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رشد پرقدرت شاخص بورس 
در آخرین روز معامالتی هفته

تغییرات مهم کنکور
 از سال ۱۴۰۲

شاخص کل در بازار بورس ۲۶ هزار و ۱۰۱ واحد رشد داشت
شاخص فرابورس نیز حدود ۱۸۸ واحد افزایش داشت

دانشگاه های کشور می توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند
 آزمون سنجش )کنکور( دو بار در سال برگزار شود

۱۷ درصد صندلی های دانشگاه ها بدون کنکور پر می شود
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رئیسدفتررئیسجمهور

تالش کنیم انتقال قدرت، آرام صورت گیرد 

مردم با استقرار دولت جدید به 
اتفاقات مثبت چشم امید دارند

فرش قرمز برخی از بانک ها 
برای ابربدهکاران بانکی

شرایط پیش فروش یکساله 
محصوالت ایران خودرو اعالم شد 

بازگشت ۴۰۰ میلیارد تومان به 
بیت المال در راستای مبارزه با فساد

ــم  ــد تصمی ــران می گوی ــی ای ــاق بازرگان رئیــس ات
گیــران کالن اقتصــادی کشــور بایــد بــه ایــن جمــع 
ــاه  ــای کوت ــای راهکاره ــه ج ــه ب ــند ک ــدی برس بن
مــدت، اصــالح ســاختاری در دســتور کار قــرار گیــرد. 
ـــران در  ـــی ای ـــاق بازرگان ـــنا، ات ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــای  ــوب برنامه هـ ــته و در چارچـ ــای گذشـ هفته هـ
ــزی کالن  ــه ریـ ــزوم برنامـ ــا از لـ ــی بارهـ انتخاباتـ
بـــرای بـــرون رفـــت اقتصـــاد کشـــور از شـــرایط 
ـــی  ـــه حت ـــن مجموع ـــه و در ای ـــخن گفت ـــی س فعل
ـــیزدهم را  ـــت س ـــه دول ـــود ب ـــنهادی خ ـــرح پیش ط

ـــت. ـــرده اس ـــر ک ـــما منتش ـــز رس نی
ـــی  ـــاق بازرگان ـــس ات ـــافعی - رئی ـــین ش غالمحس
فعـــاالن  اظهارنظرهـــای  ادامـــه  در   - ایـــران 
بخـــش خصوصـــی دربـــاره مســـیر پیـــش روی 
اقتصـــاد ایـــران در ســـال های آینـــده گفـــت: 
ــب  ــور در قریـ ــادی کشـ ــرایط اقتصـ ــی شـ بررسـ
ــوب و  ــیکل معیـ ــک سـ ــر، یـ ــرن اخیـ ــه نیم قـ بـ
تکـــرار شـــونده از اشـــتباهاتی را نشـــان می دهـــد 
ـــورم،  ـــون ت ـــکالتی همچ ـــا، مش ـــل آن ه ـــه ماحص ک
ـــر  ـــادی، فق ـــات اقتص ـــدم ثب ـــکاری، ع ـــرخ بی ـــد ن رش
ــوده  ــاع بـ ــاال در اجتمـ ــای بـ ــدار و نابرابری هـ پایـ
ــادی  ــد اقتصـ ــز، رشـ ــر کالن نیـ ــت و از منظـ اسـ
ـــوده  ـــر ب ـــاً صف ـــته تقریب ـــال گذش ـــران در ۱۰  س ای
ــخن  ــا سـ ــن چالش هـ ــاب ایـ ــا در بـ ــت. بارهـ اسـ
گفته ایـــم امـــا اصالحـــی حاصـــل نشـــده اســـت. 
ــا به مثابـــه دیـــواری فرســـوده اســـت  اقتصـــاد مـ

ـــد  ـــی می زنن ـــر آن رنگ ـــی ب ـــد گاه ـــر از چن ـــه ه ک
و ظاهـــرش را ســـامانی می دهنـــد امـــا به واســـطه 
بنیان هـــای تضعیـــف شـــده، بـــار دیگـــر ســـیمای 

ــود. ــر می شـ ــوده ظاهـ ــوار فرسـ ــان دیـ همـ
او تصریـــح کـــرد: آمارهـــای اعالمـــی از ســـوی 
ــازه  ــه در بـ ــد کـ ــان می دهـ ــمی نشـ ــع رسـ منابـ
ســـال های  ۱۳۹۶ تـــا ۱۳۹۹ اقتصـــاد کشـــورمان 
حـــدود ۱۱ درصـــد کوچـــک شـــده و به رغـــم 
ـــران از  ـــاد ای ـــهم اقتص ـــود، س ـــای موج ـــه ادعاه هم
ـــه  ـــته ب ـــه گذش ـــار ده ـــن چه ـــی در ای ـــاد جهان اقتص

ـــت. ـــه اس ـــل یافت ـــف تقلی نص
ــل  ــی، عامـ ــش خصوصـ ــان بخـ ــس پارلمـ رئیـ
ـــد و  ـــش تولی ـــت از بخ ـــرایط را غفل ـــن ش ـــروز ای ب
ـــوع  ـــم در رج ـــزود: بازه ـــرد و اف ـــوان ک ـــت عن صنع
بـــه آمارهـــا مشـــاهده می کنیـــم کـــه ســـهم 
ـــته  ـــال گذش ـــی ۲۵ س ـــی ط ـــش صنعت ـــتغال بخ اش
ـــا  ـــات ب ـــش خدم ـــا بخ ـــوده ام ـــد ب ـــدود ۳۰ درص ح
افزایش هـــای مکـــرر، ۵۰ درصـــد از اشـــتغال را در 
ـــرش از  ـــک ب ـــا ی ـــن تنه ـــت. ای ـــای داده اس ـــود ج خ

وضعیتـــی اســـت کـــه عنـــوان شـــد.
ـــئله  ـــال ها، مس ـــن س ـــرد: در ای ـــار ک ـــافعی اظه ش
اقتصـــاد بارهـــا مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفتـــه امـــا 
به راســـتی چـــرا اقدامـــات و تالش هـــای اصالحـــی 
ــت،  ــفاف اسـ ــخ شـ ــرد؟ پاسـ ــی نمی بـ راه به جایـ
ـــوان  ـــی، نمی ت ـــرپایی و اورژانس ـــان س ـــک درم ـــا ی ب
ـــه  ـــران ب ـــود بخشـــید و اقتصـــاد ای ـــن زخـــم را بهب ای

ـــاز دارد. ـــق نی ـــی عمی ـــک جراح ی
او بـــا اشـــاره بـــه چالش هـــای اجتماعـــی 
ــکل  ــروز از مشـ ــت: امـ ــه، گفـ ــتی جامعـ و معیشـ
ــرخ  ــش نـ ــان، کاهـ ــدم ازدواج جوانـ ــت، عـ معیشـ
ـــم  ـــان می آوری ـــه می ـــخن ب ـــت و... س ـــد جمعی رش
ـــه  ـــه هم ـــر ریش ـــا اگ ـــم ام ـــی می کنی ـــراز نگران و اب
ـــوان  ـــاد را به عن ـــود، اقتص ـــی ش ـــائل بررس ـــن مس ای
ـــن  ـــل ای ـــی ح ـــروز و حت ـــی در ب ـــل اصل ـــک عام ی
ـــران  ـــه نگ ـــرد. جامع ـــد ک ـــاهده خواهی ـــائل مش مس

آینـــده نامطمئـــن و ناپایـــدار خـــود اســـت.
ـــت  ـــرد: معیش ـــد ک ـــهد، تأکی ـــاق مش ـــس ات رئی
مـــردم بـــا شـــعارهایی کـــه یارانـــه و صدقـــه 
وعـــده می دهنـــد، قابل حـــل نیســـت. اقتصـــاد 
ــد  ــش مولـ ــه بخـ ــرد کـ ــامان می گیـ ــی سـ زمانـ
ـــاه  ـــدار و رف ـــتغال پای ـــی آن اش ـــعه یافته و از پ توس

جامعـــه رقـــم بخـــورد.
شـــافعی افـــزود: اگـــر آن هایـــی کـــه خـــود را 
معتقـــد و مدعـــی عمـــل بـــه فرمایشـــات رهبـــر 
ـــم  ـــدات معظ ـــه تأکی ـــد، ب ـــالب می دانن ـــم انق معظ
لـــه در بـــاب اقتصـــاد توجـــه می کردنـــد، بـــا 
ـــکار  ـــری راه ـــم. رهب ـــروز مواجـــه نبودی مشـــکالت ام
ـــردن  ـــی ک ـــات اقتصـــاد کشـــور را مردم ـــیر نج و مس

اقتصـــاد آن می داننـــد.
ـــاد را  ـــد اقتص ـــت نمی توان ـــه دول ـــان اینک ـــا بی او ب
ـــد،  منهـــای نقش آفرینـــی بخـــش خصوصـــی اداره کن
ـــرای کشـــور  ـــروت آفرینـــی واقعـــی ب ـــوان کـــرد: ث عن
ــود  ــن می شـ ــد ممکـ ــای مولـ ــیر فعالیت هـ از مسـ
ـــاد و  ـــرای اقتص ـــره ای ب ـــد، به ـــای غیرمول و بخش ه

ـــرد. ـــد ک ـــاد نخواهن ـــده ایج آین
ــث  ــه باع ــی ک ــاد از رویکردهای ــا انتق ــافعی ب ش
می شــوند تــا فعالیت هــای داللــی، واســطه گری 
ــودتر از  ــهل تر و پرس ــور س ــی در کش ــت جوی و ران
ــی باشــد، خاطرنشــان  ــدی و صنعت تالش هــای تولی
ــرای  ــور ب ــی کش ــتم پاداش ده ــروز سیس ــرد: ام ک
فعالیت هــای غیرمولــد، زمینــه بیشــتری فراهــم 
ــذارد،  ــدم می گ ــد ق ــه تولی ــه در عرص ــرده و آنک ک
دچــار خســران می شــود و مکــرر بــا موانــع و 
ــرار اســت اقتصــاد  ــر ق ــر اســت. اگ مشــکالت درگی
ــم  ــوزه رق ــن ح ــی در ای ــرد و اصالح ــامانی بگی س
ــالح  ــه اص ــن روی ــد ای ــت بای ــورد، در گام نخس بخ
ــه مشــت  ــالش دیگــری، به مثاب ــر ت ــه ه شــود وگرن

ــت. ــدن اس ــندان کوبی ــر س ب

رئیساتاقبازرگانیایران:

اقتصاد ایران با یک اورژانس رفتن درست نمی شود!

 فایل پی دی اف
و صفحات روزنامه را در کانال تلگرامی ما مشاهد نمائید
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نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: دولــت ســیزدهم بــا شــرایط ســخت 
ــل  ــردم، کشــور را تحوی ــاال از ســوی م ــات ب و توقع

ــت. ــد گرف خواه
ــالب  ــیون انقـ ــو فراکسـ ــاکری عضـ ــال شـ اقبـ
ـــا  ـــو ب ـــالمی در گفتگ ـــورای اس ـــس ش ـــالمی مجل اس
ـــور را  ـــیزدهم کش ـــت س ـــت: دول ـــار داش ـــر اظه مه
در شـــرایط ســـختی تحویـــل می گیـــرد. زندگـــی 
ــیار  ــورم بسـ ــا و تـ ــر گرانی هـ ــه خاطـ ــردم بـ مـ
ـــد  ـــت جدی ـــردم از دول ـــذا م ـــت ل ـــده اس ـــخت ش س

توقـــع زیـــادی دارنـــد.
شــاکری بــا بیــان اینکــه کار ســنگینی بــر عهــده 
رئیســی اســت، تصریــح کــرد: دولــت ســیزدهم ابتــدا 
بایــد در راســتای جبــران عقــب افتادگی هــا و حــل 
ــس از آن در  ــردارد و پ ــادی گام ب ــکالت اقتص مش

راســتای بهبــود وضعیــت اقتصــادی اقــدام کنــد.
عضــو فراکســیون انقــالب اســالمی مجلــس 
ــت  ــا دول ــس ب ــی مجل ــالمی از همراه ــورای اس ش
ــکالت  ــل مش ــد ح ــریع در رون ــرای تس ــیزدهم ب س
اقتصــادی خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه مشــکالت 

گرانــی، افزایــش تــورم و نقدینگــی، افزایــش قیمــت 
مســکن و کاهــش نــرخ اشــتغال و ازدواج و شــرایط 
بحرانــی بــورس، دولــت ســیزدهم بــا شــرایط ســخت 
ــل  ــور را تحوی ــردم کش ــوی م ــاال از س ــات ب و توقع

می گیــرد.
نماینــده مــردم تهــران بــا بیــان اینکــه تشــکیل 
ســابقه  بــا  و  تجربــه  بــا  قدرتمنــد،  کابینــه ای 

درخشــان مدیریتــی می توانــد شــروعی قــوی بــرای 
ــان  ــد، خاطرنش ــیزدهم باش ــت س ــه کار دول ــاز ب آغ
کــرد: توقــع مجلــس ایــن اســت کــه هیئــت دولــت 
ــا برنامه ریــزی دقیــق کارهــا را آغــاز کنــد  جدیــد ب

ــرد. ــده شــکل بگی ــه آین ــد ب ــه امی ــا در جامع ت
یازدهــم  دولــت  در  روحانــی  افــزود:  وی 
ــر حــل مشــکالت  وعده هــای ســاده انگارانه مبنــی ب

ــه مــی داد کــه هیــچ  کشــور در مــدت ۱۰۰ روز ارائ
ــیزدهم  ــت س ــد. دول ــی نش ــا عمل ــن وعده ه گاه ای
نبایــد چنیــن وعده هایــی را مطــرح کنــد بلکــه بــه 
جــای امیــدوار کــردن مــردم بــا وعــده و وعیــد بایــد 

ــازد. ــدوار س ــردم را امی ــد م ــت قدرتمن ــا فعالی ب
ــئوالن و  ــی مس ــه برخ ــان اینک ــا بی ــاکری ب ش
ــه داد:  ــتند، ادام ــود هس ــع موج ــی وض ــران بان مدی
کمیســیون اصــل ۹۰ بایــد عملکــرد مدیــران عالــی 
ــده از  ــد. بن ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــه و وزرا را م رتب
ســوءتدبیر و تــرک فعــل آخونــدی در وزارت راه 
و شهرســازی بــه کمیســیون اصــل ۹۰ شــکایت 

ــرده ام. ک
عضــو فراکســیون انقــالب اســالمی مجلــس 
ــول  ــم قب ــرد: نمی توانی ــح ک شــورای اســالمی تصری
ــت  ــه دول ــادی ب ــات زی ــه لطم ــم مســئوالنی ک کنی
وارد کردنــد پــس از اتمــام دوره مسئولیت شــان 

ــند. ــخگو نباش پاس
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی تأکیــد کــرد: در ایــن رابطــه پیشــنهاداتی 
ــده  ــه ش ــدگان ارائ ــوی نماین ــرح از س ــب ط در قال
اســت تــا مســئوالن پــس از پایــان دوره مدیریتشــان 
ــی حــق خــروج از کشــور نداشــته باشــند.  ــا مدت ت
ــتگی و  ــی و خس ــل ناتوان ــه دلی ــه ب ــئوالنی ک مس
وابســتگی سیاســی و جناحــی نتوانســتند عملکــرد 
ــرک  ــخگوی ت ــد پاس ــند بای ــته باش ــبی داش مناس

ــند. ــود باش ــای خ فعل ه
ــی  ــدام مهم ــفافیت را اق ــه ش ــب الیح وی تصوی

ــد.  ــی خوان ــات مدیریت ــگیری از تخلف ــرای پیش ب

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی بیــان کــرد: امــروز شــرایط کشــور در آغــاز 
تحــوالت اساســی اســت، چشــم امیــد همــه مــردم 
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــات مثبت ــه اتفاق ب
ــا  ــود، طبیعت ــروع ش ــیزدهم ش ــت س ــتقرار دول اس
ــنگینی در  ــیار س ــئولیت بس ــب مس ــس منتخ رئی
ایــن خصــوص دارد و انتظــارات بســیار گســترده ای 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــرای وی ش ب
رضــا  محمــد  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت علن ــی در نشس پورابراهیم
ــر و  ــت: تقدی ــتور گف ــان دس ــق می ــالمی در نط اس
ــات ۲8  ــردم در انتخاب تشــکر از حضــور حماســی م
خردادمــاه، کــه بــرگ زریــن دیگــری بــر افتخــارات 
ــه  ــد و ب ــران افزودن ــالمی ای ــوری اس ــام و جمه نظ
ــور  ــام ام ــح زم ــردی اصل ــاب ف ــا انتخ ــد اهلل  ب حم
ــخص در  ــی مش ــرای دوره زمان ــور را ب ــی کش اجرای
ــه  ــن رو از هم ــد، از ای ــرار داده ان ــان ق ــار ایش اختی
ــیدند از  ــت کش ــد، زحم ــالش کردن ــه ت ــانی ک کس
جملــه رســانه ملــی، مجموعــه عزیــزان مــا در حــوزه 
ــتگاه  ــه دس ــان و هم ــورای نگهب ــور، ش وزارت کش
هــای متولــی و نیــروی انتظامــی تشــکر و قدردانــی 

ــم. ــی کن م
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی بیــان کــرد: امــروز شــرایط کشــور در آغــاز 
تحــوالت اساســی اســت، چشــم امیــد همــه مــردم 
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــات مثبت ــه اتفاق ب
ــا  ــود، طبیعت ــروع ش ــیزدهم ش ــت س ــتقرار دول اس
ــنگینی در  ــیار س ــئولیت بس ــب مس ــس منتخ رئی
ایــن خصــوص دارد و انتظــارات بســیار گســترده ای 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــرای وی ش ب
ــوارم،  ــرادر بزرگ ــت: ب ــس گف ــده مجل ــن نماین ای
جنــاب آیــت اهلل رئیســی، آنچیــزی کــه باعــث شــد 
ــی  ــد و ب ــای کار بیای ــی پ ــی و والی ــس انقالب مجل

ــردی  ــت از ف ــدام خــود را در حمای ــن اق ســابقه تری
اصلــح هماننــد جنابعالــی بــه کار بگیــرد، هــم 
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــرای حضــور همــه 
ــح  ــرد اصل ــی ف ــات و معرف ــردم در انتخاب ــه م جانب
از صاحــب نفــوذان، نماینــدگان، تریبــون داران بــود 
ــوزه اقتصــادی  ــاص کشــور در ح ــرایط خ ــم ش و ه

ــم. مــی بینی
وی اظهــار داشــت: مــردم عزیــز و بزرگــوار؛ 
ــم و  ــت یازده ــرد دول ــی عملک ــازه زمان ــول ب در ط
دوازدهــم تقریبــا بــه جــرأت و صراحــت مــی گویــم 
شــاخص اقتصــادی باقــی نمانــده کــه دچــار آســیب 
ــر کشــور  ــروز شــرایط ســختی ب جــدی نشــود و ام
ــن  ــت از ای ــرون رف ــکان ب ــه ام ــت، البت ــم اس حاک

ــود دارد. ــا وج ــائل قطع مس
پورابراهیمــی افــزود: انتظــار مــا از رئیــس جمهور 
منتخــب ایــن اســت کــه بــه واســطه شــرایط امــروز 
ــه  ــل ک ــع و کام ــی جام ــه محتوای کشــور هــم برنام
مــورد تاییــد متخصصیــن اســت بــا اولویــت مســائل 
اقتصــادی ارائــه کنــد و هــم طبیعتــا انتظــار بــر ایــن 

ــادی  ــن و جه ــن، توانمندتری ــه کارآمدتری ــت ک اس
تریــن نیروهــای متخصــص در حــوزه هــای مختلــف 
را بــه ویــژه بــا اولویــت مســائل اقتصــادی بــه عنــوان 

اعضــای کابینــه بــه مجلــس معرفــی کنــد.
ایــن نماینــده مجلــس بیــان کــرد: جنــاب آقــای 
رئیــس جمهــور منتخــب، مــا تــا ۲8 خــرداد تکلیــف 
ــما در  ــور ش ــگاه و حض ــن جای ــت از ای ــان حمای م
عرصــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود، امــروز بــا 
ــه دلیــل شــرایط، موقعیــت  ــم ب صراحــت مــی گوی
ــوای  ــد و محت ــراد توانمن ــور اف ــزوم حض ــور و ل کش
برنامــه جامــع؛ مجلــس شــورای اســالمی در بررســی 
صالحیــت هــا و برنامــه محتوایــی ذره ای از منافــع 
ملــی کوتــاه نمــی آیــد و براســاس همیــن رویکــرد 
ــیری را  ــس مس ــار مجل ــم در کن ــده ه ــت آین دول
دنبــال خواهــد کــرد کــه بــه صــالح کشــور باشــد و 
بــرون رفــت از ایــن وضعیــت و خروجــی آن افزایــش 
اعتمــادی عمومــی اســت کــه در طــول ایــن ســال 
ــیب  ــار آس ــی دچ ــرمایه اجتماع ــوان س ــه عن ــا ب ه

جــدی شــد.

وی اظهــار داشــت: مســلما عملکــرد قابــل قبولــی 
کــه دولــت در آینــده مــی توانــد ایجــاد کنــد 
جریــان حضــور مــردم در انتخابــات بعــدی را تحــت 

ــد داد. ــر خواه تاثی
ــور  ــس جمه ــای رئی ــت: آق ــی گف ــور ابراهیم پ
منتخــب خواهــش مــا از شــما ایــن اســت، بــه جــز 
ــی در  ــر سیاس ــرد غی ــد، رویک ــر و توانمن ــراد موث اف
انتخــاب افــراد مدنظــر باشــد. اگــر ادبیــات سیاســی 
بــر جریــان اقتصــادی کشــور حاکــم شــود طبیعتــا 
حــوزه اقتصــادی کشــور نمــی توانــد کارآمــد باشــد.

پــور ابراهیمــی اظهــار داشــت: ســه عنصــر 
ــازمان  ــاد و س ــزی، وزارت اقتص ــک مرک ــلم بان مس
برنامــه اگــر بــا هــم دیگــر هماهنــگ نباشــد تجربــه 
ــه  ــه در عرص ــم ک ــم و دوازده ــت یازده ــخ دول تل
ــات  ــاد. ثب ــی افت ــاق م ــم، اتف ــاهد بودی ــی ش میدان
در حــوزه اقتصــادی اولیــن اولویــت نظــام جمهــوری 
اســالمی اســت مســائل مربــوط بــه بهبــود در جهــت 
ــود  ــد ب ــا خواه ــدی م ــات بع رشــد اقتصــادی اقدام
موضوعاتــی کــه مــا در مجلــس بــرای ایــن ثبــات در 
دســتورکار قــرار داده ایــم اصــالح ســاختار بودجــه، 
اصــالح ســاختار نظــام مالیاتــی، موضــوع پایــه 
ــر مجمــوع  ــات ب ــد مالی ــد اســت مانن ــی جدی مالیات
درآمــد، مالیــات بــر عایــدی ســرمایه امــروز در 
ــب  ــت منتخ ــا از دول ــار م ــت و انتظ ــتورکار اس دس
ــا  ایــن اســت کــه در اولیــن فرصــت برنامــه کاری ب
همراهــی مجلــس اقدامــات انقالبــی را در خصــوص 
ــتور کار  ــادی در دس ــام  اقتص ــاختار نظ ــالح س اص

ــرار دهــد. ق
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
اســالمی گفــت: رویکــرد دیپلماســی اقتصــادی  
یکــی از اولویــت هــای مهــم مــا اســت، آقــای رئیــس 
ــکاری  ــا هم ــه م ــن مطالب ــب اولی ــور  منتخ جمه

ــت. ــراف اس ــای اط ــادی در مرزه ــترک اقتص مش

رئیـس دفتـر رئیس جمهـور گفت: برجـام همان برجـام قبلی 
اسـت، در برجـام قبـل موضـوع منطقـه، موشـک محـور نبـوده 

اسـت و ایـن بـار هم نیسـت.
بـه گـزارش ایلنـا، محمـود واعظـی در پایـان جلسـه هیـات 
تشـکر  کـرد:  عنـوان  خبرنـگاران  جمـع  در  حضـور  بـا  دولـت 
می کنـم از مـردم عزیـز کـه با وجـود جوسـازی های رسـانه های 
معانـد و کشـورهای دیگـر و افـرادی در داخـل کشـور بـا عنوان 

تحریـم انتخابـات، رای دادنـد.
انجـام  بزرگـی  بسـیار  کار  مـردم  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
دادنـد کـه بـه نـدای رهبرشـان پاسـخ دادنـد، گفـت: الحمـدهلل 
رئیس جمهـور منتخـب بـا رای بـاال انتخـاب شـد. رئیس جمهـور 
منتخـب رئیس جمهـور همـه مـا اسـت، چـه کسـانی کـه رای 
دادنـد، چـه کسـانی کـه رای ندادنـد و چه کسـانی که بـه رقیب 

ایشـان رای دادنـد.
واعظـی گفـت: اعضـای دولـت تـا روز ۱۳ مـرداد هـر آنچـه 
می تواننـد بایـد تـالش کننـد تا انتقـال قدرت را داشـته باشـیم. 
در ایـن زمینـه همـه گزارش هـا، اطالعـات و تجربیـات و حتـی 
برنامه هایـی کـه بـرای آینـده اسـت، بایـد صادقانـه و شـفاف در 
خدمـت شـخص رئیس جمهـور منتخب و مجموعه ای که ایشـان 
دارنـد و در آینـده وزرا و همکارانی که در دولت یازدهم هسـتند، 

منتقل شـود.
بـرای  تـا  برداریـم  بایـد گام دیگـری  ادامـه داد: حتـی  وی 
را  مقدماتـی  می افتـد  جـا  سـیزدهم  دولـت  کـه  اول  ماه هـای 
فراهـم شـود تـا راحت تـر کار کننـد و معاونـان و مسـئوالن را 

کننـد. انتخـاب 
واعظـی اضافـه کـرد: هـم در بخـش داخلـی و هـم خارجـی 
بایـد تـالش کنیـم و امیدواریم مـردم همکاری کننـد و خواهش 
می کنـم نحله هـا و جناح هـای سیاسـی کـه در انتخابـات رقابـت 
کردنـد از ایـن بـه بعـد بحـث رفاقـت و همـکاری مطرح اسـت و 
همـه گروه هـای سیاسـی باید خـود را در خدمت رئیـس جمهور 

منتخـب و دولـت سـیزدهم قـرار دهیم.
دولـت  بـه  هرچـه  گفـت:  جمهـوری  رییـس  دفتـر  رییـس 
سـیزدهم رئیس جمهـور منتخـب کمـک کنیـم، بـه مـردم خود 
همفکـری،  همدلـی،  روحیـه  بـا  امیـدوارم  و  کرده ایـم  کمـک 
و  آینـده کمتـر شـود  در  مـردم  و وحـدت مشـکالت  انسـجام 

مشـکالت فعلـی هـم از بیـن بـرود.
رییـس دفتـر رییـس جمهـور در رابطـه بـا نهایی شـدن متن 
توافـق گفـت: همـه مـوارد از بیمه، نفت و کشـتیرانی توافق شـد 

و حـدود یـک هـزار و ۴۰ تحریـم دوران ترامپ طبق ایـن توافق 
برداشـته می شـود. همچنیـن توافق شـد برخی تحریم هـا مربوط 
بـه افـراد و بیـت رهبـری برداشـته شـود. امـا از آنجا که اسـاس 
مذاکـره برجـام در ارتبـاط بـا مسـایل هسـته ای بـود، لـذا همه 

تحریـم هـای مرتبط بـا اینها برداشـته می شـود.
 وی بـا بیـان اینکـه تحریم هـای قبـل  از۹۴ بـه این نشسـت 
مربـوط نمی شـود، گفـت: در ارتبـاط بـا مسـاله برجـام رییـس 
جمهـور در نشسـت هیـات دولـت بـه وزرا رسـتور دادنـد هـر 
تصمیمـی کـه می گیریـم و ایـن تصمیم بـه دولت آینده تسـری 
پیـدا می کنـد بـا آن مشـورت کنیـم. شـاید دولـت بعـد راضی و 

نباشـد. موافق 
واعظـی اظهـار کـرد: در رابطـه بـا برجـام که موضـوع مهمی 
اسـت رییـس جمهـور دسـتور داد عراقچـی بـه محـض رسـیدن 
بـه تهـران بـا وزیـر امـور خارجه خدمـت آقای رییسـی برسـد و 
گـزارش پیشـرفت ها و محدودیـت هـا را اعالم کند. ایـن گزارش 

یـک سـاعت و نیـم طـول کشـید و همه مـوارد اعالم شـد.
رییـس دفتـر رییـس جمهـور با بیـان اینکه رییـس جمهوری 
بعـد از اعـالم انتخابـات بـرای تبریـک خدمـت آقـای رییسـی 
رفتنـد، گفـت: ایـن جلسـه محـدود بـه تبریـک نبـود و مطالـب 

مهمـی مطرح شـد.
وی گفـت: برجـام همـان برجـام قبلـی اسـت، در برجـام قبل 
موضـوع منطقـه، موشـک محور نبوده اسـت و این بار هم نیسـت.

واعظـی دربـاره اتمـام مهلـت یـک ماهـه نگهـداری تصاویـر 
دوربین هـای آژانـس و اینکه تصاویر ضبط شـده پاک خواهند شـد 
یـا خیـر؟ یـادآور شـد: آقای عراقچـی روز دوشـنبه گـزارش خود را 
بـه  روحانی و  رئیسـی داده اسـت. بزودی شـورای عالـی امنیت ملی 

تشـکیل جلسـه می دهـد و دربـاره آن تصمیم گیـری می کنـد.
رئیـس دفتـر رئیـس جمهور در پاسـخ به سـوالی در خصوص 
قیمت گـذاری واکسـن کرونـا گفـت: قـرار شـد ابعـاد این مسـاله 
بررسـی شـود، مـن هیـچ سـندی ندیـدم و لـذا دیروز هـم وقتی 
ایـن موضـوع مطرح شـد و دفتر مـن پیگیری کرد و بـه من خبر 
دادنـد که دفتـر آقای دکتر جهانپـور این مسـاله را تکذیب کرده 
اسـت. مـن اول از همـه بایـد هـم از سـتاد اجرایی فرمـان امام و 
هـم از پاسـتور و هـم از فخـرا سپاسـگزاری کنـم کـه یک سـال 
اسـت بهتریـن متخصصـان ایـران را جمـع کردنـد کـه مـا امروز 

تولیدکننـده واکسـن هسـتیم و ایـن کار بزرگی اسـت. 
رئیـس دفتـر رئیس جمهـور عنـوان کـرد: ایـن کار بـزرگ را 
بـا پـول نمی توانیـم عـوض کنـم. در ایـن روزهـا چقـدر سـفرای 
مـا و مسـئوالن مـا تـالش می کننـد واکسـن ها بـه ایـران برسـد 
کـه مـا یـک فـرد مسـن را نجـات دهیـم. االن ایـن کار داخلـی 
خیلـی ارزشـمند اسـت و مـا بـرای پـول ایـن کار بـزرگ علمـی 
همـه گروه هـا را زیـر سـوال نبریـم. البتـه مگـر مـا می توانیـم از 
برکـت، پاسـتور فخـرا واکسـن بگیریـم رایـگان بـه مـردم تزریق 
کنیـم، امـا پـول ندهیم. نبایـد کم بدهیم کـه ضرر کننـد و زیاد 
بدهیـم کـه منابـع مالـی کـم شـود. قیمـت ایـن واکسـن ها در 

حال بررسـی اسـت.
مطـرح  هایـی  کـه صحبـت  ایـن سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 
می شـود کـه کارآیی واکسـن برکت کم اسـت، گفـت: آن چیزی 
از ایـن  ارائـه می دهنـد غیـر  کـه در جلسـات ملـی مسـئوالن 
اسـت و مـن بـه دلیـل اینکـه تخصـص نـدارم، بـه آن صحبت ها 
اسـتناد می کنـم. تـا االن همـه گفتنـد کـه ایـن واکسـن مثبـت 
بـوده و مـن بـا شـناختی کـه از تیـم وزارت بهداشـت دارم بعید 
می دانـم جـان مـردم را با این مسـائل قمار کنند. شـما در خیلی 
مسـائل می توانیـد کوتـاه بیاییـد امـا روی جـان مـردم نمی توان 

نکـرد. سـخت گیری 
واعظـی دربـاره آخریـن اقدامـات دولت بـرای تامین واکسـن 
کرونـا گفـت: تا پایـان دولـت 8 میلیـون دز وارد می کنیم. ضمن 
اینکـه دو واکسـن کوبرکـت  و پاسـتور مراحـل پایانـی را طـی 
مـی کنـد و هـر آنچـه بتوانند تولیـد کننـد را اسـتفاده می کنیم. 
امیدواریـم دو واکسـن دیگـر  بـه ایـن دو اضافـه شـود. عـالوه بر 
ایـن یکـی از شـرکت های ایرانـی همـه کارهـای کشـت واکسـن 
روسـی را انجـام داده اسـت و از دو هفتـه آینده این واکسـن هم 

بـه مرحلـه توزیع می رسـد.
رییـس دفتـر رییـس جمهـور بـا بیـان اینکـه مشـکلی بـرای 
دز دوم واکسـن وجـود نـدارد و از حیـث علمـی مشـکلی بـرای 
فاصلـه زمانـی دو دز وجود نـدارد. در تهران متاسـفانه تعدادی از 
افـرادی کـه دز اول را تزریـق کـرده بودند، بـدون دریافت پیامک 
بـه مراکـز مربوطـه مراجعـه کردنـد. وزارت بهداشـت در دو روز 
گذشـته تقاضـا کـرد مـردم خودشـان نیاینـد بـه انـدازه کافـی 
واکسـن اسـت و یکـی دو روز تاخیـر مشـکلی ایجـاد نمی کنـد.

واعظـی همچنیـن در رابطـه بـا اتفاقـات یاسـوج گفـت: بـا 
شـمردن 8۰ درصـد آرای اخـذ شـده، نامـزدی در صـدر بـود و 
وقتی ۲۰ درصد دیگر شـمرده شـد، طبیعی اسـت کاندیدایی در 
منطقـه ای اهمیـت دارد در شـمارش نهایـی جـزو افـراد منتخب 
نبـود و گفتنـد تقلب شـد و فضاسـازی کردنـد و بعد هـم دیدند 
کـه چنیـن نبـود اتفاقـات یاسـوج و سـال های قبـل هـر آنچـه 

اتفـاق افتـاد را بـه رسـانه های خارجـی داده انـد . 
وی گفـت: ما همیشـه با تیراندازی و برخورد خشـن همیشـه 
مخالفیـم امـا مـا در صحنه نیسـتیم. سیاسـت نیـروی انتظامی و 
حافظـان امنیـت هـم مذاکره و اقنـاع کنند و در جریـان آنچه در 

آنجـا اتفاق افتـاد، نبودم.
واعظـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه هـدف از اقـدام وزارت 
خبـری  شـبکه  سـایت های  خصـوص  در  آمریـکا  دادگسـتری 
العالـم، پـرس تـی وی، شـبکه کوثـر گفـت: بـه نظـر مـن ایـن 
اقـدام آمریـکا  اقـدام خـالف حقوق بشـر و محدود کـردن آزادی 
بیان اسـت. درسـت همـان موضوعی کـه آمریکایی هـا و غربی ها 
و غربی هـا بـه آن افتخـار می کننـد کـه مـا مبلـغ آزادی بیـان 

هسـتیم و حقـوق بشـر را رعایـت می کنیـم.
وی عنـوان کـرد: اینهـا همـواره برخـورد دوگانـه دارنـد یعنی 
آن موضوعـی کـه مربـوط بـه خودشـان و دوستانشـان می شـود 
را رعایـت مـی کننـد امـا آنچـه کـه مربـوط به سـایر کشـورها و 
کشـورهای اسـالمی می شـود برخورد تبعیض آمیز دوگانـه دارند.

رییـس دفتـر رییـس جمهـور تصریـح کـرد: بر همین اسـاس 
آنچـه کـه اتفـاق افتـاده از نظـر مـا کار غیراخالقی و غیـر قانونی 
اسـت مـا هـم در مجامـع بین الملل قطعـا تالش می کنیـم با این 
اقـدام آنهـا برخـورد کنیم همانطور که سـفیر ما در سـازمان ملل 

عکس العمـل خیلـی خوبـی در نیویـورک داشـتند. از نظـر دولت 
ایـران ایـن اقـدام کامـاًل محکـوم اسـت و مـا هـم قطعـاً دنبـال 
می کنیـم و در ارتبـاط بـا آنچـه کـه مربـوط بـه مـا اسـت عمـل 

انجـام می دهیم. متقابـل 
اینکـه آقـای  واعظـی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری دربـاره 
و  رفته انـد  رییسـی  آقـای  حضـور  عراقچـی  آقـای  و  روحانـی 
گزارشـاتی بـه وی ارائـه داده اند. واکنـش آقای رییسـی به برجام 
چیسـت، گفـت: این موضوع پروسـه ای دارد. نه اینکـه این دولت 
یـا دولـت بعـد بلکـه نظر خود مـا این اسـت که تحریم هـا هرچه 
سـریعتر البتـه بـا حفـظ اصـول و منافـع مـا تحریم هـا برداشـته 

شـود، گشایشـی بـرای ملـت بـه وجـود می آید.
وی خاطرنشـان کـرد: مـا حاضر نیسـتیم به ایـن خاطر منافع 
کشـور را زیـر پـا بگذاریـم. بایـد همـه آن چارچوبـی کـه رهبـر 
معظـم انقـالب بـرای حفظ منافع کشـور اعـالم کرده انـد رعایت 
راسـتی آزمایی  و  را هـم طـی می شـود  و همیـن مسـیر  شـود 
هـم کـه بحـث مهمـی اسـت کـه بایـد انجـام شـود. بنابرایـن ما 

می گوییـم هرچـه زودتـر ایـن کار انجـام شـود بهتـر اسـت.
رییـس دفتـر رییـس جمهـور گفـت: اینکـه فکـر کنیـم اگـر 
امـروز ایـن کار انجام شـود، آیا ایـن دولت از منافـع اقتصادی آن 
برخـوردار می شـود، خیـر اینگونـه نیسـت. به هـر حال تـا زمانی 
کـه پول هـای مـا آزاد و فـروش نفت انجام شـود، ما هـر نفتی که 
امـروز می فروشـیم پـول آن را دو سـه ماه بعد دریافـت می کنیم.

واعظـی بیـان کـرد: بنابر این منافـع اقتصادی برای مـا برای این 
دولـت نـدارد، امـا فرقی نمی کند ما چـه در دولت باشـیم و چه این 
دولـت تمام شـده باشـد همـه افتخـار ما این اسـت کـه خدمتگزار 
ایـن مـردم هسـتیم بایـد هـر آنچه کـه در تـوان داریـم بـرای رفاه، 

امنیت، گشـایش، زندگی و معیشـت مـردم گام برداریم.
وی عنـوان کـرد: مـا تـا روزی که هسـتیم تالش مـان را انجام 
می دهیـم و اگـر در ایـن دوران تحریم ها برداشـته شـد که خیلی 
بهتـر اسـت اگـر هم نشـد بسـتری فراهـم می کنیـم بـرای اینکه 

وزیـر خارجـه و دولت بعـدی همیـن راه را طی کنند.
رییـس دفتـر رییـس جمهـور درباره مشـورت دولت بـا رییس 
جمهـور منتخـب بـر سـر روال برجـام گفـت: البته مـوارد دیگری 
هـم هسـت. بنـای دکتـر روحانـی بر اسـت کـه تماس هایشـان تا 
روز آخـر اسـتمرار پیدا کند. ایشـان دسـتور داده انـد اعضای دولت 
در هـر موضوعـی کـه آقـای رییسـی عالقه منـد بودنـد خدمـت 
ایشـان برسـند گـزارش ارائـه کنند، مسـائل را بیان کننـد و ما آن 

تفاهـم و همـکاری را بـا قـوت تـا روز آخـر ادامـه می دهیم.

شاکری:

دولت سیزدهم، کشور را در شرایط سخت و 
توقعات باال تحویل می گیرد

پورابراهیمیدرنطقمیاندستور:

مردم با استقرار دولت جدید به اتفاقات مثبت چشم امید دارند

تالش کنیم انتقال قدرت، آرام صورت گیرد 

واکنش نمایندگی ایران در سازمان 
ملل به توقیف وبسایت های ایرانی 

ــی در ســازمان ملــل اقــدام   یــک مقــام ایران
ــی را  ــای ایران ــایت ه ــف وبس ــی برتوقی ــکا مبن آمری
غیرقانونــی دانســت وگفــت: ایــن موضــوع از مجــاری 

ــد.  ــد ش ــری خواه ــی پیگی حقوق
ایـــن دیپلمـــات ایرانـــی در گفـــت و گـــو 
بـــا ایرنـــا، بـــا رد ایـــن »اقـــدام غیرقانونـــی و 
ـــدام  ـــن اق ـــت: ای ـــار داش ـــکا اظه ـــه« آمری قلدرمابان
ــردن آزادی  ــدود کـ ــرای محـ ــالش بـ ــداق تـ مصـ

ــت. ــان اسـ بیـ
ــورد  ــایت م ــکا ۳۳ وبس ــتری آمری وزارت دادگس
ــو وتلویزیون هــای اســالمی  ــه رادی اســتفاده »اتحادی
ــزب  ــب الح ــروه »کتائ ــایت گ ــه وبس ــران« و س ای
اهلل« را بــا ادعــای نقــض تحریــم هــای ایــن کشــور 

توقیــف کــرده اســت.
ــی وی،  ــرس ت ــایت پ ــه وبس ــه دامن ــر روی س ب
تلویزیــون العالــم و شــبکه تلویزیونــی المســیره 
عبــارت »ایــن وبســایت توقیــف شــده« قــرار گرفتــه 

اســت.
ــکا  ــد پرایــس ســخنگوی وزارت خارجــه آمری   ن
ــه  ــن زمین ــگاران در ای ــوال خبرن ــه س ــخ ب در پاس
گفتــه بــود چیــزی بــرای گفتــن درخصــوص توقیــف 
ــا   ــی وی و ســایر رســانه ه ــرس ت ــه وبســایت پ دامن
ــا ممکــن اســت وزارت  ــدارد ام توســط واشــنگتن ن
ــی  ــوص اطالعات ــن خص ــکا در ای ــتری آمری دادگس

ــه دهــد. ارائ

تعطیالت تابستانی امسال مجلس در 
دو نوبت ۱۵ روزه انجام می شود

نماینــده مــردم ســنقر و کلیایــی در مجلــس 
تعطیــالت  نماینــدگان،  تصمیــم  طبــق  گفــت: 
ــورای اســالمی در دو  ــس ش تابســتانی امســال مجل

مرحلــه ۱۵ روزه خواهــد بــود.
در  حســینی کیا  جــواد  ســید  حجت االســالم 
ــاز  ــش از آغ ــه پی ــان اینک ــا بی ــر، ب ــا مه ــو ب گفتگ
جلســه علنــی امــروز موضــوع ســاماندهی تعطیــالت 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــس م ــتانی مجل تابس
گرفــت، اظهــار داشــت: نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی نقطــه نظــرات خــود را در ایــن بــاره مطــرح 

ــد. کردن
ــر اســاس آییــن نامــه داخلــی  وی بیــان کــرد: ب
مجلــس شــورای اســالمی، تعطیــالت تابســتانی 
مجلــس یــک ماه اســت کــه بــا موافقــت نماینــدگان 
قــرار بــر ایــن شــد کــه تعطیــالت تابســتانی امســال 

ــود. ــام ش ــه ۱۵ روزه انج ــس در دو مرحل مجل
نماینـــده مـــردم ســـنقر و کلیایـــی در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی تصریـــح کـــرد: قـــرار بـــر ایـــن 
شـــد کـــه یـــک مرحلـــه از تعطیـــالت تابســـتانی 
ـــهریور  ـــم در ش ـــه ه ـــک مرحل ـــر و ی ـــس در تی مجل

انجـــام شـــود.
تعطیــالت  البتــه  کــرد:  تاکیــد  حســینی کیا 
ــت  ــدم فعالی ــی و ع ــای تعطیل ــه معن ــتانی ب تابس
ــه  ــان در حوزه هــای انتخابی ــدگان نیســت و آن نماین

خــود، مشــکالت مــردم را پیگیــری می کننــد.

کمیسیون اصل نود عملکرد هیات نظارت 
بر انتخابات شوراها را بررسی کند 

شـورای  مجلـس  در  رشـت  مـردم  نماینـده 
اسـالمی خواسـتار رسـیدگی کمیسـیون اصـل نـود 
بـه شـکایت های صـورت گرفتـه از عملکـرد هیـات 

شـد.  شـوراها  انتخابـات  بـر  نظـارت  مرکـزی 
نماینـده  فـارس، جبـار کوچکی نـژاد  بـه گـزارش 
مـردم رشـت در مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـه 
علنـی مجلس و در تذکر شـفاهی با اشـاره به حواشـی 
برگـزاری انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا 
اظهار داشـت: در خصوص انتخابات شـوراها یک جلسه 
غیرعلنـی داشـتیم کـه رئیـس مجلـس وعده هایـی در 
ایـن خصوص داد امـا هیات مرکزی نظـارت توجهی به 

تذکـرات ایشـان و نماینـدگان نکرده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: بـه همیـن خاطـر از کمیسـیون 
اصـل نـود مجلـس می خواهیـم شـکایاتی را کـه از 
هیـات مرکـزی نظارت بـر انتخابـات شـوراها صورت 

گرفتـه، در دسـتورکار قـرار داده و رسـیدگی کنـد.

بیشترین فراوانی جرایم در 
آذربایجان شرقی اعالم شد 

رئیـس دادگسـتری آذربایجـان شـرقی جرایمـی 
که بیشـترین فراوانی را در اسـتان آذربایجان شـرقی 

دارنـد اعـالم کرد. 
خلیـل  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
آذربایجـان  اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل  اللهـی 
شـرقی  پاییـن بـودن آمـار جرایـم خشـن  چـون 
قتـل، آدم ربایـی و سـرقت های مسـلحانه و بانـدی 
بیـن  آذربایجان شـرقی  گرفتـن  قـرار  دالیـل  از  را 
داشـت:  اظهـار  و  دانسـت  کشـور  امـن  اسـتان های 
توهیـن بـه اشـخاص عـادی، ضـرب و جـرح عمدی، 
تخریـب، کالهبـرداری،  تهدیـد،  سـرقت های خـرد، 
بـه  ملکـی  مزاحمـت  و  اراضـی  تصـرف  تصادفـات، 
ترتیـب جرایـم و اتهامـات اول در سـطح اسـتان بـا 
دربرگیـری ۵۳ درصدی هسـتند و در حـوزه برخورد 
بـا اراذل و اوبـاش نیـز تاکنـون ۵۵۰ پرونده تشـکیل 
و ۴۳۶ نفـر از ایـن افـراد که عالوه بر گسـتره وسـیع 
روانـی  امنیـت  تهدیـد  و  جرایـم، موجـب تشـویش 
جامعـه می شـوند، راهـی زنـدان شـدند کـه بیـش از 

۷۰ درصـد آنـان از تبریـز هسـتند.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان آذربایجان شـرقی  
بـا ارائـه گزارشـی از عملکرد دسـتگاه قضا در اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: در بسـتر سـند تحـول قضایـی و 
حفـظ حقـوق عامـه شـورای حفـظ اراضـی ملـی و 
منابـع طبیعـی 8۹۱ هکتـار اراضـی ملـی و منابـع 
ارزش  بازگردانـده شـد کـه  بـه بیت المـال  طبیعـی 

ریالـی آن ۴۶۳ میلیـارد تومـان بـود.
خلیل اللهـی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام یافتـه 
شـعب  بـه  غیرضـروری  مراجعـات  کاهـش  بـرای 
بـا  حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  دادگسـتری، 
دادرسـی  درصـد   8۰ زندان هـا  سـازمان  همـکاری 
زندانیـان نیز بـه صـورت الکترونیکی انجام می شـود.

از اولویت هـای  اربـاب رجـوع را یکـی  او تکریـم 
داد:  ادامـه  و  دانسـت  اسـتان  قضایـی  مجموعـه 
بـه  سه شـنبه  روز هـای  در  عمومـی  مالقات هـای 
بـا  ظهـر   ۱۲ از  چهارشـنبه  و  وقـت  تمـام  صـورت 
سـال  در  و  می گیـرد  صـورت  قبلـی  وقـت  تعییـن 
۹۹ در مجمـوع ۴ هـزار و ۴8 نفـر بـا رئیـس کل یـا 
شـورای معاونـان دادگسـتری دیـدار چهره بـه چهره 
تعـداد  ایـن  نیـز  گذشـته  مـاه   ۳ در  و  داشـته اند 

بـود. نفـر   ۱۹۵ و  یک هـزار 
سـرفصل های  از  بسـیاری  در  گفـت:  خلیل اللهـی 
ارزیابی دادگسـتری اسـتان رتبه های برتر کشـوری را در 
اختیـار دارد و میزان رضایتمندی مـردم از این مجموعه 

بـر اسـاس نظرسـنجی های روزانـه ۷۶ درصد اسـت.
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ــد  ــه رش ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک ــام بان قائم مق
اقتصــادی مثبــت کشــور در ســال ۱۳۹۹ بــر خــروج 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــود ناش ــاد از رک اقتص
ــت  ــش حمای ــرد و نق ــد ک ــا تأکی ــار تحریم ه و فش
ارزشــمند  را  دســتاورد  ایــن  در  بانکــی  شــبکه 

ــت.  دانس
بــه گــزارش تســنیم، اکبــر کمیجانــی در نشســت 
ــن  ــی ضم ــام بانک ــل نظ ــران عام ــا مدی دوره ای ب
ــر همتــی رئیــس کل ســابق  تشــکر از زحمــات دکت
ــای ایشــان نقــش  ــالش ه ــت: ت ــزی گف ــک مرک بان
بســزایی در ثبــات و آرامــش پولــی و بانکــی کشــور 
طــی ســه ســال گذشــته و در اوج فشــار تحریم هــا 

داشــت.
ــزارش رشــد  ــه انتشــار گ ــا اشــاره ب ــی ب کمیجان
اقتصــادی ســال ۱۳۹۹ توســط بانــک مرکــزی 
گفــت: خوشــبختانه عملکــرد اقتصــاد کشــور در 
ــا  ــران ب ــود و ای ــر از انتظــارات ب ســال گذشــته فرات
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و فشــار تحریم هــا 
عملکــرد خوبــی در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه 
و ســایر کشــورهای در حــال توســعه داشــته اســت.

ــه داد: رشــد اقتصــادی کشــور از فصــل  وی ادام
دوم ســال گذشــته رونــد مثبتــی را در پیــش 
ــن  ــداوم ای ــارم ت ــوم و چه ــل س ــت و در فص گرف
رونــد و بهبــود شــاخص ها در نهایــت موجــب رشــد 

ــد. ــال ۹۹ ش ــدی در س ــت ۳.۶درص ــادی مثب اقتص
ــدون نفــت  ــزود: رشــد اقتصــادی ب ــی اف کمیجان
ــوده اســت  ــادل ۲.۵ درصــد ب ــز در ســال ۹۹ مع نی
ــال ۹8  ــدی س ــم ۱.۱درص ــا رق ــه ب ــه در مقایس ک

ــت. ــته اس ــی داش ــش مطلوب افزای
کــرد:  اضافــه  مرکــزی  بانــک  قائم مقــام 
ســال  چهــارم  و  ســوم  فصــل  در  خوشــبختانه 
گذشــته میــزان رشــد تشــکیل ســرمایه ثابــت کــه 

غالبــاً منفــی بــوده اســت مثبــت شــد.
وی بــا اشــاره بــه ابــالغ شــیوه نامه کارت رفاهــی 

ــه بانک هــا گفــت:  ــی زنجیــره تولیــد ب و تأمیــن مال
ــه ســال گذشــته دولــت  خوشــبختانه پــس از مصوب
در ایــن خصــوص زیرســاخت های الزم فراهــم شــد 
ــرای اجــرای مطلــوب  و تــالش و اهتمــام بانک هــا ب

ــور ضــروری اســت. شــیوه نامه مذک
ــزی  ــک مرک ــات بان ــا تشــریح اقدام ــی ب کمیجان
ــت:  ــی و دارو گف ــای اساس ــن ارز کااله ــرای تأمی ب
ــارد  ــه 8 میلی ــارد دالر از مجموع ــون ۶ میلی ــا کن ت
ــی  ــای اساس ــرای واردات کااله ــده ب دالر تکلیف ش
و دارو در ســال جــاری توســط بانــک مرکــزی 

تخصیــص داده شــده اســت و از ایــن میــزان مبلــغ 
۴.۵ میلیــارد دالر از طریــق درآمدهــای نفتــی و یــا 

ــت. ــده اس ــن ش ــاری تأمی ــکل اعتب به ش
ــرای  ــر الزم ب ــبختانه تدابی ــه داد: خوش وی ادام

ــت. ــیده اس ــا اندیش ــن ارز کااله تأمی
مرکــزی همچنیــن گفــت:  بانــک  قائم مقــام 
ــت و  ــرار اس ــی برق ــازار بین بانک ــش الزم در ب آرام
ــت  ــرای سیاس ــق اج ــراً از طری ــزی اخی ــک مرک بان
ــتور کار  ــی را در دس ــد نقدینگ ــرل رش ــی کنت پول

ــت. ــته اس داش
وی در ادامــه بــر لــزوم تــداوم رعایت سیاســتهای 
احتیاطــی رشــد ترازنامــه بانک هــا کــه از نیمــه دوم 
ســال گذشــته آغــاز شــده اســت تأکیــد کــرد و نیــز 
بــا اشــاره بــه وضعیــت اضافه برداشــت بانک هــا 
ــا  ــت بانکه ــزان اضافه برداش ــبختانه می ــت: خوش گف
طــی ماه هــای گذشــته به خوبــی کنتــرل شــده 
اســت و امــکان کاهــش بیشــتر آن نیــز وجــود دارد.

کمیجانــی در پایــان بــا اشــاره بــه اجــرای قانــون 
جدیــد صــدور چــک از ابتــدای ســال جــاری گفــت: 
ــی،  ــای قدیم ــودی چکه ــام موج ــه اتم ــه ب ــا توج ب
رونــد اســتفاده از چک هــای جدیــد افزایشــی اســت 
ــون الزامــی  ــن قان ــه اینکــه اجــرای ای ــا توجــه ب و ب
اســت بانک هــا بایــد اهتمــام و جدیــت الزم در ایــن 

خصــوص را داشــته باشــند.

مدیرعامـــل اتحادیـــه سراســـری دامـــداران 
ـــش  ـــا افزای ـــداران ب ـــه دام ـــان اینک ـــا بی ـــور ب کش
قیمـــت شـــیرخام مخالفنـــد، گفـــت: دولـــت 
بـــه جـــای ایـــن کارهـــا نهـــاده دامـــدار را 
تامیـــن کنـــد، نـــرخ جدیـــد شـــیرخام بهانـــه ای 
بـــرای گرانـــی غیـــر منطقـــی لبنیـــات در بـــازار 

 . د می شـــو
بـــه گـــزارش فـــارس، ظاهـــرا ســـتاد تنظیـــم 
بـــازار قیمـــت شـــیر خـــام را بـــه کیلویـــی ۶۴۰۰ 
ــه  ــل اتحادیـ ــا مدیرعامـ ــان افزایـــش داده امـ تومـ
ـــون و  ـــک میلی ـــه ی ـــور ک ـــداران کش ـــری دام سراس
ـــتند  ـــه هس ـــن اتحادی ـــو ای ـــدار عض ـــزار دام ۲۰۰ ه
ـــت  ـــش قیم ـــن افزای ـــه ای ـــداران ب ـــد دام ـــی گوی م
راضـــی نیســـتند و دولـــت بـــی مـــورد و تحـــت 
ــران  ــیرخام را گـ ــت شـ ــا قیمـ ــی هـ ــوذ برخـ نفـ

کـــرده اســـت.
روز گذشـــته رئیـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن 
ــتاد  ــه سـ ــه در جلسـ ــران کـ ــی گاوداران ایـ صنفـ
تنظیـــم بـــازار حضـــور داشـــت از تصمیـــم ســـتاد 

بـــرای افزایـــش قیمـــت شـــیرخام  خبـــر داد.
مقدســـی از تعییـــن قیمـــت ۶۴۰۰ تومـــان 
بـــرای هـــر کیلوگـــرم شـــیرخام بـــا چربـــی ۳.۲ 
ـــرخ  ـــن ن ـــر داد و گفـــت: ای درصـــد درب گاوداری خب

فـــردا ابـــالغ مـــی شـــود. 
ـــم  ـــتاد تنظی ـــوی س ـــد از س ـــت جدی ـــوز قیم هن

ـــت. ـــده اس ـــالغ نش ـــمی اب ـــورت رس ـــه ص ـــازار ب ب
ـــداران  ـــه دام ـــل اتحادی ـــی مدیرعام ـــی عال مجتب
سراســـری کشـــور در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــون  ـــک میلی ـــه ی ـــا ک ـــه م ـــت: » اتحادی ـــارس گف ف

و ۲۰۰ هـــزار دامـــدار را تحـــت پوشـــش دارد 
ــته و  ــت نداشـ ــش قیمـ ــرای افزایـ ــتی بـ درخواسـ
بـــا ایـــن تصمیـــم ســـتاد تنظیـــم بـــازار مخالـــف 

اســـت.«
 وی در پاســـخ بـــه اینکـــه پـــس چـــه کســـی 
از ســـوی دامـــداران درخواســـت افزایـــش قیمـــت 
ـــن گاوداران  ـــت: » انجم ـــت، گف ـــیرخام را داده اس ش
صنعتـــی کـــه چنـــد دامـــدار را تحـــت پوشـــش 
دارد در ســـتاد تنظیـــم بـــازار از افزایـــش قیمـــت 

شـــیرخام دفـــاع کـــرده اســـت.«
ـــش قیمـــت شـــیرخام  ـــد اســـت: افزای ـــی معتق عال
ـــود  ـــی ش ـــم م ـــات ه ـــت لبنی ـــش قیم ـــب افزای موج
ـــد،  ـــد ندارن ـــدرت خری ـــردم ق ـــه م ـــرایطی ک و در ش
ــی  ــت و منطقـ ــال درسـ ــت اصـ ــردن قیمـ ــاال بـ بـ

ـــت. نیس
مدیرعامـــل اتحادیـــه سراســـری دامـــداران 
افـــزود: دامـــداران بـــا همـــان سیســـتم عرضـــه و 

تقاضـــا محصـــول خـــود را بـــه قیمـــت مناســـب 
ــان  ــن میـ ــد ودر ایـ ــی فروختنـ ــان مـ ۵۵۰۰ تومـ

نیـــازی بـــه مداخلـــه دولـــت نبـــود.

 دولت به جای مداخله در قیمت، نهاده 
دامداران را تامین کند 

ـــوع  ـــن ن ـــای ای ـــه  ج ـــت ب ـــه داد: دول وی ادام
ــازار  ــی در بـ ــر منفـ ــه تاثیـ ــی کـ ــه هایـ مداخلـ
دارد، نهـــاده دامـــداران را تامیـــن کنـــد، مثـــال 
ــون  ــرد و اکنـ ــش آزاد کـ ــه پیـ ــبوس را هفتـ سـ
ـــی  ـــه و از کیلوی ـــش یافت ـــر افزای ـــت ۳.۵ براب قیم
۱۴۰۰ تومـــان  در بـــازار آزاد بـــه ۵۰۰۰ تومـــان 

رســـیده اســـت.
ـــی  ـــرج عجیب ـــرج و م ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ـــی ب عال
در اواخـــر دولـــت شـــکل گرفتـــه گفـــت: بـــا 
ـــت  ـــون قیم ـــده اکن ـــه ش ـــه گرفت ـــی ک ـــم های تصمی
گنـــدم بـــا سبوســـی کـــه از گنـــدم بـــه دســـت 

ـــزار  ـــی ۵ ه ـــر دو کیلوی ـــده و ه ـــر ش ـــد براب ـــی آی م
تومـــان اســـت.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات مبنای 
درستی ندارد

ــداران در  ــری دامـ ــه سراسـ ــل اتحادیـ مدیرعامـ
پاســـخ بـــه اینکـــه کارخانـــه هـــای لبنـــی امـــروز 
گفتـــه انـــد بـــا نـــرخ جدیـــد شـــیرخام، قیمـــت 
ـــی  ـــدا م ـــش پی ـــد افزای ـــی ۷۰ درص محصـــوالت  لبن
ـــا  ـــی رود ام ـــاال م ـــات ب ـــت لبنی ـــت: قیم ـــد، گف کن

ـــت. ـــت نیس ـــبت درس ـــن نس ای
ـــت  ـــش قیم ـــن افزای ـــا ای ـــت ب ـــه داد: دول وی ادام
ــت  ــش قیمـ ــه افزایـ ــت بهانـ ــیرخام در حقیقـ شـ

لبنیـــات را درســـت کـــرده اســـت.
ــیرخام  ــد شـ ــئول تولیـ ــن مسـ ــه ایـ ــه گفتـ بـ
ـــاده  ـــی نه ـــود و گران ـــالی، کمب ـــل خشکس ـــه دلی ب
ـــم  ـــد ک ـــا ۵۰ درص ـــد ۴۰ ت ـــش از ح ـــای بی و گرم
شـــده اســـت و معاونـــت امـــور دام وزارت جهـــاد 
کشـــاورزی بایـــد بـــه هشـــدارهای هواشناســـی و 
کارشناســـان دربـــاره خشـــکی هـــوا توجـــه مـــی 
کـــرد وبـــرای تامیـــن خـــوراک و یونجـــه دامهـــا 

برنامـــه ریـــزی مـــی کـــرد.
ـــته  ـــی روز گذش ـــع لبن ـــن صنای ـــخنگوی انجم س
ـــده  ـــام ش ـــت تم ـــد قیم ـــه ۶۵ درص ـــان اینک ـــا بی ب
ـــت،  ـــیرخام اس ـــرخ ش ـــه ن ـــته ب ـــات وابس ـــد لبنی تولی
ـــیرخام  ـــت ش ـــش قیم ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــاالً  ـــز احتم ـــات نی ـــت لبنی ـــان، قیم ـــه ۶۴۰۰ توم ب

قریـــب بـــه ۷۰ درصـــد افزایـــش می یابـــد.
بنـــی طبـــا همچنیـــن از اعـــالم نـــرخ جدیـــد 
شـــیرخام پیـــش از ابـــالغ رســـمی آن انتقـــاد 
کـــرد و گفـــت: ایـــن کار موجـــب تحریـــک بـــازار 

. می شـــود

تدابیر بانک مرکزی برای تأمین ارز کاالهای اساسی 

افزایش 70 درصدی قیمت لبنیات مبنا ندارد 

درسهماههنخستامسالانجامشد؛
حفر و تکمیل 22 حلقه چاه نفت و گاز 

در کشور

ــر و  ــران از حف ــاری ای ــی حف ــاون شــرکت مل مع
تکمیــل ۲۲ حلقــه چــاه نفــت و گاز در ســه ماهــه 

ــر داد.  نخســت امســال خب
مســعود افشــار در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
کــرد: حفارمــردان شــرکت ملــی حفــاری ایــران در 
ــد، در  ــش تولی ــت و افزای ــظ، نگهداش ــتای حف راس
ســه مــاه نخســت امســال موفــق بــه حفــر و تکمیــل 
۲۲ حلقــه چاه هــای نفــت و گاز در مناطــق خشــکی 

ــی کشــور شــدند. و دریای
ــداد  ــن تع ــزود: از ای ــنا، وی اف ــزارش ایس ــه گ ب
چــاه، ســه حلقــه توســعه ای، دو حلقــه اکتشــافی و 

ــتند. ــی هس ــری – تکمیل ــه تعمی ۱۷ حلق
معــاون شــرکت ملــی حفــاری ایــران گفــت: ۱8 
حلقــه از ایــن ۲۲ حلقــه چــاه در گســتره عملیاتــی 
ــه  ــوب، دو حلق ــز جن ــق نفتخی ــی مناط ــرکت مل ش
در شــرکت نفــت فــالت قــاره و دو حلقــه در حــوزه 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــت اکتش ــت مدیری فعالی

ــی شــده اســت. ــل نهای ــاری و تکمی ــران، حف ای
ــال  ــدای س ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــار ب افش
جــاری تاکنــون متــراژ حفــاری چاه هــا بــه ۱۶ 
ــرد: در  ــان ک ــت، بی ــیده اس ــر رس ــزار و ۷۹۷ مت ه
ــه  ــه حلق ــاری س ــال حف ــت امس ــه نخس ــه ماه س
ــه  ــده خاتم ــان تعیین ش ــر از زم ــاه، ۱۴ روز زودت چ
ــردان  ــق حفارم ــرد موف ــانه عملک ــن نش ــت و ای یاف

ــت. ــران اس ــاری ای ــی حف ــرکت مل ش
وی افــزود: هم اکنــون ۲۵ دســتگاه حفــاری در حــال 

جابه جایــی در موقعیت هــای عملیاتــی هســتند.

فرش قرمز برخی از بانک ها برای 
ابربدهکاران بانکی

ــان  ــا بی ــس ب ــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجل رئی
اینکــه تخلــف بانک هــا در رابطــه بــا مماشــات 
ــش  ــیون متبوع ــی در کمیس ــکاران بانک ــا ابربده ب
ــکاران  ــیاری از بده ــت: بس ــود، گف ــری می ش پیگی
تســویه  عــدم  وجــود  بــا  توانســته اند  بانکــی 
بانک هــا  برخــی  از  مجــددا  خــود  بدهی هــای 

می کننــد.  دریافــت  تســهیالت 
از  پژمان فــر  نصــراهلل  تســنیم،   گــزارش  بــه 
ــا  ــات بانک ه ــدد از تخلف ــای متع ــال گزارش ه ارس
بــه کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس شــورای اســالمی 
خبــر داد و گفــت: پرونــده تخلــف بانک هــا در 
کیســیون اصــل ۹۰ بســیار اســت بــه عنــوان مثــال 
مصادیقــی اســت کــه برخــی بانک هــا وظایــف 
ــه  ــراد ب ــی از اف ــات بانک ــول مطالب ــود را در وص خ
موقــع انجــام نــداده و بــه نوعــی در برخــورد بــا ایــن 
ــتند-  ــی هس ــکاران بانک ــا ابربده ــه عموم ــراد -ک اف

مماشــات کرده انــد.
مجلــس  در  و کالت  مشــهد  مــردم  نماینــده 
ادامــه داد: در حالــی برخــی  شــورای اســالمی 
ــه  ــد ک ــات می کنن ــکاران مماش ــا ابربده ــا ب بانک ه
ســخت گیری های بســیاری در حــق وام  گیرنــده 
ــود را از  ــب خ ــا طل ــود و بانک ه ــرد می ش ــای خ  ه
آن هــا بــه هــر طریقــی کــه شــده وصــول می کننــد.

بــه گفتــه وی در بســیاری از مــوارد باوجــود 
ــویه  ــود را تس ــی خ ــی بده ــکاران بانک ــه ابربده آنک
ــا  ــه آن ه ــم ب ــاز ه ــا ب ــا بانک ه ــد امـــــ نکرده ان
تســهیالت می دهنــد، درواقــع بدهــکاران بانکــی 
می تواننــد از برخــی بانک هــا مجــددا تســهیالت 

ــد. ــت کنن دریاف
وی اظهــار کــرد: اگرچــه بــه دنبــال پیگیری هــای 
کمیســیون اصــل ۹۰ برخــی از بانک هــا تخلفــات و 
ــا  ــد ام ــالح کرده ان ــران و اص ــود را جب ــای خ خطاه
ــده برخــی دیگــر نیــز در حــال بررســی اســت  پرون
ــال  ــی ارس ــع قضای ــه مراج ــزوم ب ــورت ل ــا درص ت

شــود.
ــورای  ــس ش ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــس کمیس رئی
اســالمی ادامــه داد: از آنجــا کــه در ســال های اخیــر 
عملکــرد بانک هــای خصوصــی آســیب بســیاری 
ــی  ــرده و بخش ــور وارد ک ــادی کش ــام اقتص ــه نظ ب
از افزایــش نقدینگــی بــه دلیــل خلــق پــول بانکــی 
توســط ایــن بانک هــا انجــام گرفتــه، ایــن تخلفــات 
نیــز در کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس شــورای 

ــود. ــری می ش ــالمی پیگی اس

رییسکلدادگستریاستانزنجان:
بازگشت ۴00 میلیارد تومان به 

بیت المال در راستای مبارزه با فساد
ــت:  ــان گف ــتان زنج ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ــتگاه  ــا ورود دس ــاد، ب ــا فس ــارزه ب ــتای مب در راس
بیت المــال  بــه  تومــان  میلیــارد   ۴۰۰ قضایــی، 

ــد.  ــده ش بازگردان
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم اســماعیل 
صادقی نیارکــی در دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه 
ــک  ــن تبری ــان، ضم ــه زنج ــام جمع ــتان و ام در اس
هفتــه قــوه قضاییــه و گرامی داشــت یــاد و نــام 
شــهدای هفتــم تیــر، اظهــار کــرد: برابــر بررســی های 
ــوه  ــردی ق ــت راهب ــوی معاون ــده از س ــل آم ــه  عم ب
قضاییــه، وضعیــت دادگســتری اســتان در بخش هــای 
ــوده و در برخــی بخش هــا رتبــه  مختلــف مطلــوب ب
ــا،  ــن رتبه ه ــه ای ــه از جمل ــوری دارد ک ــت کش نخس
ــن راســتا ۴۵  ــه در ای ــا اســت ک ســازش در پرونده ه
ــتان  ــالف اس ــورای حل اخت ــا در ش ــد پرونده ه درص

ــه ســازش شــده اســت. منجــر ب
ــه  ــیدگی ب ــان رس ــه زم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پرونده هــا از ۱۱۱ روز بــه 8۷ روز کاهــش پیــدا 
کــرده کــه ایــن امــر در میانگیــن کشــوری ۹۱ 
روز و مــدت زمــان رســیدگی ها در اســتان زیــر 
ــز از میانگیــن  ــه نی ــن زمین ــاه اســت و در ای ســه م
ــزود: یکــی از شــعارها  ــن هســتیم، اف کشــوری پایی
زنجــان  در  حضــور  زمــان  از  برنامه های مــان  و 
ایــن بــود کــه پرونده هــا خــوب و ســریع رســیدگی 
شــود کــه بــا اجــرای ایــن برنامــه، آرای منقــوض در 
اســتان زیــر میانگیــن کشــوری بــوده و این نشــان از 
اهتمــام همــکاران قضایــی در اجــرای سیاســت ها و 

ــت. ــتان اس ــا در اس برنامه ه
ــته  ــار خواس ــی از چه ــزود: یک ــئول، اف ــن مس ای
خواســته  اســتان،  دادگســتری  از  مراجعــان  اول 
ــگیرانه  ــات پیش ــا اقدام ــه م ــه البت ــت ک ــالق اس ط
در حــوزه طــالق داشــته ایم کــه در کنــار ایــن 
ــواده  ــم خان ــان مســئله تحکی ــه بی ــاز ب ــات، نی اقدام
ــات از  ــای اجتماع ــه و تریبون ه ــای جمع در نمازه

ــتیم. ــه هس ــه جمع ــوی ائم س
ــر و  ــتانه صب ــفانه آس ــت: متاس ــی گف صادقی نیارک
تحمــل مــردم کــم شــده اســت؛ به  خصــوص در مســایل 
خانــواده کــه زوجیــن بــه محض بــروز اختالف و مشــکل 
بــه محاکــم مراجعــه می کننــد؛ ایــن در حالــی اســت که 
برخــی از ایــن اختالفــات و مشــکالت خانواده هــا بــدون 
ــه  آن  ــه از جمل ــم حــل می شــود ک ــه محاک ــه ب مراجع
ــات  ــوده و توفیق ــن ب ــم و مشــاوره زوجی ســامانه تصمی

خوبــی نیــز در ایــن راســتا حاصــل شــده اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان زنجــان ادامــه داد: 
در مبــارزه بــا فســاد و حفــط حقــوق عامــه، دســتگاه 
قضایــی اســتان بســیار خــوب عمــل کــرده؛ بــه  طوری  
ــال  ــه بیت الم ــان ب ــارد توم ــال ۴۰۰ میلی ــه پارس ک
برگرداندیــم کــه ایــن امــر نشــان از نــگاه ضدفســادی 
و فسادســتیزی در قــوه قضاییــه در دوره تحــول اســت.

ثبت پهپادهای غیرنظامی الزامی شد
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری از الــزام 
ــا(  ــر از راه دور )پهپاده ــای هدایت پذی ــت پرنده ه ثب

خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »محمدحســن ذیبخــش« اظهــار 
ــم از  ــی، اع ــای غیرنظام ــران پهپاده ــه کارب ــت: هم داش
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــدت ۶ مــاه فرصــت دارند 
نســبت بــه دریافــت پــالک ثبتــی از ســامانه پرنده هــای 
هدایت پذیــر از راه دور ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه 

نشــانی uas.cao.ir اقــدام کننــد.
هواپیمایــی  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــا ب ــت پهپاده ــمی ثب ــع رس ــا مرج ــوری تنه کش
ــی کــه در ســامانه  ــزود: پهپادهای شــمار مــی رود، اف
ــود. ــاق محســوب می ش ــت نشــوند، قاچ ــور ثب مذک

ــه در  ــی ک ــه پهپادهای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ذیبخــش ب
گذشــته توســط ســایر مراجع ثبــت شــده اند فاقــد اعتبار 
ــرداران  ــط بهره ب ــاد توس ــت پهپ ــرد: ثب ــت، تصریح ک اس
حقیقــی رایــگان بــوده و پرداخــت هزینــه از ســوی 
بهره بــرداران حقوقــی طبــق تعرفــه انجــام خواهــد شــد.

روند صعودی نفت از سر گرفته شد

قیمــت نفــت پــس از آمــاری کــه کاهــش بیــش 
از حــد انتظــار ذخایــر نفــت آمریــکا را نشــان داد و 
دیدگاههــا دربــاره محــدود شــدن عرضــه نســبت بــه 

تقاضــا را تقویــت کــرد، افزایــش یافــت.
بــه گــزارش ایســنا، بهــای معامــالت وســت 
تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا ۳۳ ســنت معــادل ۰.۵ 
ــنت  ــه ۷۳ دالر و ۱8 س ــت و ب ــش یاف ــد افزای درص
ــکا روز  ــت آمری ــاخص نف ــید. ش ــکه رس ــر بش در ه
ســه شــنبه بــا ۶۰ ســنت کاهــش بســته شــده بــود.

بهــای معامــالت نفــت برنــت بــا ۴۲ ســنت 
معــادل ۰.۶ درصــد افزایــش، بــه ۷۵ دالر و ۲۳ 
ــب  ــت ش ــت برن ــید. نف ــکه رس ــر بش ــنت در ه س
ــود. ــده ب ــته ش ــش، بس ــنت کاه ــا ۹ س ــته ب گذش

موسســه امریکــن پترولیــوم روز ســه شــنبه 
گــزارش کــرد ذخایــر نفــت آمریــکا در هفتــه 
منتهــی بــه ۱8 ژوئــن بــه میــزان ۷.۲ میلیــون 
ــش  ــن کاه ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــش پی ــکه کاه بش
ــکه ای  ــون بش ــش ۳.۹ میلی ــر از کاه ــیار بزرگت بس
ــود کــه ۹ تحلیلگــر در نظرســنجی رویتــرز پیــش  ب

ــد. ــرده بودن ــی ک بین
ــس  ــی اکونومیک ــه آی ان ج ــران موسس تحلیلگ
ــار رســمی کــه روز  در یادداشــتی نوشــتند: اگــر آم
چهارشــنبه از ســوی اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا 
منتشــر مــی شــود، تاییــد شــود پنجمیــن کاهــش 
هفتگــی متوالــی ذخایــر نفــت خواهــد بــود و نشــان 
ــکا محــدود شــده  ــازار آمری ــد عرضــه در ب ــی ده م

اســت.
همــه چشــمها بــه تصمیــم وزیــران اوپــک پــالس 
دوختــه شــده کــه اول ژوئیــه بــرای تصمیــم گیــری 
دربــاره سیاســت تولیــد دیــدار مــی کننــد. دو منبــع 
آگاه اوپــک پــالس روز ســه شــنبه بــه رویتــرز اظهــار 
ــن گــروه در حــال بحــث  ــد تولیدکننــدگان ای کردن
ــتند  ــه از اوت هس ــی عرض ــش تدریج ــاره افزای درب
امــا هنــوز هیــچ تصمیمــی دربــاره حجــم دقیــق آن 

گرفتــه نشــده اســت.
در   ANZ بانکــی  گــروه  کاالی  تحلیلگــران 
یادداشــتی نوشــتند: گــروه اوپــک پــالس بــار دیگــر 
ــرا  ــا تصمیمــات دشــواری مواجــه شــده اســت زی ب
بــازار همچنــان کمبــود عرضــه را نشــان مــی دهــد. 
پیشــرفت جهانــی برنامــه هــای واکسیناســیون 
افزایــش رفــت و آمــد مصــرف کننــدگان در آمریــکا، 
ــا ایــن  ــه دنبــال داشــته اســت. ب ــا را ب چیــن و اروپ
حــال چشــم انــداز بازگشــت نفــت ایــران بــه بــازار 
ــرای  ــک ب ــت اوپ ــده اس ــث ش ــدت باع ــاه م در کوت

ــد. ــاط بمان ــه محت ــش عرض افزای
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، عقــب نشــینی دالر 
آمریــکا از باالتریــن رکــورد دو مــاه اخیــر، از افزایــش 

قیمتهــای نفــت پشــتیبانی کــرده اســت.

ــازمان  ــورد س ــت  و برخ ــود مخالف ــا وج ــا ب ــت هواپیم ــت بلی قیم
ــرخ  ــی ن ــه و شــرکت های هواپیمای ــش یافت ــی کشــوری، افزای هواپیمای
ــش  ــواه افزای ــت دلخ ــا قیم ــده و ب ــن ش ــقف تعیی ــر از س آن را باالت

ــد.  داده ان
ــر  ــای اخی ــا در روزه ــت هواپیم ــت بلی ــنا، قیم ــزارش ایس ــه گ ب
افزایــش یافتــه اســت و بــا وجــود اینکــه مســئوالن ســازمان هواپیمایــی 
ــر  ــه و آن را غی ــه آن موضــع گرفت ــر نســبت ب کشــوری و شــخص وزی
ــه  ــی ب ــر توجه ــه نظ ــی ب ــرکت های هواپیمای ــته اند، ش ــی دانس قانون
ــی  ــای داخل ــرخ پروازه ــرای ن ــن شــده ب ــارات و ســقف تعیی ــن اظه ای

ــد. ندارن
ــی  ــارات مختلفـ ــته اظهـ ــای گذشـ ــا و روزهـ ــی ماه هـ ــه طـ البتـ
از ســـوی مســـئوالن ســـازمان هواپیمایـــی کشـــوری و حتـــی وزیـــر 
راه و شهرســـازی مطـــرح شـــده کـــه بـــا ایـــن افزایـــش قیمت هـــا 
ـــور  ـــوردی و ام ـــاون هوان ـــی - مع ـــم جالل ـــد، ابوالقاس ـــت کرده ان مخالف
بین الملـــل ســـازمان هواپیمایـــی کشـــوری- در ایـــن بـــاره گفـــت: 
فعـــال هیـــچ برنامـــه ای بـــرای افزایـــش قیمـــت بلیـــت هواپیمـــا در 

پروازهـــای داخلـــی وجـــود نـــدارد.
وی افــزود: بــرای پیشــگیری و جلوگیــری از بــروز تخلفــات احتمالــی 

ــام  ــته انج ــد گذش ــه مانن ــای الزم در زمین ــه، نظارت ه ــن زمین در ای
خواهــد شــد و ادامــه پیــدا خواهــد کــرد تــا نــرخ مصــوب اعــالم شــده 

بــه درســتی اعمــال شــود.
ــه جایــی نرســیده و شــرکت های هواپیمــای  امــا ایــن مخالفت هــا ب
نرخنامــه مصــوب آبــان مــاه ســال گذشــته را رعایــت نمی کننــد، چــرا 
کــه بــه عنــوان مثــال بــر اســاس نــرخ مصــوب اعــالم شــده، حداکثــر 
قیمــت بلیــت بــرای پــرواز تهــران - مشــهد ۷۷۱ هــزار و ۲۰۰ تومــان 
اســت امــا شــرکت های هواپیمایــی آن را تــا یــک میلیــون ۷8 هــزار و 

ــند! ــان می فروش ۵۰۰ توم
ــران - شــیراز ۶۷۳  ــرواز ته ــرای پ ــرخ مصــوب ب ــه ســقف ن ــا آنک ی
ــا 8۷۰  ــرواز ت ــن پ ــت ای ــت بلی ــا قیم ــت ام ــان اس ــزار و ۷۰۰ توم ه
ــت در  ــش قیم ــن افزای ــت. ای ــه اس ــش یافت ــان افزای ــزار و ۴۰۰ توم ه
مســیرهای دیگــر نیــز اتفــاق افتــاده امــا مشــخص نیســت چــرا ســازمان 
ــه ایــن مســئله  هواپیمایــی کشــوری بــه عنــوان دســتگاه حاکمیتــی ب
ورود پیــدا نمی کنــد و خبــری از اصــالح قیمت هــا و برخــورد بــا 

ــه نیســت. ــن زمین ــان در ای متخلف
البتـــه دو روز پیـــش محمـــد حســـن ذیبخـــش -ســـخنگوی ســـازمان 
ـــتور  ـــا دس ـــه ب ـــود ک ـــه ب ـــاره گفت ـــن ب ـــوری - در ای ـــی کش هواپیمای

ــوری و  ــی کشـ ــازمان هواپیمایـ ــالش سـ ــازی، تـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
ـــت  ـــل بازگش ـــرخ قب ـــه ن ـــا ب ـــت هواپیم ـــت بلی ـــانه ها قیم ـــری رس پیگی
ـــدند  ـــف ش ـــا موظ ـــد.  ایرالین ه ـــی ش ـــت منتف ـــت بلی ـــش قیم و افزای
مابه التفـــاوت قیمـــت بلیـــت را بـــه مســـافرانی کـــه بلیـــت را گـــران 
ـــه  ـــدا ب ـــد ابت ـــافران بای ـــه مس ـــن رابط ـــد. در ای ـــت کنن ـــد، پرداخ خریدن
ـــت  ـــدم دریاف ـــورت ع ـــرده و در ص ـــه ک ـــی مراجع ـــرکت های هواپیمای ش
پاســـخ، شـــکایت خـــود را در ســـامانه شـــکایات مردمـــی ســـازمان 
هواپیمایـــی کشـــوری ثبـــت کننـــد تـــا ســـازمان ایـــن موضـــوع را 

ـــد. ـــری کن پیگی

ـــاره  ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
بـــه فعالیت هـــای انحصـــاری عـــده ای در بـــازار رمزارزهـــا و حـــذف 
ـــتار ورود وزرای  ـــور، خواس ـــادی کش ـــام اقتص ـــالل در نظ ـــا اخ ـــا، ب رقب

ـــد.  ـــئله ش ـــن مس ـــه ای ـــور ب ـــاد و کش ـــات، اقتص اطالع
ــیون  ــو کمیسـ ــزاده عضـ ــن علیـ ــارس،  محسـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـالمی در طـــی تذکـــر شـــفاهی در 
ـــش  ـــار داشـــت: افزای ـــان اظه ـــنبه( پارلم ـــروز )چهارش ـــی دی صحـــن علن
ـــیاری  ـــا بس ـــده ت ـــب ش ـــر موج ـــای اخی ـــال  ه ـــورم در س ـــام آور ت سرس
از مـــردم بـــرای حفـــظ ارزش پـــول  شـــان ســـراغ برخـــی فعالیـــت  

هـــای اقتصـــادی برونـــد کـــه اطـــالع دقیقـــی از وضعیـــت و آینـــده 
ـــرگردان  ـــی س ـــا نقدینگ ـــده ت ـــث ش ـــوع باع ـــن موض ـــد و همی آن ندارن
ـــورس ســـر  هـــر از گاهـــی در یکـــی از بازارهـــای ارز، ســـکه، خـــودرو و ب

درآورد کـــه آخریـــن آن، ارزهـــای دیجیتـــال اســـت.
ـــت در  ـــن وضعی ـــاماندهی ای ـــدم س ـــه ع ـــن اینک ـــزود: در عی وی اف
داخـــل کشـــور، منجـــر بـــه فعالیـــت زیرزمینـــی و اصطالحـــا ســـیاه 
ـــی  ـــرات فراوان ـــوع مض ـــن موض ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــا م ـــازار رمزارزه در ب
ـــن  ـــان ای ـــوان عن ـــی ت ـــا نم ـــور دارد، ام ـــت کش ـــاد و امنی ـــرای اقتص ب
ـــرار  ـــل ق ـــی در داخ ـــه های ـــراد و مجموع ـــار اف ـــاماندهی را در اختی س
ـــازار،  ـــا از ب ـــذف رقب ـــار و ح ـــرای انحص ـــالش ب ـــر ت ـــالوه ب ـــه ع داد ک
ـــی  ـــکوک خارج ـــای مش ـــه ه ـــرکت ها و مجموع ـــوش ش ـــرکای خام ش

ـــتند. هس
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـالمی ادامـــه 
ـــود  ـــوز خ ـــه مج ـــی ک ـــای صنف ـــی نهاده ـــه برخ ـــت ک ـــه اس داد: چگون
ـــا و  ـــه ه ـــی مجموع ـــاور و حام ـــا ی ـــد ت ـــه ان ـــت گرفت ـــن دول را از ای

ـــر خـــالف  ـــی در ایـــن عرصـــه باشـــند، ب شـــرکتهای دانـــش بنیـــان ایران
اساســـنامه و شـــرح وظایـــف خـــود و کمـــک بـــه فعـــاالن ایرانـــی، 
ـــادی  ـــچ نه ـــه هی ـــد و ب ـــی رون ـــور م ـــروج ارز از کش ـــغ خ ـــراغ تبلی س
هـــم خـــود را پاســـخگو نمـــی داننـــد؟ معنـــای اخـــالل در نظـــام 
اقتصـــادی، مگـــر غیـــر از تشـــویق و مشـــارکت بـــه خـــروج ارز از 

ـــت. ـــور اس کش
علیـــزاده همچنیـــن خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
اســـتعالم از ضابطـــان قضایـــی نشـــان می دهـــد برخـــی از مدیـــران 
ـــوح  ـــادی مفت ـــم اقتص ـــای مه ـــده ه ـــا، پرون ـــا و نهاده ـــکل ه ـــن تش ای
ــا  دارنـــد، لـــذا از وزرای کشـــور، اقتصـــاد و اطالعـــات میخواهـــم بـ
رصـــد دقیـــق و جـــدی ایـــن جریـــان مرمـــوز و نفـــوذی در فضـــای 
ـــورمان،  ـــزارز در کش ـــا رم ـــای نوپ ـــد دنی ـــازه ندهن ـــور، اج ـــاد کش اقتص
ـــت شـــخصی  ـــز منفع ـــه ج ـــی شـــود ک ـــا و مافیای ـــده ه ـــار پدرخوان گرفت
ـــه  ـــور، ب ـــارج از کش ـــران در خ ـــت ای ـــای مل ـــذاری پول ه ـــرمایه گ و س

ـــند. ـــی اندیش ـــری نم ـــدف دیگ ه

افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما

وزرای اطالعات، اقتصاد و کشور به فعالیت های 
اخالل گری عده ای در حوزه رمزارز ورود کنند 
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جدید کرونایی اعمال شود 

ــورای  ــس ش ــت مجل ــیون بهداش ــس کمیس رئی
ــتار  ــت خواس ــر بهداش ــه وزی ــه ای ب ــالمی در نام اس

ــد. ــی ش ــد کرونای ــای جدی ــال محدودیت ه اعم
بــه گــزارش تســنیم، حســینعلی شــهریاری 
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
ــی  ــعید نمک ــه س ــه ای ب ــالمی در  نام ــورای اس ش
ــد  ــوج جدی ــه م ــرد ک ــوان ک ــت عن ــر بهداش وزی
ویــروس کرونــا در اســتان های جنوبــی و شــرق 
کشــور باعــث افزایــش تعــداد بیمــاران و مرگ ومیــر 
شــده اســت و متأســفانه اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان علی رغــم توصیه هــای متخصصــان و 
ــای الزم  ــاد محدودیت ه ــه ایج ــر ب ــوزان، حاض دلس
ــت. ــا نیس ــوس کرون ــروس منح ــرل وی ــرای کنت ب

کمیســیون  رئیــس  شــهریاری  نامــه  متــن 
ــر  ــر بهداشــت به شــرح زی ــه نمکــی وزی بهداشــت ب

ــت: اس
جناب آقای دکتر نمکی

وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی

سالم علیکم؛
احترامـــاً بـــه اســـتحضار می رســـاند متأســـفانه 
ــتان های  ـــا در اسـ ــاری کرون ــد بیمـ ــوج جدیـ مـ
جنوبـــی و شـــرق کشـــور باعـــث افزایـــش تعـــداد 
اســـتان ها  ایـــن  در  مرگ ومیـــر  و  بیمـــاران 
ــده  ــتان شـ ــتان و بلوچسـ ــتان سیسـ ــژه اسـ به ویـ
ــم  ــرم علی رغـ ــتاندار محتـ ــفانه اسـ ــت متأسـ اسـ
توصیه هـــای متخصصـــان و دلســـوزان، حاضـــر 
ــرای کنتـــرل  ــای الزم بـ ــاد محدودیت هـ ــه ایجـ بـ

ــت. ــا نیسـ ــوس کرونـ ــاری منحـ بیمـ
فرماییـــد  دســـتور  اســـت  خواهشـــمند 
ــط  ــات ذی ربـ ــوی مقامـ ــریع تر از سـ ــه سـ هرچـ
دســـتورات الزم بـــه جنـــاب اســـتاندار داده شـــود، 
بدیهـــی اســـت در صـــورت ادامـــه رونـــد موجـــود 
در روزهـــای آینـــده بـــا افزایـــش مبتالیـــان و 
مرگ ومیـــر بیشـــتر هموطنـــان مواجـــه خواهیـــم 
شـــد کـــه مســـئولیت آن به عهـــده مســـئوالن 
ذی ربـــط به ویـــژه اســـتاندار محتـــرم سیســـتان و 

ــود. ــد بـ ــتان خواهـ بلوچسـ
توفیــق روزافــزون جنابعالــی را از خداونــد منــان 

خواهانــم.

۱0 هزار واحد مسکونی برای هنرمندان و 
اصحاب رسانه احداث می شود

ــه  یــک نماینــده مجلــس گفــت: براســاس تفاهــم نامــه بیــن وزارتخان
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــاد، ۱۰ ه ــگ و ارش ــازی و فرهن ــای راه و شهرس ه
ــدف وزارت  ــار ه ــایر اقش ــان و س ــدان، کارکن ــگاران، هنرمن ــرای خبرن ب

ــی شــود.  ارشــاد احــداث م
عبـــاس مقتدایـــی نماینـــده مـــردم اصفهـــان در گفـــت وگـــو 
بـــا فـــارس گفـــت: متاســـفانه قیمـــت مســـکن و اجـــاره آن در ایـــن 
ـــث  ـــئله باع ـــن مس ـــته و ای ـــی داش ـــل توجه ـــد قاب ـــر، رش ـــال اخی چندس
فشـــار بـــه مـــردم و مخصوصـــا اقشـــاری کـــه دارای درآمـــد کمتـــری 

هســـتند، شـــده اســـت.
ــدی، دارای  ــاظ درآم ــورمان از لح ــگاران کش ــروز خبرن ــزود: ام وی اف
ــات شــبانه روز،  ــام اوق ــن قشــر در تم ــد هســتند. ای ــن درآم ــل تری حداق
ــردم صــورت  ــه م ــار الزم و اطــالع رســانی ب ــه اخب ــد ک ــی کنن ــالش م ت

ــرد.  گی
مقتدایــی مطــرح کــرد: مطلعــم کــه بســیاری از ایــن عزیــزان بواســطه 
ــا  ــن اجــاره آن ب ــی خــود در بحــث مســکن و تامی ــد حداقل ــزان درآم می

مشــکل مواجــه انــد.
وی افــزود:۵ خردادمــاه طــی مصاحبــه ای ضمــن گالیــه از وزارت راه و 
شهرســازی و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، خواســتار حــل فــوری موضــوع 
مســکن خبرنــگاران و هنرمنــدان شــدم. همچنیــن تذکــری را نوشــتم و بــا 

امضــای غالــب همــکاران، در صحــن علنــی قرائــت شــد.
ــه آمــاده  وی افــزود: یکــم تیرمــاه تفاهــم نامــه بیــن ایــن دو وزارتخان
شــد و ۱۰ هــزار واحــد مســکونی بــرای خبرنــگاران، هنرمنــدان، کارکنان و 

ســایر اقشــار هــدف وزارت ارشــاد احــداث مــی شــود.
ــی  ــه ط ــم نام ــن تفاه ــده ای ــه آین ــرد: در هفت ــرح ک ــی مط مقتدای

مراســمی و بــه طــور رســمی امضــا و عملیاتــی می شــود.

حذف کامل نسخ کاغذی تا کمتر از یک ماه آتی
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی از حــذف کامــل نســخ کاغــذی 
ــه  ــتیم ک ــبین هس ــت: خوش ــر داد و گف ــی خب ــاه آت ــک م ــر از ی در کمت
ــط  ــذ توس ــل کاغ ــذف کام ــده ح ــاه آین ــک م ــر از ی ــرف کمت ــم ظ بتوانی

ــم.  ــالم کنی ــور اع ــا حضــور رئیــس جمه ــی را ب ــز درمان مراک
مصطفــی ســاالری در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
اســفندماه ۱۳۹۹ دیگــر دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی صــادر نکردیــم 
اظهــار کــرد: اکنــون امــکان اینکــه هــر مرکــز درمانــی و داروخانــه ای در 
هــر نقطــه ای از کشــور بــه تامیــن اجتماعــی متصــل شــوند و بــدون کاغــذ 

خدمــات ارائــه دهنــد، کامــال فراهــم اســت.
وی افــزود: جلســات فشــرده و همــکاری هــای خوبــی میــان ســازمان 
ــازمان  ــد س ــا مانن ــه ه ــی بیم ــت و مابق ــی، وزارت بهداش ــن اجتماع تامی
ــی  ــری م ــه مباحــث را پیگی ــه اســت و روزان ــه ســالمت شــکل گرفت بیم

کنیــم.
ــبین  ــه خوش ــان اینک ــا بی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س مدیرعام
ــل  ــذف کام ــده ح ــاه آین ــک م ــر از  ی ــرف کمت ــم ظ ــه بتوانی ــتیم ک هس
کاغــذ توســط مراکــز درمانــی را بــا حضــور رئیــس جمهــور اعــالم کنیــم 
گفــت: آمــاده ایــم و کارهــای الزم را انجــام داده ایــم تــا از آن روز دیگــر 
مطلقــا کاغــذ نپذیریــم و بابــت چیــزی کــه در کاغــذ نوشــته بشــود، پــول 
ــک  ــخه الکترونی ــوذ نس ــب نف ــرفت کار و ضری ــون پیش ــم داد. اکن نخواهی

ــم. ــاره نداری ــن ب ــوده و مشــکل خاصــی در ای خــوب ب

اگــر خطــوط ریلــی اولویــت دار امســال کــه 
ــه  ــد، ب ــم دارنن ــی ه ــی باالی ــرفت فیزیک پیش
بهره بــرداری برســد می تــوان امیــدوار بــود 
کــه تــا پایــان امســال ســه مرکــز اســتان دیگــر 

ــه شــبکه ریلــی سراســری متصــل شــوند.  ب
ــای  ــاس آماره ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــال های  ــی س ــون و ط ــا کن ــده ت ــر ش منتش
ــط  ــر خ ــزار و ۹۷ کیلومت ــاح ه ــته افتت گذش
ــه  ــوده ک ــور ب ــف کش ــق مختل ــی در مناط ریل
ــی،  ــیرهای ریل ــن مس ــان مهمتری ــن می در ای
ــه گفتــه عبــاس خطیبــی - معــاون ســاخت  ب
فرودگاه هــا  و  بنــادر  آهــن،  راه  وتوســعه 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و 
نقــل کشــور- راه آهــن گــرگان- اینچــه بــرون، 
ــرب  ــن غ ــدان، راه آه ــران- هم ــن ته راه آه
ــن  ــه، راه آه ــه- ارومی ــن مراغ ــور، راه آه کش
قزویــن- رشــت، راه آهــن میانــه- بســتان آبــاد، 

ــت. ــوده اس ــرات ب ــواف- ه ــن خ راه آه
ــر  ــه اگ ــت ک ــد اس ــاره معتق ــن ب وی در ای
رونــد شــتابان توســعه راه آهــن در کشــور طــی 
ــه  ــران ب ــد، ای ــه یاب ــز ادام ــده نی ۱۰ ســال آین

ــوط  ــی خط ــر چگال ــه از نظ ــه دوم منطق رتب
شــبکه ریلــی بــه تناســب وســعت دســت پیــدا 

می کنــد.
ــرداری از راه  ــا بهره ب ــه داد:ب ــی ادام خطیب
ــاوران،  ــاد- خ ــتان آب ــد، بس ــزد- اقلی ــن ی آه
ــدان- ســنندج، رشــت-  ــدان- خــاش، هم زاه
ــال  ــان س ــا پای ــل ت ــه- اردبی ــپین و میان کاس
ــبکه  ــه ش ــز ب ــر نی ــتان دیگ ــه اس ــاری س ج

ــوند. ــل می ش ــور متص ــی کش ریل

ــی  ــه خادم ــز خیرال ــن نی ــه پیــش از ای البت
ــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل  ــاون وزی –مع
شــرکت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل 
و نقــل کشــور- در ایــن بــاره بــه ایســنا گفتــه 
بــود کــه ســه مرکــز اســتان در ســال جــاری به 
شــبکه ریلــی متصــل خواهنــد شــد و در ایــن 
ــای  ــوان طرح ه ــت عن ــی تح ــتا پروژه های راس
اولویــت دار در دســت اقــدام قــرار گرفتــه و بــه 

ــید. ــد رس ــرداری خواهن ــه بهره ب زودی ب

ــد،  ــن یزد-اقلی ــه راه آه ــان اینک ــا بی وی ب
بســتان آباد  راه آهــن  رشت-کاســپین-انزلی، 
ــه  ــن میان ــتان و راه آه ــن کردس ــز، راه آه تبری
ــه طرح هــا و پروژه هــای ریلــی  اردبیــل از جمل
ــزود:  ــتند، اف ــال ۱۴۰۰ هس ــت دار در س اولوی
ــی  ــن خــط ریل ــد طوالنی تری راه آهــن یزد-اقلی
ــن  ــت. ای ــوده اس ــر ب ــول ۲۷۱ کیلومت ــه ط ب
خــط ریلــی در واقــع یــک مســیر شــرقی-غربی 
ــا  ــزد و نهایت ــه ی ــارس را ب ــتان ف ــوده و اس ب
خراســان رضــوی متصــل می کننــد. همچنیــن 
ــا  ــم داده و ج ــادن را ه ــادی از مع ــش زی بخ
بــه جــا کننــده حجــم باالیــی مســافر و بــار در 

ــود. کشــور خواهــد ب
بــا ایــن وجــود بایــد دیــد آیــا خطــوط ریلی 
ــرداری  ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــت دار در س اولوی
خواهــد رســید و ســه اســتان دیگــر بــه شــبکه 
ــا  ــد ی ــد ش ــل خواهن ــری متص ــی سراس ریل
ــر  ــی دیگ ــای ریل ــی پروژه ه ــد برخ ــه مانن آنک
ــدن  ــول ش ــرداری و موک ــر در بهره ب ــا تاخی ب
زمــان افتتــاح بــه مــاه و ســالی دیگــر مواجــه 

خواهیــم شــد.

ــه شــهرک  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
شــهید صیــاد شــیرازی در محــدوده شــهر تبریــز واقــع خواهــد 
شــد، افــزود: آماده ســازی ایــن شــهرک جــزو پروژه هــای 
ــان خاطــر داده  ــان اطمین ــه متقاضی ــرار گیــرد و ب ــت دار ق اولوی
ــود  ــام جــدی وج ــدات اهتم ــام تعه ــه انج ــه نســبت ب ــود ک ش

دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه 
بررســی آخریــن وضعیــت آماده ســازی شــهرک مســکونی شــهید 
صیــاد شــیرازی  کــه بــا حضــور مدیرعامــل بنیــاد تعــاون ناجــا و 
مســئوالن دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در اســتان برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: تأمیــن مســکن نیازمنــدان، جــزو وظایــف دولــت 
اســت و نــگاه بــه مقولــه مســکن، بایــد فــارغ از ســود و منفعــت 
مــادی بــوده و همــه بخش هــا ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک 

وظیفــه ملــی احســاس کننــد.

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ســه تعاونــی شــفاف و توانمنــد در 
ــتگاه های  ــیرازی، از دس ــاد ش ــهید صی ــهرک ش ــازی ش آماده س
اجرایــی اســتان خواســت تــا در ایــن زمینــه نهایــت همــکاری را 

ــا تعاونی هــای مجــری داشــته باشــند. ب
ــه اســتقرار صنایــع  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــاً  ــت: قطع ــز، گف ــمالغرب تبری ــرب و ش ــه غ ــف در ناحی مختل
ایجــاد ایــن شــهرک در رفــاه حــال کارکنــان ایــن صنایــع موثــر 
خواهــد بــود و بــر ایــن اســاس همــه دســتگاه های مرتبــط بایــد 
ــد. ــالش کنن ــاخت های آن ت ــن زیرس ــازی و تأمی ــرای آماده س ب

جلســه  ایــن  در  نیــز  ناجــا  تعــاون  بنیــاد  مدیرعامــل 
ــاد شــیرازی را جــزو تعهــدات  آماده ســازی شــهرک شــهید صی
ایــن بنیــاد اعــالم کــرد و گفــت: بــه دنبــال نفــع مــادی نیســتیم 

ــود. ــل ش ــردم ح ــکل م ــم مش ــط می خواهی و فق
ــزار متقاضــی  ــه ۴ ه ــان اینک ــا بی ــش ب ــل دروی ســردار هابی
ــازی آن  ــریع در آماده س ــار تس ــهرک، انتظ ــن ش ــکونت در ای س
را دارنــد، ادامــه داد: درحــال حاضــر تأمیــن آب مهم تریــن 
ــکاری  ــد هم ــه نیازمن ــن زمین ــه در ای ــت ک ــهرک اس ــاز ش نی

دســتگاه های اســتانی هســتیم.

ــان  ــز  بی ــرقی نی ــان ش ــازی آذربایج ــرکل راه و شهرس مدی
ــزود:  ــار اســت، اف ــن شــهرک ۲۳۶ هکت ــه مســاحت کل ای اینک
جمعیت پذیــری ایــن شــهرک حــدود ۳۰ هــزار نفــر پیش بینــی 
ــاحت ۱۶8  ــه مس ــرقی ب ــاز ش ــازی آن در دو ف ــده و آماده س ش

ــود. ــام می ش ــار انج ــه مســاحت ۶8 هکت ــی ب ــار و غرب هکت
ابوالقاســم ســلطانی بــا بیــان اینکــه در دوره مدیریــت جدیــد 
ــه  ــرعت گرفت ــهرک س ــازی ش ــا، کار آماده س ــاون ناج ــاد تع بنی
ــر  ــال حاض ــهرک در ح ــای ش ــن نیازه ــزود: مهم تری ــت، اف اس

ــت. ــالب اس ــبکه های آب و فاض ــداث ش ــن آب و اح تأمی
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال های گذشــته، برخــی از 
پروژه هــای نیمه تمــام و راکــد حــوزه مســکن فعــال شــده 
ــج(  ــهرک های ولی عصر)ع ــه ش ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــت ک اس
ــرد. ــاره ک ــد اش ــالد مرن ــج( بســتان آباد و می ــاب، ولی عصر)ع بن

ــط عمومــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی،  ــه نقــل از رواب ب
ــالب و  ــه ای، آب و فاض ــرکت های آب منطق ــل ش ــران عام مدی
ــن  ــز در ای ــز نی ــه ۶ تبری ــتان و شــهردار منطق ــرق اس ــع ب توزی
ــه درخصــوص تأمیــن زیرســاخت های شــهرک شــهید  جلس

ــد. ــزارش پرداختن ــه گ ــه ارائ ــاد شــیرازی ب صی

عبور قطار از سه استان دیگر تا پایان امسال

استاندارآذربایجانشرقیتاکیدکرد:

ضرورت قرارگرفتن شهرک شهید صیاد 
شیرازی در بین پروژه های اولویت دار تبریز

ــد و  ــد نمایی ــار را رص ــی اخب ــر از گاه ــر ه   اگ
بخــش هواشناســی را دنبــال نماییــد خبــری را کــه 
ــوب  ــده جن ــد و شــنید« پدی ــد دی همیشــه خواهی
شــرق کشــور وزش طوفــان و کاهــش دیــد« هســت 
کــه فکــر کنــم از جمــالت آشــنای اکثــر هموطنــان 

خواهــد بــود .
سیســتان از ســالهای دوری اســت، کــه میزبانــی 
میهمانــی  ناخوانــده و همیشــگی را بــر عهــده 
دارد کــه در ایــام خاصــی بــدون دعــوت بــر مــردم 
ــا  ــه ب ــی ک ــی وزد. بادهای ــه م ــن خط ــرزدار ای م
عنــوان توفانهــای موســمی ۱۲۰ روزه شــناخته مــی 

شــود.
گرچــه  سیســتان  ناخوانــده  میهمــان  ایــن 
بــه بادهــای ۱۲۰ روزه شــهرت دارد امــا مــردم 
ــان  ــن میهم ــن خطــه حــدود نیمــی از ســال ای ای
ــی  ــن درحال ــد و ای ــی کنن ــل م ــده را تحم ناخوان
ــه گذشــته  ــک ده ــای ی ــه خشکســالی ه اســت ک
منطقــه، نــه تنهــا موجــب افزایــش ســرعت توفــان 
ــدت  ــه م ــده بلک ــی از آن ش ــار ناش ــرد و غب و گ
زمــان وزش ایــن بادهــا را نیــز بــه پنــج تــا شــش 

ــت. ــانده اس ــاه رس م
ــر  ــاه ه ــت م ــوا در اردیبهش ــدن ه ــر ش گرمت
ســال، دامنــه ي کــم فشــار جنــوب شــرقي ایــران 
ــار  ــب آن فروب ــه و متعاق ــتري یافت ــترش بیش گس
روي دریــاي خــزر در موقعیــت شــرقي تــري قــرار 
مــي گیــرد در ایــن هنــگام تمــام بادهایــي کــه از 
شــرق و جنــوب شــرق کشــور بــه صــورت بادهــاي 
ــش و ورود  ــه ي چرخ ــد، نتیج ــي وزن ۱۲۰ روزه م
ــه ســمت مرکــز کــم فشــار جنــوب شــرقي  هــوا ب

ــران اســت. ای
منشــأ اصلــي بادهــاي پرفشــار روي خــزر و بعــد 
از آن هــواي ســرد روي ارتفاعــات هندوکــش و 
هیمالیاســت بــه عبــارت بهتــر بــا قــوي تــر شــدن 
پــر فشــار روي دریــاي خــزر ایــن عامــل بــه عنــوان 
ــردازد و هــوا  ــه ایفــاي نقــش مــي پ ــر ب عامــل برت
ــران  ــه جنــوب شــرق ای ــه ســوي کــم فشــار ب را ب

مــي رانــد.
هنگامــي کــه پرفشــار روي دریــاي خــزر عقــب 
نشــیني مــي کنــد یــا ضعیــف تــر مــي شــود هــواي 
ســرد روي ارتفاعــات بلنــد هندوکــش و هیمالیــا به 
ســمت کــم فشــار جنــوب شــرق ایــران حرکــت مي 
ــته و  ــرقي داش ــمال ش ــت ش ــدا جه ــه ابت ــد ک کن
زمانــي کــه بــه خراســان جنوبــي مــي رســد جهتــي 
شــمالي و ســپس در سیســتان بــه ســمت جنــوب 

شــرق منحــرف مــي شــود
. وزش ایــن بادهــا کــه همــواره بــا گــرد و خــاک 
و توفــان شــن همــراه اســت گرچــه تهدیــدی 
و  رود  مــی  بــه شــمار  منطقــه  بــرای  جــدی 

ــی  ــم م ــاکنان فراه ــرای س ــادی را ب ــکالت زی مش
ــی  ــرد  یک ــه ف ــر ب ــی منحص ــد دارای دو ویژگ کن
ــاد مــی باشــدکه بنــا  ــداوم زی ســرعت و دیگــری ت
بــه اظهــار کارشناســان، حــاوی انــرژی بســیار غنــی 
ــره وری مناســب  ــورد به ــد م ــی توان ــه م اســت ک

ــرد. ــرار گی ق
همــه  بــا  سیســتان  روزه   ۱۲۰ هــای  بــاد 
دردســرهای فراوانــی کــه بــرای منطقــه بــه ارمغــان 
ــرای آنجــا  ــره وری واســتفاده ای ب ــر به آورده کمت

ــت. ــته اس داش
 در برخــی کشــورها از نیــروی انــدک بــاد 
نهایــت اســتفاده بــرای تولیــد بــرق مــی شــود امــا 
در سیســتان کــه نیمــی از ســال بــا وزش بادهــای 
شــدید رو بــه رو اســت و مــی توانــد بــرق سراســر 
سیســتان و بلوچســتان و حتــی اســتانهای همجــوار 
را از ایــن طریــق تامیــن کنــد، ایــن شــرایط جــوی 
بــه تهدیــد و نقمــت بــرای منطقــه ت تبدیــل شــده 

اســت ســوابق تاریخــی. 
نخســتین  سیســتانیها  دهــد  مــی  نشــان 
ــار  ــاد را در اختی ــرژی ب ــه ان ــد ک ــی بودن مردمان
گرفتــه و از آن بــرای اســتفاده در آبیــاری و راه 
انــدازی آســیاب آبــی بهــره مــی گرفتــه انــد.

بــر اســاس تحقیقــات موجــود و اعتــراف غربیهــا، 
ــان  ــط ایرانی ــه توس ــادی ک ــیابهای ب ــاوری آس فن
اختــراع شــده پــس از تســخیر ایــران توســط 
ــادی هلنــد  ــه غــرب رفــت و آســیابهای ب اعــراب ب
ثمــره ایــن انتقــال از شــرق بــه غــرب بــوده اســت. 
ایرانیــان نخســتین کســانی بودنــد کــه حــدود ۲۰ 
ــردن  ــرای آرد ک ــیح ب ــالد مس ــل از می ــال قب س
غــالت از آســیابهای بــادی بــا محــور قائــم اســتفاده 

ــد. مــی کردن
ــداوم  ــی؛ ت ــج ویژگ ــتان دارای پن ــه سیس منطق
وزش بــاد در تمــام طــول ســال، جهــت بــاد ثابــت 
ــن و  ــودن زمی ــطح ب ــاد، مس ــرات زی ــدون تغیی و ب
ــن همجــواری  ــدک و همچنی ــی بســیار ان توپوگراف
ــرق اســت کــه  ــا کشــورهای متقاضــی دریافــت ب ب
ــار  ــی در کن ــج ویژگ ــن پن ــا ای ــچ جــای دنی در هی
هــم بــرای بهره گیــری از انــرژی بــاد فراهــم 
ارزش  هوایــی  جریــان  ایــن  از  نیست.اســتفاده 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی زیــادی بــرای 
ــه  ــی آورد. گرچ ــان م ــه ارمغ ــتان ب ــه سیس منطق
ــته در  ــالهای گذش ــول س ــواره در ط ــتان هم سیس
معــرض بادهــای ۱۲۰ روزه بــوده امــا تاکنــون تنهــا 
ــووات  ــت ۶۶۰ کیل ــا ظرفی ــادی ب ــن ب ــک توربی ی
ــب  ــتان نص ــک سیس ــه لوت ــرق در منطق ــاعت ب س
ــی کنــد  ــانی م ــوار برقرس ــه ۴۰۰ خان ــده و ب ش
ــه دشــت سیســتان در ۳۰  ــه محــض ورود ب ــه ب ک
کیلــو متــری شــهر زابــل خــود نمایــی مــی کنــد. 

مدیــرکل اداره حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
و بلوچســتان نیــز معتقــد اســت بادهــای ۱۲۰ روزه 
ــت  ــه اس ــی منطق ــخصه آب و هوای ــن مش مهمتری
ــان  ــا پای ــاز و ت ــرداد وزش آن آغ ــر خ ــه از اواخ ک
شــهریور مــاه ادامــه دارد و نیــز ســرعت آن بعضــی 
اوقــات بــه ۱۱۰ تــا ۱۲۰ کیلومتــر در ســاعت مــی 

رســد.
فرمانــدار اســبق شهرســتان زابــل در ایــن زمینه 
گفتــه بود)خبرگــزاری جمهــوری اســالمی88/8/۴( 
ــق  ــن مناط ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــتان ب سیس
کشــور بــرای نصــب توربیــن بــادی شناســایی شــده 
ــود براســاس برنامــه  ــزوده ب اســت. حســین کیخااف
ریــزی دولــت تــا پایــان ســال ۱۰ توربیــن بــادی در 
منطقــه سیســتان نصــب مــی شــود. و تاکیــد کــرده 
ــت ۹۰ درصــد تســهیالت نصــب توربیــن  ــود دول ب
بــادی را بــه ســرمایه گــذاران در قالــب وام پرداخت 
مــی کنــد. امــا پــس از گذشــته یــک دهــه  هنــوز 
ــی  ــه جوی ــم صرف ــا ه ــه ت ــورت نگرفت ــی ص اقدام
ــان  ــرای جوان ــتغالزایی ب ــوخت، اش ــرف س در مص
منطقــه، جلوگیــری از انتشــار آالینــده هــای ناشــی 
ــادرات  ــم  ص ــود وه ــیلی ش ــواد فس ــوختن م از س
بــرق بــه کشــورهای همجوارکــه از مهمتریــن 
ــت.  ــادی اس ــای ب ــن ه ــب توربی ــای نص ــت ه مزی
ــی و  ــه اینکــه روزگار ارزان ــا توجــه ب ــرد : ب بهــره ب
ــای  ــرآمده، الزم اســت مزای ــه س ــرژی ب ــی ان فراوان
بــی چــون و چــرای نیروگاههــای بــرق بــادی بــرای 
ــد  ــر گرفتــه شــود. بای اســتفاده آینــدگان جــدی ت
بــادی کــه همیشــه موجــب آوارگــی مــردم منطقــه 
بــوده را مهــار کنیــم و از آن بنحــو شایســته بهــره 

ــرداری شــود. ب
براســاس آمــار موجــود و گــزارش معاونــت 
وزارت نیــرو، منطقــه سیســتان بــا مشــخصات 
ــن  ــتانی ۱۷ و میانگی ــن زمس ــاد میانگی ــرعت ب س
ــر ســاعت  تابســتانی۲۷ و ســاالنه ۲۲/۵ کیلومتــر ب
ــب  ــد و ضری ــر ۱۶ درص ــب تغیی ــن ضری و همچنی
تــداوم 8۶ درصــد بهتریــن محــل در ســطح کشــور 
ــادی اســت.  ــرق ب ــای ب ــن ه ــرای تاســیس توربی ب
ــر و  ــد پذی ــرژی تجدی ــادی از ان ــرق ب در نیــروگاه ب
ارزان بــاد اســتفاده مــی شــود و نیــروی بــاد موجب 
ــوخت  ــود و س ــی ش ــت نم ــط زیس ــی محی آلودگ
هــای فســیلی را بــرای مصــرف نســل آینــده باقــی 
ــر  ــه زودت ــد هرچ ــرد: بای ــد ک ــذارد. او تاکی ــی گ م
ــا  ــرد، ت ــتفاده ک ــرق اس ــد ب ــاد در تولی ــرژی ب از ان
موجــب بــه کارگیــری و اشــتغال هــزاران نفر شــود. 
ــر  ــکاری قش ــالی و بی ــداوم خشکس ــه ت ــه ب باتوج
عظیمــی از مــردم منطقــه اســتفاده از ایــن جریــان 
هوایــی ارزش اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
زیــادی بــرای منطقــه دارد. متاســفانه اکنــون فقــط 
گــرد و خــاک بــاد نصیــب مــردم منطقــه سیســتان 
مــی شــود. وی اظهــار داشــت: بــا تاســیس نیــروگاه 
بــرق بــادی هــر زحمتــی تبدیــل بــه رحمــت مــی 
شــود و درآمــد حاصلــه از صــادرات آن در عمــران و 

ــود. ــر  خواهــد ب ــه بســیار موث ــی منطق آبادان

بادهای بر باد رفته 
علی اکبر رهدار

 مرحله ای  دو عمومی مناقصات  آگهی 

از طریق   دارد  نظر  برق آذربایجان شرقی در  نیروی  توزیع  مناقصاتشرکت  به    دو عمومی    برگزاری  نسبت  ای  به شرح  خرید  مرحله 
 جدول ذیل اقدام نماید. 

 موضوع مناقصه ردیف 
شماره  
 مناقصه

شماره فراخوان در سامانه  
 تدارکات الکترونیکی دولت 

شرکت در  سپرده 
 مناقصه )ریال( 

 2.117.000.000 2000005090000027 1400/25 خرید انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات 1

 563.000.000 2000005090000028 1400/26 پلیمری  KN 70کیلوولت کششی/آویزی  20خرید مقره  2

آمپر موتوردار قابل    630کیلوولت  24سکسیونر هوایی گازی   3
 راه دور کنترل از 

1400/27 2000005090000029 745.000.000 

 در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است. 

اسناد: -1 دریافت  نحوه  و  و محل  تاریخ    زمان  الکترونیک    13/04/1400لغایت    02/04/1400از  تدارکات  سامانه  سایت  به 
 اقدام نمایند.دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

 www.setadiran.ir                                          )دریافت اسناد(   –سامانه تدارکات الکترونیک دولت  
 www.tavanir.org.ir          )مالحضه آگهی(      –پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس 

پیشنهاد دهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک پاکت های    آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: -2
الکترونیکی دولت  ا  28/04/1400مورخ    شنبهدو روز    9:30  تا ساعت   )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات  تحویل  به  صل  نسبت 

به دبیرخانه مرکزی شرکت   28/04/1400شنبه مورخ  دوروز    10:30پاکت الف طبق شرایط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت  
به آدرس تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند. پیشنهادات واصله پس  

کنندگان   شرکت  کیفی  ارزیابی  ساعت  ترتیب    بهاز  مورخ  سه    روز  13و    12و    11در  اعضای    05/05/1400شنبه  حضور  با 
 کمیسیون در دفتر امور تدارکات افتتاح خواهد شد. 

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  -3

ضمانتنامه بانکی و ... اقدام و در پاکت الف  پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی،  -4
ارائه نماید. توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و  

اثر داده  آگهی مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب    2فاقد امضاء، مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در بند  
 نخواهد شد. 

 هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.  -5

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 

شرکت توزعی نیروی ربق آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: ۱۱53۶۶۷       /        تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰4/۰3



پنج شنبه 03 تیر ماه 1400- سال هشتم - شماره 993 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه

چهاردهمین پیوند عضو سال جاری 
در یزد رقم خورد

یــزد - علیخانــی: پورشمســی رئیــس اداره فراهــم 
آوری دانشــگاه علــوم پزشــکی یزدگفت:مرحومــه  
اعظــم اشــرف زاده کوچــه بیوکــی ۶۱ ســاله اهــل و 
ســاکن یــزد کــه بــه علــت خونریــزی دچــار مــرگ 
ــه  ــم ب ــن خان ــدن ای ــای ب ــود، اعض ــده ب ــزی ش مغ

بیمــار نیازمنــد اهــدا کــرد.
ــتان  ــه در بیمارس ــار ک ــن بیم ــد ای وی گفت:کب
ــا  ــود، ب ــده ب ــتری ش ــون بس ــر رهنم ــهید دکت ش
رضایــت خانــواده اش در بیمارســتان ابوعلــی ســینای 
شــیراز نجات بخــش جــان بیمــار نیازمنــد بــه 

ــد. ــد ش پیون
او افزود:بــا فــداکاری خانــواده ایــن ایثارگــر 
چهاردهمیــن اهــدا عضــو  ســال جــاری در اســتان 

ــید. ــت رس ــه ثب ــزد ب ی

معاونگردشگریآذربایجانشرقی:
برخورد با بیش از 20 تور گردشگری 

غیرمجاز در آذربایجان شرقی

معــاون گردشــگری آذربایجــان شــرقی از برخورد 
بــا بیــش از ۲۰ تــور گردشــگری غیرمجــاز و توقــف 
ــاه نخســت  ــه م ــتان طــی س ــا در اس ــت آن ه فعالی

ســال ۱۴۰۰ خبــر داد. 
ـــر  ـــن خب ـــالم ای ـــن اع ـــرام زاده ضم ـــا بای علیرض
گفـــت:  بـــا توجـــه بـــه تثبیـــت نســـبی شـــرایط 
بیمـــاری کرونـــا و آغـــاز بـــه فعالیـــت دفاتـــر خدمـــات 
ـــا  ـــورد ب ـــور برخ ـــه منظ ـــگری، ب ـــافرتی و گردش مس
بـــا  غیرمجـــاز، هماهنگی هـــای الزم  تورهـــای 
مراجـــع قضایـــی و انتظامـــی صـــورت گرفتـــه 

اســـت.
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــت ب ــا عنای ــه داد: ب وی ادام
صــورت گرفتــه بــرای مقابلــه و برخــورد بــا تورهــای 
ســه  طــی  اســتان،  در  غیرمجــاز  گردشــگری 
ــور  ــش از ۲۰ ت ــا بی ــاری ب ــال ج ــت س ــاه نخس م
گردشــگری غیرمجــاز برخــورد و بــه مراجــع قضایــی 

ــت. ــده اس ــت داده ش دالل
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــان  ـــتی آذربایج ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش فرهنگ
شـــرقی، بایـــرام زاده بیـــان کـــرد: ارائـــه خدمـــات 
تـــور بـــا عناوینـــی ماننـــد گـــروه کوهنـــوردی و 
طبیعت گـــردی بـــدون داشـــتن مجـــوز بنـــد “ب” 
ممنـــوع اســـت، فعالیـــت ایـــن گروه هـــا از ســـوی 
ــر  ــی دفاتـ ــن صنفـ ــگری و انجمـ ــت گردشـ معاونـ
خدمـــات مســـافرتی و گردشـــگری اســـتان رصـــد 
و بـــرای پیگیـــری بـــه مراجـــع قضایـــی ارســـال 

می شـــود. 

فعال سفر به جنوب کشور را 
کنسل کنید 

ـــا  ـــه کرون ـــال ب ـــار ابت ـــت: آم ـــواز گف ـــوم پزشـــکی اه ـــس دانشـــگاه عل رئی
ـــی  ـــر اصل ـــت، خط ـــش اس ـــال افزای ـــور درح ـــی کش ـــتان های جنوب در اس

ـــت.  ـــروس اس ـــا وی ـــا کرون ـــوع دلت ـــیوع ن ش
ـــت: در  ـــار داش ـــنیم، اظه ـــا تس ـــو ب ـــان در گفت وگ ـــول نژادی ـــاد اب فره
ـــری  ـــال و درگی ـــداد ابت ـــش تع ـــاهد افزای ـــور ش ـــی کش ـــتان های جنوب اس
ـــرای  ـــود را ب ـــد خ ـــرایط بای ـــن ش ـــا ای ـــه ب ـــتیم ک ـــا هس ـــروس کرون ـــا وی ب

ـــم. ـــاده کنی ـــدی آم ـــز جدی ـــت قرم وضعی
ـــیون  ـــا متاس ـــه ی ـــش یافت ـــوع جه ـــیوع ن ـــی ش ـــر اصل ـــزود: خط وی اف
یافتـــه ایـــن ویـــروس موســـوم بـــه دلتـــا کرونـــا اســـت کـــه بســـیار 
ـــدا  ـــه پی ـــورت ادام ـــن ص ـــه همی ـــرایط ب ـــر ش ـــه اگ ـــت ک ـــر اس خطرناکت
کنـــد شـــاهد یـــک پیـــک جدیـــد بســـیار گســـترده تر و پیچیـــده تـــر 
از پیـــک قبلـــی کرونـــا در اســـتان های جنوبـــی کشـــور از جملـــه 

خوزســـتان باشـــیم.
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اهـــواز بیـــان داشـــت: بـــا توجـــه 
ـــه  ـــور و ب ـــی کش ـــتانهای جنوب ـــا در اس ـــه کرون ـــال ب ـــار ابت ـــش آم ـــه افزای ب
ـــم  ـــروس؛ از ه ـــا وی ـــا کرون ـــاک دلت ـــه خطرن ـــیوع گون ـــی از ش ـــژه نگران وی
ــام  ــن اهتمـ ــت دارم ضمـ ــتانی درخواسـ ــد خوزسـ ــتانی های ارجمنـ اسـ
ویـــژه بـــه رعایـــت دســـتورالعمل های بهداشـــتی، از هرگونـــه مســـافرت 

ـــد. ـــز کنن ـــور پرهی ـــرقی کش ـــوب ش ـــی و جن ـــق جنوب ـــه مناط ب
رعایـــت  میـــزان  کاهـــش  از  نیـــز  نژادیـــان  ابـــول  فرهـــاد 
ــرد و  ــاد کـ ــدت انتقـ ــه شـ ــتان بـ ــتی در اسـ ــای بهداشـ پروتکل هـ
ــای  ــت پروتکل هـ ــزان رعایـ ــش میـ ــگاری و کاهـ ــادی انـ ــت: عـ گفـ
ـــود را  ـــز خ ـــتان، تمرک ـــت اس ـــبکه بهداش ـــه ش ـــی ک ـــتی درحال بهداش
ـــنگین و  ـــیار س ـــی بس ـــت، چالش ـــرار داده اس ـــیون ق ـــروی واکسیناس ب

ــود. ــد بـ ــاک خواهـ خطرنـ
ـــد شـــرایط  ـــردم احســـاس میکنن ـــه م ـــان داشـــت: اینک ـــه بی وی در ادام
ــد،  ــدا کننـ ــش پیـ ــد  کاهـ ــا بایـ ــت و محدودیت هـ ــده اسـ ــادی شـ عـ
تصـــوری بســـیار غلـــط و خطرنـــاک اســـت زیـــرا در هـــر دوره پیـــک 
ـــم  ـــروس بودی ـــوع وی ـــن ن ـــه از ای ـــش یافت ـــوع جه ـــاهد ن ـــا ش ـــا م کرون

ـــت. ـــوده اس ـــردار ب ـــه ب ـــیار هزین ـــروج از بس ـــه خ ک
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جنـــدی شـــاپور اهـــواز بیـــان 
ــتان های  ــزان ابتـــال در اسـ ــود ایـــن افزایـــش میـ ــا وجـ داشـــت: بـ
ـــش  ـــل کاه ـــه درم قاب ـــش یافت ـــوع جه ـــیوع ن ـــی از ش ـــی، نگران جنوب
میـــزان رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی در اســـتان، مـــا بـــه زودی 
شـــاهد بازگشـــت مجـــدد  محدودیت هـــا کرونایـــی در اســـتان 

خواهیـــم بـــود.

بورس تهران 2 سال دیگر عضو هیات مدیره 
فدراسیون بورس های اروپا-آسیایی ماند

ـــای  ـــورس ه ـــیون ب ـــی فدراس ـــع عموم ـــت مجم ـــن نشس ـــی و دومی س
ـــد.  ـــام ش ـــازی انج ـــورت مج ـــه ص ـــیایی ب اروپا-آس

ـــع  ـــن مجم ـــر۱۴۰۰، ســـی و دومی ـــم تی ـــورخ یک ـــزارش ایســـنا، م ـــه گ ب
عمومـــی فیـــاس بـــه دلیـــل محدودیـــت هـــای بوجـــود آمـــده براثـــر 

ـــد. ـــازی برگزارش ـــورت مج ـــه ص ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــد  ـــورد تایی ـــال ۲۰۲۰ م ـــی س ـــای مال ـــورت ه ـــت، ص ـــن نشس در ای
ـــد.  ـــا بررســـی ش ـــه ه ـــه و کمیت ـــاله دبیرخان ـــرد یکس ـــت و عملک ـــرار گرف ق
همچنیـــن برنامـــه پیـــش بینـــی شـــده ســـال ۲۰۲۱ مـــورد ارزیابـــی 

ـــت. ـــرار گرف ـــا ق اعض
در پایـــان، رای گیـــری بـــرای یـــک دوره دو ســـاله هیـــات مدیـــره 
ـــدند: ـــاب ش ـــر انتخ ـــرح زی ـــه ش ـــره ب ـــات مدی ـــا هی ـــه اعض ـــد ک ـــام ش انج

بـــورس هـــای مصـــر، قزاقســـتان، آتـــن، ســـیدنی، امـــان، مســـقط، 
ـــذاری  ـــپرده گ ـــی، س ـــای اصل ـــوان اعض ـــه عن ـــراق ب ـــتان، ع ـــران، ارمنس ته
ـــته  ـــای وابس ـــوان اعض ـــه عن ـــا ب ـــازی اروپ ـــعه و بازس ـــک توس ـــر و بان مص
برگزیـــده شـــدند کـــه از میـــان اعضـــای اصلـــی، بـــورس مصـــر بـــه 
ـــب  ـــوان نای ـــه عن ـــتان ب ـــورس قزاقس ـــره و ب ـــات مدی ـــس هی ـــوان ریی عن
رییـــس هیـــات مدیـــره فیـــاس و همچنیـــن از میـــان اعضـــای هیـــات 
ـــس  ـــوان ریی ـــه عن ـــب ب ـــه ترتی ـــیدنی ب ـــورس س ـــن و ب ـــورس آت ـــره، ب مدی
ـــیایی  ـــای اروپا-آس ـــورس ه ـــیون ب ـــه کاری فدراس ـــس کمیت ـــب ریی و نای

ـــدند. ـــاب ش انتخ
ـــطین  ـــکند و فلس ـــرس، تاش ـــای قب ـــورس ه ـــران،  ب ـــورس ای ـــا فراب ضمن
بـــه همـــراه ســـپرده گـــذاری ارمنســـتان بـــه عنـــوان اعضـــای کمیتـــه 

ـــدند. ـــده ش ـــال برگزی ـــرای دو س ـــاس ب ـــی فی حسابرس

ــتری  ــس کل دادگس ــی: رئی ــزد - علیخان ی
ــر را در  ــتوجب تعزی ــرقت مس ــزد، س ــتان ی اس
صــدر جرائــم اســتان یــزد اعــالم کــرد و گفــت: 
توهیــن، ضــرب و جــرح عمــدی، تهدیــد و ایــراد 
صدمــه بدنــی ناشــی از تصادفــات در رتبه هــای 

بعــدی قــرار دارنــد.
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــیری، ب ــی دهش  غالمعل
ــان  ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــه در جم ــوه قضائی ق
اینکــه مــالک عمــل در دســتگاه قضایــی، ســند 
تحــول قــوه قضائیــه اســت، افــزود: ایــن ســند، 
دو هــدف اجــرای عدالــت و رضایتمنــدی مــردم 

ــد. ــال می کن را دنب
ــه در  ــند ک ــن س ــم ای ــزود: امیدواری وی اف
تدویــن آن، خــرد جمعــی دخیــل اســت، بتوانــد 
ــتان  ــی اس ــتگاه قضائ ــل در دس ــور کام ــه ط ب

ــد. ــه اجــرا درآی ــزد ب ی
ــتان  ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیری ب دهش
یــزد در ســال ۹8 بــه ازای هــر هــزار نفــر، ۱۲۴ 
فقــره پرونــده در دســتگاه قضائــی تشــکیل مــی 
شــود، عنــوان کــرد: ایــن آمــار در ســال ۹۹ بــه 

۱۲۳ نفــر رســیده اســت.
ــان  ــزد بی ــتان ی ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــزار و  ــک ســال گذشــته ۷ ه ــرد: در طــول ی ک
ــزد شــده  ــی ی ــده وارد دســتگاه قضائ ۴۶۲ پرون
ــا مــدت مشــابه  کــه ایــن میــزان در مقایســه ب
ســال قبــل از آن افزایــش ۳.۹ درصــدی داشــته 

اســت.
وی، همچنیــن از افزایــش 8.۴۱ درصــدی 
ــای رســیدگی شــده در طــول  ــده ه ــار پرون آم
ــه مــدت مشــابه  ــک ســال گذشــته نســبت ب ی

ــر داد. ــل خب ــال قب س
دهشــیری، در ادامــه  مانــده پرونده هــای 
اســتان تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 

را ۳۹ هــزار و ۳۷۷ فقــره اعــالم کــرد و افــزود: 
زمــان رســیدگی بــه پرونــده هــا در اســتان بــه 
ــدد  ــه در ص ــت ک ــن ۹8 روز اس ــور میانگی ط

ــان هســتیم. ــن زم کاهــش ای
رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد بــا 
ــش از ۲۰۰  ــه بی ــی ک ــعبه های ــه ش ــان اینک بی
پرونــده داشــته باشــند، شــعب نامتعــارف نامیــده 
شــعبه   ۶۴ قبــل،  ســال  گفــت:  می شــوند، 
نامتعــارف در اســتان یــزد وجــود داشــت کــه ۵۰ 
شــعبه از شــعب متعــارف اســتان کم شــده اســت.

زیــادی  تعــداد  وجــود  از  همچنیــن  وی 
پرونــده کثیــر الشــاکی در دســتگاه قضائــی یــزد 
ــته  ــال گذش ــک س ــی ی ــت: ط ــر داد و گف خب
ــده  ــه ش ــا مختوم ــن پرونده ه ــورد از ای ۵۱۶ م

ــت. اس
مســن  پرونده هــای  مــورد  در  دهشــیری 
ــان  ــه از زم ــی ک ــرد: پرونده های ــان ک ــز بی نی
ــذرد،  ــال بگ ــک س ــعب ی ــا در ش ــکیل آنه تش
ــه  ــد ک ــی رون ــمار م ــه ش ــن ب ــای مس پرونده ه
ــال  ــک س ــول ی ــا در ط ــده ه ــن پرون ــار ای آم
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  گذشــته نســبت ب
ــت. ــته اس ــدی داش ــش ۵۵.۲ درص از آن، کاه

او همچنیــن از تــالش بــرای حــذف پرونــده 
ــر  ــزد خب ــی ی ــتگاه قضائ ــذی در دس ــای کاغ ه
داد و گفــت: تــالش مــا اجــرای ایــن مهــم از اول 
ــتان  ــطح اس ــاری در س ــال ج ــاه س ــهریور م ش

اســت.
دادرســی های  تعــدادی  افزایــش  از  وی 
ــزد خبــر داد و اظهــار داشــت:  الکترونیکــی در ی

ــاری، ۱۶۲  ــال ج ــاه س ــت م ــان اردیبهش ــا پای ت
اتــاق دادرســی الکترونیکــی در اســتان دایر شــده 
ــر  ــتان دای ــای اس ــاق آن در زندان ه ــه ۱۶ ات ک
ــز ۷ هــزار جلســه دادرســی  ــون نی اســت و تاکن

ــت. ــده اس ــزار ش ــزد برگ ــک در ی الکترونی
دهشــیری در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا بیــان اینکــه بــه ســمت کاهــش 
ــت  ــتان حرک ــای اس ــری زندان ه ــت کیف جمعی
مجازات هــای  آمــار  افــزود:  کرده ایــم، 
جایگزیــن حبــس در طــول یــک ســال گذشــته 
ــل از آن، ۷۱  ــال قب ــه س ــبت ب ــتان نس در اس
درصــد افزایــش داشــته و بــه ایــن ترتیــب آمــار 
ــت. ــه اس ــش یافت ــزد کاه ــای ی ورودی زندان ه

ــای  ــمارترین پرونده ه ــه پرش ــاره ب ــا اش وی ب
ــار داشــت: ســرقت مســتوجب  ــزد اظه اســتان ی
تعزیــر، توهیــن، ضــرب و جــرح عمــدی، تهدیــد و 

ایــراد صدمــه بدنــی ناشــی از تصادفات، بیشــترین 
آمــار جرائــم اســتان را تشــکیل مــی دهــد.

گالیه از بانک ها در زمینه رسیدگی به 
مشکالت واحدهای صنعتی یزد

دهشــیری افــزود: یکــی از اقدامــات دســتگاه 
ــال از  ــذاری امس ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــی ب قضای
ــع از  ــع موان ــالب، رف ــم انق ــر معظ ــوی رهب س
مســیر تولیــد اســت و در ایــن راســتا بــه پرونــده 

ــای بســیاری رســیدگی شــده اســت. ه
بانک هــا  برخــی  از  ابــراز گالیــه  بــا  وی 
یــادآور شــد: بانک هــا در طــول یــک ســال 
ــد  ــادر کردن ــه ص ــورد اجرائی ــته، ۲۲۳ م گذش
کــه ۱۲۷ مــورد آن غیرمجــاز بــوده اســت.

رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد ادامــه داد: 
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان یــزد ۲۲۶ 

ــی  ــی و قضای ــت حقوق ــرای حمای ــت ب درخواس
داشــتند کــه بــرای رســیدگی بــه مشــکالت آنهــا، 
ــده  ــادر ش ــه ص ــزار و ۱۹۱ مصوب ــه برگ ۲۲ جلس

کــه اغلــب آنهــا اجــرا شــده اســت.

معاون دادستان یزد در شهرک صنعتی 
مستقر شد

ــزار و  ــه ۲ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیری ب دهش
۴۷۰ واحــد تولیــدی و صنعتــی تعطیــل در 
ــد  ــزود: ۷۰۳ واح ــود دارد، اف ــزد وج ــتان ی اس
نیــز نیمــه فعــال هســتند کــه بــرای رســیدگی 
در  دادســتان  معــاون  آنهــا،  مشــکالت  بــه 
ــت. ــده اس ــتقر ش ــزد مس ــی ی ــهرک صنعت ش

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در 
مــورد رفــع تصــرف از اراضــی ملــی نیــز اظهــار 
ــازی  ــکاری ادارات راه و شهرس ــا هم ــت: ب داش
ــع  ــزار و ۹۲8 مترمرب ــی، ۴۶۱ ه ــع طبیع و مناب
ــع  ــزد رف ــتان ی ــی اس ــی و دولت ــی مل از اراض
ــن،  ــزان زمی ــن می ــه ارزش ای ــد ک ــرف ش تص
۹۷۹ میلیــارد و ۶۳ میلیــون تومــان بــرآورد 

شــده اســت.
ــران  ــدان و مدی ــات کارمن ــورد تخلف وی در م
دولتــی نیــز بیــان کــرد: اختــالس ۵.۷ میلیــارد 
تومانــی کارمنــد شــهرداری، ارتشــاء معــاون 
شــرکت بــرق منطقــه ای، تخلــف ۶۳۰ میلیــون 
بانک هــا،  از  یکــی  ســابق  مدیــر  تومانــی 
ــات  ــن مقام ــوذ در بی ــای نف ــرداری و ادع کالهب
کشــوری توســط یــک فــرد عــادی، اختــالس ۱.۲ 
ــای  ــدان یکــی از بانک ه ــی کارمن ــارد تومان میلی
اســتان، تســهیل مــال غیرمشــروع توســط یکــی 
از کارمنــدان علــوم پزشــکی و ده هــا مــورد دیگــر 
ــا  ــام آنه ــه تم ــه ب ــت ک ــات اس ــه تخلف از جمل

ــا صــادر شــد. رســیدگی و احــکام آنه

ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس، 
گفــت: وزیــر صمــت اذعــان داشــت در توزیــع 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی فســاد، عــدم مدیریــت، 
گرانــی و آســیب بــه تولیــد وجــود دارد و 
ــن ارز  ــص ای ــد از تخصی ــه بتوان ــی ک ــر زمان ه

می کنــد.  جلوگیــری 
ــیون  ــخنگوی کمیس ــواه س ــد آزادی خ اح
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  زیســت 
تشــریح  در  ملــت،  خانــه  بــا  گفت وگــو 
نشســت کمیســیون، گفــت: دســتورکار اول 
کمیســیون کشــاورزی در خصــوص تعییــن 
تکلیــف پژوهشــکده خــاک و آبخیــزداری بــود، 
ــز  ــه مراک ــت ک ــده اس ــرر ش ــی مق در طرح
تحقیقاتــی ماننــد چایــی، چغنــدر و ســایر 

ــوند. ــام ش ــز ادغ مراک
ــر در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم مالی
سیاســت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســالمی 
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــاورزی ب ــیون کش کمیس
ــن  ــزداری ای ــه اهمیــت خــاک و آبخی توجــه ب
از ادغــام معــاف شــود،  پژوهشــکده فعــال 
ادامــه داد: در جلســه امــروز مقــرر شــد رئیــس 
کمیســیون  فنــاوری  و  تحقیقــات  کمیتــه 
ــا  ــتی را ب ــی نشس ــای عباس ــت آق ــه ریاس ب
رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 
کشــاورزی برگــزار کنــد و ســازمان تحقیقــات، 
ــدت  ــد در م ــاورزی بای ــج کش ــوزش و تروی آم
ــه  ــود را ب ــازمانی خ ــارت س ــرر چ ــی مق زمان

ســازمان اداری و اســتخدامی ارائــه نمایــد.
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای

اســالمی بــا بیــان اینکــه دســتور کار دوم 
نشســت امــروز کمیســیون کشــاورزی بررســی 
وضعیــت بــازار مــرغ، تخــم مــرغ و محصــوالت 
پروتئینــی و همچنیــن تعییــن تکلیــف شــرکت 
مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران بــود، 
ادامــه داد: در ایــن نشســت وزیــر صنعــت، 
ــت  ــازمان حمای ــس س ــارت، رئی ــدن و تج مع
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، دبیــر 
ــی  ــدات دام ــاون تولی ــازار، مع ــم ب ســتاد تنظی
ــس  ــی رئی ــاورزی و ماکنعل ــاد کش وزارت جه

ــتند. ــور داش ــکی حض ــازمان دامپزش س
کمیســیون  رئیــس  داد:  ادامــه  وی 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــت ب زیس
ــه  ــریع تر در زمین ــه س ــا هرچ ــنهاد داد ت پیش
مــادر تخصصــی  تکلیــف شــرکت  تعییــن 
بازرگانــی دولتــی ایــران اقــدام کنــد و در 

زمینــه حــذف ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی 
پیشــگام شــود.

ــر صنعــت، معــدن  ــزود: وزی آزادی خــواه، اف
و تجــارت اعــالم آمادگــی کــرد تــا در صــورت 
ارســال نامــه از ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
تمامــی  بــا  را  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت 
ســاختمان ها و نیروهــای فعــال در آن را در 
ــان  ــد و اذع ــرار ده ــه ق ــن وزارتخان ــار ای اختی
ــی  ــزار و ۲۰۰ تومان ــع ارز ۴ ه داشــت در توزی
ــه  ــیب ب ــی و آس ــت، گران ــدم مدیری ــاد، ع فس
تولیــد وجــود دارد و هــر زمانــی کــه بتوانیــم از 

ــم. ــری می کنی ــن ارز جلوگی ــص ای تخصی

مشکلی در زمینه تامین مرغ و تخم 
مرغ وجود ندارد

ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه مقــرر شــد 

نشســتی در کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا 
مســئولین بانــک مرکــزی در زمینــه تخصیــص 
ارز مــورد نیــاز واردات گنــدم و نهاده هــای 
دامــی برگــزار شــود، ادامــه داد: معــاون تولیدات 
دامــی وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد کــه 
ــا  ــه ت ــزی صــورت گرفت ــر اســاس جوجــه ری ب
ــن  ــه تامی ــهریورماه مشــکلی در زمین ــان ش پای

ــدارد. ــرغ وجــود ن ــرغ و تخــم م م

اطالعات مرغ ورودی به ۲۲۲ 
کشتارگاه فعال کشور ثبت می شود

ــر در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم مالی
رئیــس ســازمان  کــرد:  تصریــح  اســالمی، 
دامپزشــکی ضمــن تاکیــد بــر ثبــت وزن و 
تعــداد مــرغ ورودی بــه ۲۲۲ کشــتارگاه فعــال 
در کشــور قــول داد تــا میــزان مانــدگاری تخــم 

ــد. ــش ده ــه ۹۰ روز افزای ــرغ را ب م
آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  ســخنگوی 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
شــورای اســالمی، خاطرنشــان کرد: در نشســت 
امــروز کمیســیون مقــرر شــد ســامانه های 
بــازارگاه، گمــرک، تجــارت، کشــتارگاه ها و 
ــا  ســامانه مدیریــت اطالعــات صنعــت طیــور ب

ــوند. ــل ش ــر متص یکدیگ

۸۰درصد از مطالبات کشاورزان گندم 
کار پرداخت شده است

آزادی خــواه گفــت: بــر اســاس گــزارش 
ــل  ــدای فص ــازار از ابت ــم ب ــتاد تنظی ــر س دبی
برداشــت تــا کنــون ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان 
گنــدم و کلــزا بــه صــورت تضمینــی خریــداری 
ــاورزان را  ــات کش ــد از مطالب ــده و 8۰درص ش
ــاز  ــدم نی ــه واردات گن ــد و ب ــت کرده ان پرداخ

ــم. داری

سرقت در رأس جرائم استان یزد

آزادیخواهدرتشریحنشستکمیسیونکشاورزیمطرحکرد:

ادغام پژوهشکده خاک و آبخیزداری متوقف می شود

تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰4/۰3                م الف: 5۲۷/۲۲۰
آگهی فقدان سند مالکیت

ششــدانگ پــالک ۲۷ فرعــی از ۳۶8۴ اصلی واقــع در بخش ۱۲ حوزه 
ثبتــی آذرشــهر در  دفتــر الکترونیکــی ۱۳۹۵۲۰۳۰۰۴۲۳۰۰۱۱۱۲ بــه 
نــام حســین قلیــزاده ثبــت و ســند مالکیــت آن صــادر و تســلیم شــده 

. ست ا
ــر درخواســت مورخــه ۹۹/۱۲/۲۴ و استشــهاد  ــرده براب ســپس نامب
ــه ۴8 آذرشــهر اظهــار نمــوده اســت  ــه مهــر دفترخان محلــی ممهــور ب
کــه ســند مالکیــت فــوق مفقــود گردیــده اســت. لــذا در اجــرای مــاده 
ــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد کــه  ۱۲۰ آئیــن نامــه قان
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت ۱۰ روز بــه ثبــت آذرشــهر 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن 
ــا رعایــت مقــررات  اداره تســلیم نمایــد. در غیــر اینصــورت ایــن اداره ب
ســند مالکیــت المثنــی صــادر و تســلیم خواهــد کــرد و بــه اعتراضــات 

واصلــه بعــد از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
جلیل نهادی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آذرشهر

تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰4/۰3                 م الف: 5۲۷/۲۲۱
آگهی فقدان سند مالکیت

ششــدانگ پــالک ۲۶ فرعــی از ۳۶8۴ اصلی واقــع در بخش ۱۲ حوزه 
ثبتــی آذرشــهر در  دفتــر الکترونیکــی ۱۳۹۵۲۰۳۰۰۴۲۳۰۰۱۱۱۳ بــه 
نــام حســین قلیــزاده ثبــت و ســند مالکیــت آن صــادر و تســلیم شــده 

. ست ا
ــر درخواســت مورخــه ۹۹/۱۲/۲۴ و استشــهاد  ــرده براب ســپس نامب
ــه ۴8 آذرشــهر اظهــار نمــوده اســت  ــه مهــر دفترخان محلــی ممهــور ب
کــه ســند مالکیــت فــوق مفقــود گردیــده اســت. لــذا در اجــرای مــاده 
ــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد کــه  ۱۲۰ آئیــن نامــه قان
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت ۱۰ روز بــه ثبــت آذرشــهر 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن 
ــا رعایــت مقــررات  اداره تســلیم نمایــد. در غیــر اینصــورت ایــن اداره ب
ســند مالکیــت المثنــی صــادر و تســلیم خواهــد کــرد و بــه اعتراضــات 

واصلــه بعــد از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
جلیل نهادی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آذرشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول  )نوبت اول (
شماره پرونده اجرایی:۹8۰۰۶۱ شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب                                محکوم له: خانم لیلی سعیدی فرزند عباس باوکالت حسین خیرالهی 
محکوم علیه: آقای علی رحمتی فام فرزند رحمت اله                         محکوم به: مطالبه مهریه به مبلغ ۱/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی ۴۵۰/۰۰۰ تومان و نیم عشر دولتی 

مــورد مزایــده عبــارت اســت از: ششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی در روســتای قرمــز خلیفــه بــه مالکیــت آقــای صالــح اســمعیل نــژاد بــه پــالک ثبتــی 8۱/۱۷۱ فرعــی از ۱۲ اصلــی بخــش 8 
مراغــه حــوزه ثبتــی میانــدوآب واقــع در میانــدوآب بــه کــد پســتی ۵۹۷۶۱۳۴۴۶۹ بــه مســاحت عرصــه ۶۹8/۴۳ متــر مربــع از قــرار هــر متــری ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بــه ارزش ریالــی ۲/۴۴۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال وبــه مســاحت اعیانــی ۱۹۰/۰۰۰ متــر مربــع در یــک طبقــه بــه ارزش ریالــی هرمتــر مربــع ۶/۰۰۰/۰۰۰ هرمتــر مربــع جمعــا بــه مبلــغ ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزش و  انشــعابات و امتیــازات 
جــزء عرصــه و اعیانــی محســوب شــده، ســاختمان مذکــور بــا اســکلت بنایــی و فــوالدی و خرپــای آهنــی بــا ورقــه مــوج دار فلــزی بــا نمــای پالمتــر پیمانــی بــا عمــر ۶ ســال مســکونی اســت کــه بــه 
ارزش کل ۳/۵8۳/۰۰۰/۰۰۰ ریــال طبــق نظریــه کارشناســی بــرآورد گردیــده اســت. کــه بــا توجــه بــه تقاضــای محکــوم لــه و بــه لحــاظ عــدم پرداخــت محکــوم بــه از طــرف محکــوم علیــه ملــک 

فــوق توقیــف واز طریــق مزایــده فروختــه خواهــد شــد.  مزایــده از قیمــت پایــه شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد.
شرایط مزایده:

۱. برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید.
۲. شرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این دفتر ازمال مورد مزایده دیدن فرمایند. 

۳. مزایــده روز چهارشــنبه  مورخــه ۱۴۰۰/۴/۱۶ راس ســاعت ۱۱صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی واقــع در طبقــه دوم ســاختمان جدیــد در شــهرک آیدیــن بــا حضــور نماینــده دادســتان 
و متقاضیــان خریــد برگــزار خواهــد شــد. 

۴. کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده می باشد.
م الف: ۹ 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  ولی نژاد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم شــرکت تولیــد مصالــح ســاختمانی آذربایجــان )ســهامی عــام( بــه شــماره ثبــت ۹۶۳ و شناســه ملــی ۱۰۲۰۰۰۵۹۷۲8 
ــه ایــن  دعــوت میگــردد در جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت کــه راس ســاعت ۱۱ صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در محــل کارخان
شــرکت واقــع در ۲۰ کیلومتــری جــاده صوفیــان - روبــروی ســیمان صوفیــان - جــاده شــهرک صنعتــی هاشــمی رفســنجانی تشــکیل میگــردد جهــت اتخــاذ 

تصمیــم در مــورد دســتور جلســه حضــور بهمرســانند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰.  -۱
اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۹/۱۲/۳۰.  -۲

تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.  -3
تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.  -4

سایر مواردیکه در صالحیت تصمیم گیری مجمع عادی ساالنه باشد.  -5
هیئت مدیره شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان )سهامی عام(

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: ۰۹۱43۰۱۰5۷3
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آشپزی

مربای خرما باشکر و بدون شکر

ــن و ســالم  ــوی تری ــا یکــی از مق ــای خرم مرب
تریــن مرباهایــی اســت کــه میتوانیــد بــه ســادگی 
آن را در خانــه آمــاده کنیــد. افــرودن پــودر انــواع 
ــد  ــا میتوان ــای خرم ــه مرب ــا ب ــل ه ــا و آجی مغزه
ایــن مربــا را جایگریــن طبیعــی و ســالم تــر 

ــد. ــما نمای ــرای ش ــه ب ــکالت صبحان ش
ــا  ــایر مرباه ــا س ــا ب ــای خرم ــه مرب ــرز تهی ط
متفــاوت اســت و شــما میتوانیــد ایــن مربــا را بــا 
ــر  ــه اگ ــد. البت ــه کنی ــدون شــکر تهی ــا ب شــکر ی
ــا خرمــای شــما کامــال طبیعــی و  میخواهیــد مرب
ســالم باشــد از طــرز تهیــه مربــا خرمــا بدون شــکر 
ــوی  ــی از مق ــا یک ــای خرم ــد. مرب ــتفاده کنی اس
ــد د  ــه میتوانی ــت ک ــی اس ــای خانگ ــن مرباه تری
ــه  ــرژی روزان ــش ان ــرای افزای ــه ب ــده صبحان روع

ــد. ــتفاده کنی اس
بــرای ایــن کــه مربــای خرمای شــما خوشــمزه 
تــر و مقــوی تــر شــود میتوانیــد در مرحلــه آخــر 
پخــت انــواع مغزهــا و آجیــل هــا را بــه آن اضافــه 

کنیــد مثــل مغــز فنــدق ، پســته یــا گــردو. 
از مخلــوط پــودر فنــدق و پــودر بــادام زمینــی 
ــان  ــه خودت ــا ذائق ــب ب ــادام متناس ــودر ب ــا پ ی
میتوانیــد یــک شــکالت صبحانــه کامــال طبیعــی و 
ســالم بــا خرمــا کــه بســیار مقــوی اســت و طعــم 

بســیار خوشــایندی دارد تهیــه کنیــد.  
ــا  ــای خرم ــرف مرب ــای مص ــی از روش ه یک
ــن  ــدار بیشــتری دارد ای ــودکان طرف ــن ک ــه بی ک
اســت کــه مربــای خرمــا را روی نــان تســت جــو 
یــا نــان تســت هفــت غلــه کــه ســبوس دار اســت 
ــان را روی  ــای دلخواهت ــل ه ــز آجی بکشــید و مغ
نــان بپاشــید و میــل نماییــد. از خامــه و کــره هــم 
میتوانیــد بــرای خوشــمزه تــر شــدن نــان تســت 

اســتفاده کنیــد.
ایــن صبحانــه بســیار خوشــمزه و البتــه بســیار 
ــط  ــا فق ــن ترجیح ــت بنابرای ــری اس ــم پرکال ه
ــتند از  ــد هس ــن رش ــه در س ــی ک ــرای کودکان ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ی ــتفاده کنی ــاندویچ اس ــن س ای
ــه  ــا عجل ــد ب ــد و بای ــی داری ــی کم ــت خیل فرص
ــوردن  ــرای خ ــادی ب ــان زی ــوید و زم ــاده ش آم
ــک  ــد ی ــود نداری ــی خ ــده غذای ــا وع ــه ی صبحان
ــا و  ــای خرم ــش مرب ــه روی ــت ک ــان تس ــدد ن ع
مغزهــای مختلــف گذاشــته باشــید میتوانیــد 

ــد.  ــما باش ــرای ش ــرژی زا ب ــن ان بهتری
 

مربای خرما بدون شکر
مواد الزم برای مربای خرما

خرما با شیره                                      ۱ کیلو
آب                                               ۱ لیتر

  
طرز تهیه:

ــو  ــه ۱ کیل ــاز ب ــا نی ــای خرم ــه مرب ــرای تهی ب
ــد. ــیره داری ــا ش ــا ب خرم

ــمزه  ــا خوش ــای خرم ــه مرب ــرای تهی ــا ب حتم
بایــد خرمایــی انتخــاب کنیــد کــه شــیره داشــته 

باشــد.
ــه  ــر آب ب ــه و ۱ لیت ــی ریخت ــا را در ظرف خرم
آن اضافــه کنیــد و کنــاری بگذاریــد تــا خرمــا نــرم 

شــود. 
ــرف را  ــد و ظ ــارج کی ــا را خ ــای خرم ــه ه دان
روی شــعله بگذازیــد تــا خرمــا بپــزد و ظاهــر مربــا 

شــبیه فرنــی شــود.
ســپس شــعله را خامــوش کنیــد و صبــر کنیــد 

مربــا ســرد شــود.  
ــا را درون مخلــوط کــن ریختــه و میکــس  مرب
ــعله  ــاره روی ش ــود و دوب ــت ش ــا یکدس ــد ت کنی

ــا آبــش کامــال خشــک شــود. ــرار دهیــد ت ق
بهتــر اســت هــر از گاهــی مربــا را هــم بزنیــد 

کــه تــه نگیــرد. 
بعــد از ســرد شــدن، مربــا را درون ظــرف 
شیشــه ای ریختــه و در یخچــال نگهــداری کنیــد. 
هنــگام ســرو میتوانیــد مقــداری کنجــد ، پــودر 
ــای  ــی از مغزه ــا ترکیب ــل ی ــودر نارگی پســته و پ
ــرای تزئیــن  خــرد شــده و غنچــه گل محمــدی ب

ــا بریزیــد. روی مرب
 

مربای خرما با شکر
مواد الزم:

خرما                                               ۱ کیلوگرم 
آبلیموی تازه                                 ۵ تا ۶ گرم
شکر                                                 ۱.۲۵ گرم
پودر دارچین و پودر زنجبیل         به میزان الزم

  
طرز تهیه مربای خرما با شکر

ــکرمیتوانید  ــا ش ــا ب ــای خرم ــه مرب ــرای تهی ب
ــد هــم  ــت ســفتی دارن ــی کــه باف ــواع خرمای از ان

ــد. ــتفاده کنی اس
خرمــا را بشــویید و خشــک کنیــد ســپس 

کالهــک و هســته اش را خــارج کنیــد.
ــکر  ــا را را آب ش ــه ۶ ، خرم ــبت ۱ ب ــه نس ب
مخلــوط نمــوده و بــه مــدت ۴۰ دقیقــه روی 

ــود.  ــرم ش ــا ن ــد ت ــرار دهی ــرارت ق ح
ــودر  ــا پ ــرده ب ــرد ک ــده را خ ــرم ش ــای ن خرم
ــود  ــواه خ ــانس دلخ ــا  اس ــل ی ــن و زنجبی دارچی
مخلــوط نمــوده دوبــاره روی حــرارت بگذاریــد تــا 

ــش کامــال کشــیده شــود. آب
ــه  ــی ک ــای طبیع ــانس ه ــی از اس ــال یک مث
ــمزه  ــی خوش ــا خیل ــای خرم ــا مرب ــب ب در ترکی

ــت. ــرش اس ــو ت ــت لیم ــده پوس ــود رن میش
قابلمـــه را کنـــاری بگذاریـــد خنـــک شـــود 
و ســـپس در شیشـــه ریختـــه و در یخچـــال 

ــد.  بگذاریـ
منبع: بیتوته

حاجیمیرزاییدرحاشیهجلسههیئتدولتخبرداد؛
آغاز واکسیناسیون معلمان از مردادماه 

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: واکسیناســیون معلمــان در مردادمــاه 
ــا ۱8 مــاه حضــور دانــش  ــم پــس از ۱۷ ی انجــام خواهــد شــد و امیدواری

آمــوزان را در مــدارس شــاهد باشــیم. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محســن حاجی میرزایــی وزیــر 
آمــوزش و پــرورش در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران 
ــروع  ــد را ش ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــات آغ ــا عملی ــه م ــان اینک ــا بی ب
کردیــم، گفــت: ســاماندهی نیــروی انســانی انجــام و بــرای همــه اســتان ها 

ــت. ــده اس ــی ش کادر الزم پیش بین
حاجی میرزایــی گفــت: ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگــی دانــش 
آمــوزان در بــدو ورود را از ســه روز پیــش آغــاز کردیــم. دور بــودن دانــش 
آمــوزان از محیــط مدرســه، پیامــد آموزشــی و عاطفــی دارد و تــالش مــی 

کنیــم مــدارس حضــوری باشــد.
وی ادامــه داد: واکسیناســیون معلمــان در مردادمــاه انجــام خواهــد شــد 
و امیدواریــم پــس از ۱۷ یــا ۱8 مــاه حضــور دانــش آمــوزان را در مــدارس 

شــاهد باشــیم.
ــر بازگشــایی  ــی ب ــم کل ــرد: تصمی ــد ک ــرورش تاکی ــوزش و پ ــر آم وزی
مــدارس اســت امــا کرونــا وضعیــت پیش بینــی نشــده ای دارد. از آنجایــی 
ــم  ــا ه ــااهلل م ــد ان ش ــش می یاب ــاری افزای ــا از بیم ــرل دولت ه ــه کنت ک

ــرل بیشــتری داشــته باشــیم. کنت
حاجــی میرزایــی بــا بیــان اینکــه بازگشــایی مــدارس اصــل مــورد تاکید 
ــم، محافظــت از ســالمت  ــن اصــل مه ــار ای ــار داشــت: در کن اســت، اظه
ــالغ شــده وزارت بهداشــت  دانــش آمــوزان و رعایــت دســتورالعمل های اب
ــوزش  ــر آم ــا را ب ــرورش بن ــوزش و پ ــد اســت. وزارت آم ــورد تاکی ــم م ه
حضــوری در مهرمــاه گذاشــته اســت و تــا آن زمــان بایــد شــرایط عمومــی 
کرونــا در کشــور بــرای رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی ســنجیده شــود.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا مـدارس نوبتـی بخشـی از رونـد 
برگـزاری حضـوری کالس هـای درسـی در تـرم آینـده خواهد بود یـا خیر؟ 
خاطرنشـان کـرد: اگـر رعایت فاصلـه گـذاری اجتماعی تا مهرمـاه همچنان 
توصیـه شـود، کالس هـا را بایـد بـه صـورت نوبتـی برگـزار کنیم. امـا تاکید 
بـر ایـن اسـت کـه بـا وجـود مقـررات، دانـش آمـوزان یـک روز بـه صورت 
محـدود در مـدارس حضـور یابنـد؛ چرا کـه قطع ارتبـاط با مدرسـه موجب 

پیامد هـای سـنگین اجتماعـی، روانـی، جسـمانی و روحی شـده اسـت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: ســناریو هایی بــرای ورود دانــش 
ــه مدرســه پیــش بینــی شــده اســت، اگــه محدودیتــی اعمــال  آمــوزان ب
ــق گذشــته وارد مدرســه می شــوند؛ در غیــر  نشــود، دانــش آمــوزان مطاب
ــهر های  ــده در ش ــال ش ــای اعم ــا محدودیت ه ــب ب ــورت، متناس ــن ص ای

مختلــف، وضعیت هــای متفــاوت تعریــف می شــود.
حاجــی میرزایــی بیــان کــرد: وزارت آمــوزش و پــرورش، حضــور دانــش 
ــا دســتورالعمل های  ــد ت ــف تنظیــم می کن ــه گونه هــای مختل ــوزان را ب آم

بهداشــتی هــم رعایــت شــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره تاثیــر ۶۰ درصــدی ســوابق تحصیلــی 
در کنکــور ۱۴۰۲ کــه در جلســه عصــر روز گذشــته شــورای عالــی انقــالب 
ــه از  ــه تصویــب رســید، خاطرنشــان کــرد: اجــرای ایــن مصوب فرهنگــی ب
ســال ۱۴۰۲ اســت و مقــرر شــد نتیجــه امتحان هــای نهایــی کــه منعکــس 
ــا تاثیــر ۶۰  ــش آمــوزان اســت، ب کننــده ســوابق تحصیلــی ۱۲ ســاله دان
ــر  ــه، تاثی ــن مصوب ــا ای ــود. ب ــال ش ــگاه ها اعم ــرش دانش ــد در پذی درص
ــی  ــد و شــامل همــه داوطلبان ــه ۴۰ درصــد کاهــش می یاب کنکــور هــم ب

ــد. ــرکت می کنن ــور ش ــه در کنک ــود ک می ش

طبقاعالمایرانداک؛
6 دانشگاه ایرانی در میان رتبه بندی »کیو. اس« 

قرار گرفتند

ــو.  ــگاه های »کی ــی دانش ــدی جهان ــام رتبه بن ــد نظ ــش جدی در ویرای
ــان جــای  ــر جه ــان مؤسســات علمــی برت ــی در می اس« ۶ دانشــگاه ایران

گرفته انــد.
ــی  ــدی جهان ــام رتبه بن ــش ۲۰۲۲ نظ ــق ویرای ــر، طب ــزارش مه ــه گ ب
ــده  ــر ش ــالدی منتش ــال ۲۰۲۱ می ــه در س ــو. اس« ک ــگاه های »کی دانش
ــده  ــان دی ــر جه ــه های برت ــان مؤسس ــی می ــه ایران ــام ۶ مؤسس ــت، ن اس

می شــود.
ــران«،  ــر«، »ته ــی امیرکبی ــریف«، »صنعت ــی ش ــگاه های »صنعت دانش
ــگاه  ــتی« در جای ــهید بهش ــیراز«، و »ش ــران«، »ش ــت ای ــم و صنع »عل

ــتند. ــدی هس ــام رتبه بن ــن نظ ــی در ای ــم مل ــا شش ــت ت نخس
»کیــو. اس.« در تازه تریــن ویرایــش خــود نــام ۱۳۰۰ مؤسســه برتــر را 
منتشــر کــرده اســت تــا راهنمــای دانشــجویان در گزینــش دانشــگاهی کــه 

می خواهنــد آنجــا درس بخواننــد باشــد.
آوازه علمــی، آوازه شــغلی، نســبت دانشــجو بــه هیئــت علمــی، ســرانه 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــبت اعض ــی، نس ــت علم ــو هیئ ــر عض ــه ه ــتناد ب اس
جهانــی و نســبت دانشــجویان جهانــی ۶ ســنجه کلیــدی ایــن نظــام بــرای 

ــتند. ــی هس ــه های علم ــی مؤسس ارزیاب
ســنجه ها،  ایــن  اندازه گیــری  بــرای  داده  گــردآوری  منابــع 
پیمایش هــای جهانــی، نمایــه اســتنادی اســکوپوس و پرسشــنامه ای اســت 

می کننــد. پــر  مؤسســه ها  کــه 
در جــدول زیــر امتیــاز، رتبــه ملــی و رتبــه جهانــی مؤسســه های ایرانــی و 
نیــز امتیــاز آنهــا در ســنجه هــای گوناگــون ایــن نظــام رتبه بنــدی آمــده اســت.

طبــق بررســی های ایــن نظــام رتبــه بنــدی، دانشــگاه »MIT« پیشــگام 
 University of Oxford«، »Stanford University»،« اســت و
 «University of Cambridge»، »Harvard University«،
 »California Institute of Technology - Caltech»،
 «Imperial College London»، «ETH Zurich - Swiss
 »University of Chicago« و ،»Fed. Inst. of Tech.«، »UCL

در جایــگاه دوم تــا دهــم هســتند.
ــا ســاخت  ــداک( ب ــران )ایران ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن پژوهشــگاه عل
ــم،  ــنجش عل ــی و س ــرای ارزیاب ــه ای ب ــی حرف ــانی ابزارهای ــه روز رس و ب
ــا  ــد ب ــای در پیون ــا در زمینه ه ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
ــت و  ــای درس ــرای برنامه ریزی ه ــت گذاران ب ــه سیاس ــش ب مأموریت های

ــاری رســاند. ــد ی کارآم
گــزارش پیــش رو از انتشــارات ســامانه جایــگاه علــم، فنــاوری، و 
ــه پایــش و گــزارِش پیرامــوِن ۹۰  ــران در جهــان )نمــا( کــه ب ــوآوری ای ن
ــاوری، و  ــم، فن ــای عل ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه ــاخص گوناگ ش
نــوآوری می پــردازد و در نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

ــت. ــگان اس ــترس هم دس

ــی از  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
و ضوابــط ســاماندهی  تصویــب سیاســت ها 
بــه  ورود  متقاضیــان  پذیــرش  و  ســنجش 
آمــوزش عالــی خبــر داد و گفت: از ســال ۱۴۰۲ 
ــود.  ــی ش ــزار م ــال برگ ــار در س ــور دو ب کنک
ــا  ــعید رض ــر س ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
شــورای   8۴۲ جلســه  حاشــیه  در  عاملــی 
ــی انقــالب فرهنگــی اظهــار کــرد: دســتور  عال
ایــن جلســه ســاماندهی نظــام ســنجش و 
پذیــرش کنکــور در مقطــع کارشناســی بــود و 
تصمیمــات مهمــی در ایــن جلســه اتخــاذ شــد.

ــال ۱۳۴8  ــه از س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کنکــور در ایــران برگــزار شــده، خاطــر نشــان 
ایــن جلســه مهمتریــن  کــرد: تصمیمــات 
تصمیمــات ۵۲ ســال گذشــته در زمینــه کنکور 

ــد. ــاب می آی ــه حس ب
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ادامــه داد: مصوبــه اول مبنــی بــر ایــن بــود کــه 
در آزمــون سراســری ســهم آمــوزش و پــرورش 
بــه لحــاظ ســابقه تحصیلــی ۶۰ درصــد و 
ــد  ــد خواه ــری ۴۰ درص ــور سراس ــهم کنک س
بــود. تصمیــم دوم ایــن بــود کــه کنکــور 
ــد و  ــی باش ــص دروس تخصص ــری مخت سراس
ــی  ــوابق تحصیل ــه بخــش س ــی ب دروس عموم
ــای  ــی مبن ــوابق تحصیل ــود و س ــل می ش منتق
ارزیابــی نهایــی خواهــد بــود، مصوبــه ســوم این 
ــار  ــور( دو ب ــنجش )کنک ــون س ــه آزم ــود ک ب
در ســال برگــزار شــود کــه فشــار و اضطــراب 
ــود و  ــته ش ــا برداش ــوزان م ــش آم از روی دان

دانــش آمــوزان وقتــی در ایــن آزمــون شــرکت 
می کننــد نگــران نباشــند کــه تــا ســال دیگــر 

ــت. ــد داش ــری نخواهن ــت دیگ فرص
ــران  ــگاه ته ــات دانش ــروه ارتباط ــتاد گ اس
ــار  ــور دو ب ــب کنک ــن ترتی ــه ای ــح داد: ب توضی
ــن  ــارم ای ــه چه ــد. مصوب ــد ش ــزار خواه برگ
اســت کــه نتایــج آزمونــی کــه دانــش آمــوزان 
ــار  ــال اعتب ــا دو س ــد ت ــرکت می کنن در آن ش
خواهــد داشــت و دانــش آمــوزان می تواننــد از 

ــد. ــال اســتفاده کنن ــا دو س ــج آن  ت نتای
ــه پنجــم  دکتــر عاملــی اظهــار کــرد: مصوب
دربــاره پذیــرش بــود کــه دانشــگاه های کشــور 
ــدل  ــرای مع ــاب ب ــد نص ــک ح ــد ی ــی توانن م
بگذارنــد و بــر اســاس آن مشــخص کننــد کــه 
ــر  ــد و اگ ــرش می کنن ــی را  پذی ــا چــه معدل ت
ــر  معــدل داوطلــب از میــزان مشــخص پایین ت
باشــد ایــن اختیــار بــه دانشــگاه هــا داده 

ــد. ــرش نکنن ــب را پذی ــه داوطل ــود ک می ش
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ــراب  ــه اضط ــرد ک ــن رویک ــا ای ــه داد: ب ادام
زدایــی از جامعــه داوطلبــان کنکــور مخصوصــا 
انجــام شــود  پــر متقاضــی  در رشــته های 
ــتری  ــق بیش ــا عم ــنجش ب ــه س ــم اینک و ه
صــورت بگیــرد و فــرد بــا ســواالت کیفــی کــه 
ــرورش  در طــی دوره تحصیــل در آمــوزش و پ
ــورد ســنجش  ــه رو می شــود و م ــا رو ب ــا آنه ب

قــرار می گیــرد.
ــن اســت کــه  ــد کــرد: واقعیــت ای وی تاکی
ــد و  ــل می کن ــال تحصی ــوز ۱۲ س ــش آم دان
ایــن ۱۲ ســال تحصیــل بایــد در موفقیــت او در 
ــا طــرح تاثیــر  ــروز داشــته باشــد. ب دانشــگاه ب
۶۰ درصــد ســوابق تحصیلــی و ۴۰ درصــد 
آزمــون ایــن امــکان فراهــم می شــود تــا عمــق 

یادگیــری دانــش آمــوز ســنجش شــود.

مرکــز ســنجش  گفــت:  عاملــی  دکتــر 
آمــوزش و پــرورش ایــن امــکان را فراهــم 
در  شــده  اســتاندارد  ســواالت  کــه  کــرده 
ــرد و  ــرار بگی ــون ق ــورد آزم ــور م ــر کش سراس
امیدواریــم کــه ایــن روش شــرایطی را فراهــم 
ــر  ــورت عادالنه ت ــه ص ــان ب ــه داوطلب ــد ک کن
ــه دانشــگاه وارد شــوند و رشــته هایی کــه  ب
ــرای  ــور ب ــدون کنک ــت ب ــب نیس ــر داوطل پ
ــد. در  ــدام کنن ــود اق ــد خ ــگاه های مقص دانش
حــال حاضــر حــدود ۱۷ درصــد صندلی هــای 
ــود  ــی ش ــر م ــور پ ــدون کنک ــا ب ــگاه ه دانش
ــا  ــگاه ه ــت دانش ــد ظرفی ــدود ۱۳ درص و ح
نیازمنــد شــرکت داوطلبــان در کنکــور دو 
مرحلــه ای اســت. ایــن مصوبــه از ســال ۱۴۰۲ 
اعمــال مــی شــود و در کنکــور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 

ــد. ــد ش ــال نخواه ــه اعم ــن مصوب ای
ــی  ــورای عال ــر ش ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
ــای  ــایر بخش ه ــی س ــی، بررس ــالب فرهنگ انق
ــنجش و  ــاماندهی س ــط س ــت ها و ضواب سیاس
پذیــرش متقاضیــان ورود بــه آمــوزش عالــی در 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــد ادام ــه بع جلس
عاملــی در پایــان تاکیــد کــرد کــه تصمیــم 
اتخــاذ شــده محصــول کار کارشناســی گســترده 
ــق  ــه موف ــت و تجرب ــته اس ــال گذش در دو س
ــوزه  ــی در ح ــزرگ مل ــای ب ــان و چالش ه جه
بــه  ورود  داوطلبــان  پذیــرش  و  ســنجش 
دانشــگاه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. طرح 
ســاماندهی ســنجش و پذیــرش داوطلبــان ورود 
ــوم،  ــق وزارت عل ــول تواف ــگاه محص ــه دانش ب
تحقیقــات و فنــاوری، وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی و وزارت آمــوزش و پــرورش 
و حضــور موثــر کارشناســان و رئیــس ســازمان 

ــوزش کشــور اســت. ســنجش و آم

ــوم پزشــکی  ــاون بهداشــت دانشــگاه عل مع
ــر عــدم مراجعــه حضــوری  ــا تاکیــد ب ــران ب ای
گفــت:  کرونــا،  واکسیناســیون  مراکــز  بــه 
ــت  ــانی اس ــرای کس ــی ب ــِن فعل ــتر واکس بیش
کــه وقــت تزریــق نوبــت دومشــان اســت؛ 
بــه  بی مــورد  مراجعــه  از  مــردم  بنابرایــن 
ــا پیامــک برایشــان  مراکــز خــودداری کننــد ت
ارســال شــود کــه چــه روز و چــه ســاعتی بــه 

ــد.  ــه کنن ــز مراجع ــدام مرک ک
گفت وگــو  در  عشــرتی  بابــک  دکتــر 
ــاری  ــه ج ــدای هفت ــت: از ابت ــنا، گف ــا ایس ب
ســری جدیــدی از واکســن کرونــا بــه مــا 
تحویــل داده شــده اســت ولــی متاســفانه عــده 
زیــادی از کســانی کــه عمومــا نوبــت دریافــت 
ُدز دوم واکسنشــان بــود و برخــی افــراد ُدز 
ــک  ــال پیام ــی و ارس ــارج از نوبت ده ــی خ اول
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــه کردن ــا مراجع ــه م ب
ــی  ــز تجمیع ــادی در مراک ــی زی ــام خیل ازدح
واکسیناســیون رخ داده اســت و حتــی کســانی 
ــن  ــا ای ــم ب ــد ه ــت می کردن ــت دریاف ــه نوب ک

ــد. ــه بودن ــکل مواج مش
ــام  ــل وجــود ازح ــه دلی ــال ب ــزود: فع وی اف
ــی  ــه نوبت ده ــیون، پروس ــز واکسیناس در مراک
را متوقــف کردیــم. بــا توجــه بــه گرمــای هــوا و 
ــت بیشــتر پروتکل هــای بهداشــتی  ــرای رعای ب
از  خــارج  می کنــم  خواهــش  مــردم  از 
نوبت دهــی بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعــه 
ــرای کســانی  ــی ب نکننــد. بیشــتر واکســِن فعل
اســت کــه وقــت تزریــق نوبــت دومشــان 

بــه  بی مــورد  مراجعــه  از  بنابرایــن  اســت؛ 
ــا پیامــک برایشــان  مراکــز خــودداری کننــد ت
ارســال شــود کــه چــه روز و چــه ســاعتی بــه 

ــد. ــه کنن ــز مراجع ــدام مرک ک
عشــرتی ادامــه داد: البتــه تزریــق نوبــت اول 
هــم صــورت خواهــد گرفــت. بــه محــض ثبــت 
  salamat.gov.ir نــام افــراد در ســامانه
ــر شــدن  ــا کم ت ــد و ب ــا می آی ــرای م اســامی ب
ــی  ــدی را نوبت ده ــرات بع ــی، نف ــام فعل ازدح
خواهیــم کــرد و پیامــک برایشــان ارســال 
ــنی  ــده واکس ــر عم ــال حاض ــود. در ح می ش
ــه دســتمان رســیده و تزریــق می کنیــم  کــه ب
ــت دوم اســت. ــاال و نوب ــه ب ــرای ۷۰ ســال ب ب

پوشــش  تحــت  حــوزه  در  افــزود:  وی 
ــدود ۱۲۵  ــران ح ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــن  ــق ُدز دوم واکس ــت تزری ــر در نوب ــزار نف ه
ــق ُدز  ــه تزری ــرادی ک ــا اف ــد. عموم ــرار دارن ق
اولشــان در اوایــل اردیبهشــت صــورت گرفتــه 
ــام  ــع انج ــه موق ــم ب ــق ُدز دوم ه ــت، تزری اس
شــده اســت و کســانی کــه در نیمــه دوم 
ــاال  ــتند احتم ــن داش ــق واکس ــت تزری اردیبش
ُدز دوم را بــا حــدود ۵ روز تاخیــر دریافــت 
کردنــد. تقریبــا اکثــر افــراد در نوبــت تزریــق ُدز 
ــدگان واکســن ســینوفارم  ــت کنن دوم از دریاف

ــتند. هس
ــوم پزشــکی  ــاون بهداشــت دانشــگاه عل مع

ــن ۱۵ روز  ــی واکس ــرد: ایمن ــد ک ــران، تاکی ای
بعــد از تزریــق ُدز دوم بــه حداکثــر خــود 
می رســد. از طرفــی هنــوز د رمــورد اثربخشــی 
نیســت؛  دقیــق  اطالعاتمــان  واکســن ها 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــی ک ــا زمان ــد ت ــن بای بنابرای
پروتکل هــای  شــوند  واکســینه  کشــور  در 
بهداشــتی رعایــت شــود. کشــورهایی هــم کــه 
پروتکل هــا را کاهــش دادنــد زمانــی بــوده 
ــدف  ــروه ه ــد گ ــاالی ۵۰ درص ــه ب ــت ک اس
ــن  ــه همی ــد. ب ــینه کردن ــان را واکس کشورش
ــم  ــن  ه ــق واکس ــس از تزری ــی پ ــل حت دلی
اســتفاده از ماســک و رعایــت پروتکل هــای 

ــت. ــم اس ــیار مه ــتی بس بهداش
وی در ادامــه دربــاره مراکــز و محــل تزریــق 
دوز اول و دوم نیــز گفــت: ممکــن اســت محــل 
ــا  ــرا م ــد؛ زی ــر کن ــق ُدز اول و دوم تغیی تزری
بــه  مراکــز کوچک تــر  از  را  واکسیناســیون 
ــن  ــم. در چنی ــی برده ای ــز تجمع ــمت مراک س
می توانــد  دوم  ُدز  واکسیناســیون  شــرایطی 
ــه  ــا ب ــرد ام ــر صــورت گی ــز دیگ ــک مرک در ی
ــش  ــت پوش ــم تح ــز دوم ه ــه مرک ــرط آنک ش
ــه  ــد ک ــکی باش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش هم
مرکــز تزریــق ُدز اول بــوده اســت. بنابرایــن بــه 
عنــوان مثــال اگــر نوبــت اول را در مرکــز تحت 
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران انجــام 
مرکــزی  در  را  دوم  ُدز  نمی تواننــد  دادنــد، 
تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
ــک اطالعاتــی  ــرا بان بهشــتی انجــام دهنــد؛ زی

ــر دانشــگاه در دســت خــودش اســت. ه

ــق  ــه تعوی ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه ب ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
کنکــور فکــر نمــی کنیــم، گفــت: برنامــه مــا ایــن اســت تمامــی 
آزمون هــای ملــی از جملــه آزمــون کارشناســی ارشــد و کنکــور 

ــرر برگــزار شــوند.  در موعــد مق
دکتــر منصــور غالمــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، ضمــن بیــان 
ایــن مطلــب در خصــوص امــکان تعویــق زمــان برگــزاری آزمــون 
ــه  ــدون توجی ــوان ب ــچ عن ــه هی ــا ب ــرد: م ــار ک ــی اظه ــای مل ه
ــه  ــم برنام ــی کنی ــول نم ــا را قب ــون ه ــق آزم ــتی تعوی بهداش
ــون  ــه آزم ــی از جمل ــای مل ــون ه ــی آزم ــت تمام ــن اس ــا ای م

کارشناســی ارشــد و کنکــور در موعــد مقــرر برگــزار شــوند؛ مگــر 
ــه  ــور ب ــه ای باشــد کــه مجب ــه گون اینکــه شــرایط بهداشــتی ب

تعویــق ایــن آزمــون هــا شــویم.
ــا  ــه ب ــز ک ــته نی ــال گذش ــرد: س ــح ک ــه تصری وی در ادام
شــرایط اوج شــیوع کرونــا ویــروس مواجــه بودیــم تمامــی 
تــالش مــا ایــن بــود کــه آزمــون هــا را بــه موقــع برگــزار کنیــم. 
ــه  بنابرایــن وزارت علــوم و ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ب

ــد. ــر نمــی کنن ــور فک ــخ کنک ــر تاری ــه تغیی ــچ وجــه ب هی
دکتــر غالمــی در خصــوص نحــوه آمــوزش دانشــجویان 
جدیدالــورود در تــرم آینــده نیــز گفــت: آنچــه بــرای مــا اهمیــت 
دارد تامیــن ســالمتی دانشــجویان اســت اگــر وزارت بهداشــت بــه 
مــا اجــازه آمــوزش حضــوری را بدهــد مــا اینــکار را خواهیــم کرد؛ 
در کل مــا تابــع دســتورات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا هســتیم.

وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه آمــوزش دانشــجویان حتــی 
در صــورت واکسیناســیون دانشــگاهیان مجــازی حــذف شــدنی 
نیســت، افــزود: ایــن آمــوزش حتــی در شــرایط ســالمت کامــل 

حــذف نخواهــد شــد و مــا بــه دانشــگاه هــا اجــازه دادیــم بیــن 
ــته،  ــاس رش ــر اس ــود را ب ــای خ ــوزش ه ــا ۵۰ درصــد آم ۳۰ ت
مقطــع و شــرایط خــود مجــازی برگــزار کننــد.  ایــن ظرفیتــی 
اســت کــه شــکل گرفتــه و امکانــات آن نیــز فراهــم شــده و بایــد 

بتوانیــم آن را حفــظ کنیــم.
وی ادامــه داد: هنــوز مشــخص نیســت  واکسیناســیون 
دانشــگاهیان بــا واکســن های ایرانــی خواهــد بــود یــا خیــر؛ چــرا 
کــه تشــخیص ایــن مــورد بــر عهــده وزارت بهداشــت درمــان و 
ــه  ــه را ب ــن وزارتخان ــا تشــخیص ای ــوده و م ــوزش پزشــکی ب آم

ــم. ــول داری ــوان مرجــع رســمی علمــی قب عن
ــاه  ــرداد م ــم واکسیناســیون از م ــه داد: امیدواری غالمــی ادام
ــود، در  ــام ش ــه ای انج ــیون مرحل ــر واکسیناس ــود و اگ ــاز ش آغ
مرحلــه اول واکسیناســیون دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی بــه 
دلیــل کمتــر بــودن جمعیــت و باالتــر بــودن ســن بــه صــورت 
کامــل انجــام گیــرد و در مرحلــه بعــد دانشــجویان مقاطــع دیگــر 

ــد. ــرار می گیرن ــیون ق ــت واکسیناس در اولوی

یکـی از شـرکت های دانش بنیـان موفـق بـه تولیـد و عرضـه 
اسـتفاده در صنایـع  بـرای  یورتانـی  پلـی  پوشـش سـوپرآبگریز 
مختلـف نظیـر نفـت، گاز و پتروشـیمی و خطـوط لولـه، صنایـع 
مربـوط بـه بـرق و آب، شـیالت، دامـداری و گلخانه شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، چسـندگی جلبـک و فضـوالت ماهـی بـه 
دیـواره و کـف اسـتخرها یـک مشـکل جـدی در صنعت شـیالت 
و کشـاورزی اسـت. در حـال حاضـر اسـتخرهای پـرورش ماهـی 
بایـد در فواصـل زمانـی کوتاه بـرای جلوگیـری از تجمع فضوالت 
و جلبک هـا، اقـدام بـه شستشـوی اسـتخرها کننـد کـه یـک کار 

زمان بـر و پرهزینـه اسـت.
بـرای حـل ایـن مشـکل یکـی از شـرکت های فعـال در حوزه 
نانـو، محصـول پوشـش سـوپرآبگریز پلی یورتـان تولید و بـه بازار 
عرضـه کـرده اسـت کـه مانـع از تجمـع آلودگی هـا و جلبک هـا 
روی سـطح می شـود و آب را به طور کامل از سـطح دور می کند.

قابـل  نیـز  بتنـی  تیرچه هـای  و  بتن هـا  بـرای  فنـاوری  ایـن 
اسـتفاده اسـت. خوردگـی بتـن در بسـیاری از تیرهـای بتنـی در 
خطـوط توزیـع بـرق و پسـت های بـرق بعـد از چنـد سـال باعث 

خـم شـدن و سـقوط تیرهای برق می شـود کـه خسـارات زیادی 
سـوپرآبگریز  پوشـش های  دارد.  دنبـال  بـه  صنعـت  ایـن  بـرای 
پلی یورتـان مانـع از تجمع آلودگی ها روی سـطح می شـوند و آب 
را بـه طـور کامـل از سـطح خـود دور می کننـد که در مقایسـه با 
پوشـش های تجـاری، میـزان نفـوذ یـون کلر بـه کمتریـن مقدار 
خـود می رسـد کـه ایـن موضوع نیـز به کاهـش خوردگـی کمک 

شـایانی می کنـد.
تولیـد  مختلفـی  گریدهـای  در  شـرکت  ایـن  پوشـش های 
و  گاز  نفـت،  حـوزه  در  گسـترده ای  کاربردهـای  کـه  می شـود 
پتروشـیمی و خطـوط لولـه و همچنیـن صنایـع مربـوط بـه برق 
و آب را دارنـد. از جملـه ایـن کاربردهـا می تـوان بـه پوشـش ضد 
خوردگـی مخازن، پوشـش ضدخوردگی و کاهـش درگ لوله های 
نفت/گاز و پتروشـیمی و خطوط لوله، پوشـش ضد خوردگی پایه 
بتنـی تجهیـزات صنایع نفـت، گاز و پتروشـیمی )بـرج خنک کن 
و پمپ هـا(، پوشـش ضدخوردگـی پایـه هـای بتنـی نگهدارنـده 
تیرهـای بـرق و پوشـش ضدخوردگـی و کاهـش درگ لولـه های 

بتنی/فـوالدی انتقـال آب و فاضـالب اشـاره کـرد.

بـه نقـل از سـتاد نانـو، این شـرکت در سـال ۱۳۹8 تاسـیس 
پوشـش  محصـول  بـرای  را  خـود  دانش بنیانـی  مجـوز  و  شـده 
سـوپرآبگریز پلـی یورتانـی در همیـن سـال دریافت کرده اسـت. 
ایـن شـرکت تولیـد و عرضـه پوشـش های بـا کیفیـت و قیمـت 
رقابتـی و مناسـب در مقایسـه بـا سـایر شـرکت های داخلـی و 

خارجـی را از جملـه اهـداف اصلـی خـود معرفـی کـرده اسـت.

تغییرات مهم کنکور از سال ۱۴02

علتازدحامدرمراکزواکسیناسیون

بدون نوبت  مراجعه نکنید

وزیرعلوم:

به هیچ عنوان به«تعویق کنکور« فکر نمی کنیم

عرضه نانوپوشش سوپرآبگریز برای صنایع شیالت و انرژی
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بلوغ فکری چیست و چه نشانه 
هایی دارد؟ 

ــد  ــری: قدرتمن ــوغ فک ــودن در بل ــد ب قدرتمن
ــرد  ــر ف ــدی ه ــای کلی ــت ه ــودن یکــی از عالم ب
ــد  ــاال مــی گیرن ــغ اســت. آن هــا سرشــان را ب بال
و قــوی در برطــرف کــردن مشــکالت بــا راه 
ــی  ــا از چالش ــتند. آن ه ــت هس ــای درس ــل ه ح
عقــب نمــی نشــینند و مــی داننــد چگونــه بــرای 

ــتند. ــران بایس ــان و دیگ خودش
ایــن اشــخاص بــه توانایــی هــای خــود ایمــان 
ــه  ــبت ب ــغ، نس ــل و بال ــخص عاق ــک ش ــد: ی دارن
اتفــاق هــای زندگــی و پســتی هــا و بلنــدی 
ــی  ــی نشــان م ــا از خــود واکنــش هــای منطق ه
ــد اســت  ــدری قدرتمن ــه ق ــن شــخص ب ــد. ای ده
کــه در خــود مــی بینــد در مقابــل دشــواری هــا 
ــن  ــد و بهتری ــی ایســتادگی کن و مشــکالت زندگ
کار را انجــام دهــد. ایــن اشــخاص زودتــر خــود را 
ــا تغییــرات  ــا شــرایط هماهنــگ مــی کننــد و ب ب
محیــط و زندگــی خــود را مطابقــت مــی دهنــد.

بهتریــن تصمیــم هــا را مــی گیرنــد: شــخصی 
کــه بــه بلــوغ کافــی بــرای ازدواج رســیده، خیلــی 
معقــول و داناســت. ایــن شــخص بــه آســانی 
ــوم  ــی معل ــش را در زندگ ــای زندگی ــت ه اولوی
مــی کنــد. طبــق اولویــت هــا، برنامــه ریــزی مــی 
ــن  ــق ای ــم طب ــا ه ــری ه ــم گی ــد. در تصمی کن

ــد. ــی کن ــاب را م ــن انتخ ــزی بهتری ــه ری برنام
ــوغ  ــه بل حقیقــت بیــن اســت: شــخصی کــه ب
هــای  بــه حقیقــت  نســبت  رســیده  فکــری 
پیرامــون دقــت بیشــتری دارد. چنانچــه مشــکلی 
ــان  ــن و زم ــه زمی ــد ب ــش بیای ــش پی در زندگی
توهیــن نمــی کنــد و آن را قبــول مــی کنــد.  ایــن 
ــه  ــال ب ــی نیســت و در خی ــی رویای شــخص خیل

ــرد. ســر نمــی ب
ــغ آگاه  ــخاص بال ــری: اش ــوغ فک ــر در بل صب
ــج ســریع دســت  ــه نتای ــم ب ــه کــم ک هســتند ک
ــای  ــد چیزه ــی دانن ــا م ــد. آن ه ــی کنن ــدا م پی
خــوب وقــت مــی بــرد. بــه ایــن ترتیــب ، آن هــا 
ــا نتیجــه هــای  شــاد هســتند کــه صبــر کننــد ت
مثبتــی از ســعی هایشــان بــه دســت آورنــد. 
ــرف  ــود را ص ــت خ ــد وق ــت دارن ــور دوس همینط
چیزهــای عالــی کننــد تــا چیــزی کــه بــی ارزش 

ــد. ــی رس ــان م ــه پای ــد و زود ب باش
ــی  ــه م ــد ک ــنیده ای ــد: ش ــی کن ــادت نم حس
گوینــد فالنــی نــه خــودش ترقــی مــی کنــد نــه 
ــخص  ــن ش ــد؟ ای ــی کن ــی ترق ــت دارد کس دوس
نشــان فــردی اســت کــه در بچگــی خــود مانــده 
اســت و رشــد فکــری نداشــته اســت. فــردی کــه 
ــه  ــت ب ــچ وق ــوغ فکــری رســیده اســت هی ــه بل ب
علــت موفقیــت دیگــران ناراحــت نمــی شــود. ایــن 
شــخص در زندگــی بــه علــت پیشــرفت همســرش 
جشــن مــی گیــرد. بــرای رســیدن همســرش بــه 
ــه او کمــک مــی کنــد. ایــن شــخص  موفقیــت، ب

ــا شــادی شــما شــاد اســت. ب
مطالعــه را دوســت دارد: شــاید در آغــاز بگویید 
بلــوغ فکــری چــه ربطــی بــه مطالعــه دارد. ولــی 
ــق در  ــخاص موف ــه اش ــد هم ــت بدانی ــر اس بهت
اجتمــاع اهــل مطالعــه هســتند. شــخص بــه 
ــاب  ــا کت ــی ب ــوغ فکــری رســیده دوســتی خوب بل
دارد. کتــاب ذهــن انســان را بــاز مــی کنــد. ایــن 
شــخص چنانچــه بــه مشــکلی در زندگــی برخــورد 
کنــد بــا تحقیــق و مطالعــه تــالش مــی کنــد تــا 

ــد. ــع کن مشــکلش را رف
قدردانــی کــردن در بلــوغ فکــری: تشــکر 
ــای  ــت ه ــن و خصوصی ــی از زیباتری ــردن یک ک
ــد  ــی توان ــغ م ــخص بال ــه ش ــت ک ــی اس فروتن
ــا  ــه جــای عصبــی شــدن در دنی داشــته باشــد. ب
ــغ  ــخص بال ــدارد، ش ــه ارزش ن ــزی ک ــرای چی ب
همیشــه از نعمــت هــا و چیزهــای خــوب در 
ــدردان  ــک ، ق ــه کوچ ــزرگ و چ ــه ب ــی، چ زندگ

ــت. اس
بردبــاری و ذهــن بــاز در بلــوغ فکری: شــخصی 
ــغ اســت دارای دیوارهــای ذهنــی نیســت  کــه بال
کــه مانــع از دیــدن جهــان از طریــق چشــم 
افــرادی کــه تجربیــات گوناگونــی دارنــد شــود. آن 
هــا درجــه ای از لیبرالیســم دارنــد کــه بــه آن هــا 
اجــازه مــی دهــد نســبت بــه دیگــران ســازگاری 

کننــد.
ـــی  ـــری: یک ـــوغ فک ـــاز و بل ـــی ب ـــتن ذهن داش
ــوغ  ــای بلـ ــمت هـ ــن قسـ ــت تریـ ــا اهمیـ از بـ
خـــود محـــور نبـــودن اســـت. اشـــخاص بالـــغ 
ـــران و  ـــود نگ ـــان خ ـــات اطرافی ـــورد تجربی در م
ـــا  ـــتند. آن ه ـــوز هس ـــران دلس ـــه دیگ ـــبت ب نس
بـــه دنبـــال کمـــک بـــه انســـانیت و یـــا بهتـــر 
ـــه  ـــی ک ـــر روش ـــه ه ـــران ب ـــی دیگ ـــردن زندگ ک

بتواننـــد هســـتند.
ــغ  ــوغ فکــری: شــخصی کــه بال صداقــت در بل
اســت چیــزی را کــه احتیــاج دارد بــا دروغ و 
ــاد  ــوض اعتق ــی آورد درع ــت نم ــه دس ــه ب حیل
ــز اســت همیــن طــور  ــن چی ــت بهتری دارد صداق
ــن  ــد ای ــی دان ــوچ م ــت را پ ــردن صداق ــان ک پنه
طــور اشــخاص دربــاره خــود صــادق هســتند و از 
آن چــه هســتند راضــی هســتند و نقــش دیگــری 

ــد. ــازی نمــی کنن را ب
ــع  ــوغ فکـــری: بـــدون تواضـ فروتنـــی در بلـ
بالـــغ نمـــی شـــوید. اینطـــور اشـــخاص منتظـــر 
تعریـــف و تمجیـــد دیگـــران نیســـتند و علمـــی 
ـــن  ـــه ای ـــن ب ـــی اســـت ای ـــد برایشـــان کاف کـــه دارن
ـــا  ـــد آنه ـــی بالن ـــود نم ـــه خ ـــه ب ـــت ک ـــی نیس معن
پرتـــالش هســـتند و بـــه توانایـــی هـــای خـــود 
ــر  ــرروز بهتـ ــزه هـ ــا انگیـ ــد آنهـ ــاد دارنـ اعتمـ

شـــدن را دارنـــد. 
 منبع: بیتوته

رایزنی فدراسیون کشتی برای پرداخت
 پاداش ملی پوشان جدید 

فدراســیون کشــتی در حــال رایزنــی اســت تــا هــر چــه زودتــر پــاداش 
۴ ملی پــوش جدیــد کشــتی آزاد و فرنگــی از ســوی کمیتــه ملــی المپیــک 

پرداخــت شــود. 
ــه  ــرای ورزشــکارانی ک ــک ب ــی المپی ــه مل ــزارش تســنیم، کمیت ــه گ ب
ــی پوشــان  ــن مل ــک شــده اند و همچنی ــه کســب ســهمیه المپی ــق ب موف

ــه اســت. ــاداش و حقــوق در نظــر گرفت هــر رشــته پ
ــود،  ــده ب ــخص ش ــل مش ــان از قب ــه تکلیف ش ــرادی ک ــتی، اف در کش
موفــق بــه دریافــت پــاداش خــود شــده اند امــا ۴ نفــری کــه بــا حضــور در 
تورنمنــت زیلکوفســکی و پیــت النســکی لهســتان حضورشــان در المپیــک 

ــد. ــاداش را دریافــت نکرده ان ــد، هنــوز ایــن پ را قطعــی کردن
ــو،  ــی، حضــور رضــا اطــری در ۵۷ کیل ــن الملل ــن جــام بی پیــش از ای
ــه  ــوی آزاد ب ــی در 8۶ کیل ــن یزدان ــو و حس ــی در ۶۵ کیل ــی قیاس مرتض
ــو،  ــی در ۶۷ کیل ــا گرای ــو، محمدرض ــی در ۶۰ کیل ــا نجات ــراه علیرض هم
ــو در  ــاروی در ۹۷ کیل ــادی س ــو، محمده ــی در ۷۷ کیل ــی گرای محمدعل
المپیــک مشــخص شــده بــود کــه بــا نظــر ســرمربیان دو تیــم، مدعیــان 
ســه وزن آزاد و یــک وزن فرنگــی قــرار بــود در لهســتان محــک بخورنــد. 
در نهایــت مصطفــی حســین خانــی در ۷۴ کیلــو، محمدحســین محمدیــان 
ــه همــراه  ــو و امیرحســین زارع در ۱۲۵ کیلــوی کشــتی آزاد ب در ۹۷ کیل
امیــن میــرزازاده در ۱۳۰ کیلوگــرم فرنگــی ملــی پــوش المپیــک شــدند.

حــاال فدراســیون کشــتی در حــال رایزنــی بــرای دریافــت پــاداش ایــن 
کشــتی گیــران از ســوی کمیتــه ملــی المپیــک اســت. بــه نظــر عــالوه بــر 
۳۰ میلیــون تومــان پــاداش ملــی پــوش شــدن، چنــد مــاه حقــوق نیــز بــه 

آنهــا تعلــق خواهــد گرفــت.

سعیدی سرپرست آکادمی ملی المپیک شد 

طــی حکــی از ســوی رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک، کیــکاووس 
ــد.  ــاب ش ــک انتخ ــی المپی ــی مل ــت آکادم ــوان سرپرس ــه عن ــعیدی ب س
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، طــی نشســتی بــا حضــور ســید 
رضــا صالحــی امیــری رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک، کیــکاووس ســعیدی 
ــوان  ــه عن ــو ب ــک و  قراخانل ــی المپی ــی مل ــت آکادم ــوان سرپرس ــه عن ب

مشــاور علمــی پژوهشــی رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک معرفــی شــد.
ــه  ــس کمیت ــری رئی ــی امی ــور صالح ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
ــی  ــه مل ــکاوس ســعیدی دبیــرکل کمیت ــی المپیــک، رضــا قراخانلو،کی مل
المپیــک، نصــراهلل ســجادی سرپرســت کاروان ورزشــی ایــران در المپیــک 

ــد. ــزار ش ــک برگ ــی المپی ــی مل ــران آکادم ــو و مدی توکی
صالحــی امیــری طــی ســخنان کوتاهــی اظهــار داشــت: قراخانلــو یــک 
شــخصیت علمــی غیرقابــل انــکار در ورزش کشــور هســتند کــه خدمــات 

ــکار کنــد. ــد ان ــه ورزش کشــور را هیــچ کــس نمی توان ایشــان ب
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در ادامــه ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه 
ــه  ــو از مجموع ــزود: قراخانل ــت اف ــم داش ــه ای نخواهی ــع و معارف ــا تودی م
ــا  ــا هســتند. او مشــاور علمــی م ــا م ــان دوره ب ــا پای ــد و ت جــدا نشــده ان
ــن  ــد. او همچنی ــال می کنن ــی را دنب اســت و ماموریت هــای علمــی آکادم
در شــورای سیاســتگذای آکادمــی و شــورای سیاســتگذاری تاریــخ شــفاهی 
ورزش ایــران نیــز حضــور دارد پــس مــا تودیعــی نداریــم. ســعیدی 
ــا بعــد از المپیــک یــک تصمیــم  آکادمــی را سرپرســتی خواهنــد کــرد ت

ــم. ــی اتخــاذ کنی ــی را در خصــوص آکادم منطق
ــای  ــزء بهترین ه ــد ج ــی بای ــب آکادم ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــز نمون ــک مرک ــی ی ــم آکادم ــالش می کنی ــا ت ــزود: م ــه باشــد اف منطق
ــا  ــن مســیر ب ــد ای ــد بای ــه باش ــر در ســطح منطق ــات برت ــی و تمرین علم
ســرعت بیشــتری ادامــه پیــدا کنــد تــا بــه ایــن جایــگاه برســد مــا نیمــی 
ــد آن  ــه بای ــده اســت ک ــم و نیمــی دیگــر مان ــال کردی ــا را دنب از برنامه ه

ــم. ــال کنی را دنب
در ادامـــه ایـــن جلســـه از ســـوی صالحـــی امیـــری حکـــم مشـــاور 
ـــم  ـــو و حک ـــه قراخانل ـــک ب ـــی المپی ـــه مل ـــس کمیت ـــی رئی ـــی پژوهش علم
سرپرســـتی آکادمـــی ملـــی المپیـــک بـــه کیـــکاووس ســـعیدی اعطـــاء 

ـــد. ش

یخچالی به تیم بسکتبال »سینتینیکس ام بی سی« 
آلمان پیوست 

ــالم رســمی باشــگاه »ســینتینیکس ام بی ســی« آلمــان  ــر اســاس اع ب
ــن  ــه ای ــران از روســتوک ســی وولز جــدا شــد و ب ــوش بســکتبال ای ملی پ

تیــم آلمانــی پیوســت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، ســـایت رســـمی تیـــم 
ــام  ــرارداد بهنـ ــد قـ ــر از عقـ ــان خبـ ــی« آلمـ ــینتینیکس ام بی سـ »سـ
ـــم داد.  ـــن تی ـــا ای ـــورمان ب ـــکتبال کش ـــی بس ـــم مل ـــر تی ـــی لژیون یخچال
ایـــن تیـــم اعـــالم کـــرد قـــرارداد یخچالـــی دو ســـاله اســـت، امـــا دو 
طـــرف می تواننـــد در پایـــان فصـــل اول بـــا توافـــق، قطـــع همـــکاری 

کننـــد.
یخچالــی بعــد از المپیــک و مســابقات کاپ آســیا ۲۰۲۱ بــا ایــن تیــم 

در بوندســلیگای آلمــان دســت بــه تــوپ خواهــد شــد.

شـنا و دوومیدانی تعـداد سـهمیه های ایران 
در المپیـک توکیـو را به عدد ۶۵ رسـاندند و به 
ایـن ترتیـب رکـورد سـهمیه های ایـران بعـد از 

پیروزی انقالب شکسـته شـد. 
سـلطانی فر،  مسـعود  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
وزیـر ورزش و جوانـان اعـالم کـرد کـه تعـداد 
ایـران بـرای حضـور در المپیـک  سـهمیه های 
توکیـو بـه عـدد ۶۵ رسـیده اسـت، در ادامـه 
نیـز سـیدرضا صالحـی امیـری ایـن موضـوع را 
تأییـد کـرد تـا بـه ایـن ترتیب مشـخص شـود 
کـه در چنـد روز اخیـر دو سـهمیه دیگـر بـه 
سـهمیه های ایـران بـرای المپیـک اضافه شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه شـنیده ها ایـن دو سـهمیه 

مربـوط بـه رشـته شـنا و دوومیدانـی اسـت.
سـهمیه  به صـورت  ایـران  شـنای  سـهمیه 
تعلـق  کشـورمان  شـناگر  بـه  یونیورسـالیتی 
گرفته اسـت. این سـهمیه از سـوی فدراسـیون 
جهانـی تعلـق می گیـرد و بـا وایلـدکارت کـه 
 )IOC( از سـوی کمیتـه بین المللـی المپیـک
دارد.  تفـاوت  می شـود،  اعطـا  کشـورها  بـه 
صربسـتان  در  المپیـک  انتخابـی  رقابت هـای 
برگزار شـد. سـهمیه یونیورسـالیتی به شناگری 
ورودیـه  بـه  رکـوردش  کـه  می گیـرد  تعلـق 

اسـت. نزدیـک  مسـابقات 
خصـوص  در  اسـت  قـرار  شـنا  فدراسـیون 
شـناگر اعزامـی به المپیـک تصمیم گیـری کند 
بالسـینی،  متیـن  انصـاری،  مهـدی  بیـن  از  و 

بنیامیـن قره حسـنلو و سـینا غالمپـور یـک نفر 
را انتخـاب کنـد. اگرچـه از بالسـینی به عنـوان 
مسـافر توکیـو نام برده می شـود اما فدراسـیون 
تصمیـم دارد یکشـنبه هفتـه آینـده نام شـناگر 

را رسـماً اعـالم کنـد.
روز  چنـد  طـی  کـه  سـهمیه ای  دومیـن 
اخیـر بـرای کاروان ایـران نهایـی شـده، مربوط 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  دوومیدانـی  بـه 
 ۵۰ زیـر  رنکینـگ  دارای  کـه  ورزشـکارانی 
المپیـک را کسـب  هسـتند، جـواز حضـور در 
متـر   ۴۰۰ در  پیرجهـان  مهـدی  می کننـد، 
بـا مانـع صاحـب سـهمیه می شـود. بـا توجـه 
بـه اینکـه رنکینـگ نهایـی ۱۰ تیرمـاه اعـالم 
نـام  فعـاًل  دوومیدانـی  فدراسـیون  می شـود، 
ایـن ورزشـکار را رسـماً اعـالم نکرده اسـت، اما 

شـنیده می شـود کـه این سـهمیه بـه پیرجهان 
می گیـرد. تعلـق 

تورنمنـت  یـک  اسـت  قـرار  همچنیـن 
و  شـود  برگـزار  هنـد  کشـور  در  بین المللـی 
تـا  اسـت  گرفتـه  صـورت  هـم  تالش هایـی 
نمایندگانـی از ایـران در ایـن رویـداد شـرکت 
و  هاشـمی  سـجاد  مهـردالن،  شـاهین  کننـد. 
گفتـه  کـه  هسـتند  نفراتـی  کیـا  حمیدرضـا 
می شـود قـرار اسـت در تورنمنـت هند شـرکت 
کننـد کـه بیـن آنهـا مهـردالن شـانس کسـب 
سـهمیه از طریـق رنکینـگ را دارد و اگر بتواند 
شـرایط  کنـد،  تکـرار  را  متـر   ۲۰.۷۰ رکـورد 
خوبـی در رنکینـگ خواهـد داشـت و می توانـد 

بـه سـهمیه المپیـک دسـت پیـدا کنـد.
سـهمیه ورزش ایـران بـرای المپیـک توکیو 

کـه در ۱۵ رشـته )۱۴ فدراسـیون( بـه دسـت 
آمـده، بـه این شـرح اسـت:

دوومیدانی: احسان حدادی، حسن تفتیان
تیرانـدازی: نجمه خدمتـی، آرمینا صادقیان، 
مهیـار  زاده،  کـرم  فاطمـه  رسـتمیان،  هانیـه 

صداقـت، جـواد فروغـی
کشـتی آزاد: رضـا عطـری، حسـن یزدانـی، 
یـداهلل محبـی، امیرمحمد یزدانـی، یونس امامی 

و محمدحسـین محمدیـان
کشـتی فرهنگـی: علیرضـا نجاتـی، محمـد 
علـی جرایـی، امیـر قاسـمی منجـزی، حمیـد 

رضـا گرایـی و محمدهـادی سـارودی
دوچرخه سواری: سعید صفرزاده

تیر و کمان: میالد وزیری
میرهاشـم  هادی پـور،  آرمیـن  تکوانـدو: 

کیانـی ناهیـد  حسـینی، 
علـی  عابدینـی،  مجتبـی  شمشـیربازی: 
فتوحـی محمـد  رهبـری،  محمـد  پاکدامـن، 

کاراتـه: بهمـن عسـگری، سـجاد گنـج زاده، 
بهمن یـار عباسـعلی، سـارا  حمیـد 

بوکس:دانیال شه بخش و سیدشاهین موسوی
تنیس روی میز: نیما عالمیان

قایقرانـی: علـی آقامیرزایـی )آبهـای آرام( و 
نازنیـن مالیـی )روئینـگ(

وزنه بـرداری: علـی هاشـمی در دسـته ۱۰۹ 
کیلوگـرم علـی داودی در دسـته فوق سـنگین

والیبال: ۱۲ سهمیه بسکتبال: ۱۲ سهمیه

تیــم ملــی ایــران روز دهــم تیــر رقبــای خــود در مرحلــه ســوم 
انتخابــی جــام جهانــی را شناســایی خواهــد کــرد و اهالــی فوتبــال 
ایــران امیدوارنــد ســناریو راحت تــری بــرای یوزهــای ایــران 

نوشــته شــود. 
ــی  ــوم انتخاب ــی مرحلــه س ــه کش ــنا، قرع ــزارش ایس ــه گ ب
ــک  ــتقیم و ی ــهمیه مس ــن ۴ س ــه تعیی ــه منزل ــی ب ــام جهان ج
ــم  ــر روز ده ــی ۲۰۲۲ قط ــام جهان ــیا در ج ــی آف آس ــهمیه پل س
ــود  ــای خ ــم رقب ــران ه ــی ای ــم مل ــود و تی ــزار می ش ــاه برگ تیرم
را می شناســد. طبــق اعــالم فیفــا، ۱۲ تیــم حاضــر در قرعــه 
ــه دو،  ــورت دو ب ــه ص ــده، ب ــالم ش ــگ اع ــاس رنکین ــی براس کش
ــدرت  ــوازن ق ــا ت ــد ت ــد ش ــیم خواهن ــای A و B تقس در گروه ه

ــود. ــت ش رعای
سیدبندی قرعه کشی این مسابقات به این شرح است:

سید یک: ژاپن - ایران
سید ۲: استرالیا - کره جنوبی

سید ۳: عربستان - امارات
سید ۴: عراق - چین

سید ۵: عمان - سوریه
سید ۶: ویتنام - لبنان

در خصــوص نحــوه قرعه کشــی ایــن توضیــح قیــد شــده اســت 
ــتین  ــام نخس ــود و ن ــاز می ش ــم آغ ــید شش ــی از س ــه قرعه کش ک
ــته  ــمت A۶ نوش ــد در قس ــرون می آی ــدان بی ــه از گل ــی ک تیم
می شــود و قرعــه بعــدی از همیــن ســید ششــم در قســمت 
ــز  ــرای ســیدهای بعــدی نی ــد ب B۶ نوشــته می شــود. همیــن رون
ــا  ــن از گلدان ه ــران و ژاپ ــام ای ــت ن ــد شــد و در نهای ــرار خواه تک
خارج شــود و طبیعتــا ایــن دو تیــم بــا همدیگــر دیــداری نخواهنــد 

داشــت امــا ۱۰ تیــم باقــی مانــده در قالــب قرعه کشــی در ایــن دو 
گــروه تقســیم خواهنــد شــد.

بهترین و بدترین گروه برای ایران
ــا بدتریــن قرعــه مواجــه  ــران ب در دور گذشــته مســابقات، ای
ــای  ــن تیم ه ــوان قدرتمندتری ــه عن ــن ب ــراق و بحری ــد و ع ش
ــخت ترین  ــا س ــدند ت ــروه ش ــران هم گ ــا ای ــوم ب ــید دوم و س س
ــش از  ــال پی ــورد. ح ــم بخ ــران رق ــای ای ــرای یوزه ــناریو ب س
قرعه کشــی بــه بررســی ســخت ترین گــروه ایــن مســابقات 

می پردازیــم.

راحت ترین
ایران- کره جنوبی- امارات - چین - عمان- لبنان

ــه جــز کره حنوبــی  ــه و وضعیــت کنونــی تیم هــا، ب طبــق تجرب
ــی  ــته، مابق ــران نداش ــل ای ــی مقاب ــر توفیق ــال های اخی ــه در س ک
زمــره  در  لبنــان،  و  عمــان  چیــن،  امــارات،  شــامل  تیم هــا 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــیا ب ــوم آس ــی س ــه دوم و حت ــای درج تیم ه
و در بازی هــای یــک دهــه اخیــر، عملکــرد چنــدان مثبتــی 

ــد. ــق نکردن ــکلی خل ــران مش ــرای ای ــتند و ب نداش

سخت ترین
ایران - استرالیا - عربستان- عراق- سوریه - ویتنام

ــتان،  ــای عربس ــر تیم ه ــواره در براب ــران هم ــو، ای ــن س در ای
ــا مســائل حاشــیه ای و چالشــی مواجــه اســت  عــراق و ســوریه ب
و بازی هــای ایــن تیم هــا بــا ایــران، فراتــر از مســائل فنــی 
ــا  ــه سال هاســت ب ــن اســترالیا تیمــی اســت ک می شــود. همچنی

ــای  ــم در لیگ ه ــن تی ــان ای ــته و بازیکن ــداری نداش ــران دی ای
اروپایــی بــازی می کننــد. ویتنــام بــه عنــوان آخریــن تیــم گــروه 
پیشــرفت شــگرفی در ســالیان گذشــته داشــته و هیــچ شــباهتی 
ــان  ــه لبن ــدارد و نســبت ب ــام و نشــان گذشــته ن ــه تیــم کــم ن ب
ــه شــمار مــی رود.  )دیگــر تیــم ســید ۶( رقیــب سرســخت تری ب
ــی ۲۰۱8  ــام جهان ــتان در ج ــترالیا و عربس ــروه، اس ــن گ در ای
حضــور داشــتند و ســوریه هــم تــا مرحلــه پلــی آف پیــش رفتــه 

بــود
بــا توجــه بــه قرعــه دشــوار ایــران در مرحلــه گذشــته و 
دشــوارتر شــدن کار بــا اشــتباهات در دور رفــت، مطمئنــا بازیکنــان 
ــر  ــا ه ــه ب ــورت مواجه ــه در ص ــن مرحل ــران در ای ــی ای و کادرفن
ــا تمرکــز و تــالش بیشــتری وارد مســابقات می شــوند. قرعــه ای، ب

ــن  ــه ای ــابقات ب ــزاری مس ــان برگ ــده زم ــال ش ــه ارس در نام
ــت: ــده اس ــخص ش ــب مش ترتی

مسابقه اول: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ )۲ سپتامبر ۲۰۲۱(
مسابقه دوم: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ )۷ سپتامبر ۲۰۲۱(

مسابقه سوم: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ )۷ اکتبر ۲۰۲۱(
مسابقه چهارم: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ )۱۲ اکتبر ۲۰۲۱(
مسابقه پنجم: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ )۱۱ نوامبر ۲۰۲۱(
مسابقه ششم: ۲۵ آبان ۱۴۰۰)۱۶ نوامبر ۲۰۲۱(
مسابقه هفتم: ۷ بهمن ۱۴۰۰ )۲۷ ژانویه ۲۰۲۲(

مسابقه هشتم: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ )اول فوریه ۲۰۲۲(
مسابقه نهم: ۴ فروردین ۱۴۰۱ )۲۴ مارس ۲۰۲۲(
مسابقه دهم: ۹ فروردین ۱۴۰۱ )۲۹ مارس ۲۰۲۲(

در نهایــت دو تیــم اول و دوم هــر گــروه )دو گــروه شــش 
تیمــی( در مجمــوع ۴ تیــم راهــی مســابقات جــام جهانــی ۲۰۲۲ 
ــای  ــت تیم ه ــت و برگش ــازی رف ــده ب ــد و برن ــد ش ــر خواهن قط
ــا نماینــده آمریــکای  ســوم دو گــروه، در دیــداری سرنوشت ســاز ب

ــد. ــدار می کن ــزی دی ــمالی و مرک ش

ــیون  ــت فدراس ــات ریاس ــزاری انتخاب ــس از برگ ــه پ دو هفت
ورزش هــای زورخانــه ای کــه بــه انتخــاب مهرعلــی بــاران چشــمه 
منجــر شــد، دیــوان عدالــت اداری رای بــه ابطــال نتیجــه 

ــده داد.  ــی پرون ــی نهای ــا بررس ــات ت انتخاب
ــی ریاســت فدراســیون  ــع انتخابات ــزارش ایســنا، مجم ــه گ ب
ورزش هــای زورخانــه ای ۱۹ خــرداد در ســالن فارســی آکادمــی 
ملــی المپیــک برگــزار شــد و در پایــان مهرعلــی بــاران چشــمه 
ــه  ــری، ب ــی جوه ــل ۱۹ رای مجتب ــب ۲۲ رای در مقاب ــا کس ب

عنــوان رییــس ایــن فدراســیون انتخــاب شــد.
پــس از برگــزاری ایــن انتخابــات، مجتبــی جوهــری رییــس 
ســابق و کاندیــدای انتخابــات، بــا اعــالم تخلــف و ارائــه مــدارک 
مبتنــی بــر چیدمــان مجمــع بــا هــدف کســب رای، بــه دیــوان 
عدالــت اداری طــرح شــکایت کــرد و خواســتار رســیدگی  دیــوان 

بــه ایــن موضــوع شــد.
در نهایــت شــعبه ۴۵ دیــوان عدالــت اداری، ۳۰ خــرداد 

ــال  ــوع ابط ــت در موض ــتور موق ــدور رای و دس ــه ص ــدام ب اق
نتیجــه انتخابــات فدراســیون ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی 

ــرد. ــی ک پهلوان
دیــوان عدالــت اداری در ابالغیــه ای بــه وزارت ورزش، اعــالم 
کــرده کــه نتیجــه انتخابــات فدراســیون ورزش هــای زورخانــه ای 
ــمه  ــاران چش ــی ب ــادره مهرعل ــم ص ــی و حک ــتی پهلوان و کش
ــر  ــذه ب ــات متخ ــایر اقدام ــیون و س ــن فدراس ــت ای ــرای ریاس ب
آن، تــا تعییــن تکلیــف نهایــی »کان لــم یکــن« و بالاثــر اســت.

شــعبه ۴۵ دیــوان عدالــت اداری در متــن حکــم صــادره بــه 
تاریــخ ۳۰ خــرداد  ۱۴۰۰ نیــز آورده اســت: »... بموجــب مــاده 
ــوان عدالــت اداری..  ــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دی ۳۵ قان
قــرار توقــف عملیــات اجرایــی صــدور ابــالغ ریاســت فدراســیون 
زورخانــه ای بــه نــام مهرعلــی بــاران چشــمه، موضــوع انتخابــات 
ــوان صــادر  ــا تعییــن تکلیــف نهایــی در دی ۱۹ خــرداد ۱۴۰۰ ت
می گــردد... کلیــه ســازمان ها تابعــه پــس از ابــالغ دســتور 

موقــت مکلــف بــه اجــرای ســریع و کامــل مفــاد آن می باشــند. 
ــال از  ــه انفص ــتور ب ــن دس ــرای ای ــان از اج ــا متخلف ــف ی متخل
خدمــت بــه مــدت ۶ مــاه تــا یکســال و جبــران خســارات وارده 
محکــوم خواهنــد شــد. قــرار قطعــی و غیرقابــل اعتراض اســت«.

ــا،  ــت: درد ورزش م ــنا گف ــی ش ــای مل ــی تیم ه ــر فن مدی
ــت.  ــی اس ــنا بی پول ــته ش ــاً رش مخصوص

بــه گــزارش فــارس، مســابقات شــنای انتخابــی المپیــک بــه 
ــران  ــدگان شــنای ای ــی شــهر بلگــراد برگــزار شــد. نماین میزبان
ــد  ــه آب زدن ــابقات ب ــن مس ــن روز از ای ــی دومی در دور مقدمات
ــد.  و جــواز حضــور در فینــال مــاده هــای خــود را کســب کردن
ــورد ورودی  ــه رک ــل ب ــم تری ــران در تای ــناگران ای ــن ش همچنی

ــد امــا موفــق نشــدند. المپیــک حملــه کردن
ــت هــا مهــدی انصــاری  ــن رقاب ــی روز دوم ای در دور مقدمات
در مــاده ۱۰۰ متــر پروانــه و بنیامیــن قره حســنلو و ســینا 
ــدند. در دور  ــال ش ــی فین ــر آزاد راه ــاده ۵۰ مت ــور در م غالمپ
ــره حســنلو و  ــن ق ــدا بنیامی ــن مســابقات ابت ــال روز دوم ای فین
ــره  ــه ق ــد ک ــه آب زدن ــر آزاد ب ــاده ۵۰ مت ــور در م ســینا غالمپ
حســنلو بــا ثبــت زمــان ۲۳٫۱۴ اول و ســینا غالمپــور بــا زمــان 
ــال ۱۰۰  ــاری در فین ــدی انص ــه مه ــد. در ادام ۲۳٫۴۵ دوم  ش
متــر پروانــه بــا ثبــت زمــان ۵۵٫۴۲ در جایــگاه ســوم ایســتاد و 
بــه کار خــود پایــان داد. بدیــن ترتیــب پرونــده  مســابقات شــنا 
ــن  ــد و ای ــته ش ــتان بس ــی صربس ــه میزبان ــک ب ــی المپی انتخاب

ــید. ــان رس ــه پای ــا ب رقابت ه
ــران در  ــناگران ای ــرد ش ــورد عملک ــمیع زاده درم ــن س محس
مســابقات انتخابــی المپیــک اظهــار داشــت: مــا ۵ شــناگر بــرای 
ــاوری  ــه ی ــتیم ک ــک داش ــی المپی ــابقات انتخاب ــور در مس حض
مصــدوم شــد. تمــام نماینــدگان ایــران شــانس کســب ســهمیه 
المپیــک را داشــتند، چــون در تمرینــات بــه اســتانداردها 

رســیده بودنــد و بســیار نزدیــک بــه رکوردهــای ورودی بودنــد. 
ــه، ۶۰ صــدم  ــک در حــد ۲۰ صــدم ثانی ــا المپی ــا ت ــالف م اخت

ــود. ــه ب ــاً ۲ ثانی ــه و نهایت ثانی
وی ادامــه داد: شــیوع ویــروس کرونــا در ســال گذشــته 
موجــب شــد تــا مــا ۳ مســابقه بــرون مــرزی را از دســت بدهیــم. 
پــس از آن هــم کــه اســتخرها بــه مــدت طوالنــی بســته بودنــد. 
چنــد مــاه بــه آب نــزدن بــرای یــک شــناگر فاجعــه اســت و ایــن 
اتفــاق بــرای شــناگران کشــورمان افتــاد. بــه هر حــال توانســتیم 
تمرینــات را دنبــال کنیــم، امــا بازهــم در ادامــه ۲ مســابقه مــا 

لغــو شــد و نتوانســتیم بــه صربســتان و ترکیــه اعــزام شــویم.
ــر  ــرد: در ه ــان ک ــنا خاطرنش ــی ش ــای مل ــی تیم ه ــر فن مدی
ــا  ــد ب ــن باش ــاه دور از میادی ــکاری ۱۷ م ــی، ورزش ــته ورزش رش
افــت روبــرو می شــود. هرکســی هــم کــه ایــن موضــوع را نپذیــرد 
ــد  ــم بای ــرایط بازه ــن ش ــا ای ــدارد. ب ــناختی از ورزش ن ــاً ش قطع
تاکیــد کنــم که شــنای ایــران نیــاز بــه اعتبــار و بودجــه دارد. درد 
ــوان ۳ رشــته  ــی اســت. نمی ت ــا، مخصوصــاً شــنا بی پول ورزش م
ــا بودجــه یــک فدراســیون اداره کــرد. را در یــک فدراســیون و ب

ســمیع زاده عنــوان کــرد: فکــر می کنــم مــا تنهــا تیــم 
ــه  ــی ب ــک مســابقه تدارکات ــدون ی ــه ب ــا باشــیم ک ــی در دنی مل
ــب  ــج را کس ــن نتای ــم و ای ــک رفتی ــی المپی ــای انتخاب رقابت ه
ــابقات  ــه مس ــر ب ــال های اخی ــران در س ــناگران ای ــم. ش کردی

کمــی اعــزام شــده اند، امــا بازهــم دل شــیر دارنــد و می تواننــد 
ــتر از  ــودم بیش ــن خ ــد. م ــب کنن ــدال کس ــا م ــاک اروپ در خ
ــران و  ــات و شــرایط ای ــدن امکان ــا دی ــه ناراحــت هســتم؛ ب هم
ســایر کشــورهای حریــف یــاد جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق 
می افتــم کــه رزمنــدگان کشــورمان بــا دســت های خالــی 
ــد. ــراق ایســتادگی کردن ــدان مســلح ع ــا دن ــربازان ت ــل س مقاب

ــودن شــرایط همینقــدر بگویــم  ــد ب ــا بیــان اینکــه از ب وی ب
ــح  ــتند، تصری ــل هس ــتخرها تعطی ــم اس ــاال ه ــن ح ــه همی ک
ــن  ــب تمری ــا ۱۲ ش ــاعت ۱۰ ت ــنلو س ــن قره حس ــرد: بنیامی ک
ــد. همــه دوســت  ــم از وی گرفتن ــه آن ســانس را ه ــرد ک می ک
ــد،  دارنــد کــه ورزشــکاران ایــران قهرمــان شــده و مــدال بگیرن
امــا بایــد بپذیریــم کــه ورزش ایــران در حــال افــت اســت. هیــچ 
ــگ و  ــر از دوپین ــدارد، غی ــود ن ــم در ورزش وج ــری ه راه میانب
ــزام  ــه مســابقات اع ــاه ب ــد از ۱۷ م ــران بع ــف! شــناگران ای تخل
ــن می توانســتم  ــر م ــد؛ اگ ــج را کســب کردن ــن نتای شــدند و ای
ایــن  و  کنــم  اعــزام  تدارکاتــی  مســابقه   ۱۲ بــه  را  آنهــا 
ــودم  ــمت خ ــاال از س ــن ح ــد همی ــد بای ــب می ش ــج کس نتای

می کــردم. کناره گیــری 
ــنلو  ــه داد: قره حس ــنا ادام ــی ش ــای مل ــی تیم ه ــر فن مدی
بعــد از اینکــه مــدال طــال را کســب کــرد تــا یــک ســاعت گریــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــب دارن ــران تعص ــناگران ای ــرد. ش می ک
شــبانه روز تــالش می کننــد تــا حــق شــنای ایــران زنــده شــود. 
ــا نشــان از پیشــرفت  ــدال در خــاک اروپ ــد م ــاً کســب چن واقع

ــران دارد. شــنای ای

سهمیه های ایران برای المپیک 2020 توکیو چگونه به عدد 6۵ رسید؟ 

راحت ترین و سخت ترین سناریو برای ایران در انتخابی جام جهانی

بارایدیوانعدالتاداریانجامشد:

نتیجه انتخابات فدراسیون زورخانه ای باطل شد

دردمان بی پولی است
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اوقات شرعی شهر تهران

امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمد هــای 
پرداخــت  جزئیــات  و  شــرایط  کشــور  مالیاتــی 
مالیــات مقطــوع دریافــت کننــدگان ســکه در ســال 

۹۹ را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد 
مســیحی معــاون درآمد هــای مالیاتــی ســازمان 
ــتورالعمل  ــه دس ــاره ب ــا اش ــور ب ــی کش ــور مالیات ام
ــای  ــون مالیات ه ــاده )۱۰۰( قان ــره م ــی تبص ابالغ
مســتقیم اظهــار داشــت: تمامــی اشــخاص حقیقــی 
خریــدار ســکه از بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
ــت  ــه دریاف ــبت ب ــال ۱۳۹۹ نس ــه در س ــران ک ای
حداکثــر )۱۵۵( قطعــه ســکه اقــدام کــرده انــد، تــا 
پایــان خردادمــاه مهلــت دارنــد از تســهیالت مالیــات 

مقطــوع برخــوردار شــوند.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــن گــروه از 
خریــداران ســکه از نگهــداری اســناد و مــدارک 
اظهارنامــه  تســلیم  و  مزبــور  قانــون  موضــوع 
ــا اســتناد  مالیاتــی معــاف هســتند، تصریــح کــرد: ب
بــه قســمت اخیــر تبصــره مــاده )۱۰۰( قانــون 
مالیات هــای مســتقیم اصالحــی مصــوب ۱۳۹۴، 
ــان  ــروه از مودی ــن گ ــوع ای ــخاص موض ــات اش مالی
ــرر  ــد مق ــود را در موع ــی خ ــه مالیات ــه اظهارنام ک
ــناد و  ــه اس ــر اســاس رســیدگی ب ــد، ب تســلیم کنن

ــد. ــد ش ــن خواه ــده تعیی ــه ش ــدارک ارائ م
افــزود: براســاس دســتورالعمل های  مســیحی 
ــه  ــا مراجعــه ب ــداران ســکه مکلفنــد ب ابالغــی، خری
ســامانه عملیــات الکترونیــک مودیــان مالیاتــی 
my.tax. ســازمان امــور مالیاتی کشــور بــه نشــانی

ــه  ــق ب ــات متعل ــت مالی ــه پرداخ ــبت ب gov.ir نس
شــرح بنــد )۲( ایــن دســتورالعمل اقــدام کننــد تــا 
ــاده )۱۹۰(  ــوع م ــرد موض ــه دیرک ــمول جریم مش
قانــون مالیات هــای مســتقیم اصالحــی مصــوب 

ــوند. ۱۳۹۴ نش
امــور  ســازمان  مالیاتــی  درآمد هــای  معــاون 
ــل  ــوع قاب ــات مقط ــزان مالی ــه می ــور ب ــی کش مالیات
ــکه  ــده س ــت کنن ــی دریاف پرداخــت اشــخاص حقیق
ــی طــی ســال۱۳۹۹  ــداد ســکه تحویل ــر اســاس تع ب

نیــز اشــاره کــرد و گفــت: تــا ۵ قطعــه ســکه مشــمول 
مالیــات نیســتند، نســبت بــه مــازاد ۵ ســکه تــا میزان 
۱۵ ســکه بــه ازای هــر قطعــه ســکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریــال 
مالیــات مقطــوع، نســبت به مــازاد ۱۵ ســکه تــا میزان 
ــکه ۱۲.8۰۰.۰۰۰  ــه س ــر قطع ــه ازای ه ــکه ب ۲۵ س
ریــال مالیــات مقطــوع و نهایتــا نســبت بــه مــازاد ۲۵ 
ســکه تــا میــزان ۱۵۵ ســکه بــه ازای هــر قطعــه ســکه 
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریــال مالیــات مقطــوع تعلــق می گیــرد.

ــکان  ــه ام ــی ک ــوص مودیان ــزود: در خص وی اف
ــل  ــورت کام ــه ص ــوع را ب ــات مقط ــت مالی پرداخ
ــات  ــد، مالی ــاه ســال ۱۴۰۰ ندارن ــان خردادم ــا پای ت
ــه  ــاه ب ــا چهارم ــر ت ــده حداکث ــن ش ــوع تعیی مقط

صــورت مســاوی تقســیط می شــود.
ــه در  ــخاصی ک ــرد: اش ــان ک ــیحی خاطرنش مس
ــش از )۱۵۵(  ــت بی ــه دریاف ــبت ب ــال ۱۳۹۹ نس س
ــن  ــدام و همچنی ــزی اق ــک مرک ــکه از بان ــه س قطع
ــوز  ــا مج ــده ب ــوابق پرون ــب س ــه حس ــاغلی ک مش
صــادره از ســوی مراجــع ذی ربــط بــه شــغل خریــد 
و فــروش ســکه اشــتغال دارنــد، مشــمول ایــن 
دســتورالعمل نبــوده و مکلــف بــه تســلیم اظهارنامــه 
مالیاتــی و پرداخــت مالیــات متعلــق در موعــد مقــرر 

ــت. ــاه ۱۴۰۰( اس ــان خردادم )پای
ــم  ــق حک ــه مطاب ــا ک ــرد: از آنج ــد ک وی تاکی
مالیــات  مذکــور،  قانــون   )۱۰۰( مــاده  تبصــره 
مقطــوع تعییــن شــده مطابق بنــد )۲( دســتورالعمل 
مذکــور، در صــورت عــدم تســلیم اظهارنامــه مالیاتی 
در موعــد مقــرر قطعــی و وفــق مقــررات قابــل 
وصــول اســت، لــذا اوراق قطعــی تمامــی مشــمولین 
موضــوع بنــد )۱( ایــن دســتورالعمل، یــک مــاه پــس 
از سررســید پرداخــت مالیــات صــادر و بــه مؤدیــان 

ــد شــد. ــالغ خواه ــط اب ذی رب
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمد هــای 
مالیاتــی کشــور افــزود: آن دســته از مشــمولین ایــن 
دســتورالعمل کــه بــه مالیــات قطعــی شــده اعتــراض 
ــررات در  ــر مق ــا براب ــراض آن ه ــند، اعت ــته باش داش
هیــأت حــل اختــالف مالیاتــی موضــوع تبصــره )۱( 
مــاده )۲۱۶( قانــون مالیات هــای مســتقیم اصالحــی 

ــود. مصــوب ۱۳۹۴ قابــل رســیدگی خواهــد ب
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پایــان  در  مســیحی 
آخریــن مهلــت پرداخــت مالیــات مقطــوع عملکــرد 
ســال ۱۳۹۹ دریافــت کننــدگان ســکه از بانــک 
ــنبه  ــران، روز دوش ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
ــت: در  ــد، گف ــاری می باش ــال ج ــاه س ۳۱ خردادم
صــورت عــدم پرداخــت مالیــات و یــا حســب مــورد 
عــدم تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی در مهلــت مقــرر، 

ــد. ــد ش ــم خواهن ــمول جرای مش

معاوندرآمدهایمالیاتیسازمانامورمالیاتیمطرحکرد؛

شرایط پرداخت مالیات مقطوع دریافت 
کنندگان سکه در سال 99 اعالم شد

ــردا  ــودرو از ف ــران خ ــوالت ای ــروش محص ــش ف ــد پی ــه جدی مرحل
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــنبه آغ پنجش

ــگاران جــوان، شــرکت ایــران خــودرو در  بــه گــزارش باشــگاه خبرن
راســتای پاســخ بــه نیــاز بــازار خــودرو طــرح پیــش فــروش محصــوالت 

)حداکثــر ۱۲ ماهــه( را اجــرا خواهــد کــرد.
متقاضیانــی کــه در قرعــه کشــی های قبلــی ایــران خــودرو انتخــاب 
نشــده انــد، می تواننــد در ایــن طــرح بــا شــرایط زیــر ثبــت نــام کننــد. 
در ایــن طــرح قیمــت خــودرو مطابــق قیمــت زمــان تحویــل منــدرج 

در قــرارداد خواهــد بــود.
طـــرح پـیش فـروش عـادی )حـداکثر ۱۲ ماهـه( محصـوالت ایـران 
خودرو )بـــا روش قرعـه کشـــی( مطـابق جـدول ذیـل از ساعت ۱۰ روز 
پنجشــنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ شــروع و تــا روز شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 

ادامــه خواهــد داشــت.
شرایط عمومی بخشنامه:

۱. به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می گیرد.
ــه رانندگــی  ــر گواهینام ــه اصــل و تصوی ــه ارائ ــزم ب ۲. متقاضــی مل

ــه ســوم( اســت. ــل پای خــودرو )حداق
۳. حداقــل فاصلــه از آخریــن خریــد )ثبــت نــام یــا تحویــل خــودرو( 

در شــرکت های ایــران خــودرو و ســایپا ۴8 مــاه اســت.
۴. امــکان صلــح و نقــل و انتقــال خــودرو حتــی بــه صــورت وکالتــی 

مطابــق بــا مصوبــات کمیتــه خــودرو وجــود نــدارد.
ـــام، شـــماره حســـاب )شـــماره  ـــت ن ـــگام ثب ـــد در هن ۵. متقاضـــی بای
ـــای  ـــت از کارت ه ـــد و الزم اس ـــی کن ـــود را معرف ـــه خ ـــوط ب ـــبا( مرب ش
ـــن  ـــد. همچنی ـــتفاده کن ـــه اس ـــز وج ـــرای واری ـــود ب ـــام خ ـــه ن ـــی ب بانک
ـــی  ـــود متقاض ـــام خ ـــه ن ـــد ب ـــده بای ـــی ش ـــراه معرف ـــن هم ـــماره تلف ش

ـــد. باش
۶. ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.

ــه  ــز وج ــان واری ــه دوم و در زم ــه در مرحل ــی ک ــد نمایندگ ۷. ک
توســط متقاضــی انتخــاب می گــردد، می بایســت بــا آدرس و کــد 

ــد. ــتان باش ــک اس ــی در ی ــتی متقاض پس
ــه  ــی ب ــه کش ــدن در قرع ــاب ش ــی از انتخ ــوق ناش ــال حق 8. انتق

ــت. ــوع اس ــث ممن ــخاص ثال اش
ــورت  ــل در ص ــان تحوی ــاه از زم ــس از ۵ م ــودرو پ ــی خ ۹. گارانت
ــه باطــل  ــرویس اولی ــت س ــرای دریاف ــی ب ــه نمایندگ ــه ب ــدم مراجع ع
می گــردد و در مراجعــه بــه نمایندگــی کارکــرد حداقــل ۱، ۰۰۰ 

ــت. ــی اس ــز الزام ــودرو نی ــری خ کیلومت
ـــاله  ـــک س ـــدت ی ـــان م ـــا پای ـــودرو ت ـــروش خ ـــور ف ـــند و فاکت ۱۰. س
ـــس از  ـــد و پ ـــد مان ـــی خواه ـــودرو باق ـــران خ ـــرکت ای ـــزد ش ـــن، ن ره
ـــی  ـــتریان گرام ـــل مش ـــن تحوی ـــک ره ـــتری و ف ـــاب مش ـــویه حس تس

ـــد. ـــد ش خواه

ــب  ــی )نص ــال انتظام ــالک فع ــی دارای پ ــرای متقاض ــه ۱: ب نکت
ــود. ــد ب ــر نخواه ــام میس ــت ن ــکان ثب ــودرو( ام ــرروی خ ب

ــودرو  ــی خـ ــه رانندگـ ــد گواهینامـ ــه فاقـ ــانی کـ ــه ۲: کسـ نکتـ
ـــند و  ـــال باش ـــی فع ـــالک انتظام ـــا دارای پ ـــوم( و ی ـــه س ـــل پای )حداق
ـــی شـــدن  ـــم یکـــن تلق ـــد، ضمـــن کان ل ـــام کنن ـــت ن ـــن طـــرح ثب در ای
ـــروش  ـــای ف ـــه طرح ه ـــام درکلی ـــکان ثبتن ـــال ام ـــا ۳ س ـــام ت ـــت ن ثب

ـــت. ـــد داش ـــودرو را نخواهن ـــران خ ـــرکت ای ـــوالت ش ـــی محص آت
نکتــه ۳: در ایــن بخشــنامه از زمــان واریــز وجــه تــا تحویــل خــودرو 

ســود مشــارکت و انصــراف پرداخــت نخواهــد شــد.

شــاخص کل در بــازار بــورس ۲۶ هــزار و ۱۰۱ واحــد رشــد داشــت 
ــزار  ــون و ۲۱۳ ه ــک میلی ــم ی ــه رق ــاخص ب ــن ش ــت ای ــه در نهای ک

واحــد رســید. 
بــه گــزارش ایرنــا، برپایــه معامــالت دیــروز بیــش از ۱۰ میلیــارد و 
۳۷۵ میلیــون ســهم، حــق تقــدم و اوراق بهــادار بــه ارزش ۶۷ هــزار و 

8۰۵ میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا ســه هزار و ۶8۶  واحــد 
ــم وزن(  ــت )ه ــاخص قیم ــد و ش ــزار و 8۷۳ واح ــه ۳۷۶ ه ــش ب افزای
ــه ۲۴۱ هــزار و ۷۰8 واحــد رســید. ــا دو هــزار و ۳۶۴ واحــد رشــد ب ب

شــاخص بــازار اول ۲۴ هــزار و ۹۰ واحــد رشــد و شــاخص بــازار دوم 
۳۵ هــزار و ۷۱۶ واحــد افزایــش داشــتند.

عــالوه بــر ایــن در بیــن همــه نمادهــا، نمــاد فــوالد مبارکــه اصفهــان 
)فــوالد( بــا دو هــزار و ۷88 واحــد، ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی( 
ــا  ــر )کگل( ب ــی گل گه ــی و صنعت ــد، معدن ــزار و ۴۰۴ واح ــا دو ه ب
یــک هــزار و ۹۵۳ واحــد، صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس )فــارس( 
ــا  ــاد( ب ــو )کچ ــی چادرمل ــی و صنعت ــد، معدن ــزار و ۳۶۵ واح ــا یک ه ب
ــی  ــن اجتماع ــذاری تامی ــرمایه گ ــرکت س ــد، ش ــزار و ۲۲۳ واح یک ه
ــیان  ــت و گاز پارس ــترش نف ــد، گس ــزار و ۲۰۹ واح ــا یک ه ــتا( ب )شس
ــا ۹۷۳ واحــد، نفــت و گاز و پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو(  )پارســان( ب
ــد و شــرکت  ــا 8۳۹ واح ــوز( ب ــتان )فخ ــوالد خوزس ــد، ف ــا ۹۳8 واح ب
ــر  ــت ب ــر مثب ــد تاثی ــا 8۲۹ واح ــر( ب ــر )وغدی ــذاری غدی ــرمایه گ س

ــورس داشــتند. شــاخص ب
در مقابــل، خدمــات انفورماتیــک )رانفــور( بــا ۱۴۷ واحد، شــرکت ســرمایه 
ــا ۷۹ واحــد، شــرکت  گــذاری ســهام عدالــت اســتان عدالــت )وســکرمان( ب
ــری  ــد، آهنگ ــا ۶۷ واح ــاخت( ب ــران )وس ــاختمان ای ــذاری س ــرمایه گ س

تراکتورســازی ایــران )خاهــن( بــا ۵۷ واحــد،  گســترش ســرمایه گــذاری ایران 
خــودرو )خگســتر( بــا ۵۴ واحــد، شــرکت ســرمایه گــذاری شــفا دارو )شــفا( با 
۵۲ واحــد، شــیر پاســتوریزه پــگاه اصفهــان )غشــصفا( بــا ۵۲ واحــد، صنایــع 
ســیمان دشتســتان )سدشــت( بــا ۵۱ واحــد و کارت اعتبــاری ایــران کیــش 

)رکیــش( بــا ۵۰ واحــد تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس داشــتند.
ــروه  ــرکت گ ــاپا(،  ش ــایپا )خس ــاد س ــزارش، نم ــن گ ــه ای ــر پای ب
ــر(،  ــوری )ومدی ــتگی کش ــدوق بازنشس ــرمایه صن ــت ارزش س مدیری
ــت  ــپنا(، صنع ــان )ش ــت اصفه ــش نف ــودرو(، پاالی ــودرو )خ ــران خ ای
ــی( و  ــران )فمل ــس ای ــع م ــی صنای ــورش(، مل ــورش )غک ــی ک غذای
ــای  ــتر( در نماده ــودرو )خگس ــران خ ــذاری ای ــرمایه گ ــترش س گس

ــتند. ــرار داش ــش ق پُرتراکن
گــروه خــودرو هــم در معامــالت امــروز صدرنشــین برتریــن 
گروه هــای صنعــت شــد و در ایــن گــروه ســه میلیــارد و ۹8۷ میلیــون 
ــال دادوســتد شــد. ــه ارزش ۹ هــزار و ۵۴۳ میلیــارد ری برگــه ســهم ب

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ــر  ــش داشــت و ب ــز حــدود ۱88 واحــد افزای ــورس نی شــاخص فراب

ــد. ــت مان ــد ثاب ــزار و ۶۱۶ واح ــال ۱۷ ه روی کان
همچنیــن در ایــن بــازار یــک میلیــارد و ۷۷۶ میلیــون برگــه ســهم 

بــه ارزش ۲۵ هــزار و ۳8۵ میلیــارد ریــال دادوســتد شــد.
نمــاد ســنگ آهــن گهرزمیــن )کگهــر(، پلیمــر آریــا ساســول )آریــا(، 
ــان )شــگویا(،  ســهامی ذوب آهــن اصفهــان )ذوب(، پتروشــیمی تندگوی
ــو(، پتروشــیمی زاگــرس  ــه )میدک ــی خاورمیان ــع معدن هلدینــگ صنای
)زاگــرس(، شــرکت ســرمایه گــذاری صبــا تامیــن )صبــا(، شــرکت آهــن 
ــرمایه گذاری  ــروه س ــر(، گ ــر )کوث ــه کوث ــع(، بیم ــع )ارف ــوالد ارف و ف

میــراث فرهنگــی )ســمگا(، گــروه توســعه مالــی مهــر آینــدگان 
)ومهــان(، فرابــورس ایــران )فرابــورس(، پاالیــش نفــت الوان )شــاوان(، 
پتروشــیمی مــارون )مــارون( و بیمــه پاســاگارد )بپــاس( تاثیــر مثبــت 

ــورس داشــتند. ــر شــاخص فراب ب
همچنیــن بیمــه اتکایــی ایرانیــان )اتــکای(، نفــت ایرانــول )شــرانل(، 
ــا  ــلویه مپن ــرق عس ــد ب ــپین(، تولی ــن )کاس ــپین تامی ــازی کاس داروس
ــارس  ــگاه ف ــتوریزه پ ــیر پاس ــزا(، ش ــزا )راف ــم اف ــان ه ــا(، رای )بمپن
ــگاه  ــیر پ ــک(، ش ــک )دبال ــرز بال ــی الب ــه داروی ــواد اولی ــارس(، م )غف
آذربایجــان شــرقی )غپــآذر(، تولیــد و صــادرات ریشــمک )ریشــمک(، 
ریــل پــرداز ســیر )حریــل(، شــرکت ســرمایه گــذاری آوا نویــن )وآوا(، 
ــان  ــتان کرم ــران اس ــعه و عم ــاینا(،  توس ــاینا )س ــع بهداشــتی س صنای
ــاب  ــرق ماهت ــد ب ــرس( و تولی ــر )بزاگ ــرس کوث ــروگاه زاگ )کرمان(،نی
ــراه  ــورس هم ــاخص فراب ــر ش ــی ب ــر منف ــا تاثی ــوج( ب ــوج )بکهن کهن

ــد. بودن

شرایط پیش فروش یکساله محصوالت ایران خودرو اعالم شد 

رشد پرقدرت شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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