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محمدمهدی زاهدی:
اجرای صحیح نظام رتبه بندی 

کمکی برای حل مشکالت فرهنگیان

محمدمهـدی  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
را  فرهنگیـان  معضـل  مهمتریـن  زاهـدی 
بحـث معیشـتی  و اقتصـادی عنـوان کـرد و 
گفـت: اگـر دولت نظـام رتبه بنـدی معلمان را 
رعایـت و اجـرا کنـد مسـلما این مشـکالت تا 

حـدودی حـل خواهـد شـد.
نماینـده مـردم کرمـان در مجلس شـورای 
و  آمـوزش  حـوزه  دیگـر  مشـکل  اسـالمی 
پـرورش را وجـود حـدود 120 هـزار کالس 
درسـی دانسـت که بایـد تخریب یا بازسـازی  
شـوند و افـزود: متأسـفانه بودجـه الزم بـرای 
ایـن امـر از سـوی دولـت دیده نشـده اسـت.

اتفاقـات  و  حـوادث  نگرانیـم  افـزود:  وی 
و  دهـد  رخ  زمینـه  ایـن  در  غیر مترقبـه ای 
کشـور دچـار یـک چالـش و تنـش شـود که 
مطمئنـا ایـن موضـوع بـه مصلحـت نیسـت.

بـا  دولـت  کـرد  امیـدواری  ابـراز  زاهـدی 
رایزنـی  مناسـب بودجـه کافی برای بازسـازی 
و نوسـازی ایـن 120 هـزار کالس را فراهـم 
قـرار  نوسـازی  اختیـار سـازمان  در  و  کـرده 
دهـد تا این سـازمان بـا کیفیت مطلـوب این 

کار را انجـام دهـد.
وی بـا بیـان اینکه مجلـس در قانون برنامه 
ششـم طـی مصوبـه ای از آمـوزش و پـرورش 
خواسـته تـا حداکثـر در مـدت دو سـال نظام 
بیـان  کنـد،  عملیاتـی  را  فرهنگیـان  بیمـه 
داشـت: بسـترهای قانونی این موضـوع فراهم 
بـوده و آمـوزش و پـرورش می توانـد با کمک 

دولـت اقـدام کند.
داد:  ادامــه  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ــون برنامــه ششــم  همچنیــن مجلــس در قان
 3 مبلــغ  کــه  کــرد  پیش بینــی  توســعه 
میلیــارد دالر از محــل صنــدوق ذخیــره 
ــدارس  ــازی م ــازی و بازس ــه مقاوم س ارزی  ب

داده  شــود. اختصــاص 
زاهـدی تاکیـد کـرد: آمـوزش و پـرورش 
بایـد برای مبلـغ 3 میلیـارد دالر بودجه بندی 
تـا در  انجـام دهـد  را  و زمانبنـدی  مناسـب 
مـدت پنـج سـال برنامـه ششـم توسـعه ایـن 

اقدامـات صـورت بگیـرد.

هاشم زایی:
مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 
باید به صورت دو نفره برگزار شود

عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی 
کشـور در مجلـس شـورای اسـالمی معتقـد 
اسـت مناظـرات انتخابـات ریاسـت جمهوری 

بایـد بـه صـورت دو نفـره برگـزار شـود.
به گزارش خانه ملت، عبدالرضا هاشم زایی 
کاندیداهای  انتخاباتی  مناظرات  خصوص  در 
ریاست جمهوری، اظهار داشت: نفس مناظره 
شیوه  این  به  مناظره  ولی  است  خوبی  اقدام 
دقیقه   2 که  مناظره ای  زیرا  ندارم،  قبول  را 
زمان به کاندیداها بدهد، مناسب نیست، زیرا 
تا کاندیدا »سالم و درود« بفرستد، این زمان 

به پایان می رسد.
ــمیرانات،  ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
ــورای  ــس ش ــس در مجل ــهر و پردی اسالمش
ــد  ــره نبای ــه مناظ ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
ــاهد  ــد را ش ــام ش ــه انج ــن شــکلی ک ــه ای ب
باشــیم، بلکــه مناظــره بایــد رو در رو و 2 
نفــره باشــد، بیــان کــرد: امیــدوارم مناظــرات 
آینــده بــه شــکلی کــه مشــاهده شــد، 
پیگیــری نشــود و مرحلــه اول مناظــرات 

ــد. ــنایی باش ــک آش ــط ی فق
عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی 
کشــور در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ــرد  ــه ف ــت ک ــوان پذیرف ــه نمی ت ــان اینک بی
داشــته  وقــت  دقیقــه   2 کننــده  انتقــاد 
ــخ دادن را  ــد پاس ــه قص ــی ک ــد و کس باش
ــه  ــد، ادام ــته باش ــت داش ــه وق دارد، 5 دقیق
ــد  ــح باش ــد صحی ــره بای ــی مناظ داد: طراح
ــره انجــام شــود و از  ــد دو نف و مناظــرات بای

ــد. ــاد کنن ــوال و انتق ــر س ــک دیگ ی
ــی  ــه مناظرات ــان اینک ــا بی ــم زایی ب هاش
بــه  شــبیه  بیشــتر  شــد،  انجــام  کــه 
تعویض هــای دقایــق پایانــی مربیــان فوتبــال 
ــه  ــت ب ــی دس ــت کش ــرای وق ــه ب ــت ک اس
ــال گل  ــه دنب ــد و ب ــی می زنن ــن اقدام چنی
ــیون  ــدوارم کمیس ــت: امی ــتند، گف زدن نیس
نظــارت بــر تبلیغــات انتخابــات در خصــوص 
ــد و  ــر کن ــد نظ ــرات تجدی ــزاری مناظ برگ
ــیم. ــاهد باش ــری را ش ــدی ت ــرات ج مناظ

راه  از  تبریز  تراکتورسازی  باشگاه  مدیرعامل 
»آذر  نام  با  همراه  تلفن  اپراتور  شبکه  اندازی 

سل« توسط این باشگاه خبر داد.
جلسه  در  آجورلو  مصطفی  ایرنا،  گزارش  به 
هم اندیشی روسای اتحادیه های صنفی در حوزه 
اینکه  بیان  با  تراکتورسازی،  باشگاه  اقتصادی 
امروز فوتبال یک کار اقتصادی می کند، افزود: 
را  و طرح »آذرسل«  امضا  قراردادی  این هفته 
سایر  کنار  در  می تواند  که  می کنیم  راه اندازی 
اپراتورهای تلفن همر اه در سطح کشور فعالیت 
کند و ما از هواداران تراکتور درخواست خواهیم 
کرد برای ارتباطات خود از این اپراتور استفاده 

کنند.
میلیون هوادار  از دو  ما  اگر  اظهار کرد:  وی 
خواهش کنیم از سیم  کارت تراکتوری استفاده 
زیادی  سود  انبوه  تعداد  این  با  باشگاه  کنند، 
اقتصادی عظیم است  این یک کار  می  کند که 
استفاده  آذرسل  از  نفر  میلیون  پنج  چنانچه  و 

کنند، این باشگاه مشکل مالی نخواهد داشت.
تراکتورسازی  باشگاه  اینکه  اعالم  با  آجورلو 
در حال حاضر 200 میلیارد ریال بدهی دارد، 

گفت: ما برای جبران این بدهی ها از بیمه رازی، 
بیمه ایران و بانک کوثر بهره می  بریم و هواداران 
می توانند در این بانک افتتاح حساب کرده و به 

تیم شان کمک کنند.
وی از اجـرای چنـد طرح اقتصـادی مهم در 

باشـگاه تراکتورسـازی بـرای فصل آینـده لیگ 
برتـر خبـر داد و گفـت: بـه عنـوان نمونـه از 
فصـل آینـده هـر آب  معدنی کوالک کـه به نام 
تراکتـور بـه فروش برسـد، سـودش به باشـگاه 

رسـید. خواهد 

تراکتورســـازی  باشـــگاه  مدیرعامـــل 
گفـــت: هـــم اکنـــون 90 درصـــد مـــردم بـــا 
کارت  هـــای بانکـــی خریـــد می  کننـــد و از 
پـــول نقـــد اســـتفاده نمی  کننـــد، بـــرای 
ایـــن مـــا بـــا ســـازنده دســـتگاه های »پـــوز« 
ـــز و  ـــم در تبری ـــر بتوانی ـــتیم و اگ ـــرارداد بس ق
ـــوادار دارد  ـــور ه ـــه تراکت ـــهرهایی ک ـــایر ش س
ــن  ــم از ایـ ــتفاده کنیـ ــتگاه اسـ ــن دسـ از ایـ
ــا  ــاالنه میلیاردهـ ــوان سـ ــیله نیـــز می تـ وسـ

تومـــان درآمـــد کســـب کـــرد.
وی ادامــه داد: مــردم بایــد بداننــد کــه 
ــه تراکتورســازی آمدیــد  ــرای کمــک ب شــما ب
ــی دراز  ــل کس ــتم را مقاب ــز دس ــن هرگ و م
ــول از شــما  ــن پ ــرای گرفت ــروز ب ــردم و ام نک
اینجــا جمــع نشــده ایم بلکــه قصــد مــا انجــام 
یــک کار مشــارکتی اســت. آجورلــو گفــت: مــا 
تــا امــروز مبالــغ زیــادی بــدون اینکــه کســی 
ریالــی بــه مــا کمــک کنــد بــرای ایــن باشــگاه 
ــان راضــی نیســتیم  ــا از عملکردم ــم، ام آوردی
چــون معتقــدم بایــد صدهــا میلیــارد بــه ایــن 

ــم. ــول می آوردی ــگاه پ باش

باشگاه تراکتورسازی اپراتور آذرسل  
راه اندازی می کند
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یادداشــت دیدگاه

دکتر محمدمهدی مظاهری

در ایـران بـرای ایمنی معادن دسـتور العمل 
ایمنـی در نظـر گرفتـه شـده کـه این دسـتور 
و  اکتشـاف  پـروژه،  اجـرای  زمـان  در  العمـل 
اسـتخراج بایـد مورد توجـه قرار گیرد تا شـاهد 

حـوادث مرگبـار در معادن نباشـیم.
این  اجرای  بر  نظارت  بخش  در  متاسفانه 
دستور العمل به نظر می رسد ضعف داریم. در 
این حوزه وزارت صنعت و معدن باید نظارت ها 
این  سوی  از  نظارت  ضعف  و  کند  قوی  را 
وزارتخانه می تواند در وقوع حوادث در معادن 

کشور نقش داشته باشد.
احتمال  که  معادنی  در  نظارت  این  البته 
ریزش آوار به دلیل سست بودن خاک وجود 
باید بیشتر شود. وزارت صنعت و معدن  دارد 
باید این معادن را شناسایی و بحث ایمنی را 

در این معدن ها جدی تر دنبال کند .
امور اجتماعی هم طبق ماده  وزارت کار و 
150 قانون کار باید موضوع ایمنی را در محل 

کار مورد توجه قرار دهد و در صورت اطالع از 
و  تذکر  به  نسبت   ، محل ها  این  در  ایمنی  نا 
تا کارگران ما  اقدام کند  ایمن سازی محل ها 

در محیطی امن مشغول کار شوند.
ــادن  ــث مع ــه در بح ــری ک ــوع دیگ موض
بایــد بــه آن توجــه داشــت، تجهیــزات امــداد 
ــه  ــی ب ــار ایمن ــد در کن ــت. بای ــات اس و نج
ــود.  ــه ش ــم توج ــات ه ــداد و نج ــث ام بح
اگــر حادثــه ای در معــادن رخ داد، گرفتــاران 
ســریع نجــات پیــدا کننــد و عملیــات امــداد و 
نجــات هــم طوالنــی نشــود. زیــرا زمــان بــرای 
گرفتــاران در معــادن طالیــی اســت و نبایــد 

ــرد. ــی صــورت گی ــات نجــات تعلل در عملی
ــث  ــم بح ــاره می کن ــاره اش ــان دوب در پای
نظــارت بــر ایمنــی معــادن بایــد جــدی 
ــا  ــن نظارت ه ــش ای ــا افزای ــود و ب ــه ش گرفت
ــی شــاهد کاهــش  ــن ســطح ایمن ــاال رفت و ب

ــیم. ــادن باش ــوادث در مع ح

گرفتن  سرعت  شاهد  اخیر  هفته های  در 
از  بوده ایم.  یمن  میدانی  عرصه  در  تحوالت 
یک سو نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
نیروهای  با  نبرد  در  متعددی  پیروزی های 
ائتالف متجاوز سعودی به دست آورده اند و از 
سوی دیگر تداوم حمالت بی امان عربستان به 
مناطق مختلف یمن منجر به وخامت اوضاع 
سازمان های  و  شده  کشور  این  در  انسانی 
اقدامات  کردن  محکوم  به  را  بشری  حقوق 

عربستان واداشته است.
عرصه  در  دیگر  تاسف بار  و  مهم  نکته 
گسترش  و  گرفتن  قدرت  نیز  یمن  میدانی 
بخصوص  القاعده  و  داعش  عملکرد  حیطه 
چنین  وجود  است.  یمن  جنوبی  نواحی  در 
شرایطی سبب شده است تا ائتالف عربی به 
با ورود به  رهبری عربستان سعودی بکوشد 
عرصه های گوناگون، بحران یمن را به سوی 
یک پایان رضایت بخش برای خود سوق دهد.

از ایـن رو در ماه هـای اخیر سیاسـت های 
عربسـتان و همچنیـن واکنش هـای ارتـش و 
نیروهـای مردمـی یمن دچار تحوالتی شـده 
بـه  نسـبت  را  یمـن  میدانـی  کـه وضعیـت 
گذشـته متفـاوت کرده اسـت. نکته نخسـت 
تغییراتـی اسـت کـه عربسـتان در کابینـه  و 
مقامـات نظامـی و نیـز سیاسـت های نظامی 
تحـوالت  می کوشـد  و  کـرده  ایجـاد  خـود 
و  فراگیرتـر  گونـه ای  بـه  را  یمـن  میدانـی 
سـریع تر بـه پیـش ببـرد. بـه عبـارت دیگـر 
»سـلمان بـن عبدالعزیز« پادشـاه عربسـتان، 
از دولـت آمریـکا  تائیـدات الزم  بـا گرفتـن 
دریافـت  قـول  گرفتـن  البتـه  و  انگلیـس  و 
ایـن  سـوی  از  تسـلیحاتی  کمک هـای 
بـرای  را  قـوای جدیـدی  آرایـش  کشـورها، 
»علـی  نیروهـای  و  »حوثی هـا«  بـا  مقابلـه 
عبـداهلل صالـح« رئیس جمهـور سـابق یمـن 

رقـم زده اسـت.

صدیف بدری

نظارت بر ایمنی معادن 
جدی گرفته شود

اتحاد شوم در برابر صلح یمن
)بخش نخست(

در گفتگوی اختصاصی با رحیم همایی، فعال حوزه فرش دستبافت مطرح شد:

به دست خود
 برای خودمان رقیب ساختیم

هرگز به طور ناگهانی از پیاده رو وارد خیابان نشوید
معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

استمرار خدمات ناوگان حمل و نقل 
عمومی با اتوبوس های خطوط شبانه

کاندیداهای ریاست جمهوری 
وعده های غیرعملی ندهند

سرمایه گذاران خارجی پشت 
درهای بورس

نامزدهای انتخاباتی وحدت ملی را 
سرلوحه فعالیت تبلیغاتی قرار دهند
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ــان  ــا بیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
اینکـــه اندیشـــه های امـــام خمینـــی بســـیار 
ــه ها  ــت،گفت: اندیشـ ــی اسـ ــرا زمانـ واال و فـ
ــات  ــد در جلسـ ــل بایـ ــام راحـ ــرات امـ و نظـ

مختلـــف بـــرای جوانـــان تبییـــن شـــود.
بــه گــزارش ایرنا،اســماعیل جبــارزاده در 
ــت و  ــت بیس ــزی بزرگداش ــه ری ــم برنام مراس
هشــتمین ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی 
)ره( اظهــار کــرد: روز بزرگداشــت امــام راحــل 
فرصتــی اســت کــه در طــول بایــد نقطــه 
نظــرات ایــن بزرگــوار تبییــن شــود ، بــه 
ــی کــه فرصــت حضــور  ــرای جوانان خصــوص ب

ــتند. ــام را نداش ــان ام در زم
ــد در  ــه ها بایـ ــن اندیشـ ــزود: تبییـ وی افـ
ــانه ها  ــخنرانی در رسـ ــش و سـ ــب همایـ قالـ
ــد روز  ــه چنـ ــن رابطـ ــود و در ایـ ــام شـ انجـ
ــه  ــاجد بـ ــگاه ها و مسـ ــد در دانشـ ــل بایـ قبـ
ـــز  ـــا نی ـــم و در م ـــام بپردازی ـــداف ام ـــی اه معرف

ایـــن آمادگـــی وجـــود دارد.
ـــر نشـــان  ـــتاندار آذربایجـــان شـــرقی خاط اس

کـــرد: نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه زمانـــی 
هشـــت ســـال در ایـــن کشـــور جنـــگ بـــود 
ـــاران  ـــران بمب ـــا ته ـــان ب ـــز همزم ـــز نی و تبری
می شـــد و یـــا وضعیـــت قرمـــز بـــود کـــه ان 
ایـــام دلهـــره و اضطـــراب در ســـایه تدابیـــر 

ـــد. ـــی ش ـــل ط ـــام راح ـــه ام داهیان
جبـارزاده ادامـه داد: امـروز در سـایه رهبـر 
معظـم انقـالب صحنـه درگیـری ما با دشـمنان 
بـه سـواحل مدیترانـه کشـیده شـده اسـت که 
بـزرگ تریـن دسـتاورد و توفیـق الهـی بـرای 
جمهـوری اسـالمی اسـت چـرا کـه هـر قـدر 
دشـمن از مرزهـا و خـاک مـا دور باشـد امنیت 

بـرای کشـور اسـت.
وی بـا بیـان اینکه ما بـا تمام وجـود قدردان 

رزمنده هـا هسـتیم، گفـت: امـروز جنـگ بیـن 
کفـار و اسـالم اسـت و مـا مسـلمانیم و فقـط 
طرفـدار خـود نیسـتیم بلکه از هر طـرف صدای 

مظلومـی برسـد بـه یاری شـان می شـتابیم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــارزه ب ــل مب ــام راح ــای ام ــی از آرمان ه یک
اســرائیل و اســتکبار جهانــی اســت، اظهــار 
ــم و  ــه ظل ــی ک ــا زمان ــر و ت ــا روز آخ ــرد: ت ک
اســتکبار جهانــی اســت مبــارزه بــر علیــه ایــن 

ــه دارد. ــز ادام ــان نی ــاده خواه زی
ــم  ــا ظل ــر کج ــم ه ــا موظفی ــزود: م وی اف
ــروی از  ــه پی ــم و ب ــارزه برخیزی ــه مب ــت ب اس
ــر  ــن رهب ــرای فرامی ــاده اج ــل آم ــام راح ام

ــتیم. ــالب هس ــم انق معظ

ــا بیــان اینکــه امــروز امنیــت از  جبــارزاده ب
تمــام کشــورها حتــی فرانســه ،آلمــان و امریــکا 
هــم ســلب شــده اســت و مــا در بیــن کشــورها 
می شــویم،  محســوب  کشــور  تریــن  امــن 
گفــت: ایــن امــر در ســایه درایــت رهبــر 
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــالب ب ــم انق معظ
همــه مکلــف بــه پیــروی از معظــم لــه هســتیم.

ــا  ــن ب ــرقی همچنی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات در کشــور خاطــر 
نشــان کــرد: خوشــبختانه آرامــش و صمیمیــت 
ــت  ــت در دس ــت و دس ــم اس ــتان حاک در اس
ــی آرام و  ــات در محیط ــا انتخاب ــم ت ــم دهی ه
صمیمــی برگــزار شــود تــا آرزوی رهبــری کــه 

حضــور حداکثــری اســت محقــق شــود.
چهاردهــم خــرداد مــاه ســالروز رحلــت 
ــالب  ــر انق ــذار کبی ــی )ره(، بنیانگ ــام خمین ام

ــت. ــالمی اس اس
ـــایر  ـــا س ـــا ب ـــرقی همپ ـــان ش ـــردم آذربایج م
مناطـــق کشـــور ایـــن روز بـــزرگ را گرامـــی 

می دارنـــد.

استاندار آذربایجان شرقی: 

اندیشه های امام راحل برای جوانان 
تبیین شود

ـــات اســـتان آذربایجـــان  رییـــس ســـتاد انتخاب
ـــرا  ـــدال گ ـــت: چـــپ و راســـت و اعت شـــرقی گف
ـــد  ـــتیم و بای ـــواده هس ـــک خان ـــای ی ـــه اعض هم
ــی  ــدت ملـ ــتای وحـ ــه اول در راسـ در درجـ

ـــم. ـــالش کنی ت
شبســتری  ســعید  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــی در نشســت مشــترک اعضــای ســتاد  خیابان
انتخابــات و کمیتــه اطــالع رســانی ســتاد 
انتخابــات اســتان گفــت: ایــن دوره از انتخابــات 
بســزایی  اهمیــت  از  جمهــوری  ریاســت 
ــت  ــتای دخال ــد در راس ــت و بای ــوردار اس برخ
دادن مــردم در سرنوشــت خــود، تمامــی اقشــار 
مختلــف را بــه حضــور حداکثــری در پــای 

کنیــم. تشــویق  رای  صندوق هــای 
انقـــالب  بـــرکات  از  را  انتخابـــات  وی 
اســـالمی دانســـت و افـــزود: مـــردم بـــا 
ـــای  ـــود در انتخابات ه ـــدگان خ ـــاب نماین انتخ
مختلـــف، در تمامـــی حوزه هـــای اجتماعـــی 
مشـــارکت کـــرده انـــد و بـــا همیـــن حضـــور 
ـــر  ـــه گریبانگ خـــود بســـیاری از مشـــکالتی را ک
کشـــور بـــوده اســـت را خنثـــی کـــرده انـــد.

شبســـتری بـــا بیـــان اینکـــه حضـــور 
حداکثـــری مـــردم در پـــای صندوق هـــای 
رای باعـــث دلســـردی دشـــمنان و دلگرمـــی 
دلســـوزان انقـــالب می شـــود، اظهارکـــرد: 
بـــه عنـــوان مجـــری ایـــن دوره از انتخابـــات، 
در  تـــالش می کنیـــم  و  اجـــرا  را  قانـــون 
نهایـــت صحـــت و امنیـــت و بـــا اعتقـــاد بـــه 
حـــق النـــاس بـــودن رای مـــردم، بهتریـــن و 
ــم. ــزار کنیـ ــات را برگـ ــن انتخابـ ــالم تریـ سـ

ــود از  ــری از ســخنان خ وی در بخــش دیگ
تعامــل خــوب هیــات اجرایــی و هیــات نظــارت 
اســتان خبــر داد و ادامــه داد: خوشــبختانه در 
ــته و  ــود نداش ــکلی وج ــچ مش ــتا هی ــن راس ای
ــوی  ــه س ــم ب ــالش می کنی ــم ت ــا ه ــه ب هم

ــم. ــت کنی ــکوه حرک ــا ش ــی ب انتخابات
رییـــس ســـتاد انتخابـــات اســـتان بـــا 
تاکیـــد بـــر لـــزوم انتخـــاب آگاهانـــه در 
ـــرد:  ـــار ک ـــوری اظه ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
انتظـــار داریـــم بـــا کمـــک اصحـــاب رســـانه 
ــرده و  ــق کـ ــدف را محقـ ــن هـ ــم ایـ بتوانیـ
زمینـــه مشـــارکت حداکثـــری بـــا انتخـــاب 
آگاهانـــه مـــردم را بیـــش از پیـــش فراهـــم 

کنیـــم.
شبســتری بــا بیــان اینکــه هرچــه بــه 
روز انتخابــات نزدیــک می شــویم رقابت هــا 
انتظــار  کــرد:  تاکیــد  می شــود،  شــدیدتر 
ــالق  ــت اخ ــا رعای ــا ب ــی کاندیداه ــم تمام داری
ــد. ــر بپردازن ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــی ب انتخابات

وی در همیـــن راســـتا اظهارکـــرد: بـــا 

ـــاد  ـــدت و اتح ـــت وح ـــتای تقوی ـــالش در راس ت
ـــردم  ـــی و م ـــای سیاس ـــی جریان ه ـــن تمام بی
ـــن  ـــک 'جش ـــه ی ـــات را ب ـــم روز انتخاب می توانی

ـــم. ـــل کنی ـــور' تبدی ـــی حض مل
ــد  ــا تاکی ــات اســتان ب رییــس ســتاد انتخاب
بــر رعایــت قانــون، ادامــه داد: همــه مــا 
تفکــرات سیاســی داریــم ولــی بــر اســاس 
جایگاهــی کــه در آن قــرار گرفتــه ایــم در ایــن 
ــود و  ــم ب ــی طــرف خواهی ــات، ب دوره از انتخاب

ــم. ــرا می کنی ــون را اج ــر قان م
ایــن مقــام مســئول اعــالم کــرد: هیــچ یــک 
ــه  ــر ل ــغ ب ــق تبلی ــی، ح ــتگاه های دولت از دس
ــورت  ــد و در ص ــی را ندارن ــه کاندیدای ــا علی ی
ــر  ــان ب ــا متخلف ــواردی ب ــن م ــاهده چنی مش

ــم. ــورد می کنی ــون برخ ــاس قان اس
وی همچنیــن گفــت: بــا متخلفــان انتخاباتی 
ــن  ــم و در ای ــورد می کنی ــدت برخ ــه ش ــز ب نی
ــی  ــفاهی و کتب ــرات ش ــر تذک ــالوه ب ــه ع رابط
برخــی پرونده هــا را نیــز بــه ســتاد پیشــگیری 

از جرایــم انتخاباتــی ارســال کــرده ایــم.
ـــدس  ـــام مق ـــت نظ ـــزود: تقوی ـــتری اف شبس
ــن  ــم تریـ ــران، مهـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
نمی دهیـــم  اجـــازه  و  ماســـت  اولویـــت 
برخی هـــا بـــه خاطـــر کســـب چندیـــن رای 
ـــرده و  ـــوال ب ـــر س ـــام را زی ـــت نظ ـــتر، کلی بیش

ــد. ــه دار کننـ ــی را خدشـ ــدت ملـ وحـ
افزایـــش  از  شـــدید  انتقـــاد  بـــا  وی 
ـــات  ـــتانه انتخاب ـــی در آس ـــای سیاس بداخالقی ه
برخی هـــا  گفـــت:  جمهـــوری  ریاســـت 

بـــه راحتـــی و مثـــل آب خـــوردن بـــرای 
خـــود، دشـــمن فرضـــی ایجـــاد می کننـــد و 
ـــر از اســـراییل  ـــان خـــود را دشـــمنی بدت هموطن
تلقـــی می کننـــد ولـــی ایـــن افـــراد، ســـخت 
در اشـــتباهند و بایـــد بداننـــد ایـــن انقـــالب 
و نظـــام نشـــان داده اســـت کـــه بـــا وجـــود 
خیانـــت برخی هـــا در 36 ســـال گذشـــته، بـــا 
ـــد  ـــه خواه ـــود ادام ـــیر خ ـــه مس ـــوان ب ـــام ت تم

داد.
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی کاندیداهــا بایــد 
روحیــه نقدپذیــری داشــته باشــند، اظهارکــرد: 
نمایــی  ســیاه  چنــان  برخی هــا  متاســفانه 
می کننــد کــه انــگار هیــچ کار ارزشــمندی 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی انجــام نشــده 
ــت  ــود کلی ــنجیده خ ــخنان نس ــا س ــت و ب اس

ــد. ــوال می برن ــر س ــالمی را زی ــالب اس انق
ـــات اســـتان آذربایجـــان  رییـــس ســـتاد انتخاب
شـــرقی گفـــت: برگـــزاری باشـــکوه انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری و شـــوراهای اســـالمی شـــهر 
ـــوری  ـــدس جمه ـــام مق ـــمنان نظ ـــتا، دش و روس
ـــی  ـــث دلگرم ـــرد و باع ـــران را دلس ـــالمی ای اس

دلســـوزان نظـــام و انقـــالب می شـــود.
ــر،  ــهر اهـ ــه در 6 شـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــهند  ـــد س ـــهر جدی ـــه، ش ـــاب، مراغ ـــه، بن میان
ــورت  ــه صـ ــن دوره بـ ــات ایـ ــد انتخابـ و مرنـ
الکترونیکـــی برگـــزار می شـــود، ادامـــه داد: از 
ـــن  ـــدگان در پنجمی ـــام کنن ـــت ن ـــوع ثب مجم
دوره انتخابـــات شـــوراهای اســـالمی شـــهر و 
ـــد  ـــر تایی ـــزار و 54 نف ـــتان 13 ه ـــتا در اس روس

صالحیـــت، 619 نفـــر رد صالحیـــت شـــده و 
287 نفـــر نیـــز انصـــراف داده انـــد.

وی همچنیــن تعــداد واجــدان شــرایط رای 
ــزار  ــون و 800 ه ــتان را 2 میلی ــی در اس ده
و 910 نفــر اعــالم کــرد و افــزود: تمامــی 
ــفاف،  ــی ش ــزاری انتخابات ــرای برگ ــات ب مقدم
ــع ســه  ــاده اســت و توزی ســالم و قانونمنــد آم
میلیــون و 145 هــزار بــرگ تعرفــه رای از 

ــت. ــده اس ــاز ش ــروز آغ ام
شبســـتری همچنیـــن تعـــداد ثبـــت نـــام 
کننـــدگان در انتخابـــات میانـــدوره ای مجلـــس 
شـــورای اســـالمی در شهرســـتان های اهـــر، 
ــیر را 105  ــب شـ ــه و عجـ ــس و مراغـ هریـ
ـــوزه  ـــر از ح ـــزود: 46 نف ـــرد و اف ـــالم ک ـــر اع نف
ـــز در  ـــر نی ـــس و 59 نف ـــر و هری ـــه اه انتخابی
ـــت  ـــیر ثب ـــه و عجب ش ـــه مراغ ـــوزه انتخابی ح
ـــداد، 23  ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــرده بودن ـــام ک ن
ـــس و 26  ـــه اهـــر و هری ـــر در حـــوزه انتخابی نف
نفـــر نیـــز در مراغـــه و عجـــب شـــیر تاییـــد 
ـــت  ـــز رد صالحی ـــه نی ـــده و بقی ـــت ش صالحی
ـــده  ـــرز نش ـــان مح ـــت آن ـــا صالحی ـــده و ی ش

ـــت. اس
وی اعــالم کــرد: بــرای انتخابــات میــان 
ــز 421  ــالمی نی ــورای اس ــس ش دوره ای مجل

ــت. ــع اس ــاده توزی ــه رای آم ــزار برگ ه
ــان  ــتان آذربایج ــات اس ــتاد انتخاب ــس س ریی
شــرقی گفــت: در ایــن دوره از برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهــوری و شــوراهای اســالمی شــهر و 
روســتا، بیــش از 50 هــزار نفــر در اســتان تــالش 

خواهنــد کــرد.
و  مالــی  کمیتــه  رییــس  نــواداد،  علــی 
ــز در  ــتان نی ــات اس ــتاد انتخاب ــتیبانی س پش
ــرای  ــتانداری ب ــی اس ــت از آمادگ ــن نشس ای
برگــزاری انتخاباتــی بــا شــکوه در اســتان خبــر 
ــود را  ــالش خ ــی ت ــرد: تمام ــوان ک داد و عن
ــتان و  ــان اس ــی در ش ــه انتخابات ــم ک می کنی

ــم. ــزار کنی ــالمی برگ ــران اس ای
رضـــا اســـتاد رحیمـــی، دبیـــر ســـتاد انتخابـــات 
ـــه  ـــه ب ـــزوم توج ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــز ب ـــتان نی اس
مصالـــح و منافـــع ملـــی در انتخابـــات آتـــی 
ــانه ها در زمینـــه  ــار داریـــم رسـ گفـــت: انتظـ
ـــان  ـــویق آن ـــردم و تش ـــری م ـــارکت حداکث مش
ـــالش  ـــش ت ـــش از پی ـــه بی ـــاب آگاهان ـــه انتخ ب
کننـــد و تمامـــی مـــردم نیـــز بـــدون حـــب و 
ـــالی  ـــح را در جهـــت اعت ـــدای اصل بغـــض، کاندی

ـــد. ـــاب کنن ـــالمی انتخ ـــام اس نظ
یــداهلل قــاری زاده، رییــس کمیتــه حقوقــی 
ــزار  ــت: 3 ه ــز گف ــتان نی ــات اس ــتاد انتخاب س
ــزاری  ــد برگ ــربازرس، رون ــازرس و س و 500 ب

ــد. ــد می کنن ــتان را رص ــات در اس انتخاب

نامزدهای انتخاباتی وحدت ملی را 
سرلوحه فعالیت تبلیغاتی قرار دهند

الریجانی:
استفاده از ظرفیت های ایران و 

اندونزی برای توسعه روابط دوجانبه

از  بایـــد  گفـــت:   مجلـــس  رئیـــس 
بـــرای  اندونـــزی  و  ایـــران  ظرفیت هـــای 
ــود.  ــتفاده شـ ــه اسـ ــط دوجانبـ ــعه روابـ توسـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، علـــی الریجانـــی 
ـــدار  ـــالمی در دی ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
ـــیون  ـــس کمیس ـــودین« رئی ـــیام س ـــر س »عزی
ـــت:به هم  ـــزی، اظهارداش ـــس اندون ـــه مجل بودج
ریختگـــی کـــه اکنـــون توســـط تروریســـت ها 
برمنطقـــه مســـتولی گشـــته و تقریبـــا تمـــام 
ـــت،  ـــرده اس ـــر ک ـــالمی را درگی ـــورهای اس کش
ــدون  ــی و بـ ــای سیاسـ ــا راه حل هـ ــد بـ بایـ

ــرد. ــامان پذیـ ــزی سـ ــگ و خونریـ جنـ
ــطح  ــترش س ــزوم گس ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
روابــط اقتصــادی، سیاســی و پارلمانــی، تصریح 
کــرد: دو کشــور روابــط دوســتانه و قدیمــی بــا 
ــی  ــر دو دارای ظرفیت های ــا ه ــد، ام ــم دارن ه

هســتند کــه بایــد از آنهــا اســتفاده شــود.
رئیـس  سـودین«  سـیام  »عزیـر  همچنیـن 
کمیسـیون بودجـه مجلس اندونزی نیـز در این 
دیـدار، گفت: توسـعه روابـط میان دو کشـور از 
توصیه هـای مهـم رئیس پارلمـان اندونـزی بود 

کـه در هنـگام سـفر بـر آن تأکید داشـتند.
وی اظهارداشــت: کشــور اندونــزی عالقه منــد 
حوزه هــای  در  روابــط  ســطح  کــه  اســت 
اقتصــادی، سیاســی، پارلمانــی و علمــی میــان 
دو کشــور افزایــش پیــدا کنــد و در ایــن راه هــر 
کوششــی کــه الزم باشــد، انجــام خواهیــم داد.

 رئیـــس کمیســـیون بودجـــه مجلـــس 
ـــاخه های  ـــور ش ـــه حض ـــاره ب ـــا اش ـــزی ب اندون
ـــان  ـــزی، خاطرنش ـــالمی در اندون ـــف اس مختل
ـــالمی،  ـــرق اس ـــدد در ف ـــود تع ـــا وج ـــرد: ب ک
ـــی  ـــم زندگ ـــار ه ـــه در کن ـــه برادران ـــا هم ام
یکدیگـــر  اعتقـــادات  بـــه  و  می کننـــد 

احتـــرام می گذارنـــد.
معرفـــی  در  ســـودین«  ســـیام  »عزیـــر 
اندونـــزی،  مجلـــس  بودجـــه  کمیســـیون 
اظهارداشـــت: کمیســـیون مـــا 98 عضـــو دارد 
کـــه از 10 فراکســـیون احـــزاب اندونـــزی 
ـــن  ـــو ای ـــد، عض ـــور دارن ـــان حض ـــه در پارلم ک

کمیســـیون هســـتند.
وی در پایــان ضمــن ابــراز امیــدواری از 
ــی دو کشــور،  ــای پارلمان ــفر هیئت ه ــه س ادام
از طــرف رئیــس مجلــس اندونــزی از الریجانــی 

ــه ایــن کشــور دعــوت کــرد. ــرای ســفر ب ب

عضـــو شـــورای مرکـــزی فراکســـیون 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــتقلین والی مس
بـــا انتقـــاد از وعده هـــای انتخاباتـــی تاکیـــد 
ـــی و  ـــر عمل ـــای غی ـــا وعده ه ـــرد: کاندیداه ک
نیازمنـــد مصوبـــه مجلـــس ندهنـــد و بـــرای 
ــه  ــان را ارائـ ــه هایشـ ــود برنامـ ــی خـ معرفـ

دهنـــد.
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمدجـــواد 
بـــه  واکنـــش  در  نوبندگانـــی  جمالـــی 
ــش  ــه افزایـ ــی از جملـ ــای انتخاباتـ وعده هـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــار داشـــت: ب ـــدی، اظه ـــه نق یاران
ـــکان  ـــور، ام ـــه ای کش ـــی و بودج ـــرایط مال ش
افزایـــش یارانه هـــای نقـــدی وجـــود نـــدارد 
ــن  ــا از دادن چنیـ ــت کاندیداهـ ــر اسـ و بهتـ

وعـــده هایـــی فاصلـــه بگیرنـــد.
ــس دهــم  ــردم لنگــرود در مجل ــده م نماین

شــورای اســالمی ادامــه داد: عــالوه بــر اینکــه 
شــرایط اقتصــادی کشــور اجــازه افزایــش 
ــی  ــر دولت ــد، ه ــدی را نمی ده ــای نق یارانه ه
ــر  ــه تغیی ــرای هــر گون ــد، ب کــه روی کار بیای
ــس  ــد از مجل ــدی بای ــای نق ــد یارانه ه در رون
اجــازه بگیــرد بــه ایــن صــورت کــه الیحــه ای 

ــا بــه تصویــب برســد. ارائــه دهــد ت
وی بـا انتقـاد از وعده هـای انتخاباتـی گفـت: 
یارانه هـا  هدفمنـدی  قانـون  اجـرای  از  هـدف 

پرداخـت یارانـه به اقشـار خـاص  و کـم درآمد 
بـود امـا بـه دالیلـی و بـا تاییـد مجلـس وقـت، 
دولـت مجـاز شـد بـه همـه افـراد بـه صـورت 

مسـاوی یارانـه پرداخـت کنـد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــوب  ــار مطل ــه اقش ــه هم ــه ب ــت یاران پرداخ
ــغ  ــت بال ــال حاضــر دول ــزود: در ح نیســت، اف
ــی دارد  ــان بده ــارد توم ــزار میلی ــر 700 ه ب
و هــر فــردی ســکان ریاســت جمهــوری را 

در دســت بگیــرد نمی توانــد یارانــه نقــدی 
ــه او  ــس ب ــه مجل ــر اینک ــد مگ ــش ده را افزای

ــد. ــازه ای بده ــن اج چنی
ــده  ــرد: آین ــوان ک ــی عن ــی نوبندگان جمال
ــن  ــا ممک ــرد ام ــی ک ــش بین ــوان پی را نمی ت
ــع  ــش مناب ــد افزای ــده بتوان ــی آین ــت دولت اس
ــه را از  ــش یاران ــه افزای ــد و مصوب ــم بزن را رق
ــا شــرایط فعلــی  مجلــس دریافــت کنــد امــا ب

ــت. ــی اس ــر عمل ــده ای غی ــن وع چنی
ـــت  ـــیون امنی ـــه کمیس ـــات رئیس ـــو هی عض
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس مل
ـــا توجـــه  ـــا ب ـــار داشـــت: کاندیداه اســـالمی اظه
بـــه شـــرایط اقتصـــادی کشـــور بـــه جـــای 
دادن وعده هـــای اقتصـــادی کـــه تحقـــق آن 
امـــکان پذیـــر نیســـت از برنامه هـــای خـــود 

ـــد. ـــاع کنن دف

ســـتاد انتخابـــات کشـــور در اطالعیـــه ای 
اعـــالم کـــرد: نامزدهـــای انتخابـــات الزم 
اســـت بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه بیتـــاک و 
ـــوب  ـــه، در چارچ ـــای مربوط ـــتفاده از راهنم اس
ـــتورالعمل  ـــق دس ـــر طب ـــررات و ب ـــن و مق قوانی
ـــای  ـــات در فض ـــی انتخاب ـــای تبلیغات فعالیت ه
ــانه های  ــالم رسـ ــه اعـ ــبت بـ ــازی نسـ مجـ

تبلیغاتـــی خـــود اقـــدام کننـــد.
ــات  ــتاد انتخابـ ــارس، سـ ــزارش فـ ــه گـ بـ

ـــود،  ـــماره 9 خ ـــه ش ـــدور اطالعی ـــا ص ـــور ب کش
رونـــد ســـاماندهی تبلیغـــات نامزدهـــای 
ریاســـت  دوره  دوازدهمیـــن  انتخابـــات 
جمهـــوری و پنجمیـــن دوره شـــوراهای اســـالمی 
شـــهر و روســـتا و همچنیـــن اولیـــن میـــان دوره 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــن دوره مجل ای دهمی
ـــای  ـــی از فعالیت ه ـــازی و آگاه ـــای مج در فض

تبلیغاتـــی در ایـــن فضـــا را تشـــریح کـــرد.
ـــن  ـــل ای ـــن کام ـــزارش مت ـــن گ ـــر ای ـــا ب بن

ـــت: ـــرح اس ـــن ش ـــه بدی اطالعی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــات  ــتاد انتخابـ ــماره  9 سـ ــه  شـ اطالعیـ
کشـــور

ــتر از  ــری بیشـ ــره گیـ ــور بهـ ــه منظـ بـ
فرصتهـــای فضـــای مجـــازی بـــه ویـــژه 
دسترســـی مـــردم بـــه اطالعـــات صحیـــح و 
ـــی  ـــارکت مردم ـــش مش ـــاد، افزای ـــل اعتم قاب
ــی  ــائبه افکنـ ــب و شـ ــا تخریـ ــه بـ و مقابلـ
علیـــه کاندیداهـــا و همچنیـــن ضابطـــه 
منـــد نمـــودن اســـتفاده از فضـــای مجـــازی  
بـــا هـــدف پوشـــش دادن نیازمندیهـــای 
فضـــای  انتخاباتـــی  تبلیغـــات  ذینفعـــان 
ـــای  ـــی در فض ـــتورالعمل تبلیغات ـــازی، دس مج
ــت.   ــده اسـ ــالغ شـ ــم و ابـ ــازی تنظیـ مجـ
ســـامانه  دســـتورالعمل  ایـــن  براســـاس 

ـــان  ـــی می ـــط ارتباط ـــوان واس ـــه عن ـــاک ب بیت
انتشـــار  انتخابـــات،  نامزد هـــای  مـــردم، 
دهنـــدگان محتـــوای تبلیغاتـــی و ســـتاد 
انتخابـــات کشـــور، بـــه منظـــور ســـاماندهی 
تبلیغـــات در فضـــای مجـــازی و آگاهـــی از 
ــا راه  ــن فضـ ــی در ایـ ــای تبلیغاتـ فعالیت هـ

انـــدازی شـــده اســـت .
 ایـــن ســـامانه در برگیرنـــده اطالعـــات 
نامزدهـــای انتخاباتـــی و صفحـــات شـــخصی آنهـــا 
ـــالع  ـــرای اط ـــز ب ـــان عزی ـــه هموطن ـــوده و کلی ب
از فهرســـت نامزدهـــای انتخاباتـــی، می تواننـــد 
بـــه آدرس http://bitaak.ir  مراجعـــه و از 
ــی  ــانه های تبلیغاتـ ــمی و رسـ ــای رسـ کانال هـ

هریـــک از داوطلبـــان آگاه شـــوند.
ــز  ــی نیـ ــای انتخاباتـ ــت نامزد هـ  الزم اسـ
ـــتفاده  ـــاک و اس ـــامانه بیت ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ب

ـــن  ـــوب قوانی ـــه، در چارچ ـــای مربوط از راهنم
دســـتورالعمل  طبـــق  بـــر  و  مقـــررات  و 
ـــای  ـــات در فض ـــی انتخاب ـــای تبلیغات فعالیت ه
ــانه های  ــالم رسـ ــه اعـ ــبت بـ ــازی  نسـ مجـ

تبلیغاتـــی خـــود اقـــدام کننـــد.
ــات در  ــه تبلیغـ ــت هرگونـ ــی اسـ  بدیهـ
نامزدهـــای  از طریـــق  مجـــازی  فضـــای 
ــالم  ــا پـــس از ثبـــت  و اعـ ــی تنهـ انتخاباتـ
ایـــن  در  آنهـــا  تبلیغاتـــی  رســـانه های 
چارچوب هـــای  رعایـــت  وبـــا  ســـامانه 
ــاز اســـت و همچنیـــن هیـــچ  اعالمـــی مجـ
ــارج  ــز خـ ــدگان نیـ ــار دهنـ ــک از انتشـ یـ
ــت  ــدون ثبـ ــده و بـ ــالم شـ ــط اعـ از ضوابـ
ـــا در  ـــا نامزده ـــی ب ـــی توافق ـــوب تبلیغ چارچ
ـــی  ـــت انتخابات ســـامانه بیتـــاک اجـــازه فعالی

ــت. ــد داشـ نخواهنـ

جمالی نوبندگانی:

کاندیداهای ریاست جمهوری 
وعده های غیرعملی ندهند

معاون فرماندار اهر :
145 شعبه اخذ رأی آماده دریافت 

آرای مردم در شهرستان اهر

ــی  ــت: تمامـ ــر گفـ ــدار اهـ ــاون فرمانـ معـ
تمهیـــدات الزم در قالـــب 145 شـــعبه اخـــذ 
رأی بـــرای دریافـــت آرای مردمـــی در 29 

اردیبهشـــت مـــاه فراهـــم شـــده اســـت.
بـــه گـــزارش فـــارس، در جلســـه شـــورای 
ایـــن  انتخاباتـــی  جرایـــم  از  پیشـــگیری 
شهرســـتان مـــدد ســـمندری گفـــت: از 145 
ـــداد 57 شـــعبه در ســـطح  شـــعبه اخـــذ رأی تع
ــتایی  ــق روسـ ــه در مناطـ ــر و بقیـ ــهر اهـ شـ

بصـــورت ثابـــت و ســـیار خواهـــد بـــود.
وی همـــکاری بیـــن هیئت هـــای اجرایـــی، 
نظارتـــی، بازرســـی و ســـایر دســـتگاه های 
همـــکار را بســـیار مطلـــوب عنـــوان کـــرد و 
افـــزود: مقدمـــات الزم بـــرای برگـــزاری ســـه 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، مجلـــس 
ـــهر  ـــالمی ش ـــوراهای اس ـــالمی و ش ـــورای اس ش
ـــده و  ـــم ش ـــتان فراه ـــن شهرس ـــتا در ای و روس
ـــه  ـــده ک ـــب ش ـــا موج ـــن همکاری  ه ـــداوم ای ت

در انجـــام ایـــن کارهـــا تســـریع گـــردد.
ســـمندری گفـــت: در جهـــت تســـهیل در 
اخـــذ آرای مـــردم در مناطـــق روســـتایی کمتـــر 
ـــوار شـــعبه ســـیار بـــرای پوشـــش  از بیســـت خان
چنـــد روســـتای همجـــوار در نظـــر گرفتـــه 
شـــده اســـت و تمامـــی روســـتاها و مناطـــق 
عشـــایری بـــا حضـــور میدانـــی اعضـــای 
هیئت هـــا پیـــش بینی هـــای الزم در جهـــت 
رفـــاه مـــردم در هنـــگام رأی گیـــری انجـــام 

شـــده اســـت.
وی فضـــای مجـــازی را فرصتـــی مناســـب 
ــه  ــم هزینـ ــد و کـ ــات قانونمنـ ــرای تبلیغـ بـ
بـــرای  کاندیداهـــا  شناســـاندن  جهـــت 
ـــم  ـــار داری ـــت: انتظ ـــمرد و گف ـــان برش مخاطب
کاندیداهـــا بـــا رعایـــت قانـــون در یـــک 
ــا و  ــی برنامه هـ ــه معرفـ ــی بـ ــای رقابتـ فضـ
ــب  ــردازد و از تخریـ ــود بپـ ــای خـ دیدگاه هـ

ــد. ــز کننـ ــر پرهیـ یکدیگـ

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
عقده ی حقارت نسبت به غرب

 باید اصالح شود

ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال عضــو ش
بیــان اینکــه فرهنــگ حاکــم بایــد عــوض شــده 
و نظــام اخالقــی ســازگار بــا دیــن حاکــم شــود، 
ــت و  ــی اس ــش مهم ــالق بخ ــرد: اخ ــار ک اظه
همــه جــا بایــد وجــود داشــته باشــد؛ همچنیــن 
ــه  ــبت ب ــارت نس ــده ی حق ــرورت دارد عق ض
غــرب اصــالح شــده و تعهــد ملــی و دینــی بــه 
کشــور از ســطح دبســتان کاشــته شــود، اگــر 
فرهنــگ و اخالقیــات اصــالح نشــود، پیشــرفت 

نخواهیــم کــرد.
ــدی  ــور مهـ ــنا، پروفسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــم  ـــام معل ـــت مق ـــن گرامیداش ـــنی در آیی گلش
و تجلیـــل از اســـاتید برگزیـــده دانشـــگاه 
جامـــع علمـــی کاربـــردی آذربایجان شـــرقی، 
ـــم  ـــر نقـــش مهـــم و ارزشـــمند معل ـــد ب ـــا تأکی ب
ـــه  ـــری ب ـــتاد مطه ـــرد: اس ـــار ک ـــه، اظه در جامع
ـــی 50  ـــوده و 40 ال ـــف ب ـــان واق ـــات زم اقتضاع
ـــن  ـــود و از ای ـــر ب ـــود جلوت ـــان خ ـــال از زم س

نظـــر الگویـــی کم نظیـــر اســـت.
ــای  ــه نیازه ــه ب ــه توج ــان اینک ــا بی وی ب
زمــان خیلــی مهــم اســت، تاکیــد کــرد: 
اســتاد مطهــری همــواره توجــه داشــت کــه از 
نیازهــای جامعــه مطلــع شــود و بیــش از هــر 
چیــزی روحیــه علمــی داشــت و بــدون تعصــب 
دنبــال حقایــق بــود، امــروزه روحیــه ی علمــی 
در جامعــه در ســطح خیلــی کمــی قــرار دارد.

بـرای  انگیـزه   ایـران  در  امـروز  گفـت:  وی 
منفعـت رسـاندن بـه جامعـه در سـطح بسـیار 
پایینـی قـرار دارد، در حالی کـه روحیه ی علمی 

بـرای جامعـه ی مـا بسـیار نیـاز اسـت.
وی بـا بیـان جمله ای از شـیخ اشـراق، مبنی 
بـر اینکـه »از مـن و غیر مـن تقلیـد نکنید، چرا 
کـه معیـار، برهـان اسـت«، تاکیـد کرد: اسـتاد 
مطهـری، فـردی جامع نگـر و حـوزوی بـود؛ اما 
بـه دانشـگاه وارد شـده و آغشـته بـه دانشـگاه 
شـد؛ اسـتاد مطهری واقـف بود که چه مسـائلی 

در زمانشـان مطرح اسـت.
حتـی  مطهـری  اسـتاد  داد:  ادامـه  وی 
امـا  می دانسـت  را  فیزیـک  اصلـی  مشـکالت 
فیزیکـدان نبود؛ نـگاه جامعی به علوم داشـته و 
آگاه بـه زمـان بود، ایـن موضوع به شـدت برای 
کشـور ما نیاز اسـت و انواع اشـکاالت فکری در 
محیـط مـا وجود دارد که حساسـیت نسـبت به 

آن هـا در سـطح پایینـی قـرار دارد.
مطهـری،  اسـتاد  از  بنـده  کـرد:  بیـان  وی 
عالـم  ایـن  ندیـدم،  روز  علـم   نکتـه ای خـالف 
سـخت کوش بـوده و یـادآور دوران بـزرگان علم 

در تمـدن اسـالمی بـود.
ما  به  تحریم ها  اینکه  بر  تاکید  با  گلشنی 
فهماند که باید روی پای خود ایستاده و خودکفا 
خطر  در  شدت  به  ما  کرد:  خاطرنشان  شویم، 
به خود  این میان،  و... هستیم که در  تحریم ها 
مقام  در  غرب  دارد؛  زیادی  نقش  بودن  متکی 
قدرت  به  اسالمی  و  ما  جامعه  که  است  این 
نرسد؛ خوداتکایی و خودکفایی در مقابله با این 

هجمه ها امری مهم است.
حواسمان  باید  امروز  ما  شد:  متذکر  وی 
جمع باشد که به دنبال نوآوری و رفع نیازهای 
رازی وار سعی کنیم  و  ابوریحان وار  باشیم؛  ملی 
نوآوری داشته و نیازهای ملی را رفع کنیم و در 
بتوانند وظیفه  اینکه دانشگاه ها  برای  این راستا 
با  و  تامین شوند  باید  انجام دهند،  را  خودشان 

آزادی فکر انجام وظیفه کنند.
هست  که  هر  آینده  دولت  شد:  یادآور  وی  
از نوابغ و  باید معیشت دانشگاهیان را تامین و 
دانشجویان بخواهد که در جهت نوآوری و رفع 

نیازهای کشور کار کنند.
در  تقریباً  اخالق  اینکه،  بیان  با  گلشنی 
جامعه ی ما تبخیر شده است، خاطرنشان کرد: 
گزارش های دقیق رسیده از 12 دانشگاه، کاماًل 
بسیار  فرهنگ  و  اخالق  سطح  که  می نمایاند 

پایین است.
از مهم تریــن کارهــا،  وی  گفــت: یکــی 
تعلیمــات  کــه  اســت  افــرادی  پرورانــدن 
ــم و  ــه عل ــأن ب ــد، ش ــاد بگیرن ــه ای را ی حرف

حرفــه اســت نــه بــه درجــه و مــدرک!

اعالم رسانه های تبلیغاتی 
در سامانه بیتاک
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استمرار خدمات ناوگان حمل و نقل 
عمومی با اتوبوس های خطوط شبانه

ــرانی  ــد اتوبوسـ ــرکت واحـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــاوگان  ـــانی ن ـــات رس ـــتمرار خدم ـــز از اس تبری
ــاد  ــا ایجـ ــهر بـ ــی شـ ــل عمومـ ــل نقـ حمـ

ــر داد. ــبانه خبـ ــوط شـ خطـ
بـــه گـــزارش شـــرکت واحـــد اتوبوســـرانی 
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــرخ جالل ـــه ،ف ـــز وحوم تبری
مطلـــب گفت:شـــرکت واحداتوبوســـرانی تبریزبـــه 
ــهروندان و  ــال شـ ــاه حـ ــن رفـ ــور تامیـ منظـ
مســـافرین ، بـــا اســـتمرار خدمـــات رســـانی 
ــی  ــب، کار  جابه جایـ ــی شـ ــاعات پایانـ در سـ

شـــهروندان را انجـــام میدهـــد.
وی افــزود: شــرکت واحــد اتوبوســرانی نمــاد 
ــبانه  ــت ش ــی و خدم ــت، چرخــش، پویای حرک
روزی بــه مــردم اســت و مــا همیشــه  در تالش 
هســتیم تــا شــهروندان در زمانهــای مختلــف از 
ــی ارزان قیمــت،  ــات حمــل ونقــل عموم خدم

ایمــن و مســتمر بهــره منــد گردنــد.
ـــا  ـــوط ب ـــن خط ـــرد: ای ـــح ک ـــی تصری جالل
ـــرایط  ـــردد و ش ـــدوده پرت ـــن مح ـــر گرفت در نظ
اقلیمـــی و اجتماعـــی حاکـــم بـــر کالنشـــهر 
ــات در  ــش خدمـ ــدف  افزایـ ــا هـ ــز وبـ تبریـ
حـــوزه حمـــل و نقـــل عمومـــی راه انـــدازی 

گردیـــده اســـت.
ــل  ــیدن فص ــرا رس ــه ف ــا توج ــزود: ب وی اف
ــهری  ــفرهای درونش ــش س ــگری و افزای گردش
بــه نقــاط تفریحــی در تعطیــالت پایــان هفتــه، 
ــای  ــات رســانی خطــوط شــبانه در روزه خدم
ــا تفرجــگاه ائــل گلــی  پنــج شــنبه و جمعــه ت

ــت. ــش خواهــد یاف اســتمرارو افزای
ـــز  ـــهرداری تبری ـــرانی ش ـــل اتوبوس مدیرعام
بـــر افزایـــش تعـــداد خطـــوط شـــبانه در 
ـــیم  ـــت:در تالش ـــرد وگف ـــد ک ـــهرتبریز تاکی ش
در صـــورت اســـقبال و افزایـــش تقاضـــای 
شـــهروندان، شـــبکه اي منســـجم وبـــه هـــم 
از خطـــوط  پرتـــردد  نقـــاط  پیوســـته در 
ـــم  ـــاي شـــبانه در شـــهر ایجـــاد کنی ـــوس ه اتوب
ـــاط شـــهر ، ســـفر  ـــدان از تمـــام نق ـــا شـــهر ون ت
هـــاي خـــود را ســـریع وارزان انجـــام دهنـــد.
گفتنــی اســت خطــوط شــبانه نــاوگان 
اتوبوســرانی تبریــز بیــش از ده ســال اســت کــه 
ــت  ــاوگان ، جه ــاعات کاری ن ــام س ــد از اتم بع
تســهیل در تــردد شــهروندان تــا ســاعات 

پایانــی شــب  فعالیــت می نمایــد.

معاون فرماندار هشترود:
تخریب منابع طبیعی هشترود توسط 

عشایر وارداتی خطرناک است

معــاون فرمانــدار هشــترود گفت: کشــاورزان 
ــه  هشــترودی در ســال گذشــته و ســالجاری ب
خاطــر جــاری شــدن ســیل و بــاز گشــت فصــل 
ــده اند  ــنگینی ش ــارت س ــل خس ــرما، متحم س
ــر آورد  ــط ب ــق ادارات ذیرب ــد از طری ــه بای ک
ــات  ــه مقام ــران ب ــرای جب ــده و ب ــارت ش خس

باالتــر گــزارش شــود. 
ــادری در  ــر نـ ــنا، ناصـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
جلســـه کارگـــروه آب کشـــاورزی خاطـــر 
نشـــان کـــرد: در شهرســـتان هشـــترود در 
ــم  ــداری کـ ــای دامـ ــرای طرح هـ ــد اجـ رونـ
کاری می شـــود و آنچنـــان کـــه بایـــد از 

مجریـــان دامـــدار حمایـــت نمی شـــود.
طبیعــی  منابــع  تخریــب  افــزود:  وی 
ــی  ــایر واردات ــالت و عش ــط ای ــترود توس هش
ــط  ــت و محی ــاک اس ــهرها، خطرن ــایر ش از س
زیســت را بــه چالــش می کشــد از ایــن رو 
بایــد اداره منابــع طبیعــی جلــوی افــراد فاقــد 
ــا  پروانــه چراگاهــی را بگیــرد؛ امــا متاســفانه ت
کنــون هیــچ حرکــت مثبتــی در ایــن خصــوص 
ــت.  ــده اس ــده نش ــی دی ــع طبیع از اداره مناب
ـــد  ـــاورزی بای ـــک کش ـــرد: بان ـــار ک وی اظه
هـــر چـــه زودتـــر خســـارت کشـــاورزان 
را پرداخـــت کنـــد تـــا اعتمـــاد عمومـــی 

ــرود. ــن نـ ــه از بیـ ــه بیمـ ــاورزان بـ کشـ
ــز  ــترود نی ــاورزی هش ــاد کش ــر جه   مدی
ــفانه  ــرد: متاس ــان ک ــه خاطرنش ــن جلس در ای
ســیل اخیــر، بــه 70 درصــد از مــزارع هشــترود 
ــتان را  ــاد شهرس ــرده و اقتص ــارت وارد ک خس

ــرار داده اســت.  ــر ق تحــت تاثی
ـــه داد: ســـیل  اســـماعیل کریمـــی اصـــل ادام
ـــم  ـــدم دی ـــه گن ـــی  ب ـــرما زدگ ـــرگ و س و تگ
ـــی  ـــو آب ـــه ج ـــد و ب ـــا 70 درص ـــترود 50 ت هش
ـــرده اســـت  ـــاالی 90 درصـــد خســـارت وارد ک ب
ــران  ــی جبـ ــق مختلفـ ــه طریـ ــد بـ ــه بایـ کـ
شـــود تـــا کشـــاورزان منطقـــه متوجـــه 

خســـارت بیـــش از انـــدازه نباشـــند.
وی افــزود: ســیل بــه ســازه های منابــع 

ــی نیــز خســارت وارد کــرده اســت. طبیع

فرماندار بناب خبر داد:
انصراف ۷ نفر از کاندیداهای 

انتخابات شورای شهر بناب

ـــت  ـــراف هف ـــاب از انص ـــدار بن ـــاب - فرمان بن
ـــهر  ـــورای ش ـــات ش ـــای انتخاب ـــر از کاندیداه نف

ـــر داد. ـــاب خب بن
ـــی  ـــرج الله ـــی اهلل ف ـــر، ول ـــزارش مه ـــه گ ب
در گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران اظهـــار داشـــت: 
در دوره پنجـــم انتخابـــات شـــورای اســـالمی 
ـــد  ـــام کـــرده بودن ـــت ن ـــر ثب ـــاب 69 نف شـــهر بن
ـــا  ـــر از آن ه ـــت هشـــت نف ـــون صالحی ـــه تاکن ک
ـــتان  ـــارت شهرس ـــی و نظ ـــای اجرای در هیأت ه

ـــت. ـــده اس ـــد نش تأیی
وی بــا تأییــد انصــراف دو نفــر دیگــر از 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــات ش ــای انتخاب نامزده
ــر  ــت نف ــون هف ــرد: تاکن ــح ک ــاب تصری در بن
ــاب  ــهر بن ــالمی ش ــورای اس ــای ش از نامزده

ــد. ــرده ان ــالم ک ــود را اع ــراف خ انص
بـــه گفتـــه وی بـــا انصـــراف ایـــن هفـــت 
ـــات  ـــم انتخاب ـــر در دوره پنج ـــاًل 54 نف ـــر فع نف
شـــورای اســـالمی شـــهر بنـــاب رقابـــت 
ــورای  ــای شـ ــداد اعضـ ــرد. تعـ ــد کـ خواهنـ
اســـالمی شـــهر بنـــاب در دوره پنجـــم ایـــن 

شـــورا هفـــت نفـــر خواهـــد بـــود.

 اکبرپورخردمند:
گام های اولیه اجرای ساختار
 جدید سازمانی برداشته شد

توســـعه  و  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون   
شـــهردارتبریز، از آغـــاز اجـــرای ســـاختار 

خبـــرداد. ســـازمانی  جدیـــد 
بـــه گـــزارش معاونـــت برنامـــه ریـــزی و 
ـــد،  ـــانی، اکبرپورخردمن ـــرمایه انس ـــعه س توس
ــتای  ــت: در راسـ ــن خبرگفـ ــح ایـ در توضیـ
اجـــرای عملـــی چـــارت ســـازمانی مصـــوب 
ــهردار  ــتور شـ ــا دسـ ــز، بـ ــهرداری تبریـ شـ
ـــی، اداره  ـــر نجف ـــای دکت ـــاب اق ـــرم، جن محت
ـــای  ـــام واحده ـــه انضم ـــانی ب ـــرمایه انس کل س
ـــه  ـــت برنام ـــه معاون ـــر مجموع ـــه زی ـــه ب تابع
ریـــزی و توســـعه انســـانی انتقـــال یافـــت.

وی افـــزود: بدیـــن ترتیـــب گام هـــای 
ــازمانی  ــد سـ ــاختار جدیـ ــرای سـ ــه اجـ اولیـ
برداشـــته شـــد و  در اولیـــن گام، اداره کل 
ســـرمایه انســـانی بـــا زیرمجموعه هـــای اداره 
منابـــع انســـانی، اداره رفـــاه، اداره دبیرخانـــه، 
ـــا تقســـیم  ـــی منفـــک و ب ـــت اداری و مال ازمعاون
بندی هـــای ســـاختاری جدیـــد بـــه معاونـــت 

برنامـــه ریـــزی و توســـعه واگـــذار شـــد.
توســعه  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
شــهردارتبریز، ازتــداوم اجــرای دیگــر بندهــای 
ــر داد. ــده خب ــای آین ــه در روزه ــن ابالغی ای

شهردار منطقه ۲ تبریز خبر داد؛
اتمام عملیات ساختمان فرهنگی 

پارک موزه دفاع مقدس
شـهردار منطقـه 2 تبریـز از اتمـام عملیـات 
سـاختمان فرهنگـی پـارک مـوزه دفـاع مقدس 

خبـر داد.
بـه گـزارش شـهریار، رسـول موسـایی گفت: 
سـاختمان فرهنگـی پـارک مـوزه دفـاع مقدس 
بـه منظور تبییـن تاریخ دفاع مقـدس و صیانت 
اجـرا  و  طراحـی  شـهادت  و  ایثـار  فرهنـگ  از 
شـده و بـا اتمـام مراحل احـداث، آمـاده اجرای 

برنامه هـای محتوایـی شـده اسـت.
وی اظهـار امیـدواری کـرد تـا پایـان سـال 
جـاری، با تکمیـل برنامه هـای تملـک و احداث 
مسـیر دسترسـی، این مجموعـه فرهنگی، آماده 

میزبانـی برنامه هـای فرهنگـی شـود.
گفتنــی اســت  کلنــگ احــداث پارک مــوزه 
دفــاع مقــدس در ســال 74 بــر زمیــن زده 
شــد؛ بــا ایــن حــال، پــروژه حــدود یــک دهــه 
ــا 92،  ــال 84 ت ــه از س ــود و در ادام ــف ب متوق
ــه آن  ــارد تومــان ب اعتبــاری در حــدود 5 میلی
ــاع  ــوزه دف ــارک م ــود. پ ــه ب ــاص یافت اختص
ــی در  ــر نجف ــت دکت ــاز مدیری ــا آغ ــدس، ب مق
شــهرداری تبریــز، بــا تزریــق 20 میلیــارد 
ــاختمان  ــداث س ــه و اح ــتاب گرفت ــان ش توم
ــان  ــه پای فرهنگــی آن امــروز طــی مراســمی ب

ــید. رس
تخصصـی  نگاهـی  بـا  کـه  مرکـزی  ایجـاد 
و  تاریخـی، سیاسـی  مختلـف  ابعـاد  جامـع،  و 
فرهنگـی سـال های حماسـه خیز دفـاع مقـدس 
را تبییـن کنـد، از جملـه چشـم اندازهای ایـن 

مرکـز اسـت.
بـا اتمـام احـداث سـاختمان فرهنگـی پارک 
مـوزه دفـاع مقـدس، عملیـات اجرایـی احـداث 
مسـیر دسترسـی به محوطـه اصلـی پارک موزه 

نیـز آغاز شـد

لـــزوم تقویـــت  بـــر  شـــهردار تبریـــز 
دســـتگاه های  در  بین بخشـــی  ارتباطـــات 
ـــل  ـــت: تعام ـــرد و گف ـــد ک ـــهر تاکی ـــی ش اجرای
ــای  ــر مبنـ ــد بـ ــی بایـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
روز  نیازهـــای  دانش بنیـــان،  حرکت هـــای 

ــد. ــش دهـ ــهر را پوشـ شـ
بــه گــزارش شــهریار، دکتــر صــادق نجفــی 
ــوزش  ــز آم ــاتید مرک ــران و اس ــع مدی در جم
ــا بیــان  ــز، ب ــردی شــهرداری تبری علمــی و کاب
اظهــار داشــت:  کشــورمان،  ایــن مطلــب 
و  علمــی  اســتعدادهای  نظــر  از  همــواره 
ــور  ــتاز و نام ــان، پیش ــتاوردهای دانش بنی دس
ــر  ــن حــال، متاســفانه کمت ــا ای ــوده اســت، ب ب
بــه  را  ارزشــمند  ایــن مزیــت  توانســته ایم 
ــور از  ــم؛ عب ــری دهی ــی تس ــای عمل رویکرده
ــن نارســایی، نیازمنــد ریشــه یابی در هــر دو  ای

ــت. ــل اس ــم و عم ــوزه عل ح
ـــد  ـــروزه 70 درص ـــه ام ـــان این ک ـــا بی وی ب
اشـــتغال، معطـــوف حوزه هـــای خدماتـــی 

شـــده اســـت، گفـــت: حوزه هـــای صنعـــت و 
کشـــاورزی، روز بـــه روز در حـــال ســـوق یافتن 
بـــه ســـمت فناوری هـــای نـــو و حـــذف 
چنیـــن  در  هســـتند؛  انســـانی  نیـــروی 
ــی  ــث خدماتـ ــط مباحـ ــن فقـ ــرایطی، ایـ شـ
ــای  ــورداری از مزیت هـ ــا برخـ ــه بـ ــت کـ اسـ
گســـترده، می توانـــد عامـــل تعیین کننـــده 
در ایجـــاد فرصت هـــای اشـــتغال باشـــد.  

ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــز ب ــهردار تبری ش
شــهرداری، از جملــه نهادهایــی اســت کــه 
ــه  ــای آن، وجه ــده ای از ماموریت ه ــش عم بخ
نظــر  در  بــا  کــرد:  اضافــه  دارد،  خدماتــی 
داشــتن همیــن امــر، بایــد برنامه هــای خــود را 

بــه ســمت هوشمندســازی ســوق دهیــم؛ مرکز 
آموزش هــای علمــی و کاربــردی شــهرداری 
ــمند  ــه ارزش ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــز، ب تبری
ــت  ــی مدیری ــتوانه علم ــد پش ــی، می توان علم

شــهر را پایه ریــزی و تقویــت کنــد.
ـــعه،  ـــه توس ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــر نجف دکت
تنهـــا در مـــدار علـــم و آگاهـــی قابل تصـــور 
ـــرک  ـــا تح ـــا ب ـــدار، تنه ـــن م ـــت: ای ـــت، گف اس
و پویایـــی سیســـتم دانشـــگاهی، قابل تصـــور 

ـــت. اس
وی اضافـــه کـــرد: در شـــهری زندگـــی 
ــاهیر  ــا، مشـ ــار عالمه هـ ــه آثـ ــم کـ می کنیـ
ــور را  ــدان آن، افـــق فرهنگـــی کشـ و هنرمنـ

ــود را  ــت خـ ــد حرکـ ــد؛ بایـ ــیم کرده انـ ترسـ
ـــه  ـــم و ب ـــرار دهی ـــق ق ـــن اف ـــای همی ـــر مبن ب
ـــه روزگاری،  ـــم ک ـــت کنی ـــی حرک ســـمت تمدن
ـــی  ـــن علم ـــوان نگی ـــه عن ـــیدی را ب ـــع رش رب

جهـــان، مطـــرح ســـاخته بـــود.
شــهردار تبریــز در ایــن مراســم، بــا اهــدای 
ــز  ــده مرک ــاتید برگزی ــه اس ــی ب ــوح و هدایای ل
آموزش هــای علمــی و کاربــردی شــهرداری 
تبریــز، از اهتمــام علمــی و فرهنگــی ایــن 

ــرد. ــی ک ــز قدردان مرک

شهردار تبریز:

توسعه در گرو تحرک و پویایی 
سیستم دانشگاهی است

ـــاز  ـــال و آغ ـــدن س ـــو ش ـــم ن ـــد رس ـــر چن ه
ــاز  ــا نخســـتین روز از فروردیـــن آغـ ــار بـ بهـ
می شـــود ولـــی بـــه دلیـــل اقلیـــم متفـــاوت 
و طبیعـــت کوهســـتانی، اردیبهشـــت را آغـــاز 

ــد. ــز می داننـ ــار تبریـ بهـ
بــه گــزارش ســازمان پارکهــا و فضــای 
ــالی  ــد س ــاال چن ــز، ح ــهرداری تبری ــبز ش س
اســت کــه بــا معجــزه ی الله هــای بــی نظیــر، 
ــی  ــز هــم رنــگ و لعاب ــت های تبری اردیبهش

ــت. ــه اس ــش گرفت ــر از پی ــاوت ت متف
ــای  ــای ج ــز در ج ــای تبری ــت الله ه ضیاف
ــا ایــن  شــهر شــروع شــده و هــر بیننــده ای ب
حجــم از زیبایــی و طــراوت، حــال خــوب خــود 

ــد. ــر می کن ــم تکثی ــهر ه را در ش
حــاال دیگــر قصــه ی بهــار و طــراوت خــوش 
ــر  ــی دیگ ــز حکایت ــوی اش در تبری ــگ و ب رن
ــت و ســبزینگی و  ــه از طبیع ــی ک دارد؛ حکایت

ــد. ــخن می گوی ــاوت س ــای متف گله
ـــودن  ـــا دوام ب ـــل ب ـــه دلی ـــه ب ـــه گل الل گون
ــه  ــن گونـ ــی از بهتریـ ــرما یکـ ــر سـ در برابـ
گل هـــای زینتـــی بـــرای آب و هـــوای ســـرد 
و کوهســـتانی تبریـــز اســـت. پیـــاز گل اللـــه 
ـــت  ـــا گذش ـــه ب ـــی رود بلک ـــن نم ـــا از بی ـــه تنه ن
زمـــان در زیـــر خـــاک تکثیـــر می شـــود و دو 

ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــش می یاب ـــر افزای براب
ـــت. ـــه اس ـــه صرف ـــون ب ـــیار مرق بس

بــوم نقاشــی اســت انــگار. کــه یــک عمــارت 
و  انــد  کشــیده  میانــش  در  فرنگــی  کاله 
بــا مهــارت اســتادی چیــره دســت، چهــار 
ــد. زرد...  گوشــه ی اطرافــش را رنــگ کــرده ان

صورتی...قرمز...ســپید...رنگ هایــی منظــم کــه 
ــای  ــد. گله ــیده ان ــد کش ــر ق ــار یکدیگ در کن
همیــن  گلــی  ائــل  تفرجــگاه  در  شــکفته 
ــا کــه  ــاب هســتند. همین ه رنگ هــای درون ق
ــه  ایــن روزهــا هــر گردشــگر و شــهروندی را ب

ســوی خــود می خواننــد.

ــور  ــر نـ ــا زیـ ــف الله هـ ــای لطیـ گلبرگ هـ
ــر  ــا هـ ــند و بـ ــان دار می درخشـ ــاِب جـ آفتـ
تاللـــو خورشـــید، درخشـــان تـــر از قبـــل رخ 
ــم  ــوع حاکـ ــوای مطبـ ــد. هـ ــی می کننـ نمایـ
ـــن را  ـــت ای ـــم فرص ـــی ه ـــل گل ـــارک ائ ـــر پ ب
فراهـــم کـــرده کـــه در ســـاعات مختلـــف از 
ـــدن  ـــه دی ـــمگیر ب ـــی چش ـــبانه روز جمعیت ش

ایـــن تابلـــوی رنگیـــن طبیعـــت بیاینـــد.
ـــا در  ـــی تنه ـــای نقاش ـــوم زیب ـــن ب ـــی ای ول
تفرجـــگاه ائـــل گلـــی خالصـــه نمی شـــود و 
ـــگری  ـــاط گردش ـــی و نق ـــای دیدن ـــای ج در ج
ـــه  ـــن را ب ـــراوت رنگی ـــن ط ـــوان ای ـــهر می ت ش

ـــت. ـــا نشس تماش
ــهرداری  ــه ش ــتانداری، محوط ــه اس محوط
ــن و  ــدان راه آه ــدان ســاعت، می ــز در می تبری
در نقــاط مختلــف پیازهــای اللــه کــه از ســال 
گذشــته در دل خــاک باقــی مانــده، بــار دیگــر 

ــد. ــم زده ان ســربرآورده و نقشــی دیگــر رق
ــه  ــاری بـ ــک بهـ ــای خنـ ــن روزهـ در ایـ
ضیافـــت الله هـــا بیاییـــد. از خانـــه کـــه 
قـــدم بیـــرون بگذاریـــد، رد بـــوی بهـــار را در 
هـــر گوشـــه از شـــهر بگیریـــد و نفس هـــای 
ــای  ــان ریه هـ ــتی را میهمـ ــق اردیبهشـ عمیـ

خـــود کنیـــد.

ضیافت الله های تبریز آغاز شد

در تـــازه تریـــن اظهـــارات مســـئوالن در 
ـــتان  ـــم شهرس ـــدان معل ـــل می ـــا پ ـــاط ب ارتب
بنـــاب تکلیـــف بـــه اتمـــام رســـیدن ایـــن 
پـــروژه کـــه تکمیـــل و افتتـــاح آن بـــا 
ــوده  ــه رو بـ ــاله روبـ ــن سـ ــری چندیـ تأخیـ
اســـت، در هالـــه ای از ابهـــام قـــرار گرفـــت.
بـــه گـــزارش فـــارس، مدیـــرکل پـــروژه 
ســـاخت و توســـعه راه هـــای شـــمال غـــرب 
ـــت  ـــازی تح ـــروژه راهس ـــرای 8 پ ـــور از اج کش
مقاومتـــی  اقتصـــاد  پروژه هـــای  عنـــوان 
در اســـتان آذربایجان شـــرقی خبـــر داد و 
اظهـــار داشـــت: پـــل میـــدان معلـــم بنـــاب 
نیـــز یکـــی از ایـــن پروژه هاســـت کـــه بـــه 
دلیـــل تأثیـــر اقتصـــادی زیـــاد در اولویـــت 

تکمیـــل قـــرار دارد.
ــر را در  ــن خبـ ــدی ایـ ــادق وجـ محمدصـ
ــطح  ــع غیرهمسـ ــد از تقاطـ ــیه بازدیـ حاشـ
میـــدان معلـــم بنـــاب در مصاحبـــه ای بـــا 
خبرنـــگاران اعـــالم کـــرد و ســـپس افـــزود: 
ـــن در مســـیر  ـــت قرارگرفت ـــه عل ـــروژه ب ـــن پ ای
ـــترین  ـــتان دارای بیش ـــن اس ـــی چندی مواصالت
ـــل  ـــدم تکمی ـــه ع ـــت ک ـــی اس ـــر جمعیت تأثی
ـــی  ـــه های ـــده از هزین ـــث ش ـــع آن باع ـــه موق ب
ــده  ــت شـ ــرای آن پرداخـ ــون بـ ــه تاکنـ کـ

اســـت، نتیجـــه ای عایـــد مـــردم نشـــود.
 13 امســـال  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ــع  ــل منابـ ــار از محـ ــال اعتبـ ــارد ریـ میلیـ
ــرکت  ــهم شـ ــالمی سـ ــه اسـ ــناد خزانـ اسـ
ـــور  ـــداری کش ـــازمان راه ـــا و س ـــعه راه ه توس
ـــت  ـــه اس ـــص یافت ـــروژه تخصی ـــن پ ـــرای ای ب
ـــد  ـــت خواه ـــکار پرداخ ـــه پیمان ـــزودی ب ـــه ب ک
ــل  ــی آن تعطیـ ــات عمرانـ ــا عملیـ ــد تـ شـ

نشـــود.
ـــود  ـــه کمب ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــدی در ادام وج
ـــازی در  ـــای راهس ـــدد پروژه ه ـــارات و تع اعتب
ـــی  ـــد قول ـــارات جدی ـــت اعتب ـــوص پرداخ خص
نـــداد و گفـــت: تنهـــا قولـــی کـــه می دهـــم 
ـــت  ـــار اس ـــذب اعتب ـــی ج ـــی در پ ـــری پ پیگی
ــم  ــه کار خواهیـ ــود را بـ ــوان خـ ــام تـ و تمـ
ـــد. ـــرانجام برس ـــه س ـــروژه ب ـــن پ ـــا ای ـــت ت بس
ـــاب  ـــردم بن ـــده م ـــزازی نماین ـــاءاهلل اع ضی
در مجلـــس شـــورای اســـالمی و ولـــی اهلل فـــرج 
اللهـــی فرمانـــدار بنـــاب نیـــز در خصـــوص 
ـــم  ـــدان معل ـــل می ـــداث پ ـــی اح ـــف نهای تکلی
ایـــن شهرســـتان ضمـــن انتقـــاد از تأخیـــر 

ـــروژه طـــی  ـــن پ ـــدت در اجـــرای ای ـــی م طوالن
ســـخنانی نظـــرات خـــود را مطـــرح کردنـــد 
ـــئوالن  ـــت: مس ـــترک داش ـــی مش ـــه مضمون ک
ـــه  ـــات ب ـــوی مطالب ـــر جوابگ ـــتان دیگ شهرس
ـــد  ـــت بای ـــتند و دول ـــاب نیس ـــردم بن ـــق م ح
بـــا بکارگیـــری منابـــع تـــا پایـــان امســـال 
ـــد. ـــره کن ـــاب را یکس ـــم بن ـــل معل ـــف پ تکلی
اظهـــارات  ایـــن گـــزارش می افزایـــد، 
ـــای  ـــعه راه ه ـــاخت و توس ـــروژه س ـــرکل پ مدی
ـــد  ـــان ش ـــی بی ـــور در حال ـــرب کش ـــمال غ ش
ــم  ــدان معلـ ــل میـ ــروژه پـ ــرای پـ ــه اجـ کـ
ـــا  ـــوده و ب ـــد ب ـــش راک ـــا پی ـــاب از مدت ه بن
ـــن  ـــری ای ـــرکت مج ـــین آالت ش ـــه ماش اینک
ــچ  ــا هیـ ــد امـ ــرار دارنـ ــروژه در کارگاه قـ پـ
ــروژه  ــن پـ ــبرد ایـ ــه فعالیتـــی در پیشـ گونـ
ــاهده  ــاه پیـــش مشـ ــه مـ ــل از دو سـ حداقـ

نشـــده اســـت.

پلروگذرمیدانمعلمبنابهمچنان
چشمانتظاروعدههایمسئوالن!

ـــات  ـــه عملی ـــود ک ـــال 1390 ب ـــاه س آذرم

ـــاب  ـــم بن ـــدان معل ـــذر می ـــل روگ ـــی پ اجرای
ــدود 170  ــاری در حـ ــی اعتبـ ــا پیش بینـ بـ
ـــئوالن  ـــود و مس ـــاز می ش ـــال آغ ـــارد ری میلی
وزارت راه و شهرســـازی وعـــده می دهنـــد 
ــورد  ــال مـ ــرف دو سـ ــل ظـ ــن پـ ــه ایـ کـ
اکنـــون  می گیـــرد،  قـــرار  بهره بـــرداری 
حـــدود 4 ســـال از آغـــاز احـــداث پـــل 
ــذرد  ــاب می گـ ــم بنـ ــدان معلـ ــذر میـ روگـ
امـــا متأســـفانه تکمیـــل ایـــن طـــرح هنـــوز 
ـــت  ـــئوالن اس ـــای مس ـــار وعده ه ـــم انتظ چش
ــرداری  ــل و بهره بـ ــه تکمیـ ــک جملـ و در یـ
ـــاب  ـــم بن ـــدان معل ـــذر می ـــل روگ ـــروژه پ از پ
ـــه  ـــی منطق ـــرای اهال ـــه ب ـــی دیرین ـــه آرزوی ب

تبدیـــل شـــده اســـت.
ـــرداری  ـــا بهره ب ـــزارش، ب ـــن گ ـــاس ای براس
از پـــل روگـــذر میـــدان معلـــم بنـــاب کـــه 
بـــه صـــورت چهارخطـــه رفـــت و برگشـــت 
طراحـــی شـــده اســـت، شـــاهد کاهـــش 
ـــات  ـــزان تصادف ـــی و می ـــار ترافیک ـــمگیر ب چش
جـــاده ای در مســـیر ایـــن پـــل کـــه یکـــی 
راه  و  منطقـــه  حیاتـــی  شـــاهراه های  از 

ارتباطـــی چندیـــن اســـتان غربـــی کشـــور 
اســـت، خواهیـــم بـــود، بنابرایـــن می طلبـــد 
کـــه مســـئوالن دســـت اندرکار در رونـــد 

تکمیـــل ایـــن پـــروژه تســـریع کننـــد.
ـــه  ـــاس برنام ـــروژه براس ـــن پ ـــه ای ـــر چ اگ
زمان بنـــدی شـــده بایـــد ظـــرف مـــدت دو 
ـــت،  ـــرار می گرف ـــرداری ق ـــورد بهره ب ـــال م س
ـــل  ـــه دلی ـــئوالن ب ـــارات مس ـــر اظه ـــا ب ـــا بن ام
ـــی  ـــاز و برخ ـــورد نی ـــار م ـــن اعتب ـــدم تأمی ع
ـــروژه  ـــن پ ـــل ای ـــد تکمی ـــر رون ـــکالت دیگ مش
ـــم  ـــن ک ـــه همی ـــی رود ک ـــش م ـــدی پی ـــه کن ب
ـــی  ـــروژه مهم ـــن پ ـــرای چنی ـــی در اج تحرک
ـــنگین  ـــک س ـــاد ترافی ـــب ایج ـــا موج ـــه تنه ن
ـــایط  ـــواع وس ـــردد ان ـــه در ت ـــت بلک ـــده اس ش
ــر  ــاد خطـ ــنگین ایجـ ــبک و سـ ــه سـ نقلیـ
کـــرده کـــه در برخـــی مـــوارد نیـــز شـــاهد 
ــارات  ــه خسـ ــر بـ ــدید منجـ ــات شـ تصادفـ
ــم. ــور بوده ایـ ــن محـ ــی در ایـ ــی و جانـ مالـ
تأخیـــر زیـــاد در تکمیـــل و بهره بـــرداری 
از پـــل روگـــذر میـــدان معلـــم بنـــاب تـــا 
ـــئوالن  ـــه مس ـــت ک ـــه اس ـــش رفت ـــی پی جای
ــده  ــدار و نماینـ ــم از فرمانـ ــتان اعـ شهرسـ
مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی نیـــز 
بـــه ســـرانجام رســـیدن ایـــن پـــروژه را 
یکـــی از دغدغه هـــای مهـــم خـــود تلقـــی 

. می کننـــد
از ســـوی دیگـــر، بـــا توجـــه بـــه عبـــور 
ــبک و  ــودروی سـ ــزار خـ ــا هـ ــه ده هـ روزانـ
ـــروژه  ـــن پ ـــود ای ـــور رک ـــن مح ـــنگین از ای س
ـــا  ـــه را ب ـــرور وســـایط نقلی ـــور و م ـــه تنهـــا عب ن
ـــث  ـــه باع ـــت بلک ـــرده اس ـــرو ک ـــامانی روب نابس
شـــکل گیـــری ترافیک هـــای ســـنگین و 

ــز می شـــود. ــا نیـ طاقـــت فرسـ
ــور  ــاظ عبـ ــاب از لحـ ــم بنـ ــدان معلـ میـ
و مـــرور یکـــی از پرترافیک تـــری نقـــاط 
منطقـــه بـــه شـــمار می آیـــد و تـــردد 
ـــبک  ـــودروی س ـــتگاه خ ـــزار دس ـــه 80 ه روزان
ـــن  ـــت ای ـــوح اهمی ـــه وض ـــنگین در آن ب و س
ـــزد  ـــه را گوش ـــی منطق ـــم و حیات ـــاهراه مه ش
می کنـــد. از ایـــن رو تکمیـــل و بهره بـــرداری 
ـــود  ـــرار ب ـــه ق ـــدان ک ـــن می ـــذر ای ـــل روگ از پ
ــه  ــود، توجـ ــل شـ ــال تکمیـ ــرف دو سـ ظـ
خـــاص مســـئوالن را می طلبـــد تـــا حداقـــل 
تأخیـــر دو ســـاله از برنامـــه زمان بنـــدی 

شـــده بـــه درازا نکشـــد.

بـــرداری  بهـــره  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ـــش 4/5  ـــه از افزای ـــز و حوم ـــهری تبری قطارش
ــاز 2  ــیر فـ ــرو در مسـ ــت متـ ــاعته فعالیـ سـ

ــر داد. ــهری خبـ ــک قطارشـ ــط یـ خـ
ــرداری  ــره بـ ــرکت بهـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
یعقـــوب  تبریـــز و حومـــه،  قطارشـــهری 
وحیدکیـــا بـــا اعـــالم ایـــن مطلـــب اظهـــار 
ـــرو  ـــعبانیه مت ـــاد ش ـــت اعی ـــه میمن ـــت : ب داش
ـــاز  ـــت در ف ـــنبه 16 اردیبهش ـــز از روز ش تبری
دوم مســـیر خـــط یـــک از ســـاعت 8 صبـــح 
ـــرد. ـــد ک ـــانی خواه ـــات رس ـــی 14:30 خدم ال

وی بـــا اعـــالم اینکـــه فعالیـــت متـــرو در 
ـــد  ـــاعت 16 خواه ـــا س ـــان ت ـــک همچن ـــاز ی ف
ــش 4/5  ــن افزایـ ــرد:  ایـ ــح کـ ــود ،  تصریـ بـ

ـــاز دو  ـــه ف ـــوط ب ـــط مرب ـــت فق ـــاعته فعالی س
ـــع  ـــس از رف ـــک پ ـــده نزدی ـــه در آین ـــوده ک ب
ــاد بیـــش از پیـــش  ــکان ازدیـ نواقـــص ؛ امـ

ســـاعات فعالیـــت فراهـــم خواهـــد شـــد.
بـــرداری  بهـــره  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــز و حوم قطارشـــهری تبری
ــح  ــاعات 8 صبـ ــار در سـ ــذر قطـ ــه گـ فاصلـ
ـــاعت اســـت،  خاطرنشـــان  ـــم س ـــی 14:30 نی ال

ســـاخت: بـــا تجهیـــز فـــاز 2 بـــه سیســـتم 
ــش  ــیگنالینگ( کاهـ ــی )سـ ــم الکتریکـ عالئـ
ـــدود 9  ـــه ح ـــا ب ـــت قطاره ـــه حرک ـــر فاصل س

ــود. ــر می شـ ــه میسـ دقیقـ
ـــه  ـــه ادام ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــا در پای وحیدکی
ـــرو،  از مســـافران خواســـت  ـــگان مت فعالیـــت رای
ـــا،  ـــتگاه ه ـــای ایس ـــوراز ورودی ه ـــه منظورعب ب
ـــی  ـــط الکترونیک ـــه کارت بلی ـــه تهی ـــبت ب نس

ـــد. ـــدام نماین اق
قابـــل ذکـــر اســـت، پـــس از نصـــب 
تجهیـــزات در ایســـتگاههای مذکـــور و خـــط 
ـــا انجـــام تراکنـــش  ـــز ب ـــک ،  همشـــهریان عزی ی
و پرداخـــت کرایـــه مصـــوب خدمـــات متـــرو 

اســـتفاده خواهنـــد کـــرد.

ساخت، تکمیل و افتتاح پروژه 
میدان معلم شاید وقتی دیگر!

فعالیت متروی تبریز تا میدان 
ساعت، افزایش می یابد
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شــاید نتــوان ادعــا کــرد کــه طــی ســالهای 
اخیــر اتفــاق خــارق العــاده ای در جــذب 
ســرمایه گــذار خارجــی افتــاده امــا رونــد کلــی 
ــد در  ــن رون ــت ای ــن اس ــت. ممک ــت اس مثب
برخــی مواقــع کنــد شــود و حتــی منــوط بــه 
شــروطی دیگــر شــود امــا جــو کلــی حاکــم بــر 
ســرمایه گــذاری خارجــی در کشــور حاکــی از 

ــت اســت. ــدی مثب برآین
گــذران  ســرمایه  حضــور  موانــع  رفــع 
ــک  ــه بان ــکاری دو جانب ــه هم ــاز ب خارجــی نی
مرکــزی و بــازار ســرمایه دارد چــون حــل 
مســایل بــه تنهایــی از مســیر بــازار ســرمایه و 

نهادهــای مالــی امکانپذیــر نیســت.
ــر  ــی مدی ــام چاوش ــنا، بهن ــزارش س ــه گ ب
ــرای  ــه ب ــیا ک ــروزه آس ــزاری فی ــل کارگ عام
ــس  ــگاه فاینک ــی در نمایش ــال پیاپ ــن س دومی
ــال  ــی فع ــاد مال ــن نه ــوان برتری ــه عن ــم ب ده
در جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی شــناخته 
ــت  ــت: اولوی ــوق گف ــب ف ــان مطل ــا بی ــد ب ش
ــه در بخــش ســرمایه  ــی ک ــزاری های اول کارگ
ــایی  ــتند، شناس ــال هس ــی فع ــذاری خارج گ
ــذب  ــرای ج ــی ب ــورهای خارج ــیل کش پتانس
ــم از  ــدام ه ــن اق ــت. ای ــذاری اس ــرمایه گ س

ــخاص  ــتقیم اش ــذاری مس ــرمایه گ ــه س جنب
ورود  جنبــه  از  هــم  و  حقوقــی  و  حقیقــی 
ــا هــدف توســعه  ــی ب ــوژی نهادهــای مال تکنول

ابزارهــای مالــی پیگیــری می شــود.
از موانـع بـر سـر  ادامـه بـه برخـی  وی در 
و  کـرد  اشـاره  خارجـی  گـذاران  سـرمایه  راه 
اظهارداشـت: بخشـی از ایـن موانـع مختـص به 
بـازار سـرمایه اسـت و کارگزاری هـای فعـال در 
ایـن عرصـه از جملـه فیروزه آسـیا بـا همکاری 
سـازمان بـورس بـه دنبـال راه هـای بـرون رفت 
از ایـن مسـائل هسـتند کـه در این راسـتا بعضاً 
مقـررات الزم تدویـن شـده اسـت، امـا راه حـل 
بخـش مهمـی از مشـکالت بـه بانـک مرکـزی 
مرتبـط می شـود کـه رفـع ایـن دسـته از موانع 
هـم در سـطح ارتبـاط چنـد کارگزاری بـا بانک 
مرکـزی نیسـت بلکه در ایـن بخش نیـز نیاز به 

همـکاری سـازمان بورس اسـت.
ـــان  ـــرمایه خاطرنش ـــناس بازارس ـــن کارش ای
ـــی در  ـــذاران خارج ـــرمایه گ ـــلماً س ـــرد: مس ک

اســـتفاده از فرصت هـــای جدیـــد ســـودآوری، 
ـــد  ـــکار دارن ـــل آش ـــران تمای ـــه ای ـــرای ورود ب ب
ـــع  ـــود جم ـــا وج ـــا ب ـــی از اینه ـــی بعض ؛ منته
بنـــدی در اصـــل ســـرمایه گـــذاری در بـــازار 
ســـرمایه ایـــران بـــه دلیـــل وجـــود موانـــع 
موجـــود در حالـــت انتظـــار قـــرار دارنـــد 
تـــا بالفاصلـــه بعـــد از رفـــع موانـــع ســـرمایه 
گـــذاری کننـــد، امـــا عـــده ای دیگـــر هنـــوز 
بـــه ایـــن جمـــع بنـــدی بـــه دلیـــل برخـــی 
ــیدند و  ــادی نرسـ ــی و اقتصـ ــائل سیاسـ مسـ

منتظـــر رفـــع مســـائل کالن تـــر هســـتند.
جــذب  رونــد  خوانــدن  مثبــت  بــا  وی 
ــت:  ــور گف ــی در کش ــذاران خارج ــرمایه گ س
ــالهای  ــی س ــه ط ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــاید نت ش
اخیــر اتفــاق خــارق العــاده ای در جــذب 
ســرمایه گــذار خارجــی افتــاده امــا رونــد کلــی 
ــد در  ــن رون ــت ای ــن اس ــت. ممک ــت اس مثب
برخــی مواقــع کنــد شــود و حتــی منــوط بــه 
شــروطی دیگــر شــود امــا جــو کلــی حاکــم بــر 

ســرمایه گــذاری خارجــی در کشــور حاکــی از 
ــت. ــت اس ــدی مثب برآین

چاوشـــی  دربـــاره راهـــکار بـــرون رفـــت 
ــکار  ــرد: راهـ ــح کـ ــی تصریـ ــرایط فعلـ از شـ
ـــب  ـــع در قال ـــکالت و موان ـــی از مش ـــع برخ رف
ـــا  ـــده ام ـــام ش ـــه انج ـــن نام ـــتورالعمل و آیی دس
در بخـــش اجرایـــی کار بـــه اتمـــام نرســـیده 
ــع  ــرای رفـ ــه بـ ــوان نمونـ ــه عنـ ــت؛ بـ اسـ
مشـــکل "کاســـتودین" کـــه فقـــط از طریـــق 
ــام  ــزی انجـ ــذاری مرکـ ــپرده گـ ــرکت سـ شـ
ـــتورالعمل  ـــب دس ـــی در قال ـــت راه حل می گرف
ـــه  ـــه نقط ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ـــد ام ـــاده ش آم
اجرایـــی نیـــاز بـــه برگـــزاری جلســـات 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــود ک ـــا ب ـــا بانکه ـــترک ب مش
ـــت. ـــه اس ـــش نرفت ـــی پی ـــش کارشناس در بخ

ــکاری  ــی و هم ــر هماهنگ ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرمایه  ــازار س ــر ب ــاد ناظ ــزی و نه ــک مرک بان
بــرای رفــع محدودیت هــا و موانــع حضــور 
نشــان  خاطــر  خارجــی  گــذاران  ســرمایه 
اجرایــی  بــرای  می رســد  نظــر  بــه  کــرد: 
شــدن دســتورالعمل هــا، توافقــات و تفاهمــات 
نیازمنــد بــه پیگــری در بدنــه کارشناســی 

ــیم. ــی باش ــی- مال ــای پول نهاده

بهنام چاوشی عنوان کرد:

سرمایه گذاران خارجی پشت درهای بورس

هنر-صنعــتفــرشدســتبافتبــانام
ایــرانعجیــناســتمتاســفانهکشــور
مــادرســالهایاخیــرســهمعمــدهای
ــنمحصــولراازدســتداده ــازارای ازب
ــر ــنام ــتای ــهنظــرشــماعل اســت،ب

چیســت؟
اساســاً بایــد در نظــر داشــت فــرش دســت 
ــن  ــه اســت و ای ــا آمیخت ــگ م ــا فرهن ــت ب باف
هنــر در کشــور مــا پیشــینه ای در حــدود 
2500 ســال دارد. هــر چنــد پیــش از آن نیــز 
ــن  ــد، از ای ــه می ش ــران بافت ــی در ای فرش های
رو می تــوان گفــت تنهــا کشــوری کــه بــه 
ــه  ــت ب ــوان و ظرفی ــن ت ــی دارای ای ــور ذات ط
ــه  ــران ب ــت، ای ــی اس ــر مترق ــک هن ــکل ی ش

شــمار می آیــد.
ــا  ــالب کشــور م ــش از انق ــال های پی  در س
دارای ســهم عمــده بــازار صــادرات فــرش بــود 
بــه نحــوی کــه بیــش از 80 درصــد ایــن بــازار 
ــه شــمار می آمــد.  ــی ب ــه فــرش ایران متعلــق ب
ولــی پــس از انقــالب عوامــل متعــددی باعــث 
شــد تــا ایــن ســهم بــازار بــه تدریــج از دســت 

کشــور مــا خــارج شــود.
یکــی از مهمتریــن ایــن عوامــل را می تــوان 
ــاً  ــه اساس ــمار آورد ک ــه ش ــپاری ب ــان س پیم
انگیــزه تولیــد و صــادرات ســالم فــرش را 
کاهــش داد، چــرا کــه صادرکننــده می بایســت 
دالر حاصــل از فــروش محصــوالت را بــه نــرخ 
ــرد  ــل می ک ــی منتق ــتم بانک ــه سیس ــی ب دولت
ــانات  ــت و نوس ــالف قیم ــه اخت ــه ب ــا توج و ب
نــرخ ارز در بــازار آزاد ایــن امــر موجــب تضــرر 
مســاله  همیــن  می شــد.  صادرکننــدگان 
ــد  ــر از ســوی تولی ــن هن ــال ای ــه انتق منجــر ب
ــد هندوســتان  ــه کشــورهایی مانن ــدگان ب کنن
و چیــن شــد کــه نتیجــه ایــن موضــوع امــروز 
ــال ها  ــه س ــرادی ک ــت. اف ــاهده اس ــل مش قاب
پیــش شــروع بــه یادگیــری ایــن هنــر در 
کشــورهای فــوق کــرده بودنــد امــروز متبحرتــر 
ــدل شــده اند  ــه اســتادکارانی ب شــده و خــود ب
ــن  ــادی ای ــاخت اقتص ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
کشــورها می تواننــد بــا بهــای تمــام شــده 
ــد.  ــد کنن ــول را تولی ــن محص ــری ای ــن ت پایی
ــان  ــرای خودم ــا ب ــت م ــوان گف ــع می ت در واق

ــم. ــود آوردی ــه وج ــدی ب ــان قدرتمن رقیب
یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــر کاهش ســهم 
ــر اســت را  ــرش موث ــی ف ــازار جهان ــران در ب ای
می تــوان عــدم توجــه بــه علــم اقتصــاد و 
دانــش مدیریــت بــه شــمار آورد. همانطــور کــه 
ــه  ــول ب ــک محص ــد ی ــد در تولی ــم بای می دانی
ــن  ــخ داد، اول ای ــی پاس ــش اساس ــد پرس چن
کــه چــه محصولــی و بــا چــه مشــخصاتی 
ــن  ــم، ســوال دیگــر ای ــد کنی ــم تولی می خواهی
اســت کــه فرآینــد تولیــد چگونــه بایــد شــکل 
گیــرد، ســوال ســومی کــه بایــد بــه آن پاســخ 
ــه  ــرای چ ــول را ب ــه محص ــت ک ــن اس داد ای
ــه  کســانی تولیــد می کنیــم و در نهایــت چگون
ایــن محصــول را تولیــد کنیــم تــا رقابــت پذیــر 
ــرش دســتبافت،  ــد ف باشــد. متاســفانه در تولی
و  بــه ســلیقه مشــتریان توجــه نمی شــود 
ــن  ــود. همی ــام نمی ش ــنجی انج ــاً بازارس اساس
ــا  ــه مشــتری ب ــه آن می شــود ک ــر منجــر ب ام
فــرش تولیــد شــده ارتبــاط برقــرار نکــرده و در 
ــه دســت  نهایــت نتوانیــم نتیجــه مطلــوب را ب
ــازار را از  آوریــم. از ســویی قــدرت رقابــت در ب

دســت می دهیــم.
عامــل دیگــری کــه منجــر بــه کاهش ســهم 
بــازار فــرش ایــران شــده اســت، وضعیــت 
اقتصــادی کشــورهای مقصــد فــرش دســتبافت 
ــی  ــوع طلب ــر تن ــوی دیگ ــت. از س ــران اس ای
مشــتریان فــرش ایرانــی نیــز از مهمتریــن 
معضــالت پیــش روی ایــن هنر-صنعــت اســت. 
ــر بــودن فرآینــد تولیــد  ــه زمــان ب ــا توجــه ب ب
ــت  ــن هنر-صنع ــال ای ــتبافت، عم ــرش دس ف
ــتریان  ــلیقه مش ــر س ــای تغیی ــد همپ نمی توان
ــل  ــن عوام ــی ای ــت تمام ــد. در نهای ــد کن تولی
ــت  ــن هنر-صنع ــود در ای ــروز رک ــه ب ــر ب منج

شــده اســت.

دربــازارداخلــینیــزمــاسالهاســت
ــهداریدر ــیعودامن ــودوس ــاهدرک ش
حــوزهفــرشدســتبافتهســتیم،عوامل
ــد؟ ــهمیدانی ــرراچ ــنام ــردرای موث

میتــوان اقداماتــی چــه اساســًا و
انجــامدادکــهفــرشدســتبافتســهم
ــای ــرفخانواره ــبدمص ــتریازس بیش

ــد؟ ــکیلده ــیراتش ایران
مـا همـواره دنبال بـازار هسـتیم، بـازار ایران 
بـا 80 میلیـون نفـر، بـازار قابـل توجهـی اسـت 
مشـروط بـر این کـه کاالیی با کیفیـت و قیمت 
مناسـب بـه بـازار ارائـه شـود. بـرای موفقت در 
ایـن بـازار عوامـل متعـددی وجـود دارد کـه بـا 
توجـه بـه آن هـا در بـازار داخلـی نیـز می تـوان 
جـای پـای منسـابی بـه دسـت آورد. متاسـفانه 
امـر هسـتیم  ایـن  اخیـر شـاهد  در سـال های 
کـه تولیـد کننـدگان از مـواد اولیـه نامرغـوب 
اسـتفاده می کننـد و یـا بـا جفتـی بافـی سـعی 
در کاهـش هزینه هـای تولیـد دارنـد. همین امر 
منجـر نـا بسـامانی در بـازار داخلـی می شـود. 
حـال آن کـه می تـوان بـا برخـی روش هـا رونق 
را بـه ایـن بـازار برگردانـد. یکی از ایـن روش ها 
که مورد اسـتفاده شـرکت سـهامی فـرش ایران 
نیـز هسـت، اعتباردهـی بـه کارمنـدان محتـرم 
دولـت و نهادهاسـت کـه فـرش دسـتبافت را به 
صـورت اقسـاط 12 ماهـه به ایـن عزیـزان ارائه 
می دهیـم. از سـویی مـا بـا تهیـه مـواد اولیه به 
صـورت عمـده قیمـت تمـام شـده محصـول را 
کاهـش داده و از طـرف دیگـر در تهیـه مـواد 
اولیـه و فـرآوری مـواد اولیـه بـه بحـث کیفیت 
توجـه ویژه ای داشـته ایم. همیـن عوامل موجب 
مناسـب  قیمـت  کنـار  در  کیفیـت  افزایـش 
می شـود. در نهایـت بـا اطالع رسـانی و تبلیغات 
مناسـب موفـق شـده ایم بـازار مناسـبی در این 

حـوزه ایجـاد کنیم.
ــک  ــه فروشــندگی ی ــد توجــه داشــت ک بای
ــد  ــه ح ــا چ ــه ت ــن ک ــع ای ــت و تاب ــر اس هن
ــم.  ــرار کنی ــاط برق ــتری ارتب ــا مش ــم ب بتوانی
ــتری  ــرای مش ــد ب ــز بای ــل نی ــن دلی ــه همی ب
وقــت اختصــاص داده و در صــورت نیــاز بــه وی 
ــه داده شــود. همچنیــن پاســخگو  مشــاوره ارائ
بــودن در برابــر مشــتریان نیــز از عواملــی اســت 
ــه  ــد موجــب رضایــت مشــتری و ب کــه می توان

ــازار شــود. ــت در ب ــع آن موفقی تب
از ســوی دیگــر تولیــد کننــدگان نیــز بایــد 
ــادی  ــت اقتص ــان وضعی ــد محصوالتش در تولی
ــد و  ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــه را م ــی جامع عموم
ســعی بــر ایــن داشــته باشــند تــا متناســب بــا 
ــازار  ــای ب ــور و نیاز ه ــادی کش ــت اقتص وضعی
ــب را  ــت مناس ــت و کیفی ــا قیم ــی ب محصوالت
ارائــه دهنــد تــا بتواننــد در بــازار موفــق شــوند. 
بــرای مثــال تنهــا 5 تــا 7 درصــد جامعــه تــوان 
خریــد یــک تختــه فــرش دســتبافت بــا قیمــت 
ــال آن  ــتند ح ــان را دارا هس ــون توم 80 میلی
ــن 3  ــازه بی ــرش در ب ــن ف ــر قیمــت ای ــه اگ ک

ــت  ــوان گف ــد می ت ــان باش ــون توم ــا 8 میلی ت
از جامعــه و شــاید بیشــتر  تقریبــا نیمــی 

ــد.  ــه کنن ــا را تهی ــن فرش ه ــد ای بتوانن

ــرش ــدارانف ــماخری ــرش ــهنظ ب
ــه ــهچ ــدب ــگامخری ــتبافتدرهن دس
مــواردیمیبایســتتوجــهکننــد؟

می بایســت  فــرش  خریــداران  معتقــدم 
اطالعــات پایــه در مــورد فــرش داشــته باشــند. 
ــی  ــواد مصرف ــرش، م ــه ف ــورد چل اطــالع در م
ــوع  ــواد، ن ــن م ــوع ای ــز ن ــرش و نی ــت ف در باف
رنــگ رزی و نیــز چگونگــی بافــت از مهمتریــن 
مــواردی اســت کــه خریــداران بایــد در مــورد 
آن اطالعاتــی را دارا باشــند. چلــه فــرش بایــد 
ــرش  ــود ف ــه باشــد و پ ــا پنب پشــم، ابریشــم ی
ــرا  ــفانه اخی ــد، متاس ــه ای باش ــد پنب ــز بای نی
در بافــت فرش هــا از پلــی اســتر اســتفاده 
می شــود. نــوع پشــم مصرفــی نیــز بســیار 
ــده از  ــده ش ــم چی ــه پش ــرا ک ــت چ ــم اس مه
دام زنــده بــه نســبت پشــم دباغــی شــده دارای 
ــم  ــت و ه ــری اس ــب باالت ــه مرات ــت ب کیفی
دارای مانــدگاری و دوام بیشــتری اســت و هــم 
ثبــات رنــگ بهتــری نســبت بــه پشــم دباغــی 
ــد  ــد م ــه بای ــواردی ک ــر م ــده دارد. از دیگ ش
ــا  ــه ب ــت اســت ک ــرد نحــوه باف ــرار گی نظــر ق
ــرش  ــوان ف ــه می ت ــن زمین ــت در ای ــی دق کم
مناســب را انتخــاب کــرد. اساســاً وقتــی فرشــی 
 7 هــر  در  کــه  می شــود  شــناخته  رج   50
ــده  ــی زده ش ــره افق ــر از آن 50 گ ــانتی مت س
ــا در حــد 49  ــن فرش ه ــم ای ــر تراک باشــد. اگ
ــت متناســب  ــرش دارای کیفی ــا 50 باشــد ف ی
ــای  ــا فرش ه ــی بعض ــت ول ــمار اس ــا رج ش ب
بــا رج شــمار 44 یــا 45 بــه عنــوان فــرش رج 
شــمار 50 فروختــه می شــود. لــذا خریــداران در 
ایــن زمینــه می بایســت یــا اطالعــات را کســب 
ــا حتمــا از فروشــنده ایــن مــوارد را  کننــد و ی
ــور  ــزوم در فاکت ــورت ل ــرده و در ص ــوال ک س

ــد. قیــد کنن

بــهنظــرشــمارابطــهفنــاوریو
ــتبافترا ــرشدس ــدف ــنتدرتولی س
ارزیابــیکــرد؟ چگونــهمیتــوان

فــرش  باشــیم  داشــته  نظــر  در  بایــد 
دســتبافت یــک هنــر ســنتی و اصیــل اســت و 
بــر همیــن مبنــا معتقــدم نبایــد در ایــن زمینــه 
ــای  ــه معن ــن ب ــه ای ــرد. البت ــاوری را وارد ک فن
مخالفــت بــا مدرنیتــه نیســت، بلکــه دلیــل این 
ــول  ــن محص ــزوده ای ــتگی ارزش اف ــر، وابس ام
ــد  ــویی بای ــت. از س ــنتی آن اس ــد س ــه تولی ب
ــه  ــی ب ــورهای خارج ــت در کش ــر داش در نظ
ــه  ــا کیفیــت محصــول تولیــد شــده ب خوبــی ب

ــن  ــتند و کوچک تری ــنا هس ــنتی آش ــیوه س ش
ــده و  ــه ش ــه را متوج ــن زمین ــری در ای تغیی
مــد نظــر قــرار می دهنــد.  اساســا بایــد از 
ــت  ــت محافظ ــول می بایس ــن محص ــت ای اصال

ــد.  ــل آی ــه عم ــت ب و صیان

ــه ــرانچ ــرشای ــهامیف ــرکتس ش
ــب ــشضری ــهافزای ــیدرزمین اقدامات
نفــوذاســتفادهازفــرشدســتبافت

ــت؟ ــامدادهاس ــرانانج ای
ــان  ــال 1314 و در زم ــرکت در س ــن ش ای
حکومــت پهلــوی اول همزمــان بــا بانــک ملــی 
ــران در 14  ــران و شــرکت ســهامی بیمــه ای ای
بهمــن مــاه 1314 تاســیس شــده اســت. طــی 
ــران،  ــرش ای ــهامی ف ــرکت س ــال ها ش ــن س ای
ــت و  ــظ اصال ــه حف ــی در زمین ــات فراوان اقدام
ــام داده  ــران انج ــتبافت ای ــرش دس ــت ف کیفی
ــن محصــول را در  ــگاه ای ــد جای ــا بتوان اســت ت
ــا  ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــظ کن ــان حف ــطح جه س
ایجــاد مجموعه هــای فــرآوری مــواد اولیــه 
ــی از  ــه یک ــت ب ــته اس ــرش، توانس ــت ف و باف
بــدل  معتبــر در ســطح جهــان  برند هــای 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــوی ک ــه نح ــت ب ــده اس ش
ارزش ایــن برنــد بــا کل دارایــی ایــن مجموعــه 
برابــری می کنــد و چــه بســا بیشــتر نیــز 

باشــد.
از ســویی شــرکت ســهامی فــرش ایــران بــا 
گســترده کــردن و تنــوع بخشــی بــه تولیــد در 
ــگاه داشــتن  ــار حفــظ کیفیــت و رقابتــی ن کن
ــت را  ــن هنر-صنع ــت ای ــته اس ــت توانس قیم
ــدف  ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــگاه دارد. ب ــده ن زن
ــه گســتره  نیــز محصــوالت تولیــدی خــود را ب
ایــران تنــوع بخشــیده اســت و می تــوان گفــت 
ــه  ــن مجموع ــی در ای ــای ایران ــی فرش ه تمام

ــود.  ــه می ش بافت
ــردن  ــر ک ــا دای ــرکت ب ــن ش ــن ای همچنی
فروشــگاه در اقصــی نقــاط کشــور، موفــق 
شــده اســت تــا محصــوالت متنــوع را در 
سراســر کشــور متناســب بــا خواســت و ســلیقه 

ــاند.  ــان برس ــت آن ــه دس ــتریان ب مش
بــا ایــن همــه مهمتریــن اقدامــی کــه 
در راســتای حفــظ ایــن میــراث کهــن از 
ــران صــورت  ســوی شــرکت ســهامی فــرش ای
ــته  ــیس رش ــوان تاس ــت را می ت ــه اس پذیرفت
فــرش در آموزشــگاه های عالــی کشــور بــه 
ــن  ــا و اعتــالی ای شــمار آورد کــه متضمــن بق
ــن  ــه همی ــت. ب ــی اس ــال های آت ــر در س هن
منظــور نیــز ایــن شــرکت گنجینــه کــم 
ــه  ــط را در کتابخان ــای مرتب ــری از کتاب ه نظی
ــه شــرکت جمــع آوری کــرده اســت  متعلــق ب
ــد مــورد رجــوع و اســتفاده عمــوم  کــه می توان

ــرد. ــرار گی ق

مهمتریــنمزیــتمحصــوالتتولیــدی
ــه ــرانراچ ــرشای ــهامیف ــرکتس ش

میدانیــد؟
کــه  مزیت هایــی  مهمتریــن  از  یکــی 
ــوان  ــد را می ت ــرکت دارن ــن ش ــوالت ای محص
ــد  ــد تولی ــه و فرآین ــواد اولی ــاالی م ــت ب کیفی
دانســت کــه ایــن امــر منجر بــه تناســب قیمت 
و کیفیــت ایــن محصــوالت می شــود. از ســوی 
دیگــر فرش هــای بافتــه شــده در ایــن شــرکت 
ــه  ــوند ک ــد می ش ــدودی تولی ــداد مح ــه تع ب
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــز باع ــوع نی ــن موض ای
ــوالت  ــن محص ــرای ای ــتر ب ــزوده بیش ارزش اف
می شــود. شــرکت ســهامی فــرش ایــران، ایــن 
ارزش افــزوده را متعلــق بــه مشــتری می دانــد 
ــن  ــای ای ــد فرش ه ــا خری ــز ب ــتریان نی و مش
ــن  ــی از ای ــه مدت ــن ک ــر ای ــالوه ب ــرکت، ع ش
هنــگام  در  می کننــد،  اســتفاده  فرش هــا 
فــروش نیــز خواهنــد دیــد ارزش دارایــی آن هــا 

ــه اســت. ــاء یافت ــی ارتق ــه لحــاظ ریال ب

درپایـاناگرصحبتـیبـاخوانندگان،
مـردمومسـئولینداریـد،بفرمایید:

در پایــان جــا دارد از زحمــات دکتــر نجفــی، 
ــه  ــکر را ب ــال تش ــز کم ــرم تبری ــهردار محت ش
ــه در مســیر بازگشــایی نمایشــگاه  جــا آورم ک
شــرکت ســهامی فــرش ایــران در شــهر تبریــز، 
مشــوق و حامــی مــا بودنــد و بــه جــد در ایــن 

زمینــه مــا را یــاری کردنــد.

نظام اداری وزارت نیرو بر اساس 
حقوق شهروندی اصالح می شود

مدیـــر دفتـــر توســـعه مدیریـــت و تحـــول 
اداری وزارت نیـــرو از اصـــالح نظـــام اداری ایـــن 
وزارتخانـــه بـــر اســـاس حقـــوق شـــهروندی 

خبـــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، خلیــل بانــان علــی 
ــزارش کمیســیون  ــه گ عباســی در جلســه ارائ
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــت در ش ــعه مدیری توس
ــالغ منشــور حقــوق  ــا اب ــز، افــزود: ب ــرق تبری ب
ــن  شــهروندی از ســوی ریاســت جمهــوری، ای
اولویت هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  منشــور 
توســعه مدیریــت ایــن وزارتخانــه قــرار گرفتــه 

ــت. اس
بــرای  را  جلســات  ایــن  برگــزاری  وی، 
ــی و اظهــار  ــد ارزیاب ــه مفی ایجــاد وحــدت روی
ــرو  ــه وزارت نی ــرکت زیرمجموع ــر ش ــرد: ه ک
ــی از  ــت های مختلف ــه برداش ــت ک ــن اس ممک
دســتورالعمل ها و اســناد باالدســتی داشــته 
باشــد کــه گاهــی اوقــات ایــن تفاوت هــا 
ــات  ــن جلس ــزاری ای ــود و برگ ــاس می ش احس
اینگونــه  بــرای  موثــر  روشــی  می توانــد 

باشــد. اختالف هــا 
منابـع  معاونـت  در  کـرد:  اضافـه  عباسـی 
انسـانی وزارت نیـرو هر سـال مواردی متناسـب 
تخصصـی  مـادر  شـرکت های  نیاز هـای  بـا 
عنـوان  بـه  و  می گیرنـد  قـرار  اولویـت  در 
بایـد  ابـالغ می شـوند کـه  سیاسـت های کلـی 
زیـر  شـرکت های  سـوی  از  اولویت هـا  ایـن 

شـوند. رعایـت  توانیـر  مجموعـه 
تحقیقــات  و  انســانی  منابــع  معــاون 
شــرکت توانیــر نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره 
در  اســتخدام  نحــوه  ســازی  یکســان  بــه 
ــی  ــت: تمام ــه، گف ــر مجموع ــرکت های زی ش
بــرق  توزیــع  شــرکت های  در  اســتخدام ها 
انجــام می شــود. از طریــق آزمــون  صرفــاً 

افزایـــش  داد:  ادامـــه  رضایـــی  کـــرم 
تعـــداد نیروهـــا بـــر اســـاس شـــاخص هایـــی 
ـــترکین،  ـــداد مش ـــبکه، تع ـــول ش ـــون ط همچ
تعـــداد ترانســـفورماتورها وســـایر شـــاخص ها 
می باشـــد و مجـــوز جـــذب نیـــروی انســـانی 
جدیـــد بـــر اســـاس آمـــار ایـــن شـــاخص ها 

صـــورت می گیـــرد.
وی اظهــار کــرد: رونــد ثبــت اطالعــات 
شــرکت های  در  شــاغل  نیروهــای  تمامــی 
ــر اســاس  ــر از ســال 93 ب ــر مجموعــه توانی زی
ــی  ــار کل ــال 94 آم ــاز و در س ــی آغ ــد مل ک
گرفتــه شــد و در ســال 95 نیــز نیروهــا را بــه 
ــم  ــد دار کردی ــیم و ک ــغلی تقس ــای ش گروه ه
ــدی در  ــای جدی ــز برنامه ه ــالجاری نی و در س

ــت. ــم داش ــه خواهی ــن زمین ای

رشد اقتصادی روسیه
 در سال 2۰1۷ میالدی

کارشناســان ســازمان ملــل از رشــد اقتصادی 
روســیه در امســال خبــر می دهنــد.

بـــه گـــزارش ایســـنا، برایـــن اســـاس بـــازار 
اقتصـــادی روســـیه در ســـال 2017 میـــالدی 
شـــاهد رشـــدی 1.1 درصـــدی خواهـــد بـــود 
ـــت  ـــی قیم ـــد جهان ـــی آن رش ـــل اصل ـــه عام ک

نفـــت اســـت.
همچنیــن افزایــش ارزش برابــری روبــل 
ــدای  ــی از ابت ــای جهان ــر ارزه ــیه در براب روس
ــی  ــای مال ــد بازاره ــه رش ــد رو ب امســال و رون
ثبــات ســرمایه گــذاری   روســیه در کنــار 
خارجــی در ایــن کشــور از عوامــل دیگــر رشــد 

ــت. ــده اس ــوان ش ــیه عن ــادی روس اقتص
از ســوی دیگــر کارشناســان ســازمان ملــل 
پیــش بینــی کردنــد کــه اقتصادهــای نوظهــور 
) کرانــه  آرام  اقیانــوس  و  آســیا  منطقــه  در 
ــا 2018  ــالهای 2017 ت ــوس آرام ( در س اقیان
میــالدی بــا رشــدی 5 درصــدی مواجــه شــوند.

ارتقـای توسـعه اجتماعـی و ثبـات اقتصادی 
از عوامـل مهـم ایـن رشـد اقتصـادی در منطقه 

اسـت. آرام  اقیانوس 

هنر-صنعت فرش دستبافت در سال های اخیر دچار رکود دامنه دار و عمیقی بوده است. 
در راستای واکاوی علل و راهکارهای رفع این معضل به سراغ یکی از فعاالن این حوزه 
رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم. رحیم همایی دانش آموخته رشته مدیریت است و 
وارد حوزه فرش  از سال 1362  داده است. وی  ادامه  دکتری  تا مقطع  را  تحصیالت خود 
شرکت  در  را  هنر-صنعت  این  مدیریتی  حوزه  در  طوالنی  سابقه  و  است  شده  دستبافت 

سهامی فرش ایران داراست. ماحصل این گفتگو در ادامه از نظر خوانندگان می گذرد:

ربیعی: 
35 معدن کار جان باختند

رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  ربیعـی،  علـی 
اجتماعـی از جان باختن 35 معدنـکار در حادثه 

داد. آزادشـهر خبـر  یـورت  معـدن زمسـتان 
بـه گزارش تسـنیم، پیش از ظهر چهارشـنبه 
انفجـار در عمق 1200متری معدن زغال سـنگ 
زمسـتان یـورت در آزادشـهر اسـتان گلسـتان 
موجـب حبس تعدادی از معدنکاران شـد. دلیل 
انفجـار خامـوش شـدن یکـی از لوکوموتیوهـا و 
تـالش بـرای روشـن کـردن آن با شـیوه باطری 
بـه باطـری بوده اسـت. امـا به دلیل انباشـت گاز 
متـان، جرقـه باعـث انفجـار شـده و تعـدادی از 

معدنـکاران را حبـس می کنـد.
بــر اســاس اعــالم خبرآنالیــن، علــی ربیعــی، 
ــان  ــی از ج ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
معــدن  حادثــه  در  معدنــکار   35 باختــن 

ــر داد. ــهر خب ــورت آزادش ــتان ی زمس
پیشــتر رئیــس خانــه صنعــت و معــدن 
ــازه  ــود، 21 جن ــر داده ب ــتان خب ــتان گلس اس
ــد. ــارج ش ــهر خ ــنگ آزادش ــدن ذغال س از مع

رمضــان بهرامــی رئیــس خانــه صنعــت 
و معــدن اســتان گلســتان در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار اقتصــادی تســنیم، در رابطــه بــا 
آخریــن اخبــار مصدومــان معــدن ذغال ســنگ 
آزادشــهر، اظهــار داشــت: ایــن حادثــه تاکنــون 
ــته 21  ــات گذش ــته و لحظ ــدوم داش 69 مص

ــت. ــده اس ــارج ش ــدن خ ــازه از مع جن
رئیس خانه صنعت و معدن اسـتان گلسـتان 
بـا اشـاره بـه اینکـه گمانه زنی های بسـیاری در 
مورد 21 جنازه پیداشـده در معدن ذغال سـنگ 
آزادشـهر مطرح اسـت، گفـت: هنوز وزیـر کار و 

صنعـت در محـل حادثه حاضر نشـده اند.
رئیس خانه صنعت و معدن اسـتان گلسـتان 
با اشـاره به اینکـه هم اکنون 600 متـر از معدن 
پاکسـازی شـده و در حال حفر معدن تا 1500 
متـر هسـتند، گفـت: هنـوز وزیر صنعـت و وزیر 
البتـه  نشـده اند.  حاضـر  حادثـه  محـل  در  کار 
براسـاس اخبـار گفتـه می شـود کـه آنها تـا نیم 

سـاعت دیگـر به محـل حادثه می رسـند.
ــتان  ــتان گلس ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــترک در  ــی مش ــتان در پیام ــتاندار گلس و اس
ــن  ــه معــدن آزادشــهر و جــان باخت ــی حادث پ
ــی  ــزای عموم ــان، 3 روز ع شــماری از معدنچی

ــد. ــالم کردن ــتان اع ــتان گلس در اس
آیـت اهلل سـید کاظم نورمفیـدی نماینده ولی 
فقیه در اسـتان گلسـتان و امام جمعه گرگان و 
حسـن صادقلـو اسـتاندار گلسـتان در پیامی به 
مناسـبت جان باختـن مظلومانه شـماری از هم 
اسـتانی ها در حادثـه تلخ معدن آزادشـهر 3 روز 

عـزای عمومی در اسـتان اعـالم کردند.
ایــن پیــام آمــده اســت،  از  در بخشــی 
ــز در معــدن آزادشــهر و  ــه تأســف برانگی حادث
خبــر جــان باختــن  و مجــروح شــدن شــماری 
ــه تأســف و  ــه، مای از کارگــران شــریف آن خّط

ــد. ــان ش ــگان و اینجانب ــدید هم ــم ش تأل
ایـن ضایعـه جانگـداز را به حضـرت بقیة اهلل 
األعظـم )عجـل اهلل تعالی فرجه الشـریف(، مقام 
معظـم رهبـری )دامـت برکاتـه العالیـه( و مردم 
اسـتان گلسـتان بـه ویـژه خانواده هـای داغـدار 
همـه  سـالمت  و  می کنیـم  عـرض  تسـلیت 

مجروحـان را از خداونـد متعـال خواسـتاریم.
 14 پنجشــنبه  روز  از  علــت  بدیــن   
اردیبهشــت  مــاه، ســه روز در اســتان گلســتان، 

می کنیــم. اعــالم  عمومــی  عــزای 

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی 
حادثه معدن در گلستان

حادثه دلخـراش معدن در گلسـتان اینجانب 
را داغـدار و مصیبت زده کرد.

رهبر معظم انقالب اسـالمی در پیامی جان باختن 
حادثـه  در  زحمتکـش  کارگـران  از  جمعـی 
دلخـراش معـدن گلسـتان را تسـلیت گفتنـد.

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری 
ــر  ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی ــارس،  حض ف
معظــم انقــالب اســالمی در پیامــی جان باختــن 
جمعــی از کارگــران زحمتکــش در حادثــه 
دلخــراش معــدن گلســتان را تســلیت گفتنــد و 
تأکیــد کردنــد کــه الزم اســت همــه اقدامهــای 
ــرد. ــاران انجــام گی ــرای نجــات گرفت ممکــن ب

متــن پیــام رهبــر انقــالب اســالمی بــه ایــن 
شــرح اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثــه ی دلخــراش و مصیبت بــار معــدن 
ــی از  ــن جمع ــه جان باخت ــه ب ــتان ک در گلس
ــاری  ــده و گرفت ــش و رنج دی ــران زحمتک کارگ
جمعــی دیگــر از آن عزیــزان انجامیــده اســت، 
ــرد. الزم  ــت زده ک ــدار و مصیب ــب را داغ اینجان
اســت همــه ی اقدامهــای ممکــن بــرای نجــات 
ــخ  ــیار تل ــه بس ــرد. حادث ــام گی ــاران انج گرفت
اســت و امیدواریــم خداونــد نظــر عنایتــی 
بفرمایــد. بــه خانواده هــای همــه ی آن عزیــزان 
تســلیت میگویــم و بــرای آنــان صبــر و آرامــش 
و بــرای گرفتــاران فــرج الهــی را مســألت 
میکنــم. تــالش دســتگاههای گوناگــون مأجــور 
اســت، هــر چــه میتواننــد ایــن تــالش را 

ــد. ــش دهن افزای

 روزنامه عجب شیر جان باختن
  عده ای از معدنکاران عزیز را
 در استان گلستان تسلیت گفته
 و با خانواده های عزادار ابراز

همدردی می کند

 بازگشت همه
به سوی اوست

در گفتگوی اختصاصی با رحیم همایی، فعال حوزه فرش دستبافت مطرح شد:

به دست خود، برای خودمان 
رقیب ساختیم بابک زینی زاده
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رئیـــس شـــبکه دامپزشـــکی مراغـــه از 
ــاری  ــه بیمـ ــال بـ ــدی ابتـ ــش 73 درصـ کاهـ
تـــب مالـــت انســـانی در ایـــن شهرســـتان در 
ســـال 95 نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال 

ــرداد. ــل از آن، خبـ قبـ
ـــزود:  ـــایی اف ـــی پاش ـــا، عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
میـــزان ابتـــال بـــه ایـــن بیمـــاری مشـــترک 
ـــته  ـــال گذش ـــول س ـــان و دام در ط ـــن انس بی
کاهـــش چشـــمگیری داشـــته و از 141 نفـــر 
ـــته  ـــال گذش ـــر در س ـــه 38 نف ـــال 94 ب در س

ـــت. ـــه اس ـــش یافت کاه
وی ادامــه داد: اجــرای طرح هــای آموزشــی و 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی برای دامــداران، 
جملــه  از  شــهروندان  آحــاد  و  روســتائیان 
ــتای  ــه در راس ــت ک ــری اس ــای موث راهکاره
کاهــش میــزان ابتــال بــه ایــن بیمــاری در ایــن 

ــده اســت. ــرا ش ــتان اج شهرس
عرضـــه  و  توزیـــع  کـــرد:  اضافـــه  وی 
فرآورده هـــای خـــام دامـــی بهداشـــتی از 
ـــرای  ـــا اج ـــکی ب ـــد دامپزش ـــورد تایی ـــز م مراک
ــی در  ــش مهمـ ــازی، نقـ ــای آگاه سـ طرح هـ
ــب  ــاری تـ ــه بیمـ ــال بـ ــزان ابتـ ــش میـ کاهـ

ــت. ــوده اسـ ــتان بـ ــن شهرسـ ــت در ایـ مالـ
وی گفــت: در ســال های گذشــته بــه دلیــل 
ــه  ــتی در تهی ــائل بهداش ــه مس ــه ب ــدم توج ع
و توزیــع مــواد خــام لبنــی و فرآورده هــای 
ــان  ــمگیر مبتالی ــش چش ــاهد افزای ــی ش دام
ــل  ــن معض ــه ای ــم ک ــاری بودی ــن بیم ــه ای ب
ــی و  ــدات فرهنگ ــرای تمهی ــا اج ــتی ب بهداش
ــکی و  ــبکه دامپزش ــکاری ش ــا هم ــی ب نظارت
دانشــکده علــوم پزشــکی مرتفــع شــده اســت.
ـــه  ـــاهده هرگون ـــورت مش ـــزود: در ص وی اف
تخلـــف از موازیـــن بهداشـــتی در تولیـــد، 
ـــوالت  ـــه محص ـــدی و عرض ـــته بن ـــراوری، بس ف
دامـــی، شـــهروندان می تواننـــد از طریـــق 
ســـامانه 1512 شـــبکه دامپزشـــکی را در 
جریـــان ایـــن امـــر گذاشـــته تـــا در ســـریع 

تریـــن زمـــان رســـیدگی شـــود.
وی اضافـــه کـــرد: هـــم اکنـــون نیـــز 
ـــای  ـــر واحده ـــلوز در اکث ـــیون بروس واکسیناس
دامـــی شهرســـتان در حـــال انجـــام بـــوده و 
ـــت  ـــا جمعی ـــق ب ـــت مناط ـــا اولوی ـــرح ب ـــن ط ای
ــا  ــوده و تـ ــام بـ ــال انجـ ــاال در حـ ــی بـ دامـ
ــتان  ــای شهرسـ ــر دام هـ ــیون اکثـ واکسیناسـ

ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ــا داشــتن حــدود 912  شهرســتان مراغــه ب
هــزار واحــد دامــی از قطب هــای مهــم تولیــد 
دام و فرآورده هــای دامــی در شــمال غــرب 

ــود. ــوب می ش ــور محس کش

ــز، آذرشــهر و اســکو  نماینــده ی مــردم تبری
ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی، ب ــورای اس ــس ش در مجل
نتایــج ملمــوس اقدامــات بنیــاد برکت، وابســته 
بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( در 
اســتان آذربایجــان شــرقی، از همــه ی نهادهــای 
مســئول خواســت در زمینــه ی مبــارزه بــا 
فقــر و محرومیــت، اقدامــات ایــن بنیــاد را 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــرلوحه ی خ س
محمداســماعیل ســعیدی،  بــا بیــان ایــن  کــه 
بنیــاد برکــت کارهــای بســیار خــوب، ملمــوس 
ــی  و مثمرثمــری را در زمینــه ی محرومیت زدای
ــق  ــرای مناط ــدی ب ــه ی امی ــام داده و نقط انج
ــات  ــد کــرد: اقدام محــروم کشــور اســت، تأکی
جهــادی بنیــاد برکــت در ذهــن مــردم مناطــق 

محــروم باقــی خواهــد مانــد.
و  برنامه هــا  بــه  اشــاره  بــا  ســعیدی 
ــتان آذربایجــان  ــت در اس ــاد برک ــات بنی اقدام
ــا و  ــا، فعالیت ه ــرد: تالش ه ــار ک ــرقی، اظه ش
ــاً  ــت در اســتان واقع ــاد برک رســیدگی های بنی

ــت. ــوده اس ــار ب ــد انتظ ــش از ح بی
وی افــزود: آذربایجــان شــرقی بــا مشــکالت 
عدیــده ای در مســایل آموزشــی، بهداشــتی 
و هم چنیــن کمبــود مســاجد و واحدهــای 
مســکونی بــرای اســکان محرومــان مواجــه 

اســت کــه مســئوالن بنیــاد برکــت برنامه هــای 
ــات  ــد و اقدام ــا دارن ــن زمینه ه ــی در ای خوب

ملموســی را آغــاز کرده انــد.
ســعیدی ادامــه داد: بنیــاد برکــت طــی 
ــه،  ــا مدرس ــاخت ده ه ــا س ــر ب ــال های اخی س

ــیدگی  ــاخت ها، رس ــایر زیرس ــه و س کتاب خان
کشــاورزان،   و  دامــداران  مشــکالت  بــه 
گام هــای  تولیــد،  تقویــت  و  اشــتغال زایی 
ــتان های  ــتای توســعه ی شهرس ــی در راس مهم
هریــس، مراغــه، اهــر، ســراب برداشــته اســت.

وی  گفــت: حضــرت امــام)ره( بارهــا بــر 
محرومیت زدایــی و کمــک بــه مســتضعفان 
ایــن جهــت  از  تأکیــد داشــتند و  جامعــه 
اقدامــات بنیــاد برکــت، حرکــت در خــط 
امــام)ره( و چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی اســت 
کــه رهبــر معظــم انقــالب آن را تبییــن کردنــد.

ــی،  ــادی و اجتماع ــازی اقتص وی توانمندس
حــوزه ی  در  زیربنایــی  خدمــات  ارایــه ی  
بهداشــت، درمــان و بیمــه ی روســتایی را از 
ــاد  ــمند بنی ــات ارزش ــا و اقدام ــر فعالیت ه دیگ

ــمرد. ــتان برش ــت در اس برک
وی اظهـــار داشـــت: انشـــاءاهلل تـــالش 
ــاد  ــل بنیـ ــئول مثـ ــای مسـ ــه ی نهادهـ همـ
ـــه  ـــت ب ـــه دس ـــود و هم ـــر ش ـــت مثمرثم برک
ـــت در  ـــه ی محرومی ـــم و ریش ـــم دهی ـــت ه دس

ــکانیم. ــتان را بخشـ اسـ
ســـعیدی در پایـــان بـــر آمادگـــی کامـــل 
ــرقی در  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــدگان اسـ نماینـ
جهـــت کمـــک و تعامـــل بـــا بنیـــاد برکـــت 
ـــرت  ـــان حض ـــی فرم ـــتاد اجرای ـــه س ـــته ب وابس
امـــام)ره( بـــرای توســـعه و آبادانـــی مناطـــق 
ــاد برکـــت در  ــرای بنیـ ــد و بـ ــروم تأکیـ محـ
مســـیر محرومیت زدایـــی و خدمـــت بـــه 

ــرد. ــت کـ ــتعضفان آرزوی موفقیـ مسـ

نماینده ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:

کاش همه ی نهادها مثل
 بنیاد برکت فعالیت می کرد

ــازی  ــروه اقتصــادی تراکتورس ــل گ مدیرعام
شــرکت  واگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  ایــران 
ماشــین آالت صنعتــی تراکتورســازی ایــران 
گفــت: دیگــر حتــی یک درصــد از ســهام ایــن 
شــرکت ورشکســته بــرای گــروه اقتصــادی 
ــم  ــوز ه ــا هن ــت ام ــران نیس ــازی ای تراکتورس
ــد. ــدک می کش ــران را ی ــازی ای ــام تراکتورس ن

ـــی  ـــح ابراهیم ـــنیم، ابوالفت ـــزارش تس ـــه گ ب
در ارتبـــاط بـــا تعطیلـــی شـــرکت »ماشـــین آالت 
ـــرد:  ـــار ک ـــران« اظه ـــازی ای ـــی تراکتورس صنعت
حـــدود 10 ســـال پیـــش کـــه می خواســـتیم 
ـــازی  ـــرکت تراکتورس ـــازی را در ش خصوصی س
ـــن  ـــرکت از ای ـــد ش ـــم چن ـــاده کنی ـــران پی ای
ـــن  ـــا همی ـــه یکـــی از آنه ـــروه جـــدا شـــدند ک گ
ـــازی  ـــی تراکتورس ـــین آالت صنعت ـــرکت ماش ش

ـــود. ـــران  ب ای
ــی  ــین آالت صنعت ــرکت ماش ــزود: ش وی اف
ــود را از  ــاز خ ــام نی ــران، تم ــازی ای تراکتورس
ــن  ــا تأمی ــگ م ــق هلدین ــور، ازطری ــل موت قبی
نــوع ماشــین صنعتــی  تــا یــک  می کــرد 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــد کن ــردار تولی خاک ب
اینکــه واگــذاری به شــکل مناســبی انجــام 
نشــد ایــن شــرکت کارگــران خــود را آواره کرد 
ــان  ــداد و )صاحب ــوق ن ــول و حق ــا پ ــه آنه و ب
ــد. ــری بودن ــای دیگ ــرکت( در فکره ــن ش ای

ــازی  ــروه اقتصــادی تراکتورس ــل گ مدیرعام
ــران  ــال کارگ ــن 8 س ــه داد: در ای ــران ادام ای
ــوق  ــق و حق ــن ح ــرای گرفت ــرکت )ب ــن ش ای
ــا باالخــره در ســال گذشــته  ــد ت خــود( دویدن
اعــالم  بــر  مبنــی  آنــان  بــرای  حلــی  راه 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــتگی در نظ ورشکس
وی تأکیــد کــرد: بایــد در نظــر داشــت کــه 
ــرکت  ــهام ش ــد از س ــک درص ــی ی ــر حت دیگ
ماشــین آالت صنعتــی تراکتورســازی ایــران 
ــران  ــازی ای ــادی تراکتورس ــروه اقتص ــرای گ ب
ــازی را  ــام تراکتورس ــم ن ــوز ه ــا هن ــت ام نیس

یــدک می کشــد.
ــین آالت  ــرکت ماش ــراز "ش ــا اب ــی ب ابراهیم
عنــوان  ایــران  تراکتورســازی  صنعتــی 
ماشــین آالت را در پیشــوند اســم خــود دارد و 
ــاوت اســت"  ــا متف ــروه اقتصــادی م ــام گ ــا ن ب

گفــت: در 10 ســال گذشــته ایــن شــرکت 
زیرمجموعــه مــا نبــوده و گــروه اقتصــادی 
و  نشــده  ورشکســت  ایــران  تراکتورســازی 

اکنــون در حــال فعالیــت اســت.
ــازی  ــروه اقتصــادی تراکتورس ــل گ مدیرعام
ایــران بــا بیــان اینکــه ســهام ایــن گــروه 
و  وارد شــده  بــورس  در  اکنــون  اقتصــادی 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــخاص حقیق ــه اش ــق ب متعل
صفــر  کــه  می کنــم  اعــالم  به صراحــت 
ــی  ــین آالت صنعت ــرکت ماش ــهام ش ــد س درص
گــروه  اختیــار  در  ایــران  تراکتورســازی 

اقتصــادی مــا قــرار دارد.

باادامهواردات،تراکتورسازینیز
ورشکستمیشود

وی بــا انتقــاد از واردات بی رویــه تراکتورهــای 
ــه  ــی ک ــت: در صورت ــور گف ــه کش ــی ب خارج

واردات  بــا  ارتبــاط  در  موجــود  سیاســت 
ــا  ــرکت م ــد، ش ــه یاب ــی ادام ــور خارج تراکت
آزاد  و  می شــود  ورشکســت  بــه زودی  نیــز 
ــودن واردات تراکتــور خارجــی به طــور قطــع  ب
ورشکســتگی مــا را در آینــده  منجــر می شــود.

ـــازی  ـــروه اقتصـــادی تراکتورس ـــل گ مدیرعام
ایـــران گفـــت: در حالـــی کـــه تعرفـــه واردات 
ــد  ــی 55 درصـ ــواری خارجـ ــای سـ خودروهـ
اســـت چـــرا اجـــازه می دهنـــد کـــه تراکتـــور 
ـــا حداکثـــر 15 درصـــد تعرفـــه گمرکـــی  ـــا 5 ی ب

ـــود؟ ـــور ش وارد کش
ــران  ــازی ای ــه تراکتورس ــان اینک ــا بی وی ب
ــود را  ــوالت خ ــد محص ــا ص ــر ت ــون صف اکن
بیــش  گفــت:  می کنــد،  تولیــد  داخــل  در 
از 200 نمایندگــی در روســتاهای کشــور  و 
حــدود 5 هــزار نفــر کارگــر داریــم، همچنیــن 
ــوده  ــاط ب ــا در ارتب ــا م ــادی ب ــازان زی قطعه س

ــد.  ــا را تولیــد می کنن ــاز م و قطعــات مــورد نی
ــکل  ــای واردات به ش ــه دروازه ه ــی ک در صورت
ــاز باشــد و از طرفــی  فعلــی و بــدون کنتــرل ب
ــور در  ــاژ تراکت ــه مونت ــدام ب ــاً اق ــی صرف برخ
داخــل کننــد، شــرکت مــا نیــز وضعیــت 

ــت. ــد داش ــبی نخواه مناس

بهازایوارداتهرتراکتور
10نفربیکارمیشود

ــال  ــدود 5 س ــت: ح ــار داش ــی اظه ابراهیم
بــه  خارجــی  تراکتــور  واردات  کــه  اســت 
کشــور در حــال افزایــش اســت و ایــن واردات 
از  می یابــد.  ادامــه  روزافــزون   به صــورت 
تســهیل  از  بعــد  تراکتــور  واردات  طرفــی 
شــرایط انتقــال پــول، بیشــتر نیــز شــده  و بــر 

ــت. ــزوده اس ــا اف ــکالت م مش
ـــازی  ـــروه اقتصـــادی تراکتورس ـــل گ مدیرعام
تراکتـــور  واردات  تعرفـــه  گفـــت:  ایـــران 
ــته 25  ــال گذشـ ــدود 7 سـ ــی در حـ خارجـ
درصـــد بـــود امـــا اکنـــون 5 تـــا 15 درصـــد 
اســـت در حالـــی کـــه خودروســـازان در 
ــدی  ــه 55درصـ ــا تعرفـ ــت بـ ــیه امنیـ حاشـ

واردات اقـــدام بـــه تولیـــد می کننـــد.
ــت  ــم اگــر قــرار اس وی افزود:مــا معتقدی
تعرفــه بــاال بــرای واردات خــودرو اعمــال شــود 
ایــن تعرفــه بایــد بــرای مــا نیــز بایــد باشــد تــا 

از تولیــد داخلــی حمایــت شــود.
ــور  ــان اینکــه واردات تراکت ــا بی ابراهیمــی ب
ــد  ــتغال و تولی ــد اش ــی ض ــای فعل ــا تعرفه ه ب
ــاژکاران  ــت: از مونت ــد، گف ــاب می آی ــه حس ب
ــود  ــه ش ــد گرفت ــد تعه ــور در کشــور بای تراکت
کــه تــا 3 ســال خدمــات پــس از فــروش 
ارائــه دهنــد و در نهایــت تکنولــوژی خــود 
را بــه ایــران بیاورنــد زیــرا وصــل کــردن 
قطعــات CKD در ایــران اصــل ســود را نصیــب 

می کنــد. خارجــی  شــرکت های 
وی در پایـــان صحبت هـــای خـــود گفـــت: 
ـــورمان  ـــه کش ـــه ب ـــوری ک ـــر تراکت ـــه ازای ه ب
وارد می شـــود 10 نفـــر بیـــکار و به عـــوض 
ـــر  ـــد و دیگ ـــن، هن ـــورهای چی ـــر در کش 10 نف

کشـــورها ســـر کار می رونـــد.

مدیرعامل تراکتورسازی ایران:

کارگران شرکت ماشین آالت صنعتی 
تراکتورسازی آواره اند

ــس شــورای  ــه در مجل ــردم میان ــده م نماین
اســالمی بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش معلمــان 
در جامعــه، از تدویــن برنامه هــای حمایتــی 
ــه  ــه آن ب ــال الیح ــان و ارس ــر فرهنگی از قش

ــر داد. ــس خب مجل
ــوان؛  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــت هفت ــن گرامیداش ــد در آیی ــن فرمن فردی
معلــم بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش 
بــا وجــود کار بزرگــی کــه برعهــده دارد از 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــا ب ــن وزارتخانه ه فقیرتری
گفــت: شــخصیت اجتماعــی همــه افــراد یــک 
جامعــه نشــات گرفتــه از وجــود معلمــان اســت.

ــاهد  ــم شـ ــم بتوانیـ ــت: امیدواریـ وی گفـ
ــور  ــان در کشـ ــکالت فرهنگیـ ــش مشـ کاهـ
ـــت  ـــالش در تربی ـــر پرت ـــن قش ـــرا ای ـــیم زی باش
ـــه  ـــازان جامع ـــده س ـــه آین ـــوزان ک ـــش آم دان
ــی دارد. ــش مهمـ ــد نقـ ــمار می رونـ ــه شـ بـ

ـــه  ـــته ب ـــتقالل و وابس ـــوزش، اس ـــد، آم فرمن

خـــود بـــودن را مهمتریـــن درســـی خوانـــد 
ــش  ــه دانـ ــان بـ ــوی معلمـ ــد از سـ ــه بایـ کـ
ـــد روی  ـــا بتوانن ـــود ت ـــوزش داده ش ـــوزان آم آم
ـــکالت  ـــل مش ـــرای ح ـــتاده و ب ـــود ایس ـــای خ پ

ـــد. ـــالش کنن ـــود ت خ
ـــه  ـــه ن ـــتان میان ـــه شهرس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــیاری  ـــور از بس ـــه در کش ـــتان بلک ـــا در اس تنه
ـــاک  ـــه آب، خ ـــا از جمل ـــات و ظرفیت ه از امکان
ـــت،  ـــوردار اس ـــی برخ ـــانی باالی ـــرمایه انس و س
ــا  ــن ظرفیت هـ ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ گفـ
ـــیم  ـــتان باش ـــکاری در شهرس ـــاهد بی ـــد ش نبای
ـــتان  ـــکاری در شهرس ـــار بی ـــفانه آم ـــا متاس ام

ـــت.  ـــه باالس میان
ــود  ــم، وجـ ــس دهـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ
ـــان  ـــور را نش ـــرده در کش ـــل ک ـــکاران تحصی بی
ـــزود: ترســـیم  ـــد و اف ـــی خوان از مشـــکل مدیریت
ــرو  ــور در گـ ــرای کشـ ــوش بـ ــده ای خـ آینـ

تعامـــل و همدلـــی اســـت.
ــس شــورای  ــه در مجل ــردم میان ــده م نماین
ــا بیــان اینکــه  اســالمی نیــز در ایــن مراســم ب
مشــکالت عمومــی جهــان ناشــی از ندانــم 
ــزود: فقــدان  ــی نیســت، اف ــی تقوای ــا ب کاری ی
ــکالت  ــیاری از مش ــی بس ــل اصل ــل، عام عم

ــت. ــی اس عموم

عمــل  کــرد:  اظهــا  شــیویاری  یعقــوب 
نکــردن بــه اندیشــه هــا، اعتقــادات و باورهــای 
ارزشــی ســبب بیهودگــی در جامعــه می شــود.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــی تفاوتـــی 
بزرگتریـــن درد جامعـــه محســـوب شـــده 
و بدتـــر از بیـــکاری اســـت، افـــزود: بـــی 
ـــه  ـــه از جمل ـــائل از ســـوی هم ـــه مس ـــی ب تفاوت
مســـئوالن، فرهنگیـــان و دانـــش آمـــوزان 
ســـبب بـــی تفاوتـــی بـــه سرنوشـــت جامعـــه 
ــن  ــی بزرگتریـ ــی تفاوتـ ــن بـ ــود و ایـ می شـ
خیانـــت نســـبت بـــه خـــون پـــاک شـــهدا، 
ــام  ــل و مقـ ــام راحـ ــی امـ ــای ارزشـ آرمان هـ

معظـــم رهبـــری می باشـــد.
شـــیویاری اظهارکـــرد: اگـــر در مقابـــل 
ــمن  ــن دشـ ــوان بزرگتریـ ــه عنـ ــکاری بـ بیـ
ـــگ آن  ـــه جن ـــوده و ب ـــاوت ب ـــی تف ـــه ب جامع
ـــاع  ـــر اجتم ـــه پیک ـــه ب ـــن ضرب ـــم بزرگتری نروی

وارد خواهـــد شـــد.

تدوین برنامه های حمایتی
 از قشر فرهنگیان

سزارین کاهش یافت
کیفیت زایمان طبیعی باال می رود

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بیمارســتانی و 
ــا  ــت ب ــی وزارت بهداش ــات بالین ــی خدم تعال
ــزارین در کشــور  ــار کاهشــی س ــه آم ــاره ب اش
از ارتقــای کیفیــت زایمــان طبیعــی خبــر داد.
بــه گــزارش تســنیم، علــی ماهــر بــا اشــاره 
بــه ســالگرد اجرایــی شــدن طــرح تحــول 
ــت:   ــار داش ــده اظه ــای آین ــالمت در روزه س
یکــی از موفــق تریــن اقدامــات در طــرح 
تحــول ســالمت ترویــج زایمــان طبیعــی بــوده، 
و بــار یکــی از بخش هــای اصلــی طــرح تحــول 
ســالمت بــر دوش ماماهــا اســت، بنابرایــن 
ــرای  ــی ب ــرگ زرین ــی ب ــان طبیع ــح زایم تروی
ــرح  ــن ط ــت و ای ــور اس ــالمت کش ــام س نظ
دولــت  طرح هــای  تریــن  موفــق  از  یکــی 

ــت. ــم اس یازده
وی بابیـان اینکـه در راسـتای برنامـه تحـول 
رایـگان  و  طبیعـی  زایمـان  ترویـج  و  سـالمت 
شـدن آن، 1.5 میلیون نفر تحت پوشـش بسـته 
زایمـان طبیعـی قـرار گرفتنـد، افـزود: در ایـن 
راسـتا، انجـام سـزارین بـه میـزان 6 درصـد در 
کشـور کاهـش یافـت. در کالس هـای آمادگـی 
از  و  کردنـد  شـرکت  نفـر  هـزار   500 زایمـان 
خدمـات فیزیولوژیـک زایمـان اسـتفاده کردند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بیمارســتانی و 
ــت در  ــی  وزارت بهداش ــات بالین ــی خدم تعال
ــت:  ــا گف ــی مام ــت روز جهان ــم بزرگداش مراس
ترویــج زایمــان طبیعــی بــه نوعــی تغییــر 
ــر نگــرش در  ــه و تغیی نگــرش فرهنگــی جامع
ــت. ــر اس ــن زمانب ــت ، بنابرای ــت اس ــراد اس اف
ماهــر بــه همکاری هــای وزارت بهداشــت 
و  متحــد   ملــل  جمعیــت  صنــدوق  بــا 
ــه زایمــان  ــی بهداشــت در زمین ســازمان جهان
ــا  ــرای ارتق ــت: ب ــرد  و گف ــاره ک ــی اش طبیع
ــی  ــان طبیع ــوزه زایم ــات در ح ــت خدم کیفی
دســتورالعمل کیفیــت خدمــات در بخــش 

زایمــان را تدویــن  و ابــالغ کردیــم.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بیمارســتانی و 
ــت در  ــی  وزارت بهداش ــات بالین ــی خدم تعال
ــن در حــوزه  ــرد: همچنی ــان خاطرنشــان ک پای
اعتبــار بخشــی کــه کمــک بــه ارتقــا خدمــات 
مامایــی می کنــد از همــکاران  مامــا نیــز کمــک 

گرفتــه شــده اســت.

رئیس بسیج جامعه زنان:
رئیس جمهور آینده زمینه  

 اشتغال جدی زنان را فراهم کند

ــوص  ــان در خص ــه زن ــیج جامع ــس بس رئی
مطالبــه موجــود زنــان از رئیــس جمهــور آینــده 
اظهــار داشــت: زنــان جامعــه مــا انتظــار دارنــد 
کــه شــان و کرامتشــان در جامعــه حفــظ شــود 
امــا در حــال حاضــر شــرایط اشــتغال زنــان بــه 
ــی  ــا توجه ــأن آنه ــه ش ــه ب ــت ک ــه ای اس گون

نمی شــود.
ــی رئیــس  ــارس، مینــو اصالن ــه گــزارش ف ب
ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــان ب ــه زن ــیج جامع بس
ــان در  ــت زن ــوزه معاون ــده ح ــای عم از خطاه
ــوده  ــه زن ب ــی ب ــگاه حداقل 4 ســال گذشــته ن
و  زنــان ظرفیــت گســترده  گفــت:  اســت، 
ــن 4  ــه در ای ــد ک ــی دارن ــای خاص توانمندی ه

ــت. ــده اس ــه الزم نش ــه آن توج ــال ب س
وی اظهـــار داشـــت:  معاونـــت امـــور زنـــان 
ـــی  ـــه های غرب ـــه کلیش ـــا ب ـــن دوران تنه در ای
تاریـــخ مصـــرف گذشـــته از زن توجـــه کـــرده در 
ـــن  ـــم ای ـــرب ه ـــروزه در نظـــام غ ـــه ام ـــی ک حال

کلیشـــه ها منســـوخ شـــده اســـت.
رئیــس بســیج جامعــه زنــان در ادامــه اضافــه 
کــرد: کلیشــه های غربــی یــک نــگاه ابزارگونــه 
بــه زن دارنــد کــه اندیشــمندان غربــی هــم در 

حــال حاضــر بــه آن انتقــاد می کننــد.
ــه  ــدی ب ــگاه تک بع ــرد: ن ــد ک ــی تأکی اصالن
ــاس و  ــده اس ــث ش ــروز باع ــه ام ــان جامع زن

ــزد. ــم بری ــه ه ــواده ب ــول خان اص
وی ادامــه داد:  بزرگ تریــن ایــرادی کــه 
ــت،  ــدی داش ــگاه تک بع ــن ن ــه ای ــوان ب می ت
ــت در  ــان اس ــتغال زن ــئله اش ــه مس ــوط ب مرب
حــال حاضــر شــرایط اشــتغال زنــان بــه گونه ای 
ــه شــأن آنهــا توجهــی نمی شــود. اســت کــه ب

رئیــس بســیج جامعــه زنــان بــا بیــان اینکــه 
طبیعــت زن بــه گونــه ای کــه تحمیــل بســیاری 
ــر  ــرد: ب ــح ک ــر او روا نیســت،  تصری ــا ب از کاره
مبنــای کلیشــه ها و تعهــدات غربــی ایــن 

ــرد. ــورت می گی ــالت ص تحمی
اصالنــی در خصــوص مطالبــه موجــود زنــان 
ــار داشــت:  ــز اظه ــده نی از رئیــس جمهــور آین
زنــان جامعــه مــا انتظــار دارنــد کــه در جامعــه  
کرامــت داشــته باشــند، یعنــی در هــر شــغلی 
ــه  ــگاه ابزارگون ــوده و ن کــه دور از شــأن آنهــا ب

بــه زن را دارد بــه کار گرفتــه نشــوند.
ــان خاطــر نشــان  ــه زن رئیــس بســیج جامع
کــرد: دولــت انقالبــی آینــده بایــد بــه احیــای 
هویــت زن مســلمان بــا بــه کارگیــری بــه 
نظام هــای شــغلی متنــوع توجــه داشــته باشــد.

ــای  ــه زمینه هـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ
ــتغال  ــه اشـ ــان در عرصـ ــدی زنـ ــور جـ حضـ
ـــال  ـــت: در ح ـــار داش ـــود، اظه ـــده ش ـــد دی بای
حاضـــر نظـــام شـــغلی میـــان زن و مـــرد در 
ـــع  ـــن در واق ـــت و ای ـــاوی اس ـــا مس ـــور م کش

نوعـــی ظلـــم علیـــه زنـــان اســـت.
وی افــزود: مــا بایــد نظام هــای شــغلی 
شــغلی  نظــام  مثــل  متکثــری  و  متعــدد 
داشــته  پاره وقــت  و  تمام وقــت  نیمه وقــت ، 
زنــان  ظرفیــت  از  بتوانیــم  تــا  باشــیم 
تحصیل کــرده بیشــترین اســتفاده را ببریــم.

ــد و  ــی متعه ــان نیروهای ــده وی، زن ــه عقی ب
ــاال بــرای پیــش بــردن اهــداف  دارای انگیــزه ب

انقــالب اســالمی هســتند.
خصـــوص  در  مســـئول  مقـــام  ایـــن 
ــه نیـــز  ــت و حیـــا در جامعـ ــت عفـ وضعیـ
ـــاال  ـــرای ب ـــی ب ـــت آت ـــرد: در دول خاطرنشـــان ک
ــت  ــاء وضعیـ ــی و ارتقـ ــت عمومـ ــردن عفـ بـ
ــای  ــد برنامه هـ ــه بایـ ــداری در جامعـ غیرت مـ

ــود. ــرا شـ ــه و اجـ ــخصی تهیـ مشـ
وی در خصـــوص اشـــتغال خانگـــی زنـــان 
نیـــز گفـــت: اشـــتغال خانگـــی از جملـــه 
ـــد  ـــان در آن می توانن ـــه زن ـــت ک ـــی اس مطالبات
ــد  ــت تولیـ ــود را در جهـ ــای خـ توانمندی هـ
ــاد  ــده اقتصـ ــان داده و کمک کننـ ــی نشـ ملـ
ــرطی کـــه  ــا بـــه شـ ــند امـ خانـــواده باشـ
در اقتصـــاد مقاومتـــی و اشـــتغال خانگـــی  

نهادینـــه شـــود.

رئیـــس انجمـــن علمـــی طـــب ســـنتی 
ـــرای  ـــردم ب ـــاد م ـــای زی ـــه تقاض ـــاره ب ـــا اش ب
دریافـــت خدمـــات طـــب ســـنتی، گفـــت: 
کـــه  باعـــث می شـــود  موضـــوع  ایـــن 
افـــرادی وارد حرفـــه طـــب ســـنتی شـــوند 
ـــی  ـــد و عل ـــرای آن ندارن ـــم الزم را ب ـــه عل ک
رغـــم اینکـــه اجـــازه درمـــان را در حـــوزه 
ـــفانه وارد  ـــا متاس ـــد، ام ـــود ندارن ـــی خ صنف

ــوند. ــم می شـ ــان هـ درمـ
ــه  ــر نفیسـ ــنا، دکتـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــات  ــه خدمـ ــاره ارائـ ــا دربـ ــینی یکتـ حسـ
ــی  ــای گیاهـ ــنتی در داروخانه هـ ــب سـ طـ
ـــه  ـــرد ک ـــه ک ـــد توج ـــت: بای ـــی، گف و طبیع

ــنتی را  ــب سـ ــوزه طـ ــراغ حـ ــم چـ از قدیـ
بســـیاری از عطـــاران نکونـــام مـــا روشـــن 
ــرادی را  ــم افـ ــوز هـ ــتند و هنـ ــه داشـ نگـ
داریـــم کـــه اســـتادانه در ایـــن رشـــته 
فعالیـــت می کننـــد و عالمانـــه در ایـــن 

حـــوزه پیـــش می رونـــد.
حســـینی یکتـــا ادامـــه داد: در عیـــن 
ـــرای  ـــردم ب ـــه م ـــادی ک ـــای زی ـــال تقاض ح
دریافـــت خدمـــات طـــب ســـنتی دارنـــد، 
ـــای  ـــر روز در خیابان ه ـــه ه ـــده ک ـــث ش باع
ــاد  ــد ایجـ ــاری جدیـ ــک عطـ ــهرمان یـ شـ
ـــه  ـــا ب ـــداد عطاری ه ـــه تع ـــه طوریک ـــود. ب ش
ـــد اســـت. ایـــن  طـــور روزافـــزون در حـــال تزای

ـــرادی وارد  ـــه اف ـــود ک ـــث می ش ـــوع باع موض
ـــرای  ـــم الزم را ب ـــه عل ـــوند ک ـــه ش ـــن حرف ای
ــازه  ــه اجـ ــم اینکـ ــی رغـ ــد و علـ آن ندارنـ
ـــد،  ـــود ندارن ـــی خ ـــوزه صنف ـــان را در ح درم
ـــوند.  ـــم می ش ـــان ه ـــفانه وارد درم ـــا متاس ام
ــرادی  ــم افـ ــی می بینیـ ــه گاهـ ــه طوریکـ بـ
ــوند  ــان می شـ ــاری و درمـ ــوزه عطـ وارد حـ
ـــان  ـــاره گیاه ـــم درب ـــواد را ه ـــل س ـــه حداق ک
دارویـــی ندارنـــد. بنابرایـــن حتمـــا بحـــث 
ســـاماندهی عطاری هـــا ضـــرورت دارد و 
ـــوی  ـــراد از س ـــن اف ـــرای ای ـــی ب ـــد ضوابط بای
ــای  ــایر ارگان هـ ــذا و دارو و سـ ــازمان غـ سـ
ـــا را  ـــوان آنه ـــا بت ـــود ت ـــن ش ـــط تدوی ذی رب

مـــورد نظـــارت قـــرار داد و ســـره از ناســـره 
ـــز  ـــا نی ـــم م ـــاران عال ـــود و عط ـــخص ش مش
ـــوند. ـــام نش ـــراد بدن ـــی اف ـــرد برخ ـــا عملک ب

وی همچنیـــن اظهـــار کـــرد: البتـــه 
ــی  ــدود در برخـ ــور محـ ــه طـ ــی بـ اتفاقاتـ
ــت  ــکی در جهـ ــوم پزشـ ــگاه های علـ دانشـ
ــدام  ــت اقـ ــا در دسـ ــاماندهی عطاری هـ سـ
ـــد  ـــه من ـــز ضابط ـــود مراک ـــا وج ـــت. قاعدت اس
ــوزه  ــه در حـ ــاز جامعـ ــع نیـ در جهـــت رفـ
فراورده هـــای طبیعـــی و طـــب ســـنتی بـــا 
ـــز و  ـــن مراک ـــر در ای ـــن ام ـــور متخصصی حض
در قالـــب داروخانه هـــای گیاهـــی می توانـــد 
ــوزه را  ــن حـ ــا در ایـ ــیاری از نگرانی هـ بسـ

برطـــرف کنـــد.
وی ادامـــه داد: داروخانه هـــای گیاهـــی 
ــه  ــتند، بلکـ ــور نیسـ ــده ای جدیدالظهـ پدیـ
ـــا  ـــنتی در آنه ـــب س ـــه ط ـــورهایی ک در کش
ــه  ــر پذیرفتـ ــک امـ ــتری دارد یـ رواج بیشـ
ــط  ــم ضوابـ ــلما تنظیـ ــت. مسـ ــده اسـ شـ

ـــاص  ـــر خ ـــت نظ ـــز دق ـــن مراک ـــر ای ـــم ب حاک
وجـــود  بنابرایـــن  می طلبـــد.  را  خـــود 
داروخانه هایـــی ضابطه منـــد بـــا هـــدف 
پاســـخ دهی منطقـــی و صحیـــح بـــه نیـــاز 
و  طبیعـــی  فراورده هـــای  بـــه  جامعـــه 

ســـنتی، ضـــروری اســـت.
رئیـــس انجمـــن علمـــی طـــب ســـنتی 
از تدویـــن کوریکلـــوم آموزشـــی بـــرای 
گفـــت:  و  داد  خبـــر  عطـــاران  صنـــف 
انجمـــن می توانـــد بـــه عنـــوان یـــک 
ـــود.  ـــوزه وارد ش ـــن ح ـــی در ای ـــاور علم مش
ــن  ــن در ایـ ــم انجمـ ــر هـ ــال حاضـ در حـ
ــن  ــی را تدویـ ــوم آموزشـ ــوزه، کوریکولـ حـ
ـــوم  ـــگاه عل ـــکاری دانش ـــا هم ـــه ب ـــرده ک ک
ـــزودی  ـــاران، ب ـــف عط ـــران و صن پزشـــکی ته
ـــور  ـــگاه مذک ـــارت دانش ـــورد نظ ـــوزه م در ح
بـــه صـــورت پایلـــوت اجـــرا می شـــود 
ــرا در کل  ــت اجـ ــه قابلیـ ــم کـ و امیدواریـ

ــد. ــته باشـ ــور را داشـ کشـ

رئیس انجمن علمی طب سنتی:

حکایت عطارانی که وارد »درمان« می شوند
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کاریکاتور
زمان مناظره از تلویزیون فاصله 

بگیرین!!

محمد کارگر - فارس

گشایش سومین جشنواره خالقیت و 
نوآوری هنرهای اسالمی

آذربایجان شــرقی،  اســتاندار  حضــور  بــا 
ــرکل ســازمان همــکاری  ــز و دبی شــهردار تبری
ســومین  )ارســیکا(،  اســالمی  کشــورهای 
نــوآوری  بین المللــی خالقیــت و  جشــنواره 
ــا حضــور  هنرهــای اســالمی و صنایع دســتی، ب
ــی  ــران فرهنگ ــدان وصاحب نظ ــاتید، هنرمن اس
33 کشــور اســالمی در تبریــز گشــایش یافــت.

ــه  ــنواره ک ــن جش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
بــرای ســومین بــار از برنامه هــای مصــوب 
ــال  ــی س ــدارک فرهنگ ــز در ت ــهرداری تبری ش
ــالمی  ــر اس ــگاه هن ــارکت دانش ــا مش ــت، ب اس
کشــورهای  همــکاری  ســازمان  و  تبریــز 
اســالمی )ارســیکا( ســومین دوره برگــزاری 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ خ
150 هنرمنــد داخلــی و 80 هنرمنــد از 33 
ــا حضــور در ایــن جشــنواره  کشــور اســالمی ب
بــه مــدت یــک هفتــه، آخریــن تجــارب، 
ــت  ــوزه خالقی ــای ح ــتاوردها و پژوهش ه دس
ــای  ــای هنره ــتی را در عرصه ه ــع دس و صنای

اســالمی را ارائــه می دهنــد
ــت و  ــی خالقی ــنواره بین الملل ــومین جش س
ــتی،  ــالمی و صنایع دس ــای اس ــوآوری هنره ن
ــه  ــل مجموع ــت در مح ــروز 14 اردیبهش از ام
تاریخــی دانشــگاه هنــر اســالمی آغــاز شــده و 
تــا 22 اردیبهشــت بــا پیگیــری هشــت نشســت 
ــر و  ــازی، اب ــری، کاغذس ــات نگارگ در موضوع
بــاد، صحافــی، تذهیــب،  خالقیــت و نــوآوری، 
مطالعــات تاریخــی و میــراث ناملمــوس، تجربــه 
صنایــع  توســعه  در  آفریقایــی  کشــورهای 

ــه خواهــد داشــت. دســتی ادام
اثــر  بــه 30  ایــن جشــنواره،  پایــان  در 
شیشــه،  ده گانــه  رشــته های  در  برگزیــده 
فلــز، فــرش، لبــاس ســنتی، چــرم، نگارگــری، 
ــه  ــزه ای ب ــی جای ــای تزیین ــب و هنره تذهی

میــزان 80 هــزار دالر اهــدا خواهــد شــد.

معرفی نفرات برتر دومین جشنواره 
استانی نماز و نیایش در عجب شیر

نفـرات برتر دومین جشـنواره اسـتانی نماز و 
نیایـش در عجب شـیر معرفی شـدند.

آییـن  شـیر،  عجـب  روزنامـه  گـزارش  بـه 
نمـاز  اسـتانی  جشـنواره  دومیـن  اختتامیـه 
و  شـاعران  هنرمنـدان،  حضـور  بـا  نیایـش  و 
در  ارزشـی  فرهنـگ  و  هنـر  بـه  عالقمنـدان 
مجتمـع فرهنگـی و هنری عجب شـیر برگزار و 
شـدند. معرفـی  جشـنواره  ایـن  برتـر  نفـرات 

رشـــته  در  گـــزارش  ایـــن  براســـاس 
ــر  ــوان نفـ ــه عنـ ــا بـ ــه بینـ ــی،  فرزانـ نقاشـ
اول،  ســـارا باقـــرزاده بـــه عنـــوان نفـــر دوم، 
ـــوان  ـــه عن ـــور ب ـــویان پ ـــولماز موس ـــیده س س
نفـــر ســـوم،  رعنـــا قلمـــی بـــه عنـــوان نفـــر 
چهـــارم، فرزانـــه دیباجـــی بـــه عنـــوان نفـــر 
پنجـــم و  مریـــم صالحـــی بـــه عنـــوان نفـــر 

ــدند. ــم معرفـــی شـ ششـ
در رشـته خوشنویسـی خـط نسـتعلیق، علی 
طوفانـی بـه عنوان نفر اول، شـهریار روزی طلب 

بـه عنوان نفـر دوم و
 سـمیه پاشـازاده در بخـش) تذهیـب ( بـه 

عنـوان نفـر سـوم شـناخته شـدند.
شکسـته  خـط  خوشنویسـی  رشـته  در  
نسـتعلیق؛ امیـر دانـش مراغـی بـه عنـوان نفـر 
اول، یونـس آتشـبار بـه عنـوان نفـر دوم و امین 
هیهاتـی آذر بـه عنوان نفر سـوم معرفی شـدند.

در بخـش شـعر فارسـی، عباسـعلی عباسـی 
بـه عنـوان نفـر اول، احمـد الماسـی بـه عنـوان 
نفـر دوم و رقیـه افشـارزاده بـه عنوان نفر سـوم 

شـدند. معرفی 
در بخـش شـعر ترکـی،  حسـنیه رحیمی به 
عنـوان نفـر اول، عـارف ساسـانی به عنـوان نفر 
دوم و محمـد نویـن بـاراز بـه عنـوان نفـر سـوم 

شدند. شـناخته 

حداقل سرعت 5۰ مگابیت
جزئیات بسته های فیبرنوری

بـــا ارائـــه ســـرویس فیبـــر نـــوری بـــه 
منـــازل توســـط مخابـــرات، از ایـــن پـــس 
مشـــترکان می تواننـــد بـــا انتخـــاب بســـته 
ـــدام دارای  ـــر ک ـــه ه ـــود ک ـــر خ ـــورد نظ م
ســـرعت و حجـــم متفـــاوت اســـت، از 
ــاال  ــت بـ ــرعت و کیفیـ ــا سـ ــت بـ اینترنـ

ــد. ــره ببرنـ بهـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، تانومـــا )تـــار 
نـــوری مخابـــرات ایـــران( بـــه معنـــی 
»فیبرنـــوری تـــا ســـاختمان/خانه« اســـت. 
ایـــن ســـرویس بـــه تکنولـــوژی جدیـــدی 
جـــای  بـــه  کـــه  می شـــود  اطـــالق 
ـــوری  ـــر ن ـــی از فیب ـــل مس ـــتفاده از کاب اس
بـــرای انتقـــال اطالعـــات تـــا ســـاختمان 
ــرد و  ــره می بـ ــتری بهـ ــل مشـ ــا محـ و یـ
از  گوناگونـــی  ســـرویس های  می تـــوان 
ــرویس های  ــت، سـ ــن، اینترنـ ــه تلفـ جملـ
ســـرویس های  دیگـــر  و  چندرســـانه ای 
ـــی  ـــرعت و کیفیت ـــا س ـــا را ب ـــتر دیت ـــر بس ب
ـــار  ـــی در اختی ـــل مس ـــر از کاب ـــیار باالت بس

ــرار داد. ــترکان قـ مشـ
درخواســـت فیبـــر بـــرای مشـــترکان 
ـــر،  ـــرویس فیب ـــه س ـــا ارائ ـــت و ب ـــگان اس رای
مشـــترکان می تواننـــد از هـــر یـــک از 
بســـته های موجـــود در پورتـــال مخابـــرات 
اســـتفاده کننـــد. تمامـــی ایـــن بســـته ها، 
ــه  ــی بـ ــیم مسـ ــگان از سـ ــردان رایـ برگـ
فیبـــر دارنـــد و مـــدت قـــرارداد آنهـــا 12 
مـــاه اســـت. مشـــترکان می تواننـــد در 
ــای  ــرات و در بخـــش تانومـ ــال مخابـ پورتـ
ـــته ها آگاه شـــده  اینترنـــت، از جزئیـــات بس

و آنهـــا را ســـفارش دهنـــد.

فوق اینترنت تانوما، بستههای
پرسرعت

بنـــا بـــر اعـــالم، طـــرح المـــاس 1، بـــا 
ـــم  ـــه و حج ـــر ثانی ـــت ب ـــرعت 100 مگابی س
100 گیگابایـــت، بـــه قیمـــت 110 هـــزار 
ــرح  ــن طـ ــود. ایـ ــه می شـ ــان عرضـ تومـ
همچنیـــن یـــک هفتـــه اینترنـــت رایـــگان 
ــاس 1،  ــرح المـ ــت طـ ــوع پرداخـ دارد. نـ

روی قبـــض تلفـــن خواهـــد بـــود.
ســـرعت طـــرح المـــاس 2، هماننـــد 
المـــاس 1، 100 مگابیـــت بـــر ثانیـــه 
اســـت امـــا ایـــن طـــرح، 500 گیگابایـــت 
هـــزار   480 آن  قیمـــت  و  دارد  حجـــم 
ــن  ــرح همچنیـ ــن طـ ــت. ایـ ــان اسـ تومـ
یـــک هفتـــه اینترنـــت رایـــگان دارد و 
ــت  ــورت پیش پرداخـ ــه صـ ــه آن بـ هزینـ

می شـــود. دریافـــت 
ــر  ــد دیگـ ــز ماننـ ــاس 3 نیـ ــرح المـ طـ
طرح هـــای المـــاس 100 مگابیـــت بـــر 
ـــه  ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــرعت دارد. ب ـــه س ثانی
ــک  ــت )یـ ــاس 3 دارای 1000 گیگابایـ المـ
ـــان  ـــزار توم ـــت( حجـــم اســـت و 920 ه ترابای
قیمـــت دارد کـــه مشـــترکان هزینـــه آن را 
ــد. ــت می پردازنـ ــورت پیش پرداخــ ــه صـ بـ
ـــر  ـــا 50 مگابیـــت ب امـــا طـــرح زمـــرد 1، ب
ثانیـــه ســـرعت و 200 گیگابایـــت حجـــم، 
300 هـــزار تومـــان قیمـــت دارد. هزینـــه 
ایـــن طـــرح بـــه صـــورت پیش پرداخـــت 

ــود. ــت می شـ ــترکان دریافـ از مشـ
ــر  ــرح فیبـ ــا طـ ــرد 2،   تنهـ ــرح زمـ طـ
ــرارداد 6  ــا مـــدت قـ ــرات بـ ــوری مخابـ نـ
ـــر  ـــت ب ـــرح 50 مگابی ـــن ط ـــت. ای ـــاه اس م
ثانیـــه ســـرعت و 500 گیگابایـــت حجـــم 
ـــه  ـــان و ب ـــزار توم ـــه آن 650 ه دارد و هزین

ــت. ــت اسـ ــورت پیش پرداخـ صـ
مگابیـــت   50  ،1 مرواریـــد  طـــرح 
حجـــم  گیگابایـــت   50 و  ثانیـــه  بـــر 
دارد. مرواریـــد 1 همچنیـــن از مکالمـــه 
رایـــگان درون اســـتان برخـــوردار اســـت. 
ــت و  ــان اسـ ــزار تومـ ــرح 60 هـ ــن طـ ایـ
هزینـــه آن روی قبـــوض تلفـــن محاســـبه 

. د می شـــو
ــت  ــد 2 دارای 50 مگابیـ ــرح مرواریـ طـ
بـــر ثانیـــه ســـرعت و 100 گیگابایـــت 
دارای    1 مرواریـــد  ماننـــد  و  حجـــم 
ــت.  ــتانی اسـ ــگان درون اسـ ــه رایـ مکالمـ
ایـــن طـــرح 110 هـــزار تومـــان قیمـــت 
دارد و پرداخـــت آن نیـــز روی قبـــوض 

انجـــام می شـــود. تلفـــن 
ــی  ــترکان مخابراتـ ــب مشـ ــن ترتیـ بدیـ
می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه پورتـــال 
شـــرکت مخابـــرات ایـــران آگاه شـــوند 
نـــوری  فیبـــر  کـــه تحـــت ســـرویس 
قـــرار دارنـــد، در آن صـــورت بـــه مراکـــز 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــه کنن ـــرات مراجع مخاب
می کننـــد،  انتخـــاب  کـــه  بســـته هایی 
ـــش  ـــت پوش ـــر تح ـــا اگ ـــد. ی ـــه بپردازن هزین
ــه  ــد کـ ــر دهنـ ــت فیبـ ــد درخواسـ نبودنـ
تبدیـــل کابـــل مســـی بـــه فیبـــر نـــوری 
ـــگان  ـــا رای ـــرای آنه ـــت ب ـــاس اولوی ـــر اس ب

خواهـــد بـــود.

ــیر از  ــب ش ــرورش عج ــوزش و پ ــر آم مدی
برگــزاری 100 ویــژه برنامــه بــه مناســبت 
ــتان  ــن شهرس ــم در ای ــه معل ــت هفت بزرگداش
ــم  ــه معل ــت هفت ــت: گرامیداش ــر داد و گف خب
و  تالش  هــا  از  قدردانــی  بــرای  ای  بهانــه 
زحمت  هــای معلمــان و مربیــان بــوده کــه 
ــوزی و  ــم  آم ــتای عل ــود در راس ــام وج ــا تم ب
ارتقــای فرهنــگ جامعــه تــالش می کننــد.

ــدزاده  ــی صم ــا، محمدعل ــزارش ایرن ــه گ ب
بــا بیــان اینکــه شــهید مطهــری معلــم و 
ــرد: نقــش  ــار ک ــود اظه ــزرگ ب اندیشــمندی ب
در  مطهــری  شــهید  اندیشــه  های  و  تفکــر 
ــوری  ــام جمه ــادی نظ ــری و اعتق ــی فک مبان
ــوده کــه امــام  ــدازه  ای ب ــه ان اســالمی ایــران ب
راحــل و رهبــر معظــم انقــالب در خصــوص وی 

ــد. ــرده  ان ــوان ک ــادی عن ــخنان زی س
ــام  ــل از مقـ ــه تجلیـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
معلـــم در یـــک هفتـــه خالصـــه نمی شـــود، 

یـــادآور شـــد: در هفتـــه معلـــم، بـــه جـــای 
انتخـــاب معلـــم نمونـــه، معلـــم منتخـــب 
برگزیـــده می شـــود و هـــر مدرســـه بـــا 
هماهنگـــی شـــورای مـــدارس و براســـاس 
معیارهـــای خـــاص، آن را انتخـــاب می کنـــد.

ــه  ــه بـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــدزاده، بـ صمـ
ــب  ــر منتخـ ــک نفـ ــم، یـ ــر 10 معلـ ازای هـ
می شـــود ادامـــه داد: در ایـــن شهرســـتان 
حـــدود 900 معلـــم وجـــود دارد کـــه از 90 
نفـــر از آنـــان در هفتـــه معلـــم بـــه عنـــوان 

ــد. ــد شـ ــل خواهـ ــب تجلیـ ــم منتخـ معلـ
ــه  ــای هفتـ ــه برنامه  هـ ــاره بـ ــا اشـ وی، بـ
ــن  ــت: در ایـ ــیر، گفـ ــب شـ ــم در عجـ معلـ

هفتـــه برنامه هـــای متنوعـــی بـــرای معلمـــان 
ــه از  ــان تـــدارک دیـــده شـــده کـ و فرهنگیـ
دیـــدار بـــا خانواده هـــای شـــهدای فرهنگـــی، 
ـــر از  ـــل از 11 نف ـــهدا، تجلی ـــزار ش ـــی م غبارروب
ـــت  ـــم اس ـــز معل ـــان نی ـــه فرزندش ـــی ک معلمان
و عیـــادت از چهـــار نفـــر از معلمـــان بیمـــار 
ـــه هاســـت. ـــن برنام ـــه ای ـــالج از جمل ســـخت ع

ــه  ــی کـ ــل از فرهنگیانـ ــدزاده، تجلیـ صمـ
در 2 ســـال گذشـــته ازدواج کـــرده انـــد و 
55 بازنشســـته فرهنگـــی و دیـــدار از چهـــار 
ـــن  ـــراه جوانتری ـــه هم ـــی ب ـــوت فرهنگ پیشکس
ـــاز  ـــرکت در نم ـــتان، ش ـــن شهرس ـــان ای معلم
ـــئوالن  ـــپاس مس ـــزاری کاروان س ـــه و برگ جمع

برنامه  هـــای  دیگـــر  از  را  مدرســـه  از 120 
بزرگداشـــت مقـــام معلـــم در عجـــب شـــیر 

اعـــالم کـــرد.
وی ازبرگــزاری مراســم یــاد بــود بــرای 
ــای  ــر از اولی ــوزان و 6 نف ــش آم ــر از دان 3 نف
ــار  ــتای چن ــیل روس ــه س ــه در حادث جانباخت
خبــر داد و افــزود: هدایایــی بــرای دانــش 
ــم  ــه ای ــار در نظــر گرفت ــوزان روســتای چن آم
و 2 ســرویس جهیزیــه نیــز بــرای نوعروســانی 
ــانه  ــه و کاش ــار خان ــیل چن ــه س ــه در حادث ک
خــود را از دســت داده بودنــد از ســوی آمــوزش 

ــود. ــدا می ش ــده اه ــه ش ــرورش تهی و پ
مدیــر آمــوزش و پــرورش عجــب شــیر 
ــوزان  ــش آم ــان و دان ــی از معلم ــزام گروه اع
جهــت دیــدار بــا رهبــر معظــم انقــالب و 
بازدیــد از جمــاران و کاخ موزه هــا و زیــارت 
حضــرت معصومــه )س( را از دیگــر برنامه هــای 

ــرد. ــالم ک ــم اع ــه معل هفت

ــان  ــه می ــه جانب ــکاری س ــه هم تفاهمنام
معاونــت میــراث فرهنگــی، پژوهشــگاه ســازمان 
میــراث فرهنگــی و مرکــز بین المللــی مطالعــه 
حفــظ و مرمــت امــوال فرهنگــی )ایکــروم( بــا 
هــدف تقویــت، حمایــت و حراســت از میــراث 

فرهنگــی امضــاء شــد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن تفاهمنامــه در 
ــه  ــان س ــین می ــای پیش ــتای همکاری ه راس
ــی  ــای آموزش ــازماندهی و برنامه ه ــاد در س نه
در حــوزه حفاظــت و مرمــت میــراث فرهنگــی 
ــن  ــور محمدحس ــا حض ــه ب ــران و منطق در ای
ــور،  ــی کش ــراث فرهنگ ــاون می ــان، مع طالبی
»اســتفانو دیــکارو«، مدیــرکل ایکــروم بــه 
امضــاء رســید کــه تبدیــل ایــران بــه مرکــزی 
بــرای آمــوزش کارشناســان و ذی نفعــان حــوزه 
میــراث فرهنگــی منطقــه از دیگــر اهــداف ایــن 

ــود. ــه ب ــم نام تفاه

ایـــن  این کـــه  بیـــان  بـــا  طالبیـــان 
ــت  ــت، حمایـ ــدف تقویـ ــا هـ ــه بـ تفاهم نامـ
و حراســـت از میـــراث فرهنگـــی بـــه عنـــوان 
ـــدار  ـــعه پای ـــر توس ـــک ناپذی ـــزء تفکی ـــک ج ی
ــرد:  ــار کـ ــت، اظهـ ــیده اسـ ــا رسـ ــه امضـ بـ
ــه، طرفیـــن در  ــه موجـــب ایـــن تفاهم نامـ بـ
حوزه هـــای میـــراث فرهنگـــی و توســـعه 
و  میـــراث طبیعـــی  از  پایـــدار، حمایـــت 
فرهنگـــی جهانـــی، حمایـــت از امـــوال فرهنگـــی 
ـــنگ،  ـــت س ـــه، حفاظ ـــروز حادث ـــورت ب در ص
تقویـــت نقـــش موزه هـــا و مجموعه هـــای 
ـــل  ـــان متمای ـــراث، در جه ـــت از می ـــا، حمای آنه

ـــت  ـــداری و صیان ـــروز، پاس ـــینی ام ـــه شهرنش ب
ــت  ــوس و حمایـ ــی ناملمـ ــراث فرهنگـ از میـ
ــر  ــا یکدیگـ ــرآب بـ ــی زیـ ــراث فرهنگـ از میـ

ــت. ــد داشـ ــکاری خواهنـ همـ
بــه گفتــه وی، انتظــار مــی رود فعالیت هــای 
ــی  ــوزش عال ــای آم ــه فرصت ه ــم شــده ب تفاه
و توســعه حرفــه ای بــرای حفاظــت و مدیریــت 
میــراث فرهنگــی، فرصت هــای آمــوزش عالــی 
ــش  ــا نق ــور ارتق ــه منظ ــه ای ب ــعه حرف و توس
میــراث در توســعه پایــدار از جملــه در زمینــه 
ــت و گــوی میــان  ترویــج گردشــگری و گف
ــی و  ــراث جهان ــای می ــی در محوطه ه فرهنگ

ــود. ــر ش ــا منج ــایر محوطه ه س
همچنیــن  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
بــه فرصت هــای آمــوزش عالــی و توســعه 
ــای  ــزود: فرصت ه ــرد و اف ــاره ک ــه ای اش حرف
ــت  ــه ای در جه ــعه حرف ــی و توس ــوزش عال آم
تقویــت مدیریــت خطــر و حفاظــت پیشــگیرانه 
در مجموعــه مــوزه ای، تقویــت باستان شناســی 
پایــدار، ترویــج  بــرای توســعه  پیشــگیرانه 
رهیافــت منظــر بــه منظــور پشــتیبانی از 
برنامه هایــی کــه خــال میــان میــراث فرهنگــی 
را پــر می کنــد، مــورد  و میــراث طبیعــی 

ــند. ــه باش توج
ــورد  ــی در م ــش آگاه ــرد: افزای ــد ک او تاکی
مشــکالت حفاظــت شــهری نیــز از دیگــر 
نتایــج مــورد انتظــار فعالیت هــای ایــن تفاهــم 
ــت در  ــه الزم اس ــی رود ک ــمار م ــه ش ــه ب نام

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق دس

برگزاری بیش از 1۰۰ برنامه به مناسبت 
بزرگداشت هفته معلم در عجب شیر

ــردی  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
ایجــاد  گفــت:  آذربایجان شــرقی  واحــد 
ــی در  ــن اساس ــل، رک ــر و تعق ــه ی تفک روحی
ــد  ــان می توانن ــوده و معلم ــت ب ــم و تربی تعلی
ایجــاد  شــاگردانش  در  را  تفکــر  روحیــه ی 
ــر،  ــن تفک ــاد ای ــرای ایج ــن ب ــد؛ همچنی کنن
الزم اســت کــه خــود معلمــان نیــز همــواره در 

ــند. ــری باش ــال یادگی ح
ــی در  ــرزان قالی چ ــنا، ف ــزارش ایس ــه گ ب
ــل  ــم و تجلی ــام معل ــت مق ــم گرامیداش مراس
ــبت روز  ــه مناس ــک ب ــن تبری ــاتید، ضم از اس
ــری در 12  ــهید مطه ــرد: ش ــار ک ــم، اظه معل
اردیبهشــت ســال 58 بــه دســت گروهــک 
ــا  ــرای م ــروز ب ــاید ام ــد؛ ش ــهید ش ــان ش فرق
غم انگیــز باشــد، چــرا کــه یکــی از دانشــمندان 
فاضــل نظــام را از دســت دادیــم، امــا بــه یــاد 
ایــن عالــم، همه ســاله روز معلــم را گرامــی 

می داریــم.
معلمــی شــغل شــریفی  داد:  ادامــه  وی 
ــه گفتــه ی امــام)ره( "معلمــی شــغل  ــوده و ب ب
انبیاســت" چــرا کــه بــا یــاد دادن همــراه 
اســت و خداونــد نیــز در قــرآن کریــم بــر ایــن 
موضــوع تاکیــد کــرده اســت، اولیــن معلــم در 
دنیــا بــرای مــا خداســت و بعــد نیــز پیامبــران 

ــد. ــه داده ان ــن کار را ادام و... ای
ــل مقایســه  ــی، قاب ــرد: معلم وی تشــریح ک
ــا شــغل های دیگــر نیســت و رســالت بســیار  ب

ــر عهــده ی معلمــان اســت. بزرگــی ب

ــرآن  ــه ی از ق ــه آی ــاره ب ــا اش ــی ب قالی چ
ــت  ــی اهمی ــم، زمان ــد: معل ــر ش ــم، متذک کری
ــول آن را در  ــأن و اص ــه ش ــد ک ــدا می کن پی
ــهید  ــد ش ــد، همانن ــق کن ــود محق ــود خ وج
ــر تمامــی معــارف نظــر کــرده  مطهــری کــه ب
ــار  ــید و آث ــهادت رس ــه ش ــداری ب ــا دین و ب
ــر  ــا بیانگ ــی زمینه ه ــان در تمام ــل ایش بی بدی

ــت. ــت اس ــن حقیق ای
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای کم نظیــر 
شــهید مطهــری، بیــان کــرد: ایــن عالــم، نیــاز 
ــت  ــا اهمی ــن نیازه ــه ای روز را می شــناخته و ب
ــات  ــده و اقدام ــگاه وارد ش ــه دانش ــی داد، ب م
بســیار مهمــی را در ایــن راســتا انجــام دادنــد.

زدن  در جــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

بــرای معلمــان نقــص اســت، خاطرنشــان 
کــرد: معلمــان بایــد روح خــود را تزکیــه و 
پاکســازی کننــد تــا آموزش هایشــان اثربخــش 
ــری  ــه و جلوگی ــر و حوصل ــا صب ــد ب باشــد، بای
از خودبــزرگ بینــی بــه تعلیــم و تربیــت 

بپردازنــد.
فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  قالی چــی 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، متذکــر 
شــد: ایــن دانشــگاه بــه عنــوان دانشــگاه نســل 
ســوم بعــد از هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــز  ــرقی نی ــد آذربایجان ش ــد و واح ــیس ش تاس
ــور  ــتانی در کش ــد اس ــن واح ــوان اولی ــه عن ب

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
ــع  ــه ی دانشــگاه جام ــرد: وظیف ــان ک وی بی
علمــی کاربــردی، تربیــت نیروهــای مهارتــی و 
کارآفریــن بــوده و کشــور بــه چنیــن نیروهایــی 
نیــاز دارد؛ هم اکنــون 37 مرکــز در اســتان 
ــر و  ــاورزی، هن ــت، کش ــروه صنع ــار گ در چه

ــد. ــت می کن ــات فعالی ــت خدم مدیری
دانشــگاه  مزیت هــای  خصــوص  در  وی 
ــک  ــرد: چاب ــان ک ــردی بی ــی کارب ــع علم جام
و  آموزشــی  نظام هــای  تبییــن  و  بــودن 
از  جامعــه  نیازهــای  اســاس  بــر  رشــته ها 
جملــه ویژگی هــای ایــن دانشــگاه اســت، چــرا 
ــا خیــل عظیمــی از  ــا ب ــروزه جامعــه م کــه ام
ایجــاب  کــه  روبه روســت  فارغ التحصیــالن 
می کنــد در جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و 
شــعار ســال، اقدامــات خوبــی را انجــام دهیــم.

ایجاد روحیه ی تفکر 
رکن اساسی تعلیم و تربیت است

وب ســایت  اینکــه  بیــان  بــا  حائــری 
شــبکه  بزرگ تریــن  و  اولیــن  خیمــه گاه 
و  محافــل  اختصاصــی  پرتــال  و  اجتماعــی 
ــأ  ــت: خ ــت، گف ــور اس ــی کش ــات مذهب هیئ
ــور  ــه ط ــه ب ــور ک ــانه ای کاربرمح ــور رس حض
ویــژه بــه نشــر محتــوای تولیــد شــدۀ هیئــات 
و محافــل مذهبــی بپــردازد، موجــب راه انــدازی 

ــد. ــایت ش ــن وب س ای
ســایت  وب  مدیــر  حائــری،  حســین 
خیمــه گاه، در گفت وگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی 
ــایت  ــت: وب س ــا، گف ــگاران پوی ــگاه خبرن باش
خیمــه گاه بــه عنــوان اولیــن و بزرگ تریــن 
شــبکه اجتماعــی و پرتــال اختصاصــی محافــل 
ــی کشــور همزمــان بــا روز  و هیئــات مذهب
عرفــه و قبــل از  فرارســیدن ایــام محــرم آغــاز 
بــه کار کــرد.  مراحــل پیــش تولیــد خیمــه  گاه 

ــید. ــول کش ــال ط ــک س ــدود ی ح
وب  راه انــدازی  انگیــزه  دربــاره  وی 
ــاز کار،  ــل از آغ ــت: قب ــه گاه گف ــایت خیم س
فعالیت هــای حوزه هــای مذهبــی در فضــای 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم و ب ــد کردی ــازی را رص مج
ــات  ــایت ها و مؤسس ــه س ــه گرچ ــیدیم ک رس
مختلفــی در حــال فعالیــت و تولیــد محتــوا در 
حوزه هــای مذهبــی، معــارف دینــی و هیئــات 
هســتند، امــا خــأ حضــور رســانه ای کاربرمحور 
ــه طــور اختصاصــی  ــه ب در فضــای مجــازی ک
ــل و  ــده محاف ــد ش ــوای تولی ــر محت ــه نش ب
هیئــات کشــور بپــردازد امــری محســوس بــود. 
ــی  ــار اختصاص ــر انتش ــالوه ب ــه ع ــانه ای ک رس
ــل  ــت تعام ــتری را جه ــی، بس ــوای مذهب محت
ــن  ــات و همچنی ــا بیــن هیئ بیــش از پیــش م

ــم آورد. ــوزه فراه ــن ح ــاالن ای فع
مدیــر وب ســایت خیمــه گاه خاطرنشــان 
ــر آن  کــرد: ایــن خــأ، عــده ای از خیریــن را ب
ــه یکسان  ســازی و تجمیــع  ــا اقــدام ب داشــت ت
ــرای  ــد و بســتری مناســب ب ــوا کنن ــن محت ای
تعامــل بیــش از پیــش فعــاالن در ایــن حــوزه 
را فراهــم آورنــد. در ایــن گام همــکاری بــا 
یــک تیــم فنــی کــه قابلیــت پیاده ســازی 

منویــات موردنظــر را داشــته باشــد از اهمیــت 
بــه ســزایی برخــوردار بــود. خیمــه گاه بــا 
بنــا  و  شــد  راه انــدازی  دغدغــه ای  چنیــن 
ــی و  ــبکه اجتماع ــک ش ــوان ی ــه عن ــت ب داش
پرتــال اختصاصــی بــه فعالیــت در ایــن عرصــه 

ــردازد. بپ

مزایایوبسایتخیمهگاه
نسبتبهتلگرام

ــای ایــن  ــه برخــی مزای ــا اشــاره ب ــری ب حائ
ــار  ــرام اظه ــه تلگ ــبت ب ــی نس ــبکه اجتماع ش
کــرد: محتواهــای بســیاری از ســخنرانان و 
مداحــان در هیئــات و مجالــس مختلــف وجــود 
دارد کــه یــا بایــد در یــک ســایت آرشــیوبندی 
ــرام در  ــف تلگ ــای مختل ــا در کانال ه ــود ی ش
ــه  ــد ب ــرد. بای ــرار گی ــردم ق ــوم م ــار عم اختی
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اگــر نوجوانــان یا 

ــان بخواهنــد از ایــن محتواهــا در فضــای  جوان
تلگــرام اســتفاده کننــد، ممکــن اســت بــا 
مطالــب و تصاویــر غیــر اخالقــی مواجــه شــوند، 
همچنیــن پیــدا کــردن محتــوای تولیــد شــده 
کــه زمانــی از آن گذشــته در ایــن فضــا بســیار 
ــچ وجــه در  ــه هی ــاق ب ــن اتف دشــوار شــود، ای

ــد داد. ــه گاه رخ نخواه خیم
ــتری  ــاد بس ــا ایج ــه گاه ب ــزود: خیم  وی اف
مناســب بــرای هیئتی هــا )اعــم از هیئــات، 
مداحــان، ســخنرانان و مخاطبــان هیئــات( 
لحــاظ  از  امــن  فضایــی  اســت  توانســته 
محتوایــی مهیــا کنــد؛ فضایــی کــه دیگــر 
ــب  ــی مطال ــرای برخ ــان ب ــن مخاطب در آن س

نمی کنــد. ایجــاد  محدودیــت 
ــر  ــارۀ دیگ ــه گاه درب ــر وب ســایت خیم مدی
قابلیت هــا و امتیــازات ایــن وب ســایت اظهــار 
ــم  ــیو منظ ــه بندی و آرش ــت پوش ــرد: قابلی ک

پیــدا  رســانه ای،  چنــد  فایل هــای  تمامــی 
ــی  ــات مذهب ــمات و هیئ ــت مراس ــردن راح ک
در تمامــی نقــاط کشــور بــا جســتجو در نقشــه 
ســایت، ایجــاد یــک صفحــه مربــوط بــه هیئــت 
خــود در فضــای مجــازی بــه صــورت رایــگان، 
دریافــت نشــان »تأییــد شــده« یــا »رســمی« از 
ــت  ــدن و جدی ــمی تر ش ــت رس ــه گاه جه خیم
ــادل  ــل و تب ــکان تعام ــا، ام ــتر فعالیت ه بیش
ــی  ــاالن مذهب ــران و فع ــر کارب ــا دیگ ــر ب نظ
ــی  ــازی، دسترس ــبکه مج ــن ش ــر در ای حاض
ــته  ــا گذش ــان آنه ــه از زم ــی ک ــه محتواهای ب
و دســته بندی فایل هــای صوتــی، تصویــری 
و ویدیویــی از جملــه قابلیت هــا و امتیــازات 

ــی رود. ــه شــمار م ــن وب ســایت ب ــر ای دیگ

»خیمهگاه«مجمعخیمههایسراسرکشور
از  پــس  کاربــران  شــد:  یــادآور  وی 
 ورود بــه ســـــایت خیمــه گاه بــه نشــانی

www.kheimegah.com می تواننــد روی گزینــه 
ــار  ــی از چه ــک و یک ــن« کلی ــا ک ــه برپ »خیم
همچــون  قالب هایــی  در  را  خیمــه  قالــب 
ــی  ــر عموم ــا کارب ــداح ی ــخنران، م ــت، س هیئ
ــن  ــه گاه ای ــایت خیم ــد. وب س ــاب کنن انتخ
ــم  ــات کشــور فراه ــه هیئ ــرای هم ــکان را ب ام
کامــاًل  صفحــه ای  بتواننــد  تــا  می کنــد 
اختصاصــی داشــته باشــند و بــه تولیــد محتــوا 
ویدیویــی،  تصویــری،  فایل هــای  همچــون 
ــد. ــت بپردازن ــم هیئ ــار ومراس ــی از اخب صوت

ـــوان  ـــه عن ـــه گاه« ب ـــاره »خیم ـــری درب حائ
ـــام ایـــن وب ســـایت گفـــت: »تحقـــق مجـــازی  ن
خیمه هـــای حقیقـــی« شـــعار وب ســـایت 
خیمـــه گاه اســـت. اگـــر هـــر هیئتـــی را بـــه 
عنـــوان یـــک خیمـــه درنظـــر بگیریـــم، وب 
ـــت  ـــی اس ـــع خیمه های ـــه گاه مجم ـــایت خیم س
کـــه در سراســـر کشـــور بـــرای اهل بیـــت)ع( 
برپـــا شـــده اســـت. ایـــن خیمه هـــا گواهـــی 
از خیمـــه اهل بیـــت)ع( اســـت و در ایـــام 
ــه رنـــگ  ــا بـ ــای ایـــن خیمه هـ ــرم فضـ محـ

ســـرخ در می آیـــد.

»خیمه گاه«؛ نخستین پرتال 
اختصاصی هیئات مذهبی کشور

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
میراث فرهنگی ایران و ایکروم جهانی
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برگزاری مسابقات کشتی خردساالن 
و نونهاالن استان در مراغه

ــزاری  ــه از برگ ــتی مراغ ــات کش ــس هی رئی
ــای  ــی در رده ه ــتی آزاد قهرمان ــابقات کش مس
خردســاالن و نونهــاالن آذربایجــان شــرقی بــه 

ــرداد. ــن شهرســتان خب ــی ای میزبان
ــا هاشــمی افــزود:  ــا، میرباب ــه گــزارش ایرن ب
اســتان  قهرمانــی  آزاد  کشــتی  مســابقات 
در رده خردســاالن، عصــر فــردا جمعــه بــا 
حضــور کشــتی گیــران ایــن رده ســنی از 
شهرســتان های مختلــف اســتان در ســالن 

می شــود. برگــزار  مراغــه  آزادی 
هــا،  رقابــت  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
170 کشــتی گیــر در قالــب تیــم هایــی از 
ــه رقابــت  شهرســتان های اســتان در 11 وزن ب

زنــد. می پردا
برگــزاری مســابقات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــتی آزاد قهرمانــی اســتان در رده نونهــاالن 
ایــن رقابت هــا نیــز 22  در مراغــه گفــت: 
ــد  ــا عی ــان ب ــاری و همزم ــاه ج ــهت م اردیبش
بــزرگ نیمــه شــعبان بــا حضــور کشــتی 
اســتان  شهرســتان های  از  نونهــال  گیــران 

می شــود. برگــزار 
وی افــزود: در ایــن مســابقات نیــز، نونهــاالن 
ــتان در 11  ــن اس ــتی ای ــازان کش ــده س و آین
ــرات  ــه و نف ــت پرداخت ــه رقاب ــف ب وزن مختل
ــد  ــتان راه خواهن ــب اس ــم منتخ ــه تی ــر ب برت

ــت. یاف
رده هــای  رقابت هــای  در  داد:  ادامــه  وی 
ســنی نونهــاالن و خردســاالن، 2 تیــم از مراغــه 
بــه عنــوان میزبــان ایــن مســابقات بــه رقابــت 

ــد پرداخــت. خواهن
ــن مســابقات  ــزاری ای ــرد: برگ ــه ک وی اضاف
بــه همــت هیــات کشــتی مراغــه و آذربایجــان 
انتخــاب  و  معرفــی  منظــور  بــه  شــرقی 
در  ملــی  ورزش  ایــن  مســتعد  چهره هــای 

رده هــای ســنی پایــه انجــام می شــود.

پس از تصویب در کنگره جهانی
فدراسیون جهانی بسکتبال قوانین 
مربوط به پوشش سر را منتشر کرد

ــره  ــکتبال در کنگ ــی بس ــیون جهان فدراس
خــود ضمــن موافقــت بــا حضــور بانــوان 
مســلمان بــا پوشــش اســالمی، قوانیــن مربــوط 

ــرد. ــالم ک ــز اع ــر را نی ــش س ــه پوش ب
بــه گــزارش فــارس، کنگــره فدراســیون 
هنگ کنــگ  در  )فیبــا(  بســکتبال  جهانــی 
برگــزار شــد کــه یکــی از مــوارد مــورد بحــث 
ــن  ــود. در ای ــوان مســلمان ب اعضــا پوشــش بان
ــتند،  ــور داش ــور حض ــه 139 کش ــت ک نشس
ــد  ــلمان داده ش ــوان مس ــه بان ــازه ب ــن اج ای
ــی  ــابقات بین الملل ــر در مس ــا پوشــش س ــا ب ت
شــرکت کننــد، امــا ایــن حضــور شــرایط 

خــاص خــود را دارد.
راهــی بــرای کاهــش ریســک آســیب دیدگی 
ثبــات رنــگ  و همیــن طــور ســازگاری و 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ یونیفورم ه
براساس قوانین جدید فدراسیون جهانی:

ــا  ــگ ســفید ی ــه رن ــد ب * پوشــش ســر بای
مشــکی و یــا رنگــی غالب تــر از یونیفــورم 

ــد. باش
* رنــگ پوشــش ســر بــرای همــه بازیکنــان 

یکرنــگ باشــد.
از  قســمت هایی  نبایــد  پوشــش  ایــن   *
صــورت )چشــم، بینــی، لــب و ...( را بپوشــاند.

بازیکــن  بــرای  نبایــد  پوشــش  ایــن   *
باشــد. خطرنــاک 

مجــاری  بــرای  نبایــد  پوشــش  ایــن   *
تنفســی مثــل گــردن و صــورت خطــر ایجــاد 

ــد. کن
* هیــچ المنتــی بــرای بــاز یــا بســته کــردن 
ــود  ــورت وج ــا ص ــردن و ی ــش از گ ــن پوش ای

نداشــته باشــد.
ایــن قوانیــن نتیجــه فاکتورهایــی اســت کــه 
برخــی از کشــورها در طراحــی لباس هــای 

ســنتی خــود داشــتند.

توکلی مسافر بازی های 
کشورهای اسالمی شد

ــواز  ــورمان ج ــاع کش ــرش ارتف ــورددار پ رک
ــورهای  ــتگی کش ــای همبس ــور در بازی ه حض

ــرد. اســالمی را کســب ک
بـــه گـــزارش تســـنیم، ســـپیده توکلـــی، 
ارتفـــاع  پـــرش  رکـــورددار  و  قهرمـــان 
ایـــران، صبـــح امـــروز در رکوردگیـــری بـــه 
عمـــل آمـــده توســـط نماینـــدگان ســـازمان 
تیم هـــای ملـــی موفـــق شـــد بـــا عبـــور 
از مانـــع 1.76 متـــری، مجـــوز حضـــور در 
بازی هـــای همبســـتگی کشـــورهای اســـالمی 

ــد. ــب کنـ را کسـ
پیــش از ایــن ســازمان تیم هــای ملــی 
اعــالم کــرده بــود کــه توکلــی در صــورت ثبــت 
حدنصــاب در پــرش ارتفــاع، بــه رقابت هــا 

ــد. ــد ش ــزام خواه اع
ایــن رکــورد در حضــور حســین شــایان 
ســازمان  نماینــدگان  بهــزادی،  پریســا  و 

شــد. ثبــت  ملــی  تیم هــای 

آوای شهرکرد در صدر جدول ایستاد

بــا برگــزاری هفتــه چهــارم رقابت هــای 
لیــگ برتــر کانوپولــو باشــگاه آوای شــهرکرد در 

ــت. ــرار گرف صــدر جــدول ق
چهــارم  هفتــه  فــارس،  گــزارش  بــه 
رقابت هــای لیــگ برتــر کانوپولــوی آقایــان 
ــوای  ــاه در ه ــت م ــروز 14 اردیبهش ــح ام صب
بارانــی دریاچــه آزادی برگــزار شــد. 6 مســابقه 

در ایــن روز انجــام شــد.
ــد  ــر 2 از س ــان 7 ب ــی زنج ــات قایقران هی
گذشــت،  نوشــهر  رســولی  شــهید  اردوگاه 
منطقــه آزاد انزلــی 10 بــر صفــر بازرگانــی 
ــر 2  ــهرکرد 11 ب ــرد، آوای ش ــژاد را ب محمدن
اردوگاه شــهید رســولی نوشــهر را شکســت داد، 
ــه آزاد  ــر 1 منطق ــی زنجــان 4 ب ــات قایقران هی
انزلــی را مغلــوب کــرد، اردوگاه شــهید رســولی 
نوشــهر 5 بــر 3 بــر بازرگانــی محمدنژاد بابلســر 
غلبــه کــرد و آوای شــهرکرد بــا نتیجــه 12 بــر 

ــد. ــم کوبی ــی را در ه ــه آزاد انزل ــر منطق صف
بــر ایــن اســاس در پایــان نیــم فصــل 
ــوی  ــر کانوپول ــگ برت ــای لی ــت رقابت ه نخس
امتیــاز   18 بــا  شــهرکرد  آوای  آقایــان 
صدرنشــین شــد، مرزبانــی ناجــا بــا 15 امتیــاز 
در رده دوم ایســتاد و هیــات قایقرانــی زنجــان 

بــا 12 امتیــاز در رده ســوم قــرار گرفــت.

وزیر ورزش و جوانان از خانواده 
شهدای مدافع حرم تجلیل کرد

وزیــر ورزش و جوانــان روز پنجشــنبه در 
ــزار  ــج ه ــتادیوم پن ــروژه اس ــاح پ ــیه افتت حاش
ــواده شــهدای  ــره شــهدای پاکدشــت از خان نف

ــرد. ــر ک ــرم تقدی ــع ح مداف
بــه گــزارش ایرنــا، مســعود ســلطانی فــر در 
ایــن مراســم بــا اهــدای هدایایــی بــه خانــواده 
ــرم ورزشــکار، از تــالش  ــع ح شــهدای مداف
ارزش هــای  از  آنــان در دفــاع  و مجاهــدت 

ــل آورد. ــه عم ــل ب ــالمی تجلی اس
ــه  ــران نمون ــی از کارگ ــن از یک وی همچنی
شهرســتان پاکدشــت بــا تقدیــم لــوح تقدیــر و 

هدایــی تجلیــل کــرد.
فرمانــدار پاکدشــت در حاشــیه ایــن مراســم 
ــول دوران  ــت در ط ــتان پاکدش ــت: شهرس گف
هشــت ســال دفــاع مقــدس 350 شــهید تقدیم 
اســالم کــرده و مــردم ایــن دیــار همــواره ثابــت 
کــرده انــد کــه در دفــاع از ارزش هــای اســالمی 

در صــف نخســت قــرار دارنــد.
پاکدشــت شــهر  افــزود:  علــی صادقــی 
ــی از 18  ــه میزبان ــر ب ــی، مفتخ ــهیدان قم ش
خانــواده بــا 2 شــهید، 3 خانــواده بــا ســه 
شــهید و یــک خانــواده بــا 5 شــهید راه اســالم 

ــت. اس
ــا  ــت ب ــتان پاکدش ــرد: شهرس ــان ک وی بی
550 هــزار نفــر جمعیــت، یــک ســوم صنایــع 
اســتان تهــران را در خــود جــای داده و 95 
ــاه اســتان تهــرن  درصــد از تولیــدات گل و گی

در آن انجــام می شــود.
صادقــی افــزود: پاکدشــت بــه لحــاظ تولیــد 
گل شــاخه بریــده، رتبــه نخســت کشــور را در 

اختیــار دارد.

ــر  ــت: اگ ــیمیدر گف ــگاه ش ــل باش مدیرعام
و  تماشــاگران  ســوی  از  حواشــی  برخــی 
ســرمربی حریــف بوجــود نمی آمــد، قطعــا 
االن در مرحلــه نیمــه نهایــی حضــور داشــتیم و 

ــود. ــم نب ــابقه پنج ــه مس ــم ب ــازی ه نی
ــرزاده  ــارس، امیرحســین صف ــزارش ف ــه گ ب
در مــورد مســابقات مرحلــه پلــی آف لیــگ 
ــا  ــده ب ــزار ش ــازی برگ ــکتبال و 4 ب ــر بس برت
مــورد  در  داشــت:  اظهــار  اراک  شــهرداری 
بــازی دوم نمی شــود حرفــی زد چــرا کــه 
ــم،  ــازی نکردی ــه ب ــت ک ــوان گف ــال می ت اص
ــه  ــا وجــود اینک ــدار اول در اراک ب ــی در دی ول
تقریبــا بــدون بازیکــن خارجــی بــازی کردیــم، 
عملکــرد مناســبی داشــتیم و اگــر برخــی 
از ســوی تماشــاگران و ســرمربی  حواشــی 
در  االن  قطعــا  نمی آمــد،  بوجــود  حریــف 
مرحلــه نیمــه نهایــی حضــور داشــتیم و نیــازی 

ــود. ــم نب ــابقه پنج ــه مس ــم ب ه
وی ادامــه داد: متاســفانه از ابتــدای مســابقه 
و  بازیکنــان  شــدید  اعتراض هــای  شــاهد 
مربیــان اراک و توهیــن هــواداران آنهــا بودیــم، 
امــا کوچکتریــن عکــس العملــی از ســوی 
مجریــان مســابقه وجــود نداشــت. برخــی 
ــب  ــر فری ــه فک ــا ب ــم تنه ــان اراک ه از بازیکن
ــد  ــا بودن ــن خط ــرای گرفت ــش ب داوران و نمای
کــه باعــث افزایــش تعــداد خطاهــای بازیکنــان 
شــیمیدر شــد. در مســابقه ســوم و چهــارم بــا 
ــم و  ــب بودی ــف عق ــر از حری ــر صف ــه 2 ب اینک
ــتیم،  ــار داش ــی در اختی ــن خارج ــک بازیک ی
ــا تمرکــز زیــادی وارد  بازیکنــان و کادر فنــی ب
میــدان شــدند و بــا تــالش ســتودنی و زحمتــی 
کــه کشــیدند، توانســتیم پیــروز میدان باشــیم. 
ــا  بازیکنــان واقعــا از جــان مایــه گذاشــتند و ب
غیرتــی مثــال زدنــی بازگشــت فــوق العــاده ای 

ــز و  ــا تمرک ــتند و ب ــی آف داش ــری پل ــه س ب
ــروزی  ــرای کســب پی ــی ب ــه بســیار خوب روحی

ــرد. ــم ک ــفر خواهی ــه اراک س ب
ـــوص  ـــیمیدر در خص ـــگاه ش ـــل باش مدیرعام
ـــهرداری  ـــرمربی ش ـــل و س ـــارات مدیرعام اظه
ـــاوت  ـــل اراک قض ـــه مدیرعام ـــت: اینک اراک گف
ـــد،  ـــی کرده ان ـــو دار« تلق ـــوم را »ب ـــازی س در ب
ــر  ــرار بـ ــر قـ ــای بســـی تاســـف دارد. اگـ جـ
ـــابقه اول  ـــس مس ـــد پ ـــیرها باش ـــه تفس اینگون
ــم؟!  ــیر کنیـ ــد تفسـ ــه بایـ در اراک را چگونـ
ــه فحاشـــی، آن  ــراض، آن همـ ــه اعتـ آن همـ
ـــتان  ـــز و ... دوس ـــن آمی ـــعارهای توهی ـــه ش هم
میخواهنـــد جـــوی را بوجـــود بیاورنـــد کـــه 
ــر  ــت تاثیـ ــم تحـ ــابقه پنجـ داوران را در مسـ
ــاوت از  ــجاعت را در قضـ ــد و شـ ــرار دهنـ قـ

بیـــن ببرنـــد.
صفـــرزاده ادامـــه داد: در مســـابقه چهـــارم 

نیـــز ســـرمربی اراک از ابتـــدای بـــازی فقـــط 
اعتـــراض کـــرد، آن هـــم نـــه اعتراض هـــای 
ـــا!  ـــراض ه ـــوع اعت ـــدیدترین ن ـــه ش ـــم، بلک مالی
البتـــه ایـــن رفتارهـــا و بهتـــر اســـت بگویـــم 
ایـــن سیاســـت بارهـــا اتفـــاق افتـــاده اســـت. 
ـــادان و اراک  ـــای آب ـــابقه تیم ه ـــن مس در آخری
ـــز داوران  ـــه روی می ـــط نیم ـــی وس ـــدام مرب ک
ـــر.  ـــار مشـــابه دیگ ـــا رفت ـــده اســـت؟ و ده ه کوبی
ــوم و  ــابقات دوم، سـ ــاوت در مسـ ــا قضـ اتفاقـ
چهـــارم بســـیار مناســـب و شـــجاعانه بـــود. 
ـــت  ـــن اس ـــل ای ـــم مقاب ـــور تی ـــر منظ ـــاال اگ ح
کـــه داوران تنهـــا اجـــازه دهنـــد کـــه تیـــم 
اراک پیـــروز شـــود، بحـــث دیگـــری اســـت. 
ـــه  ـــر آنچ ـــا داوران ه ـــم ت ـــازه دهی ـــد اج ـــا بای م
را کـــه می بیننـــد و بـــدون در نظـــر گرفتـــن 
جـــو ســـالن، شـــجاعانه قضـــاوت کننـــد تـــا 

ـــد. ـــق دار برس ـــه ح ـــق ب ح

در  اینکــه  بــه  امیــدواری  ابــراز  بــا  وی 
مســابقه پنجــم بــازی جوانمردانــه ای را شــاهد 
ــد کنتــرل و نظــارت  باشــیم، عنــوان کــرد: بای
ــم  ــابقه حاک ــو مس ــر روی ج ــز ب ــبی نی مناس
ــر  ــد ه ــجاعانه بتوانن ــز ش ــا داوران نی ــد ت باش
آنچــه را کــه می بیننــد، قضــاوت کننــد. آنطــور 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه شــنیده ایم مســئوالن کمیت ک
دوپینــگ هــم هماننــد مســابقه دوم در ســالن 
حضــور خواهنــد داشــت، اینگونــه نظارت هــای 
دقیــق قطعــا بــه بــاال رفتــن کیفیــت مســابقات 

کمــک شــایانی خواهــد نمــود.
ــوص  ــیمیدر در خص ــگاه ش ــل باش مدیرعام
اظهــارات حامــد آفــاق نیــز تاکیــد کــرد: بهتــر 
اســت او در حــد و حیطــه خــودش بــه عنــوان 
یــک بازیکــن معمولــی اظهــار نظــر کنــد و نــه 
ــن  ــی از معروف تری ــود او یک ــا خ ــتر. اتفاق بیش
بــازی  نمایــش دادن و فیلــم  بازیکنــان در 
کــردن در حیــن مســابقه اســت! نصــف بیشــتر 
خطاهایــی کــه بــر روی آفــاق اعــالم می شــود 
خطــای خــودش اســت و برعکــس در هــر بازی 
ــود.  ــه نمی ش ــاق گرفت ــای آف ــل 10 خط حداق
در ضمــن حــق اظهــار نظــر در خصــوص جــواد 
داوری را نــدارد چراکــه جــواد نه تنها بیشــتر از 
آفــاق بــرای تیــم ملــی زحمــت کشــیده، بلکــه 
ــری  ــول در دوران بازیگ ــر پ ــت بخاط ــچ وق هی
بــه تیمــش پشــت نکــرده اســت و همــواره بــا 
ــته  ــور داش ــکتبال حض ــی در بس ــب واقع تعص
نــه بــا نمایــش تعصــب. جــواد داوری یــک فــرد 
صــادق، زحمتکــش و قطعــا یــک مدیــر طــراز 
اول در آینــده خواهــد بــود. آفــاق می توانــد بــه 
ــئوالن  ــا مس ــی ب ــای درگوش ــان صحبت ه هم
ــه  ــد. البت ــوش باش ــارم دلخ ــازی چه ــد از ب بع
وصــول  بابــت  از  را  عزیــزان  نگرانــی  مــن 
ــم. ــم اراک را درک می کن ــان در تی مطالباتش

مدیرعامل باشگاه شیمیدر:

آفاق در حد خودش صحبت کند

ــورمان  ــاحلی کش ــال س ــوش فوتب ــی پ مل
گفــت: بــدون شــک تیــم ملــی فوتبال ســاحلی 
ایــران لیاقــت آن را دارد تــا در مراحــل بــاالی 

جــام جهانــی حضــور داشــته باشــد.
ــزارش تســنیم، حســن عبداللهــی در  ــه گ ب
ــاحلی در  ــم فوتســال س ــرد تی خصــوص عملک
مســابقات جــام جهانــی 2017 اظهــار داشــت: 
مــا بهتــر از رقبــای خــود بودیــم، امــا متأســفانه 
ــه  ــتیم ب ــد و نتوانس ــار نش ــا ی ــا م ــانس ب ش
ــم. ــود کنی ــان صع ــرگروه از گروه م ــوان س عن

وی ادامــه داد: مرحلــه نخســت بازی هــا 
ایــن  از  راحت تــر  مــا  بــرای  می توانســت 
ــت  ــی و شکس ــا بدشانس ــی ب ــرود، ول ــش ب پی
ــی  ــم مل ــداد. تی ــر رخ ن ــن ام ــا، ای ــر ایتالی براب
ــی را  ــای خوب ــران بازی ه ــاحلی ای ــال س فوتب
ــت  ــم لیاق ــت کردی ــش گذاشــت و ثاب ــه نمای ب
ایــن را داریــم تــا در مراحــل بــاالی جــام 
ــای  ــیم. در تایم ه ــته باش ــور داش ــی حض جهان
اول و دوم در هــر بــازی می توانســتیم اختــالف 
خــود را بــا هــر ســه حریــف بیشــتر کنیــم و در 
تایــم آخــر، بــازی راحت تــری را انجــام دهیــم 
ــا  ــر ب ــای دیگ ــا، تیم ه ــه م ــا برخــالف برنام ام
موقعیت هــای کمــی کــه برای شــان ایجــاد 
ــاندند و  ــاوی می کش ــه تس ــازی را ب ــد، ب می ش
یــا حتــی از مــا پیــش می افتادنــد کــه همیــن 
ــرد. در  ــخت تر می ک ــا س ــرای م ــر کار را ب ام
ــم  ــا تی ــد ت ــث می ش ــوع باع ــن موض ــع ای واق

ــود. ــادی ش ــترس زی ــار و اس ــار فش دچ
عضـو تیـم ملـی فوتبـال سـاحلی کشـورمان 
در خصـوص شکسـت تیـم ملـی مقابـل ایتالیـا 
عنـوان کـرد: تیـم ایتالیـا کـه یکـی از تیم های 
خـوب اروپایـی اسـت، در دو تایم نخسـت بازی 

حتـی نتوانسـت بـه دروازه ایران نزدیک شـود، 
موقعیت هـای  رفتـن  هـدر  بـا  ادامـه  در  امـا 
ایـران و خوش شانسـی حریـف، موقعیت هـای 
کـم آنهـا بـه گل تبدیـل شـد و ایـن بـازی بـا 

ناکامـی ایـران بـه اتمام رسـید.

بــا  نشــان کــرد:  وی همچنیــن خاطــر 
تمــام ســختی ها و چالش هــای مختلــف در 
ــای  ــود تیم ه ــا صع ــه ب ــن مرحل ــازی، ای ــر ب ه
ایتالیــا و ایــران بــه عنــوان تیم هــای اول و دوم 
ــه پایــان رســید. اکنــون ملی پوشــان پــس از  ب
دو روز ریــکاوری از لحــاظ جســمانی، روحــی و 
روانــی آمــاده نبــرد جانانــه بــا ســوئیس اســت.

ــان خاطــر نشــان کــرد: از  عبداللهــی در پای
ــداف  ــی از اه ــه یک ــا ب ــم ت ــر لحــاظ آماده ای ه
خــود یعنــی حضــور در چهــار تیــم برتــر 
ــه  ــم ک ــت کنی ــان ثاب ــه جه ــیم و ب ــا برس دنی
ــت.  ــر دنیاس ــم برت ــار تی ــی از چه ــران یک ای
تمــام تمرکــز خــود را گذاشــته ایم تــا بــا 
ــد  ــده از س ــاب ش ــوب و حس ــازی خ ــک ب ی
ــی  ــوب و زیبای ــازی خ ــم و ب ــم بگذری ــن تی ای
در حــد نــام ایــران انجــام دهیــم. بــا گذشــتن 
از ایــن مرحلــه چالــش جدیــدی را بــرای 
اولیــن بــار می توانیــم تجربــه کنیــم کــه 
ــخت ترین  ــن وس ــن، مهم تری ــا بهتری ــرای م ب
چالــش خواهــد بــود. بایــد در مرحلــه بعــد بــا 
ــزی دقیــق و حســاب شــده و تمرکــز  برنامه ری
بــاال بــه مصــاف رقبــای سرســخت خــود برویــم 
ــه  ــم ک ــا بفهمانی ــود در دنی ــان خ ــه حریف و ب
ــام را  ــن ج ــر ای ــت پ ــا دس ــا ب ــده ت ــران آم ای
تــرک کنــد. معتقــدم کــه می توانیــم بــه هــدف 
خــود برســیم، چــرا کــه تــالش زیــادی را بــرای 

رســیدن بــه هدف مــان بــه کار بســته ایم.

عبداللهی: 

ثابت می کنیم که ایران یکی از 
4 تیم برتر فوتبال ساحلی دنیاست

دروازه بـــان ملـــی پـــوش گیتـــی پســـند 
گفـــت: بعـــد از موفقیـــت در جـــام جهانـــی 
همـــگان انتظـــار داشـــتند فوتســـال از ســـایه 
ـــرایط  ـــا ش ـــد، ام ـــوم نباش ـــر مظل ـــد و دیگ درآی
بـــه گونـــه ای پیـــش مـــی رود کـــه هـــر روز 

ــود. ــل می شـ ــر از روز قبـ بدتـ
ــدی  ــپهر محمـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــال گیت ـــم فوتس ـــه تی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــگاه های  ـــام باش ـــران در ج ـــده ای ـــند نماین پس
آســـیا اســـت، افـــزود: اینکـــه گیتـــی پســـند 
ــرد  ــاب کـ ــریع انتخـ ــود را سـ ــرمربی خـ سـ
ــه  ــد هرچـ ــه بایـ ــرا کـ ــت، چـ ــی اسـ طبیعـ
زودتـــر وضعیـــت خودشـــان را مشـــخص 

می کردنـــد.
دروازه بـــان تیـــم فوتســـال گیتـــی پســـند 
در رابطـــه بـــا وضعیـــت جســـمانی خـــودش 
ـــی  ـــته 2 ال ـــال گذش ـــگ س ـــد از لی ـــت: بع گف
ـــن کنـــم و بعـــد از آن  3 هفتـــه نتوانســـتم تمری
ـــال  ـــردم و در ح ـــم کار ک ـــر روی بدن ـــی ب اصول

ـــی دارم. ـــده آل ـــرایط ای ـــر ش حاض
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه 
ــی  ــگاه علـ ــر باشـ ــای مدنظـ ــن گزینه هـ بیـ
ــده و  ــند شـ ــی پسـ ــرمربی گیتـ ــل سـ افضـ
آیـــا ایـــن گزینـــه مناســـب گیتـــی پســـند 
ــر گفـــت؟ ایـــن تصمیمـــی  ــا خیـ اســـت یـ
بـــوده اســـت کـــه باشـــگاه گرفتـــه و ماهـــم 
تابـــع تصمیمـــات باشـــگاه هســـتیم. همـــه 
ـــتنی  ـــت داش ـــرام و دوس ـــل احت ـــا قاب مربی ه
هســـتند و امیـــدوارم کـــه علـــی افضـــل 
ــد  ــق باشـ ــند موفـ ــی پسـ ــال در گیتـ امسـ
و بتوانیـــم قهرمانی هـــای گذشـــته را بـــا 

ــم. ــرار کنیـ ــان تکـ ایشـ
محمـــدی افـــزود: امســـال ســـال شـــلوغی 
بـــرای فوتســـال اســـت بـــه طـــوری کـــه بـــا 

ــگاه های  ــام باشـ ــند بایـــد در جـ گیتـــی پسـ
ــمان  ــام تالشـ ــم و تمـ ــرکت کنیـ ــیا شـ آسـ
بـــر  عـــالوه  بتوانیـــم  تـــا  می کنیـــم  را 
قهرمانـــی جـــواز حضـــور در مســـابقات جـــام 
ــم  ــت آوریـ ــه دسـ ــان را بـ ــگاه های جهـ باشـ
و نماینـــده خوبـــی بـــرای ایـــران در جهـــان 
ـــیایی  ـــک آس ـــای المپی ـــه بازی ه ـــیم. البت باش
ـــام  ـــخصه تم ـــه ش ـــم ب ـــش داری ـــز در پی را نی
ــتر از  ــم بیشـ ــا بتوانـ ــم تـ ــم را می کنـ تالشـ
گذشـــته بـــه تیـــم ملـــی فوتســـال کشـــورم 

کمـــک کنـــم.
گیتـــی  فوتســـال  تیـــم  بـــان  دروازه 
ــته  ــال گذشـ ــرد: سـ ــان کـ ــند خاطرنشـ پسـ
تمریناتمـــان را بـــه موقـــع شـــروع کردیـــم 
کـــه بازیکنـــان از لحـــاظ بدنـــی آمـــاده 

شـــدند و نیـــم فصـــل اول را خـــوب تمـــام 
کردیـــم، امـــا در نیـــم فصـــل دوم بـــه ایـــن 
خاطـــر کـــه اکثـــر بازیکنـــان ملـــی پـــوش 
ـــش رو  ـــی پی ـــام جهان ـــای ج ـــد و بازی ه بودن
ـــاظ  ـــان از لح ـــه بازیکن ـــود ک ـــی ب ـــود، طبیع ب
ــف  ــه لطـ ــوند و بـ ــت بشـ ــار افـ ــی دچـ بدنـ
خـــدا در پایـــان فصـــل بـــه حـــق خودمـــان 

ــیدیم. رسـ
وی در مـــورد لغـــو اردوی ازبکســـتان 
ـــران  ـــال ای ـــال فوتس ـــر 20 س ـــی زی ـــم مل تی
خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن تصمیمـــی بـــوده 
کـــه فدراســـیون گرفتـــه اســـت و مـــن در 
جریـــان برنامه هـــا نیســـتم، فوتســـالی ها 
ــی  ــام جهانـ ــد از جـ ــتند بعـ ــار داشـ انتظـ
رشـــته  ایـــن  بـــه  نگاه هـــا  فوتســـال 
ورزشـــی کـــه مظلـــوم واقـــع شـــده اســـت 
ـــم  ـــی ندیدی ـــر آنچنان ـــا تغیی ـــود، ام ـــر ش بهت
ـــه  ـــر ک ـــال بهت ـــت فوتس ـــت وضعی ـــد گف و بای

نشـــد، بدتـــر شـــده اســـت.

رییـــس دانشـــکده علـــوم ورزشـــی و 
بهشـــتی  شـــهید  دانشـــگاه  تندرســـتی 
بـــا اشـــاره بـــه پاییـــن بـــودن ســـطح 
ــده  ــه شـ ــاالت ارایـ ــی از مقـ ــی برخـ علمـ
در دهمیـــن همایـــش بین المللـــی علـــوم 
ــا  ــه همایش هـ ــن گونـ ــت: ایـ ــی گفـ ورزشـ
در صورتـــی می تواننـــد در جهـــت ارتقـــای 
ـــی  ـــوم ورزش ـــجویان عل ـــی دانش ـــطح علم س
موثـــر باشـــند کـــه مقـــاالت ارایـــه شـــده 
ــت  ــنامه دار و دارای هویـ ــور، شناسـ نیازمحـ

ــند. باشـ
ــا  ــر علیرضـ ــنا، دکتـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــن همایـــش  ــی از دهمیـ ــی در ارزیابـ فارسـ
مقـــاالت  و  ورزشـــی  علـــوم  بین المللـــی 
ـــار  ـــی و رفت ـــه روانشناس ـــده در زمین ـــه ش ارای
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه حرکت
کـــه همایـــش بین المللـــی بـــود، بهتـــر 
ـــاالت  ـــی مق ـــوم ورزش ـــوزه عل ـــر ح ـــود در ه ب
در  تـــا  می شـــد  ارایـــه  تخصصی تـــری 
دانش افزایـــی و ارتقـــای ســـطح علمـــی 
علـــوم  دانشـــجویان  و  فارغ التحصیـــالن 
ـــن  ـــن ای ـــادی داشـــت. ضم ـــر زی ـــی تاثی ورزش

ـــی  ـــن همایش های ـــد در چنی ـــدم بای ـــه معتق ک
ـــد  ـــفارش محور باش ـــر و س ـــاالت هدفمندت مق
ــنامه دار و دارای  ــه شناسـ ــی کـ ــا مقاالتـ تـ
هویـــت هســـتند مـــورد پذیـــرش قـــرار 
بگیرنـــد. نـــه ایـــن کـــه برگزارکننـــده هـــر 
ـــتر  ـــا پوس ـــخنرانی ی ـــب س ـــه ای را در قال مقال
ــه ارزش  ــد کـ ــرار دهـ ــرش قـ ــورد پذیـ مـ

ارایـــه نداشـــته باشـــد.
مقـــاالت  چقـــدر  هـــر  افـــزود:  او 
ـــد  ـــدون تردی ـــند، ب ـــی باش ـــر و فن تخصصی ت
ســـطح علمـــی ایـــن گونـــه همایش هـــا 
ـــد و اســـاتید، محققـــان  ـــدا می کن ارتقـــاء پی
ــری در  ــزه بیش تـ ــا انگیـ ــگران بـ و پژوهشـ
ــد.  ــرکت می کننـ ــی شـ ــن همایش هایـ چنیـ
علـــوم  همایش بین المللـــی  دهمیـــن  در 
مقـــاالت  شـــاهد  کم تـــر  مـــا  ورزشـــی 
ـــه  ـــر زمین ـــم و در ه ـــی بودی ـــی و فن تخصص
ـــاط  ـــاید در ارتب ـــه ش ـــد ک ـــه ش ـــی ارای مقاالت

ـــر  ـــه نظ ـــود. ب ـــی نب ـــوم ورزش ـــوزه عل ـــا ح ب
ــد  ــفارش محور و بایـ ــاالت سـ ــد مقـ می رسـ
ـــد  ـــور باش ـــه ورزش کش ـــاز جامع ـــاس نی براس
ــرف  ــکلی را از ورزش برطـ ــد مشـ ــا بتوانـ تـ
کنـــد. نـــه ایـــن کـــه بخواهیـــم تنهـــا بـــا 
ـــیم. ـــرده باش ـــف ک ـــع تکلی ـــه رف ـــه مقال ارای

ســـطح  دربـــاره  هم چنیـــن  فارســـی 
در  حاضـــر  خارجـــی  اســـاتید  علمـــی 
علـــوم  بین المللـــی  همایـــش  دهمیـــن 
ـــی  ـــاتید خارج ـــی از اس ـــت: برخ ـــی گف ورزش
ـــی  ـــار حرکت ـــی و رفت ـــژه در روانشناس ـــه وی ب
بـــه حـــدی ســـطح علمـــی آن هـــا پاییـــن 
ـــتند.  ـــن نداش ـــرای گفت ـــزی ب ـــه چی ـــود ک ب
ــرف  ــه صـ ــه ای کـ ــن هزینـ ــاد مـ ــه اعتقـ بـ
بـــا  بودنـــد  کـــرده  خارجـــی  اســـاتید 
بهتریـــن  می توانســـتند  هزینـــه  همیـــن 
در  را  داخلـــی  اســـاتید  مناســـب ترین  و 
ـــش  ـــن همای ـــرای ای ـــی ب ـــار حرکت ـــته رفت رش

انتخـــاب کننـــد کـــه حداقـــل دانشـــجویان، 
ـــن رشـــته از نظـــر  ـــان و پژوهشـــگران ای محقق

علمـــی چیـــزی یـــاد می گرفتنـــد.
و  ورزشــی  علــوم  دانشــکده  رییــس 
در  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه  تندرســتی 
در  امیــدوارم  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان 
چنیــن  برپایــی  آینــده  همایش هــای 
ــه ورزش  ــتای کمــک ب ــی در راس همایش های
ــی  ــای علم ــم یافته ه ــد و بتوانی ــور باش کش
همایش هایــی  چنیــن  از  کــه  نتایجــی  و 
بهــره  فدراســیون ها  در  می شــود  کســب 
الزم را از آن ببریــم تــا ارتبــاط ضعیفــی کــه 
ــی ورزش و  ــتگاه های اجرای ــن دس ــون بی اکن
ــم. ــر کنی ــگ ت ــود دارد، پررن ــگاه ها وج دانش

سپهر محمدی:

شرایط فوتسال هر روز بدتر از قبل می شود

فارسی:

مقاالت علمی ورزش باید نیازمحور باشند



روزنامه فرهنگی ـ اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : جعفر شکوریان
طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان

زیر نظر شورای سردبیری
چاپ : پرنیان

آدرس: تبریز - خیابان دارایی )شهید مدنی( - روبروی مسجد 
شهید آیت ا... مطهری - پالک 99 - طبقه دوم - واحد 3

تلفن دفتر :041-35258222   041-35259756
تلفن همراه : 09143010573

     www.shakourian.com
j.shakourian@gmail.com

پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر ما

توانمندی در دانایی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانایی اند.

www.ajabshirema.ir

روزنامه

شنبه 16 اردیبهشت ماه 96- سال سوم - شماره 132

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح

04:42:5506:22:3513:21:25

نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

20:20:1420:40:3500:31:35

اوقات شرعی

کمیســیون  ارتباطــات  کمیتــه  رییــس 
گفت:محــروم  مجلــس،  معــادن  و  صنایــع 
ــف  ــتفاده کنندگان از VPN از تخفی ــردن اس ک
ــا نیســت و  ــار اپراتوره ــی در اختی ــک مل ترافی
ــن  ــقم ای ــت و س ــش صح ــیون متبوع کمیس

می کننــد. پیگیــری  را  موضــوع 
رمضانعلــی  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
تصمیــم  خصــوص  در  فــر   ســبحانی 
کــردن  محــروم  بــرای  ایرانســل  اخیــر 
اســتفاده کنندگان از VPN از تخفیــف ترافیــک 
ملــی، گفــت: ضوابــط و چارچــوب اپراتورهــای 
ــد ایرانســل توســط ســازمان  غیردولتــی همانن
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تعییــن 
ــزم  ــی مل ــای خصوص ــن اپراتوره ــود و ای می ش

ــتند. ــط هس ــن ضواب ــوب ای ــه چارچ ب

ــای  ــن و جغت ــردم ســبزوار، جوی ــده م نماین
ــا بیــان اینکــه  در مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــه  ــط تعرف ــد ضواب ــی بای ــای غیردولت اپراتوره
گــذاری کمیســیون تنظیم مقــررات و ارتباطات 
ــف  ــزود: تخفی ــد، اف ــت کنن ــی را رعای رادیوی
دادن یــا نــدادن خدمــات عرضــه شــده توســط 
ایــن اپراتورهــا در اختیــار خودشــان اســت، امــا 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــه های ــه عرص ــق ورود ب ح
ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــی و س ــم قضای محاک

ــد. اســت، را ندارن
وی ادامــه داد: کمیتــه ارتباطــات بــرای 
جلوگیــری از تضییــع حقــوق شــهروندانی کــه 
ــی  ــری و تحقیقات ــی، خب ــایت های علم ــه س ب
ــت  ــتین نشس ــد در نخس ــاز دارن ــی نی خارج
ــه  ــکیل جلس ــس تش ــالت مجل ــس از تعطی پ

می دهــد، تــا بــا حضــور اپراتــور ایرانســل 
صحــت و ســقم و زوایــای ایــن تصمیــم گیــری 

ــد. ــی کن را بررس
ســـبحانی فـــر بـــا بیـــان اینکـــه افزایـــش 
 VPN از  کـــه  افـــرادی  اینترنـــت  تعرفـــه 
ــای  ــار اپراتورهـ ــد، دراختیـ ــتفاده می کننـ اسـ
غیردولتـــی نیســـت، یـــادآور شـــد: نهادهـــای 
ـــتفاده  ـــده اس ـــن کنن ـــی تعیی ـــی و انتظام قضای
ـــتند و  ـــراد از VPN هس ـــتفاده اف ـــدم اس ـــا ع ی
ایرانســـل بـــا ایـــن توجیـــه نمی توانـــد افـــراد 
اســـتفاده کننـــده از VPN را از تخفیفـــات 

محـــروم کنـــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
کرد:مســئوالن  تصریــح  اســالمی،  شــورای 
ــن  ــاره ای ــه توضیحــات درب ــرای ارائ ایرانســل ب
اقــدام و مشــخص شــدن صحــت و ســقم 
محــروم کــردن اســتفاده کنندگان از VPN از 
تخفیــف ترافیــک ملــی در کمیســیون صنایــع 
بــه  نتیجــه  و  معــادن حضــور می یابنــد  و 

اســتحضار عمــوم مــردم می رســد.

روسـیه اعـالم کـرد کـه بمبـاران 18 ماهـه 
علیـه مواضـع و مراکـز اقتصادی داعـش با بمب 
فعالیت هـای  سـوریه،  در  روسـی  افکن هـای 
گسـترده ایـن گـروه تروریسـتی را برای کسـب 
بـه  نفـت  فـروش  و  قاچـاق  از  ارزی  درآمـد 

بازارهـای بیـن المللـی فلـج کـرده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، دیمیتـری فئوکیتیسـوف 

جدیـد  چالش هـای  و  تهدیدهـا  اداره  معـاون 
وزارت خارجـه روسـیه روز پنجشـنبه بـا اعـالم 
ایـن خبر، افـزود: بیـش از 3000 تانکر نفتکش 
فعـال در کار انتقال نفت قاچاق اسـتخراج شـده 
از میادیـن نفتـی سـوریه در بمباران هـا نابـود 
شـد کـه عامل اصلـی سـقوط درآمدهـای ارزی 

داعش بشـمار مـی رود.

زویـوزدا  تلویزیونـی  شـبکه  اعـالم  بـه  بنـا 
مقـام  ایـن  روسـیه،  دفـاع  وزارت  بـه  وابسـته 
روس افـزود: تاکنـون 200 مرکـز اسـتخراج و 
فـرآوری نفـت داعـش نیـز در بمباران هـا نابـود 

شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: با توجـه به ضربه هـای وارد 
شـده بـر پیکـره فعالیت هـای اقتصـادی داعش، 
اگـر این گروه سـاالنه دو میلیـارد دالر از فروش 
نفـت قاچـاق کسـب می کـرد، ایـن رقـم اکنون 

بـه 200 میلیـون دالر هم نمی رسـد.
و  تهدیدهـا  اداره  معـاون  فئوکیتیسـوف 
روسـیه  خارجـه  وزارت  جدیـد  چالش هـای 
در پایـان اظهـار کـرد: شـرکای غربـی مسـکو 
عملیـات  موفقیت هـای  و  واقعیت هـا  نیـز 
درآمدهـای  شـدید  کاهـش  در  ضدتروریسـتی 

انـد. پذیرفتـه  را  داعـش  نفتـی 
داعـش نفـت اسـتخراج شـده در سـوریه و 
عـراق را پـس از فـرآوری نسـبی، بسـیار پائیـن 
بیـن  بازارهـای  بـه  قیمت هـای جهانـی  از  تـر 

المللـی منتقـل و صـادر می کـرد.
بنـا بـه گزارش هـای انتشـار یافته در رسـانه 
هـا، خریـداران و واسـطه های عملیـات قاچـاق 
نفـت در ترکیـه به علت سـودآوری، فعالیت های 
گسـترده ای در این زمینه داشـتند که از سـوی 

برخـی مقام هـای این کشـور رد شـد.

افزایش تعرفه اینترنت استفاده کنندگان 
VPN در اختیار اپراتورها نیست

تجارت نفتی داعش فلج شده است


