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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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روحانی: 

تحریم ها بزودی 
برداشته می شود

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:

زنان مجرد باالی ۳۵ سال 
وام اجاره دریافت می کنند

مردم به آینده کشور امیدوار هستند
 امروز 8 هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد

متقاضیان همچنین باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده باشند
 تسهیالت ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۳ درصد

نظام بانکی باید با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ باشد
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رییس مجلس شورای اسالمی 

مجلس برای همکاری همه جانبه 
با دولت منتخب به میدان می آیدبا دولت منتخب به میدان می آید

اخالل مجری انتخابات توسط کمیسیون های 
اصل 90 و شوراها بررسی شود

صادرات ترکیه به اروپا،
 9۴ برابر ایران!

بخش دشوار گفتگوها
 هنوز باقی است 

عرضه اولیه های امسال 
شش تایی می شود 

ـــات  ـــرح مالی ـــدن ط ـــی ش ـــت: قانون ـــس گف ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ـــاغل  ـــبه، مش ـــتر از کس ـــات بیش ـــذ مالی ـــای اخ ـــه معن ـــرمایه ب ـــدی س ـــر عای ب
ــد-  ــت می کردنـ ــود را پرداخـ ــات خـ ــون مالیـ ــه تاکنـ ــرادی -کـ ــرد و افـ خـ
ـــد-  ـــرار کردن ـــات ف ـــت مالی ـــون از پرداخ ـــه تاکن ـــرادی -ک ـــات از اف ـــت. مالی نیس
ـــکونی  ـــد مس ـــه ۵۰۰ واح ـــخص ک ـــک ش ـــال ی ـــوان مث ـــود، به عن ـــی ش ـــذ م اخ

ـــد.  ـــت کنن ـــات آن را پرداخ ـــد مالی ـــت بای ـــته اس ـــروش داش ـــد و ف خری
ــرح  ــای »ط ــاره مزای ــت درب ــه مل ــا خان ــو ب ــزاده در گفت وگ ــن علی محس
مالیــات بــر عایــدی مجلــس« کــه ایــن روزهــا در کمیســیون اقتصــادی در حــال 
ــای  ــی از راه ه ــرمایه« یک ــدی س ــر عای ــات ب ــت: اخــذ »مالی بررســی اســت، گف
ــرد  ــدا ک ــه آن دســت پی ــک ب ــده نزدی ــد در آین ــه بای ــت ک ــدی اس ــم درآم مه
البتــه اغلــب کشــورهایی -کــه عمــده درآمدهــای آن هــا از طریــق کســب مالیــات 
ــتی  ــه درس ــران ب ــون در ای ــن قان ــا ای ــد ام ــرا می کنن ــون را اج ــن قان اســت- ای

ــی  ــرمایه یک ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــی ک ــده در حال ــن نش ــردم تبیی ــه م ب
ــرار  ــا ف ــه ب ــت ک ــوداگرانه اس ــای س ــرل درآمده ــرای کنت ــم ب ــات مه از ضروری

ــد. ــدود کرده ان ــور مس ــرای کش ــدی را ب ــی راه درآم مالیات
ــه داد:  ــورای اســامی ادام ــس ش ــپیدان و بیضــاء در مجل ــردم س ــده م نماین
ــود  ــیاری وج ــوداگریی های بس ــکه س ــا و س ــکن، ارز، ط ــازار مس ــه در ب اگرچ
ــا  ــاز آن ه ــا نی ــق ب ــان مطاب ــه ثروت ش ــرادی -ک ــامل اف ــرح ش ــن ط ــا ای دارد ام
اســت- نمی شــود مثــا اگــر یــک نفــر دو خانــه یــا حــدود ۵۰ ســکه و مقــداری 
طــا و ســپرده در حســاب بانکــی خــود داشــته باشــد مالیاتــی پرداخــت نخواهــد 
کــرد امــا بایــد بــر آنچــه کــه مــازاد بــر نیــاز افــراد اســت مالیــات در نظــر گرفــت 
چراکــه ایــن مهــم یکــی از مســیرهای اصلــی بــرای کنتــرل ثــروت در جامعــه و 

کســب درآمــد بــرای دولــت اســت.

اخذ مالیات برعایدی سرمایه از افرادی که 
از پرداخت مالیات فرار می کردند

ـــود  ـــادآوری وج ـــا ی ـــورای اســـامی ب ـــس ش عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجل
ـــد  ـــن بای ـــزود: به یقی ـــال 1399، اف ـــه س ـــون بودج ـــه در قان ـــل توج ـــری قاب کس
ـــن  ـــرد و یکـــی از بهتری ـــد« ایجـــاد ک ـــن کســـری بودجـــه »درآم ـــران ای ـــرای جب ب
ـــدی  ـــر عای ـــات ب ـــت »مالی ـــد، دریاف ـــن درآم ـــه ای ـــتیابی ب ـــرای دس ـــیرها ب مس
ـــه  ـــدارد چراک ـــه ن ـــاد جامع ـــرای آح ـــی ب ـــای نگران ـــه ج ـــت البت ـــرمایه« اس س
ـــه  ـــرادی -ک ـــرد و اف ـــاغل خ ـــبه، مش ـــتر از کس ـــات بیش ـــذ مالی ـــای اخ ـــه معن ب
ـــات از  ـــن مالی ـــا ای ـــت ام ـــد- نیس ـــت می کردن ـــود را پرداخ ـــات خ ـــون مالی تاکن
ـــد  ـــذ خواه ـــد- اخ ـــرار کردن ـــم ف ـــن مه ـــت ای ـــون از پرداخ ـــه تاکن ـــرادی -ک اف
شـــد، به عنـــوان مثـــال یـــک شـــخص کـــه ۵۰۰ واحـــد مســـکونی خریـــد و 

ـــد. ـــت کنن ـــات آن را پرداخ ـــد مالی ـــت بای ـــته اس ـــروش داش ف

علیزاده:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه افرادی می شود؟

ـــد  ـــران می گوی ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات ـــب رئی نای
ــرمایه  ــازی سـ ــردم و بازسـ ــاد مـ ــت اعتمـ بازگشـ
ــی در  ــش مهمـ ــده نقـ ــت آینـ ــی در دولـ اجتماعـ

مســـیر تحقـــق اهـــداف اقتصـــادی دارد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدرضـــا انصـــاری در 
ـــا رئیـــس جمهـــوری آینـــده  قالـــب برنامـــه رو در رو ب
ـــت و  ـــک دول ـــت: ی ـــران، گف ـــی ای ـــاق بازرگان در ات
ـــداف  ـــه اه ـــی ب ـــت یاب ـــرای دس ـــی ب ـــتگاه  اجرای دس
و برنامه هـــای خـــود از ســـویی نیـــاز بـــه وحـــدت 
ـــرا دارد و در  ـــزی و اج ـــه ری ـــری، برنام در تصمیم گی
ایـــن مســـیر بایـــد گام هایـــی مهـــم بـــردارد. از ســـوی 
ـــه  ـــی دارد ک ـــدن مقدمات ـــی ش ـــه نهای ـــاز ب ـــر نی دیگ
امـــکان اجـــرای سیاســـت هایش را فراهـــم کننـــد.

ـــی  ـــا برخ ـــد ب ـــر می رس ـــه نظ ـــه وی، ب ـــه گفت ب
تحـــوالت بیـــن المللـــی، می تـــوان امیـــدوار بـــود 
ــرای  ــری بـ ــرایط بهتـ ــده شـ ــت آینـ ــه در دولـ کـ
پیگیـــری برنامه هـــا و اهـــداف اقتصـــادی فراهـــم 
باشـــد و بهبـــود وضعیـــت معیشـــت مـــردم و 

ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــم درآم ـــار ک ـــر اقش ـــار ب ـــش فش کاه
یـــک اولویـــت مهـــم بـــا قـــدرت پیگیـــری شـــود.

ــا  ــران بـ ــی ایـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ ــب رئیـ نایـ
ـــرمایه های  ـــا س ـــت ی ـــر نف ـــز ب ـــه تمرک ـــان اینک بی
ـــود  ـــی خ ـــداف فعل ـــران را از اه ـــاد ای ـــی، اقتص خارج
دور می کنـــد، بیـــان کـــرد: مـــا وقتـــی از رشـــد و 
ـــز  ـــال نی ـــم و امس ـــت می کنی ـــد صحب ـــش تولی جه
ســـال مانـــع زدایـــی نامیـــده شـــده، قطعـــا بایـــد 
بـــه ســـمت فعـــال کـــردن ظرفیت هـــای داخلـــی 

ـــرد. ـــت ک ـــد حرک ـــدی تولی ـــود ج و بهب
ــش از ۸۰  ــا بیـ ــران بـ ــه داد: ایـ ــاری ادامـ انصـ
میلیـــون نفـــر جمعیـــت، از ســـویی خـــود یـــک 
ـــر  ـــوی دیگ ـــت و از س ـــزرگ اس ـــادی ب ـــازار اقتص ب
جمعیـــت جـــوان و فعالـــی دارد کـــه ایجـــاد 
ــا می توانـــد  اشـــتغال و اســـتفاده از ظرفیـــت  آنهـ
بـــرای اقتصـــاد کشـــور اهمیـــت فراوانـــی داشـــته 
ــال  ــه دنبـ ــا بـ ــر مـ ــر اگـ ــوی دیگـ ــد. از سـ باشـ
ـــادرات  ـــمت ص ـــه س ـــد ب ـــتیم، بای ـــدی هس ـــد ج رش

حرکـــت کنیـــم. صـــادرات بـــرای مـــا یـــک بـــازار 
بســـیار گســـترده فراهـــم می کنـــد کـــه در کنـــار 
ـــادی را  ـــعه اقتص ـــای توس ـــد، دروازه ه ـــش درآم افزای

نیـــز خواهـــد گشـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم بایـــد احســـاس 
ــا  ــرای آنهـ ــتورالعمل ها بـ ــن و دسـ ــد، قوانیـ کننـ
اجرایـــی می شـــود، خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن 
ــن در  ــه قوانیـ ــه کـ ــه جامعـ ــی بـ ــان دهـ اطمینـ
راســـتای بهبـــود شـــرایط آنهـــا وضـــع و اجرایـــی 
می شـــوند و تغییراتـــی محســـوس در زندگـــی 
ــازی  ــرای بازسـ ــت، بـ ــاهده اسـ ــل مشـ ــا قابـ آنهـ
ســـرمایه اجتماعـــی کشـــور اهمیـــت فراوانـــی 

ــت. ــد داشـ خواهـ
 ســـید ابراهیـــم رییســـی در انتخابـــات ۲۸ 
ـــور  ـــس جمه ـــوان رئی ـــه عن ـــال ب ـــاه امس ـــرداد م خ
ـــه  ـــد. او در نیم ـــاب ش ـــران انتخ ـــردم ای ـــب م منتخ
ــکیل  ــیزدهم را تشـ ــت سـ ــما دولـ ــتان، رسـ تابسـ

ــد داد. خواهـ

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد

نخستین اولویت اقتصادی دولت آینده چیست؟
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رییـس مجلـس شـورای اسـامی گفـت: مجلـس 
شـورای اسـامی ضمـن حفظ اسـتقال قـوا و انجام 
وظایـف قانونـی ،بـرای رفع مشـکات مردم بـا کمال 
همدلـی و همـکاری همـه جانبـه بـا دولـت منتخـب 

ملـت، بـه میـدان خواهـد آمد. 
بـه گـزارش ایرنـا، محمـد باقـر قالیبـاف در آغـاز 
نشسـت جلسـه علنـی بـا تبریـک میـاد بـا سـعادت 
حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا)ع( گفت:ایـن روزها 
اتفـاق مهمـی در تاریـخ کشـور رقـم خـورد و به لطف 
الهـی و هدایت هـای هوشـمندانه رهبر حکیـم انقاب 
یـک بـار دیگر مـردم نجیب و دوسـت داشـتنی ایران 
خـاف تصورات اولیه حماسـه ای بس بـزرگ آفریدند .

وی گفـت: علیرغـم نگرانی هـا از شـیوع بیمـاری 
از شـرایط  بـا وجـود دلخوری هـای فـراوان  کرونـا و 
اقتصـادی و گرانی های لجام گسـیخته و ناکارآمدی ها 
ایجـاد  بـا  و  آمدنـد  رای  صندوق هـای  پـای  مـردم 
پشـتوانه مردمـی بـرای اقتدار نظـام باعث سـرافرازی 
ایـران عزیـز و حفظ امنیت و وحـدت ملی و جلوگیری 

از آسـیب دشـمنان بـه ایـن مـرزو بوم شـدند.
رییـس مجلس شـورای اسـامی افـزود: بایـد با همه 
وجـود شـاکر ایـن عنایت الهـی و قـدردان وجـود چنین 
رهبـری حکیـم بـود و بـه فهـم درک و بـاالی سیاسـی 
چنیـن مردمـی افتخـار کـرد و در برابـر ایـن نجابـت و 
مسئولیت پذیری ملی احسـاس تکلیفی صد چندان کرد.

 تعهد می دهیم با پایان موسم انتخابات 
مشکالت شما را فراموش نکنیم

وی افـزود: مـا به عنـوان نمایندگان مـردم در مجلس 

شـورای اسـامی ضمـن تشـکر خالصانـه از ملـت فهیم 
و نجیـب ایـران اعـام می کنیـم که ملـت بزرگـوار ایران؛ 
شـما با حضور خود همه ما مسـووالن را بیش از گذشـته 
مدیـون همراهـی و حمایـت خود کـرده اید و ما به شـما 
تعهـد می دهیـم کـه بـا پایـان یافتـن موسـم انتخابـات 
پیگیری مسـایل و مشـکات شـما عزیزان را به فراموشی 
نسـپاریم و هیچ روزی را بدون تاش برای ایجاد آسـایش 
و آرامـش بـرای شـما بـه پایـان نرسـانیم و هیچ شـبی را 

بـدون داشـتن دغدغه زندگی شـما سـپری نکنیم.
قالیبــاف اظهــار داشــت: همچنیــن ضــروری 
ــاالن سیاســی  ــگان و  آن دســته از فع اســت از نخب
ــد  ــد بودن ــات منتق ــه انتخاب ــه صحن ــبت ب ــه نس ک

ــا حاشــیه نشــینی و فرصــت طلبــی را در پیــش  ام
نگرفتنــد و مــردم را بــه مشــارکت در انتخابــات 
دعــوت کردنــد تشــکر ویــژه کنــم. حقیقتــا آنهــا در 
پیشــگاه الهــی، مــردم و تاریــخ کشــورمان روســفید 
ــه  ــرت و وظیف ــن بصی ــر ای ــک اج ــتند. بی ش هس
شناســی آنهــا نــزد خداونــد متعــال محفــوظ اســت.

رییـس مجلـس شـورای اسـامی افـزود:در ایـن 
بیـن بـر خود فـرض می دانم در پیشـگاه حضرت حق 
بابـت وجـود رهبـری حکیم و فرزانه سـجده شـکر به 
جـا آوریـم کـه در یکـی از مهمتریـن انتخابات هـای 
تاریـخ جمهـوری اسـامی ضمـن تاکیـد بـر میـدان 
دادن بـه سـاختارهای قانونـی کشـور، صحنـه گردان 

اصلـی مشـارکت بـاالی مـردم در انتخابـات بودند از 
درگاه خداونـد منـان عـزت سـامتی و طـول عمر با 
برکـت را بـرای ایـن نعمـت بی بدیـل مسـئلت داریم.

قالیبــاف تاکیــد کــرد: مجلــس شــورای اســامی 
ضمــن حفــظ اســتقال قــوا و انجــام وظایــف 
ــت  ــود را در جه ــوان خ ــت و ت ــام ظرفی ــی تم قانون
ایجــاد کمــال همدلــی و نیــز انجــام همــکاری همــه 
جانبــه و هــم افزایــی بــا دولــت منتخــب ملــت، بــه 
ــدی  ــا کارآم ــااهلل ب ــا ان ش ــد ت ــد آم ــدان خواه می
نتایــج ملمــوس و موثــر در رفــع زندگــی مشــکات 
مــردم حاصــل شــود و مــردم بتواننــد طعم شــیرین 

ــند. ــی را بچش ــای انقاب ــانی نیروه خدمت رس
ــاق مهــم  ــا اتف ــن روزه ــرد: ای وی خاطرنشــان ک
دیگــری نیــز رقــم خــورده اســت ، آن هــم انتخــاب 
اعضــای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا توســط 
میلیون هــا نفــر از شــهروندان در اقصــای نقــاط 
کشــور اســت، ایــن افــراد نقــش ملموســی در 

ــت. ــد داش ــردم خواهن ــه م ــی ب ــات ده خدم
رییـس مجلـس شـورای اسـامی بـا تبریـک بـه 
منتخبیـن شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا گفـت: 
از همـه منتخبـان می خواهـم بـا انتخاب شـهرداران و 
دهـداران قـوی و پرهیـز از هرگونه حواشـی اقتصادی 
و سیاسـی و بـا تمرکـز بـر خدمت رسـانی خالصانـه به 
مـردم، دوران جدیـدی از مدیریـت محلی و شـهری را 

در کشـور رقـم بزنند.

 قالیبــاف افــزود: وظیفه دارم به منتخبین میــان دوره ای 
مجلــس شــورای اســامی و  مجلــس خبــرگان تبریــک 
عــرض نمایــم و همــکاران جدیدمــان در مجلــس 
ــتند  ــدی هس ــاد و کارآم ــه جه ــنگرانمان در جبه همس

ــم. ــد مــی گویی پیشــاپیش حضورشــان را خــوش آم
رییــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن 
ــه  ــاب ب ــاب خط ــر انق ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش ب
الزم  برنامه ریزی هــای  شــد:  یــادآور  نماینــدگان 
بــرای اجرایــی مطالبــات ایشــان از نماینــدگان صورت 
گرفتــه اســت موضوعــات مربــوط بــه مراقبــت فــردی 
و جمعــی جهــت اجتنــاب از آســیب های مجلــس  و 
ایجــاد بســتر الزم بــرای زیســت مومنانــه نماینــدگان 
انقابــی در گفتــار و عمــل در دوره نمایندگــی، 
ــردن  ــی ک ــی کشــور، کیف ــا  تقنین ــت اولویت ه رعای
ــن در  ــن همچنی ــن، حــل معضــل تراکــم قوانی قوانی
بیــن مــردم بــودن در دســتور کار مجلــس قــرار دارد.

 وی در پایـان گفـت: امیدواریـم بـا همراهی همه 
نماینـدگان محتـرم در ایـن زمینـه هـم کارنامه قابل 
قبولـی را ارائـه کنیم و برخی مطالبات چندین سـاله 
ایشـان را به سـرانجام برسـانیم و همه مـا در مجلس 
،دولـت جدیـد و مدیریت های محلی و شـهری جدید 
بتوانیـم بـا عقانیـت انقابی و تـاش مضاعف روحی 
تـازه بـه کالبـد سـاختار مدیریتـی کشـور بدمیـم و 
مـردم را بـه داشـتن زندگـی خوب تـوام بـا آرامش و 

آسـایش امیـدوار کنیم.

ــس  ــه و انگلی ــان، فرانس ــی آلم ــور اروپای ــه کش ــای س دیپلمات ه
)تروئیــکای اروپــا( بــر اهمیــت زودتــر بــه نتیجــه رســیدن در مذاکــرات 

ــد.  احیــای توافــق هســته ای تاکیــد کردن
بــه گــزارش ایســنا، خبرگــزاری رویتــرز در بخشــی از یــک گــزارش 
پــس از نشســت کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن نوشــت: دیپلمــات 
هــای ســه کشــور اروپایــی آلمــان، فرانســه و انگلیــس کــه از اعضــای 
اصلــی توافــق هســته ای مــی باشــند در یادداشــتی کــه بــه خبرنــگاران 
ــن  ــت؛ ای ــی نیس ــچ کس ــع هی ــه نف ــان ب ــه  »زم ــد ک ــد، آوردن دادن
مذاکــرت نبایــد بــی نتیجــه بماننــد« و افزودنــد، هنــوز ســخت تریــن 

مســائل حــل نشــده باقــی مانــده انــد. 
همچنیــن شــبکه ســی. ان. بــی. ســی بــه نقــل از  دیپلمــات هــای ایــن 
ســه کشــور نوشــت: هیئــت هــا بــه پایتخــت هایشــان بــاز مــی گردنــد تــا 
بــا مقامــات کشورهای شــان مشــورت کننــد. مــا از تمامــی طــرف هــا مــی 
خواهیــم بــه ویــن بازگردنــد و آمــاده ی رســیدن بــه یــک توافــق باشــند. 

زمــان تصمیم گیــری بــه ســرعت در حــال فــرا رســیدن اســت. 
مذاکــرات میــان اعضــای کمیســیون مشــترک برجــام دربــاره احیای 
توافــق هســته ای در ویــن و بــا حضــور آمریــکا در مقــر مذاکــرات از مــاه 
گذشــته برگــزار شــده اســت.  آمریــکا و ایــران مذاکــرات مســتقیم یــا 
ــا نماینــدگان  غیرمســتقیمی نداشــته اند و نماینــدگان دولــت آمریــکا ب

ســایر اعضــای برجــام در ایــن زمینــه رایزنــی مــی کننــد. 
ــق بازگشــت  ــق هســته ای از طری ــای تواف ــرای احی ــات الزم ب  اقدام
ــه آن در دو کارگــروه مجــزا بررســی مــی  دوجانبــه تهران-واشــنگتن ب
شــود کــه شــامل بازگشــت ایــران بــه اجــرای کامــل تعهــدات برجامــی 

اش و لغــو تحریــم هــای یــک جانبــه آمریــکا علیــه ایــران مــی باشــد. 
ــق  ــکا از تواف ــین آمری ــت پیش ــروج دول ــس از خ ــا پ ــم ه ــن تحری ای

ــا بازگردانــی شــدند.  ــران اعمــال ی هســته ای علیــه ای
ایــران خواســتار لغــو تمامــی تحریــم هــای اعمــال شــده علیــه خــود 
اســت و دولــت آمریــکا تاکنــون بیــان کــرده آمــاده لغــو تحریــم هــای 

ناســازگار بــا برجــام اســت.
ــت  ــان نشس ــس از پای ــنبه پ ــر یکش ــی بعدازظه ــیدعباس عراقچ  س
کمیســیون مشــترک برجــام در ششــمین دور مذاکــرات ویــن اظهــار کرد: 
دور ششــم مذاکــرات ششــم ویــن امــروز بــا برگــزاری جلســه کمیســیون 
ــوع  ــه از مجم ــن جلس ــه داد. در ای ــود خاتم ــه کار خ ــام ب ــترک برج مش
مذاکــرات فشــرده ای کــه در هفت، هشــت روز گذشــته صــورت گرفته یک 
ــرفت  ــه پیش ــتند ک ــان داش ــا اذع ــه هیات ه ــد. هم ــه ش ــدی ارائ جمع بن
نســبتاً خوبــی صــورت گرفتــه اســت و همــه بــه جدیــت خــود بــر ادامــه 

ایــن مســیر و رســیدن بــه یــک توافــق تاکیــد داشــتند.
ــائل  ــی مس ــه برخ ــد ک ــول دارن ــن را قب ــه ای ــه داد: هم وی ادام
ــورها  ــر در کش ــع تصمیم گی ــط مراج ــد توس ــه بای ــت ک ــدی اس کلی

مــورد تصمیم گیــری واقــع شــود.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان گفــت: پیشــرفت مذاکــرات در ایــن 
دور نســبتا خــوب بــوده از جهــت اینکــه متــن بــه مقــدار زیــادی آمــاده 
ــت  ــک وضعی ــل ی ــاده نیســت حداق ــه آم ــم ک ــداری ه اســت و آن مق
کامــا مشــخص دارد و یــک تصویــری از اختافــات نشــان می دهــد و 
ــه  ــد ب ــن موضــوع حتمــا می توان ــه ای هســتیم. ای اینکــه در چــه مرحل

ــد. ــم درســت کمــک کن ــران جهــت اتخــاذ تصمی تصمیم گی

ــادی را  ــیر زی ــم مس ــم بگویی ــه می توانی ــان اینک ــا بی ــی ب عراقچ
ــرد:  ــار ک ــده ایم، اظه ــک ش ــر کار نزدی ــه اواخ ــم و ب ــا االن آمده ای ت
همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــم مســیر باقیمانــده مســیر ســاده ای 
نخواهــد بــود ولــی مــن امیــدوار هســتم و فکــر می کنــم اگــر 
ــاءاهلل  ــا انش ــد م ــود را بگیرن ــات خ ــد تصمیم ــل بتوانن ــای مقاب طرف ه
ــوده و  ــا ب ــت م ــورد خواس ــه م ــیم ک ــق برس ــک تواف ــه ی ــم ب می توانی

ــود. ــد ب ــا خواه ــوب م مطل
ــر  ــد ب ــا تاکی ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــی در بخ عراقچ
اینکــه مواضــع مــا )ایــران( از ابتــدای مذاکــرات تــا االن هیــچ تغییــری 
ــای  ــه تحریم ه ــع هم ــان رف ــا خواه ــت: م ــت، گف ــرده اس ــدا نک پی
ــت  ــپس بازگش ــا و س ــتی آزمایی آنه ــور راس ــتیم. همینط ــکا هس آمری

ــدات خــود در برجــام. ــه تعه ــران ب ای
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــه 
ــا وزن مســائل  نظــر وی وزن مســائل حــل نشــده ســنگین تر اســت ی
حــل شــده، تصریــح کــرد: تعابیــر مختلفــی ممکــن اســت هــر کســی 
داشــته باشــد ولــی بــه نظــر مــن وزن مســائل حــل شــده بیشــتر اســت.

مجلس برای همکاری همه جانبه با دولت منتخب به میدان می آید

دیپلمات های تروئیکای اروپا:

 مذاکرت وین نباید بی نتیجه بمانند
عراقچی: 

بخش دشوار گفتگوها هنوز باقی است 
ــدوارم  ــت: امی ــه گف ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ــان  ــد در زم ــرات بتوان ــود و مذاک ــی ش ــق عمل تواف
دولــت فعلــی بــه نتیجــه برســد امــا بخــش دشــوار 

ــت.  ــی اس ــوز باق ــا هن گفتگوه
عراقچــی  ســیدعباس  تســنیم،  گــزارش  بــه 
معــاون سیاســی وزارت امــور خارجــه و رئیــس 
بــا  گفت وگــو  در  ایــران  مذاکره کننــده  هیئــت 
شــبکه NHK ژاپــن گفــت: مذاکــرات بیــش از هــر 
زمــان دیگــر بــه یــک توافــق نزدیــک شــده اســت.

مذاکره کننــدگان  گفــت:  ادامــه  در  عراقچــی 
بــرای  نه تنهــا  را  دور  ایــن  گرفتنــد  تصمیــم 
رایزنی هــای بیشــتر، بلکــه بــرای تصمیم گیــری 

خاتمــه دهنــد و بــه خانــه بازگردنــد.
ـــزود:  ـــورمان اف ـــه کش ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی مع
ـــد  ـــرات بتوان ـــود و مذاک ـــی ش ـــق عمل ـــدوارم تواف امی
ـــه  ـــد. آنچ ـــه برس ـــه نتیج ـــی ب ـــت فعل ـــان دول در زم
بـــرای ایـــران بیشـــترین اهمیـــت را دارد حفـــظ 
ــا  منافـــع ملـــی اســـت. بخـــش دشـــوار گفتگوهـ

ـــت. ـــی اس ـــوز باق هن
عراقچــی همچنیــن دربــاره رئیــس جمهــور 
منتخــب کشــورمان و فــرد پیــروز در انتخابــات 
ریاســت جمهوری ایــران و تأثیــر دولــت آینــده 
ــن و  ــردی واقع بی ــی ف ــت: رئیس ــرات گف ــر مذاک ب
ــز  ــت نی ــال دول ــد از انتق ــی بع ــت، حت ــی اس منطق

ــرد. ــد ک ــر نخواه ــران تغیی ــع ای موض

پژمانفر:
 کمیسیون اصل ۹۰ طرز کار دستگاه ها 
در برگزاری انتخابات را بررسی می کند

ـــورای  ـــس ش ـــل 9۰ مجل ـــیون اص ـــس کمیس رئی
ــرز  ــیون طـ ــن کمیسـ ــه ایـ ــت کـ ــامی گفـ اسـ
کار دســـتگاه های مربوطـــه در مـــورد نحـــوه ی 
ــرار  ــیدگی قـ ــورد رسـ ــات را مـ ــزاری انتخابـ برگـ

ــد داد.  خواهـ
ـــراهلل  ـــام نص ـــت االس ـــنا، حج ـــزارش ایس ـــه گ ب
پژمانفـــر در تذکـــری در جلســـه علنـــی مجلـــس 
شـــورای اســـامی اظهـــار کـــرد: از مشـــارکت 
علی رغـــم  انتخابـــات  در  مـــردم  گســـترده 
می کنـــم.  تشـــکر  و  تقدیـــر  شـــیطنت ها 
ـــس  ـــس مجل ـــتور رئی ـــا دس ـــل 9۰ ب ـــیون اص کمیس
ـــه  ـــوط ب ـــوارد مرب ـــی م ـــامی وارد بررس ـــورای اس ش

ــت. ــده اسـ ــات شـ ــزاری انتخابـ برگـ
ــه  ــانی کـ ــیاری از کسـ ــرد: بسـ ــه کـ وی اضافـ
کســـالت داشـــتند در خانه هـــا محـــروم از رای 
ـــر در اخـــذ رای،  ـــن تاخی ـــر ای ـــاوه ب دادن شـــدند، ع
ـــن  ـــدم نظـــارت گســـترده را در عی ـــر و ع ـــودن مه نب
انتخابـــات شـــاهد بودیـــم کـــه در همیـــن راســـتا 
ـــتگاه ها  ـــرز کار دس ـــه ط ـــیدگی ب ـــال رس ـــا در ح م

در موضـــوع برگـــزاری انتخابـــات هســـتیم.

بورس سبزپوش شد
ـــاف  ـــروز برخ ـــرمایه ام ـــازار س ـــت ب ـــد حرک رون
روزهـــای گذشـــته صعـــودی بـــود و شـــاخص 
بـــورس بیـــش از ۴۰۰۰ واحـــد افزایـــش یافـــت. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، شـــاخص کل بـــورس بـــا 
ـــون و 1۶۸  ـــک میلی ـــم ی ـــش رق ـــد افزای ۴۸33 واح
ــا  ــاخص کل بـ ــرد. شـ ــت کـ ــد را ثبـ ــزار واحـ هـ
ـــه  ـــش ب ـــد افزای ـــا 11۸ واح ـــم ب ـــم وزن ه ـــار ه معی

رقـــم 3۷۰ هـــزار و ۷ هـــزار واحـــد رســـید.
ـــه  ـــزار معامل ـــازار ۵۶۲ ه ـــن ب ـــران ای ـــه گ معامل
ـــام  ـــال انج ـــارد ری ـــزار و ۴۴۵ میلی ـــه ارزش ۶3 ه ب

ـــد. دادن
ــک  ــی، بانـ ــن اجتماعـ ــذاری تامیـ ــرمایه گـ سـ
ـــج  ـــیمی خلی ـــع پتروش ـــا، صنای ـــروه مپن ـــارت، گ تج
ـــا  ـــایر نماده ـــه س ـــران خـــودرو نســـبت ب ـــارس و ای ف
بیشـــترین تاثیـــر مثبـــت و در مقابـــل فـــوالد 
ــا  ــایر نمادهـ ــه سـ ــبت بـ ــان نسـ ــه اصفهـ مبارکـ
ـــتند. ـــورس گذاش ـــی را روی ب ـــر منف ـــترین تاثی بیش

در آن ســـوی بـــازار ســـرمایه شـــاخص کل 
فرابـــورس هـــم بـــا 3۲ واحـــد افزایـــش تـــا رقـــم 

ــرد. ــود کـ ــد صعـ ــزار و 319 واحـ 1۷ هـ
ـــه  ـــزار معامل ـــازار ۲۴۶ ه ـــن ب ـــران ای ـــه گ معامل
ـــال انجـــام  ـــارد ری ـــزار و ۸1۸ میلی ـــه ارزش 1۲۲ ه ب

ـــد. دادن
ـــی  ـــه، صنعت ـــی خاورمیان ـــع معدن ـــگ صنای هلدین
مینـــو، مدیریـــت انـــرژی امیـــد تابان پـــور، گـــروه 
ســـرمایه گـــذاری میـــراث فرهنگـــی و فرابـــورس 
ـــر  ـــترین تاثی ـــا بیش ـــایر نماده ـــه س ـــبت ب ـــران نس ای
ــوب  ــزگان جنـ ــوالد هرمـ ــل فـ ــت و در مقابـ مثبـ
ـــی   ـــر منف ـــترین تاثی ـــا بیش ـــایر نماده ـــه س نســـبت ب

را روی فرابـــورس گذاشـــتند.

تصمیمات کارگروه تنظیم بازار 
وزارت صمت موجب آشفتگی بازار 

نهاده های کشاورزی شده است 

ــت:  ــس گف ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس رئی
در قانــون تمرکــز وظایــف و اختیــارات بخــش 
ــه  ــاورزی ب ــی کش ــازار داخل ــم ب ــاورزی، تنظی کش
ــی کارگــروه تنظیــم  وزارت جهــاد ســپرده شــده ول
ــد  ــاذ می کن ــی را اتخ ــت تصمیمات ــازار وزارت صم ب
نهاده هــای  بــازار  در  آشــفتگی  موجــب  کــه 

ــت.  ــده اس ــاورزی ش کش
بــه گــزارش فــارس، ســیدجواد ســاداتی نژاد 
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
ــی  ــان بررس ــی و در جری ــه علن ــامی در جلس اس
طــرح تقویــت امنیــت غذایــی و رفــع موانــع تولیدات 
کشــاورزی اظهــار داشــت: مشــکل حــوزه کشــاورزی 
ــازار  ــم ب ــروه تنظی ــک کارگ ــت؛ ی ــازار اس ــم ب تنظی
ــه  ــود دارد ک ــه وزارت صمــت وج ــر مجموع ــه زی ک
عمــده گرفتاری هــای حــوزه کشــاورزی و مــرغ 
ــروه  ــن کارگ ــه در ای ــی اســت ک ــی از تصمیمات ناش

گرفتــه می شــود.
قانـــون تمرکـــز وظایـــف و  افـــزود: در  وی 
کشـــاورزی  بخـــش  بـــه  مربـــوط  اختیـــارات 
تنظیـــم بـــازار داخلـــی کاالهـــای کشـــاورزی 
بـــه وزارت جهـــاد ســـپرده شـــده اســـت امـــا تـــا 
ـــته  ـــود نداش ـــن موضـــوع وج ـــال ای ـــزار اعم ـــون اب کن
ـــفانه وزارت  ـــون متأس ـــود قان ـــم وج ـــت و علیرغ اس
ـــی را  ـــازار تصمیمات ـــم ب ـــروه تنظی ـــت در کارگ صم
اتخـــاذ می کنـــد کـــه باعـــث آشـــفتگی در بـــازار 

نهاده هـــای کشـــاورزی شـــده اســـت.
ـــح  ـــس تصری ـــاورزی مجل ـــس کمیســـیون کش رئی
ـــی و رفـــع  ـــت امنیـــت قضای کـــرد: در طـــرح تقوی
ـــده  ـــفاف آم ـــا ش ـــاورزی کام ـــدات کش ـــع تولی موان
ــوالت  ــژه محصـ ــروه ویـ ــک کارگـ ــه یـ ــت کـ اسـ
کشـــاورزی تشـــکیل خواهـــد شـــد و تنظیـــم 
ـــروه  ـــن کارگ ـــده ای ـــر عه ـــا ب ـــازار و کااله ـــی ب داخل
ـــچ  ـــه هی ـــروه ب ـــن کارگ ـــت و ای ـــده اس ـــته ش گذاش
ـــازار را  ـــت در ب ـــتوری دول ـــت دس ـــگاه قیم ـــه ن وج
ـــار  ـــن کار در اختی ـــار ای ـــه اختی ـــن اینک ـــدارد ضم ن
وزارت جهـــاد کشـــاورزی اســـت چـــرا کـــه ایـــن 
وزارتخانـــه متولـــی بخـــش کشـــاورزی اســـت 
و حواســـش بـــه همـــه بخش هـــای مختلـــف 

کشـــاورزی کشـــور وجـــود دارد.
ســاداتی نژاد خاطرنشــان کــرد: در طــرح تقویــت 
امنیــت قضایــی و رفــع موانــع تولیــدات کشــاورزی 
ــران و  ــاف ای ــاق اصن ــکاری ات ــا هم ــت ب ــرار اس ق
تشــکل های غیردولتــی کشــاورزی اقدامــات مؤثــری 

انجــام پذیــرد.

سـخنگوی وزارت امور خارجـه گفت: آمریکا یکبار 
در دوران ترامـپ نشـان داد کـه می تواند گردنکشـانه 
منافـع دیگر کشـورها را نادیـده بگیـرد، بنابراین باید 

از آنهـا در جریـان مذاکرات تضمیـن بگیریم.
بـه گـزارش مهـر، سـعید خطیـب زاده سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـه در نشسـت خبـری اظهـار کرد: 
بـرای آقای رئیسـی به عنـوان رئیس جمهـور منتخب 
مـردم بهتریـن آرزوها را دارم و امیـدوارم برای تحقق 

خواسـت و اراده ملـت موفق باشـد.
مقــام   ۴۵ از  بیــش  افــزود:  زاده  خطیــب 
بین المللــی از جملــه ۲۴ رئیس جمهــور، نخســت 
و  مجلــس  رئیــس   ۴ دولــت،  رئیــس  و  وزیــر 
ــک  ــام تبری ــام ارشــد سیاســی پی ــن 1۸ مق همچنی

ارســال کردنــد و ایــن رونــد ادامــه دارد.
قرار نیست توافق وین، در دولت جدید 

ایران بسته شود
اینکـه آیـا  وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر 
طرف هـای مذاکـرات ویـن قـرار اسـت توافـق خـود 
را در دولـت جدیـد ایـران انجـام دهند؟ اظهـار کرد: 
گزارشـاتی مبنـی بـر ادامـه مذاکـرات در تیـم جدید 
دولـت، تاییـد نمی شـود. افـرادی کـه در مذاکـرات 
هسـتند، بـا قـوت و بـدون فـوت وقـت در خصـوص 
جزئیـات و مسـائل مختلـف بـا هـم صحبـت کردنـد.

ــران،  ــزود: سیاســت جمهــوری اســامی ای وی اف
ایــن نبــوده اســت و نخواهــد بــود کــه اگــر امــکان 
رفــع تحریم هــا باشــد، یــک ســاعت آن را بــه 
ــام  ــی مق ــت اعام ــن سیاس ــدازد و ای ــر بیان تأخی
معظــم رهبــری بــوده اســت و وزارت امــور خارجــه 
ــچ  ــت.   هی ــرده اس ــی ک ــیر را ط ــن مس ــز همی نی
ــد. ــی باش ــدی، دور پایان ــه دور بع ــت ک ــد نیس بعی

ــه  ــخ ب ــه در پاس ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــو در  ــن اعــام نظــر ایکائ ســوالی درخصــوص آخری
ــت:  ــی، گف ــای اوکراین ــده هواپیم ــه پرون ــاط ب ارتب
شــورای فنــی ایکائــو جلســه ای داشــت. البتــه 
شــورای مشــورتی، دادگاه  محســوب نمی شــود و 

ــد. ــرح می کن ــی را مط ــات فن ــط موضوع فق
خطیـب زاده ادامـه داد: جمهـوری اسـامی ایـران 
نیـز گـزارش فنـی خـود را قبـا داده و ابهامـات را 
پاسـخ داده اسـت و در آنجـا بـه اظهـارات نماینـده 

کانـادا پاسـخ های دقیـق داده شـده اسـت.
وی افـزود: گـزارش فنـی ایـران، گـزارش کاملـی 

بـوده کـه در آنجـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
خطیـب زاده تاکیـد کـرد: ممکن اسـت دور بعدی 

مذاکـرات ویـن، دور پایانی باشـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه 

ایـران هیچـگاه اصـول رسـیدن بـه توافـق را منـوط 
بـه اسـم افـراد نکرده اسـت، گفـت: سیاسـت اصولی 
مـا رفـع تحریم هـا اسـت کـه در برجـام پیـش بینی 
شـده اسـت. ما بـه تعهداتی خـارج از برجـام رضایت 

نمی دهیـم.
خطیـب زاده گفـت: آقـای رئیسـی صـدای عاقلـه 

نظـام در بخش هـای مختلـف کشـور بودنـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پاسـخ بـه این 
در  آمریکایی هـا  از  مـا  اسـت  قـرار  آیـا  کـه  سـوال 
مذاکـرات ویـن قـرار اسـت نامـه تضمیـن بگیریـم؟ 
گفـت: اصـل موضـوع اخـذ تضمیـن از آمریکایی هـا 
فضـای  در  مـن  بدهیـد  اجـازه  امـا  اسـت  درسـت 
عمومـی از جزئیاتـی که در مذاکـرات در حال جریان 
اسـت، صحبـت نکنـم چراکـه امر مرسـومی نیسـت.

خطیـب زاده گفت: آمریکا یکبـار در دوران ترامپ 
نشـان داد کـه چقـدر گردنکشـانه می توانـد منافـع 
کشـورهای دیگـر را نادیـده بگیرد بنابرایـن تضمینی 

بایـد در ایـن رابطـه از او گرفته شـود.
خطیـب زاده در پاسـخ به سـوالی مبنی بـر اینکه 
آیـا کمیتـه ای بـرای تطبیـق نهایـی توافـق ویـن بـا 
منافع ملی ایران تشـکیل شـده اسـت؟ گفـت: چنین 
کمیتـه ای تشـکیل شـده اسـت. قبـل از سـفر آقـای 
عراقچـی نیـز اولیـن جلسـه آن برگـزار شـد و پـس 
از بازگشـت وی از سـفر نیـز جلسـه دیگـری از ایـن 

کمیتـه برگـزار خواهد شـد.
سـازوکار  و  روال  یـک  کمیتـه  ایـن  گفـت:  وی 
داخلـی در ایـران بـوده و امـر فـوق العاده ای نیسـت. 
شـورای عالـی امنیـت ملـی بـا نظـر مقامـات عالـی 
را  کمیتـه  ایـن  کـه  اسـت  گرفتـه  تصمیـم  نظـام 
تشـکیل دهـد. شـورای عالـی نیـز براسـاس جمـع 
بنـدی ایـن کمیتـه کـه یـک کمیتـه بیـن بخشـی 

اسـت خواهـد گرفـت.
دیپلمات ها، آدم های خوشبینی هستند

سـخنگوی وزارت امور خارجه گفـت: دیپلمات ها، 
آدم هـای خوشـبینی هسـتند، اما قضاوت زود اسـت. 
مـن بـه شـما مـی توانم ایـن را بگویـم که مـا به یک 

متـن روشـنی در تمامـی کارگروه ها رسـیده ایم.
خطیـب زاده بـا بیـان اینکـه آنچه که باقـی مانده 
اسـت، نیـاز بـه تصمیـم سیاسـی در همـه طرف هـا 
موقعیتـی  در  طرف هـا  همـه  داشـت:  اظهـار  دارد، 
بگیرنـد.   سیاسـی  تصمیمـات  بایـد  کـه  هسـتند 
برگشـت و گزارش هـای  از مذاکـرات  نیـز  عراقچـی 

خـود را ارائـه خواهـد داد.  
پاسخ سخنگوی دستگاه دیپلماسی به 

اظهارات »سالیوان« 
وی در خصـوص اظهارات سـالیوان نیـز گفت: او و 
هـم دیگـران می داننـد کـه جمهـوری اسـامی ایران 
سیاسـت واحدی را در این چند سـال داشـته اسـت. 
مذاکـرات از همـان برجـام امضا شـده اسـت و ُمهر و 

موم شـده اسـت و کنار گذاشـته شـده است.  
کـرد:  تصریـح  دیپلماسـی  دسـتگاه  سـخنگوی 
برجـام جدیـد، محـل گفتگـو و مذاکره نیسـت او اگر 
برجـام را خوانـده باشـد متوجـه مـی شـود،  اجـرای 
کامـل برجـام اطمینـان بخـش از ماهیـت صلح آمیـز 

هسـته ای ایـران اسـت و پرونـده بسـته مـی شـود.  
ــد  ــر کســی می خواه ــه داد: اگ ــب زاده ادام خطی
ــن  ــران مطمئ ــته ای ای ــز هس ــت صلح آمی ــه ماهی ب
ــتور  ــام را در دس ــل برج ــرای کام ــد اج ــود، بای ش
ــه  ــرار دهــد. بهتریــن روش بازگشــت کامــل ب کار ق

ــت. ــه ۲۲31 اس ــض قطعنام ــدم نق ــام و ع برج
وی بـا بیـان اینکـه ایـران هیـچ گاه رسـیدن بـه 
توافـق را منـوط بـه اسـم افـراد نکـرده اسـت، گفت: 
سیاسـت اصولـی ایـران رفع تمامـی تحریم ها اسـت 

کـه در برجـام پیش بینـی شـده اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجه تصریـح کرد:ما در 
برجـام و نـه در گفـت وگوهای وین نـه تعهدی بیش 

از آن چـه در برجام نوشـته شـده خواهیـم پذیرفت و 
نـه بـه انتفاعی کمتـر از آن چه در برجـام پیش بینی 
شـده، رضایـت خواهیـم داد. در ایـن موضـع بسـیار 

جدی هسـتیم.
خطیـب زاده بـا بیـان اینکه در این موضوع بسـیار 
جـدی هسـتیم، تاکید کـرد: ایـاالت متحـده یک بار 
بـه وضـوح فریـاد زده اسـت کـه تـا چـه میـزان بـه 

حقـوق بیـن الملـل پایبند نیسـت.
از حقوق ملت کوتاه نمی آییم

وی بـا اشـاره به اینکـه تجربه اجرای برجـام به ما 
ثابـت کـرد که بـه بهانه هـای واهی بـرای تاییـد امور 
تجـاری و بازرگانـی بـا ایـران حتـی برخی از اسـامی 
را بهانـه می کردنـد کـه انجـام نشـود، اظهار داشـت: 
مـا دربـاره جزییات به انـدازه کلیات دقیق هسـتیم و 

دربـاره حقوق ملـت کوتـاه نمی آییم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه همچنیــن درباره 
ــائل  ــی مس ــا نگران ــت: ب ــتان،  گف ــت افغانس وضعی
ــا  ــایه م ــم. در همس ــری می کنی ــتان را پیگی افغانس
ــه  ــت. از هم ــان اس ــترده ای در جری ــرات گس تغیی
ــه کاهــش  طرف هــا دعــوت می کنیــم کــه پایبنــد ب

ــوند. ــا ش تنش ه
بــه  پایبنــدی  داشــت:  اظهــار  زاده  خطیــب 
گفتگوهــای اصیــل بیــن االفغانــی و تعهــد بــه 
سرنوشــت افغانســتان بــا حضــور همــه اقــوام و 
ــت. ــوده اس ــران ب ــگی ای ــع همیش ــا، موض اقلیت ه

وی اضافـه کـرد: ایـن موضـوع بـه خاطـر آنکـه 
امنیـت ملی افغانسـتان، بخشـی از امنیـت ملی ایران 

اسـت را پیگیـری می کنیـم.  
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه 
سـفرهایی انجـام شـده و گفتگوهـا در جریان اسـت، 
گفـت: در گفتگوهـای ظریـف بـا همتایان خودشـان 
از جملـه در افغانسـتان نیـز یکـی از موضوعـات مهم 

افغانسـتان و تامیـن امنیـت بـوده اسـت.
»رئیسی« صدای عاقله نظام است

دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  زاده  خطیـب 
سیاسـت های دولـت جدید، دربـاره برجـام و رویکرد 
رسـانه هـای خارجـی در ایـن خصـوص، گفـت: رویه 
رسـانه های صهیونیسـتی شـناخته شـده اسـت. آنهـا 
ندارنـد  کار دیگـری  ملـت  تخریـب منتخبیـن  جـز 

ورویـه آنهـا یکسـان اسـت.
وی گفـت: آقـای رئیسـی سـال ها در پسـت های 
مختلـف حضـور داشـت. او سـال ها در شـورای عالـی 
امنیـت ملـی بـود. وی صـدای عاقلـه نظـام اسـت. 
ایـن گزارش هـا  بیشـتر بـرای مشـوه کـردن چهـره 
جمهـوری اسـامی ایـران در خـارج از کشـور اسـت. 
همـه بـه زودی خواهنـد دید سیاسـت های ایـران در 
چـه مسـیری مثل همکاری هـای اصولـی و در تعامل 

ادامـه خواهـد یافت.

دستمان برای بازگشت عربستان به منطقه 
دراز است

سـخنگوی وزارت امور خارجه در پاسـخ به سوالی 
دربـاره اظهـارات ظریـف دربـاره آمادگی ایـران برای 
اعـزام سـفیر بـه ریـاض، ابـراز داشـت: آنچـه گفتـه 
شـده جدیـد نیسـت. او چندین سـال اسـت کـه این 
موضـوع را می گویـد. دسـت مـا چندین سـال اسـت 
کـه بـرای بازگشـت عربسـتان بـه منطقـه دراز بـوده 
ملموسـی  نتیجـه  بـه  گفت وگوهـا  امیـدوارم  اسـت. 

بـرای برقـراری روابـط بینجامد.  
خطیــب زاده در خصــوص اظهــارات »رافائــل 
گروســی« بــرای دسترســی های آژانــس نیــز گفــت: 
ــده  ــف ش ــی متوق ــی های فراپادمان ــی دسترس تمام
ــد.  ــی را دارن ــی های پادمان ــا دسترس ــا آنه ــت ام اس
در  دوربین هــا  فیلــم  برســیم  توافــق  بــه  اگــر 

اختیارشــان قــرار می گیــرد.
بـه  افـراد  برخـی  حمـات  بـه  واکنـش  در  وی 
رای دهنـدگان ایرانـی در انگلیـس نیز گفـت: موجب 
تاسـف اسـت کـه در برخـی از کشـورهای اروپایـی و 
آمریـکا کـم و کاسـتی هایی از سـوی مدعیـان حقوق 
بشـر و دموکراسـی بـرای هم وطنانمان وجود داشـت. 
یادداشـت هایی  نمایندگی هـای کشـورمان  از طـرف 
بـرای آنها ارسـال شـده اسـت. در تهـران نیـز پیگیر 
موضـوع هسـتیم. سـفیر انگلیـس در این بـاره احضار 
شـد و پیگیری هـای حقوقـی ادامـه خواهـد داشـت.

ظریف با منتخب مردم دیدار کرد
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس س
ــید  ــف  »س ــم تحلی ــرای مراس ــه ب ــوال ک ــن س ای
ابراهیــم رئیســی«  شــاهد حضــور چــه مقــام هــای 
ــی خواهیــم بــود؟ گفــت: در مــورد رونــد  خارج
انتقــال دولــت، وزارت امــور خارجــه مســئولیت 
ــی در  ــتاد رئیس ــا س ــا ب ــون م ــخصی دارد. اکن مش

ــدند.   ــی ش ــردی معرف ــتیم و ف ــاس هس تم
خطیــب زاده همچنیــن گفــت: امــروز صبــح 
وزیــر امــور خارجــه نیــز بــه دعــوت آقــای رئیســی 
خدمــت  او بــود و در دیــداری یــک ســاعت و نیمــه 
ــت  ــام و سیاس ــاره برج ــی درب ــای خوب گفت وگوه

ــت. ــام گرف ــی انج خارج
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر در 
ــورمان  ــی کش ــتگاه دیپلماس ــش دس ــوص واکن خص
ــه،  ــی در ترکی ــاب آناتول ــش عق ــزاری رزمای ــه برگ ب
ــای  ــتاد کل نیروه ــد از س ــوال را بای ــن س ــت: ای گف
مســلح پرســید. چیــزی کــه مهــم اســت، امنیــت در 

ــت. ــته جمعی اس ــی و دس ــه، درون ــن منطق ای
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی گفـت: روابـط مـا 
بـا ترکیـه در ابعـاد مختلـف حاکـی از مفاهمـه خوب 
میـان دو کشـور اسـت و نمونـه و مثالـی از روابـط 

ممتـاز در منطقـه اسـت.

سیاست ایران، رفع کامل تحریم است
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ــادرات  ــده از صـ ــه شـ ــای ارائـ ــی آمارهـ بررسـ
ـــان  ـــال ۲۰۲1، نش ـــا در س ـــه اروپ ـــه اتحادی ـــران ب ای
از افـــت تجـــارت مشـــترک دو طـــرف ماننـــد 

تجربـــه ســـال های قبـــل دارد. 
ـــران در  ـــی ته ـــاق بازرگان ـــنا، ات ـــزارش ایس ـــه گ ب
جدیدتریـــن گـــزارش خـــود بـــه بررســـی میـــزان 
ـــا  ـــه اروپ ـــران و اتحادی ـــان ای ـــترک می ـــارت مش تج
ـــه  ـــزان فاصل ـــدن می ـــخص ش ـــرای مش ـــه و ب پرداخت
ایـــران بـــا اهـــداف کان در نظـــر گرفتـــه شـــده، 
ـــا  ـــه اروپ ـــه و اتحادی ـــارت ترکی ـــا تج ـــار را ب ـــن آم ای

ـــت. ـــرده اس ـــه ک مقایس
ــران،   ــاق بازرگانـــی تهـ ــر اســـاس اعـــام اتـ بـ
ارزش تجـــارت ایـــران و اتحادیـــه اروپـــا در مـــدت 
چهـــار ماهـــه ابتدایـــی ســـال ۲۰۲1، بـــه رقمـــی 
در حـــدود یـــک میلیـــارد و ۴۵۰ میلیـــون یـــورو 
رســـیده کـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال 
ـــت. ـــش داشته اس ـــد کاه ـــک درص ـــدود ی ـــل، ح قب

نشـــان  اروپـــا  تجـــارت  داده هـــای مرکـــز 
ـــادرات  ـــدت، ارزش ص ـــن م ـــی ای ـــه ط ـــد ک می ده
کاالیـــی کشـــورهای اروپایـــی بـــه ایـــران معـــادل 
یـــک میلیـــارد و 1۸۸ میلیـــون یـــورو بـــوده و در 

ـــه ارزش ۲۶۲.۶  ـــی ب ـــز کاالهای ـــران نی ـــل، از ای مقاب
میلیـــون یـــورو بـــه اروپـــا صـــادر شده اســـت. بـــه 
ـــا در  ـــران و اروپ ـــارت ای ـــت تج ـــب، وضعی ـــن ترتی ای
مـــدت چهـــار ماهـــه امســـال، تـــراز منفـــی 9۰۰ 
میلیـــون یـــورو را بـــرای ایـــران نشـــان می دهـــد.

ــارت  ــرف تج ــورهای ط ــی کش ــن بررس همچنی
ــن مــدت، حاکــی از  ــا در ای ــه اروپ ــا اتحادی ــران ب ای

ایــن اســت کــه نزدیــک بــه ۷۰ درصــد از صــادرات 
ایــران بــه ایــن منطقــه تنهــا بــه ســه کشــور آلمــان، 
ایتالیــا و اســپانیا صــورت گرفتــه، در حالــی کــه ۵۴ 
ــز  ــا نی ــه اروپ ــران از اتحادی ــد از کل واردات ای درص

ــن ســه کشــور بوده اســت. ــه ای ــق ب متعل
بـــر اســـاس گـــزارش مرکـــز تجـــارت اروپـــا، 
ــه  ــران در ۴ ماهـ ــادرات ایـ ــزان صـ ــن میـ باالتریـ

ابتدایـــی ۲۰۲1، بـــه ترتیـــب بـــه آلمـــان )93.9۴ 
میلیـــون یـــورو(، ایتالیـــا )۶۰.۲۲ میلیـــون یـــورو( 
و اســـپانیا )۲3.1۴ میلیـــون یـــورو( بـــوده اســـت. 
ایـــران نیـــز باالتریـــن میـــزان واردات را در بیـــن 
کشـــورهای اروپایـــی از آلمـــان )۴9۰.۵۷ میلیـــون 
ـــا  ـــورو( و ایتالی ـــون ی ـــد )1۵۴.۶9 میلی ـــورو(، هلن ی

)1۴۲.1۲( داشـــته اســـت.
ـــا در  ـــه اروپ ـــا اتحادی ـــران ب ـــی ای ـــارت خارج تج
حالـــی بـــه آب باریکـــه ای در تجـــارت بین الملـــل 
ــزارش  ــاس گـ ــر اسـ ــه بـ ــت کـ ــل شده اسـ تبدیـ
ــران،  ــاق تهـ ــادی اتـ ــی های اقتصـ ــت بررسـ معاونـ
ـــی  ـــا ط ـــه اروپ ـــه اتحادی ـــه ب ـــی ترکی ـــادرات کاالی ص
ــارد  ــدود ۲۴.۷ میلیـ ــت ۲۰۲1 حـ ــه نخسـ ۴ ماهـ
ـــوده  ـــورو( ب ـــه ۶.1 میلیاردی ـــن ماهان ـــورو )میانگی ی
ــل،  ــال قبـ ــابه سـ ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــه نسـ کـ
ـــن  ـــه ای ـــت. ب ـــته اس ـــد داش ـــد رش ـــدود ۲1 درص ح
ترتیـــب ترکیـــه در طـــول ایـــن مـــدت 9۴ برابـــر 

ایـــران بـــه اروپـــا صـــادرات داشـــته اســـت.
ـــام  ـــاس اع ـــر اس ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ــادرات  ــزان صـ ــته، میـ ــال گذشـ ــرک، در سـ گمـ
ــون و ۶۶  ــا ۶۰۴ میلیـ ــه اروپـ ــه اتحادیـ ــران بـ ایـ
هـــزار و ۸۸۴ دالر بـــوده اســـت. وضعیـــت واردات 
ـــج  ـــم پن ـــان از رق ـــز  نش ـــا نی ـــه اروپ ـــران از اتحادی ای
میلیـــارد و ۵۰ میلیـــون و ۸۸۶ هـــزار و ۲۸1 دالر 

داشـــت.

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی گفـــت: براســـاس مصوبـــه ســـتاد 
مبـــارزه بـــا کرونـــا همـــه خانم هایـــی کـــه بـــاالی 3۵ ســـال ســـن 
دارنـــد، خودسرپرســـت هســـتند و بـــا خانـــواده زندگـــی نمی کننـــد، 

می تواننـــد از تســـهیات اجـــاره اســـتفاده کننـــد. 
»محمـــود محمـــودزاده« در گفت وگـــو بـــا ایرنـــا افـــزود: ســـال 
ـــت  ـــان خودسرپرس ـــرای زن ـــاره را ب ـــت وام اج ـــت پرداخ ـــته اولوی گذش
ـــرد  ـــان مج ـــا زن ـــف آن ب ـــه تعری ـــم ک ـــرار دادی ـــوار ق ـــت خان و سرپرس
ـــی  ـــود باق ـــت خ ـــه وق ـــم ب ـــال ه ـــه امس ـــن مصوب ـــد، ای ـــرق می کن ف

ـــت. اس
ـــه  ـــاره ودیع ـــای وام اج ـــرایط اعط ـــد از ش ـــن بن ـــح ای وی در توضی
کـــه بـــه اعطـــای تســـهیات بـــه زنـــان بـــاالی 3۵ ســـال اشـــاره 
ــد و  ــن دارنـ ــال سـ ــاالی 3۵ سـ ــه بـ ــی کـ ــت: خانم هایـ دارد، گفـ
خودسرپرســـت هســـتند بـــه مفهـــوم اینکـــه بـــا خانـــواده زندگـــی 

نمی کننـــد، می تواننـــد از تســـهیات اجـــاره اســـتفاده کننـــد.
ـــه  ـــوار کـــه ب ـــه مـــردان سرپرســـت خان ـــان اینکـــه ب ـــا بی محمـــوزاده ب
دلیـــل فـــوت همســـر، طـــاق و متارکـــه مجـــرد هســـتند نیـــز وام اجـــاره 
تعلـــق می گیـــرد، گفـــت: در واقـــع اســـتثنایی بـــرای زنـــان مجـــرد 
بـــاالی 3۵ ســـال در ثبـــت نـــام »مســـکن ملـــی« و »وام ودیعـــه« 
ـــوار  ـــت خان ـــای سرپرس ـــرای خانم ه ـــاس ب ـــن اس ـــر ای ـــود دارد؛ ب وج
یـــا خانم هـــای خودسرپرســـت ایـــن اســـتثنا وجـــود دارد کـــه بـــا 
ـــن از  ـــاره و همچنی ـــه اج ـــهیات ودیع ـــد از تس ـــن بتوانن ـــال س 3۵ س

ـــد. ـــتفاده کنن ـــکن اس ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ـــات ط امکان
معـــاون مســـکن و ســـاختمان وزارت راه و شهرســـازی ادامـــه داد: 
ـــگ  ـــا هماهن ـــا کرون ـــارزه ب ـــتاد مب ـــه س ـــا مصوب ـــد ب ـــی بای ـــام بانک نظ
باشـــد و طبـــق مصوبـــه ســـتاد بـــه همـــه زنـــان مجـــرد بـــاالی 3۵ 

ـــد. ـــت کن ـــاره را پرداخ ـــال وام اج س
ثبت نـــام وام ودیعـــه مســـکن از ســـاعت 1۲ روز چهارشـــنبه 
ـــرایط  ـــد ش ـــتاجران واج ـــه مس ـــت و هم ـــده اس ـــاز ش ـــرداد آغ ۲۶ خ
tem. ـــامانه ـــه در س ـــکن ک ـــه مس ـــک ودیع ـــهیات کم ـــت تس دریاف

پاســـخ  منتظـــر  بایـــد  اکنـــون  کرده انـــد  ثبت نـــام   mrud.ir
اســـتعام خـــود باشـــد.

ــاره مســـکن در منطقـــه  ســـقف تســـهیات کمـــک ودیعـــه اجـ
ـــهرهای  ـــهرها )ش ـــایر کان ش ـــان، س ـــون توم ـــران ۷۰ میلی ـــهری ته ش

ــهد،  ــهرهای مشـ ــر جمعیـــت یعنـــی شـ ــون نفـ ــاالی یـــک میلیـ بـ
ــاه( ۴۰  ــواز و کرمانشـ ــم، اهـ ــز، قـ ــیراز، تبریـ ــرج، شـ ــان، کـ اصفهـ
ــت.  ــان اسـ ــون تومـ ــهرها ۲۵ میلیـ ــایر شـ ــان و سـ ــون تومـ میلیـ
همچنیـــن، متقاضیـــان دریافـــت ایـــن تســـهیات بایـــد متاهـــل یـــا 

سرپرســـت خانـــوار باشـــند.
متقاضیـــان همچنیـــن بایـــد دارای اجاره نامـــه رســـمی یـــا 
ــاک و  ــات امـ ــت معامـ ــامانه ثبـ ــده در سـ ــت شـ ــه ثبـ اجاره نامـ

مســـتغات و دارای کـــد رهگیـــری باشـــند.
ـــه  ـــی ب ـــخ معرف ـــه از تاری ـــر ۲ هفت ـــا حداکث ـــی ت ـــه متقاض چنان چ
ـــدام  ـــان اق ـــود و ضامن ـــدارک خ ـــل م ـــه تکمی ـــبت ب ـــی نس ـــعب بانک ش

ـــود. ـــدام می ش ـــی اق ـــت متقاض ـــه رد درخواس ـــبت ب ـــد، نس نکن

نحوه بازپرداخت تسهیالت چگونه است؟
ـــران  ـــی در ته ـــون تومان ـــهیات ۷۰ میلی ـــزارش، تس ـــن گ ـــه ای برپای
ـــدان  ـــه واج ـــد ب ـــود 13 درص ـــرخ س ـــاله و ن ـــج س ـــت پن ـــا بازپرداخ ب
ـــون  ـــک میلی ـــه ی ـــاط آن ماهان ـــم اقس ـــه رق ـــود ک ـــرایط داده می ش ش

ـــود. ـــد ب ـــان خواه ـــزار و ۷۰۰ توم و ۵9۲ ه
همچنیـــن تســـهیات ۴۰ میلیـــون تومانـــی متقاضیـــان هشـــت 
ـــاه  ـــهد، کرمانش ـــز، مش ـــیراز، تبری ـــان، ش ـــم، اصفه ـــرج، ق ـــهر ک کان ش
ـــا  ـــاله اعط ـــه س ـــت س ـــد و بازپرداخ ـــود 13 درص ـــرخ س ـــا ن ـــواز ب و اه
ـــون و  ـــک میلی ـــاط آن، ی ـــغ اقس ـــورت مبل ـــن ص ـــه در ای ـــود ک می ش

ـــود. ـــد ب ـــان خواه ـــزار و ۷۵۰ توم 3۴۷ ه
رقـــم اقســـاط تســـهیات ۲۵ میلیـــون تومانـــی بـــه مســـتاجران 
ـــه  ـــت س ـــد و بازپرداخ ـــود 13 درص ـــرخ س ـــا ن ـــه ب ـــهرها ک ـــایر ش س
ـــود. ـــرآورد می ش ـــان ب ـــزار و 3۴۸ توم ـــود، ۸۴۲ ه ـــا می ش ـــاله اعط س

 ایـــن دومیـــن بـــار اســـت کـــه بـــا هـــدف تنظیم گـــری بـــازار 
اجـــاره ثبت نـــام دریافـــت وام از مســـتاجران انجـــام می شـــود. نظـــام 
بانکـــی تـــا دی مـــاه پارســـال وام اجـــاره را بـــه متقاضیـــان واجـــد 
شـــرایط اعطـــا کـــرد. ســـال گذشـــته پـــس از ثبت نـــام 9۲۰ هـــزار 
ـــزار  ـــه حـــدود ۲۰۰ ه ـــن تســـهیات ب ـــت ای ـــوار، در نهای سرپرســـت خان
ـــار  ـــه چه ـــک ب ـــی نزدی ـــام پرداخت ـــوع ارق ـــه مجم ـــد ک ـــواده داده ش خان

ـــید. ـــان رس ـــارد توم ـــزار میلی ه

صادرات ترکیه به اروپا، ۹4 برابر ایران!

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:

زنان مجرد باالی 3۵ سال وام اجاره دریافت می کنند

سهمیه بنزین تیرماه امشب واریز شد
ســهمیه بنزیــن تیرمــاه بــدون تغییــر نســبت بــه 
ماه هــای گذشــته در کارت هــای ســوخت واریــز  شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســهمیه بنزین هــر ماه در ســاعت 
صفــر نخســتین روز آن مــاه در کارت های ســوخت شــارژ 
ــر ایــن اســاس ســهمیه بنزیــن تیــر1۴۰۰،  می شــود، ب

امشــب در کارت هــای ســوخت واریــز شــد.
ــای  ــه ماه ه ــر نســبت ب ــدون تغیی ــن ســهمیه ب ای
گذشــته خواهــد بــود و تغییــری نیــز در میــزان ذخیره 

بنزیــن در کارت هــای ســوخت ایجــاد نشــده اســت.
ســهمیه بنزین بــرای خودروهای ســواری شــخصی 
بنزینــی ۶۰ لیتــر، خودروهــای ســواری شــخصی 
ــز  ــیکلت ها نی ــرای موتورس ــر و ب ــوز 3۰ لیت دوگانه س
۲۵ لیتــر در مــاه اســت و می تــوان در هــر کارت 

ــرد. ــره ک ــاه را ذخی ســوخت، ســهمیه 9 م
ــان ســال  ــن در کشــور از ۲۴ آب ســهمیه بندی بنزی
9۸ بــا هــدف اصــاح الگــوی مصــرف و افزایــش 
فرصت هــای صادراتــی بــا مصوبــه شــورای عالــی 
هماهنگــی اقتصادی ســران ســه قــوه دوبــاره آغاز شــد.

بــر اســاس ســهمیه بندی بنزیــن، هــر لیتــر بنزیــن 
ــن  ــه ای، یک هــزار و ۵۰۰ تومــان و هــر لیتــر بنزی یاران
آزاد ســه هزار تومــان قیمت گــذاری شــد. قیمــت 
بنزیــن ســوپر نیــز ســه هزار و ۵۰۰ تومــان تعییــن شــد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داد؛
طرح »عرضه خودرو در بورس«

 به صحن ارسال شد

عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس بــا بیــان اینکه 
ــازار خــودروی کشــور بــه  طــرح تحــول صنعــت و ب
صحــن علنــی ارســال شــده اســت، گفــت: در ایــن 
ــورس  ــودرو در ب ــه خ ــه عرض ــوط ب ــد مرب ــرح بن ط

نیــز دیــده شــده اســت.
بـا مهـر در مـورد  و گـو  علـی جـدی در گفـت 
آخریـن وضعیت طـرح تحول صنعت و بـازار خودروی 
کشـور، اظهـار داشـت: ایـن طـرح چنـدی پیـش در 
کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس نهایـی و امـروز 
بـرای بررسـی های آخر به صحن مجلس ارسـال شـد.

ــس در  ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
مــورد مخالفــت وزیــر صمــت بــا عرضــه خــودرو در 
بــورس، گفــت: بنــد مربــوط بــه عرضــه خــودرو در 
بــورس نیــز در طــرح گنجانــده شــده اســت و بایــد 
دیــد نظــر نماینــدگان مجلــس در صحــن چیســت.

ــام  ــت اع ــه دول ــا ب ــس باره ــته مجل ــال گذش س
کــرد کــه بــرای ســاماندهی بــازار خــودرو الیحــه ای را 
بــه مجلــس ارائــه کنــد امــا بــه دلیــل عــدم اعتنــای 
دولــت بــه ایــن موضــوع، نماینــدگان راســا اقــدام بــه 
ــازار  ــوان »طــرح تحــول ب ــن طرحــی تحــت عن تدوی
ــرایط  ــرای اصــاح ش ــودروی ســبک« ب ــت خ و صنع
موجــود بــازار خــودرو کردنــد؛ طراحــان معتقدنــد کــه 
ــادل شــدن  ــه متع ــوان ب ــن طــرح می ت ــا اجــرای ای ب
قیمت هــا و حــذف رانــت و واســطه گری امیــدوار بــود.

یکــی از محورهــای مهــم ایــن طــرح کــه مــورد 
ــه  ــت، عرض ــت اس ــس و وزارت صم ــاف مجل اخت
ــت.  ــام آن اس ــی انج ــورس و چگونگ ــودرو در ب خ
ــادن  ــع و مع ــد در کمیســیون صنای ــن بن اگرچــه ای
ــن  ــه صح ــدی ب ــه ج ــه گفت ــب و ب ــس تصوی مجل
ارســال شــده امــا وزیــر صمــت دیــروز در گفتگویــی 
ــودرو در  ــه خ ــا عرض ــان ب ــه همچن ــرد ک ــام ک اع
ــرای  ــه اج ــاد دارد ک ــت و اعتق ــف اس ــورس مخال ب

ــت. ــده ای نیس ــی ش ــرح کار کارشناس ــن ط ای
عــاوه بــر رزم حســینی، دهقــان دهنــوی رئیــس 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز چنــدی پیــش 
ضمــن مخالفــت بــا عرضــه خــودرو در بــورس، گفته 
ــه  ــرای ورود ب ــبی ب ــودرو، کاالی مناس ــه خ ــود ک ب
ــورس  ــی وارد ب ــوالً کاالی ــرا معم ــورس نیســت. زی ب

ــن حــد دارای تنــوع نباشــد. ــا ای می شــود کــه ت

رئیس کمیسیون عمران:
کمیسیون عمران با فوریت افزایش 

قیمت بلیت پروازها را بررسی می کند

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــد  ــا قی ــد کــرد: کمیســیون عمــران ب اســامی تاکی
افزایــش ۴۰ درصــدی  ناگهانــی  فوریــت  ابــاغ 
ــی  ــری م ــی را پیگی ــای داخل ــت پروازه ــت بلی قیم

ــد.  کن
ــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا رضایــی کوچــی  ب
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای اســامی 

در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت:
ــت  ــدی قیم ــش ۴۰ درص ــی افزای ــاغ ناگهان »اب
ــی در اولیــن ســاعات اعــام  بلیــت پروازهــای داخل
نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری یــک بــد 

ــت. ــکوک اس ــی مش اخاق
کمیســیون عمــران بــا قیــد فوریــت ایــن موضــوع 
ــی  ــازه نم ــد داد و اج ــرار خواه ــتور کار ق را در دس
ــت تصمیمــات خلــق  ــی دول دهــد در روزهــای پایان

ــد.« ــخ کن ــان را تل ــان عزیزم ــاعه کام هموطن الس

عرضه اولیه های امسال شش تایی 
می شود 

تعــداد 3۰ میلیــون ســهم شــرکت محصــوالت 
کاغــذی لطیــف، چهار  شــنبه ایــن هفتــه)۲ تیــر( 
به عنــوان ششــمین عرضــه اولیــه امســال بــازار ســرمایه 
بــا نمــاد »لطیــف« در فرابــورس ایــران عرضــه می شــود. 
ــه گــزارش تســنیم، تعــداد 3۰ میلیــون ســهم  ب
معــادل  لطیــف  کاغــذی  محصــوالت  شــرکت 
1۵درصــد ســهام ایــن شــرکت، چهار  شــنبه)۲ تیــر( 
به عنــوان ششــمین عرضــه اولیــه امســال بــازار 
ســرمایه بــا نمــاد معاماتــی »لطیــف« در بــازار دوم 

ــود. ــه می ش ــران عرض ــورس ای فراب
ایــن میــزان ســهام در محــدوده قیمتــی 3۰ 
ــر ســهم  ــرای ه ــال ب ــزار و ۵۰۰ ری ــا 3۲ ه ــزار ت ه
و بــا ســهمیه ۵۰ســهمی بــرای هــر کــد حقیقــی و 

ــد. ــد ش ــه خواه ــی عرض حقوق
شــرکت  عرضــه  ایــن  مدیــر  همچنیــن 
کارگــزاری صبــا تامیــن، متعهدیــن خریــد شــرکت 
ــزاری  ــرکت کارگ ــن و ش ــا تامی ــرمایه گذاری صب س
صبــا تامیــن هــر یــک بــه میــزان ۲۵درصــد از کل 

ســهام قابــل عرضــه می باشــند.
گفتنــی اســت تعــداد 3۰ میلیــون ســهم شــرکت 
ــنبه  ــی چهار ش ــف در حال ــذی لطی ــوالت کاغ محص
ــن  ــه از ای ــود ک ــه می ش ــه اولی ــه عرض ــن هفت ای
تعــداد، ۲۶میلیــون ســهم در فرآینــد کشــف قیمــت 
جهــت عرضــه بــه عمــوم اختصــاص خواهــد یافــت 
و تعــداد ۴میلیــون ســهم ایــن شــرکت نیــز در روز 
ــه صندوق هــا  ــن شــرکت ب ــه ای پــس از عرضــه اولی
ــد  ــده واح ــر دارن ــازاری ه ــی ب ــب تخصیص ــا ضری ب

ــرد. ــق می گی ــدوق تعل صن
ایــن گــزارش می افزایــد: بــر اســاس قانــون، 
ــای  ــه صندوق ه ــرکت ها ب ــهام ش ــه س ــه اولی عرض
ــه  ــه اولی ــد از عرض ــرمایه گذاری در روز کاری بع س
ــه  ــد عرض ــده در فرآین ــف ش ــت کش ــت ثاب ــا قیم ب

ــرد. ــورت می پذی ــه ص اولی
ــذی  ــوالت کاغ ــرکت محص ــت ش ــر اس ــایان ذک ش
لطیــف در هفتــم خــرداد ســال 13۶۴ تاســیس و 
عملیــات اجرایــی را در اواخــر ســال ۷۰ در شــهر 
هشــتگرد در زمینــی بــه مســاحت ۶۵ هــزار متــر مربــع 
و زیربنــای حــدود 3۰ هــزار متــر مربــع بــا ظرفیــت 1۵ 
هــزار تــن محصــوالت کاغــذی آغــاز و از دوم تیــر ســال 
ــرداد  ــرد و در 19 م ــروع ک ــی را ش ــد آزمایش ۷3 تولی

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ســال ۷3 ب
ســرمایه شــرکت بــا ۲۴۵ نیــروی انســانی در بــدو 
ــی 9  ــه ط ــوده ک ــان ب ــون توم ــک میلی ــیس ی تاس
ــان  ــارد توم ــه ۲۰ میلی ــرمایه ب ــش س ــه افزای مرحل
رســیده اســت و 99.۸ درصــد مالکیــت شــرکت 
ــن  ــتر نوی ــن گس ــلولزی تامی ــت س ــروه صنع ــه گ ب
ــرمایه  ــی س ــاری نهای ــد تج ــاص دارد و واح اختص
محســوب  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان   گــذاری 

می شود.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری:
بازگشت ترددهای مرزی

 به قبل از کرونا
مدیــرکل ترانزیــت و حمــل و نقــل بیــن المللــی 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان 
از بازگشــت ترددهــای مــرزی ایــران بــه قبــل 
وزارت  بــه  گفــت:  و  داد  کرونــا خبــر  از شــیوع 
بهداشــت درخواســت داده ایــم راننــدگان ترانزیتــی و 
بین المللــی را در اولویــت واکسیناســیون قــرار دهنــد. 
ــار  ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــواد هدایت ج
ــته  ــال گذش ــا از س ــایی مرزه ــس از بازگش ــرد: پ ک
ــش  ــه افزای ــبی در زمین ــدی مناس ــون رون ــا کن ت
ــه طــور  ترددهــای مــرزی و ترانزیــت داشــته ایم و ب
ــای  ــه تردده ــه حــدود 1۵ درصــد ب متوســط ماهان
ــن  ــزوده شــده اســت. ای ــان 1۵ درصــد اف مــرزی م
ــرده  ــدا ک ــه پی ــز ادام ــاری نی ــال ج ــت در س وضعی
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــان ب ــبات تجاری م و مناس

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــرزی  ــای م ــزان تردده ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
ــل از  ــرایط قب ــه ش ــه ب ــای ۲۴ گان ــران در مرزه ای
کرونــا برگشــته اســت، افــزود: البتــه در ایــن میــان 
ــرزی  ــای م ــه تردده ــکاتی در زمین ــان مش همچن
ــیای  ــورهای آس ــتان و کش ــا ترکمنس ــت ب و ترانزی
میانــه داریــم و محدودیــت هایــی در ایــن زمینــه از 
ســوی ایــن کشــور همســایه وضــع شــده و همچنــان 
باقــی اســت. مقامــات ترکمنســتان همچنــان امــکان 
ــای  ــه درون مرزه ــی ب ــاوگان ایران ــردد ن ورود و ت
ــئله  ــن مس ــود ای ــا وج ــا ب ــد ام ــودش را نمی ده خ
همــه ترددهــای مــرزی و ترانزیتــی مــا در مرزهــای 
ــه شــرایط خــوب قبــل از شــیوع  مختلــف کشــور ب

ــا بازگشــته اســت.   ــروس کرون وی
مدیــرکل ترانزیــت و حمــل و نقــل بیــن المللــی 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان 
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه ایــا بــرای 
واکسیناســیون راننــدگان ترانزیتــی و بین المللــی 
اقداماتــی در ســازمان راهــداری انجــام شــده اســت 
ــئوالن  ــا مس ــورد ب ــن م ــه داد: در ای ــر؟ ادام ــا خی ی
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــی  ــدگان ترانزیت ــا رانن ــم ت ــام داده ای ــی انج مکاتبات
و بین المللــی را در اولویــت واکسیناســیون قــرار 

ــم. ــینه کنی ــا را واکس ــم آن ه ــد و بتوانی دهن
هدایتــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 
ــی در  ــی و بین الملل ــده ترانزیت ــر رانن ــزار نف 1۵۰ ه
کشــور فعــال هســتند، گفــت: بــا ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا هــم صحبــت و مذاکــره کرده ایــم چــرا کــه 
بســیاری از کشــورهای جهــان راننــدگان ترانزیتــی و 
ــت واکسیناســیون  ــان را در اولوی ــی خودش بین الملل
و  از دســتگاه ها  برخــی  و حتــی  داده انــد  قــرار 
ســازمان های بین المللــی و توصیه هــای فراوانــی 
ــن  ــم ای ــد و امیدواری ــام داده ان ــه انج ــن زمین در ای
درخواســت مــا اجابــت شــود و بتوانیــم رانندگانــی از 

ایــن دســت را واکســینه کنیــم. 

ــت  ــروری و به جه ــی ض ــای اساس ــازار کااله ــم ب ــدف تنظی ــا ه ب
ــن  ــرای تأمی ــاورزان ب ــدم از کش ــی گن ــد تضمین ــژه خری ــت وی اهمی
یارانــه نــان و امنیــت غذایــی کشــور پرداخــت از محــل منابــع نقــدی 

ــت.  ــورت گرف ــا ص ــازی یارانه ه ــازمان هدفمندس س
امیــد حاجتــی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان 
هدفمندســازی یارانه هــا در گفتگــو بــا تســنیم، بــا اشــاره بــه پرداخــت 
بخشــی از منابــع هدفمنــدی بــرای امنیــت غذایــی، گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت داشــتن امنیــت غذایــی هموطنــان عزیــز و همچنیــن تأمیــن 
ــرایط خــاص کشــور  ــه در ش ــد و محــروم جامع مســکن اقشــار نیازمن
ــوس  ــاری منح ــود بیم ــمنان و وج ــه دش ــم همه جانب ــت تحری به جه
کرونــا پرداختهــای زیــر بــه دســتگاه های اجرایــی کشــور انجــام 

می شــود تــا ان شــاءاهلل شــاهد ارائــه هرچــه بهتــر و ســریع تر خدمــات 
ــران اســامی باشــیم. ــت شــریف ای ــه مل ب

وی همچنیــن افــزود: بــا تأمیــن بموقــع منابــع مالــی ایــن ســازمان 
ــت  ــرد امنی ــم ک ــاش خواهی ــده ت ــرکت های تأمین کنن ــوی ش از س
غذایــی کشــور را کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت تأمیــن و از 
ــری  ــش جلوگی ــن بخ ــه ای ــوداگران ب ــت اندازی و ورود دالالن و س دس

کنیــم.
ـــاه شـــرکت مادرتخصصـــی  ـــن اســـاس، دوشـــنبه 31 خـــرداد م ـــر ای ب
ـــدای  ـــان و از ابت ـــارد توم ـــغ 1۰۰۰ میلی ـــران مبل ـــی ای ـــی دولت بازرگان
ســـال تـــا ایـــن تاریـــخ مبلـــغ ۴۰۰۰ میلیـــارد را دریافـــت نمـــود، 
همچنیـــن ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بابـــت بیمـــه اقشـــار خـــاص 

ـــغ  ـــخ مبل ـــن تاری ـــا ای ـــال ت ـــدای س ـــان و از ابت ـــارد توم ـــغ ۵۰ میلی مبل
ـــاد مســـکن  ـــت نمـــود، از ســـوی دیگـــر بنی ـــان را دریاف ـــارد توم ۷3 میلی
ـــغ  ـــان مبل ـــکن محروم ـــن مس ـــه تأمی ـــک ب ـــت کم ـــامی باب ـــاب اس انق
ـــغ 11۰۰  ـــخ مبل ـــن تاری ـــا ای ـــدای ســـال ت ـــان و از ابت ـــارد توم ۵۰۰ میلی
ـــدن  ـــت، مع ـــن وزارت صنع ـــود، همچنی ـــت نم ـــان را دریاف ـــارد توم میلی
و تجـــارت بابـــت تنظیـــم کاالهـــای اساســـی و ضـــروری مبلـــغ ۲۰ 
ـــارد  ـــغ ۵۰ میلی ـــخ مبل ـــن تاری ـــا ای ـــال ت ـــان و از اول س ـــارد توم میلی

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــان را دریاف توم
ــه  ــای صورت گرفت ــه پرداخته ــه ک ــن نکت ــان ای ــن بی ــی ضم حاجت
بــا وجــود منابــع محــدود ســازمان از لحــاظ میــزان واریــزی شــرکتهای 
تأمین کننــده منابــع نقــدی ســازمان به دلیــل جنــگ نابرابــر اقتصــادی 
ــا  ــاری کرون ــودن بیم ــز تأثیرگذارب ــه و نی ــم همه جانب دشــمنان و تحری
ــی  ــع مال ــن مناب ــریع در تأمی ــا تس ــم ب ــرد: امیدواری ــراز ک ــد اب می باش
بــا  تأمین کننــده،  شــرکت های  ازجانــب  هدفمندســازی  ســازمان 
ــام  ــی انج ــود را به خوب ــی خ ــف قانون ــع تکالی ــح مناب ــت صحی مدیری

دهیــم.

 1۵ طــرح بــزرگ صنعتــی و عمرانــی بــا ســرمایه 
ــارد  ــزار و 1۸۷ میلی ــر ۲۶ ه ــغ ب ــی بال ــذاری ریال گ
ــا دســتور  ریــال، بصــورت ارتبــاط زنــده تصویــری ب

رئیــس جمهــور در منطقــه آزاد ارس افتتــاح شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــر  ســازمان منطقــه آزاد ارس، محســن نریمــان مدی
ــاح  ــن افتت ــه آزاد ارس در آئی عامــل ســازمان منطق
از  گفــت:  ارس  گــذاری  ســرمایه  هــای  پــروژه 
مجمــوع 1۵ طــرح افتتاحــی منطقــه آزاد ارس، 
1۲ واحــد صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری داخلــی ۲۵ 
هــزار و ۶3۰ میلیــارد ریــال و ســرمایه خارجــی 1/۰ 

ــد. ــی باش ــون دالر م میلی
ـــای  ـــرح ه ـــان ط ـــرد: از می ـــح ک ـــان تصری نریم
ـــه دســـتور رئیـــس  افتتـــاح شـــده منطقـــه آزاد ارس ب
ـــا توســـط  ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــوری، ۲ درصـــد س جمه
ســـازمان منطقـــه آزاد ارس در حـــوزه زیرســـاخت 
هـــا و عمـــران و 9۸ درصـــد توســـط بخـــش 
ـــه  ـــانی ب ـــه آبرس ـــت ک ـــه اس ـــام گرفت ـــی انج خصوص
ـــرای  ـــع، اج ـــایت صنای ـــی س ـــرقی- غرب ـــان ش خیاب
کانالیزاســـیون قســـمتی از رودخانـــه مســـیل دره 

ـــمه  ـــایت چش ـــی ژئوس ـــن شناس ـــارک زمی ـــز و پ دی
ـــی  ـــای افتتاح ـــروژه ه ـــی پ ـــی قاالس ـــن گچ تراورت
ـــا  ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــی م ـــی و زیربنای ـــوزه فن در ح
مجمـــوع ســـرمایه گـــذاری ۵3۶ میلیـــارد ریالـــی 
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــه آزاد ارس بـ ــازمان منطقـ سـ

ـــید. رس

تولیــد  انــدازی خــط  راه  آغــاز  افــزود:  وی   
ــور ارس  ــتا موت ــرکت ایس ــواری ش ــای س خودروه
بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ۲۰ هــزار میلیــار 
ــرکت  ــای ش ــروژه ه ــرداری پ ــره ب ــاز به ــال، آغ ری
ــا  ــت ب ــت و صنع ــوزه کش ــر در ح ــبز آبب ــن س نگی
ســرمایه گذاری بیــش از هــزار میلیــارد ریــال و 

افتتــاح شــرکت شــیمی گســتر ســهند ارس تولیــد 
ــرمایه گذاری دو  ــزان س ــا می ــر ب ــواع قی ــده ان کنن
هــزار و 1۸۰ میلیــارد ریــال ســه پــروژه اصلــی اســت 
کــه بهمــراه 1۲ طــرح مهــم دیگــر امــروز بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب
ــزان  ــه آزاد ارس می ــازمان منطق ــل س مدیرعام
اشــتغالزایی ایــن 1۵ پــروژه را ۵۷۵ نفــر اعــام کــرد.

 نریمــان افــزود: امــروز همزمــان بــا بهــره 
بــرداری از ایــن 1۵ پــروژه، ۸ پــروژه ســرمایه گذاری 
بــه ارزش ۲1 هــزار و 11۲ میلیــارد ریــال در حــوزه 
هــای آموزشــی، بهداشــت و درمــان، دامــداری، 
ــگ  ــز در ارس کلن ــت نی ــت و صنع ــه و کش گلخان

ــی شــد. زن
 گفتنــی اســت پیــش از ایــن نیــز در افتتاحــات 
مناطــق آزاد توســط رئیــس جمهــور ۷۰ طــرح 
بــا  گردشــگری  و  صنعتی،زیربنایی،کشــاورزی 
ــارد  ــزار و 993 میلی ــرمایه گذاری 3۴ ه ــوع س مجم
ریالــی و ۷۰.۵ میلیــون یورویــی و ۴.۶ میلیــون 
دالری بــه صــورت ارتبــاط زنــده تصویــری بــا 

ــود. ــده ب ــاح ش ــور افتت ــس جمه ــتور ریی دس

تخصیص ۵۵۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان 
هدفمندی یارانه ها به بازرگانی دولتی و بنیاد مسکن 

با دستور رئیس جمهوری؛

 ۱۵ طرح سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

افزایش ۵۰ درصدی بستری های 
کرونا در هرمزگان

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
هرمــزگان گفــت: 9 هــزار ۵۸۷ هرمزگانــی بایــد در 
ــم  ــه تقاضــا داری ــه خانگــی باشــند ک ــه قزنطین خان

ــد.  ــت کنن ــه را رعای ــرایط قرنطین ــا ش حتم
دکتــر فاطمــه نوروزیــان در گفــت و گــو بــا 
ــر  ــر دیگ ــاه، ۷ نف ــی ام خردادم ــزود: س ــنا،، اف ایس
ــان  ــزگان ج ــا در هرم ــه کرون ــا ب ــاران مبت از بیم
باختنــد و شــمار کل جــان باختــگان ایــن بیمــاری 

ــید. ــر رس ــزار و 391 نف ــه ه ــتان ب در اس
ــزگان  ــکی هرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
افزایــش ۵۰  کرونــا  بســتری های  کــرد:  اضافــه 
ــا  ــه کرون ــا ب ــار مبت ــت و  1۶1 بیم ــدی داش درص
در بیمارســتان های اســتان بســتری شــدند. اکنــون 
ــتان  ــتان های اس ــر در بیمارس ــوع ۶۶9 نف در مجم

ــد. ــت مراقبتن تح
نوروزیــان بــا اشــاره بــه اینکــه از مجمــوع 
بســتری هــا، 93 نفــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه 
)آی. ســی. یــو( بســتری هســتند و حــال 11 نفــر از 
آن هــا وخیــم اســت، تصریــح کــرد: 9 هــزار ۵۸۷ در 
خانــه قزنطینــه خانگــی هســتند کــه تقاضــا داریــم 

ــد. ــت کنن ــه را رعای حتمــا شــرایط قرنطین

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران:
جزئیات آیین نامه تزریق واکسن 

کرونا به رانندگان تاکسی

تهـــران  تاکســـیرانی  ســـازمان  مدیرعامـــل 
جزئیـــات آییـــن نامـــه اجرایـــی تزریـــق واکســـن 
ـــرد.  ـــریح ک ـــی را تش ـــدگان تاکس ـــرای رانن ـــا ب کرون
روشـــنی در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا، بـــا 
بیـــان اینکـــه پنجشـــنبه گذشـــته در مراســـم 
افتتـــاح ایســـتگاه متـــرو کـــه بـــا حضـــور رئیـــس 
ـــد از وی  ـــزار ش ـــن برگ ـــورت آنای ـــه ص ـــور  ب جمه
ـــل  ـــدگان حم ـــه واکســـن رانن ـــم ک درخواســـت کردی
و نقـــل عمومـــی بـــه ویـــژه راننـــدگان تاکســـی را 
ـــور  ـــس جمه ـــت: رئی ـــد، گف ـــرار دهن ـــه ق ـــورد توج م
ـــام  ـــه زودی انج ـــم ب ـــن مه ـــه ای ـــول داد ک ـــز ق نی

شـــود.
ــول  ــه قـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــوه  ـــرای نح ـــی ب ـــه اجرای ـــن نام ـــور آیی ـــس جمه رئی
تزریـــق واکســـن بـــه راننـــدگان تاکســـی تهیـــه 
ـــق  ـــت تزری ـــن اســـاس اولوی ـــه داد: برای ـــم، ادام کردی
ـــه  ـــه پروان ـــت ک ـــی اس ـــدگان فعال ـــا رانن ـــن ب واکس

کار دارنـــد و مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند.
ــان  ــا بیـ ــیرانی بـ ــازمان تاکسـ ــل سـ مدیرعامـ
ـــابقه  ـــاری و س ـــابقه بیم ـــن ، س ـــاس س ـــه براس اینک
ـــی  ـــق م ـــی تعل ـــدگان تاکس ـــه رانن ـــن ب کار، واکس
ـــد  ـــش از یکص ـــر بی ـــال حاض ـــت: در ح ـــرد، گف گی
ـــتند  ـــال هس ـــران فع ـــی در  ته ـــده تاکس ـــزار رانن ه
کـــه متاســـفانه  بیـــش از ۴۵۰ نفـــر از آنهـــا بـــه 
ـــت  ـــود را از دس ـــان خ ـــا ج ـــه کرون ـــا ب ـــل ابت دلی

ـــد. دادن
ـــال  ـــدگان فع ـــا رانن ـــت ب ـــزود: اولوی ـــنی اف روش
ـــدگان  ـــه برخـــی از رانن ـــه اســـت. چـــرا ک دارای پروان
ـــده  ـــی ش ـــان منقض ـــه فعالیتش ـــه پروان ـــن ک ـــا ای ب

ـــد. ـــه نکردن ـــد آن مراجع ـــرای تمدی ـــا ب ام

تشکیل پرونده »اختالس، ارتشاء و پولشویی« برای 
۶2  مدیر  ارشد و معاونان اداره کل استان کرمان 

ــرای ۶۲  ــده ب ــان از تشــکیل پرون رئیــس کل دادگســتری اســتان کرم
نفــر از مدیــران ارشــد، معاونیــن اداره کل و کارشناســان ادارات اســتان بــه 

اتهــام اختــاس، ارتشــاء و پولشــویی خبــر داد. 
ــا  ــگاران بـ ــع خبرنـ ــد در جمـ ــداهلل موحـ ــنیم، یـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــر  ــهید دکتـ ــر، شـ ــم تیـ ــهدای هفتـ ــره شـ ــاد و خاطـ ــت یـ گرامیداشـ
بهشـــتی و شـــهید جبهـــه مقاومـــت حـــاج قاســـم ســـلیمانی اظهـــار 
داشـــت: تقـــارن ایـــام والدت امـــام رضـــا)ع( بـــا هفتـــه قـــوه قضائیـــه 

ــار دارد. ــای افتخـ جـ
ــط اداره کل  ــم توس ــته 1۴۰ مته ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــم قضای ــه محاک ــادی ب ــد اقتص ــا مفاس ــاط ب ــتان در ارتب ــی اس بازرس
ــع  ــع موان ــا مفاســد اقتصــادی و رف ــه ب ــی شــده اســت گفــت: مقابل معرف
تولیــد جــزو اولویت هــای دســتگاه قضایــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

ــد اســت. ــت از تولی و حمای
ــا  ــارزه ب ــه مب ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــود  ــام می ش ــگاه انج ــک ن ــا ی ــه ب ــوه قضائی ــارج از ق ــاد در درون و خ فس
ــدارد و  ــود ن ــدین وج ــا مفس ــورد ب ــی در برخ ــچ تفاوت ــرد: هی ــح ک تصری
برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی و اداری از اولویت هــای دســتگاه قضایــی در 

ــان اســت. کشــور و اســتان کرم
ــده مفاســد  ــه اینکــه در ســال گذشــته ۲۸ فقــره پرون ــا اشــاره ب وی ب
اقتصــادی در دادگســتری اســتان کرمــان تشــکیل شــده عنــوان کــرد: ۶۲ 
ــت  ــان ادارات تح ــن اداره کل و کارشناس ــد، معاونی ــران ارش ــر از مدی نف

ــرار گرفتنــد. تعقیــب ق
ـــویی و  ـــاء، پولش ـــاس، ارتش ـــا اخت ـــام آنه ـــه اته ـــان اینک ـــا بی ـــد ب موح
ـــتگاه  ـــه دس ـــته ب ـــان وابس ـــر از کارکن ـــزود: 1۴ نف ـــت اف ـــا اس ـــر آنه نظی
ـــان  ـــناد ماه ـــت اس ـــیرجان و ثب ـــی س ـــکی قانون ـــه در پزش ـــی از جمل قضای
بـــرای آنهـــا پرونـــده تخلـــف تشـــکیل و از دســـتگاه قضایـــی منفـــک 

ـــدند. ش

اخالل مجری انتخابات توسط کمیسیون های
 اصل ۹۰ و شوراها بررسی شود 

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس بــا اشــاره بــه اخــال مجریــان انتخابــات 
گفــت: عمــدی بــودن و یــا غیــر عمــدی بــودن ایــن اخــال بایــد توســط 

کمیســیون های اصــل 9۰ و شــوراها بررســی شــود. 
ــأت  ــو هی ــلیمی عض ــا س ــام علیرض ــارس، حجت االس ــزارش ف ــه گ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــفاهی ب ــر ش ــی و در تذک ــه علن ــس در جلس ــه مجل رئیس
ــات  ــامی در انتخاب ــران اس ــز ای ــردم عزی ــادار م ــگ و معن ــور پررن حض
ــژه  ــه صــورت وی ــن حضــور را ب ــار داشــت: ای ــا شــکوه ۲۸ خــرداد اظه ب
تبریــک می گویــم؛ علیرغــم هجمه هــای ســنگین و اخال هایــی کــه 
ــرده  ــردم کار را تمــام ک ــا م ــات انجــام شــد ام ــان انتخاب متأســفانه مجری

و گل کاشــتند.
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس بــا اشــاره بــه اخــال مجــری انتخابــات 
تصریــح کــرد: عمــدی بــودن و یــا غیرعمــدی بــودن ایــن اخال هــا بایــد 
ــود  ــی ش ــس بررس ــوراهای مجل ــل 9۰ و ش ــیون های اص ــط کمیس توس
ــات  ضمــن اینکــه بایســتی مشــخص شــود مقصــر اخــال مجــری انتخاب

چــه کســی اســت.

سخنگوی آتش نشانی:
هنوز اقدامی برای واکسیناسیون
 آتش نشانان صورت نگرفته است

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران 
ــت  ــانان صحب ــش نش ــیون آت ــوص واکسیناس ــه خص ــار ک ــر ب ــت: ه گف
ــش  ــیون آت ــده واکسیناس ــد روز آین ــی چن ــه ط ــده ک ــه ش ــم گفت کردی
نشــانان انجــام مــی شــود؛ امــا نمــی دانیــم کــه ایــن چنــد روز کــی بــه 

اتمــام مــی رســد. 
ــا ایســنا، در خصــوص وضعیــت  ســید جــال ملکــی در گفــت و گــو ب
تزریــق واکســن کرونــا بــرای آتــش نشــانان اظهــار کــرد: علیرغــم پیگیــری 
هایــی کــه در خصــوص تزریــق واکســن کرونــا بــرای آتــش نشــانان انجــام 

شــده هنــوز اقدامــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه وعــده هایــی کــه در ایــن زمینــه بــه ســازمان آتــش 
نشــانی تهــران داده شــده، گفــت: همــواره وعــده هایــی در ایــن زمینــه داده 
ــای  ــه واکســن ه ــم ک ــاال ه ــه اســت، ح ــی صــورت نگرفت ــا اقدام ــد ام ش
خارجــی تمــام شــده، امیدواریــم بــا تزریــق عمومــی واکســن تولیــد داخلــی، 
امــکان تزریــق گســترده فراهــم شــود. بــه صــورت رســمی و غیــر رســمی 
شــنیدیم کــه بــرای کارکنــان برخــی مشــاغل واکســن در نظــر گرفتــه شــده 
امــا هنــوز بــرای آتشنشــانان کــه بعــد از کادر درمانــی شــغل پــر خطــری 

دارنــد و بــدون تعطیلــی فعالیــت کردنــد خبــری از واکســن نیســت.
ــه در  ــار ک ــر ب ــت: ه ــران گف ــانی ته ــش نش ــازمان آت ــخنگوی س س
خصــوص واکسیناســیون آتــش نشــانان صحبــت کردیــم گفتــه شــده کــه 
طــی چنــد روز آینــده واکسیناســیون آتــش نشــانان انجــام مــی شــود امــا 

ــه اتمــام مــی رســد. نمــی دانیــم کــه ایــن چنــد روز کــی ب
ــه زودی  ــانان ب ــش نش ــیون آت ــه واکسیناس ــم ک ــزود: امیدواری وی اف

ــود. ــق ش محق
ملکــی گفــت: زمانــی کــه حریــق پاالیشــگاه اتفــاق افتــاد چنــد روزی 
آتــش نشــانان ســر زبــان هــا بودنــد و همــه از آن هــا تشــکر مــی کردنــد، 
امــا در همــان مقطــع زمانــی هــم کســی دربــاره واکســن صحبــت نکــرد. 
بــا وجــود دود ناشــی از حریــق کــه آتــش نشــانان بــا آن رو بــه رو هســتند، 

همــواره خطــر بســیار زیــادی ریــه آن هــا را تهدیــد مــی کنــد.
ــن  ــه در ای ــد ک ــی کنن ــاس م ــانان احس ــش نش ــه داد: آت وی ادام
ــن  ــا ای ــد؛ ب ــرار گرفتن ــری ق ــی مه ــی و ب ــم لطف ــورد ک ــوص م خص
ــد. ــی کنن ــت م ــان فعالی ــف همچن ــر ک ــان ب ــش نشــانان ج وجــود آت

ســال گذشــته بــا بحــران بهداشــت جهانــی 
همــراه شــده بــود و حتــی پایدارترین کشــورها 
نیــز بــا مشــکاتی مواجــه شــدند، ناآرامی هــای 
اجتماعــی در سراســر جهــان احســاس شــد و 
شــکاف های سیاســی رو بــه رشــد در بســیاری 
از نقــاط مشــاهده و گاهــی منجــر بــه خشــونت 
شــد. البتــه برخــی از کشــورها در میــان ایــن 
ــود را  ــی خ ــات سیاس ــدد، ثب ــای متع چالش ه
حفــظ کردنــد و برخــی بــا خســارات بســیاری 
ــکا  ــور آمری ــال کش ــرای مث ــدند. ب ــه ش مواج
ســال ۲۰۲۰ در جایــگاه هفدهــم قــرار داشــت 
و در ســال ۲۰۲1 بــه جایــگاه بیســت و هشــتم 

تنــزل کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از یواس نیــوز، 
دانشــکده  مشــارکت  بــا  رتبه بنــدی  ایــن 
ــنجش  ــرای س ــیلوانیا ب ــگاه پنس ــون دانش وارت
اقتصادهــای  بزرگتریــن  از  جهانــی  درک 
جهانــی و از ۷۸ کشــور در جهــان و بــا ۷۶ 
ــج  ــت. نتای ــده اس ــه ش ــف تهی ــار مختل معی
ــورهای  ــی از کش ــه نیم ــان داد ک ــی نش بررس
اگرچــه  زنــان هدایــت می کننــد،  را  برتــر 
جهــان،  دولت هــای  راس  در  زنــان  نقــش 

حــدود 11 درصــد اســت.

از نظــر سیاســی  باثبات تریــن کشــورها 
ــامل : ش

در  چهــارم  رتبــه  بــا  ســوئیس  کشــور 
فهرســت بهتریــن کشــورهای جهــان، توانســته 
ــد و  ــب کن ــی را کس ــات  سیاس ــه اول ثب رتب
ــی  ــه باالی ــت و رتب ــی اس ــه بی طرف ــهور ب مش

در کیفیــت زندگــی و ایمنــی دارد.
ــر کســب مقــام اول  ــادا عــاوه ب کشــور کان
ســال  کشــورهای  بهتریــن  رتبه بنــدی  در 
۲۰۲1 رتبــه دوم را بــرای ثبــات سیاســی 
کســب کــرده اســت. کیفیــت زندگــی، اهــداف 

ــی در  ــت اجتماع ــه عدال ــد ب ــی و تعه اجتماع
ــی دارد. ــگاه باالی ــور جای ــن کش ای

کشــور هلنــد بــا داشــتن برابــری جنســیتی 
ــود  ــی را از آن خ ــه باالی ــی رتب و آزادی مذهب

کــرده اســت.
کشــور دانمــارک رتبــه دوازدهــم را کســب 
کــرده و همچنیــن رتبــه باالیــی بــرای عدالــت 
ــیتی  ــر جنس ــر و براب ــوق بش ــی، حق اجتماع

دارد.
دیگر کشورهای باثبات جهان شامل:

ــن  ــی از نظــر تامی ــه باالی ــروژ رتب کشــور ن

اهــداف آب وهوایــی و مراقبــت از محیط زیســت 
و برابــری درآمــد و ایمنــی دارد.

کشــور ســوئد در جایــگاه نهــم اســت و 
ــن  ــی در ای ــوزش عموم ــی و آم ــت زندگ کیفی

ــی دارد. ــه باالی ــور رتب کش
کشــور اســترالیا، جایــگاه خوبــی بــرای 

دارد. دوســتی  خانــواده   و  ســازگاری 
کشــور نیوزیلنــد بــا داشــتن رتبه بنــدی بــاال 
بــرای اهــداف اجتماعــی و ویژگی هــای مرتبــط 
ــن  ــژادی، در ای ــری ن ــت و براب ــا محیط زیس ب
ــگاه هشــتم را کســب کــرده و  رتبه بنــدی جای
البتــه جایــگاه خوبــی بــرای مقابلــه بــا بیمــاری 

ــز داشــته اســت. ــد نی ــر کووی همه گی
موفق تریــن  از  یکــی  آلمــان،  کشــور 
ــر  ــاری همه گی ــا بیم ــه ب ــرای مقابل کشــورها ب
ــگا  ــوده اســت و صدراعظــم، آن ــد- 19 ب کووی
مــرکل یکــی از باالتریــن رتبه هــای مــورد 
ــرده  ــب ک ــال ۲۰۲۰ را کس ــران س ــد رهب تایی
ــه دوم در  ــن رتب ــور همچنی ــن کش ــت. ای اس

را دارد. کارآفرینــی 
کشــور فنانــد نیــز بــا تامیــن اهــداف 
ــگاه  ــی، جای ــداف آب وهوای ــت و اه محیط زیس

ــت. ــرده اس ــب ک ــم را کس ده

ــت  ــاور جهـ ــه و شـ ــاری کرخـ ــرکت آبیـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــات  ـــا از تاسیس ـــروژه ه ـــرای پ ـــد اج ـــر رون ـــارت ب ـــرل و نظ کنت

حـــوزه کارون جنوبـــی بازدیـــد کـــرد. 
بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری ســـازمان آب و بـــرق 
ـــاری  ـــرکت آبی ـــل ش ـــر عام ـــی مدی ـــعود صادق ـــتان؛ مس خوزس
کرخـــه و شـــاوور در ایـــن بازدیـــد هـــا از ایســـتگاه پمپـــاژ 

مـــارد و طـــره بخـــاخ بـــا هـــدف کنتـــرل وضعیـــت آمـــاده 
ـــات  ـــرای عملی ـــر اج ـــارت ب ـــات و نظ ـــن تاسیس ـــه کاری ای ب
ـــداث  ـــروژه ی اح ـــن پ ـــا و همچنی ـــش آنه ـــال مک ـــی کان الیروب
ــه ی کارون در  ــداد رودخانـ ــدف انسـ ــا هـ ــی بـ ــد خاکـ بنـ
ــان  ــک در جریـ ــد و از نزدیـ ــدن کردنـ ــارد دیـ ــع مـ مقطـ
مســـائل موجـــود و رونـــد اجـــرای ایـــن پـــروژه هـــا قـــرار 

ــد . گرفتنـ
شـــایان ذکـــر اســـت عملیـــات احـــداث بنـــد خاکـــی در 
ــه کارون و در  ــداد رودخانـ ــور انسـ ــه منظـ ــارد، بـ ــع مـ مقطـ
ـــورت  ـــه ص ـــد ب ـــد گتون ـــازی آب از س ـــا س ـــد ره ـــه ی بع مرحل
ـــدوده ی  ـــور در مح ـــای ش ـــس زدن آب ه ـــدف پ ـــا ه ـــی ب موج

مـــارد و خرمشـــهر در حـــال انجـــام مـــی باشـــد .
همچنیـــن عملیـــات الیروبـــی کانـــال مکـــش تاسیســـات 
ــوان  ــه عنـ ــا بـ ــرکت صبـ ــط شـ ــاخ توسـ ــره بخـ ــارد و طـ مـ
ـــای  ـــن ه ـــناور کاترساکش ـــتفاده از ش ـــا اس ـــروژه ب ـــکار پ پیمان

ــد. ــی باشـ ــام مـ ــال انجـ 1۲۰۰ و  3۵۰۰ در حـ
در پایـــان ایـــن بازدیـــد هـــا هماهنگـــی هـــای الزم 
ـــا  ـــرکت ب ـــل ش ـــر عام ـــوی مدی ـــروژه از س ـــرفت پ ـــت پیش جه
ـــر  ـــاری ، مدی ـــای آبی ـــبکه ه ـــت ش ـــا، معاون ـــده کارفرم نماین
ـــرداری و  ـــره ب ـــت و به ـــت حفاظ ـــا، معاون ـــرکت صب ـــل ش عام
ـــل  ـــتان بعم ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــات س ـــت مطالع معاون

ـــد. آم

مصـــرف بـــرق کشـــور همزمـــان بـــا 
ـــور  ـــدار عب ـــرز هش ـــوا از م ـــای ه ـــش دم افزای
ــده  ــر وارد شـ ــدوده خطـ ــه محـ ــرده و بـ کـ
ــش  ــال افزایـ ــداوم آن احتمـ ــه تـ ــت کـ اسـ
خاموشـــی ها را دوچنـــدان می ســـازد، امـــا 
ـــی  ـــه خیل ـــن مرحل ـــت از ای ـــرون رف ـــکار ب راه
ــردن  ــوش کـ ــت خامـ ــان اسـ ــاده و آسـ سـ
حتـــی یـــک المـــپ اضافـــه کارســـاز اســـت. 
ـــی از  ـــه یک ـــال ک ـــا، امس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
خشـــک ترین ســـال های ۵۰ ســـال اخیـــر 
ــی  ــوا ناشـ ــدید هـ ــای شـ ــا گرمـ ــت بـ اسـ
ــده  ــراه شـ ــز همـ ــی نیـ ــرات اقلیمـ از تغییـ
بـــه طـــوری کـــه از همـــان فروردیـــن مـــاه 
گرمـــای زودرس خـــود را بـــه کشـــورمان 

ــرد. تحمیـــل کـ
بـــه  منجـــر  هـــوا  دمـــای  افزایـــش 
باالتررفتـــن میـــزان بـــرق در کشـــور شـــده 
ــازه  ــاس تـ ــه براسـ ــه ای کـ ــه گونـ ــت بـ اسـ
تریـــن گـــزارش شـــرکت مدیریـــت شـــبکه 
ـــاعت 1۲ و ۴۶  ـــته در س ـــران روز گذش ـــرق ای ب
ـــزار و  ـــم ۶۰ ه ـــه رق ـــرق ب ـــرف ب ـــه مص دقیق

۶۰1 مـــگاوات رســـید .
ــاق  ــی اتفـ ــرف درحالـ ــزان مصـ ــن میـ ایـ
ــای  ــره نیروگاه هـ ــزان ذخیـ ــه میـ ــاد کـ افتـ

کشـــور ۴3۷ مـــگاوات بـــودو میـــزان تولیـــد 
کلـــی بـــرق  ۵۴ هـــزار مـــگاوات اســـت کـــه 
نشـــان از ناتـــرازی عرضـــه و تقاضـــای بـــرق 

اســـت.
ـــرق  ـــای ب ـــه و تقاض ـــرازی عرض ـــداوم نات ت
می توانـــد خاموشـــی های گســـترده را بـــه 

ـــد. ـــته باش ـــراه داش هم
ــی  ــازه زمانـ ــرق در بـ ــرف بـ ــد مصـ رونـ
ـــم  ـــم ک ـــه رق ـــز ب ـــته نی ـــی روزگذش عصرگاه

ــید  ــگاوات رسـ ــزار و 339 مـ ــابقه ۵۷ هـ سـ
و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه پارســـال و در 
ـــزار و ۴۰3  ـــم مصـــرف ۵۲ ه ـــابه رق ـــان مش زم

مـــگاوات بـــوده اســـت.
بررســـی رونـــد مصـــرف بـــرق در ســـاعت 
ــابه آن در  ــان مشـ ــا زمـ ــه بـ 1۲ و ۴۶ دقیقـ
ـــگاوات  ـــزار و 1۸1 م ـــه ۵1 ه ســـال گذشـــته ک
ـــش از 9  ـــرف بی ـــش مص ـــان از افزای ـــوده نش ب

هـــزار مگاواتـــی دارد.

ــادر  ــرکت مـ ــانی شـ ــاع رسـ ــگاه اطـ پایـ
تخصصـــی تولیـــد، انتقـــال و توزیـــع نیـــروی 
بـــرق ایـــران، ایـــن شـــرکت در اطاعیـــه ای 
اعـــام کـــرد: بـــا توجـــه بـــه پیـــش بینـــی 
افزایـــش دمـــا در اغلـــب نقـــاط کشـــور 
و تـــداوم آن تـــا پایـــان هفتـــه جـــاری، 
همچنیـــن محدودیت هـــای ایجـــاد شـــده در 
بخـــش تولیـــد بـــه دلیـــل تعمیـــرات واحـــد 
نیـــروگاه بوشـــهر کـــه تـــا آخـــر هفتـــه بـــه 
ـــان درخواســـت  ـــد، از هموطن ـــی انجام طـــول م
ـــرق و  ـــن ب ـــه تامی ـــک ب ـــرای کم ـــم ب می کنی
جلوگیـــری از بـــروز خاموشـــی بـــه ویـــژه در 
ـــرف  ـــش مص ـــه کاه ـــبت ب ـــرایط،  نس ـــن ش ای
ـــا  ـــای 1۲ ت ـــاعت ه ـــه س ـــود در فاصل ـــرق خ ب

1۸ اقـــدام کننـــد.
ـــرای  ـــردم ب ـــود از م ـــه خ ـــر در اطاعی توانی
رعایـــت تنظیـــم کولرهـــای گازی روی ۲۵ 
ـــی،  ـــد کولرهـــای آب درجـــه، اســـتفاده از دور کن
ــوش  ــی روز و خامـ ــور طبیعـ ــتفاده از نـ اسـ
ــتفاده  ــی و اسـ ــای اضافـ ــپ هـ ــردن المـ کـ
نکـــردن از وســـایل پرمصـــرف برقـــی ماننـــد 
اتـــو، بخارشـــور، لباسشـــویی، ظرفشـــویی و... 
ـــای  ـــا 1۸(  تقاض ـــرم روز )1۲ ت ـــاعت گ در س

همـــکاری کـــرده اســـت.

معرفی برترین کشورهای باثبات سیاسی

بازدید  مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و 
شاوور از تاسیسات حوزه کارون جنوبی

ورود مصرف برق به کانال ۶۰ هزار مگاواتی؛ خاموشی ها در راهند

 م الف: 52۷/2۱4
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقي

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک آذرشهر

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع   هیــات 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد 

ــمي ــند رس س
ــاده 13  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض  آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند 

ــمي رس
 برابر راي شـــماره 1۴۰۰۶۰3۰۴۰۲3۰۰۰3۰۰ 
مورخـــه 1۴۰۰/۰۲/1۶ هیـــات اول موضـــوع 
ـــي اراضـــي  ـــت ثبت ـــف وضعی ـــن تکلی ـــون تعیی قان
ـــد ســـند رســـمي مســـتقر  ـــاي فاق و ســـاختمان ه
ـــهر  ـــک آذرش ـــت مل ـــوزه ثب ـــي ح ـــد ثبت در واح
ـــای  ـــي آق ـــارض متقاض ـــه بامع ـــات مالکان تصرف
ـــماره  ـــل بش ـــد ابوالفض ـــور فرزن ـــا غفارپ محمدرض
ـــک  ـــدانگ ی ـــادره از درشش ـــنامه ۲9۷۸ ص شناس
ـــع  ـــر مرب ـــاحت 19۸/13 مت ـــه مس ـــه ب ـــاب خان ب
ـــي  ـــاک 11۷ فرع ـــده از پ ـــزي ش ـــروز و مج مف
ــز  ــش 1۲ تبریـ ــع در بخـ ــی واقـ از۶۲۸۰ اصلـ
ــد  ــاي احمـ ــمي آقـ ــک رسـ ــداري از مالـ خریـ
ـــور  ـــه منظ ـــذا ب ـــت. ل ـــده اس ـــرز گردی ـــی مح خان
ـــه  ـــه فاصل ـــت ب ـــب در دو نوب ـــوم مرات ـــاع عم اط
1۵ روز آگهـــي مي شـــود در صورتـــي کـــه 
اشـــخاص نســـبت بـــه صـــدور ســـند مالکیـــت 
ـــد  ـــند مي توانن ـــته باش ـــي داش ـــي اعتراض متقاض
ـــدت دو  ـــه م ـــي ب ـــن آگه ـــار اولی ـــخ انتش از تاری
ـــلیم و  ـــن اداره تس ـــه ای ـــود را ب ـــراض خ ـــاه اعت م
پـــس از اخـــذ رســـید، ظـــرف مـــدت یـــک مـــاه از 
ـــود را  ـــت خ ـــراض، دادخواس ـــلیم اعت ـــخ تس تاری
ـــي  ـــد. بدیه ـــم نماین ـــاي ي تقدی ـــع قض ـــه مراج ب
اســـت در صـــورت انقضـــاي مـــدت مذکـــور و 
ـــند  ـــررات س ـــق مق ـــراض طب ـــول اعت ـــدم وص ع

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــت ص مالکی
کاسه: 139911۴۴۰۴۰۲3۰۰۰3۲۸
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰1

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۶ 

 جلیل نهادي
 اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م الف: 2۱9                                                                                                                                                                             تاریخ انتشار آگهی: ۱4۰۰/۰4/۰2
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ـــروی  ـــی موســـوی غ ـــای مصطف ـــورد تقاضـــای آق ـــز  م ـــتای اشـــلق بخـــش ۴۶ تبری ـــع در روس ـــی واق ـــی از ۶3 اصل ـــاک۲119 فرع ـــاغ  پ ـــه ب ـــک قطع ـــد حـــدود ششـــدانگ ی ـــه تحدی ـــه اینک نظـــر ب
ـــدود  ـــد ح ـــامی تحدی ـــورای اس ـــس ش ـــالهای ۶۵ ، ۷۰ مجل ـــوب س ـــاک مص ـــناد و ام ـــت اس ـــون ثب ـــوادی از قان ـــذف م ـــاح و ح ـــون اص ـــاده ۲ قان ـــره ۵ م ـــق تبص ـــذا طب ـــده فل ـــل نیام ـــلقی بعم اش
ـــرر  ـــد مق ـــی شـــود در موع ـــار م ـــن اخط ـــن و مجاوری ـــه مالکی ـــد. بدینوســـیله ب ـــد آم ـــک بعمـــل خواه ـــوع مل ـــح در محـــل وق ـــورخ 1۴۰۰/۰۴/۲3 راس ســـاعت 1۰ صب ـــوم روز چهارشـــنبه م ـــاک مرق پ
ـــد  ـــراض دارن ـــک اعت ـــی مل ـــوق ارتفاق ـــدود و حق ـــه ح ـــبت ب ـــه نس ـــخاصی ک ـــود و اش ـــدام ش ـــوف اق ـــاک موص ـــدود پ ـــد ح ـــه تحدی ـــبت ب ـــررات نس ـــق مق ـــا طب ـــر ت ـــک حاض ـــوع مل ـــل وق در مح
ـــراض  ـــلیم اعت ـــخ تس ـــرف 3۰ روز از تاری ـــد و ظ ـــت دارن ـــید دریاف ـــلیم و رس ـــن اداره تس ـــه ای ـــود را ب ـــراض خ ـــاه اعت ـــدت یکم ـــه م ـــاده ۲۰ ب ـــر م ـــدی براب ـــس تحدی ـــورت مجل ـــم ص ـــخ تنظی از تاری

ـــد. ـــد ش ـــدام خواه ـــررات اق ـــر مق ـــورت براب ـــر اینص ـــد در غی ـــه نماین ـــن اداره ارائ ـــه ای ـــت را ب ـــم درخواس ـــی تقدی ـــوده و گواه ـــی نم ـــع قضائ ـــم مراج ـــت تقدی دادخواس
رئیس ثبت اسناد امالک میانه - بخشعلی زاده
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3۰ میلیارد تومان اعتبار 
به طرح های عشایری 

آذربایجان شرقی اختصاص یافت

ــا  ــرقی ب ــان ش ــایر آذربایج ــور عش ــرکل ام  مدی
ــه ارتقــای ســطح خدمــات رســانی  ــه برنام اشــاره ب
بــه عشــایر گفــت: 3۰ میلیــارد ریــال بــرای اجــرای 
طرح هــای عشــایری اســتان تخصیــص یافتــه اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســام و المســلمین 
ــار  ــا اعتب ــزود: ب ــه اف ــی آل هاشــم در مراغ محمدعل
تخصیــص یافتــه ۸۴ طــرح عمرانــی در مناطــق 
ییاقــی و قشــاقی بــا هــدف ایجــاد امکانــات 

ــود. ــرا می ش ــایر اج ــرای عش ــی ب رفاه
روســتاهای  بــه  رســانی  آب  داد:  ادامــه  وی 
قشــاقی، مرمــت راه هــای ییــاق، نزدیــک رســانی 
آب بــه ییاق هــا، احــداث آبشــخور در مناطــق 
ییــاق و احــداث پــل بــر روی رودخانه هــا در 

اســتان اجــرا می شــود. 
آل هاشــم اضافــه کــرد: آب رســانی بــه 1۷ 
ــا  ــر  ب ــول ۸۵ کیلومت ــه ط ــباران ب ــتای ارس روس
ــدام در  ــن اق ــم تری ــان مه ــارد توم ــار 1۰ میلی اعتب
ــه مناطــق قشــاقی عشــایر در ســال  آب رســانی ب

ــت. ــوده اس ــته ب گذش
مدیــرکل امــور عشــایر آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــان  ــون توم ــی امســال ۵۸۰ میلی ــارات عمران از اعتب
ــای  ــی در ییاق ه ــای عمران ــرای طرح ه ــرای اج ب

ســهند در مراغــه تخصیــص یافتــه اســت.
وی اظهــار کــرد: عشــایر آذربایجــان شــرقی 
ســاالنه بیــش از 11۰ هــزار تــن گوشــت قرمــز و 3۲ 
هــزار تــن شــیر، 1۶ هــزار تــن پشــم و 9 هــزار متــر 

ــد. ــد می کنن ــی تولی ــع ورن مرب
ــل  ــرقی در فص ــان ش ــایر آذربایج ــت عش جمعی
ییــاق 13 هــزار و ۲9۷ خانــوار و در فصــل قشــاق 

ــوار هســتند. ــزار و 9۷ خان ۸ ه
جمعیــت ۲ درصــدی عشــایر ۲۰ درصــد گوشــت، 
تولیــد  را  اســتان  دامــی  فرآوده هــای  و  شــیر 

. می کننــد

کشف بیش از ۱۰ تُن آرد خارج از 
شبکه توزیع در مراغه 

 ۴۰ و  تــن   1۰ گفــت:  انتظامــی  فرمانــده 
کیلوگــرم آرد قاچــاق و خــارج از شــبکه توزیــع 
بــه ارزش یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال 
شــد.  ضبــط  و  کشــف  شهرســتان  ایــن  در 
ســرهنگ توحیــد فارســی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
ــر  اظهــار داشــت: در پــی دریافــت خبــری مبنــی ب
نگهــداری ایــن میــزان آرد غیرمجــاز در انبــار یکــی 
ــبکه  ــارج از ش ــروش خ ــدف ف ــا ه ــا ب از کارخانه ه
ــوران  ــتور کار مام ــوع در دس ــی موض ــع، بررس توزی

پلیــس امنیــت عمومــی قــرار گرفــت.
ــت  ــل و هویّ ــایی مح ــه شناس ــاره ب ــا اش وی ب
ــع  ــی مرج ــا هماهنگ ــرد: ب ــان ک ــار، بی ــک انب مال
قضایــی و در بازرســی از ایــن انبــار تعــداد ۲۵1 
کیســه در مجمــوع بــه وزن 1۰ تُــن و ۴۰ کیلوگــرم 
آرد قاچــاق کــه فاقــد هرگونــه مــدارک اســت، 

ــد. ــف ش کش
فرمانــده انتظامــی مراغــه بــا اشــاره بــه تشــکیل 
پرونــده مقدماتــی و تحویــل آن بــه مراجــع قضایــی 
جهــت ســیر مراحــل قانونــی، تصریــح کــرد: برخــورد 
بــا ســودجویان و مقابلــه بــا قاچاقچیــان بــه صــورت 
مســتمر در دســتور کار پلیــس ایــن شهرســتان 
قــرار دارد و از شــهروندان درخواســت می شــود 
در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را در 

ــه پلیــس 11۰ گــزارش دهنــد. اســرع وقــت ب
ــه  ــا ب ــی از نانوایی ه ــاندن برخ ــی کش ــه تعطیل ب
ــف و  ــان متخل ــوی نانوای ــف از س ــای مختل بهانه ه
فــروش آرد خــارج از شــبکه بــه دلیــل ســود آن در 
بــازار آزاد، طــی مــاه گذشــته موجــب شــده بــود تــا 
نــان بــه عنــوان یــک مــاده اساســی در ســبد غذایــی 

مــردم بــا کمبــود مواجــه شــود. 

حرم مطهر رضوی 
میزبان رئیس جمهور منتخب مردم

در سـالروز میاد باسـعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه الّسام 
زائـران و مجـاوران حـرم مطهر رضوی میزبـان آیت اهلل رئیسـی خواهند بود. 
ــن  ــرت ثام ــعادت حض ــاد باس ــالروز می ــنیم، در س ــزارش تس ــه گ ب
ــاوران  ــران و مج ــام زائ ــه الّس ــا علی ــی الرض ــن موس ــام علی ب ــج ام الحج

ــود. ــد ب ــی خواهن ــت اهلل رئیس ــان آی ــوی میزب ــر رض ــرم مطه ح
ــر  ــن پیامب ــنبه در صح ــاعت 1۸ روز سه ش ــب س ــور منتخ رئیس جمه

اعظــم)ص( ســخنرانی خواهــد کــرد.
بــه گــزارش تســنیم، حجت االســام والمســلمین احمــد مــروی نیــز در 
تمــاس تلفنــی ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای ســید ابراهیــم رئیســی، از او 

بــرای ســخنرانی در حــرم مطهــر رضــوی دعــوت کــرد.
ــه رهبــر  ــران ب ــا بیــان اینکــه لبیــک ملــت ای وی در ایــن گفت وگــو ب
ــات ریاســت جمهوری  ــردم در انتخاب ــه حضــور م ــاب و حماس ــم انق معظ
ــیاری و  ــر هوش ــار دیگ ــک ب ــمنان ی ــوء دش ــات س ــه تبلیغ ــم هم علی رغ
ــار  ــرد، اظه ــت ک ــر دشــمنان ثاب ــران را در براب ــت ســرافراز ای ــرت مل بصی
ــام دهــه  ــران را کــه در ای ــده شــدن شــما توســط ملــت ای داشــت: برگزی
ــه  ــم و آن را نقط ــک می گیری ــال نی ــورد به ف ــم خ ــت رق ــارک کرام مب
ــور  ــت و کش ــه مل ــت ب ــد خدم ــای جدی ــب فرصت ه ــرای کس ــی ب عطف
شــریف ایــران در فضــای داخلــی و خارجــی می دانیــم، از ایــن رو از 
جنابعالــی دعــوت می کنیــم در جشــن روز میــاد امــام رضــا)ع( در حــرم 

ــد. ــر رضــوی ســخنرانی کنی مطه
آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی نیــز در ایــن گفت وگــوی تلفنــی ضمــن 
تشــکر از تمــاس، پیــام تبریــک و دعــوت تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
ابــراز کــرد: بایــد تــاش کنیــم تمــام ظرفیت هــای کشــور را بــرای ایجــاد 
ــه مــردم بســیج کنیــم و تمــام تــاش خــود را  نهضــت بــزرگ خدمــت ب

بــه کار بگیریــم تــا پاســخ اعتمــاد ملــت ایــران را به شایســتگی بدهیــم.
رئیــس جمهــور منتخــب تأکیــد کــرد: ان شــاءاهلل در اولیــن فرصــت و بــا 
فراهــم آمــدن شــرایط، بــرای زیــارت و عــرض ارادت بــه ســاحت مقــدس 

امــام علی بــن موســی الرضــا)ع( بــه مشــهد مشــرف خواهــم شــد.

مقدمات خرید تضمینی دام آغاز شد 
مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی عشـایری دامـداران متحـرک گفـت: هـم 
اکنـون مقدمـات خریـد تضمینـی دام بـه تعـداد محـدود در اسـتان فارس 

انجام شـده اسـت. 
فضـل خـرم مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی عشـایری دامـداران متحرک 
در گفـت و گـو با باشـگاه خبرنـگاران جوان، دربـاره آخریـن وضعیت خرید 
تضمینـی دام اظهـار کـرد: مقدمـات خریـد تضمینـی دام از دامـدار شـروع 
شـده کـه بـا توجـه بـه مباحـث اسـتان ها پیـش بینـی کرده ایـم کـه خرید 

هـر چـه سـریع تر صـورت بگیرد.
او افـزود: هـم اکنـون در اسـتان فارس مقدمـات خرید به تعـداد محدود 
انجـام شـده و پشـتیبانی امور دام دلیـل تاخیر در خریـد را ظرفیت محدود 

کشـتارگاهی اسـتان ها اعام کرده اسـت.
خـرم قیمـت کنونی هـر کیلو بره در بـازار را ۵3 تا ۵۸ هـزار تومان، میش 

را ۲۷ تـا 3۴ هـزار تومـان و بزغالـه را ۵1 تا ۵3 هـزار تومان اعام کرد.
مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی عشـایر دامـداران متحـرک ادامـه داد: بـا 
اتخـاذ تدابیـر وزارت جهـاد بـرای تامیـن دام پیـش بینی می شـود که 3۰۰ 
هـزار تـن از گوشـت مـورد نیـاز کشـور توسـط جامعه عشـایر تامین شـود.

ایـن مقام مسـئول در پایـان بـا اشـاره بـه تاثیـر خشکسـالی در تامیـن 
نهاده هـای دامـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط خشکسـالی و کاهش 
ظرفیـت مراتـع در صـورت تامیـن صـد درصـد نهاده هـای دامی هـم قیمت 

تمـام شـده باال مـی رود .

طبق پیش بینی ها؛ 
نیروگاه بوشهر تا هفته آینده وارد مدار می شود 

سـخنگوی صنعـت بـرق کشـور در خصـوص خارج شـدن نیـروگاه اتمی 
بوشـهر از شـبکه بـرق توضیحاتـی را ارائه داد. 

مصطفـی رجبی مشـهدی سـخنگوی صنعت بـرق کشـور در گفت وگو با 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان، با اشـاره به خارج شـدن بـرق نیروگاه بوشـهر از 
مـدار گفـت: در واقع مشـکل نیروگاه بوشـهر، نقـص فنی بود که باعث شـد 
چنـد روزی از مـدار خـارج شـود و بعد از تعمیـرات مجدد به مـدار بازگردد.

او ادامـه داد: پیـش بینـی مـی شـود این نیـروگاه حدود 3 تـا ۴ روز برق 
نداشـته باشـد تـا بعد از تعمیرات اساسـی مجـدد به مـدار بازگردد.

سـخنگوی صنعـت بـرق کشـور اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه پیـش بینـی 
افزایـش دمـا در اغلـب نقـاط کشـور و تـداوم آن تـا پایـان ایـن هفتـه، 
همچنیـن محدودیت هـای ایجـاد شـده در بخـش تولیـد به دلیـل تعمیرات 
واحـد نیـروگاه بوشـهر کـه تا آخـر هفته بـه طـول می انجامـد، از هموطنان 
درخواسـت می کنیـم بـرای کمـک بـه تامیـن بـرق و جلوگیـری از بـروز 
خاموشـی بـه ویـژه در این شـرایط، نسـبت به کاهـش مصرف بـرق خود در 

فاصلـه سـاعت های 1۲ تـا 1۸ اقـدام کننـد.
رجبـی مشـهدی در خصـوص اینکه آیا در کشـور خاموشـی ها باتوجه به 
از مـدار افتـادن ایـن نیـروگاه افزایـش پیدا می کند یـا خیر؟ اضافـه کرد: به 
هـر حـال تاش می کنیـم محدویتـی انجام نشـود و این قطعا کار دشـواری 
اسـت چـرا کـه ایـن نیـروگاه هـم کمکـی بـه شـبکه بـرق کشـور می کنـد 

توصیـه مـا فقـط کاهـش و مصرف بهینـه به هموطنان اسـت
او تاکیـد کـرد: مـا برنامـه ای برای خاموشـی در کشـور نداریـم، ولی اگر 

افزایـش بـاری صـورت گیـرد محدودیت هـا اعمال خواهد شـد.

معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت 
جمهــوری در توئیتــی از از تصویــب قانــون 
حمایــت از کــودکان ونوجوانــان در دولــت 

خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار در 
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــت:  گام ــت نوش ــن توئی ای
ایــران زمیــن دیــروز بعــد از چندیــن مــاه 
ــت  ــون حمای ــی »قان ــه اجرای ــاش آییــن نام ت
ــت  ــب دول ــه تصوی ــان« ب ــودکان و نوجوان از ک
ــرای  ــا ب ــتگاه ه ــن دس ــید، تقســیم کار بی رس
ــده  ــودکان آســیب دی ــت ک ــایی و حمای شناس
تقویــت اورژانــس اجتماعــی 1۲3 و پیشــگیری 
و آمــوزش #حقــوق _ کــودک برخــی از مفــاد 

ــم اســت. ــه مه ــن نام ــن آیی ای
در جلســه روز یکشــنبه هیــات دولــت کــه 
بــه ریاســت حجــت االســام والمســلمین 
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری برگــزار 

ــره  ــوع تبص ــی موض ــه اجرای ــن نام ــد،، آیی ش
و  اطفــال  از  حمایــت  قانــون   )  ۶( مــاده 
نوجوانــان بــه پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی و بــه منظــور شناســایی 
و حمایــت از ایــن اطفــال و نوجوانــان بــه 

تصویــب رســید.
مطابــق ایــن آییــن نامــه، طفــل و نوجــوان 
در معــرض خطــر، فــردی اســت کــه بــا توجــه 
ــزه  ــرض ب ــوق، در مع ــون ف ــاده )3(  قان ــه م ب
دیدگــی یــا ورود آســیب بــه ســامت جســمی، 

روانــی، اجتماعــی، اخاقــی، امنیــت و یــا 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــی وی ق ــت آموزش وضعی
ــه  ــده نیــز ب همچنیــن طفــل و نوجــوان بزه دی
فــردی اطــاق مــی شــود کــه از وقــوع جــرم 

ــان شــده اســت. متحمــل ضــرر و زی
برایــن اســاس، ســازمان بهزیســتی کــه 
و  اطفــال  از  حمایــت  اصلــی  مســئولیت 
ــده را  ــزه دی ــر و ب ــرض خط ــان در مع نوجوان
دســتگاه های  مشــارکت  بــا  دارد،  برعهــده 
مــددکاران  و  نهادهــای حمایتــی  اجرایــی، 
ــرش،  ــایی، پذی ــه شناس ــبت ب ــی نس اجتماع
ایــن  توانمندســازی  و  نگهــداری  حمایــت، 

ــد. ــی کن ــدام م ــروه اق گ
همچنیــن مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی 
یــا مأمــوران نیــروی انتظامــی مکلفنــد در 
بــدون  نوجــوان  و  مــوارد مشــاهدۀ طفــل 
همراهــی والدیــن، اولیــا یــا سرپرســت قانونــی 
در وضعیــت مخاطــره آمیــز، نســبت بــه ثبــت 
ــدام و  ــواده وی اق ــایی خان ــات و شناس اطاع
ــه اقدامــات حمایتــی،  در صــورت عــدم نیــاز ب
ــر را  ــوارد خط ــل و م ــواده تحوی ــه خان وی را ب
ــه  ــاز ب ــد و در صــورت نی ــر دهن ــا تذک ــه آنه ب
حمایــت، طفــل و نوجــوان را بــه پایــگاه هــای 

ــد. ــی کنن ــتی معرف بهزیس

ــه  ــن نام ــور آیی ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــاده واحــده  ــد )ج( تبصــره )۲۰( م ــی بن اجرای
قانــون بودجــه ســال 1۴۰۰ کل کشــور دربــاره 
ــرد.  ــاغ ک ــره وری« را اب ــه به ــای برنام »ارتق

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
هیئــت وزیــران در جلســه ۲۶ خــرداد 1۴۰۰ بــه 
پیشــنهاد مشــترک ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
و بــه اســتناد بنــد )ج( تبصــره )۲۰( مــاده 
واحــده قانــون بودجــه ســال 1۴۰۰ کل کشــور، 
آیین نامــه اجرایــی بنــد یادشــده را درخصــوص 
»ارتقــای برنامــه بهــره وری« را تصویــب کــرد.

ــوق و در اجــرای  ــه ف ــن نام ــه موجــب آیی ب
قانــون   )۲۰( تبصــره  )ج(  بنــد   )1( جــزء 
بودجــه ســال 1۴۰۰ کل کشــور و در راســتای 
تحقــق اهــداف جــدول منــدرج در قانــون، 
آن دســته از دســتگاه های اجرایــی متولــی 
بخش هــای اقتصــادی کــه تــا پایــان ســال 
1399، سیاســت های ارتقــای بهــره وری حــوزه 
ــره  ــی به ــازمان مل ــه س ــود را ب ــئولیت خ مس
ــه  ــد برنام ــد، مکلفن ــران ارســال نکرده ان وری ای
ــا راهنمــای اجرایــی تهیــه  ــق ب مذکــور را مطاب
و تــا یــک مــاه پــس از ابــاغ ایــن آییــن نامــه 
ــد  ــه کنن ــازمان ارائ ــن س ــه ای ــد ب ــت تأیی جه
و ســازمان مکلــف اســت در صــورت عــدم 
ــت  ــرر، لیس ــان مق ــا زم ــت ها ت ــت سیاس دریاف
دســتگاه ها را بــه هیئــت وزیــران گــزارش کنــد.

سیاســت های ارتقــای بهــره وری آن دســته 
ــادی  ــای اقتص ــی بخش ه ــتگاه های متول از دس
را کــه تــا پایــان ســال 1399 توســط ســازمان 
ــرای  ــده، ب ــد ش ــران تایی ــره وری ای ــی به مل

ــد. ــذ می کن ــال 1۴۰۰ تنفی ــرا در س اج
ــور،  ــه مذک ــن نام ــاس آیی ــن براس همچنی
موظفنــد  اجرایــی  هــای  دســتگاه   تمامــی 

اصاحــات برنامــه ارتقــای بهــره وری دســتگاه، 
و  شناســی  مســئله  گــزارش  بــر  مشــتمل 
ــتاد  ــی در س ــتگاه اجرای ــی دس ــات اساس اقدام
ــت  ــا جه ــود را ب ــه خ ــت تابع ــای تح و واحد ه
گیــری کاهــش هزینــه ارائــه خدمــات و ارتقــای 
ســطح کیفــی خدمــات بــا بهــره گیری مناســب 
ــاغ  ــس از اب ــاه پ ــک م ــا ی ــود ت ــع موج از وض

ــد. ــه کنن ــازمان ارائ ــه س ــه، ب ــن نام ــن آیی ای
تخصیــص اعتبــار برنامــه ارتقــای بهــره 
وری دســتگاه های اجرایــی اســتانی منــوط بــه 
ارســال گــزارش پیشــرفت اجــرای برنامه هــای 
ــه  ــط کمیت ــره وری توس ــای به ــی ارتق عملیات
ســوی  از  آن  تأییــد  و  اســتان  وری  بهــره 

ــت. ــازمان اس س
در اجــرای جــزء )۲( بنــد )ج( تبصــره )۲۰( 
قانــون برنامه و بودجه ســال 1۴۰۰ کل کشــور، 
ــون  ــدرج در قان ــی من ــه شــرکت های دولت کلی
موظفنــد برنامــه عملیاتــی ارتقــای بهــره وری 
خــود را در راســتای اهــداف منــدرج در مــاده 
ــا رویکــرد  ــون برنامــه ششــم توســعه ب )3( قان
ــره  ــف شــاخص های به مســئله شناســی، تعری
ــاه  ــا یــک م وری و اقدامــات اساســی بهبــود ت

ــه  ــن و ب ــه تدوی ــن آییــن نام ــاغ ای پــس از اب
ــازمان  ــران و س ــره وری ای ــی به ــازمان مل س

ــه کننــد. برنامــه و بودجــه کشــور ارائ
اصاحیه هــای  در  دولتــی  شــرکت های 
ــا 3  ــر ت ــد حداکث ــه می توانن ــی بودج احتمال
ــی  ــای اداری و عموم ــد هزینه ه ــد درص درص
هزینه هــای  اســتهاک،  اســتثنای  )بــه 
ــان  ــت کارکن ــنوات خدم ــاداش س ــنلی، پ پرس
منــدرج در هزینه هــای اداری و عمومــی( را 
ــرای اجــرای  ــاز ب ــورد نی ــار م ــوان اعتب ــه عن ب

ــد. ــور کنن ــره وری منظ ــای به ــه ارتق برنام
ــت  ــی وضعی ــور ارزیاب ــه منظ ــن ب همچنی
ســازمان  دولتــی،  شــرکت های  وری  بهــره 
موظــف اســت تــا پایــان تیرمــاه 1۴۰۰ شــیوه 
ارزیابــی شــاخص های بهــره وری را بــا اســتفاده 
از اطاعــات عملکــردی شــرک ها از جملــه 
صورت هــای مالــی و حســب مــورد تحقــق 
ــده در  ــی ش ــای پیش بین ــداف و مأموریت ه اه
ــه شــرکت های  ــن و ب ــررات تدوی ــن و مق قوانی

ــد.. ــاغ کنن ــی اب دولت
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مکلــف 
اســت تــا پایــان مــرداد مــاه ســال 1۴۰۰ 

ــی  ــاد درگاه ارزیاب ــرای ایج ــات الزم را ب اقدام
بهــره وری شــرکت های دولتــی در ســامانه 
ــزء  ــوع ج ــی موض ــرکت های دولت ــه ش یکپارچ
)1( بنــد )هـــ( تبصــره )۲( قانــون بودجه ســال 
1۴۰۰ کل کشــور فراهــم و دسترســی های 
الزم بــه منظــور ارزیابــی بهــره وری در اختیــار 
ــد. ــرار ده ــران ق ــره وری ای ــی به ــازمان مل س

مکلفنــد  دولتــی  شــرکت های  تمامــی 
ــت  ــی وضعی ــرای ارزیاب ــاز ب ــورد نی ــات م اطاع
بهــره وری مجموعــه خــود را مطابــق بــا شــیوه 
ــق ســامانه یکپارچــه  ــاغ شــده از طری ــه اب نام
اطاعــات شــرکت های دولتــی منــدرج در ایــن 
آییــن نامــه ثبــت کننــد. در صــورت عــدم پیاده 
ــرکت های  ــره وری ش ــی به ــازی درگاه ارزیاب س
شــرکت های  یکپارجــه  ســامانه  در  دولتــی 
ــد  ــازمان می توانن ــرر، س ــان مق ــی در زم دولت
مرجــع جایگزیــن بــرای ثبــت را معرفــی کننــد.

و  کشــور  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلفنــد بــر 
ــره  ــت شــاخص های به ــزارش وضعی اســاس گ
وری شــرکت های دولتــی، مجــوز و میــزان 
ــران  ــره و مدی ــأت مدی ــاداش هی ــت پ پرداخ
ــع  ــه مجام ــن و ب ــی را تعیی ــرکت های دولت ش

شــرکت ها اعــام کننــد.
همچنیــن تمامــی دســتگاه های اجرایــی 
مکلفنــد اصــول و قواعــد بهــره وری را مطابــق 
ــن  ــن آیی ــدرج در ای ــداف من ــف و اه ــا تکالی ب
دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها  در  نامــه 
ــی  داخلــی خــود منظــور کننــد و ســازمان مل
بهــره وری ایــران موظــف بــه نظــارت در 
ــق  ــی و تطاب ــتگاه اجرای ــی دس ــد اجرای فرآین
ــازمان های  ــه س ــر را ب ــوارد مغای ــوده و م آن ب
اداری و اســتخدامی کشــور و برنامــه و بودجــه 

ــد. ــزارش کن ــور گ کش

ــق تولیدگفــت:در  ــژه جهــش و رون ســخنگوی کمیســیون وی
ســال جــاری شــاهد افزایــش قیمــت دالر و بنزیــن نبودیــم امــا 
عــدم برنامــه ریــزی مناســب و رهــا کــردن بــازار موجــب افزایش 

چنــد بــاره قیمــت کاال هــای اساســی شــده اســت. 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــت، ب ـــه مل ـــا خان ـــو ب ـــم زارع در گفت وگ رحی
گرانـــی چندیـــن بـــاره کاالهـــای اساســـی در ســـال جـــاری، 
گفـــت: علی رغـــم اینکـــه آقـــای روحانـــی تاکیـــد کـــرد کـــه 
ـــی  ـــای اساس ـــی در کاال ه ـــاهد گران ـــر ش ـــاری دیگ ـــال ج در س
ــوالت  ــی محصـ ــاهد گرانـ ــا شـ ــود، بارهـ ــم بـ ــردم نخواهیـ مـ
ــم ایـــن در  ــکر بودیـ ــرغ، روغـــن و شـ ــه مـ اساســـی از جملـ
ـــدگان  ـــه نماین ـــه بودج ـــی الیح ـــگام بررس ـــه هن ـــی اســـت ک حال
مجلـــس از رانت هـــای موجـــود در ارز ۴۲۰۰ تومانـــی انتقـــاد 
ـــد،  ـــه بودن ـــذف آن از بودج ـــال ح ـــدی دنب ـــورت ج ـــرده و بص ک
ــی  ــذف ارز دولتـ ــورت حـ ــد، در صـ ــی شـ ــت مدعـ ــا دولـ امـ
ــن  ــد، از ایـ ــدا می کنـ ــش پیـ ــروری افزایـ ــام ضـ ــت اقـ قیمـ
رو بـــرای حمایـــت از معیشـــت مـــردم و جلوگیـــری از رشـــد 

ــی  ــص ارز دولتـ ــا تخصیـ ــدگان بـ ــا، نماینـ ــدد قیمت هـ مجـ
موافقـــت کردنـــد.

ــرچهان در  ــد و س ــرم بی ــات، خ ــاده، بوان ــردم آب ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی علــت اصلــی گرانــی کاالهــای اساســی 
ــزی مشــخص و ناکارآمــدی مســئوالن دولتــی  را عــدم برنامه ری
ارزیابــی کــرد و افــزود: در حالــی تقریبــا ســه مــاه از ســال 1۴۰۰ 
گذشــته کــه از نخســتین روزهــای شــروع ایــن ســال، مــردم بــا 
ــی  ــام خوراک ــت اق ــژه قیم ــا بوی ــد افسارگســیخته قیمت ه رش

ــد. ــرم کرده ان ــه ن دســت و پنج
ــا بیــان  ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی ب
اینکــه مــوج تــورم هــر روز بــا شــدت بیشــتری در حــال بلعیــدن 
ــع  ــه موق ــص ب ــدم ترخی ــرد: ع ــه ک ــت، اضاف ــردم اس ــفره م س
ــه  ــر ب ــرک منج ــی از گم ــای دام ــی و نهاده ه ــای اساس کااله
کمبــود برخــی اقــام در بــازار شــد از ایــن رو بــه دلیــل بیشــتر 
بــودن تقاضــا نســبت بــه عرضــه، شــاهد افزایــش قیمــت اقــام 

اساســی بودیــم.

ســخنگوی کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد، تصریــح 
ــن  ــت دالر و بنزی ــش قیم ــاهد افزای ــاری ش ــال ج ــرد:در س ک
ــازار  ــردن ب ــا ک ــب و ره ــزی مناس ــه ری ــدم برنام ــا ع ــم ام نبودی
ــده  ــی ش ــای اساس ــت کاال ه ــاره قیم ــد ب ــش چن ــب افزای موج
اســت. امیــدوارم دولــت در ایــن مــدت باقــی مانــده تــاش کــرده 

ــع افزایــش مجــدد کاال هــا شــود. ــازار مان ــر ب ــا نظــارت ب ــا ب ت

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اظهــار داشــت: 
ــرای مــدت موقتــی  کســانی کــه ســهام خــود را می فروشــند، ب
ــت منتقــل می کننــد  ــا درآمــد ثاب ــه صنــدوق ب ــول خــود را ب پ
تــا موقعیــت بهتــری بــرای خریــد ســهام پیــدا کننــد و رقمــی 
کــه در حــال حاضــر در ایــن صنــدوق وجــود دارد حــدود 3۰۰ 
ــم  ــن رق ــدر از ای ــه چق ــا اینک ــت ام ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
ــازار  ــه شــرایط ب ــه طــور مســتقیم ب ــه ســهام شــود ب ــل ب تبدی

ــتگی دارد.  ــرمایه بس س
ــاره  ــا درب ــا ایلن ــو ب ــوی در گفت وگ ــان دهن ــی دهق محمدعل
ــال  ــرمایه و احتم ــازار س ــده در ب ــارک ش ــای پ ــزان پول ه می

تبدیــل آن بــه ســهام اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم 
کــه پــول پــارک شــده یــک واژه بســیار عمومــی اســت و پــول 
بــازار  بــه  ورود  منتظــر  در محل هــای مختلفــی  می توانــد 

ســرمایه باشــد.
ــه داد: در حــال حاضــر عمــده پول هــا در دو محــل  وی ادام
تمرکــز دارد و بخــش قابــل توجهــی از پول هــای پــارک شــده، 
ــه  ــت ک ــا اس ــزد کارگزاری ه ــهامداران در ن ــاب س ــده حس مان
ایــن پول هــا نزدیک تریــن پــول بــرای تبدیــل شــدن بــه 
ــن  ــی در ای ــل توجه ــده قاب ــک مان ــواره ی ــهام هســتند و هم س
ــودن آن  ــیال ب ــل س ــه دلی ــه ب ــه البت ــود دارد ک ــاب ها وج حس

ــن نیســت. ــل تخمی قاب
ــن  ــزود: همچنی ــادار اف ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
ــای  ــا، در صندوق ه ــن پول ه ــری از ای ــه دیگ ــل توج ــش قاب بخ

ــارک شــده اســت. ــت پ ــا درآمــد ثاب ب
دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه پول هــای حاضــر در 

صنــدوق بــا درآمدهــای ثابــت هــم بســته بــه شــرایط می توانــد 
قالــب ســهام وارد بــازار ســرمایه شــود، اظهــار داشــت: کســانی 
ــول  ــی پ ــدت موقت ــرای م ــند، ب ــود را می فروش ــهام خ ــه س ک
ــا  ــد ت ــل می کنن ــت منتق ــد ثاب ــا درآم ــدوق ب ــه صن ــود را ب خ
موقعیــت بهتــری بــرای خریــد ســهام پیــدا کننــد و رقمــی کــه 
در حــال حاضــر در ایــن صنــدوق وجــود دارد حــدود 3۰۰ هــزار 
ــل  ــم تبدی ــن رق ــا اینکــه چقــدر از ای ــان اســت ام ــارد توم میلی
ــازار ســرمایه  بــه ســهام شــود بــه طــور مســتقیم بــه شــرایط ب

ــتگی دارد. بس
ــی  ــیم، پول های ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای ــت: البت وی گف
کــه نــزد حســاب های مــردم در قالــب پــس انــداز وجــود دارد، 
ــود و  ــده محســوب می ش ــارک ش ــول پ ــی پ ــه نوع ــم ب ــا ه آنه
ــزار  ــزار ه ــد ه ــه چن ــور ب ــپرده گذاری های کش ــوع س در مجم
میلیــارد تومــان می رســد کــه می توانــد بــه ســهام تبدیــل و در 

ــازار ســرمایه منتقــل شــوند.       ــه ب هــر زمــان ب

ابتکار از تصویب قانون حمایت از 
کودکان ونوجوانان در دولت خبر داد

آیین نامه اجرایی »ارتقای برنامه بهره وری« ابالغ شد 

زارع با اشاره به وعده آقای روحانی مبنی بر کنترل قیمت ها در سال جاری:

چرا گرانی در ۱4۰۰ با وجود ثبات نرخ دالر و بنزین ادامه دارد؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد : 

3۰۰ هزار میلیارد تومان پول پارک شده در 
صندوق های با درآمد ثابت

کاریکاتور

شکست پروژه تحریم

منبع: تسنیم

طرح میز خدمت در آبفا اندیمشک 
آغاز شد 

سرپرســت آب وفاضــاب منطقــه اندیمشــک 
ــا  ــا اندیمشــک ب ــز خدمــت در آبف گفــت: طــرح می
ــد  ــریع در رون ــوع و تس ــاب رج ــم ارب ــدف تکری ه

ــت.  ــده اس ــاز ش ــهروندان آغ ــه ش ــت ب خدم
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و 
فاضــاب خوزســتان، فرامــرز مــرادی بــا اعــام ایــن 
خبــر گفــت: طــرح میــز خدمــت در آبفــا اندیمشــک 
بــا هــدف تکریــم اربــاب رجــوع و تســریع در رونــد 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــهروندان آغ ــه ش ــت ب خدم
وی افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح سرپرســت آب 
ــور  ــور در ام ــا حض ــک ب ــه اندیمش ــاب منطق وفاض
مشــترکین ضمــن بررســی خدمــات ارائــه شــده بــه 

ــود.  شــهروندان، پاســخگوی آن هــا خواهــد ب
سرپرســت آب و فاضــاب منطقــه اندیمشــک 
ــی در  ــش مهم ــترکین نق ــات مش ــه داد: خدم ادام
تامیــن رضایــت شــهروندان از خدمــات حــوزه آبفــا 
ــن  ــات ای ــعه خدم ــت توس ــن جه ــه همی دارد و ب

ــت.  ــروری اس ــوزه ض ح
وی خاطــر نشــان کــرد: بــه همیــن بــا اســتفاده از 
خدمــات مختلــف تــاش داریــم رضایــت شــهروندان 
از خدمــات حــوزه آبفــا را در شهرســتان اندیمشــک 

بیــش از گذشــته تقویــت و توســعه دهیــم. 
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طرز تهیه انواع غذای رژیمی
 با هویج 

۱- غذای رژیمی با مرغ و هویج
فـر را بـا دمـای ۲۰۰ درجه سـانتیگراد روشـن 
کنیـد تـا گـرم شـود. تابـه ای را روی حـرارت گرم 
کنیـد و کـف آن را چـرب کنیـد. گوشـت مـرغ را 
نمـک و فلفـل بزنیـد و بـه مـدت ۴ دقیقـه در تابه 
بگذازیـد تـا یـک طرفش طایی شـود سـپس مرغ 
را برگردانیـد و تابـه را بـه مـدت ۸ دقیقـه در فـر 
قـرار دهیـد تا مـرغ بپـزد. هویـج را بخار پـز کنید 
تـا نـرم شـود و رویـش نمک بپاشـید. تابـه را روی 
حـرارت قـرار داده ، موسـیر و آویشـن را بـه آن 
اضافـه کنیـد و 1 دقیقه تفت دید، سـرکه را اضافه 
کـرده صبـر کنیـد بـه جـوش آیـد و نصف سـرکه 
تبخیـر شـود.  بعـد از ۵ دقیقه کـره را اضافه کرده 
و هـم بزنید تا ذوب شـود. درون تابـه نمک و فلفل 
بپاشـید و جعفـری و آبلیمـو را بـه آن اضافه کنید.  
هویـج را بـه طـور مسـاوی بیـن ظـرف ها تقسـیم 
کـرده و تکـه هـای مـرغ را رویـش بگذاریـد و بـا 

قاشـق سـس را روی مـرغ و هویـج بریزید.
 2- غذای رژیمی با هویج و سبزیجات

تمــام ســبزیجات بــه جــز پیــاز را بخارپــز 
ــن  ــا روغ ــرده ب ــرد ک ــی خ ــاز را خال ــد. پی کنی
ــود.  ــن ش ــش روش ــا رنگ ــد ت ــت دهی ــون تف زیت
مخلــوط  کــرده  اضافــه  را  زردچوبــه  ســپس 
نماییــد. ســبزیجات بخارپــز را بــه پیــازداغ افــزوده 
، نمــک و فلفــل ســیاه بزنیــد و کمــی کــه تفــت 

ــد.  ــوش کنی ــعله را خام ــورد ش خ
۳- غذای رژیمی با هویج و ساالد کینوا

کــدو ســبز را بــه صــورت افقــی روی میــز کار 
ــورت  ــه ص ــک ب ــل نزدی ــا فواص ــد و ب ــرار دهی ق
حلقــه ای بــرش بزنیــد بــدون ایــن کــه قســمتی 
از کــدو کــه روی میــز قــرار گرفتــه بــرش خــورد 
ــه  ــد و ب ــه کنی ــج را حلق ــود. هوی ــدا ش ــو ج ه
ــه روغــن زیتــون آغشــته کنیــد و  همــراه کــدو ب
رویــش نمــک و فلفــل یــا ادویــه دلخــواه بپاشــید 
ــرای  ــد. ب ــز ، بپزی ــا هواپ ــل ی ــپس روی گری و س
تهیــه ســاالد کینــوا، کینــوا را بــه مــدت 1۰ 
ــه  ــن مرحل ــد در آخری ــی آب بپزی ــا کم ــه ب دقیق
پخــت کشــمش پلویــی را بــه آن اضافــه کنیــد تــا 
نــرم شــود. ســپس بــا بــرگ هــای بیبــی اســفناج 
ــون  ــن زیت ــک و روغ ــی نم ــرده و کم ــوط ک مخل
رویــش بپاشــید و در کنــار ســبزیجات گریــل 
شــده و بــرش هــای لیموتــرش تــازه ســرو کنیــد. 

4- خوراک رژیمی مرغ و هویج در فر
ــیاه  ــل س ــک و فلف ــرغ نم ــای م ــه ه روی تک
بپاشــید تــا مــزه دار شــود. هویج و ســایر ســبزیجات 
را بــه صــورت حلقــه ای بــرش بزنیــد و کمــی نمــک 
رویشــان بپاشــید. کــف ظرفــی کــه میخواهیــد در 
ــد و ســپس  ــن چــرب کنی ــا روغ ــد را ب ــر بگذاری ف
ــه  ــان حلق ــد و رویش ــف آن بچینی ــا را ک ــرغ ه م
هــای ســیب زمینــی ، هویــج ، پیــاز و ســیر ، گوجــه 
فرنگــی و فلفــل دلمــه را بــه صــورت الیــه ای قــرار 
دهیــد. آرد و زعفــران و ادویــه هــا را مخلــوط نمــوده 
ــت  ــا یکدس ــد ت ــم بزنی ــون آب ه ــف لی ــا نص و ب
شــود و روی مــواد بریزیــد.  روی ظــرف را بــا فویــل 
بپوشــانید و چنــد ســوراخ ریــز بــرای خــروج بخــار 
رویــش ایجــاد کنیــد. ظــرف خــوراک را بــه مــدت 1 
ســاعت در فــری کــه از قبــل بــا دمــای ۲۲۰ درجــه 
ســانتیگراد گــرم شــده قــرار دهیــد تــا بپــزد.  بعــد 
ــرغ  ــته و م ــل را برداش ــد فوی ــه میتوانی از ۴۵ دقیق
هــا را بــا چاقــو چــک کنیــد اگــر مــرغ هــا پختــه 
بودنــد، ۵ دقیقــه گریــل را روشــن کنیــد تــا خوراک 
از بــاال هــم حــرارت ببینــد و ســپس ظــرف را از فــر 

خــارج نماییــد.  
5- کوکوی هویج رژیمی

مـواد  بـا سـایر  رنـده کـرده  را  پیـاز  و  هویـج 
مخلـوط کنیـد. تخـم مـرغ را اضافـه کـرده هـم 
بزنیـد یکدسـت شـود. در آخـر آرد را اضافـه کنید 
تـا کوکـو منسـجم تـر شـود. اگـر مایه کوکو شـل 
بـود میتوانیـد هویج بیشـتری بـه آن اضافـه کنید.  
1 قاشـق مرباخـوری روغـن کنجد در تابـه رژیمی 
بریزیـد و حـرارت را کـم کنید تا داغ شـود سـپس 
مایـه کوکـو را داخـل تابه بریزید و با قاشـق رویش 
را صـاف کنیـد و در تابـه را ببندید تـا یک طرفش 
سـرخ شـود سـپس کوکـو را برگردانیـد و بـدون 

گذاشـتن در تابـه طـرف دیگـر را هـم بپزیـد. 
6- خورش هویج رژیمی

 در یـک قابلـم متوسـط پیـاز را خـرد کـرده با 
یـک قاشـق روغـن ، تفـت دهیـد تـا طایی شـود 
سـپس زردچوبـه را اضافـه کـرده مخلـوط نمایید. 
گوشـت سـینه مـرغ را بـه قابلمـه اضافـه کـرده و 
بـا مقـداری آب بگذاریـد بپـزد. آلوهـا را به خورش 
اضافـه کنیـد. هویـج را خالـی کـرده و در تابـه 
رژیمـی بـا کمـی روغـن تفـت دهیـد تا نرم شـود. 
بعـد از نیـم پخـت شـدن گوشـت مـرغ، نمـک ، 
فلفـل و زعفـران و هویـج را به قابلمـه اضافه کنید 
و اجـازه دهیـد خورش جا بیوفتد. قبـل از خاموش 
کـردن شـعله ، آبلیمـو را اضافـه کـرده و چنـد قل 

کـه زد شـعله را خامـوش کنیـد. 
۷- سوپ هویج و کرفس رژیمی

کــدو ، هویــج ، کرفــس ، ســیب زمینــی و پیــاز 
را مکعبــی خــرد کنیــد و ۴ دقیقــه در روغــن 
ــده  ــرد ش ــیر خ ــوند. س ــرم ش ــا ن ــد ت ــت دهی تف
را اضافــه کــرده ۲ دقیقــه دیگــر تفــت دهیــد. آب 
ــر   ــد و صب ــه کنی ــه اضاف ــه قابلم ــبزیجات را ب س
ــد و  ــم کنی ــد. حــرارت را ک ــه جــوش آی ــد ب کنی
اجــازه دهیــد نیــم ســاعت بجوشــد. نمــک و فلفــل 
ــل  ــورت تمای ــد.  در ص ــه کنی ــوپ اضاف ــه س را ب
میتوانیــد بــا میکســر، ســوپ را بــه صــورت پــوره 
درآوریــد و بــا کرفــس و پیازچــه تزئیــن نماییــد. 
 منبع: بیتوته

مرکــز درمانــی بــا اعتبــار ۴۰ میلیــارد تومــان بــه یــاد 
»ســیدرضا مقیمــی اصــل« پــدر صنعــت آذربایجــان در شــهرک 

اندیشــه تبریــز احــداث می شــود. 
ــم  ــش ه ــز در همای ــه تبری ــام جمع ــا، ام ــزارش ایرن ــه گ ب
اندیشــی خیریــن صاحبــان صنایــع بــا موضــوع ســامت در 
شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی، بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی 
ــت:  ــه گف ــور خیری ــرقی در ام ــان ش ــع آذربایج ــان صنای صاحب
صنایــع آذربایجــان شــرقی پــر از نــام هــای نیــک و چهــره هــای 
ــدان و نســل هــای جــوان، وظیفــه خطیــر  ــوده و فرزن ــدگار ب مان

ــد. ــیده ان ــه دوش کش ــه ب ــن زمین ــدران را در ای پ
حجــت االســام و المســلمین محمدعلــی آل هاشــم بــا بیــان 
ــل  ــیدرضا مقیمی اص ــادروان س ــراد ش ــن اف ــه ای ــه از جمل اینک
ــده و  ــا زن ــن ه ــواره در ذه ــال او هم ــام او و امث ــه ن ــت ک اس
ــه،  ــار کــرد: فعالیت هــای خیرخواهان ــد، اظه ــدگار خواهــد مان مان
رضــای خداونــد متعــال را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه بــزرگ 
 تریــن مشــوق بــرای خیــران بــه ثمــر نشســتن و بــروز آثــار عینــی 

کارهــای خیــر اســت.
ــر و برکــت  ــه افتخــار، خی ــن را مای ــز خیری ــه تبری ــام جمع ام
جامعــه دانســت و گفــت: خیــران، الگوهــای خوبــی بــرای جوانــان 
و نوجوانــان مــا بــوده و بایــد نســبت بــه الگوســازی از شــخصیت 

و رفتــار ایــن افــراد در جامعــه اقــدام شــود.
حجــت االســام آل هاشــم، امــور خیــر را عاملــی بــرای برکــت 
در مــال افــراد دانســت و ادامــه داد: آن هایــی کــه امــوال خــود را 
در راه خــدا انفــاق مــی کننــد، مطمئــن باشــند کــه همیــن امــر 

ســبب برکــت در مــال آن هــا خواهــد شــد.
محمدحســین صومــی، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــامت  ــوزه  س ــه ح ــاره اینک ــا اش ــش ب ــن همای ــز در ای ــز نی تبری
حســاس ترین حــوزه  پــس از امنیــت مــردم اســت، گفــت: توفیــق 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه ب ــی چ ــر جایگاه ــردم در ه ــه م ــت ب خدم
ــع،  ــان صنای ــن صاحب ــوان خیری ــه عن ــه ب ــه و چ ــی جامع اجرای

ــت. ــی اس ــف اله لط
ســامت  خیریــن  مجمــع  مدیــره  هیــات  رییــس 
آذربایجان شــرقی نیــز در ایــن همایــش گفــت: ایــن جلســه 
ــا هــدف فرهنــگ ســازی  ــن ســامت ب ــه همــت مجمــع خیری ب
ــک  ــن و نی ــکاری خیری ــک و هم ــتی، کم ــوع دوس ــت ن در جه
اندیشــان بــا بخــش بهداشــت و درمــان و بــا مشــارکت و حضــور 

ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ــع ت ــان صنای ــن صاحب خیری
ــه،  ــن جلس ــزود: در ای ــهوری اف ــول مش ــام رس ــت  االس حج
»مقیمــی« بــه یــاد پــدر مرحــوم خــود )ســیدرضا مقیمــی اصــل( 
متعهــد شــد درمانــگاه شــهری »مهــر اصــل« را بــا اختصــاص بیش 

از ۴۰ میلیــارد تومــان در شــهرک اندیشــه تبریــز احــداث کنــد.
وی اظهــار کــرد: مجمــع خیریــن ســامت اســتان آذربایجــان 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــتور نماین ــه دس ــال 13۸9 و ب ــرقی در س  ش
آذربایجان شــرقی تشــکیل شــد و نهــادی غیرسیاســی، غیردولتــی 
ــای  ــترده ای در زمینه ه ــای گس ــت و فعالیت ه ــی اس و غیرانتفاع
مختلــف ســامت و بهداشــت دارد کــه یکــی از مهم تریــن 
اقدام هــای ایــن مجمــع احــداث بیمارســتان و خانــه هــای 

ــت و محــروم اســت. ــی  بضاع ــراد ب ــرای اف بهداشــت ب
ــع  ــر مجم ــاوه ب ــه داد: ع ــهوری ادام ــام مش ــت  االس حج
خیریــن ســامت تبریــز، ۶ شــعبه از ایــن مجمــع نیــز در 
ــه  ــد و میان ــس، مرن ــتر، هری ــر، شبس ــکو، اه ــتان های اس شهرس

ــتند. ــر هس دای
رییــس هیــات مدیــره شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی نیــز 
در ایــن همایــش گفــت: ســامتی همــواره از مهــم تریــن دغدغــه 
ــه  ــژه ای ب ــوده و صاحبــان صنایــع نیــز اهمیــت وی هــای بشــر ب

حــوزه ســامت در جامعــه قائــل هســتند.
محمــد ارجمنــد افــزود: صاحبــان صنایــع بــا تمــام تــوان بــه 
منظــور ارتقــای ســطح ســامت آمــاده همــکاری در ایــن حــوزه 
ــاز  ــز نی ــت نی ــت دول ــه حمای ــن راه ب ــد در ای ــر چن ــتند، ه هس

ــد. ــژه ای دارن وی

محسن شاندیز:
شرایط کرونا 

بر عکاسی اثر گذاشته است
یـــک عـــکاس پیشکســـوت دربـــاره ثبـــت حـــال و هـــوای ایـــن 
ـــود آورده  ـــه وج ـــا ب ـــه کرون ـــکاتی ک ـــل مش ـــه دلی ـــه ب ـــای جامع روزه
ـــکات  ـــر مش ـــردم درگی ـــه م ـــی ک ـــا زمان ـــرد: ت ـــان ک ـــت، خاطرنش اس
اقتصـــادی باشـــند، جامعـــه شـــاد نیســـت و نمی تـــوان انتظـــار 
ـــس  ـــک عک ـــوان در ی ـــوارد را نت ـــن م ـــام ای ـــاید تم ـــت. ش ـــی داش پویای
نشـــان داد، امـــا آمارهـــا، اطاعـــات و اخبـــار بیانگـــر ایـــن شـــرایط 

هســـتند. 
در  خبـــری  پیشکســـوت  عـــکاس  شـــاندیز،  محســـن 
بـــر  کرونـــا  روزگار  تاثیـــر  دربـــاره  ایســـنا  بـــا  گفت وگویـــی 
بـــا  ایـــام  ایـــن  مقایســـه  همچنیـــن  و  حرفـــه اش  زندگـــی 
بحران هـــای دیگـــری همچـــون جنـــگ یـــا بایـــای طبیعـــی، 
اظهـــار کـــرد: طبیعتـــا حـــال و هـــوای ایـــن روزهـــا بـــر حرفـــه 
ــذار  ــا تاثیرگـ ــر از حوزه هـ ــیاری دیگـ ــد بسـ ــز هماننـ ــی نیـ عکاسـ
بـــوده اســـت. رویدادهایـــی هماننـــد جنـــگ و باهـــای طبیعـــی 
ــن  ــره زمیـ ــی کـ ــه جغرافیایـ ــک نقطـ ــتند و در یـ ــی هسـ مقطعـ
درگیـــرش  هـــم  منطقـــه  همـــان  مـــردم  و  می آینـــد  پیـــش 
ــام  ــت و روی تمـ ــی اسـ ــده ای جهانـ ــا پدیـ ــا کرونـ ــوند، امـ می شـ

کشـــورها و تمـــام موضوعـــات تاثیـــر گذاشـــته اســـت.
ــان را  ــردم شغل هایشـ ــیاری از مـ ــدت بسـ ــن مـ ــه داد: در ایـ او ادامـ
از دســـت دادنـــد و بســـیاری هـــم دچـــار مشـــکات روانـــی شـــدند؛ 
ـــا  ـــت ه ـــه مدیری ـــا ب ـــان بن ـــورهای جه ـــات در کش ـــن تبع ـــام ای ـــه تم البت

متفـــاوت اســـت.
ــدت  ــن مـ ــرد: در ایـ ــان کـ ــش بیـ ــان صحبت هایـ ــاندیز در پایـ شـ
ــه  ــت کـ ــود داشـ ــار وجـ ــات و اخبـ ــان اطاعـ ــی در بیـ ناهماهنگی هایـ
ــه  ــد بـ ــتند بایـ ــردم نمی دانسـ ــد و مـ ــردگرمی  عمومـــی شـ باعـــث سـ
کـــدام اطاعـــات اعتمـــاد کننـــد. البتـــه بـــه شـــخصه معتقـــدم کـــه 
ـــاد کـــرد  ـــان اعتم ـــکی و درم ـــتر بـــه صحبت هـــای کادر پزش ـــد بیش بای
ـــکر  ـــز تش ـــدند نی ـــل ش ـــدت متحم ـــن م ـــه در ای ـــی ک ـــام زحمات و از تم

می کنـــم.

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
اینکــه وزارت علــوم  اعــام  بــا  فنــاوری  و 
در فاصلــه ســال های 9۶ تــا 1۴۰۰ مجــوز 
راه انــدازی هیــچ دانشــگاه دولتــی و غیردولتــی 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــت، تاکی ــرده اس ــادر نک را ص
ــی دانشــگاه ها  ــه منظــور توســعه کیف ــدام ب اق

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
علــی خاکــی صدیــق روز دوشــنبه در گفــت 
و گــو بــا ایرنــا دربــاره صــدور مجــوز تاســیس 
دانشــگاه اظهــار داشــت: وزارت علــوم از ســال 
ــرای  ــا مجــوزی ب ــه تنه ــا ســال 1۴۰۰ ن 9۶ ت
ــچ موسســه غیردولتــی غیرانتفاعــی صــادر  هی
ــگاهی  ــد دانش ــد جدی ــچ واح ــه هی ــرد بلک نک

ــدازی نشــد. دولتــی هــم راه ان
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری تاکیــد کــرد: در ایــن دولــت، توســعه 
کیفــی دانشــگاه هــا نســبت بــه توســعه کمــی، 
اهمیــت بیشــتری داشــته و سیاســتگزاری هــا 
هــم بــر همیــن اســاس صــورت گرفتــه اســت. 
وی بــا اشــاره بــه دانشــگاه هــای پــر واحــد، 

خاطرنشــان کــرد: در دانشــگاه هــای پیــام نــور، 
ــه ای  ــی و حرف ــردی و فن ــی کارب ــع علم جام
ــع  ــت و از تجمی ــاماندهی صــورت گرف ــم س ه
راه  برخــی واحدهــا، شــعبه هــای جدیــد 
انــدازی شــد. بــه طــور کلــی، سیاســت جدیــد 
ــه صــورت انقباضــی در  ــه ب ــن اســت ک ــر ای ب

ــم. ــا فعالیــت کنی توســعه کمــی دانشــگاه ه

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم از صــدور 
مجــوز راه انــدازی یــک واحــد دانشــگاهی 
بــرای دانشــگاه آزاد اســامی خبــر داد و گفــت: 
در طــول ۲ ســال گذشــته تنهــا مجــوزی 
ــرای  ــوم صــادر شــد ب ــه از ســوی وزارت عل ک
واحــد فرشــتگان دانشــگاه آزاد جهــت تحصیــل 
دانشــجویان ناشــنوا بــود کــه البتــه ایــن مرکــز 

بایــد تقویــت شــود و کار خــود را ادامــه دهــد.
خاکــی صدیــق بــا اشــاره بــه افزایــش کمــی 
ــرد:  ــد ک ــل از ســال 9۲، تاکی ــا قب دانشــگاه ه
ــا  ــل از ســال 9۲ بن ــوم قب همــکاران وزارت عل
بــر اقتضــای آن زمــان نســبت بــه صــدور 
ــرده  ــدام ک ــا اق ــگاه ه ــیس دانش ــوز تاس مج
بودنــد تــا آمــوزش عالــی را توســعه دهنــد؛ در 
آن زمــان ایــن سیاســت درســتی بــود چراکــه 
ــاید  ــا ش ــتیم ام ــی داش ــعه کم ــه توس ــاز ب نی

ــد. ــا بیشــتر باش ــارت ه ــود نظ ــر ب بهت
ــان  ــا بی ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
اینکــه بــه هــر دلیلــی االن بــا انبوهــی از 
موسســات آمــوزش عالــی مواجــه هســتیم، بــه 
ــار  ــر االن در اخب ــرد: اگ ــاره ک ــه اش ــن نکت ای
ــد اشــاره مــی شــود،   ــه دانشــگاه هــای جدی ب
ــیس  ــابقه تاس ــا س ــای ب ــگاه ه ــور دانش منظ
کمتــر از ۲۰ ســال اســت امــا در چهــار ســال 
اخیــر هیــچ موسســه و دانشــگاهی راه انــدازی 

ــت. ــده اس نش
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم تاکیــد کــرد: 
البتــه در ایــن مــدت مجــوز تاســیس دانشــکده 
ــات را  ــای موسس ــا ارتق ــگاه ی ــل دانش در داخ

داشــته ایــم.
بــر اســاس اعــام معاونــت آموزشــی وزارت 
ــِی تحــت  ــا 1۲۵ دانشــگاه دولت ــه ایرن ــوم ب عل
ــت  ــور فعالی ــه در کش ــن وزارتخان ــارت ای نظ

ــد. مــی کنن

ثبــت ســفارش کتــاب درســی دانش آمــوزان میــان پایــه کــه 
پیــش از ایــن تــا ۲۲ خردادمــاه تعییــن شــده بــود، بــرای یــک 
ــد شــده  ــاه تمدی ــا پنجــم تیرم ــج روزه از اول ت ــی پن ــازه زمان ب

اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، ســامانه فــروش و توزیــع مــواد آموزشــی 
ثبــت نــام بــرای دانــش آمــوزان دوره ابتدایــی پایه هــای دوم تــا 
ــتم و دوره  ــم و هش ــای هفت ــطه پایه ه ــم و دوره اول متوس شش
دوم متوســطه پایه هــای یازدهــم و دوازدهــم کــه بــه هــر دلیــل 
ــام نکرده انــد طــی تاریــخ هــای  کتــاب درســی خــود را ثبــت ن

اعــام شــده فعــال خواهــد شــد.
ــنامه ای  ــات شناس ــی و اطاع ــد مل ــا ک ــام ب ــت ن ــکان ثب ام

ــم  ــی فراه ــه تحصیل ــی در آن پای ــه شــرط قبول ــوز ب ــش آم دان
ــق  ــا از طری ــی و تنه ــه صــورت اینترنت ــا ب اســت و پرداخــت ه

ــد. ــد ش ــام خواه ــایت irtextbook.ir انج س
ــازمان  ــتیبانی س ــع و پش ــعه مناب ــاون توس ــام مع ــق اع طب
ــفارش  ــت س ــون ثب ــا کن ــزی آموزشــی ت ــه ری پژوهــش و برنام
کتاب هــای درســی حــدود 9۰ درصــد از دانــش آمــوزان میــان 
پایــه ابتدایــی تــا متوســطه دوم انجــام شــده و حــدود 1۰ درصــد 
ــدام  ــفارش اق ــت س ــرای ثب ــوزان ب ــش آم ــن دان ــار کل ای از آم

نکــرده انــد.
محمــد علــوی تبــار بــا بیــان اینکــه تقریبــا اســتان هــا بیــن 
دو تــا 1۰ درصــد ثبــت ســفارش کتــاب هــای درســی را انجــام 
نــداده انــد، یــادآور شــد: همــه اســتان هــا در ایــن زمینــه تــاش 
هــای زیــادی انجــام داده انــد امــا طبــق آخریــن آمارهــا، اســتان 
هــای خوزســتان 1۸.۷، خراســان رضــوی 1۸.۵، کهگیلویــه 
و بویراحمــد 1۴.۴، اردبیــل 13.۷، خراســان شــمالی 13.۶، 
ــزگان   ــم 1۲.3، هرم ــی 13.۶، گلســتان 1۲.۵، ق آذربایجــان غرب
1۲.۲، البــرز 11.۴، مرکــزی 11.۲، کرمــان 11.1، فــارس 1۰.1 

درصــد هنــوز ثبــت نــام انجــام نــداده انــد.
وی در خصـــوص ثبـــت ســـفارش کتـــب ســـایر پایه هـــای 
تحصیلـــی نیـــز گفـــت کـــه پـــس از پایـــان مهلـــت تمدیـــد 
ــوزان ورودی  ــه دانش آمـ ــا بافاصلـ ــان پایه هـ ــام میـ ــت نـ ثبـ
ــم  ــد از تاریـــخ ششـ ــم می تواننـ ــم و دهـ ــای اول، هفتـ پایه هـ
تیرمـــاه، پـــس از ثبـــت نـــام در مدرســـه بـــا مراجعـــه بـــه 
ســـامانه فـــروش و توزیـــع مـــواد آموزشـــی، ســـفارش کتـــاب 

درســـی خـــود را ثبـــت کننـــد.
بــه گفتــه علــوی تبــار، از اواســط شــهریورماه فراینــد توزیــع 
ــع  ــرد. توزی ــی گی ــدارس صــورت م ــه م ــا از اســتان ب ــاب ه کت
ــق مــدارس انجــام مــی گیــرد و امســال  کتاب هــا فقــط از طری
بــه دلیــل شــرایط کرونایــی در کشــور از همــکاری کتابفروشــی 
ــش  ــای دان ــام ه ــت ن ــه ثب ــد از آنک ــم. بع ــی بری ــره نم ــا به ه
ــار  ــود را در اختی ــای خ ــاب ه ــا کت ــد و آنه ــام ش ــوزان انج آم
گرفتنــد؛ مهرمــاه ثبــت ســفارش تــک جلــدی کتــاب هــا آغــاز 
مــی شــود تــا عاقمنــدان و فرهنگیــان بتواننــد از ایــن طریــق 

ــد. ــای مدنظرشــان را ســفارش دهن ــاب ه کت

ــورای  ــاوری ش ــم و فن ــتاد عل ــی گذاری س ــاون خط مش مع
ــی انقــاب  ــی انقــاب فرهنگــی گفــت: جلســه شــورای عال عال
ــس  ــی و رئی ــور فعل ــس جمه ــور رئی ــا حض ــردا ب ــی ف فرهنگ

ــود. ــزار می ش ــب برگ ــور منتخ جمه
ابراهیــم ســوزنچی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره آخریــن 
ــور( در  ــرش )کنک ــنجش و پذی ــاماندهی س ــرح س ــت ط وضعی
ــورای  ــه ش ــت: در جلس ــی گف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
عالــی انقــاب فرهنگــی طــرح ســاماندهی ســنجش و پذیــرش 

ــود. ــب می ش ــی و تصوی ــی نهای ــز بررس ــور( نی )کنک
وی دربــاره زمــان اجــرای تغییــرات احتمالــی پذیــرش 
ــه  ــه ب ــن زمین ــه ای در ای ــان مصوب ــر زم ــرد: ه خاطــر نشــان ک
ــرای دو  ــاغ ب ــخ اب ــود، از تاری ــاغ ش ــی اب ــتگاه های اجرای دس

ســال آینــده اجرایــی می شــود.
ــه  ــاوری دبیرخان ــم و فن ــتاد عل ــی گذاری س ــاون خط مش مع
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی همچنیــن اعــام کــرد: اولیــن 
ــن ســه شــنبه در صحــن شــورای  ــوا ای ــی ســران ق ــدار اصل دی

عالــی انقــاب فرهنگــی خواهــد بــود.

ــور  ــرای بررســی موضــوع کنکــور رئیــس جمه ــزود: ب وی اف
فعلــی و رئیــس جمهــور منتخــب، هــر دو حضــور دارنــد و ایــن 

ضمانــت اجرایــی مصوبــه را بســیار باالتــر خواهــد بــرد.
هــم اکنــون 11 درصــد جــذب دانشــگاه های کشــور از 
طریــق کنکــور صــورت می پذیــرد و دانشــگاه آزاد اســامی 
ــور  ــق کنک ــود را از طری ــجویان خ ــد از دانش ــا ۲ درص ــز تنه نی
ــگاه های  ــرش دانش ــد پذی ــذا ۸9 درص ــد؛ ل ــام می کن ــت ن ثب
کشــور بــر اســاس ســابقه تحصیلــی و فــارغ از رقابــت در کنکــور 
اســت از طرفــی فشــار و اســترس ناشــی از امتحــان کنکــور در 
رشــته های پــر تقاضــا کل نظــام آموزشــی را تحت الشــعاع قــرار 
ــارد  ــه ۲۰۰۰۰ میلی ــک ب ــزرگ نزدی ــک کســب و کار ب داده و ی
تومانــی در کاس هــای کنکــور بــه وجــود آورده اســت کــه خــود 
ایــن امــر قبولــی در رشــته های پــر طرفــدار را تبدیــل بــه یــک 

تبعیــض اجتماعــی کــرده اســت.
روش فعلــی کنکــور دارای مزایــا و معایبــی اســت و شــورای 
ــه  ــی انقــاب فرهنگــی درصــدد اســت کــه ضمــن توجــه ب عال
مزایــا و معایــب و فرصت هــا و تهدیدهــا، بهتریــن روش پذیــرش 

دانشــجویان را برگزینــد.
ــنجش و  ــاماندهی س ــرح س ــی ط ــی نهای ــود بررس ــرار ب ق
پذیــرش )کنکــور( در جلســه قبــل شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی انجــام شــود کــه بــا توجــه بــه تغییــر زمــان مناظره هــا 
و عــدم حضــور برخــی از اعضــای اصلــی ملغــی شــد و بــه جلســه 

ــول شــد. ــر 1۴۰۰ موک ــک تی ــنبه ی ســه ش

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد:

جلوگیری از تاسیس مراکز آموزشی 
جدید به منظور توسعه کیفی دانشگاه ها

جاماندگان از امروز برای ثبت سفارش
 کتب درسی خود اقدام کنند

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی؛

طرح ساماندهی کنکور با حضور »روحانی« و »رئیسی« بررسی می شود

احداث مرکز درمانی 4۰ میلیارد تومانی به یاد پدر صنعت نوین آذربایجان

خبر خوش وزیر فرهنگ برای ناشران، 
کتابفروشان و مطبوعات

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در صفحــه شــخصی خــود از تصویــب 
چگونگــی محاســبه بهــای آب، بــرق، گاز، خدمــات پســتی، پروانــه 
ــات  ــان و مطبوع ــران، کتابفروش ــرای ناش ــب ب ــوارض کس ــاختمان و ع س

ــت. نوش
بــه گــزارش مهــر، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در صفحــه شــخصی 
خــود در فضــای مجــازی از تصویــب چگونگــی محاســبه بهــای آب، بــرق، 
گاز، خدمــات پســتی، پروانــه ســاختمان و عــوارض کســب بــرای ناشــران، 

کتابفروشــان و مطبوعــات نوشــت.
ــه  ــامی در صفح ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی ــاس صالح ــید عب س
شــخصی خــود نوشــت: »موضــوع محاســبه بهــای آب، بــرق ، گاز، خدمــات 
پســتی، پروانــه ســاختمان و عــوارض کســب بــرای ناشــران، کتابفروشــان و 
مطبوعــات بــا تعرفــه آموزشــی و یــا فرهنگــی، بــر اســاس مــاده 9۲ قانــون 

برنامــه ششــم توســعه، بــه تصویــب جلســه امــروز هیــات دولــت رســید.
از هیــات محتــرم دولــت بویــژه وزرای نیــرو، نفــت و ارتباطــات کشــور 

سپاســگزارم.«

مفقـــودی
ــه  ــپ 24۰۰ ب ــان تی ــت نیس ــودرو وان ــبز خ ــرگ س ب
ــماره  ــور 2۳4264 و ش ــماره موت ــه ش ــدل ۱۳8۳ ب م
شاســی D29۱25 دارای شــماره پــالک ایــران 25 - 948 
ــه کــد  ــی ب ــام علیرضــا ابراهیمــی نادینلوئ ــه ن ی ۷4 ب
ملــی ۱69۰۱84582 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

اطالعیه بازرسی ادواری آسانسور
قابل توجه مدیران ومالکین ساختمان

ــمول  ــور مش ــالیانه آسانس ــی ادواری س ــام بازرس انج
مقــررات اجبــاری مــی باشــد و در صــورت عــدم انجــام 
ــی  ــوانح احتمال ــوادث و س ــتقیم ح ــئولیت مس آن مس
ــود.  ــکان ســاختمان خواهــد ب ــران و مال ــر عهــده مدی ب
شــرکت بازرســی پویــا پرتــو آمــاده ارائــه خدمــات 
انجــام بازرســی ادواری در اســرع وقــت مــی باشــد. جهت 
کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره هــای تمــاس زیــر 

ــد. تمــاس حاصــل فرمائی
شرکت پویا پرتو

پیشگام در بازرسی 
ادواری آسانسور

شماره تماس: 36568857 - 041

کد: ۱۰2
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ویژگی های والدین سمی

همانطور که متوجه شـدید بسـیاری از والدین قصد 
آسـیب رسـاندن به فرزندان خود را ندارند اما رفتارهای 
آنهـا در بلنـد مـدت به ضـرر فرزنـدان تمام می شـود. 

برخـی از رفتـار های والدین سـمی عبارتند از:
هـا  پژوهـش  احساسـات:  کـردن  سـرکوب  ـ 
نشـان می دهـد تجربه سـالم و به موقـع هیجانات 
اساسـی  نقشـی  روانـی  احساسـات در سـامت  و 
بـا  مختلفـی  مواقـع  در  هـا  انسـان  همـه  دارنـد. 
خشـم، اندوه، شـادی، نفـرت و... مواجه می شـوند 
کـه در درجـه اول چیز بدی نیسـت اما نحـوه ابراز 

آنهـا مـی تواند دردسـر سـاز باشـد.
ـ گارد گرفتـن در مقابـل تفـاوت هـا: والدینـی 
همیشـه  فرزنـدان  دارنـد  انتظـار  کـه  هسـتند 
مطیـع آنهـا باشـند و هرگـز نمـی تواننـد تعـارض 
هـا و اختـاف هـای موجـود را بپذیرنـد. در نتیجه 
واکنـش هایـی همچـون قهر کـردن، بحـث و دعوا 
داشـته باشـند کـه بـه شـدت آسـیب زا هسـتند 
ایجـاد  باعـث  و  کودکـی(  دوران  در  )مخصوصـا 

احسـاس طـرد شـدگی مـی شـود.
ـ داشـتن انتظـارات غیـر واقـع بینانـه : والدین 
سـمی همیشـه از فرزندان خود انتظارات بسـیاری 
دارنـد و فکـر مـی کننـد کـودکان مدیـون آنهـا 
هسـتند. بـه همین دلیل کـودکان را تحت سـلطه 
خـود دیـده و به جـای برنامه ریزی و رسـیدگی به 
آنهـا سـعی مـی کنند از فرزنـدان برای رفـع نیازها 
اسـتفاده کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه والدیـن 
سـالم همیشـه در تاش هستند سـکوهای پرش و 
فرصـت های مناسـبی بـرای فرزنـدان خـود ایجاد 

کننـد تا رشـد و شـکوفا شـوند. 
ـ بـی ادبـی: از دیگر ویژگی های والدین سـمی 
اسـت؛ به طـور خاصه ایـن افراد به فرزنـدان خود 
احتـرام نمـی گذارنـد و قـادر نیسـتند بـا ادب و 

مهربانـی رفتـار کنند.
ـ خشـم بسـیار: این والدین معموال پرخاشـگر و 
خشـن هسـتند یا پرخاشـگری منفعـل دارنـد. آنها 
همیشـه سـعی مـی کننـد بـا گوشـه و کنایـه هـا، 
تیکـه انداختـن فرامـوش کـردن مسـائل را دشـوار 
سـازند. همچنین ممکن اسـت آنها از قهـر کردن یا 
خشـونت فیزیکـی در برابـر فرزندان اسـتفاده کنند.

ـ بـی رحمانـه رفتـار می کننـد: والدین سـمی 
در بسـیاری از مواقـع، بـدون فکر کـردن به عواقب 
حـرف هایـی مـی زننـد یـا رفتـار هایی نشـان می 
دهنـد کـه به شـدت بـی رحمانـه هسـتند. ممکن 
اسـت آنهـا فرزنـدان را مسـخره کننـد یـا بـا لقب 
هـای نامناسـبی صدایشـان کننـد، نقطـه ضعف ها 
را سـرکوب کننـد و عمـدا موضوعاتی کـه فرزندان 

بـه آن حسـاس هسـتند پیش بکشـند.
از  ـ عـدم احتـرام بـه حریـم خصوصـی: یکـی 
رفتارهـای آزار دهنـده در والدیـن سـمی دخالت در 
تمامـی مسـائل فرزندان اسـت. آنها نمـی پذیرند که 
هـر فـردی باالخـره بالـغ و مسـتقل می شـود و می 
خواهنـد همیشـه به جـای فرزندان تصمیـم بگیرند، 
نصحیت شـان کنند، وسـایل شـخصی آنها را بگردند 

و پیـام رسـان هـا یا ایمیـل هـا و... را چـک کنند.
توصیه هایی برای دور کردن ویژگی والدین سـمی: 
بـرای دور کـردن ویژگـی هـای والدیـن سـمی از خود 
بهتر اسـت بـه روانشـناس مراجعه کـرده و بـه صورت 
تخصصـی مشـورت بگیرید. همچنیـن بهتر اسـت در 

رفتـار بـا فرزندان خـود تغییراتـی دهید و بـا آنها...
دچـار  فرزنـدان  کـه  هنگامـی  کنیـد:  همدلـی 
احساسـات مختلفـی می شـوند بـه آنها اجـازه دهید 
ایـن عواطـف را بـا شـما در میـان گذاشـته و روش 
سـالمی بـرای بیانشـان تجربـه کننـد. اگـر تـا کنون 
سـعی داشـتید در مقابـل آنهـا ایسـتاده و هیجانـات 
منفـی فرزنـدان خود را مدیریت کنید، وقت آن اسـت 
کـه بـه آنهـا بیاموزیـد چگونه بـا آنهـا کنـار بیایند. 

مشـکات خـود را برطرف کنیـد: در صورتی که 
ویژگـی هـای والدیـن سـمی را دارید بـرای یافتن 
اقـدام  بهبـود سـامت ذهنـی خـود  و  مشـکات 
کنیـد. آگاهـی، کمـک از مشـاوران یـا روش هـای 
درمانـی دیگـر و تـاش بـرای تغییر مراحـل اصلی 

در ایـن مسـیر می باشـند.
از  دیـده  آسـیب  فرزنـدان  بـرای  نکتـه   چنـد 
والدین سـمی: در اکثـر مواقع اصاح رابطه با شـما، 
رفتـار و احساسـاتان آغـاز مـی شـود. ما مـی توانیم 
راهـی را بـه دیگـران هـم نشـان دهیـم امـا ممکن 
اسـت در بسـیاری از مواقـع بـه تنهایـی در آن گام 
برداریـم. شـما بایـد روی خودتـان کار کنیـد و این 
بدیـن معنـی نیسـت کـه در نتیجه قـادر بـه تغییر 
والدیـن خـود خواهیـد بـود؛ امـا شـما مـی توانیـد 
تغییـر کنیـد، راهی برای بخشـیدن و گذشـتن پیدا 

کنیـد و بـه سـمت آینـده گام بردارید. 
1. از والدیـن سـمی دور شـوید: منظـور از ایـن 
جملـه این نیسـت کـه فاصلـه فیزیکی ایجـاد کنید 
یـا همیـن امـروز بـه فکـر گرفتـن خانه و مسـتقل 
شـدن بیوفتیـد. بلکـه بـا ایجـاد فاصلـه احساسـی 
خود را در مسـائل درگیر نکرده و مسـئولیت نیازها، 
خواسـته هـا و احساسـات آنهـا را به دوش نکشـید.

۲. بـا قاطعیـت حـد و مـرز تعییـن کنیـد: یکی 
از دشـواری هـای زندگـی بـا والدیـن سـمی عـدم 
احتـرام بـه حریـم هـا مـی باشـد. ممکـن اسـت 
مشـکات بسـیاری از جملـه سـرک کشـیدن در 
وسـایل شـخصی، قـرض هـای مکـرر و عـدم پـس 
دادن،  دخالـت در امـور مختلف و... روبرو باشـید اما 
در هـر صـورت بایـد قوانیـن جدیدی وضـع کنید و 
بـه آنهـا پایبنـد باشـید. گاهی شـرح دادن شـفاهی 
ایـن مسـائل بـرای والدین دشـوار اسـت و فهماندن 
ایـن موضوعـات تنهـا در عمـل ممکن خواهـد بود؛ 
همچنیـن ممکـن اسـت در مواقعـی تنهـا راه حـل 
ایجـاد فاصلـه فیزیکـی و جـدا شـدن از آنها باشـد.
منبع: بیتوته 

پاکدل: 
اواسط تیر سرمربی خارجی را در اختیار داریم

رئیــس فدراســیون هندبــال گفــت: اگــر اتفاقــی رخ ندهــد اواســط تیــر 
بــا ســرمربی خارجــی قــرارداد بســته و آن را اعــام می کنیــم. 

علیرضــا پاکــدل در گفــت وگــو بــا ایســنا در خصــوص انتخاب ســرمربی 
خارجــی تیــم ملــی هندبــال بزرگســاالن اظهــار کــرد: پیگیــر ایــن موضــوع 
هســتیم و بــه نتایــج نســبتا خوبــی هــم رســیدیم. بــه امیــد خــدا در حــال 
نهایــی کــردن موضــوع هســتیم امــا تــا قــرارداد بســته نشــود آن را اعــام 

ــم کرد. نخواهی
ــرمربیگری  ــه س ــی گزین ــه زمان ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
خارجــی نهایــی و اعــام خواهــد شــد گفــت: احتمــاال اواســط تیــر قــرار 

ــی خواهــد شــد.  ــی خارجــی بســته و موضــوع نهای ــا مرب داد ب
ــی  ــم مل ــای تی ــاز اردوه ــوص آغ ــال در خص ــیون هندب ــس فدراس رئی
گفــت: تابــع برنامــه ســرمربی خارجــی هســتیم. مربــی حرفــه ای تفــاوت 
فاحشــی کــه بــا مــا ایرانــی هــا دارد ایــن اســت کــه هــم خیلــی منضبــط 
اســت و هــم اجــازه نمی دهــد در کارهایــش دخالــت کنیــم. گزینــه 
ــا  ــه م ــه را مشــخص و ب ــرار اســت برنام ــم ق ــا ه ســرمربیگری مدنظــر م

ــا اجــرا کنیــم. اعــام کنــد ت
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا از اواســط تیــر ســرمربی خارجــی 
را در اختیــار خواهیــم داشــت گفــت: امیــد بــه خــدا اگــر اتفــاق دیگــری 
ــم  ــار خواهی ــرمربی خارجــی را در اختی ــر س ــا اواســط تی ــا ت ــد قطع نیفت

داشــت.

انصراف نوشاد عالمیان از حضور در مرحله دوم 
انتخابی تیم ملی تنیس روی میز 

بازیکــن سرشــناس تنیــس روی میــز کشــورمان از حضــور در مرحلــه 
ــی انصــراف داد.  ــم مل ــی تی ــای انتخاب دوم رقابت ه

ــی  ــم مل ــی تی ــای انتخاب ــه دوم رقابت ه ــنیم، مرحل ــزارش تس ــه گ ب
ــش از  ــده اســت. پی ــاز ش ــل آغ ــهر باب ــی ش ــه میزبان ــز ب ــس روی می تنی
شــروع ایــن مرحلــه اعــام شــد کــه نوشــاد عالمیــان یکــی از ســتاره های 

ــت. ــراف داده اس ــور در آن انص ــورمان از حض ــز کش ــس روی می تنی
عالمیــان در حالــی انصــراف داده کــه عصــر دیــروز در فینــال مرحلــه 

ــر 3 مغلــوب امیرحســین هدایــی شــد. اول ۴ ب
ــه  پیــش از ایــن نیمــا عالمیــان ملی پــوش المپیکــی کشــورمان نیــز ب
دلیــل مصدومیــت جزئــی از حضــور در رقابت هــای انتخابــی انصــراف داده 

بــود.

اتفاق عجیبی که برنامه های فرنگی کاران جوان 
را به هم ریخت 

بــا توجــه بــه مثبــت شــدن آزمایــش کرونــای ۲۲ فرنگــی کار جــوان، 
بــه  جهانــی  رقابت هــای  در  بــرای حضــور  ملــی  تیــم  برنامه هــای 

هم ریخــت. 
ــو  ــال لغـ ــه دنبـ ــوان، بـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــت  ــل مثبـ ــه دلیـ ــان بـ ــی جوانـ ــتی فرنگـ ــی کشـ ــم ملـ اردوی تیـ
شـــدن آزمایـــش کرونـــای ۲۲ نفـــر از اعضـــای ایـــن تیـــم، روح اهلل 
ـــرات در  ـــدام از نف ـــچ ک ـــت هی ـــار داش ـــم اظه ـــرمربی تی ـــی س میکائیل
ـــوی  ـــتباهی از س ـــاید اش ـــتند و ش ـــا نداش ـــم کرون ـــی عائ ـــای قبل اردو ه
ـــام  ـــت اع ـــه مثب ـــداد نمون ـــن تع ـــه ای ـــه ک ـــورت گرفت ـــگاه ص آزمایش
ـــا در  ـــروس کرون ـــاید وی ـــت ش ـــد اس ـــن معتق ـــت. وی همچنی ـــده اس ش
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــدون عام ـــود دارد و ب ـــوان وج ـــی کاران ج ـــدن فرنگ ب
ــدات الزم  ــخص و تمهیـ ــدی مشـ ــت های بعـ ــوع در تسـ ــن موضـ ایـ

انجـــام خواهـــد شـــد.
بــر همیــن اســاس قــرار شــده تمامــی نفــرات دعــوت شــده بــه اردو بــه 
شــهر و منــازل خــود برگردنــد تــا طــی امــروز و فــردا تســت مجــددی را 
انجــام دهنــد. بنــا بــر اعــام کادر فنــی نفــرات دعــوت شــده در صــورت 
ــد و وارد اردو  ــران بازگردن ــه ته ــد ب ــا می توانن ــت کرون ــودن تس ــی ب منف
ــن  ــه ای ــت، چراک ــی نیس ــان کاف ــی آن ــت منف ــه تس ــن اینک ــوند. ضم ش
ــا را  ــاره تســت کرون ــم دوب ــران ه ــه ته ــد از عزیمــت ب ــاره بع ــرات دوب نف

تکــرار خواهنــد کــرد.
ــا توجــه بــه اتفاقــی کــه رخ داده تاانــدازه ای برنامه هــای  درهرصــورت ب
ــر  ــان ام ــه اســت و متولی ــن موضــوع قرارگرفت ــی تحت الشــعاع ای ــم مل تی
ــات  ــه تمرین ــد ادام ــدی دررون ــخت گیرانه و ج ــات س ــه اقدام ــم ب تصمی

گرفته انــد. را 
گفتنــی اســت تیــم ملــی کشــتی فرنگــی جوانــان خــود را بــرای حضــور 
در رقابت هــای جهانــی ایــن رشــته کــه اواخــر مردادمــاه در کشــور روســیه 

ــد. ــاده می کن ــزار می شــود آم برگ

استعفای سرمربی تیم ملی کاراته 
در آستانه المپیک

ــید  ــت س ــث غیب ــه باع ــیون کارات ــس فدراس ــب ریی ــات عجی تصمیم
شــهرام هــروی، ســرمربی موفــق تیــم ملــی کاراتــه در تمرینــات تیــم ملــی 

و اعــام اســتعفای او شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بــه نظــر می رســد پــس از انتصــاب محســن آشــوری 
ــه از ســوی ســید  ــب رییســی فدراســیون کارات ــوان سرپرســت نای ــه عن ب
ــتانه  ــران در آس ــه ای ــیون، کارات ــن فدراس ــس ای ــی ریی ــن طباطبای حس

المپیــک وارد حواشــی جــدی شــده اســت.
پـس از امـا و اگرهای زیاد در ماههای گذشـته مبنی بر بازگشـت محسـن 
آشـوری بـه فدراسـیون کاراتـه، سـید حسـن طباطبایـی سـرانجام در فاصله 
نزدیـک تـا المپیک در تصمیمی غیـر ضروری حکم به نایب رییسـی وی داد.

ــه  ــی کارات ــم مل ــی تی ــان کادر فن ــات شــدید می ــه اختاف ــا توجــه ب ب
بــا آشــوری، مشــخص نیســت چــرا رییــس فدراســیون کاراتــه کــه خــود 
ــان  ــا پای ــی را دارد، ت ــم مل ــه تی ــیه ب ــری از ورود حاش ــه جلوگی وظیف
ــود را  ــش خ ــد در آرام ــه بای ــه کارات ــی ک ــرد و در حال ــر نک ــک صب المپی
مهیــای حضــور در ایــن میــدان بــزرگ کنــد، دســت بــه انتصــاب اخیــر زد.

بـه دنبـال ایـن اتفاقـات، سـید شـهرام هـروی، سـرمربی موفق تیـم ملی 
کاراتـه کـه پـس از سـال ها تـاش تیمـش را مهیـای حضـور در المپیـک 
می کـرد، از حضـور در تمرینـات تیـم ملـی خودداری کرد و در جلسـه سـتاد 
بازی هـای المپیـک با سرپرسـتان و سـرمربیان تیم های ملی نیز حاضر نشـد.

ــی  ــروز برخ ــر و ب ــات اخی ــل اتفاق ــت وی به دلی ــی اس ــا حاک ــنیده ه ش
ــرده و  ــام ک ــی را اع ــم مل ــرمربیگری تی ــود از س ــتعفای خ ــات، اس اختاف
بواســطه حاشــیه ســازی های اخیــر قصــدی بــرای حضــور در تمرینات نــدارد.

کاپیتــان تیــم ملــی تنیــس روی میــز زنــان 
می گویــد بــا اینکــه در مســابقات انتخابــی 
المپیــک توکیــو از نظــر شــرایط تمرینــی 
ــی  ــو آمادگ ــک ری ــه المپی ــبت ب ــی نس و فن
بهتــری داشــت امــا نتوانســت ســهمیه را 

ــرد.  بگی
بــه گــزارش ایســنا، اردوی تیــم ملــی تنیــس 
روی میــز زنــان ایــران چنــد روزی اســت کــه بــا 
حضــور مهشــید اشــتری، شــیما صفایــی و مریم 
ــش   ــده ایرانمن ــرمربیگری حمی ــه س ــی ب فرع
ــان  ــواری کاپیت ــدا شهس ــت. ن ــده اس ــاز ش آغ
ــا  ــه کرون ــا ب ــل ابت ــه دلی ــران ب ــی ای ــم مل تی
ــرد و پــس از منفــی  ــه ســر می ب در قرنطینــه ب
ــینان  ــع اردونش ــه جم ــود ب ــت خ ــدن تس ش
ــرای حضــور  ــا خــود را ب اضافــه خواهــد شــد ت
ــا 1۸   ــه 1۰ ت ــیا ک ــی آس ــابقات قهرمان در مس

ــد. ــاده کن ــود، آم ــزار می ش ــهریور برگ ش
ــه  ــا ایســنا ب ــو ب ــدا شهســواری در گفت وگ ن
ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــود اش ــامتی خ ــت س وضعی
خوشــبختانه حالــم خیلــی خــوب اســت، فقــط 
ــوب  ــم خ ــه آن ه ــورم دارد ک ــم ت ــی گلوی کم

ــه دوم  ــردن هفت ــپری ک ــال س ــود.  در ح می ش
بیمــاری هســتم. روز گذشــته تســت دادم و چند 
ــدوارم  ــم، امی ــت می ده ــاره تس ــر دوب روز دیگ

ــروم. ــی  ب ــم مل ــه اردوی تی ــود و ب ــی ش منف
او در مــورد برگــزاری اردوی تیــم ملــی 
ــت: اردو  ــیا گف ــی آس ــور در قهرمان ــرای حض ب
ــا حضــور بقیــه بازیکنــان در حــال برگــزاری  ب
بــه مســابقات  مــاه هــم  اســت. شــهریور 
حــس  می شــویم.  اعــزام   آســیا  قهرمانــی 

می توانیــم جــزو هشــت  امســال  می کنــم 
تیــم برتــر قــرار بگیریــم چــون تیــم آمادگــی 
ــی  ــه خیل ــان هم ــی دارد و بازیکن ــی خوب خیل

ــیم. ــق باش ــدوارم موف ــتند. امی ــوب هس خ
کاپیتــان تیــم ملــی تنیــس روی میــز 
زنــان وضعیــت اردوهــای داخلــی را بــرای 
ــان  ــی و بی ــب ارزیاب ــان مناس ــی بازیکن آمادگ
کــرد: کیفیــت اردوهــای داخلــی خیلــی خــوب 
اســت، چــون طوالنــی مــدت برگــزار می شــود 

بازیکنــان هــم در ســطح خوبــی  و همــه 
ــه  ــم نتیج ــم می توانی ــس می کن ــتند. ح هس

ــم. ــی بگیری خوب
مــورد مســابقات کســب ســهمیه  در  او 
ــای  ــک و از دســت دادن ســهمیه بازی ه المپی
توکیــو گفــت: ســهمیه را نگرفتــم و نشــد. 
ــی از  ــابقات انتخاب ــش در مس ــال پی ــار س چه
رقیبــم عقــب بــودم و بــردم امــا امســال جلــو 
ــس  ــت. ح ــن اس ــم. ورزش همی ــودم و باخت ب
می کنــم از نظــر آمادگــی بدنــی، تمرینــی 
ــه  ــا ب ــودم ام ــر ب ــاده ت ــل آم ــی از دور قب و فن
ــرزی  ــرون م ــا مســابقات ب ــیوع کرون ــل ش دلی
برگــزار نشــد کــه شــرکت کنیــم و از ایــن فضــا 
ــت.   ــر داش ــم تاثی ــن ه ــاید ای ــم، ش دور بودی

شهســواری در پایــان بــه تــاش بــرای 
کســب ســهمیه المپیــک ۲۰۲۴ اشــاره کــرد و 
ــی ناراحــت هســتم کــه نتوانســتم  گفــت: خیل
ــروم و ســومین حضــورم  ــه المپیــک توکیــو ب ب
در ایــن بازی هــا را تجربــه کنــم امــا قصــد دارم 
کــه دو ســال و نیــم دیگــر در انتخابــی المپیــک 

ــرم. ــم و ســهمیه بگی ۲۰۲۴شــرکت کن

ــدادی  ــان حـ ــت احسـ ــت مصدومیـ وضعیـ
باعـــث شـــده تـــا حتـــی مســـئوالن ورزشـــی 
ـــو  ـــدال آوری او در توکی ـــرای م ـــی ب ـــز شانس نی
ـــرود.  ـــاد ب ـــه ب ـــان ب ـــوند و امیدهایش ـــل نش قای
ــنا، مصدومیـــت هـــای  بـــه گـــزارش ایسـ
ـــورد  ـــن م ـــدادی و در آخری ـــان ح ـــدد احس متع
ـــای  ـــام امیده ـــر او تم ـــک کم ـــت دیس مصدومی
فدراســـیون  و  المپیـــک  ملـــی  کمیتـــه 
دوومیدانـــی را بـــرای مـــدال آوری دوبـــاره 
ــان،  ــی جهـ ــداد ورزشـ ــن رویـ او در بزرگتریـ
بـــر بـــاد داد. کمیســـیون پزشـــکی پـــس 
ــدادی  ــت حـ ــت مصدومیـ ــی وضعیـ از بررسـ
امـــکان پرتاب هـــای بلنـــد را بـــرای ایـــن 
ـــه  ـــرده ک ـــام ک ـــا اع ـــته ام ـــم دانس ـــکار ک ورزش
ـــه  ـــود را ادام ـــی کار خ ـــا فیزیوتراپ ـــد ب می توان

ــد. ــد و در المپیـــک شـــرکت کنـ دهـ
فدراســیون  رییــس  صیامــی،  هاشــم 
ــت:  ــنا گف ــه ایس ــورد ب ــن م ــی در ای دوومیدان
ــد  ــان گفتن ــه احس ــس از معاین ــکان پ »پزش
ــل دارد  ــه عم ــاز ب ــرش نی ــک کم ــه دیس ک
امــا اگــر اینــکار را انجــام بدهیــم بــه المپیــک 
ــا  ــه ب ــد ک ــنهاد دادن ــن پیش ــد. بنابرای نمی رس
فیزیوتراپــی و تمرینــات و فشــار کمتــر در 
المپیــک شــرکت و تــاش خــود را بکنــد، امــا 
بایــد مواظــب خــودش باشــد. بعــد از المپیــک 
ــل  ــه عم ــاز ب ــر نی ــود و اگ ــه می ش ــم معاین ه

ــود.  ــام می ش ــد، انج ــته باش داش
او در واکنــش بــه اینکــه حــدادی بــا توجــه 
بــه مصدومیتــش شانســی بــرای کســب مــدال 
ــا  ــده اســت ام ــرد: آســیب دی ــان ک ــدارد، بی ن
نمی توانیــم بگوییــم تــاش نکــن. او هــم 
ــم  ــر نمی دانی ــد و دیگ ــود را می کن ــاش خ ت
چــه اتفاقــی در المپیــک می افتــد. مــا وظیفــه 
ــام  ــن کار را انج ــم و ای ــت کنی ــم  حمای داری

را  خــود  تــاش  تمــام  هــم  او  می دهیــم. 
ــد و پزشــکان  ــی بیفت ــاق خوب ــا اتف ــد ت می کن

ــد.  ــک می کنن ــم کم ه
صیامــی در مــورد رونــد تمرینــات حــدادی 
گفــت: تمریناتــش را شــروع کــرده اســت امــا 
چــون  نمی دهــد،  انجــام  ســنگین  پرتــاب 
ممکــن اســت آســیب دیدگی اش شــدید شــود. 
احســان  خیلــی مصمــم اســت، می گویــد کــم 
ــوان در المپیــک  ــا تمــام ت ــم و ب کاری نمی کن

ــم.« ــرکت می کن ش
حــدادی امیــد اول دوومیدانــی ایــران بــرای 
کســب مــدال بــود، بــه همیــن دلیــل هــر آنچــه 
بــرای آماده ســازی نیــاز داشــت، دریافــت کــرد 
تــا بــدون دغدغــه بلندتریــن پرتــاب خــود را در 
توکیــو انجــام بدهــد و مدالــی بــه ســبد مدالــی 
ــت  ــه وضعی ــون ک ــا اکن ــد ام ــه کن ــران اضاف ای
مصدومیتــش مشــخص شــده، همــه می داننــد 
کســب مــدال بیــش از هــر زمانــی دیگــری دور 

از ذهــن اســت.

ــل  ــال های قب ــران از س ــی ای ــر دوومیدان اگ
ــود  ــه حــدادی توجــه کــرده ب همانقــدر کــه ب
ــرد و  ــه می ک ــم توج ــکاران ه ــایر ورزش ــه س ب
زمینه ســاز پیشــرفت آنهــا می شــد، اکنــون 
ــکار  ــن ورزش ــت ای ــار مصدومی ــد از کن می ش
ــه دیگــران  ــرای مــدال ب ــر گذشــت و ب راحت ت
چشــم دوخــت امــا دســتاورد ایــن بی توجهــی 
ایــران  دوومیدانــی  ناکامــی  جــز  چیــزی 

ــود. ــد ب نخواه
ــه  ــه ای اســت ک ــه  گون ــت حــدادی ب وضعی
ــرای  ــی ب ــانس کم ــم ش ــذ ه ــی روی کاغ حت
ــا دیســک  ــدال آوری دارد. ورزشــکاری کــه ب م
کمــر خــود دســت و پنجــه نــرم می کنــد قــرار 
ــا کســانی همچــون  ــاب ب ــره پرت اســت در دای
ــال  ــه در س ــد ک ــت کن ــتاهل رقاب ــل اس دانی
ــام  ــر انج ــول ۷1.3۷ مت ــه ط ــی ب ۲۰۲۰ پرتاب
داد و در اکثــر مســابقاتی کــه در ســال ۲۰۲1 
شــرکت کــرده، رکــوردی باالتــر از ۶۸ متــر را 
بــه ثبــت رســانده اســت. هرچنــد حــدادی نیــز 

بــرای حضــور در المپیــک تــاش می کنــد امــا 
پرتاب هــای بلنــد ممکــن اســت وضعیــت او را 
ــا  ــه عص ــت ب ــد دس ــس بای ــد، پ ــر کن وخیم ت

پیــش بــرود. 
ـــرای  ـــود ب ـــی خ ـــای آمادگ ـــدادی در روزه ح
مســـابقات جهانـــی قطـــر پرتابـــی بـــه طـــول 
ــش  ــا چالـ ــون بـ ــت و اکنـ ــر داشـ ۶۵.1۶ متـ
مصدومیـــت در المپیـــک مواجـــه اســـت. 
ـــد  ـــر او برنخواه ـــت از س ـــه دس ـــی ک مصدومیت
داشـــت و بایـــد بـــا فیزیوتراپـــی و کاهـــش فشـــار، 
تـــاش خـــود را بـــرای کاهـــش تاثیرگـــذاری درد 
ــر  ــد. هـ ــام بدهـ ــر در پرتاب هایـــش انجـ کمـ
چنـــد او تصمیـــم گرفتـــه همـــراه بـــا کاروان 
ـــد  ـــد دی ـــا بای ـــود ام ـــو ش ـــی توکی ـــی راه اعزام
ـــزام  ـــه اع ـــی ب ـــی منته ـــای پایان ـــه در روزه ک
ــن در  ــت. ایـ ــد گرفـ ــی خواهـ ــه تصمیمـ چـ
ـــل  ـــک عم ـــرای ی ـــدادی ب ـــه ح ـــی اســـت ک حال
ـــت و مـــدت  ـــه آلمـــان رف ســـاده خـــار پاشـــنه، ب
ـــادی روی  ـــه زی ـــا هزین ـــد ت ـــادی در آنجـــا مان زی
ـــیون پزشـــکی  ـــک، فدراس ـــه المپی دســـت کمیت

و فدراســـیون دوومیدانـــی بگـــذارد.
مشـــخص نیســـت فدراســـیون دوومیدانـــی تـــا 
ـــی از  ـــش اعظم ـــد بخ ـــی خواه ـــی م ـــه زمان چ
ـــه  ـــد ک ـــکاری کن ـــرج ورزش ـــود را خ ـــه خ بودج
تنهـــا مـــی توانـــد در ســـطح آســـیا مدعـــی 
ـــرار  ـــی ق ـــه زمان ـــت چ ـــخص نیس ـــد و مش باش
ـــه  ـــا ب ـــه مث ـــی از بودج ـــش کوچک ـــت بخ اس
ــه  ــد کـ ــری برسـ ــده دار پرتابگـ ــر آینـ دختـ
ـــر نداشـــتن  ـــه خاط ـــا ب ـــرده ام ـــخ ســـازی ک تاری
ـــا در  ـــان ی ـــار خیاب ـــت کن ـــور اس ـــات مجب امکان

ـــد. ـــن کن ـــان تمری بیاب
در هـــر حـــال جامعـــه دوومیدانـــی همچنـــان 
ــیم  ــت و تقسـ ــرای عدالـ ــار اجـ ــم انتظـ چشـ

ـــت. ـــته اس ـــن رش ـــوازن در ای ـــه مت بودج

معــاون حقوقــی باشــگاه تراکتــور گفــت: قــرار بــود هــر تیــم 
۵ میهمــان در ورزشــگاه آزادی داشــته باشــد امــا حــدود ۵۰ تــا 

۶۰ پرسپولیســی در جایــگاه نشســته بودنــد. 
اســماعیل گــودرزی در گفت و گــو بــا تســنیم دربــاره شکســت 
یــک بــر صفــر تیــم تراکتــور مقابــل پرســپولیس در ســوپرجام 
ــه وضعیــت شــلوغی  ــن باشــگاه ب ــراض ای ــال کشــور و اعت فوتب
جایــگاه ویــژه ورزشــگاه آزادی اظهــار داشــت: در نشســت پیــش 
از بــازی قــرار بــود از هــر باشــگاه فقــط ۵ میهمــان در ورزشــگاه 
حضــور داشــته باشــند امــا همــه دیدنــد کــه در VVIP چنــد 
نفــر نشســته بودنــد. ۵ نفــر پرسپولیســی در جایــگاه بودنــد یــا 

۵۰ نفــر؟!
ــا بـــه آقـــای ســـمیعی گفتـــم  وی افـــزود: مـــن همان جـ
ــداد  ــت و تعـ ــر اسـ ــا ۴ نفـ ــان مـ ــداد میهمانـ ــرا تعـ ــه چـ کـ
میهمانـــان شـــما ۶۰ نفـــر امـــا ســـمیعی گفـــت کـــه قـــرار 
اســـت میهمانـــان هـــر باشـــگاه 1۰ نفـــر باشـــند. مـــن هـــم 
گفتـــم ایـــن حقـــش نیســـت مـــا ۴ مدیـــر باشـــگاه مان یـــک 
ســـاعت پشـــت درهـــای VVIP معطـــل شـــوند امـــا شـــما 
ـــید.  ـــته باش ـــان داش ـــمت میهم ـــن قس ـــر در در ای ـــط ۶۰ نف فق
ـــگاه 1۰  ـــر باش ـــوده از ه ـــرار ب ـــه ق ـــت ک ـــن گف ـــه م ـــمیعی ب س

ـــگ  ـــازمان لی ـــه س ـــتند ک ـــانی هس ـــی کس ـــد و مابق ـــر بیاین نف
ـــازمان  ـــر س ـــت، مگ ـــن اینجاس ـــوال م ـــت. س ـــرده اس ـــوت ک دع

لیـــگ پرسپولیســـی اســـت؟
معـــاون حقوقـــی باشـــگاه تراکتـــور تصریـــح کـــرد: اگـــر 
حـــرف ســـمیعی درســـت باشـــد کـــه مـــن بعیـــد می دانـــم 
ـــی را  ـــراد پرسپولیس ـــه اف ـــگ هم ـــازمان لی ـــد، س ـــور باش اینط
دعـــوت کـــرده و اینجـــا نشـــان داده شـــد کـــه پرســـپولیس 
تیـــم کامـــًا وابســـته اســـت! یعنـــی فدراســـیون و ســـازمان 
ـــه  ـــت ک ـــگاه داش ـــه ورزش ـــی ب ـــر دعوت ـــا 1۰۰ نف ـــگ ۵۰ ت لی
ـــرف  ـــر ح ـــم، اگ ـــم می گوی ـــاز ه ـــد؟ ب ـــی بودن ـــه پرسپولیس هم
ســـمیعی درســـت باشـــد و همـــه افـــراد را ســـازمان لیـــگ 
دعـــوت کـــرده باشـــد، یعنـــی ســـازمان لیـــگ پرسپولیســـی 
ـــت.  ـــیون اس ـــرای فدراس ـــف ب ـــه ضع ـــک نقط ـــن ی ـــت و ای اس
همـــه دیدنـــد کـــه وقتـــی گل پرســـپولیس زده شـــد، تمـــام 
قســـمت VVIP از خوشـــحالی پریدنـــد بـــاال. خـــدا شـــاهد 
اســـت حتـــی شـــنیدم بـــه همدیگـــر می گفتنـــد کـــه نـــگاه 

کنیـــد فقـــط از تراکتـــور ۴ نفـــر آمـــده اســـت.
باشــگاه  اینکــه گفتــه می شــود  گــودرزی در خصــوص 
ــا  ــدار ب ــراج در دی ــل اخ ــه دلی ــدری را ب ــدی تیک ــور مه تراکت

ــر  ــت: خی ــت، گف ــرده اس ــه ک ــد جریم ــپولیس ۲۰ درص پرس
ــه  ــد کمیت ــن بای ــک بازیک ــه ی ــرای جریم ــت. ب ــور نیس اینط
ــود.  ــی ش ــن بررس ــرارداد بازیک ــود و ق ــکیل ش ــی تش انضباط
مــن رئیــس کمیتــه انضباطــی باشــگاه تراکتــور هســتم، چنیــن 
چیــزی درســت نیســت. مگــر می شــود در یــک لحظــه تصمیــم 
ــد  ــرد، بای ــم ک ــن را ک ــرارداد بازیک ــد ق ــه ۲۰ درص ــت ک گرف
ــورد  ــن م ــد در ای ــکیل و بع ــی تش ــه انضباط ــه کمیت اول جلس

شــود. تصمیم گیــری 

بازیکـــن ســـابق تراکتـــور از عملکـــرد فنـــی ایـــن تیـــم در 
دیـــدار ســـوپرجام انتقـــاد کـــرد. 

بـــه گـــزارش ایســـنا، تیـــم فوتبـــال تراکتـــور در دیـــدار 
ــر  ــی آل کثیـ ــا تـــک گل عیسـ ــران بـ ــال ایـ ــوپرجام فوتبـ سـ
مغلـــوب پرســـپولیس شـــد تـــا ســـومین جـــام فصـــل تیـــم  
ـــوی  ـــور س ـــا ک ـــم تنه ـــن تی ـــرود و ای ـــت ب ـــز از دس ـــزی نی تبری

امیـــدی بـــه لیـــگ قهرمانـــان آســـیا داشـــته باشـــد.
ایـــن تیـــم در  بازیکـــن ســـابق  مهـــدی کریمیـــان، 
ــور در  ــرد تراکتـ ــوص عملکـ ــنا، در خصـ ــا ایسـ ــو بـ گفت وگـ
ـــرق  ـــک ف ـــم ی ـــود. دو تی ـــی ب ـــازی خوب ـــت: ب ـــدار گف ـــن دی ای
ـــردن  ـــرای ب ـــه پرســـپولیس ب ـــود ک ـــن ب ـــزرگ داشـــتند و آن ای ب
ـــک  ـــه در ی ـــود ک ـــده ب ـــا آم ـــور صرف ـــود و تراکت ـــده ب ـــام آم ج
ـــاگردان  ـــرد ش ـــزه ای در عملک ـــرود. انگی ـــد و ب ـــازی شـــرکت کن ب
ــه  ــور تیمـــی نبـــود کـ ــاهد نمی شـــد و تراکتـ خطیبـــی مشـ

بتوانـــد برنـــده میـــدان باشـــد.
ـــه  ـــازی ب ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــد آن ه ـــا امی ـــه داد: تنه وی ادام
ـــا شـــانس و  ـــاید ب ـــا ش ـــی بکشـــد ت ـــات پنالت ـــه و ضرب ـــت اضاف وق
ـــوپرجام  ـــب س ـــد. کس ـــب کنن ـــام را کس ـــن ج ـــد ای ـــال، بتوانن اقب
ــور  ــل تراکتـ ــه فصـ ــرای ادامـ ــی بـ ــزه خوبـ ــت انگیـ می توانسـ
ــتیاق  ــا اشـ ــهمیه، بـ ــرای کســـب سـ ــان بـ ــا بازیکنـ ــد تـ باشـ
ـــی  ـــور کم ـــه تراکت ـــد. البت ـــه نش ـــا این گون ـــد ام ـــتری بجنگن بیش
ـــادی محمـــدی  ـــزاده، ه ـــت خان هـــم بدشانســـی داشـــت. مصدومی
ـــبل  ـــدار س ـــن دی ـــا در ای ـــودن آن ه ـــاده نب ـــی و آم ـــر ایمان و اکب

ـــه  ـــه را ب ـــند و قافی ـــوب نباش ـــی خ ـــا خیل ـــا تراکتوری ه ـــد ت ش
ـــد. ـــذار کنن ـــدی واگ ـــاگردان گل محم ـــپولیس و ش پرس

کریمیـــان در خصـــوص از دســـت رفتـــن ســـومین جـــام 
تراکتـــور گفـــت: بـــه نظـــر نمی رســـد امســـال دســـت آن هـــا 
ـــره ای  ـــاظ مه ـــی از لح ـــم خطیب ـــون تی ـــد و چ ـــام برس ـــه ج ب
قابـــل مقایســـه بـــا النصـــر نیســـت. متاســـفانه ایـــن نتیجـــه 
نگرفتـــن بیشـــتر تحـــت تاثیـــر مدیریـــت و نداشـــتن ثبـــات 
ــل  ــا قبـ ــزرگ از مدت هـ ــان بـ ــی بازیکنـ ــد جدایـ ــود. رونـ بـ
اســـتارت خـــورده بـــود و در چنیـــن بـــازی مهمـــی، دســـت 
ســـرمربی در پوســـت گـــردو بـــود و تیـــم خالـــی از بازیکـــن 
ـــرای  ـــن ب ـــناختم و ای ـــن نمی ش ـــان را م ـــی از بازیکن ـــود. بعض ب
تیمـــی کـــه می خواهـــد جـــام کســـب کنـــد اصـــا جالـــب 
نیســـت. بهتـــر اســـت مدیریـــت باشـــگاه، اول اولویت بنـــدی 
کنـــد و هـــدف خـــود را بـــرای تیـــم داری مشـــخص کنـــد و 
ـــگاه  ـــرای باش ـــی را ب ـــه خرج ـــه چ ـــرد ک ـــم بگی ـــپس تصمی س
ــان  ــد و حق شـ ــاه دارنـ ــواداران گنـ ــن هـ ــد. ایـ ــام دهـ انجـ

چنیـــن چیـــزی نیســـت.

برای 2۰24 و سومین المپیکم تالش می کنم

تکیه بر باد به سبک دوومیدانی
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اوقات شرعی شهر تهران

ــته  ــزودی برداش ــا ب ــان تحریم ه ــا بی ــوری ب ــس جمه ریی
خواهــد شــد، گفــت: بــا اجرایــی شــدن تصمیمــات مهمــی کــه 
بــا رییــس جمهــوری جمهــوری آذربایجــان اتخــاذ کــرده ایــم، 
مــردم شــاهد تحــول بســیار مثبتــی در مناطــق مــرزی شــمال 

غــرب خواهنــد بــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســام والمســلمین حســن 
ــی و در  ــای مل ــاح طرح ه ــن افتت ــاد و چهارمی ــی در هفت روحان
ــژه  ــق آزاد و وی ــازمان مناط ــای س ــاح از طرح ه ــیه افتت حاش
ــا  ــو کنفرانســی برگــزار شــد، ب اقتصــادی کــه بــه صــورت ویدئ
تبریــک شــب والدت امــام رضــا )ع( گفــت: مــردم روز جمعــه 
ــد  ــزرگ سیاســی و اجتماعــی خــود را انجــام دادن کار بســیار ب
و رییس جمهــور را بــرای دوره ســیزدهم انتخــاب کردنــد. 
ــم  ــق ه ــی مناط ــود و در برخ ــم ب ــوراها ه ــات ش ــه انتخاب البت
میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی و خبــرگان را داشــتیم.

ــوب و  ــدام خ ــن اق ــت ای ــز باب ــردم عزی ــه م ــزود: ب  وی اف
ــور  ــا حض ــه ب ــی ک ــع تاریخ ــن مقط ــمند در ای ــیار ارزش بس
ــد، خــدا  ــای صندوق هــای را انجــام داده ان گســترده خــود در پ

قــوت می گویــم.
روحانــی اشــاره بــه افتتاح هــای امــروز اظهــار کــرد: از 
و  آغــاز کرده ایــم  را  پنج شــنبه ها  افتتــاح  آغــاز ســال 99 
امــروز هفتــاد و چهارمیــن افتتــاح اســت. ایــن عامــت بســیار 
ــن اســت  ــت ای ــان اســت. نخســتین عام ــرای جهانی ــی ب خوب
ــران  ــردم ای ــد اســت و م ــذاری و تولی ــز ســرمایه گ ــران مرک ای

ــتند. ــود هس ــور خ ــی کش ــه آبادان ــد ب عاقه من
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد ادامــه داد: ۶۲1 طــرح در حــال 
اجــرا اســت و  ۲۴۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن طرح هــا 
طرح هــا  ایــن  درصــد   ۵3 و  اســت  شــده  ســرمایه گذاری 
ــال  ــال و س ــان س ــا پای ــت و ت ــده اس ــی ش ــی و عملیات اجرای

ــد. ــی رس ــاح م ــه افتت ــد و ب ــه می یاب ــده ادام آین
ــردم خاطرنشــان  ــذاری م ــدن ســرمایه گ ــا مهــم خوان وی ب
ــذاری  ــده کشــور و ســود ســرمایه گ ــه آین ــردم ب ــر م ــرد: اگ ک
خــود امیــد نداشــته باشــند، فقــط در مناطــق آزاد  ۲۴۸ هــزار 
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری نمی کننــد و روزانــه در 
ــادی در سراســر کشــور ســرمایه گــذاری می شــود. مناطــق زی

ــتادگی  ــی از ایس ــا قدردان ــد ب ــر و امب ــت تدبی ــس دول ریی
مــردم در ایــن مدت،تصریــح کــرد: ایســتادگی و مقاومــت مــردم 
علی رغــم رنــج، ســختی و مشــکاتی کــه در ایــن ســه ســال و 
نیــم تحمــل کرده انــد، در تاریــخ منطقــه بــی نظیــر و در جهــان 
کــم نظیــر بــوده اســت. کاخ ســفید بــا ظلــم خــود ملتــی را ســه 
ــه طــور کامــل محاصــره کــرد و  دیگــران هــم  ــم ســال ب و نی
ــک  ــتند و کم ــت گذاش ــت روی دس ــفید دس ــرس کاخ س از ت

نکردنــد.
ــی  ــوولین وزارت دارای ــه مس ــی ک ــه داد: حرف ــی ادام روحان
ــاده  ــردا آم ــا از ف ــه م ــد ک ــکا ســه روز پیــش اعــام کردن آمری
ــن  ــم، یعنــی ای ــا برداری ــم را روی واکســن کرون ــم کــه تحری ای
ــر روی  ــز را ب ــه چی ــد هم ــراف می کنن ــا اعت تروریســت ها کام

ایــن مــردم بســتند. تمــام فعالیت هــای بانکــی را قفــل کردنــد 
ــد  ــه بای ــد اســت ک ــد معتق ــت جدی ــا دول ــد از ماه ه و حــاال بع
تحریــم را کنــار بگــذارد و بارهــا هــم گفتــه کــه طــرح تحریــم 

غلــط بــوده اســت.

 زمانی که فهمیدند صادر کننده واکسن و ماسک 
شدیم، گفتند تحریم را برمی دارند

ــرکار  ــر س ــه ب ــاه ک ــد از چندم ــازه بع ــرد: ت ــه ک  وی اضاف
آمدنــد، گفتنــد کــه در مســائل بانکــی اگــر بــرای ماســک و برای 
واکســن کرونــا باشــد، اشــکال نــدارد. آن هــم بعــد از زمانــی کــه 
ــد در  ــدیم و  فهمیدن ــک ش ــده ماس ــا صادرکنن ــتند م می دانس
واکســن هــم تولیــد کننــده شــدیم. زمانــی کــه تولیــد کردیــم 
و بــه بــازار آمــد و واکسیناســیون شــروع شــد، گفتنــد تحریــم 

ــرای واکســن آزاد اســت.  ب
ــول  ــا در ط ــه م ــی ک ــد: حرف ــادآور ش ــوری ی ــس جمه ریی
ــا چــه ســختی  ــردم ب ــه م ــم ک ــم می زدی ــن ســه ســال و نی ای
ــا  ــم ماهه ــردم گفتی ــه م ــه ب ــن ک ــود. ای ــی ش ــور اداره م کش
ــت  ــازمان بهداش ــن س ــول واکس ــم پ ــه بتوانی ــید ک ــول کش ط
ــه  ــم ک ــت کنی ــس را پرداخ ــن های کواک ــی واکس ــی یعن جهان
ــردم ســخت  ــرای م ــد شــاید ب ــار بگذارن ــا واکســن در اختی آنه
ــردن  ــرای وارد ک ــختی هایی ب ــه س ــد چ ــاور کنن ــه ب ــود ک ب

ــود. ــور ش ــه وارد کش ــیدیم ک ــن کش واکس
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد گفــت: چنــد روز پیــش آمریــکا 
صریحــا اعــام کردنــد و گفتنــد تــازه اجــازه خواهیــم داد فقــط 
بــرای واکســن و ماســک فعالیــت بانکــی آغــاز شــود ایــن نشــان 
ــا  ــد ام ــی کردن ــختی زندگ ــه س ــا چ ــردم ب ــه م ــد ک ــی ده م

ــد.  ــه خــاک مالیدن ــیاه دشــمن را ب ــال صــورت س ــن ح در عی
صــورت ترامــپ و همــه جــادان کاخ ســفید را بــه خــاک 
مالیدنــد و ســروقامت و بــا عظمــت ایســتادگی کــرده و در ایــن 

ــد.  ــد کردن ــم ســرمایه گــذاری و تولی شــرایط تحری
ــا تمــام  ــود ب ــه آنچــه کــه الزم ب ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب روحان
ــر از  ــور پ ــازار کش ــزود: ب ــم، اف ــور کردی ــا وارد کش ــختی ه س
ــت و  ــی هس ــگ گران ــن جن ــایه ای ــه در س ــت. البت ــس اس جن
ــاد  ــت اقتص ــگ نتوانس ــن جن ــا ای ــتند ام ــار هس ــردم در فش م
ــتند  ــه داش ــی ک ــی هدف ــد، یعن ــی کن ــار فروپاش ــران را دچ ای

ــد.  ــق نش محق
رییــس جمهــوری در ادامــه  گفــت: افتتاح هــای پنجشــنبه 
ــما  ــم ش ــان دهی ــه نش ــود ک ــا ب ــه آمریکایی ه ــی ب ــو دهن ت
ــد  ــد تولی ــد. نمی توانی ــم کنی ــران را تحری ــت ای ــد مل نمی توانی
ایــران را تحریــم کنیــد. می توانیــد راحتــی مــردم را بــه تحریــم 
ــا نمــی  ــم بکشــانید ام ــه تحری ــی را ب بکشــانید می توانیــد ارزان
توانیــد ملتــی را در مســیر توســعه و جهــش تولیــد بــاز داریــد. 

مــا امــروز شــاهد ایــن تحــول در سراســر کشــور هســتیم.

 امروز 8 هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد
وی بــا بیــان ایــن کــه تــا روز آخــر ایــن دولــت افتتــاح هــا 
را ادامــه خواهیــم داد و نشــان خواهیــم داد کــه مــردم تــا چــه 
ــد،  ــی کنن ــاش م ــور ت ــعه کش ــه توس ــرافراز در زمین ــد س ح
گفــت: امــروز در مناطــق آزادطرح هــای بســیار زیــادی افتتــاح 
ــا  ــد. مجموع ــاح ش ــرح افتت ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــد. ۸ ه ش
ــا آنچــه کــه ســرمایه گــذاری و  کلنــگ زنــی شــد ۷۰ هــزار  ب
ــزار  ــاهد ۷۰ ه ــک روز ش ــه در ی ــن ک ــود. ای ــان ب ــارد توم میلی

ــیم   ــذاری باش ــرمایه گ ــاح و س ــان در بخــش افتت ــارد توم میلی
ــن ملــت اســت.  نشــان از عظمــت ای

ــت: در  ــق آزاد گف ــرد مناط ــی از عملک ــا قدردان ــی ب روحان
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم مناطــق آزاد از مناطــق وارد 
ــل  ــده تبدی ــادر کنن ــده و ص ــد کنن ــق  تولی ــه مناط ــده ب کنن
ــه پــل ارتباطــی بیــن ایــران و  شــدند.  ایــن مناطــق تبدیــل ب
ــروز در  ــن کــه ام ــف شــدند. ای همســایگان و کشــورهای مختل
مناطــق آزاد در فکــر ایجــاد بــورس بیــن المللــی، بانــک آبشــور 
ــا در  ــق آزاد م ــه مناط ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــتند، نش هس

ــت. ــرفت اس ــعه و پیش ــیر توس مس
ــه مناطــق آزاد در  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوری ب رییــس جمه
ســرمایه گــذاری خارجــی بایــد پیشــران باشــد گفــت: ســرمایه 
ــت.  گــذاری خارجــی همــه جــا در کشــور انجــام خواهــد گرف
ــم برداشــته می شــود و ســرمایه های  ــه زودی تحری ان شــاءاهلل ب
ــران ســرازیر خواهــد شــد. امــا مناطــق  ــه ســمت ای خارجــی ب
آزاد شــرایط خــاص خــود را دارنــد بنابرایــن در زمینــه جــذب 
ســرمایه خارجــی بایــد پیشــران باشــند و شــاهد فعالیت بیشــتر 

ــت ســیزدهم باشــیم. ــده و در دول ــای آین در طــول هفته ه

مردم به آینده کشور امیدوار هستند
روحانــی همچنیــن در جریــان بهــره بــرداری از پــروژه هــا و 
پــس از ارائــه گــزارش دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد، گفــت: 
فعــال شــدن بــورس بیــن الملــل و همچنیــن بانــک اختصاصــی 
ــرای تحــول در مناطــق  ــد ســه طــرح مهــم ب و آفشــور می توان
ــر ایــن  ــه ثمــر نشســتن زودت ــرای ب آزاد باشــد و دولــت هــم ب

ــرد. ــا کمــک خواهــد ک طرح ه
ــده  ــاح ش ــای افتت ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ریی
منطقــه ارس گفــت: ســال 9۸، یکهــزار و 9۰۰ میلیــارد تومــان 
ــه ارس  ــرای منطق ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــال 99، ۶ ه و در س
ســرمایه گذاری شــده اســت و ایــن نمونــه بــارز شکســت 
ــم  ــر بزنی ــا س ــر کج ــت. ه ــادی اس ــگ اقتص ــکا در جن آمری
ــا  ــم کرون ــال 9۸ و 99 به رغ ــرمایه گذاری ها در س ــم س می بینی

ــت. ــده اس ــتر ش ــادی بیش ــگ اقتص و جن
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــردم بــه آینــده اقتصــاد، 
کشــور، تولیــد و صــادرات 1۰۰ درصــد امیــدوار هســتند، 
ــن طرح هــا  ــرای ای ــن بخــش خصوصــی اســت کــه ب گفــت: ای
ســرمایه گذاری کــرده اســت. شــاید بگوینــد دولــت اراده کــرده 
ــی بخــش  ــا وقت ــد ام ــرمایه گذاری کن ــا س ــه ت ــم گرفت و تصمی
خصوصــی ســرمایه گذاری می کنــد بــه معنــای ایــن اســت کــه 
ــتند. ــدوار هس ــان امی ــده کشورش ــه آین ــا ب ــت م ــه و مل جامع

 تحریم ها بزودی برداشته خواهد شد
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد افــزود: مطمئــن هســتم بعــد 
از برداشــتن تحریــم کــه بــه زودی انجــام خواهــد شــد، روابــط 
ــا  ــی ب ــات مهم ــود. تصمیم ــترده می ش ــان گس ــا آذربایج ــا ب م
ــن  ــم و همــه ای ــرده ای رییــس جمهــوری آذربایجــان اتخــاذ ک

ــا کنــدی مواجــه شــده  ــم کمــی ب ــه دلیــل تحری تصمیمــات ب
ــردم  ــود و م ــی می ش ــی و عملیات ــا اجرای ــه اینه ــه هم ــود ک ب
شــاهد تحــول بســیار مثبتــی در مناطــق مــرزی شــمال غــرب 

ــود. کشــور خواهنــد ب
روحانــی پــس از گــزارش مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش بــا 
گرامیداشــت یــاد مرحــوم اکبــر تــرکان و یــادآوری زحمــات وی 
ــاح بســیار  ــاهد افتت ــر روز ش ــت:  ه ــژه در مناطــق آزاد گف بوی
ــزرگ در مناطــق آزاد هســتیم. کیــش جــزو مناطقــی اســت  ب
کــه ســرمایه های بســیار بزرگــی در آنجــا انجــام شــده اســت و 
بــاز هــم اســتعداد بســیار زیــادی بــرای ســرمایه گذاری بیشــتر 
ــرای جــذب ســرمایه  ــد منطقــه بســیار مهمــی ب دارد و می توان

خارجــی باشــد.
رییــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: مطمئنــم دولــت 
ســیزدهم هماننــد دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه مناطــق آزاد 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــز کم ــران عزی ــعه ای ــرای توس ب
ــرد و  ــف ک ــاد توصی ــره ای آب ــم را جزی ــه قش  وی در ادام
ــای  ــرمایه گذاری ه ــر س ــال های اخی ــحالم در س ــت: خوش گف
بســیار خوبــی در ایــن منطقــه انجــام شــده اســت و امیــدوارم 
روز بــه روز شــاهد آبادانــی بیشــتر ایــن جزیــره باشــیم. افتتــاح 
ــا موجــب خوشــحالی  ــره زیب ــن جزی ــی در ای 1۵ طــرح زیربنای
همــه مــا اســت چــون ایــن جزیــره اســتعداد بســیار زیــادی هــم 
بــرای تولیــد و هــم در بخــش دریایــی و بهره بــرداری از دریــا و 

همچنیــن گردشــگری دارد.
ــات  ــه عتب ــفند 9۷ ب ــفر اس ــرد: در س ــد ک ــی تاکی  روحان
عالیــات و بغــداد، یکــی از توافقــات مهــم بــا نخســت وزیــر وقــت 
ــه در  ــود ک ــدرود ب ــی ارون ــئله الیروب ــدی مس ــادل عبدالمه ع
بیانیــه مشــترک تصریــح شــد و هــر دو رییــس جمهــور ایــران و 
نخســت وزیــر عــراق در مصاحبــه رســمی ایــن را مطــرح کردیــم 
کــه از جهــات مختلــف و همچنیــن بــرای آبادانــی منطقــه حائــز 

اهمیــت اســت.
ــن  ــزود: همچنی ــم اف ــم و دوازده ــای یازده ــس دولت ه ریی
ــراق و  ــه ع ــران را ب ــه ای ــلمچه ک ــه ش ــره ب ــن بص ــرح راه آه ط
در نهایــت بــه دریــای مدیترانــه متصــل می کنــد بســیار 
ــر  ــا نخســت وزی ــا ب ــات م ــن هــم جــزو مصوب مهــم اســت و ای
ــای  ــا آق ــه ب ــن مصوب ــاره ای ــار درب ــد ب ــود. چن ــراق ب ــت ع وق
الکاظمــی صحبــت کردیــم کــه موانــع برطــرف و فعالیــت آغــاز 
ــه نتیجــه برســد  ــر ب ــم راه آهــن هــر چــه زودت شــد و امیدواری
ــن  ــود ای ــا هــم نخواهــد ب ــده کــه شــرایط کرون و ســالهای آین
مســیر بســیار خوبــی بــرای زیــارت اربعیــن خواهــد بــود تــا زوار 

ــا برســند. ــه کرب ــل ب ــا ری ــد ب راحــت بتوانن
وی یادآورشــد: ایــن منطقــه بســیار حســاس اســت و هشــت 
ســال در جنــگ بــود و بعــد از آن همــه بــرای آبادانــی منطقــه 
کوشــیده اند بــا ایــن همــه هنــوز ســختی ها و مشــکاتی 
وجــود دارد کــه ایــن دولــت تــوان خــود را بــه کار بــرده اســت 
امــا مطمئنــم دولــت بعــدی هــم رونــد توســعه منطقــه را ادامــه 

خواهــد داد.

روحانی: 

تحریم ها بزودی برداشته می شود
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