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تعارض منافع دلیل اصلی 
مخالفت با رفع انحصار در 

تاسیس داروخانه ها 

آمریکا:

 به ادامه مذاکرات هسته ای 
پس از انتخابات ایران متعهدیم

کسب وکارها باید آزاد بوده و تحت یک فضای رقابتی بدون رانت باشد
نباید تعارض منافع در تصمیم گیری حکمرانان تاثیرگذار باشد

 مردم ایران نتوانسته اند در یک انتخابات آزاد و عادالنه کاندیدای مورد نظر 
خود را انتخاب کنند

 سیاست ما درقبال ایران برای پیشبرد منافع آمریکا طراحی شده است
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رییسی: 

بر عهدی که با ملت بسته ام وفادارم
 و در خدمت کوتاهی نمی کنم

آمادگی مجلس برای همکاری با دولت جدید 
به منظور حل سریع مشکالت معیشتی مردم

زمان واگذاری شورا به 
منتخبین جدید 

برای تصمیم گیری به 
پایتخت ها برمی گردیم

سهامداران در انتظار مشخص شدن 
برنامه دولت جدید برای بازار سرمایه 

تاخیر در خروج کاالهای 
سریع الفساد

گمــرک ایــران طــی گزارشــی بــه دادســتانی کل 
کشــور جریــان تاخیــر در خــروج بــه موقــع کاالهای 
ــای  ــر کااله ــرای اخی ــژه ماج ــه وی ــاد ب سریع الفس

صادراتــی بــه قزاقســتان را اعــام کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بــه دنبــال دســتور عمرانــی - 
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور- درباره  بررســی 
وضعیــت تاخیــر در خــروج و عــدم خــروج بــه موقــع 
کاالهــای سریع الفســاد از قبیــل کاالهــای صادراتــی 
ــی  ــاون فن ــی، مع ــیب زمین ــا، س ــمش، خرم کش
گمــرک ایــران طــی مکاتبــه ای بــا وی توضیحاتــی 
ــر  ــرای تاخی ــزارش، ماج ــن گ ــه در ای ــرد ک ــه ک ارائ
ــه  ــاد ب ــریع االفس ــی س ــای صادرات ــروج کااله در خ

قزاقســتان مــورد توجــه قــرار دارد.
ارونقــی گفتــه کــه بررســی ها نشــان می دهــد 
ــی  تعــداد پنــج کانتینــر حــاوی کاالهــای صادرات
ــد  ــه مقص ــی ب ــیب زمین ــمش و س ــا، کش خرم
قزاقســتان کــه تشــریفات گمرکــی آن در حداقــل 
زمــان ممکــن توســط گمــرک بــه اتمــام رســیده 
بــه دالیلــی در خــروج دچــار تاخیــر شــده اســت.

ــام مســئول در گمــرک  ــن مق ــام ای ــق اع طب
ایــران، گــزارش هــای اعامــی بــه گمــرک ایــران 
ــاماندهی و  ــدم س ــه  ع ــت دارد ک ــن حکای از ای
ــم  ــرویس منظ ــل س ــل و نق ــزی حم ــه ری برنام
ــل  ــل و نق ــرکت حم ــط ش ــی توس ــل دریای حم
کشــتیرانی  در تامیــن بــه موقــع وســیله حمــل در 
بنــدر، موجــب طوالنــی شــدن و تاخیــر در ارســال 
ایــن کاالهــا شــده و بیــش از 20 روز منتظــر ورود 

ــده اســت. ــری مان کشــتی و بارگی
وی همچنیــن گفتــه کــه عــدم پیگیــری 
متصدیــان ذیربــط موجــب ایســتایی در رونــد 
ــای  ــژه محموله ه ــه وی ــروج کاال ب ــری و خ بارگی
صادراتــی سریع الفســاد از قبیــل خرمــا، کشــمش 
کــه بایــد در ســریع ترین زمــان ممکــن و در 
محفظــه مناســب حمــل شــود، شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه کشــتی حامــل بارهــای 
صادراتــی آســتارا از انزلــی تعییــن مقصــد شــده و 
گاهــا نصــف فضــای کشــتی در انزلــی و مابقــی در 

ــود. ــری می ش ــتارا بارگی آس
معــاون فنــی گمــرک ایــران در مکاتبــه خود به 
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور اعــام کــرده 
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــای منطق ــظ مزیت ه ــه حف ک
ــاء ســطح کیفــی خدمــات گمرکــی کــه از  و ارتق
ــود  ــر می ش ــوار متاث ــازمان های همج ــرد س عملک
ــوب و  ــی مطل ــل و هماهنگ ــاد تعام ــد ایج نیازمن
مســتمر بیــن مجموعــه دســت اندرکار جهــت 
ــدگان  ــادر کنن ــه ص ــات ب ــه  خدم ــریع در ارائ تس
و ارســال ســریع محموله هــای صادراتــی بــه 

ــای خــزر اســت. کشــورهای حــوزه دری

دولت بعدی باید با نفت 
خداحافظی کند

رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایران 
ــه اصــاح  ــد در زمین ــدی بای ــت بع ــد، دول می گوی
مصــرف انــرژی و نحــوه اتــکا بــه درامدهــای نفتــی 

تغییراتــی کلیــدی را نهایــی کنــد. 
حمیدرضــا صالحــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، 
ــور  ــادی کش ــرایط اقتص ــروز ش ــرد: ام ــار ک اظه
ــا  ــه ای اســت کــه از یــک ســو، مــا بایــد ب ــه گون ب
بیمــاری طوالنــی مــدت وابســتگی اقتصــاد کشــور 
بــه پــول نفــت مواجــه شــویم و درمانــی بــرای آن 
پیــدا کنیــم و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه حرکــت 
ــتفاده  ــمت اس ــه س ــه ب ــعه یافت ــورهای توس کش
ــازار  محدودتــر از ســوخت های فســیلی، احتمــاال ب
ــل  ــران عم ــرای ای ــته ب ــد گذش ــر مانن ــت دیگ نف
ــد آنچــه  ــت مانن ــا نف ــد ب ــن رو بای ــد. از ای نمی کن
ــی  ــد خداحافظ ــتفاده می ش ــته اس ــه در گذش ک
کــرد و بــه ســمت شــیوه های نویــن گام برداشــت.

ــان اینکــه توســعه ســرمایه گــذاری  ــا بی وی ب
ــا  ــد کاال ب ــه تولی ــر ب ــه منج ــی ک ــع نفت در صنای
ــی  ــد یک ــوند، می توان ــتر می ش ــزوده بیش ارزش اف
از راه حل هــای ایــران در ایــن حــوزه باشــد، بیــان 
ــع، از  ــن صنای ــردن ای ــال ک ــورت فع ــرد: در ص ک
ــور می کنیــم و از  ــا از خــام فروشــی عب ســویی م
ســوی دیگــر امــکان صــادرات بــا کیفیــت باالتــر 

بــه وجــود خواهــد آمــد.
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی 
ــان اینکــه اصــاح برخــی روندهــای  ــا بی ــران ب ای
ــد اولویــت  ــران بای ــی در اقتصــاد ای غلــط حکمران
ــت:  ــد، گف ــده باش ــت آین ــادی دول ــر اقتص دیگ
ــون  ــدود ۸۵ میلی ــا ح ــران ب ــد ای ــا می گوی آماره
نفــر، ۸۶ میلیــارد دالر یارانــه انــرژی هزینــه کــرده 
و ایــن در حالــی اســت کــه در چیــن بــا جمعیتــی 
ــرژی  ــه ان ــر، یاران ــارد نف ــه ۱.۵ میلی ــک ب نزدی
کمتــر از ۴0 میلیــارد دالر اســت. ایــن نشــان 
ــای کان در  ــزوم اصــاح برخــی رویه ه ــده ل دهن

ــت. ــور اس ــاد کش اقتص
ــی  ــش آفرین ــزوم نق ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
بخــش خصوصــی در حــوزه بزرگ تــری از اقتصــاد 
ایــران، گفــت: اینکــه ســهم ایــن بخــش تنهــا ۱۵ 
درصــد از اقتصــاد ایــران در نظــر گرفتــه شــود و 
آن هــم در عمــل بــا مشــکات و محدودیت هــای 
جــدی مواجــه باشــد، بســیار از اهــداف کان بــه 

دور خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت آینــده بایــد 
کــردن  کوچک تــر  ســمت  بــه  ســویی  از 
ــه بخــش خصوصــی  وزارتخانه هــا و نقــش دادن ب
حرکــت کنــد و از ســوی دیگــر حمایــت از تولیــد 
ــرا  ــه اج ــل ب ــه عم ــعار در عرص ــای ش ــه ج را ب

ــاند. برس

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی مع
ــت:  ــت، گفـ ــاده اسـ ــق آمـ ــناد توافـ ــی اسـ تمامـ
مـــا از هـــر زمـــان دیگـــری بـــه توافـــق نزدیکتـــر 
ـــا  ـــان م ـــه می ـــه ای ک ـــردن فاصل ـــا پرک ـــتیم ام هس
ـــی دارد  ـــه تصمیمات ـــاز ب ـــود دارد، نی ـــق وج و تواف
کـــه عمدتـــا بایـــد طرف هـــای مقابـــل بگیرنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـید عبـــاس عراقچـــی 
پیـــش از نشســـت کمیســـیون مشـــترک برجـــام 
ـــرات  ـــم مذاک ـــن روز از دور شش ـــرد: آخری ـــار ک اظه
ـــیار  ـــرده و کار بس ـــیار فش ـــای بس ـــا روزه ـــت. م اس
ســـختی را پشـــت ســـر گذاشـــتیم و  االن در 
ـــی  ـــر می کنیـــم تمام ـــه فک ـــتیم ک ـــی هس موقعیت
اســـناد توافـــق تقریبـــا آمـــاده اســـت. از مســـائل 
ـــل  ـــائل ح ـــی از مس ـــاف، بعض ـــورد اخت ـــی م اصل
ـــن مســـائل  شـــده و بعضـــی حـــل نشـــده اســـت و ای
یـــک شـــکل دقیـــق بـــه خـــود گرفتـــه و کامـــًا 
مشـــخص شـــده کـــه ابعـــاد اختافـــات چگونـــه 

ـــت. اس
در  کشـــورمان  ارشـــد  کننـــده  مذاکـــره 
مذاکـــرات ویـــن بـــا بیـــان اینکـــه زمـــان بـــرای 
تصمیم گیـــری طرف هـــای مقابـــل مـــا فـــرا 
رســـیده اســـت، گفـــت: صحنـــه مذاکـــرات و 
توافـــق احتمالـــی کامـــا روشـــن هســـت و 
طرف هـــای مقابـــل بایـــد تصمیمـــات خودشـــان 
را بگیرنـــد. االن دیگـــر مشـــخص اســـت کـــه در 

چـــه حوزه هایـــی چـــه کارهایـــی امـــکان دارد و 
چـــه کارهایـــی امـــکان نـــدارد بنابرایـــن زمانـــی 
هســـت کـــه همـــه طرف هـــا بـــه خصـــوص 
طرف هـــای مقابـــل بایـــد تصمیـــم نهایـــی خـــود 

ــد. را بگیرنـ
ــه  ــد روزی کـ ــرای چنـ ــرد: بـ ــه کـ  وی اضافـ
نمی توانـــم االن دقیـــق بگویـــم چـــه تعـــداد روز 
ــم  ــف می کنیـ ــرات را متوقـ ــود، مذاکـ ــد بـ خواهـ
بیشـــتر  مشـــورت های  بـــرای  فقـــط  نـــه  و 

ــا  ــه پایتخت هـ ــری بـ ــم گیـ ــرای تصمیـ ــه بـ بلکـ
برمی گردیـــم.

عراقچـــی خاطرنشـــان کـــرد: همـــکاران مـــن 
روزهـــای بســـیار ســـختی داشـــتند و تـــا پاســـی 
ــا  ــب تـ ــد دیشـ ــناد کار کردنـ ــب روی اسـ از شـ
ــناد  ــرگ اسـ ــن بـ ــح روی آخریـ ــاعت 2 صبـ سـ
ــده کار  ــد داده می شـ ــه بایـ ــی کـ ــخ هایـ و پاسـ
ـــتقیم  ـــر مس ـــره غی ـــال مذاک ـــر ح ـــه ه ـــد. ب کردن
ـــوء  ـــری از س ـــرای جلوگی ـــت و ب ـــانی نیس کار آس

و  دقیق تـــر  خیلـــی  اســـت  الزم  تفاهمـــات 
جزئی تـــر کار کـــرد.

معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه گفـــت: امـــروز 
جلســـه کمیســـیون مشـــترک تشـــکیل خواهـــد 
ـــا االن  ـــه ت ـــدی از کاری ک ـــک جمع بن ـــا ی ـــد م ش
ـــم  ـــب ه ـــت و امش ـــم داش ـــه خواهی ـــورت گرفت ص

ـــت. ـــم گش ـــاز خواهی ـــران ب ـــه ته ب
ـــزان  ـــاره می ـــوالی درب ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
ــدی  ــائل کلیـ ــاره مسـ ــرات دربـ ــرفت مذاکـ پیشـ
در دور ششـــم گفـــت: در هـــر دوره مذاکـــره 
پیشـــرفتهایی داشـــتیم، و ایـــن پیشـــرفت در 
ـــوده  ـــتر ب ـــی بیش ـــر و برخ ـــا کمت ـــی از دوره ه برخ
ـــتیم. ـــی داش ـــای خوب ـــرفت ه ـــن دور پیش ـــت. ای اس

عراقچـــی ادامـــه داد: االن از همیشـــه بـــه 
یـــک توافـــق نزدیک تـــر هســـتیم ولـــی پرکـــردن 
ــده کار  ــق مانـ ــا و توافـ ــن مـ ــه بیـ ــه ای کـ فاصلـ
آســـانی نیســـت و احتیـــاج بـــه تصمیـــم هایـــی 
دارد کـــه بایـــد عمدتـــاً طرف هـــای مقابـــل 
ــم  ــدی بتوانیـ ــدوارم در دور بعـ ــد. امیـ ــا بگیرنـ مـ
ـــه راه  ـــم- اگرچ ـــده را ه ـــی مان ـــاه باق ـــه کوت فاصل
ـــم و  ـــی کنی ـــت- ط ـــنگاخی هس ـــر س ـــخت و پ س
ـــیم  ـــی برس ـــدی نهای ـــع بن ـــک جم ـــه ی ـــم ب بتوانی
ایـــن امیـــد مـــن بـــرای دور آینـــده اســـت ولـــی 
ــن  ــی مـ ــرد ولـ ــی کـ ــود پیش بینـ ــاً نمی شـ قطعـ

امیـــدوارم.

کســری بودجــه غافلگیرکننــده در ســال ۱۴00 
مهمتریــن و اولیــن چالــش دولــت ســیزدهم خواهد 
ــرعت  ــات به س ــد از انتخاب ــش بع ــای آرام ــود. فض ب
ــا انبوهــی  ــد ب از بیــن خواهــد رفــت و دولــت جدی
ــه  ــد ک ــد ش ــه رو خواه ــادی روب ــکات اقتص از مش
ــی  ــت فعل ــت دول ــات نادرس ــی اقدام ــه برخ نتیج

اســت. 
ــت  ــای دول ــن روزه ــنیم، آخری ــزارش تس ــه گ ب
ــع  ــه وقای ــود ک ــپری می ش ــی س ــم در حال دوازده
ــا ســالها در ذهــن  اقتصــادی ســه ســال گذشــته ت
مانــد. تشــدید رکــود  باقــی خواهــد  ایرانیــان 
اقتصــادی، وضعیــت اســفبار تــورم و افــت لحظــه ای 
قیمــت  بی ســابقه  گرانــی  ملــی،  پــول  ارزش 
ــی خانــوار، جهش هــای  بســیاری از اقــام مصرف
از  کلــی  به طــور  و  مســکن  قیمــت  متوالــی 
بیــن رفتــن امیــد و انگیــزه میــان بســیاری از 
ــاظ  ــدی به لح ــکاتی ج ــی مش ــای ایران خانواده ه
اقتصــادی و اجتماعــی ایجــاد کــرد کــه شــاید 
ــن  ــج ای ــزی نتای ــاهد برون ری ــد ش ــالهای بع در س

نابســامانی ها نیــز باشــیم.
اگــر بخواهیــم منصفانــه بــه تحــوالت ســه ســال 
ــاظ  ــا لح ــاً ب ــیم، حتم ــته باش ــی داش ــر نگاه اخی
کــردن بحــران تحریــم و همچنیــن التهابــات کرونــا،  
ــوان از دو تصمیــم پرحاشــیه و سرنوشت ســاز  نمی ت
دولــت مســتقر یعنــی تخصیــص بی ضابطــه ارز بــه 
ــودرو  ــی و خ ــوازم آرایش ــه ل ــا از جمل ــه کااله هم

ــه و  ــم عجوالن ــن تصمی ــال 97 و همچنی و... در س
غیرکارشناســی افزایــش قیمــت بنزیــن در ســال 9۸ 

عبــور کــرد.
ــگ  ــروع جن ــه در ش ــیم ک ــته باش ــه داش توج
ــه  ــای همه جانب ــال 97 و تحریمه ــادی در س اقتص
مدیریــت منابــع ارزی مهمتریــن اولویــت هــر 
ــرا  ــت چ ــخص نیس ــا مش ــود ام ــد ب ــی خواه دولت
ارز  درســت  تصمیــم  اتخــاذ  علی رغــم  دولــت 
بــرای  را  مبنــا  تحریــم  شــرایط  در  تک نرخــی 
تخصیــص ارز بــه همــه کاالهــا قــرار داد و بــه 
ــاهد  ــاه ش ــازه بســیار کوت ــک ب ــل در ی ــن دلی همی

ارزشــمند کشــور  بســیار  ارزی  منابــع  چپــاول 
توســط عــده ای ســودجو بودیــم.

بحث برانگیــز  تصمیــم  یــادآوری  همچنیــن 
دولــت دوازدهــم در افزایــش ۱00درصــدی قیمــت 
بنزیــن )کــه عمــًا هیــچ نفعــی در کاهــش آلودگــی 
هــوا و کاهــش مصــرف ســوخت، جلوگیــری از 
ــت  ــه دول ــری بودج ــش کس ــن و پوش ــاق بنزی قاچ
نداشــت و تنهــا به لحــاظ اقتصــادی و امنیتــی 
ــرد(  ــه ک ــدی مواج ــش ج ــک چال ــا ی ــور را ب کش
خالــی از لطــف نیســت. پیــش از ایــن در خصــوص 
ــث  ــاد کان مباح ــروه اقتص ــوع در گ ــن دو موض ای

مختلفــی  طــرح شــده اســت امــا در ادامــه تــاش 
می کنیــم بــه برخــی چالشــهای اولیــه دولــت 
ســیزدهم کــه حاصــل عملکــرد غلــط دولــت فعلــی 

ــم. ــت بپردازی اس
بــر اســاس قانــون بودجــه ۱۴00، منابــع عمومی 
دولــت حــدود ۱2۸0 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد 
ــال  ــون بودجــه س ــع قان ــه مناب ــه نســبت ب ــود ک ب
۱399 حــدود ۱0۶ درصــد رشــد کــرده اســت. کل 
ــزار  ــدود ۵7۱ ه ــه ۱399 ح ــون بودج ــع قان مناب
ــع  ــود کــه طــی یــک ســال مناب ــان ب ــارد توم میلی

ــر شــد. و مصــارف دولــت تقریبــاً دو براب

تورم افسارگسیخته و دست اندازی 
100هزار میلیارد تومانی به پایه پولی و 

جهش نقدینگی
اصلــی  عامــل  کــه  باشــیم  داشــته  توجــه 
و  بودجــه  کســری  بحــث   99 و   9۸ بحرانهــای 
ــه  ــود. به گفت ــت ب ــارف دول ــع و مص ــرازی مناب نات
رئیــس کل پیشــین بانــک مرکــزی، دولــت و بانــک، 
بــرای دسترســی بــه منابعــی بالــغ بــر ۸0 تــا ۱00 
هــزار میلیــارد تومــان از محــل ارز صنــدوق توســعه 
ــه آن وجــود نداشــت  ملــی کــه عمــًا دسترســی ب
اقــدام بــه اســتفاده از پایــه پولــی کردنــد کــه ایــن 
ــارد  ــزار میلی ــش 700 ه ــه افزای ــر ب ــوع منج موض

ــد. ــال ۱399 ش ــی در س ــی نقدینگ تومان
ذکر این نکته ضروری است که 

عراقچی: 

برای تصمیم گیری به پایتخت ها برمی گردیم
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ــت  ــه مل ــاب ب ــب خط ــوری منتخ ــس جمه ریی
ــود  ــد خ ــه عه ــما ب ــروز ش ــرد: دی ــام ک ــران اع ای
بــا صداقــت وفــا کردیــد و امــروز نوبــت ایــن بنــده 
خــدا و خــادم شماســت کــه بــه عهــدی کــه بــا شــما 
ــه  ــت ب ــه ای در خدم ــم و لحظ ــادار بمان بســته ام وف

ــم.  شــما کوتاهــی نکن
ــا، حجــت االســام والمســلمین  بــه گــزارش ایرن
در  پیــروزی  از  پــس  رییســی  ابراهیــم  ســید 
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری در 
بیانیــه ای نوشــت: حمــد وثنــای الهــی کــه قلــوب 
ملــت را بــرای مشــارکتی پرشــور و تاریخــی هدایــت 
کــرد و رضایــت امــام، شــهیدان و همــه عاشــقان و 
ــروز  ــد آورد. دی ــگان انقــاب اســامی را پدی دلباخت
بــار دیگــر، دنیــا شــاهد حماســه ای عظیــم از ملــت 
ــا ایمــان و معرفــت و  بــه پــا خاســته ای بــود کــه ب
همدلــی، صفحــه ای نــو از تاریــخ معاصــر را بــه روی 

خــود گشــود.
اینجانــب  افــزود:  منتخــب  رییس جمهــوری 
ــا  ــه درگاه ب ــود را ب ــاری خ ــکر و خاکس ــب ش مرات
ــاک و  ــه ارواح پ ــی دارم و ب ــراز م ــی اب ــت اله عظم
مطهــر شــهدای پــر فضیلــت انقــاب اســامی، 
ــش در  ــاد و نام ــه ی ــز ک خصوصــا حــاج قاســم عزی
ایــن روزهــا، فضــای کشــور عزیزمــان را عطرافشــان 

ــتم. ــی فرس ــام م ــود، درود و س ــرده ب ک

وی تصریــح کــرد: مردم عزیــز ایران، انتخابــات دیروز 
مظهــر خدابــاوری، مــردم بــاوری و خودبــاوری ملــی و 
جشــن بــزرگ سیاســی شــما در گام دوم و آغــاز قــرن 
ــام میــاد امــام رئــوف )ع( متجلــی  ــود کــه در ای ــو ب ن
شــد. امــروز روز مهربانــی و بردبــاری و روز اتحــاد، رفاقت 
و همدلــی اســت. منتخــب ایــن انتخابــات بــر اســاس 
قاعــده مــردم ســاالری دینــی، منتخــب همــه ملــت و 
ــی کــه بنــده را  خــادم همــه جمهــور اســت. چــه آنان
برگزیدنــد و چــه عزیزانــی کــه بــه نامزدهــای محتــرم 
دیگــر رای دادنــد و چــه آنانــی کــه بــه هردلیلــی در پای 

صنــدوق هــای رای حاضــر نشــدند.
ــن  ــق ای ــب؛ خل ــت: اینجان ــار داش ــی اظه رییس
ــج(،  ــام عصــر )ع ــه محضــر ام ــارک را ب ــداد مب روی
ــا  ــه ب ــامی ک ــاب اس ــه انق ــز و فرزان ــر عزی رهب
ــرای  ــردم را ب ــای م ــود، دل ه ــه خ ــر داهیان تدابی
ــد، تبریــک و  حضــور در ایــن صحنــه هدایــت کردن
ــردم  ــک م ــم و دســت یکای ــرض می نمای ــت ع تهنی
را بــه خاطــر خلــق ایــن حماســه بــزرگ بــه گرمــی 
ــوه گــری و درخشــش  ــن جل ــروز ای می فشــارم و پی
جهانــی را ملــت بــزرگ ایــران مــی دانــم کــه 
همچنــان آرمــان هــای متعالــی انقــاب اســامی، از 
عدالــت طلبــی و اســتقال خواهــی تــا آزادی جویــی 
و عــزت منــدی را در تــارک خواســته هــای بــه حــق 

ــد. ــی زنن ــاد م ــا رای شــان فری خــود ب

رییــس جمهــوری منتخــب ادامــه داد: از مراجــع 
ــه،  ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــد، جامع ــام تقلی عظ
جامعــه روحانیــت، علمــای شــیعه و ســنی، اســاتید 
ــی،  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــگان علم ــگاه، نخب دانش
رییــس و نماینــدگان پــر تــاش مــردم در مجلــس، 
ــا،  ــخصیت ه ــادی، ش ــی و جه ــای مردم ــکل ه تش
احــزاب و گــروه هــای سیاســی، جوانــان غیــور 
و دانشــجویان و طــاب، کارگــران و کشــاورزان، 
هنرمنــدان،  و  فرهنگیــان  بازاریــان،  و  اصنــاف 
ورزشــکاران، زنــان و دختــران، اقــوام و قومیــت 
هــای مختلــف ایرانــی، بــرادران اهــل ســنت، اقلیــت 

هــای دینــی، هموطنــان خــارج از کشــور، رای اولــی 
ــهرها و  ــور در ش ــان غی ــه ایرانی ــز و هم ــای عزی ه

ــم. ــکرمی کن ــه تش ــتاها، صمیمان روس
ــه  ــما ب ــروز ش ــران؛ دی ــت ای ــت: مل ــی گف رییس
عهــد خــود بــا صداقــت وفــا کردیــد و امــروز نوبــت 
ایــن بنــده خــدا و خــادم شماســت کــه بــه عهــدی 
کــه بــا شــما بســته ام وفــادار بمانــم و لحظــه ای در 
خدمــت بــه شــما، کوتاهــی نکنــم. بــدون تردیــد در 
ــای  ــد همراهــی، دلســوزی و دع ــن مســیر نیازمن ای

خیــر همیشــگی شــما هســتم.
انتخابــات  ایــن  افــزود: آنچنــان کــه در  وی 

و  بــاال  آراء  پشــتوانه  بــه  شــدم،  وارد  مســتقل 
اعتمــاد کم نظیــر شــما، ان شــاء اهلل دولتــی پــرکار، 
ــه  ــم، و ب ــی ده ــکیل م ــاد را تش ــی و ضدفس انقاب
ســوی بســط عدالــت، به عنــوان مأموریــت محــوری 
ــام  ــرد و تم ــم ک ــت خواهی ــامی حرک ــاب اس انق
ظرفیــت هــای دولــت را بــرای ایجــاد نهضــت بــزرگ 
خدمــت بــه ایرانیــان عزیــز بــه کار خواهیــم بســت.

رییســی اظهــار کــرد: الزم می دانــم از همــه 
نامزدهــای محتــرم، چــه آنانــی کــه بــه هــر دلیلــی 
تــا انتهــای رقابــت باقــی نماندنــد و چــه کاندیداهایی 
ــش  ــی بخ ــان گرم ــا حضورش ــر ب ــا روز آخ ــه ت ک
ــاء اهلل از  ــم و ان ش ــی نمای ــد قدردان ــات بودن انتخاب
ــور  ــر ام ــرای تدبی ــان ب ــای ارزشمندش ــدگاه ه دی

ــرد. ــم ک ــتفاده خواه اس
از زحمــات  پایــان  وی خاطرنشــان کــرد: در 
نظارتــی،  دســت اندرکاران  همــه  ارزشــمند 
و  ملــی  رســانه  انتظامــی،  نیروهــای  اجرایــی، 
ــانه و  ــاب رس ــی و اصح ــبکه های اجتماع ــاالن ش فع
خبرنــگاران، کــه بــه رغــم شــیطنت هــای دشــمنان 
ــک  ــات کم ــور در انتخاب ــارکت پرش ــه مش ــردم، ب م
کردنــد تقدیــر مــی نمایــم و از تــاش هــای شــبانه 
روزی ســتادهای مردمــی و حامیــان عزیــز کــه 
ــادم  ــن خ ــه ای ــدند و ب ــدان ش ــه وارد می داوطلبان
ــم. ــی کن ــکر م ــد تش ــک کردن ــردم کم ــک م کوچ

ــام  ــت نظـ ــخیص مصلحـ ــع تشـ ــو مجمـ عضـ
گفـــت: رئیـــس جدیـــد قـــوه مجریـــه در اولیـــن 
ـــا و  ـــه ه ـــن هزین ـــازی بی ـــادل س ـــد متع ـــدام بای اق
درآمدهـــای دولتـــی را در اولویـــت قـــرار دهـــد و 
اگـــر ایـــن کار انجـــام شـــود تـــورم و قیمـــت هـــا 
ـــور  ـــد در کش ـــش تولی ـــاهد جه ـــه و ش ـــرل یافت کنت

خواهیـــم بـــود. 
ــر  ــا باهنـ ــد رضـ ــنیم، محمـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــت:  ـــام گف ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
در حـــال حاضـــر حاکمیـــت و مـــردم درگیـــر 
ــکاری،  ــورم، بیـ ــون تـ ــادی همچـ ــائل اقتصـ مسـ
عـــدم تعـــادل بودجـــه دولـــت و گرانـــی هســـتند 
کـــه بـــرای حـــل ایـــن مضـــات نیـــاز بـــه یـــک 

ســـبد سیاســـتی اســـت.
وی ادامـــه داد: یکـــی از راهکارهـــای حـــل 
ـــی  ـــای دولت ـــش درآمده ـــادی افزای ـــات اقتص معض
ـــش  ـــه افزای ـــت ک ـــا نیس ـــن معن ـــن بدی ـــت و ای اس
نقدینگـــی و تـــورم را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام متذکــر 
شــد: اگــر رئیــس جمهــور موفــق بــه تعــادل ســازی 
واقعــی بیــن درآمدهــا و هزینــه هــای دولــت شــود، 
تــورم و قیمــت هــا کنتــرل یافتــه و شــاهد جهــش 

ــود. تولیــد در کشــور خواهیــم ب
ــردم در  ــور م ــر ش ــور پ ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت: مــا در شــرایط 
خــاص بســر مــی بریــم و متاســفانه اســتکبار جهانــی 
شــدیدترین تحریــم هــا را بــرای مــا بوجــود آورده و 
ایــن درحالــی اســت کــه مــردم نــه تنهــا از میــدان 
ــای  ــه پ ــر از همیش ــدی ت ــه ج ــد بلک ــرون نرفتن بی

ــد. صنــدوق هــای رای حضــور پیــدا کردن

دولت بعد باید گام موثری برای افزایش 
قدرت خرید مردم بردارد

آیــت اهلل دری نجــف آبــادی هــم گفــت: بــا 
توســعه صــادرات و افزایــش ســهام از بــازار جهانــی 
میتــوان گام موثــری در افزایــش قــدرت خریــد 

ــم. ــردم برداری م
از  افــزود:  رهبــری  عضــو مجلــس خبــرگان 
آینــده جــدی گرفتــن  دولــت  مهــم  اقدامــات 

سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه موجــب 
ــد  ــا بای ــد. م ــد ش ــران خواه ــت ای ــدی مل ــره من به
ــر  ــه غی ــا ب ــی کشــور ه ــا تمام ــیم ب ــاش باش در ت
ــادی  ــل اقتص ــتی تعام ــب صهیونیس ــم غاص از رژی
داشــته باشــیم کــه بــه طبــع آن ارز آوری بیشــتری 

ــد. ــی کن ــدا م ــوق پی ــور س ــل کش ــه داخ ب
ــان،  ــردن اشــتغال جوان ــه داد: فراهــم ک وی ادام
توســعه صــادرات غیــر نفتــی، حمایــت حکیمانــه از 
ســرمایه گــذاری هــا، برقــراری عدالــت و مســاوات از 

دیگــر انتظــارات مــردم از دولــت آینــده اســت.
ــک  ــات را ی ــادی انتخاب ــف آب ــت اهلل دری نج آی
هویــت سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، ملــی و 
والیتــی بــرای خلــق یــک حماســه دانســت و افــزود: 
ــا از  ــور م ــامی، کش ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
نظــر قــدرت و عــزت در عرصــه هــای بیــن المللــی 
و منطقــه ای نقــش آفریــن بــوده اســت. اقــدام 
ــی و  ــدام مل ــک اق ــه ی ــت بلک ــخصی نیس ــروز ش ام
مهــم اســت کــه بــه عنــوان یــک هویــت بایــد ســالها 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــورد حمای م
ــل  ــاون در مقاب ــتادگی و تع ــه داد: ایس وی ادام
ــوان  ــه عن ــا ب ــات م دشــمنان اســام از دیگــر اقدام

ــود. ــی ش ــه محســوب م ــک وظیف ی

رییسی: 

بر عهدی که با ملت بسته ام وفادارم و در خدمت کوتاهی نمی کنم

متعادل سازی بین هزینه ها و درآمدها باید در اولویت دولت آینده باشد 

رئیس جمهور منتخب پاسخ مثبتی به 
اعتماد مردم بدهد

یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس از 
رییــس جمهــور منتخــب خواســت کــه بــا اقدامــات 
ــی  ــاد و اطمینان ــه اعتم ــادی و جهشــی خــود ب جه
کــه مــردم در پــای صنــدوق هــای رای نشــان 

ــد.  ــه کن ــی ارائ ــخ مثبت ــد، پاس دادن
ــت و  ــی در گف ــین میرزای ــام حس ــت االس حج
ــردم در  ــارکت م ــه مش ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب گ
انتخابــات 2۸ خــرداد عنــوان کــرد: برخــاف ضعــف 
هایــی کــه دولــت از خــود نشــان داده بــود و تبلیغات 
ســویی کــه دشــمنان در ایــن ایــام داشــتند و حتــی 
ــن  ــه پایی ــبت ب ــه نس ــی ک ــل های ــود تحلی ــا وج ب
ــود، الحمــدهلل مــردم گل  ــودن میــزان مشــارکت ب ب
ــا  ــی ه ــش بین ــن پی ــه ای ــاف هم ــتند و برخ کاش
ــم  ــات رق ــترده ای را در انتخاب ــبتا گس ــور نس حض

ــر و تشــکر دارد. ــد کــه جــای تقدی زدن
ــزود: در  ــس اف ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ایــن شــرایط دولــت آقــای رییســی کــه قــرار اســت 
مســتقر شــود وظیفــه ســنگین تــری برعهــده دارد، 
خســاراتی کــه در ســال هــای گذشــته بــه بــار آمــده 
ــت  ــک حرک ــن ی ــد و همچنی ــران کن ــد جب را بای
ــا اعتمــاد  جهــادی و جهشــی هــم صــورت بدهــد ت
و اطمینانــی کــه مــردم در پــای صنــدوق هــای رای 
نشــان دادنــد حفــظ شــود و پاســخ مثبتــی بــه ایــن 

اعتمــاد عمومــی داده شــود.

مردم با حضور پرشور در انتخابات، نقش 
پررنگی در حکمرانی کشور ایفا کردند

اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیسـه  هیـات  عضـو 
گفـت: مـردم بـا حضـور پررنـگ در انتخابات بـه دنیا 
اعـام کردنـد پای ارزش هـای نظام اسـامی و رهبر 

عظیـم شـان خودشـان ایسـتاده اند. 
روح الـه متفکـر آزاد در گفت وگـو بـا خانـه ملت، 
بـا اشـاره حضور حماسـی و شـورانگیز ملـت ایران در 
انتخابـات 2۸ خـرداد، گفـت: مردم با حضـور پررنگ 
دادنـد، دشـمنان در  نشـان  آفریـن خـود  تحـول  و 

دسیسـه تحریـم انتخابـات شکسـت خوردند.
ــس  ــهر در مجل ــکو و آذرش ــز، اس ــده تبری نماین
ــا  ــردم ب ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ش
ــادی و  ــائل اقتص ــد مس ــده ای مانن ــکات عدی مش
معیشــتی مواجــه هســتند، اظهــار کــرد: ایــن مهــم 
ــا  ــه دنی ــان ب ــا حضورش ــردم ب ــه م ــت ک در حالیس
ــامی و  ــام اس ــای نظ ــای ارزش ه ــد پ ــام کردن اع

ــد. ــتاده ان ــان ایس ــان خودش ــم ش ــر عظی رهب
وی با اشـاره به اینکه مردم در نظام اسـامی سـهم 
پررنگـی در حکمرانی دارند و برگـزاری انتخابات نیز در 
ایـن راسـتا تلقـی مـی شـود، ادامـه داد: بر این اسـاس 
مسـئوالن وظیفـه سـنگینی بـرای رفـع مشـکات بـر 
عهـده دارنـد و بایـد قدر چنیـن مردمی را بداننـد و در 

راسـتای خدمتگـذاری از هیچ تاشـی دریـغ نکنند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم بــا بیان 
ــوی  ــی از س ــت اهلل رئیس ــع آی ــاب قاط ــه انتخ اینک
ــع  ــزود: در واق ــت، اف ــدی اس ــام ج ــردم دارای پی م
ــت  ــد فعالی ــه من ــردم عاق ــان داد م ــن آراء نش ای
چهــره هــای پاک دســت، توانمنــد، بــا اخــاق، 
ــت و  ــاده زیس ــواه، س ــت خ ــالم، عدال ــد، س کارآم

ــتند. ــدار هس ــردم م ــی و م ــگاه تحول دارای ن
ــس شــورای اســامی  ــات رئیســه مجل عضــو هی
ــت  ــت دول ــا فعالی ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک خاطرنش
جدیــد شــاهد گشــایش در امــور مختلــف باشــیم و 

ــد. ــز کاهــش یاب ــردم نی مشــکات م

گرانی و  بیکاری جلوی حضور مردم 
در انتخابات را نگرفت

و  کشـور  امورداخلـی  کمیسـیون  عضـو  یـک 
کـرد:  تاکیـد  اسـامی،  شـورای  مجلـس  شـوراهای 
مجلـس انقابـی پای کار اسـت و با قـوت برای کمک 
بـه رییـس جمهـور منتخـب بـرای حـل مشـکات 

ایسـتاده اسـت.  مـردم 
به گزارش ایسـنا، محمد حسـن آصفـری نماینده 
مـردم اراک در مجلـس شـورای اسـامی در صفحـه 

شـخصی خـود در توئیتر، نوشـت:
»ملـت ایـران کار را تمـام کـرد،  گرانـی،  تـورم، 
 بیـکاری و تبلیغـات تمـام عیـار بدخواهـان، جلـوی 

نگرفـت. را  در  انتخابـات۱۴00  حضورشـان 
حـاال نوبـت  دولـت جـوان حـزب اللهـی اسـت کـه 
امیـد را بـه دل ملت برگردانـد.   مجلس انقابی پای کار 
اسـت و بـا قوت برای کمک به حجت االسـام  رئیسـی 

عزیـز برای حل مشـکات مردم ایسـتاده اسـت.«

آمریکا:
 به ادامه مذاکرات هسته ای پس از 

انتخابات ایران متعهدیم

وزارت امورخارجــه آمریــکا پــس از پیــروزی 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــی در انتخاب ــم رئیس ابراهی
ــه  ــه ادام ــنگتن ب ــه واش ــرد ک ــام ک ــورمان اع کش

ــت.  ــد اس ــران متعه ــا ای ــی ب ــرات برجام مذاک
ــکا  ــه آمری ــنا، وزارت امورخارج ــزارش ایس ــه گ ب
ــات  ــیزدهمین دور انتخاب ــزاری س ــه برگ ــداد ب بام
ــش نشــان داد و  ــران واکن ــوری در ای ریاســت جمه
ــه کشــورمان  ــخ نمــا علی ــی اســاس و ن ــی ب ادعاهای

ــرد. مطــرح ک
یــک  فرانســه،  خبرگــزاری  گــزارش  بنابــر   
ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریــکا در ایــن اقــدام 
ــران  ــردم ای ــه م ــد ک ــی ش ــه مدع ــه جویان مداخل
نتوانســته انــد در یــک انتخابــات آزاد و عادالنــه 

ــد. ــاب کنن ــود را انتخ ــر خ ــورد نظ ــدای م کاندی
ایـن سـخنگو همچنیـن اعام کـرد که آمریـکا با 
ایـن وجـود بـه ادامـه مذاکرات غیرمسـتقیم بـا ایران 
بـرای احیـای توافـق هسـته ای 20۱۵ متعهد اسـت.

همچنیــن یــک خبرنــگار شــبکه ســی ان ان بــه 
ــکا در  ــه آمری ــخنگوی وزارت امورخارج ــل از س نق
ــرای  ــران ب ــال ای ــا درقب توئیتــر نوشــت: سیاســت م
پیشــبرد منافــع آمریــکا طراحــی شــده اســت، 
ــد.  ــی رس ــدرت م ــه ق ــه کســی ب ــه چ ــارغ از آنک ف
مــا تمایــل داریــم کــه بــه پیشــرفت معنــاداری کــه 
ــه دســت  ــن ب ــن دور مذاکــرات وی ــان آخری در جری

ــم. ــه دهی ــده اســت، ادام آم
بــه گــزارش ایســنا، ایــن در حالــی مطــرح 
ــات  ــج انتخاب ــام نتای ــان اع ــه از زم ــت ک ــده اس ش
ــران بســیاری از ســران کشــورهای  ــه در ای روز جمع
ــس  ــیه، رئی ــور روس ــس جمه ــه رئی ــان، ازجمل جه
جمهــور عــراق، امیــر کویــت، رئیــس جمهــور ترکیــه، 
ــارات،  ــت ام ــس دول ــتان، رئی ــر پاکس ــت وزی نخس
رئیــس جمهــور ســوریه، امیــر قطــر و ســلطان عمــان 
پیــروزی ابراهیــم رئیســی را بــه او تبریــک گفتــه و بر 

ــد. ــد کــرده ان ــران تاکی ــا ای ــط ب ــه رواب ادام

آمریکا زیر برجام زده و حاال خودش 
باید آن را درست کند 

وزیـر امـور خارجه کشـورمان با اشـاره بـه بدعهدی 
آمریکایی هـا در رونـد اجـرای برجام نوشـت: این ایاالت 
متحـده بـود کـه زیـر برجـام زد و حـاال هـم بـر عهده 

ایـاالت متحـده اسـت که بایـد آن را درسـت کند. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، محمدجواد 
حسـاب  در  کشـورمان  امورخارجـه  وزیـر  ظریـف 
کاربـری اش در توئیتـر بـا اشـاره به حضـور در مجمع 
دیپلماسـی آنتالیـا نوشـت: »در مجمـع دیپلماسـی 
آنتالیـا بـر ضـرورت ایـن اصاحـات شـناختی تأکید 
کـردم کـه در دیپلماسـی بحـث اعتماد نیسـت، بلکه 

بحـث احتـرام بـه منافـع همتایان اسـت.«
وی تأکیــد کــرد: »ایــن ایــاالت متحــده بــود کــه 
زیــر برجــام زد و حــاال هــم بــر عهــده ایــاالت متحده 
ــا  ــد، خارجی ه ــت کن ــد آن را درس ــه بای ــت ک اس
ــد  ــد، بای ــرک می کنن ــا را ت ــه م ــا زود منطق ــر ی دی

خودمــان آن را بــه دســت بگیریــم.«

منتخب مردم فراهان در مجلس یازدهم:
 در وضعیت فعلی حل مشکالت مردم 

را اولویت می دانم 

بـا  منتخـب مـردم فراهـان در مجلـس یازدهـم 
بیـان اینکـه حـل مشـکات مـردم نیازمنـد انسـجام 
و وحـدت اسـت گفـت: اشـتغال و اقتصاد دو مشـکل 

مهـم منطقـه فراهـان، آشـتیان و تفـرش اسـت. 
ولـی اهلل بیاتـی در گفت و گـو بـا تسـنیم، با اشـاره 
بـه مهم تریـن اولویت هـای خـود در برطـرف شـدن 
مشـکات شـهرهای تفرش، آشـتیان و فراهان اظهار 
داشـت: اولویـت نخسـت اتحـاد و انسـجام اسـت تـا 
همـه دسـت بـه دسـت یکدیگـر داده و بـه اختافات 
مطالبـات  پیگیـری  بعـدی  اولویـت  و  نزنیـم  دامـن 
مردمـی در خصـوص اشـتغال و گـردش اقتصـادی و 

مشـکات موجـود در منطقـه اسـت.
جـذب  بـه  پرداختـن  سـوم  اولویـت  افـزود:  وی 
سـرمایه گذار بـا توجـه بـه ظرفیت های منطقه اسـت تا 
از ایـن طریـق بسـته های سـرمایه گذاری درنظر گرفته 
شـود و بـرای تولیـد شهرسـتان و اسـتان بسـته های 
سـرمایه گذاری بـرای جـذب سـرمایه گذار آماده شـود.

در  فراهـان  و  آشـتیان  تفـرش،  مـردم  نماینـده 
مجلس شـورای اسـامی ادامـه داد: ایجـاد همدلی و 
هماهنگـی بین نمایندگان شـهرهای اسـتان مرکزی 
یکـی دیگـر از اولویت هـای مهـم اسـت تـا بایکدیگـر 
همـکاری داشـته و برنامه هایـی زیرنظـر نماینـدگان 
اسـتان در دولـت و مجلـس طـرح کننـد و بـه دنبال 

منافع اسـتان باشـند.
بیاتی با اشـاره به شـاخص ترین مشـکات شهرستان 
تفـرش، آشـتیان و فراهـان گفـت: بیـکاری، مشـکات 
و  بهداشـت و درمـان و مشـکات بخـش کشـاورزی 

دامـداری شـاخص ترین مشـکات ایـن حـوزه اسـت.
وی تصریـح کـرد: از مـردم تشـکر می کنـم کـه بـا 
رای قاطـع خود در تفرش، آشـتیان و فراهان و تلخاب 
و خنجیـن مـن را انتخاب کردند و خوشـحال هسـتم 
کـه قومیت گرایـی و شهرسـتان گرایی درنظـر گرفتـه 
نشـد و یکپارچـه به مـن رای دادنـد و اعتمـاد کردند، 

امیـدوارم بتوانـم پاسـخگوی اعتماد آنها باشـم.

ــت اهلل رییســی از  ــه آی ــه ای ب ــس، در نام ــات رییســه مجل عضــو هی
ــا دولــت جدیــد  ــرای همــکاری ب آمادگــی مجلــس شــورای اســامی ب
ــادی  ــتی و اقتص ــکات معیش ــریعتر مش ــه س ــر چ ــل ه ــور ح به منظ

ــر داد.  ــردم خب م
ــده  ــی نماین ــی دلیگان ــینعلی حاج ــت، حس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
مــردم شــاهین شــهر و میمــه و برخــوار و عضــو هیــات رییســه مجلــس 
ــور  ــس جمه ــی ریی ــت اهلل رییس ــه آی ــه ای ب ــامی در نام ــورای اس ش
منتخــب از اعــام آمادگــی مجلــس بــرای همــکاری بــا دولــت جدیــد و 

ریل گــذاری الزم بــه منظــور حــل هــر چــه زودتــر مشــکات معیشــتی 
ــر داد. و اقتصــادی مــردم خب

متن این نامه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
سیزدهمین منتخب ریاست جمهوری اسامی ایران

با سام و احترام
اراده الهــی،  مــردم بصیــر ایــران ســرافراز را در انتخابــات 2۸ 
خــرداد بــه خلــق حماســه ای مانــدگار رهنمــون کــرد و در حالــی کــه 
موانــع بســیاری، حضــور حداکثــری در انتخابــات را بــا مشــکل مواجــه 
ــار  ــا یکب ــود ت ــی ب ــاب، کاف ــان انق ــاره  سرسلســله جنب ــود، اش می نم
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــر نظ ــر دفت ــرکت کنندگان ب ــه ش ــر تأییدی دیگ
اســامی، تبدیــل بــه مهــری زریــن شــود و لبخنــد رضایــت بــر لبــان 

ــه بنشــاند. ــارک معظــم ل مب

ــرزمین  ــن س ــربلند ای ــردم س ــات م ــزرگ انتخاب ــروز ب ــک پی بی ش
هســتند و چشــم امیدشــان بــه تشــکیل دولــت انقابــی، پــرکار و ضــد 
فســادی اســت کــه حضرتعالــی وعــده داده ایــد تــا آالم آنهــا بــا اقدامــات 

موثــری کــه انجــام خواهــد شــد، کاهــش یابــد.
اینجانـــب ضمـــن ســـپاس بـــه درگاه خداونـــد متعـــال بخاطـــر 
ــی  ــور حماسـ ــر از حضـ ــامی مان و تقدیـ ــن اسـ ــه میهـ ــت بـ عنایـ
ــوان  ــی را بعنـ ــته حضرتعالـ ــاب شایسـ ــران، انتخـ ــریف ایـ ــت شـ ملـ
ـــک  ـــران تبری ـــامی ای ـــوری اس ـــت جمه ـــب ریاس ـــیزدهمین منتخ س

عـــرض می نمایـــم.
ــت  ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل آمادگ
جدیــد و ریل گــذاری الزم بــه منظــور حــل هــر چــه زودتــر مشــکات 
ــن  ــتثنایی در ای ــم و اس ــی مغتن ــردم، فرصت ــادی م ــتی و اقتص معیش

ــت. ــامی اس ــکوهمند اس ــاب ش ــاس از دوران انق ــع حس مقط
والسالم علیکم و رحمت اهلل.

رییــس کمیتــه اشــتغال کمیســیون اجتماعــی مجلــس، بابیان اینکــه 
ــود را در  ــاون خ ــته و وزارت تع ــی نداش ــور متول ــی کش ــوزه اجتماع ح
ــد از  ــئول نمی دان ــی مس ــیب های اجتماع ــع آس ــتغال و رف ــاد اش ایج
دولــت آینــده خواســت تــا حــذف مجوزهــای اشــتغال را در دســتورکار 

قــرار دهــد. 
علـــی اصغـــر عنابســـتانی در گفـــت وگـــو بـــا خانـــه ملـــت، بـــا 
ـــع  ـــرای رف ـــده ب ـــت آین ـــری در دول ـــاذ تدابی ـــرورت اتخ ـــر ض ـــاره ب اش
معضـــل بیـــکاری در کشـــور، گفـــت: یکـــی از آســـیب های جـــدی 
ـــا  ـــی عم ـــوزه اجتماع ـــه ح ـــت ک ـــن اس ـــود دارد، ای ـــور وج ـــه در کش ک
متولـــی نـــدارد و وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی خـــود را مســـئول 
ـــم  ـــتغال ه ـــاد اش ـــی ایج ـــود را متول ـــی خ ـــته و حت ـــش ندانس ـــن بخ ای

نمی دانـــد.

وزارت تعاون خود را تنها متولی ساماندهی
 کار و روابط کار می داند

ــاب و داورزن در  ــن، خوش ــای، جوی ــبزوار، جغت ــردم س ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
تنهــا خــود را متولــی ســاماندهی کار و روابــط کار و در حــوزه اجتماعــی 

نیــز مســئول تامیــن رفــاه می دانــد کــه ایــن درســت نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بایــد 
خــود را مســئول حــل مســائل اجتماعــی کشــور بدانــد، تصریــح کــرد: 
ایــن موضوعــی اســت کــه در دولــت آقــای روحانــی جــدی گرفتــه نشــد 
ــه همیــن دلیــل  ــن بخــش وجــود نداشــت ب ــه ای ــگاه ســاختاری ب و ن
ــم رو  ــه دائ ــددی در کشــور ایجــاد شــد ک ــی متع آســیب های اجتماع
بــه رشــد بودنــد، کمــا اینکــه هــم در زمینــه طــاق، هــم اعتیــاد، هــم 
ــش  ــا افزای ــینی ب ــم حاشیه نش ــونت و ه ــم خش ــی، ه ــودکان خیابان ک

آمــار مواجــه هســتیم.

دولت آینده باید مدیریت یکپارچه ای بین دستگاه ها برای 
رفع مشکالت اجتماعی ایجاد کند 

عنابســتانی خاطــر نشــان کــرد: دولــت آینــده بایــد یــک نــگاه بســیار 
جــدی بــه حــل مســائل اجتماعــی داشــته باشــد و وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی کامــا خــود را مســئول ایــن بخــش بدانــد و نســبت 
بــه هماهنگــی و هم افزایــی دســتگاه هایی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت 
دارنــد، اقــدام کنــد و اگــر الزم شــد در ایــن زمینــه الیحــه ارائــه دهــد 
کــه قطعــا مجلــس بــا آن همــکاری خواهــد کــرد تــا بتوانیــم مدیریــت 

یکپارچــه ای بــرای رفــع مشــکات اجتماعــی ایجــاد کنیــم.

ــون  ــادآور شــد: هم اکن ــردم در مجلــس یازدهــم، ی ــده م ــن نماین ای
مدیریــت یکپارچــه ای بیــن حــدود 2۶ دســتگاهی کــه در حــوزه 
اجتماعــی فعالیــت دارنــد، وجــود نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه آنها 
ســهمی از بودجــه دارنــد و چــون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
خــود را مســئول کنتــرل و نظــارت بــر عملکــرد آنهــا نمی دانــد، مبالــغ 
زیــادی بــرای ایــن بخــش هزینــه می شــود امــا تاثیــر آن را در کنتــرل 

ــم. ــی نمی بینی ــائل اجتماع مس

ستاد اشتغال خانگی کشور حتی یک جلسه هم تشکیل نداد
ــزود: وزارت  ــور، اف ــی کش ــتغال خانگ ــتاد اش ــس در س ــو مجل عض
ــاه اجتماعــی در حــوزه ایجــاد اشــتغال هــم خــود را  ــاون، کار و رف تع
ــد خــود  ــده بای ــت آین ــن دول ــد، بنابرای ــد کار نمی دان ــه تولی موظــف ب
ــد. کمــا اینکــه بنــده عضــو ســتاد اشــتغال  را مســئول ایجــاد کار بدان
ــداده  ــز تشــکیل ن ــک جلســه نی ــی ی ــه حت ــی کشــور هســتم ک خانگ
ــاد  ــئول ایج ــود را مس ــت خ ــد دول ــان می ده ــر نش ــن ام ــت و ای اس
اشــتغال نمی دانــد و ایــن آســیب حتمــا بایــد در دولــت آینــده برطــرف 

ــد. ــزی کن ــی و برنامه ری ــه طراح ــن زمین ــود و در ای ش
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــتغال کمیس ــه اش ــس کمیت ریی
اســامی تأکیــد کــرد: دولــت آینــده بایــد حــذف مجوزهــای اشــتغال را 
در دســتورکار قــرار دهــد، کمــا اینکــه آقــای رییســی در مناظــرات بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کردنــد، بنابرایــن اگــر نیــاز باشــد قانونــی نیــز در 
ایــن زمینــه تصویــب شــود دولــت الیحــه بدهــد و مــا هــم بــا اشــتیاق 
ــتغال را در  ــاد اش ــای ایج ــد گره ه ــا بتوان ــرد ت ــم ک ــکاری خواهی هم

ــاز کنــد تــا در پــی آن تولیــد رونــق یابــد. کشــور ب

حاجی دلیگانی در نامه ای به رییس جمهور منتخب مطرح کرد:

آمادگی مجلس برای همکاری با دولت جدید 
به منظور حل سریع مشکالت معیشتی مردم

عنابستانی با تاکید بر اینکه حوزه اجتماعی کشور متولی ندارد:

دولت آینده حذف مجوزهای اشتغال را در دستورکار قرار دهد
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انتخابـــات  رقابت هـــای  تمـــام شـــدن  بـــا 
ریاســـت جمهـــوری، حـــاال ســـهام داران در بـــازار 
ـــس  ـــه رئی ـــدن برنام ـــخص ش ـــر مش ـــرمایه منتظ س
ــت  ــه دولـ ــا رویـ ــتند تـ ــب هسـ ــور منتخـ جمهـ
ـــاس آن  ـــد و براس ـــورس را بدانن ـــال ب ـــده در قب آین

کننـــد.  تصمیم گیـــری 
ــب و  ــا تـ ــن روزهـ ــارس، ایـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ــه  ــر همـ ــوری بـ ــات ریاســـت جمهـ ــاب انتخابـ تـ
ـــیاری  ـــت و بس ـــده اس ـــایه افکن ـــور س ـــات کش اتفاف
ـــتند  ـــر هس ـــرمایه منتظ ـــازار س ـــهامداران در ب از س
ـــز  ـــا نی ـــود و آنه ـــخص ش ـــات مش ـــه انتخاب ـــا نتیج ت
ــری  ــورس تصمیم گیـ ــود در بـ ــده خـ ــاره آینـ دربـ

کننـــد.
ـــت  ـــای ریاس ـــع کاندیداه ـــه مواض ـــی ب ـــا نگاه ب
ــی  ــخص مـ ــات، مشـ ــان تبلیغـ ــوری در زمـ جمهـ
شـــود، همـــه 7 کاندیـــدا دغدغـــه مشـــکات 
ســـهامداران در بـــازار ســـرمایه را داشـــته اند و 
ـــت از  ـــرون رف ـــرای ب ـــی ب ـــز راهکارهای ـــک نی ـــر ی ه

ــد. ــه کرده انـ ــی را ارائـ ــت فعلـ وضعیـ
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــل توج ـــه قاب ـــد نکت ـــا چن ام
ــات  ــردم در انتخابـ ــب مـ ــه منتخـ ــود دارد کـ وجـ
ـــائل  ـــن مس ـــرای ای ـــای اول ب ـــان روزه ـــد در هم بای
راهـــکار ارائـــه کنـــد و ایـــن راهـــکار را اجرایـــی 
ــورس در  ــی بـ ــات اساسـ ــی از معضـ ــد. یکـ نمایـ
ــازار  ــه بـ ــاد بـ ــش اعتمـ ــته کاهـ ــای گذشـ ماه هـ
ـــت،  ـــده اس ـــبب ش ـــاله س ـــن مس ـــت. ای ـــرمایه اس س
ـــه دار  ـــورس ادام ـــی از ب ـــول حقیق ـــروج پ ـــد خ رون
ـــهام  ـــد س ـــه خری ـــل ب ـــر تمای ـــراد کمت ـــد و اف باش

داشـــته باشـــند.

 تعیین تکلیف سهام عدالت
بعـــد از ۱۵ ســـال از ورود ســـهام عدالـــت بـــه 
ــته  ــال گذشـ ــور، در سـ ــادی کشـ ــات اقتصـ ادبیـ
دولـــت دوازدهـــم تصمیـــم بـــه آزادســـازی ایـــن 
ــدری  ــه قـ ــازی بـ ــوه آزادسـ ــت. نحـ ــهام گرفـ سـ
ـــت  ـــهامداران عدال ـــم س ـــه ه ـــود ک ـــز ب ـــه آمی فاجع
کـــه حـــدود ۴9 میلیـــون نفـــر می شـــوند و هـــم 
ـــا  ـــت ب ـــهام عدال ـــبد س ـــر در س ـــرکت های حاض ش

ضـــرر و زیـــان مواجـــه شـــدند.
بســـیاری از کارشناســـان عرضـــه آبشـــاری 
ــا و  ــط کارگزاری هـ ــرکت ها توسـ ــن شـ ــهام ایـ سـ
ـــهامداران  ـــرای س ـــروش ب ـــطه ف ـــه واس ـــا ک بانک ه
بودنـــد، را یکـــی از دالیـــل ریـــزش بـــازار ســـهام 
در مـــرداد مـــاه ســـال99 می داننـــد. هـــم اکنـــون 
ـــدود ۴۵  ـــته ح ـــال گذش ـــرداد س ـــه م ـــبت ب ـــز نس نی
درصـــد از ارزش ســـهام عدالـــت در همـــه مبالـــغ 
۴09، ۴92، ۵32 هـــزار تومانـــی و ۱ میلیـــون 

تومانـــی کاســـته شـــده اســـت.

ــت  ــدی و درس ــم ج ــد تصمی ــده بای ــت آین دول
خــود را بــرای انتفــاع ســهامداران از ایــن دارایــی ۱۵ 
ــد  ــه کار ببنــدد و از ایــن منظــر بتوان ســاله خــود ب
زیــان رســیده بــه ایــن افــراد در ســال 99 را جبــران 

کنــد.

ماجرای شرکت های حقوقی
یکـــی از مشـــکات بـــازار ســـرمایه طـــی 
ســـال های گذشـــته و بـــه ویـــژه ســـال 99 را 
مـــی تـــوان همیـــن خریـــد و فـــروش هـــای بـــی 
حســـاب و کتـــاب شـــرکت های حقوقـــی دانســـت. 
شـــرکت های حقوقـــی در ۵ مـــاه نخســـت ســـال 
ـــروع  ـــده ش ـــاد ش ـــد ایج ـــای خری ـــف ه 99، در ص
ـــد  ـــا کردن ـــن قیمت ه ـــهام در ارزانتری ـــد س ـــه خری ب
ـــت،  ـــت داش ـــه حمای ـــاز ب ـــازار نی ـــه ب ـــی ک و در زمان
ــن  ــود در باالتریـ ــهام خـ ــروش سـ ــه فـ ــروع بـ شـ

قیمت هـــا کردنـــد.
ــی  ــرکت های حقوق ــد ش ــان می ده ــا نش آماره
ــزار میلیــارد تومــان پــول از بــازار  حــدود ۸0 ه
ــث  ــاله باع ــن مس ــه ای ــد ک ــارج کرده ان ــرمایه خ س

ــد. ــورس ش ــود در ب ــدن رک ــر ش عمیق ت
ــی  ــای حقوق ــرکت ه ــد ش ــیزدهم بای ــت س دول
ــت  ــه ای مدیری ــه گون ــازار ســرمایه را ب حاضــر در ب
ــب  ــردن جی ــی ک ــر خال ــه فک ــا ب ــه آنه ــد ک کن
ســهامداران نباشــند و تمــام تــوان خــود را  معطــوف 

ــد. ــازار ســرمایه کنن ــه ب ــق بخشــی ب ــه عم ب

 جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
ــته  ــال گذشـ ــه در سـ ــکاتی کـ ــی از مشـ یکـ
ــازار  ــت بـ ــه کلیـ ــهامداران و البتـ ــیاری از سـ بسـ
ـــات  ـــرد، تصمیم ـــه ک ـــکل مواج ـــا مش ـــرمایه را ب س
ــورس  ــازمان بـ ــی سـ ــاعه و غیرکارشناسـ خلق السـ

ــد در  ــورس بایـ ــی بـ ــورای عالـ ــت. شـ ــوده اسـ بـ
زمـــان انتخـــاب رئیـــس ســـازمان بـــورس، تمـــام 
توجـــه خـــود را بـــه تـــوان کارشناســـی هیئـــت 
مدیـــره هـــای بـــورس، فرابـــورس، بـــورس کاال و 
بـــورس انـــرژی معطـــوف کنـــد و تـــا ایـــن افـــراد 
کارشـــناس کمتریـــن تصمیـــم اشـــتباه را بـــرای 
سرنوشـــت ۵0 میلیـــون ســـهامدار اتخـــاذ کننـــد.

ـــا و  ـــم مبن ـــود حج ـــان، وج ـــه نوس ـــر دامن تغیی
مصوباتـــی از ایـــن دســـت، باعـــث بســـته شـــدن 
تـــوان معاماتـــی ســـهامداران شـــده اســـت کـــه 
ــن  ــال ایـ ــه حـ ــری بـ ــد فکـ ــده بایـ ــت آینـ دولـ

مصوبـــات کنـــد.

 دخالت ها و قیمت گذاری دستوری
ـــه  ـــد هم ـــته و بای ـــی داش ـــت رقابت ـــورس ماهی ب
ــوردار  ــات برخـ ــر در معامـ ــوان برابـ ــراد از تـ افـ
ــت  ــته نشـ ــای گذشـ ــال هـ ــا در سـ ــند. امـ باشـ
ـــاص  ـــراد خ ـــه اف ـــا ب ـــرکت ه ـــی ش ـــات نهان اطاع
و یـــا نـــوع تصمیـــم گیـــری دولتمـــردان در 
ــف  ــه مخالـ ــتوری کـ ــذاری دسـ ــوزه قیمت گـ حـ
روح بـــورس اســـت، مشـــکات زیـــادی را بـــرای 

ــت. ــرده اسـ ــاد کـ ــهامداران ایجـ سـ
ـــرای  ـــود را ب ـــوان خ ـــام ت ـــد تم ـــده بای ـــت آین دول
جلوگیـــری از هـــر نـــوع رخـــدادی کـــه بـــا ذات 
ـــرد.  ـــه کار گی ـــت، ب ـــاد اس ـــورس در تض ـــی ب رقابت
ـــه از قیمـــت  ـــن زمین ـــط در ای ـــه هـــای مرتب وزارتخان
ـــده  ـــرای ع ـــت ب ـــاد ران ـــا ایج ـــتوری و ی ـــذاری دس گ
ای جلوگیـــری کننـــد تـــا بـــورس مکانـــی بـــرای 
ــرمایه  ــه دارای سـ ــرادی کـ ــذاری افـ ــرمایه گـ سـ
ــرکت های  ــم شـ ــا هـ ــد تـ ــتند، باشـ ــرد هسـ خـ
ــم  ــدگان و هـ ــم تولیدکننـ ــورس، هـ ــر در بـ حاضـ

ســـهامداران از ایـــن بـــازار منتفـــع شـــوند.

 مدیریت اوراق بدهی دولتی در بازار 
سرمایه

ـــای  ـــی از روش ه ـــته، یک ـــای گذش ـــال ه ـــی س ط
ــروش اوراق  ــق فـ ــت از طریـ ــد دولـ ــاد درآمـ ایجـ
بدهـــی در بـــازار ســـرمایه بـــوده اســـت. صنـــدوق 
ـــف  ـــز موظ ـــا نی ـــک ه ـــت و بان ـــد ثاب ـــا درآم ـــا ب ه
بـــه خریـــد ایـــن اوراق بودنـــد و از ایـــن طریـــق 
ـــران  ـــت بخشـــی از کســـری بودجـــه خـــود را جب دول

ـــت. ـــرده اس ک
ـــوری  ـــاز ف ـــرمایه نی ـــازار س ـــه ب ـــال 99 ک در س
بـــه حمایـــت از ناحیـــه همیـــن صندوق هـــا و 
بانـــک هـــا داشـــت، آنهـــا تمـــام تـــوان خـــود را 
ـــت  ـــن حمای ـــته و کمتری ـــد اوراق گذاش ـــرای خری ب
ـــارت  ـــه عب ـــد. ب ـــام دادن ـــادار انج ـــازار اوراق به را از ب
ــک  ــه یـ ــی بـ ــی دولتـ ــازار اوراق بدهـ ــر، بـ دیگـ
ـــده  ـــی ش ـــذب نقدینگ ـــرای ج ـــخت ب ـــب سرس رقی
ـــط  ـــد توس ـــودن خری ـــتوری ب ـــل دس ـــه دلی ـــود و ب ب
ایـــن صندوق هـــا و بانـــک هـــا، بـــازار ســـهام 

رقیـــب شکســـت خـــوررده ایـــن موضـــوع بـــود.
دولـــت ســـیزدهم بایـــد در ایـــن زمینـــه یـــک 
ـــر  ـــی دیگ ـــا اوراق بده ـــد ت ـــری بیاندیش ـــوع تدبی ن
ــهامداران  ــد و سـ ــهام نباشـ ــات سـ ــب معامـ رقیـ
ـــن شـــیوه  ـــت، از ای ـــی دول ـــاز مال ـــل نی ـــه دلی خـــرد ب

ــوند. ــرر نشـ ــا متضـ ــی دولت هـ ــن مالـ تامیـ

 ارائه راهکار برای جبران زیان سهامداران 
خرد

در ســال 99 و بهــار ســال ۱۴00 بســیاری از 
ســهامداران تــا ۸0 درصــد در بــازار ســرمایه متضــرر 
ــه اعتمــاد آنهــا  شــدند کــه ایــن مســاله در ابتــدا ب
بــه بــورس ضربــه زد و در نهایــت ایــن مســاله ســبب 
شــد، افــراد بســیاری بــا ضــرر بــازار ســرمایه را تــرک 
ــادی  ــیب های زی ــز آس ــوع نی ــن موض ــه ای ــد ک کنن

بــه افــراد وارد کــرد.
دولـــت آینـــده بایـــد حتمـــا راهـــکاری بـــرای 
ــته  ــهامداران داشـ ــان سـ ــارت و زیـ ــران خسـ جبـ
ـــا طـــرح هـــای کارشناســـی خـــود بخشـــی  باشـــد و ب
ـــه  ـــم ب ـــت دوازده ـــال 99، دول ـــه در س ـــی ک از زیان
ـــی  ـــرده و بخش ـــران ک ـــرد را جب ـــهامداران وارد ک س

ـــد. ـــه را بازگردان ـــن رفت ـــاد از بی از اعتم
ــت از  ــت حمایـ ــد گفـ ــه بایـ ــن زمینـ در همیـ
ــت  ــتور کار دولـ ــد در دسـ ــد بایـ ــورس و تولیـ بـ
ـــری  ـــه کس ـــای اینک ـــه ج ـــرد و ب ـــرار بگی ـــده ق آین
ـــه  ـــد ب ـــن کن ـــازار ســـرمایه تامی بودجـــه خـــود را از ب
ـــرمایه  ـــه س ـــرم ب ـــاز مب ـــه نی ـــدگان ک ـــر تولیدکنن فک
ـــهامداران  ـــم س ـــق ه ـــن طری ـــا از ای ـــد ت ـــد، باش دارن
ــت  ــد منفعـ ــی بتواننـ ــرکت های بورسـ ــم شـ و هـ

ـــد. ـــب کنن کس
ـــران  ـــرای جب ـــده ب ـــت آین ـــد دول ـــد دی ـــال بای ح
ـــهامداران و برگردانـــدن جایـــگاه  ـــرر و زیـــان س ض
ـــران  ـــاد ای ـــت از اقتص ـــش درس ـــک بخ ـــه ی ـــورس ب ب
ـــی دارد و  ـــه های ـــه برنام ـــا چ ـــه بازاره ـــان هم در می
ـــن نظـــرات  ـــی شـــدن ای ـــرای اجرای ـــی ب از راهکارهای

ــد. ــتفاده می کنـ اسـ

صنعــت،  وزارت  منتشــره  آمارهــای  بررســی 
ــدای اجــرای  ــی اســت از ابت ــدن و تجــارت حاک مع
ــان  ــا پای ــره ۱۸( ت ــتغال )تبص ــد و اش ــه تولی برنام
اردیبهشــت ماه امســال بیــش از 99 هــزار و ۱۶۱ 
ــه بنگاه هــا و واحدهــای  میلیــارد ریــال تســهیات ب

ــت.  ــده اس ــت ش ــدی پرداخ تولی
ــا، منابــع تخصیصــی تســهیات  بــه گــزارش ایرن
تولیــد و اشــتغال )تبصــره ۱۸( در ســه بخــش 
ــاالن  ــاز فع ــورد نی ــردش م ــرمایه در گ ــن س تامی
اقتصــادی و کمــک بــه نوســازی و جایگزینــی 
ــش از ۶0 درصــد  ــه بی ــای ک ــین آالت و طرح ه ماش

پیشــرفت فیزیکــی دارنــد، پرداخــت می شــود.
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــزارش وزارت صنع ــه گ ب
ــون بــه یک هــزار و  ایــن میــزان تســهیات تاکن
۵۱2 بنــگاه و واحــد تولیــدی پرداخــت شــده اســت.

ــدای اســفندماه  ــن طــرح )ابت ــاز اجــرای ای از آغ
ســال 97(  تــا پایــان اردیبهشــت ماه هفت هــزار 
ــهیات  ــت تس ــرای دریاف ــدی ب ــد تولی و ۶۶0 واح

مربوطــه ثبت نــام کردنــد.
ــزار و 7۶۶  ــن 2 ه ــی همچنی ــازه زمان ــن ب در ای
ــش از  ــت بی ــرای دریاف ــک ب ــه بان ــی ب ــره معرف فق
20۶ هــزار و ۸۵0 میلیــارد ریــال تســهیات انجــام 
کــه در نهایــت منجــر بــه پرداخــت 99 هــزار و ۱۶۱ 

ــال تســهیات شــد. ــارد ری میلی

آمار دو ماهه 1۴00
برپایــه ایــن آمارهــا، در دو ماهــه نخســت امســال 
ــزار و  ــزان ۱2 ه ــه می ــی ب ــره پرداخت ــز ۱37 فق نی
۱۸9 میلیــارد ریــال بــه بنگاه هــای متقاضــی در 

ــب همیــن تســهیات انجــام شــد. قال
بـــه گـــزارش ایرنـــا، برنامـــه تولیـــد و اشـــتغال 
)موضـــوع بنـــد الـــف تبصـــره ۱۸ قانـــون بودجـــه 
کشـــور( از اســـفند مـــاه 97 پـــس از انعقـــاد 
وزارت  مشـــترک  موافقت نامـــه  و  تفاهم نامـــه 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا ســـازمان برنامـــه 
ــتورالعمل های  ــاغ دسـ ــور، ابـ ــه کل کشـ و بودجـ

اجرایـــی مربوطـــه، انعقـــاد قـــرارداد عاملیـــت بـــا 
اعطـــای  فرآینـــد  پیاده کـــردن  و  بانک هـــا 
ــاب وزارت  ــامانه بهین یـ ــق سـ ــهیات از طریـ تسـ

ــد. ــی شـ ــاز اجرایـ ــت وارد فـ صنعـ
ســقف منابــع مــورد نیــاز ایــن برنامــه 20۱ 
ــت.  ــده اس ــن ش ــال تعیی ــارد ری ــزار و 299 میلی ه
صنــدوق توســعه ملــی بــه همیــن منظــور تاکنــون 
ــزار و  ــزان ۵۵ ه ــه می ــال های 97 و 9۸ ب ــی س ط
ــرف  ــل ط ــای عام ــزد بانک ه ــال ن ــون ری 200 میلی
ــا  ــق ب ــه در تلفی ــرده ک ــپرده گذاری ک ــرارداد س ق
منابــع داخلــی بانک هــا )۵0 درصــد منابــع صنــدوق 

ــع ایجــاد شــده  ــا(، مناب ــع بانک ه و ۵0 درصــد مناب
ــردش و  ــرمایه در گ ــهیات س ــت تس ــرای پرداخ ب
ســرمایه ثابــت بــه مبلــغ ۱۱0 هــزار و ۴00 میلیــارد 

ــال رســیده اســت. ری
پــس از ابــاغ دســتورالعمل اجرایــی برنامــه ذکــر 
ــی  ــای بررس ــت، کمیته ه ــط وزارت صنع ــده توس ش
ــای الزم  ــکیل و اقدام ه ــتانی تش ــای اس و کارگروه ه
بــه منظــور ثبــت درخواســت متقاضیــان تســهیات 
و بررســی و معرفــی واجــدان شــرایط بــه بانک هــای 

عامــل در دســتور کار قــرار گرفــت.

تامین مالی در راستای اقتصاد مقاومتی
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــار وزارت صنع بررســی آم
همچنیــن حاکــی از پرداخــت ۶2۸ فقــره تســهیات 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــزار و ۵27 میلی ــه ارزش 23 ه ب
تامیــن مالــی بنگاه هــای تولیــدی کوچــک، متوســط 
و طرح هــای نیمه تمــام بــا پیشــرفت بــاالی ۶0 
ــب  ــی« در قال ــاد مقاومت ــتای »اقتص ــد در راس درص
پــروژه »رونــق تولیــد« در دو ماهــه نخســت امســال 

اســت.
بــرای دریافــت ایــن تســهیات، یک هــزار و 2۴۶ 
فقــره ثبت نــام انجــام شــده بــود کــه ۴2۶ فقــره بــه 
ــا  ــه بانک ه ــال ب ــارد ری ــزار و 39۱ میلی ارزش 3۴ ه

معرفــی شــدند.

سهامداران در انتظار مشخص شدن برنامه 
دولت جدید برای بازار سرمایه 

تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شد؛

پرداخت بیش از ۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید و اشتغال

نائب رییس اتحادیه طال و جواهر در 
گفت وگو با ایرنا مطرح کرد:

2 عامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت ها 
در بازار طال و سکه

نایــب رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران بــا 
ــازار طــا و ســکه  ــا درب ــه کاهــش قیمت ه اشــاره ب
گفــت: عامــل نخســت کاهــش قیمت هــا، افــت 
قیمــت انــس جهانــی و عامــل دیگــر کاهــش قیمــت 

ارز در داخــل کشــور اســت. 
ــا  ــا ایرن ــو ب ــتی آرای« در گفت وگ ــد کش »محم
ــای  ــا در روزه ــکه و ط ــازار س ــت ب ــاره وضعی درب
ــبی  ــت مناس ــون فرص ــت: اکن ــار داش ــده، اظه آین
ــن  ــت در ای ــوده و زود اس ــازار نب ــل ب ــرای تحلی ب

ــم. ــت کنی ــورد صحب م
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش قیمــت طــا و ســکه 
ــت،  ــوده اس ــل  ب ــی از دو عام ــته ناش در روز گذش
اضافه کــرد: عامــل نخســت، افــت قیمــت انــس 
جهانــی و عامــل دیگــر کاهــش قیمــت ارز در داخــل 

کشــور اســت.
ــران  ــر ته ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی ــب ریی نائ
گفــت: کاهــش قیمــت ارز بــه دلیــل تحــوالت 
ریاســت  انتخابــات  نتیجــه  و  داخلــی  سیاســی 
جمهــوری بــوده و افــت حــدود ۱00 دالری قیمــت 
انــس جهانــی نیــز بــه ســبب شــرایط اقتصــاد 
ــا  ــا ب ــازار ط ــده ب ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس جهان

ــود. ــراه ش ــت هم ــش قیم کاه
وی تاکیــد کــرد: هیــچ پیش بینــی در مــورد 
ــار  ــا انتظ ــرد ام ــوان ک ــا نمی ت ــکه و ط ــازار س ب

ــد. ــر کن ــت تغیی ــه، قیم ــط هفت ــم از اواس داری
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه داد: ب ــتی آرای ادام کش
ــا  ــی، قیمت ه ــای جهان ــی بازاره ــل تعطیل ــه دلی ب
اکنــون ثابــت بمانــد و از روز دوشــنبه دوبــاره تغییــر 

کنــد.

برنامه اختصاص تسهیالت
 ۵۰۰ میلیارد تومانی برای

 توسعه صنعت گوهرسنگ ها 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ضمــن قدردانــی 
از اقدامــات توســعه ای ایمیــدرو در توســعه صنعــت 
گوهرســنگ هــا، اعــام کــرد: ســند توســعه صنعــت 
گوهرســنگ هــا و برنامــه هــای عملیاتــی و اصاحــات 
و الزامــات مــورد نیــاز آن کــه توســط ایمیــدرو تهیــه 

شــده، تصویــب و وارد فــاز اجرایــی مــی شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا رزم حســینی کــه 
در جلســه راهبــری توســعه صنعــت گوهرســنگ هــا 
ســخن مــی گفــت، افــزود: در حــوزه گوهرســنگ ها 
ــرار  ــا ق ــه ه ــی برنام ــل ابتدای ــرات در مراح و جواه
ــوزش و  ــتخراج، آم ــه اس ــعه در زمین ــم و توس داری

ــرد. ــرار بگی ــد در دســتور کار ق ــرآوری بای ف
ــن  ــافات در ای ــعه اکتش ــر توس ــد ب ــا تاکی وی ب
صنعــت، گفــت: مناطــق کویــری اســتان هــای 
یــزد، کرمــان و ســمنان دارای ظرفیــت هــای قابــل 

ــت. ــی اس ــای قیمت ــنگ ه ــوزه س ــی در ح توجه
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اعــام اینکــه 
بخــش خصوصــی بایــد محــور اجــرای برنامــه هــای 
اکتشــافی باشــد و دولــت نقــش تســهیل گــر داشــته 
باشــد، عنــوان کــرد: توســعه اکتشــافات با مشــارکت 

بخــش خصوصــی، در شــمار برنامــه هــا قــرار دارد.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای 
ــت:  ــر، گف ــتغال فراگی ــاد اش ــت در ایج ــن صنع ای
ــل  ــار از مح ــان اعتب ــارد توم ــاص ۵00 میلی اختص
»طــرح تــام« بــرای توســعه صنعــت گوهرســنگ هــا 

ــت. ــه اس ــه وزارتخان ــورد توج م
دارای  کوچــک  هــای  کارگاه  داد:  ادامــه  وی 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــه ب ــل توج ــای قاب ــت ه ظرفی

ــت. ــا اس ــنگ ه ــت گوهرس صنع
ــرای  رزم حســینی ادامــه داد: در حــوزه مجوزهــا ب
کارگاه هــای کوچــک بایــد تســهیلگری صــورت بگیــرد 
و فعالیــت در زمینــه گوهر ســنگ ها دارای شناســنامه 

و بــه صــورت اســتاندارد تعریــف شــده باشــد.
وی تاکیــد کــرد: ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــد 
و  اجرایــی  مســئوالن  توجــه  مــورد  جواهــرات، 

ــرد. ــرار بگی ــش ق ــن بخ ــاالن ای فع
در ایــن جلســه وجیــه اهلل جعفــری رئیــس 
ــاون  ــو مع ــد آقاجانل ــدرو، محم ــل ایمی ــات عام هی
طــرح هــای توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ایمیــدرو و محمدرضــا بهرامــن رئیــس خانــه معــدن 
ایــران ، رســولیان معــاون وزیــر و مدیــر عامــل 
شــرکت شــهرکهای صنعتــی، احــد نــژاد عضــو 
ایرانــی انجمــن جهانــی ســیبجو و کشــتی آرای 
ــه بیــان اقدامــات انجــام شــده  حضــور داشــتند و ب
ــنگ  ــت گوهرس ــعه صنع ــی در توس ــه ای آت و برنام

ــد. ــا پرداختن ه

اصالحات تابلو قرمز بازار پایه 
فرابورس لغو شد 

ــو  ــه تابل ــوط ب ــات مرب ــو اصاح ــورس از لغ فراب
قرمــز بــازار پایــه و لــزوم بازبینــی نســبت بــه طبقــه 
بنــدی شــرکت هــای درج شــده در ایــن تابلــو ظرف 
مــدت ۵ روز کاری از تاریــخ ابــاغ مصوبــه خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، معــاون نظــارت بــازار 
شــرکت فرابــورس اعــام کــرد: بنــد ۴ صورتجلســه 
ــا  ــورس ب ــره ســازمان ب ــات مدی 29 اردیبهشــت هی
موضــوع اصاحــات مربــوط بــه مقــررات اوراق بهادار 
درج شــده در تابلــو قرمــز بــازار پایــه فرابــورس بــه 

ــر اعــام مــی شــود: شــرح زی
مقــرر شــد بنــد 3 صورتجلســه 9 آذر ســال 
ــوص  ــورس در خص ــازمان ب ــره س ــات مدی 99 هی
اصاحــات مربــوط بــه تابلــو قرمــز بــازار پایــه 
ــی  ــای معامات ــوص نماده ــود و در خص ــی ش ملغ
ــز درج  ــو قرم ــوق در تابل ــه ف ــر اســاس مصوب ــه ب ک
ــه درج موظــف اســت ظــرف مــدت  شــده اند، کمیت
۵ روز کاری از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه در صــورت 
ــرکت  ــدی ش ــه بن ــی طبق ــه بازبین ــبت ب ــزوم نس ل
ــاده 2۱ دســتورالعمل  ــاد م ــق مف ــور طب ــای مذک ه
ــادار در  ــال اوراق به ــل و انتق ــه و نق ــرش، عرض پذی

ــد. ــدام کن ــورس اق فراب
ــام  ــوه انج ــی نح ــتورالعمل اجرای ــوادی از دس م
معامــات اوراق بهــادار در فرابــورس و دســتورالعمل 
ــادار در  ــال اوراق به ــل و انتق ــه و نق ــرش، عرض پذی
ــه  ــد ب ــد ش ــر خواهن ــمول تغیی ــه مش ــورس ک فراب
ــرداری  ــل بهــره ب ــن اطاعیــه قاب شــرح پیوســت ای
اســت. مــوادی از اصاحــات موضــوع مصوبــه 9 آذر 
ــده  ــاره نش ــا اش ــه آنه ــت ب ــه در پیوس ــال 99 ک س

ــرا اســت. ــابق الزم االج ــد س همانن

در نامه ای به سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا؛

تاکید نمکی بر ضرورت اخذ
 تصمیمات فوری توقف پروازها 

به مقصد مسکو وبالعکس

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــخنگوی س ــه س ــه ای ب در نام
کرونــا و معــاون وزارت بهداشــت، بــر ضــرورت طــرح 
موضــوع و اخــذ تصمیمــات فــوری در مــورد توقــف 
ــه  ــس در جلس ــکو و بالعک ــد مس ــه مقص ــا ب پروازه
ــا  ــی کرون ــتاد مل ــی س ــی - اجتماع ــه امنیت کمیت

ــرد.  ــد ک تاکی
ــه  ــی ب ــعید نمک ــه س ــا، در نام ــزارش ایرن ــه گ ب
علیرضــا رییســی آمــده اســت: باتوجــه بــه گزارشــات 
شــیوع  در خصــوص  روســیه  کشــور  از  واصلــه 
ــوع  ــت، موض ــروری اس ــاری COVID-۱9 ض بیم
توقــف پروازهــا بــه مقصــد مســکو و بالعکــس ســریعا 
در جلســه کمیتــه امنیتــی - اجتماعــی ســتاد ملــی 

ــردد. ــوری اتخــاذ گ ــات ف ــا مطــرح و تصمیم کرون

هجوم ویروس هندی به روسیه 
کرونایــی  بیمــاران  شــمار  شــدید  افزایــش 
ــن  ــه ای ــر ب ــار دیگ ــکو، ب ــژه در مس ــیه بوی در روس
مســاله ابعــاد بحرانــی داده بــه گونــه ای کــه نگرانــی 

ــت. ــه اس ــیه را برانگیخت ــای روس مقامه
شــهردار مســکو و معــاون ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
در دولــت روســیه نیــز روز 2۸ خــرداد اعــام کــرد 
ــت  ــه در پایتخ ــرادی ک ــد اف ــا 90 درص ــه تقریب ک
ــروس  ــا وی ــد، ب ــده ان ــا ش ــا مبت ــه کرون ــیه ب روس

ــد. ــن بیمــاری ابتــا یافتــه ان ــه ای هنــدی ب
ــون  ــبکه اول تلویزی ــابیانین بــه ش ــرگئی س س
اطاعــات  آخریــن  اســاس  بــر  روســیه گفــت: 
ــا در  ــه کرون ــا ب ــراد مبت ــی، ۸9.3 درصــد اف دریافت
ــه ویــروس هنــدی  ــا ویــروس دلتــا کــه ب مســکو، ب

ــد. ــده ان ــا ش ــت، مبت ــده اس ــروف ش ــا مع کرون
ــزار و  ــون و ۱93 ه ــیه ۵ میلی ــون در روس تاکن
9۶۴ نفــر بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــده یــا تســت 
کرونــای آنهــا مثبــت بــوده و از ایــن تعــداد ۴ 
میلیــون و 792 هــزار نفــر بهبــود یافتــه و ۱2۶ هــزار 
و 73 نفــر هــم جــان باختــه انــد و مســکو باالتریــن 
آمــار ابتــا و فــوت بــر اثــر کرونــا را در روســیه دارد.

روســیه تاکنــون ســه واکســن بــرای کرونــا 
ســاخته و بــه ثبــت رســانده کــه واکســن اســپوتنیک 
وی واکســن اصلــی ایــن کشــور اســت کــه بــه بیــش 

از ۶0 کشــور جهــان صــادر شــده اســت.

نوبخت:
سازمان برنامه و بودجه آماده انتقال 

تجربیات به دولت سیزدهم است

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور در 
ـــم  ـــید ابراهی ـــام »س ـــت االس ـــروزی حج ـــی پی پیام
رئیســـی« در ســـیزدهمین انتخابـــات ریاســـت 
ـــی  ـــر آمادگ ـــت و ب ـــک گف ـــور را تبری ـــوری کش جمه
ـــد  ـــت بع ـــه دول ـــارب ب ـــال تج ـــازمان در انتق ـــن س ای

تأکیـــد کـــرد. 
ــت«  ــر نوبخـ ــا، »محمدباقـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــتفاده از  ــا اسـ ــه بـ ــدوارم کـ ــرد: امیـ ــام کـ اعـ
ــده  ــور، آینـ ــم کشـ ــای عظیـ ــی ظرفیت هـ تمامـ
ــوری  ــدس جمهـ ــام مقـ ــرای نظـ ــنی را بـ روشـ
اســـامی ایـــران رقـــم بزنیـــد تـــا بـــا مدیریتـــی 
خردمندانـــه و همدالنـــه بـــا دیگـــر قـــوا شـــاهد 
ـــان  ـــور عزیزم ـــزون کش ـــرفت روزاف ـــعه و پیش توس

ــیم. باشـ
و  توفیـــق  آرزوی  ضمـــن  ادامـــه  در  وی 
ــی،  ــام رئیسـ ــت االسـ ــرای حجـ ــربلندی بـ سـ
افـــزود: ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
همچـــون دیگـــر ارکان دولـــت دوازدهـــم اعـــام 
می کنـــد کـــه آمادگـــی الزم بـــرای انتقـــال 
تجـــارب و مقدمـــات و شـــرایط انتقـــال بـــار 

امانـــت بـــه دولـــت ســـیزدهم را دارد.
ـــات ریاســـت جمهـــوری،  ســـیزدهمین دوره انتخاب
ـــام  ـــت االس ـــزار و حج ـــرداد برگ ـــه 2۸ خ روز جمع
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــم رییس ـــید ابراهی ـــلمین س و المس

ـــد. ـــده ش ـــیزدهم برگزی ـــت س ـــس دول ریی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده پالك ٢1/٣٩٢1 بابا خان جهانگیری

ــه نشــانی گچســاران ضلــع  ــاب مغــازه پــاک 2۱/392۱ )ســه هــزارو نهصــد و بیســت و یــک فرعــی از بیســت و یــک اصلــی( ب ــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه ۱۴00000۵0 و ۱۴00000۵۱ شــش دانــگ یــک ب ب
جنوبــی بلــوار ولیعصــر روبــروی کارخانــه یــخ قدیــم یــخ ســازی نیــک جــو ثبــت و صــادر مــع الواســطه بــه آقــای باباجــان جهانگیــری فرزنــد نگهــدار شــماره ملــی ۴2۶9۱۵0۶۴۵ منتقــل شــده اســت، طبــق اســناد رهنــی 
ــال  ــغ ۱0/۱30/300/000 ری ــه مبل ــمی ب ــی رس ــر کارشناس ــق نظ ــه و طب ــرار گرفت ــدان ق ــاورزی دوگنب ــک کش ــن بان ــدان در ره ــه ۶ دوگنب ــورخ ۱3۸9/۱2/۱۴ دفترخان ــورخ ۱39۴/07/22 و 37۱۸۸ م ــماره ۴۶2۸۶ م  ش
)ده میلیــاردو یکصــد و ســی میلیــون و ســیصد هــزار ریــال( ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه صــورت یــک بــاب مغــازه )مغــازه اگــزوز ســازی( در یــک طبقــه بــا قدمــت حــدودا 20 )بیســت ســال( اســکلت فلــزی بــدون مهاربنــد 
جانبــی و ســقف طــاق ضربــی بــدون نماســازی و دارای انشــعاب بــرق کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف آقــای روح الــه پرســتنده بعنــوان مســتاجر از تاریــخ ۱۴00/0۱/0۱ الــی ۱۴0۱/0۱/0۱ مــی باشــد، محــدود بــه 
حــدود: شــماال درب و دیــوار بــه طــول ۵/۱۵ ســانتی متــر بــه پیــاده رو بلــوار ولــی عصــر شــرقا بــه طــول  ۱۱/۵0 ســانتی متــر بــه شــماره باقــی مانــده هشــتصد و شــصت و هفــت فرعــی از بیســت و یــک اصلــی جنوبــا دیــوار 
بــه دیــوار بــه طــول ۵/20 ســانتی متــر بــه شــماره چهــار هــزار و هشــتاد و هشــت فرعــی از بیســت و یــک اصلــی غربــا دیــوار بــه دیــوار بــه طــول ۱۱/۵0 متــر بــه شــماره باقــی مانــده هشــتصد و شــصت و هفــت فرعــی از 
بیســت و یــک اصلــی و حقــوق ارتفاقــی نــدارد. ملــک فــوق فاقــد بیمــه مــی باشــد. پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی ۱2 روز یکشــنبه مــورخ ۱۴00/0۴/۱3 در اداره ثبــت اســناد و امــاک دوگنبــدان واقــع در خیابــان ادارات از 
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ ۱0/۱30/200/000 ریــال )ده میلیــارد و یکصــد و ســی میلیــون و ســیصد هــزار ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر 
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــوه مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد 

شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول میگــردد. ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
مــاده ۱3۶ - شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت. برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه 
التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور 

قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد.
قدرت اله اله کرم پور

مسئول اجرای اسناد رسمی دوگنبدان
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کمیسیون اصل نود برای شکایات 
مربوط به انتخابات14۰۰ پرونده 

تشکیل داد 

مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون  ســخنگوی 
ــه ای خطــاب  ــود طــی نام گفت:کمیســیون اصــل ن
بــه وزیــر کشــور خواســتار توضیــح دربــاره شــکایات 
ــده داد.  ــکیل پرون ــوع تش ــن موض ــرای ای ــد و ب ش
بـــه گـــزارش رکنـــا، علـــی خضریـــان نماینـــده 
مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
اشـــاره بـــه برگـــزاری انتخابـــات اظهـــار داشـــت: 
ملـــت ایـــران بـــا حضـــور در پـــای صندوق هـــای 
ــتقال  ــاع از اسـ ــرای دفـ ــود را بـ ــدار خـ رأی اقتـ
ــتکبار  ــی اسـ ــا زیاده خواهـ ــی بـ ــی و رویارویـ ملـ
ـــه  ـــاش بی وقف ـــان ت ـــون زم ـــاخت و اکن ـــم س مجس
ـــیر  ـــاب مس ـــا انتخ ـــد ب ـــت جدی ـــبانه روزی دول و ش
ـــور  ـــوری، حض ـــه صب ـــخ ب ـــی در پاس ـــت و اصول درس
بـــه موقـــع در صحنـــه و حمایـــت همـــه جانبـــه 

ـــت. ـــردم اس م
 2۸ انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  افــزود:  وی 
ــق  ــکایت از طری ــزار ش ــه ه ــب ب ــاه، قری ــرداد م خ
ــه  ــور ب ــرز کار وزارت کش ــا از ط ــه و اعض دبیرخان
ــوص  ــات در خص ــزاری انتخاب ــری برگ ــوان مج عن
نحــوه اجــرای انتخابــات و مشــکاتی ناشــی از ایــن 
ــه  ــرای مــردم ایجــاد شــده اســت ب ــوع عملکــرد ب ن

ــد. ــل ش ــیون واص کمیس
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس اظهــار 
ــذ رأی در  ــای اخ ــری تعرفه ه ــابه ظاه ــت: تش داش
حوزه هایــی کــه قــرار بــود یــک کاندیــدا بــرای ســه 
انتخابــات میــان دوره ای مجلــس، خبــرگان رهبــری 
و ریاســت جمهــوری از ســوی مــردم انتخــاب شــوند، 
مشــکاتی را بــرای رأی دهنــدگان ایجــاد کــرده بــود 
و یکــی از دالیــل میــزان بــاالی آرای باطلــه و 
ــته  ــه ادوار گذش ــبت ب ــن دوره نس ــدوش در ای مخ
انتخابــات وجــود همیــن مشــکل در رونــد برگــزاری 

بــوده اســت.
خضریــان اضافــه کــرد: همچنیــن شــکایات 
ــت  ــه عل ــات ب ــزاری انتخاب ــان برگ ــفاهی در جری ش
ــه،  ــود تعرف ــری، کمب ــد رأی گی ــاز رون ــر در آغ تاخی
نبــود مهــر، کمبــود ناظــر و بازرســین وزارت کشــور 
ــه  ــز ب ــور نی ــر کش ــای سراس ــی از حوزه ه در برخ

ــد. ــل ش ــیون واص کمیس
ــکایات،  ــن ش ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــر کشــور  ــه وزی کمیســیون طــی نامــه ای خطــاب ب
ــد و  ــری ش ــن بی تدبی ــه ای ــخگویی ب ــتار پاس خواس

ــده داد. ــکیل پرون ــه تش ــن رابط در ای

شهر و شورا
افزایش ضریب جابه جایی خودروها 

در شهر با ایجاد پارکینگ های 
مشارکتی 

ــهر  ــیرانی ش ــازمان تاکس ــبق س ــل اس مدیرعام
تهــران بــرای افزایــش ضریــب جابه جایــی خودروهــا 
را  مشــارکتی  پارکینگ هــای  ایجــاد  شــهر،  در 

پیشــنهاد داد. 
ــاره  ــا اش ــر ب ــم مظف ــنیم، میث ــزارش تس ــه گ ب
کمبــود پارکینــگ در ســطح شــهر و اختصــاص 
ــودرو،  ــارک خ ــه پ ــا ب ــای خیابان ه ــی از فض بخش
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــی از موضوعات ــرد: یک ــار ک اظه
ــهر  ــاز ش ــد و نی ــه باش ــورد توج ــد م ــک بای ترافی
پارکینــگ  تأمیــن  می شــود،  محســوب  تهــران 

ــت. اس
شــهر  نقــاط  از  بســیاری  در  داد:  ادامــه  وی 
به ویــژه نقاطــی کــه مــردم مراجعــه زیــادی دارنــد، 
ــتیم و  ــه هس ــگ مواج ــود پارکین ــا کمب ــدت ب به ش
ــع از  ــر مترمرب ــرای ه ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
خیابان هــای شــهر بیــش از چنــد  میلیــون هزینــه 
ــا  ــی آنه ــن شــمالی و جنوب ــا الی ــه ام صــورت گرفت

ــل شــده اســت. ــارک خــودرو تبدی ــه محــل پ ب
ــهر  ــیرانی ش ــازمان تاکس ــبق س ــل اس مدیرعام
می توانــد  شــهرداری  کــرد:  تصریــح  تهــران 
و  خصوصــی  بخــش  اختیــار  در  را  زمین هایــی 
ــه ســاخت  ــا نســبت ب ــد ت ــرار ده ســرمایه گذاران ق
پارکینــگ طبقاتــی و همســطح در آنهــا اقــدام شــود، 
بدیــن ترتیــب تملــک زمیــن بــا شــهرداری و احداث 
و بهره بــرداری بــا بخــش خصوصــی خواهــد بــود؛ در 
نهایــت ضمــن برطــرف شــدن نیــاز مــردم، فضــای 

ــود. ــاد می ش ــردد ایج ــرای ت ــتری ب ــر بیش معاب

تزریق دوز دوم واکسن کرونا
 به زودی در آذربایجان شرقی

 آغاز می شود
بیماری هــای  از  پیشــگیری  گــروه  رییــس 
واگیــردار مرکــز بهداشــت آذربایجان شــرقی بــا 
ــن  ــه دوز دوم واکس ــکل تهی ــل مش ــه ح ــاره ب اش
ــا در اســتان، گفــت: بــه زودی تزریــق  وارداتــی کرون
دوز دوم واکســن بــرای گــروه هــدف آغــاز می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســیمین خیــاط زاده در 
گفــت و گویــی اظهــار کــرد: بــا وارد شــدن دوز دوم 
ــه گذشــته،  ــی از هفت ــای روســی و چین واکســن ه
مقدمــات تزریــق ایــن واکســن هــا در مراحــل 
پایانــی اســت و بــا حــل مشــکل واردات واکســن دوز 
ــردا در  ــن واکســن هــا،  از ف ــق ای دوم چینــی، تزری

ــی شــود. ــاز م اســتان آغ
هــای  واکســن  دوز دوم  ورود  بــا  افــزود:  وی 
چینــی )ســینوفارم( بــه اســتان، از فــردا تزریــق دوز 
ــاال آغــاز مــی  دوم بــرای گــروه ســنی 70 ســال و ب
ــا ورود واکســن روســی  ــی ب ــای آت شــود و در روزه
بــه اســتان واکسیناســیون گــروه ســنی ۶۵ ســال را 

نیــز شــروع مــی کنیــم.
زمــان  کــرد:  خاطرنشــان  زاده  خیــاط 
واکسیناســیون گــروه ســنی ۶۵ ســال از طریــق 
رســانه هــا اعــا مــی شــود و مــردم قبــل از اعــام 

نکننــد. مراجعــه  عمومــی 

محسن هاشمی: 
زمان واگذاری شورا به منتخبین جدید 

محســـن هاشـــمی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــر اســـاس گمانه زنی هـــا 
احتمـــاال لیســـت شـــورای ائتـــاف برنـــده انتخابـــات شـــورای ششـــم 
باشـــد، گفـــت: شـــورا را ۱۵ مـــرداد و یـــا اول شـــهریور بـــه منتخبیـــن 

ــم.  ــل می دهیـ ــد تحویـ جدیـ
ـــران  ـــهر ته ـــورای ش ـــس ش ـــارس، محســـن هاشـــمی رئی ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــزاری  ـــاره برگ ـــگاران درب ـــع خبرن ـــورا در جم ـــروز ش ـــیه صحـــن ام در حاش
ــار  ــا وقـ ــار داشـــت: ایـــن انتخابـــات بـ انتخابـــات در 2۸ خـــرداد اظهـ
ـــد  ـــرکت کردن ـــات ش ـــکات در انتخاب ـــم مش ـــردم علیرغ ـــد و م ـــام ش انج
و نظرات شـــان را ارائـــه دادنـــد و آیـــت اهلل رئیســـی رئیس جمهـــور 

ـــد. ـــب ش منتخ
رئیـــس شـــورای شـــهر تهـــران گفت:ضمـــن تبریـــک بـــه ایشـــان 
ـــی و  ـــای سیاس ـــگان، گروه ه ـــه نخب ـــک هم ـــا کم ـــا ب ـــم برنامه ه امیدواری
ـــای  ـــام وعده ه ـــت انج ـــود و جه ـــام ش ـــردم انج ـــن م ـــی همچنی غیرسیاس
ـــک  ـــتی کم ـــکات معیش ـــع مش ـــوزه رف ـــژه در ح ـــه وی ـــه ب ـــورت گرفت ص

ـــد. کنن
ـــج  ـــوز نتای ـــت:  هن ـــران گف ـــم ته ـــورای شش ـــات ش ـــاره انتخاب وی درب
ـــه  ـــن زمین ـــد در ای ـــام شـــود و بع ـــه آراء اع ـــم ک ـــم منتظری ـــا ه ـــده م نیام
ـــت  ـــه لیس ـــن دارد ک ـــت از ای ـــا حکای ـــه گمانه زنی ه ـــم البت ـــت کنی صحب
ـــاید  ـــش ش ـــه االن گفتن ـــه البت ـــد ک ـــده باش ـــاال برن ـــاف احتم ـــورای ائت ش

ـــم. ـــت کنی ـــد صحب ـــد و بع ـــه بیای ـــد نتیج ـــد، بگذاری ـــح نباش صحی
رئیـــس شـــورای شـــهر تهـــران خاطرنشـــان کرد: امـــروز در صحـــن 
شـــورا پیشـــنهادات مختلفـــی مـــورد بحـــث و گفت وگـــو قـــرار گرفـــت 
ــرف  ــورد مصـ ــه در مـ ــتیم از جملـ ــه داشـ ــتور جلسـ ــن دسـ و چندیـ
ــه  ــر گرفتـ ــی در نظـ ــهر محدودیت هایـ ــتیکی در شـ ــه های پاسـ کیسـ
ـــت  ـــرار گرف ـــث ق ـــورد بح ـــال 9۸ م ـــه س ـــغ بودج ـــی تفری ـــد و بررس ش
قبـــا ایـــن تفریـــغ بودجـــه بـــا ۵0 پیشـــنهاد بـــه صـــورت مشـــروط 
ـــد  ـــا تأیی ـــود ت ـــخ داده ش ـــنهادات پاس ـــه پیش ـــد ب ـــده و بای ـــب ش تصوی

نهایـــی را بگیـــرد.
هاشـــمی خاطرنشـــان کـــرد: همچنیـــن موضـــوع تفکیـــک پســـماند نیـــز 
ـــورد  ـــات پســـماند مســـکونی م ـــرخ خدم ـــرای ن ـــه ای ب ـــد و الیح مطـــرح ش
تصویـــب قـــرار گرفـــت البتـــه ایـــن موضـــوع اضافـــه پرداخـــت بـــرای 

ـــت. ـــد داش ـــهروندان نخواه ش
ـــه صـــورت  ـــان و کوچـــه ب ـــورد نامگـــذاری خیاب ـــرد: 33 م ـــح ک وی تصری
ـــرار اســـت  ـــه دارد و ق ـــال حاضـــر ادام ـــی انجـــام شـــد و جلســـه در ح قانون

ـــب برســـد. ـــه تصوی ـــر ب ـــن دســـتور دیگ چندی
رئیـــس شـــورای شـــهر تهـــران در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه 
ـــد،  ـــل می دهی ـــد تحوی ـــان جدی ـــه منتخب ـــی ب ـــه زمان ـــهر را چ ـــورای ش ش
ـــر  ـــوده و اگ ـــاله ب ـــوراها ۴ س ـــه دوره ش ـــت ک ـــده اس ـــون آم ـــت: در قان گف
بخواهیـــم بـــر اســـاس قانـــون شـــورا را تحویـــل دهیـــم اواخـــر مـــرداد 
ـــط  ـــت اواس ـــه دول ـــی ک ـــی از آنجای ـــت ول ـــخ آن اس ـــهریور تاری و اول ش
مـــرداد فعالیتـــش را آغـــاز می کنـــد خـــوب اســـت شـــورا هـــم در آن 
زمـــان بـــرای منتخبیـــن جدیـــد آغـــاز بـــه فعالیـــت کنـــد کـــه بـــرای 

ایـــن جابه جایـــی تناقـــض وجـــود دارد.
ـــاذ  ـــی اتخ ـــه تمهیدات ـــور چ ـــم در وزارت کش ـــت: نمی دان ـــمی گف هاش
ـــر  ـــا ب ـــه آی ـــیده ک ـــا نرس ـــت م ـــه دس ـــدی ب ـــخ ج ـــه پاس ـــا االن ک ـــده ت ش
ـــا  ـــم ی ـــل دهی ـــرداد و اول شـــهریور شـــورا را تحوی ـــون اواخـــر م اســـاس قان
ـــد؟ ـــاز می کن ـــود را آغ ـــت خ ـــد فعالی ـــت جدی ـــه دول ـــرداد ک ـــا ۱۵ م ۱3 ت

دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:
امور شورایی در شهرها و روستاهای 

فاقد شورا متوقف نمی شود

دبیــر ســتاد انتخابــات آذربایجان شــرقی گفــت: امــور شــورایی در 
شــهرها و روســتاهایی کــه در آن هــا انتخابــات برگــزار نشــد و فاقــد شــورا 

ــود. ــف نمی ش ــتند، متوق هس
ــهر  ــزود: در 2 ش ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــدزاده  در گف ــی محم مرتض
ــتای  ــدود 70 روس ــتر و ح ــتان شبس ــان« شهرس ــوزه کن ــیس« و »ک »س

ــد. ــزار نش ــامی برگ ــوراهای اس ــمین دوره ش ــات شش ــتان، انتخاب اس
ــات شــوراهای اســامی  ــزار نشــدن انتخاب ــت برگ ــرد: عل ــار ک وی اظه
ــان  ــداد داوطلب ــه حــد نصــاب نرســیدن تع ــن شــهرها و روســتاها ب در ای
ــا از حــد نصــاب افتــادن تعــداد  ــام ی ــام کننــده در موقــع ثبــت ن ثبــت ن
ــان  ــدادی از داوطلب ــر انصــراف تع ــه خاط ــده ب ــام کنن ــت ن ــان ثب داوطلب

ــام اســت. پــس از اتمــام زمــان ثبــت ن
ــون  ــاس قان ــر اس ــت: ب ــرقی گف ــان ش ــات آذربایج ــتاد انتخاب ــر س دبی
در روســتاهای فاقــد شــورا، شــورای بخــش بــه عنــوان جانشــین شــورای 
ــین  ــوان جانش ــه عن ــتاندار ب ــز اس ــورا نی ــد ش ــهرهای فاق ــتا و در ش روس
شــورای شــهر، مســوولیت امــور شــورایی آن هــا را بــر عهــده مــی گیــرد.

محمــدزاده بــا بیــان اینکــه انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت 
ــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی در شــهرها و روســتاهای  جمه
اســتان روز جمعــه 2۸ خــرداد در ســامت کامــل برگــزار شــد، ادامــه داد: 
داوطلبــان شــوراهای شــهر و روســتاهای اســتان کــه بــه فرآینــد انتخابــات 
ــات،  ــا 2 روز بعــد از اعــام نتایــج انتخاب معتــرض هســتند، مــی تواننــد ت
شــکایت خــود را بــرای رســیدگی بــه هیــات هــای اجرایــی و نظــارت بــر 

ــات اســتان ارایــه کننــد. انتخاب

ارزش طرح های راهسازی فعال در کرمان
 ۸24 میلیاردتومان اعالم شد

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 
ــا  ــن اســتان ب ــروژه حــوزه راهســازی در محــدوده شــمال ای گفــت: 73 پ
عقــد قــرارداد ۸2۴ میلیــارد تومــان طــی چنــد ســال گذشــته در مرحلــه 
ــا تحــول زیرســاختی ایجــاد خواهــد  ــل انه ــه تکمی ــه ک ــرار گرفت اجــرا ق

کــرد. 
ــه  ــب ب ــن مطل ــام ای ــا اع ــری ب ــا اهلل منوچه ــا، عط ــزارش ایرن ــه گ ب
رســانه هــا  ارزش مالــی ایــن پروژه هــا را  بــه نــرخ امــروز معــادل 2 هــزار 
میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و اظهــار داشــت : تکمیــل و بهــره بــرداری از 
طرحهــای یــاد شــده موجــب تقویــت زیرســاخت هــای حمــل و نقلــی و 

ترانزیتــی اســتان خواهــد شــد.
وی از جملــه طرحهــای در دســت اجــرا را  بهســازی محــور کرمــان - 
ــان - بافــت حدفاصــل  ــد دوم کرم ــف بان ــت، ســاخت قطعــه پنجــم ال باف
ــت -  ــاده باف ــازی ج ــه، بهس ــه کفنویی ــا راهدارخان ــکان ت ــتای کیس روس

ــوان کــرد. ــت عن ــر - جیرف ــت - راب ــاد و بهســازی مســیر باف حاجــی آب
بــه گفتــه منوچهــری ایــن طرح هــا اکنــون در دســتور کار پیمانــکاران 

قــرار دارد و بــا عقــد قــرارداد مراحــل اجرایــی خــود را می گذراننــد.
وی بــا بیــان اینکــه قــرارداد  طرح هــای یــاد شــده از ســال های 92 تــا 
ــر اســاس فهرســت بها، افزایــش  99 منعقــد شــده اســت اظهــار داشــت: ب
قیمــت ۸9 درصــدی در ســال ۱۴00 بــه نســبت ســال 99 داشــته ایم کــه 

همیــن امــر مشــکلی جــدی بــرای کارفرمــا ایجــاد کــرده اســت.
ــه در  ــان ک ــاور کرم ــتان پهن ــی اس ــای ارتباط ــاخت ه ــت زیرس تقوی
همجــواری چندیــن اســتان قــرار گرفتــه  مــی توانــد ضمــن رونــق بخشــی 
و شــکوفایی قابلیتهــای معدنــی و کشــاورزی در افزایــش درامــد ناخالــص 

داخلــی هــم موثــر واقــع شــود.

 رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمانشــاه گفــت: دولــت در چنــد مــاه 
اخیــر بیــش  از ۵۵ هــزار میلیــارد تومــان 
ــتان  ــیمی اس ــوزه پتروش ــرمایه گذاری در ح س
را کلیــد زده کــه ایــن طرح هــای مصــوب 
دارای موافقــت اصولــی مبتنــی بــر تأمیــن 

ــت.  ــوراک و آب اس خ
»محســن دارابــی« در گفــت  و گــو بــا 
ایرنــا افــزود: عاوه بــر مکان یابــی مناســب، 
ــن  ــوان مهم تری ــه  عن ــوراک و آب ب ــن خ تأمی
فاکتورهــای احــداث صنایــع پتروشــیمی مطرح 
ــه پتروشــیمی های اســتان کرمانشــاه  اســت ک
ــت  ــن موافق ــه گرفت ــق ب ــه موف ــن زمین در ای

اصولــی طرح هــای خــود شــده اند.
طرح هــای  مهم تریــن  دربــاره  او 
ــروژه  ــرد: پ ــار ک ــتان اظه ــیمی در اس پتروش
متیــل آمیــن در شهرســتان ســنقر و کلیایــی، 
ــت  ــن ظرفی ــزار ت ــا ۵0 ه ــروژه EPDM ب پ
ــش  ــوش، روک ــم از کف پ ــتیک اع ــد الس تولی
کابــل و قطعــات پاســتیکی خــودرو در حــوزه 
ــا ظرفیــت  ــروژه اتیلــن اکســاید ب ــات، پ اورامان

تولیــد طیــف عمــده ای از ضدعفونی کننــده 
کنــگاور،  شهرســتان  در  فایبرگلــس  و  هــا 
شهرســتان  در  پیلیــن  پــرو  پلــی  پــروژه 
ــی  ــگاه گازی در یک ــرب و پاالیش ــام آباد غ اس
ــیرین  ــرب، قصرش ــتان گیان غ ــه شهرس از س
یــا ســرپل ذهاب از پروژه هــای مهــم حــوزه 
ــا تکمیــل آنهــا طــی  پتروشــیمی اســت کــه ب
ســال های آینــده فضــای اشــتغال اســتان 

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــر مثبت ــت تاثی تح

صنعتــی  ســرمایه گذاری  کل  دارابــی 
ــار  ــال ۱39۸ را چه ــا س ــاه ت ــتان کرمانش اس
هــزار و ۵00 میلیــارد تومــان دانســت و گفــت: 
فقــط در ســال ۱399 حــدود ســه هــزار و ۵00 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری در اســتان 
ــا در  ــه تنه ــت ک ــه اس ــاه صورت گرفت کرمانش
یــک مــورد آن کارخانــه قوطــی ســازی زمــزم 
ــرمایه گذاری و  ــان س ــارد توم ــزار میلی ــا 2 ه ب
ــس  ــتان و ریی ــد اس ــت ارش ــت مدیری ــه هم ب

ــرداری  ــه بهره ب ــور ب ــتضعفان کش ــاد مس بنی
ــید. رس

ــم  ــای مه ــن پروژه ه ــی، ای ــه  داراب ــه گفت ب
و  پیــش ران  نقــش  می تواننــد  کلیــدی  و 
لوکوموتیــو را بــرای اســتان ایفــا کننــد و ســایر 

ــد. ــو ببرن ــتان را جل ــعه اس ــای توس واگن ه
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمانشــاه عنــوان کــرد: صــدور پروانــه 
بهره بــرداری در ســال 99 نســبت  بــه ســال 9۸ 
هــم از نظــر ارزش بــا 2 هــزار و ۴00 میلیــارد 
ــا  تومــان رشــد ۴.۵ برابــری و از نظــر تعــداد ب

۱۱۸ فقــره رشــد 2۶ درصــدی داشــته  اســت
ــر از  ــری کرمانشــاه پ ــون نف اســتان 2 میلی
ــادی و  ــدد اقتص ــزرگ و متع ــای ب ــت ه ظرفی
درآمدزایــی اســت؛ از وجــود ۶00 هــزار جــوان 
۱۵ تــا 29 ســاله و بیــش از 900 هــزار هکتــار 
ــع آبــی مناســب  ــا مناب زمیــن آمــاده کشــت ب
ــت  ــدد و ظرفی ــادن متع ــود مع ــا وج ــه ت گرفت
ــار  ــتن چه ــگری و داش ــمار گردش ــای پرش ه
ــراق. ــرز ع بازارچــه و 2 گمــرک رســمی در  م

ــزار  ــدود 2۵ ه ــعت ح ــا وس ــتان ب ــن اس ای
ــاحت کل  ــد از مس ــع، ۱.۵ درص ــر مرب کیلومت
بــه خــود  را  اســتان(  کشــور )هفدهمیــن 
ــتان، 3۵  ــامل ۱۴ شهرس ــاص داده و ش اختص

ــت. ــتان اس ــهر و ۸۶ دهس ش
ــدی و  ــد تولی ــزار واح ــش از ه ــون بی اکن
صنعتــی بــا اشــتغالزایی بیــش از 30هــزار نفــر 

ــت. ــال اس ــاه فع ــتان کرمانش در اس

شــهردار مراغــه بــا اشــاره بــه تحمیــل 
ــل  ــه دلی ــور ب ــهرداری های کش ــه ش ــه ب هزین
نبــود زیرســاخت تبلیغاتــی در ســطح شــهرها، 
گفــت: انتخابــات 2۸ خردامــاه حــدود 2۶0 
ایــن  شــهرداری  بــرای  تومــان  میلیــون 
ــی داشــت کــه بخــش  کهن شــهر هزینــه در پ

ــت. ــازی اس ــه پاکس ــوط ب ــم آن مرب اعظ
شــهرام مروتــی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
ســازه های  و  زیرســاخت ها  اگــر  افــزود: 
ــاد و از  ــهر ایج ــطح ش ــدرن در س ــی م تبلیغات
ســوی دیگــر نیــز قوانیــن تبلیغــات انتخاباتــی 
بــه روزرســانی شــود، از هزینه هــای زایــد 
بــرای شــهرداری ها و حتــی نامزدهــا در زمــان 
مهلــت قانونــی تبلیغــات انتخاباتــی جلوگیــری 

می شــود.
ــی  ــل اجرای ــه عوام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد  ــته بن ــه گذش ــک هفت ــی ی ــهرداری ط ش
ــام  ــای اق ــتاد امح ــای س ــد مصوبه   ه ــه بن ب
ــی  ــه اجرای ــهر مراغ ــطح ش ــی را در س تبلیغات
در  تراکــت  نصــب  داد:  ادامــه  کرده انــد، 
ــی در  ــخص و بنرهای ــای مش ــارج از محل ه خ
ــر از حــد مجــاز موجــب افزایــش  ــاد بزرگت ابع
حجــم کار و در نهایــت تحمیــل هزینــه بــرای 

می شــود. شــهرداری  

مراغــه  شــهرداری  ایرنــا  گــزارش  بــه 
ــات  ــی تبلیغ ــت قانون ــل از مهل ــک روز قب ی
ــات  ــاماندهی تبلیغ ــدف س ــا ه ــی و ب انتخابات
محیطــی، حــدود ۱20 ســازه داربســتی در 
ابعــاد 2 در ۶ متــر افقــی در بیــش از ۵0 
ــب  ــا نص ــود ام ــرده ب ــب ک ــهر نص ــه ش نقط
ــر جــای ممکــن،  ــی در ه ــای تبلیغات تراکت ه
حتــی جدول هــای حاشــیه خیابان هــا بــه 

ــد.  ــاهده ش ــور مش وف
از  دوره  ششــمین  نامزدهــای  از  یکــی 
شــوراهای اســامی شــهر مراغــه طــی همــان 

تاریــخ در مــورد اینکــه چــرا تصویــرش را 
ــدول  ــخص روی ج ــای مش ــای محل ه ــه ج ب
نصــب کــرده  بودنــد، بــه ایرنــا گفتــه بــود کــه 
ــا از  ــداران نامزده ــرایطی طرف ــن ش »در چنی
ــک  ــر ی ــی تصوی ــد و وقت ــو می گیرن ــم الگ ه
نامــزد بــرای منحصربفــرد بــودن در یــک 
حاشــیه  جــدول  جملــه  از  خــاص  مــکان 
خیابــان الصــاق می شــود، بقیــه طرفــداران 
هــم بــدون آنکــه خــود نامــزد در جریــان باشــد 

می کننــد«. الگوبــرداری  آن  از 
ــا وجــود  ــاه جــاری ب ــات 2۸ خردادم انتخاب

20۱ هــزار و 23۴ نفــر از واجــدان شــرایط رای 
ــزار و 3۶۸  ــه 9۱ ه ــد ک ــزار ش ــه برگ در مراغ
ــد و  ــرکت کردن ــات ش ــان در انتخاب ــر از آن نف
منتخبــان شــورای ششــم ایــن کهن شــهر نیــز 
بــا شــمارش ۵۱ هــزار و 3۸0 رای ماخــوذه 

مشــخص شــدند.
در ایــن انتخابــات ۶9 نامــزد در شــهر مراغه 
بــا هــم رقابــت کردنــد و در نهایــت بــه ترتیــب 
ــج هــزار و 7۶7  ــا پن ــار« ب ــم خوش رفت »ابراهی
ــزار و  ــج ه ــا پن ــیخ فرجی« ب رای، »حســین ش
ــا پنــج هــزار  7۶۵ رای، »بهمــن محمــودی« ب
و ۶9۵ رای، »ناصــر رحمتــی« بــا پنــج هــزار و 
ــزار و  ــج ه ــا پن ــه ســعیدی« ب ۶۴۴ رای، »رقی
20۴ رای، »النــاز پاکــرو« بــا پنــج هــزار و ۱0۶ 
رای و »رضــا عســگری« بــا چهــار هــزار و ۵29 
رای بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورای ششــم 

مراغــه انتخــاب شــدند.
همچنیــن »محمــد اکرمــی« بــا چهــار هزار 
و 227 رای، »محمــد قربانی فــر« بــا ســه هــزار 
ــه هزار و  ــا س ــی« ب ــی غام و 999 رای، »یحی
72۴ رای، »علــی عباســی« بــا ســه هزار و ۵7۵ 
رای و »ســیدمصطفی امامــزاده« بــا ســه هزار و 
ــه عنــوان اعضــای علی البــدل ایــن  ۴2۱ رای ب

شــورا انتخــاب شــدند.

مراغـه  مـردم  نماینـده  پیـش  چنـد هفتـه 
جدیـد  بـازار  از  بازدیـد  پـی  در  عجب شـیر  و 
آرد و غـات مراغـه از چالش هـای پیـش روی 
بهره بـرداری از ایـن بـازار مطلـع شـد و امـروز، 
حضـور  بـا  کاری  جلسـه  یـک  چهارشـنبه 
مسـئوالن ذیربـط در همیـن مکان تشـکیل داد 
تـا مشـکات کسـبه در سـایه حضـور میدانـی 

مسـئوالن ذیربـط رفـع شـود.
در  بـزرگ  بـازار  ایـن  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
مرحلـه نخسـت بـا هـدف سـاماندهی و تجمیع 
واحدهـای صنفـی موجود که اکنـون در مناطق 
پرتـردد و شـلوغ شـهر قـرار دارد، احداث شـده 
اسـت و در مرحلـه بعـدی بـه واسـطه توسـعه 
زیرسـاخت های الزم، زمینـه رونـق صـادرات را 

می کنـد. فراهـم 
ایـن بـازار کـه در شـرق شـهر مراغـه و در 
مسـیر ترانزیتـی جنـوب آذربایجان شـرقی قرار 
دارد، می توانـد فرصتـی برای ایجـاد مرکز داد و 
سـتد کان خشـکبار و غات و نیـز مواد غذایی 

در قطـب کشـاورزی منطقه باشـد.
بـازار جدیـد آرد، غـات و خشـکبار مراغـه 
در زمینـی بـه وسـعت 20 هـزار مترمربـع  و با 
زیربنـای ۱0 هزار مترمربع و سـطح اشـغال ۵0 
درصـدی بـا سـرمایه گذاری حـدود 20 میلیارد 
تومانـی بخـش خصوصـی و شـهرداری مراغـه 
احـداث شـده که سـهم شـهرداری 37 درصد و 

سـهم سـرمایه گذار ۶3 درصـد اسـت.
 ۱00 از  برخـورداری  بـا  بـزرگ  بـازار  ایـن 
واحـد تجـاری دارای امکانـات مختلفـی چـون 
سـرویس  رسـتوران،  اقامتـگاه،  نمازخانـه، 
بهداشـتی، پارکینـگ و باسـکول ۶0 تنی اسـت 
امـا بـا وجـود اتمـام عملیـات اجرایـی آن طـی 
یکـی دو سـال گذشـته، نبـود انشـعاب مجزای 
بـرق و گاز مغازه هایـش موجـب شـده اسـت تا 
مالـکان و خریـداران بـرای اسـتفاده از ظرفیـت 

ایـن مرکـز بـزرگ تجـاری اسـتقبال نکننـد.

نبود برق و گاز مهم ترین مشکل بازار 
آرد و غالت

سـرمایه گذار این طـرح می گوید: زیرسـاخت 
 هـای مختلـف این بـازار مهیا شـده اما بـه دلیل 
مشـکات فنـی هنـوز موفـق بـه دریافـت و اخذ 

انشـعاب های بـرق و گاز نشـده ایم.
بـر اسـاس اعـام  افـزود:  حسـین نـوروزی 

اداره توزیـع بـرق، برق رسـانی بـه هـر یـک از 
واحدهـای تجـاری و صنفـی ایـن بازار مسـتلزم 
انتقـال بـرق بـه صـورت زمینـی بـه هر یـک از 
واحدهـا بـوده کـه تاکنـون انجام نشـده اسـت.

وی ادامـه داد: همچنیـن اخـذ انشـعاب گاز 
نیـز بـه دالیل فنی تاکنون میسـر نشـده و امید 
اسـت این مشـکل نیز با همراهی و نظر مسـاعد 

ایـن دسـتگاه های خدمات رسـان مرتفع شـود.
وی اضافـه کرد: مشـکات موجـود دیگر نیز 
از جملـه نبـود شـبکه فاضـاب موجب شـده تا 
صنـوف در واحدهـای خریـداری شـده توسـط 

مالکان آن مسـتقر نشـوند.
یکـی از مالـکان واحدهـای تجـاری ایـن بازار 
نیز اظهار داشـت: مسـیر ورودی بازار نامشـخص 
بـوده و نبـود انشـعاب های بـرق و گاز بـرای هـر 
واحـد تجـاری، مالـکان تمامـی واحدهـای ایـن 
بـازار را بـا چالشـی جدی مواجه سـاخته اسـت.

کاظـم گل محمـدزاده افـزود: متاسـفانه رفع 
نشـدن مشـکات فنـی بـرای اخـذ مجوزهـای 
و  بـرق  انشـعاب های  دریافـت  زمینـه  در  الزم 
گاز موجـب شـده اسـت تـا رغبـت کمـی برای 
حضـور در ایـن بـازار بـرای تجـار وجود داشـته 
باشـد و در درازمـدت نیـز می توانـد بـه خـروج 
تدریجـی مالـکان و فروش واحدهـای این مرکز 

و رکـود آن بیانجامـد.

مشکالت بازار به زودی رفع می شود
شـهردار مراغـه می گویـد: مشـکات موجود 
در ایـن مرکـز بـزرگ تجـاری کـه با مشـارکت 
شـهرداری و بخـش خصوصـی احـداث شـده، 
دغدغه بزرگی برای مدیریت شـهری اسـت و از 
ایـن رو بـا همراهی دسـتگاه های خدمات رسـان 

بـرای  موجـود  موانـع  کـه  هسـتیم  صـدد  در 
بهره بـرداری کامـل آن را از پیـش رو برداریـم.

شـهرام مروتـی افـزود: با توجـه به نیـاز این 
بـازار بـه برق رسـانی، اقدام مناسـبی بـا احداث 
یـک پسـت بـرق مسـتقل و نیـز نصـب تیرهای 
متعـدد بـرق در ایـن مرکـز انجـام شـده لیکـن 
مشـکات فنـی مانـع از اخـذ مجـوز انشـعاب 
جداگانـه بـرای هـر واحـد تجاری شـده اسـت.

انشـعاب ها  توسـعه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هیچ یـک  اکنـون  داد:  ادامـه  اسـت،  هزینه بـر 
از واحدهـای تجـاری ایـن بـازار از بـرق و گاز 
مسـتقل برخوردار نیسـت و امیدواریم در سـایه 
تعامـل بـا ادارات برق و گاز طـی روزهای آینده، 
مشـکل انشـعاب ایـن واحدهـای مرتفـع شـود.

وی اضافـه کـرد: برخـی دیگـر از مشـکات 
ایـن بـازار نیز از جملـه نبود راه دسترسـی ویژه 
و فقـدان شـبکه جمـع آوری فاضاب بـه زودی 

رفـع می شـود.

بهره برداری از بازار زمینه ساز
 توسعه صادرات 

نماینـده مردم مراغه و عجب شـیر در مجلس 
شـورای اسـامی گفـت: رفع  مشـکات موجود 
و بهره بـرداری از ایـن بـازار می تواند زمینه سـاز 
رونـق صـادرات غـات و خشـکبار از طریق این 

شهرسـتان بـه داخل و خارج از کشـور شـود.
علـی علیـزاده بـا تاکیـد بـر رفـع مشـکات 
بـازار در اسـرع وقـت، افـزود: احداث بـازار آرد، 
غـات، خشـکبار و مـواد غذایی که با مشـارکت 
شـده،  انجـام  خصوصـی  بخـش  و  شـهرداری 
و  اقتصـادی  رونـق  بـرای  ارزشـمند  حرکتـی 
اشـتغال زایی در زمینـه داد و سـتد محصـوالت 

کشـاورزی اسـت.
وی ادامـه داد: راکـد مانـدن حـدود 2 سـاله 
ایـن بازار بـا توجه بـه ظرفیت های موجـود این 
شهرسـتان، زیبنـده و شایسـته این شـهر بزرگ 

و قطب کشـاورزی منطقه نیسـت.
وی اضافـه کـرد: بـرای رفع مشـکات برق و 
گاز ایـن مرکـز تجـاری و بـازار، نواقـص موجود 
فنـی مرتفـع و زمینه بـرای بازگشـایی و افتتاح 

آن فراهـم خواهد شـد.

ابراز امیدواری مسئوالن ذیربط برای 
رفع مشکالت 

پیگیری مشـکات این بازار از سوی نماینده 
و تشـکیل جلسـه  مراغـه و عجب شـیر  مـردم 
کاری بـا حضـور مسـئوالن گویـا نتیجه بخـش 
دسـتگاه های  روسـای  کـه  جایـی  تـا  اسـت 
خدمات رسـان بـرای رفـع مشـکات در اسـرع 

امیـدواری می کننـد. ابـراز  وقـت 
ایـن  در  مراغـه  بـرق  توزیـع  اداره  رئیـس 
برخـورداری  بـرای  کـرد:  بیـان  کاری  جلسـه 
مناسـب ایـن بـازار از بـرق، تاکنـون یک پسـت 
مسـتقل و خـط ویـژه ترانـس بـا حـدود 700 

میلیـون تومـان هزینـه ایجـاد شـده اسـت.
بـه  برق رسـانی  افـزود:  معتمـدی  محمـد 
مغازه هـای ایـن بـازار بـا هـدف پیشـگیری از 
بـروز آتش سـوزی ناشـی از اتصـال تاسیسـات 
بـرق بایـد زمینی باشـد که بـه ایجـاد تابلوهای 

بـرق نیـاز دارد.
وی اضافـه کـرد: بـرای این منظـور این اداره 
آمـاده ارائـه مشـاوره و همکاری الزم بـرای رفع 
مشـکات فنـی جهت نصب شـبکه انتقـال برق 
و نیـز برقـراری انشـعاب های مجـاز بـرای هـر 

واحـد تجـاری در این بازار اسـت.
کـرد:  بیـان  نیـز  مراغـه  گاز  اداره  رئیـس 
از  یـک  بـرای هـر  گاز  انشـعاب  اخـذ  مشـکل 
واحدهـای تجـازی ایـن بـازار با ارائه نقشـه های 
داخلـی تاییـد شـده از طریـق نظـام مهندسـی 

سـاختمان مرتفـع خواهـد شـد.
حسـین دهقانـی افـزود: بـرای ایـن منظـور 
در  ایرادهـا  رفـع  و  فنـی  الزامـات  رعایـت 
نقشـه های سـاختمانی اجتناب ناپذیر اسـت و با 
رفـع آنها، انشـعاب گاز این واحدهـا در کمترین 

زمـان ممکـن نصـب و راه انـدازی می شـود.
شهرسـتان  مسـئوالن  عـزم  بـه  توجـه  بـا 
می تـوان امیـدوار بود که مشـکات زیرسـاختی 
بـازار بـزرگ آرد، غات، خشـکبار و مواد غذایی 

بـه زودی رفع شـود.

دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان دربخش 
پتروشیمی کرمانشاه سرمایه گذاری می کند

شهردار مراغه: 

نبود زیرساخت تبلیغاتی موجب تحمیل هزینه به شهرداری می شود

جلسه رفع مشکالت بازار آرد مراغه به کجا کشید؟
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شبکه کالهبرداری با ترفند استخدام 
در مراغه متالشی شد

فرمانــده انتظامــی مراغــه گفــت: ســه عضــو یــک 
ــه  ــتخدام ب ــد اس ــا ترفن ــه ب ــرداری ک ــبکه کاهب ش
ــتان  ــن شهرس ــد، در ای ــه بودن ــکاران رفت ــراغ بی س

دســتگیر شــدند. 
بــا  فارســی در گفت وگــو  توحیــد  ســرهنگ 
ــا افــزود: اعضــای ایــن شــبکه در بازجویی هــای  ایرن
ــه ارزش ۱۵  ــرداری ب ــره کاهب ــه ۱0 فق ــی ب پلیس

ــد. ــراف کردن ــال اعت ــارد ری میلی
وی اضافــه کــرد: ایــن افــراد بــا هویّت هــای 
ــکاران در یکــی از  ــد اســتخدام بی ــا ترفن ــوم و ب معل
ــال از  ــارد ری ــغ ۱۵ میلی ــی مبل ــتگاه های دولت دس
ــد. ــده بودن ــواری ش ــرده و مت ــت ک ــاکیان دریاف ش

کــرد:  تصریــح  مراغــه  انتظامــی  فرمانــده 
ــایی  ــه شناس ــدا ب ــی ابت ــس آگاه ــان پلی کارآگاه
متهمــان و محــل اختفــای آنــان اقــدام، و در نهایــت 
بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یــک عملیــات 
ــد. ــتگیر کردن ــم را دس ــه مته ــر س ــه ه غافلگیران

ــرداری  ــن کاهب ــان ای ــار داشــت: متهم وی اظه
ــیر  ــت س ــی جه ــده مقدمات ــکیل پرون ــس از تش پ
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

ــا  ــس ب ــه پلی ــان اینک ــا بی ــی ب ــرهنگ فارس س
ــد  ــورد خواه ــّدت برخ ــه ش ــان ب ــان و متخلف مجرم
ــب  ــه فری ــرد ک ــه ک ــهروندان توصی ــه ش ــرد، ب ک
افــراد ســودجو و کاهبــردار را نخورنــد و در صــورت 
ــس  ــا پلی ــه ب ــوارد بافاصل ــه م ــن گون ــاهده ای مش

ــد. ــاس بگیرن تم

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان 

خیابان های فرعی منطقه
 بی بیان آسفالت شدند 

ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب ــرکت به ــت ش ــه هم ب
مسجدســلیمان ، عملیــات اجــرای روکــش آســفالت 
ــان انجــام  ــی بی ــه ی ب ــی منطق ــای فرع ــان ه خیاب

شــد . 
ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب ــرکت به ــت ش ــه هم ب
مسجدســلیمان ، عملیــات اجــرای روکــش آســفالت 
ــان انجــام  ــی بی ــه ی ب ــی منطق ــای فرع ــان ه خیاب

شــد . 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بهــره 
ایــن  در   ، مسجدســلیمان  گاز  و  نفــت  بــرداری 
عملیــات کــه در راســتای عمــل بــه مســئولیت 
هــای اجتماعــی و توســط اداره خدمــات مهندســی 
ــت  ــورت گرف ــرکت ص ــن ش ــن ای ــازی اماک و بهس
ــره  ــه به ــل کارخان ــی حدفاص ــای فرع ــان ه خیاب
بــرداری نمــره 9 تــا مســجد امــام رضــا )ع( و 
ــی  ــمت تعاون ــی س ــای فرع ــان ه ــن خیاب همچنی
ــع از  ــر مرب ــی ۱2000 مت ــراژ تقریب ــه مت ــم ب قدی

ــدند. ــد ش ــره من ــرم به ــفالت گ ــش آس روک

دوز دوم واکسیناسیون کرونا 
تنها با دریافت پیامک 

رییــس شــبکه بهداشــت وزارت بهداشــت بــا 
ــا در  ــیون کرون ــد واکسیناس ــه رون ــه ادام ــاره ب اش
ــرد:  ــد ک ــال تاکی ــاالی 70 س ــنی ب ــای س گروه ه
ــا دوم  تمــام افــرادی کــه منتظــر دریافــت ُدز اول ی
ــا هســتند، پیامــک دریافــت خواهنــد  واکســن کرون
کــرد؛ بنابرایــن افــراد پیــش از دریافــت پیامــک بــه 
مراکــز بهداشــتی کــه کار تزریــق واکســن را انجــام 

ــد.  ــه نکنن ــد، مراجع می دهن
ــا  ــو ب ــزی در گفت وگ ــادق تبری ــر ص ــر جعف دکت
ایســنا، درخصــوص ادامــه رونــد واکسیناســیون کرونــا 
ــرای  ــاالی 70 ســال، گفــت: ب در گروه هــای ســنی ب
 salamat.gov.ir ــامانه ــق س ــه از طری ــرادی ک اف
ــام کردنــد و در نوبــت اول تزریــق  ــه ثبــت ن اقــدام ب
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــن ب ــتند و همچنی ــن هس واکس
ــک  ــتند، پیام ــن هس ــت ُدز دوم واکس ــر دریاف منتظ
ارســال می شــود؛ بنابرایــن پیــش از دریافــت پیامــک 
بــه مراکــز بهداشــتی کــه کار تزریــق واکســن را انجام 

ــد. ــه نکنن ــد، مراجع می دهن
وی بــا اشــاره بــه تســهیل واردات واکســن کرونــا، 
اظهــار کــرد: توزیــع یــک میلیــون ُدز واکســن 
وارداتــی کرونــا از دیــروز آغــاز شــده اســت و نیمــی 
ــع  ــروز توزی ــر آن ام ــم دیگ ــته و نی از آن روز گذش
می شــود و ان شــاءهلل طــی روزهــای آتــی هــم قــرار 
ــا هــم  ــون ُدز دیگــر واکســن کرون اســت یــک میلی
ــه زودی  ــن احتمــاال ب ــه کشــور وارد شــود. بنابرای ب
ــن  ــت واکس ــرای دریاف ــری را ب ــنی دیگ ــروه س گ
ــق واکســن  ــی فعــا در حــال تزری ــم ول اعــام کنی
ــری  ــاال و لکه گی ــه ب ــال ب ــنی 70 س ــروه س ــه گ ب

ــده هســتیم. ــراد جامان اف
رییس شــبکه بهداشــت وزارت بهداشــت تاکیــد کرد: 
افــرادی کــه در ایــن مقطــع مشــمول دریافــت واکســن 
هســتند ) فقــط 70 ســال بــه بــاال( و ثبــت نــام نکردنــد 
بــه ســایت salamat.gov.ir مراجعــه کــرده و اقــدام 
بــه ثبــت نــام کننــد تــا پیامــک نوبــت  دهــی واکســن 
ــاالی  برایشــان ارســال شــود. نوبت هــای گــروه ســنی ب
70 ســال و افــراد جامانــده محفــوظ اســت و بــا ثبــت نام 

در ســامانه می تواننــد واکســن دریافــت کننــد.
وی افــزود: هــر زمــان کــه پــارت بعــدی واکســن 
ــرد گروه هــای ســنی دیگــر  ــرار گی ــان ق در اختیارم
واکسیناســیون  وارد  هــم  بــاال(  بــه  ســال   ۶۵(

ــد. ــد ش خواهن

»میراث دولت روحانی برای رئیسی«

کل افزایــش نقدینگــی در ســال گذشــته رقــم 
بی ســابقه ۴0.۶ درصــد بــود کــه در تاریــخ یــک رکــورد جــدی محســوب 
می شــود. در ایــن بیــن ســال ۱399 حــدوداً ۱000 هــزار میلیــارد تومــان 
ــزار  ــد 700 ه ــر ش ــه ذک ــور ک ــه همان ط ــد ک ــزوده ش ــی اف ــه نقدینگ ب
میلیــارد تومــان آن از محــل پایــه پولــی و پــول پرقــدرت و آســیب زا ایجــاد 

شــد.
اگــر نگاهــی جزئی تــر بــه بودجــه ۱۴00 داشــته باشــیم عمــق بحــران 
ــزار  ــدود ۴00 ه ــد. ح ــد ش ــن تر خواه ــیزدهم روش ــت س ــِش روی دول پی
میلیــارد تومــان از منابــع بودجــه از طریــق درآمدهــای مالیاتــی و گمرکــی، 
ــای  ــذاری دارایی ه ــل واگ ــان از مح ــارد توم ــزار میلی ــه ۴00 ه ــک ب نزدی
ســرمایه ای مثــل نفــت و فرآورده هــا و بیــش از ۴00 هــزار میلیــارد تومــان 
نیــز از محــل واگــذاری دارایی هــای مالــی و اوراق فروشــی و منابــع 

صنــدوق توســعه ملــی بایــد تأمیــن شــود.

ناترازی بودجه، اولین چاله پیش پای دولت سیزدهم
ــد کلیــه درآمدهــای مالیاتــی و  اگــر فــرض کنیــم دولــت جدیــد بتوان
گمرکــی را وصــول کنــد ابهامــات بســیار جــدی در خصــوص درآمدهــای 
نفتــی در ســال جــاری وجــود دارد. هرچنــد زمزمه هایــی از رفــع تحریــم 
در ۱۴00 مطــرح شــده اســت امــا تقریبــاً یــک چهــارم ســال ســپری شــده 
ــت از تنخــواه بانــک  ــرای پرداخــت حقــوق دوماهــه اول کارکنــان دول و ب

مرکــزی اســتفاده شــده اســت.
ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد ناتــرازی بودجــه در ســال جــاری نیــز 
جــدی اســت. بــرای تحقــق درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت حداقــل نیــاز 
بــه صــادرات غیرنفتــی ۴0 میلیــارد دالری وجــود دارد کــه بعــد از کســر 
ســهم تقریبــاً ۵0درصــدی شــرکت ملــی نفــت و  صنــدوق توســعه ملــی بــا 
احتســاب دالری 20هزارتومانــی حــدود 20 میلیــارد دالر از محــل فــروش 
ــوع  ــن موض ــاً چنی ــه تقریب ــود ک ــق ش ــه تزری ــه بودج ــراورده ب ــت و ف نف

بعیــد اســت.
ــه  ــت ک ــت اس ــه در دول ــری بودج ــث کس ــاز بح ــه آغ ــن نقط همی
می توانســتیم از محــل صرفه جویــی در ســال گذشــته تــا حــدودی 
ــر همیــن اســاس، کســری بودجــه  ــم، ب ــرازی بودجــه را تخفیــف دهی نات
ســال جــاری بیــن 320 تــا 3۵0 هــزار میلیــارد تومــان پیش بینــی 
می شــود و موضــوع زمانــی وخیم تــر می شــود کــه بدانیــم در ســال آتــی 
وضعیــت بودجــه بــا رشــد 20درصــدی منابــع وخیم تــر نیــز خواهــد شــد 
و معلــوم نیســت دولــت بعــد چطــور می خواهــد بــا ایــن موضــوع برخــورد 

کنــد.

رانا پالس با سقف پانوراما و گیربکس
 شش سرعته در آستانه ورود به بازار 

ــه ای و  ــقف شیش ــه س ــز ب ــودرو، مجه ــران خ ــد ای ــاس جدی ــا پ ران
ــد.  ــد ش ــازار خواه ــه زودی وارد ب ــرعته، ب ــش س ــس ش گیربک

بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جوان،راناپــاس جدیــد ایــران خــودرو، 
ــا ۱۱3 اســب  ــدرت +TU۵ ب ــر ق ــور پ ــر موت ــی نظی دارای مشــخصات فن
بخــار قــدرت و ۱۴۴ نیوتــن متــر گشــتاور اســت. ایــن موتــور در مقایســه 
بــا موتــور پایــه TU۵ بــه فنــاوری CVVT یــا همــان زمان بنــدی متغیــر 
ســوپاپ ها مجهــز اســت کــه عــاوه بــر بهبــود میــزان آالیندگــی، قــدرت 

و گشــتاور آن را افزایــش داده اســت.
ــا  ــا پــاس بــه عنــوان خــودروی ب ــا توجــه بــه جایــگاه خــودروی ران ب
ــن خــودرو و  ــه انتظــارات مشــتریان ای ــزوم توجــه ب ــت و راحــت، ل کیفی
ــه  ــت. ب ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــا از اهمی ــدی آن ه ــش رضایتمن افزای
ــا گیربکــس  ــاس ب ــا پ ــروژه ران ــران خــودرو، پ ــن ســبب شــرکت ای همی
MT۶ و ســقف شیشــه ای را بــرای ارتقــا، بهبــود ظاهــری و ســطح 

ــت. ــرده اس ــف ک ــول تعری ــن محص ــزات ای تجهی
ــه ای،  ــقف شیش ــا س ــاس ب ــا پ ــودروی ران ــم خ ــاخصه های مه از ش
می تــوان بــه گیربکــس جدیــد و داخلــی ســازی شــده آن اشــاره کــرد. ایــن 
بــرای نخســتین بــار اســت کــه گیربکــس شــش دنــده و خــودروی ســواری 
مجهــز بــه ایــن نــوع گیربکــس در کشــور تولیــد و عرضــه می شــود. دنــده 
ــور،  ــتن دور موت ــگاه داش ــن ن ــب پایی ــس MT۶ موج ــم در گیربک شش
کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش فشــار روی موتــور در ســرعت های بــاال 

ــش عمــر پیشــرانه می شــود. و در نتیجــه افزای
 MT۶ ــس ــا گیربک ــاس ب ــا پ ــودروی ران ــزات خ ــن تجهی از مهم تری
ــی،  ــان برق ــودن آن از فرم ــه برخــوردار ب ــوان ب و ســقف شیشــه ای، می ت
ــه  ــی و مجموع ــن دو صندل ــی بی ــول میان ــه کنس ــرل، مجموع ــروز کنت ک
ــان  ــک فرم ــد، غربیل ــی جدی ــه برق ــا و آیین ــر در ه کلید هــای شیشــه باالب
 )MFC( ــر روی فرمــان ــا آرم کرومــی بــه همــراه کلید هــای کنترلــی ب ب

اشــاره کــرد.
ــه  ــات و تجهیــزات ب ایــن خــودرو ماننــد راناپــاس فعلــی، دارای امکان
روز شــده ای ماننــد مجموعــه داشــبورد، چراغ هــای جلــو و عقــب جدیــد، 
ــه  ــد ب ــا روکــش جدی ــا ب ــد، مجموعــه صندلی ه ــو پنجــره طــرح جدی جل
ــه،  ــگ بدن ــم رن ــی ه ــای جانب ــتگیره ها و زه ه ــس، دس ــراه ایزوفیک هم

ــب اســت. ــده عق ــادار و سنســور دن ــد راهنم ــی جدی ــای جانب آینه ه

ــت : 2۴00  ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــوزان  ــش آم ــرای ســنجش دان ــال ب ــگاه فع پای
تعــداد  همچنیــن  شــده،  آماده ســازی 
ــه ۶00  ــال از ۵00 ب ــه فع ــای 2 نوبت پایگاه ه

ــت.  ــه اس ــش یافت ــگاه افزای پای
بــه گــزارش ایرنــا، محســن حاجــی میرزایی 
در مراســم افتتاحیــه برنامــه ســنجش ســامت 
ــوزان  ــو آم ــی ن ــی تحصیل ــمانی و آمادگ جس
ــه  ــتان رجایی ــتان در دبس ــه دبس ــدو ورود ب ب
خبرنــگاران  جمــع  در  تهــران   ۱۵ منطقــه 
افــزود: ســاعات مراجعــه خانــواده هــا از ۸ 
ــا  ــه شــده اســت ت ــا ۱3 درنظــر گرفت ــح ت صب
خانــواده هــا بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی 

ــد. ــت کنن ــب دریاف ــات مناس خدم
وی اظهــار داشــت: ثبــت نــام و نوبــت 
گیــری مجــازی بــرای ســنجش دانــش آمــوزان 
ــواده  ــه خان ــت ب فعــال اســت و در صــورت نوب
ــن  ــاعت معی ــا در س ــود ت ــی ش اطــاع داده م

ــد. حضــور یاب
ــر  ــار منتش ــرورش اخب ــوزش و پ ــر آم وزی
شــده در شــبکه هــای مجــازی دربــاره 3 
ــل  ــده از تحصی ــوز بازمان ــش آم ــون دان میلی
در ســال تحصیلــی گذشــته، توضیــح داد: 
ــق  ــا در ح ــت جف ــار نادرس ــن اخب ــش ای پخ
ــش  کادر آموزشــی اســت. شــاید برخــی از دان
ــه  ــا ب ــتند، ام ــت نداش ــی و تبل ــوزان گوش آم

ــد. ــت کردن ــوزش دریاف ــوری آم ــکل حض ش
در  شــاید  داد:  ادامــه  میرزایــی  حاجــی 
ســال های اخیــر بــه انــدازه ســال گذشــته 
ــا کار  ــته، ام ــود نداش ــری وج ــتمرار یادگی اس
آمــوزش بــه شــکل مناســب انجــام شــده اســت. 
بــا  معلمــان  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
ــش  ــزار دان ــد. ۴0 ه ــوزش دادن ــان آم اطمین
ــن  ــه ای ــد ک ــام نکردن ــت ن ــه اول ثب ــوز پای آم
موضــوع هــم دیــر نمی شــود، البتــه ایــن 
ــا از  ــواده ه ــی خان ــل نگران ــه دلی بازماندگــی ب

ــود. ــا ب کرون
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن در 
ــوق  ــاره  ف ــگاری درب ــوال خبرن ــه س ــخ ب پاس
العــاده ویــژه فرهنگیــان اظهــار داشــت: هنــوز 

تصمیــم گیــری در ایــن خصــوص نشــده 
ــد  ــا ۵0 درص ــزان ت ــن می ــش ای ــت. افزای اس
ــا  ــرد ت ــرار گی ــب ق ــورد تصوی ــد م اســت و بای

ــد. ــاص یاب ــع اختص مناب
حاجــی میرزایــی افــزود: ســامانه شــفافیت 
فعــال  وپــرورش  آمــوزش  در  فعالیت هــا  و 
ــن ســامانه  ــا در ای ــت ه ــی فعالی اســت و تمام
انجــام مــی شــود. همچنیــن تاییدیــه تحصیلــی 
دانــش آمــوزان بــا ایــن واســطه صــورت 
ــه  ــت ک ــالی اس ــن س ــال اولی ــرد، امس می گی

ــود.  ــی ش ــام م ــات انج ــن اقدام ای
وی ادامــه داد: مشــکات دانــش آمــوزان از 
ــه شــکل  ــام ب پیــش بیشــتر نیســت و ثبــت ن

ــود. ــام می ش ــوری انج ــر حض غی

ــرد:  از  ــان ک ــر نش ــی خاط ــی میرزای حاج
اســفند9۸ دانــش آمــوزان نامنظــم  در مــدارس 

حضــور داشــته انــد.

واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه
ــاره  ــر آمــوزش و پــرورش در ادامــه درب وزی
بازگشــایی  بــرای  معلمــان  واکسیناســیون 
ــت:  ــد گف ــی جدی ــال تحصیل ــدارس در س م
مــدارس مهــر مــاه افتتــاح مــی شــوند و 
ســتاد ملــی کرونــا قــرار اســت در مــرداد 
دهــد؛  انجــام  را  معلمــان  واکسیناســیون 
ــع  ــی و توزی ــد واکســن داخل ــه تولی ــه ب باتوج
ســرعت  واکسیناســیون  آهنــگ  خارجــی، 

ــود. ــی ش ــیده م بخش
ــوزان  ــش آم ــیون دان ــاره واکسیناس وی درب
یادآورشــد: تزریــق واکســن بــرای زیــر ۱۸ 

ــود. ــی ش ــه نم ــال توصی س
بــه گــزارش ایرنــا، برنامــه ســنجش ســامت 
جســمانی و آمادگــی تحصیلــی نوآمــوزان بــدو 
ورود بــه دبســتان و پیــش دبســتانی از خــرداد 
ــنجش  ــگاه س ــزار پای ــکاری 2 ه ــا هم ــاه ب م
ــزار  ــت ه ــش از بیس ــد. بی ــاز ش ــور آغ در کش
عوامــل اجرایــی در حــدود 2 هــزار پایــگاه 
ســنجش در ســطح کشــور بــا برنامــه ســنجش 
تحصیلــی  آمادگــی  و  جســمانی  ســامت 

ــد. ــکاری دارن هم

ــدی و  ــت: مســافران هن ــی گف ــازمان هواپیمای ســخنگوی س
ــا وجــود داشــتن تســت  ــران می شــوند ب پاکســتانی کــه وارد ای

ــوند.  ــه می ش ــتقیم وارد قرنطین ــا، مس ــی کرون منف
ــی  ــازمان هواپیمای ــخنگوی س ــش، س ــن ذیبخ ــد حس محم
کشــوری در گفــت و گــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره 
ــرودگاه روســیه دچــار  ــی کــه در ف ســرگردانی 30 مســافر ایران
مشــکل شــده بودنــد، گفــت: مشــکل ایــن مســافران مربــوط بــه 
ایرالیــن و یــا پــرواز نبــوده و ایــن موضــوع بایــد از طریــق وزارت 
امــور خارجــه و وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری پیگیــری 

شــود.
ذیبخــش بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز هیــچ مصوبــه ای دربــاره 
لغــو یــا متوقــف کــردن پــرواز بــه کشــور روســیه بــه مــا ابــاغ 

نشــده اســت، گفــت: درخواســت وزیــر بهداشــت مبنــی بــر لغــو 
ــی  ــا بررس ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــد در س ــا بای ــن پرواز ه ای
شــود تــا پــس از ابــاغ بــه ســازمان هواپیمایــی کشــور اقدامــات 

الزم در جهــت متوقــف کــردن ایــن پــرواز صــورت گیــرد.
ــک  ــا نزدی ــح داد: ب ــی توضی ــازمان هواپیمای ــخنگوی س س
شــدن بــه ســالروز میــاد امــام رضــا )ع( هیــچ مجــوزی مبنــی 
ــیوع  ــری از ش ــل جلوگی ــه دلی ــا ب ــداد پرواز ه ــش تع ــر افزای ب
ــای  ــام پرواز ه ــری از انج ــتای جلوگی ــا و در راس ــروس کرون وی

ــر ضــروری صــادر نشــده اســت. غی
او بــا بیــان اینکــه طبــق مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــران  ــد و پاکســتان کــه وارد ای تمامــی مســافران پرواز هــای هن
ــی  ــت: تمام ــند، گف ــه باش ــد ۱۴ روز در قرنطین ــوند، بای می ش
ــواب تســت  ــتن ج ــر داش ــاوه ب ــد و پاکســتان ع ــافران هن مس

ــا بایــد مســتقیم وارد قرنطینــه شــوند. منفــی کرون
ذیبخــش همچنیــن دربــاره مصوبــه هیئــت دولــت در 
خصــوص لغــو روادیــد ۴۵ روزه ســفر بــه عــراق هــم گفــت: ایــن 
ــاغ شــده  ــور خارجــه اب ــه وزارت ام ــت ب ــه از ســوی دول مصوب
ــه دســتگاه های ذی ربــط  ــه نیــز آن را ب اســت؛ ایــن وزارت خان
از جملــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری ابــاغ کــرده؛ امــا ایــن 

ــاص دارد. ــن اختص ــفر های اربعی ــه س ــا ب ــًا تنه ــه فع مصوب
ــه  ــور، آنچ ــی کش ــازمان هواپیمای ــخنگوی س ــه س ــه گفت ب
ــتباه  ــد، اش ــرده بودن ــام ک ــی اع ــرکت های هواپیمای ــی ش برخ
بــود و بافاصلــه اطاعیه هــای لغــو روادیــد بــا عــراق را از 
رســانه ها و وب ســایت های فــروش بلیــت خــود حــذف کردنــد.

ذیبخــش یــادآور شــد: بــا توجــه بــه در پیــش بــودن عرفــه 
ــات،  ــات عالی ــه عتب ــاه( و افزایــش تقاضــای ســفر ب ــر م )2۸ تی
ــن  ــد و ای ــه کنن ــراق تهی ــزای ع ــد وی ــان بای ــافران همچن مس
ــت. ــن اس ــفر های اربعی ــرای س ــراق ب ــد ع ــو روادی ــه لغ مصوب

ــرد: در  ــد ک ــوری تاکی ــی کش ــازمان هواپیمای ــخنگوی س س
ــتاد  ــه س ــق مصوب ــداد طب ــف و بغ ــه نج ــرواز ب ــر پ ــال حاض ح
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا داشــتن تســت منفــی کرونــا امــکان 

ــر اســت. پذی
شــرکت های  از  برخــی  پیــش  چنــدی  اســت،  گفتنــی 
هواپیمایــی در قالــب اطاعیــه ای اعــام کــرده بودنــد کــه از روز 
2۶ خــرداد روادیــد عــراق لغــو شــده و زائــران عتبــات عالیــات 
ــزای  ــت وی ــه دریاف ــازی ب ــداد نی ــف و بغ ــای نج ــرای پرواز ه ب
ــا  ــه تنه ــن مصوب ــام مســئوالن ای ــق اع ــه طب ــد ک ــراق ندارن ع

ــه شــده اســت. ــن در نظــر گرفت ــام اربعی ــرای ای ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تامیــن اجتماعــی 
اســتان خوزســتان ؛ ضیــاء صبــاغ معــاون منابــع بیمــه ای اداره 
ــال  ــوص امه ــتان در خص ــتان خوزس ــی اس ــن اجتماع کل تامی
ــهم  ــه س ــق بیم ــال ح ــا امه ــاط ب ــت : در ارتب ــه گف ــق بیم ح
ــده  ــیب دی ــدت آس ــه ش ــای ب ــا و کارگاه ه ــی فعالیته کارفرمای
ــب و  ــت از کس ــور حمای ــه منظ ــا و ب ــاری کرون ــیوع بیم از ش
کارهــای آســیب دیــده ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــای  ــوق و مزای ــزد و حق ــت م ــت لیس ــوه دریاف ــوص نح درخص
ــل را  ــکات ذی ــر ن ــا ذک ــه کارگاه ه ــاغل در اینگون ــان ش کارکن

ــم : ــی دان ــروری م ض
۱     - کلیــه کارگاه هایــی کــه فعالیــت آنهــا منطبــق بــا 
ــل   ــت ذی ــدرج در فهرس ــادی من ــای اقتص ــت ه ــدول فعالی ج
ــر20 درصــد حــق  بیمــه ســهم  باشــد ،مشــمول امهــال حداکث
ــال ۱۴00  ــاه س ــرداد م ــت خ ــاه لغای ــی اردیبهشــت م کارفرمای
ــوق و  ــت حق ــال لیس ــه ارس ــبت ب ــد نس ــند و می توانن می باش
ــای مشــمول کســر حق بیمــه ماه هــای مذکــور  دســتمزد و مزای
بــا پرداخــت حداقــل ۱0 درصــد حــق بیمــه متعلقــه بــا رعایــت 

مهلــت مقــرر قانونــی مــاده )39( قانــون تامیــن اجتماعــی اقــدام 
ــد. نماین

ــق  ــد حـ ــه 20 درصـ ــال دو ماهـ ــه امهـ ــه بـ ــا توجـ 2     - بـ
ـــه  ـــتند ب ـــوف مس ـــای موص ـــی کارگاه ه ـــه ســـهم کارفرمای بیم
صـــورت مـــزد و حقـــوق و دســـتمزد ارســـالی اردیبهشـــت و 
ــد  ــط مکلفنـ ــان ذیربـ ــال ۱۴00، کارفرمایـ ــاه سـ ــرداد مـ خـ
ــه  ــور بـ ــای مزبـ ــاه هـ ــه مـ ــت حق بیمـ ــه پرداخـ ــبت بـ نسـ
ـــال  ـــاه س ـــهریور م ـــرداد و ش ـــان م ـــت پای ـــر لغای ـــب حداکث ترتی
ـــق  ـــت ح ـــت پرداخ ـــت مهل ـــی اس ـــد. بدیه ـــدام نماین ـــاری اق ج
ـــه  ـــه ب ـــت دو ماه ـــال لیس ـــت ارس ـــای دارای مهل ـــه کارگاه ه بیم

ترتیـــب شـــهریور و مهـــر مـــاه خواهـــد بـــود.
ــای  ــی ماه ه ــهم کارفرمای ــه س ــد حق بیم ــه: 20 درص توج
ــور در  ــای مزب ــا و کارگاه ه ــوص فعالیت ه ــده درخص ــاره ش اش
صــورت ارســال صــورت مــزد و حقــوق ماهیانــه وفــق مــاده )39( 
ــق  ــد ح ــل۱0 درص ــت حداق ــی و پرداخ ــن اجتماع ــون تامی قان
ــم  ــکاری(، مشــمول جرای بیمــه )ســهم بیمــه شــده و بیمــه بی

ــود.  تأخیــر پرداخــت حــق بیمــه نخواهنــد ب

ــر  ــدی از تســهیات در نظ ــان متقاضــی بهره من 3   - کارفرمای
ــات  ــامانه خدم ــه س ــه ب ــا مراجع ــی بایســتی ب ــده م ــه ش گرفت
غیرحضــوری کارفرمایــان بــه نشــانی: es.tamin.ir و در 
قســمت خدمــات نامنویســی کارفرمایــان   / ثبــت نــام کارگاه هــای 
ــت و  ــت درخواس ــه ثب ــبت ب ــه، نس ــق بیم ــال ح ــمول امه مش

ــد. ــدام نماین ــه اق ــات مربوط ــل اطاع تکمی

معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرسـتان 
مراغـه گفـت: تحـول در حـوزه سـامت نگیـن 
بـا  و  اسـت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  افتخـارات 
وجـود تمامـی تحریمهـا بـه خصـوص تحریـم 
واکسـن کرونا، بـا خوداتکایی و تـاش مجموعه 
بهداشـت و درمـان شـاهد تحـوالت اساسـی در 

هسـتیم. کشور 
سـیدعلی موسـوی در جلسـه سـتاد مقابلـه 
بـا کرونـای شهرسـتان مراغـه کـه بـا حضـور 
معـاون کل وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
داشـت:  اظهـار  شـد،  برگـزار  کشـور  پزشـکی 
مراغـه نیـز در ایـن دولـت بـه قطـب سـامت 
و  آذربایجان شـرقی  اسـتان های  جنـوب 
آذربایجان غربـی تبدیـل شـده و ضروری اسـت 
بهداشـت و  بـه ظرفیت هـای وزارت  بـا توجـه 
دانشـکده  شهرسـتان  پتاسـیل های  و  درمـان 
علـوم پزشـکی مراغـه بـه دانشـگاه ارتقـا یابـد.

وی اظهـار داشـت: در حـال حاضـر در سـه 
بیمارسـتان شهرسـتان ۴۵0 تخت بیمارسـتانی 
 3۵0 بیمارسـتان  سـاخت  و  اسـت  موجـود 
بخـش خصوصـی  تختخوابـی   9۶ تختخوابـی، 
و سـاخت مراکـز شـیمی درمانـی و رادیولـوژی 

ایـن  درمـان  بخـش  ارتقـای  در  می توانـد 
شهرسـتان نقـش بسـزایی ایفـا کنـد.

وی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر ۶0 نفـر 
ده هـا  و  متخصـص  نفـر   ۱۱0 علمـی،  هیـات 
فـوق تخصـص و یک هـزار دانشـجو زیرمجموعه 
و  هسـتند  مراغـه  پزشـکی  علـوم  دانشـکده 
تحـول  و  پزشـکی  رشـته های  ایجـاد  ظرفیـت 
در حـوزه بهداشـت، درمـان و آمـوزش در ایـن 

باالسـت. بسـیار  شهرسـتان 
از همـان روزهـای نخسـت  ادامـه داد:  وی 
شـیوع کرونـا مراکـز درمانـی مراغـه عـاوه بـر 

شهرسـتان ها  دیگـر  بیمـاران  بـه  شهرسـتان 
خدمـات ارایـه می کننـد و ایـن رونـد همچنان 

نیـز ادامـه دارد.
بیشـترین بسـتری بیمـاران کوویـد ۱9 در 

مراغـه ۱۶0 نفـر بـوده اسـت.
تحول در حوزه سالمت نگین 

افتخارات دولت است
رییـس دانشـکده علـوم پزشـکی و خدمـات 
بهداشـتی درمانـی مراغـه نیـز در ایـن جلسـه 
در  تاکنـون  کرونـا  شـیوع  ابتـدای  از  گفـت: 
بسـتری  تعـداد  بیشـترین  مختلـف  پیک هـای 

در بخـش ۱۶0 بیمـار و 30 بیمـار در بخـش 
اسـت. بـوده  ویـژه  مراقبت هـای 

حـال  در  داشـت:  اظهـار  تنومنـد  اصغـر 
بیمارسـتان  بخـش  در  بیمـار   ۵0 حاضـر 
و  هسـتند  بسـتری  مراغـه  امیرالمومنیـن)ع( 

هسـتیم. شـاهد  را  نسـبی  آرامـش 
بـه گفتـه وی از ابتدای شـیوع کرونا ویروس 
در شهرسـتان مراغـه ۴۵ هـزار آزمایـش »پـی 
سـی آر« و تسـت سـریع انجام داده اند و نتیجه 

3۱ درصـد آنهـا مثبت اعام شـده اسـت.
تنومنـد افـزود: همچنیـن در مجمـوع ۸02 
بیمـار مثبـت و مشـکوک بـه کرونـا از ابتـدای 
شـیوع تا امـروز در شهرسـتان فوت شـده اند که 
۵۴3 فوتی هـا با تسـت مثبـت کرونا بوده اسـت.

بـه گفتـه رییـس دانشـکده علـوم پزشـکی 
و  خدمـات  ارائـه  در  شهرسـتان  ایـن  مراغـه 
رهگیـری بیمـاری کرونـا نسـبت بـه متوسـط 

دارد. قـرار  مطلوبـی  شـرایط  در  کشـوری 
»تنومنـد« به آخرین وضعیت واکسناسـیون 
در مراغـه نیـز اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: در 
نوبـت اول ۱3 هـزار و ۴۸0 واکسـن و در نوبـت 
دوم 2 هـزار و ۵22 واکسـن تزریـق شـده کـه 
در مجمـوع واکسـن تزریـق شـده بیـش از ۱۶ 

هزار دوز اسـت.
بـه گفتـه وی هفتـه آینده واکسـن داخلی و 

اسـپوتنیک بـه مراغه خواهد رسـید.

حاجی میرزایی خبر داد:

آمادگی 24۰۰ پایگاه برای سنجش نوآموزان

لغو روادید عتبات عالیات در اربعین 

 ضیاء صباغ معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان

کارگاه های به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا جهت پرداخت 
حق بیمه اردیبهشت لغایت خرداد ماه مشمول امهال حق بیمه می شوند

فرماندار مراغه:

 تحول در حوزه سالمت نگین افتخارات دولت است

ادامه از صفحه ۱

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت اول (
شماره پرونده ٩٩00٢۸۴

محکوم له: سیما علی وند ممه دل با وکالت فرزاد شجاعت 
محکوم علیه :یاشار باقر فام اصل 

ــی  ــر دولت ــم عش ــت نی ــال از باب ــه: ۱/۶97/۱۵9/۵۶۶ ری ــوم ب محک
۸۴/۸۵7/97۸ ریــال 

مورد مزایده عبارت است از 
ــی ۱/327۸/23۴۴2  ــاک ثبت ــه پ ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــی ی ارزیاب
اصلــی واقــع در خیابــان خاقانــی نبــش ۱0متــری شــهید پــور علیقلــی 
متعلــق بــه )رضــا قلــی جنگی شــخص ثالــث( بشــماره ســند 0۶۸29۸7 
عرصــه: بــا توجــه بــه اینکــه ســند بصــورت ششــدانگ اعیانــی میباشــد 

مســاحت ۱۵0/3۵ متــر مربــع 
ــورت  ــن بص ــر و آه ــا آج ــن ب ــه زیرزمی ــک طبق ــامل ی ــی: ش اعیان
ــن  ــرق و گازوتلف ــازات آب و ب ــع امتی ــر مری ــداث ۱۴0مت ــم االح قدی
ــارد وپانصــد  ــار میلی ــور چه ــک مذک ــوار کشــی ارزش مل ــه دی ومحوط
ــردد  ــی گ ــرآورد م ــان ب ــادل ۴۵0/000/000 توم ــال مع ــون ری میلی

شرایط مزایده:
۱-جلســه مزایــده بــه تاریــخ ۱۴00/0۴/۱9 روز شــنبه راس ســاعت 
۱0صبــح باحضــور طرفیــن پرونــده متقاضیــان خریــد و نماینــده 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــتان در دفت دادس

ــد  ــد ش ــزار خواه ــدوآب برگ ــتری میان دادگس
2-برنــده مزایــده بایســتی ۱0 درصــد قیمــت معاملــه را فــی 
المجلــس و الباقــی را ظــرف یــک مــاه ازتاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد 
3-متقاضیــان مــی تواننــد ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــا 
هماهنگــی ایــن دفتــر از امــوال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد 
۴-کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال و غیــره برعهــده برنــده مزایــده 

مــی باشــد.
 م الف: ٩

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف
حسام کریم نژادی
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 ماهی شوریده 

ماهی شوریده جنوب
مواد الزم:

ماهی شوریده تازه                            2 عدد سالم 
سیر رنده شده                                          2 حبه متوسط
پیاز رنده شده                                ۱ عدد متوسط
 لیمو ترش یا آبلیموی                  2 قاشق غذاخوری

چاشنی و ادویه مخصوص ماهی جنوب 
نمک                                                                      ۱ قاشق غذاخوری

سبزیجات معطر )شوید، گیشنیز، شنبلیله(   
2 قاشق غذا خوری
برگ بو                                                     3 عدد
فلفل سیاه                                    نصف قاشق غذاخوری
کـره                                        ۱00 گـرم

روغن مایع   
طرز تهیه:

در مرحلـه اول ماهـی را بعد از پـاک کردن باید 
مـزه دار کنید. 

آب پیـاز و سـیر رنـده شـده را کامـل بگیریـد 
و بـا آبلیمـو، نمـک و فلفـل سـیاه مخلـوط کنیـد. 
و بیـرون و داخـل شـکم ماهـی را بـه ایـن مـواد 

آغشـته کنیـد. 
کمـی سـبزیجات معطـر خـرد شـده و بـرگ بو 
کـف ظـرف بیزیـد و ماهـی را روی آن هـا قـرار 
دهیـد و مابقـی سـبزیجات را روی ماهـی بریزیـد.

روی ظـرف را سـلفون بکشـید و بـه مـدت ۱۵ 
دقیقـه در یخچـال قراردهیـد تـا مـزه دار شـود.

تابـه را روی حـرارت مایـم قرار دهیـد و کره و 
روغـن را بـه آن بیفزایید. 

ماهـی هـای شـوریده را کامـا از مـواد تمیـز 
کنیـد کـه داخـل روغـن ، نسـوزد.

بعـد از ایـن کـه روغن حسـابی داغ شـد شـعل 
را خیلـی کـم کنیـد و ماهـی را بـه آرامـی داخـل 

روغـن قـرار دهید.
دوبـاره شـعله را کمی زیاد کنیـد و اجازه دهید 

یـک طرف ماهی کاما سـرخ شـود.
ماهـی را برگردانیـد تـا طـرف دیگـر آن هـم 
سـرخ شـود. مقدار برشـتگی ماهی به سـلیقه شما 

بسـتگی دارد.
ماهـی را روی کاغـذ حولـه ای بگذارید تا روغن 

اضافه اش کشـیده شود. 
ماهی شـوریده سـرخ شـده را میتوانید به همره 
سـبزیجات و بـرش هـای لیموتـرش سـرو کنیـد. 
ترشـی اصلـی کـه معمـوال کنـار ماهـی شـوریده 

سـرخ شـده اسـتفاده میشـود، ترشـی انبه اسـت.
 ماهی شوریده سوخاری

ابتـدا فیلـه ماهی شـوریده را با نمـک و زعفران 
دم کـرده مـزه دار کنید.

آب لیموتـرش را هـم روی فیله ماهی بکشـید و 
در ظـرف را گذاشـته و ماهـی را به مدت ۱ سـاعت 

در یخچـال بگذارید تا مزه دار شـود.
تخـم مرغ هـا را در ظرفـی جداگانه بشـکنید و 

بـا چنـگال هـم بزنید تـا از لختگـی در آید. 
داخـل یـک بشـقاب آرد بریزید و هـر دو طرف 
ماهـی هـا را داخـل آرد بزنیـد تـا کامـا بـا آرد 

پوشـیده شـود. 
حـاال فیلـه هـای ماهـی را  داخـل تخـم مـرغ 
بزنیـد. در ظـرف مسـطح دیگـری آرد سـوخاری ، 
نمـک و فلفـل بریزیـد و دو طرف فیلـه های ماهی 
را بـا آرد سـوخاری بپوشـانید.  بـا کـف دسـت بـه 
بـه آن  تـا مـواد سـوخاری  بیاوریـد  ماهـی فشـار 
بچسـبد. ماهـی را در تابـه ای که روغنش داغ شـده 
سـرخ کنیـد.  هر طـرف فیله ماهی تقریبـا 2 دقیقه 
بایـد سـرخ شـود.  بعـد از طایـی شـدن دو طـرف 
ماهـی ، آن را در بشـقاب بگذاریـد و با سـبزیجات و 

سـس گوجـه فرنگـی تزئیـن کنید. 
 ماهی شوریده با مرینید متفاوت

بـرای مرینیـد کـردن ماهـی شـوریده ، سـیر ، 
سـرکه ، چاشـنی ، آب لیمـو ، تخـم گشـنیز، نمک 
و فلفـل ، نعنـا خشـک و زنجبیـل را مخلـوط کرده 
و تمـام سـطح داخـل و بیـرون ماهـی را بـه ایـن 
مخلـوط آغشـته کـرده رویـش را بپوشـانید و بـه 
مـدت نیـم سـاعت در یخچـال بگذارید و و سـپس 
سـطح ماهـی را تمیز کـرده با کره سـرخ کنید. این 
ماهـی شـوریده بـا برنج یا بدون برنج سـرو میشـود. 

ماهی شوریده شکم پر در فر
شـکم ماهـی را بـدون ایـن کـه ظاهـر ماهی به 
هـم بخوریـد بـاز کنیـد و ماهـی را بعد از شسـتن 
خشـک کنیـد. سـر و دم ماهی را نباید جـدا کنید.

ــا یــک  تمــر هنــدی را از یــک ســاعت قبــل ب
اســتکاه آب ولــرم خیــس کنیــد و بــا یــک قاشــق 

کامــا لــه کــرده و صــاف کنیــد.
پیــاز و ســیر را بــا کمــی کــره تفــت دهیــد ســپس 
ســبزی هــا را اضافــه کــرده کمــی تفــت دهیــد تــا نرم 

 . شود
آرد را بــه همــراه تمــر هنــدی ، نمــک و فلفــل به 
مــواد اضافــه کنیــد و مخلــوط نماییــد تــا یکدســت 

. د شو
شــعله را خامــوش کنیــد و  صبــر کنیــد مــواد 
ــد. ســپس داخــل شــکم ماهــی  از حــرارت بیوفت
ــخ  ــا ن ــرده  و ب ــر ک ــواد پ ــن م ــا ای ــوریده را ب ش

ــد. ــی را بدوزی شــکم ماه
ماهــی را در ظرفــی مناســب قــرار داده رویــش 
ــا فویــل بپوشــانید و داخــل فــر قــرار دهیــد.  را ب
و اجــازه دهیــد بــه مــدت یــک ســاعت در فــری 
ــانتیگراد  ــه س ــای 200 درج ــا دم ــل ب ــه از قب ک

گــرم شــده بپــزد.
ماهـی شـوریده شـکم پـر بـا برنـج یـا نـان سـرو 
میشـود. برای تهیه برنج همراه با ماهی شـوریده بهتر 
اسـت از انواع سـبزی پلو اسـتفاده کنید. سبزی پلو با 

ماهی شـوریده ترکیب بسـیار دلچسـبی میشود.
 منبع: بیتوته

وزیر علوم خبر داد؛
جزئیات واکسیناسیون مرحله ای دانشجویان

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جزئیــات واکسیناســیون دانشــجویان 
را تشــریح کــرد و گفــت: واکسیناســیون بــه صــورت مرحلــه ای از مردادماه 

بــا واکسیناســیون دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی آغــاز مــی شــود.
ــیون  ــات واکسیناس ــاره جزئی ــر درب ــا مه ــو ب ــی در گفتگ ــور غام منص
دانشــگاهیان گفــت: در خواســت مــا از وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 
ــجویان و  ــی، دانش ــأت علم ــای هی ــه اعض ــت ک ــوده اس ــن ب ــکی ای پزش
ــد  ــرار دهن ــیون ق ــه واکسیناس ــت برنام ــگاه ها را در اولوی ــدان دانش کارمن

ــه شــده اســت. ــن درخواســت پذیرفت ــه خوشــبختانه ای ک
وی ادامــه داد: امیدواریــم امکانــات آن فراهــم شــود، مســئوالن مربوطــه 
تعهــد داده انــد کــه اگــر واکســن مــورد نیــاز تأمیــن شــود از مــرداد مــاه 
ــار  ــاً در اختی ــه تمام ــت ک ــواردی اس ــا م ــود اینه ــروع ش ــه ش ــن برنام ای

ــوم نیســت. وزارت عل
وزیــر علــوم دربــاره اینکــه واکسیناســیون دانشــگاهیان بــا واکســن های 
ــه  ــوز مشــخص نیســت چــرا ک ــزود: هن ــر اف ــا خی ــود ی ــد ب ــی خواه ایران
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــده وزارت بهداش ــر عه ــورد ب ــن م ــخیص ای تش
پزشــکی بــوده و مــا تشــخیص ایــن وزارتخانــه را بــه عنــوان مرجــع رســمی 
علمــی قبــول داریــم. فعــًا قــول داده شــده اســت کــه واکسیناســیون از 

مــرداد مــاه آغــاز شــود.
وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه واکسیناســیون از مــرداد مــاه آغــاز شــده 
ــوری  ــورت حض ــه ص ــده ب ــال آین ــگاه ها را در نیم س ــم دانش ــا بتوانی و م

آغــاز کنیــم.
وزیــر علــوم افــزود: پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه اگــر واکسیناســیون 
مرحلــه ای انجــام شــود، در مرحلــه اول واکسیناســیون دانشــجویان 
تحصیــات تکمیلــی بــه دلیــل کمتــر بــودن جمعیــت و باالتــر بــودن ســن 
ــد دانشــجویان مقاطــع  ــه بع ــرد و در مرحل ــل انجــام گی ــه صــورت کام ب

ــد. ــرار گیرن ــت واکسیناســیون ق دیگــر در اولوی

الزام تکمیل فرم خوداظهاری؛
سامانه خوداظهاری ابتال به کرونا

 برای داوطلبان کنکور 14۰۰ فعال شد

ســامانه خــود اظهــاری ابتــا بــه کرونــا بــرای داوطلبــان کنکــور ۱۴00 
ــر  ــنبه اول تی ــا سه ش ــرداد ت ــد از 30 خ ــان می توانن ــد و داوطلب ــال ش فع

جهــت تعییــن محــل امتحــان فــرم خوداظهــاری را تکمیــل کننــد.
بــه گــزارش مهــر، داوطلبــان کنکــور سراســری ســال ۱۴00 می تواننــد 
بــا ورود بــه ســایت ســازمان ســنجش و انتخــاب گزینــه فــرم خوداظهــاری 

کرونــا نســبت بــه تکمیــل ایــن فــرم اقــدام کننــد.
ــا  ــاری کرون ــار بیم ــه دچ ــت ک ــی اس ــژه داوطلبان ــامانه وی ــن س ای
ــزل  ــا در من ــتری ی ــتان بس ــه در بیمارس ــی ک ــم از بیماران ــده اند )اع ش
قرنطینــه هســتند(؛ ایــن دســته از داوطلبــان می تواننــد فــرم خــود 
ــا  ــاری کرون ــتن بیم ــر داش ــی ب ــی مبن ــرده و گواه ــل ک ــای را تکمی اظه
ــت  ــر مثب ــی ب ــش مبن ــا آزمای ــا نتیجــه تســت ی ــتان ی ــه بیمارس )تاییدی

ــد. ــذاری کنن ــا( را بارگ ــروس کرون ــه وی ــودن ب ب
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــا هماهنگ ــنجش ب ــازمان س س
پزشــکی محــل آزمــون ایشــان را در محــل امــن مــورد تأییــد وزارت بهداشــت 
ــه را از  ــرد و نتیج ــد ک ــن خواه ــون تعیی ــزاری آزم ــهرهای محــل برگ در ش
ــه اطــاع ذینفعــان می رســاند. طریــق شــماره تلفــن همــراه اعــام شــده ب

مهلــت ثبــت و ویرایــش اطاعــات از امــروز یکشــنبه 30 خــرداد مــاه تــا 
پایــان روز ســه شــنبه ۱ تیــر مــاه ۱۴00 اســت. پــس از اتمــام مهلــت ثبــت 
نــام، امــکان تغییــر در درخواســت بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد.  داوطلبــان 
ــماره  ــریال«، »ش ــماره س ــده و ش ــماره پرون ــای »ش ــا روش ه ــد ب می توانن
پرونــده و کــد پیگیــری« و شــماره پرونــده و کــد ملــی« وارد ســامانه شــوند.

وزیر میراث فرهنگی: 
رویکرد واگذاری بناهای تاریخی،

 درآمدزایی نیست
وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: در واگـذاری 
بناهـای تاریخـی نـگاه ما درآمدزایی نیسـت و دنبـال منافع مادی نیسـتیم، 
بلکـه هـدف مـا حفاظـت هرچـه مناسـبت تر از بناها و آثـار تاریخی اسـت. 
بــه گــزارش ایرنــا، علی اصغــر مونســان در جلســه کمیتــه نفایــس ملــی و 
تصویــب کاربــری هم شــان اثــر، بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ و صیانــت از آثار 
و بناهــای تاریخــی گفــت: تغییــر کاربــری بناهــای واگــذار شــده بــه بخــش 

خصوصــی می توانــد بــه صیانــت هرچــه بیشــتر از ایــن بناهــا کمــک کنــد.
ــار داشــت: در  ــی، گردشــگری و صنایع دســتی اظه ــر میراث فرهنگ وزی
واگــذاری بناهــای تاریخــی نــگاه مــا درآمدزایــی نیســت و بــه دنبــال منافع 
مــادی نیســتیم، بلکــه هــدف مــا حفاظــت هرچــه مناســبت تر از بناهــا و 

آثــار تاریخــی اســت.
مونســان بــه تشــریح مهمتریــن وظایــف صنــدوق توســعه صنایع دســتی 
ــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی  ــا و بهره ب ــرش دســت باف و احی و ف
پرداخــت و بــا مهــم برشــمردن وظایــف ایــن صنــدوق بــر حفاظــت هرچــه 

بهتــر از بناهــای تاریخــی و تغییــر کاربــری مناســب آنهــا تأییــد کــرد.
پل خداآفرین تقویت کننده روابط فرهنگی

 ایران و جمهوری آذربایجان 
ــرقی و  ــه آذربایجان ش ــود ب ــر خ ــفر اخی ــه س ــن ب ــان همچنی مونس
بازدیــد از پــل تاریخــی خداآفریــن اشــاره کــرد و گفــت: پــل خداآفریــن 
ــل در  ــن پ ــن ای ــرار گرفت ــت و ق ــت اس ــی دارای اهمی ــاظ تاریخ ــه لح ب
ــترش  ــت گس ــث تقوی ــد باع ــان می توان ــوری آذربایج ــران و جمه ــرز ای م

ــود. ــور ش ــی دو کش ــط فرهنگ ــگری و رواب گردش
بــه  خطــاب  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
معــاون میراث فرهنگــی کشــور گفــت: دو ســوم ایــن پــل در خــاک ایــران 
ــه  ــا توجــه ب ــوان آغــاز کــرد و ب ــر تاریخــی را می ت ــن اث اســت، مرمــت ای
اهمیــت ایــن پــل تاریخــی می تــوان بــا مشــارکت مســئوالن )جمهــوری( 
آذربایجــان نســبت بــه تهیــه پرونــده ثبــت جهانــی ایــن پــل اقــدام کــرد.

ــی  ــوان یک ــا به عن ــوع غاره ــن موض ــت هم چنی ــن نشس ــه ای در ادام
از مزیت هــای گردشــگری بررســی شــد و وزیــر میراث فرهنگــی بــر 
ــوان یکــی  ــا به عن ــل آنه ــا و تبدی ــی غاره ــامان دهی و معرف شناســایی، س

ــرد. ــد ک ــگری تأکی ــم گردش ــز مه از مراک
انتخاب دیوان خانه فارس به  عنوان بنای نفیس ملی

جلســه کمیتــه نفایــس ملــی و تصویــب کاربــری هم شــان اثــر، 
ــاون  ــان مع ــن طالبی ــر، محمدحس ــان وزی ــر مونس ــور علی اصغ ــا حض ب
ــدادی  ــت و تع ــعه مدیری ــاون توس ــان مع ــد خیاطی ــی، محم میراث فرهنگ
ــالن  ــی، گردشــگری و صنایع دســتی در س ــران وزارت میراث فرهنگ از مدی
ــج  ــای تاریخــی از پن ــت هشــت بن ــزار و وضعی ــه برگ ــن وزارتخان فجــر ای

ــد. ــی ش ــان بررس ــر مونس ــور دکت ــتان در حض اس
در ایــن نشســت، وضعیــت بناهــای تاریخــی از جملــه خانــه رائی فــرد، 
ــی  ــای تاریخ ــی(، بن ــان جنوب ــران )خراس ــه کوزه گ ــگ و خان ــه فرهن خان
احمــدزاده  خانــه  و  متوســل  خانــه  فــارس(،  )اســتان  دیوان خانــه 
)کردســتان(، قلعــه پوراشــرف )ایــام( و کاروان ســرای قانلــو بــاغ 
ــس  ــر نفی ــوان اث ــه به عن ــی دیوان خان ــای تاریخ ــی و بن ــل( بررس )اردبی
ملــی شــناخته شــد. همچنیــن بــا واگــذاری ســایر بناهــای بررســی شــده 

ــد. ــت ش ــت موافق ــن نشس در ای

در  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای  عضـو 
و  مـدارس  بازگشـایی  احتمـال  بـه  واکنـش 
عـدم وجـود واکسـن بـرای زیـر ۱۸ سـاله هـا 
گفـت: اگـر اکثریـت مـردم را واکسـینه کردنـد 
و احتمـال خطـر و ابتـا کاهـش یافـت بعد آن 
کاس هـای  برگـزاری  بـرای  می تواننـد  وقـت 

حضـوری برنامـه ریـزی کننـد. 
ــی  ــورای عال ــو ش ــنی« عض ــدی گلش »مه
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــی و هی ــاب فرهنگ انق
ــا، در  ــا ایلن ــو ب ــریف در گفت وگ ــی ش صنعت
ــوری  ــنهاد حض ــال و پیش ــه احتم ــش ب واکن
ــه  ــه ب ــا توج ــاه، ب ــر م ــوزش از مه ــودن آم ب
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــن ب ــود واکس ــدم وج ع
همچنــان   می کنــم  فکــر  داشــت:  اظهــار 
بایــد کاس هــای غیرحضــوری ادامــه یابــد تــا 
مطمئــن شــویم، مشــکلی بــرای دانش آمــوزان 
پیــش نمی آیــد. در عیــن حــال اگــر بــه نیمــه 
ســال رســیدیم و مشــکلی متوجــه ایــن گــروه 
ــه  ــوان آمــوزش را از آنجــا ب ســنی نبــود، می ت

ــه داد. ــوری ادام ــد حض بع
وی خاطرنشـان کـرد: اگـر اکثریـت مـردم 
ابتـا  و  احتمـال خطـر  و  را واکسـینه کردنـد 
کاهـش یافـت بعـد آن وقـت می تواننـد بـرای 
برگـزاری کاس هـای حضـوری برنامـه ریـزی 
کننـد و اکنـون بـا توجه بـه اینکه هنـوز میزان 
بازگشـایی  مـن  باالسـت،  کرونـا  فوتی هـای 
نظـرم  بـه  و  می دانیـم  ریسـک  را  مـدارس 

مقـداری خطـر آفریـن اسـت.
عضـو شـورای عالی انقـاب فرهنگـی گفت: 
کـه  گرفـت  نظـر  در  بایـد  هـم  را  نکتـه  ایـن 
هنـوز خیلـی از افـراد جامعه واکسـینه نشـدند، 
بنابرایـن هر وقت که احسـاس کردنـد، احتمال 
خطـر کـم اسـت بافاصلـه آمـوزش را حضوری 

درس  کاس هـای  شـدن  حضـوری  کننـد. 
مـدارس می توانـد از ربـع اول، ربـع دوم یا حتی 
در ربـع سـوم سـال صـورت بگیـرد، ولـی اینکه 
بـاز کننـد  ارزیابـی  بـدون  را  ناگهـان مدرسـه 

وضعیـت مقـدار خطـر آفریـن خواهـد شـد.
یکـی  می کنـم  فکـر  مـن  افـزود:  گلشـنی 
از کارهایـی کـه وزارت بهداشـت بـرای شـروع 
و   آمـوزش حضـوری دانـش آمـوزان، کـودکان 
نوجوانـان می توانـد انجـام دهـد، ایـن اسـت که 
یـک کنفرانس یا سـمینار بزرگـی ترتیب بدهد و 
از بـزرگان پزشـکی درباره اینکـه آموزش مجازی 
را تـا یـک مدت دیگـر ادامه دهند و یا به سـمت 

آمـوزش حضـوری برونـد، نظرخواهـی کنند.
عضـو هیات علمی دانشـگاه صنعتی شـریف 
ادامـه داد: اگـر اکثریـت اعضـای ایـن کنفرانس 
حضـوری  آمـوزش  برگـزاری  کـه  پذیرفتنـد 
بامانـع اسـت، آن وقت ایـن کار را انجام دهند. 

اینطـور نباشـد کـه بی گـدار بـه آب بزننـد کـه 
البتـه یکبـار این اتفاق افتـاد. یعنی یک جاهایی 
را تعطیـل کردنـد، اما درب یـک جاهایی را هم 
بـاز گذاشـتند یـا مثا مسـافرت ها انجام شـد و 

تمـام تدابیـر را خنثـی کرد.
عضـو شـورای عالی انقـاب فرهنگـی تاکید 
کـرد: وزارت بهداشـت بـدون مشـورت بـا گروه 
بسـیار بزرگـی از پزشـکان و متخصصان نسـبت 

بـه بازگشـایی مـدارس نباید اقـدام کند.
اینکـه آمـوزش حضـوری  وی در خصـوص 
بایـد همراه با واکسـینه شـدن اکثریت جمعیت 
باشـد، گفـت: اگـر در ایـن سـه مـاه وضعیـت 
تغییـر پیـدا کرد، بـه گونه ای که حجم وسـیعی 
را  زیـادی  بسـیار  تعـداد  و  شـد  وارد  واکسـن 
وضعیـت  تغییـر  می تواننـد  کردنـد،  واکسـینه 
دهنـد، امـا از االن بـرای سـه ماه دیگـر تکلیف 
قطعـی معیـن نکنند، زیـرا برای مسـائلی مانند 

کنکـور در ابتـدا بـه شـکل قطعـی یـک سـری 
مـوارد را اعـام کردنـد و بعد زمـان آن را تغییر 
دادنـد. پـس بهتر اسـت نسـبت بـه وضعیت در 

حـال حاضـر تصمیـم گیـری کنند.
گلشـنی در واکنـش بـه اینکـه دانش آموزان 
ایـن دیـدگاه را دارنـد کـه گروه هـای مختلـف 
آن هـا  امـا  هسـتند،  واکسـن  توجـه  مـورد 
باتوجـه بـه دور مانـدن از مدرسـه در خصـوص 
نگرفته انـد،  قـرار  توجـه  مـورد  واکسیناسـیون 
گفـت: کاما درسـت اسـت، ما نباید یـک اقدام 
کلـی در سراسـر کشـور اجـرا کنیـم، بلکـه باید 
نسـبت بـه ایـن مسـاله، سـنجیده عمـل شـود.

وی گفـت: بـه هر حال مـا فوتی های بسـیار 
در مواجـه بـا کرونـا داشـتی،م البتـه مـن صـد 
در صـد بـا کاس حضـوری موافـق هسـتم امـا 

اکنـون مسـاله اهـم و فاالهـم مطرح اسـت.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــریف 
ــا  ــد ب ــد در ص ــن ص ــه  م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
گفــت:  هســتم،  موافــق  حضــوری  کاس 
ــکان  ــا پزش ــد ب ــم بای ــرورش ه ــوزش و پ آم
مشــورت کــرده، شــرایطش را بگویــد و ســپس 
نظــر خــود را اعــام کنــد. بایــد در کل کشــور 
ــت  ــد وضعی ــخص باش ــه مش ــود ک ــدی ش رص

کرونــا و دانش آمــوزان چگونــه اســت.
در  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای  عضـو 
آمـوزش حضـوری  بـه  بنـا  اگـر  پایـان گفـت: 
شـد، بعضـی نقـاط کشـور می تواننـد کاس هـا 
اینکـه دانـش  را خلوت تـر کننـد و در عـوض 
آمـوزان را در یـک کاس جمـع کننـد، آن هـا 
در سـه کاس ببرنـد. آنجایـی کـه می تواننـد 
انجـام  حتمـا  کننـد،  فراهـم  دیگـری  تـدارک 
دهنـد اما گـر نمی تواننـد نباید در مـورد دانش 
آمـوزان دسـت بـه کارهـای ریسـک پذیر بزنند.

ــی کشــور و  ــور داخل ــس کمیســیون ام رئی
ــار در  ــع انحص ــاره رف ــس درب ــوراهای مجل ش
مجــوز تاســیس داروخانه هــا گفــت: عمــده 
افــراد بدلیــل تعــارض منافــع بــا ایــن موضــوع 
ــع در  ــارض مناف ــد تع ــتند و نبای ــف هس مخال
ــد و  ــذار باش ــان تاثیرگ ــری حکمران تصمیم گی
هــدف را بایســتی ارائــه خدمــات مناســب تــر 
ــا کیفیــت تــر بــه مــردم و رفــع انحصــار و  و ب

ــت.  ــر گرف ــتغال زایی درنظ اش
محمدصالــح جــوکار رئیــس کمیســیون 
امــور داخلــی کشــور و شــوراهای مجلــس 
شــورای اســامی، در گفت وگــو بــا فــارس 
رفــع  در  بهداشــت  وزارت  اقــدام  دربــاره 
داروخانه هــا  تاســیس  مجــوز  در  انحصــار 
انحصــار  کــه  وکاری  هرکســب  در  گفــت: 
بوجــود آیــد رانــت و کاهــش کیفیــت خدمــات 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــردم را ب ــه م ــده ب ــه ش ارائ
داشــت. وزارت بهداشــت طــی جلســاتی قــول 
برداشــتن انحصــار را از داروخانه هــا داده بودنــد 
کــه باالخــره در بخشــنامه اخیــری کــه ابــاغ 
ــا  ــیس داروخانه ه ــار را در تاس ــد، انحص کردن
نظــر  از  چــه  و  جمعیتــی  لحــاظ  از  چــه 
ــر را  ــه دای ــی از داروخان ــه مکان محــدوده فاصل
ــت. ــدی اس ــدام مفی ــه اق ــد، ک ــذف کردن ح

ــی  ــدام کان ــار اق ــع انحص ــه داد: رف وی ادام
ــای رئیســی  ــس، آق ــر مجل ــاوه ب ــه ع اســت ک
ــال  ــه دنب ــوه قضائی ــدی در ق ــور ج ــه ط ــز ب نی
ــب وکارها  ــتی از کس ــار بایس ــد و انحص می کردن

حــذف شــود و کســب وکارهــا بایــد آزاد بــوده و 
تحــت یــک فضــای رقابتــی بــدون رانت باشــد تا 
همــه افــراد جامعــه بــه یــک میــزان از امکانــات 
ــد کســب وکارخــود را راه  ــا بتوانن برخــوردار و ت
بیندازنــد. بنابرایــن در مــورد تاســیس داروخانه ها 
هــم بایســتی تمامی انحصــارات برداشــته شــود، 
ــا در  ــر وزارت بهداشــت، یقین ــدام اخی کــه در اق
امــر داروخانه هــا بهبــود کیفیــت را بــزودی 

ــود. ــم ب شــاهد خواهی
ــور  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــس کمیس رئی
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــس ب ــوراهای مجل و ش
رقابــت پذیــری در کســب وکارهــا، اظهــار 
ــبب  ــب وکاری س ــار در هرکس ــت: انحص داش
ایــن  کاهــش ســطح خدمــات می شــود و 
بــرای جامعــه مــا قابــل قبــول نیســت، قوانیــن 
انحصــاری در تاســیس داروخانه هــا کــه در 

ــت،  ــده اس ــته ش ــد برداش ــه جدی ــن نام آیی
یقینــا در جــذب مشــتری بیشــتر، درآمــد 
ــر و  ــت باالت ــا کیفیی ــات ب ــه خدم ــر، ارائ بیش
همــراه بــا رفتــار محترمانــه تــر بــا مشــتریان، 

ــود. ــد ب ــر خواه موث
ــه  ــردم ب ــر م ــی بهت ــاره دسترس ــوکار درب ج
داروخانه هــا و اشــتغال زایــی مناســب بــرای 
داروســازان دارای صاحیــت اضافــه کــرد: درحال 
حاضــر فــارغ التحصیــان زیــادی در رشــته 
داروســازی هســتند کــه طبــق آییــن نامــه قبلی 
ــا داده  ــه آنه ــه ب ــرای تاســیس داروخان مجــوز ب
ــا تغییراتــی کــه در آییــن نامــه  نمی شــد کــه ب
جدیــد صــورت گرفتــه اســت، در اشــتغال ایــن 
ــزان تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت، عــاوه  عزی
بــر اینکــه دسترســی مــردم بــه داروخانه هــا نیــز 

بســیار راحت تــر و آســان تر می شــود.

هــر  بــرای  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــر انحصــار وجــود داشــته باشــد  ــی اگ محصول
ــگاه  ــه از بن ــز اینک ــد ج ــاره ای ندارن ــردم چ م
ــد  ــی خری ــا کیفیت ــت ی ــا هرقیم ــاری ب انحص
کننــد، چــون انتخــاب دیگــری ندارنــد، افــزود: 
ولــی وقتــی تعــداد داروخانه هــا افزایــش یابــد، 
مــردم قــدرت انتخــاب بیشــتری داشــته و 
ــد  ــه می کنن ــه ای مراجع ــه داروخان ــتر ب بیش
ــا  ــود را درآن ج ــی خ ــام داروی ــم اق ــه ه ک
فراهــم کننــد و هــم کیفیــت خدمــات بهتــری 

ــد. ــه کن ــا ارائ ــه آنه ب
ــور  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــس کمیس رئی
ــی  ــه نگران ــش ب ــس در واکن ــوراهای مجل و ش
تاســیس  جدیــد  نامــه  آییــن  مخالفــان 
داروخانه هــا دربــاره کاهــش حاشــیه ســود 
ــه  ــس از مراجع ــرادی پ ــت: اف ــا، گف داروخانه ه
ــی مــورد  ــه اقــام داروی ــه داروخانه هــا و تهی ب
ــاز خــود، ممکــن اســت برخــی محصــوالت  نی
ــن  ــه ای ــد ک ــه کنن ــه تهی ــر را از داروخان دیگ
موجــب درآمدزایــی داروخانه هــا می  شــود. 
ــازار ســیاه خریــد و فــروش مجوزهــا خــاف  ب
ایــن موضــوع را ثابــت می کنــد. دیگــر موضــوع 
اینکــه عمــده افــراد بدلیــل تعــارض منافــع بــا 
ایــن موضــوع مخالــف هســتند و نبایــد تعــارض 
منافــع در تصمیم گیــری حکمرانــان تاثیرگــذار 
باشــد و هــدف را بایســتی ارائــه خدمــات 
مناســب تــر و بــا کیفیــت تــر بــه مــردم و رفــع 

ــت. ــر گرف ــتغال زایی درنظ ــار و اش انحص

نظر عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره بازگشایی مدارس

 نباید بی گدار به آب بزنیم

تعارض منافع دلیل اصلی مخالفت با رفع انحصار در تاسیس داروخانه ها 
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 ورزش بعد از جراحی دیسک کمر 

ــن  ــام ای ــی:برای انج ــوپ ورزش ــا ت ۱. ورزش ب
ــا روی  ــد ت ــی خواه ــما م ــک از ش ــت پزش حرک
ــره ،  ــرکات دای ــورت ح ــه ص ــینید و ب ــوپ بنش ت
لگــن خــود را بــه آرامــی بچرخانیــد. ایــن حرکــت 
ــر  ــع ســفتی عضــات کم ــت لگــن و رف ــه تقوی ب

ــد.  ــی کن کمــک شــایانی م
2. انجــام ورزش اســتقامتی: بــا کمــک طنــاب 
ورزشــی مــی تــوان بــه تقویــت عضــات مرکــزی 
ــرکات  ــه ح ــود دامن ــه بهب ــت و ب ــر پرداخ و کم

کمــک کــرد. 
3. ورزش بــا وزنه:پزشــک مربوطــه برنامــه 
ــد  ــی کن ــا حــرکات ســبک شــروع م ــان را ب درم
ــر  ــات کم ــت عض ــه تقوی ــان ب ــرور زم ــه م ــا ب ت

ــد.  بپردازی
۴. تمرینــات ورزشــی ایروبیک:موجــب گــردش 
خــون در ســتون فقــرات و بهبــود عملکــرد بــدن 

مــی شــود.
ــن کار  ــت بیوفیدبک:ای ــا هدای ــی ب ۵. فیزیوتراپ
بــه شــما کمــک مــی کنــد زمانــی کــه تمرینــات 
ورزشــی را انجــام مــی دهیــد، بازخــورد حــرکات 

بدنتــان را مشــاهده کنیــد.
ــل  ــد از عم ــودی بع ــرای بهب ــی ب ورزش های
جراحــی دیســک کمر:شــما بــا انجــام ورزش هــا و 
تمرینــات کششــی متوجــه مــی شــوید کــه ســطح 
ــل  ــا مراح ــب ب ــاوت و متناس ــات متف ــن تمرین ای

بهبــودی شــما در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 تمرینــات ســطح اول:تمرینــات ســطح اول 
مختــص بیمارانــی اســت کــه دو الــی ســه هفتــه 
از عمــل جراحــی کمرشــان مــی گذرد.لــذا یکــی 
ــه  ــت ک ــانه اس ــرس ش ــن دوره، پ ــات ای از تمرین
ــت  ــود حال ــر و بهب ــات کم ــت عض ــب تقوی موج
ــه  ــدا ب ــور؛ ابت ــن منظ ــود.برای ای ــی ش ــدن م ب
پشــت دراز بکشــید و زانــو هایتــان را خــم کنیــد، 
بــه گونــه ای کــه مــچ پاهایتــان در راســتای 
باســن قــرار بگیرد.حــال شــکمتان را شــل کنیــد. 
مراقــب باشــید کــه قســمت تحتانــی کمــر را خــم 
ــود را شــل  ــدن خ ــل دم، ب ــگام عم ــه هن نکنید.ب
گرفتــه و بــه هنــگام بــازدم، شــانه هــای خــود را 

ــن فشــاردهید. ــه طــرف زمی ب
 تمرینــات ســطح دوم:ایــن ســطح تمریــن 
مختــص بیمارانــی اســت کــه در هفتــه ی چهــارم 
و پنجــم پــس از جراحــی بــه ســر مــی برنــد. در 
ایــن ســطح بــرای تقویــت لگــن و بخــش تحتانــی، 
ــام  ــت.برای انج ــی اس ــن عال ــک تمری ــل زدن ی پ
تمریــن پــل زدن، در موقعیتــی شــبیه بــه تمریــن 
پــرس ســینه قــرار بگیرید.حــال لگــن خــود را از 
روی زمیــن بلنــد کنیــد و عضــات مرکــزی بــدن 
ــه  ــپس ب ــد. س ــه داری ــاض نگ ــت انقب را در حال
ــازدم را  ــد و ب آرامــی لگــن خــود را پاییــن بیاوری

انجــام دهیــد.
 

ورزش های مجاز
۱. پیــاده روی:پیــاده روی یکــی از روش هایــی 
اســت کــه بــرای دیســک کمــر موثــر مــی باشــد. 
بــرای ایــن منظــور برنامــه ریــزی کنید.تمرینــات 
ــرده و  ــروع ک ــه ش ــدا از 30 دقیق ــود را در ابت خ
بــه صــورت تدریجــی بــه زمــان آن اضافــه کنیــد. 
ــل،  ــس از عم ــی پ ــاده روی ــت پی ــا محدودی تنه
آن اســت کــه بــر روی ســطوحی کــه شــیب 

ــد. ــاده روی نکنی ــد پی ــیاردارند، تن بس
2. آب درمانی:بســیاری از پزشــکان آب درمانــی 
ــه  ــاران توصی ــه بیم ــر درد ب ــود کم ــرای بهب را ب
مــی کننــد. در آب درمانی،بــدن شــناور مــی 
شــود وســنگینی بــدن از روی انــدام هــا و ســتون 
ــر  ــرد ب ــه ف ــود درنتیج ــی ش ــته م ــرات برداش فق
بــدن خــود مســلط مــی شــود. ســپس بــه راحتــی 

ــردازد. ــی پ ــات خــود م ــه تمرین ب
3. حــرکات کششــی:با انجــام حــرکات کششــی 
عضــات فیلــه کمــر تقویــت مــی شــود کــه مانــع 
وارد شــدن فشــار برســتون فقــرات مــی شــود. در 
ــان  ــرکات کششــی را بی ــن ح ــی از ای ــه برخ ادام

مــی کنیــم. 
آمـوزش انجـام حـرکات کششـی کمـر:در ابتدا 
بـه پشـت بخوابیـد، سـپس زانوهایتان را بـه اندازه 
ای خـم کنیـد که کـف پاهایتان روی سـطح زمین 
قـرار بگیـرد. حال عضات شـکم را منقبـض کنید 
تـا گـودی کمرتـان صاف شـود؛ پس از چنـد ثانیه 
مکـث، عضـات خود را رهـا کنید و ایـن تمرین را 
تـا 3 مرتبـه تکـرار کنیـد.در همـان حالتـی که به 
پشـت خوابیـده اید،بـا دسـتان خود یک زانـو را به 
طرف قفسـه سـینه بکشـید، مکثـی کوتـاه کنید و 
سـپس بـه حالـت اول بازگردید و با پـای دیگر نیز 

همیـن کار را انجـام دهید. 
 

ورزش های ممنوعه بعد از عمل جراحی 
دیسک کمر

سـنگین)  هـای  وزنـه  بـا  ورزش   - دویـدن   -
هالتـر( - تمرین سـاق پـا - انجام حرکت کششـی 
بـه طرفیـن بـا تـوپ ورزشـی - لیفت کشـنده: در 
هنـگام بلنـد کـردن وزنـه نبایـد پاییـن کمرتان به 
بیـرون منحنی شـود. - حرکت عضله همسـترینگ 
یا کشـش پـای صـاف  - تمرین صبح بخیـر هالتر: 
در ایـن تمریـن وزنـه هـا بـر روی شـانه هـا قـرار 
مـی گیـرد و سـینه بـه زمیـن نزدیـک مـی شـود، 
در همیـن حیـن سـتون فقـرات و پاهـا صـاف می 
شـوند. - حرکـت دسـتگاه داخـل ران: هنگامی که 
شـما در حـال انجام ایـن ورزش هسـتید، در زمان 
فشـردن وزنـه هـا به هـم یـا دور کردنشـان از هم 
، بـه ناحیـه کمـر و سـتون فقرات شـما فشـار وارد 

می شـود.
 منبع:  بیتوته

22 هزار مترمربع فضای ورزشی 
در شهر سمنان ایجاد شد

ــکان ورزشــی در  ــت: ۶ م ــمنان گف ــهر س ــورای اســامی ش ــس ش رئی
ــزار  ــهر ســمنان احــداث و 22 ه ــهر پنجــم ش ــورای ش ــت ش دوره مدیری

ــع فضــای ورزشــی ایجــاد شــد.  ــر مرب مت
ســید مســعود ســیادتی در گفــت و گــو بــا ایرنــا ابــراز داشــت: در دوره 
مدیریــت شــهری پنجــم یــک هــزار و 300 ورزشــکار زیــر نظــر شــهرداری 
فعــال بودنــد و از ایــن تعــداد ۶ نفــر بــه اردوهــای تیــم ملــی دعــوت شــدند.

وی افــزود: در چهــار ســال گذشــته ۱۸ مجــوز خانــه بــازی صــادر و ۱۴ 
رشــته ورزشــی حمایــت شــد

ــک  ــد و ی ــزار ش ــی برگ ــی ورزش ــه داد: 2۴ دوره آموزش ــیادتی ادام س
هــزار و ۸۶0 نفــر از خدمــات آموزشــی مدرســه هــای ورزشــی شــهرداری 

ــدند. ــد ش بهره من
رئیــس شــورای اســامی شــهر ســمنان گفــت: 9 هــزار و 300 مترمربــع 
مجموعــه وســایل ورزشــی در بوســتان هــا، پنــج هــزار و ۵00 متــر مربــع 
پیســت دوچرخــه ســواری و هشــت هــزار و ۱00 متــر مربــع مســیر نشــاط 

هوافضــا نیــز طــی مــدت مذکــور در شــهر ســمنان ایجــاد شــد.
ســیادتی گفــت: ۱70 مقــام اول تــا ســوم در لیگ هــای مختلــف و 2۶3 
مــدال در مســابقات اســتانی و منطقــه ای و ملــی توســط ورزشــکاران تحــت 

نظــر شــهرداری ســمنان در چهــار ســال گذشــته کســب شــد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر ســمنان افــزود: ۱22 برنامــه ورزشــی، 

ــوان نیــز در همیــن مــدت اجــرا شــد. شــامل 7۵ برنامــه در حــوزه بان

 هنوز در برخی موارد با فدراسیون
 فوتبال عراق به توافق نرسیده ام 

ــم  ــا پیشــنهادی از تی ــران ب ــی فوتســال ای ــم مل ســرمربی پیشــین تی
ــراق مواجــه شــده اســت.  ــی ع مل

بــه گــزارش تســنیم، صفحــه توئیتــری رســانه »العراق ســبورت« نوشــت 
ــرمربیگری  ــرای س ــراق، ب ــال ع ــیون فوتب ــازی فدراس ــه عادی س ــه کمیت ک
ــرده و  ــره ک ــمس مذاک ــین ش ــا حس ــور ب ــن کش ــال ای ــی فوتس ــم مل تی
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی ایــران بــه نیمکــت عــراق نزدیــک شــده اســت.

ــرد و  ــد ک ــنهاد را تأیی ــن پیش ــنیم، ای ــا تس ــو ب ــمس در گفت وگ ش
ــره  ــال مذاک ــد و در ح ــه کردن ــن ارائ ــه م ــنهادی ب ــت: پیش ــار داش اظه

ــیده ایم. ــق نرس ــه تواف ــوارد ب ــی م ــوص برخ ــوز در خص ــتیم. هن هس
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در لیگ برتــر فوتســال مربیگری 
خواهــد کــرد یــا خیــر، عنــوان کــرد: قطعــاً در ایــران فعالیــت نمی کنــم. نــه 
بــه مــن تیــم می دهنــد، نــه صــاح اســت وقتــی شــاگردانم روی نیمکــت 
ــزور مســابقات  ــوان آنالی ــه عن ــا بایســتم. ب ــل آنه ــا نشســته اند، مقاب تیم ه
۱0 جانبــه تایلنــد انتخــاب شــدم و دو کاس ســطح های دو و ســه آســیا 
ــم در  ــیا ه ــه آس ــم داشــت. در دو کاس ســطح س ــن کشــور خواه در ای

تهــران تدریــس خواهــم کــرد.

پذیرش 2۰ هزار نفر 
در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو 

ــک  ــه المپی ــم افتتاحی ــر در مراس ــزار نف ــرش 20 ه ــرای پذی ــن ب ژاپ
توکیــو برنامه ریــزی کــرده اســت. 

ــا  ــه گــزارش تســنیم، کمیتــه برگــزاری المپیــک تابســتانی توکیــو ب ب
نزدیــک شــدن بــه زمــان آغــاز ایــن بازی هــا قصــد دارد 20 هــزار نفــر را 

بــرای مراســم افتتاحیــه پذیــرش کنــد.
در میــان 20 هــزار نفــر تماشــاگران عــادی و افــراد مرتبــط بــا کمیتــه 

برگــزاری المپیــک توکیــو حضــور خواهنــد داشــت.
ــی  ــه دلیــل همه گیــری جهان ــق ب ــک ســال تعوی ــا ی ــو ب المپیــک توکی
ویــروس کرونــا در روزهــای اول تــا ۱7 مــرداد ســال جــاری برگــزار می شــود.

 چیزی درباره بازگشت کی روش
 به تیم ملی فوتبال ایران نشنیده ام 

عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبال دربــاره جدایــی اســکوچیچ از تیم 
ملــی و حضــور کارلــوس کــی روش در ایــن تیــم اظهــار بــی اطاعــی کرد. 

میرشــاد ماجــدی عضــو هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال در گفــت و گو 
بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره احتمــال جدایــی دراگان اســکوچیچ و 
حضــور کارلــوس کــی روش در تیــم ملــی فوتبــال ایــران گفــت: هنــوز هیــچ 
صحبتــی دربــاره تمدیــد قــرارداد یــا جدایــی اســکوچیچ بــا اعضــای هیئــت 
ــا  ــاره حضــور کــی روش و ی ــال نشــده اســت. درب رئیســه فدراســیون فوتب

ســایر گزینه هــا در تیــم ملــی فوتبــال ایــران چیــزی نشــنیده ام.
او دربــاره اینکــه عزیــزی خــادم اعــام کــرده بــود کــه اعضــای هیئــت 
رئیســه دربــاره تمدیــد قــرارداد بــا اســکوچیچ تصمیــم می گیرنــد تصریــح 
ــت.   ــده اس ــوص نش ــن خص ــا در ای ــا م ــی ب ــچ صحبت ــوز هی ــرد: هن ک
مشــخص نیســت چــه زمانــی جلســه هیئــت رئیســه برگــزار خواهــد شــد 

ــاره تصمیــم گیــری شــود. ــا در ایــن ب ت

در حالــی بــه اذعــان مقامــات ارشــد ورزش 
ایــران، انحــراف نــگاه کوتــاه مــدت بــه جــای برنامــه 
ریــزی بلندمــدت در حــوزه مدیریتــی ورزش کشــور 
بــه چشــم مــی خــورد کــه رقبــای منطقــه ای 
ســرمایه گذاری های سرســام آوری را بــرای ارتقــاء 

ــد!  ــام داده ان ــیا انج ــود در آس ــگاه ورزش خ جای
ــه  ــه تازگــی رییــس کمیت ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ملــی المپیــک اظهاراتــی را مطــرح کــرد کــه بــرای 
ــت، از  ــل اس ــل تام ــیار قاب ــران بس ــده ورزش ای آین
ــا  ــذاری قطری ه ــرمایه گ ــب س ــب و غری ــم عجی رق
ــا  در حــوزه ورزش تــا تــاش ایــران بــرای رقابــت ب
قزاقســتانی کــه در حــوزه ورزش ســرمایه گذاری 
ــه بســیار  ــرار داده اســت. نکت ســنگینی را مدنظــر ق
مهــم اینکــه ورزش ایــران از ســوی ســرمایه گــذاری 
کان کشــورهای منطقــه ای و آســیایی احاطه شــده 
و زنــگ خطــری بــا صــدای رســاتر بــرای آن بــه صدا 
درآمــده اســت؛ اینکــه در صــورت غفلــت نســبت بــه 
توســعه ورزش و زیرســاخت هــای آن در بلنــد مــدت 
شــاهد پیشــی گرفتــن رقبــای خــود خواهــد بــود و 
نســل هــای آینــده ورزش کشــور شــرایط نابرابــری 
را بــا ورزشــکاران ســایر کشــورها چــه از نظــر فنــی 
و در بعــد امکانــات و تجهیــزات تجربــه مــی کننــد.

بــه گفتــه  صالحــی امیــری رییــس کمیتــه ملــی 
المپیــک از ســه کشــور چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی 
بــه عنــوان ســه قــدرت اول آســیا در ۵0 ســال 
ــرد کــه در حــوزه ورزش  ــام ب ــوان ن گذشــته مــی ت
گام هــای بلنــدی برداشــته انــد و بایــد خاطرنشــان 

ــد از  ــه بع ــوری ک ــوان کش ــه عن ــر ب ــه قط ــرد ک ک
چیــن، هــاب منطقــه ای ورزش در آســیا اســت، در 
ــام داده  ــنگینی انج ــرمایه گذاری س ــوزه ورزش س ح
کــه معــادل ۶0 میلیــارد دالر بــرای زیرســاخت های 
ــام  ــزرگ 2022 ج ــداد ب ــت و دو روی ــی اس ورزش
جهانــی فوتبــال و 2030 بازی هــای آســیایی را 
ــا  ــری ب ــی امی ــرد. صالح ــد ک ــی خواه ــز میزبان نی
بیــان ایــن کــه بودجــه رســمی ســال ۱۴00 تمامــی 
نهادهــای ورزش ایــران تقریبــا معــادل یــک میلیــارد 
دالر بــرای جامعــه ۸۵ میلیــون نفــری اســت، عنــوان 
ــا ۶.۵  ــور م ــه کش ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد، ای ک

ــی دارد!  ــوزه قهرمان ــکار در ح ــون ورزش میلی
ــور  ــد ورزش کش ــام ارش ــن مق ــارات ای ــا اظه ام
یــک پیــام هشــدار آمیــز دیگــر نیــز داشــت، اینکــه 
ســرمایه گذاری  ورزش  حــوزه  در  قزاقســتانی ها 
ــی  ــد و رقیــب اصل ــرار داده ان ســنگینی را مدنظــر ق
ــه در  ــا هســتند ک ــون قزاق ه ــم اکن ــا در آســیا ه م
ــم  ــت خواهی ــا رقاب ــا آن ه ــم ب ــام و پنج ــه چه رتب

ــرد! ک
ــوزه  ــی در ح ــره جنوب ــن و ک ــن، ژاپ ــه چی اینک
ــری  ــت و برت ــران دارای مزی ــه ای ــبت ب ورزش نس
ــت از  ــه صراح ــه ب ــت ک ــئله ای اس ــتند، مس هس
ــه آن  ــور ب ــوول ورزش کش ــام مس ــن مق ــوی ای س
اشــاره شــده اســت، امــا اینکــه بــا ســرمایه گــذاری 
ــه  ــیا ب ــران در آس ــارم ای ــه چه ــا رتب ــتانی ه قزاقس
ــری اســت  ــم دیگ ــاد مســئله مه ــد افت خطــر خواه
کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت و در صــورت غفلــت، 

ســهل انــگاری و عــدم برنامــه ریــزی مناســب طــی 
چنــد ســال آینــده بایــد شــاهد پیشــی گرفتــن ایــن 

کشــور از خــود باشــیم.
ــل تامــل، مهم تریــن چالــش در  امــا موضــوع قاب
مدیریــت ورزش ایــران ایــن اســت کــه نــگاه کوتــاه 
مــدت بــه جــای نــگاه بلندمــدت عنــوان شــده اســت 
ــه  ــن ب ــگاه نزدیک بی ــدت و ن ــاه م ــای کوت و برش ه
مســاله در ورزش ایــران وجــود دارد و مهم تریــن 
انحــراف مدیــران مــا توجــه بــه نــگاه کوتــاه مــدت 
ــتا  ــن راس ــدت اســت و در ای ــگاه بلندم ــه جــای ن ب
ــر  ــتراتژیک تغیی ــگاه اس ــه ن ــزاری را ب ــگاه اب ــد ن بای

دهیــم.
بایــد در نــگاه اســتراتژیک خــود بــه ایــن نقطــه 
برســیم کــه در ۱0 ســال آینــده جــزو ســه قــدرت 

اول و در 20 ســال آینــده قــدرت اول آســیا باشــیم، 
در غیــر ایــن صــورت همچنــان توجــه ورزش ایــران 
ــکو و  ــه س ــکار ب ــه ورزش ــت ک ــمت اس ــن س ــه ای ب
ســکه برســد و از تبلیغــات آن بــرای شــیرین کــردن 

کام ملــت بهــره بــرد!
ــران  ــای ورزش ای ــش ه ــی از چال ــفانه یک متاس
وجــود حاشــیه بســیار زیــاد اســت و  ایــن حاشــیه 
بــا جذابیــت هایــی همــراه اســت و برخــی مدیــران 
ــد، حاشــیه  ــن حواشــی شــده ان ــر ای ورزشــی درگی
ــرد  ــرژی می گی ــر اســت، ان ــا زمان ب ــی کــه صرف های

ــدارد. ــز ن و هیــچ ســودی در درازمــدت نی
- ســوال مهــم و اساســی ایــن اســت کــه انحــراف 
ــه جــای برنامــه  ــران ورزش کشــور کــه ب ــگاه مدی ن
ــه  ــدت ب ــاه م ــگاه کوت ــر ن ــدت درگی ــزی بلندم ری

مســائل ورزشــی هســتند بــه چــه علــت بــه وجــود 
ــد برطــرف شــود؟  ــه بای آمــده و چگون

ــا  ــت ب ــرای رقاب ــران ب ــزی ورزش ای ــه ری - برنام
ــرای جایــگاه چهــارم ورزش آســیا  قزاقســتانی هــا ب

چیســت؟ 
ــا  ــه ب ــش فاصل ــرای کاه ــزی ب ــه ری ــه برنام - چ
ورزش چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی از ســوی مدیــران 
ورزش کشــور مدنظــر قــرار گرفتــه اســت تــا فاصلــه 
ــد و در  ــدا نکن ــش پی ــش افزای ــش از پی ــود بی موج

ــه گام برداشــت؟  ــن فاصل راســتای کــم کــردن ای
- نــگاه کان دولــت بــه حــوزه ورزش در بلندمدت 
چیســت؟ آیــا بنــای تغییــر ســاختار ورزش ایــران از 
ــه  ــا چ ــود دارد و اساس ــی وج ــه خصوص ــی ب دولت

الگویــی در ایــن رابطــه تعریــف شــده اســت؟ 
- چــه برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد ســاختار 
صحیــح اقتصــادی در ورزش ایــران وجــود دارد و آیــا 
ــه عنــوان یــک  همچنــان قــرار اســت ایــن حــوزه ب
ــش  ــود را پی ــای خ ــت ه ــه ای فعالی ــده هزین پدی
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــتای درآمدزای ــا در راس ــرد ی بب
ــران  ــه ای از ســوی مســووالن ارشــد ورزش ای برنام

ــت؟  ــده اس ــف ش تعری
ــی  ــم و حیات ــران مه ــرای ورزش ای ــا ب ــه ام آنچ
اســت اینکــه زنــگ خطــر از ســوی رقبــای منطقــه 
ــت،  ــه غفل ــت و هرگون ــده اس ــدا در آم ــه ص ای ب
ــد  ــی توان ــزی م ــه ری ــدم برنام ــگاری و ع ــهل ان س
ــور را در  ــگاه ورزش کش ــده جای ــای آین ــال ه در س
ســطح آســیا بیــش از پیــش بــا افــت مواجــه کنــد! 
مســئله ای کــه نیازمنــد برنامــه ریــزی مــدون 
بلندمــدت و تغییــر ســاختار اقتصــادی ورزش اســت 
و در غیــر ایــن صــورت نتیجــه ای جــز درجــا زدن و 

ــد. ــه دســت نخواهــد آم ــدن ب جــا مان

ــی گفــت: مســابقات  مصطفــی حســین خان
از  هرکســی  کــه  اســت  جایــی  المپیــک 
لحظه هــا اســتفاده کنــد، فراتــر از خــودش 
ظاهــر شــود می توانــد بهتریــن نتیجــه را 

ــرد.  بگی
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مصطفــی حســین خانــی نماینــده وزن 7۴ 
کیلوگــرم تیــم ملــی کشــتی آزاد در المپیــک 
از  مرحلــه  دوازده  داشــت:  اظهــار  توکیــو 
ــدا را  ــده و خ ــزار ش ــی برگ ــم مل ــای تی اردو ه
شــکر شــرایطم هــم از لحــاظ بدنــی و از لحــاظ 
ــاوری  ــک خودب ــه ی ــت و ب ــوب اس ــی خ روح

ــیده ام. رس
وی ادامــه داد: بــا امکاناتــی کــه فدراســیون 
در اختیــار مــا قــرار داده، همــه چیــز بــاب میل 
اســت و ان شــاء الــه کــه در ایــن زمــان باقــی 
مانــده بتوانیــم خــوب تمریــن کنیــم، آمادگــی 
خــود را نیــز افزایــش بدهیــم تــا بتوانیــم 

ــم. بهتریــن نتیجــه را در المپیــک بگیری
جــام  در  عملکــردش  مــورد  در  وی 
ایــن  در  گفــت:  لهســتان  زیلکوفســکی 
ــرده  ــرکت ک ــزی ش ــه ری ــا برنام ــابقات ب مس
ــدادم در  ــاز ن ــی امتی ــچ حریف ــه هی ــودم و ب ب
واقــع خیلــی وقــت بــود کــه بــرای حضــور در 
ــه  ــم نتیج ــتم و می خواه ــدف داش ــک ه المپی
ــک  ــال را در المپی ــد س ــن چن ــم در ای زحمات

ــرم. بگی
ــی  ــه ی انتخاب ــرای چرخ ــورد اج وی در م
اظهــار داشــت: هــم رئیــس فدراســیون و هــم 
کادر فنــی بــه اصــل انتخابــی پایبنــد بودنــد و 

ــزاری آن اصــرار داشــتند. ــر برگ ب
حســین خانــی ادامــه داد: البتــه فدراســیون 
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا آن 
چیــزی کــه از قبــل برنامــه ریــزی کــرده 
بــود را نمی توانســت اجــرا کنــد، امــا بــا 
ــی اوزان  ــا در تمام ــی محدودیت ه وجــود تمام
ــی  ــه ی مثبت ــن نکت ــزار شــد و ای ــی برگ انتخاب
ــرم  ــا وزن ۱2۵ کیلوگ ــه از وزن ۵7 ت ــت ک اس
تمامــی کشــتی گیــران بــا انتخابــی عضــو تیــم 

ــدند. ــی ش مل

ــرد:  ــح ک ــان تصری ــز جه ــدال برن ــده م دارن
البتــه مــن در انتخابــی وزن 7۴ کیلوگــرم برای 
ــا  ــا ب ــدم، ام ــم اول ش ــابقات صربســتان ه مس
ــه مســابقات لهســتان  ــی ب ــد کادر فن صاحدی
نیــز اعــزام شــدم کــه در آن جــا هــم بــا 
توجــه بــه عملکــردی کــه داشــتم موفــق شــدم 

ــم. ــی را کســب کن ــم مل ــده تی دوبن
ــورد  ــیا در م ــای آس ــدال ط ــده ی م دارن
ــرم  ــر در وزن 7۴ کیلوگ ــران حاض ــتی گی کش
ــم در  ــه ی حریفان ــت: هم ــو گف ــک توکی المپی
ــر  ــاید از ۱۶ نف ــتند ش ــوب هس ــن وزن خ ای
نزدیــک بــه ۱0 نفــر عنــوان دار جهانــی باشــند 
کــه فیلــم ایــن کشــتی گیــران در اختیــار کادر 
ــان  ــه در زم ــت ک ــرار اس ــرار دارد و ق ــی ق فن

باقــی مانــده تــا المپیــک روی نقــاط ضعــف و 
ــن  ــم بهتری ــا بتوانی ــم ت ــا کار کنی ــوت آن ه ق

ــم. ــه را بگیری نتیج
در  هدفــش  مــورد  در  خانــی  حســین 
ــب  ــن کس ــدف م ــاً ه ــت: قطع ــک گف المپی
مســابقات  ایــن  در  مــدال  خوشــرنگ ترین 
ــزرگ  ــیار ب ــدان بس ــک می ــا المپی ــت. ام اس
از لحظه هــا  اســت کــه هرکــس  و جایــی 
اســتفاده کنــد، فراتــر از خــودش ظاهــر شــود 
می توانــد بهتریــن نتیجــه را بگیــرد. همــه 
ــابقات  ــن مس ــت در ای ــرای موفقی ــور ها ب کش
ســرمایه گــذاری کــرده انــد و تمامــی حریفــان 
بــه دنبــال کســب بهتریــن نتیجــه انــد. البتــه 
ایــن میــدان بــزرگ جــای اشــتباه نیســت چــرا 
کــه اولیــن اشــتباه احتمــال دارد کــه آخریــن 

ــد. ــتباه باش اش
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: کادر فنــی 
ایــن چنــد وقــت بــرای کشــتی گیــران بســیار 
زحمــت کشــیده و کشــتی گیــران را بــه 
آمادگــی مطلــوب رســانده انــد و تمــام و ســعی 
و تاششــان ایــن اســت کــه بهتریــن نتیجــه را 
ــن  ــز ای ــا نی ــه ی م ــم. وظیف ــک بگیری در المپی
اســت کــه در راســتای هدفمــان تــاش کنیــم 
ــا دعــای  ــه کــه ب و قــدم برداریــم و ان شــاء ال
ــه الزم  ــه نتیج ــدا ب ــک خ ــردم و کم ــر م خی

برســیم.

ــاه  ــه م ــتقال س ــگاه اس ــان باش ــدادی از کارکن ــوق تع حق
اســت پرداخــت نشــده و پــاداش  آخریــن پیروزی هــای آســیایی 

ــده اســت. و لیــگ اعضــای تیــم هــم باتکلیــف مان
ــه  ــای هفت ــن روزه ــه در آخری ــری ک ــر، خب ــزارش مه ــه گ ب
گذشــته اوج بحــران مالــی اســتقال را نشــان داد، نبــود 
ــم  ــن تی ــروات ای ــع ک ــچ، مداف ــه میلی ــرای MRI هروی ــول ب پ
ــان هــم  ــون توم ــک میلی ــه ی ــی ب ــود. مبلغــی کــه شــاید حت ب
نمی رســید، امــا بنــا بــه هــر دلیلــی گویــا بــرای باشــگاه امــکان 

ــت. ــود نداش ــول وج ــن پ ــت ای پرداخ
ایــن تنهــا بخشــی کوچــک از مشــکات بــزرگ مالــی 
باشــگاه اســتقال اســت. بدهی هــای چنــد ماهــه بــه بازیکنــان 
ــه  ــان فصــل جــاری ک ــه بازیکن ــم ب ــای ک خارجــی، پرداختی ه
ــی دو  ــود یک ــه می ش ــا را در آورده و گفت ــی از آنه ــدای خیل ص

بــار وســاطت فرهــاد مجیــدی مانــع از اعتصــاب بازیکنــان شــده، 
ــروزی  ــیایی و پی ــای آس ــن برده ــاداش آخری ــت پ ــدم پرداخ ع
در لیــگ و… بحــران مالــی در ایــن باشــگاه بــه حــدی هســت 
ــم  ــگاه ه ــن باش ــان ای ــوق کارکن ــت حق ــی در پرداخ ــه حت ک
تاخیرهــای زیــاد پیــش آمــده باشــد تــا جایــی کــه تعــدادی از 
کارکنــان ایــن باشــگاه بــا تاخیــر دو تــا ســه ماهــه در دریافــت 

حقــوق مواجــه هســتند.
ـــت  ـــه ور اس ـــی غوط ـــکات مال ـــی در مش ـــتقال در حال اس
ــتم  ــک هشـ ــه یـ ــر در مرحلـ ــدی دیگـ ــا چنـ ــد تـ ــه بایـ کـ
نهایـــی لیـــگ قهرمانـــان آســـیا بایـــد بـــه دیـــدار الهـــال 
ـــتاره ها و  ـــذب س ـــیع و ج ـــدارکات وس ـــا ت ـــه ب ـــی ک ـــرود؛ تیم ب
ـــت.  ـــیا اس ـــی در آس ـــال قهرمان ـــه دنب ـــی ب ـــن الملل ـــرمربی بی س
ایـــن بـــه جـــز دیـــدار حساســـی اســـت کـــه اســـتقال در 

ـــپولیس  ـــا پرس ـــی ب ـــام حذف ـــی ج ـــارم نهای ـــک چه ـــه ی مرحل
در پیـــش دارد.

ــد کــه  آبی هــا در حالــی در اوج بحران هــای مالــی قــرار دارن
حتــی مدیرعامــل کارگــزار ایــن باشــگاه هــم رســماً اعــام کــرده 
تمایلــی بــه اعطــای کمک هایــی بیشــتر از تعهــد بــه این باشــگاه 
ــی در  ــه قهرمان ــه داعی ــد تیمــی ک ــن نشــان می ده ــدارد و ای ن
ــن  ــی از بزرگ تری ــا یک ــر دارد، ب ــی را در س ــام حذف ــیا و ج آس

بحران هــای مالــی همــه تاریــخ خــود مواجــه اســت.

ــم  ــورد تیـ ــکا در مـ ــرمربی رایـ ــال و سـ ــوت فوتبـ پیشکسـ
ملـــی، اســـتقال و مـــوارد دیگـــر صحبـــت کـــرد. 

ـــورش  ـــوص حض ـــا در خص ـــا ایلن ـــو ب ـــی در گفتگ ـــروز قربان پی
روی نیمکـــت رایـــکا بـــه عنـــوان ســـرمربی اظهـــار داشـــت: 
ـــا بررســـی شـــرایط بـــه  پیشـــنهادی بـــود کـــه دریافـــت کـــردم و ب
ـــد از  ـــم و بع ـــا کار کن ـــم آنج ـــه می توان ـــیدم ک ـــه رس ـــن نتیج ای
ـــا  ـــرارداد امض ـــیدیم و ق ـــق رس ـــه تواف ـــتیم ب ـــه داش ـــی ک مذاکرات
ـــی  ـــردم و خیل ـــروع ک ـــکا ش ـــا رای ـــازه کارم را ب ـــًا ت ـــم. فع کردی
نمی توانـــم در مـــوردش صحبـــت کنـــم ولـــی بـــا ایـــن تیـــم 
ـــدا  ـــه پی ـــکاری ادام ـــن هم ـــر ای ـــادی دارم و اگ ـــای زی ـــه ه برنام
ـــه  ـــود ب ـــرای صع ـــم را ب ـــد تی ـــل بع ـــد دارم فص ـــی قص ـــد حت کن

ـــه  ـــتگی ب ـــز بس ـــه چی ـــال هم ـــر ح ـــه ه ـــم. ب ـــر ببندی ـــگ برت لی
شـــرایطی دارد کـــه در ادامـــه پیـــش می آیـــد.

ـــازی دور برگشـــت  ـــی در ۴ ب ـــم مل ـــرد تی ـــورد عملک وی در م
ـــازی خـــوب و حســـاب  ـــار ب ـــت: چه ـــی گف ـــی جـــام جهان مقدمات
ـــاد  ـــم انتق ـــم. بخواهی ـــاهد بودی ـــی ش ـــم مل ـــوی تی ـــده از س ش
کنیـــم می شـــود اشـــکاالتی گرفـــت ولـــی در مجمـــوع مهـــم 
ـــه الزم را  ـــرد و نتیج ـــوب کار ک ـــی خ ـــم مل ـــه تی ـــت ک ـــن اس ای
ـــرایط  ـــا در ش ـــم. م ـــک می گوی ـــردم تبری ـــه م ـــت و ب ـــم گرف ه
ـــم  ـــود نکنی ـــود صع ـــن ب ـــه ممک ـــم ک ـــه بودی ـــرار گرفت ســـختی ق

ـــیم. ـــحال باش ـــت خوش ـــن باب ـــد از ای ـــًا بای و فع
پیشکســـوت فوتبـــال در مـــورد وضعیـــت مبهـــم نیمکـــت 
ـــاری  ـــار اخب ـــه و کن ـــن از گوش ـــح داد: م ـــم توضی ـــی ه ـــم مل تی
در مـــورد مذاکـــره بـــا گزینـــه هـــای دیگـــر می شـــنوم ولـــی 
ـــی  ـــی وقت ـــم. مرب ـــه دهی ـــکوچیچ ادام ـــا اس ـــد ب ـــرم بای ـــه نظ ب
ــرد  ــت و عملکـ ــار گذاشـ ــد او را کنـ ــرد نبایـ ــه می گیـ نتیجـ

ــاس  ــه احسـ ــن اینکـ ــت. ضمـ ــوده اسـ ــوب بـ ــکوچیچ خـ اسـ
ـــی  ـــت ول ـــامی اس ـــا اس ـــازی ب ـــال ب ـــیون در ح ـــم فدراس می کن
ـــه نظـــرم  ـــه وجـــود دارد ب ـــه شـــرایطی ک ـــا توجـــه ب ـــت ب در نهای
بـــا اســـکوچیچ تمدیـــد می کننـــد و او در تیـــم ملـــی باقـــی 

ـــد. ـــد مان خواه
ــتقال و  ــکات اسـ ــا مشـ ــه بـ ــان در رابطـ ــی در پایـ قربانـ
ـــم  ـــن تی ـــرایط ای ـــه ش ـــدی ب ـــاد مجی ـــاره فره ـــد ب ـــراض چن اعت
ـــگاه  ـــی باش ـــکات داخل ـــائل و مش ـــان مس ـــن در جری ـــت: م گف
اســـتقال نیســـتم و از رســـانه هـــا ایـــن مـــوارد را متوجـــه 
ــی  ــتم خیلـ ــرا نیسـ ــز ماجـ ــان ریـ ــون در جریـ ــوم. چـ می شـ
ــکات  ــدوارم مشـ ــی امیـ ــم ولـ ــر کنـ ــار نظـ ــم اظهـ نمی توانـ
ـــد  ـــم بتوان ـــن تی ـــود و ای ـــرف ش ـــر برط ـــه زودت ـــتقال هرچ اس
ــائل  ــر مسـ ــه فکـ ــط بـ ــی فقـ ــائل فنـ ــز روی مسـ ــا تمرکـ بـ
ـــر  ـــای دیگ ـــد و دغدغه ه ـــی باش ـــن چنین ـــوارد ای ـــی و م تاکتیک

ـــود نداشـــته باشـــد. ـــکل وج بـــه ایـــن ش
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اوقات شرعی شهر تهران

اقتصـادی  سـتاد  اعضـای  بـه  رییـس جمهـوری 
دولـت تاکیـد کـرد گزارشـی از وضعیـت اقتصـادی 
کشـور بـه رییـس جمهـوری منتخـب ارائـه کننـد 
و گفـت: تامیـن کاالهـای اساسـی و افزایـش رفـاه 
عمومـی محـور اصلی در سـازوکار پیشـنهادی دولت 

بـرای سـال ۱۴00 اسـت. 
والمسـلمین  حجت االسـام  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
حسـن روحانـی رییس جمهوری در دویسـت و سـی 
و چهارمین جلسـه سـتاد هماهنگی اقتصـادی دولت 
کـه روز یکشـنبه بـه ریاسـت وی برگزار شـد، ضمن 
آرزوی موفقیـت بـرای رییـس جمهـور منتخـب، از 
سـتاد اقتصـادی دولت خواسـت گزارش هـای الزم از 
وضعیـت اقتصـادی کشـور و اقدامـات انجام شـده را 

بـه رییـس جمهـوری منتخـب ارائـه کنند.
در ابتـدای ایـن جلسـه وزیـر نفـت گزارشـی از 
عملکـرد فـروش نفـت در دوران تشـدید تحریـم و 

جنـگ اقتصـادی ارائـه کـرد.
خـروج  بـا   97 سـال  از  گـزارش  ایـن  براسـاس 
یکجانبـه آمریـکا از برجـام و آغـاز جنـگ اقتصـادی 
ترامـپ علیـه ملـت ایـران، با اعمـال سیاسـت ارعاب 
و تهدیـد دولـت آمریـکا مشـتریان نفتـی کشـورمان، 
تقاضـای خـود را کاهـش دادند و این کاهـش درآمد، 
تأثیـر  دولـت  بودجـه  از جملـه  بخش هـا  همـه  بـر 

گذاشـت.
در سـال 99 نیـز عـاوه بـر تحریم هـای آمریـکا و 
شـرایط خـاص پاندمـی کرونـا، پاییـن آمـدن قیمت 
نفـت، کاهـش درآمد دولت را تشـدید کـرد به نحوی 
کـه در مجموع در سـه سـال جنگ اقتصـادی، درآمد 
نفتی کشـور بیـش از صد میلیـارد دالر کاهش یافت.

براسـاس ایـن گزارش، دولت تدبیـر و امید در این 
شـرایط تـاش کـرد در کنـار اسـتفاده از روش هـای 
غیـر متعـارف در فـروش نفـت و فرآورده هـای نفتی، 
وابسـتگی بـه نفـت را در بودجـه کشـور کاهش دهد 
تـا آنجـا کـه وابسـتگی ۴2 درصـدی بودجه بـه نفت 
در ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد، در الیحـه بودجـه 
سـال 99 بـه کمتـر از ۱0 درصـد رسـیده و بـرای 
بـه  اتـکا  بـدون  بودجـه  کشـور،  در  بـار  نخسـتین 

درآمدهـای نفتـی تدوین شـد.
اولویـت  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  رییـس جمهـوری 
دولـت، تامیـن ارز کاالهـای اساسـی و دارو در جهت 
افزایـش رفـاه عمومـی و حمایـت از اقشـار آسـیب 
پذیـر جامعـه بـوده اسـت، گفـت: همه تـاش دولت 
بـر آن بـوده اسـت کـه بـا مقاومـت در برابـر تحریـم 
صـد درصدی دشـمنان ایران، درآمـد ارزی الزم برای 
تامیـن کاالهـای اساسـی و ضروری و حفـظ و ارتقای 

تولیـد کشـور را فراهـم کند.
روحانـی افـزود: کارنامـه موفقیـت دولـت در ایـن 
قابـل ماحظـه  کننـدگان  تحریـم  بـا  نابرابـر  نبـرد 
اسـت. درهمین راسـتا کنترل نوسـانات بـازار داخلی 
و جلوگیـری از افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی و 
نـرخ تـورم در کشـور و همچنیـن ایجـاد رفاه نسـبی 
در جامعـه از مهمتریـن اهـداف دولـت بـوده اسـت.

وکار  سـاز  در  کـرد:  اظهـار  جمهـور  رییـس 
پیشـنهادی دولت برای سـال ۱۴00، تامین کاالهای 
اساسـی، افزایـش رفـاه عمومـی محور اصلی اسـت و 
حرکـت  یـک  در  الزم،  ارزی  منابـع  تخصیـص  بـا 
نظام منـد، تامین، تولید و توزیع در کشـور، در مسـیر 

بازگشـت بـه رشـد و ثبـات قـرار گرفتـه اسـت.

روحانی خطاب به اعضای ستاد اقتصادی دولت؛

تاکید روحانی برای ارائه گزارش از 
 بـــا مجـــوز ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، صکـــوک مرابحـــه وضعیت اقتصادی به رئیس جمهور منتخب

شـــرکت بهمـــن دیـــزل )ســـهامی عـــام( بـــه مبلـــغ ۵ هـــزار 
ـــاد  ـــر ۱۴00 در نم ـــنبه 2 تی ـــا چهارش ـــرداد ت ـــال از 3۱خ ـــارد ری میلی

ــود. ــه عمومـــی مـــی شـ »دیـــزل0۴« عرضـ
غامرضـــا ابوترابـــی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر بـــه بـــازار ســـرمایه 
)ســـنا( افـــزود: صکـــوک مرابحـــه شـــرکت بهمـــن دیـــزل بـــه ارزش 
۵ هـــزار میلیـــارد ریـــال جهـــت خریـــد قطعـــات تولیـــد خـــودرو از 

طریـــق شـــرکت فرابـــورس ایـــران عرضـــه  خواهـــد شـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت مدیریـــت دارایـــی مرکـــزی بـــازار ســـرمایه 
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــرخ ۱۸ درص ـــا ن ـــاله و ب ـــن اوراق ۴ س ـــت: ای ـــار داش اظه

ـــود. ـــی ش ـــت م ـــار پرداخ ـــک ب ـــاه ی ـــه م ـــر س ـــاط آن ه اقس
ــن اوراق  ــار ایـ ــت و ارکان انتشـ ــیوه ضمانـ ــوص شـ وی در خصـ
توضیـــح داد: جهـــت تضمیـــن پرداخـــت اقســـاط و اصـــل اوراق در 
سررســـید، بخشـــی از ســـهام شـــرکت های گـــروه بهمن)ســـهامی 
ـــت.  ـــده اس ـــق ش ـــام( توثی ـــهامی ع ـــازی ایران)س ـــام( و تراکتورس ع

ــره  ــد پذیـ ــوان متعهـ ــه عنـ ــدن بـ ــرمایه تمـ ــن سـ ــرکت تامیـ شـ
نویـــس و بازارگـــردان ایـــن اوراق ایفـــای نقـــش مـــی کنـــد. 
ــروش،  ــل فـ ــادرات عامـ ــعه صـ ــک توسـ ــزاری بانـ ــرکت کارگـ شـ
ـــذاری  ـــپرده گ ـــرکت س ـــر اوراق و ش ـــی آذر ناش ـــط مال ـــرکت واس ش
ـــن اوراق  ـــت ای ـــل پرداخ ـــوه عام ـــویه وج ـــادار و تس ـــزی اوراق به مرک

هســـتند.
ابوترابـــی تصریـــح کـــرد: در ایـــن اوراق، شـــرکت واســـط مالـــی 
ـــل  ـــع حاص ـــا مناب ـــداران اوراق، ب ـــرف خری ـــت از ط ـــه وکال ـــر( ب آذر)ناش
ـــد  ـــات تولی ـــورد نیاز)قطع ـــه م ـــواد اولی ـــه، م ـــوک مرابح ـــار صک از انتش
خـــودرو( شـــرکت بهمـــن دیزل)بانـــی( را نقـــداً خریـــداری خواهـــد 
ـــی  ـــه بان ـــاطی ب ـــورت اقس ـــه ص ـــه را ب ـــواد اولی ـــن م ـــپس ای ـــرد و س ک
ـــیدهای  ـــه در سررس ـــود ک ـــی ش ـــد م ـــی متعه ـــت و بان ـــد فروخ خواه
ـــپرده  ـــرکت س ـــر و ش ـــق ناش ـــه را از طری ـــاط مربوط ـــه، اقس ـــه ماه س
ـــدگان اوراق  ـــه دارن ـــوه ب ـــویه وج ـــادار و تس ـــزی اوراق به ـــذاری مرک گ

ـــد. ـــت کن پرداخ

ــزی  ــی مرکـ ــت دارایـ ــرکت مدیریـ ــل شـ ــه مدیرعامـ ــه گفتـ بـ
بـــازار ســـرمایه، تاکنـــون در حـــوزه خودروســـازی ۱۵ مـــورد 
ــال از  ــارد ریـ ــغ ۵۸.۵۶۵ میلیـ ــه مبلـ ــاً بـ ــی مجموعـ ــن مالـ تامیـ
طریـــق انتشـــار انـــواع صکـــوک توســـط شـــرکت هـــای ســـایپا، 
ایـــران خـــودرو، کرمـــان موتـــور و شـــرکت هـــای تابعـــه آنهـــا در 
ـــن  ـــروه بهم ـــرکت گ ـــت؛ و ش ـــه اس ـــورت پذیرفت ـــرمایه ص ـــازار س ب
چهارمیـــن خودروســـازی اســـت کـــه از ایـــن طریـــق اقـــدام بـــه 

تامیـــن مالـــی مـــی کنـــد.

ـــرای  ـــی ب ـــای تهران ـــاری متاهل ه ـــاه ج ـــل م ـــه در اوای ـــی ک درحال
ـــان پرداخـــت  ـــزار توم ـــون و 20۸ ه ـــد 2۶ میلی ـــه اوراق مســـکن بای تهی
می کردنـــد، ایـــن نـــرخ  اکنـــون افزایـــش یافتـــه و بـــه بیـــش از 2۸ 

ـــت.  ـــیده اس ـــان رس ـــون توم میلی
بـــه گـــزارش ایســـنا، بررســـی آخریـــن وضعیـــت قیمـــت اوراق 
مســـکن نشـــان می دهـــد کـــه هـــر بـــرگ اوراق تســـهیات مســـکن 
ــان، در  ــزار و ۴00 تومـ ــت ۶۱ هـ ــا قیمـ ــال ۱39۸ بـ ــاه سـ در تیرمـ
ـــان و در شـــهریورماه ۱39۸  ـــزار و 700 توم ـــا قیمـــت ۶۱ ه ـــاه ب مردادم

نیـــز بـــا قیمـــت ۶۱ هـــزار و ۸00 تومـــان داد و ســـتد می شـــود.
ـــزار و ۴00 و قیمـــت  ـــز ۶0 ه ـــاه ســـال ۱39۸ نی قیمـــت اوراق مهرم
ـــن  ـــوده و همچنی ـــان ب ـــزار توم ـــدام ۶۱ ه ـــز هرک ـــان و آذر نی اراق آب
ـــان  ـــاه هم ـــاه و بهمن م ـــکن در دی م ـــهیات مس ـــرگ اوراق تس ـــر ب ه
ـــت  ـــا قیم ـــز ب ـــفندماه نی ـــان و در اس ـــزار توم ـــت ۶0 ه ـــا قیم ـــال ب س

۶2 هـــزار و ۴00 تومـــان معاملـــه می شـــود.

قیمت تسه از فروردین ماه تا اسفندماه سال 1٣٩٩
ــزار  ــاه ۶2 هـ ــه فروردین مـ ــال ۱399 تسـ ــرای سـ ــن بـ همچنیـ
ــه  ــان و تسـ ــزار تومـ ــت ماه ۶۱ هـ ــه اردیبهشـ ــان، تسـ و ۸00 تومـ

ــد. ــت دارنـ ــان قیمـ ــزار و ۴00 تومـ ــاه ۶۱ هـ خردادمـ
ـــاه  ـــکن در تیرم ـــک مس ـــکن بان ـــهیات مس ـــرگ از اوراق تس ـــر ب ه
ـــزار و  ـــاه ۶۱ ه ـــان، در مردادم ـــزار توم ـــا قیمـــت ۶0 ه ـــته ب ـــال گذش س
ـــود. ـــتد می ش ـــان داد و س ـــزار توم ـــهریورماه ۶۱ ه ـــان و در ش 700 توم

ـــه  ـــز ب ـــال ۱399 نی ـــاه س ـــاه و آذرم ـــاه، آبان م ـــن اوراق در مهرم ای

ـــد. ـــت دارن ـــان قیم ـــزار توم ـــان و ۶0 ه ـــزار توم ـــب ۶۱ ه ترتی
اوراق تســـهیات مســـکن در دی مـــاه ســـال گذشـــته بـــا قیمـــت 
۶0هـــزار تومـــان، در بهمن مـــاه بـــا قیمـــت ۶۱ هـــزار تومـــان و در 
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــه می ش ـــان معامل ـــزار توم ـــت ۶0 ه ـــا قیم ـــفندماه ب اس
گـــزارش نیـــز براســـاس قیمـــت اســـفندماه ســـال گذشـــته نوشـــته 

ـــت. ـــده اس ش

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
ـــران  ـــاکن ته ـــای س ـــه مجرده ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــاس، ب ـــن اس برای
ــد  ــهیات دریافـــت کننـ ــان تسـ ــون تومـ ــا ۱۴0 میلیـ ــد تـ می تواننـ
ـــکن و ۴0  ـــد مس ـــهیات خری ـــان تس ـــون توم ـــامل ۱00 میلی ـــه ش ک
میلیـــون تومـــان جعالـــه می شـــود، بـــرای دریافـــت ۱00 میلیـــون 
ـــداری  ـــکن خری ـــهیات مس ـــه تس ـــد 200 برگ ـــهیات بای ـــان تس توم
ـــی، ۱2  ـــزار تومان ـــه ۶0 ه ـــا تس ـــداد اوراق ب ـــن تع ـــه ای ـــه هزین ـــد ک کن

میلیـــون تومـــان می شـــود.
همچنیـــن بـــا در نظـــر گرفتـــن ۴0 میلیـــون تومـــان وام جعالـــه 
ـــزار  ـــون و ۸00 ه ـــار میلی ـــغ چه ـــه مبل ـــد ۸0 ورق ب ـــرای آن بای ـــه ب ک
ــه ۱۶  ــد اوراق بـ ــه خریـ ــوع هزینـ ــد مجمـ ــداری کننـ ــان خریـ تومـ

ــد. ــان می رسـ ــزار تومـ ــون و ۸00هـ میلیـ
ـــقف  ـــا س ـــد ت ـــاس می توانن ـــن اس ـــز برهمی ـــی نی ـــای تهران زوج ه
ــهیات  ــان تسـ ــون تومـ ــامل ۱00 میلیـ ــان شـ ــون تومـ 2۴0 میلیـ
خریـــد مســـکن بـــرای هـــر نفـــر و ۴0 میلیـــون تـــوان وام جعالـــه 
دریافـــت کننـــد؛ بنابرایـــن زوجیـــن بایـــد ۴00 برگـــه تســـهیات 

ــان  ــون تومـ ــه آن 2۴ میلیـ ــه هزینـ ــد کـ ــداری کننـ مســـکن خریـ
می شـــود کـــه همـــراه بـــا هزینـــه چهـــار میلیـــون و ۸00 هـــزار 
ـــکن  ـــهیات مس ـــد ۸0 ورق تس ـــرای آن بای ـــه ب ـــه ک ـــی وام جعال تومان
ــزار  ــون و ۸00 هـ ــد 2۸ میلیـ ــوع بایـ ــد در مجمـ ــداری کننـ خریـ

تومـــان پرداخـــت کننـــد.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســـقف ایـــن تســـهیات بـــرای مراکـــز اســـتان و شـــهرهای بـــا 
ـــیده  ـــان رس ـــون توم ـــه ۸0 میلی ـــر ب ـــزار نف ـــش از 200 ه ـــت بی جمعی
ـــه  ـــه هزین ـــود ک ـــداری ش ـــه خری ـــد ۱۶0 برگ ـــرای آن بای ـــه ب ـــت ک اس

ـــت. ـــان اس ـــزار توم ـــون و ۶00  ه آن 9 میلی
ــان  ــون تومـ ــهری ۶0 میلیـ ــق شـ ــایر مناطـ ــرای سـ ــن وام بـ ایـ
ــه  ــرای آن ۱20 برگـ ــد بـ ــه بایـ ــر گرفتـــه شـــده اســـت کـ در نظـ
ــزار  ــون و 200 هـ ــت میلیـ ــه آن هفـ ــه هزینـ ــود کـ ــداری شـ خریـ

تومـــان می شـــود.

جهت خرید قطعات برای بهمن دیزل انجام می شود، 

عرضه ۵ هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

20:23:3220:44:4400:12:55

 عمومی مزایدهآگهی 
 دوم  نوبت

قطعه زمین از پالک های ذیل ، واقع در اهواز   10شورای اسالمی شهر اهواز ، شهرداری اهواز در نظر دارد تعداد  4/9/98 – 1600/98/2000به استناد مصوبه شماره 
 ثبتی ) نوبت دوم ( خود را از طریق مزایده عمومی طبق شرایط منرج در اسناد مزایده به فروش رساند.   3، بخش    1140فرعی از اصلی    –مهر شهر    5فاز    –

  مبلغ ضمانتنامه مبلغ اولیه )ریال( نام پروژه  ردیف 
 )ریال( 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5562فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   1
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    18/390به مساحت    –مهرشهر  

 
000/400/705/11 

 
000/270/585 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5563فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   2
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    330به مساحت    –مهرشهر  

 
000/000/900/9 

 
000/000/495 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5598فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   3
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    29/330به مساحت    –مهرشهر  

 
000/730/220/12 

 
000/100/611 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5564فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   4
 فروش به صورت انفرادی   –ع  متر مرب  25/317به مساحت    –مهرشهر  

 
000/750/834/9 

 
000/800/491 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5565فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   5
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    25/317به مساحت    –مهرشهر  

 
000/750/834/9 

 
000/800/491 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5566فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   6
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    75/293به مساحت    –مهرشهر  

 
000/000/400/9 

 
000/000/470 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5567فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   7
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    75/293به مساحت    –مهرشهر  

 
000/250/106/9 

 
000/400/455 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5595فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   8
 فروش به صورت انفرادی   –  متر مربع  75/291به مساحت    –مهرشهر  

 
000/250/044/9 

 
000/300/452 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5596فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   9
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    25/290به مساحت    –مهرشهر  

 
000/750/997/8 

 
000/900/449 

  5ثبتی واقع در اهواز فاز    3بخش  1140، فرعی از اصلی  5597فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی   10
 فروش به صورت انفرادی   –متر مربع    25/290به مساحت    –مهرشهر  

 
000/750/997/8 

 
000/900/449 

ساختمان    –به نشانی : اهواز، خیابان انقالب جنب پزشکی قانونی  دها  متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به اداره قراردااز  
 مراجعه نمایند.   33799160  -  33774062  تماس  تلفن  –  اداره قراردادها  –  شماره سه شهرداری

 . می باشدزایده  به عهده برنده م روزنامه  هزینه انتشار آگهی  
 باشد. می    12/4/1400لغایت    31/3/1400از    :توزیع اسناد

حراست ساختمان شماره سه    دبیرخانه محرمانهدر محل    و تحویل  است  روز  10، از تاریخ انتشار آگهی به مدت  مزایدهمهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به    -1
 میباشد.(  1400/ 4/ 14 شنبه مورخ  دوتا پایان وقت اداری روز  تحویل پاکات مهلت  حداکثر)شهرداری به نشانی فوق الذکر می باشد .  

در محل اداره قراردادها واقع در ساختمان شماره سه شهرداری   15/4/1400صبح روز سه شنبه مورخ  10تاریخ و محل تشکیل کمیسیون مزایده در ساعت  -2
  دهنده گان در جلسه مجاز می باشند .  به نشانی فوق الذکر می باشد حضور پیشنهاد

 ارایه شود.می بایست  به یکی از سه طریق ذیل    ه زمین می باشد کهصپایه کارشناسی عردرصد مبلغ    5  مزایدهشرکت در    مبلغ سپرده  -3
 شهرداری اهواز نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری اهواز    0203994398001  سپردهحساب    الف: فیش واریز مبلغ فوق به

 )با قابلیت تمدید یک دوره سه ماهه( ح پیشنهاد  و بمدت سه ماه از تاریخ افتتااهواز  شهرداری  بصورت ضمانتنامه بانکی بنام    -ب
 در وجه شهرداری اهواز  ج: چک تضمین شده  

 مختار می باشد. ات  پیشنهاد   قبول هریک ازشهرداری در رد یک یا  -4  
 ضبط خواهد شد.   ترتیبآنان به    ر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده ضهرگاه حا  مزایدهبرندگان اول و دوم    -5
 شروط و تکالیف شهرداری می باشد.   و ارائه پیشنهاد به منزله قبول  مزایدهکالنشهرها ، شرکت در  آیین نامه معامالت    10ماده  براساس    -6
 . مندرج شده است  مزایدهسایر اطالعات و جزییات در اسناد    -7

تاریخ انتشار: 1۴00/0٣/٣1 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

فایل پی دی اف و صفحات روزنامه را در کانال تلگرامی ما مشاهد نمائید
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