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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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معاونت علمی اعالم کرد؛

۶۰۲ نخبه ایرانی خارج کشور به هیأت 
علمی دانشگاه های برتر پیوستند

از معرفی فرد خاطی 
انتخابات تا حلقه های زر و زور 

هدف کمک به تأسیس شرکت های فناور در حوزه های فناوری پیشرفته است
سال ۹۵، ۲۱۱ درخواست برای جذب هیأت علمی ارائه و ۹۰ طرح برگزیده شد

از ثبت نام انتخابات تا مراسم تحلیف برعهده فرمانداری است
برخی نمی خواستند این واقعیت را بپذیرند که دیگر مورد اقبال عمومی نیستند

 فرد خاطی نیز به مراجع ذیربط معرفی شد
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رئیسی در مراسم تحلیف: 

من خادم همه جمهور من خادم همه جمهور 
هستمهستم

آغاز ثبت نام »وام ازدواج« فرزندان 
بازنشستگان کشوری

کف بازار خبری از سیمان
 ۴۰ هزار تومانی نیست

رانت های اطالعاتی در بورس 
را بشناسید 

موافقت بانک مرکزی با عرضه 
امالک بانک ها در بورس کاال 

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات تجــاری کشــورها 
ــر اصــول  ــه فک ــد ب ــت: بای ــه اســت، گف ــش یافت ــا کاه ــیوع کرون ــت ش ــه جه ب
اساســی تجــارت بــرای بعــد از اتمــام ایــن بیمــاری بــوده و راهکارهــای جدیــدی 

بــرای دوران پســاکرونا بیابیــم.
یونــس ژائلــه در جلســه کمیســیون کارآفرینــی، گردشــگری و اقتصــاد دانــش 
ــاده  ــود را آم ــد خ ــدگان بای ــه داد: صادرکنن ــز ادام ــی تبری ــاق بازرگان ــان ات بنی

ــا کننــد. ــی در دوران بعــد از کرون ــرای حضــور در بازارهــای جهان ب
ــک  ــارت الکترونی ــث تج ــروزه بح ــرد: ام ــار ک ــا، وی اظه ــزارش ایرن ــه گ ب
اهمیــت ویــژه ای در حــوزه تجــارت یافتــه اســت کــه بایــد در ایــن حــوزه نیــز 

ــود.  ــت ش ــی فعالی ــورت اصول ــه ص ب

وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم تولیـــد محصـــوالت متناســـب بـــا بازارهـــای 
ـــی  ـــی م ـــت کنون ـــی در وضعی ـــای صادرات ـــده ه ـــتاب دهن ـــت: ش ـــدف گف ه
ــته  ــتان داشـ ــادرات اسـ ــت صـ ــود وضعیـ ــی در بهبـ ــش مهمـ ــد نقـ تواننـ
ـــی  ـــات کارشناس ـــزاری جلس ـــاهد برگ ـــد ش ـــتا، بای ـــن راس ـــه در ای ـــند ک باش
بـــا حضـــور اســـاتید دانشـــگاهی، فنـــاوران و تولیدکننـــدگان و صاحبـــان 
ـــش  ـــه پی ـــوع را ب ـــم، موض ـــی بتوانی ـــک کار تخصص ـــا ی ـــا ب ـــیم ت ـــع باش صنای

ببریـــم.
ــان و  ــش بنی ــاد دان ــی، اقتص ــیون کارآفرین ــس کمیس ــش، ریی ــونیا اندی س
گردشــگری اتــاق تبریــز هــم بــا تاکیــد بــر فاصلــه گیــری از روش هــای ســنتی 
در تجــارت گفــت: اســتان آذربایجــان شــرقی بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای قــوی 
صادراتــی و وجــود منطقــه آزاد ارس مــی توانــد بحــث شــتاب دهنــده هــا را بــه 

صــورت اصولــی بــه پیــش ببــرد.
وی بــا تاکیــد بــر در پیــش گرفتــن اصــول جدیــد در تجــارت جهانــی گفــت: 
بایــد از روش هــای ســنتی فاصلــه بگیریــم کــه شــتاب دهنــده هــای صادراتــی بــا 
در پیــش گرفتــن اهــداف و وظایــف خــود مــی تواننــد در ایــن راســتا مثمرثمــر 

باشــند. 
ســید یوســف حســینی، رییــس کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق 
تبریــز نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره ای بــه رویکردهــای شــتاب دهنــده هــای 
ــر ســر راه تولیدکننــدگان ســخن  ــی، از مشــکات و معضــات موجــود ب صادرات

گفــت. 
کارشناســان حاضــر در ایــن جلســه پیشــنهادات خــود را در خصــوص ایجــاد 

مرکــز شــتابدهی تخصصــی صــادرات در اتــاق تبریــز مطــرح کردنــد.

رئیس اتاق تبریز: 

تجارت در دوران پساکرونا نیازمند تدبیر اساسی است

کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: رانــت اطاعاتــی 
در کنــار رانت هــای دیگــر منجــر بــه کســب درآمــد 
بــدون تــاش و یــا منجــر بــه ســود بــدون ریســک 

می شــود. 
مهــدی قلــی پــور کارشــناس بــازار ســرمایه 
ــوان، در  ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــت و گ در گف
ــی در  ــت اطاعات ــه ران ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــه چــه معناســت؟ اظهــار کــرد: متاســفانه  ــورس ب ب
رانت هــای  دیگــر  کنــار  در  اطاعاتــی  رانــت 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و قضایــی منجــر بــه 
تحصیــل درآمــد بــدون تــاش و یــا منجــر بــه ســود 

بــدون ریســک می شــود.
ــان  ــه بی ــرمایه در ادام ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
کــرد: رانــت اطاعاتــی در بــورس نســبتا از اهمیــت 
ــتفاده از  ــه اس ــرا ک ــت، چ ــوردار اس ــتری برخ بیش
ــی  ــن روش های ــریع تر اســت. مهم تری ــت س ــن ران ای
ــورس  ــی در ب ــت اطاعات ــتفاده از ران ــرای اس ــه ب ک
ــورت  ــه ص ــات ب ــه اطاع ــی ب ــود دارد دسترس وج
ــال  ــه دنب ــا ب ــا حاکمیت ه ــت. اساس ــه اس ناعادالن
ایــن هســتند کــه ایــن کســب انتفــاع بــدون تــاش 
ــد،  ــدون ریســک را محــدود کنن ــا کســب ســود ب ی

زیــرا کــه منجــر بــه افرایــش بــی عدالتــی در جامعــه 
می شــود.

ــه طــور کلــی در  قلــی پــور در ادامــه افــزود: ب
ــر  ــوم منتش ــزد عم ــه ن ــی ک ــر اطاعات ــورس ه ب
ــت  ــذار اس ــر گ ــا تاثی ــر روی قیمت ه ــده و ب نش
ــد،  ــای جدی ــورد قرارداد ه ــی در م ــل اطاعات مث
ــود  ــروش، س ــد ف ــرکت ها مانن ــی ش ــت مال وضعی
ــه  ــی ب ــای اعام ــرات در نرخ ه ــا، تغیی و هزینه ه
ــد در  ــی باش ــذاری دولت ــرخ گ ــر ن ــرکت ها اگ ش
ــرخ بهــای تمــام شــده  ــا ن ــرخ محصــول ی مــورد ن
ــرخ  ــرخ بهــره و ن ــا نرخ هــای دیگــری ماننــد ن و ی
دســتورالعمل های  از  اطــاع  همچنیــن  و  ارز 
و  واردات  بــرای  تعرفــه  میــزان  ماننــد  جدیــد 
صــادارت یــک محصــول یــا کاال یــا اطــاع از 
مقــررات جدیــدی کــه قــرار اســت تصویــب شــود 
ــواردی  ــا م ــیده ی ــوم نرس ــاع عم ــه اط ــوز ب و هن
هســتند  مــواردی  ســرمایه ها،  افزایــش  ماننــد 
ــر  ــوند. اگ ــی می ش ــت اطاعات ــه ران ــر ب ــه منج ک
ــی  ــه طــور همگان ــزد عمــوم ب ایــن اطاعــات در ن
ــرای  ــاص ب ــده ای خ ــزد ع ــا ن ــد و تنه ــرار نگیرن ق
ــی  ــت اطاعات ــد، ران ــرار گیرن ــود ق ــتفاده و س اس

ــت. رخ داده اس
ایـــن کارشـــناس بـــازار ســـرمایه در ادامـــه 
بیـــان کـــرد: قطعـــا رانت هـــای اطاعاتـــی را 
نمی تـــوان حـــذف کـــرد، زیـــرا کـــه ایـــن رانـــت 
همیشـــه وجـــود دارد و همیشـــه برخـــی بـــه 
ــه  ــبت بـ ــریع تری نسـ ــی سـ ــات، دسترسـ اطاعـ
دیگـــران دارنـــد، امـــا کنتـــرل دقیـــق و مناســـب 
معامـــات از طریـــق مکانیزم هایـــی کـــه در نـــرم 
افزار هـــای بورســـی ایجـــاد شـــده اســـت، ممکـــن 
ـــن  ـــراد از ای ـــردن اف ـــود ب ـــع س ـــد مان ـــت بتوانن اس
ـــه  ـــود، البت ـــش آن  ش ـــی و کاه ـــای اطاعات رانت ه
ـــوردار  ـــرل الزم برخ ـــا از کنت ـــرم افزار ه ـــن ن ـــر ای اگ

باشـــند.
او در پایــان اظهــار کــرد: نکتــه بعــدی کــه بایــد 
بــه آن توجــه کــرد از  منظــر و زاویــه قوانیــن اســت 
کــه اگــر قوانیــن و دســتورالعمل ها بازدارندگــی 
کامــل را داشــته باشــند و شناســایی و برخــورد 
قاطــع بــا کســانی کــه از رانت هــای اطاعاتــی 
بــه موقــع  بــه درســتی و  اســتفاده می کننــد، 
صــورت گیــرد در کاهــش ایــن رانت هــا بســیار 

ــود. ــد ب ــر خواه موث

رانت های اطالعاتی در بورس را بشناسید 
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رئیس جمهـــور گفـــت: تحریم هـــا علیـــه ملـــت ایـــران بایـــد 
لغـــو شـــوند و هـــر »طـــرح دیپلماتیـــک« کـــه ایـــن هـــدف را 

ـــت. ـــت ماس ـــورد حمای ـــد، م ـــق کن محق
بـــه گـــزارش مهـــر، حجت االســـام ســـید ابراهیـــم رئیســـی 
رئیس جمهـــور پـــس از ادای ســـوگند در مراســـم تحلیـــف کـــه 
ــات  ــور مقامـ ــا حضـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــن مجلـ در صحـ
ـــار  ـــد، اظه ـــزار ش ـــس برگ ـــدگان مجل ـــی و نماین ـــی و خارج داخل
ـــد  ـــان ارجمن ـــر مهمان ـــام ب ـــران و س ـــت ای ـــر مل ـــام ب ـــرد: س ک
ـــن  ـــور، معاونی ـــرم جمه ـــای محت ـــهیدان، رؤس ـــزز ش ـــواده مع و خان
ـــه،  ـــور خارج ـــی، وزرای ام ـــران گرام ـــت وزی ـــور، نخس ـــس جمه رئی
بین المللـــی،  ســـازمان های  و  کشـــورها  ویـــژه  نماینـــدگان 
ـــام  ـــادی. س ـــای جه ـــرم گروه ه ـــای محت ـــرم و رؤس ـــفرای محت س
ـــه  ـــه هم ـــام ب ـــامی و س ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل ـــه نماین ب
ـــان  ـــورای نگهب ـــرم لشـــگری و کشـــوری، اعضـــای ش ـــات محت مقام

ـــه. ـــی رتب ـــئولین عال ـــه مس و هم
ـــل  ـــران فص ـــامی در ای ـــاب اس ـــوع انق ـــه داد: طل ـــی ادام رئیس
ــاالری را در  ــردم سـ ــی و مـ ــارکت سیاسـ ــی از آزادی، مشـ نوینـ
ـــوری  ـــی جمه ـــون اساس ـــانید. قان ـــت رس ـــه ثب ـــورمان ب ـــخ کش تاری
اســـامی بـــه عنـــوان میثـــاق ملـــی در اصـــل ششـــم، همـــه 
نهادهـــای حاکمیتـــی را محصـــور اراده و رأی مـــردم دانســـت.

ـــرد  ـــدا ک ـــی پی ـــت تجل ـــر اراده مل ـــار دیگ ـــک ب ـــزود: این وی اف
ـــاداری  ـــوگند وف ـــی س ـــای واالی ـــه آرمان ه ـــزار ب ـــن خدمتگ ـــا ای ت
ـــر  ـــه ثم ـــوار ب ـــام بزرگ ـــط ام ـــش توس ـــال پی ـــه ۴۰ س ـــد ک ـــاد کن ی
ـــخ  ـــی راس ـــاب عزم ـــیر انق ـــودن مس ـــرای پیم ـــردم ب ـــت. م نشس
دارنـــد. اراده آنهـــا قـــرار گرفتـــن کشـــور در مســـیر پیشـــرفت، 

ـــت. ـــزت اس ـــت، آزادی و ع عدال
حجـــت االســـام رئیســـی گفـــت: ملـــت ایـــران بـــا انقـــاب 
ــا ثابـــت کنـــد  ــتاد تـ اســـامی در برابـــر شـــرق و غـــرب ایسـ
مـــردم ســـاالری دینـــی شـــیوه جدیـــدی از حکمرانـــی اســـت 
ـــران  ـــان آورد. ای ـــه ارمغ ـــا را ب ـــن و دنی ـــنت، دی ـــد س ـــه می توان ک
ـــدی  ـــرن جدی ـــی وارد ق ـــخ ســـاز در حال ـــر افتخـــار و تاری ـــزرگ، پ ب
ـــردم  ـــید م ـــه خورش ـــت ک ـــال اس ـــش از ۴۰ س ـــه بی ـــود ک می ش
ـــاز گام دوم  ـــون در آغ ـــرده و اکن ـــوع ک ـــی در آن طل ـــاالری دین س

ـــرار دارد. ق
وی گفـــت: امـــروز دولـــت جدیـــد در جایـــی ایســـتاده کـــه 
ـــا در  ـــه قرن ه ـــی ک ـــت. فرهنگ ـــاخته اس ـــی آن را س ـــی جهان تمدن
ـــتی  ـــب یکتاپرس ـــا ترکی ـــت و ب ـــوده اس ـــرو ب ـــریت پیش ـــخ بش تاری
و پیشـــرفت، الگویـــی از زیســـت معنـــوی را ارائـــه داده اســـت. 
فرهنـــگ و تمـــدن ایـــران بـــزرگ آن گاه کـــه پذیـــرای اســـام 
ـــش و  ـــرآمد دان ـــرد و س ـــی ک ـــرفت را بازآفرین ـــوی پیش ـــد، الگ ش

ادب در جهـــان گردیـــد.
رئیســـی  ابراهیـــم  ســـید  ســـخنرانی  کامـــل  متـــن 

اســـت: زیـــر  شـــرح  بـــه  رئیس جمهـــور 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والحمـــدهلل رّب العالمیـــن والّصـــاة والّســـام علـــی ســـّیدنا 
ابی القاســـم المصطفـــی محّمـــد و علـــی آلـــه االطیبیـــن 

االطهریـــن و صحبـــه المنتجبیـــن
بـــا ســـام بـــه پیشـــگاه منجـــی موعـــود عالـــم بشـــریت، 
ـــریف و درود  ـــه الش ـــی فرج ـــل اهلل تعال ـــر عج ـــی عص ـــرت ول حض
بـــه روح پرفتـــوح بنیانگـــذار انقـــاب اســـامی حضـــرت امـــام 
خمینـــی رضـــوان اهلل تعالـــی علیـــه و همچنیـــن ســـام و درود 
ـــامی  ـــاب اس ـــام و انق ـــدر اس ـــهدای گرانق ـــه ش ـــه ارواح طیب ب
خصوصـــاً ســـردار شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی و بـــا آرزوی 
ــامی،  ــاب اسـ ــم انقـ ــر معظـ ــر رهبـ ــول عمـ ــامتی و طـ سـ
حضـــرت آیـــت اهلل العظمـــی امـــام خامنـــه ای دامـــت برکاتـــه.

ـــواده  ـــد، خان ـــان ارجمن ـــران، مهمان ـــزرگ ای ـــت ب ـــر مل ـــام ب س
معـــزز شـــهیدان، رؤســـای محتـــرم جمهـــور، معاونیـــن رئیـــس 
ـــدگان  ـــه و نماین ـــی، وزرای خارج ـــران گرام ـــت وزی ـــور، نخس جمه
ـــرم،  ـــفرای محت ـــی، س ـــن الملل ـــازمان های بی ـــورها و س ـــژه کش وی
ـــات  ـــه مقام ـــامی و هم ـــورای اس ـــس ش ـــرم مجل ـــدگان محت نماین

ـــکری. ـــوری و لش ـــئوالن کش و مس
طلـــوع انقـــاب اســـامی ایـــران، ســـرفصل نوینـــی از آزادی، 
ـــه  ـــورمان ب ـــخ کش ـــاالری را در تاری ـــی و مردم س ـــارکت سیاس مش

ـــانید. ـــت رس ثب
ــوان  ــه عنـ ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــی جمهـ ــون اساسـ قانـ
میثـــاق ملـــی، دراصـــل ششـــم، همـــه نهادهـــای حاکمیتـــی را 

ــت. ــته اسـ ــردم دانسـ ــول اراده و رأی مـ محصـ
ـــت  ـــر اراده مل ـــار دیگ ـــرداد ۱۴۰۰، ب ـــم م ـــک، در چهارده این
ـــای  ـــه آرمان ه ـــزار، ب ـــن خدمتگ ـــا ای ـــت ت ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی تجل
واالیـــی ســـوگند وفـــاداری یـــاد کنـــد کـــه ۴۳ ســـال پیـــش، 
توســـط مـــردم ایـــران بـــه رهبـــری امـــام خمینـــی رحمـــت اهلل 

ـــت. ـــر نشس ـــه ثم ـــه ب علی
ــی  ــاب، عزمـ ــی انقـ ــیر نورانـ ــودن مسـ ــرای پیمـ ــردم بـ مـ

ـــت  ـــیر عدال ـــور در مس ـــن کش ـــا، قرارگرفت ـــد. اراده آنه ـــخ دارن راس
و پیشـــرفت و آزادی و عـــزت اســـت.

ــاز و  ــِت تاریخ سـ ــه همـــت امـ ــزرگ، بـ ــران بـ سرنوشـــت ایـ
ـــران،  ـــت ای ـــد و مل ـــول گردی ـــناس، متح ـــاِم خداش ـــری ام ـــه رهب ب
ـــان را از  ـــارِت زورگوی ـــِر اس ـــامی، زنجی ـــاب اس ـــطه انق ـــه واس ب
ـــم  ـــود حاک ـــت خ ـــر سرنوش ـــرد و ب ـــاز ک ـــود ب ـــای خ ـــت و پ دس
ــد  ــت کنـ ــا ثابـ ــتاد تـ ــرب ایسـ ــرق و غـ ــر شـ ــد. در برابـ گردیـ
مردمســـاالری دینـــی، شـــیوه نوینـــی از حکمرانـــی اســـت کـــه 
ــنت و  ــا« و »سـ ــن و دنیـ ــتقال و آزادی«، »دیـ ــد »اسـ می توانـ

پیشـــرفت« را در کنـــار هـــم، بـــه ارمغـــان بیـــاورد.
ــاز، در  ــراِن تاریخ سـ ــار و ایـ ــراِن پرافتخـ ــزرگ، ایـ ــراِن بـ ایـ
ـــال  ـــل س ـــش از چه ـــه بی ـــود ک ـــد می ش ـــرن جدی ـــی وارد ق حال
اســـت خورشـــیِد مردم ســـاالری دینـــی در آن طلـــوع کـــرده و 
ـــاز گام  ـــود، در آغ ـــت خ ـــل حرک ـــی و تکمی ـــون در دوره تعال اکن

دوم قـــرار دارد.
دولـــِت جدیـــد، امـــروز بـــر بلندایـــی ایســـتاده کـــه تمدنـــی 
ـــت.  ـــاخته اس ـــینه، آن را س ـــال پیش ـــزار س ـــن ه ـــا چندی ـــی ب جهان
ـــا  ـــوده و ب ـــرو ب ـــریت، پیش ـــخ بش ـــا در تاری ـــه قرن ه ـــی ک فرهنگ
ـــوی را  ـــت معن ـــی از زیس ـــرفت، الگوی ـــتی و پیش ـــِب یکتاپرس ترکی
ـــه  ـــگاه ک ـــزرگ، آن ـــراِن ب ـــدن ای ـــگ و تم ـــت. فرهن ـــه داده اس ارائ
پذیـــرای اســـام شـــد، همیـــن الگـــوِی پیشـــرفت را بازآفرینـــی 

ـــد. ـــان گردی ـــش و ادب جه ـــرآمد دان ـــرد و س ک
ملـــِت بـــزرگ ِایـــران، اکنـــون بـــر فـــراز ایـــن قلّـــه بلنـــد 
ـــم  ـــه چش ـــود، ب ـــی خ ـــای تاریخ ـــنود از انتخاب ه ـــتاده و خش ایس
ــران  ــرد؛ ایـ ــورش، می نگـ ــش روِی کشـ ــِش پیـ ــداِز امیدبخـ انـ

جدیـــد، ایـــران قـــرن پانزدهـــم
خانم ها و آقایان گرامی؛

ـــیار  ـــاب، بس ـــاز گام دوم انق ـــد و آغ ـــرِن جدی ـــه ی ق در طلیع
ـــان  ـــت قهرم ـــطه رأی مل ـــه واس ـــب ب ـــروز اینجان ـــه ام ـــرم ک مفتخ
ــراث  ــن میـ ــی از چنیـ ــه نگاهبانـ ــان بـ ــوی آنـ ــران و از سـ ایـ
گرانبهایـــی موظـــف شـــده ام و خداونـــد متعـــال را سپاســـگزارم 
ــود و  ــود نمـ ــده خـ ــن بنـ ــِب ایـ ــه نعمـــت خویـــش را نصیـ کـ

فرصـــِت بـــزرگ خدمـــت بـــه مـــردم را عطایـــم فرمـــود.
اراده ملـــت بـــزرگ ایـــران، در حالـــی ایـــن حماســـه بـــزرگ 
را آفریـــد و جلـــوه ای َرشـــک برانگیز از نظـــام مردم ســـاالری 
ـــه در اوج  ـــان کشـــید ک ـــه رخ جهانی ـــخ معاصـــر، ب ـــی را در تاری دین
ـــه  ـــای ناجوانمردان ـــران از تحریم ه ـــت ای ـــان مل ـــمنی بدخواه دش
اقتصـــادی تـــا جنـــگ روانـــی گســـترده و دشـــواری های ناشـــی 

ـــتیم. ـــرار داش ـــا، ق ـــترده کرون ـــیوع گس از ش
ـــارکِت  ـــاِز مش ـــۀ آغ ـــات، نقط ـــه انتخاب ـــم ک ـــک می دانی ـــا نی ام
ـــال  ـــه دنب ـــی ب ـــت مردم ـــاِن آن؛ و دول ـــه نقطـــۀ پای ـــردم اســـت، ن م
ـــد  ـــات خواه ـــن انتخاب ـــان در ای ـــام آن ـــردم و پی ـــق خواســـت م تحق
بـــود. پیـــام رأی مـــردم ایـــران در حماســـه ۲۸ خـــرداد ۱۴۰۰، 
ــردم،  ــت مـ ــود. خواسـ ــی بـ ــی و عدالت طلبـ ــام تحول خواهـ پیـ
اســـتقال طلبی و مقاومـــت در مقابـــل زیاده خواهـــی چنـــد 
ـــترده  ـــازنده و گس ـــل س ـــن تعام ـــم، در عی ـــتکبر و ظال ـــدرت مس ق

ـــود. ـــان ب ـــه جه ـــا هم ب
مـــردم، امـــروز از مـــا می خواهنـــد کـــه بـــه وعـــده ی 
ــتیز  ــتر، فسادسـ ــت عدالت گسـ ــق دولـ ــر تحقـ ــی بـ ــود مبنـ خـ
و  علم خـــواه  برنامه محـــور،  و  دغدغه منـــد  تبعیض گریـــز،  و 

اندیشه پیشـــه، عمـــل کنیـــم.

ــع  ــد مدافـ ــود می خواهنـ ــده ی خـ ــِت برگزیـ ــردم از دولـ مـ
حقـــوق انســـان ها در عالَـــم باشـــد و بـــه ظلـــم و بی عدالتـــی و 

تبعیـــض در هیـــچ کجـــای جهـــان راضـــی نشـــود.
ـــر  ـــکوت در براب ـــتیم و س ـــر هس ـــوق بش ـــی حق ـــع واقع ـــا مداف م
ظلـــم و جنایـــت و تجـــاوز بـــه حقـــوِق انســـان های بـــی گنـــاه 
ـــب  ـــه در قل ـــت چ ـــم و جنای ـــم. ظل ـــول نداری ـــاع را قب ـــی دف و ب
ـــوریه  ـــن و س ـــه در یم ـــا و چ ـــه در آفریق ـــد چ ـــکا باش ـــا و آمری اروپ
و فلســـطین، مـــا در کنـــار مظلـــوم خواهیـــم بـــود و در داخـــل 
هـــم، مـــردم و جوانـــان ایـــن مـــرز و بـــوم، از مـــا می خواهنـــد 

کـــه صـــدای مســـتضعفین و ولی نعمتـــان انقـــاب باشـــیم.
ـــی آنهـــا  ـــی و فرهنگ ـــد آزادی هـــای اجتماع ـــردم می خواهن م

ـــود. ـــری ش ـــه پیگی مجدان
ــه،  ــی کلمـ ــای حقیقـ ــه معنـ ــه بـ ــد کـ ــردم می خواهنـ مـ
ـــص  ـــا و خصای ـــه ویژگی ه ـــود و هم ـــق ش ـــامی محق ـــاب اس انق
ـــای  ـــن باوره ـــا و همچنی انقـــاب اســـامی، در ســـاختارها، فرآینده

ــد. ــاهده پذیر باشـ ــردان مشـ دولتمـ
مـــردم می خواهنـــد کـــه بـــا رفـــع تنگناهـــا، معیشـــت 
ــور  ــی و شـ ــاط ملـ ــیم و نشـ ــود ببخشـ ــا را بهبـ ــفره آنهـ و سـ

اجتماعـــی را در جامعـــه بگســـترانیم.
ــع  ــن منافـ ــرای تأمیـ ــت، بـ ــته از اراده ی ملـ ــت برخاسـ دولـ
مـــردم و اجـــرای عدالـــت، خواهـــد ایســـتاد و در ایـــن مســـیر، 

ــت. ــد رفـ ــش خواهـ ــه پیـ ــتگی ناپذیر، بـ خسـ
ـــش از  ـــزار بی ـــور و خدمتگ ـــه جمه ـــادم هم ـــروز خ ـــب، ام اینجان
۸۰ میلیـــون ایرانـــی هســـتم. مـــردِم ایـــران، همانانـــی هســـتند کـــه 
بارهـــا و بارهـــا وفـــاداری خـــود را بـــه انقـــاب در عرصه هـــای 
مختلـــف اثبـــات کرده انـــد و امـــروز نوبـــت ماســـت کـــه ادای 

ـــم. ـــت کنی امان
ــت  ــت. در دولـ ــی اسـ ــاق ملـ ــت وفـ ــی، دولـ ــِت مردمـ دولـ
مردمـــی، جناح هـــای سیاســـی، دســـته بندی های قومـــی و 
مذهبـــی و گروهـــی رنـــگ می بـــازد و همـــه ی مـــردم دســـت 
در دســـت یکدیگـــر بـــرای تحقـــق ایـــران قـــوی ذیـــل پرچـــم 

مقـــدس جمهـــوری اســـامی هم پیمـــان می شـــوند.
امـــروز از همـــه نخبـــگان و اقشـــار مختلـــف مـــردم، همـــه 
اقـــوام و مذاهـــب، احـــزاب و گروه هـــا و جریان هـــای سیاســـی، 
حـــوزه و دانشـــگاه، جـــوان و پیـــر و زن و مـــرد می خواهـــم تـــا 

ـــد. ـــود بدانن ـــت خ ـــی را دول ـــت مردم دول
ــزت  ــرای عـ ــز، بـ ــام عزیـ ــای اسـ ــرای اعتـ ــا بـ ــد تـ بیاییـ
آیندگان مـــان و بـــرای ســـربلندی ایـــران عزیزمـــان در جهـــان، 
ـــا  ـــه پ ـــی ب ـــجام مل ـــدت و انس ـــا وح ـــر ب ـــت همدیگ ـــت در دس دس

خیزیـــم و آرمـــاِن ایـــران قـــوی را محقـــق کنیـــم.
ــا  ــادق اســـت. مـ ــای دولـــت مردمـــی، وعـــده ی صـ وعده هـ
خـــود را متعهـــد بـــه آرمان هـــای انقـــاب اســـامی می دانیـــم.

خشـــکاندن  اقتصـــاد،  در  حداکثـــری  شـــفافیت  ایجـــاد 
ریشـــه های فســـاد و رانت خـــواری، مقاوم ســـازی اقتصـــاد در 
مقابـــل تَکانه هـــا، مهـــار تـــورم و گرانـــی، تقویـــت ارزش پـــول 
ملـــی و بازگردانـــدن ثبـــات بـــه اقتصـــاد کشـــور، حمایـــت از 
تولیـــد ملـــی و تـــاش بـــرای خودکفایـــی در تأمیـــن نیازهـــای 
ـــت  ـــان، مدیری ـــش بنی ـــه و دان ـــرفت فناوران ـــردم، پیش ـــی م اساس
بهینـــه معـــادن و منابـــع آب و گاز و نفـــت کشـــور، توجـــه بـــه 
تغییـــرات اقلیمـــی و صیانـــت از محیـــط زیســـت را بـــا قـــدرت 
ــم و  ــروردگار امیدواریـ ــل پـ ــه فضـ ــرد. بـ ــم کـ ــال خواهیـ دنبـ

ـــر  ـــی قوی ت ـــران، و ایران ـــت ای ـــأن مل ـــان و در ش ـــده ای درخش آین
از گذشـــته را در دســـترس می بینیـــم.

ــد بـــود کـــه دل  دولـــت مردمـــی، دولـــت مدیرانـــی خواهـ
در گـــرو منافـــع مـــردم دارنـــد و اهتمـــام اصلـــی آنهـــا، بســـیج 
ـــت  ـــان اس ـــژه جوان ـــت به وی ـــه مل ـــکار و نهفت ـــای آش توانمندی ه

تـــا آنـــان را بـــه میـــدان کار و تـــاش ســـازنده بیاورنـــد.
ـــب  ـــگان و صاح ـــم نخب ـــری و تکری ـــول، نقدپذی ـــۀ تح ـــا الزم ام
ــوان  ــه به عنـ ــتدعا دارم کـ ــز اسـ ــردم عزیـ ــت. از مـ ــران اسـ نظـ
ــود را از  ــزاران خـ ــد و خدمت گـ ــل کننـ ــت عمـ ــان دولـ مصلحـ

پیشـــنهادها و انتقاداتـــی کـــه دارنـــد بهره منـــد ســـازند.
ـــکاری  ـــی و هم ـــه« و »همدل ـــردم در صحن ـــور م ـــه »حض ـــا ب م
ــای  ــامی و نیروهـ ــاب اسـ ــای انقـ ــه، نهادهـ ــه گانـ ــوای سـ قـ
مســـلح« نیـــاز داریـــم. بـــا توجـــه بـــه شـــرایط ویـــژه کنونـــی، 
ـــا  ـــش ب ـــش از پی ـــت بی ـــه، می بایس ـــوه قضائی ـــس و ق ـــت، مجل دول
ـــت  ـــند و در مســـیر خدم ـــته باش ـــل داش ـــی و تعام ـــر همراه یکدیگ

ـــد. ـــغ ننماین ـــی دری ـــچ فرصت ـــردم، از هی ـــه م ب
ـــق  ـــر دقی ـــر از تدبی ـــران فرات ـــت ای ـــت مل ـــه موفقی ـــدم ک معتق
و تـــاش خســـتگی ناپذیر هریـــک از قـــوا یـــا نهادهـــا، نیازمنـــد 
ــی آن، در  ــه تجلّـ ــت کـ ــی اسـ ــَرد جمعـ ــی و ِخـ ــکاری ملـ همـ
تعامـــل دولـــت بـــا ســـایر قـــوا و همچنیـــن تعامـــل وثیـــق بـــا 

نخبـــگان و فرهیختـــگان خواهـــد بـــود.
پیشـــگاه  در  عاقه منـــدم  تاریخـــی،  جلســـه  ایـــن  در 
نماینـــدگان مـــردم و در حضـــور میهمانـــان خارجـــی، اشـــاره ای 
ـــز  ـــی نی ـــت خارج ـــوزه سیاس ـــی در ح ـــت مردم ـــرد دول ـــه رویک ب

بنمایـــم:
ـــور  ـــی کش ـــدرت مل ـــای ق ـــه مؤلفه ه ـــی، هم ـــت مردم در دول
تقویـــت خواهـــد شـــد؛ و از همـــه ابزارهـــای قـــدرت ملـــی از 
جملـــه دیپلماســـی و تعامـــل هوشـــمند بـــا جهـــان، اســـتفاده 
ــامی  ــوری اسـ ــی جمهـ ــح ملـ ــع و مصالـ ــا منافـ ــم تـ می کنیـ

ایـــران را تأمیـــن نمائیـــم.
قـــدرت جمهـــوری اســـامی ایـــران در منطقـــه، امنیت ســـاز 
ـــح و ثبـــات  ـــی صل ـــران، حام ـــه ای ای ـــت. ظرفیت هـــای منطق اس
ـــای  ـــد قدرت ه ـــا تهدی ـــه ب ـــرای مقابل ـــاً ب ـــت و صرف در کشورهاس

ســـلطه گر و ظالـــم، بـــه کار گرفتـــه می شـــود.
بحران هـــای منطقـــه، بایـــد از طریـــق گفت وگوهـــای واقعـــِی 
»درون منطقـــه ای« و بـــر اســـاِس تأمیـــِن حقـــوِق ملت هـــا، 

ــود. ــل شـ حل وفصـ
ـــه کشـــورهای  ـــه ســـوی هم ـــرادری ب ـــن، دســـت دوســـتی و ب م

ـــم. ـــایگان دراز می کن ـــوص همس ـــه بخص منطق
ــز  ــًا صلح آمیـ ــامی، کامـ ــوری اسـ ــته ای جمهـ ــه هسـ برنامـ
ـــرعاً  ـــی را ش ـــاح اتم ـــران، س ـــامی ای ـــوری اس ـــام جمه ـــت؛ نظ اس
ـــتراتژی  ـــی در اس ـــچ جایگاه ـــاح، هی ـــن س ـــد و ای ـــرام می دان ح

ـــدارد. ـــور ن ـــی کش دفاع
ـــران از  ـــت ای ـــراف مل ـــب انص ـــم، موج ـــار و تحری ـــت فش سیاس
ـــد  ـــعه، نخواه ـــه حـــق توس ـــود از جمل ـــی خ ـــوق قانون ـــری حق پیگی

ـــد. ش
ــر  ــوند و هـ ــو شـ ــد لغـ ــران بایـ ــت ایـ ــه ملـ ــا علیـ تحریم هـ
ـــورد  ـــد، م ـــق کن ـــدف را محق ـــن ه ـــه ای ـــک« ک ـــرح دیپلماتی »ط

حمایـــت ماســـت.
جمهـــوری اســـامی ایـــران، کشـــورها و ملت هـــای همســـایه 
را خویشـــاوند خـــود می دانـــد و مهم تریـــن و اصلی تریـــن 
ـــا کشـــورهای  ـــط ب ـــا رواب ـــت سیاســـت خارجـــی خـــود را، ارتق اولوی
ـــای آنهاســـت. ـــزت و اعت ـــان ع ـــود دانســـته و خواه همســـایه ی خ

دیپلماســـی، بایـــد ارتبـــاط ملت هـــای منطقـــه را بیشـــتر و 
ـــم و ورزش  ـــگ، عل ـــاد، فرهن ـــوزه اقتص ـــا را در ح ـــتراکات آنه اش

ـــد. ـــت نمای تقوی
ـــا،  ـــع ملت ه ـــِن مناف ـــت و تأمی ـــی اس ـــال دگرگون ـــان، در ح جه
ــا  ــردی« بـ ــِل راهبـ ــد و »تعامـ ــان ِجدیـ ــه درِک جهـ ــوط بـ منـ
ــق،  ــِی موفـ ــت خارجـ ــت و سیاسـ ــور« اسـ ــاِی نوظهـ »قدرت هـ

ــد. ــوازن می باشـ ــِی متـ ــِت خارجـ سیاسـ
در پایـــان، از همـــه میهمانـــان گرامـــی باالخـــص خانـــواده 
محتـــرم شـــهیدان و مســـؤوالن عالـــی کشـــوری و لشـــکری و 
ـــا  ـــریف فرم ـــم تش ـــن مراس ـــه در ای ـــی ک ـــرم خارج ـــان محت مهمان
ـــت از  ـــم. الزم اس ـــکر می کن ـــد تش ـــت کردن ـــول زحم ـــدند و قب ش
ـــاف  ـــر قالیب ـــای دکت ـــاب آق ـــرم مجلـــس جن زحمـــات ریاســـت محت
ـــن  ـــی ای ـــت در میزبان ـــز مل ـــدگان عزی ـــان و نماین ـــکاران ایش و هم

ـــم. ـــکر نمای ـــر و تش ـــه، تقدی ـــی، صمیمان ـــم تاریخ مراس
از خداونـــد منـــان می خواهـــم کـــه بـــه اینجانـــب و دولـــت 
ـــران،  ـــریف ای ـــت ش ـــه مل ـــر ب ـــزاری مؤث ـــت خدمت گ ـــد فرص جدی
عنایـــت فرمایـــد تـــا بتوانیـــم بـــا تکیـــه بـــر امدادهـــای الهـــی 
ـــه  ـــی فرج ـــل اهلل تعال ـــر عج ـــی عص ـــرت ول ـــر حض ـــای خی و دع
ــامی و  ــز اسـ ــران عزیـ ــرای ایـ ــن بـ ــده ای روشـ ــریف، آینـ الشـ

مردمـــان خـــوب ایـــن ســـرزمین، رقـــم بزنیـــم.

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه بـــه 
ــی  ــه داخلـ ــاس آئین نامـ ــر اسـ ــدگان بـ ــده ای از نماینـ زودی عـ
ـــم  ـــت را تقدی ـــرح صیان ـــتن ط ـــکوت گذاش ـــای مس ـــس، تقاض مجل
ـــدگان  ـــر نماین ـــر ۲۵ نف ـــت: اگ ـــرد، گف ـــد ک ـــه خواهن ـــات رئیس هی
ـــن  ـــد، ای ـــرح را بگیرن ـــوی ط ـــه جل ـــد ک ـــم بگیرن ـــف تصمی مخال

طـــرح بـــا رای اکثریـــت مســـکوت می مانـــد. 
»ســـید غنـــی نظـــری خانقـــاه« در گفت وگـــو بـــا ایرنـــا بـــا 
ـــای  ـــران فض ـــوق کارب ـــت از حق ـــرح صیان ـــی »ط ـــه بررس ـــاره ب اش
مجـــازی« در کمیســـیون فرهنگـــی بـــا اســـتناد بـــه اصـــل۸۵ 
ــور وضعیـــت  ــروز کشـ ــی گفـــت: اولویـــت امـ قانـــون اساسـ
معیشـــتی اســـت. مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم بـــر ایـــن مهـــم 
ـــادی  ـــع اقتص ـــه وض ـــیدگی ب ـــا رس ـــت م ـــه اولوی ـــد ک ـــد کردن تاکی
ـــدگان  ـــان نماین ـــت و زم ـــذا صـــرف وق ـــردم اســـت. ل و معیشـــتی م
ـــت  ـــه اولوی ـــرایطی ک ـــت در ش ـــرح صیان ـــه ط ـــیدگی ب ـــرای رس ب

ـــت. ـــول نیس ـــل قب ـــم، قاب ـــری داری ـــم ت ـــای مه ه
ـــس  ـــه مجل ـــرای اینک ـــی ب ـــچ ضرورت ـــه هی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــت،  ـــود نداش ـــد، وج ـــتادوپنجی کن ـــل هش ـــت را اص ـــرح صیان ط
ـــل  ـــه اص ـــه رای ب ـــس در روزی ک ـــوه اداره مجل ـــن از نح ـــت: م گف
ـــراض  ـــدم و اعت ـــه من ـــد، گای ـــرح دادن ـــدن ط ـــتادوپنجی ش هش
خـــود را رســـما اعـــام کـــردم. برخـــاف آئیـــن نامـــه داخلـــی 
مجلـــس عمـــل کردنـــد و اینقـــدر کار را معطـــل کردنـــد کـــه 

ـــد. ـــرک کنن ـــس را ت ـــر مجل ـــدگان حاض نماین
ــادی مجلـــس گفـــت: نماینـــدگان  عضـــو کمیســـیون اقتصـ
شهرســـتان ها چهارشـــنبه ها بایـــد در حـــوزه انتخابیـــه حضـــور 
ــر  ــه اگـ ــه اینکـ ــم بـ ــا علـ ــرح بـ ــان طـ ــند و بانیـ ــته باشـ داشـ
رای گیـــری را بـــه بعـــد از ظهـــر موکـــول کننـــد تعـــدادی از 
ـــری را  ـــه رای گی ـــت، جلس ـــد رف ـــتانی خواهن ـــدگان شهرس نماین

عقـــب انداختنـــد.
ـــر در مجلـــس شـــورای اســـامی  نماینـــده مـــردم خلخـــال و کوث
یادآورشـــد: مجلـــس بـــرای موضوعـــات مهمـــی ماننـــد آب 
ـــی  ـــه غیرعلن ـــی از آن جلس ـــائل ناش ـــا و مس ـــتان و پیامده خوزس
تشـــکیل مـــی داد، نـــه اینســـتاگرام و تلگـــرام و غیـــره گفـــت: 
ـــرح و اصـــل هشـــتادوپنجی  ـــن ط ـــده دارد و ای ـــس ۲۹۰ نماین مجل

ـــت. ـــدگان نیس ـــر نماین ـــول اکث ـــورد قب ـــدن آن م ش
ـــن  ـــه ای ـــر ب ـــده ۱۲۱ نف ـــر نماین ـــرد: از ۲۹۰ نف ـــار ک  وی اظه
ـــس  ـــده مجل ـــد ۱۶۹ نماین ـــان می ده ـــن نش ـــد. ای ـــرح رای دادن ط
یـــا بـــرای رای دادن حضـــور نداشـــتند یـــا مخالـــف آن بودنـــد. 
ـــه  ـــا نتیج ـــد ت ـــت ش ـــوری مدیری ـــوع ط ـــن موض ـــال ای ـــر ح ـــه ه ب

ـــود. ـــن ش ـــخص تامی ـــع مش ـــک جم ـــر ی ـــورد نظ م
نظـــری خانقـــاه یـــادآور شـــد: اگـــر در بســـتر و زمانـــی رای 
گیـــری انجـــام مـــی شـــد کـــه همـــه نماینـــدگان مجلـــس در 
ـــاعت ۱۰  ـــر س ـــن روز اگ ـــی در همی ـــا حت ـــد ی ـــر بودن صحـــن حاض
تـــا ۱۱ صبـــح هـــم رای گیـــری می شـــد، ایـــن طـــرح رای الزم 

ـــرد. ـــی ک ـــب نم را کس
ـــر  ـــی ب ـــدگان مبن ـــی از نماین ـــارات یک ـــه اظه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــق  ـــرح مواف ـــن ط ـــا ای ـــازی ب ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــه ش اینک
ـــده شـــورای  ـــه نماین ـــردم هســـتیم ن ـــده م ـــا نماین ـــت: م اســـت، گف
عالـــی فضـــای مجـــازی. چـــه کســـی بهتـــر از نماینـــده مـــردم 

ـــد؟ ـــاظ کن ـــطحی لح ـــر س ـــی را در ه ـــع مل ـــد مناف ـــی توان م

ـــزوم  ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ـــا  ـــات م ـــت: تصمیم ـــائل گف ـــا مس ـــی ب ـــی و عقان ـــورد منطق برخ
ـــای  ـــا دغدغه ه ـــه ب ـــی ک ـــدت دارد و اصولگرایان ـــد م ـــرات بلن تاثی
ـــران  ـــوق کارب ـــت از حق ـــرح صیان ـــا ط ـــتند، ب ـــدل هس ـــه هم جامع

ـــتند. ـــف هس ـــازی مخال ـــای مج فض
ـــون  ـــدود ۲ میلی ـــه ح ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــده مجل ـــن نماین ای
ــه  ــد، اضافـ ــزاق می کننـ ــازی ارتـ ــای مجـ ــق فضـ ــر از طریـ نفـ
ـــد  ـــم بع ـــل کنی ـــور را ح ـــی کش ـــکات اصل ـــد مش ـــا بای ـــرد: م ک

دنبـــال ایـــن چنیـــن مباحثـــی برویـــم.
نظــری خانقــاه اضافــه کــرد: بــه زودی عــده ای از نماینــدگان بــر 
ــس، تقاضــای مســکوت گذاشــتن  ــی مجل ــه داخل اســاس آئین نام

طــرح صیانــت را تقدیــم هیــات رئیســه خواهنــد کــرد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر ۲۵ نفـــر نماینـــدگان مخالـــف 
تقاضـــا کننـــد، بـــا رای اکثریـــت طـــرح مـــورد نظـــر مســـکوت 

خواهـــد مانـــد.
ـــاره  ـــس شـــورای اســـامی درب ـــردم خلخـــال در مجل ـــده م نماین
ـــرد:  ـــان ک ـــیزدهم بی ـــت س ـــرای دول ـــت ب ـــرح صیان ـــرات ط مخاط
بایـــد صبـــر کنیـــم و ببینیـــم، اســـتراتژی دولـــت ســـیزدهم در 
ـــن  ـــردی را در ای ـــه رویک ـــت و چ ـــازی چیس ـــای مج ـــوص فض خص
ـــت و  ـــرح دس ـــن ط ـــن ای ـــر م ـــرد. از نظ ـــد ک ـــاذ خواه ـــه اتخ رابط
ـــد، و  ـــی افزای ـــکات آن م ـــر مش ـــدد و ب ـــی بن ـــت را م ـــای دول پ
ـــرح  ـــن ط ـــا ای ـــی ب ـــت رئیس ـــه دول ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــاس م احس

ـــت. ـــدل نیس هم
 نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی هفتـــه گذشـــته بـــا 
۱۲۱ رای بررســـی طـــرح صیانـــت از حقـــوق کاربـــران فضـــای 
ــه  ــی بـ ــون اساسـ ــل ۸۵ قانـ ــه اصـ ــتناد بـ ــا اسـ ــازی را بـ مجـ

ــد. ــذار کردنـ ــیونفرهنگی واگـ کمیسـ

رئیسی در مراسم تحلیف: 

من خادم همه جمهور هستم

نماینده مجلس:

تقاضای مسکوت ماندن »طرح صیانت« تقدیم هیات رئیسه می شود

علیرضابیگی: 
منافع پلتفرم های خارجی در کنار 

معایبشان دیده شود

ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــو کمیس ــک عض ی
شــوراها در مجلــس شــورای اســامی، تاکیــد کــرد: 
اســتفاده از پلتفــرم هــای خارجــی در کنــار منافعــی 
کــه دارد، آســیب هایــی نیــز دارد کــه بایــد هــر دو 

را در کنارهــم دیــد. 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــت وگ ــی در گف ــد علیرضابیگ احم
ــران و  ــوق کارب ــت از حق ــرح حمای ــه ط ــاره ب ــا اش ب
خدمــات پایــه کاربــردی در فضــای مجــازی کــه قــرار 
اســت در کمیســیون مشــترک بررســی شــود، بیــان 
ــتم،  ــرح هس ــن ط ــاد ای ــان مف ــده از مخالف ــرد: بن ک
ــف  ــا در موضوعــات مختل ــه گذشــته م چراکــه تجرب
ــه  ــات ســلبی ب ــه اقدام ــر دارد ک ــن ام ــت از ای حکای
ــیاری از  ــروز بس ــت. ام ــخگو نیس ــوان پاس ــچ عن هی
ــرم هــای خارجــی  ــا پلتف ــط ب ــا مرتب کســب و کاره
اســت، امــا نســخه ای کــه در ایــن طــرح تجویــز مــی 
شــود رونــق دادن پلتفــرم هــای داخلــی از راه کاهــش 
ــرم هــای خارجــی اســت و  ــرای پلتف ــد ب ــای بان پهن
عمــا بــا کاهــش پهنــای بانــد پلتفــرم هــای خارجــی 

ــان محــدود خواهــد شــد. ــه آن دسترســی ب
ــر دسترســی  ــن ام ــه اظهــار کــرد: ای وی در ادام
ــبب  ــرده و س ــدود ک ــارج مح ــان خ ــه جه ــا را ب م
جایگزیــن شــدن راه هــای دیگــر نظیــر اســتفاده از 
ــده ای  ــرای ع ــادی ب ــع اقتص ــاد مناف VPN و ایج
خــاص در پشــت پــرده خواهــد شــد. از ســوی دیگــر 
مــا شــاهد تحوالتــی در پلتفــرم هــای بیــن المللــی 
هســتیم و بــا ایــن رویــه جامعــه را بــه ســمت بــازار 
ــی  ــن الملل ــطح بی ــه در س ــواره ای ک ــت ماه اینترن
شــکل گرفتــه کــوچ مــی دهیــم کــه باعــث ایجــاد 
ــه در جــای خــود  مســائل دیگــری خواهــد شــد ک

محــل بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلس شــورای اســامی، 
ــک  ــاد ی ــمت ایج ــه س ــد ب ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی ب
خودکنترلــی در افــراد جامعــه حرکــت کنیــم، تصریــح 
ــار  ــی در کن ــای خارج ــرم ه ــتفاده از پلتف ــرد: اس ک
منافعــی کــه دارد، آســیب هایــی نیــز دارد کــه بایــد 
هــر دو را در کنــار هــم دیــد. آیــا ایــن اســتدالل کــه 
ــرق  ــز ب ــخ را در پری ــک بچــه ای می ــن اســت ی ممک
ــد کل  ــس بای ــود پ ــی ش ــرق گرفتگ ــار ب ــد و دچ کن
ــرق ســاختمان را قطــع کــرد و در تاریکــی زندگــی  ب
کــرد تــا بچــه ای دچــار بــرق گرفتگی نشــود، درســت 
اســت؟ معلــوم کــه ایــن اســتدالل غلــط اســت و نباید 

ــا چنیــن نگاهــی مســائل را دنبــال کــرد. ب

ارجاع گزارش مجلس درباره تبدیل 
وضعیت استخدام فرزندان ایثارگران 

به قوه قضائیه 

رئیس کمیسـیون اجتماعی مجلـس از ارائه گزارش 
اسـتنکاف دسـتگاه ها از اجـرای قانون تبدیـل وضعیت 
اسـتخدام فرزنـدان شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان بـه 

کمیسـیون اصـل نـود و قـوه قضائیه خبـر داد. 
اجتماعـی  کمیسـیون  رئیـس  اسـماعیلی  ولـی 
مجلـس شـورای اسـامی در گفت وگـو بـا تسـنیم، 
از رسـیدگی بـه موضـوع تبدیـل و تغییـر وضعیـت 
اسـتخدام فرزنـدان شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان در 
جلسـه اخیر اعضـای کمیسـیون اجتماعـی خبر داد.

وی افـزود: طبـق قانـون باید وضعیت اسـتخدامی 
فرزنـدان شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان  تغییـر کنـد 
صـورت  بـه  آنهـا  کاری  قـرارداد  اگـر  مثـال  بـرای 
پیمانـی یـا قـراردادی اسـت بایـد تبدیـل وضعیـت 

شـده، و قـرارداد آنهـا رسـمی شـود.
رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس در همیـن 
راسـتا افـزود :طبق گزارشـات و مسـتنداتی کـه در این 
رابطـه بـه کمیسـیون واصل شـده، تنها ۱۲ سـازمان  و 
دسـتگاه ایـن قانـون را اجـرا کرده انـد و ۱۲۸ ارگان از 
اجـرای ایـن قانـون اسـتنکاف کرده انـد ؛ که در جلسـه 
اخیـر کمیسـیون اجتماعی مقـرر گردید که مشـخص 
شـود چه دسـتگاه هایی قانـون مذکور را اجـرا نکرده اند.

پرونـده در  تنهـا ۵ هـزار  داد:  ادامـه  اسـماعیلی 
وضعیـت  تبدیـل  بـرای  سـازمان ها  و  دسـتگاه ها  
جانبـازان  و  ایثارگـران  شـهدا،  فرزنـدان  اسـتخدام 
تشـکیل شـده ایـن در حالی اسـت که طبـق آما باید 
تـا کنـون حـدود ۳۵ هـزار پرونـده در ایـن زمینه در 

می شـد. تشـکیل  ارگان هـا 
نماینـده گرمی در مجلـس با بیان اینکه به دسـتگاه 
هـا و نهادهـا فرصـت داده شـده تـا هـر چـه زودتـر این 
قانـون را اجـرا کننـد، گفت: در غیر این صـورت و پس از 
اخـذ آمـار و گزارش از دسـتگاه هایی که از اجـرای قانون 
مذکـور سـرباز زده انـد، اسـامی آنهـا در گزارشـی جمـع 
آوری شـده و طبق آیین نامه داخلی به کمیسـیون اصل 
نـود ارائـه و همچنیـن به قوه قضائیـه ارائه خواهد شـد.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین در این جلسه تکالیفی 
در ایـن مـورد بـرای نهادهـای نظارتـی تعییـن شـد. که 
طبق آن دیوان محاسـبات کل کشـور و سـازمان بازرسی 
کل کشـور بایـد اقداماتـی را در ایـن زمینه انجـام دهند و 

گـزارش آن را بـه کمیسـیون اجتماعـی ارائه دهند.
رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس گفت: مـوارد 
دیگـری از قوانین مصوب مجلس از جمله اینکه کسـانی 
کـه ۶ ماه سـابقه خدمت دارنـد از پرداخت مالیات معاف 
هسـتند نیز وجود دارد که متاسـفانه از سـوی دستگاه ها 
چنـدان اجرایـی نمی شـود که همه ایـن موارد از سـوی 
بـه  آن  گزارشـات  و  پیگیـری  اجتماعـی  کمیسـیون 

دسـتگاه های مربوطـه ارجـاع خواهد شـد.
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ــات عمومــی  ــا رای هی ــری گفــت: م محســن باق
دیــوان در پرونــده ی شــکایت ابطــال مــزد را »رائــی 
سیاســی« می دانیــم و درخواســت ابطــال آن را 

ــم.  داری
بــه گــزارش ایلنــا، از یــک طــرف، شــکایت ابطــال 
مــزد ۹۹ در هیــات عمومــی دیــوان عدالــت مــردود 
شــناخته شــده؛ از ســوی دیگــر، کارگــران خواســتار 
ســال ۱۴۰۰  پایــان  از  قبــل  دســتمزد  ترمیــم 
هســتند؛ محســن باقــری عضــو هیــات مدیــره 
ــتان  ــامی کار اس ــوراهای اس ــی ش ــون هماهنگ کان
ــتهلک  ــه مس ــاره ب ــا اش ــه ب ــن رابط ــران در ای ته
ــت  ــه نخس ــتمزد در چهارماه ــش دس ــدن افزای ش
ســال می گویــد: نــرخ تــورم رســمی اعامــی مرکــز 
ــی  ــورم واقع ــا ت ــت ام ــد اس ــران ۴۴ درص ــار ای آم
ملمــوس در زندگــی کارگــران بســیار بیشــتر اســت؛ 
ــرات افزایــش دســتمزد در همیــن چهــار  الجــرم اث
مــاه نخســت ســال از میــان رفتــه و در ایــن شــرایط، 
انتظــار داریــم دســتمزد قبــل از پایــان ســال ۱۴۰۰ 

ــم شــود. ــون، ترمی براســاس قان
وی در ادامــه بــه لــزوم اعمــال مــاده ۹۱ دیــوان 
ــده دســتمزد اشــاره کــرد و گفــت:  ــان پرون در جری
مــردود شــناختن شــکایت مــزدی کارگــران در 
ــه  ــه کمیت ــرایطی ک ــوان در ش ــی دی ــات عموم هی

تخصصــی، ایــن شــکایت را وارد دانســته بــود و 
ســال قبــل، رای بــه ابطــال مــزد ۹۹ داده بــود، دور 
از انتظــار و ناراحت کننــده اســت؛ مــا انتظــار داریــم 
در ایــن مرحلــه بــا اعمــال مــاده ۹۱ قانــون دیــوان 
ــکایت  ــال و ش ــی ابط ــات عموم ــم هی ــت، حک عدال

ــول برســد. ــه نتیجــه ی مقب ــران ب ــزدی کارگ م
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــری ب ــال کارگ ــن فع ای
ــتگان در  ــران و بازنشس ــت کارگ ــه معیش ــه ب توج
ــا ابطــال  ــن شــرایط حســاس اقتصــادی گفــت: ب ای

ــود  ــم دســتمزد ۱۴۰۰ و بهب ــزد ۹۹، مســیر ترمی م
معیشــت کارگــران شــاغل و بازنشســته گشــوده 
می شــود؛ کارگــران و بازنشســتگان حداقل بگیــر 
در وضعیــت نامناســبی هســتند و دســتمزد بــه 
زحمــت ۳۰ درصــد هزینه هــای زندگــی را پوشــش 

می دهــد.
ــاده  ــرای اعمــال م ــران ب ــه درخواســت کارگ او ب
ــی  ــه اساس ــد مطالب ــا چن ــاط ب ــوان در ارتب ۹۱ دی
ــوان،  ــه ۱۷۹ دی ــا دادنام ــاط ب ــرد: در ارتب ــاره ک اش

مــا خواســتار اعمــال مــاده ۹۱ هســتیم؛ همچنیــن 
در زمینــه شــکایت دســتمزد نیــز همیــن درخواســت 
را داریــم. بایــد دیــوان بــه نفــع طبقــات فرودســت و 

کارگــران حداقــل بگیــر رای صــادر کنــد.
ــد  ــته بع ــال گذش ــد: س ــه می کن ــری اضاف باق
دیــوان  از  توانســتیم  بســیار،  دوندگی هــای  از 
ــات  ــت موظــف اســت مطالب ــم کــه دول رای بگیری
ــد  ــرخ روز پرداخــت کن ــه ن ــی را ب ــن اجتماع تامی
و امیدواریــم دولــت جدیــد، تــن بــه اجــرای ایــن 
رای داده و مطالبــات ســازمان را بــه نــرخ روز 
بپــردازد؛ همچنیــن انتظــار داریــم دیــوان عدالــت 
بــا ابطــال دادنامــه ۱۷۹ دیــوان و بــا وارد دانســتن 
ــت  ــن امنی ــه تامی ــران، ب ــزدی کارگ ــکایت م ش
شــغلی و معیشــت جامعــه ی کارگــری کمــک 
ــه شــکایت  ــان ک ــان زم ــه هم ــان نرفت ــد. یادم کن
ــوراهای  ــی ش ــون هماهنگ ــب کان ــزد را از جان م
ــوان  اســتان تهــران کلیــد زدیــم رئیــس وقــت دی
ــدا  ــزد خ ــه ن ــود را ب ــکایت خ ــت ش ــا گف ــه م ب

ــد! ببری
او در پایــان بازهــم تاکیــد می کنــد: مــا رای 
هیــات عمومــی دیــوان در پرونــده ی شــکایت ابطــال 
ــت  ــم و درخواس ــی« می دانی ــی سیاس ــزد را »رائ م

ــم. ــال آن را داری ابط

اگــر آن چیــزی کــه از راه انــدازی صنــدوق طــا 
مدنظــر فعــاالن بــازار اســت بــه مرحلــه اجــرا برســد 
شــاهد اثــار مثبــت ایــن صنــدوق بــر عملکــرد بــازار 

طــا خواهیــم بــود.
ــه راه  ــران ب ــر ته ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی ریی
ــازار طــا و  ــر ب انــدازی صنــدوق طــا و تاثیــر آن ب
ســکه اشــاره کــرد و بــه بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: 
تاکنــون مشــخص نشــده اســت کــه رونــد فعالیــت 
و ســاز و کار صنــدوق طــا در بــورس چگونــه 
خواهــد بــود امــا اگــر چیــزی کــه از ایــن صنــدوق 
ــازار اســت، اجرایــی شــود شــاهد  مدنظــر فعــاالن ب
ــازار طــا  ــر عملکــرد ب ــار مثبــت ایــن صنــدوق ب اث

ــود. ــم ب خواهی
فعالیــت  اگــر  داد:  ادامــه  آیــت محمدولــی   
صنــدوق طــا بــه گونــه ای باشــد کــه بــه درســتی 
ــتفاده  ــدوق اس ــن صن ــا در ای ــد ط ــی مانن از کاالی
شــود، ایــن صنــدوق مــی توانــد عملکــرد موثــری را 

ــراه داشــته باشــد. ــه هم ــا خــود ب ب

معامات بازار طا در حد این صنعت نیست
ــازار طــا و ســکه  او در ادامــه بــه رونــد فعلــی ب
اشــاره کــرد و گفــت: رونــد بــازار طــا در موقعیــت 
ــوان  ــی ت ــت، نم ــول نیس ــل قب ــدان قاب ــی چن فعل
گفــت کــه هیــچ داد و ســتدی در ایــن بــازار صــورت 
ــد  ــده در ح ــام ش ــات انج ــا معام ــرد ام ــی گی نم

ــازار طــا نیســت. ــت ب صنع
ــده  ــاد ش ــود ایج ــر رک ــد ب ــا تأکی ــی ب محمدول
ــود  ــل وج ــرد: دلی ــار ک ــکه اظه ــا و س ــازار ط در ب

ــه نوســان  ــوط ب ــازار طــا مرب ــدی در ب ــن رون چنی
هــای ایجــاد شــده در بــازار ارز اســت کــه ایــن بــازار 
ــات آن را  ــرار داده و معام ــود ق ــر خ ــت تاثی را تح

ــرده اســت. دچــار نوســان ک
بــه گفتــه رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران، 
ــازار و احتمــال  ــه وضعیــت حاکــم در ب ــا توجــه ب ب
ــا فروشــنده از قــدرت  ــدار ی تغییــرات قیمتــی، خری
ــکه در  ــا س ــا ی ــه ط ــرای معامل ــری ب ــم گی تصمی

ــوردار نیســت. ــازار برخ ب

رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران بــا بیــان 
ــورت  ــه ص ــا ب ــازار ط ــات ب ــون معام ــه اکن اینک
ــم  ــزود: امیدواری ــت، اف ــام اس ــال انج ــی در ح جزی
هــر چــه زودتــر آرامــش قیمــت در بــازار ارز و انــس 
جهانــی حاکــم شــود  تــا بــازار طــا بتوانــد از ایــن 
ــد و داد و  ــدا کن ــود را پی ــی خ ــات قیمت ــق ثب طری

ــازار انجــام شــود. ــری در ب ســتد بهت
ــا و  ــازار ط ــود در ب ــی موج ــاب قیمت ــه حب او ب
ــش  ــت: طــا و ســکه کاه ــرد و گف ــاره ک ســکه اش

قیمــت شــدیدی را نســبت بــه ســال گذشــته تجربــه 
کردنــد، بــازار در آن زمــان از محــدوده نوســان 
قیمتــی خــارج و وارد برخــی از التهابــات غیرطبیعــی 
ــچ  ــه هی ــان ب ــازار شــد و قیمــت هــا در آن زم در ب

ــد. ــل قبــول نبودن ــوان  قاب عن
او خاطرنشــان کــرد: نــرخ ارز ســال گذشــته بــه 
محــدوده قیمتــی ۳۰ هــزار تومــان رســید کــه  در 
ــرخ  ــر ن ــان قیمــت طــا و ســکه  تحــت تاثی آن زم
ــکه  ــرخ س ــرد و ن ــه ک ــدیدی را تجرب ــد ش ارز رش
ــان  ــون توم ــدود ۱۵ میلی ــی ح ــدوده قیمت ــه مح ب
رســید، در حالــی کــه قیمــت هــای فعلــی در بــازار 
بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه بــا آن زمــان نیســت.

محمدولــی ادامــه داد: در آن مقطــع زمانــی هــر 
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــه قیمــت ی ــرم طــا ب گ
ــون  ــه بیــش از ۶ میلی ــال طــا ب ــان و هــر مثق توم
تومــان رســید امــا اکنــون قیمــت هــر مثقــال طــا 
ــان اســت. حــدود چهــار میلیــون و ۸۰۰ هــزار توم

رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران گفــت: روز 
گذشــته قیمــت ســکه بــه گرانتریــن حالــت ممکــن 
ــش از ۱۱  ــت بی ــا قیم ــید و ب ــال ۱۴۰۰ رس در س
ــه  ــا توج ــن ب ــد؛ بنابرای ــه ش ــان معامل ــون توم میلی
ــه  ــبت ب ــکه نس ــرخ س ــی، ن ــای فعل ــت ه ــه قیم ب
ســال گذشــته بــا کاهــش قیمــت حــدود ۴ میلیــون 

ــی همــراه شــده اســت. تومان
ــا در  ــت ه ــودی قیم ــد صع ــد اســت رون او معتق
ــت ارز و  ــش قیم ــی از افزای ــته ناش ــازار روز گذش ب
ــازار طــا و  ــر ب ــود کــه مســتقیما ب ــی ب انــس جهان

ــر گذاشــت. ســکه اث

محمدولــی بــه تاثیــر اعمــال مالیــات بــر عایــدی 
ــازار طــا و ســکه اشــاره  ــر ب ــر آن ب ســرمایه و تاثی
ــوز  ــدی ســرمایه هن ــر عای ــات ب ــت: مالی ــرد و گف ک
ــووالن  ــون مس ــت و اکن ــده اس ــال نش ــازار اعم در ب
مربوطــه در حــال آمــاده ســازی زمینــه هــا هســتند 
ــر  ــازار طــا اث ــه طــور حتــم در ب ــدام ب ــن اق ــا ای ام
گــذار خواهــد بــود و ممکــن اســت تــا حــدودی در 

ــر باشــد. ــدی معامــات و عرضــه و تقاضــا موث کن
تهــران  جواهــر  و  طــا  اتحادیــه  رییــس 
خاطرنشــان کــرد: اکنــون بــازار طــا ماننــد بــازار ها 
ــا قــرار  و اقتصــاد جهانــی تحــت تاثیــر شــیوع کرون
ــازار را ماننــد دیگــر کاالهــا  دارد و معامــات ایــن ب
مختــل کــرد، شــیوع ویــروس کرونــا از جملــه مــوارد 

ــر قیمــت طــا و ســکه اســت. ــذار ب اثرگ
او بــه لغــو احتمالــی تحریــم هــا و معامــات آن 
ــر  ــت: ه ــرد و گف ــاره ک ــکه اش ــا و س ــازار ط ــر ب ب
ــت  ــی و سیاس ــن الملل ــار بی ــر رفت ــه ب ــی ک اتفاق
داخلــی اثرگــذار باشــد مــی توانــد بــر قیمــت طــا و 
ســکه اثــر بگــذارد زیــرا طــا و ســکه جــزو فلزاتــی 
هســتند کــه هــر رفتــار و داد و ســتد مثبــت و 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــر گ ــر آن اث ــی ب منف
محمدولــی رونــد معامــات بــازار را مــورد پیــش 
ــه   ــوان ارائ ــچ عن ــه هی ــت: ب ــرار داد و گف ــی ق بین
ــازار طــا  ــات ب ــد معام ــق از رون ــی دقی ــش بین پی
امــکان پذیــر نیســت امــا اگــر بــازار ارز بــه آرامــش 
ــوان  ــه ای از ثبــات شــود مــی ت برســد و وارد مرحل
در انتظــار ایجــاد آرامــش در بــازار طــا بــود و 
زمینــه افزایــش میــزان داد و ســتدها را فراهــم کــرد.

 دولت فضا را برای ترمیم مزد کارگران و بازنشستگان فراهم کند 

خدمتی نو به بازار سرمایه با یک ابزار نوین؛ 

صندوق طال، عاملی تاثیرگذار برای 
بهبود وضعیت معامالت بازار

استقبال از سپرده های کوتاه مدت؛
رشد ۴1.۷ درصدی سپرده های یک 

ساله در آخرین ماه بهار1۴۰۰

براســاس جــداول آمــاری بانــک مرکــزی، در 
ــارد  ــزار میلی ــزار و ۷۰ ه ــال یک ه ــاه امس خردادم
بانک هــا  نــزد  مــدت  کوتــاه  ســپرده  تومــان 
ســپرده گذاری شــده کــه در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۴۱.۷ درصــد افزایــش را 

می دهــد.  نشــان 
ــرای جلوگیــری از  ــا، دولت هــا ب ــه گــزارش ایرن ب
ــردم را  ــی م ــول واقع ــی، پ ــورم و نقدینگ ــش ت افزای
ــور  ــد. منظ ــت می کنن ــول هدای ــبه پ ــمت ش ــه س ب
از شــبه پــول، نوعــی از ســپرده های مــدت دار اســت 
کــه امــکان نقــد شــدن آن و هزینــه کــردن آن بــه 
ــپرده های  ــه، س ــت. اوارق قرض ــدور نیس ــانی مق آس
ــه  ــی ک ــه اوراق ــا هرگون ــه ی ــدت، اســناد خزان بلندم
نقــد شــدن آن نیــاز بــه صــرف زمــان داشــته باشــد، 

شــبه پــول اســت.
براســاس آمــار بانــک مرکــزی در خــرداد امســال، 
شــبه پــول بــه میــزان ۲ هــزار و ۹۷۹ هــزار میلیــارد 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــان رس توم

ســال گذشــته ۳۸.۲ درصــد رشــد داشــت.
مبلــغ  ســپرده گذاران  امســال،  خردادمــاه  در 
ــرض  ــورت ق ــه ص ــان را ب ــارد توم ــزار میلی ۲۲۹ ه
الحســنه پــس انــداز در اختیــار بانک هــا قــرار 
دادنــد کــه نســبت بــه خــرداد ســال گذشــته ۴۸.۹ 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
همچنیــن در دوره مذکــور بــا توجــه بــه نوســانات 
ــز  ــدت نی ــاه م ســکه، طــا و دالر، ســپرده های کوت
مــورد اســتقبال افــراد بــود و یــک هــزار و ۷۰ 
ــاه  ــپرده کوت ــورت س ــه ص ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــر  ــت. در براب ــوده اس ــا ب ــودی بانک ه ــدت موج م
ــاه مــدت، ســپرده های  اســتقبال از ســپرده های کوت
بلندمــدت یــک تــا پنــج ســاله کــم بــوده اســت بــه 
ــه ای کــه ســپرده یــک ســاله ۹.۹ درصــد، ســه  گون
ســاله ۶۰ درصــد و پنــج ســاله ۱۷.۸ درصــد کاهــش 

یافتــه اســت.
البتــه براســاس آمــار میــزان شــبه پــول در ســه 
ــه رشــدی داشــته اســت  ــد رو ب ســال گذشــته رون
و از یــک هــزار و ۶۶۹ هــزار میلیــارد تومــان در 
خــرداد ۹۸ بــه میــزان ۲ هــزار و ۹۷۹ هــزار میلیــارد 

ــان در خــرداد ۱۴۰۰ رســیده اســت. توم

میرتاج الدینی:
دولت سیزدهم درصدد رفع موانع 

تولید و میدان دادن به بخش 
خصوصی است

نماینـــده مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در 
ـــت  ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــدان  ـــد و می ـــع تولی ـــع موان ـــدد رف ـــیزدهم درص س
ـــت  ـــت: حج ـــت، گف ـــی اس ـــش خصوص ـــه بخ دادن ب
االســـام رئیســـی رئیس جمهـــور جدیـــد دارای 
ــش در  ــاد جهـ ــرای ایجـ ــی بـ ــای خوبـ فرصت هـ
ــای  ــا چالش هـ ــل بـ ــا در مقابـ ــت امـ ــور اسـ کشـ

مختلفـــی روبـــرو اســـت. 
ــید  ــا، حجـــت االســـام سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
محمدرضـــا میرتـــاج الدینـــی در گفـــت و گویـــی 
ـــر انقـــاب بـــر  ـــدات رهب درخصـــوص محـــور تاکی
ــار  ــیزدهم، اظهـ ــت سـ ــای کاری دولـ ــت هـ اولویـ
ـــا آســـیب  ـــراه ب ـــتانی هم ـــرد: انجـــام ســـفرهای اس ک
ـــد  ـــی توان ـــئوالن م ـــته مس ـــات گذش ـــی اقدام شناس
ـــم  ـــردم را فراه ـــا م ـــه ب ـــای صادقان ـــه گفتگوه زمین

ـــد. کن
 وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مردمـــی بـــودن و 
ـــن  ـــی از مهمتری ـــه یک ـــا جامع ـــه ب ـــوی صادقان گفتگ
ـــه آن  ـــاب ب ـــر انق ـــه رهب ـــت ک ـــی اس ـــه های مولف
ـــت  ـــفرهای ریاس ـــع س ـــزود: در واق ـــد، اف ـــد دارن تاکی
ـــد  ـــور می توان ـــف کش ـــق مختل ـــه مناط ـــوری ب جمه
ــد و  در  ــک کنـ ــت کمـ ــودن دولـ ــی بـ ــه مردمـ بـ
ـــد. ـــم کن ـــکات را فراه ـــع مش ـــه رف ـــت زمین نهای

ـــا  ـــم ب ـــس یازده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین  ای
ـــد  ـــادی بای ـــات اقتص ـــل معض ـــه ح ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــر  ـــزود: اگ ـــد، اف ـــی باش ـــه تحول ـــر برنام ـــی ب مبتن
ـــای  ـــت ه ـــیزدهم ظرفی ـــت س ـــادی دول ـــم اقتص تی
ـــز  ـــد نی ـــع تولی ـــد موان ـــا کن ـــور را احی ـــی کش کنون

ـــد. ـــد ش ـــرف خواه برط
 حجـــت االســـام میرتاج الدینـــی گفـــت: رفـــع 
ــع  ــی و رفـ ــد آسیب شناسـ ــد نیازمنـ ــع تولیـ موانـ
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــدان دادن ب ـــی و می بوروکراس
ــد در  ــم بایـ ــن مهـ ــذا ایـ ــارات لـ ــت و اعتبـ اسـ

اولویـــت کاری دولـــت ســـیزدهم قـــرار بگیـــرد.
ـــاب  ـــی انق ـــای مردم ـــیون نیروه ـــس فراکس  رئی
در مجلـــس شـــورای اســـامی خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــرایط  ـــدی در ش ـــای تولی ـــال واحده ـــوان مث ـــه عن ب
کنونـــی تحریـــم هـــا را دور می زننـــد و از طریـــق 
ـــای  ـــه واردات کااله ـــدام ب ـــث اق ـــای ثال ـــرکت ه ش
ــای  ــتگاه هـ ــا دسـ ــد امـ ــی کننـ ــاز مـ ــورد نیـ مـ
ـــع  ـــا موان ـــی ه ـــود بروکراس ـــل وج ـــه دلی ـــی ب داخل

ـــد. ـــی کنن ـــاد م ـــدی ایج ج

یازدهمین محموله واکسن کرونا 
توسط هالل احمر وارد کشور شد 

یازدهمیــن محمولــه واکســن کرونــا، تهیــه شــده 
ــام  ــرودگاه ام ــر در ف ــال احم ــت ه ــط جمعی توس
خمینــی )ره( بــه وزارت بهداشــت تحویــل داده شــد.

بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــط  ـــده توس ـــه ش ـــن تهی ـــه واکس ـــن محمول یازدهمی
ـــی  ـــام خمین ـــرودگاه ام ـــر در ف ـــال احم ـــت ه جمعی
ــه وزارت بهداشـــت  ــریع بـ ــرای توزیـــع سـ )ره( بـ

تحویـــل داده شـــد.
ــزار دز  ــون و ۱۱۰ ه ــک میلی ــه ی ــن مرحل در ای
ــادآوری  ــه ی ــد، الزم ب ــور وارد ش ــه کش ــن ب واکس
ــزار دز  ــون و ۶۳۰ ه ــون ۱۲ میلی ــه تاکن ــت ک اس
واکســن کرونــا توســط ۱۳ پــرواز بــه کشــور منتقــل 

شــده اســت.
ــت  ــه حج ــد از جلس ــر بع ــال احم ــت ه جمعی
االســام و المســلمین ســیدابراهیم رئیســی بــا 
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان واکســن، تــاش 
ــردن  ــا وارد ک ــا ب ــت ت ــرده اس ــف ک ــود را مضاع خ
ــاری  ــرل بیم ــد کنت ــه رون ــای بیشــتر ب ــه ه محمول
ــا و ایمــن ســازی مــردم کمــک کنــد. رئیــس  کرون
جمهــوری در جلســه اخیــر از تولیدکننــدگان و 
ــه  ــود را در زمین ــاش خ ــت ت ــدگان خواس واردکنن
ــد. ــف کنن ــا مضاع ــن کرون ــد و واردات واکس تولی
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متقاضی، تسهیالت گرفتند

از آغــاز پرداخــت تســهیات بــه واحدهــای 
ــا آخــر اردیبهشــت  ــی خــرداد ۹۹ ت ــی، یعن صادرات
امســال ۳۵۲ فقــره ثبــت نــام بــرای دریافــت 
ــره  ــا ۱۱۷ فق ــود، ام ــن تســهیات انجــام شــده ب ای
بــه ارزش ۱۸۴۸ میلیــارد تومــان تســهیات بــه 
ــی پرداخــت شــد، یعنــی حــدود  واحدهــای صادرات
ــن  ــت ای ــه دریاف ــق ب ــان موف ــد متقاضی ۳۳ درص

ــدند.    ــهیات ش تس
بــه گــزارش ایســنا، در دو ماهــه نخســت امســال 
۵۹۵ میلیــارد و ۱۷۰ میلیــون تومــان تســهیات 
درقالــب ۴۳ فقــره بــه واحدهــای صادراتــی پرداخــت 

شــده اســت.  
البتــه در ایــن مــدت ۵۳ مــورد ثبــت نــام بــرای 
دریافــت ایــن نــوع تســهیات انجــام شــده بــود کــه 
ــن  ــان در ای ــه ۷۳ درصــد متقاضی ــک ب ــی نزدی یعن

مــدت موفــق بــه دریافــت تســهیات شــدند.  
بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان ها،  بیــن  از 
ــون  ــارد و ۹۰۰ میلی ــک میلی ــش از ی ــت بی دریاف
ــی  ــای صادرات ــان، بیشــترین تســهیات واحده توم
مــورد  در  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را 
ــت  ــهیات را دریاف ــن تس ــه کمتری ــتان هایی ک اس
ــتان ها،  ــن اس ــه از بی ــت ک ــد گف ــز بای ــد نی کردن
۱۴ اســتان از جملــه ایــام، سیســتان و بلوچســتان، 
ــق آزاد  ــاه و مناط ــد، کرمانش ــه و بویراحم کهگیلوی

ــد.   ــت نکردن ــهیاتی دریاف ــچ تس هی
البتــه اطاعــات مربــوط بــه تســهیات بــه 
واحدهــای صادراتــی از آغــاز اعطــای آن یعنــی 
خــرداد ۹۹ تــا آخــر اردیبهشــت امســال هــم 
ــدت  ــن م ــد در ای ــه نشــان می ده منتشــر شــده ک
بیــش از ۱۸۴۸ میلیــارد تومــان در قالــب ۱۱۷ فقــره 

ــت.   ــده اس ــت ش پرداخ
ـــام  ـــت ن ـــره ثب ـــاد شـــده ۳۵۲ فق ـــاه ی طـــی ۱۲ م
ـــود  ـــده ب ـــام ش ـــهیات انج ـــن تس ـــت ای ـــرای دریاف ب
کـــه ۱۸۸ مـــورد از آن هـــا بـــرای دریافـــت بیـــش 
از ۳۴۱۶ میلیـــارد تومـــان بـــه بانک هـــا معرفـــی 
ـــارد  ـــه ارزش ۱۸۴۸ میلی ـــره ب ـــا ۱۱۷ فق ـــدند، ام ش
تومـــان تســـهیات بـــه واحدهـــای صادراتـــی 
پرداخـــت شـــد، یعنـــی حـــدود ۳۳ درصـــد 
متقاضیـــان موفـــق بـــه دریافـــت ایـــن تســـهیات 

شـــدند.  
ــهیات  ــوع تس ــن ن ــاص ای ــان اختص در کل زم
ــارد  ــت ۳۱۶ میلی ــا دریاف ــرقی ب ــز آذربایجــان ش نی
تومــان در صــدر جــدول قــرار دارد و هشــت اســتان 
از جملــه ایــام، سیســتان و بلوچســتان و کهگیلویــه 
و بویراحمــد هیــچ تســهیاتی بــرای واحدهــای 

ــد. ــت نکردن ــی دریاف صادرات

ـــای  ـــل بانک ه ـــران عام ـــه مدی ـــه ای ب ـــورس کاال در نام ـــل ب مدیرعام
ـــاک  ـــرای عرضـــه ام ـــزی ب ـــک مرک ـــت بان ـــی و خصوصـــی از موافق دولت

ـــر داد.  ـــورس خب ـــا در ب ـــازاد بانک ه ـــتغات م و مس
ـــرح  ـــه ای به ش ـــی نام ـــلطانی نژاد ط ـــد س ـــنیم، حام ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــورس  ـــازوکار ب ـــری از س ـــا »بهره گی ـــزی ب ـــک مرک ـــت بان ـــر از موافق زی
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــازاد بانک ه ـــوال م ـــذاری ام ـــت واگ ـــران جه کاالی ای

ـــر داد: ـــای ناظـــر« خب ـــی نهاده ـــت قانون ـــام حمای ـــه اع ب
عطـــف بـــه نامـــه شـــماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مـــورخ  ۱۶ تیـــر 
۱۴۰۰ بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا موضـــوع 
موافقـــت بـــا اســـتفاده از ســـازوکار حـــراج طبـــق دســـتورالعمل 
بـــازار فرعـــی بـــورس کاالی ایـــران و همچنیـــن نامـــه شـــماره 
ــی و  ــکده پولـ ــت ۱۴۰۰ پژوهشـ ــورخ ۷ اردیبهشـ ۴۰۰۰۲/۸۲ مـ
بانکـــی بانـــک مرکـــزی بـــه اســـتحضار می رســـاند بـــورس کاالی 
ایـــران به عنـــوان بزرگتریـــن بـــازار متشـــکل کاالیـــی کشـــور در 
ـــی  ـــاد مقاومت ـــی اقتص ـــت های کل ـــد ۱۹ سیاس ـــرای بن ـــتای اج راس
اباغـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در خصـــوص افزایـــش شـــفافیت 
و ســـامت در اقتصـــاد و جلوگیـــری از اقدامـــات، فعالیت هـــا 
و زمینه هـــای فســـادزا، فعالیت هـــای شـــایان قابل توجهـــی را 

داشـــته اســـت.

ـــورس کاالی ایـــران در   تابلـــوی معامـــات امـــاک و مســـتغات در ب
ـــه  ـــا از جمل ـــی نهاده ـــون برخ ـــد و  تاکن ـــدازی ش ـــته راه ان ـــال گذش س
ــول  ــوال غیرمنقـ ــروش امـ ــه فـ ــق بـ ــا موفـ ــا و بانک هـ وزارت خانه هـ
ـــال  ـــز در ح ـــر نی ـــی دیگ ـــده اند و برخ ـــتر ش ـــن بس ـــق ای ـــود از طری خ
ـــه  ـــتند. الزم ب ـــود هس ـــاک خ ـــه ام ـــرش و عرض ـــای پذی ـــی فرآینده ط
ذکـــر اســـت زیرســـاخت های نرم افـــزاری، ســـخت افزاری و مقرراتـــی 
موجـــود، امـــکان انجـــام انـــواع معامـــات زمیـــن و ســـاختمان بـــا 
ـــزم  ـــری از مکانی ـــا بهره گی ـــورس کاال ب ـــون را در ب ـــای گوناگ کاربری ه

ـــت. ـــرده اس ـــم ک ـــراج فراه ح
شـــایان ذکـــر اســـت بـــر اســـاس قوانیـــن موجـــود در کشـــور از 
ـــد،  ـــی جدی ـــای مال ـــا و نهاده ـــعه ابزاره ـــون توس ـــاده ۱۷ قان ـــه م جمل
ــعه  ــای توسـ ــی برنامه هـ ــکام دائمـ ــون احـ ــاده ۳۶ قانـ ــد ج مـ بنـ
ـــون  ـــاده ۱۷ قان ـــک م ـــره ی ـــف تبص ـــد ال ـــاس بن ـــر اس ـــز ب ـــور و نی کش
رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت پذیـــر و ارتقـــای نظـــام مالـــی کشـــور، 
مزایـــای قانونـــی متعـــددی جهـــت عرضـــه امـــاک و مســـتغات 
ـــه شـــده اســـت،  ـــورس کاال در نظـــر گرفت ـــازوکار ب ـــق س ـــازاد از طری م
ـــاک و  ـــه ام ـــد عرض ـــهیل در فرآین ـــدف تس ـــا ه ـــه ب ـــوان نمون به عن
مســـتغات در بـــازار فرعـــی بـــورس کاال، تمـــام عرضه کننـــدگان از 
ـــراج  ـــزاری ح ـــس از برگ ـــا پ ـــد و ت ـــرش معافن ـــزد پذی ـــت کارم پرداخ

ــل  ــندگان تحمیـ ــه فروشـ ــه ای بـ ــه، هزینـ ــی معاملـ ــام قطعـ و انجـ
ـــد. ـــد ش نخواه

ـــورت  ـــود در ص ـــوت می ش ـــم دع ـــک معظ ـــتا از آن بان ـــن راس در ای
ـــود از  ـــازاد خ ـــول م ـــوال غیرمنق ـــه ام ـــه عرض ـــد ب ـــل و صاحدی تمای
ـــد  ـــام کنن ـــورس اع ـــن ب ـــه ای ـــب را ب ـــران مرات ـــورس کاالی ای ـــق ب طری
ــام اقدامـــات بعـــدی صـــورت  ــا هماهنگی هـــای الزم جهـــت انجـ تـ

ـــرد. گی

ــا وجــود آنکــه مســئوالن وزارت صمــت گفته انــد قیمــت ســیمان  ب
بــه پاکتــی ۴۰ هــزار تومــان رســیده اســت، کــف بــازار خبــری از ایــن 
ــدا  ــان پی ــزار توم ــر از ۶۵ ه ــیمان کمت ــران س ــا نیســت و در ته نرخه
نمی شــود؛ بــورس هــم ظاهــرا بــه جوالنــگاه ســرمایه داران بــزرگ تبدیل 
شــده کــه بــه شــکل عمــده خطهــای تولیــد را خریــداری و ســپس بــا 

ــع کننــدگان خــرد می فروشــند.  ــه توزی رکوردهــای افزایشــی ب
انتظــار  ایســنا، ســازندگان مســکن کمــاکان در  بــه گــزارش 
ــرق کارخانجــات  ــا وصــل شــدن ب ــوالد ب وعده هــای ارزان ســیمان و ف
هســتند. امــا قیمت هــا در واحدهــای توزیــع کاهــش چندانــی نداشــته 
ــرار دارد. فروشــندگان خــرد  ــان ق ــا ۷۰ هــزار توم و در محــدوده ۶۵ ت
می گوینــد کــه یــک پاکــت ســیمان هــم در بــورس بــه آنهــا نمی رســد 

ــد. ــداری کنن ــزرگ خری ــد از ســرمایه داران ب و بای
پــس از عرضــه ســیمان در بــورس کاال در روز ۹ خردادمــاه ایــن 
امیــدواری ایجــاد شــد کــه بــازار بــه شــفافیت برســد و قیمتهــا کاهــش 

پیــدا کنــد. اعــام شــد کــه هــر فــرد بــا کــد بورســی می توانــد ۱۰ تــن 
ســیمان بخــرد. حــدود یــک مــاه بعــد در روز ۱۵ تیرمــاه بــرق کارخانجــات 
ســیمان و فــوالد بــه دلیــل محدودیتهــای بــرق کشــور و کمک بــه مصرف 
خانگــی قطــع شــد. در ادامــه تولیدکننــدگان بــا کــش و قوســهایی مبنــی 
بــر وصــل شــدن بــرق شــبانه و مجــددا ایجــاد محدودیــت مواجــه شــدند 

کــه کمــاکان ایــن وضعیــت کــژدار و مریــز ادامــه دارد.
ــه  ــی را روی دســت هم ــر آب پاک ــم شــرکت توانی ــاه ه روز ۱۲ مردادم
ــه اســتمرار گرمــای هــوا، فعالیــت  ــا توجــه ب ریخــت و اعــام کــرد کــه ب
واحدهــای ســیمانی و فــوالدی تــا اطــاع ثانــوی مطابــق توافقــات قبلــی 
ادامــه داشــته باشــد. ایــن اطاعیــه پــس از آن صــادر شــد کــه بــه دلیــل 
کاهــش عرضــه و افزایــش شــدید قیمت ســیمان و فــوالد، مســئوالن وزارت 

صمــت خواســتار تامیــن بــرق صنایــع فــوالدی و ســیمانی شــده بودنــد.
ــا  ــی ب ــانه مل ــه رس ــانه ها از جمل ــز برخــی رس ــر نی ــای اخی در روزه
ــام  ــت ـ اع ــر صم ــاون وزی ــاورز ـ مع ــداهلل کش ــان اس ــاب از زب آب و ت
کردنــد کــه قیمــت ســیمان در بــازار کاهــش یافتــه و بــه ۴۰ هــزار تومان 
رســیده اســت. امــا ســازندگان می گوینــد خبــری از ایــن نرخهــا نیســت.

ایــرج رهبــر ـ نایــب رییــس انجمــن انبوه ســازان تهــران ـ بــا انتقــاد 
ــراد  ــدودی از اف ــت: مع ــه ایســنا گف ــورس کاال ب ــه ب از ورود ســیمان ب
ــرخ  ــر ن ــا یکدیگ ــی ب ــی هماهنگ ــته اند و ط ــورس نشس ــوگاه ب در گل
ــا عرضــه ســیمان در بــورس  ــود ب ســیمان را تعییــن می کننــد. قــرار ب
ــا  قیمــت هــا کاهــش پیــدا کنــد امــا در حــال حاضــر کیســه ای ۶۵ ت

ــه دســت ســازندگان می رســد. همیــن وضعیــت را  ــان ب ۷۰ هــزار توم
هــم زمانــی کــه فــوالد در بــورس عرضــه شــد داشــتیم. ایــن در حالــی 
ــرق و گاز ارزان قیمــت اســتفاده می کننــد  اســت کــه کارخانجــات از ب
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــتقیما کاال را ب ــا مس ــد ت ــاش کنن ــد ت و بای
نهایــی برســانند. امــا هم اکنــون دالالن تعییــن کننــده نرخهــا هســتند.

بــا یکــی از توزیــع کننــدگان ســیمان در شــهر تهــران نیــز تمــاس 
ــرد. از  ــام ک ــان اع ــزار توم ــت را ۶۷ ه ــر پاک ــت ه ــه قیم ــم ک گرفتی
ــه  ــت: ب ــه گف ــیدیم ک ــیمان پرس ــد بورســی شــدن س ــاره فرآین او درب
هیــچ عنــوان افــراد عــادی توانایــی ورود بــه بــورس را ندارنــد. از صبــح 
ــط  ــزرگ خ ــرمایه داران ب ــویم. س ــر می ش ــورس حاض ــل ب زود در مح
تولیــد ســیمان را یکجــا می خرنــد و بعــد بــا چنــد برابــر قیمــت بــه مــا 

ــا برســد. ــه م ــم و کاال ب ــر شــانس بیاوری ــازه اگ می فروشــند؛ ت
ــیمان  ــن س ــون ت ــدود ۳.۳ میلی ــون ح ــا کن ــاه ت از روز ۹ خردادم
ــنبه  ــت. ش ــده اس ــه ش ــورس عرض ــیمانی در ب ــرکت س ــط ۳۷ ش توس
ــوی ۲۲  ــر از س ــیمان دیگ ــن س ــزار ت ــت ۶۱۶ ه ــرار اس ــز ق ــه نی هفت
ــیمانی  ــرکتهای س ــداد ش ــد و تع ــه ای بیای ــاالر شیش ــه ت ــرکت ب ش
پذیرفتــه در بــورس بــه عــدد ۵۴ می رســد. امــا فعــاالن بخــش ســازمان 
می گوینــد بــا وجــود آنکــه بــورس ســیمان و فــوالد می توانســت 
بــا حــذف واســطه ها بــه یــاری تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت، 
ســازندگان مســکن و خریــداران بیایــد، تــا کنــون ایــن موضــوع در حــد 

ــده اســت. ــی مان ــال باق خی

موافقت بانک مرکزی با عرضه امالک بانک ها در بورس کاال 

تاالر شیشه ای سیمان مات شد؟

کف بازار خبری از سیمان ۴۰ هزار تومانی نیست
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کاریکاتور

 وعده هایی که محقق نشد!

منبع: تسنیم

اشتری :
اعالم آمادگی همه جانبه پلیس 

برای همکاری با دولت جدید
فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در پیامـــی 
ـــذ  ـــک تنفی ـــن تبری ـــی، ضم ـــم رئیس ـــید ابراهی ـــت اهلل س ـــه آی ـــاب ب خط
رای ملـــت و انتصـــاب ایشـــان بـــه عنـــوان رئیـــس جمهـــور بـــا حکـــم 
ـــرای  ـــس ب ـــه پلی ـــه جانب ـــی هم ـــری، آمادگ ـــم رهب ـــام معظ ـــارک مق مب

ـــرد.  ـــام ک ـــیزدهم را اع ـــت س ـــا دول ـــکاری ب هم
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـردار »حســـین اشـــتری« در پیامـــی تنفیـــذ 
حکـــم ریاســـت جمهـــوری را بـــه آیـــت اهلل »ســـید ابراهیـــم رئیســـی« 

ـــت.  ـــک گف تبری
ـــوری اســـامی  ـــس جمه ـــه رئی ـــام خـــود ب ـــن پی ســـردار اشـــتری در مت
ایـــران آورده اســـت: خداونـــد منـــان را هـــزاران بـــار شـــکر و ســـپاس 
ـــا  ـــاه ۱۴۰۰ و ب ـــران در ۲۸ خردادم ـــاز ای ـــخ س ـــزرگ و تاری ـــت ب ـــه مل ک
حضـــور پـــای صندوق هـــای رأی، بـــار دیگـــر مســـئوالنه و هوشـــیارانه 
ماهیـــت مردمـــی نظـــام را تثبیـــت و کام بدخواهـــان را بـــا حضـــور و 
ـــت  ـــعور مل ـــور و ش ـــا ش ـــه ب ـــه ای ک ـــد؛ حماس ـــخ کردن ـــود تل ـــاب خ انتخ
ایـــران خلـــق شـــد و شـــکوه و عـــزت ملـــی را در آفـــاق جهـــان بـــه 

پـــژواک درآورد.
وی افـــزود: اینـــک ضمـــن اعـــام آمادگـــی همه جانبـــه نیـــروی 
انتظامـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران  بـــرای همـــکاری بـــا دولـــت 
ــوان  ــی به عنـ ــاب حضرتعالـ ــت و انتصـ ــذ رأی ملـ ــیزدهم، تنفیـ سـ
ــام  ــارک مقـ ــم مبـ ــا حکـ ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــت جمهـ ریاسـ
خامنـــه ای  امـــام  آیت اهلل العظمـــی  حضـــرت  رهبـــری  معظـــم 
)مدظله العالـــی( را صمیمانـــه تبریـــک و تهنیـــت عـــرض مـــی  

کنـــم.
ـــی و  ـــزون حضرتعال ـــق روز اف ـــت:  توفی ـــان گف ـــتری در پای ـــردار اش س
ـــات خاصـــه  ـــر را تحـــت عنای ـــن مســـئولیت خطی ـــراه در ای ـــردان هم دولتم
ـــه  ـــای حکیمان ـــات و رهنموده ـــت از منوی ـــج( و تبعی ـــر )ع ـــرت ولیعص حض
مقـــام معظـــم رهبـــری )مدظله العالـــی( را از خداونـــد متعـــال مســـئلت 

می کنـــم.

ــا  ــه ، ب ــر مراغ ــگ و هن ــی فره ــی از اهال جمع
دعــوت شــهرداری گردهــم آمدنــد و در مــورد نحــوه 
ــرکل  ــوز آن از مدی ــه مج ــهر ک ــوزه ش ــدازی م راه ان
ــی  ــن طراح ــد و همچنی ــذ ش ــور اخ ــای کش موزه ه
ــهر  ــن کهن ش ــت ای ــدان ۱۶ اردیبهش ــان در می الم

ــد.  ــر پرداختن ــه تبادل نظ ب
بــه گــزارش ایرنــا، شــهردار مراغــه در ایــن آییــن 
ــع  ــرای تجمی ــی ب ــزی فرهنگ ــهر را مرک ــوزه ش م
ــهر  ــن کهن ش ــی ای ــی و تاریخ ــته های فرهنگ داش
ــوزه در  ــت م ــت: اهمی ــار داش ــرد و اظه ــوان ک عن
توســعه گردشــگری فرهنگــی شــهر مشــخص اســت 
از شــاخص های  بــه عنــوان یکــی  و وجــود آن 
ــمار  ــه ش ــهر ب ــک ش ــت ی ــانه قدم ــی، نش فرهنگ

ــی رود. م
ــهری در  ــت ش ــه مدیری ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ســطح دنیــا عــاوه بــر خدمــات شــهری در مســایل 
ــان  ــود، بی ــوب می ش ــش رو محس ــز پی ــی نی فرهنگ
ــال  ــوارد در قب ــی از م ــهرداری ها در برخ ــرد: ش ک
ــون شــهرداری ها در مــورد  ــاده ۵۵ قان بنــد ۲۲ از م
تشــریک مســاعی در حفــظ آثــار تاریخــی مقاومــت 
می کننــد امــا در مراغــه طــی ماه هــای اخیــر 
ــی،  ــراث فرهنگ ــا اداره می ــی ب ــیار خوب ــل بس تعام
ــرار شــده اســت. ــع دســتی و گردشــگری برق صنای

ــن اداره،  ــس ای ــل رئی ــی از تعام ــا قدردان وی ب
اضافــه کــرد: در ســایه همیــن تعامــل، همکاری هــای 
بســیار خوبــی در جهــت منافــع شــهر شــکل گرفتــه 
ــه  کــه نگهــدای از محوطــه گنبــد ســرخ و رصدخان
ــن  مراغــه از ســوی شــهرداری بخشــی از نتیجــه ای

تعامــل بــه شــمار مــی رود.
وی همچنیــن بــه تاســیس دبیرخانــه شــهر 
ــی  ــوان یک ــه عن ــهرداری ب ــودک در ش ــتدار ک دوس
ــی  ــاد ط ــن نه ــی ای ــای فرهنگ ــر از فعالیت ه دیگ
ــیس  ــا تاس ــرد: ب ــان ک ــاره و بی ــر اش ــای اخی ماه ه
ــازی  ــت مناسب س ــاش در جه ــه و ت ــن دبیرخان ای
شــهر بــرای کــودکان، زمینــه تســهیل زندگــی افــراد 

کم تــوان نیــز فراهــم می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بناهــای تاریخــی مراغــه 
از جملــه بنــای »شــّدادیه« در حــال از بیــن رفتــن 
ــه  ــران ب ــی ای ــرد: شــرکت بازآفرین ــه ک اســت، اضاف
ــت  ــی در جه ــچ اقدام ــا هی ــن بن ــک ای ــوان مال عن
بــا  شــهرداری  و  نمی دهــد  انجــام  آن  حفــظ 
ــن  ــازی ای ــه ایمن س ــبت ب ــئولیت نس ــاس مس احس
ــرده  ــدام ک ــه اق ــهر مراغ ــز ش ــت در مرک ــا درس بن

اســت.
تاریخــی  حمــام  وضعیــت  همچنیــن  وی 
خواجه نصیــر را تاســف بار خوانــد و افــزود: شــهرداری 
ــر مشــارکت در بهســازی و نگهــداری ایــن  عــاوه ب
ــان مــوزه را  ــه و خیاب ــا، احــداث مجموعــه اوحدی بن

در دســتور کار دارد.
»مروتــی« بیــان کــرد: شــهرداری مراغــه در 
ــل  ــا ســاالنه حداق ــاش اســت ت ــان حاضــر در ت زم
ــازی  ــک و بازس ــی را تمل ــای تاریخ ــی از خانه ه یک
ــش و  ــه نوردان ــتین گام مدرس ــه در نخس ــد ک کن
ــه  ــرار گرفت ــهرداری ق ــه ش ــی« در برنام ــه »بنئ خان

اســت.
طــی  شــهر  مــوزه  مجــوز  اخــذ  بــه  وی 

ــه  ــرد: از هم ــان ک ــاره و بی ــز اش ــر نی ــای اخی روزه
ــا  ــود ت ــوت می ش ــردم دع ــی م ــران و حت صاحب نظ
در راه انــدازی ایــن مــوزه در کنــار شــهرداری باشــند.

از  شــهر  مــوزه  راه انــدازی  وی  گفتــه  بــه 
ــا  ــز ب ــهر نی ــران ش ــاس عم ــزرگ مقی ــای ب طرح ه
ــته  ــک داش ــوان ی ــه عن ــرا ب ــت زی ــر اس اهمیت ت
فرهنگــی، همیشــه و بــه ســادگی قابــل دســت 

یافتــن نیســت.

ساخت المان در میدان »۱۶ اردیبهشت« 
به استادکار سپرده شود

فرهنگــی  فعــاالن  از  امیرفرهنگــی«  »حســن 
میــدان ۱۶  المــان  بــه  آییــن  ایــن  در  مراغــه 
ــی  ــاوره اهال ــا مش ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک اردیبهش
ــاره و  ــود، اش ــرا ش ــی و اج ــر طراح ــگ و هن فرهن
بیــان کــرد: ســاخت ایــن المــان بایــد بــه اســتادکار 
ــت در ســاخت آن توجــه  ــه کیفی ســپرده شــده و ب

ــود. ش
ــرای  ــوژه ب ــرح و س ــی ط ــرد: گاه ــان ک وی بی
ایجــاد المــان در شــهر خــوب امــا کیفیــت اجــرای 
ــای  ــوع از چالش ه ــن موض ــت و همی ــن اس آن پایی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــه ب ــان در مراغ نصــب الم
ــل  ــی را قاب ــادر مراغ ــدان عبدالق ــان می وی الم
ــد و ایــن موضــوع را هــم مــورد تاکیــد  قبــول خوان
ــد  ــا بای ــذاری میدان ه ــورد نامگ ــه در م ــرار داد ک ق

ــود. ــه ش ــر توج ــا و معاب ــت محله ه ــه اصال ب
وی همچنیــن پیشــنهاد داد کــه در میــدان 
»۱۶ اردیبهشــت« بــه جــای ماکــت کل رصدخانــه، 
از  یکــی  عنــوان  بــه  رصدخانــه  »اســطرالب« 

ــود ــرا ش ــدی اج ــوم رص ــزات نج تجهی
.

ردپای مراغی ها در تاریخ بلدیه کشور 
دیده می شود

ــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــورخ و پژوهشــگر تاریخــی نی م
اینکــه تاریخچــه شــهرداری در ایــران بیــش از یــک 
ــا در  ــای مراغه ای ه ــرد: ردپ ــان ک ــت، بی ــرن نیس ق
ــی  ــا جای ــود ت ــده می ش ــور دی ــه کش ــخ بلدی تاری
»محمدحســن اعتمادالســلطنه« از نخســتین روزهــا 

ــوده اســت. ــران ب ــور احتســابیه ته در مصــدر ام
ــش از ۳۲  ــون بی ــه تاکن ــه« ک ــعود غامی  »مس
ــای متــون را  ــد نســخه پژوهشــی، تالیــف و احی جل
بــه رشــته تحریــر درآورده اســت، اظهــار داشــت: در 
مراغــه حــدود ۵۰ نفــر بــر صندلــی شــهرداری ایــن 
ــان  ــر آن ــل ۳۰ نف ــر حداق ــه تصوی ــد ک ــه زده ان تکی
از جملــه »عبدالعلــی مجتهــد«، نخســتین شــهردار 
ــد در  ــر می توان ــن تصاوی ــود اســت و ای ــه موج مراغ

مــوزه شــهر قــرار گیــرد.
ــه  ــان مراغ ــن تاریخ پژوه ــی انجم ــرکل علم دبی
ــوض  ــر و قب ــناد، تصاوی ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
شــهرداری از حــدود ســال ۱۳۰۰ شمســی تاکنــون 
وجــود دارد، اضافــه کــرد: همــه ایــن آثــار می توانــد 

ــد. ــن کن ــهر را تزئی ــوزه ش بخشــی از م

گردآوری تاریخ بلدیه در مراغه بی دلیل 
متوقف شد

منصــور پورمــوذن از دیگــر پژوهشــگران تاریخــی 
ــر  ــته تحری ــه رش ــاب ب ــد کت ــا جل ــه دهه ــه ک مراغ
ــان کــرد: در گذشــته بیــش  ــز بی درآورده اســت، نی
از ۱۰ هــزار ســند بــا هــدف گــردآوری تاریــخ بلدیــه 
در مراغــه خوانــده شــد امــا در نیمــه راه، کار بــدون 

هیــچ دلیلــی متوقــف گردیــد.
وی بیــان کــرد: تــداوم ایــن ســندخوانی ها، 
مشــخص  را  مراغــه  شــهرداری  و  شــهر  غنــای 
ــرای آن  ــک کارگــروه علمــی ب ــد ی ــا بای ــد ام می کن

ــود. ــکیل ش تش
وی ایــن را هــم مــورد تاکیــد قــرار داد کــه 
ــون  ــری چ ــای دیگ ــاد موزه ه ــت ایج ــه ظرفی مراغ
مــوزه محــرم در حســینیه تاریخــی مرحــوم »حاجی 
ــه نفــع  غفــار« را دارد و می تــوان از ایــن ظرفیــت ب
توســعه گردشــگری فرهنگــی مراغــه بهــره گرفــت.

تاکید بر تهیه پروپوزال برای راه اندازی 
موزه شهر مراغه

و  مورخــان  دیگــر  از  محمــدزاده  اصغــر 
ــی  ــای فرهنگ ــه، اقدام ه پژوهشــگران تاریخــی مراغ
ــی  ــل قدردان ــر را قاب ــای اخی ــی ماه ه ــهرداری ط ش
خوانــد و بیــان کــرد: تیم هــای تخصصــی در زمینــه 
ــهر در  ــوزه ش ــدازی م ــرای راه ان ــد ب ــوزه داری بای م

ــد. ــه کنن ــوزال تهی ــه پروپ مراغ
ــگارش  ــه ن ــال ۱۳۸۹ ک ــرد: از س ــه ک وی اضاف
ــدود  ــا ح ــردم، ت ــروع ک ــک« را ش ــاب »دارالمل کت
هشــت ســال پــس از آن ۲۵ هــزار ســند بــه دســت 
ــان  ــورد از آنهــا همچن آمــد کــه حــدود ۱۲هــزار م

ــت. ــود اس موج
بــه گفتــه »محمــدزاده« حــدود هفــت تــا هشــت 
ــات  ــه موضوع ــز ب ــناد نی ــن اس ــورد از ای ــزار م ه
شــهری مراغــه مربــوط اســت کــه می توانــد در 

ــد. ــد باش ــهر مفی ــوزه ش ــدازی م راه ان
ــهرداری  ــی ش ــه بایگان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مراغــه در ســال ۱۳۲۰ توســط قــوای روســی امحــا 
شــده اســت، اظهــار داشــت: اســناد موجــود از چهــار 
مخــزن اصلــی جمــع آوری شــد کــه در میــان آنهــا 

فیــش حقوقــی کارکنــان بلدیــه مراغــه نیــز وجــود 
دارد.

ــگاه  ــناد جای ــن اس ــی از ای ــه داد: بخش وی ادام
بلدیــه در ایجــاد اولیــن نیــروگاه برق آبــی در مراغــه 

ــد. ــان می ده را نش
ــا  ــه مصاحبه هایــش ب ــن پژوهشــگر تاریخــی ب ای
خانواده هــای ۱۵ نفــر از شــهرداران قبــل از انقــاب 
ــفاهی آن  ــخ ش ــزود: تاری ــرد و اف ــاره ک ــه اش مراغ
ــر  ــته تحری ــه رش ــا ب ــن مصاحبه ه ــز در ای دوران نی
در آمــده و اگــر همــه ایــن مســتندات جمــع شــود، 
ــه  ــهر مراغ ــوزه ش ــرای م ــه ب ــاختمانی چندطبق س

نیــاز اســت.

سرمایه انسانی قابل توجهی در مراغه 
وجود دارد

مدیرعامــل انجمــن تاریخ پژوهــان مراغــه نیــز بــا 
اشــاره بــه ســرمایه قابــل توجــه ایــن شهرســتان در 
حــوزه تاریخ پژوهــی، بیــان کــرد: طراحــی و اجــرای 
ــدازی  ــت« و راه ان ــدان »۱۶ اردیبهش ــان در می الم

مــوزه بایــد تســریع شــود.
ــوزه  ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی »محمــد مشــتری« ب
شــهر، خانــه کوچــک همــه مراغی هــا خواهــد بــود، 
ــر  ــگ و هن ــی فرهن ــه اهال ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اب
ــان  ــی را در ســریع ترین زم ــار فرهنگ ــن ب ــه ای مراغ

ــه ســرمنزل مقصــود برســانند. ممکــن ب

شهرداری در معرفی مراغه
 نقس اساسی دارد

ــان  ــز بی ــی نی ــت محیط ــی و زیس ــال فرهنگ فع
کــرد: شــهرداری در معرفــی ظرفیت هــای ایــن 
ــد  ــته باش ــد داش ــی می توان ــش اساس ــهر نق کهن ش
ــدازی مــوزه شــهر و اجــرای المــان در  ــرای راه ان و ب
میــدان »۱۶ اردیبهشــت« نیــز بایــد مطالعــه شــود.

ــای  ــی از ظرفیت ه ــه برخ ــتاق پور« ب ــی مش »عل
مراغــه از جملــه بزرگتریــن ذخیــره گاه فســیلی 
ــز  ــهر نی ــن ش ــدد ای ــتانی متع ــار باس ــور و آث کش
ــه  ــه مراغ ــر محل ــزود: روزگاری ه ــرد و اف ــاره ک اش
ــار  ــه لحظــه آث ــود امــا لحظــه ب ــده ب یــک مــوزه زن
تاریخــی ایــن شــهر در حــال تخریــب شــدن اســت.

وی بــا طــرح ایــن ســئوال کــه بنــای »شــّدادیه« 
ــه حــال خــود  ــد ب ــه چــرا بای ــز شــهر مراغ در مرک
رهــا شــود؟، اضافــه کــرد: وضعیــت خانه هــای 
ــه نیــز روز  تاریخــی، حمــام خواجه نصیــر و رصدخان
ــار  ــهرداری انتظ ــود و از ش ــر می ش ــه روز وخیم ت ب

ــدان شــود. ــه وارد می ــن زمین ــی رود در ای م

موزه شهر تحفه ای ارزشمند از سوی 
شهرداری است

ــه  ــی مراغ ــاالن فرهنگ ــاری« از فع ــام خدای »بهن
نیــز اخــذ مجــوز مــوزه شــهر را تحفــه ای ارزشــمند 
ــن  ــار داشــت: ای ــد و اظه ــهرداری خوان ــوی ش از س
اقــدام، افــق بلنــد شــهرداری و بــه خصــوص شــهردار 

ــد. ــان می ه ــت را نش وق
پــوی بــا اشــاره بــه اینکــه زحمــت پژوهشــگران 
ــد،  ــور می یاب ــهر تبل ــوزه ش ــه در م ــی مراغ تاریخ
ــان  ــرای الم ــه اج ــهرداری در زمین ــرد: ش ــان ک بی
در میــدان »۱۶ اردیبهشــت« از ظرفیــت مهندســان 
مشــاور بهــره بگیــرد و بــرای مــوزه نیــز ســاختمان 
فاخــر احــداث کنــد کــه بــا گذشــت زمــان ارزش آن 

بیشــتر شــود.
وی رویکــرد »مروتــی« در تملــک و بهســازی 
قدردانــی  قابــل  اقدامــی  را  تاریخــی  خانه هــای 
ــز  ــاری نی ــار معم ــه آث ــا دادن ب ــزود: به ــد و اف خوان
ــه را نشــان  ــی مراغ ــد شــهردار فعل اندیشــه های بلن

می دهــد.

مشارکت مردم از طریق اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی جلب شود

مدیرعامــل انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی 
مراغــه نیــز جلــب مشــارکت مــردم و پژوهشــگران از 
ــادآوری  ــازی را ی ــانی و فرهنگ س ــق اطاع رس طری
کــرد و افــزود: ایــن مشــارکت بــه غنــای مــوزه شــهر 

می افزایــد.
»خاطــره پهلوانــی« همچنیــن احیــای بافــت 
ــه  ــی در مراغ ــام مهندس ــکاری نظ ــا هم ــری ب آج
ــت  ــرد: رعای ــان ک ــرار داد و بی ــد ق ــورد تاکی را م
بافــت  ســاختمان های  در  ارتفــاع  محدودیــت 
طلــب  را  شــهرداری  مشــارکت  نیــز  تاریخــی 

. می کنــد
مراغــه  شــهرداری  اینکــه  از  همچنیــن  وی 
نگهــداری از محوطــه رصدخانــه مراغــه را بــر عهــده 
گرفتــه اســت، ابــراز خرســندی کــرد و خطــاب بــه 
شــهردار گفــت: امیــد مــا بــه شماســت و امیدواریــم 
بــه زودی دســتگاه های رصــد ســتارگان نیــز در 

ــود. ــب ش ــه نص رصدخان

مراغه ظرفیت ایجاد
 موزه های متعدد را دارد

ــه  ــبت ب ــم نس ــه ه ــی مراغ ــوزه ایلخان ــر م مدی
جملــه  از  مراغــه  در  متعــدد  موزه هــای  ایجــاد 
ــراز  ــرم اب ــاوری و مح ــم و فن ــوم، عل ــای نج موزه ه

ــه  ــت: توســعه فرهنگــی مراغ ــرد و گف ــدواری ک امی
ــل  ــت تبدی ــه اولوی ــد شــهرداری ب ــا رویکــرد جدی ب

ــت. ــده اس ش
ــدت  ــی« در م ــرد: »مروت ــه ک ــر اضاف ــر دبی ناص
زمانــی انــدک یــک خانــه در کنــار مــوزه را تملــک 
کــرده و عرصــه مــوزه در طــرح »اوحدیــه« را 

ــت. ــش داده اس افزای
ــرفت  ــه پیش ــی را پیش زمین ــعه فرهنگ وی توس
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــف عن ــاد مختل ــه در ابع مراغ
بــرای طراحــی المــان در میــدان »۱۶ اردیبهشــت« 
ــا  ــود ت ــه ش ــرای آن هزین ــده و ب ــوان داده ش فراخ
المانــی در خــور شــان ایــن کهن شــهر ایجــاد 

ــردد. گ

رویکرد شهرداری قابل قدردانی است
فرهنگـــی، صنایـــع  میـــراث  اداره  رئیـــس 
دســـتی و گردشـــگری مراغـــه نیـــز رویکـــرد 
ـــل  ـــگری را قاب ـــق گردش ـــه رون ـــهرداری در زمین ش
قدردانـــی خوانـــد و گفـــت: عوامـــل شـــهرداری 
اگـــر روزی گل هـــای محوطـــه رصدخانـــه را بـــه 
عمـــد می خشـــکاندند، امـــروز و بـــا روی کار 
ـــکاری  ـــال گل ـــه دنب ـــی« ب ـــهرام مروت ـــدن »ش آم

و بهســـازی آن هســـتند.
یعقــوب طالبــی بیــان کــرد: تقابــل گذشــته 
ــه  ــروز ب ــه ام ــهرداری مراغ ــی و ش ــراث فرهنگ می
تعامــل بــه نفــع شــهر تبدیــل شــده و طــی ماه هــای 
اخیــر ثابــت شــده کــه حفــظ هویت هــای فرهنگــی 
ــت. ــر اس ــهری امکان پذی ــات ش ــا خدم ــان ب همزم

وی خروجــی ایــن رویکــرد شــهرداری را آبــروی 
ــک  ــی« بدون ش ــرد: »مروت ــان ک ــد و بی ــهر خوان ش
ــی و  ــهر تاریخ ــن کهن ش ــی ای ــهرداران فرهنگ از ش

فرهنگــی اســت.
ــوز  ــدور مج ــد ص ــه رون ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای مــوزه شــه در مراغــه بــه ســرعت طــی شــده، 
ــان  ــکل از متخصص ــه متش ــک کمیت ــرد: ی ــان ک بی
ــی  ــوا، معمــاری، طراحــی داخل ــورد محت ــد در م بای

ــد. ــوزه شــهر نظــر دهن ــر م و مســایل دیگ

راه اندازی موزه محرم را می توان بار دیگر 
به شورا فرستاد

مســئول حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
بــرای  مراغــه  ظرفیت هــای  بــه  نیــز  مراغــه 
مــوزه  جملــه  از  معتــدد  موزه هــای  راه انــدازی 
محــرم اشــاره و بیــان کــرد: درخواســت ایجــاد مــوزه 
محــرم در دوره هــای قبلــی شــورا تصویــب نشــد امــا 

ــرد. ــری ک ــر آن را پیگی ــار دیگ ــوان ب می ت
»ودود دوســتی« در مــورد طراحــی و اجــرای 
ــرد:  ــه ک ــت« اضاف ــدان »۱۶ اردیبهش ــان در می الم
بــرای جمــع آوری و داوری طرح هــا بهتــر اســت 
کــه فراخــوان صــادر شــده و طرحــی آبرومندانــه در 

ــود. ــب ش ــهر نص ورودی ش
اهالــی فرهنــگ و تاریــخ مراغــه در حالــی از 
رویکــرد شــهرداری طــی ماه هــای اخیــر ابــراز 
ــداوم آن را خواســتار شــدند  ــد و ت خرســندی کردن
کــه اعضــای شــورای ششــم مراغــه بــه دنبــال تغییــر 
ــتند. ــهری هس ــت ش ــه مدیری ــی در مجموع اساس

سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور گفــت: ســرویس مــکان 
ــن  ــر بالی ــر س ــیدن ب ــان رس ــده و زم ــال ش ــس فع ــاب اورژان ی
بیمــار را حــدود ســه دقیقــه کاهــش داده و باعــث ســرعت عمــل 

می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، پیمــان صابریــان در نشســت خبــری کــه 
ــار  ــردی دچ ــی ف ــزود: وقت ــد، اف ــزار ش ــس برگ در محــل اورژان
ــل  ــق موبای ــا ۱۱۵ از طری ــاس ب ــگام تم ــود هن ــی ش ــه م حادث
ــه  و تلفــن ثابــت ســرویس مــکان یــاب اورژانــس بــدون نیــاز ب
اینترنــت فعــال شــده و لوکیشــن محــل مــورد نظــر شناســایی 
و زمــان رســیدن را بالیــن بیمــار بــه ســرعت انجــام مــی شــود.

صابریــان ادامــه داد: اکنــون زمــان رســیدن بــر بالیــن بیمــار 
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــدود ۱۳ دقیق ــس ح ــکاران اورژان ــط هم توس
ــی  ــه کاهــش م ــاب ســه دقیق ــکان ی ــال شــدن ســرویس م فع

ــد. یاب
وی تصریــح کــرد: ســرویس مــکان یــاب اورژانــس اکنــون در 
اســتان هــای تبریــز، تهــران، مازنــدران،  خراســان جنوبــی، قــم، 
ــن سیســتم  ــا ایجــاد ای ــع ب ــال شــده و در واق ــره فع اراک و غی

ــا  ــو ب ــه مددج ــات ب ــر و خدم ــت ت ــار راح ــه بیم ــی ب دسترس
آرامــش بیشــتری انجــام مــی شــود.

سرعت عمل فرآیند واکسیناسیو
ن در پایگاه های اورژانس

ــا  ــس ب ــای اورژان ــون پایگاهه ــت: اکن ــار داش ــان اظه صابری
ســرعت عمــل بیشــتری فرآینــد واکسیناســیون کرونــا را انجــام 
ــگاه اورژانــس، ۶ مرکــز  مــی دهنــد و اکنــون در تهــران ۲۷ پای
خودرویــی، چهــار دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و چهــار دســتگاه 

نیــز آمبوالنــس امــور واکسیناســیون را انجــام مــی دهنــد.
ــتان  ــتان خوزس ــز در اس ــس نی ــگاه اورژان ــزود: ۱۶پاپ وی اف
فعــال شــده و ســرعت واکسیناســیون کرونــا افزایــش یافته اســت.

ــر  صابریــان ادامــه داد: ۱۷ نفــر از همــکاران اورژانــس نیــز ب
اثــر ابتــا بــه کرونــا شــهید شــدند.

کمبود پایگاه نداریم
بــه گفتــه سرپرســت اورژانــس کشــور، اکنــون کمبــود پایــگاه 

ــزار  ــج ه ــگاه و پن ــور ۳۲۰۰ پای ــم و در کل کش ــس نداری اورژان
ــا الزم  ــه وضعیــت کرون ــا توجــه ب ــا ب آمبوالنــس وجــود دارد ام

اســت تعــداد آمبوالنــس هــا را افزایــش دهیــم.
 ســـعید نمکـــی وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
ــت  ــن موافقـ ــاه ضمـ ــرداد مـ ــنبه ۱۱ مـ ــکی روز دوشـ پزشـ
بـــا درخواســـت اســـتعفای پیرحســـین کولیونـــد از ریاســـت 
ســـازمان اورژانـــس کشـــور، پیمـــان صابریـــان را بـــه عنـــوان 

ــرد. ــوب کـ ــازمان منصـ ــن سـ ــت ایـ سرپرسـ
ــس  ــرداد ســال ۱۳۹۵ ریاســت ســازمان اورژان ــد از م کولیون

ــده دارد. کشــور را برعه

گام بلند شهرداری مراغه برای نیل به »مراغه شهر موزه ها«

سرپرست سازمان اورژانس کشور:

سرویس مکان یاب اورژانس کشور فعال شد

ــر دارد  ــاد در نظ ــرم آب ــهرداری خ ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
ــورد  ــتگاه بیلب ــداد ۱۲ دس ــهرداریها تع ــی ش ــه مال ــن نام ــاده ۵ آیی ــتناد م ــه اس ب
ــه  ــال ب ــدت یکس ــی بم ــده عموم ــق مزای ــهر از طری ــطح ش ــع در س ــی واق تبلیغات

ــد. ــذار نمای ــل واگ ــرایط ذی ــا ش ــی ب ــرکتهای تبلیغات ش
ــه حســاب  ــال ب ــغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــز مبل ــا واری ــد ب ــی توانن ــان م ۱- متقاضی
ســپرده ۳۱۰۰۰۰۳۶۴۵۰۰۶  بانــک ملــی چهــارراه فرهنــگ بنــام ســازمان ســیما 
ــود را  ــنهاد خ ــود و پیش ــز ش ــاد واری ــرم آب ــهرداری خ ــبز ش ــای س ــر و فض و منظ
ــت دوم،  ــی نوب ــس از انتشــار آگه ــدت ۱۰ روز پ ــه م ــزی ب ــش واری ــراه فی ــه هم ب
ــان  ــم خیاب ــارک معل ــه آدرس پ ــه ســازمان ب ــه دبیرخان در پاکــت هــای دربســته ب

ــد. ــل نمای ــتی ۶۸۱۵۸۴۹۹۴۹ تحوی ــه کدپس ــدی ب ــا محم غامرض
۲- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۳- هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

۴- چنانچــه برنــدگان اول تــا دوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا 
بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد.

ــه  ــه دبیرخان ــه ب ــات مربوط ــایر اطاع ــتر و س ــات بیش ــب اطاع ــت کس ۵- جه
ــد. ــه فرمائی ــازمان مراجع س

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد

م الف: ۵۲7/3۱۹
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقي
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت 

ملــک آذرشــهر
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــي اراضــي و ســاختمان هــاي  وضعیــت ثبت

ــد ســند رســمي فاق
ــاده  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــي موض آگه
۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هــاي 

ــمي  ــند رس ــد س فاق
برابر راي شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۰۶۳۶ 
اصاحــی  رای  و   ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مورخــه 
بشــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۰۶۳۸ مورخــه 
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیــات اول موضــوع قانــون 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــت تکلی تعیی
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر 
متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــد  ــوان فرزن ــدم شش ــر اق ــم صاب ــم اعظ خان
حســن بشــماره شناســنامه ۸۵۶ صــادره 
از در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مفــروز  مربــع  متــر   ۱۰۰.۴۵ مســاحت 
ــي از  ــاک ۱۳۰ فرع ــده از پ ــزي ش و مج
ــز  ــش ۱۲ تبری ــع در بخ ــی واق ۶۲۸۰ اصل
ــرا  ــم زه ــمي خان ــک رس ــداري از مال خری
صبــح محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــود در  ــي ش ــي م ــه ۱۵روز آگه ــه فاصل ب
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ک صورت
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــود  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب آگه
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
ــه  تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــي  ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای مراج
ــور  ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص اس
ــررات  ــبق مق ــراض ط ــول اعت ــدم وص و ع

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س

کالسه ۱3۹۹۱۱44۰4۰۲3۰۰۰۲۱4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰4/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۵/3۱

جلیل نهادي 
 اداره ثبت اسناد و امالک 

آگهی مزایده نوبت دوم

تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰۵/۱۶
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛

پرداخت هزینه نسخه الکترونیک 
داروخانه ها توسط تامین اجتماعی

مدیـــر عامـــل ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
گفـــت: دریافـــت هـــر گونـــه هزینـــه ای از بیمـــار 
ـــا  ـــک در داروخانه ه ـــی الکترونی ـــخه پیچ ـــرای نس ب

غیرقانونـــی اســـت.
ـــت:  ـــاالری گف ـــی س ـــر، مصطف ـــزارش مه ـــه گ ب
بـــر اســـاس مصوبـــه شـــورای عالـــی بیمـــه، 
هزینـــه تبدیـــل نســـخه دســـت نویس بـــه نســـخه 
الکترونیکـــی توســـط ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 
بـــه داروخانه هـــا پرداخـــت می شـــود و هزینـــه ای 

از بیمـــه شـــدگان دریافـــت نخواهـــد شـــد.
مدیـــر عامـــل ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 
افـــزود: مصوبـــه شـــورای عالـــی بیمـــه از طریـــق 
ــا ابـــاغ شـــده  مجـــاری قانونـــی بـــه داروخانه هـ
اســـت و از تاریـــخ ۹ مـــرداد بابـــت هـــر نســـخه 
ــه  ــان بـ ــزار تومـ ــار هـ ــغ چهـ ــک مبلـ الکترونیـ

می شـــود. پرداخـــت  داروخانه هـــا 
وی عنـــوان کـــرد: برخـــی داروخانه هـــا قبـــل 
ــورت  ــه صـ ــون بـ ــن قانـ ــاغ ایـ ــب و ابـ از تصویـ
ـــد  ـــت کرده ان ـــردم دریاف ـــی را از م ـــرانه مبالغ خودس
ــاً غیـــر قانونـــی اســـت و مکلـــف بـــه  کـــه قطعـ

بازگردانـــدن ایـــن مبالـــغ هســـتند.

 توانگر در نامه ای به وزارت بهداشت:
وزارت بهداشت در اسرع وقت مشکل 
کاهش 18 درصدی ظرفیت پذیرش 
آزمون تخصصی پزشکی را رفع کند

ـــر  ـــه وزی ـــه ای ب ـــران در نام ـــردم ته ـــده م نماین
بهداشـــت از کاهـــش ۱۸ درصـــدی ظرفیـــت 
ــاد و  ــکی انتقـ ــی پزشـ ــون تخصصـ ــرش آزمـ پذیـ
ـــا  ـــرایط کرون ـــک و ش ـــود پزش ـــه کمب ـــه ب ـــا توج ب
خواســـتار رفـــع ســـریع تـــر ایـــن مشـــکل شـــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت؛ مجتبـــی توانگـــر 
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس در نامـــه ای 
ــدی  ــش ۱۸ درصـ ــت از کاهـ ــر بهداشـ ــه وزیـ بـ
ــکی  ــی پزشـ ــون تخصصـ ــرش آزمـ ــت پذیـ ظرفیـ
ـــرایط  ـــک و ش ـــود پزش ـــه کمب ـــه ب ـــا توج ـــاد و ب انتق
ـــکل در  ـــن مش ـــر ای ـــریع ت ـــع س ـــتار رف ـــا خواس کرون

مـــدت زمـــان باقـــی مانـــده شـــد.
متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت و آموزش پزشکی

با سام و احترام
ـــون  ـــه در  آزم ـــورت گرفت ـــات ص ـــه تخلف در ادام
ـــی در  ـــور ناگهان ـــه ط ـــکی دوره ۴۸ ب ـــص پزش تخص
شـــرایط ســـخت درگیـــری بـــا ویـــروس کرونـــا و 
خســـتگی مفـــرط کادر درمـــان کـــه نیـــاز مبـــرم 
ـــود  ـــاس می ش ـــص احس ـــروی متخص ـــود نی ـــه وج ب
رزیدنت هـــای  از  تـــن   ۸ کـــه  در شـــرایطی  و 
ـــرگ  ـــار م ـــنگینی کار، دچ ـــت س ـــه عل ـــص ب تخصص

مشـــکوک  در ســـال ۱۴۰۰ شـــدند.
وزارت بهداشـــت در اقدامـــی عجیـــب نزدیـــک 
ـــد  ـــه ۱۸ درص ـــک ب ـــهر و  نزدی ـــته ش ـــه ۷۰۰ رش ب
ــص دوره  ــته های تخصـ ــت در رشـ ــش ظرفیـ کاهـ

۴۸ را اعمـــال کـــرده اســـت.
ــاب  ــاعت انتخـ ــدت ۷۲ سـ ــه مـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــان  ـــریع ترین زم ـــت در س ـــمند اس ـــته، خواهش رش
ــان  ــه داوطلبـ ــع دغدغـ ــه رفـ ــبت بـ ــن نسـ ممکـ

اقـــدام مقتضـــی صـــورت گیـــرد.

حجت االسالم رسول برگی رئیس 
شورای شهر تبریز شد

ـــورای  ـــه ش ـــت رئیس ـــات هیئ ـــت انتخاب در نشس
اســـامی شـــهر تبریـــز حجـــت االســـام رســـول 
ـــال  ـــک س ـــدت ی ـــه م ـــب ۱۰ رای ب ـــا کس ـــی ب برگ
بـــه عنـــوان رئیـــس شـــورای ایـــن کانشـــهر در 

دوره ششـــم انتخـــاب شـــد. 
در ایـــن انتخابـــات غامرضـــا احمـــدی نائـــب 
ـــین  ـــر اول، یاس ـــره دبی ـــی مقب ـــد صادق ـــس و اح رئی
ـــی دبیـــر دوم و ســـخنگو و حســـن اســـوتچی  بجان

ـــدند. ـــن ش ـــه دار تعیی ـــوان خزان ـــه عن ب
ـــهرام  ـــق و ش ـــا ۱۱ رای مواف ـــوری ب ـــه غف حکیم
ـــورای  ـــت ش ـــه عضوی ـــق ب ـــا ۱۰ رای مواف ـــری ب دبی

ـــد . ـــز درآمدن ـــتان تبری ـــامی شهرس اس
ــن  ــز همچنیـ ــهر تبریـ ــورای شـ ــان شـ منتخبـ
ــوگندنامه  ــرده و سـ ــزار کـ ــف برگـ ــم تحلیـ مراسـ

امضـــا کردنـــد.
شـــورای اســـامی کانشـــهر تبریـــز ۱۳ عضـــو 

دارد.

ورود یک میلیون و 11۰ هزار ُدز 
واکسن کرونا به ایران 

رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: یازدهمیــن 
محمولــه واکســن کرونــا، تهیــه شــده توســط 
ــی  ــام خمین ــرودگاه ام ــر در ف ــت هــال احم جمعی

ــد.  ــل داده ش ــت تحوی ــه وزارت بهداش )ره( ب
محمولــه  یازدهمیــن  فــارس،  گــزارش  بــه 
واکســن تهیــه شــده توســط جمعیــت هــال احمــر 
در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( بــرای توزیــع ســریع 

ــد. ــل داده ش ــت تحوی ــه وزارت بهداش ب
ـــزار دز  ـــون و ۱۱۰ ه ـــک میلی ـــه ی ـــن مرحل در ای
ـــادآوری  ـــه ی ـــد. الزم ب ـــور وارد ش ـــه کش ـــن ب واکس
ــزار  ــون و ۶۳۰ هـ ــون ۱۲ میلیـ ــه تاکنـ ــت کـ اسـ
ـــور  ـــه کش ـــرواز ب ـــط ۱۳ پ ـــا توس ـــن کرون دز واکس

ـــت. ـــده اس ـــل ش منتق

شورای شهر به مقوله اقتصاد تبریز توجه کند 

اســتاندار آذربایجان شــرقی بــا تاکیــد بــر رســالت ویــژه و مهــم 
ــامی  ــورای اس ــت: ش ــهرها گف ــژه در کانش ــه وی ــامی ب ــورا های اس ش

ــد. ــه کن ــهر توج ــن ش ــاد ای ــه اقتص ــه مقول ــز ب ــهر تبری ش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــورای  ــم ش ــان دوره شش ــا منتخب ــدار ب ــرقی در دی ــتاندار آذربایجان ش اس
ــدار موضوعــی اســت  ــی پای ــع مال اســامی شــهر تبریزگفــت: تامیــن مناب
کــه تمامــی شــهر ها بــا آن درگیــر هســتند و اعضــای شــورای شــهر تبریــز 

بایــد ایــن موضــوع توجــه جــدی کننــد.
اوتامیــن منابــع مالــی پایــدار، نــگاه فرهنگــی بــه شــهر و جلــب اعتمــاد 
عمومــی را جــزو اولویت هــای اصلــی شــورای شــهر در دوره جدیــد 
برشــمرد و اظهــار کــرد: اعضــای شــورای ایــن شــهر بایــد نــگاه نرم افــزاری 
و فرهنگــی بــه شــهر داشــته و توســعه فرهنگــی را در اولویــت برنامه هــای 

خــود قــرار دهنــد.
او ادامــه داد: وقتــی در ارتبــاط بــا ارتقــای فرهنــگ، آگاهــی و دانــش مــردم 
برنامه ریــزی شــود کار هــای دیگــر نیــز بــه دنبــال آن توســعه پیــدا می کنــد و 
بــر ایــن اســاس توســعه فرهنگــی و اجتماعــی باید اولویت نخســت شــورا باشــد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی اضافــه کــرد: بــرای توســعه شــهر تبریــز نیازمنــد 
ــود  ــاز ش ــهری ب ــعه ش ــای توس ــر در ه ــتیم و اگ ــرمایه گذار هس ــذب س ج
ــتند. ــهر هس ــن کانش ــرمایه گذاری در ای ــاده س ــیاری آم ــرمایه گذاران بس س

ــد  ــیب هایی مانن ــا و آس ــه تهدید ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب پورمحم
بافــت فرســوده وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا توجــه جــدی شــود، گفــت: 
در تبریــز بیــش از ۲ هــزار و ۵۰۰ هکتــار بافــت فرســوده و حاشــیه نشــین 
داریــم کــه دارای خانه هــای کــم دوام و اســکان غیررســمی هســتند و ایــن 

مشــکات بایــد در اولویــت رســیدگی و اقــدام قــرار گیرنــد.
او بــا اشــاره بــه کاهــش میــزان اعتمــاد اجتماعــی، اظهــار کــرد: جلــب 
ــات  ــی اســت از موضوع ــن ســرمایه اجتماع ــه مهم تری ــی ک ــاد عموم اعتم
بســیار مهــم اســت کــه بایــد شــورای اســامی شــهر بــه آن توجــه کنــد.

او بــا تأکیــد بــر ایجــاد اتاق هــای فکــر بــا اســتفاده از ظرفیــت علمــی 
ــز دارای ۷۰۰  ــه کــرد: دانشــگاه تبری دانشــگاه های اســتان در شــورا، اضاف
نفــر هیــأت علمــی اســت کــه آمــاده همــکاری بــا شــورای اســامی شــهر 

تبریــز جهــت توســعه شــهر هســتند.
ــامی  ــورای اس ــای ش ــد: اعض ــادآور ش ــرقی ی ــتاندار آذربایجان ش اس
منتخبــان مــردم هســتند کــه بایــد بــا همدلــی و همــکاری بیشــتر بــرای 

ــد. ــاش کنن ــی شــهر ت توســعه و آبادان
فعالیــت ششــمین دوره شــور های اســامی شــهر و روســتا از چهاردهــم 
ــامی  ــورای اس ــود و ش ــاز می ش ــمی آغ ــور رس ــه ط ــاری ب ــاه ج مردادم

شــهر تبریــز ۱۳ عضــو دارد.

هاشمی مطرح کرد؛ 
تهران نیاز به شبکه حمل و نقل جامع دارد 

ــای  ــه اتوبوس ه ــاز ب ــران نی ــت: ته ــران گف ــم ته ــورای پنج ــس ش ریی
ــن  ــف ای ــش از نص ــه بی ــع دارد ک ــل جام ــل و نق ــبکه حم ــی و ش برق

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــن دوره س ــه در ای مجموع
ــس  ــمی ریی ــن هاش ــوان، محس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
شــورای شــهر دوره پنجــم در ایــن تحلیــف شــورای ششــم تهــران اظهــار 
کــرد: مــا براســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری، ســعی کردیــم بهتریــن 
ــه  ــتیم ک ــتی هایی داش ــیم، کاس ــته باش ــران داش ــرای ته ــتاورد ها را ب دس
انشــاهلل شــورای ششــم بــه آن بپــردازد و یکــی از مشــکات جــدی تهــران 
ــدا نکــرد و  ــه کاهــش پی ــی اســت ک ــوا و آســیب های اجتماع آلودگــی ه

افزایــش هــم داشــت.
ــل  ــبکه حم ــی و ش ــای برق ــه اتوبوس ه ــاز ب ــران نی ــه داد: ته وی ادام
ــن دوره  ــه در ای ــن مجموع ــف ای ــش از نص ــه بی ــع دارد ک ــل جام و نق
ــا  ــن همیشــه تاشــم کاهــش تنش ه ــن م ــاخته شــده اســت، همچنی س

ــت. ــوده اس ــا ب و تخریب ه
هاشــمی گفــت: کارنامــه دوره پنجــم مدیریــت شــهری، شــفاف 
ومشــخص اســت وبصــورت مکتــوب در روز هــای آینــده در معــرض بررســی 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــکار عموم ــد اف ونق
وی بیــان کــرد: مهمتریــن دســتاورد شــورای پنجــم، صیانت از شــهر در 
ابعــاد مختلــف شهرســازی، محیــط زیســت، اقتصــادی واجتماعــی و بویــژه 
اجــرای تذکــرات بــود، رویــه ای کــه بنــده شــخصا از ابتــدا تــا انتهــا، دوران 
ــمی  ــت اهلل هاش ــرش آی ــاری و نگ ــوی رفت ــاس الگ ــم، براس ــورای پنج ش
رفســنجانی داشــتم، تــاش در جهــت کاهــش تنــش وتخریــب عملکــرد 

دوره هــای گذشــته در شــورا و انجــام وظایــف خــود بــود.
وی ادامــه داد: زیــرا کــه تخریــب و دعوا هــای سیاســی بیــن مســئوالن 
را تضعیــف اعتمــاد عمومــی وســرمایه اجتماعــی کلیــت نظــام می انجامــد 
ــت  ــازنده، انباش ــت وس ــی مثب ــا نگاه ــد ب ــه در دوره جدی ــم ک و امیدواری

تجربــه ودانــش در مدیریــت شــهری، کارآمــدی آن را افزایــش دهــد.

مهدی چمران با کسب
 21 رای رئیس شورای شهر تهران شد 

مهــدی چمــران بــا کســب ۲۱ رای بــه عنــوان رئیــس شــورای ششــم 
شــهر تهــران انتخــاب شــد. 

ــه گــزارش تســنیم، پــس از برگــزاری آییــن تحلیــف ششــمین دوره  ب
شــورای شــهر تهــران کــه بــا حضــور مســئوالن در صحــن شــورا برگــزار 
شــد؛ رای گیــری بــرای مشــخص شــدن ترکیــب هیئــت رئیســه شــورای 
شــهر تهــران )رئیــس، نایــب رئیــس و دو منشــی هیئــت رئیســه( در دوره 

ششــم آغــاز شــد.
ــن مراســم گفــت:  ــدای ای مهــدی چمــران رئیــس ســنی شــورا در ابت
ــن  ــن ای ــات و همچنی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــدرکاران ب ــت ان ــدا از دس ابت

ــم. ــی کن ــی م مراســم قدردان
ــاش و  ــد ت ــد مان ــاد خواهن ــه ی ــا ب ــه از م ــرد: آنچــه ک ــح ک وی تصری
صداقــت ماســت. چــرا کــه افــراد زیــادی در ادوار گذشــته آمدنــد و رفتنــد 
ــا بعــد از ۴ ســال خواهیــم رفــت و بایــد در ایــن مدتــی  و مــا هــم قاعدت
کــه حضــور داریــم بایــد کار و تــاش بکنیــم تــا رضایــت خداونــد را داشــته 
باشــیم. مــردم در خصــوص عملکــرد مــا قضــاوت خواهنــد کــرد و خداونــد 
قضــاوت واقعــی را خواهــد کــرد و امیدواریــم بتوانیــم روســفید باشــیم و در 

مقابــل شــهدای عزیزمــان ســرافکنده نباشــیم. 
ــتان  ــی از دوس ــه یک ــم ک ــادآوری کن ــت ی ــت: الزم اس ــران گف چم
ــود دو  عزیزمــان در شــورای دوم کــه از یــاران عزیــز و از اعضــای شــورا ب
شــب گذشــته بــر اثــر کرونــا دار فانــی را وداع گفــت. مرحــوم دکتــر نــادر 
ــاد و خاطــره  شــریعتمداری برخــی از دوســتانی کــه در اینجــا هســتند ی

ــد. ــاد دارن ــه ی او را ب
ــران را  ــهر ته ــورای ش ــه ش ــت رئیس ــات هیئ ــون انتخاب ــزود: اکن وی اف
ــن  ــت و بنابرای ــم داش ــس را خواهی ــاب رئی ــدا انتخ ــیم. در ابت ــته باش داش
ــپس  ــس و س ــدا رئی ــزان ابت ــدا عزی ــه در ابت ــت ک ــن اس ــن ای ــش م خواه
ــرش مســئولیت  ــرای پذی ــه ب ــرادی ک ــد و اف ــب رئیــس را انتخــاب کنن نای
ریاســت شــورای شــهر تهــران آمادگــی دارنــد آمادگــی خــود را اعــام کنند.

ــت  ــرای ریاسـ ــری بـ ــران، رای گیـ ــدی چمـ ــارات مهـ پـــس از اظهـ
ـــدی  ـــا مه ـــاط تنه ـــن ارتب ـــه در ای ـــد ک ـــاز ش ـــران آغ ـــهر ته ـــورای ش ش
ـــی  ـــران آمادگ ـــهر ته ـــورای ش ـــت ش ـــدای ریاس ـــوان کاندی ـــه عن ـــران ب چم

ـــرد. ـــام ک ـــود را اع خ

ــی  ــفانه برخ ــت: متاس ــز گف ــدار تبری فرمان
افــراد کــه دیگــر مــورد اقبــال عمومی نیســتند، 
ــه  ــدد ب ــبهات متع ــاد ش ــی و ایج ــا بداخاق ب
دنبــال تحــت الشــعاع قــرار دادن انتخابــات 

ــد.  ــز بودن ــهر تبری ــورای ش ش
مهــدوی  بهــروز  فــارس،  گــزارش  بــه 
پنجشــنبه در آییــن تحلیــف اعضــای ششــمین 
دوره شــورای شــهر تبریــز بــا اشــاره بــه 
ــزاری  ــد برگ ــده در فرآین ــش آم ــکات پی مش
ــات شــورای شــهر در ۲۸ خــرداد اظهــار  انتخاب
داشــت: ایــن انتخابــات در ۷۰۰ شــعبه و بــا دو 
ــود  ــرار ب ــری ق ــتگاه  رأی گی ــزار و ۸۴۰ دس ه
ــه صــورت مکانیــزه برگــزار شــود کــه  ــًا ب کام
بدلیــل مشــکات بوجــود آمــده در پیکربنــدی 
نــرم افــزار وزارت کشــور و نیــز تأخیــر در ورود 
کارت هــای الکترونیکــی بــا تأخیــر و در ســاعت 

ــد. ــام ش ــی انج ــورت الکترونیک ۱۰ بص
ــزه و  ــری مکانی ــر در رأی گی ــن تأخی وی ای
اخــذ دســتی آرا در ایــن حــد فاصــل را دســت 
مایــه اعتراضــات و حواشــی بــه وجــود آمــده در 
خصــوص نتایــج انتخابــات شــورای شــهر تبریــز 
عنــوان و تصریــح کــرد: ســه هــزار و ۷۴۰ رأی 
ــات اخــذ شــد  دســتی در ســاعات اولیــه انتخاب
کــه بــا وجــود بداخاقــی هــای صــورت گرفتــه 
در ایــن خصــوص، دلیــل اصلــی تأخیــر در اعام 
نتیجــه قطعــی را جابجایــی منتخبــان ســیزدهم 
و چهاردهــم بدلیــل اشــتباه یکــی از کاربــران در 

ثبــت دســتی آرا بــود کــه ایــن موضــوع نیــز نــه 
بــا اعتــراض کاندیداهــا کــه روز بعــد انتخابــات 
و توســط ســتاد انتخابــات مشــخص و اقدامــات 
قانونــی الزم در خصــوص آن انجــام و فــرد 

خاطــی نیــز بــه مراجــع ذیربــط معرفــی شــد.
فرمانــدار تبریــز بــا اشــاره بــه فرآینــد قانونی 
رســیدگی بــه تخلفــات و اعتراضــات در خصوص 
ــن  ــار داشــت: ای ــات شــوراها اظه ــج انتخاب نتای
فرآینــد بایــد در ســه ســتاد نظــارت شهرســتان، 
اســتان و کشــور طــی مــی شــد تــا شــبهه ای 
در صحــت انتخابــات باقــی نماند و خوشــبختانه 
ــزارش  ــات و گ ــی اعتراض ــار بررس ــج دو ب نتای
هــای ارســالی توســط هیــأت مرکــزی نظــارت 
بــر انتخابــات، صداقــت مجریــان برگــزاری 

انتخابــات تأییــد شــد.

ــاد  ــفانه ایج ــرد: متأس ــح ک ــدوی تصری مه
ــان  ــراد و جری ــی اف ــی برخ ــبهات و بداخاق ش
هــا در ایــن انتخابــات بســیار بــاال بــود و برخــی 
حلقــه هــای زر و زور و تزویــر بــه دنبــال 
ــان  ــز خواه ــراد نی ــی اف ــج و برخ ــال نتای ابط
آرای گذشــته خــود بودنــد و برخــی نمــی 
خواســتند ایــن واقعیــت را بپذیرنــد کــه دیگــر 
مــورد اقبــال عمومــی نیســتند و عــاوه بــر ایــن 
ــرای کاهــش حضــور  توطئــه هــای دشــمنان ب
ــه ایــن مــوارد افــزود کــه  مــردم را نیــز بایــد ب
بــا ایــن وجــود انتخابــات شــورای شــهر تبریــز 
بــا صحــت و ســامت کامــل و حضــور مــردم بــه 

ــزار شــد. ــن شــکل برگ بهتری
ــراز  ــدار تبریــز انتخــاب شــهرداری در ت فرمان
ــز را یکــی از  ــخ ســاز و متمــدن تبری شــهر تاری

ــد  ــهر جدی ــورای ش ــات از ش ــن مطالب مهمتری
ــانی  ــروی انس ــاماندهی نی ــت: س ــت و گف دانس
ــهر،  ــرای ش ــدار ب ــد پای ــاد درآم ــهرداری، ایج ش
توســعه حمــل و نقــل عمومــی آســان، توســعه 
فضــای ســبز تبریــز، ســاماندهی موضوع حاشــیه 
نشــینی، حرکــت بــه ســمت شــهر هوشــمند و 
ــرای  توســعه خدمــات الکترونیکــی شــهرداری ب
ــای  ــه ه ــوری و هزین ــات حض ــش مراجع کاه
مــردم، رســیدگی بــه بهداشــت محــات و ایجــاد 
بازارچــه هــای محلــی از دیگــر مطالبــات عمومی 

از شــورای اســامی ششــم اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســواالت متــداول در 
خصــوص محــل برگــزاری ایــن جلســه گفــت: 
ــت و  ــی دول ــده عال ــوان نماین ــه عن ــدار ب فرمان
رئیــس شــورای تامیــن قانــون گــذار ایــن اختیار 
را داده تــا بــا دعــوت فرمانــدار مراســم تحلیــف 

ــود. ــزار ش برگ
ــه  ــم ب ــورا قائ ــن ش ــزود: صح ــدوی اف مه
ــر عضــو  ــه ۱۳ نف ــی ک ــکان نیســت و هرجای م
ــورا  ــن ش ــند صح ــته باش ــور داش ــورا حض ش
اســت و از ثبــت نــام انتخابــات تــا مراســم 

تحلیــف برعهــده فرمانــداری اســت.
ــه اینکــه مراســم  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــده  ــزار ش ــان برگ ــداد مهمان ــن تع ــا کمتری ب
اســت تصریــح کــرد: بــه دلیــل شــرایط کرونایی 
شهرســتان و وجــود وضعیــت قرمــز مجبــور بــه 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی هســتیم.

ــار  ــس اظه ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
کمیســیون  پیگری هــای  طبــق  داشــت: 
عمــران تاییــد شــد کــه افزایــش قیمــت بلیــت 
هواپیمــا غیرقانونــی اســت، امــا در نهایــت 
ــت و وزارات راه  ــط دول ــد توس ــرای آن بای اج
ــور  ــاده و تص ــی نیفت ــوز اتفاق ــا هن ــد ام باش
ــار وزارت راه و  ــن رفت ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای م
شهرســازی افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا را 

ــت.  ــه اس پذیرفت
ــفی در گفت وگــو بــا ایلنــا  مجتبــی یوس
ــتور  ــه دس ــا ب ــه ایرالین ه ــدم توج ــاره ع درب
وزیــر راه و شهرســازی مبنــی بــر کاهــش 
ــت در  ــن قیم ــا و تعیی ــت هواپیم ــت بلی قیم
دامنــه مصــوب اظهــار داشــت: متاســفانه 
ــای  ــش قیمت ه ــن افزای ــر ای مســئوالن در براب
اکتفــا  مصاحبــه  چنــد  بــه  قانونــی  غیــر 
می کننــد و افــرادی هــم بــه دنبــال ایــن 
ــت  ــش قیم ــوز افزای ــد مج ــه بتوانن ــد ک بودن
ــت  ــا در دول ــد ت ــی بگیرن ــت روحان را در دول
جدیــد ایــن کســی نتوانــد جلــوی آن را بگیــرد.

ــود  ــن ب ــر ای ــا ب ــدس م ــه داد: ح وی ادام
کــه عــده ای بخواهنــد در بیــن دو دولــت، ایــن 
ــد.  ــت کنن ــه را تثبی ــدون توجی ــای ب گرانی ه
ــی  ــن گران ــد داد ای ــازه نخواه ــس اج ــا مجل ام
ــر  ــس از وزی ــروط مجل ــود و از ش ــت ش تثبی
آینــده راه و شهرســازی ایــن اســت کــه جلــوی 

ــن  ــه ای ــتد و ب ــا بایس ــش قیمت ه ــن افزای ای
ــه در  ــدون برنام ــارت و ب ــدون نظ ــت ب وضعی

ــد. ــان ده ــی پای ــل عموم ــل و نق حم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــیون عم ــو کمیس عض
ــا  ــفر ب ــه س ــت ک ــت نیس ــن درس ــه ای اینک
هواپیمــا فقــط بــرای افــراد مرفــه امــکان پذیــر 
باشــد،  گفــت: دولــت بــه فکــر بیمارانــی باشــد 
ــل  ــا حم ــردد ب ــه ت ــاز ب ــان نی ــرای درم ــه ب ک
و نقــل هوایــی دارنــد و اجــازه ندهــد بــه 
بهانه هــای مختلــف قیمــت بلیــت را هــر ســال 

ــد. ــر ببرن باالت
ــه داد: ســال گذشــته قیمــت  یوســفی ادام
پروتکل هــای  اجــرای  بهانــه  بــه  را  بلیــت 
ــت  ــد ظرفی ــا ۶۰ درص ــرش ب ــی و پذی کرونای

ــه  ــاره ب ــال دوب ــد امس ــش دادن ــا افزای هواپیم
همــان دلیــل قیمت هــا را بــدون تاییــد دولــت 

ــد. ــاال بردن ب
ــد  ــوان خری ــش ت ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
مــردم بــرای خریــد بلیــت حمــل و نقــل 
عمومــی اظهــار داشــت: نماینده هــا هــر هفتــه 
بــرای تــردد بــه حــوزه انتخابیــه بلیــت هواپیما 
خریــداری می کننــد، وقتــی خریــد بلیــت 
بــرای نماینــدگان مجلــس ســخت شــده، ســایر 
ــه تــوان خریــد بلیــت هواپیمــا را  مــردم چگون

ــت. ــد داش خواهن
ایــن عضــو کمیســیون عمــران تاکیــد 
کــرد: کنتــرل نــرخ بلیــت حمــل و نقــل 
ــامان  ــه س ــت ناب ــن وضعی ــام ای ــی و اتم عموم

ــاد  ــرای رای اعتم ــه ب ــت ک ــی اس از موضوعات
بــه وزرا در اولویــت قــرار می دهیــم. وزیــر 
ــرای  ــدت ب ــاه م ــه کوت ــد برنام پیشــنهادی بای
کنتــرل قیمت هــا ارایــه دهنــد. ایــن وضعیــت 
ــت و  ــه مدیری ــط ب ــا فق ــامان گرانی ه ــه س ناب
ــه  ــردد، متاســفانه ب ــن برنمی گ ــرد ایرالی عملک
ــن  ــازار رهــا شــده اســت و در ای ــی ب طــور کل
کار  هــم  هواپیمایــی  شــرکت های  شــرایط 

می کننــد. را  خودشــان 
وی ادامــه داد: طبــق پیگری هــای کمیســیون 
عمــران تاییــد شــد کــه افزایــش قیمــت بلیــت 
هواپیمــا غیرقانونــی اســت و بــه صراحــت اعــام 
می کنیــم کــه ایــن افزایــش قیمــت بلیــت 
هواپیمــا غیرقانونــی اســت امــا در نهایــت اجــرای 
ــا  ــد ام ــت و وزارات راه باش ــط دول ــد توس آن بای
هنــوز اتفاقــی نیفتــاده و تصــور مــا ایــن اســت 
کــه ایــن رفتــار وزارت راه و شهرســازی افزایــش 

قیمــت بلیــت هواپیمــا را پذیرفتــه اســت.
ــت  ــت نیس ــه درس ــان اینک ــا بی ــفی ب یوس
کــه در ابتــدا افزایــش قیمــت ۷۰ درصــدی را 
پیش بینــی کنیــم و در نهایــت افزایــش قیمــت 
۴۰ درصــدی را تصویــب و مدعــی شــویم کــه 
ــا  ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــود آم ــه وج ــادل ب تع
ــرل  ــد کنت ــازی جدی ــر راه و شهرس ورود وزی
قیمــت بلیــت هواپیمــا را دنبــال می کنیــم 
و شــرط مــا بــرای وزرای پیشــنهادی ایــن 
اســت کــه برنامــه کوتــاه مــدت بــرای کنتــرل 
قیمت هــا داشــته باشــند، چراکــه بیــش از 

ــار آورد. ــردم فش ــه م ــوان ب ــن نمی ت ای

ــت  ــر صنع ــه هن ــان اینک ــا بی ــرش ب ــی ف ــهر جهان ــر ش دبی
فــرش بخشــی از هویــت شــهر تبریــز و مــردم آذربایجــان اســت 
گفــت: مــوزه فــرش بــا بیــش از ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی در 

تبریــز در حــال ســاخت اســت.
ــری  ــی جهانگی ــوان، عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــع  ــی صنای ــن الملل ــرش در جشــنواره بی ــی ف ــر شــهر جهان دبی
ــه صــورت ویدیــو کنفرانــس برگــزار شــد،  دســتی ایــران کــه ب
ــوان شــهر  ــه عن ــز در ســال ۲۰۱۴ ب ــه تبری ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــه  ــاب ب ــن انتخ ــل ای ــت: دلی ــد گف ــاب ش ــرش انتخ ــی ف جهان
ــون  ــرش در ژن و خ ــوزه ف ــی در ح ــش غن ــود دان ــر وج خاط

ــهر اســت. ــن ش ــردم ای م
ــک نقطــه  ــث ایجــاد ی ــن انتخــاب باع ــدوارم ای ــزود: امی اواف
عطفــی در تاریــخ هنــر صنعــت فــرش تبریــز در کشــور شــود و 
ــی فــرش  ــه شــهر جهان ــی ایــن امــر و دبیرخان ــه عنــوان متول ب

پیگیــر ایــن موضوعــات هســتیم.
او بــا اشــاره بــه فعــال کــردن دبیرخانــه شــهر جهانــی فــرش، 
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــرش ب ــو ف ــرش و تابل ــه ف ــکیل خوش تش

ــدو،  ــکاری یونی ــی و هم ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ صنای
تشــکیل کمیتــه فــرش و پیگیــری مســتمر، نمایشــگاه مجــازی 
بــرای فــرش و تابلــو فــرش ادامــه داد: قبــل از شــیوع کرونــا در 
ســال ۹۸ نماشــگاه فــرش بــا حضــور رییــس جمهــور وقــت در 
تبریــز برگــزار و در آن از بزرگتریــن فــرش جهــان بــا ۶۰۰ متــر 

مربــع رونمایــی شــد.
دبیــر شــهر جهانــی فــرش افــزود: مــا مصمــم هســتیم کــه 
ــای  ــش روز و فناوری ه ــتفاده از دان ــا اس ــت ب ــر صنع ــن هن ای

ــراه داشــته باشــد. ــه هم ــزوده بیشــتری ب ــد ارزش اف جدی
جهانگیــری اضافــه کــرد: متاســفانه در کشــور آمــار دقیقــی 
ــاش  ــه ت ــدارد ک ــود ن ــت وج ــر صنع ــن هن ــف ای ــم و کی از ک
می کنیــم بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران در اســتان سرشــماری 
کاملــی از کارگاه هــا، بافنــدگان و عوامــل فعــال فــرش در اســتان 

انجــام دهیــم.
او بــا بیــان اینکــه بخــش قابــل توجهــی از بــازار بــزرگ تبریــز 
بــه فــرش اختصــاص یافتــه اســت، ولــی ایــن بــازار بــرای ۴۰۰ 
ــه  ــک مجموع ــم ی ــاش می کنی ــت: ت ــت، گف ــش اس ــال پی س

ــد و  ــی از تولی ــه بخش ــرش ک ــاری ف ــی و تج ــهرک صنعت ش
کارگاه هــای جانبــی را در بــر بگیــرد، بــه صــورت مــدرن ایجــاد 

شــود.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه دانــش فــرش بــه صــورت 
ــت در  ــده اس ــل ش ــاگردی منتق ــتاد ش ــینه و اس ــه س ــینه ب س
ــز، دانــش موجــود در  حــال مســتند کــردن دانــش فــرش تبری

ــت و رنگــرزی هســتیم. طراحــی، باف
ــر  ــگاه هن ــه در دانش ــام اینک ــا اع ــی ب ــهر جهان ــر ش دبی
ــا ۱۲ هیــات علمــی راه انــدازی شــده  اســامی، رشــته فــرش ب
اســت کــه حــدود ۴۰۰ دانشــجو در ایــن رشــته تحصیــل 
ــتفاده از  ــردن و اس ــان ک ــش بنی ــرد: دان ــه ک ــد، اضاف می کنن
فناوری هــای روز از جملــه برنامه هــای مهمــی اســت کــه 
ــری  ــرش در حــال پیگی ــی ف ــه شــهر جهان ــوان دبیرخان ــه عن ب

ــتیم. هس
جهانگیــری گفــت: بــه عنــوان شــهر جهانــی فــرش در تبریــز 
آمادگــی داریــم تــا بحــث مالکیــت معنــوی ایــن هنــر صنعــت 

را کســب کنیــم تــا حقــوق فعــاالن ایــن حــوزه حفــظ شــود.

فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان گفــت: در عملیــات 
ــتان و  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــکاوران پلی ــلحانه ت مس
شهرســتان نیکشــهر مقــدار یــک تــن و ۴۰ کیلــو مــواد افیونــی 

کشــف و یــک ســوداگر مــرگ دســتگیر شــد. 
ســردار احمــد طاهــری در گفت وگــو بــا تســنیم اظهــار 
ــتان  ــدر شهرس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مأم داش
ــا مــواد  ــا هدایــت فنــی و اطاعاتــی پلیــس مبــارزه ب نیکشــهر ب
مخــدر اســتان و بــا اشــراف اطاعاتــی و انجــام اقدامــات تخصصی 
ــدر از  ــواد مخ ــه م ــاق محمول ــر قاچ ــی ب ــرنخ هایی مبن ــه س ب
ــه مرکــز کشــور دســت یافتــه  ــی اســتان ب شهرســتان های جنوب
و موضــوع را بــه صــورت ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

ــارزه  ــس مب ــژه پلی ــات وی ــوران اداره عملی ــزود: مأم وی اف
ــان ســرانجام  ــردد قاچاقچی ــا رصــد مســیر ت ــواد مخــدر ب ــا م ب
اعضــای ایــن بانــد قاچــاق را کــه بــا یــک دســتگاه خــودرو وانــت 
نیســان در حــال جــا بــه جایــی محمولــه مــواد مخــدر در محــور 
ــوس  ــورت نامحس ــه ص ــا را ب ــایی و آنه ــد، شناس ــهر بودن نیکش

تحــت نظــر قــرار دادنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد: 
پــس از طــی مســافتی قاچاقچیــان در حلقــه محاصــره تــکاوران 

پلیــس گرفتــار و وارد مخفیــگاه خــود در یکــی از مناطــق 
شهرســتان نیکشــهر شــدند کــه خــودرو آنــان توســط تــکاوران 

پلیــس توقیــف شــد.
ــا  ســردار طاهــری عنــوان کــرد: در ایــن عملیــات ضربتــی ب
ــکاوران پلیــس، یــک ســوداگر مــرگ  مجاهــدت و جانفشــانی ت
ــن و  ــک ت ــان ی ــی آن ــودرو توقیف ــی از خ ــتگیر و در بازرس دس
ــرم  ــو و ۷۴۵ گ ــامل ۷۷۹ کیل ــی ش ــواد افیون ــرم م ــو گ ۴۰ کیل
تریــاک، ۲۶۰ کیلــو و ۲۳۰ گــرم حشــیش، یــک قبضــه ســاح 
کاش، ۱۰۱ عــدد فشــنگ جنگــی، ۳۷ عــدد فشــنگ مشــقی و 

۲۹ عــدد فشــنگ شــکاری کشــف شــد.
وی بــا تأکیــد بــر عــزم جــدی پلیــس در برخــورد بــا قاچــاق 
ــا  ــی اســتان ب ــروی انتظام ــردان نی ــت: غیورم ــواد مخــدر، گف م
ــواد  ــاق م ــای قاچ ــا و ورودی ه ــل در گلوگاه ه ــیاری کام هوش
ــا ایــن پدیــده  ــد و در راه مبــارزه ب مخــدر حضــوری فعــال دارن

ــود. ــد ب شــوم و خانمانســوز از هیــچ تاشــی فروگــذار نخواهن

توقیف تریلی با ۲۵ تن شیر خشک قاچاق
ســردار طاهــری اظهــار داشــت: در راســتای برخــورد قاطــع 
ــت از  ــن حمای ــادی و همچنی ــان اقتص ــودجویان، متخلف ــا س ب

تولیــد داخلــی و ملــی، مأمــوران انتظامــی شهرســتان ایرانشــهر 
مســتقر در ایســت و بازرســی مســجد »حضــرت ابوالفضــل)ع(« 
ــم- ایرانشــهر  ــوری در محــور ب ــای عب ــرل خودروه ــگام کنت هن
ــکوک و آن را  ــاری مش ــی ب ــودروی تریل ــتگاه خ ــک دس ــه ی ب

ــد. ــف کردن متوق
ــزود:  ــتان اف ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی اس ــده انتظام فرمان
ــی از آن  ــودرو در بازرس ــردن خ ــف ک ــس از متوق ــوران پ مأم
ــل  ــوز حم ــد مج ــاق و فاق ــک قاچ ــیر خش ــن ش ــدار ۲۵ ت مق

ــد. ــف کردن کش
فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان بیــان 
ــان اداره  ــط کارشناس ــده توس ــف ش ــه کش ــرد: ارزش محمول ک
گمــرک ۱۰ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده کــه در ایــن رابطــه یک 
ــی  ــه مراجــع قضائ ــده ب ــا تشــکیل پرون ــف شناســایی و ب متخل

ــی شــد. معرف
ســردار طاهــری بــا اشــاره بــه عــزم جــدی پلیــس در برخورد 
بــا پدیــد قاچــاق کاال بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی اخــال 
در نظــام اقتصــادی کشــور از شــهروندان خواســت اخبــار و 
اطاعــات خــود را در ایــن خصــوص بــا تمــاس ۱۱۰ در اختیــار 

پلیــس قــرار دهنــد.

از معرفی فرد خاطی انتخابات تا حلقه های زر و زور 

افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است

دبیر شهر جهانی فرش:

موزه فرش تبریز 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

درگیری مسلحانه تکاوران پلیس سیستان و بلوچستان با قاچاقچیان

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را در کانال

تلگرامی ما مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper
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کاسه کباب اردبیلی  

مواد الزم:
فیله گوسفندی                                ۲۵۰ گرم
گوشت چرخ کرده                            ۲۵۰ گرم
کره حیوانی                          ۵۰ تا ۱۰۰ گرم
کنجد-زعفران                                 به مقدار الزم
 دل و جگر و سینه مرغ                                  یک عدد
قلوه                                              دو عدد
گوجه فرنگی                                  چهار عدد
ــط ــدازه متوس ــدد ان ــک ع ــه ای ی ــل دلم فلف
گــرم  ۱۰۰ تنــد  کمــی  ســبز  فلفــل 

طــرز تهیــه: بــرای تهیــه کاســه کبــاب اردبیلــی 
ــرض  ــپس از ع ــول و س ــفندی را از ط ــه گوس فیل
بــرش بزنیــد.  ســینه مــرغ را هــم در همــان انــدازه 
فیلــه گوســفندی تکــه کنیــد.  بــرای درســت 
ــاز ،  ــفند را در پی ــت گوس ــه ، گوش ــردن چنج ک
ــران  نمــک ، فلفــل ،آبلیمــو و نصــف اســتکان زعف
ــش را بپوشــنید و   ــوط نمــوده ، روی ــرده مخل دم ک
ــک شــب در یخچــال  ــا ی حــدود ۲ - ۳  ســاعت ی
ــرای  ــود. ب ــزه دار ش ــده و م ــرم ش ــا ن ــد ت بگذاری
درســت کــردن جوجــه کبــاب ، تکــه هــای ســینه 
مــرغ را در پیــاز ، زعفــران ، فلفــل دلمــه خرد شــده 
، آب لیمــو ) و ۱ قاشــق غذاخــوری ســس مایونــز در 
ــد و رویــش را پوشــانده  صــورت دلخــواه ( بخوابانی
ــزه دار  ــد و م ــد در یخچــال اســتراحت کن ، بگذاری
ــرای تهیــه کوبیــده بهتــر اســت ۲۰ - ۲۵  شــود. ب
ــی باشــد. گوشــت مناســب  درصــد گوشــتتان چرب
ــفند و  ــت گوس ــی از گوش ــوال ترکیب ــده معم کوبی
گوســاله اســت ، بهتریــن انتخــاب میتوانــد  گوشــت 
ــه  ــفند ب ــردن گوس ــت و گ ــده و سردس ــن دن بی
همــراه راســته گوســاله باشــد. گوشــت را ۲ - ۴ بــار 
ــا نمــک ، فلفــل و کمــی  ــد و ســپس ب چــرخ کنی
زعفــران خــوب ورز دهیــد تــا یکدســت و چســبنده 
شــود بــه طــوری کــه شــکل خــود را حفــظ کنــد و 
اگــر بــا یــک دســت بلنــد کردیــد ، گوشــت نریــزد. 
ــال  ــاعت در یخچ ــانید و ۲ - ۳ س ــش را بپوش روی
ــد و  ــده کنی ــاز را رن ــد.  پی ــد اســتراحت کن بگذاری
ــه  ــا ب ــاز ب ــد. آب پی ــا بگیری ــش را کام ــپس آب س
ــا  ــورد گوشــت ه ــه خ ــا ب ــد ت ــه کنی ــه اضاف چنچ
بــرود. تفالــه پیــاز را بــه همــراه نمــک بــا گوشــت 
چــرخ شــده خلــوط نمــوده و ورز دهیــد تــا کامــا 
بــه خــورد گوشــت بــرود.  گوشــت چــرخ کــرده را 
ــیخی  ــد و س ــرم دهی ــکل ف ــی ش ــکل دوک ــه ش ب
نــازک را روی گوشــت بگذاریــد و فشــار دهیــد  تــا 
ــم  ــا فشــار مای ــه وســط دوک برســد و ســپس ب ب
انگشــت هــای دســت گوشــت را دور تــا دور شــیخ 
بــه طــور مســاوی پهــن کنیــد.  گوشــت ســر و تــه 
ســیخ را بــا انگشــت شــصت و ســبابه قیچــی کنیــد 
ــده را در ســینی  ــد.  ســیخ هــای کوبی ــرم دهی و ف
مناســب بگذاریــد و نیــم ســاعت دیگــر در یخچــال 
بگذاریــد تــا خــودش را بگیــرد.  دل  ، جگــر و قلــوه 
ــیخ  ــه س ــرش زده ب ــا ب ــه ه ــا جوج ــب ب را متناس
نــازک بکشــید. گوجــه هــا را نصــف کــرده به ســیخ 
بکشــید و رویشــان نمــک بپاشــید. فلفــل ســبزها را 
هــم بــه ســیخ بکشــید.  چنجــه و جوجــه را هــم بــه 
ســیخ بکشــید و رویشــان نمــک بپاشــید.  بــا زغــال 
آتــش درســت کنیــد و صبــر کنیــد شــعله زغــال 
هــا بخوابــد و فقــط گداختــه بمانند.  چنجــه را روی 
آتــش بگذاریــد و پــس از آن جوجــه و بعــد کوبیــده 
ــد.  وقتــی  ــا بپزن ــد ت هــا را روی ذغــال هــا بگذاری
کبــاب هــا حــدود ۹۰ درصــد پختشــان انجــام شــد 
، دل و جگــر و قلــوه را نمــک زده بــه همــراه گوجــه 
و فلفــل ســبز روی آتــش بگذاریــد.  کبــاب و گوجــه 
کبابــی را در کاســه ای بریزیــد و رویــش کــره ذوب 
شــده بریزیــد و کنجــد بپاشــید.  میتوانیــد گوجــه 
ــه کنیــد و روی کاســه  ــا چنــگال ل ــی هــا را ب کباب
کبــاب بریزیــد و کــره را رویــش قــرار دهیــد تــا بــا 
داغــی گوجــه هــا ذوب شــود و ســس خوشــمزه ای 

بــرای غذایتــان درســت شــود.  
کاسه کباب در فر:

 مواد الزم:
گوشت چرخ کرده                                  ۳۰۰ گرم
پیاز                                         ۱ عدد بزرگ
آرد                                    ۱ قاشق غذاخوری
سیب زمینی                             ۳ عدد متوسط
گوجه فرنگی                            ۳ عدد متوسط
برنج                                        ۱ لیوان دسته دار
نمک و فلفل سیاه کره                        به میزان الزم

ــزو  ــم ج ــه ای ه ــاب کاس ــن کب ــه: ای ــرز تهی ط
ــیار  ــود و بس ــوب میش ــی محس ــای ایران ــاب ه کب
خوشــمزه اســت ولــی طــرز تهیــه کامــا متفاوتــی 
ــت  ــر درس ــی دارد و در ف ــاب اردبیل ــه کب ــا کاس ب
میشــود. بــرای تهیــه کباب کاســه ای ، گوشــت چرخ 
کــرده را بــه همــراه آرد ، نمــک ، پیــاز رنــده شــده آب 
گرفتــه و فلفــل مخلــوط نمــوده و ورز دهید تــا کاما 
چســبنده شــود ســپس رویش را پوشــانده و ۱ ساعت 
در یخچــال اســتراحت بدهیــد. یک ظــرف پیرکس را 
انتخــاب کــرده و گوشــت را کــف آن پهــن کنیــد و با 
دســت طــوری فــرم دهیــد کــه تمــام کــف و دیــواره 
هــای ظــرف کامــا یکدســت بــا گوشــت چــرخ کرده 
پوشــانده شــود. کــره ذوب شــده روی تمــام ســطح 
گوشــت بکشــید و بــه مــت ۱۵ - ۲۰ دقیقــه در فری 
کــه از قبــل بــا دمــای ۱۸۰ درجــه ســانتیگراد گــرم 
شــده بگذاریــد بپــزد. برنــج را بــه صــورت کتــه بپزید 
و دم کنیــد. گوجــه هــا را بــا کمــی کــره ســرخ کنید 
و رویشــان نمــک و فلفــل بپاشــید. ســیب زمینــی را 
آب پــز کــرده و بعــد از ســرد شــدن پوســت بگیریــد.

ــرده   ــارج ک ــرف خ ــده را از ظ ــه ش ــه پخت ــاب ک کب
ــواد  ــه را داخــل م ــد و کت در ظــرف مناســب بگذاری
گوشــتی بکشــید و ســیب زمینــی آب پــز و گوجــه 

فرنگــی را کنــار ظــرف بچینیــد.
 منبع: بیتوته

کالهی که فرانسه سر ایران گذاشت

نویــد نامــور کارگــردان مســتند »چنــد قطــره خــون« بیــان کــرد کــه 
ایــن مســتند دربــاره ماجراهایــی اســت کــه بعــد از ورود خون هــای آلــوده 

بــه ویــروس ایــدز بــه ایــران، پیــش آمــد.
ــا  ــان ب ــون« همزم ــره خ ــد قط ــتند »چن ــردان مس ــور کارگ ــد نام نوی
ــح  ــاره آن توضی ــر درب ــا مه ــو ب ــن مســتند، در گفتگ ــی ای عرضــه اینترنت
داد: دلیــل آشــنایی مــن بــا ســوژه خون هــای آلــوده، علــی صابــری وکیــل 
ایــن پرونــده بــود. دربــاره ایــن پرونــده ۲ مســتند ســاخته شــد؛ یکــی بــه 
ــده  ــی پرون ــاز داخل ــه ف ــه ب ــود« ک ــر می ش ــز دی ــه چی ــی هم ــام »وقت ن
پرداختــه بــود، دیگــری فیلــم مــن یعنــی همیــن »چنــد قطــره خــون« که 
بــه فــاز خارجــی ایــن پرونــده پرداختــه اســت. موضــوع فیلــم مــن قصــور 

ــت. ــوده« اس ــای آل ــده »خون ه ــوی در پرون ــرکت فرانس ش
ــن  ــت: در ای ــوده« گف ــای آل ــده »خون ه ــات پرون وی در تشــریح جزئی
ــه در  ــی ک ــه اصل ــم خــورد. فاجع ــب رق ــب و غری ــه ای عجی ــده فاجع پرون
ــوده  ــوی ها از آل ــه فرانس ــود ک ــن ب ــرده ام ای ــاره ک ــه آن اش ــم ب ــم ه فیل
بــودن ایــن خون هــا اطــاع داشــتند. در فیلــم مــا بریــده جرایــد و 
روزنامه هــای فرانســوی آمــده اســت کــه خودشــان اعتــراف کرده انــد کــه 
ــون را  ــار خ ــن ب ــد همی ــت. بع ــوده اس ــا آل ــن خون ه ــته اند ای می دانس
ــه کشــورهای مختلــف ارســال کــرده  ــک ب ــه قیمــت ۱۳۸ میلیــون فران ب
کــه شــوربختانه کشــور مــا هــم یکــی از ۸ کشــور مقصــد ایــن بــار بــوده 
اســت. کشــورهایی ماننــد آرژانتیــن، آلمــان و یونــان هــم بوده انــد. البتــه 
ــب مقامــات  ــا به وجــود آمــد از ســر تکذی ــرای م مشــکاتی کــه بعدهــا ب

ــود! ــی ب ایران
وی افــزود: در ایــن پرونــده می گوئیــم یــک شــرکت فرانســوی 
ــران داد، امــا همیــن شــرکت ۷ ســال بعــد یــک  ــه ای ــوده ب خون هــای آل
ــن  ــد کــه ای ــران ارســال می کن ــه ای ــه رســمی در ســربرگ خــودش ب نام
ــه ویــروس  ــوده ب ــه شــما دادیــم آل محصوالتــی کــه مــا ۷ ســال پیــش ب
اچ آی وی بــوده و ایــدز وارد ایــران شــده اســت. فاجعــه زمانــی رخ داد کــه 
ــخ  ــد و در پاس ــم می کن ــه ای را تنظی ــران نام ــت ای ــت وق وزارت بهداش
ــدز در کشــور  ــد چــرا کــه ای ــد شــما حتمــاً قصــد و غرضــی داری می گوی
مــا جایــی نــدارد! فرانســه رســماً اعتــراف کــرده کــه محصــول آلــوده بــه 
شــما داده ایــم و اینجــا بــه جــای پیگیــری، ادعــای او را تکذیــب کردنــد!

ـــوی  ـــتند جل ـــی می توانس ـــه راحت ـــت: ب ـــه گف ـــاز در ادام ـــن مستندس ای
ـــی  ـــش بیماران ـــه جای ـــا ب ـــد ام ـــه را بگیرن ـــوع در جامع ـــن موض ـــط ای بس
را کـــه از ایـــن خون هـــا مصـــرف کـــرده بودنـــد، ایزولـــه کردنـــد. بـــا 
ــا  ــا را مطلـــع کننـــد. مـــن بـ ــتند آن هـ ــال الاقـــل می توانسـ ایـــن حـ
بیمارانـــی در ایـــن پرونـــده مواجـــه شـــدم کـــه بابـــت وضعیت شـــان 
گریـــه می کردنـــد و نمی دانســـتند چـــه بایـــد بکننـــد. آدم هایـــی بـــه 
ایـــن پرونـــده متصـــل شـــدند کـــه هیـــچ ارتباطـــی بـــا اصـــل پرونـــده 

نداشـــتند.
وی افــزود: فکــر می کنیــد چــرا شــرکت فرانســوی به تمــام دنیــا غرامت 
ــرای  ــران ب ــت ای ــت وق ــداد؟ دول ــران غرامــت ن ــه ای ــا ب پرداخــت کــرد ام
آنکــه ایــن فاجعــه را بپوشــاند خــودش بــه قربانیــان ایــن پرونــده غرامــت 
پرداخــت کــرد، امــا غرامــت ریالــی مــا کجــا و غرامتــی فرانســوی ها کــه 
بــه یــورو پرداخــت می شــد کجــا! بــه مــا غرامــت ندادنــد چــون خودمــان 
بــا دســت خودمــان در زمــان وزیــر بهداشــت وقــت، نامــه رســمی زدیــم 
ــری  ــکان پیگی ــر ام ــل دیگ ــن دلی ــه همی ــم. ب ــب کردی ــرا را تکذی و ماج

غرامــت هــم وجــود نــدارد.
ــوم  ــه س ــت: فاجع ــود گف ــای خ ــر از صحبت ه ــش دیگ ــور در بخ نام
ــد و  ــال بع ــون، ۷ س ــال خ ــازمان انتق ــت س ــس وق ــه رئی ــود ک ــی ب زمان
ــه جــای اســتفاده  زمانــی کــه ایــن فاجعــه افشــا شــد، تصمیــم گرفــت ب
از منابــع داخلــی دســت بــه تولیــد فاکتورهــای خونــی بزنــد. چــون فکــر 
ــی  ــدون ویروس زدای ــدارد ب ــی ن ــی آلودگ ــی ایران ــع خون ــد مناب می کردن
ــم در  ــراد ه ــر از اف ــی دیگ ــد و بخش ــور می کنن ــد فاکت ــه تولی ــروع ب ش
ــد  ــوارد ســند دارد، هرچن ــن م ــوده می شــوند. همــه ای ــد آل ــن فرآین همی
مــا نتوانســتیم بــه ایــن بخــش آخــر در مســتند بپردازیــم امــا در مســتند 
ــده  ــاره ش ــی از آن اش ــه بخش های ــود« ب ــر می ش ــز دی ــه چی ــی هم »وقت

اســت.
ایــن مستندســاز بــا اشــاره بــه اوضــاع نامناســب قربانیــان ایــن پرونــده 
اظهــار کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن پرونــده اگــر طرف فرانســوی 
ســر مــا کاه گذاشــت، خودمــان هــم نیامدیــم در ایــن بــاره اطاع رســانی 
کنیــم تــا بیمــاران مبتــا الاقــل آگاه باشــند و بیمــاری بــه دیگــران منتقل 
ــت  ــه صراف ــم، طــرف فرانســوی را هــم ب ــا گرفتی ــه م نشــود. موضعــی ک
ــن ماجــرا، کل داســتان مســتند  ــد. ای ــت نده ــا غرام ــه م ــه ب انداخــت ک

»چنــد قطــره خــون« اســت.
وی دربــاره دسترســی بــه بیمــاران قربانــی ایــن پرونــده هــم توضیــح 
داد: بســیار فرآینــد ســختی بــود و بخــش اندکــی از قربانیــان کــه امــکان 
ــرو حاضــر  ــه دلیــل حفــظ آب ــا وجــود داشــت هــم ب ــه آن ه دسترســی ب
ــی نســبت  ــوی ذهن ــوز تاب ــد چــون هن ــن بیاین ــوی دوربی نمی شــدند جل

ــه وجــود دارد. ــدز در جامع ــه بیمــاری ای ب
ــده از  ــادگار مان ــه ی ــه ب ــاره برجســته ترین تجرب ــان درب ــور در پای نام
ــته ترین  ــض« برجس ــرد: »بغ ــوان ک ــتند عن ــن مس ــاخت ای ــد س فرآین
تجربــه ام بــود. بایــد بغــض مــادری کــه فرزنــدش قربانــی شــده بــود را 
ــی  ــت. جای ــه می ریخ ــکش بی وقف ــرد و اش ــت می ک ــد. صحب می دیدی
ــن  ــت، م ــس اس ــم ب ــردار کار گفت ــی فیلمب ــدی ایل بیگ ــه مه از کار ب
دیگــر تحمــل نــدارم. تــا ۶ مــاه پــس از ســاخت ایــن مســتند افســرده 

بــودم.

انتخــاب رشــته مجازیــن کنکــور ۱۴۰۰ 
ــایت  ــق س ــرداد از طری ــنبه ۱۴ م ــج ش از پن
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور آغــاز شــده 
ــه دارد.  ــه ادام ــک هفت ــدت ی ــه م ــت و ب اس

اولیــه  کارنامــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســایت  روی  بــر  کنکــور۱۴۰۰  داوطلبــان 
قــرار  کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان 
بــرای  رشــته  انتخــاب  فراینــد  و  گرفــت 
ــته  ــاب کدرش ــرای انتخ ــان )ب ــه متقاضی هم
ــر  ــاً ب ــرش صرف ــون و پذی ــا آزم ــای ب محل ه
ــون( در  ــدون آزم ــی ب ــوابق تحصیل ــاس س اس
ــل  ــته مح ــا ۱۵۰ رش ــر ت ــرم و حداکث ــک ف ی

می شــود. انجــام 
فرآینــد انتخــاب رشــته بــا آزمــون و بــدون 

آزمــون جداگانــه نخواهــد بــود. 
دفترچــه انتخــاب رشــته کنکــوری هــا روز 
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــر روی س ــته ب گذش
کشــور قــرار گرفــت و همچنیــن ســامانه 
ــن  ــق ای ــز از طری ــازی نی ــته مج ــاب رش انتخ

ــد. ــال ش ــازمان فع س
سراســری  آزمــون  در  کــه  متقاضیانــی 
ســال ۱۴۰۰ ثبــت نــام کــرده و غایــب جلســه 

آزمــون )روزهــای ۹ تــا ۱۲ تیــر( بودنــد، 
ــته  ــرای رش ــدد ب ــام مج ــت ن ــه ثب ــازی ب نی
ــی  ــوابق تحصیل ــا س ــا ب ــرش صرف ــای پذی ه
کــه  رشــته هایی  در  می تواننــد  و  ندارنــد 
ــدون  ــی )ب ــوابق تحصیل ــا س ــا ب ــرش آنه پذی
ــل از  ــته مح ــا ۱۵۰ کدرش ــت ت ــون( اس آزم
ــاب  ــته انتخ ــاب رش ــای انتخ ــه راهنم دفترچ
ــد. ــته درج کنن ــاب رش ــرم انتخ ــرده و در ف ک

متقاضیانــی کــه قبــًا در آزمــون سراســری 
ــد  ــد، می توانن ــام نکرده ان ــت ن ــال ۱۴۰۰ ثب س

براســاس اطاعیــه کــه امــروز چهارشــنبه ۱۳ 
ــنبه  ــود از روز پنجش ــی ش ــر م ــرداد منتش م
ــه  ــه نســبت ب ــه مــدت یــک هفت ۱۴ مــرداد ب
رشــته هایی  در  رشــته  انتخــاب  و  ثبت نــام 
کــه پذیــرش آنهــا بــا ســوابق تحصیلــی )بــدون 
ــای  ــه راهنم ــاس دفترچ ــت براس ــون( اس آزم
پذیــرش  رشــته های  انتخــاب  و  ثبت نــام 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــوابق تحصیل ــاس س براس
ــه  ــبت ب ــم نس ــردی ه ــه ف ــی ک در صورت
انتخــاب رشــته در مرحلــه انتخــاب رشــته های 

بــا آزمــون و رشــته هــای صرفــاً براســاس 
ســوابق تحصیلــی )بــدون آزمــون( اقــدام کــرده 
ــرای رشــته های  ــام ب ــت ن ــه ثب ــم در مرحل و ه
صرفــاً براســاس ســوابق تحصیلــی )بــدون 
آزمــون( اقــدام بــه ثبــت نــام و انتخــاب رشــته 
بــرای ایــن رشــته هــا کنــد، ثبــت نــام و انتخاب 
رشــته وی در رشــته هــای صرفــا براســاس 
ســوابق تحصیلــی باطــل خواهــد شــد و هزینــه 

ــد. ــد ش ــترد نخواه ــز مس ــی وی نی پرداخت
هــر متقاضــی فقــط یــک بــار اجــازه انتخاب 
رشــته دارد. متقاضیــان پــس از انتخــاب رشــته 
ــاب  ــرم انتخ ــی، ف ــید ۱۵ رقم ــت رس و دریاف
ــه تعــداد محــدود تصحیــح و  رشــته خــود را ب

یــا ویرایــش کننــد.
ــه انتخــاب  ــه ب ــان در صــورت عاق متقاضی
رشــته های خــاص یــا بورســیه، حتمــاً شــرایط 
و ضوابــط ایــن رشــته هــا را کــه بصــورت 
ــای  ــت دفترچه ه ــوان پیوس ــه عن ــه ب جداگان
ــنجش  ــازمان س ــایت س ــته در س ــاب رش انتخ
درج شــده اســت، مطالعــه کننــد و در صــورت 
را  ایــن رشــته هــا  داشــتن شــرایط الزم، 

ــد. ــاب کنن انتخ

بـا سـرعت گرفتن واکسیناسـیون علیه کرونا 
در کشـورمان و اضافـه شـدن گـروه های سـنی 
بـه فرآینـد تزریـق واکسـن،  و شـغلی جدیـد 
سـواالت متعـددی برای افـراد در زمینـه تزریق 
واکسـن ایجـاد مـی شـود، بـه عنـوان مثـال آیا 
کسـی که قبا دچـار بیماری کووید-۱۹ شـده، 
مـی تواند واکسـن کوویـد-۱۹ را دریافت کند؟، 
آیا کسـی که بعـد از دریافت نوبت اول واکسـن 
توانـد  مـی  شـود  کوویـد-۱۹  بیمـاری  دچـار 

واکسـن نوبـت دوم را دریافـت کند؟ 
بـه گزارش ایسـنا، بنابر اعام کانـال تلگرامی 
سـازمان نظام پزشـکی، بـه این سـواالت اینگونه 

پاسـخ داده شده است:
بیمـاری  دچـار  قبـا  کـه  کسـی  آیـا 
واکسـن  توانـد  مـی  اسـت  شـده  کوویـد-۱۹ 

کوویـد-۱۹ را دریافـت کنـد؟  بایـد توجـه کرد 
کـه در صورتـی کـه بیمـاری خفیـف بـوده و 
بیمـار نیـاز بـه بسـتری پیـدا نکـرده باشـد و از 
قرنطینـه خـارج شـده باشـد و عائـم بیمـاری 
تـب، سـرفه، تنگـی نفـس، عائـم گوارشـی و... 
بـه طور کامـل بهبود پیـدا کرده باشـد، حداقل 
۱۰ روز از زمـان تشـخیص بیمـاری کووید-۱۹ 
تزریـق واکسـن کوویـد-۱۹ ممنوعیـت نـدارد.  
در عیـن حـال در صورتی که بیماری شـدید 
شـده  بسـتری  بیمارسـتان  در  بیمـار  و  بـوده 
باشـد، در مورد زمان تزریق واکسـن بهتر اسـت 
بـا پزشـک معالـج مشـورت شـود. بـا توجـه به 
اینکـه بیمـاران بـا سـابقه بیمـاری کوویـد-۱۹ 
آنتـی بـادی هـای خنثـی کننـده ویـروس را تا 
چنـد مـاه در بدن خـود دارنـد، تزریق واکسـن 

کوویـد-۱۹ در ایـن بیمـاران می تواند تا شـش 
مـاه بـه تعویـق بیفتد.

آیـا کسـی کـه سـابقه مواجهـه پرخطـر بـا 
توانـد  مـی  اسـت  داشـته  کوویـد-۱۹  بیمـار 
در  کنـد؟   دریافـت  را  کوویـد-۱۹  واکسـن 
افـرادی کـه سـابقه مواجهـه پرخطـر بـا فـرد 
مبتـا بـه بیماری کووید-۱۹ را داشـته باشـند، 
ابتـدا باید تسـت PCR انجام شـود. در صورت 
واکسـن  نبایـد   PCR تسـت  بـودن  مثبـت 
 PCR تسـت  کـه  در صورتـی  تزریـق شـود. 
منفـی باشـد بیمار بـرای مـدت ۱۴-۷ روز باید 
از نظـر بـروز عائم کوویـد-۱۹ پایش شـود. در 
مـواردی کـه عائم بعـد از این مدت بـروز نکند 

واکسیناسـیون مـی توانـد انجـام شـود.
آیـا کسـی کـه بعـد از دریافـت نوبـت اول 

واکسـن دچـار بیمـاری کوویـد-۱۹ شـود، مـی 
توانـد واکسـن نوبت دوم را دریافـت کند؟  الزم 
بـه ذکـر اسـت تزریـق واکسـن کوویـد-۱۹ بـه 
هیـچ عنوان باعث بـروز بیمـاری کووید-۱۹ در 
افـراد نمی شـود. بـا توجه به اینکـه ایمنی زایی 
واکسـن هـا چند هفتـه بعد از تزریـق نوبت اول 
آغـاز مـی شـود ممکـن اسـت فـرد در روزهای 
بیمـاری  بـه  اول  نوبـت  تزریـق  از  بعـد  اولیـه 

کوویـد-۱۹ مبتا شـود.  
در صورتـی کـه بیمـار بعـد از تزریق واکسـن 
نوبـت اول، دچـار بیمـاری کوویـد-۱۹ شـود می 
تواند نوبت دوم واکسـن را در صورت بهبود عائم 
و خارج شـدن از قرنطینـه دریافت کند. اگر بیمار 
عامتـدار باشـد تزریق نوبت دوم واکسـن تا زمان 

بهبـود عائـم باید به تعویـق بیفتد.

مطابــق بــا اعــام معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، طــی ۵ ســال گذشــته تاکنــون ۸ هــزار و ۹۶۵ نفــر 
از نخبــگان ایرانــی خــارج از کشــور بــرای مشــارکت در ســامانه 
ــد. ــام کرده ان ــت ن ــان ثب ــان و کارآفرین ــا متخصص ــکاری ب هم

بــه گــزارش مهــر، از ســال ۹۵ تاکنــون ۸ هــزار و ۹۶۵ نفــر 
از نخبــگان ایرانــی خــارج از کشــور در طــرح ســامانه همــکاری 
ــت  ــور ثب ــارج از کش ــی خ ــان ایران ــان و کارآفرین ــا متخصص ب
ــورد  ــف م ــای مختل ــا در کارگروه ه ــن طرح ه ــد. ای ــام کرده ان ن
ــأت  ــذب هی ــب ج ــا در قال ــه و ۶۰۲ تقاض ــرار گرفت ــی ق بررس

ــرار گرفــت. علمــی مــورد تأییــد ق

ــت  ــال ۹۵، ۲۱۱ درخواس ــود، س ــای موج ــاس آماره ــر اس ب
ــده شــد.  ــه و ۹۰ طــرح برگزی ــأت علمــی ارائ ــرای جــذب هی ب
ســال ۹۶ آمــار تعــداد متقاضیــان مشــارکت در ایــن طــرح ۵۶۷ 
ــن  ــد. همچنی ــاب ش ــی و انتخ ــرح نهای ــه ۷۰ ط ــود ک ــورد ب م
ــزار و  ــک ه ــودی، ی ــد صع ــک رون ــکل گیری ی ــا ش ــال ۹۷ ب س
ــد و ۱۴۴ نفــر  ــن طــرح بودن ۲۷۰ نفــر متقاضــی اســتفاده از ای

ــده شــدند. برگزی
ایــن رونــد صعــودی ســال ۹۸ بــه یــک هــزار و ۲۳۷ مــورد 
ــه  ــار ب ــن آم ــال ۹۹ ای رســید و ۱۱۱ طــرح منتخــب شــد. س
یــک هــزار و ۱۹۰ مــورد رســید و ۱۵۲ طــرح بــه تأییــد رســید 
و در نهایــت از ســال ۱۴۰۰ تاکنــون ۴۹۰ متقاضــی درخواســت 
ــاب  ــر انتخ ــد و ۳۵ نف ــه کردن ــرح را ارائ ــن ط ــتفاده از ای اس

شــدند.
دانش آموختــگان، متخصصــان، کارآفرینــان و اســاتید ایرانــی 

ــتند  ــران نیس ــاکن ای ــر س ــال حاض ــه در ح ــور ک ــارج از کش خ
یــا از تاریــخ بازگشــت آنهــا بیــش از دو ســال نگذشــته باشــد و 
ــه مــدت یــک ســال خــارج از کشــور فعالیــت کــرده  حداقــل ب

باشــند مشــمول ایــن طــرح هســتند.
متخصصــان  حرفــه ای  و  علمــی  ظرفیــت  از  »اســتفاده 
ایرانــی خــارج از کشــور در مراکــز علمــی، فنــاوری و صنعتــی 
کشــور«، »ارتقــای ســطح علمــی و حرفــه ای پایگاه هــای 
ــعه  ــرای توس ــب ب ــرایط مناس ــردن ش ــم ک ــان«، »فراه میزب
فناوری هــای نوظهــور و پیشــرفته در کشــور«، »فراهــم کــردن 
ــی  ــای خدمات ــا و قابلیت ه ــا، روش ه ــال مهارت ه ــرایط انتق ش
نویــن توســط متخصصــان ایرانــی خــارج از کشــور بــه داخــل« 
و »کمــک بــه تأســیس شــرکت های فنــاور در حوزه هــای 
ــن  ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــه اهداف ــاوری پیشــرفته« از جمل فن

ــت. ــر اس ــرح مدنظ ط

محســن پرویــز بــا اشــاره بــه نقــل قولــی مبنــی بــر »بررســی 
پرونــده ۱۴۰ نفــر بــرای تصــدی پســت وزارت ارشــاد« می گویــد: 
گویــا تعــداد مدیــران )یــا آن هــا کــه توهــم مدیــر بــودن دارنــد( 
بــه حــدی رســیده کــه بایــد فکــری بــرای صــادرات مدیــر بکنیم. 
ــی از  ــل قول ــا نق ــم ب ــن قل ــس انجم ــزارش ایســنا، ریی ــه گ ب
دبیــر کمیتــه فرهنگــی دولــت ســیزدهم کــه گفتــه اســت ســوابق 
۱۴۰ نفــر بــرای تصــدی وزارت ارشــاد بررســی شــد نوشــته اســت:

ــاره متقاضیــان عضویــت هیئــت علمــی  »چنــدی پیــش درب
نوشــتم. جلســه بررســی ســوابق ۹ نفــر، تقریبــا یــک روز کاری 
ــه روی  ــارج از جلس ــم خ ــر آن ه ــد براب ــید و چن ــول کش ط
موضــوع کار شــده بــود. جــا دارد یــک خداقــوت جانانــه بگوییــم 
بــه عزیزانــی کــه ســوابق ۱۴۰ نفــر را بــرای کار حســاس وزارت 

ــد. ــی کرده ان ــامی بررس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــدت  ــرف م ــبانه روزی، ظ ــادی ش ــت جه ــک فعالی ــا ی ــز ب ج

ــت. ــام نیس ــل انج ــن کار قاب ــاه، ای کوت
یک خدا قوت هم بگویم به این ۱۴۰ نفر.

ــان  ــه خودش ــداد ۱۴۰ را )ک ــن تع ــم ای ــاش می کن ــه ت هرچ
ــا را شایســته تصــدی مســئولیت وزارت ارشــاد  ــا دیگــران آن ه و ی

دانســته اند( هضــم کنــم، نمی شــود! »۱۴۰« عــدد کوچکــی نیســت.
راســتی، تعــداد هنرمندان درجه یک این کشــور چقدر اســت؟!

ــودن  ــر ب ــم مدی ــه توه ــا ک ــا آن ه ــران )ی ــداد مدی ــا تع گوی
ــادرات  ــرای ص ــری ب ــد فک ــه بای ــیده ک ــدی رس ــه ح ــد( ب دارن

ــم. ــر بکنی مدی
جای دیگری در جهان نیاز به مدیر ندارد؟!«

ــت  ــی دول ــه فرهنگ ــر کمیت ــماعیلی، دبی ــدی اس محمدمه
ــد  ــت جدی ــاد دول ــر ارش ــوان وزی ــه عن ــش ب ــه نام ــیزدهم ک س
مطــرح اســت، در برنامــه »پرونــده ویــژه« شــبکه ۳ ســیما دربــاره 
انتخــاب وزیــران در ســه وزارتخانــه فرهنگــی گفتــه اســت: 
ــای  ــاب اعض ــی در انتخ ــت اهلل رئیس ــط آی ــی توس ــکار خوب »ابت
ــراد  ــه اف ــود ک ــایتی ب ــی س ــه و آن معرف ــورت گرفت ــه ص کابین
می توانســتند شــخصیت های شــاخص را کــه دارای ویژگــی 
ــی  ــت معرف ــم دول ــئولیت های مه ــدی مس ــرای تص ــتند ب هس
ــای  ــی از کاره ــد و یک ــاال آم ــه ب ــایت بافاصل ــن س ــد. ای کنن
ــراد معرفی شــده از  ــود اف ــن ب ــه فرهنگــی ای ــا در کمیت ــی م اصل
ســوی شــخصیت های مختلــف را بــدون اســتثنا در هــر کارگــروه 
بررســی کنیــم. مثــًا بــرای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 

ــر هــم  ــی شــدند، ۱۳۰ نف ــر معرف ــن ســایت بیــش از ۱۴۰ نف ای
بــرای وزارت گردشــگری و ۹۶ نفــر بــرای وزارت ورزش و جوانــان 
معرفــی شــده بودنــد. پــس از آن کمیته هــای تخصصــی تشــکیل 
شــد تــا رزومــه افــراد بررســی شــود. همــه اســامی یــک بــه یــک 
ــه راحتــی کنــار گذاشــته  ــراد معرفی شــده ب بررســی شــدند و اف
نشــدند. در انتخــاب و بررســی نهایــی، بحث هــای جــدی صــورت 
ــد.  ــام ش ــی انج ــای تخصص ــت مصاحبه ه ــت و در نهای می گرف
ایــن فراینــد عالمانــه و منطقــی و مبتنــی بــر هم اندیشــی، حفــظ 
منافــع کشــور و بــا توجــه بــه تجــارب در کنــار جوانگرایــی بــود 

ــت.« ــرار می گرف ــر ق ــراد مدنظ ــه در اف ــه هم ک

سامانه انتخاب رشته مجازی فعال شد

افرادی که قبال به کرونا مبتال شدند، می توانند واکسن کرونا بزنند؟

معاونت علمی اعالم کرد؛

6۰2 نخبه ایرانی خارج کشور به هیأت 
علمی دانشگاه های برتر پیوستند

»فکری برای صادراِت مدیر بکنیم!« 

مفقودی
بـــرگ ســـبز ســـند خـــودرو کارت ماشـــین خـــودرو ی 
ــران ۲۵- ۴۶۹ی  ــاک ایـ ــماره پـ ــه شـ ــدل ۱۳۸۲بـ ــکان  مـ پیـ
موتـــور  شـــماره  ینگجـــه  پورحســـن  ملیحـــه  بنـــام   ۷۷
ــاقط  ــار سـ ــه اعتبـ ــده و از درجـ ــود گردیـ  ۱۱۱۵۸۲۴۲۷۳۴ مفقـ

می باشد.

مفقودی
بـــرگ ســـبز، ســـند خـــودرو، بیمـــه خـــودروی ســـواری 
 ۶۸ ی   ۳۳۹  -  ۲۵ ایـــران  پـــاک  شـــماره  بـــه  دو  تیبـــا 
شـــماره موتـــور ۸۱۷۳۲۷۶ مـــدل ۱۳۹۴ بـــه نـــام مهـــدی 
 ایمانقلـــی زاده مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط 

می باشد.

مفقودی
وکالــت  نامــه  ســبز،  بــرگ 
و  ماشــین  ســند  خانــه،  دفتــر 
خــودروی  نمایشــگاه  قولنامــه 
ســواری پــژو ROA بــه رنــگ 
مــدل  متالیــک،  خاکســتری 
موتــور  شــماره  بــه   ۱۳۸۸
ــی  ــماره شاس ۱۱۶۸۷۰۷۵۴۱۰ و ش
  NAAB۲۱AAX۹H۰۴۵۲۶۵
ایــران  پــاک  شــماره   و 
ــد  ــام حمی ــه ن ۲۵ - ۲۳۲ ی ۱۹ ب
ــد  ــی دارای ک ــور نادیلوی ــین پ حس
مفقــود   ۱۶۹۹۴۰۶۲۹۴ ملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج  گردی

می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده شــرکت خدماتــی شــهرک صنعتــی بیلــوردی ســهامی 
خــاص )نوبــت اول( بــه شــماره ثبــت ۳۷۲ شناســه ملــی ۱۴۰۰۵۷۹۶۹۴۵ در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ســاعت 
۱۳ ظهــر در محــل قانونــی شــرکت برگــزار مــی شــود از کلیــه اعضــای شــرکت دعــوت مــی شــود در ســاعت 

مقــرر حضــور بــه هــم رســانند.
ــن  ــی      ۲- تعیی ــای مال ــره و بررســی صــورت ه ــت مدی ــزارش هیئ ــتماع گ ــه: ۱- اس ــتور جلس دس
ــدل     ــی و عــدل ب ــازرس اصل ــره و ب ــات هیئــت مدی ــی شــرکت     3- انتخاب  خــط مشــی و برنامــه هــای آت

4- سایر موارد
هیئت مدیره

کد: ۱۰۲

کد: ۱۰۲ کد: ۱۰۲
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 ورزش عمومی

با این حرکات ورزشی
 بیخوابی را درمان کنید 

و  انجـام حـرکات ورزشـی  بـرای   : مدیتیشـن 
یـوگا ابتـدا بایـد یـک مدیتیشـن کوتـاه مـدت را 
انجـام دهیـد. ابتدا با پوشـیدن لباس خـواب آماده 
رفتـن بـه تخـت خواب شـوید. چـراغ ها و وسـایل 
الکترونیکـی ماننـد لپتـاپ و گوشـی را خامـوش 
کـرده و ایجـاد یـک فضای پـر از سـکوت و آرامش 
کنیـد. بـا حالـت چهـار زانـو روی تخـت یـا محـل 
خوابتـان بنشـینید. کمـی بـه بالـش خـود تکیـه 
دهید. چشـم ها را ببندید و دسـت هـا را روی ران 
هـا بگذارید.چنـد دقیقـه در ایـن حالـت بمانیـد و 
نفـس عمیق بکشـید. ایـن یک مدیتیشـن راحت و 
سـاده اسـت که به جز اسـتراحت و نفس کشـیدن 

عمیـق نبایـد کار دیگـری انجـام دهید.
 چرخـش در حالـت نشسـته: در حالت نشسـته 
بـه صـورت چهار زانـو هوا عمـل دم را انجـام دهید 
و اکسـیژن را وارد ریـه هـا کنیـد. همزمان بـا بازدم 
باالتنـه خـود را بـه سـمت چـپ بچرخانیـد. بـرای 
انجـام چرخـش هـای بهتـر و آرامتر لبه تخـت را با 
دسـتان خود بگیریـد.در همان حالتـی که چرخیده 
ایـد بمانیـد و چنـد نفـس عمیـق بکشـید. حـاال با 
بـردن صـورت خـود به سـمت جلـو عمل بـازدم را 
انجـام دهیـد. دوبـاره هـوا را وارد ریـه هـای خـود 
کنیـد و بـا عمـل بـازدم به سـمت راسـت بچرخید.

 خم شـدن در حالت چهارزانـو: در همان حالت 
نشسـته بـه صـورت چهـا ر زانـو از قسـمت باسـن 
بـه سـمت جلـو خـم شـوید. دسـتها را بـه صورت 
صـاف به سـمت جلـو دراز کنیـد و روی تخت قرار 
دهیـد. چنـد دقیقـه در ایـن حالت بمانیـد و نفس 
هـای عمیـق بکشـید. در ناحیـه کمر و پشـت باید 

احسـاس کشـش کنید.
 خم شـدن به جلو در حالت نشسـته: پاهای خود 
را بـه آرامـی به سـمت جلو دراز بکشـید و زانـو ها را 
کمـی خـم کنیـد. هـوا را وارد ریـه های خـود کنید 
و صـاف بنشـینید. در حیـن عمل بـازدم خودتـان را 
بـه سـمت نوک پاهایتـان بکشـید. زانو های خـود را 
بـه قـدری خـم کنیـد تـا کمرتـان صـاف شـود. این 
حرکت برای کشـش ماهیچه های پشـت ران بسـیار 
مفیـد اسـت. امـا چـون هـدف شـما انجـام حرکـت 
برای اسـتراحت اسـت نباید خیلی به خودتان فشـار 
بیاوریـد. کشـش را بـه طـور شـدید انجام ندهیـد. با 
حفـظ حالـت خـود بـه صـورت نشسـته که پاهـا به 
سـمت جلو کشـیده شـده اسـت به آرامی کمر خود 
را بـه سـمت پاهـا خم کنیـد. بـرای چنـد دقیقه در 
ایـن حالـت بمانیـد و نفـس هـای عمیـق بکشـید. 

کشـش را بایـد در سـتون فقـرات حـس کنید.
پوزیشـن ماهـی: روی زمین بنشـینید و دسـتان 
خـود را بـه زیـر باسـن تـان برسـانید. کف دسـتتان 
باید روی زمین باشـد. سـینه و شـانه های خود را باز 
کنیـد و بـه آرامی کمرتان را خم کنیـد به طوری که 
بتوانیـد باالی سـرتان را نگاه کنیـد. این کار را باید به 
آرامـی انجام دهید تا به گردن تان فشـار وارد نشـود. 
بـاالی سـر شـما باید بـا زمین ممـاس باشـد. حدود 
یـک دقیقـه در همیـن حالـت بمانیـد. ایـن حالـت 

باعـث رفـع خسـتگی از بدن می شـود.
 حرکـت قهرمانـی: روی زمیـن نشسـته و زانـو 
هـا را خـم کنیـد. با قـرار دادن سـاق پا زیر باسـن 
خودتـان را بـه عقـب بکشـانید. کف دسـتتان باید 
پشـت سـرتان قـرار بگیـرد و بـه آرامـی به سـمت 
عقـب خم شـوید تا کمرتـان روی زمین باشـد. اگر 
موفـق نشـدید کمـر تـان را روی زمیـن بخوابانیـد 
بیـش از حـد بـه خـود فشـار نیاوریـد. حـدود ۱ 
دقیقـه در ایـن حالـت بمانیـد. ایـن حرکت سـبب 
رفـع خسـتگی پاهـا مـی شـود و فشـار خـون را 
کاهـش مـی دهـد و باعث بهبـود خواب می شـود.

 پوزیشـن کـودک شـاد: ایـن بـار زانـوی راسـت 
خـود را بغـل کنیـد و در قفسـه سـینه تـان جمـع 
کنیـد. پای راسـت خـود را خم کنید و کـف پا را رو 
به سـقف قرار دهید. با دسـت راسـت کف پایتان را 
نگـه دارید و زانـوی  خود را به سـمت آرنج بیاورید. 
در این حالت بمانید و نفس عمیق بکشـید. سـپس 

پاهـا را عـوض کـرده و حرکت را تکـرار کنید.
 چرخـش در حالـت خوابیـده: همـراه بـا عمـل 
دم پاهـای خـود را بـه سـمت قفسـه سـینه جمـع 
کنیـد. در حیـن عمـل بـازدم پایتـان را بـه سـمت 
چـپ بدنتـان بچرخانیـد. بـا چرخاندن سـر خود به 
سـمت راسـت دسـت هـا را به دو طـرف بـاز کنید. 
در ایـن حالـت چنـد نفس عمیق کشـیده و سـپس 
ایـن حرکـت را این بـار برای پای دیگـر تکرار کنید.

 کشـش شـبانگاهی: بـه پشـت دراز بکشـید و 
زانـو هـای خـود را خـم کنیـد. دسـت هـای خـود 
را در دو طـرف بـدن قـرار دهیـد. کف دسـت روی 
زمیـن باشـد. دو پـای خـود را طـوری خـم کنیـد 
کـه بـا یکدیگر شـبیه المـاس شـود. در صورتی که 
احسـاس کردیـد فشـار زیـادی بـه باسـن وارد می 
شـود یک بالـش را زیـر زانوهای خـود بگذارید. دو 
سـه دقیقـه در همیـن حالـت بمانیـد. انجـام ایـن 
حرکـت باعث کاهش فشـار خـون و تنظیم ضربان 
قلـب مـی شـود و سـردرد را نیز تسـکین می دهد.

 حرکـت دسـت هـا و پاهـا بـه سـمت بـاال: بـر 
روی پشـت دراز کشـیده و دسـت هـا و پاهایتـان را 
در کنـار بـدن مسـتقیم بـه طـرف بـاال بکشـید. پا و 
بـازوی خـود را صاف نگهدارید و تصـور کنید که می 
خواهیـد دسـت و پاهـا را بـه سـقف برسـانید. حدود 
یـک دقیقـه در این حالت بمانید و سـپس کمر خود 
را آزاد کـرده و بـازو هـا و دسـت هـا را در هـوا رهـا 
کنیـد. سـپس حدود ۴۰ ثانیه دسـت هـا و پاها را به 
آرامـی بلرزانیـد. ایـن کار باعث افزایـش جریان خون 
مـی شـود. ایـن حرکت سـبب سـم زدای بدن شـده 
و باعـث مـی شـود تا خـواب راحتی داشـته باشـید.
 منبع: بیتوته

کرار جاسم جزو گزینه های تراکتور نیست 

مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور توضیحاتــی دربــاره وضعیــت نقــل و 
ــرد.  ــرح ک ــگاه مط ــن باش ــاالت ای انتق

بــه گــزارش فــارس، جمشــید نظمــی دربــاره آخریــن وضعیــت انتخــاب 
دســتیار خارجــی فــراز کمالونــد در تیــم تراکتــور اظهــار داشــت: بــه دنبــال 
ــری  ــم در نشســت خب ــد ه ــراز کمالون ــی خارجــی هســتیم و ف ــک مرب ی
ــا  ــم ام ــم داری ــی ه ــرد. گزینه های ــام ک ــوع را اع ــن موض ــود ای ــر خ اخی

تصمیــم قطعــی در ایــن مــورد گرفتــه نشــده اســت.
وی اضافه کرد: وضعیت انتخاب دستیار خارجی هم نهایت تا یک هفته 
دیگر مشخص می شود. مربیان مدنظر ما هم انگلیسی، کروات و اسپانیایی 

هستند. هیچ یک از اسامی مطرح شده را هم تائید نمی کنم.
ــع  ــون من ــا وجــود قان ــور ب ــا باشــگاه تراکت ــورد اینکــه آی نظمــی در م
ــاورد،  ــور بی ــه کش ــی ب ــی خارج ــک مرب ــد ی ــا می توان ــذب خارجی ه ج
توضیــح داد: بــرای ایــن موضــوع راهــکار داریــم امــا طبــق شــنیده های  مان 

ــد.  ــون را بردارن قــرار اســت ایــن قان
مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور در خصــوص شــایعات مطــرح شــده مبنــی 
ــای  ــزو گزینه ه ــت: وی ج ــم گف ــن تی ــرار در ای ــم ک ــور جاس ــر حض ب

ــا نیســت. ــم م ســرمربی تی
نظمــی در خصــوص اینکــه در روزهــای اخیــر از بازیکنــان زیــادی بــه 
عنــوان گزینه هــای خریــد تراکتــور نــام بــرده شــده اســت، عنــوان کــرد: 
ــه  ــت ک ــانه ای اس ــای رس ــایعه و گمانه زنی ه ــائل ش ــن مس ــد ای ۹۹ درص

درســت هــم نیســت. 
ــل  ــی مث ــی نفرات ــه جدای ــاره مباحــث مطــرح شــده نســبت ب وی درب
ــاری  ــود اخب ــرد: خ ــان ک ــی، خاطرنش ــر ایمان ــاری و اکب ــا اخب محمدرض
ــق نظــر  ــی و خارجــی پیشــنهاد دارد. طب ــای داخل ــرده از تیم ه ــام ک اع
فــراز کمالونــد فقــط در صورتــی کــه اخبــاری از تیــم خارجــی پیشــنهاد 
داشــته باشــد، اجــازه جدایــی اش را می دهیــم و بــا انتقــال وی بــه 

تیم هــای داخلــی موافقــت نمی کنیــم.
مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور یــادآور شــد: اکبــر ایمانــی بــا مــا قــرارداد 
دارد. وی درخواســتی بــرای جدایــی نــداده و خودمــان هــم برنامــه ای بــرای 
خــارج کــردن ایــن بازیکــن از لیســت تراکتــور نداریــم. ایمانــی همچنــان 

بازیکــن مــا اســت و هیــچ مشــکلی بــا وی نداریــم.
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــور نس ــان تراکت ــه بازیکن ــوص گای ــی در خص نظم
مالی شــان توضیــح داد: حداقــل پرداختــی باشــگاه تراکتــور بــه بازیکنــان 
ــغ دریافــت  ــن مبل ــوده و برخــی بازیکنــان هــم بیشــتر از ای ۵۵ درصــد ب
ــول بازیکنــان را پرداخــت کنیــم.  ــردا پ ــا ف ــم امــروز ی ــا داری ــد. بن کرده ان
ــد متذکــر شــد:  ــراز کمالون ــی ف وی در مــورد انتخــاب دســتیاران ایران
در ایــن موضــوع دخالتــی نــدارم و خــود کمالونــد دســتیارانش را انتخــاب 
می کنــد. عجلــه ای هــم در ایــن مــورد نــدارد و بــا گزینه هــای مدنظــرش 

ــد. ــره می کن ــی مذاک ــرای کادر فن ب
ــه  ــت ادام ــن وضعی ــوص آخری ــور در خص ــگاه تراکت ــل باش مدیرعام
همــکاری حســن آذرنیــا بــه عنــوان سرپرســت ایــن تیــم،  بیــان داشــت: 
آذرنیــا فعــا در تیــم مــا حضــور دارد امــا بــه ایــن دلیــل کــه ســرمربی و 
سرپرســت بایــد بــا هــم کار کننــد، بایــد صحبتــی هــم بــا کمالونــد داشــته 
ــدارد و  ــه وجــود ن ــن زمین ــن وجــود مشــکل خاصــی در ای ــا ای باشــیم. ب

ــد. ــا کار می کن ــم م ــون در تی ــا اکن آذرنی

پیروزی قاطع زارع مقابل نفر سوم جهان

ــت  ــارزه نخس ــران در مب ــتی آزاد ای ــرم کش ــده وزن ۱۲۵ کیلوگ نماین
خــود مقابــل حریفــی از اوکرایــن بــه برتــری رســید امــا مصطفــی 
آزادکار  مقابــل  کیلوگــرم   ۷۴ وزن  نخســت  مبــارزه  در  حســین خانی 

ــت داد.  ــه شکس ــن ب ــی ت آمریکای
بــه گــزارش ایســنا، در آغــاز رقابت هــای دو وزن دوم کشــتی آزاد 
المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو، امیرحســین زارع نماینــده ســنگین وزن ایــران در 
ــز جهــان از  ــده مــدال برن ــل الکســاندر خوتسیانویســکی دارن دور اول مقاب
اوکرایــن بــه روی تشــک رفــت و در پایــان بــا نتیجــه قاطــع ۷ بــر صفــر 

ــه برتــری رســید و راهــی یــک چهــارم نهایــی شــد. ب
ــد براهــال از  ــان جاهی ــده کشــتی می ــه مصــاف برن زارع در دور بعــد ب
ــان  ــویلی قهرم ــو پتریاش ــی رود. گن ــوزوو م ــاال از ک ــزون ش ــر و اگ الجزای
ــن دو در  ــاال ای ــور دارد و احتم ــروه زارع حض ــتان در گ ــان از گرجس جه

ــد. ــم می رون ــاف ه ــه مص ــی ب ــه نهای نیم
همچنیــن مصطفــی حســین خانــی نماینــده وزن ۷۴ کیلوگــرم ایــران 
و دارنــده مــدال برنــز جهــان در دور نخســت مقابــل کایــل دیــک دارنــده 
۲ مــدال طــای جهــان از آمریــکا بــا نتیجــه ۴ بــر صفــر شکســت خــورد 
و از رســیدن بــه یــک چهــارم نهایــی بازمانــد. حســین خانی بــرای اینکــه 
ــد  ــاش کن ــز ت ــدال برن ــه م ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــروه بازنده ه ــد در گ بتوان
بایــد منتظــر صعــود رقیــب آمریکایــی بــه فینــال باشــد، در غیــر اینصــورت 

حــذف خواهــد شــد.
ــل عبداهلل یــف ازبــک بــا  گیلمــان در مرحلــه شــانس مجــدد مقاب
ــدی وزن  ــدار رده بن ــی دی ــید و راه ــری رس ــه برت ــک ب ــر ی ــه ۱۱ ب نتیج

ــد. ــرم ش ۵۷ کیلوگ

شناختی از زندی بتن نداشتیم

سـرمربی تیـم مـس سـونگون ورزقـان بـا اشـاره بـه بـازی اول تیمـش 
مقابـل زنـدی بتـن گفـت: بـا توجـه بـه اینکه ایـن تیـم از لیگ دسـته یک 
بـه لیـگ برتـر صعـود کـرده اسـت هیـچ شـناختی از این تیـم نداشـتیم . 
حمیـد بـی غـم در گفتگو با ایرنا با اشـاره بـه اینکه بازی هـای هفته های 
اول لیـگ بـازی های سـختی از آب در مـی آید، افزود: همانطـور که در طول 

بـازی دیدیـد در هفتـه های اول اتفاقـات بازی نتایـج را رقم می زند.   
ــه رغــم اینکــه موقعیــت  ــا زنــدی بتــن ب ــازی ب وی گفــت: در طــول ب
هــای خیلــی زیــادی ایجــاد کردیــم در ضــد حمــات خــوب ظاهــر نشــدیم 

و گل دریافــت مــی کردیــم. 
سـرمربی تیم فوتسـال مس سـونگون ورزقان خاطرنشـان کرد: بازیکنانم 
مقابـل تیـم زنـدی بتـن انـواع تاکتیـک های فوتسـال را پیـاده کردنـد و تا 
دقایـق پایانـی بـازی بـا انگیـزه مضاعـف و حس برتـری بازی کردنـد و خدا 

را شـکر سـه امتیـاز این بـازی را به دسـت آوردیم.
وی اظهـار داشـت: بـرای اینکـه در بـازی هـای اول لیگ تیم هـا چیزی 

بـرای از دسـت دادن ندارنـد فشـار حداکثری وارد مـی کنند. 
ــر  ــوب ظاه ــاع خ ــه دف ــان ب ــل حماتم ــه داد: در تبدی ــم ادام ــی غ ب

ــم. ــه کار کنی ــن قضی ــد روی ای ــدیم و بای نش
سـرمربی تیـم فوتسـال زنـدی بتـن کاردشـت بـا بیـان اینکـه فرصـت 
کافـی بـرای تمرین نداشـتیم، گفت: در ۲،۳ جلسـه ای که فرصت داشـتیم 
روی انگیـزه آنـان کار کردیم و خدا را شـکر امروز شـاگردانم خواسـته هایم 
را در زمیـن پیـاده کردنـد و بـازی قابل قبولـی را از هر ۲ تیم شـاهد بودیم. 
ــه  ــگ ب ــای لی ــازی ه ــه در ب ــه ای ک ــورد وقف ــی در م ــد رئیس مجی
دلیــل بــازی تیــم ملــی خواهــد افتــاد، یــادآور شــد: بــا هماهنگــی کــه بــا 
مدیریــت باشــگاه داشــتیم چنــد بازیکــن دیگــر را جــذب خواهیــم کــرد و 
بــا اســتفاده از فرصــت هــای بــه وجــود آمــده در بیــن بــازی هــا بــا برنامــه 
هــای بــدن ســازی و تاکتیکــی تیــم را دنبــال خواهیــم کــرد و حتــی بــازی 

هــای تدارکاتــی نیــز ترتیــب خواهیــم داد.
تیـم مـس سـونگون از هفتـه اول لیـگ برتر فوتسـال ۴ بـر ۳ تیم زندی 
بتن کاردشـت را از پیش رو برداشـت تا گام اول را محکم برداشـته باشـد.

ــران در  ــال ای ــاالت فوتب ــل و انتق ــل نق فص
ــی  ــوز تیم های ــه هن ــود ک ــاز می ش ــی آغ حال
ماننــد اســتقال و پرســپولیس حــدود ۴۰ 
درصــد از دســتمزد فصــل گذشــته را پرداخــت 
ــتاره های  ــتن س ــه داش ــرای نگ ــد و ب نکرده ان
 ۱۰ چنــد  و  کان  دســتمزدهای  بــا  خــود 

ــتند.  ــه هس ــی مواج ــارد تومان میلی
بــه گــزارش ایســنا، احمــد نوراللهــی، یکــی 
ــال  ــپولیس و فوتب ــمند پرس ــان ارزش از بازیکن
ــاف  ــود از اخت ــر خ ــارات اخی ــران در اظه ای
فاحــش میــان دســتمزد بازیکنــان در ایــران و 
قطــر ســخن گفــت. او تنهــا بازیکنــی نیســت 
ــه  ــتمزدی مواج ــاف دس ــن اخت ــا چنی ــه ب ک
شــده و طبیعتــا هــر فــرد دیگــری جــز احمــد 
ــد ۱۰  ــتمزد چن ــده دس ــنیدن وع ــا ش ــم ب ه
ــه در  ــدون دغدغ ــال ب ــی و فوتب ــارد تومان میلی

ــد شــد. ــران، وسوســه خواه خــارج از ای
ــه در  ــن بازیکــن ک ــی و چندی ــی نورالله ول
ــپولیس  ــتقال و پرس ــدار اس ــای پرطرف تیم ه
تــوپ می زننــد، نــگاه خــود را بــه داخــل 
ــان  ــد قراردادهای ش ــار دارن ــد و انتظ دوخته ان
ــی در قطــر  ــق دســتمزد لژیونرهــای ایران مطاب
یــا ســایر کشــورهای منطقــه باشــد؛ ولــی 
عمــل بــه ایــن خواســته فراتــر از تــوان بالقــوه 

ــران اســت. ــال ای فوتب
 تیم های بزرگ ایران زیر کوه بدهی

در فصلــی کــه گذشــت قراردادهــای بازیکنان 
ایرانــی از یــک و دو میلیــارد تومــان بــه ارقــام دو 

رقمــی هــم رســید و صــدای مــردم و همین طــور 
ــی  ــم درآورد؛ قراردادهای ــگاه ها را ه ــران باش مدی
ــتگی  ــورد و ورشکس ــک رک ــاز ی ــه س ــه زمین ک

مالــی بــزرگ شــده اســت.
نگاهــی بــه صــورت مالــی تیم هــای اســتقال 
ــا در  ــن تیم ه ــد ای ــان می ده ــپولیس نش و پرس
لیــگ بیســتم بــه زحمــت توانســتند ۶۰ درصــد 
از دســتمزد بازیکنــان را پرداخــت کننــد و حــاال 
ــه  ــی معوق ــی بده ــا کل ــد، ب ــل جدی ــرای فص ب
مواجــه هســتند کــه بــا شــروع فصــل جدیــد و 

جــذب بازیکنــان همــراه شــده اســت.
در نتیجــه خیلــی از همیــن بازیکنــان کــه 
در ابتــدای فصــل قراردادهــای ســنگینی را 
ــد  ــران منعق ــال ای ــت فوتب ــبت وضعی ــه نس ب
کرده انــد، انتظــار دارنــد باشــگاه ضمــن تســویه 
ــرای فصــل  ــم ب ــا را ه ــرارداد آن ه حســاب، ق

ــد. ــش ده ــد افزای جدی
قراردادهای غیرواقعی را متوقف کنید!

در حــال حاضــر بازیکنــان معمولــی و آن هــا 
ــوند،  ــوت نمی ش ــم دع ــی ه ــم مل ــه تی ــه ب ک
میلیــارد  هفــت  شــش،  تــا  قراردادهایــی 
ــد  ــار دارن ــا انتظ ــد ی ــد کرده ان ــان منعق توم
ــی  ــد ول ــاق بیفت ــن اتف ــد ای ــرای فصــل جدی ب
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا توانــی بــرای 

ــود دارد؟ ــات وج ــن مطالب ــت ای پرداخ
ــر  ــد لژیون ــان نمی توانن ــه بازیکن ــا هم قطع
شــوند و تــوان فنــی آن هــا در حــد لیــگ برتــر 
ــرای  ــا ب ــی آن ه ــا ناتوان ــی آی ــت ول ــران اس ای
ــبی  ــل مناس ــی، دلی ــنهاد خارج ــت پیش دریاف
ــران  ــر واقعــی در ای ــرای عقــد قراردادهــای غی ب
اســت؟ آیــا اســتقال و پرســپولیس کــه در خرج 
و مخــارج خــود در لیــگ بیســتم مانده انــد، قــادر 

بــه پرداخــت یــک چهــارم پیشــنهاد تیــم قطری 
ــتند؟ ــا هس ــال نوراللهی ه ــه  امث ب

از همــه مهم تــر ایــن کــه آیــا امثــال 
ایــن دو تیــم  نوراللهی هــا وعــده مدیــران 
قبــول  را  مبلغــی  پرداخــت چنیــن  بــرای 
ــن  ــران ای ــر کســی از مدی ــا اگ ــد؟ مطمئن دارن
ــم  ــر را ه ــان دیگ ــای بازیکن ــم قرارداده دو تی
ــش  ــان افزای ــارد توم ــا ۲۰ میلی ــرز ۱۰ ت ــا م ت
ــه کل هــواداران  ــزرگ ب ــت ب دهــد، یــک خیان

و ایــن تیم هــا انجــام داده اســت.
چاره ای جز کاهش دستمزد و خروج 

ستاره ها نیست
ــه نظــر می رســد آن هــا  ــا ایــن اوصــاف، ب ب
ــد  ــد، بای ــران پیشــنهاد دارن کــه از خــارج از ای
بــرای آســایش خــود و جلوگیــری از بدهــکاری 
ایــران را تــرک کننــد  تیــم محبوب شــان 
ــود  ــد خ ــد، می توانن ــه مانده ان ــا ک ــی آن ه ول
ــد ۱۰  ــا چن ــی ام ــرارداد غیرواقع ــذت ق را از ل
ــا  ــا اســتقال و پرســپولیس کــه ب میلیــاردی ب
ــی از آن  ــاید بخش ــوا ش ــگ و دع ــود جن وج

ــد؟ ــود، محــروم کنن پرداخــت ش
نبــود  و  اقتصــادی  وضعیــت  ایــن  بــا 
بــه  زیرســاخت های درآمدزایــی، تیــم داری 
ــی  خصــوص در اســتقال و پرســپولیس و حت
ــروف  ــه ولخرجــی مع ــه روزگاری ب ــور ک تراکت
ــود، بســیار ســخت تر شــده و معلــوم نیســت  ب
ــتان هایی  ــه داس ــا چ ــم ب ــت و یک ــگ بیس لی

ــود! ــد ب ــراه خواه هم

قطعـا ظرفیـت وزنـه بـرداری ایـران در حد فقط 
یک مدال المپیک نیسـت و حتی این مسـئله باعث 

تعجب کشـورهای دیگر شـده است. 
بـه گـزارش ایسـنا، بازی های المپیـک توکیو 
بـرای وزنه بـرداری ایـران بـا کسـب یـک مـدال 
نقـره توسـط علـی داودی بـه پایـان رسـید. این 
مـدال نقره باعث خوشـحالی اهالی وزنـه برداری 
شـد تا ایـن رشـته همیشـه مدعـی در المپیک، 

دسـت خالـی  از بـازی ها برنگشـته اسـت.
امـا زمانی کـه به نتایـج المپیک لنـدن و ریو 
نـگاه می کنیـم اینکـه ۳طـا و ۲ نقـره لنـدن و 
۲ طـا ریـو اکنـون در المپیـک توکیـو بـه یـک 
مـدال نقـره تبدیـل شـده اسـت، باعث حسـرت 
می شـود چـون ظرفیت وزنه بـرداری ایـران فقط 
یـک مـدال نیسـت. البته به این مسـاله نـه تنها 
خـود اهالـی وزنـه بـرداری ایـران واقف هسـتند 
بلکـه کشـورهای دیگـر نیـز انتظـار عملکـردی 

فراتـر از یـک مـدال بـرای ایـران دارند.
پـس از پایـان رقابـت دسـته فـوق سـنگین، 
الشـا تاالخـادزه، علـی داودی و مـن اسـد کـه 
در المپیـک  بـه ترتیـب مـدال طا، نقـره و برنز 
گرفتنـد، تسـت دوپینگ دادند. زمانی که پشـت 
اتـاق کنتـرل دوپینـگ منتظـر بودیم، سـرمربی 
تبریـک  را  داودی  مـدال  کسـب  سـوریه  تیـم 
گفـت. او سـپس در مورد تعداد مـدال های وزنه 
بـرداری ایـران در المپیـک پرسـید و زمانـی که 
او و فـرد همراهـش متوجـه شـدند ایـران تنهـا 

همـان یک نقـره المپیک را گرفته اسـت بسـیار 
شـدند. متعجب 

ــب  ــا تعج ــوریه ب ــی س ــم مل ــرمربی تی س
ــرداران ایرانــی را  ــه وزنــه ب ــرد ک ــوان ک عن
کامــا می شناســد و وزنــه بــرداری ایــران 
ــن لحــاظ متعجــب  بســیار قــوی اســت و از ای
شــده بــود چــرا ایــن کشــور تنهــا یــک مــدال 
ــم  ــح دادی ــت توضی ــه در نهای ــه اســت ک گرفت
ایــران بــه دلیــل قانــون تعــداد دوپینــگ 
مثبــت، بــا کاهــش ســهمیه روبــرو شــده 
اســت. حتــی دبیــر کل فدراســیون جهانــی نیــز 
ــرداری  ــتاره های وزنه ب ــای س ــود ج ــد ب معتق
بــرداری در المپیــک خالــی اســت و آنهــا 
می توانســتند بــرای مــدال طــا رقابــت کننــد.

بـه  نـگاه  دهـد  مـی  نشـان  مسـئله  ایـن 

وزنه بـرداری ایـران بـه گونـه ای دیگـر اسـت و 
انتظـار عملکـرد  حتـی کشـورهای دیگـر هـم 

دارنـد. بهتـری 
ایـن  در  کـه  دوپینگ هایـی  اسـت  درسـت 
سـالها رخ داده اسـت در یـک زمـان بـد گریبان 
وزنـه بـرداری ایـران را گرفـت و باعـث کاهـش 
سـهمیه ها شـد اما می توانسـتیم برای سـهمیه 
دوم بهتـر از ایـن برنامـه ریزی داشـته باشـیم و 
هـر دو سـهمیه خـود را بـه مـدال تبدیـل کنیم 
تا در کنار شـیرینی مدال داودی، حسـرت مدال 

باقـی نماند. دوم 

 اشتباهات المپیک توکیو برای پاریس 
۲۰۲4 تکرار نشود

ایـران بـرای المپیک توکیو اشـتباهات زیادی 

داشـت برای نمونه مسـابقات گزینشـی المپیک 
زیـادی برگـزار شـد امـا نسـبت بـه حضـور در  
نمونـه اش  بـود  تفـاوت  بـی  آنهـا  از  برخـی 
رقابت هـای ایتالیـا و سـوئیس که از دسـت دادن 
امتیـاز همیـن رقابت هـا اوضـاع و احـوال بدی را 
رقـم زد. از ایـن رو وزنـه بـرداران ایـران بایـد بـا 
آینده نگری در تمام گزینشـی ها حضور داشـته 
باشـند. همچنیـن فدراسـیون نفراتـی کـه برای 
کسـب سـهمیه تاش می کنند را محـدود نکند 

تـا بـرای المپیک دسـت بسـته نباشـد.
سـه سـال دیگـر المپیـک پاریس برگـزار می 
شـود و با توجه به کاهش اوزان، وضعیت نسـبت 
بـه توکیـو بـه مراتب سـخت تـر اسـت از این رو 
بـه محـض اینکـه اوضـاع و احـوال فدراسـیون 
جهانـی سـرو سـامان گرفـت و سـپس تکلیـف 
اوزان المپیکی و سیسـتم جدید مشـخص  شـد، 
فدراسـیون ایـران بایـد برنامه ریـزی اصولی کند 
تـا بتوانـد تمـام سـهمیه هـای مجـاز را بگیرد و 
سـپس مدعـی مـدال در همه سـهمیه ها باشـد.

ــک  ــن در المپی ــردان چی ــرداری م ــه ب وزن
ــت  ــه توانس ــت ک ــهمیه داش ــار س ــو چه توکی
ــا  ــن دقیق ــرد و ای ــم بگی ــدال طــا ه ــار م چه
راهــی اســت کــه وزنه بــرداری ایــران هــم 
بایــد بــرود. هــر چنــد پشــتوانه وزنــه بــرداری 
بایــد قــوی تــر از ایــن باشــد امــا هنــوز وزنــه 
بردارانــی داریــم کــه بــا ســرمایه گــذاری، 
می تــوان آنهــا را در المپیــک پاریــس روی 
ســکو دیــد امــا بــه شــرطی از اشــتباهات 
واقعــا  و  بگیریــم  درس  توکیــو  المپیــک 
بخواهیــم کــه در پاریــس ۲۰۲۴ متفــاوت 

ــویم. ــر ش ظاه

ــا  ــاره صحبت ه ــری درب ــن نظ ــت: م ــتقال گف ــرمربی اس س
ــردن  ــرای ب ــروز ب ــا ام ــدارم ام ــی ن ــای قلعه نوی ــات آق و اعتراض
ــق  ــر عش ــاوه ب ــروزی ع ــان دادم در پی ــیرجان نش ــر س گل گه

ــذار اســت.  ــز تاثیرگ ــری نی ــم مربیگ ــری عل مربیگ
ــری   ــدی « در نشســت خب ــاد مجی ــا، »فره ــزارش ایرن ــه گ ب
پــس از پایــان بــازی اســتقال مقابــل گل گهــر ســیرجان  کــه بــا 
پیــروزی دو بــر یــک تیمــش بــه پایــان رســید، اظهــار داشــت: 
بــازی خــوب و جــان داری بــود و هــر دو تیــم بــرای بــه دســت 

آوردن پیــروزی تــاش کردنــد.
وی افــزود: اســتقال در نیمــه دوم شــکل بهتــری را از خــود 
ــازی  ــا تعویض هایــی کــه انجــام دادیــم جریــان ب نشــان داد و ب

را در اختیــار گرفتــه و دو گل زدیــم.
ــکر  ــاگردانم تش ــرد: از ش ــان ک ــتقال خاطرنش ــرمربی اس س
می کنــم کــه در ایــن بــازی بــرای پیــروزی تــاش کردنــد، ســید 
ــم  ــر صفــر عقــب بودی ــی کــه یــک ب حســین حســینی در زمان

ــت. ــف گرف ــک فرصــت اســتثنایی را از حری ی
مجیــدی تاکیــد کــرد: هنــوز چیــزی بــرای مــا تمــام نشــده 

ــن از  ــرد، م ــم ک ــاش خواهی ــال ت ــرای فین ــردا ب ــت و از ف اس
ــک  ــی ی ــد حت ــم نگذارن ــی کن ــش م ــتقال خواه ــران اس مدی
ــظ  ــان حف ــن بازیکن ــر ای ــود. اگ ــدا ش ــم ج ــن تی ــن از ای بازیک
شــوند و دو یــا ســه بازیکــن بــه ایــن تیــم اضافــه شــود اســتقال 
ــم و در آســیا  را مدعــی اول قهرمانــی در فصــل آینــده مــی دان

ــم. ــه می گیری ــم نتیج ه
ــدی  ــدی قای ــرا مه ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
در زمانــی کــه از شــرایط مطلــوب بــه دور اســت تعویــض 
ــدی  ــض مه ــرای تعوی ــی ب ــن دلیل ــرد: م ــام ک ــود، اع نمی ش
قائــدی نمی بینــم؛ او بازیکــن پــر تاشــی اســت، بازیکــن بســیار 
موثــری اســت و چیــزی کــه مــن مــی خواهــم در زمیــن انجــام 
ــی  ــت و بعض ــی اس ــم تاکتیک ــری ه ــض مطه ــد. تعوی ــی ده م
مواقــع مــی خواهیــم سیســتم بــازی را عــوض کنیــم؛ او خــوب 

ــد. ــی کن ــال گلزن ــازی فین ــه در ب ــدوارم ک ــرد و امی ــازی ک ب
مجیــدی در واکنــش بــه صحبت هــای امیــر قلعه نویــی 
ــده شــده اســت،  ــا کمــک داور برن کــه اعــام کــرد اســتقال ب
گفــت: مــن نظــری دربــاره صحبت هــای آقــای قلعه نویــی 

ــر ســیرجان نشــان دادم  ــردن گل گه ــرای ب ــروز ب ــا ام ــدارم ام ن
بــرای پیــروزی عــاوه بــر عشــق مربیگــری علــم مربیگــری نیــز 

ــت. ــذار اس تاثیرگ
ســرمربی اســتقال در پایــان گفــت: مــن نمی دانــم قوانیــن، 
ــیدم  ــی پوش ــر لباســی م ــود؟ ه ــوض می ش ــازی ع ــه ب ــازی ب ب
داور بــازی می گفــت کــه کمــک داوری کــه در آن ســوی زمیــن 
ــور اســتادیوم بــه چشــمش می خــورد و لبــاس شــما را  اســت ن
یــا ســفید می بینــد و یــا آبــی! نمی دانــم ایــن قانــون اســت یــا 
بســتگی بــه نمــره چشــم داور دارد امــا اگــر قانــون اســت بــه مــا 

بگوینــد کــه مــا یــک لبــاس دیگــر بپوشــیم.

اسـتودیوهای فرصت طلب صهیونیسـتی در پی سـوء اسـتفاده 
از ماجـرای سـعید مایـی و ارائه روایتی مغشـوش از آن هسـتند.

بـه گـزارش مهـر، الکـس گیبنـی تهیه کنندگـی اسـتودیویِی 
سـریال کوتـاه مشـترک متروگلدوین مایـر و تادمـور انترتینمنـت 
در مـورد ۲ جـودوکار بحث برانگیـز سـعید مایی و سـاگی موکی 

را برعهـده خواهـد گرفت.
از سـوی مایـی در  ایـن خبـر در پـی کسـب مـدال نقـره 
المپیـک توکیـو — کـه مغولسـتان را نمایندگـی می کنـد — و 
تشـکر وی از رژیـم اشـغال گر قـدس بابـت بـردش منتشـر شـده 
اسـت. بـه همیـن ترتیـب موکـی نیـز بـرای تیـم جـودوی رژیـم 

صهیونیسـتی مـدال نقـره کسـب کـرد.
کارگردانـی  بـا  گیبنـی  ددالیـن،  وب سـایت  گـزارش  بـه 
مسـتندهایی نظیـر »تاکسـی بـه مقصد نیمـه تاریـک« و »انران: 
باهوش تریـن افـراد حاضر« شـناخته شـده اسـت، امـا از آن زمان 
بـه سـراغ برنامه های داسـتانی از جملـه تهیه کنندگی اسـتودویی 
سـریال هایی نظیـر »بـرج شـوم« محصـول شـبکه هولـو و فیلـم 
»ُمَسـِکن« محصـول نتفلیکـس، و کارگردانـی یـک قسـمت در 

مجموعـه »میلیاردهـا« از شـوتایم، رفـت.

نـگارش متـن این سـریال کوتـاه جدید نیـز بر عهده نویسـنده 
ایرانی-آمریکایـی بـه نـام کوروش نورسـته )نویسـنده »سنگ سـار 
ثریـا میـم«( خواهـد بـود. گیبنـی و همـکارش کویـن پانکت در 
شـرکت جیگسا پروداکشـنز در کنار نورسـته، امیلیو شنکر، مایکل 
اشـمیت، و آریل وایسـبراد به نمایندگی از کمپانی تادمور، و استیو 
اسـتارک — رئیـس سـابق بخـش تلویزیونـی متروگلدوین مایـر 
— از طریـق شـرکت تولـوکا پیکچـرز وی، به عنـوان تهیه کننـده 

اسـتودیویی ایـن پـروژه ایفـای نقش خواهنـد کرد.
حـق  ایـن  از  پیـش  تادمـور  و  متروگلدوین مایـر  شـرکت 
مالکیـت سـاخت زندگی نامـه موکـی — جـودوکای برتـر رژیـم 

کرده انـد. خریـداری  را  مایـی  و   — صهیونیسـتی 
ایـن سـایت دربـاره زندگـی سـعید مایی بـا تحریـف واقعیت 
نوشـت: ایـن سـریال براسـاس داسـتان واقعـی زندگـی مایـی 
سـاخته خواهـد شـد که برای حق مسـابقه دادن بـا موکی، رقیب 

خـود از رژیـم صهیونیسـتی، همه چیـزش را بـه خطـر انداخـت. 
پـس از آن، ایـن دو ورزشـکار بـا یکدیگـر دوسـت شـدند و بیش 
از هـر چیـز خواسـتند تـا خـارج از محدودیت هـای سیاسـت بـه 
رقابـت بپردازنـد. سـعید علیرغـم تهدید از سـوی مربیـان خود از 
وطنـش ایـران فـرار کـرد و بـه منطقـه ای مخفـی پناهجو شـد تا 

بـرای کسـب عنـوان قهرمانـی مبـارزه کند.
ایـن پـروژه با همکاری مایـی و موکی و همچنین فدراسـیون 
بین المللـی جـودو بـه ریاسـت ماریـوس ویـزر در حـال سـاخت 
اسـت و شـامل تصاویـر اختصاصـی و پیش تـر دیـده نشـده از هر 

دوی ایـن ورزشـکاران خواهـد بود.
تادمـور  و  متروگلدوین مایـر  مشـترک  پـروژه  دومیـن  ایـن 
انترتینمنت اسـت. این دو شـرکت پیشـتر مستند-سریال »آیکمن 
- شـیطان سـخن می گویـد« را تولیـد کردنـد کـه در ادامـه سـال 

جـاری در شـبکه صهیونیسـتی کان پخـش خواهـد شـد.

بدهکارها در بازار نقل و انتقاالت؛ پول نیست!

نگاه متفاوت وزنه برداری جهان به ایران:

 ظرفیت شما یک مدال المپیک نیست!

طعنه فرهاد به امیر؛

 علم مربیگری در پیروزی استقالل نقش داشت

ماهیگیری از آب گل آلود؛

 سریال جودوکار پناهنده ساخته می شود
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اوقات شرعی شهر تهران

شـــهردار مراغـــه بـــه آغـــاز عملیـــات 
ــهید  ــری شـ ــوار ۴۵ متـ ــفالت ریزی در بلـ آسـ
ـــرد و  ـــاره ک ـــهر اش ـــن ش ـــلیمانی ای ـــردار س س
گفـــت: در ایـــن مســـیر طـــی ۴۵ تـــا ۶۰ روز 
ـــفالت  ـــع آس ـــزار مترمرب ـــدود ۵۰ ه ـــده ح آین

 ریـــزی می شـــود. 
»شــهرام مروتــی« در حاشــیه بازدیــد از 
ایــن خیابــان و در  عملیــات آســفالت ریزی 
گفت وگــوی اختصاصــی بــا ایرنــا در محــل 
اجــرای طــرح، اظهــار داشــت: تکمیــل عملیــات 
نیــز  روز   ۴۵ از  کمتــر  در  آســفالت ریزی 
ــون  ــه اکن ــی ک ــا از آنجای ــوده ام ــر ب امکانپذی
فصــل عمــران شــهری بــه شــمار مــی رود 
کارگاه هــای  در  شــهرداری  ماشــین آالت  و 
ــه کار گرفتــه شــده اســت،  مختلــف عمرانــی ب
ــات و  ــا تمــام امکان ــوار ب ــن بل آســفالت ریزی ای

ــت. ــر نیس ــزات میس تجهی
ســردار  متــری   ۴۵ خیابــان  طــول  وی 
ســلیمانی مراغــه را یک ونیــم کلیومتــر عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: بهره بــرداری از ایــن 
مســیر، نقــش مهمــی در انتقــال ترافیــک 
میــدان مــادر بــه شــهرک ولی عصــر )ع( و 
تخلیــه ترافیکــی پــل جهــاد ایــن شــهر خواهــد 

ــت. داش
شــهردار مراغــه اضافــه کــرد: عملیــات 
ــهید  ــردار ش ــری س ــوار ۴۵ مت ــی در بل اجرای

ــه  ــهند را ب ــهرک س ــدای ش ــه ابت ــلیمانی ک س
میــدان مــادر وصــل می کنــد، بعــد از شــهادت 

ــود. ــده ب ــاز ش ــا آغ ــردار دله س
ــن  ــداث ای ــرای اح ــرد: ب ــان ک ــی بی مروت
ــه  ــک و کلی ــخصی تمل ــک ش ــوار، ۱۱۲ مل بل
عمرانــی  طــرح  ایــن  اجــرای  هزینه هــای 
بــه  پــل  یــک  اجــرای  و  شــده  پرداخــت 
و  بتنــی  باکس هــای  بــا  طوالنــی  نســبت 
ــدرو از  ــد کن ــه بان ــوار ب ــات بل ــت تاسیس هدای
ــود. ــوب می ش ــته آن محس ــای برجس ویژگی ه

ــایی  ــروژه مسیرگش ــت پ ــه وی هف ــه گفت ب
ــر در بودجــه امســال شــهرداری  و توســعه معاب
مراغــه پیش پینــی شــده اســت کــه در صــورت 
ــهر  ــر ش ــا، معاب ــل آنه ــار و تکمی ــن اعتب تامی
ــد. ــعه می یاب ــر توس ــدود ۱۰ کیلومت ــه ح مراغ

متــری   ۴۵« بلــوار  داشــت:  اظهــار  وی 
ســردار شــهید ســلیمانی« و خیابــان »۳۵ 
ــهر و  ــالت گلش ــدان رس ــل می ــری حدفاص مت
ــای  ــن پروژه ه ــه همی ــر« از جمل ــدان الغدی می
هفتگانــه بــه شــمار مــی رود و عملیــات اجرایــی 
ــی را  ــل نهای ــز مراح ــری نی ــان ۳۵ مت در خیاب

طــی می کنــد.
ــنایی  ــن روش ــرح تامی ــه: ط ــهردار مراغ ش
خیابــان »۳۵ متــری حدفاصــل میــدان رســالت 
گلشــهر و میــدان الغدیــر« در حــال انجــام 
طــی  و  اســت  فنداســیون گذاری  عملیــات 

ــه اتمــام می رســد.وی تنهــا  یــک مــاه آینــده ب
نقــص ایــن خیابــان را تامین روشــنایی دانســت 
ــا اداره توزیــع بــرق شهرســتان نیــز  و افــزود: ب
ــرح  ــون ط ــده و اکن ــد ش ــراردارد الزم منعق ق
ــن مســیر در حــال انجــام  تامیــن روشــنایی ای
ــی  ــه ط ــت ک ــیون گذاری اس ــات فنداس عملی

ــد رســید. ــام خواه ــه اتم ــده ب ــاه آین ــک م ی
ــدازی  ــوز راه ان ــذ مج ــه اخ ــن ب وی همچنی
مــوزه شــهر نیــز اشــاره و بیــان کــرد: گروه ســه 
نفــری اعزامــی بــه تهــران از ســوی شــهرداری، 
موفــق شــدند مجــوز راه انــدازی ایــن مــوزه را از 
ــه  ــد ک ــذ کنن ــور اخ ــای کش ــرکل موزه ه مدی
ــه زودی طــی یــک  ــز ب ــدازی آن نی ــد راه ان رون

جلســه کاری اعــام خواهــد شــد.

قدردانی مروتی از مشارکت مردم و 
کارکنان شهرداری 

ـــوار  ـــاکن در بل ـــی س ـــه از اهال ـــهردار مراغ ش
»۴۵ متـــری ســـردار شـــهید ســـلیمانی« بـــه 
ــل  ــهرداری و تحمـ ــا شـ ــکاری بـ ــل همـ دلیـ
ــی،  ــات عمرانـ ــی از عملیـ ــواری های ناشـ دشـ
و همچنیـــن از کارکنـــان شـــهرداری بـــه 
خاطـــر جدیت شـــان در اجـــرای ایـــن طـــرح 

مسیرگشـــایی قدردانـــی کـــرد. 
ــدت  ــی در م ــت: اهال ــار داش ــی اظه مروت
و  گردوغبــار  طــرح،  ایــن  اجــرای  زمــان 
صداهــای ناشــی از مسیرگشــایی را وقــت و 
بی وقــت تحمــل کردنــد و کارکنــان شــهرداری 
ــود  ــا وج ــا و ب ــخت کرون ــرایط س ــز در ش نی
ــرای  محدودیت هــای مختلــف، عزمــی راســخ ب
ــتند. ــی داش ــرح عمران ــن ط ــرداری از ای بهره ب

بــا  مراغــه  شــهرداری  امســال  بودجــه 
تمرکــز بــر دو موضــوع توســعه معابــر و رونــق 
گردشــگری تدویــن شــده و اکنــون از یــک ســو 
ــال  ــت در ح ــا جدی ــایی ب ــای مسیرگش طرح ه
اجــرا بــوده و از ســوی دیگــر تحــرک شــهرداری 
ــده  ــر عه ــا ب ــگری ب ــق گردش ــت رون در جه
گرفتــن نگهــداری محوطه هــای تاریخــی از 
جملــه رصدخانــه و گنبــد ســرخ کلیــد خــورده 

اســت.

آسفالت ریزی بلوار ۴5 متری
ــتگان و  سردار سلیمانی در مراغه آغاز شد  ــدان بازنشس ــهیات وام ازدواج فرزن ــن دوره تس ــی هفتمی ــام اینترنت ــت ن ثب

موظفیــن همســر تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ۱۴ تــا ۳۱ مردادمــاه 
 sabasrm.ir ــه نشــانی ۱۴۰۰ از طریــق درگاه خدمــات الکترونیــک ایــن صنــدوق ب

انجــام مــی شــود. 
ــال دســتور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــه دنب ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ــه منظــور تکریــم بازنشســتگان عزیــز کشــوری هفتمیــن دوره پرداخــت تســهیات  و ب
ــرای  ــه مبلــغ ۲۵ میلیــون تومــان ب ــدان بازنشســتگان و موظفیــن همســر ب ازدواج فرزن
ــم  ــواده و تکری ــا روز خان ــان ب ــنبه( همزم ــال )پنجش ــاه امس ــره از ۱۴مردادم ۱۵۰۰ فق

بازنشســتگان آغــاز شــد.
ــات  ــق درگاه خدم ــی و از طری ــورت اینترنت ــه ص ــهیات ب ــوع تس ــن ن ــام ای ــت ن ثب
الکترونیــک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه نشــانی sabasrm.ir در بــازه زمانــی 

دو هفتــه انجــام خواهــد شــد.
ــاله( اســت  ــه )۵س ــرخ ۱۰ درصــد و دوره بازپرداخــت ۶۰ ماه ــا ن ــن تســهیات ب ای
ــان  ــه واجدیــن شــرایط حداکثــر تاپای و پیــش بینــی مــی شــود امــکان پرداخــت وام ب

شــهریورماه ســال جــاری فراهــم شــود.
ــون  ــک میلی ــی ی ــص دریافت ــل حقــوق خال ــن گــزارش حاکــی اســت کــه »حداق ای
تومانــی در تیرمــاه ســال جــاری«، »تاریــخ عقدنامــه در بــازه زمانــی اول فروردیــن ۱۳۹۹ 
تــا پایــان ۲۰مردادمــاه ۱۴۰۰«، »امــکان ثبــت نــام فقــط بــرای ازدواج اولیــه )زوجیــن( 
فرزنــد یــا نــوه تحــت تکفــل بازنشســتگان، موظفیــن و فرزنــد همســر وظیفــه بگیــر«، 
»درنظــر گرفتــن یــک فقــره تســهیات در صــورت مشــمولیت پــدر و مــادر فرزنــدان در 
صنــدوق بــرای بررســی واجدیــن شــرایط« از جملــه شــرایط و وضوابــط ثبــت نــام ایــن 

نــوع تســهیات اســت.
ــن  ــت ای ــه دریاف ــبت ب ــته نس ــای گذش ــه در دوره ه ــی ک ــتگان و موظفین بازنشس
تســهیات اقــدام و وام دریافــت کرده انــد، امــکان ثبــت نــام و بهره منــدی از تســهیات 

جــاری را بــرای ســایر فرزنــدان خــود نخواهنــد داشــت. ضمــن اینکــه متقاضیانــی کــه در 
دوره قبــل ثبــت نــام کردنــد و مشــمول تســهیات نشــدند مــی تواننــد در صــورت نیــاز 

صرفــا نســبت بــه تکمیــل اطاعــات و مــدارک قبلــی خــود اقــدام کننــد.
ــتگی  ــدوق بازنشس ــل صن ــن المل ــی و اموربی ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــر  ــورد نظــر مشــمول بیمــه عم ــه تســهیات م ــزارش، کلی ــن گ کشــوری، براســاس ای
مانــده بدهــکار خواهــد بــود کــه هزینــه آن برعهــده متقاضــی اســت. پــس از پایــان زمان 
ــام، درخواســت هــای ثبــت شــده در ســامانه، براســاس میــزان حداقــل حقــوق  ثبــت ن
خالــص دریافتــی، تعــداد تســهیات اســتفاده شــده تاکنــون و... اولویــت بنــدی شــده و 
ــه ۱۵۰۰ نفــر از واجدیــن شــرایط براســاس ســقف  پــس از راســتی آزمایــی مــدارک، ب
اعتبــاری و تعــداد مــورد نظــر بانــک عامــل، تســهیات پرداخــت مــی شــود. بنابرایــن 
ثبــت نــام در ایــن دوره و ســایر دوره هــا، هیــچ حقــی بــرای پرداخــت تســهیات ازدواج 

ــرای بازنشســته ایجــاد نخواهــد کــرد. فرزنــدان ب

فرمانـــده نیـــروی دریایـــی ســـپاه گفـــت:در تمـــام 
ـــت  ـــز امنی ـــه هرم ـــارس و تنگ ـــج ف ـــی خلی ـــای آب مرزه
کامـــل برقـــرار اســـت، حتـــی بـــرای دفـــاع از امنیـــت 
منافـــع جمهـــوری اســـامی در آب هـــای آزاد و دور 

دســـت آمادگـــی لحظـــه ای داریـــم. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، دریـــادار تنگســـیری فرمانـــده 
نیـــروی دریایـــی ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی 
ایـــران گفـــت:در منطقـــه اســـتراتژیک تنگـــه هرمـــز، 
سیســـتم کنتـــرل بانـــد حاکـــم اســـت، هـــر شـــناوری 
ـــراف  ـــل و اش ـــد کام ـــا رص ـــود ب ـــارج می ش ـــه وارد و خ ک
ــمندانه  ــراف هوشـ ــود و اشـ ــرل می شـ ــی کنتـ اطاعاتـ

کاملـــی در تنگـــه اســـتراتژیک هرمـــز وجـــود دارد.
ــد  ــش رصـ ــد تحرکاتـ ــمن می دانـ ــزود: دشـ وی افـ
ـــر  ـــهوی، تذک ـــی س ـــف حت ـــض تخل ـــه مح ـــود و ب می ش

جـــدی می گیـــرد و ســـریعا بایـــد مراعـــات کنـــد، در 
ـــه  ـــه مواج ـــع و مقتدران ـــورد قاط ـــا برخ ـــورت ب ـــر اینص غی
ــه  ــادی اســـت و بـ ــود، ایـــن یـــک موضـــوع عـ می شـ

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی ـــر بدیه ـــک ام ی
ـــاب  ـــداران انق ـــپاه پاس ـــی س ـــروی دریای ـــده نی فرمان
اســـامی ایـــران ادامـــه داد:بایـــد یـــادآوری کنـــم کـــه 
امنیـــت خلیـــج فـــارس بـــا کشـــورهای مســـلمان 
ـــت و  ـــه ماس ـــارس خان ـــج ف ـــت. خلی ـــارس اس ـــج ف خلی
ـــرادران  ـــا و ب ـــت م ـــگان نیس ـــور بیگان ـــرای حض ـــی ب جای
ــن  ــت ایـ ــم امنیـ ــی می توانیـ ــه راحتـ ــلمانمان بـ مسـ
ــور  ــاز بـــه حضـ ــم، اصـــا نیـ ــه را تامیـــن کنیـ منطقـ
ـــت. ـــارس نیس ـــج ف ـــون خلی ـــای نیلگ ـــگان در آب ه بیگان

ـــن  ـــرای تامی ـــا ب ـــد: م ـــادآور ش ـــیری ی ـــادار تنگس دری
منافـــع انقـــاب اســـامی و امنیـــت مرزهـــای کشـــور 

عزیـــز اســـامی بســـیار جـــدی و انقابـــی عمـــل 
می کنیـــم و بـــا کســـی شـــوخی نداریـــم، محکـــم 
ـــن  ـــا آخری ـــی، ت ـــوه اله ـــول و ق ـــه ح ـــم و ب ـــتاده ای ایس

نفـــس خواهیـــم ایســـتاد.
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