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صالحی در نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت: 

صنعت هسته ای کشور با اقتدار 
در مسیر رشد گام برمی دارد

فضای نامناسب کسب و کار چالش 
اصلی تولید و سرمایه گذاری است

صنعت هسته ای از هر گزندی مصون است
باید بگویم در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی از همه جوانب سنگ فتنه می بارید

مجریان با رویکرد سختگیرانه قوانین را دنبال می کنند
 بخشی از این مسائل از طریق برقراری تعامل با فضای بین الملل می تواند حل شود

در برخی مواقع با قوانین سختگیرانه مواجهیم
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پورابراهیمی: 

تحوالت مثبت اقتصادی از نیمه دوم 1۴۰۰ 
رقم خواهد خوردرقم خواهد خورد

دخالت گسترده دولت در صنعت 
خودروسازی با وجود 6 درصد سهام 

در دولت نتوانستیم بیش از ۱۰۰ 
میلیارد دالر نفت بفروشیم

روند پرداخت وام های خرد مردم را 
خسته و کالفه کرده است

 فضای مجازی باید پلیس و 
محافظ داشته باشد

رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی آذربایجان شـــرقی گفـــت: اصلی تریـــن 
ـــترهای  ـــه از بس ـــت ک ـــب و کار اس ـــب کس ـــای نامناس ـــرمایه گذاری، فض ـــد و س ـــش تولی چال
ـــرد.  ـــر می پذی ـــل تاثی ـــاد بین المل ـــا اقتص ـــل ب ـــاد داخ ـــل اقتص ـــی و تعام ـــی و مقررات حقوق
ـــائلی  ـــود مس ـــه وج ـــاره ب ـــا اش ـــگاران ب ـــع خبرن ـــودی در جم ـــا، داود بهب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــا  ـــه م ـــزود: در جامع ـــت در اقتصـــاد کشـــور اف ـــدم قطعی ـــی و ع ـــری، نااطمینان ـــل خطرپذی مث
عرصه هایـــی مثـــل تجـــارت بین الملـــل اعـــم از صـــادرات و واردات، بحث هـــای تامیـــن 
ـــث  ـــانی و مباح ـــروی انس ـــی و نی ـــن اجتماع ـــی، تامی ـــی، مالیات ـــتم بانک ـــل سیس ـــی مث مال
ـــاخص های  ـــا، از ش ـــن قرارداده ـــه ای ـــدی ب ـــزان پایبن ـــا و می ـــد قرارداده ـــل عق ـــی مث حقوق

ـــتند. ـــاوت هس ـــا متف ـــادی دنی ـــدرن اقتص م
ــای  ــاخص های فضـ ــور در شـ ــی کشـ ــه رقمـ ــه سـ ــع رتبـ ــد: در واقـ ــر شـ وی متذکـ

ـــر  ـــنگین ب ـــای س ـــن فض ـــوده و ای ـــب ب ـــا نامناس ـــگاه م ـــد جای ـــان می ده ـــب و کار نش کس
ــد. ــل می کنـ ــی را تحمیـ ــارها و نامالیماتـ ــد، فشـ ــه تولیـ ــرمایه گذاری و ادامـ سـ

ـــا  ـــب ب ـــل مناس ـــراری تعام ـــق برق ـــائل از طری ـــن مس ـــرد: بخشـــی از ای ـــه ک ـــودی اضاف بهب
فضـــای بیـــن الملـــل می توانـــد حـــل شـــود و مربـــوط بـــه افق هـــای بلندمـــدت و کالن 
ـــای  ـــی و رویکرده ـــررات داخل ـــن و مق ـــه قوانی ـــوط ب ـــم مرب ـــائل ه ـــری از مس ـــک س اســـت؛ ی

ـــت. ـــی اس ـــتگاه های اجرای ـــران و دس ـــی مدی اجرای
وی افـــزود: در برخـــی مواقـــع بـــا قوانیـــن ســـختگیرانه مواجهیـــم ولـــی در بســـیاری 
ـــال  ـــن را دنب ـــختگیرانه قوانی ـــرد س ـــا رویک ـــان ب ـــی مجری ـــوده ول ـــب ب ـــون مناس ـــع قان مواق

می کننـــد.
رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی آذربایجـــان شـــرقی خاطرنشـــان کـــرد: 
حـــدود ۱۱ شـــاخص فضـــای کســـب و کار اهـــم مســـائل و مشـــکالت کشـــور را شـــکل 
ـــز  ـــا نی ـــا در اینج ـــن فض ـــت و همی ـــور نیس ـــزا از کل کش ـــم مج ـــا ه ـــتان م ـــد و اس می دهن

ـــت. ـــم اس حاک
بهبـــودی ادامـــه داد: البتـــه بـــر اســـاس ارزشـــیابی هایی کـــه توســـط مرکـــز 
پژوهش هـــای مجلـــس و مرکـــز پژوهش هـــای اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
کشـــاورزی ایـــران انجـــام گرفتـــه، رتبـــه کســـب و کار آذربایجان شـــرقی تـــک رقمـــی 

بـــوده ولـــی بـــه هـــر حـــال در کالن کشـــور وضعیـــت اصـــال مطلـــوب نیســـت.
ــای  ــهیل فضـ ــررات، تسـ ــن و مقـ ــازی قوانیـ ــا روان سـ ــد بـ ــرد: بایـ ــد کـ وی تاکیـ
ســـرمایه گذاری و صـــادرات و واردات بـــه تدریـــج و در قالـــب یـــک برنامـــه زمانبنـــدی 
ـــدت  ـــق میان م ـــی و در اف ـــه ۲ رقم ـــور را ب ـــب و کار کش ـــی کس ـــه رقم ـــه س ـــن رتب ـــده ای ش
بـــه زیـــر ۵۰ برســـانیم تـــا بدیـــن ترتیـــب اتفـــاق ملموســـی در فضـــای اقتصـــاد کشـــور 
ـــد  ـــه رش ـــت ب ـــده، در نهای ـــهیل ش ـــارت تس ـــد و تج ـــرمایه گذاری و تولی ـــان س ـــد و جری بیفت

اقتصـــادی، اشـــتغال مولـــد و ارتقـــای بهـــره وری منجـــر شـــود.

فضای نامناسب کسب و کار چالش اصلی تولید و سرمایه گذاری است

محکومیــت بانــک مرکــزی ایــران و ســایر بانک هــا و بانکــداران ایرانــی در بحریــن و آرای 
ــرای  ــز حــق خــود را ب ــک نی ــن بان ــوده و ای ــی ارزش  ب ــه وضــوح ب ــاره ب ــن ب ــی در ای احتمال
هرگونــه اقــدام متقابــل و پیگیــری حقوقــی موضــوع، محفــوظ دانســته و از دولــت و مراجــع 

ــه اقدامــات قضایــی موصــوف را متوقــف کننــد.  قضایــی بحریــن می خواهــد بالفاصل
ــانه های  ــاری در رس ــی انتشــار اخب ــرد: در پ ــالم ک ــزی اع ــک مرک ــزارش ایســنا، بان ــه گ ب
بحرینــی مبنــی بــر محکومیــت فیوچــر بانــک بحریــن و برخــی بانک هــا و بانکــداران ایرانــی بــه 
اتهــام پولشــویی در آن کشــور، مــوارد زیــر بــه منظــور تنویــر افکارعمومــی منتشــر می شــود:

ــک  ــاند بان ــی می رس ــه آگاه ــک، ب ــن بان ــان ۱۳۹۹ ای ــورخ ۱۷ آب ــه م ــرو اطالعی »پی
ــا اســتقبال دولــت بحریــن از ســرمایه گذاران ایرانــی  المســتقبل )فیوچــر( در ســال ۲۰۰۴ ب
و بــا مجــوز دولــت بحریــن و بــا ســهامداری برخــی بانک هــای ایرانــی و بحرینــی در کشــور 
بحریــن تأســیس و بــه کار خــود ادامــه مــی داد و همــواره تمــام عملیــات و معامــالت بانکــی 
ــن  ــک مرکــزی بحری ــق بان ــی و تطبی ــوران نظارت آن تحــت نظــارت مســتقیم و برخــط مأم
قــرار داشــت و نــه تنهــا گزارشــی از اقــدام خــالف مقــررات در آن بانــک در بحریــن صــادر 
ــی و  ــروی از اســتانداردهای پیشــرفته نظارت ــل پیشــگامی در پی ــه دلی ــی ب نشــد، بلکــه حت
ــن  ــه در بحری ــک نمون ــوان بان ــه عن ــال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ب ــن، در س ــی در بحری احتیاط

معرفــی شــد.
برایــن اســاس، در حمایــت از قطــع روابــط سیاســی کشــورهای عربســتان و ایــران، بانــک 
ــی آن از  ــران ایران ــن تصــرف و مدی ــک مرکــزی بحری ــی توســط بان ــه طــور ناگهان فیوچــر ب
بحریــن اخــراج و بانــک مزبــور تحــت سرپرســتی بانــک مرکــزی بحریــن قــرار گرفــت و در 

نتیجــه، از ســهامداران ایرانــی آن ســلب مالکیــت شــد.
ــه در  ــار یافت ــار انتش ــق اخب ــت، از طری ــلب مالکی ــرف و س ــد از تص ــال بع ــدود پنج س ح
برخــی رســانه ها مشــخص شــد دولــت بحریــن مبــادرت بــه طــرح اتهــام پول شــویی توســط 

بانــک فیوچــر در دادگاه هــای بحریــن کــرده اســت.
ــی  ــوی دادرس ــکلی و ماه ــط ش ــی ضواب ــت حداقل ــدون رعای ــی، ب ــدام سیاس ــن اق ای
ــاع و  ــت حــق دف ــیدگی، رعای ــن مرجــع رس ــام، تعیی ــالغ اته ــزوم اب ــه ل ــه از جمل عادالن
ــیدگی های  ــراً رس ــاز و ظاه ــزی، آغ ــک مرک ــی بان ــی و اجرای ــت قضای ــه مصونی ــه ب توج
ــت  ــا ســلب مالکی ــت شــده اســت ت ــه صــدور رأی محکومی ــاد شــده منجــر ب ــری ی کیف
ــی  ــت حقوق ــن، از وجاه ــور بحری ــی در کش ــخاص ایران ــی اش ــوال و دارای ــرف ام و تص

ــود. ــوردار ش برخ
ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی ایــران، تاکنــون هیــچ ابالغیــه یــا اخطاریــه ای 
از شــروع رســیدگی قضایــی دادگاه هــای داخلــی بحریــن بــه اتهامــات مطروحــه علیــه خــود 
را دریافــت نکــرده و در عیــن حــال، هرگونــه اقــدام دولــت و دســتگاه قضایــی بحریــن علیــه 
بانــک مرکــزی ج.ا. ایــران را کــه از مصونیــت قضایــی و اجرایــی برخــوردار اســت، مغایــر بــا 

ــد. ــل می دان ــوق بین المل ــد حق ــن و قواع موازی
بدیهــی اســت در صــورت صحــت اخبــار انتشــار یافتــه مبنــی بــر محکومیــت ایــن بانــک 
و ســایر بانک هــا و مدیــران ارشــد و متخصــص نظــام بانکــی کشــور ایــران در بحریــن، آرای 
ــوان  ــه عن ــن را ب ــار کشــور بحری ــوده و اعتب ــی ارزش  ب ــه وضــوح ب ــورد اشــاره ب ــی م احتمال
ــک  ــد داد؛ بان ــرار خواه ــه ق ــورد خدش ــه شــدت م ــرمایه گذاری خارجــی ب ــرای س ــی ب محل
ــی  ــری حقوق ــل و پیگی ــدام متقاب ــه اق ــر گون ــرای ه ــود را ب ــق خ ــز ح ــران نی ــزی ای مرک
ــه  ــد بالفاصل ــن می خواه ــی بحری ــع قضای ــت و مراج ــته و از دول ــوظ دانس ــوع، محف موض
اقدامــات قضایــی موصــوف را متوقــف کــرده و اعتبــار دســتگاه قضایــی و اعتبــار آن کشــور را 
بیــش از پیــش مخــدوش نســازند، زیــرا ایــن نحــوه رفتــار دادگاه هــای کشــور بحریــن نســبت 
بــه حیثیــت و امــوال کشــور همســایه مســلمان، اعتبــار آن کشــور را میــان ســرمایه گذاران 

خارجــی و ســایر کشــورهای جهــان افزایــش نخواهــد داد«.

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک های ایرانی 
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یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس معتقــد اســت کــه بررســی طــرح صیانــت از 
حقــوق کاربــران بــه دلیــل حساســیت اجتماعــی کــه 
بــه دنبــال دارد بایــد بــه جای بررســی در کمیســیون 

مشــترک، در صحــن مجلــس بررســی شــود. 
مهــرداد ویــس کرمــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، 
ــران در  ــه طــرح صیانــت از حقــوق کارب ــا اشــاره ب ب
فضــای مجــازی کــه قــرار اســت بــه صــورت اصــل 
۸۵ و در کمیســیون مشــترک بررســی شــود، گفــت: 
ــگ و  ــه فرهن ــه ب ــا توج ــان ب ــام کشــورهای جه تم
ــرای فضــای مجــازی دارای  ــون اساســی شــان ب قان
ــه  ــل اینک ــس در اص ــتند، پ ــی هس ــد و قوانین قواع
ــت و  ــدی اس ــه ج ــد توج ــازی نیازمن ــای مج فض
ــر  ــف آن تدابی ــاد مختل ــه ابع ــبت ب ــد نس ــا بای قطع
ــا  ــت، ام ــکی نیس ــود ش ــیده ش ــی اندیش کارشناس
بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه طــرح فعلــی مــا تــا 
ــای  ــاماندهی فض ــدف س ــد ه ــزان می توان ــه می چ

ــازد؟ ــق س ــازی را محق مج
وی ادامــه داد: گروهــی از افــراد خبــره ایــن 
حــوزه ایــن طــرح را تدویــن کرده انــد، اوایــل 
ــد و در  ــذاری ش ــرح بارگ ــن ط ــم ای ــس یازده مجل
دو مقطــع در مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای 
اســالمی بررســی شــد و اکنــون هــم بدیــن شــکل 

ــود. ــی ش ــت بررس ــرار اس ق
نماینــده مــردم خــرم آبــاد بــا بیــان اینکــه 

مخالــف بررســی ایــن طــرح طبــق اصــل ۸۵ اســت، 
ــن طــرح  ــن اســت کــه ای بیــان کــرد: نظــر مــن ای
ــه  ــه ب ــه حساســیت هــای اجتماعــی ک ــا توجــه ب ب
ــی و  ــس بررس ــی مجل ــن علن ــراه دارد در صح هم
ــی  ــت بررس ــن اس ــه ممک ــرا ک ــود، چ ــب ش تصوی
ــیون  ــک کمیس ــا در ی ــرح صرف ــن ط ــب ای و تصوی
ــه در  ــا آنچ ــذار ب ــون گ ــدف قان ــود ه ــب ش موج
جامعــه انعــکاس پیــدا می کنــد خیلــی فاصلــه 
داشــته باشــد و یــا در بررســی هــا، نظــارت عمومــی 

ــد. ــراه نباش ــس هم ــارت مجل و نظ
ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 

ــن  ــی ای ــا بررس ــرد: ب ــار ک ــن اظه ــس همچنی مجل
ــا در  ــی ه ــس، بررس ــی مجل ــن علن ــرح در صح ط
ــد  ــدا می کن ــبی پی ــگاه مناس ــی جای ــکار عموم اف
و همچنیــن پیشــنهادات مــردم و بازتــاب هــای 
ــی شــود و  ــده م ــا دی اجتماعــی هــم در بررســی ه
زمانــی کــه تمــام نماینــدگان بــه توافــق قطعــی در 
ــه  ــود ک ــخص می ش ــند مش ــا برس ــدی ه ــع بن جم
ایــن طــرح یــک پشــتوانه مثبتــی درون خــود 
مجلــس هــم دارد و اگــر چنیــن اتفاقــی رخ بدهــد، 

ــت. ــر اس ــق ت ــم موف ــرا ه ــل و اج در عم
ویــس کرمــی بیــان کــرد: بــه هــر شــکل بــاز هــم 

ــی و شــفافیت در خصــوص  ــکار عموم ــاع اف جــز اقن
ــه در  ــردم را صادقان ــه م ــرح و اینک ــن ط ــی ای بررس
ــم،  ــری نداری ــم راه دیگ ــرار دهی ــی ق ــان بررس جری
تاکیــد دارم بررســی هــا نســبت بــه ایــن طــرح بایــد 
واقــع بینانــه باشــد، بــرای مثال بایــد توجه کنیــم اگر 
در قســمتی از طــرح بــه لحــاظ تکنولــوژی و فنــاوری 
ــردن آن  ــد ک ــا قی ــه انجــام کاری نیســتیم ب ــادر ب ق
ــاد  ــی ایج ــی منف ــر اجتماع ــک اث ــط ی ــون فق در قان
می کنیــم. برخــی مســائل در حــوزه فرهنگــی مطــرح 
اســت برخــی هــم در حــوزه فنــاوری مــا در برخــی 
مســائل حــوزه فنــاوری هــم اکنــون و حتــی در آینده 
ــس  ــم پ ــرل کنی ــم مســائل را کنت ــک نمی توانی نزدی

بایــد واقــع بینانــه بــه مباحــث نــگاه کــرد.
وی ادامــه داد: جمــع بندی مباحث در کمیســیون 
مشــترک ســخت اســت، چــرا که بررســی موضــوع از 
ســوی نماینــدگان از کمیســیون هــای مختلــف بــه 
وقــت بیشــتری نیــاز دارد و نماینــدگان بایــد زمــان 
ــد، کمیســیون مشــترک  بیشــتری را در نظــر بگیرن
ــه در  ــی ک ــی از کارهای ــی دارد و خیل ــش های چال
ــوده  ــق نب ــده موف ــی ش ــترک بررس ــیون مش کمیس
ــی  ــیون فرهنگ ــوع در کمیس ــر موض ــا اگ ــد، ام ان

ــر پیــش مــی رود. بررســی شــود کار راحــت ت
بــه  کــرد:  اضافــه  پایــان  در  کرمــی  ویــس 
هرشــکل معتقــدم در بررســی هــای طــرح بایــد بــه 
ایــن مهــم توجــه شــود کــه مــوارد قابلیــت اجرایــی 
داشــته باشــند، نــه اینکــه صرفــا بــر کاغــذ نوشــته و 
قابــل اجــرا نباشــند، پــس ایــن قانــون بایــد حکیمانه 
نوشــته شــود و مــواردی چــون رعایــت منافــع 
ــع  ــت مناف کســب و کارهــای فضــای مجــازی، رعای
ــران و  ــوق کارب ــه حق ــه ب ــور، توج ــت کش و مصلح
ــازی در آن  ــای مج ــا فض ــیادی ه ــری از ش جلوگی

ــده شــود. دی

ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــرای  ــراد ب ــی اف ــالمی،  معرف ــورای اس ــس ش مجل
ــب  ــت: عی ــت و گف ــهم خواهی ندانس ــه را س کابین
ــات  ــناخت و اطالع ــاس ش ــرد براس ــر ف ــت ه نیس
ــران اســت.  ــر از دیگ ــد توانمندت خــود احســاس کن
»جعفــر قــادری« در گفــت و گــو بــا ایرنــا، 
رفــع  را  ســیزدهم  دولــت  اولویــت  مهمتریــن 
مشــکالت معیشــتی عنــوان کــرد و گفــت: در 
آب،  زیســت،  محیــط  بحــران  فعلــی  شــرایط 
بایــد  بازنشســتگی  صندوق هــای  و  خشکســالی 
اولویت بنــدی و در دســتور کار دولــت ســیزدهم 
ــی  ــات اساس ــز اقدام ــس از آن نی ــرد و پ ــرار گی ق

بــرای حــل آنهــا برداشــته شــود.
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
بــه  اتــکا  افــزود:  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــتعدادهای  ــتفاده از اس ــی و اس ــای داخل توانمندی ه
ــب  ــت منتخ ــات دول ــرلوحه اقدام ــد س ــوان بای ج
ــا  ــن ظرفیت ه ــازی ای ــا فعال س ــرا ب ــرد زی ــرار گی ق

بســیاری از مشــکالت کشــور حــل می شــود.
قــادری دربــاره کابینــه ســیزدهم، افــزود: در ایــن 
کابینــه بایــد از افــراد متخصــص و مجــرب اســتفاده 
شــود. کســانی کــه بــرای مســائل مهــم کشــور وقــت 
ــایر  ــا س ــی ب ــل و هماهنگ ــل تعام ــد و اه می گذارن

ــتند. ــتگاه ها هس دس
ــاره جزیــره ای عمــل کــردن  ــا هشــدار درب وی، ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــت ســیزدهم بای ــت: دول ــت،  گف دول
مجموعــه منســجم هــدف واحــدی را دنبــال کنــد، 
ــوری منتخــب  ــه در رییــس جمه ــن روحی ــه ای البت
ــه  ــد از ظرفیــت متخصصــان ب وجــود دارد و می توان

ــی اســتفاده کنــد. خوب
ــرادی  ــا بیــان اینکــه اف نماینــده مــردم شــیراز ب
ــرح  ــد دارای ط ــد بای ــور می یابن ــه حض ــه کابین ک

و برنامــه مشــخصی باشــند، گفــت: مشــکالت و 
معضــالت جــدی در کشــور وجــود دارد و نیــاز اســت 
ــای جــدی و اساســی شــود و  ــه کاره ــن زمین در ای
بایــد افــرادی انتخــاب شــوند کــه بــا طــرح و برنامــه 
در راســتای اهــداف دولــت حرکــت کننــد، نــه اینکه 

ــت باشــند. ــال گــردن دول وب
را  کابینــه  بــرای  افــراد  معرفــی  قــادری، 
ــر  ــب نیســت ه ــت: عی ســهم خواهی ندانســت و گف
فــرد بــر اســاس شــناخت و اطالعــات خــود احســاس 

کنــد توانمندتــر از دیگــران اســت و ایــن موضــوع در 
ــوده اســت. ــا ب ــه دوره ه هم

عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس، 
ـــت  ـــه را مثب ـــه و مقنن ـــوای مجری یکدســـت شـــدن ق
ــت  ــوان از وضعیـ ــت: می تـ ــرد و گفـ ــی کـ ارزیابـ
پیـــش آمـــده بـــه خوبـــی اســـتفاده کـــرد زیـــرا 
ــا  ــا را از بیـــن مـــی رود و کارهـ خیلـــی از تنش هـ
ـــری  ـــت کمت ـــالف وق ـــا ات ـــتر و ب ـــرعت بیش ـــا س ب

حـــل می شـــود.
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  روابــط  وی، 
ــیزدهم  ــت س ــی دول ــت خارج ــای سیاس اولویت ه
ــا   ــط ب ــعه رواب ــت: توس ــزود: گف ــرد و اف ــی ک ارزیاب
همســایگان باعــث تقویــت امنیــت کشــور می شــود.

طرح صیانت از حقوق کاربران در پی 
محدودیت فضای مجازی نیست

قــادری، دربــاره طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران 
ــالف  ــرح برخ ــن ط ــت: ای ــازی، گف ــای مج در فض
ــران در  ــردن کارب ــدود ک ــی مح ــازی ها در پ جوس
فضــای مجــازی نیســت بلکــه بــرای قاعده منــد 
کــردن ایــن فضــا اســت و ایــن در همــه جــای دنیــا 

هســت.
وی اضافــه کــرد: بایــد مــوارد ایــن طــرح شــفاف 
ــه را از  ــی در جامع ــره و نگران ــا دله ــود ت ــازی ش س
ــای  ــازی فض ــه سالم س ــرح ب ــن ط ــرود. ای ــن ب بی
ــری از  ــکل بهت ــه ش ــا ب ــد ت ــک می کن ــازی کم مج

ــود. ــتفاده ش آن اس

 در بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی 
افکار عمومی اقناع شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

معرفی افراد برای کابینه سهم خواهی نیست

طرح تفحص از وزارت نفت در صحن 
علنی مجلس بررسی می شود 

ــب  ــس از تصوی ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ــه دلیــل  طــرح تحقیــق و تفحــص از وزارت نفــت ب
ــر داد.  ــترک خب ــی مش ــن نفت ــعه میادی ــدم توس ع
ــرژی  ــیون ان ــو کمیس ــین زاده عض ــین حس حس
ــنیم  ــا تس ــو ب ــالمی در گفتگ ــورای اس ــس ش مجل
ــه تصویــب طــرح تحقیــق و تفحــص از  ــا اشــاره ب ب
وزارت نفــت در ایــن کمیســیون، گفــت: در جلســه 
هفتــه گذشــته کمیســیون ایــن موضــوع بررســی و 

ــب شــد. تصوی
ــق و  ــن تحقی ــای ای ــه محوره ــاره ب ــا اش وی ب
تفحص،ادامــه داد: مهمتریــن محــور ایــن طــرح 
دربــاره عــدم توســعه میادیــن مشــترک نفتــی 
ــه ماننــد عربســتان  ــا ســایر کشــورها ب کشــورمان ب

ــت. ــر اس و قط
ــر  ــد ب ــا تاکی ــس ب ــتان در مجل ــده الرس نماین
اینکــه بایــد بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی 
ــزود:  ــرد، اف ــدا می ک ــعه پی ــترک توس ــن مش میادی
ــه دالیــل مختلــف از جملــه تحریــم هــا و برخــی  ب
ــورت  ــی ص ــن نفت ــعه میادی ــاالت توس ــل و انفع فع
ــن  ــا تدوی ــدگان ب ــل نماین ــن دلی ــه همی ــه ب نگرفت
طــرح تحقیــق و تفحــص از وزارت نفــت بــه دنبــال 
ایــن موضــوع هســتند کــه چــرا ایــن موضــوع 

ــت. ــده اس ــق نش محق
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس تصریــح کــرد: 
ــرح  ــن ط ــیون، ای ــدی در کمیس ــع بن ــس از جم پ
ــدگان  ــر نماین ــالم نظ ــرای اع ــق و  تفحــص ب تحقی
در صحــن علنــی پارلمــان در اختیــار هیئــت رئیســه 

قــوه مقننــه قــرار گرفتــه اســت.

سردسته کودتاچیان میانمار، خود را 
نخست وزیر اعالم کرد 

ــاه  ــش مـ ــه شـ ــار کـ ــش میانمـ ــده ارتـ فرمانـ
ـــرنگون  ـــور را س ـــن کش ـــت ای ـــا، دول ـــا کودت ـــش ب پی
کـــرده و قـــدرت را بـــه دســـت گرفـــت، خـــود را 
نخســـت وزیر جدیـــد میانمـــار در دولـــت موقـــت 

اعـــالم کـــرد. 
ــت  ــم درخواسـ ــارس، علی رغـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ســـازمان های  و  مختلـــف  کشـــورهای 
بین المللـــی از نظامیـــان کودتاگـــر در میانمـــار 
بـــرای تحویـــل دادن حاکمیـــت بـــه یـــک دولـــت 
ــرای  ــا بـ ــان امـ دموکراتیـــک، ســـرکرده کودتاچیـ

ــرد. ــاب کـ ــی انتخـ ــمت دولتـ ــود سـ خـ
»میـــن آنـــگ هلینـــگ« فرمانـــده ارتـــش میانمـــار 
ـــن  ـــت ای ـــا، دول ـــا کودت ـــش ب ـــاه پی ـــش م ـــه ش ک
ـــت  ـــه دس ـــدرت را ب ـــرده و ق ـــرنگون ک ـــور را س کش
ـــار در  ـــد میانم ـــت وزیر جدی ـــود را نخس ـــت، خ گرف

ـــرد. ـــالم ک ـــت اع ـــت موق دول
ـــرز«، هلینـــگ روز  ـــزاری »رویت ـــه نوشـــته خبرگ ب
یکشـــنبه طـــی ســـخنرانی اعـــالم نخســـت وزیری 
ـــات  ـــه در ســـال ۲۰۲۳ انتخاب ـــی شـــد ک خـــود، مدع
سراســـری در میانمـــار برگـــزار می کنـــد و دولـــت 
ـــه ای در  ـــفیر منطق ـــک س ـــا ی ـــا ب ـــت ت ـــاده اس او آم

ـــد. ـــکاری کن ـــده هم آین
ـــنگتن  ـــی واش ـــدان غرب ـــس و متح ـــکا، انگلی آمری
ــگ  ــت »آنـ ــدن حکومـ ــاقط شـ ــال سـ ــه دنبـ بـ
ســـان ســـوچی« در میانمـــار، تحریم هایـــی علیـــه 
زمامـــداران کنونـــی میانمـــار اعمـــال کردنـــد 
ــک  ــم یـ ــل هـ ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ و مجمـ
ــان  ــورهای جهـ ــرد و از کشـ ــادر کـ ــه صـ قطعنامـ
خواســـت کـــه بـــه فـــروش ســـالح بـــه میانمـــار 

پایـــان دهنـــد.
ــا  ــتر بـ ــار پیشـ ــان میانمـ ــته کودتاچیـ سردسـ
ـــت در  ـــاره دخال ـــی درب ـــورهای غرب ـــه کش ـــدار ب هش
ـــا  ـــود غربی ه ـــه ب ـــور، گفت ـــن کش ـــی ای ـــور داخل ام
ــار را  ــئول در میانمـ ــراد مسـ ــه افـ ــد کـ می خواهنـ
تحـــت کنتـــرل خودشـــان در بیاورنـــد. )جزئیـــات 

ـــتر( بیش
ـــن  ـــه ۲۰۲۱ )۱۳ بهم ـــار اول فوری ـــش میانم ارت
پارلمانـــی  انتخابـــات  برگزار کننـــدگان   )۱۳۹۹
ـــم  ـــترده« مته ـــب گس ـــه »تقل ـــور را ب ـــن کش در ای
و »آنـــگ ســـان ســـوچی«، رئیـــس و دیگـــر 
ـــی  ـــه مل ـــم »اتحادی ـــزب حاک ـــد ح ـــای ارش مقام ه

ــرد. ــت کـ ــی« را بازداشـ دموکراسـ
ــال  ــن اعمـ ــن ضمـ ــار همچنیـ ــش میانمـ ارتـ
ـــدرت  ـــرد، ق ـــالم ک ـــور اع ـــی در کش ـــت نظام حکوم
ــگ  ــگ هلینـ ــن آنـ ــه میـ ــال بـ ــک سـ ــرای یـ بـ

ــت. ــده اسـ ــل شـ ــده کل ارتـــش منتقـ فرمانـ

حسام الدین آشنا مجرم سیاسی 
شناخته شد 

پرونده جرم سیاسـی حسـام الدین آشـنا بـه اتهام 
نشـر اکاذیـب بـه قصـد تشـویش اذهـان عمومـی در 
دادگاه کیفـری یـک تهران به ریاسـت قاضی شـقاقی 

رسـیدگی و متهم مجرم شـناخته شـد. 
بـه گزارش تسـنیم،  مؤمنی راد، سـخنگوی هیئت 
منصفـه جرایـم مطبوعاتـی و سیاسـی در ایـن زمینه 
افـزود: در دو شـکایت ایـن پرونده قباًل در شـعبه نهم 
دادگاه کیفـری اسـتان تهـران رسـیدگی شـده بود و 
بعـد از اعتـراض متهـم دیـوان عالـی کشـور آن را به 

شـعبه هم عرض )شـعبه ششـم( عـودت داد.
وی بیـان کـرد: دادگاه با حضور هیئـت منصفه ای 
غیـر از اعضـای دادگاه قبلـی شـروع شـد و پـس از 
بـه  مدعی العمـوم  نماینـده  دادگاه  رئیـس  سـخنان 

شـرح کیفرخواسـت پرداخـت.
مطبوعاتـی  جرایـم  منصفـه  هیئـت  سـخنگوی 
و سیاسـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه عـدم حضـور 
متهـم، وکیـل او بـه صـورت مبسـوط و تفصیلـی بـه 
دفـاع از او پرداخـت و سـپس متهـم بـا تأخیـر ۴۰ 
دقیقـه ای وارد شـد و دفاعیـات خود را مطـرح کرد و 
بعـد از پایـان دادگاه، هیئـت منصفه جرایم سیاسـی 
وارد شـور شـد و پـس از اتمـام شـور رأی گیـری بـه 

آمد. عمـل 
منصفـه  هیئـت  کـرد:  خاطرنشـان  مؤمنـی راد 
بـا اکثریـت  اتهـام و دو شـکایت متهـم را  در یـک 
آرا مجـرم دانسـت و ضمنـاً بـا اکثریـت آرا متهـم را 

دانسـت. تخفیـف  مسـتحق 

دستگاه های تعلل کننده در اجرای 
قانون تبدیل وضعیت را اعالم می کنیم

رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران گفـت: به 
تازگـی جلسـه ای با نماینـدگان مجلس برای بررسـی 
دسـتگاه های تعلـل کننـده در اجـرای قانـون تبدیل 
وضعیـت داشـتیم که بـه زودی ایـن نهادهـا را اعالم 

خواهیـم کرد.
سـعید اوحـدی در گفتگـو بـا مهـر، بـا اشـاره بـر 
اشـتغال فرزنـدان شـاهد و ایثارگـر بیـان کـرد: یکی از 
مشـکالت جدی بنیاد اشـتغال فرزندان ایثارگری است 
البتـه بیـکاری یکـی از معضـالت اصلی کشـور اسـت.

رئیـس بنیـاد شـهید افـزود: بـا اقدامـات انجـام 
شـده، سـال گذشـته زمینه اشـتغال پایـدار ۵۴ هزار 

فرزنـد جامعـه ایثارگـری فراهـم شـد.
اوحـدی اظهار داشـت: خوشـبختانه بحـث تبدیل 
وضعیـت ایـن افـراد در مجلـس تصویـب شـد و آئین 
نامـه اجرایـی آن نیـز تدویـن و ابالغ شـد. امیـدوارم 
دسـتگاه هایی کـه در ایـن زمینـه کوتاهـی کرده انـد 

نیـز بـه زودی ایـن قانـون را اجـرا کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: وقتـی پـدران این افـراد به 
جبهـه رفتنـد کسـی از نوع قـرارداد آنها سـوال نکرد 

و حـال نیـز بایـد به ایـن افـراد خدمات ارائه شـود.
رئیـس بنیـاد شـهید در پاسـخ بـه این سـوال که 
کـدام دسـتگاه ها هنـوز بـه طور کامـل این قانـون را 
اجـرا نکرده انـد، تصریح کـرد: به تازگی نیز جلسـه ای 
بـا نماینـدگان مجلـس بـرای بررسـی دسـتگاه های 
تعلـل کننـده در اجـرای ایـن قانـون داشـتیم کـه به 

زودی ایـن نهادهـا را اعـالم خواهیـم کرد.
اوحـدی در پاسـخ بـه سـوال کـه در دولـت آینده 
در صـورت تغییـر ریاسـت بنیـاد، چـه اولویتـی بایـد 
پیگیـری شـود، گفت: مهم ترین رسـالت بنیاد شـهید 
اسـت.  و شـهادت  ایثـار  فرهنـگ  توسـعه  و  ترویـج 
گنجینـه عظیمـی شـامل بیـش از ۹ میلیـون سـند 
در اختیـار بنیـاد اسـت و هر کـس سـکاندار این نهاد 
باشـد، بایـد مهم تریـن اولویت خـود را ترویج فرهنگ 

ایثـار و شـهادت قـرار دهد.
افـزود: بسـیاری از مشـکالت مـا در زمینـه  وی 
نیـز   ۱۴۰۰ سـال  بودجـه  و  شـده  حـل  اعتبـارات 

اسـت. داشـته  خوبـی  افزایـش 
اوحـدی تاکیـد کـرد: بنـده نیـز به عنـوان عضوی 
از ایـن جامعـه وظیفه خدمت رسـانی به ایـن عزیزان 

را تا همیشـه دارم.

آمادگی نیروی انتظامی برای 
برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف 

ریاست جمهوری

فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی از آمادگـــی ناجـــا 
بـــرای برگـــزاری مراســـم تنفیـــذ و تحلیـــف 
ـــر  ـــاه خب ـــوری در ۱۲ و ۱۴ مردادم ـــت جمه ریاس

داد. 
ـــتری«  ـــین اش ـــردار »حس ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
در حاشـــیه دومیـــن گردهمایـــی فرماندهـــان، 
روســـا و معاونـــان ناجـــا بـــه صـــورت ویدئـــو 
کنفرانـــس برگـــزار شـــد، از آمادگـــی نیـــروی 
انتظامـــی بـــرای برگـــزاری مراســـم تنفیـــذ و 
ــیزدهم در  ــت سـ ــور دولـ ــس جمهـ ــف رئیـ تحلیـ
روز ۱۲ و ۱۴ مـــرداد خبـــر داد و گفـــت: نیـــروی 
ـــا  ـــت ه ـــی ظرفی ـــری تمام ـــه کارگی ـــا ب ـــی ب انتظام
ـــا  ـــم ب ـــم مه ـــن مراس ـــزاری ای ـــرای برگ ـــات ب و امکان
ـــای کار اســـت و حضـــور پررنگـــی  ـــل پ آمادگـــی کام

خواهـــد داشـــت.
تمامـــی  رابطـــه  ایـــن  در  داد:  ادامـــه  وی 
هماهنگـــی هـــای الزم بـــرای برگـــزاری مراســـم 
تنفیـــذ و تحلیـــف رئیـــس جمهـــور دولـــت 
ـــام  ـــیدابراهیم رئیســـی« انج ـــت اهلل »س ـــیزدهم آی س

ــت. ــده اسـ شـ
فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی در ادامـــه خاطـــر 
ــچ  ــون هیـ ــه تاکنـ ــن رابطـ ــرد: در ایـ ــان کـ نشـ
گونـــه مشـــکل امنیتـــی گـــزارش نشـــده اســـت و 
ـــته  ـــنوات گذش ـــون س ـــز همچ ـــی نی ـــروی انتظام نی
و حضـــور موثـــر در تمامـــی صحنـــه هـــا، بـــرای 
برگـــزاری مراســـم تنفیـــذ و تحلیـــف رئیـــس 
جمهـــور دولـــت ســـیزدهم بـــا آمادگـــی کامـــل 

پـــای کار خواهـــد بـــود.

آمادگی ناجا برای برقراری نظم و امنیت 
در ماه محرم

ســـردار اشـــتری در ادامـــه بـــه برگـــزاری 
ـــاالر  ـــرور و س ـــزاداری س ـــرم و ع ـــاه مح ـــم م مراس
)ع(  الحســـین  اباعبـــداهلل  شـــهیدان حضـــرت 
ـــف  ـــه لط ـــال و ب ـــر امس ـــت: اگ ـــرد و گف ـــاره ک اش
ــهیدان  ــاالر شـ ــرور و سـ ــارت سـ ــروردگار زیـ پـ
امـــام حســـین )ع( امســـال نصیبمـــان شـــد 
نیـــروی انتظامـــی بـــا تمامـــی امکانـــات آمـــاده 
ـــم  ـــرم در نظ ـــاه مح ـــم م ـــی مراس ـــزاری تمام برگ
و امنیـــت کامـــل اســـت، همچنیـــن ایـــن نیـــرو 
ـــا  ـــرم ب ـــاه مح ـــم م ـــکوه مراس ـــزاری باش ـــرای برگ ب
تمامـــی هیئـــت هـــای مذهبـــی همـــکاری هـــای 

ــت. ــد داشـ الزم را خواهـ

عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ـــت  ـــه سیاس ـــد در عرص ـــیزدهم بای ـــت س ـــت: دول ـــالمی گف ـــورای اس ش
خارجـــی ارتبـــاط خـــود را بـــا کشـــورهای منطقـــه و بـــه خصـــوص 

ـــد.  ـــت کن ـــارس تقوی ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش کش
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــر، ب ـــا مه ـــو ب ـــش در گفتگ ـــدی بیغ ـــود احم محم
ـــان  ـــیم آن ـــته باش ـــال داش ـــمنان انفع ـــل دش ـــدر در مقاب ـــر چق ـــا ه م

جدی تـــر می شـــوند، اظهـــار داشـــت: در ایـــن هشـــت ســـال دولـــت 
ــرد  ــورد کـ ــمنان برخـ ــا دشـ ــف بـ ــال و ضعـ ــی از روی انفعـ روحانـ
و دیدیـــم کـــه آمریـــکا و برخـــی از کشـــورهای اروپایـــی ضربـــات 

ـــد. ـــا زدن ـــه م ـــی ب مهلک
ـــد  ـــام ش ـــل برج ـــال معط ـــن س ـــورمان چندی ـــد: کش ـــر ش وی متذک
ـــا  ـــه ب ـــم ک ـــر کشـــوری ه ـــی نرســـید و ه ـــه جای ـــم راه ب ـــت ه و در نهای
ـــرار  ـــا ف ـــر آمریکایی ه ـــرد، بـــا تش ـــرار ک ـــران معاملـــه تجـــاری برق ای

ـــرد. ک
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ـــم باعـــث شـــد  ـــت یازدهـــم و دوازده ـــار اشـــتباه دول ـــرد: رفت ـــح ک تصری
کـــه مـــا عقب گـــرد داشـــته باشـــیم و از منافـــع خـــود عقب نشـــینی 

ـــم. کنی
احمـــدی بیغـــش دربـــاره رویکـــرد دولـــت ســـیزدهم در عرصـــه 
ـــز  ـــه ج ـــوری ب ـــر کش ـــا ه ـــا ب ـــت: م ـــار داش ـــی، اظه ـــت خارج سیاس
ــر  ــع هـ ــم. در واقـ ــرار می کنیـ ــاط برقـ ــتی ارتبـ ــم صهیونیسـ رژیـ
ـــه طـــور  ـــرم بشـــمارد و ب ـــران را محت ـــردم ای ـــالب و م ـــه انق کشـــوری ک
ـــان  ـــا آن ـــم ب ـــران ه ـــت ای ـــد، دول ـــته باش ـــاط داش ـــا ارتب ـــا م ـــه ب عادالن
ــا را  ــا هـــر کشـــوری کـــه منافـــع مـ ــرار می کنـــد امـ ارتبـــاط برقـ

محتـــرم نشـــمارد، در دیپلماســـی مـــا جایـــی نـــدارد.
ـــود  ـــدری خ ـــی و قل ـــد از زورگوی ـــم بای ـــکا ه ـــرد: آمری ـــد ک وی تاکی
دســـت بـــردارد، حقـــوق مـــردم ایـــران را بایـــد محتـــرم بشـــمارد و 
ـــکلی  ـــا مش ـــه م ـــد ک ـــان بدانن ـــد و جهانی ـــام ده ـــود را انج ـــف خ وظای

ـــم. ـــا نداری ـــورهای دنی ـــا کش ـــاط ب ـــرای ارتب ب
ــت  ــرد: دولـ ــح کـ ــس تصریـ ــازند در مجلـ ــردم شـ ــده مـ نماینـ
ســـیزدهم بایـــد در عرصـــه سیاســـت خارجـــی ارتبـــاط خـــود را بـــا 
ــیه خلیـــج  ــورهای حاشـ ــه خصـــوص کشـ ــه و بـ ــورهای منطقـ کشـ
فـــارس تقویـــت کنـــد چـــرا کـــه دولـــت روحانـــی نـــگاه خوبـــی در 
ـــت و  ـــارس نداش ـــج ف ـــوزه خلی ـــورهای ح ـــه کش ـــال ب ـــت س ـــن هش ای

نبایـــد ایـــن نـــگاه اشـــتباه ادامـــه یابـــد.
ــک  ــا کمـ ــم بـ ــا می توانیـ ــرد: مـ ــد کـ ــش تاکیـ ــدی بیغـ احمـ
کشـــورهای منطقـــه و بـــه خصـــوص کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج 
فـــارس امنیـــت منطقـــه را خودمـــان تأمیـــن کنیـــم. کشـــورهای 
حـــوزه خلیـــج فـــارس و منطقـــه هـــم نبایـــد امیـــدوار بـــه 
کشـــورهای خـــارج از منطقـــه باشـــند و بداننـــد کـــه خودشـــان 
ــان  ــه ای منافعشـ ــکاری منطقـ ــا یـــک تعامـــل و همـ ــد بـ می تواننـ

ــد. ــن کننـ را تأمیـ

ـــد  ـــعه صی ـــه توس ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــیالت ای ـــازمان ش ـــس س ریی
فراســـاحلی بـــه منظـــور تامیـــن امنیـــت غذایـــی در اولویـــت کاری 
ـــد در  ـــم صی ـــادی و حج ـــاوگان صی ـــر ن ـــران از نظ ـــت: ای ـــرار دارد، گف ق
ـــت  ـــه نخس ـــد رتب ـــوس هن ـــرب اقیان ـــه دوم و در غ ـــد رتب ـــوس هن اقیان

ـــت.  را داراس
»نبــی اهلل خون میرزایــی« در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره صیــد 
ــه ۵۱۴  ــک ب ــال ۹۲ نزدی ــور در س ــد کش ــزود: کل صی ــاحلی اف فراس
هزارتــن بــود کــه در ســال ۹۹ ایــن میــزان بــه حــدود ۷۰۰ هــزار تــن 
ــور  ــه به ط ــت ک ــاحلی اس ــد فراس ــده آن، صی ــش عم ــه بخ ــید ک رس

ــود. ــام می ش ــد انج ــوس هن ــده از اقیان عم
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: در ســال های 
ــه  ــور از جمل ــیالت کش ــوزه ش ــابقه ای در ح ــات بی س ــته اقدام گذش
ــن  ــه میانگی ــن بخــش انجــام شــده، به طــوری ک ســرمایه گذاری در ای

ــت. ــده اس ــر ش ــور ۲ براب ــیالت کش ــش ش ــرمایه گذاری در بخ س
ــادی  ــد و صی ــوزه صی ــون در ح ــان کرد: اکن ــی خاطرنش خون میرزای
ــناورهای  ــد ش ــزار فرون ــش از ۱۱ ه ــا بی ــر ب ــزار نف ــش از ۱۴۰ ه بی

ــود دارد. ــه کار وج ــغول ب ــادی مش صی
وی گفــت: بــا وجــود شــرایط دشــوار وظیفــه تامیــن امنیــت غذایــی 

ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــت، ب ــاورزی اس ــاد کش ــده وزارت جه ــر عه ــه ب ک
ــعه  ــش توس ــد در بخ ــز بای ــط نی ــازمان های مرتب ــا و س ــایر ارگان ه س
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــش س ــروری و افزای ــاحلی و آبزی پ ــد فراس صی

ــران همــکاری کننــد. ــا ســازمان شــیالت ای بخــش ب
رییــس ســازمان شــیالت ایــران بــا اشــاره بــه افزایــش ســرانه مصرف 
آبزیــان بــه ۱۳.۵ کیلوگــرم در ســال ۹۹، ادامــه داد: در ســال های اخیــر 
بــا اقدامــات انجــام شــده، رونــد مصــرف ســرانه آبزیــان افزایشــی شــده 
ــرا  ــد زی ــدا کن ــش پی ــا افزای ــش از اینه ــه بی ــم ک ــه امیدواری ــت ک اس
آبزیــان غذاهــای فراســودمند هســتند و  نقــش مهمــی در پیشــگیری از 

ــد. ــا دارن بســیاری بیماری ه
ــور  ــان در کش ــرف آبزی ــش مص ــن افزای ــن رک ــزود: مهمتری وی اف
ــرای مصــرف  ــرا تقاضــا ب ــد اســت، زی در درجــه نخســت افزایــش تولی
ــل  ــه دلی ــت، ب ــه اس ــش رفت ــه افزای ــر رو ب ــال های اخی ــان در س آبزی
اینکــه مــردم شــناخت بیشــتری نســبت بــه ارزش غذایــی آبزیــان پیــدا 

ــد. کــرده ان
ــازمان شــیالت  ــرد جــدی س ــار داشــت: رویک ــی اظه ــون میرزای خ
ــد در  ــده تولی ــام ش ــای تم ــت هزینه ه ــش قیم ــود افزای ــا وج ــران ب ای
ــی  ــا ســبد غذای ــود کــه متناســب ب ــن ب ــر ای کشــور در ســال های اخی

ــه  ــان ارائ ــد آبزی ــاوت دارن ــای متف ــه درآمده ــف ک ــای مختل خانواره
کنــد، به طــوری کــه بــا افزایــش تولیــد ماهیــان ارزان قیمــت همچــون 
ــان  ــن آبزی ــز از ای ــد نی ــم درآم ــار ک ــا اقش ــرورش تیالپی ــعه پ توس

بهره منــد شــوند.
برخــی  در  تیالپیــا  پــرورش  توســعه  اکنــون  اضافه کــرد:  وی 

اســت. کار  دســتور  در  آبــزی  پــروری  شــبکه  در  اســتان ها 

ارتباط دولت آتی باهمسایگان تقویت شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

ایران دارنده بزرگترین ناوگان صیادی در غرب اقیانوس هند
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عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس 
بــا بیــان اینکــه رونــد پرداخــت وام هــای خــرد مردم 
را خســته و کالفــه کــرده تــا جایــی کــه بســیاری از 
افــراد عطــای گرفتــن وام را بــه لقایــش می بخشــند، 
ــه  ــه ب ــد ک ــا را می خواهن ــن وام ه ــردم ای ــت: م گف
ــرای  زخم هــای زندگــی خــود بزننــد امــا بانک هــا ب
ارائــه یــک وام خــرد شــرایط ســختی گذاشــته اند. 

حســین حســین زاده در گفت وگــو بــا خانــه ملت 
بــا انتقــاد از عملکــرد ســلیقه ای بانک هــا در پرداخت 
ــه ایجــاد ســختی های  ــه منجــر ب ــای خــرد ک وام ه
ــی از  ــت: یک ــت، گف ــده اس ــردم ش ــرای م ــیار ب بس
ــه نحــوه  ــراض مــردم ب دغدغه هــای نماینده هــا، اعت
پرداخــت وام هــای خــرد بــه آن هــا اســت، وام هایــی 
کــه می خواهنــد بــه زخم هــای زندگــی خــود 
ماننــد تعمیــر مســکن، ایجــاد یــک شــغل، پرداخــت 
ــفانه  ــه متاس ــد چراک ــاری و... بزنن ــای بیم هزینه ه
بانک هــا بــرای ارائــه یــک وام خــرد شــرایط ســختی 
ــه چــک، ســفته و...  ــد ضامن هــای متعــدد، ارائ مانن
ــا  ــغ ۱۰ ت ــه مبل ــک وام ب ــا ی ــا نهایت ــته اند ت گذاش

نهایتــا ۵۰ میلیــون تومــان پرداخــت کننــد.
نماینــده مــردم الرســتان و خنــج و گــراش و اوز 
در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه رونــد 
پرداخــت وام هــا مــردم را خســته و کالفــه کــرده تــا 
جایــی کــه بســیاری از افــراد عطــای گرفتــن وام را 

ــک مرکــزی  ــه داد: بان ــه لقایــش می بخشــند، ادام ب
بــا توجــه بــه اختیــارات خــود، می توانــد ایــن مهــم 
ــک  ــت ی ــرای دریاف ــردم ب ــا م ــد ت را ســاماندهی کن

وام خــرد کالفــه و ســردرگم نشــوند.
ــل ۹۰  ــیون اص ــین زاده، کمیس ــه حس ــه گفت ب
ــی همچــون ســازمان  مجلــس و دســتگاه های نظارت
بازرســی کل کشــور نیــز بایــد بــه تخلفــات بانک هــا 
ورود کننــد چراکــه همیــن بانک هــا -کــه یــک 
ــردم  ــه م ــات ب ــزار مکاف ــا ه ــی را ب وام ۵۰ میلیون
می دهنــد- وام هــای چنــد میلیــاردی را بــدون 

اخــذ وثیقــه  و  تضامیــن الزم بــه افــرادی -کــه داری 
ــد. ــت می کنن ــتند- پرداخ ــی هس ــای خاص البی ه

ــودن فعالیــت  وی معتقــد اســت عــدم رقابتــی ب
بانک هــا مشــکالت فــوق را بــه وجــود آورده اســت، 
کار  بی رقیــب  بانک هــا  کــه  آنجــا  از  بنابرایــن 
می کننــد در مقابــل مــردم احســاس مســئولیت 

نمی کننــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم اظهــار 
کــرد: در حالــی عمــده مطالبــات و معوقــات اصلــی 
ــا  ــا آن ه ــت ام ــای کالن اس ــا از وام گیرنده ه بانک ه

ــا  ــته و ب ــه گذاش ــرد را الی منگن ــدگان خ وام گیرن
اعمــال ســختگیری های بســیار، حتــی آن هــا را 
ــا  ــدان می کشــانند، در عیــن حــال ب ــه دادگاه و زن ب
ــه و اقســاط  ــارد وام گرفت ــن میلی ــردی کــه چندی ف

ــود. ــوردی نمی ش ــرده برخ ــت نک ــود را پرداخ خ
وی بــا بیــان اینکــه حــدودا هــر یــک از  وام هــای 
کالن معــوق معــادل  چندیــن وام خــرد اســت، 
ــار بانک هــا را ســبب افــت بهــره وری در کشــور  رفت
دانســت و گفــت: درصورتــی اشــتغال در کشــور پــا 
می گیــرد کــه بــه کارآفرینــان و مشــاغل خــرد 
ــس در  ــذا مجل ــود ل ــان داده ش ــره و آس وام کم به
کمیســیون های اصــل ۹۰ و اقتصــادی اقدامــات 
وام هــای خــرد و کالن  را در پرداخــت  بانک هــا 
بــه جــای  بانک هــا  پیگیــری می کنــد چراکــه 
ایســتادن مقابــل اختالســگران در مقابــل مــردم 

ایســتاده اند.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس 
ــه  ــرد: اگرچ ــان ک ــن بی ــالمی همچنی ــورای اس ش
ــای  ــهیل در فض ــون تس ــب »قان ــال از تصوی ۱۵ س
کســب و کار« گذشــته اســت امــا بوروکراســی اداری 
همچنــان یکــی از معضل هــای بــزرگ بــر ســر 
ــن  ــد و ای ــمار می آی ــه ش ــب و کار ب ــهیل کس تس
موانــع عــالوه  بــر ســختی پرداخــت وام هــا در مســیر 

ــود دارد. ــز وج ــد نی تولی

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اقتصــادی 
ــرای  ــیوه ب ــن ش ــالمی بهتری ــورای اس ــس ش مجل
کنتــرل کوتــاه مــدت ایــن بــازار آشــفته راجلوگیــری 
ــروش  ــد و ف ــایت های خری ــت دالالن در س از فعالی
و اجــرای دقیــق قانــون مالیــات بــر خانه هــای 

ــت.  دانس
علیرضــا زندیــان عضــو هیئت رئیســه کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس در گفت وگــو بــا خانــه ملــت، در 
رابطــه بــا ضــرورت اجــرای صحیــح قانــون مالیــات 
بــر خانه هــای خالــی گفـــت: قوانیــن مالیات ســتانی 
از ســوداگران و دالالن بــازار مســکن تنهــا بــه عنــوان 
ــه  ــت خان ــش قیم ــر کاه ــذار ب ــر گ ــه اث ــک مولف ی
ــه  ــادل در عرض ــاد تع ــالج کار در ایج ــا ع ــت ام اس
و تقاضــا و رفــع کمبودهــا و جبــران عقــب ماندگــی 

هــای حــوزه ســاخت مســکن، اســت.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
ــه ســاخت  ــی کــه ســاالنه ب ــا بیــان اینکــه در حال ب
یــک میلیــون واحــد مســکونی نیــاز داریــم ســاالنه 
ــد می شــود،  ــا ۳۰۰ هــزار واحــد مســکونی تولی تنه
ــود حــدود   ــا کمب ــزود: در حــال حاضــر ســاالنه ب اف

هســتیم  مواجــه  مســکونی  واحــد  هــزار   ۷۰۰
ــه را  ــازار خان ــرایط ب ــه آن، ش ــی ب ــی توجه ــه ب ک

می کنــد. بحرانی تــر 
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس بــا اشــاره بــه افزایــش افسارگســیخته 
ــی  ــی توجه ــرد: ب ــار ک ــکن، اظه ــای مس ــاره به اج

ــه نحــوی  ــازار مســکن، شــرایط را ب ــت ب ــه مدیری ب
بحرانــی کــرده کــه هــر روز شــاهد افزایــش قیمــت 
ــخه های  ــک از نس ــچ ی ــتیم و هی ــا هس ــاره به اج
ــرای ایــن بیمــاری مزمــن  وزارت راه و شهرســازی ب
ــقف  ــن س ــکن و تعیی ــه مس ــه وام ودیع ــم از ارائ اع
ــهر ها،  ــا در کالنش ــاره به ــش اج ــدی افزای ۲۵ درص

ــت. ــفابخش نیس ش
ــالت  ــای معام ــرم ه ــی پلتف ــه داد:برخ وی ادام
ــش  ــع کاه ــرر، مان ــازی مک ــت س ــا قیم ــکن ب مس
قیمــت مســکن می شــوند چــرا کــه نظــارت هــا در 

ــف اســت. ــوزه ضعی ــن ح ای
ــا  ــوداگران ب ــی س ــفانه برخ ــان افزود:متاس زندی
انتشــار آگهــی هــای گســترده فــروش و اجــاره 
مســکن در برخــی از پلتفــرم هــا، در صــدد تثبیــت 
قیمــت هــای کاذب اجــاره بهــای مســکن هســتند 
تــا بــه درآمدهــای نجومــی برســند و طبیعتــا برخــی 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــز ب ــی نی ــای معامالت ــگاه ه از بن
ــن  ــداوم ای ــه ت میــزان حــق کمیســیون معامــالت ب
وضعیــت کمــک کــرده و هزینــه هــای بــاالی اجــاره 
بهــا و مســکن را بــه مســتاجران و خریــداران واقعــی، 

ــد.  تحمیــل مــی کنن
ــا  ــس ب ــروس در مجل ــار گ ــردم بیج ــده م نماین
ــازار موجــب  ــر ب ــدم نظــارت ب ــه ع ــر اینک ــد ب تاکی
جــوالن دالالن و واســطه گر هــا در بــازار شــده 
اســت، تصریــح کــرد: بســیاری از دالالن بــا حضــور 
در بســتر خالــی از نظــارت، اپلیکشــن های خریــد و 
فــروش، قیمــت ســازی کاذب کــرده و مانــع کاهــش 
قیمــت مســکن می شــود. لــذا بهتریــن شــیوه بــرای 
کنتــرل کوتــاه مــدت ایــن بــازار آشــفته، جلوگیــری 
ــروش  ــد و ف ــایت های خری ــت دالالن در س از فعالی
و اجــرای دقیــق و جــدی قانــون مالیــات بــر 

خانه هــای اســت.

حسین زاده:

روند پرداخت وام های خرد مردم را خسته و کالفه کرده است

زندیان:

برخی پلتفرم های معامالت مسکن با قیمتسازی کاذب، 
مانع کاهش قیمت مسکن می شوند

توانگر در نامه ای به وزیر اقتصاد:
پذیرش شرکت های نوآور و 

دانش بنیان در فرابورس تسریع شود

ــس در  ــال مجل ــاد دیجیت ــه اقتص ــس کمیت ریی
ــن  ــتار ای ــاد خواس ــر اقتص ــه وزی ــاب ب ــه ای خط نام
شــد کــه ضمــن تســریع پذیــرش شــرکت های 
ــی  ــداد فعل ــورس، انس ــان در فراب ــوآور و دانش بنی ن
کــه ناشــی از نوعــی مدیریــت ســلیقه ای اســت 

ــود.  ــرف ش برط
ــر  ــی توانگ ــه  مجتب ــنا، در نام ــزارش ایس ــه گ ب

ــت: ــده اس ــاد آم ــر اقتص ــه وزی ــاب ب خط
»جناب آقای دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سالم و احترام،

و  نــوآور  شــرکت های  کــه  اســت  مدتــی 
دانش بنیــان در صــف ورود بــه بــازار ســرمایه و 
فرابــورس قــرار دارنــد. پیــرو منویــات مقــام معظــم 
رهبــری در حمایــت از فنــاوری بومــی و رونــق تولید 
ــرکت های  ــی ش ــت دسترس ــه اهمی ــه ب ــا توج و ب
نــوآور بــه بــازار ســرمایه خواهشــمند اســت فراینــد 
ــت  ــا رعای ــورس ب ــرکت ها در فراب ــن ش ــرش ای پذی
ضوابــط قانونــی تســریع شــود، همچنیــن الزم اســت 
بــه زمزمه هایــی کــه پیرامــون راه انــدازی یــک بــازار 
جدیــد بــا عنــوان بــازار هــدف بــه گــوش می رســد، 

توجــه جــدی شــود.
ــانه ها  ــده در رس ــرح ش ــوارد ط ــه م ــه ب ــا توج ب
شــرایط ســرمایه گذاری در بــازار هــدف و موقعیتــی 
کــه بــرای شــرکت ها و ســرمایه گذاران در ایــن 
بــازار تعریــف شــده اســت در عمــل نــه تنهــا 
محســوب  دانش بنیان هــا  بــرای  تــازه  فرصتــی 
نمی شــود کــه پذیــرش در ایــن بــازار نوعــی تنبیــه 

ایــن شــرکت های نــوآور اســت.
لــذا ضــروری اســت کــه ضمــن تســریع پذیــرش 
ایــن شــرکت ها در تابلوهــای موجــود انســداد فعلــی 
کــه ناشــی از نوعــی مدیریــت ســلیقه ای اســت 

برطــرف شــود.«

پورابراهیمی در نشست خبری: 
تحوالت مثبت اقتصادی از نیمه دوم 

1۴۰۰ رقم خواهد خورد 

مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون  رئیـــس 
بـــا تشـــریح شـــاخص های اقتصـــادی دولـــت 
یازدهـــم و دوازدهـــم ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه 
ـــاز  ـــیزدهم آغ ـــت س ـــس و دول ـــی مجل ـــا هماهنگ ب
تحـــوالت اقتصـــادی مثبـــت از نیمـــه دوم ۱۴۰۰ 

رقـــم بخـــورد. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
محمدرضـــا پورابراهیمـــی رئیـــس کمیســـیون 
اقتصـــادی مجلـــس در نشســـت خبـــری خـــود، 
ــی  ــای پایانـ ــر در روز هـ ــال حاضـ ــت: در حـ گفـ
ــس  ــم و پـ ــر می بریـ ــه سـ ــم بـ ــت دوازدهـ دولـ
ــور  ــس جمهـ ــف رئیـ ــذ و تحلیـ ــم تنفیـ از مراسـ
ســـیزدهم  دولـــت  برنامه هـــای  منتخـــب، 
ــر  ــان هـ ــه در پایـ ــا کـ ــود. از آنجـ ــاز می شـ آغـ
ــردی  ــاره وضعیـــت عملکـ ــدادی دربـ ــت اعـ دولـ
اقتصـــادی،  ماننـــد  مختلـــف  بخش هـــای  در 
ارائـــه   ... و  اجتماعـــی  سیاســـی،  فرهنگـــی، 
ــث  ــت مباحـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ ــود و بـ می شـ
ــاس  ــر اسـ ــه بـ ــی کـ ــن طرحـ ــادی، تدویـ اقتصـ
آن بتـــوان هنـــگام نقـــل و انتقـــال دولـــت، 
شـــاخص های اقتصـــادی را احصـــاء کـــرده و 
گـــزارش را بـــه مـــردم ارائـــه کـــرد، در دســـتور 

کار کمیســـیون اقتصـــادی قـــرار گرفـــت.
نماینـــده مـــردم کرمـــان و راور در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی افـــزود: بـــا نـــگاه دولـــت 
بـــه  ســـیزدهم و رئیـــس جمهـــور منتخـــب 
در  امـــر  ایـــن  کـــه  اقتصـــادی  موضوعـــات 
میـــان  مشـــترک  تخصصـــی  نشســـت های 
ـــدگان اقتصـــادی  ـــت منتخـــب و نماین ـــه دول مجموع
روشـــن شـــده، پیش بینـــی می شـــود بـــا وجـــود 
ـــادی  ـــوالت اقتص ـــاز تح ـــی آغ ـــخت کنون ـــرایط س ش
بـــا همـــکاری دولـــت ســـیزدهم و مجلـــس را در 
نیمـــه دوم ســـتاره ۱۴۰۰ بـــه تدریـــج در حـــوزه 
ــه  ــر اینکـ ــروط بـ ــیم مشـ ــاهد باشـ ــی شـ اجرایـ
ـــود  ـــل خ ـــع و کام ـــای جام ـــد برنامه ه ـــت جدی دول
را توســـط نیرو هـــای توانمنـــد اجرایـــی کنـــد.

ـــان  ـــی می ـــرورت هماهنگ ـــر ض ـــد ب ـــا تأکی وی ب
ـــرد:  ـــح ک ـــیزدهم تصری ـــت س ـــادی دول ـــم اقتص تی
تجربـــه تلـــخ عـــدم هماهنگـــی میـــان تیـــم 
ــم را طـــی  ــم و دوازدهـ ــادی دولـــت یازدهـ اقتصـ
ــال  ــور مثـ ــه طـ ــتیم بـ ــته داشـ ــال های گذشـ سـ
ــازمان  ــا سـ ــزی بـ ــک مرکـ ــدی بانـ ــالف جـ اختـ
برنامـــه و بودجـــه، اختـــالف وزارت اقتصـــاد و 
ــود  ــه وجـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــا سـ ــی بـ دارایـ
داشـــت؛ دمـــل چرکیـــن ایـــن عـــدم هماهنگـــی 
زمانـــی کـــه رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی در 
ــرد،  ــرکت کـ ــوری شـ ــت جمهـ ــات ریاسـ انتخابـ

ــد. مشـــخص شـ
ـــادی  ـــم اقتص ـــان تی ـــالف می ـــوع اخت ـــر موض اگ
ــق  ــد، تحقـ ــته باشـ ــداوم داشـ ــد تـ ــت جدیـ دولـ

ــت. ــر نیسـ ــرده امکان پذیـ ــداف نامبـ اهـ
پورابراهیمـــی تأکیـــد کـــرد: رئیـــس جمهـــور 
ـــتیابی  ـــرای دس ـــد موضـــوع ب ـــه چن ـــد ب منتخـــب بای
بـــه اهـــداف مذکـــور توجـــه کنـــد، نخســـت آن 
کـــه بایـــد برنامـــه ای پرمحتـــوا، کامـــل و جامـــع 
ارائـــه دهـــد کـــه معیـــار ســـنجش و تأییـــد ایـــن 
ــا نظـــر کارشناســـان اقتصـــادی خواهـــد  برنامه هـ

ـــود. ب
ــم  ــس یازدهـ ــردم در مجلـ ــده مـ ــن نماینـ ایـ
ادامـــه داد: دومیـــن موضـــوع بـــرای تحـــوالت 
گزینه هایـــی  و  نیرو هـــا  انتخـــاب  اقتصـــادی، 
اســـت کـــه توانمنـــد، ســـالم و باتجربـــه باشـــند 
تـــا بتواننـــد برنامه هـــای پیش بینـــی شـــده را 
اجرایـــی کننـــد؛ رویکـــرد مجلـــس نیـــز همیـــن 

رویـــه اســـت.
ــی  ــت کنونـ ــه در وضعیـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــدارد،  امـــکان آزمـــون و خطـــا در کشـــور وجـــود ن
اضافـــه کـــرد: بهتریـــن کمـــک مـــا بـــه دولـــت 
ســـیزدهمین ایـــن اســـت کـــه ســـختگیرانه 
نســـبت بـــه برنامه هـــا و افـــراد انتخابـــی اقـــدام 

کنیـــم.
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــس کمیس رئی
ـــدی  ـــا اح ـــا ب ـــه م ـــر اینک ـــح ب ـــا تصری ـــالمی ب اس
ــرایط  ــام در شـ ــه نظـ ــرا کـ ــم، چـ ــارف نداریـ تعـ
ـــی  ـــه داد: هماهنگ ـــرار دارد، ادام ـــختی ق ـــیار س بس
تیـــم اقتصـــادی دولـــت بـــه منظوردســـتیابی بـــه 
ـــات  ـــادی از الزام ـــرایط اقتص ـــود ش ـــت و بهب موفقی

ـــت. اس
پورابراهیمـــی ادامـــه داد: چهارمیـــن مـــورد 
ـــادی  ـــت اقتص ـــوالت مثب ـــه تح ـــتیابی ب ـــرای دس ب
وجـــود فرمانـــده واحـــد در تصمیم گیری هـــای 
اقتصـــادی کشـــور اســـت، برخـــالف آنچـــه در 
ـــد  ـــت؛ بای ـــان داش ـــم جری ـــم و دوازده ـــت یازده دول
ـــه  ـــیزدهم ب ـــت س ـــادی از دول ـــد اقتص ـــدای واح ص
گـــوش برســـد چـــرا کـــه چنـــد صدایـــی آفـــت 

تصمیمـــات اقتصـــادی اســـت.
ــان و راور در مجلـــس  ــردم کرمـ ــده مـ نماینـ
ـــی  ـــک صدای ـــه ی ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ش
ـــات  ـــی در تصمیم ـــک صدای ـــب ی ـــت موج در دول
ــا  ــت: بـ ــت، گفـ ــده اسـ ــام شـ ــت و نظـ حاکمیـ
ــود  ــاهد بهبـ ــوان شـ ــدت می تـ ــالش و مجاهـ تـ
ــال  ــه دوم سـ ــادی در نیمـ ــاخص های اقتصـ شـ

ــیم. ۱۴۰۰ باشـ

مرغ در3 ماهه امسال
 1۰5 درصد گران شد 

ــد  ــا رش ــرغ ب ــال م ــت امس ــه نخس ــه ماه در س
ــرار  ــا ق ــش قیمــت ه ۱۰۵ درصــدی در صــدر افزای

دارد. 
ــی  ــار اعالم ــاس آم ــنیم، براس ــزارش تس ــه گ ب
ــه  ــه ماه ــی در س ــای اساس ــت کااله ــت قیم وضعی
ــا رشــد ۱۰۵ درصــدی در  ــرغ ب نخســت امســال  م

ــرار دارد. ــا ق ــت ه ــش قیم ــدر افزای ص
مطابــق آمــار وزارت صنعــت در ســه ماهــه 
امســال قیمــت شــکر ۸۴ درصــد، گوشــت گوســاله 
۵۱ درصــد و برنــج ۹۰ درصــد افزایــش داشــته 

ــت. اس

لزوم ابالغ حکم خلع ید مالکان 
هفت تپه، در اسرع وقت به سازمان 

خصوصی سازی 

ــس  ــس از رئی ــوش در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــع  ــالغ حکــم خل ــه، خواســتار اب ــوه قضائی ــد ق جدی
ــرع  ــه در اس ــت تپ ــکر هف ــی نیش ــکان فعل ــد مال ی

ــد.  ــازی ش ــی س ــازمان خصوص ــه س ــت ب وق
بــه گــزارش تســنیم، محمــد کعــب عمیــر 
کمیســیون  عضــو  و   شــوش  مــردم  نماینــده 
اجتماعــی در مجلــس شــورای اســالمی در صفحــه 
شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت: امیــدوارم کــه بــا 
حضــور حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای 
بــه عنــوان ریاســت قــوه قضاییــه و توجهــات ویــژه 
ایشــان در مــورد هفــت تپــه، ان شــاءاهلل حکــم خلــع 
یــد مالــکان فعلــی نیشــکر هفــت تپــه هرچــه ســریع 
تــر بــه ســازمان خصوصــی ســازی ابــالغ شــود، تــا 

ــود. ــف شــرکت مشــخص ش تکلی

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــی ب ــس در گزارش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
صنعــت نفــت و گاز کشــور از بدهــی ۶۰ میلیــارد دالری شــرکت ملــی 

ــر داد.  ــا خب ــه بانک ه ــت ب نف
ــای  ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــی از گ ــنیم، در بخش ــزارش تس ــه گ ب
ــت  ــد در صنع ــتیبانی از تولی ــی و پش ــع زدای ــوان »مان ــا عن ــس ب مجل

ــت: ــده اس ــا« آم ــائل و راهکاره ــت و گاز مس نف
ـــل از  ـــد حاص ـــد از درآم ـــم درص ـــط ۱۴ و نی ـــر فق ـــال حاض » در ح
صـــادرات نفـــت خـــام و میعانـــات گازی و فرآورده هـــای نفتـــی بـــه 
ـــای  ـــه هزینه ه ـــرکت هم ـــن ش ـــردد و ای ـــت بازمی گ ـــی نف ـــرکت مل ش
ـــد از  ـــت کنن ـــل پرداخ ـــن مح ـــد از ای ـــود را بای ـــتهالک خ ـــاری و اس ج
ـــزان  ـــی می ـــت جهان ـــودن قیم ـــر ب ـــه متغی ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــوی دیگ س
ـــه در  ـــود ک ـــه ش ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــت بای ـــه نف ـــادرات و عرض ص
ســـالهای پایانـــی دهـــه هشـــتاد قیمـــت نفـــت در باالتریـــن ســـطح 
ـــن  ـــت، از ای ـــرار داش ـــکه ق ـــر بش ـــه ازای ه ـــا ۱۲۰ دالر ب ـــن ۱۰۰ ت بی
ـــده  ـــن پوشـــش دهن ـــق قوانی ـــن شـــده طب رو ســـهم ۱۴.۵ درصـــد تعیی
هزینه هـــای جـــاری و توســـعه ایـــن شـــرکت بـــوده اســـت امـــا در 

ـــی  ـــای ناش ـــش تقاض ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــه ۹۰ ب ـــی ده ـــالهای پایان س
ـــدید  ـــت و تش ـــت نف ـــه قیم ـــل توج ـــت قاب ـــا و اف ـــری کرون ـــه گی از هم
ـــای  ـــران درآمده ـــکا در خصـــوص صـــادرات نفـــت ای ـــم هـــای آمری تحری
ـــر در  ـــوی دیگ ـــت از س ـــه اس ـــش یافت ـــیار کاه ـــت بس ـــی نف ـــرکت مل ش
ـــذار  ـــرمایه گ ـــای س ـــرکت ه ـــروج ش ـــل خ ـــه دلی ـــر ب ـــال های اخی س
ـــت  ـــده در صنع ـــام ش ـــای انج ـــرمایه ه ـــادی از س ـــش زی ـــی بخ خارج

ـــت. ـــوده اس ـــرکت ب ـــی ش ـــع داخل ـــل مناب ـــت از مح نف
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــای ش ــه بدهی ه ــر مجموع ــوی دیگ از س
بــه بانــک مرکــزی بانک هــای تجــاری و بابــت انتشــار اوراق مشــارکت 
ــوده کــه  ــا پایــان ســال ۹۸ حــدود ۶۰ میلیــارد دالر ب ارزی و ریالــی ت
وجــود ایــن حجــم وســیع تعهــدات مانــع جــدی بــرای ســرمایه گــذاری 

و توســعه آتــی شــرکت ملــی نفــت بــه شــمار مــی رود.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــر اســـاس بندهـــای ۱۰، ۱۱، ۱۲ 
ــم  ــه ششـ ــی برنامـ ــت های کلـ ــا ۱۸ سیاسـ ــای ۱۵ تـ و ۱۳ و بندهـ
ـــل از آن  ـــای حاص ـــت و گاز و درآمده ـــه نف ـــگاه ب ـــر ن ـــعه در تغیی توس
ـــده  ـــرمایه های زاین ـــع و س ـــه مناب ـــی ب ـــه عموم ـــن بودج ـــع تأمی از منب

اقتصـــادی تاکیـــد دارد بـــا توجـــه بـــه پیچیدگـــی هـــای طبیعـــی 
ـــه دوم  ـــه نیم ـــازن ای ک ـــت از مخ ـــد نف ـــران تولی ـــت در ای ـــازن نف مخ
خـــود قـــرار دارنـــد بـــه فنـــاوری پیچیـــده تـــر و هزینـــه بیشـــتری 

نیـــاز دارد.«

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه گفـــت: ۲ میلیـــون نفـــر در 
طرح هـــای عمرانـــی مشـــغول بـــه کار هســـتند کـــه اگـــر از ایـــن 
طرح هـــا غافـــل می شـــدیم، ۲ میلیـــون فرصـــت شـــغلی را از دســـت 

می دادیـــم. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، محمدباقـــر نوبخـــت، 
ـــا  ـــور ب ـــس جمه ـــت رئی ـــه در نشس ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
مدیـــران ارشـــد دولـــت تدبیـــر و امیـــد گفـــت: جهـــش قیمت هـــا 

منجـــر شـــد کـــه هزینه هـــای جـــاری افزایـــش پیـــدا کنـــد.
ـــه  ـــمت عرض ـــدا از س ـــد ابت ـــورم را بای ـــار ت ـــه داد: آث ـــت ادام نوبخ
ـــه  ـــم ک ـــی کنی ـــت ارز بررس ـــش قیم ـــی از افزای ـــه ناش ـــار هزین و فش

ـــد. ـــی ش ـــن بانک ـــرخ بی ـــش ن ـــه افزای ـــر ب منج
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــد، س ـــش بیای ـــرایطی پی ـــن ش ـــی چنی ـــزود: وقت او اف
ـــازار  ـــال در ب ـــت فع ـــا، جمعی ـــرایط کرون ـــش و در ش ـــازار کار افزای در ب

کاهـــش پیـــدا می کنـــد.
ـــت  ـــرد دول ـــه عملک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
ـــت  ـــال دوم، دول ـــار س ـــرد: در چه ـــوان ک ـــود عن ـــال دوم کار خ در ۴ س
ـــازار، شـــاهد افزایـــش رشـــد  ـــا حفـــظ ثبـــات ب تدبیـــر و امیـــد توانســـت ب
ـــی  ـــع جهان ـــی مجام ـــه تمام ـــد ک ـــورم باش ـــرخ ت ـــش ن ـــادی و کاه اقتص
ـــوق  ـــراد حق ـــه اف ـــژه ای ب ـــه وی ـــت توج ـــا در دول ـــد؛ م ـــر آن معترف ان ب
ـــورم  ـــش ت ـــر افزای ـــه خاط ـــا ب ـــول آن ه ـــه ارزش پ ـــتیم ک ـــر داش بگی

ـــرد. ـــدا ک ـــش پی کاه
ـــوق  ـــه حق ـــوری ک ـــات کش ـــون خدم ـــاس قان ـــزود: براس ـــت اف نوبخ
ـــد،  ـــدا کن ـــش پی ـــال افزای ـــر س ـــورم ه ـــرخ ت ـــا ن ـــد متناســـب ب ـــراد بای اف
در چهـــار ســـال اول بیـــش از نـــرخ افزایـــش تـــورم، ایـــن افزایـــش 
ــر آن چنـــد درصـــد  ــه بعـــد دیگـ ــال ۹۸ بـ ــا از سـ ــتیم، امـ را داشـ
ـــری  ـــمت دیگ ـــد از س ـــت بای ـــود و دول ـــد نب ـــدرت خری ـــخگوی ق پاس
ایـــن موضـــوع را جبـــران می کـــرد کـــه در حقـــوق بازنشســـتگان و 
ـــتگان  ـــوق بازنشس ـــم حق ـــت؛ می بینی ـــاهده اس ـــل مش ـــراد قاب ـــایر اف س
ـــش  ـــان افزای ـــون توم ـــه ۸.۱ میلی ـــان ب ـــون توم ـــکری از ۳.۷ میلی لش
داشـــته و بازنشســـتگان کشـــوری از ۳.۱ میلیـــون بـــه ۶.۸ میلیـــون 
افزایـــش پیـــدا کـــرد؛ در پرداخـــت حقـــوق بازنشســـتگان تامیـــن 
ــون  ــراد را از ۲.۱ میلیـ ــن افـ ــوق ایـ ــدیم حقـ ــق شـ ــی موفـ اجتماعـ
ـــد  ـــر بای ـــرف دیگ ـــم؛ از ط ـــش دهی ـــان افزای ـــون توم ـــه ۵ میلی ـــان ب توم
سیاســـت هایی نســـبت بـــه همـــه مـــردم اعمـــال می کـــرد کـــه در 
همیـــن راســـتا افزایـــش هزینـــه خانوار هـــا را در خصـــوص تامیـــن 

ـــرد. ـــال ک ـــی اعم ـــا ارز ۴۲۰۰ تومان ـــا ب کاال ه
او اظهـــار کـــرد: دولـــت همـــه آن چیـــزی کـــه از محـــل تغییـــر 
ـــد و توانســـت  ـــاز گردان ـــردم ب ـــود م ـــه خ ـــن انجـــام داد را ب قیمـــت بنزی

از صرفـــه جویـــی حاصـــل، صـــادرات بنزیـــن را افزایـــش دهـــد؛ اســـتمرار 
ــای  ــان و یارانه هـ ــتمری مددجویـ ــدی، افزایـــش مسـ ــای نقـ یارانه هـ
ـــی از  ـــد، جزئ ـــت ش ـــه پرداخ ـــار مرحل ـــه در چه ـــی ک ـــتی کرونای معیش

هزینه هایـــی بـــود کـــه دولـــت بـــه مـــردم برگردانـــد.
ـــا در  ـــرد: م ـــار ک ـــن اظه ـــه همچنی ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
ـــود،  ـــراه ب ـــای ارزی هم ـــش درآمد ه ـــا کاه ـــه ب ـــرایطی ک ـــت در ش دول
ـــم؛  ـــور را اداره کردی ـــازندگی کش ـــعه و س ـــوع توس ـــه موض ـــه ب ـــا توج ب
ـــذرد  ـــردم می گ ـــر م ـــه ب ـــه چ ـــم ک ـــن بودی ـــاهد ای ـــت ش ـــا در دول م
ـــک  ـــم کم ـــفره را ه ـــرف س ـــه آن ط ـــید ک ـــا می رس ـــت م و کاش دس

می کردیـــم.
او بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات دولـــت در حـــوزه عمرانـــی کشـــور 
ــا  ــی مـ ــای عمرانـ ــاغل در طرح هـ ــون شـ ــدود ۲ میلیـ ــت: حـ گفـ
اشـــتغال دارنـــد و اگـــر بـــه ایـــن طرح هـــا توجـــه نمی کردیـــم، ۲ 

میلیـــون فرصـــت شـــغلی از دســـت رفتـــه داشـــتیم.
نوبخـــت ادامـــه داد: رشـــد اقتصـــادی، اثـــری بـــود کـــه بعـــد از 
تـــورم داشـــتیم و در شـــرایطی کـــه همـــه انتظـــار رشـــد منفـــی از 
ـــرد؛ ای کاش  ـــد ک ـــت رش ـــمت مثب ـــه س ـــا ب ـــاد م ـــتند، اقتص ـــا داش م
می توانســـتم تمـــام آمـــار را بیـــان کنـــم کـــه بـــا وجـــود مشـــکالت 

ــد. ــام شـ ــی انجـ ــه هزینه هایـ ــیار، چـ بسـ
ـــم  ـــی بپردازی ـــد و نقدینگ ـــم رش ـــه حج ـــط ب ـــه فق ـــزود: اینک او اف
ـــه  ـــی ک ـــت را در طرح های ـــات دول ـــار خدم ـــد آث ـــت و بای ـــت نیس درس
ـــم. ـــو کنی ـــت و ج ـــوند جس ـــد می ش ـــره من ـــتقیما از آن به ـــردم مس م

ـــزی  ـــت: آن چی ـــان گف ـــه در پای ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
ـــان در  ـــه درخش ـــک صفح ـــاد ی ـــاق افت ـــته اتف ـــال گذش ـــه در ۸ س ک

مجموعـــه نظـــام تلقـــی می شـــود.

بدهی ۶۰ میلیارد دالری شرکت ملی نفت به بانک ها 

نوبخت در نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت: 

2 میلیون شاغل در طرح های عمرانی داریم

آگهی تجدید  مزایده اموال منقول  
)نوبت دوم (

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۳۴
محکــوم لــه: داریــوش پورعلــی بنشــانی کــوی 

معلــم خیابــان فرهنــگ 
محکــوم علیــه: فرهــا د عادلــی کــوی شــهید 

باکــری شــهید افشــاری
مورد مزایده عبارت است از 

دو دســتگاه هــود، ۱- دســتگاه هــود ارج خــرز 
ــال و۲-  ــت ۶/۵۰۰/۰۰۰ ری ــه قیم ــا ب ــدل فاف م
هــود اطلــس مــدل ۲۰۲ بــه قیمــت ۶/۲۰۰/۰۰۰ 
ــی  ــه کارشناس ــت پای ــغ قیم ــع مبل ــال جم ری
ــق  ــال متعل ــزار ری ــد ه ــون و هفتص دوازده میلی
بــه آقــای فرهــاد عادلــی واقــع در کــوی شــهید 

ــری شــهید افشــاری  باک
شرایط مزایده 

ــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶  ــه تاری ــده ب ــه مزای ۱-جلس
روز ســه شــنبه راس ســاعت ۱۱صبــح بــا حضــور 
ــده  ــد و نماین ــان خری ــده متقاضی ــن پرون طرفی
دادســتان محتــرم دردفتــر اجــرای احــکام مدنــی 
ــدوآب  ــتری میان ــالف دادگس ــل اخت ــورای ح ش

برگــزار خواهــد شــد.
ــت  ــده بایســتی ۱۰درصــد قیم ــده مزای ۲-برن
معاملــه را فــی المجلــس و الباقــی را ظــرف مــدت  

یــک مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد.
۳-متقاضیــان مــی تواننــد ۵ روز قبــل از 
جلســه مزایــده بــا هماهنگــی ایــن دفتــر از 

امــوال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد.
ــره  ــال و غی ــل و انتق ــای نق ــه هزینه ه ۴-کلی

برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.
 م الف: ۵

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام شورای 
حل اختالف شهرستان میاندوآب-صادقی
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افزایش تا 128 درصدی قیمت اقالم 
خوراکی

کاالهــای  خریــد  هزینــه  گذشــته  مــاه  در 
خوراکــی بــرای خانوارهــای ایرانــی در برخــی اقــالم 
تــا بیــش از ۱۲۸ درصــد نیــز افزایــش داشــته اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، تــورم تیرمــاه نشــان داد کــه 
ــه  ــورم نقط ــود و ت ــی ب ــان افزایش ــورم کل همچن ت
ــود  ــیده ب ــد رس ــش از ۴۳ درص ــه بی ــه ب ــه نقط ب
کــه بیانگــر جریــان افزایــش قیمــت کاال و خدمــات 
ــه ســال گذشــته اســت.  ــردم نســبت ب ــی م مصرف

ــران  ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــن گ ــازه تری ــا ت ام
ــای  ــت کااله ــورم و قیم ــت ت ــا وضعی ــه ب در رابط
خوراکــی در تیرمــاه نشــان مــی دهــد کــه بــه غیــر 
از یــک قلــم کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 
ارزان شــده و آن هــم پرتقــال بــا ۱.۱ درصــد کاهــش 
ــش  ــالم همگــی افزای ــوده اســت. ســایر اق قیمــت ب
ــا  ــاالی ۲۰ و عمدت ــی  ب ــه بخش ــد ک ــت دارن قیم
بــاالی ۵۰ درصــد اســت و در ایــن بیــن چنــد قلــم 

ــده اند. ــران ش ــد گ ــاالی ۱۰۰ درص ــز ب نی
روغــن نباتــی جامــد بــا ۱۲۸.۴ درصــد همچنــان 
ــال  ــه س ــبت ب ــت نس ــد قیم ــزان رش ــن می باالتری
گذشــته را در بیــن اقــالم خوراکــی بــه خــود 
ــه  ــت ک ــن کاال مدت هاس ــت؛ ای ــاص داده اس اختص
بیشــترین گرانــی را در ســبد خوراکــی هــای مــردم 
ــاه کاهــش ۲.۶ درصــدی  ــه خردادم دارد،  نســبت ب

داشــته اســت. 
در ســایر اقالمــی کــه بیــش از ۱۰۰ درصــد 
ــت  ــدی قیم ــش ۱۲۶.۶ درص ــده اند، افزای ــران ش گ
نوشــابه، ۱۲۱ درصــد هویــج، ۱۱۱.۶ درصــد نخــود، 
۱۰۶.۱ درصــد هلــو، ۱۲۰ درصــد کــره، ۱۰۷.۹ 

ــت.  ــده اس ــت ش ــه ثب ــد خام درص
ــش ۸۱.۲  ــه افزای ــوان ب ــی ت ــا م ــر کااله در دیگ
درصــدی شــیرینی، ۷۷.۴ درصــد ماهــی، ۹۴.۲ 
درصــد مــوز، ۹۲.۳ درصــد روغــن مایــع و همچنیــن 
ــواع  ــش از ۷۴ درصــدی ان ــا بی ــن ۴۰ ت ــش بی افزای

ــرد.  ــه پارســال اشــاره ک ــات نســبت ب حبوب
ــاه نســبت  ــالم در تیرم ــن حــال برخــی اق ــا ای ب
بــه خــرداد ســال جــاری و بــه عبارتــی تــورم ماهانــه 
کاهــش داشــته انــد کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان 
ــا ۰.۹ درصــد، گوجــه فرنگــی  ــی ب ــه ســیب زمین ب
ــوز ۷.۲  ــد، م ــرش ۱۴.۶ درص ــد، لیموت ــک درص ی
ــفند ۰.۶  ــت گوس ــد، گوش ــو ۲.۶ درص ــد، هل درص

درصــد اشــاره داشــت. 
افزایــش  میــزان  باالتریــن  مجمــوع  در  امــا 
بــه  مربــوط  خوراکــی  اقــالم  ماهانــه  قیمــت 
میوه هــا بــوده کــه بــرای هندوانــه بــا ۱۳ درصــد ، 
خیــار ۱۰.۳ درصــد و هویــج ۱۰.۲ درصــد گــزارش 

ــت.  ــده اس ش

شهر و شورا

کاریکاتور

 بی تدبیری و بی برنامه گی در قطع برق و 
نارضایتی شهروندان!

منبع: تسنیم

شهردار تبریز: 
تبریز دارای 2۰۰ هکتار

 بافت تاریخی است 

ـــز دارای  ـــت:  کالنشـــهر تبری ـــز گف  شـــهردار تبری
۲۰۰ هکتـــار بافـــت تاریخـــی بـــوده و شـــهرداری 
ـــی  ـــای بازآفرین ـــا طرح ه ـــای آن ه ـــتای احی در راس
اجـــرا  را  فرســـوده  بافت هـــای  در  شـــهری 

می کنـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
شـــهین باهـــر  شـــهردار تبریـــز در مراســـم بهـــره 
ـــی  ـــی و تفریح ـــاری، خدمات ـــع تج ـــرداری از مجتم ب
عتیـــق بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن پـــروژه در قالـــب 
ـــد  ـــت،گفت: امی ـــده اس ـــرا ش ـــهری اج ـــی ش بازآفرین
ـــدان  ـــع و می ـــن مجتم ـــوام ای ـــاح ت ـــا افتت ـــت ب اس
ـــگاه  ـــه جای ـــز ب ـــه از تبری ـــن نقط ـــتی ای ـــهید بهش ش

تاریخـــی خـــود برســـد.
ـــت  ـــن دوره مدیری ـــه در ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
شـــهری بـــه پروژه هـــا نـــگاه تجـــاری وجـــود 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــار کـ ــت، اظهـ نداشـ
پـــروژه »میارمیـــار« بـــا حجـــم کاربـــری تجـــاری 
ــرار  ــازار تبریـــز را نیـــز تحـــت تاثیـــر قـ ــاال، بـ بـ
مـــی داد بـــا تغییـــر نقشـــه بـــه میـــدان شـــهری 

تبدیـــل می شـــود.
ـــای  ـــتای طرح ه ـــت: در راس ـــز گف ـــهردار تبری ش
بازآفرینـــی شـــهری و احیـــای بافـــت فرســـوده در 
ـــون ۷۰  ـــز تاکن ـــی تبری ـــی و فرهنگ ـــدوده تاریخ مح
درصـــد پـــروژه »چوخـــورالر« نیـــز تملـــک شـــده 
و فـــاز دوم مجتمـــع خدماتـــی تفریحـــی رفاهـــی 
ـــار و  ـــار هکت ـــاحت چه ـــه مس ـــی ب ـــق در زمین عتی
ـــه  ـــال ب ـــارد ری ـــزار و ۷۰۰ میلی ـــک ه ـــار ی ـــا اعتب ب

ــید. ــرداری رسـ بهره بـ
شـــهین باهـــر بـــا اشـــاره بـــه توقـــف ۱۰ 
ـــی  ـــه داد: وقت ـــق، ادام ـــع عتی ـــروژه مجتم ـــاله پ س
ـــق  ـــود از رون ـــل می ش ـــدت تعطی ـــن م ـــروژه ای ای پ
ــا  ــد بـ ــالش شـ ــاس تـ ــن اسـ ــر ایـ ــد و بـ می افتـ
ســـرعت ایـــن پـــروژه اجـــرا شـــود و شـــهرداری 
ـــار  ـــز در اختی ـــتی را نی ـــهید بهش ـــدان ش ـــروژه می پ

گرفـــت.
در  ملـــی  مســـکن  طـــرح  کاش  گفـــت:  او 
ــه ایـــن  ــود چراکـ ــرا شـ ــوده اجـ ــای فرسـ بافت هـ
بافت هـــا همـــه خدمـــات و تاسیســـات شـــهری را 
ــا  دارنـــد و اجـــرای ایـــن طـــرح در ایـــن بافت هـ
ـــود  ـــام می ش ـــهر تم ـــیه ش ـــر از حاش ـــی ارزان ت خیل
و  ادارات  در دســـت  کـــه  زمین هایـــی  اگـــر  و 
ــی  ــکن ملـ ــه مسـ ــل بـ ــت تبدیـ ــازمان ها اسـ سـ
شـــود، بســـیاری از مشـــکالت تامیـــن مســـکن مـــردم 

ــود. ــل می شـ ــز حـ نیـ

»بذرپاش« از گزینه های شهرداری تهران 
انصراف داد 

ــراف  ــران انص ــهرداری ته ــدی ش ــای تص ــاش از گزینه ه ــرداد بذرب مه
داد. 

مهــدی چمــران در گفت وگــو بــا تســنیم بــا اشــاره بــه برنامــه 
منتخبیــن شــورای شــهر تهــران در فرآینــد بررســی برنامه هــای تصــدی 
ــح  ــود صب ــرار ب ــزی ق ــر برنامه ری ــا ب ــرد: بن ــار ک ــران اظه ــهرداری ته ش
امــروز مهــرداد بذرپــاش در جلســه منتخبیــن حاضــر و برنامه هــای خــود 
ــود را از  ــراف خ ــکر انص ــن تش ــه ضم ــک نام ــی ی ــه ط ــد ک ــه کن را ارائ

ــرد. ــالم ک ــران اع ــهرداری ته ــدی ش ــای تص گزینه ه
وی تصریــح کــرد: بدیــن ترتیــب صبــح امــروز اعضــای منتخــب شــورای 
ــد  ــهرداری نخواهن ــدی ش ــای تص ــا گزینه ه ــه ای را ب ــران جلس ــهر ته ش
ــدی  ــه تص ــر گزین ــش دیگ ــل دروی ــروز هابی ــر ام ــد از ظه ــت و بع داش

ــد شــد. ــن حاضــر خواهن شــهرداری در جلســه منتخبی
چمــران گفــت: همچنیــن عبــاس علی آبــادی بــا توجــه بــه عــدم ارائــه 
ــهرداری  ــای ش ــود را از گزینه ه ــراف خ ــن انص ــه منتخبی ــود ب ــه خ برنام

اعــالم کــرد.
گفتنی است در نامه مهرداد بذرپاش به چمران آمده است:

برادر گرامی جناب آقای مهندس چمران
باسالم وتحیت؛

نظــر بــه ضــرورت انســجام در جبهــه انقــالب و نیــز حضــور دلســوزانی 
ــد و  ــه کرده ان ــران عرض ــهرداری ته ــت در ش ــرای خدم ــود را ب ــه خ ک
ضمــن تشــکر از حســن نظــر اعضــای منتخــب شــورای شــهر تهــران بــه 
ــن عرصــه اعــالم  ــب، بدینوســیله انصــراف خــود را از حضــور در ای اینجان
می نمایــم وامیــدوارم بهتریــن انتخــاب را انجــام دهیــد کــه واقعــا در شــان 
ــوب و  ــردم خ ــن م ــه ای ــت ب ــد ودر خدم ــران باش ــریف ته ــهروندان ش ش

قدرشــناس از هیــچ تالشــی فرونگــذارد.
وآخردعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
برادر کوچک شما - مهرداد بذرپاش

استاندار تهران خبر داد:
نرخ بیکاری به ۶.3 درصد رسید

ــکاری اســتان تهــران در بهــار ۱۴۰۰  ــرخ بی اســتاندار تهــران گفــت: ن
بــه میــزان ۶.۳ درصــد اعــالم شــده کــه ایــن نــرخ در بهــار ۱۳۹۹ معــادل 

۸.۸ درصــد بــوده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، انوشــیروان محســنی بندپــی بــا بیــان اینکــه نــرخ 
ــای ۹۸ و ۹۹ در  ــال ه ــش در س ــر کاه ــالوه ب ــران ع ــتان ته ــکاری اس بی
بهــار ســال جــاری نیــز کاهــش محسوســی را تجربــه کــرده اســت، اظهــار 
ــرخ  ــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط مرکــز آمــار ایــران، ن داشــت: ب
ــه میــزان ۶.۳ درصــد اعــالم  بیــکاری در اســتان تهــران در بهــار ۱۴۰۰ ب
شــده اســت کــه ایــن نــرخ در بهــار ۱۳۹۹ معــادل ۸.۸ درصــد بــوده اســت.

ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــتان نس ــکاری اس ــرخ بی ــزود: ن وی اف
ــن  ــدان در بی ــد از هم ــت و بع ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته ۲.۵ درص گذش
ــت. ــرده اس ــه ک ــکاری را تجرب ــرخ بی ــن ن ــن تری ــور پایی ــتانهای کش اس

ــکاری در اســتان  ــرخ بی ــرد: کاهــش ن ــران خاطرنشــان ک اســتاندار ته
در کنــار افزایــش ۰.۴ درصــدی نــرخ مشــارکت اقتصــادی اســتان حاصــل 

شــده اســت.
ــرخ  ــگاه اطــالع رســانی اســتانداری تهــران، ن ــر اســاس گــزارش پای  ب
بیــکاری کل کشــور در بهــار ســال جــاری ۸.۸ درصــد بــوده کــه نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال گذشــته یــک درصــد کاهــش یافتــه اســت.

برخورد صاعقه با برقگیر نیروگاه اول سد شهید عباسپور 
مدیرعامــل ســد و نیــروگاه شــهید عباســپور از راه اندازی مجــدد واحدهای 
نیــروگاه اول ســد شــهید عباســپور توســط گــروه هــای نظارتــی و تعمیراتــی 
شــرکت هــای تولیــد وتعمیــرات ســد شــهید عباســپور در کمتر از ۲۴ ســاعت 

پــس از برخــورد صاعقــه بــا برقگیــر واحدیــک ایــن نیــروگاه خبــر داد. 
ــرزاد  ــتان؛ ف ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــری س ــبکه خب ــزارش ش ــه گ ب
جونعلــی ونــد گفــت: در پــی ایجــاد ناپایــداری آب و هــوا برخــورد صاعقــه 
جریانــی بــا قــدرت پنــج برابــر جریــان نامــی را از برقگیرهــای واحــد یــک 
نیــروگاه اول عبــور داد کــه ایــن حادثــه منجــر بــه آســیب کلــی و انهــدام 
کامــل برقگیــر مــورد نظــر و درنهایــت خــروج اضطــراری واحدهــای یــک 

و چهــار ایــن نیــروگاه از مــدار گردیــد.
ــا تشــکیل جلســه اضطــراری  ــه ب وی افــزود: در پــی اعــالم ایــن حادث
کمیتــه فنــی و باهماهنگــی هــای انجــام شــده بــا معاونــت بهــره بــرداری 
ــریع  ــدد و س ــال مج ــور اتص ــه منظ ــتان و ب ــرق خوزس ــازمان آب و ب س
واحدهــای نیروگاهــی یــاد شــده بــه شــبکه سراســری بــرق کشــور گــروه 
هــای فنــی و نظارتــی، ابــزار دقیــق، الکتریــک و پشــتیبانی شــرکت هــای 

تولیــد و تعمیــرات ســد شــهید عباســپور وارد عمــل شــد.
مدیرعامــل ســد و نیــروگاه شــهید عباســپور بیــان کــرد: بــا اقــدام ســریع 
و جهــادی در کمتــر از ۲۴ ســاعت برقگیــر و نقــاط آســیب دیــده را تعمیــر 
و پــس از بررســی فنــی مــورد نظــر بــر روی ســیگنال هــای کنتــرل حفاظــت 
ژنراتورهــا و پســت کلیدخانــه و نیــز بــا انجام تســت هــای مختلــف الکتریکال 
در نهایــت بــا پایــش وضعیــت پایــداری فنــی نیــروگاه، واحدهــای یــاد شــده 
بــا تــالش متخصصیــن شــرکت هــای تولیــد و تعمیــرات در ســریعترین زمان 
ممکــن و در ســالمت کامــل بــه شــبکه سراســری بــرق کشــور متصــل شــد.

اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
خوزســتان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
آبرســانی بــه صــورت تانکــر کــه امــروز شــاهد 
آن هســتیم از راهکارهــای موقتــی اســت و 
ــدت  ــد م ــتان در بلن ــنگی خوزس ــران تش جب

ــود.  ــد ب نخواه
ــا  ــو ب ــت و گ ــم حســینی در گف ــید کری س
خانــه ملــت در مــورد آخریــن وضعیت خشــکی 
و بــی آبــی اســتان خوزســتان گفــت: تدابیــری 
مقطعــی بــرای جبــران خشکســالی و کــم آبــی 
ــه  ــرای خوزســتان اندیشــیده شــده اســت ک ب
ــای  ــرای پهن ــه ای ب ــکن های لحظ ــی مس همگ
خشــکی خوزســتان هســتند ، در حــال حاضــر 
نیازمنــد بــه مصوبه هــای دائمــی و کارشناســی 
شــده هســتیم تــا جبــران کننــده خشکســالی 
چندیــن ســاله خوزســتان باشــد. قریــب بــه ۱۵ 
ــکالت  ــا مش ــتان ب ــن اس ــه  ای ــت ک ــال اس س
ــرو اســت  ــه خشکســالی روب ــده ای از جمل عدی
کــه شــدت و ضعــف آن بــا توجــه بــه شــرایط 

ــد. ــر می کن تغیی
و  اهواز،حمیدیــه،کارون  مــردم  نماینــده 
ــاوی در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: در  ب
طــی یــک دهــه اخیــر فقــط دو الــی ســه ســال 
ایــن اســتان بــا تــر ســالی مواجــه بــوده اســت، 
ــتمی کــه  بــا توجــه بــه تغییــرات اکوسیس
امــروزه شــاهد آن هســتیم نمی توانیــم شــرایط 
زیســت محیطــی و میــزان بارندگــی بــرای ایــن 
ــم و  ــی کنی ــی کشــور پیــش بین اســتان جنوب
ــت  ــده در جه ــال های آین ــرای س ــی ب تضمین

ــن  ــر همی ــیم. ب ــته باش ــرایط داش ــود ش بهب
اســاس بایــد تصمیمــات درســت و ســازنده ای 
در راســتای سدســازی داشــته باشــیم و حتــی 
ــود،  ــالم ش ــی اع ــال آب منتف ــای انتق طرح ه
در حــال حاضــر مــردم بــه ویــژه کشــاورزان و 
دامــداران در خوزســتان از شــرایط ایجــاد شــده 

ــد. ــیب دیده ان ــیار آس بس

طرح انتقال آب متوقف شود
حســینی تاکیــد کــرد: منتفــی کــردن 
ــه  ــا ب ــته باره ــه از گذش ــال آب ک ــرح انتق ط
آن هشــدار داده شــده در شــرایط کنونــی یــک 
امــر ضــروری اســت.در حــال حاضــر مــردم از 
شــرایط فعلــی رضایــت نســبی دارنــد، امــا ایــن 
ــان مطــرح اســت کــه اگــر در  ــرای آن ســوال ب
آینــده ایــن وضعیــت ادامــه داشــته باشــد چــه 
اتفاقــی بــرای کشــاورزی،دامداری و آب شــرب 

ــد داد؟ ــان رخ خواه آن
اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  خوزســتان 
گفــت: آب رســانی بــه شــهرها و روســتای 
اســتان خوزســتان یــک موضــوع اصلــی و 
اساســی اســت کــه بارهــا در مــورد آن صحبــت 
شــده اســت، ایــن مســئله نیازمنــد اعتباراتــی 
خــارج از اعتبــارات ســال مالــی و بودجــه 
ــرای همیشــه موضــوع  ســاالنه اســت. یکبــار ب
آبرســانی بــه اســتان های محــروم جنــوب 
کشــور منجملــه خوزســتان مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد و بــرای همیشــه نهادینــه شــود تــا ایــن 
اطمینــان از طــرف مــردم حاصــل گــردد کــه 
ــاورزی  ــا کش ــی و ی ــوزه آب صنعت ــر در ح اگ
ــرای مصــارف  ــرو هســتند ب ــا مشــکالتی روب ب
ضــروری همچــون آب شــرب بــا مشــکل روبــرو 

ــد. ــد ش نخواهن

آب و آبرسانی را در خوزستان در یابید
حســینی یــادآور شــد: در حــال حاضــر 
مشــکل اصلــی خوزســتان »آب« و اولویــت 
ــرای حــال ایــن  ابتدایــی »آبرســانی« اســت، ب
مســئله طرح هــا و تدابیــری پیــش بینــی 
شــده کــه برخــی از آنهــا نیمــه کاره رهــا شــده 

ــت. اس

آبرسانی با تانکر جبران تشنگی 
خوزستان  در بلند مدت نیست

ــروزه  ــه داد: ام ــواز ادام ــردم اه ــده م نماین
ــرف  ــاورزی ح ــت در کش ــتان می توانس خوزس
اول را در کشــور بزنــد امــا بــا خشــکی دســت 
بــه گریبــان اســت و متاســفانه برخــی از 
روســتاهای ایــن اســتان پهنــاور بــا تانکــر 
آبرســانی می شــوند، آبرســانی کــه  بــه صــورت 
تانکــر امــروزه شــاهد آن هســتیم راهکارهــای 
موقتــی هســتند و جبــران تشــنگی خوزســتان 

ــود. ــد ب ــدت نخواه ــد م در بلن
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس یازدهم 
ــم در  ــور العظی ــت ه ــن وضعی ــورد آخری در م
ــازی  ــا س ــا ره ــرد: ب ــان ک ــر نش ــان خاط پای
ــه هــور العظیــم  ــا حــدودی آب ب آب کرخــه ت
رســیده اســت، طبــق نظــر کارشناســان هنــوز 
ــت،  ــده اس ــانی نش ــوب آبرس ــزان مطل ــه می ب
قطعــا بــرای رســیدن بــه شــرایط نرمــال بایــد 
ــه هــور العظیــم اختصــاص  ــه بیشــتری ب حقاب
ــداری  ــی مق ــرایط بحران ــا از ش ــود، ام داده ش

ــه اســت. ــه گرفت فاصل

ــز و در  ــا شهرســتان تبری ــا کرون ــارزه ب ــه ســتاد مب ــا مصوب ب
ــای  ــروس، ورود اتوبوس ه ــن وی ــیوع ای ــری از ش ــت جلوگی جه
ــا ۱۵ روز  ــروز ت ــزی شــهر از ام ــه هســته مرک شــرکت واحــد ب

آینــده ممنــوع شــد. 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــه س ــا مصوب ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
شهرســتان تبریــز و بنــا بــه ضــرورت ســالمتی شــهروندان و در 

ــا ناشــی از تجمــع در هســته  جهــت جلوگیــری از شــیوع کرون
ــدت ۱۵  ــه م ــنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ ب ــروز دوش ــهر، از ام ــزی ش مرک
روز ورود اتوبوس هــای شــرکت واحــد بــه هســته مرکــزی شــهر 
ــوده و اتوبوس هــای مســیرهای پایانه هــا ضمــن عــدم  ممنــوع ب
مراجعــه بــه پایانه هــای موجــود در مرکــز شــهر بــه شــرح ذیــل 

خدمــات رســانی خواهنــد کــرد.
اتوبوس هــای مســیرهای مســتقر در پایانه هــای خاقانــی، 
میــدان شــهدا و پایانــه جمهــوری اســالمی از مبــدا پــل قــاری 
ــرد.  ــد ک ــردد خواهن ــای مســیرها و بالعکــس ت ــه ســمت انته ب
ــی و  ــی غرب ــه محقق ــتقر در پایان ــیرهای مس ــای مس اتوبوس ه
مســیر ۱۰۷ خیــام از مبــدا میــدان بــاغ فجــر بــه ســمت انتهــای 

مســیرها و بالعکــس خدمــات دهــی خواهنــد کــرد.
ــه محققــی شــرقی  اتوبوس هــای مســیرهای مســتقر در پایان
شــامل )خطــوط ۱۲۶-۱۰۶-۱۵۱-۱۰۵و ۱۰۴( از مبــدا خیابــان 
مصلــی بــه ســمت انتهــای مســیرها و بالعکــس و )اتوبوس هــای 
ــه  ــتی ب ــهید بهش ــار راه ش ــداء چه ــوط ۱۰۲ و ۱۰۳( از مب خط

ســمت انتهــای مســیرها و بالعکــس تــردد خواهنــد کــرد.
ــز، اتوبوس هــای  ــط عمومــی شــهرداری تبری ــه نقــل از رواب ب
ــب  ــه تناس ــری ب ــهید مطه ــه ش ــتقر در پایان ــیرهای مس مس
مســیر حرکتــی از مبــداء ضلــع شــمالی خیابــان شــهید مطهــری 
ــس  ــیرهاو بالعک ــای مس ــرف انته ــه ط ــطین ب ــار راه فلس و چه

ــد کــرد. ــات دهــی خواهن خدم

ــور  ــالب کشـ ــی آب و فاضـ ــرکت مهندسـ ــل شـ مدیرعامـ
گفـــت: حـــدود ۳۰۰ شـــهر کشـــور بـــا تنـــش آبـــی روبـــه رو 

هســـتند. 
ــی آب  ــرکت مهندسـ ــل شـ ــاز مدیرعامـ ــا جانبـ حمیدرضـ
ــگاران  ــگاه خبرنـ ــا باشـ ــو بـ ــور در گفت وگـ ــالب کشـ و فاضـ
جـــوان، گفـــت: در حـــال حاضـــر چیـــزی بالـــغ بـــر حـــدود 
ـــزان  ـــتند و می ـــه رو هس ـــی روب ـــش آب ـــا تن ـــور ب ـــهر کش ۳۰۰ ش

عرضـــه و تقاضـــای آب در ایـــن مناطـــق متعـــادل اســـت.
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در شـــرایط کنونـــی بخشـــی از 
فـــالت مرکـــزی ایـــران بـــا افزایـــش شـــدید دمـــا روبـــه رو 
ـــر  ـــع آب از ذخای ـــای گذشـــته مناب ـــه داد: در روز ه هســـتند، ادام
ـــرای  ـــکلی ب ـــت و مش ـــده اس ـــن ش ـــالب تامی ـــرکت آب و فاض ش

ـــدارد. ـــود ن ـــق وج ـــن مناط ـــرب ای ـــن آب ش تامی
در  آبـــی  کـــم  مشـــکل  کـــرد:   تصریـــح  جانبـــاز 
خوزســـتان بـــه دلیـــل گرمـــی هـــوا و مدیریـــت مخـــازن 
آب ســـد ها بـــوده کـــه پاییـــن دســـت رود هـــا بـــا کـــم 
ــر  آب در  ــکل دیگـ ــه مشـ ــده اند، البتـ ــه رو شـ ــی روبـ آبـ
ـــی  ـــه برخ ـــوده و البت ـــاورزی و دام ب ـــرای کش ـــتان ب خوزس
از روســـتا ها هـــم بـــا کـــم آبـــی روبـــه رو شـــده بودنـــد 
ـــای  ـــر مبن ـــه ب ـــتان رخ داده ک ـــن اس ـــدام در ای ـــه دو اق ک
آن، دبـــی خروجـــی ســـد ها بـــه گونـــه ای تنظیـــم شـــد 
کـــه آب بـــه پاییـــن دســـت برســـد و دوم اینکـــه همـــه 
دســـت انـــدرکاران بـــرای تامیـــن آب ۷۰۲ روســـتا کـــه 

مشـــکل داشـــتند، وارد عمـــل شـــدند تـــا آب ایـــن 
روســـتا ها تامیـــن شـــود.

ــور  ــالب کشـ ــی آب و فاضـ ــرکت مهندسـ ــل شـ مدیرعامـ
گفـــت: تـــا پایـــان امســـال مشـــکل تامیـــن آب ۵۰۰ روســـتا 
بـــه طـــور کامـــل حـــل می شـــود و بـــا توجـــه بـــه مصوبـــه 
ـــتان  ـــکل آب خوزس ـــرای مش ـــع ب ـــص مناب ـــرای تخصی ـــت ب دول

پروژه هـــا بـــه ســـرعت اجرایـــی خواهنـــد شـــد.
او افـــزود: در شـــرایط کنونـــی بخشـــی از پروژه هـــا قـــرار 
ـــود  ـــن ش ـــی تامی ـــی و خارج ـــس داخل ـــق فاینان ـــت از طری اس
کـــه در صورتـــی کـــه گشـــایش ها حاصـــل شـــود بخشـــی از 
ــوند. ــی می شـ ــی اجرایـ ــس داخلـ ــا فاینانـ ــا بـ ــن پروژه هـ ایـ

ـــا  ـــور ب ـــالب کش ـــی آب و فاض ـــرکت مهندس ـــل ش مدیرعام
ـــی  ـــار آب در برخ ـــت فش ـــال مدیری ـــه دنب ـــه ب ـــر اینک ـــد ب تاکی
شـــهر ها هســـتیم تـــا آب آن هـــا بـــه صـــورت پایـــدار تامیـــن 
ـــت  ـــد جمعی ـــی ۷۵ درص ـــرایط کنون ـــرد: در ش ـــان ک ـــود، بی ش
اســـتان خوزســـتان از آب هـــای ســـطحی اســـتفاده می کننـــد 
کـــه متوســـط شـــهر های کشـــور کـــه از آب هـــای ســـطحی 

اســـتفاده می کننـــد، ۵۰ درصـــد اســـت.
ـــران  ـــازار آب ته ـــد ب ـــاالنه ۵/۲ درص ـــرد: س ـــه ک ـــاز اضاف جانب
ـــزان  ـــن می ـــش ای ـــود افزای ـــا وج ـــال ب ـــد و امس ـــعه می یاب توس
ـــران  ـــرف آب ته ـــد مص ـــک درص ـــدود ی ـــد ح ـــترک جدی از مش
افزایـــش یافتـــه اســـت و ایـــن بـــه معنـــی ایـــن اســـت کـــه 
ــد  ــم درصـ ــک و نیـ ــته یـ ــال گذشـ ــک سـ ــا در یـ تهرانی هـ

کمتـــر آب مصـــرف کردنـــد.
ـــا  ـــور ب ـــالب کش ـــی آب و فاض ـــرکت مهندس ـــل ش مدیرعام
ـــز  ـــر پایی ـــه اگ ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــه ب ـــر اینک ـــد ب تاکی
ـــن آب در  ـــکل تامی ـــد، مش ـــته باش ـــش داش ـــی کاه ـــم بارندگ ه
تهـــران رخ ندهـــد، گفـــت: هرچنـــد ورودی آب بـــه ســـد ها 
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــت، ب ـــوده اس ـــر ب ـــته کمت ـــال گذش ـــک س در ی
ـــن  ـــه ای ـــوده ک ـــه ای ب ـــه گون ـــران ب ـــع آب در ته ـــت مناب مدیری

ـــدارد. ـــی ن ـــود آب ـــه کمب ـــچ گون ـــتان هی اس
ــرای  ــی آب بـ ــوع قطعـ ــه موضـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ او بـ
مشـــترکان پرمصـــرف دنبـــال نمی شـــود، گفـــت: در شـــرایط 
ــترک  ــورت مشـ ــه صـ ــا بـ ــی از آپارتمان هـ ــی آب برخـ کنونـ
عرضـــه می شـــود و نمی تـــوان تشـــخیص داد کـــه کـــدام 
واحـــد بیشـــترین مصـــرف را دارد، البتـــه در شـــرایط کنونـــی 
واحد هـــای جدیـــدی کـــه ســـاخته می شـــوند انشـــعاب 

مســـتقلی دارنـــد.

کوتاه فکری برای بلند مدت جواب نمی دهد

ممنوعیت ورود اتوبوس های شرکت واحد به 
هسته مرکزی شهر تبریز تا 15 روز آینده

3۰۰ شهر کشور با تنش آبی رو به  رو هستند 
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مبلــغ فــروش اســناد: مبلــغ فــروش اســناد پانصــد هــزار ریــال قابــل واریــز بــه شــماره حســاب ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱۱ بنــام شــرکت توزیــع نیــروي بــرق تبریــز نــزد بانــک ســرمایه شــعبه تبریــز 

واقــع در کــوي ولیعصــر - فلکــه بارنــج
تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبي خواهد بود.

مهلت فروش اسناد: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
مهلــت و محــل تحویــل اســناد: آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادت تــا ســاعت ۱۲ ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ و محــل تحویــل آنهــا بــه دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروي بــرق 

تبریــز بــه آدرس: تبریــز، کــوي ولیعصــر. خیابــان نظامــي، اول خیابــان قطــران، تلفــن ۴۹ - ۳۳۳۲۸۹۴۶    دورنــگار: ۳۳۳۲۸۹۵۰
زمان بازگشائي زونکن اسناد ارزیابي کیفي: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

زمــان و محــل بازگشــائي پاکتهــاي مناقصــه )الــف، ب و ج( بــه شــرط کســب امتیــاز الزم )حداقــل 6۵( از ارزیابــي کیفــي: ســاعت ۹ صبــح روز یکشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ 
طبقــه پنجــم ســاختمان شــرکت توزیــع نیــروي بــرق تبریــز واقــع در کــوي ولیعصــر، خیابــان نظامــي، اول خیابــان قطــران

شرایط خاص براي ورود به ارزیابي کیفي و مناقصه: ارایه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و داشتن گواهی تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی.
آدرس هاي اینترنتي جهت دریافت اطالعات بشرح زیر مي باشد:

  http:// www.toztab.ir :شرکت توزیع نیروز برق تبریز     http:// www.tavanir.org.ir :و سایت توانیر      http:// Iets.mporg.ir :پایگاه اطالع رساني مناقصه
درج آگهــي در ســایت فقــط بــراي اطــالع رســاني بــوده و مناقصــه گــران جهــت دریافــت اســناد مي بایســتي بــه آدرســهاي ذکــر شــده در آگهــي روزنامــه مراجعــه فرماینــد و دریافــت اســناد از 

طریــق اینترنــت یــا هــر طریــق دیگــر غیــر از خریــد اســناد قابــل قبــول نمي باشــد. 

عادل کاظمي - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

مناقصه عمومي تک مرحله اي با ارزیابي کیفي شرکت توزعي نيروي ربق تبرزي
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دخالت گسترده دولت در صنعت 

خودروسازی با وجود ۶ درصد سهام 

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در 
ــت  ــای صنع ــی چالش ه ــی بررس ــه هم اندیش جلس
ــه  ــود اینک ــا وج ــت: ب ــار گف ــیج اقش ــوالد در بس ف
ســهم دولــت در دو خودروســاز فقــط ۶ درصــد 
اســت امــا دخالــت دولــت در ایــن دو خودروســازی 

ــدازه ۶۰۰ درصــد اســت.  ــه ان ب
ــارس،  عــزت اهلل اکبری تاالرپشــتی  ــه گــزارش ف ب
مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
چالش هــای  بررســی  هم اندیشــی  نشســت  در 
در  دولت هــا  دخالــت  گفــت:  فــوالد،  صنعــت 
ــروز  ــه دی ــت ک ــه ای اس ــازی بگون ــت خودروس صنع
در جلســه خودروســازان بــا رئیــس مجلــس گفتنــد 
ــل  ــا تبدی ــوت دولت ه ــاط خل ــه حی ــازان ب خودروس
توســط  خودروســازی ها  مدیــران  اســت.  شــده 
ــد  ــم می گوین ــا ه ــوند و آنه ــاب می ش ــت انتخ دول
ــتخدام  ــازی اس ــا در خودروس ــد ت ــی کنی آدم معرف
کنیــم در حالــی کــه یــک بنــگاه اقتصــادی قواعــد 
خــاص خــودش را دارد. در حالــی کــه دولــت فقــط 
ــزرگ دارد امــا  ۶ درصــد ســهام در دو خودروســاز ب

ــد. ــت می کن ــد دخال ــدازه ۶۰۰ درص ــه ان ب
وی گفــت: در ایــن جلســه آقــای قالیبــاف رئیــس 
مجلــس از خودروســازان پرســید شــما چقــدر ســود 
کســب کرده ایــد کــه آنهــا گفتنــد نــه تنهــا ســودی 
نداریــم بلکــه زیــان انباشــته داریــم. وقتــی قیمــت 
مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــأت  اســت  دســتوری 
ــه  ــی ک ــه کس ــی ک ــد در حال ــد کاری بکن نمی توان
ــه اش را هــم  ــد هزین قیمــت دســتوری می دهــد بای

ــردازد. بپ
اکبــری تاالرپشــتی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود گفــت: در جلســه ای کــه در ابتــدای مجلــس 
ــوه قضائیــه  ــه عنــوان رئیــس ق ــای رئیســی ب ــا آق ب
ــد  ــتور دهی ــا دس ــه قاضی ه ــما ب ــم ش ــتم گفت داش
ــخص  ــم مش ــر از جرائ ــادی غی ــال اقتص ــچ فع هی
ــم  ــی حک ــه قاض ــود بلک ــی ش ــد زندان ــی نبای قانون
ــادی  ــال اقتص ــن فع ــدان رفت ــای زن ــه ج ــد ب ده
مجبــور شــود بــرای تعــدادی از افــراد دیگــر شــغل 
ــه  ــده ای دارد؟ بلک ــه فای ــدان چ ــد. زن ــاد کن ایج

ــت. ــم اس ــه س ــرای جامع ب
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
گفــت: بســیج می توانــد از هــم اکنــون پیشــنهادات 
خــود را بــرای الیحــه بودجــه ســال آینــده و بــرای 
قانــون برنامــه هفتــم توســعه ارائــه کنــد چــون اگــر 
ــاورد مجلــس از ۵ درصــد بیشــتر  ــت الیحــه بی دول

ــد. ــر بده ــد آن را تغیی نمی توان
ــد  ــه تولی ــگاه ب ــی ن ــت: وقت ــن گف وی همچنی
لولــه  خــط  بــرای  اکنــون  می شــود  داخــل 
فعــال  لوله ســازی  کارخانه هــای  گوره جاســک، 
چــون  می کننــد  کار  شــیفت  ســه  و  شــده اند 
تأمیــن  داخــل  از  لولــه  خــط  ایــن  تجهیــزات 

. د می شــو
ــدوق  ــت: صن ــن گف ــتی همچنی ــری تاالرپش اکب
ــان  ــا فرم ــتم ب ــس هش ــه در مجل ــی ک ــعه مل توس
ــود  ــرار ب ــد ق ــدازی ش ــری راه ان ــم رهب ــام معظ مق
ــوان پشــتوانه  ــه عن ــت و گاز ب ــد نف بخشــی از درآم
ــا  ــود دولت ه ــرار نب ــرد و ق ــرار گی ــی ق ــاد مل اقتص
از آن اســتفاده کننــد بلکــه قــرار بــود از محــل 
صــادرات نفــت و گاز هــر ســال ۲۰ درصــد بــه 
ــه  ــان برنام ــرود و در پای ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
پنج ســاله کل درآمــد نفــت و گاز وارد ایــن صنــدوق 
بین نســلی بشــود کــه پشــتوانه عظیمــی بــرای 

ــرد. ــرار گی ــور ق کش
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
گفــت: متأســفانه دولــت روحانــی بــه محــض اینکــه 
ســیل یــا زلزلــه بــه وقــوع می پیوســت پیــش مقــام 
معظــم رهبــری می رفــت و احساســات مــردم را 
ــد از  ــازه ده ــا اج ــت ت ــان می گذاش ــل ایش در مقاب
صنــدوق توســعه ملــی بــرای ســیل و زلزلــه بــردارد 

ــاز دالری نبــود. ــی کــه هیــچ نی در حال
مدیریــت  وقتــی  گفــت:  همچنیــن  اکبــری 
و  نانــو  ماننــد  پیشــرفته  صنایــع  در  جهــادی 
بیوتکنولوژیــک و هــوا فضــا قله هــا را فتــح می  کنــد 
چــرا در خودروســازی کــه روی زمیــن اســت موفــق 
ــه  ــم از جمل ــن همــه شــهید دادی ــا ای نمی شــویم م
شــهید قاســم ســلیمانی نبایــد کشــور اینگونــه 

ــود. ــت ش مدیری
ــی  ــر آنچنان ــا اث ــتی تحریم ه ــه تاالرپش ــه گفت ب
ندارنــد اوالً تحریم هــای آمریــکا قوانیــن داخلــی 
ــر  ــا و دیگ ــور م ــه کش ــه ب ــت ک ــور اس ــک کش ی
ــن  ــه ای ــت علی ــد دول ــل شــده و بای کشــورها تحمی
ظلــم در دادگاه هــای بین المللــی شــکایت ارائــه 
ــر  ــا ه ــرد ام ــکا را رســوا می ک ــد آمری ــرد و بای می ک
ــی  ــای روحان ــود آق ــت ب ــأت دول ــه هی ــت جلس وق
ــکا علیــه داخلی هــا  ــه جــای محکــوم کــردن آمری ب
ــه خــدا واگــذار  ــا ایشــان را ب صحبــت می کــرد و م

می کنیــم.
وی افــزود:  در ابتــدای مجلــس ســردار باقــری رئیــس 
ــم  ــر تحری ــود اگ ــه ب ــلح گفت ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــد  ــازه دهی ــید اج ــت بفروش ــد نف ــتید و نمی توانی هس
ــام  ــت خ ــای نف ــه ج ــم و ب ــداث کنی ــگاه اح پاالیش
محصــول صــادر کنیــم امــا وزیــر نفــت اجــازه نــداده بود.

ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
همچنیــن در زمینــه کمبــود منابــع آب بــرای تولیــد 
فــوالد گفــت: بایــد از ذخایــر ســدها اســتفاده کنیــم 
ــدن  ــک ش ــرای خش ــی ب ــد عامل ــود س ــه خ وگرن

رودهــا می شــود.
ــا مشــکل  تاالرپشــتی گفــت: در حــال حاضــر م
ــدون  ــنپ ب ــال اس ــوان مث ــه عن ــم ب ــی نداری قانون
هیــچ قانونــی آمــده و بــرای هــزاران نفــر اشــتغال و 
درآمــد ایجــاد کــرده کــه بــا شناســایی نیــاز مســافر 
و نیــاز راننــده انجــام داده و میلیاردهــا تومــان 
مالیــات هــم بــه دولــت می دهــد در حالــی کــه مــا 
می گوییــم بــرای اشــتغال بایــد قانــون وضــع کنیــم.

امکانات موجود تناسبی
 با ماموریت های پلیس ندارد 

ــت  ـــی ماموریـ ــروی انتظام ــت: نیـ ــا گفـ ــده ناجـ ــین فرمانـ جانشـ
گســـترده و ســـنگین دارد و امکانـــات موجـــود تناســـبی بـــا ایـــن 
ـــه آن  ـــطح کالن ب ـــد در س ـــه بای ـــدارد ک ـــیع ن ـــترده و وس ـــت گس ماموری

ــود.  ــیدگی شـ رسـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، ســـردار قاســـم رضایـــی 
جانشـــین فرمانـــده ناجـــا در حاشـــیه مراســـم تشـــییع پیکـــر شـــهید 
عبدالجبـــار مختوم نـــژاد، بـــا بیـــان اینکـــه دســـتگاه قضایـــی حامـــی و 
ـــتند  ـــرادی هس ـــات اف ـــی اوق ـــرد: برخ ـــار ک ـــت، اظه ـــس اس ـــتیبان پلی پش
ـــور  ـــه مأم ـــام وظیف ـــد، انج ـــون را درک نمی کنن ـــق قان ـــوم و عم ـــه مفه ک
ـــردی  ـــه ف ـــد ک ـــازه نمی ده ـــون اج ـــت، قان ـــی اس ـــه قانون ـــس، مطالب پلی
ـــی  ـــروی انتظام ـــور نی ـــه مأم ـــس، ب ـــک پلی ـــت ی ـــن مأموری ـــد، حی بخواه

ـــد. ـــرض کن تع
ـــار  ـــاند و انتظ ـــهادت رس ـــه ش ـــا را ب ـــرباز م ـــرور، س ـــک ش ـــزود: ی وی اف
مـــردم و ســـازمان متولـــی آرامـــش شـــهروندان ایـــن اســـت کـــه اگـــر 
ـــون  ـــا ادب و قان ـــان ج ـــرد، در هم ـــدی ک ـــس تع ـــور پلی ـــه مأم ـــردی ب ف

ـــود. ـــرا ش اج
ـــه  ـــن وظیف ـــور حی ـــک مام ـــه ی ـــر ب ـــرد: اگ ـــح ک ـــی تصری ـــردار رضای س
ــورت  ــورد صـ ــر برخـ ــرد تعدی گـ ــا فـ ــم بـ ــد محکـ ــد، بایـ ــرض شـ تعـ
ـــوران روی  ـــه مأم ـــرض ب ـــر تع ـــی ب ـــی مبن ـــات اتفاقات ـــی اوق ـــرد، برخ گی

می دهـــد، امـــا نبایـــد از ایـــن اتفاقـــات عبـــور کـــرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه قانـــون، نحـــوه برخـــورد بـــا قانون شـــکنان را 
ـــل  ـــا قات ـــل ب ـــرعت عم ـــا س ـــع و ب ـــه موق ـــد ب ـــت: بای ـــرده، گف ـــن ک تعیی
شـــهید مختوم نـــژاد برخـــورد و وی در همـــان محـــل جنایـــت قصـــاص 

ـــود. ش
ـــوران و  ـــز مام ـــدم تجهی ـــه ع ـــش ب ـــا در واکن ـــده ناج ـــین فرمان جانش
ـــوب از  ـــوران در حـــد مطل ـــون مأم ـــت: اکن ـــی، گف ـــروی انتظام ـــربازان نی س
ـــهادت  ـــورد ش ـــال در م ـــور مث ـــه ط ـــا ب ـــد، ام ـــتفاده می کنن ـــزات اس تجهی
ـــر  ـــی ب ـــور مبن ـــم مام ـــتفاده و از ترح ـــزی اس ـــل از تی ـــرباز، قات ـــن س ای
رعایـــت حقـــوق شـــهروندی سوءاســـتفاده کـــرده کـــه ایـــن موضـــوع 

ـــت. ـــزات نیس ـــود تجهی ـــی از کمب ناش
ـــنگین دارد و  ـــترده و س ـــت گس ـــی ماموری ـــروی انتظام ـــزود: نی وی اف
ـــدارد  ـــیع ن ـــترده و وس ـــت گس ـــن ماموری ـــا ای ـــبی ب ـــود تناس ـــات موج امکان

ـــود. ـــیدگی ش ـــه آن رس ـــطح کالن ب ـــد در س ـــه بای ک

عارف: 
 رئیسی به شعار فراجناحی بودن 

دولتش پایبند باشد 

ـــه در رأس  ـــم ک ـــع نداری ـــا توق ـــت: م ـــان گف ـــد ایرانی ـــاد امی ـــس بنی رئی
ـــن  ـــا ای ـــود ام ـــتفاده ش ـــب اس ـــاخص اصالح طل ـــای ش ـــه از چهره ه کابین
ـــت  ـــود و دول ـــع نش ـــع و قم ـــی قل ـــت فعل ـــه دول ـــه بدن ـــم ک ـــع را داری توق
ســـیزدهم بـــا اســـتفاده از تمامـــی ظرفیت هـــا و براســـاس شایســـتگی، 
ــا دولـــت  ــدار و همراهـــی بـ کارآمـــدی و شـــاخص های توانایـــی و اقتـ

ـــود.  ـــکیل ش تش
ـــواالت  ـــه س ـــا ب ـــا ایلن ـــی ب ـــوی تفصیل ـــت وگ ـــارف در گف ـــا ع محمدرض
ـــور و  ـــائل روز کش ـــوری، مس ـــت جمه ـــات ریاس ـــاره انتخاب ـــی درب مختلف

ـــت . ـــخ گف ـــات پاس ـــان اصالح ـــت جری وضعی
ــو در  ــن گفت وگـ ــی از ایـ ــان در بخشـ ــد ایرانیـ ــاد امیـ ــس بنیـ رئیـ
ــور  ــیزدهم و حضـ ــت سـ ــه دولـ ــود از کابینـ ــی  خـ ــوص پیش بینـ خصـ
اصالح طلبـــان در ایـــن کابینـــه، اظهـــار کـــرد: مـــن اطالعـــی از 
کابینـــه دولـــت ســـیزدهم نـــدارم و اطالعـــات مـــن در حـــد اطالعـــات 
رسانه هاســـت. قطعـــاً مـــا توقـــع نداریـــم کـــه از اصالح طلبـــان در رأس 

کابینـــه اســـتفاده شـــود. 
وی افـــزود: عمومـــاً بایـــد در چینـــش کابینـــه شایسته ســـاالری 
مدنظـــر قـــرار گیـــرد و بیـــن رئیس جمهـــور و اعضـــای کابینـــه بایـــد 
ـــم  ـــع نداری ـــا توق ـــن م ـــد، بنابرای ـــته باش ـــود داش ـــت وج ـــاد و صمیمی اعتم
ــتفاده  ــب اسـ ــاخص اصالح طلـ ــای شـ ــه از چهره هـ ــه در رأس کابینـ کـ
شـــود امـــا ایـــن توقـــع را داریـــم کـــه بدنـــه دولـــت فعلـــی قلـــع و 
قمـــع نشـــود و دولـــت ســـیزدهم بـــا اســـتفاده از تمامـــی ظرفیت هـــا 
و براســـاس شایســـتگی، کارآمـــدی و شـــاخص های توانایـــی و اقتـــدار و 

همراهـــی تشـــکیل شـــود.
ـــت  ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــام ب ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
ـــه نظـــر مـــن بهتـــر اســـت  ـــه کار بگیـــرد، گفـــت: ب ـــراد کارآمـــد را ب ـــد اف بای
ـــق  ـــه موف ـــانی ک ـــود. کس ـــت ش ـــراد دق ـــی اف ـــدر روی توانای ـــعه ص ـــا س ب
ـــت را  ـــا دول ـــکاری ب ـــی هم ـــتند و آمادگ ـــی داش ـــرد مثبت ـــد و عملک بودن

ـــوند.  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــد، ب دارن
ــه  ــعاری کـ ــه شـ ــی بـ ــای رئیسـ ــر آقـ ــرد: اگـ ــان کـ وی خاطرنشـ
دادنـــد پایبنـــد باشـــند و دولتـــی فراجناحـــی تشـــکیل دهنـــد، مـــا 
ـــی  ـــت موفق ـــد دول ـــیزدهم،  بتوان ـــت س ـــه دول ـــتیم ک ـــن هس خوش بی

ـــود. ش
ـــان  ـــد ایرانی ـــاد امی ـــس بنی ـــا رئی ـــو ب ـــروح گفت وگ ـــت مش ـــی اس گفتن

ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــده منتش ـــای آین ـــی روزه ط

ــد  ــس از خری ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
فــروش اســلحه و ابــزارآالت جنســی در اینســتاگرام 
ــه مســدود شــدن  ــاد کــرد و ضمــن اعتــراض ب انتق
صفحــه کاربــری اش گفــت: اینســتاگرام کــه ۵۰ 
را مصــرف می کنــد،  مــا  بانــد  پهنــای  درصــد 

ضوابــط مــا را می پذیــرد 
ــا ایســنا  ــو ب ــر عنابســتانی در گفت وگ ــی اصغ عل
در مــورد طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران فضــای 
ــام رســان های اجتماعــی  مجــازی و ســامان دهی پی
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت ــت: ابتدایی تری گف
ــه  ــم چ ــا بفهمی ــد ت ــته نش ــه رأی گذاش ــرح ب ط
کســی موافــق یــا مخالفــش اســت. آنچــه در صحــن 
بــه رأی گذاشــته شــد، شــیوه بررســی طــرح در قــوه 

مقننــه بــود. 
ــا  ــم ب ــس یازده ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
بیــان اینکــه آنچــه در فضــای مجــازی مطرح می شــود 
ــت  ــرح صیان ــت: ط ــت، گف ــاوت اس ــت متف ــا واقعی ب
ــران بیــش از چهــار پنــج ســال اســت  از حقــوق کارب
کــه در مجلــس مطــرح اســت. عــده ای از نماینــدگان 
اخیــرا پیشــنهاد کردنــد کــه ســاختار بررســی طــرح 
مذکــور بــر اســاس اصــل ۸۵ باشــد یعنــی ایــن طــرح 

ــود. ــی ش ــی بررس ــیون های تخصص در کمیس
ایــن عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس تأکیــد 
کــرد: بســیاری از نماینــدگان بــا کلیــات طــرح 
ــه صــورت  ــا بررســی طــرح ب ــا ب ــد ام ــف بودن مخال
ــق اصــل  ــم مواف ــده ه ــد. بن ــق بودن اصــل ۸۵ مواف
ــر اســاس اصــل  ــق بررســی آن ب ــم مواف طــرح و ه

ــتم.  ۸۵ هس
عنابســتانی بررســی هشــتاد و پنجــی طــرح 

را  گذشــته  در  خانــواده  از  حمایــت  و  جمعیــت 
مصــداق بــارزی بــرای کارآمــدی اصــل ۸۵ دانســت و 
گفــت: کمیســیون مربوطــه در مــورد طــرح جمعیت 
بیــش از ۹۰ جلســه تشــکیل داد و بــا حضــور 
ــد.  ــی کردن ــت را بررس ــوع جمعی ــان موض کارشناس
ــرح  ــر شــدن ط ــث دقیق ت ــرم اصــل ۸۵ باع ــه نظ ب
ــت  ــن اس ــل ۸۵ ای ــای اص ــی از مزای ــود. یک می ش
ــی  ــون را دائم ــرح، قان ــب ط ــورت تصوی ــه در ص ک

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــه آزمایش ــد بلک نمی کن
وی بــا بیــان ایــن ادعــا کــه در قانونمنــد شــدن 
ــار  ــدارد، اظه ــود ن ــه ای وج ــازی مناقش ــای مج فض
کــرد: فضــای مجــازی ادامــه زندگــی حقیقــی 
اســت. بخــش بیشــتری از زندگــی مــا در پلتفرم هــا 
می گــذرد. بنابرایــن مشــخص اســت کــه بــرای ایــن 

ــون نیــاز داریــم. ــه قان فضــا ب
در  اســلحه  فــروش  و  خریــد  از  عنابســتانی 
پلتفرم هــای خارجــی خبــر داد و ضمــن انتقــاد از آن 
گفــت: بســیاری در ایــران بــه راحتــی عکــس اســلحه 
نمایــش  بــه  را  مدل هــا  و  می کننــد  منتشــر  را 
ــدل  ــول در و ب ــی پ ــاختار بانک ــا س ــد و ب می گذارن
ــای  ــاد و فحش ــزار آالت فس ــن اب ــد. همچنی می کنن
جنســی در اینســتاگرام بــه راحتــی خریــد و فــروش 
می شــود. کافیســت جســت و جــو کنیــد و ببینیــد.

صفحــه  اینســتاگرام  داد:  ادامــه  عنابســتانی 
را  مــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس  اژه ای،  محســنی 

بنیــاد  رئیــس  صفحــه  همچنیــن  می بنــدد. 
ــرم  ــن پلتف ــت. ای ــرده اس ــر ک ــتضعفان را فیلت مس
فــردای حمایتــم از طــرح صیانــت صفحــه شــخصی 
بنــده را محــدود کــرد. بنــده بــه عنــوان یــک 
شــهروند بــه چــه کســی بایــد دادخواهــی کنــم کــه 

ــت؟ ــده اس ــته ش ــاب کاربــری ام بس ــرا حس چ
ــت از  ــه ضــرورت حمای ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
کســب و کارهــای مجــازی در پلتفرم هــای خارجــی 
ــه  ــا ب ــا همــه پلتفرم ه ــت: در دنی ــرد و گف اشــاره ک
محــض ورود بــه یــک کشــور، قوانیــن آن کشــور را 
ــن  ــذاری در ای ــون گ ــد قان ــا نیازمن ــد. م می پذیرن
ــه  ــی ب ــی ارتباط ــدام تقنین ــا اق ــتیم ام ــه هس زمین

ــرح  ــدارد. در ط ــازی ن ــای مج ــردن فض ــدود ک مس
مذکــور آمــده اســت کــه حتــی قاضــی هــم 

ــد. ــدود کن ــی را مح ــرم خارج ــد پلتف نمی توان
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
ــوان  ــاس« عن ــرح را »بی اس ــدات ط ــادات منتق انتق
کــرد و گفــت: بــه نظــرم حرف هــای منتقــدان 
ــد.  ــرح را نخوانده ان ــال ط ــت و اص ــه نیس خیرخواهان
مبنــای طــرح صیانــت فیلترینــگ نیســت. مــا بــرای 
فضــای مجــازی قوانیــن متعــددی الزم داریــم؛ 
ــن  ــروری ای ــوارد ض ــرای م ــا ب ــت صرف ــرح صیان ط

ــد. ــزاری می کن ــون گ ــا قان فض
ــه  ــس در  پاســخ ب ــردم ســبزوار مجل ــده م نماین

ــکاری  ــدم هم ــا در صــورت ع ــه آی ــن پرســش ک ای
پلتفرم هــای خارجــی، بــه ســمت ایجــاد محدودیــت 
بــرای ایــن پلتفرم هــا نخواهیــم رفــت، اظهــار کــرد: 
اینســتاگرام بــه ایــن علــت قانونیــن مــا را نپذیرفتــه 
اســت کــه مــا تــا بــه حــال ضابطــه ای نداشــتیم. بــه 
نظــرم، اینســتاگرام کــه ۵۰ درصــد پهنــای بانــد مــا 
ــرد چــرا  ــا را می پذی ــط م ــد، ضواب را مصــرف می کن
کــه از دســت دادن حســاب های ایرانــی هزینــه 

هنگفتــی برایشــان بــه ارمغــان خواهــد داشــت.
ــه  ــت ک ــده نیس ــال زیبن ــن اص ــه داد: ای وی ادام
اینســتاگرام از پهنــای بانــد مــا اســتفاده کنــد و در 
عیــن حــال هــر روز صفحــات مســئوالن مــا را ببندد 
و یــا اســم قهرمــان ملــی مــا حــاج قاســم ســلیمانی 
ناجوانمردانــه  وضعیــت  ایــن  کنــد.  مســدود  را 
ــتاگرام در  ــرف اینس ــر مص ــا از نظ ــور م ــت. کش اس
ــه  ــب ب ــرار دارد. قری ــا ق ــم دنی ــا ده ــه پنجــم ت رتب
۵۰ میلیــون حســاب کاربــری در ایــران وجــود 
ــه  ــم ک ــی می کن ــر پیش بین ــن خاط ــه همی دارد ب

ــت. ــد رف ــا خواه ــن م ــار قوانی ــر ب اینســتاگرام زی
ــان  ــس در پای ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
گفــت: بایــد کاری کنیــم کــه صمــن محــدود نشــدن 
ایــن  از  مــردم  اســتفاده  خارجــی،  پلتفرم هــای 
فضاهــا کــم شــود و بــه ســمت پلتفــرم ایرانــی برویم. 
ــی  ــای خارج ــدارد پلتفرم ه ــق ن ــی ح ــچ مرجع هی
پرمصــرف را مســدود یــا محــدود کنــد. حتــی بایــد 
ایــن وعــده را بدهــم کــه اگــر پلتفرم هــای خارجــی 
بــا قوانیــن مــا ســازگار شــوند آنهــا را از فیلترینــگ 
ــم  ــز خواهی ــک نی ــا کم ــه آنه ــم و ب ــارج می کنی خ

کــرد.

ــوه  ــوری گفت:نح ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ــد در  ــت بای ــه دول ــردار و نقشــی ک ــرمایه گذار، بهره ب ــل س تعام
تحقــق یــک طــرح فناورانــه تــا رفــع نیــازی از کشــور ایفــا کنــد، 
ــه داد  ــت نتیج ــن معاون ــی ای ــای کالن مل ــی درطرح ه ــه خوب ب
ــوالت  ــیاری از محص ــازی بس ــد و تجاری س ــل آن تولی و ماحص

ــردی اســت.  ــزات راهب وتجهی
ــی  ــم رونمای ــتاری در مراس ــورنا س ــا،  س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاوری  ــوآوری و فن ــه ن ــاوری در خان ــی فن ــرح کالن مل از ۹ ط
ــه  ــور ب ــاز کش ــع نی ــیر رف ــالش در مس ــه ت ــاره ب ــا اش ــران ب ای
ــت بوم  ــاالن زیس ــک فع ــا کم ــاور ب ــردی و فن ــوالت راهب محص
ــد ســال  ــی در طــول چن ــاق بزرگ ــزود: اتف ــوآوری اف ــاوری ن فن
ــرف  ــت ح ــای نخس ــه روزه ــی ک ــر رخ داد و در حوزه های اخی
چندانــی بــرای گفتــن نداشــتیم، امــروز بــه یکــی از کشــورهای 

ــدیم. ــل ش ــد تبدی توانمن
وی بــا قدردانــی از دانشــگاه ها و مراکــزی کــه حامــی 
محصــوالت ایران ســاخت بــوده انــد، اظهــار داشــت: امــروز 
ــزات آزمایشــگاهی  ــده تجهی ــان تولیدکنن شــرکت های دانش بنی

ــد کــه برخــی  پیشــرفته ایران ســاخت، دســتگاه هایی ســاخته ان
از آن هــا صدهــا هــزار دالر قیمــت دارنــد و ضمــن تامیــن نیــاز 
فناورانــه کشــور، یکــی از ســتون های صادارتــی کشــور در 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــه ب ــوالت فناوران ــوزه محص ح
 

فرهنگ سازی و ترویج توانمندی ها 
میان دانش آموزان

و  نمایشــگاه تجهیــزات  وی خاطرنشــان کــرد: حمایــت 
مــواد آزمایشــگاهی ایران ســاخت از ورود تولیــدات داخلــی 
بــه مــدارس اقدامــی بــرای فرهنگ ســازی و ترویــج ایــن 
ــان  ــه نش ــی ک ــت. تجهیزات ــوزان اس ــان دانش آم ــدی می توانمن
ــرار  ــوزان ق ــمان دانش آم ــل چش ــروز مقاب ــاخت دارد، ام ایران س
گرفتــه و از آن هــا بــرای پیاده ســازی خالقیت هایشــان اســتفاده 
می کننــد. ایــن اتفــاق بــزرگ زمینــه آشــنایی فرزنــدان کشــور 
ــه توانســتن اســت. ــاور ب ــا توانمنــدی فنــاوران کشورشــان و ب ب

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، راهبــرد پیــاده  شــده 
ــایر  ــرای س ــق ب ــی موف ــی را الگوی ــای کالن مل ــز طرح ه در مرک

بخش هــا در حمایــت و تجاری ســازی فناوری هــای پیچیــده و 
خودکفایــی در محصــوالت راهبــردی بیــان کــرد و گفــت: نحــوه 
تعامــل میــان ســرمایه گذار، بهره بــردار و نقشــی کــه دولــت بایــد 
در تحقــق یــک طــرح فناورانــه تــا رفــع نیــازی از کشــور ایفــا کند، 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــی معاون ــای کالن مل ــی در طرح ه ــه خوب ب
نتیجــه داد و ماحصــل آن تولیــد و تجاری ســازی بســیاری از 
ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــردی اســت ک ــزات راهب محصــوالت و تجهی

ــد. ــا می ش ــرف واردات آن ه ــا دالر ص میلیون ه
وی تصریــح کــرد: اســتفاده از اشــعه ایکــس کامیونــی 
ایران ســاخت در گمــرک نمونــه ای موفــق از ایــن تعامــل میــان 
طــرف عرضــه و تقاضــای فنــاوری بــا تســهیل گری و بسترســازی 
دولــت اســت. رویکــرد مثبــت و ســازنده گمــرک بــه توانمنــدی 
ــه ای فراهــم کــرد  ــاوری، زمین ــوآوری و فن ــاالن زیســت بوم ن فع
ــان  ــه توســط جوان ــردی و پیشــرفته ک ــک محصــول راهب ــا ی ت
ــی از  ــده، در یک ــاخته ش ــان س ــرکت های دانش بنی ــالق ش خ

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م ــاس کش ــای حس بخش ه
ــای کالن  ــت از طرح ه ــگان حمای ــی نخب ــاد مل ــس بنی ریی
را  ایران ســاخت  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  و  فنــاوری  ملــی 
گامــی ارزشــمند و رونق دهنــده اشــتغال و اقتصــاد دانــش  
ــد،  ــن رون ــه ای ــا ادام ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــان دانســت و اب بنی
ــع نیازهــای راهبــردی و  ــان در مســیر رف شــرکت های دانش بنی

ــند. ــق برس ــه توفی ــور ب ــه کش فناوران

صنـدوق هـای امالک و مسـتغالت بـه تنوع 
بخشـی پرتفـوی مدیران سـرمایه گـذار و حتی 
سـهامداران عالقـه منـد به سـرمایه گـذاری در 

صنـدوق هـا کمک مـی کند.
بانـک  سـرمایه  تامیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
مسـکن در گفتگـو بـا بـازار سـرمایه )سـنا( بـا 
اشـاره بـه ارائه پیشـنهاد و نـکات مورد نیـاز برای 
و  امـالک  اساسـنامه صنـدوق سـرمایه گـذاری 
مسـتغالت، گفت: بـا توجه به اینکـه بخش عمده 
ای از تدویـن اساسـنامه توسـط سـازمان بـورس 
و اوراق بهـادار بـا نظرخواهـی نهادهـای مالـی) 
نهادهایـی کـه در این حوزه درخواسـت تأسـیس 
داده بودنـد( صـورت گرفتـه، ایـن اقـدام بـرای 
کاربـردی شـدن صندوق بسـیار موثر بوده اسـت.

بهرنـگ اسـدی افـزود: بخـش عمـده ای از 
نـکات مهـم و نظـر نهادهـای مالـی در تعامل با 
سـازمان بورس بـه کار گرفته شـده و امیدواریم 
هـای  درخواسـت  اساسـنامه،  ایـن  ابـالغ  بـا 
مربـوط به تاسـیس به سـازمان ارسـال و مجوز 

هـای الزم دریافـت شـود.
وی در پاسـخ به این سـوال که چـه مواردی 
در ایـن اساسـنامه بیـش از دیگـر مباحـث مهم 
بحـث  مسـاله  مهمتریـن  گفـت:  اسـت،  بـوده 
انعطـاف پذیـری اسـت و اینکـه ایـن صنـدوق 
بتوانـد بـر چالـش های عمـده بخش مسـکن و 
امالک و مسـتغالت غلبـه کرده و بـازده تقویت 

شـده ای را بـه دارنـدگان خـود تحویـل دهد.
او بـا اشـاره به گذشـته و اینکـه این صندوق 
هـای  مجتمـع  داری  اجـاره  فقـط  بایـد  هـا 
داشـت:  بیـان  دادنـد،  مـی  انجـام   را  بزرگـی 
اینکـه صنـدوق هـا بتواننـد بـه صـورت نقـد، 
پذیـره نویسـی شـده و درچرخـه بـازار امـالک 
و مسـتغالت نسـبت بـه رونـق و رکـود عکـس 
العمـل نشـان داده و در زمـان بنـدی مناسـب 
ورود و خـروج از بـازار داشـته باشـند، بسـیار 

متفـاوت تـر از نـگاه بـه گذشـته اسـت.
بـه گفتـه اسـدی؛ بـا ایـن اساسـنامه، بحث 
فعـال  حضـور  و  هـا  صنـدوق  نویسـی  پذیـره 
و  اسـت  پذیـر  امـکان  بـازار  در  هـا  صنـدوق 
امیدواریـم عـالوه بـر بازدهـی ناشـی از اجـاره 
صنـدوق،  درون  مسـتغالت  و  امـالک  داری 
بازدهـی ناشـی از خریـد و فروش و یا بهسـازی 
از  بـر تقویـت بیـش  و بـه کارگیـری امـالک، 

پیـش بـازار کمـک کنـد.
و  فـروش  و  اینکـه خریـد  بـه  توجـه  بـا  او 
بهسـازی دو مقولـه متفـاوت در کسـب و کار 
هسـتند و مـی تواننـد منجـر بـه تقویـت بـازار 
شـوند، گفـت: بنابرایـن بـدون وجـود ایـن دو 
حتـم  طـور  بـه  صنـدوق،  ایسـتایی  و  مقولـه 
و کاهـش  هـا  بازدهـی  شـاهد ضعیـف شـدن 
میـزان جذابیت بـرای مردم و نهادهای سـرمایه 

گـذاری خواهیـم بـود.

بایـد  هـا  آنکـه، صنـدوق  بـر  تاکیـد  بـا  او 
بتواننـد در خریـد و فـروش، بهسـازی و اجـاره 
اظهـار  کننـد،  عمـل  فعاالنـه  و   داری جـدی 
کـرد: مـوارد فـوق جـزو نظرهـای پیشـنهادی 
بـه سـازمان بـورس بـوده کـه خوشـبختانه بـا 
همراهـی سـازمان بـورس زمینـه بـرای تحقـق 

آنهـا فراهـم شـده اسـت.
اسـدی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری مبنـی بـر 
اینکـه صندوق ها تا چه اندازه فرصت های سـرمایه 
گـذاری را بـه سـمت و سـوی امالک و مسـتغالت 
پیـش می برنـد، عنوان کـرد: برای سـاخت و تولید 
امـالک، صنـدوق های زمیـن و سـاختمان موجود 
اسـت که متاسـفانه در بخش هایی بـا چالش هایی 
مواجـه هسـتند و ایـن موضـوع بـه اقتصـاد حـوزه 

مربـوط به خـود آنهـا بر می گـردد.
بانـک  سـرمایه  تامیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
در  تولیـد  و  سـاخت  بـرای  داد:  ادامـه  مسـکن 
صندوق امالک و مسـتغالت ، بهتر اسـت صندوق 
امـالک بعد از صندوق های زمین و سـاختمان در 
ایـن حـوزه نقـش آفرینی کنـد، به طـوری که در 
ابتـدای کار بایـد بـرای حـوزه سـاخت و تولید بر 
صنـدوق هـای زمین و سـاختمان متمرکز شـده 
و در نهایـت، امـالک خروجـی صنـدوق زمیـن و 
سـاختمان در صنـدوق هـای جدیـد امـالک و 

مسـتغالت بـه کار گرفته شـوند.
لحـاظ  بـه  بایـد  امـالک  کـرد:  عنـوان  او  

بـاال  کیفیـت  و  قانونـی  و  مقرراتـی  اطمینـان 
در صنـدوق زمیـن و سـاختمان تامیـن شـود 
و  امـالک  اسـتفاده صنـدوق  مـورد  بتوانـد  تـا 

گیـرد. قـرار  مسـتغالت 
وی در پاسـخ به این سـوال کـه این صندوق 
هـا چـه نقشـی در عمق بخشـی بـازار سـرمایه 
ایجـاد مـی کننـد؟ بیـان داشـت: بـا توجـه بـه 
فراگیـری، گسـتردگی و تنـوع جغرافیایـی بازار 
ابتـدا  در  ایـن صنـدوق  مسـتغالت،  و  امـالک 
شـاید بـه لحـاظ آثـار بـا اهمیـت اقتصـادی و 
سـیگنتالینگ اثرگـذاری ضعیفی داشـته باشـد 
امـا بـه مـرور زمـان اثـر عالمـت دهـی حائـز 

اهیمتـی را بـه همـراه خواهـد داشـت.
او گفـت: بهتـر اسـت صنـدوق هـای امالک 
و مسـتغالت در بـازار سـرمایه و در دسـترس 
عمـوم قـرار گیرد زیرا بـه تنوع بخشـی پرتفوی 

سـرمایه گـذاران کمـک خواهـد کرد.
اسـدی بـا بیـان اینکه اتصـال بیـن صندوق 
دارایـی  سـایر  بـا  مسـتغالت  و  امـالک  هـای 
فعـاالن بـازار، مـی توانـد عامـل مهمـی بـرای 
کـرد:  نشـان  خاطـر  باشـد،  منابـع  جابجایـی 
چنانکـه عملکـرد صندوق هـا قابل قبول باشـد 
بـه طـور حتم از سـوی فعـاالن در میـان مدت 

مـورد اسـتفاده جـدی قـرار خواهـد گرفـت.

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای 
ــوان فضــای  ــی نمی ت ــا بیــان اینکــه در اقتصــاد کنون اســالمی ب
مجــازی را نادیــده گرفــت، گفــت: فضــای مجــازی دنیــای 

ــظ داشــته باشــد.  ــد پلیــس و محاف ــدی اســت کــه بای جدی
ــا  ــی ب ــت و گوی ــادی در گف ــا من ــا، علیرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــس شــورای  ــت از فضــای مجــازی مجل ــه طــرح صیان ــاره ب اش
ــتاگرام و  ــدن اینس ــد برچی ــس قص ــچ ک ــزود: هی ــالمی، اف اس
ــدارد امــا در زمــان کنونــی هــر فــردی در فضــای  واتســاپ را ن
ــا یــک حســاب غیرواقعــی همــه  جــور مطلــب ارایــه  مجــازی ب

ــود. ــاماندهی ش ــد س ــه بای ــد ک می ده
ــم  ــی داری ــت مل ــک اینترن ــه در کشــور ی ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــدازی کردن ــی آن را راه ان ــان داخل ــه محقق ک
ــه  ــوم ارائ ــتفاده عم ــرای اس ــد ب ــت جدی ــتاورد در دول ــن دس ای

ــد شــد. خواه
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه روســیه اینترنــت ملــی دارد امــا 
اینترنــت بین الملــل را قطــع نکــرده اســت، گفــت: مــردم هیــچ 
ــب مجلــس نداشــته باشــند و اجــازه نمی دهیــم  ــی از جان نگران

ــد. ــه مخاطــره بیافت ــردم در کشــور ب آزادی و امنیــت م
ــی  ــق دموکراســی ایران ــز خال ــردم تبری ــه داد: م ــادی ادام من
فــداکاری  نتیجــه  بــوده و دموکراســی موجــود در کشــور 
تبریزی هــا اســت از ایــن رو و بــرای آشــنایی کــودکان بــا تاریــخ 
ــه  ــز ارای ــان در تبری ــوزه پارلم ــهر، پیشــنهاد احــداث م ــن ش ای

ــده اســت. ش
ــت  ــای هوی ــاخصه ه ــی از ش ــز یک ــرد: تبری ــادآوری ک وی ی
ــرای  ــوده و در اینجــا ب ــا ب ــز مکتــب م آذربایجــان اســت و تبری

ــد. ــاد داده ان ــر،  فلســفه و کالم ی ــن،  هن ــا دی م
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای 
ــرد  ــاره ک ــه اش ــه اورمی ــه موضــوع دریاچ ــن ب اســالمی همچنی
ــرات آن دامــن  و گفــت: اگــر دریاچــه ارومیــه خشــک شــود اث
بیشــتر شــهرهای منطقــه را مــی گرفــت از ایــن رو بــرای 
جلوگیــری از ایــن اتفــاق ناگــوار،  ۲۰۰ میلیــارد تومــان از دولــت 

ــم. ــه ای ــار گرفت ــن دریاچــه اعتب ــای ای ــرای احی ب
ــارد  ــص ۱۰۰ میلی ــه تخصی ــاره ب ــا اش ــن ب ــادی همچنی من
ــا بهــره  تومــان بــرای احــداث راه آهــن میانــه - تبریــز افــزود: ب
ــک  ــرض ی ــاعته در ع ــد س ــیر چن ــروژه مس ــن پ ــرداری از ای ب

ــی شــود. ســاعت طــی  م
ــان و  ــهرک جوان ــب ش ــپیران، تصوی ــاده اس ــداث ج وی اح
اخــذ اعتبــار ۵۰ میلیــارد تومانــی بــرای تصفیــه کامــل فاضــالب 
ــدگان  ــوی نماین ــده از س ــام ش ــات انج ــر اقدام ــز را از دیگ تبری
ــرد:  ــادآوری ک ــالم و ی ــالمی اع ــورای اس ــس ش ــز در مجل تبری
آب تصفیــه شــده از فاضــالب تبریــز بــه ســمت دریاچــه اورمیــه 

هدایــت مــی شــود.

 اینستاگرام قوانین ما را خواهد پذیرفت

تعامل سرمایه گذار،بهره بردارودولت 
درطرح های کالن معاونت علمی نتیجه داد

صندوق های امالک و مستغالت پرتفوی سرمایه 
گذاران را متنوع تر می کند

 فضای مجازی باید پلیس و محافظ داشته باشد
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برای پف کردن کیک چه باید کرد؟ 

پــف کــردن کیــک یکــی از دلهــره هــای کیــک 
ــه  پختــن در منــزل مــی باشــد کــه در ایــن مقال
همــه تکنیــک هــای پــف کــردن کیــک را بــرای 

شــما آورده ایــم.

نکات مهم برای پف کردن
 کیک و شیرینی 

آرد 
ــف کــردن کیــک،  ــرای اســفنجی شــدن و پ ب
آرد را بایــد الاقــل ســه بــار الــک کنیــد. همینطــور 
بایــد بکینــگ پــودر نیــز، هــر میــزان در دســتور 
کیکتــان هســت، بــه آن اضافــه کنیــد؛ ســپس آرد 

را الــک کنیــد.
  

سفیده تخم مرغ
ــرای پخــت کیــک اســفنجی زرده و ســفیده  ب

تخــم مــرغ را از همدیگــر جــدا کنیــد.
ــره از زرده  ــک قط ــی ی ــه حت ــد ک ــت کنی دق
ــه  ــک ب ــه کی ــد وگرن ــفیده باش ــل س ــد داخ نبای

ــد. ــی کن ــف نم ــی پ خوب
ســفیده را درون ظــرف پالســتیکی یــا شیشــه 
ای بریزیــد آنــگاه آن را هــم بزنیــد تــا پــف کنــد 
بــه صورتــی کــه چنانچــه ظــرف را وارونــه کردیــد 
نریــزد همینطــور ســفیده بایــد بــه شــکل خامــه 
حالــت گرفتــه شــده درآیــد. همینطــور بــرای پــف 
ــدود  ــد ح ــی توانی ــرغ م ــم م ــفیده تخ ــردن س ک
۳/۱ از شــکری را کــه بــرای پخــت کیــک داشــتید 
ــه ســفیده اضافــه کنیــد. ســفیده را فقــط در  را ب

یــک جهــت هــم بزنیــد.
در مرحلــه آخــر کــه مــواد کیــک را بــا 
ــه  ــفیده را ب ــد س ــد بای ــب کردی ــر ترکی یکدیگ
ــا  ــفیده را ب ــگاه س ــد آن ــه کنی ــک اضاف ــه کی مای
قاشــق چوبــی یــا پالســتیکی هــم بزنیــد. ســفیده 
را بایــد در حــدی هــم بزنیــد کــه تنهــا بــا مــواد 
ــک  ــه کی ــوط شــود و ســفیدی آن درون مای مخل

ــود. ــده ش دی
ــرغ  ــم م ــفیده تخ ــردن س ــوط ک ــرای مخل ب
ــا قاشــق  ــا دیگــر مــواد هیــچ وقــت از همــزن ی ب
فلــزی اســتفاده نکنیــد و ســفیده را در یــک 

ــد. ــب کنی ــواد ترکی ــا م ــت ب جه
 

فر کیک پزی مناسب
رمــز پــف کــردن کیــک اســتفاده از فــر کیــک 
پــزی یــا شــیرینی پــزی مناســب میباشــد. بایــد 
ــرم در آن  ــوای گ ــه ه ــد ک ــری اســتفاده کنی از ف
ــن  ــالح دارای ف ــه اصط ــد. ب ــته باش ــان داش جری
کانوکشــن بــرای چرخــش حــرارت باشــد و بایــد 
ترموســتاتیک باشــد بــه ایــن صــورت کــه دمــا در 
۱۸۰ درجــه بــه صــورت اتوماتیــک قطــع و وصــل 

کنــد.
 

زرده تخم مرغ
ــم زن  ــا ه ــد ب ــکر را بای ــرغ و ش ــم م زرده تخ
خــوب بزنیــد. تــا رنــگ زردی زرده گرفتــه شــود و 
ســفید گــردد. تقریبــا ۲ تــا ۳ دقیقــه طــول مــی 

کشــد کــه ایــن عمــل انجــام شــود.
  

بیکینگ پودر
ــف  ــل پ ــا و دلی ــه ه ــن نکت ــم تری یکــی از مه
نکــردن کیــک مربــوط بــه بیکینــگ پــودر اســت. 
ــی  ــد یعن ــدازه باش ــه ان ــد ب ــودر بای ــگ پ بیکین
کــم نباشــد بــرای هــر لیــوان کیــک حــدود یــک 
ــور  ــگ پ ــرخالی بیکین ــوری س ــای خ ــق چ قاش
ــگ  ــور چنانچــه بیکین ــن ط ــاج اســت. همی احتی
ــی  ــف نم ــک پ ــد کی ــراب باش ــه و خ ــودر کهن پ
کنــد. بیکینــگ پــودر را در جــای خنــک یــا 
ــرای  ــا ب ــد ت ــته بگذاری ــرف در بس ــال در ظ یخچ

ــد. ــی بمان ــری باق ــی ت ــدت طوالن م
چنانچــه بــه ســالم بــودن بیکینــگ پــودر خــود 
ــودن  ــالم ب ــت س ــا تس ــتید، حتم ــن نیس مطمئ

ــد. ــودر را انجــام دهی بیکینــگ پ

چرا بعد از پخت پف کیک خوابیده 
است ؟

- دمای فر کمتر از حد الزم بوده است.
- پخت کیک به اندازه نبوده است.

ــوده  ــاد ب ــتفاده زی ــورد اس ــکر م ــدار ش - مق
ــت. اس

- قالــب کیــک نســبت بــه مــواد کوچــک بــوده 
. ست ا

- کیــک در زمــان پخت تکان داده شــده اســت.

- در فر پیش از پخت کیک زیاد باز شــده است.
خیلــی  مــواد  ســفیده  افــزودن  زمــان    -

. اســت  شــده  مخلــوط 
ــوط  ــاد مخل ــردن آرد زی ــه ک ــس از اضاف - پ

ــت. ــده اس ش
ــیرین  ــا جــوش ش ــودر ی ــگ پ ــزان بکین -  می

ــوده اســت. ــاد ب زی
- مقــدار مایعــات کمتــر یــا بیشــتر شــده 

ــت. اس
 منبع: بیتوته

معاون اداری مالی دانشگاه عنوان کرد:
تالش برای افتتاح چند دانشکده در دانشگاه 

شهید چمران اهواز تا پایان سال

ــام  ــت: تم ــواز گف ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــاون اداری مال مع
ســعی خــود را خواهیــم کــرد کــه تــا پایــان ســال جــاری دانشــکده علــوم 
ورزشــی، دانشــکده علــوم زمیــن و دانشــکده نفــت، گاز و پتروشــیمی بــه 

بهره بــرداری برســند. 
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــادی در گفت وگ ــا نقره آب امین رض
وضعیــت دانشــکده های جدیــد در دســت احــداث، اظهــار کــرد: تــا 
هفتــه دولــت قــرار اســت چنــد پــروژه عمرانــی افتتــاح شــود و دو پــروژه 
ــن در  ــد. همچنی ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــان س ــا پای ــز ت ــی نی عمران
هفتــه گذشــته دانشــکده های علــوم آب و محیــط زیســت و علــوم تربیتــی 
ــه  ــک گلخان ــاورزی و ی ــگاهی کش ــع آزمایش ــک مجتم ــی، ی و روان شناس
ــه  ــت ب ــط زیس ــی آب و محی ــکده مهندس ــی در دانش ــه تحقیقات و مزرع

بهره بــرداری رســیدند.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت حــدود ۷۰ تــا ۸۰ درصــدی دانشــکده نفــت، 
گاز و پتروشــیمی افــزود: تمــام ســعی خــود را خواهیــم کــرد کــه تــا پایــان 
ســال دانشــکده علــوم ورزشــی، دانشــکده علــوم زمیــن و دانشــکده نفــت، 

ــرداری برســند. ــه بهره ب گاز و پتروشــیمی ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــواز ب ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــاون اداری مال مع
ــه  ــرد: در هفت ــان ک ــت، بی ــه دول ــی در هفت ــروژه عمران ــد پ ــاح چن افتت
ــیمی و  ــگاهی ش ــع آزمایش ــتر، مجتم ــر شوش ــکده هن ــز دانش ــت نی دول
پتروشــیمی، آزمایشــگاه مــواد پرتــوزا و زمیــن چنــد منظــوره ورزشــی در 

ــد. ــد ش ــاح خواهن ــران افتت ــگاه دخت خواب
ــان گفــت:  ــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز در پای معــاون اداری مال
در دو ســال اخیــر دانشــکده های عمــران و معمــاری، دانشــکده حقــوق و 

ــده اند. ــاح ش ــد، افتت ــر ش ــه ذک ــکده هایی ک دانش

»دورکاری« در تحریریه  رسانه ها به طور کامل 
اجرا شود

ـــر  ـــا در سراس ـــاری کرون ـــترده بیم ـــدد و گس ـــیوع مج ـــا ش ـــان ب همزم
ــه ای،  ــگاران، در اطالعیـ ــری روزنامه نـ ــی سراسـ ــن صنفـ ــور، انجمـ کشـ

ــد.  ــا شـ ــری »دورکاری« در تحریریه هـ ــتاِر رعایـــت حداکثـ خواسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا در متـــن ایـــن اطالعیـــه آمـــده اســـت: پـــس از 
شـــیوع بیمـــاری مرگبـــار »کوویـــد - ۱۹« در جهـــان، شـــیوه نامه های 
ــوی  ــا از سـ ــروس کرونـ ــا ویـ ــارزه بـ ــرای مبـ ــددی بـ ــتی متعـ بهداشـ
ـــرار  ـــورها ق ـــتور کار کش ـــی در دس ـــی و داخل ـــر بین الملل ـــای معتب نهاده
گرفـــت کـــه »دورکاری«، یکـــی از مهمتریـــن آن هاســـت و بـــه تائیـــد 
ـــاری  ـــن بیم ـــترش ای ـــگیری از گس ـــری در پیش ـــش مؤث ـــان، نق متخصص

خطرنـــاک داشـــته اســـت.
ـــی و  ـــای دولت ـــا و بنگاه ه ـــوی نهاده ـــز از س ـــران نی »دورکاری« در ای
ـــواده  ـــان و خان ـــان کارکن ـــالمت و ج ـــت از س ـــدف صیان ـــا ه ـــی ب خصوص

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــه، م ـــراد جامع ـــر اف ـــان و دیگ آن
ـــگاران  ـــری روزنامه ن ـــی سراس ـــن صنف ـــد: انجم ـــه می افزای ـــن اطالعی ای
ضمـــن قدردانـــی از اکثریـــت قریـــب بـــه اتفـــاق مســـئوالن و مدیـــران 
رســـانه هایی کـــه بـــا بهره گیـــری از »دورکاری«، بـــه مســـئولیت 
ـــات  ـــی آن را مراع ـــات اجرای ـــد و الزام ـــد بوده ان ـــش پایبن ـــی خوی اجتماع
ــه ای  ــف حرفـ ــه وظایـ ــا کـ ــای تحریریه هـ ــپاس از اعضـ ــد و سـ کرده انـ
خـــود در ایـــن دوران دشـــوار را بـــه بهتریـــن نحـــو انجـــام داده انـــد، 
ــل  ــور کامـ ــون »دورکاری« را به طـ ــه تاکنـ ــانه هایی کـ ــدود رسـ از معـ
ـــن روش  ـــری ای ـــه کارگی ـــه ب ـــا در زمین ـــار دارد ت ـــد، انتظ ـــرا نکرده ان اج
ـــود  ـــان خ ـــان کارکن ـــالمت و ج ـــظ س ـــرای حف ـــتورالعملی ب ـــوان دس به عن
ـــا  ـــارزه ب ـــود در مب ـــهم خ ـــه س ـــند و ب ـــته باش ـــری« داش ـــت حداکث »جدی

ـــد. ـــا کنن ـــر ایف ـــی مؤث ـــار، نقش ـــاری مرگب ـــن بیم ای
ـــری  ـــه گی ـــمی هم ـــالم رس ـــد از اع ـــاه بع ـــش م ـــال و ش ـــدودا یکس ح
ـــون  ـــمی تاکن ـــای رس ـــه آماره ـــا ب ـــفند ۹۸( بن ـــران )اول اس ـــا در ای کرون
ـــده  ـــال ش ـــروس مبت ـــن وی ـــه ای ـــر ب ـــزار نف ـــون و ۹۰۰ ه ـــه میلی ـــدود س ح

ـــد. ـــه ان ـــان باخت ـــر ج ـــزار نف ـــش از ۹۰ ه و بی
چهـــار مرحلـــه اوج بیمـــاری طـــی ۱۶ مـــاه گذشـــته در اســـفند ۹۸ 
ــت و  ــن و اردیبهشـ ــز ۹۹، فروردیـ ــتان ۹۹، پاییـ ــن ۹۹، تابسـ و فروردیـ
ـــی  ـــا دوره های ـــدام ب ـــر ک ـــه ه ـــده ک ـــته ش ـــر گذاش ـــت س ـــر ۱۴۰۰ پش تی
از قرنطینـــه، کاهـــش فعالیـــت کارمنـــدان ادارات، تعطیلـــی، ســـالن های 

ســـینما، تئاتـــر و مـــوزه هـــا و گالری هـــا همـــراه بـــوده اســـت.
ـــارم  ـــوج چه ـــد از م ـــا بع ـــی کرون ـــیب نزول ـــالم ش ـــاه از اع ـــدود دو م ح
ـــش  ـــودی و افزای ـــیب صع ـــم ش ـــاز ه ـــرداد ب ـــر خ ـــار ۱۴۰۰ از اواخ در به
قرمـــزی رنـــگ شـــهرها ایـــن بـــار از جنـــوب و جنـــوب غربـــی کشـــور 
ـــدی  ـــگ بن ـــن رن ـــاس جدیدتری ـــر اس ـــه دارد.  ب ـــوز ادام ـــد و هن ـــاز ش آغ
ـــی،  ـــتان نارنج ـــز، ۱۱۰ شهرس ـــهر قرم ـــور، ۲۸۵ ش ـــی کش ـــق کرونای مناط
ـــت. ـــی نیس ـــت آب ـــهری دارای وضعی ـــچ ش ـــده و هی ـــتان زرد ش ۵۳ شهرس

۶ واحد اقامتی غیرمجاز 
در آذربایجان شرقی تذکر گرفتند

معــاون گردشــگری مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــداد ۶  ــون، تع ــدای ســالجاری تاکن دســتی آذربایجان شــرقی گفــت: از ابت
واحــد اقامتــی غیرمجــاز در ایــن اســتان تذکــر و اخطــار کتبــی گرفتنــد. 
ــزود:  ــگاران، اف ــرام زاده در جمــع خبرن ــا، علیرضــا بای ــه گــزارش ایرن ب
امســال ۸۰ مــورد بازدیــد از واحدهــای اقامتــی آذربایجــان شــرقی انجــام 
ــا  ــه واحده ــرات الزم ب ــا و تذک ــتا اخطاره ــن راس ــه در ای ــت ک ــده اس ش
بــه منظــور رعایــت اســتانداردها و ارائــه خدمــات بهتــر داده شــده اســت.

وی اظهـــار کـــرد: کمیتـــه ارزیابـــی و نظـــارت بـــر عملکـــرد 
ــان  ــل داران آذربایجـ ــه هتـ ــی جامعـ ــا همراهـ ــی بـ ــای اقامتـ واحدهـ
ـــد  ـــن بازدی ـــاری ضم ـــال ج ـــدای س ـــتمر از ابت ـــورت مس ـــه ص ـــرقی ب ش
ــه  ــازی کـ ــای غیرمجـ ــایی واحدهـ ــا شناسـ ــی، بـ ــای اقامتـ از واحدهـ
ـــا  ـــا آن ه ـــدی ب ـــور ج ـــه ط ـــد، ب ـــافران می کنن ـــرش مس ـــه پذی ـــدام ب اق

برخـــورد کـــرده اســـت.
ــر عملکــرد  ــه ناظــر ب ــه، کمیت ــن برنام ــرو ای ــه داد: پی ــرام زاده ادام بای
واحدهــای اقامتــی، تعــداد ۶ واحــد اقامتــی غیرمجــاز را شناســایی و اخطار 
ــورد  ــتانداردهای م ــت اس ــرداری و رعای ــه بهره ب ــذ پروان ــرای اخ الزم را ب

نظــر صــادر کــرده اســت.
ــاز دوم استانداردســازی هتــل پنــج ســتاره  وی همچنیــن از اجــرای ف
ــل  ــازی هت ــات استانداردس ــت: عملی ــر داد و گف ــز خب ــیمی تبری پتروش
ــم  ــرمایه گذاری ه ــم س ــان حج ــارد توم ــا ۲۰ میلی ــز ب ــیمی تبری پتروش

ــرا اســت. ــال اج ــون در ح اکن
بایــرام زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای استانداردســازی و بهســازی 
واحدهــای اقامتــی اســتان، فــاز دوم عملیــات استانداردســازی هتــل پنــج 
ســتاره پتروشــیمی تبریــز در حــال انجــام اســت،  اظهــار کــرد: طــی ایــن 
ــالن های  ــاماندهی س ــز و س ــازی، تجهی ــات استانداردس ــه از عملی مرحل
ــاد  ــل، ایج ــی هت ــازی الب ــی، بهس ــوئیت های اقامت ــش س ــی، افزای ورزش
ــی و  ــای اقامت ــز اتاق ه ــتی، تجهی ــروش صنایع دس ــل ف ــاپ و مح ورکش

رســتوران انجــام شــده اســت.
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــز اقامت ــایر مراک ــل و س ــی هت ــت اقامت ظرفی

ــت. ــت اس ــزار و ۵۰۰ تخ ــدود ۱۱ ه ح

چهــل و چهارمیــن جلســه کمیتــه میــراث 
ــن  ــان رســید و در ای ــه پای ــی یونســکو ب جهان
مــدت مکان هــای مختلفــی از نقــاط گوناگــون 
ــی یونســکو  ــه فهرســت میــراث جهان جهــان ب

اضافــه شــدند. 
ــن  ــل و چهارمی ــنا،  چه ــزارش ایس ــه گ ب
ــهر  ــکو  در ش ــی یونس ــراث جهان ــه می کمیت
ــزاری  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــن ب ــو چی فوج
ــده پیشــنهادی  ــان آن ۳۹ پرون شــد و در جری
از ســوی کشــورها مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ایــران امســال بــا دو پرونــده »راه آهــن ایــران« 
میــراث جهانــی  در کمیتــه  و »هورامــان« 
یونســکو شــرکت کــرده بــود و در نهایــت 
موفــق شــد دو پرونــده راه آهــن سراســری 
ــعت ۱۴۰۰  ــه وس ــوب ب ــمال ـ جن ــش ش )بخ
ــت  ــه ثب ــات را ب ــان/ اورامان ــر( و هورام کیلومت

ــاند.  ــکو برس یونس
ــای  ــی پرونده ه ــا بررس ــران ب ــر ای ــالوه ب ع
دیگــری  مکان هــای   ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰ ســال 
ــت  ــه فهرس ــز ب ــان نی ــف جه ــاط مختل در نق

ــد. ــکو راه  یافتن ــی یونس ــراث جهان می
از  معــدودی  تعــداد  بیــن  ایــن  در 
جنگل هــای  جملــه  از  طبیعــی  مکان هــای 
»کــن کراکــن« )Kaeng Krachan( در 
تایلنــد کــه بیشــتر بــرای گیاهــان و پرنــدگان 
ــن  در معــرض خطــر شــناخته می شــوند در ای

فهرســت بــه ثبــت رســیده اند.
ــی از  ــکان فرهنگ ــدود ۲۰ م ــن ح همچنی
ــه فهرســت  ــه شــهر »الســلط« در اردن ب جمل

ــدند. ــه ش ــکو اضاف ــی یونس ــراث جهان می
ستاره شناســی  و  باســتانی  مجموعــه 
»چانکیلــو« در پــرو کــه در گذشــته بــرای 
مشــاهده حرکــت خورشــید و تعیین زمــان  در 
ــت  ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــال م ــول س ط
ــد  ــورد تایی ــه م ــود ک ــی ب ــه پرونده های از جمل

ــت. ــرار گرف ــه ق کمیت
در   »حمــا«  محوطــه  ســنگ نگاره های 

عربســتان ســعودی بــه همــراه شــهر »نیــس« 
در فرانســه از جملــه دیگــر پرونده هــای موفــق 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــال ب امس
کشــورهای  چشــمه  دارای  شــهر   ۱۱
آلمــان، اتریــش، بلژیــک، فرانســه و ایتالیــا 
نیــز در  قالــب یــک پرونــده مشــترک  در 
ــادن  ــی شــدند؛ »ب جلســه امســال ثبــت جهان
ــووی واری« در  ــش، »کارل ــن« در اتری ــی وی ب
ــادن«  ــادن ب ــه، »ب ــی« در فرانس ــک، »ویش چ
و »بــاد امــس« در آلمــان، »بــاث« در بریتانیــا، 
»فرانتیشــکووی الزنــی« در چــک، »اســپا« در 
ــاد  بلژیــک، »ماریانســکه الزنــی« در چــک، »ب
»مونته کاتینــی  و  آلمــان  در  کیســینگن« 
ــکیل  ــت را تش ــن فهرس ــا ای ــه« در ایتالی ترم
می دهنــد. تمــام ایــن شــهرها در اطــراف 
ــده اند. ــا ش ــی بن ــی معدن ــمه های طبیع چش

ــه فهرســت  همچنیــن دو مــکان در هنــد ب
میــراث جهانــی اضافــه شــدند: معبــد »راماپــا« 
 )Dholavira( »ــا ــهر تاریخــی »دوالوری و ش
ــه  ــی یونســکو ب ــراث جهان ــون می ــد اکن در هن

ــد. ــمار می رون ش
ــه  ــرودوآن« در فرانس ــی ک ــوس دریای »فان
ــم  ــاه« ه ــی پادش ــوس دریای ــام »فان ــا ن ــه ب ک
موفــق  پرونــده  دیگــر  می شــود  شــناخته 
فرانســه بــه شــمار مــی رود. ایــن بنــا بیــن قــرن 

ــده  ــاخته ش ــالدی س ــم می ــانزدهم و هفده ش
ــت. اس

ــه ای ۳۰  ــه تپ ــه ک ــالن تپه« در ترکی »ارس
ــم  ــرن شش ــه ق ــم ب ــری اســت و دســت ک مت
پیــش از میــالد بازمی گــردد نیــز از دیگــر 

ــود. ــال ب ــق امس ــای موف پرونده ه
»ماتلیدنهوئـــه در دارمشـــتات« در آلمـــان 
ـــی  ـــرن چهاردهم ـــکوهای ق ـــه فرس و »مجموع
ـــاختمان  ـــت س ـــامل هش ـــا ش ـــادووا« در ایتالی پ
مذهبـــی و فرهنگـــی کـــه مجموعـــه ای از 
فرســـکوهای تاریخـــی را در خـــود جـــای 
داده انـــد نیـــز در ایـــن فهرســـت قـــرار 

ــد. گرفتنـ
بــر اســاس پرونــده گروهــی »کوانــژو« کــه 
از چنــد مــکان در چیــن تشــکیل شــده اســت، 
مکان هایــی شــامل معبدهــا، بقایــای بندرهــا و 
ــن  ــی شــدند. ای ــای باســتانی ثبــت جهان پل ه
 Dacheng( »ــگ ــالن کاخ داچن ــی »س یعن
 ،)Qingjing( جینجینــگ«  »مســجد   ،)
و  کایــوان  معبــد  اســالمی،  مقبره هــای 
چندیــن مــکان دیگــر از ایــن پــس بــه عنــوان 
ــد. ــه شــمار می رون ــی یونســکو ب ــراث جهان می

ــبز  ــای س ــپانیا فض ــرو« در اس ــن رتی »بوئ
ــه پادشــاهی  ــرن نوزدهــم ب ــا ق ــه ت شــهری ک
اســپانیا تعلــق داشــت بــه همــراه »پاســئو دل 

ــه  ــد هــم ب ــی مادری ــرادو« از بولوارهــای اصل پ
ــی رســیدند. ــت جهان ثب

ــیما«،  ــی اوش ــره »آمام ــار جزی ــال چه امس
ــاوا« و  »توکونوشــیما«، بخــش شــمالی »اوکین
»اریوموتــه« در ژاپــن کــه زیســتگاه گونه هــای 
ــه  ــز ب ــتند نی ــادر هس ــوران ن ــی از جان مختلف
عنــوان میــراث طبیعــی جهانــی یونســکو ثبــت 

شــدند.
کــره  در  گتبــول«  »جلگــه  همچنیــن 
ــی کــه متشــکل از چهــار بخــش اســت،  جنوب
ــامل  ــه ش ــای گرجســتان ک همچــون جنگل ه
»کولکتــی«  و  »متیــرال«  ملــی  پارک هــای 
و  »کینتریشــی«  حفاظت شــده  مناطــق  و 
ــی شــدند. ــی« می شــود  ثبــت جهان »کولبولت

»مهاجرنشــین های بنوولنــس« در هلنــد 
ــد«،  ــی هلن ــک، »خطــوط دفاعــی دریای و بلژی
»مجموعــه  رومانــی،  در  مونتانــا«  »روزیــا 
شــمال  در  جومــون«  تاریخــی  مکان هــای 
در  ســودانی«  ســبک  »مســجدهای  ژاپــن، 
ــرل  ــیتیو ب ــبز »س ــه س ــاج، محوط ــاحل ع س
ــدا«  ــای آتالنتی ــل، »کلیس ــس« در برزی مارک
در اوروگوئــه، »بناهــای تمــدن چینچــورو« 
پوپوکاتپتــل«  »صومعه هــای  شــیلی،  در 
روم«  امپراتــوری  »مرزهــای  مکزیــک،  در 
»اشــپیر،  اســلواکی،  و  آلمــان  اتریــش،  در 
ماینتــس و ورمــس« در آلمــان، »سرســراهای 
ــوژه پلجنیــک در  ــار ی ــا، »آث بولونیــا« در ایتالی
ــای ســنگی  ــلوونی، »منظره ه ــا« در اس لیوبلیان
شــمال غربــی ولــز« در بریتانیــا، »پــارک 
ملــی ایوانــدو« در گابــن، »ســنگ نگاره های 
ــیه،  ــفید« در روس ــای س ــگا و دری ــه اون دریاچ
ــات و  ــه کاراپ ــن راش منطق ــای که »جنگل ه
ســایر نقــاط اروپــا« دیگــر پرونده هــای موفــق 

ــد. ــال بودن امس
جهانــی  میــراث  کمیتــه  جریــان  در 
یونســکو امســال »لیورپــول« واقــع در بریتانیــا 
میــراث جهانــی خــارج شــد.  فهرســت  از 
همچنیــن ایتالیــا و اســترالیا توانســتند از وارد 
ــه  ــی« ب ــزرگ مرجان شــدن »ونیــز« و »ســد ب
ــر  ــرض خط ــی در مع ــراث جهان ــت می فهرس

ــد. ــری کنن جلوگی

نماینـــده مـــردم رشـــت در مجلـــس گفـــت: طـــرح 
ـــق  ـــال رون ـــه دنب ـــازی ب ـــای مج ـــران در فض ـــت از کارب حمای
کســـب و کارهـــای اینترنتـــی اســـت نـــه تعطیلـــی آن، امـــا 
بـــه دلیـــل عـــدم اطالع رســـانی کافـــی و درســـت، ابهامـــات 
زیـــادی در مـــورد ایـــن طـــرح بـــرای مـــردم بـــه وجـــود 

آمـــده اســـت. 
جبـــار کوچکی نـــژاد نماینـــده مـــردم رشـــت در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی در گفت وگـــو بـــا فـــارس، بـــا اشـــاره بـــه 
ـــرح  ـــت: ط ـــازی گف ـــای مج ـــران در فض ـــت از کارب ـــرح حمای ط
ـــه  ـــه ب ـــچ وج ـــه هی ـــازی ب ـــای مج ـــران در فض ـــت از کارب حمای

ـــه  ـــت بلک ـــی نیس ـــای اینترنت ـــب و کاره ـــی کس ـــال تعطیل دنب
ـــا  ـــب و کاره ـــن کس ـــق ای ـــرای رون ـــه ب ـــاد زمین ـــدف آن ایج ه

ـــت.  اس
وی افـــزود: بحـــث فیلترینـــگ بـــه هیـــچ وجـــه در طـــرح 
ـــه  ـــت بلک ـــرح نیس ـــازی مط ـــای مج ـــران در فض ـــت از کارب حمای
مجلـــس در ایـــن طـــرح بـــه دنبـــال پیام رســـان های داخلـــی 
ــور  ــازی در کشـ ــای مجـ ــردن فضـ ــد کـ ــن قانونمنـ و همچنیـ

ـــت.  اس
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ ــت در مجلـ ــردم رشـ ــده مـ نماینـ
ـــت  ـــد اینترن ـــای بان ـــد از پهن ـــروز ۷۰ درص ـــت: ام ـــار داش اظه
درصـــد   ۳۰ و  خارجـــی  پیام رســـان های  بـــرای  کشـــور 
بـــرای پیام رســـان های داخلـــی اســـت کـــه اگـــر ســـهم 
ــتر  ــت بیشـ ــد اینترنـ ــای بانـ ــی از پهنـ ــان های داخلـ پیام رسـ
باشـــد طبیعـــی اســـت کـــه آنهـــا بهتـــر می تواننـــد خدمـــات 

بـــه مـــردم ارائـــه دهنـــد. 
ـــد  ـــه ۳۰ درص ـــی ک ـــرد: وقت ـــان ک ـــژاد خاطرنش ـــی ن کوچک
ــد  ــی باشـ ــان های داخلـ ــار پیام رسـ ــد دراختیـ ــای بانـ از پهنـ
ـــر  ـــای نابراب ـــک فض ـــد در ی ـــا نمی توانن ـــه آنه ـــت ک ـــی اس طبیع
بـــا پیام رســـان های خارجـــی رقابـــت کننـــد و رضایـــت 

ـــد. ـــت بیاورن ـــه دس ـــران را ب کارب
در  زیـــادی  توانمندی هـــای  و  ظرفیت هـــا  افـــزود:  وی 

کشـــور مـــا در بحـــث فضـــای مجـــازی وجـــود دارد کـــه بـــا 
حمایـــت از آنهـــا مـــا می توانیـــم شـــاهد عرضـــه خدمـــات در 
فضـــای مجـــازی توســـط متخصصـــان داخلـــی بـــه کاربـــران 

باشـــیم.
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ ــت در مجلـ ــردم رشـ ــده مـ نماینـ
اظهـــار داشـــت: از ســـوی دیگـــر مـــا بـــه دنبـــال قانونمنـــد 
ـــه از آن ســـوی  ـــا کســـانی ک ـــردن فضـــای مجـــازی هســـتیم ت ک
ــازه را  ــن اجـ ــد ایـ ــا می آینـ ــور مـ ــل کشـ ــه داخـ ــا بـ مرزهـ
ـــی  ـــران ایران ـــه کارب ـــات محرمان ـــه اطالع ـــه ب ـــند ک ـــته باش نداش
ـــا  ـــرای آنه ـــری را ب ـــکالت دیگ ـــا مش ـــد و ی ـــت اندازی کنن دس
ـــردن فضـــای  ـــد ک ـــر قانونمن ـــن ام ـــه ای ـــد و الزم ـــه وجـــود آورن ب

ـــت.  ـــازی اس مج
موجـــود  فضـــای  در  متأســـفانه  داشـــت:  اظهـــار  وی 
ـــران  ـــت از کارب ـــرح حمای ـــه ط ـــع ب ـــتی راج ـــانی درس اطالع رس
ـــات  ـــئله ابهام ـــن مس ـــد و همی ـــام نش ـــازی انج ـــای مج در فض
و ســـؤاالت و نگرانی هـــای زیـــادی را در میـــان مـــردم ایجـــاد 
کـــرد. در مقابـــل، دشـــمن هـــم تمـــام تـــوان خـــود را بـــرای 
ـــئله  ـــن مس ـــه و ای ـــه کار گرفت ـــرح ب ـــن ط ـــردن ای ـــؤال ب ـــر س زی
ـــه  ـــی در جامع ـــی از نگران ـــا موج ـــروز ب ـــا ام ـــا م ـــده ت ـــث ش باع
ـــران در فضـــای مجـــازی  ـــت از کارب ـــرح حمای ـــوص ط در خص

مواجـــه باشـــیم.

مکان هایی که امسال ثبت جهانی شدند

کوچکی نژاد:

 طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به دنبال رونق کسب و 
کارهای اینترنتی است نه تعطیلی آن

ــود را از  ــت خ ــای تحــت مدیری ــر دارد فضاه ــه در نظ ــتان مراغ ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت آم ــت اداره کل و مدیری معاون
طریــق مزایــده در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط بــه اجــاره 

واگــذار نمایــد.
موضــوع مزایــده: تــاالر اللــه فرهنگیــان واقــع در خیابــان پرویــن اعتصامــی، کلینیــک فرهنگیــان واقــع در رو بــه روی 

مســجد کــوره خانــه
محل دریافت اسناد مزایده:

- درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی، www.setadiran.ir الزم اســت مزایــده گــران در 
صــورت عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده 

محقــق ســازند.
تاریخ انتشار در سامانه ستاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

مهلــت دریافــت اســناد مزایــده: از ســامانه ســتاد مورخــه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ســاعت ۱۳:۰۰ لغایــت مورخــه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
ســاعت ۱۲:۳۰ 

ــاعت  ــت س ــه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ لغای ــاعت ۱۳:۰۰ مورخ ــتاد: از س ــامانه س ــت در س ــناد و قیم ــزاری اس ــت بارگ مهل
ــتاد  ــامانه س ــه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ در س ۱۳:۰۰ مورخ

تاریخ بازگشایی پاکت ها در اداره و در بستر سامانه ستاد: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
اعتبار پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۰/۰۸/۳۱

اطالعــات تمــاس: دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده آدرس: مراغــه 
ــان پاســداران کارشناســی پشــتیبانی تلفــن: ۰۴۱۳۷۲۲۹۰۵۱  خیاب

* ســایر اطالعــات و جزییــات مربــوط بــه مزایــده در اســناد و شــرایط عمومــی مزایــده منــدرج مــی باشــد کــه جــز الینفــک 
ــرارداد خواهــد بود. ق

آگهی مزایده
معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراغه

تاریخ انتشار: 1400/05/12
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 حرکت پرس سرشانه آرنولدی 

ــه  ــر روی چـ ــدی بـ ــانه آرنولـ ــرس سرشـ پـ
عضالتـــی تاثیـــر گـــذار اســـت؟ همـــان طـــور 
کـــه از اســـم ایـــن حرکـــت مشـــخص اســـت، 
تمرکـــز ایـــن حرکـــت بـــر روی عضـــالت ســـر 
ــن  ــام ایـ ــا انجـ ــا بـ ــت، امـ ــانه اسـ ــانه و شـ شـ
حرکـــت، پشـــت بـــازو هـــا نیـــز تـــا حـــدودی 
درگیـــر و تقویـــت مـــی شـــوند. ایـــن حرکـــت 
ــرد  ــالت گـ ــد و عضـ ــه دلتوئیـ ــه عضلـ ــر سـ هـ
بـــازو هـــا و شـــانه را درگیـــر مـــی کنـــد و در 
نتیجـــه، عضالتـــی بـــزرگ، گســـترده و بـــا 
ـــت  ـــن حرک ـــه ای ـــد. البت ـــی کن ـــاد م ـــات ایج جزئی
ـــی  ـــانه معمول ـــت سرش ـــر از حرک ـــخت ت ـــی س کم
ـــت.  ـــتر اس ـــز بیش ـــذاری آن نی ـــر گ ـــا اث ـــت، ام اس
ـــه  ـــت ب ـــن حرک ـــا ای ـــد ب ـــه بتوانی ـــن ک ـــرای ای ب
ـــه  ـــت ک ـــازی نیس ـــید، نی ـــی برس ـــه مطبوع نتیج
ـــت  ـــن حرک ـــد. ای ـــنگین را برداری ـــای س ـــه ه وزن
ـــا  ـــود ت ـــام ش ـــتقامتی انج ـــورت اس ـــه ص ـــد ب بای
ـــه  ـــی ک ـــید. از آن جای ـــه برس ـــن نتیج ـــه بهتری ب
ـــادی  ـــیار زی ـــدار بس ـــه مق ـــت ب ـــن حرک ـــز ای تمرک
بـــر روی شـــانه هـــا اســـت، حتـــی بـــا وزنـــه 
هـــای ســـبک نیـــز مـــی توانیـــد بـــزرگ تـــر 

شـــدن عضـــالت شـــانه را ایجـــاد کنیـــد.
پــس تــا جــای ممکــن ایــن حرکــت را بــا وزنــه 
هــای ســبک و بــا تکــرار هــای زیــاد انجــام دهیــد 
ــت  ــن حرک ــن از ای ــه ممک ــن نتیج ــه بهتری ــا ب ت

برســید.
ــن  ــت ای ــن حرک ــای ای ــر مزای ــی از دیگ یک
ــه صــورت  اســت کــه تمامــی عضــالت شــانه را ب
ــد و در  ــی ده ــرار م ــار ق ــورد فش ــت م یکنواخ
ــه صــورت یکنواخــت  نتیجــه همــه ی عضــالت ب
و قرینــه رشــد مــی کننــد و زیبایــی بــی نظیــری 

ــد. ــی کنن ــاد م ایج
نحــوه انجــام صحیــح حرکــت پــرس سرشــانه 
آرنولــدی: همــان طــور کــه پیــش تــر نیــز اشــاره 
کردیــم، بهتــر اســت کــه ایــن حرکــت را بــا وزنــه 
هــای ســبک شــروع کنیــد. وقتــی کــه وزنــه هــای 
ســبک را بــر مــی داریــد، مــی توانیــد بــه شــکل 
ــه  ــا ب ــد ت ــرل کنی ــود را کنت ــت خ ــری حرک بهت
فــرم درســت انجــام حرکــت برســید. پــس از ایــن 
ــه  ــت را ب ــرم حرک ــه ف ــدید ک ــن ش ــه مطمئ ک
ــد  ــی توانی ــد، م ــی دهی ــام م ــح انج ــکل صحی ش

وزنــه هــا را بــه آرامــی ســنگین تــر کنیــد.
ــر  ــه مناســب، مراحــل زی پــس از انتخــاب وزن

ــد:  ــال کنی را دنب
ــا را  ــد و پاه ــه داری ــر خــود را صــاف نگ - کم
بــه انــدازه عــرض شــانه بــاز کنیــد و بــرای ثبــات 
بیشــتر، آن هــا را محکــم روی زمیــن نگــه داریــد. 
- دمبــل هــا را بــه گونــه ای کــه کــف دســت 

بــه ســمت بــدن باشــد در دســت بگیریــد. 
- دست ها را تا شانه ها باال ببرید. 

ــد و در  ــاال ببری ــی ب ــه آرام ــا را ب ــت ه - دس
حیــن بــاال بــردن، مــچ هــا را ۱۸۰ درجــه 
ــن  ــه باالتری ــا ب ــه دســت ه ــی ک ــد. وقت بچرخانی
جــای ممکــن مــی رســند، کــف دســت هــا بایــد 
ــاره دســت هــا  ــه بیــرون باشــند. ســپس دوب رو ب
ــا را  ــچ ه ــد و م ــن بیاوری ــه پایی ــی ب ــه آرام را ب
هــم همــراه بــا آن بچرخانیــد تــا بــه جــای اولیــه 

ــد.  ــود بازگردن خ
- ایــن حرکــت را ۸ الــی ۱۲ بــار و در ۴ ســت 
بــا اســتراحت ۳۰ ثانیــه در بیــن هــر کــدام تکــرار 

. کنید
 

انواع حرکت پرس سرشانه آرنولدی
پـــرس سرشـــانه آرنولـــدی نشســـته: شـــایع 
ـــام  ـــدی، انج ـــانه آرنول ـــت سرش ـــوع حرک ـــن ن تری
آن بـــه صـــورت نشســـته اســـت. ایـــن نـــوع از 
ـــت  ـــال یکنواخ ـــورت کام ـــه ص ـــار را ب ـــت، فش حرک
بـــر روی عضـــالت شـــانه تقســـیم مـــی کنـــد 
و بـــه همیـــن دلیـــل اغلـــب ورزشـــکاران از آن 
اســـتفاده مـــی کننـــد. بـــه دلیـــل ایـــن کـــه 
در ایـــن حرکـــت فـــرد بـــر روی نیمکـــت مـــی 
نشـــیند، مـــی توانـــد تمرکـــز بهتـــری بـــر روی 
فـــرم بـــدن خـــود و همچنیـــن نحـــوه انجـــام 
ـــن  ـــه بهتری ـــت را ب ـــد و حرک ـــته باش ـــت داش حرک
ـــراد  ـــرای اف ـــس ب ـــد. پ ـــام ده ـــن انج ـــکل ممک ش
ـــورت  ـــه ص ـــت ب ـــن حرک ـــام ای ـــز انج ـــدی نی مبت
ـــرس  ـــام پ ـــن انج ـــت. همچنی ـــر اس ـــته بهت نشس
ـــی  ـــته، کم ـــورت نشس ـــه ص ـــدی ب ـــانه آرنول سرش
ـــورت  ـــه ص ـــت ب ـــن حرک ـــام ای ـــر از انج ـــت ت راح

ایســـتاده و یـــا دیگـــر حـــاالت اســـت.
پــرس سرشــانه آرنولــدی ایســتاده: انجــام 
ــورت  ــه ص ــدی ب ــانه آرنول ــرس سرش ــت پ حرک
ــالت  ــر روی عض ــتری را ب ــار بیش ــتاده، فش ایس
ــه همیــن دلیــل اغلــب  شــانه وارد مــی کنــد و ب
افــراد حرفــه ای ایــن حرکــت را بــه صــورت 
ــه  ــت ک ــر اس ــد. بهت ــی دهن ــام م ــتاده انج ایس
افــراد مبتــدی ایــن حرکــت را بــه صــورت 
ــد  ــی توانن ــم نم ــرا ه ــد زی ــام ندهن ــتاده انج ایس
فــرم حرکــت اصلــی را حفــظ کننــد و هــم ممکــن 
اســت کــه به شــانه هــای خــود آســیب وارد کنند. 
ــورت  ــه ص ــت را ب ــن حرک ــد ای ــی خواهی ــر م اگ
ایســتاده انجــام دهیــد، حتمــا مطمئــن شــوید که 
فــرم بــدن شــما درســت اســت، زیــرا در غیــر ایــن 
صــورت فشــار زیــاد مــی شــود و احتمــال آســیب 
ــما  ــود. ش ــی ش ــاد م ــانه زی ــالت ش ــی عض دیدگ
ــا نچرخانــدن مــچ هــا، وزنــه هــای  مــی توانیــد ب
ــه  ــان طــور ک ــا هم ــد ام ــری را برداری ســنگین ت
ــه  ــر اســت ک ــم، بهت ــز اشــاره کردی ــر نی پیــش ت
ایــن حرکــت را بــه صــورت اســتقامتی و بــا وزنــه 

ــد. ــای ســبک انجــام دهی ه
منبع: بیتوته

تفتیان: 
از عملکردم در المپیک 2۰2۰ راضی هستم 

دونــده المپیکــی کشــورمان دربــاره عملکــرد خــود در مســابقات 
المپیــک توکیــو توضیحاتــی را بیــان کــرد.

 بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حســن تفتیــان دونــده  
المپیکــی کشــورمان دربــاره  اینکــه از عملکــرد خــود در المپیــک توکیــو 
راضــی بــوده اســت یــا خیــر، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
بــه طــور کامــل از عملکــردم در  المپیــک توکیــو راضــی هســتم. قبــل از 
ــال  ــا مبت ــروس کرون ــه وی مســابقات المپیــک دچــار بدشانســی شــدم و ب
شــدم، بنابرایــن نتوانســتم تمریــن کنــم. بــه نظــرم  اعــزام مــن بــه توکیــو 

یــک معجــزه بــود.
ــک  ــل از فضــای  مســابقات المپی ــور کام ــه ط ــرد:  ب ــان ک ــان بی تفتی
خــارج شــدم و  شــرایط روحــی خیلــی بــدی داشــتم. بــه نظــرم عملکــرد 
خوبــی داشــتم  و رکــورد ۱۰ ثانیــه و ۱۹ صــدم ثانیــه را زدم  کــه رکــورد  

قابــل قبولــی بــود.
ــاره اصلی تریــن دلیــل ناکامــی خــود،  ــده  المپیــک کشــورمان درب دون
گفــت: بــه طــور حتــم علــت اصلــی ناکامــی ام در المپیــک ابتــال بــه کرونــا 
ــال  ــا مبت ــه کرون ــن ب ــر م ــی داد اگ ــری رخ م ــاق بهت ــرم اتف ــه نظ ــود. ب ب
ــه   ــد هســتم ک ــم. معتق ــکاوری کن نمی شــدم، چــون نتوانســتم خــوب ری

ــود. ــا روی عملکــردم تاثیرگــذار ب ویــروس کرون

مهیار صداقت باالترین رکورد برون مرزی
 خود را به ثبت رساند 

سـرمربی تیـم ملـی تیرانـدازی با تفنگ کشـورمان در خصـوص عملکرد 
تیرانـدازان ایـران در ماده سـه وضعیـت المپیـک توکیو توضیحاتـی را بیان 

کرد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، الهام هاشـمی سـرمربی تیم ملی 
تفنـگ کشـورمان در پایـان مسـابقات تیرانـدازی سـه وضعیـت المپیـک 
توکیـو اظهـار داشـت: مهیـار صداقت بـا امتیـاز ۱۱۶۸ در بیـن ۳۹ تیرانداز 

برتـر جهـان در رده بیسـتم قـرار گرفت.
وی افـزود: وقتـی ببینید که چـه قهرمانانی پس از مهیار صداقت هسـتند 
متوجـه می شـوید کـه نتیجـه وی خیلی خوب بوده اسـت. اگر شـرایط جوی 
مناسـب بـود، صداقـت نتیجه بهتری کسـب می کـرد هر چند کـه او باالترین 

رکـورد برون مـرزی خود را در این مسـابقات به ثبت رسـاند.
سـرمربی تیـم ملـی تفنگ گفت: مهیـار صداقت هفته گذشـته در تفنگ 
بـادی یـک دهم تا فینالیسـت شـدن فاصله داشـت و در سـه وضعیت هم با 

توجـه بـه سـن پایینی کـه دارد نتیجه خیلی خوبی کسـب کرد.
وی در مـورد عملکـرد ۴ تیرانداز تفنگ کشـورمان در مسـابقات المپیک 
توکیـو تصریـح کرد: تفنـگ، تجهیزات محور اسـت و نیازمندی هـای زیادی 
بـه نسـبت سـایر رشـته ها دارد و بایـد همیشـه در حـال تنظیـم وسـایل 
باشـیم و بـا توجـه بـه یـک سـری از مسـائلی که وجـود داشـت در مجموع 
عملکـرد بچه هـای تیرانـدازی ایـران خوب بـود. اگـر نتایج را بررسـی کنید 

متوجـه خواهیـد شـد کـه بچه ها بـد عمـل نکردند.
وی افــزود: همیشــه اولیــن مــدال در تیرانــدازی بــادی بانــوان اســت و 
ــت  ــا در روز نخس ــای م ــا بچه ه ــد ت ــث ش ــابقه باع ــترس مس ــار و اس فش
ــوان  ــم ج ــل آن ه ــد دلی ــل نکنن ــد خــوب عم ــه بای ــور ک ــا آن ط بازی ه
ــت  ــه وضعی ــرم زاده در س ــه ک ــی و فاطم ــه خدمت ــت. نجم ــان اس بودنش

ــی داشــتند. ــل قبول عملکــرد قاب

حاج صفی با آاک یونان قرارداد امضاء کرد 

احســان حــاج صفــی بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال ســپاهان بــا باشــگاه 
آاک یونــان قــرارداد منعقــد کــرد. 

ــایت  ــوان، طبـــق اعـــالم سـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
»اســـپور تایـــم« یونـــان،  احســـان حـــاج صفـــی کاپیتـــان تیـــم ملـــی 
ـــید و در تســـت  ـــان رس ـــه یون ـــپاهان  ب ـــگاه س ـــران و عضـــو باش ـــال ای فوتب
هـــای پزشـــکی آاک شـــرکت کـــرد و قـــرارداد خـــود بـــا ایـــن تیـــم 

یونانـــی را امضـــاء کـــرد.
ــان  ــات آاک یون ــمی در تمرین ــورت رس ــه ص ــی ب ــن ایران ــن بازیک ای

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ش

حذف قایقران ایران از رقابت های
 کایاک 1۰۰۰ متر المپیک

ــه نیمــه نهایــی المپیــک توکیــو  ــران از صعــود ب قایقــران المپیکــی ای
ــت.  ــار رف ــا کن ــد و از دور رقابت ه ــاز مان ب

بــه گــزارش ایســنا، مرحلــه یــک چهــارم نهایــی قایقرانــی آبهــای آرام 
بازی هــای المپیــک توکیــو برگــزار شــد و نمایندگــی ایــران از صعــود بــه 

ــد. ــی بازمان نیمه نهای
علــی آقــا میرزایــی در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی کایــاک ۱۰۰۰ متــر 
مــردان بــا زمــان ۳ دقیقــه و ۵۲ ثانیــه چهــارم شــد و نتوانســت بــه نیمــه 

نهایــی صعــود کنــد و از دور رقابت هــا کنــار رفــت.
در ایــن مرحلــه قایــق هــای کمیتــه ملــی المپیــک روســیه و چیــن بــه 

ترتیــب اول و دوم شــدند و راهــی نیمه نهایــی شــدند.  
ــود  ــای اول و دوم صع ــق ه ــا قای ــی، تنه ــارم نهای ــک چه ــه ی در مرحل

ــق هــا حــذف شــدند. ــه قای ــد و بقی کردن

ترین های نیم فصل دوم لیگ بیستم

ســپاهان بــه علــت تفاضــل گل بهتــر، عنــوان نخســت نیــم فصــل دوم 
لیــگ برتــر را بــه دســت آورد. 

بــه گــزارش ایســنا، بــا اتمــام لیــگ بیســتم و بــا تفکیــک امتیــازات نیــم 
فصــل اول و دوم، نســاجی بهتریــن تیــم از حیــث پیشــرفت محســوب مــی 
شــود. آن هــا در نیــم فصــل اول در رتبــه پانزدهــم، در نیــم فصــل دوم در 
رتبــه چهــارم و در مجمــوع در رتبــه دوازدهــم بــه کار خــود پایــان دادنــد.

نکتــه جالــب توجــه، عملکــرد بهتــر ســپاهان نســبت بــه پرســپولیس در 
نیــم فصــل دوم اســت. آن هــا بــا وجــود کســب امتیــاز و گل خــورده برابــر 
ــری  ــت بهت ــث گل زده وضعی ــگ در نیم فصــل دوم، از حی ــان لی ــا قهرم ب
ــات  ــی ثب ــا عملکــرد ب ــی ناکامــی شــاگردان نویدکی داشــتند و علــت اصل
خــط دفاعــی ایــن تیــم بــود. ســپاهان در نیــم فصــل اول ۱۸ گل و در نیــم 

فصــل دوم ۶ گل دریافــت کــرد.
بــا وجــود انتقــادات از تراکتــور، ایــن تیــم در نیــم فصــل دوم عملکــرد 
بهتــری داشــت و در رتبــه چهــارم قــرار گرفــت. سرخپوشــان تبریــزی در 
نیــم فصــل اول هفتــم شــدند امــا بــا کســب رتبــه پنجــم نیــم فصــل دوم، 

در مجمــوع بــه رتبــه چهــارم دســت یافتنــد.
ــی  ــق م ــادان تعلی ــت آب ــت نف ــه صنع ــدول ب ــقوط در ج بیشــترین س
ــی هــا در نیــم فصــل اول پنجــم شــدند امــا در نیــم فصــل  گیــرد. آبادان
دوم بــا ســقوطی آزاد تــا رتبــه ســیزدهم پیــش رفتنــد و در مجمــوع دهــم 

شــدند.
ــور، گل  ــتقالل، تراکت ــپولیس، اس ــپاهان، پرس ــی، س ــگاه کل ــک ن در ی
ــه در  ــد ک ــی بودن ــم های ــده، نســاجی و ذوب آهــن تی ــکان، پدی ــر، پی گه
ــت  ــه دس ــتری را ب ــازات بیش ــد و امتی ــرفت کردن ــل دوم پیش ــم فص نی

ــد. آوردن

فدراســیون والیبــال بــا اســتخدام یــک 
ــان  ــه آرم ــرد ب ــالش ک ــت، ت ــی گرانقیم مرب
ــر  ــم برت ــع ۴ تی ــور در جم ــی حض ــود، یعن خ
ــده  ــا وع ــاند ام ــل بپوش ــه عم ــک جام المپی

داورزنــی، پــوچ از آب در آمــد. 
بــه گــزارش تســنیم، گردنبنــد طالیــی 
ــای  ــز آن، حلقه ه ــه آوی ــور ک ــالد عبادی پ می
ــس از  ــه او پ ــی داد ک ــان م ــود، نش ــک ب المپی
ســختی ها و فشــارهایی کــه در لیــگ ملت هــا 
تحمــل کــرده بــود، حداقــل بــرای تکــرار 
عنــوان پنجمــی المپیــک ۲۰۱۶ ریــو بــه 
ــه او کــه همــه اعضــای  توکیــو آمــده اســت. ن
ــه  ــا همیــن هــدف گام ب ــی والیبــال ب تیــم مل

ــتند. ــو گذاش توکی
فدراســیون والیبــال بــا اســتخدام یــک 
ــالش  ــت، ت ــه گرانقیم ــراز اول و البت ــی ط مرب
کــرد بــه آرمــان خــود، یعنــی حضــور در جمــع 
ــاند  ــل بپوش ــه عم ــک جام ــر المپی ــم برت ۴ تی
ــه  ــداد ک ــن، اجــازه ن ــل ژاپ ــا شکســت مقاب ام
ایــن آرمــان از حــد یــک آرزوی جــذاب و 
ــرود و وعــده رئیــس  ــر ب دور از دســترس، فرات

ــد. ــوچ از کار در آم ــال، پ ــیون والیب فدراس
والدیمیــر آلکنــو، ســرمربی تیــم ملــی 
ایــران بعــد از شکســت برابــر رقیــب آســیایی، 
گفــت:  »خواهــش می کنــم بازیکنانــم را مــورد 
ــوان  ــد. آنهــا هــر چــه در ت ــرار ندهی غضــب ق

ــد.« ــام دادن ــتند، انج داش
ــیون  ــس فدراس ــی، رئی ــا داورزن محمدرض
والیبــال نیــز ضمــن عذرخواهــی از مــردم 
گفــت:  »آلکنــو یکــی از بهتریــن مربیــان 
دنیاســت. زیــر ســوال بــردن توانمنــدی او 
ــزو  ــم ج ــا ه ــان م ــی اســت. بازیکن ــی انصاف ب

بازیکنــان خــوب دنیــا هســتند.«
پــس مســئله نهایــی در مــورد تیــم ملــی بــه 
ایــن شــکل مطــرح می شــود؛ فدراســیون یکــی 
از بهتریــن مربیــان جهــان را بــه خدمــت گرفته، 
زیــر ســوال بــردن او حتــی در صــورت باخــت، 
ــم  ــران ه ــان ای ــالش بازیکن درســت نیســت، ت
ــل  ــن، دلی ــدارد؛ بنابرای ــد ن جــای شــک و تردی
ــف  ــک حری ــل ی ــران در مقاب ــم ای ــت تی شکس
آســیایی در یــک بــازی سرنوشت ســاز چیســت؟

داورزنــی،  نوســان تیــم ملــی را دلیــل حــذف 
ــت، طــوری  ــدان رقاب ــد: »می از المپیــک می دان
اســت کــه شــما یــک روز لهســتان را می بریــد 
ــالش  ــد ت ــد. بای ــادا می بازی ــه کان ــک روز ب و ی

کنیــم ایــن نوســانات را از بیــن ببریــم.«
ــروزی  ــک پی ــا ی ــک را ب ــران، المپی ــم ای تی
ــال  ــپس ونزوئ ــتان و س ــل لهس ــمگیر مقاب چش

ــک  ــاز ی ــی در آغ ــرد متوال ــرد. دو ب ــاز ک آغ
تورنمنــت کــه شــرایطی اســتثنایی بــرای تیــم 
ملــی بــه حســاب می آمــد، خیــال ملی پوشــان 
را تــا حــدودی راحــت کــرد کــه بــا غلبــه بــر 
ــود،  کانادایــی کــه از ژاپــن شکســت خــورده ب
در همــان روز ســوم مســابقات و زودتر از ســایر 
ــارم  ــک چه ــه ی ــی مرحل ــروه، راه ــای گ تیم ه
ــالی جــان  ــر، ب ــن تفک ــی می شــوند. همی نهای
ــی آن  ــت های متوال ــاز شکس ــی و آغ ــم مل تی
ــود را ۲  ــت، کار خ ــران در نهای ــم ای ــد. تی ش
پیــروزی مقابــل قوی تریــن تیــم و ســپس 

ــرد. ــان ب ــه پای ــروه ب ــم گ ــن تی ضعیف تری
در واقــع شــاگردان آلکنــو نتوانســتند، پیروزی 
ــل  ــروزی مقاب ــا پی ــتان را ب ــل لهس ــود مقاب خ
ایتالیــا،  دیگــر تیــم قدرتمنــد گــروه، تکــرار کنند 
ــن  ــادا و ژاپ ــط کان ــم متوس ــس تی ــی از پ و حت

بــر بیاینــد. بــه ایــن ترتیــب، بــرد ایــران مقابــل 
ــل  ــمگیر و قاب ــه چش ــتر از اینک ــتان، بیش لهس

ــه نظــر می رســد. ــب ب ــر باشــد، عجی تقدی
از  بعــد  صحبت هایــش  در  داورزنــی 
ــرد  ــی ک ــا عذرخواه ــن، باره ــه ژاپ ــت ب شکس
ــخگوی  ــد پاس ــران بای ــه ای ــت ب ــا در بازگش ام
ــال  ــتاره های آن از س ــه س ــی ک ــی تیم بی ثبات

ــد. ــتند، باش ــم هس ــار ه ۲۰۱۱ در کن
ــه آخــر نرســیده و  ــا ب ــد کــه  دنی او می گوی
زندگــی در جریــان اســت. بــا ایــن اســتدالل تــا 
ــده نشــده  ــی کــه در صــور اســرافیل دمی زمان
ــن از  ــره زمی ــا ک ــیده ی ــر نرس ــه آخ ــا ب و دنی
حیــات خالــی نشــده، اتفــاق خاصــی نیفتــاده و 

بــرای مشــکالت، راه حــل وجــود دارد.
ــازی  ــا ب ــگ ملت ه ــران در لی ــه ای ــی ک زمان
ــترالیا  ــی اس ــم مل ــروزی تی ــا پی ــرد و تنه می ک
ــران  ــل ای ــم، مقاب ــن تی ــل ۱۴ شکســت ای مقاب
ثبــت شــد، فدراســیون بــه بهانــه ارزیابــی آلکنو 
ــی  ــم مل ــاد تی ــج پرانتق ــی روی نتای ــم مل از تی
ســرپوش گذاشــت. در نهایــت امــا، تیــم ملــی از 

ــی نداشــت. ــدی چندان ــا عای ــگ ملت ه لی
ــه  ــس کمیت ــری، رئی ــیدرضا صالحی امی س
ملــی المپیــک هــم بــه عنــوان باالتریــن 
مســئول المپیکــی کشــور پــس از حــذف تیــم 
ــک  ــای المپی ــران از بازی ه ــال ای ــی والیب مل
گفــت کــه والیبــال ایــران جــزو مدعیــان اســت 
و اگــر حمایــت شــود و ثبــات مدیریــت داشــته 
باشــد در المپیــک پاریــس روی ســکو مــی رود.

صحبت هــای صالحــی امیــری در حالــی 
ــی  ــم مل ــد اســت تی ــه بعی مطــرح می شــود ک
والیبــال پــس از ایــن، تیمــی پرســتاره تر و 

ــد. ــته باش ــر داش قدرتمندت

ســخنگوی باشــگاه پرســپولیس دربــاره  
ــر  ــگ برت ــرخ ها در لی ــی س ــن قهرمان پنجمی

ــرد.  ــان ک ــی را بی توضیحات
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
باشــگاه  ســخنگوی  شــکوری،  ابراهیــم 
قهرمانــی  پنجمیــن  دربــاره   پرســپولیس 
ــر اظهــار داشــت:  ابتــدا  ســرخ ها در لیــگ برت
ــختی  ــال س ــم. س ــکر می کن ــواداران تش از ه
ــتان  ــر داس ــا آخ ــتیم، ام ــر گذاش ــت س را پش
ــی  ــال متوال ــن س ــرای پنجمی ــود. ب ــوش ب خ
ــم. ــام دادی ــی انج ــدیم و کار بزرگ ــان ش قهرم

ــی  او افــزود: اگــر بخواهــم در مــورد قهرمان
صحبــت کنــم، بایــد ســاعت ها وقــت بگذاریــم. 
ــا هــم یــک تیــم قــوی و منســجم  همــه مــا ب
بازیکنــان،  هــواداران،  دادیــم.  تشــکیل  را 
ــم  ــار ه ــه کن ــگاه هم ــران باش ــان و مدی مربی
بودیــم. وقتــی تیمــی ۴ دوره متوالــی قهرمــان 
ــا  ــایر تیم ه ــه س ــت ک ــی اس ــود طبیع می ش
ــا  ــد ت ــرف کنن ــتری ص ــه بیش ــرژی و هزین ان

ــد. ــم را بگیرن ــن تی ــوی ای جل
ــه  ــل ۲ هفت ــرد: حداق ــار ک ــکوری اظه ش
تعطیلــی خواهیــم داشــت. مــا چندیــن ســال 
اســت کــه در ۲  - ۳  جــام می جنگیــم. 
ــتراحت  ــه و اس ــا روحی ــان ب ــدوارم بازیکن امی
خــوب بــه تمرینــات برگردنــد. از شــروع لیــگ 

ــی  ــمین قهرمان ــرای شش ــم ب ــد می توانی جدی
حرکــت کنیــم. در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــه مرحلــه بعــدی صعــود کنیــم. توانســته ایم ب

معــاون باشــگاه پرســپولیس در خصــوص 
مشــکالت مالــی ایــن باشــگاه گفــت: چندیــن بار 
اعــالم کردیــم کــه باشــگاه دولتــی پرســپولیس 
ــا در  ــت دریافــت نکــرده اســت، ام ــی از دول ریال
ــم کــه از بودجــه مســتقیم  داخــل رقبایــی داری
دولتــی اســتفاده می کننــد. مــا در مقابــل آن هــا 

توانایــی کمــی داریــم، تنهــا بحــث کارگزار اســت 
کــه آن هــم محــدود اســت. بازیکــن تیمــی کــه 
توانســته ۷ میلیــون دالر بــرای کشــور درآمدزایی 
کنــد، بایــد بــا بازیکــن تیــم انتهــای جــدول فرق 

کنــد و بیشــتر دیــده شــود.
ــم  ــس می خواهی ــت و مجل ــزود: از دول او اف
ــی از  ــند، برخ ــته باش ــری داش ــگاه عادالنه ت ن
باشــگاه ها اســم خصوصــی دارنــد، امــا بــه 
یــک منبــع قــوی مالــی متصــل هســتند کــه 

ــد. ــخت می کن ــا را س ــوع کار م ــن موض ای
شــکوری در مــورد پرونــده کالــدرون عنــوان 
ــی  ــورد رأی قطع ــن م ــم در ای ــرد: منتظری ک
ــه در  ــاه ک ــن ۱۰ م ــود. در ای ــادر ش ــا ص فیف
باشــگاه پرســپولیس هســتیم هــر پرونــده 
خارجــی بــود بــه ســمت مــا روانــه شــد. فکــر 
ــده  ــن پرون ــدرون آخری ــده کال ــم پرون می کن
مــا باشــد. واقعــا پرداخــت ۷۰۰ هــزار دالر کار 

ســختی اســت.
مــورد  در  پرســپولیس  باشــگاه  معــاون 
ایــن  از  کنعانــی زادگان  حســین  جدایــی 
باشــگاه گفــت:  زمانــی کــه بازیکــن پیشــنهاد 
ــخت  ــش س ــی دارد، حفظ ــارد تومان ۲۵ میلی
تیم هــای  مســأله  ایــن  مقابــل  در  اســت. 
ــا  ــان م ــه بازیکن ــه ب ــتند ک ــم هس ــی ه داخل
ــه  ــتیم ک ــی داش ــد. بازیکن ــنهاد می دهن پیش
قــراردادش بــا مــا ۲ میلیــارد تومــان بــود، امــا 
ــی  ــارد تومان ــنهاد ۴ میلی ــل پیش ــم فص در نی
دریافــت کــرد و بــرای فصــل بعــد هــم ۲ 
برابــر شــد. در ایــن مســئله نهاد هــای نظارتــی 
کنعانــی زادگان  کننــد. حســین  ورود  بایــد 
یکــی از ســتون های اصلــی تیــم مــا بــود، 
ــی جــدا  ــه دلیــل شــرایط مال ــا متأســفانه ب ام
ــد  شــد. البتــه طبیعــی اســت کــه بازیکــن بای

ــرد. ــر بگی ــم در نظ ــودش را ه ــی خ زندگ

ــران  نماینــدگان اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگــرم کشــتی فرنگــی ای
ــو  ــک توکی ــای المپی ــت ه ــود در رقاب ــارزه خ ــتین مب در نخس

ــری رســیدند.  ــه برت ــر ب ــا و الجزای ــی از کوب ــل حریفان مقاب
ــتی  ــای روز دوم کش ــاز رقابت ه ــنا، در آغ ــزارش ایس ــه گ ب
ــده  ــی نماین ــی گرای ــو ۲۰۲۰، محمدعل ــک توکی ــی المپی فرنگ
وزن ۷۷ کیلوگــرم ایــران و دارنــده ۲ مــدال برنــز جهــان و 
طــالی بازی هــای آســیایی، در دور نخســت مقابــل فلــورس پنــا 
ــه روی تشــک رفــت  ــا ب ــان آمریکــن از کوب ــده ۲ طــالی پ دارن
و در پایــان بــا نتیجــه ۷ بــر ۳ بــه برتــری رســید و راهــی یــک 

ــی شــد. چهــارم نهای
گرایــی کــه در زدن فــن ســالتو بارانــداز تبحــر خاصــی دارد، 
در وقــت اول پــس از آنکــه حریــف کوبایــی بــه علــت کــم کاری 
در خــاک نشســت، اقــدام بــه اجــرای فــن ســالتو بارانــداز کــرد 

و ۴ امتیــاز گرفــت.
ــویچ از  ــوزو استارسـ ــاف بـ ــه مصـ ــد بـ ــی در دور بعـ گرایـ

کرواســـی مـــی رود کـــه در دور نخســـت موفـــق شـــد آیـــک 
ـــتان  ـــان از بلغارس ـــز ۲۰۱۹ جه ـــدال برن ـــده م ـــاکیان دارن مناتس
را شکســـت بدهد.مـــی رود. تامـــاش لورینـــچ قهرمـــان ســـال 
۲۰۱۹ جهـــان از مجارســـتان در ایـــن ســـمت جـــدول قـــرار 
دارد و امـــکان رویارویـــی گرایـــی و لورینـــچ در نیمـــه نهایـــی 
ـــت  ـــچ در دور نخس ـــی لورین ـــف مراکش ـــود دارد. حری ـــم وج ه

ـــد. ـــارزه نش ـــه مب ـــر ب حاض
محمدهــادی ســاروی دارنــده مــدال برنــز امیدهــای جهــان و 
طــالی آســیا، دیگــر نماینــده ایــران در روز دوم ایــن رقابت هــا 
ــر  ــن از الجزای ــل  آدم بودجملی ــه در دور نخســت مقاب اســت ک
ــه برتــری رســید و راهــی یــک  ــا نتیجــه قاطــع ۹ بــر صفــر ب ب

چهــارم نهایــی شــد.
ســاروی در دور بعــد بــه مصــاف کریــل میلــوف دارنــده مــدال 
ــارزه  ــوف در مب ــی رود. میل ــان از بلغارســتان م ــره ۲۰۱۸ جه نق
ــز  ــده مــدال برن ــدم ۳۵ ســاله و دارن ــل جنــگ ایل نخســت مقاب

المپیــک ریــو از ترکیــه در یــک مبــارزه دشــوار بــا نتیجــه ۳ بــر 
یــک پیــروز شــد. آرتــور الکســانیان قهرمــان جهــان و المپیــک 
از ارمنســتان در گــروه ســاروی حضــور دارد و احتمــال رویارویــی 

آنهــا در نیمــه نهایــی وجــود دارد.
در جریــان رقابت هــای ۲ وزن روز نخســت نیــز، امیــن 
میــرزازاده در ســنگین وزن راهــی دیــدار رده بنــدی شــد و 
علیرضــا نجاتــی در وزن ۶۰ کیلوگــرم نیــز از دور رقابت هــا 

ــت. ــار رف کن
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اوقات شرعی شهر تهران

ــد  ــر و امی ــت تدبی ــت: در دول ــت گف ــر نف وزی
ــم و از  ــت نفروختی ــارد دالر نف ــش از ۱۰۰ میلی بی
آنچــه فروختیــم درآمــد کمتــری بــه دســت آوردیم. 
ــژن  ــوان، بی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت در نشســت رئیــس 
ــرد: از  ــار ک ــت اظه ــران ارشــد دول ــا مدی ــور ب جمه
ابتــدای دولــت دوازدهــم ایــن تعبیــر را داشــتم کــه 
ــم، دوره  ــم و دوازده ــوری یازده دوره ریاســت جمه
ــدر ســخت  ــردم انق ــر نمی ک ــا فک ســختی اســت ام
ــا  ــد را سپاســگزارم کــه ایــن دوره را ب باشــد؛ خداون

ــاندیم. ــان رس ــه پای شــرافت ب
وی گفــت: بــه عنــوان یــک شــهروند عــادی خــود 
ــای  ــم، قطعنامه ه ــی می دان ــای روحان ــون آق را مدی
فصــل ۷ علیــه ایــران را حــل کــرد، ســابقه نداشــت 
کشــوری در ایــن قطعنامــه وارد شــود و بدون مشــکل 
ایــن دوره را پشــت ســر بگــذارد. هیــچ دولتــی مظلوم 
تــر از دولــت تدبیــر و امیــد نیســت در دوران جنــگ 
ــم  ــه رغ ــود و ب اقتصــادی اداره کشــور کار ســختی ب

تمــام مشــکالت عملکــرد دولــت عالــی بــود.
وزیــر نفــت گفــت: عملکــرد دولــت در ایــن ســه 
ــه  ــود ب ــازر اقتصــاد مقاومتــی ب ــه ب ســال اخیــر نمون
عنــوان مثــال، در صــادرات نفــت اقدامــی بــزرگ شــد 
ــا دوره هــای قبــل نبــود، در  و اصــال قابــل مقایســه ب
دوره قبــل از تحریم هــا بیــش از یــک میلیــون بشــکه 
معافیــت بــرای صــادرات داشــتیم، امــا در ایــن دوره 
بــرای هیــچ چیــز یــک بشــکه معافیــت هم نداشــتیم.

بــرای  دوره  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  زنگنــه 
ــت  ــیمی و ... معافی ــوالت پتروش ــام، محص ــت خ نف
ــارد  ــش از ۱۰۰ میلی ــدت بی ــن م ــتیم. در ای نداش
ــد  ــم درآم ــم و از آنچــه فروختی ــت نفروختی دالر نف
کمتــری بــه دســت آوردیــم؛ هــدف از جنــگ 
ــن  ــود، در ای ــام ب ــی نظ ــمن فروپاش ــادی دش اقتص
ــه  ــمن ب ــتیم دش ــت نگذاش ــت مل ــا هم ــت ب دول

هــدف خــودش برســد، گرچــه ســختی های زیــادی 
ــود کــه  ــه مــردم تحمیــل شــد و هدفمــان ایــن ب ب

ــم. ــش دهی ــردم را کاه ــج م رن
وی گفــت: دولــت کار هــای بزرگــی در ایــن مدت 
انجــام داد، میــزان تولیــد گاز کشــور بــا تمرکــز بــر 
ــون  ــد و از ۲۸۰ میلی ــر ش ــی ۲.۵ براب ــارس جنوب پ
متــر مکعــب بــه ۸۰۰ میلیــون متــر مکعــب افزایــش 
یافــت. ظرفیــت تولیــد مــا از میــدان مشــترک غــرب 
ــزار بشــکه در ســال  ــر شــد و از ۷۰ ه کارون ۵ براب

۹۲ بــه ۴۰۰ هــزار بکشــه در ســال جــاری رســید.
وزیــر نفــت ادامــه داد: ۳۲ طــرح پتروشــیمی در 
ایــن مــدت انجــام شــد، پیشــبرد طرح هــای جهــش 
ــه  ــد ک ــادر می کن ــال ۱۴۰۴ ق ــا را در س ــوم م س
۳۳ میلیــارد دالر محصــوالت پتروشــیمی تولیــد 
ــه ۹۵ درصــد  ــم. پوشــش گاز رســانی کشــور ب کنی
کل جمعیــت رســید کــه آثــار زیســت محیطــی دارد.

ــارس  ــج ف ــد خلی ــد بلن ــروژه بی ــر پ ــت: اب وی گف
یکــی از طرح هــای بــزرگ جمــع آوری گاز هــای 
مشــعل در مناطــق نفــت خیــز در دولــت آغــاز شــد 
ــت یازدهــم پیشــرفت  ــاز دول و خاتمــه یافــت. در آغ
واحد هــای پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس ۴۷ 
ــن طــرح باعــث شــد  ــل و ای ــه تکمی ــود ک درصــد ب
ــا شــویم؛ ظرفیــت نفــت و  ــن خودکف ــد بنزی در تولی
فرآورده هــای مــا ۴ برابــر شــد و از ۵.۹ میلیــون تــن 
در ســال ۹۱ بــه ۲۳ میلیــون تن در ســال ۹۹ رســید.

زنگنــه تصریــح کــرد: اکنــون در مقطعــی خطیــر 
هســتیم و همگــی بــرای وحــدت ملــی بایــد تــالش 
ــی و  ــرت پراکن ــدروی، نف ــز از تن ــا پرهی ــم و ب کنی

ــود. ــق می ش ــوع محق ــن موض ــونت ای خش
وزیــر نفــت گفــت: تجربــه بــه مــا نشــان داده کــه 
ــی  ــت زندگ ــری در وضعی ــا، تغیی ــر دولت ه ــا تغیی ب
مــردم ایجــاد نمی شــود مگــر آنکــه در رویه هــا 

تغییــر حاصــل شــود.

زنگنه در نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت: 

در دولت نتوانستیم بیش از 1۰۰ 
ــا میلیارد دالر نفت بفروشیم رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: صنعــت هســته ای کشــور ب

ــی گام برمــی دارد.  اقتــدار در مســیر رشــد و تعال
ــگاران جــوان، صالحــی رئیــس ســازمان  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــت  ــد دول ــران ارش ــا مدی ــور ب ــس جمه ــت رئی ــی در نشس ــرژی اتم ان
اظهــار کــرد: عبــادت بــه جــزو خدمــت بــه خلــق نیســت؛ بــرای مــن 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــر دول ــاعات آخ ــه در س ــت ک ــارات اس ــه افتخ مای
نکاتــی را مطــرح کنــم. ابتــدا بایــد بگویــم در دوره ریاســت جمهــوری 
ــد؛ بایــد انصــاف  ــی از همــه جوانــب ســنگ فتنــه می باری آقــای روحان
داشــت کــه شــخص ایشــان و ســایر کارگــزاران ســینه خــود را ســپر بــال 
ــن  ــا ای ــد، هیــچ یــک از دولت هــای جمهــوری اســالمی ب کشــور کردن

ــد. ــه رو نبودن حجــم از مشــکالت روب
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بیــان کــرد: زلزلــه، ســیل، خشکســالی 
از یــک ســو و اعمــال سیاســت های حداکثــری و تحریــم از یــک ســو و 

کرونــا هــم از ســوی دیگــر مشــکالت زیــادی را ایجــاد کــرد.
ــه یمــن  ــه رغــم تمــام محدودیت هــای ایجــاد شــده ب وی گفــت: ب
ــه دو پیــروزی چشــمگیر فراهــم  ــرای دســتیابی ب خــدا شــرایط الزم ب
ــا  ــه ب ــم ک ــت یازده ــی در دول ــرات اتم ــبرد مذاک ــت، پیش ــده اس ش
راهنمایــی رهبــر انقــالب و تدابیــر روحانــی صــورت گرفــت، شــرایطی را 

ــاکام شــود. ایجــاد کــرد کــه دشــمنان ایــران ن

صالحــی افــزود: پــس از بدعهــدی دولــت پیشــین آمریــکا و 
ــی در انتظــار  ــن کشــور از برجــام بســیاری از ناظــران جهان خــروج ای
برهــم خــوردن وضعیــت دولــت ایــران بودنــد، امــا ایــن دولــت عــالوه 
ــوکل،  ــا ت ــد و ب ــا درنیام ــده، از پ ــود آم ــه وج ــل مشــکالت ب ــر تحم ب

ــه داد. ــود ادام ــه راه خ ــردم و... ب ــی م ــتقامت، همراه اس
ــت اندرکاران  ــن دسـ ــوان قدیمی تریـ ــه عنـ ــده بـ ــت: بنـ وی گفـ
ــم  ــی می دهـ ــورمان گواهـ ــته ای در کشـ ــز هسـ ــح آمیـ ــه صلـ برنامـ
ـــالمی و  ـــوری اس ـــوی جمه ـــده از س ـــاذ ش ـــر اتخ ـــو تدابی ـــه در پرت ک
ـــال ۹۲  ـــرایط س ـــا ش ـــروز ب ـــرایط ام ـــت، ش ـــمندانه دول ـــرکات هوش تح
متفـــاوت اســـت و صنعـــت هســـته ای کشـــور بـــا اقتـــدار در مســـیر 
رشـــد و تعالـــی گام برمـــی دارد؛ دشـــمنان ادعـــا می کردنـــد کـــه در 
ایـــن دولـــت برنامه هـــای هســـته ای در سراشـــیب انحطـــاط اســـت، 
امـــا بـــا قانـــون اقـــدام راهبـــردی بـــرای لغـــو تحریم هـــا مجلـــس 
ـــدی  ـــر گزن ـــته ای از ه ـــت هس ـــه صنع ـــد ک ـــخص ش ـــع مش ـــن موض ای

ـــت. ـــون اس مص
ــزان  ــرژی اتمــی گفــت: متاســفانه برخــی از عزی رئیــس ســازمان ان
ــای  ــد و برخــالف توصیه ه ــت را درک نکردن ــن دول ــرایط ســخت ای ش
ــه  ــر ضــرورت اتحــاد، از مرز هــای نقــد منصفان ــر انقــالب مبنــی ب رهب
عبــور کردنــد؛ چنیــن تقابلــی بــا دولــت مســتقر کــه در معــرض هجــوم 

ــا موازیــن دینــی در تضــاد اســت. بنــده  ــرار دارد ب دشــمن خارجــی ق
ــت  ــی را رعای ــازی سیاس ــع ب ــا مواض ــر م ــه اگ ــاورم چنانچ ــن ب ــه ای ب
ارجح تــر  جناحــی  بازی هــای  بــر  را  ملــی  منافــع  و  می کردیــم 

می دانســتیم، موفقیت هــای بیشــتری نصیــب مــا می شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: از زحمــات آقــای روحانــی سپاســگزارم؛ از 
آغــاز دهــه ۸۰ خورشــیدی و از زمانــی کــه نماینــده ایــران در آژانــس 
بیــن المللــی هســته ای بــودم بیــش از پیــش بــا توانمندی هــا بــا آقــای 

روحانــی آشــنا شــدم.

ــه اینکــه دشــمن در کمیــن  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
اســت تــا از کوچکتریــن کــم کاری هــا سوءاســتفاده کنــد، گفــت: بایــد 
در ایــام محــرم و صفــر در کنــار برگــزاری مراســم مذهبــی شــیوه نامه 
هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا بــه خوبــی رعایــت شــود تــا بهانــه بــه 

دســت دشــمنان ندهیــم. 
ــران  ــا مدی ــدار ب ــا، محمدرضــا پورمحمــدی در دی ــزارش ایرن ــه گ ب
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان اظهــار کــرد: ایــن شــورا 
ــف  ــای مختل ــبت ه ــزاری مناس ــردی در برگ ــی و راهب ــش هماهنگ نق

دارد.
ــه اینکــه در تمامــی ســازمان هــا بخــش فرهنگــی  ــا اشــاره ب وی ب
وجــود دارد، افــزود: شــورای هماهنگــی نقــش بســیار مهمــی در 
سیاســتگذاری برنامــه هــای فرهنگــی دارد و بایــد بخــش هــای 
ــای  ــه ه ــوی برنام ــمت و س ــه س ــا و ادارات را ب ــازمان ه ــی س فرهنگ

ــوند. ــت ش ــورا هدای ــده در ش ــف ش تعری
پورمحمــدی گفــت: در بحــث مباحــث فرهنگــی و تبلیغاتــی ضعــف 
ــه  ــات اندیش ــاد هی ــا ایج ــم ب ــه امیدواری ــم ک ــک داری ــری و تئوری نظ
ورزی و تشــکیل کارگــروه تولیــد محتــوا در شــورای هماهنگــی 

ــود. ــرف ش ــف برط ــن ضع ــتان ای ــالمی اس ــات اس تبلیغ
ـــرده  ـــر ک ـــون تغیی ـــی و پیرام ـــرایط فیزیک ـــه ش ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــان  ـــد در زم ـــر کن ـــز تغیی ـــا نی ـــرش ه ـــد نگ ـــرد: بای ـــه ک ـــت، اضاف اس
ـــرده  ـــدا ک ـــوق پی ـــازی س ـــای مج ـــمت فض ـــه س ـــات ب ـــی تبلیغ کنون
ـــن  ـــب در ای ـــذب مخاط ـــرای ج ـــی ب ـــوای غن ـــت محت ـــروری اس و ض

ـــود. ـــاد ش ـــا ایج فض
ــد ســلیقه مخاطــب  ــرد: بای ــد ک  اســتاندار آذربایجــان شــرقی تاکی

در تبلیغــات مــورد توجــه قــرار گیــرد در غیــر ایــن صــورت محتــوای 
ــد. اشــتباه  مخاطــب را پــس مــی زن

وی بــا اشــاره بــه هجمــه هــای دشــمنان نظــام، گفــت: کار تبلیغــات 
ــردن  ــاران ک ــال بمب ــه در ح ــیعی ک ــه وس ــل هجم ــالمی در مقاب اس
اســت، بســیار ســخت و دشــوار اســت و نیازمنــد همــت جمعــی بــرای 

خنثــی کــردن تبلیغــات منفــی دشــمنان اســت.
ــر هجمــه  ــر اینکــه ضــروری اســت در براب ــا تاکیــد ب پورمحمــدی ب
رســانه هــای بیگانــه محتــوای تبیلغــی غنــی و تاثیــر گــذار تهیــه شــود، 
ــی  ــا نم ــت تنه ــالمی دس ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــه داد: ش ادام
ــی  ــت تمام ــروری اس ــد و ض ــا کار کن ــه ه ــن هجم ــر ای ــد در براب توان
ســازمان هــا بــرای اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی غنــی بــا توجــه بــه 

ــد. ــه همــکاری کنن شــرایط روز جامع
ــرقی  ــان ش ــالمی آذربایج ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش ریی
نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســالمی، گفــت: ایــن شــورا در ســال ۵۹ بــا تاییــد بنیانگــذار 
کبیــر انقــالب اســالمی شــکل گرفــت و تــا بــه امــروز بــه حیــات طیبــه 

خــود ادامــه داده و منشــا آثــار بــی بدیــل بــوده اســت.
ــی  ــورای هماهنگ ــزود: ش ــکندری اف ــل اس ــالم مکائی ــت االس حج
تبلیغــات اســالمی طــی ایــن ســال هــا و از بــدو تاســیس تاکنــون در 
ــوده و  ــی ســکاندار مراســمات ب ــی و مذهب ــای مل ــی مناســبت ه تمام
کارنامــه ای درخشــان  و قابــل قبــول از حــود بــر جــای گذاشــته اســت.

ــف  ــای مختل ــبت ه ــه مناس ــوط ب ــای مرب ــم ه ــزاری مراس وی برگ
از جملــه ۱۲ فروردیــن، ۱۴ و ۱۵ خــرداد، ۷ تیــر، ۸ شــهریور، ۱۷ 
ــد  ــان، عی ــه زن، ۱۳ آب ــه )س( و هفت ــرت فاطم ــهریور، والدت حض ش

ســعید فطــر، نیمــه شــعبان، ۹ دی و دهــه فجــر انقــالب اســالمی  را 
ــی  ــالمی در ط ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــم ش ــف مه ــزو وظای ج

ــرد. ــان ک ســال بی
ــات اندیشــه  ــن از تاســیس هی حجــت االســالم اســکندری همچنی
ورزان در ۱۰ اســتان کشــورخبر داد و گفــت: ایــن هیــات در آذربایجــان 
شــرقی نیــز تشــکیل یافتــه کــه طــی آن از اســتادان دانشــگاه و حــوزه 
بــرای کنــکاش و بررســی مســئولیت هــای شــورای هماهنگــی تبلیغــات 

اســالمی بهــره خواهیــم گرفــت.
وی اظهــار کــرد: بــر اســاس سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی هــای 
انجــام شــده در شــورای هــای اســتانی، کارگــروه تولیــد محتــوا بــرای 
ــا پیوســت فرهنگــی در آذربایجــان  ــی ب ــی و مذهب مناســبت هــای مل
ــر عهــده جهــاد دانشــگاهی  شــرقی ایجــاد شــده کــه مســئولیت آن ب

اســتان مــی باشــد.

صالحی در نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت: 

صنعت هسته ای کشور با اقتدار در مسیر رشد گام برمی دارد

استاندار آذربایجان شرقی:

دشمن مترصد سوءاستفاده از کوچکترین کم کاری هاست

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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