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رهایی کشور از خام فروشی نفت بدون اصالح قواعد
توزیع درآمدهای نفتی امکان پذیر نیست

مسجدسلیمان
44 °C

اهواز
46 °C

آبادان
46 °C

میتوانیم مختلف حوزههای در برونگرا تکنولوژی و درونی ظرفیت از استفاده با
سال شعار کردن عملیاتی کمک به باید نیز کشور درونی دانش و باشیم موفق
بیاید.وحدتوهمدلیبایدغیرازمذاهبوفرقههایمختلف،درجمعمسئولین
ومدیراننظامومردمنیزجریانداشتهباشد.اگریکعدهایولوازنسلپیامبران
وائمهاطهارنیزباشند،ولیدرمیانآنانتفرقهواختالفوجودداشتهباشدوبا
یکدیگرصلحنکنندووحدتنداشتهباشند،قطعاخداوندبهدادآناننخواهدرسید

از جدیدی سبک اسالمی انقالب مسئول:   مدیر  سخن 
مردمساالریدینیرابهجهانتقدیمکردوشاهدیمکهمردمدر
صحنههایمختلفحضوریگستردهدارند. رکنمهمانقالبدرکنار
حضورمردمدرصحنهها،هدایتگریهایامامراحلومقاممعظم
رهبریاستکهمانندیکشاخصاستوهمهبایدبهآنعملکنند

 سردار غیب پرور جانشین
فرماندهی کل سپاه شد

 دستگیری دو کالهبردار میلیاردی
در مسجدسلیمان    صفحه 2

 ثبت نام بیمه تکمیلی برای
 رانندگان
صفحه 2 

جلسه تعیین تکلیف مناطق آلوده و ستاد پیش بینی آب و هوای استان خوزستان
بازسازی شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد 

اجرای تبلیغات شما به صورت گسترده توسط شرکت رایسام
طراحی و پشتیبانی وبسایت، سئوسازی، برندینگ

Raysam.ir   |   +989369618255

ایذه
39 °C

دزفول
46 °C

شوشتر
46 °C

فروشخاماینمادههیدروکربوریعالوهبراینکههزینهتحریمپذیریبسیارپایینیداردبودجهکشوررادرمعرضمستقیمشوکهایقیمتیقرارمیدهد
تاکنونبهکراتدرتمامیاسنادباالدستیکشورازجملهقوانینبرنامهپنجسالهتوسعهوسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیتأکیدشدهکهبرای.
رهاییاقتصادکشورازخامفروشیاقداماتالزمصورتگیرد.اماروندصادراتنفتخامبهجزدومقطعیکهکشورباتحریمفروشنفتخام
مواجهشد،متوجهتغییرخاصینشدودرمواقعغیرتحریمعلیرغمابرازناراحتیتمامارکانحکمرانیکشورازتداومخامفروشی،همچنان
بالغبر۲.۴میلیونبشکهبودهاست.اقتصاددانانامروزهدلیلحلنشدنبسیاریازمشکالتاقتصادبخشعمومیراتضادمنافعمیدانند
وسپستالشمیکنندکهابتداذینفعانخواستهیاناخواستهآنمشکلراشناساییکنندوسپسقواعدراطوریبهینهکنندکهمطلوبیت
ذینفعانالاقلدرآنتغییراتبهسمتبیتفاوتیمیلکند.بهرغماینکهحجمصادراتیوفروشداخلینفتخامومیعاناتگازی،اختالف
فاحشیازهمندارند،امادرآمدیکهازمحلصادراتنفتخامومیعاناتگازینصیبشرکتملینفتشدهچهاربرابرفروشداخلیاینمواد
هیدروکربوریبودهاستوایناتفاقتقویتکنندهانگیزهشرکتملینفتبهعنوانیکیازذینفعاناصلیفروشنفتبرایتداومخامفروشی
اینموادهیدروکربوریاست.براساسماده)۳(آییننامهاجراییماده)۱(قانونالحاق)۲(مقرربودهقیمتهربشکهنفتخامومیعاناتگازی
تحویلیبهپاالیشگاههایداخلیومجتمعهایپتروشیمیاعمازدولتیوخصوصیبرمبنای۹۵درصدمتوسطبهایمحمولههایصادراتی
هرماهمحاسبهشودامابهدلیلقیمتتکلیفیخریدفراوردهها،ماده)۴(همینآییننامهتأکیدکردهاست:»تازمانیکهدولتبرایمصرف
فراوردههاینفتیدرداخلکشورقیمتتکلیفیتعیینمیکند،برایتسویهحساببیندولت)خزانه(وشرکتپاالیشوپخش،قیمتهربشکه
نفتخامومیعاناتگازیتحویلیبهپاالیشگاههایداخلیبرابربارقمیخواهدبودکهبهپیشنهادکارگروهیمتشکلازوزارتخانههانفت،امور
اقتصادیوداراییوسازمانبرنامهوبودجهکلکشوربارعایتقانونهدفمندکردنیارانههامصوب۱۳۸۸هرسالهبهتصویبهیئتوزیران
برسد«.ایننرخبرایسال۱۳۹۶بااستنادبهبند»الف«ماده)۲(تصویبنامههیئتوزیراندرموردآییننامهاجراییتبصره»۱۴«قانون
بودجهسال۱۳۹۶ششصدوبیستوششهزاروهشتصدوهفتادویک)۸۷۱,۶۲۶(ریالمنظورشد.سهمشرکتملینفتهمازصادرات
وهمازفروشداخلینفتخامومیعاناتگازی۱۴.۵درصدارزشهربشکهازایندومادههیدروکربوریاست.براساسمطالبذکرشدهدر
باال،سهم۱۴.۵درصدیشرکتملینفتازصادراتهربشکهنفتخاممثاًل۶۰دالریونرختسعیر۴۲۰۰تومانیبیشاز۳۶هزارتومان
است،اماسهم۱۴.۵درصدیاینشرکتازقیمتتکلیفی)۶۲هزارتومان(کارگروهتعیینقیمتتنها۹هزارتومانخواهدبودودراینشرایط
شرکتملینفتانگیزهایبرایتوسعهزنجیرههاییکهمصرفداخلینفتخامومیعاناتگازیراافزایشدهد،ندارد.بنابراینسیاستگذاران
کشوردرراستایرونقتولیددرکشوربایدبااصالحروابطمالینفتبهنحویکهانگیزهشرکتملینفتدرفروشداخلینفتخامومیعانات
»گازیبیشازصادراتایندومادههیدروکربوریباشد،مسیررهاییکشورازخامفروشیوتوسعهزنجیرههایتولیدصنعتنفتراهموارکنند

 با حضور اعضای این کارگروه در سالن
جلسات فرمانداری برگزار شد

صفحه 3

صفحه 1

و خام نفت داخلی فروش در نفت ملی شرکت انگیزه که بهنحوی نفت مالی روابط اصالح با باید کشور سیاستگذاران کرد: اعالم مجلس پژوهشهای مرکز
کنند هموار را نفت صنعت تولید زنجیرههای توسعه و خامفروشی از کشور رهایی مسیر باشد، هیدروکربوری ماده دو این صادرات از بیش گازی میعانات

بهگزارشخبرروز؛سردارسرلشکرپاسدارحسینسالمیفرمانده

سرتیپ سردار حکمی در اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل

فرماندهی جانشین سمت به را پرور غیب غالمحسین پاسدار

کرد منصوب )ع( علی امام امنیتی مرکزی قرارگاه در سپاه .کل

ست ا  شرح ین ا  به  ه سپا کل  نده فرما  حکم متن

بسماهللالرحمنالرحیم

سردارسرتیپپاسداربرادرغالمحسینغیبپرور

نظربهتجاربارزشمندومجاهدتهایخستگیناپذیرجنابعالی

درمسئولیتهایمختلفبهویژهرئیسسازمانبسیجمستضعفین

سپاهپاسدارانانقالباسالمیوباامعاننظربهتقدیرمقاممعظم

فرماندهیکلقوا)مدظلهالعالی(ازتالشهایارزندهومواضعانقالبی

شما،بهموجباینحکمبهسمتجانشینفرماندهیکلسپاهدر

قرارگاهمرکزیامنیتیامامعلی)ع(منصوبمیشوید.امیداستبا

اعتمادمطلقبهخداوندمتعال،عنایتکاملبهموازینشرعمقدس

اسالم،شوقوعشقبهاسالموامام)ره(،پیرویازفرامین،تدابیر

ومنویاتولیامرمسلمینوفرماندهمعظمکلقوا،حضرتآیت

اهللالعظمیامامخامنهای)مدظلهالعالی(،رعایتسلسلهمراتب

فرماندهیوتوجهبهاساسسپاهکهبرپایهاحساستکلیف،حرارت

دینیوشورانقالبی،تکیهبرعنصرایمانواعتقادراسخوپایداری

بنانهادهشدهاستونیزبهرهگیریازتجربیاتمتراکم،ارزشمندو

عزتمندانهانقالباسالمیبهویژههشتسالدفاعمقدسبتوانید

وظایفمحولهرابهنحوشایستهبهانجامبرسانید.توفیقاتالهیو

.توجهاتحضرتبقیهاهللاالعظم)عج(رابرایشمامسئلتمینمایم

سرلشکرپاسدارحسینسالمی

فرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمی

 همایش ملی خرما در شادگان
برگزار می شود   صفحه 3

زده زلزله  واحد های   زیابی 
مسجدسلیمان ادامه دارد

صفحه 3

تماشاگران نفت مسجدسلیمان محروم شدند
 دیدارهای خانگی تیم فوتبال نفت

مسجدسلیمان تا اطالع ثانوی
بدون حضور تماشاگران برگزار می شود 

صفحه 2

 ماجرای انفجار نارنجک صوتی در
اهواز چه بود؟

صفحه 2

با اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز روز، خبر گزارش به
انتشارگزارشیدربارهراهکارهایرونقتولیددرسال۱۳۹۸درحوزه
و نفتی درآمدهای به مربوط قواعد اصالح ضرورت بر کالن، اقتصاد
کارشناسی بازوی گزارش در کرد. تاکید مربوطه انگیزشی نظام
از یکی شک »بدون است: آمده موضوع این توضیح در مجلس
رونق بر بهطورمستقیم ایرانکه اقتصاد در ثباتی بی اصلی دالیل
است نفت فروشی خام به وابستگی است، تأثیرگذار کشور تولید



ماجرای انفجار نارنجک صوتی در اهواز چه بود؟
مدیرکلبازاریابیوتبلیغات
سفر جزئیات گردشگری،
انگیزه به را اتریشی هیات
م زیو سمپو «  ری ا برگز
ن« هستا کو  گردشگری
و کرد تشریح تهران در
رابطه تقویت نداز چشما
گردشگریایرانواتریشرابا
توجهبهموقعیتجغرافیایی
وسیاسیاینکشوردرقاره
اروپامثبتدانستوگفت:
۱۳ از بیش گذشته سال
ایرانسفر به اتریشی هزار
کردندکهبارشدهمراهبوده
است.محمدابراهیمالریجانی

گفت:ایرانواتریش
»طوالنی« روابط
با »مثبتی« و
یکدیگردارند.
بیشاز۱۵۰
ست ا ل سا
کهاتریشدر
سفارت ایران
روابط و دارد

تیک یپلما د
به  تا  کشور دو

عمر و بوده خوب حال
به تاریخیشان بطهی را
میرسد سال صد .چند
خوبی پروازهای طرفی از
برقرار اتریش و ایران بین
نیز اتریشی ایرالین است.
پروازهای کرده پیدا عالقه
او دهد. گسترش را ایران
از بیش سفر یادآوری با
سال در اتریشی هزار ۱۳
گذشتهبهایران،اظهارکرد:
کشورهای سایر نسبت به
خوبی چشمانداز اروپایی،
وجود اتریش با ارتباط در
جغرافیایی، موقعیت دارد؛

اشتراکزبانیوفرهنگیاین
کشوروارتباطخطوطهوایی
کشورهای سایر با اتریش
اروپاییباعثمیشودروابط
وتبادلگردشگریایراناز
طریقآنباسایرکشورهای
شود تسهیل روپایی .ا
 تعریف افزود: الریجانی
اتریش با درازمدت رابطهی
باعثخواهدشدگردشگران
حوزه در ویژه به بیشتری
کوهستان و طبیعتگردی
در و شوند ایرانجذب به
تجربیات از هم ما مقابل
در کشو این زیاد
زمینهگردشگری
کوهستان،بهره
ببریم.مدیرکل
و ریابی بازا
ت تبلیغا
ی شگر د گر
دربارهجزئیات
ی ر ا گز بر
کارگروه سومین
همکاریهایایرانو
اتریشکهازدومتاچهارم
برگزار تهران در مهرماه
میشود،گفت:اینکارگروه
قبلی جلسات ادامه در
ایرانی هیات حضور با که
آموزشدر کار بادستور و
است. شد، برگزار اتریش
کشور دو دیدار آن در
در تبادلهایی و توافقها
گردشگری آموزش حوزه
داشتندکهدرکارگروهسوم
کارهای روند از گزارشی
.انجامشده،ارائهخواهدشد

چرا رابطه ایران و اتریش مهم است؟

 گشت تهران و
 دماوند دو برنامه

 جانبی است که برای
 هیات اتریشی ترتیب

.داده شده است

صفحه 2

ثبت نام بیمه تکمیلی برای رانندگان کامیون
و خانواده آنها رایگان است

 به گزارش خبر روز؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از آغاز ثبت نام بیمه
تکمیلی رایگان رانندگان کامیون و خانواده آنها خبر داد

افراد این  خانواده  حال  رفاه  منظور  به  رانندگان  تکمیلی  بیمه  قرارداد جدید  در  اینکه  به  اشاره  با  روز شنبه  نیا  بهرامی   غالمعباس 
 تغییراتی صورت گرفته است، اظهارداشت: بر اساس تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عالوه بر همسران رانندگان، دو
  فرزند آنها به این طرح اضافه می شوند. وی افزود: یکی دیگر از نکات مورد توجه در قرارداد جدید این است که عالوه بر رانندگان جا

نجات جان 3.۷ میلیون نفر تا سال 2۰2۵ با تغذیه صحیح
خود جدید گزارش در جهانی بهداشت سازمان روز، خبر گزارش به
اهمیت بر باید درمانی مراقبتهای و سالمت خدمات کرد: اعالم
باشد. داشته تاکید فرد زندگی دوران تمامی در صحیح تغذیه
تغذیه بخش در درست سرمایهگذاری با میدهد نشان برآوردها
کرد کمک سال۲۰۲۵ تا انسان میلیون ۳.۷ جان بهحفظ .میتوان
گفت:« - جهانی بهداشت سازمان دبیرکل معاون - یاماموتو« نائوکو
بهمنظوردستیابیبهپوششهمگانیسالمتوارائهخدماتدرمانی
موضوعسالمت اصلی کانونهای از یکی تغذیه است الزم کیفیت، با
شناختهشود.بهگفتهویکشورهاعالوهبربهبودجایگاهعناصرتغذیه
در آنها ملی سیاستهای از که بزنند اقداماتی انجام به دست باید
اسید و آهن مکملهای ساختن فراهم کند. حمایت سالمت حوزه
رژیمهای مصرف به توصیه مادر، شیر با تغذیه از حمایت فولیک،
غذاییبامیزانقندپاییندربزرگساالنوکودکانومحدودساختن
از مغزی سکته و قلبی بیماری از پیشگیری منظور به نمک مصرف
جملهاینراهکارهاهستند.سرمایهگذاریدربخشتغذیهبهکشورها
کمکمیکندتابهاهدافخوددرجهتدستیابیبهپوششهمگانی
سالمتواهدافتوسعهپایدارنزدیکترشوند.جهاندرموضوعتغذیه
چالشهایی همچنان اما است، کرده پیدا دست پیشرفتهایی به
کودکان در چاقی شیوع است. افزایش به رو چاقی نرخ دارد. وجود
۲۰۱۸ تا ۱۹۹۰ سالهای فاصله در درصد ۵.۹ به درصد ۴.۸ از
است چاق کودکان تعداد میلیونی ۹ افزایش نشاندهنده که .رسیده

اشاره با  خوزستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  شد.  خواهند  درمان  تکمیلی  بیمه  مشمول  نیز  اند  شده  وارد  شغل  این  به  اخیر  سال  یک  مدت  طی  که  افرادی  قبل،  دور  نام  ثبت  از  مانده   جا 
 به اینکه رانندگان از روز گذشته تا 1۵ آبان فرصت دارند تا مدارک خود را برای ثبت نام ارائه کنند، گفت: شرکت های حمل و نقل جاده ای بر اساس امضای قرارداد با شرکت های بیمه موظف به پوشش درمانی
برای فرزندان دختر این درحالی است که  بیمه می شوند، گفت:  این  نیز شامل  از فرزندان زیر 1۸ سال  نفر  بر همسرراننده دو  اینکه عالوه  به  با اشاره  نیا  بهرامی  به صورت رایگان هستند.   رانندگان کامیون ها 
 به شرطی که ازدواج نکرده باشد، محدودیت سنی وجود ندارد. وی ادامه داد: سال گذشته 1۵ هزار و 32۹ راننده کامیون استان خوزستان برای بیمه تکمیلی ثبت نام کردند و تعدادی از رانندگان که در ثبت نام
 سال گذشته جا مانده بودند و در طول یک سال اخیر به این شغل وارد شده اند در ثبت نام جدید می توانند مدارک خود شامل شماره شبای حساب بانکی و مشخصات شناسنامه ای همسر و 2 نفر از فرزندان
 خود را به ۶ دفتر پیشخوان و  1۶ مرکز صدور کارت هوشمند انجمن صنفی رانندگان  فعال در سراسر استان ارائه دهند. بر اساس این گزارش، طبق قانون، بیمه پایه رانندگان کامیون، بیمه خویش فرماست که
این قانون از سال ۷۹ به تصویب رسید و اجرای آن از سال ۸1 آغاز شد و این درحالی است که برای تامین هزینه های بیمه تکمیلی رانندگان از درآمد شرکت حمل و نقلی در حساب شرکت بیمه منظور می شود

صاحب خانه خانه اش را آتش زد

در مسکونی منزل یک مقابل در شنبه روز بامداد صوتی نارنجک ۲ روز، خبر گزارش به
منفجرشد.ساعت آنها از یکی که بود خانوادگیجاگذاریشده اختالفات انگیزه با و اهواز
یکو۳۰دقیقهبامدادامروزدرپیدریافتخبریازمرکزفوریتهایپلیسی۱۱۰مبنی
کالنتری ماموران اهواز، صادقیه کوی در مسکونی منزل یک مقابل در شی یک انفجار بر
بررسیصورت حاکیست: گزارش این شدند. اعزام محل به سازی خنثی و تیمچک و ۲۴
نارنجکصوتیکوچکیدرمقابلیکمنزلمسکونی انفجار از مامورانحاکی گرفتهتوسط
تیمچکوخنثی وتوسط دیگرکشف نکرده نارنجکعمل بازرسی،یک ادامه بودکهدر
تولیدصدا فقط و نداشته بر در یاخسارتی انفجارهیچگونهمصدوم این سازی،خنثیشد.
دستور در ویژه صورت به آن دستگیری و شناسایی انفجار این عامل هویت است. داشته
و بوده خانوادگی اختالفات انفجار عامل انگیزه پلیس تحقیقات برابر دارد. قرار پلیس کار
پیشازایننیزتهدیداتیرابامالکمنزلمسکونیاعالمودرگیریخانوادگیداشتهاست

مسابقه رسمی، مقامهای گزارش حسب بر روز، خبر گزارش به
تیمهاینفتمسجدسلیمانواستقاللدرهفتهسومبرگزارشدو
تخلفاتیازسویتماشاگرانتیمنفترخداد.ازآنجاییکهتخلفات
و موهن شعارهای از عبارت که آن نوع به توجه با شده حادث
موقت دستور قرار صدور خور در مسابقه، رسمی مقام به فحاشی
ثانوی، تااطالع انضباطیو بهاستنادماده۱۰۰مقررات لذا است،
تماشاگر حضور بدون مسجدسلیمان نفت تیم خانگی مسابقات
یانمایندهقانونیباشگاهنفت برگزارمیشود.الزماستمدیرعامل
مسجدسلیمانجهتادایتوضیحاتدرموردتخلفاتعنوانشده،
روزیکشنبه۳۱شهریورماهدرکمیتهانضباطیحضورداشتهباشند

اهواز شهرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان رییس
مدارس خیابان در شنبه روز ظهر مسکونی واحد یک گفت:
نامعلوم دالیل به خانه صاحب توسط اهواز علوی کوی
شد مصدوم نیز خود حادثه این عامل و کشیده آتش .به

در حادثه این اینکه اشاره با در شنبه روز قنبری ابراهیم
طور به منزل کرد: بیان داد رخ امروز دقیقه ۱۲:۴۸ ساعت
.کاملسوختوفردمصدومبهعواملاورژانستحویلدادهشد
سایر به آن سرایت از و شد مهار سوزی آتش گفت: وی
توسط سوزی آتش این علت شد؛ جلوگیری ها خانه
است بررسی دست در انتظامی نیروی و نشانی .آتش
ویادامهداد:صاحبخانهبهمامورانآتشنشانیودرحضور
.همسایگانبهآتشکشیدنخانهتوسطخوداعترافکردهاست
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دستگیری دو کالهبردار میلیاردی در مسجدسلیمانتماشاگران نفت مسجدسلیمان محروم شدند

فرماندهانتظامیمسجدسلیمانازدستگیریدوکالهبرداردرمسجدسلیمانخبرداد.
سردارحیدرعباسزادهاظهارکرد:درپیکسبخبریمبنیبراینکهدوکالهبردار
بااستفادهازمدارکهویتیفردیدیگروگرفتندستهچک،درنقاطمختلفکشور
اقدامبهکالهبرداریمیکنند،موضوعبهصورتویژهدردستورکارمامورانپلیس
آگاهیقرارگرفت.ویافزود:صاحبچکپسازاحضار،ازدستهچکاظهاربیاطالعی
و شبانهروزی تالشهای با مسجدسلیمان آگاهی پلیس کارآگاهان آن از کردوپس
تحقیقاتتخصصی،دوکالهبردارکهباجعلمهردوادارهخصوصیودولتیبامدارک
لوازمساختمانیتحت باخرید و بودند تهیهکرده دیگر،دستهچکی فردی هویتی
.عنوانپیمانکارکالهبرداریمیکردندراشناساییوباهماهنگیقضائیدستگیرکردند
میلیارد ۲۷ کالهبرداری به پلیس تحقیقات در متهمان کرد: تصریح عباسزاده
و مسجدسلیمان در پیمانکار عنوان تحت نفر شش از ریال میلیون ۳۰۰ و
اعتراف همدان و بختیاری و چهارمحال یزد، اصفهان، کرمان، استانهای همچنین
پرونده تشکیل از پس متهمان کرد: بیان خوزستان انتظامی فرمانده کردند.
شدند زندان روانه قضائی مرجع دستور با اتهام تفهیم از پس و معرفی دادسرا به



بهگزارشخبرروز؛جلسهتعیینتکلیفمناطقفرسوده
تعیین همچنین و شهرستان بازسازی ستاد و آلوده ،
تکلیفواحدهایاحداثیخالیازسکنهشهرکولیعصر
مسجدسلیمانبهریاستمهندسبهرامیمعاونتاموربرنامه
ریزیوعمرانیفرمانداروباحضوراعضایاینکارگروه
درسالنجلساتفرمانداریبرگزارشد.مهندسابراهیم
بهرامیمعاونتاموربرنامهریزیوعمرانیفرمانداریدر
اینجلسهضمناشارهبهتعیینتکلیفهرچهسریعترمسئله
ساختوسازدرمناطقآلودهدربخشیازسخنانخوداظهار
داشت:یکیازموضوعاتمهمتعیینتکلیفحدودسیزدهالی
چهاردهواحدتجاریفاقدسنددرشهرکولیعصراستکه
فاقدتصدیهستندوبهتراستهرچهسریعترقیمتگذاری
وواگذارشوندوهزینهحاصلازفروشآنهابرایتسویه
حسابدرنظربگیریم.وینسبتبهعدماقدامیکسری
افرادنسبتبهتحویلمنازلخوددرشهرکولیعصرعنوان

 جلسه تعیین تکلیف مناطق آلوده و ستاد
بازسازی شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

 دستگیری 2 متهم بانک
سرمایه حین فرار از کشور

بانک سرمایه از متهمان پرونده   به گزارش خبر روز، دو نفر 

 در حین فرار از کشور، دستگیر و بازداشت شدند؛ این افراد

فساد بزرگ  پرونده  این  کوچک  اصطالح  به  متهمان   جزو 

با ارزش 1۴ هزار میلیارد تومان محسوب می شود  اقتصادی 

هوشیاری با  اما  شوند  خارج  کشور  از  داشتند  قصد   که 

شدند بازداشت  و  دستگیر  امنیتی  و  قضایی  .مقامات 

 براساس آنچه رسول امیرقهرمانی؛ نماینده دادستان تهران در 

 پرونده بانک سرمایه اعالم کرده، این پرونده ۴۰۰ متهم دارد و ارزش آن 1۴ هزار میلیارد تومان است. روز گذشته )23 شهریور( آخرین جلسه محاکمه تعدادی از

 مدیران و اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با اخاللگران اقتصادی برگزار شد که پس از اخذ آخرین دفاع از متهمان، قاضی

 مسعودی مقام ضمن اعالم ختم جلسه گفت: متهمان یک هفته وقت دارند الیحه تکمیلی خود را ارائه کنند و پس از آن در مهلت مقرر قانونی، رأی صادر می 

 شود. همچنین طبق آنچه قاضی مسعودی مقام پیشتر گفته، پرونده حسین شاملویی که از او به عنوان پنجمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه یاد می شود

 نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه آمده و طی روزهای آینده جلسه محاکمه وی برگزار می شود. پیش از این جلسات محاکمه حسین هدایتی و باند مرتبط

با وی، هادی رضوی، احسان دالویز و جهانبانی و باند مرتبط با وی برگزار شده است که هدایتی و رضوی به 2۰ سال و دالویز به 1۰ سال حبس محکوم شدند

یازده هزار تن لیمو ترش از باغ های
سیستان و بلوچستان برداشت شد

بهگزارشخبرروزبهنقلازروابطعمومیسازمانجهادکشاورزی

سیستانوبلوچستان،اردشیرشهرکیاظهارداشت:یکهزارو۵۴۸

ترش لیمو بهکشت بلوچستان و باغاتسیستان ازسطح هکتار

اختصاصداردکه۸۷۱هکتارآنباروروبقیهغیرباروراست.ویادامه

داد:برداشتلیموترشازنیمهدوممرداددرسیستانوبلوچستان

باغبانیسازمانجهادکشاورزی ادامهدارد.مدیر تاشهریور آغازو

سیستانوبلوچستانگفت:لیموترشبرداشتشدهدراستانعمدتا

بهصورتتازهخوریوآبلیمومورداستفادهقرارمیگیرد.ویادامه

داد:شهرستانهایسرباز،چابهار،قصرقند،نیکشهر،کنارکوایرانشهر

هستند بلوچستان و سیستان در لیموترش کشت مناطق عمده
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان: ارزیابی واحد های زلزله زده مسجدسلیمان ادامه دارد

ویبابیاناینکهقطعهایزمینیبرایجابهجاییمناطقآسیبدیدهوخطرخیزشهرمسجدسلیمانتعریفوجانماییشدهاستبیانکرد:بخشمهمیازواحدهای
.آسیبدرمحلجدیدساختهخواهندشدتادرآیندهخطریمتوجهآناننشود

اسالمی انقالب مسکن بنیاد مدیرکل انصاریان مسعود روز، خبر گزارش به
زده زلزله مسکونی واحدهای ارزیابی وضعیت آخرین تشریح در خوزستان
منازل بازسازی عملیات آغاز منظور به گفت: مسجدسلیمان شهرستان در
میلیارد ۹۶۰ حدود ۱۳۹۸ تیر ۱۷ ریشتری ۵.۷ زلزله از ناشی دیده آسیب
ریالاعتباربهتصویبرسیدهاست.ویاظهارداشت:امیدواریمباتخصیصو
ابالغهرچهزودترآن،بازسازیمنازلآسیبدیدهواردمرحلهجدیبازسازی
هزار۵۰۰واحد ویک تعمیری واحد هزار اینکه۸ به اشاره با انصاریان شود.
احداثیناشیاززلزلهمسجدسلیمانبایدبازسازیشوندبیانکرد:کارشناسان
ارزیابدرحالارزیابیمنازلبهصورتمحلهبهمحلههستندوعملیاتارزیابی
انقالباسالمیخوزستان، بنیادمسکن ادامهدارد.بهگفتهمدیرکل همچنان
احتمالداردباادامهارزیابیخسارتهایمنازلآسیبدیده،بهتبعآنحجم
خساراتواردهناشیاززلزلهمسجدسلیمانافزایشیابد.اینمقاممسئولاذعان
دیدهپس آسیب واحدهایمسکونی مالکان اعتبارات، ابالغ بهمحض داشت:
بانکهامعرفیمیشوند. به بنیادمسکن، وثبتدرسامانه پرونده ازتشکیل
برای دولت، هیات مصوبه اساس بر کرد: اظهار ادامه در انصاریان مسعود
۱۲۰میلیون و الحسنه قرض تسهیالت ریال میلیون ۵۰۰ احداثی واحد هر
تعمیری واحدهای برای رقم این میشود؛ پرداخت عوض بدون ریالوام
۱۵۰میلیونریالتسهیالتقرضالحسنهو۵۰میلیونریالوامبالعوضاست

همایش ملی خرما در شادگان برگزار می شود

کرد: اظهار شادگان در روز خبر خبرنگار با گفتگو در حاجیان سعید
سایر به شادگان خرمای مختلف انواع معرفی هدف با همایش این
صنعت توسعه راهکارهای و ها چالش بررسی کشور، مختلف نقاط
شد خواهد برگزار محصول این صادرات روی پیش چالشهای و .خرما
یکی شادگان شهرستان افزود: درشادگان دولت عالی نماینده
با که باشد می کشور سطح در خرما کننده تولید های ازشهرستان
دارد تولیدات این از بسزایی سهم توجه، قابل نخلستانهای بودن .دارا

محصوالت معرفی کرد: تصریح خرما، انواع تولید در شهرستان این توجه قابل ظرفیتهای به اشاره با شادگان فرماندار
است همایش این برگزاری از هدف مهمترین خرما، فرآوردههای سایر همچنین و شهرستان شده تولید .خرمای
درپایان حاجیان شود. می سبب را شادگان شهرستان در کشاورزی اقتصاد رونق توسعه خرما، برداشت همایش برگزاری کرد: اضافه حاجیان
باشد داشته قرار توجه مورد باید داران نخل سازی توانمند و نخیالت احیاء شادگان، درشهرستان موجود ظرفیتهای به توجه با کرد: .عنوان
برداشتخارکبهلحاظشرایطمنطقهایدرنقاطمختلفشهرستانشادگانتااواسطمردادماهوبرداشترطبتااواسطشهریورماهاز۱۳هزارهکتارنخلستانشهرستانشادگان
ادامهدارد.استعمران،زاهدی،بریم،خضراوی،برحی،قنطار،عویدی،دیری،یوزی،شکر،اشگر،فرسیوحالوی،ازعمدهارقامخرمایتولیدیشهرستانشادگانهستند

صفحه 3

کرد:درحالحاضرنمیتوانیممعطلافرادیشویمکههیچپیگیریواقدامینسبتبهتحویلکلیدمنازلاحداثیخوددراینمنطقهنکردنداگراقدامیبرایاینکارانجامندهندمجبورهستیمکسانیکهجاماندندوهمچنینافرادیکه
هماکنونمنازلشاندرمعرضآوارهستندجایگزینآنهاکنیمچراکهنبایدعدمامنیتجانومالاینخانوادههامتاثرازدیرعملکردنماباشد.درادامهوقتیکهمسئولینحاضردراینجلسهنظراتوپیشنهاداتخودرادرحوزههای
مختلفمربوطبهجلسهرامطرحکردندمعاونتاموربرنامهریزیوعمرانیفرمانداریبااشارهبهبرخیازبندهایمصوباتجلسهمطرحکرد:شهرداریحداکثرظرفمدت۲۴ساعتلیستافرادیکهتاکنوناقدامبهتحویلمنازلخودنکردند
تحویلبدهدواینلیستبهمنزلهحذفاینافراداست.ابراهیمبهرامیدرخصوصجایگزینیاینافرادخاطرنشانکرد:تیمیمتشکلازفرماندارییاشهرداریدرمناطقیکهدرمعرضخطرهستندحاضرمیشوندوباتهیهکروکیمحدوده
آنمحلمشخصوتصویبمیشودوجابهجاییاینافرادتعیینتکلیفمیشود.بهرامیتصریحکرد:درصورتجلسهایکهارسالمیشوداسامیدرآنجمعبندیشدهوقیدمیشودچهکسیحذفوچهکسیجایگزیناستالبته
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