
با حضور امیر واحدی؛
خانواده های شهدا و پیشکسوتان نهاجا تجلیل شدند

اختالف ۱۲۰۰ تومانی با بازار
پرداخت ارز مسافرتی به یک بانک محدود شد

 وزیر ورزش و جوانان

توزیع عادالنه امکانات ورزشی مناطق محروم و مرزی در اولویت است
در مراسمی با حضور جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، از خانواده های 

شهدا و پیشکسوتان نهاجا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، در مراسم صبحگاه 
عمومی که صبح امروز در مرکز آموزش های هوایی شهید خضرایی برگزار شد، با 
حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش از 
خانواده های معظم شهدا، پیشکسوتان، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس 
تجلیل به عمل آمد. امیر سرتیپ دوم خلبان »سیاوش مشیری« از پیشکسوتان 
نیروی هوایی ارتش، در این مراسم ضمن تسلیت حادثه تروریستی اهواز اظهار 
داشت: نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران از نخستین روز جنگ تحمیلی تا 
آخرین روز همواره به عنوان یک نیروی قدرتمند پشتیبان و مدافع نیروهای دیگر 
در جبهه ها حضور داشت و در برابر دشمنان قسم خورده انقالب همواره ایستاده و 

هیچ گاه عقب نشینی نکرده است.
وی افزود: نیروی هوایی ارتش در زمانی که دشمن تصور می کرد جمهوری اسالمی 
ایران را غافلگیر کرده است، با گذشت کمتر از ۱۲ ساعت از حمله رسمی، عملیات 
بزرگ ۱۴۰ فروندی را انجام داد و تمامی پایگاه های نظامی و مناطق استراتژیک 
دشمن را مورد حمله قرار داد. امیر مشیری در ادامه خطاب به دانشجویان و افسران 
حاضر در مراسم گفت: قدر جوانی و لحظات زندگی خود را بدانید، اطالعات خود را 

همیشه به روز نگه دارید و با تمام توان آماده مقابله با هر گونه تهدید باشید.
وی پوشیدن لباس مقدس نیروی هوایی ارتش را افتخاری بزرگ برای کارکنان 
این نیرو دانست و تصریح کرد: شما افتخار پوشیدن لباس مقدس ارتش را دارید و 
باید ضمن تهذیب نفس با بصیرت کافی و اطاعت محض از ولی فقیه، ضمن ایجاد 

حس امیدواری برای مردم، موجب یاس و نا امیدی دشمنان شوید.

ارائه ارز مسافرتی در بانک ها که طی مدت اخیر در دو بانک آغاز شده 
بود، اما اکنون با توجه به نوسان قیمت ارز در یکی از بانک ها پرداخت 
تا ۱۲۰۰  بانک  و  بازار  بین  نرخ  اختالف  از سویی دیگر  انجام می شود. 

تومان در هر یورو رسیده است.
به گزارش ایسنا، امروز )سه شنبه( بررسی میدانی شعب دو بانک ارائه کننده 
ارز مسافرتی از این حکایت داشت که پرداخت ارز از روز گذشته در یکی از این 
بانک ها متوقف شده و قیمتی برای آن تعیین نمی شود. طبق گفته مسئوالن 
شعبه پرداخت ارز تا اطالع ثانوی متوقف است. این در حالی است که افزایش 
تقاضا و همچنین نوسان زیاد قیمتی در روزهای اخیر از جمله عواملی است که 

از سوی شعب به عنوان عامل توقف ارائه ارز مسافرتی اعالم می کنند.
اما در یکی دیگر از بانک ها که پرداخت ارز متوقف نیست، این جریان به 
با تشکیل صف های طوالنی همراه است. برای یورو به  انجام شده و  سختی 
عنوان ارز مرجع پرداختی به مسافران، حدود ۱۶۸۰۰ تومان نرخ تعیین شده و 
با توجه به ازدحام جمعیت برای خرید، از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز تمام نوبت ها 
پر شده بود و البته این روال از روزهای گذشته نیز در جریان بوده است.   در 
حال حاضر با توجه به قیمت یورو که در بازار به حدود ۱۸ هزار تومان می رسد 
اختالف ارز مسافرتی ارائه شده در بانک ها و بازار آزاد نزدیک به ۱۲۰۰ تومان 

و حتی باالتر است.
بانک های عامل ارز مسافرتی را برای کشورهای همسایه تا ۵۰۰ یورو و سایر 
کشورها تا هزار یورو پرداخت می کنند که نرخ روزانه آن از سوی بانک مرکزی 
و تقریبا هم سطح با قیمت بازار تعیین می شود. این در شرایطی است که در 
ابتدا  آغاز شده،  در  ارزی  بسته جدید  در  بانک ها  در  ارز  پرداخت  که  مدتی 

اختالف نرخ با بازار آزاد ناچیز بود، اما به مرور افزایش یافته است.

جمله  از  خدماتی  ارز  ارائه  بازار  در  نیز  صرافی ها  برخی  بانک ها  کنار  در 
مسافرتی را انجام می دهند که تقریبا هیچ اختالف قیمتی با نرخ بازار آزاد ندارد 

و البته همه روزه این ارز را به فروش نمی رسانند.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه وضعیت سرانه 
ورزش کشور بسیار بهبود پیدا کرده است،گفت: 
رویکرد وزارت ورزش و جوانان توزیع عادالنه سرانه 
ورزشی در مناطق محروم، مرزی و روستایی کشور 

است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مسعود سلطانی فر 
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در پاسخ به سوال 
حبیب اهلل دهمرده نماینده زابل در مورد برنامه وزارت 
تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  برای  جوانان  و  ورزش 
با  مقایسه  در  کشورمان  ورزش  سرانه  افزود:  ورزشی، 
کشورهای دیگر دنیا زیاد است، در کشورهای پیشرفته 
سرانه ورزش یک تا یک و نیم متر است و درکشورهای در 

حال توسعه عمدتا زیر یک متر است.
وی اظهار داشت: در بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه 
چهارم مقرر شده بود همه دستگاه ها تالش کنند تا سرانه 
ورزشی را به یک متر برسانند که با توجه به محدودیت 
های مختلف به لحاظ منابع اعتباری ت به این هدف در 
برنامه چهارم و پنجم نرسیدیم و در برنامه ششم هم هدف 

گذاری کمی به این شکل حذف شد و وجود ندارد.
وی گفت: در کشور حدود 9 هزار مکان ورزشی روباز و 
سرپوشیده متعلق به وزارت ورزش و جوانان داریم که با 
۴9۰ پروژه ای که امسال در دست احداث داریم و پروژه 

های مختلفی که ارگان ها و دستگاه های مختلف ایجاد 
کردند، هم اکنون وضعیت سرانه ورزشی کشور از جهت 
این که این امکانات در اختیار مردم قرار بگیرد، بسیار 

بهبود پیداکرده است.
سلطانی فر گفت: هم اکنون عالوه بر 9 هزار مکان 
مکان  هزار  سه  جوانان حدود  و  ورزش  وزارت  ورزشی 
 ۳۰۰ به  نزدیک  داریم،  پرورش  و  آموزش  در  ورزشی 
مجموعه ورزشی کارگری در سراسر کشور داریم و هزاران 
مکان ورزشی هم توسط شهرداری های کشور احداث 
شده و بیش از دوهزار مکان ورزشی توسط نیروهای مسلح 
به ویژه بسیج در مکان های مختلف خصوصا مناطق 
روستایی و محروم ایجاد شده که کمک مطلوبی است، 

عالوه بر این در دانشگاه ها هم مکان های زیادی داریم.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: امروز به صورت قاطع 
می گوییم، سرانه ورزشی مکان هایی که متعلق به وزارت 
ورزش و جوان است، حدود ۷۸ سانتی متر مربع است که 
با احتساب مکان هایی که متعلق به دستگاه های دیگر 
است قطعا سرانه ما به بیش از یک متر مربع افزایش یافته 
اگر چه هنوز وضعیت مطلوبی را ندارد و ما فکر می کنیم 
به صورت عادالنه توزیع نشده است و استان های محروم 
کمتری  امکانات  از  کشور  روستایی  و  مرزی  ومناطق 

برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: تمرکز و رویکرد ما این است که بتوانیم 
با استفاده از منابعی که در اختیار داریم تا پایان این دولت، 

تا حد زیادی توازن و تعادل ایجاد کنیم.
وزیر ورزش اظهار داشت: تعداد کل پروژه های نیمه 
تمام بخش ورزش کشور تا روی کارآمدن دولت یازدهم 
پنج هزار و ۳۵۵مکان ورزشی بوده که هر ساله تعدادی از 

این پروژه ها به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: بر این اساس در سال 9۲، ۱۳۲ پروژه، در 
سال 9۳، ۲۰۵ پروژه در سال 9۴، ۳۶۱ پروژه در سال 
9۵، ۱۷۱ پروژه در سال 9۷، ۳9۰ پروژه بهره برداری شده 

است.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی ما برای سال 9۷ این است 

که ۴9۰ پروژه بهره برداری شود.
سلطانی فر ادامه داد: در موضوع توسعه فضای ورزشی 
کشور کارهای بزرگی در طول سال های بعد از انقالب 
انجام شده که برای نمونه می توان به احداث ورزشگاه 
۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان، ۵۰ هزار نفری پارس 
شیراز، ۵۰ هزار نفری یادگار امام تبریز،۵۰ هزار نفری 
غدیر اهواز، ۳۰ هزار نفری ثامن و ۲۰ استادیوم ۱۵ هزار 

نفری در مراکز استان ها اشاره کرد.
وی گفت: همچنین نزدیک به ۶۰ استادیوم نیز در 

دست احداث است.

امواج پارازیت
ضرری ندارند

 خواب آشفته ترامپ
تعبیر نخواهد شد

 والیتی: سخنگوی وزارت بهداشت:
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تعهد در مقابل تعهد
رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در نشست 
سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه » نه جنگ، نه 
تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون« اظهار 
داشت: سازمان ملل یکی از ادارات ِدولت آمریکا نیست و نباید اجازه دهد 

که مصوباتش، گروگاِن بازی های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد.
متن سخنان دکتر روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»الحمدهلل رب العالمین و الصلوة والسالم علی رسول اهلل و آله و صحبه«

خانم رئیس،
انتخاب شما را به ریاست هفتاد و سومین اجالس مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، تبریک می گویم.

Etehademelat

 آقای پاس گل
آقای پنالتی و...

رایزنی روحانی و اردوغان درباره مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی

نمایشگاه مطبوعات؛ آری یا نه؟ 

مسئولیت »سکه ثامن« با کیست

این ُکره برقی!

 آمار روایت نشده 
دربی تهران

در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شد:

 صاحبان روزنامه ها
پاسخ دادند

  چه کسانی 
حق فروش طال و سکه دارند؟

 اطالعات جالب
در خصوص انرژی برق در جهان
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رونمایی از طرح اروپا برای دور زدن »تحریم های ایران«

ایران و اروپا پشت درهای بسته


