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رییس انستیتوپاستور ایران:

مجوز اضطراری واکسن کرونا »پاستوکووک« 
این هفته صادر می شود

»حمله« برندهای خارجی 
به کشور

»بورس« و »تورم«  را با   همدلی 
بین سه قوه  سامان می دهیم 

وزیر کشور برای پاسخگویی درباره 
مشکالت برگزاری انتخابات به کمیسیون 

اصل ۹۰ فراخوانده شد 

اموال نامشروع مسئوالن ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود

تاکید روحانی بر ورود منابع ارزی 
آزاد شده به تبادالت مالی

ــرورت ورود  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیس جمه
ــادالت  ــه فرآیندهــای تب ــع ارزی آزاد شــده ب مناب
ــه  ــه ای برنام ــه گون ــتگاه ها ب ــت: دس ــی، گف مال
ریــزی کننــد کــه جریــان تامیــن کاالهــای 
اساســی و مــواد اولیــه بــه ســرعت عملیاتــی شــود.

به گزارش مهر، دویسـت و سـی و پنجمین جلسه 
سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولت به ریاسـت حجت 

االسـام حسـن روحانی رئیس جمهور برگزار شـد.
ــه نزدیــک  ــا توجــه ب در ابتــدای ایــن جلســه ب
شــدن بــه مراحــل پایانــی مذاکــرات احیــای توافــق 
ــک  ــه، بان ــن زمین ــود در ای ــد موج ــام و رون برج
ــه  ــر گرفت ــدات در نظ ــی از تمهی ــزی گزارش مرک
شــده بــرای فعال ســازی منابــع ارزی بلوکــه شــده 
ــازار  ــه ب ــا در چرخ ــع تحریم ه ــس از رف ــور پ کش

ــه کــرد. ــی و ســرمایه ای کشــور ارای مال
رئیس جمهــور در ایــن جلســه طــی ســخنانی بــا 
تاکیــد بــر ضــرورت آمادگــی بــرای ورود منابــع ارزی 
ــی،  ــادالت مال ــه فرایندهــای تب آزاد شــده کشــور ب
گفــت: بانــک مرکــزی و ســایر دســتگاه های دخیــل 
در ایــن موضــوع بایــد بگونــه ای برنامه ریــزی کننــد 
کــه جریــان تامیــن کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه 
تولیــد داخلــی کشــور بــه ســرعت عملیاتــی شــود 
ــق  ــیر رون ــی در مس ــی بین الملل ــبات بانک و مناس

تولیــد کشــور راه انــدازی شــود.
شهرســازی  و  راه  وزیــر  جلســه  ایــن  در 
گزارشــی از تقویــت نــاوگان ریلــی و جــاده ای 
بــرای تخلیــه و حمــل کاالهــای موجــود در بنــادر 
ــن  ــر اســاس ای ــرد. ب ــه ک و گمــرکات کشــور ارای
گــزارش، میــزان حمــل کاالهــا در ۲ مــاه گذشــته، 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ۱۱ درص
روحانــی بــا قدردانــی از تــاش دســتگاه ها 
ــاز  ــورد نی ــی و م ــای اساس ــن کااله ــرای تامی ب
شــدید  محدودیت هــای  علی رغــم  تولیــد، 
تحریمــی تاکیــد کــرد: در ایــن مرحلــه کــه 
کاالهــا بــه بنــادر و گمــرکات کشــور رســیده، الزم 
اســت بــا تســهیل در تشــریفات ترخیــص و حمــل 
و اولویت دهــی الزم، ایــن کاالهــا بــا ســرعت 
بیــش از پیــش منتقــل شــود و بــه ادامــه جریــان 
رو بــه رشــد تولیــد و تامیــن بــه موقــع کاالهــای 

ــد. ــک کن ــی کم اساس

خرید و فروش رای در انتخابات 
شوراها 

نماینــده مــردم تبریــز در مجلس بــا اشــاره به خرید 
و فــروش رأی در جریــان انتخابــات شــوراهای شــهر و 
روســتا، از اعضــای هیــات هــای نظــارت خواســت تــا 
قاطعانــه و بــدون مصامحــه بــا تخلفــات برخــورد کنند. 
ــاج  ــارس، ســید محمدرضــا میرت ــه گــزارش ف ب
ــن  الدینــی اظهــار داشــت: از حضــور حماســه آفری
مــردم شــریف ایــران در انتخابــات ریاســت جمهوری 
کــه در شــرایط ســخت و نگــران کننــده کرونایــی و 
همچنیــن شــرایط سیاســی آکنــده از مخالفــت ها و 
فعالیــت رســانه ای ســنگین جریــان اســتکباری کــه 
فضــای منفــی علیــه انتخابــات را در خــارج از کشــور 
مدیریــت مــی کردنــد، تشــکر و قدردانــی مــی کنم.

وی ادامــه داد: متاســفانه برخــی افــراد بــا مخالفــت و 
انحــراف از خــط امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب در 
یــک آزمــون سیاســی روشــن کــه در آن میلیــون هــا 
ایرانــی بــه نــدای والیــت لبیک گفتــه بودنــد و به وصیت 
شــهیدان و امــام راحــل عمل مــی کردنــد، رفوزه شــدند.

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــبت  ــه مناس ــک ب ــن تبری ــم ضم ــس یازده مجل
انتخــاب حجــت االســام رئیســی بــه عنــوان رئیس 
جمهــور منتخــب گفــت: از پاســخ های روشــنگرانه 
ــی تشــکر کــرده  ــس مطبوعات وی در اولیــن کنفران
و اعــام می کنــم کــه نماینــدگان مجلــس در کنــار 
دولــت مردمــی و انقابــی وی خواهنــد بــود تــا بــه 

وعــده هــای داده شــده عینیــت بخشــند.
ــر  ــه وزی ــاب ب ــری خط ــی در تذک ــاج الدین میرت
ــورای  ــس ش ــارت مجل ــای نظ ــات ه ــور و هی کش
اســامی در انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا 
تصریــح کــرد: از ایــن انتخابــات گــزارش هــای 
ــه مــا مــی رســد، چــرا کــه در برخــی از  ناگــواری ب
شــهرها ، خریــد و فــروش رأی فراوانــی گزارش شــده 
کــه بســیار نگــران کننــده اســت. ایــن وقاحــت بــه 
جایــی رســیده کــه برخــی کارت هدیــه بــا نــام خــود 
چــاپ کــرده و در میــان مــردم توزیــع مــی کردنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: هیــات نظارتــی کــه از طــرف 
نماینــدگان مجلــس و فرمانــداری هــا انتخــاب شــدند، 
نبایــد در چنیــن مــواردی کمتــری تعلل و مصامحــه ای 
کننــد خریــد و فــروش رأی خیانت بــه آرای مردم اســت، 
لــذا بایــد قاطعانــه و محکــم بــا متخلفــان برخورد شــود 
تــا افــراد دیگــری بــه خــود اجــازه چنیــن کاری ندهنــد.

و  آمــوزش   وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
ســال  در  مــدارس  بازگشــایی  گفــت:  پــرورش 
تحصیلــی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ بــا هماهنگــی کامــل 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
ســتاد ملــی مقابلــه و پیشــگیری از ویــروس کرونــا، 
پــس از واکسیناســیون فرهنگیــان انجــام مــی شــود. 
بـه گزارش ایرنـا، رضـوان حکیم زاده در حاشـیه 
شهرسـتان  ایـن  خیـری  مدرسـه  چنـد  از  بازدیـد 
افـزود: بـا توجـه به آسـیب های شـیوع کرونا نسـبت 
بـه تعطیلی مدارس به ویـژه دوره ابتدایـی تمهیداتی 
اندیشـیده شـد تا سـال تحصیلـی جدید بـدون هیچ 

دغدغـه و مشـکلی در مهرماه شـروع شـود.
بــه گفتــه وی وزارت آمــوزش  و پــرورش مصمــم 
ــا  ــرد ت ــه کار بگی ــود را ب ــاش خ ــی ت ــت، تمام اس
همزمــان بــا مهرمــاه ســال ۱۴۰۰ مــدارس در 

ــود. ــایی ش ــا بازگش ــتان ه اس
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزیر آمـوزش  و پرورش 
در ادامـه بـه ثبت نـام مـدارس اشـاره کـرد و یـادآور 
شـد: بخش نامـه ثبت نـام در ۲۲ اردیبهشـت ماه بـه 
اداره هـای کل آمـوزش و پرورش در سراسـر کشـور 
کاس  و  پیش دبسـتانی ها  ثبت نـام  و  شـد  ابـاغ  

اولی هـا از اول خردادمـاه گذشـته شـروع  شـد.
حکیــم زاده افــزود: ثبت نــام ســایر دوره هــا 
ــی  ــان تعطیل ــه زم ــا توجــه ب ــه همــان شــکل و ب ب
و دریافــت کارنامه هــا بــه صــورت الکترونیکــی 
اســت و ثبــت نــام در پایــه اول هــم حضــوری و هــم 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــی ام الکترونیک

وی همچنیــن از هماهنگــی بــا مرکــز آمــوزش  و 
پــرورش کــودکان اســتثنایی بــرای جبــران کاهــش 
ــه  ــه در برنام ــتانی ک ــش  دبس ــوزان پی ــداد نوآم تع
ــاوه  ــال ع ــت: امس ــد، گف ــرکت کردن ــنجش ش س
ــوز  ــزار نوآم ــتانی، ۶۰۰ ه ــوزان دبس ــش آم ــر دان ب
ــرکت  ــنجش ش ــه س ــم در برنام ــتانی  ه پیش دبس

مــی کننــد.
همچنیــن حکیــم زاده از آثــار تعــدادی از دانــش 
آمــوزان نمونــه شــاهد یــاس ســرام در رشــته هــای  
کاردســتی   و  نقاشــی  موســیقی،  خوشنویســی، 

ــه آنهــا اهــدا کــرد. ــی ب ــد و هدایای بازدی

از ۲۲ هـزار دانـش آموز مقاطـع مختلف تحصیلی 
شهرسـتان  میبـد، ۱۱ هـزار نفـر در دوره ابتدایـی 

مشـغول بـه تحصیل هسـتند.
مرکـز ایـن شهرسـتان ۱۰۶ هـزار نفـری در ۵۰ 

کیلومتـری شـمال غـرب شـهر یـزد قـرار دارد.
وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون  همچنیــن 
نشســت  در  دوشنبه شــب  پــرورش  و  آمــوزش  
ــت :  ــزد گف ــتان ی ــرورش اس ــوزش و پ ــورای آم ش
در شــرایط کرونایــی، توجــه بــه آمــوزش دوره هــای 
پیش دبســتانی از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت 
ــره  ــس چه ــان تدری ــوزش هم ــوه آم ــن نح و بهتری

بــه چهــره اســت و اســتفاده از فضــای مجــازی بــه 
ــن  ــود و  در ای ــه می ش ــی توصی ــزار کمک ــوان اب عن
خصــوص بایــد برنامه ریــزی الزم و مناســب بــر 

ــام داد. ــه انج ــرایط جامع ــاس ش اس
ــوزش  ــتگاه آم ــرد: خاس ــح ک ــم زاده تصری حکی
ــوزش  ــز آم مجــازی و الکترونیکــی بیشــتر در مراک
عالــی اســت و رکــن اصلــی یادگیــری بــه خصــوص 
ــد  ــی بای ــتانی و ابتدای ــدارس و دوره پیش دبس در م
بــه صــورت مســتقیم و چهــره بــه چهــره پیگیــری و 
اقــدام الزم از ســوی مســووالن امــر و بــا همــکاری 

ــرد. ــورت گی ــف ص ــای مختل بخش ه
وی یـادآور شـد: بایـد بـه دلیـل تـداوم شـیوع 
درس  از   دانش آمـوزان  اینکـه  و  کرونـا  ویـروس 
و بحـث جـدا نشـوند بـا برنامـه  ریـزی و حمایـت 
مسـووالن هـر اسـتان زمینـه فراگیـری منطقـی در 
ایـن شـرایط بـه نحـو مناسـبی بـه عمـل آیـد و در 
ایـن خصـوص یزد جزو اسـتان های پیـش رو و موفق 

اسـت. پیش دبسـتانی  هـای  آمـوزش  در  کشـور 
در ســال تحصیلــی جــاری در ایــن اســتان افــزون 
ــاب  ــزار و ۱۰۰ ب ــوز ۲ ه ــش آم ــزار دان ــر ۲۷۰ ه ب
ــا از  ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــزد ب ــی ی ــد آموزش واح
طریــق شــبکه آموزشــی شــاد تحصیــل مــی کردنــد. 
ــفندماه ۱۳۹۸  ــل اس ــا در  اوای ــیوع کرون ــا ش ب
ــی  ــف برخ ــی و توق ــای آموزش ــی واحده و تعطیل
فعالیــت هــای اجتماعــی و اقتصــادی، هزینــه هــای 
ســنگینی بــه نظــام آموزشــی و  واحدهــای تولیــدی 

ــا وارد شــد. ــی اســتان ه ــی و خدمات و صنعت

ــا  ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ب وزی
اشــاره بــه تــاش دولــت بــرای کاهــش محرومیــت 
زیرســاختی حــوزه درمــان بــه خصــوص در مناطــق 
محــروم گفــت کــه از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون 
ــر  ــه ۲ براب ــور ب ــی یو کش ــای آی س ــداد تخت ه تع

افزایــش یافــت. 
ــیه  ــی در حاش ــعید نمک ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
مراســم بهــره بــرداری از بیمارســتان ۶۴ تختخوابــی 
علــوی مراوه تپــه اظهارداشــت: در راســتای تقویــت 
مــرداد  پایــان  تــا  درمانــی،  هــای  زیرســاخت 
ــای  ــه تخت ه ــه مجموع ــت ب ــزار تخ ــال ۱۴ ه امس

ــد. ــد ش ــزوده خواه ــور اف ــتانی کش بیمارس
وی بیــان کــرد: همچنیــن حــدود هــزار و ۴۰۰ 
ــز  ــت، مراک ــه بهداش ــامل خان ــتی ش ــروژه بهداش پ
بهداشــت و درمــان، مراکــز جامــع ســامت و مراکــز 
زایمــان تــا پایــان مــرداد بــه بهــره بــرداری خواهــد 

رســید.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه 
افتتــاح بیمارســتان علــوی مــراوه تپــه اشــاره کــرد 
ــی  ــز درمان ــن مرک ــرداری از ای ــره ب ــا به ــت: ب و گف
ــوری  ــط کش ــن متوس ــا میانگی ــتان ت ــه گلس فاصل

ــت. ــی کاهــش یاف ــات درمان ــدی از امکان بهــره من
بــه گفتــه نمکــی متوســط برخــورداری از تخــت 
ــور ۱.۶  ــر در کش ــزار نف ــر ه ــرای ه ــتانی ب بیمارس

تخــت اســت.
ــتان  ــوی شهرس ــی عل ــتان ۶۴ تخت خواب بیمارس
ــرزی  ــه م ــه در منطق ــه مراوه تپ ــعه یافت ــر توس کمت
ــور  ــا حض ــنبه ب ــروز سه ش ــتان ام ــران و ترکمنس ای
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــی وزی ــعید نمک س
پزشــکی، ســیدپرویز فتــاح رییــس بنیاد مســتضعفان 

ــووالن  ــتان و مس ــتاندار گلس ــامی، اس ــاب اس انق
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــتانی ب ــتانی و شهرس اس

ــتان  ــاخت بیمارس ــی س ــات اجرای ــرای عملی ب
زیربنــای ۶ هــزار و ۶۰۰  بــا  علــوی مراوه تپــه 
بنیــاد  توســط  ریــال  میلیــارد   ۸۸۰ مترمربــع 

مســتضعفان انقــاب اســامی هزینــه شــد.
ــه  ــراوه تپ ــان م ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش مدی
افــزود: ســاخت ایــن بیمارســتان از ســال  ۹۶ آغــاز 
شــده بــود و بــرای تجهیــز بخش هــای مختلــف آن 

نیــز تاکنــون ۲۵۰ میلیــارد ریــال از منابــع اعتبــاری 
وزارت بهداشــت و دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان 

هزینــه شــد.
منصــور خوجملــی اضافــه کــرد: بیمارســتان 
از  مختلــف  بخش هــای  دارای  مراوه تپــه  علــوی 
جملــه درمانــگاه تخصصــی داخلــی و اطفــال، زنــان 
و زایمــان، زایشــگاه، ۲ اتــاق عمــل تخصصــی، یــک 
اتــاق عمــل ســرپایی، دیالیــز، اورژانــس، آزمایشــگاه، 
رادیولــوژی، داروخانــه، سی ســی یو و آی ســی یو 
اســت کــه تعــدادی از ایــن بخش هــا چهــارم 
ــی  ــک عموم ــور ۱۰ پزش ــا حض ــال ب ــرداد امس خ
ــرش  ــدازی و پذی ــص راه ان ــک متخص ــد پزش و چن

ــود. ــده ب ــاز ش ــار درآن آغ بیم
وی بــا بیــان اینکــه بیمارســتان ۶۴ تخت خوابــی 
ــز  ــاز نی ــتگاه اکسیژن س ــه دس ــه ب ــوی مراوه تپ عل
مجهــز اســت، ادامــه داد: بــا بهره بــردای ایــن 
بیمارســتان، عــاوه بــر جمعیــت تقریبــی ۷۰ 
هــزار نفــری ایــن شهرســتان مــرزی، برخــی اهالــی 
ــتاهای  ــدکاووس و روس ــرون گنب ــلی ب ــش داش بخ
ــات آن  ــد از خدم ــم می توانن ــه ه ــتان کال شهرس

بهره منــد شــوند.

بازگشایی مدارس با هماهنگی کامل 
وزارت بهداشت انجام می شود

وزیر بهداشت:

تعداد تخت های آی سی یو کشور از زمان شیوع کرونا تاکنون 2 برابر شد
تازه های خبرتازه های خبر
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ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــت ایثارگ ــرکل جمعی دبی
ــم  ــای ابراهی ــا برنامه ه ــی ب ــت روحان ــرد دول عملک
ــات  ــد اقدام ــت: بای ــدارد، گف ــی ن ــی همخوان رئیس
و  هم فکــری  بــا  باقیمانــده،  مــدت  در  دولــت 

هماهنگــی رئیس جمهــور آینــده پیــش بــرود.
جمعیــت  کل  دبیــر  عامــری  محمدجــواد 
ــا مهــر، در  ایثارگــران انقــاب اســامی در گفتگــو ب
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دولــت ســیزدهم کشــور 
را در چــه شــرایطی تحویــل خواهــد گرفــت؟، گفــت: 
ــی  ــکات متنوع ــا مش ــور ب ــی، کش ــرایط فعل در ش
ــه  ــت ک ــن اس ــکات ای ــی از مش ــه اســت. یک مواج
ــل  ــی را تحوی ــر از بده ــی پُ ــی، دولت ــن روحان حس
ــه از  ــی ک ــد داد. اوراق ــدی خواه ــور بع رئیس جمه
قبــل فروختــه و بدهی هایــی کــه ایجــاد شــده، 

ــت. ــنگین اس ــیار س بس
ــر  ــات اخی ــم در اقدام ــت دوازده ــزود: دول وی اف
ــدازی  ــا و راه ان ــی پروژه ه ــذاری بعض ــه واگ ــود ب خ
پروژه هــای جدیــد پرداخــت کــه بودجــه اکثــر 
ایــن اقدامــات بــه دولــت بعــد محــول خواهــد شــد، 
یعنــی دولــت ســیزدهم بایــد بودجــه آنهــا را تأمیــن 
کنــد، بنابرایــن در ایــن مســیر بــا مشــکات جــدی 

مواجــه خواهــد شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــت ایثارگ ــر کل جمعی دبی
ــت نابهنجــاری  ــت معیشــت در کشــور وضعی وضعی
ــع  ــه وض ــت ک ــخص اس ــرد: مش ــد ک ــت، تاکی اس
ــت.  ــده اس ــا ش ــور، ره ــردم و اداره کش ــت م معیش
ــن اســت  ــل دارد ای ــای تأم ــه ج ــی ک ــی از نکات یک
ــل،  ــف قب ــای ضعی ــت عملکرده ــه عل ــردم ب ــه م ک

نســبت بــه ســاختار دولــت بی اعتمــاد شــده اند 
کارآمــد  و  الیــق  افــراد  را  خــود  دولتمــردان  و 

. نمی بیننــد
ــد و  ــگاه می کنن ــردم ن ــرد: م ــح ک ــری تصری عام
می بیننــد کشــور رهــا شــده و قیمت هــا هــر روز 
تغییــر پیــدا می کنــد و اکثــراً بــاال مــی رود. قیمت هــا 
و وضــع بــازار افســار گســیخته شــده و همیــن 
ــردم رواج داده اســت. ــن م ــدی را بی ــات ناامی موضوع

مــردم  از  نیمــی  وی علــت عــدم مشــارکت 
را ناامیــدی در پــی وضــع معیشــت برشــمرد و 
ــردم  ــی از م ــدوداً نیم ــور ح ــم حض ــت: علیرغ گف
ــن  ــه خاطــر همی ــردم ب ــات، گروهــی از م در انتخاب
مشــکات، آنقــدر ناراحــت و عصبانــی بودنــد کــه در 

ــد. ــرکت نکردن ــات ش انتخاب
ــت:  ــار داش ــران اظه ــت ایثارگ ــر کل جمعی دبی

بنابرایــن وضــع موجــود، وضعیــت مناســبی نیســت 
و کشــور هــم از نظــر اقتصــادی بــا مشــکل مواجــه 
اســت و هــم اینکــه مــردم از نظــر روحــی شــرایط 

ــد. ــی ندارن خوب
ــرای  ــده ب ــت باقیمان ــا فرص ــه ب ــری در رابط عام
ــن  ــم ای ــه مه ــرد: نکت ــان ک ــم، بی ــت دوازده دول
اســت کــه دولــت فعلــی در ۴۵ روز باقیمانــده 
بدهی هــای ســنگین تری را بــرای دولــت بعــدی 
ــاده  ــد آم ــه می خواه ــی ک ــد و طرح های ــاد نکن ایج
کنــد را حتمــاً بــا هماهنگــی بــا دولــت بعــدی انجــام 
ــر  ــدی را س ــدام جدی ــردان اق ــی دولتم ــد، یعن ده

ــد. ــاز نکنن ــود آغ خ
وی بــا بیــان اینکــه دولــت روحانــی در ایــن مــدت 
اولویــت معیشــت مــردم را نداشــت، افــزود: دغدغــه 
دولــت دوازدهــم بیــش از معیشــت مــردم ایــن بــود 

ــا چنــد کشــور اروپایــی کار کنــد، لــذا  کــه بتوانــد ب
تولیــد را رهــا کــرد و اینکــه مــردم در چــه شــرایطی 

ــود. ــا نب ــز اولویت ه ــد ج ــر می برن ــه س ب
ــرد: در  ــح ک ــران تصری ــت ایثارگ ــر کل جمعی دبی
ــوان داخــل  ــه ت ــه جــای اینکــه ب ــت دوازدهــم ب دول
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــکاری ب ــا هم ــود ی ــه ش توج
ــه  ــا اینک ــد ی ــدا کن ــش پی ــد افزای ــق تولی ــرای رون ب
ســعی کننــد صنایــع ُخــرد و متوســط را فعــال کننــد 

ــد. ــه ش ــری پرداخت ــای دیگ ــداف و برنامه ه ــه اه ب
عامــری بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامه هــای رئیســی 
بــا عملکــرد دولــت روحانــی مطابقــت نــدارد، اظهــار 
ــرش  ــی نگ ــدم همخوان ــه ع ــه ب ــا توج ــت: ب داش
دولتــی کــه روی کار خواهــد آمــد بــا عملکــرد 
دولــت فعلــی اقدامــات در مــدت باقــی مانــده حتمــاً 
ــا در  ــا هماهنگــی و مشــورت انجــام شــود ت ــد ب بای

ــا مشــکل مواجــه نشــود. بازدهــی و اجــرا ب
وی مواخــذه و توبیــخ کســانی کــه مرتکــب جــرم 
شــده اند یــا کــم کاری داشــته اند را ضــروری برشــمرد 
و گفــت: حداقــل اقدامــی کــه بایــد بــه آن عمــل شــود 
همراهــی و همفکــری دولــت فعلــی با دولت ســیزدهم 
ــی  ــم رئیس ــاب ابراهی ــا انتخ ــروز ب ــردم ام ــت. م اس
اینطــور تشــخیص داده انــد کــه بایــد بــه تــوان داخــل 
ــتغال  ــه اش ــه ب ــت هایی ک ــیم و از سیاس ــی باش متک

ــم. بیشــتر منجــر می شــود اســتفاده کنی
دبیــر کل جمعیــت ایثارگــران خاطرنشــان کــرد: 
البتــه مباحــث قضائــی بایــد بــه طریــق اولــی 
پیگیــری شــود تــا راه مبــارزه بــا فســاد بــه درســتی 
ــاق  ــا اتف ــا رانت ه ــه ب ــی ک طــی شــود و تبعیض های
می افتــاد از بیــن بــرود، بنابرایــن پیگیــری مواخــذه 

ناکارآمــدان تحــت هــر شــرایطی ضــروری اســت.
عامــری در پایــان تاکیــد کــرد: دولــت دوازدهــم 
ــوده و  ــت نب ــاله اش درس ــه ۸ س ــرد روی ــد بپذی بای
کارهــا را در مــدت باقیمانــده، بــا هــم فکــری رئیــس 
جمهــور آینــده پیــش ببــرد تــا جابجایی هــا راحــت 

تــر و بهتــر صــورت بگیرنــد.

گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــده 
گزینــش وزرا و معاونــان رییــس جمهــوری نمی توانــد 
شــتابزده و بــدون توجــه بــه اســتعدادها و قابلیت هــا 
باشــد و نبایــد بــا دیــد بســته یــا در محــدوده تنــگ 

ــرد.  ــا انجــام گی ــکاران و اقرب دوســتان و هم
ســید مصطفــی آقــا میرســلیم دربــاره مهم تریــن 
ــت و  ــه گف ــب ب ــوری منتخ ــس جمه ــات ریی اقدام
ــو را  ــت و گ ــن گف ــن ای ــا پرداخــت. مت ــا ایرن ــو ب گ

در ادامــه می خوانیــد.
ــه ــوولیتهاییک ــهمس ــهب ــاتوج ب
ــامی،در ــاباس ــروزیانق ــسازپی پ
ــوری، ــتجمه ــادریاس ــتینه سرپرس
وزارتونیــزمشــاورتبعضیازرؤســای
ــما ــرش ــهنظ ــتهاید،ب ــوریداش جمه
ــوری ــسجمه ــاتریی ــناقدام مهمتری

ــت؟ ــاچیس ــنروزه ــبدرای منتخ
 ایــن روزهــا یکــی از پرکارتریــن و حســاس ترین 
ایــام فعالیــت رییــس جمهــوری منتخــب اســت؛ نــه 
از لحــاظ کشــف مشــکات مــردم و مســائل مبتــا 
بــه کشــور بلکــه از نظــر آمــاده شــدن بــرای اســتقرار 
در جایــگاه ریاســت جمهــوری. ایــن اســتقرار چنــد 
ــس  ــت از ریی ــن دول ــل گرفت ــه دارد: ۱- تحوی جنب
ــذ و  ــم تنفی ــزاری مراس ــی، ۲- برگ ــوری قبل جمه

ــتادی. ــای س ــازماندهی فعالیت ه ــف ۳- س تحلی
ــد ــتفرآین ــندول ــلگرفت ــاتحوی آی

ــیدارد؟ خاص
میرســلیم: البتــه، ولــی شــیوه نامه خاصــی نــدارد 
ــکاء شــناخت خــود  ــه ات و هــر رییــس جمهــوری ب
ــن اســت کــه صــرف نظــر  عمــل می کنــد. مهــم ای
از ابعــاد تبلیغاتــی، معلــوم باشــد چــه دســتاوردهای 
واقعــی دولــت قبــل داشــته کــه بایــد بــه آن اعتنــا 

و احیانــا پیگیــری شــود، چــه اقداماتــی نیمــه تمــام 
ــدام از  ــود و ک ــل ش ــاالً تکمی ــد احتم ــت و بای اس
برنامه هــا پیشــرفت الزم را نداشــته یــا شکســت 
خــورده و بایــد متحــول و اصــاح شــود. ایــن 
ــی و اداری  ــی و فن ــاد مال ــه دارای ابع ــم ک کار مه
اســت، معمــوالً تحــت شــعاع دیگــر فعالیت هــا 
قــرار می گیــرد و اگــر بخواهیــم حیــف نشــود 
ــن  ــی چندی ــق در ط ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــد ب بای
ــس  ــا حضــور مشــاوران ریی جلســه کارشناســی و ب
ــه آن پرداختــه شــود. همیــن  جمهــوری منتخــب ب
ــد در حیطــه مســئولیتی  ــدا وزرا بای ــه بع کار را البت

ــد. خــود انجــام دهن
آیامراســمتنفیــذوتحلیــفپیچیدگی

دارد؟ خاصی
ــا تشــریفاتی  ــد صرف ــا نبای ــدارد، ام ــی ن پیچیدگ
تلقــی شــود. هرکــدام از ایــن مراســم کــه در قانــون 
ــه  ــت ک ــی اس ــاوی تعهدات ــده ح ــر ش ــی ذک اساس
ــر  ــواره مدنظ ــد هم ــب بای ــوری منتخ ــس جمه ریی

داشــته باشــد و آمــاده جوابگویــی نســبت بــه 
عملکــرد خــود و انطبــاق آن بــا مفاد قســم و ســپس 
نطــق خــود در مقابــل نماینــدگان مــردم باشــد. ایــن 
نطــق نشــان دهنــده بــاور رییــس جمهــوری نســبت 
ــامی و  ــوری اس ــام جمه ــور و نظ ــردم و کش ــه م ب
ــده محــور  ــی ترســیم کنن ــه نوع ــاب اســت و ب انق
ــد اســت. ــای او در ســال های بع ــادی فعالیت ه اعتق
منظــورشــماازســازماندهیســتادی

چیســت؟
ــتادی  ــاً س ــوری عمدت ــت جمه ــای ریاس فعالیته
ــد.  ــی باش ــت اجرای ــن اس ــاص ممک ــوارد خ و در م
آن  چگونگــی  و  فعالیت هــا  آن  ســازماندهی 
ــلیقه ای  ــا س ــت ت ــی اس ــتر علم ــازماندهی بیش س
ــا  ــوام ب ــا ت ــرد ی ــام نگی ــازماندهی انج ــر آن س و اگ
تاخیــر شــود بــه اداره امــور کشــور خلــل وارد 
ــال  ــل س ــن چه ــازماندهی در ای ــل س ــد. اص می آی
گذشــته تقریبــا ترســیم شــده اســت و چنــدان تغییر 
ــی  ــای قبل ــی رؤس ــد در زمینه های ــد، هرچن نمی کن

مبــادرت بــه تغییراتــی کرده انــد نظیــر تبدیــل 
ســازمان برنامــه و بودجــه و امــور اداری اســتخدامی 
ــد  ــه بای ــی آنچ ــوری ول ــس جمه ــت ریی ــه معاون ب
دقیقــا مراعــات شــود معیارهــای شایســته ســاالری 
در انتخــاب مســئوالن اســت: تعــداد وزرا و معاونــان 
و مشــاوران اصلــی رییــس جمهــوری در حــدود ۵۰ 
ــتابزده  ــد ش ــا نمی توان ــش آنه ــتند و گزین ــر هس نف
قابلیت هــای  و  اســتعدادها  بــه  توجــه  بــدون  و 
ــه در کشــور وجــود  بســیار خــوب و ارزشــمندی ک
دارد و بــا دیــد بســته یــا در محــدوده تنــگ 
دوســتان و همــکاران و اقربــا انجــام گیــرد و رییــس 
جمهــوری ناچــار اســت خــود شــخصا پــس از 
ــه  ــه مثــا در مــورد وزرا، ب برخــی بررســی های اولی
ــه  ــدگاه و کارنام ــی دی ــان و ارزیاب ــنجش داوطلب س
ــد  ــا نیازمن ــردازد و اینه ــه های شــان بپ ــا و برنام آنه
فرصــت اســت. نفــوذ کوچکتریــن رگه هــای فرصــت 

ــت. ــاک اس ــیار خطرن ــن رده بس ــی در ای طلب
رییــس جمهــوری قــوی کســی اســت کــه 
ــود در  ــی موج ــای عال ــه از ظرفیت ه ــد چگون می دان
کشــور و نــه فقــط در میــان اطرافیــان خــود، بــرای 
خدمــت جانانــه بــه مــردم اســتفاده کنــد؛ تصــور این 
کــه رییــس جمهــوری در همــه زمینه هــا تخصــص 
ــاری  ــان انتظ ــم چن ــردم ه ــت و م ــل اس دارد، باط
را  او  انتخاب هــای داهیانــه  ندارنــد ولــی قطعــا 
تمجیــد می کننــد و همیــن موجــب جلــب اعتمــاد 
آنهــا و همــکاری آنهــا در هنــگام اجــرای طرح هایــی 
ــردم را  ــکیبایی م ــاری و ش ــی، ی ــژه همراه ــه بوی ک
ــگاه  ــری درســت آن ــد، می شــود. نتیجــه گی می طلب
ــای  ــت در ج ــروی درس ــه نی ــود ک ــل می ش حاص
ــه  ــر غلب ــت تأثی ــود و تح ــه ش ــکار گرفت ــت ب درس
ــار  ــات اغی ــی و القائ احساســات و شــعارهای تبلیغات
ــق را  ــال توفی ــال کم ــدای متع ــرد. از خ ــرار نگی ق
ــاران  ــرای رییــس محتــرم جمهــوری منتخــب و ی ب
او در ایــن شــرائط حســاس و خطیــر کشــور مســألت 

می کنــم.

میراث دولت روحانی بدهی های زیاد برای 
رئیس جمهور بعدی است 

میرسلیم: 

گزینش وزرا و معاونان رییس جمهوری شتابزده نباشد

آزادی و بازگشت  36 ایرانی 
به کشور از زندان های دبی و 

امارت های شمالی

در نتیجــه پیگیری هــای  انجــام شــده، ۳۶ ایرانــی 
طــی ســه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ از زندانهــای 
دبــی و امارتهــای شمالی)شــارجه، عجمــان، فجیــره، 
راس الخیمــه و ام القویــن(، آزاد و بــا صــدور مــدارک 
ــوری  ــولگری جمه ــط سرکنس ــافرتی الزم توس مس

اســامی ایــران در دبــی بــه کشــور بازگشــتند. 
ــا  ــراد ب ــن اف ــدادی از ای ــزارش ایســنا ، تع ــه گ ب
گذرانــدن نیمــی از دوران محکومیــت خــود مشــمول 

عفــو حــکام امارتهــای مذکــور قــرار گرفتنــد . 
ایــران  اســامی    سرکنســولگری جمهــوری 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــر تاکی ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب در دب
سرکنســولگری در راســتای وظیفــه قانونــی محولــه 
ــر حمایــت کنســولی و قضایــی از ایرانیــان  مبنــی ب
مقیــم و خصوصــا رســیدگی بــه وضعیــت زندانیــان 
ایرانــی، همــواره پیگیــر مشــکات آنــان بــوده اســت. 
ــا  ــولگری ب ــات سرکنس ــار اقدام ــن رو در کن از همی
مســاعدتهای بی دریــغ معتمدیــن ایرانــی مقیــم 
ــد  ــا ح ــده ت ــاش ش ــر، ت ــالهای اخی ــی در س دب

ــود. ــته ش ــان کاس ــن زندانی ــت ای ــادی از محن زی

قاضی زاده هاشمی:
دولت آینده باید در گام اول برای 

رفع بحران ناشی از شیوع کرونا 
تدبیری بیندیشد

یازدهــم،  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
کنونــی کشــور  بحــران  مهمتریــن  بابیان اینکــه 
شــیوع کرونــا اســت کــه ابعــاد اقتصــادی و امنیتــی 
ــد در  ــت آینــده بای ــادی دارد تاکیدکــرد کــه دول زی
ــری  ــران تدبی ــن بح ــریع ای ــع س ــرای رف گام اول ب

ــد.  بیندیش
ســید امیــر حســین قاضــی زاده هاشــمی در 
ــی  ــه اقدامات ــا اشــاره ب ــت، ب ــه مل ــا خان ــو ب گفت وگ
کــه دولــت آینــده بایــد بــرای رفــع مشــکات حــوزه 
ســامت انجــام دهــد، گفــت: بحرانی تریــن موضــوع 
در حــوزه ســامت شــیوع کرونــا بــوده و چــون ایــن 
ــادی دارد،  ــی زی ــادی و امنیت ــاد اقتص ــاری ابع بیم
دولــت در گام اول بایــد بــه ســرعت بــرای رفــع ایــن 

ــری بیندیشــد. بحــران تدبی
مجلــس  در  و کات  مشــهد  مــردم  نماینــده 
ــا  ــیوع کرون ــر ش ــورد تاثی ــامی، در م ــورای اس ش
ــر اقتصــاد، ادامــه داد: ۶۰ درصــد مشــاغل کشــور  ب
ــود را  ــته اند خ ــی توانس ــه برخ ــتند ک ــزد هس روزم
بــا شــرایط ناشــی از شــیوع کرونــا تطبیــق دهنــد و 
بســیاری هــم نتوانســته اند خــود را بــا ایــن وضعیــت 
ــای  ــتوران ها و تاالره ــه رس ــد. کمااینک ــق دهن وف
پذیرایــی بــا مشــکات جــدی ناشــی از شــیوع ایــن 

ــتند. ــه هس ــاری مواج بیم
ــی  ــک هدف ــی ی ــت کنون ــرد: دول ــح ک وی تصری
ــش  ــرد کاه ــال می ک ــوزه ســامت دنب ــه در ح را ک
ــن  ــود و ای ــامت ب ــوزه س ــردم در ح ــای م هزینه ه
ــم  ــی ه ــای رییس ــای آق ــه وعده ه ــوع از جمل موض
ــد  ــاذ کن ــی را اتخ ــت ترتیب ــدد اس ــه درص ــوده ک ب
کــه پرداختــی از جیــب مــردم کاهــش پیــدا کنــد.

ــده  ــه بن ــد: البت ــادآور ش ــمی ی ــی زاده هاش قاض
هــم یــک طرحــی داشــتم کــه بــر اســاس آن 
فرانشــیزها کاهــش داده شــده و فرانشــیز افــراد 

بــاالی ۷۰ ســال هــم رایــگان می شــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم، تاکیــد 
خدمــات  هزینه هــای  میــزان  هم اکنــون  کــرد: 
بهداشــتی و درمانــی فشــار زیــادی را بــر مــردم وارد 
ــود  ــدام ش ــه ای اق ــه گون ــد ب ــن بای ــد، بنابرای می کن
ــدی  ــور ج ــه ط ــردم ب ــب م ــی از جی ــه پرداخت ک

ــد. ــدا کن کاهــش پی

پژمانفر:
وزیر کشور برای پاسخگویی درباره 

مشکالت برگزاری انتخابات به 
کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد 

از  مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــور ب ــر کش ــدن وزی فراخوان
مشــکات برگــزاری انتخابــات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ در 

ــر داد. ــده خب ــه آین هفت
رئیــس  پژمانفــر  اهلل  نصــر  حجــت  االســام 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــود مجل ــل ن ــیون اص کمیس
در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، از 
ــاره  ــرای پاســخگویی درب فراخوانــدن وزیــر کشــور ب
مشــکات برگــزاری انتخابــات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ در 

ــر داد.  ــده خب ــه آین هفت
وی گفــت: آنچــه مســلم اســت ضعــف چشــمگیر 
ــه  ــانی ک ــود؛ کس ــیار ب ــای س ــدوق ه در اداره صن
ــد  ــری برون ــدوق رأی گی ــای صن ــی توانســتند پ نم
ــی  ــره م ــیار به ــدوق س ــد از صن ــون بای ــق قان طب
ــای  ــابهت تعرفه ه ــا و مش ــوع تعرفه ه ــد. موض بردن
ــه  ــت ک ــرح اس ــم مط ــزا ه ــای مج رأی انتخابات ه
ــود  ــکایت وج ــه آن ش ــبت ب ــتان نس ــد اس در چن
داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه چنــد انتخابــات برگــزار 
ــا برنامــه ریــزی،  شــد، وزارت کشــور  می توانســت ب
تعرفه هــا را بــه گونــه ای منتشــر کنــد کــه بــا 

ــند. ــابه نباش ــر مش یکدیگ
ــی  ــرد: قطع ــح ک ــر تصری ــام پژمانف حجت االس
ــد در  ــث ش ــه باع ــات ک ــزاری انتخاب ــتم برگ سیس
ــر  ــاعت تأخی ــا ۳ س ــری ت ــعب رأی گی ــی ش برخ
وجــود داشــته باشــد، مســئله دیگــر بــود، البتــه بــه 
ــاعت و  ــک س ــا ی ــاعت ت ــک س ــن ی صــورت میانگی
نیــم تأخیــر در کشــور وجــود داشــت. مــوارد متعــدد 
ــه کمیســیون اصــل ۹۰ رســیده و  و شــکایت هایی ب
ــاس  ــر اس ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــای فراوان گزارش ه
ــم. ممکــن  پاســخ وزارت کشــور راســتی آزمایی کنی
اســت برخــی شــکایات وارد باشــد امــا بیــش از هــزار 

ــه مــا رســیده اســت. شــکایت ب

والدیمیر پوتین:
شرایط امنیتی در اروپا

 رو به کاهش است 

کــه  کــرد  تاکیــد  روســیه  رئیس جمهــوری 
امنیــت در اروپــا تنهــا زمانــی ممکــن اســت تمامــی 

ملت هــا در آن مشــارکت کننــد. 
رئیـس  پوتیـن«،  ایلنـا، »والدیمیـر  گـزارش  بـه 
 جمهـوری روسـیه تاکیـد کـرد کـه امنیـت در اروپـا 
آن  در  ملت هـا  تمامـی  اسـت  ممکـن  زمانـی  تنهـا 
در  کـه  مقالـه ای  طـی  پوتیـن  کننـد.   مشـارکت 
روزنامه دی زایت منتشـر شـد درباره کاهش شـرایط 

امنیتـی در اروپـا هشـدار داد. 
وی گفــت کــه روســیه در پــی روابــط ســودمند 
بــا اتحادیــه اروپــا بــود و بــاور دارد کــه می تــوان بــا 
ایــن بلــوک رابطــه ای مبتنــی بــر آنچــه »شــارل دو 
گل«، رئیس جمهــوری فقیــد فرانســه، »از آتانتیــک 

ــد.  ــته باش ــد داش ــای اورال« می نامی ــا کوه ه ت
پوتیــن گفــت: »تاکیــد می کنــم کــه روســیه در 
پــی بهبــود روابــط خــود بــا اروپــا اســت. مــا مســائل 
مشــترک بســیاری بــا یکدیگــر داریــم کــه از جملــه 
ــان و  ــتراتژیک، درم ــات اس ــه ثب ــوان ب ــا می ت آن ه

آمــوزش و فرهنــگ و آمــوزش اشــاره کــرد.«

اموال نامشروع مسئوالن 2۰۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود

ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــو کمیس ــک عض ی
ــد کــرد:  شــوراهای مجلــس شــورای اســامی، تاکی
امیــداورم در فرصــت باقــی مانــده، دولــت اســتارت 
ــوال  ــاده ام ــون اع ــد و قان ــت را بزن ــا  ران ــارزه ب مب

ــد.  ــی کن ــئوالن را اجرای ــروع مس نامش
بــه گــزارش ایســنا، ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
ــاد در مجلــس شــورای اســامی در  مــردم نجــف آب

صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر، مدعــی شــد:
ــه  ــوال نامشــروع مســئوالن ک ــاده ام ــون  اع »قان
ــود،  ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــت ه دویس
تصویــب شــده ولــی دولــت هیــچ اقدامــی عملــی تــا 

بحــال انجــام نــداده اســت.
دولــت  مانــده،  باقــی  فرصــت  در  امیــدوارم 
اســتارت مبــارزه بــا  رانــت را بزنــد و ایــن مبلــغ کــه 
معــادل بودجــه عمرانــی یــک ســال کشــور اســت را 

ــد.« ــرار ده ــد ق ــت بع ــار  دول در اختی

رییس جمهور منتخب به اولویت های 
کشور نگاه ویژه داشته باشد

یــک عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس ضمــن 
برشــمردن اولویــت هــا و نیازهــای ضــروری امــروز 
ــای رییســی  ــور منتخــب آق کشــور از رییــس جمه
ــژه ای  ــگاه وی ــا ن ــت ه ــن اولوی ــه ای ــه ب خواســت ک

داشــته باشــد. 
ــده  ــودرزی نماین ــزارش ایســنا، حســین گ ــه گ ب
ــتور  ــان دس ــق می ــس در نط ــردم  دورود در مجل م
جلســه علنــی مجلــس ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
ــان  ــا )ع( بی ــام رض ــعادت ام ــا س ــالروز والدت ب س
ــد از  ــای خداون ــت ه ــه نعم ــل هم ــه دلی ــرد: ب ک
ــاری، دشــمن شناســی و رشــد  ــه نعمــت بردب جمل
ــتاییم و  ــی س ــران او را م ــزرگ ای ــت ب ــی مل یافتگ
پیــروزی بــزرگ در انتخابــات ۲۸ خــرداد را بــه ملــت 
ــتداران  ــه دوس ــاب، هم ــه انق ــر فرزان ــز، رهب عزی
انقــاب اســامی و بــه منتخــب مــردم آقــای 

ــم. ــی گوی ــک م ــی تبری رییس
وی افـزود: بـا عنایـت الهـی ایـن پیـروزی ملـت 
ایـران سـرآغاز تغییـر و تحول در راهبردهـا و رویکرد 
هـای اداره جامعـه، نـگاه بـه ظرفیـت هـا و فرصـت 
هـای عظیـم داخلـی کشـور و تمرکـز بر بنیـان های 
معرفت شـناختی مکتب انقاب اسـامی خواهد بود، 
توجـه توامـان به نـگاه کارشناسـی و مدیریت خاق، 
جـوان و جهـادی و وامـدار نبـودن از جریان هـا را به 
رییـس جمهـور منتخب گوشـزد می کنم و از ایشـان 
می خواهـم بـه اولویـت های کشـور به ویژه معیشـت 
چهـار دهـک کـم برخـوردار جامعـه، نـگاه محـوری 
بـه علـل توسـعه نامتـوازن در کشـور، تقویـت وفـاق 
اجتماعـی بـا توجـه بـه موقعیت ویـژه ای که ایشـان 
از آن برخـوردار هسـتند، نـگاه ویـژه بـه نهادهـای 
اجتکاعـی بـه ویـژه نهاد خانـواده و نهـاد  آموزش که 
ضربـه هـای سـهمگین و غیر قابـل جبرانـی متحمل 
شـدند، اقـدام در جهت رفع نیازهـای محرومین، نگاه 
ویـژه بـه حـوزه فرهنـگ در کنـار اقتصـاد توجه الزم 
را داشـته باشـند، همچنین از ایشـان تقاضـا می کنم 
در آسـتانه ورود بـه سـاختمان پاسـتور کارگروهی را 
مامـور بررسـی، رسـیدگی و تصمیم گیری نسـبت به 
علل عقب افتادگی اسـتان لرسـتان مشـخص نمایند.

ایــن عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس ضمــن 
ــای  ــان ه ــردم در پارلم ــن م ــه منتخبی ــک ب تبری
محلــی و مدیریــت شــهری گفــت: ضــرورت اصــاح 
قانــون شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــه ویــژه 
ــه  ــکیل دبیرخان ــات و تش ــن انتخاب ــر ای ــارت ب نظ
فرابخشــی و دائمــی و محــدود کــردن شــرایط 
کاندیداهــا را گوشــزد نمــوده و مراتــب ناخرســندی 
ــارت  ــی نظ ــورای عال ــی ش ــکاران نهضت ــود و هم خ
ــلیقه  ــف و س ــرد ضعی ــتان را از عملک ــتان لرس اس
ــم و از  ــام می نمای ــارت اع ــزی نظ ــورای مرک ای ش
کمیســیون اصــل ۹۰ می خواهــم رســیدگی عاجــل 

ــد. ــرار بدهن ــورد توجــه ق ــن موضــوع را م ــه ای ب

ــی  ــدی و نارضایت ــه گله من ــا هم ــردم ب ــت: م ــس گف ــده مجل نماین
از  ایــن ســطح  دوبــاره پــای صندوق هــای رای حاضــر شــدند و 

مشــارکت کامــا قابــل قبــول به نظــر می رســد. 
اردشــیر مطهــری رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان ســمنان 
ــن دوره  ــردم در ای ــارکت م ــی مش ــنیم، در ارزیاب ــا تس ــو ب در گفت وگ
انتخابــات، گفــت: در ایــن دوره از انتخابــات مســائل و موضوعــات 
ــتی  ــرایط معیش ــت؛ ش ــود داش ــر راه وج ــر س ــددی ب ــده و متع پیچی
ــود، دو  به نســبت چهارســال گذشــته بشــدت ســخت و دشــوار شــده ب
ــاه ۱۳۹۸ را پشت ســر گذاشــته  ــاه ۱۳۹۶ و آبان م ــواِر دی م ــداد ناگ روی
ــق  ــم و رون ــع تحری ــوزه رف ــت در ح ــدد دول ــای متع ــم، وعده ه بودی
ــی  ــه بازیگران ــود و البت ــده ب ــوچ از کار درآم ــچ و پ اقتصــاد همگــی هی
ــه  ــان از صحن ــر مصلحــت توســط شــورای نگهب ــم و رأی ســاز، بناب مه

ــد. ــده بودن ــته ش ــار گذاش ــات کن انتخاب
اکثــر  در  کــه  بــود  شــده  باعــث  اینهــا  همــه  افــزود:  وی 
نظرســنجی های ماقبــل انتخابــات، ســطح و میــزان مشــارکت بــا افــت 
قابــل توجــه همــراه باشــد؛ امــا علی رغــم تمامــی ایــن مباحــث، مــردم 
بــا همــه گله منــدی و نارضایتــی، دوبــاره پــای صندوق هــای رای 
ــطح  ــن س ــد، ای ــر ش ــه ذک ــن آنچ ــر گرفت ــا در نظ ــدند و ب ــر ش حاض

ــوص  ــا در خص ــد؛ ام ــر می رس ــول به نظ ــل قب ــا قاب ــارکت کام از مش
ــال  ــول چندس ــان در ط ــی ایش ــم رئیس ــید ابراهی ــام س حجت االس
گذشــته و در مقــام ریاســت قــوه قضائیــه بــا در پیــش گرفتــن مشــی 
خدمــت و مجاهــدت، و بــا دوری از هرگونــه حاشــیه، هم زمــان هــم بــا 
مفاســد اقتصــادی و دانه درشــت بــه مبــارزه ملمــوس پرداختنــد، و هــم 
بــه اصــاح وضعیــت قــوه قضائیــه همــت گماشــتند. کــه خروجــی ایــن 
اقدامــات، اعتمــاد مــردم بــه ایشــان در انتخابــات خردادمــاه ۱۴۰۰ بــود.

نماینــده مــردم گرمســار در مجلــس، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــد  ــات می کوبیدن ــم انتخاب ــل تحری ــر طب ــف ب ــه انحــای مختل برخــی  ب
ــق  ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــن دوره را ب ــه در ای ــزان آرای باطل و می
شکســت نظــام تعبیــر می کننــد؛ ارزیابــی شــما در ایــن رابطــه 
چیســت؟، اظهــار داشــت: بایــد زاویــه دیــد را دقیــق و تصحیــح کنیــم؛ 
به واقــع مگــر آرایــی کــه بــه ســبد آقایــان رئیســی، رضایــی، قاضــی زاده 
و حتــی همتــی ریختــه شــد، بابــت دفــاع یــا حمایــت از وضــع موجــود 
بــود؟! قطعــا ایــن آرا نیــز در اعتــراض بــه وضــع موجــود بــود، چراکــه 
ــائل و  ــمردن مس ــر ش ــا ب ــز ب ــزاده نی ــی و مهرعلی ــان همت ــی آقای حت

ــه دولــت برآمــده بودنــد. مشــکات فعلــی، در مقــام انتقــاد ب
ــدم مشــارکت  ــزان ع ــه و می ــل آراء باطل ــا تحلی ــت: ام مطهــری گف
بخــش دیگــر جامعــه، قاعدتــا مســتلزم بررســی چرایــی نارضایتــی ایــن 
بخــش از مــردم اســت؛ به عبارتــی بایــد دیــد چــه اتفاقــی افتــاده کــه 
ایــن قســمت از جامعــه بــا صنــدوق رای قهــر کرده انــد. باشــک ایــن 
ــیر  ــر و تفس ــام تعبی ــا نظ ــاد ب ــا عن ــت ی ــای مخالف ــد به معن ــر نبای قه
ــطوح  ــران نظــام در س ــت عملکــرد مدی ــود، چراکــه ممکــن اس ش
ــر  ــد؛ به ه ــرده باش ــوس ک ــود مای ــر رای خ ــردم را از تاثی ــف، م مختل
ــدا نبایــد ایــن بخــش دیگــر جامعــه را متاثــر از ضدانقــاب  صــورت اب
ــر  ــق ب ــدد و تحقی ــای متع ــا پایش ه ــد ب ــه بای ــت، بلک ــره دانس ــا غی ی
چرایــی ایــن قهــر، ریشــه آن را بــه صــورت عالمانــه کشــف و در صــدد 

ــد. ــع آن برآم رف
وی ادامــه داد: چراکــه اینهــا همــان مردمــی هســتند کــه آن تشــییع 
ــزار  ــلیمانی برگ ــهید س ــپهبد ش ــرور س ــس از ت ــکوه را پ ــازه باش جن

کردنــد و اگــر در خاطــر بقیــه باشــد، ایــن ماجــرا دقیقــا اندکــی پــس 
ــد  ــردم اگرچــه گله من ــی م ــود. به عبارت ــاه ۱۳۹۸ ب از اعتراضــات آبان م
ــه  ــی ب ــز، همگ ــاده ناچی ــت فوق الع ــک اقلی ــر از ی ــا به غی ــتند ام هس

ــد. ــامی عاقه مندن ــوری اس ــاب و جمه ــن، انق میه
ــرد:  ــح ک ــن راســتا تصری ــردم گرمســار و آرادان در همی ــده م نماین
آراء باطلــه همــواره بخشــی از انتخابــات در هــر دوره ای بــوده اســت امــا 
ــل تحلیــل  ــا دارای معنــی و حتمــا قاب ــه قاعدت ــار تعــداد آراء باطل اینب
اســت. در میــان دو گــروه رای دهنــدگان و آنهــا کــه پــای صنــدوق رای 
حاضــر نشــدند، یــک گــروه کنــش متفاوتــی را برگزیدنــد و آن انداختــن 

رای غیرقابــل قبــول یــا باطلــه بــود.
ــل  ــر تحلی ــوان از دو منظ ــن آراء را می ت ــرد: ای ــان ک ــری بی مطه
ــدوق  ــای صن ــس رای دادن پ ــرای نف ــط ب ــه فق ــی ک ــرد؛ اول آنهای ک
حاضــر شــده بودنــد. دوم آنهایــی کــه علی رغــم حضــور پــای صنــدوق 
رای، در اعتــراض بــه افــراد حاضــر در صحنــه، یــا افــرادی کــه آنهــا مــد 
ــه صنــدوق  ــد، رای ســفید ب ــوده و در صحنــه حاضــر نبودن نظرشــان ب
ــته بندی  ــا دس ــد ب ــور می توان ــورت وزارت کش ــر ص ــه ه ــد. ب انداختن
ــه آنالیــز نــوع اعتــراض ایــن  ــر روی برگــه رای، ب کلمــات درج شــده ب
دســته هــم پــی ببــرد و مشــخص کنــد کــه به صــورت عمــده و جمعــی، 
چــه چیــزی دغدغــه پس ذهــن ایــن گــروه از مشــارکت کنندگان بــوده 

اســت.
ــه مشــارکت توســط  ــان و تشــویق ب ــاره حضــور اصاح طلب وی درب
ــه بهــزاد نبــوی، ســید محمــد  اکثــر چهره هــای اصــاح طلــب از جمل
خاتمــی، حــزب کارگــزاران و حتــی کروبــی و طیفــی از اصاح طلبــان 
کــه علی رغــم تاکیــد بــر اینکــه نماینــده ای در انتخابــات ندارنــد ولــی 
الاقــل بــر طبــل تحریــم انتخابــات نکوبیدنــد، گفــت: جریــان اصاحــات 
در ایــن دوره بــا یــک حالــت غیــر رســمی وارد گــود رقابــت شــد؛ یعنــی 
ــتقیم،  ــر مس ــای غی ــا پیغام ه ــت خط ی ــار دس ــا انتش ــرف ب از یک ط
ــات  ــه مشــارکت در انتخاب ــات مردمــی حامــی خــود را دعــوت ب جریان
می کــرد، بلکــه شــاید بتوانــد انتخابــات را بــا موج ســازی تبلیغاتــی بــه 

مرحلــه دوم بکشــد.

عملکرد مسئوالن در شکل گیری آرای باطله موثر بود
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نماینــده مــردم مایــر در مجلــس گفــت: وزارت 
ــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری  نیــرو نســبت ب
نســبت بــه ضــرورت تولیــد ۲۰ هــزار مــگاوات بــرق 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــته ای بی توجه هس
بــه گــزارش تســنیم، هــادی بیگــی نــژاد نماینــده 
مایــر در مجلــس شــورای اســامی در نشســت 
ــود از  ــوال خ ــریح س ــه و  در تش ــوه مقنن ــی ق علن
ــت  ــال اس ــه ۲۰ س ــک ب ــت: نزدی ــرو گف ــر نی وزی
رهبــر انقــاب اعــام کــرده انــد کــه مــا بــه ۲۰هــزار 
مــگاوات بــرق هســته ای نیــاز داریــم، حــال فــردی 

ــن موضــوع را نشــنیده باشــد؟ ــه ای هســت ک
ــاس  ــر اس ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــه ک وی اضاف
بازدیــد میدانــی انجــام شــده هــزار مــگاوات وجــود 
داشــته و دو هــزار مــگاوات در حــال ســاخت اســت 
ــام  ــیون ها انج ــا فوندانس ــاز ۲ تنه ــش ف ــه در بخ ک
شــده و در فــاز ۳ خاکبــرداری صــورت گرفتــه ایــن 
ــرای تأمیــن  ــروگاه ب ــاز ۱ نی ــی اســت کــه ف در حال
ســوخت بــا مشــکات زیــادی مواجــه بــوده و 

ــی هــم دارد. بدهی هــای کان
نماینــده مایــر در مجلــس  ادامــه داد: ســازمان 
ــت  ــا قیم ــرق ب ــارد دالر ب ــی ۳.۵ میلی ــرژی اتم ان
ــر  ــه اگ ــت ک ــرده اس ــد ک ــادرات تولی ــر از ص کمت

ــه ایــن مجموعــه  تنهــا ۱۰ درصــد آن مبلــغ هــم ب
ــرای تأمیــن ســوخت  برمی گشــت امــروز مشــکلی ب

نداشــت.
عنــوان  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
کــرد: وزارت نیــرو می توانســت طــی قــراردادی 
ــد  ــه ص ــرده و ب ــروع ک ــد ش ــادرات را از ۵ درص ص
ــود  ــل ش ــی ح ــکات مال ــا مش ــاند ت ــد برس درص
ــه  ــکان اینک ــت ام ــد اس ــه معتق ــن وزارتخان ــا ای ام
بخشــی از درآمــد حاصــل از بــرق صادراتــی را 

ــدارد. از  ــد را ن ــته ای بده ــرژی هس ــازمان ان ــه س ب
ــا  ــی ب ــی رایزن ــت ط ــرو می توانس ــی وزارت نی طرف
وزارتخانه هــای دیگــر از جملــه وزارت نفــت، درآمــد 
حاصــل از فــروش گازوئیــل را طــی یــک ســال بــه 
نیروگاه هــای بــرق هســته ای اختصــاص دهــد و 
ایــن مهــم بــا صرفه جویــی امکان پذیــر اســت.

ــی در  ــا صرفه جوی ــه ب ــان اینک ــا بی ــژاد ب بیگی ن
ــل می توانســتیم مشــکات ســوخت  مصــرف گازوئی
نیــروگاه اتمــی بوشــهر را حــل کنیــم، خاطــر نشــان 

کــرد: متأســفانه نســبت بــه صحبت هــای رهبــری از 
ســوی مســئوالن بی توجهــی کامــل صــورت گرفــت.

ــاره  ــا اش ــس ب ــر در مجل ــردم مای ــده م نماین
بــه برنامه هــای نیــروگاه اتمــی بوشــهر اظهــار 
ــا  ــته ای ب ــروگاه هس ــداث نی ــت: در گام اول اح داش
ــرکت های  ــورها و ش ــدی کش ــری از توانمن بهره گی
تربیــت  فنــاوری، در گام دوم  خارجــی صاحــب 
و نگهداشــت و جانشــین پروری نیــروی انســانی 
متخصــص و باصاحیــت، گام ســوم پیگیــری موثــر 
احــداث نیــروگاه اتمــی کوچــک و متوســط بــا اتــکاء 
ــاوری  ــی، گام چهــارم رصــد فن ــه توانمنــدی داخل ب
تولیــد بــرق هســته ای و تحقــق بــرای بــه کارگیــری 
فناوری هــای مناســب بــا شــرایط کشــور و گام 
ــن  ــه ای ــرای آب  شــیرین کن، هم ــتفاده ب پنجــم اس
ــل  ــه آرزو تبدی ــی ب ــه دلیــل مشــکات مال مــوارد ب

شــده اســت.
ــام  ــه مق ــی ک ــدم هنگام ــده معتق ــزود: بن وی اف
ــد  ــرح کردن ــوع را مط ــن موض ــری ای ــم رهب معظ
وزیــر نیــرو بایــد احســاس تکلیــف کــرده و موضــوع 
می کــرد،  پیگیــری  مختلــف  مجموعه هــای  از  را 
همچنیــن می توانســت بــا ارائــه الیحــه ای بــه 

ــد. ــدام کن ــم اق ــن مه ــرای ای ــس ب مجل
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم گفــت: 
ــی  ــروگاه اتم ــگاوات از نی ــزار م ــر ه ــال حاض در ح
ــزار  ــته و دو ه ــرار داش ــار ق ــت انتظ ــهر در حال بوش
آینــده آن  بــوده و  اول  مــگاوات آن در مراحــل 
ــای  ــل بدهی ه ــه دلی ــی ب ــت از طرف ــخص نیس مش
بســیار زیــاد نیــروگاه زمــان احــداث و فعالیــت ایــن 

ــت. ــوم اس ــه نامعل مجموع

ــدگان  ــی تولیدکننـ ــن صنفـ ــخنگوی انجمـ سـ
ـــازار  ـــاق در ب ـــش کاالی قاچ ـــی از افزای ـــوازم خانگ ل
ـــه  ـــت ک ـــر داد و گف ـــر خب ـــای اخی ـــه ه ـــی هفت ط
ـــص  ـــال ترخی ـــاره احتم ـــی درب ـــد و نقیض ـــار ض اخب

محمولـــه بـــوش شـــنیده می شـــود. 
محمدرضـــا غزنـــوی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، 
اظهـــار کـــرد: طـــی هفته هـــای اخیـــر بـــازار 
ـــوع  ـــن موض ـــده و ای ـــاق ش ـــای قاچ ـــو از کااله ممل
تولیدکننـــدگان را بـــرای عرضـــه کاال بـــا مشـــکل 
مواجـــه کـــرده اســـت، چـــرا کـــه متقاضـــی آنهـــا 

کمتـــر شـــده اســـت.  

آیاوارداتلوازمخانگیبرایمرزنشینان
قانونیشده؟

بـــه گفتـــه وی اخیـــرا جریانـــی ایجـــاد شـــده 
ـــی  ـــورت قانون ـــه ص ـــرز ب ـــی را از م ـــوازم خانگ ـــه ل ک
و بـــه وفـــور وارد می کنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل 
بـــازار مملـــو از کاالی قاچـــاق شـــده اســـت. بـــه 
ــرای  ــد واردات بـ ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــی بـ عبارتـ
مرزنشـــینان بـــه صـــورت شـــبه قانونـــی انجـــام 

می شـــود.
ــدگان  ــی تولیدکننـ ــن صنفـ ــخنگوی انجمـ سـ
ـــش  ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــی همچنی ـــوازم خانگ ل
بیـــش از ۷۰ درصـــدی تولیـــد لـــوازم خانگـــی در 
ســـال گذشـــته، تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
ـــن در  ـــته و همچنی ـــال گذش ـــد در س ـــش تولی افزای
ـــه نظـــر مـــی رســـد  دو مـــاه ابتدایـــی ســـال جـــاری ب
ــتند  ــت هسـ ــوع ناراحـ ــن موضـ ــا از ایـ خارجی هـ
ــر  ــرف دیگـ ــد. از طـ ــه کرده انـ ــازار حملـ ــه بـ و بـ

رکـــود نیـــز بـــر بـــازار حاکـــم اســـت.  
همچنیـــن بـــه گفتـــه وی اخبـــار ضـــد و 
ــه  ــص محمولـ ــال ترخیـ ــاره احتمـ ــی دربـ نقیضـ
ـــن  ـــخنگوی انجم ـــه س ـــود ک ـــنیده می ش ـــوش ش ب
صنفـــی تولیدکننـــدگان لـــوازم خانگـــی معتقـــد 
ــاالً  ــد احتمـ ــان می دهـ ــص آن نشـ ــت ترخیـ اسـ
قـــرار اســـت واردات لـــوازم خانگـــی آزاد شـــود و 
ـــت. ـــی اس ـــه واردات کاالی خارج ـــبزی ب ـــراغ س چ

ماجرایبوشچیست؟
ـــت  ـــال از ممنوعی ـــش از دو س ـــه بی ـــی ک در حال
ــذرد،  ــور می گـ ــه کشـ ــی بـ ــوازم خانگـ واردات لـ

ــت  ــوان عدالـ ــا رای دیـ ــته بـ ــال گذشـ ــز سـ پاییـ
ــوش در  ــی بـ ــوزام خانگـ ــر لـ اداری،  ۴۲۰ کانتینـ
گمـــرک شـــهید رجایـــی آمـــاده ترخیـــص شـــد؛ 
ـــد  ـــفارش و تایی ـــت س ـــه ثب ـــه مرحل ـــوری ک ـــه ط  ب
ـــی اســـت  ـــد نیمای ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــأ ارز آن ک منش
ـــت  ـــه وزارت صم ـــد ک ـــر چن ـــود؛ ه ـــده ب ـــام ش انج

تامیـــن ارز نیمایـــی را تاییـــد نکـــرد.
ـــی  ـــوازم خانگ ـــه ل ـــن محمول ـــص ای ـــه ترخی گرچ
ـــن  ـــا ای ـــد، ام ـــف ش ـــرادات وارده متوق ـــل ای ـــه دلی ب
ماجـــرا ابعـــاد دیگـــری هـــم داشـــت. جریـــان از 
ایـــن قـــرار بـــود کـــه در پـــی شـــکایت شـــرکت 
کاســـپین کاال دریـــا )واردکننـــده محصـــوالت 

بـــوش( در دیـــوان عدالـــت اداری علیـــه وزارت 
ــزی و  ــک مرکـ ــارت، بانـ ــدن و تجـ ــت، معـ صنعـ
ـــت  ـــته،  وزارت صم ـــال گذش ـــران در س ـــرک ای گم
و گمـــرک محکـــوم شـــده و از ایـــن رو وزارت 
ــفارش و  ــت سـ ــد ثبـ ــه تمدیـ ــف بـ ــت ملکـ صمـ
ــه  ــد  و البتـ ــص شـ ــه ترخیـ ــف بـ ــرک موظـ گمـ
ـــرک  ـــا گم ـــه گوی ـــد. البت ـــه ش ـــزی تبرئ ـــک مرک بان
ـــراض  ـــادره اعت ـــه رای ص ـــبت ب ـــرر نس ـــان مق در زم
و بـــا ارائـــه مســـتندات درخواســـت تجدیدنظـــر را 
ـــدوی  ـــا نقـــض رأی ب ـــت ب ـــه در نهای ـــرد ک مطـــرح ک
ـــد از  ـــام ش ـــرک اع ـــه گم ـــت اداری، ب ـــوان عدال دی
ترخیـــص کاالهـــای شـــاکی )کانتینرهـــای لـــوازم 

خانگـــی بـــوش( جلوگیـــری شـــود.  
ـــه  ـــی داد ک ـــان م ـــده نش ـــر ش ـــناد منتش ـــا اس ام
ـــود در  ـــت خ ـــا محکومی ـــه ب ـــت در رابط وزارت صم
ــت  ــراض و درخواسـ ــرر  اعتـ ــت ۲۰ روزه مقـ مهلـ
ـــت  ـــن درخواس ـــرد و ای ـــرح نک ـــر را مط ـــد نظ تجدی
تجدیـــد نظـــر بعـــد از ایـــن مهلـــت مطـــرح شـــد 
ــت  ــام مهلـ ــه اتمـ ــه بـ ــا توجـ ــت بـ ــه در نهایـ کـ
ــد و در  ــه نشـ ــراض پذیرفتـ ــده،  اعتـ ــن شـ تعییـ
نهایـــت وزارت صمـــت مکلـــف بـــه تمدیـــد ثبـــت 
ســـفارش شـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر بـــر اســـاس 
آنچـــه در رأی تجدیدنظـــر آمـــده، تاریـــخ تقدیـــم 
ـــاه ســـال ۱۳۹۸  ـــر م دادخواســـت تجدیدنظـــر ۲۳ تی
ـــت ۲۰  ـــارج از مهل ـــی خ ـــا تجدیدنظرخواه ـــوده، ام ب
ـــن دادرســـی  ـــون تشـــکیات و آیی ـــرر در قان روزه مق
دیـــوان عدالـــت اداری بـــوده کـــه در نتیجـــه آن 
ـــام  ـــادر و اع ـــر ص ـــت تجدیدنظ ـــرار رد دادخواس ق

ـــت. ـــده اس ش

احداث نیروگاه هسته ای به دلیل مشکالت 
مالی به آرزو تبدیل شده است 

سخنگوی انجمن لوازم خانگی اعالم کرد

»حمله« برندهای خارجی به کشور

وزیر نیرو اعالم کرد:
پرداخت هزینه خرید ۱6 میلیون دوز 

واکسن کوواکس

وزیــر نیــرو گفــت: هزینــه خریــد ۱۶ میلیــون دوز 
ــراق  ــع ارزی در ع ــل مناب ــس از مح ــن کوواک واکس

پرداخــت شــد. 
به گــزارش ایرنــا، »رضــا اردکانیــان« افــزود: 
ــع ارزی  ــده، از مناب ــل آم ــه عم ــای ب ــا پیگیری ه ب
موجــود در بانــک تجــارت عــراق، امــروز مبلــغ 
ــک  ــه حســاب بان ــک ســوئیس ب ــون فران ۱۱۵ میلی
ــرای دریافــت ۱۶ میلیــون دوز واکســن  سوئیســی ب

ــد. ــز ش ــس واری کوواک
ــای  ــترک همکاری هـ ــیون مشـ ــس کمیسـ رئیـ
اقتصـــادی بـــا عـــراق هشـــتم خـــرداد از صـــدور 
ـــراق  ـــران در ع ـــع ارزی ای ـــن مناب ـــرای تامی ـــوز ب مج
ـــون دوز واکســـن کوواکـــس و  ـــد ۱۶ میلی ـــرای خری ب
ـــر  ـــی خب ـــک اروپای ـــک بان ـــه ی ـــغ ب ـــن مبل ـــال ای انتق

ـــود. داده ب
وی همچنیـــن پیشـــتر اعـــام کـــرده بـــود: 
ارز مـــورد نیـــاز خریـــد واکســـن کرونـــا از 
ــراق  ــران از عـ ــات  ایـ ــل مطالبـ ــیه از محـ روسـ
ـــام  ـــت انج ـــتین پرداخ ـــه زودی نخس ـــن و ب تامی

. د می شـــو

رضایی کوچی:
اجرای قانون جهش تولید مسکن به 

وزارتخانه مستقل نیاز دارد

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــش  ــرح جه ــرای ط ــه اج ــان اینک ــا بی ــامی، ب اس
ــتقل و  ــه مس ــه وزارتخان ــکن ب ــن مس ــد و تامی تولی
تخصصــی مســکن نیــاز دارد،گفــت: طــرح تفکیــک 
ــه هیــات رئیســه مجلــس  وزارت راه و شهرســازی ب

ــت.  ــده اس ــال ش ارس
ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــی کوچ ــا رضائ محمدرض
عمــران مجلــس شــورای اســامی در گفــت و 
ــد  ــش تولی ــرح جه ــت: ط ــت، گف ــه مل ــا خان ــو ب گ
و تامیــن مســکن، یکــی از طرح هــای کارآمــدی 
ــوده کــه اجــرای آن بســیاری از مشــکات ناشــی  ب
ــر را  ــال های اخی ــکن در س ــه مس ــود عرض از کمب

حــل می کنــد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر در کشــورمان 
امــکان تامیــن زمیــن ارزان قیمــت، تســهیات 
کارآمــد  نیــروی  و  بانکــی، مصالــح ســاختمانی 
وجــود دارد امــا متاســفانه ایــن ظرفیت هــا بــه 
ــت. از  ــده اس ــر نش ــکن منج ــد مس ــاخت و تولی س
ایــن رو امیدواریــم دولــت منتخــب، وزیــری را 
بــرای وزارتخانــه  راه و شهرســازی انتخــاب کنــد کــه 
ــش  ــون جه ــرای قان ــرای اج ــی ب ــت و اراده کاف هم
تولیــد و تامیــن مســکن را داشــته باشــد، هــر چنــد 
معتقدیــم حــوزه مســکن بــه وزارتخانــه مجــزا نیــاز 

دارد.
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای 
اســامی، اضافــه کــرد:  وزارت راه و شهرســازی 
ــم  ــازمانی بســیار گســترده و حجی ــه س ــر بدن از نظ
ــه دارای  ــن وزارتخان ــی ای ــرایط کنون ــت، در ش اس
ــا  ــه قطع ــت ک ــل اس ــر و مدیرعام ــاون وزی ۱۵ مع
مدیریــت تمــام ایــن بخــش هــا توســط وزیــر راه و 
ــن رو طــرح  ــر نیســت  از ای شهرســازی امــکان پذی
پیشــنهادی ارائــه کردیــم کــه بــر اســاس آن وزارت 
راه و شهرســازی از یــک دیگــر تفکیــک و وزارت 
مســکن تشــکیل شــود. ایــن طــرح بــه هیئت رئیســه 
مجلــس ارســال شــده و هــم اکنــون منتظــر اعــام 

ــتیم. ــول آن هس وص
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اســامی، بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد وزارت 
وزارت  اضافــه کــرد: در حــال حاضــر  مســکن، 
راه و شهرســازی بــه دلیــل حجــم کار تنهــا ۲۰ 
ــه حــوزه مســکن  ــد ب درصــد وقــت خــود را می توان
اختصــاص دهــد، ایــن در حالــی اســت کــه اجــرای 
قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن و ســاخت ۱ 
ــر  ــد وزی ــون واحــد مســکونی در ســال، نیازمن میلی

ــت. ــر اس ــن ام ــص ای ــتقل و مخت مس

حمایت از تولید داخل با جدیت 
دنبال می شود 

ناظـــر گمـــرکات اســـتان هرمـــزگان،  بـــا 
ـــی،  ـــوازم خانگ ـــه ل ـــص محمول ـــر ترخی ـــب خب تکذی
گفـــت: سیاســـتهای حمایـــت از کاالهـــای تولیـــد 
داخـــل بـــا جدیـــت در گمـــرک شـــهید رجایـــی 

بنـــدر عبـــاس دنبـــال خواهـــد شـــد. 
ـــا  ـــنیم، ب ـــا تس ـــو ب ـــور در گفتگ ـــل اکبرپ ابوالفض
بیـــان اینکـــه، اخیـــرا از ســـوی یکـــی از فعـــاالن 
ـــص  ـــوص ترخی ـــری در خص ـــی خب ـــش خصوص بخ
ـــرکت  ـــک ش ـــی ی ـــوازم خانگ ـــه ل ـــی از محمول بخش
خارجـــی کـــه از ســـال گذشـــته در گمـــرک 
ــت:  ــود، گفـ ــده بـ ــف شـ ــی متوقـ ــهید رجایـ شـ
ایـــن موضـــوع صحـــت نداشـــته و حتـــی یـــک 
دســـتگاه کانتینـــر از ایـــن محمولـــه از مجموعـــه 
گمـــرک شـــهید رجایـــی خـــارج نشـــده اســـت. 
بـــر ایـــن اســـاس در ایـــن گمـــرک، بـــا جدیـــت 
ـــورد  ـــل و برخ ـــد داخ ـــت از تولی ـــتهای حمای سیاس
ـــه  ـــار و ممنوع ـــروه چه ـــای گ ـــص کااله ـــا ترخی ب
ــود  ــا وجـ ــروج آنهـ ــرای خـ ــوزی بـ ــه مجـ ای کـ

نـــدارد دنبـــال خواهـــد شـــد.
ـــد  ـــا تاکی ـــزگان ب ـــتان هرم ـــرکات اس ـــر گم ناظ
بـــر اینکـــه، موضـــوع توقـــف  محمولـــه  بـــزرگ 
ـــا از ســـوی مســـئوالن  ـــوازم خانگـــی خارجـــی راس ل
گمـــرک شـــهید رجایـــی بـــا هماهنگـــی مراجـــع 
ـــتهای  ـــت: سیاس ـــت، گف ـــده اس ـــام ش ـــط انج مرتب
حمایـــت از کاالی تولیـــد داخـــل و ممانعـــت 
در  ان  مشـــابه  کاالی  کـــه  اقامـــی  واردات  از 
کارخانجـــات داخـــل کشـــور تولیـــد میشـــود بـــا 
ــرار دارد. ــرکات  قـ ــتور کار گمـ ــت در دسـ جدیـ

ــرک  ــئول، گمـ ــام مسـ ــن مقـ ــه ایـ ــه گفتـ بـ
شـــهید رجایـــی بـــه عنـــوان مهمتریـــن گمـــرک 
ــی  ــای اصلـ ــی از قطبهـ ــه یکـ ــرا بـ ــور  اخیـ کشـ
همچنیـــن  و  اساســـی  کاالهـــای  ترخیـــص 
ـــد  ـــا تولی ـــط ب ـــطه ای مرتب ـــام واس ـــزات و اق تجهی
ـــذاری  ـــل گ ـــر ری ـــن تغیی ـــت و ای ـــده اس ـــل ش تبدی
آثـــار مثبـــت خـــود را بـــه صـــورت مســـتقیم و 
ـــور  ـــل کش ـــد داخ ـــت تولی ـــود وضعی ـــوری در بهب ف

نشـــان داده اســـت.

تجمیع انبارهای نگهداری کاال
 در سطح استان تهران با هدف 

پیشگیری از جرم

ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
ــای  ــع انباره ــران از تجمی ــتان ته ــتری اس دادگس
ــدف  ــا ه ــران ب ــتان ته ــداری کاال در ســطح اس نگه
ــای  ــایی کااله ــرم و شناس ــوع ج ــگیری از وق پیش

ــر داد.  ــاق خب قاچ
 بــه گــزارش ایســنا، علــی دیزجــی معــاون 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
ــداری کاال  ــای نگه ــع انباره ــران از تجمی اســتان ته
ــگیری از  ــدف پیش ــا ه ــران ب ــتان ته ــطح اس در س
ــر  ــاق خب ــای قاچ ــایی کااله ــرم و شناس ــوع ج وق
داد و عنــوان کــرد: انســجام بخشــی و تجمیــع 
تمرکــز  و  باراندازهــا  کاال،  نگهــداری  انبارهــای 
ــایی  ــش شناس ــا در پوی ــر آن ه ــارت ب ــرل و نظ کنت
کاالی قاچــاق در ســطح اســتان تهــران در راســتای 
پیشــگیری از وقــوع جــرم صــورت خواهــد پذیرفــت.

از  پیشـــگیری  و  اجتماعـــی  معـــاون 
وقـــوع جـــرم دادگســـتری اســـتان تهـــران 
ــت  ــه نشسـ ــن زمینـ ــرد: در ایـ ــان کـ خاطرنشـ
تعاملـــی بـــا اتحادیـــه صنـــف دارنـــدگان انبـــار 
کاالهـــای تجـــاری، ســـراها و ســـردخانه ها و 
ــران،  ــه تهـ ــایل نقلیـ ــن وسـ ــتگاه های توزیـ دسـ
ــع در  ــای واقـ ــدی انبارهـ ــت بنـ ــت اولویـ جهـ
ــه  ــوم بـ ــارداری موسـ ــداز و انبـ ــهرک بارانـ شـ

ــد. ــزار شـ ــورک برگـ چمبـ
ـــت  ـــوه اولوی ـــوص نح ـــرد: در خص ـــح ک وی تصری
ـــه  ـــخاص در مرحل ـــه اش ـــا ب ـــص انباره ـــدی تخصی بن
ـــون  ـــه تاکن ـــد ک ـــد ش ـــخص خواهن ـــرادی مش اول اف
توســـط اتحادیـــه فـــوق انبـــار بـــه آن هـــا تعلـــق 
ــد و  ــار دارنـ ــاری در اختیـ ــوز انبـ ــه و مجـ نگرفتـ
ســـپس اقدامـــات اجرایـــی بعـــدی جهـــت نحـــوه 
ــوز  ــارداران دارای مجـ ــه انبـ ــی بـ ــذاری اراضـ واگـ

ـــرد. ـــام گی انج

بـــا آغـــاز فـــاز دوم طـــرح رجیســـتری بـــرای دســـتگاه های 
ـــت  ـــن ثاب ـــّدل تلف ـــمند و مب ـــاعت های هوش ـــامل س ـــیم کارت خور ش س
ـــتگاه ها  ـــن دس ـــل ای ـــیم کارت را داخ ـــراد س ـــت اف ـــیار، الزم اس ـــه س ب
ـــرار داده و آن را روشـــن کـــرده و از ســـرویس گرفتـــن دســـتگاه خـــود  ق

ـــوند.  ـــن ش مطمئ
بـــه گـــزارش ایســـنا، طـــرح ســـامانه شناســـایی گوشـــی تلفـــن 
ـــتری  ـــرح رجیس ـــوان ط ـــه عن ـــیم کارت ب ـــزات دارای س ـــراه و تجهی هم
بـــا اجـــرای طـــرح رجیســـتری، صرفـــا  شـــناخته می شـــود. 
گوشـــی هایی کـــه از مبـــادی قانونـــی وارد کشـــور شـــده اند، در 
ـــی  ـــرح تمام ـــن ط ـــد. ای ـــد ش ـــال خواهن ـــور فع ـــوری کش ـــبکه اپرات ش
ـــر  ـــران را در ب ـــازار ای ـــود در ب ـــراه موج ـــن هم ـــی تلف ـــای گوش برنده
ــاق و افزایـــش  ــی های قاچـ ــذف واردات گوشـ ــب حـ ــه و موجـ گرفتـ

واردات قانونـــی گوشـــی و تجهیـــزات دارای ســـیم کارت شـــد.
در ایـــن راســـتا، حمیدرضـــا دهقانی نیـــا -مدیـــرکل نظـــارت بـــر 
ســـامانه های الکترونیکـــی و هوشـــمند ســـتاد مرکـــزی مبـــارزه بـــا 
ـــت،  ـــاز دوم طـــرح رجیســـتری شـــامل تبل ـــاز ف قاچـــاق کاال و ارز- از آغ
ســـاعت هوشـــمند، بارکـــد اســـکنر، دســـتیار دیجیتـــال شـــخصی 
ــه PDA )Personal Digital Asistant( و مبـــدل  موســـوم بـ

تلفـــن ثابـــت بـــه ســـیار )موبایل واره هـــا( خبـــر داد.
ـــاعت  ـــرای س ـــون ب ـــال قان ـــت اعم ـــن مهل ـــاس، آخری ـــن اس ـــر ای ب
ـــاه ۱۴۰۰ و دســـتگاه بارکداســـکنر،  هوشـــمند ســـیم کارت خور، ۱۲ تیرم
PDA و مبـــّدل تلفـــن ثابـــت بـــه ســـیار ســـیم کارت خور نیـــز ۱۹ 
ـــت در  ـــمولیت تبل ـــان مش ـــن زم ـــد. همچنی ـــن ش ـــاه ۱۴۰۰ تعیی تیرم

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــده اع ـــد روز آین ـــی چن ـــتری ط ـــرح رجیس ط
ــت،  ــد تبلـ ــیم کارت خوری ماننـ ــتگاه سـ ــردی دسـ ــر فـ ــر هـ اگـ
ـــه  ـــت ب ـــن ثاب ـــدل تلف ـــکنر، PDA و مب ـــمند، بارکداس ـــاعت هوش س
ســـیار دارد بایـــد تـــا قبـــل از تاریخ هـــای تعیین شـــده، ســـیم کارت 
ـــا  ـــد و حتم ـــن کن ـــرار داده و آن را روش ـــتگاه ق ـــل دس ـــود را در داخ خ
نســـبت بـــه برقـــراری تمـــاس و ارســـال پیامـــک اقـــدام کنـــد و از 
ــای  ــل از زمان بندی هـ ــا قبـ ــود تـ ــتگاه خـ ــن دسـ ــرویس گرفتـ سـ

ــود. ــن شـ ــده مطمئـ اعام شـ
توصیـــه می شـــود ســـرویس گرفتـــن از دســـتگاه، بـــه روز و 
ســـاعات پایانـــی اجـــرای طـــرح رجیســـتری موبایل واره هـــا موکـــول 
ـــش حجـــم  ـــا افزای ـــام و ســـاعات، ب ـــرا ممکـــن اســـت در آن ای نشـــود زی
بـــار شـــبکه مواجـــه شـــده و امـــکان انجـــام مراحـــل رجیســـتری 

فراهـــم نشـــود.

همچنیـــن حتمـــا بایـــد توجـــه شـــود کـــه در هنـــگام خریـــد، 
اصالـــت دســـتگاه از طریـــق کـــد دســـتوری #۷۷۷۷* یـــا ســـایت 
hamta.ntsw.ir یـــا اپلیکیشـــن همتـــا اســـتعام و فقـــط اقـــدام 
بـــه خریـــد دســـتگاهی نماینـــد کـــه اســـتعام قانونـــی بـــودن آن 
ــی از  ــت، اطاعاتـ ــتعام اصالـ ــخ اسـ ــد. در پاسـ ــت می کننـ را دریافـ
قبیـــل برنـــد و مـــدل دســـتگاه، نـــوع واردات، شـــرکت واردکننـــده، 
شـــرکت گارانتی کننـــده و تاریـــخ آغـــاز گارانتـــی اعـــام می شـــود 
ـــتعام  ـــه اس ـــا نتیج ـــدل کاال را ب ـــد و م ـــاً برن ـــد حتم ـــدار بای ـــه خری ک

اصالـــت تطبیـــق دهـــد.

وزیـــر نفـــت ونزوئـــا در مصاحبـــه بـــا بلومبـــرگ اظهـــار کـــرد 
کـــه کاراکاس در بهبـــود تولیـــد نفـــت ســـرمایه گـــذاری کـــرده 
و قصـــد دارد تولیـــدش را تـــا پایـــان ســـال ۲۰۲۱ چهـــار برابـــر 

ــاند.  افزایـــش داده و بـــه ۱.۵ میلیـــون بشـــکه در روز برسـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، طـــارق العســـیمی بـــه بلومبـــرگ گفـــت: 
بـــدون هیـــچ گونـــه فاینانـــس و بـــا پـــول خودمـــان، مـــا قـــادر 

بـــوده ایـــم بـــه حـــد کافـــی ســـرمایه گـــذاری کنیـــم تـــا رونـــد 
کاهـــش تولیـــد را متوقـــف کـــرده و احیـــای تدریجـــی تولیـــد را 

آغـــاز کنیـــم.
بـــا وجـــود تحریمهـــا و بـــا وجـــود بحـــران شـــدیدی کـــه بـــا 
ـــت در  ـــت نف ـــقوط قیم ـــا و س ـــروس کرون ـــری وی ـــه گی ـــیوع هم ش
ســـال میـــادی گذشـــته شـــدت گرفـــت، ونزوئـــا مدعـــی اســـت 
ـــای  ـــه صفه ـــرد و ب ـــد ک ـــر خواه ـــار براب ـــود را چه ـــت خ ـــد نف تولی
طویلـــی کـــه در همـــه پمـــپ بنزینهـــای ایـــن کشـــور مشـــاهده 

ــان مـــی دهـــد. می شـــود، پایـ
ـــون  ـــور اکن ـــن کش ـــت ای ـــد نف ـــت: تولی ـــا گف ـــت ونزوئ ـــر نف وزی
ـــزار  ـــر از ۴۰۰ ه ـــه باالت ـــه ک ـــر رفت ـــکه در روز فرات ـــزار بش از ۷۰۰ ه
ـــس  ـــد پ ـــه تولی ـــت ک ـــته اس ـــال گذش ـــتان س ـــکه در روز در تابس بش
ـــرده  ـــدا ک ـــش پی ـــا کاه ـــقوط قیمته ـــا و س ـــروس کرون ـــیوع وی از ش

ـــود. ب
ـــک  ـــه اوپ ـــع ثانوی ـــک، مناب ـــه اوپ ـــزارش ماهان ـــن گ در جدیدتری
تولیـــد نفـــت ونزوئـــا در مـــاه مـــه را ۵۳۱ هـــزار بشـــکه در روز 
ــر از تولیـــد  ــزار بشـــکه در روز باالتـ بـــرآورد کردنـــد کـــه ۴۵ هـ
ـــت  ـــد نف ـــه تولی ـــرده ک ـــام ک ـــک اع ـــه اوپ ـــا ب ـــود. ونزوئ ـــل ب آوری

ـــکه در روز  ـــزار بش ـــته ۵۸۲ ه ـــادی گذش ـــاه می ـــور در م ـــن کش ای
ـــل  ـــد آوری ـــطح تولی ـــر از س ـــکه در روز باالت ـــزار بش ـــه ۱۳۰ ه ـــود ک ب

ـــت. ـــوده اس ب
فرانسیســـکو مونالـــدی، کارشـــناس صنعـــت نفـــت ونزوئـــا در 
دانشـــگاه رایـــس بـــه بلومبـــرگ گفـــت: افزایـــش تولیـــد نفـــت 
ونزوئـــا بـــه ۱.۵ میلیـــون بشـــکه در روز تـــا پایـــان ســـال ۲۰۲۱ 
ـــیدن بـــه ایـــن هـــدف  ـــی رس ـــت. حت یـــک هـــدف غیرممکـــن اس
ـــت  ـــه ظرفی ـــرا ک ـــت چ ـــور اس ـــل تص ـــم غیرقاب ـــدت ه ـــان م در می
تولیـــد نفـــت از ســـال ۲۰۱۴ رو بـــه کاهـــش بـــوده و بـــه مـــدت 
ـــته  ـــود نداش ـــا وج ـــی در ونزوئ ـــی فعال ـــچ دکل نفت ـــال هی ـــک س ی

ـــت. اس
ـــه  ـــته ب ـــه گذش ـــا هفت ـــور ونزوئ ـــس جمه ـــادورو، ریی ـــکاس م نی
ـــدن در  ـــت بای ـــت دول ـــر اس ـــود منتظ ـــه ب ـــرگ گفت ـــون بلومب تلویزی
ـــکا را  ـــای آمری ـــع تحریمه ـــه رف ـــد ک ـــره کن ـــی مذاک ـــوص توافق خص

ـــد. ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ب
ـــه  ـــخنگوی وزارت خارج ـــس، س ـــل پرای ـــزارش اوی ـــاس گ ـــر اس ب
ـــده  ـــان برچی ـــادورو خواه ـــر م ـــرد اگ ـــام ک ـــرگ اع ـــه بلومب ـــکا ب آمری

ـــد. ـــام ده ـــتری انج ـــات بیش ـــد اقدام ـــت، بای ـــدن تحریمهاس ش

دستگاه های سیم کارت خورتان را فعال کنید

ادعای جدید ونزوئال

تولید نفت تا پایان امسال چهار برابر می شود

مزایدهنوبتاولاموالمنقول
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۳۳

محکوم له: خداویردی مقصودی 
محکوم علیه: علی حسین زاده خیاوی 

ـــت  ـــال از باب ـــه: ۱۰۱/۵۰۰/۴۳۷ ری ـــوم ب محک
ـــال  ـــی ۵/۰۷۵/۰۲۱ ری ـــر دولت ـــم عش نی

مـــورد مزایـــده عبـــارت اســـت از:دســـتگاه 
هـــای جـــوراب بافـــی 

ـــارک  ـــی م ـــی مکانیک ـــوراب باف ـــتگاه ج ۱. دس
com-gorji Iran یکدســـتگاه

ـــارک  ـــی م ـــی مکانیک ـــوراب باف ـــتگاه ج ۲. دس
G.DA یکدســـتگاه 

ـــارک  ـــی م ـــی مکانیک ـــوراب باف ـــتگاه ج ۳. دس
s.DA یکدســـتگاه 

ــور  ــرو موتـ ــتگاه دارای الکتـ ــه دسـ ــر سـ هـ
ـــتگاه  ـــد دس ـــی میباش ـــاز Hp ۱/۲ چین ـــک ف ت
هـــا غیـــر آمـــاده بـــکار و نیازمنـــد ســـرویس و 
ــی  ــه کارشناسـ ــت پایـ ــد .قیمـ ــر میباشـ تعمیـ
هـــر دســـتگاه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال جمـــع 
ســـه دســـتگاه ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال یکصـــد و 

بیســـت میلیـــون ریـــال تعییـــن میگـــردد.
شرایطمزایده:

۱. جلســـه مزایـــده نوبـــت اول بـــه تاریـــخ 
۱۴۰۰/۴/۲۱ روز دوشـــنبه راس ســـاعت ۱۰ بـــا 
حضـــور طرفیـــن پرونـــده متقاضیـــان خریـــد و 
نماینـــده دادســـتان در دفتـــر اجـــرای احـــکام 
ــتری  ــل اختـــاف دادگسـ ــورای حـ ــی شـ مدنـ

میانـــدوآب برگـــزار خواهـــد شـــد.
۲. برنـــده مزایـــده بایســـتی ۱۰درصـــد 
ــی  ــس و مابقـ ــی المجلـ ــه را فـ ــت معاملـ قیمـ
را ظـــرف مـــدت یـــک مـــاه ازتاریـــخ مزایـــده 

ــد.  ــت نمایـ پرداخـ
ــان مـــی تواننـــد ۵ روز قبـــل از  ۳. متقاضیـ
جلســـه مزایـــده بـــا هماهنگـــی ایـــن دفتـــر از 

امـــوال مـــورد مزایـــده بازدیـــد نماینـــد. 
ــال و  ــل و انتقـ ــای نقـ ــه هـ ــه هزینـ ۴. کلیـ
غیـــره برعهـــده برنـــده مزایـــده مـــی باشـــد. 

مالف:8
مدیردفتراجرایاحکاممدنیشورا

مفقـودی
ســند کمپانــی وســیله نقلیــه نــوع وانــت 
آبــی  رنــگ   ۱۳۹۰ مــدل  نیســان  سیســتم 
ــی ۶۵  ــماره انتظام ــه ش ــن ب ــوخت بنزی ــوع س ن
ایــران ۶۳۵ ق ۶۲ وشــماره موتــور ۵۹۵۰۷۴ و 
 AZPL۱۴۰TBO۳۰۷۰۵۴ شاســی  شــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــادزاده ب ــدار صی ــام علم ــه ن ب
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   ۶۰۰۹۵۲۱۷۹۳

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

کد:501
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
شعرا نباید به حوادث انقالب 

بی تفاوت باشند

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: 
شــعرا نبایــد نســبت بــه حــوادث انقــاب و حرکــت 
ملــت بــه ســمت اخــاق و معنویــت و پیشــرفت بــی 

تفــاوت باشــند.
بــه گــزارش مهــر، حجــت االســام و المســلمین 
شــعرای  جمــع  در  هاشــم  آل  ســیدمحمدعلی 
ــذار  ــک عنصــر اثرگ ــار داشــت: شــعر ی اســتان اظه
کامــی  عوامــل  مجموعــه  در  آن  اثرگــذاری  و 

می شــود. مضاعف تــر 
وی افــزود: از شــاخص های شــاعر طــراز انقــاب 
ــت  ــودن اس ــاب ب ــم انق ــام مفاهی ــت تم در خدم
ــون، شــناخت عرصــه، اطــراف  ــه گ در حــوادث فتن
قصــه، مهاجــم و مدافــع، ظالــم و مظلــوم، دشــمن و 

دوســت دشــوار اســت.
آل هاشــم گفــت: اگــر بنــا باشــد یــک شــاعر هــم 
مثــل دیگــران تحــت تأثیــر تبلیغــات دشــمن فریــب 
ــن  ــد، ای ــراغش بیای ــه س ــی ب ــی بصیرت ــورد و ب بخ
خیلــی دون شــأن یــک فــرد هنــری و یــک انســان 

فرهنگــی اســت.
امــام جمعــه تبریــز افــزود: شــعر و هنــر را 
تــاش  قــراردادن  اســام  مفاهیــم  خدمــت  در 
از  مســائل  درســت  فهــم  بــرای  مجاهــدت  و 

اســت. انقــاب  هنــر  ویژگی هــای 
وی تصریــح کــرد: شــعرا نبایــد نســبت بــه 
حــوادث انقــاب و حرکــت ملــت بــه ســمت اخــاق 

ــند. ــاوت باش ــی تف ــرفت ب ــت و پیش و معنوی
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی اظهــار 
داشــت: زبــان هنــر و شــعر، زبــان اثــر گــذاری اســت 
کــه بایــد بــرای تبییــن و تشــریح مســائل انقــاب و 

حرکت هــای مــردم از آن اســتفاده کــرد.

شهر و شورا

کاریکاتور

 گالیه  مردم از قطعی مکرر  برق و سوءمدیریت ها

منبع:تسنیم

حسین پور: 
رئیس جمهور منتخب مشکالت 

مرزنشینان و مناطق مرزی را حل کند 

نماینــده پیرانشــهر گفــت: انتظــار مــی رود رئیــس 
ــور منتخــب مشــکات مرزنشــینان و مناطــق  جمه
ــعه  ــه توس ــد و ب ــرار ده ــه ق ــورد توج ــرزی را م م
ــیدگی  ــردم رس ــت م ــت معیش ــاخت ها و تقوی زیرس

کنــد. 
ــگاران جــوان، کمــال  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــی  ــده پیرانشــهر در صحــن علن ــور نماین حســین پ
گفــت:  تذکــری  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
انتظــار مــی رود رئیــس جمهــور منتخــب مشــکات 
توجــه  مــورد  را  مــرزی  مناطــق  و  مرزنشــینان 
ــت  ــاخت ها و تقوی ــعه زیرس ــه توس ــد و ب ــرار ده ق

ــد. ــیدگی کن ــردم رس ــت م معیش
جامعــه  بازگردانــدن  خواســتار  افــزود:  وی 
اهــل ســنت بــا کارگیــری علمــا و نخبــگان در 

هســتیم. مختلــف  جایگاه هــای 
ــار  ــرو اظه ــر نی ــه وزی ــاب ب ــده خط ــن نماین ای
ــدون  ــازل ب ــا و من ــع، چاه ه ــرق صنای ــرا ب ــرد: چ ک
ــت  ــرا در وضعی ــود؟ چ ــع می ش ــی قط ــاع قبل اط
کمبــود بــرق، صــادرات بــه کشــورهای دیگــر قطــع 
نمی شــود؟ بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی بــرق 
ــدام  ــه آن اق ــبت ب ــد نس ــز ارز بای ــد رم ــرای تولی ب
الزم صــورت گیــرد.  در شــرایط خشکســالی، هــدر 
ــد  ــا و... تولی ــرق چاه ه ــع ب ــی از قط ــت آب ناش رف
ــا مشــکل مواجــه می کنــد و صنایــع  کشــاورزی را ب
ــا کــی مــردم و  و تولیدهــا لطمــه خواهــد خــورد. ت

ــد؟ ــا را بخورن ــم کاری ه ــوب ندان ــد چ ــع بای صنای

کشف ۱5 میلیارد تومان پوشاک 
خارجی قاچاق در تهران 

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران بــزرگ 
ــزار  ــش از ۵۰ ه ــف بی ــر و کش ــتگیری ۲ نف از دس
ــر داد.  ــواع پوشــاک خارجــی قاچــاق، خب ــوب ان ث

جوان،  خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه 
رئیس  گـــودرزی   پـــور  ولـــی  علی  ســـرهنگ 
پلیس امنیـــت اقتصادی تهران بـــزرگ گفت: روز 
گذشـــته برابر اطـــاع از نگهـــداری کاالی قاچاق 
در ســـاختمانی در شـــمال تهـــران، مامورین این 
پلیـــس طی یک عملیـــات همزمان  و منســـجم 
بـــه محل اعزام شـــدند کـــه پـــس از رصد های 
نامحســـوس، مشاهده شـــد محل مورد  اطاعاتی 
نظر ســـاختمان پزشـــکان بوده و در طبقه چهارم 
مقادیـــر انبوهی پوشـــاک قاچاق بـــا برند خارجی 

موجود اســـت.
وی اظهــار کــرد: در بررســی اولیــه مشــخص شــد 
ــدارک  ــه اســناد و م ــد هرگون محــل اجــاره ای و فاق
ــن  ــل در ای ــال قب ــدود یکس ــا از ح ــوده و کاال ه ب

محــل تخلیــه شــده اســت.
ــاختمان  ــات در س ــه تحقیق ــزود: در ادام وی اف
دیگــری واقــع در میــدان رازی نیــز مقادیــر انبوهــی 

ــد. ــو کشــف گردی پوشــاک و کفــش دپ
ــرد:  ــوان ک ــت اقتصــادی عن ــس امنی ــس پلی رئی
کاال هــا شــامل بیــش از ۵۰ هــزار ثــوب انــواع 

ــود. ــاق ب ــی قاچ ــاک خارج پوش
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کاراگاهــان در رصد هــای اطاعاتــی پیچیــده موفــق 
شــدند مالکیــن کاال هــا را شناســایی کننــد، افــزود: 
بــا هماهنگــی مقــام قضائــی تیمــی از کارآگاهــان در 
یــک عملیــات پلیســی مالکیــن کاال هــا را دســتگیر و 
بــا تکمیــل پرونــده متهمیــن را بــه مرجــع قضائــی 

ــد.  معرفــی کردن
ایــن مقــام پلیســی بــا بیــان اینکــه کارشناســان 
ــارد  ــده را ۱۵ میلی ــف ش ــوال کش ــی ام ارزش ریال
ــه کــرد: در صــورت  ــد، اضاف تومــان اعــام کــرده ان
ــا  ــکار کاال ب ــاق و احت ــه کاالی قاچ مشــاهده هرگون

ــد. ــاس بگیرن ــس ۱۱۰ تم پلی

وضعیت بیمارستان چابهار فاجعه بار است 

ــواحل  ــتان س ــا بیمارس ــت: تنه ــس گف ــار مجل ــردم چابه ــده م نماین
مکــران و جنــوب بلوچســتان وضعیــت فاجعه بــاری دارد و حــاال بــا 
ــتم.  ــختی هس ــب س ــران عواق ــه، نگ ــری منطق ــز و خط ــت قرم وضعی

ــران  ــواحل مک ــنیم در س ــا تس ــو ب ــعیدی در گفت وگ ــن س معین الدی
اظهــار داشــت: بیــش از ۶۰۰ هــزار نفــر از مــردم ســواحل مکــران و جنــوب 
بلوچســتان بــه بیمارســتان چابهــار بــرای درمــان مراجعــه می کننــد کــه 
بــا توجــه بــه بحرانــی شــدن کرونــا در چابهــار و جنــوب، ایــن فشــار بــر 

آن بیــش از انــدازه افزایــش یافتــه اســت.
ــی  ــز درمان ــا مرک ــا ۱۹۶ تخــت، تنه ــار ب ــتان چابه ــزود: بیمارس وی اف
ــد  ــا نمی توان مجهــز جنــوب بلوچســتان و ســواحل مکــران اســت و قاعدت
در شــرایط عــادی هــم جوابگــو باشــد چــه برســد بــه االن کــه چابهــار و 
ــد و وضعیــت خطــری  ــی مرتــب در لیســت قرمــز می رون شــهرهای جنوب

ــد. ــه می کنن را تجرب
ســعیدی تصریــح کــرد: اوضــاع زمانــی فاجعه بــار می شــود کــه بدانیــم 
ایــن بیمارســتان بخــش عفونــی نــدارد و در ۵ شهرســتان حــوزه انتخابیــه 
شــامل چابهــار، کنــارک، نیکشــهر، قصرقنــد و دشــتیاری بــا بیــش از ۶۰۰ 

هــزار نفــر جمعیــت تنهــا یــک متخصــص عفونــی اســت.
نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: 
ــرض  ــران در مع ــاحلی مک ــهرهای س ــار و ش ــری چابه ــفانه قرارگی متاس
ورود نــوع جهــش یافتــه کرونــای هنــدی و پاکســتانی شــرایط منطقــه را 
قرمــز و خطــری کــرده و اگــر چــاره ای اندیشــیده نشــود عواقبــی ســخت 

را تجربــه خواهیــم کــرد.
ــت،  ــزارش وزارت بهداش ــن گ ــاس تازه تری ــنیم و براس ــزارش تس ــه گ ب
شهرســتان های چابهــار و دشــتیاری در ســواحل مکــران در وضعیــت 
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــردی رئی ــران ک ــرار گرفتند.کام ــی ق ــز کرونای قرم
پزشــکی ایرانشــهر گفتــه: آمــار مبتایــان بیمــاری نســبت بــه هفتــه قبــل 
ــت  ــای تح ــتان ه ــت بیمارس ــت تخ ــه و ظرفی ــش یافت ــد افزای ۱۵۰ درص

ــل شــدن اســت. ــه تکمی پوشــش دانشــگاه رو ب
وی افــزوده: بــا تکمیــل شــدن ظرفیــت ۱۰۰ درصــدی بخــش کرونــا در 
بیمارســتانهای ایرانشــهر و چابهــار وضعیــت ایــن ۲ شهرســتان نســبت بــه 

ســایر نقــاط جنــوب اســتان بحرانی تــر اســت.

28۰ شهر کشور تنش آبی دارند 

ـــا  ـــدید بارش ه ـــش ش ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــئول گف ـــام مس ـــک مق ی
ـــی۲۰  ـــه جوئ ـــن شـــرایط صرف ـــذر از ای ـــا راه گ ـــوا، تنه ـــای ه ـــش دم و افزای

ـــردم در مصـــرف آب اســـت.  درصـــدی م
ــیدزاده،  ــیدعلی سـ ــوان، سـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــاب  ـــی آب و فاض ـــرکت مهندس ـــتریان ش ـــا مش ـــاط ب ـــرکل اداره ارتب مدی
ـــه  ـــام صرف ـــه ن ـــال ب ـــر س ـــاه ه ـــر م ـــم تی ـــا هفت ـــت: از اول ت ـــران گف ای
ـــه دارای  ـــن هفت ـــه ای ـــده اســـت ک ـــذاری ش ـــام گ ـــی در مصـــرف آب ن جوی

شـــعار های مختلفـــی در روز هـــای مختلـــف اســـت.

کاهش5۲درصدیمیزانبارندگی
نسبتبهمدتمشابهسالقبل

او ادامـــه داد: امســـال مطابـــق آمـــار، میـــزان بارندگـــی نســـبت بـــه 
ـــه در  ـــه ک ـــش یافت ـــد کاه ـــدود ۵۲ درص ـــل ح ـــال قب ـــابه س ـــدت مش م
ـــت  ـــه ثب ـــی ب ـــش بارندگ ـــد کاه ـــاله، ۳۶ درص ـــط ۵۲ س ـــن متوس میانگی

ـــت. ـــیده اس رس
ـــرایط  ـــور ش ـــی کش ـــاظ بارندگ ـــفانه از لح ـــرد: متاس ـــان ک ـــیدزاده بی س
ـــن  ـــی از مهم تری ـــرف یک ـــت مص ـــر مدیری ـــال حاض ـــدارد و در ح ـــی ن خوب

ـــت. ـــی اس ـــش آب ـــور از تن ـــرای عب ـــات ب اقدام
ــی آب و  ــرکت مهندسـ ــتریان شـ ــا مشـ ــاط بـ ــرکل اداره ارتبـ مدیـ
فاضـــاب ایـــران تصریـــح کـــرد: طبـــق پیـــش بینی هـــای هواشناســـی 
ـــا  ـــت و یقین ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــته افزای ـــال گذش ـــا از س ـــن دم میانگی
ـــم از  ـــرف آن می توانی ـــی در مص ـــه جوی ـــرف آب و صرف ـــت مص ـــا مدیری ب

ـــم. ـــور کنی ـــرایط عب ـــن ش ای
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه کاهــش شــدید بارش هــا و افزایــش دمــای 
هــوا، تنهــا راه گــذر ۲۸۰ شــهر دارای تنــش آبــی کشــور از تابســتان گــرم 

امســال، صرفــه جویــی ۱۵ تــا ۲۰ درصــدی مــردم در مصــرف آب اســت.
ــی آب و  ــرکت مهندسـ ــتریان شـ ــا مشـ ــاط بـ ــرکل اداره ارتبـ  مدیـ
فاضـــاب ایـــران اضافـــه کـــرد: اگـــر مـــا بتوانیـــم ۱۵ تـــا ۲۰ درصـــد 
ــا می توانیـــم  ــته باشـــیم، قطعـ صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب را داشـ
از شـــرایط بحرانـــی عبـــور کنیـــم، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه کشـــور مـــا 
ـــت  ـــزو اولوی ـــد ج ـــرف بای ـــت مص ـــت، مدیری ـــاور اس ـــور های پهن ـــز کش ج
ـــم  ـــی، امیدواری ـــش بارندگ ـــل کاه ـــه دلی ـــفانه ب ـــد و متاس ـــا باش ـــی م اصل

بتوانیـــم از ایـــن بحـــران عبـــور کنیـــم.

راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
وشهرســازی گفــت: وام اجــاره بــه مســتاجران 
۶ مــاه دوم ســال هــم تعلــق می گیــرد و همــه 
ــهیات  ــن تس ــی ای ــه متقاض ــتاجرانی ک مس
هســتند می تواننــد تــا پایــان شــهریورماه 
ــد.  ــدام کنن ــام در ســامانه اق ــه ثبت ن نســبت ب
»محمــود محمــودزاده« در گفــت و گــو 
ــتاد  ــه س ــدی از مصوب ــح بن ــا در توضی ــا ایرن ب
مبــارزه بــا کرونــا کــه تصریــح دارد »وام اجــاره 
ــق  ــال تعل ــت س ــاه نخس ــای ۶ م ــه قرارداده ب
دارد«، افــزود: ایــن بنــد بــه معنــای آن نیســت 
کــه بــرای مســتاجران ۶ مــاه دوم ســال امــکان 
اعطــای وام اجــاره در نظــر گرفتــه نشــده 

اســت.
وی توضیــح داد: همــه مســتاجرانی کــه 
ــد  ــتند می توانن ــهیات هس ــن تس ــی ای متقاض
ــام در  ــه ثبت ن ــان شــهریورماه نســبت ب ــا پای ت
ــه  ــکن صفح ــی مس ــدام مل ــرح اق ــامانه ط س
ــد و   ــدام کنن ــاره، اق ــه اج ــه ودیع ــوط ب مرب
ــاه  فرصــت  ــان آذرم ــا پای نظــام بانکــی هــم ت

پرداخــت تســهیات را دارد. 
گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ــه  ــد اجاره نام ــان تمدی ــه زم ــم ک ــانی ه کس

ــام  ــا ثبت ن ــت ب ــال اس ــه دوم س ــا در نیم آنه
ــه  در ســامانه و طــی مراحــل بانکــی، اجاره نام
ارائــه  را  رهگیــری  کــد  و  شــده  تمدیــد 

. می کننــد
کــه ســال  اضافه کــرد: مســتاجرانی  وی 
گذشــته وام اجــاره را دریافــت نکردنــد تــا 
ــد،  ــام دارن ــت ثبت ن ــهریورماه فرص ــان ش پای
نظــام بانکــی هــم تــا پایــان آذرمــاه وام اجــاره 
ــال  ــه احتم ــه ب ــرد ک ــد ک ــت خواه را پرداخ
ــا  ــان ت ــن زم ــته ای ــال گذش ــل س ــاد مث زی

بهمن مــاه تمدیــد خواهــد شــد.
ایــن  بــر  خاطرنشــان کرد:  محمــودزاده 
اســاس، امــکان دریافــت وام اجــاره بــرای 
ــاره  ــرارداد اج ــاه ق ــا دی م ــه ت ــتاجرانی ک مس

دارد. تمدیــد می کننــد وجــود  را  خــود 
پایــان  تــا  مســتاجران  ادامــه داد:  وی 
شــهریور فرصــت ثبت نــام دارنــد و زمانــی کــه 
بــه بانــک معرفــی شــدند قــرارداد اجــاره خــود 

را تقدیــم می کننــد.
ــال  ــوول، درح ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب

ــازی  ــامانه نی ــام در س ــت ن ــرای ثب ــر ب حاض
ــاس  ــن اس ــر ای ــت، ب ــرارداد نیس ــه ق ــه ارائ ب
ــد  ــم می توانن ــال ه ــه دوم س ــتاجران نیم مس
در ســامانه ثبت نــام و وام اجــاره را دریافــت 

ــد. کنن
ــاعت ۱۲  ــکن از س ــه مس ــام وام ودیع ثبت ن
ــاز شــده اســت  روز چهارشــنبه ۲۶ خــرداد آغ
ــت  ــرایط دریاف ــد ش ــتاجران واج ــه مس و هم
تســهیات کمــک ودیعــه مســکن کــه در 
ســامانه tem.mrud.ir ثبت نــام کرده انــد 
ــود  ــتعام خ ــخ اس ــر پاس ــد منتظ ــون بای اکن

ــد. باش
ــاره  ــه اج ــک ودیع ــهیات کم ــقف تس س
مســکن در منطقــه شــهری تهــران ۷۰ میلیــون 
ــاالی  ــان، ســایر کان شــهرها )شــهرهای ب توم
یــک میلیــون نفــر جمعیــت یعنــی شــهرهای 
ــم،  ــز، ق مشــهد، اصفهــان، کــرج، شــیراز، تبری
اهــواز و کرمانشــاه( ۴۰ میلیــون تومــان و ســایر 

شــهرها ۲۵ میلیــون تومــان اســت. 
دارای  بایــد  همچنیــن  متقاضیــان 
ثبــت  اجاره نامــه  یــا  رســمی  اجاره نامــه 
ــاک و  ــات ام ــت معام ــامانه ثب ــده در س ش
مســتغات و دارای کــد رهگیــری باشــند.

ـــرقی  ـــان ش ـــاب آذربایج ـــرکت آب و فاض ـــل ش ـــر عام مدی
بـــا اشـــاره بـــه ارتبـــاط قطـــع آب و بـــرق در ســـطح اســـتان 
ـــای آب و  ـــدن پمپ ه ـــوش ش ـــث خام ـــرق باع ـــی ب ـــت: قطع گف

در نتیجـــه قطعـــی چندســـاعته آب ُشـــرب می شـــود.
ـــرکت آب و  ـــت: ش ـــو گف ـــا ایمانل ـــر، علیرض ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــهر  ـــه ۶۵ ش ـــتان ب ـــطح اس ـــرقی در س ـــان ش ـــاب آذربایج فاض
و ۱۵۰۰ روســـتا خدمـــات ارائـــه می دهـــد و جمعیـــت تحـــت 

ـــت. ـــر اس ـــون نف ـــا ۴ میلی ـــش م پوش
ــا بیـــان اینکـــه ۱۳ متـــر مکعـــب در ثانیـــه آب در  وی بـ
ـــال  ـــه امس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــم، ادام ـــاز داری ـــتان نی اس
ــتان  ــطح اسـ ــرف در سـ ــاران و بـ ــارش بـ ــش بـ ــاهد کاهـ شـ
بودیـــم بـــرای همیـــن رعایـــت الگـــوی مصـــرف آب و صرفـــه 

جویـــی در ایـــن زمینـــه ضـــروری اســـت.

ایمانلـــو بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــرای تأمیـــن آب شـــرب 
ـــت:  ـــویم، گف ـــاه می ش ـــر چ ـــه حف ـــور ب ـــز مجب ـــهر تبری کانش
تاکنـــون حـــدود ۹۰ میلیـــارد تومـــان بـــرای حفـــر چـــاه در 

ــم. ــه کرده ایـ ــز هزینـ ــهر تبریـ کانشـ
ـــاال و در  ـــه ب ـــه هزین ـــر اینک ـــاوه ب ـــاه ع ـــر چ ـــزود: حف وی اف
ـــه  ـــث ب ـــاه دارد باع ـــر چ ـــرای ه ـــان ب ـــدود ۳ میلیـــارد توم ح
خطـــر افتـــادن منابـــع زیرزمینـــی می شـــود. صرفـــه جویـــی 
ــع  ــظ منابـ ــاه و حفـ ــر چـ ــدم حفـ ــرف آب باعـــث عـ در مصـ

زیرزمینـــی خواهـــد شـــد.
ـــت  ـــتان در وضعی ـــهر اس ـــج ش ـــه پن ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــن  ـــزو ای ـــز ج ـــز نی ـــهر تبری ـــت: ش ـــد، گف ـــرار دارن ـــی ق ـــش آب تن
شـــهرها در اســـتان اســـت و بایـــد مـــردم صرفـــه جویـــی در 
ـــی آب  ـــاهد قطع ـــا ش ـــد ت ـــرار دهن ـــت ق ـــرف آب را در اولوی مص

ـــیم. ـــتان نباش در اس
ایمانلـــو بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اقدامـــات مختلفـــی بـــرای 
ــه  ــزود: از جملـ ــم، افـ ــام داده ایـ ــتان انجـ ــن آب در اسـ تأمیـ
ــد و  ــظ نهنـ ــاح خـ ــه اصـ ــوان بـ ــات می تـ ــن اقدامـ مهمتریـ

ــرد. ــاره کـ ــانی اشـ ــبکه های آبرسـ ــاح شـ ــن اصـ همچنیـ

ــح  ــوی صحیـ ــت الگـ ــرورت رعایـ ــر ضـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ــبانه روز ۷۰  ــر شـ ــتان در هـ ــردم اسـ مصـــرف آب گفـــت: مـ
لیتـــر مـــازاد بـــر الگـــوی مصـــرف آب دارنـــد. اگـــر ۱۰ تـــا 
۱۵ درصـــد صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب داشـــته باشـــیم 
ـــز  ـــت و آب نی ـــم داش ـــش رو نخواهی ـــتان پی ـــکلی در تابس مش

قطـــع نمی شـــود.
ــرقی  ــان شـ ــاب آذربایجـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
ابـــراز داشـــت: ۱۵۰ لیتـــر در شـــبانه روز مصـــرف اســـتاندارد 
ـــم  ـــن رق ـــه ای ـــه در آذربایجـــان شـــرقی ب آب در کشـــور اســـت ک
ـــم.  ـــی داری ـــرف اضاف ـــر مص ـــیده و ۷۰ لیت ـــر رس ـــه ۲۲۰ لیت ب
بـــدون شـــک نحـــوه مصـــرف در آب اجحـــاف در حـــق ایـــن 

ـــت. ـــی اس ـــت اله نعم
ایمانلـــو ســـپس افـــزود: یکـــی از اصلـــی تریـــن دالیـــل قطعـــی 
ـــرق  ـــی ب ـــه قطع ـــود چراک ـــوط می ش ـــرق مرب ـــع ب ـــه قط آب ب
باعـــث خامـــوش شـــدن پمپ هـــای آب و در نتیجـــه قطعـــی 

ــود. ــاعته آب ُشـــرب می شـ چندسـ
وی ادامـــه داد: بـــرای حـــل مشـــکل کمبـــود آب تبریـــز 

بایـــد انتقـــال آب ارس بـــه تبریـــز عملیاتـــی شـــود.

ــت:  ــتان گفـ ــاورزی خوزسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
بایـــد سیســـتم های  از هدررفـــت آب  بـــرای جلوگیـــری 
ـــن  ـــورت نوی ـــه ص ـــف و ب ـــواع مختل ـــار در ان ـــت فش ـــاری تح آبی
ـــا ۷۰ درصـــد در مصـــرف  ـــا ت ـــی شـــوند؛ در برخـــی روش ه اجرای

می شـــود. صرفه جویـــی  آب 
خدارحـــم امیـــری زاده در مراســـم افتتاحیـــه پـــروژه ۱۴۲ 
هکتـــاری آبیـــاری تحـــت فشـــار شهرســـتان شـــادگان  کـــه 
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــادگان برگ ـــیه ش ـــتان دریس در دهس
ــرای  ــی بـ ــادگان، الگویـ ــار شـ ــت فشـ ــاری تحـ ــروژه آبیـ پـ

کشـــاورزان اســـتان خوزســـتان اســـت.
ــاده  ــزود: آب، مهمتریـــن نهـ ــنا، وی افـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــدر  ـــح، ق ـــتفاده صحی ـــا اس ـــد ب ـــت و بای ـــاورزی اس ـــش کش بخ
ذخایـــر آبـــی را بدانیـــم و پروژه هـــای آبیـــاری تحـــت فشـــار 

بـــه ایـــن منظـــور اجرایـــی می شـــوند.
ــت:  ــتان گفـ ــاورزی خوزسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
زمین هـــای زیـــادی در خوزســـتان وجـــود دارد کـــه تشـــنه و 
ـــی  ـــیوه های قدیم ـــم از ش ـــر بخواهی ـــتند و اگ ـــد آب هس نیازمن

ـــادی  ـــیار زی ـــی بس ـــر آب ـــم، ذخای ـــتفاده کنی ـــاری اس ـــرای آبی ب
ـــی رود. ـــدر م ـــه ه ب

ـــد  ـــت آب بای ـــری از هدررف ـــرای جلوگی ـــزود: ب ـــری زاده اف امی
ـــه  ـــف و ب ـــواع مختل ـــار در ان ـــت فش ـــاری تح ـــتم های آبی سیس
صـــورت نویـــن اجرایـــی شـــوند؛ در برخـــی روش هـــا تـــا ۷۰ 

ــود. ــی می شـ ــرف آب صرفه جویـ ــد در مصـ درصـ
وی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه مصـــرف بســـیار کـــم 
آب در روش هـــای آبیـــاری تحـــت فشـــار، می توانیـــم ســـطح 
ـــره وری  ـــش به ـــاهد افزای ـــم و ش ـــت ببری ـــر کش ـــتری را زی بیش

در اراضـــی کشـــاورزی اســـتان خوزســـتان باشـــیم.
ــان  ــتان بیـ ــاورزی خوزسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
ــد از  ــا بایـ ــه حتمـ ــت کـ ــتانی اسـ ــتان، اسـ ــرد: خوزسـ کـ
ــاهد  ــا شـ ــد تـ ــتفاده کنـ ــاری اسـ ــن آبیـ ــتم های نویـ سیسـ
ارتقـــای بهـــره وری در مـــزارع باشـــیم. از همـــه کشـــاورزان 
دعـــوت می کنیـــم از ایـــن طرح هـــا و اعتبـــارات ملـــی 

ــد. ــتقبال کننـ ــتفاده و اسـ اسـ
ـــتان در  ـــهمیه خوزس ـــاری س ـــال ج ـــت: در س ـــری زاده گف امی

ـــک  ـــون ی ـــت و تاکن ـــار اس ـــزار هکت ـــار، ۴ ه ـــت فش ـــاری تح آبی
ـــت.  ـــرا اس ـــال اج ـــزان، در ح ـــن می ـــار از ای ـــزار و ۸۰۰ هکت ه
امیدواریـــم بـــا اســـتقبال کشـــاورزان از ایـــن طـــرح، شـــاهد 

ـــیم. ـــار باش ـــت فش ـــاری تح ـــطوح آبی ـــای س ارتق
امـــروز پـــروژه ۱۴۲ هکتـــاری آبیـــاری تحـــت فشـــار 
ــد. ــاح شـ ــیه افتتـ ــتان دریسـ ــادگان  در دهسـ ــتان شـ شهرسـ

معاون وزیر راه و شهرسازی:

وام اجاره به مستاجران 6 ماه دوم سال هم تعلق می گیرد

مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

قطعی برق باعث اختالل در روند آبرسانی 
و قطع آب ُشرب می شود

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد:

لزوم استفاده از آبیاری تحت فشار در اراضی تشنه خوزستان

مالف:۲19تاریخانتشارآگهی:1۴00/0۴/0۲
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

ـــروی  ـــی موســـوی غ ـــای مصطف ـــورد تقاضـــای آق ـــز  م ـــتای اشـــلق بخـــش ۴۶ تبری ـــع در روس ـــی واق ـــی از ۶۳ اصل ـــاک۲۱۱۹ 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ راس ســـاعت ۱۰ 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 ۳۰ 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
رئیسثبتاسناداماکمیانه-بخشعلیزاده
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قاچاق در عجب شیر 

فرمانــده انتظامــی عجب شــیر گفــت: ۲۹۹ هــزار 
و ۶۰۰ نــخ ســیگار خارجــی قاچــاق بــه ارزش یــک 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون ریــال در شهرســتان عجــب 

شــیر کشــف شــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــیر  ـــی عجب ش ـــده انتظام ـــدی فرمان ـــرهنگ  عب س
گفـــت: ۲۹۹ هـــزار و ۶۰۰ نـــخ ســـیگار خارجـــی 
ـــت  ـــای امنی قاچـــاق در راســـتای اجـــرای طـــرح ارتق
ـــکاری  ـــا هم ـــاق کاال ب ـــا قاچ ـــارزه ب ـــی و مب اجتماع
ـــاب  ـــی بن ـــی انتظام ـــی فرمانده ـــتیبانی عملیات و پش
ـــط  ـــف و ضب ـــوری کش ـــودرو عب ـــتگاه خ ـــک دس از ی

ـــد. ش
او بــا اشــاره بــه دســتگیری راننــده خــودرو بیــان 
ــی  ــده مقدمات ــکیل پرون ــس از تش ــم پ ــرد: مته ک
ــی  ــرا معرف ــه دادس ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س جه

شــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال از 
ــرای رشــد  ماموریت هــای مهــم و مســتمر پلیــس ب
ــی رود از  ــمار م ــه ش ــور ب ــاد کش ــکوفایی اقتص و ش
ســاکنان ایــن شهرســتان خواســت در صــورت 
ــب را  ــان مرات ــت قاچاقچی ــه فعالی ــاهده هرگون مش
ــه  ــق شــماره تمــاس ۱۱۰ ب در اســرع وقــت از طری

ــد. ــس اطــاع دهن پلی
ــع ارزی  ــاالنه مناب ــه کشــور س ــیگار ب ــاق س قاچ
ــاد  ــه اقتص ــد و ب ــارج می کن ــور خ ــادی را از کش زی

ــد. ــه می زن ضرب

 تولید نشا با رونق کشت 
گیاهان دارویی در مراغه 

ــد  ــت: تولی ــه گف ــاورزی مراغ ــاد کش ــر جه مدی
از ۳ میلیــون نشــا گیاهــان دارویــی در  بیــش 
ســطح بیــش از ۳ هکتــار بــه صــورت گلخانــه ای در 

ــت.  ــده اس ــروع ش ــه ش ــتان مراغ شهرس
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، کریمــی 
ــان  ــا بی ــه ب ــاورزی مراغ ــاد کش ــر جه ــل مدی اص
ــان  ــا گیاه ــون نش ــش از ۳ میلی ــد بی ــه تولی اینک
ــورت  ــه ص ــار ب ــش از ۳ هکت ــطح بی ــی در س داروی
گلخانــه ای در  شهرســتان مراغــه شــروع شــده 
ــاه  ــت گی ــا هف ــه نش ــن گلخان ــت:در ای ــت گف اس
دارویــی شــامل اســطوخودوس، زوفــا، مریــم گلــی، 
ــه  ــرزن جــوش، بادرنجبوی ــان، آویشــن، م گل گاوزب

ــت. ــت اس ــرای کش ــه ب ــاده عرض ــد و آم تولی
ــی  ــان داروی ــا گیاه ــن نش ــش از ای ــزود: پی او اف
از دیگــر اســتان های کشــور تامیــن و در مراغــه 

کاشــته می شــد.
ــد  ــا تولی ــت: ب ــه گف ــاد کشــاورزی مراغ مدیرجه
نشــا گیاهــان دارویــی در مراغــه دیگــر تولــی 
کننــدگان مشــکل هزینه هــای حمــل و از بیــن 
رفتــن نشــا در مســیر انتقــال از گلخانــه بــه مزرعــه 

ــت. ــد داش را نخواهن
ــا  ــد نش ــرای تولی ــه ب ــی ک ــا ظرفیت ــت: ب او گف
گیاهــان دارویــی در مراغــه ایجــاد شــده اســت 
بــه زودی ایــن شهرســتان تامیــن کننــده نیــاز 

شــهر های همجــوار خواهــد بــود.
ــت و کار  ــق کش ــا رون ــزود: ب ــل اف ــی اص کریم
گیاهــان دارویــی امســال ۱۰ هکتــار مزرعــه جدیــد 

ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ایج ــن شهرس در ای
ــا ایجــاد  ــت: ب ــه گف ــاد کشــاورزی مراغ مدیرجه
مــزارع جدیــد ســطح زیرکشــت گیاهــان دارویــی در 

مراغــه بــا ۵۰ هکتــار رســید.
ــن در  ــرار گرفت ــر ق ــه خاط ــه ب ــتان مراغ شهرس
ــی مســتعد  ــت جغرافیای ــای ســهند و موقعی دامنه ه

ــی اســت. کشــت گیاهــان داروی

رییس سازمان حفظ نباتات کشور: 
35۰ هزار لیتر سموم پرخطر در سال ۹۹ از 

چرخه مصرف حذف شد 

ــه اینکــه در ســال  ــا اشــاره ب ــات کشــور ب رییــس ســازمان حفــظ نبات
ــه  ــت: ب ــت، گف ــه اس ــود یافت ــور، بهب ــای کش ــبد آفت کش ه ۱۳۹۹ س
منظــور حفــظ محیــط زیســت ، ســامت و ایمنــی غذایــی جامعــه طــی 
ســال ۱۳۹۹ حــدود ۳۵۰ هــزار لیتــر ) ۳۵۰۰۰۰ لیتــر/ کیلوگــرم( از 
ســموم پرخطــر مصرفــی کاهــش و ســموم کــم خطــر جایگزیــن آنهــا شــد. 
ــموم  ــه س ــان اینک ــا بی ــی« ب ــرو چنگلوای ــا، »کیخس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــات  ــزود: عملی ــود، اف ــذف می ش ــاورزان ح ــرف کش ــبد مص ــر از س پرخط
ــه روش هــای بیولوژیــک و غیــر شــیمیایی در ســطح  ــا آفــات ب مبــارزه ب
۶ میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی و باغــی کشــور در ســال 

گذشــته انجــام شــد.
ــعه  ــتای توس ــت: در راس ــور گف ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــس س ریی
و فعال ســازی شــبکه های مراقبــت و پیــش آگاهــی در ســال ۱۳۹۹ 
ســطحی معــادل  ۶ میلیــون و ۳۰۰ هــزار هکتــار از مــزارع و باغــات کشــور 
تحــت پوشــش نظــارت شــبکه هــای مراقبــت و پیــش آگاهــی قــرار گرفــت 

.
وی ادامــه داد:  بــا تــاش همــکاران ســتاد و اســتانی و زحمــت 
ــون و ۵۰۰  ــطح ۲۱ میلی ــته در س ــال گذش ــداران در س ــاورزان و باغ کش
هــزار هکتــار و بــا هزینــه ای معــادل ۴۴ هــزار میلیــارد ریــال بــا عوامــل 
ــه  ــارت ب ــدن خس ــه از وارد ش ــارزه و در نتیج ــی مب ــان گیاه ــان رس زی
ــه ارزش  ــن ب ــون ت ــزان ۳۲ میلی ــه می ــاورزی ب ــدات محصــوالت کش تولی

ــد. ــری ش ــال جلوگی ــارد ری ــل ۶۴۰۰۰۰ میلی حداق
چنگلوایــی اظهارداشــت:  بــا اقدامــات صــورت گرفتــه  از نظــر ارزش بــه 
ازای هــر واحــد هزینــه انجــام شــده ۵/۱۴ واحــد از وارد شــدن خســارت 

بــه محصــوالت جلوگیــری شــده اســت.
طبــق آمارهــا ســاالنه چهــار میلیــون و ۱۰۰ هــزار تــن ســم در دنیــا 
ــه عــدد ۳۷ تــا ۴۰ میلیــون  مصــرف مــی شــود و تجــارت آفت کش هــا  ب

دالر مــی رســد.

در راستای تحقق شعار سال صورت پذیرفت؛ 
تأمین مالی 5 هزار میلیاردی شرکت بهمن دیزل

در راســتای تحقــق شــعار ۱۴۰۰ »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع 
ــرای  زدایی هــا«، تأمیــن مالــی ۵ هــزار میلیــارد ریالــی صنعــت خــودرو ب

ــد. ــام ش ــزل انج ــن دی ــرکت بهم ش
بــه گــزارش بــازار ســرمایه )ســنا(، درپــی منویــات رهبــر انقــاب جهــت 
رفــع موانــع تولیــد در کشــور و در راســتای تحقــق شــعار ســال »تولیــد، 
ــی  ــارد ریال ــزار میلی ــی ۵ ه ــن مال ــا«، تامی ــع زدایی ه ــتیبانی ها و مان پش
در حــوزه صنعــت خــودرو بــرای شــرکت بهمــن دیــزل )ســهامی عــام(  بــا 

مشــارکت شــرکت تأمیــن ســرمایه تمــدن صــورت پذیرفــت.
ــال صکــوک مرابحــه  ــارد ری ــا انتشــار ۵ هــزار میلی ــن اســاس، ب ــر ای ب
شــرکت بهمــن دیــزل )ســهامی عــام( کــه بــا مشــاور، تعهــد پذیره نویســی 
ــازار  ــت، ب ــورت پذیرف ــدن ص ــرمایه تم ــن س ــرکت تأمی ــی ش و بازارگردان
ــن  ــن تأمی ــت دومی ــال ۱۴۰۰ توانس ــی س ــه ابتدای ــه ماه ــرمایه در س س

ــد. ــم بزن ــی بخــش خصوصــی در صنعــت خــودرو را رق مال
الزم بــه ذکــر اســت منابــع تأمیــن شــده از ســوی بــازار ســرمایه بــرای 
ایــن امــر، در راســتای تولیــد شــرکت ســهامی عــام بــه کار خواهــد رفــت.

مردم با هیچ گروه و حزبی عهد اخوت نبسته اند
نماینــده مــردم شــیراز گفــت: یکــی از درس هــای انتخابــات ۲۸ خــرداد 
ایــن بــود کــه مــردم بــا هیــچ گــروه و حزبــی عهــد اخــوت نبســته انــد و 
گروهــی کــه امــروز رای آورده انــد بداننــد اگــر بــه مــردم توجهــی نداشــته 

باشــند ۴ ســال بعــد بــه شــما رای نخواهنــد داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا پــاک فطــرت در نشســت علنــی در تذکــر 
ــای صنــدوق رای،  ــی از حضــور حماســی مــردم پ شــفاهی ضمــن قدردان
گفــت: شــما مــردم بــا حضــور بــه موقــع خــود نشــان دادیــد از بســیاری از 

ــر هســتید. ــا بصیرت ت مســووالن کشــوری ب
نماینــده مــردم شــیراز افــزود: یکــی از درس هــای انتخابــات ۲۸ خــرداد 
ــد،  ــی عهداخــوت نبســته ان ــروه و حزب ــچ گ ــا هی ــردم ب ــه م ــود ک ــن ب ای
ــد  ــت کردن ــزد حمای ــک نام ــان از ی ــاح طلب ــه اص ــه هم ــرایطی ک در ش

ــد. ــب کنن ــردم را جل نتوانســتند نظــر م
پـــاک فطـــرت افـــزود: گروهـــی کـــه امـــروز رای آورده انـــد بداننـــد 
ـــند  ـــته باش ـــی نداش ـــردم توجه ـــه م ـــر ب ـــتند، اگ ـــوش هس ـــردم باه ـــه م ک

ـــد داد. ـــات رای نخواه ـــما در انتخاب ـــه ش ـــد ب ـــال بع ـــی ۴ س کس
وی، خطـــاب بـــه نماینـــدگان گفـــت: مجلـــس بایـــد از مناظره هـــا 
ایـــن مناظره هـــا از فســـاد و  درس بگیـــرد، همـــه نامزدهـــا در 
تبعیـــض گفتنـــد بـــرای کشـــوری کـــه مدعـــی اســـام نـــاب اســـت 
ـــی  ـــرایط یک ـــن ش ـــت.  در ای ـــته نیس ـــی شایس ـــن پدیده های ـــود چنی وج
ـــون  ـــد قان ـــب برس ـــه تصوی ـــد ب ـــس بای ـــه در مجل ـــی ک ـــن مهم از قوانی
ــوری  ــس جمهـ ــت، از رییـ ــع اسـ ــارض منافـ ــون تعـ ــفافیت و قانـ شـ
ــه  ــح الزم را بـ ــه لوایـ ــن رابطـ ــم در ایـ ــت داریـ ــب درخواسـ منتخـ

مجلـــس ارائـــه دهنـــد.

اســامی  شــورای  مجلــس  نایب رئیــس 
گفــت: مجلــس در عیــن پایبنــدی بــه تفکیــک 
قــوا و عمــل بــه وظایــف ذاتــی نظارتــی خــود، 
همــراه و همــکار دولــت منتخــب خواهــد بود و 
از هیــچ کوششــی بــرای حــل مشــکات مــردم 

ــغ نخواهــد کــرد.  دری
ــب  ــزاد نای ــی نیک ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
ــه  ــامی در جلس ــورای اس ــس ش ــس مجل  رئی
ــام  ــرت ام ــاد حض ــک می ــن تبری ــی ضم علن
ــت:  ــام گف ــه الّس ــا علی ــی الرض ــن موس علی ب
تقــارن جشــن های دهــه کرامــت را بــا جشــن 
ــت  ــن سرنوش ــون تعیی ــت در آزم ــروزی مل پی

ــی دارم. ــی م گرام
یکــی  انتخابــات  اینکــه   بیــان  بــا  وی 
نظام هــای  در  جمهوریــت  نمودهــای  از 
افــزود: پیــام  مردم ســاالری دینــی اســت، 
ــه  ــزرگ ب ــه« ب ــات یــک »ن ایــن دوره از انتخاب
و  ســعودی  شــبکه های  واهــی  تاش هــای 
ــات برخــی  ــو و توهم ــک س صهیونیســتی از ی
ســوی  از  داخلــی  متوهــم  بی بصیرت هــای 
ــات را  ــد انتخاب ــاش کردن ــه ت ــود ک ــر ب دیگ

ــد. ــم کنن تحری
نایب رئیــس مجلــس گفــت: ملــت ایــران بــا 
بصیــرت خــود علی رغــم مشــکات معیشــتی، 
ــا و تبلیغــات صدهــا  همه گیــری بیمــاری کرون
ــه  ــا فراخــوان رهبــری ب ــاردی رســانه ها ب میلی

صحنــه آمدنــد تــا بگوینــد گرچــه از مســئوالن 
ــه  ــا ب ــتند ام ــور هس ــی دلخ ــت فعل و وضعی
انقــاب اســامی پایبنــد و بــه حــل مشــکات 

امیدوارنــد.
ـــن  ـــس در عی ـــرد: مجل ـــوان ک ـــزاد عن نیک
پایبنـــدی بـــه تفکیـــک قـــوا و عمـــل بـــه 
وظایـــف ذاتـــی نظارتـــی خـــود، همـــراه و 
همـــکار دولـــت منتخـــب خواهـــد بـــود و از 
هیـــچ کوششـــی بـــرای حـــل مشـــکات مـــردم 
دریـــغ نخواهـــد کـــرد. مـــردم بـــا وجـــود 
مشـــکات، مناعـــت طبـــع و بزرگـــواری 
خـــود را بـــا حضـــور پـــای صندوق هـــا 
ـــد و اکنـــون وقـــت آن اســـت کـــه  نشـــان دادن
ـــود را  ـــری خ ـــوا نوک ـــام ق ـــردان در تم دولتم

نشـــان دهنـــد.
نماینــده اردبیــل در مجلــس تصریــح کــرد: 
هــر کــس بــرای خــود شــأنی باالتــر از نوکــری 
مــردم قائــل اســت، جایــی در مجلــس انقابــی، 
دولــت مردمــی و قــوه قضائیــه مقتــدر نخواهــد 
ــع  ــرای رف ــا ب ــا م ــد ت ــردم آمدن ــت. م داش
ــم، در غیــر ایــن صــورت  مشــکات آنهــا بدوی

ــم. ــا کرده ای ــهدا جف ــق ش در ح
نیکــزاد بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور مــردم 
در انتخابــات تبلــور بازگشــت قــدرت بــه مــردم 
بــود، خاطرنشــان کــرد: بــرای منتخــب مــردم 
امیدواریــم دولــت  توفیــق داریــم و  آرزوی 
ســیزدهم بتوانــد تــا پایــان، مردمــی و انقابــی 

بمانــد.

وی تصریــح کــرد: مواضــع صریــح و انقابــی 
رئیــس جمهــور منتخــب در نشســت خبــری، 
ــای  ــران ج ــت ای ــوق مل ــاق حق ــون احق پیرام
ــا  ــق ب ــد منطب ــه ش ــه گفت ــر دارد. آنچ تقدی
ــا  ــو تحریم ه ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب ــون اق قان
و صیانــت از حقــوق ملــت ایــران اســت. دولــت 
ــود  ــوش خ ــه را از گ ــن پنب ــد ای ــکا بای آمری
بیــرون کنــد و بفهمــد کــه قــرار نیســت تحــت 
هیــچ شــرایطی بــدون تأمیــن منافــع ملــی مــا 
و قبــل از رفــع تمــام تحریم هــا و اســتارت 
ــق راســتی آزمایی  صحــت قول هایشــان از طری

تعهــدی امضــاء شــود.
کــرد:  اضافــه  مجلــس  نایــب  رئیــس 
ــات  ــام انتخاب ــی پی ــای غرب ــدوارم طرف ه امی
ــران در  ــت ای ــه مل ــت قهرمانان ــران و مقاوم ای
ــد و  ــت کنن ــت دریاف ــا را درس ــر تحریم ه براب
از هــر فرصتــی کــه نظــام اســامی بــرای آنهــا 

ــد. ــتفاده نماین ــت، اس ــرده اس ــم ک فراه
ــتند  ــه توانس ــا هرچ ــت: غربی ه ــزاد گف نیک
ــو  ــه زان ــران را ب ــت ای ــا مل ــد ت ــم کردن تحری
ــران  ــت ای ــه مل ــد ک ــروز دیدن ــا ام ــد ام درآورن
ــا  ــوی قله ه ــت و به س ــتاده اس ــان ایس همچن
ــت  ــن مل ــمنان ای ــا دش ــت ام ــت اس در حرک
یــا در باتــاق درگیــر شــده یــا مثــل نتانیاهــو 
ســپرده  تاریــخ  زباله دانــی  بــه  ترامــپ  و 

شــده اند.

بـــا دســـتور رئیـــس جمهـــوری ۱۵ طـــرح صنعتـــی، 
ــه  ــکل از سـ ــه آزاد ارس، متشـ ــدی منطقـ ــی و تولیـ عمرانـ
ــر  ــا سراسـ ــان بـ طـــرح اصلـــی و ۱۲ طـــرح فرعـــی، همزمـ

ــد.  ــاح شـ ــور افتتـ کشـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، بـــرای اجـــرا و 
بهـــره بـــرداری از ۱۵ طـــرح تولیـــدی و صنعتـــی در منطقـــه 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــال س ـــارد ری ـــزار و ۱۸۷.۵ میلی آزاد ارس ۲۶ ه
ـــه  ـــذاری ارزی انجـــام گرفت ـــرمایه گ ـــزار دالر س ـــی و ۱۰۰ ه ریال

ـــت. اس
بــا افتتــاح ایــن طرح هــا زمینــه اشــتغال مســتقیم ۵۷۵ نفــر 

در منطقــه آزاد ارس فراهــم شــده اســت.
ــدی،  ــرح تولی ــت ط ــداث هش ــگ اح ــن کلن ــروز همچنی ام
ــذاری ۲۱  ــرمایه گ ــا س ــه آزاد ارس ب ــی منطق ــی و صنعت عمران
هــزار و ۱۱۲ میلیــارد ریــال بــا دســتور رییــس جمهــوری و بــه 

ــن زده شــد. ــس زمی ــو کنفران صــورت ویدی

»ایســتا موتــور ارس« بــا اشــتغال زایــی ۱۵۸ نفــر و ســرمایه 
گــذاری ۲۰ هــزار و ۲۵۰ میلیــارد ریــال، »شــیمی گســتر 
ــارد  ــزار و ۱۸۰ میلی ــی و ۲ ه ــر اشــتغال زای ــا ۵۰ نف ســهند« ب
ــن«  ــت نگی ــت و صنع ــرکت »کش ــذاری و ش ــرمایه گ ــال س ری
ــال  ــا ۱۱۰ نفــر اشــتغال زایــی و یــک هــزار و ۵۰ میلیــارد ری ب
ســرمایه گــذاری از جملــه طرح هــای افتتــاح شــده امــروز 

ــد. ــه آزاد ارس بودن منطق
ــاختمان  ــرح سـ ــی طـ ــات اجرایـ ــن عملیـ ــروز همچنیـ امـ
ــر و  ــی ۱۰ نفـ ــتغال زایـ ــا اشـ ــارک ارس بـ ــو پـ ــور ژئـ ویزیاتـ
ــت و  ــرکت کشـ ــال، شـ ــارد ریـ ــذاری ۱۲۰ میلیـ ــرمایه گـ سـ
صنعـــت بیـــن المللـــی آذرترونـــد ارس بـــا ظرفیـــت تولیـــد 
ـــن گوجـــه فرنگـــی در ســـال، اشـــتغالزایی  ـــزار و ۵۰۰ ت ـــار ه چه
ــارد  ــزار و ۸۲۸ میلیـ ــه هـ ــذاری سـ ــرمایه گـ ــر و سـ ۱۰۰ نفـ
ریـــال و گاوداری ســـه هـــزار راســـی بـــا ســـرمایه گـــذاری ۲ 
ـــا  ـــی ب ـــتغال زای ـــر اش ـــال و ۱۵۰ نف ـــارد ری ـــزار و ۸۵۵ میلی ه

دســـتور رییـــس جمهـــوری آغـــاز شـــد.
ــا مرکزیــت  ــا ۷۰ هــزار هکتــار وســعت ب منطقــه آزاد ارس ب
شــهر جلفــا در ۱۳۰ کیلومتــری شــمال غــرب تبریــز واقــع شــده 

اســت و تــا شهرســتان خداآفریــن امتــداد دارد.

ــبب  ــدران سـ ــهر مازنـ ــورای شـ ــزرگ در شـ ــوایی بـ رسـ
بازداشـــت ۵۴ نفـــر شـــد .ایـــن رســـوایی بـــزرگ در شـــورای 
ـــوایی  ـــرد. رس ـــورا را رو ک ـــو ش ـــت ۵۴ عض ـــدران دس ـــهر مازن ش
بـــزرگ در شـــورای شـــهر خافـــکاران را معرفـــی کرد.ایـــن 

افـــراد بـــه دلیـــل تخلفـــات مالـــی راهـــی زنـــدان شـــدند.
بـــه گـــزارش رکنـــا، رئیـــس کل دادگســـتری مازنـــدران 
ــن  ــم ۵۴تـ ــورای پنجـ ــاله شـ ــار سـ ــی دوره چهـ ــت: طـ گفـ
ــدران  ــتان مازنـ ــر اسـ ــهر در سراسـ ــورای شـ ــای شـ از اعضـ
بازداشـــت شـــده اند کـــه غالـــب تخلفـــات ایـــن افـــراد مالـــی 

بـــوده و رســـیدگی بـــه پرونـــده آنـــان ادامـــه دارد.
رئیـــس  کل  اکبـــری  محمدصـــادق  حجت االســـام 
ــتانه  ــگاران در آسـ ــع خبرنـ ــدران در جمـ ــتری مازنـ دادگسـ
ــن  ــت ایـ ــا گرامیداشـ ــه بـ ــوه قضائیـ ــت قـ ــه گرامیداشـ هفتـ
هفتـــه، اظهـــار کـــرد: ســـال گذشـــته بـــا اهتمـــام جـــدی و 
تـــاش کارکنـــان دادگســـتری مازنـــدران ۳۴ درصـــد مانـــده 

پرونده هـــا در محاکـــم قضایـــی کاهـــش یافـــت.
وی بــا بیــان اینکــه ۱۵۸ هــزار و ۱۸۷ پرونــده موجــودی اول 
ــوده اســت، افــزود: در ســالی کــه گذشــت ۷۷۶  ســال ۱۳۹۹ ب
ــده  ــزار و ۲۸۸ پرون ــده و ۸۲۹ ه ــده وارد ش ــزار و ۲۸۰ پرون ه
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــه ش ــیدگی و مختوم ــم رس ه
عــاوه بــر رســیدگی بــه ۷۷۶ هــزار پرونــده جدیــد، بســیاری از 
پرونده هــای قدیمــی هــم رســیدگی شــده کــه رشــد ۳۴ درصــد 

ــد. ــان می ده را نش
بـــه گـــزارش رکنـــا، رئیـــس کل دادگســـتری مازنـــدران 
افـــزود: تعـــداد پرونده هـــا از ۱۵۸ هـــزار در پایـــان ســـال ۹۹ 
ـــه  ـــرده اســـت ک ـــدا ک ـــش پی ـــده کاه ـــزار و ۵۹ پرون ـــه ۱۰۵ ه ب
ـــا  ـــن پرونده ه ـــامل ای ـــاف ش ـــل اخت ـــورای ح ـــای ش پرونده ه

نمی شـــود.
ــه اینکــه در ســال گذشــته ۹۵۹  ــا اشــاره ب ــن مســوول ب ای

ــک  ــن ی ــرد: همچنی ــه ک ــده وارد شــده اســت، اضاف ــزار پرون ه
میلیــون و ۱۹۴ هــزار پرونــده رســیدگی و مختومــه شــده اســت.

اکبــری بــا اعــام اینکــه رســیدگی در همــه شــعب بــا یــک 
ــم  ــن مه ــت: ای ــت، گف ــوده اس ــراه ب ــه هم ــل توج ــرعت قاب س
نشــان از حرکــت جهــادی بســیج وار اســت کــه به صــورت عــادی 

ایــن موفقیــت حاصــل نخواهــد شــد.
ــاره  ــی اش ــم قضای ــده در محاک ــوع پرون ــود دو ن ــه وج وی ب
ــامل  ــا ش ــوان یکت ــده  باعن ــه پرون ــک نمون ــزود: ی ــرد و اف ک
ــه معمــوال در دادســراها و  ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی شــکایت ب
دادگاه هــای حقوقــی ثبــت می شــود در مقابــل آن پرونده هایــی 

ــود. ــت می ش ــار ثب ــی دو ب ــم قضای ــی در محاک ــا بررس ب
ـــدی  ـــش ۴درص ـــه افزای ـــدران ب ـــتری مازن ـــس کل دادگس رئی

ثبـــت پرونده هـــای یکتـــا و کاهـــش ۱۱ درصـــد ورودی 
پرونده هـــای محاکـــم قضایـــی، اضافـــه کـــرد: در ســـال 
ــه در  ــده کـ ــت شـ ــده ثبـ ــزار و ۵۰۲ پرونـ ــته ۲۸۱ هـ گذشـ
ـــش  ـــد کاه ـــل ۱۱ درص ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب مقایس

یافـــت.
ایـــن مســـؤول بـــا اعـــام اینکـــه پرونده هـــای یکتـــا در 
شـــورای حـــل اختـــاف ۴۵درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت، 
ـــل  ـــه قاب ـــای ک ـــتورالعمل پرونده ه ـــاس دس ـــد: براس ـــادآور ش ی
ـــرده  ـــاف ب ـــل اخت ـــورای ح ـــه ش ـــتند ب ـــازش هس ـــح و س صل

می شـــود.
ـــه  ـــا اطال ـــاط ب ـــردم در ارتب ـــه م ـــه گای ـــاره ب ـــا اش ـــری ب اکب
ـــوه  ـــس ق ـــتورالعمل رئی ـــاس دس ـــرد: براس ـــار ک ـــری، اظه دادس

ـــن  ـــای مس ـــف پرونده ه ـــن تکلی ـــا تعیی ـــاط ب ـــه در ارتب قضایی
ـــبت  ـــد نس ـــرر ش ـــال ۹۸، مق ـــاه س ـــر م ـــا مه ـــای ت و پرونده ه
بـــه اجـــرای ایـــن دســـتورالعمل و رســـیدگی بـــه پرونده هـــا 

به صـــورت جهـــادی عمـــل شـــود.
وی بـــه کاهـــش پرونده هـــای بـــا ســـن یـــک ســـال 
و رســـیدگی آن، گفـــت: در ســـال ۹۹ پرونـــده مســـن در 
ــه  ــود کـ ــده بـ ــزار و ۵۶۴ پرونـ ــتان ۱۵ هـ ــتری اسـ دادگسـ
ـــدود ۹۵  ـــادل ح ـــال ۹۹ مع ـــده س ـــزار و ۹۸۴ پرون ـــدود ۶۷ه ح

ــدند. ــیدگی شـ ــوق رسـ ــای معـ ــد از پرونده هـ درصـ
کـــرد:  بیـــان  مازنـــدران  دادگســـتری  کل  رئیـــس 
ــش از  ــتان بیـ ــر در اسـ ــای تجدیدنظـ ــای دادگاه هـ پرونده هـ
ـــه  ـــا ب ـــی پرونده ه ـــودی فعل ـــه موج ـــوده ک ـــده ب ـــزار پرون ۱۸ه

ــت. ــه اسـ ــش یافتـ ــده کاهـ ــزار و ۹۸۷ پرونـ ۵ هـ
ایـــن مســـوول بـــه افزایـــش ورود پرونـــده بـــه محاکـــم 
قضایـــی اشـــاره کـــرد و افـــزود: رونـــد رســـیدگی به طـــوری 
ـــد  ـــی تجدی ـــودی دادگاه ـــد موج ـــاالی ۶۵ درص ـــد ب ـــل ش عم
ـــده  ـــه روز ش ـــا ب ـــیدگی تقریب ـــرد و رس ـــدا ک ـــش پی ـــر کاه نظ

ـــت. اس
ــا  ــرعت پرونده هـ ــه از سـ ــه گایـ ــاره بـ ــا اشـ ــری بـ اکبـ
ــرد:  ــان کـ ــته، خاطرنشـ ــی در گذشـ ــای مردمـ در ماقات هـ
مـــا نـــه ســـرعت بی دقـــت و نـــه کنـــدی بیـــش از حـــد را 
ــا  ــرای مـ ــان بـ ــت توامـ ــرعت و دقـ ــه سـ ــم بلکـ می پذیریـ
ـــز  ـــم و ج ـــد می کنی ـــه آن تاکی ـــیدگی ب ـــت در رس ـــاارزش اس ب

اصـــول قـــرار دهیـــم.
ـــال  ـــا در س ـــیدگی پرونده ه ـــرخ رس ـــه ن ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــن  ـــزود: میانگی ـــرد، اف ـــدا ک ـــش پی ـــد کاه ـــته ۰.۸ درص گذش
ـــال  ـــی در س ـــعبات قضای ـــده در ش ـــه پرون ـــیدگی ب ـــان رس زم
ـــد  ـــا رش ـــه تقریب ـــت ک ـــیده اس ـــاه رس ـــه م ـــر از س ـــه کمت ۹۹ ب

۳۳ درصـــدی را نشـــان می دهـــد.

ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــدران ب ـــتری مازن ـــس کل دادگس رئی
ـــت،  ـــازش اس ـــح و س ـــش صل ـــی افزای ـــتگاه قضای ـــت دس سیاس
ــح  ــد صلـ ــتیم درصـ ــال ۹۹ توانسـ ــرد: در سـ ــان کـ خاطرنشـ
ــد  ــزان ۵۰ درصـ ــه میـ ــال ۹۸ بـ ــه سـ ــبت بـ ــازش نسـ و سـ

افزایـــش دهیـــم.
رئیـــس کل دادگســـتری مازنـــدران بـــا بیـــان اینکـــه در 
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــه بخش ه ـــه هم ـــم ک ـــرر کردی ـــال ۱۴۰۰ مق س
ـــرکات  ـــه از ب ـــا هم ـــند ت ـــته باش ـــام داش ـــازش اهتم ـــح و س صل
و حســـنات صلـــح و ســـازش در جامعـــه بهره منـــد باشـــیم، 
ـــح و  ـــا صل ـــه ب ـــاص ک ـــه قص ـــان ب ـــال ۹۹ محکوم ـــزود: در س اف
ـــبت  ـــه نس ـــد ک ـــدا کردن ـــات پی ـــه دار نج ـــای چوب ـــازش از پ س

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــد افزای ـــال ۹۸، ۱۲۴ درص ـــه س ب
ــر از  ــال ۹۸ ، ۱۰ نفـ ــرد: در سـ ــار کـ ایـــن مســـوول اظهـ
ـــه  ـــای چوب ـــازش از پ ـــح و س ـــا صل ـــاص ب ـــه قص ـــان ب محکوم
ـــه  ـــر و در س ـــه ۳۸ نف ـــال ۹۹، ب ـــه در س ـــد ک ـــات یافتن دار نج
ماهـــه اول امســـال ۱۳ فقـــره افزایـــش داشـــته کـــه نشـــان 
ــتر  ــت بیشـ ــت و رضایـ ــه گذشـ ــبت بـ ــردم نسـ ــد مـ می دهـ
راغـــب هســـتند کـــه بایـــد تدبیـــر کنیـــم از ایـــن موقعیـــت 

اســـتفاده کنیـــم .
اکبـــری دربـــاره شـــعبه دادگاهـــی دارای موجـــودی 
ـــعبه  ـــش از ۳۵۰ ش ـــت: بی ـــدران، گف ـــتان مازن ـــارف در اس نامتع
ـــارف  ـــعب نامتع ـــه ش ـــتیم ک ـــره داش ـــاالی ۲۰۰ فق ـــارف ب نامتع
ـــدام  ـــاق اق ـــن اتف ـــت و ای ـــیده اس ـــعبه رس ـــر از ۵۰ ش ـــه کمت ب
ـــد. ـــق ش ـــم محق ـــن مه ـــر ای ـــال اخی ـــود و در دو س ـــی ب بزرگ

ـــار  ـــدران گفـــت: طـــی دوره چه رئیـــس کل دادگســـتری مازن
ـــهر در  ـــورای ش ـــای ش ـــن از اعض ـــم ۵۴ ت ـــورای پنج ـــاله ش س
سراســـر اســـتان مازنـــدران بازداشـــت شـــده اند کـــه غالـــب 
ـــده  ـــه پرون ـــیدگی ب ـــوده و رس ـــی ب ـــن افـــراد مال تخلفـــات ای

ـــه دارد. ـــان ادام آن

حضور مردم »نه« بزرگ به تحریم کنندگان انتخابات بود 
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی 
ــه عــدم احســاس مســئولیت در عملیاتــی شــدن منطقــه ویــژه  ب
ســهان اشــاره کــرد و گفــت: انتظــار داریــم مدیریــت مالی اســتان 
و تمــام نماینــدگان بــا پیگیری هــای مجدانــه خود طلســم ســهان 

را بشــکنند. 
بــه گــزارش ایســنا، داود بهبــودی در جلســه شــورای راهبری 
ــرد:  ــرقی اظهارک ــان ش ــعه آذربایج ــر توس ــند تدبی ــن س دومی
ــژه  ــه وی ــن منطق ــت ای ــوز فعالی ــت مج ــال اس ــش از ۱۰ س بی
اقتصــادی را کــه دارای بهتریــن موقعیــت جغرافیایــی، اقتصــادی 
ــای  ــاخت ه ــر س ــام زی ــم؛ تم ــرده ای ــذ ک ــت، اخ ــی اس و فضائ
ــرق، گاز، زیرســاخت های IT و ارتباطــات  منطقــه اعــم از آب، ب
ــه  ــی ب ــاده ای و نزدیک ــی، ج ــبکه ریل ــه ش ــی ب ــز دسترس و نی
ــودی  ــچ کمب ــوده و هی ــاده ب ــز آم ــی تبری ــن الملل ــرودگاه بی ف

ــی نشــده اســت. ــا هنــوز عملیات ــدارد، ام وجــود ن
ــی  ــردن و اجرای ــت دار ک ــتای جه ــرد: در راس ــد ک وی تاکی

ــی و  ــت ده ــای اولوی ــی از معیاره ــد یک ــا بای ــروژه ه ــردن پ ک
ــد.  ــعه باش ــر توس ــند تدبی ــار، س ــن اعتب تامی

عملیاتــی  برنامــه  را  اســتان  توســعه  تدبیــر  ســند  وی 
انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
ــذار در  ــزار ســرمایه گ ــه شناســایی دوه ــا اشــاره ب برشــمرد و  ب
اســتان بــر لــزوم تعریــف عملیــات مشــخص بــرای ایــن ســرمایه 
گــذاران تاکیــد و اظهــار کــرد: نبایــد شــرایط بــه گونــه ای باشــد 
کــه ســرمایه گــذاران نقــش ســیاهی لشــکر داشــته باشــند کــه 
۱۰۰ ســرمایه گــذار پــای کار بهتــر از تعــداد زیــاد ســرمایه گذاران 

ــیاهی لشــکر اســت. س
ــعه،  ــر توس ــند تدبی ــای س ــروژه ه ــی از پ ــزود: برخ وی اف
ــا را  ــروژه ه ــن پ ــامان رســیدن ای ــه س ــد ب ــی هســتند و بای مل
بــا جدیــت دنبــال کنیــم و تفــاوت عملکــردی پــروژه هایــی کــه 
در قالــب ایــن ســند دنبــال می شــوند کامــا محســوس باشــد.

ــف شــود  ــودی اظهــار کــرد: الزم اســت مکانیزمــی تعری بهب
کــه پیونــد میــان بدنــه کارشناســی و تخصصــی ســازمان 
ــراد  ــگان و اف ــران، نخب ــا صاحبنظ ــزی ب ــه ری ــت و برنام مدیری
ذینفــوذ جامعــه را در جهــت ارتقــاء و تکمیــل پروژه هــای ســند 

ــد. ــرار کن ــر توســعه برق تدبی
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی 
در ادامــه بــا انتقــاد از باتکلیــف مانــدن پــروژه شــهر هوشــمند، 

ابــراز داشــت: خوشــبختانه شــهرداری در زمینــه فنــاوری 
اطاعــات ســرمایه گــذاری هــای مطلوبــی داشــته امــا متاســفانه 
ــژه  ــه وی ــات ب ــاوری اطاع ــردن فن ــردی ک ــری و کارب در راهب
ایجــاد شــهر هوشــمند توفیقــات  چندانــی حاصــل نشــده اســت.

وی ادامــه داد: اگــر مدیریــت واحد شــهری توســط شــهرداری 
تحقــق مــی یافــت احســاس نیــازی بیشــتری بــه ایجــاد شــهر 
ــن  ــاختی چنی ــع زیرس ــر صــورت موان ــد؛ در ه ــمند می ش هوش
ــا  ــتانداری ی ــع شــود و اس ــد رف ــوزه IT بای ــی در ح ــروژه های پ
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی هــم در صــورت لــزوم بــرای 

رفــع ایــن موانــع ورود یابنــد.
ایــن اقتصــاددان در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود 
ــی سیاســت های  ــه عملیات ــر توســعه اســتان را برنام ســند تدبی
اقتصــاد مقاومتــی و هم راســتای بیانیــه گام دوم انقــاب اعــام 
ــوده و  ــیالیت ب ــاف و س ــند دارای انعط ــن س ــرد: ای ــه ک و اضاف
ــناد  ــه اس ــه ب ــا توج ــروژه ب ــدد پ ــف مج ــاح و تعری ــکان اص ام
باالدســتی و ماحظــات روز بــه نفــع توســعه اســتان وجــود دارد.

بهبــودی همچنیــن خواســتار اســتفاده دبیران و دســتگاه های 
اجرایــی از تمــام ظرفیــت هــای اســتانی و ملــی جهــت پیشــبرد 
ماموریــت هــای ســند تدبیــر توســعه شــد و اکتفــا بــه فعالیــت 
هــای جــاری و کــم اثــر را جهــت تحقــق اهــداف ســند مضــر و 

آســیب رســان دانســت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

طلسم سهالن را بشکنید
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 پیچک کدو 

ارزشغذاییپیچککدو
ــه  ــرای تهی ــن ب ــدو در چی ــک ک ــوه پیچ می

انــواع داروهــای ســنتی اســتفاده میشــود. 
بــرگ پیچــک کــدو خــواص آنتــی هیســتامین 
برونشــیت،   ، تــب  درمــان  بــرای  و  داشــته 

میشــود. اســتفاده  زردی  و  اســتوآرتریت 
پیچــک کــدو سرشــار از بتاکاروتــن اســت کــه 
باعــث بهبــود عملکــرد قلــب میشــود و از ابتــا بــه 

بیمــاری هــای قلبــی جلوگیــری میکــد.
میــوه پیچــک کــدو بــه عنــوان بچــه هندوانــه 
ــوه آن  ــب می ــناخته میشــود و حجــم غال ــم ش ه
مثــل هندوانــه از آب تشــکیل شــده اســت. طعــم 
ــذی  ــواد مغ ــار از م ــته و سرش ــایندی داش خوش

اســت. 
خــواص پیچــک کــدو: پیچــک کــدو بــه طــور 
کلــی باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی و سیســتم 
عصبــی بــدن  شــده و مانــع از ضعــف و خســتگی 
ــث  ــد. باع ــم میکن ــون را تنظی ــد خ ــود. قن میش
ــم  ــش متابولیس ــوارش و افزای ــتم گ ــود سیس بهب
شــده و مانــع از چاقــی میشــود. از ایجــاد ســنگ 
کلیــه پیشــگیری میکنــد. در بهبــود انــواع عفونــت 
ــرژی  ــد و از ایجــاد آل ــدن کمــک میکن ــه ب ــا ب ه
ــی  ــواص آنت ــد. خ ــی نمای ــگیری م ــدن پیش در ب
ــا عــوارض رادیکالهــای  اکســیدان پیچــک کــدو ب
آزاد مقابلــه کــرده و مانــع از بیماریهایــی میشــود 
کــه در اثــر پیــری  و تحلیــل بــدن در بــدن 
بوجــود مــی آینــد مثــل آب مرواریــد . ایــن گیــاه 
ــزی و  ــب ، آســم ، زردی ، خونری ــان ت ــرای درم ب
مشــکات روده مفیــد اســت. چنــد هفتــه بعــد از 
اضافــه شــدن ایــن گیــاه  بــه رژیــم غذایــی روزانــه 
ــامتی آن را  ــز س ــگفت انگی ــرات ش ــد اث میتوانی

ــد. ببینی
ــن  ــرگ و ریشــه ای ــم قنــد خــون : آب ب تنظی
گیــاه یکــی از درمــان هــای ســنتی دیابــت اســت. 
ــه  ــوان ب ــدو را میت ــک ک ــای پیچ ــاقه و برگه س
ــه ســوپ  ــا ب ــرد ی ــتفاده ک ــز اس ــار پ صــورت بخ
افــزود. اســتفاده از بــرگ خــام آن در کنــار ســایر 
ــود.  ــون میش ــد خ ــش قن ــث کاه ــبزیجات باع س
میتوانیــد بــرای کنتــرل قنــد خــون چنــد بــار در 

ــد.  ــاه اســتفاده کنی ــن گی ــرگ ای ــه از ب هفت
ــدو از  ــچ ک ــی : مصــرف پی  پیشــگیری از چاق
ذخیــره چربــی در ســلول هــا پیشــگیری میکنــد 
ــا افزایــش متابولیســم باعــث  و از ســویی دیگــر ب
کالــری ســوزی در بــدن میشــود. از پیچــک کــدو 
در بســیاری از دســتور غذاهــای هنــدی اســتفاده 
میشــود. تیامیــن موجــود در پیچــک کــدو باعــث 
افزایــش متابولیســم شــده  و کمــک میکنــد 
ــل  ــه گلوکــز تبدی ــر ب کربوهیــدرات هــا راحــت ت
شــده و وارد پاســمای خــون شــوند و ســطح 

ــر رود.  ــدن باالت ــاز ب ــرژی و ســوخت و س ان
 کاهــش احســاس خســتگی : هــر ۱۰۰ گــرم 
پیچــک کــدو حــاوی ۴.۱ میلــی گــرم آهــن اســت 
کــه باعــث عملکــرد بهینــه بــدن و پیشــگیری از 
ــاه  ــن گی احســاس خســتگی میشــود. مصــرف ای

ــر شــوید. ــرژی ت ــر ان باعــث میشــود ســالم و پ
 تقویــت سیســتم ایمنــی : پیچــک کــدو حاوی 
ــتم  ــت سیس ــه تقوی ــه ب ــت ک ــن B2 اس ویتامی
ــرژی را  ــطح ان ــد و س ــک میکن ــدن کم ــی ب ایمن
بــاال میبــرد همچنیــن میتوانــد بــه کاهــش عایــم 

صــرع ، اســکلروز و آلزایمــر کمــک کنــد. 
 بهبــود دســتگاه گــوارش : فیبــر موجــود در برگ 
و ســاقه پیچــک کــدو بــه هضــم بهتــر غــذا کمــک 

میکنــد و باعث پیشــگیری از یبوســت میشــود. 
کلســیم   : کلیــه  ســنگ  از  پیشــگیری   
ــا ســایر  موجــود در پیچــک کــدو هنگامــی کــه ب
ــرای  ــد اســفناج اســتفاده شــود ب ســبزیجات مانن

ــت. ــد اس ــه مفی ــنگ کلی ــان س درم
پیشــگیری از آلــرژی : مقادیــر بــاالی ســاپونین 
، اســتروئید ، آلکالوئیــد ، گلیکوزیــد و فاونوئیــد در 
پیچــک کــدو به بــدن در مقابــل شــوک آنافاکتیک 

و ســایر عوامــل آلــرژی زا کمــک میکنــد. 
ــوه و  ــه ، می ــت : از ریش ــم و عفون ــان زخ درم
بــرگ گیــاه میتــوان ضمــادی بــرای درمــان زخــم 
و عفونــت درســت کــرد. همچنیــن خــواص آنتــی 
ــای  ــت ه ــل عفون ــدن در مقاب ــه ب ــک آن ب بیوتی

ــد.  ــی کمــک میکن باکتریای
بــاالی  مقــدار   : ســرطان  از  پیشــگیری 
ــت  ــدو خاصی ــک ک ــود در پیچ ــن موج بتاکاروت
آنتــی اکســیدانی آن را بــاال بــرده  و باعــث 
ــای ســرطانی و پیشــگیری از  ســرکوب ســلول ه
تکثیــر آن هــا میشــود. اســتفاده از ایــن گیــاه در 
ــده  ــات ش ــای اثب ــی از روش ه ــی یک ــم غذای رژی
بــرای کاهــش احتمــال ابتــا بــه ســرطان اســت.

ــک  ــوه پیچ ــدو: می ــک ک ــرف پیچ روش مص
ــه صــورت خــام  ــه ســادگی ب ــد ب کــدو را میتوانی
ــواد  ــد و از م ــتفاده کنی ــی اس ــا ترش ــه ی ، پخت
مغــذی آن بهــره منــد شــوید. مصــرف ایــن گیــاه 
ــد.  ــی کمــک میکن ــای دهان ــان زخــم ه ــه درم ب
ــه  ــرگ آن را ب ــد ب ــورم میتوانی ــش ت ــرای کاه ب
صــورت مســتقیم روی قســمت ملتهــب قــرار 
ــوان  ــه عن ــد ب ــدو میتوانی ــرگ ک ــد.  از آب ب دهی
تونیــک اســتفاده کنیــد ایــن آب میتوانــد دیابــت 
و یرقــان را درمــان  کنــد و قنــد خــون را کاهــش 
ــاه روی مناطــق  ــن گی ــر ای ــاد خمی ــد. از ضم ده

ــد.  ــتفاده میکنن ــا اس ــل اگزم ــده مث ــیب دی آس
عــوارض مصــرف پیچــک کــدو: مصــرف ریشــه 
پیچــک کــدو در کــودکان منجــر بــه شــب ادراری 
میشــود. احتمــال واکنــش پوســتی بــه بــرگ ایــن 
گیــاه وجــود دارد بنابرایــن قبــل از اســتفاده حتمــا 

بــرای حساســیت تســت کنیــد. 
منبع:بیتوته

واکسیناسیون معلمان از مرداد 

ــرای  ــرورش از اج ــوزش و پ ــتی وزارت آم ــامت و تندرس ــرکل س مدی
طــرح واکسیناســیون معلمــان از مــرداد امســال خبــر داد و گفــت: 
موجــود  واکســن های  چــون  اســت  معلمــان  بــرای  واکسیناســیون 

هیچکــدام مجــوز اســتفاده زیــر ۱۸ ســال را ندارنــد. 
ــتی وزارت  ــامت و تندرسـ ــر کل سـ ــن بیگی مدیـ ــد محسـ محمـ
ــت  ــاره وضعیـ ــارس دربـ ــا فـ ــو بـ ــرورش در گفت وگـ ــوزش و پـ آمـ
واکسیناســـیون معلمـــان، اظهـــار کـــرد: امیدواریـــم همانطـــور 
ــان  ــیون معلمـ ــت، واکسیناسـ ــده اسـ ــول داده شـ ــا قـ ــه مـ ــه بـ کـ
ـــا  ـــاه ب ـــد از مهرم ـــدارس بتوانن ـــا م ـــود ت ـــام ش ـــاه انج ـــرداد م در م
دســـتورالعمل های جدیـــدی کـــه نوشـــته می شـــود، بازگشـــایی 

شـــوند.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه »آیـــا فقـــط معلمـــان 
واکسیناســـیون می شـــوند؟«، گفـــت: واکسیناســـیون بـــرای معلمـــان 
اســـت چـــون واکســـن های موجـــود هیچکـــدام مجـــوز اســـتفاده زیـــر 
ــر  ــای زیـ ــرای بچه هـ ــورها بـ ــن در کشـ ــد. بنابرایـ ــال را ندارنـ ۱۸ سـ
۱۸ ســـال چـــه دانش آمـــوز و چـــه ســـایر افـــراد، واکسیناســـیون در 

برنامـــه نیســـت.
ــم  ــان، ه ــیون معلم ــرح واکسیناس ــرد: در ط ــه ک ــی اضاف محســن بیگ
معلمــان و هــم کســانی کــه بــا مدرســه ســر و کار دارنــد از جملــه رانندگان 
ســرویس مــدارس، تحــت پوشــش واکســن کرونــا قــرار می گیرنــد؛ البتــه 
واکســن راننــدگان در شــرایطی اســت کــه قــرار باشــد بازگشــایی مــدارس 

اتفــاق بیفتــد.

روزانه ۱۰ نفر در آذربایجان شرقی بر اثر ابتال به 
کرونا فوت می کنند

معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه 
ـــا در  ـــه کرون ـــا ب ـــر ابت ـــر اث ـــر ب ـــط ۱۰ نف ـــور متوس ـــه ط ـــه ب ـــوت روزان ف
ـــی  ـــت نارنج ـــتان در وضعی ـــتان اس ـــت: ۱۰ شهرس ـــرقی گف ـــان ش آذربایج

ـــد. ـــرار دارن ـــت زرد ق ـــتان در وضعی ـــی و ۱۱ شهرس کرونای
ـــا اظهـــار کـــرد: شهرســـتان  ـــا ایرن عباســـعلی درســـتی در گفـــت و گـــو ب
ـــهر،  ـــیر، آذرش ـــب ش ـــکان، عج ـــاب، مل ـــه، بن ـــه، میان ـــز، مراغ ـــای تبری ه
ـــه  ـــی و بقی ـــی کرونای ـــت نارنج ـــا در وضعی ـــراب و جلف ـــاد، س ـــتان آب بس

ـــتند. ـــتان زرد هس ـــای اس ـــتان ه شهرس
ـــا در  ـــه کرون ـــا ب ـــر ابت ـــر اث ـــر ب ـــته ۹نف ـــاعت گذش ـــزود: در ۲۴س وی اف
ـــی  ـــار کرونای ـــدود ۶۸۰ بیم ـــون ح ـــده و اکن ـــوت ش ـــرقی ف ـــان ش آذربایج

ـــتند. ـــتری هس ـــتان بس ـــای اس ـــتان ه در بیمارس
ـــه  ـــه داد: روزان ـــز ادام ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش مع
ـــی  ـــام م ـــت اع ـــرقی مثب ـــان ش ـــا در آذربایج ـــت کرون ـــه ۳۵۰ تس نتیج

ـــود. ش
وی اظهـــار کـــرد: عمـــده علـــت ابتـــا بـــه کرونـــا در آذربایجـــان 
شـــرقی، برگـــزاری تورهـــای مســـافرتی بـــه جلفـــا، فعالیـــت رســـتوران 
ـــی و شـــرکت در جشـــن  ـــر و دورهمـــی خانوادگ ـــاط آســـیب پذی ـــا در نق ه

ـــت. ـــا اس ه
ـــینوفارم و  ـــای س ـــن ه ـــق دوز دوم واکس ـــرد: تزری ـــار ک ـــتی اظه درس
اســـپوتنیک نیـــز در آذربایجـــان شـــرقی از ســـرگرفته شـــده و پیـــش بینـــی 
مـــی شـــود تزریـــق دوز اول نیـــز دوبـــاره از آخـــر هفتـــه جـــاری یـــا 
ـــروه  ـــیون گ ـــاس واکسیناس ـــن اس ـــر ای ـــاز  و ب ـــده آغ ـــه آین ـــدای هفت ابت

ـــود. ـــروع ش ـــم ش ـــا ۷۰ ه ـــنی ۶۵ ت س

رییــس انســتیتو پاســتور ایــران گفــت: 
ــه ســازمان  ــن هفت پیــش بینــی مــی شــود ای
ــوز  ــده، مج ــی پرون ــس از بررس ــذا و دارو پ غ
»پاســتوکووک«  واکســن  بــرای  اضطــراری 
را صــادر کنــد و ایــن واکســن وارد برنامــه 
واکسیناســیون همگانــی کوویــد-۱۹ شــود. 
دکتــر علیرضــا بیگلــری در گفــت و گــو بــا  
ایرنــا، افــزود: ســازمان غــذا و داروی کشــور بــا 
ــی  ــی مســتندات علم ــا و بررس ــای نیازه احص
ــه صــدور مجــوز  ــدام ب ســازندگان واکســن، اق

اضطــراری واکســن مــی کنــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط موجود 
در کشــور، اگــر مســئوالن نظــام ســامت نیــاز 
ــا  ــن کرون ــتفاده از واکس ــرای اس ــرار ب و اضط
ــوز  ــدور مج ــه ص ــدام ب ــد، اق ــاس کنن را احس
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــی کنن ــراری م اضط
ــوم  ــاز س ــج ف ــی نتای ــل نهای ــل از تحلی ــا قب ت
واکسیناســیون  وارد  واکســن  کارآزمایــی، 

ــود. ــی ش ــی م عموم
روال  براســاس  کــرد:  تاکیــد  بیگلــری 
عــادی، پــس از اتمــام کارآزمایــی بالینــی 

ــج  ــل نتای ــی و تحلی ــرای بررس ــوم ب ــاز س ف
ــی  ــاز دارد، ول ــان نی ــاه زم ــل ۲ م ــه حداق اولی
مســئوالن نظــام ســامت بــه دالیلــی از جملــه 
اضطــرار مــی تواننــد مجــوز اســتفاده واکســن 

ــد. ــادر کنن ــر ص را زودت

تزریقدوزدومواکسن
»پاستوکووک«بهپایانرسیدهاست

پیــش  برنامــه  براســاس  داد:  ادامــه  وی 

بینــی شــده، آخریــن گــروه از داوطلبــان وارد 
ایــن طــرح مطالعاتــی شــده انــد. ایــن افــراد در 
شــهر بابــل دوز دوم واکســن خــود را دریافــت 

ــد. کردن
بیگلــری، تعــداد داوطلبــان فــاز ســوم 
ــر  ــن واکســن را ۲۴ هــزار نف تســت بالینــی ای
اعــام کــرد و گفــت: ایــن طــرح تحقیقاتــی بــا 
ــهر  ــت ش ــب در هش ــزار داوطل ــور ۲۴ ه حض
ــق دو دوز  ــروز تزری ــا ام ــده و ت ــه اجــرا درآم ب

واکســن بــه تمــام داوطلبــان بــه اتمــام رســیده 
اســت.

ــوم  ــاز سـ ــه فـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
مشـــترک  واکســـن  بالینـــی  کارآزمایـــی 
ــان در  ــورت همزمـ ــه صـ ــا بـ ــران و کوبـ ایـ
ــا ۴۴  ــام اســـت، گفـــت: در کوبـ ــال انجـ حـ
ـــت  ـــن را دریاف ـــن واکس ـــر ۲ دوز ای ـــزار نف ه
ـــب  ـــزار داوطل ـــم ۲۴ ه ـــران ه ـــد و در ای کردن
دریافـــت  را  واکســـن  دوز   ۲ شـــهر   ۸ در 

ــد. کردنـ
داشــت:  اظهــار  همچنیــن  بیگلــری 
بــرای  واکســن  ایــن  بالینــی  کارآزمایــی 
ــام  ــال انج ــال در ح ــا ۱۸ س ــان  ۵ ت داوطلب
ــد از واکســن  ــراد هــم بتوانن ــن اف ــا ای اســت ت

کننــد. اســتفاده 
ــوم واکســن  ــه س ــی مرحل ــی بالین کارآزمای
ــای  ــتیتو فین ــترک انس ــول مش ــا محص کرون
ششــم  ایــران  پاســتور  انســتیتو  و  کوبــا 
ــر  ــور وزی ــا حض ــاری ب ــال ج ــت س اردیبهش
در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

ــد. ــاز ش ــان آغ اصفه
شـــهرهای  در  داوطلـــب  هـــزار   ۲۴
زنجـــان،  بندرعبـــاس،  بابـــل،  اصفهـــان، 
ســـاری، کرمـــان، همـــدان و یـــزد بـــه 
ـــدند و  ـــی ش ـــرح مطالعات ـــن ط ـــب وارد ای ترتی
ـــد و  ـــت کردن ـــود را دریاف ـــن خ دوز اول واکس
ـــوب  ـــورت مطل ـــه ص ـــن ب ـــق واکس ـــد تزری رون

ــت. ــام اسـ ــال انجـ در حـ

معــاون آموزشــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه 
نصیرالدیــن  طوســی با بیــان اینکــه جامعه دانشــگاهی 
ــه دانشــگاه هســتند،  خواســتار بازگشــت حضــوری ب
ــا، اقداماتــی انجــام داده ایــم  گفــت: مــا در دوران کرون
تــا ارزیابــی دانشــجویان تنهــا محــدود بــه امتحانــات 

ــرم نشــود.  ــان ت پای
ــا ایســنا،  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــعید رعیت ــر س دکت
در رابطــه بــا زمــان برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم در 
دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی اظهــار 
کــرد: امتحانــات پایــان تــرم در دانشــگاه خواجــه نصیــر 
از هفتــه گذشــته بــه صــورت مجــازی آغــاز شــده و این 
هفتــه ادامــه دارد و مــا هفتــه دوم امتحانــات را پشــت 
ــیده  ــه اندیش ــری ک ــا تدابی ــه ب ــم. البت ــر می گذاری س

شــده، مشــکلی در برگــزاری امتحانــات نداریــم.
ــه  ــی ک ــا آمارهای ــتناد ب ــا اس ــه داد: ب وی ادام
روزانــه دریافــت می کنــم، تنهــا تعــداد خیلــی 
بــا  کرده انــد  اعــام  دانشــجویان  از  محــدودی 
مشــکاتی چــون قطعــی بــرق مواجــه شــده اند 
ــته  ــن دس ــرای ای ــم ب ــدات الزم ه ــه تمهی ــه البت ک
ــا  ــا کار آنه ــده ت ــه ش ــر گرفت ــجویان در نظ از دانش
انجــام شــود و مشــکلی بــرای آنهــا بــه وجــود نیایــد.

دکتــر رعیتــی بــا اشــاره بــه احتمــال بــروز تقلــب 
ــای  ــی و اعض ــت آموزش ــزود: معاون ــات اف در امتحان
تمــام  نصیــر  دانشــگاه خواجــه  علمــی  هیــات 
ــروز  ــا احتمــال ب تــاش خــود را انجــام می دهنــد ت
ــل برســد. همچنیــن  ــه حداق ــات ب تقلــب در امتحان
ــگاه  ــی دانش ــورای آموزش ــه در ش ــه ای ک ــا برنام ب
داشــته ایم و بــه کــرات اطاع رســانی کرده ایــم، 
ــا و  ــه در دوران کرون ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــعی م س
آمــوزش مجــازی، ارزیابــی مــا بــه جــای امتحانــات 
پایــان تــرم، بــه صــورت ارزیابــی مســتمر در طــول 
تــرم باشــد تــا بــه ایــن ترتیــب ارزیابــی دانشــجویان 
ــن  ــد. در ای ــان نباش ــا دو امتح ــک ی ــه ی ــته ب وابس
ــی  ــجویان مجموع ــرم دانش ــان ت ــرات پای ــیوه نم ش
کوئیزهــا،  ســر کاس،  پاســخ های  و  پرســش  از 

ــت  ــرم اس ــان ت ــان پای ــت امتح ــا و در نهای پروژه ه
و اســاتید بنــا بــه درســی کــه دارنــد و بنــا بــه نظــر 
ــرم  ــول ت ــجویان را در ط ــی دانش ــان، ارزیاب خودش

انجــام می دهنــد.
ــن  ــه نصیرالدی ــگاه خواج ــی دانش ــاون آموزش مع
ــات مجــازی  ــای امتحان ــه مزای ــاره ب ــا اش طوســی ب
ــا پیــش  عنــوان کــرد: شــرایطی کــه در دوران کرون
آمــد،  شــرایط ناخواســته ای بــرای مــا بــه وجــود آورد 
و مــا مجبــور شــدیم سیســتم خــود را تغییــر دهیــم 
و متحمــل خســارت هایی نیــز شــدیم امــا بایــد بــه 
ــگاه کــرد. چراکــه  ــن دوران هــم ن ــه مثبــت ای جنب
ــگاه های  ــبی در دانش ــاخت های مناس ــروزه زیرس ام
ــه وجــود آمــده کــه مــا بایــد در آینــده از  کشــور ب
نــکات مثبــت آمــوزش مجــازی نیــز اســتفاده کنیــم.

دکتــر رعیتــی بــا اشــاره بــه واکسیناســیون 
ــی  ــن و تمام ــرد: م ــح ک ــگاهی تصری ــه دانش جامع
جامعــه دانشــگاهی آرزو میکنیــم کــه واکسیناســیون 
کرونــا هرچــه ســریعتر اتفــاق بیفتــد و دانشــجویان 
مجــددا بــه دانشــگاه بازگردیــم و از فضــای آموزشــی 
بــه صــورت حضــوری اســتفاده کننــد. البتــه شــدیدا 
ــر و وزارت  ــگاه های دیگ ــا دانش ــی ب ــال رایزن در ح
علــوم هســتیم تــا واکسیناســیون دانشــگاهیان 
میســر شــود و عمــده دانشــجویان بتواننــد مهــر مــاه 

ــد. ــدا کنن در دانشــگاه حضــور پی
ــن  ــه نصیرالدی ــگاه خواج ــی دانش ــاون آموزش مع
ــد  ــا بای ــا بیــان اینکــه در دوران پســا کرون طوســی ب
ــت:  ــم، گف ــتفاد کنی ــازی اس ــوزش مج ــه آم از تجرب
ــه  ــی همه جانب ــی و کارشناس ــی علم ــد بررس ــا بای م
ــود در دوران  ــا می ش ــم آی ــا ببینی ــیم ت ــته باش داش
ــات را  ــن شــیوه برگــزاری امتحان ــز ای ــا نی پســا کرون
ــوان  ــی چیــزی کــه می ت ــا خیــر. ول پیــش گرفــت ی
ــد در دوران  ــن اســت کــه بای ــه قطعیــت گفــت، ای ب
پســا کرونــا، از هــر تجربــه مثبتــی کــه دوران کرونــا 
ــا  ــص را ب ــم و نقای ــتفاده کنی ــم، اس ــب کرده ای کس

ــم. ــوزش حضــوری برطــرف کنی آم

معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنــان وخانــواده از اجــرای 
ــیار  ــه بس ــی در ۱۱۰۰ نقط ــاب آوری اجتماع ــای ت ــرح ارتق ط

ــر داد.  ــت دوازدهــم خب ــر در دول آســیب پذی
ــکاری  ــت هم ــکار در نشس ــه ابت ــا، معصوم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــازی  ــرح توانمندس ــر در ط ــی درگی ــای دولت ــترک نهاده مش
ــه  ــی ب ــق دسترس ــور از طری ــن کش ــوان کارآفری ــادی بان اقتص
ــد،  ــزار ش ــت برگ ــر معاون ــه در دفت ــت ک ــهیات ارزان قیم تس
افــزود: اهمیــت تــوان افزایــی اقتصــادی زنــان کارآفریــن در گــرو 

ــر اســت. ــه همدیگ ــا ب ــه ه اتصــال نخب
ــم  ــت دوازده ــان در دول ــی زن ــوان افزای ــرد: ت ــد ک وی تاکی
ــا ۱۷۶ شــاخص در ۳۱  ــاز و ب ــت جنســیتی آغ از موضــوع عدال

ــه  ــزود: برنام ــوری اف ــس جمه ــاون رئی ــد. مع ــام ش ــتان انج اس
ریــزی هــای مختلــف در جهــت الگوســازی بــرای زنــان 
سرپرســت خانــوار و زنانــی کــه در حاشــیه شــهرها زندگــی مــی 
ــم. ــی گرفتی ــه خوب ــه نتیج ــم ک ــرا کردی ــی و اج ــد طراح کنن

ابتــکار اقــدام دیگــر صــورت گرفتــه توســط معاونــت را طــرح 
ارتقــای تــاب آوری اجتماعــی اعــام کــرد و گفــت: ایــن طــرح در 
۱۱۰۰ نقطــه بســیار آســیب پذیــر اجــرا شــد کــه بــا اجــرای آن، 
جامعــه هــدف احســاس تغییــر بســیار کــرد و بــرای عبور بهینــه از 
آســیب هــا و عــدم بازگشــت، تــاش شــد کســب و کار و فعالیــت 
اقتصــادی اولویــت قــرار گیــرد؛ اینجاســت کــه صنــدوق هــای خرد 

و تشــکل هــا وارد مــی شــوند و کار راه بــه عهــده مــی گیرنــد.
وی افــزود: فعالیــت هــا عمدتــا بــر پایــه ارتقــای توانمنــدی 
هــا و پایــدار شــدن کســب و کارهــا اســت تــا بــه زنــان روســتایی 
و عشــایری کــه پایــه اطاعــات ضعیفــی دارنــد، در همــه عرصــه 
هــا بهــره  اطاعاتــی بدهیــم کــه بهتریــن وســیله بــرای رســیدن 

بــه ایــن هــدف اســتفاده از اینترنــت و فرصــت هــای آن اســت.
ــق  ــه از طری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ــاون رئی مع

اتصــال زنــان روســتایی و عشــایری بــه بازارهــای مجــازی مــی 
تــوان در معرفــی آنــان و تولیــدات بهــره کافــی بــرد، خاطرنشــان 
ــق شــرکت  ــی هــم از طری ــوان افزای ــای ت ــرد: بخشــی از ارتق ک
ــران  ــه دخت ــا ک ــت؛ آنج ــد گرف ــورت خواه ــه ص ــای نوآوران ه
تحصیلکــرده دانشــگاهی دیــدگاه ســنتی را کنــار گذاشــته و بــه 

ــد. ــا بگذارن ــاوری هــای اقتصــادی پ ــد فن عرصــه جدی
ابتــکار بــا بیــان اینکــه بایــد بســیار چابــک برخــورد کنیــم و در 
گذشــته نمانیــم، یــادآور شــد: استاندارســازی محصوالت ســالم کار 
ــازار  ــرا ب ــزرگ دیگــری اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه زی ب
امــروز کاالی ســالم مــی خواهــد و ایــن یعنــی روزآمــدی و داشــتن 

رویکــرد ســامت محــور و متــوازن بــا تقاضــای بــازار مــدرن.
ــا در  ــازی ه ــبکه س ــن ش ــه ای ــداوری از اینک ــراز امی ــا اب وی ب
آینــده هــم ارتقــا یابــد و زمیــن نمانــد، یــادآور شــد: در مــورد بحث 
ــن  ــوار و کارآفری ــان سرپرســت خان ــت وام زن ــه جهــت دریاف وثیق
بســیار تــاش کردیــم تــا ســهام عدالــت بــه عنــوان وثیقــه قــرار 
ــتورالعمل  ــده، دس ــادر ش ــای ص ــنامه ه ــا بخش ــا عم ــرد ام گی
اجرایــی ندارنــد کــه امیدواریــم ایــن ضــرورت بــه زودی حــل شــود.

رییس انستیتوپاستور ایران:

مجوز اضطراری واکسن کرونا 
»پاستوکووک« این هفته صادر می شود

معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی:

جامعه دانشگاهی خواستار بازگشت 
حضوری به دانشگاه است

طرح تاب آوری  اجتماعی در ۱۱۰۰ نقطه
 بسیار آسیب پذیر کشور اجرا شد

 

 

 

 

 

 

مناقصه  عنوان
/ 

 تجدید

موضوع  
 عملیات 

حجم  
 عملیات 

مبلغ برآورد اولیه )   شهرستان  واحد 
 ریال( 

مبلغ تضمین شرکت  
 در مناقصه ) ریال( 

حداقل رتبه 
 مورد نیاز 

  سامانه  شماره مناقصه
 ستاد

محل  
تامین 
 اعتبار

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

اصالح و بازسازی شبکه آب  
آشامیدنی آسیب دیده محله های  

 فوالدی مسکن مهر و 
 5,548,787,113 سرپل ذهاب 

 
277,439,356 

طرح  2000007008000105 آّب  5 
 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

 15,570,839,554 ثالث باباجانی آبرسانی شهر تازه آباد
 

778,541,978 
 طرح 2000007008000106 آب  5 

 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

آبرسانی روستاهای مجتمع  
 قلقله

 11,282,035,902 ثالث باباجانی
 

564,101,795 
طرح  2000007008000107 ابنیه 5-آب 5 

 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

تهیه و نصب تیر برق سیمانی و  
کا و آ و   25ترانسفورماتور

 )شاهو(  برقرسانی به مخزن 
 3,408,704,454 روانسر 

 
170,435,223 

 

-نیرو5
  تاسیسات و 5

— تجهیزات 

خدماتی رسته  
 امور تاسیساتی 

طرح  2000007008000108
 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

کف شکنی و توسعه چاههای 
نیمه عمیق دستی آب شرب پ 

 3ش 
 سطح استان

12,249,497,416 612,474,871 
 

کاووشهای   5
 20000007008000109 زمینی 

طرح 
 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

کف شکنی و توسعه چاههای 
نیمه عمیق دستی آب شرب  پ 

 1ش 
 سطح استان

16,030,413,435 801,520,672 
 

کاووشهای   5
 20000007008000110 زمینی 

طرح 
 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 مناقصه 

حلقه  2حفاری و آزمایش پمپاژ
 4چاه عمیق آب شرب پ ش 

-کنگاور -هرسین
 سنقر  -صحنه

36,971,395,890 1,848,569,795 
 

وشهای  کا 5
 زمینی 

طرح  2000007008000111
 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
حلقه  2حفاری و آزمایش پمپاژ مناقصه 

 3چاه عمیق آب شرب پ ش 

-روانسر-پاوه
ثالث  –جوانرود 

 باباجانی

38,315,810,286 
1,915,790,514 

 
شهای  کاو 5

 زمینی 
 طرح 2000007008000112

 عمرانی

آبرسان 
 ی

 تجدید 
حفاری چاه نیمه عمیق آب   مناقصه 

 شرب مجتمع پاسار
 24,869,744 497,394,885 هرسین 

 
وشهای  کا 5

 زمینی 
 جاری 2000007008000113

آبرسان 
 ی

 تجدید 
 ناقصه م

حلقه  1حفاری آزمایش پمپاژ 
چاه عمیق آب شرب منطقه 

 کهریز
 6,795,583,681 هرسین 

 
339,779,184 

 

وشهای  کا 5
 زمینی 

طرح  2000007008000114
 عمرانی

 وزارت نیرو 
 شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

  (1400 - م – ( 58 – 57 – 53 -52 - 51 –  48-50 – 44 – 43-  41 ) -1)   شماره  عمومی آگهی مناقصه
خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی توسط اشخاص   شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی

حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به 
به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن   روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر  8مدت  

تماس حاصل نمایند. در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان   8254930-0833
 ( منعکس می گردد.  www.abfaksh.irکرمانشاه )

 

روابطعمومیوآموزشهمگانی
شرکتآبوفاضاباستانکرمانشاه # من_مراقب_آب_هستم

ت دوم
نوب



سه شنبه 01 تیر ماه 1400- سال هشتم - شماره 991 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
داروهای گیاهی و طب سنتی

داروهای گیاهی
 برای درمان سنگ کلیه 

 گیـــاه »بابـــا آدم« : بابـــا آدم گیاهـــی از 
ــه  ــه بـــه گفتـ ــواده خارخاســـک اســـت کـ خانـ
ـــی  ـــاه شناس ـــاب گی ـــنده کت ـــن، نویس ـــز کی چارل
ـــن  ـــرای از بی ـــنت« ب ـــد و س ـــی رون ـــب گیاه »ط
بـــردن ســـنگ کلیـــه مفیـــد مـــی باشـــد و از 
ـــا  ـــدام ه ـــازی ان ـــاک س ـــرای پ ـــش ب ـــا  پی ـــرن ه ق
ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس ـــوبات م از رس
درمانگـــران معتقـــد هســـتند کـــه بابـــا آدم بـــه 
ـــه  ـــنگ کلی ـــع س ـــن در دف ـــتن اینولی ـــل داش دلی
ـــدر  ـــک م ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــت و همچنی ـــر اس موث
ـــدن  ـــر ش ـــریع ت ـــث س ـــه باع ـــد ک ـــی کن ـــل م عم

ـــود.  ـــی ش ـــم م ـــع ه ـــد دف رون
ـــنده  ـــچ نویس ـــس بال ـــی: فیلی ـــای اووا اورس چ
کتـــاب »نســـخه ای بـــرای درمـــان هـــای 
ـــرای  ـــی را ب ـــای اووا اورس ـــیدن چ ـــی« نوش گیاه
ـــرا  ـــت. چ ـــته اس ـــد دانس ـــه مفی ـــنگ کلی ـــع س دف
کـــه بـــرگ هـــای کوچـــک و درختچـــه ماننـــد 
ـــک  ـــید اوری ـــش اس ـــه کاه ـــی ب ـــن داروی گیاه ای
ـــی از  ـــطح باالی ـــن س ـــد. همچنی ـــی کن ـــک م کم
آربوتیـــن دارد کـــه در افزایـــش جریـــان ادرار و 

ـــت.   ـــر اس ـــه موث ـــنگ کلی ـــدن س ـــل ش ح
ــی  ــان هایـ ــی از درمـ ــدک: یکـ ــه قاصـ ریشـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــیاری ق ـــراد بس ـــه اف ـــورد توج ـــه م ک
ــرا  ــد؛ زیـ ــی باشـ ــدک مـ ــه قاصـ ــت ریشـ اسـ
اســـتفاده از آن دفـــع ســـنگ کلیـــه را راحـــت 
ـــی عمـــل  ـــر کـــرده و همچـــون یـــک مســـکن عال ت
ـــب  ـــاب »ط ـــلمن در کت ـــکل کس ـــد. مای ـــی کن م
گیاهـــی« ریشـــه قاصـــدک را یـــک داروی گیاهـــی 
ـــه در  ـــع ســـنگ کلی ـــرای پیشـــگیری و دف ـــر ب موث
ـــان دانســـته اســـت. ریشـــه قاصـــدک در  طـــول زم
ـــر  ـــن آن موث ـــن رفت ـــنگ و از بی ـــدن س ـــل ش ح
ـــن در  ـــت ادرار آوری دارد. همچنی ـــوده و خاصی ب
صورتـــی کـــه دمنـــوش قاصـــدک بـــه صـــورت 
ـــود درد  ـــرف ش ـــه مص ـــت دقیق ـــر بیس ـــرم در ه گ
ناشـــی از ســـنگ کلیـــه هـــم تـــا حـــد زیـــادی 

ـــد. ـــی یاب ـــش م کاه
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــادی اس ـــدت زی ـــان: م  آب ریح
ــه  ــرای ســـنگ کلیـ ــاه در طـــب ســـنتی بـ گیـ
ـــه آب  ـــرا ک ـــرد؛ چ ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس م
ـــد  ـــواد ض ـــیدان و م ـــی اکس ـــاوی آنت ـــان ح ریح
التهابـــی اســـت کـــه در حفـــظ ســـامت کلیـــه هـــا 
ـــاوی  ـــان ح ـــاه ریح ـــن گی ـــتند. همچنی ـــر هس موث
ـــه و از  ـــه در تجزی ـــد ک ـــی باش ـــید م ـــتیک اس اس
ـــت و  ـــذار اس ـــر گ ـــه تاثی ـــنگ کلی ـــن س ـــن رفت بی
ـــم  ـــش درد ه ـــث کاه ـــان باع ـــیدن آب ریح نوش
ـــا ریحـــان سرشـــار  ـــن ه ـــر ای ـــاوه ب ـــی شـــود. ع م
ـــده  ـــث ش ـــه باع ـــد ک ـــی باش ـــذی م ـــواد مغ از م
ــد.  ــتفاده کننـ ــادی از آن اسـ ــراد زیـ ــت افـ اسـ
اگرچـــه در کنـــار مزایـــای فـــراوان، محدودیـــت 
ــود دارد.  ــرف آن وجـ ــرای مصـ ــز بـ ــی نیـ هایـ
ــه از آب  ــش هفتـ ــتر از شـ ــد بیشـ ــز نبایـ هرگـ
ـــد  ـــرا در بلن ـــد زی ـــتفاده کنی ـــی اس ـــان داروی ریح
ـــون  ـــار خ ـــون، فش ـــد خ ـــش قن ـــث کاه ـــدت باع م

و افزایـــش خـــون ریـــزی مـــی شـــود. 
دارویــی  گیاهــان  دیگــر  از  گزنــه:  گیــاه 
ــرای  ــا پیــش ب ــرن ه ــردی اســت کــه از ق پرکارب
ــه  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــه م ــع ســنگ کلی دف
ــه،  ــه در کاهــش التهــاب مثان اســت. مصــرف گزن
ــر اســت و توســط  ــا شکســتن ســنگ موث دفــع ی

ــت. ــده اس ــه ش ــیاری توصی ــای بس ــب ه طبی
ــرای دفــع ســنگ   نوشــیدنی هــای طبیعــی ب
ــر نیــز اشــاره شــد  کلیــه: همانطــور کــه پیــش ت
ــنگ  ــع س ــرای دف ــنتی ب ــب س ــای ط ــه ه توصی
ــی  ــی محــدود نم ــان داروی ــه گیاه ــا ب ــه تنه کلی
شــود، بلکــه برخــی از نوشــیدنی هــا و آب میــوه 
هــای طبیعــی نیــز نقشــی موثــر در از بیــن بــردن 

ــد کــه عبارتنــد از: ســنگ کلیــه دارن
ـــای  ـــیدنی ه ـــی از نوش ـــز: یک ـــای قرم  آب لوبی
ـــد  ـــی باش ـــا م ـــه ه ـــامت کلی ـــذار در س ـــر گ تاثی
کـــه بـــه حـــل شـــدن یـــا دفـــع ســـنگ کلیـــه 
ـــه  ـــرز تهی ـــن ط ـــد. همچنی ـــی کن ـــک م ـــم کم ه
ـــس از  ـــه پ ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــان اس ـــز آس آن نی
ـــده و  ـــدا ش ـــادگی آب آن ج ـــه س ـــا ب ـــن لوبی پخت
ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــول روز م در ط

 آب انــار: قــرن هــای زیــادی اســت کــه انســان 
ــد و از  ــده ان ــر دار ش ــار خب ــواص آب ان ــا از خ ه
ــی  ــتفاده م ــه اس ــرد کلی ــود عملک ــرای بهب آن ب
ــدن  ــادر اســت ســموم ب کننــد. ایــن نوشــیدنی ق
و ســنگ هــا را از بیــن ببــرد و بــه دلیــل داشــتن 
ــه ســامت کلیــه هــا هــم  آنتــی اکســیدان هــا ب
کمــک مــی کنــد. عــاوه بــر ایــن مصــرف آب انــار 
باعــث کاهــش اســیدیته ادرار شــده و در نتیجــه 
ــه وجــود آمــدن ســنگ کلیــه در آینــده  خطــر ب
ــزان  ــی در می ــد. محدودیت ــی یاب ــش م ــم کاه ه
ــاد  ــه ی ــا ب ــدارد ام ــود ن ــار وج ــیدن آب ان نوش
داشــته باشــید کــه زیــاده روی در هیــچ مواقعــی 
مناســب نیســت. همچنیــن اگــر از داروهــای 
فشــار خــون اســتفاده مــی کنیــد نبایــد آب انــار 

بنوشــید.
ــیترات  ــداری س ــاوی مق ــو ح ــو: لیم  آب لیم
ــه  ــای کلی ــنگ ه ــکیل س ــه از تش ــد ک ــی باش م
ــای  ــنگ ه ــن س ــد. همچنی ــی کن ــری م جلوگی
ــا  ــد ب کوچکــی کــه در دســتگاه ادرار وجــود دارن
ــوند.  ــی ش ــع م ــته و دف ــیترات شکس ــرف س مص
ــع ســنگ  ــرای دف ــادی لیمــو ب اگرچــه مقــدار زی
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توانی ــا م ــت ام ــاز اس ــه نی کلی
مکمــل در هنــگام نوشــیدن هــر لیــوان آب، چنــد 
تکــه لیمــوی تــازه نیــز بــه آن اضافــه کنیــد تــا از 

ــوید. ــد ش ــره من ــای بســیارش به مزای
منبع:بیتوته

کی روش به عراقی ها جواب منفی داد

ــت  ــی روش درخواس ــوس ک ــه کارل ــد ک ــی ش ــی مدع ــگار عراق خبرن
ــرده  ــچ را رد ک ــی کاتان ــرای جایگزین ــور ب ــن کش ــال ای ــیون فوتب فدراس

ــت.  اس
ــران  ــر ای ــراق براب ــال ع ــی فوتب ــم مل ــزارش ایســنا، شکســت تی ــه گ ب
باعــث شــد تــا فدراســیون فوتبــال عــراق بــا وجــود صعــود ایــن تیــم بــه 
ــچ اســلوونیایی قطــع همــکاری  ــا کاتان ــی ب ــی جــام جهان ــد انتخاب دور بع

کنــد.
از کارلــوس کــی روش بــه عنــوان اصلی تریــن گزینــه جایگزینــی 
ــد و حتــی رســانه های  ــان آم ــه می ــراق ســخن ب ــی ع ــم مل ــچ در تی کاتان
ایــن کشــور مدعــی شــدند کــه وزیــر ورزش از رئیــس فدراســیون خواســته 

ــی ســابق کلمبیــا وارد مذاکــره شــود. ــا مرب اســت کــه ب
عمــار علــی، در گفــت و گویــی کــه بــا اســپورت عــراق داشــت، اعــام 
کــرد کــه کــی روش درخواســت فدراســیون فوتبــال عــراق بــرای برعهــده 

گرفتــن هدایــت ایــن تیــم را رد کــرده اســت.

رشیدی: 
بی نظمی در استقالل زیاد است

ــر تیــم اســت و  پیشکســوت اســتقال گفــت: حواشــی زیــادی دور و ب
بــا ایــن شــرایط تیــم نتیجــه نمی گیــرد و ایــن مشــکات بیــش از پیــش 

ــم می شــود.  ــر تی ــان گی گریب
منصـــور رشـــیدی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا دربـــاره برتـــری 
ـــی روح  ـــرد و ب ـــازی س ـــک ب ـــرد: ی ـــار ک ـــده اظه ـــل پدی ـــتقال مقاب اس
ـــه  ـــدت ب ـــی م ـــتراحت طوالن ـــن اس ـــم. ای ـــرق دیدی ـــن ب ـــش از رفت را پی
ضـــرر تیم هـــا تمـــام شـــد و مشـــخص اســـت کـــه تیم هـــای لیـــگ 
آمـــاده نیســـتند. بعـــد از شـــروع مجـــدد بـــازی در دقایـــق پایانـــی 
ـــد.  ـــی کار کردن ـــا عال ـــت تیم ه ـــم و جف ـــاهد بودی ـــی را ش ـــال زیبای فوتب
ـــتحق گل  ـــا مس ـــه واقع ـــود ک ـــده ب ـــم پدی ـــرف تی ـــتر از ط ـــات بیش حم

ـــد. ـــم بودن ـــاوی ه مس
ـــت  ـــه اول صحب ـــاره نیم ـــی درب ـــاظ فن ـــود از لح ـــه داد: نمی ش او ادام
ـــد.  ـــم بودن ـــی از دو تی ـــال تهاجم ـــازی فوتب ـــر ب ـــق آخ ـــا در دقای ـــرد ام ک
اســـتقالی ها دچـــار مشـــکات قبلـــی بودنـــد و طبـــق معمـــول 
هافبک هـــای اســـتقال بـــرای خـــط حملـــه کارســـاز نبودنـــد و بـــی 
ـــک  ـــود و ی ـــفر ب ـــدی در س ـــت. قائ ـــاد اس ـــتقال زی ـــم اس ـــی در تی نظم
ـــه  ـــت دیابات ـــرایط بازگش ـــت و ش ـــات برگش ـــه تمرین ـــازی ب ـــل از ب روز قب
ـــل و  ـــم کام ـــد و تی ـــداوم باش ـــات م ـــر تمرین ـــد. اگ ـــه آن صـــورت ش ـــم ب ه
ـــدان  ـــد چن ـــن رون ـــه ای ـــا ادام ـــرد ام ـــد ک ـــا نظـــم باشـــد پیشـــرفت خواهن ب

ـــت. ـــب نیس جال
ــت:  ــتقال گف ــی اس ــکات و حواش ــاره مش ــتقال درب ــوت اس پیشکس
ــه  ــم نتیج ــرایط تی ــن ش ــا ای ــت و ب ــم اس ــر تی ــادی دور و ب ــی زی حواش
نمی گیــرد و ایــن مشــکات بیــش از پیــش گریبــان گیــر تیــم می شــود. 
البتــه ایــن بــی نظمــی در تمــام تیم هــا وجــود دارد و مثــا بــرای 
ــائلی  ــن مس ــا چنی ــال م ــود دارد. در فوتب ــی وج ــم حواش ــپولیس ه پرس

ــود دارد. وج
ــی  ــام حذف ــی در ج ــب قهرمان ــرای کس ــتقال ب ــانس اس ــاره ش او درب
ــل از  ــه رشــد قب ــد رو ب ــه رون ــد ب ــر بتوان ــرد: اســتقال اگ ــوان ک ــز عن نی
ــی نظمــی  ــر ب ــق باشــد. اگ ــد موف ــردد می توان ــی برگ ــم مل ــای تی بازی ه
در تیــم وجــود نداشــته باشــد اســتقال می توانــد موفــق باشــد. همیشــه 

ــا چنیــن مشــکاتی وجــود دارد. ــال م در فوتب

ــه  ــرداری از ادام ــیون وزنه ب ــس فدراس ریی
ــک ۲۰۱۶  ــا المپی ــدال ط ــده م ــت دارن فعالی
ریــو در رشــته وزنه بــرداری خبــر داد و گفــت: 
ســهراب مــرادی تصمیمــی بــرای خداحافظــی 

ــدارد.  ــی ن از دنیــای قهرمان
بــه گــزارش ایرنــا، »علــی مــرادی« در 
المپیکی هــا  ســردیس  رونمایــی  حاشــیه 
ــرادی«  ــهراب م ــام »س ــذف ن ــت ح ــاره عل درب
توســط فدراســیون ایــران و اعطــای ســهمیه بــه 
ــت:  ــار داش ــمی اظه ــی هاش ــی داودی و عل عل
ــرادی،  ــهراب م ــام س ــی ن ــیون بین الملل فدراس
علــی هاشــمی و علــی داودی را بــه عنــوان 
ــد را  کســانی کــه شــانس کســب ســهمیه دارن
بــه مــا اعــام کــرد. ســهمیه هاشــمی و داودی 
قطعــی بــود امــا اگــر نام مــرادی بــه فدراســیون 
بین المللــی اعــام می شــد بــا توجــه بــه اینکــه 
موفــق بــه کســب امتیــازات الزم بــرای حضــور 
در المپیــک نشــده بــود مــرادی عمــا حــذف و 

ــت.   ــت می رف ــران از دس ــهمیه ای ــک س ی
وی افــزود: در جــدول دســته ۹۶ کیلوگــرم 
بــا وجــود ریزش هــای فــراوان ســهراب مــرادی 
نتوانســت در جمــع هشــت نفــر قــرار گیــرد و 
ــردار قرقیزســتان  ــا وجــود رســولبکوف وزنه ب ب
برتریــن  بــرای کســب عنــوان  او شانســی 
ــام وی  ــذا ن ــردار قــاره کهــن نداشــت و ل وزنه ب
ــم. ــه المپیــک حــذف کردی را لیســت اعــزام ب

ــاره  ــا اش ــرداری ب ــیون وزنه ب ــس فدراس ریی
بــه معرفــی ۲ وزنه بــردار ایرانــی بــرای حضــور در 
توکیــو گفــت: نــام علی هاشــمی و علــی داودی به 

ــر دســته های  ــر برت ترتیــب در جمــع هشــت نف
۱۰۹ و بــه اضافــه ۱۰۹ کیلوگــرم بــود و مشــکلی 
بــرای حضــور در ژاپــن نداشــتند. مــا هــم بــدون 

ریســک ایــن ورزشــکاران را معرفــی کردیــم.
چهــره  اینکــه  خصــوص  در  مــرادی 
ــه  ــی ب ــرداران اعزام ــن وزنه ب ــاخصی در بی ش
المپیــک وجــود نــدارد و نگرانــی از بابــت 
ــک  ــت: المپی ــک، گف ــا در المپی ــرد آنه عملک
 ۲۰۰۰ ســال  در  اســت.  شــگفتی ها  جــای 
حســین توکلــی قهرمــان شــد و ۲۰۱۶ ســلیمی 
در عیــن نابــاوری مــدال نقــره را از دســت داد.

وی در ادامــه افــزود: وزنه بــرداری ایــران 
ــوا  ــن و ه ــن زمی ــاه بی ــه م ــال ۹۸ س در س
ــواه  ــود را خیرخ ــه خ ــرادی ک ــداد اف ــد. تع مان
هــم  همچنــان  عمــل  در  ولــی  می داننــد 
ــاه  ــه م ــت. س ــاد اس ــتند، زی ــف هس ــم لط ک
ــه  ــه اضاف ــت. ب ــت رف ــاز از دس ــت س سرنوش

ــرادی در  ــد. م ــر زده ش ــن دی ــم م ــه حک اینک
ــه  ــود اینک ــا وج ــد و ب ــیب دی ــان آس ــن زم ای
ــان  ــه آلم ــع ب ــه موق ــا انجــام شــد و او ب کاره
اعــزام نشــد. تیــم خوبــی او را مــداوا کــرد ولــی 
آســیب دیدگــی شــدید وی را عقــب انداخــت و 
تــا روزهــای آخــر امتیــاز الزم را کســب نکــرد.

ــت:  ــرداری گف ــه ب ــیون وزن ــس فدراس ریی
کیانــوش رســتمی بــه روش هــای خــودش 
تمریــن کــرد و خواســتیم در شــرایط ایــده آل 
ــه  ــا توج ــم. وی ب ــت کردی ــد و از او حمای باش
بــه قوانیــن خــاص گزینشــی، امتیــازات الزم را 

ــرد. ــب نک ــک کس ــور در المپی ــرای حض ب
وی خاطرنشــان کــرد: درخواســتی را ســهراب 
مــرادی و کیانوش رســتمی در جریــان پیکارهای 
ــه  ــتان ب ــیا در ازبکس ــاالن آس ــی بزرگس قهرمان
آن  از  بعــد  دادنــد.  بین المللــی  فدراســیون 
فدراســیون بین المللــی پاســخ کیانــوش رســتمی 

ــبق  ــس اس ــان« ریی ــاش آی ــت »تام را داد و گف
فدراســیون بین المللــی در ســوییس نامــه ای داده 
بــود کــه رســتمی فقــط می توانــد در مســابقات 
ســوئیس )آبــان ســال ۹۸( بــه صــورت آزاد باشــد 
ولــی نمی توانــد ایــن گزینشــی امتیــازی کســب 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــی ب ــیون بین الملل ــد. فدراس کن
امتیــاز ســوییس را نپذیرفــت. نــام ســهراب 
مــرادی  و پریســا جهانفکریــان در لیســت اولیــه 
ــازی از  ــرایط امتی ــر ش ــه خاط ــدا ب ــا بع ــود ام ب

لیســت نهایــی حــذف شــدند.
ســهراب  خداحافظــی  خصــوص  در  وی 
ــرداری را  مــرادی گفــت: مــا ســرمایه های وزنه ب
ــم. بعــد از المپیــک، فدراســیون  حفــظ می کنی
ــی  ــابقات قهرمان ــاه مس ــر م ــی در  مه بین الملل
بزرگســاالن جهــان در گرجســتان و آســیا را در 
ــار  ــد. در کن ــزار می کن ــن برگ ــا فیلیپی ــر ی قط
المپین هــا تعــداد قابــل توجهــی از امیدهــا 
ــرداران  ماننــد رســول معتمــدی و برخــی وزنه ب
ــرادی  ــد. ســهراب م ــی کنن ــن م ــان تمری جوان
و هــر فــرد دیگــری کــه خــودش بخواهــد 

ــت. ــم داش ــدی خواهی ــت صددرص حمای
در  مــدال  رنــگ  خصــوص  در  مــرادی 
مالــی  منابــع  کــرد:  یــادآوری  المپیــک 
مــا محــدود اســت. علیرضــا دبیــر رییــس 
و  جــاری  منابــع  بــا  کشــتی  فدراســیون 
در  مدالــی  چــه  نمی دانــد  زیــاد  ســهمیه 
ایــن شــرایط مــا  بــا  المپیــک می گیــرد. 
ــی  ــم ول ــول دهی ــدال ق ــرای م ــم ب نمی توانی
ــم. ــه را بگیری ــن نتیج ــم بهتری ــاش می کنی ت

ــران  ــال ای سرپرســت کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتب
ــرد کــه حملــه بــه اتوبــوس تیــم پرســپولیس در  اعــام ک
ــت.  ــده اس ــام ش ــاله انج ــوان ۱۸ س ــط دو نوج ــان توس اصفه
بــه گــزارش تســنیم، ســهیل مهــدی در خصــوص قطعــی برق 
ــت:  ــار داش ــده اظه ــتقال - پدی ــدار اس ــگاه آزادی در دی ورزش
ــول  ــاخت ها در فص ــر س ــرودگی زی ــث فس ــاظ بح ــر لح ــه ه ب
مختلــف بــرای مــا مشکل ســاز می شــود. بــه طــور کلــی 
بحــث تکنولــوژی اســت. ورزشــگاه آزادی پایــگاه ملــی ماســت و 
عزیــزان شــبانه روز کار می کننــد. ایــن انصــاف نیســت کــه ایــن 
نــکات )قطعــی بــرق( مطــرح شــود و مــن مطمئنــم بحــث فقــط 

ــود. ــات ب ــه خاطــر فرســودگی امکان ب
وی در مــورد حملــه بــه اتوبــوس تیــم پرســپولیس در اصفهــان 
و رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده تصریــح کــرد: مســیری کــه 
ــیر  ــود. در مس ــان ب ــک اتوب ــرد، ی ــت ک ــپولیس حرک ــم پرس تی
ــاب شــد کــه دو  ــل چنــد نارنجــک دســتی پرت ــاالی یــک پُ از ب

نارنجــک بــه اتوبــوس پرســپولیس برخــورد کــرد. خــدا را شــکر 
ــوس  ــه اتوب ــرعتی ک ــا س ــون ب ــاد، چ ــی نیفت ــه اول اتفاق در وهل
پرســپولیس داشــت احتمــال واژگونــی اتوبــوس نیــز بــود. خطــر 

ــال گذشــت. ــود کــه از ســر پرســپولیس و فوتب بزرگــی ب
سرپرسـت کمیته مسـابقات سـازمان لیگ فوتبال ایـران ادامه 
داد: مـا سـعی کردیـم شـرایط را در اصفهـان مدیریـت کنیـم. 
خوشـبختانه بـازی برگـزار شـد امـا چـون ایـن اتفـاق بیـرون از 
ورزشـگاه رخ داد و یـگان امـداد به عنـوان اسـکورت همـراه تیـم 
بـود، بافاصلـه پیگیری هـا انجـام شـد و دو نوجوان زیر ۱۸ سـاله 

دسـتگیر شـدند و در اختیـار ارکان قضایـی قـرار گرفتنـد.
ــن دو نوجــوان  ــن پرســش کــه ای ــه ای مهــدی در واکنــش ب
ــد  ــان بودن ــهر اصفه ــه ش ــت: از حوم ــد، گف ــا بودن ــل کج اه
و بــه هــر حــال شــیطنت های نوجوانــی بــود. مــن دقیقــاً 
گزارش هــای پلیــس را مطالعــه نکــردم امــا باشــگاه ذوب آهــن و 

ــتند. ــت هس ــه ناراح ــن قضی ــم از ای ــپاهان ه س

وی در خصـوص زمان اعـام رأی این پرونده در کمیته انضباطی 
توضیـح داد: در مـورد کمیتـه انضباطـی هـم چـون ایـن کمیته هـا 

مسـتقل از سـازمان لیـگ عمل می کننـد خبـری از آن نداریم.

پاســور تیــم ملــی والیبــال کشــورمان گفــت: تیــم 
ملــی والیبــال لهســتان، تیــم پــر مهــره و برابــر همــه 
تیم هــای حاضــر در لیــگ ملت هــا قــد علــم کــرده 

 . ست ا
ـــال  ـــی والیب ـــم مل ـــور تی ـــر وادی، پاس محمدطاه
کشـــورمان در گفت وگـــو بـــا باشـــگاه خبرنـــگاران 
ـــی  ـــم مل ـــته تی ـــازی روز گذش ـــوص ب ـــوان، در خص ج
ـــر فرانســـه  ـــال براب ـــای والیب ـــگ ملت ه ـــال در لی والیب
ـــوب  ـــا خ ـــه اص ـــا فرانس ـــازی ب ـــت: در ب ـــار داش اظه
ـــای  ـــه پ ـــا ب ـــازی پ ـــل ب ـــد در اوای ـــر چن ـــم؛ ه نبودی
فرانســـوی ها پیـــش رفتیـــم، امـــا در ادامـــه آن هـــا 
بـــا زدن ســـرویس های خـــوب و دریافت هـــای 
ــتند. در  ــار گذاشـ ــت فشـ ــا را تحـ ــص مـ ــی نقـ بـ
ــروزی  ــی پیـ ــل اصلـ ــت عامـ ــوان گفـ ــع می تـ واقـ
فرانســـوی ها ســـرویس ها و تـــوپ گیری هـــای 
ـــوب  ـــته خ ـــازی روز گذش ـــا در ب ـــود. م ـــان ب خوبش
ـــزدن،  ـــرویس ن ـــوب س ـــن خ ـــم و همی ـــرویس نزدی س
ــه  ــه را بـ ــن فرانسـ ــت در زمیـ ــای راحـ دریافت هـ
ـــه  ـــه ب ـــن فرانس ـــا در زمی ـــت. دریافت ه ـــراه داش هم
خوبـــی انجـــام مـــی شـــد و تـــوپ بـــه راحتـــی در 
اختیـــار پاســـور فرانســـوی ها قـــرار می گرفـــت. 
ــتفاده  ــی اسـ ــه خوبـ ــا بـ ــم از فرصت هـ ــور هـ پاسـ
ـــوپ  ـــت ت ـــت داش ـــه دوس ـــور ک ـــر ط ـــرد و ه می ک
ـــه  ـــرد و ب ـــیم می ک ـــود تقس ـــان خ ـــان مهاجم را می

راحتـــی امتیـــاز کســـب می کردنـــد.
ــر  ــزود: تیــم ملــی والیبــال لهســتان تیــم پ او اف
مهــره  و برابــر همــه تیم هــای حاضــر در لیــگ 
ــیار  ــف بس ــت. حری ــرده اس ــم ک ــد عل ــا ق ملت ه
ــا هــم  ــا م ــود؛ ام ــا خواهــد ب ــرای م ســختی هــم ب
ــه  ــد. همیش ــم جنگی ــر خواهی ــرد بهت ــرای عملک ب
بــازی  ایــران و لهســتان از کیفیــت باالیــی برخــوردار 
ــم  ــی از هــر ۲ تی ــازی زیبای ــوده اســت و شــاهد ب ب

ــم. ــوده ای ب

دقیقابعدازهفتهسومایندورهاز
رقابتهاافتکردیمونتوانستیمدرحد

انتظارظاهرشویم
در  کشــورمان  والیبــال  ملــی  تیــم  پاســور 
ــوم  ــه س ــد از هفت ــی بع ــم مل ــرایط تی ــوص ش خص
ــد از  ــا بع ــت: دقیق ــا گف ــگ ملت ه ــای لی رقابت ه
هفتــه ســوم ایــن دوره از رقابت هــا، افــت کردیــم و 
نتوانســتیم در حــد انتظــار ظاهــر شــویم. موضوعــی 
ــه از نظــر  ــن اســت ک ــم ای ــم بگوی ــه شــاید بتوان ک
ــا هفتــه  بدنــی کــم آورده ایــم. مــن از هفتــه اول ت
ســوم بــا نظــر آلکنــو، ســرمربی تیــم ملــی والیبــال 
در جمــع ۱۴ نفــر مســابقات حضــور داشــتم و 
ــتم  ــعی داش ــدم، س ــن می ش ــه وارد زمی ــرگاه ک ه

خواســته های ســرمربی را در زمیــن اجــرا کنــم. 
ــرای  ــال ب ــای والیب ــگ ملت ه ــردن در لی ــازی ک ب
ــد خــود را در  ــا بتوانن ــود ت ــک فرصــت ب ــان ی جوان

ــد. ــان دهن ــی نش ــه جهان عرص

متمرکزبرگزارشدنمسابقاتلیگ
ملتهایامسالمزیتهاوبدیهایخود

رابههمراهداشت
ــابقات  ــودن مس ــز ب ــه متمرک ــاره ب ــا اش وادی ب
لیــگ ملت هــا عنــوان کــرد: متمرکــز برگــزار شــدن 
مزیت هــا  امســال  ملت هــای  لیــگ  مســابقات 
و بدی هــای خــود را بــه همــراه داشــت. یکــی 
نداشــتن  رقابت هــا  از  دوره  ایــن  مزیت هــای  از 
ــفر های  ــه س ــرا ک ــود؛ چ ــاره ای ب ــن ق ــفر های بی س
ــان  ــرای بازیکن ــفر را ب ــتگی  س ــاره ای خس ــن ق بی
ــی فرصــت  ــراه داشــت و از طرف ــه هم ــی ب ــم مل تی
ــود  ــرای تیــم کــم ب ــا آنالیــز حریفــان ب تمریــن و ی
ــزار شــدن مســابقات شــرایط  ــز برگ ــا متمرک ــه ب ک
بــرای تیم هــا همــوار شــد. برگــزاری طوالنــی 
ــه روش  ــم ب ــا آن ه ــگ ملت ه ــابقات لی ــدت مس م
ــه را  ــی تغذی ــکان و حت ــی م ــک نواخت ــز، ی متمرک
بــرای بازیکنــان بــه همــراه دارد کــه خســته کننــده 
ــا  ــه تیم ه ــث می شــود هم ــر باع ــن ام اســت و همی

ــند. ــته باش ــانی داش ــد نوس رون

ازاالننمیتواندربارهالمپیکحرفزد
ـــا اشـــاره  پاســـور تیـــم ملـــی والیبـــال کشـــورمان ب
بـــه صحبت هـــای عبـــادی پـــور دربـــاره المپیـــک 
ـــرف  ـــک ح ـــاره المپی ـــوان درب ـــت: از االن نمی ت گف
ــردن  ــت کـ ــال تسـ ــو در حـ ــه آلکنـ ــرا کـ زد؛ چـ
بســـیاری از مـــوارد در بازیکنـــان اســـت و لیـــگ 
ملت هـــا فرصـــت بســـیار خوبـــی بـــرای ســـرمربی 
ـــک  ـــرای المپی ـــی ب ـــم مل ـــرایط تی ـــا ش ـــود. قطع ب
چنیـــن نخواهـــد بـــود و آلکنـــو برنامه هـــای 
ـــال  ـــی والیب ـــم مل ـــدن تی ـــاده ش ـــرای آم ـــی ب خوب

کشـــورمان بـــرای حضـــور در المپیـــک دارد.

خداحافظی »سهراب مرادی« از دنیای قهرمانی تکذیب شد

قطعی برق ورزشگاه آزادی حاصل فرسودگی امکانات است
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اوقات شرعی شهر تهران

ــیاه و  ــه  »س ــه  ب ــدون تقســیم بندی جامع ــه ب ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل رئی
ســفید«  خدمتگــزار همــه ملتیــم، گفــت: »بــورس« و »تــورم«  را بــا   همدلــی بیــن 

ــم.  ــوه  ســامان می دهی ســه ق
ـــاز ۱ و  ـــد از ف ـــان بازدی ـــاف در جری ـــر قالیب ـــنیم،  محمدباق ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــئوالن  ـــران و مس ـــع مدی ـــت« و در جم ـــران برک ـــوو ای ـــن »ک ـــه واکس ۲ کارخان
بنیـــاد برکـــت انقـــاب اســـامی اظهـــار داشـــت: ایـــن افتخـــار بـــزرگ و کار 
ـــام و  ـــب ام ـــده در مکت ـــت ش ـــان تربی ـــت جوان ـــه دس ـــه ب ـــی ک ـــی و عظیم مل
ـــی  ـــده، ب ـــق ش ـــلیمانی خل ـــم س ـــاج قاس ـــب ح ـــهادت و مکت ـــاد و ش ـــب جه مکت

ـــکر دارد. ـــر و تش ـــای تقدی ـــک ج ش
وی  بــا بیــان ایــن کــه ایــن حماســه بــا وجــود همــه محدودیــت هــا و تحریــم 
هــا، کشــور مــا را در میــان معــدود کشــورهای دنیــا قــرار داده اســت کــه توانســته 
تکنولــوژی تولیــد واکســن را از صفــر بــه دســت بیــاورد  افــزود: ایــن جوانــان »مــا 
ــن دســتاورد موجــب شــده اســت  ــد و امــروز ای ــا کــرده ان مــی توانیــم« را معن
هــم افــرادی کــه از تــوان و تمکــن مالــی برخوردارنــد از آن بهــره منــد شــوند و 
هــم کســانی کــه در مناطــق دورافتــاده و روســتایی دچــار محدودیــت هســتند، 
ــان پاییــز ایــن واکســن در اختیــار  ــا پای از آن بهــره منــد شــوند و ان شــاءاهلل ت

عمــوم قــرار مــی گیــرد.

ـــا  ـــور ب ـــن کش ـــه ای ـــاور دارم ک ـــن ب ـــه م ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــوه مقنن ـــس ق رئی
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــخت تحریم ـــرایط س ـــن ش ـــاله در همی ـــج س ـــه پن ـــک برنام ی
ـــی  ـــرای خیل ـــوع ب ـــن موض ـــاور ای ـــه ب ـــت: البت ـــد، گف ـــش برس ـــات و آرام ـــه ثب ب
ـــدنی  ـــن کار ش ـــی، ای ـــدا و اراده واقع ـــه خ ـــوکل ب ـــا ت ـــا ب ـــت، ام ـــخت اس ـــا س ه
اســـت و بـــی شـــک عـــزت و بخشـــش بـــا خداســـت کـــه تُِعـــُزّ َمـــْن تََشـــاُء 

ـــاُء. ـــْن تََش ـــِذُلّ َم َوتُ
ــپاه  ــا در س ــاله م ــده ۱۶ س ــم رزمن ــاهد بودی ــروز ش ــه داد: ام ــاف ادام قالیب
ــدان  ــد، در می ــی جنگی ــه، م ــر درج ــر صف ــرمای زی ــه روزی در س ــان ک خراس
علمــی جهــاد مــی کنــد و همــان افتخــارات را خلــق کــرده اســت و مــن معتقــدم 
خــدای دوران دفــاع مقــدس، خــدای اقتصــاد نیــز هســت، امــا مــا بنــده هــای 
ــه  ــا ب ــم و ارادت م ــل نبودی ــرق بیــن خــدا و کدخــدا را قائ ــی نیســتیم و ف خوب
کدخــدا بیشــتر از خــدا بــود، وگرنــه همــان حماســه هایــی کــه در دفــاع مقــدس 

خلــق شــد، امــروز نیــز قابــل خلــق اســت.
ــد و کارش را  ــتادگی کن ــاص ایس ــا اخ ــوان ب ــک ج ــر ی ــه داد: اگ وی ادام
ــدارد و »مــا مــی توانیــم« تفســیر مــی شــود. درســت انجــام دهــد، کار نشــد ن

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تاکیــد 
ــا  ــرد و م ــتر ک ــا را بیش ــئولیت م ــات، مس ــرکت در انتخاب ــا ش ــت ب ــرد: مل ک
ــا افتخــار،  وظیفــه داریــم بــدون تقســیم جامعــه و گرایش بندی هــای سیاســی ب
ــورس، اشــتغال، ازدواج و  خدمتگــزار مــردم باشــیم و مســائل اقتصــادی نظیــر ب
ــوا و  ــن ق ــکاری بی ــی و هم ــا همدل ــا ب ــختی ه ــه س ــود هم ــا وج ــت را ب معیش

کمــک مــردم حــل کنیــم.
وی تصریــح کــرد: مــا خدمتگــذار مــردم بــا هــر ســلیقه ای هســتیم و وظیفــه 
ــد و چــه  ــات شــرکت کردن ــرای کســانی کــه در انتخاب خــود مــی دانیــم چــه ب

بــرای کســانی کــه در انتخابــات شــرکت نکردنــد، نوکــری کنیــم.
ــاد  ــارن می ــت: تق ــام رضــا )ع( گف ــاد ام ــک می ــا تبری ــان ب ــاف در پای قالیب
ــک  ــال نی ــه ف ــت را ب ــی و بابرک ــه علم ــن جلس ــا ای ــج ب ــن الحج ــعادت ثام باس
مــی گیریــم و بــه جوانــان و همچنیــن بــزرگان و زحمــت کشــان بنیــاد برکــت 
ــم. ــوت و عــرض خســته نباشــید مــی گوی ــام خداق ــان ام ــی فرم و ســتاد اجرای

»بورس« و »تورم«  را با   همدلی بین سه قوه  سامان می دهیم 
ـــروش  ـــاهد ف ـــفانه ش ـــت: متاس ـــی گف ـــواد غذای ـــداران م ـــه بنک ـــر اتحادی دبی
ـــن از  ـــا روغ ـــراه ب ـــی هم ـــن ماه ـــزر و ت ـــه فری ـــی، کیس ـــج خارج ـــاری برن اجب
ســـوی شـــرکت های پخـــش بـــه بنکـــداران آن هـــم بصـــورت قطره چکانـــی 

ـــتیم. هس
ــازار  ــت بـ ــورد وضعیـ ــر در مـ ــا مهـ ــو بـ ــنی در گفت وگـ ــمعلی حسـ قاسـ
ـــرداد  ـــا ۲۰ م ـــازار ت ـــی ب ـــم انداز فعل ـــت: چش ـــار داش ـــی، اظه ـــای خوراک کااله
ــایش های  ــار گشـ ــت. انتظـ ــتری اسـ ــدان مشـ ــود و فقـ ــکوت، رکـ ــاه سـ مـ
ـــا  ـــش قیمت ه ـــت کاه ـــد جه ـــد امی ـــت جدی ـــدن دول ـــی و روی کار آم بین الملل

را افزایـــش داده اســـت.
ـــه  ـــد ب ـــت بتوان ـــه دول ـــزود: اینک ـــی اف ـــواد غذای ـــداران م ـــه بنک ـــر اتحادی دبی
ـــا  ـــردان دارد؛ دولتی ه ـــگاه دولتم ـــه ن ـــتگی ب ـــد بس ـــخ ده ـــا پاس ـــن انتظاره ای
بایـــد بـــا بـــازار هماهنـــگ شـــوند و جلســـات مشـــترک برگـــزار کننـــد و از 
ـــه  ـــا ب ـــگاه دولتی ه ـــر ن ـــد. اگ ـــتفاده کنن ـــازار اس ـــاالن ب ـــه فع ـــص و تجرب تخص
ـــای  ـــه ج ـــد و ب ـــتی بدان ـــود را باالدس ـــت خ ـــد و دول ـــن باش ـــه پایی ـــاال ب ـــازار ب ب

ـــد. ـــد مان ـــکل خواه ـــن ش ـــه همی ـــاع ب ـــد اوض ـــت کن ـــارت، دخال نظ

کمبودنداریم؛گرانیداریم
ـــر در  ـــال حاض ـــت: در ح ـــز گف ـــود نی ـــی و کمب ـــت گران ـــورد وضعی وی در م
ـــرار  ـــان برق ـــی همچن ـــا گران ـــده ام ـــباع ش ـــازار اش ـــم و ب ـــودی نداری ـــازار کمب ب
ـــوینده  ـــوازم ش ـــد، ل ـــکر ۷۲ درص ـــد، ش ـــن ۳۵ درص ـــال روغ ـــدای س ـــت. از ابت اس
ـــر  ـــا باالت ـــازار قیمت ه ـــا در ب ـــته اند. ام ـــت داش ـــش قیم ـــد و … افزای ۲۰ درص

از نرخ هـــای مصـــوب اســـت.
ـــان  ـــزار توم ـــد ۹۰ ه ـــد بای ـــن جام ـــال روغ ـــوان مث ـــه عن ـــزود: ب ـــنی اف حس
ـــه  ـــر فروخت ـــان گران ت ـــزار توم ـــا ۲۰ ه ـــاً ۱۰ ت ـــا تقریب ـــد ام ـــروش برس ـــه ف ب
ــه  ــر فروختـ ــان گران تـ ــزار تومـ ــازار آزاد ۲ هـ ــم در بـ ــکر هـ ــود. شـ می شـ

می شـــود.
وی تصریـــح کـــرد: شـــاهد فزونـــی کاالهـــا در فروشـــگاه های زنجیـــره ای 
ـــازار اشـــباع شـــده امـــا در بنکـــداری هـــا همچنـــان کاال زیـــاد نیســـت  هســـتیم و ب

و بـــا ســـهمیه های کـــم کاال در اختیـــار بنکـــدار قـــرار می گیـــرد.
ـــاهد  ـــن ش ـــت: همچنی ـــار داش ـــی اظه ـــواد غذای ـــداران م ـــه بنک ـــر اتحادی دبی
ـــا روغـــن  ـــزر و تـــن ماهـــی همـــراه ب ـــج خارجـــی، کیســـه فری فـــروش اجبـــاری برن
ـــدار  ـــی بنک ـــی وقت ـــتیم؛ یعن ـــداران هس ـــه بنک ـــش ب ـــرکت های پخ ـــوی ش از س
ـــا را  ـــن کااله ـــی از ای ـــد یک ـــد بای ـــه کن ـــن مراجع ـــد روغ ـــرای خری ـــرکت ب ـــه ش ب

ـــد. ـــل نمی دهن ـــی تحوی ـــورت، روغن ـــن ص ـــر ای ـــرد در غی ـــم بخ ه
ـــی  ـــره چکان ـــورت قط ـــه ص ـــم ب ـــن ه ـــه روغ ـــیوه عرض ـــن ش ـــزود: همی وی اف
ـــاً  ـــدار جمع ـــر بنک ـــه ه ـــر ۱۵ روز ب ـــه ه ـــوری ک ـــه ط ـــت؛ ب ـــام اس ـــال انج در ح
ـــر  ـــدار در کمت ـــن مق ـــه ای ـــود ک ـــل داده می ش ـــع تحوی ـــن مای ـــن روغ ۱۰ کارت
ـــه  ـــتریانی ک ـــا مش ـــه روزه ـــود و بقی ـــه می ش ـــدار فروخت ـــط بنک ـــک روز توس از ی

ـــد. ـــی گردن ـــی بازم ـــت خال ـــد دس ـــه می کنن ـــداری مراجع بنک
وی گفـــت: وقتـــی خـــرده فـــروش از درب بنکـــداری بـــا دســـت خالـــی 
بازمـــی گـــردد، ایـــن شـــائبه برایـــش ایجـــاد می شـــود کـــه کمبـــود تولیـــد 
ـــرف  ـــه مص ـــردم ک ـــه م ـــی ب ـــورت طبیع ـــه ص ـــن ب ـــود دارد و ای ـــه وج و عرض

کننـــده نهایـــی هســـتند هـــم منتقـــل می شـــود.
وی تاکیـــد کـــرد: بایـــد سیاســـت ها عـــوض شـــود و بازارهـــا بـــاز شـــود. 

مـــردم دیگـــر توانایـــی گرانـــی بیشـــتر ندارنـــد.

نتایــج انتخابــات شــورای شــهر ششــم تهــران شــب گذشــته 
ــت  ــهری پایتخ ــان ش ــبز پارلم ــی های س ــد و کرس ــام ش اع
ــای  ــاف نیروه ــورای ائت ــت »ش ــه لیس ــال ب ــار س ــرای چه ب
انقــاب اســامی« ســپرده شــد ، لیســتی کــه ترکیبــی از 

ــت.  ــناخته اس ــا ناش ــده ی ــناخته ش ــای ش چهره ه
بــه گــزارش ایســنا، رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران 
شــب گذشــته اســامی و آرای اعضــای منتخــب شــورای شــهر 
تهــران را اعــام کــرد کــه براســاس آن : »مهــدی چمــران« بــا 
ــا ۳۶۲۹۲۰ رای، »نرجــس  ــروری« ب ــز س ۴۷۶۲۸۲ رای، »پروی
ــانی« ۳۲۶۱۳۲ رای،  ــب کاش ــلیمانی« ۳۵۶۷۰۹ رای، »حبی س
»محمــد آخونــدی« بــا ۳۲۵۸۵۷ رای، »ناصــر امانــی« بــا 
۳۱۴۷۰۷ رای، »مهــدی پیرهــادی« بــا ۳۱۲۸۱۵ رای، »مهــدی 
بابائــی« بــا ۳۰۹۵۶۹ رای، »ســیدجعفر تشــکری هاشــمی« 
ــا ۲۹۷۱۶۸ رای،  ــوی« ب ــد عل ــید احم ــا ۲۹۹۷۴۶ رای، »س ب
ــا  ــی« ب ــدی عباس ــا ۲۹۶۹۴۰ رای، »مه ــان« ب ــدی اقراری »مه
ــا ۲۹۴۷۲۶  ــتانکی« ب ــی شهرس ــا نادعل ۲۹۶۴۶۳ رای، »علیرض
»ســیدمحمد  رای،   ۲۹۱۴۷۴ بــا  صادقــی«  »احمــد  رای، 
آقامیــری« بــا کــد ۱۵۶۵ و بــا ۲۸۸۴۳۳ رای، »میثــم مظفــر« 
ــا ۲۷۹۸۷۰ رای،  ــا ۲۸۷۷۸۵ رای، »زهــرا شــمس احســان« ب ب
ــی«  ــر قائم ــا ۲۷۶۱۲۶ رای، »علی اصغ ــور« ب ــس معدنی پ »نرگ
ــا ۲۶۵۶۰۷ رای، »جعفــر  ــا ۲۷۴۰۰۴ رای، »ســوده نجفــی« ب ب

ــا ۲۵۵۸۵۴ رای. ــربیانی« ب ــدی ش بن
ــی و  ــوابق اجرای ــرور س ــی و م ــه معرف ایســنا در گزارشــی ب
تحصیــات مســتاجران جدیــد شــورای شــهر پایتخــت براســاس 
رزومــه ای کــه بــه دفتــر شــورای ائتــاف ارائــه داده انــد، 

ــد: ــی آی ــه م ــه در ادام ــه اســت ک پرداخت

مهدیچمران:
ــا  ــام آشــناترین عضــو شــورای شــهر تهــران اســت کــه ب  ن
ــده  ــار دور نماین ــه چه ــت ک ــد گف ــم بای ــاب دوره شش احتس
ــهید  ــرادر ش ــه ب ــت، وی ک ــوده اس ــهر ب ــورای ش ــردم در ش م
چمــران اســت، متولــد ۱۳۲۰ در تهــران، فارغ التحصیــل مقطــع 
ــه  ــت ک ــران اس ــگاه ته ــاری از دانش ــد معم ــی ارش کارشناس
ــای  ــت دوره ه ــران ریاس ــی چم ــی و پژوهش ــه اجرای در کارنام
دوم، ســوم و چهــارم شــورای شــهر تهــران، ریاســت دانشــکده 
ــاع  ــی دف ــر شــورای عال ــای دانشــگاه تهــران، دبی هنرهــای زیب
ملــی، ریاســت بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس، 
معاونــت فرهنگــی ســتاد فرماندهــی کل قــوا، مشــاور تحقیقــات 
ــاف  ــوا، ســخنگوی ائت ــی کل ق ــتاد فرمانده ــس س ــی رئی علم
آبادگــران ایــران اســامی، نایــب رئیــس جبهــه مردمــی 
ــی اســتان ها،  نیروهــای انقــاب اســامی، ریاســت شــورای عال
ــاد  ــت بنی ــران و ریاس ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س

ــود.  ــی ش ــده م ــران دی ــی شــهید چم فرهنگ

پرویزسروری:
ــوابقش  ــی س ــت و بررس ــدان اس ــد ۱۳۳۷ در هم  وی متول
نشــان می دهــد کــه فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد مدیریــت 
امــور دفاعــی بــوده اســت. همچنیــن نماینــده مــردم شــهر تهران 
در هفتمیــن و هشــتمین دوره مجلــس شــورای اســامی، عضــو 
چهارمیــن دوره شــورای شــهر تهــران، ریاســت کمیتــه امنیــت 
داخلــی کمســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی در مجلــس 
هشــتم، ریاســت کمیتــه ویــژه مجلــس در بررســی حــوادث پــس 
از انتخابــات ســال ۱۳۸۸، ریاســت کمیســیون نظــارت و حقوقــی 
ــورای  ــه ش ــت دبیرخان ــخنگویی هیئ ــران، س ــهر ته ــورای ش ش
عالــی امنیــت ملــی در بررســی حــوادث پــس از انتخابــات 

ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۸۸ و...  جــز ســوابق وی اســت. 

نرجسسلیمانی:
 فرزنــد حــاج قاســم ســلیمانی اســت  و در ســوابق وی اشــاره 

شــده کــه او پژوهشــگر و فعــال اجتماعــی اســت. 

حبیبکاشانی:
ــدرس  ــل دارد. او م ــن المل ــوق بی ــرای حق  ۵۶ ســاله و دکت
ــی  ــی و پژوهش ــوابق اجرای ــن س ــت و از مهمتری ــگاه اس دانش
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــت در ش ــه عضوی ــوان ب ــانی می ت کاش
تهــران در دوره هــای دوم، ســوم و چهــارم، معاونــت اجرایــی و 
اداری شــورای اســامی شــهر تهــران در دوره هــای دوم و ســوم، 
خزانــه دار و نایــب رئیســی کمیســیون بودجــه شــورای اســامی 

شــهر تهــران در دوره چهــارم، مؤســس اداره کل امــور ایثارگــران 
ــی  ــی و ورزش ــگاه فرهنگ ــی باش ــران، مدیرعامل ــهرداری ته ش
پرســپولیس، مدیریــت تیــم ملــی فوتبــال المپیــک جمهــوری 
اســامی ایــران، عضویــت در هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال 
رئیســه  ایــران و عضویــت در هیــات  اســامی  جمهــوری 
فدراســیون کوهنــوردی جمهــوری اســامی ایــران اشــاره کــرد. 

محمدآخوندی:
 ۴۳ ســاله و دارای مــدرک دکتــرای تخصصــی جامعــه 
ــه در  ــت ک ــران( اس ــی ای ــائل اجتماع ــی مس ــی )بررس شناس
ــه وی  ــت ک ــده اس ــی او آم ــی و پژوهش ــوابق اجرای ــت س لیس
ــع انســانی  عضــو موظــف هیــات مدیــره و معــاون مالــی و مناب
بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره(، مدیــر 
کل امــور بیــن الملــل و روابــط عمومــی و ســخنگوی ســازمان 
ــرمایه  ــرکت س ــره ش ــات مدی ــو هی ــور، عض ــی کش ــت بدن تربی
ــور(،  ــیجیان کش ــره بس ــدوق ذخی ــن اعتماد)صن ــذاری امی گ
صاحــب امتیــاز و مدیــر مســئول روزنامــه وطــن امــروز، عضــو 
موظــف هیــات مدیــره، قائــم مقــام و معــاون اجرایــی موسســه 
ــره باشــگاه  فرهنگــی مطبوعاتــی جــام جــم، عضــو هیــات مدی

ــت. ــایپا اس ــپولیس و س ــی پرس ــی ورزش ــای فرهنگ ه

ناصرامانی:
۶۱ ســال دارد و دارای مــدرک حــوزوی ســطح دو حــوزه 
علمیــه قــم و مــدرک دانشــگاهی کارشناســی ارشــد فرماندهــی و 
ســتاد دانشــگاه امــام حســین )دافــوس( اســت. اوهــم از معاونــان 
ــی و  ــوابق اجرای ــران اســت و در س ــبق ته ــهردار اس ــاف ش قالیب
ــی ســپاه  ــروی زمین ــروی انســانی نی ــت نی پژوهشــی وی، معاون
ــروی انســانی  ــت نی ــران، معاون پاســداران جمهــوری اســامی ای
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران، قائــم مقــام معاونــت 
مالــی و اداری شــهرداری تهــران، معاونــت منابــع انســانی 
شــهرداری تهــران، معاونــت برنامــه ریــزی توســعه شــهری و امور 

شــورای شــهرداری تهــران عنــوان شــده اســت. 

مهدیپیرهادی:
ــن  ــط بی ــرای رواب ــدرک دکت ــن دارد و دارای م ــال س ۴۲ س
الملــل از دانشــگاه عامــه طباطبایــی اســت. از جملــه مهمتریــن 
ــه،  ــوه قضایی ــی ق ــر کل فرهنگ ــه مدی ــوان ب ــی ت ــوابق او م س
ــره  ــت مدی ــت هیئ ــران، ریاس ــه ۳ ته ــهرداری منطق ــاون ش مع
ــران و  ــهرداری ته ــان ش ــی کارکن ــای تعاون ــرکت ه ــروه ش گ
مســئولیت قــرارگاه مســجد محــوری اشــاره کــرد، او همچنیــن 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت خــودرو ســرویس شــهر نیــز بــوده 

اســت.

مهدیبابایی:
ــوژی  ــت تکنول ــری مدیری ۴۱ ســاله و دانشــجوی مقطــع دکت
اســت. او در حــوزه علــوم تربیتــی نیــز مــدرک کارشناســی ارشــد 

خــود را اخــذ کــرده اســت. از مهــم تریــن ســوابق مهــدی بابایــی 
ــران،  ــهرداری ته ــیج ش ــازمان بس ــئولیت س ــه مس ــوان ب ــی ت م
ــورای  ــس ش ــهری مجل ــت ش ــیون مدیری ــس فراکس ــاور ریی مش
ــران اشــاره کــرد.  ــت عامــل شــرکت عــرف ای اســامی و مدیری

از دیگــر ســوابق مهــدی بابایــی همچنیــن معاونــت خدمــات 
شــهری و فضــای ســبز شــهرداری منطقــه ۱۳، شــهرداری 
ناحیــه ۲ منطقــه ۱۳، شــهرداری ناحیــه ۳ منطقــه ۱۳ و 
شــهرداری ناحیــه ۴ منطقــه ۱۳ اســت و وی همچنیــن مولــف 
کتــاب کارآفرینــی ســازمانی بــا رویکــرد برنامــه ریــزی آموزشــی 
اســت. او در ســال ۱۳۸۶ نیــز بــه عنــوان کارمنــد نمونــه 
شــهرداری تهــران و در ســال ۱۳۹۰ بــه عنــوان شــهردار ناحیــه 

ــه انتخــاب شــد. نمون

سیدجعفرتشکریهاشمی:
دانشــجوی دکتــرای مدیریــت صنعتــی  متولــد ۱۳۴۱، 
)اســتراتژی صنعتی(-دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و 
تحقیقــات اســت او از معاونــان قالیبــاف شــهردار اســبق تهــران 
بــوده اســت و در کارنامــه اجرایــی و پژوهشــی وی، عضــو هیئــت 
تطبیــق مصوبــات دولــت در مجلــس شــورای اســامی، معــاون 
اســبق توســعه منابــع انســانی شــهرداری تهــران، معــاون اســبق 
ــک  ــازمان ترافی ــل س ــر عام ــک و مدی ــل و ترافی ــل و نق حم
ــروی  ــی نی ــی و رانندگ ــین راهنمای ــران، جانش ــهرداری ته ش
انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران، مدیــرکل مهندســی 
ــات و  ــه تحقیق ــل موسس ــر عام ــور و مدی ــی راه ــک و فن ترافی
توســعه ناجــی، جانشــین ســتاد ســپاه هشــتم ثامــن االئمــه )ع( 

دیــده می شــود. 

سیداحمدعلوی:
۴۲ ســال دارد  و تحصیــات خــود را تــا مقطــع دکتــرا ادامــه 
داده اســت. از مهمتریــن ســوابق علــوی مــی تــوان بــه مدیرعاملــی 
ــای  ــعه فضاه ــرکت توس ــی ش ــم مقام ــرف، قائ ــن ع ــرکت نوی ش
فرهنگــی شــهرداری تهــران و معاونــت برنامــه ریزی و توســعه اداره 

کل آمــوزش هــای شــهروندی شــهرداری تهــران اشــاره کــرد. 

مهدیاقراریان:
۴۲ ســاله اســت کــه  دانشــجوی دکتــری سیاســت گــذاری 
فرهنگــی،  معــاون  اقراریــان،  ســوابق  در  اســت.  عمومــی 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان تهــران و واحــد 
تهــران مرکــز، رئیــس دبیرخانــه مرکــزی رویــداد ملــی 
معــاون  اســامی،  آزاد  دانشــگاه  آزاداندیشــی  کرســی های 
فرهنگــی نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی اســتان تهــران و... 

می شــود.  دیــده 

مهدیعباسی:
ــال  ــه ۳۸ س ــت ک ــم اس ــهر شش ــورای ش ــر ش ــو دیگ  عض
دارد و دانشــجوی دکتــرای مدیریــت دولتــی اســت. در ســوابق 

اجرایــی و پژوهشــی او رئیــس مرکــز عمــران و امــاک دانشــگاه 
آزاد اســامی، شــهردار منطقــه ۱۷ تهــران، قائــم مقــام شــهردار 
ــات مرکــزی گزینــش  ــه هی منطقــه ۳ تهــران، رئیــس دبیرخان
ــد و  ــی درآم ــه عال ــو کمیت ــرکل(، عض ــران )مدی ــهرداری ته ش
ــات  ــه انتصاب ــو کمیت ــران، عض ــهرداری ته ــون ش ــه دی کمیت
معاونــت اجتماعــی شــهرداری تهــران، معــاون فرهنگــی و 
اجتماعــی شــهرداری منطقــه ۶ تهــران، عضــو کمیتــه انتصابــات 
شــهرداری منطقــه ۳ تهــران، مدیریــت اجــرای پروژه هــای 
متعــدد عمرانــی تونــل، زیرگــذر، بوســتان، ابنیــه، راه و بانــد در 

ــی شــود.  ــده م ــران و... دی مناطــق ۳، ۶ و ۱۷ شــهر ته

علیرضانادعلیشهرستانکی:
 ۴۶ ســاله اســت کــه در ســوابق وی مــی تــوان بــه دســتیاری 
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی کشــور در حــوزه ارتباطــات 
ــن  ــت ای ــوزه ریاس ــی ح ــر کل ــامی، مدی ــاب اس ــی انق فرهنگ
ــی  ــرارگاه فرهنگ ــردی ق ــی و راهب ــتیار محتوای ــازمان، دس س
ــت  ــرب و معاون ــی ق ــورای هماهنگ ــر ش ــج(، دبی ــة اهلل )ع بقی
ــاره  ــران اش ــهرداری ته ــیج ش ــازمان بس ــده س ــگ کنن هماهن

کــرد. 

احمدصادقی:
 عضــو دیگــر شــورای ششــم اســت کــه  ۵۰ ســال ســن دارد 
و دارای کارشناســی ارشــد حقــوق قضایــی و گواهینامــه معــادل 

دکتــرای تخصصــی حرفــه ای مدیریــت بحــران اســت. 
صادقــی رئیــس کمیتــه مدیریــت شــهری و امــور شــوراهای 
دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، جانشــین شــهردار 
تهــران در ســتاد مدیریــت بحــران و رئیــس ســازمان پیشــگیری 
ــت هــال  ــل جمعی ــران، مدیرعام ــت بحــران شــهر ته و مدیری
احمــر اســتان تهــران، قائــم مقــام ســازمان جوانــان، قائــم مقــام 
ســازمان داوطلبــان و معاونــت امــور اســتانهای جمعیــت هــال 
ــی و  ــروه ایمن ــس کار گ ــران، رئی ــوری اســامی ای ــر جمه احم
مدیریــت بحــران برنامــه ۵ ســاله شــهر تهــران و دبیــر کمیتــه 
ــران را در  ــل شــهرداری ته ــد غیرعام ــت بحــران و پدافن مدیری

کارنامــه خــود دارد.

سیدمحمدآقامیری:
 ۴۶ ســاله و دارای مــدرک تحصیلــی حــوزوی، ســطح 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــول اس ــه و اص ــارج فق ــی و خ عال
دانشــجوی دکتــری مهندســی عمــران )گرایــش زلزلــه( و 
ــوم سیاســی اســت. بررســی ســوابق وی  کارشناســی ارشــد عل
ــت  ــی فعالی ــه در حــوزه فرهنگــی و اجتماع ــد ک نشــان می ده

ــت.  ــته اس ــددی داش متع

میثممظفر:
۴۰ ســاله و دارای مــدرک دکتــری سیاســتگذاری دولتــی و 

خــط مشــی عمومــی از دانشــگاه علــم و صنعــت اســت. 

ــرح و  ــابق ط ــت س ــی او معاون ــی و پژوهش ــوابق اجرای در س
ــردی  ــای راهب ــی ه ــات و بررس ــز مطالع ــس مرک ــه و رئی برنام
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، مدیرعاملــی ســازمان 
مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی شــهر تهــران و عضــو 
هیــات مدیــره شــرکت واحــد اتوبوســرانی، قائــم مقــام شــهردار 
منطقــه ۱۷ تهــران، مدیــرکل حــوزه ریاســت و امــور مناطــق و 
فرهنگســراها در ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران و 

...  مشــاهده می شــود. 

زهراشمساحسان:
دیگــر بانــوی شوراســت کــه ۴۰ ســال دارد و مــدرک 
ــان و دانشــجوی  دانشــگاهی او کارشناســی ارشــد مطالعــات زن

ــت. ــی اس ــی فرهنگ ــه شناس ــری جامع دکت
ــورا،  ــو ش ــن عض ــی ای ــی و پژوهش ــوابق اجرای ــن س مهمتری
مدیــر بانــوان شــهرداری منطقــه ۴، مدیــر اداره آســیبهای 
اجتماعــی اداره کل امــور بانــوان، مدیــر اداره مشــارکت و امــور 
اجتماعــی اداره کل امــور بانــوان، مدیــر اجرایــی طــرح »مشــاوره 
ــارت  ــت نظ ــران« تح ــتان ته ــان زن اس ــی زندانی و روان درمان
ــی  ــر اجرای ــران، مدی ــوان شــهرداری ته ــور بان ــر مشــاور ام دفت
دو دوره آموزشــی سراســری ویــژه مدیــران، روانشناســان و 
راه  در  مشــارکت  کشــور،  زندان هــای  ســازمان  مــددکاران 
ــی زندانیــان زن  ــدازی و اجــرای طــرح مشــاوره و روان درمان ان
ــران  ــان و دخت ــن زن ــه ام ــن خان ــر اولی ــان، مدی ــتان اصفه اس
مــورد خشــونت وابســته بــه شــهرداری تهــران و مشــاور رئیــس 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــواده مجل ــان و خان ــور زن ــیون ام فراکس

اســت.

نرگسمعدنیپور:
۵۱ ســاله و دارای کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایــی 

)گرایــش مدیریــت اســتراتژیک( اســت. 
ــی  ــی معدن ــی و پژوهش ــوابق اجرای ــن س ــه مهمتری ازجمل
امــور  بــه شــهردار منطقــه ۱۳، مدیــرکل  پــور می تــوان 
ــوزش و  ــع آم ــرح جام ــن ط ــران، تدوی ــهرداری ته ــوان ش بان
ــان شــهر تهــران، تدویــن چارچــوب آمــوزش  توانمندســازی زن
ســواد زندگــی خانوادگــی و دانشــنامه خانــواده، تدویــن برنامــه 
ــدار در شــهر  راهبــردی کیفیــت بخشــی زندگــی و توســعه پای

ــرد.  ــاره ک ــران اش ته

علیاصغرقائمی:
۵۹ ســاله و کارشناســی ارشــد مهندســی فنــاوری اطاعــات 
و ارتباطــات از دانشــگاه امیرکبیــر اســت. او رئیــس مرکــز 
ــات و  ــز اطاع ــس مرک ــپاه، رئی ــان س ــتان خراس ــر اس کامپیوت
ــه شــهر  ــره موسســه رایان ارتباطــات ناجــا، رئیــس هیئــت مدی
ــاوران  ــه فن ــره موسس ــت مدی ــس هیئ ــران، رئی ــهرداری ته ش
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــران و عضــو هیئ ــهرداری ته ــهر ش ش
ســازمان فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات شــهرداری تهــران بــوده 

اســت. 

سودهنجفی:
ــی دارد و  ــت دولت ــری مدیری ــجوی دکت ــاله و دانش  ۴۳ س
ــت اســت. ــه مدیری ــاب در زمین ــف کت ــدرس دانشــگاه و مول م

براســاس رزومــه ای کــه ارائــه کــرده، وی در کارنامــه و 
ــی و پژوهشــی خــود مشــاور رئیــس فراکســیون  ســوابق اجرای
زنــان مجلــس شــورای اســامی، مدیــر حــوزه ســامت، رئیــس 
ــور  ــوان و ام ــاون بان ــهری(، مع ــی تهران)ش ــکده حکمران اندیش
ــزی و  ــورای مرک ــو ش ــران، عض ــاف ته ــورای ائت ــواده ش خان
معــاون امــور بانــوان جمعیــت پیشــرفت و عدالــت ایــران 

اســامی و ... را دارد.

جعفربندیشربیانی:
 ۳۹ ســاله و مهنــدس مکانیــک و کارشــناس ارشــد مدیریــت 
ــر کل  ــی اســت. در کارنامــه اجرایــی و پژوهشــی او مدی بازرگان
تــدارکات اقــام فنــی معاونــت مهندســی تعمیــرات هواپیمایــی 
همــا، مدیــر تــدارکات اقــام عمومــی معاونــت پشــتیبانی 
ــتان  ــیمان خوزس ــره س ــت مدی ــو هیئ ــا، عض ــی هم هواپیمای
ــی  ــورای فرهنگ ــو ش ــن عض ــود. وی همچنی ــده می ش و...  دی
ــر  ــه ۲۰ و دبی ــورایاران منطق ــران ش ــر دبی ــتان ری، دبی شهرس

ــران اســت. ــوب ته ــه جن ــق پهن ــورایاران مناط ش

فروش اجباری کاال همراه روغن توسط شرکت های پخش به بنکداران!

با اعضای شـورای ششـم تهران آشنـا شویـد 

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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