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پرونده ترک فعل دولت 
روحانی تشکیل می شود

عرضه های اولیه امسال
 ۹ تایی می شود 

پرونده ای از ترک فعل های دولت روحانی تشکیل خواهیم داد
تمام تخلفات دولت سابق را برای ملت روشن خواهیم کرد

سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری عرضه اولیه می شود
برای هر سهم و با سهمیه 420 سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد

صندوق بازنشستگی کشوری با 66 درصد سهام حضور دارند
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معاون اجتماعی قوه قضاییه:

مردم حق دارند، اعتراض شان را 
نسبت به کم کاری ها بیان کنند

سرانجام خصوصی سازی استقالل 
و پرسپولیس چه شد؟

حتما در دولت جدید، مذاکرات 
ادامه پیدا خواهد کرد 

لیست کابینه دولت سیزدهم چهارشنبه 
به مجلس ارائه می شود 

نمی شود بدون وحدت داخلی و 
گفت وگو، مشکالت کشور را حل کرد 

ــرکل  ــس و مدیـ ــس مجلـ ــژه رئیـ ــتیار ویـ دسـ
بیـــن الملـــل در دیـــدار بـــا ژان آرنـــو، نماینـــده 
امـــور  در  متحـــد  ملـــل  ســـازمان  دبیـــرکل 
ـــای  ـــروه ه ـــان گ ـــوی می ـــت وگ ـــر گف ـــتان ب افغانس

ــان تاکیـــد کـــرد.  افغـ
ـــرکل  ـــده دبی ـــو، نماین ـــا، ژان آرن ـــزارش برن ـــه گ ب
ســـازمان ملـــل متحـــد در امـــور افغانســـتان بـــا 
حســـین امیرعبداللهیـــان، دســـتیار ویـــژه رئیـــس 
ـــو  ـــدار و گفتگ ـــل دی ـــن المل ـــرکل بی ـــس و مدی مجل

ـــرد. ک
ـــس  ـــژه رئیـــس مجل ـــان، دســـتیار وی امیرعبداللهی
و مدیـــرکل بیـــن الملـــل در ایـــن دیـــدار ضمـــن 
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــای جمه ـــدگاه ه ـــریح دی تش
ـــه گفـــت:  در خصـــوص تحـــوالت افغانســـتان و منطق
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــر مذاکـــرات بیـــن 
ـــد دارد.  ـــا تأکی ـــرف ه ـــه ط ـــور هم ـــا حض ـــی ب افغان
ـــتان و  ـــل افغانس ـــردم در داخ ـــت م ـــن امنی وی تأمی
ـــا را  ـــوی مرزه ـــه س ـــران ب ـــوج مهاج ـــری از م جلوگی

ـــه  ـــان هم ـــدت می ـــرورت وح ـــر ض ـــد و ب ـــم خوان مه
ـــرد. ـــد ک ـــا تأکی طرفه

ــل در  ــازمان ملـ ــر نقـــش سـ ــن بـ وی همچنیـ
ـــرد  ـــد ک ـــت در افغانســـتان تأکی ـــح و امنی ایجـــاد صل
و افـــزود: جمهـــوری اســـامی ایـــران از ابتـــکارات 
ســـازمان ملـــل در حـــل بحـــران افغانســـتان 
حمایـــت مـــی کنـــد. در عیـــن حـــال وی نســـبت 
ـــال  ـــل در قب ـــازمان مل ـــال س ـــدام فع ـــدم اق ـــه ع ب

تحـــوالت اخیـــر افغانســـتان انتقـــاد کـــرد.  
مجلـــس  الملـــل  بیـــن  امـــور  مدیـــرکل 
شـــورای اســـامی خاطـــر نشـــان کـــرد: اقدامـــات 
ــاری  ــار رفتـ ــا و آثـ ــی هـ ــئوالنه آمریکایـ غیرمسـ
دیـــده  رنـــج  مـــردم  مشـــکات  اشـــغالگران، 

افغانســـتان را چندیـــن برابـــر کـــرده اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: مـــا نبایـــد در ادامـــه بـــی 
ـــد  ـــات کن ـــاهد اقدام ـــا ش ـــی ه ـــئولیتی آمریکای مس

و آرام ســـازمان ملـــل باشـــیم.  
ــل  ــازمان ملـ ــرکل سـ ــده دبیـ ــو نماینـ ژان آرنـ

ـــدار  ـــن دی ـــه ای ـــتان در ادام ـــور افغانس ـــد در ام متح
نقـــش همســـایگان بـــه ویـــژه ایـــران را در حـــل 
مناقشـــات افغانســـتان قابـــل توجـــه دانســـت 
ــی  ــن المللـ ــاع بیـ ــد اجمـ ــت: بایـ ــار داشـ و اظهـ
ـــتان  ـــئله افغانس ـــوص مس ـــری در خص ـــتحکم ت مس
ایجـــاد شـــود و ایـــن موضـــوع ضـــرورت حمایـــت 

کشـــورهای همســـایه را مـــی طلبـــد.  
نماینـــده دبیـــرکل ســـازمان ملـــل متحـــد 
در امـــور افغانســـتان در پایـــان ایـــن دیـــدار بـــر 
ضـــرورت حمایـــت از راه حـــل سیاســـی در حـــل 
ـــش  ـــرد و نق ـــد ک ـــتان تأکی ـــران افغانس ـــل بح و فص

ســـازنده جمهـــوری اســـامی ایـــران را ســـتود.

دیدار امیر عبدالهیان با ژان آرنو 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: جامعــه 
خبــری اســتان آذربایجــان شــرقی رســالت خــود را 
ــای  ــد و در ماموریت ه ــه نحــو احســن انجــام دادن ب

ــد. ــق بودن خــود موف
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
بــه حــوادث ۲.۵ ســال گذشــته گفــت: اگــر همراهی 
ــان  ــتان آذربایج ــانه ای اس ــی و رس ــای فرهنگ فض

ــد. ــخت می ش ــی س ــود کار خیل ــرقی نب ش
ــختی های  ــه س ــا هم ــگاران ب ــه داد: خبرن او ادام
ــاران  ــن بمب ــا، در ای ــه تنگناه ــا هم ــان، ب ــغل ش ش
خبــری و تعــدد پایگاه هــای خبــری رســانه های 
ــانی  ــاع رس ــرعت اط ــه س ــری ک ــه و در عص بیگان
ــا  ــکار اســت، ب ــل ان ــر قاب ــات غی ــی اتفاق و پیچیدگ
ــد. ــت بودن ــی حقیق ــه ای در پ ــت اخــاق حرف رعای

اســتاندار بــا بیــان اینکــه جامعــه خبــری اســتان 
آذربایجــان شــرقی در اتفاقــات اخیــر، رســالت خــود 
را بــه نحــو احســن انجــام دادنــد گفــت: هــر چنــد 
در انتشــار خبر هــای آتــش ســوزی، قطــع درختــان 
ــن حــال رســالت  ــا ای ــی داشــتند، ب جنــگل انتقادات
ــح  ــتای مصال ــن و در راس ــو احس ــه نح ــود را ب خ

جامعــه انجــام دادنــد.
و مشــکات حــوزه  قبــول مخاطــرات  بــا  او 
جــان  و  ســختی ها  متوجــه  گفــت:  فرهنــگ 

هســتیم. خبرنــگاران  فشــانی های 
او بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز نقــش رســانه صرفــا 
ــادآور شــد: رســانه نقــش  اطــاع رســانی نیســت ی
ــا فرهنــگ ســازی نقــش  یــک دانشــگاه را دارد، و ب

مهمــی در تعامــات اجتماعــی دارد.
اینکــه  از  تاســف  ابــراز  بــا  پورمحمــدی 
ــرح  ــان مط ــان در زب ــتغال جوان ــی و اش جوان گرای
عرصــه  در  محدودیــت  باوجــود  گفــت:  اســت 
ــا  ــدرت اعط ــه ن ــز ب اســتخدام، مجــوز اســتخدام نی
عرصــه  در  محدودیــت  ایــن  البتــه  و  می شــود 
ــش  ــرکت های دان ــدازی ش ــث راه ان ــتخدام باع اس
ــت. ــده اس ــن ش ــان کارآفری ــش جوان ــان و افزای بنی

ــرای  ــرد: ب ــه ک اســتاندار آذربایجــان شــرقی اضاف
ایجــاد فرصت هــای اشــتغال در نظــام آموزشــی 
ــا آموزش هــای  ــه بازنگــری وجــود دارد ت نیــز نیــاز ب
دانشــجویان بــر مبنــای کارآفرینــی صــورت گیــرد در 
حالــی کــه دانشــگاه ها هیــچ برنامــه ای بــرای تربیــت 
ــد. ــه ندارن ــای جامع ــا نیاز ه دانشــجویان متناســب ب

او توســعه زیرســاخت های ارتباطــی اســتان را 
نیــز از اولویت هــا برشــمرد و گفــت:در بودجــه ۱۴۰۰ 
بــرای ادامــه بزرگــراه تبریــز - اهــر تــا بیلــه ســوار و  
راه آهــن جلفــا تــا چشــمه ثریــا نیــز بودجــه در نظــر 

گرفتــه شــده تــا از  بــن بســت خــارج شــویم.
او یــادآور شــد: تولیــد ناخالــص داخلــی از محــل 

ــن  ــایه پایی ــور همس ــا کش ــه ب ــت در مقایس ترانزی
ــتان می توانــد  ــور و اس ــه کش ــی ک ــت در حال اس
ــتفاده را  ــن اس ــی بهتری ــت جغرافیای ــن موقعی ــا ای ب

ــد. ــته باش داش
اســتاندار آذربایجــان شــرقی اعــام کــرد: مجمــع 
ــال  ــران امس ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــی ش عال
ــراه  ــاخت بزرگ ــه س ــرای ادام ــان ب ــارد توم ۱۵۰ میلی
خواجــه- ورزقــان و ۷۰ میلیــارد تومــان بــرای صیانــت 
از جنگل هــای ارســباران اعتبــار اختصــاص داده اســت.

او گفــت: تــراز آبــی دریاچــه ارومیــه بــه نســبت 
ســال های قبــل تفــاوت قابــل توجهــی دارد بــا 
ــل  ــداث تون ــه اح ــا از جمل ــال برخــی کار ه ــن ح ای
ــا  ــت و ب ــام اس ــه تم ــای نیم ــی از پروژه ه زاب یک
ــون  ــری زاب، ۶۵۰ میلی ــل ۳۵ کیلومت ــل تون تکمی

ــد. ــد ش ــه خواه ــب وارد دریاچ ــر مکع مت
پورمحمــدی در خصــوص آتــش ســوزی های اخیــر 
در جنگل هــای مناطــق خداآفریــن و کلیبــر نیــز گفت: 
ــی  ــا نواقصات ــرای اطف ــه مناطــق ب ــا اعزامــی ب بالگرد ه
داشــتند، حــال انکــه جنگل هــای ارســباران در آســتانه 
ــن  ــش از ای ــد بی ــت و بای ــدن اس ــی ش ــت جهان ثب

ظرفیــت مراقبــت کنیــم.

جامعه خبری آذربایجان شرقی
 در رسالت خود موفق شدند 
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رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: افــراد ممنوع الخــروج 
کــه از کشــور خــارج شــده و می خواهنــد برگردنــد، 
ــا  امــا نگــران برخــورد قضایــی هســتند می تواننــد ب

هماهنگــی مراجــع قضایــی وارد کشــور شــوند. 
ــه،   ــوه قضایی ــل از ق ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
در  اژه ای  محســنی  حجت االســام  والمســلمین 
ــلیت  ــا تس ــه، ب ــوه قضایی ــی ق ــورای عال ــه ش جلس
فــرا رســیدن ایــام عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــای ام ــه »احی ــت هفت و گرامیداش
ــوه  ــف ق ــن وظای ــی از مهم تری ــر«، یک ــی از منک نه
قضاییــه را حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان 
ــوان کــرد کــه از ارزش هــای  از منکــر و کســانی عن

دیــن و فضیلت هــا دفــاع می کننــد.
ــان  ــد خودم ــم بای ــا ه ــت: م ــنی اژه ای گف محس
آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــرات باشــیم و هــم 
بــه صــورت فــردی و بــه عنــوان تشــکیات قضایــی 
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــانی ک از کس

ــم. ــاع نمایی ــد، دف می کنن
خبرنگاران »راویان صادق و امین جامعه« 

هستند
از  قــوه قضاییــه در بخــش دیگــری  رئیــس 
خبرنــگار«،  »روز  گرامیداشــت  بــا  ســخنانش 
ــه«  ــن جامع ــادق و امی ــان ص ــگاران را »راوی خبرن
معرفــی کــرد و از آن هــا خواســت، دلســوزانه در 
ــت و  ــردم و حکوم ــن م ــق بی ــاط وثی ــت ارتب جه
انعــکاس خدمــات مســئوالن و بیــان مســائل و 
ــاش  ــان ت ــی آن ــای آگاه ــردم و ارتق ــکات م مش

ــد. کنن
محســنی اژه ای بــه مســئوالن مرکــز رســانه قــوه 
ــانه های  ــه رس ــت هم ــرد از ظرفی ــد ک ــه تاکی قضایی
ــاع  ــرای اط ــی ب ــانه مل ــوص رس ــه خص ــور ب کش
رســانی و آگاهــی بخشــی و افزایــش دانــش حقوقــی 

مــردم در راســتای کاهــش پرونده هــای قضایــی 
ــد. اســتفاده کنن

ــد و  ــور هدفمن ــه ط ــد ب ــرد: بای ــح ک وی تصری
برنامــه محــور و بــا تشــکیل کارگروه هــای مشــترک، 
در جهــت اســتفاده متقابــل از ظرفیت هــای موجــود 

بهــره بــرد.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر سرکشی 
دوره ای رؤسای کل دادگستری ها و 

دادستان ها از زندان ها
دیگــری  بخــش  در  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
از  اخیــر  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانش  از 
ــو  ــن و گفتگ ــی اوی ــت و امنیت ــتگاه های موق بازداش
بــا افــرادی کــه بــه اتهــام امنیتــی یــا غیــر امنیتــی 
بــه  می برنــد،  ســر  بــه  بازداشــتگاه ها  ایــن  در 
و  دادســتان ها  هــا،  دادگســتری  کل  رؤســای 
قضــات دســتور داد کــه هــر چنــد وقــت یــک بــار از 

نماینــد. سرکشــی  زندان هــا  و  بازداشــتگاه ها 
محســنی اژه ای گفــت: مســئوالن قضایــی نبایــد 
بــه گــزارش دادیــاران و ناظــران زنــدان اکتفــا کنند، 
ــارت  ــا نظ ــر زندان ه ــش ب ــش از پی ــد بی ــه بای بلک
ــت  ــوص بازداش ــد درخص ــا بتوانن ــند ت ــته باش داش

ــد. شــدگان تصمیمــات درســت اتخــاذ نماین
تاکید رئیس دستگاه قضا بر پرهیز از 

صدور قرارهای بازداشت موقت در موارد 
غیرضروری

ــرادی  ــا اف ــه ب ــد روز جمع ــت: در بازدی وی گف
ــل توجهــی بازداشــت  مواجــه شــدم کــه مــدت قاب
ــد، پیگیــری کــردم و مشــخص شــد از  ــت بودن موق
نظــر قانونــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن افــراد 

بازداشــت موقــت نباشــند و در ایــن مــورد تذکــرات 
ــد. الزم داده ش

رئیـــس قـــوه قضاییـــه در ادامـــه قضـــات را خطـــاب 
ـــوارد  ـــه در م ـــد ک ـــر ش ـــا متذک ـــه آن ه ـــرار داد و ب ق
غیـــر ضـــروری از صـــدور قـــرار بازداشـــت موقـــت 
ـــت  ـــت موق ـــه بازداش ـــاز ب ـــر نی ـــد و اگ ـــز کنن پرهی
بـــود نیـــز، در تعییـــن تکلیـــف افـــراد بازداشـــتی 

ـــد. ـــریع نماین تس
حجت االســـام والمســـلمین محســـنی اژه ای 
دادگســـتری ها  کل  رؤســـای  بـــه  همچنیـــن 
دربـــاره تعییـــن تکلیـــف پرونده هایـــی کـــه رونـــد 
رســـیدگی بـــه آن هـــا در دادســـراها، دادگاه هـــا، 
ـــوان  ـــور و دی ـــی کش ـــوان عال ـــر، دی ـــعب تجدیدنظ ش
ــه  ــر داد و بـ ــده تذکـ ــی شـ ــت اداری طوالنـ عدالـ
ـــی شـــدن  ـــل طوالن ـــت و عوام ـــتور داد عل ـــا دس آن ه
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده هـــا را مـــورد بررســـی 

ـــد. ـــرار دهن ق
رئیـــس دســـتگاه قضـــا بـــه طـــور خـــاص بـــه 
ـــت  ـــران مأموری ـــتان ته ـــتری اس ـــس کل دادگس رئی
ــری از  ــا آمارگیـ ــه بـ ــک هفتـ ــرف یـ ــه ظـ داد کـ
شـــعب تجدیدنظـــر، وضعیـــت پرونده هایـــی کـــه 
بیـــش از یـــک ســـال از تعییـــن تکلیـــف آن هـــا 

گذشـــته را مـــورد بررســـی قـــرار دهنـــد.
اژه ای  محســنی  حجت االســام  والمســلمین 
ــش از  ــه بی ــی ک ــه از پرونده های ــر دو نمون ــا ذک ب
ــش از ۳ ســال اســت  ــر بی ــورد دیگ ۷ ســال و در م
در دادگاه تجدیدنظــر تعییــن تکلیــف نشــده اند، 
تأکیــد کــرد ایــن موضــوع بــا هیــچ منطقــی ســازگار 
ــیاری از  ــاء بس ــائل منش ــل مس ــن قبی ــت و ای نیس

در  نفــوذی  دالالن  سوءاســتفاده  و  نارضایتی هــا 
ــت. ــی اس ــتم قضای سیس

وی خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه در ایــن 
ــده  ــتند و پرون ــوم هس ــا محک ــم ی ــا مته پرونده ه
آن هــا در مرحلــه تجدیدنظــر باتکلیــف مانــده 
و  هســتند  ممنوع الخــروج  آنکــه  بــر  عــاوه 
شــده،  اعمــال  آن هــا  بــرای  محدودیت هایــی 
ــد  ــه بای ــده ک ــل ش ــز مخت ــت زندگیشــان نی وضعی
ــان داد ــت پای ــن وضعی ــه ای ــریعتر ب ــه س ــر چ ه

از  قــوه قضاییــه در بخــش دیگــری  رئیــس 
ســخنانش بــا اشــاره بــه افزایــش مخاصمــات و 
ــمنان  ــت: دش ــام گف ــمنان نظ ــای دش کینه توزی ه
کینه تــوز و در رأس آن هــا شــیطان بــزرگ آمریــکا، 
میادیــن  در  کــه  خبیــث  انگلیــس  و  اســرائیل 
ــق  ــوری اســامی موف ــا جمه ــف در مصــاف ب مختل
ــه  ــد و در هــر عرصــه ای شکســت خــورده و ب نبودن
اهدافشــان نرســیده اند فعالیت هــا، شــیطنت ها و 

ــد. ــرده ان ــدید ک ــود را تش ــی خ ــگ روان جن
بــر  اژه ای  محســنی  حجت االسام والمســلمین 
ــر  ــه در براب ــت ک ــردم خواس ــاس از م ــن اس همی
هوشــیار  دشــمنان  شــیطنت های  و  توطئه هــا 
ــه دســتگاه های امنیتــی و انتظامــی نیــز  باشــند و ب
متذکــر شــد در مقابلــه بــا افــرادی کــه امنیــت ملــی 
را هــدف قــرار داده و می خواهنــد در امنیــت و 
آرامــش مــردم اختــال بــه وجــود آوردنــد، کوتاهــی 

ــد. نکنن
ــت،  ــا امنی ــم ب ــه نمی توانی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــامحه  ــاض و مس ــا اغم ــردم ب ــایش م ــش و آس آرام
ــز  ــا نی ــتگاه قض ــکاران دس ــه هم ــم، ب ــورد کنی برخ

تأکیــد کــرد: بــا افــرادی کــه بــا شــرارت و ســرقت و 
اقدامــات ضــد امنیتــی می خواهنــد آرامــش کشــور 
و آســایش مــردم را بــر هــم بزننــد، قاطعانــه برخــورد 

کننــد.
از  قــوه قضاییــه در بخــش دیگــری  رئیــس 
ســخنانش بــا اشــاره بــه ابــراز تمایــل برخــی 
ــه  ــرای بازگشــت ب ــم خــارج کشــور ب ــان مقی ایرانی
ــه  ــبت ب ــان نس ــی از آن ــی برخ ــراز نگران ــن و اب وط
ــی  ــچ ایران ــار داشــت: هی ــی اظه ــای قضای برخورده
کــه تبعــه ایــران و اکنــون در خــارج از کشــور اســت، 
ــه  ــرای بازگشــت ب ــی ب ــورود نیســت و منع ممنوع ال

ــدارد. ــور ن کش
حجــت االســام والمســلمین اژه ای افــزود: اتفاقــاً 
ــد و در  ــراد بیاین ــن اف ــر ای ــه اگ ــواردی هســت ک م
اینجــا بــه مســائل آن هــا رســیدگی شــود، بــه نفــع 
آنهاســت و از وضعیــت باتکلیفــی خــارج می شــوند.

ــر  ــال حاض ــت: در ح ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
ــوال و  ــه ام ــارج از کشــور هســتند ک ــرادی در خ اف
امکانــات آن هــا در داخــل سرپرســت نــدارد و برخــی 
ــور  ــه کش ــت ب ــرای بازگش ــا را ب ــع آنه ــراد ذینف اف
می ترســانند، امــا اگــر ایــن افــراد برگردنــد، مســائل 
ــاده و  ــی س ــق و بررس ــک تحقی ــا در ی ــی آن ه مال

ــود. ــن می ش ــق روش دقی
ــه داد:  ــلمین اژه ای ادام ــام و المس ــت االس حج
افــرادی هســتند کــه بــه دلیــل آنکــه ممنوع الخــروج 
ــه  ــض ورود ب ــه مح ــه ب ــد ک ــی دارن ــد نگران بوده ان
ــه  ــوند و ب ــدان ش ــی زن ــده و راه ــتگیر ش ــرز دس م
ــراد  ــن اف ــه ای ــود ک ــیدگی نش ــا رس ــات آنه اتهام
ــی و  ــتم قضای ــا سیس ــی ب ــا هماهنگ ــد ب می توانن

بــدون آنکــه بازداشــت شــوند، بــه کشــور بازگردنــد
ــه  ــاس ب ــن اس ــر همی ــا ب ــتگاه قض ــس دس رئی
ــر  ــتری ها متذک ــای کل دادگس ــتان ها و رؤس دادس
ــروج  ــالیان دور ممنوع الخ ــه در س ــرادی ک ــد اف ش
بودنــد و اکنــون نیــز حکــم جلــب ندارنــد، ضرورتــی 
ــودن، در  ــروج ب ــر ممنوع الخ ــه خاط ــاً ب ــدارد صرف ن
بــدو ورود بــه کشــور دســتگیر شــوند و حتمــاً نبایــد 

ایــن کار انجــام شــود.
ــد  ــلمین اژه ای تأکیـ ــام والمسـ ــت االسـ حجـ
ـــا  ـــری ی ـــده کیف ـــه پرون ـــراد ک ـــیاری از اف ـــرد: بس ک
ـــئله  ـــه مس ـــا ک ـــوص آن ه ـــه خص ـــد ب ـــی دارن حقوق
ـــب  ـــم جل ـــادی از حک ـــدت زی ـــد و م ـــی دارن حقوق
یـــا ممنوع الخروجـــی آن هـــا گذشـــته، ضرورتـــی 
بـــرای بازداشتشـــان وجـــود نـــدارد و ایـــن افـــراد 
می تواننـــد بـــا اعـــام زمـــان و نحـــوه ورودشـــان 
ـــتان  ـــا دادس ـــه ی ـــوه قضایی ـــات ق ـــز ارتباط ـــه مرک ب

هـــا، بـــدون نگرانـــی وارد کشـــور شـــوند.
ــا گرامیداشــت  رئیــس قــوه قضاییــه همچنیــن ب
ــام  ــه مق ــبت ب ــرم نس ــان ح ــت مدافع روز بزرگداش
ــه ویــژه شــهدای  همــه شــهدای انقــاب اســامی ب
مدافــع حــرم و بــه خصــوص سیدالشــهدای مدافعــان 
حــرم حــاج قاســم ســلیمانی و شــهید محســن 

ــرد. ــرام ک حججــی ادای احت

نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
ــی  ــران در پ ــه ای ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل خارج
ــت،  ــه کشورهاس ــا هم ــز ب ــه احترام آمی ــاد رابط ایج
گفــت: کشــورهای غربــی تصــور نکننــد بــا فشــار و 
ــی کننــد. ــه عمل ــران را وادار ب ــد ای ــد می توانن تهدی

منافــع ملــی بــر هــر چیــزی اولویــت دارد و ایــران در 
ــرد.  ــد ک ــری نخواه ــار تصمیم گی ــرایط زور و فش ش
»عبــاس مقتدایــی خوراســگانی« در گفــت و 
ــرای  ــن ب ــرات وی ــده مذاک ــاره  آین ــا درب ــا ایرن ــو ب گ
احیــای برجــام گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه پــس 
از امضــای برجــام ایــن  آمریکایی هــا بودنــد کــه بــه 
ــا  ــد و اروپایی ه ــکنی کردن ــان ش ــان پیم ــرور زم م

ــد. ــه تعهــدات خــود عمــل نکردن هــم ب
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس افــزود: جمهــوری اســامی ایــران 
از ابتــدای برجــام تاکنــون بــه تعهــدات خــود 
عمــل کــرد و همــکاری بســیار مناســبی بــا آژانــس 
بیــن المللــی انــرژی اتمــی داشــته اســت کــه 
ــوع  ــن موض ــد ای ــس موی ــدد آژان ــای متع گزارش ه

اســت.
ــاره  ــا اش ــس ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــران در ماجــرای توافــق  ــر ای ــه فشــارهای غــرب ب ب
ــی  ــت نگران ــه جه ــار ب ــن فش ــت: ای ــته ای گف هس
آنهــا از مصمــم بــودن ملــت ایــران بــرای پافشــاری 
بــر منافــع ملــی اســت کمــا اینکــه مجلــس قانــون 

ــت  ــا و صیان ــو تحریم ه ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب اق
ــه جــزو  ــرد ک ــب ک ــران را تصوی ــت ای ــوق مل از حق
ــت. ــران اس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــول منطق اص

وی ادامــه داد: اینکــه کــه غربی هــا احســاس 
 کننــد بــا انــواع فشــار و تهدیدهــا می تواننــد ایــران 
را وادار بــه عملــی کننــد،  کامــا در اشــتباه هســتند. 
همانطــور کــه در ســال های گذشــته نیــز جمهــوری 
ــتوار  ــود اس ــی خ ــع اصول ــر مواض ــران ب ــامی ای اس
ــت  ــه در نهای ــتند ک ــا هس ــن آمریکایی ه ــود و ای ب
ــد. ــا خودشــان روشــن کنن ــد تکلیــف خــود را ب بای

ــر  ــر ه ــی ب ــع مل ــرد: مناف ــح ک ــی تصری مقتدای
ــران از  ــامی ای ــوری اس ــدم دارد و جمه ــزی تق چی

منافــع ملــی خــود کوتــاه نخواهــد آمــد و ایــران در 
ــد  ــری نخواه ــم تصمیم گی ــار و زور ه ــرایط فش ش

ــرد. ک
ــه داد:   ــس ادام ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
کشــورهای اروپایــی بهتــر اســت فرصــت  را از دســت 
ــع و مواضــع  ــز مناف ــت ســیزدهم نی ــد و در دول ندهن
اصولــی جمهــوری اســامی ایــران دنبــال خواهــد شــد 
و در نهایــت غــرب بایــد بــه تعهــدات خــود عمــل کند.

ــران،  ــوری اســامی ای ــه جمه ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــد ب ــه اســت و نمی توانن کشــور مســتقل منطق
ــا در  ــرد: م ــوان ک ــد، عن ــف کنن ــن تکلی ــا تعیی م
پــی ایجــاد رابطــه احتــرام آمیــز بــا همــه کشــورها 

ــی  ــد برخ ــران مانن ــامی ای ــوری اس ــتیم. جمه هس
ــا  ــر آنه ــار ب ــه فش ــه ک ــته منطق ــورهایی وابس کش
ــن  ــت و ای ــود،  نیس ــنویی می ش ــرف ش ــبب ح س
ــواب  ــران ج ــه ای ــبت ب ــا نس ــار غربی ه ــوه رفت نح
نمی دهــد. بلکــه غــرب بایــد از موضــع عــزت و 
ــران رفتــار کننــد. ــا جمهــوری اســامی ای اقتــدار ب

نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
ــا بیــان اینکــه غــرب بایــد نــوع  خارجــی مجلــس ب
رفتــار خــود در اجــرای تعهداتــش را مشــخص کنــد، 
ــد  ــدات خــود عمــل کن ــه تعه ــرب ب ــر غ ــت: اگ گف
ــرد در  ــد ک ــل خواه ــش عم ــه تعهدات ــم ب ــران ه ای
ــای  ــه طرف ه ــی ک ــورت و در صورت ــن ص ــر ای غی
ــدات را  ــه تعه ــدی ب ــرای پایبن ــه ای ب ــی عاق غرب

ــع بیجــا داشــته باشــند. ــا توق ــد از م ــد، نبای ندارن
ــای  ــاره اولویت ه ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
ــی  ــم رییس ــید ابراهی ــت  س ــی دول ــت خارج سیاس
گفــت: یکــی از مســائل بســیار مهــم در ایــن حــوزه 
فعــال شــدن دیپلماســی اقتصــادی اســت کــه 
اقتصــادی کشــور  بهبــود شــرایط  در  می توانــد 

ــود. ــع ش ــر واق ــیار موث بس
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگروه هــا و 
ــایر  ــی و س ــت مل ــیون امنی ــی در کمیس کمیته های
حــوزه  در  مجلــس   تخصصــی  کمیســیون های 
ــس در  ــت: مجل ــادی گف ــی اقتص ــش دیپلماس افزای
ــود  ــت ســیزدهم خواهــد ب ــن عرصــه همــراه دول ای
و در کنــار توانمندی هــای وزارت خانــه تخصصــی 
ــه  ــیزدهم ب ــت س ــا دول ــه ب ــط و وزارت خارج مرتب
ارتقــای  دیپلماســی اقتصــادی کمــک خواهــد کــرد.

افراد ممنوع الخروج می توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ایران به دنبال روابط احترام آمیز با همه کشورهاست
پرونده ترک فعل دولت روحانی 

تشکیل می شود

ــس شــورای  ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــو کمیس عض
ــای  ــرک فعل ه ــده ای از ت ــا پرون ــت: م ــامی گف اس
دولــت روحانــی تشــکیل خواهیــم داد چراکــه 
ــت  ــه در دول ــی ک ــی از تخلفات ــه راحت ــوان ب نمی ت

ــت. ــد، گذش ــام ش ــابق انج س
ــر  ــا مه ــو ب ــلیم در گفتگ ــی میرس ــید مصطف س
دربــاره عملکــرد دولــت روحانــی بــه ویــژه در زمینــه 
ــات و  ــام تخلف ــا تم ــت: م ــار داش ــادی، اظه اقتص
را کــه در کار دولــت ســابق وجــود  اشــکاالتی 

ــرد. ــم ک ــن خواهی ــت روش ــرای مل ــت، ب داش
ــرک  ــده ای از ت ــا پرون ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــم داد،  ــکیل خواهی ــی تش ــت روحان ــای دول فعل ه
ــی  ــی از تخلفات ــه راحت ــوان ب ــرد: نمی ت ــح ک تصری
کــه در دولــت ســابق انجــام شــد، گذشــت و 
ــت. ــده گرف ــان را نادی ــون آن ــاف قان ــات خ اقدام

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی دربــاره الزماتــی کــه بایــد در تعییــن 
اعضــای کابینــه دولــت ســیزدهم مــورد توجــه 
ــد  ــگ باش ــد هماهن ــت بای ــت: دول ــرد، گف ــرار گی ق
می توانــد  منســجم  اقتصــادی  تیــم  تشــکیل  و 

بســیاری از مشــکات را از بیــن ببــرد.
ــس  ــخص رئی ــه ش ــرد: البت ــد ک ــلیم تاکی میرس
جمهــور بــه خوبــی دربــاره ایــن موضــوع حساســیت 
دارد و تــا جایــی کــه بنــده اطــاع دارم، در تعییــن 
اعضــای کابینــه هــم بــه خوبــی دقــت شــده اســت 

تــا هماهنگــی بیــن اعضــای دولــت برقــرار باشــد.

شهبازی: 
لیست کابینه دولت سیزدهم چهارشنبه 

به مجلس ارائه می شود 

رئیـس کمیتـه دیـوان محاسـبات و امـور مالـی 
مجلس شـورای اسـامی به بیـان توضیحاتـی درباره 
زمـان ارائـه لیسـت کابینه دولت سـیزدهم به مجلس 

شـورای اسـامی پرداخت. 
علیرضا شـهبازی  رئیس کمیته دیوان محاسـبات 
و امـور مالـی مجلـس شـورای اسـامی در گفت وگو 
بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان،  دربـاره آخریـن اخبار 
از ارائـه لیسـت کابینـه دولـت سـیزدهم بـه مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: هنوز لیسـت کابینـه حجت 

االسـام رئیسـی بـه مجلس معرفی نشـده اسـت.
شـهبازی در ادامـه از اعمـال تغییراتی در لیسـت 
کابینـه دولـت رئیسـی خبـر داد و اظهـار کـرد: علت 
تاخیـر در ارائـه لیسـت کابینـه همیـن مورد اسـت و 
احتماال لیسـت کابینـه یک روز دیگـر یعنی پس فردا  

چهارشـنبه نهایـی شـده و بـه مجلس ارائه شـود.
رئیـس کمیتـه دیـوان محاسـبات و امـور مالـی 
لیسـت  اگـر  داد:  ادامـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 
کابینـه پیشـنهادی چهارشـنبه به مجلس ارائه شـود 
دو هفتـه فرآینـد بررسـی زمـان می برد و یـک هفته 
کمیسـیون ها بـه بررسـی رزومه و نشسـت بـا وزرای 

می پردازنـد. پیشـنهادی 
نهایـی شـدن  ادامـه دربـاره زمـان  شـهبازی در 
کابینـه رئیـس دولـت سـیزدهم خاطـر نشـان کـرد: 
ایـن فرآینـد تـا پایـان مـرداد مـا بـه اتمـام می رسـد 

می شـود. داده  اعتماد هـا  رای  و 
بـه  واکنـش  در  مجلـس  در  نهاونـد  نماینـده 
سـخنانی پیرامـون لـزوم ارائـه ۳ نفـر بـرای تصـدی 
پسـت وزارت و بررسـی  مجلـس توضیـح داد: فقـط 
بایـد یـک نفـر بـرای هـر وزارتخانـه معرفـی شـود.

رئیـس کمیته دیوان محاسـبات و امور مالی مجلس 
شـورای اسـامی خاطـر نشـان کـرد: پیش بینـی ما از 
رای اعتماد هـا ایـن اسـت کـه اکثـر وزرای پیشـنهادی 
رای اعتمـاد را می گیرنـد و اگر هم عـده ای رای نیاورند، 

گزینه هـای جایگزیـن معرفی خواهند شـد.
شـهبازی درباره صحت و سـقم فهرست های منتشر 
شـده بـرای کابینه رئیسـی خاطر نشـان کـرد: ما هنوز 
اطاعاتـی دربـاره فهرسـت اعضـای کابینـه نداریـم و 

مسـائلی کـه مطـرح شـده فقـط گمانه زنی اسـت.

وزیر کشور:
 عزاداری محرم براساس پروتکل های 

ابالغی برگزار شود
رحمانـی فضلـی گفـت: بـه مسـووالن اجرایـی و 
بهداشـتی توصیه شـد بـا هماهنگی بتوانند براسـاس 
پروتـکل اباغـی هـم مراسـم و هم سـامت مـردم را 

بـه صورت مناسـب داشـته باشـند. 
بـه گـزارش ایرنـا، عبدالرضـا رحمانـی فضلی پس 
از نشسـت با اسـتانداران سراسـر کشـور درباره نحوه 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، عنوان کـرد: با توجه 
بـه اینکـه در طلیعـه ایـام محرم قـرار داریـم موضوع 
رعایـت پروتکل های بهداشـتی در کشـور در شـرایط 

خاصی قـرار گرفته اسـت.
وزیـر کشـور افـزود: مـا هم دغدغـه و نگرانـی رعایت 
ایـن پروتکل هـا و هـم اهمیـت و احتـرام مناسـک و 
اعمـال مـاه محـرم را داریـم. مردم همیشـه در ایـن ایام 
که ماه عاشـقان اباعبداهلل )ع( و یاران ایشـان اسـت، این 

عزاداری هـا را بـه شـکل اعتقـادی برگـزار می کننـد.
رحمانـی فضلـی ادامه داد: بـه اسـتانداران توصیه 
شـد به دسـتگاه های اجرایی اسـتانی تاکیـد و نظارت 
کننـد. علـوم پزشـکی هم باید بـه عنوان ناظـر اصلی 
بـا هیات هـا، مسـووالن هیات هـا، ریاسـت سـازمان 
تبلیغـات کـه مسـوول اجـرای پروتکل هـا هسـتند، 
هماهنگـی بسـیار جـدی داشـته باشـند کـه بتوانند 
براسـاس پروتـکل اباغـی هم مراسـم و هم سـامت 

مـردم را بـه صورت مناسـب داشـته باشـیم.
وی خاطرنشـان کـرد: هـر کاری کـه انجـام دهیم 
ماننـد  کـه  هسـتند  مـا  خـوب  مـردم  ایـن  نهایتـا 

همیشـه بایـد مـا را یـاری کننـد.
مراتـب  اسـت  الزم  کـرد:  اضافـه  کشـور  وزیـر 
مـردم خـوب  از  را  اسـتانداران  سـپاس  و  قدردانـی 
کـه در ایـن یـک سـال و نیـم مـا را کمـک کردنـد 
از کارکنـان، مدیـران،  اعـم  از کادر درمانـی  و هـم 
پرسـتاران و پزشـکان عزیـز و همچنیـن از کسـانی 
که امر بهداشـت برعهده شـان اسـت، داشـته باشیم و 
قـدردان و ارزشـگذاری زحمات این عزیزان هسـتیم.

رحمانی فضلـی ادامـه داد: مـا سـختی کار آنهـا را 
به خوبـی درک می کنیـم و از طـرف دیگر جان انسـان و 
نجـات آن بـرای همه ما به منزله عبادت اسـت. امیدوارم 

خداونـد متعـال اجـر دهـد و عاقبت به خیـر کند.  
وی تاکیـد کـرد: مـردم عزیـز هـم بایـد بـه مـا 
کمـک کنـد تـا بتوانیم ایـن پدیده را مدیریـت کنیم.

پس از معرفی وزاری پیشنهادی فراکسیون 
هر روز تشکیل جلسه خواهد داد

نایـب رئیـس فراکسـیون نیروهـای مردمـی انقـاب 
مجلـس شـورای اسـامی اظهـار داشـت:پس از معرفـی 
وزرای پیشـنهادی دولت سـیزدهم به مجلس، فراکسیون 
اکثریت هر روز و با حضور وزرا تشـکیل جلسه خواهد داد.

سـید محمـد رضـا میـر تـاج الدینـی در گفت وگـو 
بـا خانـه ملـت، تاکیـد کرد:برنامه هـای عملیاتـی وزرای 
پیشـنهادی به دقت در مجمع عمومی فراکسیون بررسی 
می شـود و نمایندگان عضو نیز در جلسات نظرات خود و 
همچنین تحلیل جامعی از شرایط کشور و حوزه انتخابیه 

را بـه افـراد معرفی شـده منتقـل می کنند.
وی افزود:بـا توجـه بـه اینکـه قـرار اسـت از سـه 
شـنبه لیسـت پیشـنهادی کابینـه به مجلـس معرفی 
جلسـات  مـوازات  بـه  فراکسـیون  جلسـات  شـود 
کمیسـیون هـا برگزار می شـود و  هـر روز تعدادی از 

وزرا بـه بیـان برنامـه هـای خـود مـی پردازنـد.
نماینده مردم تبریز، اسـکو و آذرشـهر در مجلس شورای 
اسامی  خاطر نشان کرد: تصمیم هیئت رئیسه فراکسیون 
بـر ایـن بـود کـه رای گیـری و اظهار نظر رسـمی خـود در 

خصـوص وزرا را به جلسـه علنی مجلـس موکول کند.

ــون  ــردم اکن ــت: م ــم، گف ــس یازده ــز در مجل ــردم تبری ــده م نماین
انتظــار دارنــد کــه مشــکات حــل شــود و این هــا هــم قــول دادنــد کــه 
مشــکات را حــل کننــد. مــا هــم منتظــر هســتیم کــه ایــن اتفــاق انجــام 
شــود، در ایــن مســیر هــم کمــک و هــم دعــا می کنیــم تــا موفــق شــوند. 

مســعود پزشــکیان نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای 
اســامی در گفت وگــو بــا ایلنــا، در رابطــه هماهنگــی و یکدســت شــدن 
ســه قــوه و انتظاراتــی کــه مــردم بــرای حــل مشــکات خــود دارنــد، 
گفــت: مــردم اکنــون انتظــار دارنــد کــه مشــکات کــم شــود و این هــا 
هــم قــول دادنــد کــه مشــکات را حــل کننــد. مــا هــم منتظــر هســتیم 
کــه ایــن اتفــاق انجــام شــود، در ایــن مســیر هــم کمــک و هــم دعــا 

ــوند. ــق ش ــا موف ــم ت می کنی
ســخنان  بــا  رابطــه  در  مجلــس  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
ــرد:  ــان ک ــا، بی ــو تحریم ه ــون لغ ــف پیرام ــور در روز تحلی رئیس جمه
ــرف  ــن ط ــود از ای ــود، نمی ش ــعار نمی ش ــا ش ــات ب ــن موضوع ــل ای ح
ــدوارم  ــن امی ــه م ــم. البت ــعار بدهی ــرف ش ــم و از آن ط ــش بدهی فح
ــا  ــد منته ــل کنن ــات را ح ــن موضوع ــی ای ــا دیپلماس ــد ب ــه بتوانن ک
ــو  ــد؛ ت ــزی بگیری ــک چی ــد و ی ــزی بدهی ــک چی ــی ی ــی یعن دیپلماس

ــردازی. ــم نپ ــزی ه ــچ چی ــری و هی ــط بگی ــی فق نمی توان
وی ادامــه داد: اینکــه همــه حــرف مــا را آن هــا بپذیرنــد و مــا هیــچ 
ــا حــاال نشــده، این هــا اجــرا کننــد  حرفــی از آن هــا نپذیریــم، خــب ت
ــتند و  ــد هس ــا بل ــی این ه ــر؟ یعن ــا خی ــت ی ــدنی اس ــم ش ــه ببینی ک

قبلی هــا بلــد نبودنــد کــه می شــود گرفــت ولــی هیــچ چیــزی 
ــه چطــور  ــد ک ــود و دی ــد منتظــر ب ــه بای ــزی اســت ک ــن چی ــداد. ای ن
ــد و  ــد بگیرن ــه بتوانن ــم ک ــا می کنی ــم دع ــا ه ــد، م ــد بگیرن می خواهن

ــم. ــاد میگیری مــا هــم ی
پزشــکیان در رابطــه بــا برنامه هــای احتمالــی و روش سیاســت 
خارجــی مدنظــر دولــت ســیزدهم، اظهــار داشــت: مــن نمی دانــم چــه 
ــجام،  ــدون انس ــم ب ــا نمی توانی ــا م ــد ام ــام دهن ــد انج کار می خواهن
ــکات  ــی مش ــادالت خارج ــو و مع ــدون گفت وگ ــی و ب ــدت داخل وح
ــرار  ــاط برق ــدن، ارتب ــن، دی ــی رفت ــم. توســعه یعن کشــور را حــل کنی
ــک  ــزی دادن و ی ــک چی ــال ی ــه هرح ــدن و ب ــگ ش ــردن، هماهن ک

ــن. ــزی گرفت چی
ــرَّ  َــْن تَنالُــوا الِْب وی خاطرنشــان کــرد: خــدا در قــرآن می فرمایــد »ل
ــوَن« خوبــی را نمی شــود بــه دســت آورد مگــر  ــا تُِحبُّ ــی تُْنِفُقــوا ِممَّ َحتَّ
اینکــه یــک چیــز خــوب را از دســت بدهــی تــا در مقابــل آن یــک چیــز 
ــری و  ــه را بگی ــی هم ــو بخواه ــه ت ــاوری. اینک ــه دســت بی ــی را ب خوب
هیــچ چیــزی ندهــی امکان پذیــر و شــدنی نیســت، حداقــل آن مقــدار 

کــه مــن می فهمــم شــدنی نیســت.

ــری  ــور کانت ــر مأم ــران در مراســم تشــییع پیک ــس ته ــس پلی رئی
۱۰۳ گانــدی گفــت: نیــروی انتظامــی به عنــوان ســربازان والیــت 
ــت  ــراری امنی ــرای برق ــان ب ــای ج ــا پ ــواره ت ــت هم ــان والی و خادم

می کنــد.  ایســتادگی 
بــه گــزارش تســنیم، ســردار حســین رحیمــی در مراســم تشــییع پیکر 
شــهید یاســر طاهــری در ســتاد پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ بــا بیان 
اینکــه »در کشــور مــا، برقــراری امنیــت بــا توجــه بــه توطئه هــای فــراوان 
علیــه جمهــوری اســامی ایــران، کاری بســیار ســخت اســت«، اظهــار کرد: 
دشــمن تــاش و هزینه هــای ســنگینی بــرای برهــم زدن امنیــت کشــور 

می کنــد و به دنبــال خدشــه دار کــردن امنیــت تهــران اســت.
رئیــس پلیــس تهــران افــزود: شــهید طاهــری، دومیــن جوانــی اســت 
ــران  ــته در ته ــارقان مســلح در ۱۰ روز گذش ــا س ــارزه ب ــه در راه مب ک

بــه شــهادت رســید.
وی تصریــح کــرد: ایــن شــهید رشــید، رعنــا، دالور و تیزهــوش بــود، 
ــا  ــان آفریق ــود در خیاب ــتحفاظی خ ــه اس ــی منطق ــال بررس وی در ح
ــرقت  ــایل س ــاوی وس ــه ای ح ــم کیس ــد، مته ــکوک ش ــردی مش ــه ف ب
ــن  ــت از ای ــد داش ــه قص ــی ک ــری زمان ــهید طاه ــت، ش ــراه داش به هم

ــک  ــر ی ــوار ب ــرعت س ــور به س ــم مذک ــد، مته ــو کن ــخص پرس وج ش
وانــت شــد، در ادامــه ایــن شــهید رشــید، خــود را بــه عقــب خــودروی 
ــه  ــچ به نحــوی ک ــودرو به صــورت مارپی ــرد ســپس خ ــاب ک ــت پرت وان
ــه  ــر ب ــن کیلومت ــدازد، چندی ــن ان ــه پایی ــری را ب ــهید طاه ــد ش بتوان

ــه داد. ــرارش ادام ف
ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد: در نهایــت خــودرو در یــک ترافیــک 
ــم  ــت مته ــرای بازداش ــری ب ــهید طاه ــه ش ــد ک ــدرس مان ــوار م در بل
ــه و از  ــارق، ناجوانمردان ــن س ــراه ای ــم هم ــا تی ــد ام ــه کار ش ــت ب دس
ــمت  ــد و به س ــرار دادن ــه ق ــدف گلول ــری را ه ــهید طاه ــر، ش پشت س
وی پنــج تیــر شــلیک کردنــد البتــه شــهید طاهــری نیــز بــا اســتفاده از 
ــه  ــا در نهایــت ب ــدازی کــرد ام اســلحه به ســمت ســارقان مســلح تیران

فیــض شــهادت نائــل آمــد.
رحیمــی بــا ابــراز اینکــه مــدال افتخــار برازنده شــهید طاهــری بــود، ادامه 
داد: بــرای مــا و خانــواده وی ســخت اســت یــک جــوان رعنــا را از دســت دهند 

امــا خداونــد متعــال قــدرت صبر را بــه خانــواده وی خواهــد داد.
رئیــس پلیــس تهــران خاطرنشــان کــرد: نیــروی انتظامــی به عنــوان 
ــرای  ــان ب ــای ج ــا پ ــواره ت ــت هم ــان والی ــت و خادم ــربازان والی س

برقــراری امنیــت ایســتادگی می کنــد، شــهید طاهــری آخریــن شــهید 
مــا نخواهــد بــود و امــروز نیــروی انتظامــی در مســیر انجــام مأموریــت 

ــد. ــم می کن ــهید تقدی ــتمراً ش ــود، مس خ
وی متذکــر شــد: مــا در ایــن مســیر ایســتادگی می کنیم، ســرباز اســام، 
انقــاب و جمهــوری اســامی خواهیــم بــود، کار اباعبــداهلل الحســین)ع( را 

ادامــه می دهیــم و نمی گذاریــم ایــن پرچــم بــر زمیــن بیفتــد.
گفتنــی اســت شــهید یاســر طاهــری؛ مأمــور کانتــری ۱۰۳ 
ــا شــلیک  گانــدی، شــامگاه ۱۶ مــرداد حیــن بازداشــت یــک متهــم، ب

ــید. ــهادت رس ــه ش ــتان وی ب ــه همدس گلول

نمی شود بدون وحدت داخلی و گفت وگو، مشکالت کشور را حل کرد 

رحیمی در مراسم تشییع پیکر شهید پلیس: 

تا پای جان برای برقراری امنیت ایستادگی می کنیم
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دربــاره  گمــرک  اخیــر  مکاتبــه  پــی  در 
مقــام  قائــم  گمــرک،  در  رســوبی  کامیون هــای 
ــل  ــاده ای عام ــل ج ــدرای و حمل ونق ــازمان راه س
اصلــی ترخیــص نشــدن ایــن کامیون هــا را در 
ــده  شــفاف نبودن منشــاء ارزی شــرکت های واردکنن
کامیــون  و صــادر نشــدن کــد ســاتا از ســوی بانــک 

ــت.  ــزی دانس مرک
فرامــز مــداح در گفت وگــو بــا ایســنا در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه عامــل اصلــی کــه ســبب ترخیــص 
گمرک هــای  از  وارداتــی  کامیون هــای  نشــدن 
ــده  ــز آم ــرک نی ــر گم ــه اخی ــده و در نام ــور ش کش
اســت، چیســت؟ اظهــار کــرد:  ایــن نامــه هنــوز بــه 
دســت مــن نرســیده اســت امــا مشــکل وگیر اصلــی 
ــا  ــای رســوبی در گمرک ه ــص کامیون ه ــرای ترخی ب
ــه  ــت ک ــأ ارزی اس ــودن منش ــفاف نب ــخص و ش مش
بایــد بــرای بانــک مرکــزی روشــن و ثابــت شــود و بــر 

ــود. ــادر می ش ــاتا  ص ــد س ــاس آن ک اس
وی افــزود: البتــه مشــکاتی نیــز در ایــن زمینــه 
ــه  ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن وجــود داشــت کــه ب
شــرط اســقاط شــدن خــودروی فرســوده قبــل 
ــهیل آن  ــرای تس ــه ب ــرد ک ــاره ک ــص اش از ترخی
برخــی فرآیندهــا ماننــد همیــن شــرط را بــه بعــد از 

ــم.  ترخیــص و قبــل از شــماره گذاری موکــول کردی
در حــال حاضــر بزرگتریــن مشــکل کــد ســاتا اســت 
ــرکت هایی وارد  ــا را ش ــن کامیون ه ــیاری از ای و بس
کردنــد کــه بــرای تاییدیــه منشــاء ارزی شــان دچــار 
ــر اســاس نظــر بانــک  مشــکل هســتند. چــرا کــه ب
ــا اســتفاده از آن کامیــون وارد  مرکــزی، ارزی کــه ب
ــده اســت  ــه از کجــا ام ــات شــود ک ــد اثب شــده بای
ــف  ــن ارز از ک ــد ای ــد نبای ــزی می گوی ــک مرک و بان

خیابــان خریــداری شــده باشــد یــا آن کــه کامیــون 
نبایــد بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی کاالهــای اساســی و دارو 

وارد شــده باشــد.
قائــم مقــام ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای ادامــه داد: اگــر ایــن منشــاء مشــخص شــود، 
ــادر  ــرکت ص ــرای آن ش ــاتا ب ــد س ــزی ک ــک مرک بان
کــرده و نهایتــا گمــرک کامیون مــورد نظــر را ترخیص 
می کنــد و اکثــر کامیون هــای رســوبی در گمــرک بــا 

ایــن مشــکل مواجــه هســتند چــرا کــه واردکننــدگان 
ــازی  ــفاف س ــون ش ــده کامی ــرکت های واردکنن و ش
نکردنــد. در حــال حاضــر نامه هــای متعــددی بــا امضــا 
وزیــر و ســازمان راهــداری زدیــم کــه بانــک مرکــزی 
ــه روش  ــی را ب ــد و روش اثبات ــوض کن ــا را ع روش ه
ــه  ــزی ب ــک مرک ــر بان ــی  اگ ــد. یعن ــل کن ــی تبدی نف
کســی ارز ۴۲۰۰ تومانــی و نیمایــی نــداده،  فــرض را 
ــا  ــه منشــاء آن درســت اســت ام ــذارد ک ــن بگ ــر ای ب

ــار آن نمــی رود. بانــک مرکــزی زیــر ب
مــداح بــا بیــان اینکــه بســیاری از مســائل و 
مشــکات در ایــن زمینــه بــا مکاتبــه قبلــی گمــرک 
حــل شــده اســت، گفــت: واردات کامیون هــای 
دســت دوم از حــدود یکســال گذشــته آغــاز شــده و 
بــه نظــر می رســد در هفته هــای پیــش رو ایــن رونــد 
ــدگان  ــدگان و واردکنن ــه رانن ــرا ک ــود چ ــریع ش تس
مشــکات دیگــری هــم داشــتند و آن ایــن بــود کــه 
مراکــز شــماره گذاری دو مــاه تعطیــل بــود امــا اخیــرا 
مقــرر شــد حتــی در وضعیــت قرمــز هــم ایــن مراکــز 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــاس ب ــن اس ــر ای ــند و ب ــر باش دای
کــه شــماره گــذاری و ترخیــص کامیون هــا در 

ــرد. ــتری بگی ــرعت بیش ــی س ــای آت ماه ه
وارد  می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
کننــدگان نمی تواننــد ثابــت منشــاء ارزی شــان 
چیســت و کجاســت؟ بــر ایــن اســاس بایــد روال ها را 
عــوض کنیــم و بــه شــرکت های بزرگتــر و معتبرتــر 
ایــن کار را واگــذار کنیــم چــرا کــه بســیاری از ایــن 
شــرکت ها کامیون هــای  وارداتــی رســوبی را مــردم 
ــون  ــد و هــم اکن ــروش کردن ــون داران پیش ف و کامی

هــم پاســخگو نیســتند.

ــدود  ــه ح ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل ــب رئی نای
ــت فرســوده در کشــور وجــود  ــار باف ــزار هکت ۷۲ ه
ــه  ــا ارائ ــای فرســوده ب ــازی بافت ه ــت: نوس دارد گف
تراکــم تشــویقی و پرداخــت تســهیات مناســب در 
ــه  ــای پروان ــف ۵۰ درصــدی در هزینه ه ــار تخفی کن

ــود.  ــق می ش ــی محق ــام مهندس ــاخت و نظ س
اول  رئیــس  نایــب  زادثمریــن  نیــک  علــی 
ــه  ــا  خان ــو ب ــامی در گفت و گ ــورای اس ــس ش مجل
ــای  ــای بافت ه ــرورت احی ــا ض ــه ب ــت، در رابط مل
ــئولیت وزارت راه  ــه مس ــی ک ــت: زمان ــوده گف فرس
ــا و  ــرای احی ــتم، ب ــده داش ــر عه ــازی را ب و شهرس
ــزار  ــر ۲۰۰ ه ــغ ب ــوده بال ــای فرس ــازی بافت ه نوس
ــا  ــت و ب ــاص یاف ــهیات اختص ــان تس ــارد توم میلی
اجــرای طــرح تفصیلــی تعــداد زیــادی خانــه در ایــن 

ــد. ــاخته ش ــق س مناط
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
اســامی، بــا بیــان اینکــه اجــرای طرح هــای احیــای 
ــدام اساســی  ــد اق ــد چن ــوده نیازمن ــای فرس بافت ه
اســت، افــزود: ارائــه تراکــم رایــگان جهــت ســاخت 
خانــه  در مناطــق بافــت فرســوده از جملــه گام هــای 
ــت.  ــق اس ــن مناط ــازی  ای ــیر نوس ــی در مس اساس
ــا در وزارت راه و  ــروری، قب ــدام ض ــن اق ــه ای مصوب
ــا  ــفانه ب ــه متاس ــود ک ــده ب ــب ش ــازی تصوی شهرس
ــو  ــران، لغ ــه شــهرداری ته ــای حناچــی ب ــدن آق آم

شــد.

72 هزار هکتار بافت فرسوده در 
کشوروجود دارد؛نوسازی بافت با ارائه 

تراکم و تسهیالت تشویقی

ــار  ــزار هکت ــدود ۷۲ ه ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــه داد:  ــود دارد، ادام ــور وج ــوده در کش ــت فرس باف
بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت خانــه در مناطــق بافــت 
ــاب  ــان انق ــن خیاب ــال پایی ــور مث ــوده و بط فرس
تهــران بــه نســبت خیلــی توجیــه اقتصــادی نــدارد 
ارائــه تراکــم ســاخت یــک طبقــه، شــرایط مناســب 
ــه در  ــا اینک ــد، کم ــم می کن ــازنده فراه ــرای س را ب
ــاهد  ــرد ش ــن رویک ــل همی ــه دلی ــران ب ــمال ته ش

ــاد هســت. ســاخت و ســاز زی
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی، عنــوان 
کــرد: ارائــه تســهیات مناســب بــرای ســاخت 
موضوعــات  ارائــه  نیــز  و  مســکونی  واحدهــای 
زیربنایــی ماننــد اشــتراک آب و گاز هــر واحــد 
ــه  ــگان ب ــورت رای ــه ص ــده ب ــب ش ــوده تخری فرس
واحــد جدیــد در کنــار تخفیــف ۵۰ درصــدی هزینــه 
ــیار  ــر بس ــی تاثی ــام مهندس ــاخت و نظ ــه س پروان
ــه اقتصــادی  ــزه و توجی ــش انگی ــرای افزای ــادی ب زی
جهــت احیــا و نوســازی بافــت هــای فرســوده دارد.

هدف تولید یک میلیون واحد مسکونی در 
سال با حضور مردم محقق می شود

شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
ــرای  ــد ب ــردم بای ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی، ب اس
ــوند،  ــدان ش ــوده وارد می ــای فرس ــازی بافت ه بازس
ــک  ــرای ســاخت ی ــردم ب ــر م ــرد: اگ خاطرنشــان ک

میلیــون واحــد مســکونی بــر اســاس طــرح جهــش 
تولیــد و تامیــن مســکن وارد میــدان شــوند، قطعــا 
ــکونی  ــد مس ــون واح ــک میلی ــد ی ــدف تولی ــه ه ب
خواهیــم رســید امــا ایــن بــه معنــی اســتفاده 
ــت. ــور نیس ــی کش ــی مهندس ــوان فن ــردن از ت نک

وی ادامــه داد: ۶ هــزار انبــوه ســاز و پیمــان کار 
ــا  ــا ب ــا نیمــی از آنه ــم کــه اگــر تنه در کشــور داری
ــوند  ــاز ش ــاخت و س ــدان س ــت وارد می ــل مثب تعام
ــاخته  ــکونی س ــد مس ــزار واح ــی ۶۰۰ ه ــه راحت ب
ــزار  ــون ۲۵۰ ه ــم اکن ــی ه ــد، از طرف ــد ش خواه
ــده و  ــاخته ش ــا س ــتا ه ــکونی در روس ــد مس واح

ــرای  ــردم ب ــز م ــر نی ــد دیگ ــزار واح ــدود ۳۰۰ه ح
کســب منافــع اقتصــادی تولیــد کــرده کــه در 
ــکونی  ــد مس ــون واح ــک میلی ــش از ی ــوع بی مجم

ــد. ــد ش ــاخته خواه س

برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
یک فرمول واحد پاسخ گو نیست

نماینــده مــردم اردبیــل و نمیــن و نیــر و ســرعین 
ــرای  ــرد: ب ــح ک ــورای اســامی تصری ــس ش در مجل
ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی یــک فرمــول 
ــی  ــد از تمام ــه بای ــوده بلک ــو نب ــخ گ ــد پاس واح

ظرفیــت هــای کشــور از جملــه انبــوه ســازان، 
ــود. ــتفاده ش ــکان اس ــان کاران و خودمال پیم

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی  بــا 
اشــاره بــه ظرفیــت دســتگاه های دولتــی بــرای 
ســاخت واحدهــای مســکونی، افــزود: در طــرح 
ــتگاه ها  ــه دس ــکن ب ــن مس ــد و تامی ــش تولی جه
ــا  ــن ب ــتن زمی ــورت داش ــده در ص ــازه داده ش اج
دریافــت تســهیات نســبت بــه ســاخت خانــه بــرای 

ــد. ــدام کنن ــان اق ــنل خودش پرس

میزان تسهیالت مسکن اقدام ملی باید به 
300 میلیون تومان افزایش پیدا کند

ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــزاد خاطرنشــان ک نیک
پرداخــت تســهیات یکــی از اصلــی تریــن اقدامــات 
ــه ســاخت مســکن  ــرای ترغیــب تولیدکننــدگان ب ب
ــد  ــز بای ــکن نی ــی مس ــدام مل ــرح اق ــت، در ط اس
تســهیات بــه ۳۰۰ میلیــون تومــان افزایــش یافتــه 
ــح ســاختمانی ماننــد  ــه التفــاوت قیمــت مصال و ماب
ــود.  ــت ش ــازندگان پرداخ ــه س ــوالد ب ــیمان و ف س
نــرخ ایــن مابــه التفــاوت بایــد در نشســت مشــترکی 
ــا حضــور اســتانداران، بازرســان، وزارت اطاعــات،  ب
ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت راه و شهرســازی 
ــورت  ــد در ص ــی تردی ــود. ب ــن ش ــی و تعیی بررس
عــدم توجــه بــه مــوارد مذکــور، پــروژه مســکن ملــی 

ــود. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــده ب در آین

شفاف نبودن واردکنندگان عامل ترخیص 
نشدن کامیون های وارداتی

نیکزاد پاسخ داد؛

هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال چگونه محقق می شود؟

حتما در دولت جدید، مذاکرات 
ادامه پیدا خواهد کرد 

ــری  ــت خب ــه در نشس ــخنگوي وزارت خارج س
خــود گفــت: حتمــا در دولــت جدیــد مســیر 

مذاکــرات ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
بــه گــزارش  صداوســیما؛ خطیــب زاده در ادامــه 
ــران عضــو برجــام  ــزود: ای ــری خــود اف نشســت خب
ــام  ــش را انج ــام اقدامات ــوب برج ــت و در چارچ اس
می دهــد؛ آن کشــوری کــه بایــد پذیرفتــه شــود کــه 

بــه برجــام برگــردد، آمریکاســت.
ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
بــرای جمهــوری اســامی ایــران هیــچ چیــز فراتــر از 
برجــام و هیــچ چیــز کمتــر از آن در رفــع تحریم هــا 

قابــل پذیــرش نیســت.
ــت  ــه نشس ــب زاده در ادام ــعید خطی ــای س آق
ــخنان  ــی در س ــای رئیس ــاب آق ــزود: جن ــری اف خب
روز تنفیــذ و تحلیــف و نیــز در کنفرانــس مطبوعاتــی 
ــه صراحــت اشــاره  ــات ب ــروزی در انتخاب ــس از پی پ
کردنــد کــه در خصــوص رفــع تحریم هــای ظالمانــه 

ــد. ــد ندارن ــران، ذره ای تردی از ســر ملــت ای
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی تاکیــد کــرد: 
البتــه همــه این هــا در چارچــوب منافــع عالیــه مــردم 
و بــا رعایــت تمــام جزئیــات و دســتورالعمل های 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــتی ص ــای باالدس نهاد ه
ــار  ــد فش ــنگتن می دان ــه واش ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــزود: ب ــت اف ــورده اس ــت خ ــری شکس حداکث
جمهــوری اســامی ایــران هیــچ چیــز فراتــر از 
ــر  ــز کمت ــچ چی ــت و هی ــول نیس ــل قب ــام قاب برج
ــا  ــام م ــت و نظ ــرای دول ــا ب ــع تحریم ه از آن در رف
قابــل پذیــرش نیســت، آن هــا بایــد بــا رویکــرد واقــع 
نگرانــه بــه ویــن بازگردنــد تــا در کوتاه تریــن زمــان 

ــه نتیجــه برســیم. ــم ب بتوانی
وی افــزود: اگــر بــه راه حلــی برســیم کــه آمریــکا 
بتوانــد بــه تعهــدات ذیــل برجــام و قطعنامــه ۲۲۳۱ 
برگــردد جمهــوری اســامی هــم اقدامــات جبرانــی 
اش را متوقــف می کنــد و بــه عقــب بازمــی گــردد.

وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره و ســفر نماینــده 
اتحادیــه اروپــا بــه ایــران و دیــدارش بــا آقــای امیــر 
عبدالهیــان و طــرح موضوعاتــی مثــل بازگشــت 
ــا  ــورا ب ــه م ــای انریک ــزود: آق ــام اف ــه برج ــران ب ای
ــای  ــدار داشــت و نظــر آق ــان دی ــای امیرعبدالهی آق
رئیســی رئیــس جمهــور هــم در آن دیــدار منتقــل 
ــد  ــم در چن ــی ه ــای رئیس ــع آق ــه مواض ــد؛ البت ش
ــان شــده اســت.  ــف بی ــه نطــق تحلی ــت از جمل نوب
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره احتمــال 
معرفــی آقــای امیرعبدالهیــان بــه عنــوان وزیــر 
ــد  ــازه بدهی ــت: اج ــه گف ــور خارج ــنهادی ام پیش
ــد  ــازه بدی ــم اج ــی ه ــای رئیس ــه آق ــاره کابین درب

ــد. ــر کن ــار نظ ــور اظه ــس جمه ــر رئی دفت
ــتاده  ــن فرس ــب زاده درخصــوص تعیی ــای خطی آق
ویــژه جدیــد ســازمان ملــل در امــور یمــن گفــت: بــه 
ــل  ــازمان مل ــا س ــران ب ــامی ای ــوری اس ــوان جمه عن
ــا  ــم و ب ــته ای ــترده ای داش ــای گس ــد همکاری ه متح
ایــن فرســتاده ویــژه کــه چهــره شــناخته شــده ای هــم 
هســت، همــکاری نزدیــک خودمــان را ادامــه می دهیــم.

ــژه  ــتاده وی ــن فرس ــم ای ــه داد: امیدواری وی ادام
بتوانــد بــه ایــن جنــگ خانمــان ســوز پایــان بدهــد. 
قطعــا مــا تمــام مســاعی خودمــان را بــه کار خواهیم 

گرفــت کــه بــه نماینــده جدیــد کمــک کنیــم.
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــه  ــود نتیج ــودی خ ــه خ ــده ب ــر نماین ــه تغیی البت
ــر رویکــرد در  ــا تغیی بخــش نیســت، مگــر اینکــه ب
کشــور هایی کــه امــروز در جنــگ علیــه مــردم 
ــی  ــه آن های ــود؛ چ ــراه ش ــد، هم یمــن حضــور دارن
کــه مســتقیم درگیــر هســتند و چــه آن هایــی کــه 
ــرای  ــا ب ــن فض ــتقیم از ای ــر مس ــس غی ــل انگلی مث

فــروش ســاح اســتفاده می کننــد.

معاون فناوری دانشگاه خبر داد:
راه اندازی پارک فناوری سالمت در 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز بــا بیــان اینکــه مجــوز 
ــگاه از  ــامت در دانش ــاوری س ــارک فن ــدازی پ راه ان
ــده  ــت ش ــت دریاف ــترش وزارت بهداش ــورای گس ش
اســت و عملیــات اجرایــی آن تــا پایــان مــاه بــه پایــان 
می رســد، گفــت: امیدواریــم بســتری بــرای فعالیــت و 
ورود شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاوران بــه علــوم 
پزشــکی باشــد تــا بتواننــد بــا بــه کارگیــری فنــاوری 

روز، نیــاز حــوزه پزشــکی را رفــع کننــد. 
ــا  ــو ب ــدم در گفت وگ ــر مهــدی احمــدی مق دکت
ــت پژوهشــی دانشــگاه،  ــه وضعی ــا اشــاره ب ایســنا ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــا دانش ــرد: قطع ــار ک اظه
ــا در فشــار مضاعفــی قــرار گرفتنــد  ــا شــیوع کرون ب
ــوم  ــه دانشــگاه های عل ــی ک ــه خدمات ــه ب ــا توج و ب
ــاش  ــه ت ــود ک ــاز ب ــد، نی ــه می دهن ــکی ارائ پزش
بیشــتری شــود تــا دانشــگاه ها بتواننــد وظایــف خــود 
ــگیری و  ــش، پیش ــوزش، پژوه ــای آم را در بخش ه

ــد. ــان انجــام دهن درم
وجــود  بــا  پژوهــش  حــوزه  در  افــزود:  وی 
مشــکات ناشــی از کرونــا، بــه همــت اعضــای 
ــی کســب  ــات علمــی و دانشــجویان موفقیت های هی
ــاه  ــه در دو م ــی ک ــه در گزارش ــا اینک ــم ، کم کردی
ــات  ــر از اعضــای هی ــار نف ــام شــد چه گذشــته اع
علمــی در بیــن دانشــمندان پــر اســتناد جهــان قــرار 
ــگاه های  ــه دانش ــبت ب ــی نس ــد خوب ــد و رش گرفتن
ــاد  ــای زی ــه نشــان دهنده تاش ه ــر داشــتیم ک دیگ

اســت.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــز، بی ــت آمی ــی موفقی ــرح درمان ط
شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ بخشــی از تحقیقــات مــا 
ــا ســوق داده شــد. اضافــه  بــه ســمت و ســوی کرون
کــردن درمــان ســرپایی بــا داروی رمدســیویر یکــی 
ــواز  ــه دانشــگاه اه ــود ک ــی ب ــا و درمان های از طرح ه
بنیــان گــذاری کــرد و باعــث شــد در پیــک قبلــی 
ــن  ــد. ای ــان بکاه ــر کادر درم ــف ب ــار مضاع از فش
ــر رئیــس  ــورد تقدی ــود و م ــز ب ــت آمی طــرح موفقی
جمهــور و وزیــر قــرار گرفــت و امیدواریــم بــه ســایر 

ــد. ــدا کن ــم پی ــز تعمی ــتان ها نی اس
حــوزه  در  گفــت:  پایــان  در  احمدی مقــدم 
فنــاوری، عملیــات اجرایــی پــارک فنــاوری ســامت 
ــوز آن از  ــد، مج ــان می رس ــه پای ــاه ب ــان م ــا پای ت
ــده  ــت ش ــت دریاف ــترش وزارت بهداش ــورای گس ش
ــت و ورود  ــرای فعالی ــتری ب ــم بس ــت و امیدواری اس
ــوم  ــه عل ــاوران ب ــان و فن ــش بنی ــای دان شــرکت ه
پزشــکی باشــد تــا بتواننــد بــا بــه کارگیــری فنــاوری 

ــد. ــع کنن ــکی را رف ــوزه پزش ــاز ح روز، نی

هشداروزارت تعاون به خریداران مسکن 
اتحادیه های انبوه ساز و عمرانی تهران

 معاونــت امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــام ک ــه ای اع ــی در اطاعی اجتماع
بررســی های صــورت گرفتــه و بازدیدهــای میدانــی، 
ــه  ــران و اتحادی ــاز ته ــای انبوه س ــه تعاونی ه اتحادی
ــی  ــد قانون ــی شــهر تهــران فرآین تعاونی هــای عمران
ســاخت و ســاز و پیــش فــروش واحدهــا را رعایــت 

نکرده انــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس بررســی های 
صــورت گرفتــه و بازدیدهــای میدانــی، اتحادیــه 
اتحادیــه  و  تهــران  ســاز  انبــوه  هــای  تعاونــی 
ــی  ــد قانون ــی شــهر تهــران فرآین تعاونی هــای عمران
ســاخت و ســاز و پیــش فــروش واحدهــا را رعایــت 
نکــرده انــد. ،  کــه بــا ادعای داشــتن مجــوز از وزارت 
تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی ،  بــه پیــش فــروش 
ســاختمان در قالــب طــرح ملــی مســکن اقســاطی از 
طریــق  تبلیغــات و ثبــت نــام از متقاضیــان از طریــق 
ســایتی بــا عنــوان  http://etot.co  اقــدام کــرده 

اســت.
ــام در حــوزه مســکن  هرگونــه فعالیــت و ثبــت ن
ــاح و  ــع ذیص ــوز از مراج ــتن مج ــا داش ــا ب ، صرف
رعایــت همــه مفــاد قانــون پیــش فــروش ســاختمان 
ــه  ــن نام ــال ۱۳۸۹ و آیی ــاه س ــوب ۱۲ دی م مص
اجرایــی آن مصــوب هفتــم خردادمــاه ســال ۱۳۹۳ 
ــورت  ــن ص ــر ای ــود، در غی ــد ب ــر خواه ــکان پذی ام

ــی شــود. ــف محســوب م تخل
ــورت  ــای ص ــی ه ــد و بررس ــه رص ــه ب ــا توج ب
گرفتــه ، مراجعــات مردمــی و گــزارش هــای رســیده 
ــا و  ــی ه ــه برخــی تعاون ، مشــاهده شــده  اســت ک
اتحادیــه هــای عمرانــی ، بــا ادعــای داشــتن مجــوز 
از وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت راه و 
شهرســازی یــا اعــام وابســتگی بــه ســایر نهادهــای 
ــود را  ــروژه خ ــای پ ــی ،  واحده ــی و حکومت دولت
ــتفاده از  ــروژه ، اس ــل پ ــات در مح ــق تبلیغ از طری
ــایت  ــهور (، س ــراد مش ــا) اف ــلبریتی ه ــات س تبلیغ
هــای فــروش اینترنتــی ماننــد ســایت دیــوار ، 
فضــای مجــازی و روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 

ــد. ــی کنن ــروش م ــش ف پی
هرگونــه اقــدام در زمینــه ســاخت و ســاز و 
پیــش فــروش واحدهــای مســکونی مســتلزم رعایــت 
قوانیــن و مقــررات مربوطــه از جملــه: داشــتن مجــوز 
از وزارت راه و شهرســازی، رعایــت همــه مفــاد قانون 
پیــش فــروش ســاختمان مصــوب ۱۲ دی مــاه ســال 
ــم  ــوب هفت ــی آن مص ــه اجرای ــن نام ۱۳۸۹ و آیی
ــوز از وزارت  ــت مج ــال ۱۳۹۳، دریاف ــاه س خردادم
راه و شهرســازی بــرای انتشــار آگهــی پیــش فــروش 
ســاختمان بــر اســاس مــاده ۲۱ قانــون پیــش 
فــروش و مــاده ۱۹ آییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون 
ــروش  ــش ف ــون پی ــاده ۴ قان ــره م ــت تبص و رعای
ســاختمان کــه اجــازه پیــش فــروش واحدهــای یــاد 
شــده را  بــه حداقــل ۳۰ درصــد پیشــرفت در انجــام 

ســر جمــع تعهــدات منــوط کــرده  اســت.

تعــداد ۲۲۵میلیــون ســهم شــرکت ســرمایه گذاری و خدمــات 
مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، )چهارشــنبه( بــا نمــاد 
ــود.  ــه می ش ــه اولی ــران عرض ــورس ای ــت« در فراب ــی »مدیری معامات
شــرکت  ســهم  میلیــون   ۲۲۵ تعــداد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــوری  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــت صن ــات مدیری ــرمایه گذاری و خدم س
ــنبه  ــرکت، چهارش ــن ش ــهام ای ــد س ــادل ۱۵درص ــام( مع ــهامی ع )س
ایــن هفتــه )۲۰ مــرداد( به عنــوان نهمیــن عرضــه اولیــه امســال بــازار 
ســرمایه بــا نمــاد معاماتــی »مدیریــت« در بــازار اول فرابــورس ایــران 

عرضــه می شــود.
ــال  ــا ۵۰۲۳ ری ــی ۴۵۶۶ ت ــدوده قیمت ــهام در مح ــزان س ــن می ای
بــرای هــر ســهم و بــا ســهمیه ۴۲۰ ســهمی بــرای هــر کــد حقیقــی و 
حقوقــی عرضــه خواهــد شــد. همچنیــن متعهدیــن خریــد ایــن نمــاد، 
شــرکت ســرمایه گذاری صبــا تامیــن و شــرکت ســرمایه گذاری هامــون 
ــل عرضــه در روز  ــهام قاب ــزان ۲۵ درصــد از س ــه می ــک ب ــر ی ــا ه صب

عرضــه اولیــه ســهام ایــن شــرکت اســت.
گفتنــی اســت تعــداد ۲۲۵میلیــون ســهم ســرمایه گذاری و خدمــات 

ــن  ــنبه ای ــی چهار ش ــوری در حال ــتگی کش ــدوق بازنشس ــت صن مدیری
هفتــه عرضــه اولیــه می شــود کــه از ایــن تعــداد، ۲۰۵میلیــون ســهم 
در فرآینــد کشــف قیمــت جهــت عرضــه بــه عمــوم اختصــاص خواهــد 
ــس از  ــز در روز پ ــرکت نی ــن ش ــهم ای ــون س ــداد ۱۵میلی ــت و تع یاف
ــی  ــب تخصیص ــا ضری ــا ب ــه صندوق ه ــرکت ب ــن ش ــه ای ــه اولی عرض

ــرد. ــق می گی ــدوق تعل ــده واحــد صن ــر دارن ــازاری ه ب
بــر اســاس قانــون، عرضــه اولیــه ســهام شــرکت ها بــه صندوق هــای 
ــت  ــت ثاب ــا قیم ــه ب ــه اولی ــد از عرض ــرمایه گذاری در روز کاری بع س

ــرد. ــه صــورت می پذی کشــف شــده در فرآینــد عرضــه اولی
ــرمایه  ــرکت س ــن ش ــت ای ــوع فعالی ــد: موض ــزارش می افزای ــن گ ای
گــذاری در ســهام؛ صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری؛ اوراق مشــارکت و 
ســایر انــواع اوراق بهــادار بــه منظــور کســب انتفــاع، ســرمایه گــذاری 
در مســکوکات؛ فلــزات گرانبهــا ؛گواهــی ســپرده بانکــی و ســپرده های 
ســرمایه  مجــاز،  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  ســرمایه گذاری 
گــذاری در دارایــی هــای فیزیکــی، پــروژه هــای تولیــدی و پــروژه هــای 
ــازار  ــا ب ــا هــدف کســب انتفــاع، ارائــه خدمــات مرتبــط ب ســاختمانی ب

ــادار؛  ــی اوراق به ــوندگی و بازارگردان ــن نقدش ــم از تضمی ــرمایه اع س
تعهــد پذیــره نویســی اوراق بهــادار؛ مشــارکت در ارکان صنــدوق هــای 

ــه آذر اســت. ــی منتهــی ب ســرمایه گــذاری و دارای ســال مال
و  ســرمایه گذاری  شــرکت  ســهامداری  ترکیــب  در  همچنیــن 
ــت  ــروه مدیری ــوری، گ ــتگی کش ــدوق بازنشس ــت صن ــات مدیری خدم
ارزش ســرمایه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا ۶۶ درصــد و ســرمایه 

ــد. ــور دارن ــهام حض ــد س ــا ۳۴ درص ــه صب ــذاری آتی گ

رییــس خانــه معــدن ایــران از بررســی همکاری هــای معدنــی بیــن 
ایــران و برزیــل خبــر داد و گفــت: دو کشــور ظرفیت هــای باالیــی بــرای 
تامیــن  و  بخــش ســرمایه گذاری  در  به ویــژه  توســعه همکاری هــا 

ــد. ــن بخــش دارن ماشــین آالت در ای
ــر  ــدار اخی ــه دی ــا ب ــا ایرن ــو ب ــن« در گفت وگ ــا بهرام »محمدرض
ــزود: در  ــرد و اف ــران اشــاره ک ــدن ای ــه مع ــی از خان ــات برزیل ــک هی ی
ــان  ــروه دوســتی پارلم ــان« رییــس گ ــدرو روم ــه »راوان ــدار ک ــن دی ای
ــل،  ــادن برزی ــه کمیســیون مع ــس جبه ــزار« ریی ــکاردو ای ــل، »ری برزی
ــر  ــاوه ب ــتند، ع ــور داش ــور حض ــن کش ــفیر و کاردار ای ــا س ــراه ب هم
ــاختار  ــی از س ــران، گزارش ــدن ای ــه مع ــای خان ــه توانمندی ه ــاره ب اش

ــد. ــه ش ــورمان ارائ ــی کش زمین شناس
وی بیان داشــت: هیــات برزیلــی نیــز در ایــن دیــدار گــزارش کاملــی 
از محتــوای فعالیت هایشــان ارائــه دادنــد و بــه توضیــح بررســی مجــدد 

قانــون معــادن ایــن کشــور کــه بــا نــگاه بــه ســرمایه گذاری خارجــی و 
بخــش خصوصــی در حــال انجــام اســت پرداختنــد.

بهرامــن خاطرنشــان کرد: در ایــن دیــدار مقــرر شــد هیــات برزیلــی 
قانــون جدیــد نوشــته شــده در خصــوص معــادن ایــن کشــور را بــرای 
خانــه معــدن ایــران ارســال کنــد تــا بتوانیــم از تجربیــات آنهــا اســتفاده 

کنیــم.
ــه  ــدن، ب ــه مع ــل در عرص ــمگیر برزی ــت چش ــان فعالی ــا بی وی ب
ــک ســال  ــن کشــور طــی ی ــدن در ای ــزار مع ــده بیــش از ۲۰۰ ه مزای
ــر  ــاز تغیی ــگ از آن سبب س ــتقبال کم رن ــه اس ــرد ک ــاره ک ــته اش گذش

ــادن شــد. ــون مع قان
رییــس خانــه معــدن ایــران ادامــه داد: در ایــن دیــدار مقــرر شــد تــا 
ــه  ــن دو کشــور در زمین ــکاری بی ــه هم ــک تفاهم نام ــم ی ــه تنظی زمین
ــرمایه گذاری  ــی و جــذب س ــن ماشــین آالت معدن ــی، تامی مباحــث فن

بــرای دو طــرف در آینــده نزدیــک فراهــم شــود.
ــی از  ــی و یک ــزرگ معدن ــک کشــور ب ــل ی وی خاطرنشــان کرد: برزی
تامین کننــدگان بــزرگ ســنگ آهن در جهــان اســت کــه از فناوری هــای 

خــاص خــود در مباحــث اکتشــاف و اســتخراج اســتفاده می کنــد.
ــا  ــاد شــده ب ــن جلســه، تیــم ی بهرامــن اظهــار داشــت: متعاقــب ای
ــا رییــس کمیســیون صنایــع  همراهــی برخــی اعضــای خانــه معــدن ب
و معــادن مجلــس شــورای اســامی دیــدار داشــتند و تاکیــد »عــزت اهلل 
اکبــری تاالرپشــتی« رییــس کمیســیون نیــز بــر تــداوم همکاری هــای 

دو طــرف بــا تمرکــز بــر اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی بــود.
وی بیان داشــت: بــر همیــن اســاس مقــرر شــد نشســت های 
متقابلــی در ایــران و برزیــل بــا حضــور نماینــدگان بخش هــای دولتــی 
ــته  ــداوم داش ــی ت ــش خصوص ــن بخ ــور و همچنی ــی دو کش و پارلمان

باشــد.
رییــس خانــه معــدن ایــران تاکیــد کــرد: هــدف اصلــی ایــن 
نشســت ها ایجــاد ارتبــاط کامــل بیــن بخــش خصوصــی دو کشــور در 
ــه فنــی، تامیــن ماشــین آالت و ســایر نیازهــا و  همــه زمینه هــا از جمل

ــت. ــرمایه گذاری اس ــذب س ــب و ج ــن جل همچنی
ــته،  ــل در گذش ــه واردات کک و ســنگ آهن از برزی ــاره ب ــا اش وی ب
خاطرنشــان کرد: امــروز ایــن کشــور می توانــد در تامیــن مــواد اولیــه و 
ــد  ــژه در طرح هــای جدی ــران به وی ــاز فوالدســازی ای ــورد نی خــوراک م

ــد. ــن باش نقش آفری
بهرامــن همچنیــن بــه توانمنــدی بــاالی برزیــل در تولید ماشــین آالت 
ــای  ــا برنده ــور ب ــن کش ــرکت های ای ــترده ش ــکاری گس ــی و هم معدن
ــرای  ــد ب ــه می توان ــرد ک ــاره ک ــی اش ــی و ژاپن ــی، آلمان ــزرگ آمریکای ب

ــذار باشــد. ــن حــوزه تاثیرگ ــا در ای گره گشــایی از مشــکات م
وی یادآوری کــرد: بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــا بــرای توســعه 
ــین آالت  ــن ماش ــا تامی ــی م ــای اساس ــی از نیازه ــور، یک ــی کش معدن
ــه تعریــف  ــوان حتــی ب ــود کــه در ایــن زمینــه می ت معدنــی خواهــد ب

ــت. ــا پرداخ ــارکت برزیلی ه ــا مش ــین آالت ب ــد ماش ــای تولی طرح ه

عرضه های اولیه امسال ۹ تایی می شود 

رییس خانه معدن ایران:

همکاری های معدنی ایران و برزیل توسعه می یابد
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کاریکاتور

 پیش به سوی کار علمی و فرهنگی...

منبع: تسنیم

انجام 33 مورد نظارت بر عملکرد 
لغو و فعالیت رانندگان بخش کاال

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ــر  ــارت ب ــورد نظ ــت : ۳۳ م ــاه گف ــتان کرمانش اس
ــش کاال و  ــدگان بخ ــت رانن ــو و فعالی ــرد لغ عملک
ــاوگان حمــل و نقــل کاال  ــر ن ــورد نظــارت ب ۲۶۰ م

ــت . ــده اس ــل آم ــه عم ب
ــرز  ــگاران جــوان،  فریب ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
کرمــی مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــاوگان  ــده ن ــرای ۵۳ رانن ــت : ب ــاه گف ــتان کرمانش اس
وانــت بــار و ۱۰ راننــده وانــت بــاری کــه توانســته انــد 
در آزمــون راننــدگان حرفــه ای بخــش حمــل و نقــل 
کاال قبــول شــوند کارت هوشــمند صــادر شــده و ۲۰۴ 
کارت هوشــمند راننــده وانــت بــاری در ســطح اســتان 

تمدیــد شــده اســت.
او گفــت : ۳۳ مــورد نظــارت بــر عملکــرد لغــو و 
فعالیــت راننــدگان بخــش کاال و ۲۶۰ مــورد نظــارت 
بــر نــاوگان حمــل و نقــل کاال بــه عمــل آمده اســت.

ــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون کارت  کرمــی اف
هوشــمند ۶ هــزار و ۵۰۰ راننــده فعــال حــوزه حمــل 
و نقــل کاال تمدیــد شــده و ۷۴ کارت هوشــمند 
نــاوگان بــاری و ۴۰۰ کارت هوشــمند راننــدگان 
حمــل و نقــل کاال در اســتان کرمانشــاه صــادر شــده 

اســت.
ــرای  ــوه اج ــر نح ــارت ب ــر نظ ــاوه ب ــزود: ع او اف
ــرای  ــه اج ــدگان در زمین ــرکت ها و رانن ــرد ش عملک
ــج  ــی، پن ــتورالعمل های اباغ ــط و دس ــق ضواب دقی
مــورد بازدیــد از مراکــز طــب کار نیــز انجــام شــده 

اســت.
ــار  ــه ب ــت پایان ــتمر وضعی ــی مس ــی از بررس کرم
ــود،  ــت موج ــاح وضعی ــود و اص ــرای بهب ــدام ب و اق
انجــام امــور صــدور، تمدیــد و تغییــر کاربــری کارت 
هوشــمند فعــاالن حــوزه حمل و نقــل کاال خبــر داد .

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:
دستگیری سارق درب های آب و 

فاضالب چدنی در مراغه

ــک  ــتگیری ی ــه از دس ــی مراغ ــده انتظام فرمان
ــی  ــای آب و فاضــاب چدن ــه ای درب ه ــارق حرف س
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــرقت در ای ــره س ــا ۶ فق ب

ســرهنگ توحیــد فارســی در تشــریح ایــن خبــر 
ــی مبنــی  ــی دریافــت گزارش های اظهــار کــرد: در پ
بــر ســرقت درب آب و فاضاب هــای شــهری و 
روســتایی در مراغــه طــرح ویــژه ای توســط مامــوران 
انتظامــی پاســگاه آیــت اهلل غفــاری بــرای شناســایی 

و دســتگیری ســارق یــا ســارقان آغــاز شــد.
زنی هــای  گشــت  بــا  مامــوران  افــزود:  وی 
مــداوم شــبانه روزی و رصــد اطاعاتــی و فّنــی 
ــابقه دار را  ــه ای س ــارق حرف ــک س ــدند ی ــق ش موف
ــد تحــت پوشــش تاکســی  ــا خــودرو ســواری پرای ب
تلفنــی را شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه 

ــد. ــتگیر کنن دس
شــده  دســتگیر  ســارق  کــرد:  عنــوان  وی 
در بازجویــی مامــوران بــه ســرقت شــش عــدد 
ــی در ســطح حــوزه  ــای آب و فاضــاب چدن درب ه
اســتحفاظی و چنــد ســرقت ســایر وســایل اعتــراف 

ــرد. ک
پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس  از  نقــل  بــه 
ــه در  ــان این ک ــا بی ــی ب ــرقی، فارس ــان ش آذربایج
ــد درب  ــم چن ــگاه مته ــودرو و مخفی ــی از خ بازرس
فاضــاب بــه همــراه دیلــم فلــزی و آالت ادوات جــرم 
کشــف شــده اســت، گفــت: متهــم پــس از تشــکیل 
پرونــده بــرای رســیدگی بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

شــد.

تردد در پارک های تبریز ممنوع است

رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــا شــهرداری تبریــز از ممنوعیــت ورود و 
ــر داد. ــهر خب ــطح ش ــای س ــا و تفرجگاه ه ــطح پارک ه ــردد در س ت

بــه گــزارش ایســنا، حســن زاده بــا اشــاره بــه اطاعیــه ســتاد مقابلــه بــا 
کرونــا شهرســتان تبریــز و ابــاغ فرمانــدار، گفــت: بــر ایــن اســاس از روز 
گذشــته هــر گونــه تــردد در ســطح پارک هــا و تفرجگاه هــای شــهر تبریــز 
ــوده و از شــهروندان محتــرم خواهــش می کنیــم کــه از حضــور  ممنــوع ب

ــد. ــودداری کنن ــا خ در پارک ه
ــش  ــی افزای ــا در پ ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه س ــن اطاعی ــزود: ای وی اف
ــط  ــاری توس ــن بیم ــم ای ــک پنج ــا در پی ــروس کرون ــه وی ــان ب مبتای

ــت. ــده اس ــاغ ش ــز اب ــتان تبری ــرم شهرس ــدار محت فرمان
ــاز  ــز مج ــهری تبری ــای ش ــه اتوبوس ه ــم ک ــد می کنی ــت: تاکی وی گف
بــه ســوار کــردن مســافر بــه مقصــد هســته مرکــزی شــهر نیســتند و بــر 
ــه هیــچ  ــن اســاس در پایانه هــای شــهید مطهــری و شــهید محققــی ب ای

عنــوان مســافرگیری نخواهــد شــد.
ــا،  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــاغ س ــاس اب ــر اس ــه داد: ب ــن زاده ادام حس
ــت  ــل اس ــا تعطی ــا در پارک ه ــهر بازی ه ــای ش ــه فعالیت ه ــان هم هم چن
ــه  ــه خدمــات بوفه هــا و رســتوران های داخــل پارک هــا نیــز فقــط ب و ارائ

صــورت بیــرون بــر مجــاز خواهــد بــود.
ــزاری  ــع و برگ ــه تجم ــه، هرگون ــن اباغی ــق ای ــرد: طب ــوان ک وی عن
ــاع  ــا اط ــت، ت ــهروندان اس ــداد ش ــور پرتع ــتلزم حض ــه مس ــم ک مراس
ثانــوی ممنــوع اســت و از مدیــران ســازمان ها و مناطــق شــهرداری تبریــز 
ــا  ــه صــورت جــدی رعایــت کننــد و ب می خواهیــم کــه ایــن موضــوع را ب
نصــب بنــر و اطــاع رســانی های الزم، شــهروندان را از ایــن موضــوع مهــم 

ــد. آگاه کنن
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز، وی گفــت: امیدواریــم بــا 
ــت پروتکل هــای بهداشــتی  ــه گذاری هــای اجتماعــی و رعای ــت فاصل رعای
ــی  ــای آت ــی ماه ه ــام اســت، ط ــال انج ــه در ح ــیون ک ــه واکسیناس و البت

بتوانیــم بیمــاری کرونــا را در ســطح شــهر و کشــور مدیریــت کنیــم.

پیشگامی سازمان مدیریت تهران
 در شفاف سازی حقوق کارمندان

ــه شــفاف  ــدام ب ــران اق ــزی اســتان ته ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
ســازی فهرســت پرداختیهــا و جزئیــات حقــوق و دســتمزد کارکنــان کــرده 

اســت. 
ــازمان  ــتیبانی س ــی و پش ــت اداری مال ــنیم، مدیری ــزارش تس ــه گ ب
مدیریــت و برنامــه ریــزی ضمــن انتشــار جــدول هزینه  هــای خــرداد مــاه 
۱۴۰۰، نحــوه هزینه هــای ســازمان مدیریــت را به منظــور شــفافیت مالــی 
اعــام کــرده اســت. جزئیــات ایــن هزینه  هــا را در ادامــه مشــاهده کنیــد.

ــون انتشــار و دسترســی  ــر اســت، در راســتای اجــرای قان ــه ذک الزم ب
ــامی(،  ــورای اس ــس ش ــال ۱۳۸۷ مجل ــوب س ــات )مص ــه اطاع آزاد ب
ــواد ۳۰،  ــران(، م ــی آن )مصــوب ۱۳۹۳/۸/۲۱ هیئــت وزی ــه اجرای آئین نام
۳۱، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ بیانیــه »منشــور حقــوق شــهروندی« ریاســت 
ــاه ســال ۱۳۹۵(، سیاســت های  ــران )آذرم ــوری اســامی ای ــرم جمه محت
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و رویکردهــای کان دولــت تدبیــر و امیــد و بــرای 
ایجــاد شــفافیت مالــی، مبــارزه بــا فســاد، برقــراری محیــط رقابــت پذیــر 
ــای  ــر فعالیت ه ــی ب ــارت همگان ــق نظ ــادی و تحق ــت اقتص ــالم و عدال س
دســتگاه های اجرایــی، ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران، 
ــه خــود  ــای ماهان ــات هزینه ه ــه انتشــار جزئی ــدام ب ــه اق به طــور داوطلبان

ــت. ــاری کرده اس ــاه ج در خردادم
ــزی اســتان  ــه ری ــت و برنام ــی ســازمان مدیری ــن اســاس درحال ــر ای ب
تهــران اقــدام بــه شــفاف ســازی فهرســت پرداختیهــا و جزئیــات حقــوق 
و دســتمزد کارکنــان کــرده اســت کــه ســازمان برنامــه و بودجــه و ســایر 
ــرده  ــرداری ک ــو ب ــدام الگ ــن اق ــتی از ای ــز بایس ــی نی ــتگاههای اجرای دس
تــا در غیــاب ســامانه حقــوق و مزایــای یــک دیــد کلــی از پرداختیهــا در 

ــی ایجــاد شــود. دســتگاههای اجرای

گرانفروشی در صدر شکایات مردمی

ــران  ــتان ته ــت( اس ــارت )صم ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــت  ــه نخس ــار ماه ــی در چه ــکایات مردم ــترین ش ــه بیش ــرد ک ــام ک اع
ــارج از  ــه خ ــت و عرض ــدم درج قیم ــی، ع ــه گرانفروش ــوط ب ــال مرب امس

ــوده اســت.  شــبکه ب
ــار ماهــه  ــار کــرد: در چه ــا ایســنا، اظه ــو ب ــی در گفت وگ ــه صادق یدال
نخســت امســال ۱۵ هــزار و ۵۰۰ شــکایت صنفــی در ســامانه ۱۲۴ ثبــت 

شــده اســت.
ــی و  ــزارش تلفن ــورد گ ــی ۹۹۳۶ م ــازه زمان ــن ب ــه وی درای ــه گفت ب
۵۵۷۷ مــورد گــزارش حضــوری بــه ســامانه ۱۲۴ رســیده  اســت کــه بــه 
ــته اســت. ــک درصــدی داش ــل رشــد ی ــال قب ــدت مشــابه س نســبت م

ــف  ــورد متخل ــزود: از مجمــوع شــکایت های وارده، ۴۲۷۷ م ــی اف صادق
شــناخته شــده کــه بیشــترین شــکایات مربــوط بــه گرانفروشــی، عــدم درج 

قیمــت و عرضــه خــارج از شــبکه بــوده اســت.
همچنیــن بــه گفتــه رئیــس ســازمان صمــت اســتان تهــران بیشــترین 
ــی  ــن نبات ــار و روغ ــره ب ــوه و ت ــرغ، می ــان، م ــدف بازرســی ن ــای ه کااله

بــوده اســت.
نظــام صنفــی گران فروشــی،  قانــون  اســت کــه طبــق  گفتنــی 
ــرای  ــدم اج ــبکه ع ــارج از ش ــه خ ــکار،  عرض ــب،  احت ــی، تقل کم فروش
ــت و  ــدم درج قیم ــاری،  ع ــروش اجب ــع، ف ــذاری و توزی ــط قیمت گ ضواب
ــت. ــی اس ــات صنف ــن تخلف ــه مهم تری ــاب ازجمل ــدور صورتحس ــدم ص ع

همچنیــن بــر اســاس قانــون صنفــی بایــد درآمدهــای ناشــی از 
ــادل آن در  ــود و مع ــز  ش ــه واری ــاب خزان ــه حس ــی ب ــای دریافت جریمه ه
بودجه هــای ســنواتی منظــور و توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــاوی در  ــور مس ــون به ط ــن قان ــاده )۴۴( ای ــی م ــار مال ــن ب ــس از تأمی پ
اختیــار ســازمان تعزیــرات حکومتــی، اتــاق اصنــاف ایــران و وزارت صنعــت، 
ــد،  ــه کنن ــون هزین ــن قان ــا در اجــرای ای ــرد ت ــرار  گی معــدن و تجــارت ق
امــا اتــاق اصنــاف بارهــا نســبت بــه دریافــت نکــردن ایــن بودجــه گایــه 

کــرده اســت.

اســتاندار خوزســتان گفــت: نبایــد از رســانه ها 
ــه  ــری ب ــاد و پیگی ــر انتق ــه خاط ــگاران ب و خبرن

ــد شــکایت شــود.  حــق و درســتی کــه دارن
قاســم ســلیمانی دشــتکی در آیین گرامیداشت 
روز خبرنــگار کــه بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس و با 
حضــور آناین خبرنگاران، در سرســرای اســتانداری 
خوزســتان برگــزار شــد بیــان کــرد: بارهــا اعــام 
ــف  ــرکت های مختل ــتگاه ها و ش ــه دس ــرده ام ک ک
ــد  ــکایت کنن ــگاران ش ــانه ها و خبرن ــد از رس نبای
و اگــر مدیــری چنیــن اقدامــی را انجــام داده بایــد 

شــکایت خــود را پــس بگیــرد .
وی بــا بیــان اینکــه به تمامــی مدیران نســبت 
ــزود: رســانه ها  ــدام تذکــر می دهــم اف ــن اق ــه ای ب
بایــد آزادی بیــان داشــته باشــند و بتواننــد پیگیــر 

مشــکات در ســطح اســتان باشند.
ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره اینکــه نبایــد از 
ــتفاده  ــراد اس ــب اف ــرای تخری ــازی ب ــای مج فض
کــرد ادامــه داد: از رســانه های معتبــر و خبرنگاران 
ــب  ــه مطال خوزســتان تقاضــا دارم کــه نســبت ب

غیرواقعــی در فضــای مجــازی مقابلــه کننــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــتان در ادام ــتاندار خوزس اس
مشــکات خبرنــگاران در بخــش بیمــه و تامیــن 
ــدگان  ــه نماین ــت ک ــاز اس ــزود: نی ــی اف اجتماع
ــرای  ــی ب ــن اجتماع ــران تامی ــا مدی ــانه ها ب رس
رفــع مشــکات اصحــاب رســانه نشســتی را 
برگــزار کننــد؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
خوزســتان نســبت به برگــزاری این نشســت اقدام 
کنــد و بــه جــد دنبــال رفــع ایــن مشــکل باشــد.

شــرکت های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

خوزســتان بایــد مســوولیت های اجتماعــی را 
بــه درســتی انجــام دهنــد ادامــه داد: بســیاری از 
ــد  ــات دارن ــا مطالب ــرکت ه ــن ش ــانه ها از ای رس
کــه از خانــه مطبوعــات خواســتارم فهرســت 
ــد  ــه کن ــتگاه ها تهی ــانه ها را از دس ــات رس مطالب
ــه ای  ــری، و نام ــوع را پیگی ــن موض ــود ای ــا خ ت
ــن  ــرای پرداخــت ای ــه ب ــه دســتگاه های مربوط ب

ــم. ــال کن ــات ارس مطالب
ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه انتقــاد 
ــان  ــت بی ــر اس ــکات موث ــل مش ــانه ها در ح رس
کــرد: رســانه ها پــل ارتباطــی بیــن مدیــران و مردم 

هســتند و بایــد شــان خبرنــگاران حفــظ شــود.
وی گفــت: فضــای مجــازی قابــل انــکار و 
محــدود شــدن نیســت و بایــد بــا حفــظ احتــرام 
و بــه دور از توهیــن و تخریــب، انتقــادات در فضای 

مجــازی بیــان شــود.
اســتاندار خوزســتان افــزود: در شــرایطی 

ــردم  ــول ک ــتان را قب ــتانداری خوزس ــدی اس تص
کــه بــا انباشــت مشــکات در ایــن اســتان روبــه 
ــا  ــا ب ــردم ت ــاش ک ــدت ت ــن م ــدم؛ در ای رو ش

ــم. ــه کن ــف مقابل ــات مختل تخلف
ــتان  ــتاندار خوزس ــه اس ــی ک ــت: زمان وی گف
ــتاندار  ــاور اس ــش از ۵۰ مش ــفانه بی ــدم متاس ش
در ایــن دســتگاه حضــور داشــتند کــه بســیاری از 
آنهــا فعالیــت خاصــی نداشــتند بــه همیــن دلیل 
تمامــی ایــن افــراد را از اســتانداری خــارج کــردم.

وی ادامــه داد: از دیگــر مشــکاتی کــه در ایــن 
ــراد در  ــری اف ــه کارگی ــت ب ــود داش ــتان وج اس
ســمت ها و مشــاغل غیرمرتبــط بــود کــه تمامــی 
ــه دســتگاه های حــوزه اســتخدامی  ــراد ب ــن اف ای

خــود برگشــت داده شــدند.
ســلیمانی دشــتکی انباشــت طلــب کارکنــان 
ــت را از دیگــر مشــکات اســتان بیــان کــرد  دول
و افــزود: کارگــران شــهرداری هــا و آبفــای اســتان 

بیشــترین مطالبــات را داشــتند کــه بــا پیگیــری 
کــه انجــام گرفــت مبلــغ یکهــزار و ۳۰۰ میلیــارد 
ریــال بــرای پرداخــت مطالبــات شــهرداری هــا و 
ــات  ــت مطالب ــرای پرداخ ــال ب ــارد ری ۶۵۰ میلی
آبفــای اســتان در ســطح ملــی اختصــاص یافــت.

وی بــا اشــاره بــا تنــش آبــی خوزســتان بیــان 
کرد:بیشــتر مناطق خوزســتان در تابســتان امسال 
بــا تنــش آبــی روبــه رو شــدند کــه بــرای جبــران 
ــزار و ۵۰۰  ــتان ۱۱ ه ــالی اس ــارت خشکس خس
میلیــارد ریــال از ســوی دولــت تخصیــص یافــت.

وی بــا بیــان اینکــه ۷۰۲ روســتای خوزســتان 
بــا تنــش آبــی روبــه رو هســتند ادامــه داد: یکی از 
کارهایــی کــه در اســتان پیگیــری شــد تخصیص 
اعتبــار چهــار هــزار میلیــارد ریالــی بــرای ســاخت 
۲ ســد تنظیمــی مــارد و چوئبــده بــود تــا در ایــن 
ــرای تامیــن آب  ــزی ب مناطــق امــکان برنامــه ری

وجــود داشــته باشــد.
اســتاندار خوزســتان افــزود: یــک طــرح میــان 
مــدت بــرای رفــع مشــکات آبرســانی و فاضــاب 
ــه در  ــم ک ــنهاد دادی ــت پیش ــه دول ــتان ب خوزس
صــورت تصویب بســیاری از مشــکات خوزســتان 

ــن بخــش حــل می شــود. در ای
ــال در  ــگار امس ــت روز خبرن ــن گرامیداش آیی
ــاک شــیوع  ــه دلیــل شــرایط خطرن خوزســتان ب
ــا در اســتان بــه صــورت اینترنتــی  ویــروس کرون
ــه  ــای خان ــتان، اعض ــتاندار خوزس ــور اس ــا حض ب
ــه صــورت  ــگاران ب ــی از خبرن ــات و جمع مطبوع
آنایــن در سرســرای اســتانداری خوزســتان 

ــزار شــد. برگ

ــورج  ــت: »ت ــه گف ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
درگاهــی« بــا پنــج رای موافــق و ۲ رای مخالــف اعضــا در 
نخســتین جلســه شــورای اســامی شــهر بــه عنــوان سرپرســت 

ــد. ــی ش ــهرداری معرف ش
رضا عســگری در حاشــیه نخســتین نشســت رســمی شــورای 
اســامی شــهر مراغــه بــه ایرنــا گفــت: در ایــن جلســه رســمی 

شــورای اســامی شــهر مراغــه در خصــوص اســتعفای »شــهرام 
مروتــی« شــهردار مراغــه تصمیــم گیــری و پــس از آن »تــورج 
درگاهــی« بــه عنــوان سرپرســت شــهرداری مراغــه معرفــی شــد.

ــره  ــهردار »ق ــن ش ــش از ای ــی« پی ــرد: »درگاه ــان ک وی بی
آغــاج«، سرپرســت شــهرداری صالــح آبــاد و مدیــر مالــی 
ــش  ــت و پی ــوده اس ــه ب ــهرداری مراغ ــه در ش ــاون منطق و مع
ــئول  ــه مس ــهرداری مراغ ــت ش ــوان سرپرس ــه عن ــی ب از معرف

ــت. ــده داش ــر عه ــهر را ب ــن ش ــهرداری ای ــی ش رفاه
وی در خصــوص مــدت سرپرســتی »درگاهــی« اظهــار 
داشــت: در کوتاهتریــن زمــان ممکــن گزینــه هــای شــهرداری 
مراغــه بررســی و شــهردار ایــن شــهر تاریخــی معرفــی خواهــد 

شــد.
ــن شــهر  ــی شــهردار ســابق ای وی بیــان کــرد: شــهرام مروت

ــز از گزینــه هــای شــهرداری مراغــه اســت. نی

تــورج درگاهــی متولــد ۱۳۴۹ و کارشناســی حســابداری 
ــت. اس

ــم  ــورای پنج ــق ش ــت رای مواف ــا هف ــی« ب ــهرام مروت »ش
ــه  ــهرداری مراغ ــت ش ــوان سرپرس ــه عن ــاه ۱۳۹۹ ب در ۲۷ دیم
ــا کســب  ــود، کــه در ۲۸ اردیبهشــت امســال ب ــی شــده ب معرف
رای همــه اعضــا بــه عنــوان چهل وششــمین شــهردار ایــن 

کهن شــهر انتخــاب شــد.
ــج  ــه، پن ــه منطق ــه ۹ دارای س ــا درج ــه ب ــهرداری مراغ ش
معاونــت و چهــار ســازمان زیرمجموعــه بــوده و در ســال ۱۳۰۷ 

شمســی تاســیس شــده اســت.
مراغــه بــه عنــوان بزرگتریــن شــهر آذربایجان شــرقی بعــد از 
تبریــز بــا بیــش از ۱۸۶ هــزار نفــر جمعیــت در ۱۲۷ کیلومتــری 
تبریــز مرکــز اســتان قــرار گرفتــه و در ابتــدای دوران فرمانروایــی 

ایلخانــان مغــول، پایتخــت ایــن سلســله بــوده اســت.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی ای ــددکاران اجتماع ــن م ــس انجم رئی
ــن  ــی ای ــه معن ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه ــدم رعای ــه ع اینک
اســت کــه خودمــان بــه جنــگ خودمــان می رویــم، گفــت: تنهــا 
راه بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس در کنــار واکسیناســیون، رعایت 
ــرای  ــراد ب ــک اف ــک ت ــودن ت ــد ب ــتی و مقی ــای بهداش پروتکل ه
ــن موضــوع اســت.  ــه ای رعایــت پروتکل هــا و تشــویق یکدیگــر ب
سیدحســن موســوی چلــک در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
این بــاره اظهــار کــرد: اطاعاتــی کــه مســئوالن بهداشــتی 
ــه  ــوت و بســتری و مراجع ــد افزایشــی ف ــا، رون درخصــوص کرون
ــرد  ــان ک ــوان کتم ــد را نمی ت ــه می کنن ــی ارائ ــز درمان ــه مراک ب
ــروس اســت کــه شــدت ابتــای آن  ــد وی ــوع جدی و دلیــل آن ن
ــود.  ــا ب ــواع ویروس هــای شــناخته شــده کرون بیشــتر از ســایر ان
ــان  ــیون جمعیت ش ــد واکسیناس ــه درص ــورهایی ک ــی کش حت
ــد و  ــتی تاکی ــای بهداش ــت پروتکل ه ــر رعای ــددا ب ــت، مج باالس

حتــی محدودیت هایــی را تعییــن کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دو راه پیــش روی مــا وجــود دارد، گفــت: 
اگــر پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نکنیــم، بایــد منتظــر ابتــا 
بــه بیمــاری خــود یــا عزیزانمــان باشــیم و هیچکــس نمی توانــد 

ادعــا کنــد کــه بــه دلیــل جایــگاه، تحصیــات، درآمــد و شــغل و... 
از ایــن بیمــاری مصــون اســت. 

موســوی چلــک افــزود: راه دیگــر ایــن اســت کــه عاملــی بــرای 
ــود را  ــی خ ــیم؛ یعن ــا باش ــروس کرون ــه وی ــا ب پیشــگیری از ابت
ــی  ــم و حت ــتی بدانی ــای بهداش ــت پروتکل ه ــه رعای ــف ب موظ
اگــر از طوالنــی شــدن ایــن شــرایط خســته شــده باشــیم، بایــد 
دســتورالعمل های بهداشــتی را بــا جدیــت ادامــه دهیــم؛ رعایــت 

ــا نمی شــود.  ــع خســتگی م نکــردن موجــب رف
رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران درخصــوص 
چرایــی اینکــه برخــی از مــردم پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت 
ــراد  ــه اف ــی ک ــه درک ــوع ب ــن موض ــد: ای ــادآور ش ــد، ی نمی کنن
ــردی از عملکــرد  ــد بســتگی دارد؛ حتــی اگــر ف از موقعیــت دارن
دولت هــا ناراضــی اســت، امــا موضــوع ســامت خودمــان 

ــم. ــان بجنگی ــا خودم ــم ب ــه بخواهی ــت ک ــی نیس موضوع
وی ادامــه داد: عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه معنــی 
ــر  ــم و فک ــان می روی ــگ خودم ــه جن ــان ب ــه خودم ــت ک ــن اس ای
نکنیــم اگــر رعایــت نکنیــم دود آن فقــط به چشــم دیگران مــی رود. 
بــه چشــم خودمــان، اطرافیــان و عزیزان مــان و مــردم هــم مــی رود.

ــای  ــت پروتکل ه ــدم رعای ــا ع ــرد: ب ــح ک ــک تصری ــوی چل موس
بهداشــتی زمــان را از دســت می دهیــم و ایــن واقعیتــی اســت کــه 
ــن موضــوع بیشــتر  ــدر ای ــد منکــر آن شــود. هرچق کســی نمی توان
بــه طــول انجامــد اثــرات مخــرب آن در جامعــه نیــز بیشــتر خواهــد 
ــت  ــار واکسیناســیون، رعای ــا راه در کن ــل تنه ــن دلی ــه همی شــد. ب
پروتکل هــای بهداشــتی و مقیــد بــودن تــک تــک افــراد بــرای رعایــت 

ــت. ــا اس ــت پروتکل ه ــرای رعای ــر ب ــویق یکدیگ ــا و تش پروتکل ه

 نباید از خبرنگاران به خاطر انتقاد شکایت کرد

سرپرست شهرداری مراغه معرفی شد

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی؛ جنگ با خودمان است

489 م الف
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آیی
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

ــمی رس
برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون 
ــی ترکمانچــای  ــور ... مســتقر در واحــد ثبت مذک
ــان محــرز  ــارض متقاضی ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــان و  ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل ــده اس گردی
امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه ۱۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــاع عم اط
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
مراجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض، 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی قضای
۱- آقــای مجتبــی ســلطانی ورنکشــی، فرزنــد: 
ششــدانگ  متصــرف  و  متقاضــی  الهویــردی، 
یکقطعــه بــاغ، از پــاک ۱۷- اصلــی، بخــش 
بــه  ورنکــش،  قریــه  در  واقــع  تبریــز،   -۳۹
ــک،  ــت مل ــوزه ثب ــع، ح مســاحت ۸۵۴۳ مترمرب
ــای  ــک رســمی » آق ــی از مال ترکمانچــای ابتیاع
بکاســه:  ورنکشــی«،  ســلطانی  الهویــردی 

۱۴۰۰۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ترکمانچای - حسن ترکیان

م الف: 529
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک ۱۹۹۴ فرعــی 
از ۴- اصلــی واقــع در آچاچــی بخــش ۴۱- تبریــز مــورد تقاضــای آقــای مهــدی ســید صــدری 
ــون ثبــت  ــون اصــاح و حــذف مــوادی از قان ــذا طبــق تبصــره ۵ مــاده ۲ قان بعمــل نیامــده فل
ــاک  ــدود پ ــد ح ــامی تحدی ــورای اس ــس ش ــالهای ۶۵ ،۷۰ مجل ــوب س ــاک مص ــناد و ام اس
ــوع ملــک بعمــل  ــوم روز شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ راس ســاعت ۱۰ صبــح در محــل وق مرق
ــرر در محــل  ــد مق ــن اخطــار میشــود در موع ــن و مجاوری ــه مالکی ــد بدینوســیله ب ــد آم خواه
وقــوع ملــک حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف اقــدام شــود 
و اشــخاصی کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم 
ــن اداره  ــه ای ــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را ب ــاده ۲۰ ب ــر م ــدی براب صــورت مجلــس تحدی
تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
تقدیــم مراجــع قضائــی نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در 

غیــر ایــن صــورت برابــر بــا مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی : 1400/05/19                                                                 

رئیس ثبت اسناد امالک میانه - بخشعلی زاده

530 م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی و بــاغ پــاک ۱۶۲۵ 
فرعــی از ۷۵- اصلــی واقــع در قریــه بالســین بخــش ۴۶- تبریــز مــورد تقاضــای آقــای قــدرت 
محمــدی بعمــل نیامــده فلــذا طبــق تبصــره ۵ مــاده ۲ قانــون اصــاح و حــذف مــوادی از قانــون 
ثبــت اســناد و امــاک مصــوب ســالهای ۶۵ ،۷۰ مجلــس شــورای اســامی تحدیــد حــدود پــاک 
مرقــوم روز دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ راس ســاعت ۱۰ صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل 
ــرر در محــل  ــد مق ــن اخطــار میشــود در موع ــن و مجاوری ــه مالکی ــد بدینوســیله ب ــد آم خواه
وقــوع ملــک حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف اقــدام شــود 
و اشــخاصی کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم 
ــن اداره  ــه ای ــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را ب ــاده ۲۰ ب ــر م ــدی براب صــورت مجلــس تحدی
تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
تقدیــم مراجــع قضائــی نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در 

غیــر ایــن صــورت برابــر بــا مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی : 1400/05/19                                                                 
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آگهی نوبتی )اول( از اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان هریس
پیــرو آگهــی نوبتــی شــماره ۹۹/۱۰۴/۱۷/۲۳۳ مورخــه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ نظــر بــه مــاده ۱۲ قانــون ثبــت اســناد و امــاک و مــاده ۵۹ آییــن اجــرای قانــون مذکــور امــاک مجهــول المالــک واقــع در 
هریــس و بخــش هــای تابــع کــه در ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ هجــری شمســی از طــرف اشــخاص در خواســت قبــول ثبــت ویــا از انشــار آگهــی نوبتــی اول آنهــا ســابقه بدســت نیامــده و یــا از 

طریــق مــاده ۱۴۷ - اصاحــی قانــون ثبــت اظهارنامــه ثبنــی تنظیــم شــده و بشــرح ذیــل آگهــی میشــود.
آگهی از سنگ یک اصلی بخش ۴۷ تبریز

۱- پاک ۴۲۳۴ فرعی از اصلی مذکور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بساحت ۳۴۷۷٫۷۸ متر مربع خانم راحله افرادی که اظهارنامه ثبتی تنظیم شده است
۲- پاک ۴۸۰۷ فرعی از اصلی مذکور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۶۷۰۲٫۶۵ متر مربع خانم سمیه بخشی که اظهارنامه ثبتی تنظیم شده است

لــذا بــه موجــب مــاده ۱۶ قانــون ثبــت اســناد و امــاک، هرکــس بــه امــاک منــدرج در ایــن آگهــی اعتــراض داشــته باشــد میتوانــد در خواســت کتبــی خــودرا ظــرف مــدت ۹۰ روز از تاریــخ 
انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت هریــس تســلیم ورســید دریافــت نمایــد ومعتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بایــد رســید دادخواســت بــه مرجــع قضایــی 
را بــه اداره ثبــت تســلیم در غیــر ایــن صــورت متقاضــی بانماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجــع و گواهــی تقدیــم دادخواســت دریافــت وپــه اداره ثبــت هریــس تســلیم دارنــد و 
هــرگاه بیــن متقاضــی ثبــت و دیگــران قبــل از نوبــت اول نشــر ایــن اگهــی دعــوای مربوطــه بــه ایــن پــاک باشــد برابــر مــاده ۱۷ قانــون ثبــت طرفیــن مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن 
آگهــی تــا ۹۰روز گواهــی دادگاه مبنــی بــر وجــود جریــان دعــوی اخــذ و بــه ایــن واحــد تســلیم دارنــد واعتــراض برحــدود و حقــوق ارتقاعــی برابــر مــاده ۲۰قانــون ثبــت از تاریــخ تحدیــد حــدود تــا 

مــدت ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد ضمنــا مــدت اعتــراض بــه آگهــی اصاحــی یکمــاه از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی میباشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/05/04                                                               م الف: 454                                                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/19
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سه شنبه 19 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره  1019 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
زاکانی:

 سیستم حمل و نقل عمومی ترکیبی
 را برای تهران دنبال می کنم

شـهردار منتخب ششـمین دوره شـورای اسـامی 
شـهر تهـران در تشـریح اقدامـات خـود بـرای حـل 
معضـل آلودگـی هـوا و توسـعه حمل و نقـل عمومی 
نقـل  و  تهـران سیسـتم حمـل  بـرای شـهر  گفـت: 

عمومـی ترکیبـی را دنبـال مـی کنیـم. 
علیرضـا زاکانی در گفت وگو با ایسـنا، در تشـریح 
اقدامـات فـوری خـود بـرای حـل دو چالـش آلودگی 
هـوا و توسـعه حمـل و نقـل عمومـی گفـت: بایـد 
بـه سـمت سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی ترکیبـی 
حرکـت کنیـم کـه در آن دوچرخـه، موتور، تاکسـی، 
مینـی بـاس، اتوبـوس، متـرو و مدهـای مختلـف در 
یـک ترکیـب مشـخص بـرای شـهروندان مطلوبیـت 

کند. ایجـاد 
وی افـزود: باید این ترکیب در این سیسـتم حمل 
و نقـل عمومـی ترکیبی آسـانی و سـرعت دسترسـی 
را بـرای رسـیدن بـه مقصـد بـه همراه داشـته باشـد 
تـا مطلوبیـت را بـرای شـهروندان ایجـاد کنـد مـا در 
مجموعـه شـهرداری تهران تـاش خواهیـم کرد این 
مطلوبیـت را ایجاد کنیم البته که کار سـختی اسـت.

وی ادامـه داد: در کوتـاه مـدت ۶۰۰ واگـن متـرو 
نیـاز بـه اورهـال دارد کـه اگـر ایـن کار انجـام نشـود 
ایـن واگـن هـا از رده خـارج خواهنـد شـد و از سـوی 
دیگـر ۱۴۶ واگن از رده خارج شـده که باید بازسـازی 
شـود؛ قطعـا ایـن موارد اولویـت هـای اول و جدی کار 
خواهنـد بـود کـه در حقیقت بهـره منـدی از ظرفیت 

هـا و زیرسـاخت موجود اسـت.
هـا  ظرفیـت  کاهـش  از  بایـد  کـرد:  تاکیـد  وی 
جلوگیـری کنیـم و از سـوی دیگر ظرفیت هـای راکد 
را بـه میـدان بیاوریـم و همچنیـن نوسـازی و توسـعه 
واگـن هـا و خطوط متـرو را در دسـتور کار قرار دهیم 
البتـه همـه ایـن اقدامـات بـه صـورت مرحلـه بنـدی 
خواهـد بـود و همانند ایـن اقدامات بـرای اتوبوس، بی 
ار تـی، اتوبـوس هـای دوکابیـن و تاکسـی نیـز دنبال 
خواهد شـد. ما نیازمند چنین سیسـتمی هسـتیم که 
ظرفیـت هـای مختلفـی را درنظـر بگیـرد و بـا ایجـاد 
شـرایط منطقی بـرای جامعـه مطلوبیت ایجـاد کند و 
قطعـا تحقـق ایـن مهم یـک شـبه روی نخواهـد داد.

شـهردار منتخب ششـمین دوره شـورای اسـامی 
شـهر تهـران در بخش دیگـری از صحبـت های خود 
ایجـاد مطلوبیـت در  بـرای  امیـدواری  ابـراز  ضمـن 
سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی ترکیبـی در تهـران 
افـزود: بـا تحقق این مهـم زمینه ایجـاد فرصت هایی 
بـرای تنفـس و داشـتن هـوای پـاک در شـهر ایجـاد 
مـی شـود و بـرای داشـتن هـوای پـاک بایـد این دو 

را بـه عنـوان الزم و ملـزوم یکدیگـر داشـته باشـیم.

محمد مخبر معاول اول 
رئیس جمهور شد 

آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی رئیس جمهـور، طـی 
حکمی محمد مخبر را به عنـوان معاون اول رئیس جمهور 

منصـوب کرد. 
بـه گـزارش تسـنیم، »محمـد مخبر« کـه با حکم 
رهبـر معظـم انقـاب از سـال ۱۳۸۶ ریاسـت سـتاد 
اجرایـی فرمان امـام را به عهده داشـته، دارای مدرک 

دکتـرای حقـوق بین الملـل و مدیریت اسـت.
وی متولـد دزفـول و دارای سـوابق و فعالیت هـای 
انقابـی در دوران طاغـوت و سـوابق مدیریتـی پـس 
بهـداری سـپاه  انقـاب اسـت. مسـئول  پیـروزی  از 
پاسـداران انقـاب اسـامی دزفـول در زمـان جنگ، 
اسـتانداری  معـاون  دزفـول،  مخابـرات  مدیرعامـل 
خوزسـتان، معـاون بازرگانـی بنیاد مسـتضعفان بوده 
و از سـال ۱۳۸۶ تاکنـون نیـز ریاسـت سـتاد اجرایی 
فرمـان حضـرت امـام)ره( را به عهـده داشـته  اسـت.

از جمله اقدامات وی در سـتاد اجرایی فرمان امام)ره( 
می توان به تأسـیس بنیاد برکت، بنیاد احسـان، مؤسسه 
تدبیـر،  اقتصـادی  توسـعه  برکـت، گـروه  دانش بنیـان 
راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی و پیشـرفت در مسـیر 
خدمـت بـه محرومان و مسـتضعفین و تولید نخسـتین 

واکسـن ایرانـی کرونـا )کوو ایـران برکت( اشـاره کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:
تمامی امکانات در اختیار

 مناطق سیل زده کلیبر قرار می گیرد

ــرد:  ــد ک ــرقی تاکی ــتانداری آذربایجان ش ــران اس ــرت بح ــرکل مدی مدی
ــر  ــم ه ــرده ای ــام ک ــان اع ــتگاه های خدمت رس ــران دس ــی مدی ــه تمام ب
ــر  ــیل زده کلیب ــه س ــه منطق ــه و ب ــد تهی ــد بای ــاز باش ــه نی ــی ک امکانات
ارســال کننــد و اکنــون نیــز تمامــی اعضــای ســتاد بحــران شهرســتان بــه 

ــی حاضــر هســتند. صــورت میدان
محمدباقــر هنربــر در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص آخریــن 
ــرد: متاســفانه بعدازظهــر  ــار ک ــر اظه وضعیــت ســیل در شهرســتان کلیب
یکشــنبه، بخاطــر وقــوع ســیل شــدید دو نفــر از روســتای گــوار و یــک نفــر 
ــود و خســارت  ــر مفق ــز از روســتای عربشــاه خــان در شهرســتان کلیب نی
ــت. ــده اس ــه وارد ش ــن منطق ــاخت  های ای ــه زیرس ــز ب ــادی نی ــیار زی بس

وی ادامــه داد: در اثــر وقــوع ایــن ســیل، ۹ دســتگاه خــودوری ســواری 
ــتایی،  ــای روس ــاورزی، راه ه ــور، ادوات کش ــتگاه تراکت ــان،  دو دس و نیس
ــن  ــت و همچنی ــده اس ــادی دی ــارت زی ــات خس ــزارع و باغ ــل، م ــه پ س

ــز دچــار آبگرفتگــی شــده اســت. ــن منــزل مســکونی نی چندی
هنربــر خاطرنشــان کــرد: خســارت وارد شــده بــه زیرســاخت هــای گاز 
و همچنیــن تصفیــه خانــه شــهید لشــکری موجــب قطعــی گاز و آب شــرب 
ایــن منطقــه شــده اســت کــه تمــام تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا آب 
و گاز منطقــه تــا پایــان امــروز وصــل شــود و چــادر و بســته هــای غذایــی 

۷۲ ســاعته ی هــال احمــر نیــز در اختیــار اهالــی قــرار خواهــد گرفــت.
ــده  ــگ های زن ــراه س ــه هم ــس ب ــای تجس ــه تیم ه ــان اینک ــا بی وی ب
یــاب در حــال اعــزام بــه منطقــه هســتند، افــزود: چهــار دســتگاه لــودر و 
بولــدوزر توســط اداره کل راهــداری اعــزام شــده و بــرای پل هــای تخریــب 

شــده نیــز باکــس تعبیــه خواهــد شــد.
ــد:  ــادآور ش ــرقی ی ــتانداری آذربایجان ش ــران اس ــرت بح ــرکل مدی مدی
نیروهــای ســپاه و بســیج از روز گذشــته در منطقــه حضــور دارنــد و فعــا 
بــه انــدازه کافــی نیــرو وجــود دارد و اگــر نیــاز باشــد بــه نیروهــای ارتــش 
نیــز اعــام خواهیــم کــرد تــا بــرای تجســس افــراد مفقــود شــده کمــک 

کننــد.
ــباران  ــای ارس ــوزی در جنگل ه ــوص آتش س ــان در خص ــر در پای هنرب
ــور  ــا به ط ــام نیروه ــاش تم ــا ت ــوزی ب ــبختانه آتش س ــت: خوش ــز گف نی
ــتان و  ــراه دادس ــه هم ــا ب ــت و م ــده اس ــری ش ــه گی ــارو لک ــل مه کام
ــه را  ــرد منطق ــط بالگ ــی توس ــع طبیع ــر کل مناب ــر و مدی فرماندارکلیب

ــم. ــدا کنی ــان پی ــوزی اطمین ــام آتش س ــا از اتم ــم ت ــش کردی پای

ویژه برنامه تجلیل از خبرنگاران و فعاالن عرصه 
خبر شهرستان عجب شیر برگزار گردید 

ــژه برنامــه تجلیــل  ــگار، روز هفدهــم مــرداد وی ــه مناســبت روز خبرن ب
از خبرنــگاران در ســالن اجتماعــات  فرمانــداری  شهرســتان عجــب شــیر 

برگــزار گردیــد
ــن و  ــورای تامی ــای ش ــدار، اعض ــور فرمان ــا حض ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
تعــدادی از روســای ادارات و تمــام خبرنــگاران و مدیــران مســئول نشــریات 

و پایگاههــای خبــری حضــور داشــتند.
ــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی عجــب شــیر   ابتــدا جبارپ
ــن تشــریح  ــانه، ضم ــی رس ــات اهال ــدم و تشــکر از زحم ــر مق ــن خی ضم
ــای  ــگاه ه ــریات و پای ــداد نش ــاظ تع ــتان از لح ــت شهرس ــن وضعی آخری
خبــری ضمــن تقدیــر از عملکــرد خبرنــگاران شهرســتان در اطــاع رســانی 
اخبــار و اطاعــات در تمامــی زمینــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی، خواســتار 
حمایــت تمامــی مســئوالن شهرســتان از اصحــاب رســانه شهرســتان شــد. 
ســپس مهنــدس اصغــر پــور فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر ضمــن 
تقدیــر و تشــکر از اهالــی رســانه شهرســتان در ایــن آییــن افــزود: هفدهــم 
ــه  ــی ب ــود صارم ــهید محم ــهادت ش ــالروز ش ــبت س ــه مناس ــاه ب مردادم
زیبایــی و بــه پــاس زحمــات و خدمــات ارزنــده خبرنــگاران محتــرم »روز 
خبرنــگار« نامگــذاری شــده اســت؛ ایــن روز فرصتــی اســت کــه از زحمــات 

بــی دریــغ اصحــاب قلــم قدردانــی شــود.
ــاد شــهدا و درگذشــتگان عرصــه خبــر، روز  وی ضمــن گرامیداشــت ی
ــدای  ــه و از خ ــک گفت ــانه تبری ــی رس ــگاران و اهال ــه خبرن ــگار را ب خبرن

ــق الهــی دارم. ــه آرزوی توفی ــن قشــر فرهیخت ــرای ای ــان ب من
پایان بخش مراسم، اهداء لوح تقدیر به خبرنگاران بود .

یک تحقیق جدید نشان داد؛
احتمال ابتالی افراد واکسینه شده به سویه دلتا 

5۰ درصد کاهش می یابد
تحقیــق دانشــگاهی در انگلیــس نشــان می دهــد افــراد پــس از دریافــت 
ــا  ــه ســویه دلتــا ویــروس کرون ــر ابتــا ب ۲ دوز واکســن کوویــد۱۹ در براب

۵۰ تــا ۶۰ درصــد محافظــت مــی شــوند.
بــه گــزارش مهــر، طبــق تحقیقــی جدیــد ریســک ابتــاء افــراد کامــًا 
واکســینه شــده بــه ســویه دلتــا ویــروس کرونــا ۵۰ تــا ۶۰ درصــد کاهــش 

می یابــد.
ــت  ــال مثب ــده اند احتم ــه ش ــدن متوج ــج لن ــال کال ــان امپری محقق
ــراد  ــت در اف ــدون عام ــت ب ــه عفون ــاء ب ــد ۱۹ و ابت شــدن تســت کووی

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــده، ۵۰ درص ــینه ش واکس
ــده  ــا ش ــت دار مبت ــد ۱۹ عام ــه کووی ــه ب ــرادی ک ــوص اف در خص
ــه  ــد، پــس از دریافــت ۲ دوز واکســن احتمــال ابتــاء مجــدد آنهــا ب بودن

ــود. ــه ب ــش یافت ــد کاه ــاری ۵۹ درص بیم
ایــن تخمین هــا کمتــر از آمــار اداره اطاعــات بهداشــت عمومــی 
انگلیــس )Public health Data( اســت کــه در آن بــه تأثیرگــذاری 

ــود. ــده ب ــاره ش ــا اش ــویه دلت ــا س ــه ب ــی در مقابل ــن های خاص واکس
ــف را  ــن های مختل ــذاری واکس ــزان تأثیرگ ــش رو می ــق پی ــا تحقی ام
جــدا نکــرده و بــه گفتــه محققــان ایــن امــر نگــران کننــده نیســت. زیــرا 
تحقیــق ســازمان ســامت عمومــی انگلیــس بــر اســاس اطاعــات افــرادی 
ــتند و  ــد ۱۹ را داش ــه کووی ــاء ب ــانه های ابت ــه نش ــود ک ــده ب ــام ش انج
ــج  ــال کال ــه امپری ــا مطالع ــد. ام ــام داده بودن ــخیصی را انج ــت تش تس
ــراد  ــن اف ــدف دربرگرفت ــا ه ــت و ب ــی از جمعی ــه تصادف ــاس نمون ــر اس ب

ــود. بیشــتری انجــام شــده ب
پــل الیــوت اپیدمولوژیســت امپریــال کالــج در ایــن بــاره می گویــد: مــا 
تأثیرگــذاری واکســن در یــک نمونــه تصادفــی از جمعیــت بررســی کردیــم 

کــه شــامل افــراد مبتــا بــه کوویــد ۱۹ بــدون عائــم نیــز بــود.
در ایــن تحقیــق افــراد بــدون عائــم نیــز تســت تشــخیص انجــام دادند. 
ایــن تحقیــق رابطــه میــان کوویــد ۱۹ و بســتری شــده در بیمارســتان را 

ــار دیگــر تأییــد می کنــد. ب

رئیــس مرکــز تدویــن مقــررات، ایمنــی 
حمل ونقــل، پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
آغــاز  از  شهرســازی  و  راه  وزارت  بحــران 
ــل  ــف حم ــای مختل ــوزه ه ــیون ح واکسیناس
ــی در  ــی و دریای ــی، هوای و نقــل جــاده ای، ریل
ــه  ــد ب ــن فرآین ــت: ای ــر داد و گف ــور خب کش
ــت و  ــد گرف ــتری خواه ــرعت بیش ــج س تدری
ــیون  ــریعتر واکسیناس ــه س ــر چ ــم ه امیدواری
حــوزه حمل ونقــل بــرون شــهری انجــام شــود. 
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  نفیســی  رضــا 
دربــاره آخریــن وضعیــت واکسیناســیون فعاالن 
ــاده ای،  ــل ج ــل و نق ــف حم ــای مختل حوزه ه
ریلــی، دریایــی و هوایــی اظهــار کــرد: در ایــن 
زمینــه نشســتی را بــا وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی برگــزار کردیــم و بــه تفاهمــی 
دربــاره واکسیناســیون بخــش حمل ونقــل درون 
ــن  ــیدیم.  در ای ــهری رس ــرون ش ــهری و ب ش
زمینــه دســته بندی هایی نیــز در چهــار بخــش 
ــی انجــام شــد  ــی و دریای ــی، هوای ــی، ریل زمین
کــه در بخــش جــاده ای، حــوزه برون شــهری و 
درون شــهری بــا هــم مشــترک بودنــد. از ســوی 
ــنل  ــان و پرس ــا، متصدی ــه راننده ه ــر هم دیگ
ــخص  ــی مش ــای عملیات ــل و بخش ه حمل ونق
ــف  ــای مختل ــتورالعمل های بخش ه ــد و دس ش
را جداگانــه تعریــف کردیــم کــه واکسیناســیون 
ــت و چــه روشــی انجــام  ــا کــدام اولوی ــا ب آن ه

شــود.
وی افــزود: نهایتــا قرار شــد اطاعــات الزم افراد 
را در اختیــار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی قــرار دهیــم تــا در ســایت خــودش قــرار 

ــا  ــک از بخش ه ــر ی ــر اســاس آنچــه ه دهــد و ب
و اولویتــی کــه ســازمان و بخــش مربوطــه اعــام 
ــوی  ــود. از س ــام ش ــیون انج ــد، واکسیناس می کن
دیگــر وزارت بهداشــت نیــز محدودیت هایــی دارد 
ــر اســاس حجــم واکسیناســیون و گروه هــای  و ب
ــد  ــزی کــرده، اعــام می کن ــی کــه برنامه ری هدف

کــه چنــد نفــر را می توانــد واکســینه کنــد.
رئیــس مرکــز تدویــن مقــررات، ایمنــی 
حمل ونقــل، پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
ــه داد: در  ــازی ادام ــران وزارت راه و شهرس بح
ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــل مرب ــر فای ــال حاض ح
مختلــف حمــل و نقــل را در اختیــار وزارت 
ــتم وارد  ــا در سیس ــم ت ــرار دادی ــت ق بهداش
ــام  ــت ن ــد ثب ــی می خواه ــر کس ــا اگ ــود ت ش

ــد. ــته باش ــام داش ــت ن ــازه ثب ــد، اج کن
نفیســی گفــت: از آنجایــی که در اســتان های 
ــوم  ــه دلیــل اینکــه دانشــگاه های عل ــف ب مختل
از  پزشــکی متفــاوت هســتند، نمایندگانــی 

ــا همــه  ــم ت بخش هــای مختلــف معرفــی کردی
کارهــا در ســتاد مرکــزی وزارت راه جمــع 
نشــود و هماهنگی هــا راحت تــر در اســتان ها 
انجــام شــود. در ایــن راســتا نمایندگانــی از 
ــک  ــوزه ترافی ــس ح ــداری و ریی ــازمان راه س
وزارت کشــور در اســتان ها معرفــی کردیــم 
ــوم  ــس دانشــگاه های عل ــی ریی ــا هماهنگ ــا ب ت
پزشــکی واکسیناســیون حوزه هــای حمــل و 
نقــل درون شــهری و بــرون شــهری انجام شــود.

ــی  ــه برخ ــه البت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی  ب
اســاس  بــر  حمل ونقــل  حــوزه  فعــاالن  از 
اولویت هــای ابتدایــی وزارت بهداشــت )بــر 
زمینــه ای(  بیماری هــای  و  ســن  اســاس 
واکســینه شــدند و بــه صــورت خــود بــه 
ــد،  ــد ش ــذف خواهن ــت ح ــن لیس ــود از ای خ
ــه  ــری ک ــم دیگ ــن تفاه ــرد: همچنی ــه ک اضاف
ــرای  ــه ب ــود ک ــن ب ــد ای ــات ش ــن جلس در ای
جلوگیــری از تجمــع در مراکــز واکسیناســیون، 

امکاناتــی کــه در محل هــای  بــا  کار  ایــن 
تجمــع راننده هــا و فعــاالن حمــل و نقــل 
در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار می دهیــم 
انجــام شــود. بــه عنــوان مثــال واکسیناســیون 
در بنــادر، فرودگاه هــا و پایانه هــای ریلــی و 
جــاده ای انجــام خواهــد شــد. البتــه در برخــی 
از اســتان ها واکسیناســیون شــروع شــده اســت 
و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر در کشــور نیــز 

ــرد. ــرعت بگی س
رئیــس مرکــز تدویــن مقــررات، ایمنــی 
حمل ونقــل، پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
ــاره تعــداد  بحــران وزارت راه و شهرســازی درب
ــال  ــت ارس ــرای وزارت بهداش ــه ب ــتی ک لیس
ــن  ــی از ای ــداد دقیق ــت: تع ــت، گف ــده اس ش
افــراد نداریــم امــا بــه عنــوان مثــال در حــوزه 
ــون  ــک میلی حمــل و نقــل جــاده ای حــدود ی
نفــر فعــال بــه عنــوان راننــده و پرســنل 
ــامی  ــایی و اس ــل شناس ــرکت های حمل ونق ش
آن هــا بــه وزارت بهداشــت ارســال شــده اســت.  
نفیســی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم هــر چــه 
ــف  ــای مختتل ســریعتر واکسیناســیون بخش ه
ــود،  ــاز ش ــتری آغ ــوت بیش ــا ق ــل ب حمل ونق
اظهــار کــرد: اگــر  در ایــن میــان اســم کســی 
در ســامانه وزارت بهداشــت بــه ثبــت نرســیده 
ــری  ــود پیگی ــاف خ ــق اصن ــد از طری می توان
کنــد تــا بتوانیــم آن  را نیــز بــه لیســت اضافــه 
ــوزه  ــاالن ح ــامی فع ــوز اس ــه هن ــم البت کنی
ــل در  ــورت کام ــه ص ــل ب ــل و نق ــای حم ه
ــه  ــا ب ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت نشــده ام

ــن کار در حــال انجــام اســت. ــج  ای تدری

و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  معــاون 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان مراغــه گفــت: رســانه 
ــانی را در  ــاع رس ــش اط ــگاران نق ــا و خبرن ه
ــام  ــی در ای ــای کرونای ــه ه ــیوه نام ــت ش رعای

ــند. ــاز باش ــگ س ــرده و فرهن ــا ک ــرم ایف مح
موســوی  ســیدعلی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در  خبرنــگار  روز  گرامیداشــت  همایــش  در 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اف ــادر مراغ ــاالر عبدالق ت
ــا  ــه ب ــا در مقابل ــانه ه ــر رس ــش انکارناپذی نق
بیمــاری کرونــا، محتواســازی و آگاه ســازی 
ــای  ــه ه ــت شــیوه نام ــرای پیشــگیری و رعای ب
ــوج  ــوان م ــه عن ــر ب ــای اخی ــی در روزه کرونای
و  حســاس  پیــش  از  بیــش  کرونــا  پنجــم 

ضــروری اســت.
وی ادامــه داد: وضعیــت کنونــی کشــور و این 
شهرســتان قرمــز و شــکننده بــوده و بــا وجــود 
ــه عنــوان شــهروندان مراغــه  اینکــه همــه مــا ب
ای بــه حســینی بوددنمــان مــی بالیــم، بایــد بــا 
بهــره گیــری از ابزارهــای فرهنگــی و رســانه ای 
ــای  ــه ه ــیوه نام ــح ش ــرای صحی ــت اج در جه
کرونایــی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی در آییــن 

هــای ســوگواری حســینی تــاش کنیــم.
وی اضافــه کــرد: اگــر در حــال حاضــر 
واکسیناســیون حــدود ۲۲ درصــدی در کشــور 
انجــام نمــی شــد، شــاهد جــان باختــن بیــش 
از یــک هــزار نفــر در روز بودیــم امــا بــا توجــه 
بــه شــیوع نــوع دلتــای بیمــاری کرونــا، رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی بــه ویــژه در تجمعــات 
ــام  ــورد اهتم ــد م ــینی بای ــای حس ــزاداری ه ع

ــرار گیــرد. ق

ــی  ــفانه در برخ ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
آییــن هــای عــزاداری چــون شــاه حســین 
ــت  ــتی رعای ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــان ش گوی
ــرای  ــیت ب ــاد حساس ــت: ایج ــود، گف ــی ش نم
ــذاری  ــه گ ــتی و فاصل ــن بهداش ــت موازی رعای
کاهــش  بــرای  راهــکار  بهتریــن  اجتماعــی 

ــت. ــاری اس ــن بیم ــیوع ای ش
وی گفــت: همــه مــا عمــری یــا حســین )ع( 
و یازینــب )س( گفتــه و بــرای شــفای بیمــاران 
ــم  ــته ای ــل بس ــن )ع( دخی ــه معصومی ــه ائم ب
ــای  ــه ه ــیوه نام ــت ش ــدم رعای ــد ع ــا نبای ام
بهداشــتی موجــب آســیب بــه حتــی یــک نفــر 

شــود.

پیشگیری از کرونا نیازمند آموزش 
همگانی و رعایت شیوه نامه ها در 

سوگواری هاست
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی مراغــه بــا اشــاره بــه خیــزش 
پنــج کرونــا در کشــور گفــت: پیشــگیری از 
شــیوع بیشــتر کرونــا نیازمنــد آمــوزش همگانــی 
و رعایــت شــیوه نامــه هــای در ســوگواری هــای 

ایــام محــرم در ایــن شهرســتان اســت.
ــوج پنجــم  ــارن م ــزود: تق ــد اف ــر تنومن اصغ

ــام  ــا ای ــا ب ــاری کرون ــای بیم ــوع دلت ــیوع ن ش
محــرم، رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی را 

ــرده اســت. ــر ک ــش حســاس ت ــش از پی بی
وی ادامــه داد: هــم اکنــون حــدود ۹۸ بیمــار 
مبتــا بــه کرونــا در بخــش هــای درمانــی 
مراغــه بســتری بــوده و در ۲۴ ســاعت گذشــته 
نیــز حــدود ۱۰۰ نفــر مبتــا بــه ایــن بیمــاری 

شناســایی شــده اســت.
ــیون  ــت واکسیناس ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
کرونــا در ایــن شهرســتان اضافــه کــرد: تاکنــون 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــن در ای ــزار دوز واکس ۵۳ ه

ــق شــده اســت. شــهروندان تزری
وی افــزود: هــم اکنــون ۲۲ درصصــد زا 
ــتان  ــن شهرس ــال ای ــاالی ۱۸ س ــهروندان ب ش
در برابــر بیمــاری کرونــا واکســن دریافــت کــرده 

ــد. ان
رئیــس شــورای اســامی شــهر مراغــه  نیــز 
آرای  برابــر  در  مســئولیت  احســاس  گفــت: 
شــورای  اعضــای  اصلــی  رســالت  مردمــی، 

ــت. ــهر اس ــامی ش اس
ــتا، در  ــن راس ــزود: در ای ــی اف ــر رحتم ناص
ــه از تحلیــف شــورای اســامی  مــدت کمــی ک

شــهر مــی گــذرد، سرپرســت شــهرداری مراغــه 
انتخــاب شــده اســت و در روزهــای آینــده بــرای 
جمــع بنــدی در جهــت انتخــاب شــهردار ایــن 
شــهر فرهنگــی و تاریخــی تــاش خواهــد شــد.

وی اضافــه کــرد: خبرنــگاران بــه عنــوان 
ــکات  ــل مش ــه دلی ــه ب ــه جامع ــر فرهیخت قش
ناشــی از کرونــا بــا مشــکات عدیــده ای روبــرو 
ــای  ــوی نهاده ــت از س ــد حمای ــوده و نیازمن ب

ــتند. ــف هس مختل
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
مراغــه نیــز در ایــن مراســم گفــت: هــم اکنــون 
۲۸ نشــریه محلــی، هفــت خبرگــزاری و پایــگاه 
غیربرخــط  الکترونیــک  نشــریه   ۲ خبــری، 
و ۶ نمایندگــی نشــریات سراســری در ایــن 

ــتند. ــال هس ــتان فع شهرس
ــن پیــش  ــزود: اولی ــاض اف احمــد دادرس فی
ایــن  خبــری  ممتــاز  تولیــدات  جشــنواره 
شهرســتان در راســتای معرفــی ظرفیــت هــای 
روز  آســتانه  ایــن شهرســتان در  ای  رســانه 
خبرنــگار در ایــن شهرســتان بــا فراخــوان آثــار 

ــت. ــده اس ــزار ش برگ
ــداد،  ــن روی ــا برگــزاری ای ــه کــرد: ب وی اضاف
تقویــم  در  آن  گرفتــن  قــرار  بــرای  زمینــه 
ســالیانه فرهنــگ و راشــاد اســامی در ایــن 
شهرســتان فراهــم خواهــد شــد تــا از رســانه هــا 
ــل شــود. ــن خطــه تجلی ــال ای ــگاران فع و خبرن

ـــاالن  ـــگاران و فع ـــش از خبرن ـــن همای در ای
رســـانه ای و منتخبـــان جشـــنواره تولیـــدات 
ــل  ــتان تجلیـ ــن شهرسـ ــری ایـ ــاز خبـ ممتـ

ـــد. ش

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات آذربایجان شــرقی اعــام کــرد: 
ــل  ــاز، نس ــورد نی ــای م ــردن تکنولوژی ه ــب و فراهم ک ــا نص ب
ــدازی  ــز راه ان ــهر تبری ــه ش ــه نقط ــراه در س ــن هم ــم تلف پنج

می شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، یوســف شــکوری بــا حضــور در خبرگــزاری 
جمهــوری اســامی مرکــز تبریــز،  اظهــار کــرد: ویژگــی اصلــی 
ــا یــک هــزار  ــودن ســرعت ت ــاال ب نســل پنجــم تلفــن همــراه ب
ــرد  ــز رویک ــیا نی ــت اش ــع اینترن ــه در واق ــد ک ــی باش ــگ م م

ــرد. ــه خــود مــی گی ــدی ب جدی
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در آذربایجان شــرقی یــک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار شــماره ثابــت و ۳۶۰ هــزار پــورت اینترنت 
پرســرعت adsl در بســتر فیبــر نــوری فعــال اســت، گفــت: از 
ســال گذشــته نیــز vdsl در محــدوده ســرعت متوســط ۴۰ تــا 
۵۰ مــگ ســرعت در بســتر ســیم مســی در اســتان راه انــدازی 
شــده و در حــال توســعه مــی باشــد و در حــال حاضــر بیــش از 

پنــج هــزار مشــتری از ایــن نــوع اینترنــت اســتفاده می کننــد.
ــوری در  ــر ن ــر فیب ــزار و ۴۰۰ کیلومت ــه داد: ۱۱ ه وی ادام
آذربایجــان شــرقی وجــود دارد کــه ۲ هــزار و ۴۰۰  کیلومتــر آن 
شــهری و ۶۰۰ کیلومتــر آن در تبریــز و ۶ هــزار و ۶۰۰ کیلومتــر 

آن مربــوط بــه فیبــر نــوری روســتایی اســت.

شــکوری افــزود: ارتباطــات ســیار، توســعه شــبکه همــراه اول 
و ارتقــا تکنولــوژی هــای مخابراتــی بــه نســل پنجــم در ســطح 

آذربایجــان شــرقی پیــاده شــده اســت.
ــه  ــرقی اضاف ــان ش ــرات آذربایج ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
ــزات  ــش از ۶۷۰ ســایت تجهی ــک ســال گذشــته بی ــرد: در ی ک
نســل ســوم و چهــارم تکمیــل شــده و نقــاط شــهری و روســتایی 
ــه آنهــا اضافــه شــده اســت. ــد نیــز ب بیــش از ۴۰ ســایت جدی

شــکوری گفــت: توســعه شــبکه همــراه نقــاط روســتایی نیــز 
پیگیــری می شــود و اکنــون در یــک هــزار و ۸۰۰  روســتا 

ــود دارد. ــیار وج ــات س ــش ارتباط پوش
وی اظهــار کــرد: از ۲ هــزار و ۷۰۰ روســتا و آبــادی در 
ــتا دارای  ــزار و ۳۵۰ روس ــدود ۲ ه ــز ح ــرقی نی ــان ش آذربایج

ــتند. ــتایی هس ــت روس ــن ثاب تلف
شـــکوری اضافـــه کـــرد: مخابـــرات بـــرای ادامـــه توســـعه 
شـــبکه نیـــاز بـــه هزینه کردهـــای باالتـــری دارد و بـــا توجـــه 
ــه  ــن تعرفـ ــر نیافتـ ــزات و تغییـ ــت تجهیـ ــه افزایـــش قیمـ بـ
ـــه  ـــرات را ب ـــی مخاب ـــکات مال ـــته مش ـــال گذش ـــن در ۱۲ س تلف

چالـــش انداختـــه اســـت.
وی بــا بیــان اینکــه در ۱۲ ســال گذشــته قیمــت تجهیــزات 
تــا ۲۰ برابــر افزایــش یافتــه امــا تعرفــه تلفــن همچنــان ثابــت 

ــرات  ــده مخاب ــب ش ــع موج ــود مناب ــت: کمب ــت، گف ــده اس مان
ــرود. ــق برنامــه پیــش ب ــد مطاب نتوان

شــکوری همچنیــن بــا اشــاره بــه ســرقت کابــل هــای 
مخابراتــی و ضــرورت مقابلــه بــا آن، گفــت: زمانــی کــه حــدود 
یــک کیلومتــر یــا کمتــر از آن کابــل بــه ســرقت مــی رود بایــد 
۱۵۰ میلیــون تومــان بــرای احیــای آن هزینــه کنیــم از طــرف 
دیگــر در یــک روســتا درآمــد مخابراتــی ۶۰۰ هــزار تومــان در 
مــاه اســت در حالــی کــه هزینــه هــای ارتباطــی بــرای مخابــرات 

ــر از ایــن مقــدار اســت. ــر باالت چندیــن براب

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه گفــت: 
خاموشــی  امــروز بــه دلیــل بــاال رفتــن دمــا و کاهــش ســهمیه 

کشــوری، بیشــتر از روز گذشــته خواهــد بــود.
امیدعلــی مرآتــی در گفت وگــو بــا فــارس، در خصــوص قطعــی 

بــرق دیــروز و امــروز، اظهــار داشــت: بــا توجــه به بــاال رفتــن درجه 
دمــا در کل کشــور و خــروج نیروگاه هــای آبــی از مــدار تولیــد بــه 
ــزوالت آســمانی، در ســهمیه بندی مصــرف بیــن  ــت کاهــش ن عل

شــرکت های توزیــع کشــور تغییراتــی بــه وجــود آمــده اســت.
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل روز گذشــته، امــروز و روزهای 
ــا توجــه بــه کــم شــدن ســهمیه و بــاال  آینــده در اســتان هــم ب
رفتــن بــار مصرفــی بــه ناچــار مجبــور هســتیم در برخــی از نقــاط 

شــهر کرمانشــاه و شهرســتان ها خاموشــی هایی اعمــال شــود.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه تصریــح 
ــهمیه  ــم س ــته ه ــه روز گذش ــبت ب ــفانه نس ــروز متاس ــرد: ام ک
کشــوری کاهــش پیــدا کــرده و هــم براســاس گزارشــات 

ــن  ــه همی ــه؛ ب ــاال رفت ــوا ب ــای ه هواشناســی در کل کشــور دم
ــت. ــته اس ــتر از روز گذش ــروز بیش ــی  ام ــل خاموش دلی

ــه  ــح کــرد: برنامه ریزی هــای خاصــی صــورت گرفت وی تصری
ــای  ــرق مناطــق حســاس همچــون بیمارســتان ها، پمپاژه ــا ب ت
ــی  ــی مابق ــند، ول ــته باش ــرق نداش ــی ب ــاورزی و... قطع آب کش

ــد. ــرار دارن ــه خاموشــی ق ــاد در برنام ــه احتمــال زی مناطــق ب
ــر  مرآتــی تصریــح کــرد: امــروز وضعیــت از روز گذشــته بدت
ــم  ــردم می خواهی ــذا از م ــود، ل ــتر ش ــی ها بیش ــد و خاموش باش
ــا همــکاری یکدیگــر روزهــای  صرفه جویــی کننــد تــا بتوانیــم ب
آینــده کــه خیلــی گــرم اســت بــا کمتریــن مشــکل پشــت ســر 

ــم و از برنامــه خاموشــی عبــور کنیــم. بگذاری

آغاز واکسیناسیون فعاالن حوزه حمل ونقل

فرماندار مراغه:

رسانه ها در رعایت شیوه نامه های کرونایی 
در ایام محرم فرهنگ ساز باشند

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی:

نسل پنجم تلفن همراه در تبریز راه اندازی می شود

کرمانشاهی ها، منتظر خاموشی های بیشتر باشید!
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 سوفله اسفناج 

مواد الزم:
پنیر پارمزان                                         ۶۰ گرم
کـره                                       ۳۰ گـرم
شیر                                          ¾ پیمانه
اسفناج                                        ۱ دسته
تخـم مـرغ                                  ۳ عـدد
خرده نان                            ۲ قاشق سوپ خوری
آرد                                           ½ ۱ سوپ خوری
کره آب شده                                به مقدار الزم

فلفل قرمز                             به مقدار الزم  
اسـفناج را ریز خـرد کنید. زرده و سـفیده تخم 
مـرغ را جـدا کنیـد .  کـره را روی حـرارت ذوب 
کنیـد و سـپس آرد را در آن تفـت دهیـد. حـرارت 
را کـم کنیـد و زمانی کـه مخلوط شـروع به حباب 
زدن کـرد شـیر را کم کـم اضافه کنیـد و مدام هم 
بزنیـد تـا غلیـظ شـود.  اسـفناج را بـه تابـه اضافه 
کـرده و هـم بزنیـد تا نرم شـود سـپس حـرارت را 
خامـوش کرده و پنیـر پارمزان رنده شـده را به آن 
اضافـه کنیـد.  زرده تخـم مرغ را هـم زده به همراه 
نمـک و فلفـل بـه مـواد اضافـه کنید.  شـش قالب 
نسـوز بـا ظرفیـت ۱۸۵ میلـی لیتر را بـا کره چرب 
کنیـد و خـرده نـان هـا را بـه طـور مسـاوی بیـن 
قالـب هـا تقسـیم کنید تـا کـف و دیـواره قالب ها 
بـا نان پوشـیده شـود.  سـفیده تخم مـرغ را با هم 
زن برقـی بزنیـد تا کامـا پف کنـد و در دو مرحله 
بـه مـواد اضافـه کرده و بـه آرامی در یـک جهت با 
هـم  مخلوط کنیـد.  قالب ها را در سـینی بچینید 
و مـواد را بینشـان تقسـیم کنیـد و بـه مـدت ۱۵ 
دقیقـه در فـری کـه از قبـل بـا دمـای ۲۰۰ درجه 

سـانتیگراد گـرم شـده بگذارید تـا بپزد. 
سوفله اسفناج و پنیر

فـر را بـا دمـای ۱۹۰ درجـه سـانتیگراد روشـن 
کنیـد تـا گـرم شـود. ۶ عـدد قالـب یـک نفـره بـا 
گنجایـش ۲۲۰ گـرم را با کمی روغـن چرب کنید و 
کمی آرد سـوخاری کف قالب بپاشـید. قابلمـه ای را 
تـا ۳ سـانتی متـر از آب پـر کرده و سـبد بخـار پز را 
رویـش بگذاریـد و صبر کنید روی حـرارت به جوش 
آیـد. بـرگ هـای اسـفناج را ۳ دقیقـه بخارپـر کنید 
و سـپس بافاصلـه در آب یـخ بیندازیـد تا پختشـان 
متوقف شـود سـپس آبکش کـرده و آب اضافه شـان 
کـه رفـت در غذاسـاز خـرد کنیـد. برای تهیه سـس 
بشـامل کـره را روی حـرارت متوسـط ذوب کنیـد و 
سـپس آرد را ا ضافـه کـرده هـم بزنیـد و ۳ دقیـق 
تفـت دهیـد. شـیر را کـم کم حیـن هـم زدن اضافه 
کنیـد و ۳ دقیقـه دیگـر بجوشـانید تا غلیظ شـود و 
سـپس کمی نمک و فلفل سـیاه رویش بپاشـید و از 
روی حـرارت بردراید.  زرده و سـفیده تخـم مرغ را از 
هـم جـدا کنید.  زرده هـای تخم مرغ را هـم بزنید و 
سـپس حیـن هـم زدن یک چهارم سـس بشـامل را 
اضافـه کنیـد و هـم بزنید یکدسـت شـود و مابقی را 
کـم کـم حین هـم زدن اضافـه کنید.  اسـفناج خرد 
شـده و پنیر پارمـزان را به مواد اضافه کنید. سـفیده 
تخـم مـرغ را به همراه کـرم تارتار در ظرفـی دیگر با 
سـرعت کم هـم بزنید تا کف کند و سـپس سـرعت 
را بـاال بـرده بـه هـم زدن ادامـه دهیـد تا کامـا فرم 
بگیـرد. سـفیده تخـم مـرغ را در ۳ مرحلـه بـه مـواد 
اضافـه کـرده و بـه حالـت دورانـی و بـه  آرامـی و در 
یـک جهـت  بـا لیسـک بـه خـورد مـواد بدهیـد که 
پفـش نخوابـد. مـواد سـوفله را بین قالب ها تقسـیم 
کـرده و بـه مـدت ۲۰ – ۳۰ دقیقه در فـر بگذارید تا 

بپـزد و طایی شـود.  
سوفله اسفناج و سیب زمینی

این سـوفله اسـفناج و سـیب زمینی بـدون فر و 
در تابـه چدنی روی گاز تهیه می شـود. این سـوفله 
اسـفناج رژیمـی با حداقـل میزان چربـی پخته می 
شـود.  پیـاز خـرد شـده را کـف قابلـه ریختـه  بـه 
همـراه بـرگ هـای کوچـک اسـفناج بـا کمـی آب 
در قابلـه چدنـی  کـه درش را گذاشـته ایـد حرارت 
دهید تا نرم شـود. سـپس روی تخته کار بگذارید و 
بـا چاقـوی لبـه پهن خردشـان کنید. سـیب زمینی 
را درشـت رنـده کنیـد و با اسـفناج مخلـوط نمایید 
و بـا دسـت ورز دهیـد تا یکدسـت شـود. تخم مرغ 
هـا را بشـکنید ، شـیر، نمـک وفلفل را اضافـه کرده 
هـم بزنیـد تا یکدسـت شـود. نصف  پنیـر را به مواد 
اضافـه کـرده مخلـوط نماییـد و سـپس بـه سـیب 
زمینـی و اسـفناج اضافه کرده و به آرامی با لیسـک 
مخلـوط نماییـد.  مایـع را تا نزدیک لبـه، درون تابه 
چدنـی بریزیـد و در تابـه را بگذاریـد. شـعله گاز را 
روشـن کـرده و حرارت را تا حـد ممکن مایم کنید 
و تابـه را رویـش بگذاریـد تـا کامـا بپـزد و خودش 
را بگیـرد. در صـورت تمایـل میتوانید بـدون این که 
در تابـه را بگذاریـد ، تابـه را در فـری کـه از قبـل با 
دمـای ۲۰۰ درجـه گـرم شـده قـرار دهید تـا بپزد. 

سـوفله اسـفناج رژیمی شـما آماده اسـت. 
سوفله اسفناج و قارچ

پیـاز را نگینـی خرد کـرده با کمـی روغن تفت 
دهیـد تـا شـفاف شـود سـپس مقـداری زردچوبـه 
اضافـه کـرده تفـت دیـد. اسـفناج را درشـت خـرد 
کـرده اضافـه کنیـد و تفـت د هیـد تـا نـرم شـود. 
فلفـل  و  نمـک  همـراه  بـه  را  شـده  خـرد  قـارچ 
اضافـه کـرده تفـت دهیـد تـا آبش کشـیده شـود. 
در صـورت تمایـل میتوانیـد مقداری سـبزی معطر 
مثـل ترخـون خشـک به مـواد اضافه کنید.  سـس 
سـفید و آب لیموترش را اضافـه کرده و صبر کنید 
مـواد غلیظ شـده چـا بیوفتـد. حـرارت را خاموش 
کـرده و پنیـر پارمـزان و مقداری از پنیـر موزارال را 
اضافـه کرده مخلـوط نمایید و مـواد را داخل قالب 
مـورد نظـر بریزید و رویـش پنیر موزارال بپاشـید و 
بـه مـدت ۳۰ - ۴۵ دقیقـه در فـری کـه از قبـل با 
دمـای ۱۸۰ درجـه گرم شـده قـرار دهید تـا بپزد. 
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دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه اسکان نمی یابند

سرپرسـت سـازمان امور دانشـجویان گفت: با توجه به اینکه دانشـجویان 
ورودی جدیـد در سـال تحصیلـی پیـش رو، از طریـق آمـوزش مجـازی 
تحصیـل خـود را آغـاز مـی کننـد، خوابگاه هم بـه آنها اختصـاص نمی یابد.

ــگاه  ــکان خواب ــاره اس ــا درب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــاری در گف ــا غف غامرض
بــه دانشــجویان در ســال تحصیلــی جدیــد، افــزود: خوابــگاه هــا در ســال 
ــن  ــه واکس ــجویان در ۲ مرحل ــه دانش ــی ک ــه میزان ــد ب ــی جدی تحصیل

ــد. ــکان ندارن ــرای اس ــکلی ب ــند، مش ــرده باش ــت ک دریاف
ــک ُدز  ــط ی ــجویی فق ــر دانش ــه اگ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــه،  ــا ن ــگاه دارد ی ــکان حضــور در خواب ــت کــرده باشــند ام واکســن دریاف
تاکیــد کــرد: مجموعــه وزارت بهداشــت بایــد اعــام کنــد میــزان ایمنــی 

ــدر اســت. ــت ُدز نخســت واکســن چق ــد از دریاف ــدن بع ب
سرپرســت ســازمان امــور دانشــجویان در بــاره اینکــه برخــی دانشــگاه 
هــا از جملــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی اعــام کــرده انــد در تــرم جدیــد 
ــگاه نمــی دهنــد، گفــت:  ــا خواب ــه دلیــل ویــروس کرون ــه دانشــجویان ب ب
ارایــه خوابــگاه خدمتــی اســت کــه در اختیــار دانشــجویان قــرار مــی گیــرد 
و شــرایط همــه دانشــگاه هــا در اختصــاص خوابــگاه یکســان نیســت. برخی 
دانشــگاه هــا محدودیــت بیشــتر دارنــد و بــه همیــن خاطــر قبــل از شــروع 

ســال تحصیلــی، شــرایط خــود را بــه دانشــجو اعــام مــی کننــد.
این مسـوول سـازمان امور دانشـجویان ادامه داد: با توجه به اینکه دانشـجویان 
ورودی جدیـد در دانشـگاه حضور نمی یابنـد، خوابگاه هم به آنها تعلق نمی گیرد.

غفـاری افـزود: سـازمان امـور دانشـجویان بـه دانشـگاه هـا اعـام کرده 
اسـت بـر اسـاس امکاناتـی کـه در اختیـار دارنـد خوابـگاه هـای مـورد نیاز 
دانشـجویان را تامیـن کننـد. حضـور دانشـجویان در دانشـگاه ها بـا رعایت 
پروتـکل های بهداشـتی اسـت و پیـش بینِی پاییـن آمدن ظرفیـت خوابگاه 
هـا بـا توجـه به کاهـش تعداد دانشـجویان در هر اتـاق خوابگاه وجـود دارد.

لزوم گسترش همکاری های حوزه و دانشگاه در 
زمینه علوم اجتماعی و علوم انسانی

رئیـس دانشـگاه تبریز بر لـزوم گسـترش همکاری های حوزه و دانشـگاه 
درزمینـه علـوم اجتماعی و علوم انسـانی و پاسـخگویی بـه نیازهای فکری و 

علمی نسـل جـوان تاکید کرد.
به گزارش ایسـنا، میر رضا مجیدی در حاشـیه مراسـم تمدید تفاهمنامه 
همـکاری علمـی و پژوهشـی مابیـن حوزه هـای علمیـه آذربایجـان شـرقی 
و دانشـگاه تبریـز، بـر ضـرورت همـکاری و بهره گیـری از توانمندی هـای 
دانشـگاه ها و حوزه هـا در زمینـه انجـام پژوهـش علمـی در حـوزه مسـائل 

علـوم انسـانی و اجتماعـی تاکیـد کرد.
وی در دیـدار بـا روسـای واحـد خواهـران و بـرادران حوزه هـای علمیـه 
اسـتان بـا اشـاره بـه تاریخچـه همـکاری دانشـگاه و حـوزه قبـل و بعـد از 
زمینـه  در  کاری  وهـم  وحـدت  ضـرورت  بـر  اسـامی،  انقـاب  پیـروزی 
رویکردهـا تاکیـد کـرد و افـزود: تقویـت جنبه هـای اعتقـادی با اسـتفاده از 
پژوهش هـای علمـی و هم چنیـن جوابگویـی بـه نیازهـای فکـری و عقیدتی 
نسـل جـوان بـا اسـتفاده از پژوهش هـای دینی بایسـتی بـه عنـوان اولویت 
دو مجموعـه قـرار بگیرد و مسـائل علوم انسـانی از ظرفیـت باالیی در زمینه  

تقویـت وحـدت رویکـرد دانشـگاه و حـوزه برخوردار اسـت.
وی انجـام مطالعـات بین رشـته ای، افزایـش همـکاری علمـی بـه صـورت 
تخصصـی و عمومـی، بهره منـدی از توانمنـدی بـاالی اسـاتید دو مجموعه را 
بـه عنـوان راهکارهای عملی همکاری حوزه و دانشـگاه برشـمرد و بر آمادگی 

دانشـگاه تبریـز بـر پیگیـری تفاهمنامه های قبلـی و فعلی تاکیـد کرد.
در ادامـه ایـن دیـدار حجت االسـام و المسـلمین اسـماعیل روشـن تن 
و حجـت االسـام محمـدی، مدیـران حوزه های علمیـه بـرادران و خواهران 
آذربایجـان شـرقی نیـز ضمـن اعـام آمادگـی بـر گسـترش همکاری هـای 
علمـی و پژوهشـی بـا دانشـگاه تبریـز، از وجـود ظرفیـت بـاالی علمـی و 
پژوهشـی در حوزه هـای اسـتان جهت هم افزایی اندیشـه ها و رفـع نیازهای 

فکـری جوانـان متناسـب با شـرایط روز خبـر دادند.
نشسـت  ایـن  پایـان  در  تبریـز،  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
تفاهمنامـه همـکاری علمی و پژوهشـی ما بین دانشـگاه تبریـز و حوزه های 

علمیـه آذربایجـان شـرقی تمدیـد شـد.

توانگر در نامه ای به وزیر بهداشت در انتقاد به کاهش 
ظرفیت در ۱۹ رشته آزمون دستیاری:

ضرورت انجام اقدامات فوری برای تصحیح 
ظرفیت های پذیرش تمامی رشته ها به میزان 

حداقل دوره گذشته

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس در نامـه ای مجدد به وزیر بهداشـت از 
کاهـش ظرفیـت در ۱۹ رشـته آزمون دسـتیاری انتقاد و تاکیـد کرد که در 
سـریع ترین زمـان بـرای تصحیـح ظرفیت هـای پذیـرش تمامی رشـته ها به 
میـزان حداقـل دوره گذشـته یا بیشـتر از آن اقدامات مناسـب انجام شـود. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، مجتبـی توانگـر نماینـده مـردم تهـران، ری، 
شـمیرانات، اسامشـهر و پردیس  در مجلس در نامه ای به وزیر بهداشـت از 
کاهـش ظرفیـت در ۱۹ رشـته آزمـون دسـتیاری انتقـاد و تاکید کـرد که در 
سـریع ترین زمـان بـرای تصحیـح ظرفیت هـای پذیـرش تمامـی رشـته ها به 
میـزان حداقـل دوره گذشـته یـا بیشـتر از آن اقدامـات مناسـب انجام شـود.

متـن نامـه بـه شـرح زیر اسـت: جناب آقـای دکتـر نمکی، وزیـر محترم 
بهداشـت و آمـوزش پزشـکی       بـا سـام و احترام

پیـرو نامـه شـماره ۱۰۷۵۶۲۹ تاریـخ سـیزدهم مردادمـاه ۱۴۰۰و بـا 
وجـود هشـدار دلسـوزانه اینجانـب دربـاره اقـدام عجیـب معـاون آموزشـی 
آن وزارت در کاهـش ظرفیـت پذیـرش ۲۲ رشـته تخصصـی کـه بـه طـور 
قطـع مخاطـرات فراوانـی بـرای سـامت و جـان مـردم دردمند کشـورمان 
کـه غالبـاً بـه بیمارسـتان های دانشـگاهی مراجعـه می کننـد در بـر خواهد 
داشـت، متأسـفانه بـا بی توجهـی ایشـان و اصـرار بـر ادامـه رویـه اشـتباه 
کاهـش ظرفیـت در ۱۹ رشـته مواجـه شـده ایم. ایـن در حالـی اسـت طبق 
دسـتور سـال گذشته شـما دسـتیاران تمامی رشـته های تخصصی موظف و 
مکلـف بـه حضـور در بخش های مقابلـه با کورونـا، ویزیت بیمـاران کرونایی 
و کشـیک های مرتبـط بـا کرونـا شـده بودنـد. و در واقـع تمامی دسـتیاران 
رشـته های مختلـف در طـول یـک سـال اخیـر بـا فرسـودگی شـدید قوای 

جسـمانی و روانـی مواجـه شـده و نیـاز بـه پشـتیبانی بیشـتری دارند.
سـوگمندانه بـه نظر می رسـد مصالح کشـور و ملـت در معاونت آموزشـی 
وزارت متبـوع شـما تحـت تأثیـر رفتـار انتقام جویانـه ایـن معاونـت ناشـی از 
شکسـت دعـوای آنـان بـا داوطلبـان آزمـون دسـتیاری دوره  ۴۸ در دیـوان 
عدالـت اداری، قـرار گرفتـه اسـت. در شـرایطی کـه اخبـار ناامیدکننـده ی 
افزایـش فـرار  نخبـگان پزشـکی کشـور در ۲ و ۳ سـال اخیـر و افزایـش 
ناامیـدی و مرگ هـای مشـکوک دسـتیاران تخصصـی بـه گـوش می رسـد، 
شایسـته نیسـت به جای بررسـی دقیـق عوامل ایـن اتفاقـات و تلطیف فضای 
روانـی حاکـم بـر روح و روان جوان پزشـکان داوطلـب رشـته های تخصصـی 
و دسـتیاران ایـن رشـته ها بـا احتـرام بـه حقـوق آنـان، چنیـن رفتارهـای 
آزارنـد ه ای برخـاف اصـل مهم اخاقـی و حقوقی پیش بینی پذیـری و حقوق 
مکتسـبه مبتنـی بـر انتظـارات مشـروع از رویه های پیشـین، صـورت بگیرد.

بـا توجـه به مـدت انـدک انتخاب رشـته این عزیزان خواهشـمند اسـت 
تصحیـح ظرفیت هـای  در جهـت  زمـان  در سـریع ترین  فرماییـد  دسـتور 
پذیـرش تمامـی رشـته ها به میـزان حداقـل دوره گذشـته یا بیشـتر از آن، 

اقـدام مقتضـی صـورت گیـرد و مایـه دلگرمـی داوطلبـان فراهم شـود.

حسـین هاشـم پـور در یادداشـتی بـا عنوان 
»هـر هنرمنـد، یـک چـاه نفـت« بـر ضـرورت 
ارزش نهـادن به هنرمنـدان تاکید کرده و برخی 
نتایـج حاصل از این نگاه را برشـمرده اسـت. به 
بـاور وی هـر هنرمنـد می تواند ماننـد چاه نفت 
و حتـی بیـش از چـاه نفت بـرای ایـران، ارزش 
افـزوده آفرینـی کنـد و دولـت هوشـمند دولتی 
اسـت کـه دریابد برای شـکوفایی و توسـعه هنر 
گـذاری  سـرمایه  زیرسـاخت ها  در  بایـد  هـم 
اصولـی انجـام داد و از همـه مهم تـر بـا طـرح 
مشـوق های متعـدد بخـش خصوصـی را مهیای 
حضـور در بـازار هنـر کنـد تـا آنـان بتواننـد در 
گسـتره بیـن المللـی بـرای هنـر ایـران تبلیغ و 

کنند.  بازاریابـی 
و  روزنامه نـگار  ایـن  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
کارشـناس فرهنـگ و هنـر در یادداشـت خـود 
»هـر  از  مقصـودم  یقیـن  »بـه  اسـت:  آورده 
کـه  نیسـت  ایـن  نفـت«،  چـاه  یـک  هنرمنـد 
بـه هـر هنرمنـد یـک چـاه نفـت دهنـد؛ سـهم 
هنرمنـدان ماننـد همـه مـردم فقـط بـوی نفت 
اسـت، همـه می داننـد بـرای هنـر و هنرمنـد 

نمی کنـد! تـره هـم خـرد  کسـی 
منظـور تیتـرم این اسـت کـه هـر هنرمند می 
توانـد ماننـد چـاه نفت و حتـی بیش از چـاه نفت 
بـرای ایـران، ارزش افـزوده آفرینی کنـد، فقط باید 
زمینه دسـتیابی به چنین موقعیتـی را فراهم آورد.

نهـم مرداد، یادداشـتی با تیتـر »دولت جدید 
و ویرانه هنر« در یکی از رسـانه ها منتشـر کردم 
کـه بـا این جملـه به اتمام رسـید: »هنـر نه تنها 

بـه کمیتـه امـداد نیـاز نـدارد بلکه خـودش چاه 
نفـت اسـت.« در ایـن مـدت برخـی مخاطبـان 
عزیـز ایـن نـگاه مـرا به چالـش کشـیدند، عمده 

نقدهـا بر دو گزاره اسـتوار اسـت:
یـک: بسـیاری از دوسـتان مقایسـه هنـر و 
چـاه نفـت را غیرعقانی ارزیابـی کردند و معتقد 
بودنـد ارزش نفـت صدهـا برابر هر هنری اسـت!

اکنـون قصـد دارم جملـه خـودم را تصحیح 
کنـم »هنـر حتی از منظـر اقتصادی هم بسـیار 
ارزشـمندتر از چـاه نفـت اسـت« ؛ کافی اسـت 
درآمدزایـی هنـر در کشـورهایی را ببینیـد کـه 
چـاه نفـت ندارنـد. نفـت محصـول رو بـه پایان 
اسـت و از آسـیب هـای سیاسـی تاریخـی کـه 
زیسـت  منظـر  از  بگذریـم  زده  کشـورمان  بـه 
محیطـی هـم زیـان هـای بسـیار بـه جـای می 
گـذارد کـه دامـان نسـل هـای بعـدی را نیـز 
پـاک  هنـر، چشـمه  امـا  کـرد  خواهـد  آلـوده 

آفرینـش بـی پایـان اسـت.
دو: عده ای که شمارشـان اندک نیسـت، می 
گوینـد وظیفـه ذاتـی دولـت سـرویس دادن به 
هنرمنـد اسـت و چـرا باید بـرای اسـتقال هنر 
از بودجـه دولـت، راهـکار داد؟ چـاه هـای نفت 
در ایـن مملکـت بـه همـه تعلـق دارد و همه از 
جملـه هنرمنـدان بایـد از این نعمـت برخوردار 
شـوند. اگر مـوج کره ای ۲۲ سـاله و هنر ترکیه 
در ۲۰ سـال اخیـر را مثال می زنیـد که چگونه 
بـا توانمندسـازی بخـش خصوصی توانسـته اند 
برای کشورشـان ارزآوری کننـد در ایران چنین 
شـناخت و زیرسـاختی وجـود نـدارد، از این رو 
بـر عهـده دولـت اسـت کـه از تولیـد فیلـم تـا 

خریـد نقاشـی و مجسـمه را انجـام دهد.
بـه گمانـم این طیـف دوسـتان آب در هاون 
بودجـه هنرهـای  وقتـی کل  مثـا  می کوبنـد، 
تجسـمی وزارت ارشـاد برای همـه چندین هزار 

هنرمند تجسـمی سراسـر کشـور با دستمزد دو 
سـه بازیکـن فوتبـال درجـه دو خودمـان برابـر 
اسـت، امیـد بسـتن بـه بودجـه دولـت و تحقق 

عدالـت خـود را گول زدن نیسـت؟
نفـت مـی  تـراز چـاه  سـه: »هنرمنـد هـم 
توانـد تولیـد ثروت کنـد« یک گـزاره توضیحی 
هـم دارد: بـرای کشـف چـاه نفـت، اسـتخراج، 
هـای  هزینـه  بایـد  آن  تعمیـر  و  نگاهـداری 
هنگفـت متحمل شـد، دولـت هوشـمند دولتی 
اسـت کـه دریابد برای شـکوفایی و توسـعه هنر 
گـذاری  سـرمایه  زیرسـاخت ها  در  بایـد  هـم 
اصولـی انجـام داد و از همـه مهم تـر بـا طـرح 
مشـوق های متعـدد بخـش خصوصـی را مهیای 
حضـور در بـازار هنـر کنـد تـا آنـان بتواننـد در 
گسـتره بیـن المللـی بـرای هنـر ایـران تبلیـغ 
و بازاریابـی کننـد و ... نمی گویـم انـدازه چـاه 
نفـت، امـا یـک میلیونیـوم چـاه نفت بـرای هنر 
و هنرمنـد هزینـه شـود هنـر ایـران می توانـد 
ظرفیت هـای واالی خـود را عیـان کنـد. برخـی 
هـزار   ۴۰۰ حـدود  می گوینـد:  تئوریسـین ها 
گالـری در جهـان وجـود دارد کـه از ایـن تعداد 
۱۲۰۰ گالـری ۷۵ درصـد کل درآمـد هنـر را 
از آن خـود کرده انـد. درآمـد ناشـی از هنرهـای 
تجسـمی ۶۴ میلیـارد دالر اسـت و ۳ درصـد 
گالـری   ۱۲۰۰ یعنـی  جهـان،  گالری هـای 
نصیب شـان  درآمـد  ایـن  از  دالر  میلیـارد   ۵۰
می شـود. همـان طـور کـه حـدس مـی زنیـد 
سـهم ایران از این عدد، پشـت ممیزهـا، حوالی 

ناچیـز و انـدک اسـت!«

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه منابع وزارت آمـوزش و پرورش 
از دریافـت مجـوز جذب ۵۰ هزار نیرو در آمـوزش و پرورش برای 
سـال جـاری از دو طریـق کنکـور سراسـری و آزمون اسـتخدامی 
خبـر داد و گفـت: عـاوه بر این کمتـر از ۱۰ هزار مجوز اسـتفاده 

نشـده از سـال قبـل داریـم کـه به این آمـار اضافه می شـود. 
علــی الهیــار ترکمــن در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره آخریــن 
ــی  ــال تحصیل ــرای س ــانی ب ــروی انس ــاماندهی نی ــت س وضعی
ــازمان  ــوی س ــده از س ــادر ش ــرد: مجــور ص ــار ک ــش رو اظه پی
اداری اســتخدامی بــرای جــذب نیــرو در ســال جــاری ۵۰ هــزار 
ــه جــذب دانشــجو  ــوط ب مــورد اســت کــه ۲۵هــزار مجــوز مرب
ــرای دوره چهارســاله از طریــق کنکــور سراســری و ۲۵  معلــم ب
هــزار مجــوز مربــوط بــه جــذب فــارغ التحصیــان دانشــگاههای 
دیگــر مطابــق مــاده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان اســت.

ســازمان  اختیــار  در  اســتخدامی  اطاعــات  افــزود:  وی 
ــا بارگــذاری و دفترچــه اســتخدامی را  ــه ت ــرار گرفت ســنجش ق
منتشــر کنــد. عــاوه بــر ایــن کمتــر از ۱۰ هــزار مجــوز اســتفاده 
نشــده از ســال قبــل داریــم کــه بــه ایــن آمــار اضافــه مــی شــود.

معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و 
پــرورش دربــاره میــزان خروجــی نیروهــا و تعــداد بازنشســتگان 
ــفند  ــا اس ــه ت ــا ک ــمار آنه ــرد: ش ــار ک ــز اظه ــاری نی ــال ج س
ــا اســتفاده از  ــه بازنشســتگی مــی رســند باالســت، امــا ب مــاه ب
ظرفیــت هــای مــاده ۱۰۳ قانــون خدمــات کشــوری می تواننــد 
ــه  ــرای رتب ــه اج ــه ب ــا توج ــد. ب ــتمرار دهن ــان را اس خدمتش
بنــدی، خیلــی هــا خودشــان درخواســت بازنشســتگی نداده انــد 
و توصیــه مــا ایــن اســت کــه امســال و ســال بعــد اگــر همــکاری 
ــد  ــتگی نده ــت بازنشس ــت دارد، درخواس ــه خدم ــرایط ادام ش

ــود  ــی ش ــرا م ــب و اج ــه هرشــکلی، تصوی ــدی ب ــه بن ــرا رتب زی
ــی دارد. ــرات خوب و اث

الهیــار اضافــه کــرد: امــا شــمار آن دســته کــه بازنشســتگی 
شــان قطعــی شــده و حکــم بازنشســتگی شــان اول مهــر صــادر 

مــی شــود، حــدود ۲۲ هــزار نفــر هســتند.
وی دربــاره وضعیــت کمبــود نیــرو در ایــن وزارتخانــه گفــت: 
ــا  ــه ب ــر ک ــزار نف ــان ۱۹۷ ه ــاز هم ــورد نی ــروی م ــود نی کمب
ســازمان اداری اســتخدامی تفاهــم کردیــم و هنــوز برقــرار اســت. 
البتــه بــرای امســال ۶۰ هــزار مجــوز جــذب نیــرو گرفتــه ایــم. 
پکیــج جــذب و ســاماندهی نیــروی انســانی را هــم طبــق روال 
ســال گذشــته تکمیــل مــی کنیــم. تعــدادی از فــارغ التحصیــان 
ــده و از  ــل ش ــارغ التحصی ــال ف ــم امس ــان ه ــگاه فرهنگی دانش

مهرمــاه وارد سیســتم مــی شــوند.

ــاره عمــره، زائــران  در صــورت توافــق ایــران و عربســتان درب
ــه  ــوز ورود ب ــور مج ــود در کش ــن موج ــدام واکس ــا ک ــی ب ایران

عمــره را می گیرنــد؟ 
ــام  ــعودی اع ــتان س ــای عربس ــنا، مقام ه ــزارش ایس ــه گ ب
کرده انــد پــس از یــک ســال وقفــه، مراســم عمــره را بــه 
ــده  ــی واکسینه ش ــران خارج ــور زائ ــا حض ــدود و ب ــورت مح ص
ــم  ــران از نه ــن زائ ــام ای ــت ثبت ن ــرار اس ــد. ق ــزار می کنن برگ
آگوســت، یعنــی دوشــنبه ۱۸ مردادمــاه آغــاز شــود. عربســتان 
اعــام کــرده کــه مجــوز عمــره در ابتــدا بــه ۶۰هــزار زائــر در هــر 
ــه دو  ــداد ب ــن تع ــه و تدریجــی، ای ــاه داده می شــود و در ادام م

ــت. ــاه افزایــش خواهــد یاف ــر در هــر م ــون زائ میلی
ایــران هنــوز دربــاره حضــور در عمــره امســال اعــام برنامه 
ــا ایــن حــال، اکبــر رضایــی ـ معــاون حــج و  نکــرده اســت. ب
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــا گفت ــارت ـ قب ــج و زی ــازمان ح ــره س عم
پایــان مراســم حــج، عربســتان دســتورالعمل برگــزاری عمــره 
ــدی  ــت. چن ــرده اس ــادر ک ــزاران را ص ــوز ورود عمره گ و مج
ــواب ـ  ــاح ن ــلمین عبدالفت ــام والمس ــز حجت االس ــش نی پی
ــود:  ــه ب ــارت ـ گفت ــج و زی ــور ح ــه در ام ــی فقی ــده ول نماین
کشــور میزبــان )عربســتان( پیــام مثبتــی مبنــی بــر پذیــرش 
ــرای عمــره داده اســت. علی رضــا رشــیدیان  ــی ب ــران ایران زائ
ــراز  ــی اب ــه تازگ ــم ب ــارت ـ ه ــج و زی ــازمان ح ــس س ـ ریی
ــور  ــن دو کش ــط بی ــای رواب ــا احی ــه ب ــرده ک ــدواری ک امی
ــه ســرزمین وحــی  ــز ب ــی نی ــزاران ایران ــزام عمره گ ــه اع زمین

فراهــم شــود.
ــه  ــک هفت ــدود ی ــی ح ــت، یعن ــاه آگوس ــتان از اول م عربس
ــاز کــرده اســت.  ــه روی اتبــاع خارجــی ب پیــش مرزهایــش را ب
ــد دو ُدز  براســاس مقــررات ایــن کشــور، مســافران خارجــی بای

ــن کشــور  ــد وزارت بهداشــت ای ــورد تایی ــل واکســن های م کام
ــودن تأییدشــده توســط  ــق کــرده و گواهــی واکســینه ب را تزری
ــراه  ــده را هم ــتی رســمی در کشــور صادرکنن ــای بهداش مقام ه
ــترازنکا »،  ــفورد/ آس ــک«، »آکس ــند. »فایزر/بیون ت ــته باش داش
»مدرنــا« و »جانســون و جانســون«، چهــار واکســنی اســت کــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــافران خارج ــرای ورود مس ــون ب ــا کن ــتان ت عربس

کشــور تاییــد کــرده اســت.
ــده اســت،  ــن کشــور آم ــه ای ــررات ســفر ب ــن در مق همچنی
ــینوواک« را  ــینوفارم« و »س ــن »س ــه دو ُدز واکس ــافرانی ک مس
ــِی  ــت ُدز اضاف ــورت دریاف ــند، در ص ــرده باش ــق ک ــل تزری کام
ــه  ــتان، پذیرفت ــده در عربس ــن تاییدش ــار واکس ــی از آن چه یک

می شــوند.
ــورد  ــن های م ــوع واکس ــاره ن ــوز درب ــور هن ــن کش ــه ای البت
تاییــد بــرای عمــره اظهارنظــر رســمی نکــرده اســت، امــا در بیــن 
ــه عربســتان  ــرای ورود مســافران خارجــی ب واکســن هایی کــه ب
ــینوفارم«  ــترازنکا« و »س ــن » آس ــط دو واکس ــده، فق ــد ش تایی
در ایــران موجــود اســت کــه در صــورت حضــور زائــران ایرانــی 
در عمــره، بــرای صــدور مجــوز ورود بــا واکســن ســینوفارم نیــز 

شــرط تعییــن شــده اســت.
ــوز  ــه هن ــاه ۹۹ ک ــارت در دی م ــج و زی ــازمان ح ــس س ریی
ــود، اعــام  واکسیناســیون در ایــران عمومــی و فراگیــر نشــده ب
کــرد کــه »در صــورت برگــزاری مراســم حــج تمتــع، واکســن 
ــر بهداشــت،  ــول مســاعد وزی ــا ق ــران ب ــاز زائ ــای مــورد نی کرون
ــم  ــان ه ــود.« آن زم ــن می ش ــکی تامی ــوزش پزش ــان و آم درم
ــرای حــج تهیــه شــود،  ــود ب ــرار ب ــوع واکســنی کــه ق ــاره ن درب

ــود. ــی نشــده ب صحبت
در  حاضــران  بــرای  عربســتان  عمــره  و  حــج  وزارت 

مراســم های حــج کــه در دو نوبــت گذشــته بــه صــورت محــدود 
برگــزار شــد، شــرط ســنی تعییــن کــرده بــود؛ بــر ایــن اســاس 
ــا ۶۵ ســال کــه واکســینه شــده و بیمــاری  ــرادی بیــن ۱۸ ت اف
مزمــن هــم نداشــتند، اجــازه شــرکت در مراســم حــج تمتــع را 
ــره  ــررات در عم ــن مق ــود ای ــی می ش ــد. پیش بین ــه بودن گرفت

ــرار شــود. ــز برق نی
ایــران بعــد از ســال ۱۳۹۴ بــه دنبــال بی احترامــی و تعــرض 
ــرکت در  ــی، ش ــوان ایران ــه دو نوج ــده ب ــرودگاه ج ــور ف دو مام
ــری  ــش از همه گی ــرده اســت. پی ــق ک مراســم »عمــره« را تعلی
ویــروس کرونــا، مقام هــای حــج ایــران از مذاکــره بــا عربســتان 
ــی در مراســم عمــره ســخن  ــران ایران ــاره زائ ــرای حضــور دوب ب
ــرات دو  ــد مذاک ــروس، رون ــن وی ــیوع ای ــه ش ــد ک ــه بودن گفت

ــرد. ــف ک کشــور را متوق
آمارهــای ســازمان حــج و زیــارت همچنیــن نشــان می دهــد 
ــت  ــی در نوب ــر ایران ــزار نف ــون و ۸۰۰ ه ــج میلی ــه پن ــک ب نزدی

عمــره هســتند.

دولت هوشمند روی هنرمند سرمایه گذاری می کند

دریافت مجوز استخدام 6۰ هزار تن در آموزش وپرورش

کدام واکسن کرونا در ایران مجوز عمره را می گیرد؟

آگهی تغییرات شرکت پانصد و هشتاد و دو مرغ گوشتی آرو 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 820 و شناسه ملی 10680014425

ــه شــماره ۹۳ مورخــه  ــورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تاییدی ــره م ــت مدی ــه اســتناد صورتجلســه هیئ ب
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان گچســاران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 

شــد:
ــه شــماره  ــی ب ــی ۴۲۶۹۱۷۸۸۹۲ و شــهبار پورنصرآریای ــژاد بشــماره مل ۱- شــمایل منصورن
ملــی ۴۲۶۹۴۷۷۷۷۲ و علــی منصورنــژاد بشــماره ملــی ۴۲۶۹۱۷۷۸۰۰۰ اعضــاء اصلــی هیئــت 

مدیــره انتخــاب گردیدنــد.
ــه ســمت رئیــس هیئــت و شــهباز  ــژاد بشــماره ملــی ۴۲۶۹۱۷۸۸۹۲ ب ۲- شــمایل منصورن
ــژاد  ــی منصورن ــس و عل ــب رئی ــمت نای ــه س ــی ۴۲۶۹۴۷۷۷۷۲ ب ــماره مل ــی بش پورنصرآریای
ــال  ــه س ــدت س ــرای م ــره ب ــت مدی ــی هیئ ــمت منش ــه س ــی ۴۲۶۹۱۷۷۸۰۰۰ ب ــماره مل بش
انتخــاب شــدند بــا تصویــب هیئــت مدیــره علــی منصورنــژاد بشــماره ملــی ۴۲۶۹۱۷۷۸۰۰۰ بــه 
ســمت مدیرعامــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب و قبولــی خــود را اعــام نمــود. مقــرر شــد 
حــق امضــاء کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بانکــی از قبیــل چــک و ســفته و قراردادهــا 
بــا امضــای علــی منصــور نــژاد )مدیــر عامــل( و شــمایل منصــور نــژاد )رئیــس هیئــت مدیــره( 
ــی )نایــب رئیــس هیئــت مدیــره(  ــا شــهباز پورنصــر آریان و در غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره ب
همــراه بــا مهــر شــرکت تعاونــی معتبــر خواهــد بــود و اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا امضــاء 

علــی منصــور نــژاد )مدیــر عامــل( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب و تعییــن ســمت هیئــت مدیــره، تعییــن دارنــدگان 
حــق امضــاء انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم 

ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
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ضرب دیدگی چیست؟

ضـرب دیدگـی چگونـه رخ مـی دهـد؟ ضـرب 
دیدگـی نوعـی کشـش یـا پارگـی در بافـت هـای 
عضانی اسـت کـه از تحمیـل ضربه به انـدام های 
فوقانـی یـا تحتانـی نشـأت می گیـرد. ایـن عارضه 
زمانـی رخ مـی دهـد که فشـار یا کششـی بیش از 
تـوان انقبـاض عضلـه به اسـتخوان و عضـات وارد 

. شود
قسـمت هایـی کـه بیشـتر در معـرض ضـرب 
دیدگـی قـرار دارنـد: یکـی از رایـج تریـن ضـرب 
دیدگـی هـا در میان نواحـی مختلف بدن، آسـیب 
دیدگـی در دسـت و پـا مـی باشـد کـه بـا عنـوان 
آسـیب تروماتیک یـا ضرب دیدگی تروما شـناخته 
مـی شـود. ضـرب دیدگـی در دسـت و پـا شـامل 
ضـرب دیدگـی زانـو، مـچ پـا، سـاق پا، مچ دسـت، 

انگشـتان دسـت و انگشـتان پـا مـی شـود.
راه های درمان ضرب دیدگی

درمـان هـای خانگی کاهـش تورم و کبـودی در 
ناحیـه ی ضـرب دیـده: با تحمیل صدمـه در نواحی 
مختلـف بـدن، مویـرگ های بسـیار ظریفـی در زیر 
پوسـت پـاره مـی شـوند. بـا تجمـع یافتن خـون و 
ترکیـب سـلول هـای قرمـز بـا خـون، تغییراتـی در 
رنـگ پوسـت )آبی تیـره و ارغوانی( ایجاد می شـود. 
کبـودی امـری رایج اسـت کـه  در اکثر مـوارد پس 
از ضـرب دیدگـی هـای شـدید در سـطح پوسـت 
پدیـدار مـی شـود. امـا اغلب افـرادی که مشـکات 
خونـی دارنـد و در رده ی سـنی بزرگسـال قـرار 

دارنـد، در معـرض کبـودی قـرار مـی گیرند.
خاصیـت  نارگیـل  روغـن  نارگیـل:  روغـن   
مبـارزه با التهابـات را دارد. اسـتفاده از این روغن در 
راسـتای کاهـش کبـودی و التهابات کمک شـایانی 
بـه بیمـاران مـی کنـد. بـرای ایـن منظور شـما می 
توانیـد یـک حولـه ی نـرم و تمیـز را بـه مقـداری 
روغـن نارگیل آغشـته کنیـد و بـر روی محل ضربه 
دیـده قـرار دهیـد. عاوه بـر روغن نارگیـل، ترکیب 
روغـن هـای کنـدر، رازیانه، رزمـاری، هلیکروسـوم، 
سـرو، لیمکـو، شـمعدانی و اسـطوخودوس خـواص 
درمانی شـگفت انگیزی در کاهـش درد و تورم دارد.

 پیـاز: پیـاز بـا خاصیـت ضـد التهابـی، ضـد 
کـه  هـای مختلـف  اکسـیدان  آنتـی  و  میکروبـی 
پاکسـازی پوسـت مـی گـردد،  تغذیـه و  موجـب 
تـورم،  درد،  کاهـش  در  انگیـزی  شـگفت  تأثیـر 
گرفتگـی و رگ بـه رگ شـدن عضـات ایجـاد می 
کنـد. شـما مـی توانیـد پیـاز را بـا مقـداری نمـک 

آسـیاب کنیـد و بـر روی زخـم قـرار دهیـد.
 مصـرف آنانـاس و پاپایـا: آنانـاس و پاپایـا 
بروملیـن  نـام  بـه  گوارشـی  آنزیـم  نوعـی  دارای 
هسـتند. بروملین در طی فرایندهایـی ترمیم بافت 
هـای خونـی را تسـریع مـی بخشـد. لذا بـه منظور 
بهبـود یافتـن کبـودی و اتمـام دوره ی نقاهـت به 

میـزان کافـی ایـن دو میـوه را مصـرف کنیـد.
 گیـاه مومیایـی: یکـی از گیاهـان قدیمی که 
از سـال هـا قبـل در راسـتای رفـع ضـرب دیدگی 
گیـاه  اسـت،  گرفتـه  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
مومیایـی مـی باشـد. شـما مـی توانیـد مقـداری 
گیـاه مومیایـی را بـه همـراه روغن یا کوهان شـتر 
ترکیـب کنیـد و بـر روی محل آسـیب دیده مالش 
دهیـد.  از دیگـر روش هـای خانگـی بـرای درمان 
ضـرب دیدگی مـی توان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

زردچوبـه: تهیـه ی خمیـر زرچوبه بـا ترکیب 
۵ گـرم پـودر زرد چوبـه و ۱۰۰ میلـی لیتر شـراب

سـرکه سـیب: ترکیـب پیـاز و سـرکه سـیب 
کاهـش  و  درمـان  در  مؤثـر  العـاده  فـوق  روشـی 
دردهـای ناشـی از ضـرب دیدگـی اسـت کـه بـه 

صـورت موضعـی مصـرف مـی شـود.
ناحیـه ی  مصـرف زینـک - کلـم: مالـش 
آسـیب دیـده بـا آب کلـم - قـرار دادن تخـم مرغ 

آبپـز بـر روی قسـمت ضربـه دیـده
نـکات مراقبتـی پـس از ضـرب دیدگـی: 
بـه منظـور کاهـش صدمات پـس از ضـرب دیدگی 
در ۴۸ الـی ۷۲ سـاعت اولیـه، انـدام ضربـه دیده را 
حرکـت ندهیـد و بـه وسـیله ی برخـی نگهدارنـده 
هـا از محـل محافظـت کنید. یکـی از توصیـه های 
ضـروری متخصصـان کـه بـا هـدف کاهـش درد و 
التهـاب صـورت مـی گیـرد، کمپـرس سـرد اسـت. 
فـرد ضربـه دیـده می بایسـت پـس از وقـوع حادثه 
بـه مـدت ۱۰ الـی ۳۰ دقیقـه یک کیسـه یـخ را بر 
روی پوسـت ناحیـه ی آسـیب دیـده قـرار دهـد. از 
آنجایـی کـه مصرف بیش تر از ۳۰ دقیقه به پوسـت 
آسـیب وارد مـی کنـد و مصرف کمتـر از ۱۰ دقیقه 
در رونـد درمـان تداخل ایجاد می کنـد، رعایت حد 
اعتـدال در بـازه ی زمانی کمپرس یـخ ضرورت می 
یابد. شـما مـی توانید در داخل یک کیسـه مقداری 
یـخ را قـرار دهیـد و بـه آرامـی بـر روی ناحیـه ی 
ضربـه دیده قـرار دهید. در طی این فرایند سـرمای 
حاصـل از یـخ جریان خون ربـاط را کاهش می دهد 
و موجـب کاهـش درد می گـردد. توصیه می شـود 
از قـرار دادن یـخ بـه طور مسـتقیم بر روی پوسـت 
خـودداری کنید زیرا ممکن اسـت موجب احسـاس 
سـوختگی شـود. همچنیـن زمانـی کـه فـرد ضربه 
دیـده بـه خـواب مـی رود، کمپـرس یـخ را از روی 
ناحیـه ی صدمـه دیده برداریـد. پس از اتمـام دوره 
ی کمپـرس سـرد، بـه مـدت ۳ روز بـر روی ناحیـه 
ی آسـیب دیـده کمپـرس گـرم قرار دهیـد. در طی 
ایـن رونـد جریان خـون افزایـش می یابـد و فرایند 
ترمیـم بافـت هـا به سـرعت انجـام می شـود. یکی 
از روش هـای مراقبتـی دیگـر در خصـوص بیماران 
ضربـه دیـده، قـرار دادن بدن داخل آب گـرم و ولرم 
می باشـد. همچنین، مصـرف داروهای ضـد التهاب 
و ضـد درد نظیـر اسـتامینوفن و ایبوپروفـن باعـث 

تسـکین درد و کاهـش تـورم عضانـی مـی گردد.
 منبع: بیتوته

برای بستن بودجه ای مشخص؛
میزان سقف قرارداد پرسپولیس مشخص شد

باشــگاه پرســپولیس ســقف قــرارداد خــود را بــه بازیکنــان ملــی پــوش 
اختصــاص داد.

بــه گــزارش مهــر، باشــگاه پرســپولیس فعالیــت خــود را بــرای در نقــل 
ــی گل  ــته های یحی ــا خواس ــت ت ــرده اس ــاز ک ــتانی آغ ــاالت تابس و انتق

ــد. ــرآورده کن محمــدی را ب
ــان  ــرارداد بازیکن ــد ق ــتار تمدی ــت خواس ــان پایتخ ــرمربی سرخپوش س
ــی زادگان  ــی شــده اســت کــه محمدحســین کنعان آزاد ایــن تیــم در حال
بــا تصمیــم قبلــی راهــی لیــگ ســتارگان قطــر شــد تــا فصــل آینــده بــرای 

االهلــی بــازی کنــد.
ــد  ــون احم ــه همچ ــد ک ــدا ش ــان ج ــع سرخپوش ــی از جم او در حال
ــن  ــان آزاد ای ــی پوش ــری مل ــد امی ــا و وحی ــی نی ــال کامیاب ــی، کم نوراله

تیــم محســوب می شــد.
هیــأت مدیــره باشــگاه پرســپولیس بــرای حفــظ ایــن بازیکنــان تصمیــم 
ــه  ــد ک ــی ده ــه بازیکنان ــود را ب ــده خ ــل آین ــرارداد فص ــقف ق ــت س گرف

پیراهــن تیــم ملــی را در یــک ســال گذشــته بــر تــن داشــتند.
ــی رشــد پنجــاه درصــدی نســبت  ــرارداد پرســپولیس در حال  ســقف ق
بــه گذشــته را طــی کــرده اســت کــه برخــی بازیکنــان ایــن تیــم همچــون 

احمــد نورالهــی همچنــان مبلــغ قابــل توجهــی درخواســت دارد.
ــارد  ــدود ۸ میلی ــده ح ــل آین ــرای فص ــپولیس ب ــرارداد پرس ــقف ق س
ــن تیــم خواهــد  ــد چــه تأثیــری در آینــده ای ــد دی ــان اســت کــه بای توم

ــت. داش

هافبک های استقالل در فینال حذفی ضعیف بودند

هافبک هــای  می گویــد  اســتقال  فوتبــال  تیــم  پیشکســوت 
ــوالد عملکــرد ضیعفــی داشــتند.  ــل ف ــازی مقاب آبی پوشــان پایتخــت در ب
منصــور رشــیدی، پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقال در گفت وگــو بــا 
ــل  ــات پنالتــی مقاب ــاره شکســت آبی پوشــان پایتخــت در ضرب ایســنا، درب
تیــم فــوالد در فینــال رقابت هــای جــام حذفــی اظهــار کــرد: بــازی بــدی 
ــت و  ــزه داش ــم انگی ــن تی ــم. ای ــک می گوی ــوالد تبری ــم ف ــه تی ــود. ب نب
ــک  ــت ی ــه نتوانس ــول ۱۲۰ دقیق ــم در ط ــتقال ه ــد و اس ــاش کردن ت
ــرد  ــازی عملک ــن ب ــا در ای ــد. هافبک ه ــام ده ــت انج ــازی درس بازی س
ضعیفــی داشــتند امــا مدافعــان در فینــال عملکــرد خوبــی داشــتند. فــوالد 
از خــط دفاعــی خوبــی برخــوردار بــود و چنــد موقعیــت خــوب داشــتند. 

ــد. ــود و ۱۲۰ دقیقــه جنگیدن ــام بیشــتر ب ــزه شــاگردان نکون در کل انگی
او ادامــه داد:  اســتقال در طــول ۱۲۰ دقیقــه نتوانســت بــه عنــوان یــک 
مدعــی خــودش را ظاهــر کنــد. خــط هافبــک مــا امشــب بســیار ضعیــف 
ــا  ــرای مهاجم ه ــم نتوانســت ب ــت ه ــک موقعی ــرد و ی و ناهماهنــگ کار ک

ایجــاد کنــد.
ــاره عملکــرد رشــید مظاهــری در طــول بــازی گفــت: در  رشــیدی درب
طــول ۱۲۰ دقیقــه موقعیــت خاصــی بــه وجــود نیامــد  چــون جنگندگــی 
ــوالد خطــا  ــی ف ــه اول پنالت ــا ضرب ــا در پنالتی ه ــود ام ــن ب در وســط زمی

نبــود و مظاهــری بــه درســتی تــوپ را دفــع کــرد.
پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقال در پایــان گفــت: االن چنــد ســال 
اســت کــه اســتقال جــام نگرفتــه اســت و ایــن تیــم بایــد دگرگــون شــود 
ــش  ــور پی ــد همینط ــر رون ــد. اگ ــته باش ــی داش ــل توجه ــرات قاب و تغیی

ــم. ــی ببینی ــتقال موفقیت ــم از اس ــم نمی توانی ــرود، بازه ب

هو شدن سه بازیکن بارسلونا به خاطر مسی

هــواداران بارســلونا علیــه ســه بازیکــن ایــن تیــم شــعار ســر دادنــد تــا 
آنهــا را مقصــر جدایــی مســی بداننــد. 

ــاره  ــه گــزارش ایســنا، باوجــود آنکــه مســی در نشســتی خبــری درب ب
دلیــل اصلــی جدایــی خــود ســخن بــه میــان آورد امــا هــواداران بارســلونا 

همچنــان خشــمگین و ناراحــت هســتند.
بارســلونا در جــام خــوان گمپــر بــه مصــاف یوونتــوس رفــت و توانســت 

بــا ســه گل بــه پیــروزی دســت پیــدا کنــد.
هــواداران بارســلونا در ایــن بــازی ســه بازیکــن ایــن تیــم را هــو کردنــد 

تــا آنهــا را مقصــر در جدایــی مســی بداننــد.
ــن  ــه بازیکـ ــی سـ ــو و اومتیتـ ــرخیو روبرتـ ــچ، سـ ــم پیانیـ میرالـ
ـــرا  ـــد چ ـــرار گرفتن ـــلونا ق ـــواداران بارس ـــب ه ـــورد غص ـــه م ـــد ک بودن
ـــث  ـــن باع ـــدند و ای ـــی نش ـــه جدای ـــر ب ـــتان حاض ـــا در تابس ـــه آنه ک
شـــد تـــا اللیـــگا هـــم بـــه خاطـــر مســـائل مالـــی اجـــازه تمدیـــد 
قـــرارداد مســـی را ندهـــد و ایـــن بازیکـــن مجبـــور بـــه جدایـــی 

ـــود. ش

کمیته انضباطی قلعه نویی را نقره  داغ کرد

ـــم گل  ـــی تی ـــرمربی و مرب ـــاره س ـــود را درب ـــی رای خ ـــه انضباط کمیت
ـــرد.  ـــام ک ـــیرجان اع ـــر س گه

ــر  ــرح زیـ ــه شـ ــی بـ ــه انضباطـ ــنا، رای کمیتـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــعید  ـــی و س ـــر قلعه نوی ـــه امی ـــابی ب ـــات انتس ـــوص تخلف ـــت:»در خص اس
ــیرجان  ــر سـ ــم گل گهـ ــی تیـ ــرمربی و مربـ ــب سـ ــه ترتیـ ــی بـ الهویـ
ــان مطالبـــی در  ــر اکاذیـــب و توهیـــن از طریـــق بیـ ــر نشـ مبنـــی بـ
ــیرجان و  ــر سـ ــم گل گهـ ــن دو تیـ ــازی بیـ ــد از بـ ــای بعـ مصاحبه هـ
ـــردگان و  ـــوی نامب ـــرداد ۱۴۰۰ از س ـــخ ۱۳ م ـــران در تاری ـــتقال ته اس
هم چنیـــن پـــس از اخـــراج ســـعید الهویـــی از مســـابقه علیـــه داوران 
مســـابقات، فدراســـیون فوتبـــال و اعضـــای تیـــم اســـتقال بـــا توجـــه 
ـــی  ـــات  قلعه نوی ـــه بیان ـــده از جمل ـــات پرون ـــوع اوراق و محتوی ـــه مجم ب
از قبیـــل )در ایـــن ۴۰ ســـال فقـــط چیـــزی کـــه بـــوده ظلـــم بـــوده 
ــم  ــم می بینیـ ــال هـ ــه اش را در فوتبـ ــم و نمونـ ــوده و ظلـ ــم بـ و ظلـ
ـــت  ـــا نیس ـــن خیلی ه ـــون و عی ـــم نطفم ـــالمه و ه ـــون س ـــم لقمم ـــا ه م
کـــه ایـــن نون هـــا را خـــورده باشـــیم( و اظهـــارات ســـعید الهویـــی از 
ـــروز  ـــم، ام ـــک می گوی ـــم تبری ـــا ه ـــتقال ب ـــازی و اس ـــه داور ب ـــل )ب قبی
ـــه مـــا نشـــان داد( و بدرفتـــاری ایشـــان  فوتبـــال روی کثیـــف خـــودش را ب
ـــده  ـــود در پرون ـــن موج ـــایر قرای ـــابقه و س ـــن مس ـــراج از زمی ـــس از اخ پ
تخلفـــات انتســـابی بـــه مشـــارالیهما محـــرز و مســـلم تشـــخیص و بـــا 
لحـــاظ تعـــدد و تکـــرار تخلفـــات آن هـــا مســـتند بـــه مـــواد ۷۱، ۹۲ 
ـــه  ــی ب ــر قلعه نویـ ــوب ۱۳۹۷  امیـ ــی مصـ ــررات انضباطـ و ۱۱۷ مقـ
ســـه مـــاه محرومیـــت از همراهـــی تیـــم خـــود در تمامـــی مســـابقات 
ــال  ــارد ریـ ــه میلیـ ــال در فصـــل آتـــی و پرداخـــت سـ رســـمی فوتبـ
ـــی  ـــت از همراه ـــاه محرومی ـــه دو م ـــی ب ـــعید الهوی ـــدی، س ـــه نق جریم
تیـــم خـــود در تمامـــی مســـابقات رســـمی فوتبـــال در فصـــل آتـــی و 
پرداخـــت مبلـــغ  ســـیصد میلیـــون ریـــال جریمـــه نقـــدی و باشـــگاه 
ـــی  ـــوولیت تضامن ـــق مس ـــه تحق ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــیرجان نی ـــر س گل گه
ـــارد  ـــغ دو میلی ـــت مبل ـــه پرداخ ـــی ب ـــررات انضباط ـــاده ۵۰ مق ـــوع م موض

ریـــال جریمـــه نقـــدی محکـــوم شـــدند.
ــوف  ــررات موصـ ــاده ۱۰۳ مقـ ــد ۴ مـ ــت بنـ ــا رعایـ ــادره بـ رأی صـ
ــل  ــاغ قابـ ــخ ابـ ــدت ۷ روز از تاریـ ــرف مـ ــوده و ظـ ــرا بـ ــل اجـ قابـ
تجدیدنظرخواهـــی نـــزد کمیتـــه اســـتیناف اســـت. ضمنـــاً باشـــگاه گل 
ـــز  ـــی نی ـــی و الهوی ـــدی قلعه نوی ـــم نق ـــت جرای ـــیرجان در پرداخ ـــر س گه

ــت.« ــی اسـ ــوولیت تضامنـ دارای مسـ

ــمار  ــر ش ــای پ ــده و وعیده ــم وع علی رغ
ــتقال و  ــگاه اس ــذاری دو باش ــر واگ ــی ب مبن
پرســپولیس بــه بخــش خصوصــی در نهایت اما 
دولــت دوازدهــم بــه پایــان رســید ولــی چنیــن 
ــد  ــر مان ــد منتظ ــون بای ــداد. اکن ــی رخ ن اتفاق
و دیــد سرنوشــت واگــذاری ســرخابی های 
ــد  ــت جدی ــدن دول ــا روی کار آم ــت ب پایتخ

ــد.  ــد ش چــه خواه
بــه گــزارش ایســنا، ۲۵ آذرمــاه ســال 
ــر  ــر- وزی ــود کــه مســعود ســلطانی ف ۱۳۹۷ ب
ــنهاد  ــه پیش ــرد ک ــام ک ــان اع ورزش و جوان
دو  واگــذاری  بــر  مبنــی  وزارتخانــه  ایــن 
شــرکت اســتقال و پرســپولیس کــه بــه تاییــد 
ــی  ــد از ط ــود، بع ــیده ب ــور رس ــس جمه ریی
کــردن مراحــل  کارشناســی در کمیســیون 
اقتصــادی در هیــات دولــت بــه تصویــب رســید 
ــران،  ــات وزی ــه هی ــن مصوب ــه ای ــا توجــه ب و ب
ــه وزارت  ــته ب ــازی وابس ــازمان خصوصی س س
امــور اقتصــادی و دارایــی تمامــی مراحــل 
ارزیابــی، قیمت گــذاری، تعییــن شــرایط و 
ــده  ــر عه ــان را ب ــه متقاضی ــذاری ب ــوه واگ نح

ــت. ــد داش خواه
ــال  ــی س ــای پایان ــود در روزه ــن وج ــا ای ب
۹۷ ســازمان خصوصی ســازی اعــام کــرد ایــن 
دو باشــگاه توســط کارشناســان قیمت گــذاری 
شــده و قــرار اســت در اولیــن فرصــت در 
ــزار  ــأت واگــذاری برگ ســال ۱۳۹۸ جلســه هی
ــا رد  ــد ی ــه تأیی ــن جلس ــت در ای ــن قیم و ای
ــن رابطــه رئیــس ســابق ســازمان  شــود. در ای
کــه  کــرد  عنــوان  نیــز  خصوصی ســازی 
مقدمــات واگــذاری ایــن دو باشــگاه هنــوز 
ــازی  ــغول آماده س ــت و مش ــده اس ــم نش فراه
ایــن دو باشــگاه بــرای واگــذاری هســتیم و در 
نهایــت ۱۱ شــهریورماه ســال ۹۸  وزیــر ورزش 
ــت  ــزاری نشس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب و جوان
تخصصــی بــا کمیســیون اصــل ۴۴ دربــاره 
واگــذاری دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس، 
تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه فراهــم نبــودن 
شــرایط و تفاهــم بــا مجلــس و نهادهــای 
ــان  ــا پای ــر ت ــذاری حداکث ــن واگ ــی، ای نظارت

ــت. ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــال ۹۸ ب س
ورود ســهام ســرخابی هــا بــه بــازار ســرمایه 
ــد  ــق نش ــز محق ــال ۹۸ نی ــان س ــا پای ــا ت ام
و مســئوالن امــر از عرضــه اولیــه ســهام دو 
باشــگاه اســتقال و پرســپولیس تــا پایــان 
ــه  ــد، امــا ن نیمــه نخســت ســال ۹۹ خبــر دادن
تنهــا نیمــه نخســت بلکــه در نیمــه دوم ســال 

ــق  ــده محق ــای داده ش ــز، وعده ه ــته نی گذش
ــش  ــه بخ ــگاه ب ــذاری دو باش ــده واگ ــد. وع نش
ــد و  ــم نش ــا خت ــه همین ج ــا ب ــی ام خصوص
مجــددا چنــد مرتبــه از ســوی مســووالن وزارت 
ورزش و جوانــان اعــام شــد کــه نهایتــا تــا قبل 
از پایــان دولــت دوازدهــم، دو باشــگاه اســتقال 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــپولیس خصوص و پرس

موضع وزارت ورزش
ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــاه س ــر دی م اواخ
ــش  ــرد افزای ــام ک ــان اع ــر ورزش و جوان وزی
ســرمایه دو باشــگاه مدنظــر قــرار گرفتــه 
ــی از  ــرمایه یک ــه س ــم ک ــد بدانی ــت و بای اس
ــون  ــری ۱۰ میلی ــک و دیگ ــگاه ها، ی ــن باش ای
ــک  ــرمایه ی ــون س ــم اکن ــا ه ــود، ام ــان ب توم
ــارد و ســرمایه دیگــری  ــه ۷۰۱ میلی باشــگاه ب
افزایــش یافتــه  بــه ۷۱۰ میلیــارد تومــان 
ــی و  ــات مال ــی گزارش ــن تمام ــت. همچنی اس
ــوی  ــق از س ــورت دقی ــه ص ــا ب ــی ه حسابرس
ــر  ــران مدنظ ــی ای ــتقل حسابرس ــازمان مس س
ــا  ــا ت ــزارش ه ــایر گ ــت و س ــه اس ــرار گرفت ق
ــده بررســی مــی شــود و منتظــر  ــه آین دوهفت
تصمیــم شــورای پذیــرش در ایــن رابطــه 

ــود. ــم ب خواهی
ســوم خردادمــاه ســال جــاری، معــاون 
توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانــان اعــام کــرد کــه فرآینــد 
ــده و  ــه ۱۳۹۸ دی ــازی در بودج ــی س خصوص
اقداماتــی آغــاز و در شــهریور آن ســال اعــام 
ــگاه  ــت دو باش ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ش
امــکان خصوصــی ســازی در آن مقطــع وجــود 
نــدارد و از مهرمــاه ســال ۱۳۹۸ اقدامــات 
ــرایط ورود  ــا ش ــد ت ــام ش ــادی انج ــیار زی بس
ایــن دو باشــگاه بــه بــازار ســرمایه فراهــم 
شــود و بــرای شــفاف ســازی حســاب هــای آن 

هــا، بــه مــدت چنــد ســال حسابرســی صــورت 
ــی  ــا، بده ــان ه ــود زی ــت و شــرایط س گرف
ــرمایه  ــش س ــخص و افزای ــته مش ــای گذش ه
ــتقال و  ــه اس ــگاه ب ــد و ۲ ورزش ــدا کردن پی
ــت و  ــق گرف ــپولیس تعل ــه پرس ــگاه ب ۲ ورزش
برندهــای آن هــا ارزش گــذاری شــد و مجمــوع 
اقدامــات صــورت گرفتــه آن هــا را آمــاده ورود 

ــت. ــرده اس ــرمایه ک ــازار س ــه ب ب
ــات  ــه هی ــه مصوب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت،  ــده اس ــذ ش ــازی اخ ــی س ــی خصوص عال
عنــوان کــرد کــه در عیــن حــال مصوبــه 
ــروز  ــد و ام ــه ش ــورس گرفت ــی ب ــورای عال ش
ــرار  ــازی ق ــی س ــازمان خصوص ــار س در اختی
دارنــد و فکــر مــی کنــم اقــدام خــاص دیگــری 
ــرار  ــی ق ــه پایان ــت و در مرحل ــب نیس را مترت
داشــته و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه توســط 
ــام  ــذاری انج ــازی واگ ــی س ــازمان خصوص س
شــود، اقدامــی کــه دو باشــگاه و وزارت ورزش 
ــورت  ــد ص ــی دادن ــام م ــد انج ــان بای و جوان
ــازار  ــد اداری در ب ــاس فراین ــر اس ــه و ب گرفت

ــد. ــد ش ــذار خواهن ــورس واگ ــه فراب پای
همزمــان معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
وزارت ورزش و جوانــان، در مــورد  وضعیــت 
و  اســتقال  ســازی  خصوصــی  نامشــخص 
ــر  ــه ب ــزی ک ــرد، چی ــح ک ــپولیس تصری پرس
ــوده تمامــا انجــام شــده  عهــده وزارت ورزش ب
ــاه  ــه م ــازی س ــازمان خصوصی س ــت و س اس
زمــان بــرد تــا مصوبــه اعــام کنــد و فعــا هــم 
منتظــر هســتیم ایــن دو باشــگاه، چــه زمانــی 

ــی شــوند. ــه م ــازار پای وارد ب

آخرین واکنش سازمان 
خصوصی سازی و وزارت اقتصاد

ــط  ــار از ســوی مســئوالن ذی رب ــن ب آخری
ــه  ــرای عرض ــی ب ــان تقریب ــا زم ــه ب در رابط

در  پرســپولیس  و  اســتقال  ســهام  اولیــه 
ــن موضــوع  ــه ای ــام شــد ک ــازار ســرمایه اع ب
ــورس اســت و  در اختیــار هیــأت پذیــرش فراب
ظــرف دو یــا ســه هفتــه دیگــر قطعــا جلســه را 
ــرش آن  ــوص پذی ــد و در خص ــزار می کنن برگ
ــه  ــا عرض ــه متعاقب ــد ک ــم می گیرن ــا تصمی ه
ــورت  ــورس ص ــام فراب ــاس اع ــر اس ــه ب اولی

ــت. ــد گرف خواه
ایــن اظهــارات در حالــی از ســوی معــاون 
ســازمان خصوصــی ســازی در اواخــر دی ماه ســال 
ــون  ــان تاکن ــه از آن زم ــد ک ــته مطــرح ش گذش
حــدود هفــت مــاه می گــذرد امــا در ایــن رابطــه 
تصمیمــی گرفتــه و اطــاع رســانی نشــده اســت.

ســال  مــاه  اردیبهشــت   ۲۹ هم چنیــن 
جــاری بــود کــه فرهــاد دژپســند، وزیــر امــور 
ــوع  ــی موض ــاره بررس ــی درب ــادی و دارای اقتص
ــه بخــش  ــپولیس و اســتقال ب ــذاری پرس واگ
خصوصــی بیــان کــرد کــه واگــذاری ایــن 
بــرای  بایــد  و  دارد  مازماتــی  باشــگاه  دو 
ــورد  ــتانداردهای م ــورس اس ــازار ب ــه در ب ارائ
نظــر بــورس را بــه دســت بیــاورد و یــک 
ــرایط آن  ــق ش ــرای تطبی ــی ب ــد طوالن فراین
وجــود  ســرمایه  بــازار  نیازمندی هــای  بــا 
ــی  ــل پایان ــوع مراح ــن موض ــون ای دارد و اکن
ــد  ــر بای ــوی دیگ ــد، از س ــی می کن ــود را ط خ
ــزرگ ورزشــی  ــاره واگــذاری باشــگاه های ب درب
ــب  ــد اســتقال و پرســپولیس تمــام جوان مانن
ســنجیده شــود و ایــن موضــوع مراحــل آخــر 

خــود را طــی می کنــد.

آینده دو باشگاه استقالل و پرسپولیس؟ 
بــدون شــک دولتــی مانــدن ایــن دو باشــگاه 
و حضــور آن هــا بــا یــک مالــک مشــترک کــه 
ــر  ــگ برت ــت در لی ــان اس وزارت ورزش و جوان
فوتبــال ایــران، بــر خــاف قوانین باشــگاه داری 
ــه  ــد ب ــال و ورزش اســت و بای ــای فوتب در دنی
ــذاری  ــه واگ ــن شــکل ممکــن نســبت ب بهتری

ــه بخــش خصوصــی اقــدام کــرد. آن هــا ب
ــد  ــیزدهم بای ــت س ــدن دول ــا روی کار آم ب
ــود  ــه ب ــدن اعضــای کابین ــر روی کار آم منتظ
و رویکــرد وزارت ورزش و جوانــان و همچنیــن 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را در ایــن 
رابطــه ارزیابــی کــرد و دیــد در رابطــه بــا 
دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس و رونــد 
ــه  ــی چ ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــذاری آن ه واگ
نگاهــی حاکــم اســت و چــه تصمیمــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش خواه

سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ 
ــاگردان  ــور تماش ــرای حض ــا ب ــت: رایزنی ه گف
در ورزشــگاه توســط رئیــس فدراســیون و 
رئیــس ســازمان لیــگ شــده اســت و امیدواریم 

بــه تدریــج ایــن اتفــاق رخ دهــد. 
مهــدی  ســهیل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
پــس از برگــزاری فینــال جــام حذفــی اظهــار 
داشــت: بایــد رســانه ها در مــورد برگــزاری 
ــن  ــا در مت ــد. م ــر بدهن ــی نظ ــن قهرمان جش
داســتان بودیــم و حداکثــر تــاش را کردیــم تــا 
ــم  ــل تنــش را داشــته باشــیم و امیدواری حداق
نــزد مــردم کشــور، هــواداران و دو باشــگاه 

ــیم. ــفید باش ــوالد روس ــتقال و ف اس
ــام  ــان در ج ــی اصفه ــورد میزبان وی در م
حذفــی تصریــح کــرد: مــا تشــکر ویــژه از 
دوســتان مان در اصفهــان داریــم. از جملــه 
باشــگاه  و  فوتبــال  هیئــت  ویــژه،  یــگان 
ســپاهان. فضــای بســیار خوبــی داشــتیم. چنــد 
ــال  ــک ح ــبانه روز کم ــتان ش ــن دوس روزی ای
ــی  ــابقات بین الملل ــدوارم مس ــد و امی ــا بودن م
را اینجــا میزبانــی کنیــم. نقــش جهــان یکــی از 

ــت. ــور اس ــارات کش افتخ
سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ 
ــدار ســوپرجام و  ــزاری دی ــان برگ ــورد زم در م
ــده  ــل آین ــر در فص ــگ برت ــابقات لی ــاز مس آغ
عنــوان کــرد: مــا یکســری مشــکات در مــورد 
کرونــا داریــم. تمامــی مــوارد بــه کنتــرل 
ــادی  ــزان زی ــا بســتگی دارد. عزی شــرایط کرون
را در ایــن مــدت از دســت دادیــم. اول از همــه 
ــود،  ــرل ش ــه کنت ــد بحــث بهداشــت جامع بای

ــای  ــم میزبانی ه ــاز داری ــا نی ــم م ــد از آنه بع
کنــار  در  باشــیم.  داشــته  را  بین المللــی 
برنامه ریــزی  می توانیــم  مــا  قضیــه  ایــن 
بهتــری داشــته باشــیم. مــا بــه خاطــر همیــن 
تعطیلی هایــی کــه AFC و فیفــا داشــتند 
ــن شــرایط  ــر ای ــی را نداشــتیم. اگ فصــل خوب
ــری  ــزی بهت ــلماً برنامه ری ــا مس ــود م ــر ش بهت

ــت. ــم داش خواهی
مهــدی ادامــه داد: مــن امــروز بــا ســرمربی 
تیــم ملــی صحبــت کــردم. فرصــت نشــد 
ــت در  ــرار اس ــی ق ــم، ول ــت کنی ــل صحب کام
هفتــه جــاری جلســه ای بــا او داشــته باشــیم و 
برنامــه تیــم ملــی را دریافــت کنیــم. اردوهــای 
ــا مهــم اســت و متناســب  ــرای م ــی ب ــم مل تی
ــر  ــه نظ ــرد. ب ــم ک ــزی خواهی ــا آن برنامه ری ب
ــب و  ــا در نظــر گرفتــن همــه جوان می رســد ب
تعطیلی هــای AFC و فیفــا و لیــگ قهرمانــان 

آســیا، احتمــاالً لیــگ در اواخــر مهــر مــاه آغــاز 
خواهــد شــد.

ــوپرجام  ــدار س ــزاری دی ــورد برگ وی در م
نیــز توضیــح داد: اولویــت شــروع لیــگ اســت. 
ــا  ــیم ب ــته باش ــبی داش ــان مناس ــر زم ــا اگ م
ســوپرجام مســابقات را شــروع خواهیــم کــرد، 
اتفــاق نیفتــد ســوپرجام  ایــن  ولــی اگــر 
ــرایط  ــن در ش ــه ای ــت. البت ــت دوم ماس اولوی
ــد  ــال باش ــرایط نرم ــر ش ــت. اگ ــی اس بحران
ــا  ــود. ب ــروع می ش ــوپرجام ش ــا س ــابقات ب مس
ایــن شــرایطی کــه جــدول مســابقات مــا دچــار 
تنــش اســت، ترجیــح می دهیــم ایــن زمــان را 
ــوپرجام. ــا س ــم ت ــرار دهی ــگ ق ــار لی در اختی

سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ 
ــان  ــان و مربی ــذب بازیکن ــون ج ــورد قان در م
از  یــک کارگروهــی  داد:  توضیــح  خارجــی 
همــکاران مــن در ســازمان لیــگ و فدراســیون 

فوتبــال روی موضوعــات ایــن اصــل کار کردند. 
ــم  ــا تقدی ــده و اینه ــاده ش ــا آم پیش نویس ه
ــیون  ــگ و فدراس ــازمان لی ــه س ــت رئیس هیئ
ــود  ــب ش ــر تصوی ــاً اگ ــود. نهایت ــال می ش فوتب
ــد  ــاً بای ــود. قاعدت ــاغ می ش ــگاه ها اب ــه باش ب
هــر چــه ســریعتر ایــن اتفــاق بیفتــد تــا 
تیم هــا بــرای نقل وانتقــاالت آمــاده شــوند.

برخــی  شــاید  اینکــه  دربــاره  مهــدی 
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــه ت ــل اینک ــه دلی ــگاه ها ب باش
ــال  ــه دنب ــد ب ــتقال را ندارن ــپولیس و اس پرس
جــذب بازیکنــان خارجــی باشــند، گفــت: 
اســتقال و پرســپولیس قابــل احتــرام هســتند، 
ولــی اگــر بــه جــدول نــگاه بیندازیــم، تــا هفتــه 
آخــر تیم هــا بــه دنبــال کســب ســهمیه و 
فــرار از ســقوط بودنــد. مــا جــدول تنگاتنگــی 
ــاش  ــا ت ــن فصــل داشــتیم. همــه تیم ه در ای
خوبــی داشــتند، ولــی مســاوات قانــون جــذب 
بــه  منــوط  خارجــی  مربــی  و  بازیکنــان 
ــود. ــاغ ش ــد اب ــه بای ــت ک ــتورالعملی اس دس

وی در مــورد بحــث ورود تماشــاگران بــه 
ــد  ــرد: ص ــح ک ــده تصری ــل آین ــگاه در فص ورزش
درصــد در ایــن زمینــه مدیریــت بهداشــت بایــد 
تصمیم گیــری کنــد. رایزنی هایــی در ایــن زمینــه 
ــازمان  ــس س ــیون و رئی ــس فدراس ــط رئی توس
لیــگ شــده اســت و امیدواریــم بــه تدریــج 
ــی  ــرای میزبان ــا ب ــن اتفــاق رخ دهــد، چــون م ای

ــم. ــاز داری ــاق نی ــن اتف ــه ای ــی ب ــای مل تیم ه
سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ 
در پایــان یــادآور شــد: برنامــه تــا آخــر فصــل 
ــش در  ــی تن ــت، ول ــده اس ــده ش ــدوداً چی ح
برنامه هــا بــه خاطــر اتفاقــات غیرمنتظــره 
ــم  ــان را می کنی ــر تاش م ــا حداکث ــت. م اس
تــا بهتریــن برنامــه را بــه تیم هــا اعــام کنیــم.

وعده هایی که هیچ گاه محقق نشد

سرانجام خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس چه شد؟

اولویت ما برگزاری لیگ برتر است نه سوپرجام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه 
)نوبت اول(

صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی رجایی )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 18641 و شناسه ملی 10200242301  

  بدینوســیله از کلیــه ســهامداران، وکیــل یــا قائــم مقــام قانونــی صاحــب ســهم و همچنیــن نماینــده 
یــا نماینــدگان قانونــی ســهامداران حقوقــی دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی  عــادی بطــور 
فــوق العــاده ســالیانه )نوبــت اول( کــه در ســاعت ۱۴ روز یکشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در محــل قانونــی 
شــرکت بــه آدرس آذربایجــان شــرقی - تبریــز - کیلومتــر ۷ جــاده تبریــز - آذرشــهر - شــهرک صنعتــي 

شــهید رجائــي تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم رســانند.
دستورات جلسه:

ــه  ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــرکت ب ــی ش ــازرس قانون ــره و ب ــت مدی ــزارش هیئ ــتماع گ ۱- اس
۱۳۹۹/۱۲ /۲۹

۲- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی
۳- ســایر مــواردی کــه تصمیــم گیــری در خصــوص آنهــا در صاحیــت مجمــع عمومــی عــادی بطــور 

فــوق العــاده مــی باشــد.

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران  شرکت خدماتي شهرک 
صنعتي شهید رجایي تبریز  )سهامی خاص(

ــي شــهید  ــي شــهرک صنعت ــه ســهامداران  شــرکت  خدمات   بدینوســیله از کلی

رجایــي تبریــز )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت  ۱۸۶۴۱ و شناســه ملــي 
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه در جلســه مجم ــد ک ــی آی ــل م ــوت بعم ۱۰۲۰۰۲۴۲۳۰۱  دع
ــل    ــاعت ۱۵ در مح ــه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ س ــنبه مورخ ــه در روز یکش ــرکت ک ــاده ش الع

ــانید. ــم رس ــور به ــردد حض ــی گ ــکیل م ــرکت تش ــی ش قانون

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
- تغییر آدرس 

هیئت مدیره شرکت
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اوقات شرعی شهر تهران

رییس کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی:

خبرنگاران و وکال پیشگامان 
رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار گفـت: بـا دموکراسی هستند

ورود منابـع مـردم به سـمت بازار سـرمایه، بنگاه های 
اقتصـادی و شـرکت هایی کـه در بورس حضـور دارند 
بـازار  ایـن  از  را  قوی تـری  مالـی  تامیـن  می تواننـد 
داشـته باشـند و از ایـن طریـق نقدینگی را به سـوی 
کـه سـبب  دهنـد  تولیـد سـوق  در  سـرمایه گذاری 

افزایـش تولیـد و اشـتغال می شـود. 
»محمدعلـی دهقـان دهنـوی« در گفـت و گـو با 
ایرنـا بـه عملکـرد دولـت در هدایـت سـرمایه هـای 
مـردم بـه بازار سـرمایه اشـاره کـرد و گفت: سـازمان 
بـورس نقشـی را بـرای دولـت قائـل اسـت کـه آن را 
بایـد در اقتصـاد کشـور ایفا کنـد، دولت سیاسـتگذار 
کان و تنظیـم گـر اصلـی اقتصـاد کشـور اسـت، بـه 
همیـن دلیـل بایـد در کشـورهایی مانند ایـران که با 
اقتصـاد دولتـی همراه هسـتند در فرآینـد تولید کاال 

و خدمـات حضور داشـته باشـد.
و  نقـش سیاسـتگذاری  کـرد:  نشـان  وی خاطـر 
تنظیـم گـری دولت، نقشـی کامـا پذیرفته شـده در 

همـه دنیـا و مـورد مطالبـه فعـاالن بـازار اسـت.
دهقـان دهنـوی با تاکید بـر اینکـه  وظیفه دولت 
دعـوت مردم به بازار سـرمایه اسـت،  ادامـه داد: بازار 
سـهام مکانـی اسـت کـه مکانیـزم آن باعـث تامیـن 
مالـی بـرای تولیـد مـی شـود، پـس بـا ورود منابـع 
مـردم به سـمت بازار سـرمایه بنگاه هـای اقتصادی و 
شـرکت هایـی که در بـورس حضور دارند مـی توانند 
تامیـن مالـی قوی تـری را از این بازار داشـته باشـند 
منظـور سـرمایه  بـه  را  نقدینگـی  ایـن طریـق  از  و 
گـذاری بـه سـمت فعالیـت هـای خـود انتقـال مـی 

دهنـد تـا سـبب افزایـش تولید و اشـتغال شـود.
لزوم سرمایه گذاری در بازار سرمایه به 

جای بازار ارز، طال و مسکن
رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا طـرح 
این سـوال کـه اگر مردم پـس اندازهای خـود را وارد 
بـازار سـرمایه نکننـد پس بایـد آن را به سـمت کدام 
بـازار سـوق دهند؟ ادامـه داد: پـس اندازهـا در وهله 
نخسـت وارد سیسـتم بانکی می شـود و از این مسیر 
بـه نیازهـای مـردم تخصیـص پیدا مـی کند امـا اگر 
مـردم بـه هـر دلیلی برای حفـظ ارزش سـرمایه خود 
و کشـف منافـع بیشـتر تصمیـم گرفتنـد تا سـرمایه 
خـود را تبدیـل بـه دارایـی کنند اگـر این اقـدام را از 
طریـق بـازار ارز انجـام دهند بـه معنی این اسـت که 
بـه دولـت خارجـی وام بدون بهـره را اعطا کـرده اند.

بـه گفتـه دهقـان دهنـوی، حتـی اگـر ایـن اتفاق 
در بـازار طـا رخ دهـد ممکـن اسـت ارزش دارایـی 
آنهـا حفظ شـود یا ریسـک کمتری را متحمل شـوند 
امـا با سـرمایه گـذاران در این بـازار هیچ نفعـی را به 

اقتصـاد کشـور نمی رسـانند.
رییس سـازمان بـورس و اوراق بهادار خاطرنشـان 
کـرد: در صورتـی کـه مـردم پـس اندازهـای خـود را 

وارد بـازار مسـکن کننـد، ممکـن اسـت فعالیـت آنها 
تـا حـدی بـه نفـع تولیـد مسـکن باشـد امـا از یـک 
جایـی بـه بعد کـه در این بـازار تقاضای سـفته بازانه 
رخ دهـد زمینـه افزایـش قیمـت مسـکن فراهـم می 
شـود و بعـد از مدتـی ایـن موضـوع خود را در سـبد 
کاالی خانـوار مـردم بـه شـکل افزایـش اجاره نشـان 

خواهـد داد.
وی بـا بیـان اینکـه بازار سـرمایه محلی اسـت که 
دولـت بایـد مـردم را بـرای سـرمایه گـذاری بـه این 
بـازار هدایـت کنـد، گفـت: در کنـار این دعـوت باید 
بـه طـور حتـم به مـردم تاکید شـود کـه این بـازار با 
ریسـک هـای خاص خـود همراه اسـت و ورود به این 
بـازار بایـد به طـور حتم بـه دو شـکل انجـام پذیرد.

دهقـان دهنـوی گفـت: بارهـا اعـام کـرده ایـم، 
افـرادی کـه از دانـش و تخصـص کافی برای سـرمایه 
گـذاری در ایـن بـازار برخوردارنـد، با الفبای سـرمایه 
گـذاری در بـورس آشـنا و قـادر بـه مدیریت ریسـک 
هـای ایجادشـده در بـازار هسـتند مـی تواننـد بـه 
صـورت مسـتقیم اقدام به سـرمایه گـذاری در بورس 

. کنند
رییس سـازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در 
غیـر اینصـورت فرد بـه هیچ عنـوان نباید بـه صورت 
مسـتقیم وارد ایـن بـازار شـود، بلکـه بهتـر اسـت از 
طریـق مکانیـزم صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری که 
تحـت مدیریـت افـراد حرفـه ای قـرار دارند اقـدام به 
سـرمایه گـذاری در ایـن بازار کنـد و از مزایـای بازار 

سـهام منتفع شـود.
پیشنهاداتی برای حمایت

 از تازه واردان بورسی
دهقـان دهنـوی بـا اشـاره بـه حمایت از سـرمایه 
گـذاران و جلوگیـری از زیـان سـهامداران تـازه وارد، 
گفـت: برخی از پیشـنهاداتی که بـرای محدود کردن 
معامـات مطـرح می شـد ممکن اسـت نتیجه عکس 
بدهـد بـه عنـوان مثـال،  دامنه نوسـان ممکن اسـت 
تـا حـدودی از سـرعت حرکت بـازار جلوگیـری کند 
امـا هیجـان بیشـتری را بـر معامـات ایجـاد خواهد 
کـرد و منجـر بـه عطـش تقاضـای موجـود در بـازار 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه فـرض دیگر بـرای کاهش 
ضـرر و زیـان سـهامداران در بـازار اعمـال برخـی از 
محدودیـت ها برای سـهامداران تـازه وارد بود، گفت: 
ایـن محدودیـت هـا در برخی از بازارهـای دنیا اعمال 
می شـود امـا کارهایـی که در سـازمان بـورس انجام 

شـد اعمـال برخـی از محدودیت هـا بود.
دهقـان دهنـوی با بیـان اینکـه ایجـاد محدودیت 
بـه  ورود  از  جلوگیـری  جهـت  سـهامداران  بـرای 
هـر سـهمی در بـازار مـی توانـد زمینـه سـاز ایجـاد 
مشـکاتی در بـازار باشـد، افـزود: بایـد زمینـه ای را 
فراهـم کـرد تـا اطمینـان خاطـر داشـته باشـیم کـه 

سـهامداران با فـروش کل دارایی های خـود وارد این 
بـازار نشـده اند.

رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا بیـان 
اینکـه بایـد از ایـن بـه بعـد بـرای افـراد تـازه وارد 
بـه بـازار سـرمایه مـی شـوند فیلترهایـی را تعییـن 
کنیـم، گفـت: اکنـون در تـاش بـرای ایجـاد برخـی 
از موانـع هسـتیم امـا دیگـر نمی تـوان بـرای افرادی 
کـه در گذشـته وارد بـازار شـده انـد محدودیتـی را 
اعمـال یـا حـق معاملـه را از آنهـا سـلب کـرد، تاش 
مـا ایـن اسـت که آنهـا را تشـویق کنیـم تا به سـراغ 
سـرمایه گـذاری غیرمسـتقیم از طریق شـرکت های 

سـبدگردان یـا صنـدوق سـرمایه گـذاری برونـد.
میزان خروج نقدینگی از بازار سهام

وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بر اینکـه در زمان 
ریـزش شـاخص بورس چـه میزان پول از بازار سـهام 
خـارج شـد، گفـت: همه اعـداد اعام شـده از سـوی 
برخـی مسـووالن در زمینـه خـروج سـرمایه از بـازار، 
اشـتباه اسـت زیـرا بـه هیـچ عنـوان نمی تـوان عدد 

دقیقـی را در ایـن بـاره اعـام کرد.
دهقـان دهنـوی خاطرنشـان کـرد: اعـام اینکـه 
چـه میـزان سـرمایه از بـازار خـارج شـده اسـت بـه 
هیـچ عنـوان درسـت نیسـت، چیـزی کـه بـه عنوان 
خـروج پـول از آن صحبـت می شـود میـزان خرید و 

فـروش بیـن اشـخاص حقیقـی و حقوقـی اسـت.
ــار  ــادار اظه ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
داشــت: در مــاه هــای ابتدایــی ســال ۹۹ کــه 
ــازار ســهام گســترش پیــدا کــرد،  ــه ب ورود مــردم ب
بیشــترین میــزان تقاضــا از ســوی ســهامداران 
حقیقــی بــود و اتفاقــا ســازمان بــورس در آن زمــان 
ــه فــروش بیشــتر  ســهامداران حقوقــی را تشــویق ب

ــرد. ــهام ک س
بـه گفتـه وی، در مقابـل فروش سـهام دولت، ۳۲ 
هـزار میلیـارد تومـان انتقـال مالکیـت از حقوقـی به 

حقیقـی و حقوقی داشـتیم.
دهقـان دهنـوی بـا بیـان اینکـه جریـان معامات 
در پنـج مـاه نخسـت سـال ۹۹ بیشـتر بـه صـورت 

انتقـال مالکیـت از سـمت حقوقـی بـه حقیقـی بـود، 
گفـت: در هفـت مـاه باقیمانـده سـال ۹۹ بـا توجـه 
بـه اینکـه حقوقـی هـا را تشـویق و الـزام بـه خریـد 
سـمت  از  بیشـتر  سـهام  انتقـال  کردیـم  بـازار  در 
حقیقـی بـه حقوقـی صـورت گرفـت امـا نمـی تـوان 
هیـچ محاسـبه دقیقـی را انجـام داد کـه سـهامداران 
خـرد در چنـد مـاه پایانی سـال ۹۹ چه میزان سـهام 
فروختـه انـد، زیرا ایـن موضـوع قابل ارزیابی نیسـت 
کـه سـهامداران نقدینگـی هـای در اختیـار خـود را 
در ایـن بـازار دوبـاره سـهام خریدند یـا وارد صندوق 

سـرمایه گـذاری کردنـد.
مجازات متخلفان در بازار سرمایه باید از 

نوع بازدارنده باشد
رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا اشـاره 
بـه اینکـه در مقطعـی کـه شـاخص بـورس در حـال 
ریـزش بـود اشـخاص مختلـف تـاش بـرای حمایت 
از بازار سـرمایه داشـتند، گفت: تقسـیم بازار سـرمایه 
بـه سـهامداران حقیقـی یا حقوقـی و قـرار دادن آنها 
در مقابـل یکدیگـر نوعـی خیانـت بـه بـازار سـرمایه 

محسـوب می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجه بـه اینکـه حقوقی ها 
از مالکیـت بیشـتری در بازار برخوردارنـد اما  فعالیت 
حقیقـی ها ۸۰ درصد فعالیت بازار سـرمایه را شـامل 
مـی شـود، گفـت: در معامات بازار سـرمایه همیشـه 
ممکـن اسـت تخلفاتـی صـورت بگیـرد امـا سـازمان 
بـورس همـه تخلفـات را به موقـع شناسـایی و با آنها 
برخـورد قانونـی مـی کنـد، در ایـن میـان سـازمان 
بـورس باید سیسـتم نظـارت بـر معامات بـازار را به 
روز کنـد و نظـارت بهتـری را نسـبت بـه ایـن بـازار 

باشد. داشـته 
دهقـان دهنـوی با بیـان اینکه ما به دنبـال تقویت 
مجـازات های بازار سـرمایه هسـتیم و جنس مجازات 
بایـد از نـوع بازدارنده باشـد، گفت: در صـورت برخورد 
قاطـع با  تخلفات کشـف شـده در بـازار، انگیـزه دیگر 
متخلفـان در بـازار بـرای انجـام اقدامـات نامتعـارف 

کاهـش پیدا مـی کند.

ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
قــوه قضاییــه در نظــر گرفتــن طــرح یــا الیحــه  
بــرای اجــرای اصــل ۲۷ قانــون اساســی را امــر جــدی 
ــردم  ــن صــورت م ــت: در ای و ضــروری دانســت و گف
ــد و  ــراض خــود را مطــرح می کنن ــب اعت ــک قال در ی
اگــر مــا ایــن قالــب را درســت کردیــم، آن وقــت اگــر 
ــه  ــم ب ــود را می توانی ــارج ش ــب خ ــن قال ــی از ای کس
ــن صــورت و  ــر ای ــم، در غی ــوان اغتشــاش گر بدانی عن
ــر و  اگــر قالبــی در ایــن خصــوص درســت نکنیــم، ت
خشــک بــا هــم قاطــی می شــوند و اتفاقاتــی می افتــد 
کــه متاســفانه در ایــن چندســال شــاهد آن هســتیم. 
»علــی غامــی« معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از 
ــا در  ــا ایلن ــو ب ــه در گفت وگ ــوه قضایی ــرم ق ــوع ج وق
ــد  ــا اعتراضــات می توان ــه آی ــن ســوال ک ــه ای پاســخ ب
ــا  ــون اساســی انجــام شــود و ی براســاس اصــل ۲۷ قان
ــود  ــاد ش ــرایطی ایج ــا و ش ــت مکان ه ــه الزم اس اینک
کــه افــراد بتواننــد در آنجــا اعتراضــات خــود را مطــرح 
ــور  ــه ط ــی ب ــون اساس ــل ۲۷ قان ــت: اص ــد؟ گف کنن
کلــی مباحثــی را بــرای اعتراضــات بیــان کــرده اســت. 
همچنیــن مصوبــه ای داریــم تحــت عنــوان ۳۰۵۳۰ کــه 
مربــوط به ســال ۱۳۶۱ اســت. در این مصوبــه اقتضائات 
متعــددی را بــرای برگــزاری تجمــع و اعتراضــات مطرح 
کــرده اســت کــه بــه نظــر مــن بایــد بازنگــری شــود.

ــردم حــق  ــم م ــر می گویی ــی اگ ــه داد: یعن وی ادام
اعتــراض دارنــد و نبایــد هــر اعتراضی را اغتشــاش تصور 
کــرد بایــد اقتضائــات قانونــی آن را بدانیــم و این نیازمند 
یــک قانون گــذاری در ایــن خصــوص اســت و بــه نظــرم 
بایــد در ایــن ۳۹ ســال گذشــته در ایــن قانــون بازنگری 

شــده و ایــن شــرایط کمــی تســهیل می شــد.
مسائلی که باعث ناراحتی مردم می شود را 

از طریق قانونی پیگیری می کنیم
ــوه  ــوع جــرم ق ــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وق مع
ــی و  ــت اجتماع ــا در معاون ــرد: م ــح ک ــه تصری قضایی
پیشــگیری از وقــوع جــرم قوه قضاییه کارمــان در خصوص 
اعتراضــات این اســت کــه زمینه هایــی که باعــث ناراحتی 
مــردم می شــود را پیگیــری کنیم. ایــن کار نیــز از اقدامات 
روزانــه مــا اســت و موضوعــات مختلــف را از اســتانداری ها، 
وزارت خانه هــا، ســازمان ها و ... پیگیــری می کنیــم و 
ــت  ــتگاه ها دریاف ــخصی از دس ــخ مش ــه پاس ــی ک گاه
نمی کنیــم، موضــوع را بــه روســای دادگســتری اســتان  ها 
ــئله ای را از  ــال مس ــور مث ــه ط ــه ب ــم ک ــام می کنی اع
یــک ســازمان یــا وزارتخانــه پیگیــری کردیــم، امــا پاســخ 

مقتضــی دریافــت نشــد و شــما وارد عمــل شــوید.
برخی از پاسخ های مسئوالن قانع کننده 

نبود و نشان از کم کاری داشت
غامــی ادامــه داد: کار مــا ایــن اســت کــه 

ــود  ــردم می ش ــی م ــث ناراحت ــه باع ــی ک زمینه های
اگــر  تــا  کنیــم  پیگیــری  قانونــی  طریــق  از  را 
کــم کاری صــورت گرفتــه، جلــوی آن گرفتــه شــود، 
ــا  بــه طــور مثــال در خصــوص موضوعــات مرتبــط ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــام ک ــی اق ــا برخ ــتان ی خوزس
ــا  ــا مکــررا ب ــا مشــکل مواجــه هســتند م ــازار ب در ب
وزرای کشــاورزی، صنعــت و معــدن و نیــرو مکاتبــه 
ــی از  ــد، برخ ــخ داده ان ــز پاس ــا نی ــته ایم و آن ه داش
ایــن پاســخ  ها مکفــی بــوده و از عهــده آن  هــا خــارج 
بــوده اســت ماننــد کمبــود بارش هــا یــا عــدم رعایــت 
ــث  ــه باع ــتان ها ک ــی از اس ــت در برخ ــوی کش الگ
ــوارد  ــرای م ــادی آب ب ــدود زی ــا ح ــت ت ــده اس ش

ــود. ــرف ش ــاورزی مص ــرور کش غیرض
ــه  ــرد: برخــی از پاســخ هایی ک وی خاطرنشــان ک
ــی از  ــوده و ناش ــده نب ــع کنن ــم قان ــت کرده ای دریاف
کــم کاری بــوده اســت کــه در ایــن خصــوص نیــز نامه 
زده  ایــم و همانطــور کــه می دانیــد اخیــرا نیــز برخــی 
از دســت اندرکاران آب و فاضــاب اســتان خوزســتان 
ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــد ب ــرار ش ــده اند و ق ــتگیر ش دس
ــم ورود  ــت می توانی ــن حــد در معاون ــا در ای شــود. م

ــم. ــان را انجــام دهی ــرده و اقدامات م ک
مردم حق دارند، اعتراض شان را نسبت به 

کم کاری ما بیان کنند
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه 
ــی  ــون چگونگ ــد در قان ــد، بای ــاره کردی ــه اش ــه اینک ب
اعتراضــات مــردم بازنگــری شــود، چقــدر اصــاح ایــن 

قانــون می توانــد بــه پاســخگویی بــه مطالبــات بــه حــق 
مــردم کمــک کنــد و اجــرای اصــل ۲۷ قانــون اساســی 
ــت: شــما در  ــر اســت، گف ــدر موث ــه چق ــن زمین در ای
ــا  ــد، ام ــرای کســی انجــام دهی ــد کاری را ب ــی بای زمان
ــن  ــس بنابرای ــد، پ ــام ندهی ــکان دارد آن کار را انج ام
بایــد بــرای طــرف مقابــل حــق واکنــش قائــل شــوید. 
حــق واکنــش گاهــی اوقــات بــا یــک گفتگــو بــه نتیجه 

ــت. ــه نیس ــات اینگون ــی اوق ــا گاه ــد، ام می رس
غامـی بـا اشـاره بـه بیانـات اخیـر رهبـر انقـاب در 
جلسـه دوم تزریـق واکسـن کرونـا تصریـح کـرد: مقـام 
اعتـراض  خوزسـتان  مـردم  فرمودنـد،  رهبـری  معظـم 
کرده انـد و حق داشـته  اند اعتراض کننـد. در یک نقطه ای 
اگـر فشـار بـر مـردم زیـاد شـد، مـا نمی توانیـم بگوییـم، 
مـردم ما معـذرت می خواهیم، بلکـه آن ها حـق دارند که 

اعتراض شـان را نسـبت بـه کـم کاری مـا بیـان کننـد.
ضرورت تصویب طرح یا الیحه  برای اجرای 

اصل 27 قانون اساسی
وی خاطرنشــان کــرد: لــذا بــه نظــر می رســد، اینکــه 
در قالــب یــک طــرح یــا الیحــه ای بــرای اجــرای اصــل 
۲۷ قانــون اساســی بایــد اقــدام کنیــم، یــک امــر جــدی 
ــراض  ــب اعت ــک قال ــردم در ی ــا م ــت ت ــروری اس و ض
خــود را مطــرح کننــد. اگــر مــا ایــن قالــب را درســت 
ــارج  ــب خ ــن قال ــی از ای ــر کس ــت اگ ــم، آن وق کردی
شــود را می توانیــم بــه عنــوان اغتشــاش گر بدانیــم، امــا 
وقتــی قالبــی در ایــن خصــوص درســت نکرده ایــم تــر و 
خشــک بــا هــم قاطــی می شــوند و اتفاقاتــی می افتــد 

کــه متاســفانه در ایــن چندســال شــاهد آن هســتیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:

افزایش تولید و اشتغال با جذب نقدینگی بنگاه های اقتصادی از طریق بورس

معاون اجتماعی قوه قضاییه:

مردم حق دارند، اعتراض شان را 
نسبت به کم کاری ها بیان کنند
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ــان  ــتری آذربایج ــون وکای دادگس ــس کان ریی
ــا اشــاره بــه وجــوه اشــتراک فــراوان بیــن  شــرقی ب
خبرنــگاران و وکا، گفــت: هــر دوی ایــن قشــر 
ــی  ــق دموکراس ــگامان تحق ــه، پیش ــذار جامع تاثیرگ

ــتند.  هس
بــه گــزارش ایرنــا، حســین شــربیانی در مراســم 
ــه رســانه ای و  ــزود: جامع ــگاران، اف ــل از خبرن تجلی
ــه عنــوان  جامعــه وکای دادگســتری در حقیقــت ب
ــار  ــا در کن ــت ه ــوق مل ــاع از حق ــردمداران دف س
یکدیگرنــد و همــکاران نزدیــک بــه شــمار مــی رونــد 
ــت  ــن قشــرها دارای محدودی چــرا کــه هــر دوی ای
از حقــوق  بــرای دفــاع  و  بــوده  هــای عدیــده 

ــد. ــی کنن ــاش م ــهروندی ت ش
ـــگار  ـــی خبرن ـــش آفرین ـــه نق ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــازی در  ـــگ س ـــد فرهن ـــه نیازمن ـــل در جامع و وکی
ـــون  ـــران تاکن ـــه در ای ـــت، از اینک ـــه اس ـــطح جامع س
ایـــن دو صنـــف نتوانســـته انـــد بـــه آنچـــه کـــه 
ـــف  ـــراز تاس ـــد اب ـــد دســـت یابن ـــتحقاق آن را دارن اس
کـــرد و اظهـــار داشـــت: هـــر چنـــد طـــی ســـال هـــای 
ـــد  ـــده و رون ـــر ش ـــه بهت ـــش در جامع ـــن نق ـــر ای اخی
ـــی  ـــاز حت ـــا ب ـــت ام ـــه اس ـــش گرفت ـــبی در پی مناس
ــه  ــه فاصلـ ــل ترکیـ ــایه مثـ ــورهای همسـ از کشـ
وجـــود دارد و بایـــد دســـت در دســـت هـــم داده 
و بـــرای ارتقـــای جایـــگاه خبرنـــگاری و وکالـــت 

ـــرد. ـــاش ک ت
ــه  ــی جامع ــرایط فرهنگ ــه داد: ش ــربیانی ادام ش
ــد  ــگاران و وکا بده ــه خبرن ــازه را ب ــن اج ــد ای بای
تــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن مدافــع حــق و حقــوق 
ملــت شــوند کــه در ایــن صــورت بســیاری از 
مشــکات مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 

ــد. ــد ش ــع خواه ــه رف ــی جامع و فرهنگ
وی بـــزرگ تریـــن پشـــتوانه حاکمیـــت هـــا را 
ـــانه  ـــد: رس ـــادآور ش ـــت و ی ـــی دانس ـــاد عموم اعتم
ــاد  ــا نهـ ــری تنهـ ــه خبـ ــی و جامعـ ــای گروهـ هـ

و مجموعـــه ای اســـت کـــه مـــی توانـــد اعتمـــاد 
عمومـــی را بـــه جامعـــه برگردانـــد.

شــربیانی رســالت ذاتــی جامعــه خبــری را نقــد از 
وضعیــت موجــود کشــور و ارایــه راهکارهــای بــرون 
ــر  ــرد: ب ــه ک ــمرد و اضاف ــا برش ــران ه ــت از بح رف
ــرد  ــد بپذی ــت بای ــه و حاکمی ــاس جامع ــن اس همی
کــه خبرنــگار بایــد نقــاد باشــد چــون توســعه بــدون 
ــر  ــا میس ــانه ه ــازنده رس ــای س ــه نقده ــه ب توج

نخواهــد شــد.
وی یکـــی از دالیـــل مغضـــوب بـــودن جامعـــه 
ـــتادگی  ـــی از ایس ـــت را ناش ـــه وکال ـــری و جامع خب
ــت:  ــت و گفـ ــدرت دانسـ ــای قـ ــر نهادهـ در برابـ
بـــر همیـــن اســـاس و بـــه منظـــور هـــم افزایـــی 
ـــان  ـــر زم ـــش از ه ـــر بی ـــت و خب ـــاد وکال ـــد نه بای
ـــکاری  ـــده و هم ـــک ش ـــر نزدی ـــه یکدیگ ـــری ب دیگ
هـــا و تعامـــات خـــود را بیشـــتر کننـــد کـــه در 
ـــان  ـــون وکای دادگســـتری آذربایج ـــتا کان ـــن راس ای
ـــه  ـــا جامع ـــه همـــکاری ب شـــرقی آمادگـــی همـــه گون

رســـانه ای اســـتان را دارد.
ــان  ــتری آذربایج ــون وکای دادگس ــس کان ریی
شــرقی از ایــن مجموعــه بــه عنــوان بزرگتریــن نهــاد 
ــا  ــد باره ــرد کــه هــر چن ــام ب مســتقل در کشــور ن
تــاش شــده ایــن اســتقال از آن گرفتــه شــود امــا 
تاکنــون موفــق عمــل کــرده و کارنامــه ای درخشــان 
ــای  ــر ج ــود ب ــت خ ــال فعالی ــش از ۸۰ س ــی بی ط

گذاشــته اســت.
وکای  کانــون  اعضــای  تعــداد  شــربیانی 
ــام و  ــر اع ــزار و ۵۰۰ نف آذربایجــان شــرقی را ۲ ه
اضافــه کــرد: کانــون وکای ایــن اســتان بــا قدمتــی 
افــزون بــر۷۰ ســال جــزو ســه کانــون نخســت ایــران 
ــن  ــی ای ــه ط ــت ک ــیراز اس ــران و ش ــا ته ــراه ب هم
ــه  ــه جامع ــی ب ــایان توجه ــات ش ــا خدم ــال ه س
ــت از حقــوق  حقوقــی کشــور و اســتان و نیــز صیان

ــت. ــرده اس ــه ک عام


