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عضو هیات رئیسه مجلس:

انتخابات فرصت مغتنم برای تغییر 
ریل مدیریت اجرایی ناکارآمد است 

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره 
فهرست بدهکاران بانکی مطروحه

در مناظره سوم 

هرزروی منابع و اتالف سرمایه ملی از خسارت های بکارگیری مدیران ناالیق هست
فامیل ساالری، تبارگرایی وطبقه گرایی در انتصابات آفت مدیریت کشور است

 از بانک مرکزی خواسته شده در مورد نحوه پرداخت تسهیالت کالن اظهار نظر کند
در این پرونده ها تاکنون سیستم بانکی مدعی نبوده

 ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده
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وزیر بهداشت: 

مجوز مصرف واکسن ایرانی کووبرکت صادر شد

تحریم، هزینه تمام شده کاالها 
را ۲۰ درصد افزایش داد

بانک مرکزی از ۳ مسیر به 
بورس آسیب زد

کدخدایی ادعاهای مصلحی
 را رد کرد

قصد تنش و جنگ نداریم اما در برابر 
قدرت های خارجی سر فرود نخواهیم آورد

ظریف: 
مشارکت مردم در انتخابات 

تحریم های آینده را خنثی می کند

ــارکت  ــرد: مش ــد ک ــه تاکی ــور خارج ــر ام وزی
مــردم نــه تنهــا لغــو تحریم هــا را تســریع می کنــد 
و بنیــان جنــگ اقتصــادی علیــه ملــت دالور ایران 
را درهــم خواهــد شکســت، بلکــه تحریم هــای 

ــد.  ــی می کن ــز خنث ــده را نی آین
بــه گــزارش ایرنــا، »محمدجــواد ظریــف« 
کاربــری اش  حســاب  در  کــه  ویدئویــی  در 
اینســتاگرام منتشــر شــده اســت، گفــت:  در 
ــدوق  رای  ــق صن ــه از طری ــه روزی اســت ک جمع
را  امیــد  و  روشــنایی  دریچه هــای  می توانیــم 
بــرای آینــده خــود و فرزندان مــان بــاز نگهداریــم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کمبودهــا، کاســتی ها 
اظهــار  نیســتند،  و  نبــوده  کــم   اشــتباهات  و 
داشــت: مــن بــه ســهم خــود شــرمنده ســختی ها 
ــخ  ــردم را تل ــه کام م ــتم ک ــی هس و ناروایی های
ــا  ــدوق رأی قطع ــا صن ــر ب ــا قه ــت ام ــرده اس ک
ــد از  ــه مشــکالت نیافزای ــر ب راه حــل نیســت و اگ

ــت. ــد کاس ــا نخواه آنه
ایــن دیپلمــات عالی رتبــه بــا بیــان اینکــه 
هیــچ  کــه  اســت  ملتــی  توســعه خواه  ملــت 
فرصتــی را - حتــی ظاهــرا کوچــک - بــرای 
ــح  ــد، تصری اصــالح و پیشــرفت از دســت نمی ده
کــرد: مــردم مــا مؤثرتریــن ضامــن آزادی، امنیــت، 
مشــارکت  کشــورند.  پیشــرفت  و  ســربلندی 
هوشــمندانه و گســترده مــردم - در داخــل و 
خــارج - در تعییــن سرنوشــت خــود قــدرت 
ــی را در ســطح  ــع مل ــد، مناف ــم می زن ــی را رق مل
جهانــی پاســداری می کنــد و پشــتوانه اصلــی 

بــرای تعامــل ســازنده بین المللــی اســت.
ظریــف بــا اشــاره بــه آثــار مشــارکت گســترده 
ــات خاطرنشــان کــرد: مشــارکت  ــردم در انتخاب م
تســریع  را  تحریم هــا  لغــو  تنهــا  نــه  مــردم 
ــت  ــه مل ــگ اقتصــادی علی ــان جن ــد و بنی می کن
ــه  ــت، بلک ــد شکس ــم خواه ــران را دره دالور ای

تحریم هــای آینــده را نیــز خنثــی می کنــد.
بــه گفتــه وزیــر امــور خارجــه، افزایــش 
بیرونــی  تندروهــای  ناامیــدی  بــه  مشــارکت 
تروریســت های  و  صهیونیســت ها  درونــی،  و 
اقتصــادی - کــه بــا ایران هراســی و برجام ســتیزی 

ــل ــت تعام ــه شکس ــع ب ــم طم چش

امیری:
تصمیم به افزایش قیمت بنزین در 

سال ۹8 تصمیم حاکمیتی بود

در  جمهــوری  رییــس  پارلمانــی  معــاون 
واکنــش بــه ادعــای ســخنگوی کمیســیون اصــل 
ــاون اقتصــادی  ــش مع ــر نق ــی ب ــس مبن ۹۰ مجل
درمــورد  تصمیم گیــری  در  رییــس جمهــوری 
افزایــش قیمــت بنزیــن در ســال ۹۸ گفــت: 
ــوده و  ــی ب ــم حاکمیت ــک تصمی ــوع ی ــن موض ای

ــدارد.  ــان ن ــد نهاوندی ــه محم ــی ب ارتباط
بــه گــزارش ایرنــا، حســینعلی امیری در پاســخ 
بــه ســوالی درخصــوص اظهــارات ســخنگوی 
بــر  مبنــی  مجلــس   ۹۰ اصــل  کمیســیون 
ــوری  ــس جمه ــادی ریی ــاون اقتص ــودداری مع خ
از حضــور در کمیســیون اصــل ۹۰، اظهــار کــرد: 
کمیســیون اصــل ۹۰ چنــد روز پیــش مکاتبــه ای 
ــرای پاســخ گویی  ــان ب ــر حضــور نهاوندی ــی ب مبن
بــه موضــوع افزایــش قیمــت بنزیــن در ســال ۹۸ 
بــه ریاســت جمهــوری واصــل شــد کــه در جــواب، 
پاســخ داده شــد مســوولیت متوجــه وی نیســت و 
تصمیــم شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی کــه 

ــد. ــت می باش ــی اس ــاد فرابخش ــک نه ی
ــان  ــا بی ــی رییــس جمهــوری ب ــاون پارلمان مع
ــه  ــادی ب ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال ــه ش اینک
ابتــکار و دســتور مقــام معظــم رهبــری در شــرایط 
جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی تشــکیل شــده 
ــور  ــر کش ــه وزی ــر اینک ــزون ب ــزود: اف ــت، اف اس
ــن  ــس و صح ــیون های مجل ــار در کمیس ــد ب چن
علنــی درخصــوص موضــوع  افزایــش قیمــت 
بنزیــن توضیــح داده انــد، اضافــه می کنــم، شــخصا 
بــه نظــارت بــر انجــام وظایــف قانونــی مقامــات و 
ــر  ــارت ب ــه نظ ــدم البت ــی معتق ــای سیاس نهاده
انجــام وظایــف چــون ســوال، از اختیــارات قانونــی 
ــرد  ــورت نگی ــارت ص ــر نظ ــه اگ ــرا ک ــت، چ نیس

ــرد. ــکل می گی ــتبداد ش ــی و اس خودکامگ
امیــری بــا بیــان اینکــه همیشــه اجابــت 
درخواســت نهادهــای نظارتــی را بــا اعتقــاد انجــام 
ــح کــرد: در معاونــت پارلمانــی  داده ایــم، تصری
درخواســت  هــای کمیســیون  هــای مجلــس، 
مکاتبــات مجلــس، بــه ویــژه مکاتبــات کمیســیون 
اصــل ۹۰ کــه در جایــگاه رســیدگی بــه طــرز کار 

ــرا و ــت اج ــرع وق ــت در اس ــوه اس ــه ق س

 

ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی
شــورای اســالمی گفــت: دولــت آینــده مشــکالت را 

ــا قــدرت و شــتاب حــل مــی کنــد. ب
ــی در  ــا حاجی بابای ــر، حمیدرض ــزارش مه ــه گ ب
همایــش حامیــان رئیســی در ســالن شــهید بهشــتی 
مراغــه افــزود: درود خــدا بــر کســی کــه پنــج نفــر از 
افــراد قهــر کــرده را بــرای شــرکت در انتخابــات ۲۸ 

خردادمــاه پــای صنــدوق بیــاورد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت آینــده مشــکالت 
ــار  ــرد، اظه ــد ک ــدرت و شــتاب حــل خواه ــا ق را ب
ــت  ــد مل ــه حضــور قدرتمن ــود شــرایط ب ــرد: بهب ک
ــت  ــا نی ــد ب ــاز دارد و بای ــدوق رأی نی ــای صن در پ
قــرب الهــی در پــای صنــدوق حاضــر شــویم، زیــرا 
امــروزه حفــظ نظــام بــا رأی حاصــل می شــود و بــه 
گفتــه امــام راحــل صیانــت از ایــن نظــام مقــدس از 

همه چیــز واجب تــر اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رأی نــدادن قابــل 
ــا  ــر م ــروز رهب ــرد: ام ــه ک ــت، اضاف ــران نیس جب
انقالبی تریــن فــرد از  باتقواتریــن و  بــه عنــوان 
ــدوق رأی  ــای صن ــه پ ــد ک ــران می خواه ــت ای مل
ــن نیــز همیــن امــر را  ــراد متدی حاضــر شــوند و اف
ــکا،  ــل آمری ــه مقاب ــا در نقط ــد، ام ــال می کنن دنب
ــمنان  ــام دش ــان و تم ــتی، منافق ــم صهیونیس رژی
ــوع  ــن موض ــم و همی ــه رأی ندهی ــد ک می خواهن
پــای  در  شــدن  حاضــر  کــه  می دهــد  نشــان 

صنــدوق چــه عظمتــی دارد.

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی بــا تاکیــد بــر 
ــد شــب و روز کار کنیــم  ــات بای ــا روز انتخاب اینکــه ت
ــور  ــالح ام ــرد: کار اص ــان ک ــود، بی ــتر ش ــا آرا بیش ت
ــه قــدرت  کشــور ســخت اســت و کار ســخت نیــاز ب
دارد؛ قدرتــی کــه بــه میــزان رأی ملت وابســته اســت.

وزیــر اســبق آمــوزش و پــرورش گفــت: آیــت اهلل 
ــف مدرسه فروشــی و خصوصی ســازی  رئیســی مخال
ــرا تمــام بدبختی هــای آمــوزش  ــدارس اســت، زی م
همیــن خصوصی ســازی  دلیــل  بــه  پــرورش  و 

مــدارس ایجــاد شــد.

ــی  ــگاه کنون ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حاجی بابائ
مســئوالن بــه آمــوزش و پــرورش جایگاه معلمــان را در 
کشــور تنــزل داده اســت، بیــان کــرد: نظــام رتبه بنــدی 
معلمــان پنــج ســال پیــش بایــد بــه مجلــس می آمــد، 
ــی اســت؛  ــه خال ــک جعب ــده و شــبیه ی ــا حــاال آم ام
همچنیــن همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان بایــد از 

پنــج ســال پیــش اجــرا می شــد.
ــد  ــازی بای ــه همسان س ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
قانونــی و دائمــی شــود خاطرنشــان کــرد: خواســت 
ــت  ــرورش اولوی ــوزش و پ ــه آم ــت ک ــن اس ــا ای م

دولــت بعــدی باشــد آن هــم نــه بــه خاطــر معلمــان 
بلکــه بــه خاطــر ۱۴.۵ میلیــون دانش آمــوز کشــور.

وی ادامــه داد: اگــر بودجــه بــرای آمــوزش و پرورش 
ــه  هزینــه نشــود، بســیاری از مشــکالت و آســیب ها ب
عرصــه می آیــد و از آیــت اهلل رئیســی می خواهیــم 
همچنــان و مســتمر عدالــت را در کشــور اجــرا کنــد، 
حقوق هــا عادالنــه شــود و اشــتغال در آمــوزش و 

ــب نیــروی شــرکتی را جمــع کنــد. ــرورش در قال پ
وی ادامــه داد: از آیــت اهلل رئیســی انتظــار داریــم 
ــا  ــه کشــاورزان و محرومــان رســیدگی کنــد ت ــا ب ت
ــردم  ــت م ــرای معیش ــان مشــکلی ب ــت ایش در دول

بــه وجــود نیایــد.
حــاج بابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه آیــت اهلل 
رئیســی هرگــز اهــل خیانــت و سوءاســتفاده نیســت 
و مــردم بــر ایــن موضــوع شــهادت می دهنــد 
گفــت: مــن او را از حــدود ۲۰ ســالگی که دادســتان 
ــان  ــر بزرگوارش ــم و همس ــود، می شناس ــدان ب هم
ــه در  ــت ک ــگاه اس ــرآوازه دانش ــتادان پ ــم از اس ه
ــی داشــت و  ــن همــکاری خوب ســند تحــول بنیادی

همــواره زندگــی ســالمی داشــته اند.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرورش ب ــوزش و پ ــر اســبق آم وزی
ــت اهلل  ــه از آی ــی در جامع اینکــه گروه هــای گوناگون
ــان  ــرد: ایش ــان ک ــد، بی ــت می کنن ــی حمای رئیس
می خواهــد همچــون بــاران بــرای همــه ملــت 
ــان  ــا آن ــارد ت ــری بب ــت و تفک ــر قومی ــران از ه ای

ــد. ــش کنن ــاس آرام احس

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی بــا 
اِذعــان بــه مشــکالت اقتصــادی کــه ریشــه در 
تحریم هــا و بی کفایتــی مســووالن اقتصــادی کشــور 
ــرار  ــدم تک ــی ع ــح یعن ــاب اصل ــت: انتخ دارد، گف
ــه  ــور ب ــت کش ــپردن مدیری ــود و س ــع موج موض
ــی  ــت گســتر، فسادســتیز و مردم ــه عدال ــردی ک ف

ــت.  ــیده اس ــر را چش ــم فق ــه طع ــت ک اس
ــارس، حجت االســالم و المســلمین  ــه گــزارش ف ب
ســیدمحمدعلی آل هاشــم بــا حضــور در مراســم 
ــالمی  ــن اس ــه انجم ــر اتحادی ــت روز دخت گرامیداش
ــا  ــور رای اولی ه ــه حض ــان اینک ــا بی ــوزان ب دانش آم
ــاط  ــور و نش ــری را پرش ــات و رای گی ــای انتخاب فض
می کنــد، اظهــار داشــت: جوانــان جامعــه امــروز مــا بــا 
آمادگــی و ســواد سیاســی بــاال، بــا آگاهــی از شــرایط 
نظــام و انقــالب و شــناخت کامــل از نامزدهــای خــود 

در پــای صندوق هــای رای حاضــر می شــوند.
ــد  ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
هیــچ گــروه و جناحــی از احساســات پــاک رای 
ــت:  ــد، گف ــته باش ــزاری داش ــرداری اب ــا بهره ب اولی ه
ــتند و  ــه نیس ــای عوام فریبان ــیر کاره ــا اس رای اولی ه
بــا بینــش سیاســی بــاال افــراد اصلــح را بــه مدیریــت 
کشــور و شــهرها و روســتاها انتخــاب خواهنــد کــرد.

ــه دیــن  ــد ب ــا بیــان اینکــه کاندیداهــا نبای وی ب
ــه داد: کســی  ــد، ادام ــیب بزنن ــردم آس ــای م و دنی
بــه دســت  بایــد  مدیریــت  و  هدایــت  ســکان 

ــردن  ــرف ک ــرای برط ــی ب ــکار عمل ــه راه ــرد ک گی
ــردم  خصوصــا مشــکالت  ــا و مشــکالت م دغدغه ه

ــد. ــته باش ــتی داش ــادی و معیش اقتص
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان  شــرقی 
انتخابــات را مبنــای مــردم ســاالری دینــی دانســت 
ــالمی  ــام اس ــوام نظ ــرای دوام و ق ــد: ب ــادآور ش و ی
ــم و  ــرکت کنی ــات ش ــد در انتخاب ــت آن بای و تقوی
جوانــان بــا احســاس مســوولیتی کــه دارنــد در برابــر 
خانــواده و دیگــران بــا منطــق زیبــا وارد بحــث شــوند 

ــد. ــات حســاس کنن ــه انتخاب ــا را نســبت ب و آنه
امــام جمعــه تبریــز بــا اشــاره بــه تزریــق 

ــدم  ــه ع ــردم ب ــوت م ــاس و دع ــدی و ی روح ناامی
رژیم هــای  ســوی  از  انتخابــات  در  مشــارکت 
ــح کــرد:  ــکا، تصری صهیونیســتی و آل ســعود و آمری
۲۸ خــرداد مــردم ایــران اســالمی خصوصــا دختران 
ــا تاســی از روحیــه والیت پذیــری  جــوان جامعــه  ب
ــیر  ــه )س( در مس ــرت معصوم ــداری حض و والیتم
ارزش هــای حرکــت خواهنــد کــرد تــا در ایــن 

ــد. ــا نمان ــالب تنه ــام و انق ــاس نظ ــرایط حس ش
آل هاشــم بــا اِذعــان بــه مشــکالت اقتصــادی 
کــه ریشــه در تحریم هــا و بی کفایتــی مســووالن 
اقتصــادی کشــور دارد، متذکــر شــد: انتخــاب اصلــح 

یعنــی عــدم تکرار موضــع موجــود و ســپردن مدیریت 
کشــور بــه فــردی کــه عدالــت گســتر، فسادســتیز و 

مردمــی اســت کــه طعــم فقــر را چشــیده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تبریــک 
ــر  ــه )س( و روز دخت ــرت معصوم ــالروز والدت حض س
ــادر در اســالم و نظــام اســالمی  ــگاه واالی زن و م جای
را تبییــن کــرد و افــزود: الگــوی زن مســلمان؛ دختــر 
بهشــتی پیامبــر و کوثــر الهــی اســت کــه در فضیلــت و 

کمــال قــوی ســبقت را از مــردان ربــوده اســت.
آذربایجان شــرقی،  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
نامگــذاری روز ملــی دختــر را رویــدادی مهــم 
ــت:  ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــور عن ــم کش در تقوی
جایــگاه  بهبــود  و  ارتقــا  بــرای  فرصت ســازی 
دختــران، شناســایی اســتعدادهای آنهــا، ارتقــا 
ظرفیت هــای اجتماعــی دختــران ایرانــی و تعمیــق 
ــی در  ــای دین ــترش آموزه ه ــی و گس ــت دین هوی
ــمنان از  ــی دش ــم فرهنگ ــای عظی ــر هجمه ه براب
ــت. ــر اس ــام دخت ــن روز بن ــذاری ای ــل نامگ دالی

امــام جمعــه تبریــز افــزود: با ایــن فرصت ســازی ها 
می تــوان هویــت فرهنگــی و اســالمی دختــران 
ــا را در  ــتعدادهای آنه ــید و اس ــا بخش ــه را ارتق جامع

ــرد. ــد ک ــا توانمن ــه عرصه ه هم
در ایــن مراســم تعــدادی از دختــران نمونــه 
ــوح  ــا ل ــتان ب ــوزی اس ــالمی دانش آم ــن اس انجم

ــد. ــل ش ــر تجلی تقدی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت آینده مشکالت را با قدرت و شتاب حل می کند

انتخاب اصلح یعنی عدم تکرار موضع موجود 

5

تازه های خبرتازه های خبر



روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 25 خرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 987 سیاست2
ــده  ــه پرون ــد رســیدگی ب ــاره رون اســماعیلی درب
ــا در مناظــره  ــه اســامی آن ه ــکار بانکــی ک ۱۱ بده

ــی داد.  ــد، توضیحات ــی مطــرح ش ــوم انتخابات س
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در 
ــود  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــوم انتخاب ــره س مناظ
ــت  ــذی دس ــه کاغ ــا ارائ ــی ب ــر همت ــه عبدالناص ک
نوشــته نــام ۱۱ بدهــکار عمــده بانکــی را در اختیــار 
حجــت االســالم و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی 

ــرار داد. ق
ــه لیســت  ــی در ارائ ــدام همت ــد از اق ــاعتی بع س
غیــر رســمی و دســت نوشــته در مناظــره، تصویــری 
ــر  ــازی منتش ــای مج ــاره در فض ــورد اش ــذ م از کاغ
ــه  ــی در آن ب ــده بانک ــکاران عم ــام بده ــه ن ــد ک ش

ــود: ــر نوشــته شــده ب ترتیــب زی
۱. دانیــال زاده ۲. عظــام ۳. صدرهاشــمی نــژاد ۴. 
ــفیعی ۸.  ــان ۷. ش ــان ۶. فالحتی ــی ۵. اقدامی العقیل
گرامــی ۹. ایزدپنــاه ۱۰. رســتمی صفــا ۱۱. ریختــه 

گــران.
اســماعیلی  غالمحســین  مــورد  همیــن  در 
ــی از  ــه توضیحات ــا ارائ ــه ب ــوه قضایی ــخنگوی ق س
ــده  ــه پرون ــی ب ــیدگی قضای ــد رس ــات و رون جزیی
افــراد مــورد اشــاره توضیحاتــی ارائــه کــرده اســت.

ــماعیلی  ــوی اس ــده از س ــه ش ــات ارائ در توضیح
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــبختانه کارنام ــت: خوش ــده اس آم
در رســیدگی بــه پرونده هــای معوقــات بانکــی و 
بدهــکاران عمــده بانکــی هماننــد بســیاری از مــوارد 

ــر درخشــان اســت. دیگ
ــوع  ــه نـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــماعیلی در ادامـ اسـ
اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در پرونـــده  هـــای 

ــام  ــات انجـ ــد: اقدامـ ــی می گویـ ــکاران بانکـ بدهـ
ـــالش  ـــوه، ت ـــن ق ـــر ای ـــر اســـاس تدابی ـــا ب شـــده صرف
ـــه اســـت  ـــوه قضایی ـــن ق ـــی و ضابطی ـــکاران قضای هم
ـــور. در  ـــی کش ـــتم بانک ـــزی و سیس ـــک مرک ـــه بان ن
ـــی  ـــا سیســـتم بانک ـــه تنه ـــون ن ـــا تاکن ـــن پرونده ه ای
مدعـــی نبـــوده بلکـــه در برخـــی از مـــوارد مانـــع 

ــته اند. ــم داشـ ــی هـ تراشـ
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ــخنگوی ق س
پرونده هــای  مــورد  در  تاکنــون  مرکــزی  بانــک 
رســیدگی شــده مکاتبــه ای بــا قــوه قضاییــه نداشــته 
اســت بــه ارائــه توضیحاتــی در مــورد پرونــده 
ــر  ــه در زی ــت ک ــه اس ــر پرداخت ــوق الذک ــراد ف اف

نیــد: می خوا
ــوردر  ــن مـ ــک: در ایـ ــف یـ ــال زاده، ردیـ دانیـ
پرونـــده قضایـــی تشـــکیل شـــده و در برخـــی 
ـــه  ـــه در مرحل ـــده ک ـــادر ش ـــم ص ـــم ه ـــوارد حک م
ـــا  ـــت. ب ـــور اس ـــی کش ـــوان عال ـــی دی ـــام خواه فرج
ـــزار و  ـــیدگی ۸ ه ـــد رس ـــی در فرآین ـــری قضای پیگی
۳۰۰ میلیـــارد ریـــال بـــه بانـــک ملـــی مســـترد و 
ـــوال  ـــال از ام ـــارد ری ـــزار و ۲۰۰ میلی ـــادل ۲۶ ه مع
ـــن  ـــات ای ـــه مطالب ـــده ک ـــل ش ـــک منتق ـــه بان وی ب

بانـــک وصـــول شـــده اســـت.
بخشــی از مطالبــات ارزی نیــز از طریــق تعزیــرات 
حکومتــی وصــول شــده اســت. در مــورد مطالبــات 

ســایر بانک هــا موضــوع در حــال پیگیــری اســت.
عظــام، ردیــف دو: پرونــده قضایــی تشــکیل، 
رســیدگی و حکــم صــادر شــده اســت. تالش هــای 
قــوه قضاییــه بــرای پرداخــت بدهــی و تــداوم فعالیت 
ــام  ــال انج ــروه در ح ــن گ ــدی ای ــات تولی کارخانج

اســت.
ردیــف ســه: بــا وجــود همــکاری نکــردن شــبکه 
بانکــی کشــور، بــا پیگیــری قــوه قضاییــه )دادســرای 
تهــران( و تــالش ســازمان اطالعــات ســپاه بــه 
ــده، تاکنــون ۴۹ هــزار میلیــارد  ــط پرون عنــوان ضاب
ریــال از مطالبــات بانک هــا وصــول و در اختیــار 
ــدام  ــن اق ــه اســت. ای ــرار گرفت ــع ق بانک هــای ذینف
ــکاری و  ــل و هم ــی، تعام ــری قضای ــا پیگی ــا ب صرف

پذیــرش گــروه مذکــور انجــام گردیــده و پرونــده در 
ــی  ــوز حکم ــوده و هن ــیدگی ب ــرح رس ــرا مط دادس

صــادر نشــده اســت.
ــته  ــزی خواس ــک مرک ــده از بان ــن پرون در همی
ــورد نحــوه پرداخــت تســهیالت کالن و  شــده در م
رعایــت ضوابــط و مقــررات بانکــی بررســی و اظهــار 
نظــر کنــد کــه پاســخ داده انــد بــه لحــاظ محدودیت 
ــع انســانی انجــام خواســته مقــدور نیســت و از  مناب

کارشناســان رســمی اســتفاده شــود.
ــده  ــکیل ش ــی تش ــده قضای ــار: پرون ــف چه ردی
اســت. اقدامــات زیــادی در مــورد شناســایی و 
ــی  ــرکت پل ــه ش ــروه از جمل ــوال گ ــت از ام حفاظ
اکریــل اصفهــان انجــام شــده کــه بــا امــوال توقیــف 
شــده مطالبــات بانک هــا قابــل وصــول اســت. 
ــوت  ــال ۹۵ ف ــاره در س ــورد اش ــخص م ــا ش ضمن

ــت. ــرده اس ک
ردیــف پنــج: پرونــده قضایــی تشــکیل و در 
حــال رســیدگی اســت. در فرآینــد رســیدگی بــرای 
ــی حاصــل شــده  ــا، توافقات نحــوه پرداخــت بدهی ه
ــات  ــی از مطالب ــون بخش ــق تاکن ــاس تواف ــر اس و ب

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
ــوه  ــده در ق ــورد پرون ــن م ــش: در ای ــف ش ردی
ــه رســیدگی شــده و حکــم ده ســال حبــس  قضایی
و رد مــال صــادر شــده و محکــوم در زنــدان اســت. 
ــیدگی  ــد رس ــه در فرآین ــوه قضایی ــری ق ــا پیگی ب
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــم و ۱۲۰ ه ــون دره ۲۹ میلی
از بدهــی گــروه مذکــور بــه بانک هــای ذینفــع 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
ردیــف هفــت: پرونــده در حــال رســیدگی اســت 
و در فرآینــد رســیدگی ۳۰۰ میلیــارد ریــال بدهــی 

ــا پرداخــت شــده اســت. یکــی از بانک ه

ــده در  ــورد پرونـ ــن مـ ــت: در ایـ ــف هشـ ردیـ
ــران تشـــکیل شـــده و در فرآینـــد  ــرای تهـ دادسـ
رســـیدگی مطالبـــات بانک هـــای گردشـــگری، 
آینـــده و ســـینا تســـویه شـــده اســـت. ۶۲۰ 
ـــروه  ـــی گ ـــت بده ـــدا باب ـــودروی هیون ـــتگاه خ دس
ـــل شـــده اســـت. ده  ـــده تحوی ـــک آین ـــه بان ـــور ب مذک
ـــارد  ـــزار میلی ـــدود ۴۰ ه ـــا ارزش ح ـــک ب ـــره مل فق
ـــف  ـــایی و توقی ـــه شناس ـــوه قضایی ـــط ق ـــال توس ری
ــه  ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــال کارشناسـ ــده و در حـ شـ
ــا  ــی بدهی هـ ــاال تمامـ ــل و احتمـ ــا منتقـ بانک هـ

تســـویه خواهـــد شـــد.
ــا  ردیــف نــه: پرونــده قضایــی تشــکیل شــده و ب
پیگیــری قضایــی مطالبــات تعــدادی از بانک هــا 
وصــول شــده و بــر اســاس هماهنگــی انجــام 
ــاه ســال جــاری  ــا شــهریور م ــرر اســت ت شــده مق

بدهی هــا پرداخــت شــود.
ردیــف ده: پرونــده در حــال رســیدگی اســت و در 
فرآینــد رســیدگی ۳۰ هــزار میلیــارد ریــال از بدهــی 

بانک هــا وصــول شــده اســت.
ــوه  ــده در ق ــازده: پرون ــف ی ــران، ردی ــه گ ریخت
ــه ۲۵  ــان ب ــت. متهم ــده اس ــیدگی ش ــه رس قضایی
ــم  ــده اند و ه ــوم ش ــس محک ــال حب ــال و ۱۷ س س
اکنــون در زنــدان هســتند. تاکنــون بــا پیگیری هــای 
ــال  قضایــی و شناســایی امــوال ۹ هــزار میلیــارد ری
ــالوه  ــت. ع ــده اس ــول ش ــا وص ــات بانک ه از مطالب
بــر آن ۱۷۰ میلیــارد ریــال و ۲۶ میلیــون یــورو بــه 
بانــک توســعه پرداخــت شــده. همزمــان از تعطیلــی 
ــور  ــروه مذک ــه گ ــق ب ــان متعل ــیمی اصفه پتروش

ــری شــد. جلوگی

رییــس جمهــور گفــت: نیروهــای دریایــی و هوایــی 
ــگ  ــان جن ــال پای ــه در س ــد ک ــی بودن ــا نیروهای تنه
ــن دو  ــر شــدند. ای ــکا درگی ــش آمری ــا ارت مســتقیم ب
ــا نیــروی دریایــی و هوایــی  ــارس ب نیــرو در خلیــج ف
ــده اســت.  ــکا مواجــه شــدند. ایــن ارتــش آبدی آمری

بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم و المســلمین 
حســن روحانــی در آییــن بهره بــرداری از طرح هــای 
ــاو  ــا و ن ــکن دن ــاق ناوش ــاع و الح ــی وزارت دف مل
ــی  ــروی دریای ــاوگان نی ــه ن ــاهین ب ــکار ش مین ش
ارتــش بــا بیــان اینکــه امــروز کار بســیار بزرگــی را 
وزارت دفــاع بــه پایــان رســاند، اظهــار کــرد: نیــروی 
ــا  ــالب ت ــاز انق ــوان از آغ ــروی پرت ــک نی ــی ی دریای
االن بــوده و مــردم مــا بــه یــاد دارنــد کــه در جنــگ 
ــه  ــش ب ــی ارت ــروی دریای ــه نی ــای اولی ــرف ماه ه ظ
طــور کلــی نیــروی دریایــی عــراق را منهــدم کــرد و 

ــم. ــا نمی دیدی ــی در دریاه ــناور عراق ــر ش دیگ
وی افـزود: نیروی دریایی و هوایـی تنها نیروهایی 
بودنـد کـه در سـال پایـان جنگ مسـتقیم بـا ارتش 
آمریـکا درگیـر شـدند. ایـن دو نیرو در خلیـج فارس 
بـا نیـروی دریایـی و هوایی آمریکا مواجه شـدند. این 
ارتش آبدیده اسـت و حدود ۳۳ سـال اسـت از آبهای 

سـرزمینی مـا محافظـت می کند.
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز نیــروی دریایــی 
ــدارد،  ــان ن ــای عم ــارس و دری ــج ف ــه خلی ــق ب تعل
ــن  ــت ای ــرد: همــه اقیانوســها محــل فعالی ــار ک اظه
نیــرو در چارچــوب مقــررات بین المللــی اســت. 
امــروز ایــن نیــرو در اقیانــوس اطلــس حرکــت 

می کنــد و قــادر اســت بــدون نیــاز بــه پهلــو گرفتــن 
در بنــدری، بــا خودکفایــی کامــل و لجســتیک 

همــراه، آبهــای بین المللــی را بپیمایــد.
رییس جمهوری یادآور شـد: امـروز دولت جمهوری 
اسـالمی ایـران در خدمـت ایـران و نیروهـای مسـلح 
اسـت. ما شـاهدیم برخالف جنگ اقتصادی سـه سـاله 
کـه هـر کشـوری بود بـه زانـو درمی آمد، ملـت و دولت 
مـا ایسـتاده و مقاومـت می کنـد و توانسـته نیازهـای 

ضـروری مـردم و نیروهـای مسـلح را تامیـن کند.
و جنــگ  کرونــا  دوران  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
اقتصــادی بــه طــور توامــان و بــا تمامــی مشــکالت 
ایــن دولــت قدرتمنــد دســت از توســعه و توانمنــدی 

ــت. ــلح برنداش ــای مس نیروه

ــاو در دولــت  ــا بیــان اینکــه ایــن دو ن روحانــی ب
دوازدهــم ســاخته شــده اســت، اظهــار کــرد: دولــت 
ــران و  ــواحل مک ــه س ــم در زمین ــم و دوازده یازده
نیازمندیهــای بنــدر جاســک را کــه تبدیــل بــه بنــدر 
مهمــی شــده اســت و اینکــه این دولــت توانســته گاز 
ــاند و آب را شــیرین  ــه اســتان های شــرقی برس را ب
کنــد و بــه کویرهــای شــرق کشــور برســاند و ایــن 
ــه  ــاهدیم، و اینک ــق ش ــن مناط ــه در ای ــعه ک توس
ــی  ــدر نفت ــه بن ــدل ب ــه زودی ب ــک ب ــدر جاس بن
مــا خواهــد، همــه ایــن کارهــا از امــور اســتراتژیک 

ــی اســت. ــت فعل انجــام شــده توســط دول
رییـس جمهـوری گفت: قدرت پدآفنـدی ما از هر 
زمان در این دوره قدرتمندتر شـده اسـت و اس۳۰۰ 

پدافنـدی  سـالح های  مدرنتریـن  شـد.  کشـور  وارد 
سـاخته شـد و توان موشـکی مـا چندین برابر شـد و 
موشـک کـروز دریایـی مـا از ۳۰۰ کلیومتـر بـه هزار 
کیلومتـر افزایـش بـرد یافـت. در زمینـه نیـرو هوایی 
سـاخت جنگنـده کوثـر و موتـور هواپیمـا و در زمینه 
هوانیـروز و نیـروی زرهـی امـروز نیروهای مسـلح ما 
خودکفـا هسـتند و بـدون نیاز به کشـورهای خارجی 

می توانـد از کشـور دفـاع کند.
ــای  ــوان نیروه ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
دفــاع  و  بازدارندگــی  بــرای  صرفــاً  مســلح 
پشــیمان کننده اســت، اظهــار کــرد: مــا هیــچ وقــت 
ــا کشــوری را نداشــته ایم  ــا جنــگ ب ــه ی قصــد حمل
و نداریــم. قــدرت نیروهــای مســلح مــا علیــه 
ــم  ــان ه ــتیبان آن ــه پش ــت بلک ــایگانمان نیس همس
هســت و نیــروی مســلح مــا حافــظ امنیــت دریــای 
ــق  ــرخ و مناط ــای س ــارس و دری ــج ف ــان و خلی عم
دیگــر اســت و مــا امنیــت منطقــه را بــرای خــود و 

همســایگان خــود تامیــن می کنیــم.
ــوری  ــه جمه ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه ریی
اســالمی از حاکمیــت ملــی کشــورهای منطقــه 
حمایــت می کنــد، تصریــح کــرد: در عــراق، ســوریه، 
یمــن و هرجــای دیگــر کــه تروریســت ها خواســتند 
ــا  ــای مســلح م ــن نیروه ــد، ای ــدا کنن ــت پی حاکمی
ــه  ــت آن کشــورها ب ــه درخواســت دول ــد کــه ب بودن
کمــک این هــا آمده انــد و تروریســم را عقــب زدنــد.

ــه  ــال ب ــه دنب ــه ب ــا ن ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــیمیایی  ــی و ش ــتار جمع ــالح کش ــت آوردن س دس

هســتیم و نــه آن را مجــاز می دانیــم، یــادآور شــد: ایــن 
فتــوای فرمانــده کل قــوای ماســت کــه بــه کارگیــری 
ــد.  ــن اســالمی می دانن ــن ســالح ها را خــالف موازی ای
ــی  ــی ســالح های شــیمیایی و کشــتار جمع ــا قربان م
ــا تجهیــز  در جنــگ هســتیم کــه از ســوی عــراق و ب

ــا اســتفاده شــد. ــه م ــی علی ــای غرب قدرت ه
روحانــی خطــاب بــه کشــورهای اروپایــی و 
ــی  ــت داخل ــرای صنع ــا ب ــرد: م ــار ک ــکا اظه آمری
انــرژی  دنبــال  خودمــان  داخلــی  توانمنــدی  و 
هســته ای هســتیم. اروپــا و آمریــکا ایــن را بــه 
ــه دنبــال ســالح هســته ای  ــا ب ــد کــه م ــی بدان خوب
در صنعــت هســته ای خــود نیســتیم. بلــه، مــا 
ــیم  ــته باش ــم داش ــر ه ــازی باالت ــم غنی س می توانی
امــا در عیــن حــال دنبــال ســالح هســته ای نیســتیم 
ــکی و  ــت پزش ــرژی، صنع ــارف ان ــرای مص ــه ب بلک

دیگــر بخش هــا نیازمنــد هســته ای هســتیم.
ــتادگی در  ــدرت ایس ــا ق ــت م ــه داد: مل وی ادام
برابــر قدرت هــای بــزرگ را دارد. دیدیــد کــه آن روز 
ــن قــدرت خارجــی  ــر بزرگتری ــود در براب کــه الزم ب
یعنــی آمریــکا ایســتادیم و پهپــاد آمریکایــی را 
کردیــم.  بمبــاران  را  آن هــا  پایــگاه  و  ســرنگون 
ــر  ــا در براب ــم ام ــگ نداری ــش و جن ــد تن ــا قص م
قدرت هــای خارجــی هــم ســر فــرود نخواهیــم آورد.

اگــر  گفــت:  پایــان  در  جمهــوری  رییــس 
کشــورهای ۱+۵ بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد مــا 
هــم بعــد از راســتی آزمایی ایــن مــوارد بــه تعهــدات 
ــه  ــور ک ــا همانط ــس آن ه ــم. پ ــاز می گردی ــود ب خ
پذیرفتنــد  را  تعهــدات خــود  از  بخشــی  انجــام 
ــدات  ــه تعه ــز ب ــا نی ــا م ــد ت ــم بپذیرن ــی را ه مابق
خــود بازگردیــم و شــاهد افزایــش تعامــل در ســطح 

ــیم. ــی باش جهان

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره فهرست 
بدهکاران بانکی مطروحه در مناظره سوم 

روحانی در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت دفاع:

قصد تنش و جنگ نداریم اما در برابر قدرت های خارجی سر فرود نخواهیم آورد

کدخدایی ادعاهای مصلحی 
را رد کرد

 ســخنگوی شــورای نگهبــان در واکنــش بــه 
اظهــارات حیــدر مصلحــی وزیــر پیشــین اطالعــات 
ــی را  ــای قانون ــزارش نهاده ــورا گ ــرد: ش ــد ک تاکی
بررســی می کنــد و نهایتــا براســاس تشــخیص و 

رای اعضــا نتیجــه اعــالم می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، عباســعلی کدخدایــی در 
ــای  ــت: آق ــر نوش ــود در توییت ــری خ ــاب کارب حس
مصلحــی هرگــز چنیــن مطلبــی را در جلســه شــورا 
ــب کلــی وی  ــه دیگــر مطال بیــان نکــرد و نســبت ب
ــه شــدت اعتــراض شــد و اعضــا آن را قبــول  نیــز ب
نداشــتند. نمی خواهــم برخــورد آقایــان را در جلســه 

ــم.   ــا ایشــان بگوی ب
ســخنگوی شــورای نگهبــان اظهــار کــرد: شــورا 
گــزارش نهادهــای قانونــی را بررســی می کنــد 
ــه  ــا نتیج ــخیص و رای اعض ــاس تش ــا براس و نهایت

اعــالم می شــود.
حیــدر مصلحــی، وزیــر ســابق اطالعــات، در یــک 
ــه  ــی مدعــی شــده در ســال۹۲ ب مصاحبــه تلویزیون
ــمی  ــر هاش ــی اکب ــروزی قطع ــی پی ــل پیش بین دلی
رفســنجانی در انتخابــات، گزارشــی علیــه او نوشــته 
ــن  ــای ای ــان اعض ــورای نگهب ــت آن در ش ــا قرائ و ب
شــورا را واداشــته تــا هاشــمی را رد صالحیــت کنند.

روحانی هرگز اجازه نداد حتی 
اَبربحران جنگ تحریمی، بهانه  

خفقان شود

ــر رییــس  ــاون ارتباطــات و اطالع رســانی دفت مع
 جمهــوری گفــت: اگــر بــه ایــن رســیدند کــه مذاکره 
ــه  ــدوارم ب ــت، امی ــوب اس ــام خ ــت و برج الزم اس
ــِس«  ــوری، »ریی ــه رییس جمه ــم برســند ک ــن ه ای
جمهــوری ای اســت کــه در آن هــر شــهروند محــق 
ــاد  ــرش فری ــر س ــد و ب ــراض کن ــه او اعت ــت ب اس

بکشــد. 
به گـزارش ایسـنا، علیرضا معزی معـاون ارتباطات 
توییتـی  در  رییس جمهـوری  دفتـر  اطالع رسـانی  و 
نوشـت: روحانـی هرگـز اجـازه نـداد حتـی ابَربحـران 
همـگان  و  شـود  خفقـان  بهانـه   تحریمـی،  جنـگ 
دیدنـد کـه حتـی در جنـگ، از صفحـات شـهروندی 
در اینسـتاگرام تـا حسـاب های کاربـری منتقـدان و 
معترضـان در توییتـر تـا عامـالن جنگ روانـی و حتی 
رسـانه های خـاص، در نقـد و اعتـراض و کنایه و حتی 

توهیـن بـه رییس جمهـوری آزاد بودنـد.
ــره  ــه مذاک ــیدند ک ــن رس ــه ای ــر ب او نوشــت: اگ
ــه  ــدوارم ب ــت، امی ــوب اس ــام خ ــت و برج الزم اس
ــِس«  ــوری، »ریی ــه رییس جمه ــم برســند ک ــن ه ای
جمهــوری ای اســت کــه در آن هــر شــهروند محــق 
ــاد  ــرش فری ــر س ــد و ب ــراض کن ــه او اعت ــت ب اس
ــتور،  ــتقرار در پاس ــس از اس ــه پ ــاد ک ــد. مب بکش
ــت  ــس و حرم ــوری را تقدی ــا رییس جمه تریبون ه

ــد. ــغ کنن ــه او را تبلی ــراض ب اعت

اجرای طرح تبدیل پرونده های 
فیزیکی به الکترونیکی در 

آذربایجان شرقی

رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت: در 
ــه،  ــوه قضایی ــی ق ــت های تحول ــرای سیاس ــتای اج راس
ــل  ــی و تبدی ــای قضای ــی پرونده ه ــذف فیزیک ــرح ح ط
پرونده هــای فیزیکــی بــه الکترونیکــی بــه صــورت 
آزمایشــی در اســتان آذربایجان شــرقی انجام خواهد شــد. 
بـه گـزارش ایسـنا، موسـی خلیـل الهـی با اشـاره 
بـه برگـزاری نشسـت شـورای قضایـی اسـتان، اظهار 
کـرد: هفته قـوه قضاییه فرصتی مناسـب بـرای اطالع 
 رسـانی و تشـریح دسـتاوردهای قـوه قضاییـه بـوده و 
بایـد اقداماتـی که انجام شـده بـه اطالع مردم برسـد.

ــت  ــق سیاس ــتای تحق ــرد: در راس ــد ک وی تاکی
ــات  ــتان، اقدام ــه در اس ــوه قضایی ــی ق ــای تحول  ه

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــیار خوب بس
وی خاطرنشـان کرد: امید داریم تا در آینده ای نزدیک 
تمامی پرونده های قضایی دادگسـتری آذربایجان شـرقی 

الکترونیکی شـده و اوراق قضایی حذف شوند.

عمق دفاع راهبردی کشور با الحاق 
ناوشکن دنا به نداجا افزایش یافت

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت: 
در  کشـور  بـرای  نظیـری  بـی  فرصت هـای  دریـا 
حوزه هـای مختلـف فراهم کـرده و با الحاق ناوشـکن 
دنـا به نداجـا عمق راهبـردی ایران اسـالمی در دفاع 

از منافـع خـود در عرصـه دریـا افزایـش یافـت. 
بـه گـزارش ایرنا، سـرتیپ امیر حاتمی در مراسـم 
پیوسـت ناوشـکن تمـام ایرانـی دنـا و ناو مین شـکار 
شـاهین ایـران در منطقه یکـم نیـروی دریایی ارتش 
کـه با حضـور ویدیوکنفرانسـی رییس جمهـور همراه 
بـود، اظهـار داشـت: جمهوری اسـالمی ایـران دارای 
۲ هـزار و ۵۰۰ کیلومتـر مـرز آبـی بـه خصـوص در 
جنـوب کشـور اسـت کـه فرصت هـای فراوانـی برای 

کشـور ایجـاد کرده اسـت.
وی ادامه داد: در سـده های گذشـته توجه چندانی به 
دریـا نشـده بود اما در نظام اسـالمی به ویـژه ۲ دهه اخیر 

شـاهد توجه و تدوین برنامه های خوبی به آن هسـتیم.
وزیـر دفاع اضافه کرد: بدیـن ترتیب محیط راهبردی 
نوینـی در حـال شـکل گیری اسـت کـه ایـن مسـتلزم 
قـدرت دریایـی فزاینـده ای اسـت که این نیـاز به قدرت 

دفاعـی پشـتیبانی و صنایع دریایی توانمنـد دارد.
وزیـر دفـاع وپشـتیبانی نیروهـای مسـلح اظهـار 
داشـت: زمـان زیـادی از حضور نیـروی دریایی ارتش 
توجـه  ایـران در مدیترانـه کـه  اسـالمی  جمهـوری 
شـاهد  امـروز  نگذشـته  داشـت  پـی  در  را  همـگان 
حضـور ایـن نیرو در آب هـای دورتر بـدون پهلوگیری 

در سـواحل و بنـادر هسـتیم.
 حاتمـی تصریـح کـرد: ناوشـکن دنـا بازطراحـی 
ناوشـکن های کالس موج اسـت که سـرعت و چابکی 
نیـروی دریایـی ارتـش را در دفـاع از منافـع کشـور 

افزایـش می دهـد
و  همراهـی  تـوان  شـناور  ایـن  کـرد:  تاکیـد  وی 
حفاظـت از شـناورها و یـگان هـای مختلـف را دارد و 
نیـروی دریایی بـا برخـورداری از این ناو نقـش ایران را 
در تامیـن امنیت دریـا بیش از گذشـته فراهم می کند.

وی اشـاره کـرد: پیـام مـا بـه کشـورهای منطقـه و 
جهان صلح و دوسـتی اسـت و جمهوری اسـالمی ایران 
ثابـت کرده شـریکی مطمئن و دوسـتی شـفیق اسـت.

وی اشـاره کرد: وزارت دفاع در ۴ سـال گذشته ۱۱۰ 
فرونـد شـناور  بـه نیروهـای مسـلح تحویـل داده و در 
تجهیـز ناجـا هم ۱۲ شـناور حیـدر تحویل داده اسـت.

عضــو هیــات رئیســه مجلــس گفــت: انتخابــات فرصــت مغتنــم بــرای 
تغییــر ریــل مدیریــت اجرایــی ناکارآمــد و جایگزیــن مدیــران جــوان و 

انقالبــی اســت. 
علــی کریمــی فیروزجایــی نماینــده بابــل در مجلــس شــورای 

ــی  ــات ب ــه انتصاب ــان اینک ــا بی ــنیم ب ــا تس ــو ب ــالمی در گفت وگ اس
ــت طــی ســال های  ضابطــه و خــالف آییــن نامه هــای مربوطــه در دول
اخیــر خســارت فراوانــی برجــای گذاشــته اســت، گفــت: نحــوه انتصــاب 
۳هــزارو ۲۰۰مدیــر در الیــه هــای مختلــف مدیریتــی در کشــور 

ــت. ــری اس ــی وبازنگ ــد بررس نیازمن
وی  بــا اشــاره بــه زیان هــای ناشــی از انتصابــات بــی ضابطــه، ادامــه 
ــت  ــات آف ــی در انتصاب ــه گرای ــی وطبق ــاالری، تبارگرای ــل س داد: فامی

مدیریــت کشــور اســت.
ــه  ــه ب ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــس ب ــل در مجل ــردم باب ــده م نماین
ــالمی  ــالق اس ــد ،اخ ــد: تعه ــات یادآورش ــاالری در انتصاب ــته س شایس
ــطوح  ــران در س ــری مدی ــی در بکارگی ــم واساس ــز مه ــدی رم و کارآم

ــت. ــف اس مختل
عضــو مجمــع نماینــدگان مازنــدران در مجلــس یازدهــم بــا انتقــاد از 
رویــه انتصــاب مدیــران در دولــت تدبیــر وامیــد خاطرنشــان کــرد: دولت 
ــد  ــا نفــی کارآمــدی و شایســته ســاالری در رون یازدهــم و دوازدهــم ب

انتصــاب مدیــران، ســطح مدیریــت اجرایــی را تنــزل بخشــید.

ــران  ــف مدی ــاالی تخل ــه حجــم ب ــاره ب ــا اش ــی ب کریمــی فیروزجای
دولتــی، عنــوان کــرد: عمــده مشــکل ایــن مدیــران عــدم تعهــد وبــی 

ــور اســت. ــه اصــل قانونمــداری در ام توجهــی ب
ــرمایه  ــالف س ــع و ات ــرزروی مناب ــس ه ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
ــزود:  ــران ناالیــق دانســت و اف ملــی را از خســارت های بکارگیــری مدی
ــده  ــرای آین ــی ب ــات انقالب ــد روحی ــد وفاق ــی تعه ــته، ب ــران خس مدی

ــتند. ــن هس ــارت آفری ــور خس کش
ــات پیــش رو ی ریاســت  ــه انتخاب ــا اشــاره ب ــی ب کریمــی فیروزجای
جمهــوری گفــت: انتخابــات فرصــت مغتنــم بــرای تغییــر ریــل مدیریــت 
اجرایــی ناکارآمــد و جایگزیــن مدیــران جــوان وانقالبــی اســت دولــت 
ــرفت  ــعه وپیش ــت را در راه توس ــم مل ــرژی متراک ــی ان ــوان وانقالب ج

کشــور آزاد خواهــد کــرد.
نماینــده بابــل در مجلــس  بــا اشــاره بــه بیانیــه راهبــردی گام دوم 
انقــالب، اظهــار داشــت: در گام دوم انقــالب جوانــان متعهــد و ایمانــی 
حرکــت  موتــور محرکــه کشــوررا بســوی قله هــای آرمانــی شــتاب مــی 

بخشــند.

ــات  ــالمی انتخاب ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــک عض ی
ریاســت جمهــوری را موجــب تقویــت امنیــت ملــی کشــور دانســت و بــر 
ضــرورت تــالش نخبــگان و افــراد تاثیرگــذار بــرای افزایــش مشــارکت 

ــات تاکیــد کــرد.  مــردم در ایــن انتخاب
ــا  ــردم م ــرد: م ــار ک ــا ایســنا، اظه ــو ب ــی یوســفی در گفت وگ مجتب
همیشــه در سرنوشــت خــود نقــش بســزایی ایفــا کردنــد، خصوصــا در 
مقاطــع حســاس و موضوعــات کلیــدی مثــل انتخابــات علی الخصــوص 
و  حضــور  کــه  می داننــد  زیــرا  جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات 
ــات امنیــت ملــی کشــور را تضمیــن می کنــد. مشارکت شــان در انتخاب

ــخ  ــدازه تاری ــه ان ــران ب ــا االن ای ــه ت ــور ک ــرد: همانط ــه ک وی اضاف
بشــریت حــرف بــرای گفتــن داشــته و بــه خصــوص در ۴۲ ســال بعــد 
ــم  ــده علی رغ ــر ش ــالب پایدارت ــردم انق ــور م ــا حض ــه ب ــالب ک از انق
ــه  ــه ب ــته اســت. البت ــود داش ــواره وج ــن مشــارکت هم دشــمنی ها، ای
ــد هســتند  ــردم گله من ــت م ــد دول ــت و عملکــرد ب دلیــل ســوء مدیری
و در موضوعــات مربــوط بــه معیشــت و اشــتغال مشــکل جــدی دارنــد.

نماینــده مــردم اهــواز در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: کســانی 
ــای  ــوی ورود دارو و کااله ــد و جل ــم کردن ــران را تحری ــت ای ــه مل ک
اساســی بــه کشــور را گرفتنــد حــاال داعیــه دار تحریــم انتخابــات شــده 

ــد و  ــرکت نکنن ــات ش ــه در انتخاب ــد ک ــه می کنن ــردم توصی ــه م و ب
ــت  ــه ثاب ــردم همیش ــا م ــد. ام ــان می دهن ــردم نش ــوز م ــود را دلس خ
ــد کــه همیشــه و در لحظــات حســاس در عرصه هــای مختلــف  کرده ان
ــد کمــک  ــراد تاثیرگــذار هــم بای حضــور پیــدا می کننــد نخبــگان و اف
کننــد کــه بــا ایجــاد یــک فضــای گفتمانــی و توجــه بــه دغدغــه مــردم 
ــر  ــه خاط ــردم ب ــدی م ــع ناامی ــد، در واق ــدا کن ــش پی ــارکت افزای مش
ــی هســتند خصوصــا  ــه مســبب وضــع فعل ــرادی اســت ک ــرد اف عملک
ــد و  ــد کنن ــردم را ناامی ــد م ــه می خواهن ــی ک ــرال داخل ــان لیب جری
ــود و رای  ــای موج ــان کاندیداه ــی می ــه تفاوت ــد ک ــاء کنن ــه الق اینگون

ــت. ــدادن نیس دادن و رای ن
ــه کــرد:  ــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســالمی اضاف ای
ــا  وضــع موجــود نتیجــه انتخــاب غلــط اســت، اگــر افــراد توانمنــد و ب
ــان  ــانه ها و صاحب ــل حــل اســت رس ــوند مشــکالت قاب ــه وارد ش برنام
قلــم هــم کمــک کننــد کــه مــردم امیــدوار شــوند و حضــور گســترده 

ــات داشــته باشــند. در انتخاب
یوســفی بــا بیــان این کــه مشــارکت مــردم موجــب تقویــت امنیــت 
ــم اســت رای  ــا مه ــرای م ــه ب ــرد: آنچ ــح ک ــد، تصری ــد ش ــی خواه مل
ــات  ــا رای دادن در انتخاب ــلیقه ای ب ــر س ــا ه ــس ب ــت هرک ــردم اس م

ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــد، آن ه ــک می کن ــور کم ــی کش ــت مل ــه امنی ب
ــارز ایــن  ــد. مثــال ب ــه کشــور مــا دوخته ان کشــورهایی چشــم طمــع ب
ــم  ــور علی رغ ــن کش ــردم ای ــه م ــود ک ــوریه ب ــات س ــت انتخاب وضعی
انتقــادات بــه حقــی کــه داشــتند وقتــی بــا طمــع غربی هــا و 
کشــورهای مرتجــع مواجــه شــدند بــا رای ۹۵ درصــدی انتخابــات ایــن 

ــد. ــم زدن کشــور را رق

انتخابات فرصت مغتنم برای تغییر ریل مدیریت اجرایی ناکارآمد است 

یوسفی:

 مشارکت مردم در انتخابات امنیت ملی را تقویت می کند
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زنگنــه گفــت: مهمتریــن نیــاز یــا عامل موفقیــت در 
توســعه صنعتــی، خدماتی در کشــور، کارآفرینی اســت. 
ــه  ــگاران جوان،زنگن ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
وزیــر نفــت در آییــن افتتــاح رســمی پــارک نــوآوری 
ــا  ــاز ی ــن نی ــت گفت:مهمتری ــت نف ــاوری صنع و فن
عامــل موفقیــت در توســعه صنعتــی، خدماتــی 
دانشــمندان.  نــه  اســت  کارآفرینــی  در کشــور، 

ــت. ــر اس ــز مهمت ــت نی ــی از مدیری کارآفرین
وی افزود:همــه از جوانگرایــی صحبــت می کننــد، 
ــئولیت  ــی مس ــه جوان ــم ب ــی خواهی ــی م ــا وقت ام
ــابقه کار آن  ــد و س ــه می کنن ــه حمل ــم، هم بدهی
را می خواهنــد. ســابقه مهــم نیســت بلکــه خالقیــت 

ــت دارد. اهمی
ــک  ــت ی ــن اس ــه ممک ــان اینک ــت بابی ــر نف وزی
اســتاد تمــام در حــل مشــکلی بــه نتیجــه ای نرســد، 
امــا یــک دوچرخــه ســاز بتوانــد مســله را حــل کنــد، 
ــت. ــی اس ــرش مدیریت ــئله نگ ــن مس ــت: مهتری گف

افزایــش بازیافــت و تولیــد، اولیــن و مهمتریــن بخش 
توســعه فنــاوری در صنعــت نفــت اســت. زمانــی کــه 
ــا دانشــگاه ها  ــدس نفــت در کشــور نداشــتیم ب مهن
ــد.  ــرورش دهن ــرو را پ ــن نی ــا ای ــم ت ــاط گرفتی ارتب
اکنــون دیگــر در زمینــه آمــوزش مشــکلی نداریــم.

ــی  ــی یعن ــای عملیات ــان کرد:ظرفیت ه ــه بی زنگن
مهنــدس مشــاور، ســازنده و شــرکت های GC و 
E&P را نیــز در گام هــای بعــدی راه انداختیــم. 

توســعه فنــاوری بــا نــگاه کســب و کار نیــز مرحلــه 
بعــدی اســت کــه این هــا همگــی نشــانه ای از اراده 

ــاوری در نفــت اســت. توســعه فن
مرکــز  ایــن  تشــکیل  ایــده  افــزود:کاش  وی 
نــوآوری ســه ســال زودتــر بــه ذهــن مــا می رســید. 
ــده کــه  ــی مان ــرای مــن باق عمــر فیزیکــی کمــی ب
آمادگــی دارم آن را بــه عنــوان یــک خبــره کار کنــم.

وزیــر نفــت تصریــح کــرد: اخیــرا نامــه ای از یکــی 
ــده  ــال ش ــن ارس ــرای م ــی ب ــتگاه های نظارت از دس
کــه چــون پژوهشــگاه و دانشــگاه نفــت داریــد، 
ــی کــه  ــدازی شــود در حال ــارک راه ان ــد ایــن پ نبای

ــری اســت. ــف نظــری رهب ــن مخال ای
زنگنــه بیــان کــرد:۵۰۰ میلیــون دالر بــرای طرح 
ــه  ــازده هزین ــی ب ــازده و ب ــم ب ــای ک ــای چاه ه احی
خواهیــم کــرد کــه اشــتغالزایی فراوانــی بــه همــراه 
ــات در  ــن اقدام ــا ای ــم ب ــت. می توانی ــد داش خواه
رتبــه یــک خاورمیانــه و حتــی آســیا قــرار بگیریــم.

بایــد  کــه  جا هایــی  از  گفت:یکــی  وی 
ــتارتاپ ها وارد آن  ــان و اس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــه ســازی مصــرف ســوخت اســت کــه  شــوند، بهین

ایجــاد می کنــد. هــزاران شــغل 
وزیــر نفــت بیــان کرد:مهمتــر از تولیــد، تضمیــن 

خریــد محصــول اســت تــا تولیدکننــده نگــران بــازار 
ــا  ــد ب ــرارداد، می توان ــدون ق ــده ب ــد. تولیدکنن نباش
یــک گواهــی گرفتــن از پــارک یــا صنــدوق پژوهــش 
ــرد و کارش را  ــا وام بگی ــت، از بانک ه ــاوری نف و فن

شــروع کنــد.
وی گفت:ایــن کــه صنــدوق توســعه هنــوز جــان 
دارد، بــه دلیــل حمایــت هــای رهبــری اســت وگرنــه 
ــد. در زمینــه توســعه  همــه آن را خــرج کــرده بودن
ــی  ــان نم ــز ایش ــه ج ــردی ب ــچ ف ــز هی ــاوری نی فن

ــد. ــت کن ــن کار حمای ــه از ای توانســت ک
وزیـر نفـت گفـت: وزارت در نفت مثـل رانندگی با 
تریلـر در جـاده هـراز اسـت کـه به دلیـل خطرهایـش 
بایـد کل روزها حواسـت جمع باشـد زیـرا هر بی دقتی 
منجـر بـه سـقوط می شـود. رانندگـی در جاده هـای 

داخلـی سـخت تر از جاده هـای خارجـی اسـت.
ــده  ــتارت آپ، کار و آین ــرد: اس ــان ک ــه بی زنگن
ــران  ــده ای ــان کــه آین ــد از جوان ــران اســت و نبای ای

ــود. ــغ ش ــتند دری هس
نفتــی  ســخنان  بــا  رابطــه  در  نفــت  وزیــر 
قــرارداد  دربــاره  ریاســت جمهوری  کاندیدا هــای 
ــح  ــن گفت:ترجی ــت بنزی ــش قیم ــنت و افزای کرس
کشــور تــا حــاال ایــن بــوده کــه وارد پرونــده 
ــا  ــویم م ــد وارد ش ــرار ش ــر ق ــویم؛ اگ ــنت نش کرس

دارم. زیــادی  حرف هــای 
افزایــش  دربــاره  گفت:تصمیم گیــری  زنگنــه 
ــه دولــت چــاپ شــده و در  قیمــت بنزیــن در مصوب
ــه نوشــته  اختیــار همــه هــم هســت. در ایــن مصوب
شــده دولــت در اجــرای مصوبــه ســران محتــرم ســه 

ــت. ــم را گرف ــن تصمی ــوه ای ق

وزیر نفت مطرح کرد؛ 

کارآفرینی عامل موفقیت محسوب می شود

وزیر ارتباطات: 
مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی 

رفع شد
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از رفع شــدن 

مانــع بــزرگ توســعه اینترنــت خانگی خبــر داد. 
 بــه گــزارش ایرنــا، »محمدجــواد آذری جهرمــی« 
در صفحــه شــخصی خــود در توییتــر بــا اشــاره بــه 
این کــه خبــر مهمــی در صنعــت ارتباطــات رخ داده 
ــری و  ــال پیگی ــس از ۳ س ــروز پ اســت، نوشــت: ام
تــالش، دولــت الیحــه »بازپس گیــری کانال هــا، 
داکت هــا و حوضچه هــای مخابراتــی از مخابــرات 

ــه تصویــب رســاند. ایــران« را ب
ــرات،  ــازی مخاب ــس از خصوصی س ــزود: پ وی اف
ــعه  ــرای توس ــدی ب ــع ج ــک مان ــرف« ی ــن »تص ای

ــود. ــی ب ــت خانگ اینترن
ــد  ــدم رش ــه ع ــه ب ــده ای ک ــل عم ــی از دالی یک
ــی  ــار ذات ــده، انحص ــور ش ــت در کش ــات ثاب ارتباط
ــن حــوزه و نحــوه  ــه زیرســاختی در ای ــات پای امکان

ــت. ــرد آن اس عملک
 نکتــه دوم بحــث ســرمایه گذاری اســت. معمــوالً 
بلندمــدت  حوزه هــا  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
اســت. پیــش از ایــن برآوردهــا نشــان مــی داد 
ــن  ــت بی ــد ثاب ــوزه ای پهن بان ــرمایه گذاری در ح س
ــا در  ــا ۷ ســال، دوره بازگشــت ســرمایه دارد ام ۶ ت
ــا ۱۳  ــن ۱۲ ت ــرمایه بی ــت س ــر بازگش ــال حاض ح
ــت  ــوان گف ــع می ت ــود. در واق ــرآورد می ش ــال ب س
ــازده اســت از  ــر ب ــن حــوزه دی ســرمایه گذاری در ای
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــی بی رغبت ــن رو نوع همی

ــود دارد. ــوزه وج ــن ح در ای
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بایــد هــم در حــوزه 
شــبکه مــادر مخابراتی توســط شــرکت ارتباطــات زیر 
ســاخت و هــم در حــوزه زیــر ســاخت های مخابراتــی 
شــهری و دسترســی از ســوی شــرکت مخابــرات 

ــد. ــام می ش انج

بانک مرکزی از 3 مسیر 
به بورس آسیب زد 

وزیــر اقتصــاد گفــت: در ســال ۹۹ نــه تنهــا نــرخ 
ــود  ــرخ س ــه ن ــرد بلک ــر ک ــی تغیی ــن بانک ــود بی س
ــد  ــه ۱۶ درص ــد ب ــاله از ۱۵ درص ــپرده های یکس س

افزایــش یافــت. 
بــه گــزارش فــارس، وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه 
۳ دلیــل اقتصــادی در خصــوص ریــزش بــازار ســهام 
گفــت: در ابتــدای ســال ۹۹  نــرخ ســود بیــن بانکــی 
ــود کــه در همــان مقطــع رشــد  حــدود ۹ درصــد ب
بــازار ســهام آغــاز شــده اســت امــا در اواخــر خــرداد 
بــه صــورت ناگهانــی نــرخ ســود بیــن بانکــی تقریبــا 
دو برابــر شــد و بــه حــدود ۱۸ تــا ۱۹ درصــد رســید 
ایــن موضــوع یــک ســیگنال منفــی بــرای بازارهــای 
مالــی محســوب می وشــد و تنهــا محــدود بــه 

اقتصــاد ایــران نیســت.
ــا  ــه تنه ــال ۹۹ ن ــزود: در س ــند اف ــاد دژپس فره
ــرخ  ــه ن ــرد بلک ــر ک ــی تغیی ــن بانک ــود بی ــرخ س ن
ــه ۱۶  ــد ب ــاله از ۱۵ درص ــپرده های یکس ــود س س
ــود  ــا وج ــر ب ــت، از ســوی دیگ ــش یاف درصــد افزای
آنکــه تاکنــون بــه ســپرده های دو ســاله بــرای 
ــزی مجــوز  ــک مرک ــود، بان ــن نشــده ب ــا تعیی بانکه
ــد  ــرخ ۱۸ درص ــا ن ــاله ب ــپرده های دو س ــاد س ایج

ــرد. ــادر ک را ص
ــن  ــرخ بی ــش ن ــه افزای ــان اینک ــا بی ــند ب دژپس
ــی  ــر منف ــز تأثی ــی نی ــروش اوراق دولت ــی در ف بانک
شــدیدی داشــت، گفــت: وقتــی در بــازار بیــن بانکــی 
ــچ بانکــی حاضــر  ــره ۲۲ درصــد باشــد هی ــرخ به ن
ــر ۲۰ درصــد  ــرخ حداکث ــا ن ــی ب نیســت اوراق دولت
را خریــداری کنــد. یعنــی بانکهــا ترجیــح می دهنــد 
ــا  ــه ســایر بانکه ــرخ اوراق ب ــر از ن ــای باالت ــا نرخه ب
پــول قــرض دهنــد، امــا اوراق دولتــی را خریــداری 
ــه  ــت ک ــح اس ــه واض ــال آنچ ــر ح ــه ه ــد. ب نکنن
بازارهــای مالــی از جملــه بــورس بــه شــدت نســبت 
ــن  ــا کوچکتری ــرخ بهــره حســاس هســتند و ب ــه ن ب
ــت  ــت دریاف ــا مثب ــی و ی ــیگنال منف ــری س تغیی

می کننــد.

پیشنهاد کنایه آمیز صنعاء به ریاض: 
حاضریم حج امسال را رایگان 

مدیریت کنیم 

ــت، در  ــن گف ــالب یم ــی انق ــه عال ــس کمیت رئی
صــورت تمایل شــاه ســعودی، صنعــاء حاضر به بســتن 
قــرارداد بــا ریــاض بــرای اداره حــج امســال اســت تــا 
هیــچ کســی در جهــان از ایــن فریضــه محــروم نشــود. 
بــه گــزارش فــارس، وزارت حــج و عمره عربســتان 
ســعودی شــنبه هفتــه جــاری طــی بیانیــه ای اعــالم 
کــرد: مناســک حــج ســال ۱۴۴۲ هجــری قمــری ) 
ــهروندان و  ــزار از ش ــور ۶۰ ه ــا حض ــط ب ۲۰۲۱( فق

افــراد مقیــم در ایــن کشــور برگــزار خواهــد شــد.
ــی  ــه عال ــس کمیت ــی« رئی ــی الحوث ــد عل »محم
انقــالب یمــن در واکنــش بــه ایــن موضــوع در 
توییتــر خــود نوشــت: مــا حاضــر بــه بســتن قــرارداد 
بــا شــاه عربســتان ســعودی بــرای مدیریــت و 
ســازماندهی حــج امســال و اجــازه بــه همــه حجــاج 
ــر  ــتیم. اگ ــج هس ــرای ادای ح ــورها ب ــام کش از تم
ــه  ــم ب ــن امــر دارد، همچنیــن آماده ای ــه ای ــل ب تمای
ــا  ــاری کرون ــه بیم ــه ب ــزاری ک ــر حج گ ــواده  ه خان
مبتــال یــا بــر اثــر آن فــوت کــرد، غرامــت بدهیــم. ما 
حاضــر بــه اداره رایــگان حــج هســتیم و کل درآمدها 
ــن اســت  ــرای عربســتان ســعودی باشــد؛ مهــم ای ب

ــچ کســی از حــج محــروم نشــود. کــه هی
 )یکشــنبه( نیــز وزارت ارشــاد و امــور حــج 
یمــن اقــدام رژیــم آل ســعود در ممانعــت از انجــام 
فریضــه حــج بــرای اتبــاع مســلمان دیگــر کشــورها 

ــرد. ــح ک ــوم و تقبی را محک
 در بیانیـه ایـن وزارتخانـه آمـده اسـت: تصمیـم 
چارچـوب  در  نظام منـد  اقدامـی  سـعود،  آل  رژیـم 
نقـش آشـکاری اسـت کـه ایـن رژیـم در خدمـت به 
پـروژه آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بـازی می کنـد.

ــم  ــود رژی ــر ب ــت: بهت ــن گف ــاد یم وزارت ارش
ــد،  ــوع کن ــه حــج را ممن ــه جــای اینک آل ســعود ب
برنامه هــا و تدابیــر درســت و صحیحــی را بــرای 

ــرد. ــاذ می ک ــی اتخ ــران خارج ــور زائ حض

احتمال تعلیق تولید گوشی ارزان 
قیمت جدید سامسونگ

سامســونگ الکترونیکــس اعــالم کــرد هنــوز 
دربــاره تعلیــق تولیــد تلفــن ارزان قیمــت جدیــدش 

ــت.  ــه اس ــم نگرفت تصمی
ــن پاســخ سامســونگ در  ــزارش ایســنا، ای ــه گ ب
واکنــش بــه گزارشــی بــود کــه بــر اســاس آن، ایــن 
شــرکت تولیــد گلکســی اس ۲۱ فــان ادیشــن را بــه 

دلیــل کمبــود تراشــه متوقــف کــرده اســت.
سامســونگ در پیامــی اعــالم کــرد اگرچــه نمــی 
ــده  ــه نش ــول عرض ــات محص ــاره جزیی ــم درب توانی
صحبــت کنیــم امــا هیــچ چیــز در خصــوص تعلیــق 

تولیــد مطــرح شــده مشــخص نیســت.
نشــریه  بلومبــرگ،  گــزارش  اســاس  بــر 
ــه  ــنبه ب ــی روز یکش ــره جنوب ــز ک ــک تایم الکترونی
ــن  ــود ای ــرده ب ــزارش ک ــع آگاه گ ــک منب ــل از ی نق
شــرکت تولیــد مــدل ارزان قیمــت گلکســی اس ۲۱ 
را بــه دلیــل کمبــود تراشــه شــرکت کوالــکام معلــق 

ــد. ــذف ش ــدا ح ــزارش بع ــن گ ــت. ای ــرده اس ک
ــن  ــان ادیش ــدل اس ۲۱ ف ــت م ــی رف ــار م انتظ

ــازار عرضــه شــود. ــه ب امســال ب

گره کوچکی که با دندان باز می شود 

شــهروند خبرنــگار مــا از بــی ســر و ســامانی بــازار 
خــودروی کیانمهر خبــر داد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، شــهروند 
ــامانی  ــر و س ــی س ــی از ب ــی تماس ــان ط خبرنگارم

ــازار خــودروی کیانمهــر خبــر داد. ب
ــت و  ــی امنی ــای خال ــه ج ــت ک ــا اس ــدت ه م
کمبــود رفــاه در بــازار خــودروی یادشــده مــورد بحث 
شــهروندان و مســئوالن اســت و از مطالبــات بــه جــد 

شــهروندان آن منطقــه محســوب مــی شــود.
ــا  ــا ب ــک فض ــاماندهی ی ــد س ــی رس ــر م ــه نظ ب
مســاحت یــک بــازار خــودرو بــرای شــهرداری کــرج، 
ــن کــه چــرا ســاماندهی  ــا ای کار ســختی نباشــد ام
ایــن فضــا تــا کنــون بــه طــول انجامیــده  خــدا عالــم 

اســت.
خســروزاده، رئیــس ســازمان حمــل و نقــل و بــار 
و مســافر شــهرداری کــرج در ایــن بــاره گفــت: یــک 
میلیــارد و پانصــد میلیــون تومــان بــرای ســاماندهی 
بــازار خــودروی کیانمهــر درنظــر گرفتــه شــده 

اســت.
او افــزود: نقشــه هــای ایــن فضــا تهیــه و فضــای 
ســبز و انشــعابات آن نیــز پیــش بینــی شــده اســت.

بــازار  ســاماندهی  طــرح  گفــت:  خســروزاده 
ــرار  ــه ق ــریفات مناقص ــر در تش ــودروی  کیانمه خ

دارد و منتظــر انتخــاب پیمانــکار هســتیم.
او افــزود: مشــکالت بــازار خــودروی کیانمهــر تــا 

ســه مــاه آینــده حــل مــی شــود.
ــافر  ــار و مس ــل و ب ــل و نق ــازمان حم ــس س رئی
شــهرداری کــرج بــا  اشــاره بــه مطالبــه بیمــه 
ــک  ــی ها ی ــه تاکس ــت: بیم ــی، گف ــدگان تاکس رانن
ــت و  ــوری اس ــه کش ــت بلک ــازمانی نیس ــئله س مس
ــک  ــا از ی ــود ام ــری ش ــور پیگی ــد از وزارت کش بای
ســال گذشــته تاکنــون چهــار بــار ایــن موضــوع را از 

ــم. ــرده ای ــری ک ــور پیگی وزارت کش

در حالــی کــه مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و ســازمان راهــداری 
و حمل ونقــل جــاده ای از پرداخــت بخــش اعظمــی از تســهیالت 
کرونایــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای راننــدگان بــرون شــهری متاثــر از 
شــیوع ایــن ویــروس خبــر دادنــد، رئیــس اتحادیــه ســواری کرایــه ایــن 
خبــر را رد کــرد و گفــت: اگــر غیــر از ایــن اســت مســئوالن و متولیــان 

فهرســت دریافــت کننــدگان تســهیالت کرونایــی را منتشــر کننــد. 
ــیوع  ــاه از ش ــش از ۱۵ م ــت بی ــس از گذش ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
ــره وری  ــر به ــرکل دفت ــی- مدی ــن صادق ــرا محس ــا اخی ــروس کرون وی
حمــل و نقــل وزارت راه و شهرســازی – دربــاره آخریــن وضعیــت 
تســهیالت کرونایــی پرداخــت شــده بــه بخــش حمــل و نقــل 
ــدگان  ــر رانن ــهری نظی ــی برون ش ــل عموم ــه حمل ونق ــود ک ــه ب گفت
مســافربری جــاده ای و شــرکت ها بــا آســیب های قابــل توجهــی روبــرو 
شــدند، بنابرایــن تــا نیمــه خــرداد مــاه امســال در مجمــوع حــدود ۲۰۳ 
ــرای  ــدگان ب ــی و رانن ــرکت های حمل ونقل ــوی ش ــده از س ــزار پرون ه
دریافــت ایــن وام تشــکیل شــده کــه از ایــن رقــم، حــدود ۱۵۵ هــزار 
ــت  ــه پرداخ ــه مرحل ــا ب ــد از کل پرونده ه ــادل ۷۶ درص ــده و مع پرون

ــد. ــرار دارن ــت ق ــد پرداخ ــز در فراین ــا نی ــی پرونده ه ــید و مابق رس
البتــه داریــوش باقــر جــوان – مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل مســافر 
ــه  ــاره ب ــن ب ــز در ای ــاده ای- نی ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه س
ــا کنــون ۱۱۳ هــزار  ــا ت ایســنا گفــت: از ابتــدای شــیوع ویــروس کرون
نفــر از راننــدگان حمل ونقــل عمومــی بــرون شــهری شــامل راننــدگان 

اتوبــوس، مینی بــوس و ســواری کرایــه پــالک عمومــی در ســامانه کارا 
ثبــت نــام کردنــد و بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بــرای مــا ارســال کــرده اســت تــا کنــون ۹۸ هــزار نفــر 

ــده اند. ــان ش ــت تسهیالت ش ــه دریاف ــق ب ــدگان موف از رانن
ایـن اظهـارات در حالـی صـورت گرفتـه کـه رحمت حـاج محمدعلی 
- رئیـس اتحادیـه سـواری کرایـه - در ایـن باره به ایسـنا گفـت: تا امروز 
در خوشـبینانه ترین حالـت ۱۵ درصد از تسـهیالت کرونایـی به رانندگان 
سـواری کرایه پرداخت شـده اسـت و اگر مسـئوالن نظر دیگری دارند و 
معتقدنـد که اکثر تسـهیالت پرداخت شـده فهرسـت رانندگانـی که این 

تسـهیالت را دریافـت کرده اند را منتشـر کنند.
ــقت های  ــختی و مش ــل س ــود تحم ــا وج ــدگان ب ــزود: رانن وی اف
ــق  ــون محق ــا کن ــه ت ــد ک ــهیالتی بودن ــت تس ــر دریاف ــراوان منتظ ف
ــی را  ــب و غریب ــرایط عجی ــا ش ــان بانک ه ــن می ــت و در ای ــده اس نش
ــا بضاعتــی کــه دارنــد فرصــت و تــوان  عنــوان می کننــد و راننــدگان ب

ــد. ــی را ندارن ــهیالت جزئ ــن تس ــت ای دریاف
ــش  ــت ش ــرای دریاف ــه داد: ب ــه ادام ــواری کرای ــه س ــس اتحادی رئی
ــا ســود ۱۸ درصــد یــک راننــده  میلیــون تومــان تســهیالت آن هــم ب

نمی توانــد تضامیــن مختلــف بدهــد و قــرار شــد تــا بــا ســفته ایــن وام 
قابــل دریافــت باشــد امــا اینطــور نشــد.

حــاج  محمدعلــی گفــت: اگــر راننــده ای بخواهــد هفته هــا و ماه هــا 
منتظــر دریافــت وام شــش میلیــون تومانــی باشــد و مــدام وقتــش را در 
ایــن بانک هــا تلــف کنــد، مســلما بــرای او بهتــر اســت تــالش کنــد و 
بــا ادامــه مسافرکشــی ایــن مبلــغ ناچیــز را بــرای خــودش و خانــواده اش 
تامیــن کنــد و در ایــن صــورت چــه نیــازی بــه وام و تســهیالت بانکــی 
دارد. البتــه شــرکت های حمــل و نقــل جــاده ای هــم بــه نــدرت موفــق 

ــه دریافــت تســهیالت شــده اند. ب

ــی  ــیرهای ریل ــت: مس ــان گف ــه آذربایج ــن منطق ــرکل راه آه مدی
ــه  ــاز ب ــوده و نی ــرد ب ــه ف ــه منحصــر ب ــن منطق ــتحفاظی ای ــوزه اس ح

ــتان دارد.  ــل تابس ــش در فص ــش از پی ــه بی توج
ــای  ــتاد ارتق ــه س ــی، در جلس ــا قربان ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا محوریــت  ایمنــی و مدیریــت بحــران راه آهــن منطقــه آذربایجــان ب

ــیر  ــزار در مس ــیب ۲۸ در ه ــود ش ــزود: وج ــا اف ــدات فصــل گرم تمهی
تبریــز- جلفــا، قــوس هــای ۲۵۰ یــا ۳۰۰ در مســیر مراغــه - میانــه و 
کوهســتانی بــودن منطقــه لــزوم نظــارت همــه جانبــه و بیــش از پیــش 
ــن منطقــه را در فصــل تابســتان مــی طلبــد. ــی ای ــر مســیرهای ریل ب

وی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا بایــد اقدامــات الزم بــرای توجــه به 
درجــه حــرارت ریــل و کنتــرل و مقایســه آن بــا دمــای تعــادل منطقــه 
داشــت و بازدیــد مســتمر از قــوس هــای بــا شــعاع کمتــر از ۷۰۰ متــر، 
ــای  ــان ه ــه زم ــن برنام ــود باالســت، تامی ــاط دارای کمب شناســایی نق
ــی  ــب و کاف ــان مناس ــن زم ــر گرفت ــا در نظ ــاز ب ــورد نی ــدودی م مس
بــرای کار در زیــر دمــای تعــادل و اعــالم کاهــش ســرعت در بــالک در 
صــورت باالتــر رفتــن دمــا از دمــای تعــادل جهــت ســیر ایمــن قطارهــا 

انجــام شــود.
قربانــی، بــا اشــاره بــه افزایــش دمــا در فصــل تابســتان بــر ممنوعیت 
انجــام عملیــات جوشــکاری خطــوط در دمــای باالتــر از دمــای تعــادل 
منطقــه و ممنوعیــت اســتفاده از شــعله جهــت بــرش ریــل تاکیــد کــرد.

در ایــن جلســه بــر آمــاده بــه کار بــودن تجهیــزات بــرق اضطــراری، 
ــان از ســالمت سیســتم هــای تامیــن آب آشــامیدنی، سیســتم  اطمین

ــانی از  ــای آتشنش ــول ه ــارژ کپس ــق و ش ــاء حری ــالم و اطف ــای اع ه
منظــر کیفیــت و کمیــت، آمــاده بــکار بــودن سیســتم آب آتشنشــانی، 
بررســی میــزان رطوبــت چــاه ارت بصــورت منظــم، راه انــدازی سیســتم 
ــب  ــای مناس ــالمت و دم ــن س ــت تامی ــی جه ــه و سرمایش ــای تهوی ه
در ایســتگاه هــا، نمازخانــه هــا، ســالن هــای انتظــار و ســرویس هــای 

بهداشــتی تاکیــد شــد.
ـــرز  ـــای ه ـــف ه ـــردن عل ـــن ک ـــر وجی ـــن ب ـــه همچنی ـــن جلس در ای
داخـــل محوطـــه هـــای عملیاتـــی، تجهیـــز کلیـــه لکوموتیوهـــا بـــه 
سیســـتم اطفـــاء حریـــق، عـــدم اســـتفاده از ترمـــز دینامیـــک بـــه 
صـــورت مســـتمر بـــرای جلوگیـــری از بـــروز آتـــش در موتورهـــای 
تراکشـــن و حداقـــل اســـتفاده از سیســـتم کـــروز در لکوموتیوهـــای 
ــور  ــتوم، الزامـــی بـــودن حضـ ــا آلسـ ــرفته ماننـــد زیمنـــس یـ پیشـ
ـــگام  ـــای ورودی ایســـتگاهها در هن ـــوزن ه ـــار در س ـــی قط ـــین فن بازرس
ــوب  ــرل عیـ ــوری جهـــت کنتـ ــای عبـ ــی قطارهـ ــا حتـ ورود قطارهـ
واگـــن هـــای در حـــال ســـیر بـــا تجهیـــزات کامـــل، عـــدم انبـــار 
نمـــودن تـــراورس هـــای چوبـــی در کنـــار خطـــوط ایســـتگاه هـــای 

تشـــکیالتی و پرتـــردد تاکیـــد شـــد.

رئیس اتحادیه سواری کرایه اعالم کرد:

کدام وام کرونایی؟

مسیرهای ریلی منطقه آذربایجان نیاز به توجه بیشتر در تابستان دارد

ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــیون ب ــس کمیس ــب ریی نای
اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه تحریم هــا بهــای 
ــت:  ــش داد، گف ــد افزای ــا را ۲۰درص ــده کااله تمام ش
اگرچــه افــت نــرخ دالر، تاثیــر موقــت در بهــای ســهام 
شــرکت های بورســی صادرات محــور دارد، امــا احیــای 
ــی از  ــی ناش ــای تحمیل ــیاری از هزینه ه ــام بس برج

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــم را منتف تحری
»عبــاس آرگــون« در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
بــرای رونــد  ایجــاد ظرفیت هــای مناســب  بــه 
ــازار اشــاره کــرد و افــزود: امیدواریــم در  صعــودی ب
ــن  ــتفاده از ای ــمت اس ــه س ــد ب ــت جدی دوران دول
ــد  ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــم، ب ــش بروی ــا پی فرصت ه
بــه صــورت موقــت ســاز و کار الزم بــرای معامــالت 
ــه حــال  ــازار ب ــن ب ــورس فراهــم شــود و بعــد،  ای ب

ــود. ــا ش ــود ره خ
ــه عنــوان یکــی  وی، نتیجــه مذاکــرات ویــن را ب
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــازار عن ــی ب ــای فعل از نگرانی ه
بــه نظــر مــی رســد بــا ایجــاد موافقــت در مذاکــرات 
ــه رو  ــا کاهــش شــدیدی در قیمــت دالر روب ــن ب وی
ــت  ــرکوب قیم ــال س ــه دنب ــه ب ــر آنک ــویم، مگ نش
دالر باشــیم کــه بــه هیــچ عنــوان ایــن موضــوع بــه 

ــود. صــالح اقتصــاد کشــور نخواهــد ب
آرگــون بــا بیــان اینکــه اکنــون انتظارهــا نســبت 
بــه افزایــش و کاهــش قیمت هــا بیــش از حــد واقــع 
ــا ایجــاد دسترســی  ــار داشــت: شــاید ب اســت، اظه
کشــور بــه منابــع ارزی شــاهد افــت مقطعــی قیمــت 
دالر باشــیم و در ســهام شــرکت های صادرات محــور 
ــد،  ــاق بیفت ــا اتف ــالت آنه ــت و معام ــی در قیم افت
ــدن  ــته ش ــل برداش ــه دلی ــر ب ــرف دیگ ــا از ط ام

کــه  هزینه هایــی  از  بســیاری  محدودیت هــا 
شــده  اعمــال  تحریم هــای  بابــت  شــرکت ها 
ــن  ــه همی ــود ک ــی می ش ــد منتف پرداخــت می کردن
ــه  ــت و نقط ــوان منفع ــه عن ــوان ب ــوع را می ت موض

ــرد. ــوان ک ــن عن ــرات وی ــت مذک مثب
ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــس کمیســیون ب ــب ریی نای
اتــاق بازرگانــی تهــران خاطــر نشــان کرد: اکنــون بــا 
وجــود تحریم هــا امــکان نقــل و انتقــال پــول وجــود 
ــوان  ــا نمی ت ــن محدودیت ه ــل ای ــه دلی ــدارد و ب ن
ــاند،  ــروش رس ــه ف ــی ب ــای رقابت ــا را در بازاره کااله
بلکــه کاالهــا بایــد فقــط بــه افــرادی خــاص فروختــه 
ــه  ــا ب ــن محدودیت ه ــار ای ــن در کن شــوند و همچنی
ــا  ــد آنه ــه و خری ــواد اولی ــن م ــکان تامی ــی ام راحت

ــدارد. وجــود ن
بورس، افت قیمت دالر را پیشخور کرده است

 ۲۰ حــدود  تحریم هــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
درصــد از بهــای تمــام شــده کاالهــا را افزایــش داده 
اســت، گفــت: در کنــار آن نیــز ســود صــادرات هــم 
ــن درســت  ــده اســت؛ بنابرای ــراه ش ــا کاهــش هم ب
اســت کــه بــا از بیــن رفتــن تحریم هــا بــرای مدتــی 
ــا  ــا ب ــت شــاهد کاهــش قیمــت دالر باشــیم ام موق
ــی  ــات اجرای ــت هــا، عملی برداشــته شــدن محدودی
شــرکت هــا بــا فــراغ بــال بیشــتری انجــام می شــود 
و همچنیــن شــرکت ها بــا کاهــش بهــای تمــام 

شــده همــراه خواهنــد شــد.
ــه  ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ــه داد: ب ــون ادام آرگ
ــن  ــرات وی ــت در مذاک ــج مثب ــار نتای ــالم اخب ــا اع ب
ــزار  ــی ۱۵ ه ــای قیمت ــه محــدوده ه ــت دالر ب قیم

ــد. ــان برس توم

بــه گفتــه نایــب رییــس کمیســیون بــازار پــول و 
ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران، قیمــت دالر در آن 
در زمــان نهایــت بــه نــرخ ۲۰ هــزار تومــان خواهــد 
رســید کــه در چنــد وقــت اخیــر نــرخ دالر بــه ایــن 
ــن موضــوع را  ــازار ای ــود و ب محــدوده هــا رســیده ب

پیشــخور کــرده اســت.
مزایای برداشته شدن تحریم ها

 وی خاطرنشـان کـرد: خرید اعتبـاری، کاهش رفع 
محدودیـت هـای نقـل و انتقال پـول، افزایـش قدرت 
چانـه زنـی بـرای خریـد و فـروش از جملـه مسـایلی 
هسـتند کـه بـه عنـوان مزیت برداشـته شـدن تحریم 

هـا تلقی می شـوند.
آرگــون ادامــه داد: ایــن اتفــاق در کنــار واریــز یــک 
درصــد نقدینگــی از صنــدوق توســعه ملــی بــه صندوق 
تثبیــت بــازار ســرمایه مــی توانــد روزهــای خوشــی را 

ــت  ــاهد بازگش ــد و ش ــم بزن ــرمایه رق ــازار س ــرای ب ب
آرامــش بــه معامــالت ایــن بــازار باشــیم.

ــول و ســرمایه  ــازار پ نایــب رییــس کمیســیون ب
ــه  ــی ک ــه داد: در صورت ــران ادام ــی ته ــاق بازرگان ات
دوبــاره ســهامداران  اعتمــاد  اتفاق هــا  ایــن  بــا 
ــق  ــوان از طری ــی ت ــردد، م ــهام بازگ ــازار س ــه ب ب
معامالتــی  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای 

ــرد. ــاهده ک ــازار مش ــن ب ــول را در ای معق
پیش بینی معامالت بورس وابسته به 

رویکرد دولت آینده
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آینــده معامــالت بــورس 
وابســته بــه رویکــرد دولــت آینــده اســت، گفــت: بازار 
ــرای کشــور اســت و  ــی ب ــوان فرصت ــه عن ســرمایه ب
بایــد اســتفاده حداکثــری از ایــن فرصــت هــا بــرای 
ــش صــادرات  ــی، رشــد اقتصــادی و افزای ــن مال تامی

ــا ایــن میــزان ســهامدار مــی  ــازار ســرمایه ب کــرد، ب
ــد از آینــده درخشــانی برخــوردار باشــد. توان

ــای  ــون ظرفیت ه ــه اکن ــان اینک ــا بی ــون ب آرگ
خوبــی در بــازار ایجــاد شــده اســت کــه بایــد 
ایــن  از  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  بــا 
ــرار باشــد  ــزود: اگــر ق ظرفیت هــا اســتفاده کــرد، اف
بــه بــورس نــگاه ابــزاری شــود و بعــد از مدتــی بــازار 
بــه حــال خــود رهــا شــود بــه طــور حتــم معامــالت 
ــی  ــه م ــود ادام ــی خ ــد اصالح ــه رون ــازار ب ــن ب ای
ــال  ــازار ب ــن ب ــم در ای ــای حاک ــت ه ــد و ظرفی ده

ــد. ــد مان ــتفاده خواه اس
ــول و ســرمایه  ــازار پ نایــب رییــس کمیســیون ب
اتــاق بازرگانــی تهــران بــه راه هــای بهبــود معامــالت 
ــه  ــر گون ــاد ه ــزود: ایج ــرد و اف ــاره ک ــورس اش ب
ــد  ــوازی مانن ــای م ــالت بازاره ــت در معام محدودی
ــر عایــدی ســرمایه زمینــه  اجــرای طــرح مالیــات ب
بهبــود رونــد معامــالت بــورس را فراهــم مــی کنــد 
ــازار  ــه ایــن ب ــد ب و باعــث ورود ســرمایه هــای جدی

خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت: باید قبــل از ورود ســرمایه گذاران 
بــه بــازار ســهام زیرســاخت هــای الزم بــرای معامــالت 
بــورس  فراهــم شــود در غیراینصــورت شــاهد معامالتی 
همچــون معامــالت ســال گذشــته و ایجــاد حبــاب در 

بــازار خواهیــم بــود.
آرگــون بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد اقدامــی انجــام 
شــود تــا ســرمایه هایی کــه از بــازار غیرمولــد 
ــگاه  ــمت بن ــه س ــوند را ب ــی ش ــهام م ــازار س وارد ب
ــم،  ــت کنی ــام هدای ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــا و پ ه
ــوند  ــورس وارد ش ــه ب ــا ب ــرمایه ه ــد س ــت: نبای گف
ــی و افزایــش  ــا ایجــاد صــف هــای خریــد طوالن و ب
غیرواقعــی قیمــت ســهام ســهامداران را وسوســه بــه 

ــم. ــازار کنی ــن ب ــرمایه گذاری در ای س

تحریم، هزینه تمام شده کاالها را 2۰ درصد افزایش داد
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معاون دادستان کل کشور:
قوه قضائیه مرجع تظلم خواهی برای 

تولیدکنندگان است

ـــوق  ـــور حق ـــور در ام ـــتان کل کش ـــاون دادس مع
عامـــه بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات قـــوه قضاییـــه در 
ـــه  ـــوه قضائی ـــت: ق ـــدگان، گف ـــت از تولیدکنن حمای
تولیدکننـــدگان  بـــرای  تظلم خواهـــی  مرجـــع 

اســـت. 
ــی  در نشســت  ــا، ســعید عمران ــه گــزارش ایرن ب
هــم اندیشــی بــا قضــات آذربایجــان شــرقی افــزود: 
کارنامــه قــوه قضائیــه در بخــش حمایــت از تولیــد، 
ــعار ۲  ــق ش ــی در تحق ــاد مقاومت ــتغال و اقتص اش
ــالب  ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــه از س ــر ک ــال اخی س
بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی و رونــق اقتصــادی 

ــذاری شــده اســت، درخشــان اســت. ــام گ ن
ــران در  ــکالت تولیدگ ــل مش ــاب ح ــح ب وی فت
ــوولیت  ــاس مس ــتای احس ــه را در راس ــوه قضائی ق
مســووالن قضایــی مبنــی بــر جلوگیــری از بیــکاری 
کارگــران دانســت و اظهــار داشــت: الزمــه دادســتانی 
ــی در  ــت حت ــت عدال و فریادرســی و قضــاوت، رعای
ــد  ــی بای ــت و قاض ــده اس ــن پرون ــه طرفی ــگاه ب ن
ــت باشــد. ــا هــدف اجــرای عدال عاشــق قضــاوت ب

عمرانــی، همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت 
انتخابــات ریاســت جمهــوری در برهــه حســاس 
کنونــی، بــر مشــارکت حداکثــری مــردم، مســووالن، 
قضــات و کارکنــان دولــت و دادگســتری هــا در 

ــرد. ــد ک ــات تاکی انتخاب
رییـــس کل دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی نیـــز 
ـــان  ـــی از قضـــات و کارکن ـــا قدردان ـــن جلســـه ب در ای
دادگســـتری بـــه علـــت عـــدم تعطیلـــی محاکـــم 
ــتری  ــرد دادگسـ ــت: عملکـ ــا، گفـ ــام کرونـ در ایـ
ـــت  ـــت دول ـــوق مالکی ـــت حق ـــوزه تثبی ـــتان در ح اس
ــای  ــی و احیـ ــع طبیعـ ــی و منابـ ــی ملـ در اراضـ
ـــد درخشـــان  ـــت از تولی ـــدی و حمای ـــای تولی واحده

ـــت. ـــول اس ـــل قب و قاب
ــدای شــروع  ــزود: از ابت ــی، اف ــل اله موســی خلی
ــان  ــا پای ــگار ت ــع حدن ــون جام ــرای قان موضــوع اج
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــش از ی ــال ۱۳۹۹، بی س
ــده  ــت ش ــتان تثبی ــی در اس ــی مل ــار از اراض هکت

اســت.
ــدی  ــای تولی ــاد واحده ــار داشــت: اعتم وی اظه
و صنعتــی بــه مســووالن قضایــی بیــش از متولیــان 
امــر بــوده و مراجعــه اول مدیــران واحدهــای تولیدی 
بــه دادگســتری اســت و دادگســتری نیــز مشــکالت 
ــهیالت  ــی و تس ــری، مالیات ــث کارگ ــا از حی واحده
بانکــی را بــا تشــکیل جلســات مختلــف حــل و 
ــری  ــی واحدهــا جلوگی فصــل و در نتیجــه از تعطیل

می کنــد.
خلیــل الهــی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام معاندیــن 
نظــام دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا انتخابــات 
ــژه در فضــای مجــازی  ــه وی ــات خــود ب ــا تبلیغ را ب
ــه  ــردم ب ــه داد: م ــد، ادام ــرار دهن ــعاع ق تحــت الش
ــات  سرنوشــت کشــور حســاس هســتند و در انتخاب

مشــارکت حداکثــری خواهنــد داشــت.

شهر و شورا
فعال برنامه ای برای قطعی آب در کرمانشاه نداریم

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمانشــاه گفــت: 
فعــال برنامــه قطعــی آب در کرمانشــاه نداریــم و اگــر قطعــی اســت مربــوط 
بــه میــزان مصــرف آب محــالت اســت کــه حجــم مخــازن آن، پاســخگوی 

تعــداد جمعیــت ســاکن نیســت.
بــه گــزارش فــارس، علــی مــرادی در جمــع اصحــاب رســانه در خصوص 
ــدات اندیشــیده  ــا و تمهی ــه فصــل گرم ــه ب ــا توج ــش مصــرف آب ب افزای
شــده، اظهــار داشــت: متأســفانه خشکســالی اخیــر در حــدود پنجــاه ســال 
ــی و  ــع زیرزمین ــی مناب ــش آبده ــبب کاه ــوده و س ــابقه ب ــته بی س گذش
ــکالت  ــن مش ــه همی ــده ک ــمه ها ش ــی چش ــدی آبده ــش ۷۰ درص کاه

ــه همــراه داشــته اســت. ــرای شــرکت آب و فاضــالب ب ــده ای را ب عدی
وی مصــرف آب در اســتان را خیلــی باالتــر از میانگیــن مصــرف کشــور 
اعــالم کــرد و افــزود: ســرانه مصــرف خانگــی آب در شــبانه روز در کشــور 
ــا  ــزان مصــرف در اســتان بیــش از ۲۳۰ ت ــن می ــه ای ــر اســت ک ۱۷۰ لیت

۲۵۰ لیتــر بــر ثانیــه اســت.

حجم زیاد مصرف در کرمانشاه دلیل قطعی آب
ــاه در  ــتان کرمانش ــالب اس ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
خصــوص قطعــی آب برخیمحــالت، گفــت: فعــال برنامــه ای بــرای قطعــی 
آب در کرمانشــاه نداریــم کــه براســاس جدولــی از قبــل پیش بینــی شــده 
در اختیــار شــهروندان قــرار دهیــم و اگــر قطعــی هــم اســت مربــوط بــه 
میــزان مصــرف آب محــالت اســت کــه بــه  حجم مخــازن و تراکــم جمعیت 
برمی گــردد یعنــی حجــم مخــازن در اختیــار شــرکت، پاســخگوی تعــداد 

جمعیــت ســاکن آن نیســت.
وی تصریــح کــرد: همــکاران ۲۴ ســاعاته در خدمــت مــردم هســتند و 
ســعی دارنــد ایــن مشــکالت را بــا تــوان بیشــتر کمتــر کننــد امــا حقیقــت 
ــکاری  ــرف هم ــت مص ــتانی های در مدیری ــم اس ــر ه ــه اگ ــت ک ــن اس ای
نکننــد نمی توانیــم آب را بــه صــورت کامــل در اختیــار آن هــا قــرار دهیــم.

مــرادی بــا بیــان اینکــه ســامانه ۱۲۲ حــوادث شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان در خدمــت هــم اســتانی ها اســت، تصریــح کــرد: بــا شــروع فصــل 
ــی  ــای آب ــت آب در خصــوص اســتفاده از کولره ــا ۱۵ درصــد هدررف گرم
ــی  ــای آب ــردن کولره ــرویس ک ــدم س ــه ع ــم آن ب ــتر رق ــه بیش ــت ک اس

برمی گــردد.

دستگیری سرکرده یک باند بین المللی قاچاق و 
ترانزیت موادمخدر در سراوان 

فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان از دســتگیری ســرکرده یــک 
ــوب شــرق  ــاق موادمخــدر در جن ــی قاچ ــه و بین الملل ــازمان یافت ــد س بان

کشــور خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســردار احمــد طاهــری  
ــی  ــای عملیات ــت: یگان ه ــتان گف ــتان و بلوچس ــی سیس ــده انتظام فرمان
پلیــس سیســتان و بلوچســتان بــا تــالش شــبانه روزی و اشــراف اطالعاتــی 
بانــد ســازمان یافته و  موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ســرکرده 

ــدند. ــور ش ــرق کش ــوب ش ــدر در جن ــی موادمخ بین الملل
وی افــزود: پــس از ماه هــا رصــد اطالعاتــی و تخصصــی گســترده 
ــط  ــراوان توس ــی در س ــی بین الملل ــن قاچاقچ ــردد ای ــل ت ــن مح آخری
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شناســایی کــه در یــک عملیــات 
ــراه ۲  ــه هم ــی ب ــه اقدام ــام هرگون ــل از انج ــلحانه قب ــه و مس غافلگیران
همدســت تبهــکارش دســتگیر و از وی مقادیــر قابــل توجهــی مــواد مخــدر 
ــی  ــل و جابجای ــه حم ــدام ب ــا آن اق ــه ب ــزرو ک و ۲ دســتگاه خــودروی تی

ــد. ــط ش ــف و ضب ــرد کش ــی می ک ــواد افیون ــه م محمول
ــات  ــتردگی اقدام ــه گس ــتان ب ــتان و بلوچس ــی سیس ــده انتظام فرمان
ــری  ــره درگی ــن فق ــت: چندی ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــتگیر ش ــم دس مته
مســلحانه بــا مامــوران انتظامــی و پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ســطح 
اســتان، قاچــاق و ترانزیــت مــواد مخــدر و تهیــه ســالح های گــرم از جملــه 
اقدامــات تبهکارانــه ایــن قاچاقچــی تحــت تعقیــب اســت کــه در نهایــت بــا 

ــرار گرفــت. ــور انتظامــی پلیــس اســتان ق اقــدام هوشــمندانه در ت

دادستان مرکز آذربایجان شرقی تاکید کرد:
ضرورت توجه توامان به محیط زیست

 و حمایت از تولید 
ــت از  ــق صیان ــه تحق ــت: الزم ــز آذربایجــان شــرقی گف دادســتان مرک
ســالمت مــردم و حمایــت از تولیــد و اشــتغال توجــه بــه مســایل زیســت 

ــت.  ــزو ضرورت هاس ــه ج ــوده ک ــی ب محیط
بــه گــزارش ایســنا، بابــک محبــوب علیلــو در نشســت بررســی مســایل 
ــه  ــان این ک ــا بی ــان ب ــالی اندری ــدن ط ــی مع ــت محیط ــکالت زیس و مش
گــذر از روش هــای ســنتی و تحقــق روش هــای نویــن صنعتــی و ماشــینی 
در کنــار آســیب هــای کــه جامعــه بشــری از آن متحمــل شــده مزایایــی را 
در راســتای توســعه جوامــع داشــته اســت، اظهــار کــرد: بــه منظــور بهــره 
منــدی از مزایــا و ظرفیــت هــای ایــن موضــوع بایــد نقــاط ضعــف و تهدیــد 

هــا شناســایی و بــا برنامــه ریــزی دقیــق تبدیــل فرصــت شــود.
ــت  ــن از اهمی ــت نوی ــدی از صنع ــره من ــار به ــزود: آنچــه در کن وی اف
باالیــی برخــوردار بــوده حفــظ ســالمت انســان هــا اســت؛ چراکــه دســت 
یابــی بــه توســعه بــدون وجــود نیــروی انســانی فعــال میســر نخواهــد بــود.

دادســتان مرکــز آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر این کــه وجــود نیــروی 
انســانی ســالم و فعــال در نقــش موثــری در تولیــد و اشــتغال ایفــا می کنــد، 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن موضــوع یکــی از برنامــه هــای دارای اهمیــت 
بــرای دســتگاه قضایــی کــه جــزو مصادیــق حقــوق عامــه به شــمار مــی رود، 

بحــث حــوزه ســالمت بــوده کــه بایــد از آن صیانــت شــود.
ــه  ــه ب ــا توج ــردم، ب ــالمت م ــت از س ــار صیان ــرد: در کن ــه ک وی اضاف
منویــات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت هــای ابالغــی رئیــس محتــرم 
ــعه  ــد و توس ــتای رش ــم در راس ــی دانی ــف م ــود را موظ ــه خ ــوه قضائی ق

ــم. ــت کنی ــز حمای ــتغال نی ــد و اش ــد از تولی ــه بای جامع
وی بــا بیــان اینکــه معــدن اندریــان بــه عنــوان ظرفیتــی بــرای تولیــد ثروت 
ــان منطقــه در اســتان  و توســعه منطقــه و حمایــت از تولیــد و اشــتغال جوان
محســوب مــی شــودتاکید کــرد: در کنــار حمایــت از تولیــد و اشــتغال دســتگاه 
ــایل زیســت  ــه مس ــه ک ــوق عام ــت از حق ــه صیان ــف ب ــود را مکل ــی خ قضای
محیطــی و نظــارت بــر آن یکــی از مصادیــق حقــوق عامــه اســت، مــی دانــد. 
ــا  ــت ب ــن نشس ــتان؛ ای ــتری اس ــی دادگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حضــور مســئوالن اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان و مدیرعامل 

ســرمایه گــذار شــرکت زریــن داغ آســتارگان برگــزار شــد.

* * گزارش: علی اکبر رهدار **
ترشــی انبــه یکــی از محصــوالت پرمخاطــب 
و ســوغات هایی اســت کــه بــه  طــور معمــول در 
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه های سیس ــی فروش تمام
ــه فراوانــی یافــت می شــودوقتی  در بازارهــای  ب
معــروف زاهــدان ازجملــه »چهــار رســولی« کــه 
ــد  ــم ق ــد و نی ــه های ق ــذاری شیش ــدم می گ ق
ــان »اردو«  ــه زب ــی ب ــوط چاپ ــا خط ــیاری ب بس
از  هرچنــد  کــه  می کنــد  جلــب  را  نظــرت 
نوشــته هایش چیــزی دســتگیرت نمی شــود، 
ــای  ــا طعم ه ــگ ب ــته بندی های رنگارن ــا بس ام
تــرش و شــیرین وسوســه انگیز هســتند تــا 
پــای خریــداران سســت شــود.که یکــی از آنهــا 
ترشــی انبــه هســت .کــه ایــن ترشــی های انبــه 
معمــوالً ســاخت کشــور پاکســتان هســتند کــه 
البتــه تاکنــون بــا ســکوت مســئوالن بهداشــتی 
ــالمت  ــد س ــر تأیی ــی ب ــتاندارد مبن و اداره اس

ــوده اســت. همــراه ب
در  پاکســتانی  ترشــی های  جــوالن  ایــن 
ــی   ــن اســتان در حال قفســه های فروشــگاه های ای
اســت  کــه ایــن اســتان خــود یکــی از مهم تریــن 

ــت. ــور اس ــه در کش ــد انب ــای تولی قطب ه
 بــا ورود بــه اردیبهشــت و همــواره تــا 
ــی از  ــم انبوه ــاهد ورود حج ــاه ش ــان تیرم پای
ــق  ــه از طری ــه انب ــیری ازجمل ــای گرمس میوه ه
مــرز میرجــاوه و از کشــور پاکســتان بــه داخــل 

ــتیم. ــور هس کش
ایــن میــوه گرمســیری کــه غالبــاً بــه  صــورت 
قاچــاق و یــا کولــه بــاری وارد می شــود از 
طریــق اتوبوس هــای بین شــهری بــه ســایر 

ــود. ــل می ش ــور حم ــاط کش نق
پاکســتانی ها کــه به طورمعمــول و بــرای 
جلوگیــری از فســادپذیری ایــن میــوه را زودتــر 
و نارس تــر برداشــت می کننــد؛ بنابرایــن بــا 
قــرار دادن »ســنگ کاربیــت« صنعتــی )در 
جوشــکاری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد( 
ــه آن  ــد ک ــعی می کنن ــوه س ــای می در جعبه ه
ــی  ــود موضوع ــن خ ــانند و ای ــازار برس ــه ب را ب
ــکی و  ــوم پزش ــگاه عل ــوز دانش ــه هن ــت ک اس
نهادهــای مســئول بــرای بهداشــتی بــودن ایــن 

ــد. ــی نگرفتن کار موضع
هــر چــه از زاهــدان بــه ســمت جنوب اســتان  
دورتــر و بــه شــهرهای ایرانشــهر و ســرباز نیــک 
شــهر قصرقنــد راســک  نزدیــک می شــویم 
عطــر و بــوی ترشــی انبــه نیــز تفــاوت می کنــد 

زیــرا در ایــن شــهرها بــه دلیــل اینکــه بســیاری 
ــه  ــی تهی ــان محل ــط زن ــا توس ــی انبه ه از ترش
می شــود، ترشــی های پاکســتانی از اســتقبال 

کمتــری برخــوردار اســت.
بیشــترین ســطح زیرکشــت مربــوط بــه 
اســتان هرمــزگان )دو هــزار ۸۶۲ هکتــار( و 
بعــد از آن بــه ترتیــب اســتان هــای سیســتان و 
بلوچســتان )۱۴۹۰.۵ هکتــار( و جنــوب کرمــان 
ــت  ــطح زیرکش ــاظ س ــه لح ــار( ب )۵۳۷.۵ هکت
ــد  ــزان تولی ــن  می ــد. همچنی ــه ان ــرار گرفت ق
ــزار و ۹۹۷  ــن ســال ۳۷ ه ــه در ای محصــول انب
ــه  ــد ب ــزان تولی ــترین می ــه بیش ــوده ک ــن ب ت
ــزگان )  ــای هرم ــتان ه ــه اس ــوط ب ــب مرب ترتی
ــن(، سیســتان و بلوچســتان  ــزار و ۶۷۲ ت ۲۰ ه
)۱۳ هــزار و ۴۲۵ تــن( و جنــوب کرمــان ) ســه 

ــت. ــن( اس ــزار و ۹۰۰ ت ه
ــن  ــه کشــور براســاس ای ــات انب عملکــرد باغ
ــرم در  ــو گ ــزار کیل ــط ۱۱ ه ــور متوس ــار بط آم
ــتان  ــتان سیس ــق اس ــی مناط ــار )در برخ هکت
ــی  ــز م ــار نی ــن در هکت ــه ۱۶ ت ــتان ب و بلوچس
رســد( اســت کــه نقطــه قــوت محصــول انبــه در 
ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها و جهان اســت.

ــال  ــه در س ــرد انب ــد و عملک ــزان تولی  می
۱۳۹۵در ســطح زیــر کشــت میــوه انبــه در 
اســتان هرمــزگان ۲ هــزار و ۸۶۲ هکتــار، تولیــد 
ــه در  ــن، ســرانه مصــرف انب ــزار و ۶۷۲ ت ۲۰ ه
ــوده کــه نیمــی  ــران حــدود نیــم کیلوگــرم ب ای
از ایــن مقــدار از محــل تولیــد داخلــی و نیمــی 
دیگــر از محــل واردات تامیــن مــی شــود. بیــش 
ــه  ــه تولیــدی کشــور در مرحل از ۹۰ درصــد انب
ــی  ــه ترش ــرای تهی ــده و ب ــت ش ــی برداش نارس

ــمت  ــرد و قس ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
اعظــم ترشــی تولیــدی بــه کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس ارســال مــی شــود بنابرایــن بــرای 
تامیــن مصــرف تــازه خــوری ایــن محصــول در 
ــاز  ــن نی ــرای تامی ــن ب داخــل کشــور و همچنی
ــوه  ــل توجهــی می ــر قاب ــی، ســالیانه مقادی داخل

ــی شــود. رســیده وارد م
لحــاظ  از  بــاال  پتانســیل  انبــه  میــوه 
درآمدزایــی و اشــتغال دارد )ارزش اقتصــادی 
بــاال(، در حــال حاضــر تأمیــن مایحتــاج زندگــی 
اســتان  در  روســتایی  از خانوارهــای  برخــی 
ــه  ــتان ب ــتان و بلوچس ــزگان و سیس ــای هرم ه
کشــت و پــرورش انبــه وابســته اســت و ســه تــا 
ــد حداقــل  ــارور انبــه مــی توان چهــار درخــت ب
ــواده روســتایی را  ــک خان ــای معیشــتی ی نیازه

ــد. ــن کن تأمی
ــازمان  ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
بلوچســتان  و  سیســتان  کشــاورزی  جهــاد 
شهرســتان های  اینکــه  بیــان  بــا  گفــت: 
ــده  ــار عم ــد و چابه ــهر، قصرقن ــرباز، نیکش س
مناطــق کشــت انبــه در ایــن اســتان محســوب 
انبــه  درصــد   ۹۰ اظهارداشــت:  می شــوند 
تولیــدی در ایــن اســتان بــه صــورت ســبز بــرای 

تهیــه ترشــی برداشــت می شــود.
ــا  ــا ب ــا ایرن ــو ب ــی در گفت وگ ــان اهلل طوق ام
بیــان اینکــه برداشــت انبــه از اردیبهشــت آغــاز 
و تــا پایــان تیــر در سیســتان و بلوچســتان 
ســطح  در  انبــه  اظهارداشــته:  دارد،  ادامــه 
ــوه اســتان  ــات می ــار از باغ ــزار و ۴۰۰ هکت یکه
ــار  ــزار و ۱۰۰ هکت ــه یکه ــود ک ــت می ش کش
ــارور اســت.وپیش بینی  ــر ب ــارور و بقیــه غی آن ب

ــزار و  ــت ۱۴ ه ــل برداش ــان فص ــوده در پای نم
۱۰۰ تــن از ایــن محصــول تولیــد و روانــه بــازار 

ــوند. ــرف ش مص
ــازمان  ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
بلوچســتان  و  سیســتان  کشــاورزی  جهــاد 
شهرســتان های  اینکــه  بیــان  بــا  گفــت: 
ــده  ــار عم ــد و چابه ــهر، قصرقن ــرباز، نیکش س
مناطــق کشــت انبــه در ایــن اســتان محســوب 
انبــه  درصــد   ۹۰ اظهارداشــت:  می شــوند 
تولیــدی در ایــن اســتان بــه صــورت ســبز بــرای 

تهیــه ترشــی برداشــت می شــود.
بلوچســتان  بیــان کــرد: سیســتان و  وی 
بهشــت میوه هــای گرمســیری بــه حســاب 
می آیــد بــه طوریکــه شــرایط آب و هوایــی 
گــرم، مرطــوب و تقریبــاً اســتوایی ایــن اســتان 
میوه هــای  متنوع تریــن  خواســتگاه  بــه  را 
ــی  ــرده، میوه های ــل ک ــور تبدی ــیری کش گرمس
ــوده  ــر ب ــه کــم نظی ــزه و نمون خــاص کــه در م
و توجــه هــر مخاطبــی را بــه خــود جلــب 

. می کنــد
میــزان واردات کشــورمان ازایــن محصــول در 
ــه ارزش  ــن ب ــزار و ۳۵۶ ت ــال ۱۳۹۶، ۲۲ ه س
بیــش از ۱۶۳۴۷ هــزار اســت. ایــن میــزان 
واردات از نظــر وزنــی ۹.۹ درصــد و از نظــر 
ارزشــی ۱۱ درصــد افزایــش را نســبت بــه ســال 

ــد. ــی ده ــان م ۱۳۹۵ نش
ــا  هــر چنــد میــزان واردات ایــن محصــول ت
ــزان ۱۷۱۵۴.۸  ــه می ــال ۱۳۹۷ ب ــاه س ــر م مه
تــن و بــه ارزش  ۲۱۲۴.۷ هــزار دالر اســت. ایــن 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــزان در مقایس می
ــزار  ــن و ارزش: ۱۶۳۴۸.۲ه ــی: ۲۲۳۵۸ ت )وزن
دالر( از نظــر وزنــی بــا کاهــش ۲۳.۲۷ و از نظــر 
ارزش  بــا کاهــش ۲۵/۲۸ درصــدی همــراه 

ــوده اســت. ب
ــال ۱۳۹۵  ــتان در س ــتان و بلوچس در سیس
ــمند  ــول ارزش ــن محص ــت ای ــر کش ــطح زی س
و اســتراتژیک ۱۴۹۰.۵ هکتــار بــوده اســت. 
ــال   ــدود ۵ س ــت ح ــا گذش ــر ب ــال حاض و درح
ــات  ــار از باغ ــزار و ۴۰۰ هکت ــه  یکه ــطح ب س
میــوه اســتان رســیده  کــه یکهــزار و ۱۰۰ 

ــت ــارور اس ــر ب ــه غی ــارور و بقی ــار آن ب هکت
ــدود ۵  ــت ح ــس از گذش ــفانه پ ــه متاس  ک
ســال تقریبــاً هنــوز ســطح زیر کشــت در اســتان 
ــمگیری  ــد چش ــل رش ــا حداق ــده ی ــت مان ثاب
نداشــته اســت کــه در صورت ســرمایه گــذاری و 

ــا افزایــش ســطح  ترویــج ایــن مهــم می تــوان ب
زیــر کشــت هــم بــه اشــتغال و تولیــد محصــول 
و درآمدزایــی خانوارهــای روســتایی کمــک 
ــازار مصــرف کشــورهای  ــا توجــه بــه ب کــرد و ب
حــوزه خلیــج فــارس مــی  تــوان کســب درآمــد 
ــان  ــه ارمغ ــتان ب ــرای اس ــی را ب و ارزآوری خوب
آورد ایــن مهــم جــدا از فــراوری قســمت هــای 
ــت  ــرگ قابلی ــه ب ــت از جمل ــن درخ ــر ای دیگ
تولیــد انــواع چــای بــه صــورت بســته بنــدی و 
فلــه بــا کاربــرد درمانــی بــه ویــژه بــرای قنــد را 

فراهــم نمــود
بســیاری از باغــداران ایــن مناطــق بــه دلیــل 
ناتوانــی در ســرمایه گذاری و ایجــاد صنایــع 
تبدیلــی، ترجیــح می دهنــد محصــول ســبز 
خــود را بــه دالالن بفروشــند.که برخــی بــه 
اســتانهای هجــوار جنوبــی از طریــق کنــارک - 

ــم  ــی ه ــک و برخ جاس
ــداران؛  ــن باغ ــیاری از ای ــه بس ــر گفت ــا ب بن
پاکســتانی ها محصــول انبــه ایــران را خریــداری 
و در آن ســوی مــرز بــه ترشــی تبدیــل کــرده و 

ــد. ــور بازمی گردان ــه کش ــاره ب دوب
ــی  ــتان ترش ــتان و بلوچس ــوب سیس در جن
ــوری  ــت به ط ــی آشناس ــدی نام ــر قن ــه قص انب
ــف  ــه شــهرهای مختل ــوغات ب ــوان س ــه به عن  ک
ــارس  کشــور و حتــی کشــورهای حــوزه خلیج ف

ــود. ــادر می ش ص
خوشــمزه  ترشــی  ایــن  مــردم  بیشــتر 
و  می کننــد  مصــرف  برنــج  بــا  همــراه  را 
ایــن محصــول توانســته بــرای بانــوان نیــز 
بیــاورد  ارمغــان  بــه  اشــتغال زایی مناســبی 
چنــان کــه در ایــن شهرســتان افــزون بــر ۲۰۰ 
نفــر در قالــب مشــاغل خانگــی بــه تهیــه ترشــی 

ــد. ــت دارن ــه فعالی انب
در صــورت ســرمایه گذاری و ایجــاد کارخانــه 
ــد  ــوالت مانن ــایر محص ــا س ــی و ی ــد ترش تولی
ــه  ــوان ب ــول، می ت ــن محص ــربت از ای ــودر ش پ

اقتصــاد منطقــه کمــک کــرد.
حــال الزم اســت اســت کــه مدیــران و 
دســت انــدرکاران ایــن امــر اعــم از نماینــدگان 
مــردم در مجلــس شــورای اســالمیو مســئوالن 
و  اداره صنایــع  و  اســتان  جهــاد کشــاورزی 
ــیس و راه  ــا تاس ــتان  ب ــی اس ــادن و بازرگان مع
ــدازی کارگاه هــای کوچــک و توســعه ســطح  ان
ــا افزایــش برداشــت  ــت ب ــر کشــت و در نهای زی
و جلوگیــری از خــام فروشــی و صنایــع تبدیلــی 
ــه  ــه ک ــردم منطق ــن م ــه ای ــایانی ب ــک ش کم
ــغلی در  ــت ش ــغل و امنی ــود ش ــه از نب همیش
ــعه  ــث توس ــود و باع ــوده، نم ــذاب ب ــج و ع رن

ــود. ــتان ش ــرای اس ــی ب ــتان و درآمدزای اس

ــرز  ــتان الب ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس  دانش رئی
ــکلی از  ــای رای مش ــای صندوق ه ــردم پ ــدن م ــا نیام ــت: ب گف
مشــکالت موجــود حــل نمی شــود و تجربــه نشــان داده همیشــه 
ــن انســان ها  ــه واســطه عــدم حضــور بهتری ــن انســان ها ب بدتری

ــد.  ــه دســت می گیرن ــور کشــور را ب ــان اجــرای ام عن
ــت  ــی در نشس ــری فراهان ــد باق ــنا، حام ــزارش ایس ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــرداد اظه ــات ۲۸ خ ــوع انتخاب ــا موض ــی ب مطبوعات
انتخابــات در همــه نظام هــای مــردم ســاالر فرصتــی اســت کــه 
مــردم بتواننــد افــراد ناتــوان را کنــار بگذارنــد و افــراد اصلــح و 

ــد. ــد را روی کار بیاورن توانمن
ــردم  ــه م ــی اســت ک ــات فرصــت خوب ــه داد: انتخاب وی ادام
بــا بررســی توانمنــدی، عملکــرد گذشــته و صالحیــت نامزدهــا، 

سرنوشــت چهــار ســال آینــده خــود را تعییــن کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت امــروز کشــور هــم نشــأت 
گرفتــه از انتخاب هــای قبلــی ماســت کــه ایــن امــر حساســیت 

انتخــاب اصلــح را دو چنــدان مــی کنــد.
باقــری اضافــه کــرد: هــر کــس بــه فراخــور تــوان خــود بایــد 
تنــور انتخابــات را گــرم کنــد چــون چــه ۸۰ درصــد مــردم پــای 
صندوق هــای رای حاضــر شــوند چــه ۴۰ درصــد و یــا کمتــر بــاز 
هــم بــا رای هــای اخــذ شــده رییــس جمهــور و اعضــای پارلمــان 

شــهری مشــخص مــی شــود.
ایـن مسـئول تاکیـد کرد: بـا نیامدن مـردم پـای صندوق های 
رای مشـکلی از مشـکالت موجـود حـل نمی شـود و تجربه نشـان 
داده همیشـه بدتریـن انسـان ها بـه واسـطه عـدم حضـور بهترین 

انسـان ها عنـان اجـرای امـور کشـور را بـه دسـت می گیرند.
وی اضافــه کــرد: وظیفــه تــک تــک مــا ایــن اســت کــه بــه 
ــای  ــا صندوق ه ــردم ب ــتی م ــه آش ــود زمین ــکان خ ــور ام فراخ

ــد. ــم کنن رای را فراه
رییــس  دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان البــرز گفــت: 
درســت اســت کــه شــیوع کرونــا، مشــکالت معیشــتی و ناکارآمــدی 

برخــی مدیــران باعــث ایجــاد شــبهاتی در خصــوص حضــور پرشــور 
مــردم پــای صندوق هــای رای شــده ولــی بــا نیامــدن و عــدم انتخاب 
مشــکلی از مشــکالت موجــود حــل نمی شــود و ایــن انتخــاب اصلــح 

اســت کــه می توانــد مــردم را بــه آینــده امیــدوار کنــد.
ــه  ــت ب ــن اس ــگاهی ای ــار دانش ــه اقش ــه داد: وظیف وی ادام
ــات  ــردم در انتخاب ــری م ــور حداکث ــزوم حض ــف ل ــاد مختل ابع
بپــردازد تــا شــبهات اقشــار مختلــف بــه ویــژه جوانــان در ایــن 

ــود. ــرف ش ــوزه برط ح

خفگی انبه سیستان و بلوچستان در زیر گرد عدم توجه 

رئیس دانشگاه علمی-کاربردی البرز:

رأی ندادن مشکلی را حل نمی کند

اساســـی ترین  از  شـــهری  برنامه ریـــزی 
ــوب  ــعه محسـ ــه توسـ ــیدن بـ ــای رسـ گام هـ
می شـــود. پیچیدگـــی مســـائل شـــهری، 
قـــدری  بـــه  را  برنامه ریـــزی  ضـــرورت 
پررنگ تـــر نمـــوده اســـت کـــه می تـــوان 
مدعـــی شـــد بـــدون برنامه ریـــزی رســـیدن 
ـــن  ـــه توســـعه شـــهری ناممکـــن اســـت. بنابرای ب
توجیه هـــای  و  دالیـــل  بـــا  برنامه ریـــزی 
علمـــی و اجرایـــی، بایـــد ســـرلوحه مدیـــران 
در  برنامه ریـــزی  گیـــرد.  قـــرار  شـــهری 
چارچـــوب علمـــی نیازمنـــد داشـــتن آمـــار و 
اطالعـــات صحیـــح و بـــه روز اســـت تـــا بـــر 
ـــی  ـــن و اجرای ـــد تدوی ـــه کارآم ـــای آن برنام مبن
ـــن  ـــران در تبیی ـــیاری از صاحب نظ ـــردد. بس گ
ـــت و  ـــوزه مدیری ـــار در ح ـــه آم ـــش و وظیف نق
برنامه ریـــزی، آن را همچـــون چراغـــی بـــرای 
ـــری  ـــک تصمیم گی ـــاط تاری ـــردن نق ـــن ک روش
ــته اند؛  ــام دانسـ ــع ابهـ ــرای رفـ ــزاری بـ و ابـ
ــتون  ــوان سـ ــه عنـ ــار بـ ــم از آمـ ــی هـ برخـ

فقـــرات برنامه ریـــزی یـــاد کرده انـــد.
ــرد  ــی عملک ــزار ارزیاب ــن اب ــار، مهم تری آم
گذشــته، حــال، برنامه ریــزی بــرای آینــده 
سیاســتگذاری  اصلــی  عوامــل  از  یکــی  و 
محســوب  ســازمانی  هــر  در  مدیریــت  و 
ســازمان  هــر  کارشناســان  می شــود. 
ــاری  ــا آم ــی ی ــای اطالعات ــد بانک ه می توانن
مــورد نیــاز ســازمان خــود را ایجــاد کــرده و در 

اخــذ تصمیمــات از آن بهــره ببرنــد.
اداره ســازمانی همچــون شــهرداری بــه 
اعمــال  و  سیاســت گذاری  برنامه ریــزی، 
هیچ کــدام  و  دارد  نیــاز  مدیریــت صحیــح 
ــا  ــورداری از آماره ــدون برخ ــوارد ب ــن م از ای
باشــد،  قابــل اطمینــان  و اطالعاتــی کــه 
ــورداری از  ــع، برخ ــت. در واق ــر نیس امکان پذی
ــرای  ــه ب ــرط اولی ــق ش ــار دقی ــات و آم اطالع

دســت یابی  بــرای  اســت.  ســازمان  اداره 
ــهرداری  ــاری ش ــام آم ــأله، نظ ــن مس ــه ای ب
وظیفــه دارد اطالعــات و آمــار الزم را بــه 
ــه و  ــع تهی ــه موق صــورت درســت، دقیــق و ب
ــد  ــرار ده ــران ق ــران و کارب ــترس مدی در دس
تــا از آن بــرای اتخــاذ تصمیم هــای اثربخــش، 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری امــور اســتفاده 
و  اطالعــات  و  آمــار  ســامان دهی  کننــد. 
ــت  ــای مدیری ــزی در بحث ه ــه برنامه ری مقول
شــهری بســیار اهمیــت دارد. بایــد بــه ســمت 
ــرد  ــت ک ــار حرک ــر آم ــی ب ــزی مبتن برنامه ری
و بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور بایــد نظــام 
آمــاری کامــل و درســتی وجــود داشــته باشــد. 
نظــام آمــاری شــهرداری بــه عنــوان جزئــی از 
نظــام اطالعــات بایــد دارای آن چنــان کارآیــی 
باشــد کــه بتوانــد در زمــان مناســب، اطالعــات 
ــار  ــگام را در اختی ــه هن ــح و ب ــار صحی و آم
بی تردیــد،  دهــد.  قــرار  گیــران  تصمیــم 
نمی تــوان خدمــات شــهرداری را بــدون در 
ــه طــور  ــاری ب ــای آم ــن حقیقت ه نظــر گرفت
مؤثــر اجــرا کــرد. اگــر اطالعــات و داده هایــی 
کــه در اختیــار شــبکه های تصمیم گیــری 
درجــه  باشــد،  ناقــص  می شــود  گذاشــته 
اطمینــان نســبت بــه تصمیــم اتخاذشــده 

ــود. ــد ب ــر خواه کمت
متأســفانه عالرغــم بــاال بــودن درجــه 
برنامه ریــزی  در  آمــار  جایــگاه  و  اهمیــت 
ــه  ــهری توج ــت ش ــوز در مدیری ــهری، هن ش
ــه  ــود. ریش ــوع نمی ش ــن موض ــه ای ــی ب خاص

ــه  ــد زاوی ــوان از چن ــدم توجــه را می ت ــن ع ای
ــرد.  ــی ک بررس

ــه  ــح و واقع بینان ــود درک صحی ــدم وج ع
ــای آن در  ــار و کارکرده ــم آم ــه عل ــبت ب نس
ســطح مدیــران شــهری بــه خصــوص در 
اصلــی  علــل  از  کوچــک  شــهرداری های 
ــه  ــاری ب ــزار آم ــون و اب ــه فن ــه ب ــدم توج ع
ــدگاه در  ــن دی ــل ای ــد. ماحص ــاب می آی حس
ــاري  ــاي آم ــه کاره ــن اســت ک ــازمان ها ای س
ــات  ــود و تصمیم ــاع نمی ش ــل آن ارج ــه اه ب
همــواره بــا تکیــه بــر خبــره بــه جــاي تکیــه 
بــر آمــار اتخــاذ مي شــود؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه در فنــون پیشــرفته آمــاري، وزن و 
میــزان نظــر خبــره نیــز در کنــار علــم دیــده 

ــت. ــده اس ش
ــا  بعضــاً نیــز عــدم تناســب ماهیــت آمــار ب
ماهیــت تصمیــم مدیــر، برنامه ریــزی را بــا 
اخــالل مواجــه می کنــد. آمــار در بســتر زمــان 
تولیــد مي شــود، در صورتــي کــه تصمیــم 
ــه  ــردد. چنانچ ــاذ مي گ ــه اتخ ــر در لحظ مدی
ــا  ــتمر داده ه ــت مس ــار در ثب ــي آم ــن ویژگ ای
متناســب بــا شــاخص هاي تصمیــم مــورد 
ــار در  ــور آم ــار حض ــرد، انتظ ــرار نگی ــه ق توج
ــر تصمیم گیــر  ــط مدی ــه تصمیــم توس لحظ
بــود. معمــوالً  بي مــوردي خواهــد  انتظــار 
کمتــر ایــن ویژگــي در سیســتم هاي کاري 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و مدیــران در 
شــرایطي کــه هیچ حمایت مســتمري در بســتر 
زمــان انجــام نمي دهنــد و بعضــاً بــا دســتورات 

جزمــي نســبت بــه تــداوم یــا قطــع برداشــت ها 
و ثبــت آمــاري اظهــار نظــر مي کننــد، انتظــار 
ــک  ــا کم ــه آن ه ــم ب ــع تصمی ــد در مقط دارن
ــت  ــد ثب ــتمر از رون ــت مس ــدم حمای ــود. ع ش
اطالعــات و آمــار در نقــاط تولیــد آن هــا، 
ــم و  ــف مفاهی ــه ضــرورت تعری ــه ب ــدم توج ع
یکسان ســازي در اقــالم آمــاري، عــدم حمایــت 
در مطالعــات زیربنایــي در تعییــن گلوگاه هــاي 
ــتر  ــار در بیش ــود آم ــاي موج ــاري از آفت ه آم

ــت. ــا و ادارات اس ــازمان ه س
نهایتــاً عــدم تعریــف جایــگاه مناســب برای 
آمــار در برخــی شــهرداری ها، برنامه ریــزی 
ــارج  ــی خ ــیر علم ــا را از مس ــرای آن ه و اج
کــرده و منجــر بــه هدررفــت منابــع می شــود. 
اگــر آمــار تصمیم ســاز اســت و مي توانــد 
در ارزیابــي عملکــرد و اثــر بخــش کلیــه 
ــر باشــد،  واحدهــاي ســازماني شــهرداری مؤث
پــس بایــد در جایــگاه ســازماني اي قــرار گیــرد 
ــازماني  ــاي س ــه واحده ــا کلی ــد ب ــه بتوان ک
ــر  ــدرت مدی ــا ق ــه، ب ــرار گرفت ــل ق در تعام
ارشــد نســبت بــه ضرورت هــاي آمــاري و 
جمــع آوري داده هــا بــه موقــع عمــل نمایــد و 
از اعمــال نفــوذ مدیریتــي مدیــران میانــي در 
فیلتــر کــردن خروجــي و تحلیل هــاي آمــاري 
و سیاســت زدگي در آن هــا ممانعــت بــه عمــل 
آورده و نــگاه واقع بینانــه از مســایل را منعکــس 
ــار فقــط در حوزه هــاي  ــگاه آم ــذا جای کنــد. ل
ســتادي و بــا ارتبــاط مســتقیم مدیــران ارشــد 

ــود. موفــق خواهــد ب
در هــر حــال اصــالح دیــدگاه مدیــران 
شــهری نســبت بــه آمــار و کارکردهــای آن و 
ــرای تولیــد آمارهــای دقیــق در  بسترســازی ب
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــهرداری ها ضرورت ش
ســمت  بــه  را  برنامه ریــزی  چارچوب هــای 

ــد. ــت کن علمــی شــدن هدای

جایگاه آمار در برنامه ریزی شهری
رخساره بهرامی بیرق
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کشف اجساد در لردگان
 بعد از ۱4 روز 

ــم  ــق ه ــه عاش ــردگان ک ــل ل ــر اه ــر و پس دخت
ــا خودکشــی  ــد، پــس از مخالفــت خانواده هــا ب بودن

ــد.  ــان دادن ــه زندگــی خــود پای ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، صالحــی 
فرمانــدار لــردگان گفــت: دختــر و پســر اهــل لــردگان 
کــه عاشــق هــم بودنــد، پــس از مخالفــت خانواده هــا 

بــا خودکشــی بــه زندگــی خــود پایــان دادنــد.
او افــزود: ایــن دو جــوان دو هفتــه پیــش خــود را 

بــه دریاچــه ســد کارون انداختنــد.
صالحــی اضافــه کــرد: ابتــدا گمــان می شــد 
آن هــا بــا یکدیگــر فــرار کــرده انــد، امــا جســد بــه 
ــه  ــش در دریاچ ــان دو روز پی ــورده آن ــره خ ــم گ ه

ــید. ــد رس ــاج س ــار ت ــه کن ــد کارون ۴ ب س
ــق  ــیوه عاش ــه ش ــا ب ــد آن ه ــل می گوین ــل ای اه

ــد. ــرده ان ــرگ خــود را انتخــاب ک کشــون م

آتش زدن یکی از نازل های پمپ 
بنزین بوشهر تکذیب شد 

شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی بوشــهر اعــالم 
کــرد: تصویــر منتشــر شــده دربــاره آتــش زدن نــازل 
یکــی از پمــپ  بنزین هــای ایــن شــهر صحــت نــدارد. 
ــط  ــوان، رواب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
عمومــی شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی بوشــهر 
اعــالم کــرد: تصویــری بــه تازگــی با عنــوان آتــش زدن 
ــن  ــع بنزی ــگاه توزی ــوخت جای ــای س ــی از نازل ه یک
میــدان امــام شــهر بوشــهر در فضــای مجــازی منتشــر 
شــده کــه ایــن تصویــر مربــوط بــه بوشــهر نیســت و 

ــداده اســت. چنیــن اتفاقــی در ایــن شــهر رخ ن
کــه  می شــود  داده  نشــان  تصویــر  ایــن  در 
موتورســواری وارد جایــگاه بنزیــن می شــود و پــس از 
ریختــن بنزیــن از نــازل بــر روی یــک ســکو و مامــور 
ــه  ــد ک ــازل می کن ــش زدن ن ــه آت ــدام ب ــگاه اق جای
ــانی  ــول آتش نش ــا کپس ــگاه ب ــور جای ــه مام بالفاصل

ــد. ــش می کن ــردن آت ــوش ک ــه خام ــروع ب ش

تصمیم به افزایش قیمت بنزین در 
سال ۹8 تصمیم حاکمیتی بود

ایــن  انجــام می گیــرد. در   
ــد  ــل ۹۰ در موع ــیون اص ــخ کمیس ــم پاس ــورد ه م

ــد. ــی داده ش قانون
در  تهــران  مــردم  نماینــده  خضریــان  علــی 
ــس شــورای اســالمی و ســخنگوی کمیســیون  مجل
اصــل ۹۰، روز گذشــته در گفــت و گویــی بــا اشــاره 
بــه شــرح وظایــف ایــن کمیســیون مجلــس گفــت: 
ــن  ــون اساســی و قوانی ــودم قان ــتناد اصــل ن ــه اس ب
موضوعــه از جملــه قانــون اجــازه مکاتبــه و تحقیــق 
مســتقیم مصــوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ و مــاده ۲ قانــون 
ــوب ۲۵/۸/۱۳۶۵  ــودم مص ــل ن ــرای اص ــوه اج نح
مجلــس شــورای اســالمی راجــع بــه بررســی پرونــده 
مهــم نحــوه افزایــش قیمــت بنزیــن در آبــان ۱۳۹۸ 
و حــوادث بعــدی، دو بــار از نهاوندیــان معــاون 
اقتصــادی رییــس جمهــوری و دبیــر شــورای عالــی 
ــرای حضــور در  ــوا ب هماهنگــی اقتصــادی ســران ق
کمیســیون و شــنیدن اظهــارات کارشناســی دعــوت 
ــورای  ــه ش ــه اینک ــه بهان ــل آورده و وی ب ــه عم ب
ــم  ــاذ تصمی ــوا اتخ ــران ق ــادی س ــی اقتص هماهنگ
نکــرده از حضــور در کمیســیون و کمــک بــه انجــام 
ــود  ــل ن ــیون اص ــی کمیس ــی و قانون ــف نظارت وظای

ــرده اســت. ــودداری ک خ

نوسازی تجهیزات و امنیت شغلی آتش نشانان
 در اولویت برنامه های امسال است 

شــهردار تبریــز گفــت: آمادگــی جســمانی آتــش نشــانان موجــب مــی 
شــود تــا عملیــات هــای آتــش نشــانی بهتــر انجــام و خســارت در محــل 

حادثــه کمتــر شــود. 
بـه گـزارش شـهریار، ایرج شـهین باهر بـا حضور در ایسـتگاه آتش نشـانی 
شـماره ۵ شـهرداری تبریـز، ضمـن صـدور دسـتور آغـاز نخسـتین المپیـاد 
عملیاتی، علمی و ورزشـی آتش نشـانی، گرامیداشـت شـهدای ایمنی و مدافع 
سـالمت، اظهار کرد: آتش نشـانان از جمله اقشـاری هسـتند که همیشـه باید 

پـای کار باشـند و اصلـی تریـن الزمـه آن، آمادگی جسـمانی باال اسـت.
او ادامــه داد: المپیادهــای ورزشــی بهانــه ای اســت تــا آتــش نشــانان میــزان 
ــی و  ــی و ذهنــی خــود را محــک بزننــد، چــرا کــه آمادگــی بدن آمادگــی بدن
ذهنــی در آتــش نشــانی بســیار مهــم اســت و آتــش نشــانان بایــد همیشــه در 

آمــاده بــاش باشــند تــا بتواننــد در عملیــات هــا موفــق عمــل کننــد.
مدیرعامـل سـازمان  هـای  تـالش  از  قدردانـی  تبریـز ضمـن  شـهردار 
آتـش نشـانی شـهرداری تبریـز، عنـوان کـرد: مـا هم تـالش مـی کنیم که 
تجهیـزات آتـش نشـانی خـود را که الزمه انجام احسـن وظایـف و ماموریت 
هاسـت، کامـل و بـه روز کنیـم تـا هـم شـاهد کمتریـن میـزان آسـیب در 

حـوادث باشـیم و هـم درصـد موفقیـت در عملیـات هـا افزایـش یابـد.
او افــزود: تامیــن و بــه روز کــردن تجهیــزات آتــش نشــانی جــزو اولویــت 
هــای امســال مــا اســت و در کنــار آن ارتقــاء امنیــت شــغلی آتــش نشــانان را 
نیــز امــری مهــم مــی دانیــم. چــرا کــه یــک آتــش نشــان بــرای تامیــن ایمنی 

مــردم، بایــد از نظــر روحــی و روانــی در آرامــش و امنیــت شــغلی باشــد.
ایـرج شـهین باهـر بـا قدردانـی از تـالش های آتش نشـانان، گفـت: آتش 
نشـانان در ماموریـت هـا، از جـان مایـه مـی گذارنـد و از شـاخصه هـای بارز 
انسـانی همچون از جان گذشـتی و روحیه ایثار و فداکاری برخوردار هسـتند.

نشــانی  آتــش  ورزشــی  و  علمــی  عملیاتــی،  المپیــاد  نخســتین 
ــار روز  ــدت چه ــه م ــالمت ب ــع س ــی و مداف ــهدای ایمن ــت ش گرامیداش

دارد. ادامــه 

سفر رئیسی به تبریز لغو شد

ــو  ــز از لغ ــت اهلل رئیســی در شهرســتان تبری ــزی آی رئیــس ســتاد مرک
ــر داد.  ــز خب ــه تبری ــدای ریاســت جمهــوری ب ــن کاندی ســفر ای

بــه گــزارش ایســنا، رضــا صدیقــی بــا بیــان اینکــه طبــق فرمایــش مقــام 
ــتادهای  ــی س ــای اصل ــردم از اولویت ه ــالمت م ــظ س ــری حف ــم رهب معظ
انتخاباتــی اســت، گفــت: در خصــوص ســفر آقــای رئیســی بــه تبریــز نیــز 
ــدات  ــن پروتکل هــای بهداشــتی و تمهی ــم پیــش بینــی دقیق تری ــی رغ عل
حفاظتــی ویــژه جهــت بهــره منــدی از محیطــی ســالم بــرای حضــور مــردم، 

براســاس اعــالم ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ایــن ســفر لغــو شــد.
ــه محــض انتشــار خبــر ســفر آیــت اهلل رئیســی  صدیقــی ادامــه داد: ب
بــه تبریــز شــور و شــعفی وصــف ناپذیــر در بیــن مــردم اســتان آذربایجــان 
ــف  ــزاب مختل ــار و اح ــود و اقش ــده ب ــاد ش ــز ایج ــهر تبری ــرقی و ش ش
ــن اســتان،  ــاط ای ــا حضــور در ســتادهای ایشــان در اقصــی نق ــی ب مردم
آمادگــی و اشــتیاق خــود بــه منظــور کمــک در میزبانــی هرچــه شایســته 

ــد. ــر از ایشــان اعــالم کــرده بودن ت
وی بـا تاکیـد براینکـه قلـوب اکثـر مـردم آذربایجـان بـا وجـود آیت اهلل 
رئیسـی متصـل اسـت، گفـت: بـه یقیـن ایـن ارتبـاط از طریـق رسـانه های 
دیـداری، شـنیداری و فضـای مجازی در روزهـای پایانی تبلیغـات انتخابات 
ریاسـت جمهـوری عمیـق تـر شـده و مـردم همیشـه در صحنـه آذربایجان 
بـا بیعتـی راسـتین و خالصانـه، عـالوه بـر تـالش درجهـت جلب مشـارکت 
حداکثـری و آگاهـی بخشـی بـه مـردم درجهـت انتخـاب آقـای رئیسـی به 
عنـوان فـرد اصلح، حضـوری مثـال زدنـی در روز انتخابات خواهند داشـت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:
یک هزار و 2۰۰ خانه تاریخی در تبریز وجود دارد

ــود  ــرقی از وج ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
ــت:  ــر داد و گف ــز خب ــی در تبری ــه تاریخ ــزار و ۲۰۰ خان ــش از یک ه بی
تملــک، احیــا، مرمــت و نگهــداری ایــن خانه هــا کــه نمــاد هویــت تبریــز 

هســتند، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــد از چنــد طــرح  ــا،  داوود بهبــودی در حاشــیه بازدی ــه گــزارش ایرن ب
ــار  ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــز در گفــت  و گ ــراث فرهنگــی در تبری مهــم می
ــگ و  ــور پررن ــز حض ــهر تبری ــهرداری کالنش ــی رود ش ــار م ــرد: انتظ ک

ــد.   ــته باش ــه داش ــن مقول ــری در ای موثرت
وی بــا اشــاره بــه انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در ۲۸ 
ــای  ــا در برنامه ه ــم نامزده ــت ه ــزود: الزم اس ــاری،  اف ــاه ج ــرداد م خ
خــود بــه آثــار تاریخــی و فرهنگــی شــهر بپردازنــد و هــم شــهروندان در 
ــه  ــورد توج ــم را م ــیار مه ــل بس ــن عام ــود، ای ــی خ ــای انتخابات مالک ه

ــرار دهنــد. ق
بهبــودی تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال بــازار تاریخــی تبریــز عــالوه بر 
نقشــی کــه در زندگــی اقتصــادی مــردم دارد، یــادآور گذشــته اقتصــادی و 
اجتماعــی مــردم ایــن دیــار و در واقــع شناســنامه کهن شــهر تبریــز اســت.

ــیده  ــز رس ــی نی ــت جهان ــه ثب ــه ب ــی ک ــازار تاریخ ــن ب ــزود: ای وی اف
اســت، جایــگاه ارزشــمندی در هویــت تبریــز و جلــب گردشــگران داخلــی 
ــت و  ــد بادق ــای آن بای ــت و احی ــات مرم ــن عملی ــی دارد؛ بنابرای و خارج

ــه طــور مســتمر انجــام شــود. ظرافــت خــاص ب
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی خاطرنشــان 
ــن  ــوزی در ای ــل آتش س ــته از قبی ــه ناخواس ــه حادث ــروز هرگون ــرد: ب ک
بــازار فاجعه بــار اســت و دســتگاه های مســوول و خدمــات رســان هماننــد 
ــهرداری  ــگری و ش ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
ــان و  ــارکت بازاری ــع مش ــق و جام ــی دقی ــه عملیات ــا برنام ــد ب ــز بای تبری
کســبه محتــرم را جلــب کــرده و در جهــت ســاماندهی، مناســب ســازی و 

اقدامــات پیشــگیرانه اهتمــام جــدی داشــته باشــند.  
بهبــودی گفــت: بــر اســاس آخریــن بررســی های صــورت گرفتــه تبریــز 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــی اس ــه تاریخ ــزار و ۲۰۰ خان ــک ه ــش از ی دارای بی
آنهــا احیــا و مرمــت شــده و احیــای مجموعه هایــی مثــل خانــه حریــری 
ــز  ــده فرهنگــی شــهر تبری ــوده و در آین ــم ب ــاه بســیار مه و حســن پادش

ــد. ــذار باش ــد اثرگ می توان
ســایر  و  تبریــز  شــهرداری  مــی رود  انتظــار   داشــت:  ابــراز  وی 
ــا  ــا مشــارکت و همراهــی بیشــتر در تملــک، احی دســتگاه های مســوول ب
و بهره بــرداری از ایــن مجموعــه  هــا تمــام مســاعی خــود را بــکار گیرنــد؛ 
همچنیــن ضوابــط دقیــق و ســخت گیرانه تری در ســاخت و ســازهای 

ــد. ــال کنن ــی اعم ــی و فرهنگ ــت تاریخ باف

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــه ای  ــی و نقط ــورت هیجان ــه ص ــد ب ــون نبای ــدای خ ــت: اه گف
ــتمر  ــور مس ــه ط ــور ب ــگ در کش ــن فرهن ــد ای ــه بای ــد بلک باش

ــد.  ــته باش رواج داش
بــه گــزارش ایرنــا، ســیما ســادات الری بــا بیــان اینکــه 
خوشــبختانه جامعــه و جوانــان و دانشــجویان در ایــن زمینه بســیار 
ــه  ــای خیرخواهان ــب فعالیت ه ــواره داوطل ــوده و هم ــقدم ب پیش
هســتند، افــزود:  اهــدای خــون یــک کار خداپســندانه و فرهنگــی 
ــه اهــدای خــون   ــا دانشــجویان در زمین ــاز اســت ت ــه نی ــوده  ک ب
پیشــقدم شــده و بــه  طــور گســترده بــا پویــش دانشــجویی »اهدای 

ــداوم زندگــی« همــراه شــوند. خــون، ت
ــی«  ــداوم زندگ ــون، ت ــدای خ ــجویی »اه ــش دانش وی، پوی
را یــک اقــدام خیرخواهانــه و موثــر خوانــد و گفــت: ســال 
ــجویی  ــی و دانش ــت فرهنگ ــن معاون ــه ای بی ــته تفاهم نام گذش
وزارت بهداشــت و ســازمان انتقــال خــون ایــران منعقــد شــد تــا 
ــدای خــون  ــه اه ــه در زمین ــای خیرخواهان راهگشــای فعالیت ه
ــجویان و  ــع دانش ــه نف ــه ب ــن تفاهمنام ــبختانه ای ــد. خوش باش
ســازمان انتقــال خــون ایــران اســت و آینــده خوبــی را در ایــن 

می کنیــم. پیش بینــی  زمینــه 
ــا، ذخایــر خونــی  ــا شــیوع کرون الری ادامــه داد:  امــروزه و ب

ــا تــالش  ــا کاهــش یافتــه ام کشــور و همچنیــن همه جــای دنی
ــا ارزش  ــم ت ــا بیندازی ــگ را ج ــن فرهن ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای م
ــی  ــا در ســال های آت اهــدای خــون در جامعــه دانســته شــود ت

ــا مشــکلی در ایــن زمینــه مواجــه نشــویم. ب

کاهش ۸ درصدی اهدای خون در ایران 
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران نیــز گفــت: شــیوع 
کرونــا در همــه دنیــا بحرانــی را آفریــد کــه بــا همــه بحران هــای 
دیگــر در جامعــه متفــاوت بــود. ایــن بحــران در زمینــه اهــدای 

خــون در تمــام دنیــا تاثیــر گذاشــت.
پیمــان عشــقی ادامــه داد: در روزهــای اول شــیوع کرونــا در 
جهــان، اهــدای خــون تــا حــدود ۷۰ درصــد کاهــش پیــدا کــرد 
در ایــران نیــز بــا کاهــش ۳۰ درصــدی همــراه بودیــم، امــا بــاری 
ــال  ــد. درح ــه ش ــر گرفت ــه از س ــدام خیرخواهان ــن اق ــر ای دیگ
حاضــر اهــدای خــون در کشــور مــا نســبت بــه شــرایط عــادی 
ــه کشــورهای  حــدود ۸ درصــد کــم شــده اســت کــه نســبت ب
ــام  ــه در ای ــرا ک ــم. چ ــی داری ــیاری خوب ــت بس ــه وضعی منطق
شــیوع کرونــا اهــدای خــون در کشــورهای منطقــه بیــن ۲۰ تــا 

۳۰ درصــد کاهــش پیــدا کــرد.
وی تصریــح کــرد: ۶۰ درصــد اهداءکننــدگان خــون در کشــور 

مــا افــرادی هســتند کــه بــه طــور مســتمر در ســال خــون اهــدا 
ــام  ــون انج ــدای خ ــار اه ــش از دوب ــه بی ــرادی ک ــد. اف می کنن
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــتمر می دانی ــدگان مس ــد را اهداءکنن می دهن
جمعیــت ایــن  عزیــزان روبــه مســن تر شــدن اســت. انتظــار مــا 
ــش از  ــز بی ــوان نی ــان و بان ــجویان، جوان ــه دانش ــت ک ــن اس ای
ــه و عام المنفعــه بپیوندنــد و از  ــه ایــن کار خیرخواهان گذشــته ب
باورهــای غلــط در زمینــه اهــدای خــون فاصلــه بگیرند. ســازمان 
جهانــی بهداشــت روز ۱۴ ژوئــن مصــادف بــا ۲۴ خــرداد مــاه را 
ــرده و  ــذاری ک ــون نامگ ــدگان خ ــی اهداکنن ــام روز جهان ــه ن ب
در ایــن راســتا بــا دســتور مدیــرکل فرهنگــی وزارت بهداشــت، 
ــگاه های  ــجویی دانش ــش دانش ــکی، پوی ــوزش پزش ــان و آم درم
علــوم پزشــکی سراســر کشــور بــا عنــوان »اهــدای خــون، تــداوم 

ــزار می شــود. ــاه برگ زندگــی«  ۲۴ خــرداد م

ــرقی از  ــی آذربایجان ش ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
ــا  ــه در پارکینگ ه ــوبی ک ــای رس ــف خودروه ــع توقی ــاز رف آغ

نگهــداری می شــوند، خبــر داد. 
یونــس منفــرد در گفت وگــو بــا فــارس اظهــار داشــت: 
ــایل  ــص وس ــژه ترخی ــرح وی ــور، ط ــر کش ــا سراس ــان ب همزم
ــرداد در  ــوم اهلل ۱۵ خ ــه ی ــبت حماس ــه مناس ــی ب ــه توقیف نقلی
ــاه  ــوبی ۲ م ــای رس ــف خودروه ــع توقی ــاز و رف ــز آغ ــتان نی اس
ــه  ــا ب ــص خودروه ــی آن ترخی ــه ط ــد ک ــول می انجام ــه ط ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــتری انج ــهولت بیش ــا س ــا ب ــان آنه صاحب
ــه  ــی ک ــرد: خودروهای ــه ک ــرح اضاف ــن ط ــریح ای وی در تش
ــامل  ــده اند ش ــف ش ــال ۱۳۹۹ توقی ــفندماه س ــل از ۲۹ اس قب
ــان  ــای رســوبی می شــود و صاحب ــف خودروه ــع توقی ــرح رف ط
ــرای بهره منــدی از مزایــای ایــن طــرح اقــدام  آنهــا می تواننــد ب

کننــد.
منفــرد، رقــم خودروهایــی کــه در اســتان شــامل رفــع 
ــه یک هــزار  ــک ب توقیــف خودروهــای رســوبی می شــود را نزدی

ــی از  ــل توجه ــادآور شــد: بخــش قاب ــالم و ی و ۵۰۰ خــودرو اع
ــه  خودروهــا متوقــف در پارکینگ هــای راهنمایــی و رانندگــی ب
ــه  ــده اند البت ــف ش ــی توقی ــی و رانندگ ــات راهنمای ــل تخلف دلی
مــواردی نیــز در رابطــه بــا حــوزه انتظامــی و بــا دســتور قضائــی 
متوقــف هســتند کــه ترخیــص آنهــا منــوط بــه دســتور قضائــی 

می باشــد.
ــی  ــی و رانندگ ــوزه راهنمای ــتان در ح ــد اس ــام ارش ــن مق ای
بــا اشــاره بــه تســهیالت ویــژه کــه بــرای ایــن منظــور در نظــر 
گرفتــه شــده، عنــوان کــرد: بازگشــت جرائــم مربوطــه بــه قبــل 
از ســال ۹۹ بــه اصــل جرائــم، تقســیط یــک ســاله آن، محاســبه 
ــزام و  ــرخ مصــوب ۱۳۹۴، نبــود ال هزینــه پارکینــگ براســاس ن
محدودیتــی بــرای پرداخــت عــوارض شــهرداری و کســب معاینه 
فنــی بــرای خودروهــای ترخیصــی از جملــه ایــن تســهیالت در 

نظــر گرفتــه شــده هســتند.
وی از متقاضیــان خواســت طــی مــدت اشــاره شــده در اولیــن 
ــر  ــه دفات ــرح ب ــن ط ــای ای ــدی از مزای ــت بهره من ــت جه فرص

ــه + ۱۰ در سراســر اســتان مراجعــه و اقدامــات خــود  پلیــس ب
بــرای ترخیــص خودروهــا را بــه روزهــای پایانــی موکــول نکننــد.

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی آذربایجان شــرقی، 
ــه  ــرد: خودروهــای فرســوده )خودروهــای شــخصی ک ــد ک تاکی
ــاالی ۲۰ ســال و خودروهــای عمومــی  ســن فرســودگی آنهــا ب
کــه هیچ گونــه  بــاالی ۱۵ ســال( همچنیــن خودروهایــی 
ــمول  ــد، مش ــس ندارن ــماره گذاری پلی ــامانه ش ــابقه ای در س س
مقــدور  آنهــا  ترخیــص  امــکان  و  نمی شــوند  طــرح  ایــن 

نمی باشــد.
منفــرد خدمــات ارائــه شــده طــی ۲ ســال اخیــر بــه 
ــادآوری و عنــوان داشــت:  شــهروندان در حــوزه مدیریتــش را ی
طــرح تقســیط جریمه هــای رانندگــی )بــرای اولیــن بــار 
در کشــور(، نوبت دهــی اینترنتــی، طــرح کاهــش مراجعــان 
ــف  ــع توقی ــف و رف ــردن توقی ــتمی ک ــور، سیس ــس راه ــه پلی ب
ــه  ــوبی و ... از جمل ــیکلت های رس ــور س ــص موت ــی، ترخی قضائ

ــت. ــوده اس ــات ب ــن اقدام ای

ولـــی الـــه جعفـــری بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ارزش بـــازار شـــرکت هـــای تولیـــد کننـــده 
ـــغ ۶۰۵  ـــدودا مبل ـــرمایه ح ـــازار س ـــرق در ب ب
ــن  ــت، از آخریـ ــال اسـ ــارد ریـ ــزار میلیـ هـ
ــزاری  ــوص برگـ ــازمان در خصـ ــات سـ اقدامـ
نیروگاهـــی )شـــرکت های  میـــز صنعـــت 
تولیـــد کننـــده بـــرق( جهـــت بررســـی 
ــت  ــن صنعـ ــای ایـ ــش هـ ــکالت و چالـ مشـ

ــر داد.  خبـ
بـــه گـــزارش بـــازار ســـرمایه )ســـنا(، 
ولـــی الـــه جعفـــری، رییـــس اداره نظـــارت 
ــی  ــیمیایی و غذایـ ــروه شـ ــران گـ ــر ناشـ بـ
ــح  ــه توضیـ ــن رابطـ ــورس در ایـ ــازمان بـ سـ
داد: بـــر اســـاس قانـــون بـــازار اوراق بهـــادار 
ـــف  ـــی از وظای ـــران، یک ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ــام  ــر و انجـ ــاذ تدابیـ ــورس، اتخـ ــازمان بـ سـ
اقدامـــات بـــه منظـــور حمایـــت از حقـــوق و 
منافـــع ســـرمایه گـــذاران در بـــازار ســـرمایه 
اســـت؛ در ایـــن مســـیر ســـازمان بـــورس و 
اوراق بهـــادار تمـــام تـــالش خـــود را بـــه کار 
ـــته هـــای  گرفتـــه اســـت تـــا نیازهـــا و خواس
ـــازار  ـــال در ب ـــع فع ـــان صنای ـــق صاحب ـــه ح ب

ـــت  ـــط در هیئ ـــئوالن ذیرب ـــه مس ـــرمایه را ب س
ـــل  ـــالمی منتق ـــورای اس ـــس ش ـــت و مجل دول
ـــعه  ـــع توس ـــع موان ـــور و رف ـــهیل ام ـــد و تس کن
ـــوار  ـــه و هم ـــول نتیج ـــا حص ـــا را ت ـــرکت ه ش
ـــدی  ـــای تولی ـــب و کاره ـــد کس ـــردن فرآین ک

در کشـــور پیگیـــری کنـــد.
وی افـــزود: در جلســـه میـــز صنعـــت 
ــرداد  ــوم خـ ــت و سـ ــه بیسـ ــی کـ نیروگاهـ
مـــاه بـــه میزبانـــی ســـازمان بـــورس و اوراق 

ـــد،  ـــزار ش ـــن برگ ـــورت آنالی ـــه ص ـــادار و ب به
ـــس  ـــوی رئی ـــان دهن ـــی دهق ـــر محمدعل دکت
ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار و مدیـــران 
ــورس  ــران، فرابـ ــورس تهـ ــای بـ ــرکت هـ شـ
و بـــورس انـــرژی و همچنیـــن دبیـــر کل 
ــده  ــد کننـ ــای تولیـ ــرکت هـ ــندیکای شـ سـ
ـــرکت  ـــل ش ـــران عام ـــدادی از مدی ـــرق و تع ب
ـــه  ـــازار ســـرمایه ب ـــال در ب ـــی فع ـــای نیروگاه ه
ـــی و  ـــای اصل ـــش ه ـــکالت و چال ـــی مش بررس

فراگیـــر صنعـــت نیروگاهـــی پرداختنـــد.
جعفـــری بـــا بیـــان اینکـــه بـــرق، نقـــش 
ـــا  ـــع و کســـب و کاره ـــعه صنای ـــی در توس مهم
ــوم  ــرای عمـ ــاه بـ ــن رفـ ــر تامیـ ــالوه بـ )عـ
ــر  ـــال حاضـ ــه داد در ح ــردم( دارد، ادامـ مـ
ــرق  ــروی بـ ــده نیـ ــد کننـ ــرکت تولیـ ۱۰ شـ
ـــد  ـــیده ان ـــت رس ـــه ثب ـــازمان ب ـــن س ـــزد ای ن
کـــه ســـهام ۸ شـــرکت در فرابـــورس ایـــران 
و ســـهام ۲ شـــرکت در بـــورس اوراق بهـــادار 
تهـــران پذیرفتـــه شـــده  اســـت. ارزش بـــازار 
ـــازار  ـــرق در ب ـــده ب ـــد کنن ـــای تولی ـــرکت ه ش
ـــارد  ـــزار میلی ـــغ ۶۰۵ ه ـــدودا مبل ـــرمایه ح س

ریـــال اســـت.
ـــی  ـــا بررس ـــد: ب ـــادآور ش ـــه ی وی در خاتم
ــرکت  ــط شـ ــده توسـ ــوان شـ ــکالت عنـ مشـ
ـــرکت  ـــکالت ش ـــده مش ـــی، عم ـــای نیروگاه ه
ــات  ــت، مطالبـ ــن صنعـ ــال در ایـ ــای فعـ هـ
ســـنواتی از وزارت محتـــرم نیـــرو، مشـــکالت 
ـــهیالت ارزی  ـــت تس ـــا در بازپرداخ ـــرکت ه ش
ـــی  ـــعه مل ـــدوق توس ـــل صن ـــده از مح ـــذ ش اخ
و عـــدم اعطـــای مجـــوز صـــادرات بـــرق بـــه 

نیروگاه هـــا اســـت.

سخنگوی وزارت بهداشت:

اهدای خون نباید هیجانی و نقطه ای باشد

۱5۰۰ خودرو شامل طرح رفع توقیف خودروهای رسوبی در آذربایجان 

رییس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس تشریح کرد: 

میز صنعت نیروگاهی گامی در جهت رفع چالش ها و مشکالت  

مشـــارکت  گفـــت:  تهـــران  اســـتاندار 
حداکثـــری در انتخابات بـــرای عزت و افتخار 
کشـــور حیاتی و ضروری اســـت و مقدمات 
برای برگـــزاری انتخابات مطلوب در اســـتان 

تهران فراهم شـــده اســـت. 
ــنی  ــیروان محس ــا، انوش ــزارش ایرن ــه گ ب
ــران شــبکه ۵ در  ــه ســالم ته ــی در برنام بندپ
ــات اظهــار داشــت: ۱۴  ــورد برگــزاری انتخاب م
ــود  ــران وج ــتان ته ــت در اس ــون جمعی میلی
دارد کــه جمعیــت اســتان بــا ۱۳ اســتان 
کشــور برابــری می کنــد و از ســوی دیگــر 
ــای  ــل فعالیت ه ــز ثق ــه مرک ــبب اینک ــه س ب
ــر  ــتیم ه ــره هس ــی و غی ــی و اجتماع سیاس
اقــدام اثرگــذاری در تهــران اثــرات مثبتــی در 

ــت. ــد داش ــور خواه کل کش
وی ادامـــه داد: ۱۶ شهرســـتان؛ ۴۷ شـــهر و ۳۵ 
بخـــش در اســـتان تهـــران وجـــود دارد همچنیـــن 
۵۱۰ روســـتا داریـــم کـــه در ۵۰۲ روســـتا 
ـــه حـــد نصـــاب  ـــای شـــوراهای روســـتا ب کاندیداه

رســـیده و انتخابـــات برگـــزار می شـــود.
ســتاد  کــرد:  عنــوان  تهــران  اســتاندار 
ــه  ــه دوم نیم ــران از نیم ــتان ته ــات اس انتخاب
آغــاز  را  خــود  کار  ســال ۹۹  مهرمــاه  دوم 
ــه شــعار  ــق بخشــیدن ب ــرد، در جهــت تحق ک
جمهــوری اســالمی و نهادینــه کــردن اراده 

مــردم در تعییــن سرنوشــت کــه بارهــا مــورد 
تاکیــد امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم 

ــت. ــوده اس ــری ب رهب
محســنی بندپی گفــت: مشــارکت حداکثری 
در انتخابــات بــرای عــزت و افتخــار کشــور 
حیاتــی و ضــروری اســت و مقدمــات بــرای 
برگــزاری انتخابــات مطلــوب در اســتان تهــران 

ــت. ــده اس ــم ش فراه
ســتاد  جلســه   ۲۷ کــرد:  تصریــح  وی 
شــده  تشــکیل  تهــران  اســتان  انتخابــات 
ــمنان،  ــات دش ــه تبلیغ ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
تحریــم هــا پمپــاژ یــاس و ناامیــدی و تــالش 
بــرای برهــم زدن انتخابــات ۲۲ جلســه امنیتــی 

ــه  ــیاری هم ــت و هوش ــا دق ــده و ب ــزار ش برگ
بــا  تــا  می شــود  رصــد  و  پایــش  عوامــل 

ــویم. ــه نش ــکلی مواج مش

رعایت پروتکل های بهداشتی در 
شعبات اخذ رای ضروری است

اســتاندار تهــران ادامــه داد: پروتــکل هــای 
بهداشــتی، فاصلــه گــذاری اجتماعــی، اســتفاده 
روز  در  الزم  دســتورالعمل های  و  ماســک  از 
انتخابــات و همچنیــن زمــان تبلیغات مشــخص 

شــده اســت.
 ۸۴۶ و  هــزار   ۶ داشــت:  اظهــار  وی 
ــم  ــران داری ــتان ته ــذ رای در اس ــدوق اخ صن

ــا هــم تعــداد  ــه شــرایط کرون ــا توجــه ب کــه ب
ــکل  ــم پروت ــرده و ه ــدا ک ــش پی ــعب افزای ش
ــی،  ــذاری اجتماع ــه گ ــتی، فاصل ــای بهداش ه
ــتورالعمل های الزم  اســتفاده از ماســک و دس
ــات  ــان تبلیغ ــن زم ــات و همچنی در روز انتخاب

ــت. ــده اس ــخص ش مش
ــان اینکــه همچــون  ــا بی ــی ب محســنی بندپ
انتخابــات ســال ۹۸ از اســتامپ بــرای اثــر 
ــت  ــزود: رعای ــود، اف ــی ش ــتفاده نم ــت اس انگش
ــروری  ــای رای ض ــه در صندوق ه ــر فاصل ۲ مت
اســت و از کاندیداهــا درخواســت داریــم تــا کمتر 
نماینــده اعــزام کننــد چــرا کــه ۲۵ نفــر عوامــل 
ــا هســتند و از  ــی و انتظامــی در شــعبه ه اجرای

ــود. ــلوغ می ش ــذ رای ش ــعب اخ ــن رو ش ای
وی بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از ماســک 
و پیــش بینــی وجــود ماســک اضافــی در 
ــورد  ــرد: در م شــعب اخــذ رای خاطرنشــان ک
ــی  ــی و ایجــاد شــور انتخابات ــات انتخابات تبلیغ
ــران  ــتان ته ــون اس ــهرداری های پیرام ــه ش ب
بخشــنامه شــده و بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس 
ــه  ــا در زمین ــه ت ــرار گرفت ــد ق ــز مــورد تاکی نی
ایجــاد شــور انتخاباتــی فعــال و اثرگــذار اقــدام 
کننــد؛ شــهرداری تهــران هــم از دو هفتــه 
پیــش اقدامــات را آغــاز کــرده اســت هــر چنــد 
بــه ســبب شــرایط کرونــا اقدامــات محیطــی بــا 

تاخیــر انجــام شــده اســت.
شــوراهای  دوره  ششــمین  انتخابــات 
ــا  اســالمی شــهر، روســتا و عشــایر همزمــان ب
ــن  ــوری، دومی ــس جمه ــیزدهمین دوره رئی س
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  دوره ای  میــان 
مجلــس شــورای  میانــدوره ای  نخســتین  و 
اســالمی یازدهــم، ۲۸ خردادمــاه ۱۴۰۰ برگــزار 

. می شــود

استاندار تهران: 

مقدمات برای برگزاری
 انتخابات پرشور و مطلوب فراهم است

آگهی فقدان سند مالکیت
۲ ســهم مشــاع از ۹ ســهم شــش دانــگ پــالک 
ــام  ــه ن ثبتــی ۴۵۲/۳ - اصلــی بخــش ۲ خــوی ب
آقــای ولــی شــاه حســینلو ثبــت و ســند مالکیــت 
ــده اســت ســپس نامبــرده  صــادر و تســلیم گردی
بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهادیه محلــی مدعــی 
مــی باشــد کــه ســند مالکیــت صــادره بــه علــت 
اســباب کشــی مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــد. ل ــوده ان ــی را نم ــند المثن س
اســتناد تبصــره یــک مــاده ۱۲۰ - اصالحــی 
ــی  ــی م ــوم آگه ــالع عم ــرای اط ــت ب ــون ثب قان
ــورد آگهــی  ــک م ــه مل گــردد: هرکــس نســبت ب
ــه ای انجــام داده  ــا معامل ــی دارد ی ــه ادعای هرگون
اســت کــه در قســمت فــوق ذکــر نشــده یــا مدعی 
ــی باشــد  ــزد خــود م وجــود ســند مالکیــت در ن
بایــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهی به 
ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن 
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت قانونــی مقــرر 
ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت ــراض نشــود و ی اعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره 
ــررات  ــق مق ــی را طب ــت المثن ــت ســند مالکی ثب

ــان تســلیم خواهــد کــرد. ــه متقاضی صــادر و ب
ضمنــاً ایــن آگهــی فقــط در یــک نوبــت 

انتشــار میگــردد و تجدیــد نخواهــد شــد.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 

خوی - نقی لو
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰3/۲5

ظریف: 
مشارکت مردم در انتخابات 

تحریم های آینده را خنثی می کند

 و افزایــش تحریم هــا دوخته انــد 
- خواهــد انجامید.

وی بــا بیــان اینکــه مــردم ایــران همیشــه »پدیــده« 
بوده انــد و »فرصــت« آفریده انــد، ابــراز داشــت: امیــدوارم 
ــرای  ــازه ای ب ــردم فرصــت ت ــز م ــات ۱۴۰۰ نی در انتخاب
حرکــت بــه ســوی ایرانــی آبــاد،  آزاد و توســعه یافته خلق 
کننــد. دســت در دســت هــم، ۲۸ خــرداد را به جشــنواره 

ملــی امیــد بــرای همــه ایرانیــان تبدیــل کنیم.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1
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 مربای زغال اخته با هسته
 و بدون هسته  

ــه  ــیرین عالق ــرش و ش ــای ت ــه مرباه ــر ب اگ
ــی از  ــی یک ــه خانگ ــال اخت ــای زغ ــد ، مرب داری
خوشــمزه تریــن و مفیــد تریــن مرباهایــی اســت 
کــه میتوانیــد بــه ســادگی در منــزل تهیــه کنیــد.

تهیــه انــواع مرباهــا هــای خانگــی مثــل مربــای 
ــام  ــپزی تم ــای آش ــی از هنره ــه یک ــال اخت زغ
ــای  ــه مرب ــرای تهی ــه ب ــی ک ــت، زمان ــم هاس خان
زغــال اختــه صــرف میکنیــد بــه قــدری کم اســت 
کــه حتــی اگــر خانــه دار هــم نباشــید بــه راحتــی 
ــد از  ــر میخواهی ــد. اگ ــه کنی ــد آن را تهی میتونی
مرباهــای کارخانــه ای کــه مــواد نگهدارنــده به آن 
هــا اضافــه میشــود اســتفاده نکنیــد ، میتوانیــد بــا 
ــال  ــای زغ ــوزش مرب ــه و آم ــه مقال ــدن ادام خوان
ــای  ــک مرب ــرعت ی ــه س ــی و ب ــه راحت ــه ، ب اخت
خانگــی تــرش و شــیرین خوشــمزه تهیــه کنیــد. 
زغــال اختــه نرســیده کــه هنــوز رنــگ قرمــز 
روشــن دارد بســیار تــرش و اســیدی اســت و 
بــرای مربــا شــکر بیشــتری الزم دارد ولــی میــوه 
ــود و  ــرم میش ــیرین و ن ــه ش ــال اخت ــیده زغ رس
ــه  ــرای تهی ــه ب ــر اســت ک ــره ت کمــی رنگــش تی
ــد از دو  ــر میشــود. شــما میتوانی ــا مناســب ت مرب
ــه  ــرای تهی ــه ب ــال اخت ــای زغ ــوزش مرب روش آم
مارمــاالد زغــال اختــه هــم اســتفاده کنیــد فقــط 
از پخــت در  کافیســت زغــال اختــه را قبــل 
ــد از پخــت  ــا بع ــا در انته ــد ی میکســر خــرد کنی

ــد. ــس نمایی آن را میک
 مصــرف مربــای زغــال اختــه همــراه بــا چــای 
و بســتنی بســیار لــذت بخــش ســت و از شــربت 
قرمــز خوشــرنگ آن میتوانیــد بــرای تزئیــن خامــه 

، کیــک و انــواع دســر اســتفاده کنیــد. 
 

۱- مربای زغال اخته 
مواد الزم:

زغال اخته                                      یک کیلو
شکر                                          ۸۰۰ گرم
آب                                          ۱ لیتــر
آبلیمو                          یک قاشق غذا خوری
وانیل                              یک قاشق چایخوری

 
طرز تهیه:

ابتــدا زغــال اختــه هــا را شســته و کنــار 
بگذریــد تــا آبــش بــرود و در صــورت نیــاز 

کنیــد. خشکشــان 
ــا، آب را در  ــهد مرب ــردن ش ــت ک ــرای درس ب
ــد و  ــرارت بگذاری ــه روی ح ــی ریخت ــه لعاب قابلم

ــد.  ــه  کنی ــه آن اضاف ــکر را ب ش
اجازه دهید شهر بجوشد و غلیظ شود. 

ــرده  ــه ک ــه اضاف ــه قابلم ــا را ب ــه ه ــال اخت زغ
ــد، اجــازه  ــه در قابلمــه را بگذاری ــن ک ــدون ای و ب
ــه  بدهیــد نیــم ســاعت بجوشــد و شــهد کامــال ب

ــرود.  خــورد زغــال اختــه هــا ب
ــل  ــو و وانی ــد و آبلیم ــوش کنی ــعله را خام ش
را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و بــه آرامــی بــا مربــا 

ــد.  ــوط کنی مخل
ــانید  ــی بپوش ــا دم کن ــه را ب ــد در قابلم میتوانی
ــا بــه آرامــی ســرد  و روی قابلمــه بگذاریــد تــا مرب
شــود و شــهد بــه خوبــی بــه خــورد میــوه ها بــرود. 
بــا توجــه بــه شــیرینی یــا ترشــی زغــال اختــه 
ــر  ــا ۱.۵ براب ــکر را ۱ ت ــزان ش ــد می ــا میتوانی ه
ــا  ــا شــیرینی مرب ــد ت زغــال اختــه در نظــر بگیری

ــب شــود.  ــه ترشــی اش غال نســبت ب
 

۲- مربای زغال اخته بدون هسته:
مواد الزم:

زغال اخته                              یک کیلوگرم
شکر                                       یک کیلوگرم
آبلیمو                                     یک قاشق غذاخوری
وانیل                               یک قاشق چایخوری

  
طرز تهیه:

میــوه هــا را بشــویید و آبکــش کنیــد ســپس 
روی پارچــه پهــن کنیــد تــا کامــال خشــک شــوند.

ــاالی  ــمت ب ــی از قس ــک ن ــردن ی ــرو ک ــا ف ب
ــال  ــته زغ ــن ، هس ــمت پایی ــه س ــه ب ــال اخت زغ

ــد. ــه را در آوری اخت
زغــال اختــه هــا را در قابلمــه لعابــی ریختــه و  
البــه الیشــان شــکر بریزیــد و بــه مــدت ۲ ســاعت 
یــا بیشــتر در یخچــال بگذاریــد تــا آب بینــدازد و 

آب روی زغــال اختــه هــا را بگیــرد.
اگــر میــوه هــای ســفت باشــد بــه شــکر 

داشــت. خواهیــد  نیــاز  بیشــتری 
ــه  ــا ب ــد ت ــم بگذاری ــرارت مالی ــا را روی ح مرب
جــوش آیــد، کــف روی مربــا را بگیریــد . در صورت 
نیــاز میتوانیــد نصــف لیــوان آب بــه قابلمــه اضافــه 

کنیــد تــا زغــال اختــه هــا کامــال بپزنــد. 
ــت  ــه غلظ ــا ب ــه مرب ــاعت ک ــم س ــد از نی بع
ــرده  ــه ک ــه آن اضاف ــو را ب ــل و آبلیم ــید، وانی رس
بــا قاشــق چوبــی بــه آرامــی هــم بزنیــد و ســپس 

ــک شــود.  ــا خن ــد ت ــار بگذاری کن
 

ارزش غذایی و خواص مربای زغال اخته 
انتــی  ترکیــب  نــوع   ۱۷ از  بیــش  وجــود 
اکســیدان در زغــال اختــه باعــث شــده ایــن میــوه 
ــوان اکســیر  ــه عن ــرد و ب ــه ف ــی منحصــر ب داروی
ــن،  ــاالی آه ــر ب ــود. مقادی ــناخته ش ــی ش جوان
  E ، C کلســیم ، اســید فولیــک، ویتامیــن هــای
ــه  ــده ک ــث ش ــا باع ــد ه B۲ ،  ، B۱ و فالونوئی
مصــرف متعــادل ایــن میــوه بــرای  ســالمت کلــی 

ــد. ــد باش ــدن مفی ب
منبع:  بیتوته 

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
موزه مطبوعات آذربایجان

 قابلیت تبدیل به موزه مرجع را دارد

ــگری گفـــت:  ــتی و گردشـ ــع دسـ ــراث فرهنگـــی، صنایـ ــر میـ  وزیـ
ـــش  ـــران و نق ـــخ ای ـــان تاری ـــل بی ـــه دلی ـــان ب ـــات آذربایج ـــوزه مطبوع م
آذربایجـــان در ادور مختلـــف آن، قابلیـــت تبدیـــل بـــه مـــوزه مرجـــع را 

دارد. 
ـــمی  ـــاح رس ـــم افتت ـــان در مراس ـــر مونس ـــی اصغ ـــا، عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــود آن،  ـــر اختصاصـــی یادب ـــی از تمب مـــوزه مطبوعـــات آذربایجـــان و رونمای
ـــات  ـــوزه مطبوع ـــی، م ـــناد تاریخ ـــع آوری اس ـــایی و جم ـــا شناس ـــزود: ب اف
ــمند و  ــیار ارزشـ ــوزه ای بسـ ــه مـ ــد بـ ــز می توانـ ــان در تبریـ آذربایجـ
ـــور  ـــخ کش ـــش آن در تاری ـــان و نق ـــخ آذربایج ـــت تاری ـــرای روای ـــه ای ب نقط

ـــود. ـــل ش تبدی
وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش پررنـــگ آذربایجـــان و تبریـــز در تاریـــخ 
ایـــران، اظهـــار کـــرد: جمهـــوری اســـالمی ایـــران، کشـــور ارزشـــمندی 
ـــهر  ـــرده و ش ـــا ک ـــزایی ایف ـــش بس ـــری نق ـــدن بش ـــاخت تم ـــوده و در س ب

ـــت. ـــخ اس ـــی از تاری ـــر دوره های ـــهر آن روایتگ ـــه ش ب
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــا بیــان این کــه 
بــرای انتخــاب مــوزه  مطبوعــات آذربایجــان، خوش ســلیقگی شــده اســت، 
گفــت: بایــد بــا کمــک اهالــی فرهنــگ و رســانه بــر غنــای محتوایــی ایــن 
مــوزه افــزود چراکــه ارزش مــوزه تنهــا بــه بزرگــی ســاختمان نبــوده بلکــه 
بــه ارزش روایتــش بــوده و ایــن ارزش حتــی فراتــر از نمایــش آثــار و اشــیا 

اســت.
ــا بیــان اینکــه مــوزه،  محــل روایــت تاریــخ اســت،  ادامــه  مونســان ب
داد: در تمامــی مــوزه هــا، تاریــخ بــرای بازدیــد کنندهــا روایــت مــی  شــود 
و ایــن روایــت تاریــخ بــا موضوعــات مطبوعاتــی می توانــد بســیار ارزشــمند 

باشــد.
وی بــا درخواســت از همــه  فعــاالن عرصــه رســانه و مطبوعــات و 
ــه  ــرای اهــدای اســناد تاریخــی خــود ب دوســتداران تبریــز و آذربایجــان ب
ــد نگــران  ــوزه نبای ــن م ــدرکاران ای ــرد: دســت ان ــادآوری ک ــوزه، ی ــن م ای
ــد  ــا بای ــی آن ه ــه نگران ــند بلک ــات باش ــوزه مطبوع ــل م ــن و تکمی تامی
فقــط تامیــن محتــوای آن باشــد چراکــه حیــف اســت محتــوای ایــن مــوزه 

کــم باشــد.
مــوزه مطبوعــات آذربایجــان بــا حضــور وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــه تاریخــی کلکته چــی )صلح جــو( در پیــاده  دســتی و گردشــگری در خان

راه تربیــت تبریــز راه انــدازی شــد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
واکسیناسیون معلمان باید

 تا پایان تابستان ۱4۰۰ به اتمام برسد

ــا  ــس ب ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــس کمیســیون آم ــب رئی نای
ــال  ــروع س ــش از ش ــا پی ــان ت ــیون معلم ــرورت واکسیناس ــر ض ــد ب تأکی
تحصیلــی جدیــد، تصریــح کــرد: مجلــس نظــارت جــدی بــر رونــد 
واکسیناســیون معلمــان خواهــد داشــت تــا بازگشــایی حضــوری مــدارس 

ــد.  ــر باش ــکان پذی ــده ام ــال آین در س
ــه اعــالم  ــا اشــاره ب ــت  ب ــه مل ــا  خان ــو ب ــدی در گفت وگ محمــد وحی
ــان از  ــیون معلم ــروع واکسیناس ــر ش ــی ب ــرورش مبن ــوزش و پ ــر آم وزی
پایــان خردادمــاه، عنــوان کــرد: واکسیناســیون معلمــان تــا پیــش از شــروع 
ــا  مهرمــاه ۱۴۰۰ ضــرورت دارد چــرا کــه یکــی از آســیب های مهــم کرون
حــذف آمــوزش حضــوری بــود کــه ایــن آســیب بــه آســانی و بــا جایگزیــن 

کــردن آمــوزش حضــوری قابــل جبــران نیســت.

کاهش نشاط اجتماعی و افسردگی  و چاقی مفرط در بین 
دانش آموزان بر اثر تعطیلی آموزش حضوری

نماینــده مــردم بجنــورد، مانــه، ســملقان، جاجــرم، گرمــه، راز و جرگالن 
ــی و  ــه کاهــش نشــاط اجتماع ــاره ب ــا اش ــورای اســالمی ب ــس ش در مجل
ــوارد  ــن م ــوزان، گفــت: ای ــش آم ــن دان ــی مفــرط در بی افســردگی  و چاق
نشــان می دهــد کــه معلمــان بایــد در اولویــت واکسیناســیون قــرار گیــرد.

واکسیناسیون معلمان مقطع ابتدایی اولویت باشد
وی تصریــح کــرد: پیشــنهاد کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
بــه ســتاد کرونــا ایــن بــود کــه معلمــان در اولویــت واکســن قــرار گیرنــد 
و واکسیناســیون جامعــه فرهنگیــان از تیرمــاه تــا شــروع ســال تحصیلــی 

آغــاز شــود.
اولویــت  بــود کــه  ایــن  وحیــدی یــادآور شــد: پیشــنهاد مــن 
واکسیناســیون معلمــان نیــز بــا مقطــع ابتدایــی باشــد چــرا کــه آمــوزش 
حضــوری در مقطــع ابتدایــی اهمیــت بیشــتری دارد. ضمــن اینکــه بــا ایــن 
ــل  ــت و موبای ــه اینترن ــی ب ــه دسترس ــز ک ــتایی نی ــق روس ــم مناط تصمی
ندارنــد ســریع تر مــورد واکسیناســیون قــرار می گیرنــد و می تواننــد 

ــد. ــکیل دهن ــوری تش ــورت حض ــه ص ــا را ب کالس ه
ــا  ــس ب ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــس کمیســیون آم ــب رئی نای
بیــان اینکــه قطعــا کمیســیون آمــوزش بــر رونــد واکسیناســیون معلمــان 
نظــارت جــدی خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: همچنیــن ضــرورت دارد در 
ــه صــورت مســتقیم  کنــار واکسیناســیون معلمــان مشــاغلی کــه مــردم ب
بــا آن هــا در ارتبــاط هســتند ماننــد نانوایــان و راننــدگان تاکســی نیــز در 

اولویــت قــرار گیرنــد.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــا فقــط یــک نــوع واکســن 
ــان  ــردن معلم ــینه ک ــا واکس ــت ب ــده اس ــد ش ــن تأیی ــنین پایی ــرای س ب
امــکان بازگشــایی مــدارس وجــود دارد بــه ایــن صــورت کــه کالس هــای 
ــت تشــکیل شــود  ــا نصــف جمعی ــرد و ب ــه صــورت زوج و ف ــم ب ــر تراک پ
ــق  ــن طری ــا از ای ــت باشــد ت ــه حضــور تمــام وق ــی معلمــان موظــف ب ول

آســیب معلــم کمتــر باشــد.

ــور  ــورس و ام ــالم اداره کل ب ــر اســاس اع ب
دانشــجویان خــارج از کشــور وزارت علــوم، 
ــر  ــل ه ــارج و داخ ــورس خ ــکام ب ــداد اح تع
دو رونــدی کاهشــی و نزدیــک بــه صفــر 

ند.  داشــته ا
ــورس  ــکام ب ــداد اح ــر، تع ــزارش مه ــه گ ب
ــه صفــر  خــارج از ۵۲ مــورد در ســال ۱۳۹۲ ب
در ســال ۱۳۹۹ و تعــداد احــکام بــورس داخــل 
از ۹۶۷ مــورد بــه ۹ مــورد در ســال ۱۳۹۹ 

ــه اســت. کاهــش یافت
ایــن اداره کل مهمتریــن دلیــل ایــن رونــد 
کاهشــی را نتیجــه مثبــت سیاســت های اتخــاذ 
ــتفاده از  ــدف اس ــا ه ــن موضــوع ب شــده در ای
ــالم  ــل اع ــگان داخ ــش آموخت ــدی دان توانمن

کــرده اســت.
افزایــش تعــداد دانــش آموختــگان دوره 
دکتــری داخــل کشــور و وضعیــت علمــی 
ــه  ــد ک ــبب ش ــان، س ــب آن ــی مناس و عموم
تأمیــن اعضــای هیئــت علمــی بوســیله دانــش 
از  بهره گیــری  نیــز  و  داخــل  آموختــگان 
دانــش آموختــگان ایرانــی خــارج از کشــور در 
ــت  ــروی هیئ ــن نی ــای تأمی ــرلوحه برنامه ه س

علمــی دانشــگاه ها قــرار گیــرد.
ــورس  ــه همیــن دلیــل موضــوع اعطــای ب ب
ــورد  ــاص م ــته های خ ــز در رش ــه ج ــارج ب خ

ــل  ــه تحصی ــکان ادام ــه ام ــگاه ها ک ــاز دانش نی
در داخــل کشــور فراهــم نبــوده، متوقــف شــد.

ــز  ــل نی ــورس داخ ــکام ب ــدور اح ــد ص رون
ــگان دوره  ــش آموخت ــش دان ــل افزای ــه دلی ب
صفــر  بــه  داخــل،  دانشــگاه های  دکتــری 
ــاذ  ــات اتخ ــاس تصمیم ــر اس ــرده و ب ــل ک می
ــرای  ــا ب ــتند ت ــف هس ــگاه ها موظ ــده، دانش ش
تأمیــن اعضــای هیئــت علمــی خــود از طریــق 

ــد. ــل کنن ــز عم ــوان متمرک فراخ

فرصت های کوتاه مدت تحقیقاتی 
دانشجویان دکتری داخل

ســال ۹۲ تــا ۹۷ بــا توجــه بــه رشــد فزاینده 
دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی و گســترش 
ــجو  ــزام دانش ــل، اع ــری داخ ــای دکت دوره ه
بــه خــارج رونــد کاهشــی داشــته و جایگزیــن 
ــجویان  ــازی دانش ــد س ــور توانمن ــه منظ آن ب
دوره دکتــری داخــل اعــزام دانشــجویان بــرای 
ــدت  ــاه م ــی کوت ــت تحقیقات ــای فرص دوره ه
خــارج و داخــل رونــد افزایشــی داشــته اســت.

ــل  ــه دلی ــون ب ــا کن ــال ۹۷ ت ــط س از اواس
بــه  ارائــه ویــزا  اثــر منفــی تحریم هــا در 
دانشــجویان متقاضــی فرصــت تحقیقاتــی، 
ــذف  ــروش ارز، ح ــرخ ف ــش ن ــانات و افزای نوس

ارز دانشــجویی )۴۲۰۰ تومانــی( و عــدم تأمیــن 
اعتبــار ارز مــورد نیــاز بــر مبنــای نــرخ قبلــی 
ــاوت  ــی مابه التف ــار ریال و عــدم تخصیــص اعتب
ــرای  ــجویان ب ــزام دانش ــد اع ــه، رون در بودج
ــا  ــز ب ــور نی ــارج از کش ــی خ ــت تحقیقات فرص

ــت. ــده اس ــه ش ــش مواج کاه
فرصت هــای  از  اســتفاده  رونــد  البتــه 
ــش  ــل افزای ــگاه های داخ ــی در دانش تحقیقات

ــت. ــه اس یافت

تسهیالت دانشجویی و معرفی به 
بانک برای دریافت ارز دانشجویی

اداره کل بــورس وزارت علــوم همچنیــن 
اعــالم کرده اســت: بررســی تعــداد دانشــجویان 
معرفــی شــده بــه بانک هــا بــرای دریافــت 
ارز دانشــجویی از رونــد یکنواختــی تبعیــت 
نمی کنــد. تعــداد دانشــجویان دریافــت کننــده 
ــته  ــی داش ــدی کاهش ــال ۱۳۹۶ رون ــا س ارز ت
ــر  ــه دو براب ــداد ب ــن تع ــال ۱۳۹۷ ای و در س

ــی دارد. ــدی کاهش ــدداً رون ــش و مج افرای
افزایــش شــدید قیمــت ارز از اواســط ســال 
۹۷ تاکنــون باعــث کاهــش جــدی متقاضیــان 
دانشــجویی  ارز  پرداخــت  جــدی  افــت  و 
در  تحصیــل  بــه  شــاغل  دانشــجویان  بــه 
ــت. ــده اس ــور ش ــارج از کش ــگاه های خ دانش

بـه  حالـی  در  پـرده  روی  سـینمایی  فیلم هـای  فـروش  آمـار 
روزرسـانی شـده اسـت که در روزهای گذشـته انتقادهایی نسبت به 
عملکـرد سـامانه مدیریـت فـروش و اکران سـینما مطرح شـده بود. 
بـه گـزارش ایسـنا، بیـش از یـک سـال از راه انـدازی سـامانه 
مدیریـت فـروش و اکـران سـینما )سـمفا( می گـذرد؛ سـامانه ای 
کـه گفته می شـد پایانی اسـت بـر انحصـار بلیت فروشـی و وجود 
آن بـه سـود سـینمای ایـران خواهـد بـود، امـا ایـن سـامانه در 
سـالی کـه کشـتی سـینما تقریبـا بـه ِگل نشسـت و مخاطـب 
چندانـی نداشـت، حتـی در یکـی دو بزنـگاه جشـنواره های فجـر 
هـم نتوانسـت کارکـردی مفید و بی حرف و حدیث داشـته باشـد.

ــری مردمــی  ــن خــود در رأی گی ــا عملکــرد نامطمئ ســمفا ب
جشــنواره ملــی فجــر، یکــی از مهم تریــن جایزه هــا را در بخــش 
بهتریــن فیلــم تماشــاگران گفتــه مــی شــود بــه پرحاشــیه ترین 
ــزه ســال های اخیــر ایــن رویــداد ســینمایی  و پرابهام تریــن جای
تبدیــل کــرد. عــالوه برایــن تاکیــدی کــه بــر شکســتن انحصــار 
بلیــت فروشــی بــا راه انــدازی ایــن ســامانه وجــود داشــت، هنــوز 

آن طــور کــه بایــد عملــی نشــده اســت.
یکــی از امتیازهــای ویــژه این ســامانه کــه محلی بــرای گردهم 
آوردن ســایت های بلیــت فروشــی ســینما اســت، قــرار بــود اعــالم 
ــا مثــل چنــد ســال اخیــر  دقیــق آمــار فــروش فیلم هــا باشــد ت
رقم هــای شــبهه دار بــه عنــوان میــزان بلیت هــای فروختــه شــده 

ــد  ــی در چن ــود، ول ــه نش ــا گفت ــوی پخش کننده ه ــا از س فیلم ه
مــاه اخیــر تقریبــا بــا یــک ســامانه ی تعطیــل مواجــه بودیــم کــه 
هیــچ کــدام از آمــار فروش هایــش بــه روز نبــود و حتــی برخــی 
کارکردهــای مثبــت قبلــی مثــل درج لحظــه ای فــروش بلیــت و 

تعدادســینماهای فعــال از صفحــه حــذف شــدند.
ــا  ــن روزه ــه ای ــش ک ــین فرح بخ ــد حس ــاره محم ــن ب در ای
ــنا  ــا ایس ــی ب ــرده دارد، در گفت وگوی ــال« را روی پ ــم »تکخ فیل
ــای  ــت آق ــاهکارهای دوران مدیری ــی از ش ــمفا یک ــد: س می گوی
انتظامــی در ســازمان ســینمایی بــود کــه می توانســت همــه را بــه 
صــورت دقیــق از میــزان فــروش فیلم هــا مطلــع کنــد، آن هــم در 
شــرایطی کــه خــودش بــه تنهایــی محــل بلیــت فروشــی نیســت 
ــی اســت کــه اگــر خــدای ناکــرده کســی بخواهــد  ــا جای و اتفاق
ــن  ــد. بنابرای ــری کن ــد از آن جلوگی ــد می توان ــتباه بده ــار اش آم
ــن  ــه ای ــای آن ایســتاده ام ک ــوز پ ــن هن ــن ویژگــی ای م ــا چنی ب
ســامانه کار خــود را ادامــه دهــد،  منتهــا در یــک ســال گذشــته 
ــی نشــان  ــود، مســئوالن ســمفا بی کفایت ــل ب ــه ســینما تعطی ک
ــد  ــه درســتی پیــش ببرن ــد و نتوانســتند زیرســاخت آن را ب دادن
و جــای ســوال اســت کــه چــرا اجــازه دادنــد، جشــنواره جهانــی 
فجــر فقــط از طریــق یــک ســایت بلیــت فروشــی داشــته باشــد.

او افــزود:  بــه همیــن دلیــل شــرایط طــوری شــده کــه ناگهان 
می بینیــم ســامانه ســه ســاعت تعطیــل اســت و بــا قطــع شــدن 

ــود.  ــاد می ش ــا ایج ــالل فیلم ه ــی اخت ــتم، در بلیت فروش سیس
مهمتریــن اشــکال ایــن آســیب آنجاســت کــه در همیــن شــرایط 
ــت  ــد بلی ــی کســی می خواه ــود مخاطــب، وقت ــی و کمب کرونای
بخــرد ولــی نمی توانــد صفحــه خریــد را در ســایت فــروش بــاز 

ــد. کنــد، کال قیــد ســینما را می زن
وی بــا بیــان اینکــه برخــی بــا خرابــکاری ترجیــح می دهنــد 
همــه چیــز بــه روال قبــل برگــردد، ادامــه داد: بعضی هــا 
ــه نظــر مــن  ــد ســامانه ســمفا بایــد جمــع  شــود، امــا ب معتقدن
ــود آن را  ــون وج ــود چ ــرف ش ــکالت آن برط ــت مش ــر اس بهت
ــه  ــرط آنک ــه ش ــا ب ــم، ام ــروری و الزم می دان ــینما ض ــرای س ب
درســت شــود. اگــر قــرار باشــد بــه همیــن شــیوه اخیــر کار کنــد 

ــیم. ــش می بخش ــه لقای ــش را ب عطای
ــه  ــه هفت ــری ک ــز اظهارنظ ــا و نی ــن انتقاده ــود ای ــا وج ب
گذشــته یــک مدیــر ســینما نســبت بــه عملکــرد ضعیــف ســمفا 
عنــوان کــرده بــود، پــس از مدت هــا ایــن ســامانه آمــار جدیــد 
فــروش فیلم هــا را ثبــت و در بــاالی صفحــه خــود اعــالم کــرده 
کــه »ایــن وب ســایت در حــال بــه روز رســانی اســت«، امــا بایــد 
دیــد ایــن به روزرســانی چقــدر در کارکــرد ســمفا تغییــر ایجــاد 
ــان  ــورد اطمین ــی م ــد محل ــن ســامانه می توان ــا ای ــد و آی می کن
بــرای مدیریــت فــروش و نیــز اتفاق هایــی همچــون رأی گیــری 

مردمــی یــک جشــنواره باشــد؟!

دبیــر چهلمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر اعــالم کــرد فراخــوان 
ایــن جشــنواره تــا پایــان خــرداد منتشــر و ایــن دوره از 
ــی«  ــورت »بین الملل ــه ص ــته، ب ــالف دوره گذش ــنواره برخ جش

برگــزار می شــود.
بــه گــزارش مهــر، ســی و نهمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر بــه 
دبیــری حســین مسافرآســتانه کــه در بهمن مــاه ســال گذشــته 
برگــزار شــد، نســبت بــه تمامــی ۳۸ دوره گذشــته خــود بســیار 
ــای  ــی فعالیت ه ــا و تعطیل ــروس کرون ــیوع وی ــود. ش ــاوت ب متف
هنــری از جملــه تئاتــر در سراســر جهــان باعــث شــد تــا 
ــته و  ــار گذاش ــی« را کن ــم واژه »بین الملل ــی و نه ــنواره س جش

ــه صــورت ملــی برگــزار شــود. ب
ــی  ــنواره س ــه جش ــر و دبیرخان ــم دبی ــا تصمی ــن ب همچنی
ــا  ــز ب ــن و بخشــی نی ــه صــورت آنالی ــن جشــنواره ب ــم، ای و نه
ــزار  ــوری برگ ــورت حض ــه ص ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

شــود.
ــر  ــوان دبی ــه عن ــتانه ب ــین مسافرآس ــاب حس ــد از انتص بع
چهلمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر، ایــن هنرمنــد و مدیــر تئاتــری 
ــرد. ــاز ک ــم را آغ ــنواره چهل ــرای جش ــزی ب ــت و برنامه ری فعالی

ــن  ــت فراخــوان چهلمی ــن وضعی ــاره آخری مسافرآســتانه درب

ــای  ــدن بخش ه ــه ش ــذف و اضاف ــر و ح ــر فج ــنواره تئات جش
فراخــوان  در خصــوص  هنــوز  گفــت:  مختلــف جشــنواره، 
برگــزاری  شــورای  در  آن  بخش هــای  و  چهلــم  جشــنواره 
جشــنواره بحــث و گفتگــو داریــم. در خصــوص کلیــت فراخــوان 
بــه توافــق رســیده ایم و روی جزییــات آن در حــال بحــث 

ــتیم. هس
ــورای  ــوان در ش ــدن فراخ ــی ش ــد از نهای ــه داد: بع وی ادام
ــه  ــوان را ب ــر، فراخ ــر فج ــنواره تئات ــن جش ــزاری چهلمی برگ
شــورای سیاســتگذاری جشــنواره تئاتــر فجــر ارائــه می دهیــم تــا 

ــد. ــالم کنن ــود را اع ــرات خ ــه نظ نقط
ــوان  ــار فراخ ــی انتش ــان تقریب ــاره زم ــتانه درب ــافر آس مس
ــالم نظــر  ــد از بررســی و اع ــرد: بع ــار ک ــم، اظه جشــنواره چهل
ــرداد  ــان خ ــا پای ــاد ت ــال زی ــه احتم ــتگذاری، ب ــورای سیاس ش

ــود. ــر می ش ــم منتش ــنواره چهل ــوان جش فراخ
دبیـــر چهلمیـــن جشـــنواره تئاتـــر فجـــر دربـــاره اینکـــه 
ـــزار  ـــی برگ ـــورت بین الملل ـــه ص ـــنواره ب ـــن دوره از جش ـــا ای آی
خواهـــد شـــد یـــا همچـــون دوره ســـی و نهـــم بـــه صـــورت 
ملـــی خواهـــد بـــود، تأکیـــد کـــرد: جشـــنواره چهلـــم بـــه 
ــای  ــد و از گروه هـ ــد شـ ــزار خواهـ ــی برگـ ــورت بین المللـ صـ

بین المللـــی بـــرای حضـــور و اجـــرا در جشـــنواره دعـــوت بـــه 
عمـــل می آیـــد.

ــز  ــم نی ــنواره چهل ــی از جش ــا بخش ــه آی ــاره اینک وی درب
ــد  ــزار خواه ــن برگ ــورت آنالی ــه ص ــته ب ــون دوره گذش همچ
شــد یــا نــه، تصریــح کــرد: گزینــه آنالیــن جــزو جــدا نشــدنی 
جشــنواره تئاتــر فجــر شــده و در کنــار فیزیکــی برگــزار شــدن 
جشــنواره، برگــزاری بخش هایــی نیــز بــه صــورت آنالیــن انجــام 

خواهــد شــد.
مسافرآســتانه در پایــان ســخنان خــود دربــاره بــرآورد بودجــه 
ــوان  ــی فراخ ــد: وقت ــادآور ش ــر، ی ــر فج ــم تئات ــنواره چهل جش
ــای  ــوان و نیازمندی ه ــاس فراخ ــر اس ــود ب ــر ش ــی و منتش نهای
آن بــرآورد بودجــه ایــن دوره از جشــنواره را انجــام خواهیــم داد.

با اعالم اداره کل بورس وزارت علوم؛ 

تعداد دانشجویان بورسیه خارج و داخل به صفر رسید

از بی کفایتی تا به روزسانی در سامانه مدیریت فروش سینما 

دبیر جشنواره مطرح کرد؛

»تئاترفجر 4۰« بین المللی خواهد بود

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد مشــاورانی کــه توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور احــراز 
صالحیــت شــده انــد بــرای خدمــات مهندســی مشــاور بعنــوان انتخــاب مشــاور در خصــوص کاهــش پیــک مشــترکین بــرق، 

ارزیابــی کیفــی نمایــد.
ــاوران از  ــی مش ــی کیف ــه ارزیاب ــوط ب ــدرک مرب ــذ م ــرای اخ ــود ب ــی ش ــوت م ــرایط دع ــد ش ــاورن واج ــیله از مش بدینوس
تاریــخ درج آگهــی تــا تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بــا شــماره فراخــوان ثبــت شــده 

ــد. ــت نماین ــوط را دریاف ــدارک مرب ــه و م ۲۰۰۰۰۰۵۰۹۰۰۰۰۰۲۰ مراجع
www.setadiran.ir                                            الف- سامانه تدارکات الکترونیک دولت
www.tavanir.org.ir               )ب- پایگاه اینترنتی معامالت شرکت توانیر )مشاهد آگهی

مشــاوران واجــد شــرایط مــدارک و فــرم هــای تکمیــل شــده را بــه همــراه مســتندات مربوطــه حداکثــر تــا ســاعت ۰۹:۳۰ 
روز ســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بارگــزاری نماینــد.

ایــن آگهــی بــه منظــور ارزیابــی کیفــی مشــاوران انتشــار یافتــه و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی پــس از 
انجــام ارزیابــی کیفــی از متقاضیــان واجــد شــرایط طــی مراحــل بعــدی دعــوت بعمــل خواهــد آورد. ضمنــاًًٌ در قبــال ارائــه 

مــدارک ارزیابــی وجهــی دریافــت نخواهــد شــد.
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

شناسه آگهی: ۱۱4۸۸۱۶

شرکت توزعی نیروی ربق آرذبایجان شرقی

تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰3/۲5    



سه شنبه 25 خرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 987 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
سبک زندگی

کراسبو چیست؟ 

مزایا و معایب استفاده از کراسبو شکاری
مزایای کراسبو شکاری

- سـهولت در اسـتفاده از آن بـدون آشـنایی با 
اصـول تیـر انـدازی بـا کمان فقـط باید بـا نحوه زه 

کشـیدن آن آشـنا شوید.
- بی صدا بودن آن 

- شباهتش با اسلحه در دست گرفتن آن 
- قـدرت زیـاد تیـر هایـش برای شـکار کـردن. 
کراسـبو بـرای شـکار عالـی اسـت زیـرا تیـر هـای 
کوچـک آن به راحتی از بدن شـکار عبـور می کند. 
معایب کراسـبو شـکاری: لذت تیر انـدازی با کمان 
بیشـتر از تیـر انـدازی بـا کراسـبو اسـت. زیرا کراسـبو 
بیشـتر شـبیه به اسلحه است و شـما با داشتن کراسبو 
احسـاس مـی کنیـد که تفنگی در دسـت گرفتـه اید.

همچنیـن تیـر انـدازی بـا کمـان بـه زور بازوی 
شـما احتیـاج دارد و شـما باید برای هـدف گیری، 

تمرکـز ذهنی زیادی داشـته باشـید.
سـنگین بـودن کراسـبو نسـبت بـه کمـان وزن 
کراسـبو چیـزی حـدود ۴ تـا ۵ کیلوگـرم اسـت 
که نسـبت بـه وزن کمـان هـای کامپونـد و ریکرو 
حـدوداً ۲ برابـر اسـت. سـرعت و قـدرت کمتـر در 
مقایسـه بـا کمان هـای کامپونـد با توجـه به طول 
کشـش کمـان کامپونـد از کراسـبو بیشـتر اسـت، 
متوجه خواهید شـد که قدرت و سـرعت آن نیز از 

کراسـبو بیشـتر خواهـد بود.
بـه طـور مثال سـرعت تیـر یک کمـان کامپوند 
۷۰ پونـدی از یـک کراسـبو ۱۵۰ پونـدی میتوانـد 
بیشـتر باشـد. همچنین شـما مـی توانید با سـایت 
هدفگیـری  کامپونـد  کمـان  روی  سـایت  پیـن  و 

دقیـق تـری در فواصـل مختلف داشـته باشـید. 
بهتریـن برنـد های کراسـبو بـرای خریـد: البته 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بهتریـن کمان بـرای افراد 
مختلـف متفـاوت اسـت و هـر کمـان در شـرایط 
خـود بهتریـن اسـت. شـما بـرای ایـن کـه بتوانید 
یـک کمـان خـوب بـرای خـود تهیـه کنیـد اول از 
همـه بایـد هـدف خـود را از خریـد آن مشـخص 
و  هـدف  بـا  مناسـب  کمانـی  بتوانیـد  تـا  کنیـد 

موقعیـت خـود خریـداری کنیـد.
 اکثـر کراسـبوها بـرای اسـتفاده در شـکارگاه 
و میـدان تیـر طراحـی شـده انـد. بـرای انتخـاب 
فاکتورهـای  بایـد  کاربـردی  و  خـوب  کراسـبوی 

زیـادی را در نظـر داشـته باشـید. 
بـرای اینکـه بتـوان بهتریـن کمـان کراسـبو را 
مشـخص کـرد نیـاز اسـت که فاکتـور هایـی مانند 
سـرعت و دقـت، کارایـی و راحتـی کمـان، دقـت 
و اطمینـان از برخـورد بـا هـدف، قیمـت کمـان و 
هزینـه تعمیـرات و نگهـداری آن را کامـل بررسـی 

نمـود، تـا در آینـده دچـار مشـکل نشـوید.
بـا تمـام توضیحـات داده شـده امـا مـی تـوان 
برندهـای زیـر را بهتریـن برنـد هـا در زمینه کمان 
 pse archer  • Barnett :و کراسـبو دانسـت

• Mission • tenpoint
نکتـه بسـیار قابـل توجـه در مـورد کمـان های 
کراسـبو ایـن اسـت کـه هرگـز نبایـد کراسـبو را 
بـدون تیـر و یا با تیرهای سـبک شـلیک کـرد زیرا 
باعث شکسـته شـدن بازوهـای کمان خواهد شـد.

 انـواع تیـر و کمـان هـا: بـه طـور کلی کمـان ها 
بـه دو دسـته ی کمـان ریکـرو )کمان چهـار خم ( و 
کمـان کامپوند )کمان ترکیبی ( تقسـیم می شـوند. 
تیـر هـا هـم در چهـار دسـته ی  تیـر هـای 
هـای  تیـر  چوبـی،  هـای  تیـر  آلومینیومـی، 
آلومینیومـی کربنـی، تیـر هـای فایبـر گالس قرار 
دارنـد. قسـمت نـوک تیـر نیـز خـود در سـه نـوع 
تیغـه قابـل تنظیـم، تیغـه ثابـت و تیغـه مکانیکی 
سـاخته می شـوند که در صـورت اصابت با شـکار، 

از بـدن شـکار عبـور خواهـد کـرد.
تیرهـای کراسـبو مثـل تیرهـای اسـلحه پشـت 
سـر هـم قـرار مـی گیرند تـا شـلیک ها منظـم تر 
و دقیـق تـر اتفـاق بیفتـد. لولـه معمـوالً از مـواد 

پلیمـری یـا آلومینیـوم سـاخته مـی شـود.
 کمـان ریکـرو: کمـان ریکـرو بـا کمـان هـای 
سـنتی شـباهت بسـیار زیـادی دارد امـا بـه کمک 
ارتقـا هایـی کـه در آن صورت گرفته اسـت شـاهد 

افزایـش قـدرت و دقـت در آن هـا هسـتیم.
اغلـب ایـن نـوع کمـان هـا در امـروزه از جنس 
فایبـر گالس یـا کربن سـاخته می شـوند و اجزایی 
همچـون  قبضـه، بـازو، سـایت، زه، اسـتابالیزر و 
پیـن سـایت را دارا مـی باشـد. ایـن کمـان بـرای 
مسـابقات  اسـت.  مناسـب  بسـیار  مبتـدی  افـراد 
المپیـک در مسـافت هـای ۷۰، ۳۰ و ۱۸ متـری 

بیـن بانـوان و آقایـان برگـزار مـی شـود.
کمـان کامپونـد: ایـن نـوع کمـان نیـز بخـش 
هـای مشـترکی با کمـان ریکـرو دارد. بخـش هایی 
مانند  قبضه، اسـتابالیزر، بازو، سـایت و پین سـایت 
و بخـش هـای متفـاوت ماننـد  شـوکر و قرقـره. 
رقابـت هـای آن در المپیـک برگـزار نمی شـود، اما 
مسـابقات در این رشـته در مسـافت های ۵۰، ۳۰ و 
۱۸ متـر در بسـیاری از کشـورها برگـزار می شـوند.

 کراسـبوهای کامپونـدی از برد و قدرت باالتری 
برخوردارنـد و بـرای شـکار گزینـه مناسـب تـری 
نسـبت بـه سـایر کمـان هـا محسـوب می شـوند. 
بـرای شـکار در جنگل بـه خاطر ایجـاد صدای کم 
حاصـل از رهـا شـدن بولـت )تیـر کمان کراسـبو( 

بسـیار مناسـب تـر از تفنگ هـای بادی هسـتند.
از دیگـر مزایـای کمـان هـای کامپوند سـرعت 
آن هـا اسـت، بـه طـور مثـال کمـان کامپونـد ۶۰ 
 ۷۶ مقـدار  بـه  زه  کشـش  طـول  دارای  پونـدی 
سـانتی متـر )۳۰ اینـچ( اسـت کـه سـرعت اولیـه 
تیـر پـس از رها شـدن از کمـان معـادل ۱۰۶ متر 

)۳۵۰ فـوت( در ثانیـه اسـت.
  منبع: بیتوته

انتخابی جام جهانی - بحرین
سرمربی حریف تیم ملی فوتبال ایران اخراج شد

ــا  ــکاری ب ــع هم ــه قط ــم ب ــگ تصمی ــگ کن ــال هن ــیون فوتب فدراس
ــت. ــور گرف ــن کش ــی ای ــم مل ــرمربی تی س

ــس از کســب  ــگ پ ــگ کن ــال هن ــی فوتب ــم مل ــر، تی ــزارش مه ــه گ ب
نتایــج ضعیــف در دور انتخابــی مقدماتــی جــام جهانــی قطــر تصمیــم بــه 

ــا »میکســو پاتالنیــن« گرفــت. قطــع همــکاری ب
ــرمربی  ــا س ــکاری ب ــع هم ــه قط ــم ب ــی تصمی ــا در حال هنگ کنگی ه
خــود گرفتنــد کــه ایــن تیــم امــروز ســه شــنبه مقابــل بحریــن در آخریــن 

بــازی خــود در گــروه C بــه میــدان خواهــد رفــت.
تیــم ملــی هنــگ کنــگ بــا تیم هــای ملــی ایــران، بحریــن، کامبــوج و 
عــراق همگــروه بــود کــه بــا گذشــت ۷ بــازی از ایــن رقابت هــا بــا ۵ امتیــاز 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــود ب ــرای صع ــه و شانســی ب ــرار گرفت ــارم ق در رده چه

انتخابــی جــام جهانــی قطــر نداشــته باشــد.

سماک: 
هیچ پیشنهادی برای آزمون وجود ندارد 

ســرمربی زنیــت ســن پترزبورگ اعــالم کــرد ســردار آزمــون در فصــل 
جدیــد نیــز بــرای ایــن تیــم بــازی خواهــد کــرد. 

ــاره انتشــار اخبــار جدایــی  ــه گــزارش تســنیم، ســرگئی ســماک درب ب
ــی  ــی و آرژانتین ــان ایران ــی، مهاجم ــتین دریوس ــون و سباس ــردار آزم س
زنیــت گفــت: ســردار آزمــون مهاجــم توانمنــدی اســت کــه در هــر تیمــی 
مفیــد خواهــد بــود. زنیــت هنــوز هیــچ پیشــنهاد روشــنی از ســایر تیم هــا 
بــرای خریــد ســردار آزمــون دریافــت نکــرده اســت. دریوســی نیــز چنیــن 
ــرای  ــت ب ــازی زنی ــد آماده س ــن در دور جدی ــر ۲ بازیک ــرایطی دارد. ه ش

فصــل جدیــد لیــگ برتــر روســیه شــرکت خواهنــد کــرد.
سردار آزمون یک فصل دیگر با زنیت قرارداد دارد.

ورزشکاران المپیکی تشکیل پرونده سالمت دادند 

ــا حضــور در  ــد، ب ورزشــکارانی کــه ســهمیه المپیــک کســب کــرده ان
ــد.  ــده ســالمت دادن فدراســیون پزشــکی ورزشــی تشــکیل پرون

ــا  ــی ب ــکاران المپیک ــوان، ورزش ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حضــور در فدراســیون پزشــکی ورزشــی از لحــاظ ســالمتی تحــت بررســی 

ــد. ــرار گرفتن پزشــکان ق
ــده ســالمت ورزشــکاران المپیکــی امــروز در فدراســیون  تشــکیل پرون
پزشــکی ورزشــی زیــر نظــر پزشــکان انجــام شــد و ورزشــکاران تســت های 
الزم را قبــل از حضــور در رقابت هــای المپیــک توکیــو پشــت ســر 

ــی شــود. ــزان ســالمتی آن هــا ارزیاب ــا می گذاشــتند ت

دعوت فدراسیون از مفاخر کشتی
 برای حضور در اردو های تیم ملی 

ــان المپیــک و جهــان دعــوت  فدراســیون کشــتی از جمعــی از قهرمان
ــا حضــور در اردو ی تیم هــای ملــی موجــب افزایــش روحیــه و  ــا ب کــرد ت

انگیــزه ملــی پوشــان المپیکــی شــوند. 
ـــدک  ـــان ان ـــه زم ـــه ب ـــا توج ـــوان، ب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــداد  ـــن روی ـــوان بزرگتری ـــه عن ـــو ب ـــک ۲۰۲۱ توکی ـــا المپی ـــده ت ـــی مان باق
ـــک و  ـــان المپی ـــی قهرمان ـــتی از جمع ـــیون کش ـــان، فدراس ـــی جه ورزش
ـــور  ـــا حض ـــا ب ـــرد ت ـــوت ک ـــران دع ـــتی ای ـــر کش ـــوان مفاخ ـــه عن ـــان ب جه
در خانـــه ی کشـــتی شـــهید مصطفـــی صـــدرزاده، در صـــورت تمایـــل 
ضمـــن انتقـــال تجربیـــات ارزنـــده خـــود بـــه ملـــی پوشـــان، موجـــب 
ـــن  ـــد در ای ـــور قدرتمن ـــور حض ـــه منظ ـــا ب ـــزه آن ه ـــه و انگی ـــش روحی افزای

ـــند. ـــم باش ـــدان مه می
ـــتی  ـــان کش ـــن قهرمان ـــور ای ـــت حض ـــدوار اس ـــتی امی ـــیون کش فدراس
ایـــران و جهـــان در محـــل اردو هـــای تیم هـــای ملـــی کشـــتی، منشـــأ 
خیـــر و برکـــت بـــوده و در نهایـــت شـــاهد درخشـــش و افتخارآفرینـــی 
ـــدس  ـــم مق ـــزاز پرچ ـــک و اهت ـــه المپی ـــی در عرص ـــان ایران ـــدد جوان مج
ـــم  ـــن آوردگاه مه ـــورمان در ای ـــرود کش ـــدن س ـــداز ش ـــن ان ـــران و طنی ای

ـــد. ـــی باش جهان
محمدابراهیــم ســیف پــور، ابراهیــم جــوادی، منصــور برزگــر، امیررضــا 
خــادم، رســول خــادم، عبــاس جدیــدی، محمدحســن محبــی، عســگری 
ــر  ــی، اکب ــا رضای ــدری، علیرض ــا حی ــرکان، علیرض ــد ت ــان، مجی محمدی
ــل  ــدی، کمی ــراد محم ــید م ــی، س ــد خدای ــاری، مجی ــروز ی ــالح، به ف
قاســمی، احســان لشــگری و ... از قهرمانانــی هســتند کــه از ایشــان بــرای 

ــت. ــده اس ــوت ش ــی دع ــای مل ــای تیم ه ــور در اردو ه حض

2 نفر از آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی 
پارادوومیدانی دعوت شدند

ـــه  ـــن مرحل ـــه نهمی ـــرقی ب ـــی آذربایجان ش ـــک مرب ـــکار و ی ـــک ورزش ی
ـــه مســـابقات  ـــی ب ـــردان اعزام ـــی م ـــی دوومیدان ـــم مل ـــی تی از اردوی آمادگ

ـــده شـــدند.  ـــو فراخوان ـــک توکی پارالمپی
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »ســـیامک صالح فـــرج زاده« بـــه عنـــوان 
ـــن اردو  ـــرمربی در ای ـــوان س ـــه عن ـــی« ب ـــن رضای ـــی کار و »بهم دوومیدان

حضـــور می یابنـــد.
ایـــن اردوی در حالـــی از ۱۸ خردادمـــاه جـــاری در الهیجـــان برپـــا 
می شـــود کـــه دبیـــر فدراســـیون جانبـــازان و معلـــوالن پیـــش از ایـــن 
ـــو در آن  ـــه توکی ـــزام ب ـــرای اع ـــکار ب ـــت ورزش ـــه هف ـــود ک ـــرده ب ـــالم ک اع
حضـــور می یابنـــد و تـــا زمـــان اعـــزام بـــه بازی هـــای پارالمپیـــک در 

الهیجـــان بـــه تمریـــن می پردازنـــد.
 وی از حامـــد امیـــری، ســـعید افـــروز، امـــان اهلل پاپـــی، ســـید 
ــرج زاده  ــیامک صالح فـ ــیاح، سـ ــادق بیت سـ ــردی، صـ ــر جوانمـ علی اصغـ
و هاشـــمیه متقیـــان دوومیدانـــی کاران پارالمپیکـــی دعـــوت شـــده بـــه 

اردوی الهیجـــان نـــام بـــرده بـــود.
ــد  ــان می دهـ ــک نشـ ــای پارالمپیـ ــه بازی هـ ــه تاریخچـ ــی بـ نگاهـ
ــی در  ــات نخاعـ ــز ضایعـ ــیس مرکـ ــس از تأسـ ــال پـ ــار سـ ــه چهـ کـ
ـــک  ـــر »لودوی ـــط دکت ـــتان توس ـــل« انگلس ـــتوک مندوی ـــتان »اس بیمارس
ــگ  ــن جنـ ــی معلولیـ ــرای توانبخشـ ــتفاده از ورزش بـ ــن« و اسـ گاتمـ
ــکاران  ــژه »ورزشـ ــی ویـ ــابقات ورزشـ ــن دوره مسـ ــی دوم، اولیـ جهانـ
ویلچـــری« بـــه نـــام »بازی هـــای اســـتوک مندویـــل« همزمـــان بـــا 
ــتانی ۱۹۴۸  ــک تابسـ ــای المپیـ ــن دوره »بازی هـ ــه پانزدهمیـ افتتاحیـ

لنـــدن« برگـــزار شـــد.
در ســـال۱۹۶۰ اولیـــن دوره بازی هـــای پارالمپیـــک بالفاصلـــه 
ــد؛ از آن  ــزار گردیـ ــا برگـ ــک در رم ایتالیـ ــای المپیـ ــد از بازی هـ بعـ
ـــور  ـــه ط ـــار ب ـــک ب ـــال ی ـــار س ـــر چه ـــک ه ـــای پارالمپی ـــال بازی ه س
منظـــم برگـــزار و بـــا برگـــزاری اولیـــن دوره پارالمپیـــک زمســـتانی 
ـــه  ـــان ادام ـــی آن همچن ـــی و کم ـــای کیف ـــوئد ارتق ـــال ۱۹۷۶ س در س

دارد.
بازی هـــای  در  حضـــور  دوره   ۱۴ در  ایـــران  کشـــور  عملکـــرد 
ـــب ۱۳۶  ـــا کس ـــوان ب ـــی را می ت ـــف ورزش ـــته مختل ـــک و ۱۵ رش پارالمپی
ـــوان  ـــه بان ـــوط ب ـــورد آن مرب ـــا ۹ م ـــه تنه ـــرد ک ـــدی ک ـــع بن ـــدال جم م

بـــوده اســـت. 

ــد  ــت: بای ــران گف ــال ای ــوت فوتب پیشکس
ــیم  ــته باش ــاور داش ــی را ب ــم مل ــان تی بازیکن
باعــث موفقیــت تیــم ملــی  بــاور  ایــن  و 

 . د می شــو
بــا  گفت وگــو  در  زاده  ابراهیــم  منصــور 
ــران در رقابت هــای  ــاره عملکــرد ای ایســنا، درب
مقدماتــی جــام جهانــی اظهــار کــرد: مــا ســه 
ــازی  ــازی اول و ب ــتیم. ب ــاوت داش ــازی متف ب
ــود، توانســتیم  ــی ب ــل پیــش بین ــا قاب ســوم م
ــد و در  ــالش کردن ــا ت ــیم و بچه ه ــق باش موف
ــا  ــازی ب ــا در ب ــدند ام ــق ش ــم موف ــت ه نهای
ــا  ــن کــه حساســیت بیشــتری داشــت، ب بحری
ــی  ــم و احساس ــروع کردی ــازی را ش ــش ب آرام
نبودنــد و منطقــی بــازی کردنــد. توانســتیم از 
ــم و  ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــان ب فرصت های م

ــه نتیجــه برســیم. ب
ــزی  ــازی چی ــه ب ــن س ــه داد: در ای او ادام
ــود  ــن ب ــرد ای ــه می ک ــب توج ــه بیشــتر جل ک
کــه بازیکنــان خیلــی خوبــی در تیــم ملــی مــا 
ــه  ــدام ب ــر ک ــان ه ــن بازیکن ــور دارد و ای حض
ــد تاثیرگــذار باشــند. بایســتی  نحــوی می توانن
ــتفاده  ــو اس ــن نح ــه بهتری ــان ب ــن بازیکن از ای
ــر  ــد. ه ــم باش ــم حاک ــش در تی ــود و آرام ش

ــد مســئولیت خودشــان  ــان بای کــدام از بازیکن
ــاله  ــن مس ــدن ای ــام ش ــد و انج ــام دهن را انج
ــن  ــت ای ــده اس ــث ش ــر باع ــای اخی در بازی ه
بازیکنــان تاثیرگــذاری خودشــان را نشــان 

ــد. دهن
پیشکســـوت فوتبـــال ایـــران در ارزیابـــی 
ــکوچیچ  ــت: اسـ ــکوچیچ گفـ ــرد اسـ از عملکـ
زمـــان زیـــادی را در ایـــران حضـــور داشـــت 
و مربی گـــری کـــرد. حتـــی وقتـــی مســـابقه 
ـــه  ـــت و هم ـــور داش ـــران حض ـــم در ای ـــود ه نب

ــترین  ــرده اســـت. بیشـ ــز را بررســـی کـ چیـ
چیـــزی کـــه در حـــال حاضـــر بـــرای تیـــم 
ملـــی می توانـــد تاثیرگـــذار باشـــد، مســـائل 
ــوع  ــن نـ ــت. همچنیـ ــی اسـ ــی و روانـ روحـ
برخـــورد و ارتبـــاط بـــا بازیکنـــان هـــم 
مهـــم اســـت کـــه تـــا امـــروز اســـکوچیچ در 
ایـــن زمیـــن وظایـــف خـــود را بـــه عنـــوان 
ــه  ــت. این کـ ــام داده اسـ ــی انجـ ــک مربـ یـ
ــم  ــوب کار کنیـ ــا خـ ــا اینجـ ــته ایم تـ توانسـ
ـــکوچیچ  ـــه اس ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــان دهن نش

ـــت. ـــرده اس ـــی ک ـــی را ط ـــودی خوب ـــیر صع س
او دربــاره دیــدار ایــران مقابــل عــراق گفــت: 
ایــن تیــم فیزیکــی و درگیرانــه بــازی می کنــد 
و یــک ســری بازیکنــان تاثیرگــذار هــم در 
ایــن تیــم وجــود دارد. در درجــه اول بایســتی 
ــم  ــظ کنی ــان را حف ــش خودم ــان آرام خودم
و تحــت تاثیــر برخوردهــای عصبــی آن هــا 
ــن  ــش از کمتری ــا آرام ــد ب ــم و بای ــرار نگیری ق
می آوریــم  دســت  بــه  کــه  فرصت هایــی 
عــراق  باشــیم.  موفــق  و  کنیــم  اســتفاده 
ــته  ــانس هایش توانس ــن ش ــا کمتری ــه ب همیش
مقابــل مــا موفــق باشــد امــا اعتقــاد مــن ایــن 
ــم و در  ــش کار کنی ــا آرام ــد ب ــه بای ــت ک اس
ادامــه اشــتباهات خــط دفاعی مــان را کــم 

ــم. کنی
ابراهیــم زاده اضافــه کــرد: آن هــا بــه دنبــال 
ــی  ــد خیل ــتند و می توانن ــا هس ــتباهات م اش
خــوب از ایــن اشــتباهات اســتفاده کننــد. 
ــا  ــم ت ــرژی دهی ــی ان ــم مل ــه تی ــد ب ــا بای م
ــتم  ــدوار هس ــن امی ــند. م ــق باش ــد موف بتوانن
ــته  ــاور داش ــی را ب ــم مل ــان تی ــد بازیکن و بای
باشــیم و ایــن بــاور باعــث موفقیــت تیــم ملــی 

می شــود.

ملی پــوش پیشــین والیبــال ایــران گفــت: جایــگاه ایــران در 
ــد بیــش از ایــن  ــا هشــتم اســت و نبای لیــگ ملت هــا، پنجــم ت
ــازی  ــود و آماده س ــب خ ــناخت ترکی ــغول ش ــه مش ــی ک از تیم

اســت،  توقــع داشــت. 
بهنــام محمــودی در گفت وگــو بــا تســنیم در مــورد عملکــرد 
ــار داشــت:  ــای ۲۰۲۱ اظه ــگ ملت ه ــال در لی ــی والیب ــم مل تی
ــن  ــال ای ــه دنب ــا ب ــگ ملت ه ــران در لی ــی ای ــم مل ســرمربی تی
ــوان را  ــان ج ــد. او بازیکن ــی برس ــب اصل ــه ترکی ــه ب ــت ک اس
ــدان  ــه می ــف ب ــان مختل ــل حریف ــف و مقاب ــع مختل در مقاط
می فرســتد چــون بــرای محــک زدن آنهــا بــه زمــان نیــاز اســت. 
در ایــن بیــن، بازیکنانــی مثــل صابــر کاظمــی و میثــم صالحــی، 

ــد. ــال خــود را نشــان دادن ــی والیب کالس جهان
ملی پــوش پیشــین والیبــال ایــران ادامــه داد: حریفــان 
ــوان  ــه ت ــده اند و از هم ــا ش ــگ ملت ه ــوا وارد لی ــام ق ــا تم ب
خــود بــرای کســب پیــروزی اســتفاده می کننــد. بــا ایــن حــال 
ــده  ــن و روســیه برن ــل ژاپ ــازی مقاب ــه می شــد در ب ــدم ک معتق

شــد ولــی چــون ابتــدای تورنمنــت بــود، بازیکنــان، ریتــم تیمــی 
ــد. خــود را پیــدا نکــرده بودن

محمــودی بــه شکســت ۳ بــر ۲ ایــران مقابــل آلمــان اشــاره 
ــاق  ــد، اتف ــه نبای ــه ک ــان، آنچ ــا آلم ــازی ب ــت: در ب ــرد و گف ک
ــم  ــت می دادی ــان را شکس ــد، آلم ــادی بای ــت ع ــاد. در حال افت
ولــی در ســرویس، اشــتباهات زیــادی انجــام دادیــم و آلمــان در 

ــازی کــرد. ــی ب ــدون اشــتباه و عال ــل، ب طــرف مقاب
وی عنــوان کــرد: بهتریــن تیم هــای جهــان در المپیــک 
ــان  ــاف حریف ــه مص ــوان ب ــام ت ــا تم ــه ب ــتند و هم ــر هس حاض
ــه  ــده شــد و ب ــی برن ــه راحت ــک ب ــوان در المپی ــد. نمی ت می آین
همیــن خاطــر آلکنــو بایــد نقــاط ضعــف تیمــش را در فرصــت 

ــد. ــده، برطــرف کن باقیمان
ـــور  ـــالد  عبادی پ ـــف می ـــرد ضعی ـــورد عملک ـــودی در م محم
ـــم،  ـــه گفت ـــور ک ـــرد: همانط ـــح ک ـــان تصری ـــل آلم ـــازی مقاب در ب
ـــه ترکیـــب اصلـــی و آزمایـــش  ـــیدن ب ـــه دنبـــال رس ـــو ب آلکن
ـــن،  ـــر م ـــه نظ ـــت. ب ـــف اس ـــرایط مختل ـــان در ش ـــردن بازیکن ک

دریافت هـــای میـــالد از پوریـــا )فیاضـــی( بهتـــر اســـت و 
چـــون پوریـــا دچـــار مصدومیـــت زانـــو بـــود و نمی توانســـت 
ـــر  ـــالوه ب ـــد. ع ـــه نش ـــازی گرفت ـــه ب ـــد، ب ـــر باش ـــه موث در حمل
ــه  ــوان بـ ــد و نمی تـ ــرویس زدنـ ــی سـ ــا عالـ ــن، آلمانی هـ ایـ

ــت. ــرده گرفـ ــان، خـ ملی پوشـ
ــگاه  ــت:  جای ــان گف ــی در پای ــم مل ــین تی ــماره ۱۰ پیش ش
ــد  ــت و نبای ــتم اس ــا هش ــم ت ــا، پنج ــگ ملت ه ــران در لی ای
بیــش از ایــن از تیمــی کــه مشــغول شــناخت ترکیــب خــود و 

ــت. ــع داش ــت،  توق ــازی اس آماده س

ــدار  ــن دی ــد آخری ــق ش ــران موف ــکتبال ای ــی بس ــم مل تی
ــان  ــه پای ــر عربســتان ب ــروزی براب ــا پی ــی کاپ آســیا را ب انتخاب

ــاند.  برس
ــورمان  ــکتبال کشـ ــی بسـ ــم ملـ ــا، تیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــوم  ـــره س ـــی پنج ـــدار پایان ـــاعت ۱۴:۳۰ در دی ـــنبه( از س )دوش
ــرار  ــتان قـ ــل عربسـ ــروه E مقابـ ــیا از گـ ــی کاپ آسـ انتخابـ
ـــود را  ـــف خ ـــر ۶۴ حری ـــه ۷۰ ب ـــا نتیج ـــد ب ـــق ش ـــت و موف گرف

از پیـــش رو بـــردارد. 

کوارتــر نخســت ایــن دیــدار بــا برتــری نســبی تیــم بســکتبال 
کشــورمان همــراه بــود و بــا نتیجــه ۲۰ بــر ۱۶ بــه ســود ایــران 

پایــان یافــت. 
ــازی  ــر ب ــه بهت ــود ک ــتان ب ــم عربس ــز تی ــر دوم نی در کوارت
ــا  ــود ت ــده ش ــر ۱۴ برن ــر را ۱۷ ب ــن کوارت ــت ای ــرد و توانس ک

ــد.  ــاز برس ــک امتی ــه ی ــم ب ــر دو تی ــالف ه اخت
ــه  ــر ۱۵ ب ــه ۱۵ ب ــا نتیج ــم ب ــر دو تی ــم ه ــوم ه ــر س کوارت
ــه  ــا اختــالف امتیــاز در عــدد یــک ب ــد ت تســاوی رضایــت دادن

ــد.   ــی بمان ــران باق ــع ای نف
ــا برتــری ۲۱ بــر ۱۶ تیــم  ــازی نیــز ب کوارتــر چهــارم ایــن ب
ــا  ــی کشــورمان در آخــر ب ــم مل ــا تی ــان رســید ت ــه پای ــران ب ای
نتیجــه ۷۰ بــر ۶۴ پیــروز بــازی شــود و بــه عنــوان صدرنشــین 

ــان دهــد.   ــی کاپ آســیا پای ــه کار خــود در انتخاب ب
ــروزی روز  ــا پی ــود ب ــته ب ــران توانس ــم ای ــن تی ــش از ای پی
ــابقات کاپ  ــور در مس ــواز حض ــر، ج ــل قط ــود مقاب ــنبه خ ش

آســیا را بدســت آورد.

ابراهیم زاده: 
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محمودی:
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پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا؛

صدرنشینی تیم ملی بسکتبال ایران با برتری مقابل عربستان
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۱۶- توضیــح اینکــه اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بایســتی در مهلــت مقــرر بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت در قالــب پاکــت )الــف( ارائــه 
شــود و تصویــر آن نیــز در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت در محــل مــورد نظــر بارگــذاری گــردد. کلیــه محتویــات پاکــت )ب(، مــدارک و اســناد مربــوط بــه مناقصــه گــزار 
و همچنیــن پاکــت )ج( بایســتی پــس از مهــر و امضــای دیجیتــال در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری شــود. توجــه شــود کــه عــودت اســناد در قالــب ســی دی 
مــورد قبــول نمــی باشــد و همچنیــن چنانچــه مناقصــه گــران، اســناد مناقصــه را بــه طریقــی غیــر از ســایت مذکــور تهیــه نماینــد و نــام آنهــا بــه عنــوان خریــدار در ســایت 
مذکــور ثبــت نشــده باشــد، بــه قیمــت هــای پیشــنهادی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. شــرکت در مناقصــه بــه صــورت گــروه مشــارکت، مــورد قبــول نبــوده و در صــورت 

ارائــه پیشــنهاد بــه صــورت مذکــور، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
۱۷- با عنایت به تجدید فرآیند ارزیابی، باستناد بند)پ( ماده )۱۰( آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، این مناقصه با حداقل ۲ مناقصه گر برگزار می شود.

۱۸- آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴ - دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

شرکت آب منطقه ای آرذبایجان رغبی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰3/۲5       /           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰3/۲۷

شناسه آگهی: ۱۱4۸۸99
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اوقات شرعی شهر تهران

جمــال عرف در مــورد ارتبــاط تعــداد آراء مردمی 
ــوع  ــت: موض ــا گف ــه رکن ــات ب ــروعیت انتخاب و مش
مشــروعیت در هیــچ عنــوان قانونــی بــه تعــداد آرای 
گــره نخــورده اســت و در حقیقــت، مشــروعیت 
ــا  ــاً بن ــی اســت. ضمن ــد حقوق ــات دارای قواع انتخاب
ــان  ــاه، ایش ــری در ۱۴ خردادم ــات رهب ــه فرمایش ب
۲ پایــه بــرای جمهــوری اســالمی قائــل هســتند کــه 
ــالمی و  ــی اس ــالم و مبان ــه اس ــت از پای ــارت اس عب

ــی.  ــردم و پشــتوانه مردم ــه دیگــر م پای
ــر و در ۲۸  ــر از ۵ روز دیگ ــات ۱۴۰۰ کمت انتخاب

خــرداد مــاه برگــزار مــی شــود.
نشســت خبــری رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور 
ــد  ــزار ش ــور برگ ــری وزارت کش ــالن ۶۰۰ نف در س
برگــزاری  نحــوه  از  و جمــال عــرف گزارشــاتی 
انتخابــات ۱۴۰۰ بــه خبرنــگاران ارائــه و بــه ســواالت 

ــخ داد. ــا پاس آن ه
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در ایــن نشســت 
دربــاره میــزان مشــارکت در انتخابــات ۱۴۰۰ گفــت: 
ــازی در  ــای مج ــا در فض ــنجی ه ــی از نظرس بخش
اختیــار همــه اســت و البتــه فاصلــه ۱۰ درصــدی در 
ــا ۴۷  ــی ۳۷ ت ــا وجــود دارد و اختالف نظرســنجی ه
ــش  ــات بی ــد. در انتخاب ــی ده درصــدی را نشــان م
ــرایط  ــد ش ــر واج ــون و ۳۱۰ و ۳۰۷ نف از ۵۹ میلی
داریــم و رأی اولی هــا در ایــن دوره ۱ میلیــون و 

ــند. ــر می باش ــزار نف ۳۰۰ ه
 در دوره های گذشته بین

 5۰ تا ۸5 درصد مشارکت مردمی داشتیم
ــور  ــات کش ــتاد انتخاب ــس س ــرف، رئی ــال ع جم
درحاشــیه ایــن نشســت، در مــورد نقــض مشــروعیت 
ــدی  ــر ۵۰ درص ــارکت زی ــورت مش ــات در ص انتخاب

ــار داشــت: موضــوع  ــا اظه ــگار رکن ــه خبرن ــردم ب م
مشــروعیت در هیــچ عنــوان قانونــی بــه تعــداد 
آرای گــره نخــورده اســت و در حقیقــت، مشــروعیت 
ــا  ــاً بن ــی اســت. ضمن ــد حقوق ــات دارای قواع انتخاب
بــه فرمایشــات رهبــری در ۱۴ خردادمــاه، ایشــان ۲ 
ــل هســتند کــه  ــرای جمهــوری اســالمی قائ ــه ب پای
ــالمی و  ــی اس ــالم و مبان ــه اس ــت از پای ــارت اس عب
ــن  ــی؛ بنابرای ــتوانه مردم ــردم و پش ــر م ــه دیگ پای
تاکیــد ایشــان بــر آن اســت کــه جمهــوری اســالمی 

ــه اســت. ــن دو پای ــی از ای ترکیب

ــری  ــزوم مشــارکت حداکث ــه ل ــه ب عــرف در ادام
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــات ۱۴۰۰ تاکی ــردم در انتخاب م
ــات  ــتری در انتخاب ــارکت بیش ــردم مش ــدر م هرچق
داشــته باشــند، پشــتوانه مردمــی بــرای نظــام 
ــه  ــد. ب ــی یاب ــش م ــران افزای ــوری اســالمی ای جمه
هــر حــال در دوره هــای گذشــته مشــارکت مردمــی 
بیــن ۵۰ تــا ۸۵ درصــد بــوده و بــه اصطــالح بــا یــک 
تلورانــس ۳۵ درصــدی در انتخابــات مواجــه بودیــم، 
امیدواریــم در ایــن دوره نیــز مشــارکت مــردم ایــران 

در همیــن حــدود باشــد. 

آذربایجــان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــوزه  ــورمان در ح ــذاری کش ــرمایه گ ــه س ــرقی ب ش
اشــاره کــرد و گفــت: در  فراســرزمینی  کشــت 
ــوری  ــا جمه ــی ب ــم نهای حــال حاضــر منتظــر تفاه
ــتیم.  ــه هس ــن زمین ــتان در ای ــان و گرجس آذربایج
ــگاران جــوان، فتحــی  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
آذربایجــان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
بــودن  کوچــک  مشــکل  رفــع  گفــت:  شــرقی 
قطعــات زمین هــای کشــاورزی و اقتصــادی نبــودن 
ــه  ــرو یکپارچ ــاورزی در گ ــدی کش ــای تولی واحد ه
ســازی اراضــی کشــاورزی اســت کــه می توانــد 
هزینــه تولیــد را کاهــش داده و ارائــه خدمــات فنــی 

ــد. ــانتر کن ــی را آس و مهندس
امــکان پذیــری  بــه دلیــل عــدم  افــزود:  او 
ــاختار  ــاورزی در س ــی کش ــازی اراض ــه س یکپارچ
کشــاورزی  عنــوان  تحــت  پیشــنهادی  موجــود 
قــراردادی بــه کشــاورزان ارائــه می شــود کــه طبــق 
ــا ایجــاد تشــکل  ــی کشــاورزان ب آن دغدغــه بازرگان
ــا پشــتیبانی کــه نهاده هــای  ــرارداد ب ــا بســتن ق و ی
ــم  ــده را ه ــد ش ــول تولی ــن و محص ــد را تامی تولی
در زمــان برداشــت خریــداری می کنــد مرتفــع 

می شــود.
آذربایجــان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــع  ــت مناب ــه محدوی ــاره ب ــا اش ــه ب ــرقی در ادام ش
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــز اس ــای آبری در حوضه ه
گفــت: ســه حوضــه اصلــی آبریــز اســتان آذربایجــان 
شــرقی کــه ۵۶ درصــد ســطح زیــر کشــت را 
ــع  ــه واق ــه ارومی ــوزه دریاچ ــوند در ح ــامل می ش ش
شــدند کــه متاســفانه بــا کــم آبــی و شــوری خــاک 
ــش  ــه کاه ــتند و ب ــه هس ــز مواج ــای آبری حوضه ه

ــد. ــد ش ــر خواهن ــد منج تولی
او گفــت: از طرفــی جمعیــت حوضــه آبریــز رو بــه 
ــرای  ــد محصــوالت بیشــتری ب ــه بای ــوده ک رشــد ب
تامیــن امنیــت غذایــی جامعــه تولیــد شــود و از ایــن 
رو الزم اســت کشــت فراســرزمینی موضوعــی مهــم 
ــد  ــتای تولی ــا در راس ــه ریزی ه ــود و برنام ــی ش تلق

فراســرزمینی انجــام شــود.
ــا  ــرزمینی ب ــت فراس ــه کش ــریح اینک ــا تش او ب
متفــاوت  دیگــر  کشــور های  از  محصــول  واردات 
ــوه  ــیل بالق ــک پتانس ــی ممال ــزود: برخ ــت، اف اس
ــا  ــد، ام ــاورزی دارن ــوالت کش ــد محص ــرای تولی ب
ــه  ــد ک ــد ندارن ــرای تولی ــای الزم ب ــش و ابزار ه دان

می تــوان بــا شناســایی ظرفیــت ایــن کشــور ها 
ــاز خــود اســتفاده  ــورد نی ــد محصــول م ــرای تولی ب

ــرد. ک
ــت  ــت کشـ ــه اهمیـ ــان درجـ ــا بیـ ــی بـ فتحـ
ـــت:  ـــور گف ـــل کش ـــتراتژیک در داخ ـــوالت اس محص
ـــروری  ـــتراتژیک و ض ـــوالت اس ـــد محص ـــواره بای هم
ـــط  ـــه رواب ـــرا ک ـــوند، زی ـــد ش ـــور تولی ـــل کش در داخ
ـــاری  ـــل بیم ـــه مث ـــر مترقب ـــات غی ـــی و اتقاق خارج
ـــر  ـــا دیگ ـــاط ب ـــع ارتب ـــث قط ـــد باع ـــا می توان کرون
کشـــور ها شـــده و کشـــت فراســـرزمینی بـــا 

مشـــکل مواجـــه شـــود.
ــط  ــرح توس ــن ط ــرای ای ــه اج ــاره ب ــا اش او ب
ــت  ــت: کش ــرقی گف ــان ش ــاورزی آذربایج جهادکش
ســازمان  ریزی هــای  برنامــه  بــا  فراســرزمینی 
بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  جهادکشــاورزی 
ــول  ــد محص ــتان در تولی ــور گرجس ــا کش ــم ب تفاه
ــه دســت آمــده  ــی ب ذرت اجــرا شــده و نتایــج خوب

ــت. اس
او بــا بیــان اینکــه در طــول اجــرای طــرح کشــت 
فراســرزمینی فعــاالن و ســرمایه گــذاران بخــش 
ــی  ــتقبال چندان ــته و اس ــور نداش ــاورزی حض کش
نشــد، گفــت: بــه رغــم آن وزارت جهــاد کشــاورزی 
پروژه هــای متعــددی را در قالــب ایــن طــرح برنامــه 

ریــزی و اجــرا خواهــد کــرد.
فتحــی بــا تاکیــد بــر کشــت فراســرزمینی افــزود: 
هــر ســال بــه طــور میانگیــن حــدود ۱۴ میلیــون تــن 
ــود  ــور وارد می ش ــل کش ــه داخ ــی ب ــای دام نهاده ه
ــور های  ــق کش ــاز را از طری ــن نی ــوان ای ــر بت ــه اگ ک
مجــاور و بــه صــورت کشــت فراســرزمینی تامیــن کرد 

از لحــاظ اقتصــادی خیلــی بــه صرفــه خواهــد بــود.
ــان  ــاورزی آذربایج ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
شــرقی بــه ســرمایه گــذاری در حــوزه کشــت 
حــال  در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  فراســرزمینی 
حاضــر منتظــر تفاهــم نهایــی بــا کشــور جمهــوری 
آذربایجــان و گرجســتان هســتیم و زمین هایــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــول اج ــد محص ــرای تولی ب
ــاد  ــازمان جه ــه س ــه ب ــا مراجع ــذاران ب ــرمایه گ س
ــرای  ــات الزم ب ــد اقدام ــتان می توانن ــاورزی اس کش
ســرمایه گــذاری را انجــام دهنــد و جهادکشــاورزی 
تمهیــدات الزم را بــرای ســرمایه گــذاران انجــام 

خواهــد داد.

ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: مجــوز مصــرف واکســن  وزی
ــی کووبرکــت )یکشــنبه( صــادر شــده اســت.  ایران

ــا، » ســعید نمکــی« در آییــن بیســت و نهمیــن پویــش ره  ــه گــزارش ایرن ب
ســالمت و افتتــاح پروژه هــای بهداشــتی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک 
در ســالن غدیــر اســتانداری مرکــزی در اراک افــزود: امــروز ایــران اجــازه مصــرف 
ــی کووبرکــت را اخــذ کــرده و مجــوز واکســن پاســتور  اضطــراری واکســن ایران

ــی صــادر می شــود. ــه آت هــم هفت
ــه  ــوده ک ــی ب ــده کتب ــص پرون ــتور دارای ۲ نق ــرد: واکســن پاس ــان ک وی بی
ــده  ــود و در آین ــادر می ش ــرف آن ص ــوز مص ــی مج ــه آت ــل آن هفت ــا تکمی ب
ــی  ــن های مصرف ــع واکس ــه جم ــز ب ــرا نی ــن رازی و فخ ــق واکس ــک تزری نزدی

اضافــه می شــود.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه داد: زیرســاخت های تولیــد 
ــه ای فراهــم شــده کــه بــودن و نبــودن هــر فــردی در  ــه گون واکســن داخلــی ب

رونــد تزریــق واکســن مشــکلی ایجــاد نشــود.
دکتــر نمکــی عنــوان کــرد: بــا ظرفیــت ایجــاد شــده در داخــل کشــور همــه 

ــا پایــان پاییــز امســال واکســینه می شــوند. جمعیــت هــدف ایــران ت
ــی در کشــور تســریع  ــه جــاری و آت ــد واکسیناســیون از هفت ــت: رون وی گف

ــود. ــل می ش ــدی ح ــکل کن ــود و مش می ش
ــم  ــه کــرد: قــول داده بودی ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اضاف وزی
ــا پایــان بهــار مجــوز واکســن ایرانــی بــه شــبکه تزریــق برســد کــه ایــن  کــه ت

وعــده عملیاتــی شــد.
ــم  ــم بودی ــه دادی ــی را ک ــه قول های ــت: روی هم ــار داش ــی اظه ــر نمک دکت
ــدون  ــار ب ــچ بیم ــارم هی ــک چه ــه در پی ــم ک ــول دادی ــم و ق ــی کردی را عملیات
تخــت در کشــور ســرگردان نشــود و بیمــاران بــرای داروهــای خــاص وتجهیــزات 

ــوند. ــکل نش ــار مش ــا دچ ــه تحریم ه ــا هم ــکی ب پزش
وی عنــوان کــرد: اگــر کشــور در زمینــه پذیــرش بیمــاران کوویــد ۱۹ و دارو 

ــد. ــران را می کندن ــای خارجــی پوســت ای ــود، تلویزیون ه ــار مشــکل ب دچ
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه داد: تــا دقیقــه آخــر هرجــا 
ــدا  ــا خ ــیر ب ــن مس ــم و در ای ــام می کن ــود را انج ــه خ ــربازم و وظیف ــم، س باش

معاملــه کــرده ام.
دکتــر نمکــی اضافــه کــرد: پارســال و بــا مشــاهده نخســتین مــورد ویــروس 
ــردم در  ــور م ــد در حض ــر می توان ــن خب ــالم ای ــه اع ــود ک ــی ب ــا، مباحث کرون
انتخابــات تاثیرگــذار باشــد امــا مــن اعــالم کــردم کــه مســئول انتخابــات نیســتم 

ــا مــردم هســتم. و مســئول گفتمــان درســت ب
وی تصریــح کــرد: برخــی قضاوت هــا جــای تاســف دارد، زیــرا راهــی کــه در 
ــد در ۲۰  ــر طــی شــد، بای ــک ســال اخی ــی در ی ــد واکســن داخل راســتای تولی

ــد. ــام می ش ــال انج س
ــان  ــار بی ــا افتخ ــه داد: ب ــکی ادام ــوزش پزش ــان وام ــت، درم ــر بهداش وزی

ــن  ــن و بی خطرتری ــن، موثرتری ــم عارضه تری ــی ک ــن ایران ــه واکس ــم ک می کن
ــت. ــا اس ــن دنی واکس

دکتــر نمکــی بیــان کــرد: از زمانــی کــه بحــث واکســن در دنیــا مطــرح شــد 
ــود. خریــد آن دنبــال شــد و پیــش پرداخت هــای الزم نیــز در دســتور کار ب

وی گفــت: تعهــد واکســن کواکــس بــرای ایــران ۱۶ میلیــون و ۸۰۰ هــزار دوز 
بــودن کــه تعــداد اندکــی را ارســال کردنــد.

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اضافــه کــرد: واکســن از کشــور 
هنــد نیــز خریــداری شــد امــا دادســتان ایــن کشــور دســتور توقــف داد و ایــران 
ــون دوز آن  ــک میلی ــه ی ــت ک ــون دوز داش ــرارداد ۶۹ میلی ــز ق ــا نی ــا روس ه ب

بیشــتر وارد کشــور نشــده اســت.
ــا کشــور چیــن ۲۰  دکتــر نمکــی بیــان کــرد: ایــران بــرای خریــد واکســن ب
میلیــون دوز قــرارداد داشــته امــا چهــار تــا پنــج میلیــون دوز وارد شــده اســت.

وی گفــت: اضافــه شــدن واکســن ایرانــی بــه مجموعــه واکســن های تزریقــی 
افتخــار بزرگــی بــرای نظام جمهــوری اســالمی اســت.

ــدا  ــان ابت ــران از هم ــزود: ای ــکی اف ــوزش پزش ــان وآم ــت، درم ــر بهداش وزی
ــن را  ــاخت واکس ــوژی س ــه تکنول ــورهایی ک ــا کش ــات را ب ــرات و مکاتب مذاک
ــیدند،  ــات رس ــاز تحقیق ــه ف ــه ب ــه ک ــام داد و زمانی ک ــد انج ــت آوردن ــه دس ب
خواســتند کــه در ایــران تســت شــود امــا زیــر بــار نرفتیــم و اجــازه ندادیــم مــردم 

ــد. ــرار گیرن ــچ کشــوری ق ــش هی ــران تحــت آزمای ای

دکتــر نمکــی عنــوان کــرد: توفیق هــای بــه دســت آمــده در زمینــه افتخــارات 
واکســن ایرانــی بــه واســطه لطــف خداونــد، وفــاق و همدلــی همگانــی رخ داده تــا 

امــروز ایــن ســرباز کوچــک ارائــه گــزارش آن را ارائــه دهــد.
ــاز در  ــتگاه اکسیژن س ــته ۴۶۰ دس ــال گذش ــک س ــر از ی ــت: در کمت وی گف

ــت. ــده اس ــدازی ش ــور راه ان ــف کش ــتان های مختل بیمارس
ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه داد: در هیــچ نقطــه ای از  وزی

ــدارد. ــام اکسیژن ســاز وجــود ن ــه ن کشــور مشــکلی ب
ــای  ــود تحریم ه ــا وج ــت ب ــه گذش ــالی ک ــرد: در س ــان ک ــی بی ــر نمک دکت
ــا  ــی،  ۱۴ هــزار تخــت بیمارســتانی ت ــه در بحــث دارو و تجهیــزات درمان ظالمان

ــت. ــابقه اس ــور بی س ــخ کش ــن در تاری ــود و ای ــدازی می ش ــاه راه ان مردادم
ــاه  ــا اواســط تیرم ــی ت ــروژه بهداشــتی و درمان ــزار و ۴۰۰ پ ــت: یک ه وی گف
ــی ســابقه اســت. ــه اتمــام می رســد کــه در تاریــخ کشــور ب جــاری در کشــور ب

ــل  ــه دلی ــرد: اراک ب ــه ک ــکی اضاف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
ــای  ــان لحظه ه ــور ، از هم ــا در کش ــیوع کرون ــطه ش ــه واس ــم ب ــه ق ــی ب نزدیک

ــود. ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــری ســتاد مل ــورد پیگی نخســت م
ــه کشــور، همــه تالش هــا  دکتــر نمکــی بیــان کــرد: قبــل از ورود ویــروس ب
بــر رصــد گــردش ویــروس بــود و نگرانــی هــا در کانون هــای اولیــه بیمــاری در 

شــهرهایی ماننــد اراک، قــم و کاشــان زیــاد بــود.
وی اظهــار داشــت: در ابتــدا نــه ایــران هیــچ کجــای دنیــا شــناختی از رفتــار 

ایــن ویــروس نداشــت امــا بــه مــرور ایــران توانمنــدی شــناخت ایــن ویــروس را 
نیــز بــه دســت آورد.

ــزی  ــتان مرک ــه داد: اس ــکی ادام ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
ــن  ــته و ای ــا داش ــوس کرون ــروس منح ــا وی ــه ب ــازی در مقابل ــی ممت نقش آفرین

ــا دارد. ــا کرون ــه ب ــی در مقابل ــل قبول ــه قاب ــتان کارنام اس
دکتــر نمکــی بیــان کــرد: روزهــای ســختی بــر ملــت بــزرگ کشــور گذشــت 
ــوج  ــه از م ــم بلک ــا نماندی ــالق کرون ــا در بات ــه تنه ــه ن ــاکریم ک ــد را ش وخداون

ــور هســتیم. ــروس در حــال عب ــن وی چهــارم ای
مجهزتریــن  بــا  دنیــا  کشــورهای  تریــن  پیشــرفته  کــرد:  تاکیــد  وی 
زیرســاخت ها، خزانه هــای پــر، دالرهــای زیــاد و دروازه هــای بــاز بــدون تحریــم، 
بیمــاران آنهــا در مــوج چهــارم ســرگردان بودنــد امــا در ایــران یــک بیمــار هــم 

ــد. ــرگردان نش س
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بیــان کــرد: ایــران آمادگــی الزم 
ــت  ــان دول ــا پای ــی دارد و ت ــای آت ــی را در ماه ه ــن داخل ــادرات واکس ــرای ص ب
ــاالی ۶۰  ــود از جملــه جمعیــت ب گروه هــای آســیب پذیر کــه قــول داده شــده ب

ــوند. ــر ریســک واکســینه می ش ــای پ ــالج و گروه ه ــب الع ــاران صع ــال، ببم س
ــر  ــون نف ــال، ۱۵ میلی ــاه امس ــان تیرم ــا پای ــرد: ت ــوان ک ــی عن ــر نمک دکت
واکســینه می شــوند و برنامه هــای پیش بینــی شــده تــا مردادمــاه پیــش 

ــی رود. م
وی در بخـــش دیگـــری ازســـخنانش گفـــت: اتمـــام بیمارســـتان ولیعصـــر 
ـــان  ـــارد توم ـــث ۲۰۰ میلی ـــت و بح ـــب اس ـــای اینجان ـــی از آرزوه ـــج( اراک یک )ع
ـــت  ـــا جدی ـــفر ب ـــن س ـــس از ای ـــرح پ ـــن ط ـــرای ای ـــه ب ـــه وبودج ـــازمان برنام س

ــود. ــال می شـ دنبـ
ــک  ــا اختصــاص ی ــه داد: ب ــوزش پزشــکی ادام ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی
ــل و ســی تی  ــاق عم ــاد ات ــتیان و ایج ــتان آش ــتگاه سی تی اســکن در شهرس دس

ــود. ــت می ش ــان موافق ــداب وکمیج ــتان های خن ــکن در بیمارس اس
دکتــر نمکــی بیــان کــرد: تامیــن یک هــزار دســتگاه آمبوالنــس وارداتــی در 
دســتور کار وزارت بهداشــت اســت کــه بــا ایــن امــر مشــکل کمبــود آمبوالنــس 

ــع می شــود. ــزی مرتف اســتان مرک
وی اظهــار داشــت: موافقــت شــفاهی ایجــاد دانشــکده داروســازی در اســتان 
مرکــزی داده می شــود امــا موافقــت نهایــی نیازمنــد کار کارشناســی اســت کــه 

ــالم می شــود. ــاه اع ــان کوت در زم
۲۶ طــرح بهداشــتی و درمانــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۴۵ میلیــارد تومــان طی 
»پویــش ره ســالمت« بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، در 

اســتان مرکــزی، همزمــان بــه صــورت وبینــار بــه بهره بــرداری رســید.
اســتان مرکــزی بــا یــک میلیــون و ۴۱۴ هــزار نفــر جمعیــت با ۱۲ شهرســتان 
ــزار و ۹۴۵ تخــت مصــوب و ۷۵۰ تخــت  ــا یک ه ــال ب ــتان فع دارای ۲۰ بیمارس

فعــال در قالــب ۸۵ بخــش درمانــی اســت.

رئیس ستاد انتخابات کشور مطرح شد: 

 موضوع مشروعیت در هیچ عنوان 
قانونی به تعداد آرا گره نخورده است

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

کشت فراسرزمینی ایران در 
جمهوری آذربایجان و گرجستان 

وزیر بهداشت: 

مجوز مصرف واکسن ایرانی کووبرکت صادر شد
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