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محسنیاژهای:

 دیوان عالی کشور جای 
مصلحت اندیشی نیست

واردات بی رویه باعث 
ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی 

ترتیب اثر دادن به توبه محکومان مجازات های تعزیری پس از قطعی شدن آراء
دیوان عالی هرچند وقت یک بار اشکاالتی که در آراء قضایی مشاهده می کند

واگذار کردن کارخانجات مادر بدون در نظر گرفتن اهلیت
برای سالمتی و پابر جا ماندن کشور نیز حفظ صنعت وتوسعه آن الزم و ضروری است

 با حمایت های جدی و عملی از صنعت در راستای حفظ جایگاه آن کوشا باشیم
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آیا اختالفات 
مجال تشکیل فوری دولت را به را به 

رئیس جمهور می دهد؟ رئیس جمهور می دهد؟ 

وزیر خارجه ژاپن
 به ایران سفر می کند

تالش عراق برای برگزاری نشست 
دوجانبه ایران و عربستان در بغداد

قوانین الزم برای رسیدگی به 
جرائم رایانه ای وجود دارد

استخدام در آموزش وپرورش با اولویت 
معلمان مدارس غیردولتی روی میز مجلس

گمانه زنی ها درباره وزیر آینده 
مسکن

ـــده راه  ـــر آین ـــوان وزی ـــه عن ـــه ب ـــام ســـه گزین ن
و شهرســـازی شـــنیده می شـــود کـــه عبارتنـــد 
ــعید  ــامی و سـ ــد اسـ ــزاد، محمـ ــی نیکـ از علـ
ـــور  ـــانس حض ـــروز ش ـــرا از دی ـــه ظاه ـــد. البت محم
ـــت.  ـــده اس ـــتر ش ـــر بیش ـــه نف ـــن س ـــی از ای یک

ــروز  ــود امـ ــرار بـ ــنا، قـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــیزدهم  ــت سـ ــنهادی دولـ ــت وزرای پیشـ لیسـ
ــس  ــی ـ رییـ ــم رئیسـ ــید ابراهیـ ــوی سـ از سـ
ـــوز  ـــه هن ـــود ک ـــه ش ـــس ارائ ـــه مجل ـــور ـ ب جمه
ـــرح  ـــه مط ـــه گزین ـــام س ـــت. ن ـــده اس ـــی نش نهای
ـــیزدهم  ـــت س ـــازی دول ـــرای وزارت راه و شهرس ب
شـــنیده می شـــود کـــه عبارتنـــد از محمـــد 
اســـامی وزیـــر فعلـــی راه و شهرســـازی، علـــی 
ـــم و  ـــت ده ـــازی دول ـــر راه و شهرس ـــزاد وزی نیک
ـــم  ـــرارگاه خات ـــده پیشـــین ق ـــد فرمان ـــعید محم س

االنبیـــاء.
گفتـــه می شـــود علـــی نیکـــزاد ترجیـــح 
ــود  ــمت خـ ــامی در سـ ــد اسـ ــد محمـ می دهـ
ـــت؛  ـــرده اس ـــم ک ـــت ه ـــد و از او حمای ـــی بمان باق
چـــرا کـــه بـــا توجـــه بـــه مشـــکات و رکـــود 
ــزاد تمایـــل  حاکـــم بـــر بخـــش مســـکن، نیکـ
ــان  ــاختمان دادمـ ــور در سـ ــه حضـ ــی بـ چندانـ
نـــدارد. او بیـــن ســـال های ١٣۸۸ تـــا ١٣۹۰ 

وزیـــر راه و شهرســـازی دولـــت دهـــم بـــود.
امـــا روز گذشـــته بـــه یکبـــاره خبـــر رســـید 
ــت  ــت وزرای دولـ ــامی از فهرسـ ــام اسـ ــه نـ کـ
ســـیزدهم حـــذف شـــده اســـت. شـــنیده شـــده 
ـــور  ـــا حض ـــیزدهم ب ـــت س ـــی از ارکان دول ـــه یک ک
ــامی  ــت. اسـ ــق نیسـ ــامی موافـ ــد اسـ محمـ
ـــاس  ـــن عب ـــال ١٣۹۷ جایگزی ـــط س ـــه از اواس ک
آخونـــدی در وزارت راه و شهرســـازی دولـــت 
ـــداران  ـــی شـــد و پیـــش از آن اســـتاندار مازن روحان
ـــگار  ـــبت روز خبرن ـــه مناس ـــروز ب ـــر دی ـــود، ظه ب
بـــا اصحـــاب رســـانه دیـــدار و از آنهـــا تقدیـــر 
ـــال  ـــی آن احتم ـــای کل ـــه فض ـــه ای ک ـــرد. جلس ک
ــود را  ــمت خـ ــامی در سـ ــد اسـ ــای محمـ ابقـ
نشـــان مـــی داد امـــا بعدازظهـــر ورق برگشـــت و 
ـــه  ـــگاران از حـــذف اســـامی در دقیق برخـــی خبرن
۹۰ ســـخن گفتنـــد؛ البتـــه بـــه نظـــر نمی رســـد 
ـــد؛  ـــز باش ـــامی قرم ـــام اس ـــر ن ـــم ب ـــگ قل ـــه رن ک

ـــذ  ـــوز روی کاغ ـــی او هن یعن

رانندگانی که اعتبار گواهینامه شان 
تمام شده جریمه نمی شوند 

گواهینامــه  صــدور  مرکــز  پلیــس  رئیــس 
ــار  ــه اعتب ــی ک ــت: رانندگان ــا گف ــی ناج رانندگ
گواهینامــه رانندگــی آن هــا تمــام شــده بــه دلیــل 

ــد.  ــد ش ــه نخواهن ــی جریم ــرایط کرونای ش
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســرهنگ کرمــی اســد رئیــس پلیــس مرکــز 
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــی ناج ــه رانندگ ــدور گواهینام ص
ــر و  ــای معتب ــا تاریخ ه ــه ب ــراد دارای گواهی نام اف
در شــرایط متفــاوت هســتند؛ عــده ای گواهینامــه 
بــا   اعتبــار ١۰ ســال  دارنــد و برخــی از هموطنان  
ــه بــا  بیــش از ۷۰ ســال ســن دارای گواهی نام

ــر هســتند. ــا کمت ــال ی ــار ۵ س اعتب
ـــان شـــرایط  ـــرد: برخـــی از هموطن ـــان ک وی بی
ـــه  ـــی ب ـــت ، ول ـــال اس ـــر از ۷۰ س ـــان کمت سنیش
ـــد  ـــه دارن ـــت برخـــی از مشـــکات جســـمانی ک عل
ـــه  ـــار گواهی نام ـــدت اعتب ـــکی م ـــیون پزش کمیس
ـــرده  ـــی ک ـــش بین ـــال پی ـــر از ۵ س ـــا را کمت آنه
ــخ  ــام تاریـ ــد از اتمـ ــراد بعـ ــی افـ اســـت؛ تمامـ
ــض آن  ــه تعویـ ــزم بـ ــه ملـ ــار گواهی نامـ اعتبـ

ـــتند. هس
کرمـــی اســـد تصریـــح کـــرد: برابـــر آییـــن 
نامـــه راهـــور موظـــف هســـتیم کـــه یـــک مـــاه 
قبـــل از اتمـــام تاریـــخ اعتبـــار گواهی نامـــه در 
خصـــوص تمدیـــد آن اقـــدام کنیـــم؛ امـــا بـــه 
دلیـــل شـــرایط کرونایـــی بـــه پلیس هـــای 
ـــی  ـــر هموطن ـــه اگ ـــاغ شـــده ک سراســـر کشـــور اب
تاریـــخ  کـــه  داد  ارائـــه  ایـــی  گواهی نامـــه 
ــه  ــچ وجـ ــه هیـ ــده بـ ــی شـ ــار آن منقضـ اعتبـ
برخـــورد و جریمـــه صـــورت نگیـــرد هموطنـــان 
توجـــه داشـــته باشـــند اتمـــام تاریـــخ اعتبـــار 
گواهی نامـــه دلیلـــی برنداشـــتن آن نیســـت.

گواهینامــه  صــدور  مرکــز  پلیــس  رئیــس 
ــه  رانندگــی ناجــا گفــت: ســالیانه براســاس مصوب
ــه   ــه جریم ــود ک ــاظ می ش ــردی لح ــت دیرک دول
ــه ازای  ــراد ب ــال اف ــه امس ــود ک ــوب می ش محس
ــه  ــض گواهی نام ــر در تعوی ــال تاخی ــک س ــر ی ه
ملــزم بــه پرداخــت ۲۵ هزارتومــان هســتند و 
البتــه پلیــس در تعییــن ایــن مبلــغ هیــچ نقشــی 

ــدارد. ن

اعضـــای کمیســـیون های ۶گانـــه شـــورای 
اســـامی شـــهر مراغـــه و همچنیـــن برنامـــه 
دیدارهـــای مردمـــی آنـــان در طـــول هفتـــه 

ــد.  ــخص شـ مشـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، جلســـه تعییـــن اعضـــای 
کمیســـیون ها و برنامـــه دیدارهـــای مردمـــی 
ـــورا  ـــای ش ـــد و اعض ـــزار ش ـــنبه برگ ـــامگاه دوش ش

ــد.  ــدار کردنـ ــردم دیـ ــا مـ ــنبه بـ سه شـ
در ایـــن جلســـه »ابراهیـــم خوشـــرفتار« بـــه 
ـــی  ـــی، اجتماع ـــیون فرهنگ ـــس کمیس ـــوان رئی عن
و ورزشـــی انتخـــاب شـــد و »رضـــا عســـکری« و 
ــت  ــیون عضویـ ــن کمیسـ ــرو« در ایـ ــاز پاکـ »النـ

یافتنـــد. 

ریاســـت کمیســـیون خدمـــات شـــهری و 
ـــر  ـــکری« ب ـــا عس ـــز »رض ـــورا را نی ـــبز ش ـــای س فض
عهـــده گرفـــت و »رقیـــه ســـعیدی« و »ابراهیـــم 
خوشـــرفتار« در ایـــن کمیســـیون عضـــو شـــدند.

ـــز  ـــورا را نی ـــی ش ـــیون اداری مال ـــت کمیس ریاس
ـــر  ـــو دیگ ـــد و ۲ عض ـــده دار ش ـــرو« عه ـــاز پاک »الن
ــر  ــودی« و »ناصـ ــن محمـ ــامل »بهمـ ــورا شـ شـ
ـــد. ـــت یافتن ـــیون عضوی ـــن کمیس ـــی« در ای رحمت

کمیســـیون  ریاســـت  ســـعیدی«  »رقیـــه 
ســـرمایه گذاری، گردشـــگری و بهداشـــت محیـــط 
ـــاز  ـــودی« و »الن ـــن محم ـــد و »بهم ـــده دار ش را عه

پاکـــرو« در ایـــن کمیســـیون عضـــو شـــدند. 
تحقیـــق  و  توســـعه  عمـــران،  کمیســـیون 

ــیخ  ــین شـ ــت »حسـ ــه ریاسـ ــس بـ ــن پـ از ایـ
ـــکیل می شـــود و »رضـــا عســـکری«  فرجـــی« تش
و »بهمـــن محمـــودی« از دیگـــر اعضـــای ایـــن 

ــتند.  ــیون هسـ کمیسـ
ـــیون  ـــت کمیس ـــز ریاس ـــودی« نی ـــن محم »بهم
ــر  ــک را بـ ــل و ترافیـ ــل و نقـ ــازی و حمـ شهرسـ
عهـــده گرفـــت و »حســـین شـــیخ فرجـــی« و »ناصـــر 
ـــد. ـــت یافتن ـــیون عضوی ـــن کمیس ـــی« در ای رحمت

برنامه دیدارهای مردمی اعضای شورا 
در طول هفته

یکشـــنبه ها  شـــیخ  فرجـــی،  شـــنبه ها 
ســـعیدی، دوشـــنبه ها عســـکری، سه شـــنبه ها 

ـــرو  ـــه پاک ـــر هفت ـــنبه های ه ـــرفتار و چهارش خوش
ــرای  ــت اداری پذیـ ــان وقـ ــا پایـ ــاعت ۸ تـ از سـ

مـــردم خواهنـــد بـــود. 
ـــا  ـــاعت ۸ ت ـــی« از س ـــز »رحمت ـــنبه ها نی پنجش
ـــل  ـــا ١٣ در مح ـــاعت ١۰ ت ـــودی از س ١۰ و محم
شـــورا حضـــور می یابنـــد و بـــا مراجعه کننـــدگان 

دیـــدار می کننـــد.
اعضـــای ششـــمین دوره شـــورای اســـامی 
»تـــورج  گام  نخســـتین  در  مراغـــه  شـــهر 
درگاهـــی« را بـــه عنـــوان سرپرســـت شـــهرداری 
مراغـــه انتخـــاب کردنـــد و دومیـــن اقـــدام آنـــان 
ـــه  ـــن برنام ـــیون ها و تدوی ـــای کمیس ـــن اعض تعیی

ــت.  ــی اسـ ــای مردمـ دیدارهـ

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر مراغه مشخص شد
تازه های خبرتازه های خبر
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ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس، گفــت: بــه اعتقــاد مــن ایــن اشــتباه 
مجلــس بــود؛ بایــد جبــران کنــد و طــرح را از 
ــازه  ــا اج ــاورد و اص ــرون بی ــژه بی ــیون وی کمیس
بدهنــد دولــت و شــورای عالــی فضــای مجــازی در 

ــد.  ــه بیاورن ــه الیح ــن زمین ای
ــژاد ارم ســاداتی نماینــده رشــت  جبــار کوچکی ن
در مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
درخصــوص مشــکات کنونــی کشــور و اینکــه چــه 
موضوعاتــی بایــد در اولویــت کاری دولــت ســیزدهم 
ــوان  ــه عن ــرفصل را ب ــت ١۰ س ــت: دول ــد، گف باش
اولویت هــای کوتاه مــدت کار خــود اعــام کــرده 
ــه  ــه ب ــتر توج ــم بیش ــوارد ه ــن م ــت و در ای اس
تامیــن اجتماعــی، تامیــن کاالهــای اساســی مــردم، 
مالیــات، مســکن و مــواردی ایــن چنینــی اســت کــه 
ــه  ــرده ک ــی ک ــود معرف ــای خ ــوان اولویت ه ــه عن ب
ــژه توجــه  ــه وی ــوارد مهمــی اســت ب ــم م ــا ه این ه
ــه  ــه کاال ک ــع عادالن ــیب پذیر و توزی ــار آس ــه اقش ب

یــک بحــث مهمــی اســت.
ــت  ــم سیاس ــی ه ــوزه بین الملل ــزود: در ح وی اف
خارجــی خــود را هــم تقریبــا اعــام کــرد؛ مذاکــرات 
ــه  ــا خــب ب ــل شــدنی نیســت ام ــه دارد، تعطی ادام
هرحــال از موضــع اقتــدار و قــدرت نظــام جمهــوری 
اســامی ایــن مذاکــرات ادامــه پیــدا می کنــد. 

ان شــاءاهلل کــه بتواننــد تحریم هــا را بــه یــک شــکلی 
بــه نفــع مــردم ایــران خاتمــه دهنــد.

ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــت  ــرح حمای ــه ط ــوط ب ــا حواشــی مرب ــه ب در رابط
از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی کــه اخیــرا 
ــد،  ــول ش ــام وص ــل ۸۵ آن اع ــو اص ــنهاد لغ پیش
ــی  ــین فرهنگ ــاله کمیس ــن مس ــرد: در ای ــان ک بی
یــک کار اشــتباهی انجــام داد، اصــا قابــل پذیــرش 
نبــود یــک طــرح بــا عظمــت اینگونــه مطــرح شــود. 
ــم  ــس ده ــرح در مجل ــن ط ــان ای ــزو طراح ــا ج م
ــای  ــوزه فض ــور در ح ــه کش ــم ک ــم و معتقدی بودی

مجــازی نیــاز بــه قانــون دارد امــا آوردن ایــن طــرح 
آن هــم بــا ایــن عجلــه و بعــد اصــل هشــتادوپنجی 
ــت  ــه دول ــرایط ک ــن ش ــژه در ای ــه وی ــردن آن ب ک
ــن  ــود و همی ــود، کار درســتی نب ــر ب ــال تغیی در ح

ــرد. ــد ک ــش از ح ــات را بی ــم ابهام ــوع ه موض
وی افــزود: در ایــن موضــوع مجلــس اشــتباه 
رأی داد، بــه اعتقــاد مــن ایــن اشــتباه مجلــس 
ــیون  ــرح را از کمیس ــد و ط ــران کن ــد جب ــود؛ بای ب
ویــژه بیــرون بیــاورد و اصــا اجــازه بدهنــد دولــت 
ــه  ــن زمین ــازی در ای ــای مج ــی فض ــورای عال و ش
الیحــه بیاورنــد. اینجــا نیــاز اســت الیحــه همــراه بــا 

کمــک بــه زیرســاخت کشــور و نخبــگان کشــور بــه 
ــرای ســر و ســامان دادن فضــای  همــراه قوانینــی ب

ــد. ــته باش ــود داش ــازی وج مج
کوچکی نــژاد در ادامــه اظهــار داشــت: بحــث 
فیلتــر کــردن فضــای مجــازی و مــواردی ایــن 
ــد  ــد، مانن ــه نمی ده ــع نتیج ــن مقط ــی در ای چنین
صــورت  ماهــواره  دســتگاه های  بــا  کــه  کاری 
ــع  ــا را جم ــتیم ماهواره ه ــا توانس ــر م ــت، مگ گرف
کنیــم؟ مگــر اینکــه ماننــد کشــوری چــون روســیه 
در داخــل کشــور شــبکه های اجتماعــی داخلــی 
ــابه  ــن مش ــد جایگزی ــه بتوانن ــم ک ــعه بدهی را توس

ــوند. ــی ش خارج
ــی  ــردم از پلتفرم هــای داخل ــی م ــزود: وقت وی اف
ــی  ــابه خارج ــت مش ــرعت و کیفی ــا س ــات ب خدم
بگیرنــد و بتواننــد کســب و کارهــای خــود را داشــته 
باشــند، ســراغ خارجــی نمی رونــد. مــن معتقــدم مــا 
ــدام  ــه جــای اینکــه اق ــم کــه ب ــدرت را داری ــن ق ای
ــان را  ــی خودم ــتر داخل ــد، بس ــگ باش ــا فیلترین م
داشــته باشــیم و تقویــت کنیــم. فضــای مجــازی را 

ــرد. ــدود ک ــود مح نمی ش
نماینــده رشــت در خصــوص تاش هــا بــرای 
جلوگیــری از ادامــه بررســی ایــن طــرح گفــت: ایــن 
طــرح چــون اصــل هشــتادوپنجی شــده بایــد یــک 
روشــی بــه کار بگیریــم کــه حداقــل ایــن را متوقــف 

کنیــم تــا دولــت الیحــه بیــاورد.
گفتنــی اســت جمعــی از نماینــدگان درخواســت 
ــه  ــات رئیس ــه هی ــرح را ب ــن ط ــل ۸۵ ای ــو اص لغ
ــه  ــت در جلس ــن درخواس ــه ای ــد ک ــم کردن تقدس
ــری  ــد و تصمیم گی ــول ش ــام وص ــنبه اع روز یکش
دربــاره آن مجــددا بــه تصمیــم نماینــدگان در 

ــت. ــده اس ــول ش ــن موک صح

رئیــس مجلــس شــورای اســامی از موظــف 
ــس در  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــدن کمیس ش
راســتای بررســی راهکارهــای کارشناســی مهــار 
ــم در  ــت: امیدواری ــر داد و گف ــا خب ــاری کرون بیم
ــه تســریع  ــا ب ــا دولــت و ســتاد ملــی کرون تعامــل ب
در اخــذ تصمیمــات ضــروری و ســریع کمــک کنــد. 
باقــر قالیبــاف  بــه گــزارش ایســنا، محمــد 
در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در 
ــام  نطــق پیــش از دســتور خــود ضمــن تســلیت ای
مصیبــت اهــل بیــت )س( گفــت: امســال همچــون 
ســالهای گذشــته، ملــت مومــن مــا در کنــار همــه 
ــزاداری و  ــم ع ــی مراس ــا برپای ــان ب ــیعیان جه ش
ــت  ــین)ع( ارادت و محب ــام حس ــت ام ــر مصیب ذک
ــان  ــارت نش ــت و طه ــدان عصم ــه خان ــود را ب خ
خواهنــد داد. ایــن عزاداری هــا کــه بــه تعبیــر امــام 
خمینــی)ره( “اســام را زنــده نگــه داشــته” جریانــی 
پــا می کنــد.  بــه  را در جامعــه  آرمان گرایــی  از 
ــامی  ــه اس ــای جامع ــاله آرمان ه ــر س ــادآوری ه ی

ــت. ــارک اس ــده ای مب پدی
ــن  ــت: ای ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــه  ــام حســین)ع( در زمین ــداری ام ــام بی مراســم پی
شــناخت مســائل زمانــه خودمــان را بــه مــا گوشــزد 
می کنــد و بــه مســئولیت مــا بــرای حــل ایــن 
ــه  ــان ب ــن توجــه همزم ــد. ای ــد می کن مســائل تأکی

آرمــان، واقعیــات، پذیــرش مســئولیت بــرای نزدیــک  
کــردن واقعیت هــای موجــود بــه آرمان هایــی اســت 
ــت  ــا »مل ــرایط از م ــن ش ــم. ای ــان داری ــه باورش ک
ــر  ــان تعبی ــن هم ــازد. ای ــی س ــین« م ــام حس ام
ــورد  ــود کــه حــاج قاســم ســلیمانی در م ــی ب زیبای
ــی  ــا آن معرف ــا را ب ــد و م ــه کار بردن ــا ب ــت م مل
ــه از  ــت ک ــی اس ــا همان ــه م ــا و  روحی ــد. مبن کردن
ــه در  ــا و روحی ــن مبن ــم. ای ســید الشــهدا آموخته ای
ــا  ــل و روح م ــه عق ــی را ب ــب ها نکات ــن روز و ش ای

یــادآوری می کنــد.
ــان  ــذر زم ــئله ها در گ ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب

ــت:  ــود، گف ــو می ش ــا ن ــد و روش ه ــر می کن تغیی
از  یکــی  در  گرفتــن  قــرار  علــت  بــه  امســال 
ــفانه  ــه متأس ــا ک ــروس کرون ــدی وی ــای ج موج ه
ــرد،  ــی را می گی ــل توجه ــداد قاب ــان تع ــر روز ج ه
بیــت  اهــل  ارادتمنــدان  و  اســت مؤمنــان  الزم 
ــه  ــت هم ــتاز رعای ــون پیش ــا کن ــه ت ــه ک همانگون
ــن دوره  ــد، در ای ــتی بودن ــتورالعمل های بهداش دس
ــای  ــه پروتکل ه ــز هم ــهدا نی ــید الش ــزاداری س ع
دســتور  طبــق  و  کــرده  رعایــت  را  بهداشــتی 
ــل و  ــد. عق ــک کن ــا را کم ــتاد کرون ــای س العمل ه
شــرع مــا را بــه رعایــت حداکثــری جنبــه احتیــاط 

ــه  ــبت ب ــری نس ــئولیت پذی ــد. مس ــوت می کن دع
دیگــران و مســائل کان جامعــه درســی از عاشــورا 

ــت. ــروز ماس ــئله ام ــرای مس ب
و  هیئت هــا  کــه  ایــن  بیــان  بــا  قالیبــاف 
تجربــه  از  بهره گیــری  بــا  عــزاداری  دســته های 
ســال گذشــته و بــا آمادگــی بیشــتر خــود را بــرای 
ــن  ــت: ای ــد، گف ــاده می کنن ــس آم ــزاری مجال برگ
مراســم ها الزم اســت همــه بــا رعایــت کامــل 
ــتورالعمل های  ــاس دس ــر اس ــتی ب ــکل بهداش پروت
بــا کرونــا و توصیه هــای  ســتاد ملــی  مقابلــه 
ــام  ــزاری تم ــل برگ ــامی مث ــات اس ــازمان تبلیغ س
فاصله هــای  رعایــت  بــاز،  فضــای  در  مراســم ها 
الزم، توزیــع اقــام بهداشــتی و رعایــت زمــان کوتــاه 

ــود. ــزار ش برگ
رییــس مجلــس در خصــوص مدیریــت مــوج 
ــت و  ــیون بهداش ــدن کمیس ــف ش ــد از موظ جدی
ــای  ــی راهکاره ــتای بررس ــس در راس ــان مجل درم
کارشناســی مهــار وضعیــت خبــر داد و گفــت: 
امیدواریــم در تعامــل بــا دولــت و ســتاد ملــی 
ــات ضــروری و  ــذ تصمیم ــه تســریع در اخ ــا ب کرون
ــای  ــام ظرفیت ه ــس تم ــد. مجل ــک کنن ــریع کم س
ــرای  ــرم، ب ــت محت ــه دول ــک ب ــرای کم ــود را ب خ
مدیریــت ایــن مــوج جدیــد و کاهــش بــار مشــکات 

و دغدغه هــای مــردم بــه کار خواهــد گرفــت.

دولت ۱۰ سرفصل را به عنوان اولویت های 
کوتاه مدت خود اعالم کرده است

قالیباف:

کمیسیون بهداشت به بررسی راهکارهای کارشناسی مهار کرونا موظف شد

بااشارهبهزیرگرفتندوزنبدلیلبدحجابی
پاسخ قضایی محکم به رفتارهای 

طالبانی می دهیم

نماینــده مــردم مرنــد و جلفــا در مجلــس شــورای 
ــل  ــر گرفتــن دو زن بدلی ــه زی ــا اشــاره ب اســامی ب
ــی  ــه پاســخ قضای ــت ک ــه گف ــی در ارومی ــد حجاب ب
محکــم بــه رفتارهــای طالبانــی درس عبرتــی بــرای 
ــی  ــت اجتماع ــد امنی ــی خواهن ــه م ــی اســت ک آنان

ــان را خدشــه دار کننــد.  زن
بــه گــزارش ایســنا، معصومــه پاشــایی بهــرام در 

صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت:
» در مــورد زیــر گرفتــن دو زن بدلیــل بــد حجابی 
در اورمیــه، بایــد بگویــم بعضــی هــا نمــی فهمنــد در 
کشــور متمدنــی بــه نــام  ایــران زندگــی مــی کننــد 
و اینجــا پاســخ قضایــی محکــم بــه رفتارهــای 
ــان  ــرای آن ــا درس عبرتــی ب ــی مــی دهیــم ت طالبان
شــود کــه مــی خواهنــد امنیــت اجتماعــی  زنــان را 

خدشــه دار کننــد.

تورمچین:
تنها یک درصد!

نرخ تورم چین به کف چهارماهه رسید. 
بـــه گـــزارش ایســـنا ، نـــرخ تـــورم چیـــن در 
١۲ مـــاه منتهـــی بـــه جـــوالی بـــه مثبـــت ۰.١ 
ـــد  ـــه ۰.١ درص ـــورم ک ـــرخ ت ـــن ن ـــید. ای ـــد رس درص
ـــر  ـــد کمت ـــل و  ۰.١ درص ـــاه قب ـــورم م ـــر از  ت کمت
ــان  ــط کارشناسـ ــده توسـ ــی شـ ــرخ پیش بینـ از نـ
ـــورم  ـــش ت ـــر افزای ـــه تحـــت تأثی ـــش از هم ـــوده، بی ب
ـــورم آن  ـــه ت ـــه ک ـــرار گرفت ـــل ق ـــل و نق ـــش حم بخ
بـــه مثبـــت ۶.۹ درصـــد افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت. 
ایـــن کمتریـــن تـــورم ثبـــت شـــده چهـــار مـــاه 

ـــت.   ـــوده اس ـــن ب ـــر در چی اخی
ـــدی  ـــی ٣.۷ درص ـــورم منف ـــا ت ـــی ب ـــواد غذای م
ـــدی  ـــورم ۰.۴ درص ـــا ت ـــی ب ـــای درمان ـــت ه و مراقب
ـــد.  ـــوده ان ـــورم ب ـــده ت ـــم کاهن ـــای مه ـــش ه از بخ
ـــش  ـــورم بخ ـــی، ت ـــای تورم ـــایر بخش ه ـــن س در بی
ـــرق ١.١  ـــد و آب و ب ـــوزش ۲.۷ درص ـــگ و آم فرهن

ـــت. ـــده اس ـــری ش ـــدازه گی ـــد ان درص
ــرژی  ــش انـ ــورم بخـ ــه تـ ــی کـ ــته تورمـ هسـ
و مـــواد غذایـــی را بـــه دلیـــل نوســـانات بـــاالی 
ــن  ــرد، در ایـ ــر نمی گیـ ــا در نظـ ــت در آنهـ قیمـ
مـــاه بـــه ۰.۸ درصـــد رســـیده کـــه در مقایســـه 
بـــا مـــاه قبـــل ۰.۲ درصـــد بیشـــتر شـــده اســـت. 
ـــی ١۹۸۶  ـــازه زمان ـــن در ب ـــورم چی ـــرخ ت ـــط ن متوس
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــد ب ـــادل ۴.۹۵ درص ـــا ۲۰۲١ مع ت
ـــه  ـــه فوری ـــوط ب ـــده مرب ـــت ش ـــورم ثب ـــن ت باالتری
١۹۸۹ بـــا ۲۸.۴۰ درصـــد و کمتریـــن تـــورم نیـــز 
ـــد  ـــی ۲.۲ درص ـــا منف ـــل ١۹۹۹ ب ـــه آوری ـــوط ب مرب

بـــوده اســـت.
ـــن  ـــن در ای ـــورم چی ـــرخ ت ـــه، ن ـــای ماهان ـــر مبن ب
مـــاه بـــه ۰.٣ درصـــد رســـیده اســـت کـــه  ۰.۷ 
ـــن  ـــده ای ـــت ش ـــه ثب ـــورم ماهان ـــتر از ت ـــد بیش درص

ـــی رود. ـــاب م ـــه حس ـــل ب ـــاه قب ـــرای م ـــور ب کش
ــد  ــا، رونـ ــیوع کرونـ ــرعت شـ ــش سـ ــا کاهـ بـ
بازگشـــایی کســـب و کارهـــا در چیـــن شـــدت یافتـــه 
ـــن  ـــزی چی ـــک مرک ـــس بان ـــگ- رئی ـــی گان ـــت. ی اس
ـــا برشـــمردن برخـــی از اقدامـــات ایـــن بانـــک بـــرای  ب
ـــور   ـــن کش ـــی ای ـــای مال ـــه بازاره ـــی ب ـــات بخش ثب
گفتـــه اســـت کـــه تـــاش هـــا بـــرای حمایـــت 
بیشـــتر از بخـــش هـــای مختلـــف اقتصـــادی 
ـــف  ـــه لط ـــه ب ـــد ک ـــر چن ـــت ه ـــد یاف ـــه خواه ادام
ـــور  ـــن کش ـــاد ای ـــد، اقتص ـــای نیرومن ـــاخت ه زیرس
ـــادی  ـــیب زی ـــا آس ـــترده کرون ـــیوع گس ـــود ش ـــا وج ب

ندیـــده اســـت.

تالش عراق برای برگزاری نشست 
دوجانبه ایران و عربستان در بغداد

ــراق  ــزارش داد: ع ــن گ ــری المیادی ــبکه خب ش
ــا در حاشــیه کنفرانــس بغــداد زمینــه  قصــد دارد ت
برگــزاری نشســت دوجانبــه میــان عربســتان و ایــران 

را فراهــم کنــد. 
ــی در  ــت کنفرانس ــرار اس ــا، ق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتان،  ــورهای عربس ــران کش ــور س ــا حض ــداد ب بغ
ایــران، ترکیــه، امــارات، قطــر، مصــر و اردن برگــزار 
شــود وعــراق تــاش دارد تــا ایــن کشــورها را از نظــر 

ــد. ــک کن ــر نزدی ــه یکدیگ ــداف مشــترک ب اه
انتظــار مــی رود »امانوئــل مکــرون« رئیــس 
ــس بغــداد شــرکت  ــز در کنفران جمهــور فرانســه نی

ــد. کن
در صــورت انجــام ایــن دومیــن ســفر مکــرون بــه 
عــراق در کمتــر از یــک ســال گذشــته خواهــد بــود.

ـــراق در  ـــر ع ـــت وزی ـــی« نخس ـــی الکاظم »مصطف
تمـــاس تلفنـــی بـــا مکـــرون گفـــت کـــه فرانســـه 
ـــوی  ـــن گفتگ ـــت. در ای ـــراق اس ـــی ع ـــریک واقع ش
تلفنـــی مکـــرون نیـــز بـــا حمایـــت کامـــل خـــود 
ــور را  ــن کشـ ــادل ایـ ــی متعـ ــراق ، دیپلماسـ از عـ

ســـتود.
ـــراق  ـــای ع ـــاش ه ـــه ت ـــاره ب ـــا اش ـــن ب المیادی
ـــتان  ـــن عربس ـــه بی ـــزاری نشســـت دوجانب ـــرای برگ ب
ــس  ــن کنفرانـ ــیه ایـ ــران در حاشـ ــعودی و ایـ سـ
ـــان دادن  ـــال پای ـــه دنب ـــداد ب ـــه بغ ـــرد ک ـــد ک تاکی
ــاض پـــس از  ــران و ریـ ــن تهـ ــاط بیـ ــع ارتبـ قطـ
دیدارهـــای دوجانبـــه غیرعلنـــی میـــان دو طـــرف 

ـــت. اس
ــه  ــل توج ــه قاب ــت: نکت ــن گف ــگار المیادی خبرن
ــخنگوی  ــب زاده، س ــعید خطی ــه س ــت ک ــن اس ای
وزارت امــور خارجــه ایــران در مــاه مــه )اردیبهشــت( 
تمایــل ایــران را بــرای مذاکــرات بــا عربســتان 

ــت. ــراز داش ــطحی  اب ــر س ــعودی در ه س

درجلسهغیرعلنیانجامشد
موافقت نمایندگان با لغو رسیدگی به 
طرح صیانت از حقوق کاربران طبق 

اصل 85 قانون اساسی

ــو  ــا لغ ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
رســیدگی بــه طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران بــه 
ــه  صــورت هشــتاد و پنجــم )۸۵( )در کمیســیون ب

ــد.  ــی( موافقــت کردن جــای صحــن علن
ــده ای  ــای ع ــی تقاض ــنا، بررس ــزارش ایس ــه گ ب
در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان  از 
از  صیانــت  طــرح  بــه  رســیدگی  لغــو  مــورد 
ــاماندهی  ــازی و س ــای  مج ــران در فض ــوق کارب حق
و  هشــتاد  اصــل  طبــق  پیام رســان های اجتماعی 
ــتورکار جلســه  ــون اساســی در دس پنجــم )۸۵( قان

ــود. ــس ب ــروز مجل ــح دی ــی صب غیرعلن
ــورای  ــس ش ــروز مجل ــی دی ــه غیرعلن در جلس
ــه  ــرح ب ــن ط ــو ای ــرای لغ ــری ب ــامی رای گی اس
صــورت اســتمزاجی صــورت گرفــت و نماینــدگان بــا 

ــد. ــت کردن آن موافق
پیــش از ایــن نماینــدگان بــا بررســی ایــن طــرح 
ــیون  ــک کمیس ــی در ی ــل ۸۵ یعن ــورت اص ــه ص ب
ــرده  ــت ک ــی موافق ــه جــای صحــن علن مشــترک ب
ــن رای اســتمزاجی نظــر خــود را  ــا ای ــه ب ــد ک بودن

ــد. پــس گرفتن
ــن  ــدن ای ــی )۸۵( ش ــتاد و پنج ــل هش ــو اص لغ
طــرح بایــد در جلســه علنــی مجلــس شــورای 

اســامی در دســتور کار قــرار گیــرد.

جلیلی:
پاسخ اغوا، اقناع است

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
ــرای  پاســخ اغــوا، اقنــاع اســت و اســتفاده از هنــر ب
ــای  ــر فض ــترهایی نظی ــب در بس ــر مطال ــان بهت بی

ــک ضــرورت اســت. مجــازی، ی
بــه گــزارش مهــر، ســعید جلیلــی عضــو مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، در حســاب کاربــری 
خــود در توئیتــر، نوشــت: نبایــد از مواجهــه بــا 
ــق،  ــه ح ــرا ک ــد، چ ــران ش ــبهات نگ ــواالت و ش س

ــت. ــاع اس ــل دف قاب
وی تاکیــد کــرد: پاســخ اغــوا، اقنــاع اســت 
ــب در  ــر مطال ــان بهت ــرای بی ــر ب ــتفاده از هن و اس
ــرورت  ــک ض ــازی، ی ــای مج ــر فض ــترهایی نظی بس

ــت. اس
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
پایــان مطلــب خــود آورده اســت: اگــر جــوان آگاه و 
انقابــی موضوعــی را درســت و حــق می دانــد بایــد 
بــا اعتمــاد بــه نفــس در برابــر شــبهات از آن دفــاع 

کنــد.

رئیسکلدادگستریتهران:
 استفاده از پابند های الکترونیک 

افزایش پیدا کند 

ــت:  ــران گف ــتان ته ــتری اس ــس کل دادگس رئی
الکترونیــک  پابند هــای  از  اســتفاده  اســت  الزم 
افزایــش پیــدا کنــد و اســتفاده از ســایر تاسیســات 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م حقوق
ــمتی  ــواد حش ــد ج ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
مهــذب، رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران در 
مراســم تکریــم و معارفــه مدیــر کل زندان هــای 
اســتان تهــران گفــت: نگهــداری و نگهبانــی فــرع بــر 
موضــوع اصلــی کــه اصــاح و تربیــت اســت و بایــد 

ــب شــود. ــن موضــوع وجــه غال ای
کـــرد:  خاطرنشـــان  مهـــذب  حشـــمتی 
خوشـــبختانه طلیعـــه خوبـــی از زمـــان مدیریـــت 
ـــه  ـــده و هم ـــود آم ـــه وج ـــدی ب ـــاج محم ـــای ح آق
ـــن  ـــه ای ـــم و ب ـــم دهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــد دس بای

ــم. ــوع بپردازیـ موضـ
رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران بــا بیــان 
ــت،  ــی اس ــدان کار فرهنگ ــی در زن ــه کار اصل اینک
گفــت: زمانــی کــه زندانــی محبــوس می شــود بایــد 
کار فرهنگــی بــا ابعــاد موثــر صــورت گیــرد تــا ایــن 

همــه زندانــی را در زنــدان نگــه نداریــم.
ــای  ــور آق ــا حض ــدوارم ب ــرد: امی ــار ک وی اظه
ایــن  تهــران  اســتان  زندان هــای  در  رســتمی 
موضــوع بــه جــد پیگیــری شــود و مــا نیــز بــا تمــام 
ــای  ــت اداره کل زندان ه ــد در خدم ــام ق ــود تم وج

ــتیم. ــران هس ــتان ته اس
ــترین  ــه بیش ــان اینک ــا بی ــذب ب ــمتی مه حش
ــت: الزم  ــم، گف ــران داری ــتان ته ــان را در اس زندانی
ــش  ــک افزای ــای الکترونی ــتفاده از پابند ه ــت اس اس
پیــدا کنــد و اســتفاده از ســایر تاسیســات حقوقــی 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق م

وزیر خارجه ژاپن
 به ایران سفر می کند 

ســـفارت ایـــران در توکیـــو از ســـفر وزیـــر 
خارجـــه ژاپـــن بـــه تهـــران در آینـــده ای نزدیـــک 
خبـــر داد و نوشـــت: ایـــن ســـفر می توانـــد فصـــل 

نوینـــی بـــرای گســـترش روابـــط باشـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ســـفارت جمهـــوری اســـامی ایـــران در توکیـــو از 
ـــده ای  ـــه تهـــران در آین ـــن ب ـــر خارجـــه ژاپ ســـفر وزی
ـــد  ـــفر می توان ـــن س ـــت: ای ـــر داد و نوش ـــک خب نزدی
ـــط  ـــترش رواب ـــق و گس ـــرای تعمی ـــی ب ـــل نوین فص

ـــد. ـــه باش دوجانب
ـــی  ـــم در توئیت ـــو ه ـــفارت کشـــورمان در توکی  س
ــر  ــی وزیـ ــای موتگـ ــاب آقـ ــفر جنـ ــت: سـ نوشـ
ـــران،  ـــه ته ـــک ب ـــده نزدی ـــن در آین ـــه ژاپ امورخارج
ــد  ــد می توانـ ــت جدیـ ــکیل دولـ ــتانه تشـ در آسـ
ـــط  ـــترش رواب ـــق و گس ـــرای تعمی ـــی ب ـــل نوین فص
نزدیـــک  مشـــورت های  و  گشـــوده  دوجانبـــه 
ـــه ای و  ـــم منطق ـــائل مه ـــوص مس ـــن در خص فیمابی
ـــوص  ـــر در خص ـــادل نظ ـــات تب ـــی، موجب ـــن الملل بی
ــم  ــور را فراهـ ــه دو کشـ ــورد عاقـ ــات مـ موضوعـ

ـــد. کن

ــی کشــور جــای مصلحــت  ــوان عال ــوه قضاییــه گفــت: دی رئیــس ق
ــات  ــتنباط قض ــون و اس ــّر قان ــاس م ــر اس ــد ب ــت و بای ــی نیس اندیش

ــود.  ــادر ش ــه ص ــدت روی ــوان، رأی وح ــر دی صاحب نظ
ــنی اژه ای در  ــلمین محس ــنا، حجت االسام والمس ــزارش ایس ــه گ ب
ســی و نهمیــن روز مســئولیت خــود در دســتگاه قضــا صبــح امــروز بــه 

مــدت ســه ســاعت در دیــوان عالــی کشــور حضــور یافــت.
ــور  ــی کش ــوان عال ــی دی ــت عموم ــت هیئ ــن در نشس وی همچنی
حضــور یافــت و از نزدیــک در جریــان رونــد صــدور رأی وحــدت رویــه 

ــرار گرفــت. ــی ق ــاره یکــی از موضوعــات مهــم قضای درب
ــی  ــات عموم ــت هی ــخنانی در نشس ــی س ــه ط ــوه قضایی ــس ق رئی
ــع  ــن مرج ــوان باالتری ــه عن ــوان ب ــن دی ــور از ای ــی کش ــوان عال دی
قضایــی یــاد کــرد و وظایــف مهــم ایــن مجموعــه را نظــارت بــر احــکام 
دادگاه هــا و صــدور رأی وحــدت رویــه دربــاره موضوعــات قضایــی مــورد 

ــوان کــرد. اختــاف عن
ــت  ــر تقوی ــد ب ــا تاکی ــنی اژه ای ب ــلمین محس حجت االسام والمس
نظــارت بــر احــکام دادگاه هــا در کنــار رســیدگی بــه فرجــام خواهی هــا 
و اعــاده دادرســی ها و اعمــال مــاده ۴۷۷ بــه مســئوالن و قضــات 
ــی  ــرر آراء قضای ــض مک ــری از نق ــرای جلوگی ــرد ب ــه ک ــوان توصی دی
ــوی  ــکلی از س ــوی و ش ــکاالت ماه ــل اش ــه دلی ــه ب ــی ک ــادره، آرای ص

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد آسیب شناس ــود را م ــض می ش ــوان نق دی
ــت  ــد وق ــی هرچن ــوان عال ــرد: دی ــد ک ــا تاکی ــتگاه قض ــس دس رئی
ــه  ــه ب ــد ک ــاهده می کن ــی مش ــه در آراء قضای ــکاالتی ک ــار اش یک ب
صــورت مکــرر اتفــاق می افتــد را بــه ســتاد قــوه قضاییــه اعــام نمایــد 
تــا هــم در دســتور کار آموزشــی قــرار گیــرد و هــم در صــورت لــزوم بــا 

ــود. ــری ش ــرار آن جلوگی ــتورالعمل از تک صــدور بخشــنامه و دس
ــرای  ــی کشــور ب ــوان عال ــر دی ــه دیگ ــاره وظیف محســنی اژه ای درب
ــت و  ــورد برداش ــه م ــائلی ک ــاره مس ــه درب ــدت روی ــدور رای وح ص
ــه  ــی توصی ــوان عال ــات دی ــه قض ــد، ب ــرار می گیرن ــف ق ــیر مختل تفاس
کــرد از مصلحــت اندیشــی در اظهارنظــر دربــاره ایــن موضوعــات 

ــد. ــاب کنن اجتن
ــی کشــور جــای مصلحــت  ــوان عال ــوه قضاییــه گفــت: دی رئیــس ق
ــات  ــتنباط قض ــون و اس ــّر قان ــاس م ــر اس ــد ب ــت و بای ــی نیس اندیش

ــود. ــادر ش ــه ص ــدت روی ــوان، رای وح ــر دی صاحب نظ
محســنی اژه ای همچنیــن بــا اشــاره بــه شــفاف نبــودن برخــی قوانین 
ــوان  کــه موجــب برداشــت ها و تفاســیر مختلــف می شــود از قضــات دی
عالــی کشــور خواســت هرجــا بــه قانونــی برخــورد کردنــد کــه بــه دلیــل 
فقــدان صراحــت موجــب اختــاف می شــود، نظــر کارشناســی خــود را 

بــرای اصــاح قانــون توســط مجلــس اعــام کننــد.
رئیــس دســتگاه قضــا تاکیــد کــرد: قوانینــی کــه وضــع می شــوند بایــد 
صراحــت و شــفافیت داشــته باشــند، امــا گاهــی برخــی قوانیــن دارای ایــن 

شــفافیت نیســتند کــه بایــد مــورد آسیب شناســی قــرار گیرنــد.
ــی  ــورای علم ــکیل ش ــر از تش ــا تقدی ــن ب ــنی اژه ای همچنی محس
ــوان و آراء  ــکام دی ــی اح ــی کیف ــرای بررس ــور ب ــی کش ــوان عال در دی
ــد  وحــدت رویــه در عیــن حــال متذکــر شــد کــه ایــن شــورا نمی توان
ــه را تصویــب کنــد بلکــه ایــن کار از وظایــف هیئــت  رای وحــدت روی

ــوان اســت. ــی دی عموم
رئیــس قــوه قضاییــه خاطرنشــان کــرد: آنچــه از ســوی دیــوان عالــی 
ــد واجــد  ــه صــادر می شــود بای ــا رای وحــدت روی ــوان حکــم ی ــه عن ب

اســتدالل های قــوی و شــفاف و دقیــق باشــد تــا خــود ایــن آراء 
ــود. ــف نش ــیر مختل ــت ها و تفاس ــب برداش موج

ــات و  ــر از زحم ــا تقدی ــنی اژه ای ب ــلمین محس حجت االسام والمس
ــش  ــرای کاه ــور ب ــی کش ــوان عال ــان دی ــران و کارکن ــای مدی تاش ه
پرونده هــا و تاش هــای صــورت گرفتــه در جهــت بروزرســانی آراء 
وحــدت رویــه، بــر لــزوم دقــت در صــدور نظــرات و انشــاء آن هــا تاکیــد 
کــرد تــا نظــرات دیــوان از لحــاظ محتوایــی و شــکلی کمتریــن نقــد را 

داشــته باشــند.
پیــش از ســخنان رئیــس قــوه قضاییــه، حجت االســام والمســلمین 
ــی از  ــه گزارش ــا ارائ ــور ب ــی کش ــوان عال ــس دی ــدم رئی ــوی مق مرتض
وضعیــت و عملکــرد ایــن دیــوان در دوره تحــول، وظایــف اصلــی دیــوان 

را نظــارت بــر احــکام دادگاه هــا و ایجــاد وحــدت رویــه عنــوان کــرد.
وی افــزود: دیــوان عــاوه بــر نظــارت بــر احــکام دادگاه هــا از 
طریــق فرجــام خواهی هــا، حــل اختافــات، اعمــال مــاده ۴۷۷ و 
اعــاده دادرســی در دوره جدیــد، بــا ســفرهای اســتانی بــه بررســی آراء 

دادگاه هــا و ارزیابــی عملکــرد قضــات می پــردازد.
ــارات  ــه اظه ــاره ب ــا اش ــن ب ــور همچنی ــی کش ــوان عال ــس دی رئی
ــرر رأی  ــورت مک ــه ص ــه ب ــی ک ــورد قضات ــه در م ــوه قضایی ــس ق ریی
ــر اســاس تدابیــر اتخــاذ  ــن شــرع صــادر می کننــد گفــت: ب خــاف بّی
شــده، از ایــن پــس بــرای قضاتــی کــه آراء آن هــا مشــمول مــاده ۴۷۷ 
ــود و در  ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــره منف ــردد نم ــض گ ــوند، و نق ش

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــا آن ه ــری ب ــای دیگ ــرار برخورده ــورت تک ص
حجت االســام  والمســلمین مرتضــوی مقــدم همچنیــن از بــه 
 روزرســانی آراء وحــدت رویــه در دیــوان عالــی کشــور خبــر داد و نظرات 
صــادره از ســوی هیئــت عمومــی را آراء کاربــردی و تحول آفریــن بــرای 

نظــام قضایــی دانســت.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای علمــی دیــوان عالــی کشــور بــر 
اســاس آییــن نامــه جدیــد ایــن دیــوان گفــت کــه ایــن شــورا قبــل از 
طــرح گزارش هــا در هیئــت عمومــی آن هــا را بررســی می کنــد و پــس 
ــاظ  ــی را از لح ــت عموم ــای هیئ ــادره اعض ــز، آراء ص ــدور آراء نی از ص
کیفــی بــرای کاهــش ایــرادات احتمالــی مــورد بررســی قــرار می دهــد.

ــه  ــوز مجل ــدور مج ــن از ص ــور همچنی ــی کش ــوان عال ــس دی رئی
ــوان  ــوان نیــز خبــر داد و گفــت کــه احــکام منتخــب دی تخصصــی دی
و آراء وحــدت رویــه در ایــن مجلــه بــرای نقــد و بررســی کارشناســان 

ــود. ــر می ش ــی منتش ــی و قضای حقوق
حضــور  در  کشــور  عالــی  دیــوان  قضــات  نشســت  ایــن  در 
حجت االســام  والمســلمین محســنی اژه ای بــه بحــث و بررســی نحــوه 
ــری پــس از  ــان مجازات هــای تعزی ــه محکوم ــه توب ــر دادن ب ترتیــب اث
قطعــی شــدن آراء صــادره پرداختنــد کــه دادســتان کل کشــور و رئیــس 

ــد. ــه کردن ــن خصــوص ارائ ــز نظــرات خــود را در ای ــه نی ــوه قضایی ق
در ایــن نشســت همچنیــن تعــدادی از قضــات دیــوان عالــی کشــور 
بــا تقدیــر از رهبــری بــه واســطه انتصــاب رئیــس دســتگاه قضــا از میــان 
ــریع در  ــب تس ــاب را موج ــن انتص ــه، ای ــوه قضایی ــای درون ق چهره ه

رونــد تحــول نظــام قضایــی در دوره تحــول و تعالــی دانســتند.

محسنیاژهای:

 دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست
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مدیــر عامــل و عضوهیــأت مدیــره  شــرکت 
ــا ســپهر، صنعــت و رشــد آن را  ــز آری ــن تجهی تامی
عامــل متمایــز شــدن کشــورها از هــم بــر شــمرد و 
ــر  دلیــل اصلــی تســلط کشــورهای توســعه یافتــه ب
ــن  ــی از  همی ــعه را ناش ــال توس ــورهای در ح کش

ــرد. ــوان ک ــه عن مقول
ــه  ــگار روزنام ــا خبرن ــو ب ــوری در گفتگ ــاء ن ضی
ــعه  ــورهای توس ــه کش ــان اینک ــا بی ــیر ب ــب ش عج
ــازار  ــک و هــم از ب ــع دیگــر ممال یافتــه هــم از مناب
آن کشــورها اســتفاده الزم را بــرده انــد، گفــت:  
ــه  ــاز ب ــه نی ــامتی جامع ــرای س ــه ب ــوری ک همانط
ــف  ــراد مختل ــوزش اف ــا جهــت آم ــم و ی ــر داری دکت
در ســطح جامعــه نیــاز بــه معلــم و مــدرس وجــود 
دارد، بــرای ســامتی و پابــر جــا مانــدن کشــور نیــز 
ــت وتوســعه آن الزم و ضــروری اســت.  ــظ صنع حف
ــور،  ــت در کش ــگاه صنع ــر جای ــد ب ــا تآکی وی ب
افــزود: الزم و ضــروری اســت از فــردی کــه بــا ایــده 
و خاقیــت و توانایــی خــود تحــت عنــوان صنعتگــر 
ــه  کمــک  ــع نیازهــای جامع ــه ایجــاد شــغل و رف ب
مــی کنــد و باعــث عــدم وابســتگی بــه ســایر کشــور 
ــورت  ــی ص ــی و عمل ــت کاف ــود، حمای ــی ش ــا م ه

پذیــرد تــا ایجــاد انگیــزه الزم در وجــود ایــن افــراد 
ــاً  ــه نهایت ــود ک ــر ش ــت منج ــکوفایی صنع ــه ش ب

ــردد. ــی گ ــق اقتصــادی در کشــور م موجــب رون
ــا  ــپهر ب ــا س ــز آری ــن تجهی ــل تأمی ــر عام مدی
اشــاره بــه مشــکات بوجــود آمــده در زمینــه 
ــذار  ــل واگ ــواردی از قبی ــرد: م ــه ک ــت، اضاف صنع
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــادر ب ــات م ــردن کارخانج ک

ــی و از  ــترش دالل ــب گس ــه موج ــرف ک ــت ط اهلی
ــور  ــود و  همینط ــی ش ــات م ــن کارخانج ــن رفت بی
مســبب بــاال رفتــن میــزان بیکاری در کشــور اســت.

ــتیبانی در  ــات و پش ــدم ثب ــه داد: ع ــوری ادام ن
تهیــه مــواد اولیــه تولیــد باعــث وقفــه در امــر تولیــد 
ــه  ــانی ب ــیب رس ــا آس ــواد و نهایت ــی م ــی کیفیت و ب
محصــول نهایــی مــی شــود و همینطــور واردات بــی 

رویــه باعــث ورشکســتگی تولیــد کننــدگان داخلــی 
ــی و  مــی شــود. همینطــور عــدم حمایــت هــای مال
دادن وام هــای بلنــد مــدت و کــم بهــره بــرای تولیــد 
کننــدگان هــم از طــرف دیگــر، مشــکات عدیــده ای 
را نســبت بــه فعــاالن ایــن عرصــه فراهــم مــی کنــد.

عضــو هیــأت مدیــره شــرکت تأمیــن تجهیــز آریــا 
ســپهر، اظهــار داشــت: از جملــه مــوارد دیگــری کــه 
باعــث  ایجــاد مشــکات شــده اســت، عــدم تشــویق 
بــه ســرمایه گــذاری هــای کان در بخــش صنعتــی 
از یــک طــرف و کمــک بــه ایجــاد بــازار هــای کاذب 
ــش  ــذاران را از بخ ــرمایه گ ــه س ــر ک ــرف دیگ از ط
صنعــت بــه زمینــه هــای دیگــر گســیل  مــی دارد و 
همینطــور بروکراســی هــای آزار دهنــده ای را ایجــاد 
کــرده کــه موجــب ســردرگمی صنعــت و صنعتگــران 

شــده اســت.
ــش خاطــر  ــت های ــدی صحب ــوری در جمــع بن ن
نشــان کــرد: عــدم رعایــت مــوارد یــاد شــده باعــث از 
بیــن رفتــن انگیــزه  افــراد شــاغل در بخــش صنعــت 
خواهــد شــد کــه امیدواریــم بــا تغییــر نگــرش 
مســئوالن امــر بــا حمایــت هــای جــدی و عملــی از 
صنعــت در راســتای حفــظ جایــگاه آن کوشــا باشــیم. 

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
کمیــاب شــدن قطعــه در ایــن صنعــت را رد کــرد و 
خواســتار اعطــای تســهیات ارزان قیمــت از ســوی 

دولــت بــرای تحریــک تقاضــای مولــد شــد.
ــاری  ــر اخب ــه گــزارش ایســنا، در روزهــای اخی ب
ــوازم خانگــی و  ــات ل ــاب شــدن برخــی قطع از کمی
واردات قطعــه بــا چمــدان منتشــر شــد کــه انجمــن 
ــوع را رد  ــن موض ــی ای ــوازم خانگ ــدگان ل تولیدکنن

کــرد.
در ایــن رابطــه حمیدرضــا غزنــوی اظهــار کــرد: 
ــا  ــی ب ــوازم خانگ ــد ل ــات تولی ــا واردات قطع عموم
چمــدان مربــوط بــه واحدهــای زیــر پلــه ای اســت و 

ــوند. ــه می ش ــه مواج ــود قطع ــا کمب ــا ب آنه
ــم  ــه تحری ــوط ب ــکات مرب ــه وی مش ــه گفت ب
ــاس  ــا مقی ــود دارد، ام ــان وج ــن ارز همچن و تامی
ــت  ــزرگ و پیشــران اقتصــاد در صنع شــرکت های ب
لــوازم خانگــی بــه قــدری بــزرگ اســت کــه 
ــده  ــا خن ــرای آن ه ــدان ب ــا چم ــه ب ــی قطع جابجای

دار اســت.
ــدگان  ــن تولیدکنن ــخنگوی انجم ــه س ــه گفت ب
لــوازم خانگــی، شــرکت های پیشــران اقتصــادی 
ــا و شــرایط ســخت  علیرغــم تحریــم، بیمــاری کرون
ــه لحــاظ داخلــی و  واردات قطعــات و مــواد اولیــه ب
ــا  ــد، ام ــام می دهن ــود را انج ــی، کار خ ــن الملل بی
ــزرگ  ــان ب ــه آن بیشــتر اســت. چــرا کارآفرین هزین
صنعــت لــوازم خانگــی یــاد گرفته انــد چگونــه 
ــاید  ــا ش ــد، ام ــد و دور بزنن ــر کنن ــم را بی اث تحری
ــم  ــد ک ــا تولی ــن ب ــطح پایی ــرکت های س ــی ش برخ
ــا  ــرای تامیــن قطعــه ب ــه ای ب ــر پل و شــرکت های زی

ــند. ــه باش ــکل مواج مش
ــه  ــرکت هایی ک ــت ش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
پرســنل آنهــا از ١۰ هــزار نفــر گذشــته، اظهــار کــرد: 
ــین  ــه ٣۰۰۰ ماش ــرکت ها روزان ــن ش ــی از ای بعض
ــد  ــاید تولی ــای س ــاید ب ــال س ــا یخچ ــویی ی لباسش
می کننــد. صنعــت لــوازم خانگــی تغییــر کــرده، بــه 
طــوری کــه ســال گذشــته نســبت بــه ســال ١٣۹۸ 
ــاه  ــه م ــد و در س ــش تولی ــد افزای ــدود ۷۸ درص ح
ــد  ــته ٣۰ درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس اول امس

ــه اســت. ــد صــورت گرفت افزایــش تولی
مقیــاس  صرفــه  این کــه  بیــان  بــا  غزنــوی 
ــوازم  ــه مقیــاس صنعــت در صنعــت ل ــگاه و صرف بن
ــد  ــح کــرد: صنعــت بای خانگــی اهمیــت دارد، تصری

ــود و در  ــت ش ــی وارد رقاب ــه جهان ــد در عرص بتوان
مقیــاس بهینــه قــرار گیــرد. بــرای مثــال در صنعــت 
ــک  ــدود ی ــور ح ــاز کش ــت نی ــن اس ــال ممک یخچ
ــت  ــه صنع ــزار دســتگاه باشــد ک ــون و ۵۰۰ ه میلی
ــن  ــاس همی ــد. مقی ــازار را برطــرف کن ــاز ب ــد نی بای
ــت.  ــتگاه اس ــزار دس ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــم ی رق
ــه  ــیم ک ــته باش ــادی داش ــران اقتص ــه پیش ــر س اگ
هــر کــدام بتواننــد ۵۰۰ دســتگاه تولیــد کننــد بــه 
معنــی صرفــه مقیــاس در ســطح بنــگاه اســت. اگــر 
ــم باشــد،  ــن رق ــر از ای ــگاه پایین ت ــد بن ــزان تولی می
ــه  ــن هــر گون مقیــاس رعایــت نشــده اســت. بنابرای
ــورت  ــاس ص ــاس مقی ــر اس ــد ب ــرمایه گذاری بای س

ــرد. گی

ــازار، صنعــت  ــروز ب ــه وی در شــرایط ام ــه گفت ب
ــه  ــاً در حــال نزدیــک شــدن ب ــوازم خانگــی تقریب ل
مقیــاس اســت. یعنــی یــک کارخانــه بــا ســه شــیفت 
ــر  ــه آن کمت ــه هزین ــد ک ــد کاری کن کاری می توان
شــود، چراکــه اگــر قــرار باشــد همــان هزینــه ثابــت 
انجــام شــود، امــا یــک شــیفت فعــال باشــد اتــاف 
ــر در حــال  ــارت دقیق ت ــه عب ــع شــده اســت. ب مناب
ــه  ــرایطی دارد ک ــی ش ــوازم خانگ ــت ل ــر صنع حاض
بــا هزینــه ثابــت ســه شــیفت فعالیــت می کنــد کــه 

ــه مقیــاس اســت. نشــان دهنــده نزدیکــی ب
غزنــوی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه مقیــاس 
اقتصــادی برســیم تــا در نتیجــه آن در بخــش 
رضایتمنــدی  و  بازاریابــی  توســعه،  و  تحقیــق 
بــرای  مشــتری هزینــه کنیــم، تصریــح کــرد: 
رســیدن بــه ایــن نقطــه بایــد بــه مقیــاس اقتصــادی 
ــاد شــده در یــک چرخــه عمــل  ــوارد ی برســیم و م
ــربار  ــه س ــاال باشــد هزین ــاس ب ــر مقی ــد. اگ می کنن
بــه تعــداد تقســیم و منجــر بــه پاییــن آمــدن قیمــت 

می شــود. مشــتری  رضایتمنــدی  و 
ــر  ــم ب ــود حاک ــه رک ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــر ح ــه ه ــرد: ب ــار ک ــازار، اظه ب
ازدواج هــا و مــوارد دیگــر، مصــرف وجــود دارد. 
بخشــی از رکــود هــم بــه دلیــل شــرایط سیاســی تــا 
زمــان اســتقرار دولــت جدیــد بــود کــه بــا مشــخص 

شــدن وزرا تمــام می شــود.
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
معتقــد اســت بــه دلیــل گرانــی کاالهــا، دولــت بایــد 
ــهیات ارزان  ــد، تس ــای مول ــک تقاض ــرای تحری ب

قیمــت در اختیــار مــردم قــرار دهــد.

واردات بی رویه باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی 

کمبود قطعه نداریم

جزئیات عرضه اولیه امروز

بــازار فرابــورس، چهارشــنبه میزبــان نهمیــن 
ــت«  ــاد »مدیری ــا نم ــاری ب ــال ج ــه س ــه اولی عرض

ــود. ــد ب خواه
بــه گــزارش ایســنا، ســهام شــرکت ســرمایه  
گــذاری و خدمــات مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری بــا نمــاد مدیریــت در بــازار فرابــورس 
عرضــه میشــود. بــر ایــن اســاس ۲۲۵ میلیــون برگــه 
ســهم معــادل ١۵ درصــد از کل ســهام ایــن شــرکت 

ــد شــد. ــورس عرضــه خواه ــازار فراب در ب
ــوم در روز  ــه عم ــه ب ــل عرض ــهام قاب ــداد س تع
اســت  ســهم  برگــه  میلیــون   ۲١۰ چهارشــنبه 
و حداکثــر ســهام قابــل خریــداری توســط هــر 
شــخص حقیقــی و حقوقــی ۴۲۰ ســهم خواهــد بــود 
ــز  ــفارش نی ــت س ــت در ثب ــی مدیری ــه قیمت . دامن
بیــن  ۴۵۶۶ ریــال تــا  ۵۰۲٣ ریــال اســت. بــر ایــن 
ــن  ــرای ای ــاز ب ــی موردنی ــر نقدینگ ــاس حداکث اس

ــود. ــد ب ــان خواه ــزار توم ــه ۲١۰ ه ــه اولی عرض

گمانه زنی ها درباره وزیر آینده 
مسکن

شانس دارد.
از آن طــرف، لیســت هایی در فضــای مجــازی 
منتشــر می شــود کــه از انتخــاب ســعید محمــد بــه 
عنــوان وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی حکایــت 
ــچ  ــوز هی ــد هن ــان می ده ــا نش ــا پیگیری ه دارد. ام
چیــز دربــاره فــردی کــه قــرار اســت ســاکن طبقــه 
پانزدهــم ســاختمان دادمــان شــود قطعــی نیســت.

ــت  ــت لیس ــر رؤی ــگان منتظ ــه هم ــی ک در حال
ــک  ــرح تفکی ــتند، ط ــی هس ــه رئیس ــی کابین نهای
ــد.  ــارج ش ــتور کار خ ــازی از دس وزارت راه و شهرس
بنــا بــه گفتــه رضایــی کوچــی ـ رییــس کمیســیون 
عمــران مجلــس ـ رییــس جمهــور طــی نامــه ای از 
ــا ایــن طــرح فعــا مســکوت  مجلســیان خواســته ت

ــده مطــرح شــود. ــد و ســال آین بمان

درشروعمعامالترقمخورد؛
شاخص همچنان بر مدار رشد

شــاخص کل بــورس در ابتــدای معامــات دیــروز  
بــا رشــد حــدودا ۹.۶ هــزار واحــدی بــه یــک 

ــت. ــش یاف ــد افزای ــزار واح ــون و ۴۴۲ ه میلی
ــورس در ۴۰  ــاخص کل ب ــر، ش ــزارش مه ــه گ ب
ــرداد(  ــنبه ١۹ م ــات )سه ش ــی معام ــه ابتدای دقیق
ــک  ــدد ی ــه ع ــزار و ۶۰۵ و احــدی، ب ــا رشــد ۹ ه ب
میلیــون و ۴۴۲ هــزار و ۸۰۷ واحــد افزایــش یافــت.

همچنیــن شــاخص هــم وزن بــا رشــد ۲۷١۰ 
ــزار و  ــگاه ۴١۵ ه ــه جای ــد و ب ــه ش ــدی مواج واح
۴۵۹ واحــد رســید. تاکنــون ١۷۸ هــزار فقــره 
معاملــه بــه ارزش ١.۲ هــزار میلیــارد تومــان انجــام 
شــده و ارزش کل بــازار در آســتانه رســیدن بــه رقــم 

ــت. ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــزار ه ۵.۸ ه
ــاز  ــای شاخص س ــه نماده ــن، هم ــر ای ــاوه ب ع
ــازار داشــته اند کــه  ــر مثبــت در رشــد ب ــروز تأثی ام
نمادهــای »فــوالد«، »پــارس« و »فــارس« در رتبــه 

ــد. نخســت قــرار دارن
ــا رشــد ١۲۲ واحــدی  ــورس هــم ب شــاخص فراب

ــه رقــم ۲۰ هــزار و ۵۷۰ واحــد رســید. ب
پرتراکنش تریــن نمادهــای معامــات تاکنــون 
»فــوالد«، »ملــت«، »برکــت« و »شســتا« بــود کــه 
ــهام  ــت در ارزش س ــد مثب ــت رش ــاد نخس ــه نم س
ــش  ــد کاه ــا ۰.١۵ درص ــتا« ب ــی »شس ــت ول داش
ارزش ســهام در معامــات امــروز مواجــه شــده 

ــت. اس
ــا ارزش  ــارس« ب ــاد »پ ــه نم ــا ب ــترین تقاض بیش
ــان و بیشــترین  ــارد توم معامــات ســهام ۵۵۶ میلی
عرضــه بــه نمــاد »کدمــا« بــا ارزش معامــات ســهام 

ــارد تومــان اختصــاص داشــت. ١۶۲ میلی

حدود 2۱ میلیون دوز
 واکسن کرونا وارد شد 

ــدود ۲١  ــران،  ح ــرک ای ــام گم ــاس اع ــر اس ب
ــا از کشــورهای مختلــف  میلیــون دوز واکســن کرون

ــت.  ــده اس ــران ش وارد ای
بــه گــزارش تســنیم،  بررســی آمارهــای گمــرک 
ایــران نشــان می دهــد، تــا کنــون حــدود ۲١ 
ــران  ــه وارد ای میلیــون دوز واکســن  طــی ٣٣ مرحل
ــون ١۴.۵  ــا کن ــاس، ت ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ش
ــک  ــینوفارم، نزدی ــی س ــن چین ــون دوز واکس میلی
ــه  ــه ٣ میلیــون دوز واکســن ژاپنــی طــی ٣ مرحل ب
و همچنیــن ١.۴ میلیــون دوز واکســن ایتالیایــی 
ــام وارد  ــرودگاه ام ــرک ف ــق گم ــس( از طری )کواک

ــت. ــده اس ــور ش کش
ــون دوز  ــک میلی ــط ی ــون فق ــا کن ــن ت همچنی
واکســن روســی اســپوتنیک ترخیــص شــده اســت. 
ــر  ــه آخ ــه محمول ــه س ــه اینک ــب توج ــه جال نکت
وارداتــی در تاریخ هــای ١۰، ١۴ و ١۷ مردادمــاه 
مربــوط بــه مبــدأ کشــور چیــن بــوده اســت. بــر ایــن 
ــای  ــه روز، محموله ه ــی س ــه زمان ــه فاصل اســاس، ب

ــد. ــن وارد ش ــون دوزی از چی ــک میلی ی

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
آذربایجانشرقیخبرداد؛

پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده 
مرخصی بازنشستگان سال ۱3۹۹ 

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
پایــان  پــاداش  پرداخــت  از  آذربایجــان شــرقی 
خدمــت و مانــده مرخصــی بازنشســتگان ســال 
١٣۹۹ دســتگاه های اجرائــی اســتانی خبــر داد.

بــه گــزارش مهــر، داود بهبــودی در گفــت وگــو با 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: بــا تأمیــن منابــع اعتبــاری 
الزم بــه مبلــغ ۵۷ میلیــارد تومــان مطالبــات مانــده 
 ١٣۹۹ ســال  بازنشســتگان  پــاداش  و  مرخصــی 
دســتگاه های اجرایــی مشــمول اعتبــارات هزینــه ای 

اســتانی، تــا پایــان مردادمــاه واریــز خواهــد شــد.
ــده مرخصــی  ــه مان ــوط ب ــارات مرب ــزود: اعتب وی اف
بازنشســتگان ســال ١٣۹۹ بــه مبلــغ ١۷ میلیــارد تومان 
ــه  ــن و ب ــتانی تأمی ــه ای اس ــارات هزین ــل اعتب از مح
دســتگاه های اجرایــی مربوطــه پرداخــت شــده اســت.

بهبــودی تصریــح کــرد: بــه منظــور پرداخــت 
ــال ١٣۹۹،  ــتگان س ــت بازنشس ــان خدم ــاداش پای پ
ــارد  ــغ ۴۰ میلی ــه مبل ــاری ب ــری اعتب ــس از پیگی پ
تومــان از محــل منابــع اعتبــاری در اختیــار ســازمان 
هدفمنــدی یارانه هــا تأمیــن و کارســازی شــده اســت.

ــا پیگیری هــا و اقدامــات  وی خاطرنشــان کــرد: ب
ــا پایــان  انجــام یافتــه انتظــار مــی رود ایــن مبلــغ ت
مــرداد مــاه در وجــه بازنشســتگان دســتگاه های 
اجرایــی مشــمول اعتبــارات هزینــه ای اســتانی 

ــود. ــز ش ــان واری ــه حســاب آن پرداخــت و ب

 ساالنه ۷۰۰ میلیون دالر میوه های 
گرمسیری به کشور وارد می شود 

ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفــت: 
ســاالنه ۷۰۰ میلیــون دالر میوه هــای گرمســیری وارد 
کشــور می شــود در حالــی کــه سیســتان و بلوچســتان 
بــه راحتــی قابلیــت تامیــن ایــن مقــدار میــوه را دارد. 

ــنیم  ــا تس ــو ب ــعیدی در گفت وگ ــن س معین الدی
اظهــار داشــت: جنوب اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــه لحــاظ اقلیــم و کشــاورزی هندوســتان کوچــک  ب
ــرایط آب و  ــاک و ش ــود؛ خ ــوب می ش ــران محس ای
هوایــی مناســب در مناطــق جنوبی و ســاحلی اســتان 
ــای  ــن میوه ه ــن و مرغوب تری ــده بهتری ــب ش موج

گرمســیری کشــور در آن کشــت شــود.
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــواری 
اســامی افــزود: بــرای مثــال شهرســتان تــازه تاســیس 
زرآبــاد در ایــن اســتان بســیاری از میوه های گرمســیری 
را دارد، مــوز و میوه هــای گرمســیری زرآبــاد در کشــور 
نظیــر نــدارد امــا متاســفانه نبــود زیرســاخت و صنایــع 
تبدیلــی کشــاورزی موجــب شــده اســتفاده مناســبی از 

ایــن ظرفیت هــای خــدادادی صــورت نگیــرد.
نماینــده چابهــار در مجلــس تصریــح کرد: ســاالنه 
۷۰۰ میلیــون دالر میوه هــای گرمســیری وارد کشــور 
ــه  می شــود در حالــی کــه سیســتان  و بلوچســتان ب
ــن  ــد تامی ــژه می توان ــه وی ــک توج ــا ی ــی و ب راحت
کننــده ایــن نیــاز و جایگزیــن واردات شــود. در حــال 
حاضــر مجتمــع عظیــم کشــت و صنعــت »مکــران« 
ــواحل  ــی س ــای عمران ــا و ابرپروژه ه ــار طرح ه در کن
راهبــردی مکــران در ســاحل »گوردیــم« شهرســتان 
کنــارک در حــال ســاخت اســت کــه قــرار شــده بــا 
ــای  ــادی میوه ه ــدار زی ــا مق ــازی آب دری شیرین س
گرمســیر در ایــن مجتمــع تولیــد و روانــه بــازار شــود.

ــیه  ــورهای حاش ــیاری از کش ــت: در بس ــعیدی گف س
آب شــیرین کن های  بــا  را  بیابان هــا  فــارس  خلیــج 
ــد؛  ــل کرده ان ــاورزی تبدی ــای کش ــه گلخانه ه ــی ب صنعت
تــازه آن هــا خــاک مناســب کشــاورزی و هــوای مناســب 
و جنوبــی  مناطــق ســاحلی  در  ندارنــد.  هــم  را  آن 
سیســتان و بلوچســتان خــاک حاصلخیــز و زرخیــز زرآباد 
را داریــم و آب و هــوای ایــن شهرســتان هــم مخصــوص 
ــوال اینجاســت  ــای گرمســیری اســت؛ س کشــت میوه ه
چــرا بــا احــداث آب شــیرین کــن و اجــازه بــرای حضــور 
ــکوفا  ــور ش ــرای کش ــا ب ــن ظرفیت ه ــرمایه  گذاران ای س
نمی شــود تــا هــم کشــور بهــره  ببــرد و هــم محرومیــت 

ــود؟ ــتان زوده ش ــتان  وبلوچس ــف سیس ــن نحی از ت

ذخایر طال و ارز روسیه رکورد زد

مجمــوع ذخایــر طــا و ارز روســیه بــه ۶۰١ 
میلیــارد دالر رســیده اســت. 

ــزی  ــک مرک ــای بان ــنا، داده ه ــزارش ایس ــه گ ب
ــر طــا  روســیه نشــان مــی دهــد کــه حجــم ذخای
ــا ۰.۲  ــر ب ــه اخی ــک هفت ــی ی ــور ط ــن کش و ارز ای
ــه  ــارد دالر( ب درصــد افزایــش )معــادل ۹.۲۵۸ میلی
ــه گفتــه بانــک  ۶۰١ میلیــارد دالر رســیده اســت. ب
ــداوم  ــی از ت ــش ناش ــن افزای ــیه، ای ــزی روس مرک
رونــد تقویــت ذخایــر و تغییــر در نــرخ هــای برابــری 

ارز حاصــل شــده اســت.
ذخایــر ارزی روســیه شــامل ارز، طــا، حق برداشــت 
مخصــوص از بانــک تســویه بیــن المــل و اوراق قرضــه 
ــر  ــال اخی ــک س ــی ی ــت. ط ــی اس ــورهای خارج کش
میــزان ذخایــر طــا و ارز روســیه ۷.۵ درصــد و از ابتدای 
ســال جــاری میــادی ۵.۴ درصــد بیشــتر شــده اســت. 
١٣۰.۴ میلیــارد دالر از ذخایــر بانــک مرکــزی روســیه را 
طــا تشــکیل مــی دهــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

مــاه قبــل ٣.۴ درصــد بیشــتر شــده اســت.
در حــال حاضــر روســیه بــزرگ تریــن خریــدار طا 
در جهــان و چهارمیــن دارنــده بــزرگ ایــن فلــز گــران 
بهــا محســوب مــی شــود. روســیه در شــرایطی در پنج 
ــن طــا در  ــه طــور متوســط ۲۰۰ ت ســال گذشــته ب
ســال خریــداری کــرده اســت کــه ســال گذشــته ایــن 
کشــور ۸١ میلیــارد دالر از ذخایــر دالری خــود را بــه 

طــا و ارزهــای دیگــر تبدیــل کــرده اســت.
بــه گفتــه بانــک مرکــزی روســیه تــا پایــان ســال 
ــر  ــد از کل ذخای ــس ۶.٣ درص ــد انگلی ــته پون گذش
ــه  ارزی روســیه را تشــکیل مــی داده کــه نســبت ب
ــر شــده اســت. در  ــل آن ۰.۲ درصــد کمت ســال قب
طــرف دیگــر امــا طــا ســه خــود را از ١۹.۵ درصــد 
ــال ۲۰۲۰  ــد در س ــه ۲٣.٣ درص ــال ۲۰١۹ ب در س
ــوان  ــرای ی ــم ب ــابهی ه ــاق مش ــت. ات ــانده اس رس
چیــن افتــاده کــه ســهم آن از ذخایــر از ۴.١١ 

ــیده اســت.   ــه ١۲.۸ درصــد رس درصــد ب
ــت  ــه اس ــم گرفت ــن تصمی ــم چنی ــور ه ــن کش ای
ــر  ــذارد و دیگ ــار بگ ــب دالر را کن ــر حس ــتقراض ب اس
ارزهــای مهــم جهانی نظیر یــوان را جایگزین اســکناس 
ســبز کنــد.   وزارت دارایــی روســیه در بیانیــه ای اعــام 
کــرد امســال و ســال آینــده، وام هــای خارجــی روســیه 
ــود و دیگــر  ــوان خواهــد ب ــورو و ی ــر حســب ی ــا ب تنه

اســتقراضی بــر حســب دالر صــورت نخواهــد گرفــت

ــرای  ــع ب ــن مان رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس گفــت: مهم تری
ــت  ــل دول ــن دلی ــه همی ــت، ب ــی اس ــاف ارز رانت ــد اصن ــت و رش حرک
ــرار  ــود ق ــت خ ــتور کار و اولوی ــن ارز را در دس ــذف ای ــد ح ــد بای جدی

دهــد. 
ـــش  ـــاره نق ـــری درب ـــن پور بیگل ـــهباز حس ـــنیم، ش ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــورم  ـــت: ت ـــورم گف ـــا ت ـــه ب ـــادی و مقابل ـــات اقتص ـــاد ثب ـــاف در ایج اصن
و عـــدم ثبـــات اقتصـــادی بـــه دلیـــل پول هـــای بـــدون پشـــتوانه ای 
اســـت کـــه توســـط دولـــت تزریـــق شـــده اســـت و کســـبه نقشـــی 

ـــد. در آن ندارن
ــا  وی افــزود: یکــی دیگــر از چالــش اقتصــادی کشــور، ارز رانتــی ی
همــان ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی اســت کــه در اختیــار اصنــاف نیســت و 
ــه ثبــات  ــد. یکــی از راهــکار ب ــع آن بهــره می برن عــده خاصــی از مناف
ــد  ــورد تاکی ــس م ــا در مجل ــه باره ــن ارز اســت ک رســیدن، حــذف ای

قــرار گرفتــه اســت.
رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس بــا بیــان بخــش خصولتــی بــه 
رقیــب تولیدکننــدگان داخلــی تبدیــل شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن 
ــات  ــد، مالی ــتفاده می کنن ــی اس ــش دولت ــات بخ ــام امکان ــش تم بخ
ــا  ــن رو ت ــتند. ازای ــم هس ــه ه ــکار جامع ــت طلب ــد و در نهای نمی پردازن
ــا بخــش خصوصــی و خصولتــی  ــت تکلیــف خــود را ب ــی کــه دول زمان

ــد. ــامان نمی یاب ــازار س ــد، ب ــخص نکن مش
حســـن پور بـــه مشـــکات ناشـــی از شـــیوع ویـــروس کرونـــا در 
اصنـــاف اشـــاره کـــرد و گفـــت: بیشـــترین آمـــار بیـــکاری ناشـــی 
ــد  ــور ماننـ ــاف کشـ ــه اصنـ ــوط بـ ــا مربـ ــروس کرونـ از اپیدمـــی ویـ
رســـتوران ها و آرایشگاه هاســـت کـــه به صـــورت دســـتوری تعطیـــل 

شـــدند.
وی بــا بیــان ایــن کــه اصنــاف پــس از پیــروزی انقــاب بیشــترین 
ــی کــه موضــوع رایانه هــا  نقش آفرینــی را داشــته اند، اظهــار کــرد: زمان
ــد،  ــتیبانی کردن ــت پش ــه از دول ــی ک ــتین گروه ــد، نخس ــرح ش مط
مســاجد،  اداره  عــزاداری،  راه انــدازی هیئت هــای  بودنــد.  اصنــاف 
ــردم  ــرای یکپارچه ســازی مشــارکت م ــی ب تشــکیل ســتادهای انتخابات
ــن  ــوان معتمدتری ــا به عن ــاف انجــام شــده اســت و آنه و... توســط اصن

ــه هســتند. قشــر جامع
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد: اگــر خطــا و اشــتباهی از ســوی 
برخــی از افــراد رخ می دهــد نبایــد آن را به پــای کل صنــف گذاشــت، از 
ســوی دیگــر بــرای بررســی عملکــرد اصنــاف، ابتــدا بایــد ســهم آنهــا از 
کیــک اقتصــادی دولــت را بدانیــم. ســهم اقتصــادی اصنــاف باتوجه بــه 
نقــش آنهــا در اشــتغال زایی و حضــور در تمــام عرصه هــای اجتماعــی 

و فرهنگــی، بســیار ناچیــز اســت.

ــد  ــت و رش ــرای حرک ــع ب ــن مان ــن پور، مهم تری ــده حس ــه عقی ب
اصنــاف ارز رانتــی اســت، بــه همیــن دلیــل دولــت جدیــد بایــد حــذف 

ــرار دهــد. ــت خــود ق ــن ارز را در دســتور کار و اولوی ای
وی در خاتمــه گفــت: دولت هــا در ١۰۰ ســال گذشــته از نظــر 
اقتصــادی ناکارآمــد بوده انــد. بــرای ســاماندهی وضعیــت، تهیــه و 
ــود  ــه اصنــاف بازگــردد و اگــر تخلفــی ب ــد ب ــع اقــام اساســی بای توزی

ــود. ــری ش ــه پیگی ــس اتحادی ــط رئی توس

صــدور و ابطــال آنایــن صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری، بــه مــرور 
ــد  ــز رش ــرمایه و نی ــازار س ــه ب ــیدن ب ــق بخش ــعه و عم ــه توس زمین
ــازار  ــعه ب ــد و توس ــی رش ــد؛ از مبان ــی کن ــم م ــتارت آپ ها را فراه اس
ــازار  ــن ب ــه ای ــا ب ــرمایه ه ــردم و س ــه بیشــتر م ــر چ ــرمایه، ورود ه س

اســت.
رییــس کارگــروه ســبد و صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری در 
ــی  ــتورالعمل اجرای ــاغ دس ــه اب ــنا( ب ــرمایه )س ــازار س ــا ب ــو ب گفت وگ
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــدوق ه ــای صن ــن واحده ــال آنای ــدور و ابط ص
اشــاره کــرد و گفــت: صــدور و ابطــال صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری از 
قبــل هــم بــه صــورت آنایــن بــوده اســت، امــا روز گذشــته اباغیــه ای 

مبنــی بــر اســتفاده از اپلیکیشــن هــای پرداخــت بــرای ایــن صنــدوق 
هــا ارائــه شــد.

ــا در ورود  ــدوق ه ــن صن ــر اســتفاده از ای ــه تاثی کــوروش شــمس ب
ســهامداران تــازه وارد بــه بــازار ســرمایه تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: 
وجــود بســتر اینترنتــی زمینــه ســهولت بــرای فعالیــت و ورود ســرمایه 

گــذاران بــه بــازار ســرمایه را فراهــم کــرده اســت.
ـــداد  ـــا دارای تع ـــن ه ـــی از اپلیکیش ـــرد: برخ ـــان ک ـــمس خاطرنش ش
قابـــل توجهـــی یـــورز هســـتند کـــه تعـــداد برخـــی از آنهـــا بـــه ٣۰ 
ـــه  ـــا زمین ـــود ت ـــی ش ـــث م ـــر باع ـــن ام ـــد، ای ـــی رس ـــوزر م ـــون ی میلی
افزایـــش فرهنـــگ ســـازی و شـــناخت مـــردم بـــه صنـــدوق هـــای 
ســـرمایه گـــذاری و ورود تعـــداد بیشـــتری از ســـرمایه گـــذاران بـــه 

ـــود. ـــم ش ـــازار فراه ـــن ب ای
ــن  ــت ای ــروش یونی ــت ف ــت دوره نخس ــن اس ــه داد: ممک او ادام
ــا  ــای ب ــدوق ه ــت صن ــروش یونی ــمت ف ــه س ــتر ب ــا بیش ــدوق ه صن
درآمــد ثابــت پیــش بــرود کــه ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا صنــدوق 
هــای ســرمایه گــذاری بیشــتر بیــن مــردم محبــوب و بــا اولویــت بــرای 

ــراه شــوند. ــذاری هم ســرمایه گ
ـــناخت  ـــردم ش ـــرور م ـــه م ـــاق ب ـــن اتف ـــا ای ـــرد: ب ـــد ک ـــمس تاکی ش
ـــی  ـــدا م ـــذاری پی ـــرمایه گ ـــای س ـــدوق ه ـــه صن ـــبت ب ـــتری نس بیش
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــای س ـــدوق ه ـــق صن ـــن طری ـــن، از ای ـــد؛ بنابرای کنن
هـــم بـــا رشـــد همـــراه مـــی شـــوند. البتـــه جهـــت بهبـــود فرآینـــد 
اجـــرای ایـــن دســـتورالعمل، پیشـــنهاداتی در کارگـــروه ســـبدگردان 

هـــا مطـــرح شـــد کـــه بـــه زودی در قالـــب نامـــه ای بـــه ســـازمان 
ـــود. ـــی ش ـــاغ م ـــورس اب ب

شــمس بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق بــه مــرور زمینــه توســعه و عمــق 
بخشــیدن بــه بــازار ســرمایه را فراهــم مــی کنــد، گفــت: مبانــی رشــد و 
توســعه بــازار ســرمایه، ورود هــر چــه بیشــتر مــردم و ســرمایه هــا بــه 

ایــن بــازار اســت.
رییــس کارگــروه صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری بــه تاثیــر صــدور 
ــازار  ــر رشــد ب و ابطــال آنایــن صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری هــا ب
ســرمایه تاکیــد کــرد و افــزود: در صــورت افزایــش ســرمایه گــذاری در 
یونیــت هــای ســرمایه گــذاری از طریــق اپلیکیشــن هایــی کــه مــردم 
بــه آنهــا دسترســی دارنــد، بــه طــور حتــم شــاهد رشــد و عمــق بخشــی 

معامــات بــازار ســرمایه خواهیــم بــود.
ــال  ــت فع ــوزه پرداخ ــه در ح ــی ک ــتارتاپ های ــه داد: اس وی ادام
هســتند، بــه طــور حتــم بــا اســتفاده از یونیــت هــای صنــدوق ســرمایه 
ــه شــده اســت، رشــد  ــا اضاف ــه آنه ــه برنام ــی ب ــه تازگ ــه ب ــذاری ک گ

ــرد. ــد ک خواهن
ــال  ــدور و ابط ــتفاده از ص ــرد: اس ــان ک ــان خاطرنش ــمس در پای ش
آنایــن صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری از جملــه اقدامــات مثبتی اســت 
کــه بــه مرحلــه اجــرا رســیده اســت امــا ایــن موضــوع نبایــد فرامــوش 
ــا و معایبــی همــراه  ــا مزای شــود کــه هــر فعالیتــی در اجــرای خــود ب
خواهــد بــود کــه بــه نظــر مــی رســد کفــه مزایــای ایــن اتفــاق در بــازار 

ســنگین تــر از معایــب آن باشــد.

دولت جدید برای رشد اصناف ارز رانتی را حذف کند 

فرصتجدیدبرایصندوقهایسرمایهگذاری؛

صدور و ابطال آنالین یونیت، توسعه بخش بازار سرمایه است

ادامهازصفحه1
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کاریکاتور

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به 
پایین ترین حد رسید

منبع: تسنیم

رئیسشورایشهرتهران:
نامه سازمان بازرسی درباره انتخاب 

شهردار محرمانه است 

رئیــس شــورای شــهر تهــران دربــاره نامــه 
ســازمان بازرســی درخصــوص انتخــاب شــهردار 

توضیحاتــی ارائــه کــرد. 
بــه گــزارش ایلنــا، مهــدی چمــران، رئیــس 
شــورای شــهر تهــران پیــش از آغــاز ســومین جلســه 
ــاره  شــورای شــهر تهــران در جمــع خبرنــگاران درب
ــهردار  ــاب ش ــاره انتخ ــی درب ــازمان بازرس ــه س نام
ــت و  ــه اس ــی محرمان ــازمان بازرس ــه س ــت: نام گف
نبایــد توضیــح بدهــم.در ایــن نامــه شــرایط کســانی 
کــه مــی خواهنــد شــهردار شــوند و توضیحاتــی کــه 
ــادآوری و  ــت را ی ــوده اس ــی ب ــائل اصل ــد مس در ح

ــت شــود. ــد کــه آنهــا رعای توصیــه کردن
ــورا  ــخ ش ــه پاس ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
ــی  ــاله داخل ــت: مس ــت؟ گف ــه چیس ــن نام ــه ای ب
ــرای  ــه ب ــد. نام ــخ نمی خواه ــت و پاس ــان اس خودم
کل شــوراهای اســتان تهــران فرســتاده شــده اســت 

ــته نشــده اســت. ــام شــخصی نوش ــه ن و ب
ــا  ــات ب ــه ماق ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب  او در پاس
ســران ســه قــوه انجــام خواهــد شــد، گفــت: فعــا 

ــم. ــه ای نداری برنام

قطع صادرات برق به عراق 
تا اطالع ثانوی 

در حــال حاضــر صــادرات بــرق بــه خــاک عــراق 
ــی  متوقــف شــده و مشــخص نیســت کــه چــه زمان

وصــل شــود.
محمدحســن متولــی زاده مدیــر عامــل توانیــر در 
ــا اشــاره  ــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ب گفت وگــو ب
ــور های  ــاک کش ــه خ ــران ب ــرق ای ــادرات ب ــه ص ب
ــی  ــا تمام ــا ب ــر م ــال حاض ــت: در ح ــایه گف همس
کشــور هایی کــه مــرز مشــترک خاکــی داریــم، 
ــن  ــزوم تامی ــه ل ــا توجــه ب ــم. ب ــرژی داری ــادل ان تب
ــه  ــرق ب ــرژی داخــل، در حــال حاضــر صــادرات ب ان

ــت. ــیده اس ــل رس ــه حداق ــر ب ــور های دیگ کش
مدیــر عامــل توانیــر دربــاره احتمــال ایجــاد 
اختــال در صــادرات بــرق بــه همســایگان بــه دلیــل 
نوســان های ایجــاد شــده امســال گفــت: مــا همیشــه 
ــات  ــی ثب ــن الملل ــم در قرارداد هــای بی ســعی کردی

ــداری داشــته باشــیم. و پای
متولــی زاده در خصــوص افزایــش صــادرات بــرق بــه 
پاکســتان گفــت: پاکســتان متقاضــی افزایــش دریافــت 
بــرق اســت، اما پاســخ بــه ایــن تقاضــا زمانبــر و نیازمند 
احــداث تاسیســات جدیــد اســت، امــا افزایش صــادرات 

بــه پاکســتان در حــال حاضــر مقدور نیســت.
بــه خــاک  ایــران  بــرق  افــزود: صــادرات  او 
ــه  ــی هفت ــت، ول ــگاوات اس ــروز ١٣ م ــتان ام افغانس
گذشــته ١۰۰ مــگاوات صــادرات بــه خاک افغانســتان 
داشــته ایم و رونــد بــرق رســانی طبــق قــرارداد 
اســت، ولــی صــادرات بــرق بــه خــاک عــراق نداریــم، 
ــرق  ــگاوات صــادرات ب ــزار م ــا ۲ ه ســال گذشــته م
ــرژی داخــل،  ــاز ان ــه نی ــا توجــه ب ــی ب داشــته ایم، ول

ــت. ــیده اس ــگاوات رس ــه ١۵۰ م ــرق ب ــادرات ب ص
ــای  ــق پیگیری ه ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر در  ــوان از توانی ــگاران ج ــگاه خبرن ــگار باش خبرن
ــراق مطــرح  ــه خــاک ع ــرق ب خصــوص صــادرات ب
شــد کــه در حــال حاضــر صــادرات بــرق بــه خــاک 
ــوی  ــاع ثان ــا اط ــت و ت ــده اس ــف ش ــراق متوق ع
ــی وصــل خواهــد شــد. مشــخص نیســت چــه زمان

بازداشت اعضای شورای شهر و شهردار نسیم شهر 
به اتهام فساد مالی 

فرمانـده سـپاه بهارسـتان با اشـاره بـه نحوه دسـتگیری اعضای شـورای 
ایـن  گفـت:  مالـی  فسـاد  اتهـام  بـه  شـهردار  و  نسیم شـهر  پنجـم  دوره 
بازداشـت ها بـدون تذکـر نبـود و از آنـان خواسـتیم رونـد کاری خـود را 

اصـاح کننـد. 
بـه گـزارش تسـنیم، مجید درویشـی در نشسـت بـا خبرنگاران با اشـاره 
بـه نحـوه دسـتگیری اعضـای شـورای دوره پنجـم نسیم شـهر و شـهردار به 
اتهـام فسـاد مالـی اظهـار داشـت: ایـن موضـوع کـه برخـی تصـور کنند ما 
یـک  بـاره بـه سـراغ متهمان رفتیم و آنان را دسـتگیر کردیم اشـتباه اسـت.

وی بـا اشـاره به نحوه دسـتگیری ایـن افراد افزود: ما پیش از دسـتگیری 
بـا توجـه بـه مسـتندات موجـود چندین بار بـه این افـراد تذکر جـدی داده 

بودیـم و مصرانـه بـه دنبال حفـظ آبرو آنان نیـز بودیم.
ــک از  ــچ  ی ــت: هی ــه گف ــتان در ادام ــتان بهارس ــپاه شهرس ــده س فرمان
ــدون تذکــر  دســتگیری اعضــای شــورای شــهر و شــهردار نســیم شــهر ب
نبــود و از آنــان خواســتیم رونــد کاری خــود را اصــاح کننــد کــه نشــد و 

ــان شــد. ــه دســتگیری آن ــت منجــر ب در نهای
ــور  ــی ام ــردم از تمام ــوق م ــرد: حفــظ حــق  و حق ــد ک درویشــی تأکی
ــت  ــد دس ــی بخواه ــی در جایگاه ــر کس ــت و اگ ــر اس ــر و واجب ت مهم ت
در جیــب مــردم کنــد مــا ســکوت نخواهیــم کــرد چــرا کــه ایــن موضــوع 

خــط قرمــز ســپاه اســت.
وی تصریــح کــرد: پرونــده مجموعــه شــورای پنجــم و شــهرداری نســیم 
شــهر مراحــل قانونــی خــود را طــی می کنــد و تعــدادی از دستگیرشــدگان 

بــا قیــد وثیقــه آزاد شــدند.
ــر اینکــه شــوراهای  ــا تأکیــد ب ــده ســپاه شهرســتان بهارســتان ب فرمان
دوره ششــم بایــد از اعضــای دســتگیر شــده عبــرت بگیرنــد ابــراز داشــت: 
شــوراهای دوره جدیــد بایــد بــا رویکــرد مردمــی و هــر آنچــه قانــون بــرای 
ــرت  ــم درس عب ــورای دوره پنج ــد و از ش ــرده گام بردارن ــع ک ــان وض آن

بگیرنــد.
درویشـی همچنین اظهار داشـت: قطعاً اگر شـورا و شـهرداری در مسـیر 
خدمـت بـه مـردم گام بـردارد سـپاه و بسـیج هـم در این شـرایط هـر گونه 

همـکاری را در ایـن راسـتا دریـغ نخواهد کرد.
فرمانده سـپاه شهرسـتان بهارسـتان به وجـود ظرفیت بالقوه شهرسـتان 
بهارسـتان اشـاره کـرد و گفـت: به رغـم همـه مشـکات موجود شهرسـتان 
بهارسـتان از ظرفیت هـای باالیـی برخـوردار اسـت و رسـانه ها می توانند در 

ایـن راسـتا نقش اثرگذاری داشـته باشـند.

سرنوشت تعطیلی دو هفته ای کشور چه شد؟ 

مشــاور وزیــر کشــور نوشــت:  در جلســه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
ــی  ــری شــد کــه عــدم تعطیل ــی رای گی ــا عــدم تعطیل ــی ی ــاره تعطیل درب

ــف رای آورد.  ــدون حتــی یــک مخال ب
بــه گــزارش تســنیم، روح اهلل جمعــه ای مشــاور وزیــر کشــور درخصــوص 
علــت عــدم تعطیلــی کشــور نوشــت: کمــا فــی الســابق؛ هرگونــه تصمیمــی 
در  ســتاد ملــی کرونــا بــه اتفــاق آرا تصویــب مــی شــودو نظــرات فــردی 
و بخشــی مــاک تصمیــم جمعــی نیســت. پیشــنهاد تعطیلــی نیــز ابتــدا 
ــا  ــا ب ــرار گرفــت و ســپس در ســتاد ملــی کرون ــرارگاه مــورد بحــث ق درق
حضــور رییــس جمهــور محتــرم، باتوجــه بــه شــرایط فعلــی بــدون هیــچ 

مخالفتــی،  عــدم تعطیلــی تصویــب شــد.
ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت پیشــتر در نامــه ای بــه رهبــری از ایشــان 
خواســته بــود کــه دســتور تعطیلــی دو هفتــه ای کشــور را بدهنــد؛ مقــام 
معظــم رهبــری نیــز بــرای بررســی تخصصــی ایــن موضــوع، آن را منــوط 
بــه تصمیم گیــری در جلســه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا کــرده بودنــد.

رهاسازی آب با تدبیر باشد

ــری  ــر تدبی ــت: اگ ــتان گف ــتان خوزس ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
ــن آب  ــود، ای ــم نش ــه هورالعظی ــه و دز ب ــد کرخ ــازی آب س ــرای رهاس ب

ــت. ــد داش ــتان نخواه ــداران اس ــت و دام ــط زیس ــرای محی ــده ای ب فای
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــر درب ــا مه ــو ب ــاه در گفت وگ ــداهلل ایزدپن عب
ــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم  ــن آب خوزســتان گفــت: در تنــش آب تأمی
ــایر  ــت و س ــس و دول ــا ورود ارکان مجل ــد و ب ــام ش ــی انج ــات خوب اقدام
ــه مناطقــی کــه مشــکل داشــتند و  مقامــات کشــوری، آبرســانی فــوری ب
همچنیــن پرداخــت خســارت بــه دامــداران و کشــاورزان انجــام گرفــت ولی 

ــی نیســت. ــات کاف ــن اقدام ای
ــا اشــاره بــه  رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان خوزســتان در ادامــه ب
ــا رهاســازی کــه از ســد کرخــه و ســد دز  وضعیــت هورالعظیــم گفــت: ب
انجــام شــد، موقتــاً آب بــه هورالعظیــم رســیده ولــی ایــن آبرســانی بایــد 
مــدام باشــد، زیــرا وقتــی آب در هــور راکــد می شــود، اکســیژن خــود را از 
ــد  ــرای دامــداری و محیــط زیســت نمی توان ــده ای ب دســت می دهــد و فای

داشــته باشــد.
ــر  ــزود: اگ ــانی اف ــن آبرس ــودن ای ــتمر ب ــزوم مس ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
ــام  ــازی آب انج ــرای رهاس ــری ب ــود و تدبی ــت ش ــتی مدیری ــه درس آب ب
ــام بارندگــی ، مشــکات را پشــت ســر  ــا فرارســیدن ای شــود، می توانیــم ت

ــم. بگذاری
ــای  ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ــس ب ــاورزی مجل ــیون کش ــخنگوی کمیس س
حمایتــی از کشــاورزان منطقــه گفــت: بــر اســاس مصوبــه ای کــه در هیــأت 
دولــت تصویــب شــد، حــدود ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــرای پرداخت خســارت 
ــده اطــاع دارم  ــه بن ــی ک ــا جای ــی ت ــی شــد، ول ــه کشــاورزان پیش بین ب
در روزهــای گذشــته ۵۰ درصــد آن بــه حســاب اســتان پرداخــت شــده و 

مابقــی آن همیــن روزهــا بایــد پرداخــت شــود.
ــر  ــا تأکیــد ب عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی ب
ــده،  ــه طــور جــدی آســیب دی اینکــه کشــاورزی در اســتان خوزســتان ب
ــاورزی  ــاد کش ــه وزارت جه ــت ک ــن اس ــا ای ــکات م ــی از مش ــت: یک گف
ــه  ــد برنام ــح بای ــت صحی ــوی کش ــه الگ ــاورزان و ارائ ــوزش کش ــرای آم ب
ــط وزارت  ــی توس ــال ها کار خوب ــن س ــاً در ای ــه حقیقت ــد ک ــته باش داش
جهــاد کشــاورزی انجــام نگرفتــه و قطعــاً ایــن یکــی از مطالبات کمیســیون 

ــده اســت. ــت آین کشــاورزی از دول

واحدهـــای  رشـــد  مرکـــز  رئیـــس 
ــی از  ــت: برخـ ــه گفـ ــگاه مراغـ ــاور دانشـ فنـ
ــز از  ــن مرکـ ــت ایـ ــورد حمایـ ــای مـ طرح هـ
جملـــه »جلیقـــه هوشـــمند احیـــای قلـــب« 
جهـــان  ســـطح  در  نخســـتین بار  بـــرای 

می شـــود.  اجرایـــی 
رســـول معروفـــی آذر در گفت وگـــو بـــا 
ایرنـــا افـــزود: ایـــن طـــرح جـــزو ١٣ طـــرح 
ــه  ــود کـ ــوب می شـ ــدی محسـ ــاور جدیـ فنـ
از ابتـــدای امســـال تاکنـــون مـــورد حمایـــت 

قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــورد  ـــای م ـــر طرحه ـــه وی از دیگ ـــه گفت ب
حمایـــت ایـــن مرکـــز می تـــوان بـــه »تهیـــه 
کیتوســـان از پســـماندهای میگـــو بـــه روش 
ــوی  ــرورش زالـ ــر و پـ ــده«، »تکثیـ اصاح شـ
ــد  ــد جدیـ ــا متـ ــی بـ ــتریل ایرانـ ــی اسـ طبـ
ــازی  ــد و بهینه سـ ــی« و »تولیـ ــه صنعتـ نیمـ
ــی  ــزار و ارتباطـ ــختافزار، نرم افـ ــرد سـ عملکـ
ــدی«  ــدی و غیرنقـ ــرداز نقـ ــتگاه خودپـ دسـ

اشـــاره کـــرد.
ـــی  ـــبکه اجتماع ـــعه ش ـــن »توس وی همچنی
ــا  ــمندان بـ ــگران و اندیشـ ــص پژوهشـ مختـ
افزونـــه  امکانـــات کارآمـــد« و »ســـاخت 
دروگـــر شـــانه ای هیدرولیکـــی قابـــل نصـــب 
بـــر روی دســـتگاه شـــخم زن باغـــی« را از 

دیگـــر طرح هـــای مـــورد حمایـــت ایـــن 
مرکـــز طـــی ســـال جـــاری دانســـت. 

فنــاور  رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای 
امســال  کــرد:  بیــان  مراغــه  دانشــگاه 
ــه  ــی ب ــای طبیع ــای »اصــاح زئولیت ه طرح ه
ــی و شــیمیایی  ــود خــواص فیزیک منظــور بهب
خــاک و کاربــرد آن بــه عنــوان کــود و حــذف 
ــود،  ــکاری ک ــط« و »پوشش ــش از محی آفت ک
ــرطی  ــا ش ــمند ی ــواد هوش ــا م ــم ب ــذر و س ب
ــه صــورت مینــی  ــدازی خــط تولیــد ب ــا راه ان ب
پایلــوت« نیــز مــورد حمایــت ایــن مرکــز قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــای  ــه واحدهـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ

ــتر در زمینه هـــای  ــز بیشـ ــاور ایـــن مرکـ فنـ
الکترونیـــک، صنعـــت، کشـــاورزی و فنـــاوری 
ـــال  ـــزود: امس ـــد، اف ـــت می کن ـــات فعالی اطاع
ــرای  ــهیات بـ ــال تسـ ــارد ریـ ــت میلیـ هشـ
حمایـــت از واحدهـــای جدیـــد تخصیـــص 

یافتـــه اســـت.
»معروفـــی آذر« بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از 
ــرح از  ــا ١۸ طـ ــا ١٣۹۸ تنهـ ــال ١٣۹۰ تـ سـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــت ق ـــورد حمای ـــز م ـــوی مرک س
ــای  ــداد واحدهـ ــت: تعـ ــار داشـ ــود، اظهـ بـ
فنـــاور ایـــن مرکـــز از ســـال ١٣۹۸ تاکنـــون 
ـــه ۶۰  ـــته و ب ـــش داش ـــرح افزای ـــش از ۴۰ ط بی

مـــورد رســـیده اســـت.

ـــز  ـــن مرک ـــت ای ـــد حمای ـــورد رون وی در م
از طرح هـــا و ایده هـــای نـــوآور و فنـــاور 
ــه ای،  ــای منطقـ ــرد: طرح هـ ــان کـ ــز بیـ نیـ
ملـــی و جهانـــی ابتـــدا از ســـوی متقاضیـــان 
بـــه مرکـــز رشـــد ارســـال و در مرحلـــه اول 
ـــی  ـــورد ارزیاب ـــز م ـــن مرک ـــوی داوران ای از س

قـــرار می گیـــرد.
ایـــن  آن  از  پـــس  کـــرد:  اضافـــه  وی 
طرح هـــا و ایده هـــا در شـــورای فنـــاوری 
رییـــس  از  متشـــکل  آن  اعضـــای  کـــه 
دانشـــگاه، نماینـــده پـــارک علـــم و فنـــاوری 
آذربایجان شـــرقی، داور تخصصـــی، مدیـــر 
مرکـــز و یـــک نفـــر کارشـــناس بـــه عنـــوان 
مـــورد  در  و  تشـــکیل  دبیـــر شوراســـت، 
می شـــود. تصمیم گیـــری  آن  از  حمایـــت 

ـــز  ـــن مرک ـــرد: ای ـــح ک ـــی آذر« تصری »معروف
ســـال گذشـــته در جـــذب بیشـــترین واحـــد 
فنـــاور و تامیـــن فضـــای فیزیکـــی مناســـب 
ـــتان را  ـــه اول اس ـــاور رتب ـــای فن ـــرای واحده ب

ـــت. ـــرده اس ـــب ک کس
فنـــاوری  واحدهـــای  رشـــد  مرکـــز 
ـــت  ـــب جه ـــتری مناس ـــاد بس ـــا ایج ـــه ب مراغ
تجاری ســـازی نتایـــج تحقیقـــات، ایجـــاد 
ـــاد  ـــق اقتص ـــوآوری، رون ـــی و ن ـــه کارآفرین زمین
ـــد  ـــغلی جدی ـــای ش ـــاد فرصت ه ـــه، ایج منطق
ــرفته  ــوالت پیشـ ــعه محصـ ــد و توسـ و تولیـ
قابـــل عرضـــه بـــه بـــازار، بـــه تیم هـــا 
فعـــال  و  متخصـــص  کاری  گروه هـــای  و 
صاحـــب ایده هـــای برتـــر کمـــک می کنـــد.

ــر  ــر نظـ ــال ١٣۹۰ زیـ ــز از سـ ایـــن مرکـ
ــرقی  ــاوری آذربایجان شـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
در دانشـــگاه مراغـــه فعالیـــت خـــود را آغـــاز 

کـــرد.

ــغلی  ــت شـ ــازی و هدایـ ــارت، به سـ ــر نظـ ــرکل دفتـ مدیـ
ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای کشـــور گفـــت: پارســـال 
بـــر اســـاس طـــرح رهگیـــری شـــغلی، ۵۲ درصـــد کارجویـــان 
بـــا کســـب مهارت هـــای فنـــی و حرفـــه ای، صاحـــب شـــغل و 

جـــذب بـــازار کار شـــدند. 
ــا  ــا ایرنـ ــو بـ ــلمانی« در گفت وگـ ــور شـ ــا طاهرپـ »علیرضـ
اظهـــار داشـــت: در ســـال های اخیـــر درصـــد اشـــتغال 
ـــه ای  ـــه گون ـــت ب ـــه اس ـــش یافت ـــده افزای ـــارت دی ـــان مه کارجوی
ـــک  ـــال ۹۷ نزدی ـــد، در س ـــدود ۵۴.۷ درص ـــال ۹۸ ح ـــه در س ک
بـــه  ۴۹ درصـــد، در ســـال ۹۶حـــدود ۴۲ درصـــد و در ســـال 
۹۵ نزدیـــک بـــه ٣۸.۸ درصـــد از کارجویـــان صاحـــب شـــغل 

شـــدند.
وی افــزود: ســالیانه در مراکــز فنــی و حرفــه ای دولتــی 

ــه هزار  ــی را در س ــای مهارت ــر آموزش ه ــزار نف ــا ٣۸۰ ه ٣۷۰ ت
عنــوان شــغلی به طــور رایــگان و فقــط بــا پرداخــت هزینه هــای 

ــد. ــپری می کنن ــی س ــدور گواه ــون و ص آزم
ــن تعــداد شــرکت کننده  ــام مســوول ادامــه داد: از ای ــن مق ای
به طــور میانگیــن ۶۲ درصــد موفــق بــه کســب گواهــی مهارتــی 
در آزمــون نهایــی می شــوند کــه ایــن گواهی نامه هــا ارزش 

بیــن المللــی و قابلیــت ترجمــه دارد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح رهگیـــری شـــغلی، بیان داشـــت: 
ـــی و  ـــای فن ـــه در دوره ه ـــر ک ـــزار و ۵١۲ نف ـــال از  ١٣۹ ه پارس
ـــاغل  ـــر ش ـــزار و ۷۲۹ نف ـــد ۵۶ ه ـــرده بودن ـــرکت ک ـــه ای ش حرف
ـــر  ـــر غی ـــزار نف ـــو، ۴۷ ه ـــر کارج ـــزار و ٣۷۵ نف ـــدند و ۲۸ ه ش

ـــد. ـــخص دارن ـــت نامش ـــر وضعی ـــزار نف ـــت ه ـــو و هف کارج
ــغلی  ــت شـ ــازی و هدایـ ــارت، به سـ ــر نظـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــرد:  ــور تصریح کـ ــه ای کشـ ــی و حرفـ ــوزش فنـ ــازمان آمـ سـ
ـــه  ـــکاتی از جمل ـــان را مش ـــاغل نشدن ش ـــت ش ـــان عل کارجوی
ــتمزد و  ــودن دسـ ــن بـ ــغلی، پاییـ ــای شـ ــود فرصت هـ کمبـ
حقـــوق، ضعـــف مهارتـــی، نداشـــتن ســـرمایه کافـــی بـــرای 

ــد. ــوان می کننـ ــوارد عنـ ــایر مـ ــب و کار و سـ کسـ
ــا بیـــان اینکـــه ٣۰ هـــزار نفـــر بـــه طـــور کامـــل  وی بـ
ــال  ــت: سـ ــدند، گفـ ــاغل شـ ــا شـ ــوزش هـ ــا آمـ ــط بـ مرتبـ
گذشـــته هفـــت تـــا هشـــت هـــزار نفـــر غیـــر مرتبـــط بـــا 

ــدند. ــازار کار شـ ــذب بـ ــی جـ ــای مهارتـ ــوزش هـ آمـ
طاهرپـــور شـــلمانی بیان داشـــت: در طـــرح رهگیـــری 
ـــی  ـــن دوره های ـــد آموزشـــی را جایگزی ـــای جدی ـــتغال، دوره ه اش

کـــه درصـــد اشـــتغال پایینـــی دارنـــد می کنیـــم، همچنیـــن 
بـــه افـــرادی کـــه متقاضـــی دریافـــت مهـــارت هـــای فنـــی و 

ــم. ــاوره می دهیـ ــتند، مشـ ــه ای هسـ حرفـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه کرونـــا مانـــع آمـــوزش هـــای 
فنـــی و حرفـــه ای نشـــد، گفـــت: ۲۵ درصـــد آمـــوزش هـــا 
ـــت  ـــی اس ـــورت عمل ـــه ص ـــد ب ـــوری و ۷۵ درص ـــورت تئ ـــه ص ب
ـــانه ای  ـــد رس ـــازی و چن ـــورت مج ـــه ص ـــوری ب ـــث تئ ـــه مباح ک
ارائـــه شـــد و در مرحلـــه عملـــی هـــم رعایـــت دســـتورالعمل 

هـــای بهداشـــتی مـــورد توجـــه و نظـــارت قـــرار گرفـــت.
ــغلی  ــت شـ ــازی و هدایـ ــارت، بهسـ ــر نظـ ــرکل دفتـ مدیـ
ـــرد:  ـــه ای کشـــور خاطرنشـــان ک ـــی و حرف ـــوزش فن ـــازمان آم س
یکـــی از مهمتریـــن پیامدهـــای مهـــارت آمـــوزی در جامعـــه، 
ـــا  ـــد ب ـــی توانن ـــای کار م ـــراد جوی ـــت و اف ـــدن اس ـــد ش توانمن
حضـــور در دوره هـــای آموزشـــی و کســـب مهـــارت جـــذب 

واحدهـــای تولیـــدی، صنعتـــی و خدماتـــی شـــوند.
ــزار  ــا ســه ه ــی ب ــز آموزشــی دولت ــه وی، ۶٣٣ مرک ــه گفت ب
ــت و  ــان اس ــرای کارجوی ــور پذی ــطح کش ــغل در س ــوان ش عن
ــه  ــا ب ــن دوره ه ــرکت در ای ــرای ش ــد ب ــی توانن ــدان م عاقمن
ســامانه جامــع آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور مراجعــه کننــد.

ـــد،  ـــی امی ـــدوق کارآفرین ـــل صن ـــام مدیرعام ـــاس اع ـــر اس ب
در هشـــت ســـال گذشـــته ۸۵٣ هـــزار فقـــره تســـهیات بـــا 
اعتبـــار ١١ هـــزار میلیـــارد تومـــان پرداخـــت شـــده کـــه در 
مجمـــوع ۵۴۰ هـــزار فرصـــت شـــغلی جدیـــد ایجـــاد شـــده 

ـــت.  اس

ــوی  ــان رض ــی خراس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب مشــهد و اســتان 
از لحــاظ شــیوع ویــروس کرونــا، ســفر بــه ایــن اســتان ممنــوع 
اســت و درخواســت می شــود هموطنــان از ســفر بــه ایــن خطــه 

خــودداری کننــد. 
ــع  ــدی در جم ــا، ســرهنگ عبدالرضــا مجی ــزارش ایرن ــه گ ب
خبرنــگاران افــزود: در راســتای اجــرای دقیــق شــیوه نامــه هــای 
ــیوع  ــی از ش ــی، ناش ــاص کنون ــرایط خ ــژه در ش ــتی وی بهداش
ویــروس کرونــای دلتــا در کشــور و  شــهرهای اســتان خراســان 
ــه  ــی ب ــای غیربوم ــهد، از ورود خودروه ــا مش ــوی خصوص رض

ــود. ــری می ش ــتان جلوگی اس
وی خاطرنشــان کــرد: فرماندهــی انتظامــی خراســان رضــوی 
ــتاد  ــات س ــق مصوب ــرای دقی ــه اج ــزم ب ــد و مل ــود را مقی خ
ملــی و اســتانی مبــارزه بــا کرونــا مــی دانــد و ممنوعیــت هــا و 
محدودیــت هــای اباغــی را در مبــادی ورود بــه اســتان و شــهر 

ــد. ــرا می کن ــت اج ــا جدی ــهد ب مش
ســرهنگ مجیــدی اضافــه کــرد: همراهــی و همــکاری 
ــان اســت  ــا پلیــس،  ضامــن ســامت آن شــهروندان قانونمنــد ب
ــی و  ــن همدل ــدردان ای ــت، ق ــم و امنی ــه نظ ــگران عرص و تاش

ــتند. ــارکت هس مش
رونــد فزاینــده افزایــش تعــداد مبتایــان بــه کرونــا در مشــهد 
ــن  ــان ای ــوج طغی ــن م ــوی در پنجمی ــان رض ــتان خراس و اس

ــت. ــیده اس ــده ای رس ــد نگران کنن ــه ح ــر ب ــروس همه گی وی
»تکمیــل گنجایــش بیمارســتانها، کمبــود برخــی اقــام 
دارویــی و ســرم تزریقــی و افزایــش روزافــزون بیمــاران کرونایــی 
غیربومــی در مشــهد« فشــار زیــادی را بــر خراســان رضــوی وارد 

کــرده کــه همچنــان ادامــه دارد.
ــان  ــتان خراس ــوع ٣٣ شهرس ــتان از مجم ــون ۲۵ شهرس اکن
رضــوی در وضعیــت قرمــز، هفــت شهرســتان در وضعیــت 
ــروس  ــیوع وی ــت زرد ش ــتان در وضعی ــک شهرس ــی و ی نارنج

ــد. ــرار دارن ــا ق کرون
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــط عموم ــز رواب مرک
پزشــکی اعــام کــرد: ۵۸۸ بیمــار مبتــا بــه کوویــد ١۹ در ۲۴ 
ســاعت گذشــته در کشــور و در خیــز پنجــم کرونــا جــان خــود 

را از دســت دادنــد.
ــه  طــی ایــن مــدت ۴۰ هــزار و ۸۰۸ بیمــار جدیــد مبتــا ب
کوویــد١۹ در کشــور شناســایی شــد کــه ۵ هــزار و ۸١ نفــر از 

آنهــا بســتری شــدند.
مجمــوع بیمــاران کوویــد١۹ در کشــور بــه ۴ میلیــون و ١۹۹ 

هــزار و ۵٣۷ نفــر رســید.
تــا کنــون ١٣ میلیــون و ۲ هــزار و ۲۴۵ نفــر ُدز اول واکســن 
ــز ُدز دوم را  ــر نی ــزار و ١٣۰ نف ــون و ١۴۶ ه ــا و ســه میلی کرون
ــده در  ــق ش ــای تزری ــوع واکســن ه ــد و مجم ــرده ان ــق ک تزری

ــون و ١۴۸ هــزار و ٣۷۵ ُدز رســید. ــه ١۶ میلی کشــور ب

ــزار و  ــون و ١۴۶ ه ــان  ۲۰٣ میلی ــا« در جه ــی کرون »پاندم
۵٣۸  نفــر را بیمــار کــرده و جــان چهــار میلیــون و ٣۰٣ هــزار و  
۷۰۰ نفــر را در ۹۷۸ کشــور گرفتــه اســت. ١۸۲ میلیــون و ۴۹۹ 
هــزار و ٣٣۰ نفــر از افــراد مبتــا بــه ویــروس کرونــا در جهــان 

ــان شــده اند. ــون درم هــم تاکن
آمریـــکا در ایـــن میـــان بـــا  ٣۶ میلیـــون و ۵١۸ هـــزار و 
ـــزار و  ـــن ۶٣۲ ه ـــد ١۹ و همچنی ـــه کووی ـــا ب ـــار مبت ۹۴۸ بیم
ـــات  ـــا و تلف ـــار ابت ـــترین آم ـــا، بیش ـــروس کرون ـــی وی ۹۷۷ قربان
ناشـــی از پاندمـــی کرونـــا را در جهـــان بـــه خـــود اختصـــاص 

داده اســـت.
پــس از آمریــکا کشــورهای هنــد، برزیــل و روســیه بیشــترین 

شــمار افــراد مبتــا بــه ویــروس کرونــا را دارنــد.
ایــران بــر اســاس آخریــن آمارهــای رســمی جایــگاه دوازدهم 
ــورهای  ــان کش ــا در می ــه کرون ــان ب ــداد مبتای ــر تع را از نظ

ــان دارد. جه
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۴۷۸ م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت ملــک میانــه - هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده ٣ قانــون و مــاده 
١٣ آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

١- برابــر رای شــماره ١۴۰۰۶۰٣۰۴۰۰۷۰۰۸۴۸۶ از کاســه ١۵٣۸/۹۹ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
حــوزه ثبــت ملــک  میانــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای شــهرام بابائــی فرزندمحبــوب بشــماره شناســنامه ۵۵ صــادره از میانــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
٣۶۵۹۹.۷۴ مترمربــع از پــاک٣۲- اصلــی واقــع درروســتای قورجــاق بخــش۴۴ تبریــز خریــداری از آقــای محبــوب بابایــی محــرز گردیــده اســت.۲-برابر رای شــماره ١۴۰۰۶۰٣۰۴۰۰۷۰۰۶۹۰۷ از 
کاســه ١۷۲١/۹۹ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک میانــه تصــرف مالکانــه بامعــارض 
آقــای شــهرام بابائــی فرزندمحبــوب بــه شــماره شناســنامه ۵۵ صــادره از میانــه درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت١۷۴۵۲ مترمربــع از پــاک شــماره٣۲- اصلــی واقــع درروســتای 

قورجــاق بخش۴۴تبریزخریــداری از آقــای محبــوب بابایــی محرزگردیــده اســت.
 لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ١۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵                                                                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/2۰

فرمان بخشعلی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک میانه

م الف: ۵2۷/32۱
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک آذرشهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي

ــاده ١٣  ــون و م ــاده ٣ قان ــوع م ــي موض آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي 
و اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي 
برابــر راي شــماره ١۴۰۰۶۰٣۰۴۰۲٣۰۰۰۷۲۹ 
موضــوع  اول  هیــات   ١۴۰۰/۰۵/۰۴ مورخــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ــات  ــهر تصرف ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــل  ــای ابوالفض ــي آق ــارض متقاض ــه بامع مالکان
ــماره  ــد بش ــد احم ــی فرزن ــب زاده اخیجهان رج
شناســنامه ۲۹ صــادره از در ششــدانگ یــک بــاب 
کارخانــه بســته بنــدی میــوه خشــک به مســاحت 
ــروز و مجــزي شــده از  ــع مف ــر مرب ۴۷۶۷.۲١ مت
ــش  ــع در بخ ــي واق ــي از ٣ اصل ــاک ۵۸۴ فرع پ
ــای /  ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــز خری ٣۸ تبری
خانــم کریــم و محمــد اســماعیل و رضــا هــر ســه 
رحیمــی حســنلوئی و خانــم رعنــا ممقانــی محــرز 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــي  ــه ١۵روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه  مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــي  ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

صــادر خواهــد شــد.
کاسه ١٣۹۹١١۴۴۰۴۰۲٣۰۰۰۰۵٣
تاریخ انتشار نوبت اول: ١۴۰۰/۰۵/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ١۴۰۰/۰۶/۰۴

جلیل نهادي 
 اداره ثبت اسناد و امالک 
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یک مدیر استانی در فارس به اتهام 
اخذ رشوه بازداشت شد 

از  فــارس  اســتان  دادگســتری  رئیــس کل 
ــت  ــام دریاف ــه اته ــتانی ب ــر اس ــک مدی ــت ی بازداش

رشــوه خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، در راســتای مبــارزه قاطــع 
ــا فســاد رئیــس کل دادگســتری  دســتگاه قضایــی ب
اســتان فــارس از بازداشــت یکــی از مدیــران اســتان 

بــه اتهــام اخــذ رشــوه خبــر داد.
حجــت االســام و المســلمین ســید کاظــم 
موســوی بــا بیــان اینکــه در تحقیقــات انجــام شــده 
در شــعبه ویــژه دادســرای انقــاب شــیراز متهــم بــه 
صراحــت بــه اخــذ مبالــغ رشــوه اقــرار داشــته اســت، 
گفــت: مبالــغ دریافتــی بــه صــورت ارز بــوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــف تخلفــات و جرائم 
ایــن مدیــر اســتانی بــا هوشــیاری ســربازان گمنــام 
ــت  ــر قاطعی ــده اســت ب ــام ش ــج( انج ــام زمان)ع ام
برخــورد دســتگاه قضایــی بــا عوامــل فســاد در هــر 

جایگاهــی تاکیــد کــرد.
ــح  ــارس تصری ــتان ف ــتری اس ــس کل دادگس رئی
قــوه قضائیــه  تعالــی  و  کــرد: در دوران تحــول 
ــه سیاســت هــای  سیاســت های ضــد فســاد از جمل
اولویــت دار اســت و همــه قضــات نســبت بــه فســاد 

ــند. ــاس باش ــی و حس ــطح جایگاه ــر س در ه

۹5 درصد از نخودچی آجیلی کشور 
در ممقان تولید می شود

مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 
ــت  ــدام ثبـ ــه اقـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ آذربایجان شـ
ــت  ــان در فهرسـ ــی ممقـ ــه نخودچـ ــارت تهیـ مهـ
ــت: ۹۵  ــوس گفـ ــی ناملمـ ــراث فرهنگـ ــی میـ ملـ
ــن  ــور در ایـ ــی کشـ ــی آجیلـ ــد از نخودچـ درصـ

منطقـــه تولیـــد می شـــود.
ــد  ــیدمرتضی نیرومنـ ــا، سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
اســـکویی، در جلســـه شـــورای معاونـــان ایـــن 
ــی  ــول نخودچـ ــرآوری محصـ ــزود: فـ ــرکت، افـ شـ
فقـــط در ایـــن بخـــش انجـــام مـــی شـــود کـــه 
حـــدود ۶۰ درصـــد آن مصـــرف داخلـــی و ۴۰ 
درصـــد محصـــول فـــرآوری شـــده نیـــز بـــه 
خـــارج از کشـــور از جملـــه کشـــورهای اروپایـــی، 
ـــود. ـــی ش ـــادر م ـــن ص ـــکای التی ـــه و آمری خاورمیان

وی اظهـــار کـــرد: شـــرکت شـــهرک هـــای 
ـــای  ـــه ه ـــرای برنام ـــتای اج ـــتان در راس ـــی اس صنعت
ـــتان  ـــی اس ـــای صنعت ـــه ه ـــعه خوش ـــی توس حمایت
بـــا همـــکاری اداره کل میـــراث فرهنگـــی نســـبت 
بـــه ثبـــت مهـــارت تهیـــه نخودچـــی ممقـــان در 
ـــدام  ـــوس اق ـــی ناملم ـــراث فرهنگ ـــی می ـــت مل فهرس

ـــت. ـــرده اس ک
مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 
ـــه  ـــر خوش ـــه تمب ـــان اینک ـــا بی ـــرقی ب آذربایجان ش
ــکاری اداره کل  ــا همـ ــز بـ ــان نیـ ــی ممقـ نخودچـ
ـــروژه  ـــت: پ ـــت،  گف ـــده اس ـــاپ ش ـــتان چ ـــت اس پس
ـــورت  ـــه ص ـــال ۹۷ ب ـــاه س ـــه از آذر م ـــعه خوش توس
رســـمی آغـــاز شـــده و بـــا توجـــه بـــه منحصـــر 
بـــودن محصـــول نخودچـــی و هـــم چنیـــن 
صـــادرات ایـــن محصـــول از خوشـــه هـــای مهـــم 

اســـتان اســـت.
نیرومنـــد اســـکویی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
آمـــار موجـــود، حـــدود یـــک هـــزار و ۴۰۰ کارگاه 
ـــتند  ـــت هس ـــغول فعالی ـــان مش ـــزی در ممق نخودپ
ـــی  ـــن از نخودچ ـــزار ت ـــش از ١۰۰ ه ـــاالنه بی ـــه س ک
آجیلـــی را فـــرآوری و روانـــه بازارهـــای داخلـــی و 

ـــد. ـــی کنن ـــی م خارج
ـــا توجـــه بـــه وجـــود پتانســـیل  وی یـــادآوری کـــرد: ب
هـــای الزم در منطقـــه و در صـــورت تامیـــن مـــواد 
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــد نخودچ ـــزان تولی ـــی،  می ـــه کاف اولی

ـــد. ـــش یاب ـــز افزای ـــال نی ـــن در س ـــزار ت ـــه ۲٣۰ ه ب
ـــروش  ـــزان ف ـــه داد: می ـــکویی ادام ـــد اس نیرومن
ــال ۹۹  ــال در سـ ــارد ریـ ــزار میلیـ ــه ۲۰ هـ خوشـ
ـــارد  ـــزار میلی ـــت ه ـــدار هش ـــن مق ـــه از ای ـــوده ک ب
ریـــال مربـــوط بـــه صـــادرات خوشـــه نخودچـــی 

ممقـــان اســـت.
ــان«،  ــی »ماماغـ ــان محلـ ــه زبـ ــان، بـ ممقـ
اســـت  شـــرقی  آذربایجـــان  شـــهرهای  از 
ــردم آن  ــب مـ ــتغال اغلـ ــل اشـ ــه دلیـ ــه بـ کـ
بـــه شـــغل نخودپـــزی بـــه شـــهر نخودپـــزی 

شـــهرت دارد.

 انفجار گاز در تبریز
 پنج مصدوم برجا گذاشت

ســخنگوی اورژانــس آذربایجان شــرقی گفــت: 
انفجــار گاز در منــزل مســکونی در یکــه دکان تبریــز 

موجــب مصدومیــت و جراحــت پنــج نفــر شــد. 
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــا در گف ــادی نی ــد ش وحی
ــس  ــز اورژان ــه مرک ــه ب ــن حادث ــا اعــام ای ــزود: ب اف
ــه محــل حادثــه  اســتان ســه دســتگاه آمبوالنــس ب

ــد. ــزام ش اع
ــار ۲ زن ٣۲  ــن انفج ــر ای ــرد: براث ــار ک وی اظه
ســاله و ٣۴ ســاله بــه بیمارســتان ســینا و یــک زن 
ــز  ــی تبری ــهید محات ــتان ش ــه بیمارس ــاله ب ۵۲ س

ــت. ــال یاف انتق
ــز در  ــر نی ــدوم دیگ ــت: ۲ مص ــا گف ــادی نی ش
محــل حادثــه بــه صــورت ســرپائی خدمــات درمانــی 

ــد. ــت کردن دریاف

اوجبیبرنامگیدرتبریز
 قطعی 6 ساعته و در چند نوبت برق در تبریز

 و سکوت مسووالن 

ــز باالتریــن رکــورد قطعــی  خاموشــی ۶ ســاعت در برخــی نقــاط تبری
ــت.  ــوده اس ــال جاری ب ــرق در س ب

ــه  ــز  از جمل ــزی تبری ــی مرک ــرق بخش های ــارس ، ب ــزارش ف ــه گ ب
ــن  ــز ای ــی ۶ ســاعت قطــع شــد و در بیشــتر مناطــق تبری ــان طالقان خیاب

ــد. ــام ش ــت انج ــد نوب ــک روز چن ــی در ی قطع
بیشــتر ایــن قطعــی بــرق بــدون برنامــه بــوده و هیــچ مســوولی نیــز در 

ایــن بــاره اظهــار نظــر نکــرده اســت.

بی برقی روی اعصاب مردم!
ــدول  ــود. در ج ــر می ش ــر و طوالنی ت ــر روز بی برنامه ت ــرق ه ــی ب قطع
زمان بنــدی، قطعــی بــرای هــر منطقــه ۲ ســاعت اســت در حالــی کــه در 
ــک روز و  ــت در ی ــد نوب ــاعت و در چن ــش از ٣ س ــه بی ــق ب ــی مناط برخ

ــز می رســد! ــه نی ــدون برنام ب
امــروز در اکثــر نقــاط تبریــز شــهروندان شــاهد قطعــی چهــار ســاعته 
ــه  ــد ک ــام کرده ان ــهروندان اع ــی ش ــد! برخ ــرق بودن ــتر ب ــی بیش و حت
بــه مــدت چندیــن ســاعت پی درپــی بــرق نداشــته اند. برخــی نیــز 
می گوینــد کــه در ۲ یــا ســه نوبــت بــرق آنهــا بــه مــدت ۲ ســاعت قطــع 

شــده اســت. 
ــرق در قطعی هــا در کنــار گرمــای هــوا،  ــع ب بی برنامگــی شــرکت توزی
ــده و  ــاف ش ــردم و اصن ــای م ــردرگمی ها و کافگی ه ــش س ــث افزای باع

مشــکات بســیاری را بــرای شــهروندان بــه همــراه داشــته اســت.
ــیژن  ــتگاه اکس ــدن دس ــوش ش ــزل، خام ــی من ــایل برق ــوختن وس س
ــا حتــی گیــر افتــادن در آسانســور تنهــا بخشــی از  بیمــاران تنفســی و ی

ــن مشــکات اســت. ای
محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار آذربایجان شــرقی در ١۷ تیــر در 
جلســه بررســی مشــکات آب و بــرق اســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه قطعــی 
ــام  ــی انج ــام قبل ــا اع ــخص ب ــق و مش ــه دقی ــاس برنام ــد براس ــرق بای ب
ــرق مشــترکان خانگــی بیشــتر از ۲ ســاعت قطــع نشــود. شــود، گفــت: ب

ــور ســابق  ــی رئیــس جمه ــاب حســن روحان ــان جن ــن می ــه در ای البت
ــی  ــان نمونه های ــه ایش ــم اینک ــود و آن ه ــر می ش ــز متذک ــه ای را نی نکت
ــی ســراغ  ــرق را در کشــورهای اروپای ــی ۲۴ ســاعته ب ــای یهوی از قطعی ه
ــرق وطنــی از  ــه نظــر می رســد مشــترکان ب ــه همیــن دلیــل ب ــد و ب دارن
قطعی هــای چنــد ســاعته و آن هــم چنــد بــار در طــول شــبانه روز نبایــد 

ــوند. ــد ش ــدان گله من چن

سامانهبارشیوارداستانمیشود؛
هشدار مدیریت بحران آذربایجان شرقی

 درباره احتمال وقوع سیالب

ــه  ــبت ب ــرقی نس ــتانداری آذربایجان ش ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــدن  ــیابی ش ــرگ و س ــارش تگ ــرق، ب ــد و ب ــار، رع ــوع رگب ــال وق احتم

مســیل ها و رودخانه هــا در اســتان هشــدار داد.
ــردم  ــئول و م ــای مس ــر از نهاده ــر هنرب ــر، محمدباق ــزارش مه ــه گ ب
ــدید  ــال تش ــه احتم ــا توج ــا ب ــرد ت ــت ک ــرقی درخواس ــان ش آذربایج
و  رودخانه هــا  آن ســیابی شــدن  تبــع  بــه  و  بارش هــای موســمی 
ــرای  ــات پیشــگیرانه را ب ــات، اقدام ــوع آذرخــش در ارتفاع مســیل ها و وق
جلوگیــری از وقــوع هــر گونــه خســارت احتمالــی مــد نظــر قــرار دهنــد.

ــا و  ــیه رودخانه ه ــات و حاش ــردد در ارتفاع ــدم ت ــرد: ع ــد ک وی تاکی
مســیل ها بــه ویــژه در ســاعات بعــد از ظهــر و شــب و تحکیــم ســازه های 
ــه  ــردم ب ــد م ــه بای ــم اســت ک ــای مه ــت و سســت از دیگــر توصیه ه موق

آنهــا توجــه کننــد.
وی افــزود: احتمــال بــاال آمــدن ناگهانــی ســطح آب رودخانه هــا، 
ــر، صاعقــه  جــاری شــدن روان آب موقــت در مســیل ها، آب گرفتگــی معاب
ــاد  ــوع تگــرگ در مناطــق مســتعد، وزش ب ــرق گرفتگــی، احتمــال وق و ب
ــال  ــان، احتم ــتن درخت ــاک، شکس ــرد و خ ــزش گ ــی و خی ــدید موقت ش
آســیب بــه ســازه های سســت از خطراتــی اســت کــه در روزهــای آینــده 

ــد. ــد می کن ــرقی را تهدی ــان ش آذربایج
ــاران و  ــار ب ــداوم رگب ــه ت ــا توجــه ب ــد کــرد: شــهروندان ب ــر تاکی هنرب
رعــد و بــرق و وزش بــاد شــدید و بــارش تگــرگ از ترددهــای غیرضــروری 
خــودداری و از توقــف در کنــار رودخانه هــا و مســیل ها نیــز امتنــاع کــرده 

و از کوهنــوردی نیــز خــودداری کننــد.

»عنابستانی« به 3 ماه و یک روز حبس
 محکوم شد 

عنابســتانی، نماینــده مجلــس کــه بــه دلیــل ممانعــت از ورود بــه خــط 
ویــژه، بــه صــورت یــک ســرباز پلیــس ســیلی زده بــود، بــا حکــم بــدوی 

دادگاه بــه ٣ مــاه و یــک روز حبــس محکــوم شــده اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، علی اصغــر عنابســتانی نماینــده مــردم ســبزوار در 
مجلــس شــورای اســامی بــا حکــم دادگاه بــه دلیــل ســیلی زدن بــه یــک 

ســرباز پلیــس راهــور تهــران بــه ٣ مــاه و یــک روز حبــس محکــوم شــد.
ــدوی اســت و آقــای عنابســتانی پــس از دریافــت حکــم  ایــن حکــم ب

ــد. ــراض کن ــه آن اعت ــد ب ــت می توان محکومی
ــا  ــس ب ــده مجل ــک نماین ــورد ی ــم برخ ــال ۹۹، فیل ــن س ــل بهم   اوای
پلیــس راهــور ناجــا کــه از ورود خــودروی وی بــه خــط ویــژه جلوگیــری 

ــود حاشــیه ســاز شــد. کــرده ب
ــران در  ــامی ته ــاب اس ــان انق ــن در خیاب ــوم بهم ــاق س ــن اتف ای
ــتانی  ــای عنابس ــس )آق ــده مجل ــت رخ داد و نماین ــدوده  دروازه دول مح
ــس از آنکــه از ورودش  ــده ســبزوار در مجلــس شــورای اســامی( پ نماین
ــه او ســیلی  ــه خــط ویــژه ممانعــت شــد، طبــق گفتــه مامــور راهــور، ب ب

ــت. زده اس
ــن واقعــه و در  ــه  ای ــام حامــد اکبــری در صحن ــن ســرباز وظیفــه بن ای
حضــور مــردم و نماینــده مجلــس می گویــد: »مــن مأمــور بــه شــیفت بــر 
تقاطــع دروازه دولــت هســتم کــه راننــده یــک نماینــده مجلــس کــه بــدون 
مجــوز تــردد در مســیر ویــژه، قصــد ورود بــه ایــن مســیر را داشــت بــه مــن 
اهانــت کــرد و خــود نماینــده هــم از خــودرو پیــاده شــد و یــک ســیلی بــه 

صــورت مــن نواخــت.«
وی افــزود: »مــن از ایــن اقــدام نماینــده مجلــس چندیــن شــاهد دارم و 

دوربیــن شــهری هــم از ایــن صحنــه فیلمبــرداری کــرده اســت.«
ــل، دور  ــر در مح ــردم حاض ــادی از م ــداد زی ــدام، تع ــن اق ــس از ای پ
ــت او  ــت زش ــه حرک ــدت ب ــه ش ــه و ب ــس را گرفت ــده مجل ــین نماین ماش
ــای  ــبکه ه ــور در ش ــرای مذک ــم ماج ــش فیل ــد. پخ ــش نشــان دادن واکن

ــت. ــترده ای داش ــاب گس ــی بازت اجتماع

ـــرح  ـــه ط ـــد در زمین ـــت: نبای ـــی گف فرهنگ
صیانـــت از حقـــوق کاربـــران در فضـــای 
مجـــازی شـــتابزده عمـــل کنیـــم چـــرا کـــه 
قوانیـــن الزم در حـــوزه جرائـــم رایانـــه ای 

وجـــود دارد. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
محمدحســـین فرهنگـــی در نشســـت علنـــی 
مجلـــس شـــورای اســـامی در موافقـــت بـــا 
تقاضـــای عـــده ای از نماینـــدگان مجلـــس در 
مـــورد لغـــو رســـیدگی بـــه طـــرح صیانـــت 
ــازی و  ــای مجـ ــران در فضـ ــوق کاربـ از حقـ
ســـاماندهی پیـــام رســـان های اجتماعـــی 
طبـــق اصـــل ۸۵ قانـــون اساســـی بـــا بیـــان 
ـــتم،  ـــق هس ـــرح مواف ـــن ط ـــل ای ـــا اص ـــه ب اینک
عنـــوان کـــرد: موضوعـــی کـــه در حـــال 
ــن اســـت  ــورد بحـــث اســـت، ایـ ــر مـ حاضـ
کـــه بررســـی بـــا اســـتفاده از اصـــل ۸۵ 
قانـــون اساســـی بـــرای ایـــن طـــرح چقـــدر 

موضوعیـــت دارد.
ـــز و آذرشـــهر و اســـکو  ـــردم تبری ـــده م نماین
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان 
ـــوق  ـــازی از حق ـــای مج ـــاماندهی فض ـــه س اینک
مـــردم اســـت، عنـــوان کـــرد: در اســـتدالل 
اینکـــه الزم اســـت ایـــن طـــرح بـــا ســـرعت 
ـــود  ـــاره می ش ـــود، اش ـــیدگی ش ـــتری رس بیش
بـــه اینکـــه در حـــوزه جرائـــم رایانـــه ای 
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــم در حال ـــی نداری ـــن کاف قوانی
ـــت. ـــت نیس ـــه درس ـــچ وج ـــه هی ـــتدالل ب اس

ـــارت  ـــون تج ـــود قان ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــوط  ـــواد آن مرب ـــی از م ـــه بخش ـــک ک الکترونی
بـــه جرائـــم در ایـــن حـــوزه اســـت، گفـــت: 
ایـــن قانـــون در ســـال ١٣۸۲ بـــه تصویـــب 

رســـیده و دارای ۸١ مـــاده اســـت.

قانــون  همچنیــن  داد:  ادامــه  فرهنگــی 
ــم  ــون جرائ ــوان قان ــا عن ــری ب ــتقل دیگ مس
رایانــه ای داریــم کــه در ســال ١٣۸۷ بــه 
قبیــل  از  موضوعاتــی  و  رســیده  تصویــب 
فضــای  از  اســتفاده  ســوء  و  کاهبــرداری 
مجــازی در ایــن قانــون گنجانــده شــده اســت.

مجلـــس  در  مـــردم  نماینـــده  ایـــن 
ــن  ــن قوانیـ ــد: همچنیـ ــادآور شـ ــم یـ یازدهـ
ــات  ــازات تخلفـ ــوه مجـ ــد نحـ ــری ماننـ دیگـ
ــری،  ــمعی و بصـ ــاز سـ ــای غیرمجـ فعالیت هـ
وجـــود دارد بنابرایـــن بـــرای اینکـــه کســـی 
بخواهـــد حقـــوق تضییـــع شـــده خـــود را در 
ـــود  ـــون وج ـــد، قان ـــا کن ـــازی احی ـــای مج فض
دارد لـــذا نبایـــد ایـــن موضـــوع بـــه صـــورت 
شـــتابزده در یـــک کمیســـیون بـــا اســـتفاده 
ـــی  ـــورد بررس ـــی م ـــون اساس ـــل ۸۵ قان از اص

قـــرار گیـــرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه الزمـــه شـــکل گیری 
پیام رســـان های  وجـــود  قانونـــی  چنیـــن 
ــرد:  ــه کـ ــت، اضافـ ــت اسـ ــی باکیفیـ داخلـ
ــور  ــان هایی در کشـ ــن پیام رسـ ــود چنیـ وجـ

زمانبـــر اســـت؛ مـــا در آســـتانه تشـــکیل 
دولـــت جدیـــد هســـتیم کـــه شـــاید قصـــد 
ـــت از  ـــرای حمای ـــی ب ـــد تصمیمات ـــته باش داش
پیام رســـان های داخلـــی بگیـــرد بنابرایـــن 
ــی  ــرات کارشناسـ ــم نظـ ــازه دهیـ ــد اجـ بایـ
ــات  ــد و وزارت ارتباطـ ــت جدیـ ــط دولـ توسـ

جدیـــد نیـــز واصـــل شـــود.
ـــرح در  ـــن ط ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب فرهنگ
چندیـــن قالـــب، در ابتـــدا بـــا ۲۰ مـــاده، در 
ـــب  ـــز در قال ـــراً نی ـــاده و اخی ـــا ٣۴ م ـــه ب ادام
ـــا  ـــت: آی ـــت، گف ـــده اس ـــرح ش ـــاده مط ٣۷ م
ــل  ــه از محـ ــی کـ ــه پولـ ــت کـ ــت اسـ درسـ
وصـــول عـــوارض مخابـــرات گرفتـــه شـــود و 
ـــق  ـــرات مناط ـــعه مخاب ـــرای توس ـــت ب ـــرار اس ق
ـــک  ـــاد ی ـــرف ایج ـــود، ص ـــتفاده ش ـــروم اس مح
ــا  ــود؟ آیـ ــی شـ ــان داخلـ ــرم پیام رسـ پلتفـ
ــرد  ــل هزینه کـ ــرف، محـ ــل مصـ ــن محـ ایـ

درســـتی اســـت؟
ـــکو  ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــرد:  ـــح ک ـــامی تصری ـــورای اس ـــس ش در مجل
جدیـــدی  راه حل هـــای  اگـــر  همچنیـــن 

داخلـــی  پیام رســـان های  توســـعه  بـــرای 
در بودجـــه در نظـــر گرفتـــه شـــود، تصمیـــم 
ـــم  ـــن تصمی ـــا ای ـــا ب ـــود ت ـــد ب ـــتی خواه درس
ــون  ــتغال ١.۵ میلیـ ــظ اشـ ــر حفـ ــاوه بـ عـ
شـــغل در فضـــای مجـــازی موجبـــات رشـــد 
فراهـــم  نیـــز  را  داخلـــی  پیام رســـان های 

کنـــد.
ـــی،  ـــوزه خانوادگ ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی وی ب
صنفـــی و قشـــری اســـتفاده های فراوانـــی از 
پیام رســـان های فعـــال فعلـــی می بریـــم، 
عنـــوان کـــرد: آیـــا تصمیـــم بررســـی ایـــن 
ـــل  ـــا اص ـــر ب ـــل ۸۵ مغای ـــب اص ـــرح در قال ط
ـــتر های  ـــا بس ـــود؟ آی ـــد ب ـــوا نخواه ـــک ق تفکی
ــاز بـــرای اجـــرای ایـــن  اجرایـــی مـــورد نیـ

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــرح در نظ ط
ـــدای  ـــه در ابت ـــادآوری اینک ـــا ی ـــی ب فرهنگ
ـــژه ای  ـــد وی ـــس تأکی ـــن مجل ـــه کار ای ـــروع ب ش
ــت:  ــتیم، گفـ ــفافیت داشـ ــوع شـ ــر موضـ بـ
مطـــرح شـــدن ایـــن مســـائل در صحـــن 
ـــن  ـــا چنی ـــا آی ـــت، ام ـــط اس ـــت و ضب ـــل ثب قاب
امکانـــی در کمیســـیون مشـــترک اصـــل ۸۵ 
امکانپذیـــر اســـت حتـــی ممکـــن اســـت 
ــترک  ــیون مشـ ــه در کمیسـ ــی کـ تصمیماتـ
ــورای  ــات شـ ــا تصمیمـ ــود بـ ــاذ می شـ اتخـ
ــتور  ــه دسـ ــه بـ ــازی کـ ــای مجـ ــی فضـ عالـ
ــته  ــرت داشـ ــه مغایـ ــکل گرفتـ ــری شـ رهبـ

باشـــد.
ـــم  ـــس یازده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ــون  ــل ۸۵ قانـ ــدر اصـ ــرد: در صـ ــه کـ اضافـ
اساســـی آمـــده اســـت کـــه اختیـــار قانونگـــذاری 
بـــا نماینـــده بـــوده و قابـــل واگـــذاری بـــه 
ـــتثنا  ـــک اس ـــل ۸۵ ی ـــت و اص ـــس نیس هیچ ک

اســـت.

 امـــام جمعـــه تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه مدافعـــان حـــرم 
ـــت اســـام را ســـرافراز  ـــه ام اســـوه های دوران حاضـــر هســـتند ک
ــرم را  ــان حـ ــان مدافعـ ــان و نوجوانـ ــت: جوانـ ــد، گفـ کرده انـ

الگـــوی زندگـــی خـــود قـــرار دهنـــد.
بـــه گـــزارش مهـــر، حجـــت االســـام و المســـلمین ســـید 
محمدعلـــی آل هاشـــم در مراســـم گرامیداشـــت ســـالروز 
شـــهدای مدافـــع حـــرم، اظهـــار کـــرد: در ســـالروز شـــهادت 
ـــرم و  ـــان ح ـــاره مدافع ـــا درب ـــهید محســـن حججـــی، گفتنی ه ش
ـــی همـــان  ـــا حـــرف اصل ـــع حـــرم بســـیار اســـت ام شـــهدای مداف
ـــرد،  ـــت ک ـــم روای ـــهیدان قل ـــید ش ـــل س ـــال قب ـــه س ـــت ک اس
روایـــت ثروتـــی عظیـــم از عشـــقی بـــی پایـــان بـــه خانـــدان 
عصمـــت و طهـــارت کـــه تنهـــا دارایـــی غیرقابـــل تحریـــم و 

بلوکـــه ملـــت ایـــران و شـــیعیان سراســـر جهـــان اســـت.
ــت:  ــرقی گفـ ــان شـ ــه در آذربایجـ ــت فقیـ ــده والیـ نماینـ
ـــی  ـــه عطف ـــش نقط ـــت داع ـــه دس ـــی ب ـــن حجج ـــهادت محس ش
ـــس از  ـــود. پ ـــوریه ب ـــران در س ـــدگان ای ـــور رزمن در دوران حض

ــهادت  ــوه شـ ــه از نحـ ــری کـ ــا و تصاویـ ــهادت وی فیلم هـ شـ
در رســـانه ها مخابـــره شـــد، بـــه یـــک بـــاره نـــام مدافعـــان 
ـــر  ـــت را ب ـــال مقاوم ـــار س ـــول چه ـــان در ط ـــه آن ـــاع جانان و دف

ــت. ــا انداخـ ــر زبان هـ سـ
ـــه  ـــز ب ـــی نی ـــاب فرهنگ ـــورای انق ـــرد: ش ـــان ک وی خاطرنش
ـــع  ـــهدای مداف ـــت ش ـــرداد را روز بزرگداش ـــر ١۸ م ـــن خاط همی

ـــرد. ـــذاری ک ـــام گ ـــرم ن ح
ـــد:  ـــری فرمودن ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــور ک ـــزود: همانط وی اف
ـــد  ـــردم ش ـــرای م ـــدا ب ـــت خ ـــی حج ـــهید حجج ـــع ش ـــه واق ب
تـــا همـــگان شـــاهد جنایـــات تکفیری هـــا و بـــی رحمـــی و 

ـــند. ـــوریه باش ـــردم س ـــه م ـــان علی ـــری آن تجاوزگ
ـــرد:  ـــان ک ـــم خاطرنش ـــلمین آل هاش ـــام و المس ـــت االس حج
ـــدگار خـــود در عصـــر  ـــت مان شـــهید ســـیدمرتضی آوینـــی در روای
ـــده  ـــکان دهن ـــی ت ـــون برش های ـــح خ ـــوان فت ـــت عن ـــورا تح عاش
ــال بکـــری  ــا ســـال های سـ و مانـــدگاری دارد کـــه گویـــی تـ
ـــت. ـــال ماس ـــت ح ـــوز روای ـــت و هن ـــداده اس ـــت ن ـــود را از دس خ

ـــم از  ـــرم ه ـــان ح ـــرد: مدافع ـــوان ک ـــز عن ـــه تبری ـــام جمع ام
ـــاع  ـــز دف ـــران عزی ـــم ای ـــت و ه ـــل بی ـــم اه ـــت و ه ـــم والی حری
ـــا  ـــر آنج ـــد اگ ـــا فرمودن ـــه م ـــر فرزان ـــه رهب ـــرا ک ـــد چ کرده ان
نمی جنگیدنـــد بایـــد در تهـــران و کرمانشـــاه و شـــهرهای 

ــد. ــر می جنگیدنـ دیگـ

ـــد  ـــا تاکی ـــه ب ـــت مراغ ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ رئی
بـــر اینکـــه انتقـــاد ســـازنده همـــواره کارســـاز اســـت، گفـــت: 
ـــه  ـــتان را ب ـــانه مشـــکات زیســـت محیطـــی شهرس اصحـــاب رس

صـــورت واقع بینانـــه انعـــکاس دهنـــد.
ـــزاری  ـــر خبرگ ـــد از دفت ـــیه بازدی ـــا زارع« در حاش »غامرض
ـــزود: رســـانه ای شـــدن برخـــی  ـــه، اف جمهـــوری اســـامی در مراغ

مشـــکات زیســـت محیطـــی شهرســـتان از جملـــه وضعیـــت 
ـــه  ـــد زمین ـــدعلویان می توان ـــه س ـــوط ب ـــایل مرب ـــماند و مس پس

ـــد. ـــم کن ـــا را فراه ـــع آنه رف
ـــط  ـــه محی ـــی در زمین ـــی و آموزش ـــای فرهنگ وی فعالیت ه
زیســـت را بـــا وجـــود کمبـــود منابـــع مالـــی اجتناب ناپذیـــر 
ــه  ــانه در زمینـ ــاالن رسـ ــر فعـ ــار داشـــت: اگـ ــد و اظهـ خوانـ
فرهنگ ســـازی هـــم وارد میـــدان شـــوند، گام هـــای اساســـی 

ــود. ــته می شـ ــه برداشـ ــن عرصـ در ایـ
ـــت را  ـــط زیس ـــه محی ـــبت ب ـــگاه نس ـــر ن ـــن تغیی وی همچنی
ـــی در  ـــت محیط ـــت زیس ـــرد: پیوس ـــان ک ـــت و بی ـــی دانس حیات
ـــه  ـــر ب ـــن ام ـــرد و ای ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــی بای ـــر فعالیت ه

سیاســـت گذاری در ســـطح کان نیـــاز دارد. 
ــه داد:  ــه ادام ــت مراغ ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
حساســیت مدیــران و اقشــار مختلــف جامعــه نســبت بــه 
ــود و در  ــتر ش ــد بیش ــت بای ــط زیس ــه محی ــوط ب ــایل مرب مس
ایــن مســیر می تــوان از ظرفیــت رســانه ها و ســمن ها نیــز 

ــت. ــره گرف به

ــوان  ــه عن ــه ب ــت مراغ ــط زیس ــرد: اداره محی ــد ک زارع تاکی
نهــادی ناظــر در زمینــه مســائل زیســت محیطــی همــواره آمــاده 

ــانه ای اســت. ــای رس ــازنده و کنکاش ه ــای س ــت نقده دریاف
ـــه  ـــط زیســـت در مراغ ـــت از محی ـــه حفاظ ـــوط ب ـــایل مرب مس
ـــای  ـــو باغ ه ـــک س ـــرا از ی ـــت زی ـــوردار اس ـــژه برخ ـــت وی از اهمی
ـــازها  ـــی ویاس ـــودجویان و برخ ـــزون س ـــد روزاف ـــورد تهدی آن م
قـــرار می گیـــرد و از ســـوی دیگـــر تخریـــب محیـــط زیســـت 
دامنه هـــای جنوبـــی ســـهند، یـــک دغدغـــه بـــزرگ در ایـــن 

ـــی رود.  ـــمار م ـــه ش ـــتان ب شهرس
ــه  ــت در مراغـ ــط زیسـ ــتان محیـ ــه داسـ ــا همـ ــا اینهـ امـ
نیســـت و وجـــود منطقـــه فســـیلی مراغـــه کـــه متخصصـــان 
امـــر آن را بهشـــت فســـیلی جهـــان می شناســـند، ضـــرورت 
ایـــن  در  را  دیرینه شناســـی  فعالیت هـــای  و  حفاظـــت 

شهرســـتان اجتناب ناپذیـــر کـــرده اســـت. 
ــت  ــای زیس ــری از آلودگی ه ــا، جلوگی ــت از رودخانه ه حفاظ
محیطــی واحدهــای صنعتــی و حیــات وحــش نیــز از دغدغه هــای 

دیگــر زیســت محیطــی ایــن شهرســتان محســوب می شــود.

نمایندهمردمتبریزدرمجلس:

قوانین الزم برای رسیدگی به جرائم رایانه ای وجود دارد

جوانان و نوجوانان مدافعان حرم را الگوی زندگی خود قرار دهند

رئیسادارهحفاظتمحیطزیست:

اصحاب رسانه دغدغه های زیست محیطی مراغه را انعکاس دهند
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مربای کدو سبز

مربـــای کـــدو ســـبز یـــک مربـــای متفـــاوت 
ـــش  ـــت بخ ـــد زین ـــه میتوان ـــت ک ـــمزه اس و خوش
ـــر از  ـــد. اگ ـــما باش ـــه ش ـــه و عصران ـــفره صبحان س
ـــر  ـــد بهت ـــده ای ـــته ش ـــگی خس ـــای همیش مرباه
اســـت ایـــن مربـــای کـــدو ســـبز خوشـــمزه و 

شـــیک را امتحـــان کنیـــد. 
مربـــای کـــدو ســـبز یکـــی از مرباهـــای 
ـــت  ـــه ثاب ـــد پای ـــه میتوان ـــت ک ـــمزه ای اس خوش
ــد. روش  ــما باشـ ــه شـ ــه و عصرانـ ــز صبحانـ میـ
ـــت  ـــاده اس ـــیار س ـــبز بس ـــدو س ـــای ک ـــت مرب پخ
ـــا آهـــک ،  و  شـــما میتوانیـــد مربـــای کـــدو ســـبز ب
ـــدو  ـــای ک ـــدون آهـــک و مرب ـــدو ســـبز ب ـــای ک مرب
ـــد.  ـــاده کنی ـــادگی آم ـــه س ـــده را ب ـــده ش ـــبز رن س
ـــک  ـــوال از آب آه ـــدو معم ـــای ک ـــه مرب ـــرای تهی ب
اســـتفاده مـــی شـــود کـــه بافـــت نهایـــی مربـــا 
ـــی  ـــه نم ـــی ک ـــما در صورت ـــی ش ـــد ول ـــر باش تردت
ـــد  ـــی توانی ـــد م ـــتفاده کنی ـــک اس ـــد از آه خواهی
ـــک  ـــدون آه ـــبز ب ـــدو س ـــا ک ـــه مرب ـــرز تهی از ط

ـــد.  ـــتفاده کنی اس

مواد الزم:
کدو سبز                                         ١ کیلو 
شکر                                      ١ کیلو و ۵۰۰ گرم
گاب                                            نصف پیمانه
آب لیمو                                          ١ پیمانه
آهک                                         ١ کیلو گرم
 هل کوبیده شده                    ١ قاشق سوپ خوری

  
طرز تهیه:

 آب و آهـــک را مخلـــوط کـــرده و کنـــاری 
بگذاریـــد تـــا تـــه نشـــین شـــود. آب زالل 
ـــت  ـــا پوس ـــا را ب ـــد.  کدوه ـــدا کنی ـــش را ج روی
بـــه شـــکل دلخـــواه خـــرد کنیـــد یـــا حلقـــه 
ـــا  ـــد. کدوه ـــرش بزنی ـــواه ب ـــر دلخ ـــا کات ـــرده ب ک
ـــل  ـــک روز کام ـــد و ی ـــک بریزی را داخـــل آب آهن
اســـتراحت دهیـــد. کدوهـــا را آبکـــش کـــرده و 
ــک روز  ــد و یـ ــرد بریزیـ ــویید و در آب سـ بشـ
ـــد  ـــدت چن ـــن م ـــد.  در ای ـــتراحت دهی ـــر اس دیگ
بـــار آب کدوهـــا را عـــوض کـــرده و بشـــویید. 
ـــم  ـــرارت مای ـــوان آب روی ح ـــا ٣ لی ـــکر را ب ش
ــا را بـــه  ــا غلیـــظ شـــود. کدوهـ ــانید تـ بجوشـ
شـــربت اضافـــه کـــرده و بـــا حـــرارت مایـــم 
بجوشـــانید. کـــف روی مربـــا را بگیریـــد. در 
آخـــر هـــل و گاب و آبلیمـــو را اضافـــه کنیـــد 
و بگذاریـــد چنـــد جـــوش بخـــورد و شـــعله را 
ـــا  ـــدن مرب ـــک ش ـــد از خن ـــد.  بع ـــوش کنی خام
ـــته در  ـــز و در بس ـــه تمی ـــبز را در شیش ـــدو س ک

یخچـــال نگهـــداری کنیـــد. 
 

مربای کدو سبز به شکل گل 
کدوهـــا را بـــا اســـتفاده از پوســـت کـــن ، از 
ـــد و  ـــازک ببری ـــای ن ـــه ه ـــورت ورق ـــه ص درازا ، ب
ـــا  ـــد. آهـــک را ب ـــرش ر مصـــل گل رز بپیچی ـــر ب ه
ـــد  ـــم بزنی ـــرده ه ـــوط ک ـــرد مخل ـــر آب س ١.۵ لیت
تـــا حـــل شـــود ســـپس صبـــر کنیـــد کامـــا 
ـــدا  ـــک را ج ـــود. آب زالل روی آه ـــین ش ـــه نش ت
ـــد و ١۰ - ١۲  کـــرده و روی گل هـــای کـــدو بریزی
ـــه  ـــک را دور ریخت ـــد. آب آه ـــر کنی ـــاعت صب س
ــر  ــد و هـ ــرد بیندازیـ ــا را در آب سـ ــدو هـ و کـ
چنـــد ســـاعت آبـــش را عـــوض کنیـــد.  شـــکر  
ـــوط  ـــب مخل ـــه ای مناس ـــر آب را در قابلم و ١ لیت
ـــکر  ـــا ش ـــد ت ـــم بگذاری ـــرارت مای ـــوده روی ح نم
حـــل شـــود. کدوهـــا را درون شـــربت انداختـــه 
ـــانید  ـــم بجوش ـــرارت مای ـــا ح ـــه ب ۲۰ - ۲۵ دقیق
ـــدا  ـــوام پی ـــربت ق ـــوند و ش ـــفاف ش ـــا ش ـــا کدوه ت
ـــه  ـــا اضاف ـــه مرب ـــز را ب ـــو و گلوک ـــر لیم ـــد.  جوه ک
کـــرده ۲ دقیقـــه دیگـــر بجوشـــانید و شـــعله را 

ـــود. ـــرد ش ـــا س ـــا مرب ـــد ت ـــوش کنی خام
  

مربای کدو سبز بدون آهک
کـــدو ســـبز را بـــه صـــورت مکعبـــی خـــرد 
ـــا شـــکر  ـــه رویشـــان را ب ـــه ریخت ـــد و در قابلم کنی
ــل  ــته و حداقـ ــرف را گذاشـ ــانید و در ظـ بپوشـ
ـــد.   ـــتراحت کن ـــد اس ـــال بگذاری ـــک روز در یخچ ی
ـــی  ـــذب م ـــا ج ـــه کدوه ـــکر ب ـــک روز ش ـــد از ی بع
شـــود حـــاال آب را بـــه قابلمـــه اضافـــه کـــرده 
روی حـــرارت متوســـط قـــرار دهیـــد و هـــر از 
گاهـــی هـــم بزنیـــد. در انتهـــای پخـــت اســـید 
ـــه زد  ـــل ک ـــد ق ـــرده و چن ـــه ک ـــیتریک را اضاف س

شـــعله را خامـــوش کنیـــد. 
  

مربای کدو سبز رنده شده
کـــدو ســـبز را بـــا پوســـت ، درشـــت رنـــده 
ــه ال  ــه و ال بـ ــه ریختـ ــک قابلمـ ــد و در یـ کنیـ
ـــد  ـــه را بگذاری ـــید. در قابلم ـــکر بپاش ـــان ش رویش
ـــد  ـــرار دهی ـــال ق ـــاعت در یخچ ـــدت ۶ س ـــه م و ب
ـــا شـــکر را جـــذب کننـــد و آب بینـــدازد. قابلمـــه  ت
ــرارت  ــا حـ ــد و بـ ــرار دهیـ ــرارت قـ را روی حـ
مایـــم بـــه مـــدت ۲۰ دقیقـــه بجوشـــانید.  
ــر  ــاعت صبـ ــرده و ٣ سـ ــوش کـ ــعله را خامـ شـ
کنیـــد خنـــک شـــود.   پرتقـــال هـــا را پوســـت 
ــی اش را  ــای داخلـ ــره هـ ــت پـ ــد و پوسـ کنیـ
ـــه  ـــه قابلم ـــد و ب ـــرد کنی ـــد و خ ـــدا کنی ـــم ج ه
اضافـــه کنیـــد و ١۵ دقیقـــه بجوشـــانید. شـــعله 
را خامـــوش کـــرده اجـــازه دهیـــد ســـرد شـــود 
ـــا آب  ـــا کام ـــانید ت ـــه بجوش ـــاره ١۵ دقیق و دوب
ـــر در  ـــه آخ ـــود. در مرحل ـــیده ش ـــا کش ـــال ه پرتق
ـــال  ـــده پوســـت پرتق ـــد رن ـــل میتوانی صـــورت تمای
ـــد  ـــده کنی ـــط قســـمت نارنجـــی پوســـت را رن ) فق

( را بـــه مربـــا اضافـــه کنیـــد.
 منبع: بیتوته

اعزام زائران ایرانی
 به  »حج عمره« آغاز می شود؟! 

ــران  ــزام زائ ــدد اع ــاز مج ــروط آغ ــارت، ش ــج و زی ــازمان ح ــس س رئی
ــرد.  ــام ک ــرده« را اع ــره مف ــه »حــج عم ــی ب ایران

ــاره  امــکان برگــزاری  ــا تســنیم درب علیرضــا رشــیدیان در گفت وگــو ب
»عمــره مفــرده« بــرای افــرادی کــه واکســینه شــده اند، اظهــار کــرد: بــرای 
راه انــدازی عمــره چنــد شــرط اساســی وجــود دارد؛ نخســت اینکــه طــرف 
ــرای حفــظ عــزت، کرامــت، ســامت و امنیــت عمره گــذاران  عربســتانی ب
ایرانــی تضمیــن الزم را بــه مــا بدهــد البتــه دو ســال پیــش کــه بــا وزیــر 
ــن  ــای مت ــرای امض ــتم، ب ــره داش ــتان مذاک ــره عربس ــج و عم ــابق ح س

موضــوع مذکــور اعــام آمادگــی کــرد.
ــه اینکــه امــکان  ــا توجــه ب ــه شــر ط دوم ادامــه داد: ب ــا اشــاره ب وی ب
اعــزام زائــر بــرای عمــره مفــرده در طــول ســال وجــود دارد، حمایت هــای 
ــئله  ــک مس ــا ی ــرای م ــتان ب ــی در عربس ــاع ایران ــوق اتب ــولی از حق کنس
اساســی اســت؛ مــا نمی توانیــم در شــرایطی کــه در عربســتان کنســولگری 
ــی  ــاع ایران ــوق اتب ــت حق ــرای حمای ــوری اســامی ب ــی جمه ــا نمایندگ ی

نیســت، زائــر اعــزام کنیــم.
رئیـــس ســـازمان حـــج و زیـــارت تصریـــح کـــرد: دربـــاره موضـــوع 
ـــکان  ـــان ام ـــم، آن زم ـــت کردی ـــتانی صحب ـــرف عربس ـــا ط ـــز ب ـــور نی مذک
تحقـــق آن وجـــود نداشـــت امـــا امیـــدوارم بـــا توجـــه بـــه مذاکـــرات 
اخیـــر ایـــران و عربســـتان، یخ هـــای روابـــط دو کشـــور آب و زمینـــه 
ـــس،  ـــتان و بالعک ـــامی در عربس ـــوری اس ـــولگری جمه ـــدازی کنس راه ان

ـــود. ـــم ش فراه
وی گفـــت: یکـــی دیگـــر از مســـائل بیـــن مـــا و عربســـتان ایـــن 
اســـت کـــه فقـــط یکـــی از واکســـن های مـــورد نظـــر عربســـتان در 
ایـــران تزریـــق می شـــود کـــه دربـــاره ایـــن موضـــوع نیـــز بایـــد بـــه 
ــران  ــولگری ایـ ــدازی کنسـ ــا راه انـ ــن بـ ــیم؛ بنابرایـ ــدی برسـ جمع بنـ
در عربســـتان، امضـــای تفاهمنامـــه مدنظـــر ایـــران، فروکـــش کـــردن 
ـــل  ـــه از خی ـــود ک ـــدوار ب ـــوان امی ـــن می ت ـــئله واکس ـــل مس ـــا و ح کرون
عظیـــم منتظـــران عمـــره، جمعـــی در ســـال جـــاری  بـــه عربســـتان 

اعـــزام شـــوند.

ورود تبلیغات به فروشگاه اینستاگرام

اینســتاگرام بــا راه انــدازی محصــول تبلیغــات جدیــد، ســرمایه گــذاری 
بیشــتری در اینســتاگرام شــاپ )Shop( کــه کســب و کار تجــارت 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــذاری عکــس ب ــتراک گ ــن شــبکه اش ــی ای الکترونیک

انجــام مــی دهــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ایــن شــرکت در حــال حاضــر فرمــت جدیــدی را 
آزمایــش مــی کنــد کــه شــامل تصاویــر تــک و گزینــه بــرای مجموعــه ای 
از تصاویــر اســت و فعــا منتخبــی از تبلیغــات کننــدگان در آمریــکا بــرای 
ــد و در ماههــای آینــده امــکان تبلیغــات  ایــن آزمایــش انتخــاب شــده ان

بــه بازارهــای دیگــر توســعه خواهــد یافــت.
ایــن شــرکت بــرای نخســتین بــار اینســتاگرام شــاپ را ســال گذشــته در 
راســتای تــاش فیــس بــوک - شــرکت مــادر خــود -بــرای تبدیل ایــن پلتفرم 
بــه یــک مقصــد خریــد آنایــن بــا تجربــه بررســی محصــوالت در آن معرفــی 
کــرد. طبیعتــا ایــن نــوع ابتــکار در خدمــت مــدل تبلیغــات فیــس بــوک قــرار 
مــی گیــرد چــرا کــه برندهــا در جســت و جــوی مصــرف کننــدگان، مایــل 

هســتند بــرای توســعه دسترســی خــود پــول پرداخــت کننــد.
ــر  ــل ظاه ــا در دســتگاههای موبای ــات در اینســتاگرام شــاپ تنه تبلیغ
ــا در  ــه تنه ــی اســت ک ــب اینســتاگرام شــاپ قابلیت ــرا ت ــد شــد زی خواه
دســتگاههای موبایــل قابــل دســترس اســت. بــا ایــن حــال تعــداد تبلیغاتی 
کــه هــر مصــرف کننــده مشــاهده مــی کنــد، بــه میــزان اســتفاده وی از 
اینســتاگرام و تعــداد افــرادی کــه در تــب اینســتاگرام خریــد مــی کننــد، 

بســتگی خواهــد داشــت.
ایــن شــرکت هنــوز زمــان دقیــق عرضــه تبلیغــات عمومــی بیشــتر را 
اعــام نکــرده و تنهــا توضیــح داده کــه برنامــه اش، توســعه فرمــت جدیــد 
بــه تبلیغــات کننــدگان در بازارهــای دیگــر ظــرف ماههــای آینــده اســت.

ــی از  ــاپ یک ــتاگرام ش ــب اینس ــچ، ت ــک کران ــزارش ت ــاس گ ــر اس ب
ــود  ــر ب ــالهای اخی ــن در س ــن اپلیکیش ــای ای ــزوده ه ــن اف ــی تری جنجال
زیــرا جــای تــب اکتیویتــی را گرفــت و بــه ایــن اپلیکیشــن حــال و هــوای 
ــه گذشــته بخشــید. اکنــون جامعــه خاقیــت در  تجــاری تــری نســبت ب
ــرا اینســتاگرام  ــش اســت زی ــه های ــردن گزین حــال ســبک و ســنگین ک
بــا عرضــه قابلیتهــای دیگــری ماننــد ریلــز کــه کپــی تیــک تــاک اســت، 
از ریشــه هــای اصلــی خــود بــه عنــوان پلتفــرم اشــتراک گــذاری عکــس 

ــه اســت. ــه بیشــتری گرفت فاصل

پیکر ارشا اقدسی هنوز به ایران منتقل نشده است

خانــواده ارشــا اقدســی بــا صــدور اطاعیــه کوتاهــی اعــام کردنــد کــه 
پیکــر ایــن بدلــکار هنــوز بــه ایــران وارد نشــده اســت. 

ــا بعضــی از  ــواده ارشــا اقدســی کــه همــراه ب ــزارش ایســنا، خان ــه گ ب
ــد، اعــام  ــه ســر مــی برن ــان ب ــن روزهــا در لبن ــکار ای ــن بدل دوســتان ای
ــن اداری و  ــری قوانی ــل یکس ــه دلی ــی ب ــا اقدس ــر ارش ــه پیک ــد ک کردن

ــت. ــده اس ــل نش ــران منتق ــه ای ــوز ب ــی هن ــائل فرودگاه مس
بــر اســاس ایــن اطاعیــه قــرار اســت پیکــر او در چنــد روز آینــده بــه 
ایــران منتقــل شــود و مراســم خاکســپاری نیــز متعاقبــا از ســوی خانــواده 

و دوســتان او اعــام خواهــد شــد.
ارشــا اقدســی بدلــکار ســینما و تلویزیــون کشــورمان در جریــان 
ــا یــک پــروژه ســینمایی خارجــی در بیــروت، روز چهارشــنبه  همــکاری ب
ششــم مــرداد مــاه بــه هنــگام ضبــط صحنــه ای مربــوط بــه چــپ کــردن 
ماشــین دچــار حادثــه ای ســنگین شــد و در بیمارســتانی در بیــروت تحــت 

درمــان قــرار گرفــت.
ــه خــواب مصنوعــی  ــد روز ب ــه مــدت چن ــه تشــخیص پزشــکان ب او ب
بــرده شــد امــا از آنجــا کــه عایــم حیاتــی اش بــه شــدت کاهــش پیــدا 
کــرده بــود، امــکان عمــل جراحــی میســر نشــد و ایــن بدلــکار جــوان کــه 
متولــد ســال ١٣۶١ بــود، ســرانجام روز ســیزدهم مــرداد مــاه درگذشــت.

ــدن او  ــای ب ــت اعض ــرار اس ــواده اش ق ــه خان ــت او ب ــاس وصی ــر اس ب
ــدا شــود. اه

ــواده و بعضــی دوســتان نزدیــک ارشــا اقدســی کــه بعــد از وقــوع  خان
ــه ســر  ــن شــهر ب ــان در ای ــد، همچن ــه بودن ــروت رفت ــه بی ــه ب ــن حادث ای
مــی برنــد تــا  مراحــل الزم بــرای انتقــال پیکــر ارشــا اقدســی بــه ایــران 

طــی شــود.

معـاون امور زنان و خانـواده رئیس جمهوری 
در دولـت دوازدهـم، بـا اشـاره به ارسـال الیحه 
»برابـری دیـه زن و مـرد« بـه قـوه قضائیه برای 
اعـام نظـر کـه توسـط ایـن معاونـت تدویـن 
شـده اسـت، گفـت: دولـت بـرای اعـام نظـر 
ایـن الیحـه را بـه قـوه قضائیـه فرسـتاد و قـوه 
قضائیـه از ضـرورت تشـخیص داد کـه بـا توجه 
بـه قوانیـن موجـود ضرورتـی بـرای ایـن الیحه 
وجـود نـدارد در حالـی کـه مـا این ضـرورت را 
احسـاس می کردیـم چراکـه بـه دلیـل برخـی 
رویکردهـا در خصـوص قوانیـن موجـود، حـس 

تبعیضـی در زنـان وجـود دارد. 
در  ابتـکار  معصومـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
نشسـت حقوقـی »زن در اسـام؛ دیـه، قضاوت، 
جملـه  از  کـرد:  اظهـار  طـاق«،  و  شـهادت 
کردیـم  کار  آن  روی  بـر  خیلـی  کـه  لوایحـی 
الیحـه برابـری دیـه زن و مـرد بـود کـه سـند 
پشـتیبان داشـت و برای آن نشسـت های فقهی 
حقوقـی در قـم نیـز برگـزار کردیـم و در ایـن 
خصـوص مفصـل بحث شـد. دولت بـرای اعام 
نظـر الیحـه را بـه قـوه قضاییـه فرسـتاد و قـوه 
قضاییـه از ضـرورت تشـخیص داد کـه بـا توجه 
بـه قوانیـن موجود ضرورتـی بـرای تصویب این 

الیحـه وجـود نـدارد.
دولـت  در  خانـواده  و  زنـان  امـور  معـاون 
دوازدهـم بـا بیـان اینکه ایـن معاونـت ضرورت 
تصویـب ایـن الیحه را احسـاس می کـرد، گفت: 
برخـی  دلیـل  بـه  زن هـا  در  تبعیضـی  حـس 
رویکردهـا نسـبت بـه قوانیـن در ایـن خصوص 

وجـود دارد، در حالـی کـه ایـن تبعیض هـا در 
سـیره اهـل بیـت وجـود نـدارد و برخـی کـج 

اندیشـی ها کار را دشـوار کـرده اسـت.
وی بـا تاکیـد بر ضـرورت تبیین مسـائل یاد 
شـده بـرای نسـل جوان و بـا بیان اینکـه تبیین 
این مسـائل با نسـل جـوان برایمان بسـیار مهم 
اسـت، ادامـه داد: قـرار اسـت یـن سیاسـت ها و 
رویکردهـا را جوانان دنبـال کنند و پذیرنده این 
خدمـات باشـند، بنابرایـن خود جوانـان بیش از 
هـر کسـی بایـد نسـبت بـه ایـن مباحـث آگاه 
باشـند. مـا به سـهم خودمـان تـاش کردیم در 
ایـن دوره ایـن روشـنگری را انجـام دهیـم. در 
همیـن راسـتا ۶۰ پادکسـت بـا ترجمه فارسـی 
و تصاویـر خـوب تولیـد و فکـر کردیـم بـرای 
عمـوم مخاطبیـن و جوانـان جذاب باشـد و این 
پادکسـت ها بتواند برایشـان یک طوفـان ذهنی 
و تدبـر و اندیشـه در قـرآن داشـته باشـد. ایـن 

پادکسـت ها بـا موضوعـات زنـان و مرتبـط بـا 
عدالـت، خانواده و جنسـیت اسـت کـه در قرآن 
ایـن مسـائل بـه نوعـی تحـت عنـوان زوجیـت 
مطـرح شـده و خدمت تمـام دسـتگاه ها تقدیم 

است. شـده 
جهـت  در  را  شـده  یـاد  نشسـت  ابتـکار 
انطبـاق احـکام و مسـایل بـا نیـاز روز و تبییـن 
و تفسـیر دیدگاه هـای قـرآن بـا اقتضائـات روز 
دانسـت و تصریـح کـرد: از جملـه چالشـهایی 
در  یکـی  داریـم،  اسـامی  جمهـوری  در  کـه 
فهـم قـرآن و انطبـاق آن با مسـائل روز، اجرایی 
سـازی ایـن مفاهیـم و انطبـاق رفتارها بـا آنچه 
دربـاره الگوهـای متعالـی ادعا کردیم، اسـت. ما 
امتحانات سـختی را پشـت سـر گذاشته و پیش 
رو داریـم و معاونـت زنـان بر خود فرض داشـت 
کـه تبییـن مفاهیـم قرآنـی را بـه عنـوان سـند 

پشـتیبان در بسـیاری از لوایـح داشـته باشـد.

ابتـکار همچنیـن بـا اشـاره به تدویـن حدود 
٣۰ الیحـه و پیشـنهاد در معاونـت زنـان دوره 
دولـت دوازدهـم، ایـن را هـم گفـت کـه ایـن 
لوایـح در جهـت اصـاح قوانیـن حـوزه زنـان و 
خانـواده تقدیـم دولـت شـده و همگـی دارای 
سـند پشـتیبان هسـتند و عمدتـا بـه مباحـث 

فقهـی و حقوقـی و قرآنـی اشـاره دارنـد.
رئیـس  خانـواده  و  زنـان  امـور  معـاون 
جمهـوری در بخش دیگر سـخنان خـود درباره 
نشسـت های فقهـی و حقوقـی برگـزار شـده در 
خصـوص لوایـح ایـن معاونت، یادآور شـد: ما در 
ایـن راسـتا نشسـت هایی را در قم و با دانشـگاه 
مفیـد داشـتیم. گفتگوهـا یـک طرفـه نبـود و 
منتقدیـن نیـز بحـث کردنـد. چـه بسـا بـا مـا 
بـرای اصـاح قوانیـن مخالفـت هـم می کردند. 
عـاوه بـر ایـن سـعی کردیـم نـگاه قرآنـی بـه 
بحـث عدالـت جنسـیتی کـه راهبـرد معاونـت 
بـود داشـته باشـیم. عدالـت جنسـیتی برایمان 
راهبـردی پیـش رو و آینـده نگـر بـود و آنچـه 
اهمیـت داشـت تبییـن آن بـرای تحقـق وفـاق 
ملـی در بحـث عدالـت جنسـیتی بـود چراکـه 
ماننـد  و  بـود  زیـاد  موضـوع  ایـن  در  گفتگـو 
می شـد  برداشـت هایی  موضوعـات  بسـیاری 
کـه ایـن را به اسـناد خارجـی وصـل می کردند 
درحالـی کـه بارهـا و بارهـا تبییـن کردیـم که 
تمـام ایـن مفاهیـم برگرفتـه از قـرآن و مباحث 
مطـرح شـده در رابطه بـا حقوق زنـان و عدالت 
جنسـیتی توسـط شـهید مطهـری بـود، اما این 

واکنش هـا بـود و امـروز هـم هسـت.

بالینــی  کارآزمایــی  پــروژه  ســخنگوی 
رازی  انســتیتو  »کووپــارس«  واکســن 
ــی  ــی بالین ــد کارآزمای ــاره رون ــی درب توضیحات
ــورت  ــات ص ــن اقدام ــن و همچنی ــن واکس ای
ــرد.  ــه ک ــوه آن ارائ ــد انب ــرای تولی ــه ب گرفت
دکتــر محمدحســین فــاح مهرآبــادی در 
ــاز  ــام ف ــه اتم ــاره ب ــا اش ــا ایســنا، ب ــو ب گفت وگ
بالینــی واکســن کووپــارس  دوم کارآزمایــی 
انســتیتو رازی، گفــت: گــزارش فــاز دوم دو هفته 
قبــل به ســازمان غــذا و دارو ارســال شــده اســت 
و در انتظــار ابــاغ پروتکل هــای فــاز ســوم بالینی 
هســتیم تــا رونــد فــاز ســوم هــم آغــاز شــود. در 
هفتــه آتــی جلســه ای بــرای بررســی مســتندات 
ــه  ــم و ان شــاءاهلل پــس از آن مجــوز ورود ب داری
ــاس  ــر اس ــا ب ــم ت ــذ می کنی ــوم را اخ ــاز س ف
برنامه ریزی هــا از هفتــه اول شــهریورماه وارد 

ــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی شــویم.   ف
وی افــزود: بــرای انجــام فــاز ســوم، دو 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــان اس ــد نظرم ــناریو م س
بــه شــرایط جامعــه کــه گروه هــای ســنی 
و شــغلی مختلــف وارد کارآزمایــی بالینــی 
ــاق و  ــه اخ ــنهاد کمیت ــک پیش ــوند، ی می ش
ــن  ــه واکس ــود ک ــن ب ــذا و دارو ای ــازمان غ س
ــال  ــون در ح ــه اکن ــری )ک ــده دیگ ــد ش تایی
ــن  ــر واکس ــت( در براب ــردم اس ــه م ــق ب تزری
کووپــارس قــرار گیــرد و مقایســه بیــن دو 
ــی دو  ــزان کارای ــا می ــود ت ــام ش ــن انج واکس
ــه  ــود ک ــخص ش ــه مش ــت مطالع ــن تح واکس

بــرای ایــن ســناریو بــه حــدود ۴۸ هــزار 
ــم، در صــورت تاییــد ایــن  داوطلــب نیــاز داری
ــا  ــده ب ــد ش ــن تایی ــن آن واکس ــناریو تامی س

وزارت بهداشــت اســت. 
وی در ایــن بــاره افــزود: ســناریو دوم ایــن اســت 
ــی  ــن و گروه ــق واکس ــت تزری ــی تح ــه گروه ک
ــزان  ــد و می ــرار گیرن ــق واکســن نما ق تحــت تزری
ــی  ــا کارای ــم ت ــی کنی ــروه را بررس ــا در دو گ ابت
واکســن مشــخص شــود کــه بــرای ایــن کار هــم 

ــه حــدود ۲۷ هزارنفــر داوطلــب نیــاز داریــم.   ب
بــرای  داد:  ادامــه  مهرآبــادی،  فــاح 
ســناریوی اول واکســن خاصــی مدنظرمــان 
نیســت و هــر واکســنی کــه در کشــور تزریــق 
شــود کــه تاییدیــه ســازمان جهانــی بهداشــت 
مطالعــه  وارد  می توانــد  باشــد  داشــته  را 

ــینوفارم  ــن س ــر دو واکس ــال حاض ــود. درح ش
ــا  ــه م ــه مطالع ــرایط ورود ب ــترازنیکا ش و آس
را دارنــد، امــا بایــد دیــد ســازمان غــذا و 
ــق  ــک را دارد. تزری ــه کــدام ی ــکان تهی دارو ام
واکســن تاییــد شــده و واکســن کووپــارس بــه 
شــکل تصادفــی صــورت خواهــد گرفــت و فــرد 
تــا پایــان مطالعــه نمی دانــد چــه واکســنی بــه 

ــت.   ــده اس ــق ش او تزری
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: فعــا قــرار اســت 
فــاز ســوم در اســتان های تهــران و البــرز 
اجرایــی شــود و در صــورت موافقــت ســازمان 
غــذا و دارو می تــوان مطالعــه را بــه ســایر 

اســتان ها هــم تعمیــم داد.  
بالینــی  کارآزمایــی  پــروژه  ســخنگوی 
ــاره  ــتیتو رازی درب ــارس« انس ــن »کووپ واکس

مطالعــه فــاز دوم  ایــن واکســن بــر افــراد دارای 
دیابــت و فشــارخون کنتــرل شــده، بیــان کــرد: 
تاکنــون مشــکلی در ایــن افــراد گــزارش نشــده 
ــاز دوم، ُدز اول و دوم را  ــر در ف اســت. ۵۰۰ نف
دریافــت کردنــد و ۴۰۰ نفــر هــم نوبــت ســوم 
ــا  ــه م ــز اولی ــزارش آنالی ــد. گ ــت کردن را دریاف
۸۰ درصــد ایمنی زایــی را نشــان می دهــد. 
ــه  ــرادی ک ــدی در اف ــه ج ــبختانه عارض خوش
ــزارش  ــز گ ــد نی ــرار گرفتن ــه ق ــت مطالع تح
ــوده  ــش ب ــت بخ ــج رضای ــت و نتای ــده اس نش
اســت. در فــاز اول ١٣٣ نفــر و در فــاز دوم 

ــد.   ــرار گرفتن ــق ق ــت تزری ــر تح ۵۰۰ نف
وی دربــاره تولیــد انبــوه واکســن کووپارس، 
ــم و  ــاز کردی ــوه را آغ ــد انب ــرد: تولی ــد ک تاکی
مــاه گذشــته ۴۰۰ هــزار ُدز تولیــد شــده اســت 
ــی در  ــرل کیف ــد کنت ــردن فراین ــی ک ــا ط و ب
ســامانه ســازمان غــذا دارو نیــز بــه ثبــت 
رســیده اســت و از شــهریور نیــز ایــن ظرفیــت 

ــد. ــون ُدز می رس ــک میلی ــه ی ــد ب تولی
ــا آخــر  وی تاکیــد کــرد: برنامه ریــزی مــا ت
ــن  ــون ُدز واکس ــا ۲۰ میلی ــد ١۵ ت ــال تولی س
اســت. وقتــی واکســن فــاز یــک مطالعــه 
ــاند  ــام می رس ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــی را ب بالین
و ُدز تزریقــی تعییــن می شــود، می توانیــم 
ــاز  ــه شــرط آنکــه ف ــم؛ ب ــد را انجــام دهی تولی
ــد  ــد شــود. چــون فراین ــم تایی دوم و ســوم ه
تولیــد و کنتــرل کیفــی آن زمان بــر اســت 

ــم. ــاز کنی ــد را آغ ــل تولی ــد از قب بای

توافقنامــه  همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی ســهند و پــارک 
فنــاوری و نــوآوری صنعــت نفت در راســتای بهســازی، نوســازی، 
تجهیــز و بهــره بــرداری »مرکــز رشــد« مشــترک پــارک فنــاوری 
و نــوآوری صنعــت نفــت و دانشــگاه صنعتــی ســهند امضــاء شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن مراســم هشــت توافقنامــه بــه منظــور 
ــوآوری و  ــارک ن ــن پ ــترک بی ــد مش ــوآوری و رش ــز ن ــیس مراک تاس
ــهید  ــهند، ش ــی س ــا دانشــگاه های صنعت ــت  ب ــت نف ــاوری صنع فن
چمــران اهــواز، پردیــس دانشــکده های فنــی دانشــگاه تهران، موسســه 
ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران، پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی، 
پــارک علــم و فناوری خراســان شــمالی، پــارک علم و فناوری ســمنان 
و پــارک علــم و فنــاوری یــزد ، بــا حضور روســای هریــک از ایــن مراکز 
و رئیــس گــروه اقتصــادی دفتــر رهبرمعظــم انقــاب بــه امضــا رســید.

در حاشــیه ایــن مراســم گواهینامــه رتبه بنــدی شــرکت های 
ــت  ــت نف ــاوری صنع ــوآوری و فن ــارک ن ــرش در پ ــزار پذی کارگ
ــزار اهــدا  ــه هفــت شــرکت کارگ ــار در کشــور ب ــن ب ــرای اولی ب
شــده و ســه شــرکت  کفــا، امیرکبیــر و بومرنــگ در جایــگاه دوم 
و چهــار شــرکت   انرژیــک، دانــش بــازار ســام، کاریــز اعتمــاد و 

رشــد در جایــگاه ســوم ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد.
ــا  ــوآوری صنعــت نفــت، ب چنــدی پیــش پــارک فنــاوری و ن

ــی و  ــتغال زایی تخصص ــان، اش ــازار دانش بنی ــعه ب ــدف توس ه
ــاور حــوزه نفــت و گاز  ــرای فعــاالن فن ایجــاد فضــای رقابتــی ب
ــه  ــوی ب ــادی  و معن ــای م ــه ی حمایت ه ــا ارائ ــار ب در ٣۲ هکت

ــد. ــاد ش ــوزه ایج ــن ح ــوآوری ای ــت بوم ن ــاالن زیس فع
ــا  ــی ب ــده فضای ــاد کنن ــاوری، ایج ــوآوری فن ــارک ن ــن پ ای
کیفیــت بــرای اســتقرار و هم افزایــی حرفــه ای بیــن شــرکت های 
ــدگان  ــاوری، نماین ــوآوری و فن ــز ن ــاق، مراک ــان و خ دانش بنی
ــز  ــگاهی، مراک ــاوری و دانش ــی، فن ــای پژوهش ــی نهاده تخصص
رشــد و شــتابدهنده هــا ســرمایه گــذاران خطرپذیــر، کارآفرینــان 

ــوآوری و مشــاوران خبــره صنعتــی اســت. کارگــزاران ن
در ایـن مراسـم هفـت توافقنامه مشـترک ما بین پارک فنـاوری و 
نـوآوری صنعت نفـت و پارکهای علم و فناوری یزد، خراسـان رضوی، 

دانشـگاه های تهران، صنعتی سـهند و شـهید چمران منعقد شـد.

بهســازی،  راســتای  در  نیــز  توافقنامــه  ســه  همچنیــن 
ــترک  ــد« مش ــز رش ــرداری »مرک ــره ب ــز و به ــازی، تجهی نوس
ــی  ــوآوری صنعــت نفــت در دانشــگاه صنعت ــاوری و ن ــارک فن پ
ــم و  ــارک عل ــران، پ ــگاه ته ــک دانش ــه ژئوفیزی ــهند، موسس س

ــید. ــا رس ــه امض ــمنان و ب ــتان س ــاوری اس فن
 پــارک فنــاوری و نــوآوری صنعــت نفــت، دو توافقنامــه نیــز 
در زمینــه ی بهســازی، نوســازی، تجهیــز و بهــره بــرداری »مرکــز 
نــوآوری« مشــترک بــا پردیــس دانشــکده هــای فنــی دانشــگاه 

تهــران و دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز منعقــد کــرد.
ــهند، دو  ــی س ــگاه صنعت ــی دانش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
توافقنامــه دیگــر مابیــن پــارک فنــاوری و نــوآوری صنعــت نفــت 
و پــارک هــای علــم و فنــاوری خراســان و یــزد در زمینــه حمایت 
همــه جانبــه از واحدهــای فنــاور فعــال در صنعتبــه امضا رســید.

رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری 
وزارت آموزش وپــرورش دربــاره امــکان اســتخدام و جــذب 
معلمــان مــدارس غیردولتــی در آمــوزش و پــرورش گفــت: 
ــی و  ــدارس غیردولت ــان م ــتخدام معلم ــه اس ــه ای در زمین برنام
ــر روی  ــال کار ب ــس در ح ــا مجل ــم، ام ــی نداری ــد خدمات خری
طرحــی اســت کــه بــر اســاس آن، اولویتــی بــرای ایــن معلمــان 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــتخدامی درنظ ــای اس در آزمون ه
ــد  ــاره رون ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــلیمان زاده در گفت وگ ــر س ناص
تبدیــل وضعیــت نیروهــای قــراردادی در وزارت آمــوزش و 
ــوز  ــاس مج ــر اس ــا ب ــرد: فع ــار ک ــح داد و اظه ــرورش توضی پ
نیروهــای  وضعیــت  تبدیــل  اســتخدامی،  و  اداری  ســازمان 
ــدر  ــا پ ــتند و ی ــر هس ــه ایثارگ ــرکتی ک ــی ش ــراردادی و حت ق
ــروع  ــت و کار را ش ــام اس ــال انج ــد در ح ــر دارن ــادر ایثارگ و م

کرده ایــم.
وی افــزود: امــا بــرای ســایر نیروهــای قــراردادی کار معیــن، 

هنــوز مجــوزی دریافــت نشــده اســت.
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری 
وزارت آموزش وپــرورش همچنیــن دربــاره آخریــن وضعیــت 
اجــرای رتبه بنــدی معلمــان گفــت: قبــل از عیــد نــوروز، الیحــه 
را بــه مجلــس شــورای اســامی دادیــم و مجلــس از اســفند ۹۹ 

ــت. ــه اس ــر روی الیح ــغول کار ب مش
ــی  ــی صــورت گرفتــه ول ســلیمان زاده افــزود: اقدامــات خوب
ــا  ــد. م ــرف دارن ــار آن ح ــن اعتب ــس روی تامی ــون در مجل اکن
ــا اعتبــارات پیــش بینــی شــده،  تــاش کردیــم کار متناســب ب
جلــو بــرود. اکنــون دیگــر منتظــر نظــر مجلــس هســتیم و اگــر 
فراینــد طوالنــی شــود امیدواریــم در دولــت بعــدی محقق شــود.

ــتخدام  ــرای اس ــه ای ب ــا برنام ــه آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس
معلمــان خریــد خدماتــی و مــدارس غیردولتــی داریــد؟ گفــت: 
ــه  ــی ک ــا جای ــا ت ــم. ام ــه نداری ــن زمین ــه ای در ای ــر، برنام خی
اطــاع دارم مجلــس در حــال کار بــر روی طرحــی اســت کــه بــر 

اســاس آن افــرادی کــه در مــدارس غیردولتــی و یــا بــه عنــوان 
خریــد خدمــات کار مــی کننــد در آزمون هــای اســتخدامی مــا 
شــرکت کننــد و از اولویتــی برخــوردار باشــند؛ درصــدی ضریــب 

ــرود. ــاال ب ــی شــان ب ــه شــانس قبول ــه رتبه شــان بخــورد ک ب
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری 
ــده  ــاده واح ــق م ــه طب ــرد ک ــد ک ــرورش تاکی وزارت آموزش وپ
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه هیــچ عنــوان اجــازه نداریــم 
نیرویــی را خــارج از آزمــون اســتخدامی و مســیر دانشــگاه 

ــم. ــی بپذیری ــهید رجای ــان و ش فرهنگی

چرایی مخالفت قوه قضاییه با الیحه »برابری دیه زن و مرد«

ایمنی زایی 8۰درصدی واکسن »کووپارس« و آغاز تولید انبوه آن در کشور

امضای توافقنامه میان دانشگاه صنعتی سهند 
و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

استخدام در آموزش وپرورش با اولویت 
معلمان مدارس غیردولتی روی میز مجلس
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چگونه می توان سومو اسکوات را 
مانند یک حرفه ای انجام داد؟ 

حرکــت ســومو اســکوات یــک حرکــت ورزشــی 
ــات  ــت عض ــرای تقوی ــب ب ــا مناس ــی کام ترکیب
نیــم تنــه پایینــی بــدن اســت. امــا ســرانجام شــما از 
انجــام ایــن حــرکات معمولــی خســته شــده و زمــان 
آن فــرا مــی رســد کــه یــک ســری تغییــرات جزئــی 
در آن صــورت دهیــد. ایــن کار نــه تنهــا باعــث مــی 
ــند.   ــته باش ــی داش ــرکات تازگ ــن ح ــه ای ــود ک ش
بلکــه همچنیــن باعــث مــی شــود عضــات مختلف 
در کانــون توجــه قــرار بگیرنــد. بــا حــرکات متنــوع 
sumo squat ، ران هــا و ماهیچــه های ســرینی 
داخلــی  )کــه بــرای حرکــت دادن ران اســتفاده مــی 
شــود( بیشــتر ورزیــده مــی شــوند و در حالــی کــه 
اکثــر مــا اینقــدر بــه ران هــای داخلــی خــود فکــر 
ــک  ــدارد ی ــچ کــس قصــد ن ــا هی ــم ، ام نمــی کنی

حرکــت جادویــی موثــر را رد کنــد. 
شروع حرکت سومو اسکوات 

حالــت  در  را  پاهــای خــود  شــروع  بــرای 
ایســتاده بــه انــدازه کمــی بیشــتر از عــرض شــانه 
ــداد  ــه امت ــوری ک ــه ط ــد ب ــاز کنی ــم ب ــا از ه ه
انگشــتان شســت پــای شــما تشــکیل یــک زاویــه 
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــه را بده ۴۵ درج
ــا  ــانه ه ــرض ش ــتر از ع ــی بیش ــا کم ــد پاه بای
یعنــی حــدود ٣۰ ســانتیمتر بــاز شــود. بــه حالــت 
اســکوات بیفتیــد ، در لگــن و زانــو خــم شــوید و 
ــاال  ــد. ســینه را ب ــرار بگیری ــت نشســته ق ــه حال ب
ــاً  ــد. مرتب ــرون بگذاری ــا را بی ــد و زانوه ــه داری نگ
ــا  ــوازی ب ــما م ــای ش ــا ران ه ــد ت ــن بیایی پایی
ــد  ــود داری ــر آن را در خ ــا اگ ــند ، ی ــن باش زمی
حتــی کمــی پاییــن تــر از مــوازی قــرار بگیریــد. 
ــگام  ــتید. هن ــت اول بایس ــه حال ــت ب ــپس پش س
ــد  ــان حاصــل کنی انجــام ســومو اســکوات اطمین
کــه پاهــای خــود را از زمیــن بلنــد نکنیــد و 

ــد.  ــرد نکنی ــان را گ ــن کمرت پایی
انواع سومو اسکوات

سومو اسکوات وزنه دار
ــدون  ــکوات ب ــومو اس ــرکات س ــام ح ــر انج اگ
ــر روی  ــه تأثیــر مــورد نظــر را ب بلنــد کــردن وزن
ــدازه  ــه ان ران هــا و عضــات ســرینی نداشــته و ب
کافــی باعــث خســته کــردن  ایــن عضــات نشــد، 
ــن  ــام ای ــرای انج ــه ب ــت ک ــیده اس ــت آن رس وق
حرکــت از وزنــه اســتفاده کنیــد. شــما مــی 
ــه دوســت  ــر روشــی ک ــه ه ــن کار را ب ــد ای توانی
داریــد انجــام دهیــد امــا توصیــه مــا بــه شــما ایــن 
اســت کــه از دمبــل یــا کتــل بــل )وزنــه ای گــوی 
ــرای  ــد. ب ــتفاده کنی ــته( اس ــک دس ــا ی ــد ب مانن
ــا دو دســت خــود در قســمت  ــه را ب ــن کار وزن ای
ــن  ــمت زمی ــه س ــته و ب ــه داش ــدن نگ ــوی ب جل
ــما  ــه ش ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــزان کنی آوی
همچنیــن مــی فهمیــد کــه بــا اســکوات خــود بــه 
ــرای ایــن کار  ــد. ب ــدازه کافــی عمیــق مــی روی ان

ــد.  ــن را لمــس کن ــا زمی ــد تقریب ــه بای وزن
سومو اسکوات با چرخش کتل بل 

اگــر شــما از وزن کتــل بــل بــرای انجــام 
حرکــت اســکوات خــود اســتفاده مــی کنیــد 
مــی توانیــد بــه آســانی تمریــن خــود را بــا 
ــن  ــد. در ای ــب کنی ــل ترکی ــل ب ــدن کت چرخان
ــاوت  ــت ایســتادن شــما کمــی متف ــت وضعی حال
ــن  ــی در ای ــت یعن ــی اس ــت قبل ــه حال ــبت ب نس
حالــت بایــد پاهــای شــما کمــی بیشــتر  از قبــل 
بــاز شــود. ایــن کار ســبب مــی شــود تــا ماهیچــه 
هــای ران هــای داخلــی بیشــتر مــورد هــدف قــرار 
ــت ســومو اســکوات  ــد حرک ــرد. درســت مانن بگی
معمولــی امــا بــا تأثیــر بیشــتر بــر روی رانهــا. در 
ــا هــر دو دســت خــود  ــل را ب ــی کــه کتــل ب حال
در جلــوی بــدن خــود نگــه داشــته ایــد، در یــک 
حرکــت اســکوات کــم عمــق افتــاده و کتــل بــل 
ــه عقــب بچرخانید.باســن  را بیــن پاهــای خــود ب
ــل را  ــل ب ــده و کت ــو ران ــمت جل ــه س ــود را ب خ
ــاع  ــا ارتف ــاال و ت ــه ســمت ب ــت ایســتاده ب در حال
شــانه بچرخانیــد ، ســپس آن را تحــت کنتــرل بــه 

ــد. ــن بچرخانی ــمت پایی س
سومو اسکوات به همراه پرش

در صورتــی کــه وزنــه نداریــد تــا بــا آن 
و  دهیــد  انجــام  را  اســکوات  ســومو  حرکــت 
ــه  ــه نتیج ــه ب ــد ک ــی خواهی ــال م ــن ح در عی
مشــابهی برســید و ضربــان قلبتــان افزایــش یابــد 
و ران هــای شــما تحــت فشــار الزم قــرار بگیــرد 
مــی توانیــد از حرکــت ســومو اســکوات بــه همــراه 
پــرش اســتفاده کنیــد. بــه جــای اینکــه از حالــت 
ــتاده  ــت ایس ــه حال ــوید و ب ــد ش ــه بلن چمباتم
درآییــد ، بــه صــورت انفجــاری بــه عقــب رانــده و 
مســتقیم بــه بــاال بپریــد. بــه آرامــی فــرود بیاییــد 
ــد. ــک اســکوات دیگــر بروی و مســتقیماً داخــل ی

 مزایای حرکت سومو اسکوات
ــک روش  ــی حــرکات اســکوات ی ــه طــور کل ب
مؤثــر و فــوق العــاده بــرای تقویــت و عضله ســازی 
ــش  ــث افزای ــت، باع ــدن اس ــی ب ــه پایین ــم تن نی
ــی  ــود. از آنجای ــی ش ــادل م ــود تع ــات و بهب ثب
ــی  ــت ترکیب ــک حرک ــکوات ی ــت اس ــه حرک ک
اســت، باعــث تقویــت ماهیچــه هایــی مــی شــود 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــول روز ب ــه در ط ک
ــدن و  ــدن، پری ــاده روی، دوی ــد پی ــره مانن روزم
بــاال رفتــن از پلــه هــا مــورد اســتفاده قــرار 
ــث  ــا باع ــکوات مخصوص ــومو اس ــد. س ــی گیرن م
افزایــش فعالیــت عضــات نزدیــک کننــده کــه در 
امتــداد ران قــرار دارد مــی شــود. همچنیــن ایــن 
امــر عضــات اصلــی شــما را کــه بــه روش هــای 
ــی  ــکوات معمول ــت اس ــه حال ــبت ب ــف نس مختل

ــد. ــی کش ــش م ــه چال ــوند ، ب ــی ش ــال م فع
منبع: بیتوته

خلیفهبنحمد:
 مسی ۱۰۰ درصد راهی پاری سن ژرمن می شود

ــال  ــه احتم ــن ب ــن ژرم ــاری س ــگاه پ ــس باش ــی رئی ــت صمیم دوس
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــان داد و تاکی ــش نش ــلونا واکن ــی در بارس ــدن مس مان

ــود.  ــی ش ــی م ــم پاریس ــی تی ــتاره راه ــوق س ف
ــی  ــما جدای ــلونا رس ــگاه بارس ــه باش ــود آنک ــنا، باوج ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــری خــود ب ــم در نشســت خب ــن ه ــن بازیک ــرد و ای ــام ک مســی را اع
ــاره  ــی درب ــر خبرهای ــک روز اخی ــا در ی ــرد ام ــی ک ــواداران خداحافظ ه

ــت. ــیده اس ــوش رس ــه گ ــا ب ــاری ه ــی ان ــی در آب ــدن مس ــال مان احتم
شــیخ خلیفــه بــن حمــد از دوســتان نزدیــک و صمیمــی ناصــر الخلیفی 

رئیــس باشــگاه پــاری ســن ژرمــن چنیــن خبــری را رد کرد.
ــن  ــاری ســن ژرم ــی پ ــی نوشــت: مســی ١۰۰ درصــد راه او در توییت

مــی شــود.
ــاری  ــه پ ــال مســی ب ــع انتق ــا مان ــاش اســت ت ــلونا درت ــگاه بارس باش
ــام  ــپانیایی اع ــای اس ــانه ه ــن رس ــش از ای ــود. پی ــی ش ــن م ــن ژرم س
ــه  ــی ب ــال مس ــتی انتق ــم درخواس ــا تنظی ــلونا ب ــه وکای بارس ــد ک کردن
پــاری ســن ژرمــن را بــه خاطــر رعایــت نکــردن بــازی پــاک مالــی توســط 

ــد. ــی مــی دانن ــر قانون ــن باشــگاه پاریســی غی ای

سریع ترین ورزشکار المپیک اتهام دوپینگ را رد کرد

مارسل یاکوبس ایتالیایی اتهامات دوپینگ علیه خود را رد کرد. 
بــه گــزارش ایســنا، المونــت مارســل یاکوبــس اتهامــات دوپینــگ خــود 
را رد کــرد.  او اولیــن ایتالیایــی بــود کــه ١۰۰ متــر طــا کســب کــرد و در 
فینــال رکــورد ۹.۸۰ ثانیــه را در اروپــا ثبــت کــرد و یــک طــا دیگــر نیــز 

در  ۴x١۰۰ تیمــی بــه دســت آورد.
المونــت مارســل یاکوبــس، قهرمــان دوگانــه المپیــک ایتالیــا تاکیــد کــرد 
کــه او از ســوء ظــن دوپینــگ توســط رســانه هــا اذیــت نمــی شــود و بایــد از 

تــاش ســخت او بــرای رکوردشــکنی هایش در توکیــو تشــکر شــود.
گــزارش رســانه هــا در روزهــای اخیــر حتــی باعــث شــد تــا جووانــی 
ماالگــو، رئیــس کمیتــه المپیــک ایتالیــا نیــز بــه آن واکنــش نشــان دهــد 

و آن را  »ناخوشــایند« توصیــف کنــد.
ــر  ــا ب ــن بحــث ه ــت: ای ــل مســاگرگو گف ــا ای ــه ب ــس در مصاحب یاکوب
ــه  ــاد ب ــای زی ــداکاری ه ــا ف ــه ب ــم ک ــی دان ــذارد. م ــی گ ــر نم ــن تأثی م
ــته ام  ــر گذاش ــت س ــا را پش ــت ه ــا و شکس ــدی ه ــیدم. ناامی ــا رس اینج
امــا همیشــه بلنــد مــی شــدم و آســتین هایــم را بــاال مــی زدم. اگــر مــن 
بــه ایــن نقطــه رســیده ام فقــط بــه خاطــر تــاش زیــاد اســت. آنهــا مــی 
تواننــد آنچــه را کــه مــی خواهنــد بنویســند. یــن چیــزی اســت کــه بایــد 

ــم. ــه بگوی صادقان
مارســل یاکوبــس دونــده ایتالیایــی در المپیــک در مــاده ١۰۰ متــر در 
ــه  ــان ۹:۸۰ توانســت ب ــا زم ــت، ب ــین بول ــاب یوس ــک در غی ــن المپی اولی
عنــوان ســریع تریــن نفــر از خــط پایــان عبــور کنــد و مــدال طــا را بــه 

خــود اختصــاص دهــد.

الهالل با گرانترین ترکیب تاریخ خود برابر استقالل

ــه خوبــی تقویــت شــد  الهــال در فصــل نقــل و انتقــاالت تابســتانی ب
و بــا گرانتریــن ترکیــب تاریــخ خــود بــه مصــاف اســتقال خواهــد رفــت. 
ــاالت  ــل و انتق ــل نق ــتان در فص ــال عربس ــنا، اله ــزارش ایس ــه گ ب

ــت. ــادی داش ــرات زی تغیی
ــرارداد امضــا  ــو ق ــارگا از پورت ــا موســی م ــه ب ــم در خــط حمل ــن تی ای

کــرد.
ــخ عربســتان را الهــال انجــام داد  ــد تاری ــن خری همچنیــن گــران تری
ــا ١۸  ــروم را ب ــی وســت ب ــرا ســتاره برزیل ــا جاییکــه آنهــا ماتئــوس پری ت

ــد. ــورو جــذب کردن میلیــون ی
ــرای  ــم ب ــری ه ــه الدوس ــی و خلیف ــد الیام ــا حم ــن ب ــال همچنی اله

ــت. ــرده اس ــا ک ــرارداد امض ــود ق ــی خ ــی و میان ــط دفاع ــت خ تقوی
پیــش بینــی مــی شــود کــه الهــال در فصــل جدیــد بــا ترکیبــی زیــر 

بــه میــدان رود کــه گرانتریــن ترکیــب تاریــخ ایــن باشــگاه خواهــد بــود:
المعیــوف، الشــهرانی، خلیفــه الدوســری، هیونــگ ســو، البریــک، 

ــارگا. ــی م ــالم و موس ــرا، س ــو، پری ــار، کاریل ــرج، کوی ــلمان الف س
ایــن تیــم عربســتانی بایــد در مرحلــه حذفــی لیــگ قهرمانــان آســیا بــه 

مصــاف اســتقال برود.

رئیسدادگاهفالورجان:
حکم متهمان پرتاب کننده ترقه به اتوبوس 

پرسپولیس در اصفهان صادر شد

رئیــس دادگاه فاورجــان گفــت: ۴.۵ ســال حبــس و ۷۴ ضربــه شــاق 
ــه  ــه ب ــده ترق ــاب کنن ــرای دو متهــم پرت ــدوی صــادر شــده ب در حکــم ب

ــی پرســپولیس صــادر شــد. ــان و کادر فن ــوس بازیکن اتوب
حمیدرضــا ناظمــی هرنــدی در گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه آخریــن 
وضعیــت پرونــده پرتــاب ترقــه بــه اتوبــوس بازیکنــان و کادر فنی پرســپولیس 
ــه در ســوم خــرداد  ــن حادث ــار داشــت: ای ــی فاورجــان اظه در حــوزه قضائ

ســال جــاری اتفــاق افتــاد کــه خوشــبختانه تلفــات جانــی نداشــت.
ــن  ــل انجــام ای ــد ســاعت دو عام ــر از چن ــان اینکــه در کمت ــا بی وی ب
ــت در  ــارج از نوب ــژه و خ ــورت وی ــه ص ــتگیر و ب ــایی و دس ــف شناس تخل
ــاز شــد،  ــده تشــکیل و جلســه رســیدگی آغ شــعبه ١۰١ کیفــری ۲ پرون
ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، آزار زیــان بــار ایــن رفتــار 
و همچنیــن اجــرای قانــون بــرای بازدارندگــی، ایــن دو متهــم بابــت بــزه 

تخریــب محکــوم بــه ســه ســال حبــس شــدند.

ادامه تحصیل و ممنوعیت ورود به ورزشگاه ها به مدت 2 سال
رئیــس دادگاه فاورجــان اضافــه کــرد: ایــن دو متهــم بابــت نگهــداری 
ــزه اخــال در نظــم  ــت ب ــاه حبــس و باب ــه ۶ م ــه محکــوم ب ــواد محترق م
عمومــی محکــوم بــه یــک ســال حبــس و ۷۴ ضربــه شــاق شــدند و بــرای 
مجــازات تکمیلــی نیــز ایــن دو شــخص مکلــف شــدند تحصیــات خــود را 

حداقــل تــا دریافــت مــدرک دیپلــم ادامــه دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دو متهــم در مجمــوع محکــوم بــه ۴.۵ ســال 
ــال از  ــدت دو س ــه م ــم ب ــن دو مته ــن ای ــزود: همچنی ــدند، اف ــس ش حب
حضــور در همــه ورزشــگاه های کشــور محکــوم شــدند و تــا اطــاع ثانــوی 

امــکان اســتفاده از موتورســیکلت را ندارنــد.
ناظمــی هرنــدی ادامــه داد: ایــن حکــم بــدوی اســت و چنانچــه 

قطعیــت پیــدا کنــد بازدارندگــی خوبــی را خواهــد داشــت.

هاشــم صیامــی، رئیــس فدراســیون دو و 
میدانــی دربــاره عملکــرد دونــدگان در المپیــک 

ــرد. ــان ک ــی را بی ــو توضیحات توکی
هاشــم صیامی، رئیــس فدراســیون دو و میدانی 
در گفــت و گــو با باشــگاه خبرنــگاران جــوان، درباره 
ارزیابــی اش از میزبانــی ژاپن در مســابقات المپیک 
توکیــو اظهــار کــرد: بــه نظــرم میزبانــی ژاپــن در 
ایــن شــرایط ســخت کرونایــی خیلــی خوب بــود و 
بــا بهتریــن شــکل مســابقات المپیــک برگزار شــد. 
مســئوالن اجرایــی کمیتــه ملــی المپیــک همــه 
شــرایط را فراهــم کردنــد و ورزشــکاران ما مشــکلی 

ــن رقابت هــا نداشــتند. در ای
او دربــاره عملکــرد ســایر دوندگان کشــورمان 
در المپیــک توکیــو گفــت: تفتیــان دوی خوبــی 
انجــام داد، امــا در گروهــش نتوانســت بــاال 
ــد. اگــر حــدادی آســیب دیدگــی نداشــت  بیای
ــی  ــاب خوب ــت پرت ــم می توانس ــور حت ــه ط ب
کنــد. بــه هــر حــال حــدادی کــم کاری نکــرد و 
همــه تــاش خــود را بــرای ثبــت رکــورد بهتــر 
ــداد. در  ــاق رخ ن ــن اتف ــفانه ای ــا متاس ــرد، ام ک
مجمــوع همــه دونــدگان تــاش خــود را کردنــد 
و زحمــت کشــیدند. مــا بــا حمایــت وزارت 
ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک ســعی 
کردیــم کــه بحــث آمــاده ســازی المپیکی هــا را 

بــه بهتریــن شــکل انجــام بدهیــم.
کالس المپیک خیلی باال است 

او بیــان کــرد: اگــر ورزشــکاران در المپیــک 
مراســم  در  می آوردنــد،  مــدال  توکیــو 
آبرومندانــه ای از آن هــا تقدیــر و تشــکر می شــد. 
عــاوه بــر ایــن، دربــاره ورزشــکارانی کــه نتیجه 
الزم در ایــن رقابت هــا را نگرفتــه انــد بایــد 
بدانیــم کــه کاس المپیــک بــاال اســت و کســب 
مــدال المپیــک در حــوزه اســتعداد یابــی و 

ــر دارد. ــوزش تاثی آم
ــی  ــای دو و میدان ــت: رقابت ه ــی گف صیام
در المپیــک توکیــو در باالتریــن ســطح کیفــی 

خــود برگــزار شــد و مــا بایــد بــا برنامه تــر و بــا 
پشــتوانه قــوی در ایــن رقابت هــا حضــور یابیــم 

تــا صاحــب مــدال شــویم.
حضور فرزانه  فصیحی در المپیک 

ارزشمند بود
رئیــس فدراســیون دو و میدانــی دربــاره ایــن 
ــی  ــورد مل ــت رک ــی نتوانس ــه فصیح ــه فرزان ک
خــود را در المپیــک توکیــو بزنــد، اظهــار کــرد: 
ــالیتی در  ــهمیه یونیورس ــق س فصیحــی از طری
مســابقات المپیــک شــرکت کــرد. او در مرحلــه 
مقدماتــی بــا اقتــدار اول شــد و در مرحلــه بعــد 
هــم عملکــردش خــوب بــود. شــرایط المپیــک 
خــاص اســت و در اکثــر مــوارد فضــا و جــو دو و 
میدانــی در المپیــک ســنگین اســت. همیــن که 
ــی   ــوان دو و میدان ــش بان ــده در بخ ــک نماین ی

داشــتیم، خیلــی ارزشــمند بــود.
ــی در  ــی دو و میدان ــاره ناکام ــی درب صیام
المپیــک توکیــو گفــت: بــه هــر حــال در ابتــدا 
ــیایی  ــای آس ــی در بازی ه ــورد خوب ــد  رک بای
بزنیــم و بعــد از آن امیــدوار باشــیم کــه  مــدال 

ــم. ــک بگیری در المپی
تفتیان بهترین رکورد فصل خود را در 

المپیک زد 
رئیــس فدراســیون دو و میدانــی دربــاره ایــن 
کــه حســن تفتیــان قبــل از المپیــک بــه کرونــا 

ــان کــرد  ــان بی ــود، گفــت: تفتی ــا شــده ب مبت
کــه عائــم کرونــا دارد، امــا چقــدر ایــن موضوع 
در عملکــردش  در المپیــک تاثیــر گــذار بــود را 
نمی دانــم. البتــه او بهتریــن رکــورد فصــل خــود 

را در المپیــک زد.
وظیفه داشتیم شرایط را برای حدادی 

و تفتیان در المپیک فراهم کنیم 
ــای  ــرف هزینه ه ــه ص ــادات ب ــاره انتق او درب
ســنگین بــرای حــدادی و تفتیــان اظهــار کــرد: 
ــابقات  ــه مس ــک ب ــتیم نزدی ــه داش ــا وظیف م
ــم  ــا فراه ــرای المپین ه ــرایط را ب ــک ش المپی
ــا در  ــم. اگــر م ــن کار را انجــام دادی ــم و ای کنی
ــم  ــان ک ــدادی و تفتی ــازی ح ــاده س ــث آم بح
منتقــدان  صــورت  آن  در  می کردیــم،  کاری 
ــرای حضــور  ــرایط را ب ــرا ش ــه چ ــد ک می گفتن
ــم. ــن ۲ ورزشــکار در المپیــک فراهــم نکردی ای

عملکــرد  از  کــه  ایــن  دربــاره  صیامــی 
دونــدگان در المپیــک توکیــو راضی بوده اســت، 
گفــت: مــا از عملکــرد دونــدگان راضی نیســتیم 
و بــه نظــرم می توانســت اتفاقــات خوبــی بــرای 
ورزشــکاران مــا در المپیــک رخ دهــد. خواســته 
مــا ایــن بــود کــه حــدادی و تفتیــان بــه مرحلــه 
فینــال صعــود می کردنــد و شــرایط آمــاده 
ســازی ایــن ۲ ورزشــکار را فراهــم کردیــم، 
امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد. مــا  دوســت داشــتیم 

اتفاقــات خوبــی بــرای مــا در المپیــک رخ بدهد، 
ــه دارد. ــا واقعیــت فاصل ــن موضــوع ب ــا ای ام

کسب سهمیه المپیک جزء اهداف 
کوتاه مدت ما بود 

رئیــس فدراســیون دو و میدانــی دربــاره 
برنامــه اش بــرای المپیــک بعــدی اظهــار کــرد: 
مــا از روز اول برنامــه خــود را در ٣ محــور تهیــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــدت ای ــاه م ــداف کوت ــم. اه کردی
شــرایط خوبــی بــرای شــانس های کســب 
ســهمیه المپیــک فراهــم کنیــم کــه ایــن اتفــاق 
رخ داد و ۴ ســهمیه از ســوی حــدادی، تفتیــان، 
ــم.  ــب کردی ــی کس ــه فصیح ــان و فرزان پیرجه
عــاوه بــر ایــن، بــرای ورزشــکارانی کــه نزدیــک 
ــابقاتی  ــد مس ــک بودن ــب ورودی المپی ــه کس ب
ــا متاســفانه نتوانســتند  ــم، ام را در نظــر گرفتی

ــد. ــه دســت آورن ســهمیه ب
حضور در بازی های آسیایی 2۰22 جزء 

اهداف میان مدت ما است 
بازی هــای  در  حضــور  بحــث  افــزود:  او 
میدانــی  و  دو  مســابقات  و   ۲۰۲۲ آســیایی 
ــزام  ــا و اع ــزاری اردو ه ــا برگ ــان ب ــان جه جوان
بــه مســابقات بــرون مــرزی جــزء اهــداف میــان 
ــر  ــه ه ــود. ب ــی ب ــیون دو و میدان ــدت فدراس م
ــیایی  ــای آس ــور در بازی ه ــتارت حض ــال اس ح
۲۰۲۲ را از ســال گذشــته زدیــم و ۴۰ ورزشــکار 
را بــه  ۴ مســابقه در ترکیــه اعــزام کردیــم و بــا 

ــم. ــام دادی ــن کار را انج ــدف ای ه
صیامــی خاطــر نشــان کــرد: بحــث اســتعداد 
ــی و  ــه دو و میدان ــه تیم هــای پای ــی، توجــه ب یاب
پــرورش مربیــان دو و میدانــی جــزء اهــداف بلنــد 
مــدت مــا اســت. مــا اســتعداد های دو و میدانــی را 
بــا برگــزاری مســابقات در همه شــهر ها شناســایی 
می کنیــم تــا همیــن ورزشــکاران در ســال آینــده 

بــرای کشــورمان افتخــار آفرینــی کنند.
رئیــس فدراســیون دو و میدانــی دربــاره 
ــدادی  ــی ح ــی آمریکای ــرارداد مرب ــت ق وضعی
گفــت: ان شــاءاهلل کمیته هــای دو و میدانــی بعد 
از مســابقات لیــگ تشــکیل جلســه می دهنــد و 
ــرارداد مربیــان حــدادی و  در مــورد وضعیــت ق

ــد. ــم می گیرن ــان تصمی تفتی

ـــس روی  ـــیون تنی ـــی فدراس ـــاور حقوق مش
میـــز ایـــران  گفـــت: پینـــگ پنـــگ ایـــران را 
بـــرادران المپیکـــی بـــا بازی هـــای قدرتمنـــد 
خـــود بـــه دنیـــا معرفـــی کرده انـــد و ایـــن 
ـــت.  ـــهود اس ـــوس و مش ـــگان ملم ـــرای هم ب

یاســـر عباســـی  در گفت وگـــو بـــا  تســـنیم 
بـــا بیـــان اینکـــه مدیریـــت خـــوب مهـــرداد 
ـــز  علیقارداشـــی در فدراســـیون تنیـــس روی می
ـــته  ـــن رش ـــز ای ـــگفت انگی ـــای ش ـــادآور روزه ی
در ســـطح بین المللـــی و جهانـــی اســـت، 
اظهـــار داشـــت: تنیـــس روی میـــز همـــواره 
ــته های  ــن دارد، از رشـ ــرای گفتـ ــی بـ حرفـ
ـــود و  ـــوب می ش ـــا محس ـــج دنی ـــخت و مهی س
ـــود را از  ـــده راه خ ـــت آم ـــارات به دس ـــا افتخ ب
ـــران  ـــی در ای ـــی و راکت ـــته های توپ ـــایر رش س

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ج
ــا بیــان اینکــه در رشــته پینــگ پنــگ  وی ب
ــار  ــواره افتخ ــه هم ــم ک ــادی داری ــان زی قهرمان
آفرینــی می کننــد، افــزود: امــا بــه معنــای خاص 
کلمــه، در ایــران نوشــاد و نیمــا عالمیان هســتند 
کــه پینــگ پنــگ ایــران را بــا بازی هــای 
ــد و  ــی کرده ان ــا معرف ــه دنی ــود ب ــد خ قدرتمن
ــرای همــگان ملمــوس و مشــهود اســت. ــن ب ای

ــس روی  ــیون تنی ــی فدراس ــاور حقوق مش
ــو در  ــری از گفتگ ــش دیگ ــران در بخ ــز ای می
ــی  ــا اتهام زن ــه اینکــه برخــورد شــما ب پاســخ ب
و دروغ پراکنــی عــده ای در فضــای مجــازی 
ــرد:  ــح ک ــت؟، تصری ــیون، چیس ــه فدراس علی
ــر  ــه »اگ ــم ک ــراد می گوی ــن اف ــه ای ــاب ب خط
مــرد هســتید علنــی حرفتــان را بزنیــد و پــای 
عواقبــش هــم بایســتید، و یــا از روی بیــکاری 
نگیریــد،  را  مــا  بــاارزش  وقــت  خودتــان، 

ــام و  ــد اســت کــه یــک شــخص بی ن ــی ب خیل
ــال تلگرامــی کــه هویتــش  نشــان در یــک کان
ــه  ــد ک ــرد نباش ــدر م ــت؛ آنق ــخص نیس مش
ــاً  ــس لطف ــد، پ ــجاعت بزن ــا ش ــش را ب حرف
ســکوت کنیــد و بیــش از ایــن جایــگاه پاییــن 

ــد«. ــزل ندهی ــود را تن خ
عباســـی بـــا بیـــان اینکـــه »البتـــه مـــا از 
ــی  ــم، ولـ ــتقبال می کنیـ ــازنده اسـ ــد سـ نقـ
و  تخریـــب  بداننـــد  بایـــد  دروغ پـــردازان 
ــت،  ــاد اسـ ــد و انتقـ ــدای از نقـ ــه، جـ تخطئـ
ـــی  ـــه جای ـــات راه ب ـــن اقدام ـــا ای ـــا ب ـــزود: آنه اف
ــز  ــس روی میـ ــیون تنیـ ــد و فدراسـ نمی برنـ
ـــب خـــاف  ـــا مطال ـــه ب ـــن اســـت ک ـــر از ای باالت
ـــت  ـــه اس ـــش گرفت ـــه در پی ـــی ک ـــع، از راه واق

عقـــب بنشـــیند.
مشـــاور حقوقـــی فدراســـیون تنیـــس روی 
ـــوع  ـــی« در ورزش را موض ـــران »قهرمان ـــز ای می
ــر را  ــوع مهم تـ ــا موضـ ــت امـ ــی دانسـ مهمـ
ـــوان  ـــی عن ـــوان قهرمان ـــت از عن ـــظ و حراس حف

و اظهـــار کـــرد: خوشـــبختانه بـــا مدیریـــت، 
ــر آقـــای علیقارداشـــی ایـــن  درایـــت و تدبیـ

اتفـــاق افتـــاده اســـت.
ــان  ــر برنامه هــای نوشــاد و نیمــا عالمی مدی
ــا بیــان اینکــه مــا نبایــد دســتاوردهای ایــن  ب
ــاد  ــت: انتق ــم، گف ــاد ببری ــوش را از ی دو ملی پ
از بــازی نیمــا در المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو خــوب 
اســت امــا نبایــد افتخاراتــی کــه ایــن دو بــرادر 
ــد را  ــت آوردن ــر به دس ــال اخی ــد س ــی چن ط

فرامــوش کنیــم.
ــز در  ــدال برن ــه داد: کســب م عباســی ادام
ــا ۲۰١۸  ــای آســیایی جاکارت مســابقات بازی ه
بعــد از ۵۲ ســال توســط نوشــاد عالمیــان، 
صعــود تیــم تنیــس روی میــز ایــران از دســته 
ــه ســطح یــک جهــان بعــد از ۶۰  دو جهــان ب
ــاد و  ــج اصلی)نوش ــور ارن ــا حض ــه ب ــال ک س
ــز  نیمــا و افشــین نــوروزی(، کســب مــدال برن
توســط نیمــا عالمیــان در مســابقات بین المللــی 
اســپانیا، کســب دو ســهمیه بــا ارزش المپیــک 

ــل توســط نوشــاد و  ــو دوژانیــرو برزی ۲۰١۶ ری
نیمــا کــه بــه عنــوان اولیــن بــرادران المپیکــی 
پینــگ پنــگ جهــان لقــب گرفته انــد، ازجملــه 

افتخــارات آنهاســت.
ــابقات  ــرادی مس ــای انف ــدال ط ــب م کس
بیــن ۵۲  همبســتگی کشــورهای اســامی 
ــط  ــره توس ــدال نق ــاد و م ــط نوش ــور توس کش
نیمــا و کســب مــدال تیمــی طــا، کســب مدال 
ــل طــا در مســابقات بین المللــی اســپانیا،  دوب
ــی  ــابقات بین الملل ــا در مس ــدال ط ــب م کس
ــدال  ــب م ــا و کس ــط نیم ــک توس ــن بلژی اوپ
ــب  ــا و کس ــاد و نیم ــط نوش ــا نوس ــل ط دوب
ســهمیه المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو توســط نیمــا، 
ــت  ــان اس ــرادران عالمی ــارات ب ــر افتخ از دیگ

ــرد. ــوان ک ــا عن ــای آنه ــر برنامه ه ــه مدی ک
فدراســـیون  حقوقـــی  عالـــی  مشـــاور 
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــز جمه ـــس روی می تنی
بـــا بیـــان اینکـــه بـــدون تردیـــد شناســـنامه 
یـــک کشـــور در دنیـــا نخبـــگان و قهرمانـــان 
ــن  ــای ایـ ــد دغدغه هـ ــه بایـ ــتند کـ آن هسـ
مســـئوالن  از  شـــود؛  برطـــرف  عزیـــزان 
خواســـت کـــه نـــگاه ویـــژه ای بـــه نخبـــگان 
ـــل  ـــه ح ـــبت ب ـــند و نس ـــته باش ـــی داش ورزش

موانـــع و مشـــکات آنهـــا تدبیـــر کننـــد.
عباســـی در پایـــان گفتگـــو اظهـــار کـــرد: 
اگـــر مـــا بـــه دنبـــال پشتوانه ســـازی بـــرای 
ـــان  ـــدردان قهرمان ـــد ق ـــتیم بای ـــی هس ـــم مل تی
خـــود باشـــیم؛ چـــون آینـــده از آِن جوانـــان 
ـــا  ـــواره ب ـــه هم ـــت ک ـــکارانی اس ـــه و ورزش نخب
روحیـــه جنگندگـــی و بـــا چهـــره ای مصمـــم 
بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف مشخص شـــده، 

ــد. ــش می رونـ ــه پیـ بـ

ســرمربی جدیــد تیــم والیبــال پیــکان گفــت: پــس از مذاکــره 
بــا فدراســیون والیبــال و بخشــودگی مالیــات، ١۰ درصــد 

ــود.  ــت می ش ــان پرداخ ــرارداد بازیکن ــده ق باقیمان
نیلوفــر رشــیدی ســرمربی جدیــد تیــم والیبــال بانــوان 
پذیرفتــن  درخصــوص  تســنیم،  بــا  گفت وگــو  در  پیــکان 
پیشــنهاد ایــن تیــم اظهــار داشــت: ســه، چهــار ســال در تیــم 
ــا  ــی حضــور داشــتم و امســال ب ــوان کمــک مرب ــه عن پیــکان ب
آنهــا قــرارداد بســتم. هــدف باشــگاه ایــن اســت کــه تیمــی بــا 
ترکیــب بازیکنــان جــوان و باتجربــه داشــته باشــیم. البتــه اکثــر 
بازیکنــان جــوان و آینــده دار هســتند و قــرار اســت چهره هــای 

ــم. ــی کنی ــی معرف ــم مل ــه تی ــدی را ب جدی
ســرمربی جدیــد پیــکان بــا اشــاره بــه اینکــه ابتــدا از میتــرا 
ــت،  ــه اس ــازه گرفت ــم اج ــن تی ــابق ای ــرمربی س ــعبانیان، س ش

ــکان  ــم پی ــا تی ــم شــعبانیان متاســفانه ب ــرد: خان خاطرنشــان ک
قطــع همــکاری کــرد و وقتــی پیشــنهاد ســرمربیگری ایــن تیــم 
ــنهاد را  ــه و پیش ــت گرفت ــدا از او رخص ــد، ابت ــن داده ش ــه م ب

ــم. پذیرفت
قـــرارداد  کامـــل  نشـــدن  پرداخـــت  درخصـــوص  وی 
بازیکنـــان در فصـــل گذشـــته گفـــت: بازیکنـــان ۹۰ درصـــد 
ــی  ــد مابقـ ــد و ١۰ درصـ ــان را گرفته انـ ــغ قراردادهایشـ مبالـ
کســـر و بـــه حســـاب فدراســـیون و هیئـــت والیبـــال واریـــز 
ـــم  ـــه کردی ـــیون مکاتب ـــا فدراس ـــی ب ـــذا وقت ـــت، ل ـــده اس می ش
ـــده،  ـــیده ش ـــات بخش ـــد مالی ـــوان ١۰ درص ـــمت بان ـــه در قس ک
ـــان  ـــه بازیکن ـــده را ب ـــد باقیمان ـــت ١۰ درص ـــدد اس ـــکان درص پی

پرداخـــت کنـــد.
ــال ١۴۰۰  ــگ س ــش در لی ــب تیم ــاره ترکی ــیدی درب رش

گفــت: بســیاری از بازیکنــان ملی پــوش جــذب تیم هــای 
ســایپا، ذوب آهــن و باریــج اســانس شــده و دســتمان در گرفتــن 
بازیکــن بســته اســت. بــه همیــن خاطــر سیاســت باشــگاه ایــن 
ــا  ــته اند، ب ــرارداد بس ــراز اول ق ــان ط ــی بازیکن ــه وقت ــت ک اس
تیــم جوانــی کــه آینــده والیبــال باشــند در لیــگ برتــر شــرکت 

کنیــم.

ــه لیســت ورودی و بازیکنــان  ــا توجــه ب ــران اســتقال ب مدی
ــرات الزم  ــام مذاک ــال انج ــدی، در ح ــاد مجی ــر فره ــد نظ م

ــتند.  هس
بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــا پایـــان یافتـــن فصـــل بیســـتم 
مســـابقات لیـــگ برتـــر و تمـــام شـــدن پرونـــده مســـابقات 
ــود را  ــتارت خـ ــری اسـ ــگ برتـ ــای لیـ ــل، تیم هـ ــن فصـ ایـ
بـــرای نقـــل و انتقـــاالت و جـــذب بازیکـــن انجـــام داده انـــد. 

ـــود را  ـــمی کار خ ـــورت رس ـــه ص ـــم ب ـــد تی ـــای کار چن ـــا اینج ت
ـــا  ـــپولیس علیرض ـــم پرس ـــش، تی ـــدی پی ـــد و چن ـــاز کرده ان آغ
ابراهیمـــی را از گل گهـــر بـــه جمـــع سرخ پوشـــان پایتخـــت 

ـــرد. ـــق ک ملح
ــگ  ــای لی ــروع تیم ه ــد روز از ش ــت چن ــود  گذش ــا وج ب
ــرای  ــرای  جــذب بازیکــن، همچنــان اتفــاق خاصــی ب برتــری ب
ــگار  ــای خبرن ــق پیگیری ه ــت و طب ــاده اس ــتقالی ها نیفت اس

ــاد  ــت ورودی فره ــه لیس ــا توج ــتقال ب ــران اس ــنا، مدی ایس
ــرمربی  ــر س ــد نظ ــان م ــا بازیکن ــره ب ــال مذاک ــدی، در ح مجی

ــتند. ــتقال هس اس
ــد گمانه زنی هــای  ــد کردن ــن تاکی ــران اســتقال همچنی مدی
منتشــر شــده در رســانه ها قابــل تاییــد نیســت و هــر بازیکنــی 
کــه کار انتقالــش بــه باشــگاه نهایــی  شــود، بــه صــورت رســمی 

اعــام خواهــد شــد.

حدادی در المپیک توکیو کم کاری نکرد

»نوشاد و نیما« پینگ پنگ ایران را به دنیا معرفی کردند 

سرمربیتیموالیبالبانوانپیکان:

با تیمی جوان در لیگ شرکت می کنیم

مدیران استقالل در پی مذاکره با لیست ورودی مجیدی
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اوقات شرعی شهر تهران

بــا این کــه حــدود یــک هفتــه از برگــزاری مراســم تحلیــف می گــذرد، 
ــت  ــرده اس ــی نک ــود را معرف ــه خ ــای کابین ــه اعض ــن لحظ ــا ای ــور ت رئیس جمه
ــین  ــر و غامحس ــد مخب ــه محم ــی ب ــاون اول ــم مع ــدور ۲ حک ــه ص ــا ب و تنه

ــت.  ــرده اس ــا ک ــت اکتف ــخنگوی دول ــوان س ــه عن ــماعیلی ب اس
بــه گــزارش ایلنــا، مهم تریــن خبــر ایــن  روزهــای کشــور در کنــار جان باختــن 
روزانــه بیــش از ۵۰۰ نفــر از هموطنــان بــر اثــر بیمــاری کرونــا تشــکیل کابینــه 

ــیزدهم است. س
ســید ابراهیــم رئیســی کــه روز پنجشــنبه ١۴ مــرداد ١۴۰۰ در صحــن 
ــاد  ــوگند ی ــور س ــوان هشــتمین رئیس جمه ــه عن ــدگان ب ــل نماین ــس مقاب مجل
ــق  ــود را طب ــه خ ــای کابین ــت اعض ــش رو لیس ــه پی ــه در هفت ــت ک ــرد، گف ک
ــور  ــرایط کش ــه ش ــه ب ــد باتوج ــه فرمودن ــری ک ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش

ــد داد. ــس خواه ــه مجل ــود ب ــکیل ش ــر تش ــه زودت ــه هرچ کابین
قالیبــاف هــم در پاســخ بــه ســخنان وی گفــت: مجلــس آمادگــی ایــن را دارد 
ــیفت  ــی در ٣ ش ــود، حت ــکیل ش ــر تش ــه زودت ــه هرچ ــه کابین ــرای این ک ــه ب ک

جلســات رأی اعتمــاد را برگــزار کنــد.
در حالــی کــه همــگان منتظــر بودنــد روز یکشــنبه ١۷ مــرداد اســامی اعضــای 
کابینــه رئیســی بــه مجلــس برســد، ایــن اتفــاق رخ نــداد و خبرهــا حاکــی از آن 
ــن کار  ــع از ای ــد مان ــر رئیس جمهــور جدی ــی در دفت ــات داخل اســت کــه اختاف
شــده اســت و شــاید رئیســی نتوانــد طبــق وعــده ای کــه داده اســت، عمــل کنــد .

انتخــاب اعضــای کابینــه رئیســی از همــان ابتــدا هم با حــرف و حدیث هایــی همراه 
بــود، حتــی مطــرح شــد جریان هــای حامــی وی در انتخابــات بــه دنبــال ســهمی از 
دولــت هســتند و رئیــس دولــت جدیــد هم بایــد این ســهم را بپــردازد، ســهم خواهانی 
ــا؛  ــم از تندروه ــی و ه ــای اصولگرای ــم از جریان ه ــتند، ه ــس هس ــم در مجل ــه ه ک
کســانی کــه ادعــا می کننــد بــدون  حمایت شــان رئیســی امــروز رئیس جمهــور نبــود 
آن هــم در حالــی کــه خبرهــا حاکــی از آن اســت رئیســی نه خــودش و نه مشــاورانش 

دیــداری بــا احــزاب اصولگــرا بــرای بســتن کابینــه نداشــته اند.
از کابینه چه خبر؟

پــس از برگــزاری مراســم تحلیــف و ســوگند خــوردن رئیســی، گمانه زنی هــا 

ــر شــناخته  ــرادی کــه کمت ــام اف ــه اســت و بعضــا ن ــوت گرفت بیــش از پیــش ق
ــه چشــم می خــورد. شــده هســتند، ب

در تازه ترین گمانه زنی ها درباره کابینه رئیسی نام هایی مانند؛
 حسین امیرعبدالهیان برای وزارت امورخارجه

رضا فاطمی امین برای وزارت صنعت،معدن و تجارت
حمید سجادی برای وزارت ورزش و جوانان 
 محمد اسامی برای وزارت راه و شهرسازی

صولت مرتضوی برای وزارت کشور 
عیسی زارع پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات

 محمدرضا فرزین برای وزارت اقتصاد و دارایی 
عباس علی آبادی برای  وزارت نیرو 

 فیروز اصانی برای وزارت  دادگستری
محمدعلی زلفی گل برای وزارت علوم و تحقیقات

محمدطیب صحرایی  برای وزارت آموزش و پرورش 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی برای وزارت بهداشت و درمان 
محمدمهدی اسماعیلی برای وزارت ارشاد و فرهنگ اسامی 

مهرداد بذرپاش برای وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی 
امیر حاتمی برای وزارت دفاع و پشتیبانی 

جواد اوجی برای وزارت نفت 
جواد ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی 

 و علی عبداللهی برای وزارت اطاعات
بــه چشــم می خــورد کــه ۲ وزیــر دفــاع و راه از دولــت دوازدهــم ابقــا خواهنــد 
ــی از  ــه یک ــامی ک ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــر از نماین ــن ۲ نف ــد. همچنی ش
آن هــا کاندیــدای ریاســت جمهــوری دوره ســیزدهم نیــز بــود در دولــت حضــور 
ــد،  ــران نمی ش ــهردار ته ــی ش ــا زاکان ــر علیرض ــاید اگ ــه ش ــت ک ــد داش خواهن
نــام احمــد امیرآبــادی فراهانــی دیگــر نماینــده مجلــس هــم در ایــن لیســت بــه 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــا ب ــی از وزارت خانه ه ــنهادی یک ــه پیش ــوان گزین عن
ــه  ــماعیلی ب ــر و اس ــاب مخب ــا انتخ ــد ب ــدوار بودن ــیاری امی ــه بس در حالیک
ــه پیشــنهادی  ــر کابین ــر رییســی هرچــه زودت ــوان معــاون اول و رئیــس دفت عن
ــوز  ــات هن ــه اختاف ــد ک ــان می ده ــنیده ها نش ــا و ش ــا خبره ــود، ام ــام ش اع
حــل نشــده و ممکــن اســت لیســت نهایــی در جلســه امــروز هــم اعــام رســمی 

نشــود.
ــات  ــخنگوی هی ــوی س ــن موس ــید نظام الدی ــه س ــه گفت ــال و ب ــن ح ــا ای ب
ــز کار  ــنهادی نی ــای پیش ــامی گزینه ه ــام اس ــا اع ــی ب ــس، حت ــه مجل رئیس
ــد. ــد ش ــاز خواه ــورا آغ ــوعا و عاش ــام تاس ــس از ای ــا پ ــت آنه ــی صاحی بررس

ــرار  ــس ق ــه مجل ــات رئس ــو هی ــر عض ــلیمی دیگ ــه س ــه گفت ــن ب همچنی
ــی  ــرای بررس ــدی ب ــاز و کار جدی ــاد س ــات رای اعتم ــار در جلس ــن ب ــت ای اس

صاحیت هــا اعمــال شــود.  
ــا او  ــات در اردوگاه رئیســی برطــرف می شــود ت ــا اختاف ــد آی ــد دی حــال بای

هرچــه زودتــر کابینــه اش را بــه مجلــس معرفــی کنــد یــا خیــر؟

آیا اختالفات مجال تشکیل فوری دولت را به 
رئیس جمهور می دهد؟ 

ــه رئیــس جمهــور  وزیــر بهداشــت در نامــه ای ب
ــه اســتانداران و روســای دانشــگاه  پیشــنهاد کــرد ب
هــای علــوم پزشــکی در کمیتــه هــای اســتانی 
اختیــار داده شــود برحســب وضعیــت بیمــاری، 
ــد.  ــال نماین ــاز را اعم ــورد نی ــای م ــت ه محدودی

ــه ای  ــی در نام ــعید نمک ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
ــه ســید ابراهیــم رئیســی، نوشــت: ضمــن تبریــک  ب
در  ارجمنــد  عزیــز  آن  توفیــق  آرزوی  و  مجــدد 
ــوص  ــه خص ــور ب ــاس کش ــرایط حس ــت ش مدیری
ــد  ــتحضار می رس ــه اس ــا ب ــر کرون ــس گی ــه نف عرص
ــت  ــه ریاس ــی ب ــتاد مل ــه س ــن جلس ــس از آخری پ
جنــاب آقــای دکتــر روحانــی و قبــل از مراســم 
تنفیــذ و تحلیــف و شــروع رســمی مســئولیت 
ــم در  ــب و همکاران ــه اینجان ــا ک ــی، از آنج حضرتعال
فشــار ســنگین امــواج بیمــاری نیازمنــد همــکاری و 
ــت  ــش رعای ــت افزای ــتگاه ها جه ــایر دس ــت س حمای
پروتکل هــا بــه عنــوان عاملــی مهــم در کاهــش 
ارتفــاع مــوج بیمــاری بودیــم مکتوبــی تقدیــم مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( نمــودم کــه منتهی 
ــی  ــتاد مل ــرح در س ــت ط ــان جه ــتور ایش ــه دس ب
ــریع  ــکیل س ــتان تش ــی و دوس ــر حضرتعال ــد. نظ ش
ــم  ــنهادات و تصمی ــی پیش ــت بررس ــی جه کارگروه
گیــری پیرامــون اعمــال شــرایط خــاص بــود. آنچــه 
می گــذرد بــه دلیــل عــادی بــودن شــرایط در نقــاط 
قرمــز و عــدم اعمــال هرگونــه پروتــکل، ســطح اجرای 
ــد  ــود را طــی می کن ــی خ ــیر نزول ــا س ــیوه نامه ه ش
ــداری  ــادی پن ــن ع ــدی ای ــذاری تصاع ــا تأثیرگ و ب
ــخت تر  ــا س ــر م ــه کار ب ــوارد هرلحظ ــش م ــر افزای ب
ــدی  ــی و جمــع بن ــا جلســه آت ــم ت می شــود و نگران
نظــرات و اعــام تصمیــم جدیــد وضعیــت هــر لحظــه 

نامطلوب تــر شــود.
لــذا پیشــنهاد می شــود بــه اســتانداران و رؤســای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی در کمیته هــای اســتانی 
اختیــار داده شــود برحســب ضــرورت و شــدت 
ــای  ــتری محدودیت ه ــوارد بس ــداد م ــاری و تع بیم

مــورد نیــاز را اعمــال نماینــد. پروتــکل و ســطح بندی 
تعطیلــی و یــا فعالیــت مراکــز اداری، اقتصــادی، 
ــش برحســب  ــا پی ــره ماه ه ــی و غی ــی، مذهب فرهنگ
ــاغ شــده اســت کــه  ــه نحــو هوشــمند اب شــرایط ب
ــای  ــال محدودیت ه ــدم اعم ــل ع ــه دلی ــفانه ب متأس
مرحلــه ای هوشــمند گرفتــار ایــن پدیــده شــده ایــم.

نکتــه مهــم دیگــر فــرار رســیدن ایــام ســوگواری 
ــاه محــرم و مراســم عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل  م
الحســین )ع( و شــهدای بزرگــوار کرباســت. ســال 
ــل  ــی، عاشــقان اه ــات مذهب ــر هیئ گذشــته در اکث
ــت  ــی و هیئ ــان گرام ــد، مداح ــاظ ارجمن ــت، وع بی
ــه ای  ــزاداری همــکاری صمیمان ــای ع ــا هیئت ه امن
ــدم  ــا ع ــاط ب ــی نق ــف در بعض ــع الوص ــتند. م داش
توجــه بــه شــیوه نامه هــا پــس از محــرم خیزهایــی 
ــا  ــزان مبت ــدادی از عزی ــتیم و تع ــاری داش از بیم
ــا  ــروس دلت ــا شــیوع وی ــار شــدند. امســال ب و گرفت
کــه بــه پیــر و جــوان رحــم نمی کنــد گرچــه 

آســیب پذیر در حــال  واکسیناســیون گروه هــای 
ــن  ــا ای ــن نگرانیــم کــه ب ــا وجــود ای اتمــام اســت ب
مــوج جدیــد بیمــاری و تقــارن آن بــا مراســم 
بتوانــد در  پروتــکل شــکنی  عــزاداری هرگونــه 
ــر تــاب آوری  ارتفــاع ایــن مــوج ســنگین فشــار و ب

ــد. ــر باش ــی مؤث ــز درمان مراک
تأکیــد مکــرر مقــام معظــم رهبــری و حضرتعالــی 
ــت و دیگــر  ــرم دول ــن جلســه هیئــت محت در آخری
ــف  ــع الوص ــود. م ــد ب ــر خواه ــاً مؤث ــزان یقین عزی
اینجانــب و همکارانــم بســیار نگرانیــم کــه هرگونــه 
ــت  ــه وخام ــل ب ــر دلی ــه ه ــاری ب ــر بیم ــار اضافه ت ب

ــد. اوضــاع بیافزای
ــه عنــوان رئیــس ســتاد ملــی  تقاضــا می شــود ب
مدیریــت کرونــا دســتور فرمائیــد بــه نحــو مقتضــی 
ــا  ــق ب ــر منطب ــات غی ــذاری تجمع ــت تأثیرگ اهمی
ــی در ســطح  ــات ناظــر و اجرای ــه مقام ــا ب پروتکل ه

ــود. ــاغ ش ــتان ها اب اس

دلتا به پیر و جوان رحم نمی کند 
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