق ــورت پ ــه ص ــر ب ــزار و 189 نف ۶ ه
در یــک هــزار و 2۰1 باشــگاه ورزشــی اســتان 
ــش  ــا کاه ــار ب ــن آم ــه ای ــد ک ــت دارن فعالی
ــا  ــل از کرون ــه قب ــبت ب ــدی نس ــت درص هش
مواجــه اســت در حالــی کــه ایــن تعــداد قبــل 

ــود. ــر ب ــزار نف ــا 13 ه از کرون
فیــروزی افــزود: هــزار و 12 باشــگاه در 
ــام  ــان ثبــت ن ســامانه وام وزارت ورزش و جوان
کــرده انــد و 725 مــورد در ســامانه کارا و ایــن 
ــه  ــق ب ــگاه موف ــه 15۰ باش ــت ک ــی اس درحال

ــد. ــده ان ــذ وام ش اخ

دیروز کبوتر بازی، امروز توبه نامه نویسی

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس:

اجازه نمی دهیم عده ای با فشار رسانه ای و اعمال نفوذ
 در AFC پرونده ویلموتس را مختومه کنند

مجمع عمومی وبینار فدراسیون کاراته برگزار شد 

استاندار آذربایجان شرقی:

 از ظرفیت خیران و سمن ها برای تقویت ورزش استفاده شود
آگهی حصر وراثت

ــدی  ــه تص ــاف ب ــل اخت ــورای ح ــه ش ــخ 99/5/2۰ جلس ــه تاری ب
امضــا کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت. 
آقــای بهــروز پیــروی گاوگانــی فرزنــد اصغــر از ایــن شــورا درخواســت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی گواهــی حصــر وراث
ــخ 1393/7/28  ــدم دســتجردی در تاری ــه ســریه احمــدی مق مرحوم
در اقامتــگاه خــود در شــهر گــوگان بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 
ــی  ــماره مل ــه ش ــروز  ب ــد به ــی  فرزت ــروی گاوگان ــاز پی 1. مهن

1۶99۶23۴1۴ و متولــد 1359 نســبت دختــر متوفیــه
2. بهــروز پیــروی گاوگانــی فرزنــد اصغــر بــه شــماره ملــی 

متوفیــه  زوج  نســبت   1335 متولــد  و   1۶99531821
ــه شــماره  ــروز  ب ــن به ــد زی ــی فرزن ــروی گاوگان 3. محمدرضــا پی

ــه  ــر متوفی ــبت پس ــد 13۶1 نس ــی 1۶99۶39825 و متول مل
۴. بهنــاز پیــروی گاوگانــی فرزنــد بهــروز بــه شــماره ملــی 

متوفیــه  دختــر  نســبت   13۶9 متولــد  و   1۶9۰۰3117۴
به غیر از این چهار نفر هیچ ورثه دیگری ندارد.

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

ــد شــد. ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه تقدی
قاضی شورای حل اختالف گوگان

حسن مکرمی زاده
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اوقات شرعی شهر تهران

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: مــا بیــش از یــک 
ســال اســت کــه پیگیــری راه انــدازی بــورس امــاک 
هســتیم و ایــن بــورس در حــال حاضــر راه انــدازی 

شــده اســت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
محمـــد اســـامی وزیـــر راه و شهرســـازی در 
ــگاران   ــع خبرنـ ــت در جمـ ــت دولـ ــیه هیئـ حاشـ
ــرای  ــاخصی بـ ــوان شـ ــا می تـ ــه آیـ ــاره اینکـ دربـ
ـــرخ آن  ـــرای ن ـــا ســـقفی ب ـــن قیمـــت مســـکن ی تعیی
ـــش  ـــا بی ـــرد: م ـــار ک ـــر؟ اظه ـــا خی ـــرد ی ـــن ک تعیی
از یـــک ســـال اســـت کـــه پیگیـــری راه انـــدازی 
ـــال  ـــورس در ح ـــن ب ـــتیم و ای ـــاک هس ـــورس ام ب

حاضـــر راه انـــدازی شـــده اســـت.
ــورس،  ــرای عرضــه امــاک در ایــن ب او افــزود: ب
خودمــان )وزارت راه و شهرســازی( آغــاز کردیــم 
ــه  ــرای عرض ــاک ب ــورس ام ــک را در ب ــک مل و ی

ــتیم. گذاش
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه بقیــه هــم 
ــک  ــک بان ــروز ی ــه دی ــد و شــنیده ام ک ــاد گرفته ان ی
ــود را  ــاک خ ــده و ام ــاک آم ــورس ام ــه ب ــم ب ه
ــدام  ــن اق ــه داد: ای ــرده اســت، ادام در آن عرضــه ک
ــد و  ــک می کن ــاک کم ــات ام ــفافیت معام ــه ش ب
در عیــن حــال، بــه ارزیابــی هویــت معاملــه کننــده، 
اصالــت ملــک مــورد معاملــه و اعتمادســازی در 

جامعــه منتهــی خواهــد شــد.
ــورس  ــه ب ــکن ب ــا ورود مس ــزود: ب ــامی اف اس
امــاک، معامــات مســکن از لجــام گســیختگی 

می شــود. خــارج 
ــد  ــاک می توان ــورس ام ــا ب ــه آی ــاره اینک او درب
بــه مرجعــی بــرای قیمــت گــذاری مســکن تبدیــل 

شــود؟ گفــت: بــرای هــر انــدازه گیــری، یــک 
ــه  ــد ب ــراد می توانن ــه اف ــت ک ــاز اس ــاخصی نی ش
ــد. ــتناد کنن ــاک اس ــورس ام ــه ب ــه ب ــوان نمون عن

وزیــر راه و شهرســازی دربــاره اقدامــات دیگــری 
بــه  بــرای کمــک  کــه وزارت راه و شهرســازی 
کاهــش رشــد قیمــت مســکن انجــام داده، تصریــح 
کــرد: گام دیگــری هــم در نظــر داریــم کــه هــدف 
ــکن  ــش مس ــرمایه در بخ ــه س ــت ک ــن اس ــا ای م
بــرای تولیــد و عرضــه بمانــد؛ از ســوی دیگــر از ورود 
ســرمایه ای کــه بخواهــد از مســکن بــه عنــوان کاالی 
ســرمایه ای اســتفاده کنــد، جلوگیــری کــرده و بــازار 

ــدازد. ــه تاطــم نین را ب
ــامانه  ــن اســاس س ــر همی ــه داد: ب اســامی ادام
ملــی امــاک و اســکان را راه انــدازی و بــا اســتفاده 
از آن، بــه خوبــی شناســایی کرده ایــم کــه چــه 

ــد. ــک واحــد مســکونی دارن ــش از ی ــرادی بی اف
او تأکیــد کــرد: البتــه بیــش از یــک واحــد 
مســکونی داشــتن، ضــد ارزش نیســت؛ ولــی نبایــد 

ــد. ــوس بمان ــرمایه محب ــن س ای
وزیــر راه و شهرســازی یــادآور شــد: بــه دنبال آن 
هســتیم تــا بــه کمــک وزارت صمــت و اتحادیه هــا، 
ــم  ــه کنی ــرای نحــوه معامــات تهی ــه ای ب نظــام نام
بررســی های  حــال  در  نامــه  نظــام  ایــن  کــه 
ــانه ای  ــی شــدن رس ــه محــض نهای ــوده و ب ــه ب اولی

می شــود.
بــا  خالــی  خانه هــای  شناســایی  دربــاره  او 
اســتفاده از ســامان اســکان گفــت: یــک و نیــم 
میلیــون مالــک شناســایی شــده اند کــه بیــش 
از یــک واحــد مســکونی دارنــد؛ البتــه تعــداد 
ــون واحــد اســت  ــی بیــش از 2 میلی خانه هــای خال
و حتــی یــک نفــر بیــش از ۶۰۰ واحــد داشــته 
اســت؛ بــا ایــن اوصــاف، در حــال شناســایی و اعتبــار 
ســنجی اطاعــات بــه دســت آمــده هســتیم؛ کار مــا 
ــی  ــد وســازمان مالیات ــان می یاب ــه بعــد پای ــن ب از ای

ــرد. ــات بگی ــا مالی ــد از آن ه بای
از  ســتانی  مالیــات  اینکــه  دربــاره  اســامی 
مالــکان واحد هــای خالــی از چــه زمانــی آغــاز 
ــال  ــی در س ــدام خوب ــدوارم اق ــت: امی می شــود، گف

ــود. ــام ش 99 انج

اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

موفق به راه اندازی
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی توانیــر و ســخنگوی صنعــت  بورس امالک شدیم

بــرق گفــت: جامعــه هــدف طــرح بــرق امیــد همــه مشــترکان خانگــی 
هســتند. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مصطفــی رجبــی مشــهدی 
ــت  ــر و ســخنگوی صنع ــور اقتصــادی توانی ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــترکان  ــه مش ــت: هم ــی گف ــه ای رادیوی ــا برنام ــو ب ــرق در گفت وگ ب

ــد. ــرار می گیرن ــد ق ــرق امی ــرح ب ــدف ط ــه ه ــی در جامع خانگ
 او ادامــه داد: 29 میلیــون مشــترک خانگــی در کشــور وجــود دارنــد 
ــده در  ــت ش ــات ثب ــاس اطاع ــا براس ــد از آن ه ــدود 3۰ درص ــه ح ک
ســال های 97 و 98، مشــمول ایــن طــرح خواهنــد شــد )5 میلیــون و 
5۰۰ هــزار مشــترک( و ضمــن آنکــه ســایر مشــترکان نیــز می تواننــد 
بــا کاهــش مصــرف خــود مشــمول تخفیف هــای صــد درصــدی بهــای 

بــرق شــوند.
ــادی  ــرای مناطــق ع ــرم ب ــای گ ــزود: در ماه ه ــی مشــهدی اف  رجب
1۰۰ کیلــووات و بــرای ماه هــای غیــر گــرم الگــوی مصــرف 8۰ کیلووات 
ــرای مناطــق گــرم هــم الگــوی مصــرف ۴۰۰  ــود و ب ســاعت خواهــد ب

کیلــووات ســاعت خواهــد بــود.

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی توانیــر و ســخنگوی صنعــت 
ــه اینکــه ایــن طــرح از امســال اجــرا خواهــد  ــا توجــه ب بــرق گفــت: ب
شــد، انتظــار داریــم بــا اطــاع رســانی های گســترده، مشــترکان 
ــی  ــای خوب ــه ظرفیت ه ــرا ک ــد چ ــه بپیوندن ــن جرگ ــه ای ــتری ب بیش

ــود دارد. ــی وج ــه در بخــش خانگ ــرای مصــرف بهین ب
ـــت  ـــوار نیس ـــاه خان ـــش رف ـــرح کاه ـــن ط ـــدف ای ـــرد: ه ـــان ک او بی
ــی  ــار مصرفـ ــازی، رفتـ ــوزش و آگاه سـ ــا آمـ ــر دارد بـ ــه در نظـ بلکـ
ـــترکان را در  ـــت مش ـــال دق ـــور مث ـــه ط ـــد ب ـــاح کن ـــترکان را اص مش
نحـــوه اســـتفاده از وســـایل برقـــی و همیـــن طـــور خریـــد وســـایل 

برقـــی افزایـــش دهـــد.
رجبــی مشــهدی اضافــه کــرد:  اگــر بتوانیــم مصــرف بــرق در بخــش 
خانگــی را بهینــه کنیــم و آن را در حــد اســتاندارد ها کاهــش دهیــم، 
ــد  ــه بخش هــای مول ــرق کاهــش یافتــه در ایــن بخــش را ب ــوان ب می ت

تزریــق کــرد و باعــث رونــق اقتصــادی بیشــتر و ایجــاد اشــتغال شــد.
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی توانیــر و ســخنگوی صنعــت 
ــژه مشــترکان  ــه وی ــی مشــترکان و ب ــرای  تمام ــرد: ب ــه ک ــرق  اضاف ب
ــا  ــک ب ــیدی کوچ ــای خورش ــب پنل ه ــد و نص ــکان خری ــرف ام پرمص

ــه  ــه آن را ب ــداران هزین ــا خری ــود ت ــم می ش ــب فراه ــهیات مناس تس
ــد. صــورت اقســاط بپردازن

 او افــزود: هزینــه ایــن پنل هــا کــه قابــل نصــب بــر روی کولر هــای 
آبــی هســتند و ظرفیــت تولیــد آن هــا ۴۰۰ تــا 5۰۰ وات بــرق اســت، 
ــه زودی در خصــوص نحــوه  در حــدود 5 میلیــون تومــان اســت کــه ب

بهــره گیــری از ایــن امــکان، اطــاع رســانی خواهــد شــد.

دبیــر و ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور گفــت: نامزدهــای 
ــی  ــتاد تبلیغات ــامی، س ــورای اس ــس ش ــه دوم مجل ــات مرحل انتخاب
نخواهنــد داشــت ولــی مــی تواننــد مرکــزی بــرای رتــق و فتــق امــورات 
ــته  ــذ رای داش ــعب اخ ــود در ش ــدگان خ ــاماندهی نماین ــی و س اجرای

ــند.  باش
بــه گــزارش ایســنا، سیداســماعیل موســوی ســخنگوی ســتاد 
ــه  ــات مرحل ــی انتخاب ــم زمان ــر اســاس تقوی ــات کشــور گفــت: ب انتخاب
دوم مجلــس شــورای اســامی، تبلیغــات نامزدهــا از روز پنجشــنبه 13 
شــهریورماه در یــازده حــوزه انتخابیــه شــروع و یــک هفتــه ادامــه مــی 

ــه  ــات ب ــهریورماه تبلیغ ــنبه 2۰ ش ــح روز پنجش ــاعت 8 صب ــد. س یاب
ــان مــی رســد. پای

ــت و  ــان بیس ــه در پای ــور ک ــات وزارت کش ــر انتخاب ــرکل دفت مدی
ــزود:  ــی گفــت اف ــات کشــور ســخن م هشــتمین جلســه ســتاد انتخاب
ــا، تبلیغــات نامزدهــا  ــت کرون ــی مدیری ــات ســتاد مل ــر اســاس مصوب ب
ــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی انجــام مــی شــود؛ بدیــن  ب
ــا  ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــای دانش ــتان، روس ــر اس ــور، در ه منظ
ــر  ــد. عــاوه ب ــات اســتان شــده ان حکــم اســتاندار عضــو ســتاد انتخاب
ــه هــای تبلیغــی  ــر برنام ــرل و نظــارت دقیــق ب ــه منظــور کنت آن، و ب
نامزدهــا، کمیســیون تبلیغــات در اســتانها بــا حضــور معــاون سیاســی 
ــات اســتان، رییــس هیــات نظــارت و  اســتاندار و رییــس ســتاد انتخاب

ــرکل صــدا و ســیمای اســتان تشــکیل شــده اســت.  مدی
موســوی دبیــر ســتاد انتخابــات کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده 
فعالیــت نامزدهــای انتخابــات در فضــای مجــازی و شــبکه هــای 
اســتانی خواهــد بــود اظهــار داشــت: نامزدهــا ســتاد تبلیغاتــی نخواهنــد 
داشــت ولــی مــی تواننــد مرکــزی بــرای رتــق و فتــق امــورات اجرایــی 
ــند.  ــته باش ــذ رای داش ــعب اخ ــود در ش ــدگان خ ــاماندهی نماین و س
ــی  ــا هماهنگ ــد ب ــی توانن ــا م ــون، نامزده ــاس قان ــر اس ــن ب همچنی
فرمانــداران و بخشــداران از ظرفیــت هایــی کــه شــهرداران و دهیــاران 
ــار تبلیغــی  ــرای نصــب آث ــد ب در شــهرها و روســتاها فراهــم مــی کنن

ــد بیــش از 5۰ در  ــی نامزدهــا نبای ــار تبلیغات ــد. آث خــود اســتفاده کنن
7۰ ســانتی متــر باشــد. ضمنــاً توزیــع اقــام تبلیغاتــی کــه بیــن مــردم 
دســت بــه دســت مــی شــود و باعــث ابتــای مــردم بــه ویــروس کرونــا 

مــی گــردد ممنــوع اســت و قطعــاً جلوگیــری خواهــد شــد.
ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور در ادامــه بــه برگــزاری جلســات 
هماهنگــی بــا شــورای نگهبــان و صــدا و ســیما اشــاره کــرد و افــزود: در 
ایــن دوره بــر اســاس دســتورالعمل هــای بهداشــتی، بجــای تجمعــات و 
گردهمایــی نامزدهــا و هوادارانشــان، فرصتــی فراهــم شــده تــا نامزدهــا 
ــد و از شــبکه  ــا همــکاری صــدا و ســیما برنامــه تبلیغــی تولیــد کنن ب
اســتانی در قالــب برنامــه هــای تلویزیونــی و رادیویــی پخــش نماینــد. 
ــار  ــرای مه ــات غیرضــرور ب ــز از تجمع ــه منظــور پرهی ــم ب ــن تصمی ای
ــتورالعمل  ــت. دس ــده اس ــاذ ش ــال اتخ ــره انتق ــع زنجی ــا و قط کرون
ــاغ  ــه اســتانداریها و فرمانداریهــا اب ــن شــد کــه ب ــز تدوی ــژه¬ای نی وی

گردیــد.
ــا اعــام ایــن کــه در ایــن دوره  سیداســماعیل موســوی در پایــان ب
22 نفــر از نامزدهــای انتخابــات بــرای ورود بــه مجلــس یازدهــم رقابــت 
خواهنــد کــرد؛ از نامزدهــا و هوادارانشــان خواســت بــه پروتــکل هــای 
بهداشــتی توجــه عمیــق داشــته باشــند، بــا فرمانداریهــا و بخشــداریها 
همــکاری کننــد و از هــر نــوع فعالیتــی کــه موجــب تشــدید بیمــاری 

کرونــا و ابتــای مــردم مــی شــود جــداً پرهیــز نماینــد.

جزئیات طرح برق امید؛ برق مصرفی کدام مشترکان رایگان می شود؟ 

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعالم کرد:

تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات از ۱3 شهریور شروع می شود
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