
اقدام وحشيانه با زن جوان ؛

 جشن تولد 
به جنايت گروهي تبديل شد
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معاون اول دولت اصالحات :

 شکاف بين مردم 
و حاکميت 

ايجاد شده است

مردم از حداقل هاي زندگي محروم اند ؛

خرمشهر 
مانند ايام 
پس از جنگ است
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محسن رضایی به نمایندگان هشدار داد  :
قدر اعتماد مردم را بدانيم

واکنش  آرا در مجلس  رد طرح شفافیت  به  محسن رضایی 
قدر  را  مردم  اعتماد  داد:  هشدار  نمایندگان  به  و  داد  نشان 

بدانیم. فرصت خدمت، همیشگی نیست.
در  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی،  محسن 
حساب شخصی خود در توییتر نوشت: »مجلس بعنوان خانه 
مجلس  که  است  این  مردم  انتظار  باشد.  شفاف  باید  ملت، 
باشد.  پیشگام  شورای اسالمی در شفافیت و شفاف سازی، 
اعتماد مردم را قدر بدانیم. فرصت خدمت، همیشگی نیست.«

آراء  شفافیت  طرح  مجلس  جلسه  در  که  است  گفتنی 
۱۲ ممتنع  ۶۳ مخالف و  ۱۵۳ رای موافق،  با  نمایندگان، 

رد شد.

خبر مهم رئيس جدید بورس ؛
سرمایه گذاری های استانی

 سهام عدالت بازارگردان دار می شوند
عالی  با تصویب شورای  بورس گفت:  رئیس جدید سازمان 
به  بازارگردانی،  اختصاصی  سرمایه گذاری  صندوق  بورس، 
منظور بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی 

تاسیس می شود.
در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  دهنوی  دهقان  محمدعلی 
دویست و چهارمین جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
وضعیت بازار سرمایه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و این 
تصمیم در راستای اجرای ماده 9 آیین نامه اجرایی ساماندهی 

سهام عدالت اتخاذ شد.
از  هدف  افزود:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  جدید  رئیس 
بازارگردانی،  اختصاصی  گذاری  سرمایه  صندوق  تشکیل 
سهام  بازارگردانی  عملیات  انجام  جهت  الزم  مالی  تامین 
صورتجلسه   ۲ بند  اجرای  همچنین  و  استانی  شرکت های 

مورخ 4 مرداد 99 شورای عالی بورس خواهد بود.  
سخنگوی شورای عالی بورس تصریح کرد: صندوق سرمایه 
منظور  به  است  مجاز  سرمایه  بازار  توسعه  مشترک  گذاری 
استانی،  گذاری  سرمایه  های  شرکت  سهام  بازارگردانی 
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاسیس کند و 
دارایی های تخصیص یافته موضوع بند  ۲ صورتجلسه مورخ 

4 مرداد 99 این شورا را به آن صندوق منتقل کند.
شایان ذکر است در ازای انتقال دارایی های تخصیص یافته، 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی مذکور به نام شرکت های سرمایه گذاری استانی 

صادر خواهد شد.

در پي افزایش آمار هنرمندان
 قرباني کرونا در جهان ؛

بازيگران از رفتن 
مقابل دوربين 

سريال ها مي ترسند

عضو کميسيون امنيت ملي : 

جمعيت ايران 
به 30 ميليون نفر

 مي رسد
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استاندار خوزستان :

پرداخت زکات 
ازدواج جوانان 
را آسان مي کند

سيد حسن خميني : 

برخي 
حتي با بلندگو 
و دوش حمام 
مخالف بودند
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سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان : 

 باید منتظر اخبار ناخوشایند باشیم
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