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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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 ارایه دو طرح ویژه حمایتی از بازار 
سرمایه در شورای مشورتی 

سازمان بورس

سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد:

اعالم دالیل رد صالحیت
 به چهار کاندیدا

تنظیم روابط درون بازار سرمایه از اولویت هاست
40 الی 50 مورد از چالش ها و مسائل بازار سرمایه، پیش بینی شده است

از طرف شورای نگهبان مشکلی در تعرفه ها نخواهد داشت
 ما از جایگاه مردم در تعیین سرنوشت شان سخن می گوییم

پاسداری و صیانت دقیق از این امر انجام صورت گیرد
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پس از انداختن رای در صندوق 110 حسینیه امام خمینی )ره(

 امروز روز ملت ایران و تعیین سرنوشت کشور است

بزرگترین محموله  واکسن با تالش 
هالل احمر  به تهران رسید

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه 
صاحبان مشاغل تا 15 تیرماه

قضاوت دستاوردهای دولت را 
به مردم واگذار می کنیم

روسیه از استفاده از ساز و کار مالی 
برای تجارت با ایران استقبال کرد

عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
بــا اشــاره بــه مفــاد مترقــی قانــون اساســی دربــاره 
مشــارکت مــردم در اداره شــهرها و روســتاها، گفــت: 
شــوراها تجلــی مســتقیم اراده مــردم در اداره جامعــه 
ــاب  ــا انتخ ــردم ب ــت و م ــتایی اس ــهری و روس ش
افــراد اصلــح بایــد تــاش  کننــد تــا افــراد دلســوزی 
انتخــاب شــوند کــه در راســتای تحقــق عدالــت گام 

بــر دارنــد. 
بــه گــزارش فــارس، احمــد علیرضابیگــی در توضیح 
اهمیــت انتخــاب شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و 
ــار  ــوراها، اظه ــای ش ــوب اعض ــاب خ ــای انتخ معیاره
داشــت: مشــارکت مــردم در اداره شــهرها و روســتاها از 
مــوارد مترقــی قانون اساســی جمهــوری اســامی ایران 
ــا احســاس  ــد کــه ب ــردم کمــک می کن ــه م اســت و ب
ــبب  ــه س ــد ک ــاب کنن ــی را انتخ ــوولیت نامزدهای مس

ــردم شــوند. ــرای م ــر ب ــی راحت ت زندگ
ــتقیم  ــی مس ــوراها تجل ــوع ش ــت: موض وی گف
ــراد  ــن اف ــا انتخــاب ای ــردم ب ــردم اســت و م اراده م

ــر گزیننــد کــه داری  تــاش می کننــد، کســانی را ب
قــدرت تشــخیص و دلســوزی باشــند و قــدر منابــع 
ــر  ــرای بهت ــع ب ــن مناب ــد و از ای ــات را بدانن و امکان
زیســتن مــردم بهــره بگیرنــد و درســت و در مســیر 
اولویت هــا مدیریــت شــود و در راســتای تحقــق 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــت م عدال
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
در مجلــس شــورای اســامی افــزود: مــردم نیازمنــد 
ــد  ــراد بای ــن اف ــا نشــاط هســتند، ای فضــای آرام و ب
ایفــای نقــش کننــد. البتــه تجربــه خوبــی بــه جهــت 
ــای گذشــته  ــر شــوراها در دوره ه ــدان نظــارت ب فق
داریــم امــا امیدواریــم ایــن بــار بــا توجــه و انتخــاب 
ــر مــردم شــاهد تشــکیل شــوراهای کارآمــد  دقیق ت
باشــیم و افــرادی برگزیــده شــوند کــه ایــن اهــداف 

را بــرآورده کننــد.
نماینــده مــردم تبریــز و آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی، یادآور شــد: جناح سیاســی 
خواســته یــا ناخواســته در امــر انتخــاب دخیــل اســت، 
فعالیــت شــوراها مربــوط بــه اداره جامعــه اســت کــه 
اداره جامعــه هــم کار سیاســی اســت، هــر گــروه 
سیاســی هــم بــا معرفــی افــرادی بــرای شــوراها، وجــه 
و اعتبــار سیاســی خــود را گــرو می گــذارد و اگــر آنهــا 
موفــق نشــوند، اعتبــار سیاســی احــزاب مــورد آســیب 
ــه آنهــا  ــرد  و در دوره هــای بعــد مــردم ب ــرار می گی ق

اعتمــاد نخواهنــد کــرد.
سـبب  موضـوع  ایـن  داد:  ادامـه  بیگـی  علیرضـا 
می شـود احـزاب بـا اعمال نظـارت افرادی کـه موجب 

افزایـش اعتبار سیاسـی آنها شـود، را معرفی کنند. در 
واقـع جناح های سیاسـی و احـزاب آبروی خـود را نزد 
مـردم ِگـرو می گذارنـد و در این فرآیند بهتر اسـت که 

مولفـه شایسـتگی را مورد نظر داشـته باشـند.
وی خاطرنشـان کرد: اینکه گفته می شـود شـوراها 
بـر مبنای سیاسـی انتخاب نشـود، امکان پذیر نیسـت 
زیـرا ورود احـزاب به تمـام کارهای جمعـی در جامعه 

می توانـد اثـرات مثبتی در پی داشـته باشـد.
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
اســامی، گفــت: تخصــص هــم از مولفه هــای مهــم 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــت و عموم ــای شوراهاس ــرای اعض ب
ــد،  ــی می کنن ــی معرف ــای سیاس ــزاب و جناح ه اح
دارای تخصــص هســتند زیــرا معرفــی افــراد ناتــوان 
و غیــر متخصــص بــرون دادی نخواهــد داشــت و بــه  

ــد. ــیب می زن ــزب آس ــار ح اعتب
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
ــوراهای  ــای ش ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــس ب در مجل
ــاب  ــرد گام دوم انق ــه رویک ــه ب ــا توج ــامی ب اس
اســامی، یــادآور شــد:  تجدیــد نظــر در مــورد 
همــه افــراد کــه بــه نحــوی در مســوولیت ها حضــور 
داشــتند، ضــروری اســت. مــردم نیازمنــد روحیــه و 
شــرایط جدیــد هســتند، مــا بایــد بتوانیــم مطالبــه 
ــا تغییــر طبــق مکتــب آرمان هــای  مــردم کــه همان
ــر  ــات تغیی ــیم. مقدم ــاهد باش ــت را ش ــاب اس انق
هــم بــا اســتفاده از ظرفیت هــا، کارآمــدی و توانایــی 
ــاب  ــردم و انق ــه م ــا ب ــاور آنه ــان و ب ــراد و ایم اف

ــود. ــم می ش ــامی فراه اس

شوراها، تجلی مستقیم اراده مردم در اداره شهرها و روستاهاست 

ــس شــورای اســامی  ــات رئیســه مجل عضــو هی
گفــت: اگــر بــی توجهــی  مســئوالن در تامیــن 
کاالهــای اساســی بــه همیــن منــوال ادامــه داشــته 
ــود گوشــت  ــاهد کاهــش و کمب ــا ش ــه تنه ــد ن باش
ــود  ــا کمب ــه ب ــود بلک ــم ب ــور خواهی ــز در کش قرم
ــرو  ــم روب ــی ه ــای لبنیات ــدن فرآورده ه ــه نش عرض

ــود.  ــم ب خواهی
مجتبــی یوســفی در گفــت و گــو بــا خانــه ملــت 
ــی  ــی و دام ــع آب ــه مناب ــی ب ــی توجه ــورد ب در م
کشــور گفــت: در حــال حاضــر امنیــت غذایــی 
مــردم در ایــن شــرایط اهمیــت بســیار زیــادی دارد، 
ــه  ــد ب ــد بای ــای ناکارآم ــای وعده ه ــه ج ــا ب دولت ه
ــی  ــای سیاس ــند، دعواه ــردم باش ــت م ــر معیش فک
ــه  ــردم، ک ــی م ــای اصل ــه دغدغه ه ــن ب و نپرداخت
در ایــام انتخابــات شــاهد آن هســتیم نــه تنهــا 
ــادی را  ــی و اقتص ــیب های اجتماع ــات و آس معض
کاهــش نمی دهــد بلکــه باعــث شــدت گیــری آنهــا 

هــم می شــود.

نماینــده مــردم اهــواز، بــاوی، حمیدیــه و کارون 
ســال  از  افــزود:  اســامی  شــورای  مجلــس  در 
ــود و  ــورد کمب ــادی در م ــورت متم ــه ص ــته ب گذش
گرانــی اقــام اساســی مــردم بــه واســطه موضوعــات 
ــق  ــی طب ــم؛ حت ــر دادی ــت تذک ــه دول ــف ب مختل
ــده و  ــس خوان ــه مجل ــاد را ب ــر جه ــاده ۲۳۴ وزی م
ــه دســتگاه قضایــی معرفــی کــرده و بارهــا تکــرار  ب
ــه  ــود ن ــت نمی ش ــداران حمای ــه از مرغ ــم ک کردی
تنهــا عکــس العمــل مناســبی شــاهد نبودیــم حتــی 
ــم،  ــم بودی ــرغ ه ــت م ــده قیم ــد فزآین ــاهد رش ش
ــز  ــرای گوشــت قرم ــرا در حــال حاضــر ب ــن ماج ای

ــت. ــال رخ دادن اس در ح

سوء مدیریت ها از شمال تا جنوب کشور
حــوزه  در  مدیریت هــا  ســوء  داد:  ادامــه  وی 
منابــع آبــی کشــور از شــمال تــا جنــوب، از ارومیــه 
ــب  ــود را در قال ــروز خ ــده رود و کارون ام ــا زاین ت
مشــکات زیســت محیطــی نشــان داده و در حــال 

ــی  ــکات ب ــا مش ــور ب ــتان کش ــن اس ــر چندی حاض
آبــی در حــد بحــران مواجــه هســتند؛ ایــن بــی آبــی 
کشــاورزی و دامپــروری بســیاری از اســتان های 
بایــد  تهدیــد می کنــد.  را  و روســتاهای کشــور 
روســتاها  در  مــا  جامعــه  درصــد   ۲۷ بپذیریــم 
ــاورزی و  ــا کش ــا ب ــتر آنه ــد. بیش ــی می کنن زندگ
ــوع  ــن موض ــد، ای ــاش می کنن ــرار مع ــروری ام دامپ
ــا از  ــار طــرح ســوال شــد ام ــن ب ــس چندی در مجل
طــرف متولیــان امــر رســیدگی الزم صــورت نگرفــت.

ــادآور شــد:   عضــو کمیســیون عمــران مجلــس ی
ــای  ــن کااله ــئوالن در تامی ــی  مس ــی توجه ــر ب اگ
اساســی بــه همیــن منــوال ادامــه داشــته باشــد نــه 
ــز در  ــت قرم ــود گوش ــش و کمب ــاهد کاه ــا ش تنه
کشــور خواهیــم بــود کــه برگرفتــه از تامیــن نشــدن 
نهادهــای دامــی ســبک و نیمــه ســبک اســت بلکــه 
شــاهد عرضــه نشــدن فرآورده هــای لبنیاتــی در 
ــل  ــه دلی ــی ب ــود، از طرف ــم ب ــم خواهی ــور ه کش

ــی  ــع آب ــود مناب ــی و کمب کاهــش بارندگ

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به خطر افتادن امنیت غذایی در کشور:

بحران سوء مدیریت کشور را درنوردید
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بیــان  بــا  رییــس جمهــوری  دفتــر  رییــس 
متوجــه می شــوند  زود  یــا  دیــر  مــردم  اینکــه 
ــادی  ــگ اقتص ــخت جن ــرایط س ــن ش ــت در ای دول
ــا  ــا نامزده ــت ام ــرده اس ــاش ک ــدازه ت ــه ان ــا چ ت
ــه  ــه جــای توهیــن ب ایــن دســتاوردها را ندیــده  و ب
ــد،  ــه دولــت در مناظــرات توهیــن کرده ان ترامــپ، ب
ــردم  ــه م ــت را ب ــتاوردهای دول ــت: قضــاوت دس گف

می کنیــم.  واگــذار 
ــا  ــا ایرن ــو ب ســید محمــود واعظــی در گفــت و گ
ــت ۸  ــت از فرص ــتفاده دول ــدم اس ــت ع ــاره عل درب
ــرد  ــاع از عملک ــرای دف ــیما ب ــدا و س ــه ای ص دقیق
ــته  ــه نوش ــه آن نام ــه ب ــه ای ک ــت: کمیت ــود، گف خ
شــد، موضــوع را بررســی کــرد، فقــط ســه موضــوع را 
انتخــاب کــرده و ۸ دقیقــه بــرای پاســخگویی آن هــم 

ــت وقــت داد. ــه دول ــه شــکل ضبــط شــده ب ب
اول، دو مناظــره  از مناظــره  بعــد  افــزود:  وی 
دیگــر برگــزار شــد و نامزدهــا در ایــن مناظــرات هــم 
حرف هــای نادرســت دیگــری گفتنــد و ســیاه نمایــی 
کردنــد؛ انــگار دولــت هیــچ توفیقــی نداشــته اســت.

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری گفــت: بــه نظــر 
ــگ  ــا جن ــاط ب ــا در ارتب ــن نامزده ــد ای ــی رس م
ــور  ــه کش ــکا ب ــه آمری ــارهایی ک ــادی از فش اقتص
ــه جــای اینکــه  ــد و ب ــود، عبــور کــرده بودن آورده ب
بــه رفتــار نامناســب ترامــپ واکنــش نشــان بدهنــد 
ــد. ــه دولــت توهیــن کردن ــه او توهیــن کننــد، ب و ب

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری خاطرنشــان 
ــده  ــر عه ــاوت را ب ــم قض ــم گرفتی ــا تصمی ــرد: م ک
ــود  ــی خ ــن قاض ــه بهتری ــرا ک ــم چ ــردم بگذاری م
مــردم هســتند؛ این طــور نیســت کــه بــه هــر 
ــت  ــروز مصلح ــانه ها ام ــیما و رس ــدا و س ــی ص دلیل
می داننــد دســتاوردهای دولــت کــه از نظــر مــا 
ــا  ــد و م ــده بگیرن ــت اســت را نادی دســتاوردهای مل

ــم. ــاع کنی ــکل دف ــن ش ــه ای ــم ب ــم بخواهی ه
دولــت  دســتاوردهای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دســتاوردهای ملــت اســت، اظهــار کــرد: اگــر در بخش 
ــوزش  ــرورش و آم ــوزش و پ ــت، آم ــاورزی، صنع کش
عالــی توفیقاتــی داشــته ایم، بایــد از کشــاورزان، 

ــم. ــکر کنی ــاتید تش ــان و اس ــران، معلم کارگ
وی ادامــه داد: بهتــر دیدیــم زمــان کمــی بگــذرد 
ــر  ــه ه ــد. ب ــش کن ــات فروک ــار انتخاب ــرد و غب و گ
حــال حقایــق خــود را نشــان می دهــد و مــردم دیــر 
ــرایط  ــن ش ــت در ای ــوند دول ــه می ش ــا زود متوج ی
ســخت جنــگ اقتصــادی کــه همــه بازارهــای دنیــا 
روی مــا بســته بــود و بــرای تامیــن معیشــت مــردم، 
نــه می توانســتیم کاال بفروشــیم و نــه ارز الزم را 

تامیــن کنیــم، چقــدر تــاش کــرده اســت.
ــا  ــی از نامزده ــم برخ ــا دیدی ــه داد: م وی ادام
هــای  قــول  و  کردنــد  مطــرح  منفــی  مســائل 
عجیــب و غریبــی دادنــد کــه معلــوم نیســت 

ــا را  ــده ه ــا و وع ــول ه ــن ق ــد ای ــه می خواهن چگون
ــم  ــک ده ــال ۹۶ ی ــه در  س ــا ک ــد. م ــی کنن اجرای
ــد  ــا می گوین ــه م ــروز ب ــم، ام ــا را ندادی ــن قول ه ای
وعده هــا انجــام نشــده اســت حــاال مــی بینیــم ایــن 
ــدام  ــا م ــخنرانی ها و مناظره ه ــام س ــا در تم نامزده
بــه مــردم قــول می دهنــد و معلــوم نیســت چگونــه 

ــرد. ــد ک ــرا خواهن ــا را اج ــده ه ــن وع ای
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
ــت:  ــم، گف ــده بزنی ــوس کنن ــای مای ــد حرف ه نبای
ــا  ــم ت ــوت کنی ــارکت دع ــرای مش ــردم را ب ــد م بای
پــای صنــدوق هــای رای حضــور یافتــه و رای 
بدهنــد و امیدواریــم مــردم روز جمعــه حضــور 

ــند. ــته باش ــات داش ــوری در انتخاب پرش
وی افــزود: ای کاش نامزدهایــی کــه در این مدت 
ایــن همــه علیــه دولت حــرف زدنــد و دســتاوردهای 
ــد  ــی ماندن ــت م ــد، در رقاب ــده گرفتن ــت را نادی مل
ــوم  ــان معل ــا وزن خودش ــد ت ــی دادن ــراف نم و انص
شــود و مــی دیدنــد کــه از ۶۰ میلیــون رای دهنــده، 

ــد. ــان رای می دادن ــه آن ــداد ب چــه تع
ــی و ســعید  ــزاده، علیرضــا زاکان محســن مهرعلی
جلیلــی ســه نامــزد از هفــت نامــزد انتخابــات 
ــات  ــور در انتخاب ــه حض ــوری از ادام ــت جمه ریاس
ــعید  ــی و س ــا زاکان ــه علیرض ــد ک ــراف داده ان انص
ــد کــه انتقاداتــی  جلیلــی از جملــه نامزدهایــی بودن

ــتند. ــت داش ــرد دول ــه عملک ــبت ب ــد نس تن

قضاوت دستاوردهای دولت را به مردم واگذار می کنیم

بررسی طرح تأمین و تضمین 
امنیت و کرامت زن ایرانی

بررســی اولویت هــای کمیســیون در اجاســیه 
ــت  ــت و کرام ــن امنی ــن و تضمی ــرح تأمی دوم و ط
زن ایرانــی در دســتور کار هفتــه آینــده کمیســیون 

ــرار دارد.  ــس ق ــان مجل ــت و درم بهداش
ــه  ــتور کار هفت ــت؛ دس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
آینــده کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 

ــد: ــام ش ــر  اع ــرح زی ــه ش ــامی ب ــورای اس ش
یکشــنبه:  بررســی موانــع و چالش هــای اجرایــی 
شــدن قانــون جامــع معلــوالن در کمیتــه بهزیســتی 

و توانبخشــی
ــیون در  ــای کمیس ــی اولویت ه ــنبه:  بررس دوش

ــیه دوم اجاس
ــن  ــی و کاهــش عناوی  بررســی طــرح قضــا زدای

ــی ( ــه ) فرع مجرمان
 بررســی طــرح تأمیــن و تضمیــن امنیــت و 

کرامــت زن ایرانــی ) فرعــی (
ســه شــنبه:  ادامــه بررســی میــزان تحقــق 
ــم  ــاله شش ــه پنجس ــامت برنام ــش س ــکام بخ اح
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 

ــران. ــامی ای اس

روسیه از استفاده از ساز و کار مالی 
برای تجارت با ایران استقبال کرد

روســیه  دائــم  نماینــده  اولیانــوف  میخاییــل 
ــاز  ــن، از س ــی در وی ــن الملل ــای بی ــازمان ه در س
ــه  ــران ک ــا ای ــارت ب ــهیل تج ــژه تس ــی وی و کار مال
رئیــس جمهــوری آمریــکا خواهــان آن شــده اســت، 

ــرد.  ــتقبال ک اس
ــی در  ــی توئیت ــوف ط ــا، اولیان ــزارش ایرن ــه گ ب
ــخنان  ــورد س ــر در م ــک کارب ــوال ی ــه س ــخ ب پاس
ــی  ــرعت بخش ــکا را از س ــت آمری ــه حمای ــدن ک بای
ــرای  ــا ب ــد کااله ــرای خری ــی ب ــای مال ــش ه تراکن
ایــران از طریــق ســاز و کار مالــی اعــام کــرد، 
ــم. ــی کنی ــتقبال م ــداد اس ــن روی ــا از ای ــت: م نوش

وی افــزود: امــا کانــال سوئیســی )ســاز و کار 
مالــی( کــه در زمــان حاضــر ســودمند اســت، 
ــه آن نباشــد.   امیــدوارم در آینــده نزدیــک نیــازی ب
اولیانــوف خاطرنشــان کــرد: اگــر مذاکــرات ویــن 
)در مــورد برجــام( نتایــج مثبــت داشــته باشــد، ایران 
مــی توانــد پــس از لغــو تحریــم هــا، از منابــع مالــی 
ــای  ــد کااله ــرای خری ــاس اراده اش ب ــر اس ــود ب خ

مــورد نظــر اســتفاده کنــد.  
ــن  ــای بی ــازمان ه ــیه در س ــم روس ــده دائ نماین
المللــی در ویــن ایــن توئیــت را در پاســخ بــه توئیــت 
ــران در اندیشــکده  ــظ، مســئول بخــش ای ــی واع عل
ــل  ــه نق ــه ب ــی بحــران« نوشــت ک ــروه بین الملل »گ
ــود کــه  ــرز خاطرنشــان کــرده ب ــزاری رویت از خبرگ
بایــدن روز ســه شــنبه از ســرعت بخشــی تراکنــش 
ــواد  ــاد م ــر زی ــد مقادی ــرای خری ــی الزم ب ــای مال ه
غذایــی و دارو بــرای ایــران از طریــق کانــال ســوئیس 

ــود.    حمایــت کــرده ب
ــی و  ــای غیرقانون ــداوم تحریم ه ــا ت ــان ب همزم
غیرانســانی آمریــکا علیــه مــردم ایــران، جــو بایــدن 
در ماقــات بــا وزیــر امــور خارجــه ســوئیس، مدعــی 
حمایــت از کانــال مالــی کمــک هــای بشردوســتانه 

در قبــال ایــران شــده اســت.
ــر  ــیس وزی ــیو کاس ــا، ایگناس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدار وی  ــس از دی ــته پ ــوئیس روز گذش ــه س خارج
و رئیــس جمهــوری ســوئیس بــا جــو بایــدن رئیــس 
ــا  ــو خاطــر نشــان کــرد: م ــکا در ژن جمهــوری آمری
بایــد مســئولیت چالش هــای جهانــی را برعهــده 

ــم. بگیری
ــان  ــی می ــای میانج ــه فعالیت ه ــه ب وی در ادام
ایــران و آمریــکا و همچنیــن اقدامــات بشردوســتانه 
در ایــن راســتا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مهم اســت 

کــه مــا ایــن مســیر را ادامــه دهیــم.
وزیــر خارجــه ســوئیس بــدون اشــاره بــه تــداوم 
ــه و ضدبشــری دولــت آمریــکا  تحریــم هــای ظالمان
علیــه مــردم ایــران کــه مانــع از حتــی ارســال دارو 
بــرای بیمــاران صعــب العــاج در ایــران شــده اســت، 
گفــت کــه جــو بایــدن از ایفــای نقــش ســوئیس در 
مســائل ایــران قدردانــی کــرد و گفــت که واشــنگتن 
آمــاده حمایــت از کانــال بشردوســتانه در ایــن راســتا 

بــرای ارســال کاال بــه ایــران اســت.
مالــی  کانــال  از  درحالــی  ماقــات  ایــن  در 
ســوئیس بــرای تســهیل کمــک هــای بشردوســتانه 
صحبــت شــده اســت کــه دولــت جــو بایــدن 
ــده  ــاذ ش ــانی اتخ ــای ضدانس ــم ه ــان تحری همچن
در دولــت هــای ســلف خــود علیــه ایــران را حفــظ 

ــت. ــرده اس ک
بایــدن در حالــی مدعــی حمایــت از کانــال 
ــال  ــوئیس در قب ــت س ــت مدیری ــتانه تح بشردوس
ایــران شــده کــه آمریــکا همچنــان در مســیر فشــار 
حداکثــری علیــه جمهــوری اســامی ایــران گام 
ــچ نشــانه ای از کاهــش فشــار  ــوز هی برداشــته و هن
ــت پیشــین  ــی کــه در دول ــم هــای غیرقانون و تحری

ــت. ــده اس ــاهده نش ــده، مش ــال ش ــکا اعم آمری
ایــران کــه بــرای بیــش از یکســال بــا همه گیــری 
ــش  ــا چال ــال ب ــن ح ــوده، در عی ــه ب ــا مواج کرون
کمبــود دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه دلیــل تحریــم 
ــا کاخ  ــد ام ــرو ش ــنگتن روب ــانی واش ــای غیرانس ه
ــال  ــرای انتق ــا ب ــم ه ــو تحری ــه لغ ــفید نســبت ب س

ــوده اســت. ــی توجــه ب ــران ب ــه ای دارو ب

آمادگی بانک مرکزی برای پرداخت 
وجه خرید واکسن

بانـک مرکـزی از آمادگی این بانـک برای پرداخت 
وجـه مـورد نیاز برای خرید واکسـن خبر داد. 

بـه گـزارش ایرنـا، روابـط عمومـی بانـک مرکـزی 
مرحلـه  نوشـت:  سـخت ترین  توییتـری  پیامـی  در 
بـرای واردات کاالهـا در شـرایط تحریـم حداکثـری، 
و  تـاش  بـا  اسـت.  آن  وجـه  پرداخـت  چگونگـی 
و  مرکـزی  بانـک  همـکاران  روزی  شـبانه  پیگیـری 
سیسـتم بانکـی در دور زدن تحریـم هـا، امـروز دو 

میلیـون دوز واکسـن کرونـا وارد کشـور شـد.
بانـک مرکـزی در این پیام اعام کـرد برای پرداخت 

وجه هر مقدار واکسـن مورد نیـاز آمادگی دارد.

کره شمالی هم برای گفتگو و هم 
برای رویارویی با آمریکا آماده است

رهبـر کـره شـمالی در نشسـت کمیتـه مرکـزی 
حـزب حاکـم ایـن کشـور بـر لـزوم آمادگـی پیونـگ 
یانـگ »هـم بـرای گفتگـو و هم بـرای رویارویـی« با 

ایـاالت متحـده تأکیـد کرد.
بـه گـزارش مهـر، »کیـم جونـگ اون« رهبـر کره 
شـمالی در نشسـت کمیتـه مرکزی »حـزب کارگران 
کـره« کـه با حضـور تمام اعضـای این کمیتـه برگزار 
شـد، اظهـار داشـت کـه ایـن کشـور باید »هـم برای 
گفتگـو و هـم بـرای رویارویی« بـا ایـاالت متحده در 
دوران ریاسـت جمهـوری »جـو بایـدن« آماده شـود.

خبرگـزاری مرکـزی کره )KCNA( بـا اعام این 
خبـر گزارش داد کـه کیم جونـگ اون در صحبتهای 
رویارویـی  جهـت  آمادگـی  کـه  کـرد  تأکیـد  خـود 
»بـرای حراسـت از شـأن و منزلت کشـور« و تضمین 

یـک »فضـای صلـح آمیز« بسـیار مهم اسـت.
بنابـر ایـن گـزارش، در ایـن نشسـت رهبـر کـره 
شـمالی با ترسـیم خطـوط کلـی اسـتراتژی روابط با 
واشـنگتن، بـه تشـریح »گرایش سیاسـت گـذاری در 

دولـت جدیـد ایـاالت متحـده« پرداخت.
کیم جونگ اون همچنین خواسـتار »پاسـخ دادن 
و مقابلـه مؤثـر بـا وضعیِت به سـرعت در حـال تغییر 
و تاش هـای متمرکز بـرای در دسـت گرفتن کنترل 

پایـدار موقعیت در شـبه جزیره کره شـد«.
گفتنی اسـت، پیـش از این پیونگ یانـگ مقامات 
بـر  مبتنـی  »سیاسـتی  پیگیـری  بـه  را  واشـنگتن 
دشـمنی« علیـه کره شـمالی متهـم کـرد. در مقابل، 
»جـو بایـدن« رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده نیـز 
اعـام کـرد تـا زمانی کـه رهبر کـره شـمالی به خلع 
سـاح هسـته ای شـبه جزیـره کـره متعهد نشـود، با 

کیـم جونـگ اون دیـدار نخواهـد کرد.
در حـال حاضـر نیـز کاخ سـفید اعـام کـرده که 
در حـوزه روابـط واشـنگتن بـا کـره شـمالی، از یـک 
معیـن«  اصـول  بـر  منطبـق  و  کاربـردی  »رویکـرد 

اسـتفاده خواهـد کـرد.

ــه  ــرد محتاطان ــرد رویک ــار ک ــعودی اظه ــرژی عربســتان س ــر ان وزی
ــوم  ــاس معل ــک پ ــد نفــت اوپ ــای تولی ــرای احی عربســتان ســعودی ب

ــوده اســت.  ــح ب شــد صحی
ـــازار  ـــران ب ـــال از بح ـــک س ـــت ی ـــس از گذش ـــنا، پ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــوخت  ـــرف س ـــود، مص ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی از ش ـــه ناش ـــت ک نف
ـــرژی از  ـــی ان ـــن الملل ـــس بی ـــد و آژان ـــی ده ـــان م ـــوی را نش ـــد ق رش
ـــس  ـــد. آژان ـــش ده ـــدش را افزای ـــت تولی ـــته اس ـــاس خواس ـــک پ اوپ
ـــرای  ـــی ب ـــای جهان ـــد تقاض ـــی رش ـــش بین ـــا پی ـــرژی ب ـــی ان ـــن الملل بی

ــال ۲۰۲۲ و  ــکه در روز در سـ ــون بشـ ــزان ۳.۱ میلیـ ــه میـ ــت بـ نفـ
ـــا ســـه  ـــد ۱۹ ت ـــه ســـطح پیـــش از شـــیوع پاندمـــی کووی بازگشـــت آن ب
ماهـــه چهـــارم، هشـــدار داد اگـــر اوپـــک پـــاس واکنـــش نشـــان ندهـــد، 
ـــان عرضـــه و تقاضـــا در نیمـــه دوم امســـال ایجـــاد  شـــکاف عظیمـــی می

ـــود. ـــی ش م
ــرژی  ــر ان ــلمان، وزی ــن س ــز ب ــاهزاده عبدالعزی ــال ش ــن ح ــا ای ب
عربســتان ســعودی بــر ایــن بــاور اســت کــه هنــوز خطــر رفــع نشــده 
اســت. وی در کنفرانــس رابیــن هــود اینوســترز گفــت: بســیاری مدعــی 
هســتند کــه مــن بیــش از حــد محتــاط هســتم. خــوب ایــن احتیــاط 

ــوده اســت. نتیجــه بخــش ب
قیمــت نفــت در بــاالی ۷۰ دالر در هــر بشــکه کــه باالتریــن رکــورد 
دو ســال گذشــته اســت، قــرار دارد و خزانــه کشــورهای عضــو اوپــک و 

متحدانشــان را پــر کــرده اســت.
 گــروه اوپــک پــاس همچنــان تولیــدش را بــه میــزان ۵.۸ میلیــون 
بشــکه در روز محــدود نگــه داشــته اســت. شــاهزاده عبدالعزیــز پیــش 
از ایــن گفتــه بــود مــی خواهــد شــواهد روشــنی از احیــای قــوی تقاضــا 

پیــش از احیــای میــزان بیشــتری از ظرفیــت تولیــد نفــت را مشــاهده 
کنــد.

ـــرده  ـــار ک ـــاس اظه ـــک پ ـــت اوپ ـــران نف ـــدار وزی ـــس از دی وی پ
ـــه  ـــد برنام ـــی ده ـــازه م ـــا اج ـــه م ـــی ب ـــت فعل ـــم وضعی ـــی دانی ـــود م ب
ای کـــه قـــرار بـــود در ژوئیـــه انجـــام دهیـــم را پیـــش ببریـــم امـــا 
هشـــدارها دربـــاره ایـــن کـــه بـــازار ممکـــن اســـت بـــدون عرضـــه 
ــود  ــه شـ ــود عرضـ ــار کمبـ ــاس دچـ ــک پـ ــوی اوپـ ــتر از سـ بیشـ
یـــا قیمتهـــای بـــاال ممکـــن اســـت باعـــث آغـــاز مـــوج دیگـــری از 
افزایـــش تولیـــد نفـــت شـــیل آمریـــکا شـــود را نادیـــده گرفتـــه و 
گفتـــه بـــود: هـــر وقـــت چنیـــن چیـــزی را دیـــدم بـــاور خواهـــم 

ـــرد. ک
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، اظهــارات اخیــر وزیــر انــرژی 
عربســتان ســعودی نشــان مــی دهــد کــه وی همچنــان بــر موضعــش 
ــودی  ــد صع ــه رون ــن ک ــود ای ــا وج ــی ب ــت حت ــده اس ــتوار مان اس
قیمتهــای نفــت ادامــه دارد و توافــق هســته ای ممکــن اســت صــادرات 

ــد. ــا کن ــران را احی ــت ای ــکه در روز نف ــا بش میلیونه

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفت:اگرچــه در 
ــی  ــا حکم ــوری م ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب قان
ــت(  ــراز صاحی ــدم اح ــل )ع ــان دالی ــرای بی را ب
ــت  ــه درخواس ــراد ک ــدام از اف ــر ک ــا ه ــم ام نداری
ــه گذشــته ۴  ــم. هفت ــوت کردی ــا را دع ــد آنه کردن
ــم و االن  ــب را گفت ــردم و مطال ــوت ک ــر را دع نف
هــم ۲ نفــر دیگــر درخواســت کردنــد کــه در اولیــن 

ــم.  ــی کنی ــه م ــب را ارائ ــت مطال فرص
ــی در  ــعلی کدخدای ــنا، عباس ــزارش ایس ــه گ ب
نشســت خبــری بــا رســانه هــای داخلــی و خارجــی 
ــالن  ــاه در س ــنبه( ۲۷ خردادم ــج ش ــه امروز)پن ک
همایــش هــای صــدا و ســیما برگــزار شــد، ضمــن 
ــت:  آنچــه  ــت  گف ــه کرام ــیدن ده ــک فرارس تبری
ــات  ــان در بحــث انتخاب ــه شــورای نگهب ــه وظیف ک
ــورای  ــت و ش ــردم اس ــداری از آرای م ــت پاس اس
نگهبــان  ایــن وظیفــه را انجــام داده و بــه درســتی 
ــر  ــاوه ب ــود.   ع ــداری ش ــاس پاس ــق الن ــن ح ای
ســامت انتخابــات کــه وظیفــه شوراســت ســامت 
بــرای  تمهیداتــی  و   داریــم  مدنظــر  را  مــردم 
ــات اندیشــیده شــده  ــردم در روز انتخاب ســامت م

اســت.
ــگاه مــردم در  ــزود: وقتــی کــه مــا از جای وی اف
تعییــن سرنوشــت شــان ســخن مــی گوییــم انتظــار 
ایــن اســت کــه پاســداری و صیانــت دقیــق از ایــن 

امــر انجــام صــورت گیــرد.
گفــت:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
دیــروز  رهبــری  معظــم  مقــام  را  دغدغه هایــی 
ــه جاســت و شــورای نگهبــان هــم  ــد کــه ب فرمودن
ــام داده  ــی را انج ــته و اقدامات ــر داش ــا را مدنظ آنه

اســت.
ــورای  ــران ش ــت: ناظ ــه گف ــی در ادام کدخدای
نگهبــان بــه صــورت ۲۴ ســاعته بــر چــاپ و توزیــع 
تعرفه هــا نظــارت داشــته انــد و حــدود ۱۰ درصــد 
بــر تعــداد تعرفه هــا افــزوده شــده تــا نگرانــی 

ــته باشــد. خاصــی وجــود نداش
ســخنگوی شــورای نگهبــان اظهــار کــرد: از 
تعرفه هــا  نگهبــان مشــکلی در  طــرف شــورای 
اعــم از کمبــود و یــا توزیــع وجــود نخواهــد داشــت 
و ناظــران شــورای نگهبــان بــه دقــت نظــارت 

ــت. ــد داش خواهن
کــه   را  نکاتــی  از  یکــی  افــزود:  کدخدایــی 
بــرای  را   تدابیــری  بایــد  فرمودنــد  رهبــری 
ــن  ــدا بی ــه از ابت ــردم داشــته باشــیم ک ســامت م
ــاز  ــر آغ ــن ام ــور ای ــا و وزارت کش ــان م کارشناس
شــد و بحــث فاصلــه گذاری هــا و اســتفاده بیشــتر 
ــده شــعب اســت.  ــی کنن ــاز و ضدعفون از فضــای ب
ــر  ــوی وزارت بهداشــت در ه ــم  از س ــر ه ــک نف ی
ــده و  ــذف ش ــت ح ــر انگش ــور دارد. اث ــعبه حض ش
ــه صــورت الکترونیکــی اخــذ مــی  ــت ب احــراز هوی

ــود. ش

وی افــزود: یکــی دیگــر از اقدامــات ایــن اســت 
ــور  ــر کش ــعبه در سراس ــزار ش ــدود ۶۷ ه ــه  ح ک
ــدود ۷  ــزان ح ــن می ــه ای ــم ک ــی کردی ــش بین پی
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــبت ب ــد نس درص
انتخابــات   بــه  نســبت  ســال ۹۶ و ۲۲ درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش ــس افزای مجل
ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: مــردم اگــر 
تخلفــی را مشــاهده کردنــد از دوســتان مــا در 
ــه اعــام  ــردم ناظــر ک ــا ســامانه م وزارت کشــور ی

ــتند. ــات را بفرس ــده گزارش ش
وی تاکیــد کــرد: کار مهمــی کــه بــرای شــفافیت 
نظــارت مــا انجــام مــی شــود اوال نامزدهــای 
انتخابــات هــم مجلــس و خبــرگان و ریاســت 
ــعب  ــی را در ش ــد نمایندگان ــی توانن ــوری م جمه
ــده و  ــام ش ــی انج ــن هماهنگ ــند و ای ــته باش داش
ــی  ــه نمایندگان ــتیم ک ــنهاد داش ــال ۸۸ پیش از س
شــورای  در  جمهــوری  ریاســت  نامزدهــای  از 
ــام  ــنبه انج ــه ش ــن کار س ــه ای ــند ک ــان باش نگهب
شــد و جمعــه مــی توانیــد بــا آنهــا ماقــات داشــته 

ــید. باش
ــاظ  ــزود: از لح ــان اف ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــی نیســت.  ــچ جــای نگران ــا هی ــی م ــه نظارت وظیف
نظــارت موثــر شــورای نگهبــان انجــام خواهــد شــد 
تــا ایــن رویــداد سرنوشــت ســاز کــه توســط مــردم 

خــوب مــا رقــم مــی خــورد را صیانــت کنیــم.
کدخدایــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار رســانه 
نــروژی دربــاره اینکــه چــرا شــورای نگهبــان اقــدام 
ــرده  ــرا ک ــدای اصولگ ــت کاندی ــد صاحی ــه تایی ب
اســت  و از کاندیــدای اصــاح طلــب کســی تاییــد 
نشــده اســت گفــت:  شــاید خبرنــگار مربوطــه  
ــد. در ایــن دور و همــه ادوار بیــن  اســامی را ندیدن
ــا  ــه گروه ه ــود از هم ــی ش ــراز م ــه اح ــرادی ک اف
ــدند از  ــاب ش ــه انتخ ــانی ک ــی کس ــتند و حت هس
ــم  ــن دور ه ــتند. ای ــم هس ــر ه ــای دیگ ــروه ه گ
چنیــن وضعیتــی بــوده و هیــچ گاه شــورای نگهبــان 
براســاس نــگاه سیاســی نامزدهــا نظــر نمــی دهــد 

ــون  ــات و قان ــون انتخاب ــاس قان ــورا براس ــر ش و نظ
اساســی اســت.

بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــف  ــاره وظای ــان درب ــو آلم ــگار رادی ــوال خبرن س
ــه  ــت: وظیف ــات گف ــان در روز انتخاب ــورای نگهب ش
شــورای نگهبــان براســاس قانــون، نظــارت بــر 
ــه  ــم وظیف ــات ه ــت.  در روز انتخاب ــات اس انتخاب
مــا پاســداری و صیانــت از آرای مــردم اســت و بــر 
ایــن مبنــا، ناظــران شــورای نگهبــان )بیــن ۳ تــا ۵ 
ــر  ــتند و ه ــتقر هس ــذ رای مس ــعب اخ ــر( در ش نف
تخلــف احتمالــی بــه صــورت دقیــق مــورد بررســی 

قــرار می گیــرد.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ژاپنــی مبنــی 
براینکــه شــورای نگهبــان بــرای انتخــاب کاندیداهــا 
تاییــد یــا رد مــی کنــد و رونــد آن مشــخص 
نیســت گفــت: آنچــه کــه شــورا براســاس نظــارت 
ــون  ــر اصــول ۱۱۵ قان انجــام مــی دهــد منطبــق ب
اساســی و قانــون انتخابــات اســت و بعــد از بررســی 
هایــی کــه انجــام مــی شــود بایــد بــا رای اکثریــت 
ــت  ــود و رای اکثری ــر ش ــار نظ ــورا اظه ــای ش اعض
شــورا مــاک نهایــی بــرای احــراز یــا عــدم احــراز 

ــت.   کاندیدهاس
ــت  ــن اس ــات ممک ــن انتخاب ــزود« قوانی وی اف
ــد آن  ــس بای ــه مجل ــد ک ــته باش ــکاالتی  داش اش
را اصــاح کنــد و ان شــاءاهلل در آینــده مجلــس 

ــد. ــاح کن ــرا  اص ــرم آن محت
کدخدایــی  در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
ایتالیــا دربــاره  دالیــل رد صاحیــت برخــی از 
کاندیداهــا بویــژه الریجانــی و احمــدی نــژاد گفــت: 
ــون اساســی مســتندات  ــر اســاس اصــل ۱۱۵ قان ب
ــا  ــد اعض ــود و بای ــی ش ــت م ــرح و قرائ ــراد مط اف
نســبت بــه هــر فــرد ۷ رای مثبــت داشــته باشــند 
ــی رای  ــه اساس ــر چ ــورا ب ــو ش ــر عض ــه ه و اینک
ــان  ــم بی ــی توان ــد نم ــی ده ــی م ــا منف ــت ی مثب
ــورای  ــای ش ــی رای اعض ــاک نهای ــی م ــم ول کن

ــت. ــان اس نگهب

وی افــزود: اگرچــه در قانــون انتخابــات ریاســت 
جمهــوری مــا حکمــی را بــرای بیــان دالیــل 
ــراد کــه  درخواســت  ــا هــر کــدام از  اف ــم ام نداری
ــه گذشــته ۴  ــم. هفت ــوت کردی ــا را دع ــد آنه کردن
ــم و االن  ــب را گفت ــردم و مطال ــوت ک ــر را  دع نف
هــم ۲ نفــر دیگــر درخواســت کردنــد کــه در اولیــن 

ــم. ــی کنی ــه م ــب را ارائ فرصــت مطال
کدخدایــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اولویــت 
ــا آرای کــدام انتخابــات اســت؟  گفــت:  شــمارش ب
هماهنگــی هــای  الزم مــا  بــا وزارت کشــور انجــام 
شــده کــه اولویــت بــا شــمارش آرای ریاســت 
جمهــوری و مجلــس و خبــرگان رهبــری و شــوراها 

اســت.
ــان روز  ــت: هم ــری گف ــات رهب ــاره بیان وی درب
ــه در  ــرد. آنچ ــه ای صادرک ــان بیانی ــورای نگهب ش
ــث  ــه ای از مباح ــت مجموع ــیدگی هاس ــد رس رون
اســت و نهایتــا رای گیــری اعضاســت و  اگــر 
دســتگاهی حــس مــی کنــد گــزارش خــاف واقــع 
گفتنــد بایــد اصــاح کننــد و  اینطــور نیســت کــه 
مبنــای رســیدگی شــورا یــک گــزارش واحــد باشــد 
و البتــه اگــر گزارش هــا خــاف باشــد شــورای 

ــد داد. ــرار نخواه ــر ق ــان آن را مدنظ نگهب
ــاره اینکــه  کدخدایــی در پاســخ بــه ســوالی درب
در ایــن دور از انتخابــات کاندیداهــای تاییــد شــده  
اصــاح طلــب ، مــورد تاییــد رهبــران اصلــی 
اصــاح طلــب نبودنــد؟  گفــت: نــگاه شــورای 
نگهبــان سیاســی و جناحــی نیســت و ارزیابــی 
شــورا براســاس افــکار سیاســی نیســت بلکــه 
ــده  ــر ش ــی ذک ــون اساس ــه در قان ــی ک معیارهای
مــاک اســت و شــورای نگهبــان یــک نهــاد فقهــی 
و حقوقــی اســت نــه یــک نهــاد سیاســی.  مبنــای 
ــا  ــرای م ــوده و ب ــون ب ــا قان ــت ه ــی صاحی بررس
ــت. ــراد چیس ــی اف ــگاه سیاس ــه ن ــدارد ک ــی ن فرق

در  نگهبــان  شــورای  عملکــرد  افــزود:  وی 
ــه ی  ــه از هم ــد ک ــی کن ــات م ــم اثب ــته ه گذش
ــدا  ــا کاندی ــات ه ــی در انتخاب ــای سیاس ــروه ه گ

ــد. ــته ان داش
بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــد کــه  ــاره اینکــه برخــی معتقدن ســوال ایســنا درب
ــاره  ــری  درب ــر رهب ــورد نظ ــان در م ــورای نگهب ش
بررســی صاحیت هــا بــه شــیوه خــود عمــل کــرده 
ــم   ــا گفت ــت: قب اســت. پاســخ شــما چیســت؟ گف
ــای  ــر مبن ــن و ب ــاس قوانی ــان براس ــورای نگهب ش
ــی  ــر م ــام نظ ــان اع ــورای نگهب ــای ش رای اعض
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــا بای ــی م ــای قانون ــد. ماک ه کن
ــانه ها مطــرح شــد،  ــه در رس ــه ک ــرد و همانگون گی
ــام  ــات الزم را انج ــد اقدام ــر بای ــتگاه های دیگ دس

ــد. دهن
ــا بیــان اینکــه تاکنــون گــزارش  وی در ادامــه ب
تخلفــات خاصــی  را دربــاره انتخابــات دریافــت 
گفــت:  نظــارت  هیات هــای  دربــاره  نکرده ایــم، 
ــات را  ــر انتخاب ــارت ب ــه نظ ــا وظیف ــن هیات ه ای
ــر  ــوارد دیگ ــای الزم و م ــد، آموزش ه ــده دارن برعه
ــرای  ــران انجــام شــده اســت.  ب ــاره ناظ اداری درب

ــتقلی  ــارت مس ــات نظ ــم هی ــور ه ــارج از کش خ
شــورای نگهبــان دارد کــه وظیفــه نظــارت بــر 

ــت. ــد داش ــات خواهن انتخاب
ــوالی در خصــوص  ــه س ــی در  پاســخ ب کدخدای
اظهــارات اخیــر مصلحــی گفــت: طبــق قانــون 
ــار  ــه در اختی ــاتی ک ــد گزارش ــف بای ــع مختل مراج
ــد  ــال کنن ــان ارس ــورای نگهب ــرای ش ــد را ب دارن
امــا ایــن گزارشــات تنهــا جنبــه کارشناســی دارد. 
گاهــی گزارشــات دقیــق نبــوده و شــورای نگهبــان 

ــت. ــر داده اس ــاف آن نظ ــز خ نی
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: دو نفــر 
ــن  ــر از م ــان غی ــورای نگهب ــر ش ــای دیگ از اعض
ــز  ــروز نی ــد. دی ــب کردن ــر را تکذی ــن خب ــز ای نی
ــمی  ــای هاش ــت آق ــی صاحی ــه بررس ــم جلس فیل
رفســنجانی را بــه همــراه برخــی از اعضــای شــورای 
نگهبــان بازبینــی کردیــم و آقــای مصلحــی چیــزی 
ــد.  ــان نکردن ــد را در آن جلســه بی ــه بودن ــه گفت ک
ــم را منتشــر  ــان مناســبی آن فیل ــاءاهلل در زم ان ش
ــه از او  ــواردی ک ــان م ــه ایش ــرد. البت ــم ک خواهی

ــد. ــب کردن ــود را تکذی ــده ب ــول ش ــل ق نق
ــه  ــه نام ــاره اینک ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
ــت:  ــت؟  گف ــده اس ــخ داده ش ــی پاس ــای روحان آق
ــه  ــه زودی ارائ بلــه پاســخی تهیــه شــده اســت و ب

مــی شــود.
ــات  ــاءاهلل انتخاب ــرد: ان ش ــد ک ــی تاکی کدخدای
ــری  ــر رهب ــه تعبی ــورد و ب ــم بخ ــردا رق ــی ف خوب
رویــداد سرنوشــت ســاز اســت و جمهوریــت نظــام 
را تثبیــت مــی کنــد و توجــه داشــته باشــید حــق 
ــوری  ــه جمه ــت ک ــی اس ــت بحث ــن سرنوش تعیی
اســامی ایــران در بیــش از ۴۰ ســالی کــه از 
عمــرش مــی گــذرد بــه جامعــه ارائــه کــرده اســت 
ــردم را  ــته حضــور م ــه درادوار گذش ــور ک و همانط
شــاهد بودیــم ان شــاءاهلل در ایــن دوره هــم شــاهد 

ــیم. باش
ــار  ــا چه ــزود: م ــان اف ــورای نگهب ــخنگوی ش س
و  سراســری  انتخابــات  دو  داریــم.  را  انتخابــات 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــم در حوزه ه ــات ه دو انتخاب
ــان  ــامی و می ــورای اس ــس ش ــان دوره ای مجل می

ــم. ــری داری ــرگان رهب ــس خب دوره ای مجل
وی بیــان کــرد: از جهــت نظــارت شــورای 
نگهبــان بــر انتخابــات هیــچ نگرانــی  وجــود نــدارد 
ــا دقــت انجــام  ــان ب ــر شــورای نگهب و نظــارت موث

ــد. ــد ش خواه
کاندیداهــا  آرای   کــرد:  تصریــح  کدخدایــی 
بنــده  و  اســت  متفــاوت  نگهبــان  شــورای  در 
ــان  ــورای نگهب ــای ش ــی اعض ــم آرای مخف نمی توان

ــم. ــام کن ــا را اع ــه کاندیداه ب
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه شــورای 
ــود  ــر خ ــات نظ ــد از انتخاب ــد روز بع ــان چن نگهب
را اعــام می کنــد گفــت: طبــق قانــون بعــد از 
ــان  ــورای نگهب ــور ش ــوی وزارت کش ــزارش از س گ
پنــج روز فرصــت بررســی و اعــام نظــر دارد تــاش 
ــون نظــر خــود را  ــن فرصــت قان ــم در ای ــی کنی م

ــم. ــام کنی اع

وزیر انرژی عربستان: 

احتیاط ما در بازار نفت جواب داد

سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد:

اعالم دالیل رد صالحیت به چهار کاندیدا
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ــدگان لوازم خانگــی  ســخنگوی انجمــن تولیدکنن
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــعه ص ــه توس ــان اینک ــا بی ب
منطقــه، اروپــا و آفریقــا در دســتور کار اســت، 
صــادرات  در  موثــر  موضــوع  مهمتریــن  گفــت: 
در ســال های  و  اســت  برندســازی  لوازم خانگــی، 
ــن  ــی، چی ــون کره جنوب ــورهایی همچ ــته کش گذش
ــه  ــزرگ خــود ب ــا حمایــت از برندهــای ب و ترکیــه ب

موفقیــت دســت یافته انــد. 
ــا  ــا ب ــا ایرن ــوی« در گفت وگــو ب »حمیدرضــا غزن
ــادرات  ــش ص ــرای افزای ــزی ب ــه برنامه ری ــاره ب اش
لــوازم  خانگــی در ســال جاری، افــزود: امســال برخی 
ــات لوازم خانگــی را  ــی صــادرات قطع شــرکت ها حت

ــد. ــاز کرده ان ــی آغ ــرکت های اروپای ــی ش ــه بعض ب
وی بیان داشــت: توســعه صــادرات بــه کشــورهای 
آفریقایــی در  اروپایــی و  منطقــه و همســایگان، 

ــت. ــتور کار اس دس
ــه  ــر در زمین ــی، اگ ــام صنف ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــا  ــرده و ب ــرمایه گذاری ک ــی س ــات لوازم خانگ قطع
ــام  ــز انج ــی نی ــد، کار صادرات ــت تولی ــت کیفی تقوی

ــت. ــد داش ــتری خواه ــت بیش ــم، مزی دهی
غزنــوی ادامــه داد: در کشــور مــا هنــوز بــه بلــوغ 
کــه  نرســیده ایم  لوازم خانگــی  صنعــت  در  الزم 
ــی در داخــل  ــد اصل ــد برن ــا چن ــال دو ی به طــور مث

ایجــاد تــا از طریــق آنهــا زمینــه صــادرات را فراهــم 
ــا  ــا امیــد مــی رود انجمن هــای مربوطــه ب کنیــم، ام
ــد  ــتر بتوانن ــکاری بیش ــی و هم ــی، همدل هماهنگ

ــد. ــم کنن ــن کار را فراه ــه ای زمین
وی بــا تاکیــد مجــدد بــر برندســازی بــه عنــوان 
ــاد  ــادرات، ی ــعه ص ــرای توس ــوع ب ــن موض مهمتری
ــای  ــی برنده ــر کره جنوب ــوری نظی ــرد: کش آوری ک
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــترین س ــا بیش ــادی دارد، ام زی
صــادرات و تســهیات الزم را بــرای ســه برنــد 
لوازم خانگــی خــود فراهــم کــرده و هــر کاالیــی نیــز 

صــادر نمی کنــد.
ــوازم  ــزی و ل ــرق، فل ــع ب ــرکل صنای  پیشــتر مدی
خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعام کــرد: 
ــی  ــادرات لوازم خانگ ــون دالر ص ــال ۲۰۰ میلی پارس
داشــتیم کــه ایــن رقــم در ســال جــاری ۶۰۰ 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــون دالر هدف گ میلی

شرط حضور مجدد برندهای خارجی در 
کشور

ــدگان لوازم خانگــی  ســخنگوی انجمــن تولیدکنن

ورود  موافــق  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در 
ــه  ــروط ب ــور مش ــه کش ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
ــر هســتیم، اظهــار  انتقــال فناوری هــای نویــن و برت
داشــت: در عیــن حــال، البــی شــرکت های خارجــی 
ــیار  ــران بس ــازار ای ــدد در ب ــور مج ــرای حض ــز ب نی
قــوی اســت و اینکــه چقــدر بتوانیــم دســت بــاال را 
ــدگان  ــد تولیدکنن ــیم، بای ــته باش ــرات داش در مذاک

ــند. ــر باش ــه حاض ــور در صحن ــزرگ کش ب
ــدگان  ــع تولیدکنن ــه تضــاد مناف ــا اشــاره ب وی ب
ــزاری  ــزوم برگ ــر ل ــوارد، ب ــی م ــا در برخ و انجمن ه
حضــور  بــا  آنهــا  بیــن  نشســت هایی  سلســله 
مســووالن دولتــی  تاکیــد کــرد تــا بــه نقــاط 

ــت یابیــم. ــترکی در ایــن زمینــه دس مش

لزوم حفظ دستاوردهای به دست آمده در 
زمان تحریم

ــن  ــی جش ــی، وقت ــام صنف ــن مق ــه ای ــه گفت ب
برگــزار  را  لوازم خانگــی  صنعــت  خودکفایــی 
ــظ  ــا حف ــی از آنه ــه یک ــی دارد ک ــم، الزامات می کنی
ــم  ــده در دوران تحری ــت آم ــه دس ــتاوردهای ب دس

ــت. اس
ــورت  ــن ص ــا در ای ــان کرد: تنه ــوی خاطرنش غزن
اســت کــه ســرمایه گذاران تشــویق بــه حضــور 
مجــدد در عرصــه می شــوند و ســاخت داخــل 
محصــوالت افزایــش می یابــد، امــا اگــر ببیننــد 
ــوند و  ــرد می ش ــده دلس ــاز ش ــاره راه واردات ب دوب
ســرمایه گذاری بــرای آینــده کاهــش می یابــد.

ــز  ــانه ها نی ــن راســتا، رس ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
ــی  ــر کس ــد و اگ ــک کنن ــازی و کم ــد شفاف س بای
خواســت برخــاف منافــع ملــی اقدامــی انجــام دهــد 

ــد. ــانی کنن اطاع رس

ســوی  از  شــده  منتشــر  آمــار  جدیدتریــن 
ــدن و تجــارت )صمــت( نشــان  ــت،  مع وزارت صنع
می دهــد کــه در دو ماهــه اول امســال، از بیــن 
۲۸ کاالی منتخــب صنعتــی، تولیــد ۲۳ کاال نســبت 
ــا ۴۵.۵  ــن ۰.۴ ت ــل بی ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ب
درصــد افزایــش یافتــه و تولیــد روغــن کــه در ســال 
گذشــته بــا مشــکات جــدی مواجــه بــود، باالخــره 

ــت.  ــه اس ــی گرفت ــرف پیش ــزان مص از می
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس ایــن آمــار در دو 
ماهــه اول امســال تولیــد ۱۰ کاال بیــش از ۲۰ )تــا 
۴۵ درصــد(، ســه کاال بیــن ۱۰ تــا ۲۰ درصــد، ۱۰ 
کاال کمتــر از ۱۰ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل افزایــش داشــته و تولیــد پنــج کاال نیــز 

کاهــش یافتــه اســت.
تولیــد،  افزایــش  بیشــترین  میــان  ایــن  در 
ــه  ــت ک ــنده اس ــه کامیون-کامیونت-کش ــوط ب مرب
بــا ۴۵.۵ درصــد رشــد، تولیــد آن بــه ۹۵۶ دســتگاه 

ــت.   ــیده اس رس
مــدت  ایــن  در  کــه  دیگــری  کاالی  ســه 
ــب  ــه ترتی ــتند ب ــد را داش ــش تولی ــترین افزای بیش
نــخ سیســتم پنبــه ای و ترکیبــی الیــاف مصنوعــی، 
ماشــین لباسشــویی و روغــن بــا ۴۴.۱، ۴۰.۹ و 

ــت. ــوده اس ــد ب ۴۰.۶ درص

افزایش بیش از ۳0 درصدی تولید
 لوازم خانگی 

طــی دو ماهــه امســال تولیــد انــواع لــوازم 

خانگــی بــا ۳۱.۵ درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل بــه ۶۰۸ هــزار و ۸۰۰ دســتگاه 

رســیده اســت.
ــد  ــز تولیـ ــی نیـ ــوازم خانگـ ــواع لـ ــن انـ از بیـ
انـــواع ماشـــین لباسشـــویی، یخچـــال و فریـــزر و 
ـــا افزایـــش ۴۰.۹، ۲۹.۶ و ۲۵ درصـــدی  تلویزیـــون ب
مواجـــه بـــوده و تولیـــد ایـــن ســـه محصـــول از 
ــزار و ۱۲۰  ــزار و ۵۰۰، ۲۱۶ هـ ــدود  ۱۲۷ هـ حـ
هـــزار دســـتگاه در دو ماهـــه ســـال گذشـــته بـــه 
نزیـــک ۱۸۰ هـــزار، ۲۸۰ هـــزار و ۱۵۰ هـــزار 

دســـتگاه در دو ماهـــه امســـال رســـیده اســـت.
امـــا بـــا وجـــود افزایـــش چشـــمگیر تولیـــد 
لـــوازم خانگـــی در ســـال جـــاری، در بـــازار 
اخیـــرا  نیســـتیم.  قیمـــت  کاهـــش  شـــاهد 
لـــوازم  تولیدکننـــدگان  انجمـــن  ســـخنگوی 
و  حقـــوق  درصـــدی   ۳۹ افزایـــش  خانگـــی 
ـــواد  ـــی م ـــت جهان ـــدن قیم ـــران ش ـــتمزد، گ دس
اولیـــه و افزایـــش نـــرخ ارز کـــه شـــش برابـــر 
ــل  ــده را از دالیـ ــال ۱۳۹۷ شـ ــه سـ ــبت بـ نسـ

ــرد. ــوان کـ ــت  عنـ ــش قیمـ افزایـ

تولید روغن باالخره افزایش یافت
همچنیــن بــر اســاس ایــن آمــار، تولیــد روغــن 
کــه در بیشــتر ماه هــای ســال قبــل بیشــترین 
کاهــش را نســبت بــه ســایر کاالهــا داشــت، در دو 
ــه مــدت  ماهــه اول امســال ۴۰.۶ درصــد نســبت ب
مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه و بــه ۳۳۲ هــزار 

ــن رســیده اســت. و ۹۰۰ ت
ــازار،  ــم ب ــتاد تنظی ــر س ــه دبی ــاس نام ــر اس ب
کارخانجــات تولیــدی در ســال جــاری بایــد نســبت 
ــه  ــن ک ــن روغ ــزار ت ــه ۱۸۰ ه ــد ماهان ــه تولی ب
۱۲۰ هــزار تــن در بخــش هــای خانــوار، ۲۵ هــزار 
ــش  ــن در بخ ــزار ت ــف و ۳۵ ه ــش صن ــن در بخ ت
صنعــت خواهــد بــود، اقــدام کننــد کــه بــر اســاس 
ایــن آمــار حــاال بیــش از نیــز، روغــن تولیــد شــده 

اســت.
اخیــرا افزایــش قیمــت ۳۵ درصــدی روغــن 
مایــع و ۳۰ درصــدی روغــن جامــد بــه طــور 
در  و  تاییــد  مســئوالن  ســوی  از  غیررســمی 
عمــل  مــاک  کــه   ۱۲۴ ســامانه  در  نهایــت 
ــکات  ــد.  مش ــال ش ــت اعم ــی اس ــان صنف بازرس
ــش قیمــت نیســت  ــه افزای ــازار روغــن محــدود ب ب
ــا  ــا ب ــن باره ــازار روغ ــر ب ــای اخی ــه در ماه ه بلک
تاطــم، کمبــود و افزایــش قیمــت مواجــه شــد؛ تــا 
ــی  ــای طوالن ــا تشــکیل صف ه ــی ب ــه حت ــی ک جای
ــی  ــت کارت مل ــه دریاف ــر از جمل ــی دیگ و حواش
ــن در برخــی فروشــگاه ها مواجــه  ــه روغ ــرای ارائ ب
ــن  ــه تامی ــت ک ــن اس ــی از ای ــواهد حاک ــد و ش ش

بــازار روغــن جامــد همچنــان بــا مشــکاتی مواجــه 
ــت.   اس

از جملــه مهم تریــن کاالهــای دیگــری کــه 
ــه  ــوان ب ــز می ت ــته نی ــش داش ــا افزای ــد آن ه تولی
انــواع کاغــذ بــا ۱۸.۸ درصــد، چــرم بــا ۲۷.۳، انــواع 

ــرد. ــا ۲۴ درصــد اشــاره ک کفــش ب
ــد  ــش تولی ــن افزای ــه کمتری ــت ک ــی اس گفتن
ــا ۰.۴  ــه ب ــوده ک ــور ب ــه الکتروموت ــوط ب ــز مرب نی
درصــد افزایــش تولیــد در دو ماهــه امســال تولیــد 
ــتگاه  ــزار دس ــون و ۱۲۸ ه ــک میلی ــادل ی آن مع

ــوده اســت. ب

تولید کدام کاال کاهش یافت؟ 
ــد  ــی تولیـ از بیـــن ۲۴ کاالی منتخـــب صنعتـ
ــا ۵۶.۵  ــک بـ ــاف اکریلیـ ــامل الیـ ــج کاال شـ پنـ
ـــانی  ـــا ۲۸.۶، داروی انس ـــوینده ب ـــودر ش ـــد، پ درص
بـــا ۸.۹ درصـــد و اتوبوس-مینـــی بـــوس-ون بـــا 
ـــل  ـــال قب ـــه اول س ـــه دو ماه ـــبت ب ـــد نس ۲.۳ درص

کاهـــش داشـــته اســـت.
ــیون  ــس کمیس ــرا رئی ــه اخی ــت ک ــی اس گفتن
اقتصــاد ســامت اتــاق بازرگانــی تهــران نســبت بــه 
خطــر کمبــود ذخایــر دارو در کشــور هشــدار داده و 
گفتــه بــود کــه بــا کنــد شــدن تخصیــص ارز، وارد 
شــدن ایــن مــواد نیــز بــا محدودیــت مواجــه شــده 
و همیــن موضــوع خطــر کاهــش ذخایــر مــواد 
اولیــه، محــدود شــدن تولیــد و در نهایــت کاهــش 

ــد. ــش می ده ــع دارو را افزای توزی

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعالم کرد:

هدفگذاری برای صادرات لوازم خانگی به 
کشورهای منطقه، اروپا و آفریقا

تولید روغن از مصرف پیشی گرفت

بزرگترین محموله  واکسن با تالش 
هالل احمر  به تهران رسید

ســخنگوی جمعیــت هال احمــر گفــت: بزرگتریــن 
ابتــدا تاکنــون بــه تهــران  از  محمولــه  واکســن 

می رســد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمدحســن قوســیان مقــدم 
اظهــار کــرد: در چهارمیــن مرحلــه از ورود واکســن 
ــر  ــت هال احم ــاش جمعی ــا ت ــران، ب ــه ای ــا ب کرون
ــران  ــه ته ــع، ب ــرای توزی ــن ب ــون دز واکس دو میلی
ــی  ــت م ــات وزارت بهداش ــل مقام ــد و تحوی می رس

شــود.
ــر در  ــال احم ــت ه ــون جمعی ــزود: تاکن وی اف
ســه مرحلــه بــه ترتیــب  ۴۰۰ هــزار، یــک میلیــون 
و یــک میلیــون دز واکســن را خریــداری و بــه 
ایــران منتقــل کــرده اســت کــه در ایــن مرحلــه دو 
میلیــون دز واکســن خریــداری و بــه ایــران منتقــل 
خواهــد کــرد. جمعیــت هــال احمــر امیــدوار اســت 
بــا همــکاری شــرکای بیــن المللــی بتوانــد تــا 
هنگامــی کــه نیــاز بــه واکســن وجــود دارد از ایــن 
ظرفیــت خــود در جهــت خدمــت رســانی بــه ملــت 

ــد. ــران اســتفاده کن ــزرگ ای ب
تاکنــون چهــار میلیــون و ۳۶۴ هــزار و ۲۲۸ 
نفــردوز اول واکســن کرونــا و ۸۷۸ هــزارو ۶۹۴ نفــر 
نیــز دوز دوم را تزریــق کــرده و واکســینه شــده انــد.

مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده در کشــور 
ــون و ۲۴۲هــزارو ۹۲۲ دوز رســید. ــه پنــج میلی ب

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران خبر داد :

آغاز به کار سامانه ثبت فروش ریالی 
صادرات به سایر کشورها 

معـــاون وزیـــر و رئیـــس کل ســـازمان توســـعه 
ــروش  ــه کار ثبـــت فـ ــاز بـ ــران از آغـ ــارت ایـ تجـ
ـــه  ـــورها ک ـــایر کش ـــه س ـــادرات ب ـــرای ص ـــی ب ریال
در بـــازه زمانـــی ۲۲ فروردیـــن تـــا ۱۶ مـــرداد ۹۷ 

صـــورت گرفتـــه خبـــر داد. 
ـــام  ـــا اع ـــوم« ب ـــد زادب ـــا، »حمی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــی کـــه در  ـــر، اظهـــار داشـــت: صادرکنندگان ـــن خب ای
ـــرداد ۹۷  ـــا ۱۶ م ـــن ۹۷ ت ـــی ۲۲ فروردی ـــازه زمان ب
ـــتان،  ـــراق و افغانس ـــر از ع ـــورها، غی ـــایر کش ـــه س ب
ــبت  ــد نسـ ــته اند، می تواننـ ــی داشـ ــروش ریالـ فـ
بـــه ثبـــت اولیـــه اطاعـــات کوتاژهـــای صادراتـــی 
خـــود در ســـامانه جامـــع تجـــارت اقـــدام کـــرده 
ــه  ــوط بـ ــتندات مربـ ــدارک و مسـ ــان مـ و همزمـ
فـــروش ریالـــی خـــود را بـــه دبیرخانـــه کمیتـــه 
اقـــدام ارزی مســـتقر در دفتـــر توســـعه خدمـــات 

ـــد. ـــه دهن ـــی ارائ بازرگان
ــد  ــد تاییـ ــام فرآینـ ــس از انجـ ــزود: پـ وی افـ
کمیتـــه اقـــدام ارزی و متناســـب بـــا ثبـــت 
ــروه از  ــن گـ ــدات ارزی ایـ ــه، تعهـ ــورت گرفتـ صـ

صادرکننـــدگان رفـــع خواهـــد شـــد.
رئیـــس کمیتـــه اقـــدام ارزی بـــا قدردانـــی از 
اعضـــای کمیتـــه اقـــدام ارزی و همچنیـــن همـــکاران 
مرکـــز توســـعه تجـــارت الکترونیکـــی و اداره 
ـــی  ـــت: صادرکنندگان ـــزی گف ـــک مرک ـــادرات بان ص
ــه  ــه کمیتـ ــوان دبیرخانـ ــاس فراخـ ــر اسـ ــه بـ کـ
اقـــدام ارزی، مـــدارک و مســـتتدات مربـــوط بـــه 
ـــورها را در  ـــایر کش ـــه س ـــی ب ـــروش ریال ـــل ف دالی
بـــازه زمانـــی یـــاد شـــده بـــه ســـازمان توســـعه 
تجـــارت ایـــران تحویـــل داده انـــد نیـــز موظـــف 
ــامانه جامـــع  بـــه ثبـــت اطاعـــات خـــود در سـ

تجـــارت هســـتند.
زادبـــوم همچنیـــن تاکیـــد کـــرد: بـــا توجـــه 
ــا کـــه مفهـــوم  بـــه اهمیـــت موضـــوع و از آنجـ
ـــاس  ـــر اس ـــور ب ـــر کش ـــی ه ـــول مل ـــا پ ـــادرات ب ص
ــت،  ــه نیسـ ــل پذیرفتـ ــارت بین الملـ ــد تجـ قواعـ
ـــه  ـــارت ب ـــع تج ـــامانه جام ـــات در س ـــت اطاع ثب
معنـــای رفـــع تعهـــدات ارزی نبـــوده و پـــس از 
بررســـی و تاییـــد کمیتـــه اقـــدام ارزی و صرفـــا 
ــی  ــازه زمانـ ــی در بـ ــروش ریالـ ــوص فـ در خصـ
۲۲ فروردیـــن ۹۷ لغایـــت ۱۶ مـــرداد ۹۷ رفـــع 
ــدگان  ــته از صادرکننـ ــن دسـ ــدات ارزی ایـ تعهـ

انجـــام خواهـــد شـــد.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:
شناسایی بیش از ۱8۴ هزار دستگاه 

غیرمجاز استخراج رمز ارز
 در یکسال گذشته

سـخنگوی صنعـت بـرق گفـت: از سـال گذشـته 
غیرمجـاز  دسـتگاه   ۶۷۵ و  هـزار   ۱۸۴ تاکنـون 
اسـتخراج رمـز ارز شناسـایی شـده کـه مصـرف برق 

آنهـا معـادل ۵۴۴ مـگاوات بـوده اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، »مصطفـی رجبـی مشـهدی« 
در یـک پیـام تصویـری افـزود: طـی دو روز گذشـته 
نیـز بیـش از ۲ هزار و ۶۰۰دسـتگاه غیرمجـاز رمزارز 

کشـف و شناسـایی شـده است.
وی ادامـه داد: اوج تقاضـای مصـرف بـرق در ۲۴ 
سـاعت گذشـته به ۵۹ هزار و ۲۷۴ مگاوات رسـید این 
درحالـی اسـت که نیروگاه های کشـور تـوان تولید ۵۴ 
هـزار مـگاوات بـرق را دارند کـه فاصله تقاضـای مورد 
نیـاز بـرق بـا تـوان تولیـدی نیروگاه هـا بایـد از طریق 

طرح هـای مدیریـت مصـرف جبران شـود.
سـخنگوی صنعـت برق از مشـترکان خواسـت که 
بـرای جلوگیری از بروزاختال در شـبکه، در سـاعت 
اوج مصـرف بـرق )۱۲ تـا ۱۸ ( از بکاربـردن وسـایل 
پرمصـرف برقـی ماننـد اتـو، لباسشـویی، جاروبرقـی 

کنند. خـودداری 
سـامانه  مدیریـت و ارزیابـی خدمـات بـرق توانیـر 
)سـمات( بـرای  اجـرای مـاده )۲۵( قانـون ارتقـای 
افزایـش  فسـاد،  بـا  مقابلـه  و  اداری  نظـام  سـامت 
رضایـت ذینفعـان و رعایـت حقـوق شـهروندان در 
نظـام اداری راه انـدازی شـده اسـت و مطابـق قوانین، 
مقـررات و ضوابـط به شـکایت هـا و درخواسـت های 
مـردم در حـوزه  خدمـات بـرق رسـیدگی مـی کنـد.

شـکایات و درخواسـت های ثبت شده جهت رسیدگی 
به شـرکت های مرتبط ارسال و پاسـخ الزم پس از بررسی 

از طریق همین سـامانه اعام خواهد شد.
طبـق اعـام قبلی سـخنگوی صنعت برق کسـانی 
کـه نسـبت بـه معرفـی مراکـز غیرمجـاز اسـتخراج 
میلیونـی   ۲۰ تـا   ۱۰ پـاداش  کننـد  اقـدام  رمـزارز 

دریافـت خواهنـد کـرد.

بازار آرام و راکد خودرو در انتظار 
نتیجه انتخابات

بررسـی ها از بـازار خـودروی پایتخـت حاکـی از 
سـکون و آرامـش در ایـن بـازار اسـت. در ایـن بـازار 
خریـد و فروش هـا بـه صفـر رسـیده، گویـی همـه 
منتظـر مشـخص شـدن نتیجـه انتخابـات و رییـس 

دولـت آینـده هسـتند. 
بـه گـزارش ایرنـا، با وجـود سـکون و رکود بـازار، 
قیمت هـا از هفته گذشـته تاکنون تغییری نداشـته و 

همچنـان بـاال باقی مانده اسـت.
بـه اعتقـاد کارشناسـان، بـا توجـه بـه اینکـه خبر 
خاصـی در زمینـه توافقـات سیاسـی منتشـر نشـده 
و دالر هـر تقریبـا رونـد ثابتـی در پیـش گرفتـه و 
داشـته  افزایـش  اندکـی  اخیـر  روز  حتـی در چنـد 
اسـت، قیمـت در بخـش خودروهای داخلـی از هفته 
گذشـته کمـی افزایـش را تجربـه کـرده، امـا در یک 

هفتـه اخیـر در همـان حـد باقـی مانـده اسـت.
امـروز در فضای مجـاری و سـایت های خودرویی، 
هـر دسـتگاه تیبـا صنـدوق دار ۱۳۲ میلیـون تومـان، 
تیبـا ۲ هـاچ بـک ۱۴۱ میلیـون تومـان، کوئیـک آر 
۱۴۸ میلیـون تومان، سـمند ال. ایکس ۱۹۰ میلیون 
میلیـون   ۲۲۱ ایکـس  ال.  اس.   ۴۰۵ پـژو  تومـان، 
میلیـون   ۲۰۰ حـدود   ۲ تیـپ   ۲۰۶ پـژو  تومـان، 
تومـان، پـژو ۲۰۷ دنـده ای ۲۸۷ میلیـون تومان، نوع 
اتوماتیـک آن ۴۰۳ میلیـون تومـان، پـژو پـارس ال. 
ایکـس ۲۵۸ میلیـون تومـان، پـژو پـارس اتوماتیـک 
میلیـون  معمولـی ۲۷۵  دنـا  تومـان،  میلیـون   ۳۳۰
 ۴۳۰ توربوشـارژ  اتوماتیـک  پـاس  دنـا  و  تومـان 

میلیـون تومـان قیمـت خـورد.
خارجی هـا،  و  مونتاژی هـا  دسـته  در  همچنیـن 
هـر دسـتگاه هایمـا اس ۷ ایران خـودرو حـدود ۷۱۵ 
 ۶۷۵ کرمان موتـور   ۵ اس  جـک  تومـان،  میلیـون 
الکچـری   ۲۲ ایکـس  ام  وی.  ام.  تومـان،  میلیـون 
مدیران خـودرو ۴۴۱ میلیـون تومـان، سـانتافه مـدل 
۲۰۱۸ حـدود ۲ میلیـارد و ۳۵۰ میلیون تومان و بی. 
ام. دابلیـو سـری ۵ سـدان ۵۳۰ آی چهـار میلیـارد و 

۸۰۰ میلیـون تومـان قیمت گـذاری شـدند.

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه 
صاحبان مشاغل تا ۱5 تیرماه 

ــرقی، از  ــان ش ــی آذربایج ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــی و ارســال  ــه مالیات ــه اظهارنام ــت ارائ ــد مهل تمدی
فــرم تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیــات هــای 

ــر داد.  ــاه خب ــا ۱۵ تیرم ــتقیم ت مس
ــار  ــریفی اظه ــا ش ــارس، غامرض ــزارش ف ــه گ ب
ــان  ــه صاحب ــه اظهارنام ــت ارائ ــد مهل ــرد: تمدی ک
ــاق  ــه درخواســت ات ــا ب ــاه، بن ــا ۱۵ تیرم مشــاغل ت
ــت  ــی مدیری ــتاد مل ــب س ــران و تصوی ــاف ای اصن

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا، ص کرون
ــاص  ــرایط خ ــکات و ش ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــا در کشــور، اظه ــروس کرون ناشــی از شــیوع وی
ــاه فرصــت  ــا ۱۵ تیرم ــاغل ت ــان مش داشــت: صاحب
ســازمان  ســایت  بــه  مراجعــه  ضمــن  دارنــد 
WWW. نشــانی  بــه  کشــور  امورمالیاتــی 

ــه  ــه اظهارنام ــه ارائ ــبت ب INTAMEDIA.IR نس
مالیاتــی و یــا ارســال فــرم تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون 
مالیــات هــای مســتقیم اقــدام نمــوده و از تســهیات 

ــوند. ــد ش ــره من ــی به ــای قانون ــت ه و معافی

طبــق توافقنامــه امضاشــده میــان انســتیتو پاســتور ایــران و شــرکت 
ــن  ــال ف ــرای انتق ــد، دو طــرف ب ــک هن ــارات بایوت واکســن ســازی به
ــن  ــی ای ــد داخل ــه کشــور و تولی ــروس ب ــا وی ــد واکســن روت آوری تولی

محصــول همــکاری خواهنــد کــرد. 
ــای دو  ــور روس ــا حض ــه ب ــمی ک ــی مراس ــا، ط ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــران و موسس ــتور ای ــتیتو پاس ــن انس ــد واکس ــزرگ تولی ــه ب موسس
ــه  ــراردادی ب ــد، ق ــزار ش ــد برگ ــک هن ــارات بایوت ــازی به ــن س واکس
ــام  ــتفاده در نظ ــت اس ــروس« جه ــا وی ــن »روت ــن واکس ــور تامی منظ
ــد  ــرای تولی ــن آوری ب ــال ف ــن انتق ــی و همچنی ــیون داخل واکسیناس

ــید. ــا رس ــه امض ــن ب ــان طرفی ــن، می ــن واکس ــی ای داخل
ــه  ــار ک ــن وبین ــو، طــی ای ــی ن ــران در دهل ــزارش ســفارت ای ــه گ ب
ــور  ــفرای دو کش ــن، س ــد واکس ــه تولی ــای دو موسس ــر روس ــاوه ب ع
و مســووالنی از وزارت خارجــه و بهداشــت دو کشــور هــم حضــور 
ــرای توســعه  داشــتند، هــر دو طــرف آمادگــی و عاقمنــدی خــود را ب
ــترک  ــدات مش ــان و تولی ــت و درم ــای بهداش ــه ه ــبات در زمین مناس

ــد. ــراز کردن ــن اب ــوزه واکس ــتر در ح بیش
محســن  اســدی الری؛ قائــم مقــام امــور بیــن المللــی وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی 
از ســفرای جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــژه در هنــد، روســیه و چیــن 

بــرای تســهیل همــکاری هــا و تامیــن نیازهــای داخلــی بــرای مقابلــه 
بــا شــیوع کرونــا، عنــوان کــرد کــه همــکاری بــا شــرکت بهــارات تنهــا 
بــه واکســن روتاویــروس محــدود نگردیــده و بــه ســایر زمینــه هــا هــم 

تســری خواهــد یافــت. 
علـــی چگنـــی؛ ســـفیر کشـــورمان در هنـــد نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
ـــد  ـــک و تمجی ـــارات بایوت ـــازی به ـــن س ـــرکت واکس ـــود از ش ـــد خ بازدی
ـــای  ـــکاری ه ـــت هم ـــر ضـــرورت تقوی ـــن شـــرکت ب ـــای ای ـــت ه از ظرفی
ـــرد.  ـــد ک ـــه واکســـن تاکی ـــدات مشـــترک در زمین ـــرای تولی دو کشـــور ب
ـــال  ـــه ارس ـــر زمین ـــه زودت ـــا هرچ ـــرد ت ـــدواری ک ـــراز امی ـــن اب همچنی
باقیمانـــده واکســـن هـــای کرونـــا تولیـــدی شـــرکت بهـــارات هنـــد 

ـــردد. ـــم گ ـــورمان فراه ـــه کش ـــین( ب ـــه کووکس ـــوم ب )موس
ــای  ــکاری هـ ــرای همـ ــد مبنایـــی بـ ــه مـــی توانـ ایـــن توافقنامـ
ـــاز  ـــن نی ـــن و تامی ـــترک واکس ـــد مش ـــه تولی ـــرف در زمین ـــتر دو ط بیش
ـــرار  ـــا، ق ـــای روز دنی ـــن آوری ه ـــال ف ـــازی و انتق ـــی س ـــا بوم ـــی ب داخل

ـــرد. گی
ــروز  ــت ب ــن عل ــایع تری ــروس ش ــه روتاوی ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
اســهال شــدید در بیــن کــودکان اســت و تقریبــا هــر کودکــی تــا ســن 
ــی  ــار م ــاری دچ ــن بیم ــه ای ــرش ب ــار در عم ــل یکب ــالگی حداق ۵ س
شــود. طبــق برخــی برآوردهــا ســاالنه بیــش از ۵۰۰ هــزار کــودک زیــر 

۵ ســال در دنیــا بــه علــت ابتــا بــه روتاویــروس جــان خــود را از دســت 
می دهنــد.

در حــال حاضــر بیشــتر کشــورهای دنیــا بــرای پیشــگیری از ابتــای 
ــن  ــد. واکس ــتفاده می کنن ــن اس ــاری از واکس ــن بیم ــه ای ــودکان ب ک
ــروس  ــای وی ــر مبن ــه ب ــت ک ــی اس ــن خوراک ــک واکس ــروس ی روتاوی

ــده عامــل بیمــاری زا تهیــه مــی شــود. زن

ـــران  ـــتان ته ـــذار اس ـــم گ ـــرغ تخ ـــه م ـــره اتحادی ـــات مدی ـــس هی رئی
بـــا انتقـــاد از ممنوعیـــت صـــادرات تخـــم مـــرغ، گفـــت: زور دولـــت 
فقـــط بـــه تولیدکننـــدگان می رســـد و جـــز ایـــن، اقـــدام دیگـــری 

بـــرای بهبـــود وضعیـــت تولیـــد نمی کنـــد. 
ــی  ــر از کاهـــش ۲۰۰ تومانـ ــا مهـ ــو بـ ــور در گفتگـ ــر نبی پـ ناصـ
ـــت:  ـــر داد و گف ـــداری خب ـــرغ درب مرغ ـــرم تخـــم م ـــر کیلوگ ـــت ه قیم
ـــت ایـــن کاال  ـــرغ، قیم ـــت صـــادرات تخـــم م ـــام ممنوعی ـــد از اع بع

ـــان در  ـــزار و ۲۰۰ توم ـــا ۱۵ ه ـــزا رو ۱۰۰ ت ـــه ۱۵ ه ـــداری ب درب مرغ
ـــت. ـــیده اس ـــرم رس ـــر کیلوگ ه

ـــود  ـــرده ب ـــاغ ک ـــت اب ـــن دول ـــش از ای ـــه پی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه دو  ـــان ب ـــزار و ۵۰۰ توم ـــه ه ـــرغ از س ـــم م ـــادرات تخ ـــه ص ـــه تعرف ک
ـــود،  ـــادرات تســـهیل ش ـــد ص ـــا رون ـــد ت ـــدا کن ـــش پی ـــان کاه ـــزار توم ه
ـــه  ـــادرات ب ـــده، ص ـــرا نش ـــه اج ـــن مصوب ـــفانه ای ـــت: متأس ـــار داش اظه

ـــد. ـــوع ش ـــور کل ممن ط
ـــت  ـــدام دول ـــدید از اق ـــاد ش ـــا انتق ـــی ب ـــش خصوص ـــال بخ ـــن فع ای
ـــت کاال،  ـــش قیم ـــال افزای ـــه دنب ـــادرات ب ـــت ص ـــاد ممنوعی ـــرای ایج ب
ـــنگینی  ـــیار س ـــارات بس ـــت خس ـــات دول ـــن اقدام ـــرد: ای ـــان ک خاطرنش
ــاورزی وارد  ــف کشـ ــای مختلـ ــه بخش هـ ــته بـ ــال های گذشـ در سـ
ـــرود  ـــت ب ـــًا ً از دس ـــا کام ـــی م ـــد صادرات ـــده مقاص ـــث ش ـــرده و باع ک
ـــر  ـــازار از نظ ـــم ب ـــرای تنظی ـــاده ترین راه ب ـــان س ـــال همچن ـــن ح ـــا ای ب

ـــت. ـــادرات اس ـــت ص ـــردان ممنوعی دولتم
ــی  ــه طـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــرد: ایـ ــد کـ ــور تأکیـ ــی پـ نبـ
ماه هـــای گذشـــته تولیدکننـــدگان تخـــم مـــرغ بـــه شـــدت زیـــان 
ـــی  ـــوند و کمک ـــان می ش ـــردان پنه ـــان دولتم ـــع زی ـــد و در مواق کردن

ــد. ــد نمی کننـ ــه تولیـ بـ
ــام  ــر قیمـــت تمـ ــال حاضـ ــه در حـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ

ـــت،  ـــان اس ـــزار و ۲۰۰ توم ـــرغ ۱۸ ه ـــم م ـــرم تخ ـــر کیلوگ ـــده ه ش
ــاد  ــی و وزارت جهـ ــش خصوصـ ــکل های بخـ ــرد: تشـ ــح کـ تصریـ
کشـــاورزی قبـــول دارنـــد کـــه قیمـــت مصـــوب تخـــم مـــرغ بـــا 
ــدا  ــش پیـ ــد افزایـ ــد، بایـ ــده تولیـ ــام شـ ــرخ تمـ ــه نـ ــه بـ توجـ
کنـــد امـــا متأســـفانه ســـازمان حمایـــت زیـــر بـــار ایـــن مســـئله 

نمـــی رود.
ایـــن فعـــال بخـــش خصوصـــی بـــا بیـــان اینکـــه قیمـــت یـــک 
ــان و  ــزار تومـ ــر ۱۵ هـ ــال حاضـ ــذار در حـ ــم گـ ــه تخـ روزه جوجـ
ـــت  ـــازمان حمای ـــت: س ـــت، گف ـــان اس ـــزار توم ـــوب آن ۸ ه ـــرخ مص ن
ـــت  ـــوب هش ـــرخ مص ـــا ن ـــک روزه ب ـــه ی ـــدگان جوج ـــرای تولیدکنن ب
ـــم  ـــم و بتوانی ـــداری کنی ـــا آن را خری ـــا م ـــد ت ـــدا کن ـــان پی ـــزار توم ه
ـــرده،  ـــوب ک ـــازمان مص ـــن س ـــه ای ـــی ک ـــه قیمت ـــود را ب ـــول خ محص

بفروشـــیم.
نبـــی پـــور بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه طـــی مدتـــی کـــه قیمـــت 
ـــرای  ـــی ب ـــن تاش ـــت کوچک تری ـــرده، دول ـــدا ک ـــش پی ـــه افزای جوج
ســـاماندهی بـــازار انجـــام نـــداده اســـت، تصریـــح کـــرد: تنهـــا کاری 
کـــه دولتمـــردان می کننـــد ایـــن اســـت کـــه یقـــه تولیدکننـــده را 
ـــه  ـــده را جریم ـــی رود، تولیدکنن ـــاال م ـــت ب ـــت قیم ـــر وق ـــد و ه بگیرن

کننـــد و بـــه او آســـیب بزننـــد.

همکاری ایران و هند برای انتقال فن آوری و تولید مشترک واکسن 

انتقاد از ممنوعیت صادرات تخم مرغ برای تنظیم بازار 
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کاریکاتور

 پایاِن کاِر »دلقک« بی بی نتانیاهو!

منبع: تسنیم 

ششمین نمایشگاه تخصصی 
جهیزیه و دکوراسیون خانه

 در تبریز گشایش یافت
و  جهیزیــه  تخصصــی  نمایشــگاه  ششــمین 
ــز  ــه در نمایشــگاه بین المللــی تبری دکوراســیون خان

ــت.  ــایش یاف گش
ــرکت  ــا ش ــگاه ب ــن نمایش ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
واحدهــای تولیــد کننــده دکوراســیون داخلــی منزل 
ــان  ــای آذربایج ــتان ه ــان از اس ــه نوعروس و جهیزی
شــرقی و غربــی، تهــران، قزویــن، خراســان رضــوی، 
همــدان، اصفهــان، گیــان، کرمانشــاه، یــزد، زنجــان، 

اردبیــل، فــارس، گلســتان، قــم و البــرز دایــر شــد.
در ایــن نمایشــگاه لــوازم خانگــی، لوســتر، ســرویس 
ــواع  ــل و ان ــی، کاف مب ــای تزیین ــراغ ه ــواب، چ خ
مبلمــان در ســالن هــای امیرکبیــر، پرویــن اعتصامــی، 
شــهریار و آذربایجــان بــه نمایش گذاشــته شــده اســت.

ایــن نمایشــگاه تــا ۳۱ خــرداد از ســاعت ۱۶ 
ــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی  تــا ۲۱:۳۰ ب

ــت. ــر اس ــوم دای ــد عم ــرای بازدی ب

ظهور و بروز اراده ملی؛
 قهر با صندوق های رای راه حل 

مشکالت کشور نیست
بــا  قهــر  گفــت:  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــوده و  ــور نب ــکات کش ــل مش ــدوق رای، راه ح صن
ــر  ــدام موث ــا اق ــد ب ــرای حــل مشــکات بای مــردم ب
و مشــارکت جــدی، پــای صندوق هــای رای بیاینــد. 
محمدرضــا پورمحمــدی بــه هنــگام انداختن رای 
در صنــدوق اخــذ رای در مســجد آیــت اهلل انگجــی 
ــمنان  ــزود: دش ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــز در گف تبری
ــی  ــغ م ــیار تبلی ــه بس ــای بیگان ــبکه ه ــام و ش نظ
ــا  ــد ام ــات شــرکت نکنن ــردم در انتخاب ــا م ــد ت کنن
ــران  ــت ای ــه مل ــتند ک ــل هس ــوع غاف ــن موض از ای
بــه خصــوص مــردم آذربایجــان، بــا غیــرت و وقــت 
شــناس هســتند و بــه وظایــف خــود واقــف هســتند.

وی از شــور و حماســه ای کــه مــردم عزیــز 
ــرد و  ــکر ک ــر و تش ــد تقدی ــرده ان ــاد ک ــتان ایج اس
ــی  ــات منف ــم تبلیغ ــور عارغ ــه حض ــت: صحن گف
ــوده و  ــور ب ــوا پرش ــدید ه ــای ش ــمنان و گرم دش
مــردم بــه خوبــی اســتقبال کــرده و مشــت محکمــی 

ــد زد. ــام خواهن ــمنان نظ ــان و دش ــاوه گوی ــر ی ب
پورمحمــدی همچنیــن بــا بیان اینکــه از بابــت تاخیر 
شــروع اخــذ رای در برخــی شــعب از مــردم عذرخواهــی 
مــی کنــم، افــزود: انتخابــات شــورای اســامی شــهر در 
تبریــز بــه صــورت تمــام الکترونیــک برگــزار مــی شــود 
کــه در ســاعات اولیــه رای گیــری در برخــی سیســتم ها 

ایــراد و نارســایی بــه وجــود آمــده بــود.
وی گفــت: بــه دلیــل اینکــه کارت هــا از وزارت 
کشــور دیــر وقــت به اســتان رســید و تــا حدود ســاعت 
ــا  ۷ صبــح پیکــره بنــدی دســتگاه هــا انجــام شــد ام
انتقــال بــه شــعبه و تطبیــق کارت خــوان هــا زمــان بــر 
بــود و همیــن امــر یکســری مشــکات بــه وجــود آورد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــتند،  ــن نیس ــعبه آنای ــدود ۶ ش ــاید ح ــون ش اکن
افــزود: از ســاعت ۱۰ صبــح کــه وزارت کشــور اعــام 
ــراد  ــتم ای ــاط در سیس ــه ارتب ــعبی ک ــرد در ش ک
وجــود دارد مــی تواننــد انتخابــات را بــه صــورت رای 
ــعب رای  ــن ش ــد در ای ــزار کنن ــتی برگ ــری دس گی

ــه صــورت دســتی انجــام مــی شــود. گیــری ب
گیــری  رای  کــه  شــعبی  داد:  ادامــه  وی 
اســت  نارســایی  و  ایــراد  دچــار  الکترونیــک 
نماینــدگان فرمانــداری و هیــات نظــارت مــی تواننــد 

دهنــد انجــام  دســتی  را  گیــری  رای 

آغاز آبرسانی به 5 روستای عشایرنشین میانه 

ــتان  ــین شهرس ــتای عشایرنش ــه ۵ روس ــانی ب ــی آبرس ــات اجرای عملی
ــاز شــد.  ــور عشــایر کشــور آغ ــا حضــور رئیــس ســازمان ام ــه ب میان

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، عملیــات اجرایــی آبرســانی بــه 
ــا؛  ــو؛ حــاج علی ــامل دادل ــه ش ــتان میان ــتای عشایرنشــین شهرس ۵ روس
حــاج ســفلی؛ قویجــاق و بوالنلیــق  بــا اعتبــار ۳ و نیــم میلیــارد تومــان 

تــا پایــان شــهریورماه بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
عایــی مقــدم  رئیــس ســازمان امــور عشــایر کشــور در مراســم کلنــگ 
زنــی ایــن طــرح از تصویــب ۳۰ هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــه صــورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای جامعــه عشــایر کشــور طــی امســال خبــر 

داد.
عایــی مقــدم بــا اشــاره بــه ایجــاد ۱۷ ظرفیــت قانونــی در برنامــه پنــج 
ســاله ششــم توســعه بــرای عشــایر نشــین ها وجــود ظرفیت هــای قانونــی 
را ســبب جــذب اعتبــارات بیشــتر بــرای ایــن جامعــه دانســت و افــزود: در 
کشــور مــا ۴۶ هــزار خانــوار بــا یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر جمعیــت 
ــت  ــدار، امنی ــعه پای ــی، توس ــاد مقاومت ــه در اقتص ــد ک ــی می کنن زندگ

غذایــی و تولیــد گوشــت قرمــز در کشــور نقــش مهمــی ایفــا می کننــد.
او بــا بیــان اینکــه ایــن جامعــه محــدود بــه تنهایــی از ۸۸۰ هــزار تــن 
ــی ۲۵ درصــد آن  ــن یعن ــزار ت ــاز کشــور ۲۰۰ ه ــورد نی ــز م گوشــت قرم
ــع در اختیــار عشــایر  را تامیــن می کننــد افــزود: ۳۴ میلیــون هکتــار مرت
ــران  ــی ای ــی عشــایر در ۵۹ درصــد ســرزمین جغرافیای کشــور اســت یعن
ــت  ــان و تمامی ــه کی ــب ب ــرت و متعص ــر باغی ــن قش ــد و ای ــور دارن حض
ارضــی ایــران بــه عنــوان مرزدارانــی بــی مــزد در ایــن مناطــق پاســداری 

می کننــد.
ــوی  ــران از س ــی ای ــرش صادرات ــد ف ــد ۴۰ درص ــدم تولی ــی مق عای
عشــایر بــه ویــژه بانــوان عشــایر ۳۵ درصــد صنایــع دســتی تولیــد ۴۵۰ تن 
شــیر و فرآورده هــای لبنــی را از دیگــر تاش هــای ایــن قشــر زحمتکــش 

بــا کمتریــن مزاحمــت و بیشــترین اثرگــذاری عنــوان کــرد.
رییـــس ســـازمان امـــور عشـــایر کشـــور؛ تحقـــق مطالبـــات جامعـــه 
عشـــایر در تمامـــی حوزه هـــا را مســـتلزم همراهـــی و همـــکاری ســـایر 
ــا  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــدگان مجلـ ــی و نماینـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
ســـازمان امـــور عشـــایر خوانـــد و خاطرنشـــان کـــرد: هـــر عشـــایر بـــه 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــد و توج ـــد می کن ـــی را تولی ـــز ۱۶ ایران ـــت قرم ـــی گوش تنهای

ـــت. ـــت اس ـــن منفع ـــه عی جامع
ــر راه عشــایری و تامیــن آب شــرب  ــه ۶۶ هــزار کیلومت او رســیدگی ب
ســالم و بهداشــتی بــرای عشــایر و آب الزم بــرای دام آن هــا را از ضرورت هــا 
برشــمرد و افــزود: در اول انقــاب آب شــرب ســالم و بهداشــتی در جامعــه 
ــود کــه باتاش هــای ۴۰ ســاله و دســتور رهبــر  عشــایر تنهــا ۵ درصــد ب
ــد )ه(  ــه از محــل بن ــص بودج ــرای تخصی ــال ۹۸ ب ــاب در س معظــم انق
ــاخص  ــی، ش ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــه و از مح ــون بودج ــره ۴ قان تبص
برخــورداری از آب ســالم و بهداشــتی از ۴۳ درصــد ســال ۹۸ بــه ۶۳ 

درصــد در آخــر ســال ۹۹ رســید.
ـــرآورد  ـــال ب ـــالی امس ـــه خشکس ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــدم همچنی ـــی مق عای
ـــارد  ـــزار میلی ـــایر را ۶۲ ه ـــع عش ـــار از مرات ـــون هکت ـــارت در ۳۴ میلی خس
ــارات  ــارد ریـــال از اعتبـ ریـــال عنـــوان کـــرد و افـــزود: ۸ هـــزار میلیـ
ـــارد  ـــزار میلی ـــه ۴ ه ـــده ک ـــه ش ـــر گرفت ـــار در نظ ـــران اعتب ـــت بح مدیری
ریـــال بـــرای تســـهیات کـــم بهـــره؛ ۲ هـــزار میلیـــارد ریـــال بـــرای 
ـــر  ـــه در نظ ـــن علوف ـــرای تامی ـــال ب ـــارد ری ـــزار میلی ـــیار و ۲ ه ـــانی س آبرس
گرفتـــه شـــده اســـت تـــا جامعـــه عشـــایر بـــه ســـامت از خشکســـالی 

ـــد. ـــور کنن ـــال عب امس

5۰ هزار تن محصول کشاورزی از جلفا صادر شد

ــن محصــوالت  ــا از صــادرات ۵۰ هــزار ت ــاد کشــاورزی جلف ــر جه مدی
کشــاورزی از ایــن شهرســتان در ســال ۱۳۹۹ خبــر داد و گفــت: صــادرات 
ســال گذشــته نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ افزایــش ۱۵ هــزار تنــی را نشــان 

می دهــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا عباســی در یــک گفتگــوی خبــری بیــان کــرد: 
ــل  ــال قب ــا در س ــتان جلف ــده از شهرس ــادر ش ــاورزی ص ــوالت کش محص
ــات، صیفــی جــات، خشــکبار،  ــا، مرکب ــواع هســته داره شــامل ســیب، ان
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــه ب ــت ک ــور و خرماس ــوی، انگ ــار، کی ان

ــت. ــده اس ــال ش ــتان ارس ــه، گرجس ــان، ترکی ــیا، آذربایج اوراس
ــیوع  ــر ش ــه خاط ــده ب ــاد ش ــکات ایج ــم مش ــه رغ ــه داد: ب وی ادام
ــاورزی را  ــوالت کش ــادرات محص ــش ص ــد افزای ــا رون ــا، م ــاری کرون بیم
ــا افزایــش کیفیــت بســته بنــدی محصــوالت  داشــتیم کــه امیــد اســت ب

ــد. ــش یاب ــی افزای ــالهای آت ــم در س ــن رق ــی ای صادرات
ــت  ــرد: جه ــان ک ــا خاطرنش ــتان جلف ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
افزایــش کیفیــت بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی صادراتــی، از 
ــتان  ــی در شهرس ــای صادرات ــه ه ــاد پایان ــرای ایج ــذاران ب ــرمایه گ س

ــود. ــی ش ــت م حمای
شهرســتان جلفــا در ۱۳۲ کیلومتــری شــمال غــرب تبریــز و بــه 
ــوان قلــب منطقــه آزاد ارس، در ســال هــای گذشــته پیشــرفت هــای  عن
ــی از  ــه یک ــود و ب ــاهد ب ــاورزی ش ــعه کش ــه توس ــمگیری را در زمین چش
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــرقی ب ــان ش ــاورزی آذربایج ــی کش ــای اصل ــب ه قط

ــت.  ــده اس ــل ش ــه ای تبدی ــوالت گلخان ــد محص تولی
ــه در  ــه خاورمیان ــای منطق ــه ه ــن گلخان ــزرگ تری ــی از ب ــروزه یک ام
شهرســتان جلفــا واقــع شــده کــه محصــوالت آن بــه روســیه و کشــورهای 

خلیــج فــارس صــادر مــی شــود.

ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
آذربایجان شـرقی اعـام کـرد: پـس از پیگیـری 
هـای مـداوم، اعتبـار ۴۵۰ میلیـارد ریالـی رفع 
هفتـه  سـرانجام  تبریـز  کانشـهر  آبـی  تنـش 

یافـت.  تخصیـص  مرحلـه   ۲ در  گذشـته 
یوسـف غفـارزاده در گفـت و گـوی بـا ایرنـا 
اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه تنـش آبـی تبریز که 
در شـهریور مـاه سـال ۱۳۹۹ شمسـی موجـب 
قطعـی آب شـد، بافاصلـه بعد از رفـع تنش در 
همـان ماه، تمهیـدات الزم بـرای مدیریت پیک 

مصـرف سـال ۱۴۰۰ آغاز شـد.
وی یـادآوری کـرد: رفـع تنـش آبـی تبریـز 
شـامل سـه طـرح کوتـاه مـدت اسـت و بـا توجه 
بـه اینکـه آب تبریز از سـه منبع سـد نهنـد، چاه 
های دامنه شـمالی سـهند  و خط آبرسانی زرینه 
رود تامین می شـود، این منابع آب سـال گذشته 

تقریبـا تأمیـن و مصرف سـر به سـر داشـتند.
وی افـزود: بـا توجه به اینکه در سـال ۱۴۰۰ 
بـه دلیل کاهـش بارش، کاهـش منابع آب های 
سـطحی، افزایش دمـا، مصرف و از سـوی دیگر 
بیمـاری کرونـا موجـب افزایـش مصـرف شـده، 
بـرای پیـک مصـرف  بایـد  اساسـی  تمهیـدات 
۱۴۰۰ اندیشـیده مـی شـد و اجـرای ایـن سـه 
پـروژه کوتاه مدت قادر اسـت حـدود ۸۰۰ لیتر 
در ثانیـه تأمیـن آب شـرب تبریـز را بـاال ببرد. 
غفـارزاده ادامـه داد: یکـی از ایـن طـرح هـا 
تعویـض هفـت کیلومتـر از خط انتقال آب سـد 
نهنـد بـه تبریـز بـه دلیل فرسـودگی اسـت و با 
تعویـض آن قادر می شـویم انتقـال آب در زمان 
پیـک را ۲۵۰ لیتـر در ثانیـه افزایش دهیم و  از 

۶۵۰ بـه ۹۰۰ لیتـر در ثانیه برسـانیم.
وی اضافـه کرد: اجـرای این پـروژه بافاصله 

از مهـر مـاه ۱۳۹۹ کلیـد خـورد و نسـبت بـه 
تهیـه لولـه و شـیرآالت و انتخـاب پیمانـکار و 
اجـرای طـرح اقـدام شـد کـه در حـال حاضـر 

حـدود ۹۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
وی اظهـار کـرد: دومین طرح رفـع تنش آبی 
تبریـز، صـدور مجـوز حفـر ۳۰ حلقه چاه شـرب 
اسـت که حـدود ۱۵ حلقه از این چاه ها توسـط 
شـرکت آب و فاضـاب آذربایجان شـرقی حفر و 
تجهیز و وارد مدار شـده و بقیه در دسـت حفر و 
تجهیـز اسـت؛ با اتمـام آنها نیز منابـع تأمین آب 
شـرب تبریـز از طریـق این چاه هـا ۳۰۰ تا ۴۰۰ 

لیتـر در ثانیه افزایـش خواهد یافت.
وی یـادآوری کـرد: پروژه سـوم کوتـاه مدت 
بـرای رفـع تنـش آبـی تبریـز، جداسـازی آب 
شـرب از صنعت و ویاهاسـت که در این زمینه 
اقدامـات اساسـی انجـام گرفتـه و اولویـت آن با 
صنایـع پرمصـرف بوده و این پـروژه حدود ۲۰۰ 
تـا ۲۵۰ لیتـر در ثانیـه میـزان دبـی آب ورودی 
تبریـز  رود  زرینـه  آبرسـانی  از خـط  را  تبریـز 
افزایـش خواهـد داد و میزان پیشـرفت فیزیکی 

آن هـم ۶۰ درصد اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای آذربایجان 
شـرقی اظهـار کرد: بـا توجه بـه اینکه ایـن پروژه 
هـا حدود ۶۵ میلیارد تومـان اعتبار از محل تنش 
آبـی الزم داشـت، پی گیری الزم انجـام گرفت  و 
بعد از طرح در سـازمان برنامه و بودجه کشـور در 
نهایـت میزان ۴۵ میلیارد تومـان در هیئت دولت 
مصـوب شـد کـه خوشـبختانه بعـد از پیگیـری 
های مسـتمر توسـط اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
و تعـدادی از نماینـدگان شـهر تبریـز در مجلس، 
ایـن مبلـغ در تاریـخ ۲۰ خـرداد ماه به پـروژه ها 

تخصیـص یافت.
زمـان  کـه  هرچنـد  داد:  ادامـه  غفـارزاده 
تخصیـص اگـر در مـاه هـای قبـل بـود، خیلـی 
امـا  رفـت،  پیـش مـی  اجرایـی  بهتـر مسـائل 
امیدواریـم تـا زمان پیـک مصـرف بتوانیم طرح 
هـای کوتـاه مـدت تعریـف شـده را طـی ۱۵ تا 

۲۰ روز آینـده بـه اتمـام برسـانیم. 
وی یـادآوری کـرد: ضـرورت دارد بـا توجـه 
بـه تنـش آبی کـه در بیشـتر شـهرهای کشـور 

مطـرح اسـت و بـا توجـه بـه وضعیـت بـارش و 
افزایـش دمـا، گام اساسـی در مدیریـت مصرف 
آب هـم برداریـم و فقـط معطـوف بـه موضـوع 
تأمیـن آب نشـویم؛ بـر ایـن اسـاس بایـد هـم 
در زمینـه تأمیـن هـم توزیـع و هـم مدیریـت 
مصـرف هـم افزایـی داشـته باشـیم تـا بتوانیـم 
بـدون آسـیب و قطعـی شـرایط بحرانـی پیـک 

امسـال را سـپری کنیـم. 
وی افـزود: شـرایط آب آذربایجان شـرقی به 
تبـع شـرایط کشـور حالـت بحرانـی دارد و باید 
حتمـا بـا تمهیـدات الزم از جملـه افزایش بهره 
وری و  مدیریـت مصـرف تـاش کنیم در سـال 
هـای آینـده با مشـکل کم آبـی مواجه نشـویم. 
غفـارزاده اظهـار کـرد: شـرکت آب منطقـه 
ای آذربایجـان شـرقی پروژه هـای عمرانی مهم 
خـود را بـا اولویـت تأمیـن آب شـرب و صنعت 
و کشـاورزی تنظیـم کـرده و پیگیـر اعتبـارات 
عمرانـی از منابـع ملـی، اسـتانی و سـایر منابـع 
از جملـه موضوع مـاده ۵۶، فاینانـس خارجی و 

هستیم. مشـارکت 
آذربایجـان  مهـم  هـای  پـروژه  گفـت:  وی 
بـه دشـت  ارس  آب  انتقـال  از جملـه  شـرقی 
شبسـتر و دریاچـه ارومیـه، سـد گرمـی چـای 
بـرای تامیـن آب شـرب شهرسـتان میانه، سـد 
پیغـام چای بـرای تامین آب شـرب شهرسـتان 
کلیبر و چندین سـد و شـبکه آبیـاری با اهداف 
کشـاورزی اسـت که  پـی گیریم تا تمام شـوند. 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
کـرد:  یـادآوری  همچنیـن  شـرقی  آذربایجـان 
در سـه سـال اخیر چهار سـد بزرگ در اسـتان 
شـامل سـدهای کلقـان، حاجیلرچـای، قیزقلعه 
سـی و گردیـان به مرحلـه آبگیری رسـیده اند.

در مراسـمی بـا حضـور وزیـر جهاد کشـاورزی، مرکـز خدمات 
بازدیدکننـدگان بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایران افتتاح شـد. 

بـه گزارش ایرنا، مراسـم افتتاح مرکز خدمـات بازدیدکنندگان 
بـاغ گیـاه شناسـی ملـی ایـران بـا حضـور کاظـم خـاوازی وزیـر 

جهـاد کشـاورزی برگزار شـد.
جهـاد  وزیـر  مقـام  قائـم  کشـاورز  عبـاس  مراسـم،  ایـن  در 
کشـاورزی اظهـار کـرد: این باغ به عنـوان یک نهـاد فرهنگی می 
توانـد بـر روی نگـرش افـراد به طبیعت موثر باشـد و بـا بانک ژن 
بسـیار غنـی خـود در ارتقا سـطح کشـاورزی کشـور موثر باشـد.

وی تصریـح کـرد: بایـد جریـان فرهنـگ سـازی و آشـنایی 
جامعـه با منابـع طبیعی از طریق ایسـتگاه ها و مراکـز تحقیقاتی 

گسـترش یابـد تـا رفتـار جامعه بـا طبیعـت تغییـر کند.
در ایـن ادامـه ایـن مراسـم، کامبیـز بـازرگان معـاون وزیـر و 
رئیـس سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی گفت: این 
بـاغ از زیرسـاخت های اقتـدار کشـور محسـوب می شـود و ما در 

برابر آن مسـوول هسـتیم.
وی افـزود: هـر کشـوری کـه بـه دنبـال کشـاورزی مقتـدر و 
مسـتقل اسـت بایـد بتوانـد بـذر، ژرم پاسـم، بانک ژن، موسسـه 
اصـاح بـذر داشـته باشـد، بنابرایـن نیازمنـد زیرسـاخت اسـت 
بـر ۱۰۰ سـال  بالـغ  ایـران  بـرای زیرسـاخت های کشـاورزی  و 

اسـت. شـده  برنامه ریـزی 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا تاکیـد بـر لـزوم محافظـت 
از زیرسـاخت هـای کشـاورزی کشـور و ارتقـا آن گفـت: ایـن امر 

مسـوولیت سـنگینی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه ویژه شـود.
وی افـزود: معاونین اجرایی وزارت جهاد کشـاورزی و روسـای 
موسسـات تحقیقاتـی بایـد با هم تعامل داشـته باشـند تـا بتوانند 

مشـکات بخش کشـاورزی را برطـرف کنند.
در ادامه این مراسـم، عـادل جلیلی، رئیس مؤسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتع کشـور اظهار کرد: این موسسـه از سـال ۱۳۴۷ 

تشـکیل، توسـط یـک هیـات امنـا اداره  و پـس از انقـاب هـم 
ایـن بـاغ بـه بدنـه موسسـه تحقیقات جنـگل هـا و مراتـع الحاق 

شـده است.
وی افـزود: رهبر معظم انقاب و آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
در روز درختـکاری در ایـن بـاغ درخـت کاشـته اند و حضورشـان 
باعـث ایجـاد ردیـف بودجـه بـرای پـروژه احیـای ایـن باغ شـد و 
تیـم علمـی خوبـی در بخـش گیـاه شناسـی این موسسـه شـکل 

گرفت.
جلیلـی تصریـح کـرد: ما با تمـام باغـات گیاه شناسـی در دنیا 
در ارتبـاط هسـتیم و تبـادل علـم و بـذر می کنیم و هـدف ما این 
اسـت کـه تمام باغـات گیاه شناسـی بتواننـد نقش کلیـدی خود 

را در حفـظ نمونه هـای گیاهی ایفـا کنند.
وی ادامـه داد: بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایران، بانـک ژن منابع 
طبیعـی ایـران و مـوزه حشـرات در ایـن مجموعـه قـرار دارند که 

نمونـه کم نظیـری در دنیا محسـوب می شـود.
رئیـس مؤسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتع کشـور در رابطه 
بـا پروژه افتتـاح مرکز خدمـات بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسـی 
ملـی ایـران گفـت: تمـام باغـات گیـاه شناسـی در دنیـا مجهز به 
ایـن مرکـز هسـتند و مـا ایـن طـرح را بـا معمـاری کامـا ایرانی 

کرده ایم. اجـرا 

اعتبار ۴5۰ میلیارد ریالی رفع تنش آبی تبریز تخصیص یافت 

مرکز خدمات بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ملی ایران افتتاح شد
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 بــه موجــب نظریــه شــماره ۴مــورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ کمیســیون تشــخیص مــاده ۱۲ اســتان یــزد پــاک هــای ۲۵۱۱۶ 
ــی  و ۷۵۲۳/۳ و ۷۹۷۸/۵ و ۷۹۷۸/۱۴ و ۷۹۴۸ و ۷۸۶۱ و ۷۸۶۴ و ۷۸۶۶ و ۷۸۶۷ و ۷۸۹۵ و  ۲۴۹۴۵ و ۷۹۴۵ همگ
ــوات  ــن م ــورت زمی ــع بص ــر مرب ــاحت ۹۳۷۲۳/۷۹ مت ــه مس ــي، ب ــن آگه ــل ای ــي ذی ــق کروک ــزد طب ــش ۲۰ ی بخ

تشــخیص و اعــام گردیــده کــه بــا توجــه 
بــه عــدم دسترســي بــه مالــک یــا مالکیــن 
پــاک فــوق و بــا اســتناد بــه مصوبــه مورخ 
۷۱/۱۱/۰۳ مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــا  ــک ی ــاع مال ــه اط ــب را  ب ــام مرات نظ
مالکیــن و صاحبــان ســایر حقــوق قانونــي 
ــورت  ــا در ص ــاند ت ــوق میرس ــای ف پاکه
اعتــراض احتمالــي بــه نظریــه صــادره 
ــر ظــرف  ــراض خــود را حداکث ــب اعت مرات
مهلــت ســه مــاه از انتشــار آخریــن آگهــي 
بــه مراجــع صالحــه قضایــي تقدیــم دارنــد 
در صــورت عــدم اعتــراض در فرجــه زمانــي 

ــاد شــده نظریــه صــادره قطعــي اســت. ی

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

آگهي اعالم نظر کمیسیون تشخیص ماده ۱2 قانون زمین شهري
)نوبت دوم(

م الف: 527/211
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقي
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک آذرشهر
قانــون   آگهــی اصاحــی هیــات موضــوع 
و  اراضــي  ثبتــي  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 

فاقــد ســند رســمي ســاختمان هــاي 
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــي موض  آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي 

ــد ســند رســمي و اراضــي و ســاختمانهاي فاق
 برابر راي شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۰۳۵۵ 
موضــوع  اول  هیــات   ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ مورخــه 
ــي اراضــي  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد ســند رســمي مســتقر  ــاي فاق و ســاختمان ه
ــهر  ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــای  ــي آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
عیســی علــی زاده خانقــاه فرزنــد اســداله بشــماره 
شناســنامه ۱۳۸ صــادره از درششــدانگ یــک 
بــاب خانــه مســاحت ۱۷/۹۸ متــر مربــع مفــروز 
ــي از ۶۲۸۰  ــاک ۱۳۰ فرع ــده از پ ــزی ش و مج
اصــل باقیمانــده از ۳۰۱۱ اصلــي واقــع در بخــش 
ــاي  ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــز خری ۱۲ تبری
ــذا  ــده اســت. ل ــز محــرز گردی حســن صبــح خی
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ب
ــي  ــي مي شــود در صورت ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض متقاض
ــدت دو  ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــي  ــد. بدیه ــم نماین ــاي ي تقدی ــع قض ــه مراج ب
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
کاسه: ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۴۰۲۳۰۰۰۰۰۸
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 جلیل نهادي - اداره ثبت اسناد و 
امالک آذرشهر
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رئیس جمهور رأی خود را 
به صندوق انداخت 

ـــات  ـــرکت در انتخاب ـــس از ش ـــور پ ـــس جمه رئی
گفـــت: همـــه جهانیـــان امـــروز بـــه صندوق هـــای 
ان  می کننـــد؛  نـــگاه  مـــردم  و صف هـــای  آراء 
ـــران  ـــدان ای ـــه عاقمن ـــه هم ـــم ک ـــاهلل کاری بکنی ش
ـــوس  ـــران مای ـــمنان ای ـــحال و دش ـــان خوش در جه

ـــوند.  ش
ــارس، حجت االســـام حســـن  ــزارش فـ بـــه گـ
روحانـــی رئیـــس جمهـــور بـــا حضـــور در ســـتاد 
انتخابـــات کشـــور، ضمـــن بازدیـــد از رونـــد 
برگـــزاری انتخابـــات انتخابـــات ســـیزدهمین دوره 
ریاســـت جمهـــوری، ششـــمین دوره شـــوراها، 
ـــن  ـــم و دومی ـــس یازده ـــان دوره مجل ـــتین می نخس
ـــری، رأی  ـــرگان رهب ـــم خب ـــان دوره ای دوره پنج می

خـــود را بـــه صنـــدوق انداخـــت.
وی ســـپس در جمـــع خبرنـــگاران بـــه بیـــان 
ســـخنانی پرداخـــت کـــه مهمتریـــن محورهـــا آن 

بـــه شـــرح زیـــر اســـت؛
- بـــه لحـــاظ امنیـــت، در سراســـر کشـــور 
ـــه  ـــته ایم ک ـــم نداش ـــی ه ـــورد ناامن ـــک م ـــی ی حت
ـــای  ـــن پروتکل ه ـــت؛ همچنی ـــمند اس ـــیار ارزش بس
بهداشـــتی در تمـــام حوزه هـــا مراعـــات می شـــود.

ـــات  ـــدن انتخاب ـــی ش ـــدم الکرتونیک ـــه ق ـــدم ب - ق
ـــدم  ـــک ق ـــال ی ـــر س ـــه ه ـــت ک ـــام اس ـــال انج در ح
بـــه پیـــش می گذاریـــم و وضعیـــت فعلـــی هـــم 
ــور  ــتان های کشـ ــام اسـ ــد در تمـ ــان می دهـ نشـ
چـــه تعـــداد رای داده انـــد و احـــراز هویـــت هـــم 
ـــی و  ـــه خوب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــائل مهم ـــی از مس یک
ـــود. ـــام می ش ـــی انج ـــتم الکترونیک ـــق سیس از طری

- رای گیـــری در بخـــش بزرگـــی از مراکـــز 
ــود  ــام می شـ ــزه انجـ ــور مکانیـ ــه طـ ــتان ها بـ اسـ
ـــد  ـــی از فراین ـــش مهم ـــده بخ ـــم در آین و امیدواری
ـــفافیت  ـــه ش ـــه ب ـــود ک ـــزه ش ـــز مکانی ـــری نی رای گی

کمـــک خواهـــد کـــرد.
ـــات  ـــات بســـیار مهـــم اســـت؛ انتخاب ـــن انتخاب - ای
ــی از  ــه یکـ ــوری اســـت کـ ــم ریاســـت جمهـ مهـ
مهمتریـــن انتخاب هـــا در ۴ ســـال یکبـــار اســـت؛ 
ــارات و وظایـــف ســـنگینی  ــا توجـــه بـــه اختیـ بـ
کـــه در قانـــون اساســـی بـــرای رئیـــس جمهـــور 

مشـــخص شـــده اســـت.
ـــش  ـــور خواه ـــر کش ـــز در سراس ـــردم عزی - از م
ــدوق هـــای آراء  ــروز در پـــای صنـ می کنـــم امـ
ـــود رای  ـــر خ ـــورد نظ ـــرد م ـــه ف ـــد و ب ـــور یابن حض

بدهنـــد.
ــائلی کـــه در ذهـــن  - بایـــد مشـــکات و مسـ
مـــردم اســـت را مدنظـــر قـــرار دهیـــم؛ بـــه هـــر 
ـــم مشـــکات،  ـــم اســـت و علیرغ ـــات مه حـــال انتخاب
ـــم.  ـــور یابی ـــدوق حض ـــای صن ـــد در پ ـــم بای ـــاز ه ب
ـــروز  ـــا ام ـــام ت ـــکلی از روز ثبت ن ـــچ مش ـــکاش هی ای
نمی داشـــتیم و امـــروز شـــاهد حضـــور خیلی هـــا 
می بودیـــم، امـــا مـــردم می داننـــد ایـــن انتخابـــات 

ـــت دارد. ـــدر اهمی ـــور چق ـــت کش ـــرای سرنوش ب
- در همـــه کشـــورها انتخابـــات عمدتـــا بـــرای 
ــد  ــا در چنـ ــت دارد، امـ ــان اهمیـ ــردم خودشـ مـ
ـــم  ـــان مه ـــردم جه ـــه م ـــرای هم ـــات ب ـــور انتخاب کش
اســـت، یکـــی از آنهـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ـــور  ـــواره همینط ـــال هم ـــن ۴۲ س ـــه در ای ـــت ک اس

ـــت. ـــوده اس ب
ــای  ــدوق آراء و صف ه ــه صن ــان ب ــه جهانی - هم
ــم کــه  ــد؛ ان شــاهلل کاری بکنی ــگاه می کنن ــردم ن م
همــه عاقمنــدان ایــران در جهــان خوشــحال و 

ــوس شــوند. ــران مای دشــمنان ای
- امیدواریــم مــردم عزیــز و بزرگــوار مــا بــه 
وظیفــه انقابــی خــود عمــل کننــد و نحــوه برگزاری 
ــه ای باشــد کــه  ــه گون ــات و حضــور مــردم ب انتخاب

ــان از نتیجــه خوشــحال باشــند. ــردم در پای م
ــم  ــد می کن ــدرکاران تاکی ــت ان ــه دس ــه هم - ب
ــد و  ــت کنن ــردم مراقب ــامت م ــظ س ــه اول حف ک
مواظــب باشــند کــه ســامتی مــردم و ضوابــط 
بهداشــتی حفــظ شــود و دوم آراء مــردم بــه خوبــی 
حفــظ شــود و خــدای نکــرده یــک رای هــم جابجــا 
نشــود و مثــل همیشــه ایــن دور هــم مراعــات شــود 

ــود. ــت ش ــاس مراقب ــه حق الن ک
- خداوند این را برای ما مبارک قرار دهد.

عملیات اجرای پروژه سامانه تلفن 
همراه و فیبر نوری در روستای بروئیه 

شهرستان خاتم آغاز شد

ـــاخت  ـــعه زیرس ـــور توس ـــه منظ ـــی- ب یزد-علیخان
هـــای ارتباطـــی در روســـتا هـــای محـــروم در 
ـــراه و  ـــن هم ـــامانه تلف ـــداث س ـــروژه اح ـــتان، پ اس
ـــر در  ـــول ۵/۶ کیلومت ـــه ط ـــوری ب ـــر ن ـــرای فیب اج
ـــد. ـــاز ش ـــم  آغ ـــتان خات ـــه شهرس ـــتای بروئی روس

ـــه  ـــه ارائ ـــزد ب ـــه ی ـــرات منطق ـــر مخاب  زارع مدی
ـــتان  ـــی شهرس ـــای ارتباط ـــاخص ه ـــی از ش گزارش
ـــوری  ـــرای فیبرن ـــا اج ـــزود : ب ـــت و اف ـــم پرداخ خات
ـــت  ـــت و اینترن ـــن ثاب ـــت تلف ـــایت ظرفی ـــن س و ای
ـــی  ـــش م ـــتا افزای ـــن روس ـــرات در ای ـــرعت مخاب پرس

ـــد. یاب
وی گفـــت: ایـــن پـــروژه بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر۳۳ 
میلیـــارد ریـــال بـــا مشـــارکت مخابـــرات منطقـــه 
ــداری  ــات و فرمانـ ــاوری اطاعـ ــزد، اداره کل فنـ یـ
 )uso(خاتـــم و از محـــل اعتبـــارات روســـتایی

شـــروع گردیـــد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به خطر افتادن امنیت 
غذایی در کشور:

بحران سوء مدیریت کشور را درنوردید 

ــرز  ــتان ها در م ــیاری از اس ــاورزی بس ــور کش کش
ــا برداشــت  ــتی از کاشــت ت ــزی درس ــه ری ــر برنام ــرار دارد، اگ ــودی ق ناب
ارائــه می شــد امــروز شــاهد مشــکات پیــش پــا افتــاده در حــوزه 

ــم. ــاورزی نبودی کش
ــاورزان  ــن کش ــا دام ــه تنه ــی ن ــی آب ــران ب ــد: بح ــادآور ش ــفی ی یوس
ــروران  ــیاری دامپ ــام بس ــن احش ــن رفت ــاهد از بی ــه ش ــرد، بلک را می گی
ــا مشــکاتی نظیــر مســمومیت  ــود کــه در کنــار کمبــود آب ب خواهیــم ب
ــد  ــدی چن ــر کارمن ــد. اگ ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــی آب ــی و ب آب
مــاه حقــوق دریافــت نکنــد آیــا می توانــد امــورات زندگــی خــود را ســرو 
ســامان دهد.ایــن مشــکات بــرای کشــاورزان و دامپــروران کــه اکثــرا در 
ســال یکبــار محصــوالت خــود را بــه فــروش می رســانند دو چنــدان اســت.

ــود آب  ــی و کمب ــف شــدن دام در شــرایط بحــران بی آب ــزود: تل وی اف
ــروری  ــن کشــاورزی و دامپ ــن رفت ــرد، از بی ــرار بگی ــورد توجــه ق ــد م بای
یعنــی رشــد حاشــیه نشــینی و معضــات دیگــر، امــروزه مشــکات کشــور 
از بــی آبــی تــا کمبــود و گرانــی کاالهــای اساســی نشــات گرفتــه؛ ایــن بــی 

برنامگــی دولــت کــه تــا ایــن لحظــه هــم ادامــه داشــته اســت. 
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی در پایــان خاطــر نشــان 
ــی  ــه موضوعات ــی از جمل ــران آب ــی در کناربح ــای دام ــود نهاده ــرد: نب ک
ــروران  ــم دامپ ــروزه کشــاورزان و ه ــری می شــد، ام ــر پیگی ــه اگ اســت ک

ــد. ــکل نبوده ان ــار مش ــور را دچ کش

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در مراســم 
ــی  ــداث واحــد ۷۰ هــزار تن امضــای قــرارداد اح
تولیــد پــودر آلومینــا از مــاده معدنــی نفلیــن 
ســینیت میــان ایمیــدرو و قــرارگاه ســازندگی خاتــم 
االنبیــاء)ص(، امضــاء قــرارداد احداث واحــد ۷۰ هزار 
تنــی تولیــد پــودر آلومینــا از مــاده معدنــی نفلیــن 
ســینیت را کاری مانــدگار بــرای صنعــت آلومینیــوم 
کشــور و خطــه ارزشــمند آذربایجان شــرقی دانســت. 
بــه گــزارش فــارس، علیرضــا رزم حســینی  وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت در مراســم امضــای 
قــرارداد احــداث واحــد ۷۰ هــزار تنــی تولیــد پــودر 
ــار  ــینیت، اظه ــن س ــی نفلی ــاده معدن ــا از م آلومین
داشــت: امــروز روز خجســته و مانــدگاری بــرای 
مــردم اســتان آذربایجان شــرقی و مــردم زحمتکــش 

خطــه ســراب اســت.
قــرارداد  ایــن  امضــای  کــرد:  تصریــح  وی 
و احــداث ایــن واحــد بــر اســاس مطالعــات و 
ــت  ــوده اس ــی ب ــته و کار کارشناس ــات گذش تحقیق
کــه تغییــر نــرخ ارز نیــز در ایــن قــرارداد بــا تصویــب 

ــت. ــده اس ــاظ ش ــت لح ــات دول هی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه 
عملیــات اجرایــی ایــن طــرح بــه ســرعت بــا لحــاظ 
شــدن قیمــت نــرخ ارز آغــاز می شــود، گفــت: البتــه 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــوص اج ــی در خص ــات خوب اقدام
پیشــتر انجــام شــده اســت کــه امضــای ایــن قــرارداد 

ــد. ــریع می بخش ــی را تس ــات اجرای ــل عملی تکمی

استفاده از تمام ظرفیت ها برای تکمیل 
سریع پروژه نفلین سینیت سراب

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء )ص( 
ــا  ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم ــا اس ــه ب ــرد ک ــام ک اع
ــوم از  ــودر آلومینی ــد پ ــی تولی ــزار تن ــروژه ۷۰ ه پ
ــر از  ــراب را زودت ــینیت س ــن س ــی نفلی ــاده معدن م

ــم داد. ــل خواهی ــل و تحوی ــرر تکمی ــد مق موع
سیدحســین هوش الســادات، در  مراســم امضــای 
قــرارداد احــداث واحــد ۷۰ هــزار تنــی تولیــد پــودر 
ــان  ــینیت می ــن س ــی نفلی ــاده معدن ــا از م آلومین
ایمیــدرو و قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء )ص( 
ــق  ــروژه طب ــن پ ــزود: ای ــب، اف ــن مطل ــان ای ــا بی ب
قــرارداد ۴۸ ماهــه بایــد تکمیــل و تحویــل داده 
شــود و بــا تمــام تــاش خــود ســعی می کنیــم کــه 
ــا  ــی الزم انجــام شــود ت ــروژه صرفه جوی ــان پ در زم

ــروژه نیــز ســربلند بیــرون آییــم. ــن پ از ای
وی از اعتمــادی کــه بــه قــرارگاه ســازندگی 
ــده  ــروژه ش ــن پ ــرای ای ــاء )ص( در اج ــم االنبی خات
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــرد و گف ــر و تشــکر ک اســت، تقدی
ــت  ــرارگاه در جه ــای ق ــر پروژه ه ــد دیگ ــز مانن نی
خودکفایــی، قطــع وابســتگی و تامیــن نیــاز داخــل 
اســت کــه امیدواریــم در اســرع وقــت تکمیــل 

ــردد. گ
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء )ص( 
ــوژی روز  ــروژه از تکنول ــن پ ــه در ای ــان اینک ــا بی ب
ــزات  ــرد: تجهی ــه ک ــم، اضاف ــتفاده می کنی ــا اس دنی
ــام  ــا تم ــت و ب ــده اس ــایی ش ــروژه شناس ــی پ اصل
منطقــه حداکثــر  بومــی  از ظرفیت هــای  تــوان 

ــرد. ــم ک ــروژه خواهی ــرای پ ــتفاده را در اج اس
کــرد:  تصریــح  همچنیــن  هوش الســادات 
ــودر  ــن پ ــزار ت ــن واحــد ۷۰ ه ــاز اول ای ــت ف ظرفی
آلومینــا از نفلیــن ســینیت اســت کــه قابلیــت ارتقــاء 

ــد. ــز دارا می باش ــن را نی ــزار ت ــا ۲۰۰ ه ت

افزایش تولید آلومینا، کاهش ارزبری برای 
صنعت آلومینیوم به دنبال دارد

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس 
هیــات عامــل ایمیــدرو در مراســم امضــای قــرارداد 

ــا از نفلیــن ســراب،  ــه تولیــد آلومین ســاخت کارخان
ــا در کشــور،  ــد آلومین ــد داشــت: افزایــش تولی تأکی
کاهــش ارزبــری بــرای صنعــت آلومینیــوم بــه 

ــال خواهــد داشــت. دنب
ــرارداد  ــای ق ــم امض ــری در مراس ــه اهلل جعف وجی
تولیــد آلومینــا از مــاده معدنــی نفلیــن )پــروژه نفلین 
ــر صنعــت، معــدن  ســینیت ســراب( در حضــور وزی
و تجــارت یــادآور شــد: در حــال حاضــر کشــورمان 
ــاز  ــا نی ــودر آلومین ــن پ ــون ت ــه ۱.۵ میلی ــاالنه ب س
ــق واردات  ــده ای از آن از طری ــش عم ــه بخ دارد ک

تامیــن می شــود.
وی ادامــه داد: طبــق قــرارداد بــا قــرارگاه خاتــم 
ــاالنه۷۰  ــروژه س ــت پ ــاز نخس ــاء )ص( در ف االنبی
ــن  ــی نفلی ــاده معدن ــا از م ــودر آلومین ــن پ ــزار ت ه
ســینیت در شهرســتان ســراب تولیــد می شــود 
کــه تاثیــر قابــل ماحظــه ای در خــروج ارز از کشــور 

می گــذارد.
ــد:  ــر ش ــدرو  متذک ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
ــه ۲۵۰  ــاالنه ب ــور س ــا در کش ــی آلومین ــد فعل تولی
هــزار تــن می رســد، از ایــن رو ضــروری اســت کــه 

ــد. ــم آی ــاده فراه ــن م ــد ای ــش تولی ــه افزای زمین
جعفــری ادامــه داد: پیش بینــی شــده در صــورت 
امــکان، تولیــد آلومینــا از نفلیــن در فازهــای توســعه 

بــه ۲۰۰ هــزار تــن در ســال افزایــش یابــد.
ــون  ــروژه را ۱۳۷ میلی ــاز نخســت پ وی، ارزش ف
ــار  ــورو اعــام کــرد و گفــت: طــرح در مــدت چه ی

ســال اجــرا و ســاخته خواهــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت، تولیــد آلومینــا از نفلیــن عــاوه بــر کاهــش 
وابســتگی بــه واردات، بــا احتســاب محصــوالت 

ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــزوده باالی ــی ارزش اف جانب
ــازندگی  ــرارگاه س ــا ق ــدرو ب ــرارداد ایمی ــق ق طب
خاتــم االنبیــاء )ص( در فــاز نخســت پــروژه ســاالنه 
۷۰ هــزار تــن پــودر آلومینــا از مــاده معدنــی نفلیــن 
ســینیت در شهرســتان ســراب تولیــد می شــود کــه 
ــور  ــروج ارز از کش ــه ای در خ ــل ماحظ ــر قاب تاثی

می گــذارد.
تولیــد فعلــی آلومینــا در کشــور ســاالنه بــه ۲۵۰ 
هــزار تــن می رســد، از ایــن رو ضــروری اســت کــه 

زمینــه افزایــش تولیــد ایــن مــاده فراهــم آیــد.
در حــال حاضــر کشــورمان ســاالنه بــه  ۱.۵  
ــه بخــش  ــاز دارد ک ــا نی ــودر آلومین ــن پ ــون ت میلی
ــود. ــن می ش ــق واردات تامی ــده ای از آن از طری عم

پیش بینــی شــده در صــورت امــکان، تولیــد 
آلومینــا از نفلیــن در فازهــای توســعه بــه ۲۰۰ هــزار 

ــد. ــن در ســال افزایــش یاب ت
ــورو  ــون ی ــروژه ۱۳۷ میلی ــت پ ــاز نخس ارزش ف
ــار ســال اجــرا و  ــدت چه ــن طــرح در م اســت و ای

ــد شــد. ــاخته خواه س
ــن،  ــا از نفلی ــد آلومین ــه تولی ــت ک ــی اس گفتن
بــا  واردات،  بــه  وابســتگی  کاهــش  بــر  عــاوه 
احتســاب محصــوالت جانبــی ارزش افــزوده باالیــی 

می کنــد. ایجــاد  را 
ایــن مراســم بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و 
ــیون  ــس کمیس ــه، رئی ــان وزارتخان ــارت و معاون تج
اســامی،  شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع 
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربایجان شــرقی، رئیــس ســازمان صمــت اســتان و 
نماینــده مــردم ســراب در مجلــس شــورای اســامی 

ــد. ــزار ش برگ

ــا اشــاره بــه چالــش  یزد-علیخانــی- ســید ابوالفضــل وکیلــی ب
هــای پیــش روی تولیــد گفــت: هــدف مــا تولیــد بــدون دغدغــه 

توســط تولیدکننــدگان در ســطح اســتان اســت.
وی گفــت: یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن بــا ارزش حــدود ۱۵ 

هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان تولیــدات مــا در اســتان یــزد اســت.
ــا توجــه بــه زیرســاخت هــا مــا بایــد بــه ســمت   وی افــزود: ب
ــد  ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــم ک ــا بروی ــه ه ــت در گلخان ــوع کش تن

ــد. ــا ده ــا را در کشــور ارتق ــگاه م جای
ــه داد:  ــزد ادام ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س  رئی
ــتان  ــارج از اس ــه خ ــا ب ــاده ه ــه نه ــوزه دام در زمین ــتگی ح وابس
ــی اســت و از  نیازمنــد هســتیم کــه از یــک طــرف پتانســیل خوب
ــی  ــی واردات ــای دام ــاده ه ــوص نه ــی در خص ــز نگران ــی نی طرف

وجــود دارد.
ــه نیــز وابســتگی شــدید   وکیلــی گفــت: در تولیــد بــذر گلخان
ــتا دو  ــن راس ــه در ای ــور دارد ک ــارج از کش ــتان و خ ــارج اس از خ
محــور تولیــد الیــن و اســتفاده از الیــن حضــور خارجــی را دنبــال 

مــی کنیــم.
 وی بیــان کــرد: در حــوزه زنجیــره تولیــد و کشــتارگاهی نیــز 
ــتارگاهی  ــد کش ــر ۴ واج ــال حاض ــا در ح ــه کمبوده ــه ب ــا توج ب
بیشــتر نداریــم کــه در راســتای تکمیــل زنجیــره تولیــد گام هایــی 
ــه  ــا حضــور ســرمایه گــذاران در زمین ــا ب برداشــته شــده اســت ت

ــم. ــک واحــد را مجــوز داده و اســتقرار کنی کشــتارگاهی ی
 او تاکیــد کــرد: در زمینــه پایانــه صادراتــی نیــز ســعی کردیــم 
بــا وجــود ۵۴۰ هــزار تــن تولیــد در زمیــه صــادرات نیــز گام هایــی 
برداشــته شــود و قــرار شــده مــکان یابــی صــورت گیــرد و پایانــه 

صادراتــی را داشــته باشــیم.
 

وکیلــی افــزود: مصــرف اســتان ۷۰ تــن در زمینــه مــرغ اســت 
ــه  ــد ک ــی رس ــم م ــن ه ــه ۱۰۰ ت ــرف ب ــک مص ــان پی ــه درزم ک
ــه داشــتیم کــه انتظــار  ــه طــور میانگیــن ۱۴۰ تــن تولیــد روزان ب
مــا نظــارت بهتــر بــرای رســیدن مــرغ بــه دســت مصــرف کننــده 
اســت زیــرا مــا تنهــا تولیــد کننــده هســتیم و وظیفــه توزیــع در 

اختیــار مــا نیســت.
 وکیلــی افــزود: مــا بــه انــدازه کافــی ریســک در زمینــه تولیــد 
ــدون  ــده ب ــد کنن ــه تولی ــن اســت ک ــا ای ــاد م ــذا اعتق ــم ل را داری

ــد تولیــد خــود را داشــته باشــد. دغدغــه بای
 او بیــان کــرد: چالــش هــای پیــش روی مــا شــامل منابــع آبــی 

و افزایــش خشکســالی هــا، ســرما زدگــی، تکمیــل زنجیــره تولیــد،
 وی گفــت: در زمینــه ذخایــر اســتراتژیک نهــاده هــای دامــی 
ــا  ــت ت ــیده اس ــن رس ــزار ت ــه ۶۴ ه ــا ب ــی م ــر دام ــز ذخای نی

ــیم. ــته باش ــه نداش ــن زمین ــکاتی در ای مش
 وکیلــی بیــان کــرد: ۱۶۸ هــزار تــن مصــرف واحدهــای 
کنجــدی اســت کــه مقــداری از آن در اســتان تولیــد مــی شــود 

ــت. ــواه اس ــم آب خ ــع ک ــرا از صنای زی
ــب ســیل،  ــان خســارت در قال ــارد توم ــزود: ۳۹۶۹ میلی  وی اف

ــم. ــان و تگــرگ  را در اســتان شــاهد بودی ســرما زدگــی طوف
 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد گفــت: بالــغ بــر 
ــه قنــوات کمــک شــد کــه در ســال جــاری  ۱۳ و نیــم میلیــارد ب

ــا  ــود ب ــی ش ــبینی م ــه پیش ــت ک ــده اس ــزی ش ــه ری ــز برنام نی
تخصیــص ایــن میــزان بــه ۳۵ میلیــارد ارتقــا پیــدا کنــد و کمــک 

ــارد برســد. ــه ۱۰۰ میلی ــارد ب ــت از ۴۰ میلی هــای باعــوض دول
 وی گفــت: در حــوزه مکانیزاســیون ۷۴۰ مییلیــارد رســال 
ــز ۱۹  ــیمیایی نی ــای ش ــوزه کوده ــده، در ح ــه ش ــهیات ارائ تس
ــع شــد و مجموعــه  ــن کــود بیــن کشــاورزان توزی هــزار و ۵۷۱ ت
ــال ۲۴  ــهمیه امس ــه س ــود ک ــن ب ــزار ت ــش از ۲۰ ه ــای بی کوده

ــن اســت ــزار ت ه

یزد-علیخانــی- مدیرعامــل شــرکت تعاونــی پیشــگامان 
ترابــری ریلــی نویــن پــارس گفــت:  حمــل ونقــل ریلــی و جــاده 

ــود. ــی ش ــمند م ــور هوش ای کاال در کش
شــرکت تعاونــی پیشــگامان تــرن پــارس بــه عنــوان اپراتــور 
ــره  ــده زنجی ــل کنن ــگامان و تکمی ــک پیش ــی بندرخش عملیات
ــات در آســتانه ســه ســالگی فعالیــت خــود  ــن کاال و خدم تامی
ــا بهــره گیــری از سیســتم هــای هوشــمند،  ــاش اســت ب در ت
تحولــی در حمــل ونقــل ریلــی و جــاده ای کشــور ایجــاد کنــد.

ناصــر ظهــوری مدیرعامــل شــرکت تعاونــی پیشــگامان 
ــن خصــوص  ــارس(  در ای ــرن پ ــارس )ت ــن پ ــی نوی ــری ریل تراب

ــل  ــل و نق ــور حم ــام ام ــن شــرکت را انج ــدف از تاســیس ای ه
ــاط  ــه نق ــه کلی ــزد ب ــتان ی ــدا اس ــی کاال از مب ــاده ای و ریل ج
ــه  ــن ارائ ــادرات و همچنی ــات واردات و ص ــه خدم ــور، ارائ کش
ــای هوشــمند  ــزاری و سیســتم ه ــرم اف ــک ن ــات الکترونی خدم

ــرد. ــوان ک ــل عن ــل و نق حم
ظهــوری اتصــال ریلــی بــه ریــل سراســری و بهــره بــرداری از 
زیرســاختهای ریلــی بندرخشــک پیشــگامان از جملــه شــانتینگ 
ــل  ــای حام ــری قطاره ــه و بارگی ــی، تخلی ــا ۷ خــط ریل ــارد ب ی
ــاده ای و  ــی و ج ــکول ریل ــات باس ــه خدم ــه، ارائ ــای فل باره
خدمــات تخلیــه در مقصــد، خدمــات انبــارش و انتقــال بــر روی 
ــی را از مزیــت  عرشــه کشــتی)FOB( و خدمــات حمــل دریای

هــای فعالیــت ایــن شــرکت عنــوان کــرد.
ــرای  ــری ب ــه و بارگی ــزات تخلی ــه تجهی ــه تعبی وی در ادام
ــات اســتریپ  ــی، خدم ــری و عموم ــه، کانتین ــای فل ــه ه محمول
ــر روی  ــار ب ــینگ ب ــدی و الش ــن باربن ــتافینگ و همچنی و اس
قطــار و یــا داخــل کانتینــر را از دیگــر خدمــات پیشــگامان تــرن 

ــارس دانســت. پ
ــات  ــارس خدم ــرن پ ــی پیشــگامان ت مدیرعامــل شــرکت تعاون
متعــدد دیگــری ماننــد دپــوی کاال، بارگیــری و تخلیه، بســته بندی، 
ــن  ــی، گرفت ــای ریل ــری ه ــرای بارگی ــن ب ــن واگ ــی گرفت هماهنگ
کانتینــر و هماهنگــی بــا کشــتیرانی را هــم از جملــه فعالیــت هــای 

ایــن شــرکت عنــوان کــرد و افــزود: مــا کل مســیر زنجیــره تامیــن را 
مدیریــت کــرده و صاحبــان کاال و بازرگانــان مــی تواننــد کاالی خود 
ــه  ــا کمتریــن هزینــه جاب ــه مــا تحویــل داده و ب ــه ب را درب کارخان

جایــی در مقصــد بــار خــود را تحویــل گیرنــد.
ظهــوری بــه  اشــتغال آفرینــی ۲۰ نفــر بصــورت مســتقیم و ۵ 
هــزار نفــر بصــورت غیــر مســتقیم )حداقــل ۲۷ هــزار ســرویس 
حمــل جــاده ای( اشــاره کــرد و بیــان داشــت: صــادرات بارهــای 
کلینکــر ســیمان، کاشــی و ســرامیک، ســیمان ســفید و پشــم 
ــان و  ــر و عم ــوریه، قط ــتان، س ــورهای ازبکس ــه کش ــه ب شیش
همچنیــن واردات ماشــین آالت کارخانــه هــای فــوالد محســن، 
صنعــت ســبز و ســنوپارس از کشــورهای هنــد و چیــن از 
جملــه صــادرات و واردات صــورت گرفتــه از بســتر بندرخشــک 
پیشــگامان توســط شــرکت پیشــگامان تــرن پــارس مــی باشــد.

ــار ورودی و خروجــی شــرکت در  ــاژ ب ــه تن ــان اینک ــا بی او ب
ــی  ــوده ول ــن ب ــزار ت ــر ۲۰ ه ــت تاســیس زی ــای نخس ــال ه س
ــار ورودی و خروجــی  ــاژ ب ــن تن ــون ت ــک میلی ــاالی ی ــون ب اکن
شــرکت در یکســال گذشــته بــوده اســت، ایــن ســیر پیشــرفت را 
موفقیــت آمیــز خوانــد و توســعه نــاوگان، اضافــه کــردن ماشــین 
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــگاه در کش ــتن پای ــن و داش آالت و واگ
ــی  ــی ریل ــادی خروج ــن مب ــد و همچنی ــن و هن ــارس، چی ف

ــوان کــرد ــارس عن ــرن پ ــداز پیشــگامان ت کشــور را چشــم ان

طرح »نفیلین سینیت« سراب و کاهش وابستگی ایران به واردات آلومینا 

هدف ما تولید بدون دغدغه توسط تولیدکنندگان در سطح استان است

حمل ونقل ریلی و جاده ای کاال در کشور هوشمند می شود
ادامه از صفحه 1
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آشپزی

 چیپس سبزیجات در منزل  

چیپس سبزیجات چیست و چگونه آن 
را درست کنیم؟

بـــه جـــای اســـتفاده از چیپـــس ســـیب 
زمینـــی کـــه مملـــو از چربـــی و نمـــک اســـت 
مـــی توانیـــد از چیپـــس ســـبزیجات اســـتفاده 
ــا  ــد بـ ــی توانیـ ــس را مـ ــن چیپـ ــد. ایـ نماییـ
ـــد.  ـــت کنی ـــد درس ـــت داری ـــه دوس ـــبزیجاتی ک س
ــر  ــا در نظـ ــد بـ ــی توانیـ ــس را مـ ــن چیپـ ایـ
ــان  ــه فرزندتـ ــورد عاقـ ــبزیجات مـ گرفتـــن سـ

ــد. ــت کنیـ درسـ
چیپـــس ســـبزیجات یکـــی از خوراکـــی 
ــبزیجات  ــه از سـ ــت کـ ــالم اسـ ــات سـ و تنقـ
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــت و م ـــده اس ـــه ش ـــون تهی گوناگ
ـــرای  ـــه ای ب ـــالم کارخان ـــای ناس ـــس ه جـــای چیپ
ـــا  ـــد ب ـــی توانی ـــما م ـــرد ش ـــت ک ـــا درس ـــه ه بچ
ـــن  ـــبزیجات از ویتامی ـــس س ـــن چیپ ـــوردن ای خ
ـــک  ـــم ی ـــد و ه ـــتفاده کنی ـــون آن اس ـــای گوناگ ه
تنقـــات ســـالم بخوریـــد. شـــما مـــی توانیـــد 
چیپـــس ســـبزیجات را بـــا توجـــه بـــه فصـــل 
ـــون  ـــبزیجات گوناگ ـــوه و س ـــون و می ـــای گوناگ ه
تهیـــه کنیـــد تـــا در رنـــگ هـــا و مـــزه هـــای 
ـــی را  ـــمزه و رنگ ـــی خوش ـــن خوراک ـــی ای گوناگون

داشـــته باشـــید.
ـــبزیجات  ـــس س ـــه چیپ ـــد ب ـــی توانی ـــما م  ش
ـــدون  ـــد ب ـــی توانی ـــد و م ـــه و نمـــک هـــم بزنی ادوی
ادویـــه هـــم تهیـــه کنیـــد. خـــوردن چیپـــس 
ــا  ــراه بـ ــت و همـ ــا ماسـ ــراه بـ ــبزیجات همـ سـ
ـــت  ـــذت آور اس ـــی ل ـــا خیل ـــواع غذاه ـــوپ و ان س
و مهـــم تـــر اینکـــه خـــود شـــما آن را درســـت 
کردیـــد و از ســـالم بـــودن آن مطمئـــن شـــوید. 
ـــرای  ـــبزیجات ب ـــس س ـــد از چیپ ـــی توانی ـــما م ش
ــا  ــواع غذاهـ ــا دورچیـــن انـ ــه و یـ یـــک عصرانـ

اســـتفاده کنیـــد. 
 

چیپس سبزیجات خانگی خوشمزه
چیپـــس یکـــی از دوســـت داشـــتنی تریـــن 
ـــه  ـــل ب ـــیار مای ـــا بس ـــه ه ـــه بچ ـــی اســـت ک تنقات
اســـتفاده از آن هســـتند امـــا چیپـــس هـــای آمـــاده 
و بســـته بنـــدی شـــده امـــکان دارد بـــرای ســـامت 
ـــرکتی  ـــای ش ـــس ه ـــند. چیپ ـــته باش ـــرر داش ض
ـــد  ـــادی دارن ـــی زی ـــی خیل ـــواد افزودن ـــن و م روغ
کـــه مـــی تواننـــد بـــر ســـامت اشـــخاص اثـــر 

ـــد. ـــدی بگذارن ب
ـــرج  ـــه خ ـــه ب ـــدری حوصل ـــا ق ـــد ب ـــی توانی  م
دادن و بـــا اســـتفاده از مـــواد ســـالم در خانـــه 
ـــبزیجات  ـــس س ـــی و چیپ ـــس خانگ ـــان چیپ خودت
ـــزه  ـــپزی از م ـــذت آش ـــار ل ـــد و در کن ـــه کنی تهی
خوراکـــی تهیـــه شـــده نیـــز لـــذت ببریـــد و در 
ـــی  ـــه جوی ـــادی صرف ـــدر زی ـــا ق ـــز ت ـــا نی ـــه ه هزین

ـــد.  کنی
 

مواد الزم برای تهیه چیپس سبزیجات
- ۱ عدد سیب زمینی

- ۲ عدد هویج
- ۱ عدد شلغم
- نمک مقداری

- روغن برای سرخ کردن
  

طرز تهیه چیپس بادمجان
پیـــاز را خالـــی خـــرد کنیـــد و کمـــی 
ــه آن زده  ــره بـ ــل و زیـ ــون و فلفـ ــن زیتـ روغـ
ـــای  ـــه ه ـــه حلق ـــک ب ـــدری نم ـــد. ق ـــار بگذاری کن
بادنجـــان زده و ۱۵ دقیقـــه بگذاریـــد تـــا آبـــش 

گرفتـــه شـــود. 
جعفـــری را ریـــز خـــرد کـــرده بـــا ســـیر 
خـــرده شـــده و یـــک مقـــدار فلفـــل مخلـــوط 
ـــده  ـــر چی ـــینی ف ـــا را در س ـــان ه ـــد. بادنج کنی
ــد  ــر کنیـ ــری پـ ــاز و جعفـ ــا پیـ رویـــش را بـ
و بـــه مـــدت ۲۵ دقیقـــه در فـــر بـــا دمـــای 
۳۲۵ درجـــه فارنهایـــت قـــرار دهیـــد. وســـط 
پخـــت بادنجـــان هـــا را بـــا چنـــگال پشـــت 

ــد. و رو کنیـ
  

چیپس سبزیجات با کلم بروکلی
چیپـــس کلـــم بروکلـــی را بایـــد در روغـــن 
ـــه  ـــن ک ـــرای ای ـــیوه ب ـــن ش ـــد و بهتری ـــرخ کنی س
ـــه  ـــن اســـت ک ـــود ای ـــتفاده ش ـــری اس ـــن کمت روغ
ـــا  ـــد ت ـــک کنی ـــی را کوچ ـــم بروکل ـــای کل ـــه ه تک

ـــد. ـــر بپزن زودت
 

مواد الزم چیپس کلم بروکلی
- کلـــم بروکلـــی خـــرد شـــده ۴ لیـــوان 

معـــادل ۳۲۰ گـــرم
- روغن مایع ۳ قاشق غذاخوری

- پرک جو دوسر ۲ قاشق غذاخوری
- ادویه دلخواه ۱ پینچ

- نمک ۱ پینچ
- تخم مرغ ۲ عدد

 
نکات کلیدی در تهیه چیپس سبزیجات

ـــر  ـــت ت ـــبزیجات درش ـــه س ـــدر حلق ـــر چق ه
ــرای  ــتری بـ ــان بیشـ ــد زمـ ــر باشـ ــت تـ و کلفـ

خشـــک شـــدن آن نیـــاز اســـت.
ـــوالردم روی  ـــر و س ـــتفاده از ماکروف ـــرای اس  ب
ـــوزد. ـــا نس ـــد ت ـــای ۱۲۰ بگذاری ـــا دم ـــن ب کانوکش

ـــوه  ـــن می ـــک ک ـــتگاه خش ـــد از دس ـــی توانی م
ـــد. ـــتفاده نمایی ـــم اس ه

ـــت  ـــرده دوس ـــرخ ک ـــبزیجات را س ـــه س چنانچ
ـــرخ  ـــن س ـــی روغ ـــل کم ـــد داخ ـــی توانی ـــد م داری

ـــد. کنی
منبع: بیتوته

دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی :
اجرای آنالین نداریم

مجتبــی جــدی، دبیــر بیســت و ســومین جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی 
ــه صــورت حضــوری اجــرا  ــن جشــنواره فقــط ب ــار ای اعــام کــرد کــه آث

ــد داشــت.  ــن نخواهن ــد و اجــرای آنای دارن
او در ایــن زمینــه بــه ایســنا گفــت: شــرایط اجــرای آنایــن را نداریــم 
ــه ای  ــا اجراهــای حرف ــژه هســتیم ت چــون نیازمنــد طراحــی پلتفرمــی وی
آناینــی داشــته باشــیم زیــرا بــا قــرار دادن دو دوربیــن نمی تــوان اجــرای 

آنایــن داشــت. چنیــن چیــزی فیلــم تئاتــر اســت نــه اجــرای آنایــن.
او ادامــه داد: اجــرای آنایــن بایــد بــرای پلتفــرم خــاص خــود طراحــی 
شــود و چــون چنیــن امکانــی نداشــتیم، فقــط اجراهــای حضــوری 

ــت. ــم داش خواهی
ــا حضــور  ــای مجــازی ب ــزاری کنفرانس ه ــال برگ ــاره احتم جــدی درب
اســتادان بین المللــی در ایــن دوره از جشــنواره هــم گفــت: هنــوز در ایــن 

ــه نتیجــه نرســیده ایم و نیازمنــد بررســی بیشــتر هســتیم. زمینــه ب
ــیده و  ــب رس ــه تصوی ــنواره ب ــن دوره از جش ــه ای ــه او، بودج ــه گفت ب

ــت. ــده اس ــم داده ش ــص ه تخصی
دبیــر جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی دربــاره برپایــی کارگاه هــای آموزشــی 
ــا  ــی ب ــای قبل ــا کارگاه ه ــح داد: فع ــز توضی ــن دوره از جشــنواره نی در ای
حضــور دوســتانی ماننــد محمــد عاقبتــی، یوســف باپیــری، محمــد منعــم، 
امیــن میــری و بهــار کاتــوزی در حــال برگــزاری اســت و برنامــه مشــخصی 

بــرای کارگاه هــای تــازه نداریــم.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه بخــش مناطــق بیســت و ســومین 
جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی از ۲۹خــرداد تــا ۵ تیــر مــاه در مرکــز 
ــی  ــه میزبان ــر ب ــا ۱۵ تی ــنواره از ۷ ت ــی جش ــش اصل ــوی و بخ ــر مول تئات
ســالن های اســتاد ســمندریان و  اســتاد ناظــرزاده ی تماشــاخانه ایرانشــهر، 
ــران،  ــه ی هنرمنــدان ای ــوی، ســالن اســتاد انتظامــی خان ــر مول مرکــز تئات

ــود. ــزار می ش ــرو برگ ــارت روب ــاتو و عم ــل لوش ــارت نوف عم

ارتقای علوم پایه صاحب سیاست های راهبردی شد

دبیــر کل شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از تدویــن 
ــت:  ــر داد و گق ــه خب ــوم پای ــای عل ــرای ارتق ــردی ب ــت های راهب سیاس
ارتقــای ایــن حــوزه بــر اســاس سیاســت های راهبــردی پیگیــری 

 . د می شــو
ــه گــزارش ایســنا دکتــر عبدالحســین رحیمــی در حاشــیه دویســت  ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــی ش ــیون دائم ــه کمیس ــوم جلس و س
فنــاوری در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه دو گــزارش 
ــه« از ســوی رییــس  ــوم پای ــزود: »برنامــه ارتقــای عل ــه شــد، اف مهــم ارائ
ــه شــده در  ــای ارائ ــه گزارش ه ــه از جمل ــوم پای کمیســیون تخصصــی عل

ــه تشــریح شــد. ــوم پای ــود کــه طــی آن وضعیــت عل ایــن جلســه ب
ــای  ــرای ارتق ــر ب ــال های اخی ــه در س ــی ک ــه داد: برنامه های وی ادام
ــن جلســه  ــده اســت، در ای ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه طراحــی و ب ــوم پای عل
ــنهاداتی را  ــه پیش ــای جلس ــت و اعض ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م

ــد. ــه کردن عرض
بــه گفتــه وی ایــن پیشــنهادات در جهــت ارتقــای علــوم پایــه در ســال 

۱۴۰۰ و یکــی دو ســال آینــده بــوده اســت.
ــن جلســه مقــرر شــد کــه برنامــه  رحیمــی خاطــر نشــان کــرد: در ای
علــوم پایــه در چارچــوب یــک سیاســت کلــی راهبــردی پیگیــری شــود.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
اینکــه ایــن امــر بســیار مهــم اســت کــه برنامه هــای ارتقــای علــوم پایــه در 
ــه  ــرد: البت ــار ک ــرود، اظه ــش ب ــه پی ــردی ب چارچــوب سیاســت های راهب
گزارشــی در ارتبــاط بــا برنامه هــای ارتقــای علــوم پایــه بــرای ســال ۱۴۰۱ 

ــری می شــود. ــه پیگی ــه شــد ک ارائ
وی »وضعیــت و برنامــه تحقیقاتــی و علمــی وزارت آمــوزش وپــرورش« 
ــه  ــرد و اضاف ــام ب ــه ن ــن جلس ــده در ای ــای ارائه ش ــر گزارش ه را از دیگ
ــرورش، برنامــه  کــرد: در ایــن گــزارش از ســوی پژوهشــکده آمــوزش و پ
تحقیقاتــی کــه بتواننــد پشــتوانه اجرایــی ســند تحــول آمــوزش و پــرورش 

باشــند، ارائــه شــد.
مجموعــه  تحقیقاتــی  برنامه هــای  ایــن  شــد:  یــادآور  رحیمــی 
فعالیت هــای علمــی انجــام شــده در پژوهشــگاه آمــوزش و پــرورش، 
ــزی  ــازمان برنامه ری ــان و س ــگاه فرهنگی ــی، دانش ــهید رجای ــگاه ش دانش

ــد. ــریح ش ــه تش ــن جلس ــه در ای ــت ک ــرورش اس ــوزش و پ آم

یـک ناشـر بـا بیـان این کـه کتـاب قاچـاق 
تـازه  می گویـد:  می دهـد  فـراری  را  مخاطـب 
روزهـای خوب مـان اسـت و بـه زودی اتفاقـات 

بدتـری بـرای نشـر خواهـد افتـاد. 
هیرمنـد  نشـر  مدیـر  باقـرزاده،  سـیاوش 
تخفیف هـای  دربـاره  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در 
نامتعـارف کتـاب در سـایت های فـروش کتـاب 
اظهـار کـرد: ارائه تخفیـف باال برای ناشـرانی که 
بـه صـورت رسـمی کار می کنند و حـق مولف و 
مترجـم می دهنـد، امکان پذیـر نیسـت، بنابراین 
نمایشـگاه  در  نهایتـاً  معتبـر  و  موجـه  ناشـران 
کتـاب و یا در وب سـایت خود به خاطر مناسـبت 
خـاص، کتاب های خـود را بـا ۳۰ درصد تخفیف 
سیسـتماتیک  تخفیف هـای  ایـن  می فروشـند. 
دارد بـازار نشـر را نابـود می کنـد که اثـرات خود 
را خیلـی زود می گـذارد؛ کتابی کـه با ۸۰ درصد 
تخفیـف یـا ۶۰ درصـد تخفیف عرضه می شـود، 
کتابـی اسـت کـه مخاطـب را از کتـاب خوانـدن 
فـراری می دهـد، عمدتـا ایـن کتاب هـا یـا کپـی 

هسـتند و یـا بی کیفیت انـد. 
او در ادامـه گفـت: ایـن شکسـت سلسـله وار 
ابتـدا بـرای ناشـر اتفـاق می افتـد، بعـد بـرای 
کتاب فروشـی  بـه  آخـر  مرحلـه  در  و  پخـش 
می رسـد. کتاب فـروش  دیگـر انگیـزه ای نـدارد 
بـا ۳۰ درصـد تخفیـف از ناشـر کتـاب بخـرد و 
بـا قیمت پشـت جلد بفروشـد و هزینـه اجاره و 
دیگـر هزینه هـای جـاری فروشـگاه را پرداخـت 
کنـد. بعـد هـم اسـتقبال نشـود و هی مقایسـه 
شـود کـه مـن فـان کتـاب را از ایسـتگاه مترو 
بـه  چـرا  و  می خـرم  تخفیـف  درصـد   ۷۰ بـا 
کتاب فروشـی محـل مراجعـه کنم؟ تبعـات این 

موضوع بسـیار سـنگین اسـت و اثری بلندمدت 
دارد. تـازه روزهـای خوب مـان اسـت و به زودی 

اتفاقـات بدتـری بـرای نشـر خواهـد افتاد.
این ناشـر خاطرنشـان کـرد: به نظر نمی رسـد 
باشـد؛  فـردی  و  شـخصی  کار  اتفاقـات  ایـن 
قاچـاق کتـاب همـواره بـوده و اتحادیـه ناشـران 
و کتاب فروشـان تـاش کـرده قاچـاق کتـاب را 
کنتـرل کنـد. بعضـا در مـواردی موفقیت هایـی 
را هـم بـه دسـت آورده؛ مثـا متوجـه شـدند در 
زیرزمینـی حوالی تهران کتاب های خوب ناشـران 
را کپـی می کنند. اما در فصـل جدیدی که داخل 
آن هسـتیم دیگـر کپـی اتفـاق نمی افتـد، یعنـی 
کتـاب  پرفـروش کپی نمی شـود، بلکه بازنویسـی 
می شـود. کتـاب جلـو متقلب گذاشـته می شـود، 
فعل هـا جابه جـا می شـوند و عیـن همـان کتـاب 
منتشـر می شـود، ناشـر ایـن کتاب ها حـق تالیف 

یـا ترجمـه نمی دهـد، هزینه هـای جاری ناشـران 
را هـم نـدارد و بعضـا از کاغذ دولتی اسـتفاده هم 
می کنـد و در بـازار بـا ۷۰ درصـد و ۸۰ درصـد 

عرضـه می شـود.
او در ادامـه افـزود: تعـارف نداریـم، مخاطـب 
نهایـی هـم به جیـب خود نـگاه می کنـد، این که 
مـردم  کـه  بـازاری  ایـن  در  چقـدر می خواهـد 
اولویت هـای دیگـری دارنـد، بـرای کتـاب هزینه 
کنـد. طبـق آمارهـا کتـاب و کاالهـای فرهنگی 
اولویـت بیسـت و  چنـدم خانـوار اسـت، معلـوم 
اسـت کـه مشـتری بـه آن بـازار گرایـش پیـدا 
می کنـد. ایـن اقدام ناشـر را بی انگیـزه می کند و 
صنـف کتاب را بـه خطر می انـدازد. از این جهت 
بـه نظرم ایـن کار به صورت سیسـتماتیک اتفاق 
می افتـد و نمی توانـد کار یـک  فرد باشـد. قاچاق 
کتـاب کـه االن دارد تغییـر ماهیـت می دهد، به 

صـورت سیسـتماتیک اتفـاق می افتد.
باقـرزاده دربـاره تاثیـر کرونا بر ایـن موضوع 
هـم گفت: حتمـا بسـتر اینترنت، قاچـاق کتاب 
سـنتی  بـازار  در  زیـرا  اسـت،  داده  توسـعه  را 
انقـاب و متروهـا و دکه هـا، کنتـرل و نظـارت 
بیشـتری بـود اما حـاال همین کار در وب سـایت 
آمـده و بـدون هیچ نظـارت، تـرس و دغدغه ای 

بـه وسـعت ایـران انجام می شـود.
او دربـاره راه هـای مقابلـه بـا آن نیـز گفـت:  
می شـود  کاری  چـه  نـدارم  ایـده ای  مـن 
مـا بایـد روی مخاطـب نهایـی  کـرد، طبیعتـاً 
برنامه ریـزی کنیـم و مخاطـب نهایـی را مجاب 
کنیـم کـه فـرق کتـاب خـوب و کتـاب کپی را 
بشناسـد و بـه ناشـران اعتمـاد کنـد ولـی ایـن 
یـک  راه طوالنـی اسـت و نیـاز بـه کار تیمـی 
کشـورمان  در  تیمـی  کار  متاسـفانه  کـه  دارد 
بسـیار ضعیف اسـت. ایـده ای برای ایـن موضوع 
نـدارم کـه بگوییـم راهـش این اسـت امـا اتفاق 
بـد این اسـت کـه ناشـر دارد هـر روز ضعیف تر 
می شـود و هزینـه جـاری، حـق تالیـف و حـق 
ترجمـه اش پابرجاسـت ولـی مصرف کننـده بـه 
بازارهـای دیگـر گرایـش پیـدا می کنـد. خطری 
کـه همیشـه بـا کتـاب بـوده، این اسـت کـه ما 
مخاطب مسـتمر نداریـم. مخاطب ما بر اسـاس 
مـوج و هیجـان بـه بـازار گرایش پیـدا می کند، 
یک بـار بـازار مدیریت بـورس می شـود، یک بار 
بـازار توسـعه فـردی، بـار دیگـر بـازار اقتصاد و 
بافاصلـه می خوابـد، مـا در رفتـار مصرف کننده 
اسـتمرار نداریـم کـه ایـن موضـوع بـای جـان 
کـدام  در  نمی دانـد  ناشـر  و  اسـت  ناشـران 

قسـمت تجارتـش سـرمایه گذاری بکنـد.

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا هــدف 
ترمیــم  و  بهبــود  و  بازنشســتگان  از  حمایــت 
وضعیــت معیشــت ایــن قشــر جامعــه، الیحــه 
ــوق  ــازی حق ــی شــدن متناسب س ــی »دائم دوفوریت
ــت  ــت دول ــه هیئ ــاغان« را ب ــا ش ــتگان ب بازنشس

ــت.  ــوده اس ــه نم ارائ
ــازمان  ــل س ــدی قب ــنیم، چن ــزارش تس ــه گ ب
ــن  ــیدگی و تدوی ــرد رس ــام ک ــه اع ــه و بودج برنام
ــتگان در  ــوق بازنشس ــازی حق ــان س ــه همس الیح
ایــن ســازمان نهایــی شــده اســت و بعــد از ارســال 
الیحــه بــه دولــت هــم اکنــون بررســی ایــن الیحــه 
پیشــنهادی در دســتورکار کمیســیون امــور اجتماعی 
و دولــت الکترونیــک هیــات دولــت قــرار دارد. 
براســاس اصــل )۲۹( قانــون اساســی،  برخــورداری از 
ــکاری،  ــی در دوران بازنشســتگی، بی ــن اجتماع تامی
پیــری و غیــره، حقــی همگانــی بــوده و دولــت 
ــای  ــن از محــل درآمده ــق قوانی موظــف اســت طب
ــردم،  عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت م
خدمــات و حمایــت هــای مالــی فــوق را بــرای یــک 

ــد. ــراد کشــور تامیــن کن ــک اف ی
در همیــن راســتا هیئــت دولــت در راســتای 
ــم  ــه شش ــون برنام ــواد )۱۲( و )۳۰( قان ــرای م اج
حقــوق  ســازی  متناســب  بــه  نســبت  توســعه 
بازنشســتگان، مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران 
در ســالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اهتمــام ورزیــد تــا 
حقــوق ایــن گــروه از جامعــه ترمیــم و بهبــود یابــد.

ــب  ــرای متناس ــه اج ــا ک ــر از آنج ــال حاض درح
ســازی مذکــور براســاس مفــاد قانــون برنامــه ششــم 
توســعه بــوده، نگرانــی از ایجــاد وقفــه در ایــن امــر 
ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــان قان ــاظ پای ــه لح ب
بــه پیگیریهــای  باتوجــه  بنابرایــن  وجــود دارد، 

کانــون هــای بازنشســتگی و بــه منظــور رفــع 
دغدغــه ایــن قشــر، ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور الیحــه دوفوریتــی »دائمــی نمــودن متناســب 
ســازی حقــوق بازنشســتگان بــا شــاغان« را کــه بــا 
ــه  ــن و ب ــه شــده، تدوی ــوق تهی ــون ف همــکاری کان

ــت. ــوده اس ــه نم ــت ارائ ــت دول هیئ
براســاس ایــن الیحــه، حقــوق کلیه بازنشســتگان، 
صندوق هــای  مســتمری بگیران  و  موظفــان 
بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
نیروهــای مســلح بــه نحــوی تعییــن می شــود 
کــه از حداقــل ۹۰ درصــد میانگیــن حقــوق و 
کســور  مشــمول  اقــام  ســایر  و  فوق العاده هــا 
ــروه/ ــت هم گ ــال خدم ــاغل ۳۰ س ــتگی ش بازنشس

ــن  ــا عناوی ــه ی ــه، هم درج ــه، هم پای ــه، هم رتب طبق

ــد. ــر نباش ــال کمت ــان س ــابه در هم مش
ــف  ــی مکل ــن اجتماع ــازمان تأمی ــن س همچنی
ــا از  ــأت امن ــررات مصــوب هی ــر اســاس مق اســت ب
محــل کلیــه منابــع خــود نســبت بــه متناسب ســازی 
نمایــد.  اقــدام  خــود  مســتمری بگیران  حقــوق 
تأمیــن  ســازمان  بگیــران  حداقــل  مســتمری 
ــنوات بیمــه پــردازی  ــی بــا ۳۰ ســال س اجتماع
نبایــد از حقــوق حداقــل بگیــران بازنشســتگان 
کشــوری کــه ۳۰ ســال ســابقه بیمه پــردازی دارنــد، 

ــد. ــر باش کمت
عــاوه برایــن، ســایر صنــدوق هــا و ســازمانهای 
بازنشســتگی مــی تواننــد براســاس مقــررات مصــوب 
باالتریــن مرجــع تصمیــم گیــری خــود و متناســب 
بــا منابــع خــود نســبت بــه متناســب ســازی حقــوق 

بازنشســتگان و موظفــان اقــدام نماینــد.
ــه  ــده ب ــذار ش ــای واگ ــرکت ه ــتگان ش بازنشس
ــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل  اســتناد قان
ــد  ــموالن بن ــن مش ــی و همچنی ــون اساس )۴۴( قان
)الــف( مــاده )۶( قانــون احــکام دائمــی برنامــه 
هــای هــای توســعه کشــور کــه بــه اشــتراک خــود 
ــد  در صنــدوق بازنشســتگی ذی ربــط ادامــه داده ان
براســاس ضوابطــی کــه در آییــن نامــه اجرایــی ایــن 
قانــون پیــش بینــی مــی شــود،  مشــمول ایــن قانــون 

مــی شــوند.
گفتنــی اســت، در مــاده یــک ایــن قانــون امــده 
اســت، حقــوق کلیــه بازنشســتگان، موظفیــن و 
بازنشســتگی  صندوق هــای  مســتمری بگیران 
ــای  ــی نیروه ــن اجتماع ــازمان تأمی ــوری و س کش
مســلح از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون توســط هیئــت 
وزیــران بــه نحــوی تعییــن می شــود کــه از حداقــل 
و  فوق العاده هــا  و  حقــوق  میانگیــن  درصــد   ۹۰
ــاغل  ــتگی ش ــور بازنشس ــمول کس ــام مش ــایر اق س
ســی ســال خدمــت هــم گــروه/ طبقــه، هــم رتبــه، 
هــم پایــه، هم درجــه یــا عناویــن مشــابه در همــان 

ــر نباشــد. ســال کمت
ــای )۱(  ــاده )۱۰۴(، تبصره ه ــاد م ــره ۱: مف تبص
الــی )۹( مــاده )۱۰۹( و تبصــره هــای )۱( الــی )۴( 
مــاده )۱۱۰( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه 

قــوت خــود باقــی اســت.
تبصــره ۲: چنانچــه هــر کــدام از بازنشســتگان و 

ــی  ــل قبل ــورد عم ــررات م ــر اســاس مق ــن ب موظفی
ــد  ــی نماین ــاف م ــر دری ــوق الذک ــام ف ــش از ارق بی
ــاوت  ــام مــاک پرداخــت مــی باشــد. تف همــان ارق
دریافتــی ایــن دســته از افــراد ناشــی از اجــرای ایــن 
ــان  ــوق آن ــع حق ــی از جم ــررات قبل ــا مق ــون ب قان
ــه  ــت در ردیفــی جداگان ــه صــورت ثاب محاســبه و ب
درج مــی گــردد. ایــن تفــاوت بجــز افزایــش ســنواتی 
مشــمول ســایر افزایــش هــای موضــوع تبصــره )۳( 

ایــن مــاده نخواهــد بــود.
تبصــره ۳: چنانچــه امتیــازات یــا درصــد عوامــل 
ــور  ــمول کس ــام مش ــده اق ــکیل دهن ــی تش و مبان
بازنشســتگی حقــوق شــاغلین، طبــق مقــررات 
ــه و  ــای برنام ــازمان ه ــد س ــا تأیی ــات و ب و مصوب
ــد،  ــر یاب ــه و اداری و اســتخدامی کشــور تغیی بودج
حقــوق بازنشســتگان بــه نحــوی ترمیــم مــی گــردد 
ــر  ــاده کمت ــن م ــور در ای ــد مذک ــه از ۹۰ درص ک

ــود. نش
تبصــره ۴: بازنشســتگان شــرکت های واگــذار 
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــون اج ــتناد قان ــه اس ــده ب ش
کلــی اصــل )۴۴( قانــون اساســی و همچنیــن 
ــکام  ــون اح ــاده )۶( قان ــف( م ــد )ال ــموالن بن مش
دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور کــه بــه 
اشــتراک خــود در صنــدوق هــای بازنشســتگی 
ذیربــط ادامــه داده انــد بــر اســاس ضوابطــی کــه در 
آییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون پیــش بینــی مــی 

ــوند. ــی ش ــون م ــن قان ــمول ای ــردد مش گ
ــا  ــن مــاده هــر ســاله بن ــی ای ــار مال تبصــره ۵: ب
بــه پیشــنهاد صنــدوق بازنشســتگی و ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح و تأییــد ســازمان 
برنامــه و بودجــه در لوایــح بودجــه ســنواتی منظــور 

مــی شــود.

 امیــر دژاکام کــه زمســتان گذشــته نمایــش »ایــوب خــان« 
ــن  ــرای ای ــده اج ــه پرون ــرد ک ــام ک ــت، اع ــرده اس ــرا ک را اج

ــاز اســت.  ــان ب ــش همچن نمای
بــه گــزارش ایســنا، ایــن کارگــردان تئاتــر کــه ســال 
ــرای  ــرای اج ــان« را ب ــوب خ ــش »ای ــود نمای ــه ب ــته گفت گذش
ــرای  ــاره اج ــرده اســت، درب ــف طراحــی ک ــای مختل در مکان ه
ــرای  ــاز ب ــان« از آغ ــوب خ ــت: »ای ــنا گف ــه ایس ــاره آن ب دوب
ــن  ــازی ای ــگام آماده س ــه هن ــد. ب ــدت کار ش ــد م ــای بلن اجراه
نمایــش مــدام ضرب المثلــی در ذهنــم می چرخیــد کــه مــادرم 
ــاطت را  ــد بس ــش گفتن ــه دروی ــرد: »ب ــه کار می ب ــه ب همیش
ــر  ــه در تئات جمــع کــن، دهانــش را بســت و رفــت«. ایــن جمل

ــت.   ــوده اس ــم ب ــم مه ــه برای همیش
او بــا اشــاره بــه شــرایط دشــوار اقتصــادی افــزود: در 
ــفره اش  ــر س ــت ب ــد گوش ــر نمی توان ــک کارگ ــه ی ــی ک روزهای
بگــذارد و یــک بچــه دبســتانی در زاهــدان دفتــر مشــق نــدارد، 
ــی  ــغ گزاف ــش مبل ــک نمای ــرای ی ــرای اج ــم ب ــه می توان چگون
ــا کمتریــن  ــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم ب هزینــه کنــم؟ ب
امکانــات، فضادهــی متفاوتــی داشــته باشــم. همچنانکــه در 
ــیار محــدودی  ــور بس ــم دک ــته ام ه ــای گذش ــدادی از اجراه تع
ــم  و  ــتفاده کردی ــان« از هیچــی اس ــوب خ ــا در »ای ــتم. ام داش

ــم. ــازی کردی ــور، فضاس ــا ن ــط ب فق

ــه  ــری ب ــن تصمیم گی ــرد: بخشــی از ای دژاکام خاطرنشــان ک
ــه جــای اینکــه  دلیــل مســایل اقتصــادی اســت. بهتــر دیــدم ب
ــه  ــه را ب ــوم، آن بودج ــل ش ــی متقب ــه باالی ــور هزین ــرای دک ب
ــن  ــه بچه هــای گروهــم بدهــم، چــون در ای ــوان دســتمزد ب عن

ــان بپــردازم. ــه آن مــدت هرگــز نتوانســتم دســتمزدی ب
ایــن کارگــردان کــه در نظــر دارد نمایــش خــود را در 
ــر  ــرد: از ســوی دیگ ــه ک ــد، اضاف ــی اجــرا کن ــای گوناگون فضاه
بــرای اجــرا در فضاهــای مختلــف، الزم بــود ســبکبار باشــیم. بــا 
ــف  ــای مختل ــد کار را در مکان ه ــنگین نمی ش ــور س ــک دک ی

اجــرا کــرد.
ــی  ــر آیین ــنواره تئات ــه جش ــش ب ــن نمای ــه ای دژاکام از ارای
ســنتی خبــر داد و افــزود: در صــورت امــکان، ایــن نمایــش را در 
بخــش خــارج از مســابقه جشــنواره کار خواهیــم کــرد چراکــه 
ــی  ــی و قصه گوی ــر اســاس نقال ــش ب ــن نمای ــی ای ریخــت اجرای
ــرای آن  ــن فضــای اج ــن اصلی تری ــه اســت. بنابرای شــکل گرفت

همیــن جشــنواره آیینــی ســنتی اســت.
ــوان  ــالن می ت ــم در س ــان« را ه ــوب خ ــح داد: »ای او توضی
ــه ســکوت  ــه شــرط اینک ــاز ب ــای ب ــم در فضاه ــرد و ه اجــرا ک

ــاگران. ــتن تماش ــرای نشس ــی ب ــد و جایگاه ــته باش داش
دژاکام از رایزنــی بــا چنــد اســتان بــرای اجــرای ایــن نمایــش در 
مکان هــای باســتانی و تاریخــی خبــر داد و گفــت: در اجــرای ایــن 
نمایــش، آزمــون تغییــر مــکان را داریــم، بــه ایــن معنــا کــه تغییــر 
ــن  ــذارد. ضم ــی کار می گ ــر زیبایی شناس ــری ب ــه تاثی ــکان چ م

اینکــه تصمیــم داریــم فیلــم تئاتــر ایــن کار را هــم ضبــط کنیــم.
ــگارش یــک فیلمنامــه اســت،  او کــه ایــن روزهــا مشــغول ن
ــکل  ــه ش ــه ب ــن فیلمنام ــتن ای ــد از نوش ــه بع ــرد ک ــام ک اع
ــری  ــان« تصمیم گی ــوب خ ــای »ای ــاره اجراه ــری درب متمرکزت

ــرد. ــد ک خواه
ــا  ــش را در دل کرون ــن نمای ــا ای ــت: م ــان گف دژاکام در پای
اجــرا کردیــم و خداونــد کمــک کــرد کــه مشــکلی بــرای 
بچه هــای گــروه پیــش نیامــد. بــرای اجــرای دوبــاره آن منتظــر 
واکسیناســیون می مانیــم و تقاضــا داریــم در شــرایط امــن هــم 
ــا  ــی در دوران کرون ــرا وقت ــیم زی ــته باش ــری داش ــرای دیگ اج
ــان دارم در  ــد، اطمین ــر می ش ــالن پ ــاز س ــت مج ــام ظرفی تم
ــش رخ  ــن نمای ــرای ای ــی ب ــات خوب ــم اتفاق ــاره ه ــرای دوب اج

ــد داد. خواه

فرمانــدار تبریــز ایجــاد فضــای موثــر بــرای نشــاط اجتماعــی 
و عمومــی شــهروندان را از نتایــج تاشــهای نهادهــای فرهنگــی 
همچــون ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 

ــز دانســت.  تبری
ــن  ــیه جش ــز در حاش ــدار تبری ــهریار، فرمان ــزارش ش ــه گ ب
بــزرگ ایــران مــن کــه در تفرجــگاه عینالــی تبریــز و بــا حضــور 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــود خاط ــده ب ــزار ش ــزی برگ ــهروندان تبری ش
ــی  ــاد فضای ــتای ایج ــی در راس ــای فرهنگ ــه نهاده ــاش هم ت
بــرای نشــاط عمومــی شــهروندان اســت و در ایــن راســتا ضمــن 
اینکــه بایــد بــه وظایــف قانونــی خــود کننــد، بایــد در ایــن حوزه 

ــه خــرج دهنــد. خاقیــت هایــی نیــز ب
وی بــا قدردانــی از برگــزاری جشــن بــزرگ ایــران مــن کــه 
ــهرداری  ــی ش ــی ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــت س ــه هم ب

تبریــز برگــزار شــده بــود، خاطــر نشــان کــرد: ایــن ویــژه برنامــه 
کــه رویکــرد ایجــاد نشــاط اجتماعــی در بیــن شــهروندان 
فراهــم شــده اســت، فرصــت خوبــی اســت کــه بعــد از مــدت هــا 
دوری شــهروندان از ایــن فضاهــا، زمینــه بــرای افزایــش نشــاط 

اجتماعــی فراهــم شــود.
مهـــدوی اظهـــار داشـــت: ایـــن برنامـــه در کنـــار رعایـــت 
ـــه از  ـــک مطالب ـــوان ی ـــه عن ـــتی، ب ـــای بهداش ـــکل ه ـــل پروت کام
ـــا  ـــم ب ـــال اجراســـت و امیدواری ـــی در ح ـــای فرهنگ ســـوی نهاده
ـــزاری  ـــرای برگ ـــاش ب ـــا و ت ـــه ه ـــن برنام ـــی ای ـــتمرار بخش اس
ـــم  ـــهروندان فراه ـــرای ش ـــا را ب ـــن فض ـــی ای ـــای آت ـــاه ه آن در م

ـــم. نمایی
وی افــزود: مــا بیــش از یــک و نیــم ســال اســت کــه 
درگیــر کرونــا هســتیم و ایــن آســیب هــای فراوانــی بــه لحــاظ 

ــرای  ــاش ب ــت و ت ــاده اس ــی نه ــردی و خانوادگ ــی، ف اجتماع
زدودن ایــن فضــا بــه فرصتــی بیــش از ایــن مجــال هــای کوتــاه 

ــاز دارد. نی
ــن  ــزاری ای ــان برگ ــی از از متولی ــا قدردان ــز ب ــدار تبری فرمان
جشــن، تاکیــد کــرد: امیــد اســت بــا همــکاری موثــر نهادهــای 
ــاه هــای  ــا در م ــه ه ــن برنام ــی و دلگرمــی شــهروندان ای اجرای
آتــی و مناســبت هــای مذهبــی دنبــال شــود و شــاهد حضــور 

ــه هــای بعــدی باشــیم. گســترده شــهروندان در برنام

تخفیف های نابودکننده!

دریافتی بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده 
شاغالن همتراز خواهد شد 

پرونده »ایوب خان« همچنان باز است

نشاط اجتماعی شهروندان در خالل برنامه 
های فرهنگی، ستودنی است 
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علت ، تشخیص و درمان خال بکر 

خال بکر چیست؟ 
 BECKER’S : ــه انگلیســی ــر ) ب خــال بک
NAEVUS ( یــک لکــه پوســتی مــادرزادی غیر 
ســرطانی بــزرگ و قهــوه ای اســت کــه بیشــتر در 
مــردان مشــاهده میشــود. خــال بکــر معمــوال در 
ــی در برخــی  ــد ول ــدا میکن ــروز پی ــوغ ب ــان بل زم
مــوارد میتوانــد از بــدو تولــد وجــود داشــته باشــد. 
ــرد را  ــر دو م ــاموئل بک ــر س ــال ۱۹۴۹ دکت در س
ــگ  کــه دارای عارضــه لکــه پوســتی قهــوه ای رن
ــه  ــد را ب ــود بودن ــه خ ــاد در باالتن ــای زی ــا موه ب
ــاص  ــاری خ ــک بیم ــی از ی ــه های ــوان نمون عن
ــام  ــه ن ــه ب ــن عارض ــن رو ای ــرد. از ای ــی ک معرف
دکتــر بکــر نامگــذاری شــد.  خــال بکــر صــورت 
معمــوال بیشــترین نگرانــی را از نظــر زیبایــی 

ــد. ــاد میکن ــاران ایج ــرای بیم ب
ــر  ــن عارضــه معمــوال فقــط پوســت را درگی  ای
میکنــد ولــی در مــواردی ممکــن اســت بافــت هــای 
زیــر پوســت مثــل پســتان و عضــات را درگیــر کند 
ــر  ــال بک ــام ســندرم خ ــه ن ــن صــورت ب ــه در ای ک
شــناخته میشــود.  معمــوال مــردان ۵ برابــر زنــان به 
ایــن عارضــه دچــار میشــود. افــراد در غلــب مــوارد 
ــادر  فقــط یــک خــال بکــر دارنــد ولــی در مــوارد ن

احتمــال بــروز تعــداد بیشــتر هــم وجــود دارد. 
علــت ایجــاد خــال بکــر: خــال بکــر معمــوال در 
یــک شــانه و قســمت باالتنــه ظاهــر میشــود. ولــی 
احتمــال مشــاهده آن در ســایر قســمت هــای بــدن 
نیــز وجــود دارد.  اغلــب تیــره اســت و احتمال رشــد 
بیــش از حــد مــو و آکنــه روی آن وجــود درد. خــال 
ــر رشــد بیــش از حــد ســلولهای رنگــی  بکــر در اث
یــا مانوســیت هــا در الیــه فوقانــی پوســت ایجــاد 
میشــود کــه تا کنــون علت مشــخصی بــرای آن پیدا 
نکــرده انــد.  از آن جایــی کــه ایــن عارضه بیشــتر در 
مــردان و ســن بلــوغ ایجــاد میشــود ممکــن اســت 
افزایــش میــزان هورمــون آنــدروژن عامــل گســترش 
ایــن لــک باشــد. خــال بکــر هیــچ گونــه عارضــه ای 
بــرای بیمــار ایجــاد نمیکنــد و تنهــا مشــکل بــرای 
بیمــاران زیبایــی ظاهــری اســت. ســابقه خانوادگــی 
ــدارد بنابرایــن نمیتــوان  ــا خــاک بکــر ن ارتباطــی ب

گفــت ایــن بیمــاری وراثتــی اســت.
ــر  ــال بک ــر: خ ــال بک ــخیص خ ــای تش راهه
ــوه ای  ــم قه ــه نامنظ ــک لک ــورت ی ــه ص ــدا ب ابت
ــگام  ــه هن روشــن روی پوســت ایجــاد میشــود ک
ــره  ــر و تی ــم ت ــر ، ضخی ــه بزرگت ــروع ب ــوغ ش بل
تــر شــدن میکنــد. بــا ایــن کــه اغلــب در باالتنــه 
ــورت ،  ــت در ص ــن اس ــی ممک ــود ول ــده میش دی
دســت و پــا هــم ایجــاد شــود. خــال بکــر معمــوال 
بــا معاینــه فیزیکــی و بررســی ســابقه ایجــاد 
ضایعــه توســط متخصــص پوســت تشــخیص 
ــتر  ــان بیش ــرای اطمین ــک ب ــود و پزش داده میش
میتوانــد از نمونــه بــرداری یــا بیوپســی و ارســال 

ــرد.  ــک بگی ــگاه کم ــه آزمایش آن ب
چــه  هــر  بکــر:  خــال  درمــان  راههــای 
ــان آن  گســتردگی خــال بکــر بیشــتر باشــد درم
چالــش برانگیــز تــر اســت. بــه همیــن دلیــل روش 
ــل  ــردن کام ــن ب ــرای از بی ــر ب صــد در صــد موث

ــدارد. ــود ن ــه وج عارض
ــه  ــا ک ــرم : از آن ج ــا ک ــر ب ــال بک ــان خ درم
در  خــال بکــر ســلولهای رنگدانــه و فولیکــول هــا 
مــو در عمــق زیــادی از پوســت قــرار گرفتــه انــد 
درمــان خــال بکــر بــا کــرم نمیتوانــد تاثیــر گــذار 
باشــد. کــرم درمــان بکــر نیتجــه ای جــز صــرف 
هزینــه بــرای بیمــار نــدارد چــون کــرم نمیتوانــد 
ــلول  ــا س ــو ی ــای م ــول ه ــه فولیک ــی ک ــه عمق ب

ــه قــرار گرفتــه انــد نفــوذ کنــد.  هــای رنگدان
ــر  ــان خــال بک ــرای درم ــزر : ب ــر و لی خــال بک
بایــد مراقــب باشــید کــه در معــرض آفتــاب قــرار 
نگیریــد . درمــان خــال بکــر بــا لیــزر تقریبــا تنهــا 
ــر  ــال بک ــان خ ــت. درم ــی اس ــل بررس ــه قاب گزین
ــه  ــره عارض ــگ تی ــم و رن ــد عای ــزر میتوانی ــا لی ب
ــان  ــد. درم ــادی کاهــش ده ــا حــد بســیار زی را ت
ــی :  ــه انگلیس ــوئیچ ) ب ــزر کیوس ــر و لی ــال بک خ
Q-switched ( میتوانــد تــا حــدود زیــادی 
نگرانــی هــای شــما را کاهــش دهــد. اغلــب 
ــه  ــورت ب ــر ص ــال بک ــان خ ــرای درم ــن ب مراجعی
دنبــال کاهــش هــر چــه بیشــتر ایــن عارضــه و کــم 
رنــگ شــدن آن هســتند. لیــزر کیوســوئیچ بهترین 
روش شــناخته شــده بــرای کمرنــگ کــردن خــال 
بکــر اســت. موهــای ناحیــه بکــر را هــم میتوانیــد با 
کمــک لیــزر و الکترولیــز از بیــن ببریــد معمــوال به 
دلیــل عمــق فولیکولهــای مــو، الکترولیــز میتوانــد 

ــه شــما بدهــد. ــرای درمــان ب پاســخ بهتــری ب
 جراحــی خــال بکــر : بــه دلیــل وســعت زیــاد 
ــرای  ــی ب ــوان از روش جراح ــه نمیت ــن عارض ای

ــرد.   ــر اســتفاده ک برداشــتن خــال بک
تتو روی خال بکر

اگــر روی خــال هایتــان طــرح خالکوبــی 
بیندازیــد ، مشــاهده اولیــن نشــانه هــای ســرطان 
پوســت را مشــکل میکنــد. در حالــی که تشــخیص 
ــن  ــگام ســرطان پوســت باعــث میشــود ای زودهن

ــان شــود. ــه ســادگی درم ــار ب ســرطان مرگب
خــال بکــر جــزو خــال هــای مــادرزادی دســته 
بنــدی میشــود، احتمــال ایجــاد ســرطان مانومــا 
ــه حســاب  ــوع ســرطان ب ــن ان کــه یکــی از بدتری
مــی آیــد روی خــال هــای مــادرزادی بســیار زیــاد 
ــاز  ــه اول نی ــرای تشــخیص در مرحل ــه ب اســت ک
بــه معاینــه ظاهــری و فیزیکــی دارد. تاتــو میتوانــد  
ــه و  ــه معاین ــد و امکان ــر ده ــال را تغیی ــر خ ظاه
ــگام را از  ــخیص زودهن ــرای تش ــه ب ــی اولی ارزیاب
ــو روی  ــام تات ــل انج ــن دلی ــه همی ــرد ب ــن مب بی

خــال بکــر توصیــه نمیشــود.
 منبع: بیتوته

ادعای عجیب یک سایت عراقی:
 تبانی عراقی ها برای باخت به ایران!

ــه  ــد ک ــی ش ــع مدع ــک منب ــل از ی ــه نق ــی »رووداو« ب ــایت عراق س
ــازی را  ــدا ب ــد و عم ــی کردن ــران تبان ــر ای ــدار براب ــراق در دی ــان ع بازیکن

ــد.  ــذار کردن واگ
ــدار  ــت در دی ــران توانس ــال ای ــی فوتب ــم مل ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
حســاس برابــر عــراق بــا یــک گل بــه پیــروزی دســت پیــدا کنــد تــا بــه 

ــد. ــود کن ــد صع ــه دور بع ــم نخســت ب ــوان تی عن
ــازی  ــن ب ــاره ای ــی را درب ــای عجیب ــی »rudaw« ادع ــایت عراق س
مطــرح کــرد و بــا تیتــر« آیــا بازیکنــان عــراق بــازی را فروختنــد؟ نوشــت: 
ــن  ــی در ای ــاره تبان ــای درب ــه گمانه زنی ه ــرد ک ــاش ک ــع ف ــک منب »ی

ــود دارد. ــراق وج ــان ع ــط بازیکن ــازی توس ــروش ب ــازی و ف ب
رووداو در زبــان کــردی بــه معنــای خبــر اســت. ایــن ســایت در اصــل 
متعلــق بــه کردهــای کردســتان عــراق اســت کــه بخــش عربــی هــم دارد 

و ایــن خبــر در بخــش عربــی منتشــر و ترجمــه شــد.
ایــن ســایت در ادامــه هــم مدعــی شــد کــه کاتانــچ بــه هیــچ وجــه از 
رفتــاری کــه فدراســیون فوتبــال عــراق با او داشــته راضــی نیســت، تاجایی 
کــه تصمیــم گرفــت کــه بــه کشــورش اســلوونی برگــردد و مربیگــری در 

تیــم ملــی عــراق را تــرک کنــد.
ــازی هــم از دوران ســخت خــود  ــد از ب ــری بع ــچ در نشســت خب کاتان
ــه  ــرد ک ــد ک ــان آورد و تاکی ــه می ــراق ســخن ب ــال ع ــی فوتب ــم مل در تی
ــه  ــود را تجرب ــری خ ــای دوران مربیگ ــن روزه ــن و خاص تری ــخت تری س

ــرده اســت. ک

کی روش جدی ترین گزینه 
برای جایگزینی کاتانچ در نیمکت عراق

ــن  ــوان جدی تری ــه عن ــی روش ب ــوس ک ــی از کارل ــر عراق ــایت معتب س
گزینــه بــرای جایگزینــی کاتانــچ در نیمکــت عــراق ســخن بــه میــان آورد.

ــران  ــر ای ــراق براب ــال ع ــی فوتب ــم مل ــزارش ایســنا، شکســت تی ــه گ ب
باعــث شــد تــا همــه چیــز بــر علیــه کاتانــچ شــود. رســانه ها و کارشناســان 
ورزشــی در عــراق از عملکــرد کاتانــچ در تیــم راضــی نیســتند و خواســتار 

اخــراج ایــن مربــی اســلوونیایی شــدهاند.
روزنامــه بغــداد الیــوم هــم از احتمــال زیــاد اخــراج کاتانــچ ســخن بــه 
میــان آورد و تاکیــد کــرد کــه کارلــوس کــی روش ســرمربی ســابق ایــران 
جــدی تریــن گزینــه فدراســیون فوتبــال بــرای جایگزینــی کاتانــچ اســت.

ــی  ــه مرب ــد دارد ک ــان قص ــر ورزش و جوان ــت: وزی ــوم نوش ــداد الی بغ
بزرگــی را بــرای هدایــت تیــم در دور بعــد انتخابــی جــام جهانــی انتخــاب 
کنــد. بعضــی از منابــع در گفــت و گویــی کــه بــا مــا داشــتند اعــام کردنــد 
کــه کارلــوس کــی روش نزدیــک تریــن گزینــه بــرای هدایــت تیــم اســت.

ــی  ــد انتخاب ــرد دور بع ــده بگی ــراق را برعه ــت ع ــی روش هدای ــر ک اگ
ــود چــرا کــه از یــک  ــران بســیار خــاص خواهــد ب ــرای ای ــی ب جــام جهان
طــرف برانکــو ســرمربی ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران هدایــت عمــان را 
برعهــده دارد و از طــرف دیگــر هــم کــی روش روی نیمکــت عــراق خواهــد 
ــم  ــراق ه ــان و ع ــم عم ــر دو تی ــا ه ــی ب ــال همگروه ــا احتم ــود و اتفاق ب

وجــود دارد.

»علی صفایی« داور سوپرجام فوتبال شد

داور دیــدار ســوپرجام فوتبــال کشــور بیــن تیــم هــای فوتبــال 
پرســپولیس و تراکتــور تبریــز مشــخص شــد.

ــپولیس و  ــای پرس ــن تیم ه ــوپرجام بی ــدار س ــر، دی ــزارش مه ــه گ ب
تراکتــور تبریــز ســاعت ۱۹:۵۰ یکشــنبه ۳۰ خردادمــاه در ورزشــگاه آزادی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی صفای ــه داوران عل ــام کمیت ــا اع ــود و ب ــزار می ش برگ
ــوان  ــه عن ــی ب ــور متق ــی پ ــراه محمدعل ــه هم ــری ب ــن ظهی داور و حس
کمک هــای وی ایــن دیــدار را قضــاوت می کننــد. ســعادت وفــا پیشــه بــه 
عنــوان داور چهــارم و مســعود مــرادی بــه عنــوان ناظــر داوری بــرای ایــن 

ــد. مســابقه انتخــاب شــده ان

کازانف؛ آوردگاه دوباره برای المپیکی شدن 
دوومیدانی کاران 

چهــار ملی پــوش دوومیدانــی بــرای کســب ســهمیه المپیــک در 
می کننــد.  شــرکت  کازانــف  جــام  رقابت هــای 

بــه گــزارش تســنیم، فدراســیون دوومیدانــی اعــام کــرد کــه اعضــای 
ــف  ــام کازان ــای ج ــه منظــور شــرکت در رقابت ه ــی کشــورمان ب ــم مل تی

قزاقســتان راهــی ایــن کشــور شــدند.
تیــم کشــورمان بــا ترکیــب ســجاد هاشــمی رکــورد دار ملــی مــاده ۴۰۰ 
متر،شــاهین مهــردالن رکــورد دار ملــی مــاده پرتــاب وزنــه، مهــدی پیرجهان 
رکــورد دار ملــی مــاده ۴۰۰ متــر مانــع و حمیدرضــا کیــا رکــود دار ملــی ماده 
پــرش ســه گام بــه منظــور کســب ســهمیه حضــور در بازی هــای المپیــک 

توکیــو در رقابت هــای جــام کازانــف شــرکت خواهــد کــرد.
بـه گـزارش تسـنیم؛ جـام کازانـف از تورنمنت هـای پـر حـرف و حدیـث 
در مسـیر کسـب سـهمیه المپیـک بـه حسـاب می آیـد. همـواره در آسـتانه 
المپیـک، تعـدادی از دوومیدانـی کاران در ایـن تورنمنـت شـرکت می کننـد 
و موفـق بـه کسـب سـهمیه نیـز می شـوند امـا چنـد هفتـه بعـد در المپیک 
رکـوردی ضعیـف بـه ثبـت می رسـانند تـا مشـخص شـود کـه رکـورد ثبـت 
شـده از آنهـا برای کسـب سـهمیه المپیک با ابهـام زیادی همراه بوده اسـت.

افــراد زیــادی در خانــواده دوومیدانــی بــه ایــن نکتــه اذعــان کرده انــد و 
بــر انجــام اقدامــات خــارج از عــرف بــرای کســب ســهمیه المپیــک صحــه 
ــاز هــم شــاهد آن هســتیم کــه فدراســیون دوومیدانــی  گذاشــته اند امــا ب

ایــن تورنمنــت را بــرای کســب ســهمیه المپیــک انتخــاب می کنــد.

اقدام رونالدو ۴ میلیارد دالر
 برای کوکاکوال آب خورد 

اخیــراً کریســتیانو رونالــدو در یــک کنفرانــس خبــری دو بطــری نوشــابه 
کوکاکــوال را کنــار گذاشــته و ایــن مســئله باعــث شــده تــا ۴ میلیــارد دالر 

از ارزش ایــن شــرکت نوشابه ســازی بــه بــاد بــرود. 
ــری کــه در شــب دوشــنبه  ــک نشســت خب ــارس، در ی ــه گــزارش ف ب
و در حاشــیه برگــزاری مســابقات فوتبــال یــورو ۲۰۲۰ برگــزار شــد، 
کریســتیانو رونالــدو، بازیکــن مشــهور تیــم ملــی پرتغــال دو بطــری نوشــابه 
کوکاکــوال را کــه روی میــز وی قــرار داشــت بــا دســت کنــار زد و بــه مــردم 
توصیــه کــرد بــه جــای نوشــابه آب بنوشــند. همیــن امــر باعــث شــد تــا 

ــد. ارزش شــرکت کوکاکــوال ۴ میلیــارد دالر کاهــش یاب
ایــن اتفــاق در کنفرانــس خبــری بــازی پرتغــال بــا لهســتان رخ داد و 
ــه ارزش ســهام کوکاکــوال در معامــات دوشــنبه  ــی ک ــس از آن در حال پ

ــت.  ــه ۵۵.۲ دالر کاهــش یاف ــود، ب ۵۶.۱ دالر ب
کریســتیانو رونالــدو بــه داشــتن یــک رژیــم غذایــی ســالم و پرهیــز از 

مصــرف مــواد غذایــی شــیرین شــهره اســت. 
گفتــه می شــود کــه وی روزانــه ۶ وعــده غذایــی ســالم مصــرف 

می کنــد تــا بتوانــد فیزیــک عالــی خــود را حفــظ کنــد. 
در پاسـخ بـه ایـن اقـدام شـرکت کوکاکـوال گفتـه کـه هـر کسـی ذائقـه 
مخصـوص بـه خـود را دارد و افراد در سـلیقه غذایی و نیازها بـا هم متفاوتند.

ــو  ــک توکی ــرداری المپی ــای وزنه ب رقابت ه
آغــاز  بازی هــا در ســه وزن  در هفتــه دوم 
می شــود کــه نماینــدگان ایــران در ۲ وزن 

ــد.  ــه می رون ــه روی تخت ــان ب ــر حریف براب
بــه گــزارش ایرنــا؛ ایــن رویــداد کــه از یکــم 
ــزار  ــو برگ ــال در توکی ــاه امس ــا ۱۷ مردادم ت
می شــود پــوالدن مــردان ایــران طــی روزهــای 
۱۲ و ۱۳ مردادمــاه  و در ۲ وزن بــه روی تختــه 

می رونــد.
امــا در ایــن دوره از بازی هــای المپیــک 
شــمار وزنــه بــرداران بــه دلیــل دوپینــگ 
جهانــی  فدراســیون  زیــرا  یافــت  کاهــش 
انتخابــی  بــرای  را  قانونــی  وزنه بــرداری 
المپیــک ۲۰۲۰ وضــع کــرده کــه ایــن قانــون 
ــد  ــک تایی ــی المپی ــه بین الملل ــط کمیت توس

ــت. ــده اس ش
بــا ایــن قانــون و بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد 
نمونه هــای دوپینــگ ایــران از ســال ۲۰۰۸ 
پکــن تــا بــه امــروز ۱۲ نمونــه بــود، ایــران در 
گــروه دوم قــرار گرفــت و مجــاز بــه اســتفاده از 
چهــار ورزشــکار، ۲ مــرد و ۲ زن بــرای حضــور 
در المپیــک شــد. هرچنــد ایــران اعتــراض کرد 
ــی  ــه فدراســیون جهان ــه صــورت رســمی ب و ب
وزنه بــرداری اعــام شــد امــا تاثیــری نداشــت.

حــال در وزنه بــرداری کــه یکــی از امیدهای 
ــود و  ــردادی« ب ــهراب م ــو »س ــران در توکی ای
ــرای حضــور در آخریــن تورنمنــت گزینشــی  ب
المپیــک توکیــو در مســابقات وزنه بــرداری 
ــرد  ــرکت ک ــا ش ــک در کلمبی ــی المپی گزینش
امــا بــا وجــود مهــار وزنــه ۱۷۰ کیلوگرمــی در 
حرکــت نخســت یــک ضــرب در حرکــت دوم 
یــک ضــرب مصــدوم شــد و از ادامــه مســابقه 
ــن  ــازی از ای ــچ امتی ــا هی ــد ت ــراف می ده انص
گزینشــی بــه دســت نیــاورد و شــانس حضــور 

ــو را از دســت داد. ــک توکی در المپی
ــای  ــا اوت کردن ه ــه ب ــتمی ک ــوش رس کیان

متوالــی امتیــازات زیــادی را از دســت داده بــود 
بــا کســب ۳ هــزار و ۱۴ امتیــاز در جایــگاه ۳۲ 
ایــن دســته قــرار گرفــت تــا رســیدن بــه عنــوان 
پرافتخارتریــن المپیــن ایرانــی بــرای او در حــد 
رویــا باقــی بمانــد. کیانــوش رســتمی در ســال 

۱۳۹۸ در ۲ گزینشــی المپیــک اوت کــرد.
بین المللــی  فدراســیون  پیــش  چنــدی 
وزنه بــرداری اســامی ورزشــکاران المپیکــی 
ــران در ۲ وزن  ــرد و ای ــن رشــته را اعــام ک ای
مجــاز بــه اعــزام ورزشــکار بــه المپیــک توکیــو 
ــرم  ــه ۱۰۹ کیلوگ ــه اضاف ــته ب ــت. در دس اس
ــان  ــی جوان ــوان قهرمان ــه عن ــی داودی ک عل

جهــان را در کارنامــه دارد بــا کســب ســه هــزار 
ــادزه« در  ــا تاالخ ــد از »الش ــاز بع و ۷۱۶ امتی

ــت.    ــه  اس ــرار گرفت ــگاه دوم ق جای
نیــز  مــردان  کیلوگــرم   ۱۰۹ دســته  در 
ــاز  ــزار و ۶۷۲ امتی ــه ه ــا س ــمی ب ــی هاش عل
ــن دســته  ــرار دارد. در ای ــگاه چهــارم ق در جای
ــب  ــا کس ــتان ب ــیان از ارمنس ــیمون ماتروس س
چهــار هــزار و ۳۷۸ امتیــاز در جایــگاه نخســت 
و اکبــر ژورایتــف بــا چهــار هــزار و ۹۸ امتیــاز 

ــرار دارد.   ــگاه دوم ق در جای
ماننــد کشــتی رکــورد دار  وزنه بــرداری 
ــی ادوار المپیــک  بیشــترین حضــور در تمام
ــا ۲۰۲۰  ــدن ت ــک ۱۹۴۸ لن ــتند، از المپی هس
توکیــو. امــا در ۱۶ دوره حضــور در بــازی هــای 
۱۹۶۴ توکیــو، ۱۹۸۸ِســئول، ۱۹۹۲ بارســلونا، 
ــب  ــی کس ــن مدال ــا و ۲۰۰۸ پک ۱۹۹۶ آتانت

نکــرد.
در مجمــوع در ۱۱ دوره توانســت ۱۹ مــدال 
ــر  ــدال را جعف ــتین م ــه نخس ــد ک ــب کن کس
سلماســی در المپیــک ۱۹۴۸ بــرای ایــران 
کســب کــرد و اولیــن طــا ایــن رشــته توســط  
۱۹۶۸مکزیــک  المپیــک  در  محمدنصیــری 
ــت  ــون هش ــته تاکن ــن رش ــد. در ای ــب ش کس
طــا، ۶ نقــره و پنــج برنــز کســب شــده اســت.

ــران  ــاندا( ای ــوی )س ــی ووش ــتاره تیم مل س
کــه ایــن روزهــا حواشــی زیــادی را پشــت ســر 
ــه همــه ایــن اخبــار  خــود می بینــد، نســبت ب

واکنــش  نشــان داد. 
ــی  ــه ط ــس از آنک ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
عنــوان  تحــت  اخیــر خبرهایــی  دو ســال 
برخــی  دوپینــگ  تســت  شــدن  مثبــت 
قهرمانــان ووشــوی ایــران ایــن فدراســیون 
را بــه حاشــیه بــرد، عــدم حضــور عرفــان 
آهنگریــان در نخســتین دوره مســابقات آزاد 
ســاندا )مســابقات حرفــه ای ووشــو( بــار دیگــر 
باعــث شــد کــه حواشــی تحــت عنــوان مثبــت 
بــودن تســت دوپینــگ ایــن ملی پــوش نیــز در 

ــود. ــت ش ــه دس ــت ب ــازی دس ــای مج فض
ــد  ــی زده ش ــی از زمان ــه حواش ــه جرق البت
کــه دارنــده مــدال طــای بازی هــای آســیایی 
رقابت هــای  در  ووشــو  جهــان  قهرمانــی  و 
ــس  ــرد. پ ــن فصــل شــرکت نک ــر ای ــگ برت لی
روز  چنــد  طــی  اوج گرفتن این صحبت هــا  از 
ــه  ــنا ب ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــر آهنگری اخی

ــخ داد. ــی پاس ــن  حواش ای

از نظر وزنی و مالی مسابقات حرفه ای 
ووشو ایده آل من نبود

در  حضــورش  عــدم  دلیــل  دربــاره  او 
ــن  ــت ای ــت: حقیق ــاندا گف ــابقات آزاد س مس
ــو  ــه ای  ووش ــابقات حرف ــرای مس ــه ب ــود ک ب
در ایــران اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگــرم 
ــه مــن نیــز  مــد نظــر فدراســیون هســتند و ب
گفتنــد کــه اگــر بخواهــم مبــارزه کنــم بایــد در 
هفتــاد کیلــو روی ســکو بــروم. چــون وزن مــن 
بیــن ۶۶ تــا ۶۷ کیلــو اســت بــرای مبــارزه در 
ــو  ــدم و در ۷۰ کیل ــت می ش ــرم اذی ۶۰ کیلوگ
ــر در  ــده و حاض ــوت ش ــرات دع ــر نف ــم اکث ه

لیســت ۷۵ و بــاالی ۷۵ کیلوگــرم هســتند کــه 
ــرد. ــخت می ک ــن س ــرای وزن م ــرایط را ب ش

ملی پــوش ســاندای ایــران افــزود: بــه همیــن 
دلیــل گفتــم می توانــم در ۶۵ کیلوگــرم مبــارزه 
کنــم کــه نمی شــد بخاطــر یکــی دو نفــر یــک  
وزن دیگــر اضافــه کننــد. ضمــن اینکــه از نظــر 
ــود  ــن نب ــرای م ــی ب ــی هــم شــرایط ایده آل مال
و تصمیــم گرفتــم در ایــن دوره شــرکت نکنــم. 
ــار فنــی هــم  ــدم ازنظــر ب همچنیــن وقتــی دی
بــرای مــن چنــدان مفیــد نخواهــد بــود تصمیــم  
رقابت هــا شــرکت  از  دوره  ایــن  در  گرفتــم  
ــراد ندانســته  نکنــم. امــا متاســفانه یکســری اف

ــد. ــازی می کنن ــیه س حاش

از آب گل آلود ماهی می گیرند
او دربــاره حواشــی ایجاد شــده تحــت عنوان 
ــای  ــش در فض ــت دوپینگ ــدن تس ــت ش مثب
مجــازی نیــز گفــت: متاســفانه پشــت ســر بنده 
ــد.  ــت  کرده ان ــادی درس ــی زی ــا حواش خیلی ه

البتــه ایــن افــراد  دلســوز ووشــو نیســتند و بــه 
ــا  ــن اقدام ه ــود ای ــخصی خ ــع ش ــال مناف دنب
ــی  ــت در یک ــت اس ــد. درس ــام می دهن را انج
ــا  ــر دوپینگ ه ــی بخاط ــر حواش ــال اخی دو س
بــود، امــا بــه قــدری ووشــو موفــق  اســت کــه  
خیلی هــا  می خواهنــد از ایــن آب گل آلــود 
ماهــی بگیرنــد، چــون از قطــار موفقیــت ووشــو 
ــه  ــوان هم ــه نمی ت ــن اینک ــد. ضم ــا مانده ان ج

تقصیرهــا را گــردن فدراســیون انداخــت. 
کــرد:  تصریــح  آســیا  طــای  دارنــده 
یکســری افــراد کــه در فدراســیون حضــور 
نداشــته و بــار فنــی هــم ندارنــد، دوســت دارند 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه ب ــند ک ــیون باش در فدراس
ــی اســت  ــال ایجــاد حاشــیه هســتند. مدت دنب
ــد  و  ــازی می کنن ــیه س ــز حاش ــن نی ــرای م ب
می گوینــد عرفــان  آهنگریــان بــرای حضــور در 
تیــم ملــی پــول داده اســت. وقتی مــن در ایــن 
ــیده ام  ــت رس ــه موفقی ــاش بســیار ب ســن بات

ــده اســت. ــار ناراحــت کنن ــن اخب ای

دلیل عدم حضورم در لیگ مسائل 
مالی بود نه دوپینگ 

ــوع  ــن موض ــه ای ــش ب ــان در واکن آهنگری
کــه می گوینــد تســت اول او مثبــت شــده 
ــم  ــن ک ــن س ــن در ای ــرد: م ــار ک ــت، اظه اس
بــه مــدال رســیده ام و از ایــن جهــت خداونــد 
جــواب  همیشــه  کــه  می کنــم  شــکر  را 
ــفانه یکســری  ــم را داده اســت. متاس تاش های
افــراد خــارج از کشــور در حــال حاشــیه ســازی 
هســتند و بخاطــر مشــکات شــخصی همــه را 
مــورد خطــاب قــرار داده انــد. از یکــی دو شــب  
ــان دوپینگــش   ــد آهنگری ــم گفته ان گذشــته ه
مثبــت اســت کــه در لیــگ بــازی نکــرد. در این 
دو ســال کرونــا مــن  مشــغول کارهای  شــخصی  
هســتم و اصــا مشــکلی وجــود نــدارد. از 
همــان ابتــدا گفتــه بــودم کــه چون مبلــغ 
ــگ  ــان لی ــدت زم ــا م ــن و ب ــا پایی قرارداده
ــده آل نیســت  ــرای مــن ای ــدارد، ب ــی ن همخوان

ــم. ــرکت کن ــابقات ش ــه در این مس ک
او گفــت: مــن حتــی در مســابقات جهانی دو 
تســت دادم و در اردوی تیــم ملــی هــم دوبار از 
ــد کــه روی هــم می شــود  ــده تســت گرفتن بن
چهــار بــار. بجــز محســن فکــر نمی کنــم 
ــداد تســت  را داده باشــد. مــن  ــن  تع  کســی  ای
ــت  همیشــه در ســایت فدراســیون جهانی آپدی
ــیون  ــگ فدراس ــد دوپین ــه ض ــتم  و کمیت هس
 جهانــی روی بنــده تمرکــز دارد، هرکســی  
ــد ایــن  موضــوع را پیگیــری کنــد. امــا  می توان
چیــزی کــه هســت عرفــان آهنگریــان بــا ایــن 
کارهــا )دوپینــگ( غریبــه اســت و بــرای اثبــات 
ــه  ــد. ب ــالم ورزش می کن ــود س ــای خ توانایی ه
ــا توانایی هایــم را نشــان  ورزش رزمــی آمــدم ت
ــز از  ــود نی ــراد حس ــن اف ــدوارم ای ــم. امی ده

ــد. کارهــای خــود دســت بردارن

ســعید صفــرزاده در انتخابــی رکابــزن اعزامــی بــه بازی هــای 
المپیــک توکیــو  اول شــد و توانســت جــزو کاروان ایــران شــود. 

ــواری  ــه س ــی دوچرخ ــم مل ــنا، اردوی تی ــزارش ایس ــه گ ب
ــاده  ــن آم ــی و هم چنی ــزن المپیک ــاب رکاب ــرای انتخ ــاده ب ج
ــرای حضــور در قهرمانــی آســیا کــه بعــد از بازی هــای  شــدن ب
المپیــک برگــزار می شــود، اردویــی را در اســتان مازنــدران 

ــت.  داش
ــزار شــد کــه ســعید  ــی برگ ــن اردو، دو مســابقه انتخاب در ای

صفــرزاده توانســت اول شــود و بــه عنــوان رکابــزن اعزامــی بــه 
المپیــک انتخــاب شــد. 

اردوی تیــم ملــی نیــز امــروز ) جمعــه( بــه پایــان می رســد و 
رکابزنــان بایــد بــرای قهرمانــی کشــور آمــاده شــوند.  

محمــود پــراش، ســرمربی تیــم ملــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــم و  ــزار کردی ــی برگ ــابقه انتخاب ــا مس ــت: م ــورد گف ــن م در ای
ســعید صفــرزاده اول شــد و نظــرم را بــه فدراســیون اطــاع دادم 

و فدراســیون بایــد خــودش اعــام کنــد. 

پــراش در مــورد ذخیــره صفــرزاده نیــز گفــت: نفراتــی ماننــد 
ــره  ــز ذخی ــیدیان نی ــین جمش ــو و امیرحس ــج خانل ــد گن محم
هســتند تــا اگــر در ایــن یــک مــاه باقــی مانــده خدایــی ناکــرده 
ــرای صفــرزاده پیــش آمــد، بتوانیــم فــرد دیگــری را  مشــکلی ب

جایگزیــن کنیــم.
ــا  ــه پابرج ــابقه ترکی ــور در مس ــه حض ــن ک ــورد ای  او در م
اســت یــا خیــر؟ گفــت: بلــه و فکــر می کنــم ۱۳ تیــر  در 

ــم. ــرکت کنی ــه ش ــابقات ترکی مس

ــی  ــای بومـ ــتایی و بازیهـ ــیون ورزش روسـ ــس فدراسـ رییـ
و محلـــی گفـــت: بـــه منظـــور کشـــف اســـتعداد در مناطـــق 
ـــی،  ـــای بوم ـــای ورزش ه ـــتایی و عشـــایری و توســـعه و احی روس
ـــال  ـــتر در س ـــه بیش ـــق بودج ـــه تزری ـــاز ب ـــنتی نی ـــی و س محل

ـــم.  ـــاری داری ج
ـــنا،  ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــانی در گف ـــری خراس ـــی امی محمدتق
دربـــاره افزایـــش دو برابـــری بودجـــه ورزش روســـتایی و 
بازیهـــای بومـــی و محلـــی در ســـال جـــاری، اظهـــار کـــرد: 
افزایـــش بودجـــه فدراســـیون در ســـال جـــاری قولـــی اســـت 
کـــه از طـــرف وزارت ورزش و جوانـــان داده شـــده کـــه 

ـــد  ـــتانی بتوانن ـــای اس ـــات ه ـــر هی ـــن ام ـــق ای ـــا تحق ـــدوارم ب امی
ـــوند. ـــه نش ـــکل مواج ـــا مش ـــود ب ـــای خ ـــه ه ـــرای برنام در اج

ـــارد و  ـــک میلی ـــته ی ـــال گذش ـــا در س ـــه م ـــت: بودج وی گف
ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــا رایزنی ه ـــه ب ـــود ک ـــان ب ـــون توم ۶۰۰ میلی
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــم. البت ـــش دهی ـــه را افزای ـــن بودج توانســـتیم ای
بودجـــه تنهـــا جوابگـــوی هزینـــه هـــای جـــاری فدراســـیون 
ـــه  ـــاز ب ـــتانی نی ـــی و اس ـــای مل ـــرح ه ـــرای ط ـــرای اج ـــت و ب اس

ـــم. ـــاری داری ـــال ج ـــتر در س ـــه بیش بودج
ـــه از  ـــیون ن ـــن فدراس ـــرد: ای ـــان ک ـــانی خاطرنش ـــری خراس امی
ـــی  ـــکان درآمدزای ـــه ام ـــت و ن ـــوردار اس ـــی برخ ـــی خاص ـــی مال حام

ــق  ــتعدادها در مناطـ ــف اسـ ــور کشـ ــه منظـ ــن بـ دارد، بنابرایـ
روســـتایی، عشـــایری و توســـعه و احیـــای ورزش هـــای بومـــی، 
محلـــی و ســـنتی بایـــد بودجـــه بیشـــتری از طـــرف دولـــت بـــه ایـــن 

ـــود. ـــق ش ـــیون تزری فدراس
ـــیون در  ـــکات ایـــن فدراس ـــی از مش ـــرد: یک ـــه ک وی اضاف
ـــادی از  ـــد زی ـــه درص ـــوری ک ـــه ط ـــت، ب ـــارات اس ـــع اعتب توزی
ـــای  ـــتایی و بازیه ـــوزه ورزش روس ـــه ح ـــوط ب ـــه مرب ـــارات ک اعتب
ـــع  ـــتانها توزی ـــق ادارات کل اس ـــت از طری ـــی اس ـــی و محل بوم
ـــا  ـــده ت ـــبب ش ـــاله س ـــن مس ـــیون و همی ـــه فدراس ـــود ن ـــی ش م
ـــم  ـــتانی ک ـــای اس ـــات ه ـــرد هی ـــر عملک ـــیون ب ـــارت فدراس نظ

ـــود. ـــگ ش رن
ـــا  ـــه م ـــتی ک ـــت: درخواس ـــان گف ـــانی در پای ـــری خراس امی
امســـال از وزارت ورزش داشـــتیم ایـــن بـــود کـــه بودجـــه را 
ـــتانی  ـــای اس ـــات ه ـــا هی ـــد ت ـــرار دهن ـــیون ق ـــار فدراس در اختی
بودجـــه خـــود را از فدراســـیون دریافـــت کننـــد، قطعـــا ایـــن 
ـــت. ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ـــری ب ـــی بهت ـــرد خروج ـــوع رویک ن

ــه  ــوده ک ــرار ب ــد ق ــی می گوی ــیون دوومیدان ــس فدراس رئی
فرازنــه فصیحــی هــم بــه جــام کازانــف اعــزام شــود امــا کشــور 

ــداده اســت.  ــه ایــن ورزشــکار دعوتنامــه ن ــان ب میزب
ــران متشــکل  ــی ای ــی دوومیدان ــم مل ــه گــزارش ایســنا، تی ب
از چهــار ورزشــکار و یــک مربــی راهــی مســابقات جــام کازانــف 

قزاقســتان شــد.
ــان در ۴۰۰  ــدی پیرجه ــر، مه ــمی در ۴۰۰ مت ــجاد هاش س
متربامانــع، شــاهین مهــردالن در پرتــاب وزنــه و حمیدرضــا کیــا 

ــتند.  ــران هس ــی ای ــدگان اعزام ــه گام نماین ــرش س ــاده پ در م
ــم  ــه چش ــان ب ــک از زن ــچ ی ــام هی ــی ن ــت اعزام ــا در لیس ام

نمی خــورد.
ــرات اعزامــی  ــه نف ــا ایســنا ب هاشــم صیامــی در گفت وگــو ب
ــن  ــی دارد و ای ــاز باالی ــف امتی ــرد: جــام کازان ــان ک اشــاره و بی
ــوب  ــان خ ــه رنکینگ ش ــتند ک ــانی هس ــکار کس ــار ورزش چه
اســت و شــانس کســب ســهمیه المپیــک را دارنــد. در نتیجــه بــا 

ــده اند. ــزام ش ــدف اع ــن ه ای

ــان در لیســت  رئیــس فدراســیون در مــورد عــدم حضــور زن
ــای مقــدم هــم  ــم فصیحــی و آق ــود خان ــرار ب اعزامــی گفــت: ق
اعــزام شــوند امــا متاســفانه از کشــور قزاقســتان برایشــان 

ــد. ــال نش ــه ارس دعوتنام
صیامــی در ایــن مــورد بیــان کــرد: لیســتی ۸ نفــره شــامل 
ورزشــکار، مربــی و سرپرســت بــه قزاقســتان ارســال کردیــم کــه 
ــم  ــد و نمی دان ــوت نکردن ــدم را دع ــای مق ــم فصیحــی و آق خان

دلیــل آن چیســت.

پوالد مردان هفته دوم المپیک به روی تخته می روند

سکوت قهرمان  ووشوی جهان شکست

رکابزن اعزامی به المپیک انتخاب شد

امیری خراسانی:

 برای توسعه ورزش روستایی و احیای ورزشهای 
سنتی نیاز به تزریق بودجه بیشتر است

رئیس فدراسیون اعالم کرد

چرا زنان دوومیدانی به قزاقستان اعزام نشدند؟
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اوقات شرعی شهر تهران

ــا  ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ــت رئی در نشس
ــرفصل  ــات و س ــورس، موضوع ــورتی ب ــورای مش ــای ش اعض
ــع  ــتیبانی و مان ــتی پش ــته سیاس ــه »بس ــوط ب ــای مرب ه
ــگاه و  ــای جای ــد« و »طــرح ارتق ــی بازارســرمایه از تولی زدای
عملکــرد بازارســرمایه« ارائــه شــد و مــورد بحــث و بررســی 

ــت. ــرار گرف ــورا ق اعضــای ش
بــه گــزارش بــازار ســرمایه )ســنا(، رئیــس ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، محــور ایــن نشســت را بررســی طــرح »بســته 
سیاســتی پشــتیبانی و مانــع زدایــی بــازار ســرمایه از تولیــد« 
ــوان  ــرد بازارســرمایه« عن ــگاه و عملک ــای جای و طــرح »ارتق
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــرمایه در دو س ــازار س ــزود: ب ــرد و اف ک
ــت  ــدازه، حجــم فعالی ــود و از لحــاظ ان تحــوالت بســیاری ب
ــن  ــه همی ــته ک ــمگیری داش ــد چش ــردم، رش ــور م و حض

ــر داده اســت. ــادالت را تغیی تحــوالت ســریع برخــی از مع
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوی ب ــان دهن ــی دهق ــر محمدعل دکت
ــورس بایــد  ــات ســازمان ب نکتــه کــه ســاختار، نیــرو و امکان
بــا انــدازه و حجــم امــروز بــازار ســرمایه و مســائلی کــه بــا آن 
روبــرو اســت مــورد بازبینــی و متناســب ســازی قــرار گیــرد، 
ــاختار  ــا در س ــه تنه ــا ن ــت ه ــن ظرفی ــرد: ای خاطرنشــان ک
ســازمان بــورس بلکــه بایــد در همــه ارکان بــازار ایجــاد شــود 

تــا بــه نیازهــای موجــود پاســخ مناســبی داده شــود.
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــرح کل ــه دو ط ــه ارائ ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــار داش ــادار، اظه ــورس و اوراق به ــازمان ب ــوی س از س
یکــی از ایــن طــرح هــا در مرکــز پژوهــش ســازمان بــورس 
ــازار  ــای ب ــش ه ــائل و چال ــی مس ــیب شناس ــدف آس ــا ه ب
ــی  ــع زدای ــش پشــتیبانی و مان ــای نق ــون ایف ســرمایه پیرام
از تولیــد تهیــه شــده و طــی آن راهکارهایــی بــرای بیــش از 
ــازار ســرمایه،  ــا و مســائل ب ــش ه ــورد از چال ــی ۵۰ م ۴۰ ال

پیــش بینــی شــده اســت.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ادامــه داد: در 

اقدامــی دیگــر، مقــرر شــد در طرحــی بــا عنــوان طــرح ارتقای 
جایــگاه و عملکــرد بازارســرمایه ، لــزوم و نحــوه تدویــن برنامــه 
بهبــود جایــگاه و عملکــرد بــازار ســرمایه مطــرح و مســائل و 
مشــکات طــرح شــده در قالــب کارگــروه هــای تخصصــی و 
بــا حضــور کارشناســان، صاحبنظــران، فعــاالن بــازار ســرمایه 
و مدیــران بخــش هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گیــرد.

دهقــان دهنــوی افــزود: از ایــن رو در ادامــه جلســات 
ــورا،  ــای ش ــنهادات اعض ــرات و پیش ــورتی، نظ ــورای مش ش
طــرح و اولویــت موضوعــات مطــرح شــده، مــورد بررســی قــرار 
گرفــت. ضمــن اینکــه مــوارد دیگــری نیــز از ســوی اعضــای 
شــورا بــه عنــوان موضوعاتــی کــه بایــد در ایــن مقطــع زمانــی 
از ســوی ســازمان بــورس در اولویــت قــرار گرفتــه و پیگیــری 

شــود، توســط اعضــا مــورد طــرح قــرار گرفــت.
وی از جملــه پیشــنهادات و اولویــت هــای ارائــه شــده در 
ایــن جلســه را بــه ایــن ترتیــب اعــام کــرد: تنظیــم روابــط 
ــط  ــازار و رواب ــط ارکان ب ــت رواب ــرمایه، تقوی ــازار س درون ب
بــورس هــا بــا ســازمان بــورس، تســهیل فرایندهــای مربــوط 
ــورس  ــی ســازمان ب ــت نقــش نظارت ــی، تقوی ــن مال ــه تامی ب
ــعه  ــی، توس ــای نظارت ــامانه ه ــود س ــرمایه ، بهب ــازار س در ب
ــازمانی و  ــاختار س ــود س ــازی، بهب ــگ س ــوزش و فرهن آم
ــازار  ــی شــدن ب ــن الملل ــورس، بی ــع انســانی ســازمان ب مناب
ــت و  ــه تقوی ســرمایه، توســعه ابزارهــای مشــتقه و کمــک ب

ــازار ســرمایه . ــه ب بازگشــت اعتمــاد ســرمایه گــذاران ب
ــن  ــادار ای ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ــه رئی ــه گفت ب
مــوارد بــه طــور مفصــل در طــرح هــای توســعه ای ســازمان 
گنجانــده شــده و ســازوکار اجرایــی شــدن آنهــا در جلســات 

بعــدی ایــن شــورا ارائــه خواهــد شــد.
 در ایــن جلســه  دکتــر پیمــان نــوری؛ معــاون اقتصــادی 
دادســتان کل کشــور، دکتــر حســین عبــده تبریــزی؛ عضــو 
ــادی؛  ــح آب ــی صال ــر عل ــورس، دکت ــی ب ــورای عال ــابق ش س
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات، دکتــر محمــد فطانــت؛ 
ــس  ــدی؛ رئی ــاپور محم ــر ش ــده، دکت ــک آین ــل بان مدیرعام
ــاف اصــل؛  ــر حســن قالیب ــی و بانکــی، دکت پژوهشــکده پول
مشــاور وزیــر اقتصــاد، دکتــر ابراهیمــی؛ معــاون نظــارت بــر 
ــران، رضــا  ــتاد دانشــگاه ته ــی؛ اس ــر رضــا راع ــا، دکت نهاده
ویســه؛ کارشــناس مســائل اقتصــادی، محســن خدابخــش؛ 
ــورس و  ــازمان ب ــران س ــها و ناش ــر بورس ــارت ب ــاون نظ مع
اوراق بهــادار، علیرضــا قنــادان؛ مشــاور برنامــه ریــزی رییــس 
ــادی  ــاور اقتص ــوام؛ مش ــین ق ــورس و محمدحس ــازمان ب س

ــادار حضــور داشــتند. ــورس و اوراق به رئیــس ســازمان ب

با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد ؛ 

ارایه دو طرح ویژه حمایتی از بازار سرمایه 
در شورای مشورتی سازمان بورس

ــی  ــی پخــش فرآورده هــای نفت ــل شــرکت مل ــاون مدیرعام مع
ایــران گفــت: باتوجــه بــه مزیــت هــای ســوخت ســی ان جی، وزارت 
نفــت بــه دنبــال افزایــش ســهم ایــن ســوخت در ســبد مصرفــی 
ــی ان جی  ــگاه س ــداث ۷۰۰ جای ــرح اح ــت و ط ــور اس ــرژی کش ان
ــه آن  ــه شــورای اقتصــاد ارســال کــرده و منتظــر ابــاغ مصوب را ب

هســتیم. 
حمیــد قاســمی ده چشــمه در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح ظرفیــت توزیــع روزانــه ســی ان جی 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــد، گف ــب می رس ــون مترمکع ــه ۴۰ میلی ب
ــی ان جی  ــع س ــرای توزی ــور ب ــای کش ــی جایگاه ه ــت واقع ظرفی

حــدود ۲۵ میلیــون متــر مکعــب اســت.
بــه گفتــه وی قــرار اســت در یــک بــازه زمانــی ســه ســاله ۷۰۰ 
جایــگاه احــداث شــود کــه حــدود یــک ســوم آن در ســال ۱۴۰۰ 
ــد  ــگاه جدی ــن ۲۵۰ جای ــز زمی ــون نی ــد، هم اکن ــد ش ــرا خواه اج
آمــاده و در انتظــار ابــاغ مصوبــه اســت تــا بعــد از آن کمپرســور و 

تجهیــزات آن نصــب شــوند.
ــی  ــی پخــش فرآورده هــای نفت ــل شــرکت مل ــاون مدیرعام مع
ایــران اظهــار کــرد: راه انــدازی یــک جایــگاه هشــت نازلــه بــدون 
هزینــه زمیــن حــدود هفــت تــا ۱۰ میلیــارد تومــان ســرمایه نیــاز 
دارد کــه رقــم باالیــی بــرای شــهرهای بــزرگ محســوب می شــود. 
بــا برنامه ریزی هــای انجــام  شــده بــرای ایجــاد جایگاه هــای 
ــن  ــی ای ــده و دسترس ــع ش ــن رف ــکل زمی ــاس، مش ــک  مقی کوچ

ــن  ــه همی ــود. ب ــد ب ــران خواه ــاز کارب ــا نی ــب ب ــا متناس جایگاه ه
ــا اســتقبال  دلیــل پیــش بینــی می شــود ایــن طــرح در تهــران ب

خوبــی مواجــه شــود.
ــا  ــدازی جایگاه ه ــت راه ان ــرار اس ــه ق ــان اینک ــا بی ــمی ب قاس
ــای  ــری، جایگاه ه ــادر دخت ــدل م ــه م ــاس س ــر اس ــران ب در ته
موتــوری و جایگاه هــای کوچــک مقیــاس انجــام شــود، گفــت: در 
جایگاه هــای کوچــک  مقیــاس بــا حــذف مخــازن ذخیــره، حریــم 
ایمنــی کمتــری نیــاز اســت و تنهــا عبــور و مــرور و دسترســی بــه 
بــرق و گاز مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه 
در ایــن جایگاههــا ابعــاد زمیــن حــدود یــک  پانزدهــم جایگاه هــای 

قبــل بــوده و بــه ۱۰۰ متــر مربــع کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در مــدل مــادر دختــری بخشــی از 
ــتگاه ها  ــن ایس ــت: ای ــتند گف ــال هس ــب غیرفع ــتگاه ها در ش ایس
می تواننــد مخــازن ســیاری را پــر کننــد و ایــن مخــازن در ســطح 
شــهر پخــش شــوند. ایــن جایگاههــا از طریــق جایگاه هــای اصلــی 
هماننــد مــادر تغذیــه می شــوند و بــه همیــن دلیــل بــه آن مــدل 

ــود.  ــه می ش ــری گفت ــادر دخت م
او خاطرنشــان کــرد: بــا شــهرداری بــرای اختصــاص زمیــن در 
ــاد  ــورای اقتص ــه ش ــض اینک ــه مح ــده و ب ــق ش ــه تواف ۳۱۰ نقط

ــود. ــاز می ش ــی آن آغ ــات اجرای ــد، عملی ــاغ کن ــه را اب مصوب
ــی  ــی پخــش فرآورده هــای نفت ــل شــرکت مل ــاون مدیرعام مع
ــش  ــرای افزای ــی ب ــچ محدودیت ــه هی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ای

نــدارد،  وجــود  کشــور  در  ســی ان جی  جایگاه هــای  ظرفیــت 
ــا  ــه  صــورت میانگیــن در دنی ــح کــرد: قیمــت ســی ان جی ب تصری
حــدود یــک  پنجــم قیمــت بنزیــن اســت. در کشــور مــا ایــن عــدد 
ــش  ــبب کاه ــوع س ــن موض ــه همی ــت ک ــم اس ــک  هفت ــدود ی ح

می شــود. حمل ونقــل   هزینه هــای 
قاســمی بــا اشــاره بــه ســطح پاییــن آالیندگــی ســی ان جی بــه 
عنــوان یکــی دیگــر ازمزیت هــای اســتفاده از ایــن ســوخت، گفــت: 
هــدف مــا توســعه ایــن ســوخت در کشــور اســت و امیدواریــم در 
ــوخت  ــعه س ــرخ توس ــن چ ــرعت گرفت ــاهد س ــک ش ــده نزدی آین

ــیم. ــی ان جی باش س

رهبــر معظــم انقــاب گفتنــد: امــروز میــدان دار و صحنه گــردان 
ــف  ــت و تکلی ــود سرنوش ــا رأی خ ــه ب ــتند ک ــردم هس ــی م اصل
ــرای ســال های بعــد معیــن می کننــد  کلــی و اساســی کشــور را ب

ــه مــردم اســت.  بنابرایــن امــروز متعلــق ب
ــا حضــور  ــا، رهبــر معظــم انقــاب اســامی ب ــه گــزارش ایرن ب
در محــل صنــدوق ســیار ۱۱۰ در حســینیه امــام خمینــی)ره( در 
ــمین دوره  ــوری، شش ــت جمه ــات ریاس ــیزدهمین دوره انتخاب س
ــان  ــات می ــتا، انتخاب ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــات ش انتخاب
دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری و انتخابــات 
میــان دوره ای یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی شــرکت 

ــد. ــدوق انداختن ــه صن ــد و آراء خــود را ب کردن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس در ســخنانی روز انتخابــات 
امــروز میــدان دار و  ایــران خواندنــد و گفتنــد:  را روز ملــت 
صحنه گــردان اصلــی مــردم هســتند کــه بــا رأی خــود سرنوشــت 
ــن  ــد معی ــرای ســالهای بع ــی و اساســی کشــور را ب ــف کل و تکلی

ــت. ــردم اس ــه م ــق ب ــروز متعل ــن، ام ــد. بنابرای می کنن

ـــت  ـــن واقعی ـــاس ای ـــر اس ـــد: ب ـــامی افزودن ـــاب اس ـــر انق رهب
خـــرد انســـانی حکـــم می کنـــد همـــه در ایـــن آزمـــون بـــزرگ 
ملـــی و سراســـری شـــرکت کننـــد و علـــت دعـــوت مکـــرر مـــا 
از مـــردم بـــرای حضـــور در انتخابـــات نیـــز ایـــن اســـت کـــه 
ــد  ــع می برنـ ــور نفـ ــن حضـ ــردم از ایـ ــود مـ ــه اول خـ در درجـ
و جمهـــوری اســـامی نیـــز امتیـــازات بزرگـــی در عرصـــه 

مـــی آورد. به دســـت  بین المللـــی 
ایشــان رأی تک تــک مــردم را دارای اهمیــت دانســتند و 
گفتنــد: همــه بیاییــد، تشــخیص و رأی بدهیــد و هیچ کــس 
نگویــد بــا یــک رأی مــن اتفاقــی نمی افتــد، زیــرا همیــن 
ــد. ــکیل می ده ــت را تش ــی مل ــه آراء میلیون ــت ک ــا اس تک رأی ه

ــه همیشــگی  ــه توصی ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
خــود یعنــی تســریع در رأی دادن، خاطرنشــان کردنــد: هــر چــه 
زودتــر بــا نیــت خدایــی و ثــواب ایــن وظیفــه و تکلیــف را انجــام 

دهیــد بهتــر اســت.
ــام والدت  ــت ای ــه برک ــه ب ــدواری از اینک ــراز امی ــا اب ــان ب ایش

ــت  ــن مل ــروز جش ــام، ام ــی الرضا علیه الس ــرت علی بن موس حض
ــد: از دســت اندرکاران  ــه خیــر و برکــت باشــد، افزودن ــران و مای ای
ــل  ــان کام ــا اتق ــه کار را ب ــم ک ــد می کن ــکر و تأکی ــات تش انتخاب
در سراســر کشــور انجــام دهنــد و بــه شــما خبرنــگاران و عکاســان 

ــم. ــوت می گوی ــز ســام و خداق ــرم نی محت

احداث 7۰۰ جایگاه سی ان جی منتظر ابالغ شورای اقتصاد

پس از انداختن رای در صندوق 110 حسینیه امام خمینی )ره(

 امروز روز ملت ایران و تعیین سرنوشت کشور است

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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