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

اقتصاد دانش بنیان می تواند 
کشور را به حرکت درآورد

انحصار در تأسیس 
داروخانه از بین برود 

کشور ما در مسیر علم و فناوری، شاهد جهش بزرگ بود
استان های ما یکی بعد از دیگری در این مسیر کارخانه نوآوری قرار می گیرند

آیین نامه سابق داروخانه ها را به جوالنگاه افراد غیر متخصص تبدیل کرده بود
خرید و فروش میلیاردی مجوز داروخانه ها

مهمترین محدودیت ها حدنصاب جمعیتی و حدفاصله از داروخانه دایر بود
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رهبر انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن دستگاه قضایی: 

ضرورت مبارزه با فساد درون
 قوه قضائیه

طرح مجلس درباره فضای مجازی 
در جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد

ماجرای شهردار شدنم
 انحرافی است

حق مردم است که با مسئوالن خود 
بدون هیچ مانعی صحبت کنند

دولت آینده به فکر اقتصاد، بیکاری جوانان 
و عملی کردن شعارهای خود باشد

ــارد  ــازار ۱۰ میلی ــه ســمت ب ــت ب ــق آزاد از حرک ــی مناط ــورای عال ــر ش دبی
ــر داد.  ــق آزاد خب ــتیک کاال در مناط دالری لجس

ــران  ــی مدی ــت هم اندیش ــی در نشس ــا مومن ــنیم، حمیدرض ــزارش تس ــه گ ب
مناطــق آزاد در ارس بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ مناطــق آزاد کشــور در حــوزه 
ــق  ــن کاال از طری ــارد ت ــک میلی ــاالنه ی ــرد: س ــار ک ــر آن اظه ــتیک و تاثی لجس

ــه اینکــه هــر تــن کاالیــی کــه در  ــال ســوئز ترانزیــت مــی شــود، باتوجــه ب کان
ــی دارد. ــود 2۰۰ دالر درآمدزای ــی ش ــت م ــور ترانزی کش

وی ادامــه داد: صورتــی کــه پنــج درصــد ایــن ترانزیــت هــا از طریــق مناطــق 
آزاد وارد کشــور شــوند عــاوه بــر اشــتغالزایی در ایــن مناطــق، درآمــد و ارزآوری 

چشــمگیری بــرای مناطــق آزاد و کشــور ایجــاد مــی کنــد.
ــا  ــت ب ــن نشس ــق آزاد ای ــی مناط ــورای عال ــه ش ــام دبیرخان ــاس اع ــر اس ب
محوریــت ارائــه گــزارش عملکــرد در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 
ــر در  ــادل نظ ــی و تب ــتیک، بررس ــوزه لجس ــق آزاد در ح ــای مناط ــازمان ه س
ــگاه  ــش و جای ــن نق ــردی و تبیی ــزی راهب ــه ری ــتگذاری، برنام ــوص سیاس خص
ــای  ــت ه مناطــق آزاد در حــوزه لجســتیکی کشــور، بررســی و پشــتیبانی اولوی
لجســتیکی هریــک از مناطــق و برنامــه ریــزی توســعه منابــع انســانی در جهــت 
ــای  ــازمان ه ــتیک در س ــوزه لجس ــی ح ــی کارشناس ــت تخصص ــای ظرفی ارتق

ــد. ــزار ش مناطــق آزاد برگ
ــور  ــا حض ــق آزاد ب ــتیکی مناط ــی لجس ــورای تخصص ــی ش ــزاری هفتگ برگ
معاونیــن لجســتیک و حمــل و نقــل مناطــق و بــه میزبانــی یکــی از مناطــق آزاد 
ــود کــه در همیــن راســتا مقــرر شــد  ــات ایــن نشســت ب کشــور از دیگــر مصوب

دومیــن جلســه ایــن شــورا هفتــه آتــی در منطقــه آزاد چابهــار برگــزار شــود.

حرکت ایران به سمت بازار 1۰ میلیارد دالری لجستیک 

ــه  ــا را ب ــور م ــد کش ــان می توان ــش بنی ــاد دان ــت: اقتص ــور گف ــس جمه رئی
ــورهای  ــا کش ــان را ب ــق فاصله م ــن طری ــم از ای ــا می توانی ــت درآورد و م حرک

ــم.  ــم کنی پیشــرفته ک
ــی  ــوان،  حجــت االســام حســن روحان ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی و  ــت علم ــی معاون ــای مل ــرداری از طرح ه ــن بهره ب ــور در آئی ــس جمه رئی
ــه  ــود ک ــهید بهشــتی از اندیشــمندانی ب ــت: ش ــوری گف ــاوری ریاســت جمه فن
ــرد. ــذاری ک ــش بنیانگ ــم و دان ــرای عل ــاب مســیری را ب ــل از انق ســال های قب

وی ادامــه داد: اســتان های مــا یکــی بعــد از دیگــری در ایــن مســیر کارخانــه 
ــان  ــش بنی ــه شــرکت های دان ــرای هم ــزی ب ــه مرک ــد ک ــرار می گیرن ــوآوری ق ن

اســت.  
ــا از  ــور م ــه داد: کش ــی ادام ــه مل ــت رصدخان ــادآوری اهمی ــا ی ــی ب  روحان
ــوده  ــوم ب ــه نج ــف از جمل ــای مختل ــش در زمینه ه ــم و دان ــور عل ــاز کش دیرب
اســت. در تاریــخ مــا رصدخانــه مراغــه زبانــزد اســت و مرکــزی بــود کــه بــرای 
نجــوم اســتفاده می شــد. در ایــن مســیر الزم بــود حرکــت نویــی در ایــن مقطــع 

تاریخــی در کشــور ایجــاد شــود.

  جزو کشورهایی هستیم که دارای رصدخانه های بزرگ هستند
ــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پژوهشــگاه  ــی گفــت: معاون روحان
ــم  ــه دســت ه ــه و بودجــه همــه دســت ب ــادی و ســازمان برنام ــای بنی دانش ه
دادنــد و مســیری کــه از 2۰ ســال پیــش شــروع شــده بــود، در دولــت دوازدهــم 
ــام  ــم انج ــت دوازده ــروژه در دول ــرح و پ ــن ط ــد ای ــید. ۷۰ درص ــر رس ــه ثم ب
ــه عظیــم و بــزرگ جــزو کشــورهایی هســتیم  ــا ایــن رصدخان گرفــت و امــروز ب

ــتند. ــزرگ هس ــای ب ــه دارای رصدخانه ه ک
ــه و همچنیــن قطــری کــه ۳ متــر  ــن آیینــه رصدخان ــا قطــر ای ــزود: ب وی اف
ــد  ــه هســتیم کــه می توان ــود جــزو رصــد خانه هــای مهــم در منطق و ۴ دهــم ب

مطالعــات مــا در زمینــه جهــان بــزرگ را تســهیل کنــد.
ــور  ــد کش ــان می توان ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــان اینک ــا بی ــور  ب ــس جمه رئی
ــد،  ــعه می ده ــان را توس ــب جه ــد مرت ــزود: خداون ــت در آورد، اف ــه حرک را ب
ــزوده شــدن هســتند آنچــه  کهکشــان ها، ســیارات، ســتارگان همــه در حــال اف
ــه ایــن جهــان  ــاز هــم نســبت ب ــا تلســکوپ می توانــد ببینــد ب کــه چشــم مــا ب

ــزرگ بســیار محــدود اســت. ــم و ب بســیار عظی
روحانـی عنـوان کـرد: من خوشـحالم در سـال هایی که سـال های جنـگ اقتصادی 
بود ما توانسـتیم این مسـیر علم و دانش و ادامه بدهیم و متوقف نشـویم. من از معاونت 
علمـی و فنـاوری تشـکر می کنم برای اینکه در این هشـت سـال زحمات بسـیار زیادی 

کشـیده شـد و کشـور ما در مسـیر علم و فناوری، شـاهد جهش بزرگ بود.
ــج  ــه پن ــا از ۵۵ شــرکت ب ــان م ــه شــرکت های دانش بنی ــه داد: اینک وی ادام
هــزار و ۸۰۰ شــرکت دانــش بنیــان رســید نشــان می دهــد کــه در ایــن هشــت 
ســال چــه کار عظیــم و بزرگــی انجــام گرفتــه اســت و توســعه و پیشــرفت کشــور 

مــا هــم در آینــده در ایــن مســیر اســت. 
ــاهد  ــم ش ــه بتوانی ــن زمین ــاءاهلل در ای ــرد: ان ش ــح ک ــور  تصری ــس جمه رئی
ــا  ــردم م ــرای م ــروز ب ــای ام ــاءاهلل افتتاح ه ــیم انش ــزرگ باش ــیار ب ــوالت بس تح
مبــارک باشــد و مــا بتوانیــم تــا هفتــه آخــر و پنجشــنبه آخــر ایــن افتتــاح آن 

ــم. ــه دهی را ادام

روحانی: 
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رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: خــون پاک شــهید بهشــتی 
ــکاند و  ــور خش ــن کش ــن را از ای ــه منافقی ــش ریش ــن از یاران و ۷2 ت

ــت نصیــب منافقیــن نشــد.  ــد کــه چیــزی جــز ذل ــون می بینی اکن
ـــورای  ـــس ش ـــس مجل ـــاف رئی ـــر قالیب ـــنا، محمدباق ـــزارش ایس ـــه گ ب
اســـامی در مراســـم ســـالگرد شـــهدای هفتـــم تیـــر کـــه در محـــل 
ـــر  ـــه تعبی ـــت: ب ـــد، گف ـــزار ش ـــتان برگ ـــی اردس ـــع تاریخ ـــجد جام مس
ـــدازه خـــود شـــهدا  ـــه ان ـــس شـــهدا ب ـــری ارزش مجال ـــام معظـــم رهب مق
ـــن  ـــه ای ـــرا ک ـــم روشـــن اســـت چ ـــل آن ه ـــهدا اســـت و دلی ـــون ش و خ
ـــهدا و  ـــناخت ش ـــهدا، ش ـــت ش ـــهدا، معرف ـــر ش ـــس ذک ـــس، مجال مجال
ـــان ها  ـــت انس ـــرای تربی ـــی ب ـــن محفل ـــت و همچنی ـــا اس ـــداوم راه آنه ت
در ایـــن مســـیر اســـت آن هـــم در شـــبی کـــه بـــرای گرامیداشـــت 
ــش از  ــن از یارانـ ــتی و ۷2 تـ ــهید بهشـ ــر شـ ــم تیـ ــهدای هفتـ شـ
جملـــه شـــهید بزرگـــوار شـــهید ســـید نـــوراهلل طباطبایی نـــژاد 
ـــن  ـــهدای ای ـــر ش ـــن دیگ ـــتان و همچنی ـــریف اردس ـــردم ش ـــده م نماین

ـــد. ـــزار ش ـــمی برگ ـــتان مراس شهرس
ـــامی  ـــاب اس ـــهدای انق ـــتی را سیدالش ـــهید بهش ـــا ش ـــزود: م وی اف
ـــام  ـــرت ام ـــیدند حض ـــهادت رس ـــه ش ـــان ب ـــی ایش ـــیم، وقت می شناس
ـــهید  ـــت ش ـــه مظلومی ـــد ک ـــون فرمودن ـــن مضم ـــا ای ـــه ای ب )ره( جمل
ـــهادت  ـــگام ش ـــت. هن ـــز اس ـــیار ناچی ـــهادتش بس ـــل ش ـــتی در مقاب بهش
ــتری  ــتان بسـ ــری در بیمارسـ ــم رهبـ ــام معظـ ــتی مقـ ــهید بهشـ شـ
ـــوردل در  ـــن ک ـــه دســـت منافقی ـــاه ب ـــر م ـــه در روز ۶ تی ـــرا ک ـــد چ بودن
ـــا  ـــرور شـــدند و ب ـــر ت ـــم تی ـــه هفت ـــل از فاجع ـــران قب ـــوذر ته مســـجد اب
ـــه  ـــا و جامع ـــت م ـــر مل ـــزرگ ب ـــد ب ـــت را خداون ـــن من ـــظ ایشـــان ای حف
اهـــل بیتـــی مـــا و ایـــران عزیزمـــان گذاشـــت و منافقیـــن کـــوردل 
ـــان  ـــروز ایش ـــدند و ام ـــری نش ـــم رهب ـــام معظ ـــهادت مق ـــه ش ـــق ب موف

ـــتند. ـــامی هس ـــاب اس ـــره انق ذخی
ــتان از  ــه در بیمارس ــی ک ــاب زمان ــم انق ــر معظ ــزود: رهب وی اف
ــان  ــت ایش ــد مظلومی ــدند فرمودن ــع ش ــتی مطل ــهید بهش ــهادت ش ش
ایــن اســت کــه کســی ایشــان را نشــناخت و در آینــده هــم شــخصیت 

ــود ــناخته نمی ش ــتی ش ــهید بهش ش
ــا بیــان اینکــه امــروز در اینجــا  رئیــس مجلــس شــورای اســامی ب
گــرد هــم آمدیــم کــه فرهنــگ شــهید بهشــتی و شــهدای هفتــم تیــر 
ــهید  ــی ش ــد ویژگ ــه چن ــیم، ب ــتی بشناس ــه درس ــاران ایشــان را ب و ی
ــتمدار  ــک سیاس ــتی ی ــهید بهش ــرد: ش ــح ک ــاره و تصری ــتی اش بهش
ــاهده  ــه مش ــر در جامع ــه کمت ــزی ک ــا آن چی ــود دقیق ــدار ب دین م
می شــود. امــروز شــهید بهشــتی یــک الگــوی سیاســت ورزی مومنانــه 

ــا مســئولین در هــر کجــا کــه هســتیم، اســت. ــرای همــه م ب
ــناس  ــک اسام ش ــتی ی ــهید بهش ــویی ش ــه داد: از س ــاف ادام قالیب
دینــدار و همچنیــن انســانی بــود کــه هــم جهــان را دیــده بــود و یــک 
ــی داشــت  ــر فرهنــگ اهــل بیــت و مکتــب قرآن جهان بینــی مبتنــی ب
ــری  ــر او تأثی ــود ب ــده و شــناخته ب ــا ســفر دی ــه ب ــی ک ــز دنیای و هرگ
ــه  ــد بلک ــاز بمان ــودش ب ــی خ ــق دین ــای عمی ــه از باوره ــت ک نگذاش

ــرد. ــاری ک ــود پافش ــای خ ــر باوره ــر ب مصمم ت
ــای  ــر باوره ــت و ب ــان داش ــتی ایم ــهید بهش ــرد: ش ــه ک وی اضاف
ــود  ــد ب ــم پایبن ــم محک ــل ه ــی اش در عم ــای عمل ــری و حکمت ه نظ
ــازی  ــه در پیاده س ــت بلک ــوزه نظــری اســام ســخن نگف ــط از ح و فق
ــواده،  ــه خان ــه آن در تمــام شــئونات زندگــی از جمل و عمــل کــردن ب
ــی  ــان نگاه ــرات ایش ــه خاط ــر ب ــود. اگ ــه ب ــدان اینگون ــت فرزن تربی
بیندازیــد درمی یابیــد وی بــا آن هــم مشــغله کاری و مســئولیت پــس 
ــدان، طــرح و  ــه فرزن از انقــاب اســامی، وظیفــه خــودش را نســبت ب
کنتــرل درس هــا، وقــت و انضبــاط، امــورات شــخصی و حکمرانــی و ... 

ــت. ــرده اس ــل ک ــر عم بی نظی
وی گفـــت: یکـــی از مظلومیت هـــای شـــهید بهشـــتی ایـــن بـــود 
ـــت  ـــرار می گرف ـــاروا ق ـــه و ن ـــات ناجوانمردان ـــت اتهام ـــه تح ـــه همیش ک
ـــد.  ـــارج نش ـــاف خ ـــادل و انص ـــت، تع ـــچ گاه از متان ـــهید هی ـــن ش ـــا ای ام
ایـــن شـــهید عزیـــز بـــا حرف هـــای زشـــت مـــورد خطـــاب واقـــع 
می شـــد امـــا بـــا لبـــان خنـــدان و بـــا منطقـــی منصفانـــه صحبـــت 
ــه  ــود کـ ــزی بـ ــون عزیـ ــزو روحانیـ ــتی جـ ــهید بهشـ ــرد. شـ می کـ
ـــروی انســـانی داشـــت.  ـــت نی ـــق تشـــکیاتی و تربی ـــه کار عمی ـــاد ب اعتق
ایشـــان همـــواره دفتـــری بـــه همـــراه داشـــت و در گفت وگـــو اگـــر 
ـــان را  ـــماره ایش ـــور دارد، ش ـــته حض ـــردی برجس ـــرد ف ـــاس می ک احس
ـــظ  ـــا او حف ـــش را ب ـــواره ارتباط ـــا وی هم ـــاس ب ـــس از تم ـــه و پ گرفت
ـــان از  ـــود، ایش ـــی ب ـــا مردم ـــام معن ـــه تم ـــتی ب ـــهید بهش ـــرد. ش می ک
ـــرف  ـــود و از ط ـــی ب ـــکیاتی و حزب ـــه کار تش ـــد ب ـــرف معتق ـــک ط ی

ـــود. ـــی ب ـــا مردم ـــر کام دیگ
ــرات شــهید  ــی خاط ــزود: وقت ــس شــورای اســامی اف ــس مجل رئی
بهشــتی را  مطالعــه می کنیــم ایشــان بــر روی دو چیــز خیلــی تأکیــد 
دارنــد یکــی عدالــت و دیگــری مســئولیت پذیــری؛ ایشــان می گفتنــد 
ــه  ــود و هم ــت وارد ش ــه عدال ــه ای ب ــد خدش ــرایطی نبای ــچ ش در هی

ــم. ــت کنی ــر شــرایط رعای ــت را در ه ــم عدال مکلفی
ــی  ــام حرف ــام اس ــتی در نظ ــهید بهش ــرد: ش ــح ک ــاف تصری قالیب
گفتــه کــه مــا کمتــر شــنیده  و کمتــر هــم بــه آن عمــل کردیــم؛ ایشــان 
یــک مجتهــد مســلم و اســام شــناس اســت و کســی اســت کــه معنــی 
حکمرانــی، مدیریــت، ســختی اداره را می فهمــد. ایشــان قبــل از انقــاب 
مســئولیت داشــته و در قبــل و بعــد از انقــاب بــر ایــن موضــوع تأکیــد 
کــرده کــه همــان طــور کــه عدالــت بایــد باشــد و حکــم ثانــوی اســت، 
در رابطــه بیــن کارگــزاران نظــام و مــردم هــم هیــچ مانــع، حجــاب و 

بهانــه ای نبایــد وجــود داشــته باشــد.
وی گفــت: حــق مــردم اســت کــه بتواننــد بــا مســئوالن خــود بــدون 

هیــچ مانعــی صحبــت کننــد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه امــروز در 
ــازی  ــن جداس ــف ای ــای مختل ــه بهانه ه ــت ب ــم اس ــئولین ک ــن مس بی

بیــن مــردم و کارگــزاران نظــام اتفــاق افتــاده اســت. 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی افــزود: ســیره مهــم دیگــر شــهید 
ــد  ــه بای ــود هم ــد ب ــان معتق ــت. ایش ــئولیت پذیری اس ــتی مس بهش
ــد  ــان معتق ــند. ایش ــر باش ــذار و مطالبه گ ــر ، تأثیرگ ــئولیت پذی مس
ــند  ــار بکش ــان را کن ــد خودش ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــردم ب ــه م ــود ک ب
ــه  ــر جامع ــود اگ ــد ب ــدان باشــند. ایشــان معتق ــد همیشــه در می و بای
قــوی نباشــد و مــردم در صحنــه نباشــند و اگــر تــک تــک مــردم قــوی 

ــرد. ــکل نمی گی ــوی ش ــی ق ــت و حکمران ــز دول ــند هرگ نباش
ــه  ــت ک ــوی اس ــی ق ــامی زمان ــام اس ــرد: نظ ــح ک ــاف تصری قالیب
مــردم آن در میــدان و در صحنــه باشــند. اســاس انقــاب معتقــد اســت 
ــد  ــم فرموده ان ــام )ره( ه ــرت ام ــت و حض ــردم اس ــه م ــق ب ــه متعل ک
آنهایــی کــه تــا خــط آخــر انقــاب و ســختی ها پــای انقــاب هســتند 

ــن و مســتضعفین هســتند. محرومی
ــه  ــه چ ــم ک ــر کنی ــان فک ــا خودم ــد ب ــروز بای ــرد: ام ــان ک وی بی
قســمی بــا شــهدا داریــم؟ در قیامــت در مقابــل شــهدا و امــام شــهدا و 

ــم؟ ــاری داری ــه پاســخگویی و رفت ــردم چ ــل م ــروز در مقاب ام
ــاور داشــتن بــه  وی افــزود: مجلــس شــهید و ذکــر شــهید یعنــی ب
فرهنــگ شــهادت و فرهنگــی کــه از شــهدا دیدیــم و همیــن اخــاص 
ــود  ــودن ب ــی ب ــی و مردم ــنت های اله ــه س ــاد ب ــدت و اعتق و مجاه
ــاک او و ۷2  ــه شــهادت رســید خــون پ ــی شــهید بهشــتی ب ــه وقت ک
ــد و خشــکاند و  ــن کشــور کن ــن را از ای ــش ریشــه منافقی ــن از یاران ت
امــروز می بینیــم کــه جــز ذلــت و ذلیلــی در ایــن دنیــا چیــزی نصیــب 

منافقیــن نشــد.
ــن تشــکیات  ــه داد: منافقی ــورای اســامی ادام ــس ش ــس مجل رئی
بســیار قــوی و منســجم داشــتند و روزی کــه مــا درگیــر جنــگ بودیــم 
بــه گونــه ای شــد کــه بخشــی از رزمنــدگان بــرای برخــورد بــا منافقیــن 
ــهید  ــهادت ش ــم از روز ش ــاهد بودی ــد. و ش ــه آمدن ــت جبه ــه پش ب
ــه در اقصــی  ــش ک ــم، و کودک ک ــوف، ظال ــازمان مخ ــن س بهشــتی ای
ــه شــهادت رســاندند بعــد از  ــر را ب ــاط کشــور بیــش از ۱۷هــزار نف نق

ــدند. ــه کن ش ــتی ریش ــهید بهش ــهادت ش ش
ــه شــخصیت ســردار شــهید ســلیمانی گفــت:   ــا اشــاره ب قالیبــاف ب
شــهید ســلیمانی هــم یکــی از بــزرگان و  مجاهــدی بــود کــه ۴۰ ســال 
ــدون وقفــه در راه خــدا  ــا روز شــهادت ب ــی یعنــی از ســال ۵۹ ت متوال
ــگ  ــتان دوران جن ــور از دوس ــی در کش ــر کس ــرد و کمت ــدت ک مجاه
ــرده  ــه ک ــه شــیوه شــهید ســلیمانی را تجرب ــه مجاهــدت ب هســتند ک
ــاص و در اوج  ــا اخ ــه ب ــلیمانی آمیخت ــهید س ــدت ش ــند. مجاه باش

ــود. گمنامــی ب
رئیــس مجلــس شــورای اســامی یکــی از ویژگی هــای شــهید 
ــام  ــروز نظ ــت: ام ــرد و گف ــف ک ــودن توصی ــی ب ــلیمانی را مردم س
ــی  ــم یعن ــن را می گویی ــی ای ــت و وقت ــدرت اس ــند ق ــامی در مس اس
مــردم در سرنوشــت خــود، در حــوزه هــای اقتصــاد، مســائل اجتماعــی 
و فرهنگــی و ســایر امــور تاثیرگــذار هســتند. شــهید ســلیمانی 2۰ســال 
ــراه   ــا را  هم ــخت ترین کاره ــید و س ــت کش ــدس زحم ــروی ق در نی
و همقــدم بــا مــردم انجــام داد و هژمونــی آمریــکا را در منطقــه 
خاورمیانــه زمیــن زد و همــه تهدیدهــا را از امــت اســامی دور کــرده و 
شــیعه، ســنی، مســلمان و مســیحی فرقــی برایــش نداشــت و از همــه 

ــردم ایســتاد. ــه م ــم ب ــل ظل ــرد و در مقاب ــاع ک ــا دف آنه
وی افـــزود: شـــهید ســـلیمانی بـــا همیـــن مـــردم مســـتضعف و 
ـــاب  ـــای انق ـــا پ ـــا انته ـــد ت ـــد کردن ـــام تاکی ـــرت ام ـــه حض ـــی ک محروم
مـــی ایســـتند، در مقابـــل دشـــمن تـــا دنـــدان مســـلحی کـــه بـــه 
گفتـــه خودشـــان چنـــد ده هـــزار میلیـــارد دالر در منطقـــه هزینـــه 

کرده انـــد، ایســـتاد و مبـــارزه کـــرد؛ وی بـــه قـــدرت صهیونیســـت ها 
و آمریـــکا توجهـــی نداشـــت و وظیفـــه خـــودش را انجـــام مـــی داد و 
ـــد و  ـــا ش ـــب م ـــزرگ نصی ـــای ب ـــن پیروزی ه ـــه ای ـــود ک ـــه آن ب نتیج
ـــته  ـــه وابس ـــانی را ک ـــه کس ـــم ریش ـــلیمانی ه ـــهید س ـــون ش ـــاً خ یقین

بـــه غـــرب هســـتند، می خشـــکاند.
ــاج  ــه ح ــت ک ــدت اس ــاداش مجاه ــن پ ــرد: ای ــه ک ــاف اضاف قالیب
قاســم بــه دســت شــقی ترین فــرد بــه شــهادت رســید؛ عــرف 
دیپلماتیــک نیســت کــه یــک کشــور مســؤولیت جنایــت خــود را رســما 
بپذیــرد و اینکــه آمریــکا بــا افتخــار مســؤولیت جنایــت شــهادت حــاج 
ــه  ــت آن هاســت البت ــارت و ذل قاســم را برعهــده گرفــت، نشــان از حق
ــن،  ــم تری ــه دســت ظال ــن از افتخــار شــهید ســلیمانی اســت کــه ب ای
خونخوارتریــن و کثیــف تریــن انســان روی زمیــن بــه شــهادت رســید.

وی افــزود: تمامــی خصوصیــات اصحــاب ســید الشــهدا در شــهادت 
شــهید ســلیمانی دیــده می شــود؛ وی در راه خــدا قطعــه قطعــه شــد؛ 
در شــب جمعــه و بــا مظلومیــت بــه شــهادت رســید و در وطــن غریــب 

بــود.
ــلیمانی  ــردار س ــکوه س ــا ش ــازه ب ــییع جن ــه داد: تش ــاف ادام قالیب
نشــان دهنــده وفــاداری مــردم بــه انقــاب و ســنت هــای الهــی اســت. 
ــن کــه خــدا موفقیــت را نصیــب انســان مــی  ــر ای شــهید ســلیمانی ب
ــد؛  ــدگار ش ــخ مان ــه در تاری ــرای همیش ــروز ب ــت و ام ــاور داش ــد ب کن
ــل  ــق چه ــلیمانی توفی ــهید س ــه ش ــه ب ــی ک ــان کس ــد هم بی تردی
ســال خدمــت بــه مــردم را داد تمــام مســیر شــهادت را برنامه ریــزی و 

ــود. ــرده ب ســاماندهی ک
ـــر  ـــان منتظ ـــا در کرم ـــزود: م ـــامی اف ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
ـــش  ـــات پی ـــل اتفاق ـــه دلی ـــه ب ـــم ک ـــلیمانی بودی ـــهید س ـــر ش ـــن پیک دف
ـــی  ـــب و نزدیک ـــی ش ـــت در تاریک ـــد و درس ـــام نش ـــم انج ـــاده مراس آم
ـــت  ـــان را روی دس ـــر ایش ـــه پیکی ـــی ک ـــد، هنگام ـــن ش ـــح، دف اذان صب
ـــچ  ـــدم؛ هی ـــا را فهمی ـــا ارب ـــی ارب ـــذارم، معن ـــر بگ ـــل قب ـــا داخ ـــم ت گرفت
گاه فکـــر نمی کردیـــم ایشـــان را شـــب دفـــن کنیـــم، وی نشـــانی از 
ـــه  ـــن نتیج ـــت. ای ـــر گرف ـــه آخ ـــرا )س( در لحظ ـــرت زه ـــادرش حض م
ـــزه  ـــروز در غ ـــه ام ـــت ک ـــام اس ـــن و اس ـــوس، وط ـــردم، نام ـــاع از م دف
ـــا  ـــا کام ـــن مجاهدت ه ـــت ای ـــان، عاقب ـــاط جه ـــی نق ـــان و اقص و لبن

ـــت. ـــوس اس محس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع را اول بــه خــودم و ســپس به ســایر 
مســئوالن کشــور یــادآور می شــوم، افــزود: مــردم همیشــه پــای انقــاب 
ــه خودمــان بیاییــم و شــهید بهشــتی  ــد کــه مــا ب ــز بودن ــران عزی و ای
ــم و  ــری را ببینی ــردم و رهب ــته های م ــم و خواس ــلیمانی را ببینی و س
ــت و اســام، خــدای شــهید  ــل بی ــان خــدای اه ــه هم ــم ک ــاور کنی ب
بهشــتی و ســلیمانی اســت کــه ایــن موفقیت هــا را آفریــد. همــان خــدا، 
بــرای اقتصــاد و سیاســت  و فرهنــگ نیــز هســت و اگــر امــروز ضعــف 
ــه ســنت های الهــی،  ــاور ب ــرای ایــن اســت کــه مــا مدیــران ب داریــم ب
ــا مــا و ناظــر  مــردم و اینکــه می توانیــم، نداریــم؛ درحالــی کــه خــدا ب
ــر مــا اســت و اگــر بــرای خــدا گام برداریــم و تــاش کنیــم، تردیــد  ب
ــل  ــکات ح ــت و مش ــد گش ــی بازخواه ــه زندگ ــت ب ــه برک ــم ک نکنی

خواهــد شــد.
ــوه  ــس و ق ــد و مجل ــت جدی ــم در دول ــت: امیدواری ــاف گف قالیب
ــار  ــن فرصــت یکب ــز ای ــردم عزی ــان خــاق و م ــار جوان ــه در کن قضائی
ــک زیســت و سیاســت ورزی  ــه در ی ــی وقف ــه ب ــم شــود ک ــر فراه دیگ
ــه  ــم ک ــرض می کن ــان ع ــا اطمین ــم. ب ــه گام برداری ــه و خالصان مومنان
ظرفیــت کشــور بــه نحــوی اســت کــه بــا همیــن شــرایط ســخت تحریم 
ــه اقتصــاد  ــات را ب ــش و ثب ــاله ارام ــج س ــه پن ــک برنام ــد در ی می توان
کشــور و زندگــی مــردم بازگردانــد. امیــدوارم توفیــق داشــته باشــیم در 

ــردم باشــیم. ــه خدمتگــزار م ــن مســیر صادقان ای

نماینــده مــردم ایــام در مجلــس از رییــس 
جمهــوری منتخــب خواســت کــه فــارغ از هیاهوهای 
ــول ملــی،  ــه معیشــت مــردم، اقتصــاد، پ سیاســی ب
تــورم، زنــان بــی سرپرســت و جوانــان بیــکار 

بیاندیشــید و شــعارهای خــود را عملــی کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »ســارا فاحــی« در نطــق میــان 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــه علن ــود در جلس ــتور خ دس
اســامی گفــت: 2۸ خــرداد امســال فصــل دیگــری از 
میــدان داری مــردم رقــم خــورد کــه بــه رغــم دشــنه 
تحریــم بــر پهلــو و  بی کفایتی هــا، بــه میــدان آمدنــد 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــت دولت ــل خدم ــروز فص و ام
انقابــی بمانــد و بــرای انقابــی مانــدن خــود تیــغ نقد 

ــر گلــوی آن باشــد. و نظــارت مجلــس انقابــی ب
ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــام ب ــردم ای ــده م نماین
در  را  گــری  انقابــی  گفتمــان  بایــد  انقابــی 
ــی  ــت: گفتمان ــد، گف ــرار ده ــک ق ــت هژمونی منزل
ــی  ــت گرای ــت محــوری، معنوی کــه اســاس آن عدال
ــا دروغ،  ــی آن ب ــای هویت ــوده و مرزه ــت ب و عقانی
ــت  ــوار بی ــن از دی ــاال رفت ــا ب ــاکاری و ب ــل و ری دغ
ــر  ــت و ب ــاد اس ــردم در تض ــاور م ــاراج ب ــال و ت الم
محــور امنیــت، معنویــت گرایــی، منطقــو و والیــت 

ــت. ــداری اس م
فاحــی ادامــه داد: در ایــن گفتمــان کســی بــرای 
ــدرت  ــرای ق ــدرت ب ــد و ق ــابقه نمی ده ــدرت مس ق
ــان  ــت طلب ــان فرص ــن گفتم ــه در ای ــت؛ بلک نیس
ــی  ــتادهای انتخابات ــای س ــد و احکام ه ــی ندارن جای

ــود. ــی نمی ش ــهم خواه ــم س حک
عضــو فراکســیون زنــان مجلــس اضافــه کــرد: در 

ــت.  ــان اس ــه ایرانی ــرای هم ــران ب ــان ای ــن گفتم ای
ــدگان  ــم، نماین ــی نداری ــی و انحصارطلب ــگاه حذف ن
مــردم ترجیــح می دهنــد نماینــده مــردم باشــند تــا 
منصــوب دولــت و بــرای رفتــن بــه کابینــه بــا هــم 

ــد. ــت نمی کنن رقاب
ــان  ــه زن ــن گفتمــان ب ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب
ــان  ــت: زن ــود، گف ــگاه نمی ش ــی ن ــزاری و کاالی اب

ــه  ــوده بلک ــی نب ــروه سیاس ــچ گ ــام هی ــاده نظ پی
ــتند. ــت هس ــاب و والی ــن، انق ــربازان وط س

ــق  ــه طب ــان اینک ــا بی ــام ب ــردم ای ــده م نماین
ــادر  ــم م ــان ه ــت)ص( زن ــر رحم ــان پیامب گفتم
ــاع از  ــگاه دف ــه قربان ــم ب ــوده و ه ــر ب ــم همس و ه
والیــت مــی رونــد، اظهــار داشــت: در ایــن گفتمــان 
اگــر قــرار اســت کســی فــرار کنــد، مغزهــای نخبگان 
ســرمایه هــای ملــت نیســت بلکــه بایــد کســانی فرار 
کننــد کــه از دیــوار بــاور و بیــت المــال بــاال مــردم 
بــاال می رونــد، دروغ مــی گوینــد و هنــری جــز 

ــد. ــاراج ندارن ت
ــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد دیــوار میــان  فاحــی ب
مــردم و مســووالن، دیــوار میــان فقــرا و اغنیــا فــرو 
بریــزد، خطــاب بــه دولــت آینــده گفــت: مــردم بــه 
شــما اعتمــاد کردنــد و ممکــن اســت دیگــر فرصتــی 
ــاد  ــا اعتم ــه م ــخاوتمندانه ب ــردم س ــا م ــد ت نباش
ــل  ــی، دغ ــای سیاس ــارغ از هیاهوه ــس ف ــد. پ کنن
کاری سیاســیون بــه معیشــت مــردم، اقتصــاد، پــول 
ــکار  ــان بی ــی سرپرســت، جوان ــان ب ــورم، زن ــی، ت مل
ــرده و  ــی ک ــود را عمل ــعارهای خ ــید و ش بیاندیش

ــید. ــهیدانی باش ــون ش ــدار خ پاس

در مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر در اردستان

حق مردم است که با مسئوالن خود 
بدون هیچ مانعی صحبت کنند

نماینده مردم ایالم:

دولت آینده به فکر اقتصاد، بیکاری جوانان و عملی کردن شعارهای خود باشد

عراقچی:
 طرف های مقابل برای احیا
 برجام به جمع بندی برسند

 تا توافق حاصل شود 

ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــر خارج ــی وزی ــاون سیاس مع
طرف هــای مقابــل بــرای احیــا مجــدد برجــام بایــد 
ــا توافــق حاصــل شــود.  ــه جمــع بنــدی برســند ت ب
بــه گــزارش تســنیم، ســیدعباس عراقچــی معاون 
سیاســی وزیــر خارجــه پــس از نشســت بــا اعضــای 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
ــدگان  ــا نماین ــات ب ــت: جلس ــامی گف ــورای اس ش
ــک  ــی کم ــاع مل ــم و اجم ــدن تفاه ــد آم ــه پدی ب

می کنــد.
وی تاکیــد کــرد: بــه انــدازه کافــی مذاکــره انجــام 

شــده اســت، زمــان تصمیم گیــری اســت.
عراقچــی افــزود:  تصمیــم بــزرگ و ســخت ایــران 
ــده  ــا االن ش ــام ت ــظ برج ــه حف ــر ب ــه منج ــود ک ب
ــل  ــای مقاب ــت طرف ه ــر نوب ــال حاض ــت.در ح اس

اســت.
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه همچنیــن گفــت: 
طرف هــای مقابــل بــرای احیــا مجــدد برجــام بایــد 

بــه جمــع بنــدی برســند تــا توافــق حاصــل شــود.

یوسفی: 
مردم با وجود همه سوء مدیریت ها 

در پای صندوق های رأی حاضر شدند 

ــا وجــود  عضــو هیــأت رئیســه مجلــس گفــت: ب
و مشــکات معیشــتی  همــه ســوء مدیریت هــا 
شــاهد حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات 2۸ 

ــم.  ــرداد بودی خ
اهــواز در  نماینــده مــردم  مجتبــی یوســفی 
ــارس،  ــا ف مجلــس شــورای اســامی در گفت و گــو ب
ــات  ــردم در انتخاب ــور م ــور پرش ــه حض ــاره ب ــا اش ب
2۸ خــرداد گفت: بــا وجــود ســوء مدیریت هــا و 
مشــکات معیشــتی مــردم بــا حضــور در انتخابــات 
ــه  ــام و در صحن ــود از نظ ــت خ ــرداد حمای 2۸ خ

ــد. ــان دادن ــان را نش ــر بودنش حاض
وی افــزود: مــردم بــه وظیفــه خــود عمــل کردنــد 
ــی و  ــت مســؤوالن در ســطح مل ــس نوب ــن پ و از ای
همچنیــن پارلمان هــای محلــی اســت تــا در جهــت 

کاهــش مشــکات مــردم اقــدام کننــد.
ــت:  ــار داش ــس اظه ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
ــان  ــا سفره هایش ــوء مدیریت ه ــر س ــه خاط ــردم ب م
کوچــک شــده و دیگــر نبایــد ایــن وضعیــت ادامــه 
پیــدا کنــد و بایــد اقدامــات الزم بــرای ایجــاد 
گشــایش های اقتصــادی در کشــور انجــام شــود.

یوســفی خاطرنشــان کــرد: متأســفانه ســوء 
ــیرینی  ــات ش ــرای انتخاب ــث اج ــا در بح مدیریت ه
آن را کــم کــرد و مــا شــاهد عملکــرد ضعیــف وزارت 

ــم. ــوع بودی ــن موض ــور در ای کش
وی افــزود: بــه عنــوان مثال در اســتان خوزســتان 
ــورت  ــه ص ــه ب ــوراها ک ــات ش ــورد انتخاب ــه در م ک
ــود در  نیمــی  ــا ب ــزار می شــد و بن الکترونیکــی برگ
از شــعب ایــن اســتان انتخابــات شــوراها بــه صــورت 
ــای  ــی از کارت ه ــود بخش ــزار ش ــی برگ الکترونیک
 2 ســاعت  انتخابــات  بــه  مربــوط  الکترونیکــی 
بعدازظهــر روز جمعــه و پــس از گذشــت ۷ ســاعت از 
آغــاز زمــان انتخابــات بــه شــعب تحویــل داده شــد.

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس اظهــار داشــت: در 
ــا  ــن ۵ روز ت ــن کار بی ــم ای ــمارش آراء ه ــث ش بح
ــه طــول  ــات شــوراها ب ــورد انتخاب ــه در م یــک هفت
ــت در  ــوء مدیری ــا از س ــه این ه ــه هم ــد ک انجامی

ــت دارد. ــات حکای ــرای انتخاب اج
بــه طــور جــد  افــزود: مــا در مجلــس  وی 
پیگیــر ایــن موضــوع خواهیــم بــود و مســأله مــورد 

رســیدگی و پیگیــری قــرار خواهیــم داد.

سخنگوی هئیت رئیسه مجلس:
14 مردادماه مراسم تحلیف رئیس 

جمهور منتخب برگزار می شود

ــم  ــت: مراس ــس گف ــه مجل ــت رئیس ــو هئی عض
تحلیــف رئیــس جمهــور منتخــب روز )پنجشــنبه ۱۴ 
مردادمــاه( بــا حضــور مقامــات خارجــی و داخلــی در 
محــل مجلــس شــورای اســامی برگــزار مــی شــود. 
ــا  ســید نظــام الدیــن موســوی در گفــت و گــو ب
ــات مراســم تحلیــف رئیــس  ــه جزئی ــت، ب ــه مل خان
ــم  ــت: مراس ــرد و گف ــاره ک ــب اش ــور منتخ جمه
ــنبه  ــب روز )پنجش ــور منتخ ــس جمه ــف رئی تحلی
بــا حضــور مقامــات خارجــی و  ۱۴ مردادمــاه( 
داخلــی در محــل مجلــس شــورای اســامی برگــزار 

ــی شــود. م
 نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، پردیس 
ــزود:  پــس از برگــزاری  و اسامشــهر در مجلــس اف
ــب از  ــور منتخ ــس جمه ــم رئی ــذ حک ــم تنفی مراس
ــل ۱2۱  ــق اص ــری، مطاب ــم رهب ــام معظ ــب مق جان
ــت اهلل رئیســی  ــف آی ــم تحلی ــون اساســی مراس قان
روز پنجشــنبه ۱۴ مــرداد در ســالگرد صــدور فرمــان 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــل مجل ــروطیت در مح مش

برگــزار خواهــد شــد.
وی  بیــان کــرد: در مراســم تحلیــف رئیــس 
ــدگان  ــر رئیــس و نماین ــاوه ب ــور منتخــب، ع جمه
ــه و  ــوه قضائی ــس ق ــامی، رئی ــورای اس ــس ش مجل
اعضــای شــورای نگهبــان کــه طبــق قانــون اساســی 
ــی  ــند، از برخ ــته باش ــور داش ــه حض ــد در جلس بای
مقامــات   و شــخصیت هــای داخلــی    و خارجــی نیــز 

ــت.  ــده اس ــل آم ــوت بعم دع
ــا  ــت: ب ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
ــف  ــم تحلی ــی مراس ــن الملل ــت بی ــه اهمی ــه ب توج
رئیــس جمهــور منتخــب، از جانــب رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی ســتادی بــا ۱۱ کمیتــه مســئولیت 
ــن  ــتقبال از مدعوی ــوت و اس ــات، دع ــد مقدم تمهی
امنیــت  و  رســانی،  اطــاع  داخلــی،  و  خارجــی 
ــف را  ــم تحلی ــتی و... مراس ــور بهداش ــت، ام حراس

ــت. ــده اس ــده دار ش عه
بــه گفتــه موســوی، رئیــس مجلــس در حکمــی 
ــن  ــس ای ــوان رئی ــا را بعن ــی ه ــی قل ــدس عل مهن

ــت. ــرده اس ــوب ک ــتاد منص س
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس تاکیــد کــرد: در 
ــزاری مراســم تحلیــف، پروتکل هــای بهداشــتی  برگ
متناســب بــا وضعیــت اپیدمــی کرونــا در نظــر 
ــاره  ــا مجلــس در ایــن ب گرفتــه شــده و ســتاد کرون

ــت. ــیده اس ــدات الزم را اندیش تمهی

نادری خبر داد:
پیگیری وضعیت همسان سازی حقوق 

اعضای هیات علمی دانشگاه های 
وابسته به دستگاه ها در مجلس

ـــس  ـــوزش مجل ـــیون آم ـــس کمیس ـــب رئی نای
ــوق  ــازی حقـ ــت همسان سـ ــری وضعیـ از پیگیـ
دانشـــگاه های  علمـــی  هیـــات  اعضـــای 
وابســـته بـــه دســـتگاه هـــا در مجلـــس خبـــر 

د.  دا
ـــت  ـــه مل ـــا خان ـــو ب ـــادری در گفت وگ ـــد ن احم
ـــگاه ها  ـــوق دانش ـــازی حق ـــان س ـــری همس از پیگی
در  نهادهـــا  بـــه  وابســـته  پژوهشـــگاه های  و 
و  آمـــوزش  کمیســـیون  دو  امـــروز  نشســـت 
و  داد  خبـــر  بودجـــه  و  برنامـــه  و  تحقیقـــات 
گفـــت: بـــر ایـــن اســـاس کمیتـــه ای متشـــکل 
از نماینـــدگان منتخـــب، مرکـــز پژوهش هـــای 
مجلـــس، دیـــوان محاســـبات کشـــور و ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه بـــرای بررســـی در کمیســـیون 
برنامـــه و بودجـــه تشـــکیل و مقـــرر شـــد ایـــن 
موضـــوع بـــا اولویـــت و نظـــر مســـاعد همچنیـــن 
ـــت  ـــتور کار و اولوی ـــاله، در دس ـــل مس ـــدگاه ح دی

قـــرار گیـــرد.
الزم  اصاحیـــه  همچنیـــن  داد:  ادامـــه  وی 
ــا پـــس از  ــده تـ ــه شـ ــرای آن تهیـ ــون بـ در قانـ
تصویـــب در کمیســـیون و صحـــن علنـــی در 

ــرد. ــرار گیـ ــرا قـ ــتور کار اجـ دسـ
نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، 
اسامشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
اســـامی ادامـــه داد: بـــه امیـــد خـــدا بـــه 
ــی  ــاتید گرامـ ــه اسـ ــات بـ ــاب اقدامـ زودی بازتـ
ـــایر  ـــده و س ـــیر بن ـــن مس ـــده و در ای ـــس ش منعک
ـــدن  ـــی ش ـــا اجرای ـــوع ت ـــر موض ـــدگان پیگی نماین

آن هســـتیم.

عمویی:
ایران تعهدی فراتر از پادمان
 نسبت به آژانس بین المللی

 انرژی اتمی ندارد

ــد  ــس تاکی ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
کرد:جمهــوری اســامی ایــران تعهــدی فراتــر از 
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــه آژان ــال ب ــان در قب پادم
اتمــی نــدارد و تصــور آقــای گروســی از تمدیــد توافق 

ــس تصــور غلطــی اســت.  ــران و آژان ــاه ای ســه م
خانــه  بــا  گفت وگــو  در  عموئــی  ابوالفضــل 
ــدون  ــد ثبــت داده هــا ب ملــت،  اظهــار داشــت: رون
دسترســی ناظــران و بارزســان آژانــس یــک تصمیــم 
داخلــی اســت و آقــای گروســی در مــورد آن نمــی 

ــد. ــی بکن ــد ادعای توان
وی افــزود: تــا اینجــای کار نیــز همــکاری هــای 
ایــران و )IAEA(  فراتــر از تعهــدات بیــن المللــی و 
رســمی  بــوده و کشــورمان تنهــا بــه پادمــان پایبنــد 
اســت و اینکــه تصمیــم بگیریــم تصاویــر تاسیســات 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــا خی ــود ی ــره بش ــته ای ذخی هس
خودمــان اســت و ایــن تصمیــم بــر مبنــای پیشــرفت 

مذاکــرات اتخــاذ مــی شــود.

  )IAEA(  تعهدی فراتر از پادمان به
نداریم

ری،  شــمیرانات،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس یــادآور شــد:اینکه آقــای 
ــان  ــر از پادم ــا تعهــدی فرات ــد م گروســی تصــور کن
بــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی داریــم تصــور 
ــی  ــترین بازرس ــز بیش ــروز نی ــا ام ــت و ت ــی اس غلط
هــای ایــن آژانــس از جمهــوری اســامی ایــران بــوده 
کــه متاســفانه خروجــی مطلوبــی بــرای مــا نداشــته 
و آژانــس رفتــار تعاملــی مثبتــی نداشــته و بــه طــور 

ــد. ــرح کردن ــدی مط ــای جدی ــا ه ــتمر ادع مس

شش دور مذاکره برجامی در هیئت تطبیق 
در حال بررسی است

وی در خصــوص رونــد شــش دور مذاکــرات 
برجامــی نیــز گفــت:در حــال حاضــر ایــن مذاکــرات 
در هیئــت تطبیــق متشــکل از شــورای عالــی امنیــت 
ــال  ــت در ح ــامی و دول ــورای اس ــس ش ملی،مجل
بررســی اســت و نتیجــه بررســی هــا از ســوی تیــم 
ــن  ــد و در همی ــد ش ــام خواه ــده اع ــره کنن مذاک
ــا  ــا ب ــل م ــده در تعام ــورد  آین ــز م ــوب نی چارچ

ــد. ــد ش ــری خواه ــم گی ــس تصمی آژان
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عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز 
ــا بیــکاری، بدهــکاری  گفــت: مشــکات اقتصــادی ب
دولــت و کســری بودجــه توأمــان شــده و کار را 
بــرای دولــت ســیزدهم و »ســید ابراهیــم رئیســی« 

دشــوارتر کــرده اســت.
حجــت االســام حســین ابراهیمــی عضــو شــورای 
ــا مهــر،  مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز در گفتگــو ب
مســائل اقتصادی کشــور و معیشــت مردم را از مهمترین 
مشــکات کشــور برشــمرد و گفــت: مشــکات اقتصادی 
بــا بیــکاری، بدهــکاری دولــت و کســری بودجــه توأمــان 
ــم  ــید ابراهی ــده و »س ــت آین ــرای دول ــده و کار را ب ش

رئیســی« دشــوارتر کــرده اســت.
وی افــزود: البتــه ســابقه و کارنامــه رئیــس 
ــه،  ــه برنام ــت ک ــن اس ــر ای ــب بیانگ ــور منتخ جمه
ــکات دارد و  ــرای مش ــی ب ــی خوب ــر و آمادگ تدبی
تــا امــروز هــر جــا کــه بــوده مشــکات را بــه نحــو 
ــی در  ــرد رئیس ــت. عملک ــرده اس ــل ک ــن ح احس
ــوده  ــر ب ــل تقدی ــه قاب ــوه قضائی ــدس و ق ــتان ق آس
اســت. بنابرایــن بــا ایــن کارنامــه و بــا روحیــه و کار 
ــرایط گام  ــود ش ــت بهب ــوان در جه ــادی می ت جه

ــت. برداش
عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز 
ــه  ــوه قضائی ــی در ق ــم رئیس ــت: ابراهی ــار داش اظه
ــد  ــا مفاس ــرد و ب ــرف ک ــیاری را برط ــکات بس مش

ــه  ــدی ک ــا ح ــکل داد، ت ــدی ش ــارزه ج ــک مب ی
ــدند. ــه ش ــاد محاکم ــران فس س

ــدازی  ــن راه ان ــرد: همچنی ــح ک ــی تصری ابراهیم
2۰۰۰ کارخانــه در حالــی در کارنامــه رئیســی اســت 
ــه  ــوه قضائی ــف رئیــس ق ــن موضــوع از وظای ــه ای ک
ــاز هــم ایــن کار  ــود، امــا ب نبــود و وظیفــه دولــت ب

انجــام شــد.
وی افــزود: البتــه مهمتریــن ویژگــی رئیــس 
جمهــور منتخــب مردمــی بــودن اســت. او در همیــن 
شــرایط کرونــا فقــط در دفتــرش حضــور نداشــت و 
ــه اســتان ها ســر زد، احــوال  ــت، ب ــردم رف ســراغ م

ــن  ــد. ای ــنا ش ــا آش ــا درد آنه ــید و ب ــردم را پرس م
ــت. ــی اس ــت رئیس ــای مثب ویژگی ه

عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز 
ــی  ــم زندگ ــم رئیســی از اول ه ــرد: ابراهی ــد ک تاکی
ســاده ای داشــته و هنــوز هــم زندگــی ســاده ای دارد 
ــک  ــا او نزدی ــاب ب ــن از اول انق ــه م ــا ک و از آنج
بــوده ام و زندگــی اش را زیــر نظــر داشــتم، همیشــه 
او را تاشــگر و جهادگــر یافتــه ام. فکــر می کنــم در 
ــور  ــود، همانط ــد ب ــق خواه ــوری موف ریاســت جمه
کــه در قــوه قضائیــه و هــر جــای دیگــر کــه 

ــت. ــیده اس ــته درخش ــئولیتی داش مس

ابراهیمــی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه رئیس 
جمهــور منتخــب مســتقل وارد میــدان شــده، امیــد 
اســت بتوانــد از همــه نیروهــای ارزشــمند و بــا تدبیــر 
و بــا برنامــه اســتفاده کنــد. مشــکات کشــور شــاید 
در یکــی دو ســال اول و بــا ســرعت برطــرف نشــوند 
امــا بــا ســوابق مثبــت و روحیــه جهــادی و تاشــگری 
کــه وجــود دارد امیــد داریــم بــا یــک برنامــه مــدون 
ــل  ــری در ح ــم رهب ــام معظ ــای مق ــا رهنموده و ب

معضــات بــه نتیجــه برســیم.
وی در رابطــه بــا رســیدگی بــه عملکرد مســئوالن 
و مســببان وضــع موجــود، تصریــح کــرد: برخــورد بــا 
کســانی کــه کســری بودجــه را افزایــش دادنــد، پول 
بــدون پشــتوانه چــاپ کردنــد، نقدینگــی را افزایــش 
دادنــد و مســائلی مثــل دالر چهــار هــزار تومانــی را 
ایجــاد کردنــد کــه کســی نفهمیــد اینهــا را بــه چــه 
کســانی دادنــد در تصمیمــات و تدابیــر قــوه قضائیــه 

و رئیــس جمهــور منتخــب اســت.
عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز 
تاکیــد کــرد: همــه ایــن اهــداف زمانــی بــه درســتی 
محقــق می شــود کــه هــر ســه قــوه قضائیــه، 
ــر  ــگ باشــند و اگ ــا هــم هماهن ــه ب ــه و مقنن مجری
ــی در  ــول بزرگ ــود تح ــاد ش ــی ایج ــن هماهنگ ای
ــم  ــز طع ــردم نی ــورد و م ــد خ ــم خواه ــور رق کش

ــند. ــی چش ــاه را م ــش و رف آرام

اخیــرا شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در وزارت 
توســعه  اصلــی  متولــی  عنــوان  بــه  ارتباطــات 
ــزات  ــن تجهی ــرای تامی ــی ب ــاخت های  مخابرات زیرس
ــع  ــه من ــوط ب ــات مرب ــوری برخــاف مصوب ــال ن انتق
واردات کاالی خارجــی دارای مشــابه داخلــی و حداکثر 
اســتفاده از تــوان داخــل، در حــال تــدارک قــراردادی 
ــت.  ــی اس ــرف خارج ــا ط ــاردی ب ــزار میلی ــد ه چن

بــه گــزارش فــارس، توســعه زیرســاخت های 
نــوری  انتقــال  تجهیــزات  کشــور،  مخابراتــی 
در  راهبــردی  محصــوالت  از  یکــی  عنــوان  بــه 
ــدات  ــور، دارای تولی ــی کش ــاخت های مخابرات زیرس
ــداران  ــن حــال خری ــا ای ــی باکیفیــت اســت. ب داخل
بــه  نســبت  را  خارجــی  نمونه هــای  داخلــی، 
قــرار  خریــد  اولویــت  در  داخلــی  نمونه هــای 
می دهنــد و ایــن اصلی تریــن مانــع بــر ســر راه 
ــود. ــوب می ش ــزات محس ــن تجهی ــد ای ــق تولی رون

ــا  ــی دولت ه ــای اجرای ــی از اولویت ه ــواره یک هم
بــوده اســت و ســرعت بــاالی پیشــرفت فناوری هــای 
ــه  ــه توجــه بیشــتر کشــورها ب ــن حــوزه منجــر ب ای
ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــزات مخابرات ــت تجهی صنع
صنعــت از چندیــن منظــر از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت کــه از جملــه می تــوان بــه نســبت 
مســتقیم بــا رشــد اقتصــادی، نســبت اشــتغال 
ــانی  ــرمایۀ انس ــودن س ــا ب ــاال، مهی ــرمایۀ ب ــه س ب
ــد محصــوالت و  ــرای تولی ــی ب ــش کاف ــد، دان توانمن
ــن  ــا ای ــرد. ب ــاره ک ــی اش ــات امنیت ــن ماحظ تأمی
ــا، یکــی از چالش هــای صنعــت  وجــود در کشــور م

ــوالت  ــه محص ــه ب ــدم توج ــی ع ــزات مخابرات تجهی
ــه نمونه هــای خارجــی  ــت غیرمنصفان ــی و رقاب داخل
ــه در  ــر منصفان ــت غی ــن رقاب ــت. ای ــا اس ــا آن ه ب
ــا  ــی کــه عمدت ــداران داخل ــه ای خری ــار غیرحرف رفت
ــه  ــتند، ریش ــی هس ــی و حاکمیت ــرکت های دولت ش

دارد.
عمــده ای  ســهم  کــه  تجهیزاتــی  از  یکــی 
کشــور  مخابراتــی  زیرســاخت های  توســعه  در 
دارد، تجهیــزات انتقــال نــوری )OTN( اســت. 
حاضــر  حــال  در  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــوان  ــی ت ــورِی ایران تجهیــزات دانش بنیــان انتقــال ن
ــه  ــد ک ــور را دارن ــی کش ــای داخل ــع نیازمندی ه رف
ــوالت،  ــن محص ــت از ای ــد و حمای ــورت خری در ص

ــردی شــبکه  ــزات راهب ــایر تجهی ــازی س راه بومی س
نیــز  پرظرفیــت  ســوئیچ های  و  روترهــا  نظیــر 

بــود. امکان پذیــر خواهــد 
و  صنفــی  تاش هــای  بــا  حاضــر  حــال  در 
پیگیــری تولیدکننــدگان داخلــی بــرای اثبــات 
مدیــران  برخــی  اعتمــاد  و  بومــی  توانمنــدی 
ــوری  ــال ن ــزات انتق ــی، تجهی ــای مخابرات اپراتوره
ــور  ــی کش ــای مخابرات ــروژه ه ــی پ ــی در برخ ایران
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد کــه حاصــل ایــن 
اعتمــاد، ارائــه ســرویس هایی بهتــر از تجهیــزات 
ــا ایــن وجــود  ــوده اســت. ب معــادل خارجــی آنهــا ب
ــان  ــوزه همچن ــن ح ــی ای ــدگان داخل ــد کنن تولی
ــه  ــا مشــکاتی مواجــه هســتند. عــدم پرداخــت ب ب

موقــع مطالبــات تولیدکننــدگان از ســوی خریــداران 
بــزرگ یکــی از ایــن چالــش هــای اصلــی بــه شــمار 
ــل و  ــت کام ــه پرداخ ــاف روی ــه برخ ــد ک ــی آی م
پیــش از نصــب تجهیــزات بــه شــرکت های خارجــی 
نســبت بــه شــرکت های داخلــی اعمــال مــی شــود.

چالــش دیگــر تولیدکننــدگان تجهیــزات انتقــال 
نــوری کشــور عــدم اعتمــاد کافــی مدیــران شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت در وزارت ارتباطــات بــه عنوان 
ــی  ــاخت های  مخابرات ــعه زیرس ــی توس ــی اصل متول
ــه تولیــدات داخلــی در طــول ســال هــای  کشــور ب
گذشــته بــوده اســت کــه نتیجــه آن تامیــن عمــده 
نیازمنــدی هــای زیرســاخت هــای ارتباطــی شــبکه 
ملــی اطاعــات از برندهــای چینــی و اروپایــی نظیــر 

هــوآوی، فایبرهــوم و آلکاتــل شــده اســت.
در تــداوم ایــن وضعیــت شــنیده ها حاکــی از 
آن اســت کــه اخیــرا شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 
بــرای تامیــن تجهیــزات انتقــال نــوری کشــور 
ــی  ــای خارج ــع واردات کااله ــه من ــاف مصوب برخ
دارای مشــابه داخلــی و قانــون حداکثــر اســتفاده از 
تــوان تولیــد داخــل، در حــال تــدارک یــک قــرارداد 
تامین کننــده  یــک  بــا  میلیــاردی  چنــد هــزار 
خارجــی در کنــار قــراردادی ناچیــز بــا شــرکت های 
ایــن شــرایط ضــرورت دارد  داخلــی اســت. در 
»تولیــد،  ســال  در  ارتباطــات  وزارت  مســئوالن 
بیشــتری  توجــه  مانع زدایی هــا«  و  پشــتیبانی ها 
نســبت بــه حمایــت و رفــع موانــع پیــش روی 
تولیدکننــدگان تجهیــزات مخابراتــی داشــته باشــند.

ابراهیمی:

مشکالت اقتصادی در کوتاه مدت حل نمی شود

واردات بی دلیل، مانع بزرگ تولید تجهیزات مخابراتی دانش بنیان در کشور 

خرید و فروش سهام توسط کارکنان 
کارگزاری ها مجاز شد 

بــر  مبنــی  بــورس  عالــی  شــورای  مصوبــه 
مجــوز خریــد و فــروش ســهام بــرای کارکنــان 

شــد.  ابــاغ  کارگزاری هــا 
بــه گــزارش تســنیم، مدیریــت نظــارت بــر 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  کارگــزاران 
ــورس  ــی ب صورتجلســه چهــارم خــرداد شــورای عال
مبنــی بــر مجــوز خریــد و فــروش ســهام کارکنــان 
ــزاری  ــرکت های کارگ ــه ش ــه کلی ــا را ب کارگزاری ه

ــرد. ــاغ ک اب
مدیــره  هیــات  پیشــنهاد  اســاس،  ایــن  بــر 
ســازمان بــورس در خصــوص اصــاح مــاده ۳۱ 
ــران  ــورس ته ــرکت ب ــات در ش ــه معام ــن نام آیی
ــورس، مطــرح و  ــی ب ــه ســال ۸۵ شــورای عال مصوب

ــید: ــب رس ــه تصوی ــل ب ــرح ذی ــه ش ب
ــوز  ــد مج ــزاری فاق ــای کارگ ــرکت ه ــف. ش ال
ــق  ــد از طری ــاً مجازن ــری صرف ــه گ ــزار/ معامل کارگ
رعایــت  بــا  و  کارگــزاری  شــرکت های  ســایر 
دســتورالعمل الزامــات کفایــت ســرمایه و ســایر 
ــام را  ــادار بن ــط، اوراق به ــررات مرتب ــن و مق قوانی

ــد. ــه کنن معامل
ب. اعضــای حقیقــی و نماینــدگان اشــخاص 
شــرکت های  مدیــره  هیــات  عضــو  حقوقــی 
کارکنــان  و  مدیرعامــل  مدیــر/  کارگــزاری، 
ــت  ــراد تح ــر و اف ــزاری و همس ــرکت های کارگ ش
ــا  ــررات و ب ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــان ب ــل آن تکف
رعایــت بنــد ج ایــن مصوبــه و اصــول و قواعــد 
ــا  ــه ب ــاب از معامل ــل اجتن ــی از قبی انصــاف معامات
اطاعــات نهانــی، اجتنــاب از مــوارد تعــارض منفعت 
ــا  و اجتنــاب از پیــش دســتی در انجــام معامــات ب
ــام  ــه انج ــاز ب ــتریان، مج ــات مش ــتفاده از اطاع اس

ــتند. ــود هس ــام خ ــادار بن ــات اوراق به معام
ج. معامــات اشــخاص مشــمول بنــد ب کــه در 
ــازمان  ــارت س ــت نظ ــی تح ــای معامات ــامانه ه س
ــه گزارشــات  ــورس ثبــت مــی شــود در حکــم ارائ ب
معامــات ایــن دســته از اشــخاص بــه ســازمان 

ــود. ــی ش ــی م ــا تلق ــورس و بورس ه ب

افتتاح پنج طرح جدید صنعت آب و 
برق با اعتبار 432 میلیارد تومان 

پنـــج طـــرح صنعـــت آب و بـــرق بـــا اعتبـــار 
در  )سه شـــنبه(  فـــردا  تومـــان  میلیـــارد   ۴۳2
ــا  ــتان بـ ــان و گلسـ ــدان، زنجـ ــتان همـ ــه اسـ سـ
ـــیزدهم  ـــه س ـــب هفت ـــرو و در قال ـــر نی ـــور وزی حض
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــران ب ـــش #هرهفته-الف-ب-ای پوی

می رســـد. 
ـــر  ـــش ه ـــه پوی ـــومین مرحل ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــال ۹۸  ـــه دوم س ـــه از نیم ـــران ک ـــف ب-ای ـــه #ال هفت
مرحلـــه نخســـت آن آغـــاز شـــده بـــود امســـال و در 
ـــری  ـــد پیگی ـــر و امی ـــت تدبی ـــال کاری دول ـــن س آخری

ـــد. ش
ـــر  ـــون ه ـــال تاکن ـــدای امس ـــه از ابت ـــن مرحل ای
هفتـــه شـــاهد افتتـــاح طرح هـــای متعـــدد در 

صنعـــت آب و بـــرق بـــوده اســـت.
ــروژه  ــداد 22۷ پـ ــال ۹۸، تعـ ــه دوم سـ در نیمـ
ــی  ــارد تومانـ ــزار میلیـ ــرمایه گذاری ۳۳ هـ ــا سـ بـ
بـــه ثمـــر رســـید کـــه آخریـــن پروژه هـــا در 2۰ 

اســـفند همـــان ســـال افتتـــاح شـــد.
ـــری  ـــاد بزرگت ـــا ابع ـــش ب ـــن پوی ـــز ای ســـال ۹۹ نی
ــروع و در ابتـــدای ســـال اعـــام شـــد 2۵۰  شـ
طـــرح بـــا ســـرمایه گـــذاری ۵۰ هـــزار میلیـــارد 
ــتقبالی  ــا اسـ ــا بـ ــود، امـ ــاح می شـ ــان افتتـ تومـ
ـــان  ـــا پای ـــه ت ـــی ک ـــد و ظرفیت ـــود آم ـــه وج ـــه ب ک
ــا  ــرح بـ ــداد ۳۰۷ طـ ــت، تعـ ــود داشـ ــال وجـ سـ
ــه  ــان بـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــرمایه گذاری ۸۱ هـ سـ

ثمـــر رســـید.
ـــش و  ـــیزدهم پوی ـــه س ـــتانه هفت ـــون و در آس اکن
بـــر اســـاس گـــزارش پایـــگاه اطاع رســـانی وزارت 
ـــرح  ـــه ط ـــاح، س ـــاده افتت ـــرح آم ـــج ط ـــرو، از پن نی
ـــتان  ـــدان و در دو اس ـــتان هم ـــی در اس ـــی و آب برق
ـــی  ـــرح آب ـــک ط ـــدام ی ـــر ک ـــتان ه ـــان و گلس زنج
بـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید، همچنیـــن 
عملیـــات اجرایـــی دو پـــروژه توســـعه طرح هـــای 
ـــان در  ـــارد توم ـــار ۳۰۰ میلی ـــا اعتب ـــرق ب ـــال ب انتق

ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــدان آغ ـــتان هم اس
همزمــان بــا هفتــه ســیزدهم پویــش #هرهفتــه-

الف-ب-ایــران، در اســتان همــدان فــاز لجــن تصفیه 
 خانــه فاضــاب همــدان، تصفیه خانــه فاضــاب 
بهینه ســازی  و  افزایــش  پــروژه  دو  و  پیــاز  ده 
ــر در  ــرق دو شهرســتان همــدان و مای طرح هــای ب
ــارد تومــان  ــار ۴۰۷ میلی ــا اعتب ــب یــک طــرح ب قال

بــه  بهره بــرداری می رســد.
ــا  ــاد ب ــر آب ــتای نصی ــاب روس ــه فاض تصفیه خان
تحــت پوشــش قــرار دادن ســه هــزار و 2۰۰ نفــر در 
شهرســتان خرمــدره اســتان زنجــان نیــز بــا اعتبــار 

۱۰ میلیــارد تومــان افتتــاح خواهــد شــد.
بـــر ایـــن اســـاس، آبرســـانی بـــه ۱۰ روســـتای 
اســـتان گلســـتان بـــا تحـــت پوشـــش قـــرار دادن 
ـــزار  ـــت ه ـــادل هش ـــی مع ـــوار و جمعیت 2۴۳۸ خان
و ۶۶۶ نفـــر بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر ۱۵ میلیـــارد 

ــد. ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــردا بـ ــان فـ تومـ
ـــت:  ـــش گف ـــم پوی ـــه دوازده ـــرو در هفت ـــر نی وزی
ـــران  ـــه #الف-ب-ای ـــر هفت ـــش ه ـــال از اول پوی امس
ــد،  ــی جدیـ ــای افتتاحـ ــرح هـ ــاب طـ ــا احتسـ بـ

تاکنـــون ۶۵ طـــرح افتتـــاح شـــده اســـت.

در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛ 
توضیحات وزیر نفت در مورد 

اعتراضات کارکنان صنعت نفت به 
عدم اعمال افزایش حقوق 

کارکنــان  اعتراضــات  مــورد  در  نفــت  وزیــر 
ــوق  ــش حق ــال افزای ــدم اعم ــه ع ــت ب ــت نف صنع

توضیحاتــی ارائــه کــرد. 
ــژن  ــوان، بی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت پــس از نشســت بــا 
ــگاران  ــع خبرن ــس در جم ــرژی مجل ــیون ان کمیس
گفــت: در ایــن جلســه مســائل و مشــکات کارکنــان 
ــر  ــه نظ ــد ک ــته ش ــث گذاش ــه بح ــت ب ــت نف صنع
عمــوم نماینــدگان حــل مشــکات بــود و قــول 

ــت. ــده اس ــم داده ش ــری ه پیگی
ــم  ــت ه ــرای وزارت نف ــن ب ــزود: همچنی وی اف
کــه  می کنیــم  تــاش  شــد.  تعییــن  تکالیفــی 
انعــکاس ایــن تصمیمــات در حقــوق تیــر مــاه 

کارکنــان وزارت نفــت دیــده شــود.
ــف  ــیر های مختل ــه داد: از مس ــت ادام ــر نف وزی
ــود  ــری وج ــود و همفک ــال می ش ــئله دنب ــن مس ای
دارد. بیشــتر روی متــن مصوبــه بحــث و تبــادل نظــر 

ــند. ــران نباش ــا نگ ــکاران م ــود، هم می ش
زنگنــه تاکیــد کــرد: برخــی همکارانمــان در 
پیمانکاری هــا مســائلی را مطــرح می کننــد کــه 
بــه قانــون بودجــه ارتباطــی نــدارد و بــه قانــون کار 
ــه  ــر چ ــت از ه ــوط اســت. در نتیجــه وزارت نف مرب
بــه قانــون کار ارتبــاط دارد، حمایــت می کنــد و 
اگــر تقاضــای فراقانونــی وجــود داشــته باشــد، بحــث 

ــود. ــد ب ــری خواه دیگ

سهام عدالت چند؟

ــای  ــی روزه ــرمایه ط ــازار س ــه ب ــود آنک ــا وج ب
ــه، ارزش  ــود گرفت ــه خ ــودی ب ــد صع ــته رون گذش
ــل از  ــای قب ــه روزه ــوز ب ــت هن ــهام عدال ــی س واقع
ــه ارزش  ــه طوریک ــت؛ ب ــیده اس ــاری نرس ــال ج س
ــزار  ــه ۴۹2 ه ــا ارزش اولی ــت ب ــهام عدال ــی س واقع
تومانــی در روزهــای آخــر اســفند ســال گذشــته در 
محــدوده ۹ میلیــون تومــان بــود درحالــی کــه در این 
ــان قیمــت دارد.  ــون توم ــت میلی ــا حــدودا هف روزه
ــهام  ــازی س ــس از آزادس ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
عدالــت مشــموالن ایــن ســهام کــه روش مســتقیم 
را بــرای مدیریــت ســهام خــود انتخــاب کــرده 
www. ــه ســامانه ــا مراجعــه ب ــد، می تواننــد ب بودن

ــات  ــهام و جزئی ــی س samanese.ir ارزش واقع
ــد. ــاهده کنن ــود را مش ــی خ دارای

البتــه ایــن ارزش یکســان نیســت و تحــت تاثیــر 
ــا کاهشــی می شــود. ــازار افزایشــی ی نوســانات ب

بر این اسـاس ارزش واقعی سـهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹2 هزار تومانی نیز در روز 2۰ اسـفندماه سال 
گذشـته ۹ میلیون و 2۱۰ هزار تومان قیمت داشـت. 
درحالـی کـه قیمت این سـهام در پنجم تیرماه سـال 
بـود. تومـان  هـزار   ۴۸۰ و  میلیـون  هفـت  جـاری 

ــال  ــت س ــهام عدال ــموالن س ــه مش ــد ک هرچن
ــود را  ــهام خ ــد س ــتند ۶۰ درص ــته می توانس گذش
بفروشــند حــدود هشــت مــاه اســت کــه بــه دلیــل 
شــرایط بــازار و فشــار عرضــه، ایــن امــکان را ندارنــد 
ــه ارزش  ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــا ذک ام
ــازار  ــانات ب ــا نوس ــو ب ــت همس ــهام عدال ــی س واقع

صعــودی و نزولــی می شــود.
ــه طوریکــه ارزش واقعــی ســهام یــک میلیــون  ب
تومانــی در روزهــای ابتدایــی آزادســازی ســهام 
عدالــت )اردیبهشــت و خردادمــاه ســال گذشــته( تــا 

ــود. ــه ب ــش یافت ــز افزای ــان نی ــون توم 2۰ میلی

مدیرعامل توانیر مطرح کرد:
کشف و جمع آوری بیش از 1۹۰ هزار 

دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد، 
انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران )توانیــر( 
گفــت: تاکنــون و از ابتــدای طــرح برخــورد بــا 
از  ارز، بیــش  اســتخراج کنندگان غیرمجــاز رمــز 
۱۹۰ هــزار دســتگاه غیرمجــاز کشــف و جمــع آوری 

ــت.  ــده اس ش
ــا  ــوی ب ــی زاده«   در گفت وگ ــن متول »محمدحس
ایرنــا افــزود: جمــع آوری ایــن دســتگاه هــا بــا کمــک 

گزارش هــای مردمــی ممکــن شــده اســت.
وی ادامــه داد: مــردم احســاس کــرده انــد و 
ــن دســتگاه های  ــت ای ــه فعالی ــد ک ــه ان اطــاع یافت
ــه  ــرق ب ــبکه ب ــه ش ــیب ب ــر آس ــاوه ب ــاز ع غیرمج
ــد. ــز خســارت وارد می کن ــا نی تاسیســات خــود آنه

مدیرعامــل توانیــر خاطرنشــان کرد: همچنیــن 
مــردم آگاهــی یافتــه انــد کــه فعالیــت مراکــز 
ــرق در کشــور می شــود. ــود ب غیرمجــاز باعــث کمب

مــردم  اســاس  ایــن  بــر  گفــت:  متولــی زاده 
اطاعــات بیشــتری در اختیــار مامــوران شــرکت های 
توزیــع قــرار داده انــد کــه منجــر بــه کشــف و ضبــط 

ــت. ــده اس ــتگاه ها ش ــن دس ای
ــوع  ــن ن ــت ای ــا فعالی ــورد ب ــدید برخ وی از تش
ــرف  ــش مص ــد افزای ــه رون ــه ب ــا توج ــتگاه ها ب دس
بــرق خبــر داد و خاطرنشــان کرد: خاطیــان بــا 

ــند. ــازات می رس ــه مج ــه ب ــوه قضائی ــک ق کم
بــه فراینــد اســتخراج ارزهــای دیجیتــال، صنعــت 
»ماینینــگ« و بــه مراکــز تولیــد ایــن ارزهــا، مزرعــه 
ــارم« گفتــه می شــود. در صنعــت ماینینــگ،  ــا »ف ی
نفــت و گاز بــه انــرژی بــرق و در نهایــت بــه محصول 
ارز دیجیتــال تبدیــل می شــود کــه بــه عنــوان یــک 
پــول مجــازی می تــوان بــرای مبــادالت مالــی از آن 

اســتفاده کــرد.
موضــوع ماینینــگ )اســتخراج ارزهــای مجــازی( 
کــه موضوعــی ناشــناخته در کشــور بــه شــمار 
مــی رود، در روزهــای اخیربــه دلیــل نگرانــی از 
افزایــش مصــرف بــرق و احتمــال کمبــود ایــن 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــرژی م ــل ان حام

دســتگاه های  توســط  بــرق  بــاالی  مصــرف 
ــواره  ــازی، هم ــال و مج ــای دیجیت ــتخراج ارزه اس
ــی رود.   ــمار م ــه ش ــرق ب ــت ب ــرای صنع ــدی ب تهدی
ــتر از  ــد بیش ــن تهدی ــود ای ــی ش ــه م ــه گفت البت
ســمت اســتخراج کننــدگان غیرمجــاز ارزهــای 
ــه صــورت مجــاز  ــه ب ــا کســانی ک مجــازی اســت ت

ــد. ــی کنن ــن کار م ــه ای ــدام ب اق

ــدی  ــای هیبری ــال روی خودروه ــد امس ــای جدی ــز خودروه تمرک
ــود.  ــد ب خواه

ــرای صنعــت خودروســازی ســال  ــه گــزارش ایســنا، ســال قبــل ب ب
خوبــی نبــود و تحــت تاثیــر کاهــش تقاضــای ناشــی از کرونــا، بســیاری 
از خودروســازها زیــان مالــی ســنگینی را متحمــل شــدند. بــا ایــن حــال 
ــد،  ــوالت جدی ــی از محص ــا رونمای ــال ب ــد امس ــازان امیدوارن خودروس

مجــددا بــه مســیر ســودآوری برســند.

۹ DS
ــه  ــوی دی اس عرض ــاز فرانس ــط خودروس ــه توس ــودرو ک ــن خ ای
 Audi ــر ــی نظی ــای محبوب ــب خودروه ــرار اســت رقی ــد ق ــد ش خواه
ــه صــورت  ــم ب ــن خــودرو ه ــز کاس C باشــد. ای A۴ و مرســدس بن
ــور  ــک موت ــدی عرضــه شــده و از ی ــه صــورت هیبری ــی و هــم ب بنزین
ــن  ــا  در چی ــودرو تنه ــن خ ــرد. ای ــد ب ــره خواه ــری به ــو ۱.۶ لیت تورب

ــد شــد. ــر کشــورها صــادر خواه ــه دیگ ــا ب ــد و از آنج تولی

فراری پورتوفینو ام
ان خــودرو اســپورت توربوشــارژ هشــت ســیلندری از یــک موتــور ۳.۹ 

لیتــری بهــره خواهــد بــرد کــه تــوان ۵۹2 تــا ۶۱2 اســب بخــار را بــرای آن 
فراهــم مــی کنــد. ایــن خــودرو تنهــا ۳.۵ثانیــه زمــان الزم دارد تــا ســرعت 

آن از صفــر کیلومتــر بــر ســاعت بــه ۱۰۰ کیلومتــر بــر ســاعت برســد.

GLS مرسدس بنز
ایــن خــودرو بــزرگ تریــن شاســی بلنــد تولیــدی بنــز خواهــد بــود 
ــه یــک  و 2۷۱۰ کیلوگــرم وزن دارد. ایــن خــودرو توربوشــارژ مجهــز ب
ــود و در ۴.۹ ثانیــه از  ــور چهــار لیتــری هشــت ســیلندر خواهــد ب موت

ســرعت صفــر بــه ۱۰۰ کیلومتــر بــر ســاعت دســت پیــدا مــی کنــد.

پورشه تایکان کراس توریسمو
ایــن خــودرو برقــی در اواخــر 2۰2۱ رونمایــی خواهــد شــد و تــوان 
آن بیــن ۶۷۱ تــا ۷۵۱ اس بخــار متغیــر خواهــد بــود. کلیــه خودروهــای 

ایــن ســری مجهــز بــه موتــور توربــو هســتند.  

رنو آرکانا
برخــاف ســری قبلــی آرکانــا کــه در بســیاری از کشــورهای 
اروپــای غربــی عرضــه نشــد، قــرار اســت ســری جدیــد کــه بــه صــورت 

هیبریــدی و نیمــه هیبریــدی عرضــه خواهــد شــد در اروپــای غربــی و 
ــه انگلیــس عرضــه شــود.   از جمل

پژو ۳۰۸
ــز  ــژو نی ــوالت پ ــن محص ــوب تری ــی از محب ــه یک ــودرو ک ــن خ ای
محســوب مــی شــود بــه صــورت بنزینــی و هیبریــدی عرضــه خواهــد 
شــد و بــا هــر بــار شــارژ برقــی مــی توانــد مســافتی معــادل ۳۷ مایــل 

را طــی کنــد.

ــرقی  ــزی آذربایجان شـ ــت و برنامه ریـ ــازمان مدیریـ ــس سـ رئیـ
ـــر  ـــی خب ـــای نفت ـــتان از درآمده ـــن اس ـــدی ای ـــه درص ـــهم س از س

داد.
بــه گــزارش مهــر، داود بهبــودی در دومیــن جلســه شــورای 
ــال  ــتان در س ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــعه و س ــزی و توس برنامه ری
ــزار و ۷۴  ــک ه ــم ی ــی رق ــارات مل ــن اعتب ــرد: از ای ــار ک ۱۴۰۰ اظه

میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان اعتبــارات ملــی دســتگاه های اجرایــی 
ــان  ــون توم ــارد و ۶۰۰ میلی ــزان ۷۸۷ میلی ــه می ــه ب ــت ک ــتان اس اس

ــت. ــه اس ــص یافت ــد تخصی ــی ۷۳.2۷ درص یعن
ســازمان ها  وزارتخانه هــا،  متمرکــز  اعتبــارات  داد:  ادامــه  وی 
و شــرکت های ســطح ملــی نیــز 2۱ هــزار و ۹۴۵ میلیــارد و ۹۰۰ 
میلیــون تومــان اســت کــه بــه میــزان ۵۷.۳۵ درصــد یعنــی ۱2 هــزار و 

ــت. ــه اس ــص یافت ــان تخصی ــون توم ــارد و 2۰۰ میلی ۵۸۷ میلی
ــتان را  ــی اس ــتگاه اجرای ــی 2۱ دس ــای مل ــداد طرح ه ــودی تع بهب
ــا را  ــن طرح ه ــارات ای در ســال ۱۴۰۰ تعــداد ۶۷ طــرح، مجمــوع اعتب
ــص  ــزان تخصی ــان و می ــون توم ــارد و ۸۰۰ میلی ــزار و ۷۴ میلی یک ه
ــون  ــارد و ۶۰۰ میلی ــی ۷۸۷ میلی ــد یعن ــارات را ۷۳ درص ــن اعتب ای

ــد. ــان خوان توم
ــک  ــت ی ــژه پیوس ــتانی وی ــای اس ــار طرح ه ــت: اعتب ــراز داش وی اب
ــتان  ــی اس ــتگاه اجرای ــرقی ۱۴ دس ــه ۱۴۰۰ آذربایجان ش ــون بودج قان
شــامل ۳۴ طــرح می باشــد کــه بــرآورد اعتبــاری آن مبلــغ ۳2۴ 
ــه  ــان ب ــون توم ــارد و ۱۰۰ میلی ــوده و ۱۵۹ میلی ــان ب ــارد توم میلی

ــت. ــته اس ــص داش ــد تخصی ــزان ۴۹ درص می
ــار  ــرقی اعتب ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی

ــم  ــال ۱۴۰۰ رق ــتان را در س ــه اس ــده ب ــاغ ش ــه اب ــای متفرق ردیف ه
2۷۰ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان اعــام کــرد.

ــه ای  ــارات هزین ــرد: اعتب ــان ک ــال خاطرنش ــن ح ــودی در عی بهب
اباغــی ســال ۱۴۰۰ اســتان نیــز ۸۹۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان 

اســت.
وی یــادآور شــد: ســهم آذربایجان شــرقی از اعتبــارات اباغــی 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای اســتانی کشــور شــامل )اســتانی، ســه 
ــه  ــت ک ــد اس ــزوده( ۳.۶2 درص ــد ارزش اف ــت و ۰.2۷ درص ــد نف درص
ــوده و نســبت  رقــم آن در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۵۶۳ میلیــارد تومــان ب

ــه اســت. ــش یافت ــه ســال گذشــته ۴۸ درصــد افزای ب
در  آذربایجان شــرقی  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــارد و ۸۰۰  ــغ ۳۷2 میلی ــوع مبل ــال جاری در مجم ــت: در س ــه گف ادام
میلیــون تومــان در بخــش آب و راه روســتایی بــه اســتان ابــاغ شــده 

اســت.
ــت و  ــازمان مدیری ــار س ــارات در اختی ــرد: اعتب ــح ک ــودی تصری بهب
برنامه ریــزی جهــت توزیــع در پروژه هــای عمرانــی اســتان بــدون 
لحــاظ ردیف هــای متفرقــه در ســال ۱۴۰۰ بالــغ بــر یــک هــزار و ۶۳۵ 

ــان اســت. ــون توم ــارد و ۶۰۰ میلی میلی

کدام خودروها در صف رونمایی هستند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبرداد؛

سهم 3 درصدی آذربایجان شرقی از درآمدهای نفتی
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کاریکاتور

ببینید لبنیات هم از سفره مون پرید!

منبع: خبر آنالین

زنگ خطر شکل گیری موج پنجم 
کرونا به صدا درآمد 

و  چهارمحـــال  بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس 
ــت  ــدن وضعیـ ــز شـ ــا قرمـ ــت: بـ ــاری گفـ بختیـ
شـــیوع کرونـــا در ۳2 شهرســـتان کشـــور، زنـــگ 
ـــدا  ـــه ص ـــا ب ـــم کرون ـــوج پنج ـــکل گیری م ـــر ش خط

ــت.  ــده اسـ درآمـ
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــت  ـــز بهداش ـــس مرک ـــری رئی ـــد جزای ـــید راش س
ــا  ــت: بـ ــار داشـ ــاری اظهـ ــال و بختیـ چهارمحـ
ــا در ۳2  ــیوع کرونـ ــت شـ ــدن وضعیـ ــز شـ قرمـ
ــد  ــر و ُکنـ ــه اخیـ ــور در هفتـ ــتان کشـ شهرسـ
در  ویـــروس  ایـــن  کاهشـــی  رونـــد  شـــدن 
مـــوج  شـــکل گیری  خطـــر  زنـــگ  اســـتان، 
پنجـــم کرونـــا در اســـتان و کشـــور بـــه صـــدا 

ــت. ــده اسـ درآمـ
او بـــا اشـــاره بـــه ُکنـــد شـــدن رونـــد نزولـــی 
شـــیوع کرونـــا در اســـتان افـــزود: ایـــن وضعیـــت 
نگران کننـــده اســـت و چنانچـــه تـــداوم یابـــد 
ـــد  ـــس از آن رون ـــود و پ ـــات می ش ـــیوع ثب ـــد ش رون

ــرد. ــود می گیـ ــه خـ ــودی بـ صعـ
شـــیرانی اضافـــه کـــرد: اجتماعـــات ســـبب 
ـــد و  ـــتان ُکن ـــا در اس ـــی کرون ـــد نزول ـــا رون ـــد ت ش
ـــای اوج  ـــه روز ه ـــبت ب ـــا نس ـــرپایی و مبت ـــوارد س م

کاهـــش کرونـــا در اســـتان افزایـــش یابـــد.
ـــاز  ـــد کاهشـــی نی ـــظ رون ـــرای حف ـــه داد: ب او ادام
ـــتی  ـــای بهداش ـــتورالعمل ه ـــدی دس ـــت ج ـــه رعای ب
ــا مـــردم  اســـت و همچنـــان تاکیـــد می شـــود تـ
از برگـــزاری تجمعـــات گســـترده عروســـی و عـــزا 

ـــد. ـــودداری کنن خ
ــران در  ــت ایـ ــام وزارت بهداشـ ــاس اعـ براسـ
ـــروس  ـــیوع وی ـــزان ش ـــاظ می ـــه لح ـــر ب ـــال حاض ح
ـــهر  ـــز و ۱۷۴ ش ـــت قرم ـــهر در وضعی ـــا، ۳2 ش کرون
در وضعیـــت نارنجـــی و 2۴2 شـــهر در وضعیـــت زرد 
ـــته  ـــه گذش ـــا هفت ـــه آن ب ـــا مقایس ـــه ب ـــتند ک هس
ـــهرهای  ـــه ش ـــهر ب ـــه ۱۰ ش ـــم ک ـــاهده می کنی مش
ــران از  ــه ایـ ــده و نقشـ ــزوده شـ ــران افـ ــز ایـ قرمـ
ســـمت جنـــوب شـــرقی در حـــال قرمـــز شـــدن 

ـــت. اس

دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی:
هیچ گونه تغییری در نتایج انتخابات 

شورای شهر تبریز نداشتیم

ــات آذربایجــان شــرقی  ــر انتخاب ــی نظــارت ب دبیــر اجرایــی هیــات عال
ــز  ــهر تبری ــورای ش ــات ش ــج انتخاب ــری در نتای ــه تغیی ــچ گون ــت: هی گف

ــتیم. نداش
عزیــز جوانپــور در گفتگــو بــا مهــر در خصــوص برخــی شــایعات مطــرح 
ــز  ــهر تبری ــورای ش ــات ش ــوص انتخاب ــازی در خص ــای مج ــده در فض ش
ــه  ــد چراک ــه نکنن ــازی توج ــای مج ــایعات فض ــه ش ــهروندان ب ــت: ش گف
ــتندات  ــتن مس ــدون داش ــی ب ــبکه های اجتماع ــات در ش ــی از صفح برخ

ــد. ــی می کنن ــه دروغ پراکن ــدام ب اق
ــات  ــر انتخاب ــی نظــارت ب ــه هیــأت عال ــزود: تعــدادی شــکایت ب وی اف
آذربایجــان شــرقی رســیده بــود کــه آنهــا را بررســی و رســیدگی می کنیــم 
ــی شــورا انجــام نشــده اســت. شــمارش  ــرات نهای ــری در نف ــچ تغیی و هی
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــج تغیی ــه نتای ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــدد آرا ب مج
ــرده و  ــت ک ــب انصــاف و حــق را رعای ــم برخــی از رســانه ها جان امیدواری

ــه شــایعه ســازی نکننــد. ــدام ب ــه خاطــر مســائل شــخصی اق ــاً ب صرف
ــات آذربایجــان شــرقی  ــر انتخاب دبیــر اجرایــی هیــأت عالــی نظــارت ب
ــه  ــدام ب ــه صفحــات مجــازی کــه اق ــی علی ــه داد: پیگیری هــای قانون ادام
ــه  ــم چراک ــام می دهی ــد انج ــع و دروغ می کنن ــاف واق ــار خ ــار اخب انتش
ــی  ــان عموم ــویش اذه ــث تش ــذب باع ــار ک ــار اخب ــا انتش ــراد ب ــن اف ای

ــازند. ــه وارد می س ــز خدش ــردم نی ــی م ــاد عموم ــه اعتم ــوند و ب می ش

پیگیری قطعی برق ۱۷۲؛ 
هزینه 3۰ هزار میلیارد تومانی برای کاهش 

خاموشی ها در کشور 

ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور گفــت: تــا بــه امــروز بــرای جلوگیــری 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر ۳۰ ه ــغ ب ــزی بال ــور چی ــی ها در کش از خاموش

ــه اســت.  ســرمایه گــذاری صــورت گرفت
مصطفــی رجبــی مشــهدی ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور در 
ــه ســرمایه گــذاری  ــا اشــاره ب ــگاران جــوان، ب ــا باشــگاه خبرن گفت وگــو ب
بــرای جلوگیــری از اعمــال خاموشــی ها در کشــور گفــت: بــه طــور کلــی 
تحریم هــای ظالمانــه غــرب و عــدم توســعه نیروگاه هــا در کشــور از 

دالیــل و چالش هــای خاموشــی اســت.
ــور  ــاخت های الزم در کش ــر س ــاد زی ــرای ایج ــع ب ــه داد: در واق او ادام
ــارد  ــزار و ۵۰۰ میلی ــر دو ه ــغ ب ــزی بال ــی ها چی ــری از خاموش و جلوگی
تومــان ســرمایه گذاری نیــاز اســت تــا از چالــش خاموشــی رهایــی یابیــم 

ــا محســوب می شــود. ــرای م ــزرگ ب ــک عــدد بســیار ب ــن ی و ای
ــه کــرد: همچنیــن نیروگاه هــای  ــرق کشــور اضاف ســخنگوی صنعــت ب
برقابــی در ســال ۹۹ حــدود ۱۰ هــزار مــگاوات تولیــد بــرق داشــتند، ولــی 
ــگاوات از  ــزار م ــش از ۴ ه ــد بی ــط نبای ــور متوس ــه ط ــر ب ــال حاض در ح
ــرم  ــای گ ــرق در ماه ه ــن ب ــکان تامی ــا ام ــم ت ــتفاده کنی ــا اس برقابی ه
پیــش رو را داشــته باشــیم، بنابرایــن امســال بــه علــت کاهــش بارندگــی، 

ــم. ــی داری ــای برقاب ــرق در نیروگاه ه ــد ب ــش تولی ــگاوات کاه ــزار م ۶ ه
ــرای  ــروز ب ــه ام ــا ب ــر ت ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــهدی بی ــی مش رجب
ــارد  ــر ۳۰ هــزار میلی ــغ ب جلوگیــری از خاموشــی ها در کشــور چیــزی بال

ــه اســت.  ــذاری در کشــور صــورت گرفت ــرمایه گ ــان س توم
ســخنگوی صنعــت بــرق در ادامــه در خصــوص واردات بــرق بــه 
کشــور گفــت: تــا بــه امــروز ۵۰۰ مــگاوات واردات داشــته ایم، قطعــا طــی 
ــا ۱.۸  ــه تقریب ــید ک ــم رس ــم خواهی ــگاوات ه ــه ۷۰۰ م ــی ب ــای آت روز ه

ــته اســت. ــر ســال گذش براب
بــه گفتــه رجبــی مشــهدی در حــال حاضــر واردات بــرق از کشــور های 

ترکمنســتان، ارمنســتان و آذربایجــان در حــال انجــام اســت.

3۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبی 

معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا گفــت: مصــرف آب 2۰ درصــد 
ــره  ــران در زم ــهر ته ــر ش ــن خاط ــت به همی ــی باالس ــهروندان تهران از ش

شــهرهای پــر مصــرف آب قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  گــزارش تســنیم، قاســم تقــی زاده خامســی در خصــوص وضعیــت  ب
ــی، قطعــی آب  ــی اظهــار کــرد: منظــور از تنــش آب ــی و کــم آب تنــش آب
نیســت، مــا وقتــی از تنــش آبــی حــرف می زنیــم یعنــی چنانچــه مصــرف 
در مقابــل تامیــن آب  افزایــش پیــدا کنــد، آب دچــار افــت فشــار می شــود.

ــران، در  ــع آب ای ــی مناب ــادر تخصص ــرکت م ــل ش ــه مدیرعام به گفت
ــی  حــال حاضــر ۳۰۰ شــهر از ۱۴۰۰ شــهر کشــور در وضعیــت تنــش آب

ــد. ــرار گرفته ان ــر( ق ــه س ــر ب ــه س )نقط
وی ظرفیــت مخــازن آب ســدهای کشــور را حــدود ۵۰ میلیــارد متــر 
ــت مخــازن پشــت ســدهای کشــور  ــت: ظرفی ــرده و گف ــام ک ــب اع مکع

ــا ســال گذشــته 2۸ درصــد کاهــش یافتــه اســت. درمقایســه ب
تقــی زاده خامســی در ادامــه از مصــرف کننــدگان آب در بخــش 
خانگــی، رســتوران ها و غیــره دعــوت کــرد بــرای گــذر از تنــش آبــی طــی 

ــد. ــی کنن ــرف آب صرفه جوی ــال در مص ــتان امس تابس
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا بــا اشــاره بــه ضــرورت اصــاح 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــال ب ــرد: امس ــح ک ــوده آب، تصری ــبکه های فرس ش
کشــور اعتبــارات خوبــی از محــل تبصره هــای قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 

ــت. ــده اس ــی ش ــش آب پیش بین در بخ

ـــاره  ـــا اش ـــزرگ ب ـــران ب ـــس ته ـــس پلی ریی
ــت ۱۴  ــا ظرفیـ ــزی بـ ــایی مرکـ ــه شناسـ بـ
هـــزار دســـتگاه تولیـــد ارز دیجیتـــال گفـــت: 
ـــود  ـــال ب ـــتگاه فع ـــزار دس ـــز ۷ ه ـــن مرک در ای
ـــی در  ـــات قضای ـــون پلمـــب شـــده و اقدام و اکن

ـــت.  ـــام اس ـــال انج ـــوص آن در ح خص
»ســـردار حســـین رحیمـــی« رییـــس 
ــا  ــو بـ ــزرگ در گفت وگـ ــران بـ ــس تهـ پلیـ
ارز  توزیـــع  مزرعه هـــای  دربـــاره  ایلنـــا 
ــترکی در  ــات مشـ ــت: عملیـ ــال گفـ دیجیتـ
ـــام  ـــوص انج ـــن خص ـــته در ای ـــد روز گذش چن
ـــد  ـــورد بازدی ـــز را م ـــش از ۵۰ مرک ـــده و بی ش

ــم. ــرار دادیـ ــی قـ و بازرسـ
وی ادامـــه داد: مرکـــزی بـــا ظرفیـــت ۱۴ 
ــن  ــد؛ در ایـ ــایی شـ ــتگاه شناسـ ــزار دسـ هـ
مرکـــز ۷ هـــزار دســـتگاه فعـــال بـــود. ایـــن 
مرکـــز پلمـــب شـــده و اقدامـــات قضایـــی در 

خصـــوص آن در حـــال انجـــام اســـت.
ـــزرگ خاطرنشـــان  ـــران ب ـــس ته ـــس پلی ریی
کـــرد: در چنـــد مرحلـــه عملیـــات دیگـــر در 
همیـــن زمینـــه نیـــز مراکـــزی بـــا حـــدود 
ســـه هـــزار دســـتگاه را شناســـایی و پلمـــب 
کردیـــم و اقدامـــات الزم در خصـــوص آن هـــا 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــز انج نی
ســـردار رحیمـــی خاطرنشـــان کـــرد: مـــا 
بـــرای اینکـــه بتوانیـــم تمـــام ایـــن مراکـــز 
را شناســـایی کنیـــم، نیازمنـــد همـــکاری 
ــرق در  ــرکت بـ ــتیم. شـ ــرق هسـ ــرکت بـ شـ
مراکـــز دیســـپاچینگ متوجـــه می شـــود 
ـــرف  ـــاره مص ـــه یکب ـــق ب ـــدام مناط ـــه در ک ک
بـــرق افزایـــش پیـــدا می کنـــد. مـــا بـــه 

ــدرت  ــام قـ ــا تمـ ــم بـ ــام کرده ایـ ــا اعـ آنهـ
ــرق و  ــرکت بـ ــرو، شـ ــت وزارت نیـ در خدمـ
ســـازمان مربوطـــه هســـتیم تـــا بتوانیـــم 
برخوردهـــای الزم انتظامـــی و قضایـــی را 

ــم. ــام دهیـ انجـ
در  ماینرهـــا  فعالیـــت  دربـــاره  وی 
کـــرد:  تصریـــح  دولتـــی  دســـتگاه  های 
ـــت  ـــت و ریاس ـــاف اس ـــدام خ ـــن اق ـــا ای قطع
جمهـــوری نیـــز اعـــام کرده انـــد تـــا پایـــان 
ــا  ــت ماینرهـ ــه فعالیـ ــر گونـ ــهریورماه هـ شـ
و مـــزارع و مراکـــز بـــا توجـــه بـــه گرمـــای 
هـــوا ممنـــوع اســـت، چـــه دولتـــی باشـــد و 
ـــر  ـــال حاض ـــدام در ح ـــن اق ـــی ای ـــه غیردولت چ

خـــاف اســـت.
ـــن  ـــزرگ همچنی ـــران ب ـــس ته ـــس پلی ریی
ــدازی  ــه راه انـ ــوط بـ ــات مربـ ــاره اقدامـ دربـ

ــر  ــال حاضـ ــت: در حـ ــال گفـ ــس اطفـ پلیـ
ــال در  ــس اطفـ ــا، پلیـ ــام کانتری هـ در تمـ
دایـــره اجتماعـــی کانتری هـــا فعـــال شـــده 
اســـت. معمـــوال در ایـــن دایـــره بـــا افـــراد 
ــاوره و  ــود و مشـ ــی نمی شـ ــورد قضایـ برخـ
مـــددکاری انجـــام می شـــود. همچنیـــن 
ـــکاری الزم  ـــز هم ـــات نی ـــا قض ـــراد ب ـــن اف ای

را دارنـــد.
ــن  ــه ایـ ــخ بـ ــی در پاسـ ــردار رحیمـ سـ
ــا در جمـــع آوری کـــودکان  ســـوال کـــه آیـ
ـــتفاده  ـــال اس ـــس اطف ـــر از پلی ـــاد متجاه معت
می شـــود؟ تصریـــح کـــرد: خیـــر، ایـــن 
ـــارزه  ـــس مب ـــی از پلی ـــم خاص ـــا تی ـــودکان ب ک
ــوند.  ــع آوری می شـ ــدر جمـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
ـــودکان  ـــن ک ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــرآورد م ب
تهـــران  شـــهر  در  نفـــر   2۰۰ حـــدود 

ــوع  ــه موضـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــند، بـ باشـ
کـــودکان بـــرای مـــا اهمیـــت بســـیاری 
دارد، یـــک مرکـــز بســـیار خـــوب در یکـــی 
مهـــر  بازپـــروری  مرکـــز  بخش هـــای  از 
ــم  ــا بتوانیـ ــم تـ ــدازی کردیـ ــروش راه انـ سـ
ـــم. ـــداری کنی ـــا نگه ـــودکان را در آنج ـــن ک ای

ـــای  ـــز کاس ه ـــن مرک ـــه داد: در ای وی ادام
ـــی  ـــودکان پیش بین ـــن ک ـــرای ای ـــز ب درس نی
شـــده اســـت و آموزش هـــای الزم بـــه آنهـــا 
ـــروری  ـــر از بازپ ـــه غی ـــا ب ـــد ت ـــد ش داده خواه
ایـــن کـــودکان بـــه زندگـــی برگردنـــد و 
بتواننـــد آینـــده خـــود را بســـازند. ایـــن 
مراکـــز  در  قانـــون  براســـاس  کـــودکان 

می شـــوند. نگهـــداری 
ــاره  ــران بـــزرگ دربـ رییـــس پلیـــس تهـ
اقدامـــات برخـــط گفـــت: درتهـــران بـــزرگ 
ــا و  ــام کانتری هـ ــن تمـ ــته بیـ از روز گذشـ
ـــده  ـــرار ش ـــی برق ـــاط الکترونیک ـــراها ارتب دادس
ـــت  ـــرعت، دق ـــث س ـــوع باع ـــن موض ـــت، ای اس

و ســـامت کار خواهـــد شـــد.
ـــت،  ـــن خدم ـــه ای ـــا ارائ ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
دیگـــر الزم نیســـت مـــردم در زمانـــی کـــه 
ــا  ــس یـ ــز پلیـ ــه مراکـ ــد، بـ ــکایت دارنـ شـ
کانتری هـــا مراجعـــه کننـــد و بـــا ایـــن 
ـــه  ـــز بافاصل ـــس نی ـــی، پلی ـــاط الکترونیک ارتب
ــال  ــی ارسـ ــز قضایـ ــه مرکـ ــات را بـ گزارشـ
می کنـــد. همچنیـــن بـــا ایـــن اقـــدام مـــردم 
ـــا  ـــد ثن ـــت ک ـــرای دریاف ـــت، ب ـــر الزم نیس دیگ
ـــرا  ـــد، چ ـــه کنن ـــک مراجع ـــر الکترونی ـــه دفات ب
ــا  ــات در کانتری هـ ــن اقدامـ ــام ایـ ــه تمـ کـ

انجـــام می شـــود.

قائـــم  مقـــام شـــهردار تبریـــز گفـــت: 
مجموعـــه پـــارک بـــزرگ تبریـــز در ابعـــادی 
ـــعه  ـــتای توس ـــی و در راس ـــل گل ـــر از ائ بزرگت
ـــه  ـــهر، ب ـــوص در ورودی ش ـــه خص ـــهری ب ش

زودی عملیاتـــی می شـــود. 
ــایی  ــول موسـ ــنا، رسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
راهبـــردی  هیـــات  جلســـه  حاشـــیه  در 
پروژه هـــای کان شـــهرداری تبریـــز، گفـــت: 
ـــم  ـــرارگاه خات ـــز و ق ـــهرداری تبری ـــرارداد ش ق
االنبیـــاء بـــا اعتبـــار ۱۵۰۰ میلیـــارد تومـــان 
بـــرای احـــداث پـــارک بـــزرگ و ســـاماندهی 
میـــدان  چایـــی منعقـــد شـــده اســـت کـــه 
ایـــن میـــدان در مرکـــز شـــهر از پتانســـیل 
می توانـــد  و  بـــوده  برخـــوردار  باالیـــی 

جذابیتـــی بـــرای شـــهر ایجـــاد کنـــد.
ــی از  ــدان  چایـ ــدوده میـ ــزود: محـ وی افـ
ســـه راهـــی اهـــر آغـــاز شـــده و تـــا پـــارک 
بـــزرگ ادامـــه دارد کـــه بـــا ســـاماندهی آن، 
ـــهر  ـــگری در کان ش ـــد گردش ـــیل جدی پتانس

ــود. ــاد می شـ ــز ایجـ تبریـ
ـــزرگ  وی تصریـــح کـــرد: مجموعـــه پـــارک ب
تبریـــز نیـــز یکـــی از بزرگتریـــن پروژه هـــای 
ــنوات  ــه در سـ ــت کـ ــز اسـ ــهرداری تبریـ شـ
گذشـــته، تملک هـــای آن انجـــام شـــده و 
ــرورت  ــیع و ضـ ــدوده وسـ ــاظ محـ ــه لحـ بـ

ـــم کشـــاورزان  ـــم گرفتی حفاظـــت از آن،  تصمی
نیـــز بـــه فعالیـــت خـــود ادامـــه دهنـــد و در 
همـــان راســـتا در نظـــر داریـــم ایـــن پـــارک 
ـــگری  ـــای گردش ـــی از جاذبه ه ـــوان یک ـــه عن ب

ـــود. ـــظ ش ـــز حف تبری
ـــه  ـــه مجموع ـــرد: دغدغ ـــه ک ـــایی اضاف موس
شـــهرداری تبریـــز و اعضـــای شـــورای شـــهر 
ایـــن اســـت کـــه بـــرای شـــهر تبریـــز بـــا 
ــهر،  ــد کان شـ ــی در حـ ــعت و جمعیتـ وسـ
ـــارک  ـــرده و پ ـــاف نک ـــی کف ـــل گل ـــه ائ مجموع
بـــزرگ تبریـــز کـــه ظرفیت هـــای ورزشـــی، 

تفریحـــی و کشـــاورزی را در خـــود جـــای داده، 
می توانـــد بـــه قطـــب جدیـــد گردشـــگری در 

ـــود.  ـــل ش ـــهر تبدی ـــش از ش ـــن بخ ای
ــبز  ــای سـ ــکاری و فضـ وی گفـــت: درختـ
ــه  ــعه یافتـ ــته توسـ ــال گذشـ ــه سـ در دو سـ
و آنچـــه مـــا می خواهیـــم ایـــن اســـت کـــه 
ـــه  ـــک مجموع ـــه ی ـــز را ب ـــزرگ تبری ـــارک ب پ
ـــل  ـــور تبدی ـــطح کش ـــزرگ در س ـــگری ب گردش

ـــم. کنی
وی تاکیـــد کـــرد: تـــاش داریـــم تـــا 
وضعیـــت موجـــود پـــارک و کاربری هـــای 

ـــن  ـــه را حفـــظ کـــرده و ای کشـــاورزی آن منطق
ـــاورزی  ـــارک کش ـــوان پ ـــت عن ـــه را تح مجموع
ـــد  ـــز بتوانن ـــهریان عزی ـــه همش ـــم ک ـــال کنی فع
ســـبزیجات  کاشـــت  شـــاهد  نزدیـــک  از 
باشـــند و در کنـــار آن گلخانه هایـــی نیـــز 
ــر  ــی و دیگـ ــای زینتـ ــرورش گل هـ ــرای پـ بـ
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــه ای در نظ ـــوالت گلخان محص

اســـت.
ـــارک  ـــه پ ـــات اولی ـــرد: مطالع ـــوان ک وی عن
ــات  ــت و در جلسـ ــده اسـ ــاز شـ ــزرگ آغـ بـ
ــاوران  ــردی، مشـ ــه راهبـ ــتمر در کمیتـ مسـ
ــاره  پـــروژه نتیجـــه مطالعـــات خـــود را دربـ
در  تعریـــف شـــده  بخش هـــای مختلـــف 
از  پـــس  کـــه  می کننـــد  ارائـــه  پـــارک 
تصمیـــم  گیـــری بـــرای اجـــرا، عملیـــات 

اجرایـــی پـــروژه تســـریع می یابـــد.
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی شـــهرداری 
ــهردار  ــام شـ ــم  مقـ ــه قائـ ــه گفتـ ــز، بـ تبریـ
ـــزرگ  ـــرارداد ب ـــه ق ـــته س ـــال گذش ـــز س تبری
بـــا مجموعـــه خاتـــم  االنبیـــا منعقـــد و 
ــروژه  ــز، پـ ــزرگ تبریـ ــارک بـ ــای پـ طرح هـ
ـــت  ـــماند و در نهای ـــتی پس ـــن بهداش ـــز دف مرک
ــث  ــتای بحـ ــه در راسـ ــت کـ ــراه والیـ بزرگـ
پدافنـــد غیـــر عامـــل و خـــروج در شـــرایط 

اضطـــراری آغـــاز شـــده اســـت.

ــه  ــر ب ــا و س ــوز داروخانه ه ــاردی مج ــروش میلی ــد و ف خری
ــار در  ــه انحص ــا نتیج ــوز  داروخانه ه ــدن مج ــیده ش ــک کش فل
ــد  ــه جدی ــا آیین نام ــی اســت. ب ــه قبل اعطــای مجــوز و آیین نام
امیــد می رفــت کــه ایــن انحصــار برداشــته شــود امــا فشــار ذی 

نفعــان انحصــار موجــب دســتور توقــف آن شــد. 
ــدود  ــن مح ــود قوانی ــه وج ــه ب ــارس، باتوج ــزارش ف ــه گ ب
کننــده و انحصــاری کــه در آییــن نامــه قبلــی مجــوز تاســیس 
ــت و  ــه وزارت بهداش ــی اباغی ــت، ط ــود داش ــا وج داورخانه ه
درمــان در ۸ خــرداد ۱۴۰۰ برخــی از مهمتریــن ایــن محدودیــت 
هــا کــه حدنصــاب جمعیتــی و حدفاصلــه از داروخانــه دایــر بــود، 
ــت  ــتر رقاب ــود و بس ــده ب ــذف ش ــه ح ــن نام ــن آیی ــا از ای عم
ــای  ــی و ارتق ــر دسترس ــردم از نظ ــاه م ــش رف ــری و افزای پذی
ــارغ التحصیــان  ــز اشــتغال ف ســامت و بهداشــت جامعــه و نی
ــی از  ــا حاک ــا خبره ــا گوی ــود؛ ام ــم می  نم ــازی را فراه داروس
ــل تحســینی  ــدام قاب ــف اق ــه اســت، توق ــن نام ــن آیی ــف ای توق
ــا«  ــی ه ــع زدای ــا و مان ــتیبانی ه ــد، پش ــال تولی ــه در »س ک
ــی و  ــع زدای ــت مان ــات در جه ــن اقدام ــت از مهمتری می توانس

ــع انحصــار باشــد. رف
ــران  ــازی ای ــجویان داروس ــن دانش ــتا، انجم ــن راس در همی
داروخانه هــا  آیین نامــه جدیــد مجــوز  توقــف  بــه  نســبت 

ــتند. ــه نوش ــت نام ــر بهداش ــه وزی ــاب ب خط
متن نامه به شرح زیر است:

خبــر ابــاغ آیین نامــه جدیــد بــه مثابــه دمیــدن روح تــازه ای 
ــور و  ــازی کش ــه داروس ــق جامع ــان و بی رم ــد بی ج ــه کالب ب
ــا  ــی از تاســیس داروخانه ه ــه ســمت انحصار زدای ــد ب قدمــی بلن
ــای  ــف مافی ــود. مع االس ــا ب ــدن داروخانه ه ــور ش و خدمات مح
دارو و دالالن ایــن حــوزه بــار دیگــر منافــع خــود را بــا آیین نامــه 
ــد. در  ــا آن برآمدن ــه ب ــدد مقابل ــد در ص ــر دیدن ــد در خط جدی
ــر نیســت  ــا بهت ــن اســت کــه آی ــی ای حــال حاضــر ســوال اصل
ــار  ــه داران در کن ــار دالالن و داروخان ــه جــای ایســتادن در کن ب
ــور  ــات ســامت مح ــود خدم ــرای بهب ــازان بایســتید و ب داروس

بجنگیــد؟
ــهر های  ــر ش ــه در اکث ــیس داروخان ــای تاس ارزش پروانه ه
ــیس  ــار در تأس ــت و انحص ــیده اس ــک کش ــه فل ــر ب ــزرگ س ب
ــازان  ــذا داروس ــت ل ــهود اس ــًا مش ــابق کام ــه س در آیین نام
ــتن  ــورت نداش ــود، در ص ــه خ ــیس داروخان ــرای تاس ــوان ب ج
ــی  ــن ســال در صف هــای طوالن ــد چندی ســرمایه هنگفــت، بای
تأســیس، منتظــر بماننــد. آیین نامــه ســابق داروخانه هــا را 
بــه جوالنــگاه پراتیک هــا و افــراد غیــر متخصــص تبدیــل 
ــل  ــه از مح ــد داروخان ــه جدی ــن در آیین نام ــود لیک ــرده ب ک

ــامت  ــات س ــر خدم ــه موث ــرای ارائ ــزی ب ــه مرک ــروش ب ف
ــه  ــکات در آیین نام ــائل و مش ــن مس ــت. همی ــل شده اس تبدی
ســابق موجــب نــگاه نادرســت عــده ای از مــردم و پزشــکان بــه 
ــه خدمــات  ــه جــای ارائ ــه عنــوان محــل فــروش ب ــه ب داروخان

ــده اســت. ســامت گردی
ــرو تصمیمــات و  ــد در گ ــن داروســازی بای ــا اجــرای قوانی آی
ــه داران، پراتیک هــا و دالالن و انجمــن  نظــرات انجمــن داروخان
ــم  ــت و تصمی ــن سرنوش ــا تعیی ــد؟ آی ــی باش ــکان عموم پزش
ــه  ــارج از جامع ــاری خ ــط اقش ــازان توس ــرای داروس ــری ب گی
ــه  ــح اســت؟ ب ــدرت صحی ــت و ق ــا اســتفاده از ران داروســازی ب
ــه جنــاب وزیــر  راســتی چــه کســانی در پــس پــرده ی فشــار ب
ــع  ــف آن منتف ــد و از توق ــوده  ان ــد ب ــه جدی ــو آیین نام ــرای لغ ب

می شــوند؟
جامعــه داروســازی از شــخص جنابعالــی مطالبــه دارد  کــه از 
آییــن نامــه ای کــه می توانســت حقــوق تضیــع شــده داروســازان 
را جبــران کنــد سراســیمه دفــاع کنــد و ســنت حســنه ای را بــه 
عنــوان یــادگار خویــش باقــی بگــذارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــی دانشــجویان  ــر از ســمت جنابعال در صــورت عــدم اقــدام موث
ــه داران  ــه موضــع دالالن و داروخان داروســازی کشــور نســبت ب

قاطعانــه برخــورد خواهنــد کــرد.
و من اهلل توفیق

دبیرخانه بیست و سومین سمینار دانشجویان 
داروسازی ایران

رییس پلیس تهران بزرگ: 

پلمب مرکزی با ۷ هزار دستگاه تولید ارز دیجیتال

قائم مقام شهردار:

مجموعه پارک بزرگ تبریز در ابعادی بزرگتر از
 ائل گلی به زودی عملیاتی می شود

انحصار در تأسیس داروخانه از بین برود 

۲۳۴ م الف 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یــک قطعــه بــاغ پــاک ۶۶ فرعــی از۹۵ - اصلــی 
واقــع درقریــه کنــگاور بخــش ۴۴ تبریــز - مــورد 
تقاضــای آقــای حیدرطواقــی بعمــل نیامــده فلــذا 
طبــق تبصــره ۵ مــاده 2 قانــون اصــاح و حــذف 
مــوادی از قانــون ثبــت اســناد و امــاک مصــوب 
اســامی  شــورای  مجلــس  ۶۵؛۷۰  ســالهای 
تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم روز یکشــنبه 
مــورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ راس ســاعت ۱۰ صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد 
بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی 
ــک  ــوع مل ــل وق ــرر در مح ــد مق ــود در موع ش
ــد  ــه تحدی ــبت ب ــررات نس ــق مق ــا طب ــر ت حاض
حــدود پــاک موصــوف اقــدام شــود و اشــخاصی 
کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی برابــر مــاده 2۰ بــه مــدت یکمــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــخ  ــد و ظــرف مــدت۳۰ روز از تاری ــت دارن دریاف
ــع  ــم مراج ــت تقدی ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
ــم دادخواســت را  ــی نمــوده و گواهــی تقدی قضائ
بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در غیــر ایــن صــورت 

ــدام خواهــد شــد. ــررات اق ــا مق ــر ب براب
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۰۴/۰۸                                                                 

رئیس ثبت اسناد امالک میانه
بخشعلی زاده

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
در شرکتهای با مسئولیت محدود

آگهــی دعــوت ســهامداران شــرکت روژیــن حمــد آریــا )بــا مســئولیت محــدود( بــه شــماره ثبــت ۱۴۱۸ و شناســه ملــی ۱۰2۰۰۴۳2۰۳۱ جهــت تشــکیل مجمع 
ــا در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده  کــه در ســاعت ۱۵:۰۰ مــورخ  عمومــی فــوق العــاده. بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود ت
۱۴۰۰/۰۴/2۰ در محــل قانونــی شــرکت بــه آدرس: آذربایجــان شــرقی - شهرســتان آذرشــهر - بخــش ممقــان -   خیابــان 2۰ متــری ۳2 - پــاک ۰ - ق۳ - طبقــه 

همکــف - کدپســتی ۵۳۷۵۱۸۳۱۳۶ تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم رســانند. 
 دستور جلسه:

۱-    افزایش سرمایه  
هیات مدیره شرکت۲-   و سایر مواردی که در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده میباشد

۲۳۵ م الف 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یــک قطعــه بــاغ پــاک ۶۷ فرعــی از ۹۵ - 
ــز  ــه کنــگاور بخــش ۴۴ تبری اصلــی واقــع درقری
- مــورد تقاضــای آقــای حیدرطواقــی بعمــل 
ــون  ــاده 2 قان ــره ۵ م ــق تبص ــذا طب ــده فل نیام
ــون ثبــت اســناد  ــوادی از قان اصــاح و حــذف م
مجلــس  ۶۵؛۷۰  ســالهای  مصــوب  امــاک  و 
شــورای اســامی تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
ــاعت  ــورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ راس س ــنبه م روزیکش
۱۰ صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد 
آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار 
ــک  ــوع مل ــرر در محــل وق میشــود در موعــد مق
ــد  ــه تحدی ــبت ب ــررات نس ــق مق ــا طب ــر ت حاض
حــدود پــاک موصــوف اقــدام شــود و اشــخاصی 
کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی برابــر مــاده 2۰ بــه مــدت یکمــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــخ  ــد و ظــرف مــدت۳۰ روز از تاری ــت دارن دریاف
ــع  ــم مراج ــت تقدی ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
ــم دادخواســت را  ــی نمــوده و گواهــی تقدی قضائ
بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در غیــر ایــن صــورت 

ــدام خواهــد شــد. ــررات اق ــا مق ــر ب براب
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۰۴/۰۸                                                                 

رئیس ثبت اسناد امالک میانه
بخشعلی زاده
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دلخوش:
کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی 

علل سوانح جاده ای اخیر به نقده و 
یزد سفر می کند

ســـخنگوی کمیســـیون قضایـــی مجلـــس از 
ـــزد  ـــده و ی ـــه نق ـــیون ب ـــن کمیس ـــای ای ـــفر اعض س
ــر  ــاده ای اخیـ ــوانح جـ ــل سـ ــی علـ ــرای بررسـ بـ

ــر داد.  خبـ
ــو  ــری  در گفت وگـ ــوش اباتـ ــیدکاظم دلخـ سـ
ــر  ــت دکتـ ــورد ماموریـ ــت، در مـ ــه ملـ ــا خانـ بـ
ــورای  ــس شـ ــس مجلـ ــاف رئیـ ــر قالیبـ محمدباقـ
ـــرای  ـــی ب ـــی و حقوق ـــیون قضای ـــه کمیس ـــامی ب اس
بررســـی علـــل ســـوانح جـــاده ای اخیـــر و ارائـــه 
گـــزارش آن بـــه مجلـــس، گفـــت: ایـــن موضـــوع 
در نشســـت فـــردای کمیســـیون مـــورد بحـــث و 

بررســـی قـــرار مـــی گیـــرد.
ـــه  ـــد در وهل ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــه داد: ب وی ادام
ـــزد و  ـــانحه در ی ـــی از دو س ـــد میدان ـــد بازدی اول بای

ـــرد. ـــرار گی ـــتور کار ق ـــده دس نق
ــس  ــرا در مجلـ ــه سـ ــردم صومعـ ــده مـ نماینـ
ـــنبه  ـــه ش ـــت روز س ـــد: در نشس ـــادآور ش ـــم ی یازده
ــه  ــاه( کمیســـیون نمایندگانـــی کـ ــتم تیرمـ )هشـ
ــاده ای  ــوانح جـ ــل سـ ــی علـ ــرای بررسـ ــد بـ بایـ
ـــن  ـــزارش ای ـــد و گ ـــی کن ـــی م ـــوند معرف ـــازم ش ع
ـــه  ـــس ارائ ـــه مجل ـــه و ب ـــت تهی ســـوانح در اســـرع وق

می شـــود.

پزشکیان: 
طرح مجلس درباره فضای مجازی در 

جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد 
نماینــده مجلــس یازدهــم دو موضــوع حــذف یــک 
جریــان سیاســی از صحنــه انتخابــات و قــدرت و نیــز 
ــون فضــای مجــازی و مجــازات  ــس پیرام طــرح مجل
ــا  ــی و آنه ــکن ها را بررس ــتفاده کنندگان از فیلترش اس

ــوان کــرد.  ــدون نتیجــه عن را بی ثمــر و ب
مســعود پزشــکیان نماینــده مجلــس یازدهــم در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا، دربــاره یکدســت شــدن 
حاکمیــت و حــذف برخــی جریان هــای سیاســی 
ــا  ــن حرف ه ــه ای ــان اینک ــا بی ــدرت، ب ــه ق از عرص
ــان  ــد و خودش ــه نمی رس ــه نتیج ــر ب ــا دیگ و کاره
بدتــر گیــر می افتنــد، اظهــار داشــت: بــه طــور کلــی 
وقتــی همــه یکدســت باشــند بــه نفع کشــور نیســت، 
باالخــره یــک فــرد یــا گروهــی هــم بایــد باشــند کــه 
بتواننــد نقــد کننــد. اگــر قرار باشــد کــه ما هــر کاری 
می کنیــم از یکدیگــر تعریــف کنیــم، هیچ وقــت 
ــی  ــم و حت ــان را ببینی ــای خودم ــم عیب ه نمی توانی
گاهــی بــر ایــن عیب هــا و اشــتباهات ســرپوش 
می گذاریــم؛ در نتیجــه به جــای اینکــه پیشــرفت 

ــم. ــب می مانی ــم، عق کنی
وی افــزود: در رقابــت اســت کــه انســان توســعه 
پیــدا  می کنــد و عیب هــای خــودش را اصــاح 
کــرده و پیشــرفت می کنــد امــا وقتــی رقابت نیســت 
ــه  ــد ب ــه می کنی ــر کاری ک ــدارد ه ــی ن ــر تفاوت دیگ
ــود. ــن نب ــر از ای ــه کاری بهت ــد ک ــان می گویی خودت

ــن  ــه ای ــخ ب ــس در پاس ــز در مجل ــده تبری نماین
کــه طرفــداران ایــن شــیوه می گوینــد کــه در ایــن 
ــوا  ــر ق ــر انجــام می شــود و کمت ــا بهت شــرایط کاره
اظهــار  می کننــد،  مانع تراشــی  یکدیگــر  بــرای 
ــی  ــتند، وقت ــردم هس ــه م ــت هم ــت: حاکمی داش
ــان را  ــی را حــذف کــرده و یــک جری ــا جریان های م
حاکــم کنیــم، ایــن از نظــر عدالــت درســت نیســت.

وی افــزود: کشــور متعلــق بــه همــه اســت، مــال 
ــت.  ــان نیس ــک جری ــروه و ی ــک گ ــته، ی ــک دس ی
ــه  ــانی ک ــه آن کس ــم هم ــا آمدی ــفانه م ــی متاس ول
ــار  ــف کن ــای مختل ــه بهانه ه ــد را ب ــرف بودن آن ط
ــت  ــک دس ــاال ی ــم. ح ــت کردی ــتیم و یکدس گذاش
ــن  ــردم را رنگی ــفره م ــدارد س ــکال ن ــد؟ اش کردن
کننــد و مشــکات مــردم را حــل کننــد. ولــی اگــر 
ــد و  ــه نکنن ــد توجی ــل کنن ــن را ح ــتند ای نتوانس
ــه راه  ــم ب ــا نبودی ــود، م ــی ب ــود، ک ــی ب ــازی »ک ب
نیندازنــد«؛ حــاال کــه خودشــان هســتند، حــل 

ــم. ــک می کنی ــا و کم ــم دع ــا ه ــد م کنن
ــم   ــا دیدی ــرد: م ــار ک ــه اظه ــکیان در ادام پزش
ــود  ــکن وج ــکل مس ــد مش ــا کردن ــه ادع ــی ک آنهای
دارد، ســوءمدیریت اســت، فقــر وجــود دارد و ســفره 
 FATF مــردم رنگــی نیســت؛ گفتنــد کــه برجــام و
ــت،  ــد اس ــد FATF ب ــا می گفتن ــت. این ه ــد اس ب
ــد و  ــل نکنن ــا را ح ــب این ه ــت، خ ــد اس ــام ب برج
ــور را  ــکات کش ــد و مش ــوا کنن ــم دع ــا ه ــا آن ه ب
حــل کننــد، ببیننــد شــدنی اســت؟ امــا ایــن امــکان 

ــدارد کــه چنیــن امــری محقــق شــود. ن
وی خاطرنشــان کــرد: اکنــون بیاینــد ســفره 
کمک شــان  نیــز  مــا  کننــد  رنگــی  را  مــردم 
می کنیــم؛ همــه آدم هــا را بیــرون بگذارنــد امــا 
مشــکل مــردم را حــل کننــد امــا بــه شــرط اینکــه 
مشــکل را حــل کننــد، مهــم نیســت کــه مــن باشــم 
یــا فــرد دیگــری مهــم ایــن اســت کــه مشــکلی کــه 
ــه  ــه اینک ــم، ن ــد را حــل کنی ــه آن گرفتارن ــردم ب م
دعــوای قــدرت باشــد یــا دعــوا بــر ســر ایــن باشــد 

ــو نخــوری. ــن بخــورم و ت ــه م ک
نماینــده مــردم تبریــز آذر شــهر و اســکو تصریــح 
ــا  ــم ی ــا خورده ای ــا م ــت را ی ــن مملک ــع ای ــرد: مناب ک
آنهــا؛ یــا اینکــه مــا خوابمــان بــرده و دیگــران خوردنــد 
یــا خودمــان نیــز دســت داشــته ایم. اگــر ایــن منابــع را 

بــه نفــع مــردم هزینــه کننــد، دعوایــی نداریــم.
ــاره فضــای مجــازی  ــاره طــرح مجلــس درب وی درب
ــی  ــن طرح ــت: چنی ــار داش ــان اظه ــازات خاطی و مج
نمی توانــد در جامعــه بــرد داشــته باشــد، خیلــی 
ــکار و رد  ــه از اول ان ــی را ک ــی از چیزهای ــا خیل وقت ه
می کردیــم یــا تاییــد نمی کردیــم،  خودبــه خــود آمــده 
ــرده اســت. ــه کــرده و ب ــای خــودش ل ــر پ ــا را زی و م

ــام،   ــو، حم ــا رادی ــه ب ــان اینک ــا بی ــکیان ب پزش
ویدیــو و هــر چیــز تــازه ای مخالفــت کردیــم و ایــن 

ــد. ــی نمی رس ــچ جای ــه هی ب

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کالهبرداری در فروش میلگرد  و آهن در آذربایجان شرقی

فرمانــده انتظامــی اســتان از کاهبــرداری در فــروش میلگــرد و آهــن در 
آذربایجان شــرقی خبــر داد. 

ــر  ــن خب ــریح ای ــدی در تش ــین عب ــردار حس ــنا؛ س ــزارش ایس ــه گ ب
اظهــار کــرد: در پــی شــکایت چنــد نفــر مــال باختــه در خصــوص خریــد 
میلگــرد و آهــن آالت از مدیــر یــک شــرکتی کــه پــس از دریافــت ثمــن 
ــتور کار  ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب ــود، موض ــده ب ــواری ش ــه مت معامل

ــت. ــرداری قرارگرف ــل و کاهب ــا جع ــارزه ب ــان اداره مب کارآگاه
وی افــزود: مأمــوران بــا بررســی مــدارک و ادلــه موجــود توســط مــال 
باختــگان و اخــذ دســتور قضائــی در کمتریــن زمــان متهــم را شناســایی و 

در یــک عملیــات منســجم پلیســی کاهبــردار را دســتگیر کردنــد.
ــم در  ــرد: مته ــان ک ــرقی خاطرنش ــان ش ــی  آذربایج ــده انتظام فرمان
ــه ارزش 2۳  ــرداری ب ــره کاهب ــه ۹ فق ــس ب ــی پلی ــای فن ــی ه بازجوی

ــرد. ــراف ک ــهروندان اعت ــال از ش ــون ری ــارد و ۴۳۰ میلی میلی
ــگاه اطــاع رســانی پلیــس آذربایجــان شــرقی، ســردار  ــه نقــل از پای ب
عبــدی اضافــه کــرد: متهــم پــس از تکمیــل تحقیقــات و شناســایی مــال 
باختــگان جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل شــد.

شهردار تبریز:
هیچ پروژه شهرداری تعطیل نیست 

شــهردار تبریــز از فعــال بــودن تمامــی پــروژه هــای شــهرداری تبریــز 
بــه رغــم شــرایط کنونــی اقتصــادی خبــر داد. 

بــه گــزارش شــهریار، ایرج شــهین باهر در دویســت و چهل و هشــتمین 
جلســه شــورای اســامی شــهر تبریــز بــا اشــاره بــه تــاش شــهرداری برای 
ــا  ــی قیمت ه ــش ناگهان ــت: افزای ــرا گف ــال اج ــای در ح ــروژه ه ــام پ اتم
مشــکل بزرگــی اســت کــه در اجــرای پــروژه هــا بــا آن مواجــه هســتیم.  

برابــری قیمت هــا  افزایــش ســه  بــا  ادامــه داد:  شــهردار تبریــز 
ــد امــروز قیمــت  ــی پیــش ببرن ــه خوب ــکاران نمی تواننــد کارهــا را ب پیمان
ســیمان ســه برابــر شــده اســت و بــا ایــن حــال در ایــن شــرایط پیمانــکار 

ــد.   ــرا می کن ــروژه را اج ــار پ ــا چه م
او افــزود: جابجایــی تاسیســات در پــل ارتــش و کمربنــدی میانــی وقــت 
ــرق  ــل ف ــود مح ــا خ ــم، ب ــتعام کردی ــه اس ــه هایی ک ــوده  و نقش ــر ب گی
داشــت بنابرایــن هزینه هــای جابــه جایــی را تقبــل کردیــم  و نیــز موجــب 

اتــاف وقــت بــوده اســت.
ــی  ــال عملیات ــرعت در ح ــه س ــر ب ــای دیگ ــرد: پروژه ه ــح ک او تصری
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــاش م ــم. ت ــاح داری ــه 2 افتت شــدن اســت و هــر هفت
ــه  ــروژه ک ــه دو پ ــر هفت ــود و ه ــام ش ــرعت انج ــا س ــا ب ــور پروژه ه ام

ــد. ــام برس ــه اتم ــت، ب ــده اس ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــات آن از س اقدام
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه هزین ــرد: هم ــار ک ــر اظه ــهین باه ــرج ش ای
ــار  ــم کــه آم ــن دوره پرداخــت کــرده ای پروژه هــای  دوره چهــارم را در ای

ــت.   ــود اس ــام آن  موج و ارق
او اضافــه کــرد: در شــورای پنجــم بحــث پرداخــت بدهــی هــای قبلــی، 
رکــود اقتصــادی و افزایــش قیمت هــا و در کنــار آن کرونــا موجــب رکــود 
نســبی شــد ولــی تمــام تــاش مــا بــرای انجــام بــه موقــع پروژه هــا بــوده 

و در حــال حاضــر هیــچ پــروژه ای تعطیــل نیســت.

ــت از  ــرای حمای ــت: ب ــت گف ــر بهداش وزی
جامعــه شــریف پرســتاری، آییــن نامــه مربــوط 
ــب  ــه تصوی ــتاری ب ــات پرس ــه خدم ــه تعرف ب

ــید.  ــامت رس ــه س ــی بیم ــورای عال ش
بــه گــزارش تســنیم، ســعید نمکــی در 
حاشــیه جلســه شــورای عالــی بیمــه ســامت 
ــد،  ــزار ش ــت برگ ــتاد وزارت بهداش ــه در س ک
در  کــه  نــارس  نــوزادان  داشــت:  اظهــار 
ــداری  ــتانها نگه ــای NICU بیمارس بخــش ه
ــه  ــادر تغذی ــیر م ــه از ش ــی ک ــوند، آنهای می ش
نمــی شــوند و از شــیر خشــک یا ســایر شــیرها 
ــی  ــل توجه ــد قاب ــد و درص ــتفاده می کنن اس
ــدید روده ای  ــای ش ــار گرفتاری ه ــا دچ از آنه
می شــوند و حتــی جــان خــود را از دســت 
مــی دهنــد، قــرار شــد از خدمــات بانــک شــیر 
مــادر و افــرادی کــه شــیر خــود را بــه صــورت 
رایــگان هدیــه می کننــد اســتفاده کننــد و 
هزینــه آنهــا از ســوی بیمه هــا پرداخــت شــود 

ــود. ــردم وارد نش ــب م ــر جی ــاری ب و فش
وی افــزود: فرانشــیز خدمــات تشــخیص 
زودرس ســرطان را در بیمــه تامیــن اجتماعــی 
و بیمــه ســامت مصــوب کردیــم رایــگان شــود 
ــم  ــر از مســیر نظــام ارجــاع باشــد، بتوانی و اگ

ــورد  ــم. در م ــش دهی ــا را پوش ــه هزینه ه هم
خدمــات توانبخشــی بــه عنــوان خدماتــی کــه 
ــود، مقــرر  ــون تحــت پوشــش بیمه هــا نب تاکن
شــد در بیمــه ســامت و همچنیــن بیمــه 
ــرار  نیروهــای مســلح، تحــت پوشــش بیمــه ق

گیــرد.
 NIPT وزیــر بهداشــت یــادآور شــد: تســت
جنینــی  ناهنجاری هــای  تشــخیص  بــرای 
ــت. حــدود  ــرار گرف ــا ق تحــت پوشــش بیمه ه
ــام  ــل انج ــه دلی ــر ب ــرگ و می ــزار م ــه ه س
نشــدن ایــن تســت پرریســک و ســقط جنیــن 

در ســال داریــم کــه انجــام ایــن تســت مــرگ و 
میرهــا را کاهــش دهــد و در راســتای افزایــش 
ــن در  ــح جنی ــتن صحی ــه داش ــت و نگ جمعی

ــد. ــارداری، کمــک کن طــول دوران ب
نمکــی خاطرنشــان کــرد: بســتری موقــت و 
ــه  ــا ب ــود؛ ت ــا مطــرح ب بحــث آن در اورژانس ه
ــتری  ــا، بس ــه در اورژانس ه ــرادی ک ــال اف ح
موقــت مــی شــدند، حــدود ۷۰ درصــد از 
درصــد  و ۳۰  بیمه هــا  را  آنهــا  هزینه هــای 
ــروز  ــه ام ــد ک ــت می کردن ــاران پرداخ را بیم
مصــوب شــد پرداخــت از جیــب بیمــاران از ۳۰ 

ــد  ــه ۱۰ درص ــا ب ــه اورژانس ه ــد در هم درص
ــد. ــدا کن ــزل پی تن

وی تاکیــد کــرد: خدمــات نازایــی و نابــاروری 
ــرار  در جلســه امــروز مــورد بحــث و بررســی ق
ــا کل  ــق بیمه ه ــرر شــد از طری ــه مق ــت ک گرف
ایــن خدمــات بــه شــکل رایــگان انجــام شــود و 

ــد. ــل کردن ــا تقب پرداخــت آن را بیمه ه
بــرای  کــرد:  تصریــح  بهداشــت  وزیــر 
ــن  ــتاری، آیی ــریف پرس ــه ش ــت از جامع حمای
ــتاری  ــات پرس ــه خدم ــه تعرف ــوط ب ــه مرب نام
کــه ۱۴ ســال بــر زمیــن مانــده بــود و در 
کارشناســی  کار  گذشــته،  چندمــاه  طــول 
ــه  ــود، ب ــده ب ــام ش ــورد آن انج ــی در م دقیق
تصویــب شــورای عالــی بیمــه ســامت رســید 
و تعرفــه تمامــی خدمــات پرســتاری در طــول 
ایــن مــدت بــا کار دقیق کارشناســی، مشــخص 
شــد و بــا تصویــب شــورای عالــی بیمــه 
ــه  ــران، ب ــات وزی ــد در هی ــرای تایی ســامت ب
دولــت ارســال شــد کــه نشــانی از پاســداری و 
قدردانــی از خدمــات پرســتاران عزیــزی اســت 
کــه قطعــا نمی شــود بــا هیــچ عامــل و انگیــزه 
مالــی، خدمــات، زحمــات و حماســه های آنهــا 

ــرد. ــران ک را جب
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــزود: امیدواری ــی اف نمک
انســان قدرشناســی از دولــت و کارگــزاران 
ــام معظــم رهبــری  ــه کــه مق نظــام و همانگون
نیــز دســتور فرمــوده بودنــد کــه ایــن بحــث را 
بــه ســرانجام برســانیم، توانســته باشــیم انجــام 

ــم. ــه کنی وظیف

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف ــدوق پنب ــل صن ــر عام مدی
ــی  ــش بین ــدها پی ــازن س ــت مخ ــش آب پش ــالی و کاه خشکس
ــد.  ــن برس ــزار ت ــا ۹۰ ه ــه ۸۰ ت ــه ب ــد پنب ــه تولی ــود ک می ش

محمــد حســین کاویانــی مدیــر عامــل صنــدوق پنبــه در گفــت 
ــای  ــد ط ــش تولی ــوان،  از کاه ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب و گ
ســفید خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه عملکــرد مــزارع و کیفیــت 
ــه  ــت ک ــار می رف ــته انتظ ــال گذش ــدی در س ــه تولی ــب پنب مناس
ــه  ــد ک ــد کن ــد رش ــل 2۰ درص ــت حداق ــطح زیرکش ــال س امس
شــرایط خشکســالی و کمبــود آب در مخــازن ســدها موجــب شــد 

ــود. ــق نش ــه محق ــورت گرفت ــزی ص ــا برنامه ری ت
او افــزود: بــا وجــود شــرایط خشکســالی، کــم آبــی و نبــود آب 
مخــازن در ســدها، کشــاورزان مجبــور شــدند بــذوری را کــه بــرای 

کشــت پنبــه نگــه داشــته بودنــد بــه انبــار بازگرداننــد.
ــاورزان  ــراف کش ــی انص ــت اصل ــارش را عل ــود ب ــی کمب کاویان
ــی رغــم آنکــه گلســتان  ــه اعــام کــرد و گفــت: عل از کشــت پنب

یکــی از اســتان های اصلــی تولیــد پنبــه محســوب می شــود 
ــته  ــه کاری داش ــار پنب ــزار هکت ــته ۱۸۵ ه ــنوات گذش ــه در س ک
و  پیــش بینــی می شــد کــه تولیــد، امســال حداقــل بــه ۳۰ هــزار 
هکتــار برســد، امــا بنابــر آمــار اعامــی میــزان کشــت پنبــه امســال 
بیــش از ۱۵ هــزار هکتــار نیســت و ایــن موضــوع خیلــی از برنامــه 

ــد. ــم  می زن ــر ه ــا را ب ــای م ریزی ه
ــت  ــه قیم ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــه ادام ــدوق پنب ــل صن ــر عام مدی
برنــج و احتمــال افزایــش مجــدد آن، بــه رغــم اطاعیه هــای متعــدد 
مبنــی بــر کاهــش ســطح زیــر کشــت شــالی ناشــی از کــم آبــی، امــا 
کشــاورزان بــه علــت ســودآوری بــه هشــدارهای مســئوالن توجهــی 
ــل  ــطح قاب ــه س ــورت گرفت ــزی ص ــه ری ــد برنام ــد و همانن نکردن

ــه کشــت شــالی اختصــاص یافــت. توجهــی از اســتان گلســتان ب
بــه گفتــه او، بنابــر پیــش بینــی ســازمان هواشناســی مبنــی بــر 
کاهــش بــارش نســبت بــه دوره نرمــال و مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــر  ــته کمت ــال گذش ــه س ــبت ب ــرد نس ــه عملک ــی رود ک ــار م انتظ

داشــته باشــد کــه بــا ایــن وجــود محصــول تولیــدی هماننــد ســال 
قبــل نخواهــد بــود.

کاویانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالیانه ۱۴۰ تــا ۱۸۰ هــزار تــن 
ــان  ــرد، بی ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــه در صنعــت نســاجی م پنب
ــادی  ــی و اقتص ــل فن ــه دالی ــبت ب ــه نس ــت پنب ــر قیم ــرد: اگ ک
باالتــر باشــد، تولیدکننــدگان از الیــاف دیگــر در صنعــت اســتفاده 
ــن  ــزار ت ــا ۱۴۰ ه ــدود ۱2۰ ت ــود ح ــن وج ــا ای ــه ب ــد ک می کنن

ــد وجــود داشــته باشــد. ــار بای پنبــه در انب
ــی  ــش بین ــه داد: امســال پی ــه ادام ــدوق پنب ــل صن ــر عام مدی

می شــود کــه تولیــد پنبــه بــه ۸۰ تــا ۹۰ هــزار تــن برســد کــه بــا 
ایــن وجــود حداقــل ۸۰ تــا ۱۰۰ هــزار تــن پنبــه از طریــق واردات 

بایــد تامیــن شــود.
ــه راهــکار خودکفایــی پنبــه گفــت: وزارت جهــاد  ــا اشــاره ب او ب
ــش  ــی را پی ــه برنامه های ــی پنب ــق خودکفای ــرای تحق ــاورزی ب کش
بینــی کــرده کــه ســال گذشــته بــه خوبــی اجــرا شــد. وزارت جهــاد 
ــش  ــرای کاه ــی ب ــین آالت را عامل ــق ماش ــه از طری ــت پنب برداش
هزینه هــای تولیــد، افزایــش رغبــت کشــاورزان و رســیدن بــه 
خودکفایــی دانســت کــه متاســفانه طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل 
شــرایط تحریــم، پیــش بینــی واردات ماشــین آالت محقــق نشــد.

ــه را  ــت پنب ــین آالت برداش ــئول واردات ماش ــام مس ــن مق ای
راهــی بــرای دســتیابی بــه خودکفایــی دانســت و گفــت: بــا واردات 
ــه کشــت  ــت بیشــتری ب ــین آالت برداشــت، کشــاورزان رغب ماش

ــت. ــد داش خواهن
کاویانــی در پایــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه کشــت پنبــه در 
بهــار و تابســتان و برداشــت در فصــل پاییــز، ایــن محصــول آب بــر 
اســت کــه اگــر مــزارع آبیــاری نشــود، محصــول مناســبی تولیــد 

نمی شــود.

ــت  ــدی صنع ــور ج ــرد و حض ــهامداران خ ــاد س ــب اعتم جل
ــور  ــه منظ ــم ب ــث مه ــه مباح ــرمایه از جمل ــازار س ــه در ب بیم
ــا  ــه ای ه ــه بیم ــرا ک ــرمایه اســت چ ــازار س ــات در ب ایجــاد ثب
بــازار ســرمایه را محــل بســیار معتبــر و قابــل اعتمــاد و اتکایــی 
ــذاری، کســری  ــرمایه گ ــن س ــا ضم ــد ت ــی دانن ــود م ــرای خ ب
ــع  ــه موق ــود را ب ــای خ ــارت ه ــن و خس ــود را تامی ــای خ ه

ــد. ــت کنن پرداخ
ــود  ــه وج ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــد کریم ــید محم س
ــد بحــث  ــورس، نیازمن ــه و ب ــت بیم ــن صنع برخــی مســائل بی
ــز صنعــت بیمــه  ــود؛ در حاشــیه می و بررســی هــای اساســی ب
ــه اینکــه صنعــت  ــا توجــه ب ــازار ســرمایه )ســنا(، گفــت: ب ــه ب ب
ــود  ــر خ ــازمان ناظ ــا س ــی ب ــاظ تخصص ــه لح ــور ب ــه کش بیم
یعنــی بیمــه مرکــزی و بــه لحــاظ حمایــت از ســرمایه گــذاران 
و ســهامداران خــرد بــا ســازمان بــورس مواجــه اســت، بنابرایــن 
وجــود یــک نــوع دوگانگــی در بحــث نظــارت مشــکاتی را بــرای 

ــود. ــن صنعــت ایجــاد کــرده ب ای
بــه گفتــه دبیــر کل ســندیکای بیمــه گــران ایــران؛ در 
ــران و  ــور مدی ــا حض ــه ب ــت ک ــز صنع ــت می ــن نشس چهارمی
کارشناســان صنعــت بیمــه و بــازار ســرمایه برگــزار شــد؛ دغدغــه 
ــاره آییــن نامــه هــای  هــای شــرکت هــای بیمــه مطــرح و درب

ــد. ــل آم ــه عم ــری ب ــم گی ــز تصمی ــت شــرکتی نی حاکمی
ــن  ــت: آیی ــان داش ــوق بی ــب ف ــتر مطل ــح بیش وی در توضی
نامــه حاکمیــت شــرکتی کــه توســط بیمــه مرکــزی ابــاغ شــده 

بــود بــا آییــن نامــه حاکمیــت شــرکتی بــورس تعــارض داشــت 
کــه طبــق تصمیــم گیــری هــای بــه عمــل آمــده قــرار شــد آیین 
نامــه بیمــه مرکــزی بــا رعایــت صرفــه و صــاح ســهامداران خرد 
ــتند،  ــادار هس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــت س ــورد حمای ــه م ک

مــاک قــرار گیــرد.
کریمــی بــا اشــاره بــه موضــوع ایجــاد ثبــات در بــازار ســرمایه 
گفــت: جلــب اعتمــاد ســهامداران خــرد وحضــور جــدی صنعــت 
بیمــه در بــازار ســرمایه از جملــه مباحــث مهــم بــه منظــور ایجــاد 
ثبــات در بــازار ســرمایه اســت چــرا که بیمــه ای هــا بازار ســرمایه 
را محــل بســیار معتبــر و قابــل اعتمــاد و اتکایــی بــرای خــود مــی 
داننــد تــا ضمــن ســرمایه گــذاری، کســری هــای خــود را تامیــن 

و خســارت هــای خــود را بــه موقــع پرداخــت کننــد.
وی در ادامــه بــه منطــق یــک بیمــه گــر اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: پــول هــای خــرد توســط بیمــه گــر دریافــت مــی شــود 
تــا بــرای خســارت هــای بــزرگ جمــع شــود در حالیکــه زندگــی 

یــک بیمــه شــده از طریــق بازارســرمایه تامیــن مــی شــود.
ــرد: در  ــح ک ــران تصری ــران ای ــه گ ــندیکای بیم ــر کل س دبی
نشســت میــز صنعــت بیمــه و بــورس قــرار شــد نقطــه نظــرات 
ــی  ــه، ط ــارت دوگان ــا نظ ــاط ب ــه در ارتب ــای بیم ــرکت ه ش
جلســاتی بــا حضــور کارشناســان و نماینــدگان ســندیکا و بیمــه 
ــاه  ــر دو م ــل ه ــورس حداق ــزی و ســازمان ب ــران، بیمــه مرک گ

ــرار گیــرد. ــار مــورد بررســی ق یــک ب
وی تشــکیل ایــن جلســات را موجــب ارتقــای فرهنــگ 

بیمــه در کشــور دانســت و گفــت: در کشــورهای پیشــرفته دنیــا 
ضریــب نفــوذ بیمــه ۷ اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ضریــب نفــوذ در کشــور مــا 2/۵ بــوده و مــا در تــاش هســتیم 

ــه ۷ برســانیم. ــب را در کشــور ب ــن ضری ای
کریمــی خاطــر نشــان کــرد: اعتقــاد داریــم مــردم کشــورمان 
ــم  ــا داری ــن تقاض ــتند بنابرای ــی هس ــه خدمت ــته هرگون شایس
ــه بیمــه ای هــا اعتمــاد کــرده و ریســک هــا و نگرانــی هــای  ب
خــود را بــه بیمــه انتقــال دهنــد و جــای آن آســایش و آرامــش 

ــد. تحویــل بگیرن
ــرمایه  ــازار س ــه از ب ــت بیم ــر حمای ــی ب ــش پایان وی در بخ
تاکیــد کــرد تــا در ســایه ایــن حمایــت؛ شــاهد ثبــات شــرایط 

ــازار باشــیم. ــق ب ــاد و رون ــازار و ایجــاد اعتم ب

رئیــس شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه ۱2 مــرداد 
آخریــن جلســه شــورای شــهر پنجــم اســت گفــت: از ۱۳ مــرداد 

دیگــر در شــورای شــهر حضــور نمی یابیــم. 
به گزارش فارس، محسـن هاشـمی رئیس شـورای شـهر تهران 
در حاشـیه صحن شـورای شـهر در جمع خبرنگاران درباره دستور 
جلسـات صحـن اظهـار داشـت: صحـن امروز بـه موقع و بـا حضور 
۱۸ نفـر از اعضـاء تشـکیل شـد و تعـداد تذکـرات نسـبت بـه قبل 

کاهـش یافتـه و امـروز تنهـا دو مورد تذکر مطرح شـد.
ــروز مســأ له مشــارکت  ــن دســتور جلســه ام ــزود: اولی وی اف
مردمــی در نمایشــگاه شــهر آفتــاب بــود و از آنجایــی کــه هنــوز 
ــا نظــارت  ــروژه ناقــص اســت ب ــر اســاس طــرح جامــع ایــن پ ب
شــورای شــهر ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در ایــن راســتا 

ــرد. ــام گی ــد انج می توان
رئیــس شــورای شــهر تهــران گفــت: پیــش از این چندیــن بار 
جهــت ســرمایه گذاری در نمایشــگاه شــهر آفتــاب مزایده هایــی 
برگــزار شــد ولــی از آنجــای یکــه رکــود اقتصــادی ایجــاد شــده 
ــر همیــن  ــه فعالیــت در ایــن حــوزه نداشــت ب کســی رغبــت ب
اســاس شــهرداری الیحــه ای را ارائــه کــرد تــا بتــوان بــه 

ســرمایه گذاران تخفیــف داد و ایــن بخــش را جهــت فعالیــت در 
ــر ا ســاس آن هتــل و ســالن های  شــهر آفتــاب جــذب کــرد و ب

ــد در شــهر آفتــاب ســاخته شــود. جدی
هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موضــوع در صحــن شــورا 
بحــث  برانگیــز بــود گفــت: البتــه در نهایــت الیحــه رأی آورد و 
قــرار شــد جهــت تکمیــل پــروژه تخفیفــی از ســوی شــهرداری 
ــود  ــه ش ــرمایه گذاران ارائ ــه س ــد ب ــا ۳۰ درص ــزان 2۰ ت ــه می ب
البتــه ۵ پکیــج ســرمایه گذاری پیش بنــی شــده و میــزان 
ــن  ــد ای ــف دارد و بای ــرایط مختل ــه ش ــتگی ب ــم بس ــف ه تخفی
ــه  ــا عمــوم بتواننــد از آن ب ــه مزایــده گذاشــته شــود ت قضیــه ب

ــود. ــد ش ــاوی بهره من ــورت مس ص
ــروز در  ــر ام ــه دیگ ــتور جلس ــن دس ــه داد: همچنی وی ادام
مــورد تمدیــد واگــذاری محلــی بــه انجمــن خوشنویســان کشــور 
ــی  ــن 2۰ ســال از ســوی شــهرداری محل ــش از ای ــه پی ــود ک ب
در اختیــار ایــن انجمــن قــرار گرفتــه و امــروز تمدیــد ۵ ســال 
دیگــر بــرای آنهــا جهــت انجــام فعالیت هــای غیرانتفاعــی 
صــورت گرفت.اعضــای شــورا رأی مثبــت در ایــن زمینــه دادنــد 
ــاغ تشــخیص داده شــده  همچنیــن موضــوع چنــد ملــک کــه ب

ــد. ــه رأی دادن ــن زمین ــود مطــرح و اعضــاء در ای ب
فرسـودگی  مشـکل  مـورد  در  تهـران  شـهر  شـورای  رئیـس 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی گفـت: دولـت سـال ۹۶ مصوبه ای 
تأمیـن  بین شـهری  و  شـهری  اتوبـوس  هـزار   ۱۹ کـه  داشـته 
کنـد ولـی ایـن موضـوع اجرایـی نشـده و نـاوگان حمـل و نقـل 
فرسـوده اسـت البتـه سـرعت اتوبوس هـا در شـهرها پایین اسـت 
ولـی گاهـی در اتوبوس هـای بین شـهری سـرعت بـه ۹۰ تا ۱۰۰ 

کیلومتـر می رسـد و ترمـز هـم کـه از نقـاط مهـم اتوبوس اسـت 
دچـار مشـکل می شـود و بایـد فکـر اساسـی بـرای آن داشـت.

وی بــه شــوخی گفــت: البتــه ترمــز نــه تنهــا در اتوبــوس بلکــه 
بــرای انســان هــم حائــز اهمیــت اســت ولــی بــه هــر حــال اختال 
در ترمــز انســان فقــط بــرای خــودش آســیب ایجــاد می کنــد ولــی 

در اتوبــوس جــان چندیــن نفــر در خطــر خواهــد افتــاد.
ــام  ــه اتم ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب ــمی در پاس هاش
ــت: ۱۳  ــود گف ــد ب ــی خواه ــه زمان ــم چ ــورای پنج ــت ش فعالی
مــرداد فعالیــت شــورای پنجــم بــه اتمــام می رســد و بــر اســاس 
تصمیمــی کــه در هیــأت رئیســه گرفته ایــم ۱2 مــرداد آخریــن 
ــورا را  ــیزدهم ش ــا س ــت م ــم اس ــورای پنج ــن ش ــه صح جلس
ــدگان  ــور نماین ــع و حض ــم تودی ــم مراس ــل و از چهارده تحوی
ــع  ــم تودی ــه مراس ــه البت ــود ک ــزار می ش ــم برگ ــورای شش ش
بســتگی بــه اعــام دقیــق وزارت کشــور دارد ولــی بــه هــر حــال 

ــم. ــورا نمی آیی ــه ش ــر ب ــرداد دیگ ــیزدهم م ــا از س م
ــس از  ــش پ ــورد فعالیت ــران در م ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی
ــن  ــم م ــا گفت ــه قب ــور ک ــم گفت: همانط ــورای پنج ــام ش اتم
ــا  ــت ت ــاه از فعالی ــت و ۸ م ــم رف ــخیص خواه ــع تش در مجم
بازنشســتگی باقــی مانــده و یــا بایــد االن بازنشســته کنــم خــودم 
را و یــا اینکــه بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت روم وبــا محســن 

ــی فعالیــت داشــته باشــم. رضای
ــورت  ــما در ص ــا ش ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــن  ــه نظــرم ای ــت: ب ــران می شــوید، گف درخواســت شــهردار ته
موضــوع یــک بحــث انحرافــی اســت و اگــر آن را مطــرح نکنیــد 

بهتــر اســت.

آیین نامه تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
به تصویب شورای عالی بیمه سالمت رسید

تولید طالی سفید به ۹۰ هزار تن می رسد 

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران : 

حمایت های بیمه از بازار سرمایه، شرایط با ثباتی را برای بورسی فراهم می کند

محسن هاشمی:

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم (ماجرای شهردار شدنم انحرافی است
۱. شماره پرونده اجرایی: ۹۹۰۱۹۳۹_ اجرای احکام مدنی 

2.محکوم له :آقای یداهلل زینال پور فرزند عباداهلل 
۳.محکوم علیها: شـرکت شـماره ۱۱۵ تولیـدی و توزیعی زرین طای 

عباسـی میاندوآب به آدرس جاده فسـندوز رو بـه روی کارخانه کوره 
ــال اصــل خواســته و  ــه مبلــغ ۳۴۱/۵2۵/۸۰2  ری ــه: ب ۴. محکــوم ب

مبلــغ ۱۷/۰۷۶/2۹۰ ریــال نیــم عشــر دولتــی 
ــی در  ــت توفیق ــدد پال ــت از۵۵۰ ع ــارت اس ــده :عب ــورد مزای ۵. م
ــه ازای هــر  ــا قیمــت کارشناســی ب ســردخانه زریــن طــای عباســی ب
ــع در  ــال واق ــغ کل ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ــال ب ــدد ۶۰۰/۰۰۰ ری ع

ــوره  ــه ک ــه روی کارخان ــندوز رو ب ــاده فس ج
کــه بــا توجــه بــه تقاضــای محکــوم لــه و بــه لحــاظ عــدم پرداخــت 
ــق  ــف واز طری ــوق توقی ــک ف ــه مل ــوم علی ــرف محک ــه از ط ــوم ب محک
ــه  ــروع وب ــه ش ــت پای ــده از قیم ــد. مزای ــد ش ــه خواه ــده فروخت مزای

ــد شــد. ــذار خواه ــن قیمــت پیشــنهادی واگ باالتری
۶. شرایط مزایده:

الــف. برنــده مزایــده بایســتی ۱۰درصــد از مبلــغ پیشــنهادی را فــی 
المجلــس و مابقــی را ظــرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایــده پرداخت نماید. 
ــخ  ــل از تاری ــدت ۵روز قب ــا م ــد ت ــی توانن ــدگان م ب. شــرکت کنن
مزایــده بــا هماهنگــی ایــن دفتــر ازمــال مــورد مزایــده دیــدن نماینــد. 
ج. جلســه مزایــده روز یکشــنبه ۱۴۰۰/۴/2۷ راس ســاعت ۱۱صبــح 
در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان 
میانــدوآب بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتانی دادســرای عمومــی و 
انقــاب شهرســتان میانــدوآب و متقاضیــان خریــد برگــزار خواهــد شــد. 
د.کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده می باشـد. 

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان میاندوآب-ولی نژاد



روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 08 تیر ماه 1400- سال هشتم - شماره 996 فرهنگ و هنر6
آشپزی

 نان اردک یا آگردک  

 روش اول:
مواد الزم:

آرد سفید                                           حدود ۳ پیمانه
شیر                                                ½ پیمانه
شکر                                        ¼ پیمانه
کره                                                 ¼ پیمانه
تخم مرغ                                             ۱ عدد
نمک                                              ۱ پنس
زردچوبه                                               ۱ قاشق چایخوری
نمک                                                 ۱ پنس

مواد الزم خمیر مایه 
پودر خمیر مایه فوری               ۱ قاشق مرباخوری
آب ولرم                                یک پنجم پیمانه
شکر                                 ۱ قاشق مرباخوری

 
طرز تهیه:

بــرای تهیــه نــان اردک همدانــی خمیــر مایــه 
ــوده  ــوط نم ــکر مخل ــرم و ش ــراه آب ول ــه هم را ب
ــد و در  ــه در کاســه را بگذاری ــدت ۱۰ دقیق ــه م ب
ــه خمیــر عمــل  ــا مای ــرار دهیــد ت جایــی گــرم ق

ــد و کــف کنــد.  بیاب
شــیر را بــا شــکر ، خمیــر مایــه عمــل آمــده ، 
تخــم مــرغ ، روغــن ، نمــک و زردچوبــه مخلــوط 

کنیــد تــا یکدســت شــود.
آرد را 2 مرتبه الک کنید.

نصــف آرد را بــه مــواد اضافــه کــرده هــم بزنیــد 
ــت شود. یکدس

ــه  ــی اضاف ــا جای ــم و ت ــم ک ــی آرد را ک مابق
ــبد.  ــت نچس ــه دس ــر ب ــه خمی ــد ک کنی

ــود  ــع ش ــا جم ــد ت ــی ورز دهی ــر را کم خمی
ســپس داخــل کاســه ای بــزرگ قــرار داده رویــش 
ــرم  ــی گ ــاعت در جای ــید و ۱ س ــلفون  بکش را س
اســتراحت دهیــد تــا حجــم خمیــر دو برابــر شــد.

ــا هــوای اضافــه  کمــی خمیــر  را ورز دهیــد ت
اش گرفتــه شــود.

بــه انــدازه نارنگــی از خمیــر جــدا کنیــد و بــا 
وردنــه بــه صــورت گــرد و نــازک بــاز کنیــد. 

تابــه ای بــزرگ را روی حــرارت گذاشــته کمــی 
روغــن داخلــش بریزید.

ایــن نــان خیلــی زیــاد روغــن بــه خــود جــذب 
میکنــد پــس بــرای ایــن کــه خیلــی چــرب نشــود. 
ــی کــم  ــان هــا را در مقــدار خیل هــر دو طــرف ن

روغــن ســرخ کنیــد. 
 

روش دوم:
مواد الزم :

تخم مرغ                                     2 عــدد
شــیر                                     ۱ پیمانــه
شکر                                         2/۱ پیمانه
روغن                                    2 قاشق غذاخوری
آرد                                       حدود ۴ پیمانه
زردچوبه                                    2/۱ قاشق چایخوری
زعفران دم کرده                   2 قاشق غذاخوری
نمک                               2/۱ قاشق غذاخوری
خمیر مایه                             ۱ قاشق مرباخوری
بیکینگ پودر                        2/۱ قاشق چایخوری

  
طرز تهیه:

شــیر را حــرارت دهیــد تــا ولــرم شــود ســپس 
ــن  ــه و روغ ــر مای ــکر ، خمی ــرغ ، ش ــم م ــا تخ ب

ــد. ــوط کنی مخل
زردچوبــه و زعفــران را بــه مــواد اضافــه کــرده 

هــم بزنیــد یکدســت شــود.
آرد را الــک کنیــد و نیمــی از آن را جــدا کــرده 
بــا نمــک و بکینــگ پــودر مخلــوط کنیــد و ایــن 

مخلــوط را بــه مــواد اضافــه کــرده هــم بزنیــد. 
ــه مــواد  نصــف دیگــر آرد ســاده را کــم کــم ب
ــه دســت  ــر ب ــه خمی ــی ک ــا جای ــد ت ــه کنی اضاف

ــبد.  نچس
خمیــر را گــرد کــرده داخــل کاســه ای بــزرگ 
قــرار دهیــد و روی ظــرف را بپوشــانید و بــه 
ــا  مــدت ۱ ســاعت در جایــی گــرم قــرار دهیــد ت

ــود. ــر ش ــش دو براب حجم
ــر را کمــی ورز دهیــد  بعــد از اســتراحت خمی
ــاره ۱۰  ــا هــوای اضافــه اش گرفتــه شــود و دوب ت

ــه خمیــر اســتراحت کنیــد. دقیقــه ب
گلولــه هایــی از خمیــر جــدا کــرده بــا وردنــه 
ــا کمــی روغــن هــر دو  ــه ب ــاز کنیــد و درون تاب ب

ــان را ســرخ کنیــد.   طــرف ن
نکات الزم:

در روش ســنتی خمیــر ایــن نــان روغنــی 
نــازک پهــن شــده و بــا روغــن زیــاد ســرخ 
میشــود ولــی شــما بهتــر اســت در خانــه از مقــدار 

ــد. ــتفاده کنی ــه آن اس ــرای تهی ــم ب ــن ک روغ
ــان  ــه ن ــرای تهی ــری ب ــت از آرد برب ــر اس بهت

ــد. ــتفاده کنی اس
ــه  ــی زردچوب ــه کم ــن تاب ــه روغ ــد ب میتوانی

ــد. ــه کنی اضاف
ــان کامــا دل  ــر ن ــه خمی ــه ب ــزودن زردچوب اف

بخواهــی اســت.
در صورتــی کــه ذائقــه شــما شــیرینی پســند 
ــه  ــتور را اضاف ــکر دس ــدار ش ــد مق ــت میتونی اس

ــد. کنی
ــی  ــان طوالن ــرای زم ــد ب ــان اردک را میتوانی ن
ــد.  ــزر و داخــل پاســتیک نگهــداری  کنی در فری
نــان اردک را بــه همــراه عســل و شــیره ســرو 

میکننــد.
بــرای یکدســت و خــوش فــرم شــدن نــان هــا 
میتوانیــد بعــد از بــاز کــردن خمیــر بــا وردنــه بــا 

یــک کاتــر گــرد آنــر ا قالــب بزنیــد. 
 منبع: بیتوته

اعالم نتایج امتحانات نهایی، 1۰ تیرماه

ــوزش و  ــت آموزشــی وزارت آم ــش کیفی ــز ســنجش و پای رئیــس مرک
ــا اشــاره بــه زمــان اعــام نتایــج اولیــه امتحانــات نهایــی پایــه  پــرورش ب
دوازدهــم گفــت: نتایــج امتحانــات نهایــی از طریــق ســامانه دانش آمــوزی 
»پــادا« و بــه صــورت الکترونیکــی در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار 

می گیــرد. 
خســرو ســاکی در گفــت وگــو بــا ایســنا، دربــاره اعــام نتایــج امتحانــات 
ــن  ــاده ۵2 آیی ــق م ــرد: طب ــار ک ــاره اظه ــن ب ــح داد و در ای ــی توضی نهای
ــان،  ــن امتح ــس از آخری ــه پ ــه آموزشــی دوره دوم متوســطه، دو هفت نام

نتایــج توســط مــدارس اعــام مــی شــود.
ــه، ۱۰  ــج اولی ــام نتای ــی اع ــش بین ــاس پی ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
ــی  ــج م ــام نتای ــد از اع ــج روز بع ــا پن ــوزان ت ــش آم ــاه اســت و دان تیرم

ــد. ــه کنن ــه ارائ ــر مدرس ــه مدی ــود را ب ــات خ ــد اعتراض توانن
ــایر  ــد س ــرات همانن ــج نم ــت نتای ــا دریاف ــه آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس
مقاطــع تحصیلــی از طریــق ســامانه دانــش آمــوزی »پــادا« و بــه صــورت 
اینترنتــی قابــل مشــاهده اســت گفــت: قــرار اســت نتایــج امتحانــات نهایــی 
از طریــق ســامانه دانــش آمــوزی پــادا و بــه صــورت الکترونیکــی در اختیــار 
دانــش آمــوزان قــرار بگیــرد. البتــه دانــش آمــوزان در صــورت مواجهــه بــا 
ــود  ــل خ ــل تحصی ــگاه مح ــق آموزش ــد از طری ــکل می توانن ــه مش هرگون

اقــدام کننــد.

کسب رتبه اول کشوری دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز 

ــن  ــه اول در بی ــه کســب رتب ــق ب ــز موف ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
ــد.  ــور ش ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــت  ــعه و مدیری ــت توس ــی معاون ــزارش تفصیل ــر اســاس گ ــرد: ب ــام ک اع
منابــع و برنامــه ریــزی وزارت بهداشــت در آخریــن مرحلــه ارزیابــی 
ــگاه  ــال ۹۹، دانش ــی س ــه عملیات ــق برنام ــزان تحق ــار می ــاق در معی انطب

ــت. ــرار گرف ــور ق ــت کش ــه نخس ــز در رتب ــکی تبری ــوم پزش عل
ــار ســال  ــی چه ــه عملیات ــق برنام ــزان تحق ــن می ــن در میانگی همچنی
ــز  ــی تبری ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــته دانش گذش
موفــق بــه کســب رتبــه اول در بیــن دانشــگاه های کشــور و مراکــز قطــب 

ــش در ســال ۱۳۹۹ شــد. کان مناطــق آمای

ساخت تابلوی کتاب با 85۰۰ درب بطری در 
عجب شیر 

هنرمنــد خــوش ذوق و دوســتدار طبیعــت عجــب شــیری توانســت بــا 
جمــع آوری ۸ هــزار و ۵۰۰ عــدد درب بطــری تابلــوی روز جهانــی کتــاب 

را خلــق کنــد. 
ــگاران جــوان، صغــری نیرومنــد دانشــجوی  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــه  ــک مهدی ــا کم ــز ب ــامی تبری ــر اس ــگاه هن ــری در دانش ــع دکت مقط
ــع آوری ۸  ــا جم ــت ب ــریفی توانس ــراد ش ــری و مه ــده ناص ــد، مائ نیرومن
هــزار و ۵۰۰ عــدد درب بطــری تابلــوی روز جهانــی کتــاب را خلــق کنــد.

ایــن هنرمنــد عجــب شــیری گفــت: بــه علــت اهمیــت بازیافــت از ســال 
۹۵ تصمیــم گرفتیــم تــا بــا جمــع آوری درب بطری هــا یــک اثــر هنــری 
خلــق کنیــم و در ســال ۹۷ موضــوع کتــاب را انتخــاب کردیــم چــون تاثیــر 

زیــادی در جامعــه دارد.
نیرومنــد تعــداد درب بطری هــای بــه کار رفتــه در ایــن تابلــو را ۸۵۰۰ 
عــدد و ابعــاد آن را ۵ متــر در 2 متــر عنــوان کــرد و گفت:هــدف از ســاخت 
تابلــوی کتــاب ایــن بــود کــه بــه زباله هــا نگــرش متفاوتــی داشــته باشــیم 
ــم و  ــق کنی ــری خل ــر هن ــا اث ــم از زباله ه ــه می توانی ــرش ک ــن نگ ــا ای و ب
در حفــظ محیــط زیســت کوشــا باشــیم و از طرفــی فرهنــگ کتابخوانــی را 

در جامعــه گســترش دهیــم.

فعالیت 5 پروژه میراث فرهنگی در شهرستان اهر 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان 
  شــرقی از فعالیــت پنــج پــروژه میــراث فرهنگــی در شهرســتان اهــر خبــر داد. 
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــزه زاده در گفت وگ ــد حم ــارس، احم ــزارش ف ــه گ ب
ــه  ــای تاریخــی ب ــز گنجینه ه ــال افتخارآمی ــره و انتق ــار داشــت: ذخی اظه
نســل های بعــدی وظیفــه ای همگانــی اســت کــه در راس آن اداره کل 
ــی اصلــی  ــه عنــوان متول میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری ب
ــاخت های الزم و  ــاد زیرس ــا ایج ــرار دارد و ب ــا ق ــت آنه ــت و مرم حفاظ

ــن هــدف مهــم اســت. ــق ای نگاهــی کارشناســانه درصــدد تحق
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
آذربایجان شــرقی از فعالیــت پنــج پــروژه فعــال میــراث فرهنگــی در 
شهرســتان اهــر خبــر داد و گفــت: شهرســتان اهــر از جملــه مناطــق غنــی 
در حــوزه فرهنــگ و تاریــخ اســت کــه در راســتای صیانــت از ظرفیت هــای 
موجــود، ایــن اداره کل اقدامــات ویــژه ای را در دســتور کار قــرار داده کــه از 
ــوار ضلــع  ــه ایجــاد مــوزه ســنگ نگاره، مرمــت دی ــوان ب ــه آنهــا می ت جمل
ــازار  ــیب دیده ب ــای آس ــی بخش ه ــع، استحکام بخش ــجد جام ــی مس غرب
تاریخــی، تجهیــز خانــه ورنــی اهــر واقــع در خانــه قاســم خــان اهــری و 
همچنیــن تعییــن عرصــه و حریــم مجموعــه تاریخــی شــیخ شــهاب الدین 

اهــری اشــاره کــرد.
ــال جاری  ــدای س ــور از ابت ــای مذک ــد: پروژه ه ــادآور ش ــزه زاده ی حم
در حــال اجــرا هســتند کــه در راســتای اهــداف توســعه ای و صیانتــی در 

ــد. ــرار گرفته ان ــن اداره کل ق ــتور کار ای دس

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت: خوشــبختانه 
موفــق بــه اســتخدام بیــش از ۱۰2 هــزار نیــرو 

در ســال ۹۹ براســاس قوانیــن قبلــی، شــدیم. 
بــه گــزارش فــارس، محســن حاجــی میرزایی 
وزیــر آمــوزش و پــرورش در گردهمایی مشــترک 
مدیــران منابــع انســانی و امــور اداری و معاونــان 
ــرورش  ــوزش و پ ــه  ادارات کل آم ــرح و برنام ط
ــران  ــر ته ــهید باهن ــه در اردوگاه ش ــتان ها ک اس
برگــزار شــد، اظهــار کرد: ســال تحصیلــی جاری، 
ســالی سرشــار از ناشــناخته ها و تنگناهایــی بــود 

کــه بــه ســختی ســپری شــد.
ــانی را  ــع انس ــور اداری و مناب ــوزه ام وی، ح
یکــی از حوزه هــای دارای چالــش و پــر دغدغــه 
برشــمرد و افــزود: بیشــترین چالش هــای آموزش 
و پــرورش در بخــش نیــروی انســانی اســت. همه 
ــد؛  ــخن می گوین ــن س ــول بنیادی ــند تح از س
ــات  ــزو مطالب ــوع ج ــن موض ــه ای ــه ای ک به گون
ــی  ــول از ضروریات ــن تح ــت، بنابرای ــی اس عموم

ــه آن پرداختــه شــود. اســت کــه بایــد ب
ــوان  ــی می ت ــت: زمان ــی گف ــی میرزای حاج
ــی  ــر و تحول ــه تغیی ــت ک از تحــول ســخن گف
در نیــروی انســانی صــورت گرفتــه باشــد ولــی 
ســال های  در  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
اخیــر وضعیــت مطلوبــی در حــوزه نیــروی 
ــام  ــداد و ارق ــاظ اع ــته ایم و از لح ــانی نداش انس

ــم. ــه بوده ای ــادی مواج ــای زی ــا تنگاه ب
در  پــرورش  و  آمــوزش  اســتراتژی  وی   
ــروی  ــر نی ــز ب ــول را تمرک ــند تح ــری س پیگی
انســانی و معلــم دانســت و تصریــح کــرد: قــرار 
ــوزش و  ــاز آم ــورد نی ــای م ــه نیروه ــود هم ب
ــان جــذب  ــرورش از مســیر دانشــگاه فرهنگی پ

شــوند تــا نیــروی بــا کیفیــت بــه نظــام تعلیــم 
و تربیــت وارد شــوند؛ امــا عمــًا ایــن موضــوع 

ــد. ــق نش محق
وزیــر آمــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد: 
ــروی  ــه نی ــت ک ــرورش اس ــوزش و پ ــق آم ح
جامعــه  بهترین هــای  از  را  نیــازش  مــورد 
گزینــش کنــد، لــذا تــاش کردیــم ایــن 

موضــوع را ســاماندهی کنیــم.
ــم  ــر معظ ــتمداد از رهب ــا اس ــت: ب وی گف
انقــاب و تشــریح موضــوع بــرای شــورای عالــی 
ــی  ــورای عال ــن ش ــی و همچنی ــاب فرهنگ انق
ــه ای  ــدیم مصوب ــق ش ــرورش، موف ــورش و پ آم
ــت  ــی انقــاب فرهنگــی دریاف را از شــورای عال
ــا از  ــرو تنه ــه براســاس آن، جــذب نی ــم ک کنی
طریــق دانشــگاه فرهنگیــان و دانشــگاه شــهید 

ــرد. ــی صــورت گی رجای
ــح کــرد: خوشــبختانه  ــی تصری حاجی میرزای
موفــق بــه اســتخدام  بیــش از ۱۰2 هــزار نیــرو 

در ســال ۹۹ براســاس قوانیــن قبلــی، شــدیم.

 وی از تاش هــا بــرای افزایــش دریافتی هــای 
فرهنگیــان در ســال های اخیــر و ادامــه آن خبــر 
داد و تصریــح کــرد: »الیحــه رتبه بنــدی« را بــا 
ســرعت هرچــه در دولــت مصــوب و بــه مجلــس 

شــورای اســامی ارســال کردیــم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: بایــد تــاش 
کنیــم کیفیــت نیــروی انســانی را افزایــش دهیم 
و در همیــن راســتا دو طــرح »کارآمــد« و طــرح  
»جامــع یادگیــری«  بــا هــدف تقویــت دوره های 
ــان از  ــای معلم ــای صاحیت ه ــی و ارتق آموزش

طریــق تعامــات تجربــی، اجرایــی شــد.
محــور  را  نهایــی  شــاخص های  وی   
»گزارش دهــی از اقدامــات«، اعــام و عنــوان کــرد: 
بایــد در جهــت تحقــق اهــداف حرکتــی بــه وجود 

ــیم. ــته باش ــبی داش ــرد مناس ــم و عملک آوری
بروجــود  پــرورش  و   آمــوزش  وزیــر 
معیارهــای دقیــق ارزیابــی از صاحیت هــای 
ــم در  ــرد: امیدواری ــان ک ــد و اذع ــان تأکی معلم
ــی از  ــای دقیق ــدی، ارزیابی ه ــوب رتبه بن چارچ

بگیــرد. صــورت  معلمــان،  صاحیت هــای 
الکترونیــک  دولــت  بحــث  افــزود:  وی 
ویژگی هــای بســیار زیــادی دارد و ایــن موضــوع 
در شــفافیت و کمــک بــه مــردم، بهــره وری، 
ــذا  ــت ل ــر اس ــی، و ... مؤث ــی انضباط ــش ب کاه
اگــر بتوانیــم داده هــا را بــه خوبــی پیونــد دهیم، 
ــرد. ــم ک ــدا خواهی ــب تری پی ــت مناس وضعی

ــرد: در  ــار ک ــرورش  اظه ــوزش و پ ــر آم وزی
ــو  ــامانه ها« جل ــازی س ــک پارچه س ــوزه »ی ح
رفتیــم و راه برگشــتی نداریــم بایــد ایــن مســیر 
را ادامــه دهیــم تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســیم.

وی، »عــدم دقــت در رویکرد حل مســأله« را 
مهم تریــن عامــل حــل نشــدن مشــکل برشــمرد 
و اظهــار کــرد: همــه افــراد بایــد خــود را مالــک 
مســأله بداننــد و بــرای حــل آن آن قــدر تــاش 

کننــد تــا بــه نتیجــه برســند.
ــه  ــت ک ــق اس ــری موف ــه داد: مدی وی ادام
»قــدرت ترکیــب شــوندگی« بیشــتری داشــته 
باشــد و بتوانــد بــا دیگــران کار کنــد، بنابرایــن 
مســأله زمانــی حــل می شــود کــه مدیــر 
»توانایــی هماهنگــی« بیشــتر بــا ســایر اجــزای 
یــک مجموعــه را داشــته باشــد و چنیــن 

ــود. ــد ب ــق خواه ــری موف مدی
حاجی میرزایی افزود: همـه ارزش های واقعی، 
ارزش هـای ترکیبـی هسـتند و ممکن اسـت تک 
تـک موضوعات ارزش داشـته باشـند امـا در کنار 
یکدیگـر قرار گیرنـد، ارزشـمندتر می شـوند؛ لذا 

مـا باید قـادر به خلـق ارزش ترکیبی باشـیم.
وی گفت: تاش کنیم در جایگاهی که هسـتیم 
آثار ماندگار و ارزشـمندی از خود به یادگار بگذاریم، 

زیـرا اثر کار افراد همواره جاویدان اسـت.

محمــد صــراف رئیــس انجمــن شــرکت های 
نمایــش ویدئــوی آنایــن بیــان کــرد کــه در اکــران 
ــد حاصــل  ــزی از درآم ــرم ســهم ناچی ــن، پلتف آنای
از فــروش بلیــت دارد و ۹۰ درصــد ایــن درآمــد بــه 

تهیه کننــده تعلــق می گیــرد.
ــای  ــرکت  ه ــن »ش ــس انجم ــراف رئی ــد ص محم
نمایــش ویدئــوی آنایــن« در گفتگــو بــا مهــر 
ــن« و عــدم  ــاره شــرایط نامناســب »اکــران آنای درب
ــن بســتر  ــد در ای ــینمایی جدی ــای س عرضــه فیلم ه
ــه  ــی اینک ــل دارد، یک ــرایط دو دلی ــن ش ــت: ای گف
ــینماها  ــق نســبی س ــه واســطه رون ــدگان ب تهیه کنن
ــر پــرده دیگــر  ــه اکــران فیلم هــای خــود ب و امیــد ب
ــه فیلم هــای خــود در بســتر آنایــن  ــه ارائ رغبتــی ب
ــق  ــی از رون ــا حاک ــه خبره ــوص ک ــد. به خص ندارن
ــق  ــس از تزری ــرفته، پ ــورهای پیش ــینماها در کش س
واکســن منتشــر شــده و بســیاری را به آینــده امیدوار 
تهیه کننــدگان  ایــن موقعیــت  اســت. در  کــرده 
ترجیــح می دهنــد جلــوی اکــران آنایــن آثــار خــود 

ــد. ــی بمانن ــران عموم ــد و منتظــر اک را بگیرن
وی ادامـه داد: نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه اکران 
آنایـن، بـرای پلتفرم هـا هم سـودی نـدارد. در اکران 
آنایـن، پلتفـرم عرضه کننـده فیلـم، سـهم ناچیـزی 
از درآمـد حاصـل از فـروش بلیـت دارد و بـه منظـور 
حمایـت از فیلم های سـینمایی نزدیـک به ۹۰ درصد 

ایـن درآمـد بـه تهیه کننـده فیلـم تعلـق می گیـرد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه طبیعتـاً اکـران آناین یک 
فیلـم، هزینه هایـی ماننـد تبلیغـات محیطـی و نصب 
بیلبـورد بـرای یـک پلتفـرم دارد و بـه واسـطه بـاال 
بـودن هزینـه تبلیغـات، عمـًا اکـران آنایـن هیـچ 

سـودی بـرای پلتفرم هـا نـدارد.
صــراف دربــاره نقــش ســازمان ســینمایی در 
ــود  ــار خ ــه آث ــه عرض ــازان ب ــب فیلمس ــه ترغی زمین
ــاید دســت  ــت: ش ــم گف ــن ه ــران آنای در بســتر اک

ســازمان ســینمایی در ایــن حــوزه بســته اســت 
چراکــه تصمیم گیــر نهایــی تهیه کننــده فیلــم اســت. 
به خصــوص کــه در ایــران برخــاف کشــورهای 
پیشــرفته اگــر فیلمــی حیــن اکــران آنایــن کپــی یــا 
ــت از  ــرای حمای ــی الزم ب قاچــاق شــود، بســتر قانون
صاحــب اثــر وجــود نــدارد. زیرســاخت های شــبکه ای 
ــادی در  ــیار زی ــک بس ــرفته، کم ــورهای پیش در کش

ــد. ــف می کن ــن تخل ــری از ای جلوگی
وی افــزود: در ایــران بــه واســطه مباحــث مرتبــط 

ــی در  ــار ایران ــش آث ــا پخ ــم ب ــم نمی توانی ــا تحری ب
ــرعت  ــا س ــی، ب ــای خارج ــا پلتفرم ه ــا و ی ماهواره ه
ــاً  ــرایط طبیعت ــن ش ــم. در ای ــوب برخــورد کنی مطل
ــطه  ــرمایه اش به واس ــه س ــد ک ــده می ترس تهیه کنن

اکــران آنایــن بــه بــاد بــرود.
ــوی  ــش ویدئ رئیــس انجمــن »شــرکت های نمای
آنایــن« در ادامــه تأکیــد کــرد: مــا آمادگــی کامــل 
را  آنایــن فیلم هــای روز ســینما  اکــران  بــرای 
داریــم امــا ایــن تهیه کننــده اســت کــه بایــد حاضــر 
بــه ایــن عرضــه شــود. تهیه کننــده اســت کــه بایــد 
تصمیــم بگیــرد فیلمــش روی پــرده ســینما اکــران 
ــد ۱۹  ــت. وضعیــت کووی ــا در بســتر اینترن شــود، ی
و بحــران کرونــا تصمیم گیــری تهیه کننده هــا در 
ایــن زمینــه را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت و 
ــه کمــی شــرایط ایمــن می شــود،  ــه محــض اینک ب
ــد. ــه می گیرن ــن فاصل ــتر آنای ــا از بس تهیه کننده ه

وی عنــوان کــرد: آنچــه امــروز شــاهدش هســتیم 
امیــد تهیه کننــدگان بــه بازگشــایی و رونــق مجــدد 
ــت و  ــک اس ــده نزدی ــینمایی در آین ــالن های س س
در ایــن شــرایط، طبیعــی اســت کــه تــن بــه اکــران 
آنایــن نمی دهنــد. به خصــوص کــه بــا تهدیــد 

ســوخت شــدن ســرمایه نیــز مواجــه هســتند.
شـده  ارائـه  تسـهیات  دربـاره  ادامـه  در  صـراف 
بیشـتر  خاطـر  اطمینـان  بـرای  پلتفرم هـا  سـوی  از 
بـرای  بسـیاری  کارهـای  مـا  گفـت:  تهیه کننـدگان 
جلـب ایـن اطمینـان کرده ایـم. همیـن امـروز مسـیر 
عرضـه فیلم های سـینمایی در کانال هـای تلگرامی به 
واسـطه پیگیری هایـی کـه مـا داشـته ایم، تـا حدودی 
محدود شـده اسـت. از نظر مالی هـم ۸۰ تا ۹۰ درصد 
درآمـد بلیـت را هـم بـه تهیه کننـده می دهیـم و این 
نهایـت تاش و همکاری ما در این زمینه اسـت. سـود 

مـا در ایـن زمینـه تقریبـاً صفر اسـت.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه تعــدد تولیــد ســریال 
ــغ  ــروز بال ــه داد: ام ــا ســرمایه گذاری پلتفرم هــا ادام ب
بــر ۸۰ درصــد تولیــد ســریال بــا ســرمایه پلتفرم هــا 
صــورت می گیــرد. بــه همیــن دلیــل هــم پلتفرم هــا 
بــرای زنــده نگــه داشــتن خودشــان و بازگشــت 
ــد.  ــریال ها دارن ــه س ــه بیشــتری ب ــان توج سرمایه ش
ــوز  ــد، آنجــا هن ــرق می کن ــا شــرایط ف در ســینما ام
ــد  ــا ســرمایه شــخصی کار می کن ــده ب ــم تهیه کنن ه
ــه عرضــه  ــی راضــی ب ــه راحت ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
آنایــن اثــر خــود نمی شــود. در سریال ســازی چــون 
پلتفــرم خــودش هزینــه می کنــد، ســخت گیری 
کم تــری هــم وجــود دارد تــا بتواننــد مخاطــب خــود 

را حفــظ کننــد.

اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفت: ۶۷ درصـد از رأی  دهندگان 
آذربایجان شـرقی بـه رئیـس جمهـور منتخـب رأی دادنـد کـه 

باالتـر از میانگیـن رأی ایشـان در کل کشـور اسـت. 
به گزارش فارس، محمدرضا پورمحمدی در هشـتاد و هشـتمین 
جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان کـه بـه میزبانی سـازمان 
اشـاره  بـا  برگـزار شـد   برنامه ریـزی آذربایجان شـرقی  و  مدیریـت 

بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری، اظهـار داشـت: معمـوالً در فضای 
انتخابـات و تبلیغـات، نامزدها سـعی می کنند نقاط ضعـف دولت را 
مطـرح کننـد، در حالـی کـه بایـد واقعیت هـا را هم در نظـر گرفت.

وی افـزود: در هشـت سـال گذشـته بـه دلیـل تحریم هـای 
از دوران جنـگ  شـدید و بی سـابقه، شـرایطی حتـی دشـوارتر 
تحمیلـی داشـتیم، امـا با این حـال کارهای بزرگی هم در کشـور 

انجـام شـده اسـت کـه بایـد ایـن موفقیت هـا را بازتـاب دهیـم.
و  تشـکر  فرهنـگ  متأسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  پورمحمـدی 
شـکرگزاری در جامعـه کمرنـگ شـده اسـت، گفـت: نقـد یـک 
ودیعـه الهـی اسـت و بـرای پیشـرفت امـور الزم اسـت امـا بیـان 
صـرف مشـکات و نارسـایی ها، موجب دل نگرانی مـردم و کاهش 

اعتمـاد عمومـی می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه همـه بایـد بـرای تقویـت اعتمـاد عمومی 
تـاش کنیـم، متذکر شـد: تبریـز و آذربایجـان در تمـام عرصه ها 

جریان سـاز بـوده و در ایـن زمینـه هـم می توانیـم الگـو باشـیم.
مـردم  مشـارکت  از  همچنیـن  آذربایجان شـرقی  اسـتاندار 
اسـتان در انتخابـات 2۸ خـرداد قدردانـی کـرد و بیـان داشـت: 

بـا وجـود دسیسـه ها و توطئه هـای دشـمنان  بـا عنایـات الهـی، 
خوبـی  مشـارکت  رهبـری،  توصیه هـای  و  مـردم  زمان شناسـی 
در انتخابـات داشـتیم کـه مایه قـوت قلـب دوسـتداران و نگرانی 

بدخواهـان انقـاب شـد.
رأی دهنـدگان  از  درصـد   ۶۷ کـرد:  خاطرنشـان  وی 
آذربایجان شـرقی بـه رئیـس جمهـور منتخـب رأی دادنـد کـه 

اسـت. کشـور  کل  در  ایشـان  رأی  میانگیـن  از  باالتـر 
نیـز  شـوراها  انتخابـات  نتیجـه  شـد:  یـادآور  پورمحمـدی 
اسـاس  بـر  مـردم  کـه  داد  نشـان  و  داشـت  روشـنی  پیام هـای 

داده انـد. رأی  ارزش هـا  بـه  تعلـق  و  شـناخت 
در ایـن جلسـه بـرش اسـتانی سـند مهندسـی فرهنگـی بـا 
محوریـت پنـج مسـأله فرهنگـی اولویـت دار شـامل: تشـدید فقر 
بنیـان  فرهنـگ عمومـی، تضعیـف  و  اخـاق  فکـری در حـوزه 
خانـواده در حـوزه سـبک زندگـی، ضعـف مدیریتـی و محتوایـی 
در حـوزه فضـای مجـازی، ضعـف در تولیـد و توزیـع محصـوالت 
فرهنگـی و کم توجهـی بـه ظرفیت ها و فرصت هـا در حوزه هویت 

بومـی و محلـی بـه تصویـب رسـید.

نماینده مردم تبریز، اسـکو و آذرشـهر در مجلس شـورای اسامی 
اعـام کـرد: فیلترینـگ در طـرح صیانـت از حقـوق کاربـران فضـای 
مجـازی وجـود نـدارد و بـر خاف آنچه کـه در فضای مجـازی مطرح 
شـده، در هیـچ جـای این طرح اشـاره ای به فیلترینگ نشـده اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمدحسـین فرهنگـی 
نماینـده مـردم تبریز، اسـکو و آذرشـهر در مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: طـرح »صیانـت از حقـوق کاربـران و سـامان دهـی پیـام 
رسـان های اجتماعـی« بـا امضاء ۳۶ نفـر از نماینـدگان مجلس طرح 
شـده کـه برخـی از آن هـا روسـای کمیسـیون هـا، برخـی از افـراد 
صاحب نظر و شـناخته شـده و اعضای هیات رئیسـه مجلس هستند.

او ادامـه داد: ارایـه طـرح اولیـه صیانـت از حقـوق کاربـران و 
سـامان دهـی پیـام رسـان های اجتماعـی، می تواند مبنایـی برای 
هرگونـه اصـاح باشـد، امـا بـه موضوعـی کـه ادعـا می شـود بـه 
دنبـال فیلترینـگ فضـای مجازی اسـت، تبدیـل شـده، در حالی 
کـه در هیـچ جایـی از آن اشـاره ای بـه فیلتـر نشـده، بلکـه بـر 

موضـوع نظـارت تاکید شـده اسـت.
فرهنگـی افـزود: مقـام معظـم رهبـری چنـد بـار بـا تاکیـد از 
جملـه اخیـراً فرمودنـد »ایـن فضا یعنـی فضای مجازی رها شـده 
اسـت و ایـن رهـا شـدگی را باید بـا یک نظـارت کارآمـد، موثر و 
حسـاب شـده مـورد توجه قـرار داد به گونـه ای که حقـوق افراد و 

اشـخاص و کاربـران آسـیب نبیند«.

ارایـه ایـن طـرح  او یـادآوری کـرد: نماینـدگان مجلـس بـا 
بـه دنبـال آن هسـتند کـه حقـوق خانواده هایـی کـه بـه دلیـل 
نابسـامانی های فضـای مجـازی، از نظـر مالی و اخاقـی، به خاک 

سـیاه نشـانده شـده انـد، پیگیـری شـود.
فرهنگـی تاکیـد کـرد: لـذا باید در ضمـن توجه بـه مزیت های 
فضـای مجـازی، بایـد دسـته بندی، نظـارت و وادار کـردن برخی 
پیام رسـان های خارجـی بـه رعایت قوانیـن و مقررات کشـورمان، 

مـورد توجه قـرار بگیرد.
او اضافـه کـرد: بـر این اسـاس طرح صیانـت از حقـوق کاربران 
فضـای مجـازی به دنبال اعمـال هیچ گونـه محدودیت غیرمنطقی 
نیسـت، البتـه طـرح یادشـده هنـوز به شـکل پیش نویس اسـت و 
در مجلس تغییر داده خواهد شـد و این تغییرات در راسـتای بهتر 
شـدن، منطقی تر شـدن و حـذف برخی احکام ضعیـف یا ناصحیح 

مربـوط به فعالیت هـای فضای مجازی اسـت.
فضـای  کاربـران  حقـوق  از  صیانـت  بنابرایـن  داد:  ادامـه  او 
مجـازی، همـان طـور که از عنـوان آن نیز پیداسـت، بـرای حفظ 
حقـوق مـردم و جلوگیـری از آسـیب هایی اسـت کـه در فضـای 

مجـازی ممکـن اسـت بـرای هـر کسـی پیـش بیاید.
 نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در مجلـس شـورای 
اسـامی  خاطـر نشـان کـرد: بـر ایـن اسـاس بـه افـرادی کـه طرح 
موضـوع کـرده یـا اخبـاری را منعکس می کننـد، یـادآوری می کنم 

بـه ایـن نـکات توجـه کنند.
قرار اسـت در ایـن هفته، نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
طرحـی را بـه نام »صیانـت از حقوق کاربران در فضـای مجازی و 

سـاماندهی پیام رسـان های اجتماعی« بررسـی کنند.
پیام رسـان های  از  اسـتفاده  و  عرضـه  طـرح،  ایـن  براسـاس 
قوانیـن  رعایـت  و  واحـد  پنجـره  در  ثبـت  مسـتلزم  خارجـی 
کشـور اسـت؛ »مدیریـت گذرگاه هـای اینترنـت توسـط نیرو های 
خارجـی  پیام رسـان های  بانـد  پهنـای  شـدن  »نصـف  مسـلح«، 
در مقایسـه بـا پیام رسـان های داخلـی«، »تمـام پیام رسـان های 
خارجـی بایـد در ایـن پنجـره ثبـت شـوند وگرنـه بایـد مسـدود 
شـوند«، »قیمـت پهنـای بانـد داخلـی بایـد یـک سـوم پهنـای 
بانـد بین الملـل باشـد«، »هـر شـخصی کـه مبـادرت بـه عرضـه، 
خریـد و فـروش »رمـز ارز« بـدون مجـوز بانـک مرکـزی نمایـد، 
حسـب مـورد مجازات هـای مقـرر مـواد ۱۸ و ۱۸ مکـرر قانـون و 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز محکـوم می شـود«، »هـر کسـی کـه 
برنامـه ای بسـازد که براسـاس آن امکان دسترسـی بـه پایگاه های 
اینترنتـی و پیـام رسـان های غیرقانونـی مسـدود شـده را فراهـم 
کنـد بـه حبس یا جـزای نقدی درجه شـش محکوم می شـود« و 
»فعالیـت کاربـران و سـازمان ها در پیام رسـان های مسـدود شـده 
مجـازات تعزیـری درجه ۷ شـامل جریمـه نقدی و زندان اسـت« 

از دیگـر جزییـات ایـن طرح اسـت.

آموزش و پرورش در سال ۹۹ چند نفر را استخدام کرد؟ 

سهم ۹۰ درصدی تهیه کنندگان از فروش اکران آنالین

فرهنگ تشکر و شکرگزاری در جامعه کم رنگ شده است 

فیلترینگ در طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی وجود ندارد
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کراس بایت چیست؟  

۱. کــراس بایــت خلفــی: در ایــن نــوع دنــدان 
هــای عقــب فــک بــاال، پشــت دنــدان هــای عقبــی 
ــت  ــراس بای ــرد و ک ــی گی ــرار م ــن ق ــک پایی ف

خلفــی رخ مــی دهــد.
  2. کـراس بایـت قدامی: اگر دنـدان های جلویی 
فـک باال، پشـت دندان هـای جلویی فـک پایین قرار 

بگیـرد، کـراس بایت قدامی اتفـاق می افتد.
 ۳. گونــه ای: در ایــن نمونــه کــه درصــد کــم 
تــری از افــراد بــه آن درگیــر مــی شــوند، دنــدان 
هــای یــک طــرف، بیشــتر بــه ســمت گونــه 
ــک  ــای ف ــدان ه ــوند و روی دن ــی ش ــل م متمای

ــوند. ــی ش ــق نم ــل، منطب متقاب

ضرورت درمان کراس بایت 
ــن  ــان ای ــه درم ــود دارد ک ــادی وج ــل زی دالی

ــا : ــد، مث ــی کنن ــر م عارضــه را ضــروری ت
ــد از  ــد بع ــت دارن ــراس بای ــه ک ــانی ک ۱. کس
مدتــی باعــث از بیــن رفتــن بخشــی از بافــت لثــه 

خــود مــی شــوند.
ــل  ــه دلی ــود ب ــیده ش ــان پوس ــر دندانش 2. اگ
ــار درد  ــدان هایشــان، دچ ــری دن ــرار گی نحــوه ق

ــوند.  ــی ش ــدیدی م ش
۳. از دیگــر مشــکات افــرادی کــه کــراس 
بایــت دارنــد، جویــدن غــذا اســت زیــرا در هنــگام 
غــذا خــوردن فشــار دردناکــی را روی فــک، ســر و 

گــردن خــود احســاس مــی کننــد.
۴. احتمــال شکســتگی دنــدان هــا در اثــر 
ــا  ــم ی ــگام تکل ــا در هن ــب آن ه ــورد نامناس برخ

ــوردن ــذا خ غ
۵. ناتوانــی در حــرف زدن و تلفــظ صحیــح 

ــات کلم
۶. دشواری در جویدن و خوردن غذا

ــک  ــل و ف ــد مفاص ــر رش ــی ب ــای منف ۷. اثر ه
ــتخوان ها. ــراف اس ــورت و انح ــای ص ه

۸. از بیــن رفتــن مینــای دنــدان بــر اثــر 
هــم. بــه  دندان هــا  ســایش 

ــر  ــر اث ــا و انقباضــات عضــات ب ۹. ســردرد ه
درد و فشــار های پــی  در پــی دنــدان  هــا در 

ــدت. ــی م طوالن
ــاهده  ــض مش ــه مح ــی ب ــت قدام ــراس بای ک
ــن  ــر ای ــرد در غی ــرار گی ــان ق ــت درم ــد تح بای
ــه  ــوژن کاس س ــال اکل ــه م ــل ب ــورت تبدی ص
ــه  ــود ک ــی ش ــکلتال )Skeletal Cl III( م اس
ــرار  ــی ق ــک باالی ــر از ف ــن جلوت ــک پایی در آن ف
ــالگی  ــن ۱۸ س ــرد در س ــورت ف ــن ص دارد. در ای

ــت.  ــد داش ــاز خواه ــک نی ــی ف ــه جراح ب
مـواردی کـه تـا کنـون بـه آن هـا اشـاره شـد 
تمامـا مـواردی بودنـد که بر سـامت جسـمی فرد 
تاثیـر دارنـد. امـا عـاوه بـر ایـن فـرد با مشـکات 
روحـی نیـز دسـت و پنجـه نرم مـی کند. بـه طور 
مثـال ایـن افـراد کـم تـر و محـدود تـر لبخند می 
زننـد زیـرا از وضعیـت ظاهـری دنـدان هایشـان 
خجالـت مـی کشـند و در طوالنی مـدت اعتماد به 
نفـس آن هـا کاهـش مـی یابـد. در نتیجـه کراس 
بایـت بـه طـور مسـتقیم مشـکاتی برای جسـم و 
هـم بـرای روح ایجـاد مـی کنـد از ایـن رو سـریعا 

بایـد درمان شـود.
شــیوه هــای درمــان کــراس بایــت: مــال 
اکلــوژن کــراس بایــت در ۴% – ۵% کــودکان 
اتفــاق می افتــد کــه اگــر در همیــن ســنین 
ــر  ــرای درمــان آن اقــدام شــود راحــت ت پاییــن ب
ــنین  ــا در س ــود ام ــی ش ــر معالجــه م ــریع ت و س
بــاال تــر یعنــی بــاال تــر از ۱۸ ســال از آن جایــی 
کــه دنــدان هــا بــه طــور کامــل رشــد کــرده انــد 
و اســتخوان هــا در جــای خــود قــرار گرفتــه انــد، 

ــد. ــی کن ــدا م ــاج پی ــه جراحــی احتی ــرد ب ف
ارتودنســی: اگــر کــراس بایــت شــدید نباشــد 
ــه  ــن عارض ــی ای ــک ارتودنس ــا کم ــوان ب ــی ت م
را درمــان کــرد. بــه ویــژه ارتودنســی ثابــت 
ــد.  ــان آن کن ــه درم ــد کمــک بزرگــی ب ــی توان م
ــوان در  ــی ت ــی م ــیله ارتودنس ــه وس ــن ب همچنی
کودکانــی کــه هنــوز رشــد فــک در آن هــا کامــل 
نشــده، بــدون نیــاز بــه جراحــی، ایــن مشــکل را 
رفــع کــرد. امــا از معایــب ایــن نــوع درمــان مــی 
تــوان بــه طوالنــی مــدت بودنــش اشــاره کــرد. در 
روش ارتودنســی معمــوال دو ســال بــرای تکمیــل 

ــت.   ــاز اس ــان نی ــد درم رون
حــذف دنــدان : گاهــی اوقــات ارتودنســیت هــا 
بــه منظــور درمــان کــراس بایــت دنــدان هایــی را 
ــن و  ــای پایی ــدان ه ــرای دن ــا فضــا ب میکشــند ت
عقبــی ایجــاد شــود تــا فیــت شــدن بریــس هــا بــا 

موفقیــت انجــام شــود.
دنـدان پزشـکی ترمیمی : در کـراس بایت های 
خفیـف روش هایـی مثـل روکش کـردن، باندینگ 

و تغییـر شـکل دنـدان ها مـی تواند موثر باشـد.
سـربند یـا Headgear : ایـن سـربند هـا به 
سـر و صورت بسـته می شـوند و از طریق سـیمی 
بـه دنـدان هـا وصـل مـی شـوند. در ایـن روش 
تمرکـز بـر دنـدان هـا و فکیـن اسـت تا با گذشـت 
زمـان فکیـن را افزایـش یا کاهش دهـد. این روش 

در کـودکان و نوجوانـان تاثیـر گـذار تر اسـت. 
ــد  ــی توان ــت م ــراس بای جراحــی : جراحــی ک
بهتریــن راه بــرای درمــان افــراد بزرگســالی باشــد 
کــه کــراس بایــت شــدیدی دارنــد و فکیــن 
ــن روش  ــت. در ای ــده اس ــف ش ــان متوق رشدش
بــا شکســتن اســتخوان و جابجــا کــردن آن، ایــن 
عارضــه درمــان شــود. بــا ایــن کــه جراحــی فــک 
ــی از  ــا یک ــی دارد ام ــی مدت ــت طوالن دوره نقاه
ــان  ــرای درم ــا ب ــن راه ه ــریع تری ــن و س بهتری

ــود. ــی ش ــناخته م ــت ش ــراس بای ک
منبع: بیتوته

باشگاه داران کرونا زده در انتظار کمک فوری؛
چرا مصوبه هیأت وزیران در حمایت از 

باشگاه داران اجرایی نمی شود؟

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا اشــاره بــه تعطیلــی باشــگاه های 
ــران در  ــأت وزی ــه هی ــرا مصوب ــرد: چ ــوان ک ــا، عن ــام کرون ــی در ای ورزش

ــود.  ــی نمی ش ــگاه داران اجرای ــت از باش حمای
عبــاس مقتدایــی در گفت وگــو بــا خانــه ملــت  بــا بیــان اینکــه باشــگاه 
داران ورزشــی یکــی از اصنافــی هســتند کــه در ایــام کرونــا آســیب زیــادی 
ــا  ــت محدودیت ه ــه عل ــا ب ــن مجموعه ه ــام ای ــب ای ــت: غال ــد، گف دیدن
تعطیــل بــود، مبحــث حفــظ نیــروی انســانی و همچنیــن پرداخــت اجــاره 
بهــا مشــکات زیــادی را بــرای ایــن مجموعــه هــا ایجــاد کــرده بــود، زیــرا 

تعطیــل بودنــد و درآمــدی نداشــتند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد:  
ــس  ــا ریی ــه ای ب ــی مکاتب ــاری ط ــال ج ــت س ــه در ۱۵ اردیبهش بافاصل
جمهــور، معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر بهداشــت، خواســتار حمایــت 

ــف شــدم. ــن صن ــوری از ای ف
ــس  ــه مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس ــب ریی نای
اظهــار کــرد: پــس از پیگیری هــا، هیــات وزیــران 2 خــرداد طــی مصوبــه ای 
اقــدام خوبــی در راســتای حمایــت از صنــوف آســیب دیــده از کرونــا انجــام 
داد. پــس از مصوبــه هیــات وزیــران، مطلــع شــدیم کــه برخــی شــرکتهای 
دولتــی همچــون شــرکت توســعه، تجهیــز و نگهــداری اماکــن ورزشــی کــه 
ــران  ــه هیــات وزی ــان اســت، ایــن مصوب زیرمجموعــه وزارت ورزش و جوان
را مــورد توجــه قــرار نــداده، در همیــن راســتا طــی مکاتبــه ای فــوری بــا 
ــدام  ــتار رســیدگی و اق ــور خواس ــس جمه ــاون اول ریی ــر ورزش و مع وزی

عاجــل در راســتای اجــرای مصوبــه هیــات وزیــران شــدم.
مقتدایــی بــا بیــان اینکــه معــاون اول رییــس جمهــور نیــز نامــه را بــه 
ــن  ــا ای ــرد: ت ــاع داد، مطــرح ک ــدام ارج ــت بررســی و اق ــر ورزش جه وزی
لحظــه پاســخی از وزارت ورزش واصــل نشــده و اخبــار واصلــه حکایــت از 

عــدم اجــرای مصوبــه هیــات وزیــران دارد.
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گفــت: منتظــر پاســخ 
ــران  ــات وزی ــه هی ــرای مصوب ــه از اج ــتیم و در صورتیک وزارت ورزش هس

اســتنکاف شــود، قطعــا ورود نظارتــی خواهیــم داشــت.
ــر حــل  ــح کــرد: پیگی ــردم در مجلــس یازدهــم تصری ــده م ــن نماین ای
ــن مســئله را  ــود و ای ــم ب مشــکات باشــگاه داران سراســر کشــور خواهی

ــرد. ــم ک ــری خواهی ــوب پیگی ــه حصــول نتیجــه مطل رســیدن ب

رئیس جدید کنفدراسیون کشتی اروپا انتخاب شد 

کارل مارتیــن دیتمــن آلمانــی بــه عنــوان رئیــس جدیــد کنفدراســیون 
کشــتی قــاره اروپــا انتخــاب شــد. 

ــر  ــن دیتمــن دبی ــگاران جــوان، کارل مارتی ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــی  ــه در مســابقات قهرمان کل فدراســیون کشــتی آلمــان در جلســه ای ک
نوجوانــان اروپــا در دورتمونــد برگــزار گردیــد بــه عنــوان رئیــس 

ــد. ــاب ش ــاره انتخ ــن ق ــتی ای ــیون کش کنفدراس
ــن  ــرای تعیی ــا ب ــتی اروپ ــه کش ــات اتحادی ــزارش انتخاب ــن گ ــا برای بن
ــی سیســیا از مجارســتان، گورجــی  ــه عل ــزار شــد ک ــد برگ رئیــس جدی
ــچ از  ــو تراژکووی ــی، زلجک ــو رازوان از رومان ــیه، پیرکاالب ــف از روس بریوس
ــد و ورنــزی بتیــم از مقدونیــه  ســن مارینــو، پرتــی وهویلوســینن از فنان

ــه شــدند. ــن اتحادی ــار ســاله عضــو ای ــک دوره چه ــرای ی ب
ــی تســنو  ــس از درگذشــت ناگهان ــات دیتمــن پ ــی اســت انتخاب گفتن

ــا انجــام شــد. ــه کشــتی اروپ تســنوف رئیــس قدیمــی اتحادی
دیتمــن از ســال 2۰۰۱ دبیــرکل فدراســیون کشــتی آلمــان بــوده و در 
ســال 2۰۱۳ بــه عضویــت هیئــت رئیســه اتحادیــه کشــتی اروپــا انتخــاب 

شــد و ســپس در ســال 2۰۱۴ بــه عضویــت دفتــر ایــن اتحادیــه درآمــد.

اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ماندنی شد 

ــران از  ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس ــادم، رئی ــزی خ ــن عزی ــهاب الدی ش
ــرای  ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــا دراگان اســکوچیچ، ســرمربی تی ــق ب تواف

ــر داد.  ــکاری خب ــه هم ادام
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، شــهاب عزیــزی خــادم رئیــس 
ــکوچیچ  ــا اس ــکاری ب ــه هم ــوص ادام ــران در خص ــال ای ــیون فوتب فدراس
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال گفــت: فدراســیون فوتبــال بــا دراگان 
ــام  ــی ج ــه دوم مقدمات ــان مرحل ــا پای ــی ت ــم مل ــرمربی تی ــکوچیچ س اس

ــید. ــترک رس ــق مش ــه تواف ــی ب جهان
ـــی  ـــه کش ـــد از قرع ـــد بع ـــرار ش ـــزود: ق ـــال اف ـــیون فوتب ـــس فدارس رئی
ـــرد  ـــه صـــورت گی ـــن مرحل ـــرای ای ـــزی مناســـبی ب ـــه ری ـــه دوم، برنام مرحل
ـــاده ســـازی تیـــم  ـــه امکانـــات الزم بـــرای آم ـــال هم ـــیون فوتب و فدراس
ـــد  ـــرار خواه ـــتور کار ق ـــه دوم را در دس ـــدرت در مرحل ـــی و حضـــور پرق مل

داد.
مراســـم قرعه کشـــی مرحلـــه نهایـــی انتخابـــی جـــام جهانـــی 2۰22 
قطـــر روز دهـــم تیـــر مـــاه در کواالالمپـــور مالـــزی برگـــزار می شـــود و 
ـــه  ـــن مرحل ـــر در ای ـــم حاض ـــی از ۱2 تی ـــران یک ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل تی

ـــت. اس

سرنوشت سرخابی ها در انتظار 
تیمداری تراکتور در فوتسال 

وضعیــت تیمــداری تراکتــور در لیــگ برتــر فوتســال نیــز چــه بســا بــه 
وضعیــت ســرخابی ها دچــار شــود. 

بــه گــزارش ایســنا، چنــد روز پیــش خبــر رســید کــه باشــگاه تراکتــور 
ــا  ــر فوتســال اســت و مذاکراتــی ب ــز درصــدد تیمــداری در لیــگ برت تبری
چنــد تیــم بــرای خریــد امتیــاز انجــام داده اســت. ایــن مذاکــرات از ســوی 
حامــد نجفــی، مدیرعامــل پیشــین باشــگاه مــس ســونگون و عضــو کنونــی 
هیــات رییســه ســازمان لیــگ فوتســال صــورت می گیــرد و احتمــاال پــس 
از برگــزاری قرعه کشــی لیــگ برتــر و وضعیــت تیمــداری تیم هــا، شــرایط 
تراکتــور بــرای حضــور در لیــگ برتــر بیش تــر مشــخص می شــود چراکــه 
احتمــال دارد چنــد تیــم نتواننــد بــرای حضــور در مســابقات آمــاده شــده 

و امتیــاز آن هــا بــه تیم هــای دیگــر واگــذار شــود.
بــا ایــن حــال هــر ســال پیــش از شــروع لیــگ برتــر فوتســال شــایعاتی 
ــد.  ــوش می رس ــه گ ــال ب ــدار در فوتس ــگاه های پرطرف ــداری باش از تیم
ســال گذشــته اســتقال رســما درخواســت تیمــداری خــود در فوتســال 
را بــه ســازمان لیــگ فوتســال ارســال کــرد امــا ناکامــی در خریــد امتیــاز 
یــک تیــم لیــگ برتــری در نهایــت مســووالن ایــن باشــگاه را از حضــور در 

فوتســال منصــرف کــرد.
ــپولیس  ــه پرس ــید ک ــوش رس ــه گ ــی ب ــز زمزمه های ــش نی ــدی پی چن
ــه رابطــه خــوب ســمیعی،  ــا توجــه ب ــردد. ب ــه فوتســال برگ قصــد دارد ب
مدیرعامــل پرســپولیس بــا وحیــد شمســایی بحــث تیمــداری ســرخ ها در 
فوتســال مطــرح شــد کــه ایــن قضیــه نیــز مســکوت مانــد در هــر صــورت 
ــال،  ــپولیس در فوتس ــتقال و پرس ــداری اس ــدن تیم ــی ش ــس از منتف پ
بایــد دیــد سرنوشــت تراکتــور چــه خواهــد شــد و ایــن باشــگاه محبــوب، 
ــدد دو  ــه ع ــر فوتســال را ب ــگ برت ــرقی در لی ــان ش ــهمیه های آذربایج س
ــرای  ــت ب ــوب پایتخ ــرخابی های محب ــل س ــه مث ــن ک ــا ای ــاند ی می رس

ــود. ــاکام خواهــد ب تیمــداری در فوتســال ن

تیــم ملــی فوتبــال بلژیــک بــا برتــری یــک 
ــال  ــل پرتغ ــاس مقاب ــدار حس ــر در دی ــر صف ب
بــه مرحلــه یک چهــارم نهایــی یــورو 2۰2۰ راه 

یافــت تــا حریــف ایتالیــا شــود.
بــه گــزارش ایرنــا؛ ایــن دیــدار حســاس در 
ــابقات و در  ــی مس ــتم نهای ــک هش ــه ی مرحل
ــا برتــری یــک  شــهر ســویل اســپانیا آغــاز و ب
بــر صفــر بلژیــک همــراه شــد. قضــاوت بــازی 
را »فیلکــس بریــش« آلمانــی برعهــده داشــت.

ــر  ــا ه ــدار موجــب شــد ت ــن دی ــت ای اهمی
دو تیــم بــازی را بــا احتیــاط زیــاد آغــاز کننــد. 
ــه میــدان  ــان در میان همچنیــن تجمــع بازیکن
ــدار در نیمــه نخســت  ــن دی ــا ای باعــث شــد ت

ســرعت الزم را نداشــته باشــد.
هــر کــدام از تیم هــا کــه تــوپ را از دســت 
می دادنــد بــه ســرعت روشــی تدافعــی را 
اتخــاذ کــرده و بــا تعــداد  نفــرات بــاال از دروازه 

ــد. ــت می کردن ــودی محافظ خ
بــا ایــن حــال در دقیقــه ۴۱ »تــورگان 
هــازارد« وینگــر بلژیــک بــا شــوتی تماشــایی و 
غیرقابــل مهــار از پشــت محوطــه جریمــه، توپ 
ــه  ــا نیم ــت ت ــال دوخ ــور دروازه پرتغ ــه ت را ب
ــک  ــر بلژی ــر صف ــک ب ــری ی ــا برت ــت ب نخس

ــود. ــراه ش هم
در ابتــدای نیمــه دوم »کویــن دی بروینــه« 
دچــار  کــه  بلژیــک  ملــی  تیــم  ســتاره 
ــود جــای خــود را  مصدومیــت نســبی شــده ب

بــه »دریــس مرتنــز« داد.
ــرای جبــران نتیجــه  در ادامــه پرتغالی هــا ب
روی بــه ارســال های بلنــد و ضربــات از راه 
دور آوردنــد و بازیکنــان بلژیــک نیــز بــا حفــظ 

ــد. ــوپ در اندیشــه دارک ضدحمــات بودن ت
در دقیقــه ۵۷ تــاش رونالــدو و پــاس 
ــا« در  ــا »دیگــو ژوت مناســب او موجــب شــد ت

ــه او  ــا ضرب ــرد ام ــرار بگی موقعیــت مناســبی ق
ــرد. ــدا نک ــه دروازه پی ــی ب راه

حساســیت بــازی در دقایــق پایانــی افزایــش 
پیــدا کــرده و موجــب بــروز خطاهــای متعــدد 

از ســوی بازیکنــان شــد.
در دقیقــه ۸۰ ضربــه ســر خطرنــاک »روبــن 
دیــاز« را »کورتــوآ« بــه خوبــی دفــع کــرد تــا 

همچنــان بلژیــک تیــم برتــر میــدان باشــد.
ــررو« از  ــه »گوئ ــس از آن ضرب ــه پ دو دقیق
ــرک دروازه  ــه دی ــه  ب ــه جریم ــت محوط پش
ــع از  ــا بدشانســی مان ــرد ت ــک برخــورد ک بلژی

ــود. ــال ش ــی پرتغ گلزن
در نهایــت تــاش رونالــدو و ســایر بازیکنــان 
ســودی  شکســت  جبــران  بــرای  پرتغــال 
ــی از دور  ــوان قهرمان ــع عن ــا مداف ــت ت نداش

ــرود. ــار ب ــابقات کن مس
بــه مرحلــه  بــا رســیدن  بلژیــک هــم 
یک چهــارم نهایــی حریــف ایتالیــا شــد. دیــدار 
ایتالیــا و بلژیــک، جمعــه شــب و در شــهر 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــخ برگ مونی

ترکیب بلژیک
فرمالــن،  تومــاس  آلدرویلــد،  کورتــوآ، 
فرتونگــن، مونیــر، تــورگان هــازارد )دندونکــر(، 
اکســل ویتســل، تیلمانــس، کویــن دی بروینــه 
)دریــس مرتنــز(، ادن هــازارد )کاراســکو( و 

ــو ــو لوکاک رومل

ترکیب پرتغال
روی پاتریســیو، پــه پــه، روبن دیــاز، گوئررو، 
دیگــو دالــوت، رناتــو سانچس)ســرجیو اولویرا(، 
ــو پالینها)دانیلــو(،  ــو فیلیکــس(، ژائ موتینیو)ژائ
دیگــو ژوتا)آنــدره ســیلوا(، برنــاردو ســیلوا 

ــدو ــدس( و کریســتیانو رونال ــو فرنان )برون

بـــا وجـــود اتمـــام لیـــگ برتـــر فوتســـال 
زنـــان، مســـئوالن فدراســـیون فوتبـــال و 
ــم  ــی تیـ ــوز کادر فنـ ــال هنـ ــه فوتسـ کمیتـ

ملـــی را مشـــخص نکرده انـــد. 
ــه  ــت کـ ــنا، سال هاسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــورد  ــران مـ ــان ایـ ــال زنـ ــی فوتسـ ــم ملـ تیـ
بی توجهـــی و غفلـــت مســـئوالن فدراســـیون 
قـــرار گرفتـــه اســـت. ملی پوشـــان از زمانـــی 
دومیـــن جـــام  اردیبهشـــت ۹۷  در  کـــه 
قهرمانـــی آســـیا را بـــه خانـــه آوردنـــد، رهـــا 
شـــده اند و اقدامـــی جـــدی در راســـتای 
حفـــظ آمادگـــی آنهـــا، پشتوانه ســـازی و 
برنامه ریـــزی بـــرای حضـــور قدرتمنـــد در 
ــت.  ــه اسـ ــورت نگرفتـ ــی صـ ــن جهانـ میادیـ
تنهـــا اقدامـــات و اردوهایـــی مقطعـــی و 
ــر  ــاهدی بـ ــا شـ ــد تـ ــام شـ ــر انجـ بی تاثیـ

بی برنامگـــی مســـئوالن باشـــد.  
ـــه  ـــان ب ـــال زن ـــر فوتس ـــگ برت ـــه لی بااینک
ــت  ــی اسـ ــان مدتـ ــیده و بازیکنـ ــان رسـ پایـ
امـــا هنـــوز  اســـتراحت می کننـــد  کـــه 
ــخص  ــی مشـ ــم ملـ ــی تیـ ــف کادر فنـ تکلیـ
ـــس  ـــب رئی ـــوی نای ـــهره موس ـــت. ش ـــده اس نش
ـــه  ـــا ب ـــه ای صرف ـــیون در مصاحب ـــان فدراس زن
ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرده کـــه  می تـــوان از 
ـــی چـــون شـــهرزاد مظفـــر هـــم  ظرفیـــت مربیان
ـــم  ـــرای تی ـــه در خـــارج از کشـــور هســـتند، ب ک

ـــه  ـــه ب ـــن گفت ـــه ای ـــرد. البت ـــتفاده ک ـــی اس مل
ـــت و در  ـــر نیس ـــا مظف ـــرداد ب ـــد ق ـــی عق معن
حـــال حاضـــر فدراســـیون هیـــچ گزینـــه ای 
ـــم  ـــت تی ـــرای هدای ـــمی ب ـــورت رس ـــه ص را ب

معرفـــی نکـــرده اســـت.  
ـــفند  ـــران اس ـــان ای ـــال زن ـــی فوتس ـــم مل تی
مـــاه ۱۴۰۰ مســـابقات داخـــل ســـالن آســـیا 
را پیـــش رو دارد. ایـــن زمـــان بـــرای تیمـــی 
ـــه  ـــی ب ـــوده کاف ـــادی در اردو ب ـــدت زی ـــه م ک
ــران  ــم ایـ ــرای تیـ ــا بـ ــد امـ ــر می رسـ نظـ

ــاه،  ــی کوتـ ــز زمان هایـ ــال جـ ــه سـ ــه سـ کـ
ـــن  ـــت.  ضم ـــی اس ـــت کم ـــوده فرص ـــل ب تعطی
اینکـــه کادر فنـــی جدیـــد بایـــد بـــه انـــدازه 
کافـــی فرصـــت داشـــته باشـــد تـــا بـــا وارد 
ـــم  ـــب تی ـــه ترکی ـــد ب ـــان جدی ـــردن بازیکن ک
ـــم   ـــنی تی ـــن س ـــا میانگی ـــق آنه ـــی دقی و ارزیاب
را نیـــز پایین تـــر بیـــاورد چـــرا کـــه مســـاله 
جوان گرایـــی سال هاســـت مطـــرح شـــده 
و هنـــوز برنامـــه درســـتی بـــرای آن پیـــاده 

نشـــده  اســـت.  

ـــهریور  ـــم ش ـــیا ه ـــی آس ـــابقات قهرمان مس
ــدود ۱۴  ــود و حـ ــزار می شـ ــاه ۱۴۰۱ برگـ مـ
ــب  ــازی و کسـ ــرای آماده سـ ــان بـ ــاه زمـ مـ
ـــاد  ـــان زی ـــن زم ـــود دارد، ای ـــام وج ـــومین ج س
ـــزاری  ـــدت برگ ـــن م ـــد در ای ـــون بای ـــت چ نیس
ـــه  ـــت ک ـــر گرف ـــم در نظ ـــگ را ه ـــابقات لی مس
ــد  ــی خواهـ ــای ملـ ــی اردوهـ ــث تعطیلـ باعـ
شـــد. از طرفـــی ایـــران در مســـابقات ســـال 
ـــت  ـــن داش ـــون ژاپ ـــختی چ ـــب سرس ۹۷ رقی
ــاده  ــد آمـ ــل در رونـ ــه تعلـ ــر گونـ ــه هـ کـ
ســـازی تیـــم باعـــث می شـــود تـــا قهرمانـــی 

را از دســـت ایـــران خـــارج کنـــد.  
هرچـــه  بایـــد  فوتبـــال  فدراســـیون 
ــف  ــن و تکلیـ ــه تعییـ ــبت بـ ــریع تر نسـ سـ
تیـــم ملـــی زنـــان اقـــدام و در گام اول کادر 
فنـــی باتجربـــه و بادانشـــی را انتخـــاب کنـــد 
ــومین  ــب سـ ــنگین کسـ ــئولیت سـ ــا مسـ تـ
جـــام قهرمانـــی را در شـــرایطی برعهـــده 
ـــه  ـــدت س ـــن م ـــی در ای ـــم مل ـــه تی ـــرد ک بگی
ســـال هیـــچ گام رو بـــه جلویـــی برنداشـــته 
ــام  ــون دو جـ ــان تاکنـ ــال زنـ ــت. فوتسـ اسـ
ـــت  ـــه دس ـــیون ب ـــرای فدراس ـــیا ب ـــی آس قهرمان
آورده و افتخارآفرینـــی کـــرده اســـت،  نبایـــد 
مـــورد بی توجهـــی قـــرار بگیـــرد چـــون 
ـــب  ـــت کس ـــیل و ظرفی ـــه پتانس ـــان داده ک نش

افتخـــارات بیشـــتری را دارد.

 ملی پـــوش وزن ۶۵ کیلوگـــرم کشـــتی آزاد در بازی هـــای 
المپیـــک گفـــت: بـــرای فرصتـــی کـــه نصیبـــم شـــده 
ســـختی های زیـــادی کشـــیدم و آن را آســـان از دســـت 

 . هـــم نمی د
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، مرتضـــی 
ـــورد  ـــتی آزاد در م ـــرم کش ـــوش وزن ۶۵ کیلوگ ـــی ملی پ قیاس
ــت:  ــک گفـ ــای المپیـ ــور در بازی هـ ــت حضـ ــش جهـ انتخابـ
بعـــد از تشـــکیل اردو هـــای تیـــم ملـــی مـــن در رقابت هـــای 
ــم در  ــی هـ ــد یزدانـ ــم و امیرمحمـ ــتی گرفتـ ــیایی کشـ آسـ
ـــور  ـــن منظ ـــه همی ـــرد. ب ـــدا ک ـــور پی ـــک حض ـــی المپی گزینش
طـــی نشســـتی کـــه مســـئوالن فدراســـیون بـــا کادر فنـــی 
ـــی درون  ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــم ب ـــتند، تصمی ـــی داش ـــم مل تی
ـــتی را  ـــن کش ـــن ای ـــه م ـــد ک ـــه ش ـــو گرفت ـــی در ۶۵ کیل اردوی
ـــی  ـــم مل ـــده تی ـــب دوبن ـــتم و صاح ـــر گذاش ـــت س ـــرد پش ـــا ب ب

ـــدم. ش
ـــراه کادر  ـــه هم ـــی اش را ب ـــان خارج ـــه حریف ـــان اینک وی بابی
فنـــی تیـــم ملـــی آنالیـــز کـــرده اســـت، عنـــوان کـــرد: بایـــد 
یـــک خســـته نباشـــید بـــه کادر فنـــی و رئیـــس فدراســـیون 
بگویـــم چراکـــه شـــرایط مـــا کامـــًا المپیکـــی شـــده، کادر 

فنـــی زحمـــت می کشـــد، شـــب ها حریفـــان را آنالیـــز 
از  مـــدال  خوش رنگ تریـــن  بـــا  ان شـــاءاهلل  و  می کنیـــم 

توکیـــو برمی گـــردم.
کشـــتی گیر لرســـتانی بابیـــان اینکـــه از فرصـــت طایـــی 
ــار  ــد اظهـ ــتفاده می کنـ ــی اسـ ــک به خوبـ ــور در المپیـ حضـ
ـــختی های  ـــده، س ـــم ش ـــه نصیب ـــی ک ـــن فرصت ـــرای ای ـــت: ب داش
زیـــادی کشـــیدم و آســـان از دســـتش نمی دهـــم. در توکیـــو 
ـــم  ـــی ه ـــروم. فرق ـــکو ب ـــه روی س ـــم ک ـــم را می کن ـــام تاش تم
ـــک  ـــون در المپی ـــم، چ ـــدول باش ـــمت ج ـــدام قس ـــد ک نمی کن

همـــه حریفـــان خوب انـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه الگویـــش در کشـــتی حمیـــد 
ســـوریان اســـت، گفـــت: خانـــواده ام به ویـــژه مصطفـــی 
بـــردارم کـــه دو ســـال از مـــن بزرگ تـــر اســـت همیشـــه در 
ـــا  ـــه اینج ـــه ب ـــد ک ـــتیبانم بودن ـــد و پش ـــم کردن ورزش حمایت

رســـیدم.
قیاســـی هم زبانـــی بـــا غامرضـــا محمـــدی را اتفـــاق 
خوبـــی دانســـت و اظهـــار کـــرد: ایـــن هم زبـــان بـــودن بـــا 
ـــت  ـــری صحب ـــان لُ ـــه زب ـــم ب ـــه باه ـــی و اینک ـــم مل ـــرمربی تی س
می کنیـــم، بـــه مـــن آرامـــش می دهـــد. ضمـــن اینکـــه 

ـــات  ـــوده و در تمرین ـــی خـــودش ســـبک وزن ب ـــم مل ســـرمربی تی
ـــد.  ـــزد می کن ـــن گوش ـــه م ـــد را ب ـــه الزم باش ـــه ای ک ـــر نکت ه

امیـــدوارم جوابگـــوی زحماتـــش باشـــم.
ـــد  ـــت: مجی ـــرد و گف ـــکر ک ـــش تش ـــه از مربیان وی در خاتم
ـــز  ـــر نی ـــی اخی ـــن انتخاب ـــوده و در ای ـــارم ب ـــه کن ـــری همیش نظ
ـــی  ـــودرزی، تق ـــادق گ ـــد از ص ـــن بای ـــرد. همچنی ـــی ام ک راهنمای
اکبـــر نـــژاد و ... کـــه درراه ورزش قهرمانـــی کمکـــم کردنـــد 

ـــم. ـــکر کن ـــم تش ه

ــای  ــت: برنامه هـ ــازی، گفـ ــگاه ماشین سـ ــل باشـ مدیرعامـ
خوبـــی بـــرای بـــه اوج رســـاندن ماشین ســـازی داریـــم کـــه 
ـــگاه و  ـــی باش ـــی آکادم ـــدازی اصول ـــا راه ان ـــی از آن برنامه ه یک

ــد.  ــه می باشـ ــای پایـ ــه تیم هـ ــیدگی بـ رسـ
و  مالـــک  قربانـــی،  یونـــس  فـــارس،  گـــزارش  بـــه 
مـــوج  برنامـــه  در  ماشین ســـازی  باشـــگاه  مدیرعامـــل 
ــه  ــت و بـ ــور یافـ ــهند حضـ ــتانی سـ ــبکه اسـ ــال شـ فوتبـ
فوتبـــال  قدیمـــی  تیـــم  وضعیـــت  آخریـــن  تشـــریح 

پرداخـــت. آذربایجـــان 
وی گفـــت: زمانـــی کـــه احســـاس کـــردم ماشین ســـازی 
ــوادار و  ــک هـ ــوان یـ ــه عنـ ــت، بـ ــی اسـ ــتانه فروپاشـ در آسـ

ـــان  ـــال آذربایج ـــه فوتب ـــه جامع ـــا ب ـــدم ت ـــم آم ـــن تی ـــوز ای دلس
ــم. ــت کنـ ــازی خدمـ ــوب ماشین سـ ــواداران خـ و هـ

ــازی  ــا در ماشین سـ ــور مـ ــد حضـ ــر می کننـ ــده ای فکـ عـ
ـــزی  ـــن چی ـــت چنی ـــه صراح ـــده ب ـــن بن ـــت لیک ـــی اس نمایش
را تکذیـــب کـــرده و اعـــام می کنـــم درب باشـــگاه بـــه روی 
ـــتانی  ـــووالن اس ـــواداران و مس ـــوتان، ه ـــوزان، پیشکس ـــه دلس هم
بـــرای همـــکاری و اســـتفاده از نظـــرات ایـــن عزیـــزان بـــاز 

ـــت. اس
ـــتند  ـــرهایی هس ـــرکت ها و اسپانس ـــزود: ش ـــی اف ـــس قربان یون
ـــک  ـــی کم ـــث مال ـــد و در مباح ـــور دارن ـــا حض ـــار م ـــه در کن ک
حـــال باشـــگاه هســـتند و از زمـــان حضورمـــان توانســـته ایم 
ـــم. ـــت کنی ـــی را پرداخ ـــان و کادر فن ـــرارداد بازیکن ـــی از ق بخش

نمی توانیـــم اذعـــان کنیـــم کـــه در آینـــده مشـــکل مالـــی 
نخواهیـــم داشـــت ولـــی بـــرای آینـــده برنامه هایـــی داریـــم 

ـــم. ـــکل برنخوری ـــه مش ـــه ب ک
وی یـــادآور شـــد: متاســـفانه ماشین ســـازی بـــاالی ۳۰ 
ــا را  ــی از بدهی هـ ــت بخشـ ــرار اسـ ــی دارد. قـ ــارد بدهـ میلیـ
ـــه  ـــم ک ـــت کنی ـــا پرداخ ـــم م ـــی را ه ـــی و بخش ـــت قبل مدیری
امیـــدوارم مدیریـــت قبلـــی بـــه تعهدات شـــان عمـــل کننـــد.

ـــاب های  ـــداد حس ـــل انس ـــا معض ـــدت ب ـــن م ـــول ای ـــا در ط م
باشـــگاه روبـــه رو بـــوده و هســـتیم کـــه امیـــدوارم مدیریـــت 

ـــد. ـــل کنن ـــکل را ح ـــن مش ـــی ای قبل

مالـــک باشـــگاه ماشـــین ســـازی خاطرنشـــان کـــرد: قـــرار 
ـــل در  ـــای فص ـــا انته ـــن ت ـــن تمری ـــگاه و زمی ـــل باش ـــود مح ب
اختیـــار مـــا باشـــد کـــه متاســـفانه پـــس از تحویـــل باشـــگاه 
در عـــرض دو ســـه روز بـــه مـــا اعـــام کردنـــد بایـــد دفتـــر 
باشـــگاه را تخلیـــه کنیـــم و حتـــی رمـــز صفحـــه رســـمی و 
ایمیـــل باشـــگاه را بـــه مـــا ندادنـــد کـــه دوســـتان قبلـــی در 

ایـــن بـــاره بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل نکردنـــد.
قربانـــی تاکیـــد کـــرد: برنامه هـــای خوبـــی بـــرای بـــه اوج 
ــا  ــی از آن برنامه هـ ــه یکـ ــم کـ ــازی داریـ ــاندن ماشین سـ رسـ
راه انـــدازی اصولـــی آکادمـــی باشـــگاه و رســـیدگی بـــه 
ــا در  ــه تنهـ ــن کار نـ ــا ایـ ــه بـ ــد کـ ــه می باشـ ــای پایـ تیم هـ
تبریـــز بلکـــه در کل منطقـــه آذربایجـــان توجـــه جـــدی بـــه 

بومی گرایـــی خواهیـــم داشـــت.
ـــم  ـــن تی ـــان ای ـــن کاپیت ـــرار گرفت ـــار ق ـــورد در اختی وی در م
ـــرش  ـــارات اخی ـــت اظه ـــد باب ـــی، بای ـــب گردان ـــد: حبی ـــادآور ش ی
ـــه  ـــد از جلس ـــود و بع ـــر ش ـــگاه حاض ـــی باش ـــه انضباط در کمیت

ـــد. ـــد ش ـــاذ خواه ـــی اتخ ـــم نهائ ـــی تصمی ـــه انضباط کمیت
ـــم  ـــن تی ـــی در ای ـــت قبل ـــی در مدیری ـــفانه قراردادهای متاس
ـــی  ـــا بازیکنان ـــت، ب ـــف اس ـــه تأس ـــه مای ـــت ک ـــده اس ـــته ش بس
قـــرارداد بســـته شـــده بـــود کـــه کارت بـــازی بـــرای حضـــور 
ــوص  ــن خصـ ــد در ایـ ــان بایـ ــتند و آقایـ ــر نداشـ در لیگ برتـ

پاســـخگو باشـــند.

یورو ۲۰۲۰

وداع »رونالدو« و پرتغال از جام؛ بلژیک به ایتالیا رسید

قهرمان آسیا بالتکلیف است
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برنامه های خوبی برای به اوج رساندن ماشین سازی داریم 
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اوقات شرعی شهر تهران

رئیــس و مســئوالن قــوه قضائیــه در ســالروز شــهادت آیــت اهلل دکتــر بهشــتی 
و یــاران ایشــان بــا رهبــر انقــاب دیــدار کردنــد. 

بــه گــزارش ایلنــا، در ســالروز شــهادت آیــت اهلل دکتــر بهشــتی و یــاران ایشــان 
و بــه مناســبت روز قــوه قضائیــه، رئیــس و مســئوالن دســتگاه قضایــی بــا رهبــر 

معظــم انقــاب اســامی دیــدار کردنــد.
گزیده فرمایشات رهبر انقاب به شرح ذیل است:

ــد و آن  ــت دارن ــور و مل ــردن کش ــر گ ــی ب ــق بزرگ ــتی ح ــهید بهش ** ش
ــواری  ــود و کار دش ــانی نب ــذاری دادگســتری اســامی اســت. کار، کار آس پایه گ
بــود. ایشــان یــک حرکــت جدیــدی را بــرای قــوه ی قضائیــه شــروع کــرده بــود.

** ایشــان یــک عالــم متفکــر بــود، نظریه پــرداز بــود. مرحــوم آقــای بهشــتی 
ــود.  ــی ب ــاً انقاب ــود. واقع ــی ب ــود. انقاب ــازی ب ــته و ممت ــخصیت برجس ــاً ش حق
ــود ایشــان. مرحــوم  ــی انقــاب ب ــه مبان ــد ب ــدان معتق ــن دن ــود. از ب ــاش ب پرت
ــی  ــی انقــاب و مبان ــه مبان ــه معنــای واقعــی کلمــه پایبنــد ب شــهید بهشــتی ب
امــام رضــوان اهلّل علیــه بــود و پرهیــزگار هــم بــود، مــرد مؤمــن و متشــرعی بــود. 
بنــده بــا ایشــان زیــاد معاشــر بــودم. خیلــی متشــرع بــود، خیلــی پرهیــزگار بــود، 
خیلــی در حرکــت در جهــت دیــن و مســائل دینــی جــدی بــود. عــاوه بــر اینهــا 
ایشــان از ارکان تدویــن قانــون اساســی اســت. یعنــی حــق ایــن بزرگــوار بایســتی 

شــناخته بشــود و گــذارده بشــود.

 کشورهای اروپایی به قاتالن هفتم تیر پناه داده اند و وقیحانه 
ادعای حقوق بشر دارند

** منافقیــن در مثــل امــروزی -هفتــم تیــر- جنایــت بزرگــی کردنــد در حــق 
ملــت ایــران کــه ایــن شــخصیت برجســته  بــا عظمــت ممتــاز را بــا حــدود هفتــاد 
ــی  ــا، قاتل های ــن قاتل ه ــد و ای ــور گرفتن ــن کش ــر از ای ــخصیت های دیگ ــر ش نف
کــه خودشــان اعتــراف کردنــد بــه ایــن جنایــت و بــه ایــن حرکــت فجیــع بــه 
ــن کشــورهای  ــروز در همی ــه اعترافاتشــان در دســترس اســت، ام ــا ک ــن معن ای
ــد رفــت و آمــد می کننــد، زندگــی می کننــد،  ــه دارن مدعــی حقــوق بشــر آزادان
ــه و  ــت فرانس ــی، دول ــای اروپای ــا و دولت ه ــر اروپ ــورهای دیگ ــه و کش در فرانس
ــا  ــت از این ه ــا حمای ــا و ب ــودن این ه ــا ب ــه ب ــند ک ــت نمی کش ــران خجال دیگ
ــال  ــن ح ــان، در عی ــس ملی ش ــی در مجال ــا حت ــه این ه ــون دادن ب ــا تریب و ب
ادعــای حقــوق بشــر می کننــد. یعنــی واقعــاً وقاحــت ایــن غربی هــا یــک چیــز 

ــت. ــی اس ــاده و عجیب فوق الع

حرکت آقای رئیسی در دو سال اخیر در قوه قضائیه مصداق 
حرکت جهادی شبانه روزی بود

ــم.  ــای رئیســی عــرض بکنی ــاب آق ــه جن ــی ب ــک خــدا قّوت ** الزم اســت ی
ایشــان در ایــن دو ســال و چنــد ماهــی کــه مســئولیت قــوه ی قضائیــه را داشــتند 
حقــاً زحمــت کشــیدند، تــاش کردنــد، کارهــای خوبــی انجــام گرفت در ایــن قوه 
و حرکــت جنــاب آقــای رئیســی در قــوه ی قضائیــه مصــداق همــان چیــزی بــود 
ــادی؛  ــادی، حرکــت جه ــم؛ ]یعنی[حرکــت جه ــرار می کنی ــا همیشــه تک ــه م ک
ــود  ــزه، یــک حرکــت این جــوری ب ــاش، پرانگی یعنــی جــدی، شــبانه روزی، پرت
بحمــداهلّل. آثــار خوبــی هــم داشــت و مهمتریــن اثــر ایــن حرکــت همیــن بــود 

ــه  ــردم را ب ــرد، م ــاء ک ــرد، احی ــده ک ــه را زن ــوه ی قضائی ــه ق ــردم ب ــد م ــه امی ک
ــتگاه های  ــردم را از دس ــکایت های م ــا ش ــرد. م ــن ک ــه خوش بی ــوه ی قضائی ق
ــن دو  ــل از ای ــن آن قب ــت بی ــاوت هس ــی تف ــم، خیل ــت می کنی ــف دریاف مختل
ســال و انــدی بــا بعــد از ایــن دو ســال و انــدی در نظــرات مــردم. خیلــی تفــاوت 
هســت. امیــد و اطمینــان بــه قــوه را زنــده کــرد. ایــن ســرمایه  اجتماعــی اســت، 
ایــن اعتمــاد مــردم بــه دســتگاه های فعــال در جمهــوری اســامی یــک ســرمایه  

بــزرگ اجتماعــی اســت.

 جریان تحول در قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند
ــده ی  ــاءاهلّل در آین ــه ان ش ــم ک ــرض بکن ــد ع ــده بای ــه را بن ــد نکت ** چن
ــرد: در درجــه ی اول مســئله ی  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــه م ــوه ی قضائی ــت ق حرک

ــت. ــوه اس ــی در ق ــرد تحول رویک
البتــه تحــول بــه معنــای درســت کلمــه در یک ســال و دو ســال و اینهــا انجام 
نمیگیــرد امــا شــروع ایــن حرکــت در قــوه ی قضائیــه و اتخــاذ ایــن جهتگیــری 
و ایــن رویکــرد چیــز بســیار مهمــی بــود. ایــن بایــد ادامــه پیــدا کنــد، متوقــف 

نشــود بلکــه بایــد شــدت پیــدا کنــد.
ســند تحــول قــوه قضائیــه، ســند قــوی خوبــی اســت. ایــن ســند بــه معنــای 
ــند را  ــن س ــت. همی ــری نیس ــعاری و ظاه ــت و ش ــی اس ــه عملیات ــی کلم واقع

مــاک عمــل قــرار بدهیــد.

مبارزه با فساد درون قوه کار واجبی است که باید ادامه پیدا کند
** بحــث مبــارزه بــا فســاد در درون قــوه کــه ایــن هــم خــب شــروع شــد، کار 

ــوه ی  ــای ق ــن کاره ــا و اولی تری ــن کاره ــزو واجب تری ــت و ج ــی اس ــیار خوب بس
قضاییــه یکــی اش ایــن اســت.

** البتــه مــن ایــن را عــرض بکنــم گاهــی اوقــات جنجــال راجــع بــه وجــود 
ــه قضــات شــریف،  ــه ب ــه جــوری افراطــی می شــود ک ــه ب ــوه قضایی فســاد در ق

ــت می شــود. ــن هــم اهان ــن، مؤم پاکدام
** بــه عناصــر مؤمــن کــه بــدون شــک در قــوه قضائیــه این هــا اکثریت انــد، 
ــد  ــه باش ــم ک ــم ه ــو ک ــاب ول ــد ناب ــر فاس ــن عنص ــود. لک ــری ش ــد بی مه نبای
ــن مســئله مواجهــه بشــود  ــا ای ــه شــدت ب ــد ب ــر خــودش را می بخشــد. بای تأثی

و برخــورد بشــود.

 انتخابات ۱۴۰۰، حماسه مردم بود
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــود. ب ــاً حماســه ب ــاً و انصاف ــات حق ــن انتخاب ** ای

ــد. ــود، حماســه آفریدن ــردم ب ــن م حماســه  ای
** تاش هایــی انجــام می گیــرد، نامــه می نویســند، در فضــای مجــازی 
حــرف می زننــد، کــه عظمــت ایــن انتخابــات را انــکار کننــد امــا فایــده ای نــدارد. 

ایــن تــاش بیهــوده اســت.
ــد  ــا می فهمن ــود، آنه ــات ب ــن انتخاب ــه ای ــان ب ــه چشمش ــی ک **تحلیلگران

ــاد. ــی افت چــه اتفاق
** در کجــای دنیــا معمــول اســت و دیــده می شــود کــه همــه  دســتگاه های 
تبلیغاتــی مخالــف، فعــال و مؤثــر بــه کار بیفتنــد بــرای اینکــه بــه مــردم نهیــب 

بزننــد کــه در انتخابــات شــرکت نکنیــد.
** رادیوهــای آمریــکا، رادیوهــای انگلیــس، رادیوهــای بعضــی از کشــورهای 

مرتجــع و روســیاه بــه کار بیفتنــد، عناصــری از خودشــان، عناصــر خائنــی هــم 
ــا  ــد و از آنه ــی میکنن ــس زندگ ــکا و انگلی ــم آمری ــر پرچ ــه زی ــی ک از ایرانیهای
ارتــزاق میکننــد، اینهــا شــروع کننــد از مدتهــا پیــش در رادیــو، در تلویزیــون، در 
ماهــواره، در فضــای مجــازی بــه خصــوص، نــه یکــی دو تــا، صدهــا بلکــه هــزاران 

شــبکه و کار و مســیر بــرای اینکــه مــردم را از انتخابــات دور کننــد.

ممکن است با بعضی نظرات شورای نگهبان موافق نباشم اما طبق 
قانون و وظیفه عمل کردند

** دســتگاه تبلیغاتــی دشــمن بــرای کاهــش مشــارکت بــه مشــکل معیشــتی 
مــردم امیــد بســته بــود؛ بعضــی از حوادثــی کــه بعــداً اتفــاق افتــاد مثــًا بحــث 

احــراز صاحیــت یــا عــدم احــراز صاحیتهــا، اینهــا را هــم بهانــه میکننــد...
ــرم  ــورای محت ــرات ش ــن نظ ــی از ای ــا بعض ــت ب ــن اس ــده ممک ــاال بن ** ح
ــر طبــق وظیفــه ی دینــی  ــان ب ــا شــورای نگهب ــان موافــق هــم نباشــم، ام نگهب
ــرع و  ــان متش ــا مردم ــد. اینه ــل میکن ــون عم ــق قان ــر طب ــد، ب ــل میکن عم
ــه ی  ــق وظیف ــتند، طب ــی هس ــه ی دین ــه وظیف ــد ب ــتند و مقی ــزگاری هس پرهی
دینــی عمــل میکننــد. حــاال ممکــن اســت بنــده مثــًا بــا یــک مــورد، دو مــورد 
یــا کمتــر یــا بیشــترش موافــق هــم نباشــم امــا اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه آنهــا 

ــد[. ــل میکنن ــی عم ــه ی دین ــق وظیف ]طب
** یکــی از بهانه هــا ایــن ]بحــث احــراز صاحیت هــا[ بــود، یکــی از بهانه هــا 
ــردم  ــرای اینکــه م ــی کــردن ب ــد یقه دران ــود و شــروع کردن مســائل معیشــتی ب
را از پــای صندوق هــا منصــرف کننــد و امیدشــان هــم ایــن بــود کــه مشــارکت 
مــردم حــدود بیســت درصــد مثــًا یــا بیســت و پنــج درصــد در انتخابــات باشــد.

** خــب بــا یــک چنیــن وضعــی مــردم این جــور می آینــد شــرکت میکننــد، 
بــا وجــود کرونــا کــه حــاال محاســباتی کــه کردنــد آدمهــای کارشــناس میگوینــد 
الاقــل ده درصــد از عــدم شــرکتها مربــوط بــه کرونــا اســت کــه اگــر چنانچــه آن 
را محاســبه کنیــم نزدیــک بــه شــصت درصــد شــرکت اســت، مشــارکت اســت 

کــه چیــز خوبــی اســت.

تحلیل رهبر انقالب از معنای آراء باطله این دوره از انتخابات
** بعضی هــا روی آراء باطلــه تکیــه میکننــد. آراء باطلــه دلیــل چیســت؟ آراء 

باطلــه دلیــل جدایــی آن افــراد از نظــام اســت؟ ابــداً، ابــداً. عکــس قضیــه اســت.
ــا  ــد، ب ــد رأی بده ــری می خواه ــعبه  رأی گی ــد در ش ــه می آی ــی ک ** آن کس
ــخصی  ــد ش ــد می بین ــگاه می کن ــد، ن ــد رأی بده ــرده، می خواه ــر نک ــدوق قه صن
ــد؟  ــه کار کن ــن چ ــب ای ــت، خ ــا نیس ــه  نامزده ــن مجموع ــول دارد در ای ــه قب ک
می توانــد قهــر کنــد بگویــد حــاال کــه شــخص مــورد نظــر مــن در فهرســت ایــن 
نامزدهــا نیســت مــن رأی نمی دهــم، می توانــد بــرود، اگــر قهــر نکــرد، نرفــت و رأی 
داد و اســم همــان شــخص را نوشــت کــه ایــن می شــود آراء باطــل یــا رأی ســفید 
انداخــت، پــس ایــن پیداســت کــه بــه صنــدوق رأی عاقمنــد اســت، پیداســت کــه 

بــا صنــدوق رأی قهــر نکــرده، پیداســت کــه بــه نظــام عاقمنــد اســت.
ــرک و  ــدام تح ــور م ــودی همین ط ــای بی خ ــن چیزه ــا روی ای ** بعضی ه

ــد. ــا می کنن ــط و این ه ــای غل ــت و تحلیل ه ــرف و گف ح
مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر می شود.

رهبر انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن دستگاه قضایی: 

ضرورت مبارزه با فساد درون قوه قضائیه

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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