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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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بررسی پرونده ارز جهانگیری 
و سقوط بورس در کمیسیون 

اصل۹۰ مجلس

قاضی زاده هاشمی:

کشور برای شتاب گیری، به ۱۰ سال دوری 
از دعواها و یکدست شدن قوا نیاز دارد

فاجعه بنزینی موضوع جدی است. باید مشخص شود
نباید با سیاسی کاری این پرونده ها مورد بررسی قرار گیرد

من یک نفر هستم باید تالش کنم تا همه نمایندگان همراهی کنند
نیاز داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم

من می خواهم سربازی اجباری را به سربازی حرفه ای تبدیل کنم
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آمریکا برای بازگشت به مذاکرات وینآمریکا برای بازگشت به مذاکرات وین
 اعالم آمادگی کرد اعالم آمادگی کرد

مایل نبودم از واکسن 
غیر ایرانی استفاده کنم 

خیز نور چشمی ها در لباس 
پیمانکار 

گمانه زنی برای کسب پست در 
دولت جدید آسیب زا است 

جزئیات مصوبه جدید دوگانه سوز کردن 
خودرو های عمومی و مسافربر های شخصی

ــرای  ــاه ١٤٠٠ ب ــرداد م ــاالنه خ ــورم س ــرخ ت ن
خانوارهــای کشــور بــه ٤٣ درصــد رســیده کــه 
ــل، ٢ واحــد  ــاه قب ــن اطــاع در م ــه همی نســبت ب

درصــد افزایــش نشــان می دهــد. 
ــورم ســاالنه خــرداد  ــرخ ت ــارس، ن ــزارش ف ــه گ ب
مــاه ١٤٠٠ بــرای خانوارهــای کشــور بــه ٤٣,٠ درصد 
رســیده کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل، 

٢.٠ واحــد درصــد افزایــش نشــان می دهــد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
ــر  ــد تغیی ــه ای، درص ــورم نقط ــرخ ت ــور از ن منظ
عــدد شــاخص قیمــت، نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
ــاه  ــورم نقطــه ای در خــرداد م ــرخ ت قبــل می باشــد. ن
ــه عــدد ٤٧,٦ درصــد رســیده اســت؛ یعنــی  ١٤٠٠ ب
ــن ٤٧.٦ درصــد  ــه طــور میانگی ــای کشــور ب خانواره
بیشــتر از خــرداد ١٣٩٩ بــرای خریــد یــک »مجموعــه 

ــد. کاالهــا و خدمــات یکســان« هزینــه کــرده  ان
نــرخ تــورم نقطــه ای خــرداد مــاه ١٤٠٠ در 
ــش  ــد افزای ــد درص ــل ٠,٧ واح ــاه قب ــا م ــه ب مقایس
ــده  ــروه عم ــه ای گ ــورم نقط ــرخ ت ــت. ن ــه اس یافت
بــا  دخانیــات«  و  هــا  آشــامیدنی  »خوراکی هــا، 
افزایــش ١.٢ واحــد درصــدی بــه ٦٢.٣ درصــد و گروه 
»کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات« بــا افزایــش ٠.٥ 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه ٤٠.٨ درص ــدی ب ــد درص واح
ــه ای  ــورم نقط ــرخ ت ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــد می باش ــهری ٤٦,٩ درص ــای ش ــرای خانواره ب
کــه نســبت بــه مــاه قبــل ٠.٨ واحــد درصــد افزایــش 
داشــته اســت. هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای 
ــاه  ــه م ــه نســبت ب ــوده ک ــتایی ٥١.٥ درصــد ب روس

قبــل ٠.٥ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظــور از نــرخ تــورم ماهانــه، درصــد تغییــر عــدد 
ــد.  ــل می باش ــاه قب ــه م ــبت ب ــت، نس ــاخص قیم ش
ــد  ــه ٢,٥ درص ــرداد ١٤٠٠ ب ــه خ ــورم ماهان ــرخ ت ن
ــاه  ــن اطــاع در م ــا همی ــه در مقایســه ب رســیده ک
ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای ــد درص ــل، ١.٨ واح قب
ــرای گروه هــای عمــده »خوراکی هــا،  ــه ب ــورم ماهان ت
آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهــای غیرخوراکــی 
ــد  ــد و ٢.٢ درص ــب ٣.٢ درص ــه ترتی ــات« ب و خدم

ــوده اســت. ب
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــرای خانوارهــای شــهری ٢,٥ درصــد می باشــد 
کــه نســبت بــه مــاه قبــل ١.٨ واحــد درصــد افزایــش 
داشــته اســت. هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای 
روســتایی ٢.٦ درصــد بــوده کــه نســبت بــه مــاه قبــل 

١.٩ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
ــر  ــد تغیی ــاالنه، درص ــورم س ــرخ ت ــور از ن منظ
ــال  ــک س ــت در ی ــاخص قیم ــداد ش ــن اع میانگی
ــابه  ــه دوره مش ــبت ب ــاری، نس ــاه ج ــه م ــی ب منته
قبــل از آن می باشــد. نــرخ تــورم ســاالنه خــرداد مــاه 
ــد  ــه ٤٣,٠ درص ــور ب ــای کش ــرای خانواره ١٤٠٠ ب
رســیده کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل، 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــد درص ٢.٠ واح
هم چنیــن نــرخ تــورم ســاالنه بــرای خانوارهــای 
شــهری و روســتایی بــه ترتیــب ٤٢,٥ درصــد و ٤٥.٦ 
درصــد می باشــد کــه بــرای خانوارهــای شــهری ٢.٠ 
واحــد درصــد افزایــش و بــرای خانوارهــای روســتایی 

٢.٤ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات« بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه 
قبــل مربــوط بــه گــروه »ســبزیجات« )گوجــه فرنگی، 
ســیب زمینی و بادمجــان(، گــروه »میــوه و خشــکبار« 
و گروه »قند، شــکر و شــیرینی« )بســتنی پاســتوریزه، 
نبــات و شــکر( می باشــد. در گــروه عمــده »کاالهــای 
غیرخوراکــی و خدمــات«، گــروه »پوشــاک و کفــش«، 
گــروه »کاالهــا و خدمــات متفرقــه« )طــای ١٨ عیــار 
ــتوران«  ــل و رس ــروه »هت ــذی( و گ ــتمال کاغ و دس
)غذاهــای ســرو شــده در رســتوران( بیشــترین افزایش 

قیمــت را نســبت بــه مــاه قبــل داشــته اند.
همچنیــن در ایــن مــاه، گــروه »ارتباطــات« 
ــل  ــاه قب ــه م ــبت ب ــراه( نس ــن هم ــتگاه تلف )دس

کاهــش قیمــت داشــته اســت.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 
هزینه ای کل کشور در ماه جاری

ــورم ســاالنه در خــرداد  ــرخ ت ــرات ن ــه تغیی دامن
ــه ای از  ــف هزین ــرای دهک هــای مختل ــاه ١٤٠٠ ب م
٤٢,٣ درصــد بــرای دهــک ششــم تــا ٤٩.١ درصــد 

بــرای دهــک دهــم اســت.

فــروش  پرســپکتیو«،  »اســپیس  شــرکت 
ــا بالــن  بلیط هــای١٢٥ هــزار دالری ســفر فضایــی ب

ــت.  ــرده اس ــاز ک را آغ
ــا  ــه زودی ب ــدان ب ــنا، عاقمن ــزارش ایس ــه گ ب
ــفر  ــط س ــد بلی ــزار دالر می توانن ــن ١٢٥ ه پرداخت
بــه فاصلــه ٢٠ مایلــی در جــو بــاالی زمیــن را 
ــن لوکــس  ــک بال ــا ی ــد. مســافران ب ــداری کنن خری

ــت. ــد رف ــفر خواهن ــن س ــه ای ب
 Space( »شـــرکت »اســـپیس پرســـپکتیو
ســـفر  بلیط هـــای  فـــروش   ،)Perspective
بـــا آســـمان بـــا هزینـــه ١٢٥ هـــزار دالر را آغـــاز 

کـــرده اســـت. ایـــن ســـفر بـــرای اواخـــر ســـال 
مســـافران  اســـت.  شـــده  برنامه ریـــزی   ٢٠٢٤
 Spaceship« بـــا فضاپیمـــای موســـوم بـــه
ــبک  ــه سـ ــا بـ ــک فضاپیمـ ــه یـ Neptune« کـ
ــود  ــدروژن صعـ ــک هیـ ــا کمـ ــت و بـ ــن اسـ بالـ
می کنـــد، ســـفر خواهنـــد کـــرد. عاقمنـــدان بـــه 
ـــغ ١٠٠٠ دالر  ـــه مبل ـــه ای ب ـــد ودیع ـــفر بای ـــن س ای

ــد. پرداخـــت کننـ
ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه قصــد دارد 
ــکوی  ــود آرام از س ــک صع ــا ی ــافر را ب ــت مس هش
 )KSC( »پرتــاب واقــع در »مرکــز فضایــی کنــدی

ــه فضــا بفرســتد. ــدا ب در فلوری
بیانیــه منتشــر شــده آمــده اســت کــه  در 
مســافران طــی یــک ســفر شــش ســاعته، از بهتریــن 
ــر  ــات دیگ ــتی و امکان ــرویس بهداش ــا، س صندلی ه
ــم انداز  ــافران از چش ــد. مس ــد ش ــوردار خواهن برخ
ــز  ــه WiFi نی ــرد و ب ــد ب ــذت خواهن ٣٦٠ درجــه ل

ــت. ــد داش ــی خواهن دسترس
ــک  ــپکتیو، ی ــپیس پرس ــرکت اس ــه ش ــه گفت ب
کاپیتــان در فضاپیمــا حضــور خواهــد داشــت و 
مســافران پیــش از صعــود، نیــازی بــه آمــوزش 

تخصصــی ندارنــد.

نرخ تورم خرداد به 43درصد رسید 

آغاز فروش بلیط های سفر فضایی به مبلغ ۱25 هزار دالر!
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ــات ریاســت جمهــوری، گفــت:  کاندیــدای انتخاب
ــل ده  ــرای اینکــه از جــا بلنــد شــود حداق کشــور ب
ــن  ــه همی ــذارد؛ ب ــار بگ ــا را کن ــد دعواه ــالی بای س
ــا هوشــمندی ایــن را  ــه نظــر مــن مــردم ب دلیــل ب

ــد.  انتخــاب کردن
در  هاشــمی  قاضــی  زاده  امیرحســین  ســید 
ــون  ــوالی پیرام ــه س ــخ ب ــا در پاس ــا ایلن ــو ب گفت وگ
یکدســت شــدن قــوا و تاثیــر آن بــر رونــد اداره کشــور 
و همچنیــن احتمــال برخــورد بــا اغمــاض میــان قوا و 
ــم  ــا، گفــت: مــن نمی خواهــم بگوی کاهــش نظارت ه
ــرایط  ــا ش ــت ام ــن نیس ــی ممک ــن اتفاق ــه چنی ک
کشــور بــه گونــه ای اســت کــه مــا بــه دلیــل اوضاعــی 
کــه در حــوزه اجــرا و مشــکات مــردم ایجــاد شــده 
ــدرت  ــک ق ــی داشــتیم کــه ی ــه چنیــن اتفاق ــاز ب نی

متمرکــز در حــوزه اجــرا داشــته باشــیم.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: کشــور بــرای اینکــه 
ــد دعواهــا  ــل ده ســالی بای از جــا بلنــد شــود حداق
ــن  ــر م ــه نظ ــل ب ــن دلی ــه همی ــذارد؛ ب ــار بگ را کن

ــه  ــد. ب ــن را انتخــاب کردن ــا هوشــمندی ای مــردم ب
ــت  ــس و دول ــوال مجل ــردم معم ــه م ــل ک ــن دلی ای
ــز  ــن تمرک ــه ای ــد ک ــی انتخــاب می کردن ــه نوع را ب
اتفــاق نیفتــد؛ امــا ایــن بــار کــه ایــن اتفــاق رخ داد 
ــت  ــن عل ــه ای ــود ب ــا هوشــمندی ب ــن ب ــه نظــر م ب

کــه کشــور یــک ســرعتی پیــدا کنــد.
وی افــزود: بعــد از طــی ایــن دوره نهادهــای 
دموکراتیــک کــه حضــور دارنــد و فعالیــت می کننــد 
یــا جریانــات سیاســی خــود را احیــا می کننــد و بــاز 

ــد. ــدرت برگردن ــه ق ــد ب می توانن

در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  کاندیــدای 
ــه  ــری برنام ــوص پیگی ــوالی درخص ــه س ــخ ب پاس
ــه از  ــام وظیف ــور و نظ ــوزه کنک ــود در ح ــای خ ه
جایــگاه نمایندگــی مجلــس بیــان داشــت: پیگیــری 
ایــن موضوعــات در جایــگاه نمایندگــی میســر اســت 
ــک  ــت نیســت. چــون اینجــا مــن ی ــد دول ــا مانن ام
نفــر هســتم بایــد تــاش کنــم تــا همــه نماینــدگان 
ــن  ــر دوی ای ــر ه ــوی دیگ ــد. از س ــی کنن همراه
ــد  ــت بای ــت دارد و دول ــرای دول ــی ب ــار مال ــوارد ب م

ــد. ــن کن تامی
ــربازی  ــم س ــن می خواه ــا م ــه داد: مث وی ادام
اجبــاری را بــه ســربازی حرفــه ای تبدیــل کنــم، ایــن 
طــرح ٣٠ هــزار میلیــارد تومــان بارمالــی دارد. مــن 
اگــر رئیــس جمهــور می شــدم می گفتــم ایــن عــدد 
ــلح(  ــما)نیروهای مس ــرای ش ــم و ب ــن می کن را تامی
ــاری؛ چــون  ــه نیــروی اجب نیــروی کادر می گیــرم ن
ــه  ــرو مواج ــکل نی ــا مش ــح ب ــای مس ــدم نیروه دی
ــع  ــه مناب ــن زمین ــت در ای ــر دول ــب اگ ــت و خ اس
نمی شــود.  انجــام  کار  نکنــد  تامیــن  را  مالــی 
ــت و  ــم اس ــی مه ــت خیل ــی دول ــن همراه بنابرای
مثــا بــرای ایــن موضــوع ابتــدا بایــد بــا تیــم آقــای 
ــا  ــد ب ــل ش ــر آن ح ــم و اگ ــی کنی ــی رایزن رئیس
ــوع کار  ــم؛ در مجم ــت کن ــلح صحب ــای مس نیروه
مقــداری ســخت تــر اســت در ایــن شــرایط نســبت 
بــه زمانــی کــه خودتــان در دولــت تصمیــم گیرنــده 

ــید. باش

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه گفــت کــه در دولــت دوازدهــم بــا 
ــوآوری  ــا ن ــم، ب ــادی و تحری ــره اقتص ــود محاص وج
از همــه ظرفیت هــا اســتفاده کردیــم و تــاش 
می کنیــم راه مدیریــت کشــور را بــرای دولــت 

ــم.  ــوار کنی ــیزدهم هم س
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد باقــر نوبخــت در 
ــتان  ــعه گلس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش جلس
اظهــار داشــت: در مــدت زمــان باقیمانــده تــا پایــان 
ــارت  ــا نظ ــم ب ــی کنی ــاش م ــم ت ــت دوازده دول
ــا حــد امــکان  دقیــق طــرح هــای نیمــه تمــام را ت
ــد کار  ــت جدی ــا دول ــانیم ت ــرداری برس ــره ب ــه به ب

ــد. ــاز کن ــری آغ ــکات کمت ــا مش ــود را ب خ
وی بیــان کــرد: در ایــن راســتا در ٤٠ روز آینــده 
بدهــی پــاداش بازنشســتگان، کارکنــان دولــت، 
ــای  ــرح  ه ــکاران ط ــکاران و پیمان ــات گندم مطالب
ملــی طــرف قــرارداد بــا دولــت پرداخــت خواهدشــد.

معــاون رییــس جمهــوری ادامــه داد: امیدواریــم 
در ایــن مــدت بــار جدیــدی بــر دوش دولــت 
ــان بــرای پاســخ دادن بــه  ســیزدهم نگذاریــم تــا آن

ــند. ــته باش ــکلی نداش ــردم مش ــات م مطالب
ــته  ــال گذش ــد س ــی چن ــه داد: ط ــت ادام نوبخ
گلــوی  روی  را  خــود  ســنگین  زانــوی  دشــمن 
اقتصــاد ایــران گذاشــت امــا بــا همــه ایــن دشــواری 
ــن  ــر ای ــت در براب ــا مقاوم ــده و ب ــد نش ــا ناامی ه
دشــواری هــا بــرای حــل مشــکات تــاش کردیــم.

وی ادامــه داد: در دولــت یازدهــم همــه شــاخص 
ــود و  ــول ب ــوب و معق ــتغال مطل ــورم و اش ــای ت ه

مــردم در پاســخ بــه ایــن اقدامــات موثــر بــه تــداوم 
دولــت روحانــی رای دادنــد امــا محاصــره اقتصــادی 
ــت رو  ــرای حرک ــر داد و خواســت ب ــرایط را تغیی ش

بــه رشــد ایــران مانــع تــراش کنــد.
ــمن  ــه داد: دش ــوری ادام ــس جمه ــاون ریی مع
ــردم را وادار  ــت م ــی خواس ــارها م ــش فش ــا افزای ب
ــا  ــا ب ــد ام ــت کن ــر حکوم ــتادگی در براب ــه ایس ب
هوشــیاری مــردم و تشــدید تــاش دولــت در توجــه 
ــد. ــاکام مان ــن توطئــه هــا ن ــه مطالبــات مــردم ای ب

نوبخــت بــه ســفر پیشــین خودبــه گلســتان 
اشــاره کــرد و گفــت: در ســفر ســال ٩٨ اجــرای ٣٩ 
طــرح بــا هشــت هــزار و ٩٣٠ میلیــارد ریــال اعتبــار 
ــارد  ــزار و ٤٠٠ میلی ــون ١٣ه ــه تاکن ــد ک ــد ش تعه

ــد. ــال آن پرداخــت گردی ری
ــت  ــه گف ــن جلس ــم در ای ــتان ه ــتاندار گلس اس
ــرای  ــری ب ــات موث ــر اقدام ــای اخی ــه در ســال ه ک
ــه  ــده ک ــام ش ــتان انج ــاخت های اس ــاد زیرس ایج
تصویــب ایجــاد منطقــه آزاد اینجــه بــرون، افزایــش 
تخــت هــای بیمارســتانی، تامیــن آب شــرب و مهــار 

ــه آن اســت. ســیاب از جمل
ــر  ــت:از دیگ ــار داش ــناس اظه ــق ش ــادی ح ه
طــرح هــای زیربنایــی اجــرا شــده در گلســتان طــی 
هشــت ســال اخیــر زهکشــی اراضــی شــمال اســتان 
ــره وری  ــش به ــب افزای ــام آن موج ــه انج ــت ک اس
اراضــی شــوره زار مناطــق شــمالی و بهبــود درآمــد 

ــد. ــرداران گردی بهــره ب

وی گفــت: همچنیــن در هشــت ســال اخیــر ٣٣٠ 
هــزار هکتــار طــرح آبخیــزداری در گلســتان انجــام 

شــد کــه معــادل ٢٠ ســال اخیــر اســت .
اســتاندار گلســتان بــه طــرح توســعه نیــروگاه علــی 
آبــاد کتــول اشــاره کــرد و گفــت: توســعه این نیــروگاه 
کمــک بــزرگ بــه توســعه اســتان کــرده و مــی توانــد 
ــه  ــی ب ــاعت فعل ــگاوات در س ــزار م ــد آن را از ه تولی

هــزار و ٥٠٠ مــگاوات در ســاعت افزایــش یابــد.
وی اکتشــاف نفــت در گلســتان، توســعه صنعــت 
افزایــش اعتبــارات امســال اســتان  نوغانــداری، 
ــه عــاج بخشــی  ــه ســال قبــل و توجــه ب نســبت ب
خلیــج گــرگان را از جملــه دیگــر اقدامــات توســعه 

ــمرد. ــتان برش گلس
ریــزی  برنامــه  و  رییــس ســازمان مدیریــت 
گلســتان هــم گفــت : از مهــم تریــن دغدغــه هــای 
اســتان وضعیــت رو بــه خشــک شــدن خلیــج 
ــاج آن  ــرای ع ــی ب ــر اقدام ــه اگ ــت ک ــرگان اس گ
ــا  ــدران و گلســتان ب ــرد بخشــی از مازن صــورت نگی
مشــکل زیســت محیطــی مواجهــه شــده و معیشــت 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی آن تح ــق پیرامون ــاکنان مناط س

ــت . ــد گرف خواه
قــدرت اهلل عابــدی تســریع در اجــرای طــرح 
ــا  ــتان ب ــمال گلس ــوره زار ش ــی ش ــی اراض زهکش
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــزار و ٨٠٠ میلی ــص ٢ ه تخصی
ــرای  ــت ب ــاب مینودش ــد نرم ــاخت س ــل س و تکمی
تامیــن آب شــرب ٥٥٠ هــزار نفــر از جمعیــت شــرق 
اســتان را دیگــر اقدامــات زیربنایــی دولــت یازدهــم 

ــمرد . ــتان برش ــم در اس ودوازده

قاضی زاده هاشمی:

کشور برای شتاب گیری، به ۱۰ سال دوری از 
دعواها و یکدست شدن قوا نیاز دارد

نوبخت: 

راه مدیریت کشور برای دولت سیزدهم هموار می شود

تصمیمی برای افزایش قیمت شیر خام 
گرفته نشده است 

ــی  ــور مبن ــر رئیــس جمه ــس دفت ــام رئی ــا اع ب
ــیر  ــت ش ــاره قیم ــی درب ــچ تصمیم ــه هی ــر اینک ب
ــیرخام و  ــت ش ــش قیم ــت، افزای ــده اس ــه نش گرفت

ــد.  ــی ش ــات منتف لبنی
بــه گــزارش فــارس، بــا اعــام رئیــس دفتــر رئیــس 
جمهــور مبنــی بــر اینکــه هیــچ تصمیم گیــری 
ــناریوی  ــده، س ــام نش ــیر انج ــت ش ــش قیم ــر افزای ب
ــش ٧٠ درصــدی  ــش قیمــت شــیر خــام و افزای افزای
ــراد  ــی اف ــوی برخ ــه دو روزه از س ــات ک ــت لبنی قیم

ــد. ــام مان ــود، نافرج ــال می ش دنب
ــور  ــس جمه ــر رئی ــس دفت ــود واعظــی رئی محم
ــس  ــتور رئی ــاس دس ــر اس ــرد: »ب ــام ک ــروز اع ام
ــا  ــردم و آنه ــت ک ــت صحب ــر صم ــا وزی ــور، ب جمه
ــش قیمــت شــیرخام را  ــه پیشــنهاد افزای ــد ک گفتن
وزارت جهــاد کشــاورزی و اصنــاف داده انــد، امــا مــا 
ــم  ــچ تصمیمــی در وزارت صمــت و ســتاد تنظی هی

بــازار نگرفته ایــم.«
واعظــی تاکیــد کــرد: »هــر گونــه گرانفروشــی بیــش 
از نــرخ مصــوب تخلــف اســت و بــا آن مقابلــه می شــود.«

دور روز پیــش ابتــدا احمــد مقدســی رئیــس 
ــران از  ــی گاوداران ای ــن صنف ــره انجم ــات مدی هی
تصمیــم ســتاد تنظیــم بــازار  بــرای افزایــش قیمــت 
شــیرخام  خبــر داد کــه  قیمــت ٦٤٠٠ تومــان بــرای 
هــر کیلوگــرم شــیرخام بــا چربــی ٣.٢ درصــد درب 

ــود.  ــاغ می ش ــده و  اب ــب ش گاوداری تصوی
ــی  ــع لبن ــن صنای ــخنگوی انجم ــس از آن س پ
اعــام کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت شــیرخام 
ــاالً  ــز احتم ــات نی ــت لبنی ــان، قیم ــه ٦٤٠٠ توم ب

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــه ٧٠ درص ــب ب قری
همــه ایــن اقدامــات درحالــی اســت کــه اتحادیــه 
ــون و  ــک میلی ــده ی ــه نماین ــری ک ــداران سراس دام
٢٠٠ هــزار دامــدار در ســطح کشــور اســت بــا ایــن 
افزایــش قیمــت مخالــف بــود و آنــرا بــه ضــرر 

ــت. ــور می دانس ــع کش ــدار و مناف دام
ــداران  ــه دام ــل اتحادی ــی مدیرعام ــی عال مجتب
سراســری کشــور در گفــت و گــو بــا خبرنــگار فارس 
ــون و ٢٠٠  ــک میلی ــه ی ــا ک ــه م ــت: » اتحادی گف
ــتی  ــش دارد درخواس ــت پوش ــدار را تح ــزار دام ه
ــم  ــن تصمی ــا ای ــش قیمــت نداشــته و ب ــرای افزای ب

ــف اســت.« ــازار مخال ــم ب ــتاد تنظی س
ــی از  ــه کس ــس چ ــه پ ــه اینک ــخ ب  وی در پاس
قیمــت  افزایــش  درخواســت  دامــداران  ســوی 
ــن گاوداران  ــت: » انجم ــت، گف ــیرخام را داده اس ش
ــدار را تحــت پوشــش دارد  ــد دام ــه چن ــی ک صنعت
در ســتاد تنظیــم بــازار از افزایــش قیمــت شــیرخام 

ــت.« ــرده اس ــاع ک دف
ــراد کــه  ــاری نیســت کــه برخــی اف ــن اولیــن ب ای
منافــع شــخصی را بــر منافــع ملــی ترجیــح مــی دهند 
ــا  ــد ت ــای اشــتباه را مطــرح می کنن دســتپاچه خبره

دولــت را در عمــل انجــام شــده قــرار دهنــد.
ــن  ــه ای ــا ب ــته باره ــال گذش ــی ٨ س ــه ط و البت
ــت  ــز قیم ــیرخام و نی ــت ش ــش قیم روش در افزای

لبنیــات موفــق بوده انــد.

حاجی بابایی: 
گمانه زنی برای کسب پست در دولت 

جدید آسیب زا است 

ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م  نماین
ــی  ــه زن ــاز گمان ــه آغ ــا اشــاره ب شــورای اســامی ب
هــا بــرای کســب پســت و منصــب در دولــت جدیــد، 
گفــت: آنهــا کــه خــود را محــق مــی داننــد اینــکار 
را بــه دولــت جدیــد واگــذار کننــد تــا روال طبیعــی 
ــرا ایــن قبیــل اقدامــات همــواره  آن طــی شــود، زی

ــه دنبــال دارد.  آســیب ب
بــه گــزارش ایرنــا، »حمیدرضــا حاجــی بابایــی« 
ــار  ــدان، اظه ــتان هم ــورای اداری اس ــه ش در جلس
داشــت: انتخابــات ١٤٠٠ در فضــای بســیار ســنگین 
ــد  ــد و ض ــبکه معان ــری ٢٥٠ ش ــه گ ــی از فتن ناش
ــمندان در  ــردم هوش ــا م ــد، ام ــزار ش ــاب برگ انق
ــز  ــی را نی ــده و مشــارکت خوب ــن عرصــه وارد ش ای

ــد. ــت کردن ــخ ثب در تاری
انقابــی و دوســتداران  افــزود: نیروهــای  وی 
انقــاب ایســتادن تــا ایــن پیــروزی حاصــل شــد کــه 

ــا هســتیم.  ــه آنه ــدردان هم ق
ــت:  ــت گف ــه مل ــدان در خان ــردم هم ــده م نماین
رییــس جمهــوری منتخــب قــول داده گام هــای 
بلنــدی بــرای افزایــش ســرمایه اجتماعــی بــردارد و 
ــه مــردم  آســیب هایی کــه در یــک دهــه گذشــته ب

ــد.  ــران کن ــده را جب وارد ش
ــاران  ــارش ب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب حــاج بابایــی ب
خدمــات دولــت جدیــد بایــد ٨٠ میلیــون جمعیــت 
کشــور را ســیراب کنــد، افــزود: دولــت آقای رییســی 
آمــده تــا آســیب ها را جبــران کنــد نــه اینکــه 
ــاس  ــن اس ــد و برهمی ــدی را وارد کن ــیب جدی آس
ــران  ــی مدی ــه جابجای ــط در اندیش ــت فق ــن دول ای

نیســت. 
ــی  ــرد: کوه ــح ک ــدان تصری ــردم هم ــده م نماین
ــرار دارد  ــد ق ــت جدی ــش روی دول ــکات پی از مش
ــردم  اســت و  ــی م ــد همراه ــا نیازمن ــع آنه ــه رف ک
هرگونــه شــکاف و ناهماهنگــی در ایــن راســتا ظلــم 

ــی شــود.  ــردم محســوب م در حــق م
حاجــی بابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه گمانــه زنــی 
بــرای کســب پســت و مســوولیت در دولــت جدیــد 
کار بیهــوده ای اســت و ایــن موضــوع موجــب بــروز 
ــود،  ــی ش ــردم م ــه م ــه و گای ــاف در جامع اخت
تصریــح کــرد: بایــد انتخــاب مدیــران را بــه رییــس 
جمهــوری واگــذار کنیــم و اجــازه دهیــم ایــن مســیر 

ــد.  روال طبیعــی خــود را طــی کن
ــت  ــل دول ــرد: اســتقرار کام وی خاطــر نشــان ک
آینــده )بــا انتخــاب و اســتقرار وزرا و مدیــران ارشــد( 
٦ مــاه زمــان مــی بــرد، لــذا مدیــران اســتان همــدان 
بایــد کارهــا را رهــا نکننــد و برنامــه هــا را بــا قــوت 
و قــدرت بــرای خدمــت بــه مــردم پیگیــری کننــد.

نماینــده مــردم همــدان در خانــه ملــت بــا 
ــدان  ــتان هم ــای اس ــروژه ه ــه پ ــر اینک ــد ب تاکی
ــد  ــزود: کارهــای اســتان بای ــد تعطیــل شــود اف نبای
ــری و  ــده، پیگی ــام ش ــزی انج ــه ری ــاس برنام براس

ــود. ــرا ش اج

اولیانوف: 
مذاکرات برجام حداکثر تا هفته 

آینده از سرگرفته می شود 
کــه  داد  احتمــال  روســیه  هیــات  رئیــس 
مذاکــرات ویــن دربــاره احیــای برجــام حداکثــر تــا 

هفتــه آینــده از ســر گرفتــه می شــود. 
ــفیر و  ــوف س ــل اولیان ــا، میخائی ــزارش ایرن ــه گ ب
نماینــده دائــم روســیه نــزد ســازمان های بین المللــی 
ــت:  ــی نوش ــه در توئیت ــن، روز جمع ــتقر در وی مس
ــه مــن می گویــد کــه مذاکــرات ویــن  ــم ب شــم درون
دربــاره احیــای برجــام هفتــه آینــده، یعنــی حداکثــر 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــوالی، از س ــا ٤ ج ت
وی افــزود کــه ایــن قطعــی نیســت امــا احتمــال 

باالیــی دارد.
مذاکــرات برجــام پــس از ٦دور گفت وگوهــای 
ــی  ــل پایان ــه مراح ــن، ب ــتمر در وی ــرده و مس فش
ــن  ــا ای ــد ت ــا امیدوارن ــده و دیپلمات ه ــک ش نزدی

ــود. ــال ش ــده فع ــای آین ــرف هفته ه ــق ظ تواف
در جریــان آخریــن نشســت کمیســیون مشــترک 
برجــام در ویــن، هیــات هــا ضمــن ابراز خرســندی از 
پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه بــرای احیــای برجام، 
بــار دیگــر بــر عــزم و جدیــت خــود بــرای پیگیــری 
ــی  ــن راه حل های ــدف یافت ــا ه ــا ب ــد گفت وگوه رون
ــل  ــل و فص ــوز ح ــه هن ــی ک ــد موضوع ــرای چن ب

نشــده انــد تاکیــد کردنــد.
ــرای کســب  ــا ب ــن نشســت، هیات ه ــان ای در پای
دســتورالعمل های سیاســی در خصــوص مســائل 

باقی مانــده راهــی پایتخت هــا شــدند.
ســیدعباس عراقچــی، معــاون سیاســی وزیــر امــور 
ــرات  ــی در مذاک ــات ایران ــت هی ــه ریاس ــه ک خارج
ــه پیشــرفت  ــده دارد ضمــن اشــاره ب برجــام را برعه
ــه  ــرات ب ــن دور از مذاک ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ه
ویــژه در مــورد پیــش نویــس متــون مذاکراتــی، بیــان 
ــد  ــده نیازمن ــی مان ــم باق ــات مه ــه موضوع ــرد ک ک
تصمیــم گیــری هــای جــدی در پایتخــت هــا 

ــت. ــره اس ــرف مذاک ــورهای ط ــا در کش خصوص
وی  از طــرف هــای مذاکــره کننــده خواســته تــا بــا 
جدیــت و اراده قــوی جهــت حفــظ و احیــای برجــام با 
واقــع بینــی تصمیمــات الزم را اتخــاذ کننــد. معــاون 
سیاســی وزیــر خارجــه کشــورمان ضمــن تصریــح این 
موضــوع کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه توافــق 
نزدیــک هســتیم، اظهــار امیــدواری کــرد کــه در دور 
آتــی مذاکــرات بتــوان بــه توافــق دســت یافــت، گرچه 

نمــی تــوان آن را تضمیــن نمــود.
ــد  ــن تایی ــز ضم ــا نی ــات ه ــایر هی ــای س روس
بــر ضــرورت  گرفتــه  هــای صــورت  پیشــرفت 
ــازنده در  ــردی س ــا رویک ــا ب ــه طرفه ــارکت هم مش
ــد. ــد کردن ــق تاکی ــه تواف ــیدن ب ــه رس ــاد زمین ایج

آغاز بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت نفت با فرمان رییس جمهوری

افتتــاح گاز رســانی بــه ٢١ شــهر، ٢ هــزار و 
٨٠٩ روســتا و ٤ هــزار و ٦٦٤ واحــد صنعتــی از 
ــا  طرح هــای ملــی وزارت نفــت در سراســر کشــور ب
ــارد و ٧٠٠  ــزار میلی ــذاری ١٣ ه ــرمایه گ ارزش س
ــور و از  ــس جمه ــان ریی ــا فرم ــان ب ــون توم میلی

ــد.  ــاز ش ــس آغ ــو کنفران ــق ویدئ طری
بــه گــزارش   ایرنــا، در هفتــاد و پنجمیــن برنامــه 
ــد طــرح  ــرای جهــش تولی ــد ب ــر و امی ــش تدبی پوی
هــای ملــی وزارت نفــت در سراســر کشــور بــا 
ــاح  ــوری افتت حضــور ویدئوکنفرانســی رییــس جمه
ــزار و ٥٧٦  ــا ١٨١ ه ــزار و ٨٠٩ روســتا ب شــد، ٢ ه
خانــوار و اعتبــاری بالــغ بــر ٤ هــزار و ١٠٨ میلیــارد 
تومــان و  ٢١ شــهر بــا ٢٥١ هــزار و ٦٨٩  خانــوار و 
ــر هــزار و ٥٠ میلیــارد تومــان گازدار   ــغ ب اعتبــار بال
ــار  ــا اعتب ــی ب ــد صنعت ــزار و ٦٦٤ واح ــئند. ٤ ه ش
هــزار و ١٧٣ میلیــارد تومــان نیــز گازرســانی شــد.

همچنیـن ٤ واحـد تاسیسـات تقویـت فشـار گاز 
در اسـتان های خوزسـتان، فـارس  و واحـد شـیرین 
سـازی برش سـبک مجتمع پتروشـیمی بوعلی سینا 
بنـدر امـام خمینـی )ه( نیـز امـروز با دسـتور رییس 
جمهـوری افتتاح شـد. کـه در مجموع اعتبـارات این 
طرح هـا، ١٣٧٠٠  میلیارد تومان برآورد شـده اسـت.

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه »گازرسـانی« 
کمـک بزرگی به توسـعه زیرسـاخت ها و ایجاد صنایع 
تکمیلـی در روسـتاها کـرده اسـت و این اقـدام چه در 
بعـد احـداث خطـوط اصلی انتقـال گاز و به طـور ویژه 
در مرحلـه ایجـاد شـبکه توزیع با پشـتوانه سـازندگان 
داخلـی و با به کارگیری متخصصـان و نیروی کار ١٠٠ 

درصـد ایرانـی انجام می شـود.
جایگزینـی  به دلیـل  شـده  ایجـاد  افـزوده  ارزش 
دسـتاورد  مایـع،  سـوخت  جـای  بـه  گاز  مصـرف 
ارزشـمند دیگـری بـه واسـطه تولیـد گاز در پـارس 
جنوبـی اسـت. تـا چند سـال پیش بـه دلیـل کمبود 
گاز مصـرف سـوخت مایـع بـاال بـود. بـه گفتـه وزیر 
نفت در سـال ٩٢ نیروگاه ها ٢٧ میلیارد لیتر سـوخت 
مایـع مصـرف کردنـد، امـا ایـن عـدد در سـال های 
اخیـر بـه یـک سـوم تقلیـل یافـت و بـه ٩ میلیـارد 
لیتـر رسـید کـه ایـن مقدار بـاز هـم کمتر می شـود.

ــوو  ــه( ُدز اول واکســن ک ــح )جمع ــه ای صب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــاش  ــن واکســن کــه محصــول ت ــد. ای ــران برکــت را دریافــت کردن ای
محققــان و دانشــمندان جــوان ایرانــی اســت بــه تازگــی مجــوز مصــرف 
را بــا اتــکا بــه دانــش بومــی دریافــت کــرد و ایــران بــه یکــی از ٦ کشــور 

تولیدکننــده واکســن کرونــا در جهــان تبدیــل شــد. 
بــه گــزارش ایلنــا، رهبــر انقــاب اســامی پــس از تزریــق واکســن، بــا 
تشــکر از همــه دســت اندرکارانی کــه بــا دانــش، تجربــه و کوشــش علمــی 
و عملــی خــود کشــور را از ایــن افتخــار ملــی و کار آبروبخــش برخــوردار 
کردنــد، گفتنــد: از وزیــر محتــرم و همــه مجموعــه بهداشــتی و درمانــی 
کشــور، از آقــای مخبــر و همکارانشــان کــه در ایــن قضیــه نیــز همچــون 
مســائل دیگــر بــا دلســوزی، عاقه منــدی، ابتــکار و توانایــی ظاهــر شــدند، 
ــای  ــل مراقبت ه ــه دلی ــجادی ب ــر س ــدی و دکت ــر مرن ــان دکت و از آقای

همیشــگی از وضــع ســامتی بنــده، صمیمانــه تشــکر می کنــم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اصرارهایــی کــه از چنــد 
مــاه قبــل بــرای تزریــق واکســن بــه ایشــان وجــود داشــت، خاطرنشــان 
ــد: مــن اوالً مایــل نبــودم از واکســن غیــر ایرانــی اســتفاده کنــم  کردن
بنابرایــن گفتــم منتظــر واکســن ایرانــی می مانــم چــرا کــه بایــد ایــن 
افتخــار ملــی را پــاس بداریــم و تــا وقتــی امــکان پیشــگیری و عــاج در 

داخــل وجــود دارد، چــرا از آن اســتفاده نکنیــم؟
ــن  ــتفاده از واکس ــد، اس ــاز باش ــی نی ــه وقت ــد: البت ــان افزودن ایش
ــه  ــد ب ــا بای ــدارد ام ــرادی ن ــز ای ــی نی ــن ایران ــار واکس ــی در کن خارج
ــر  ــوان، پ ــمندان ج ــه دانش ــم و از هم ــرام بگذاری ــی احت ــن ایران واکس
تــاش و فعــال در تولیــد ایــن واکســن و ســایر مراکــزی کــه در کشــور 

ــم. ــد واکســن هســتند، تشــکر کنی مشــغول تولی

ــه اســتفاده از  ــر اصــرار ب ــاوه ب ــد: ع ــاب اســامی گفتن ــر انق رهب
واکســن ایرانــی، تأکیــد داشــتم کــه دریافــت واکســن در نوبــت طبیعــی 
ــال و  ــاالی ٨٠ س ــراد ب ــداهلل اف ــروز بحم ــه ام ــود ک ــام ش ــود انج خ

ــد. ــت کرده ان ــن را دریاف ــب واکس ــده، اغل ــن بن هم س
ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت ثبــت اســناد علمــی و انتشــار مقــاالت 
ــد: در کنــار تولیــد قــوی،  ــه واکســن تأکیــد کردنــد و افزودن مربــوط ب
ــرای  ــز ب ــی آن را نی ــاالت علم ــناد و مق ــگام واکســن، اس ــریع و بهن س

آگاهــی دنیــا از کار بــزرگ خــود آمــاده و منتشــر کنیــد.
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــر بهداش ــی وزی ــر نمک ــای دکت ــه آق در ادام
ــه مدیریــت خــوب  ــا تشــکر از حمایت هــای رهبــر انقــاب، ب پزشــکی، ب
پیــک چهــارم کرونــا در کشــور در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر و ثبــت 
مــدل درمــان ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت: در خصــوص واکســن، از ابتــدا 
بــرای خریــد و همچنیــن انتقــال دانــش فنــی اقدامــات خوبــی انجــام شــد 
و ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام نیــز عــاوه بــر واکســن در تأمیــن 

ماســک و دســتگاه اکسیژن ســاز همــکاری بســیار مناســبی انجــام داد.
ــای  ــا در ادع ــدن آمریکایی ه ــوا ش ــه رس ــاره ب ــا اش ــی ب ــر نمک دکت
ــران گفــت: پــس  ــه ای ــزات و دارو ب ــال تجهی ــت در انتق ــود محدودی نب
ــکا  ــور آمری ــم، رئیس جمه ــادر کردی ــن را ص ــوز واکس ــا مج ــه م از آنک
اعــام کــرد امــکان انتقــال واکســن بــه ایــران وجــود دارد کــه نشــان 

ــت. ــوده اس ــا دروغ ب ــی آنه ــای قبل داد حرف ه
ــیب پذیر،  ــای آس ــرداد گروهه ــان م ــا پای ــت: ت ــت گف ــر بهداش وزی
بیمــاران صعب العــاج و افــراد بــاالی ٦٠ ســال واکســن دریافــت 
خواهنــد کــرد و پــس از آن دانش آمــوزان و عوامــل مــدارس در نوبــت 

ــد. ــرار می گیرن ــق ق تزری

ــرای ثبــت  ــژه ب ــک گــروه وی ــن از فعالیــت ی ــر نمکــی همچنی دکت
مســتندات علمــی واکســن های مختلفــی کــه در کشــور در حــال تولیــد 

هســتند و ارائــه ایــن مســتندات بــه ســازمانهای جهانــی خبــر داد.
دکتــر نمکــی دربــاره رعایت هــای الزم پــس از تزریــق واکســن نیــز 
ــن  ــه واکس ــرا ک ــود، چ ــتفاده ش ــک اس ــد از ماس ــان بای ــت: همچن گف
ــال  ــان احتم ــا همچن ــی آورد ام ــن م ــخت را پایی ــاری س ــال بیم احتم

ــا وجــود دارد. ابت
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــس س ــر رئی ــای مخب ــن آق همچنی
ــی  ــاب اســامی را اتفاق ــر انق ــه رهب ــق واکســن ب ــز تزری ــام)ره( نی ام
ــه  ــکاء ب ــی و ات ــاد بنفــس داخل ــی اعتم ــه عمل ــرد و ترجم منحصــر بف
ــن  ــا میانگی ــص ب ــوان متخص ــش از ٢٠٠ ج ــای بی ــان و تاش ه جوان

ــت. ــال دانس ــر ٣٠ س ــّنی زی س
آقــای مخبــر بــا اشــاره بــه تاشــهای محققــان شــرکت های 
دانش بنیــان در تولیــد انبــوه ونتیاتــور و داروهایــی ماننــد رمدســیویر، 
گفــت: تــا پایــان شــهریور بخــش عمــده ای از نیــاز کشــور بــه واکســن 

تأمیــن خواهــد شــد.

یــک مقــام ارشــد دولــت آمریــکا آمادگــی کشــورش بــرای بازگشــت 
بــه مذاکــرات ویــن بــرای احیــای برجــام را اعــام کــرد. 

بــه گــزارش ایرنــا، ایــن مقــام آمریکایــی گفتــه اســت: مذاکره کنندگان 
ــرای دور  ــران، ب ــا به محــض آماده شــدن ته ــاده هســتند ت ــی آم آمریکای

هفتــم گفت وگوهــای غیرمســتقیم بــا ایــران برگردنــد.
ــم  ــح داد تی ــان نشــده، توضی ــش بی ــه نام ــی ک ــام آمریکای ــن مق ای
مذاکره کننــده آمریــکا بــه سرپرســتی »رابــرت مالــی« می توانــد هفتــه 
ــه  ــد ک ــردد، هرچن ــن بازگ ــه وی ــا ب ــری گفت وگوه ــرای پیگی ــده ب آین

ممکــن اســت تاریــخ آن بــه تعویــق بیافتــد.
ــکا همچنیــن  ــت آمری ــام ارشــد دول ــن مق ــه نقــل از ای ــرگ ب بلومب
ــو  ــت و گ ــز گف ــم صهیونیســتی نی ــا رژی ــی ب ــرت مال ــم راب نوشــت تی

ــرده اســت. ک
ــرده  ــام ک ــز اع ــنال  نی ــا نش ــو ب ــی در گفت وگ ــای آمریکای مقام ه

انــد  نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران و هیــأت آمریکایــی 
ــن در  ــدی از مذاکــرات در وی ــه زودی دور جدی ــد ب پیش بینــی می کنن

ــود. ــزار ش ــام برگ خصــوص برج
جــن ســاکی ســخنگوی کاخ ســفید نیــز اعــام کــرد: ما شــاهد فرصتی 
بــرای حرکــت بــه ســمت یــک راهــکار دیپلماتیــک هســتیم. امیدواریــم 

دیگرانــی کــه در مذاکــرات حضــور دارنــد ایــن فرصــت را ببیننــد.
ــخنگوی وزارت  ــس س ــد پرای ــل از  ن ــه نق ــز ب ــن نی ــریه نیش  نش
امورخارجــه آمریــکا  رونــد گفت وگوهــای هســته ای در ویــن را مثبــت 
ــورت  ــرفتی ص ــرات پیش ــن دور از مذاک ــرد در ای ــام ک ــت و اع دانس

ــه اســت. گرفت
مذاکــرات برجــام پــس از ٦ دور گفت وگوهــای فشــرده و مســتمر در 
ویــن، بــه مراحــل پایانــی نزدیــک شــده و دیپلمات هــا امیدوارنــد ایــن 

توافــق ظــرف هفته هــای آینــده فعــال شــود.

ــات  ــن، هی ــام در وی ــن نشســت کمیســیون مشــترک برج در آخری
ــراز خرســندی از پیشــرفت هــای صــورت  ــا اب هــای شــرکت کننــده ب
گرفتــه بــرای احیــای برجــام، بــار دیگــر بــر عــزم و جدیــت خــود بــرای 
ــرای  ــی ب ــن راه حل های ــدف یافت ــا ه ــا ب ــد گفت وگوه ــری رون پیگی
ــد. ــد تاکیــد کردن چنــد موضوعــی کــه هنــوز حــل و فصــل نشــده ان

ــتورالعمل های  ــب دس ــرای کس ــا ب ــت، هیات ه ــن نشس ــان ای در پای
ــدند. ــا ش ــی پایتخت ه ــده راه ــائل باقی مان ــوص مس ــی در خص سیاس

خارجــه  امــور  وزیــر  سیاســی  معــاون  عراقچــی،  ســیدعباس 
ــرات  ــی در مذاک ــات ایران ــت هی ــه ریاس ــران ک ــامی ای ــوری اس جمه
ــه در  ــان پیشــرفت هــای صــورت گرفت ــا بی برجــام را برعهــده دارد ، ب
ایــن دور از مذاکــرات بــه ویــژه در مــورد پیــش نویــس متــون مذاکراتــی 
ــای  ــری ه ــم گی ــد تصمی ــده نیازمن ــی مان ــم باق ــات مه ــت موضوع گف
جــدی در پایتخــت هــا خصوصــا در کشــورهای طــرف مذاکــره اســت.

رهبر معظم انقالب ُدز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند؛ 

مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم 

آمریکا برای بازگشت به مذاکرات وین اعالم آمادگی کرد
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رئیس جمهــور گفــت: کاری کــه ملــت مــا انجــام 
ــز  ــای می ــه پ ــت ک ــرده اس ــکا را وادار ک داده، آمری
مذاکــره بیایــد و دیــروز هــم گفتــم کــه اگــر برخــی 
ــم  ــود، تحری ــی ها نب ــریفات و بروکراس ــائل، تش مس
تمــام شــده بــود و دولــت کار را انجــام داده امــا بــه 

بروکراســی رســیده اســت. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، حجت االســـام حســـن 
افتتـــاح  آییـــن  در  رئیس جمهـــور  روحانـــی 
در  نفـــت  وزارت  پتروشـــیمی  و  گاز  طرح هـــای 
ـــان،  ـــتان، کرم ـــی، لرس ـــان جنوب ـــتان های خراس اس
فـــارس و خوزســـتان طـــی ســـخنانی اظهـــار 
ــنبۀ  ــن پنج شـ ــاد و پنجمیـ ــروز هفتـ ــت: امـ داشـ
ــتا  ــش از ٢٨٠٠ روسـ ــتیم و بیـ ــا را داشـ افتتاح هـ
ـــدند؛  ـــل ش ـــانی متص ـــبکه گازرس ـــه ش ـــهر ب و ٢١ ش
ـــد  ـــار ٩٥ درص ـــه معی ـــانی ب ـــر گازرس ـــروز در ام ام
ـــان  ـــطح جه ـــاید در س ـــار ش ـــن آم ـــیده ایم و ای رس

بی نظیـــر باشـــد.
وی افـــزود: ایـــن رقـــم یـــک افتخـــار بـــزرگ 
و  دوازدهـــم  و  یازدهـــم  دولت هـــای  بـــرای 
آن هایـــی  بـــه  قاطعـــی  پاســـخ  هم چنیـــن 
اســـت کـــه گوشـــه و کنـــار نســـبت بـــه دولـــت 
در  فقـــط  می زننـــد؛  حـــرف  بی انصافـــی  بـــا 
گازرســـانی بـــه روســـتاها، مـــردم شـــاهد باشـــند 
کـــه ایـــن دولـــت نســـبت بـــه تمـــام دولت هـــای 
ـــال ١٣٩٢  ـــا س ـــته ت ـــم گذش ـــان رژی ـــته از زم گذش
ـــزار  ـــه ١٤ ه ـــانی ب ـــی گازرس ـــام داده و یعن کار انج

روســـتا انجـــام گرفتـــه اســـت.
ــت  ــوق مل ــرد: حق ــان ک ــور خاطرنش رئیس جمه
ــان دیگــری در بخــش نفــت و  ــا بیــش از هــر زم م
ــی در مناطقــی  ــن یعن ــن شــده اســت و ای گاز تأمی
ــدان مشــترک داشــتیم،  ــا همســایۀ خــود می کــه ب
ــا قطــر  ــی همســایه خــوب م ــارس جنوب ــًا در پ مث
آن هــا  به انــدازه  مــا  و  اســتفاده می کــرد  گاز  از 
آن هــا  به انــدازه  امــروز  و  نمی کردیــم  اســتفاده 

ــدان  ــن می ــرداری از ای ــم و بهره ب ــتفاده می کنی اس
ــده  ــر ش ــال ١٣٩٢ دو براب ــه س ــبت ب ــترک نس مش
ــدان  ــرب کارون در می ــا در غ ــتفاده م ــت و اس اس
ــه ســال ١٣٩٢ بیــش  ــا عــراق نســبت ب مشــترک ب

ــت. ــر اس از ٥ براب
روحانـــی گفـــت: در ایـــن دولـــت نســـبت بـــه 
محیـــط زیســـت نیـــز کار بزرگـــی انجـــام گرفتـــه 
اســـت و در ابتـــدای ایـــن دولـــت بنزیـــن و 
گازوئیـــل آلودگی هـــای زیـــادی ایجـــاد می کـــرد 
ـــا  ـــق ب ـــورو٤ منطب ـــا ی ـــن م ـــد بنزی و اآلن ٧٦ درص
اســـتانداردهای جهانـــی اســـت. مـــا بنزیـــن، گازوئیـــل 
خودکفـــا  اآلن  ولـــی  می کردیـــم  وارد  را  گاز  و 
هســـتیم و صادرکننـــده شـــده ایم و ایـــن افتخـــار 
ــی  ــه گاهـ ــتند کـ ــی هسـ ــت. برخـ ــی اسـ بزرگـ

اوقـــات می گوینـــد »این دولـــت چـــه کـــرده 
ـــرده  ـــچ کاری نک ـــه هی ـــم ک ـــرض بگیری ـــت؟« ف اس
ـــت،  ـــوق مل ـــت و گاز در حق ـــن نف ـــط در همی و فق
ـــات  ـــادرات اقدام ـــی و ص ـــت، خودکفای ـــط زیس محی

گســـترده ای انجـــام داده اســـت.
ــه  ــرف ک ــار کم مص ــه اقش ــا ب ــه داد: م وی ادام
خودبه خــود کم درآمــد هــم هســتند آب، بــرق 
ــرای  ــدن ب ــی ش ــن مجان ــم و ای ــی دادی و گاز مجان
برخــی ســخت اســت کــه مطــرح کننــد ولــی ایــن 
افتخــار بــرای نظــام اســت و مــا هــم خــادم هســتیم. 
ــود  ــران ب ــت ای ــه مل ــام)ره( ب ــول ام مجانی شــدن ق
و دولــت دوازدهــم ایــن قــول را انجــام داد و دهــان 
آن هایــی کــه بــا توهیــن نســبت بــه امــام صحبــت 

ــد. ــته ش ــه بس ــرای همیش ــد ب می کردن

رئیس جمهــور اظهــار داشــت: مــا ارتباطــات 
به معنــای فضــای مجــازی را تقریبــاً بــه همــه 
ــا  ــاغل آن ه ــیاری از مش ــانده ایم و بس ــتاها رس روس
بــر همیــن مبناســت و شــبکه بهداشــت و راه بــرای 
روســتاییان توســعه عظیمــی یافــت؛ در ایــن دولــت 
ــت و  ــن رف ــرای همیشــه از بی ــری« ب ــه »کپ مدرس
ــو بنیان گــذاری شــد.  ــاد و کاس هــای ن مــدارس آب
ــد و  ــا را تأمیــن می کنن ــی م روســتاها امنیــت غذای
اگــر هــر خدمتــی هــم بــه آن هــا روا بداریــم، بــاز هم 
کــم اســت و امــروز فاصلــه شــهر و روســتا در حــال 
کــم شــدن اســت و امتیــازات موجــود در شــهرها بــه 
ــه  ــت ک ــورت اس ــد و در این ص ــم می آی ــتاها ه روس

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــا نی مهاجرت ه
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  پایــان  در  روحانــی 
و  نیســت  اداری  بروکراســی  فقــط  بروکراســی 
ــار  ــد کن ــه بای ــود دارد ک ــز وج ــر نی ــوای دیگ در ق
گذاشــته شــود، تصریــح کــرد: الحمــدهلل کاری کــه 
ــکا را وادار کــرده اســت  ــا انجــام داده، آمری ــت م مل
کــه پــای میــز مذاکــره بیایــد و دیــروز هــم گفتــم 
کــه اگــر برخــی مســائل، تشــریفات و بروکراســی ها 
نبــود، تحریــم تمــام شــده بــود و دولــت کار را انجــام 
داده امــا بــه بروکراســی رســیده اســت. خداونــد مــا 
را از شــّر بروکراســی در همــه قســمت ها نجــات 
دهــد و توفیــق بدهــد کــه پیــرو خالــص امــام 

ــیم. ــش باش ــداد طاهرین ــا)ع( و اج رض
ــان  ــود فرم ــخنان خ ــش از س ــور پی رئیس جمه
ــهر،  ــه ٢١ ش ــانی ب ــروژه گازرس ــمی پ ــاح رس افتت
ــی در  ــد صنعت ــزار و ٦٦٤ واح ــتا، ٤ ه ٢٨٠٩ روس
سراســر کشــور، ٤ واحــد تأسیســات تقویــت فشــار 
گاز در اســتان های خوزســتان و فــارس و واحــد 
ــیمی  ــع پتروش ــبک مجتم ــرش س ــازی ب شیرین س
بوعلــی ســینا در بنــدر امــام خمینــی را صــادر کــرد.

بــا افتتــاح ایــن پروژه هــا، پوشــش گازرســانی در 
کشــور بــه ســطح ٩٥ درصــد می رســد.

وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت طـــی نامـــه 
ــرد  ــام کـ ــورس اعـ ــازمان بـ ــس سـ ــه رییـ ای بـ
ســـیمان مشـــمول قیمت گـــذاری دولتـــی و نظـــام 

ســـهمیه بنـــدی نیســـت. 
بــه گــزارش تســنیم، محمدعلــی دهقــان دهنوی 
ــورس و اوراق بهــادار در نامــه ای  رئیــس ســازمان ب
ــر صنعــت، معــدن و  ــه علیرضــا رزم حســینی وزی ب
ــای صنعــت ســیمان اشــاره  ــش ه ــه چال تجــارت ب
و بــر لــزوم خــروج ایــن محصــول از شــمول قیمــت 
ــد  ــران تاکی ــورس کاالی ای ــه در ب ــذاری و عرض گ
ــرد  ــام ک ــت اع ــه صراح ــخ آن ب ــه در پاس ــرد ک ک
ــهمیه  ــام س ــذاری و نظ ــمول قیمت گ ــیمان مش س
ــت وزارت  ــیر موافق ــن تفاس ــا ای ــت. ب ــدی نیس بن
ــه  ــیمان برپای ــت س ــازی قیم ــی س ــا واقع ــت ب صم
ــورس کاال اعــام شــده  نظــام عرضــه و تقاضــا در ب

اســت.
 در این نامه آمده است:

همانگونـــه کـــه اســـتحضار داریـــد امـــروزه 
مصـــرف ســـیمان در نقـــش نهـــاده ســـاختمانی و 
ـــاخص  ـــی از ش ـــوان یک ـــه عن ـــد ب ـــی توان ـــی م عمران
ـــود.  ـــه ش ـــر گرفت ـــورها در نظ ـــرفت کش ـــای پیش ه
ـــده  ـــرکت تولیدکنن ـــدود ٧٥ ش ـــران ح ـــور ای در کش
ـــود  ـــن وج ـــون ت ـــت ٨٥,٣ میلی ـــا ظرفی ـــیمان ب س
ـــه را در  ـــن رتب ـــت چهارمی ـــر ظرفی ـــه از نظ دارد ک
ـــکا  ـــد و آمری ـــن، هن ـــد از چی ـــان بع ـــورهای جه کش
ـــی  ـــاز داخل ـــاخت و س ـــود در س ـــار دارد. رک در اختی
و کاهـــش بودجـــه عمرانـــی دولـــت و محدودیـــت 
ـــا  ـــد ت ـــث ش ـــادرات باع ـــده در ص ـــود آم ـــای بوج ه
ــت  ــده ای از ظرفیـ ــش عمـ ــد از بخـ ــران نتوانـ ایـ
ـــن  ـــا ای ـــد، ب ـــتفاده نمای ـــود اس ـــیمان خ ـــد س تولی
ـــد،  ـــت تولی ـــود ظرفی ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــال پی ح
ـــل کارخانجـــات در دســـت احـــداث  ـــل تکمی ـــه دلی ب
تـــا پایـــان ســـال ١٤٠٠ بـــه حـــدود ٩٥ میلیـــون 
ـــور  ـــیمان کش ـــد س ـــت تولی ـــود. ظرفی ـــغ ش ـــن بال ت
ـــت  ـــن گذش ـــون ت ـــرز ٨٠ میلی ـــال ١٣٩٨ از م در س
ــم  ــه پنجـ ــداز برنامـ ــم انـ ــه چشـ ــه بـ ــا توجـ )بـ
ـــه  ـــد ب ـــت بای ـــن صنع ـــد ای ـــت تولی ـــعه ظرفی توس

١١٠ میلیـــون تـــن برســـد(.
ـــای توســـعه  ـــه طـــرح ه ـــال ١٣٨٧ ک ـــل س از اوای
ســـیمان شـــروع و بـــه بهـــره بـــرداری رســـید و 
برخـــی کارخانجـــات جدیـــد راه انـــدازی شـــدند، 
ـــش  ـــر افزای ـــم گی ـــور چش ـــه ط ـــد ب ـــت تولی ظرفی
یافـــت. البتـــه ایـــن افزایـــش تولیـــد بـــا افزایـــش 

ـــکن  ـــون مس ـــی همچ ـــرح های ـــی از ط ـــرف ناش مص
ـــت  ـــذاری در صنع ـــرمایه گ ـــد و س ـــراه ش ـــر هم مه

ســـیمان بـــه طـــور چشـــمگیر رشـــد کـــرد.
هـــم اکنـــون در بـــازار ســـرمایه ایـــران تعـــداد 
ـــه  ـــیمان پذیرفت ـــت س ـــروه صنع ـــرکت در گ ٣٣ ش
ـــران و ٢  ـــورس ته ـــرکت در ب ـــت )٣١ ش ـــده اس ش

شـــرکت در بـــازار فرابـــورس(
چالش های صنعت سیمان:

ــماری از  ــی از شـ ــات دریافتـ ــاس مکاتبـ براسـ
ــت  ــیمان، صنعـ ــده سـ ــای تولیدکننـ ــرکت هـ شـ
ســـیمان کشـــور بـــا چالـــش هـــای مهمـــی بـــه 

شـــرح ذیـــر مواجـــه اســـت:
ـــاده  ـــل ج ـــل و نق ـــه حم ـــوط ب ـــکات مرب - مش
ـــش  ـــی )افزای ـــل ریل ـــاالی حمـــل و نق ـــه ب ای و هزین
ـــه ســـال ٩٨( ـــا ٦٠ درصـــد در ســـال ٩٩ نســـبت ب ت

- افزایـــش قیمـــت ماشـــین آالت و تجهیـــزات 
ـــرخ  ـــانات ن ـــل نوس ـــه دلی ـــد ب ـــش از ١٠٠ درص بی

ارز
ـــش از ٢٠٠  ـــوز بی ـــر نس ـــت آج ـــش قیم - افزای

ـــرخ ارز ـــانات ن ـــل نوس ـــه دلی ـــد ب درص
- افزایـــش قیمـــت پاکـــت ســـیمان بیـــش از 

ــد ٢٥٠ درصـ
ــاز  - عـــدم تامیـــن پایـــدار انـــرژی مـــورد نیـ
ـــرق و گاز  ـــرر ب ـــی مک ـــیمان، قطع ـــای س ـــرکت ه ش

باعـــث خســـارت هـــای هنگفتـــی شـــده اســـت
ــتفاده از ســـوخت  ــدد در اسـ - مشـــکات متعـ

مـــازوت از نظـــر زیســـت محیطـــی و حمـــل
و   ٩٩ ســـال  در  انـــرژی  نـــرخ  افزایـــش   -

ــال ١٤٠٠ ــه سـ ــن افزایـــش آن در بودجـ همچنیـ
- عـــدم اســـتفاده کامـــل از ظرفیـــت تولیـــد و 

هزینـــه هـــای جـــذب نشـــده در تولیـــد
- مشـــکات نقدینگـــی و عـــدم تناســـب بیـــن 
ــزان  ــا میـ ــیمان بـ ــروش سـ ــرخ فـ افزایـــش در نـ
ــا ناشـــی از  ــه عمدتـ ــا کـ ــه هـ افزایـــش در هزینـ

قیمـــت گـــذاری مـــی باشـــد
ـــه  ـــراق و ب ـــور ع ـــه کش ـــی ب ـــتگی صادرات - وابس
دنبـــال آن کاهـــش میـــزان صـــادرات بـــه ایـــن 

کشـــور طـــی ســـنوات اخیـــر
ـــر  ـــه ب ـــازاد عرض ـــروش و م ـــوار ف ـــرایط دش - ش
ــادی و کاهـــش  ــود اقتصـ ــه دلیـــل رکـ ــا بـ تقاضـ

بودجـــه عمرانـــی
- افزایـــش بـــی رویـــه واحدهـــای تولیـــد 
ـــی  ـــح و منطق ـــرآورد صحی ـــدم ب ـــدون ع ـــیمان ب س
ــیمان ــرف سـ ــزان ظرفیـــت و کشـــش مصـ از میـ

ــال  ــد اعمـ ــی ماننـ ــالم و منفـ ــت ناسـ - رقابـ
تخفیفـــات نامتعـــارف ضمـــن ورود بـــه بازارهـــای 
غیرمشـــترک و تاثیـــر منفـــی بـــر فـــروش ســـایر 

ــیمانی ــات سـ کارخانجـ
ــرکت  ــی از شـ ــم در برخـ ــبتا کـ - ارزآوری نسـ
هـــای صادراتـــی بـــه دلیـــل مشـــکات ناشـــی از 
تحریـــم هـــای بیـــن المللـــی جهـــت انتقـــال ارز

نتیجه گیری و پیشنهاد:
علیرغـــم رونـــد رشـــد قابـــل توجـــه صنعـــت 
ســـیمان در داخـــل کشـــور، متاســـفانه در ســـال 
هـــای اخیـــر ایـــن صنعـــت مهـــم و اســـتراتژیک 
بـــه دلیـــل نداشـــتن تقاضـــا، کمتـــر از ظرفیـــت 

ـــش  ـــع و چال ـــا موان ـــد و ب ـــی کن ـــد م ـــمی تولی اس
ـــده  ـــرو ش ـــی روب ـــی و خارج ـــوزه داخل ـــی در ح های
اســـت کـــه در حـــوزه داخلـــی رکـــود در ســـاخت 
و ســـاز، نوســـان نـــرخ ارز و ... و از ســـوی دیگـــر 
ــن  ــت دادن بزرگتریـ ــی، از دسـ ــوزه خارجـ در حـ
ـــت  ـــراق اس ـــور ع ـــه کش ـــیمان ب ـــی س ـــازار صادرات ب
ـــرو  ـــکل روب ـــا مش ـــت را ب ـــن صنع ـــفانه ای ـــه متاس ک

کـــرده اســـت.
ــق  ــت رونـ ــنهادی جهـ ــای پیشـ ــذا راهکارهـ لـ
ــکات  ــت از مسـ ــرون رفـ ــیمان و بـ ــت سـ صنعـ

فعلـــی بـــه شـــرح زیـــر تقدیـــم مـــی گـــردد:
ــای  ــت کاالهـ ــیمان از لیسـ ــرج سـ ــف( خـ الـ
ــی( ــذاری واقعـ ــت گـ ــمول قیمـ ــی )شـ تعزیراتـ

ــیمان در  ــروش سـ ــت فـ ـــازی قیمـ ب( آزادس
داخـــل کشـــور بـــه مـــوازات ســـایر نهـــاده هـــای 
ـــات  ـــن، مصنوع ـــوالد و آه ـــه ف ـــاختمانی )ازجمل س

ــاتی و ...( ــی، تاسیسـ چوبـ
ـــورس  ـــیمان در ب ـــواع س ـــه ان ـــرش و عرض ج( پذی
ـــه و  ـــاس عرض ـــت براس ـــن قیم ـــران و تعیی کاالی ای

ـــازار ـــای ب تقاض
ـــیمان  ـــادرات س ـــد ص ـــودن فرآین ـــوار نم ج( هم
ــت ارز  ــه برگشـ ــوط بـ ــررات مربـ ــهیل مقـ و تسـ

حاصـــل از فـــروش
ـــرکت  ـــرمایه ش ـــش س ـــام افزای ـــرورت انج د( ض
ـــی  ـــد ارزیاب ـــازاد تجدی ـــل م ـــیمانی از مح ـــای س ه

ـــا ـــی ه دارای
گفتنـــی اســـت در پـــاراف ایـــن نامـــه آمـــده 

اســـت:
»ســـیمان مشـــمول قیمـــت گـــذاری دولتـــی 
ـــا  ـــز در داخـــل کشـــور کام ـــروش آن نی نیســـت و ف
ـــد  ـــی باش ـــدی م ـــهمیه بن ـــام س ـــارج از نظ آزاد و خ
ـــز بطـــور اصـــول  و در مـــورد بندهـــای »ج« و »د« نی
موافقـــت وجـــود دارد، ســـازوکار آن مـــی بایســـت 

طراحـــی شـــود.«
در  و »د«  بندهـــای »ج«  اینکـــه  پایـــان  در 
ــورس و اوراق  ــازمان بـ ــس سـ ــنهادهای رییـ پیشـ
ــواع  ــه انـ ــرش و عرضـ ــا پذیـ ــط بـ ــادار مرتبـ بهـ
ـــد  ـــودن فرآین ـــوار نم ـــیمان در بـــورس کاال، هم س
صـــادرات و همچنیـــن افزایـــش ســـرمایه شـــرکت 
ـــی  ـــد ارزیاب ـــازاد تجدی ـــل م ـــیمانی از مح ـــای س ه
ـــت،  ـــام وزارت صم ـــق اع ـــه طب ـــت ک ـــی هاس دارای
ایـــن وزاتخانـــه بـــا اجـــرای ایـــن مـــوارد موافـــق 

اســـت.

روحانی:

 ما آب و برق را مجانی کردیم 

سیمان مشمول قیمت گذاری و نظام سهمیه بندی نیست 

واردات 2 میلیون دز واکسن کرونا 
خریداری شده از سوی هالل احمر 

کامل شد

از  احمـــر  هـــال  جمعیـــت  کل  دبیـــر 
تکمیـــل واردات محمولـــه دو میلیـــون دوزی 
و  داد  خبـــر  کشـــور  بـــه  کرونـــا  واکســـن 
ــن  ــون دوزی واکسـ ــه دو میلیـ ــت: محمولـ گفـ
ــر  ــه توســـط جمعیـــت هـــال احمـ ــا کـ کرونـ
ــک  ــل یـ ــا تحویـ ــود ، بـ ــده بـ ــداری شـ خریـ
ـــام  ـــرودگاه ام ـــر در ف ـــن دیگ ـــون دز واکس میلی

خمینـــی)ره( تکمیـــل شـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، قوســـیان مقـــدم ، 
ــام  ــا اعـ ــر بـ ــال احمـ ــت هـ ــرکل جمعیـ دبیـ
دز  میلیـــون  دو  کـــه محمولـــه  ایـــن خبـــر 
واکســـن کرونـــا کـــه توســـط جمعیـــت هـــال 
ــل  ــا تحویـ ــود ، بـ ــده بـ ــداری شـ ــر خریـ احمـ
یـــک میلیـــون دز واکســـن دیگـــر در فـــرودگاه 
گفـــت:  شـــد،  تکمیـــل  خمینـــی)ره(  امـــام 
ـــط  ـــا توس ـــن کرون ـــفارش واردات واکس ـــن س آخری
جمعیـــت هـــال احمـــر بـــه تعـــداد ٢ میلیـــون 
دز بـــود کـــه طبـــق برنامـــه در دو مرحلـــه وارد 

کشـــور شـــد.
بنابـــر اعـــام جمعیـــت هـــال احمـــر، وی 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یـــک میلیـــون دز از ایـــن 
محمولـــه هفتـــه پیـــش وارد کشـــور شـــده بـــود 
ــوزش  ــان و آمـ ــت، درمـ ــل وزارت بهداشـ و تحویـ
پزشـــکی داده شـــد، افـــزود : تـــا کنـــون بیـــش از 
ـــط  ـــا توس ـــن کرون ـــزار دز واکس ـــون و ٤٠٠ ه ٤میلی
جمعیـــت هـــال احمـــر بـــه کشـــور وارد شـــده 
ــه  ــن ادامـ ــه واردات واکسـ ــق برنامـ ــت و طبـ اسـ

خواهـــد داشـــت.

بررسی پرونده ارز جهانگیری 
و سقوط بورس در کمیسیون 

اصل۹۰ مجلس 

ــی  ــس از بررس ــل٩٠ مجل ــیون اص ــو کمیس عض
ــن  ــورس در ای ــقوط ب ــری و س ــده ارز جهانگی پرون

ــر داد. ــیون خب کمیس
حجت االســام حســن شــجاعی عضو کمیســیون 
ــس شــورای اســامی در گفت وگــو  ــود مجل اصــل ن
بــا مهــر بــا انتقــاد از عــدم بررســی عملکــرد مدیــران 
ــود در  ــار داشــت: کمیســیون اصــل ن ــف اظه متخل
ــه نماینــدگان و نهادهــای مختلــف  حــال گــزارش ب
ــده  ــه آین ــی اســت. هفت ــات انتخابات ــورد تخلف در م
ــات  ــن ابهام ــه ای ــرای پاســخگویی ب ــر کشــور ب وزی
ــت  ــد یاف ــور خواه ــود حض ــل ن ــیون اص در کمیس
ــی  ــن علن ــوع در صح ــن موض ــی ای ــزارش نهای و گ
ــوه  ــه ق ــان ب ــت خواهــد شــد و متخلف ــس قرائ مجل

ــوند. ــی می ش ــه معرف قضائی
وی در مــورد تأثیــر عملکــرد مســئوالن و مدیران 
ــی  ــفانه ط ــت: متأس ــی گف ــت فعل ــروز وضعی در ب
دهه هــای گذشــته مســئوالن در مناصــب مهــم 
و  فعل هــا  تــرک  حکومتــی حضــور می یافتنــد. 
ــر  ــا تغیی ــی ب ــس از مدت ــام داده و پ ــی انج تخلفات
ــورد  ــا م ــا عملکــرد آنه ــار می شــدند ام ــت برکن دول
ــه مدیــران  بررســی قــرار نمی گرفــت و ایــن پیــام ب
ــه  ــود را ب ــف خ ــه وظای ــد ک ــل می ش ــدی منتق بع
ــما کاری  ــا ش ــس ب ــد هیچک ــام ندهی ــی انج خوب

ــدارد. ن
ــزود:  ــس اف ــود مجل ــل ن ــیون اص ــو کمیس عض
البتــه ایــن موضــوع نبایــد تبدیــل بــه انتقام جویــی 
ــی  ــا سیاس ــود و ب ــر ش ــا از یکدیگ ــی جناح ه سیاس
ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــن پرونده ه کاری ای

ــر  ــوردی ب ــکل م ــه ش ــد ب ــت: بای ــجاعی گف ش
ــورد  ــده مســئوالن م اســاس مشــکات کشــور پرون
برســی قــرار گیــرد. بــه عنــوان مثــال فاجعــه 
بنزینــی موضــوع جــدی اســت. بایــد مشــخص شــود 
کــه ســوءتدبیر چــه مســئوالنی موجــب بــروز چنیــن 

ــد. ــکاتی ش مش
ــز در  ــورس نی ــع ب ــت: در موض ــار داش وی اظه
ــرد.  ــری ک ــردم جیب ب ــتقر از م ــت مس ــع دول واق
وضعیــت صدهــا میلیــارد دالر از ذخایــر ارزی کشــور 
ــای ارز ٤٢٠٠  ــه اعط ــه بهان ــت و ب ــخص اس نامش
ــت  ــد صاحی ــراد فاق ــه اف ــر ب ــن ذخای ــی ای تومان

ــد. ــذار ش واگ
ــت:  ــس گف ــود مجل ــل ن ــیون اص ــو کمیس عض
ــری  ــده ارز جهانگی ــه پرون ــود ب ــل ن ــیون اص کمیس
ورود کــرده و در حــال بررســی ایــن پرونــده اســت. 
عــاوه بــر ایــن بــرای بررســی ورشکســتگی بــورس 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــده ای تش ــز پرون نی

بورس تهران برای دو سال دیگر 
به عضویت هیات مدیره فدراسیون 
بورس اروپا-آسیایی برگزیده شد 
ــی  ــع عمومـ ــت مجمـ ــن نشسـ ــی و دومیـ سـ
فدراســـیون بـــورس هـــای اروپا-آســـیایی بـــه 

ــد.  ــام شـ ــازی انجـ ــورت مجـ صـ
بـــه گـــزارش بـــازار ســـرمایه )ســـنا(، ســـی و 
ــل  ــه دلیـ ــاس بـ ــی فیـ ــع عمومـ ــن مجمـ دومیـ
ـــیوع  ـــر ش ـــده براث ـــود آم ـــه وج ـــای ب ـــت ه محدودی
ــزار  ــازی برگـ ــورت مجـ ــه صـ ــا بـ ویـــروس کرونـ

شـــد.
ـــال  ـــی س ـــای مال ـــورت ه ـــت، ص ـــن نشس در ای
ــرد  ــت و عملکـ ــرار گرفـ ــد قـ ــورد تاییـ ٢٠٢٠ مـ
یکســـاله دبیرخانـــه و کمیتـــه هـــا بررســـی شـــد، 
ــال  ــده سـ ــی شـ ــش بینـ ــه پیـ ــن برنامـ همچنیـ

ــا قـــرار گرفـــت. ٢٠٢١ مـــورد ارزیابـــی اعضـ
ــک دوره  ــرای یـ ــری بـ ــان، رای گیـ در پایـ
ــه  ــد کـ ــام شـ ــره انجـ ــات مدیـ ــاله هیـ دو سـ
ـــاب  ـــر انتخ ـــرح زی ـــه ش ـــره ب ـــات مدی ـــا هی اعض

شـــدند:
بـــورس هـــای مصـــر، قزاقســـتان، آتـــن، 
ــتان،  ــران، ارمنسـ ــقط، تهـ ــان، مسـ ــیدنی، امـ سـ
ــپرده  ــی، سـ ــای اصلـ ــوان اعضـ ــه عنـ ــراق بـ عـ
ـــا  ـــازی اروپ ـــعه و بازس ـــک توس ـــر و بان ـــذاری مص گ
بـــه عنـــوان اعضـــای وابســـته برگزیـــده شـــدند 
ــر  ــورس مصـ ــی، بـ ــای اصلـ ــان اعضـ ــه از میـ کـ
ــورس  ــره و بـ ــات مدیـ ــس هیـ ــوان رییـ ــه عنـ بـ
ــات  ــس هیـ ــب رییـ ــوان نایـ ــه عنـ ــتان بـ قزاقسـ
ــای  ــان اعضـ ــن از میـ ــاس و همچنیـ ــره فیـ مدیـ
هیـــات مدیـــره، بـــورس آتـــن و بـــورس ســـیدنی 
ـــس  ـــب ریی ـــس و نای ـــوان ریی ـــه عن ـــب ب ـــه ترتی ب
کمیتـــه کاری فدراســـیون بـــورس هـــای اروپـــا-

ـــدند. ـــاب ش ـــیایی انتخ آس
ـــرس،  ـــای قب ـــورس ه ـــران،  ب ـــورس ای ـــا فراب ضمن
ـــذاری  ـــپرده گ ـــراه س ـــه هم ـــطین ب ـــکند و فلس تاش
ـــه حسابرســـی  ـــوان اعضـــای کمیت ـــه عن ارمنســـتان ب

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

حتی با وجود تخلف هم نباید
 تولید متوقف شود 

ــای  ــاره اولویت ه ــه درب ــوه قضایی ــاون اول ق مع
ــرای حمایــت از تولیــد توضیحاتــی  دســتگاه قضــا ب

داد. 
غامحســین محســنی اژه ای معــاون اول قــوه 
خبرنــگاران  باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  قضاییــه 
جــوان، در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه اولویــت 
ــه  ــدانی ک ــا مفس ــورد ب ــرای برخ ــا ب ــتگاه قض دس
ــار  دارای واحدهــای تولیــدی هســتند چیســت اظه
کــرد:  یکــی از اولویت هــای قــوه قضاییــه بــا توجــه 
ــر  ــد و تولیدگ ــت از تولی ــی حمای ــرایط کنون ــه ش ب

اســت. 
وی دربــاره جرائمــی کــه ممکن اســت مســئوالن 
یــک کارگاه تولیــدی مرتکــب آن  شــوند بیــان کــرد: 
ــرد  ــه  ف ــر چنانچ ــا اگ ــید ت ــری اندیش ــد تدبی بای
ــر  ــا کارگ ــس ی ــل، رئی ــر عام ــم از مدی ــئول اع مس
مرتکــب جرمــی شــدند بــه  تولیــد لطمــه وارد 

نشــود. 
معــاون اول قــوه قضاییــه ادامــه داد: در راســتای 
ــرار  ــر ق ــوع را مدنظ ــن موض ــد ای ــر بای ــن تدابی ای
ــود  ــر الزم نب ــی اگ ــی را حت ــرد خاط ــه ف ــم ک دهی

ــم.  ــت نکنی بازداش
محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه تدابیــر اتخــاذ شــده 
ــد  ــف بای ــده شــخص متخل ــی پرون ــرد: یعن ــان ک بی
ــا  ــرود، ام ــه دادگاه هــم ب ــال شــود و حتــی او ب دنب
ــکان  ــم  حداالم ــه او ه ــواد اولی ــود و م ــی نش زندان

توقیــف نشــوند. 
معــاون اول قــوه قضاییــه تصریــح کــرد: مجمــوع 
ــرای ایــن اســت کــه کارگــران بیــکار  ایــن کارهــا ب
ــال  ــان دنب ــرم خاطی ــال  ج ــن ح ــوند و در عی نش

شــود.

تسهیل پرداخت بدهی های عراق با 
لغو تحریم واکسن کرونا

ایــران و  بازرگانــی مشــترک  اتــاق  دبیــرکل 
ــه  ــوط ب ــکا مرب عــراق گفــت: لغــو تحریم هــای آمری
ــا، مســیر پرداخــت بدهی هــای عــراق  واکســن کرون

ــرد.  ــه کشــور را تســهیل ک ب
ــا  ــو ب ــت و گ ــینی« در گف ــد حس ــید حمی »س
ــون دالر  ــت ١٢٥ میلی ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــا ب ایرن
ــس،  ــن کوواک ــون دوز واکس ــرای واردات ١٦ میلی ب
ــای  ــی ه ــهم بده ــغ از س ــن مبل ــرد: ای ــح ک تصری
عــراق بــه بانکــی در ســوئیس پرداخــت شــده اســت 

ــد. ــد ش ــور وارد خواه ــه کش ــه زودی ب و ب
وی بـــا بیـــان اینکـــه عـــراق در هفتـــه هـــای 
ـــن  ـــد واکس ـــه خری ـــت هزین ـــول پرداخ ـــته ق گذش
ـــرد:  ـــان ک ـــود، خاطرنش ـــران داده ب ـــه ای ـــا را ب کرون
ـــه  ـــور در زمین ـــه کش ـــکا علی ـــم آمری ـــو تحری ـــا لغ ب
ـــرای  ـــه ای ب ـــز بهان ـــراق نی ـــد ١٩، ع ـــن کووی واکس
ــی از  ــت بخشـ ــن در پرداخـ ــر انداختـ ــه تاخیـ بـ

بدهـــی خـــود نداشـــت.
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق 
ــکا راه را  ــای آمری ــم ه ــو تحری ــت: لغ ــار داش اظه
ــول هــای بلوکــه شــده  ــرای دریافــت بخشــی از پ ب
ــن کشــور  ــا ای ــرده اســت ت ــاز ک ــراق ب ــران در ع ای
بــدون درگیــری بــا مشــکات تحریــم بدهــی خــود 

ــد. ــرق و گاز پرداخــت کن ــد ب ــت خری را باب
ــده  ــه ش ــای بلوک ــول ه ــینی، پ ــه حس ــه گفت ب
ایــران در بانــک تجــارت عــراق بــرای دســتیابی بــه 

ــاز اســت. ــی بســیار کارس ــام داروی اق
وی تاکیــد کــرد: بــا ورود ایــن واکســن هــا 
ــت دوز دوم  ــار دریاف ــه در انتظ ــانی ک ــی کس نگران
هســتند رفــع خواهــد شــد و رونــد واکســینه کــردن 

ــود. ــی ش ــریع م ــز تس ــال نی ــاالی ٥٠ س ــراد ب اف
بــه گــزارش ایرنــا، صبــح امــروز رضــا اردکانیــان 
ــه  ــای ب ــا پیگیری ه ــه ب ــرد ک ــام ک ــرو اع ــر نی وزی
عمــل آمــده، از منابــع ارزی موجــود در بانــک 
تجــارت عــراق، امــروز مبلــغ ١١٥ میلیــون فرانــک 
ــرای  ــه حســاب بانکــی در ایــن کشــور ب ســوئیس ب
ــز  دریافــت ١٦ میلیــون دوز واکســن کوواکــس واری

شــد.
وی همچنیــن پیشــتر اعــام کــرده بــود: ارز 
مــورد نیــاز خریــد واکســن کرونــا از روســیه از 
محــل مطالبــات  ایــران از عــراق تامیــن و بــه زودی 

نخســتین پرداخــت انجــام می شــود.
ــک  ــابق بان ــس کل س ــی« ریی »عبدالناصــر همت
مرکــزی، حجــم منابــع ارزی ایــران در عــراق حــدود 

پنــج میلیــارد دالر اعــام کــرده بــود.

ـــا  ـــد ت ـــدی دیده ان ـــیبی ج ـــا آس ـــر کرون ـــت تاثی ـــه تح ـــاغلی ک مش
ــهریور١٤٠٠ از تســـهیات کرونایـــی بهره منـــد خواهنـــد  ــان شـ پایـ

ـــد.  ش
ـــران،  ـــی ته ـــاق بازرگان ـــام ات ـــاس اع ـــر اس ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـــا موافقـــت خـــود بـــا تمدیـــد تســـهیات 
برخـــی مشـــاغل آســـیب دیـــده از شـــیوع کرونـــا را اعـــام کـــرده و 

معافیت هـــای آنهـــا تـــا پایـــان تابســـتان ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ــز آموزشـــی، آموزشـــگاه  ــاق، مراکـ ــر اســـاس اعـــام ایـــن اتـ بـ
ــانه ای،  ــری و رسـ ــی، هنـ ــز فرهنگـ ــا، مراکـ ــد کودک هـ ــا و مهـ  هـ
ــا  ــاغ وحش هـ ــی، بـ ــز تفریحـ ــا، مراکـ ــینماها و تئاترهـ ــا، سـ موزه هـ
و شـــهربازی ها، مراکـــز ورزشـــی، مراکـــز مربـــوط بـــه گردشـــگری، 
شـــرکت های حمـــل  و نقـــل  مســـافر بـــرون  شـــهری، مراکـــز 
پذیرایـــی، قنـــادی،   آرایشـــگاه های  مردانـــه، زنانـــه مشـــمول ایـــن 

بســـته حمایتـــی خواهنـــد بـــود.
ـــه  ـــی، بیم ـــی، بانک ـــای مالیات ـــوزه حمایت ه ـــهیات در ح ـــن تس ای
ــهیات در  ــی از تسـ ــود. یکـ ــا اجرایـــی می شـ ــایر حمایت هـ ای و سـ
ـــی، آن  ـــای مالیات ـــرای حمایت ه ـــه ب ـــن مصوب ـــده در ای ـــه ش ـــر گرفت نظ
ـــیب  ـــدت آس ـــه ش ـــای ب ـــب و کاره ـــاغل و کس ـــرای مش ـــه ب ـــت ک اس
ـــرد  ـــای عملک ـــی شـــده مالیات ه ـــی قطع ـــی مالیات ـــا،  بده ـــده از کرون دی
ـــان ســـال  ـــا پای ـــا ت ـــخ سررســـید پرداخـــت آنه ـــه تاری ـــزوده ک و ارزش اف

ـــدون  ـــاه ســـال جـــاری ب ـــخ ٣١ شـــهریور م ـــا تاری ـــوده اســـت، ت ١٣٩٩ ب
ـــود. ـــال می ش ـــور امه ـــدت مذک ـــرای م ـــرد ب ـــه دیرک ـــبه جریم محاس

ـــهیات  ـــاط تس ـــی، اقس ـــای بانک ـــب حمایت ه ـــه موج ـــن ب همچنی
ــد  ــه موعـ ــده کـ ــیب دیـ ــای آسـ ــب و کارهـ ــن کسـ ــی ایـ دریافتـ
ـــازه  ـــن ب ـــوده و در ای ـــال ١٤٠٠ ب ـــه اول س ـــا در چهارماه ـــت آنه پرداخ
ـــبکه  ـــه ش ـــا ب ـــی آنه ـــه بده ـــه آنک ـــوط ب ـــده، من ـــت نش ـــی پرداخ زمان
ـــد  ـــه باش ـــرار گرفت ـــاری ق ـــه ج ـــخ ١/١١/١٣٩٩ در طبق ـــا تاری ـــی ت بانک
ـــط  ـــار قس ـــی چه ـــا ط ـــود ت ـــل می ش ـــیط منتق ـــای دوره تقس ـــه انته ب

ـــود. ـــول ش ـــط وص ـــن قس ـــس از آخری پ
خســـرو فروغـــان گـــران ســـایه – عضـــو اتـــاق بازرگانـــی ایـــران 
- در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا، دربـــاره نحـــوه حمایـــت از مشـــاغل 
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــرای فع ـــه ب ـــرد: آنچ ـــان ک ـــا، بی ـــده از کرون ـــیب دی آس
ـــی  ـــت های حمایت ـــت سیاس ـــرای درس ـــت را دارد، اج ـــترین اهمی بیش
و پرهیـــز از وعـــده و شـــعارهای بـــی اســـاس اســـت. در ســـال های 
ـــود  ـــرای بهب ـــده ای ب ـــه وع ـــم ک ـــاهد آن بوده ای ـــا ش ـــا باره ـــته م گذش
ــک از  ــا هیچیـ ــود امـ ــه می شـ ــادی ارائـ ــای اقتصـ ــت بنگاه هـ وضعیـ

آنهـــا راه بـــه جایـــی نمی برنـــد.
ـــده کمـــک داده  ـــذار وع ـــرمایه گ ـــک س ـــه ی ـــی ب ـــه وی، وقت ـــه گفت ب
شـــده امـــا اجرایـــی نمی شـــود ایـــن حتـــی امـــکان برنامـــه ریـــزی 
در ســـطح کان را نیـــز از بنـــگاه اقتصـــادی می گیـــرد و از ایـــن رو 

ـــرد  ـــاش ک ـــد ت ـــا بای ـــایر بخش ه ـــه در س ـــا و چ ـــوزه کرون ـــه در ح چ
وعده هایـــی را داد کـــه اجرایـــی شـــوند.

فروغــان گــران ســایه خاطرنشــان کــرد: در طــول ماه هــای گذشــته 
ــد  ــد. بای ــیب دیده ان ــا آس ــیوع کرون ــاد از ش ــف اقتص ــای مختل بخش ه
بــه شــکل دقیــق بررســی کــرد کــه کــدام صنــف و کــدام گــروه شــغلی 
ــن حمایت هــا از آن بخــش حداکثــری  ــده و ای بیشــترین آســیب را دی
ــه شــکل  ــگاه کلــی نگــر ب ــا کنــار گذاشــتن ن باشــد. از ایــن رو بایــد ب

جزئــی مشــکات هــر صنــف را بررســی کــرد.

کدام مشاغل همچنان تسهیالت کرونایی می گیرند؟ 
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کاریکاتور

 گالیه  مردم از قطعی مکرر  برق و سوءمدیریت ها« 

منبع: تسنیم

اجرای طرح سیستم راهبری 
ساماندهی شبکه توزیع مرغ در 

استان آذربایجان شرقی 
بــا حضــور معــاون مدیــر کل خدمــات بازرگانــی 
وزارت صمــت اجــرای طــرح سیســتم راهبــری 
اســتان  در  مــرغ  توزیــع  شــبکه  ســاماندهی 

آذربایجــان شــرقی کلیــد خــورد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا 
ــی وزارت  ــرکل خدمــات بازرگان حضــور معــاون مدی
صمــت اجــرای طــرح سیســتم راهبــری ســاماندهی 
ــرغ در اســتان آذربایجــان شــرقی  ــع م شــبکه توزی
کلیــد خــورد. در ایــن طــرح کــه بــا همــکاری 
شــرکت پســت اســتان و کشــتارگاه های طیــور 
عملیاتــی خواهــد شــد، نســبت بــه رهگیــری 
ــرغ از  ــل گوشــت م ــای حام سیســتماتیک خودرو ه
ــدام خواهــد  ــا محــل عرضــه اق ســطح کشــتارگاه ت

شــد.
در جلســه توجیهــی آغــاز طــرح یــاد شــده 
در اســتان، محلــه ای معــاون مدیــرکل خدمــات 
ــا تاکیــد بــر اینکــه همــه  بازرگانــی وزارت صمــت ب
ــت  ــع گوش ــا توزی ــد ت ــره تولی ــای زنجی فعالیت ه
ــارت  ــع تج ــامانه جام ــتر س ــتی در بس ــرغ بایس م
ــرغ  ــت م ــه گوش ــت عرض ــد از ممنوعی ــاق بیفت اتف
در  نقــش  و  ثبت نــام  فاقــد  واحد هــای  توســط 
ــد  ــت: رص ــار داش ــر داد و اظه ــارت خب ــامانه تج س
زنجیــره مذکــور از طریــق ســامانه تجــارت و رصــد 
ــرغ از  ــت م ــع گوش ــی توزی ــل و نقل ــتم حم سیس
طریــق ســامانه رهگیــری مرســوالت شــرکت پســت 
صــورت خواهــد گرفــت تــا از هرگونــه عرضــه خــارج 
ــرغ پیشــگیری شــود و عرصــه  از شــبکه گوشــت م
ــازار  ــن ب ــطه ها در ای ــت دالالن و واس ــرای فعالی ب

ــود. ــگ ش ــا تن کام
تاش هــای  از  قدردانــی  ضمــن  ادامــه  در  او 
صــورت گرفتــه در راســتای ثبــت مشــخصات ٧١٢ 
ــارت،  ــامانه تج ــرغ در س ــت م ــاری گوش ــال تج فع
ــح کــرد: همــه راننــدگان خودرو هــای حامــل  تصری
ــرف  ــج و ظ ــه تدری ــاه ب ــر م ــرغ از ٥ تی ــت م گوش
یــک هفتــه ملــزم بــه نصــب و اســتفاده از اپلیکیشــن 
رهگیــری شــرکت پســت در تلفــن همــراه خــود بوده 
و نماینــدگان صمــت، جهادکشــاورزی و شــرکت 
پســت بــا حضــور در کشــتارگاه ها آموزش هــای 

ــرد. ــد ک ــه خواهن ــه ارائ ــن زمین الزم را در ای

رئیس جمعیت هالل احمر تبریز:
جسد مجهول الهویه در تبریز 

کشف شد
ــت:  ــز گف ــر تبری ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ــه  ــول الهوی ــد مجه ــت جس ــن جمعی ــران ای نجاتگ
مــردی را از دره ای در روســتای باباغــی کشــف و بــه 

ــد. ــل کردن ــل منتق ــری مح کانت
ــد در  ــفی پورماج ــد یوس ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــزود: روز گذشــته، ب ــگاران اف ــا خبرن گفــت و گــو ب
دنبــال گــزارش مرکــز کنتــرل اطاعــات و هماهنگــی 
عملیــات امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر 
اســتان مبنــی بــر پیــدا شــدن یــک جســد در دره های 
ــد االحــداث  ــدان جدی ــا باغــی جنــب زن روســتای باب
تبریــز، بافاصلــه تیــم امــداد و نجــات جمعیــت هــال 

احمــر شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند.
ــد  ــر جس ــال احم ــران ه ــه داد: نجاتگ وی ادام
ــای  ــل نیروه ــال داده و تحوی ــاال انتق ــه ب را از دره ب

ــد. ــس دادن ــای تجس ــپیران و نیروه ــری اس کانت
هویــت جســد پیــدا شــده هنــوز مشــخص نبــوده 
ــن  ــرگ وی و همچنی ــت م ــاره عل ــات درب و تحقیق

هویــت جســد ادامــه دارد.

رضائی خبر داد؛
بازشماری آراء بنا بر اعتراض داوطلبان انتخابات 

شوراها توسط هیات های نظارت شهرستان

عضــو شــورای عالــی نظــارت اســتانی بــر انتخابــات شــوراهای 
ــات،  ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــات مرک ــم هی ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
گفــت: هیات هــای نظــارت شهرســتان موظــف بــه بازشــمارش آراء طبــق 

ــدند.  ــوراها ش ــات ش ــان انتخاب ــراض داوطلب اعت
ــه ملــت در توضیــح نحــوه بررســی  ــا خان علــی رضائــی در گفت وگــو ب
ــا  ــت: ب ــامی، گف ــوراهای اس ــات ش ــج انتخاب ــه نتای ــا ب ــراض نامزده اعت
ــا  ــاه ت ــات روز ٢٨ خــرداد م ــان اخــذ رأی در انتخاب ــه زم ــه اینک توجــه ب
ــول  ــه ط ــد ب ــا روز بع ــمارش آراء ت ــد و ش ــد ش ــداد تمدی ــاعت ٢ بام س
ــمارش آرای  ــتگی در ش ــر خس ــا در اث ــا خط ــانی ی ــای انس ــید، خط کش
ــا  ــا ب ــداد تعرفه ه ــه تع ــی ک ــه نوع ــت ب ــا رخ داده اس ــی صندوق ه برخ

ــدارد. ــی ن ــارکت همخوان ــوع آراء و مش مجم
عضــو شــورای عالــی نظــارت اســتانی بــر انتخابــات شــوراهای اســامی، 
افــزود: مســئولیت بررســی اعتراضــات مطــرح در ایــن زمینــه بــا هماهنگــی 
هیــات مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی بــه هیات هــای 
نظــارت شهرســتان ها تفویــض شــد تــا طبــق اعتــراض داوطلبــان 
ــوق  ــع حق ــری از تضیی ــت جلوگی ــماری آراء جه ــوراها، بازش ــات ش انتخاب

افــراد انجــام شــود.
صندوق هــای  شهرســتان ها،  نظــارت  هیــات  شــد:  یــادآور  وی 
مشــکوک را بایــد مجــدد شــمارش کننــد، امیدواریــم بــه همــه اعتراضــات 
ــی  ــع نشــود، متاســفانه گزارش های پاســخ مثبــت داده شــود و حقــی ضای
ــامل  ــه ش ــیده ک ــوراها رس ــات ش ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــات مرک ــه هی ب

ــت. ــوذه اس ــا و آرای ماخ ــن تعرفه ه ــاف بی ــض و اخت تناق
رضائــی تصریــح کــرد: داوطلبــان بعــد از اعــام نتایــج انتخابــات 
ــماری آراء  ــت بازش ــن فرص ــس از ای ــد، پ ــراض دارن ــت اعت ــوراها فرص ش

ــد. ــد ش ــام خواه انج

تراز دریاچه ارومیه 5۷ سانتی متر کاهش یافت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــه ای آذربایجان ش ــرکت آب منطق ــل ش  مدیرعام
کاهــش شــاخص های آبــی دریاچــه ارومیــه گفــت: تــراز ایــن دریاچــه بــا 
١٢٧١.٢٠ متــر نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ٥٧ صــدم متــر کاهــش 

یافــت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، غفــارزاده مدیرعامــل شــرکت 
آب منطقــه ای آذربایجان شــرقی گفــت: همچنیــن وســعت دریاچــه ارومیــه 
در حــال حاضــر بــه ســه هــزار و ٤٨٧ کیلومتــر مربــع کاهــش یافتــه کــه 
ایــن رقــم در مــدت مشــابه پارســال ســه هــزار و ٦٠١ کیلومتــر مربــع بــود.

ــب  ــر مکع ــارد مت ــون ٤.٥١ میلی ــه اکن ــی دریاچ ــم فعل ــزود: حج او اف
ــود. ــب ب ــارد مترمکع ــدت ٦.٤٢ میلی ــن م ــال در ای ــه پارس ــت ک اس

غفــارزاده یــادآور شــد: متوســط تــراز نرمــال دریاچــه در دوره آمــاری 
١٣٤٥ تــا ١٣٩٩ شمســی، یــک هــزار و ٢٧٤ متــر و ٥٦ ســانتی متــر بــود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: 
با فوریت،

 علل حادثه اتوبوس خبرنگاران بررسی می کنیم
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــس کمیس رئی
ــن  ــگار در ای ــگاران و درگذشــت دو خبرن ــل خبرن ــوس حام ــی اتوب واژگون
ــور،  ــگاری کش ــه خبرن ــه جامع ــلیت ب ــن تس ــرد: ضم ــد ک ــانحه، تاکی س
بررســی علــل ایــن حادثــه بــه فوریــت در دســتور کار  کمیســیون عمــران 

ــه اســت.  ــرار گرفت ق
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا رضایــی کوچــی نماینــده مــردم جهــرم 
در مجلــس شــورای اســامی در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت:

ـــنا  ـــگاران ایس ـــینی خبرن ـــی و یاس ـــا کریم ـــوار خانم ه ـــت ناگ »درگذش
ـــادف در  ـــه تص ـــگاران در حادث ـــی ازخبرن ـــدن جمع ـــدوم ش ـــا و مص و ایرن
ـــه  ـــر هم ـــم خاط ـــر و تال ـــب تاث ـــی موج ـــان غرب ـــت آذربایج ـــن ماموری حی

ـــد. گردی
ضمــن تســلیت بــه خانــواده ایــن عزیــزان و جامعــه خبرنــگاری کشــور، 
بررســی علــل ایــن حادثــه بــه فوریــت در دســتور کار  کمیســیون  عمــران 

قــرار گرفــت.«
حادثــه واژگونــی اتوبــوس حامــل خبرنــگاران در جــاده ارومیــه - نقــده 
ــگار حــوزه محیــط  ــه درگذشــت مهشــاد کریمــی خبرن رخ داد و منجــر ب
ــایر  ــت س ــا و مصدومی ــگار ایرن ــینی خبرن ــه یاس ــنا و ریحان ــت ایس زیس

مســافران شــد.

سفر به مازندران ممنوع است 

ــه  ــفر ب ــت س ــن وضعی ــاره آخری ــدران درب ــس راه مازن ــت پلی سرپرس
ــه داد.  ــی را ارائ ــتان توضیحات اس

ــا  ــدران در گفــت و گــو ب ســرهنگ عبــادی سرپرســت پلیــس راه مازن
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، گفــت: ورود خودرو هــای بــا پــاک غیربومــی 
ــادی  ــتقر در مب ــوران مس ــت و مام ــوع اس ــان ممن ــدران همچن ــه مازن ب

ــد. ــری می کنن ــا جلوگی ــن خودرو ه ــفر ای ــه س ورودی از ادام
هــراز،  محور هــای  در  اســتان  ورودی  مبــادی  در  افزود:پلیــس  او 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــی اس ــرقی و غرب ــای ش ــوادکوه و محور ه ــدوان، س کن
ــر  ــای غی ــه خودرو ه ــردد ب ــازه ت ــده و اج ــتقر ش ــی مس ــت و بازرس ایس

ــد. ــه نمی ده ــچ وج ــه هی ــی را ب بوم
ــدران  ــای مازن ــاز در جاده ه ــر مج ــردد غی ــت: ت ــادی گف ــرهنگ عب س
ــون  ــک میلی ــا ی ــز( ت ــهر قرم ــود ش ــورت وج ــز )در ص ــهر های قرم در ش
ــه  ــه ب ــان جریم ــزار توم ــا ٥٠٠ ه ــز ت ــی نی ــهر های نارنج ــان و در ش توم

ــد داشــت. همــراه خواه
سرپرســت پلیــس راه مازنــدران بــا بیــان اینکــه تــردد خودرو هــا امــروز 
پنجشــنبه ٣ تیــر در محور هــای هــراز، ســوادکوه و آزادراه تهــران - شــمال 
در هــر دو مســیر رفــت و برگشــت عــادی و ســطح جاده هــا نیــز خشــک 
ــون  ــم اکن ــوس ه ــور چال ــا در مح ــد خودروه ــد و ش ــت: آم ــت، گف اس

پرحجــم اســت.

معــاون وزیــر نیــرو از اســتقرار ســتاد برنامــه 
ریــزی بــرای مدیریــت بهینــه و بررســی روزانــه 
ــر داد  ــن ســتاد خب ــرق در ای ــت آب و ب مدیری
ــران  ــهری از ای ــچ ش ــون در هی ــت: تاکن و گف
جیــره بنــدی آب انجــام نشــده و تمــام تــاش 
ــی را  ــن قطع ــم تری ــا ک ــت ت ــر آن اس ــا ب م
ــرف آب و  ــردم درمص ــر م ــیم، اگ ــته باش داش
ــد،  ــام دهن ــای الزم را انج ــکاری ه ــرق هم ب

ــت.  ــم داش ــی نخواهی ــکل خاص مش
زاده  تقــی  قاســم  ایســنا،   گــزارش  بــه 
خامســی در دومیــن روز از هفتــه صرفــه جویــی 
در در گفــت و گویــی تلویزیونــی ظرفیــت ذخیره 
ســدهای بــزرگ و متوســط کشــور را ٥٠ میلیارد 
متــر مکعــب دانســت و اظهار کــرد: خوشــبختانه 
در نتیجــه فعالیــت هــای مدیریــت ســیاب در 
ــدود ٦٠  ــر ح ــال حاض ــته، در ح ــالهای گذش س
ــر اســت،  درصــد از ظرفیــت ســدهای کشــور پ
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــدار نس ــن مق ــه ای البت

حــدود ٢٨ درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
ــی ١٤٠٠-  ــال آب ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــال ط ــن س ــی بدتری ــر بارندگ ١٣٩٩ از نظ
ــان  ــر نش ــت، خاط ــوده اس ــر ب ــال  اخی ٥٢ س
ــران  ــن  ای ــرار گرفت ــم و ق ــر اقلی ــرد:  تغیی ک
ــاور  ــک ب ــه ی ــتی ب ــک بایس ــه خش درمنطق

ــود. ــل ش ــطوح تبدی ــه س ــی در هم همگان
ــان  ــا بی ــرو ب ــر نی ــای وزی ــاون آب و آبف مع
ــا کــم  اینکــه هیــچ راهــی غیــر از ســازگاری ب
ــود  ــور وج ــع آب کش ــت مناب ــی در مدیری آب
ــال  ــی دو س ــن ط ــرد: بنابرای ــار ک ــدارد، اظه ن
گذشــته بــا تولیــت وزارت نیــرو و بــا همــکاری 
ــرای مدیریــت  ــه هــا، ســندی ب ســایر وزارتخان
منابــع آب شــامل همــه اســتانها و حوضــه 
ــاون  ــای دو مع ــه امض ــه و ب ــز تهی ــای آبری ه
رئیــس جمهــور و ٤ وزیــر رســیده کــه در 
ــده در  ــال آین ــا ١٥ س ــرف ٥ ت ــند ظ ــن س ای
هــر یــک از بخــش هــای کشــاورزی و صنعــت 

بایــد در مصــرف آب  مقادیــر مشــخصی صرفــه 
ــی انجــام شــود. جوی

خامســی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد در 
ــند  ــا س ــور کار را ب ــع آب کش ــت مناب مدیری
ــکل  ــار مش ــه دچ ــرد، وگرن ــش ب ــه پی و برنام
خواهیــم شــد، بــه نقــش محــوری آب در 
ــدار و بخشــهای مختلــف از جملــه  توســعه پای
پرداخــت  کشــاورزی  و  صنعــت  توســعه 
و تصریــح کــرد:  منابــع آب کشــور بایــد 
ــا  ــی کــه ب ــا کــم آب براســاس سندســازگاری ب
همــکاری  همــه بخــش هــای مرتبــط بــا آب از 
ــه کشــاورزی، محیــط زیســت، صنعــت و  جمل

ــود. ــت ش ــده، مدیری ــه ش ــی تهی هواشناس
بــه گفتــه معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو 
ــت  ــش صنع ــغل در بخ ــر ش ــاد ه ــرای ایج ب
بــه ٥٠٠ هــزار مترمکعــب و بــرای ایجــاد هــر 
ــدود ١٠  ــه ح ــاورزی ب ــش کش ــغل در بخ ش

ــت. ــاز اس ــب آب نی ــر مکع ــزار مت ه
مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع 
ــدی  ــش ٣٠ درص ــن از کاه ــران همچنی آب ای
منابــع تجدیــد پذیــر آب در چهــار دهــه اخیــر 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــت: ای ــر داد و گف خب
ــا،  ــال ه ــه آن س ــبت ب ــران  نس ــت ای جمعی

ــت. ــده اس ــه ش ــر اضاف ــدود ٢.٥  براب ح
ــه  ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــن ب وی همچنی
ــزان آب  ــد می ــع آب بای ــت مناب ــه در مدیری ک
موجــودی کشــور و تعییــن الگــوی کشــت 
ــت  ــاد از کش ــا انتق ــد، ب ــا باش ــاورزی مبن کش
برنــج در ١٧ اســتان کشــور گفــت:  برنــج یکــی 
از محصــوالت پــر آب بــر کشــاوری اســت و مــا 
نبایــد در مناطقــی کــه آب آشــامیدنی آن بــه 
ســختی تامیــن مــی شــود،  برنــج بکاریــم، در 
ــران تنهــا یــک در صــد مســاحت بارندگــی  ای
بــاالی ١٠٠٠ میلــی متــر دارد و بــرای کشــت 
ــر از  ــج غی ــت برن ــت، کش ــب اس ــج مناس برن
گیــان و بخشــی ازمازنــدران منطقــی نیســت.

کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
اراضـــی  آذربایجـــان  شـــرقی گفـــت: آب 
کشـــاورزی در اســـتخر ویا هـــا اســـتفاده 

 . د می شـــو
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
اکبـــر فتحـــی رئیـــس ســـازمان جهـــاد 
ــه  ــرقی در جلسـ ــان  شـ ــاورزی آذربایجـ کشـ
آب  شـــرکت  ارشـــد  مدیـــران  مشـــترک 
ـــه  ـــاورزی ک ـــاد کش ـــازمان جه ـــه ای و س منطق
ـــرکت  ـــل ش ـــر عام ـــارزاده، مدی ـــور غف ـــا حض ب
آب منطقـــه ای اســـتان برگـــزار شـــد، در 
ـــری  ـــه کارگ ـــون اختصـــاص خان ـــا قان ـــاط ب ارتب
ـــی  ـــاغ و بررس ـــف ب ـــه تعری ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
در کمیســـیون مـــاده یـــک اســـتان، مجـــوز 
تخصیـــص خانـــه کارگـــری صـــادر می شـــود 
ــل  ــک محـ ــری یـ ــه کارگـ ــور از خانـ و منظـ
ـــورد  ـــایل م ـــا و وس ـــداری از ابزار ه ـــرای نگه ب
اســـتفاده در بـــاغ اســـت کـــه در بعضـــی از 
ـــی  ـــود و اراض ـــل می ش ـــا تبدی ـــه وی ـــوارد ب م
ـــاورزی در  ـــه و آب کش ـــن رفت ـــاورزی از بی کش

اســـتخر ویا هـــا اســـتفاده می شـــود.
او افـــزود: بـــاغ محلـــی اســـت کـــه دارای 
ـــت  ـــاورزی اس ـــوالت کش ـــان و محص آب، درخت
و در ایـــن صـــورت می تـــوان مجـــوز خانـــه 
ـــه  ـــرایط گفت ـــر ش ـــرد و اگ ـــادر ک ـــری ص کارگ
ـــه  ـــاز ب ـــد، مج ـــته باش ـــل آب را نداش ـــده مث ش

ـــود. ـــد ب ـــری نخواه ـــه کارگ ـــاخت خان س
ـــرو )شـــرکت  ـــان وزارت نی ـــل می ـــه تعام او ب
جهـــاد  وزارت  و  اســـتان(  منطقـــه ای  آب 

کشـــاورزی )ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
اســـتان( تاکیـــد کـــرد و افـــزود: همـــواره در 
ـــاط  ـــل و ارتب ـــک تعام ـــد ی ـــالیان بای ـــول س ط
ـــته  ـــود داش ـــوزه وج ـــن دو ح ـــن ای ـــک بی نزدی
باشـــد چـــرا کـــه بیشـــترین مصـــرف آب در 
ـــوده  ـــاورزی ب ـــوزه کش ـــه ح ـــوط ب ـــور مرب کش
و بایـــد بـــرای روش اســـتفاده و میـــزان 
ـــتفاده  ـــا اس ـــرد و ب ـــزی ک ـــه ری ـــرف برنام مص
ـــزان مصـــرف  ـــه، می ـــن و بهین ـــای نوی از روش ه

ــش داد. را کاهـ
کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
آذربایجان شـــرقی ادامـــه داد: شـــرکت آب 
ـــاورزی  ـــع آب کش ـــتان در توزی ـــه ای اس منطق
شهرســـتان ملـــکان از شـــبکه آبیـــاری و 
ـــی  ـــن هماهنگ ـــی، ضم ـــهید کاظم زهکشـــی ش

ـــاظ  ـــا لح ـــه، ب ـــع آب حوض ـــت مناب ـــا مدیری ب
ــر و  ــای تیـ ــه در ماه هـ ــت منطقـ ــوع کشـ نـ

ــل آورد. ــه عمـ ــدات الزم را بـ ــرداد تمهیـ مـ
ـــدم  ـــورت ع ـــه در ص ـــان اینک ـــا بی ـــی ب فتح
تأمیـــن آب در زمـــان مناســـب، عـــاوه بـــر 
افـــت محصـــول، درختـــان و اراضـــی کشـــاورزی 
زیـــادی از بیـــن خواهـــد رفـــت، تاکیـــد 
کـــرد: ایـــن تضـــاد منافـــع بیـــن دو اســـتان 
می توانـــد بـــا مدیریـــت حوضـــه ای رفـــع 
گـــردد و البتـــه اســـتانداران هـــر دو اســـتان 
ـــرار  ـــم ق ـــاق مه ـــن اتف ـــان ای ـــد در جری ـــز بای نی

ــود. ــی شـ ــا بررسـ ــوند و راه حل هـ داده شـ
او بـــه مشـــکات حـــوزه آب و خـــاک در 
ــس  ــتان هریـ ــه شهرسـ ــد ینگجـ ــاب سـ پایـ
ـــات  ـــاس مصوب ـــر اس ـــت: ب ـــرد و گف ـــاره ک اش

شهرســـتان،  کشـــاورزی  و  آب  کارگـــروه 
ــه  ــبت بـ ــد نسـ ــه ای بایـ ــرکت آب منطقـ شـ
مطالعـــه و اجـــرای شـــبکه اصلـــی ســـد 
ـــد  ـــاورزان بتوانن ـــا کش ـــد ت ـــدام نمای ـــور اق مذک
ــرا  ــاری اجـ ــن آبیـ ــامانه نویـ ــتم سـ از سیسـ
ــد. ــد گردنـ ــد بهره منـ ــاب سـ ــده در پایـ شـ

او افـــزود: بایـــد هماهنگی هـــا بیـــن دو 
ــک و  ــه ای نزدیـ ــه گونـ ــوع بـ ــازمان متبـ سـ
ـــازمان  ـــر س ـــات ه ـــه اقدام ـــد ک ـــگ باش تنگاتن
ـــل  ـــر تکمی ـــازمان دیگ ـــات س ـــال اقدام ـــه دنب ب

ـــود. ش
کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
ســـد  پایـــاب  پـــروژه  آذربایجان شـــرقی 
ـــور و  ـــی در کش ـــاب آب ـــک انق ـــن را ی خداآفری
ـــرای  ـــازی، اج ـــت: سدس ـــه دانســـت و گف منطق
ـــل  ـــی در داخ ـــی و فرع ـــی آب ـــبکه های اصل ش
مـــزارع یـــک پـــروژه عظیـــم در حـــوزه آب 
و خـــاک کشـــاورزی اســـت کـــه منطقـــه را 
دگرگـــون کـــرده اســـت و اگـــر هماهنگـــی 
ــوی  ــک و قـ ــازمان نزدیـ ــن دو سـ ــن ایـ بیـ
باشـــد می تـــوان در آینـــده نزدیـــک از ایـــن 

پـــروژه بهـــره بـــرداری کـــرد.
از  گایـــه  بـــا  همچنیـــن  فتحـــی 
ناهماهنگـــی شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان 
در پروژه هـــای کشـــاورزی گفـــت: انـــرژی 
ــه  ــازمان در منطقـ ــن سـ ــه ایـ ــی کـ و منابعـ
ـــد  ـــاب س ـــر در پای ـــرد، اگ ـــه ک ـــات هزین یکان
خداآفریـــن مصـــرف می شـــد، ایـــن پـــروژه 

ــت. ــرداری داشـ ــره بـ ــت بهـ قابلیـ

رئیـــس کل دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
بـــا  گذشـــته  ســـال  در٢  آذربایجان شـــرقی  دادگســـتری 
ـــکار  ـــع از بی ـــی مان ـــه اقتصـــاد مقاومت ـــوط ب ـــری اســـناد مرب پیگی
شـــدن یـــک هـــزار و ٦٠٠ نفـــر در اســـتان آذربایجان شـــرقی 

شـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، خلیـــل 
شـــرقی  آذربایجـــان  دادگســـتری  کل  رئیـــس  اللهـــی 
گفـــت: توجـــه بـــه موضـــوع اقتصـــاد مقاومتـــی و حرکـــت 
ــق  ــر رونـ ــی بـ ــری مبنـ ــام رهبـ ــات مقـ ــیر منویـ در مسـ

از  تولیـــد، یکـــی  از بخـــش  تولیـــد و مانـــع زدایـــی 
ــت  ــی اسـ ــتگاه قضایـ ــوری دسـ ــیار محـ ــای بسـ اولویت هـ
ــاس  ــن اسـ ــر همیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتری آذربایجـ و دادگسـ
ــر  ــال های اخیـ ــتمری را طـــی سـ ــم و مسـ ــات منظـ جلسـ

برگـــزار کـــرده اســـت.
او اظهـــار کـــرد: بـــر همیـــن مبنـــا تاکنـــون ١٧٠ فقـــره 
واحد هـــای  و  از ســـوی کارخانه هـــا  درخواســـت کمـــک 
ـــال  ـــتری ارس ـــه دادگس ـــتان ب ـــی اس ـــدی و صنعت ـــف تولی مختل
شـــده اســـت کـــه بـــرای بررســـی مشـــکات ایـــن تعـــداد 
ـــوع  ـــاس ن ـــر اس ـــده و ب ـــزار ش ـــی برگ ـــه تخصص ـــد ٤١ جلس واح
درخواســـت ها تاکنـــون ٦٠٠ فقـــره مکاتبـــه و نامـــه نـــگاری 
ـــه  ـــور ب ـــکاالت مزب ـــل مش ـــرای ح ـــف ب ـــازمان های مختل ـــا س ب

انجـــام رســـیده اســـت.
خلیـــل اللهـــی اضافـــه کـــرد: ١٢٤ مـــورد کمـــک بـــه 
ـــیط  ـــرای تقس ـــک ب ـــورد کم ـــکل دار، ٥٦ م ـــای مش کارخانه ه
ــای  ــا بانک هـ ــدی بـ ــای تولیـ ــوق واحد هـ ــای معـ بدهی هـ
واحد هـــای  واگـــذاری  از  ممانعـــت  مـــورد   ٤٢ عامـــل، 
تولیـــدی بـــه ســـایرین و جلوگیـــری از بیـــکاری کارگـــران، 
ـــی  ـــای صنعت ـــدازی واحد ه ـــرای راه ان ـــت ب ـــورد فرص ـــج م پن
و تولیـــدی از شـــهرک های صنعتـــی اســـتان ٦ مـــورد حـــل 

مشـــکات مالیاتـــی واحد هـــای تولیـــدی و ٢ مـــورد حـــل 
ـــتان  ـــی اس ـــع غذای ـــن صنای ـــده بی ـــود آم ـــه وج ـــکات ب مش
بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی از جملـــه دســـتاورد های 
ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی 

ـــت. اس
رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا 
بیـــان اینکـــه  دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی مانـــع از 
تعطیلـــی ٦٥ کارخانـــه و واحـــد تولیـــدی و صنعتـــی شـــد، 
ـــر  ـــزار و ٦٠٠ نف ـــک ه ـــش از ی ـــا بی ـــن کارخانه ه ـــت: در ای گف
مشـــغول کار بودنـــد کـــه اگـــر اقدامـــات دادگســـتری نبـــود، 
ــد  ــزوده می شـ ــتان افـ ــکاران اسـ ــداد بیـ ــه تعـ ــم بـ ایـــن رقـ
کـــه عـــاوه بـــر لطمـــات اقتصـــادی از نظـــر ناهنجاری هـــای 
ـــور  ـــرای کش ـــدی ب ـــره ای ج ـــز مخاط ـــی نی ـــی و فرهنگ اجتماع

و اســـتان بـــود.
او گفـــت: دســـتگاه قضایـــی اســـتان بـــا ورود بـــه موقـــع 
ـــع از  ـــا مان ـــه تنه ـــته ن ـــای ورشکس ـــوع واحد ه ـــه موض ـــود ب خ
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــت، بلک ـــده اس ـــا ش ـــران آن ه ـــکاری کارگ بی
ـــده  ـــتان ش ـــق اس ـــع موف ـــزو صنای ـــا ج ـــن واحد ه ـــی از ای برخ
ـــتریان  ـــز مش ـــور نی ـــل کش ـــادرات در داخ ـــر ص ـــاوه ب ـــد و ع ان

ـــد. ـــرده ان ـــدا ک ـــود پی ـــرای خ ـــی ب دائم

دبیــر ســتاد انتخابــات آذربایجان شــرقی، آمــار تفصیلــی 
منتخبــان ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و 

ــرد.  ــریح ک ــتان را تش ــتا در اس روس
ــت:  ــار داش ــدزاده اظه ــی محم ــارس، مرتض ــزارش ف ــه گ ب
ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای اســامی در ٦٧ شــهر و 

بیــش از ١٨٤٠ روســتای آذربایجان شــرقی برگــزار شــد.
ــا در دو  ــات شــورای شــهر تنه ــرد: انتخاب وی خاطرنشــان ک
ــه  ــتر ب ــتان شبس ــع شهرس ــان از تواب ــیس و کوزه کن ــهر س ش

ــزار نشــد. ــان برگ ــه حــد نصــاب نرســیدن داوطلب ــل ب دلی
ــعبه  ــهری و ٢١٣٤ ش ــعبه ش ــزود: ١٦٦٢ ش ــدزاده اف محم
روســتایی، کار رأی گیــری از مــردم اســتان در ایــن دوره از 
ــعبه،  ــداد ١٠٨٧ ش ــن تع ــه از ای ــد ک ــام دادن ــات را انج انتخاب

ــود. ــیار ب س
ــر اســاس نتایــج  ــات اســتان ادامــه داد: ب دبیــر ســتاد انتخاب
ــی و   ــوان اعضــای اصل ــه عن ــر ب ــات، ٣٥٠ نف ــن دوره از انتخاب ای
ــهر در  ــوراهای ش ــدل ش ــای علی الب ــوان اعض ــه عن ــر ب ١٩٩ نف
اســتان برگزیــده شــدند کــه از مجمــوع اعضــای اصلــی، ٢٣ نفــر 

زن و ٣٢٧ نفــر مــرد هســتند.
وی یــادآور شــد:  ١٨ نفــر از اعضــای اصلــی شــوراهای شــهر، 
زیــر ٣٠ ســال، ١٢٢ نفــر بیــن ٣٠ تــا ٤٠ ســال، ١١٢ نفــر بیــن 
٤٠ تــا ٥٠ ســال، ٧١ نفــر بیــن ٥٠ تــا ٦٠ ســال، ٢٤ نفــر بیــن 

٦٠ تــا ٧٠ ســال و ســه نفــر بــاالی ٧٠ ســال ســن دارنــد.
محمــدزاده افــزود: همچنیــن ٧ نفــر از منتخبــان شــوراهای 
ــی  ــدرک کارشناس ــر م ــرای، ٨٥ نف ــدرک دکت ــهر دارای م ش

ارشــد، ١٧٩ نفــر مــدرک کارشناســی، ٣ نفــر مــدرک حــوزوی، 
ــم هســتند. ــدرک دیپل ــر م ــی و ١٨ نف ــدرک کاردان ــر م ٤٥ نف

ــهر  ــوراهای ش ــان ش ــر از منتخب ــت: ١٦١ نف ــان داش وی بی
ــی هســتند. ــای قبل ــورا در دوره ه ــت در ش ــابقه عضوی دارای س

ــان  ــداد منتخب ــن تع ــتان همچنی ــات اس ــتاد انتخاب ــر س دبی
اصلــی شــوراهای روســتایی اســتان را ٥٦٩٣ نفــر و تعــداد 

اعضــای علی البــدل را ٢٩١٦  نفــر اعــام کــرد.

تاکنون در هیچ شهری جیره بندی آب انجام نشده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی: 

آب اراضی کشاورزی در استخر ویال ها استفاده می شود

ممانعت دادگستری آذربایجان شرقی از بیکاری کارگران 

جزئیات سن و تحصیالت 5۶۹3 منتخب 
شورای شهر و روستا آذربایجان شرقی

الف: 527/218
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقي
 اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت 

ملــک آذرشــهر
 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي

ــاده ١٣  ــون و م ــاده ٣ قان ــوع م ــي موض  آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي 

ــد ســند رســمي و اراضــي و ســاختمانهاي فاق
 برابــر راي شــماره ١٣٩٩٦٠٣٠٤٠٢٣٠٠١٨٦١ 
موضــوع  اول  هیــات   ١٣٩٩/١٢/١٢ مورخــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــي خانــم حمیــده شــب 
ــی بشــماره شناســنامه  ــد نجفعل ــده آذری فرزن زن
٤٠٥٣٧ صــادره از تبریــز درششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت ١٢٨/٢٣ متــر مربــع 
مفــروز و مجــزي شــده از پــاک -- فرعــي ٦٣٠٦ 
ــداري از  ــز خری ــش ١٢ تبری ــع در بخ ــی واق اصل
مالــک رســمي آقــاي محمدرضــا خیــاط رســولی 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه ١٥ روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
آگهــي مي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت 
ــي  ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
انتشــار  تاریــخ  از  مي تواننــد  باشــند  داشــته 
ــراض خــود  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــن آگهــي ب اولی
ــید،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضــاي ي تقدیــم 
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کاسه: ١٣٩٥١١٤٤٠٤٠٢٣٠٠٠١٧٦
 تاریخ انتشار نوبت اول: ١٤٠٠/٠٤/٠٥
 تاریخ انتشار نوبت دوم:١٤٠٠/٠٤/٢٠ 

 جلیل نهادي - اداره ثبت اسناد و 
امالک آذرشهر
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کارگر ساختمانی را گرفت

 فرمانـــده انتظامـــی مراغـــه گفـــت: ســـقوط از 
ـــک  ـــن ی ـــان باخت ـــب ج ـــی موج ـــت کارگاه داربس

کارگـــر ســـاختمانی در ایـــن شهرســـتان شـــد.
 ســـرهنگ توحیـــد فارســـی در گفـــت و گـــو 
بـــا ایرنـــا افـــزود: در پـــی اعـــام مرکـــز فوریـــت 
ـــره  ـــک فق ـــوع ی ـــر وق ـــی ب ـــی ١١٠ مبن ـــای پلیس ه
ــگاه  ــوران پاسـ ــقوط از داربســـت، مامـ ــه سـ حادثـ
آیـــت اهلل غفـــاری بـــه همـــراه اورژانـــس جهـــت 
ـــدند. ـــزام ش ـــه اع ـــه محـــل حادث ـــوع ب ـــی موض بررس

ـــل  ـــوران در مح ـــور مام ـــا حض ـــه داد: ب وی ادام
ــه  ــاختمانی بـ ــر سـ ــک کارگـ ــد یـ ــخص شـ مشـ
ـــار  ـــدت دچ ـــه ش ـــت ب ـــقوط از روی داربس ـــل س دلی
ـــس  ـــل اورژان ـــوی عوام ـــه از س ـــده ک ـــت ش مصدومی

ـــد. ـــل ش ـــتان منتق ـــه بیمارس ب
فارســـی اضافـــه کـــرد: در ایـــن حادثـــه، ایـــن 
کارگـــر ســـاختمانی بـــا وجـــود انتقـــال بـــه 
ــت وارده  ــدت جراحـ ــل شـ ــه دلیـ ــتان بـ بیمارسـ

ــت داد. ــود را از دسـ ــان خـ جـ
ــن  ــت موازیـ ــزوم رعایـ ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ــزود:  ــاختمانی افـ ــای سـ ــان کارهـ ــی در زمـ ایمنـ
ــا  ــت هـ ــی در داربسـ ــد ایمنـ ــتفاده از کمربنـ اسـ
و پوشـــش محافـــظ در کنـــار آن مـــی توانـــد در 
ـــر  ـــی موث ـــوادث تلخ ـــن ح ـــوع چنی ـــگیری از وق پیش

باشـــد.

 درهفتاد و پنجمین پویش ملی تدبیر و 
امید برای جهش تولید؛

طرح گازرسانی به 234 روستای 
لرستان بهره برداری شد

طـــرح گازرســـانی بـــه ٢٣٤ روســـتا و ٢٧٥ 
ـــنبه  ـــتان روز پنجش ـــی لرس ـــدی صنعت ـــد تولی واح
بـــه صـــورت ویدیـــو کنفرانـــس باحضـــور رییـــس 

ــید.  ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــوری بـ جمهـ
ـــرکت گاز  ـــل ش ـــا، مدیرعام ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــا  ــرح هـ ــن طـ ــاح ایـ ــن افتتـ ــتان در آییـ لرسـ
ــتا و  ــانی بـــه ٢٣٤ روسـ ــار کـــرد: گازرسـ اظهـ
ـــارد  ـــار ١٨٥ میلی ـــا اعتب ـــدی ب ـــد تولی ٢٧٥ واح
صـــورت  متمرکـــز  صـــورت  بـــه  و  تومـــان 

گرفـــت.
ـــوع  ـــون از مجم ـــم اکن ـــت: ه ـــودرزی گف ـــرم گ ک
امـــکان گاز  از  ٢٥ شـــهر لرســـتان ٢٤ شـــهر 
بهره منـــد هســـتند و ضریـــب نفـــوذ گاز در ایـــن 

اســـتان ٩٩.٩ درصـــد می باشـــد.
ـــردم  ـــد م ـــون ٩٧ درص ـــه اکن ـــان اینک ـــا بی وی ب
لرســـتان از خدمـــت گاز برخـــوردار هســـتند 
ـــن  ـــتای ای ـــزار و ٩٠٦ روس ـــن یکه ـــزود: همچنی اف
اســـتان گازرســـانی شـــده و عملیـــات گازرســـانی 
بـــه ٢٥٠ روســـتای دیگـــر نیـــز درحـــال انجـــام 

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکهـــزار و ٥٣٢ 
ــای  ــت دولت هـ ــی فعالیـ ــتان طـ ــتای لرسـ روسـ
ــت  ــده اسـ ــانی شـ ــم گازرسـ ــم و دوازدهـ یازدهـ
ـــن  ـــتا در ای ـــک روس ـــاعت ی ـــر ٤٦ س ـــه  داد: ه ادام
اســـتان گازرســـانی شـــده اســـت کـــه بـــا ایـــن 
اقدامـــات، لرســـتان جـــزو اســـتان های ســـبز 

می شـــود.  محســـوب 
ــزار  ــش از ٢ هـ ــرد: بیـ ــه کـ ــودرزی اضافـ گـ
ـــت  ـــز از نعم ـــتان نی ـــدی لرس ـــی، تولی ـــد صنعت واح
ـــد  ـــزار و ٧٤٦ واح ـــه یکه ـــتند ک ـــوردار هس گاز برخ
ــانی  ــم گازرسـ ــم و دوازدهـ ــت یازدهـ آن در دولـ

ـــد. ش

الیحه اصالح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری 
کودکان به دولت رفت

ــاح  ــه اص ــه الیح ــوری از ارائ ــواده رییس جمه ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
مقــررات ناظــر بــر مســئولیت کیفــری اطفــال و نوجوانــان در قانــون مجــازات 

ــت خبــر داد  ــه هیــات دول اســامی ب
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: نظر به 
اهمیــت صیانــت از منافــع و ضــرورت وحــدت رویکــرد در مســئولیت کیفــری 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــور در ام ــت رئیــس جمه ــر ١٨ ســال، معاون ــودکان زی ک
الیحــه اصــاح مقــررات ناظــر بــر مســئولیت کیفــری اطفــال و نوجوانــان در 
قانــون مجــازات اســامی را تهیــه و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه هیئــت 

دولــت ارائــه کــرده اســت.
»الیحــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان« در ســال ١٣٩٠ بــه پیشــنهاد قــوه 
ــه  ــه مجلــس ارســال شــد و ســال ١٣٩٧ ب ــت وقــت ب قضائیــه و توســط دول

تصویــب رســید.
نظــر بــه اهمیــت صیانــت از منافــع عالیــه کــودکان زیــر ١٨ ســال بــه طــور 
عــام و کــودکان دختــر زیــر ١٨ ســال بــه طــور خــاص و بــا عنایــت بــه ضــرورت 
ــال و  ــری اطف ــئولیت کیف ــوزه مس ــی در ح ــت جنای ــرد سیاس ــدت رویک وح
نوجوانــان، معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور الیحــه اصــاح مقررات 
ناظــر بــر مســئولیت کیفــری اطفــال و نوجوانــان در قانــون مجــازات اســامی را 

تهیــه و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه هیئــت دولــت ارائــه کــرده اســت.

فوائد هندوانه زرد یا آناناسی 
هندوانــه زرد یــا آناناســی فوائــد زیــادی بــه ویــژه بــرای ســامت قلــب 

و چشــم دارد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، »هندوانــه زرد« یکــی از 
میوه هــای بــا طــراوت اســت کــه طعــم خوشــمزه ای دارد و یکــی از 
ــودکان در  ــاالن و ک ــه بزرگس ــت ک ــی اس ــواع میوه های ــن ان محبوب تری

ــد. ــت دارن ــتان دوس تابس
»هندوانــه زرد« حــاوی مقــدار زیــادی آب و ویتامیــن اســت کــه بــدن 
را بازیابــی و آبرســانی می کنــد و عــاوه بــر ایــن، یکــی از بهتریــن منابــع 

ســامتی و فوائــد درمانــی بــرای پوســت و بــدن اســت.
فوائد هندوانه زرد به شرح زیر است:

١- باعــث ســامت چشــم می شــود، زیــرا حــاوی درصــد باالیــی 
ویتامیــن A و کاروتنوئیــد اســت.

٢- به بهبود سامت دستگاه گوارش کمک می کند.
٣- حاوی ترکیباتی است که اثر سرکوب کنندگی بر سلول های چرب دارد.

٤- عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن را افزایــش می دهــد، زیــرا در 
افزایــش تولیــد آنتــی بادی هــای مســئول مبــارزه بــا میکروب هــای 

ــت. ــر اس ــاری زا مؤث بیم
٥- هندوانه زرد منبع خوبی از ویتامین C است.

٦- سامت قلب را بهبود می بخشد.
ــرا  ــش دارد، زی ــه نق ــالم کلی ــرد س ــاء عملک ــه زرد در ارتق ٧- هندوان
ــن  ــه ای ــد ک ــن می کن ــما را تأمی ــاز ش ــورد نی ــات م ــدود ٣٠ ٪ مایع ح

ــد. ــری می کن ــه جلوگی ــنگ کلی ــاد س ــال ایج ــت از احتم مزی
ــدار  ــاوی مق ــرا ح ــد، زی ــک می کن ــرطان کم ــا س ــارزه ب ــه مب ٨- ب

ــت. ــیدان اس ــی اکس ــادی آنت زی
٩- هندوانه زرد درد و خستگی عضات را برطرف می کند.

ــه  ــر اســاس مصوب ــت: ب ــام مســئول گف ــک مق ی
جدیــد شــورای اقتصــاد، هزینــه الزم بــرای دوگانــه 
ــداث  ــرای اح ــودرو، ب ــزار خ ــردن ٢٠٠ ه ــوز ک س
ــد.  ــد ش ــرف خواه ــد ص ــگاه CNG جدی ٧٠٠ جای
محمدحســین باقــری مدیــر طــرح ســی ان جــی 
ــران در  ــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ای شــرکت مل
ــاره  ــگاران جــوان، درب ــا باشــگاه خبرن گفــت و گــو ب
جزئیــات مصوبــه جدیــد شــورای اقتصــاد مبنــی بــر 
اصــاح طــرح »حمایــت از تولیــد و تبدیــل کارگاهــی 
یــک میلیــون و ٤٦٤ هزار دســتگاه خودروی تاکســی، 
ون )تاکســی(، وانــت و مســافربر شــخصی بنزینــی بــه 
CNG ســوز« بیــان کــرد: ایــن مصوبــه هنــوز رســما 
ــوده  ــن ب ــث ای ــل بح ــا اص ــده، ام ــاغ نش ــا اب ــه م ب
ــک  ــه ی ــا ک ــل خودرو ه ــداد تبدی ــی از تع ــه بخش ک
ــدود  ــی ح ــوده یعن ــودرو ب ــزار خ ــون و ٤٦٤ ه میلی
٢٠٠ هــزار خــودرو را کاهــش دهیــم و هزینــه آن را 
ــم. ــرف کنی ــای CNG مص ــداث جایگاه ه ــرای اح ب

سهمیه بندی و گران شدن بنزین، دلیل 
کاهش استقبال از طرح

او افــزود: ایــن ٢٠٠ هــزار خــودرو کاهــش یافتــه، 
ــت و  ــن خودروهاس ــام ای ــبی از تم ــب متناس ترکی
دلیــل ایــن کاهــش نیــز، اســتقبال نکــردن مالــکان 
ــدم  ــل ع ــت. دلی ــوده اس ــرح ب ــن ط ــودرو از ای خ
اســتقبال نیــز شــاید ایــن طــور باشــد کــه بــه نظــر 
ــک  ــاد اســت. ی ــا زی ــن آن ه می رســد ســهمیه بنزی
بخــش از دلیــل عــدم اســتقبال هــم شــاید مربــوط 

ــه قیمــت بنزیــن باشــد. ب
باقــری ادامــه داد: زمانــی کــه ایــن مصوبــه ابــاغ 

شــد، قیمــت بنزیــن یــک هــزار و ٥٠٠ تومــان و گاز 
٤٥٠ تومــان بــود و ایــن اختــاف قیمــت بــرای مردم 
ــن،  ــش قیمــت بنزی ــس از افزای ــا پ ــود، ام ــادار ب معن
اکنــون بــا ایــن تــورم قیمتــی، دیگــر کســی بنزیــن 

ــد. ــی را احســاس نمی کن ــزار و ٥٠٠ تومان ــک ه ی
ــه  ــن مصوب ــر، ای ــال حاض ــرد: در ح ــد ک او تاکی
مســافربر های  و  عمومــی  خودرو هــای  بــرای 
ــم  ــن ه ــهمیه بنزی ــه س ــده ک ــن ش ــخصی تدوی ش
دارنــد. یعنــی، بیــش از ســهمیه بنزینــی کــه دریافت 
ــار و  ــل ب ــل و نق ــام حم ــل انج ــه دلی ــد، ب می کنن
مســافر کشــور، یــک ســهمیه جداگانــه نیــز دارنــد. 
ایــن ســهمیه بــه انــدازه ای اســت کــه شــاید ســبب 
شــده باشــد کــه رغبتــی بــرای دوگانــه ســوز کــردن 

ــند. ــته باش ــود نداش ــای خ خودرو ه

آخرین آمار از تعداد خودروهای ثبت نامی 
و تبدیل وضعیت شده

مدیــر طــرح ســی ان جــی شــرکت ملــی پخــش 

ــه  ــرد: مصوب ــار ک ــران اظه ــی ای ــای نفت فرآورده ه
ــا  ــه یــک میلیــون و ٤٦٤ هــزار خــودرو ب ــوط ب مرب
ــام  ــون در تم ــه تاکن ــی رود ک ــش م ــکار پی ٦ پیمان
کشــور، ٢٩٧ کارگاه توســط ایــن پیمانــکاران تجهیــز 
ــافربر های  ــی و مس ــای عموم ــت. خودرو ه ــده اس ش
ایــن  شــخصی کــه در حــال حاضــر مشــمول 
GCR. ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  مصوبه انــد، 

NIOPDC.IR بــرای اســتفاده از مزایــای ایــن 
ــد. ــام کرده ان ــت ن ــرح ثب ط

ثبــت  بــه  مربــوط  آمــار  آخریــن  گفــت:  او 
ــان  ــایت، نش ــا در س ــته از خودرو ه ــن دس ــام ای ن
ــت  ــودرو ثب ــزار خ ــون ٣٥٠ ه ــه تاکن ــد ک می ده
ــن تعــداد، تنهــا ١٤٤ هــزار  ــد کــه از ای ــام کرده ان ن
و ٦٠٠ عــدد خــودرو مشــمول طــرح هســتند و 
مابقــی بــدون داشــتن شــرایط الزم، ثبــت نــام 
ــا  ــی ی ــای عموم ــزو خودرو ه ــی، ج ــد؛ یعن کرده ان
ــازه  ــتم اج ــتند و سیس ــخصی نیس ــافربر های ش مس

ــت. ــداده اس ــا ن ــه آن ه ــه کار را ب ادام

باقــری اضافــه کــرد: از میــان خودرو هــای ثبــت 
نامــی کــه مشــمول طــرح هســتند نیــز ١١٤ هــزار 
و ٦٠٠ خــودرو تاکنــون تبدیــل شــده اند، ١٣ هــزار 
و ٦٠٠ خــودرو نوبــت کارگاه گرفته انــد و در انتظــار 
تبدیــل هســتند، ١٦ هــزار و ٢٠٠ خــودرو نیــز ثبــت 
ــام کرده انــد، امــا هنــوز کارگاه انتخــاب نکرده انــد. ن

خودروسازها، خودرو پایه گاز سوز تولید 
کنند

ــوز  ــه س ــای دوگان ــد خودرو ه ــورد تولی او در م
ــار  ــه، اظه ــدا و در کارخان ــوز از ابت ــه گاز س ــا پای ی
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــک آرزو و آمال ــن ی ــرد: ای ک
بپوشــانند.  عمــل  جامــه  آن  بــه  خودروســاز ها 
مهم تــر از تولیــد خــودرو دوگانــه ســوز، تولیــد 
ــی  ــی، زمان ــت؛ یعن ــوز اس ــه گاز س ــای پای خودرو ه
ــارج می شــود، طراحــی  ــه خ ــه خــودرو از کارخان ک

ــد. ــوز باش ــه گازس ــاس پای ــر اس آن ب
ایــن مقــام مســئول گفــت: آمــار و ارقــام مربــوط 
بــه تولیــد ایــن دســته از خودرو هــا در شــرکت های 
خودروســازی در اختیــار مــا نیســت، امــا اگــر 
 EFــور ٧ ــد موت ــوز مانن ــور گازس ــا موت ــا ب خودرو ه
کــه روی خودرو هــای مختلفــی ماننــد ســمند، 
ــا در حــال نصــب اســت طراحــی شــوند،  ــژو و دن پ

ــه اســت. ــع جامع ــه نف ــت و ب ــن حال بهتری

نیمی از ظرفیت جایگاه های سی ان جی 
بال استفاده است

او اظهــار کــرد: در حــال حاضــر، حــدود دو 
هــزار و ٥٠٠ جایــگاه ســوخت ســی ان جــی در 

ــدود  ــا، ح ــه آن ه ــرف روزان ــه مص ــم ک ــور داری کش
٢٣ میلیــون متــر مکعــب اســت در حالــی کــه 
ایــن جایگاه هــا، قابلیــت ارائــه خدمــات تــا ٤٠ 
میلیــون مترمکعــب در روز را دارنــد؛ یعنــی، نیمــی 
از ظرفیــت آن هــا اســتفاده نمی شــود. احــداث 
ــت و  ــام اس ــال انج ــز در ح ــد نی ــای جدی جایگاه ه
بخــش خصوصــی می توانــد در ایــن زمینــه ســرمایه 

ــد. ــذاری کن گ
مدیــر طــرح ســی ان جــی شــرکت ملــی پخــش 
ــان  ــان ضمــن بی ــران در پای ــی ای فرآورده هــای نفت
اینکــه مشــکل ایــن طــرح در حــال حاضــر، عــدم 
مراجعــه خودرو هــای عمومــی مشــمول طــرح 
بــرای دوگانــه ســوز شــدن اســت، گفــت: بــا 
ــکان  ــه از مال ــی مصوب ــت زمان ــه محدودی ــه ب توج
شــخصی  مســافربر های  و  عمومــی  خودرو هــای 
مهلــت  پایــان  تــا  کــه  می شــود  درخواســت 
ــرده و  ــتقبال ک ــرح، از آن اس ــن ط ــتفاده از ای اس
ــه  ــگان دوگان ــورت رای ــه ص ــود را ب ــای خ خودرو ه
ســوز کننــد، زیــرا اختــاف قیمــت ســوخت میــان 
ــی  ــا خودروی ــن ســوز باشــد ب ــه بنزی ــی ک خودروی
ــدود ٧٥  ــده، ح ــوز ش ــه س ــه دوگان ــل ب ــه تبدی ک

ــت. ــد اس درص
ــع  ــه نف ــم ب ــئله ه ــن مس ــت: ای ــان گف او در پای
مالــکان خودروهاســت، هــم از نظر کاهــش آالیندگی 
ــه  ــن ب ــود؛ همچنی ــد ب ــردم خواه ــع م ــه نف ــوا ب ه
ــتفاده  ــا اس ــی در خودرو ه ــی ان ج ــه س ــی ک میزان
شــود، مصــرف بنزیــن نیــز کاهــش می یابــد و 
امــکان صــادرات و ارزآوری بــرای کشــور را نیــز 

ــت. ــد داش خواه

ــاره  ــا اشـ فرمانـــدار شهرســـتان تبریـــز بـ
ـــازی  ـــای مج ـــده در فض ـــر ش ـــر منتش ـــه خب ب
ــزار رای در  ــدن ١٣هـ ــم شـ ــر گـ ــی بـ مبنـ
گفـــت:آرای  شـــهر،  شـــورای  انتخابـــات 
ـــود  ـــهر وج ـــن ش ـــات ای ـــده ای در انتخاب گمش
ــوط  ــزار و ٦٩٩ رای مربـ ــه ١٢هـ ــدارد بلکـ نـ
ـــری را  ـــه کارت رای گی ـــت ک ـــرادی اس ـــه اف ب
ـــعبه  ـــداده ش ـــا رای ن ـــد ام ـــه ان ـــل گرفت تحوی

اخـــذ رای را تـــرک کـــرده انـــد. 
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــدوی در گف ـــروز مه به
ـــل  ـــزار و ٦٩٩ رای، تفاض ـــرد: ١٢ ه ـــار ک اظه
ـــه  ـــداد برگ ـــده و تع ـــرف ش ـــه مص ـــن تعرف بی
هـــای داخـــل صنـــدوق اســـت کـــه شـــامل 
ـــح و  ـــر صحی ـــح و غی ـــای ماخـــوذه صحی رای ه
ـــواری در روش  ـــن دش ـــه ای ـــت، البت ـــفید اس س

ـــدارد.  ـــود ن ـــتی وج دس
ــام  ــتگاه تم ــزار و ٨٤٠ دس ــزود: ٢ ه وی اف
ــت  ــود داش ــز وج ــعب تبری ــک در ش الکترونی
ــر تعــداد آنهــا  ــاد شــده را ب کــه اگــر تعــداد ی
تقســیم کنیــم چهــار تــا پنــج رای مــی شــود 
و در ١٩ ســاعت رای گیــری بــه ازای هــر 
پنــج ســاعت در شــعبه، یــک رای را در برمــی 
ــدون دادن رای  ــر ب ــک نف ــع ی ــرد، در واق گی
بــه نامزدهــای شــورای شــهر مــدارک خــود را 
ــل  ــل و مح ــی را تحوی ــذ، کارت الکترونیک اخ

ــرده اســت.  ــرک ک ــعبه را ت ش
ـــزار و ٦٩٨ آرای  ـــه داد: ٣٣ه ـــدوی ادام مه
باطلـــه ماخـــوذه اعـــام شـــده همـــان آرای 

ـــرگ  ـــه ب ـــده دکم ـــه رای دهن ـــت ک ـــفید اس س
ــن  ــه ایـ ــرده کـ ــاب کـ ــفید را انتخـ رای سـ
تعـــداد رای تنهـــا در آمـــار مشـــارکت تاثیـــر 

مـــی گـــذارد. 
وی گفـــت: تعـــداد برگـــه هـــای رای 
صحیـــح در واقـــع برگـــه هایـــی اســـت کـــه 
بـــه نـــام نامـــزد خوانـــده مـــی شـــود کـــه 
بایـــد نامزدهـــای محتـــرم بـــه آن دقـــت 
ـــوند.  ـــی ش ـــد م ـــره من ـــون از آن به ـــد چ کنن
وی خاطرنشـــان کـــرد: نتایـــج انتخابـــات 
شـــوراها در همـــان محـــل شـــعب مشـــخص 
شـــده و چیـــزی بـــه نـــام تجمیـــع در 

ــت.  ــته اسـ ــود نداشـ ــداری وجـ فرمانـ

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــتان تبری ـــدار شهرس فرمان
اینکـــه تعـــداد کل آرای ماخـــوذه ٣١٣هـــزار 
ـــرایط  ـــن ش ـــت: واجدی ـــت، گف و ٣٥١ رای اس
ـــد  ـــر بودن ـــزار نف ـــون و ٣٧٢ه ـــک میلی ـــز ی تبری
ــتان و  ــارکت شهرسـ ــد مشـ ــه ٢٢.٨ درصـ کـ
ـــز در  ـــهر تبری ـــارکت ش ـــد مش ـــدود ٢٢درص ح

ـــود.  ـــی ش ـــامل م ـــات را ش انتخاب
ــد  ــه بایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــدوی بـ مهـ
جوانمردانـــه نتایـــج را قبـــول کنیـــم، گفـــت: 
ـــز  ـــووالن پرهی ـــب مس ـــانتاژ و تخری ـــد از ش بای
کنیـــم بـــر ایـــن اســـاس فرمانـــداری تبریـــز 
ـــک  ـــک ت ـــه ت ـــا ب ـــل دارد ت ـــی کام ـــم آمادگ ه
ـــد.  ـــخ ده ـــوری پاس ـــورت حض ـــه ص ـــواالت ب س

نتایج اولیه انتخابات شورای شهر 
تبریز اعالم شده است

ــن  ــز همچنیـ ــتان تبریـ ــدار شهرسـ فرمانـ
ــج  ــون نتایـ ــاس قانـ ــر اسـ ــرد: بـ ــد کـ تاکیـ
ـــام  ـــز اع ـــهر تبری ـــورای ش ـــات ش ـــه انتخاب اولی
شـــده ولـــی تاییـــد و اعـــام نهایـــی نشـــده 
اســـت و بایـــد هیـــات نظـــارت آن را اعـــام 

کنـــد. 
ــا ٢ روز  ــرد: نامزدهـ ــار کـ ــدوی اظهـ مهـ
فرصـــت داشـــتند اعتـــراض هـــای احتمالـــی 
ـــس  ـــارت پ ـــات نظ ـــد و هی ـــه دهن ـــود را ارای خ
ـــج  ـــی ، نتای ـــج روزه بررس ـــت پن ـــام فرص از اتم

ـــد.   ـــی کن ـــام م را اع
ـــورد  ـــراض در م ـــون ٨٦ اعت ـــت: تاکن وی گف
ــز  ــهر تبریـ ــامی شـ ــورای اسـ ــات شـ انتخابـ
دریافـــت شـــده  کـــه بیشـــتر مربـــوط بـــه 

ریـــز آرا بـــوده اســـت. 
ــه داد:  ــز ادامـ ــتان تبریـ ــدار شهرسـ فرمانـ
ـــارت  ـــات نظ ـــد هی ـــماری را بای ـــال بازش احتم
نظـــر دهـــد امـــا از نظـــر مـــا احتمـــال 

ــدارد.  ــود نـ ــماری وجـ بازشـ
ـــوری  ـــت جمه ـــات ریاس ـــیزدهمین انتخاب س
ـــوراهای  ـــات ش ـــمین انتخاب ـــا شش ـــان ب همزم
اســـامی ٢٨ خـــرداد همزمـــان بـــا سراســـر 

ـــد. ـــزار ش ـــز برگ ـــور در تبری کش
ــهر و  ــامی شـ ــوراهای اسـ ــات شـ  انتخابـ
ـــزار  ـــا ٢ ه ـــعبه ب ـــز در ٧٠٠ ش ـــتا در تبری روس
و ٨٠٠ صنـــدوق الکترونیکـــی برگـــزار شـــد.

ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
ـــعه  ـــرای توس ـــبی ب ـــکار مناس ـــی راه ـــی علم ـــت دیپلماس تقوی
مناســـبات بین المللـــی اســـت، اظهـــار کـــرد: آذربایجـــان 
ــود،  ــردی خـ ــاص و راهبـ ــت خـ ــل موقعیـ ــه دلیـ ــرقی بـ شـ
ظرفیـــت بســـیار مناســـبی بـــرای توســـعه فعالیت هـــا و 
ــایه  ــورهای همسـ ــا کشـ ــی بـ ــترک علمـ ــای مشـ همکاری هـ

اســـت. 
ـــا  ـــدار ب ـــدی در دی ـــا پورمحم ـــنا، محمدرض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــی از خدمـــات  ـــا قدردان ـــران جامعـــۀ المصطفـــی، ب رئیـــس و مدی
و تاش هـــای ایـــن نهـــاد علمـــی، گفـــت: فعالیت هـــای 

ارزشـــمند جامعـــۀ المصطفـــی، یکـــی از اقدامـــات اساســـی، 
ـــت. ـــامی اس ـــاب اس ـــدور انق ـــرای ص ـــدگار ب ـــدت و مان بلندم

ـــگاه ها و  ـــکیل دانش ـــه تش ـــابقه دیرین ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــران،  ـــی ای ـــت علم ـــت: مرجعی ـــور، گف ـــی در کش ـــع علم مجام
ـــجویان  ـــود و دانش ـــده ب ـــگ ش ـــامی کمرن ـــاب اس ـــل از انق قب
ـــا  ـــد، ام ـــور می رفتن ـــارج از کش ـــه خ ـــوزی ب ـــرای علم آم ـــا ب م
بعـــد از انقـــاب بـــا تاش هـــای خوبـــی کـــه انجـــام شـــده 

ـــت. ـــته اس ـــور بازگش ـــه کش ـــت ب ـــن مرجعی ای
ـــۀ  ـــان در جامع وی، حضـــور دانشـــجویانی از ١٣٠ کشـــور جه
ـــمرد  ـــورمان برش ـــی کش ـــت علم ـــانگر مرجعی ـــی را نش المصطف

ـــف  ـــورهای مختل ـــی در کش ـــاد علم ـــن نه ـــور ای ـــت: حض و گف
ــت. ــین برانگیز اسـ تحسـ

پورمحمـــدی تاکیـــد کـــرد: موضـــوع جـــذب دانشـــجویان 
ـــدود  ـــت مح ـــه کمی ـــا ب ـــور تنه ـــگاه های کش ـــی در دانش خارج

ـــم. ـــرار دهی ـــه ق ـــورد توج ـــز م ـــت را نی ـــد کیفی ـــده و بای نش
وی هم چنیـــن از فعالیـــت نمایندگـــی جامعـــۀ المصطفـــی 
ـــان  ـــز و آذربایج ـــت: تبری ـــرد و گف ـــندی ک ـــراز خرس ـــز اب در تبری
ـــت بســـیار مناســـبی  ـــری خـــود، ظرفی ـــت راهب ـــل موقعی ـــه دلی ب
ـــت و  ـــه اس ـــطح منطق ـــی در س ـــی علم ـــت دیپلماس ـــرای تقوی ب
ـــن  ـــق ای ـــرای تحق ـــل ب ـــکاری کام ـــاده هم ـــتان آم ـــت اس مدیری

ـــت. ـــی اس ـــۀ المصطف ـــای جامع ـــترش فعالیت ه ـــدف و گس ه
ـــی  ـــدار گزارش ـــن دی ـــم در ای ـــی ه ـــۀ المصطف ـــس جامع رئی
ــۀ  ــت: جامعـ ــرد و گفـ ــه کـ ــاد ارائـ ــن نهـ ــای ایـ از فعالیت هـ
ـــوزوی  ـــت ح ـــا هوی ـــی ب ـــی بین الملل ـــاد علم ـــک نه ـــی ی المصطف
اســـت کـــه در حـــال حاضـــر دانشـــجویانی از ١٣٥ کشـــور در آن 

ـــتند. ـــل هس ـــه تحصی ـــغول ب مش
ــن  ــه ایـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــی عباسـ ــام علـ حجت االسـ
ـــز  ـــن مراک ـــی در بی ـــت علم ـــت و کیفی ـــر کمی ـــه از نظ مجموع
علمـــی کم نظیـــر اســـت، افـــزود: رشـــته های ایـــن دانشـــگاه 
ـــی  ـــدرک تحصیل ـــده و م ـــی ش ـــا طراح ـــتانداردهای دنی ـــا اس ب

ـــت. ـــوم اس ـــد وزارت عل ـــورد تأیی آن م
ـــی  ـــۀ المصطف ـــی جامع ـــیس نمایندگ ـــه تاس ـــاره ب ـــا اش وی ب
در تعـــدادی از شـــهرهای کشـــور و بیـــش از ٣٠ کشـــور 
خارجـــی، گفـــت: نمایندگـــی تبریـــز معطـــوف بـــه منطقـــه 
ـــاص  ـــت خ ـــه موقعی ـــا ب ـــت و بن ـــیه اس ـــه و روس ـــاز، ترکی قفق

ــد. ــته باشـ ــژه ای داشـ ــای ویـ ــد کارکردهـ ــود می توانـ خـ
ـــی  ـــت خوب ـــی، ظرفی ـــۀ المصطف ـــه جامع ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــت:  ـــت، گف ـــور اس ـــی کش ـــی و فرهنگ ـــی علم ـــرای دیپلماس ب
ــم از  ــئوالن، بتوانیـ ــکاری مسـ ــت و همـ ــا همـ ــم بـ امیدواریـ
ـــم و  ـــتفاده کنی ـــته اس ـــو شایس ـــه نح ـــزرگ ب ـــت ب ـــن ظرفی ای

ــم. ــترش دهیـ ــود را گسـ ــای خـ ــه روز فعالیت هـ روزبـ
جامعـــۀ  رئیـــس  بخـــت آور،  مهـــدی  حجت االســـام 
المصطفـــی واحـــد تبریـــز هـــم در ایـــن دیـــدار گزارشـــی از 

فعالیت هـــای ایـــن مجموعـــه ارائـــه کـــرد.

جزئیات مصوبه جدید دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی و مسافربر های شخصی 

آرای گمشده در انتخابات شورای شهر تبریز وجود ندارد 

استاندار عنوان کرد

آذربایجان شرقی ظرفیتی مناسب برای توسعه 
همکاری های علمی با کشورهای همسایه

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک شــماره ٣ فرعــی از ٢١٣٦ - اصلــی 
واقــع در میانــه بخــش ٣٧ تبریــز ذیــل شــماره ثبــت ١٢٠٧٩ صفحــه 
١٣ دفتــر ٥٥ بنــام بهــروز عطائــی ثبــت و ســند مالکیــت آن صــادر و 
ــر اســناد شــماره ٤٧٣٨ و ٤٧٣٩  ــده و مــع الواســطه براب تســلیم گردی
هــر دو در مورخــه ٩٢/١٢/١٠ دفترخانــه ٥ میانــه بــه آقــای رحمــان قره 
داغــی انتقــال یافتــه و برابــر ســند ٩٦١١٨ مورخــه ٩٤/٣/١١ دفترخانــه 
٧٥ میانــه در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه ســپس مشــارالیه بــا ارائــه 
درخواســتی بــه شــرح نامــه وارده ١٤٠٠٢١٧٠٤٠٠٧٠٠١٠٧٣ مورخــه 
ــت  ــند مالکی ــدان س ــی فق ــوزی مدع ــش س ــت آت ــه عل ١٤٠٠/٢/١ ب
ــه  ــوده ک ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده و تقاض ــور ش مذب
ــون ثبــت  ــه قان ــن نام ــاده ١٢٠ آیی ــک م ــب در اجــرای تبصــره ی مرات
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود هــر کــس ادعایــی نســبت بــه وجــود 
ورقــه مالکیــت یــا انجــام هرگونــه معاملــه را دارد مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه مــدت ١٠ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک میانــه تســلیم نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای 
ــدام خواهــد شــد  ــه صــدور ســند مالکیــت اق ــی نســبت ب مــدت قانون
ــر داده  ــب اث ــی ترتی ــدت قانون ــارج از م ــات وارده در خ ــه اعتراض و ب

نخواهــد شــد.
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ســـند مالکیـــت ششـــدانگ پـــاک شـــماره 
ــه  ــع در میانـ ــی واقـ ــی از ٢١٣٦ - اصلـ ٣ فرعـ
ـــت ١٢٠٧٩  ـــماره ثب ـــل ش ـــز ذی ـــش ٣٧ تبری بخ
ــی  ــروز عطائـ ــام بهـ ــر ٥٥ بنـ ــه ١٣ دفتـ صفحـ
ثبـــت و ســـند مالکیـــت آن صـــادر و تســـلیم 
ـــماره  ـــناد ش ـــر اس ـــطه براب ـــع الواس ـــده و م گردی
ــه ٩٢/١٢/١٠  ــر دو در مورخـ ٤٧٣٨ و ٤٧٣٩ هـ
دفترخانـــه ٥ میانـــه بـــه آقـــای رحمـــان قـــره 
داغـــی انتقـــال یافتـــه و برابـــر ســـند ٩٦١١٨ 
مورخـــه ٩٤/٣/١١ دفترخانـــه ٧٥ میانـــه در رهـــن 
بانـــک ملـــت قـــرار گرفتـــه ســـپس مشـــارالیه 
بـــا ارائـــه درخواســـتی بـــه شـــرح نامـــه وارده 
ـــه ١٤٠٠/٢/١  ١٤٠٠٢١٧٠٤٠٠٧٠٠١٠٧٣ مورخ
ـــند  ـــدان س ـــی فق ـــوزی مدع ـــش س ـــت آت ـــه عل ب
ــدور  ــای صـ ــده و تقاضـ ــور شـ ــت مذبـ مالکیـ
ـــب در  ـــه مرات ـــوده ک ـــی نم ـــت المثن ـــند مالکی س
ـــه  ـــن نام ـــاده ١٢٠ آیی ـــک م ـــره ی ـــرای تبص اج
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــت آگه ـــک نوب ـــت در ی ـــون ثب قان
ـــه  ـــود ورق ـــه وج ـــبت ب ـــی نس ـــس ادعای ـــر ک ه
مالکیـــت یـــا انجـــام هرگونـــه معاملـــه را دارد 
ـــدت  ـــه م ـــا ب ـــود را کتب ـــراض خ ـــد اعت ـــی توان م
ـــت  ـــه اداره ثب ـــی ب ـــار آگه ـــس از انتش ١٠ روز پ
ـــی  ـــد بدیه ـــلیم نمای ـــه تس ـــاک میان ـــناد و ام اس
ـــبت  ـــی نس ـــدت قانون ـــای م ـــس از انقض ـــت پ اس
ـــد  ـــد ش ـــدام خواه ـــت اق ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ب
و بـــه اعتراضـــات وارده در خـــارج از مـــدت 

ـــد. ـــد ش ـــر داده نخواه ـــب اث ـــی ترتی قانون
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کرم بروله فرانسوی

فـر را بـا دمـای ١٦٥ درجـه سـانتیگراد روشـن 
کنیـد تـا گـرم شـود. شـش پیالـه سـرامیکی یـا 
پیرکـس را داخـل سـینی فـر بچینیـد. امـه ، ٤ 
قاشـق شـکر ، وانیـل و نمـک را داخل شـیرجوش 
مخلـوط کـرده روی شـعله متوسـط قـرار دهید تا 
داغ شـود. بـا مشـاهده حبـاب هـای کوچـک روی 
خامـه ، شـعله را خاموش کنید و صبـر کنید خامه 
کمـی از حـرارت بیوفتـد. زرده و سـفیده تخم مرغ 
را جـدا کنیـد. سـفیده هـا را بـرای مصـارف بعدی 
در یخچـال بگذاریـد. زرده هـا را بـا همزن دسـتی 
بزنیـد و ٦ قاشـق شـکر بـه آن اضافـه کـرده هـم 
بزنیـد تـا شـکر حل شـود.  در حین هـم زدن تخم 
مـرغ، یـک ماقه، یـک ماقـه از خامه گـرم به آن 
اضافـه کنیـد و هـر بـار هم بزنید یکدسـت شـود . 
نصـف قاشـق چایخـوری وانیـل بـه مخلـوط اضافه 
کنیـد. کـرم کاسـتارد ما آمده شـده. بهتر اسـت از 
صافـی رد کنیـد تـا گلولـه ای در آن نمانـد. حـاال 
کاسـتارد کـرم برولـه را بـه انـدازه سـه چهـارم هر 
کاسـه در ظـرف هـا تقسـیم کنید.سـینی را داخل 
فـر گذاشـته و داخـل سـینی آب جـوش بریزیـد 
بـه  انـدازه ای کـه تا دو سـوم کاسـه هـا را بگیرد. 
حـدود ٤٠ دقیقـه اجـازه دهیـد کـرم برولـه بپزد. 
روی کـرم برولـه بایـد کامـا ببندد و حالـت فنری 
داشـته باشـد به طـوری که اگر انگشـت به سـطح 
آن زدیـد چیزی به دسـتتان نچسـبد. سـینی را از 
فـر خـارج کـرده و بعـد از ١٥ دقیقـه کاسـه هـا را 
از سـینی خـارج کنیـد و بعـد از ١٥ دقیقـه دیگـر 
در یخچـال بگذاریـد و اجازه دهید ٤ سـاعت کاما 
خنـک شـود.کرم برولـه را میتوانیـد تـا ٤ روز در 
هـر  روی  سـرو  کنید.هنـگام  نگهـداری  یخچـال 
کاسـه یـک قاشـق چایخـوری شـکر بـه طـور یک 
نواخـت بپاشـید و مشـعل آشـپزخانه را بـه صورت 
چرخشـی در چنـد سـانتی سـطح کـرم حرکـت 
دهیـد تا شـکر حالـت کاراملـی پیدا کنـد و بعد از 

١٠ دقیقـه کـرم را بـرای مهمـان هـا ببرید. 
کرم بروله بدون فر

زرده  بایـد  وانیلـی  برولـه  کـرم  تهیـه  بـرای 
هـای تخـم مـرغ را بـا شـکر سـفید و وانیـل هـم 
بزنیـد تـا غلیـظ و کـرم رنـگ شـود. خامـه را در 
یـک قابلمـه کوچـک ریختـه روی حـرارت مایـم 
مـدام هـم بزنیـد تـا بـه دمـای جـوش برسـد و تا 
حبـاب زد بافاصلـه از روی حـرارت برداریـد و کار 
بگذاریـد از داغـی بیوفتـد. در حال هـم زدن خامه 
، مخلـوط زرده را بـه آن اضافـه کنیـد و هـم بزنید 
تـا یکدسـت شـود و تخـم مرغ نبنـدد. بـرای تهیه 
کـرم بروله وانیلـی بدون فر باید قابلمـه ای را روی 
گاز بگذاریـد و داخـل آن ، آب بریزیـد تـا به جوش 
آیـد. آب بایـد بـه قـدری باشـد کـه فقط تـا نیمی 
از ارتفـاع کاسـه هـا بـاال بیاید.کـرم آماده شـده را 
در ٥ کاسـه کوچـک تقسـیم کـرده و بـا احتیـاط 
داخـل آب جـوش بگذارید و به مـدت ٣٠ دقیقه با 
حـرارت مایم بپزید.سـپس کرم برولـه را از قابلمه 
خـارج کـرده و رویشـان شـکر قهـوه ای بپاشـید و 
با مشـعل آشـپزخانه شـکرها را کاراملـی کنید.بعد 
از نیم سـاعت رویشـان سـلفون کشـیده و به مدت 
٥ - ٦ سـاعت در یخچـال بگذاریـد بمانـد و سـفت 

 . شود
کرم بروله پنیری

فـر را بـا دمـای ١٦٠ درجـه سـانتیگراد روشـن 
کنیـد تـا گـرم شـود.پنیر خامـه ای را بـه مـدت 
بـا همـزن بزنیـد سـپس یـک چهـارم  ٢ دقیقـه 
فنجـان شـکر را اضافـه کـرده بـه هـم زدن ادامـه 
دهیـد تـا یکدسـت شـود.خامه را اضافـه کـرده به 
هـم زدن ادامـه دهیـد. زرده هـای تخـم مـرغ بـه 
همـراه وانیـل را یکـی یکـی حیـن هـم زدن اضافه 
کنید.کـرم را بین ٦ کاسـه کوچک تقسـیم کنید و 
داخـل سـینی فر بگذارید.سـینی را در فر گذاشـته 
و تـا نیمـه بـا آب جـوش پـر کنیـد و اجـازه دهید 
بـه مـدت ٥٠ دقیقـه بپزد.بعـد از خنـک شـدن به 
مـدت ٢ سـاعت در یخچـال بگذارید تـا خودش را 
بگیرد.شـکر باقـی مانـده را روی کـرم هـا پاشـیده 
و بـا کمـک مشـعل آشـپزخانه کاراملیشـان کنید. 

کرم بروله شکالتی
ســانتیگراد  درجــه  دمــای ١٦٣  بــا  را  فــر 
ــی از  ــود.خامه و نیم ــرم ش ــا گ ــد ت ــن کنی روش
ــه و  ــوش ریخت ــیر ج ــل ش ــک را داخ ــکر و نم ش
روش شــعله نســبتا زیــاد هــم بزنیــد تــا بــه نقطــه 
جــوش بریــد ســپس از  روی شــعله برداریــد.

ــرده ، ١ قاشــق ســوپخوری از  شــکات را خــرد ک
آن را کنــار بگذاریــد و بقیــه را بــه مــدت ٢٠ ثانیــه 
ــاره  ــد و دوب ــم بزنی ــد و ه ــرار دهی ــر ق در مایکروف
ایــن کار را تکــرار کنیــد تــا کامــا ذوب شــود یــا 
ایــن کــه میتوانیــد روی حــرارت بــن مــاری ذوب 
کنیــد. زرده تخــم مــر غ را بــا نصــف دیگــر شــکر ا 
هــم بزنیــد تــا کــرم رنــگ و کشــدار شــود. حیــن 
ــه تخــم  ــه تدریــج ب هــم زدن نیمــی از خامــه را ب
مــرغ اضافــه کــرده و مــدام هــم بزنیــد کــه نبنــدد 
ســپس مخلــوط تخــم مــرغ را حیــن هــم زدن بــه 
خامــه داخــل شــیر جــوش اضافــه کنیــد. شــکات 
ــه مــواد اضافــه کنیــد. و  را هــم حیــن هــم زدن ب
ــه ای در آن  ــه گلول ــد ک ــی رد کنی ــپس از صاف س
باقــی نماند.کاســه هــا را داخــل یــک تابــه کیــک 
پــزی قــرار دهیــد و مخلــوط شــکاتی را داخلشــان 
ــه را در  ــا ســه چهارمشــان پــر شــود. تاب بریزیــد ت
فــر گذاشــته و تــا نیمــه بــا آب جــوش پــز کنیــد. 
بــه مــدت نیــم ســاعت اجــازه دهیــد دســر در فــر 
ــی از  ــرده و وقت ــارج ک ــر خ ــینی را از ف ــزد. س بپ
حــرارت افتــاد، حداقــل ٢ ســاعت در یخچــال قــرار 
دهیــد تــا خــودش را بگیرد.قبــل از ســرو رویــش را 

ــی کنیــد.  شــکات و شــکر بپاشــید و کارامل
 منبع: بیتوته

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز:

فرد گرمازده، استامینوفن مصرف نکند

رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم 
ــتامینوفن  ــه از اس ــچ وج ــه هی ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــکی تبری پزش
بــرای کاهــش تــب اســتفاده نشــود، گفــت: بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا 
ــت ســنگین  ــی از شــهروندان خواســت از فعالی ــروز گرمازدگ ــال ب و احتم
ــا مشــاهده عائــم اقدامــات اولیــه  و طوالنــی در طــول روز خــودداری و ب

راشــروع کننــد. 
ــگاران،  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــرزاد رحمان ــنا، ف ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــی، اف ــق، گیج ــرگیجه، تعری ــردرد، س ــی را س ــه گرمازدگ ــم اولی عائ
فشــار، ضعــف، کــم ادراری، گرفتگــی عضانــی وتهــوع و کاهش هوشــیاری 
عنــوان کــرد و افــزود: گرمازدگــی یــک وضعیــت اورژانســی تلقــی می شــود 
و چنانچــه ایــن عائــم در فــردی مشــاهده شــد بایــد اقداماتــی از جملــه 
بــه پشــت دراز کشــیدن و قــراردادن پاهــا باالتــر از ســطح بــدن، مایعــات 
خنــک و درصــورت هوشــیار بــودن، اســتفاده از پنکــه بــرای خنــک کــردن 
ــک در  ــس و خن ــتمال خی ــتفاده از دس ــا و اس ــاس ه ــدن؛ درآوردن لب ب

زیربغــل و کشــاله ران و پیشــانی انجــام گیــرد.
ــر آب  ــک لیت ــک قاشــق چایخــوری نمــک  داخــل ی ــه داد: ی وی ادام
کمــک موثــری بهبــود وضعیــت بیمــار می کنــد و حتمــا عضــات دچــار 
گرفتگــی را در وضعیــت اســتراحت قــرارداده و از جابجائــی آن خــودداری 

کننــد.
ــت  ــس آذربایجــان شــرقی، درحال ــی اورژان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
طبیعــی تعریــق و تبخیــر باعــث حفــظ دمــای طبیعــی بــدن مــی شــود 
ــه  ــر ب ــه منج ــرم ک ــوای گ ــن در ه ــرار گرفت ــه ق ــرایطی از جمل ــی ش ول
افزایــش دمــای بــدن بیــش از ٣٨درجــه مــی شــود و بایــد فــوری اقدامــات 
درمانــی اولیــه تــا بهبــودی انجــام شــود و درصــورت نیــاز از اورژانــس ١١٥ 

کمــک بخواهنــد.
اســتفاده از عینــک آفتابــی وکاه لبــه دار واســتفاده از کرم هــای 
ــی  ــب حت ــات مناس ــرف مایع ــد و مص ــبی دارن ــر مناس ــاب تاثی ضدآفت

ــود. ــوش نش ــرم فرام ــای گ ــودن در روزه ــنه نب ــورت تش درص

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد:
ضرورت فرهنگ سازی برای صرفه جویی

 در مصرف آب

ـــت  ـــش جمعی ـــت: افزای ـــه در آذربایجـــان شـــرقی گف ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــاح  ـــرای اص ـــازی ب ـــگ س ـــتر، فرهن ـــالم بیش ـــی س ـــع آب ـــه مناب ـــاز ب و نی

ـــت.  ـــرده اس ـــروری ک ـــی آب را ض ـــه جوی ـــرف و صرف ـــوی مص الگ
ـــی  ـــید محمدعل ـــلمین س ـــام والمس ـــت االس ـــنا، حج ـــزارش ایس ـــه گ  ب
ـــران  ـــا مدی ـــدار ب ـــی در دی ـــه جوی ـــه صرف ـــبت هفت ـــه مناس ـــم ب آل هاش
ــه آب  ــردم بـ ــامتی مـ ــه سـ ــان این کـ ــا بیـ ــز، بـ ــاب تبریـ آب و فاضـ
ـــدن  ـــی ش ـــت و صنعت ـــد جمعی ـــت: رش ـــت، گف ـــته اس ـــالم وابس ـــرب س ش
ـــه  ـــت ک ـــرده اس ـــتر ک ـــتی را بیش ـــالم و بهداش ـــه آب س ـــاز ب ـــع نی جوام
اگـــر درســـت مدیریـــت نشـــود زمینـــه ســـاز بحـــران هـــای اجتماعـــی 

می شـــود.
ـــی،  ـــع آب ـــت اقتصـــادی، زیســـت محیطـــی مناب ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه  ـــی اســـت ک ـــک مســـئله جهان ـــیرین ی ـــع آب ش ـــود مناب ـــه داد: کمب ادام
کشـــور مـــا را هـــم در برمی گیـــرد و بـــا توجـــه بـــه افزایـــش ضریـــب 
ـــز  ـــی حائ ـــئله اجتماع ـــک مس ـــه ی ـــئله آب ب ـــور مس ـــینی در کش ـــهر نش ش

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــت تبدی اهمی
ـــاس  ـــرای حس ـــی ب ـــای تبلیغ ـــه ه ـــش برنام ـــر افزای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــه  ـــرای نهادین ـــت: ب ـــت آب، گف ـــرف درس ـــه مص ـــبت ب ـــردم نس ـــردن م ک
کـــردن الگـــوی مصـــرف درســـت آب بایـــد از ظرفیـــت هـــای رســـانه 
ـــش  ـــش از پی ـــازی بی ـــای مج ـــتر فض ـــی و بس ـــانه مل ـــاً رس ـــا، خصوص ه

اســـتفاده کنیـــم.
ــه در  ــی فقیـ ــده ولـ ــر نماینـ ــی دفتـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــل  ــو -مدیرعامـ ــدار ایمانلـ ــن دیـ ــدای ایـ ــرقی، در ابتـ ــان شـ آذربایجـ
ــز  ــاب تبریـ ــرد آب و فاضـ ــتان از عملکـ ــاب اسـ ــرکت آب و فاضـ شـ
ـــالم  ـــرب س ـــن آب ش ـــای تامی ـــرای طرح ه ـــا اج ـــت: ب ـــزارش داد و گف گ
ـــار  ـــه آب دچ ـــرف بهین ـــرای مص ـــزی ب ـــهروندان تبری ـــم ش ـــاش می کنی ت

مشـــکل نشـــوند.

کارت هــای شــرکت در کنکــور سراســری ١٤٠٠ 
همــه متقاضیــان از روز یکشــنبه ٦ تیرمــاه ١٤٠٠ تــا 
روز سه شــنبه ٨ تیرمــاه ١٤٠٠ بــرای مشــاهده و 
پرینــت در ســایت ســازمان ســنجش قرار مــی گیرد.

بــه گــزارش مهــر، آزمــون عمومــی و اختصاصــی 
هــر یــک از گروه هــای آزمایشــی کنکــور سراســری 
ســال ١٤٠٠ در روزهــای ٩ تــا ١٢ تیرمــاه ١٤٠٠ در 
٤١٤ شهرســتان و بخــش مختلــف کشــور بــا رقابــت 
یــک میلیــون و ٣٦٧ هــزار و ٩٣١ داوطلــب برگــزار 

خواهــد شــد.
آزمــون گــروه آزمایشــی هنــر صبــح چهارشــنبه 
٩ تیــر، آزمــون گــروه آزمایشــی علــوم انســانی صبــح 
پنجشــنبه ١٠ تیــر، آزمــون گــروه آزمایشــی علــوم 
ــون  ــر، آزم ــح پنجشــنبه ١٠ تی ریاضــی و فنــی صب
ــه ١١  ــح جمع ــی صب ــوم تجرب ــی عل ــروه آزمایش گ
ــر و آزمــون گــروه آزمایشــی زبان هــای خارجــی  تی

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــنبه ١٢ تی ــح ش صب
کارت هــای شــرکت در آزمــون همــه متقاضیــان 
بــه همــراه راهنمــای شــرکت در آزمــون از روز 
 ٨ روز سه شــنبه  تــا  تیرمــاه ١٤٠٠   ٤ یکشــنبه 
ــر روی  ــت ب ــاهده و پرین ــرای مش ــاه ١٤٠٠ ب تیرم
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــانی س ــاع رس درگاه اط

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــور ق کش
ــت  ــرای پرین ــون ، ب ــرکت در آزم ــان ش متقاضی
ــن  ــخ تعیی ــد در تاری ــون بای ــرکت در آزم کارت ش
شــده بــه ســایت ســازمان ســنجش مراجعــه کــرده 
ــاری  ــریال کارت اعتب ــماره س ــردن ش ــا وارد ک و ب
ــا  ــنامه و ی ــماره شناس ــی( و ش ــام )١٢ رقم ــت ن ثب
شــماره پرونــده و کدپیگیــری ثبت نــام )١٦ رقمــی( 
ــام خانوادگــی، کدملــی و ســریال شــماره  ــام و ن و ن
ــا و کارت  ــت از راهنم ــک نســخه پرین ــنامه ی شناس

ــد. ــه کنن ــون تهی شــرکت در آزم
متقاضیانــی کــه در ٢ یــا ٣ گــروه آزمایشــی 
ــت کارت  ــر پرین ــاوه ب ــد ع ــده اند بای ــی ش متقاض
شــرکت در آزمــون گــروه آزمایشــی اصلی، برحســب 
مــورد نســبت بــه پرینــت کارت گــروه آزمایشــی دوم 
ــای  ــوم )گروه ه ــی دوم و س ــای آزمایش ــا گروه ه و ی
ــود نیــز  ــر و زبانهــای خارجــی( خ ــی هن آزمایش

اقــدام کننــد.
در  شــرکت  کارت  پرینــت  بــرای  متقاضیــان 
آزمــون بایــد منحصــراً بــه روش فــوق اقــدام و 
براســاس تاریــخ و آدرس تعییــن شــده بــر روی 
کارت شــرکت در آزمــون، بــه حــوزه امتحانــی 

مربــوط مراجعــه کننــد.

اقدامات الزم درصورت مشاهده مغایرت 
در مندرجات کارت شرکت در آزمون

ــی  ــالی واحــدی و ترم ــام س ــان نظ ١. متقاضی
ــی  ــوابق تحصیل ــال س ــمول اعم ــه مش ــدی ک واح
ــد( و  ــه بع ــال ١٣٨٤ ب ــان س ــم )فارغ التحصی دیپل
ــال ١٣٩١  ــان س ــگاهی )فارغ التحصی ــا پیش دانش ی
ــام  ــان نظ ــن متقاضی ــتند و همچنی ــد( هس ــه بع ب

ــام ٦،٣،٣(: ــد )نظ ــی جدی آموزش
نســبت بــه مندرجــات کارت شــرکت در آزمــون 
در بندهــای ١ ،٣ ،٤، ٧ ،١٣، ١٦، ١٧، ٢٣، ٢٤ و 
ــماره  ــد، ش ــال تول ــی، س ــام و خانوادگ ــامل ن ٢٥ ش
شناســنامه، ســال اخــذ و نــوع دیپلــم، شــماره ملــی، 
کــد دانــش آمــوزی و منطقــه اخــذ دیپلــم، عنــوان 

ــذ  ــه اخ ــا ناحی ــه ی ــگاهی، منطق ــدرک پیش دانش م
مــدرک پیش دانشــگاهی و کــد دانــش آمــوزی 
مقطــع پیش دانشــگاهی، مغایرتــی مشــاهده کردنــد 
ــور  ــوارد مذک ــا م ــورد ی ــرای اصــاح م الزم اســت ب
ــه  ــه منطق ــاه ١٤٠٠ ب ــخ ١٤ تیرم ــا تاری ــر ت حداکث
ــی  ــدرک تحصیل ــرورش محــل اخــذ م ــوزش و پ آم
ــاح  ــه اص ــبت ب ــق نس ــه و از آن طری ــود مراجع خ

ــدام کننــد. مــوارد اق
٢. متقاضیانــی کــه مشــمول اعمــال ســوابق 

تحصیلــی نیســتند:
در  منــدرج  اطاعــات  در  مغایرتــی  چنانچــه 
بندهــای ١، ٣، ٤، ٧، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، 
١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥ و ٢٧ شــامل نــام 
ــد، شــماره شناســنامه،  ــام خانوادگــی، ســال تول و ن
ــی، ســری و  ــماره مل ــم، ش ــوع دیپل ــال اخــذ و ن س

ــدل  ــد، ســهمیه، مع ــنامه، محــل تول ــریال شناس س
ــم، محــل اخــذ مــدرک ماقبــل  ــی دیپل کتبــی نهای
عنــوان  دیپلــم،  مــدرک  اخــذ  محــل  دیپلــم، 
ــذ  ــه اخ ــا ناحی ــه ی ــگاهی، منطق ــدرک پیش دانش م
پیش دانشــگاهی و وضعیــت تحصیلــی و اشــتغال 
مغایرتــی مشــاهده کردنــد الزم اســت بــرای اصــاح 
ــخ ١٢  ــا تاری ــر ت ــور حداکث ــوارد مذک ــا م ــورد ی م
ــنجش  ــایت س ــه س ــه ب ــا مراجع ــاه ١٤٠٠ ب تیرم

ــد. ــاح کنن اص
٣. چنانچــه داوطلــب نســبت بــه اطاعــات 
ــرض  ــف، ب، ج و د« معت ــای »ال ــدرج در بنده من
باشــد بایــد بــرای بررســی موضــوع صبح هــا از 
ســاعت ٨:٣٠ تــا ١٢:٠٠ و بعــد از ظهرهــا از ســاعت 
١٤:٠٠ تــا ١٨:٠٠ روزهــای اعــام شــده طبــق 
ــازمان  ــده س ــه نماین ــده ب ــام ش ــدی اع ــان بن زم

ســنجش مســتقر در باجــه رفــع نقــص حــوزه 
مربوطــه براســاس جــدول شــماره ٢ )ذیــل همیــن 

ــد. ــه کن ــه( مراجع اطاعی

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع 
نقص با توجه به گروه آزمایشی

داوطلبــان گــروه آزمایشــی هنــر روز ســه شــنبه 
٨ تیــر.

انســانی  علــوم  آزمایشــی  گــروه  داوطلبــان 
روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه ٨ و ٩ تیــر.

داوطلبــان گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــی و فنــی 
روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه ٨ و ٩ تیــر.

تجربــی  علــوم  آزمایشــی  گــروه  داوطلبــان 
روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه ٩ و ١٠ تیــر.

ــی  ــای خارج ــی زبان ه ــروه آزمایش ــان گ داوطلب
ــر. ــه ١٠ و ١١ تی پنجشــنبه و جمع

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
سراسری سال 1400

محــل رفــع نقــص کارت شــرکت در آزمــون 
ــی و  ــوم ریاض ــی عل ــای آزمایش ــان گروه ه متقاضی
فنــی ، علــوم انســانی ، علــوم تجربــی ، هنــر و زبانهــای 
خارجــی بــر مبنــای شهرســتان انتخابــی آنــان کــه 
ــام ، مشــخص کرده اند  در بنــد ٤٦ تقاضانامــه ثبــت ن
ــع  ــل رف ــماره ١ و آدرس مح ــدول ش ــرح ج ــه ش ب
ایــن  نقــص بــه شــرح جــدول شــماره ٢ و ٣ 

ــت. ــه اس اطاعی

ــن  ــی واکس ــات بالین ــی مطالع ــر اجرای مدی
تولیــدی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( 
ــن  ــوه واکس ــد انب ــش تولی ــه دان ــتیابی ب دس
کووایــران برکــت در ایــران را بســیار بااهمیــت 
دانســت و گفــت: دانــش تولیــد انبــوه واکســن 

ــد.  ــازی ش ــور بومی س ــا در کش کرون
ســیدرضا مظهــری در گفــت و گــو بــا 
ــه  ــاز ب ــن نی ــوه واکس ــد انب ــزود: تولی ــا اف ایرن
دانــش مجزایــی دارد کــه محققــان ایرانــی بــه 
ــن  ــری از ای ــره گی ــا به ــد و ب ــت یافتن آن دس
دســتاورد بــه تولیــد انبــوه واکســن کــوو ایــران 

ــدند. ــت ش برک
ــوه را  ــاس انب ــن در مقی ــد واکس وی، تولی
موفقیــت دیگــری بــرای کشــور دانســت و 
اظهارداشــت: اقدامــات در زمینــه بومــی ســازی 
ــه  ــوه انجــام شــده اســت ک ــد انب ــد تولی فراین
ــیار  ــرای کشــور بس ــده ب ــن موضــوع در آین ای

ــود. ــد ب ــا خواه راه گش

واکسن ایران برکت توانایی خنثی 
سازی ویروس انگلیسی را دارد

 مدیــر اجرایــی طــرح واکســن کــوو ایــران 
برکــت بــه ایمنــی زایــی و اثــر بخشــی واکســن 
ــای  ــش ه ــل جه ــت در مقاب ــران برک ــوو ای ک
ــج  ــت: نتای ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــروس کرون وی
بررســی هــا نشــان داد کــه ایــن واکســن، 
توانایــی خنثــی ســازی ویــروس انگلیســی 

کرونــا را دارد.
مظهــری افــزود: در مــورد گونــه هــای 
آفریقایــی یــا هنــدی هنــوز آزمایــش هــا انجــام 
ــروس  ــن وی ــا ای ــتیم ت ــدد هس ــده و در ص نش

ــش  ــد و آن را آزمای ــا برس ــت م ــه دس ــا ب ه
کنیــم و بــه محــض انجــام ایــن کار، نتایــج در 

ــت. ــد یاف ــرار خواه ــران ق ــت ای ــار مل اختی
ـــر مرکـــز کارآزمایـــی بالینـــی   حســـینی مدی
ـــش  ـــم پی ـــران ه ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــن در  ـــن واکس ـــی ای ـــورد اثربخش ـــن درم از ای
ـــت:  ـــار داش ـــف اظه ـــای مختل ـــون ه ـــل گ مقاب
ــا  ــروس کرونـ ــگاهی ویـ ــط آزمایشـ در محیـ
ـــه انگلیســـی، کشـــت  ـــوم ب ـــه موس ـــش یافت جه
داده شـــد و پادتـــن افـــرادی کـــه ایـــن واکســـن 
ـــد در مجـــاورت ایـــن ویـــروس  را دریافـــت کردن
قـــرار گرفـــت، خنثـــی ســـازی ویـــروس 
ـــن  ـــر واکس ـــی تاثی ـــن بررس ـــد. در ای ـــد ش تایی
از طریـــق تســـت خنثـــی ســـازی ســـرم 

داوطلبـــان مشـــاهده شـــده اســـت.
ــروس  ــر وی ــای دیگ ــش ه ــزود: جه وی اف
کرونــا ماننــد آفریقایــی، بزریلــی و هنــدی اگــر 
ــا  ــرد ب ــرار گی ــا ق ــار م ــه در اختی ــرای مطالع ب

ــام  ــی را انج ــم بررس ــی توانی ــن روش م همی
ــم. دهی

برخی کشورها درخواست استفاده از 
واکسن ایران برکت را دارند

وی بـــا یـــادآوری ایـــن کـــه برخـــی 
و  گرفتنـــد  تمـــاس  مـــا  بـــا  کشـــورها 
ـــران  ـــوو ای ـــن ک ـــتفاده از واکس ـــت اس درخواس
ـــی  ـــت صادرات ـــت: سیاس ـــد، گف ـــت را دارن برک
در مـــورد واکســـن کرونـــا را بایـــد وزارت 

ــد. ــن کنـ ــت تعییـ بهداشـ
ــن  ــی واکس ــات بالین ــی مطالع ــر اجرای مدی
تولیــدی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره( 
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــرد: پی ــان ک خاطرنش
ــا برنامــه ریــزی  کــه تولیدکننــدگان داخلــی ب
ــاز  ــاه آینــده نی هــای انجــام شــده در چنــد م
کشــور را بــرآورده کننــد و ایــن فرصــت بــرای 
کشــور فراهــم مــی شــود کــه مــازاد نیــاز را بــه 

ــد. ــادر کن ــر ص کشــورهای دیگ
ــای  ــه تقاض ــن ک ــادآوری ای ــا ی ــری ب مظه
ــرای واکســن وجــود  ــا ب ــادی در دنی بســیار زی
ــرای کشــور  ــی را ب ــن موضــوع فرصت دارد و ای
ــد  ــق تولی ــه داد: تحق ــد، ادام ــی کن ــم م فراه
توســط همــه ســازندگان واکســن کرونا، ســبب 
ــت  ــود و فرص ــی ش ــی م ــازار داخل ــباع ب اش
صــادرات را بــرای همــه تولیدکننــدگان داخلــی 

ــد. ــی کن ــم م فراه
ــا، تزریــق انســانی مرحلــه  ــه گــزارش ایرن ب
اول مطالعــات بالینــی نخســتین واکســن کرونــا 
ســاخت محققــان ایرانــی بــا نــام »ُکــوو ایــران 
برکــت« روز ســه شــنبه )نهــم دی مــاه ١٣٩٩( 
بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــکی و مع پزش

جمهــوری روی ســه داوطلــب آغــاز شــد.
مرحلــه دوم ایــن واکســن از اواخــر اســفند 
ــه ٢٨٠  ــن مرحل ــاز شــد و در ای ــاه ســال آغ م

ــی شــدند. ــن طــرح مطالعات ــب وارد ای داوطل
ــی واکســن  ــی بالین ــوم کارآزمای ــه س مرحل
ــا حضــور ٢٠ هــزار  ــران برکــت هــم ب ــوو ای ک
ــون  ــد و تاکن ــام ش ــهر انج ــب در ٦ ش داوطل
عــاوه بــر تزریــق دوز اول بــه تمــام داوطلبــان، 
بخشــی از آنــان دوز دوم خــود را دریافــت 

ــد. کــرده ان
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
پزشــکی اواخــر خردادمــاه مجــوز مصــرف 
ــه نخســتین  ــت ک ــران برک ــوو ای اضطــراری ک
ــرار  ــرد و ق ــادر ک ــت را ص ــی اس ــن ایران واکس
ــبد  ــزودی وارد س ــز ب ــن نی ــن واکس ــت ای اس

واکسیناســیون ایــران شــود.

یــک مقــام مســئول گفــت: آژانس هــا حتــی یــک ریــال هــم 
نمی تواننــد، بلیــت هواپیمــا را گران تــر بفروشــند و متولــی 

ــتند.  ــا هس ــت ایرالین ه ــی بلی ــی گران اصل
ــر خدمــات  حرمــت اهلل رفیعــی رئیــس انجمــن صنفــی دفات
ــا  ــوان، ب ــگاران ج ــا باشــگاه خبرن ــو ب ــت وگ گردشــگری در گف
بیــان اینکــه آژانس هــا هیــچ دخالتــی در افزایــش قیمــت 
ــا  ــر قیمت ه ــای اخی ــت: در روزه ــد، گف ــا ندارن ــت هواپیماه بلی
ــن خــود  ــاً هماهنگــی بی ــه شــکل تقریب ــی ســایت ها ب در تمام
ــاد  ــث ایج ــود باع ــن خ ــت و ای ــه اس ــش یافت ــا افزای ایرالین ه

ــت. ــده اس ــافران ش ــرای مس ــکل ب مش
ــه  ــد ک ــا می کنن ــئوالن ادع ــی از مس ــرد: برخ ــار ک او اظه
ــد  ــا بای ــد ام ــش داده ان ــت را افزای ــت بلی ــود قیم ــا خ آژانس ه
ــد  اعــام کنــم کــه آژانس هــای مســافرتی ایــن اختیــار را ندارن
ــافران  ــه مس ــر ب ــت را گران ت ــرخ بلی ــال ن ــک ری ــی ی ــه حت ک

ــند. بفروش
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات گردشــگری بــا 

ــر  ــی ب ــان اینکــه قیمــت  بلیــت تمامــی شــقوق حمــل و نقل بی
ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــرد و همی ــرار می  گی ــتم ق روی سیس
آژانس هــا نتواننــد تغییــری در قیمــت بلیت هــا صــورت دهنــد، 
ــه  ــود کــه فــروش بلیــت ب گفــت: پیــش از ایــن اعــام شــده ب
صــورت چارتــری ممنــوع اســت و مســئوالن هــم اعــام کــرده 
بودنــد کــه بــه جــز مســیرهای اعــام شــده هیــچ فروشــی بــه 
صــورت چارتــری نبایــد انجــام شــود امــا در حــال حاضــر شــاهد 
آن هســتیم کــه بلیــت بســیاری از مســیرها بــه صــورت چارتــری 

ــود. ــه می ش ــیرها فروخت ــیاری از مس ــافران در بس ــه مس ب
ــوان افزایــش یــک  ــه اینکــه آژانس هــا ت ــا اشــاره ب رفیعــی ب
ــه  ــزود: هرگون ــد، اف ــا ندارن ــت بلیت ه ــر روی قیم ــم ب ــال ه ری
افزایــش قیمــت بلیــت از ســوی ایرالین هــا اســت کــه مســافران 

ــد. ــه می کنن ــا را تهی آن ه
ــر اســاس عرضــه و  ــت ب ــه قیمــت بلی ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
ــا  ــم ب ــا ه ــن می شــود و در حــال حاضــر ایرالین ه تقاضــا تعیی
ــش قیمــت مصــوب  ــت و افزای ــرخ بلی ــازی ن ــه آزاد س ــه ب توج

ــزود:  ــد، اف ــا ندارن ــه بلیت ه ــکلی در تهی ــته مش ــال گذش در س
فاصلــه گــذاری  اعــام می کننــد کــه  ایرالیــن  از  برخــی 
اجتماعــی و ٦٠ درصــدی ظرفیــت، خــود باعــث افزایــش قیمــت 
بلیــت هواپیمــا شــده، امــا بایــد اعــام کنیــم زمانــی کــه تمامــی 
ــود  ــا وج ــم در قیمت ه ــده و مشــکلی ه ــل ش ــا تکمی ظرفیت ه

ــد. ــاره داری ــی دوب ــرای گران ــه ای ب ــن چــه بهان ــدارد، بنابرای ن
ــه مشــکل مســافران روســیه هــم اشــاره  رفیعــی در ادامــه ب
ــه  ــن ٣٧ مســافر ب ــا وجــود آنکــه ای کــرد و گفــت: متاســفانه ب
شــکل قانونــی بلیــت تهیــه کــرده بودنــد امــا در فــرودگاه ایــن 
کشــور بــا آنهــا بــه شــکل بســیار بــدی برخــورد شــد و در ایــن 
بیــن هــم دســتگاه های مســئول همــکاری الزم را بــرای احقــاق 

ــد. ــن مســافران انجــام نداده ان ــوق ای حق
او در پایــان بیــان کــرد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه آنکــه 
هنــوز مشــکل ایــن مســافران برطــرف نشــده و بــا آنهــا بســیار 
ــکاری الزم را  ــافران هم ــن مس ــا ای ــد ب ــده بای ــورد ش ــد برخ ب

داشــته باشــند.

ـــای  ـــط مقام ه ـــه توس ـــی« ک ـــل دیل ـــه »اپ ـــداران روزنام طرف
ـــد  ـــرای خری ـــت ب ـــده اس ـــی ش ـــه تعطیل ـــار ب ـــگ ناچ هنگ کن
آخریـــن نســـخه ایـــن روزنامـــه صف هـــای طوالنـــی تشـــکیل 

ـــد.  دادن
بـــه گـــزارش ایســـنا ، در سراســـر هنگ کنـــگ صف هایـــی 
ـــی«  ـــل دیل ـــه »اپ ـــی روزنام ـــاپ پایان ـــد چ ـــرای خری ـــی ب طوالن
ـــاس  ـــر اس ـــی ب ـــدار دموکراس ـــه طرف ـــن روزنام ـــد. ای ـــکیل ش تش
ـــده  ـــی ش ـــه تعطیل ـــار ب ـــگ ناچ ـــی هنگ کن ـــت مل ـــون امنی قان

ـــت. اس
ایـــن روزنامـــه کـــه بـــه طـــور معمـــول روزانـــه ٨٠هـــزار 
نســـخه از آن بـــه فـــروش می رســـید این بـــار یـــک میلیـــون 

ـــاند.  ـــاپ رس ـــه چ ـــخه را ب نس
ـــام دارد  ـــی الی« ن ـــه »جیم ـــس آن ک ـــه و موس ـــن روزنام ای
بـــه نمـــادی از جنبـــش طرفـــدار دموکراســـی در هنگ کنـــگ 

تبدیـــل شـــده  و مـــورد حملـــه دولـــت و پلیـــس هنگ کنـــگ 
ـــد.  ـــه بودن ـــرار گرفت ق

مالـــک و موســـس ایـــن روزنامـــه از مـــاه »دســـامبر«، دو 
ــنبه  ــه از پنج شـ ــن روزنامـ ــه ایـ ــووالن عالی رتبـ ــر از مسـ نفـ
ـــاس  ـــر اس ـــته ب ـــز از روز گذش ـــردبیر آن نی ـــته و س ـــه گذش هفت
قانـــون امنیـــت ملـــی هنگ کنـــگ و بـــه اتهـــام تبانـــی بـــا 

شـــده اند. بازداشـــت   خارجی هـــا 
ــر  ــه دفتـ ــته بـ ــه گذشـ ــس در هفتـ ــه پلیـ ــس از آن کـ پـ
ـــاب های  ـــی حس ـــرد و تمام ـــورش ب ـــی« ی ـــل دیل ـــه »اپ روزنام
ـــال  ـــت دیجیت ـــی »نکس ـــرد، کمپان ـــدود ک ـــه را مس ـــن روزنام ای
مدیـــا« کـــه »اپـــل دیلـــی« در زیرمجموعـــه آن قـــرار 
می گیـــرد اعـــام کـــرد آخریـــن نســـخه ایـــن روزنامـــه روز 

پنجشـــنبه منتشـــر خواهـــد شـــد.
از  پیامـــی  انتشـــار  بـــا  ایـــن روزنامـــه روز گذشـــته 

ــه  ــدگان و همـ ــترکان، تبلیغ کننـ ــدگان، مشـ ــی خواننـ »تمامـ
ــق از  ــا عشـ ــته بـ ــال گذشـ ــه در ٢٦ سـ ــی کـ هنگ کنگی هایـ

ــرد.  ــی کـ ــد« قدردانـ ــت کرده انـ ــا حمایـ آن هـ

امکان رفع ۱۲ مورد به صورت اینترنتی؛

اعالم محل های رفع نقص کارت کنکور در تمام استان ها

مدیر اجرایی طرح واکسن کوو ایران برکت:

دانش تولید انبوه واکسن کرونا در کشور بومی شد

آژانس ها حتی یک ریال هم بلیت را گران تر نمی فروشند 

صف های طوالنی برای خرید روزنامه تعطیل شده
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 نمک رژیمی  

خــواص نمــک رژیمــی:  مناســب افــراد مبتــا 
بــه فشــار خــون-  موثــر در عملکــرد قلــب و 
کلیــه -  مناســب بــرای افــراد مبتــا بــه دیابــت -  
جلوگیــری از اختــال شــنوایی و ناتوانــی جســمی 
ــتفاده در  ــری از خســتگی زودرس - اس -  جلوگی

ــی  ــم غذای رژی
میــزان پتاســیم مــورد نیــاز بــدن: میــزان 
ــر  ــف متغی ــنین مختل ــاز در س ــورد نی ــیم م پتاس
ــودکان ١  ــرای ک ــت: - ب ــوان گف ــی ت ــت و م اس
ــرای  ــرم در روز-  ب ــی گ ــال، ٣٠٠٠ میل ــی٣ س ال
ــرم در  ــی گ ــی ٨ ســال، ٣٨٠٠ میل ــودکان ٤ ال ک
روز-  بــرای ســنین ٩ الــی ١٣ ســال ، ٤٥٠٠ 
ــراد  ــاالن و اف ــرای بزرگس ــرم در روز - ب ــی گ میل

ــرم در روز ــی گ ــال، ٤،٧٠٠ میل ــاالی ١٤ س ب
میــزان مصــرف مــورد نیــاز پتاســیم در دوران 
شــیردهی بیشــتر از حــد معمــول اســت.این 
میــزان بــه ٥١٠٠ میلــی گــرم در روز مــی رســد.

ــادل  ــدم تع ــدن:- ع ــود پتاســیم ب ــم کمب عائ
هضــم  در  اختــال    - بــدن  در  آب  مناســب 
ــدن  ــف ش ــا -  ضعی ــن ه ــدرات و پروتئی کربوهی

ــب ــی قل ــم غیرطبیع ــاب - ریت اعص
  مزایــا و معایــب نمــک رژیمــی: در واقــع 
اســتفاده از نمــک رژیمــی بــرای افــرادی توصیــه 
ــر  ــر اث مــی شــود کــه ســطح پتاســیم بدنشــان ب
اســتفاده از برخــی دارو هــا و یــا برخــی بیمــاری 
هــا، کاهــش پیــدا کــرده اســت. اگــر افــراد ســالم 
نمــک پتاســیم )بــدون ســدیم( را جایگزیــن 
نمــک معمولــی کننــد پــس از مدتــی دچــار 
عارضــه کمبــود ســدیم مــی شــوند کــه مشــکاتی 
ــک  ــاز ی ــل نی ــت. حداق ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
فــرد بــه ســدیم روزانــه ٢٠٠ میلــی گــرم اســت. 
عارضــه هایــی کــه در فقــدان ســدیم بــرای بــدن 
ــز انســان  ــی شــوند بســیار هســتند. مغ ایجــاد م
ــود  ــورت نب ــت و در ص ــاس اس ــدیم حس ــه س ب
ــم عصبــی از قبیــل گیجــی، تشــنج،  ســدیم عائ

ــوند. ــی ش ــرگ ایجــاد م ــا و م ــدی و کم کن
دیگــر عائــم کمبــود ســدیم: تهــوع، اختــال 
در دســتگاه گــوارش، گرفتگــی عضــات دســت و 
پــا، کشــیدگی عضانــی، تشــنج، ضعــف و ناتوانــی 
میباشــد. عائــم کمبــود پتاســیم و ســدیم بســیار 
ــن  ــه همی ــتند، ب ــبیه هس ــک و ش ــم نزدی ــه ه ب
دلیــل درصــورت افزایــش یکــی از مقادیــر در 
تشــخیص آن دچــار ســردرگمی مــی شــوند.

هنگامــی کــه فــردی دچــار گرفتگــی عضــات می 
شــود گمــان مــی کنــد کــه نیــاز بــه پتاســیم دارد. 
ــش  ــه افزای ــاز ب ــال دارد نی ــه احتم ــی ک در صورت
ــی  ــیم دریافت ــش پتاس ــا کاه ــی ی ــدیم دریافت س

داشــته باشــد. 
آیـــا مـــی تـــوان ســـدیم را از رژیـــم غذایـــی 
ــاب و  ــتم اعصـ ــع، سیسـ ــرد؟ درواقـ ــذف کـ حـ
ماهیچـــه هـــای بـــدن بـــرای ادامـــه ی فعالیـــت 
خـــود نیازمنـــد ســـدیم هســـتند.بنابراین عـــدم 
ــال در  ــب اختـ ــدن موجـ ــدیم در بـ ــود سـ وجـ
جـــذب مـــواد معدنـــی و اعصـــاب مـــی شـــود. 
ــت  ــنجی اسـ ــار سـ ــک فشـ ــد یـ ــدیم ماننـ سـ
ـــود  ـــل بهب ـــی را از قبی ـــای حیات ـــت ه ـــه فعالی ک
انقباضـــات بـــدن، تنظیـــم فشـــارخون و تعـــادل 
ـــه دلیـــل  ـــد. نمـــک ب ـــت مـــی کن مایعـــات را مدیری
ـــرای  ـــی ب ـــاد عامل ـــر زی ـــودن ســـدیم در مقادی دارا ب
بـــاال رفتـــن فشـــارخون اســـت. بـــا بـــاال رفتـــن 
ـــرار  ـــر ق ـــت تاثی ـــب تح ـــات قل ـــون عض ـــار خ فش
ـــه  ـــود. ب ـــی ش ـــتر م ـــب بیش ـــت قل ـــه و فعالی گرفت
ـــی  ـــایی قلب ـــه نارس ـــرادی ک ـــه اف ـــت ب ـــن جه همی
ـــرف  ـــزان مص ـــا می ـــود ت ـــی ش ـــه م ـــد توصی دارن
ــه از  ــرادی کـ ــد.  در افـ ــش دهنـ ــک را کاهـ نمـ
ـــد مصـــرف  ـــی برن ـــج م ـــه رن ـــایی کلی عارضـــه نارس
ایـــن نـــوع نمـــک توصیـــه نمـــی شـــود زیـــرا 
ســـدیم و پتاســـیم موجـــود در نمـــک از طریـــق 
کلیـــه دفـــع شـــده و نمـــی توانـــد تاثیـــری بـــر 

ســـامتی آن هـــا داشـــته باشـــد
ــراد  مضــرات اســتفاده از نمــک رژیمــی: در اف
ــی  ــدن طبیع ــد ب ــه رون ــرایطی ک ــالم و در ش س
ــلولی ،  ــل س ــت داخ ــن الکترولی ــت؛ مهمتری اس
پتاســیم  و مهم تریــن الکترولیــت خــارج ســلولی، 
ســدیم مــی باشــد. نمــک هــای معمولــی متشــکل 
ــه موجــب  ــی باشــند ک از ســدیم ١٠٠ درصــد م
افزایــش و ایجــاد فشــارخون در افــراد مــی شــوند. 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــده بیانگ ــام ش ــات انج تحقیق
ــه  ــا ب ــر ابت ــی خط ــای معمول ــک ه ــرف نم مص
دیابــت و فشــار خــون را افزایــش مــی دهــد ایــن 
ــه  ــی اســت کــه مصــرف نمــک رژیمــی ب در حال
مبتایــان دیابــت توصیــه مــی شــود. امــا گاهــی 
گمــان هــای اشــتباه دربــاره نمــک رژیمــی منجــر 
بــه اشــتباهات غیرقابــل جبــران مــی شــود.

مثــا بعضــی از افــراد دیابتــی گمــان مــی کننــد 
جایگزیــن شــدن ســدیم بــا پتاســیم، زیــان هــای 
نمــک را بــه کلــی از بیــن مــی بــرد در حالــی کــه 
ایــن تصــور کامــا غلــط اســت. درحقیقــت زمانــی 
کــه میــزان ســدیم موجــود در بــدن بــاال مــی رود، 
فشاراســمزی خــارج ســلول بیشــتر مــی شــود و با 
فشــار وارده، آب از محوطــه بیــن ســلول بــه فضای 
میــان بافتــی جریــان مــی یابــد. از طرفــی دیگــر، 
اگــر  میــزان دریافــت پتاســیم بــدن بیــش از حــد 
ــای  ــه ج ــمزی ب ــار اس ــرود، فش ــاال ب ــول ب معم
خــارج ســلول بــه درون ســلول وارد مــی شــود و 
موجــب ایجــاد مشــکاتی در داخــل ســلول مــی 
ــزان  ــر می ــت: اگ ــوان گف ــی ت شــود. در نتیجــه م
هرکــدام از ایــن عناصر)ســدیم، پتاســیم( در بــدن 
بیشــتر از حــد طبیعــی باشــد، مشــکاتی را بــرای 

فــرد ایجــاد مــی کنــد.
منبع:  بیتوته

کریستیانو رونالدو به رکورد علی دایی رسید

کریســتیانو رونالــدو بــا زدن دو گل در دیــدار برابــر فرانســه بــه رکــورد 
گلزنــی علــی دایــی رســید. 

بــه گــزارش ایســنا، کریســتیانو رونالــدو فــوق ســتاره پرتغالــی توانســت 
ــه عــدد  ــر فرانســه شــمار گلهــای خــود را ب ــا زدن دو گل در دیــدار براب ب

١٠٩ برســاند تــا بــه رکــورد علــی دایــی برســد.
علــی دایــی بیــش از ١٥ ســال صاحــب رکــورد برتریــن گلــزن 
دیدارهــای ملــی بــود کــه اکنــون رونالــدو نیــز در کنــار او در صــدر قــرار 

می گیــرد.
ــود: او  ــه ب ــورد او گفت ــه رک ــدو ب ــیدن رونال ــاره رس ــتر درب ــی پیش دای
قطعــا بــه ایــن رکــورد خواهــد رســید و در هــر صــورت بــرای مــن افتخــار  
ــه ایــن مهــم  ــدو ب ــا جایــگاه کریســتیانو رونال اســت چــرا کــه بازیکنــی ب
رســیده اســت. او نــه تنهــا یکــی از بهتریــن بازیکنــان حــال حاضــر بلکــه 

ــت. ــخ اس ــای تاری ــی از بهترین ه یک
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت در صورتــی کــه رونالــدو 
ــک  ــن تبری ــن بازیک ــه ای ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــکند ب ــورد او را بش رک

ــد. ــام ده ــد انج ــری نمی توان ــت و کار دیگ ــد گرف خواه
علــی دایــی موفــق شــده اســت رکــورد ١٠٩ گل ملــی فوتبــال را ثبــت 
کنــد کــه مدت هاســت رکــورد دســت نخــورده ای در فوتبــال جهــان بــود 

تــا اینکــه در یــورو ٢٠٢٠ رونالــدو بــه رکــورد او رســید.

مددی در استقالل ماندگار شد 
ــان ٣ عضــو  ــه زودی از می ــگاه اســتقال ب ــره باش ــت مدی ــس هیئ رئی

ــود.  ــاب می ش ــره انتخ ــت مدی هیئ
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا توجــه بــه برکنــاری حجــت 
ــره باشــگاه اســتقال در نهایــت  ــان از هیئــت مدی نظــری و مهــدی عبدی
پرویــز مظلومــی، اصغــر ملکیــان و دلفانــی بــه ایــن هیئــت اضافــه شــدند 
ــر  ــود را از س ــی کار خ ــا آصف ــد رض ــار حمی ــد در کن ــو جدی ــا ٣ عض ت

بگیرند.البتــه آصفــی نیــز از ایــن هیئــت کنــاره گیــری کــرد.
قــرار اســت از بیــن ٣ عضــو جدیــد هیئــت مدیــره یــک نفــر ریاســت 
ــن  ــه ای ــن جلس ــه زودی در اولی ــه ب ــود ک ــده دار ش ــت را عه ــن هیئ ای

ــد شــد. انتخــاب انجــام خواه
بــا جدایــی حجــت نظــری از باشــگاه اســتقال، هیئــت مدیــره جدیــد 

بایــد ســخنگوی جدیــد باشــگاه را هــم انتخــاب کنــد.
ــگاه  ــود را در باش ــل کار خ ــر عام ــوان مدی ــه عن ــز ب ــددی نی ــد م احم

ــد داد. ــه خواه ــتقال ادام اس

دونده مراغی: 
مدال های طالی سه هزار متر کشور را 

با آمادگی نسبی کسب کردم
ــر  ــای اخی ــه در رقابت ه ــه ک ــل مراغ ــده اه ــودی« دون ــا ثم »امیررض
دوومیدانــی جوانــان کشــور در شــهرکرد دو مــدال طــا در مــاده ســه هزار 
ــا  ــا را ب ــای ط ــن مدال ه ــد: ای ــرد، می گوی ــب ک ــع کس ــر آزاد و بامان مت
ــی  ــه اوج آمادگ ــیدن ب ــورت رس ــردم و در ص ــب ک ــبی کس ــی نس آمادگ

ــدوم.  ــری ب ــان کمت ــیر را در زم ــن مس ــم ای می توان
ــا افــزود:  ــا ایرن ایــن ورزشــکار ١٩ ســاله روز پنج شــنبه در گفت وگــو ب
ــه و ٦  ــان ٩ دقیق ــر آزاد را در زم ــه هزار مت ــهرکرد س ــای ش در رقابت ه
ثانیــه و ســه هزار متــر بامانــع را در ٩ دقیقــه و ٤٦ ثانیــه دویــدم در حالــی 

کــه رکــود هشــت دقیقــه و ٥١ ثانیــه را بــرای خــودم ثبــت کــرده ام.
وی ســطح رقابت هــای شــهرکرد را کــه طــی ٢ روز گذشــته بــا حضــور 
دونــدگان جــوان کشــورمان برگــزار شــد، خــوب ارزیابــی کــرد و ادامــه داد: 
مــن بــه ایــن رشــته عشــق مــی ورزم و بــه کمــک مربــی خــودم »بهــرام 

عزیــزی« در حــال پیشــرفت هســتم. 
ــور  ــان کش ــی جوان ــی قهرمان ــابقات دوومیدان ــا مس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا  ــا ب ــی کنی ــای جهان ــور در رقابت ه ــت حض ــی جه ــم مل ــی تی و انتخاب
حضــور ٢٢٠ دوومیدانــی کار طــی روزهــای اول و دوم تیرمــاه بــه میزبانــی 

ــد.  ــزار ش ــاری برگ ــال و بختی چهارمح
ــر آزاد و  ــه هزار مت ــای س ــا رقابت ه ــدال ط ــا دو م ــه ب ــودی« ک »ثم
ــه  ــزام ب ــی و اع ــرای رکوردزن ــع شــهرکرد را پشــت ســر گذاشــت، ب بامان

ــاه فرصــت دارد.  ــک م ــا ی کنی
وی ٢ بــار قهرمانــی نوجوانــان کشــور در مــاده ســه هزار متــر و یکبــار 

قهرمانــی جوانــان در مــاده پنج هــزار متــر را در ســبد افتخاراتــش دارد.  
ــای  ــدال ط ــار م ــه ب ــن س ــش از ای ــی پی ــوان مراغ ــده ج ــن دون ای
ــز  ــوردی را نی ــاده صحران ــور در م ــان کش ــان و جوان ــی نوجوان دوومیدان

ــت. ــرده اس ــب ک کس

ــای  ــا و فضاه ــری اردوه ــی هن ــر کل فرهنگ مدی
ــش  ــت دان ــات فراغ ــت اوق ــاره اهمی ــی درب پرورش
ــوزان را  ــش آم ــد دان ــا بای ــون م ــوزان گفــت: اکن آم
بــه محیــط دیگــری بیاوریــم تــا آن هــا بــا دوســتان 
و همســاالن خــود ارتبــاط داشــته باشــند و شــادابی 

ــده شــود.  ــه آن هــا بازگردان ب
علــی رمضانــی، مدیــر کل فرهنگــی هنــری اردوها 
ــاره  ــا، درب ــا ایلن و فضاهــای پرورشــی در گفت وگــو ب
ــرای  ــت ب ــات فراغ ــرایط اوق ــتانی و ش ــگاه تابس پای
ــوردار  ــم برخ ــروم و ک ــق مح ــوزان مناط ــش آم دان
ــروم  ــق مح ــوزان مناط ــش آم ــه دان ــد ب ــت: بای گف
ــگاه  ــرای پای ــه ب ــه ای ک ــرد. بودج ــه ک ــتر توج بیش
تابســتانی در نظــر گرفتــه شــده ٥٠٠ میلیــون تومــان 
اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم فعالیت هــا، مدیریــت 

ــن میــزان بودجــه دشــوار اســت. ــا ای کار ب
وی دربــاره برگــزاری حضــوری دوره هــای اوقــات 
فراغــت بیــان کــرد: امســال سیاســت مــا ایــن اســت 
ــته  ــتانی داش ــگاه تابس ــزار پای ــم ٣٠ ه ــه بتوانی ک
باشــیم و ســه میلیــون دانــش آمــوز را تحت پوشــش 
قــرار دهیــم. اولویــت مــا ایــن اســت کــه در صــورت 
ــتان های  ــا در شهرس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــازه س اج
ــای  ــوری کاس ه ــورت حض ــه ص ــران ب ــتان ته اس

اوقــات فراغــت را تشــکیل بدهیــم.
رمضانــی ادامــه داد: از آنجــا کــه دوره هــا در 
در  را  آن هــا  می توانیــم  اســت،  مهارتــی  حــوزه 

ــا  ــوزان ب ــرا دانش آم ــم. زی ــزار کنی ــاز برگ ــای ب فض
ــان را از  ــادابی خودش ــاط و ش ــه نش ــدن در خان مان

ــد. ــت داده ان دس
دانــش  بایــد  مــا  اکنــون  کــرد:  تاکیــد  وی 
آمــوزان را بــه محیــط دیگــری بیاوریــم تــا آن هــا بــا 
دوســتان و همســاالن خــود ارتبــاط داشــته باشــند و 

ــود. ــده ش ــا بازگردان ــه آن ه ــادابی ب ش
مدیــرکل فرهنگــی اردوهــا و فضاهــای پرورشــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش اضافــه کــرد: نکتــه اصلــی 
ایــن اســت کــه مــا منتظریــم اگــر کــه ســتاد مقابلــه 
ــی  ــان را اجرای ــد، برنامه هایم ــازه ده ــا اج ــا کرون ب
ــرورش در  ــوزش و پ ــه آم ــال کاری ک ــم. امس کنی
راســتای اوقــات فراغــت انجــام می دهــد بــه گونــه ای 

ــتگاه ها  ــا و دس ــام وزارتخانه ه ــد تم ــه بای ــت ک اس
ورزش  وزارت  دولــت  در  مثــًا  کننــد.  کمــک 

ــده دارد. ــز برعه ــت را نی ــات فراغ ــئولیت اوق مس
ــه  ــگاه تابســتانی ب ــزار پای ــرد: ٣٠ ه ــان ک وی بی
ــن  ــه ای ــا کاری ب ــود م ــاز دارد و نمی ش ــه نی بودج
ــرای آن  ــه ای ب ــا بودج ــم ام ــام بدهی ــت انج عظم
ــن خاطــر همــه دســتگاه ها  ــه همی لحــاظ نشــود. ب

ــد. ــرورش بیاین ــوزش و پ ــک آم ــه کم ــد ب بای
رمضانــی دربــاره کمک هــای مســاجد کشــور 
آمــوزش و  بــا  گفــت: کانــون مســاجد کشــور 
ــق  ــه طب ــت ک ــته اس ــه ای داش ــرورش تفاهم نام پ
آن تفاهم نامــه، ١٠٠ بــاب از مســاجد برجســته کــه 
ــا  ــه م ــری ب ــی هن ــای فرهنگ ــد در کاره می توانن

ــود. ــد ب ــدارس خواهن ــار م ــد در کن ــک کنن کم
مدیــرکل فرهنگــی اردوهــا و فضاهــای پرورشــی 
ــت: همــه دســتگاه ها  ــرورش گف ــوزش و پ وزارت آم
ــه عنــوان مثــال وزارت  بایــد همیــن طــور باشــند ب
ایــام  ورزش بایــد ســالن های ورزشــی را بــرای 
اوقــات فراغــت در اختیــار آمــوزش و پــرورش بگذارد 
ــز  و همچنیــن وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نی

بایــد در ایــن زمینــه بــه مــا کمــک کنــد.
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس رمضان
ــی  ــا مکان ــه شــما ســالن و ی امســال وزارت ورزش ب
جهــت تفریــح دانش آمــوزان ارائــه خواهــد داد؟ 
گفــت: خیــر، چنیــن اقدامــی نکردنــد، حتــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــًا ب ــم اص ــهرداری ها ه ش
ــری را در  ــای فرهنگــی هن ــد فضاه کمــک نمی کنن
ــوزان از  ــا دانش آم ــد ت ــدارس نمی گذارن ــار م اختی

ــد. ــتفاده کنن آن اس
وی اضافــه کــرد: رســیدگی بــه ایــن امــر دشــوار 
اســت امــا آمــوزش و پــرورش بــه تنهایــی ایــن کار 
ــزده میلیــون  ــرای پان ــد ب ــا بای را انجــام می دهــد. م
دانــش آمــوز برنامــه داشــته باشــیم امــا نمی توانیــم 
ــدف  ــال ه ــر امس ــن خاط ــه همی ــم، ب ــن کنی چنی

ــت. ــر اس ــون نف ــان روی ٣ میلی گذاری م
رمضانــی تاکیــد کــرد: بــه نظــر مــن بایــد دولــت 
و مجلــس بــرای اوقــات فراغــت یــک بودجــه 

ــرد. ــر بگی ــه در نظ جداگان

مدیــرکل فرهنگــی اردوهــا و فضاهــای پرورشــی 
ــاز  ــه آغ ــا توجــه ب ــن ســوال کــه ب ــه ای در پاســخ ب
مــوج پنجــم کرونــا در کشــور تکلیــف اوقــات فراغت 
دانــش آمــوزان چــه خواهــد بــود؟ گفــت: مــا یــک 
ظرفیــت پایــگاه تابســتانی در شــبکه شــاد در کشــور 
ایجــاد کرده ایــم، متقاضیــان بــرای شــرکت در ایــن 
کاس در ســایت همــگام ثبــت نــام کردنــد. دوره هــا 
و کاس هــا در شــبکه شــاد گروه بنــدی و ارائــه 
ــد. ــوزان از آن اســتفاده کنن ــش آم ــا دان می شــود ت

اظهــار  اردوهــا  هنــری  فرهنگــی  مدیــرکل 
ــوای  ــاد محت ــبکه ش ــتیم در ش ــا توانس ــت: م داش
ــن  ــه ای ــم ک ــه کنی ــاتید تهی ــک اس ــا کم ــی ب خوب
ــم  ــروم و ک ــق مح ــوزان مناط ــش آم ــع دان ــه نف ب
ــش  ــتا دان ــن راس ــت. در همی ــده اس ــوردار ش برخ
ــه ســال ٩٨  ــبت ب ــوزان نس ــش آم ــارت دان و مه
افزایــش پیــدا کــرده اســت زیــرا بــه اســاتید بــزرگ 
ــدی  ــن بیشــترین بهره من ــد. همچنی دسترســی دارن
از ایــن امکانــات بــرای مناطــق محــروم اســت زیــرا 
شــهرهای بــزرگ از ایــن جنــس مشــکات ندارنــد.

ــا  ــه ام ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس رمضان
اســتفاده از شــبکه بــرای دانش آمــوزان مناطــق 
خواهــد  پــی  در  اینترنــت  هزینه هــای  محــروم 
ــتفاده از  ــت اس ــت جه ــًا اینترن ــت: فع ــت، گف داش
ــر اینکــه  ــی ب ــه ای مبن ــگان اســت و مصوب شــاد رای
ــی  ــتانی پول ــگاه تابس ــل پای ــوزان در داخ ــش آم دان
پرداخــت کننــد نداریــم. ضمــن اینکــه مــا اخیــرا بــا 
ــور همــراه اول جلســه داشــته ایم کــه طــی آن  اپرات
ــات  ــرای اوق ــوزان ب ــش آم اعــام شــد اســتفاده دان

ــت. ــگان اس ــاد رای ــبکه ش ــت از ش فراغ

پیشکســوت اســتقال گفــت: اســتقال نــه 
ــول  ــه در ط ــر بلک ــازی اخی ــد ب ــا در چن تنه
فصــل بارهــا امتیــازات زیــادی را از دســت داده 
ــتباهات  ــن اش ــر ای ــم اگ ــور حت ــه ط ــت. ب اس
ــاز  ــد امتی ــا چن ــتقال ب ــت اس ــود نداش وج
اختــاف نســبت بــه تیم هــای دیگــر در صــدر 

ــت.  ــرار می گرف ــدول ق ج
ــه گــزارش ایرنا،»ســبو شــهبازیان« یکــی  ب
از بهتریــن بدشــانس ترین بازیکنــان تاریــخ 
فوتبــال ایــران اســت، فوتبالیســتی کــه در 
اوج جوانــی چهــره شــد و پیراهــن اســتقال را 
پوشــید امــا مصدومیــت بــد موقــع باعــث شــد 

ــذارد. ــار بگ ــال را کن ــی زود فوتب ــا او خیل ت
دور  چنــدان  نــه  ســال های  بازیکــن 
اســتقال در گفتگــو بــا خبرنــگار ورزشــی ایرنــا 
دربــاره شــرایط ایــن روزهــای آبی پوشــان 
از  زیــر  در  گفتگــو  ایــن  زد،متــن  حــرف 

حضورتــان خواهــد گذشــت.
در  خــود  بــازی  آخریــن  در  اســتقال 
ــده رســید،  ــل پدی ــری مقاب ــه برت ــر ب لیــگ برت
ــی  ــاره چیســت؟ اســتقال خیل نظــرت در ان ب
ــا  ــرد، آنه ــود کار ک ــف خ ــل حری ــوب مقاب خ
ــازی  ــن ب ــر در ای ــد گل دیگ ــتند چن می توانس
ــی اســت،  ــده تیــم خوب ــه ثمــر برســانند. پدی ب
ــر  ــت. ه ــم گرف ــت ک ــرد را دس ــن ب ــد ای نبای
تیمــی مقابــل اســتقال قــرار مــی گیــرد انگیزه 
هــای زیــادی دارد و پدیــده نیــز بــا انگیــزه های 

ــد. ــر ش ــتقال ظاه ــل اس ــادی مقاب زی
اســتقال در ایــن مســابقه می توانســت 
ــم  ــد. ه ــش ده ــای خــود را افزای ــداد گل ه تع
ــه  ــرایط ب ــم ش ــود و ه ــانس ب ــتقال بدش اس

ــای  ــداد گل ه ــه تع ــورد ک ــم خ ــه ای رق گون
آبی پوشــان افزایــش پیــدا نکنــد.

ــن فصــل  ــد اســتقال در ای برخــی معتقدن
نظــر  دیــده  آســیب  داوری  اشــتباهات  از 
ــرا  ــه چ ــت؟ اینک ــه چیس ــن رابط ــما در ای ش
اشــتباها داوری فقــط بــه ضــرر ایــن تیــم 
متضــرر شــوند  بایــد  آبی پوشــان  و  اســت 
ــه  ــتقال ن ــت. اس ــب آور اس ــن تعج ــرای م ب
ــول  ــه در ط ــر بلک ــازی اخی ــد ب ــا در چن تنه
فصــل بارهــا امتیــازات زیــادی را از دســت داده 
ــتباهات  ــن اش ــر ای ــم اگ ــور حت ــه ط ــت. ب اس
ــاز  ــد امتی ــا چن ــتقال ب ــت اس ــود نداش وج
اختــاف نســبت بــه تیم هــای دیگــر در صــدر 
ــی  ــن از بدشانس ــت. ای ــرار می گرف ــدول ق ج
ــات  ــن اتفاق ــی ای ــن وقت ــود و م ــان ب آبی پوش
را تماشــا می کنــم اعصابــم خــرد می شــود.

ــر  ــار عیســی آلکثی ــدی از رفت ــادات تن انتق
ــود  ــن ب ــن ای ــرف م ــتید؟ ح ــی داش ــد درب بع

مســووالن کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال 
ــار  ــت و رفت ــن حرک ــار ای ــی از کن ــه راحت ب
حاشــیه ای مهاجــم پرســپولیس کــه آن شــادی 
را انجــام داد گذشــتند. آن رفتــار توهیــن بــود 
و خشــم هــواداران اســتقال را برانگیخــت. اگــر 
ــام  ــتقال انج ــن اس ــک بازیک ــار را ی ــن رفت ای
ــاه محــروم می شــود؟ خــودم  ــد م ــی داد چن م
ــک  ــر ی ــم. اگ ــخ می ده ــوال پاس ــن س ــه ای ب
ــی أاد  ــام م ــن کار را انج ــوش ای ــن آبی پ بازیک
ــه  ــر گرفت ــش در نظ ــادی برای ــت زی محرومی
می شــد و مــدت طوالنــی حــق همراهــی 

ــت. ــتقال را نداش اس
ــه  ــدت ک ــن م ــدی در ای ــاد مجی ــه فره ب
ــه  ــه چ ــده گرفت ــر عه ــتقال را ب ــت اس هدای
نمــره ای می دهیــد؟ بــرای نمــره دادن بــه 
ــر  ــب را در نظ ــه جوان ــد هم ــی بای ــک مرب ی
ــتقال  ــت اس ــری هدای ــس از فک ــت، او پ گرف
ــز مهــم  ــک چی ــد ی ــت و بای ــر عهــده گرف را ب

ــادی  ــال های زی ــه س ــی ک ــن مرب ــاره ای را درب
کاپیتــان آبی پوشــان بــود توجــه کــرد. فرهــاد 
مجیــدی اســتقال را خــودش نبســت و در این 
ــگ  ــرگ در لی ــروه م ــتقال را از گ ــدت اس م
ــاند و  ــد رس ــه بع ــه مرحل ــیا ب ــان آس قهرمان
ســعی کــرد بازیکنــان را از نظــر روحــی روانــی 
تقویــت کنــد. مــن در مجمــوع بــه ایــن مربــی 

ــم. ــی می ده ــره قبول نم
ــرد؟  ــام می گی ــل ج ــن فص ــتقال در ای اس
اســتقال در لیــگ برتــر شــانس زیــادی بــرای 
قهرمانــی نــدارد امــا بایــد تاشــش را کنــد تــا 
ــرد  ــه می گی ــی ک ــا نتایج ــل ب ــان فص در پای
ــد  ــر برس ــگ برت ــته در لی ــی شایس ــه مقام ب
ــی  ــام حذف ــی در ج ــرای قهرمان ــا ب ــا آبی ه ام

ــد. ــادی دارن شــانس زی
ــام  ــتقال در ج ــد؟ اس ــاق می افت ــن اتف ای
حذفــی مســیر کوتاه تــری بــرای قهرمانــی دارد، 
آنهــا پــس از پشــت ســر گذاشــتن  رقیــب خــود 
در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی یعنــی ذوب آهن 
ــر هــر تیمــی را دارد.  اصفهــان توانایــی غلبــه ب
ایــران  بهترین هــای  از  اســتقال  بازیکنــان 
هســتند و در لیــگ قهرمانــان آســیا ثابــت 
کردنــد می تواننــد دســت بــه هــر کاری بزننــد. 
مــن دوســت دارم ایــن اتفــاق شــکل گرفتــه و 
ــرای  ــام را ب ــا ج ــس از مدت ه ــی پ ــران آب پس
ــام آور  ــان آورده و پی ــه ارمغ ــود ب ــواداران خ ه

شــادی برایشــان باشــند.
ــه  ــران ب ــزن، ای ــی حــرف ب ــاره تیــم مل درب
ــی  ــم مل ــد؟ تی ــود می کن ــی صع ــام جهان ج
بایــد بــه جــام جهانــی صعــود کنــد، می دانیــد 

ــود؟ ــه می ش ــد چ ــاق رخ نده ــن اتف ــر ای اگ
ــود  ــل ناب ــک نس ــال ی ــود؟ فوتب ــه می ش چ
ــن جشــنواره  ــی بزرگ تری می شــود، جــام جهان
ــم  ــی داری ــان اســت و نســل خوب ــی جه فوتبال

کــه بایــد در ایــن جــام شــرکت کننــد.

ــی  ــران در حال برگــزاری تورنمنــت بیــن المللــی فوتســال ای
منتفــی شــد کــه از انصــراف ارمنســتان بــه عنــوان اصلی تریــن 

ــود. ــاد می ش ــو آن ی ــل لغ دلی
بــه گــزارش مهــر، ســالن صــدرای شــیراز قــرار بــود اواســط 
تیــر مــاه میزبــان یــک تورنمنــت بیــن المللــی بــا حضــور چنــد 
تیــم خارجــی باشــد تــا عــاوه بــر افتتــاح ایــن ســالن مــدرن، 
تیــم ملــی فوتســال ایــران هــم دیدارهایــی تدارکاتــی را قبــل از 

جــام جهانــی انجــام بدهــد.
طبــق مذاکــرات صــورت گرفتــه قــرار بــود تیم هــای بزرگــی 
بــه ایــن تورنمنــت دعــوت شــوند و تیــم ملــی ایــران هــم کــه 
ــد، در  ــی می کن ــی لیتوان ــام جهان ــور در ج ــاده حض ــود را آم خ

تقابــل بــا حریفــان قدرتمنــد محــک جــدی بخــورد.
ــدرا در  ــت ص ــده در تورنمن ــرکت کنن ــای ش ــامی تیم ه اس
نهایــت بــه کشــورهایی چــون ونزوئــا، آنگــوال، عمــان، عــراق و 

ارمنســتان رســید امــا برگــزاری مســابقات بــا همیــن تیم هــا هــم 
مقــدور نشــد.

پیگیری هــای مهــر نشــان می دهــد یکــی از دالیــل اصلــی لغــو 
تورنمنــت صــدرا، انصــراف ارمنســتان از حضــور در ایــن رقابت هــا 
ــوده اســت. گفتــه می شــود اسپانســر مســابقات تاکیــد زیــادی  ب
ــد از  ــته و بع ــت داش ــتان در تورنمن ــور ارمنس ــور کش ــر حض ب
تصمیــم ایــن کشــور بــرای عــدم حضــور در ایــران، ایــن دوره از 

ــاده ســازی هــم منتفــی شــده اســت. بازی هــای آم
موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه منتفــی شــدن 
ــده  ــی ش ــش قطع ــه پی ــک هفت ــاً از ی ــدرا تقریب ــت ص تورنمن
ــه  ــرای اعــزام تیــم ملــی ب ــود امــا کمیتــه فوتســال اقدامــی ب ب
تورنمنــت تایلنــد کــه ایــران از ماه هــا قبــل بــه آن دعــوت شــده 
ــی در  ــم مل ــور تی ــرای حض ــراً ب ــه ظاه ــداد. البت ــام ن ــود، انج ب
ــی  ــی تمایل ــان فرصــت وجــود دارد ول ــد همچن ــت تایلن تورنمن

ــدارد. ــود ن ــام آن وج ــه انج ب
بــا لغــو تورنمنــت صــدرا، احتمــاالً تیــم ملــی فوتســال ایــران 
در تهــران تنهــا بــه مصــاف عمــان بــرود؛ تنهــا تیمــی کــه بــرای 
ــود.  ــرده ب ــال ک ــود را ارس ــی خ ــت نهای ــدرا لیس ــور در ص حض
ــی  ــال محل ــیایی در فوتس ــای آس ــان تیم ه ــان در می ــه عم البت
از اعــراب نــدارد و بــرای تیــم ملــی ایــران حریــف دســته ســوم 

ــود. ــوب می ش محس

ــران  ــران گفــت:  تیــم ملــی ای ملی پــوش پیشــین والیبــال ای
ــم  ــن تی ــد ای ــدارد و کســی نمی توان ــزرگ ن ــر، ب ــال حاض در ح
ــی  ــه راحت ــد ب ــئله را می ش ــن مس ــد؛ ای ــور کن ــع و ج را جم

ــد. فهمی
محمــد شــریعتی در گفت وگــو بــا تســنیم در مــورد عملکــرد 
ــار  ــای ٢٠٢١ اظه ــگ ملت ه ــران در لی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
ــر  ــه نظ ــتیم ب ــترالیا داش ــه اس ــه ب ــی ک ــد از باخت ــت: بع داش
ــت. در  ــده اس ــیده ش ــم پاش ــی از ه ــم مل ــه تی ــید ک می رس
ــده می شــد  ــی دی ــی فراوان ــی، مشــکات روحــی و روان تیــم مل

ــان وجــود نداشــت. مــن تعجــب  و کار گروهــی در بیــن بازیکن
می کنــم کــه چــرا بــزرگان تیــم هــم بی خیــال شــده  و انگیــزه 

ــتند. نداش
ملی پــوش پیشــین والیبــال ایــران ادامــه داد: ای کاش مربــی 
ــم  ــه تی ــود چــون می توانســت ب ــو ب ــار آلکن ــری در کن باتجربه ت
ــزه شــده  ــم بی انگی ــه تی ــود ک ــا مشــخص ب ــد. کام کمــک کن
ــه  ــه کار ادام ــده ب ــی ش ــا متاش ــر را کام ــازی اخی ــد ب و چن

داده اســت.
ـــزرگ  ـــران در حـــال حاضـــر، ب شـــریعتی گفـــت: تیـــم ملـــی ای
ـــد.  ـــور کن ـــع و ج ـــم را جم ـــن تی ـــد ای ـــی نمی توان ـــدارد و کس ن
ـــم  ـــا ه ـــن قب ـــد. م ـــی فهمی ـــه راحت ـــد ب ـــئله را می ش ـــن مس ای
ـــان  ـــا پیم ـــی ی ـــروز عطای ـــل به ـــی مث ـــور مربیان ـــه حض ـــم ک گفت
اکبـــری در کنـــار تیـــم ملـــی، می توانســـت کمـــک بزرگـــی 

ـــد. ـــم باش ـــه تی ب
ــم  ــای تی ــرد:  باخت ه ــح ک ــی تصری ــم مل پاســور پیشــین تی
ــی، دلیــل فنــی نداشــت. مگــر می شــود یــک تیــم در یــک  مل

ــش  ــئله پی ــدوارم مس ــد؟! امی ــت کن ــدر اف ــن ق ــت، ای تورنمن
آمــده در تیــم، یــک مشــکل درون تیمــی نباشــد. مــن احســاس 
می کنــم کــه در تیــم اختافاتــی وجــود دارد کــه واقعــا 

ــد. ــور نباش ــن ط ــدوارم ای امی
شــریعتی گفــت: می شــد در مقابــل بــا اســترالیا برنــده شــد  
ــازی از دســت بازیکنــان در رفــت. صابــر کاظمــی یکــی  ولــی ب
ــی اســت کــه ناگهــان از ترکیــب خــارج  از ســتاره های تیــم مل
ــداوم پیــدا می کنــد یعنــی  شــد. وقتــی مشــکات یــک تیــم ت
ــی در  ــن حــس خوب ــم حکمفرماســت. م ــر تی ــنگینی ب ــو س ج

مــورد ایــن تیــم نــدارم.
پایــان تصریــح کــرد:  متاســفانه کســانی کــه در  او در 
ــد  ــی کمــک کنن ــم مل ــه تی ــد ب فدراســیون هســتند، نمی توانن
ــات  ــی در تصمیم ــدوارم داورزن ــتند. امی ــی نیس ــون والیبال چ
خــود تجدیــد نظــر کنــد و سیاســی بــازی در فدراســیون 
والیبــال، کنــار گذاشــته شــود. لیاقــت ملی پوشــان ایــران 

باالســت و شایســته درخشــش در المپیــک هســتند.

 وزارت ورزش و شهرداری همکاری نمی کنند 

شهبازیان:

 اشتباهات داوری صدر جدول را از استقالل گرفت

عمان حریف دسته سوم برای تیم ملی؛

ارمنستان عامل لغو تورنمنت فوتسال ایران

شریعتی:

 تیم ملی والیبال از هم پاشیده شده است

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، 
بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در شماره های 

بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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اوقات شرعی شهر تهران

عــده ای کــه در بدنــه ی دســتگاه هــا حضــور دارنــد، 
تــاش می کننــد کــه بــا سوءاســتفاده از موقعیــت خــود، 
ــت، گاز،  ــای نف ــکاری را در پروژه ه ــرکت های پیمان ــگاِه ش جای

پتروشــیمی و... تحکیــم کننــد. 
بــه گــزارش ایلنــا، صدهــا صنعــت بــر روی دریــای بی انتهایی 
از منابــع، تاسیســات ســنگین خــود را بنــا کرده انــد؛ ایــن 
ــه انبــوه لوله هــای  ــگاه ب ابتدایی تریــن تصویــری اســت کــه از ن
ــه  ــا ب ــاق دری ــده از اعم ــکوهای برآم ــا و س ــگاهی، فِلره پاالیش
ــا  ــه تســخیر صده ــه ب ــاق، اینگون ــادر می شــود. اعم ــن متب ذه
بــزرگ و کوچــک درآمده  انــد. هــزاران پیمانــکار  شــرکت 
ــد  ــرداری می کنن ــن تاسیســات بهره ب ــی از ای ــی و صنعت خدمان
ــد. در  ــب می کنن ــان کس ــا توم ــروژه میلیارده ــر پ ــت ه و باب
ــه  ــان ب ــذارِی پیم ــان واگ ــاد در جری ــته، فس ــال های گذش س
شــرکت های گمنــام، زوم دوربیــن را بــه ســمت عملکــرد 
ــر منابــع  ــرده اســت؛ شــرکت هایی کــه ب شــرکت های دولتــی ب
عمومــِی ســتون زده انــد و بــه صــورت غیرشــفاف هــزاران 
ــد؛  ــت می کنن ــی را مدیری ــد ارزی و ریال ــان درآم ــارد توم میلی
ــال  ــور در س ــارج کش ــا و مخ ــند درآمده ــه در س ــی ک در حال
ــرای  ــه ب ــان بودج ــارد توم ــزار میلی ــش از ١٥٠٠ ه ١٤٠٠، بی

ــه شــده اســت. ــا در نظــر گرفت آنه
در حــال حاضــر، شــرکت ملــی نفــت، شــرکت ملــی 
ــرژی  ــوزه ی  ان ــر ح ــش ب ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل گاز و ش
حکمرانــی می کننــد و تعــداد زیــادی پیمانــکار دارنــد. در 
ــا  ــه آنه ــد ک ــور دارن ــی حض ــرکت های خصوص ــا ش ــار اینه کن
ــرون ســپاری، امــور داخلــی خــود را می گرداننــد. در  ــا ب هــم ب
ــکاران  ــرد پیمان ــادی از عملک ــران زی ــته کارگ ــال های گذش س
ــان را  ــا کارفرمای ــا ب ــد آنه ــاد و زد و بن ــد و فس ــه کرده ان گای
عامــل تضییــع حقــوق توصیــف می  کننــد. ســال گذشــته 
کــه »عمــران روشــنی مقــدم« کارگــر میــدان نفتــی یــادآوران 
خــود را حلق آویــز کــرد، بســیاری بــه میــدان دادن دولــت بــه 
شــرکت های پیمانــکاری انتقــاد کردنــد و خواهــان حــذف آنهــا 
از مناســبات دورن کارگاهــی شــدند بــا ایــن حــال واکنش  هــای 
احساســی پــس از مــرگ ایــن کارگــر هــم به حــذف پیمانــکاران 
منتهــی نشــد؛ بــرای نمونــه پــس از ایــن اتفــاق، بیــژن نامــدار 
ــرای  ــا ب ــه مشــاور خــود ماموریــت داد ت ــر نفــت، ب زنگنــه، وزی
ــدم«  ــنی مق ــران روش ــی عم ــی خودکش ــت واقع ــناخت عل »ش
یکــی از کارکنــان حراســت پیمانــکار »دســته دوم« در منطقــه 
یــادآوران اقــدام کنــد؛ البتــه هیچــگاه گزارشــی از اینکــه »علــت 
ــه  ــوده منتشــر نشــد؛ چــه برســد ب علمــی« خودکشــی چــه ب
ــد.   ــاه کنن ــت کوت ــکاران را از نف ــت پیمان ــد قام اینکــه بخواهن

ــه  ــران ب ــای کارگ ــس از واکنش  ه ــی، پ ــد گاه ــر از چن ه
ــتمزدها،  ــردن دس ــت نک ــه پرداخ ــکاران از جمل ــات پیمان اقدام
طــرح  نشــدن  اجــرا  بــرای  شــرکت ها،  بــه  آنهــا  فشــار 
کارگاه،  بهداشــت  نکــردن  رعایــت  مشــاغل،  طبقه بنــدی 
ــر از  ــود کس ــا وج ــران ب ــه کارگ ــهم بیم ــدن س ــت نش پرداخ
حقــوق، رعایــت نکــردن مرخصی هــا و فشــار بــه کارگــر بــرای 
ــل نشــان  ــان عکس العم ــاد تشــکل، کارفرمای ــری از ایج جلوگی
می دهنــد. بــرای نمونــه بازهــم  وزیــر نفــت، ســال گذشــته در 
جریــان اعتراضــات کارگــران، گفــت: »برخــی از ایــن اعتراضــات 
مربــوط بــه پیمانــکاران دســته دوم بــوده کــه بعضــا ربطــی بــه 
ــوزه  ــرمایه گذاری از ح ــرکت های س ــت. ش ــته اس ــت نداش نف

ــد.«  ــه کنن ــات توج ــن موضوع ــه ای ــد ب ــت بای نف

دور جدید اعتراضات کارگران به پیمانکاران
بیــژن نامــدار زنگنــه حتــی خــود را طرفــدار کارگــر نامیــد: 
»مــن کامــا طــرف کارگــر هســتم و از آنــان حمایــت می کنــم. 
مــن در راســتای حمایــت از کارگــر هــر کاری کــه الزم اســت 
انجــام می دهــم«. بــا ایــن وجــود، نــه تنهــا مشــکات کارگــران 

پیمانــکاری نفــت حــل نشــد؛ بلکــه کارگــران روزمــزد کــه مثــا 
بــرای انجــام یــک پــروژه بــه شــرکت  ها مراجعــه می کننــد و بــا 
پیمانــکار طــرف حســاب می شــوند، بــه مشــکل اضافــه  شــدند. 
ــران  ــوق کارگ ــق و حق ــدن ح ــت نش ــِف پرداخ ــه لط ــاال ب ح
ــا  ــی ب ــکاری حجم ــران پیمان ــان کارگ ــض می ــود تبعی و وج
رســمی، پیمانــی، قــرارداد مســتقیم مــدت معیــن، دور جدیــدی 
ــای  ــه نیروه ــت البت ــورده اس ــد خ ــران کلی ــات کارگ از اعتراض
ــا  ــد ام ــزار می کنن ــود را برگ ــات خ ــم اعتراض ــت ه ــمی نف رس
ــت؛  ــودن آن اس ــور ب ــن دور، کارگرمح ــی ای ــخصه ی اصل مش
یعنــی کارگرانــی کــه بــه هــر عنــوان )روزمــزد، فصلــی، 
ســاعتی، پــروژه ای و قــرارداد مــدت معیــن( بــا پیمانــکاران کار 

می کننــد، اعتراض هــا را بــه دســت گرفته          انــد. 
در ایــن میــان، برخــی اعمــال پیمانــکاران کــه در ارتبــاط بــا 
مدیــران شــرکت ها، معنــا می یابنــد، کارگــران را نگــران کــرده 
اســت. اساســا رواج واگــذاری پیمــان بــه صــورت کار حجمــی، 
موجــب شــده کــه پایــان یافتــن کار مهــم شــود؛ یعنــی کارگــر 
ــان،  ــوان انس ــه عن ــی ب ــون اساس ــامی و قان ــون اس ــه در مت ک
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــی ن ــوق خاص ــت، حق ــت اس ــب کرام صاح
ــر در  ــا ١٠٠ کارگ ــد ب ــا بای ــه مث ــکار کاری را ک ــت پیمان جه
٣ مــاه انجــام شــود، بــا ٥٠ کارگــر در همیــن مــدت بــه اتمــام 
ــد از  ــرارداد، می توان ــاد ق ــق مف ــا طب ــه کارفرم ــاند؛ البت می رس
ــان  ــرای پیم ــان اج ــول زم ــش ط ــرای افزای ــود ب ــارات خ اختی
ــاز  ــکار را ب ــت پیمان ــد دس ــه می توان ــد؛ در نتیج ــتفاده کن اس
بگــذارد؛ حتــی در برخــی از قراردادهــا کارفرمــا می توانــد 
ــکار بگــذارد  ــکاری خــود را در اختیــار پیمان نیروهــای غیرپیمان

ــد. ــا زمــان اجــرای پیمــان کاهــش یاب ت
از دســتمزد  بخشــی  نشــدن  پرداخــت  میــان  ایــن  در 
ــان و رد نشــدن  ــدت پیم ــن م ــان یافت ــا وجــود پای ــران ب کارگ
لیســت بیمه هــا بــا وجــود کســر حــق بیمــه، در محیــط  هــای 
کارگاهــی بــه عــرف تبدیــل شــده اســت؛ بــه ویــژه در صنایــع 
نفــت و شــهرداری ها کــه پیمانــکاران بــا تاخیــر مطالبــات خــود 
ــده  ــادی هــم پیــش آم ــوارد زی ــا در م ــد ام ــت می کنن را دریاف
کــه بــا وجــود تســویه مطالبــات پیمانــکار، پــس از پایــان مــدت 
ــی  ــده باق ــت نش ــان پرداخ ــران همچن ــات کارگ ــان، مطالب پیم
ــکار  ــدات پیمان ــون کار تعه ــوارد قان ــن م ــت. در ای ــده اس مان

را متوجــه کارفرمــا می کنــد؛ بــه عبــارِت قانــون، کارفرمــا 
»مســئولیت تضامنــی« دارد. از اینکــه بگذاریــم در قراردادهــای 

ــود. ــت نمی ش ــرارداد رعای ــاد ق ــم مف ــی ه غیرحجم
بســیار پیــش آمــده کــه پیمانــکار، مثــا متعهــد بــه 
ــد  ــود و بای ــن می ش ــرارداد کار معی ــر ق ــری ١٠٠ کارگ بکارگی
ــان  ــون توم ــه ٥ میلی ــران ماهیان ــن کارگ ــدام از ای ــر ک ــه ه ب
دســتمزد بپــردازد امــا نــه تنهــا بــه ایــن مفــاد پایبنــد نیســت؛ 
بلکــه مثــا بــه جــای اســتخدام ایــن تعــداد کارگــر، ٣٠ کارگــر 
قــرارداد مــدت معیــن و ٣٠ کارگــر روزمــزد اســتخدام می کنــد؛ 
ــتخدام  ــزد اس ــورت روزم ــه ص ــر را ب ــر ٦٠ کارگ ــه ه ــا اینک ی
ــا  ــی ت ــد؛ گاه ــت می کن ــا پرداخ ــه آنه ــی را ب ــد و مبلغ می کن
ــراج  ــی اخ ــزد تدریج ــران روزم ــان کارگ ــان پیم ــش از پای پی
ــود؛  ــت ش ــا پرداخ ــه آنه ــری ب ــتمزد کمت ــا دس ــوند، ت می ش

ــت. ــلویه رخ داده اس ــا در عس ــه باره ــی ک اتفاق

رنج کارگران روزمزد در صنعت نفت 
ــاز  ــی س ــه ی موقت ــکاران زمین ــط پیمان ــرو توس ــذب نی ج
کار را فراهــم کــرده اســت. عــاوه بــر صنعــت نفــت، بســیاری 
ــه  ــم ب ــد ه ــه می کنن ــات ارائ ــا خدم ــه صرف ــازمان ها ک از س
همیــن شــیوه عمــل می کننــد امــا عمدتــا پاالیشــگاه ها و 
پتروشــیمی ها کــه زیرمجموعــه نفــت محســوب می شــوند، 
چنیــن حکمرانــی می کننــد؛ بــه طــوری کــه امــروز بــه دفعــات 
می شــنویم کــه صنایــع نفــت، کارگــر فصلــی و روزمــزد 
اســتخدام می کننــد؛ یعنــی بــه جــای اینکــه مثــا از کارگــران 
در اســتخدام شــرکت بــرای انجــام عملیــات تعمیــرات اساســی 
اســتفاده کننــد، صدهــا کارگــر بــه صــورت روزمــزد بــرای ایــن 
کار اســتخدام و ســرآخر بــدون تســویه حســاب کامــل آنهــا را 
ــود  ــادی وج ــران زی ــال کارگ ــن ح ــد. در همی ــراج می کنن اخ
ــرکت ها  ــرای ش ــزد ب ــورت روزم ــه ص ــال ها ب ــه س ــد، ک دارن
ــک  ــرای ی ــال ب ــاه از س ــا ٦ م ــه آنه ــرای نمون ــد. ب کار می کنن
پاالیشــگاه کار می کننــد و ٦ مــاه دیگــر را بــه دنبــال کار 

دیگــری می گردنــد.
در ایــن میــان نظــارت بــر امــور مربــوط بــه کارگــران جــزو 
ــا،  ــام کارفرم ــرکت ها در مق ــا ش ــت ام ــی کارفرماس ــاف ذات وظ
ــن  ــده، ت ــرف ش ــکاران ع ــور پیمان ــا حض ــه ب ــی ک ــه رویه های ب

داده انــد. نیروهــای کارگــری نفــت کــه آنهــا را در ایــن صنعــت 
ــه  ــش از هم ــد، بی ــی می کنن ــث« معرف ــوان »ارکان ثال ــا عن ب
از ایــن رویه هــا متحمــل رنــج شــده اند. ارکان ثالثی هــا در  
ــت  ــاظ جمعی ــم از لح ــد: »ه ــود می      گوین ــت خ ــورد وضعی م
ــث  ــای ارکان ثال ــم از لحــاظ مختصــات کار، نیروه ــاری و ه آم
ــت  ــت نف ــای صنع ــن نیروه ــن و زحمتکش تری ــزء بزرگتری ج
ــاال  ــابقه ی کار ب ــرده و دارای س ــراً تحصیلک ــه اکث ــتند، ک هس
هســتند؛ بــا ایــن حــال مــا زیر ظلــم پیمانــکار، بــا دســتمزدهای 
خجالــت آور کار می کنیــم و از پــاداش  نیروهــای رســمی )ارکان 
ــی( بی  بهــره  ــی و مــدت موقــت )ارکان ثان اول( نیروهــای پیمان
هســتیم. صنعــت نفــت نظــام طبقاتــی شــکل داده کــه از درون 

ــد.«   ــض می ده ــوی تبعی ــران ب ــرای کارگ ــت ب آن، نف
ــان  ــم برایت ــد می خواهی ــد: »گفتن ــران می افزاین ــن کارگ ای
ــه  ــا فاصل ــم ت ــی کنی ــاغل را اجرای ــدی مش ــه بن ــرح طبق ط
دریافتی هــاِی نیروهــای رســمی و پیمانــی کــم شــود امــا 
ــرای  ــه بیشــتر شــد. ب نتیجــه چیــز دیگــری شــد؛ یعنــی فاصل
نمونــه کســانی بــا ١٥ ســال ســابقه کار تنهــا یــک تــا ٢ میلیــون 
ــا همیــن  ــا نیــروی رســمی کــه ب ــان افزایــش داشــتند؛ ام توم
ــتمزد  ــش دس ــان افزای ــون توم ــا ٧ میلی ــابقه کار ٢ ت ــدت س م
را تجربــه کــرد؛ کجــای ایــن اجــرای عدالــت اســت؟ آیــا 
ــکاران  ــه خاطــر تلنبــار شــدن پیمان ایــن اخاقــی اســت کــه ب
در نفــت، حــق و حقــوق کارگــران را می برنــد و کوچــک 
ــت  ــی راح ــا« خیل ــار ت ــا چه ــا دو ت ــک »دو ت ــا ی ــد؟ ب می کنن
ــوند؛  ــرر می ش ــد، متض ــا« دارن ــه »بچه ه ــد، ک ــوان فهمی می ت
تفاوتــی هــم نمی کنــد کــه در کــدام زیــر مجموعــه ی نفــت کار 

ــن اســت!« ــران همی ــد؛ وضــع کارگ کنن

پرنده ی اقبال بر شانه های پیمانکاران
ــر  ــت ب ــت نف ــار صنع ــران »٨٠ درصــد از ب ــه کارگ ــه گفت ب
دوش کارگــران پیمانــکاری )کار معیــن، مــدت معیــن، فصلــی، 
ارکان ثالــث، روزمــزد و... ( اســت؛ نــه نیروهــای رســمی و 
ــود  ــی خ ــه کار و زندگ ــد ب ــرا بای ــرایط چ ــن ش ــی. در ای پیمان
ــه  ــرا ب ــا چ ــیم؟ م ــدوار باش ــه امی ــه چ ــم؟ ب ــوش کنی دل خ
ــا  ــد؟ آی ــوق را می دهن ــر حق ــکاران فرصــت شــکاندن کم پیمان
ــد؟ پاســخ مــا  دولــت و وزارت نفــت از اعمــال آنهــا خبــر ندارن

ایــن اســت کــه آنهــا خبــر دارنــد امــا برخــی از ایــن پیمانــکاران 
ــت،  ــته ی نف ــران بازنشس ــامل مدی ــتند؛ ش ــمی ها هس نورچش
پیمانــکاران بــا نفــوذ در دولــت، پیمانــکاران نزدیــک بــه  
نماینــدگان مجلــس در شــهرهای جنوبــی، مشــاوران شــرکت ها 
ــک شــبه  ــن محســوب می شــوند و ی ــی کارچاق ک ــه نوع ــه ب ک
ــا کســانی هســتند  ــکاری شــده اند. اینه صاحــب شــرکت ِ پیمان

ــت.« ــته اس ــان نشس ــر شانه هایش ــال ب ــده ی اقب ــه پرن ک
ایــن کارگــران می گوینــد: »اینهــا افــراد بــا نفــوذی هســتند 
کــه در دســتگاه  ها و نهادهــای مختلــف نفــوذ دارنــد و معمــوال  
ــش  ــن چال ــرار گرفت ــدون ق ــا را ب ــذاری پیمان ه مناقصــات واگ
ــه دســت  ــده می شــوند و کار را ب ــر ســر راهشــان برن خاصــی ب
ــه  ــت را ب ــور حراس ــرای ام ــرکت ب ــک ش ــاال ی ــد؛ ح می گیرن
ــروژه پایپینــگ؛  ــرای پ ــرد و یــک شــرکت هــم ب دســت می گی
البتــه پروژه هــا کــه تمــام شــد یــا کارگــران را اخــراج 
ــه واحــد  ــزد و... ب ــوان روم ــه عن ــا را ب ــه آنه ــا اینک ــد ی می کنن
ــا  ــا کمتریــن دســتمزد آنهــا را ت دیگــری منتقــل می کننــد و ب
زمانــی کــه نیــاز دارنــد، بــه کار می گیرنــد. اینگونــه حاکمیــت 
ــر نظــام طبقاتــی نفــت حفــظ می شــود و دولــت  ــکاران ب پیمان
و شــرکت ها هــم نورچشــمی ها را اطــراف خــود دارنــد و از 
منافــع و نفــوذ آنهــا در ســطوح مختلــف بهره منــد می شــوند.«

بــه گفتــه ی ایــن کارگــران »»پیمانــکار« اســم رمــز توزیــع 
نابرابــر ثــروت در ســطح صنایــع باالدســتی اســت؛ اینکــه 
ــت  ــران حمای ــن از کارگ ــد، م ــر می گوی ــک وزی ــد ی می  بینی
ــکاران را حــذف  ــد مــن پیمان ــر دیگــری می گوی می کنــم و وزی
می کنــم؛ امــا برگــی از روی زمیــن تــکان نمی خــورد، بــه 
همیــن خاطــر اســت؛ اصــا ایــن پیمانــکاران اینقــدر بــا  نفــوذ 
هســتند کــه وزرا و نمایندگانــی حامــی خــود را بــا مخــارج بــاال 
ــا را  ــت آنه ــا حمای ــتند ت ــس می فرس ــا و مجل ــه وزارتخانه ه ب
ــکاران  ــه همــه پیمان در روزهــای حســاس داشــته باشــند؛ البت
ــته  ــکاران دس ــوردار نیســتند و پیمان ــوذ برخ ــن ســطح نف از ای
چنــدم، بــا ضــرر و زیــان، قطــع همــکاری می کننــد امــا 
ــرای  ــود، ب ــوذ خ ــار نف ــه اعتب ــد ب ــا، می توانن ــی از آنه گروه
حامیانشــان مشــروعیت دســت و پــا کننــد. بــه هــر شــکل، ایــن 
ــط  ــه ی واس ــردن حلق ــن ب ــان از بی ــا زم ــوب، ت ــه ی معی چرخ
ــه  ــا چ ــه ب ــا اینک ــد؛ ام ــدا می کن ــه پی ــا ادام ــر و کارفرم کارگ
ــد، خــود جــای  ــکاران را حــذف کنن ــد پیمان اراده ای می خواهن

ــش دارد.« پرس

سنگفرش شدن ساختمان اقتصاد کشور با روابط
ــا  ــتگاه هـ ــه ی دسـ ــه در بدنـ ــده ای کـ ــان عـ در ایـــن میـ
حضـــور دارنـــد، تـــاش می کننـــد کـــه بـــا سوءاســـتفاده از 
موقعیـــت خـــود، جایـــگاِه شـــرکت های پیمانـــکاری را در 
پروژه هـــای نفـــت، گاز، پتروشـــیمی و... تحکیـــم کننـــد کـــه 
ـــی  ـــاِن دولت ـــیاری از حامی ـــود را دارد. بس ـــل خ ـــز دالی ـــن نی ای
ــای  ــتگی کادرهـ ــس از بازنشسـ ــکاری، پـ ــرکت های پیمانـ شـ
مدیریتـــی ایـــن شـــرکت ها را بـــه دســـت می گیرنـــد؛ البتـــه 
ـــان  ـــد. در بی ـــوب می رون ـــه جن ـــات ب ـــرای جلس ـــا ب ـــا صرف آنه
ـــی  ـــد؛ مدیران ـــروازی« می گوین ـــران پ ـــا »مدی ـــه آنه ـــه ب عامیان
ـــاور،  ـــوان مش ـــه عن ـــی ب ـــرکت های خصوص ـــان در ش ـــه همزم ک
ســـرمایه گذار و حتـــی کارراه  انـــداز حضـــور دارنـــد. اشـــاره ی 
ـــذف  ـــه ح ـــه ب ـــاراتی ک ـــودن اش ـــه ب ـــوام فریبان ـــه ع ـــران ب کارگ
پیمانـــکاران می شـــود، نشـــان می دهـــد کـــه ســـاختمان 
ـــن  ـــا ای ـــت؛ ب ـــده اس ـــنگفرش ش ـــط س ـــا رواب ـــور ب ـــاد کش اقتص
ــاد  ــازی اقتصـ ــا راه پاک سـ ــکاران تنهـ ــذف پیمانـ ــه حـ همـ
اســـت؛ یعنـــی نـــه تنهـــا کارگـــران از آن منتفـــع می شـــوند؛ 
ـــرکت های  ـــفافیت در ش ـــارت و ش ـــا، نظ ـــذف آنه ـــا ح ـــه ب بلک
ـــده اند،  ـــروف ش ـــه مع ـــوت بودج ـــاط  خل ـــه حی ـــه ب ـــی ک دولت

ــود.   ــتقر می شـ مسـ

چند طرح عمرانی و خدماتی در شهر بخشایش افتتاح شدچند طرح عمرانی و خدماتی در شهر بخشایش افتتاح شد

خیز نور چشمی ها در لباس پیمانکار 

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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بــا حضــور مدیــر کل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری، مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان، نماینــده محترم 
شهرســتان هــای اهــر و هریــس فرماندار هریــس، فرمانده ســپاه 
ناحیــه هریس و مســئولین شهرســتانی، چندین طــرح عمرانی و 

خدماتــی شــهری در شــهر بخشــایش هریــس افتتــاح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری بخشــایش، دکتــر 
مجیــد عطــاری شــهردار بخشــایش در حاشــیه افتتــاح ایــن 
ــاح کارگاه  ــامل، افتت ــا ش ــن پروژه ه ــت: ای ــا گف ــرح ه ط
تولیــد قطعــات بتنــی در زمینــی بــه مســاحت ١٢٠٠ 
ــوش  ــازل، کفپ ــدول، پ ــواع ج ــد ان ــرای تولی ــع ب ــر مرب مت
ــارد و  ــه کــرد ١٢میلی ــا هزین ــوک ســاختمانی ب ــی و بل بتن
ــانی و  ــش نش ــاختمان آت ــاح س ــال، افتت ــون ری ٧٠٠ میلی
ــگاه  ــع و باش ــر مرب ــای ٥٠٠ مت ــا زیربن ــی ب ــات ایمن خدم
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری بخشــایش بــا همــکاری اداره 
ــع  ــا زیربنــای ٣٠٠ متــر مرب ــان شهرســتان ب ورزش و جوان
ــاح  ــال وافتت ــارد ری ــرد ١٤ میلی ــه ک ــا هزین ــوع ب در مجم
ــول  ــین ع بط ــام حس ــری ام ــدی ٣٥ مت ــنایی کمربن روش
یــک کیلومتربــا همــکاری شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــا 

ــال اســت. ــون ری ــارد و٤٩٠ میلی ــرد ٣ میلی ــه ک هزین
 در راســتای افتتــاح ایــن پروژه هــا، در مجمــوع ٣٠ 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــال هزین ــون ری ــارد و ١٩٠ میلی میلی
ــا تــاش هــا و پیگیری هــای  ــل توجهــی از آن ب بخــش قاب
آقــای مهنــدس محــرم زاده نماینــده مجلــس شــورای 
ــت. ــده اس ــن ش ــی تامی ــای مل ــل بودجه ه ــامی از مح اس


